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

10ο ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΕΙΘΡΟΠΟΙΩΝ
Από τη Γραμματεία

Σ τις 28 και 29 Μαΐου 2016, στο ξενοδοχείο
Novotel Hotel Athens, διεξάχθηκε το 10ο Πα-
νελλαδικό συνέδριο Κλειθροποιών, το οποίο

διοργανώνει κάθε χρόνο ο Σ.Α.Ε.Κ.
Με χαρά διαπιστώνουμε ότι το Πανελλαδικό συνέ-

δριο του Σ.Α.Ε.Κ. έχει γίνει πλέον θεσμός τόσο από την
πλευρά των εκθετών που κάθε χρόνο επιθυμούν να
συμμετάσχουν όσο και για τα μέλη από Αττική και
επαρχία που παρακολουθούν το συνέδριο.

Φέτος το συνέδριο είχε επετειακό χαρακτήρα μιας
και ήταν το 10ο Πανελλαδικό συνέδριο που διοργά-
νωσε ο ΣΑΕΚ και θα μπορούσαμε ίσως να μιλήσουμε
για το πιο πετυχημένο συνέδριο των τελευταίων ετών
σύμφωνα πάντα με την άποψη των παρευρισκομένων
και τα σχόλια που ακούσαμε από αυτούς.

Τα άτομα που παρακολούθησαν τα μαθήματα του
συνεδρίου και τα οποία από φέτος -μετά από σχετική
απόφαση της Γ.Σ.- ήταν αποκλειστικά μέλη σωματείων
κλειθροποιών, έφτασαν τα 160. Αριθμός ρεκόρ αν
συγκριθεί με τις συμμετοχές των προηγούμενων ετών
οι οποίες ήταν περίπου στα 120 άτομα. Μεγάλη επι-
σκεψιμότητα είχε και η έκθεση με είδη κλειθροποιίας
που πραγματοποιούταν παράλληλα με τα σεμινάρια
και στην οποία έλαβαν μέρος 23 εκθέτες. Ο αριθμός
των επισκεπτών της έκθεσης υπολογίζεται ότι ξεπέ-
ρασε τα 400 άτομα σύμφωνα με τις μαρτυρίες των εκ-
θετών.

Θα θέλαμε σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσουμε
όλους τους εκθέτες που για άλλη μια χρονιά στήριξαν
με την παρουσία τους το συνέδριο μας αλλά και να
καλωσορίσουμε και όσους έλαβαν μέρος για πρώτη
φορά στην έκθεση, ελπίζοντας η συνεργασία μας αυτή
να συνεχιστεί και στο μέλλον.

Τους ευχαριστούμε επίσης για τα πλούσια δώρα που
προσέφεραν στην κλήρωση των δώρων που πραγμα-
τοποιήθηκε στη λήξη του συνεδρίου για τους συμμε-
τέχοντες στα σεμινάρια.
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Συνεχίζοντας, θα θέλαμε να εκφράσουμε ένα μεγάλο «ευ-
χαριστώ» στους εκπαιδευτές των φετινών σεμιναρίων.

Ευχαριστούμε για τον προσωπικό χρόνο που διαθέσατε,
για τον κόπο που κάνατε να ετοιμάσετε τις παρουσιάσεις
σας, για την υπομονή με την οποία απαντήσατε στα ερω-
τήματα των συνέδρων και για την καλή σας θέληση να μοι-
ραστείτε με τους συναδέλφους  τις γνώσεις σας. 

Οι συνάδελφοι που παρουσίασαν φέτος τα τεχνικά σεμι-
νάρια ήταν με αλφαβητική σειρά οι  εξής: Θεοδοσίου Ευάγ-
γελος, Ιατρού Δημήτριος, Ιορδανίδης Χρήστος, Κοντός
Ζήσιμος, Κουρτέσης Νικόλαος, Κτενάς Ιωάννης, Μπύρτας
Ευάγγελος, Νικολακάκης Στέλιος, Παναγιωτόπουλος Βα-
σίλειος, Σαμαράς Άγγελος, Σιάμος Χαράλαμπος, Τρανός
Πασχάλης, Φαυγής Ελευθέριος.

Σύμφωνα με τις απόψεις των μελών και από τα τρία σω-
ματεία τα σεμινάρια που πραγματοποιήθηκαν στο 10ο Πα-
νελλαδικό Συνέδριο ήταν και πάλι υψηλού επιπέδου και
πάντα με απώτερο σκοπό τα μέλη μας να έχουν την καλύ-
τερη δυνατή τεχνική κατάρτιση και έτσι να γίνεται αντιλη-
πτή η διαφορά τους από τους υπόλοιπους επαγγελματίες
του κλάδου μας. Τα μαθήματα αναφέρονταν κατά το πλεί-
στον σε δρώμενα και καταστάσεις της καθημερινής μας ενα-
σχόλησης αλλά και σε ειδικευμένες καταστάσεις. 

Το πρόγραμμα εκτός από τα μαθήματα περιελάμβανε και
ομιλίες από τους εκπροσώπους μεγάλων οίκων του εξωτε-
ρικού που είχαμε την τιμή να έχουμε ως επισκέπτες στο συ-
νέδριο μας. Πιο συγκεκριμένα στο 10ο Πανελλαδικό
συνέδριο παρευρέθηκε ο κ. Oliana διευθυντής και ιδιοκτή-
της  του εργοστασίου Disec, η κα Tatiana Krasnyuk Export
Manager της Cisa, ο  Giuseppe Facchinetti- ISEO Serrature
Commercial Director, ο κ. Paolo Bassani - Area Export Man-
ager της iseo και ο κ. Μαρίνος  Δ. Πρόεδρος της ΟΜΜΕΑ.
Όλοι τους μίλησαν με τα καλύτερα λόγια για τη διοργάνωση
του συνεδρίου και έμειναν έκπληκτοι από  το επίπεδο  των
μαθημάτων που παρακολούθησαν.

Όπως προαναφέραμε το συνέδριο είχε επετειακό χαρα-
κτήρα και για αυτό το λόγο πολλές εκπλήξεις περίμεναν
τους συμμετέχοντες! Κατά την εγγραφή τους, παραλάμβα-
ναν μία συνεδριακή τσάντα με το λογότυπο του Σ.Α.Ε.Κ. η
οποία περιείχε γραφική υλική -μια ευγενική χορηγία των
εκθετών μας. Κάνοντας τη βόλτα τους στα περίπτερα, είχαν
τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε κληρώσεις δώρων που
πραγματοποιούσαν ορισμένα περίπτερα, ενώ στη λήξη του
συνεδρίου παρέλαβαν την «επετειακή έκδοση» της βεβαί-
ωσης παρακολούθησης για τα 10 χρόνια συνεδρίων Σ.Α.Ε.Κ.

a

Μαρίνος Δημ.
Πρόεδρος ΟΜΜΕΑ



Η μεγάλη έκπληξη του φετινού συνεδρίου ήταν ο διαγω-
νισμός που διοργάνωσε η εταιρία siamo! Ο διαγωνισμός
αφορούσε το άνοιγμα μιας θωρακισμένης πόρτας siamo με
χρηματικό έπαθλο 500€!!! Οι «τολμηροί» που δήλωσαν
συμμετοχή στον διαγωνισμό ήταν μόνο τρία άτομα και απο-
φάσισαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους  και να συμμετέχουν
στον διαγωνισμό σαν ομάδα. Ο λόγος για τους κ. Γιακαμόζη
Δ., Λάζδα Ε. και Μιχαηλίδη Σ. στους οποίους αξίζουν πολλά
συγχαρητήρια μιας και κατάφεραν να ανοίξουν την θωρα-
κισμένη πόρτα σε 35 λεπτά και να πάρουν το χρηματικό
έπαθλο. Το άνοιγμα πραγματοποιήθηκε με καταστροφική
επέμβαση στον κύλινδρο της κλειδαριάς, χρησιμοποιώντας
ειδικά κοπτικά εργαλεία ώστε να επιτευχθεί το άνοιγμα- ξε-
κλείδωμα της πόρτας. Με αυτό τον τρόπο οι συνάδελφοι
κατάφεραν μια τεχνική διάρρηξη της πόρτας χωρίς να προ-
καλέσουν περαιτέρω ζημιές στην ίδια την πόρτα.

Το 10ο Πανελλαδικό Συνέδριο Κλειθροποιών έδωσε την ευ-
καιρία στα τρία σωματεία κλειθροποιών που υπάρχουν αυτή
τη στιγμή στην χώρα μας, να συναντηθούν. Στην υποδοχή
του συνεδρίου, παραχωρήθηκε χώρος στα δύο σωματεία
Σ.Α.Κ.Δ.Ε.Π. και Σ.Α.Ε.Κ.Β.Ε. ώστε να υπάρχει  μια κοινή υπο-
δοχή των συναδέλφων κλειθροποιών ανά την Ελλάδα. Η πα-
ροχή αυτή έδωσε τη δυνατότητα στους δυο συλλόγους να
υποδέχονται και εκείνοι τα μέλη τους αλλά και να έρθουν
σε επαφή με μέλη της επαρχίας τα οποία θα μπορούσαν να
κάνουν εγγραφή στους τοπικούς συλλόγους. 

Εκμεταλλευόμενοι αυτή τη συνάντηση, τα τρία σωματεία
Σ.Α.Ε.Κ., Σ.Α.Κ.Δ.Ε.Π. και Σ.Α.Ε.Κ.Β.Ε. πραγματοποίησαν ένα
κοινό Διοικητικό Συμβούλιο με τη συμμετοχή όλων των
μελών Δ.Σ. των σωματείων, στο οποίο συζητήθηκαν τα
κοινά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος μας σε ολό-
κληρη την Ελλάδα καθώς και οι τρόποι αντιμετώπισής τους.

Ευχόμαστε τα επόμενα συνέδρια που θα διοργανώσει στο
μέλλον ο Σ.Α.Ε.Κ. να είναι ακόμη καλύτερα και περιμένουμε
τις δικές σας προτάσεις για να το πετύχουμε αυτό!
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Αγαπητέ Σ.Α.Ε.Κ.,

Εκ μέρους της ISEO, δράττομαι της ευκαιρίας να αποτείνω στο Δ.Σ. του
Σ.Α.Ε.Κ. τις ευχαριστίες μας και την εκτίμησή μας ως καλεσμένοι στο Πα-
νελλαδικό συνέδριο του Σ.Α.Ε.Κ. στις 28-29 Μαΐου 2016.

Η ISEO ως παραγωγός κλειδαριών ασφαλείας, είχε πάντα μεγάλο ενδια-
φέρον στον επιχειρηματικό τομέα της κλειθροποιίας και χάρη στον Σ.Α.Ε.Κ.
είχαμε την ευκαιρία να συναντηθούμε με τους σημαντικότερους έλληνες
κλειθροποιούς στο χώρο της κλειθροποιίας και να εκτιμήσουμε το υψηλό
επίπεδο επαγγελματισμού που έχει τεθεί σε εφαρμογή από αυτούς.

Ήταν υπέροχο να βλέπουμε πόσο πολύ επεκτείνεται το συνέδριο του
Σ.Α.Ε.Κ. και ο εκθεσιακός χώρος, για όλες τις Ελληνικές επαγγελματικές
επιχειρήσεις κλειθροποιών  παρέχοντας σε αυτές την πραγματική ευκαιρία
να ανακαλύψουν τα τελευταία προϊόντα της βιομηχανίας.

Είμαι σίγουρος ότι ο κ.Giuseppe Facchinetti που είναι ο Commercial Di-
rector  της ISEO αλλά και ολόκληρη η διεύθυνση της ISEO, αντηχούν τα συ-
ναισθήματά μου λέγοντας ότι στο συνέδριο αξιοποιήσαμε τον χρόνο μας

και διαφωτιστήκαμε λίγο περισσότερο σε σχέση με τις Ελληνικές Επιχειρήσεις Κλειθροποιίας και τις μελλοντικές εξελίξεις.
Με τις καλύτερες ευχές,

Paolo Bassani, ISEO Area Export Manager

Αγαπητοί φίλοι και συνεργάτες του Σ.Α.Ε.Κ.,
Σας συγχαίρω εκ μέρους του οίκου CISA και εμένα προσω-

πικά, για την άρτια και ολοκληρωμένη διοργάνωση που με
μεγάλη επιτυχία εκτελέσατε. 

Με εντυπωσίασε η οργάνωση και το περιεχόμενο των σε-
μιναρίων, το υψηλό τεχνικό επίπεδο που βρίσκεται ο κλάδος
των κλειθροποιών στην Ελλάδα και οι απόλυτες γνώσεις των
μελών σας, πάνω στα προϊόντα της εταιρεία CISA, καθώς και
του ανταγωνισμού.

Σας εγγυώμαι ότι θα κάνω ότι είναι δυνατό από την πλευρά
μου, ώστε να συνεχιστεί και να αναπτυχτεί ακόμα περισσότερο
αυτό το άριστο κλίμα που ένιωσα κατά την επίσκεψη μου.
Ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία σας.
Με την ευχή ότι θα ξανασυναντηθούμε το 2017! Φιλικά.

Tatiana Krasnyuk
CISA Export Manager

Λάβαμε τις παρακάτω επιστολές από τους επίσημους καλεσμένους του συνεδρίου μας, 
στις οποίες μας αναφέρουν τις εντυπώσεις τους από το 10ο Πανελλαδικό Συνέδριο Κλειθροποιών.

Τους ευχαριστούμε πολύ για τα καλά τους λόγια!

Ήταν μεγάλη μας τιμή η πρόσκληση στη συνέλευση του ΣΑΕΚ
και μεγάλη χαρά να συναντηθούμε με συνεργάτες και συνα-
δέλφους μας. 

Γνωρίζοντας καλά την ελληνική αγορά για πολλά χρόνια, δεν
ήταν για εμάς έκπληξη να δούμε τόσους πολλούς αφοσιωμέ-
νους επαγγελματίες κλειθροποιούς να συναντιούνται για να
ανταλλάξουν ιδέες, να συζητήσουν τα προβλήματά του κλάδου
και να αναζητήσουν ευκαιρίες. Η δουλειά μας είναι ένας συνε-
χής αγώνας ενάντια σε όλο και πιο σύνθετους τρόπους παρα-
βίασης, και η βελτίωση δεξιοτήτων, η χρήση νέων εξελιγμένων
προϊόντων και η ανταλλαγή ιδεών με συναδέλφους είναι ο κα-
λύτερος τρόπος για να κερδίζουμε και να διατηρούμε την εμ-
πιστοσύνη των πελατών μας. Το συνέδριο είναι το καλύτερο
μέρος για αυτό ακριβώς.

Pierluigi Oliana
Presidentof DISEC
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Από το Δ.Σ.

Κατά τη διάρκεια του 10ου Πανελλαδικού συνεδρίου
κλειθροποιών ζητήθηκε από τους εκθέτες που έλαβαν
μέρος φέτος στην έκθεση, να συμπληρώσουν ένα ερωτη-
ματολόγιο με ερωτήσεις οι οποίες αφορούσαν την οργά-
νωση της έκθεσης και του εκθεσιακού χώρου γενικότερα.

Στο ερωτηματολόγιο που μοιράστηκε, απάντησαν 18 εκ-
θέτες και τους ευχαριστούμε πολύ για αυτό.

Οι ερωτήσεις που περιείχε το ερωτηματολόγιο ήταν οι εξής:
1η Θα θέλατε η έκθεση να είναι 3 ημέρες;

ναι 5         όχι 13      ίσως  0
2η Θα θέλατε η έκθεση να απευθύνετε και στο ευρύ κοινό;

ναι  6        όχι  11      ίσως 1  
3η Είστε ευχαριστημένοι από την οργάνωση του συνεδρίου;

ναι  15      όχι    3      ίσως 0  
4η Θα θέλατε να προσθέσουμε κάτι  περισσότερο; 

Σε αυτή την ερώτηση υπήρξαν διάφορες απαντήσεις:
- 3 απαντήσεις ανάφεραν ότι υπήρχε πρόβλημα στην

φορτοεκφόρτωση των εκθεμάτων.
- 11 απαντήσεις ήταν όχι (δηλαδή δεν ήθελαν κάτι πε-

ρισσότερο). 
- 3 απαντήσεις ζητούσαν περισσότερο χρόνο των σύνε-

δρων στα περίπτερα. 
- 1 απάντηση ανέφερε πως θα έπρεπε το συνέδριο να

γίνετε Φεβρουάριο ή Μάρτιο μήνα.

Αντιστοίχως διανεμήθηκε και ένα ερωτηματολόγιο σε
όλους  τους συνέδρους  στο οποίο απάντησαν μόνο οι 28
από αυτούς. 

Οι ερωτήσεις που περιείχε το ερωτηματολόγιο των συ-
νέδρων ήταν οι παρακάτω:  
1η Θα θέλατε το συνέδριο να είναι 3ημερο;

ναι  10    όχι 17    ίσως 0
2η Θα θέλατε τα μαθήματα να διαχωριστούν σε αρχάρι-
ους και προχωρημένους;

ναι  16    όχι 11     ίσως 0 
3η Θα θέλατε τα μαθήματα να γίνονται παράλληλα σε
δυο αίθουσες και να δηλώνετε σε ποιο μάθημα θα θέλατε
να συμμετάσχετε;

ναι  16     όχι 10    ίσως 1 
4η Θα θέλατε να μας προτείνετε καινούργια μαθήματα;
5η Θα θέλατε να μας προτείνετε μαθήματα που επιθυ-
μούσατε να επαναληφθούν;

Στις ερωτήσεις 4 και 5, οι απαντήσεις ήταν ποικίλες, που
όμως έβγαζαν ένα κοινό αποτέλεσμα, το ποιο ήταν ότι θα
ήθελαν να γίνουν επαναλήψεις όλων σχεδόν των μαθη-
μάτων, χωρίς να υπάρξουν προτάσεις για καινούργια μα-
θήματα.

Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη  του  τα αποτελέσματα των
ερωτηματολόγιων, θα πάρει τις ανάλογες αποφάσεις με
απώτερο σκοπό τη διοργάνωση ενός ακόμη καλύτερου
συνεδρίου.

Σ.Α.Κ.ΔΕ.Π και 10ο Συνέδριο
Αισθανόμαστε την υποχρέωση να συγχαρούμε το

Δ.Σ. του Σ.Α.Ε.Κ, για την επιτυχία του 10ου συνεδρίου
και να τους ευχαριστήσουμε για τις διευκολύνσεις
που μας παρείχαν προκειμένου να προβαίνουμε στην
ταυτοποίηση των μελών μας που έπαιρναν μέρος στο
συνέδριο.

Επίσης ευχαριστούμε τον Σ.Α.Ε.Κ για την υποστήριξή
του στην διάθεση του πρώτου βιβλίου έκδοσης
Σ.Α.Κ.ΔΕ.Π, προς τους συμμετέχοντες συναδέλφους.
Το εν λόγω βιβλίο (ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ), απο-
κτήθηκε από πολλούς συναδέλφους ενισχύοντας έτσι
τα οικονομικά του σωματείου μας, αλλά και την βι-
βλιοθήκη όσων το απόκτησαν.

Το 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.

Το Δ.Σ. του Σ.Α.Ε.Κ.Β.Ε. συγχαίρει την διοί-
κηση του Σ.Α.Ε.Κ. για την άψογη διοργάνωση
του 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου και για την
θερμή φιλοξενία που μας παρείχε κατά την
διάρκεια της εκδήλωσης. 

Ευελπιστούμε να σας την ανταποδώσουμε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Σ.ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Σ.ΓΙΑΞΟΠΟΥΛΟΣ
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Μάθημα immobilizer
Στις 28 και 29 Μαΐου 2016 διεξήχθη επιτυχώς το 10ο πανελλαδικό συνέ-

δριο κλειθροποιών, επειδή μέλημα μας είναι να γινόμαστε καλύτεροι, για
το μάθημα του immobilizer που έγινε φτιάξαμε ένα ερωτηματολόγιο,  για
τις εντυπώσεις των συναδέλφων μας, για το πως τους φάνηκε το μάθημα
αλλά και τις προτάσεις τους για την βελτίωση του. 

Οι περισσότερες απαντήσεις ήταν θετικές, ότι το μάθημα ήταν κατα-
νοητό και πλούσιο σε θεματολογία, ωστόσο για την περεταίρω  βελ-
τίωση των μαθημάτων οι συνάδελφοι μας πρότειναν ότι πρέπει να γίνει
διαχωρισμός των μαθημάτων σε αρχάριους και προχωρημένους (για να
μαθαίνουν οι νέοι και να βελτιώνονται οι παλιοί). Μέσα στις απαντή-
σεις που λάβαμε προτάθηκε και η προσθήκη περισσότερων μαθημάτων
με immobilizer νέου τύπου  π.χ. smartkey, Mercedes αλλά και η επέκταση

μας με περισσότερο χρόνο ως προς το πρακτικό μέρος
σε θέματα που αφορούν τον προγραμματισμό κλει-
διών με OBD (τι πρέπει να προσέχουμε, τι να αποφεύ-
γουμε κτλ.) όπως επίσης και πάνω σε εγκεφάλους.

Εμείς τους υποσχόμαστε πως θα κάνουμε το καλύ-
τερο δυνατόν για την βελτίωση του κλάδου μας.
Μέχρι το επόμενο συνέδριο θα θέλαμε τις προτάσεις
σας, για τι ακριβώς θα θέλατε να ασχοληθούμε πε-
ρισσότερο, με κάποιο e-mail στην γραμματεία του
συλλόγου μας saek@acsmi.gr

Σας ευχαριστούμε πολύ
ΚΟΝΤΟΣ ΖΗΣΙΜΟΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΦΙΛ Σ.Α.Ε.Κ.
Από τη Γραμματεία

Οι προσπάθειες για την απόκτηση κοινού προφίλ
για όλα τα μέλη του Σ.Α.Ε.Κ. συνεχίζονται.

Οι έμποροι ανταποκρινόμενοι στην πρόσκλησή
μας, απέστειλαν τις προσφορές τους στα γραφεία
του Σ.Α.Ε.Κ. Μετά το πέρας της καταληκτικής ημερο-
μηνίας προσφορών, συστάθηκε μια επιτροπή η
οποία ήταν υπεύθυνη για το άνοιγμα των προσφο-
ρών. Για την απόλυτη διαφάνεια της διαδικασίας,
προσεκλήθησαν όλοι οι έμποροι που είχαν υποβάλ-
λει προσφορές και ενώπιον τους έγινε το άνοιγμα

των σφραγισμένων φακέλων.
Η επιτροπή εξέτασε εάν οι προσφορές πληρούσαν

τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί και αναλόγως ενέ-
κριναν ή απέρριπταν την προσφορά. 

Μετέπειτα οι έμποροι των οποίων οι  προσφορές
πέρασαν στην επόμενη φάση ενημερώθηκαν ώστε
σε διάρκεια ενός μηνός να προσκομίσουν δείγμα
του προϊόντος τους με σκοπό να εξεταστεί από σχε-
τική επιτροπή.

Είμαστε, λοιπόν, εν αναμονή της παραλαβής των
δειγμάτων ώστε να προχωρήσουμε στην επόμενη
φάση του εγχειρήματος.

Καλωσορίζουμε
τα νέα μας μέλη: 

ΝΕΑ ΜΕΛΗ Σ.Α.Ε.Κ.
Ζαχάρογλου Ζαφείριος

Κρανιάς Γεώργιος

ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ Σ.Α.Ε.Κ.
Τσαπάρα Μαρία

ΝΕΑ ΜΕΛΗ ΚΛΕΙ.ΔΙ.
Μαρκατάτος Νικόλαος

Παπούλιου Ευδοκία
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