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Ενέργεια καταναλωτικά αγαθά

Σε σημαντική αύξηση του κόστους παραγωγής, αναμένεται να οδηγήσει η εκτόξευση του ενεργειακού κόστους για τη
συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων, σύμφωνα με έρευνα που διεξάχθηκε κατά το μήνα Σεπτέμβριο.
Συγκεκριμένα, το 68% των ΜΜΕ εκτιμούν, ότι οι διεθνείς αυξήσεις θα επηρεάσουν πολύ και πάρα πολύ το κόστος
παραγωγής, καθώς όσο περισσότερο
εξαρτημένες είναι οι επιχειρήσεις από το
ενεργειακό κόστος, τόσο μεγαλύτερες επιπτώσεις αναμένουν από τις διεθνείς αυξήσεις. Ως εκ τούτου, σχεδόν οι μισές
επιχειρήσεις εκτιμούν, ότι οι τιμές των
προϊόντων/υπηρεσιών τους θα αυξηθούν
γύρω στο 10% εξαιτίας των ανατιμήσεων
στην ενέργεια, ενώ ένα 15% εκτιμούν ότι η
αύξηση θα ξεπεράσει ακόμη και το 30%.
Υπογραμμίζεται ότι, σύμφωνα με την
έρευνα, σημαντικές αυξήσεις τιμών ετοιμάζουν ακόμη και εκείνες οι επιχειρήσεις
που δεν εξαρτώνται υπέρμετρα από το
ενεργειακό κόστος. Και αυτό, όπως αναφέρουν οι ειδικοί, καθώς το ηλεκτρικό ρεύμα
από παρόχους, κυριαρχεί ως μορφή ενέργειας και αποτελεί το βασικό ενεργειακό
κόστος για το 95% περίπου των επιχειρήσεων.
Επίσης, μεγάλες αυξήσεις είδαμε και
στον κλάδο κλειθροποιίας στην εγχώρια
αγορά, αλλά και στα εισαγόμενα προϊόντα
υπήρξαν αυξήσεις από 10% - 15%. Σε αυτό
συνετέλεσε και η αύξηση της τιμής των μετάλλων (ορείχαλκος).
Γραμματεία του Δ.Σ.
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Η αγορά ακολουθεί
την πανδημία

Το τέταρτο κύμα της πανδημίας μαίνεται στη χώρα μας, με τα
κρούσματα να αυξάνονται συνεχώς τις τελευταίες ημέρες και τους
ειδικούς να προσπαθούν να βρουν τρόπο να φρενάρουν τον ιό. Στην
προσπάθεια αυτή παίρνονται νέα αναγκαστικά μέτρα που φρενάρουν όμως την αγορά.
Γραμματεία Δ.Σ.
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ΓΣΕΒΕΕ: Χωρίς υποστηρικτικά μέτρα δεν θα αντέξει η αγορά

Καταστροφικά για την εστίαση
και ταυτόχρονα πηγή αθέμιτου
ανταγωνισμού ιδιαιτέρως για τις
μικρές επιχειρήσεις του λιανεμπορίου είναι τα μέτρα που ανακοίνωσε, την Τρίτη 2 Νοεμβρίου
2021, η κυβέρνηση και τα οποία
υποχρεώνουν στο εξής τους
ανεμβολίαστους πολίτες να επιδεικνύουν αρνητικό PCR ή rapid
test κατά την είσοδό τους στα λιανεμπορικά καταστήματα και τους
εξωτερικούς- μικτούς χώρους
της εστίασης.
Για μια ακόμα φορά η κυβέρνηση επέλεξε να εργαλειοποιήσει την επιχειρηματική κοινότητα στην
προσπάθεια της να ανακόψει το τέταρτο κύμα της
πανδημίας που βρίσκεται σε εξέλιξη και μάλιστα
ίδια στιγμή που έχει αποσύρει κάθε υποστηρικτικό
μέτρο προς τις επιχειρήσεις.
Η επιλογή των εξαιρέσεων κάποιων επιχειρήσεων
από τους περιορισμούς (σουπερμάρκετ, λαϊκές αγορές, φαρμακεία) οδηγεί σε αθέμιτο ανταγωνισμό,
ιδιαίτερα για τα μικρά καταστήματα της γειτονιάς,
καθώς οι ανεμβολίαστοι καταναλωτές θα μπορούν
ελεύθερα να κάνουν τις αγορές τους σε παρόμοια
είδη (μη τρόφιμα) στα σουπερμάρκετ ή στο υπαίθριο
εμπόριο, ενώ θα χρειάζονται πιστοποιητικά για το
υπόλοιπο λιανεμπόριο.
Στην εστίαση η υποχρεωτική επίδειξη πιστοποιητικών και για τους εξωτερικούς χώρους περιορίζει
ακόμα περισσότερο την πελατειακή βάση του κλάδου,
η οποία έχει ήδη μειωθεί στο 50%, κάνοντας την λειτουργία των καταστημάτων μη βιώσιμη.
Την ίδια ώρα που η κυβέρνηση θα έπρεπε να επιδείξει γενναιότητα και να εντείνει τις προσπάθειές της
ώστε να βρεθεί ο τρόπος να αυξηθούν οι εμβολιασμοί, επιλέγει να βάλει για μια ακόμα φορά σε ρόλο
“χωροφύλακα” τις επιχειρήσεις και μάλιστα χωρίς
να τους παρέχει καμία στήριξη, ενώ βάλλονται και
από ένα εκτεταμένο κύμα ανατιμήσεων στην ενέργεια, τις μεταφορές, τις πρώτες ύλες και τα προϊόντα, που κάνει ακόμα δυσκολότερο το
επιχειρηματικό περιβάλλον και δημιουργεί προβλήματα στην ρευστότητά τους, αλλά και την κάλυψη των
υποχρεώσεων που έχουν συσσωρευτεί από τα προηγούμενα lockdown .
Η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτε-

χνών και Εμπόρων Ελλάδας
(ΓΣΕΒΕΕ) κατανοεί τις δύσκολες
συνθήκες στις οποίες βρίσκεται
η χώρα εξαιτίας του τέταρτου
κύματος της πανδημίας που εξελίσσεται. Oι επιχειρήσεις μέλη
της, στην πλειονότητα τους, όλο
το προηγούμενο διάστημα με
υψηλό κόστος τήρησαν και συνεχίζουν να τηρούν τα μέτρα για
την αποφυγή εξάπλωσης του
Covid-19, όμως ο εμβολιασμός
είναι ο μόνος δρόμος για την
προστασία της κοινωνίας, των
πολιτών και των εργαζομένων και την επιστροφή
στην κανονικότητα της κοινωνικής και οικονομικής
ζωής. Διαφορετικά βαδίζουμε προς έναν ακόμα χειμώνα δυσκολότερο του περσινού και τα λουκέτα
που θα μετρήσουμε στο τέλος του θα αποτελέσουν
“καταστροφικό μονόδρομο” για την μικρή και μεσαία
επιχειρηματικότητα.
Η ΓΣΕΒΕΕ και τα Μέλη της σέβονται και τηρούν τις
αποφάσεις της κυβέρνησης, όμως την καλούν να
επανεξετάσει τις αποφάσεις της και να “κλείσει” κάθε
παράθυρο που δημιουργεί συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού και παράλληλα να παράσχει εκείνα τα αντισταθμιστικά μέτρα που θα βοηθήσουν τις
επιχειρήσεις να επιβιώσουν.
Χωρίς υποστηρικτικά μέτρα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις η αγορά θα περάσει σε νέες δοκιμασίες.
Η ΓΣΕΒΕΕ ζητά για να μπορέσουν να αντέξουν οι
επιχειρήσεις στη δύσκολη αυτή συγκυρία:
Μετάθεση των πληρωμών των προηγούμενων επιστρεπτέων προκαταβολών μετά την 1η Ιανουαρίου 2023.
Νομοθετική παρέμβαση στο θέμα των ενοικίων των
επιχειρήσεων.
Δυνατότητα αναστολών συμβάσεων εργασίας.
Ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων με
νέα προγράμματα μη επιστρεπτέας προκαταβολής.
Επιδότηση όλων των χρεών που έχουν δημιουργηθεί από 12/3 έως το τέλος του έτους.
Μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση σε 6% για καφέ και
φαγητό.
Η ΓΣΕΒΕΕ από την αρχή της πανδημίας αντιμετώπισε
με υπευθυνότητα την δύσκολη κατάσταση ενημερώνοντας τα μέλη της και την κοινωνία και αυτό θα συνεχίσει να κάνει με κάθε μέσο που έχει στη διάθεση της.
Πηγή: www.gsevee.gr
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«Σε κρίσιμο σταυροδρόμι οι επιχειρήσεις»

Οι δοκιμασίες για τις επιχειρήσεις στην χώρα δεν
έχουν τέλος. Μετά από την 10ετή οικονομική κρίση και
τα τρία μνημόνια, κι ενώ είχε εγκαθιδρυθεί ένα κλίμα
αισιοδοξίας για την πολυπόθητη ανάκαμψη, ήρθε η πανδημία του κορονοϊού και οι πρωτοφανείς οικονομικές
της συνέπειες να προσθέσουν νέα, πολύ σοβαρά προβλήματα και να θέσουν σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα των
επιχειρήσεων.
Τα διαδοχικά lockdown είχαν ως αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις να στερέψουν από έσοδα και ταυτόχρονα να
συσσωρευθεί ένας τεράστιος όγκος υποχρεώσεων.
Ακόμη και τώρα, περίπου 20 μήνες μετά το ξέσπασμα
της πανδημίας, η κανονικότητα στην αγορά δεν έχει επανέλθει, ενώ υπάρχει ο φόβος μίας νέας έξαρσης με
άγνωστες συνέπειες.
Την ίδια ώρα, είμαστε αντιμέτωποι με ένα κύμα ανατιμήσεων στην ενέργεια, τις πρώτες ύλες αλλά και στα
είδη πρώτης ανάγκης, που αφενός αυξάνουν το κόστος
λειτουργίας των επιχειρήσεων και αφετέρου μειώνουν
το διαθέσιμο προς κατανάλωση εισόδημα των νοικοκυριών και επομένως τους τζίρους των επιχειρήσεων,
για την ελάφρυνση των οποίων δεν έχει ληφθεί καμία
μέριμνα.
Εν μέσω, λοιπόν, της πανδημίας, αλλά και της εκτίναξης των τιμών, και με ανοιχτές ακόμη τις πληγές των
μνημονίων, οι επιχειρήσεις καλούνται να αποπληρώσουν ένα «βουνό» χρεών, χωρίς να φέρουν καμία ευθύνη για τη δημιουργία τους, καθώς το μόνο που έκαναν
ήταν να υπακούσουν σε κρατικές εντολές διακόπτοντας
τη δραστηριότητά τους ως ένα μέτρο περιορισμού της
μετάδοσης του κορονοϊού.
Η εξίσωση δυσκολεύει ακόμη περισσότερο αν σε
αυτήν προσθέσουμε και την κρίσιμη παράμετρο της ρευστότητας. Με το 85% των επιχειρήσεων, σύμφωνα με
στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, να μην έχει πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό και άλλα χρηματοδοτικά
εργαλεία, είναι ξεκάθαρο ότι χιλιάδες επαγγελματίες
και επιχειρηματίες, κατά κύριο λόγο μικρομεσαίοι, βρίσκονται σε αδιέξοδο.
Η επιμελητηριακή κοινότητα έχει υπογραμμίσει ότι η
διαχείριση του υπέρογκου ιδιωτικού χρέους απαιτεί,
εδώ και τώρα, γενναίες παρεμβάσεις. Μόνη λύση, όπως
έχουμε κατ’ επανάληψη τονίσει, για να διασφαλιστεί η
βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και να αποφευχθεί ένα
κύμα «λουκέτων» είναι η διαγραφή μέρους των οφειλών που «γεννήθηκαν» στη διάρκεια της πανδημίας.
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Με δεδομένο ότι τα ίδια προβλήματα και τους ίδιους
κινδύνους αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, η λύση αυτή
είναι επιβεβλημένο να διεκδικηθεί και σε ευρωπαϊκό
επίπεδο.
Παράλληλα, για τη στήριξη των επιχειρήσεων, ειδικά
των μικρομεσαίων, απαιτούνται στοχευμένες δράσεις
ουσιαστικής αξιοποίησης των σημαντικών κονδυλίων
του ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν πάνω από το 99% του συνόλου των
επιχειρήσεων της χώρας, ενώ προσφέρουν το 83%
των θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, γεγονός
που καταδεικνύει την καθοριστική συμβολή τους στην
απασχόληση.
Η κυβέρνηση κινείται προς την κατεύθυνση των
συμπράξεων και των συγχωνεύσεων επιχειρήσεων,
συνδέοντάς τες μάλιστα άμεσα με τις δυνατότητες χρηματοδότησης μέσω των κοινοτικών κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης.
Ως Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος δεν είμαστε αντίθετοι στην προοπτική συνεργασίας μεταξύ
επιχειρήσεων. Όταν όμως η συντριπτική πλειονότητα
των επιχειρήσεων της χώρας είναι μικρές και πολύ μικρές, είναι σαφές ότι για τις όποιες αλλαγές απαιτούνται
σχέδιο και χρόνος.
Για να επιτύχουμε ένα καλύτερο αύριο, χρειάζεται να
διασφαλίσουμε το σήμερα, στηρίζοντας με κάθε μέσο τις
επιχειρήσεις να επιβιώσουν και, με αργές και μελετημένες κινήσεις, να αναπτυχθούν.
Αναδημοσίευση άρθρου του Προέδρου
της Κ.Ε.Ε.Ε. κ. Γιάννη Χατζηθεοδοσίου
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Καταγγελία phishing

Κλειδαράς Λαύριο Κώστας Χατζηπαρασκευάς

Όλοι γνωρίζουμε πως το phishing έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις και δεν δίνουμε σημασία σε μηνύματα που προσπαθούν να υποκλέψουν κωδικούς αλλά χθες μου συνέβη κάτι
που με μπέρδεψε αρχικά και ίσως κάποιος πέσει στην παγίδα.. Με πήρε τηλέφωνο κάποιος από αριθμό χωρίς απόκρυψη λέγοντας ονοματεπώνυμο και πως είναι καθηγητής
από σχολείο της περιοχής. Είπε πως χρειάζονται κλειδαριές
με χαρακτηριστικά που έδειχναν γνώστη, 20άρες με 60άρη
κύλινδρο για σιδερένιες πόρτες. Δεν μπορούσα να υποψιαστώ κάτι ως εκεί, του είπα τιμή συμφώνησε και είπε πως θα
έστελνε κάποιον να τις πάρει και θα μου έβαζε τα χρήματα
στην τράπεζα.. εκεί άρχισε το μπέρδεμα καθώς είπε πως είχε
Vivawallet και έπρεπε να του δώσω τον αριθμό της πιστωτικής μου.. του είπα πως αυτό δεν γίνεται και ζήτησε λογαριασμό τραπέζης και κυρίως αν έχω AlphaBank, του έδωσα
αριθμό λογαριασμού αλλά επειδή πάλι δεν μπορούσε λόγω
VivaWallet μου ζήτησε όχι τον αριθμό που έχει η εφαρμογή
κινητού της Alpha που ονομάζεται myAlphaWeb.. δεν γνώριζα πως αυτός ο αριθμός είναι ουσιαστικά το username του
ebanking καθώς χρησιμοποιώ άλλο username για είσοδο..

αφού του έδωσα τον αριθμό μου ζητάει ξανά το ποσό γιατί
το είχε ξεχάσει και μου είπε πως πρέπει να επιβεβαιώσω
πως είμαι εγώ δίνοντας του τον κωδικό που μου στάλθηκε
με viber.. εκεί κόλλησα καθώς το μήνυμα έλεγε πως ο κωδικός επιβεβαιώνει την αλλαγή του password.. του είπα πως
αυτά δεν γίνονται ενώ προσπαθούσε να με πείσει πως είναι
απλά για ταυτοποίηση να μην πάνε τα λεφτά σε λάθος λογαριασμό.. δεν έδωσα βέβαια κωδικό τον ρώτησα τη διεύθυνσή
του κι όταν κατάλαβε πως δεν είχε ελπίδα μου το έκλεισε
αλλά μου ήρθαν άλλα 2 μηνύματα για αλλαγή password..
ενημέρωσα την τράπεζα και τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος και μπλόκαρα τον λογαριασμό. Το τηλέφωνο είναι το
6944361620 ενώ μου ήρθε μήνυμα και από 6981130475.
Πήγα να κάνω καταγγελία στην αστυνομία για άρση απορρήτου αλλά μου είπαν πως δεν έχει νόημα...
Δυστυχώς η απάτη έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις και
μέσα στο τρέξιμο της καθημερινότητας και την προσπάθεια
να μην χάσουμε ή δυσαρεστήσουμε πελάτη να κάνουμε
λάθη που μπορεί να μας κοστίσουν ακριβά.. Δεν δίνουμε τίποτα παραπάνω όσο κι αν φαίνεται αθώο από τον αριθμό
λογαριασμού τράπεζας και μόνο!
Χατζηπαρασκευάς Κωνσταντίνος

Συναγερμός κυβέρνησης για το phishing

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές για την εκτόξευση που
παρουσιάζουν οι ηλεκτρονικές απάτες. Το γνωστό phishing
έχει σημειώσει αύξηση 200% και γι’ αυτό αποφασίστηκε έκτακτη σύσκεψη υπό τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Τάκη
Θεοδωρικάκο και με τη συμμετοχή και του διοικητή της ΤτΕ
Γιάννη Στουρνάρα.
Δεδομένου πως λόγω και της πανδημίας που προκαλεί ο κορονοϊός, οι ηλεκτρονικές συναλλαγές αυξήθηκαν και το ηλεκτρονικό εμπόριο… άνθισε, οι επιτήδειοι βρήκαν ευκαιρία να
το εκμεταλλευθούν. Και κάπως έτσι το phishing (ηλεκτρονικές
απάτες) άρχισε να σαρώνει λογαριασμούς!
Δεν είναι μόνο η αύξηση κατά 200% (!) στις ηλεκτρονικές
απάτες τύπου phishing. Είναι πως έχουν… εφευρεθεί 100 είδη
για να πάρουν οι δράστες λεφτά με τη μέθοδο αυτή. Οι περισσότερες από τις απάτες αυτές, το 54%, έχουν να κάνουν με
κλοπή χρημάτων από τραπεζικούς λογαριασμούς ή κάρτες και
το 40% με την υπόσχεση για «εύκολο χρήμα», παγίδα στην

οποία πέφτουν πολλοί. 40 εκατομμύρια έχουν αρπάξει, μόνο
το τελευταίο διάστημα, άτομα που βρίσκονται πίσω από τις
ηλεκτρονικές απάτες τύπου phishing (γίνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικών μηνυμάτων αποσπώντας
από τα θύματα τραπεζικές καταθέσεις).
Η εκτόξευση του phishing ήταν το αντικείμενο ευρείας σύσκεψης που έγινε το μεσημέρι της Τετάρτης (13.10.2021) στο
υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, υπό τον υπουργό Τάκη Θεοδωρικάκο. Μεταξύ άλλων αποφασίστηκε να γίνει μεγάλη ενημερωτική εκστρατεία, ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν πως
μπορούν να προστατεύσουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς.
Θα δημιουργηθεί, επίσης, ένα συντονιστικό κέντρο, ώστε η
αστυνομία σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδας, την
Ένωση Ελληνικών Τραπεζών να μπορούν, πιο εύκολα, να οδηγούν στη Δικαιοσύνη τους απατεώνες.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ PHISHING

Από το Δ.Σ.

Η Διοίκηση του Συλλόγου, μετά από σωρεία καταγγελιών από όλη την Ελλάδα, επισκέφθηκε την υπηρεσία Δίωξης
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και υπέβαλλε μήνυση καταθέτοντας λίστα με τα ονόματα συναδέλφων που επικοινώνησαν
με τη Γραμματεία του ΣΑΕΚ, καθώς και τα απόρρητα τηλέφωνα «απάτες», ώστε να αποτελέσουν συνολική αντίδραση
του κλάδου στους «ηλεκτρονικούς απατεώνες».
Από το Δ.Σ.
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Σχετικά με ένα βιομετρικό δεδομένο
(Ίριδα του ματιού)

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, πολλοί αναγκάστηκαν
να αναβαθμίσουν τις παραδοσιακές μεθόδους ελέγχου
πρόσβασης. Ως αποτέλεσμα, χιλιάδες επιχειρήσεις ανά τον
κόσμο αναβαθμίζουν τις προσφερόμενες υπηρεσίες τους
και εστιάζουν στην ανέπαφη πρόσβαση. Από το δακτυλικό αποτύπωμα, πήγαμε μέσα σε μόλις ένα χρόνο στην
ανέπαφη πρόσβαση. Ωστόσο, οι ανησυχίες για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και την αποτελεσματικότητα
της αναγνώρισης ατόμων που φορούν μάσκες οδήγησαν
την αγορά σε μία ακόμα εναλλακτική λύση, αυτή της αναγνώρισης της ίριδας του ανθρώπινου ματιού.
Ανάμεσα σε όλες τις σχετικές διαθέσιμες τεχνολογίες βιομετρικών δεδομένων, η πιο διαδεδομένη και ταχέως εξελισσόμενη είναι η αναγνώριση της ίριδας του ματιού. Πρόκειται
για μια τεχνολογία τόσο γρήγορη και απλή. Η ίριδα του κάθε
ματιού είναι μοναδική, δεν αντιγράφεται, ούτε μπορεί να
κλαπεί από κανέναν. Από την άλλη, τα μηχανήματα ανάγνωσης ίριδας δεν είναι δυνατό να «εξαπατηθούν» από χρήση
μέικ-απ στο δέρμα, αλλαγή χτενίσματος ή κουρέματος μαλλιών. Το ενσωματωμένο σκάνερ που συναντάμε στα σύγχρονα smartphone κινητά, βοήθησε στην ευρεία αποδοχή
της συγκεκριμένης τεχνολογίας. Τα συστήματα ελέγχου πρόσβασης με αναγνώριση ίριδας που είναι τοποθετημένα σε
πύλες ή άλλες εισόδους επιτρέπουν σε ένα άτομο να περάσει γρήγορα και εύκολα, δίχως να χρειαστεί να επιδείξει κάποια ταυτότητα ή άλλο πιστοποιητικό. Η πρόσβαση αυτή
παρέχει μεγάλη ευελιξία, ειδικά την ώρα που τα άτομα είναι
φορτωμένα με αποσκευές ή κρατούν άλλα αντικείμενα.
Τα συστήματα αναγνώρισης και ανίχνευσης ίριδας δεν είναι
πλέον μία περίπλοκη τεχνολογία. Αντιθέτως, είναι όπως αναφέραμε προσιτή στο καταναλωτικό κοινό, μέσω των έξυπνων
κινητών. Η ζήτηση για αυτά τα συστήματα θα αυξηθεί στο
μέλλον, ωστόσο μερικοί κλάδοι έχουν υιοθετήσει την τεχνολογία αυτή, ειδικά μετά και την πανδημία του κορωνοϊού. Ας
δούμε μερικούς από αυτούς.
Εθνική ασφάλεια: Πολλές κυβερνητικές εγκαταστάσεις
χρειάζονται υψηλή ασφάλεια και η αναγνώριση ίριδας μπορεί να προσφέρει πολλά ενάντια στις εξωτερικές απειλές
που αντιμετωπίζει ένα κράτος. Η πρόσβαση σε ευαίσθητες
πληροφορίες πρέπει να επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα άτομα, και η αναγνώριση ίριδας μπορεί να βοηθήσει
σε αυτό. Ο στρατός, αλλά και οι αρχές, χρησιμοποιούν
συχνά τις εν λόγω συσκευές. Διαθέτουν φορητές συσκευές
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καταγραφής βιομετρικών στοιχείων που σαρώνουν όχι
μόνο την ίριδα, αλλά και ολόκληρο το πρόσωπο και στη
συνέχεια συγκρίνουν τα στοιχεία που έχουν καταγράψει
με την αντίστοιχη βάση δεδομένων. Η εφαρμογή της βιομετρικής τεχνολογίας για τον αποτελεσματικότερο έλεγχο
των συνόρων βοηθά την ασφάλεια και δυσχεραίνει την παράνομη μετανάστευση. Πολλές χώρες στον κόσμο έχουν
αναπτύξει ήδη βιομετρικά συστήματα ασφαλείας στα σύνορα, για την ταχεία και ακριβή ταυτοποίηση των ταξιδιωτών. Τα βιομετρικά συστήματα ελέγχου των συνόρων
εξασφαλίζουν ότι ένα ανεπιθύμητο πρόσωπο δεν θα έχει
τη δυνατότητα να περάσει χωρίς να ταυτοποιηθεί από τον
έλεγχο μετανάστευσης στα αεροδρόμια, στα λιμάνια και
άλλα σημεία ελέγχου των συνόρων.
Βιομηχανίες φαρμάκων: Οι απαιτήσεις στις φαρμακοβιομηχανίες είναι αρκετά υψηλές. Στην πραγματικότητα,
όπου υπάρχει εργαστήριο, οι άνθρωποι χρησιμοποιούν
οπωσδήποτε γάντια και μάσκες. Αυτά δεν μπορούν να
αφαιρεθούν- και ως εκ τούτου ένα σύστημα access control
με σάρωση ίριδας, θα λειτουργήσει καλύτερα και πιο αποτελεσματικά. Οι εργαζόμενοι μπορούν να εισέλθουν και να
εξέλθουν από το χώρο δίχως να ταλαιπωρηθούν, ακόμα
και αν φορούν ολόσωμες στολές.
Παρόλο που τα συστήματα ελέγχου πρόσβασης με βάση
την αναγνώριση ίριδας παρέχουν μεγάλη ευελιξία, υπάρχουν ορισμένοι παράγοντες που περιορίζουν την υιοθέτησή τους. Μερικά από αυτά, είναι το κόστος και φυσικά
τα προσωπικά δεδομένα. Πρόκειται για μια βιώσιμη, οικονομικά αποδοτική λύση, ωστόσο η υιοθέτησή της, ιδιαίτερα στον επιχειρηματικό κόσμο, είναι ακόμα σχετικά
χαμηλή. Παρόλο που η τεχνολογία εξακολουθεί να θεωρείται ως αντικατάσταση των κωδικών πρόσβασης, οι σημερινές εφαρμογές χρησιμοποιούν συχνά τα βιομετρικά
στοιχεία ως δευτερεύουσα μορφή ταυτοποίησης που λειτουργεί σε συνδυασμό με την παραδοσιακή ασφάλεια.
Άλλες δημοφιλείς μορφές βιομετρικών τεχνολογιών που
χρησιμοποιούνται σε όλο τον κόσμο είναι η αναγνώριση
φωνής, το δακτυλικό αποτύπωμα, η αναγνώριση συμπεριφοράς, η αναγνώριση προσώπου, αλλά και τα συστήματα
αναγνώρισης φλεβών, που αναγνωρίζουν τα μοναδικά μοτίβα στις παλάμες των χεριών.
Πηγή: magazinereport

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 09:00-15:00 στο 210 3300006.
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Πάκτωση και εντοιχισμός χρηματοκιβωτίων

Ένα μεγάλο και σημαντικό κεφάλαιο στα χρηματοκιβώτια είναι η
πάκτωση ή αγκύρωση.
Πόσες φορές έχουμε δει
σε βίντεο κλειστού κυκλώματος, διαρρήξεις, να
σηκώνουν ολόκληρο χρηματοκιβώτιο ή να το ξηλώνουν από τον τοίχο
μετά από μία πρόχειρη
στερέωση που είχε γίνει.
Η αγκύρωση είναι μία επαγγελματική και υπεύθυνη εργασία που πρέπει να γίνεται από κλειθροποιούς με βαθιά γνώση
σε αυτό τον τομέα.
Αν κάνουμε χρήση πλαστικών ούπα προτιμάμε τα βιομηχανικά και πάντα διαμέτρου ~14 mm με στριφώνια βαρέως τύπου.
Μία άλλη επιλογή είναι τα βύσματα μπετού πού τα χρησιμοποιούμε μόνο σε σκυρόδεμα και ποτέ σε τοιχοποιία τούβλου.
Αυτά υπάρχουν σε όποια διάμετρο και μήκος τα χρειαζόμαστε.
Στα χρηματοκιβώτια βαρέως τύπου συνήθως χρησιμοποιούμε χημική αγκύρωση που χρειάζεται εξειδίκευση για να
έχουμε ένα επιτυχές αποτέλεσμα.
Αν είναι μονόδρομος η πάκτωση σε τοιχοποιία τούβλου χρησιμοποιούμε περαστές ντίζες και τουλάχιστον σε άλλη μία
πλευρά ισχυρή βιομηχανική κόλλα ή σιλικόνη. Αν από τον πελάτη ζητηθεί εντοιχισμός ή ενδοδαπέδωση, εδώ έχουμε μία
δύσκολη και πολύπλοκη διαδικασία. Θα χρησιμοποιήσουμε μπετό ταχείας πήξεως η διάφορα επιχρίσματα της αγοράς
ώστε να έχουμε μία επιτυχή στερέωση και ένα αισθητικό αποτέλεσμα.
Δημήτρης Ιατρού

Mottura (παλαιού τύπου πόρτας ασφαλείας)
δύο μεγάλα κλειδιά

Νομίζω αξίζει να σας μεταφέρω αυτή την περίπτωση γιατί η συγκεκριμένη Mottura μας παίδεψε περισσότερο από ότι είχαμε
υπολογίσει, ίσως την υποτιμήσαμε και λίγο.
Η ατμόσφαιρα γνωστή σε όλους, όταν μέσα στο σπίτι έχει πέσει ηλικιωμένο άτομο. Απ' έξω όλοι οι συγγενείς μαζί με αστυνομία και ως είθισται να πετάνε και τις εξυπνάδες τους: “Αργείτε; να φωνάξουμε κάνα κλέφτη!” Η γιαγιά είχε κλειδώσει και τις
δύο κλειδαριές, επομένως η κεντρική εισαγωγή κλειδιού φράζει με κλείστρο μαγγανίου.
Εδώ έχουμε να ανοίξουμε δύο κλειδαριές τρυπώντας το μαγγάνιο της πόρτας και το μαγγάνιο του κλείστρου της κλειδαριάς
πριν φτάσουμε στους δύο πείρους που ψάχνουμε.
Όταν υπάρχει η πίεση που σας προανέφερα, γίνονται και λάθη και η τύχη δεν ήταν με το μέρος
μας. Το πάνω πειρακι έπεσε μέσα στην κλειδαριά
και δημιούργησε relocking, με αποτέλεσμα να μην
ξεκλειδώνει με τίποτα η 4η στροφή. Μετά από
ώρα και πολύ προσπάθεια, η κλειδαριά ξεκλείδωσε, αλλά η πόρτα πάλι δεν άνοιγε! Με δυνατό
σπρώξιμο όλων των παρευρισκομένων, η πόρτα
υποχωρεί τελικά. Η γιαγιά είχε σφηνώσει ένα
σώμα ηλεκτρικού καλοριφέρ πίσω από την πόρτα!
Αργότερα μας είπε το ’κανε για μεγαλύτερη
ασφάλεια...!!!
Αν δεν είχαμε πατρόν-ΣΑΠ ή τις διαστάσεις από
τα κέντρα των πείρων νομίζω ότι αυτή η κλειδαριά
δεν θα άνοιγε ποτέ!!
Ιατρού Δημήτρης
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Τι κάνουν οι κλειδαράδες!

Λοιπόν, οι κλειδαράδες είναι έμποροι που έχουν άδεια
να διορθώνουν, να φτιάχνουν, να αξιολογούν και να εγκαθιστούν κλειδιά και κλειδαριές θυρών, αυτοκινήτων κ.λπ..
Οι κλειδαράδες τυχαίνει να διευθύνουν την επιχείρησή
τους από αιώνες και να παρέχουν τις επαγγελματικές τους
υπηρεσίες. Παρέχουν υπηρεσίες όπως: αυτοκίνητα, συστήματα οικιακής ασφάλειας συναγερμών οχημάτων και οικιών, εμπορικά και κατοικημένα συστήματα κλειδώματος.
Πολλές υπηρεσίες που παρέχονται από κλειδαρά περιλαμβάνουν αυτόματες κλειδαριές που είναι εξαιρετικά
δημοφιλείς και αποτελεσματικές στις μέρες μας.
Δεδομένου ότι σήμερα το έγκλημα φτάνει στο αποκορύφωμά του και αυξάνεται καθημερινά, είναι κάποιος να
ανησυχεί φυσικά για την προσωπική του ασφάλεια, της
οικογένειας, του σπιτιού και του οχήματος του. Εδώ ο
κλειδαράς παρέχει πολύ υψηλής τεχνολογίας συστήματα
κλειδώματος για το όχημα, το σπίτι, το γραφείο ενός ατόμου, κλπ.. Πρέπει να επικοινωνήσετε με επαγγελματίες
κλειδαράδες που θα σιγουρευτούν ότι οι πόρτες και τα
παράθυρα στο σπίτι σας είναι αποτελεσματικά κλειδωμένα, ασφαλή και δεν θα βρείτε καμία πιθανότητα στο
σπίτι σας να επιτεθούν κλέφτες.
Όλοι οι διαρρήκτες χρησιμοποιούν τα μολυσμένα
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αλλά ευφυή μυαλά τους καθώς επιτίθενται σε ένα συγκεκριμένο σπίτι ανά πάσα στιγμή ή ίσως σε πολλά σπίτια.
Απαιτούνται δευτερόλεπτα για να μπορέσουν να κλέψουν τα κοσμήματα, τα μετρητά και όλα τα πολύτιμα
από το σπίτι ενός ατόμου. Η λήψη συναγερμού ασφαλείας είναι εξαιρετικά σημαντική και οι επαγγελματικές
υπηρεσίες locksmith υπόσχονται να το παρέχουν στους
πελάτες.
Αφού βεβαιωθείτε για τα πράγματα που αναφέρθηκαν
παραπάνω, θα πρέπει πιθανότατα να αποφασίσετε για
έναν αξιόπιστο, έμπειρο, επαγγελματία και κλειδαρά,
όπως ο κλειδαράς επαγγελματίας του Σ.Α.Ε.Κ. (τηλ. 210
3300006). Είτε κάποιος πρέπει να επισκευάσει τις παλιές
κλειδαριές της πόρτας του σπιτιού του, είτε θέλει προηγμένα συστήματα κλειδώματος για τις πόρτες τόσο στο
σπίτι όσο και στην επιχείρηση, στο τηλεχειριστήριο χωρίς
κλειδί, τα κλειδιά αναμεταδοτών κ.α.. Τότε μόνο θα είναι
δυνατό να διαβεβαιώσετε τον εαυτό σας ότι θα λάβετε
την καλύτερη υπηρεσία.
Οι καλύτεροι κλειδαράδες παρέχουν 100% ικανοποίηση των πελατών και μακροχρόνιες λύσεις ασφαλούς
κλειδώματος.
Από τη Γραμματεία

Οι εξελίξεις στο επάγγελμα!
Η τεχνολογία αλλάζει συνεχώς και εξελίσσεται για να μας βοηθήσει με την καθημερινότητά μας. Με την άνοδο
των νεοσύστατων επιχειρήσεων και του διαδικτύου το τοπίο για την ασφάλεια αλλάζει ραγδαία με την έξυπνη
τεχνολογία στο μέτωπο αυτών των εξελίξεων. Πολλές επιλογές ασφαλείας (και όχι μόνον), υψηλής τεχνολογίας
είναι ήδη διαθέσιμες σήμερα, βοηθώντας μας να χαλαρώσουμε περισσότερο και να προτείνουμε λύσεις στους
πελάτες μας για αυξημένη ασφάλεια στο σπίτι στην επιχείρηση, στο αυτοκίνητο και αλλού.
Οι έμποροι που συνεργαζόμαστε, έχουν κατακλισθεί από τέτοια τεχνολογικά επιτεύγματα. Σχεδόν καθημερινά
μας ενημερώνουν για τις νέες τους προμήθειες σ’ αυτήν τη πραγματικότητα. Οι συνάδελφοι πρέπει να εκτιμήσουν
και αναλόγως να προμηθευτούν την έξυπνη αυτή τεχνολογία των εξελίξεων.
Προσοχή όμως, όχι στην αλόγιστη αγορά αυτών των συστημάτων. Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ που αναφέραμε, παίζει σπουδαίο ρόλο για την σχετική προμήθεια των συστημάτων ασφαλείας. Ένα άλλο σοβαρό πρόβλημα είναι και το γεγονός της κατάλληλης εκπαίδευσης στην χρήση αυτών των τεχνολογιών. Μέχρι να μας επιτραπεί να κηρύξουμε
το Πανελλαδικό μας Forum, να απευθύνεστε στον αρμόδιο έμπορο για πλήρη ενημέρωση και τοποθέτηση του
προϊόντος.
Μανδενάκης Σταύρος
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