ΤΟ ΙΝΚΑΛ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ

Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΟΥ ΣΕΚΑ

ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Η οµάδα του ΙΝΚΑΛ στην
δύσκολη περίοδο που διανύουµε ως κλάδος, µε τον δείκτη της οικοδοµικής δραστηριότητας σε πτώση 25%
τουλάχιστον, θα παραµείνει
σταθερά προσηλωµένη στη
βελτίωση ποιότητας των
παρεχοµένων υπηρεσιών
καθώς και την ουσιαστική
προσφορά στους ανθρώπους
του αλουµινίου. Σκοπός της
συνεχιζόµενης εκπαίδευσης
είναι η πιστοποίηση της απαραίτητης γνώσης του ανθρώπινου δυναµικού αλλά και η
βελτίωση της υπάρχουσας
γνώσης µέσα από διαδικασίες που σχετίζονται µε την
σταδιακή εµπλοκή του εκπαιδευόµενου σε θέµατα κατάρτισης, αλλά και των ιδίων των
εργοδοτών τους. Ειδικότερα
το ΙΝΚΑΛ εφαρµόζοντας µια
νέα στρατηγική µε ακόµα πιο
αποτελεσµατικές πρακτικές
προσπαθεί να αντιληφθεί
πλήρως τι χρειάζονται οι
άνθρωποι του κλάδου µέσα
από τις διαδικασίες της συνεχιζόµενης εκπαίδευσης.

θέσεων εργασίας, η επιλογή
προσωπικού, η αξιολόγηση της
απόδοσης πριν και µετά την
συνεχιζόµενη εκπαίδευση,
είναι σηµαντικά θέµατα αλλά
και η βελτίωση των εργασιακών σχέσεων και η προσφορά
κοινωνικής ευθύνης, είναι
θέµατα πολύ σηµαντικά. Θέµατα που αφορούν την υγεία
των εργαζοµένων και την ισορροπία µεταξύ εργασιακής και
προσωπικής ζωής, θα απασχολήσουν το Εκπαιδευτικό Συµβούλιο. Το άγχος στην εργασία
είναι µια κατάσταση για την
οποία όλοι ευθυνόµαστε, συνεπώς αν µάθουµε µέσα από
πρακτικές συµβουλές να το
διαχειριζόµαστε συµβάλουµε
σε ένα ήρεµο εργασιακό κλίµα. Παράλληλα κινούµενοι
στην ίδια κατεύθυνση, σκοπεύουµε στην περεταίρω ανάπτυξη του σεµιναρίου «Ασφάλεια
στην εργασία», το οποίο θα
απευθύνεται σε εργοδότες και
εργαζόµενους, εστιάζοντας
στα οφέλη από την πρόληψη
ατυχηµάτων αλλά και ασθενειών που προκύπτουν από
την εργασιακή µας ζωή. ΣτόΣαφώς ο σχεδιασµός της χος είναι η δηµιουργία µιαςπαραγωγής, η ανάλυση των κουλτούρας πρόληψης η οποί-

α µας λείπει. Το περιεχόµενο
των προγραµµάτων κατάρτισης προσπαθούµε να έχει και
σηµαντικές εθελοντικές προσφορές κοινωνικής ευθύνης ,
αναδεικνύοντας το κοινωνικό
πρόσωπο του Ινστιτούτου. Ένα
πολύ σηµαντικό βήµα στην ίδια
κατεύθυνση είναι το σεµινάριο
πρώτων βοηθειών, στο οποίο
όλοι θα πρέπει να δώσουµε την
απαραίτητη προσοχή, µε δεδοµένο ότι απλές πρακτικές συµβουλές είναι δυνατόν να παίξουν σηµαντικό ρόλο για την
ζωή τη δική µας και των συνανθρώπων µας. Καθώς είµεθα
όλοι εν αναµονή του προγράµµατος «εξοικονοµώ κατ’ οίκον»
και ο χειµαζόµενος κλάδος της
οικοδοµής το περιµένει ως
ανάσα ζωής, θα συνεχίσουµε
µε σεµινάρια που αφορούν την
Ευρωπαϊκή σήµανση (CE) αλλά
και όλα τα απαραίτητα εφόδια
για την υλοποίηση του προγράµµατος. Ο διευθυντής
σπουδών ∆ρ. Στέλιος Λαµπρακόπουλος δηµιούργησε ένα
νέο σεµινάριο για τα µέλη των
πιστοποιηµένων επιχειρήσεων
κατά Q SYSTEM 2 : 2007 ,
σχετικά µε τις αλλαγές που

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΤΑ ΥΠΕΡΤΑΤΑ ΑΓΑΘΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Σε έρευνες που έχουν γίνει σε ∆ιατάγµατα όλες τις Ευρω-
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Η χώρα µας ήδη από το 1985
µε τον νόµο πλαίσιο 1986
θέσπισε συγκεκριµένες προδια-

γραφές ασφάλειας για τους Υποχρέωση του εργοδότη για
χώρους εργασίας και την υπο- την τήρηση των νοµοθετικών

προέκυψαν από την αναθεώρηση του προτύπου ΕΝ 14351-1 ,
αλλά και για τον τρόπο εφαρµογής τους µέσω απαιτούµενων
διαδικασιών εφαρµογής του
συστήµατος ποιότητας. Σύντοµα
θα ανακοινώσουµε την έναρξη
κύκλου σπουδών επίπεδο 2 αλλά
και ένα πολύ σηµαντικό σεµινάριο κοστολόγησης, θέλοντας να
συµβάλουµε στην ορθή λειτουργία της αγοράς στους δύσκολους
καιρούς που διάγουµε. Το εργαστήριο δοκιµών για εξώφυλλα ,το οποίο λειτουργεί σε συνεργασία µε την εταιρεία πιστοποιήσεων TUV Rheinland Hellas,
βελτιώνεται συνεχώς και προσφέρει σε πραγµατικά χαµηλές
τιµές για τα µέλη του ΣΕΚΑ και
όχι µόνον, τα απαραίτητα πιστοποιητικά, αφού προηγηθεί ο
προβλεπόµενος έλεγχος. Υπενθυµίζω στους συνάδελφους κατασκευαστές ότι σύµφωνα µε
την ΚΥΑ 12398/410 «Εξώφυλλα
και Εξωτερικές Περσίδες» υπάρχει υποχρέωση σήµανσης CE σε
όλα τα εξώφυλλα (ρολά, παντζούρια, σήτες) όπως αυτό
απαιτείται από τα πρότυπα ΕΝ
13659 & ΕΝ 13561. Σε αυτή
την κατεύθυνση λοιπόν και σε
συνέχεια της επιτυχηµένης πορείας του Ινστιτούτου ο στόχος
µας είναι να παραµείνει ένα
σύγχρονο εργαλείο για τους
ανθρώπους του κλάδου των
δοµικών κατασκευών αλουµινίου, εφαρµόζοντας στην πράξη,
σύστηµα αξιολόγησης σε όλα τα
επίπεδα αλλά και συµµετοχής
των κατασκευαστών στην διαµόρφωση των µαθηµάτων µέσω
προσωπικής επικοινωνίας η ερωτηµατολογίων .Στην προσπάθεια
αυτή χρειαζόµαστε την αρωγή
ολόκληρου του κλάδου και ευελπιστούµε ότι θα την έχουµε σε
ακόµη µεγαλύτερο ποσοστό,
παραµένοντας πάντα πρόθυµοι
για νέες συνεργασίες.

χηµάτων και ένα βιβλίο συντήρησης εξοπλισµού.

Θεόφιλος Παγιάτης

χρέωση του εργοδότη να χρη- απαιτήσεων είναι εκτός των

Λεπτοµέρειες σχετικά µε την Πρόεδρος ∆.Σ. του ΙΝΚΑΛ

σιµοποιεί τις υπηρεσίες ενός άλλων, η απασχόληση ενός

εφαρµογή της εν λόγω νοµο- th@eth@e-pagiatis.gr

τεχνικού ασφάλειας, µε σκοπό (εσωτερικού ή εξωτερικού)

θεσίας θα παρουσιασθούν σε Ε∆Ω ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ
επόµενο τεύχος.
Τηλ: 210.49.45.444

την πρόληψη και την αποφυγή τεχνικού ασφάλειας και στην
των ατυχηµάτων. Με τα χρόνια περίπτωση που απασχολού-

του Σάκη Γουρνάκη

η εθνική µας νοµοθεσία υιοθέ- νται στην επιχείρηση άνω
τησε µε αντίστοιχα Προεδρικά των 50 εργαζοµένων, και

∆ιευθυντή Πιστοποίησης του
TÜV Rheinland Hellas AE

Fax :210.49.45.443
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Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΟΥ ΣΕΚΑ
Ένα δυνατό χαρτί!!
Συνάδελφοι,
διανύοντας την Τρίτη διετία
µου σαν πρόεδρος του ΣΕΚΑ και έχοντας πλέον αρκετή εµπειρία, δεν σταµατώ
να εκπλήσσοµαι καθηµερινά
από την ζωντάνια και την
ενεργητικότητα αυτού του
Συνδέσµου. Στην πολυετή
πορεία του ο ΣΕΚΑ, µέσα σε
αντίξοες συνθήκες, κατάφερε να βάλει τα πράγµατα
στη θέση τους, κάνοντας
έτσι τον κάθε κατασκευαστή Μοναδικό
Μοναδικό. Ήταν και
είναι πρωτοπόρος γιατί
αναβάθµισε την κατασκευή
αλουµινίου, κάνοντας τα
µέλη του να ξεχωρίζουν.
Ο ΣΕΚΑ δεν οραµατίζεται
µόνον, δρα και ενεργεί.
Γεννά και αναπτύσσει νέες
ιδέες, όπως αυτό το έντυπο
που κρατάτε στα χέρια σας.
Ένα ελεύθερο βήµα κατάθεσης των απόψεών µας, καταγραφής της καθηµερινότητάς µας και αναβάθµισης
της επικοινωνίας µας.
Χαιρετίζω λοιπόν, αυτήν τη
νέα µορφή επικοινωνίας
µας και περιµένω την ενεργό συµµετοχή σας, γιατί
όπως σοφά είχε πει ο Αλέξανδρος ∆ουµάς : « Πρέπει
να εξιδανικεύσουµε την
πραγµατικότητα που βλέπουµε και να κάνουµε πράξη το ιδανικό που νιώθουµε»

e- mail: info@seka.org.gr

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΝΟΣ

http://www.seka.org.gr/

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. ΣΕΚΑ

ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ο ΣΕΚΑ ΓΙΑ ΤΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ»
Όπως σας είχαµε ενηµερώσει, ο
ΣΕΚΑ κλήθηκε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιµατικής
Αλλαγής, προκειµένου να συζητήσει
τα θέµατα που αφορούν τον κλάδο
µας, ενόψει της έκδοσης του οδηγού εφαρµογής του προγράµµατος
«Εξοικονόµηση κατ’οίκον».
Τα αποτελέσµατα της συνάντησης
σας παραθέτουµε αναλυτικά παρακάτω:
Οι αρµόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου, µας ενηµέρωσαν ότι, Ενεργειακοί Επιθεωρητές
θα είναι στην διάθεση του κοινού
από τις 20 Οκτωβρίου και εντεύθεν, πράγµα που σηµαίνει ότι η
έναρξη των επιθεωρήσεων θα ξεκινήσει περί τα τέλη Οκτωβρίου.
Κατά συνέπεια, τα πρώτα δείγµατα
εφαρµογής του προγράµµατος και
οι πρώτες µελέτες- προσφορές από
κατασκευαστές – προµηθευτές,
αναµένεται να ξεκινήσουν στις
αρχές Νοεµβρίου.
Έγινε προσπάθεια απλοποίησης της
Υπεύθυνης ∆ήλωσης που θα υπο-

γράφει ο κατασκευαστής - προµηθευτής, όταν παραδίδει το έργο.
Οι εκπρόσωποι του ΣΕΚΑ, κατέθεσαν τις απόψεις τους στους αρµόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες,
σχετικά µε την µορφή που πρέπει
να έχει η Υπεύθυνη ∆ήλωση, ώστε
να αποφεύγονται παρεξηγήσεις
και διαφοροποιήσεις της ερµηνείας των όρων που υπάρχουν, από
Επιθεωρητές, Κατασκευαστές –
Προµηθευτές και Τράπεζες. Να
σηµειώσουµε σε αυτό το σηµείο
ότι οι Τράπεζες δεν έχουν ακόµη
απαντήσει στις προτάσεις του
Υπουργείου.
Επίσης κατατέθηκαν οι απόψεις
του ΣΕΚΑ, για το τί θα πρέπει να
λαµβάνει υπόψη ο Ενεργειακός
Επιθεωρητής κατά την σύνταξη
του Εντύπου Πρότασης Παρεµβάσεων.
Επισηµάνθηκε η σύγχυση που
είναι δυνατόν να προκληθεί µε
την χρήση 2 όρων (προµηθευτής
– ανάδοχος), δηλαδή υπάρχει
διάκριση µεταξύ προµηθευτών

υλικών και συστηµάτων και αναδόχων που αναλαµβάνουν να
υλοποιήσουν το έργο, βάσει του
Εντύπου Πρότασης Παρεµβάσεων που θα συµπληρώνουν οι
Ενεργειακοί Επιθεωρητές, αλλά
και των προδιαγραφών των συστηµάτων και υλικών που παρέχουν οι προµηθευτές αυτών.
Στο σηµείο αυτό οι αρµόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου διευκρίνισαν ότι η Υπεύθυνη ∆ήλωση έχει συνταχθεί µε
γνώµονα του ότι πρέπει να καλύπτει έναν ευρύτερο αριθµό παρεµβάσεων όπως π.χ. µονώσεις,
πορτοπαράθυρα, υαλοπίνακες,
ηλιακούς θερµοσίφωνες κ.α.
Για οποιαδήποτε νέα εξέλιξη, θα
σας κρατάµε συνεχώς ενήµερους.

ΣΗΜ: Αναζητείστε µέσω του ΣΕΚΑ τους πιστοποιηµένους κατασκευαστές κουφωµάτων αλουµινίου.
νίου

ΣΕΚΑ, ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΗ
Ένα µεγάλο πρόβληµα που αντιµετωπίζει σήµερα ο κλάδος, είναι ότι
έχει καταστρατηγηθεί κάθε κανόνας δεοντολογίας του τρόπου παρέµβασης στην αγορά. Αυτό που
παρατηρούµε είναι η προσπάθεια
που γίνεται από τους παραγωγούς
συστηµάτων (διελαστές), να δηµιουργήσουν σύγχυση και παραπληροφόρηση για το ποιος έχει τον
τελευταίο λόγο και ποιος είναι
παραγωγός του τελικού προϊόντος
(παράθυρο). Από τα µέσα µαζικής
ενηµέρωσης (τηλεόραση, τύπος
κλπ), µοιράζουν εγγυήσεις και πιστοποιήσεις τελικού προιόντος,βάζουν διλλήµατα του τύπου
κατασκευαστής ή σύστηµα, δηµιουργούν εκθέσεις τελικού προιόντος. Το τελευταίο διάστηµα, στελέχη κάποιων εταιρειών ( παραγωγών συστηµάτων) βγαίνουν στην
αγορά και δίνουν τιµές κόστους
στους καταναλωτές, πριν τους
στείλουν να κάνουν την «γύρα» σε

δ ι άφ ορ ο υς κ α τα σκ ε υα σ τέ ς
(συνεργάτες). Όλα αυτά γίνονται
για έναν και µοναδικό στόχο, να
χειραγωγήσουν την αγορά µε
σκοπό να περιχαρακώσουν τον
κατασκευαστή µε δέλεαρ την
δουλειά γνωρίζοντας ότι σήµερα
για έναν λόγο παραπάνω, λόγω
κρίσης, είναι πιο επιρρεπείς. Το
αποτέλεσµα θα είναι να έχουµε
έναν κατασκευαστή εξαρτηµένο,
µε το όνοµά του δεύτερο ή καθόλου κάτω από µια ταµπέλα. Έναν
κατασκευαστή που ποτέ δεν θα
δηµιουργήσει την διαφορά στον
ανταγωνισµό, θα είναι το συµπλήρωµα. Έναν κατασκευαστή που
θα δέχεται τον εν δυνάµει πελάτη,
µε µοναδικό γνώµονα την τιµή,
αφού όλοι θα είναι ίδιοι. Τον πελάτη που θα έχει στα χέρια του ένα
κόστος κουφωµάτων, άρα θα
ζητήσει να βρει το φθηνότερο.
Αυτές οι πρακτικές και οι µέθοδοι
παρέµβασης στην αγορά ,δεν

προάγουν ποτέ κανέναν κλάδο, το
µόνο που θα καταφέρουν είναι να
απαξιώσουν το προϊόν και τον
παραγωγό του (πχ πλαστικά κουφώµατα).
Συνάδελφοι, ο ΣΕΚΑ 15 χρόνια
είναι φορέας εξέλιξης αλλά και
φορέας αγώνα και πίεσης, ανεξάρτητος, για να µπορεί να λέει τα
πράγµατα µε το όνοµά τους, όσο
και αν αυτό δεν αρέσει.
Συνάδελφοι, η βασική ιδεολογία
του ΣΕΚΑ που διακηρύττει από
την ίδρυσή του, είναι ένας κατασκευαστής ανεξάρτητος, χωρίς
ταµπέλες, που θα µπορεί να δηµιουργήσει το δικό του όνοµα στην
αγορά, κάνοντας την διαφορά
µέσα στον ανταγωνισµό. Γιατί
εµείς πιστεύουµε ότι αυτή τη διαφορά µπορεί να την κάνει µόνο ο
κατασκευαστής.
ΓΙΑΝΝΗΣ ∆ΑΜΑΝΑΚΗΣ
ΜΕΛΟΣ ∆.Σ. ΣΕΚΑ

HΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΟΥ ΣΕΚΑ

Σελίδα 2

• ∆ίδεται η δυνατότητα
χρήσης εξαρτηµάτων διαφορετικών από αυτά που χρησιµοποιήθηκαν στα ITT χωρίς να
είναι απαραίτητη η διενέργεια
νέων δοκιµών, αρκεί τα εξαρτήµατα να έχουν ισοδύναµα
χαρακτηριστικά.

Η νέα έκδοση του Προτύπου
φέρνει αλλαγές στις οποίες θα
πρέπει όλοι οι κατασκευαστές
να έχουν συµµορφωθεί το αργότερο µέχρι 1/12/2010. Μετά
από αυτή την ηµεροµηνία θα
ισχύει µόνο το νέο πρότυπο.

•

Οι σηµαντικότερες αλλαγές
επιγραµµατικά εστιάζονται στα
εξής:

•

•

∆ίδεται η δυνατότητα στον
κατασκευαστή να προσδιορίζει
την αεροδιαπερατότητα του
κουφώµατος µόνος του σύµφωνα µε πίνακα που υπάρχει στο
Παράρτηµα Ι.

•

Η διαδικασία µεταβίβασης
(Cascading) των ∆οκιµών Αρχικού Τύπου γίνεται πιο ξεκάθαρη.

Παράθυρα στέγης: συµπεριφορά στην φωτιά

•

Προστέθηκε ο τρόπος για
την µέτρηση της συµπεριφοράς των παραθύρων στέγης ως
προς την φωτιά (παράρτηµα Η)

Όσον αφορά τον προσδιορισµός της Θερµοπερατότητας
των Κουφωµάτων στην παράγραφο 4.12 περιγράφονται οι
τρόποι µε τους οποίους µπορεί
να υπολογιστεί ο συντελεστής
Θερµοπερατότητας (Uw).

•

Σχετικά µε τις απαιτήσεις
για το Σύστηµα Ελέγχου Παραγωγής (FPC) θα πρέπει να αναφέρουµε ότι 1η φορά γίνεται
αναφορά για αρχική επιθεώρηση του κατασκευαστικού και
των διαδικασιών που τηρούνται

από τρίτο ανεξάρτητο φορέα.
Αυτό προς το παρόν εστιάζεται
σε όσους κατασκευάζουν προϊόντα τα οποία προορίζονται ως
έξοδοι διαφυγής ή χρησιµοποιούνται για να χωρίσουν σε
«διαµερίσµατα» κτήρια, παρέχοντας προστασία από τη φωτιά ή
τον καπνό.
Θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι
απαιτήσεις του FPC αυξάνονται
εστιάζοντας στο προσωπικό και
τις ικανότητες αυτού, στην ιχνηλασιµότητα του προϊόντος, στην
αξιολόγηση του προϊόντος µετά
από ελέγχους και δοκιµές κατά
την παραγωγή και στην εφαρµογή διορθωτικών ενεργειών
όταν εντοπίζονται µη συµµορφώσεις. Για όλες τις αλλαγές θα
πρέπει να υπάρχει και η αντίστοιχη τεκµηρίωση.
Ο ΣΕΚΑ θέλοντας να εξασφαλίσει πλήρη κάλυψη για τα µέλη
του σχετικά µε τις απαιτήσεις
του νέου προτύπου βρίσκεται
σε διαδικασία αναθεώρησης
της
προδιαγραφής
ΣΕΚΑ
Q.System έτσι ώστε αυτή καλύπτει πλήρως τον επαγγελµατία
του χώρου σύµφωνα και µε τις

νέες απαιτήσεις.
Για τον λόγο αυτό έχει
συσταθεί επιτροπή η οποία
επεξεργάζεται
τις
νέες
απαιτήσεις και το πώς αυτές
θα ενσωµατωθούν στη νέα
προδιαγραφή το συντοµότερο
δυνατό.
Επίσης εξετάζεται ο τρόπος για
την µετάβαση των ήδη
πιστοποιηµένων συναδέλφων
στις απαιτήσεις του νέου
προτύπου.
Το σύστηµα ποιότητας ΣΕΚΑ
Q.System
δίνει
στον
κατασκευαστή
όλα
τα
απαραίτητα εφόδια να έχει
σωστό έλεγχο του προϊόντος το
οποίο κατασκευάζει σε όλα τα
στάδια της παραγωγής. Επίσης
του δίνει τις απαραίτητες
λύσεις για τη σύνταξη των
δηλώσεων συµµόρφωσης και
τη σύνταξη των απαραίτητων
συνοδευτικών εγγράφων για τη
σήµανση CE.
∆ρ. Λαµπρακόπουλος Στέλιος
∆ιευθυντής Σποδών ΙΝΚΑΛ

ΤΕΧΝΟ….ΛΟΓΙΕΣ
To αλουµίνιο καθιερώθηκε ως
βασικό υλικό στις κατασκευές
γιατί είναι: αναλλοίωτο στον
χρόνο, δεν οξειδώνεται, δεν
διαβρώνεται.
Είναι ευκολοσυντήρητο,
ευκολοσυντήρητο ανοδιωµένο ή ηλεκτροστατικά βαµµένο, δεν χρειάζεται παρά µόνο
καθαρισµό της επιφάνειας.
Πολυµορφικό γιατί µπορεί να
πάρει εύκολα όλες τις µορφές
για δοµική χρήση.
Μοντέρνο γιατί είναι το ιδανικό
υλικό για την σύγχρονη αρχιτεκτονική. Όλα τα σχήµατα και
χρώµατα είναι επιτρεπτά.
Ποιοτικό γιατί οι άνθρωποι αισθάνονται άνετα πίσω από
παράθυρα, υαλοπετάσµατα και
αίθριες κατασκευές αλουµινίου.
στιβαρό, µε ειδικό
Ελαφρύ και στιβαρό
βάρος 2,7 gr/cm µειώνει το

κόστος του φέροντος οργανισµού κατασκευών.

ουργούνται κατασκευές υψηλής ασφάλειας.

Η αντοχή του µπορεί να υπολογισθεί µε µεγάλη ακρίβεια, έτσι
είναι ιδανικό για κατασκευή
υαλοστασίων µεγάλων επιφανειών.

Οικολογικό γιατί σε καµία περίπτωση δεν επιβαρύνει το περιβάλλον και σε περίπτωση πυρκαγιάς δεν παράγονται επικίνδυνες ουσίες.

Άκαυστο χρησιµοποιείται σε
συνεργασία µε άλλα υλικά για
την κατασκευή εισόδων ή διαµερισµάτων πυρασφαλείας.
Θερµοµονωτικό γιατί µε την
χρήση
πολυαµιδίου
(θερµοδιακοπή) παρέχει µεγάλη θερµοµόνωση.

Το υλικό του µέλλοντος,
µέλλοντος το
αλουµίνιο, προσφέρει στον
µηχανικό πολλαπλές επιλογές
σε σχήµα και χρώµα.

Ενεργειακά οικονοµικό,
οικονοµικό µπορεί
να ανακυκλωθεί άπειρες φορές
µε ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας.
Ασφαλές, σε συνεργασία µε
ειδικούς µηχανισµούς, δηµι-

Νέες εφαρµογές στην δόµηση
όπως η εξωτερική κελύφωση
των κτιρίων, νέων και υπαρχόντων, µε βασικό υλικό το αλουµίνιο, προσφέρουν µεγάλα
ποσοστά εξοικονόµησης ενέργειας, φυσικό δροσισµό και
καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Η τοποθέτηση σκιαδίων
από αλουµίνιο προσφέρει επίσης σηµαντικά στην εξοικονό-
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µέθοδο θα πρέπει να κατασκευαστεί ειδικός θάλαµος στον οποίο
θα εφαρµόζεται πίεση και υποπίεση. Ο τρόπος διεξαγωγής της
δοκιµής αντοχής στην ανεµοπίεση περιγράφεται στο πρότυπο
EN 1932 «Εξωτερικά σκιάδια και
εξώφυλλα - Αντοχή στην ανεµοπίεση - Μέθοδοι δοκιµών». Το κάθε
προϊόν θα πρέπει να φορτιστεί µε
2 διαφορετικές πιέσεις. Την ονοµαστική πίεση p (N/m2) η οποία
αφορά την παραµόρφωση ή
υποβάθµιση του ρολού έτσι ώστε
να εµποδίζεται η ορθή λειτουργία. Την πίεση ασφάλειας p (N/
m2) : Αφορά την πίεση που θα
αντέξει το ρολό έτσι ώστε η υποβάθµισή του να µη προκαλεί
κίνδυνο στο χρήστη (σπάσιµο,
έξοδος από τους οδηγού). Ανάλογα µε την πίεση ασφαλείας στην
οποία θα αντέξουν τα προϊόντα
λαµβάνουν µία κλάση. Σηµαντικό
ρόλο στην απόκτηση µίας κλάσης
παίζει το µέγεθος του δείγµατος.

ΗΣΗΜΑΝΣΗ CE ΣΤΑ ΕΞΩΦΥΛΛΑ

ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 14351-1:2006+Α1:2010
Τον Μάρτιο του 2010 έγινε η
αναθεώρηση του προτύπου ΕΝ
14351-1 «Παράθυρα και πόρτες - Πρότυπο προϊόντος, χαρακτηριστικά επίδοσης - Μέρος 1:
Παράθυρα και εξωτερικά συστήµατα θυρών για πεζούς χωρίς χαρακτηριστικά πυραντίστασης ή/και διαρροής καπνού».

Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΟΥ ΣΕΚΑ

µηση ενέργειας.
Σε περισσότερο σύνθετες κατασκευές µπορεί να τοποθετηθούν στα πλαίσια αλουµινίου,
υαλοπίνακες αλουµινίου µε
ενσωµατωµένα φωτοβολταικά
στοιχεία που προσφέρουν ενέργεια συµβάλλοντας στην
χαµηλότερη κατανάλωση ενέργειας για την λειτουργία του
κτιρίου.

Από 28/11/2009 σύµφωνα µε
το άρθρο 6 της ΚΥΑ 12398/410
(ΦΕΚ 1794 / 28.08.2009) η
σήµανση CE είναι υποχρεωτική
για όλα τα εξώφυλλα (ρολά, παντζούρια, σίτες κλπ). Για την επίτευξη της σήµανσης CE, η ΚΥΑ
12398/410 «Εξώφυλλα και Εξωτερικές Περσίδες» παραπέµπει
στα παρακάτω πρότυπα:
ΕΛΟΤ EN 13659 «Εξώφυλλα−
Απαιτήσεις επιδόσεων και ασφάλειας», το οποίο ισχύει για τα
ρολά και τα παντζούρια
ΕΛΟΤ EN 13561 «Εξωτερικές
περσίδες− Απαιτήσεις επιδόσεων
και ασφάλειας», το οποίο ισχύει
για τις σίτες. Με την ΚΥΑ
12398/410 η Ελλάδα έρχεται
να εναρµονίσει το δίκαιο της µε
αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε
µία καθυστέρηση 3,5 ετών. Τα
ανωτέρω πρότυπα ισχύουν στην
Ε.Ε. από τον Απρίλιο του
2006.Με την παρούσα ΚΥΑ όλοι

η εφαρµογή Συστήµατος Ελέγχου
Παραγωγής (FPC) είναι αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή
του προϊόντος. Θα πρέπει να
αναφερθεί ρητώς ότι δεν προβλέπεται η δυνατότητα µεταβίβασης
των αποτελεσµάτων που προκύπτουν από τις Αρχικές ∆οκιµές
Τύπου, όπως αυτό συµβαίνει στο
πρότυπο ΕΝ 14351-1 για τις
πόρτες και τα παράθυρα. Η διεξαγωγή των Αρχικών ∆οκιµών
Τύπου µπορούν να γίνουν είτε
από τον κατασκευαστή εντός της
εταιρείας του, είτε από κάποιον
άλλο φορέα (Εργαστήριο ∆οκιµών) χωρίς να υπάρχει υποχρέωση αυτός να είναι κοινοποιηµένος. Η δοκιµή αντίστασης στην
ανεµοπίεση µπορεί να γίνει µε 2
µεθόδους. Σύµφωνα µε την πρώτη µέθοδο το προϊόν θα πρέπει
να φορτιστεί µε βάρη έτσι ώστε
να προσοµοιάζει µε πίεση που
δέχεται το δοκίµιο από τον ∆ρ. Λαµπρακόπουλος Στέλιος
άνεµο. Σύµφωνα µε τη δεύτερη ∆ιευθυντής Σποδών ΙΝΚΑΛ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑ….ΖΩ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Κρίση! Μια τόσο µικρή λεξούλα η
οποία κατάφερε σήµερα να καταστρέψει κάθε έννοια εµπιστοσύνης, οικονοµικής και ηθικής, καθώς και να δηµιουργήσει µια νέα
γενιά προβληµατικών επιχειρήσεων µε πολύ άσχηµες προοπτικές
στο µέλλον.
Τι θα πρέπει λοιπόν να κάνουµε
αγαπητοί συνάδελφοι;
Θα κλαίµε τη µοίρα µας για το
κακό που µας βρήκε και θα αφήσουµε τα µαγαζιά µας, κόπους
χρόνων που µας καθιέρωσαν στην
αγορά, να χαθούν εν µια νυκτί;
Ή θα πρέπει να προσαρµοστούµε
στα καινούρια δεδοµένα, να κάνουµε αυτοκριτική και να επαναπροσδιορίσουµε ηθικές αξίες στην

δουλειά µας, προκειµένου να σουµε να κάνουµε όλοι την αυτοανταπεξέλθουµε τη δύσκολη κριτική µας και ας προβληµατιστούµε σχετικά µε την δυσπιστία
αυτή χρονική στιγµή;
του κόσµου απέναντι στους ανΈφτασε η στιγµή φίλοι µου να θρώπους που ασχολούνται µε τον
κατανοήσουµε ότι ο κόσµος, οι
χώρο της οικοδοµής.
πελάτες µας «δεν δουλεύονται»,
και ενηµερωµένοι είναι, και γνώ- Φερεγγυότητα, εµπιστοσύνη,
ση έχουν για την ποιότητα των ειλικρίνεια, ποιοτική εργασία και
υλικών που επιλέγουν για να καλλιέργεια του συναισθήµατος
υλοποιήσουν το όνειρο της ζωής ότι πάντα βρισκόµαστε στο πλευτους -το δικό τους σπίτι– που ρό του πελάτη µας, είναι τα κύρια
δίνουν πολύ µεγαλύτερη σηµασί- στοιχεία που θα βοηθήσουν σε
α πλέον στο αίσθηµα εµπιστοσύ- µια τόσο δύσκολη οικονοµικά
νης και ασφάλειας που τους εποχή, να µας εµπιστεύεται ο
εµπνέει ο εκάστοτε κατασκευα- κόσµος και να µπορούµε και εµείς να ατενίζουµε µε αισιοδοξία
στής!
το µέλλον του κλάδου!
Ας σοβαρευτούµε λοιπόν έστω
και µε την απειλή της υπάρχου- ΠΑΠΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
σας κατάστασης και ας φροντίΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ

∆ΙΑΦΟΡΑ & ΟΧΙ Α∆ΙΑΦΟΡΑ

σελίδα του ΣΕΚΑ και του ΙΝΚΑΛ

θέσετε τις απόψεις σας και να
τις δείτε δηµοσιευµένες στο
επόµενο τεύχος στείλτε τα
κείµενά σας στην Γραµµατεία
του ΣΕΚΑ µέσω mail στο:
info@seka.org.gr ή µέσω fax
στο : 210. 4945443

• Η εφηµερίδα του ΣΕΚΑ θα

• Εάν θέλετε να προβάλλετε

• Η γραµµατεία του Συνδέσµου
κάθε ∆ευτέρα και Τετάρτη λειτουργεί από τις 12 το µεσηµέρι
έως τις 8 το βράδυ.
ΣΗΜ: Τα στοιχεία που σας
παραθέτουµε είναι από την
εισήγηση του κ. Κατσίπη Αβέρκιου στον 4ο κύκλο σπουδών
του ΙΝΚΑΛ (πλην της τελευταίας παραγράφου).

οι κατασκευαστές ρολών και
παντζουριών θα πρέπει να συµµορφωθούν µε τις απαιτήσεις
του ΕΝ 13659. Το ΕΝ 13659
έχει ως υποχρεωτική την µέτρηση της αντίστασης στην ανεµοπίεση ως ιδιότητα του προϊόντος.
Βέβαια υπάρχουν και προαιρετικές ιδιότητες τις οποίες µπορεί ο
κατασκευαστής να µετρήσει
όπως: Αντοχή σε φορτίο χιονιού,
αντοχή σε κρούση, λειτουργία σε
συνθήκες ψύχους, µεταδιδόµενη
δύναµη, µηχανική αντοχή σε
επαναλαµβανόµενους κύκλους
λειτουργίας κ.α. Προς το παρόν
δεν τίθεται κάποια ελάχιστη
επίδοση για τα εξώφυλλα τα
οποία θα κυκλοφορούν στην
Ελληνική Επικράτεια. Όπως προδιαγράφεται στο ΕΝ 13659 τα
εξώφυλλα υπόκεινται στο σύστηµα συµµόρφωσης 4 της οδηγίας
89/106 για τα ∆οµικά Προϊόντα. Αυτό συνεπάγεται ότι οι
Αρχικές ∆οκιµές Τύπου (ITT) και

• Σύντοµα στον αέρα η νέα ιστο-

εκδίδεται 4 φορές τον χρόνο

• Εάν θέλετε και εσείς να κατα-

την επιχείρησή σας στο επόµενο τεύχος , επικοινωνείστε µαζί
µας.

ΧΡΗΣΙΜΑ LINKS
•www.faecf.org - Ευρωπαϊκή
Συνοµοσπονδία Κατασκευαστών Παραθύρων & Υαλοπετασµάτων

•www.ypeka.gr – Υπουργείο
Περιβάλλοντος Ενέργειας
Κλιµατικής Αλλαγής

&

•www.cres.gr — Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών & Εξοικονόµησης Ενέργειας

Ο Κατασκευαστής
κάνει πάντα τη
διαφορά!

ΠΑΡΕ ΝΑ’ΧΕΙΣ
• Ο Ρωµαίος αυτοκράτορας
Καλιγούλας διόρισε
άλογό του Συγκλητικό.

το

• Ο Χίτλερ ήταν χορτοφάγος.
• Πριν από το 1800, δεν
υπήρχε ξεχωριστό παπούτσι για το δεξί και το αριστερό πόδι.

• Το νερό που πίνουµε έχει
ηλικία 3 δισεκατοµµυρίων
ετών.

• Η ηλεκτρική καρέκλα ανακαλύφθηκε από έναν οδοντίατρο.

• Στον γνωστό άθλο του
Ηρακλή τα «χρυσά µήλα
των εσπερίδων» ήταν πορτοκάλια.

