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Από τη Γραμματεία

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Έχουμε και φέτος τη χαρά να σας προσκαλέσουμε να
παρευρεθείτε στο 12ο Πανελλαδικό συνέδριο που διοργανώνει ο Σ.Α.Ε.Κ.
Το 12ο Πανελλαδικό συνέδριο Κλειθροποιών θα λάβει
χώρα και πάλι στο ξενοδοχείο Novotel Athenes (Μιχαήλ

Αλλαγή e-mail Σ.Α.Ε.Κ.
Από τη γραμματεία
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το
e-mail του Συνδέσμου Αναγνωρισμένων
Επαγγελματιών Κλειθροποιών έχει αλλάξει.
Η νέα μας διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου είναι η εξής:
info@saek.gr

Βόδα 4, Αθήνα), το Σαββατοκύριακο 5 & 6 Μαΐου 2018.
Εκθέτες που ενδιαφέρονται για κλείσιμο περιπτέρου
στον εκθεσιακό χώρο, μπορούν να επικοινωνούν με τη
Γραμματεία για να ενημερώνονται άμεσα για τα διαθέσιμα περίπτερα και τις τιμές. (τηλ. 2103300006, καθημερινά 10:00-14:00).
Για ότι νεότερο σχετικά με το συνέδριο, θα ενημερώνεστε άμεσα μέσω του site μας www.saek.gr

Πρόσκληση

Το Δ.Σ. του Σ.Α.Ε.Κ. σας προσκαλεί στον ετήσιο
καθιερωμένο χορό και την κοπή της πίτας για το 2018
που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 27 Ιανουαρίου
2018 στο εστιατόριο «Όμιλος» του Ναυτικού Ομίλου
Βουλιαγμένης, που βρίσκεται στο Λαιμό Βουλιαγμένης.
Για κρατήσεις και πληροφορίες μπορείτε
να καλείτε τη Γραμματεία.

Πρόσκληση τακτικής
Γενικής Συνέλευσης 2018

Κάνουμε γνωστό στα μέλη του Σ.Α.Ε.Κ. ότι η τακτική
Γενική Συνέλευση του συνδέσμου θα πραγματοποιηθεί
την Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2018 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 Γ.Σ.του 2015 και ορίζει ότι
όποιο μέλος δεν παρευρίσκεται σε δύο συνεχείς τακτικές
Γενικές Συνελεύσεις αδικαιολόγητα, διαγράφεται από
μέλος! Τα θέματα των Γενικής Συνέλευσης είναι σημαντικά
και απαιτούν την παρουσία όλων των μελών!
* Παρακαλείσθε να είστε παρόντες έως τις 8:30
ώστε να γίνει η έναρξη στις 9:00 ακριβώς.
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
Κοντός Ζ.
Κουρτέσης Ν.
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Από τη Γραμματεία

Το νέο μας site

Εδώ και πολύ καιρό, σας έχουμε ενημερώσει ότι το Δ.Σ. είχε
αποφάσισε την ανακατασκευή του site www.saek.gr. Πολλοί
θα αναρωτιέστε τι έχει γίνει με αυτό το θέμα και γιατί έχει αργήσει τόσο η υλοποίηση αυτής της απόφασης. Δυστυχώς η
ανακατασκευή ανατέθηκε σε μία εταιρία η οποία φάνηκε εντελώς αναξιόπιστη ως προς το χρονικό πλαίσιο παράδοσης
του έργου, με αποτέλεσμα το Δ.Σ. να αναγκαστεί, να προβεί
σε διακοπή της συνεργασίας μας, εξασφαλίζοντας στο 100%
την επιστροφή της χρηματικής προκαταβολής που είχε δοθεί.
Μετά από αυτή την περιπέτεια, το site ανατέθηκε σε νέα
εταιρία η οποία άμεσα ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα μας και
έτσι το νέο site ανανεωμένο και εκσυγχρονισμένο βρίσκεται
ήδη στον αέρα! Μπορείτε να επισκεφτείτε το www.saek.gr

και να περιηγηθείτε και εσείς στη νέα μας ιστοσελίδα. Με
την ίδια ευκολία μπορείτε να περιηγηθείτε στο site και μέσω
του κινητού σας τηλεφώνου μιας αφού πλέον είναι mobileresponsivewebsite.
Θα θέλαμε να ζητήσουμε από το κάθε μέλος Σ.Α.Ε.Κ. να
ελέγξει τα στοιχεία του, όπως αυτά εμφανίζονται στην ιστοσελίδα και εάν έχει να προσθέσει κάποια στοιχεία ή να τροποποιήσει τα υπάρχοντα, παρακαλούμε να στείλει e-mail
στο info@saek.gr ώστε να υπάρχει μια πλήρη και σαφής εικόνα για τον κάθε επαγγελματία – μέλος μας. Το κομμάτι
αυτό είναι πολύ σημαντικό και θα σας παρακαλούσαμε να
μην το παραβλέψετε, μιας και θα προχωρήσουμε άμεσα στη
διαφήμιση του site, με σκοπό ο καταναλωτής να βρίσκει
πρώτους τους κλειθροποιούς μέλη μας, στην αναζήτησή του
στο διαδίκτυο.

Συνέντευξη με ένα επαγγελματία κλειδαρά

Από τη Γραμματεία

Ποια θα είναι η κορυφαία σας συμβουλή για την αποφυγή
διάρρηξης του χώρου μας;
Ένα από τα βασικά που αποδεδειγμένα προκαλεί ανεπανόρθωτη ζημιά είναι η συσσωρευμένη αλληλογραφία λόγω απουσίας των ιδιοκτητών. Αυτό δείχνει στους διαρρήκτες ότι είστε
σε διακοπές. Τέλος για να μην αναφέρουμε όλες τις πιθανότητες διάρρηξης, θα έλεγα εν κατακλείδι στους πελάτες μου:
«πηγαίνετε έξω από το σπίτι σας και αναρωτηθείτε πώς και
από πού θα μπείτε στις εγκαταστάσεις σας εάν είστε κλειδωμένος απ’ έξω». Πάντως για όλες τις περιπτώσεις που θα χρειαστείτε βοήθεια, ελέγξτε αν ο κλειδαράς σας είναι νόμιμος!

Ποιες είναι οι καλύτερες και χειρότερες στιγμές της εργασίας σας;
Το καλύτερο μέρος της δουλειάς είναι το γεγονός ότι ποτέ δεν
είναι το ίδιο από τη μια μέρα στην άλλη. Γνωρίζεις πάντα διαφορετικούς ανθρώπους από όλα τα κοινωνικά στρώματα. Την
μια μέρα θα μπορούσα να εργαστώ σε ένα αρχοντικό σπίτι,
την επόμενη μέρα μπορεί να βρεθώ εργαζόμενος σε δημόσιες
τουαλέτες, απλά δεν ξέρεις που θα χρειασθεί να προσφέρεις
την εργασία σου. Όμως δεν σας κρύβω ότι αισθάνομαι πολύ
ικανοποιημένος για τις υπηρεσίες που προσφέρω, αποβλέποντας στο γεγονός ότι και το δικό μου επάγγελμα είναι απ’ αυτά
που προσφέρουν κοινωνικό έργο.

Όμως θα επιμείνω, υπάρχουν άλλα συνηθισμένα λάθη
που κάνουμε εμείς οι καταναλωτές;
Δυστυχώς παραλείπονται να παρθούν μέτρα ασφαλείας στις
πυλωτές των πολυκατοικιών και στα διαμερίσματα, κυρίως των
ισογείων, αφήνοντας έτσι ελεύθερες τις σκάλες (επιτρέποντας
στους διαρρήκτες να τις χρησιμοποιήσουν ως πρόσβαση στους
άλλους ορόφους του κτιρίου), μετά από μια διάρρηξη του ισογείου ορόφου, που αρκετές φορές έχουν εγκατεστημένες φτηνές κλειδαριές και αφήνουν ανενεργό τον συναγερμό ασφαλείας
σε περίπτωση που λείπουν κατά την διάρκεια των διακοπών, για

να μην ενοχλούν έτσι τους γείτονες.

Έπληξε η ύφεση την εργασία σας;
Οπωσδήποτε όπως όλα τα επαγγέλματα, έπληξε η ύφεση και
την μίσθωση ενός κλειδαρά. Όμως στην ουσία δεν είναι κάτι
που μπορεί να αποφευχθεί όταν βρεθείς κλειδωμένος ή έχεις
απωλέσει τα κλειδιά σου.
Είναι γεγονός ότι οι πελάτες σήμερα φαίνεται να ανησυχούν
περισσότερο για το κόστος. Πολλές έρευνες διαπίστωσαν ότι τηλεφωνούν σε περισσότερους από έναν κλειδαράδες για να
βρουν τη φθηνότερη τιμή. Τα αποτελέσματα όμως μιας “καταστροφικής εμπειρίας” είναι συχνά. Θέλω να πω ότι η χρήση φθηνότερων «γιαλατζή κλειδαράδων» ή «φίλων» είναι δυστυχώς,
πιο διαδεδομένη αλλά όχι πάντα αποτελεσματική.
Βλέπετε η αγορά εγχώριων κλειδαράδων έκτακτης ανάγκης
έχει γεμίσει τα τελευταία χρόνια από εταιρείες συντήρησης ή
ανεξάρτητους που πλημμυρίζουν το διαδίκτυο και τα έντυπα
μέσα με μεγάλες μάλιστα διαφημίσεις. Η αδειοδότηση των κλειδαράδων θα βοηθούσε αναμφισβήτητα, τόσο τους νόμιμους
κλειθροποιούς, όσο και τον τελικό χρήστη.
Συνοψίζοντας θα έλεγα ότι ένας ενημερωμένος καταναλωτής είναι η καλύτερη υπεράσπιση έναντι της απάτης κλειδώματος, κλειδιού και αισχροκέρδειας.

Πώς σας βοήθησε ως κλειδαρά να είστε μέλος του Σ.Α.Ε.Κ;
Το να είσαι μέλος του Συνδέσμου Αδειούχων Επαγγελματιών
Κλειθροποιών, με βοήθησε πάρα πολύ. Έχοντας πρόσβαση στο
φόρουμ και τον πλούτο των γνώσεων άλλων κλειδαράδων που
είναι πρόθυμοι να μοιραστούν μαζί μου, εμπειρίες και βοήθεια, αξίζει το βάρος τους σε χρυσό. Το περιοδικό που εκδίδει
ο Σύνδεσμος, είναι πάντα γεμάτο από νέα και ενδιαφέροντα
άρθρα, όπως επίσης και η ιστοσελίδα του. Το σημαντικότερο
είναι οι ετήσιες πανελλαδικές συναντήσεις των αδειούχων
κλειθροποιών, με εκθεσιακούς χώρους και σχετικά σεμινάρια.
Αυτό εκλαμβάνεται όλο και περισσότερο σαν ένα κοινωνικό
γεγονός για ορισμένους από εμάς τους κλειδαράδες.
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Από τη Γραμματεία

Bραβεία ΕΒΕΑ 2017

Την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2017, πραγματοποιήθηκε η τελετή απονομής των
βραβείων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών για το 2017.
Στην εκδήλωση ήταν προσκεκλημένος
από τον Πρόεδρο του ΕΒΕΑ κ. Μίχαλο Κ.,
ο Πρόεδρος του Σ.Α.Ε.Κ. κ. Κοντός Ζ. με
τη σύζυγό του, οι οποίοι τίμησαν την
πρόσκληση δίνοντας το παρόν. Επίσης
προσκεκλημένος ήταν και ο Πρόεδρος της
ΟΜΜΕΑ και μέλος του Δ.Σ. του Σ.Α.Ε.Κ., κ.
Μαρίνος Δ. με τη σύζυγό του.
Τα βραβεία απονέμονται από το επιμελητήριο σε επιχειρήσεις και επιχειρηματίες, που κατά το περασμένο έτος επέδειξαν αξιόλογη
επιχειρηματική δραστηριότητα και όπως σημείωσε ο πρόεδρος "οι ιστορίες επιτυχίας που βρίσκονται πίσω από κάθε
κατηγορία βραβείων επιβεβαιώνουν ότι η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα έχει και παρόν και μέλλον αλλά χρειάζεται να προωθηθούν άμεσα οι διαρθρωτικές αλλαγές".
Οι επιχειρηματίες και οι επιχειρήσεις που βραβεύθηκαν
είναι οι εξής:
• Βραβείο Εξαγωγικής Δραστηριότητας - Διεθνούς Παρουσίας KLEEMANN. Αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες
εταιρίες ανελκυστήρων στην Ευρωπαϊκή και Διεθνή αγορά.
• Βραβείο Έρευνας - Καινοτομίας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης: ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. - Εταιρεία του Ομίλου Γιαννακόπουλου.
Η ΒΙΑΝΕΞ έχει ιδρύσει θυγατρική εταιρεία, με αντικείμενο
τη σύνθεση νέων μορίων για την αντιμετώπιση διαφόρων
ασθενειών.
• Βραβείο Επώνυμου Προϊόντος: Τρικαλινός Αυγοτάραχο.
• Βραβείο Περιβάλλοντος και Πράσινης Ανάπτυξης: Re.DePlan A.E. Consultants. Ειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών
Project Management και τεχνικού συμβούλου στη δημόσια
και ιδιωτική οικονομία.

Από το Δ.Σ.

• Βραβείο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης: ΟΠΑΠ ο οποίος αποτελεί διαχρονικά
σταθερό υποστηρικτή της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας.
• Βραβείο αύξησης της Απασχόλησης:
B & F ΑΒΕΕ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ.
• Βραβείο Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας: Skroutz AE. Αποτελεί την 1η σε
επισκεψιμότητα ιστοσελίδα στην Ελλάδα
με 6,5 εκατομμύρια μοναδικούς επισκέπτες κάθε μήνα.
• Βραβείο Νέου Επιχειρηματία: Κ. & Γ. Δάβαρης-evermorecruises. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2013 με σκοπό να αναπτύξει και να
αναβαθμίσει το επίπεδο της μονοήμερης
κρουαζιέρας στον Σαρωνικό.
• Βραβείο Αναπτυσσόμενης ΜΜΕ: Carpo. Η εταιρεία
ιδρύθηκε το 1991 και δραστηριοποιείται στην εισαγωγή,
επεξεργασία, τυποποίηση και εμπορία ξηρών καρπών και
αποξηραμένων φρούτων.
• Βραβείο νεοφυούς Επιχειρηματικότητας: NanoViis. Ιδρύθηκε πριν από περίπου 2 χρόνια και κατάφερε να δημιουργήσει αμιγώς ελληνικά καινοτόμα προϊόντα, φιλικά στο
περιβάλλον με ιδιαίτερες χημικές και μηχανικές ιδιότητες.
• Βραβείο Αυτοδημιούργητου Επιχειρηματία: Στέλιος Κανάκης. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1947. Είναι ιδρυτής, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και διευθύνων σύμβουλος
της εισηγμένης, από το 2002, στο Χρηματιστήριο Αθηνών,
Ανώνυμης Εταιρείας "ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ, ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ".
• Βραβείο Επιχείρηση και Παράδοση: Μύλοι Λούλη. Η
εταιρία βρίσκεται στην πρώτη θέση της Ελληνικής αλευροβιομηχανίας σε αλέσεις, πωλήσεις και τεχνολογία.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής
και πολλές προσωπικότητες από το χώρο της πολιτικής και
κοινωνικής ζωής της χώρας, έδωσαν το παρόν. Μετά το
πέρας της απονομής ακολούθησε δεξίωση.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι κάνουμε μια προσπάθεια για ανανέωση των αρχείων μας, ώστε οι πληροφορίες
που υπάρχουν στα γραφεία του συλλόγου για το κάθε μέλος
μας να είναι έγκυρες. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, ανακαλύψαμε ότι υπάρχουν ορισμένοι συνάδελφοι, οι οποίοι έχουν
κάνει κάποιες μεταβολές στην έναρξη επαγγέλματος και δεν
έχουν ενημερώσει τον Σ.Α.Ε.Κ. Για παράδειγμα εάν μεταβιβάσατε την επιχείρησή σας στη γυναίκα σας ή το παιδί σας,
είναι απαραίτητο να ενημερώσετε τη γραμματεία, μιας και
το καταστατικό ορίζει ότι μέλος του Σ.Α.Ε.Κ. μπορεί να είναι
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μόνο όποιος έχει κατάστημα στο όνομά του.
Επιπλέον, σας έχουμε ζητήσει και τηλεφωνικώς μέσω της
γραμματείας αλλά και γραπτώς μέσω της εφημερίδας, να μας
αποστείλετε τις ανανεωμένες βεβαιώσεις σας. Ελάχιστοι συνάδελφοι, έχουν ανταποκριθεί σε αυτό μας το κάλεσμα…
Θα σας παρακαλούσαμε ακόμη μία φορά να αποστείλετε
την ανανεωμένη βεβαίωση ασκήσεως επαγγέλματος με email στο info@saek.gr ή με fax στο 210.3300981. Μέλη του
Σ.Α.Ε.Κ. που δεν έχουν αποστείλει την ανανεωμένη άδειά
τους (ή έστω τον αριθμό πρωτοκόλλου που αποδεικνύει ότι
έχουν καταθέσει τα σχετικά έγγραφα για την ανανέωσή
της), δε θα μπορούν να λάβουν μέρος στη Γ.Σ. και στο Πανελλαδικό Συνέδριο.
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Από τον Μανδενάκη Σ.
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Η γυναίκα κλειθροποιός!

Κάποιοι μπορεί να έχουν την τάση να πιστεύουν ότι η έλλειψη θηλυκών κλειδαράδων οφείλεται στην ανισότητα των
φύλων και δεν θα ήταν λάθος να κάνουν μια τέτοια υπόθεση.
Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι αυτή είναι η μόνη απάντηση
στο ερώτημα «Υπάρχουν γυναίκες κλειθροποιοί στην Ελλάδα;» Σε μια προσπάθεια να απαντήσουμε σε αυτή την ερώτηση, θα πρέπει να λάβουμε υπ’ όψη μας διάφορους
παράγοντες που παίζουν κάποιο ρόλο σε αυτό.Κανείς σε
αυτόν τον πλανήτη δεν είναι ξένος στην ανισότητα των
φύλων, έστω και αν δεν το έχει βιώσει με κάποιο τρόπο ή
μορφή που έχει δει να εκδηλώνεται με τον ένα ή τον άλλο
τρόπο. Η ιστορία της ανισότητας των φύλων υπήρξε μακρά
και επίπονη και είχε (και εξακολουθεί να έχει) μαζική επίδραση παγκόσμιων διαστάσεων.
Θεωρείται ότι αυτό το θέμα αξίζει να εξεταστεί για το πόσο
συναφές είναι και πόσο σημαντικό θα είναι εδώ και στα επόμενα χρόνια. Η σημερινή βιομηχανία της κλειδαριάς διοχετεύεται για ανάπτυξη και το ποσοστό απασχόλησής της είναι
πολύ υψηλότερο από τον εθνικό μέσο όρο. Σε έναν τομέα που
έχει τόσες πολλές ευκαιρίες για εκκολαπτόμενους κλειθροποιούς, θα ήταν σκόπιμο να προκληθεί μία εξερεύνηση από τον
Σ.Α.Ε.Κ, ώστε να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν γυναίκες ασχολούμενες με την κλειθροποιία, πόσες (μέλη και μη μέλη), και σε
ποιο βαθμό. Στην συνέχεια να προβεί σε μία γιορτή γι αυτές,
ίσως την 8η Μαρτίου, όπως είχε γίνει στο παρελθόν.
Η ανισότητα των φύλων χρησιμοποιείται συνήθως για να
αναφέρεται στην αθέμιτη, άνιση και μεροληπτική μεταχείριση
που απευθύνεται σε ένα άτομο ή σε ομάδες ατόμων βάσει της
ταυτότητας των δύο φύλων. Αυτές οι ανισότητες γεννιούνται
και προωθούνται από τους κοινωνικά διαμορφωμένους ρόλους των φύλων που εμείς δημιουργήσαμε και έπειτα πέσαμε
θύματα με την πάροδο των ετών. Πολλοί άνθρωποι θα καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι οι περισσότερες γυναίκες δεν ενδιαφέρονται καν για να γίνουν γυναίκες κλειδαράδες, επειδή
η πλειοψηφία τους έχει περάσει όλη τη ζωή τους καταναλώνοντας την ιδέα ότι μια τέτοια καριέρα δεν είναι κατάλληλη
για γυναίκες. Από την άλλη πλευρά, ορισμένοι άνθρωποι θα
καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι μερικές γυναίκες πραγματικά δεν θέλουν να γίνουν κλειδαράδες επειδή το επάγγελμα
δεν τους ενδιαφέρει. Η ιδέα ότι η γνώμη και το έργο ενός ατόμου εκτιμώνται λιγότερο λόγω του φύλου τους είναι εντελώς παράλογη, ωστόσο, είναι κάτι που πολλές γυναίκες πρέπει να
αντιμετωπίζουν καθημερινά. Η ανισότητα των φύλων διαπερνά
πολλές πτυχές της κοινωνίας, παρόλο που ορισμένοι προτιμούν να πιστεύουν ότι είναι ανύπαρκτο. Το εργατικό δυναμικό
και ο τομέας της απασχόλησης δεν εξαιρούνται από αυτό.
Η κατάσταση των γυναικών στο εργατικό δυναμικό είναι κάτι
που έχει εξεταστεί πολύ πιο πρόσφατα, δεδομένου ότι είναι
μια συνεχιζόμενη τάση να αντιμετωπίζονται οι γυναίκες πολύ
διαφορετικά από τους άνδρες ομολόγους τους. Η προκατάληψη ενάντια στις ικανότητές τους, η σεξουαλική παρενόχληση ή οι προσβολές, ο συμβιβασμός της προσωπικής τους
ασφάλειας, η αμφισβήτηση για μη λήψη πολύ σοβαρά υπόψη

για το επάγγελμα και η δυνατότητα να κερδίσουν τον απαραίτητο σεβασμό είναι μόνο μερικές από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες κλειθροποιοί στο καθημερινό τους
έργο. Είναι λυπηρό να πούμε ότι τα δικαιώματα των ανδρών
κλειθροποιών δεν είχαν καλή υποστήριξη στο επάγγελμα του
τεχνίτη κλειδαρά από την πολιτεία, πόσο μάλλον των γυναικών. Πολλοί πελάτες δεν λαμβάνουν σοβαρά τις γυναίκες τεχνίτες κλειδιών ως αποτέλεσμα του φύλου τους, και κάποιοι
προτιμούν σαφώς ότι χρειάζονται έναν αρσενικό κλειδαρά
επαγγελματία για να συνεργαστεί μαζί τους. Τέλος θα πρέπει
ν’ αναφερθεί και το γεγονός πως οι περισσότερες γυναίκες δεν
δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στο να λειτουργούν σαν υπεύθυνες
τεχνίτες κλειδαράδες.

Υ.Γ. Το ανωτέρω άρθρο αφορά και άλλους επαγγελματικούς
προσανατολισμούς των γυναικών.

Ιστορικό ντοκουμέντο!

Aπό τον Σταύρο Μανδενάκη

Το L'armoire de fer αναφέρεται ως κρησφύγετο στα διαμερίσματα του Louis XVI (Λουδοβίκος 16ος), της Γαλλίας
στο παλάτι Tuileries, (το παλάτι του Κεραμικού), όπου φυλάσσονταν ορισμένα μυστικά έγγραφα. Η ύπαρξη αυτού
του μυστικού χώρου, κρυμμένου πίσω από ξύλινες επενδύσεις, αποκαλύφθηκε δημοσίως το Νοέμβριο του 1792
στον Roland Girondin Υπουργό Εσωτερικών. Ένας κλειδαράς ονόματι François Gamain βοήθησε να αποκαλυφθούν αυτά τα έγγραφα στις αρχές, οι οποίες στην
συνέχεια τον αντάμειψαν με
κρατική σύνταξη.
Το ντουλάπι
έκρυβε την αλληλογραφία μεταξύ του
Λουδοβίκου XVI,
του Mirabeau
και πολλών
άλλων κατά την
διάρκεια της
Γαλλικής Επανάστασης.
Ποιος θα πίστευε στο βάθος
Χιουμοριστική απεικόνιση εποχής,
των χρόνων ότι
που αναπαριστά αριστερά τον
οι κλειδαράδες
Υπουργό Εσωτερικών και δεξιά τον
και οι κλειδαριές
κλειδαρά, που ανοίγοντας το
θα έπαιζαν τέεντοιχισμένο ντουλάπι, ανακαλύτοιους κεντριπτουν και τον σκελετό του Mirabeau,
κούς ρόλους
προδότη του επαναστατημένου λαού,
στην ιστορία;
μέλος της Συντακτικής Συνέλευσης.
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Αλήθειες και Μύθοι

Από το Δ.Σ.
Υπάρχει πολύ μυστήριο και παραπληροφόρηση από ορισμένους, που περιβάλλει τους κλειδαράδες και ως εκ τούτου,
οι πελάτες μας μπορούν ίσως να συμπαρασύρονται στη διάδοση ορισμένων μύθων για το επάγγελμά μας. Ενώ αυτά μερικές φορές είναι διασκεδαστικές παρατηρήσεις, όμως η
έλλειψη γνώσης σχετικά με τις διάφορες υπηρεσίες που
εκτελούνται από τους κλειδαράδες και άλλες πτυχές του
επαγγέλματος, είναι η αιτία να κυκλοφορούν πολλοί μύθοι
και θα αναφερθούμε σε ορισμένους απ’ αυτούς.
Μύθος 1: Ο κλειδαράς είναι απαραίτητος για
την αντικατάσταση των χαμένων κλειδιών.
Ενώ οι βασικές υπηρεσίες κοπής και έκτακτης ανάγκης είναι
οι εργασίες που εκτελούν οι κλειδαράδες πιο συχνά, αυτό δεν
είναι καθόλου το μόνο που κάνουν! Ανάλογα με τα μαθήματα
πιστοποίησης και τα διαπιστευτήρια τους, οι επαγγελματίες
κλειδαράδες μπορούν να προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών για οικιακούς και εμπορικούς σκοπούς, για να μην
αναφέρουμε τα αυτοκίνητα και τα χρηματοκιβώτια.
Οι κλειδαράδες μπορούν να αναθεωρήσουν τις τρέχουσες ρυθμίσεις ασφαλείας και να προτείνουν ουσιαστικές
αλλαγές, όπως αναβάθμιση όλων των κλειδαριών θυρών,
προσθήκη κλειδαριών ή κάγκελα στα παράθυρα κλπ. Μπορούν επίσης να αναθεωρήσουν τα στοιχεία ασφαλείας των
επαγγελματικών χώρων, να πραγματοποιήσουν εγκαταστάσεις ελέγχου πρόσβασης, των μελών του προσωπικού
οργανισμών, πρόσβαση σε όλους τους χώρους, σε ποιες
περιοχές, ποιες ώρες και πότε, πραγματοποιήθηκαν αυτές
οι προσβάσεις.
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σόντα και τα συμφέροντα ενός κλειδαρά πριν τον ενημερώσετε για τις ανάγκες σας. Τα μέλη του Σ.Α.Ε.Κ διαθέτουν τα
σχετικά διαπιστευτήρια.
Μύθος 3: Οι κλειδαράδες έκτακτης ανάγκης
είναι πολύ δαπανηροί.
Φυσικό είναι το κόστος εργασίας εντός του καταστήματος
να είναι διαφορετικό απ’ αυτό μιας έκτακτης ανάγκης εκτός
καταστήματος. Έτσι παρόλο που χρεώνουν υψηλότερα ποσοστά για να σπεύσουν να σας βγάλουν από μια κατάσταση
έκτακτης ανάγκης, σε πολλές απ’ αυτές τις επείγουσες περιπτώσεις, αυτά τα ποσοστά δεν είναι υψηλά, και δεν πρέπει
να συγκρίνονται με τις όποιες ώρες εργασίας του τεχνίτη.
Όταν βρεθείτε σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, αναζητήστε
έναν κλειδαρά, ο οποίος προσφέρει υπηρεσίες 24 ώρες το
24ωρο, μέλος του Σ.Α.Ε.Κ, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να
πληρώνετε ζημίες και αισχροκέρδειες. Να καλείτε κλειδαρά
που βρίσκεται σε κοντινή περιοχή και να προσυμφωνείτε
το ποσόν της εργασίας του.
Μύθος 4: Όλοι οι κλειδαράδες είναι
πιστοποιημένοι επαγγελματίες.
Η έλευση του διαδικτύου έχει διευκολύνει άτομα που λειτουργούν σαν κλειδαράδες, μερικοί αποκτούν και διαπιστευτήρια από εντυπωσιακούς ιστότoπους. Η έλλειψη κρατικού
ελέγχου, διευκολύνει ορισμένους να αυτοδιορίζονται ως
επαγγελματίες κλειθροποιοί. Είναι συνετό λοιπόν να ελέγξετε
τα διαπιστευτήρια, τα προσόντα και τα πιστοποιητικά ενός
κλειδαρά που μισθώνετε για δουλειά, ειδικά εάν προσφέρεται να σας ενημερώσει για τις ρυθμίσεις και τις λεπτομέρειες
ασφαλείας σας.

Μύθος 2: Όλοι οι κλειδαράδες είναι ίδιοι.
Ακριβώς όπως υπάρχουν διαφορετικά είδη γιατρών με
ποικίλες ειδικότητες και χρόνια εμπειρίας, υπάρχουν και
κλειδαράδες που υπερέχουν σε διαφορετικές τεχνικές με
ποικίλα επαγγελματικά ενδιαφέροντα. Έτσι ορισμένοι κλειδαράδες επιλέγουν να ειδικεύονται σε οικιακές κλειδαριές,
βίδες, πόρτες κλπ. Άλλοι εστιάζουν σε συστήματα εμπορικής
ασφάλειας, στα οχήματα, στα σχετικά βιολογικά επιτεύγματα,
στην ηλεκτρονική ασφάλεια, στα χρηματοκιβώτια και άλλοι
σε πολλές απ’ αυτές τις κατηγορίες. Σίγουρα κανένας από
τους κλειδαράδες δεν μπορεί να είναι ικανός και γνώστης με
κάποιον άλλον, ακόμη και με τις ίδιες εξειδικεύσεις. Γι’ αυτό
είναι σημαντικό να μελετήσετε τα διαπιστευτήρια, τα προ-

Μύθος 5: Οι κλειδαράδες έχουν το
κύριο κλειδί της πόρτας σας.
Αυτό το πράγμα διαδίδεται από ορισμένους άσχετους για
όλους τους κλειδαράδες, ότι έχουν πρόσβαση με ένα κύριο
κλειδί που μπορεί να ανοίξει οποιαδήποτε πόρτα. Δεν υπάρχει ένα κλειδί που να μπορεί να χωρέσει σε όλες τις κλειδαριές και να τις ανοίξει. Ειδικά σήμερα με την ανεπτυγμένη
τεχνολογία που καθιστά αδύνατη οποιαδήποτε τέτοια σκέψη.
Εκτός από τα διάφορα συστήματα ασφαλείας σήμερα, υπάρχουν και ορισμένες κλειδαριές που επιτρέπουν την πρόσβαση με κύριο κλειδί που έχει κατασκευαστεί αποκλειστικά
για συγκεκριμένο τρόπο ασφάλισης.

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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Η ιστορία των πρώτων Χρηματοκιβωτίων

Χρηματοκιβώτια κατά τους αρχαίους χρόνους

Η ιστορία των χρηματοκιβωτίων είναι πολύ ενδιαφέρουσα,
ειδικά για εμάς τους κλειθροποιούς. Το πρώτο κατασκεύασμα
σίγουρα ανήκε στον Φαραώ Ραμσή ΙΙ τον 13ο αιώνα π.Χ. και
στην συνέχεια οι αρχαίοι Ρωμαίοι ήταν που χρησιμοποιούσαν
τα πρώτα σταθερά συστήματα στις κλειδαριές - λουκέτα των
σεντουκιών (χρηματοκιβώτια εποχής).
Από το παρακάτω απόσπασμα θα δείτε μια βασική ιστορία
χρηματοκιβωτίων τους πρώτους κατασκευαστές και πώς εξελίχθηκαν από τα ξύλινα χρηματοκιβώτια κλειδώματος, στα
απίστευτα ασφαλή συστήματα που χρησιμοποιούμε στις επιχειρήσεις και στο σπίτι σήμερα.
Το πρώτο χρηματοκιβώτιο

Το πρώτο ασφαλές σύστημα (χρηματοκιβώτιο), εφευρέθηκε
απ’ ότι γνωρίζουμε στον 13ο αιώνα π.Χ. Βρέθηκε στον τάφο
του Φαραώ Ραμσή ΙΙ ήταν ένα ξύλινο χρηματοκιβώτιο με ένα
σύστημα κλειδώματος όπως αυτό που χρησιμοποιείται σήμερα για τις κλειδαριές με «μπίλιες». Δηλαδή φτιάχτηκε με
κινητές «μπίλιες» (ξύλινα κυλινδρικά κομμάτια), που έπεφταν
σε αντίστοιχες τρύπες για να κλειδώσουν το χρηματοκιβώτιο.
Ένα πολύ εντυπωσιακό επίτευγμα για πάνω από τρεις χιλιάδες
χρόνια πριν!

H “κλειδαριά” στον τάφο του Τουταγχαμών.
Είχε μείνει απαραβίαστη για 3250 χρόνια, μέχρι το 1922,
που ο τάφος ανακαλύφτηκε.

Κλειδαριά από την αρχαία Μεσοποταμία πόρτας,
βασισμένη στην Αιγυπτιακή τεχνική
Ρωμαϊκό κλείδωμα

Η ανάγκη για την παροχή της υψηλότερης ασφάλειας για την
προστασία των αγαθών και των εμπορευμάτων που μπορούσαν να τους κλαπούν, ενέπνευσε τους Ρωμαίους εμπόρους να

εφεύρουν ένα σύστημα κλειδώματος με σταθερά σημεία ασφάλειας. Αυτό ήταν ένα τεράστιο άλμα για συστήματα ασφάλειας
και κλειδώματος. Και, για να αυξήσουν την ασφάλεια περαιτέρω, χρησιμοποίησαν διάφορα μεγέθη και μορφές εγκοπών
έτσι ώστε κάθε κλειδαριά θα απαιτούσε ένα διαφορετικό κλειδί
για να το ανοίξει.

Κλειδί και γλώσσα ρωμαϊκής κλειδαριάς
Η Αναγέννηση τον 16ο αιώνα

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η κατασκευή και η αρχιτεκτονική αναπτύχθηκαν πιο γρήγορα από ό, τι στο παρελθόν,
κάτι που είχε ως αποτέλεσμα κάποια εξαιρετική καινοτομία στο
σχεδιασμό συστημάτων κλειδώματος και κλειδιών. Επιπλέον,
τα χρηματοκιβώτια (ενισχυμένα σεντούκια), δεν ήταν απλώς
βελτιωμένα όσον αφορά την ασφάλεια γιατί οι άνθρωποι απαιτούσαν τα συστήματα ασφαλείας και τα χρηματοκιβώτια τους
να είναι περισσότερο εμφανίσιμα.

Νέες έννοιες κλειδώματος

Δραματικές καινοτόμες ιδέες
ασφαλείας προέκυψαν κατά τη
διάρκεια του 18ου αιώνα π.χ.
κουδούνια συναγερμού που θα
χτυπούσαν αν κάποιος προσπαθούσε να διαρρήξει μία πόρτα
(τον προκάτοχο του σύγχρονου
συστήματος συναγερμού),
καθώς και κλειδαριές που είχαν
κωδικοποιηθεί με αριθμούς και
γράμματα που μπορούσαν να
ανοίξουν χωρίς την χρήση ενός
κλειδιού κλπ.

Ποιοι πρωτοκατασκεύασαν το Σύγχρονο Χρηματοκιβώτιο

Τα ονόματα των William Marr, Cyrus Price, Thomas Milner ή
Charles Chubb, ήταν οι μηχανικοί που έθεσαν τα θεμέλια για
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τη βρετανική βιομηχανία χρηματοκιβωτίων και τα έκαναν φημισμένα σε όλο τον κόσμο. Κατά τα μέσα
του 19ου αιώνα, ανέπτυξαν επιχειρήσεις για να παρέχουν στους ανθρώπους ό,τι χρειάζονταν για περισσότερο - ασφάλεια. Το Ηνωμένο Βασίλειο προχώρησε στην παραγωγή χρηματοκιβωτίων, καθώς
σχεδόν καμία άλλη χώρα, την εποχή εκείνη, δεν είχε τη γνώση και τους βιομηχανικούς πόρους για να
ικανοποιήσει την τεράστια ζήτηση που τους επιβλήθηκε. Δημιούργησαν εκπληκτικά νέα χαρακτηριστικά για τα χρηματοκιβώτια τους για να ανταποκριθούν στη ζήτηση.
Όμως παρόλο που η ασφάλεια των χρηματοκιβωτίων βελτιώνεται συνεχώς, το ίδιο συνβαίνει και
με την ικανότητα των κλεφτών που προσπαθούν να τα εξουδετερώσουν.Είναι γεγονός ότι διακατέχονται με όλο και πιο ακραίες ιδέες για να τα διαρρήξουν. Αλλά και οι εξειδικευμένοι μηχανικοί δεν
παραιτήθηκαν και ως αποτέλεσμα έχουμε τώρα όλα τα είδη χρηματοκιβωτίων και συστημάτων ασφαλείας διαθέσιμα για κάθε ανάγκη.
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ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟ “ΡΙΦΙΦΙ”

Aπό τον Ιατρού Δ.

Αρκετά είναι τα περιστατικά που έχουν συμβεί σε καταστήματα συναδέλφων, έτσι πήρα την πρωτοβουλία να επιστήσω την προσοχή
όλων μας γιατί μπορεί να είμαστε ήδη στόχοι.
Τουλάχιστον τρία κρούσματα διαρρήξεων σε Καλλιθέα- Γαλάτσι- Κάτω
Πατήσια, είναι πραγματικότητα, οι διαρρήκτες κλέβουν διαρρηκτικά εργαλεία- ηλεκτρονικές μηχανές, καταγραφικά καμερών και ό,τι άλλο τους
χρειάζεται.
Ο προσφιλής τρόπος είναι το “ριφιφί” από το διπλανό μαγαζί, ειδικότερα στα Κάτω Πατήσια μπήκαν στο παραδίπλα κατάστημα και τρύπησαν 2 τοίχους μέχρι να φθάσουν στο κλειθροποιείο.
Αυτό συμβαίνει γιατί οι κεντρικές πόρτες των καταστημάτων μας είναι καλά ασφαλισμένες έτσι το τρωτό σημείο είναι το διπλανό
άδειο, εγκαταλελειμμένο κατάστημα. Εύκολα ανοίγουν την πόρτα, ακόμη πιο εύκολα μια τρύπα στον μονότουβλο τοίχο και βρίσκονται στο χώρο μας. Τα κλοπιμαία, συνήθως, δεν βρίσκονται ποτέ γιατί ίσως πηγαίνουν κατευθείαν σε βαλκανικές χώρες.
Δώστε βάση στο να είναι καλά ασφαλισμένο, αν υπάρχει διπλανό άδειο μαγαζί και αν έχετε καταγραφικό κάμερας κρύψτε
το σε μικρό πακτωμένο χρηματοκιβώτιο. Επίσης, ένα καλό σύστημα συναγερμού καθίσταται πλέον απαραίτητο.

ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ Η “ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ”

Aπό τον Ιατρού Δ.

Ο λόγος για ένα παλαιό Γιαπωνέζικο χρηματοκιβώτιο του εργοστασίου UCHIDA, πυρίμαχο και
πολύ καλής κατασκευής.
Τρία χρόνια είχε ο πελάτης να αλλάξει μπαταρίες, από τα υγρά που έτρεξαν κάηκε η πλακέτα
και παρέμεινε κλειστό.
Μετά το τεχνικό άνοιγμα ο πελάτης, για δικούς
του λόγους ήθελε επίμονα να το επαναφέρει σε
πλήρη λειτουργία.
Εδώ και πολλά χρόνια δεν υπάρχουν ανταλλακτικά και πλακέτες από το συγκεκριμένο χρημ/τιο, ήταν πλέον μονόδρομος να του συστήσω μία μετατροπή με ένα νέο ηλεκτρονικό και αξιόπιστο σύστημα. Εφόσον δέχθηκε την προσφορά που του κάναμε, του προσαρμόσαμε με επιτυχία έναν
Αμερικάνικο La Gard με εξωτερικό πληκτρολόγιο και τροφοδοσία.
Η μετατροπή μπορεί να μας βγάλει από μια δύσκολη θέση απέναντι στον πελάτη, αλλά αν δεν γίνει σωστά μπορεί να προκαλέσει πολλά προβλήματα όπως μπλοκάρισμα του κιβωτίου και δυσλειτουργία.
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