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

ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΑΕΚ

Από τη Γραμματεία

Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι μέσα στο 2017
λήγουν οι βεβαιώσεις ασκήσεως επαγγέλματος κλειθρο-
ποιού των περισσοτέρων 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 στεί-
λετε μια φωτοτυπία της με e-mail στο saek@acsmi.gr ή
με fax στο 210 3300981, ώστε να ενημερώσουμε τα αρ-
χεία μας και να μπορείτε να συμμετέχετε σε σεμινάρια
και συνελεύσεις!

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΛΕΙΘΡΟΠΟΙΟΥ

Από τη Γραμματεία

Αγαπητοί συνάδελφοι, όπως έχετε
ενημερωθεί ήδη σε προηγούμενα τεύχη
της εφημερίδας μας, ο σύλλογος μας
προχώρησε στη δημιουργία κοινού προ-
φίλ για τα μέλη του.

Το κοινό προφίλ που τα μέλη μας επέ-
λεξαν είναι ο κύλινδρος ISEOGERAF9 της

εταιρίας Γ.ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Η εταιρία έχει κάνει τις πρώτες επα-

φές με τα μέλη του Σ.Α.Ε.Κ., η διάθεση
των κυλίνδρων έχει ξεκινήσει και οι πρώ-
τοι κύλινδροι έχουν ήδη τοποθετηθεί.

Για την προμήθεια του κοινού προ-
φίλ αλλά και για οποιαδήποτε άλλη
πληροφορία σχετικά με αυτό, μπορείτε
να επικοινωνείτε με την εταιρία Γ.ΡΑ-

ΠΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. στο τηλέφωνο
210 4530003.

Το Δ.Σ. προσκαλεί όλα τα μέλη του
συλλόγου στη συνάντηση που θα πραγ-
ματοποιήσει τη Δευτέρα 3 Ιουλίου και
ώρα 18:00 στα γραφεία του Σ.Α.Ε.Κ. (Αρι-
στοτέλους 11-15, 1ος όροφος, Αθήνα)
και στην οποία θα συζητηθούν διάφορα
θέματα που αφορούν το κοινό προφίλ.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ AUTOTECH
Από τον Κοντό Ζ.

Στις 24 Μαΐου πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο εργοστάσιο της AUTOTECHμε σκοπό την ξενάγηση στα διάφορα τμήματα
παραγωγής και σχεδίασης ηλεκτρονικών πλα-
κετών και αυτοματισμών. Όσοι κατάφεραν να
έρθουν είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από
κοντά ένα ελληνικό εργοστάσιο, να μάθουν
την ιστορία της ίδρυσης του, την εξέλιξη του
και τα μελλοντικά του σχέδια. 

Στην συνέχεια είχαμε την ευκαιρία να
δούμε από την αρχή μέχρι και το τέλος την
κατασκευή μιας ηλεκτρονικής πλακέτας, τον
τρόπο που σχεδιάζεται, τον τρόπο που τοπο-
θετούνται τα εξαρτήματα, τον τελικό έλεγχο
και τις πιστοποιήσεις που χρειάζεται για να
φτάσει στον καταναλωτή.

Συνέχεια στη σελ. 2
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Δεν είναι η πρώτη φορά που θ’ ασχοληθούμε με αυτό το
θέμα!! Και τούτο γιατί παρατηρείται η διαπίστωση, ότι όλο
και πιο λίγοι συνάδελφοι να έχουν καρφιτσωμένη την ταυ-
τότητα επάνω τους κατά την διάρκεια των  προσφερόμενων
υπηρεσιών τους στους πελάτες καταναλωτές.

Οι λόγοι ποικίλλουν και είναι σ’ ένα βαθμό σεβαστοί.
Αλλά η πείρα μας διαβεβαιώνει, ότι όσοι σέβονται το επάγ-
γελμα και την τεχνική τους κατάρτιση, ακολουθούν πιστά
την προτροπή του συλλόγου τους και φέρουν πάντοτε την
ταυτότητα επάνω τους και το σήμα του συλλόγου στην
προθήκη του καταστήματός τους. Το αποτέλεσμα είναι να
προτιμώνται από τους καταναλωτές για τις υπηρεσίες τους,
από άλλους «συναδέλφους», για την υπευθυνότητά τους
και την νομιμότητα των ενεργειών τους.

Οι καιροί είναι δύσκολοι και αρκετά πονηροί. Η διάκριση
μας από άλλους που κάνουν τους κλειθροποιούς είναι επι-
τακτική και για τον κλάδο, αλλά περισσότερο για τους πολίτες
που βρίσκονται σε αδυναμία να προστατεύσουν μεθοδικά
την κινητή και ακίνητη περιουσία τους. Και αυτό λόγω της έλ-
λειψης εμπιστοσύνης που δικαιολογημένα δείχνουν προς τον
τεχνικό που τους εξυπηρετεί, αλλά και για το έλλειμα σχετι-

κού κρατικού ελέγχου σε αυτούς που ασχολούνται με το αν-
τικείμενο.

Δικαιολογίες του τύπου «δεν έχω χρόνο να πάω στο σωμα-
τείο για να μου χορηγηθεί η ταυτότητα», μοιάζουν για
αστείες προφάσεις. Όμως είναι καιρός ν’ ασχοληθεί το νέο
Δ.Σ. υπεύθυνα με το σχετικό φαινόμενο. Η ταυτότητα «παί-
ζει» σε όλα τα σοβαρά αδελφά σωματεία παγκοσμίως. Εμείς
θ’ αποτελούμε την εξαίρεση; Υπάρχουν τρόποι που μπορεί
το εκάστοτε Δ.Σ. να επιβάλλει την παροχή ταυτότητας στα
μέλη του. Παράδειγμα κατά την διαδικασία της συνδρομής,
στα πανελλαδικά συνέδρια, στις γενικές συνελεύσεις κ.α. Δη-
λαδή να μην επιτρέπεται η συμμετοχή των συναδέλφων σε
καμία δραστηριότητα του συλλόγου χωρίς την επίδειξη της
ταυτότητας. Αυτό θα σημαίνει ότι και ο φέρων την ταυτότητα
συνάδελφος, είναι ταμιακά ενήμερος και η ενέργεια αυτή θα
φέρει νέο αίμα από συναδέλφους στους συλλόγους. Με λίγα
λόγια θα διαπιστωθεί ή «έξωθεν καλή μαρτυρία», ότι κάτι
καλό και υπεύθυνο υπάρχει όταν χρησιμοποιείς κλειθροποι-
ούς αναγνωρισμένους.

Σταύρος Μανδενάκης

Η  ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Δυστυχώς έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο, μόνο ελάχιστοι από τους συναδέλφους να έχουν απευθυνθεί στο σύλλογο

για την έκδοση ταυτότητας. Υπενθυμίζουμε στα μέλη μας ότι το μόνο που έχουν να κάνουν, είναι να στείλουν ένα mail
στο saek@acsmi.gr με επισυναπτόμενη  μια φωτογραφία τους (διαστάσεων 2,4*2,9 cm και  300 dpi ανάλυση) τον αριθμό
δελτίου ταυτότητας και τον αριθμό πρωτοκόλλου της άδειας τους και η ταυτότητα τους θα είναι έτοιμη σε λίγα λεπτά!

Συνέχεια από σελ. 1

Η εταιρία της AUTOTECHκατασκευάζει και υλοποιεί
η ίδια τις πλακέτες και έχει το πλεονέκτημα να παρεμ-
βαίνει και να τροποποιεί τα προϊόντα της βάσει τις
ανάγκες του καταναλωτή.

Οποιοδήποτε μέλος μας θελήσει πληροφορίες για
προγραμματισμό ή ρυθμίσεις σε οποιοδήποτε τηλε-
κοντρόλ ή αυτοματισμό που διαθέτει η AUTOTECH
μπορεί να επικοινωνήσει με τον σύλλογο. 
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11ο Πανελλαδικό Συνέδριο Κλειθροποιών

Από τη γραμματεία

Ένα ακόμη Πανελλαδικό συνέδριο
Κλειθροποιών πραγματοποιήθηκε από
τον Σ.Α.Ε.Κ. στις 1 & 2 Απριλίου 2017. 

Το συνέδριο έλαβε χώρα στο ξενο-
δοχείο Novotel Hotel Athens που βρί-
σκεται στο κέντρο της Αθήνας ώστε
να εξυπηρετείται η προσέλευση όσων
ήθελαν να το παρακολουθήσουν. 

Άτομα απ’ όλη την Ελλάδα δεν έχα-
σαν την ευκαιρία να εμπλουτίσουν τις
γνώσεις τους πάνω στον τομέα της
κλειθροποιίας και παρευρέθηκαν στο
11ο Πανελλαδικό Συνέδριο Κλειθρο-
ποιών. Ο σύλλογος βορείου Ελλάδας
Σ.Α.Ε.Κ.Β.Ε. και ο σύλλογος Πελοπον-
νήσου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδος
Σ.Α.Κ.Δ.Ε.Π. έδωσαν δυναμικό παρόν,
με την πλειοψηφία των μελών τους
να συμμετέχουν στο συνέδριο.

Τα μαθήματα του συνεδρίου ξεκί-
νησαν το Σάββατο 1 Απριλίου  και στα
ενδιάμεσα διαλλείματα οι συμμετέ-
χοντες είχαν την ευκαιρία να επισκε-
φτούν την έκθεση ειδών κλειθροποιίας
και να γνωρίσουν από κοντά τα νέα
προϊόντα και τεχνολογίες. Μέσα στο
πρόγραμμα του 11ου Πανελλαδικού
συνεδρίου συμπεριλήφθηκαν και κά-
ποιες ομιλίες- παρουσιάσεις από τους
εκθέτες μας. Πιο συγκεκριμένα, το
Σάββατο είχαμε την ομιλία του κ. Carlo
Tampieri υπεύθυνου του τομέα «κυ-
λίνδρων και κλειδιών» του οίκου CISA
καθώς και την ομιλία του κ. Σέμκου Μ.
από την εταιρία GEMKAΚΑΡΥΔΗΣ ενώ
την Κυριακή οι ομιλίες-παρουσιάσεις
ήταν από τις εταιρίες  ΒΟΙΒΟΔΑΣ GEVY

Α.Ε.Β.Ε. και  GEVYAutomaticDoors ΒΟΙ-
ΒΟΔΑΣ Α.Ε αντίστοιχα.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ιδι-
αίτερα τους εκπαιδευτές μας: 
- Ιατρού Δημήτριο
- Ιορδανίδης Χρήστο
- Κοντό Ζήσιμο
- Κουρτέση Νικόλαο
- Κτενά Ιωάννη
- Μπύρτα Ευάγγελο
- Παναγιωτόπουλο Βασίλειο
- Σαμαρά Άγγελο
- Τρανό Πασχάλη
- Φαυγή Ελευθέριο

που και φέτος έδωσαν τον καλύτερο
τους εαυτό, μεταδίδοντας ανιδιοτε-
λώς τις γνώσεις τους στους συναδέλ-
φους κλειθροποιούς.

Το Δ.Σ. οφείλει επίσης να ευχαριστή-
σει τα μέλη του Σ.Α.Ε.Κ. που εθελοντικά
διέθεσαν το χρόνο τους, προσφέροντας
την πολύτιμη βοήθεια τους κατά τη
διάρκεια του συνεδρίου σε όποιο τομέα
τους ζητήθηκε. Τα μέλη αυτά είναι οι
κ.κ.: Μπαρούτης Βασίλειος, Μπαρούς
Αλέξανδρος και Χριστόπουλος Χρήστος.

Πολλές ευχαριστίες αξίζουν και στους
εκθέτες μας που χρόνια τώρα είναι
δίπλα μας και στηρίζουν τον θεσμό του
Πανελλαδικού συνεδρίου.

Το συνέδριο έληξε το μεσημέρι της
Κυριακής 2 Απριλίου 2017 με κλή-
ρωση πλούσιων δώρων για τους συμ-
μετέχοντες, τα οποία προσέφεραν
και αυτά οι εκθέτες μας!

Στις φωτογραφίες που ακολουθούν
μπορείτε να απολαύσετε μερικά από τα
στιγμιότυπα του 11ου Πανελλαδικού. 
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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.

Άρθρα με θέματα πολιτικού περιεχομένου δημοσιεύονται ενυπόγραφα. 
Τα εν λόγω άρθρα δεν απηχούν πάντοτε τις θέσεις και τις σκέψεις του Δ.Σ. του Σ.Α.Ε.Κ.

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ELF- ΣΑΕΚ- ΠΡΑΓΑ
Από τον Ιατρού Δ.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, το Πανευ-
ρωπαϊκό συνέδριο του ELF πραγματοποιήθηκε
στην πανέμορφη πρωτεύουσα της Τσεχίας,
στην Πράγα. 

Βρεθήκαμε εκεί με περίπου έξι συναδέλ-
φους από Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Μας εντυπωσίασαν πολλά πράγματα. Μερικά
από αυτά ήταν η υπερβολικά καθαρή πόλη, τα
μεγάλα πάρκα, τα επιβλητικά παλαιά κτήρια, το
ποτάμι με τις γέφυρες και οι χιλιάδες τουρίστες
που επισκέπτονται αυτή την πόλη.

Το συνέδριο και η έκθεση του ELF ήταν
άψογα οργανωμένο, όπως και τα τεχνικά σε-
μινάρια, που πρέπει να σημειώσουμε ότι ήταν
δωρεάν. Το μάθημα των χρημ/τίων που παρακολουθήσαμε, το έκανε ένας Τσέχος τεχνι-
κός συνεργάτης του Γερμανού Wentd. Μας παρουσίασε ένα πολύ ενδιαφέρον διαρρηκτικό νέας γενιάς, που διαβάζει
τους κωδικούς και ανοίγει τις κλειδαριές MAUER, CAWI και STUV, επίσης τρόπους διάρρηξης ηλεκτρονικών κλειδαριών. 

Ιδιαίτερα ευχάριστη ήταν η συνάντηση με πολλούς συναδέλφους από Ολλανδία, Αγγλία και Γερμανία, ανταλλάσσοντας
μαζί τους γνώσεις και απόψεις.

Όλα τα συνέδρια του ELF, όπως και αυτό, ήταν πάντα μια μεγάλη εμπειρία για εμάς!

Καλωσορίζουμε 
τα νέα μέλη Σ.Α.Ε.Κ.: 

- Ξευγένη Χρίστο 
- Γράψα Αθανάσιο

Και τα νέα μέλη ΚΛΕΙ.ΔΙ.:
- Κολοβό Νικόλαο 
- Ζέρβα Σωτήριο

Από τον Μαρίνο Δ.
Πρόεδρο της ΟΜΜΕΑ 

Αλλάζει σελίδα η οικονομία της χώρας
μας. Φως (λίγο φως) στο τούνελ της κρί-
σης. Οριστικοποιήθηκε στο euroworking
group το οικονομικό πρόγραμμα των θε-
σμών. «Η Ελλάδα θα πρέπει να επιτύχει
πλεόνασμα ύψους 3,5% του ΑΕΠ έως το
2022 και 2% από το 2023 έως το 2060».
Το ανωτέρω συμπέρασμα έχει διαφορε-
τική ανάγνωση από τις πολιτικές παρατά-
ξεις. Στην ουσία οι οικονομικοί επιτηρητές

μας, έχοντας εξασφαλίσει τα χρήματά
τους από την πλούσια (σε ενέργεια, κοι-
τάσματα, πολιτισμό) χώρα μας, μας ζη-
τάνε πρωτογενές πλεόνασμα το οποίο
είναι δύσκολο να επιτευχθεί χωρίς ρήτρα
ανάπτυξης, χωρίς επενδύσεις.

Οι νέες γενεές, χωρίς να φταίνε θα
κληθούν να πληρώσουν το μάρμαρο.
Τέρμα τα ψέματα. Θα πρέπει μόνο με
σφιχτό οικονομικό πρόγραμμα πλέον να
πορευθεί η Ελλάδα, χωρίς παρεκκλίσεις.
Μόνο μέλημα μας θα πρέπει να είναι
η οικονομική ελευθερία στις επόμενες

γενεές. Και φυσικά η πίεση για τα αδή-
λωτα θα επεκταθεί. Αδήλωτη εργασία,
αδήλωτα έσοδα, αδήλωτο ΦΠΑ. Αν θέ-
λουμε να μη συνεχιστεί η οικονομική
υποδούλωση της νέας γενιάς, πρέπει να
τα δηλώσουμε όλα!

Η προσωπική μου αυτή άποψη, έχει
να κάνει με την υποχρέωση που έχει να
κάνει με όλους μας. Μακριά από κομ-
ματικές σκοπιμότητες ας δούμε που
μπορούμε να βοηθήσουμε την πατρίδα
μας να βγει από το τέλμα που μας οδή-
γησαν όσοι μας κυβέρνησαν.  
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Βγαίνουν στο «σφυρί» οι κλειδαριές του έρωτα

Παρίσι:

Παρελθόν αποτελούν οι κλειδαριές
του έρωτα που κρεμούσαν οι ερωτευ-
μένοι στη γέφυρα στο κέντρο του Πα-
ρισιού.

Λόγω στατικού προβλήματος που πα-
ρουσιάστηκε στη γέφυρα από το βάρος
των κλειδαριών, ο Δήμος Παρισιού
αποφάσισε να αφαιρεθούν και να πω-
ληθούν σε δημοπρασία στις 13 Μαΐου,
για φιλανθρωπικό σκοπό.

Στο μεταξύ, πολλές από τις κλειδα-
ριές του έρωτα αποτελούν αντικείμενο
έκθεσης σε κτίριο του Δήμου του Πα-
ρισιού, ως τις 13 Μαΐου.

Ο Δήμος του Παρισιού ξεκίνησε την
απομάκρυνσή τους από την γέφυρα το
2015. Ο καθαρισμός της γέφυρας των
Arts, η οποία είχε αρχίσει να λυγίσει
από το βάρος του μετάλλου, ξεκίνησε
το 2015 και έδωσε 45 τόνους σίδερο.
20 τόνοι σίδερο αφαιρέθηκαν από την
γέφυρα de l’Archevêché, δίπλα στην
Παναγία των Παρισίων που ήταν η πιο
αγαπημένη γέφυρα των ερωτευμένων.

Γέφυρες της αγάπης υπάρχουν και σε

άλλα μέρη του κόσμου εκτός από το Πα-
ρίσι, όπως στην Πράγα, στο Αμβούργο,
στην Κολωνία, στο Ρέικιαβικ, ενώ «πρω-
ταθλήτρια» αναδεικνύεται η γέφυρα
του Μπρούκλιν στη Νέα Υόρκη με τις πε-
ρισσότερες "κλειδαριές" ερωτευμένων,
που έχουν χαραγμένες πάνω τους ονό-
ματα και ημερομηνίες. 

Η τάση αυτή ξεκίνησε στις αρχές του
2000 κυρίως σε χώρες της Ασίας όπως
η Κίνα, η Ιαπωνία, η Ρωσία, η Νότια

Κορέα και η Ταϊβάν αλλά και στην Αυ-
στραλία και τη Νέα Ζηλανδία. 

Στη συνέχεια εξαπλώθηκε και σε άλλα
μέρη του κόσμου, τόσο στην Ευρώπη
όσο και στην Λατινική Αμερική. Η Ελ-
λάδα δεν συμπεριλαμβάνεται.

Για την αντιγραφή: 
Μανδενάκης Σταύρος

Πηγή: insider.gr - 
και το κουτί της Πανδώρας

ΠΟΙΟΝ ΚΥΛΙΝΔΡΟ ΝΑ 
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΩ ΤΕΛΙΚΑ;

Από τον Ιατρού Δ.

Όλο και πιο συχνά γίνονται τα κρούσματα διάρρηξης “επωνύμων” κυλίνδρων
σε θωρακισμένες πόρτες, με κλειδαριά κυλίνδρου και defender. Δεν μπορούμε
βέβαια να αναφέρουμε μοντέλα και εργοστάσια για ευνόητους λόγους.

Πολλοί συνάδελφοι έχουν να αναφέρουν έστω και ένα περιστατικό με
τεχνικό άνοιγμα ποιοτικού κυλίνδρου με αυτόν τον καινούριο και πολύ
διαφορετικό τρόπο.

Σε συνέδριο του ELF στην Ιταλία πριν από 4 χρόνια, μας είχαν δείξει δύο
τρόπους διάρρηξης κυλίνδρων ασφαλείας, με αλουμινόχαρτο και κλωστές. 

Ειδικά ο δεύτερος τρόπος είναι ιδιαίτερα επιτυχής και έχει διαδοθεί πλέον
με πολλές παραλλαγές. Χρησιμοποιούνται κλωστές, λωρίδες από στεγνό
υγρομάντυλο ή πολύ λεπτό νάιλον (μεμβράνη). Αυτά τα υλικά πιεζόμενα
στο εσωτερικό του κυλίνδρου, πιέζουν με τη σειρά τους ταυτόχρονα όλες
τις μπίλιες του στροφείου. Αν το στροφείο δεχθεί τάση περιστροφής με ένα
“στριφτάρι”, τότε υπάρχουν πολλές πιθανότητες ο κύλινδρος να ανοίξει.
Χρειάζεται βέβαια πολλή πρακτική για να υπάρξουν θετικά αποτελέσματα. 

Το αντίδοτο είναι ένα! Προτείνουμε στους πελάτες μας πολύ καλούς και
αξιόπιστους κυλίνδρους που σίγουρα δεν θα μας εκθέσουν ποτέ.
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΛΕΙΘΡΟΠΟΙΩΝ
(Σ.Α.Ε.Κ.)

Από τη γραμματεία της ΟΜΜΕΑ

Λάβαμε την παρακάτω επιστολή από τη ΓΣΕΒΕΕ με θέμα:
Νομοσχέδιο «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών
Επιχειρήσεων» και σας την παραθέτουμε αυτούσια. Για πε-
ρισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την
ΟΜΜΕΑ.

«Το νομοσχέδιο «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφει-
λών Επιχειρήσεων», που έχει αναρτηθεί σε δημόσια διαβού-
λευση, φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει το σημαντικότερο πρόβλημα
που διατρέχει σήμερα τον ιδιωτικό τομέα της χώρας: τα κόκκινα
δάνεια και την υπερχρέωση των επιχειρήσεων. Η αντιμετώπιση
του προβλήματος υπερχρέωσης επιχειρήσεων είναι μείζονος
σημασίας τόσο για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλ-
λοντος όσο και για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης προς το τρα-
πεζικό σύστημα και αποτελεί αναγκαίο όρο προκειμένου η χώρα
να εισέλθει σε μια βιώσιμη τροχιά ανάπτυξης.

Στο γενικό πλαίσιο του, η ΓΣΕΒΕΕ θεωρεί ότι το νομοσχέδιο
κινείται στη σωστή κατεύθυνση, διότι αντιμετωπίζει τις ση-
μαντικότερες πτυχές και πηγές υπερχρέωσης με συστημα-
τικό τρόπο. Παράλληλα όμως, θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα
αναφορικά με συγκεκριμένες παραμέτρους του (αναλυτικές
θέσεις σε τεχνικά ζητήματα θα αποσταλούν στα αρμόδια
υπουργεία):

1) Μεγαλύτερη ευελιξία ως προς την επιλεξιμότητα των μι-
κρών επιχειρήσεων (προτείνεται ο ορίζοντας αξιολόγησης
να υπερβαίνει την 3ετία, ενώ εναλλακτικά κριτήρια όπως η
πορεία κύκλου εργασιών και η δέσμευση της επιχείρησης
για συμμετοχή σε οργανωμένο συνεργατικό σχήμα να λαμ-
βάνεται υπόψη).

2) Ως προς τις οφειλές, προτείνεται να μειωθεί το κατώφλι
χρέους στις 10,000€ ενώ παράλληλα θα πρέπει να υπάρξει
μια συντεταγμένη ρύθμιση επανυπολογισμού αρχικού κε-
φαλαίου και νόμιμων τόκων, προσαυξήσεων και προστίμων.
Επί τη βάση αυτή πρέπει να πραγματοποιηθούν οι αναδιαρ-
θρώσεις δανείων με όρους δικαιοσύνης. 

3) Ειδική αντιμετώπιση απαιτείται στις περιπτώσεις που
δεν μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία στο 60% των πιστωτών,
εξ αιτίας της διάρθρωσης του χρέους (πχ κάποιος κατέχει το
41% του χρέους και δεν επιτρέπει την αναδιάρθρωση).

4) Μικρότερο γραφειοκρατικό άγος: πολλά από τα απαι-
τούμενα δικαιολογητικά μπορούν να αναζητηθούν αυτεπάγ-
γελτα και να αναρτηθούν/ εξαχθούν αυτόματα με την αίτηση
υπαγωγής. Ειδικά για την κατάσταση αμοιβών συνδεδεμέ-
νων προσώπων, θεωρούμε ότι δε θα πρέπει να βαραίνει αρ-
νητικά  τη μικρή επιχείρηση ένα τέτοιο κριτήριο.

5) Θα πρέπει να συμπεριληφθούν στη δυνατότητα υπαγω-
γής στη ρύθμιση χρέους πρώην επαγγελματίες / συνταξιού-
χοι που δεν διατηρούν την ιδιότητα του επιχειρηματία, αλλά
είχαν λάβει επιχειρηματικό δάνειο και διέκοψαν την επιχει-
ρηματική δραστηριότητα εντός της κρίσης. Αντίστοιχη μέρι-
μνα πρέπει να ληφθεί για τους εγγυητές/ συνοφειλέτες.

6) Προστασία και διασφάλιση του ακαταδίωκτου των στελεχών
δημόσιας διοίκησης και των τραπεζικών στελεχών για τις συμ-
φωνηθείσες αναδιαρθρώσεις οφειλών και δανείων. Ειδικότερα,
για τις περιπτώσεις διαγραφής χρεών μικρών επιχειρήσεων, η
διαδικασία θα πρέπει να είναι πιο ευέλικτη και αποτελεσματική.
Στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης των χαρτοφυλακίων των τραπεζών,
θα πρέπει να δοθεί στα στελέχη μεγαλύτερη ελευθερία διαπραγ-
μάτευσης και αποδέσμευσης από την προοπτική δικαστικής διε-
ρεύνησης (με κανόνες).

Η ΓΣΕΒΕΕ θεωρεί ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο είναι επεί-
γον να κατατεθεί άμεσα προς ψήφιση στο Ελληνικό Κοινοβού-
λιο - με τις απαραίτητες τροποποιήσεις που θα προταθούν και
θα συμφωνηθούν με τους παραγωγικούς φορείς - ώστε να
δοθεί η ευκαιρία στο εγχώριο επιχειρείν να επανεκκινήσει
άμεσα, μετά από μια μακρά περίοδο συρρίκνωσης της επεν-
δυτικής ζήτησης και υποχώρησης της επιχειρηματικής δρα-
στηριότητας. Η κυβέρνηση και οι θεσμοί φέρουν ακέραια την
ευθύνη για οποιαδήποτε νέα καθυστέρηση υπάρξει, η οποία
ζημιώνει σημαντικά την εθνική οικονομία και εμποδίζει την
εξυγίανση επιχειρήσεων και τραπεζικού συστήματος».

Πλέον να σημειωθεί ότι ο νόμος αυτός έχει ήδη ψηφιστεί.
Έτσι η ΟΜΜΕΑ στα πλαίσια ενημέρωσης των μελών των πρω-
τοβάθμιων οργανώσεων της, διεξήγαγε ημερίδα στις 7 Ιουνίου
2017 με θέμα: «εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών.
Χρηματοδότηση και φορολογία μικρομεσαίων επιχειρήσεων».
Κύριος ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο κ. Μαστοράκης Γ., ο
οποίος είναι διευθυντής στο τμήμα ιδιωτικού χρέους του
Υπουργείου Οικονομικών. Στην εκδήλωση αυτή επίσης παρευ-
ρέθηκε και ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ κ. Καβαθάς Γ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΤΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΜΕΑ




