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IANOYAΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας κάνουμε γνωστόν ότι στις
28 και 29 Μαΐου 2016, ο Σ.Α.Ε.Κ
πραγματοποιεί το 10ο Πανελλαδικό Συνέδριο των κλειθροποιών
της Επικράτειας, με ταυτόχρονη
παράδοση μαθημάτων, (σεμιναρίων). Η καθιερωμένη κατ’ έτος
αυτή εκδήλωση θα διεξαχθεί στο
ξενοδοχείο Novotel Hotel Athens
στην Αθήνα (Μιχαήλ Βόδα 4-6,
Αθήνα). Όσοι συνάδελφοι- συναδέλφισσες επιθυμούν να συμμετάσχουν, παρακαλούνται όπως
δηλώσουν συμμετοχή έως τις 27
Μαΐου 2016, στην γραμματεία
του Συνδέσμου.
Τούτο ισχύει και για τα μέλη του
Σ.Α.Ε.Κ.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Βασική προϋπόθεση για την είσοδο στα μαθήματα: ο συμμετέχων να είναι μέλος ΣΑΕΚ, ΣΑΕΚΒΕ,
ΣΑΚΔΕΠ ή ΚΛΕΙ.ΔΙ.
Δεν θα επιτραπεί η είσοδος σε
άτομα που δεν είναι μέλη των
ανωτέρω σωματείων. Όσοι επιθυμούν την εγγραφή τους σε κάποιο
από τα σωματεία, παρακαλούνται να την έχουν τακτοποιήσει
πριν την ημερομηνία έναρξης του
συνεδρίου.
1. Ηλικία 18 ετών και άνω.
2. Αστυνομική ταυτότητα ή ταυτότητα μέλους.
3. Αποδεικτικό κυριότητας κατα-

- Τα ταμειακώς εντάξει μέλη του
στήματος, (αντίγραφο τιμολογίου,
ή άλλο επίσημο έγγραφο που να Σ.Α.Ε.Κ. δεν πληρώνουν, εφ΄ όσον
αποδεικνύει την κυριότητα της έχουν εξοφλημένο ΚΑΙ το 1ο εξάέδρας δραστηριοποίησης του συ- μηνο του 2016.
ναδέλφου). Τούτο δεν ισχύει για
6. Αντιπρόσωποι συναδέλφων
και βοηθοί μπορούν να συμμετάτα μέλη του Σ.Α.Ε.Κ.
4. Φωτοτυπία άδειας λειτουρ- σχουν αρκεί εκτός των ως άνω
γίας από την αστυνομία.
προϋποθέσεων, να προσκομίσουν:
5. Kαταβολή στην είσοδο του
α΄. Σχετικό αίτημα του υπευθύσυνεδρίου:
νου του καταστήματος και
- 100€ για τα μέλη ΚΛΕΙ.ΔΙ. και
β΄. Φωτοτυπία αδείας από την
τους βοηθούς των μελών ΣΑΕΚ- αστυνομία, που να πιστοποιεί το
ΚΛΕΙ.ΔΙ.-ΣΑΚΔΕΠ-ΣΑΕΚΒΕ
κατάστημα όπου εργάζεται ως
- 50€ για τα μέλη ΣΑΕΚΒΕ
βοηθός.
- 50€ για τα μέλη ΣΑΚΔΕΠ
Το Δ.Σ.
- 200€ για τους συναδέλφους
Οι εκθέτες που θα λάβουν μέρος
που δραστηριοποιούνται εκτός στο 10ο Πανελλαδικό συνέδριο
Ελλάδος.
είναι οι εξής:
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10ο ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΚΛΕΙΘΡΟΠΟΙΩΝ
28&29 Μαΐου 2016
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Σάββατο 28/5/2016:

08.30: Ταυτοποίηση εισερχομένων καφές
09.30: Έναρξη Συνεδρίου
10.00: 1ο ΜΑΘΗΜΑ:
Θωρακισμένες πόρτες - Παρουσίαση
Ηλεκτρικών Κλειδαριών
12.00: Ομιλία - Παρουσίαση CISA
12.10: Διάλειμμα επίσκεψη στα περίπτερα
13.00: 2ο ΜΑΘΗΜΑ: Μηχανισμός
Χρηματοκιβωτίου Νέας τεχνολογίας
15.00: Oμιλία από αρχισυντάκτη
του Περιοδικού security manager
κ. Αμανατίδη Β.
15.10: Διάλειμμα - φαγητό επίσκεψη στα περίπτερα
17.00: 3ο ΜΑΘΗΜΑ: Access control
(θεωρία - εγκατάσταση),
Ηλεκτροπύροι - Ηλεκτρομαγνήτες
(τρόποι διάρρηξης)
19.00: 4ο ΜΑΘΗΜΑ: Marketing Διαφήμιση - Προώθηση Προϊόντων

Κυριακή 29/5/2016

08.30: Ταυτοποίηση εισερχομένων καφές
09.30: 1ο ΜΑΘΗΜΑ:
Τρόποι διάρρηξης κυλίνδρων κλειδαριών αυτοκινήτων - picking bumping - Λύσιμο - Δέσιμο
11.30: Ομιλία από εκπρόσωπο
οίκου ISEO
11.40: Ομιλία από εκπρόσωπο
εργοστασίου Disec Mr. Oliana
11.50: Ομιλία προέδρου ΟΜΜΕΑ
κ. Μαρίνου Δ.
12.00: Διάλειμμα - επίσκεψη
στα περίπτερα
13.00: 2ο ΜΑΘΗΜΑ: Αυτοκίνητα immobilizer - θεωρία
15.00: Κλήρωση δώρων - απονομή
βεβαιώσεων και αναμνηστικών
17.00: Λήξη Συνεδρίου
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Από τη Γραμματεία

Γενική Συνέλευση 2016

Την Κυριακή 14 Φεβρουαρίου 2016 πραγματοποιήθηκε η ετήσια Γ.Σ. του ΣΑΕΚ με την
πρωτοφανή συμμετοχή πολλών μελών του
συλλόγου.
Σοβαρά ήταν τα θέματα που συζητήθηκαν
καθώς και οι αποφάσεις που πάρθηκαν. Ο
Πρόεδρος έκανε τον ετήσιο απολογισμό
δράσης του Δ.Σ. και των επιτροπών και στη
συνέχεια εγκρίθηκαν από το σώμα ο Οικονομικός Απολογισμός για το έτος 2015 και ο οικονομικός προϋπολογισμός για το έτος 2016.
Το σώμα της Γ.Σ. επικύρωσε τις παρακάτω εγγραφές – διαγραφές συναδέλφων:
Νέα μέλη Σ.Α.Ε.Κ.:
1. Μπαρούτη Ιωάννα
2. Νικολόπουλο Νικόλαο
3. Σαρκιτζίδη Μάξιμο
4. Γεωργόπουλος Θεοχάρης
5. Σπανός Γεώργιος
6. Κουμπούρας Γεώργιος
7. Βρακατσέλης Ιωάννης
8. Χατζηνικολάου Νικόλαος
9. Μακρυγιάννη Αθανάσιος
10. Σταυρόπουλος Αθανάσιος
11. Σταυρόπουλος Σταύρος
12. Ραπτόπουλος Χρήστος
13. Αρκαδιανός Αθανάσιος
14. Μήνος Ιωάννης
15. Γιωτάκης Χαρίτων
16. Ξωμεριτάκης Κωνσταντίνος
17. Γιαννούλης Χαρίλαος
Συνταξιοδοτήθηκαν οι συνάδελφοι:
1. Ραπτόπουλος Περικλής
2. Μακρυγιάννης Γεώργιος
3. Αρκαδιανός Κων/νος
Απεβίωσαν οι συνάδελφοι:
Ταμπαξής Θεόδωρος
Αθανασίου Αναστάσιος
Διαγράφονται:
Γκρίζης Ανδρέας
Δαδιώτη Καλυψώ – Μαρία

Από τη Γραμματεία

Θωμάς Θωμάς
Μάντεσης Αριστείδης
Νικολαίδης Εμμανουήλ
Παυλίδου Αννα
Τσομπάνογλου Ελευθέριος

Νέα μέλη ΚΛΕΙ.ΔΙ.:
1. Σίσκος Απόστολος
2. Βρακατσέλης Νικόλαος
3. Κηπουρός Ιωάννης
4. Κορναράκης Δημήτριος
5. Ραχμάνης Βασίλειος
6. Ραχμάνης Αναστάσιος
7. Αυγουστινάκης Εμμανουήλ
8. Χατζηπαρασκευάς Δημήτριος
9. Βήχας Παρασκευάς
10. Μιχαηλίδης Στέφανος

Ενδιαφέρουσες ήταν οι προτάσεις που
τέθηκαν προς συζήτηση και όσες από αυτές
εγκρίθηκαν από το σώμα της Γ.Σ. Τις αναφέρουμε παρακάτω ώστε να λάβουν γνώση
και οι συνάδελφοι που απουσίαζαν.
Εν ολίγοις, η Γ.Σ. αποφάσισε:
- Να γίνονται τεχνικά σεμινάρια στην αίθουσα που έχει δημιουργηθεί για αυτό τον
σκοπό στα γραφεία του συλλόγου. (Το Δ.Σ.
περιμένει τις προτάσεις σας για τον τομέα
στον οποίο θα σας ενδιέφερε να παρακολουθήσετε κάποιο σεμινάριο, ώστε να προχωρήσει στη διοργάνωσή του!)

- Να συμμετέχει ο ΣΑΕΚ σε επιχορηγούμενα προγράμματα με σκοπό το όφελος
των μελών του.
- Να προβληθεί ο ΣΑΕΚ μέσω διαφημίσεων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
- Να μειωθεί η συνδρομή του ΣΑΕΚ από
τα 150€ που είναι σήμερα στα 100€ το
χρόνο για ευπαθείς κοινωνικά ομάδες
(τρίτεκνους-πολύτεκνους-ανάπηρους). Η
μείωση αυτή θα ισχύει από το 2017 και
έπειτα.
- Να απαγορευτεί η είσοδος στα Πανελλαδικά Συνέδρια σε οποιονδήποτε δεν
είναι μέλος των συλλόγων ΣΑΕΚ, ΚΛΕΙ.ΔΙ.,
ΣΑΚΔΕΠ, ΣΑΕΚΒΕ.
- Να συλλέξει ο ΣΑΕΚ πληροφορίες πιστοποιήσεων για τους αφαλούς που κυκλοφορούν στην αγορά κάνοντας αίτημα
σε κάθε εργοστάσιο και να τις διαθέσει
στα μέλη του ώστε να έχει γνώση ο κάθε
συνάδελφος της ποιότητας καθώς και το
επίπεδο της ασφάλειας που προσφέρει ο
κάθε αφαλός που δουλεύει.
- Να συλλέξει ο ΣΑΕΚ προσφορές για
ομαδική ασφάλιση υγείας των μελών του
τις οποίες να φέρει προς συζήτηση στην
επόμενη Γ.Σ.
Το Δ.Σ. ήδη δουλεύει για την υλοποίηση
των αποφάσεων που έλαβε το σώμα της
Γ.Σ.!

Διαφήμιση του Σ.Α.Ε.Κ.

Μεταξύ των άλλων αποφάσεων που ελήφθησαν στην Γ.Σ. του
Φεβρουαρίου που μας πέρασε ήταν και η απόφαση για διαφήμιση των μελών του ΣΑΕΚ. Το σώμα της Γ.Σ. αποφάσισε μέρος
των χρημάτων που υπάρχουν στο ταμείο, να αξιοποιηθούν
μέσω της προβολής των μελών του συλλόγου στα μέσα μαζικής
ενημέρωσης. Το Δ.Σ. δεσμεύτηκε να συλλέξει τις πιο ενδιαφέρουσες προσφορές για διαφήμιση και να τις παρουσιάσει στα
μέλη ώστε να αποφασίσουν εκείνα για τον πιο αποδοτικό τρόπο
διαφήμισης.
Για να γίνει αυτή η κίνηση ώστε να διαφημιστεί ο ΣΑΕΚ, θα
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πρέπει πρώτα από όλα να αναβαθμιστεί το site του συλλόγου
ώστε να γίνει πιο φιλικό στον χρήστη αλλά και σε όσους το επισκέπτονται μέσω κάποιου smartphone. Ήδη έχει συσταθεί μια
ομάδα, η οποία δουλεύει πάνω σε αυτό το κομμάτι ώστε σύντομα να έχουμε ένα νέο και πιο λειτουργικό site. Θα θέλαμε
εδώ να ζητήσουμε και τη δική σας συμβολή. Θα σας παρακαλούσαμε να ελέγξετε τα στοιχεία σας ως μέλος ΣΑΕΚ, τα οποία
προβάλλονται στην ιστοσελίδα του ΣΑΕΚ στο παρακάτω λίνκ:
http://www.saek.gr/el/katalogos_melon/ και αν υπάρχει κάποιο
στοιχείο το οποίο χρειάζεται διόρθωση ή συμπλήρωση παρακαλώ επικοινωνήστε με τη γραμματεία (210 3300006), ώστε να
το επιμεληθεί.
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ Σ.Α.Ε.Κ. ΓΙΑ ΚΟΙΝΟ PROFIL

Από τον Σαμαρά Α.

Μετά από πρόταση του Δ.Σ. και
απόφαση της γενικής συνέλευσης,
αποφασίστηκε η αγορά κυλίνδρου με
proﬁl για τα μέλη του συλλόγου.
Αμέσως δημιουργήθηκε η επιτροπή διερεύνησης και υλοποίησης
αυτού του εγχειρήματος, που απο-

τελείται από τους συναδέλφους
Κουρτέση Νικόλαο, Μαρίνο Δημήτρη, Παναγιωτόπουλος Βασίλη,
Κτενά Ιωάννη, Σαμαρά Άγγελο, Χριστόπουλο Χρήστο.
Μετά από έρευνα σχετικά με τις
προδιαγραφές του κυλίνδρου, συνετάχθη η επιστολή προς τους εμπόρους - συνεργάτες μας, που

Καλωσορίζουμε τα νέα
μέλη του Σ.Α.Ε.Κ.:

Γιαννούλη Χαρίλαο, Μήνο Ιωάννη,
Γιωτάκη Χαρίτων

Το νέο Δ.Σ. της Ο.Μ.Μ.Ε.Α.

Από τη γραμματεία της Ο.Μ.Μ.Ε.Α.

Η κοινωνική κρίση που έφεραν τα μνημόνια από
το 2010, δεν άφησαν ανεπηρέαστο και το συνδικαλιστικό κίνημα. Η Ομοσπονδία Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων Αττικής τον τελευταίο χρόνο πέρασε δύσκολες στιγμές. Ο Σ.Α.Ε.Κ. και οι εκπρόσωποί του στην Ο.Μ.Μ.Ε.Α. και με τη βοήθεια
λίγων αλλά δυναμικών συναδέλφων πραγματοποίησαν τις εκλογές. Το νέο Δ.Σ. έχει ως εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μαρίνος Δημήτριος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Α.) Σταύρου Μιχάλης
Β.) Κοκκίνης Παναγιώτης
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Βενιζέλος Νεκτάριος
ΤΑΜΙΑΣ: Σιάμος Χαράλαμπος
ΒΟΗΘΟΣ ΤΑΜΙΑ: Κουρτέσης Νικόλαος
ΜΕΛΟΣ: Κοντομάρκου Λίτσα
Ευχόμαστε να είναι δημιουργικό το έργο του
νέου Δ.Σ.!
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.

αναφέρει τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τις ποσότητες κυλίνδρων και
κλειδιών και είμαστε σε αναμονή
των προσφορών τους.
Ελπίζουμε να έχουμε νεότερα στο
πανελλαδικό μας συνέδριο σχετικά με
την εξέλιξη του κυλίνδρου με proﬁl.
Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξη και την συμμετοχή σας.

Καλό Ταξίδι Θοδωρή…

Από το Δ.Σ.

22-2-2016
Ένας αγαπητός συνάδελφος μας αποχαιρέτισε σήμερα…
Ο Θεόδωρος Ταμπαξής έφυγε για το μεγάλο ταξίδι,
αφήνοντας όμως πίσω του ένα μεγάλο κενό στον
κλάδο μας και κυρίως στον Σ.Α.Ε.Κ.
Ο Θοδωρής υπήρξε ένα από τα παλαιότερα μέλη
του Σ.Α.Ε.Κ. και της διοίκησης. Για πολλά χρόνια υπηρέτησε το σωματείο μας από τη θέση του Αντιπροέδρου και του Γενικού Γραμματέα, αλλά και ακόμη
από τη θέση του απλού μέλους δεν έπαψε στιγμή να
είναι υποστηρικτής του Δ.Σ. και των ενεργειών του
σωματείου, αφήνοντας πίσω του ένα λαμπρό παράδειγμα για τον καθένα από εμάς.
Η μεγάλη του ενεργητικότητα, η αποφασιστικότητά
του, η οργανωτικότητά του, η προθυμία του να βοηθήσει πάντα ήταν από εκείνα τα στοιχεία του χαρακτήρα του που τον έκαναν έναν ξεχωριστό και αγαπητό
άνθρωπο για όσους τον γνώρισαν.
Η συμμετοχή του σε κάθε δραστηριότητα του Σ.Α.Ε.Κ.
ήταν αξιοσημείωτη. Συμμετείχε ως καθηγητής στα τεχνικά σεμινάρια του σωματείου καθώς επίσης βοηθούσε και στη διοργάνωσή τους.
Ο Θοδωρής ήταν ένας ιδιαίτερα κοινωνικά ευαισθητοποιημένος άνθρωπος. Με δική του παρότρυνση είχε δημιουργηθεί η ομάδα αιμοδοσίας στον
Σ.Α.Ε.Κ. και για χρόνια φρόντιζε για τη διενέργεια αιμοδοσίας ώστε να έχει το σωματείο τη δική του τράπεζα αίματος.
Όσα και να γράψουμε για τον Θοδωρή φαίνονται
και είναι πραγματικά λίγα…
Ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά
του και στα αγαπημένα του πρόσωπα.
Καλό ταξίδι Θοδωρή…
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Από τη Γραμματεία
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ΧΟΡΟΣ 2016

Το Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2016 πραγματοποιήθηκε ο
χορός και η κοπή πίτας του συλλόγου στο κέντρο
«Μπάρμπα Λάζαρος». Η εκδήλωση αυτή ήταν μια καλή
ευκαιρία για τους συναδέλφους να συναντηθούν από
κοντά και να διασκεδάσουν όλοι παρέα συνοδεία ζωντανής μουσικής.
Στην κοπή της πίτας το δώρο ήταν μια χρυσή λίρα η
οποία κληρώθηκε μεταξύ των παρευρισκομένων μελών
του ΣΑΕΚ με τυχερό τον κ. Μπύρτα Ε. Στη συνέχεια, ακολούθησε και λαχειοφόρος αγορά. Τα δώρα της λαχειοφόρου αγοράς ήταν και αυτά δελεαστικά με το i-pad
air που πρόσφερε ο Σ.Α.Ε.Κ. να κλέβει την παράσταση!
Να μην παραλείψουμε βέβαια να ευχαριστήσουμε και
τις παρακάτω εταιρίες που για άλλη μια φορά ήταν στην επιτυχία του χορού: Μαλαπέτσας, Ραπτόπουλος Γ.,
κοντά μας και πρόσφεραν και αυτές με τη σειρά τους Σωτηρόπουλος Κ., Boos, Gevy Βοιβόδας, Nival Hellas,
πλούσια δώρα συμβάλλοντας με τον δικό τους τρόπο Siamo, Viometal.

Ομιλία στο συνέδριο Security Project

Από τη Γραμματεία

Στις 18 και 19 Μάρτιου 2016 διεξάχθηκε το 4ο συνέδριο security
project στο οποίο για πρώτη φορά
παραβρέθηκε αντιπροσωπεία του
Σ.Α.Ε.Κ, από τον πρόεδρο κ. Σιάμο
Χαράλαμπο και τον Γενικό γραμματέα κ. Μπύρτα Ευάγγελο.
Το συνέδριο γίνετε με σκοπό την
ενημέρωση των νέων τεχνολογιών
στον τομέα της ασφάλειας των συστημάτων συναγερμού, κλειστών
κυκλωμάτων παρακολούθησης και
ότι έχει σχέση με την προσωπική
ασφάλεια και την ασφάλεια οικιών

και επαγγελματικών χώρων.
Η θεματολογία του προγράμματος
αποτελείται από παρουσιάσεις νέων
τεχνολογιών και νέων προϊόντων,
καθώς και από ομιλίες διάφορων εκπροσώπων δημόσιων φορέων, (ελληνική αστυνομία, υπουργείο δημ.
τάξεως κτλ) και γενικώς κλάδων που
έχουν σχέση με την ασφάλεια.
Ο πρόεδρος κ. Σιάμος Χαράλαμπος στην ομιλία του, παρουσίασε
τον Σ.Α.Ε.Κ. και τις δραστηριότητες
του σωματείου, έκανε μια αναφορά
στις κλειδαριές από αρχαιοτάτων
χρόνων και στην εξέλιξη του κλάδου
των κλειθροποιών.

Επίσης εξέφρασε την επιθυμία για
συνεργασία των δυο κλάδων και να
μην κατηγορούν και μειώνουν ο
ένας τη δουλειά του άλλου.
Αντίθετα θα πρέπει να υπάρχει
συνεργασία, αλληλοσεβασμός μεταξύ των δυο κλάδων και αλληλοβοήθεια μιας και απευθυνόμαστε
στο ίδιο πελατολόγιο.
Ο Γενικός Γραμματέας Μπύρτας
Ευάγγελος αναφέρθηκε στην προσπάθεια που γίνεται από πλευράς
του Σ.Α.Ε.Κ. όσον αφορά τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την ενημέρωση νέων προϊόντων και νέων
τεχνολογιών στα μέλη του.

6

LOCKSMITHS NEWS

ΕΝΑ ΚΑΛΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
ΠΡΟΣ ΜΙΜΗΣΗ

Από τον Σταματίου Κ.

Στα πλαίσια της ανάπτυξης αλληλεγγύης, αλληλοεξυπηρέτησης, συναδελφοσύνης και συνεργασίας των
συναδέλφων κλειθροποιών του Ν.Κορινθίας, καταλήξαμε στην ομαδική κάρτα, την οποία έχουμε όλοι στην
προθήκη των καταστημάτων μας.
Καταλήξαμε επίσης και σε έναν ενιαίο προτεινόμενο
τιμοκατάλογο και απαλλαχτήκαμε από διάφορα προβλήματα που αφορούσαν αθέμιτο ανταγωνισμό, τόσο
στην διαφήμιση, όσο και στις τιμές.

ΕΚΛΟΓΕΣ Σ.Α.Κ.Δ.Ε.Π.

Μετά τα αποτελέσματα των εκλογών της
10ης Απριλίου 2016 το καινούργιο σχήμα
του Δ.Σ. του Σ.Α.Κ.Δ.Ε.Π. έχει ως εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΣΚΟΝΔΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ: ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΕΛΟΣ: (ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΜ.ΣΧΕΣΕΩΝ)
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ
ΜΕΛΟΣ: ΠΕΦΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΜΕΛΟΣ: ΗΛΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ Σ.Α.Κ.Δ.Ε.Π.

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
ΤΟΥ Σ.Α.Κ.ΔΕ.Π.

Ο Σ.Α.Κ.Δ.Ε.Π. σας
ενημερώνει ότι πλέον
κυκλοφόρησε το
πρώτο βιβλίο του Συλλόγου, με θέμα “το
κλειδί και η ιστορία
του” και ευχαριστεί
θερμά όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίησή του.

Το Δ.Σ. του Σ.Α.Κ.Δ.Ε.Π.

Σ.Α.Ε.Κ.Β.Ε.

Είμαστε στη ευχάριστη θέση να σας
γνωστοποιήσουμε την σύσταση Σωματείου στην Βόρεια Ελλάδα με την
επωνυμία Σ.Α.Ε.Κ.Β.Ε. και έδρα την
Θεσσαλονίκη.
Πρόεδρος:
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Αντιπρόεδρος:
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Γραμματέας: ΓΙΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
Ταμίας: ΓΙΑΚΑΜΟΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Υπ. δημ.σχέσεων: ΠΕΤΚΑΝΙΤΣΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
Μέλη: ΒΕΖΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ - ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Όσοι συνάδελφοι από Β.ΕΛΛΑΔΑ δεν
εγγράφησαν στο Σωματείο και θέλουν
να συμμετάσχουν στο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, θα μπορούν να εγγραφούν κατά την είσοδο τους
στο ΣΥΝΕΔΡΙΟ.
ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6945405965 - 6977515946 6948051378

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
Μαυρόπουλος Σ.
Γιαξόπουλος Σ.
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Από τον Μαρίνο Δ.

Υπηρεσίες Κλειδαρά χωρίς όνομα
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πιστώθηκε ότι ο κλειδαράς μπορεί να έχει (κινητό
απόρρητο) δηλωμένο κατάστημα το σπίτι του. Να μην
Το τελευταίο διάστημα έχουμε γίνει μάρτυρες αρκε- κόβει αποδείξεις διότι ο νόμος του το επιτρέπει, να έχει
τών καταγγελιών όπου κάτω από τον τίτλο «κλειδαράς» έσοδα κατά δήλωσή του λιγότερα των 5.000€ το χρόνο
υπάρχει ένα τηλέφωνο κινητό. Πελάτης που προσπά- και γενικά ο πελάτης έμεινε με την εξής απορία: πώς
θησε να τον βρει μετά την εξυπηρέτηση, του απάντησε είναι δυνατόν σε μια οργανωμένη κοινωνία και σε δύο εν λόγω επαγγελματίας ότι δεν έχει σταθερό κατά- σκολες συνθήκες να επιτρέπουν σε κάποιον που είναι
στημα και εξυπηρετεί όλη την Αττική! Ο πελάτης θορυ- κλειδαράς να έχει απόρρητο τηλέφωνο;
Μήπως αυτό θα έπρεπε να απασχολήσει τους υπευβήθηκε και φώναξε επαγγελματία κλειδαρά (μέλος του
Σ.Α.Ε.Κ.) και τον ρώτησε αν γνωρίζει που μπορεί να βρει θύνους του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης μαζί με άλλα
τον «κινητό κλειδαρά». Μετά από αρκετή έρευνα δια- θέματα;

Από τον Σιάμο Χ.

Πριν μερικά χρόνια μια τέτοια
απόπειρα διάρρηξης θα φάνταζε
σενάριο κάποιας ταινίας. Σήμερα
όμως έχουν γίνει συνηθισμένο
φαινόμενο, αυτού του τύπου οι
απόπειρες που άλλες φορές μένουν στην απόπειρα διάρρηξης
και άλλες φορές καταφέρνουν οι
επίδοξοι και μανιασμένοι διαρρήκτες να διαρρήξουν ένα σπίτι με
αυτό τον τρόπο.
Σκεφτείτε λοιπόν ότι μια τέτοια
ενέργεια θα χρειάστηκε τουλάχιστον 15 λεπτά χρόνο και με βαριά
εργαλεία όπως κόφτες, λοστούς,
μεγάλα κατσαβίδια, βαριά σφυριά
και πάνω από όλα θα προκάλεσε
μεγάλο θόρυβο. Παρόλα αυτά δεν
πτοήθηκαν και προχώρησαν στην
απόπειρα!
Τι θα γινόταν άραγε αν είχαν στη
διάθεση τους και κάποιο ηλεκτρικό εργαλείο μπαταρίας; Θα
είχαν σίγουρα ανοίξει την πόρτα
και το αποτέλεσμα το έχουμε δει
πολλές φορές.
Σκεφτείτε λοιπόν πόσο άγριο
έχει γίνει το έγκλημα της διάρρηξης και πόσο μανιασμένοι έχουν
γίνει πλέον οι διαρρήκτες. Σκε-

ΑΓΡΙΕΣ ΔΙΑΡΡΗΞΕΙΣ

φτείτε επίσης πως θα μπορούσε
μια τέτοια πόρτα να είναι ξεκλείδωτη και το χειρότερο να είναι
μέσα και οι ιδιοκτήτες του σπιτιού. Τα αποτελέσματα δε θα θέλαμε ούτε καν να τα σκεφτούμε.
Εμείς οι επαγγελματίες κλειδαράδες, εμείς που στο μεγαλύτερο
ποσοστό προσφέρουμε ασφάλεια
στο κοινό, θα πρέπει να ενημερώνουμε τον κόσμο για τα πιο αποτελεσματικά προϊόντα και πάνω
απ όλα να τους συμβουλεύουμε
για τους καλύτερους και αποτελεσματικότερους τρόπους ασφάλειας.
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