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

9ο ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΕΙΘΡΟΠΟΙΩΝ
Από τη Γραμματεία

Τ α Πανελλαδικά συνέδρια που
διοργανώνει ο ΣΑΕΚ έχουν
γίνει πλέον θεσμός στον χώρο

της κλειθροποιίας κάτι που αποδει-
κνύεται περίτρανα τόσο από τη με-
γάλη συμμετοχή εκθετών όσο και
συνέδρων. Είναι γεγονός ότι υπήρξε
μεγάλο ενδιαφέρον από πλευράς των
εμπόρων-βιοτεχνών να συμμετά-
σχουν στην έκθεση του συνεδρίου και
ήδη από τις δυο πρώτες μέρες που
ανακοινώθηκε το συνέδριο, δεσμεύτη-
καν όλα τα περίπτερα του εκθεσιακού
χώρου. Εδώ να αναφέρουμε ότι  το
Δ.Σ. προσανατολίζεται για του χρό-
νου, στην εύρεση ενός νέου μεγαλύ-

τερου εκθεσιακού χώρου, με σκοπό
να μπορούν να συμμετάσχουν όσο το
δυνατόν περισσότεροι εκθέτες. Γι
αυτό το λόγο όποιος ενδιαφέρεται για
ενοικίαση περιπτέρου στο 10ο Πανελ-
λαδικό συνέδριο, καλό θα ήταν να το
δηλώσει στη γραμματεία (στο τηλ.:
2103300006), ώστε να υπάρχει μια ει-
κόνα για τον χώρο που θα αναζητηθεί
στο επόμενο συνέδριο.

Στις 24-25 Απριλίου 2015 διεξάχ-
θηκε το ετήσιο Πανελλαδικό μας συ-
νέδριο σε έναν διαφορετικό χώρο από
τις προηγούμενες χρονιές, στο ξενο-
δοχείο CongoPalaceHotel στη Γλυ-
φάδα. Λαμβάνοντας υπόψη το αίτημα

πολλών συναδέρφων από την επαρ-
χία για εξεύρεση καταλύματος από
τον Σ.Α.Ε.Κ., το Δ.Σ. αποφάσισε να
επιλέξει για φέτος ένα ξενοδοχείο για
τη διεξαγωγή του συνεδρίου, μιας και
το κόστος ενοικίασης του κυμαινόταν
στα ίδια επίπεδα με τα χρήματα που
διατέθηκαν τις προηγούμενες χρονιές
για ενοικίαση εκθεσιακού χώρου. Πα-
ράλληλα οι συνάδερφοι μπορούσαν
να κλείσουν δωμάτιο στο ξενοδοχείο,
σε προνομιακή τιμή που εξασφάλισε
για αυτούς ο ΣΑΕΚ ενώ δεν θα είχαν
και την ταλαιπωρία των μετακινήσεων
από και προς το συνέδριο.

Συνέχεια στη σελ. 3
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Καλωσορίζουμε τα νέα μέλη του ΣΑΕΚ: 

Νέα μέλη Σ.Α.Ε.Κ.:
Γεωργόπουλος Θεοχάρης, Σπανός Γεώργιος, Κουμπούρας Γεώργιος, Βρακατσέλης Ιωάννης

Νέα μέλη ΚΛΕΙ.ΔΙ.:
Σίσκος Απόστολος, Βρακατσέλης Νικόλαος, Κηπουρός Ιωάννης, Κορναράκης Δημήτριος, Ραχμάνης Βασίλειος,

Ραχμάνης Αναστάσιος, Αυγουστινάκης Εμμανουήλ, Χατζηπαρασκευάς Δημήτριος, Βήχας Παρασκευάς 

Από τη Γραμματεία

Στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του ΣΑΕΚ, το μέλος
του Δ.Σ. κ. Τρανός Πασχάλης πήρε τον λόγο και έφερε
προς ψήφιση την παρακάτω πρόταση: «Συνάδελφοι
καλησπέρα. Σας καλωσορίζω στην ετήσια γενική συ-
νέλευση του ΣΑΕΚ. Θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα
θέμα που πιστεύω ότι αφορά όλους όσους αγωνιούν
για το αύριο του κλάδου μας. 

Eίναι γνωστό πλέον σε όλους μας ότι ο κλάδος
βάλλεται από πολλές μεριές, βλέπε χρωματοπωλεία
που πλέον έχουν όλες τις μηχανές, αντιγράφουν και
immobilizer, καταστήματα franchise τύπου τακούνι
κλειδί που αναπτύσσοντας ταχύτατα, ανοίγοντας
καταστήματα σε πολύ κεντρικά σημεία, σε πολυσύ-
χναστα mall και super market, την έλευση της assa,
πολλοί από εσάς έχουν λάβει προσωπικές επιστο-
λές. Aλουμινάδες, επιπλοποιούς, τεντάδες, και κάθε
λογής μαστόρους που έχουν καταλάβει ότι είναι
πολύ εύκολο να παρεισφρήσουν στο επάγγελμα
μας, με συνέπεια την συρρίκνωση του εισοδήματος
μας. Πιστεύω ότι υπάρχουν μηχανισμοί για την
άμυνα και ταυτόχρονα επίθεση στους παραπάνω
κινδύνους.

Πρώτα απ΄ όλα πρέπει να αρχίσουμε να σκεπτόμα-
στε και να πράττουμε με γνώμονα το συμφέρον του
κλάδου, γιατί με την προστασία και την ανάπτυξη του
έχουν άμεσα οφέλη τα μέλη του. Πρέπει να σκε-
φτούμε και να αποφασίσουμε ότι κάποια στιγμή πρέ-
πει να βγάλουμε μια εικόνα προς τον καταναλωτή η
οποία να συμβαδίζει με το τι επιτάσσει το σύγχρονο
μάρκετινγκ. Επιβάλλεται τα καταστήματα μας κάποια
στιγμή να έχουν τουλάχιστον κοινή βιτρίνα, κοινό
σήμα ευδιάκριτο και σε μεγάλο μέγεθος στην πινα-
κίδα του κάθε καταστήματος για να περάσει στην συ-
νείδηση του καταναλωτή. Κοινή πολιτική και κάποια
κοινά αποκλειστικά προϊόντα. Ο καταναλωτής εμπι-

στεύεται αλυσίδες καταστημάτων γιατί πίσω από
αυτές βρίσκεται μια διοίκηση η οποία αφουγκράζεται
τα προβλήματα της αγοράς και δίνει άμεσα λύσεις.

Πιστεύω ότι είναι δύσκολο έως αδύνατο να λει-
τουργήσουμε με τις λογικές μιας εταιρείας franchise
αλλά εύκολο να οικειοποιηθούμε κάποιες πρακτικές
τους. 

Το Δ.Σ. του ΣΑΕΚ ζητά την άποψη σας για την ερεύνα
και εύρεση προϊόντων αποκλειστικής χρήσης από τα
μέλη του ΣΑΕΚ».

Η Γ.Σ. ψήφισε ομόφωνα την πρόταση του κ. Τρανού
Π. και έτσι βάση της εντολής της Γ.Σ. σε επόμενο Δ.Σ.
δημιουργήθηκε μια επιτροπή η οποία ανέλαβε να
φέρει εις πέρας αυτή την απόφαση σχετικά με την
προμήθεια εμπορευμάτων μέσω ΣΑΕΚ.

Η επιτροπή αυτή ονομάστηκε  επιτροπή διερεύνη-
σης αγοράς  και αποτελείται από τους εξής συναδέλ-
φους: Τρανός Π., Παναγιωτόπουλος Β., Ιατρού Δ.,
Σαμαράς Α., Κτενάς Ι., Χριστόπουλος Χ. 

Οι υποχρεώσεις της επιτροπής είναι οι ακόλουθες:
- Το ενδιαφέρον θα επικεντρωθεί σε αφαλό και λου-

κέτο.
- Θα πρέπει να καταλήξουν σε ένα budget τεμαχίων.
- Θα πρέπει να καταλήξουν στην ποιότητα και στις

προδιαγραφές των προϊόντων.
- Θα πρέπει να αποφασίσουν για τις προδιαγραφές

αντιδιάρρηξης.
- Το προϊόν που θα επιλεχθεί να είναι break secure. 
Μετά από συνεδριάσεις της επιτροπής η απόφαση

που έχει παρθεί ομόφωνα είναι να στραφούμε για
αρχή σε έναν πολύλουκο κύλινδρο, με κλειδί οδον-
τωτό, πατενταρισμένο, να είναι break secure και να
έχει μπίλιες μανιτάρι ή ατσάλινες (αν όχι όλες του-
λάχιστον οι δύο εξ’ αυτών).

Να διευκρινίσουμε εδώ ότι ο ΣΑΕΚ έχει μόνο την
επίβλεψη σε αυτό το εγχείρημα και δεν εμπλέκεται
σε καμία εμπορική πράξη.

Απόφαση Γ.Σ. για επόπτευση ενεργειών από τον Σ.Α.Ε.Κ. 
σχετικά με την προμήθεια εμπορευμάτων για τα μέλη του
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ASSA
Από τη γραμματεία

Το μεσημέρι της Πέμπτης 23 Απριλίου 2015 μια
αντιπροσωπεία από μέλη του Δ.Σ. και του
Σ.Α.Ε.Κ., συνόδευσε τον Πρόεδρο κ. Σιάμο Χ.
στο Grand Resort Lagonisi. Ο Πρόεδρος είχε
προσκληθεί από τον αντιπρόσωπο της εταιρίας
Αssa στην Ελλάδα, κ. Ανδρονικίδη Β. για να μι-
λήσει σε μια ομάδα 100 περίπου Σουηδών Κλει-
δαράδων. Οι σουηδοί κλειδαράδες έφτασαν στη
χώρα μας την Τετάρτη 22 Απριλίου 2015 για να
πραγματοποιήσουν το δικό τους πενταήμερο συ-
νέδριο εδώ, στην Ελλάδα απολαμβάνοντας πα-
ράλληλα τις ομορφιές της πατρίδας μας.

Στην ομιλία του ο κ. Σιάμος Χ. αναφέρθηκε
στην Ελλάδα, στις συνήθειες και τον τρόπο ζωής
των Ελλήνων. Εξήγησε τον τρόπο που  εξασκεί-
ται το επάγγελμα του κλειθροποιού από τους Έλ-
ληνες κλειθροποιούς. Μίλησε για την Ελληνική
αγορά και τις ιδιαιτερότητες της μέσα στην πε-
ρίοδο της οικονομικής κρίσης και τέλος αναφέρ-
θηκε στο σωματείο και στον τρόπο λειτουργίας
του. Έκλεισε τον λόγο του προσκαλώντας του
Σουηδούς κλειθροποιούς να παρευρεθούν στο
9ο Πανελλαδικό συνέδριο για να γνωρίσουν από
κοντά τους Έλληνες συναδέρφους τους και να
περιηγηθούν στα περίπτερα της έκθεσης μας.

Συνέχεια από σελ. 1

Στις 23 Απριλίου 2015, λοιπόν, ξεκί-
νησε το στήσιμο των περιπτέρων της
έκθεσης. Αλφαβητικά οι εκθέτες που
έλαβαν μέρος στο 9ο Πανελλαδικό Συ-
νέδριο Κλειθροποιών ήταν οι εξής:
1. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Φ.
2. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Κ.
3. ASSA
4. CISA ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Σ.
5. GEVY ΒΟΪΒΟΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
6. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Β.
7. ΚΑΡΥΔΗΣ
8. ΜΑΛΑΠΕΤΣΑΣ Ε.Π.Ε.
9. ΠΑΣΒΑΤΗΣ Α.
10. ΠΕΤΚΑΝΙΤΣΑΣ Σ.
11. ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
12. ΡΟΪΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ.
13. ΤΡΑΝΟΣ Π.
14. ΦΩΚΑΣ Π.
15. WURTH HELLAS

Τους ευχαριστούμε από καρδιάς που
για άλλη μια χρονιά ήταν δίπλα μας,
στηρίζοντας και αυτή την προσπάθειά
μας!

Το συνέδριο ξεκίνησε το Σάββατο 24

Απριλίου, με αρκετά μεγάλη συμμετοχή
στα μαθήματα αλλά και στην έκθεση. Τα
μαθήματα είχαν αναλάβει να οργανώ-
σουν καταξιωμένοι συνάδερφοι- μέλη
του ΣΑΕΚ, οι οποίοι προσπάθησαν να
μεταφέρουν την τεχνογνωσία και την εμ-
πειρία τους στους υπόλοιπους συναδέρ-
φους. Τους αξίζει ένα μεγάλο ευχαριστώ
γιατί διέθεσαν εθελοντικά ένα μεγάλο
μέρος του ελεύθερου χρόνου τους για να
πετύχουν την υλοποίηση μαθημάτων
υψηλού επιπέδου.

Οι εκπαιδευτές αυτοί (αλφαβητικά)
ήταν οι κ.κ.: Αράπης Σ., Γούσης Σ., Ια-
τρού Δ., Κουρτέσης Ν., Μπύρτας Ε.,
Παναγιωτόπουλος Β., Ροϊδόπουλος Κ.,
Σαμαράς Α., Τρανός Π.

Το πρωί του Σαββάτου επισκέφτηκαν
το συνέδριο περίπου 100 Σουηδοί κλει-
δαράδες, οι οποίοι είχαν έρθει στην Ελ-
λάδα για το δικό τους συνέδριο που
διοργάνωνε η εταιρία Assa. Οι Σουηδοί
συνάδελφοι, στο διάστημα που έμειναν
στο συνέδριο, είχαν την ευκαιρία να
γνωριστούν με τους Έλληνες κλειθρο-
ποιούς και να περιηγηθούν στα περί-
πτερα της έκθεσης. Αναχώρησαν για

το ξενοδοχείο τους με τις καλύτερες εν-
τυπώσεις από την έκθεσή μας!

Κάποια από τα μαθήματα, μετά από
άδεια του Δ.Σ., παρακολούθησε και ο
τεχνικός εκπρόσωπος της Assa και
εξέφρασε το θαυμασμό του για το επί-
πεδο των μαθημάτων και την καλή ορ-
γάνωση του συνεδρίου.

Τα μαθήματα συνεχίστηκαν και την Κυ-
ριακή 25 Απριλίου και τελείωσαν αργά το
μεσημέρι. Το συνέδριο, όπως συνηθίζεται
τα τελευταία χρόνια, έκλεισε με μια κλή-
ρωση δώρων προς τους συμμετέχοντες
τα οποία προσέφεραν κυρίως οι εκθέτες.
Τα δώρα για άλλη μια χρονιά ήταν πολλά
και πλούσια και ευχαριστούμε τους εκθέ-
τες μας που τα προσέφεραν.

Όλοι οι συμμετέχοντες, φεύγοντας
πήραν από μία βεβαίωση παρακολού-
θησης τεχνικών Σεμιναρίων για το 9ο
Πανελλαδικό Συνέδριο ενώ οι εκθέτες
τιμήθηκαν με μια αναμνηστική πλα-
κέτα.

Ευχαριστούμε όλους όσους βοήθη-
σαν και φέτος να διεξαχθεί ένα τόσο
επιτυχημένο Πανελλαδικό Συνέδριο!

…και του χρόνου!

9ο ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΕΙΘΡΟΠΟΙΩΝ
Από τη Γραμματεία
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Convention Elf 2015
Aπό τον Ιατρού Δ.

Ένα ακόμα conven-
tion του E.L.F. ολοκλη-
ρώθηκε στο Δουβλίνο
της Ιρλανδίας. Από τη
χώρα μας παρευρέθη-
καν πέντε (5) συνά-
δελφοι αυτή τη φορά.
Από Αθήνα ο Μαρίνος
Δημήτρης, ο αδελφός του Κώστας και ο υπογράφον. Από
Θεσσαλονίκη ο συνάδελφος Γιάννης Μπάπκας και από
Λάρισα ο Δημήτρης Παναγιώτου.

Τα τελευταία χρόνια έχω παρευρεθεί σε όλα τα συνέδρια
του E.L.F. Δεν θα μπορούσα να πω τα ίδια καλά λόγια γι
αυτό το συνέδριο όπως σε όλα τα προηγούμενα.

Απ’ ότι ακούστηκε οι συνάδελφοι Ιρλανδοί κλειθροποιοί
δεν στήριξαν αυτή την διοργάνωση όσο θα έπρεπε. Η γε-
νικότερη συμμετοχή ήταν πολύ μέτρια, τα τεχνικά τους σε-
μινάριά πανάκριβα και ανεπαρκή και η έκθεσή τους με
πολύ μικρό αριθμό εκθετών.

Αυτό που τελικά μας αποζημίωσε ήταν το πολύ όμορφο
Δουβλίνο. Ευελπιστούμε του χρόνου στην Κοπεγχάγη οι
Δανοί συνάδελφοί μας να οργανώσουν ένα πολύ καλύ-
τερο συνέδριο.

Στη φωτογραφία βλέπουμε το κατάστημα ενός συναδέλ-
φου Ιρλανδού κλειδαρά και δύο κλειδαριές από κάποιο
κάστρο της Ιρλανδίας, τις είχε πάρει για service και θα τις
επέστρεφε την επόμενη μέρα. Μάλιστα μας δήλωσε ότι
έχει ειδικότητα στα χρηματοκιβώτια FICHET Γαλλίας.

Το τεχνικό επίπεδο των Ιρλανδών συναδέλφων είναι
πολύ υψηλό επίσης είναι πολύ φιλικοί και συνεργάσιμοι. 

ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Από τον Μπύρτα Ε.

Αγαπητοί συνάδελφοι και επαγγελματίες του κλάδου,
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το πρό-

γραμμα πιστοποίησης του επαγγέλματος (-επιχει-
ρήσεων) που ονομάζεται «Δράσεις προσαρμογής
επαγγελμάτων που εκπροσωπούνται από τη ΓΣΕ-
ΒΕΕ στα δεδομένα της οικονομικής κρίσης διαμέ-
σου πιλοτικών σχεδίων τεχνικής κατάρτισης και
συμβουλευτικής-υποστήριξης της πιστοποίησης
επαγγελματικών προσόντων» και εκπονείται μέσω
της ΓΣΕΒΕΕ, ξεκίνησε την Τετάρτη 27 Μαΐου 2015,
με πρώτο τμήμα στην πόλη της Τρίπολης και ανα-
μένεται να ολοκληρωθεί στις 13 Ιουλίου 2015. Για
τη συνέχεια του,θα σας ενημερώνουμε ανά κάποια
χρονική περίοδο μέσω του site, είτε μέσω της εφη-

μερίδας μας.
Θα θέλαμε ακόμη να σας αναφέρουμε ότι υπεύ-

θυνοι για το πρόγραμμα ως προς την οργάνωση και
την υλοποίηση του καθώς και τη διαδικασία εξέλιξής
του σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος που θα δημι-
ουργηθούν τμήματα κατάρτισης είναι η ΓΣΕΒΕΕ. Ο
ΣΑΕΚ έχει δώσει υλικό μέσω βιβλιογραφίας για την
υλοποίηση της εκπαιδευτέας ύλης και παράλληλα
έχει ενεργήσει ως προς το να βρεθούνε επαγγελμα-
τίες του κλάδου, είτε στην Αττική είτε στην επαρχία
και να τους μεταφέρει προς την ΓΣΕΒΕΕ βοηθώντας
με αυτό τον τρόπο τη δημιουργία διαφόρων τμημά-
των ανά την Ελλάδα. Επίσης βρισκόμαστε σε συνεχή
επαφή με τη ΓΣΕΒΕΕ ώστε να μπορέσουμε να
έχουμε ενημέρωση και αν χρειαστεί και κάτι από τον
ΣΑΕΚ να τους το παρέχουμε.
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Σπάνια η αντίκα, σπάνια και τα κλειδιά της!!

Από τον Ιατρού Δ.

Συνάδελφος από Βόλο, μας κάλεσε να
ανοίξουμε σε πελάτη του χωρίς κατα-
στροφή ένα πολύ σπάνιο χρημ/τιο κατα-
σκευασμένο στα τέλη του 19ου αιώνα
στην Μασσαλία της Γαλλίας. Ο κατα-
σκευαστής λέγεται Raynaud Laugier,
ήταν οικογενειακή επιχείρηση και έφτια-
χναν χρημ/τια από το 1660 έως το 1790,
επίσης έχουμε συναντήσει χρημ/τια και
Luis Laugier.

Είναι χειροποίητα και περίτεχνα χρημ/τια
φτιαγμένα με μεράκι, τα περισσότερα αν-
ταλλακτικά του μηχανισμού είναι ορειχάλ-
κινα και μοναδικά.

Το χρημ/τιο κάποια στιγμή άνοιξε
αλλά η συμφωνία με τον πελάτη ήταν
να φτιαχτούν και τα δύο μεγάλα κλειδιά για να λειτουργεί. Όπου και να ψάξαμε
δεν βρήκαμε πουθενά ακατέργαστα κλειδιά που να μας κάνουν.

Ήταν πλέον μονόδρομος να γίνουν εξ’ ολοκλήρου χειροποίητα. Έτσι και
έγινε, τα κλειδιά κατασκευάστηκαν, όλος ο μηχανισμός αναπαλαιώθηκε και
το αποτέλεσμα ήταν πολύ ικανοποιητικό!

Από τη Γραμματεία

Το Δ.Σ. του Σ.Α.Ε.Κ. εδώ και μήνες προσπαθεί να κλεί-
σει ραντεβού με σχετικά Υπουργεία για να παρουσιάσει
στους αρμοδίους θέματα που απασχολούν τον κλάδο της
κλειθροποιίας. 

Πρώτο στη λίστα, το Υπουργείο οικονομικών όπου ο
Σ.ΑΕ.Κ. έχει στείλει αλλεπάλληλα αιτήματα ζητώντας μία
συνάντηση με τον Υπουργό ή αρμόδιο εκπρόσωπό του
για να συζητηθεί το παρακάτω θέμα: Το επάγγελμά του
Κλειθροποιού περιλαμβάνει τρεις διαφορετικούς Κ.Α.Δ.
(Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας), με έντεκα διαφο-
ρετικούς υπό Κ.Α.Δ. Σε πιθανή συνάντηση με εκπροσώ-
πους του υπουργείου, στόχος μας είναι να συζητηθεί το
πώς μπορεί να δημιουργηθεί ένας Κ.Α.Δ. που να περι-
λαμβάνει όλους τους υπόλοιπους. Οι τρέχουσες πολιτικές
εξελίξεις όμως δεν κατέστησαν δυνατό να πραγματοποι-
ηθεί  προς το παρόν κάποια συνάντηση.

Οι επαφές συνεχίζονται με αιτήματα για συνάντηση
προς την Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων καθώς και προς
το Υπουργείο Ανάπτυξης. Τα θέματα που επιθυμεί ο
Σ.Α.Ε.Κ. να συζητήσει μαζί τους, είναι τα παρακάτω:

1. Έκδοση άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος κλειθρο-

ποιού
2. Έλεγχος Καταστημάτων κλειθροποιών
3. Έλεγχος καταστημάτων που κόβουν και κλειδιά (π.χ.

χρωματοπωλεία)
4. Απαγόρευση αυτοκόλλητων καρτών στις δημόσιες

προσόψεις (π.χ. φανάρια, κολώνες, είσοδοι πολυκατοι-
κιών)

5. Καταγραφή μηχανημάτων και έλεγχος πώλησης μη-
χανημάτων (ηλεκτρονικών και μηχανικών) αντιγραφής-
κοπής κλειδιών.

Με την Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων δεν έχει οριστεί
ακόμη κάποιο ραντεβού λόγω ότι βρισκόταν σε περίοδο
εκλογών, οπότε και υποβάλαμε εκ νέου το αίτημα μας
προς το νεοεκλεγμένο Δ.Σ. της ένωσης, ελπίζοντας να
λάβουμε ανταπόκριση άμεσα. 

Με το Υπουργείο Ανάπτυξης καταφέραμε να ορίσουμε
ένα ραντεβού, το οποίο όμως ακυρώθηκε έπειτα από τις
σοβαρές πολιτικές εξελίξεις και την ανακοίνωση του δη-
μοψηφίσματος.

Ελπίζουμε και ευχόμαστε η χώρα μας σύντομα να κα-
ταφέρει να ορθοποδήσει ώστε τα Υπουργεία να βρουν
λίγο χρόνο να ασχοληθούν και με τα προβλήματα του
κλάδου μας!

Επαφές του Σ.Α.Ε.Κ. με υπουργεία
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Hackers αυτοκινήτων!!!

Από τον Μαρίνο Δ.

Τα καταστήματα των κλειθροποιών δέχονται καθημερινά
αρκετούς επισκέπτες – πελάτες που ζητούν να φτιαχτούν
κλειδιά αντίγραφα και που πιθανολογούμε ότι ορισμένοι
δεν έχουν στο μυαλό τους καθαρό σκοπό!

Παρακάτω παραθέτουμε ένα συμβάν που αξίζει να το
γνωρίζουν ιδίως οι νεότεροι στο επάγγελμα.

Ακολουθεί αυθεντικός διάλογος από την επίσκεψη ενός
πελάτη στο κατάστημα.

Πελάτης: Καλημέρα, θέλω να μου βγάλεις ένα κλειδί και
πες μου πόσο στοιχίζει.

…Ήταν τα πρώτα λόγια ενός πελάτη σε σπαστά ελλη-
νικά…

Κλειθροποιός: Να δω τι κλειδί θέλετε;
Πελάτης: Αυτό εδώ ήταν η απάντηση και δείχνει ένα

κλειδί τυπωμένο και από τις δυο πλευρές σε μπλε πλα-
στελίνη. Ήταν κλειδί WILKA πατενταρισμένο.

Κλειθροποιός: Δεν επιτρέπεται να βγει αυτό το κλειδί και
οποιοδήποτε άλλο από πλαστελίνη. Θα χρειαστεί να φέ-
ρετε το γνήσιο κλειδί και την κάρτα που το συνοδεύει για
να σας το φτιάξουμε.

Πελάτης: Σε παρακαλώ… Η  γυναίκα μου δουλεύει σε
μια γιαγιά και ο γιος της είναι περίεργος. Άλλαξε την κλει-
δαριά τις προάλλες όταν ξαναχάθηκαν τα κλειδιά και δεν
θέλω να μάθει ότι τα έχασα πάλι. Θέλω να το κάνω χωρίς
να το ξέρει. Θα σου δώσω 20€ για να μου το κάνεις. Μια
μέρα δουλειάς μου… Σε παρακαλώ!

Κάπου εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι και να μπορού-
σαμε να το κατασκευάσουμε, δεν έπρεπε να το κάνουμε.
Ήταν πρωτίστως θέμα δεοντολογικό.

Επανήλθε ο πελάτης λέγοντας: «θέλεις 50€, να τελει-
ώσουμε τώρα, να μου το φτιάξεις;»

Του εξηγήσαμε ότι ήταν αδύνατο  και έφυγε απογοητευ-
μένος.

Φεύγοντας ο πελάτης όμως δημιουργήθηκαν απορίες
που έχουν σχέση με το βιβλίο συμβάντων.

1. Καταγράφουμε όλοι οι συνάδελφοι  τα ανοίγματα του-
λάχιστον και τα κλειδιά ασφαλείας στο βιβλίο συμβάντων?

2. Κρατάμε τα στοιχεία αυτών που φέρνουν τα κλειδιά
και μπορεί ο συνάδελφος να ταυτοποιήσει τον φέροντα το
κλειδί που του δείχνει μια κάρτα, αλλά όχι ταυτότητα? Η
απάντηση είναι ασφαλώς όχι…

3. Θα ήταν φρόνιμο να πηγαίνουν στο αστυνομικό τμήμα
να κάνουν υπεύθυνη δήλωση ότι είναι κάτοχοι του κλει-
διού και της κάρτας, ώστε να υπάρχει ταυτοποίηση κλει-
διού-κάρτας και ταυτότητας-πελάτη; Δηλαδή με αυτό τον
τρόπο αν πρόκειται κάποιος να έχει στο μυαλό του παρα-
βατική ενέργεια δεν πρόκειται να κάνει ποτέ δήλωση ή θα
αντιμετωπίσει δυσκολία στο να προβεί σε τέτοιου είδους
ενέργεια.

Αυτά αλλά και άλλες προεκτάσεις επί του θέματος που
μπορούν να βοηθήσουν στο να γίνει ένα restart στον
πραγματικό έλεγχο από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης,
στον φορολογικό έλεγχο των κατασκευαστών κλειδιών
και στην καταγραφή των απασχολούμενων με το επάγ-
γελμα, θέματα για τα οποία συνεχώς επιδιώκει ο Σ.Α.Ε.Κ.
να ρυθμίσει η πολιτεία. Ειδικά το τελευταίο είναι ένα θέμα
που μπορεί να αναδείξει τις ελλείψεις των απασχολού-
μενων στο επάγγελμα ή την υπερκάλυψη σε ορισμένες
περιοχές, μπορεί να αναδείξει τους μόνιμα απασχολού-
μενους αλλά και τους ευκαιριακούς, μπορεί να βοηθήσει
στην πραγμάτωση της δημιουργίας ομοσπονδίας και να
μπορεί να «δούμε» ότι όλοι μαζί μπορούμε κάτι να πετύ-
χουμε…Ένας μόνος του δεν μπορεί!

Οι «δεξιοτέχνες» κλέφτες αυτοκινήτων με σύγχρονα
μέσα τα οποία μπορούν να τα προμηθευτούν από το
διαδίκτυο, έχουν την δυνατότητα χωρίς κανένα ίχνος
παραβίασης να ανοίξουν και αν έχουν μεγαλύτερες δυ-
νατότητες, να κλέψουν και αυτοκίνητα νέας τεχνολο-
γίας. Όπως μας πληροφορεί σχετικό δημοσίευμα της
τοπικής εφημερίδας του Μάντσεστερ Evening News,
με 30 λίρες μπορείς να προμηθευτείς το ηλεκτρονικό
μέσο που ακυρώνει την εντολή κλειδώματος του αυτο-
κινήτου από απόσταση μέσω του fob κλειδιού του οχή-
ματος μας.

Συγκεκριμένα οι κλέφτες φράσσουν τα σήματα ρα-
διοσυχνοτήτων, χρησιμοποιώντας τη συσκευή αυτή

έτσι ώστε όταν ένα σήμα επιχειρεί να κλειδώσει το αυ-
τοκίνητό μας με ένα τηλεκοντρόλ (απομακρυσμένο
fob), το σήμα χάνεται και το αυτοκίνητο δεν κλειδώνει
στην πραγματικότητα, αφήνοντας τους κλέφτες ελεύ-
θερους να λεηλατήσουν το περιεχόμενό του.

Άρα θα πρέπει πριν απομακρυνθούμε από το όχημα
να ελέγξουμε εάν πράγματι η εντολή κλειδώματος λει-
τούργησε. Γιατί εκτός της κλοπής των πραγμάτων από
το εσωτερικό του αυτοκινήτου, θα έχουμε πρόβλημα
και με την ασφαλιστική για την όποια ζημία, επειδή θα
διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχει παραβίαση, άρα δεν
αποδεικνύεται κλοπή για αποζημίωση.

Σταύρος Μανδενάκης

Σχετικά με τη χρήση του βιβλίου συμβάντων
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Το αρχαιότερο 
Access control!!!

Μια κλειδαριά "ανιχνευτής" που δείχνει
πόσες φορές μια πόρτα έχει ξεκλειδωθεί με
έναν άνδρα που κρατάει ένα δείκτη πάνω
από ένα καντράν. 

Δημιουργία του John Wilkes, περίπου στα
1680.

ΜΠΥΡΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Διόρθωση προηγούμενου
τεύχους:

Στο τεύχος 51,στους εκθέτες του 
Πανελλαδικού Συνεδρίου, στην
εταιρία cisa, αναφέρθηκε λάθος
τηλέφωνο. Το σωστό τηλέφωνο

είναι: 210 32 29 333




