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

Μ ετά από ανεπίσημη συνάντηση που είχε
ο Πρόεδρος ΣΙΑΜΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,
μαζί με τον Αντιπρόεδρο ΠΑΝΑΓΩΤΟ-

ΠΟΥΛΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, με εκπρόσωπο του υπουργείου
ανάπτυξης, συμφωνήθηκε  να κατατεθεί αίτηση από
τον ΣΑΕΚ  στο αρμόδιο τμήμα του υπουργείου, με
αίτημα την υλοποίηση του επαγγελματικού  περι-

γράμματος (το οποίο έχει ήδη εγκριθεί από τον

ΕΟΠΕΠ εδώ και αρκετά χρόνια).
Η  αίτηση κατατέθηκε στις 20/09/2016 και τώρα βρι-

σκόμαστε σε αναμονή να μας καλέσουν με επίσημη
πρόσκληση στο υπουργείο ανάπτυξης έτσι ώστε να
συζητήσουμε με αρμόδια ομάδα η οποία ασχολείται
με θέματα πιστοποιήσεων επαγγελμάτων.

Ο Πρόεδρος
Σιάμος Χαράλαμπος

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Από τον Μπύρτα Ε.

Στα πλαίσια της προβολής και της δυ-
ναμικής διαφήμισης του σωματείου, το
Δ.Σ. αποφάσισε την ανακατασκευή του
site www.saek.gr. 

Η ανακατασκευή ανατέθηκε σε μία

νέα εταιρία και αυτή τη στιγμή βρίσκε-
ται υπό κατασκευή.

Η φιλοσοφία του νέου μας site είναι
να παρέχει περισσότερες πληροφορίες
για τις δράσεις του σωματείου στον τε-
λικό αναγνώστη, να είναι πιο λειτουρ-
γικό στη χρήση ακόμα και μέσω tablet

ή smartphones, να παρέχει περισσότε-
ρες πληροφορίες που να αφορούν το
κάθε μέλος του σωματείου και πολλές
άλλες δυνατότητες, οι οποίες θα επι-
τυγχάνουν να παρέχουν μια πιο ολο-
κληρωμένη εικόνα για τον Σ.Α.Ε. Κ. και
τα μέλη του.

Bαδίζοντας προς το νέο μας Site

Από τον Μπύρτα Ε.

Μετά από την απόφαση που πάρθηκε στην Γ.Σ. στις 14/2/2016
ώστε να προβεί το σωματείο σε διαφήμιση μέσω των Μέσων
Μαζικής Ενημέρωσης, ο Σ.Α.Ε.Κ. έχει κάνει ήδη ενέργειες και έχει
έρθει σε επικοινωνία με αρμόδιους στον τομέα της διαφήμισης
στα Μ.Μ.Ε. και έχουν γίνει ήδη κάποιες προτάσεις τις οποίες και
αξιολογούμε ώστε να επιλέξουμε την πιο συμφέρουσα (σε οικο-
νομικό και ποιοτικό επίπεδο).

Ωστόσο, μας κρατούν πίσω από την γρήγορη υλοποίηση της
απόφασης που έχει παρθεί, οι εξελίξεις που υπάρχουν αυτή τη
στιγμή στα Μ.Μ.Ε. και το αβέβαιο μέλλον των τηλεοπτικών κα-
ναλιών. Οπότε για τους ανωτέρω λόγους θα υπάρξει μια μικρή
καθυστέρηση μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο. 

Για ότι νεότερο προκύψει πάνω σε αυτό το θέμα, θα ενημερώ-
νεστε είτε μέσω του site είτε μέσω της εφημερίδας μας.

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ
Γ.Σ. ΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΟΥ Σ.Α.Ε.Κ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΤΑ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ Σ.Α.Ε.Κ.

Από τον Μπύρτα Ε.

Αγαπητοί συνάδελφοι, 
Όπως σας είχαμε αναφέρει, στα νέα γραφεία του σω-

ματείου μας έχει δημιουργηθεί αίθουσα σεμιναρίων και
αυτή τη στιγμή είναι πλήρως επανδρωμένη ώστε να
μπορούν να διεξαχθούν εκεί τεχνικά σεμινάρια.

Ο χώρος είναι εξοπλισμένος με οπτικοακουστικά μέσα,
πίνακα, πάγκο εργασίας και ειδικά καθίσματα σεμινα-
ρίων για 30 άτομα.

Η αίθουσα, λοιπόν, είναι έτοιμη!
Θα θέλαμε από εσάς τις προτάσεις σας για τα τεχνικά

θέματα που θα θέλατε να παρακολουθήσετε ώστε να ξε-
κινήσουμε την υλοποίηση σεμιναρίων βάση αυτών.
Επικοινωνία στο 210 3300006 ή στο e-mail: saek@acsmi.gr.
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Δεν έβρισκε κλειδαρά και του άνοιξε διαρρήκτης!

Aπό τον Ιατρού Δημήτρη 

Όσοι συνάδελφοι ασχολούνται με τα
χρμ/τια γνωρίζουν ότι μετά την πώληση
ενός υπέρβαρου κιβωτίου μπορούν να
κερδίσουν χρήματα και με την μετα-
φορά του στο χώρο του πελάτη.

Πολλές φορές αυτό καθίσταται μια
πολύ δύσκολη εργασία που χρειάζεται
εξειδίκευση για να ολοκληρωθεί επιτυ-
χώς  χωρίς προβλήματα και απρόβλε-
πτες καταστάσεις.

Στην συγκεκριμένη μεταφορά σαν
πρώτη ιδέα ήταν να κατασκευασθεί ράμπα στη σκάλα, προς το υπόγειο του κτηρίου και
με αυτό τον τρόπο  να φθάσει στην τελική του θέση.  

Η δεύτερη άποψη και αυτή που τελικά επικράτησε ήταν να το ακουμπήσει ο γερανός στο πλατύσκαλο στο εσωτερικό μέρος του
κτηρίου και από εκεί μέσω του ασανσέρ που τελικά άντεχε τα 700 κιλά του κιβωτίου να φθάσει στο υπόγειο.

Με αυτόν τον τρόπο και με αρκετό κόπο ολοκληρώθηκε αυτή η εργασία επιτυχώς.
Το πόρισμα είναι ότι η μεταφορά υπέρβαρων κιβωτίων θέλει μελέτη και σχεδιασμό προς αποφυγήν ζημιών και ατυχημάτων.

ΤΟ “ΒΑΡΟΣ” ΘΕΛΕΙ ΜΕΛΕΤΗ!!

ΑΓΑΛΜΑ ΑΠΟ
ΚΛΕΙΔΙΑ

Από τη Γραμματεία

To ΚΕΥ ΝΟΤΕ του καλλιτέχνη Michael Chris-
tian, είναι ένα άγαλμα ανθρώπου ύψους 3,6
μέτρων, φτιαγμένο αποκλειστικά από κλειδιά,
λουκέτα και διαφόρων ειδών κλειδαριές.

Ο “κλειδάνθρωπος” σέρνει ένα τεράστιο
κλειδί με αλυσίδα, η οποία αποτελείται από
χιλιάδες μικρά κλειδιά!

Από τη Γραμματεία

Το παρακάτω ευτράπελο γεγονός το διαβάσαμε στην ημερήσια
πρωινή εφημερίδα της Ρόδου «Η ΡΟΔΙΑΚΗ» και δυστυχώς δεν
αποτελεί ευθυμογράφημα.

Κάτοικος της Ρόδου, Σαββατόβραδο κοντά στα μεσάνυχτα προ-
σπαθεί να μπει στο σπίτι του και δυστυχώς  μπλοκάρει η κλειδα-
ριά της κεντρικής εισόδου της πολυκατοικίας και δεν ανοίγει ούτε
από μέσα. Ο πολίτης κατέφυγε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία η
οποία όμως του εξήγησε ότι δεν μπορούσε να τον βοηθήσει και
του έδωσε τα τηλέφωνα οχτώ κλειδαράδων. Κανείς από τους
οχτώ κλειδαράδες όμως δεν απάντησε και έτσι εκείνος σκέφτηκε
να καταφύγει στην αστυνομία. Από την αστυνομία του είπαν και
εκείνοι ότι το μόνο πουθα μπορούσαν να κάνουν για να τον βοη-
θήσουν ήταν να του δώσουν τα τηλέφωνα κάποιων κλειθροποιών

της περιοχής του. Ξεκίνησε, λοιπόν, ο εν λόγω κύριος να καλεί
τους κλειδαράδες παρόλο που η ώρα είχε φτάσει 3:30, ξημερώ-
ματα Κυριακής. Οι δύο πρώτοι δεν απάντησαν αλλά στον τρίτο
στάθηκε τυχερός. Πριν προφτάσει όμως να του δώσει τη διεύ-
θυνση του σπιτιού, το κινητό του έκλεισε από μπαταρία…

Μέσα στην απελπισία του, άρχισε να σπρώχνει την πόρτα, προ-
σπαθώντας ανεπιτυχώς να γυρίσει το κλειδί. Εκείνη την ώρα στα-
ματάει δίπλα του ένα μηχανάκι και ο αναβάτης του τον ρώτησε
αν χρειάζεται κάποια βοήθεια. Ο απελπισμένος κύριος του εξή-
γησε την ταλαιπωρία του και ο άλλος τον καθησύχασε λέγοντάς
του: «Μην ανησυχείς φίλε. Είμαι διαρρήκτης, έχω εργαλεία μαζί
μου και θα σου ανοίξω την πόρτα στο άψε σβήσε»!

Έτσι και έγινε, λοιπόν! Μέσα σε λίγα λεπτά, ο εξυπηρετικός
διαρρήκτης του ξεμπλόκαρε την κλειδαριά και άνοιξε την πόρτα
αρνούμενος μάλιστα να πληρωθεί για τον «κόπο» του!
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ΟΙ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΤΑΖΟΥΝ … “ΑΙΜΑ”

Aπό τον Ιατρού Δημήτρη

Από μικρό παιδί με επηρέαζαν οι ταινίες τρόμου και περισσότερο οι ταινίες με το Δρά-
κουλα, έτσι το παιδικό μου όνειρο να επισκευθώ το κάστρο του Δράκουλα στην Ρουμανία,
το πραγματοποίησα τώρα.

Εκτός από την γενικότερη εντύπωση που μας έκανε αυτό το κάστρο, εμείς πάντα εστιά-
ζουμε στο αντικείμενο που μας ενδιαφέρει, στις περίτεχνες και χειροποίητες κλειδαριές
του 15ου αιώνα περίπου που έφεραν πάνω οι βαριές ξύλινες πόρτες.

Σε ερώτησή μας για τις κλειδαριές στους ανθρώπους του κάστρου μας εξήγησαν ότι τις
κατασκεύαζαν οι τεχνίτες σιδεράδες κατά παραγγελία του ίδιου του βασιλιά, είναι μοναδι-
κές δεν υπάρχουν σε κανένα άλλο μέρος της Ρουμανίας και σε κάποιους χώρους του κά-
στρου έπρεπε να χρησιμοποιηθούν δύο διαφορετικά κλειδιά στην ίδια κλειδαριά για να
ανοίξει η πόρτα.

Η εμπειρία και οι εντυπώσεις από αυτό το κάστρο ήταν θετικές και αν σας δοθεί η ευκαι-
ρία σας συνιστώ να το επισκεφτείτε. 

Από τον Μαρίνο Δ.

Λαυράκι για το οικονομικό έγκλημα, ατιμωρησία από το
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και φόβος από απλούς
πολίτες, συνθέτουν το παρακάτω περιστατικό που συνέβη
σε συνάδελφο και μεταφέρθηκε σε εμάς.

Κυριακή απόγευμα και η πελάτισσα δεν μπορεί να ξεκλει-
δώσει τη θωρακισμένη πόρτα της. Βρίσκει ένα τηλέφωνο
μέσα στο ασανσέρ της που λέει ότι είναι από την περιοχή
της. Το τηλέφωνο δεν έμοιαζε να είναι της περιοχής και μετά
από μία ώρα εμφανίζεται κάποιος δηλώνοντας ότι είναι κλει-
δαράς (όχι μέλος του Σ.Α.Ε.Κ.) και φυσικά χωρίς να δείξει
ταυτότητα.

Προσπαθεί να ανοίξει την πόρτα. Δεν είναι εύκολο και αρ-
χίζει να την «κοπανάει» κατά τα λεγόμενα της πελάτισσας.
Μετά από κόπο την ανοίγει και της αναφέρει ότι επειδή παι-
δεύτηκε θα της στοιχήσει μαζί με την αλλαγή της κλειδαριάς
300€. Η πελάτισσα σε αδύναμη θέση έψαξε και βρήκε τα
χρήματα. Τελειώνοντας ο τεχνικός της παρέδωσε τα κλειδιά

και πήρε τα 300€. Η πελάτισσα ζήτησε απόδειξη και είπε ότι
θα της κόψει αύριο απόδειξη, θα πρέπει να πληρώσει το
Φ.Π.Α όμως στην απόδειξη δε θα φαίνεται κλειδαράς αλλά
σιδηροκατασκευές μιας που εξυπηρετεί κάτι που είναι έξω
από το επάγγελμα.

Εκεί αναρωτιόμαστε:
• Πότε θα γίνει η απογραφή των επαγγελματιών που

ασκούν το επάγγελμα;
• Πότε θα κατοχυρωθούμε όλοι με συγκεκριμένο ΚΑΔ;
• Πόσο καιρό θα μείνουν ατιμώρητοι αυτοί οι πειρατές;
• Ποιο πρόστιμο θα πρέπει να προβλεφθεί σε αυτόν που

παραποιεί τα στοιχεία για να κερδίζει από την αδυναμία κά-
ποιου να ανοίξει την πόρτα;

• Είναι δυνατόν να εκμεταλλεύονται κοινωνικές ομάδες
κάποιοι αυτοαποκαλούμενοι επαγγελματίες κινούμενοι στα
όρια ή και ξεπερνώντας αυτά και η πολιτεία να μην κάνει τί-
ποτα;

Αν δεν αντιδράσει η πολιτεία (Υπουργείο Δημ. Τάξης, Εμ-
πορίου, Οικονομικών), τότε σε λίγο θα χρειαστούμε γιατρό!

Ιστορία τρέλας - Ζητείται γιατρός!
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Σε πολλά καταναλωτικά προϊόντα, με-

ταξύ των οποίων και προϊόντα του δικού
μας επαγγελματικού χώρου, θα έχουμε
προσέξει ότι ορισμένα απ’ αυτά είναι
«μαρκαρισμένα» με κάποιο σύμβολο,
όπως π.χ. ISO 2000, ή με κάποιο διαφο-
ρετικό σύμβολο. 

Στην συνέχεια παραθέτουμε ορισμένα
απ’ αυτά τα σύμβολα και αναφέρουμε
την ερμηνεία τους αλλά και τους λόγους
ύπαρξής τους.

Ένα σήμα πιστοποίησης  μπορεί να
δώσει στους κατασκευαστές ένα σαφές
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και να κάνει
την επιλογή του προϊόντος ευκολότερη
για τους αγοραστές. Μπορεί επίσης να
δείχνει στους καταναλωτές να επιλέγουν
τους αναγνωρισμένα πιστοποιημένους
επαγγελματίες κάθε κλάδου.

ΠΡΟΣΟΧΗ!! Η σχετική πιστοποίηση
ισχύει μόνον για την χρονική διάρκεια,
που είναι υποχρεωμένη η πιστοποιούσα
αρχή να αναγράφει επί του προϊόντος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ορισμένες εταιρείες πιστο-
ποίησης, εκτός από τα καταναλωτικά προ-
ϊόντα, χορηγούν και ατομικά πιστοποιητικά
δεξιότητας σε επαγγελματίες διαφόρων
κλάδων.  Ένα τέτοιο πιστοποιητικό δεξιό-
τητας, έλαβαν πρόσφατα ορισμένοι συνά-
δελφοι από την TÜV. 

I S O
(International Organization 

for Standardization)

(Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης)

Ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης
είναι μια διεθνής οργάνωση δημιουρ-
γίας και έκδοσης προτύπων που αποτε-
λείται από αντιπροσώπους των εθνικών
οργανισμών.

Πιο αναλυτικά πρόκειται για επικύρωση
τήρησης κάποιων στάνταρ, όσον αφορά
διάφορα προϊόντα, τις διαδικασίες παρα-
γωγής τους, τα υλικά κατασκευής τους,
ποιότητες, οργανωτικής δομής στην πα-
ραγωγή, κλπ.

Το ISO είναι ένας διεθνής οργανισμός,
που τυποποιεί τον τρόπο που οι επιχει-
ρήσεις και οι οργανισμοί λειτουργούν,
παράγουν και εμπορεύονται τα προϊόντα
και τις υπηρεσίες τους.

Η πιστοποίηση ISO δεν είναι μία άδεια
που επιτρέπει ή απαγορεύει μία δραστη-
ριότητα.

Για να το πούμε απλά, είναι απλώς μία
πιστοποίηση - βεβαίωση, ότι μια επιχεί-
ρηση τηρεί κάποιους κανόνες όσον
αφορά τη διασφάλιση ποιότητας των
προϊόντων ή των υπηρεσιών, τη διαχεί-
ριση, την παραγωγή, κλπ, και όσο συνεχί-
ζει να τους τηρεί, τόσο έχει στην κατοχή
της μία τέτοια πιστοποίηση.

Είναι μία ανεξάρτητη αρχή η οποία κρί-
νει το “ποιόν” μιας επιχείρησης, δίνοντας
έτσι στον καταναλωτή, την βεβαιότητα ότι
πρόκειται για μία επιχείρηση η οποία τηρεί
όλα τα standards και ότι σε όλη την πορεία
παραγωγής του προϊόντος, υπάρχει μία
διασφάλιση ποιότητας.

Έτσι, όταν μία επιχείρηση ή ένας οργα-
νισμός έχει πιστοποιηθεί κατά ISO, τότε
για να το πούμε ακόμη πιο απλά, δείχνει
ποιοτική και εμπνέει περισσότερο εμπι-
στοσύνη στους πελάτες και τους συνερ-
γάτες της.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λέξη = ISO= προέρχεται
από την ελληνική λέξη «ίσος» που σημαί-
νει ισοδύναμος. Πρόκειται για την ρίζα του
προθέματος «ίσο» που εμφανίζεται σε
πλήθος από όρους, όπως ισομετρικός
(ίσου μεγέθους και διαστάσεων) και ισονο-
μία (ισότητα νόμων ή ανθρώπων απέναντι
στον νόμο.

UnderwritersLaboratories (UL)

Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος
(ΠΔΠ)

Μια EnvironmentalProductDeclara-
tion (EPD), (Περιβαλλοντική Δήλωση
Προϊόντος (ΠΔΠ)),  είναι μια ολοκληρω-
μένη διεθνώς εναρμονισμένη έκθεση,
που τεκμηριώνει τους τρόπους με τους
οποίους ένα προϊόν, κατά τη διάρκεια
του κύκλου ζωής του, επηρεάζει το πε-
ριβάλλον. Πιο αναλυτικά:

Μια ΠΔΠ αφηγείται την ιστορία του κύ-
κλου ζωής ενός προϊόντος σε μια ενιαία
γραπτή έκθεση, εστιάζοντας σε πληροφο-
ρίες σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώ-
σεις ενός προϊόντος, όπως η υπερθέρμανση
του πλανήτη, η καταστροφή του όζοντος, η
ρύπανση των υδάτων, εάν συμβάλλει στη
δημιουργία του όζοντος, και στις εκπομπές
αερίων του θερμοκηπίου. Μια ΠΔΠ μπορεί
επίσης να περιλαμβάνει και άλλες επιπτώ-
σεις που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέ-
ρον για την ενημέρωση, όπως στην
τοξικότητα για τον άνθρωπο, τον όποιο κίν-
δυνο και την εταιρική κοινωνική ευθύνη.

Η TÜV AUSTRIA HELLAS λειτουργεί στην
Ελλάδα από το 1994 και αποτελεί τον κο-
ρυφαίο Οργανισμό Επιθεώρησης, Ελέγχου
και Πιστοποίησης της χώρας μας. Σήμερα,
διαθέτει 4 γραφεία στην Ελλάδα με κεν-
τρικά γραφεία στην Αθήνα, Παραρτήματα
στη Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο Κρήτης και
Μυτιλήνη καθώς επίσης δραστηριοποιεί-
ται και στο εξωτερικό με θυγατρικές εται-
ρείες και συνδεόμενα γραφεία σε άλλες
12 χώρες (Κύπρο, Αλβανία, Σερβία, Βουλ-
γαρία, Τουρκία, Ιορδανία, Αίγυπτο, Κατάρ,
Πακιστάν, Ν. Κορέα, Ισραήλ, Υεμένη).

Αποτελεί θυγατρική εταιρεία της εται-
ρείας συμμετοχών TÜV AUSTRIA HOL-
DING AG και εκπροσωπεί στην Ελλάδα
έναν από τους μεγαλύτερους και πιο
ιστορικούς Οργανισμούς Επιθεώρησης
και Πιστοποίησης παγκοσμίως.

Εθνικό  Σύστημα  Διαπίστευσης

Στο χώρο της πιστοποίησης της ποιότη-
τας, των ελέγχων και των εργαστηριακών
δοκιμών και μετρήσεων, ΔIAΠIΣTEYΣH
είναι η διαδικασία της επίσημης αναγνώ-
ρισης από αρμόδιο οργανισμό, ότι ένα
νομικό ή φυσικό πρόσωπο ασκεί συγκε-
κριμένες δραστηριότητες με αμεροληψία
και με τεκμηριωμένη επάρκεια.

Απόσπασμα από το υπό έκδοση εγχει-
ρίδιο « ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΚΛΕΙΘΡΟΠΟΙΟΣ».

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟIOΝΤΩΝ
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Οι «κώδικες δεοντολογίας», έχουν

σχεδιαστεί και τηρούνται ευλαβικά από
τους περισσότερους επαγγελματικούς
φορείς κάθε χώρας. Σχετικό κώδικα έχει
συγγράψει και ο σύνδεσμος των κλει-
θροποιών Αττικής (Σ.Α.Ε.Κ). Πρόκειται
για μια ηθική επιταγή, που αν ακολου-
θείται πιστά συμβάλλει εκτός όλων των
άλλων και στην ασφάλεια των κλειθρο-
ποιών γενικότερα, αφού αναδεικνύει την
ακεραιότητα του χαρακτήρα τους και την
εφαρμογή των υψηλότερων ηθικών
αξιών, σε κάθε πτυχή της επιχειρηματι-
κής τους δραστηριότητας. Ο κώδικας δε-
οντολογίας πρέπει να διδάσκεται και
κατά την κατάρτιση του μελλοντικού
επαγγελματία…

Στην συνέχεια αναφέρονται ορισμέ-
νες παραινέσεις ενός τέτοιου κώδικα:

- Άψογη εντιμότητα και ακεραιότητα.

Όση επαγγελματική επάρκεια και αν
διαθέτει ένας επαγγελματίας, είναι
ατελής χωρίς ακεραιότητα. Να θυμάστε
ότι η ακεραιότητα μαζί με την επαγγελ-
ματική σας ικανότητα, πρέπει να είναι
η καλλίτερη διαφήμισή σας.

- Είναι σημαντική η συμβολή σας στην
ανάπτυξη της ντόπιας βιομηχανίας, με
την ανταλλαγή πληροφοριών και την
υποστήριξή των επαγγελματικών σωμα-
τείων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

- Δεν πρέπει να διαβάλλετε  σκόπιμα
την επιχειρηματική φήμη ενός άλλου μέ-
λους ή ανταγωνιστή. Οι σωστοί επαγγελ-
ματίες δεν χλευάζουν ή  υπονομεύουν
τις μεθόδους τεχνικής εφαρμογής των
άλλων συναδέλφων. Αν υπάρχει αποδε-
δειγμένο παράπονο καταναλωτή ή πι-
στεύετε ότι κάποιοι έχουν ενεργήσει
κατά τρόπο που να είναι ενάντια στο

ήθος του επαγγέλματος, τότε θα πρέπει
να φέρεται το γεγονός σε γνώση αρμο-
δίων οργάνων ή σε άλλο κατάλληλο
φορέα. 

- Δεν πρέπει να πωλούν ή να δανεί-
ζουν μηχανές αναπαραγωγής κλειδιών
ή εργαλείων του ειδικού τους εξοπλι-
σμού στον οποιονδήποτε, ή σε μη νό-
μιμο κλειδαρά. 

- Οι πληροφορίες και η εκπαίδευση
σχετικά με τους τρόπους διάρρηξης
πρέπει να διατηρούνται και να μεταφέ-
ρονται σε ελεγχόμενα σεμινάρια και να
περιορίζονται μόνο σε κλειστά φό-
ρουμ. Δεν θα πρέπει να προκαλείται
επίδειξη ή σχετική συζήτηση δημοσίως
ή σε οποιοδήποτε δημόσιο φόρουμ.

Απόσπασμα από το υπό έκδοση εγχει-
ρίδιο «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΚΛΕΙΘΡΟΠΟΙΟΣ».

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Από τον Μαρίνο Δ.

• Υπερβαίνουν τα δύο χρόνια οι ποινές φυλάκισης που προ-
βλέπουν οι νέες διατάξεις του ποινολογίου της εφορίας στις
περισσότερες περιπτώσεις που εντοπίζεται διάπραξη φορο-
διαφυγής. Σύμφωνα με την εγκύκλιο της ΓΓΔΕ οι ποινές είναι
ανάλογες του ύψους του ποσού που αντιστοιχεί στο φόρο ο
οποίος δεν έχει καταβληθεί ανάλογα με το έγκλημα της φορο-
διαφυγής που έχει διαπραχθεί. Για παράδειγμα με ποινή κά-
θειρξης τιμωρείται η φοροδιαφυγή που σχετίζεται με τον
Ε.Ν.Φ.Ι.Α. εφόσον το ποσό του φόρου υπερβαίνει τις 150.000
ευρώ ανά έτος. Για τη μη απόδοση ή ελλιπή απόδοση ΦΠΑ κά-
θειρξη επιβάλλεται για ποσό ύψους 100.000€.

• Σε αυτόματη παρακράτηση των οφειλών προχωρεί η εφο-
ρία, μέσω του αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας,
ακόμα και για όσους έχουν υπαχθεί σε ρυθμίσεις τμηματικής
εξόφλησης των οφειλών τους και πληρώνουν κανονικά τις μη-
νιαίες δόσεις. Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος ζητά την
έκδοση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας, είτε για να
εισπράξει χρήματα από το Δημόσιο ή να μεταβιβάσει ακίνητο
και παράλληλα έχει βεβαιωμένες οφειλές άνω των 30€, τότες
η εφορία παρακρατεί ποσό ίσο με το 10% έως 100% επί της
είσπραξης και μέχρι του ύψους των βεβαιωμένων προς Φορο-
λογική Διοίκηση οφειλών, ανεξάρτητα αν έχουν υπαχθεί σε
ρύθμιση για τμηματική καταβολή.

• Πρωτογενές πλεόνασμα 3,75 δις ευρώ, εμφάνισε ο κρατι-
κός προϋπολογισμός, στο οκτάμηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου,
εξέλιξη που αποδίδεται στην αύξηση των εσόδων, λόγω επι-
βολής των νέων φόρων που επιβλήθηκαν με το τρίτο μνημό-
νιο, αλλά κυρίως στην υπερσυγκράτηση  κατά 2,54 δις ευρώ
των πρωτογενών δαπανών. Μάλιστα το πρωτογενές πλεόνα-

σμα κατέγραψε υπέρβαση έναντι του στόχου κατά 2,7 δις
ευρώ.

• Απώλεια 16,128 θέσεων μισθωτής εργασίας καταγράφηκε
τον Αύγουστο λόγω του αυξημένου αριθμού των απολύσεων
(43.651 περισσότερες σε σύγκριση με πέρυσι) που έγιναν δια-
μορφώνοντας αρνητικά το ισοζύγιο της απασχόλησης.

• Έξτρα χαράτσι για εκατοντάδες χιλιάδες μισθωτούς, αυτο-
απασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες με «μπλο-
κάκι» απογειώνει τις ασφαλιστικές εισφορές από 1/1/2017,
πάνω από το 50%. Οι απασχολούμενοι με καθεστώς μη εξαρ-
τημένης σχέσης εργασίας, με μπλοκάκι, θα «τιμωρούνται»
διπλά από την 1/1/2017, αν έχουν παράλληλα για την ίδια
απασχόληση, σχέση εξαρτημένης εργασίας, αφενός διότι οι
ατομικές τους εισφορές όπως και των ελεύθερων επαγγελμα-
τιών θα υπολογίζονται με το 26,95% του φορολογητέου εισο-
δήματός τους και αφετέρου, διότι θα εξακολουθούν να
πληρώνουν εισφορά και για σύνταξη και για ασθένεια για την
απασχόληση τους ως μισθωτοί.

• Έρχεται ο ηλεκτρονικός «ανιχνευτής» φοροφυγάδων. Πρό-
κειται για ένα νέο σύστημα ανάλυσης και διασταύρωσης στοι-
χείων που δημιούργησε μια ομάδα εξειδικευμένων στελεχών
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, το οποίο μέσα σε
24 ώρες θα αποκαλύπτει φορολογούμενους με αποκλίσεις δη-
λωθέντων εισοδημάτων και τραπεζικών καταθέσεων, δηλαδή
με αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας. Το σύστημα θα
διενεργεί αναδρομικούς ελέγχους και σε λίγες ώρες θα επε-
ξεργάζεται όλα τα διαθέσιμα στοιχεία αναφορικά με τις πρω-
τογενείς καταθέσεις του φορολογούμενου, αλλά και στοιχεία
για κάθε κίνηση χρηματοπιστωτικών προϊόντων σε ομόλογα,
μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια και άλλα παρόμοια περιουσιακά
στοιχεία.

Τα νέα από Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. και ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ
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Τα νέα της ΟΜΜΕΑ

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.

Για να μην πέσετε θύμα κλοπής ή απάτης…
(πηγή: www.hellenicpolice.gr)

Από τον Μαρίνο Δ.

Μια σειρά γεγονότων το τελευταίο
διάστημα δείχνει ότι η αστυνομία εν
μέσω οικονομικής κρίσης και έλλειψη
δυναμικού, προσπαθεί να υπηρετήσει
τον Ελληνικό λαό έχοντας ως στόχο τη
συνεχή προσπάθεια να κινείται στη λο-
γική της εξυπηρέτησης των κοινωνικών
αναγκών στον τομέα της αστυνόμευσης
στην πάταξη του οργανωμένου εγκλή-
ματος. Αυτά τόνισε ο υπουργός κ. Ν.
Τόσκας σε συνέντευξη του στην ιστοσε-
λίδα ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Συνεχίζοντας ανέφερε πώς με βάση τα
επίσημα στοιχεία των υπηρεσιών, υπάρ-
χει μείωση στα ποσοστά του μεγάλου

εγκλήματος αλλά όντας ειλικρινής ανέ-
φερε πώς παραμένει το πρόβλημα με τα
μικρά εγκλήματα (κλοπές) και σχεδιάζε-
ται να αναδιοργανωθεί το σώμα για να
χτυπηθεί το μικρό έγκλημα (πρακτορείο
ΑΠΕ-ΜΠΕ).

Μεταξύ των ενεργειών της αστυνομίας
ήταν να εκδώσει και φυλλάδιο με τίτλο
«για να μην πέσετε θύμα κλοπής ή απά-
της, ενημερωθείτε».

Στο στόχαστρο του Υπουργείου Προ-
στασίας του Πολίτη είναι οι διάφοροι
επισκέπτες που κτυπούν τα κουδούνια
μας προφασιζόμενοι ότι είναι υπάλληλοι
ΔΕΗ, Ε.Υ.Δ.Α.Π., Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Π.Α., επι-
σκευαστές κάθε είδους, για να μπαίνουν
μέσα στο σπίτι έστω και αν θέλουν να

μοιράσουν διαφημιστικό φυλλάδιο ή
αυτοκόλλητο.

«Έχει βοηθήσει και η ενημέρωση των
υπευθύνων ότι το τελευταίο διάστημα
υπάρχει έξαρση των επισυναπτομένων
τις οικίες, όπου με πρόσχημα ότι θα δια-
νείμουν διαφήμιση, ανιχνεύουν τους χώ-
ρους…».

Μπράβο στην αθόρυβη λειτουργία του
Υπουργείου, αρκεί να μην μείνει εδώ και
να βάλει στόχο τη μείωση των κλοπών
και να ελέγξει τους επισκευαστές που
προσφέρουν παροχή υπηρεσιών χωρίς
κατάστημα και χωρίς άδεια ασκήσεως
επαγγέλματος. Ο Σ.Α.Ε.Κ. και ο κοινωνι-
κός ιστός θα είναι αρωγοί στις ενέργειες
αυτές.

Από τον Πρόεδρο Μαρίνο Δ.

Το Δ.Σ. της Ο.Μ.Μ.Ε.Α. αποφάσισε να προκηρυχτούν
εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. καθώς και εκπρό-

σωπου του Δ.Σ. στη Γ.Σ.Ε.Β.Ε.
Οι εκλογές θα λάβουν χώρα την Τετάρτη 28 Σε-

πτεμβρίου 2016 και ώρες 16:00-19:00 στα γραφεία
της Ο.Μ.Μ.Ε.Α., Καποδιστρίου 24.

Πόλεμο εναντίον της μικρής εγκληματικότητας 
κήρυξε το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης

Δράστες χρησιμοποιώντας διάφορα προσχήματα, προσπα-
θούν να αποκτήσουν πρόσβαση στο σπίτι σας, με σκοπό την
κλοπή, τη ληστεία ή την εξαπάτησή σας.

Μην τους το επιτρέψετε. Ενημερωθείτε για τη δράση τους.
Ομάδες 2-3 ατόμων, χτυπούν το κουδούνι και ζητούν να

μπουν στο σπίτι σας, προφασιζόμενοι ότι είναι υπάλληλοι
Δ.Ε.Η., Ε.Υ.Δ.Α.Π., Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Π.Α., επισκευαστές κ.λ.π.

Άτομα εμφανίζονται ως υποψήφιοι ενοικιαστές χώρων, που
βρίσκονται στο ίδιο κτίριο με το σπίτι σας και την ώρα που τους
επιδεικνύετε τους χώρους, συνεργοί τους εκμεταλλευόμενοι
την πιθανότητα να έχετε αφήσει την πόρτα του σπιτιού σας
ανασφάλιστη, εισέρχονται στο σπίτι με σκοπό την κλοπή.

ΛΑΒΕΤΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΑΣ!
• Μην επιτρέπετε σε αγνώστους να μπαίνουν στο σπίτι σας.
• Προειδοποιήστε άτομα που σας προσεγγίζουν με ύποπτο

τρόπο, για να μπουν στο σπίτι σας, ότι θα καλέσετε την Αστυνομία.

• Επικοινωνήστε άμεσα με τα παιδιά σας ή το διαχειριστή
της πολυκατοικίας σας για επιβεβαίωση ενδεχόμενης βλάβης
ή παράδοσης επιστολής ή δέματος.

• Ασφαλίστε την πόρτα του σπιτιού σας, ακόμα και αν με-
ταβαίνετε σε άλλο όροφο της κατοικίας σας. Φροντίστε να
βρίσκεται και άλλο οικείο σε εσάς πρόσωπο στο σπίτι εκείνη
την ώρα.

• Μην πείθεσθε και μην δίνετε χρήματα σε άγνωστα άτομα.
• Μην διστάζετε να καλέσετε το 100 και να ειδοποιήσετε την

Αστυνομία, εάν σας προσεγγίσει κάποιο ύποπτο άτομο. Προσπα-
θήστε να συγκρατήσετε χαρακτηριστικά εμφάνισης ή αριθμό κυ-
κλοφορίας οχήματος, αν υπάρχει.

• Έχετε πρόχειρα τα τηλέφωνα με τα οποία θα πρέπει να επι-
κοινωνήσετε σε περίπτωση ανάγκης (Αστυνομία, Πυροσβε-
στική, στενοί συγγενείς κ.α.)

Σας φαίνεται κάτι ύποπτο; Καλέστε το 100
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ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ: Δ.Σ. ΣΑΕΚ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: Δ. ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΛΕΙΘΡΟΠΟΙΩΝ
(Σ.Α.Ε.Κ.)

Χρόνια ολάκερα είχαμε θέμα με την ασφάλεια των κεντρικών
πορτών των κτιρίων και πως αυτές θα τις ασφαλίσουμε καλλίτερα.

Ενώ οι εταιρείες μας είχαν προμηθεύσει εδώ και χρόνια με κλει-
δαριές αυτόματου κλειδώματος για μεμονωμένες πόρτες (οικίας,
γραφείου, αποθηκών κ.ά.), δεν είχε καταστεί μέχρι πριν αρκετά χρό-
νια η ανάγκη για την ασφάλεια των κεντρικών πορτών των κτιρίων.

Και η ανάγκη αυτή κατέστει απαραίτητη και αναγκαία (μετά την
μεγάλη έξαρση των διαρρήξεων και στην χώρα μας) διότι έχει
αποδειχτεί ότι εάν οι κλέφτες τα βρουν δύσκολα από την κεντρική
πόρτα και μη έχοντας το χρόνο και την κάλυψη που δεν προσφέ-
ρει κατά μεγάλο ποσοστό η κεντρική είσοδος τότε η πρόθεσή τους
αυτή όλο και ελαχιστοποιείται, σχεδόν εκμηδενίζεται.

Γι’ αυτό το λόγο και ενημερώνοντας το καταναλωτικό κοινό,
ενημερώνουμε ότι εδώ και αρκετά χρόνια έχουμε στα χέρια μας
πλήρες τα συστήματα αυτόματων κλειδαριών και για όλες τις
πόρτες (θωρακισμένες, ξύλινες, αλουμινίου κ.ά.). Ανάλογα την
πόρτα  θα προτείνουμε την ιδανικότερη λύση για την κάθε περί-
πτωση ξεχωριστά. Σε ορισμένες περιπτώσεις έχουμε να επιλέ-
ξουμε μεταξύ δύο ή και τριών συστημάτων. Χωρίζονται σε
μηχανικές, ηλεκτρομαγνητικές και κλειδαριές με ηλεκτροκινητήρα
(μοτέρ). Κάποιες από αυτές μπορούν να συνδεθούν και με ηλε-

κτρονικούς υπολογιστές για περισσότερο έλεγχο από τον χρήστη.
Αποτελούνται από ένα ή και δύο μέρη.

Τα συστήματα αυτά προσφέρουν την μέγιστη ασφάλεια (από
την στιγμή που ακολουθούνται οι οδηγίες εγκατάστασης για την
κάθε μία ξεχωριστά) και με συνάρτηση ενός αξιόλογου κυλίνδρου
(εφόσον απαιτείται) το επίπεδο ασφάλειας μας είναι κορυφαίο.
Μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να χρειάζεται να ενι-
σχύσουμε περαιτέρω την κάσα π.χ. ξύλινη, αλουμινίου, με μεταλ-
λικά εξαρτήματα έτσι ώστε να πετύχουμε τα καλλίτερο δυνατόν
αποτέλεσμα. Οι κλειδαριές αυτές φέρουν εγγυήσεις δύο, τριών ή
και πέντε ετών μέσο αντιπροσώπου. 

Και γι’ αυτό το λόγο δεν έχετε παρά να απευθυνθείτε σε έναν
συνάδελφο κλειδαρά του σωματείου μας, να σας ενημερώσει
ακόμα πιο εκτενέστερα για την περίπτωσή σας ξεχωριστά και μαζί
με το προϊόν που θα σας προτείνει να ξέρετε ότι εξασφαλίζεται
ταυτόχρονα και την τεχνική του κατάρτιση και την αξιοπιστία του
ως μέλος του ΣΑΕΚ.  

Για περισσότερες πληροφορίες και απαντήσεις σε ερωτήματά
σας μπορείτε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα του συλλόγου μας. 

Νίκος Κουρτέσης
Μέλος του Δ.Σ.

Από τη Γραμματεία

Τους καλοκαιρινούς μήνες που μας πέρασαν επικοινώνησαν
με τα γραφεία του ΣΑΕΚ αρκετά μέλη μας ώστε να μας ενημε-
ρώσουν για τον τρόπο που παρουσιάζονται οι διαρρήξεις στα
Μ.Μ. Ε. και για τις ανακρίβειες που προβάλλονται όσον αφορά
προϊόντα κλειθροποιίας στα δελτία ειδήσεων. Το Δ.Σ. διαπί-
στωσε ότι όντως αυτό συμβαίνει και για αυτό το λόγο έστειλε
την παρακάτω ανακοίνωση σε όλα τα Μ.Μ.Ε.:

Ο Σύνδεσμος Αναγνωρισμένων Επαγγελματιών Κλειθροποιών
θα ήθελε, προς ενημέρωση όλων, να επισημάνει ότι πρόσφατα
στα δελτία ειδήσεων των καναλιών προβλήθηκαν κάποια θέ-
ματα που έχουν να κάνουν με διαρρήξεις καθώς και με εξάρ-
θρωση σπείρας κακοποιών και στα ρεπορτάζ αυτά λόγω μη
εμπειρίας των δημοσιογράφων πάνω στο αντικείμενό μας, ει-
πώθηκαν ανακρίβειες σχετικά με τα προϊόντα κλειθροποιίας, οι
οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν τους καταναλωτές σε λαν-
θασμένα συμπεράσματα.

Θα θέλαμε λοιπόν, να επιστήσουμε την προσοχή σας και να
επισημάνουμεότι για οποιαδήποτε απορία έχετε αλλά και
όποια βοήθεια χρειάζεστε σχετικά με το αντικείμενο μας, θα
πρέπει να απευθύνεστε μόνο στους πιστοποιημένους Κλειθρο-
ποιούς του Σ.Α.Ε.Κ., οι οποίοι έχουν την απαιτούμενη γνώση να

σας καθοδηγήσουν σωστά.
Ελπίζουμε στη συνεργασία μας, με κοινό σκοπό την σωστή

ενημέρωση ώστε να μην δημιουργείται πανικός στο καταναλω-
τικό κοινό.

Μία παρόμοια ανακοίνωση που αφορά όμως το καταναλω-
τικό κοινό, αναρτήθηκε στο site μας και στα μέσα κοινωνικής δι-
κτύωσης για την καλύτερη ενημέρωση όλων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Σύνδεσμος Αναγνωρισμένων Επαγγελματιών Κλειθροποιών

θα ήθελε να ενημερώσει το καταναλωτικό κοινό ότι πρόσφατα
στα δελτία ειδήσεων των καναλιών προβλήθηκαν κάποια θέ-
ματα που έχουν να κάνουν με διαρρήξεις καθώς και με εξάρ-
θρωση σπείρας κακοποιών. Στα ρεπορτάζ αυτά ειπώθηκαν από
τους δημοσιογράφους πολλές ανακρίβειες σχετικά με τα προ-
ϊόντα κλειθροποιίας, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν
τους καταναλωτές σε λανθασμένα συμπεράσματα.

Θα θέλαμε λοιπόν, να επιστήσουμε την προσοχή σας και να
επισημάνουμε ότι για οποιαδήποτε απορία έχετε αλλά και για
όποια εργασία χρειάζεστε σχετικά με το αντικείμενο μας, θα
πρέπει να απευθύνεστε μόνο στους πιστοποιημένους Κλειθρο-
ποιούς του ΣΑΕΚ, οι οποίοι έχουν την απαιτούμενη γνώση να
σας καθοδηγήσουν σωστά στην επιλογή των προϊόντων που θα
σας προσφέρουν τη μέγιστη ασφάλεια.

Δελτία τύπου του Σ.Α.Ε.Κ.

Η λύση για την ασφάλεια των εισόδων κτιρίων



ΣΑΧΤΟΥΡΗ 27, 18536 ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΤΗΛ: 2104530003


