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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ TUV

Από τη γραμματεία

ΣΑΕΚ σε συνεργασία
με το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και
την εταιρεία πιστοποίησης προσώπων
Tuv Hellas διοργάνωσε εξετάσεις
πιστοποίησης στις οποίες συμμετείχαν επαγγελματίες του κλάδου των κλειθροποιών.
Για την ενημέρωση όλων των
μελών του όσον αφορά τις προϋποθέσεις συμμετοχής καθώς
και τον τρόπο διεξαγωγής των
εξετάσεων, ο ΣΑΕΚ πραγματοποίησε συναντήσεις ενημέρωσης
στα γραφεία του, όπου και μοιράστηκαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής καθώς και
η εξεταστέα ύλη.
Στη συνέχεια το Δ.Σ. σε συνεργασία με τους εκπαιδευτές του
Σ.Α.Ε.Κ. διοργάνωσαν τμήματα
επαναληπτικών μαθημάτων
κατά τη διάρκεια των οποίων
αναλύθηκε εκτενώς η εξεταστέα
ύλη της πιστοποίησης.
Τα μαθήματα πραγματοποιήθηκαν στην αίθουσα σεμιναρίων
του ΣΑΕΚ και επαναλήφθηκαν 3
φορές ώστε να μπορέσουν όλα τα
μέλη που το επιθυμούσαν να τα
παρακολουθήσουν.
Ένα ευχαριστώ είναι λίγο προς
τους εκπαιδευτές μας, που για
άλλη μια φορά μόλις τους ζητήθηκε ήταν έτοιμοι να βοηθήσουν
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Αριθμός Άδειας
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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΛΕΙΘΡΟΠΟΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

αφιλοκερδώς, θυσιάζοντας μάλιστα χρόνο από τις δουλειές και
από τις οικογένειές τους…
Το πρώτο τμήμα συναδέλφων
έδωσε εξετάσεις πιστοποίησης
την Κυριακή 22/11/2015 και
αποτελούταν από τα άτομα που
παρακολούθησαν μαθήματα
από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ σε Τρίπολη

και Θεσσαλονίκη. Το δεύτερο
τμήμα αποτελούταν από μέλη
του ΣΑΕΚ και εξετάσθηκε επιτυχώς το Σάββατο 12/12/2015.
Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους
τους συναδέλφους κλειθροποιούς που προσπάθησαν και πολλά
περισσότερα σε εκείνους που κατάφεραν να πιστοποιηθούν!
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Από τη Γραμματεία

ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ Σ.Α.Ε.Κ.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι
ο «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΛΕΙΘΡΟΠΟΙΩΝ»,
έχει προβεί σε κατοχύρωση του σήματος του, το οποίο χρησιμοποιείται
ως συλλογικό, εμπορικό Σήμα, με αποκλειστικό νόμιμο δικαιούχο το Σωματείο μας και τα Μέλη του, προκειμένου
το εν λόγω Σήμα να διακρίνει το Σωματείο,
τα Μέλη του, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους.
Στο σήμα απεικονίζεται, επάνω από τα αρχικά

«Σ.Α.Ε.Κ.» και την ένδειξη “ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ
ΣΗΜΑ”, ο Άτλαντας, εστραμμένος προς
τα αριστερά και φέρει ένα κλειδί στους
ώμους του.
Σας πληροφορούμε ότι εάν κάποιος, κατά παράβαση του νόμου και
των αναγνωρισμένων δικαιωμάτων
μας, προβαίνει σε χρήση σήματος ή
άλλου διακριτικού γνωρίσματος, προκαλώντας σύγχυση στο καταναλωτικό
κοινό και προσβάλλοντας το εμπορικό
σήμα θα υποχρεωθούμε να ενεργήσουμε εις
βάρος του τα νόμιμα.

Γ.Σ.

Από τη Γραμματεία
Αγαπητοί συνάδελφοι σας ενημερώνουμε ότι η
ετήσια Γενική Συνέλευση του Σ.Α.Ε.Κ. θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 14 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα
9:00 στο κτίριο της ΓΣΕΒΕΕ επί της οδού Καποδιστρίου 24, στον τρίτο όροφο.

Σας υπενθυμίζουμε ότι το καταστατικό έχει τροποποιηθεί, όπως το ψηφίσατε στην τελευταία Γ.Σ. και
ορίζει ότι όποιο μέλος δεν παρευρίσκεται σε δύο συνεχείς τακτικές γενικές συνελεύσεις αδικαιολόγητα,
διαγράφεται από μέλος!
Η συμμετοχή όλων σας κρίνεται απαραίτητη!

Από τον Κουρτέση Ν.

για τις ημερομηνίες για τις εξετάσεις και πότε θα
υλοποιηθούν, κάπως ηρεμήσανε τα πνεύματα. Και
ως κερασάκι στην τούρτα ήρθε και η είδηση για την
ολοκλήρωση της αποπληρωμής του πρώτου προγράμματος, πιστεύουμε έτσι να κλείσαμε και τα τελευταία στόματα με τούτη την ενημέρωσή μας.
Και να ξέρουν οι συνάδελφοι ότι γνώμονάς μας
πάντα είναι το καλό του σωματείου και γι΄αυτό παλεύουμε.
Και γι αυτό συνάδελφοι σας ενημερώνουμε ότι μετά
από επικοινωνία που είχαμε με την εταιρία ΠΛΕΓΜΑ,
μας πληροφόρησε ότι ο αρμόδιος φορέας ΕΙΕΑΔ ο
οποίος είναι και υπεύθυνος για την αποπληρωμή του
προγράμματος ζητάει από την κάθε επιχείρηση που
έλαβε μέρος στο πρόγραμμα, κάποια έγγραφα-βεβαιώσεις ώστε να προβεί στη διαδικασία αποπληρωμής.
Μετά από την επικοινωνία που θα έχετε με το
ΠΛΕΓΜΑ βιαστείτε και μεριμνήστε να παραδώσετε έγκαιρα τα απαραίτητα έγγραφα στην εταιρεία ώστε να
λάβετε το συντομότερο δυνατό τα χρήματά σας!

ΚΑΙ ΗΡΘΕ ΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Σε παλαιότερη ενημέρωση σας είχαμε πει ότι στο
πρόγραμμα της Διαθρωτικής Προσαρμογής το οποίο
το έχουμε ολοκληρώσει εδώ και αρκετό καιρό, δεν μας
έχουνε κάνει εκκαθάριση για να μας αποπληρώσουν
συνολικά για το έργο και είμαστε σε αναμονή.
Είχαμε και πάλι πει, από καθαρή προσωπική άποψη
και βγήκαμε σωστοί, ότι αυτό έχει αργήσει διότι δεν
υπάρχει το ποσό για να αποπληρωθεί και όλοι οι συνάδελφοι τα έχωναν στο Πλέγμα για την αργοπορία αυτή,
νομίζοντας ότι φταίει το ίδιο.
Πόσες φορές δεν άκουγε το σωματείο τις διάφορες
κατηγορίες από συναδέλφους για το πρόγραμμα που
προτείναμε να υλοποιηθεί και ότι τους μπλέξαμε, τους
“φάγαμε” τα χρήματά τους και τις ώρες τους και δεν
θα γίνει ούτε και η εξεταστική για την πιστοποίηση
προσόντων.
Και μετά την υλοποίηση και του δεύτερου προγράμματος για την επαρχία και με την αναφορά μας

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.
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ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

Πηγή: Καθημερινή
Aπό τον Μπύρτα Ε.

τήτων προωθείται υπό την πίεση της επικείμενης αξιολόγησης του προγράμματος Visa Waiver, για τη μη θεώρηση διαβατηρίων των Ελλήνων που ταξιδεύουν στις
Σε πρωτοβουλίες για την αντικατάσταση των υφιστα- ΗΠΑ για τουριστικούς ή επαγγελματικούς λόγους. Η
μένων ταυτοτήτων με νέα δελτία, που θα είναι δύ- αξιολόγηση του προγράμματος πρόκειται να ξεκινήσει
σκολο να παραχαραχτούν, υποχρεώνεται η ελληνική το επόμενο δεκαήμερο, ενώ η επιτροπή θα καταθέσει
κυβέρνηση, υπό την απειλή επαναφοράς της βίζας για την πρότασή της στα τέλη Ιανουαρίου.
Έλληνες ταξιδιώτες στις ΗΠΑ. Αξιωματούχοι του υπουρΜικροτσίπ
γείου Προστασίας του Πολίτη διευκρίνισαν χθες ότι έχει
Στα νέας γενιάς δημόσια έγγραφα προωθείται η τοποήδη συγκροτηθεί επιτροπή, η οποία επεξεργάζεται
πρόταση για τα τεχνικά χαρακτηριστικά της νέας γενιάς θέτηση μικροτσίπ με βιομετρικά στοιχεία του κατόχου,
ενώ γίνεται προσπάθεια να προϋπολογιστεί το κόστος
ταυτοτήτων.
Σύμφωνα με ορισμένες πληροφορίες, εξετάζεται το αντικατάστασης των παλαιών ταυτοτήτων με νέες. Εκτιενδεχόμενο τα νέα δελτία ταυτότητας να περιλαμβά- μάται ότι πρόκειται να ξεπεράσει τα 80 εκατ. ευρώ.
Το θέμα εκσυγχρονισμού των δελτίων ταυτότητας φένουν, εκτός από δακτυλικό αποτύπωμα, και πρόσθετα
βιομετρικά στοιχεία, όπως το «αποτύπωμα» της ίριδας ρεται να έθεσε στον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και τα
του κατόχου. Σύμφωνα με ορισμένες πληροφορίες, η αρμόδια μέλη της κυβέρνησης ο Αμερικανός υπουργός
επιτροπή συγκροτήθηκε πριν από έναν μήνα και συμ- Εξωτερικών Τζον Κέρι, κατά την πρόσφατη επίσκεψή του
μετέχουν σ’ αυτήν, μεταξύ άλλων, αστυνομικοί της Δι- στην Αθήνα. Σύμφωνα με μια εκδοχή, οι πιέσεις προς
την Ελλάδα για το συγκεκριμένο ζήτημα εντάθηκαν μετά
εύθυνσης Διαβατηρίων της ΕΛ.ΑΣ.
Στέλεχος του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη τό- και τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι, καθώς
νισε ότι πρωτοβουλίες για την αντικατάσταση των υφι- υπάρχουν φόβοι ή και ενδείξεις ότι τα υφιστάμενα δελσταμένων ταυτοτήτων με νέα δελτία αποτελούν τία ταυτότητας πλαστογραφούνται και εν συνεχεία χρησυμβατική υποχρέωση της Ελλάδας απέναντι σε Ε.Ε σιμοποιούνται για την έκδοση «γνήσιων» διαβατηρίων
και ΗΠΑ. Προσέθεσε ότι ο εκσυγχρονισμός των ταυτο- από τη Διεύθυνση Διαβατηρίων της ΕΛ.ΑΣ.

Από τον Μαρίνο Δ.

Μαθήματα Θεσσαλονίκης

Μετά το πέρας της εκπαιδευτικής διάρκειας των μαθημάτων,
Το ΚΕΚ ΓΣΕΒΒΕ, παράρτημα
μας δόθηκε η δυνατότητα να
Θεσσαλονίκης, συνέχισε τα μααναφερθούμε και στο συνδικαθήματα κλειθροποιίας μετά την
λιστικό
πνεύμα. Η πολύ καλή και
Αθήνα και την Τρίπολη και σε
θετική εικόνα των συναδέλφων
συνεργασία με τον ΣΑΕΚ πραγεκπαιδευομένων μας έκανε ενματοποίησε την τρίτη διδακτική
τύπωση.
Έδειξαν ενδιαφέρον για
περίοδο.
την εξέλιξη της τέχνης μας, ενΑυτή τη φορά στο έργο του
διαφέρον για τη συνέχιση των
ΚΕΚ, οι συνάδελφοι εκπαιδευόμαθημάτων και άμεση σύνδεση
μενοι από τη Βόρειο Ελλάδα
με
τα ετήσια συνέδρια του ΣΑΕΚ.
(συμμετείχαν άτομα από την
Τους υποσχεθήκαμε να ξαναευρύτερη περιοχή της συμπρωβρεθούμε ώστε η συζήτηση και
τεύουσας) είχαν τη δυνατότητα
η
ανταλλαγή απόψεων να γίνει
να ακούσουν το εκπαιδευτικό
εις βάθος και να απαντήσουμε
πρόγραμμα κλειθροποιών και
όλοι μαζί στο γιατί να μην υπάρνα ανταλλάξουμε απόψεις σε
χει
σύλλογος στη Θεσσαλονίκη.
αρκετά τεχνικά θέματα.
Ευχαριστούμε το ανθρώπινο δυναμικό του ΚΕΚ ΓΣΕΑπό τη Θεσσαλονίκη, στην εκπαίδευση συμμετείχε
και βοήθησε ο συνάδελφος κ.Πετκανίτσας Σ. και από ΒΕΕ Αθήνας και Θεσσαλονίκης για τη συμπαράσταση
και υποστήριξη σε αυτή την προσπάθεια του ΣΑΕΚ.
την Αθήνα ο κ. Σιάμος Χ. και ο κ. Μαρίνος Δ.
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Από τον Μπύρτα Ε.& τον Μαρίνο Δ.

Σ.Α.Ε.Κ.Β.Ε.

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η συνάντηση 25 συναδέλφων κλειθροποιών από την ευρύτερη περιοχή
της Θεσσαλονίκης, την Τετάρτη 25/11/2015 στο κτίριο
της ΓΣΕΒΕΕ, με εκπροσώπους του ΣΑΕΚ τον Γενικό
Γραμματέα Μπύρτα Ε. και το μέλος Μαρίνο Δ.
Το θέμα της συνάντησης ήταν η διεξοδική συζήτηση για
τη σύσταση σωματείου. Στα θέματα που συζητήθηκαν
είναι το πόσο θα επωφελούσε τους συναδέλφους της
Θεσσαλονίκης και τον κλάδο εκτενέστερα, η επανασύσταση ενός σωματείου στη συμπρωτεύουσα αφού στο
παρελθόν υπήρξε σωματείο, το οποίο δεν λειτούργησε.
Πολλές και ενδιαφέρουσες απόψεις από νέους και παλαιότερους συναδέλφους, ακούστηκαν στη συνάντηση.
Στη συνέχεια οι αντιπρόσωποι του ΣΑΕΚ εξέφρασαν την
χαρά τους για την πρωτοβουλία αυτή των συναδέλφων
και τους ενημέρωσαν για τα οφέλη που απορρέουν από
τη δημιουργία ενός σωματείου Βορείου Ελλάδος και
κατ’ επέκταση για τη δυναμική που θα υπάρξει από τη
δημιουργία σωματείων σε όλη την Ελλάδα.
Τους υπενθύμισαν ότι σε αυτή τους την προσπάθεια,
ο ΣΑΕΚ θα είναι δίπλα τους σε ότι χρειαστούν.
Το αποτέλεσμα της συζήτησης ήταν να ξεκινήσουν οι
διαδικασίες σύστασης σωματείου Βορείου Ελλάδος με
την ονομασία Σ.Α.Ε.Κ.Β.Ε. (=Σύνδεσμος Αναγνωρισμένων
Επαγγελματιών Κλειθροποιών Βορείου Ελλάδος).
Εγγράφηκαν στο σωματείο 25 άτομα και μετά από
ψηφοφορία που ακολούθησε μεταξύ τους, συστάθηκε μόζη Δ., υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων τον Πετκανίτσα
προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο με Πρόεδρο τον κ. και μέλη τους κ.κ. Βεζυρίδης Κ., Πασχαλίδης Γ., ΜωυΜαυρόπουλο Σ., Αντιπρόεδρο τον κ. Μιχαηλίδη Σ., Γεν. σιάδης Π.
Γραμματέα τον κ. Γιαξόπουλο Σ., Ταμία τον κ. ΓιακαΤους ευχόμαστε Καλή Σταδιοδρομία!!!

Κοινά τα προβλήματα Σ.Α.Ε.Κ. και Σ.Α.Ε.Κ.Β.Ε.

Από τον Μαρίνο Δ.

σφοροδιαφυγή).
3. Παροχή υπηρεσιών από επαγγελματίες χωρίς άδεια.
4. Παροχή υπηρεσιών χωρίς έλεγχο του ποινικού μηΟι συνάδελφοι της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης, την υπόσχεσή τους να ξαναβρεθούμε την έκαναν τρώου.
5. Τυχοδιώκτες, εκμεταλλευτές της ανάγκης των ποπράξη. Ζήτησαν από τον ΣΑΕΚ να στείλει αντιπροσωπεία
του Δ.Σ. ώστε να τους ενημερώσει και βοηθήσει στην προ- λιτών (κάθονται στο σπίτι τους ή σε καφετέρια), περισπάθεια να ενώσουν τη φωνή τους για πολλούς λόγους. μένουν πότε θα κλειδωθεί ο άλλος για να του πάρουν
Βλέπετε είχαμε καταρτίσει μια ατζέντα θεμάτων που το κεφάλι. ΑΥΤΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ… Εν
απασχολούν τους συναδέλφους της συμπρωτεύουσας και μέσω οικονομικής κρίσης και φτωχοποίησης της κοιείναι κοινά και με εμάς τους κλειθροποιούς της Αθήνας. νωνίας, ευκαιριακοί καταστρέφουν την αξιοπιστία συ1. Επαγγελματίες κλειθροποιοί χωρίς ΑΦΜ και χωρίς ναδέλφων που εργάζονται για τον επιούσιο.
6. Εκσυγχρονισμός νομοθετικού πλαισίου επαγγέλαπόδοση ΦΠΑ.
2. Επαγγελματίες αφισοκολλητές χωρίς εισφορές (ει- ματος κλειθροποιών.
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Συνάντηση με τον Αντιδήμαρχο Αθηναίων
κ. Καφετζόπουλο Α. για το θέμα των αυτοκόλλητων καρτών
Από τη Γραμματεία
Την Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2015, ο Πρόεδρος του ΣΑΕΚ κ.
Σιάμος Χ., μαζί με τον κ. Μαρίνο Δ., μετά από πρόσκληση
του Αντιδημάρχου Δημοτικής Αστυνομίας και βιώσιμης κινητικότητας κ. Καφετζόπουλου Α., παρευρέθηκαν σε συνάντηση με θέμα την ρύπανση που προκαλείται στην πόλη
από την κόλληση καρτών κλειθροποιών σε δημόσιους χώρους. Το πρόβλημα βέβαια δεν παρατηρείται μόνο από τον
δικό μας κλάδο, αλλά ήδη ο αντιδήμαρχος έχει κάνει επαφές και με τα υπόλοιπα σωματεία, ώστε να βοηθήσουν
στην εξάλειψη αυτού του φαινομένου.
Ο κ. Καφετζόπουλος ενημέρωσε από την πλευρά του ότι
σκοπός του δήμου είναι να καθαρίσει την πόλη από τα διά-

φορα αυτοκόλλητα που κυκλοφορούν σε κολώνες, κάδους
απορριμάτων, φανάρια κτλ. ώστε να αποκτήσει η πόλη της
Αθήνας μία πιο όμορφη εικόνα. Η πρόταση του ήταν να
ενημερώσει ο σύλλογος τα μέλη του ότι από τον νέο χρόνο,
πρόκειται να εφαρμοστεί αυστηρά ο υπάρχων νόμος περί
αφισοκόλλησης σε δημόσιους χώρους και ότι τα πρόστιμα
θα είναι τσουχτερά. Στο μέλλον, θα παρέχονται ειδικά διαμορφωμένα σταντ σε κεντρικά σημεία της πόλης στα οποία
θα μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να προβάλει τη διαφήμιση του, με σκοπό να αποφευχθεί το φαινόμενο της αφισσορύπανσης.
Μετά από αυτή τη συνάντηση και εμείς με τη σειρά μας
σας ενημερώνουμε να λάβετε τα μέτρα σας, για να μη βρεθείτε προ εκπλήξεων!

Η συνάντηση με τον Αντιδήμαρχο,
με την ματιά του κ. Μαρίνου Δ.

Η επαναλειτουργία της Δημοτικής Αστυνομίας στην
Αθήνα είναι γεγονός. Με στρατηγική και χωρίς περιττά
λόγια ο αντιδήμαρχος κ. Καφετζόπουλος Α. κάλεσε το
προεδρείο του ΣΑΕΚ για να τους ενημερώσει ότι η Δημοτική Αστυνομία έχει λάβει απόφαση να δίνει τσουχτερά πρόστιμα σε αυτούς που βάζουν αυτοκόλλητα
και αφισορυπαίνουν τον πρώτο δήμο της χώρας (υπάρχουν και άλλοι δήμοι που βάζουν πρόστιμα).
«Δεν είναι δυνατόν να κάθομαι και να ξύνω τα αυτοκόλλητα που βάζει ο καθένας και θέλει να λερώνει την

Αθήνα… να πληρώνουμε όλοι για την καθαριότητα της
πόλης και αυτός ή αυτοί να καταστρέφουν ότι εμείς
καθαρίζουμε» είπε ο αντιδήμαρχος.
Ομολογουμένως ο αντιδήμαρχος ήταν πολύ ενημερωμένος για τα θέματα που απασχολούν την Δημόσια
τάξη αλλά και τον κλάδο. Γνώριζε και για τους αφισοκολλητές που μπαίνουν παράνομα στα σπίτια για να
κολλήσουν αυτοκόλλητα.
Λέτε ο Ακάλυπτος να αποκαλύψει και τους παράνομους κλειδαράδες;;;

Από τον Μπύρτα Ε.

σεμινάριο εκπαίδευσης, ώστε να καταρτιστούν στο
άνοιγμα θωρακισμένων θυρών με τον ήδη υπάρχον εξοπλισμό που χρησιμοποιεί η πυροσβεστική. Στόχος τους
είναι να μάθουν σε ποια σημεία πρέπει να επέμβουν
στην πόρτα, ώστε να αποφευχθεί η ενεργοποίηση των
μηχανισμών μπλοκαρίσματος της κλειδαριάς και έτσι να
ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος πρόσβασης προς το χώρο.
Οι εκπρόσωποι του συλλόγου τους ενημέρωσαν ότι
ο ΣΑΕΚ είναι κοινωνικά ευαισθητοποιημένος και βλέπει θετικά την πρόταση τους. Εκείνοι με τη σειρά τους
ανέφεραν ότι θα κάνουν αίτημα στην ανώτατη αρμόδια υπηρεσία τους και όταν πάρουν την άδεια, θα έρθουν σε επικοινωνία μαζί μας ώστε να διοργανώσουμε
το τεχνικό σεμινάριο που μας ζήτησαν.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2015 ο Γεν. Γραμματέας
κ. Μπύρτας Ε. και ο Ταμίας κ. Κοντός Ζ., μετά από επιθυμία του πυροσβεστικού σώματος Παλλήνης, παρευρέθηκαν στο κτίριο του πυροσβεστικού σώματος, όπου
συναντήθηκαν με τον κ. Καρακώστα Ι., διοικητή του πυροσβεστικού σώματος Παλλήνης και τον κ. Παναγιώτου
Σ., μέλος της ομάδας εθελοντών πυροσβεστών.
Στη συνάντηση συζητήθηκε το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν συχνά οι πυροσβέστες, όταν πρέπει να ανοίξουν μια πόρτα ασφαλείας σε ένα φλεγόμενο κτίριο, σε
σύντομο χρονικό διάστημα. Ζήτησαν την αρωγή του συλλόγου, για να πραγματοποιήσουν ένα διήμερο τεχνικό
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ΦΘΑΡΜΕΝΑ ΤΡΥΠΑΝΙΑ!

Από τον Ιατρού Δημήτρη

LOCKSMITHS NEWS

Πέταμα ή τρόχισμα;

τροχίζονται με τον κατάλληλο τροχό, εκτός βέβαια
εάν έχει φύγει μεγάλο κομμάτι από το βύντι στα
Σε πολλά τεχνικά σεμινάρια του Σ.Α.Ε.Κ. έχουμε τρυπάνια πρόσθετης κοπτικής αιχμής.
Τα τρυπάνια αέρος (μαύρα) και κοβαλτίου τα τροαναφερθεί στο πολύ σοβαρό κεφάλαιο, τρόχισμα
χίζουμε σε μαύρο τροχό και τα σκληρά με βύντι σε
τρυπανιών.
Τα τρυπάνια είναι ένα από τα πιο βασικά εργαλεία πράσινο τροχό.
Για μεγαλύτερη ακρίβεια στις γωνίες κοπής χρησικαι χρήσιμα σε κάθε δύσκολη επέμβαση διάρρηξης
μοποιούμε μεγεθυντικό φακό και καλίμπρες μοιρών.
σε λουκέτα, θωρακισμένες πόρτες, χρημ/τια κλπ.
Είναι απαράδεκτο ένας εξειδικευμένος και πιστοποιΜην ξεχνάμε πόσα χρήματα σπαταλάμε για να τα
αντικαταστήσουμε. Γνωρίζουμε ότι όλα τα τρυπάνια ημένος κλειθροποιός να πετάει τα φθαρμένα τρυπάνια.

Από τον Ιατρoύ Δημήτρη

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣ ΜΙΜΗΣΗ

Καταγράφει όλες του τις εμπειρίες από διαρρήξεις
Όλοι γνωρίζουμε τον καλό συνάδελφο από την Σύρο παλαιών χρημ/τίων, μηχανισμών, τεχνικών εφαρμοΓιώργο Δάσκο, που με τόση αγάπη και επαγγελματισμό γών και μας τις μεταφέρει με σεμνότητα και ευγένεια
σαν μηχανολόγος και κλειθροποιός προσπαθεί πάντα στα τεχνικά μας σεμινάρια.
Δεν έχω να πω κάτι περισσότερο… παράδειγμα προς
να μεταφέρει γνώση, φωτογραφίες, πληροφορίες στο
μίμηση!
σύλλογο και στους συναδέλφους.

LOCKSMITHS NEWS

532 εξώσεις ημερησίως στην Ισπανία!
«Όχι» των κλειδαράδων!

Από τη γραμματεία
Πηγή: 24h.com.cy

Στην Ισπανία, κάθε μέρα γίνονται κατά μέσο όρο 532
εξώσεις, κυρίως σε οικογένειες με παιδιά.
Με απλά λόγια, οι οικογενειάρχες είναι οι πρώτοι
που πληρώνουν το τίμημα της οικονομικής κρίσης.
Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι σε θέση να πληρώνουν
τις δόσεις τους κι έτσι οι τράπεζες προχωρούν σε κατάσχεση των περιουσιών τους.
Βέβαια, στη χώρα της Ιβηρικής Χερσονήσου δεν συμβιβάζονται τόσο εύκολα με την ιδέα των εξώσεων. Οι
τράπεζες για να προχωρήσουν στη διαδικασία έξωσης,
επιστρατεύουν κλειδαράδες. Όμως, αρκετοί απ΄ αυτούς αντιδρούν, καθώς δεν τους αρέσει καθόλου η
ιδέα να πετάνε κόσμο στον δρόμο.

Ένας καλλιτέχνης
κλειδαράς του
εξωτερικού!

Από τη Γραμματεία
Το κατάστημα που βλέπετε στη φωτογραφία
είναι ένα από τα παλαιότερα κλειδαράδικα
στη Νέα Υόρκη.
Ο ιδιοκτήτης του κ. Phil Mortillaro φρόντισε
να το μετατρέψει σε ένα ιδιαίτερο έργο τέχνης, χρησιμοποιώντας για την εξωτερική διακόσμησή του, αμέτρητα κλειδιά!
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Είναι ενδεικτικό αυτό που έγινε στην Παμπλόνα. Εκεί
ο σύνδεσμος κλειδαράδων πήρε απόφαση να μην
εξυπηρετούν τις τράπεζες σε βάρος των φτωχών ανθρώπων. «Πήραμε την απόφαση μέσα σε ένα τέταρτο
της ώρας. Είχαμε όλοι ιστορίες οικογενειών που βρέθηκαν στο δρόμο από τη μια μέρα στην άλλη», είπε ο
Ίκερ ντε Κάρλος, ένας κλειδαράς.
Αρνείται, όπως πολλοί συνάδελφοί του, να ανοίξει κλειδωμένες πόρτες, σε σπίτια όπου έχουν φτάσει για να κάνουν έξωση δικαστικοί κλητήρες. Ούτε πρόκειται να
αντικαταστήσει τις σπασμένες κλειδαριές με καινούργιες.
Οι κλειδαράδες σε αυτή την πόλη της Βόρειας
Ισπανίας, σταμάτησαν να συνεργάζονται με τις τράπεζες μετά τους θανάτους τριών ανθρώπων που αυτοκτόνησαν την ώρα που οι δικαστικοί κλητήρες κτυπούσαν
το κουδούνι…
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Καλωσορίζουμε τα
νέα μέλη του Σ.Α.Ε.Κ.:

LOCKSMITHS NEWS

Χατζηνικολάου Νικόλαο,
Μακρυγιάννη Αθανάσιο,
Σταυρόπουλο Αθανάσιο,
Σταυρόπουλο Σταύρο,
Ραπτόπουλο Χρήστο,
Αρκαδιανό Αθανάσιο

Συνταξιοδοτήθηκαν
οι συνάδελφοι:

Ταμπαξής Θεόδωρος,
Ραπτόπουλος Περικλής,
Μακρυγιάννης Γεώργιος,
Αρκαδιανός Κων/νος
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