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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΚΛΕΙΘΡΟΠΟΙΩΝ
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(Σ.Α.Ε.Κ.)
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΛΕΙΘΡΟΠΟΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Από τη Γραμματεία

Όπως σας ενημερώσαμε και σε προηγούμενο φύλλο της
εφημερίδας μας, μέσα στο 2017 λήγουν οι βεβαιώσεις
ασκήσεως επαγγέλματος κλειθροποιού των περισσοτέ-
ρων μελών μας.

Θα πρέπει να απευθυνθείτε στο οικείο αστυνομικό σας
τμήμα ώστε να ενημερωθείτε για τα απαιτούμενα δικαιο-

λογητικά για την ανανέωση της βεβαίωσής σας, λόγω του
ότι από την αστυνομική διάταξη δεν ορίζονται συγκεκρι-
μένα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ανανέωση
βεβαίωσης ασκήσεως επαγγέλματος κλειθροποιού.

Μην ξεχάσετε, μετά την ανανέωση της άδειας, να στείλετε
μια φωτοτυπία της με e-mail στο saek@acsmi.gr ή με fax στο
210 3300981, ώστε να ενημερώσουμε τα αρχεία μας και να
μπορείτε να συμμετέχετε σε σεμινάρια και συνελεύσεις!

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΛΕΙΘΡΟΠΟΙΟΥ

Γ.Ε.ΜΗ. ( Γενικό Εμπορικό Μητρώο)
Από τον Μαρίνο Δ.

Κάθε έγγραφο που αφορά τις ομόρ-
ρυθμες εταιρίες, τις ετερόρρυθμες, τις
εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, τις
ανώνυμες και τις Κεφαλαιουχικές, βρί-
σκεται στην πλατφόρμα του ΓΕΜΗ.

Κάθε εταιρία από τις ανωτέρω που ζητά
πιστοποιητικό περί μη τροποποιήσεως ή
το αρχικό καταστατικό ή το τροποποιητικό
ή την νομιμοποίηση, απευθύνεται στο
ΓΕΜΗ. (με το ανάλογο αντίτιμο) Να σημει-
ωθεί ότι η ΚΕΕ (Κεντρική Ένωση Επιμελη-
τηρίων), βοηθά σε αυτή την προσπάθεια,
διότι οι πληροφορίες έρχονται και από τα
επιμελητήρια που είναι εγγεγραμμένος ο
κάθε επαγγελματίας.

Με την κατάργηση της θεώρησης τι-
μολογίων, στοιχείων και βιβλίων έπαψε
και η απαίτηση των ΔΟΥ για προσκό-
μιση ενημερότητας από τα επιμελητή-
ρια. Για την υποχρεωτική ή μη εγγραφή
στα επιμελητήρια, καλό είναι οι συνά-
δελφοι να απευθύνονται στο επιμελη-
τήριο που ανήκουν κλαδικά.

Η κεντρική ένωση επιμελητηρίων έχει
ορίσει εκλογές για τις 2,3 και 4 Δεκεμ-
βρίου 2017 σε όλα τα επιμελητήρια της
Αθήνας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ (σύμφωνα με το
άρθρο 3γ του Ν. 2081/92, όπως συμπλη-
ρώθηκε με το άρθρο 22 του Ν. 3419/2005
και το άρθρο 58 παρ. 2 του Ν. 4484/2017)
έχουν οι παρακάτω: 

ΟΙ ΤΑΜΕΙΑΚΩΣ ΕΝΗΜΕΡΟΙ (για νο-
μικά πρόσωπα (εταιρείες), όσοι έχουν
εξοφλήσει το τέλος τήρησης Μερίδας
στο Γ.Ε.ΜΗ. μέχρι και το έτος 2016 και
για φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχει-
ρήσεις) όσοι έχουν εξοφλήσει είτε το
τέλος τήρησης Μερίδας Γ.Ε.ΜΗ μέχρι
και το έτος 2016, είτε έχουν εξοφλήσει
ή διακανονίσει την ετήσια συνδρομή
στο Επιμελητήριο, μέχρι και το  έτος
2016). ΜΕΧΡΙ 23-10-2017. 

ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΝΑ (1)
ΕΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥΣ (δη-
λαδή έχουν ημερομηνία εγγραφής στα
Μητρώα έως και 1-12-2016). 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την
άσκηση του εκλογικού δικαιώματος,
είναι η προσκόμιση της αστυνομικής
ταυτότητας ή άλλου εγγράφου, που να
είναι αποδεικτικό των στοιχείων του
μέλους και ο Α.Μ /Αρ. Γ.Ε.ΜΗ που έχει
η επιχείρηση στο Β.Ε.Α.

ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ 
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ:

Αυτοί που έχουν ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΟΥ
ΕΚΛΟΓΕΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ έχουν δια-
τελέσει και μέλη του Επιμελητηρίου,
ΓΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 3 ΕΤΗ, είτε ατομικά
(φορείς ατομικής επιχείρησης), είτε ως
μέλη νομικών προσώπων (εταιρειών),
οποιασδήποτε μορφής. 

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΚΛΟΓΙΜΟΙ ΟΣΟΙ ΕΙΝΑΙ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ.

Η ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ κατατί-
θεται κατά συνδυασμό από τον εκπρό-
σωπο αυτού (τον επικεφαλής), στο
πρωτόκολλο της Εκλογικής Επιτροπής,
το αργότερο μέχρι 2-11-2017 (και ώρα
17:00).

Πληροφορίες:
Γραμματεία Εκλογικής Επιτροπής:

Μαρία  Μπουρδούβαλη
Τηλ: 210-3680720
FAX: 210-3614726

E-mail: burduval@acsmi.gr
Βασίλης Γιαννόπουλος

Τηλ: 210-3680758
FAX: 210-3614726, 

E-mail: vgianop@acsmi.gr
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LOCKSMITHS NEWS2
ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΚΛΕΙΔΙΩΝ

Aπό τον Ιατρού Δ.

Συχνά πυκνά φθάνουν στα καταστήματα μας κλειδιά προς αν-
τιγραφή μεγάλου μήκους από 12 έως και 20 cm (εκατοστών).

Αυτά τα κλειδιά εύκολα μαρτυρούν την προέλευσή τους, δη-
λαδή προέρχονται από χρημ/τια βαρέως τύπου με μεγάλο βάθος
στήριξης κλειδαριάς.

Εδώ υπάρχουν κάποιοι παράμετροι που μπορούμε να αναφέ-
ρουμε: Μπορεί να διαθέτουμε το συγκεκριμένο κλειδί αλλά σε πιο
κοντό, κατά συνέπεια να μην μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τον
πελάτη μας, επίσης να είναι πολύ δύσκολο έως ακατόρθωτο να βρούμε έτοιμο κλειδί μήκους 15, 17 ή 20 εκατοστών, επο-
μένως κάτω από αυτέ τις συνθήκες το να κάνουμε μία τεχνική επιμήκυνση είναι μονόδρομος.

Αποφεύγουμε την προχειροδουλειά με αξονάκια και ηλεκτροκόλληση γιατί τα εξογκώματα και τα στραβώματα στο στέ-
λεχος δημιουργούν σοβαρά προβλήματα. Μια σωστή και επαγγελματική επιμήκυνση με σωστές διαμέτρους και ευθυ-
γραμμισμένο στέλεχος απαιτεί μηχανουργείο και τόρνο και μία πιο ερασιτεχνική εργασία που μπορεί να γίνει στα
καταστήματα μας είναι με ατσάλινα σωληνάκια που κυκλοφορούν στο εμπόριο.

Προσπαθήστε το και καλή επιτυχία!     

Και Hacker… και κλειδαράς;
Hacker βοήθησε οικογένεια από τον Καναδά να επανακτή-

σει το αυτοκίνητό της, μετά από σχεδόν δύο μήνες, και αφού
είχε χάσει τα μοναδικά κλειδιά του αμαξιού.

Επρόκειτο για ένα μεταχειρισμένο μίνι βαν που εισήχθη από
την Ιαπωνία, από μία τοπική αντιπροσωπεία αυτοκινήτων. Το
αυτοκίνητο διετέθη με ένα μόνο κλειδί. Σ’ ένα μακρινό ταξίδι
με το αυτοκίνητο, χάνεται το μοναδικό κλειδί. Η οικογένεια
απευθύνθηκε σε αντιπροσωπεία του αυτοκινήτου, αλλά εκεί
τους πληροφόρησαν ότι δεν μπορούσαν ν’ αναπαράγουν το
χαμένο κλειδί, αλλά ούτε και οι αντιπροσωπείες στις ΗΠΑ και
στην Ιαπωνία. Η ιστορία έγινε viral μέσω του Facebook.

«Το όχημα αυτό είναι Ιαπωνικό, εισαγωγής, με ένα εξελιγ-
μένο σύστημα ακινητοποίησης, και το κλειδί έχει ένα τσιπ
μέσα του που δεν μπορεί ν’ αναπαραχθεί από οποιονδήποτε
αντιπρόσωπο της Toyota. Οποιαδήποτε βοήθεια, δεκτή»,
έγραφαν τα ΜΜΕ.

Το αυτοκίνητο τελικά έμεινε παρκαρισμένο σ’ ένα πάρκινγκ
για σχεδόν δύο εβδομάδες, πριν ρυμουλκηθεί στο γκαράζ το-
πικού μηχανικού, ο οποίος συνεργάζονταν με ένα hacker, ο
οποίος ζήτησε από τον τοπικό τύπο να μην αναφερθεί το
όνομά του. Μαζί με τον μηχανικό έσπασαν το παράθυρο, μπή-
καν στο αυτοκίνητο, απογύμνωσαν το ταμπλό του, και συνέ-
δεσαν διάφορα καλώδια και τσιπς. Τελικά κατάφεραν να
φτάσουν στο immobilizer και να τον επαναπρογραμματίσουν
να συνεργαστεί με νέα κλειδιά.

Για την αντιγραφή από το Google: Μανδενάκης Σταύρος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν και το περιστατικό συνέβη το 2017, δεν ανα-
φέρεται το έτος κατασκευής του αυτοκινήτου. Επίσης δεν
αναγράφεται, αλλά σίγουρα θα απευθύνθηκαν σε κλειδαρά-
δες της περιοχής και ποια ήταν η δική τους άποψη.

Το πιο ακριβό κλειδί του 
κόσμου ανήκει στον Τιτανικό

Πηγή: Twitter

Ίσως είναι από τα πιο ακριβά κλειδιά που έχουν
αγοραστεί ποτέ, όμως η ιστορία του είναι πλούσια
και η αξία του ακόμη μεγαλύτερη. Το κλειδί ανήκε σε
μέλος του πληρώματος του Τιτανικού και πωλήθηκε
έναντι... 85.000 λιρών.

Ο δημοπράτης Άντριου Όλντριτζ, περιγράφει το
κλειδί ως «μοναδικό» και κάνει λόγο για μεγάλη τιμή
πώλησης λόγω της ηρωικής προσπάθειας του ιδιο-
κτήτη του, που έχασε την ζωή του σώζοντας άλλους,
να βοηθήσει όσους περισσότερους μπορούσε να
βγουν από το βυθιζόμενο πλοίο.

Για την αντιγραφή: 
Μανδενάκης Σταύρος
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Συνεργασία… Κάπου το χάσαμε!
Aπό τον Ιατρού Δ.

Δεν ήταν τόσο απογοητευτική η εικόνα αυτού του προς διάνοιξη χρημ/τίου,
όσο τα λόγια που μας είπε η εξαγριωμένη πελάτισσα όταν μας κάλεσε: “Είναι
ντροπή για ένα επαγγελματία να αναλαμβάνει μία εργασία και μη μπορώντας
να την ολοκληρώσει, να τα παρατάει και να φεύγει αφήνοντας τη ζημιά που
βλέπεται”. 

Ο λόγος για έναν συνάδελφο που από ότι καταλάβαμε δεν ήταν μέλος
του Σ.Α.Ε.Κ, αλλά αυτό μικρή σημασία έχει.

Στη προσπάθεια του να το ανοίξει, σχεδόν το κατέστρεψε, τελικά το πα-
ράτησε και έφυγε.

Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της συνεργασίας που ποτέ
και κανένας δε βγήκε χαμένος.

Χρειάζεται προσπάθεια για να φτάσουμε τους ευρωπαίους συναδέλ-
φους μας στο τομέα αυτό που εδώ και πολλά χρόνια τη συνεργασία σε
όλα τα επίπεδα την έχουν σαν βασική αρχή.

"Και τώρα τι κάνουμε;;;"

Aπό τον Ιωάννη Κτενά

Ευτυχώς οι περιπτώσεις προσπάθειας
διάρρηξης πορτών ασφαλείας με κλειδα-
ριές νέας τεχνολογίας είναι ακόμα λίγες.

Σε περίπτωση δε κλειδαριάς νέας τεχνο-
λογίας με κύλινδρο και defender υψηλής
ποιότητας θα λέγαμε πως τα περιστατικά
είναι ελάχιστα.

Όλοι ξέρουμε πως όταν τα υλικά που το-
ποθετούμε είναι μεγάλων εταιριών και με
κορυφαία standards ασφαλείας κάνουμε
την ζωή του διαρρήκτη πολύ δύσκολη.
Οποιαδήποτε προσπάθεια διάρρηξης θα
έχει ως αποτέλεσμα ο κακοποιός να μείνει
έξω αλλά η πόρτα σε τι κατάσταση θα είναι μετά;;;

Αυτή είναι και η απορία πολλών πελατών μας... Ωραίες
οι παγίδες,ωραίοι και οι καταπέλτες αλλά όταν όλα αυτά
ενεργοποιούνται πώς αποκαθίσταται η λειτουργία μια
κλειδαριάς;

Η φωτογραφία που βλέπετε είναι από πόρτα ασφαλείας
στην οποία έγινε προσπάθεια διάρρηξης. Όχι,η ζημιά που
βλέπετε δεν έγινε από τον επίδοξο διαρρήκτη!

Ο διαρρήκτης (από τις μαρτυρίες ενοίκων που είδαν την
πόρτα αμέσως μετά την προσπάθεια διάρρηξης) είχε προ-
σπαθήσει απλά να αφαιρέσει το defender με ένα κατσαβίδι
και να βγάλει τον ρότορα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το
μπροστινό τμήμα του κυλίνδρου -στην είσοδο του κλειδιού-
να τραυματιστεί, με φυσικό επακόλουθο το κλειδί του πε-
λάτη να μην μπορεί να μπει για να ανοίξει η πόρτα.

Σε αυτό το σημείο κλήθηκε και ο “ζημιάρης” συνάδελφος
για να ανοίξει την πόρτα. Αυτό που έκανε όπως βλέπετε και

στην φωτογραφία ήταν να πετσοκόψει το
defender με απώτερο (;) σκοπό να τρυπή-
σει (;) τον κύλινδρο και σε αυτό το σημείο
σταματάει η φαντασία μου... Μετά από 3
ώρες τα παράτησε και όπου φύγει-φύγει.

Όταν έφτασα εγώ στην πόρτα ο κύλιν-
δρος έλειπε και η κλειδαριά ήταν μπλο-
καρισμένη. Η κλειδαριά ήταν με διπλό
καταπέλτη και οι δύο παγίδες είχαν ενερ-
γοποιηθεί.

Και τώρα τι κάνουμε;;;
Σε αυτό το σημείο είναι που λέμε: “Να

'ναι καλά ο Σ.Α.Ε.Κ. και η ομάδα Έρευνας
και Τεχνογνωσίας”!

Ας είμαστε ειλικρινείς, χωρίς την τεχνο-
γνωσία που μου έχει προσφέρει ο Σύλλογος και το κατα-
πληκτικό εργαλείο που κατασκευάστηκε από την ειδική
ομάδα,η πόρτα χωρίς ζημιά δεν άνοιγε. Μέσα σε λίγα
λεπτά η πόρτα άνοιξε χωρίς περαιτέρω καταστροφές, η
κλειδαριά αλλάχτηκε και οι πελάτες έμειναν απόλυτα ευ-
χαριστημένοι και ενθουσιασμένοι!

Οι επίδοξοι διαρρήκτες δεν κατάφεραν να μπουν στο
σπίτι, η πόρτα δεν έπαθε σχεδόν τίποτα και έτσι όλοι
έμειναν ικανοποιημένοι. Όλοι εκτός από τον καημένο τον
συνάδελφο που ταλαιπωρήθηκε τόσες ώρες και έφυγε
καταϊδρωμένος,ντροπιασμένος και χωρίς φυσικά να πλη-
ρωθεί.

Συμπέρασμα; Οι καιροί άλλαξαν. Δεν είμαστε στην δεκαε-
τία του '80 που ήσουν κλειδαράς με ένα κατσαβίδι, ένα τρυ-
πάνι και ένα τροχό.

Ας δικτυωθούμε, ας ενωθούμε, ας μορφωθούμε για να
μπορέσουμε να επιβιώσουμε!
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Από το Δ.Σ.

Επανερχόμαστε σ’ ένα πολυαναφερόμενο και πολυγραφό-
τατο θέμα του παρελθόντος. Πρόκειται για την προστασία
των καταναλωτών από τους διαρρήκτες - την αισχροκέρδεια
των προσφερόμενων υλικών και υπηρεσιών -  τους «Γιαλα-
τζή» κλειδαράδες και όχι μόνο…

Αφορμή για την επαναφορά του πολυσυζητημένου αυτού
θέματος, υπήρξε η αθρόα και συνεχή (έγγραφη ή προφορική),
διαμαρτυρία πολλών καταναλωτών στους εκπροσώπους του
Σ.Α.Ε.Κ, για θέματα σχετικά με το επάγγελμα. Φυσικά ένα
ακόμη αρνητικό κίνητρο είναι και τα συχνά ανεύθυνα ρεπορ-
τάζ των ΜΜΕ, που αντί να ακολουθούν υπεύθυνη ενημέρωση
και αντίστοιχες συμβουλές, τις περισσότερες φορές αποπρο-
σανατολίζουν τον κόσμο, μη ασχολούμενα (ως έχουν υποχρέ-
ωση), με τα πραγματικά αίτια που γεννούν το πρόβλημα.

Υπενθυμίζουμε ότι με ευθύνη της πολιτείας, το επάγ-
γελμα και η αναγνώριση του αδειούχου κλειδαρά, δεν έχει
αναγνωρισθεί επίσημα (παρά τις άοκνες προσπάθειες του
συνδικαλιστικού τους οργάνου), με συνέπεια να παρατη-
ρούνται πολλές παράνομες καταστάσεις. Ως εκ τούτου οι
ενέργειες του εκάστοτε Δ.Σ. του Σ.Α.Ε.Κ είναι περιορισμένες
και αυτές μόνον για τα μέλη του. Όπου δεν είναι δυνατή η
παρέμβαση του σωματείου, υπενθυμίζουμε στους κατανα-
λωτές ότι υπάρχουν ειδικές υπηρεσίες που μπορούν να
προσφεύγουν, όπως:

Κατ’ αρχή, ως προστασία του καταναλωτή (Consumer Pro-
tection), ορίζουμε το σύνολο των νόμων και οργανισμών που
σκοπό έχουν να διασφαλίσουν τα δικαιώματα των κατανα-
λωτών, καθώς και τις δίκαιες εμπορικές συναλλαγές, την αν-
ταγωνιστικότητα, και την αξιοπιστία των πληροφοριών στο
χώρο των προσφερόμενων υπηρεσιών και της αγοράς.

Οι νόμοι είναι σχεδιασμένοι ώστε να καταπολεμήσουν τις
απάτες στις εμπορικές συναλλαγές και τις άδικες πρακτικές για
την απόκτηση πλεονεκτημάτων στην ανταγωνιστικότητα. Η νο-
μοθεσία της προστασίας του καταναλωτή συνήθως προσφέρει
επιπλέον προστασία για τις ευπαθείς ομάδες της κοινωνίας.

Οι νόμοι προστασίας καταναλωτή είναι ένα είδος κρατικών
κανόνων που στοχεύουν στην προστασία των δικαιωμάτων
και των συμφερόντων του καταναλωτή (παραδείγματος χάριν
ένα κράτος μπορεί να απαιτήσει να εμπεριέχονται λεπτο-
μερείς πληροφορίες του προϊόντος- ιδιαίτερα σε τομείς
στους οποίους τίθεται θέμα δημόσιας ασφάλειας όπως η
ατομική και περιουσιακή προστασία, ή η δημόσια υγεία
όπως τα τρόφιμα).

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή είναι μια νέα Ανεξάρτητη Αρχή
που συστήθηκε με τον ν. 3297/2004 και εποπτεύεται από το
Υπουργείο Ανάπτυξης. Λειτουργεί ως εξωδικαστικό όργανο συ-
ναινετικής επίλυσης των καταναλωτικών διαφορών, αλλά και
ως συμβουλευτικός θεσμός στο πλευρό της πολιτείας για τη θε-
ραπεία προβλημάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του.

Επίσης υπάρχει το ΚΕ.Π.ΚΑ.–Κέντρο Προστασίας Κατανα-
λωτών το οποίο είναι μη κερδοσκοπική, μη κυβερνητική, πα-

νελλαδική Ένωση Καταναλωτών. Υφίσταται εικοσιοκτώ χρό-
νια, και υποστηρίζει την προστασία των δικαιωμάτων των κα-
ταναλωτών. Ενημερώνει και συμβουλεύει τους καταναλωτές
για τις αγορές τους και ενεργεί για τις καταγγελίες τους.

(Σ.Σ: Δικές τους δημοσιεύσεις).
Παρόμοιες οργανώσεις (κυβερνητικές ή μη), έχουν όλες

οι ανεπτυγμένες χώρες, γι αυτό θα αναφερθούμε σε μία απ’
αυτές προκειμένου να γίνει σύγκριση με τις ελληνικές.

Παράδειγμα η BBB (Better Business Bureau) = Το Καλύ-
τερο Επιχειρησιακό Γραφείο: Ιδρύθηκε στις ΗΠΑ το 1912.
Είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που επικεντρώνεται
στην προώθηση αγορών και εργασιών απέναντι στους κα-
ταναλωτές, με την χορηγία ειδικού της σήματος στα προ-
ϊόντα τα οποία έχει ελέγξει. Στην ουσία η ΒΒΒ λειτουργεί
(ως επί το πλείστων), ως μεσάζων μεταξύ των καταναλωτών
και των επιχειρήσεων.

Η Better Business Bureau δεν συνδέεται με οποιαδήποτε
κυβερνητική υπηρεσία και όπως αναφέρει στο ιστορικό της,
«η ιατρική αγυρτεία, οι ύποπτες προαγωγές και τα άχρηστα
φάρμακα, ήταν οι πιο γνωστές επιχειρήσεις που οδήγησαν
στην επίσημη αυτορρύθμιση των επιχειρήσεων και με την
σειρά της στην δημιουργία της ΒΒΒ.

Ο Σ.Α.Ε.Κ από την πλευρά του, συμβουλεύει τους κατανα-
λωτές για να προλαμβάνουν δυσάρεστες καταστάσεις, να
φροντίζουν για τις εξής ενέργειες:

Οι πέντε γραμμές άμυνας στις διαρρήξεις.
1. Κλειδαριές - Η πρώτη γραμμή άμυνας κατά των διαρ-

ρήξεων
2. Θωρακισμένες πόρτες και παράθυρα – Η δεύτερη

άμυνα.
3. Σιδεριές – Στους προσβάσιμους χώρους. Η τρίτη άμυνα.
4. Οικιακό χρηματοκιβώτιο – Η τέταρτη γραμμή άμυνας -

και τέλος
5. Σύστημα συναγερμού – Κάμερες – Η τελευταία γραμμή

άμυνας (για την ενίσχυση των προηγουμένων γραμμών
άμυνας).

Προσοχή όμως:
Συνήθως υπάρχουν 2 βασικοί τύποι συναγερμών:
- Συναγερμοί απλοί με ήχο, όταν ενεργοποιούνται. Βασί-

ζονται στον θόρυβο που κάνουν για να τρομάξουν και ν’
απομακρύνουν τον κλέφτη. Παράλληλα ξεσηκώνουν με τον
θόρυβο που κάνουν, όταν ενεργοποιηθούν, το ενδιαφέρον
της γειτονιάς.  

- Συναγερμοί που όχι μόνο θα ακουστούν, αλλά και ειδο-
ποιούντους ιδιοκτήτες όταν ενεργοποιούνται, σε όποιο ση-
μείο βρίσκονται.

Δηλαδή ορισμένοι τέτοιοι συναγερμοί ειδοποιούν τον
ιδιοκτήτη του σπιτιού, ή του χώρου εργασίας του, μέσω τη-
λεφώνου ή με smartphones μέσω ενός app - η οποία μπορεί
στη συνέχεια να επιτρέψει στον ίδιο να δει τι έχει ενεργο-
ποιηθεί και να ενεργοποιηθεί εκ νέου αν είναι απαραίτητο.
Όπως επίσης εάν έχουμε κάμερες, να έχουμε και εικόνα από
τον χώρο μας.
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Σας υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να διαφημιστείτε στην εφημερίδα Locksmiths News η οποία
φτάνει στα χέρια όλων των επαγγελματιών του κλάδου μας! Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε

να απευθύνεστε στη γραμματεία του Σ.Α.Ε.Κ. καθημερινά 10:00-14:00 στο 210 3300006.

Κάποιοι συναγερμοί θα κοινοποιήσουν το γεγονός σ’ ένα
κέντρο παρακολούθησης που με τη σειρά του μπορεί να ει-
δοποιήσει, εκτός από τον ιδιοκτήτη και την αστυνομία.

Εδώ θα μπορούσε να προστεθεί ότι το 80% των προσπαθειών
διάρρηξης σε σπίτια που εκτός από την καλή τους θωράκιση
έχουν και καλούς συναγερμούς είναι ανεπιτυχείς,  όμως απ’ την
άλλη, (περίπου) το 80% των κατοικιών εξακολουθούν να μην
έχουν σύστημα συναγερμού.

Θυμηθείτε να ελέγχετε τον συναγερμό στους χώρους σας
τακτικά!!

Γιατί είναι απαραίτητο ένα οικιακό χρηματοκιβώτιο
Τα αντικείμενα που συχνά κλέβονται από τα σπίτια λόγω

του μικρού όγκου τους που διευκολύνουν τον κλέφτη είναι
υπολογιστές, μετρητά, μικρές ηλεκτρικές συσκευές και κοσμή-
ματα. Ένα καλό χρηματοκιβώτιο είναι απαραίτητο γι αυτούς

που θέλουν να ασφαλίσουν περισσότερο τα πιο πάνω ανα-
φερόμενα. Όμως «χρηματοκιβώτια» βρίσκουμε και στα σού-
περ μάρκετ, αλλά θα πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη μόνον
σ’ αυτά που έχουν επίσημη έγκριση. Επίσης χρειάζονται επαγ-
γελματική τοποθέτηση που γίνεται μόνον από αναγνωρι-
σμένο επαγγελματία κλειδαρά. Τέλος, το εγκεκριμένο οικιακό
χρηματοκιβώτιο πρέπει να αγκυρώνεται σε ένα σταθερό αν-
τικείμενο - είτε ένα εξωτερικό τοίχωμα ή ένα στερεό δάπεδο.

Καταλήγοντας θα πρέπει να επαναλάβουμε ότι οι κατανα-
λωτές θα πρέπει πάντοτε να προσφεύγουν σε μέλη του
Σ.Α.Ε.Κ, προκειμένου να ικανοποιούν ανάγκες τους σχετικές
με την προστασία των περιουσιακών τους στοιχείων και όχι
μόνον. Κι αυτό γιατί είναι ο μόνος οργανισμός που ασχολείται
επισταμένα με την άναρχη φύση του κλάδου, και ειδικότερα
με την εκπαίδευση των μελών του, σε όλους τους τομείς.

ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ
Aπό τον Μαρίνο Θ.

- Αργά το βράδυ γύρω στις 22:00, όπως μας αναφέρει συνά-
δελφος, τον κάλεσαν από το τοπικό αστυνομικό τμήμα. Ο Αξιω-
ματικός Υπηρεσίας τον ενημέρωσε ότι θα πρέπει να ανοίξει
πόρτα όπου εσωτερικά αναδυόταν δυσοσμία, πιθανόν από
αιφνίδιο θάνατο.

Η ανταπόκριση άμεση. Όλη η πολυκατοικία ήταν στο πόδι.
Η καλοσυνάτη γιαγιά είχε να εμφανιστεί τρεις ημέρες. Η πόρτα
άνοιξε και οι υποψίες της αστυνομίας έγιναν πραγματικότητα.

Κάλεσαν αμέσως το ΕΚΑΒ. Ενεργοποίησαν την υπηρεσία και
έφθασαν μέσα σε δεκαπέντε λεπτά στο χώρο. Τα δύο μέλη του
πληρώματος, μπήκαν στο ασανσέρ για να ανέβουν στο δεύ-
τερο όροφο όπου ήταν πεσμένη η γιαγιά. Το ασανσέρ δεν ήταν
όμως έτοιμο και ξαφνικά μένει ούτε πάνω ούτε κάτω.

Πανικός! 
Προσπαθεί ο διαχειριστής να βοηθήσει και θυμάται ότι ο

υπεύθυνος τεχνικός για το ασανσέρ έχει τρεις μήνες να το ελέγ-
ξει. Τηλεφωνούν στην πυροσβεστική και πράγματι έφθασαν αρ-
κετά γρήγορα και απεγκλώβισαν τους υπηρετούντες του ΕΚΑΒ.

Οι διακομιστές συνέχισαν το έργο τους, ενημέρωσαν την
υπηρεσία για το συμβάν και μετέφεραν τη γιαγιά στο πλησιέ-
στερο νοσοκομείο.

Ο συνάδελφος μας έλεγε την επόμενη, δεν μου πήρε χρόνο
να ανοίξει η πόρτα. Αλλά αγχώθηκα όταν συνέπεσε η αστυνο-
μία, το ΕΚΑΒ και η πυροσβεστική, να προσπαθούν να διευθε-
τήσουν αυτό το λυπηρό γεγονός.

- Παλαιότερα αναφέρετο στην Αστυνομική διάταξη ότι τα
εργαλεία των κλειθροποιών δεν πρέπει να είναι σε κοινή θέα.
Τώρα τα εργαλεία τα διαρρηκτικά γίνονται και αντικείμενο με-
λέτης από «επίδοξους».

Κάτι τέτοιο σκέφτηκε και ένας περιποιημένος κύριος καλον-
τυμένος όπου επισκέφτηκε κατάστημα συναδέλφου με κλειδιά
και αφού περίμενε υπομονετικά να τελειώσει ο συνάδελφος
αυτούς που εξυπηρετούσε, του ζήτησε να του πουλήσει ένα
σετ με διαρρηκτικά εργαλεία!

Ο συνάδελφος στην αρχή, μπλοκάρισε με το θράσος  του κυ-
ρίου, βρήκε την ψυχραιμία και τον ρώτησε τι θέλετε να ανοίξετε;
Εκείνος του απάντησε: Θέλω να ανοίξω τη δικιά μου πόρτα μια
ξύλινη και μια πόρτα αλουμινίου του γείτονα και σιγα σιγά να
μάθω. Άμα κλειδώνεται κανένας φίλος, να τον εξυπηρετώ!!!

Συνάδελφος: Ναι ωραία, αλλά γενικά τα εργαλεία πηγαίνουν
σε αδειούχους από την αστυνομία.

Πελάτης: Τι μου λες τώρα, αφού το internet είναι γεμάτο, όλα
οι αδειούχοι τα παίρνουνε; Και όλους τους ελέγχει η αστυνομία;

Συνάδελφος: πολύ ευγενικά του εξήγησε ότι αν πάει στην
αστυνομία και πάρει άδεια (γνωστοποίηση) ότι ασχολείται με
το επάγγελμα, μπορεί να τα αγοράσει από ειδικούς εμπόρους
αρκεί να έχει τιμολόγιο και να κάνει έναρξη στην εφορία.

…Δεν έμεινε ικανοποιημένος ο δήθεν πελάτης από την απάν-
τηση του συναδέλφου. Ψέλλισε μόνο ότι οι άλλοι τα πουλάνε
και μάλιστα ακριβά. Αν ο δήθεν πελάτης έλεγε αλήθεια για την
πώληση εργαλείων θα πρέπει να ανησυχεί και τους ασχολού-
μενους στο χώρο και την αστυνομία για να επαληθεύει τις
υποψίες κάποιων για το πόσο ελεύθερα διακινούνται κάποια
εργαλεία.

Πωλείται κατάστημα κλειδιών τα οποίο λειτουργεί
από το 1999 στην περιοχή του Νέου Κόσμου.

Πλήρως εξοπλισμένο.
Τιμή συμφέρουσα!

Για πληροφορίες καλέστε στο κιν.: 6976400571
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Από τον κ. Μαρίνο Δ.

Καμία χώρα δεν έχει την πολυτέλεια να διώχνει τους κα-
λύτερους, πόσο μάλλον μια χώρα σε οικονομική κρίση.

Σχολιάζοντας τη ζημιά που γίνεται στον κλάδο από την ενα-
σχόληση ευκαιριακών επιτηδευματιών καθημερινά (χωρίς
έδρα, χωρίς κατάστημα, χωρίς έξοδα!), αλλά μόνο έσοδα και
μάλιστα αφορολόγητα, αφού κάποιοι φροντίζουν να είναι
στο ταμείο ανεργίας και τους πληρώνουν οι υπόλοιποι, είναι
μεγάλη, πολύ μεγάλη.

Και αυτή η ζημιά δε φαίνεται. Διότι, φροντίζουν να μην τους
βρίσκουν οι αρχές (ΔΟΥ – Υπουργείο Εργασίας και….) και έτσι
πλήγεται η αξιοπιστία του κλάδου. Τραυματίζεται ο χώρος των
υγιώς λειτουργούντων επαγγελματιών από τους ευκαιριακούς
που θα βρουν στην ανάγκη τον καταναλωτή, συνηθισμένη ή
ασυνήθιστη ώρα για να πληρωθούν με υπέρογκο ποσό.

Και αυτό το καλοκαίρι είχαμε αρκετά ευτράπελα που
άλλα φθάνουν στη γραμματεία του ΣΑΕΚ , άλλα δεν προλα-
βαίνουν και άλλα δεν σκέφτονται οι πολίτες να τα καταγ-
γείλουν διότι φοβούνται.

Αλήθεια πόση προσπάθεια έχει κάνει ο ΣΑΕΚ όλα αυτά
τα χρόνια για να αναδεικνύει τα κακώς κείμενα εντός του
χώρου; Αλήθεια πόσο χρόνο διέθεσαν μέλη του Δ.Σ. να
μαζεύουν καταγγελίες από ανυπεράσπιστους πολίτες για
τις υπερβολικές χρεώσεις και τη χαμηλή ποιότητα παροχής
υπηρεσιών;

Εάν ο ελεγκτικός μηχανισμός του κράτους – Υπουργείο
Δημόσιας Τάξης- Επιθεώρηση εργασίας – Ασφαλιστικά
ταμεία – Υπουργείο Οικονομικών, δεν ενεργοποιηθούν
στο χώρο, η ζημιά από τους ευκαιριακούς θα μεγαλώ-
σει.

Προτάσεις για την πραγματική αναβάθμιση του επαγ-
γέλματος έχουν γίνει αρκετές. Επικαιροποιώντας τα προ-
βλήματα του κλάδου, μεταξύ άλλων, αναφέρουμε ότι οι
απασχολούμενοι με τον χώρο της κλειθροποίας θα πρέπει
να έχουν: 1. Ενιαίο ΚΑΔ (Υπουργείο Οικονομίας) 2. Ειδική
ταυτότητα για τους απασχολούμενους στην επιχείρησή
τους (Υπουργείο Δημόσιας Τάξης) 3. Άμεση απογραφή των
ασχολούμενων με την κλειθροποιία μόνιμων και ευκαιρια-
κών. 4. Αξιοποίηση του βιβλίου συμβάντων (Υπουργείο
Δημόσιας Τάξης).

Ο σύγχρονος κλειθροποιός εργάζεται και προσφέρει στην
κοινωνία και στον τόπο. Η οργάνωση του κράτους και ο
έλεγχος του κλάδου θα βελτιώσει περισσότερο την προσπά-
θεια των κλειθροποιών αν παρέχουν καλύτερη και φθηνό-
τερη εξυπηρέτηση.

Ο ΣΑΕΚ το κάνει πράξη με τα μέλη του, εκπρόσωποι δε του
Υπουργείο Δημόσιας Τάξης είναι γνώστες των σεμιναρίων.

Ας γίνει μια νέα προσπάθεια και ας αξιολογηθούμε με τα
πλέον αυστηρά κριτήρια. Πολλοί συνάδελφοι έχουν υψηλό
επίπεδο εκπαίδευσης και παροχής υπηρεσιών. Μακάρι να
τους ακολουθήσουν και άλλοι!
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Aπό τον Παναγιωτόπουλο Βασίλη

Όλοι γνωρίζουμε ότι το επάγγελμά μας έχει εκτός από τις επαγγελ-
ματικές τεχνικές και κοινωνικές προεκτάσεις. Πολλά τα παραδείγματα
όπως το έγκαιρο άνοιγμα μιας πόρτας σε κάποια αντικειμενική και
έκτακτη ανάγκη, είτε με επίκληση του ιδιοκτήτη του χώρου, είτε με δι-
καστική εντολή και τόσα άλλα.

Απ’ αυτό το σημείο όμως μέχρι να δέχεται διάφορες απειλές ο κάθε
συνάδελφος που έκανε σωστά την δουλειά του (έκοψε απόδειξη ή τι-
μολόγιο για την εργασία του, κατέγραψε το περιστατικό στο βιβλίο συμ-
βάντων, είχε την εντολή και παρουσία εισαγγελέα κατά το άνοιγμα…
γενικά ενήργησε βάσει των νομικών του υποχρεώσεων και των εντολών
του Σ.Α.Ε.Κ), εε αυτό είναι άδικο, θα έλεγε κανείς.

Και όμως αγαπητοί συνάδελφοι, αυτό συνέβη και σε εμένα προσωπικά
(όπως και σε άλλους απ’ ότι γνωρίζω) και το μεταφέρω στην εφημερίδα
μας, για να προειδοποιήσω το κάθε μέλος μας να είναι προσεκτικοί σε
παρόμοιες περιπτώσεις. Γιατί εκτός των απειλών (θα λογαριαστούμε, θα
σου κάψω το μαγαζί κ.α), είναι και τα τρεχάματα σε δικηγόρους, παρου-
σία σε δικαστήρια, ψυχική διαταραχή και τόσα άλλα.

Προσέχετε λοιπόν να είστε καθ’ όλα νόμιμοι, να μην αισχροκερ-
δείτε, να έχετε συνεχή επαφή με το συνδικαλιστικό σας όργανο καθώς
το ωραίο επάγγελμά μας κρύβει ορισμένους κινδύνους. Είναι οι «πα-
ράπλευροι κίνδυνοι» του επαγγέλματος.

Οι «παράπλευρες απώλειες» 
του επαγγέλματος

ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Συναδέλφισες και συνάδελφοι, καλό Φθινό-
πωρο. Τώρα που τελείωσε το καλοκαιράκι και
μαζευτήκαμε όλοι στα μαγαζιά μας, ας δώ-
σουμε και λίγο χρόνο να διαβάσουμε και την
εφημερίδα του συλλόγου.

Είμαστε σίγουροι ότι όλοι και όλες έχουμε
αντιμετωπίσει δύσκολα τεχνικά θέματα, δύ-
σκολο χαρακτήρα πελάτη, περίεργο πελάτη και
φυσικά κάποιον ή κάποια που θέλει να μας ξε-
γελάσει για να πετύχει το σκοπό του/της.

Αν πιστεύετε ότι κάτι που συνέβη σε εσάς
θα θέλατε να το μοιραστείτε και με άλλους
συναδέλφους γράψτε το και στείλτε το στη
γραμματεία του ΣΑΕΚ (saek@acsmi.gr).

Αν θέλετε μόνο να το περιγράψετε, εμείς
μπορούμε να το δημοσιεύσουμε. 

Με αυτό τον τρόπο επικοινωνείτε με όλους
τους συναδέλφους, μιας και η εφημερίδα πη-
γαίνει σε όλη την Ελλάδα.  

Είναι καλό όλοι να ακούμε τα συμβαίνοντα
με το επάγγελμα και ειδικά αυτά που είναι
αξιοπερίεργα!

Η ΜΕΓΑΛΗ ΖΗΜΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΦΑΙΝΕΤΑΙ
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Από τον Μαρίνο Δ.
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Πάνω από 70 δις ευρώ οι ληξιπρόθεσμες 
οφειλές των επιχειρήσεων

Σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Μικρών Επιχει-
ρήσεων (ΙΜΕ) της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελμα-
τιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.). 

Το επόμενο εξάμηνο, πάνω από το 95% των επιχειρή-
σεων δεν πρόκειται να προβεί σε νέες επενδύσεις.

Φρένο στις επενδύσεις αποτελούν τα χρέη που
έχουν οι επιχειρήσεις σε εφορία, ασφαλιστικά ταμεία
και τράπεζες. Οι οφειλές που έχουν οι επιχειρήσεις
σε δημόσιο και τράπεζες περιορίζουν σημαντικά τη
δημιουργία επενδύσεων και τη δημιουργία θέσεων
εργασίας.

Εκτίμηση οικονομικών αναλυτών είναι ότι περισσό-
τερες από 170.000 επιχειρήσεις έχουν ληξιπρόθεσμες
οφειλές ύψους άνω των 70 δις στην εφορία και τα
ασφαλιστικά ταμεία, ενώ 115.000 εταιρίες χρωστούν
συνολικά 50 δις ευρώ στις τράπεζες. Οι οφειλές των
120 δις ευρώ που έχουν οι επιχειρήσεις σε δημόσιο
και τράπεζες αποτελούν βραδυφλεγή βόμβα στα θε-
μέλια της ελληνικής οικονομίας.

Στην εντατική οι μικρές επιχειρήσεις. 
Δίνουν μάχη για την επιβίωση.

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις βρίσκονται σε δύσκολη
οικονομική θέση. Όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες δί-
νουν μάχη για να ανταπεξέλθουν στις πολλές και μεγά-
λες φορολογικές και ασφαλιστικές επιβαρύνσεις και
στη συνέχεια να εξασφαλίσουν κάποιο εισόδημα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΓΣΕΒΕΕ, το πρώτο εξά-
μηνο του 2017 οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είδαν σε
ποσοστό 57,7% να μειώνονται οι πωλήσεις τους μεσο-
σταθμικά κατά 13,2% ενώ σε ποσοστό 47,4% αναμένουν
περεταίρω επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης.

Συνεχίζονται όμως να μπαίνουν λουκέτα στην αγορά…
Εκτιμάται ότι το β’ εξάμηνο του 2017, θα διακόψουν τη
λειτουργία τους 1.000 έως 12.000 επιχειρήσεις  με απο-

τέλεσμα να χαθούν περί τις 20.000 θέσεις εργασίας.
Όμως παρότι βελτιώνονται οι οικονομικοί δείκτες, τα
προβλήματα υπερχρέωσης παραμένουν στο κόκκινο
καθώς 1 στις 4 επιχειρήσεις δε μπορεί να ανταποκρι-
θεί έγκαιρα στις φορολογικές και ασφαλιστικές υπο-
χρεώσεις.

Αρκετές χιλιάδες επιχειρήσεις έρχονται αντιμέτωπες
με τα αναγκαστικά μέτρα της εφορίας που περιλαμβά-
νουν κατασχέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Πάνω
από 65.000 επιχειρήσεις υπέστησαν δέσμευση ή κατά-
σχεση των τραπεζικών λογαριασμών και βέβαια με την
υποχρεωτική πλέον εφαρμογή του πλαστικού χρήματος
– POS-, πνίγει ακόμη περισσότερο τον μικρομεσαίο
επαγγελματία.

Οι αερητζήδες παροχής υπηρεσιών πίνουν κρασί εις
υγείαν αυτών που πληρώνουν, αυτών που έχουν κα-
τάστημα και αποδίδουν το Φ.Π.Α.

Στοιχεία από το ΓΕΜΗ (Γενικό Εμπορικό Μητρώο):
Από τις αρχές του Ιανουαρίου έως τα τέλη του Αυ-

γούστου, έκλεισαν περίπου 18.400 επιχειρήσεις. Αξίζει
βέβαια να αναφέρουμε ότι πολλές επιχειρήσεις κλεί-
νουν και στη θέση τους ανοίγουν ιδιωτικές κεφαλαιου-
χικές εταιρίες που είναι και γνωστές ως «εταιρίες του
1 ευρώ»!!!

Επίσης η κατάσταση μπερδεύεται καθώς οι επιχει-
ρήσεις που χρωστούν σε εφορία και ασφαλιστικά τα-
μεία, τράπεζες και προμηθευτές, δεν μπορούν να
διαγραφούν από το ΓΕΜΗ. Και ο Γολγοθάς των επαγ-
γελματιών ξεκινά Σεπτέμβρη και τελειώνει Ιανουάριο-
καθώς θα πρέπει να πληρωθεί ο φόρος εισοδήματος,
ο ΕΝΦΙΑ και τα τέλη κυκλοφορίας.

Οι ειδικοί στα οικονομικά προβλέπουν ότι το 2018
θα είναι ακόμη πιο δύσκολη χρονιά για του επαγγελ-
ματίες και όλες τις αδύναμες κοινωνικές ομάδες. Ει-
δικά για τους ελεύθερους επαγγελματίες, φόροι και
εισφορές φτάνουν να αφαιρούν έως και το 72.45% του
εισοδήματος. 

Το αποκαλύπτουν τα πραγματικά στοιχεία για τις επι-
βαρύνσεις των επιχειρήσεων και των αυτοαπασχολού-
μενων που έρχονται στην επιφάνεια με την εκκαθάριση
των φετινών δηλώσεων!

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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