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

Για την αντιγραφή: Σταύρος Μανδενάκης

Η έρευνα της καθηγήτριας εγκληματολογίας Ανδρομά-
χης Τσελώνη της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πα-
νεπιστημίου Νότιγχαμ Τρεντ της Βρετανίας δείχνει ότι η
παρουσία εξωτερικών και εσωτερικών φώτων, σε συν-
δυασμό με καλές κλειδαριές στις πόρτες και στα παρά-
θυρα, είναι πιο αποτελεσματικές από ό,τι οι συναγερμοί.
Τα ευρήματα της δείχνουν ότι θύμα διάρρηξης είναι πι-
θανότερο να πέσουν όσοι δεν έχουν αφήσει αναμμένα
φώτα, ούτε διαθέτουν καλές κλειδαριές, παρόλο που
μπορεί να έχουν συναγερμούς στο χώρο τους.

Η μελέτη της δείχνει ότι -τουλάχιστον στη Βρετανία-
σπίτια και άλλοι χώροι με τον συνδυασμό «αναμμένα
φώτα μέσα-έξω και καλές κλειδαριές» είναι 49 φορές πιο
προστατευμένα σε σχέση με όσα σπίτια δεν κάνουν τί-
ποτε από αυτά. Από την άλλη, από μόνοι τους οι εγκατε-
στημένοι συναγερμοί μάλλον αυξάνουν ελαφρά τον
κίνδυνο διάρρηξης.

Η Α. Τσελώνη, που μελετά εδώ και χρόνια το φαινό-
μενο των διαρρήξεων στη Βρετανία, έχει γράψει μαζί με
συναδέλφους της το βιβλίο «Μειώνοντας τις Διαρρήξεις»
(Reducing Burglary), που μόλις εκδόθηκε και περιέχει

σχετικές συμβουλές προστασίας.
Μεταξύ άλλων, τα ευρήματα δείχνουν ότι τα ενοικια-

σμένα σπίτια είναι 63% πιθανότερο να πέσουν θύμα
διάρρηξης, επειδή έχουν επενδύσει λιγότερο σε μέτρα
προστασίας από ό,τι αυτά στα οποία μένει ο ίδιος ο ιδιο-
κτήτης. Επίσης, τα σπίτια όπου μένει μόνο ένας ενήλικος,
έχουν 40% ως 50% μεγαλύτερη πιθανότητα διάρρηξης,
σε σχέση με τα νοικοκυριά των δύο ατόμων.

Τι μπορεί να γίνει για τη μείωση των διαρρήξεων; Η
Τσελώνη δήλωσε ότι «ενώ υπάρχουν προγράμματα για
τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των σπι-
τιών, δεν υπάρχουν ακόμη προγράμματα για να κάνουν
τα σπίτια πιο προστατευμένα από διαρρήξεις». Γι' αυτό,
όπως είπε, χρειάζονται πρωτοβουλίες, όπως κυβερνητι-
κές επιδοτήσεις για να μπορέσουν οι πολίτες να αναβαθ-
μίσουν την ασφάλεια του σπιτιού τους, ιδίως εκείνοι που
δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα για κάτι τέτοιο.

Η Α. Τσελώνη, η οποία πήρε διδακτορικό από το Πανε-
πιστήμιο του Μάντσεστερ το 1994, έχει διδάξει στα πα-
νεπιστήμια Αιγαίου, Μακεδονίας, Μέριλαντ, Χαλ και
Λαφμπόροου, ενώ από το 2015 διδάσκει στο Νότιγχαμ
Τρεντ. Η έρευνά της εστιάζεται, μεταξύ άλλων, στη μεί-
ωση της εγκληματικότητας.

Έρευνα

Υπενθύμιση για άδειες
Aγαπητά μέλη ΣΑΕΚ,

Με το παρόν σας καλούμε να ελέγξετε αν οι άδειές
σας είναι σε ισχύ, και αν όχι, να μην αμελήσετε να τις
ανανεώσετε το συντομότερο δυνατό.

Σε κάθε περίπτωση, όσοι δεν έχετε αποστείλει στο
Σύλλογο τις ανανεωμένες άδειές σας, παρακαλείστε να
το κάνετε άμεσα.
Email: info@saek.gr - ΦΑΞ: 2103300981

Επίσης, σε περίπτωση που έχουν αλλάξει κάποια
από τα στοιχεία σας λόγω συνταξιοδότησης ή αλλαγής
έδρας, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε το Σύλλογο.



ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΑ ΜΜΕ
Όπως σας είχαμε ενημερώσει σε προηγούμενο τεύχος, η Γενική Συνέλευση της 27ης Φεβρουαρίου 2019 αποφά-
σισε να προχωρήσουμε στη διαφήμιση του Συλλόγου στα ΜΜΕ. Έτσι, μετά από προσφορές που πήρε το Δ.Σ. από
διαφημιστικές εταιρείες, ανέθεσε σε μια από αυτές τη δημιουργία διαφημιστικού σποτ, το οποίο θα προβληθεί

στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ. Σας παραθέτουμε το πρόγραμμα με τις ημερομηνίες και ώρες προβολής του σποτ:

Ευχόμαστε αυτό το επιχείρημα να έχει την αναμενόμενη απήχηση 
και ο ΣΑΕΚ να συνεχίσει να δίνει το στίγμα του και τηλεοπτικά!
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Φταίει η νέα τεχνολογία;

Από το Δ.Σ.

Σε νέους μπελάδες έχουμε μπει, σαν υπεύθυνοι κλειδαρά-
δες, όσον αφορά την ασφάλεια του οχήματος πελάτη μας. Η
τηλεόραση συνέχεια κάνει σχετικά ρεπορτάζ και αναφέρει
κλοπές ακριβών αυτοκινήτων κάτω από την μύτη ιδιοκτητών
ακόμη και αστυνομίας, μόνο με την χρήση ενός λάπτοπ!!!

Η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο με τους πρω-
ταγωνιστές αυτής της κατάστασης, που δεν είναι άλλοι παρά
από τους παράνομους χάκερς.    

Οι χάκερς έχουν την ικανότητα να ελέγχουν την πέδηση
και την διεύθυνση ενός αυτοκινήτου εν κινήσει. Αυτό σημαί-
νει ότι θα μπορούσαν, τουλάχιστον θεωρητικά, να σταματή-
σουν τον κινητήρα ή τα φρένα ενώ το αυτοκίνητο βρισκόνταν
σε κίνηση. Οπότε οι εν λόγω χάκερς τόσο οι ίδιοι, ή σε συ-
νεργασία με εξειδικευμένους κλέφτες  μπορούν να ξεκινή-
σουν ένα αυτοκίνητο χωρίς κλειδί.

Γι’ αυτό πολλά οχήματα νέας τεχνολογίας, εξαφανίζονται

εν ριπή οφθαλμού χωρίς σχεδόν κανένα ίχνος διάρρηξης.
Αρμόδιοι τεχνικοί προτείνουν ορισμένες λύσεις για την προ-
στασία των οχημάτων αυτών από τους κλέφτες.

Κατ’ αρχήν προτείνεται η πρόσθετη εγκατάσταση συνα-
γερμού που θα σας ειδοποιεί ότι μετακινείται το αυτοκίνητο.
Προσοχή: όχι προεγκατεστημένο από την αντιπροσωπεία
σύστημα. Το σύστημα πρέπει να είναι πρόσθετο, σε από-
κρυφο σημείο και να ενεργοποιείται με το ξεκίνημα της μη-
χανής ή της μετακίνησης του οχήματος. Καλό θα είναι να
προβλέπεται και η δυνατότητα παρακολούθησης της πο-
ρείας του κλεμμένου οχήματος.

Υπάρχουν και άλλοι τρόποι προφύλαξης, αλλά η προανα-
φερθείσα είναι περισσότερο αποτελεσματική και εν συγκρί-
σει οικονομικότερη. 

Υ.Γ. Νέες τηλεοπτικές ενημερώσεις μιλάνε για «αντικλεί-
δια» τα οποία προμηθεύονται οι κακοποιοί μέσω κακόβου-
λων  λογισμικών, αρκεί να διαβιβαστεί ο αριθμός σασί που
βρίσκεται στο μπροστινό παρ μπριζ του οχήματος.

Aπό τον Σταύρο Μανδενάκη

Το αλίευσα από το ίντερνετ: Μια μητέρα οδηγός έχει στο ειδικό
καλάθι το μωρό της. Σε κάποιο σημείο της εξοχικής διαδρομής,
σταματά το αυτοκίνητο σε ερημικό σημείο για την ανάγκη της.
Αφήνει το κλειδί στην κλειδαριά εκκίνησης και βγαίνει από το
όχημα. Σε λίγα δευτερόλεπτα ακούει το αμάξι να κλειδώνει αυ-
τόματα μόνο του. Στην τσάντα της δεν έχει δεύτερο κλειδί και το
χειρότερο είναι το κινητό της μέσα στ’ αμάξι. Ο δρόμος είναι έρη-

μος και η ζέστη επηρεάζει άσχημα το εσώκλειστο μωρό. Ευτυχώς
σύντομα βρίσκεται κοντά της άλλος οδηγός που περνούσε τυ-
χαία. Με το δικό του κινητό ειδοποιούν την οδική βοήθεια. Συγ-
κεντρώθηκαν και άλλοι διερχόμενοι, που προσπαθούσαν με
διάφορα μέσα ν’ απεγκλωβίσουν το μωρό. Πάνω που ήταν έτοι-
μοι να σπάσουν το παρπρίζ της πόρτας, καταφθάνει η οδική βοή-
θεια. Με τα πολλά κατορθώνουν ν’ ανοίξουν. Το παιδί έχει
πλαντάξει από το κλάμα λόγω της υψηλής ζέστης και η μητέρα
τα «βάζει» με την καινούρια τεχνολογία των αυτοκινήτων!!!

HACKERS ΚΛΕΒΟΥΝ ΑΚΡΙΒΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤA
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Πλούτη και χλιδή για σπείρα 

που έκανε διαρρήξεις σε όλη την Αττική

Από τον Δημήτρη Μαρίνο

Με λιτή ανακοίνωση εκ
μέρους της Ελληνικής
Αστυνομίας στις
16/3/2019 εδόθησαν στη
δημοσιότητα τα στοιχεία
των διαρρηκτών όπου
από τη λεία των κλοπι-
μαίων περνούσαν ζωή χα-
ρισάμενη.

Η Ελληνική Αστυνομία
παρότι πιέζεται από τις
συνθήκες της οικονομικής
κρίσης, πετυχαίνει καίρια
χτυπήματα στο οργανωμένο οικονομικό έγκλημα.

Στην παρουσίαση του γεγονότος η ΕΛΑΣ έδωσε φωτογραφίες από τα κλοπιμαία και από τα εργαλεία που είχαν για να πραγ-
ματοποιούν τις διαρρήξεις. Οι «γνωρίζοντες» βλέποντας τις φωτογραφίες αναρωτιούνται για τον τρόπο που βρίσκουν για να
προμηθεύονται τα ειδικά εργαλεία. Βλέπετε η αστυνομική διάταξη δεν εμβαθύνει όσο πρέπει στη χρήση των διαρρηκτικών
εργαλείων. Με αποτέλεσμα κάποιοι να τα βρίσκουν ελεύθερα στην αγορά. 

Μήπως ήρθε η ώρα να καταγράφονται τα ειδικά εργαλεία και ποιοι και πότε τα χρησιμοποιούν; Μήπως ήρθε η ώρα να γίνει
και πραγματική απογραφή των επαγγελματιών; 

Με γνώμονα τη μεγέθυνση της αξιοπιστίας των ασχολούμενων με το επάγγελμα του κλειθροποιού θα πρέπει να υιοθετούμε
μεγαλύτερο έλεγχο.

Από τον Δημήτρη Μαρίνο

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα μόνο μία στις τρεις οικογε-
νειακές επιχειρήσεις μεταβαίνει με επιτυχία στη δεύτερη γενιά.
Το 88% σχεδόν (9 στις 10) δε θα καταφέρει να φτάσει στην
τρίτη. Η διαδοχή από τη μια γενιά στην άλλη είναι επιβεβλη-
μένη σε κάποιο σημείο στον κύκλο ζωής κάθε οικογενειακής
επιχείρησης με την προϋπόθεση ότι οι ιδιοκτήτες επιθυμούν
να διατηρηθεί ο οικογενειακός έλεγχος.

Αποτελεί σημαντική απόφαση για μια οικογένεια να καθορίσει
πότε, πώς, σε ποιον και υπό ποιες συνθήκες και με τι κόστος (κυ-
ρίως φορολογικό) η ιδιοκτησία και η διαχείριση της οικογενειακής
επιχείρησης θα πρέπει να μεταβιβαστεί στην επόμενη γενιά.

Ο φόρος κληρονομιάς σε περιπτώσεις μετοχών ή μεριδίων
μπορεί να είναι εξοντωτικός για τον κληρονομήσαντα. Ο σχε-
διασμός μιας τέτοιας μετάβασης είναι μια διαδικασία που πρέ-
πει να ξεκινήσει πολύ πριν από το γεγονός της διαδοχής.

Η συνεχής αναβολή για «αργότερα» εκθέτει την επιχείρηση
και την οικογένεια σε περιττούς και καταστροφικούς κινδύνους.

Ο σχεδιασμός της διαδοχής είναι μια σύνθετη διαδικασία και
τα ζητήματα που προκύπτουν είναι ποικίλα και ευαίσθητα. Η επί-
λυσή τους ενίοτε απαιτεί ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων (νομικών,

φορολογικών, οικονομικών και τεχνικών) που μπορούν να αντι-
μετωπισθούν με επιτυχία από ομάδα ειδικών, οι οποίοι συνδυά-
ζουν πολυμερή γνώση και πολυδιάστατη εμπειρία.

Ο επιτυχημένος σχεδιασμός διαδοχής απαιτεί σωστή καθο-
δήγηση σχετικά με τον τρόπο εξισορρόπησης και προσαρμογής
των συχνά αντιφατικών προσδοκιών, προτεραιοτήτων και ικα-
νοτήτων των εμπλεκομένων προσωπικοτήτων.

Η συμβολή έμπειρων επαγγελματιών μπορεί να βοηθήσει
στη διασφάλιση του ότι η επιχείρηση θα περάσει την κατάλ-
ληλη στιγμή και με το σωστό τρόπο σε εκείνα τα μέλη της οικο-
γένειας που έχουν τα κατάλληλα προσόντα για να διατηρήσουν
ή και να επεκτείνουν την επιχείρηση. Ένας σύμβουλος μπορεί
να βοηθήσει στη μεταβίβαση με μικρότερη φορολογική επιβά-
ρυνση. Στη δική μας περίπτωση την τέχνη του κλειθροποιού
πρέπει να δώσουμε χώρο στο παιδί ή τα παιδιά μας από μικρό-
τερη ηλικία προκειμένου να ζυμωθούν στο επάγγελμα και τον
τρόπο εργασίας μας.

Γενικά είναι ένα δύσκολο θέμα και χρειάζεται αρκετή υπο-
μονή, επικοινωνία και στόχους στη νέα γενιά για να δει με τα
δικά της μάτια το επάγγελμα που έχει αρκετές δυσκολίες.

«Δώστε τη σκυτάλη όταν η επόμενη γενιά είναι έτοιμη να
οδηγήσει, όχι όταν η παλιά γενιά είναι έτοιμη να φύγει».

Η κρίσιμη μετάβαση των οικογενειακών 
επιχειρήσεων στην επόμενη γενιά
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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.

Aπό τον Σταύρο Μανδενάκη

Κλειδαριές υπάρχουν και θα υπάρχουν σε όλα τα σχήματα
και τα μεγέθη! Όμως κάθε επιχείρηση κλειδαρά δεν έχει την
εκπαιδευμένη και έμπειρη ομάδα που να είναι σε θέση να χει-
ριστεί όλες, τις διαφορετικές  καταστάσεις κλειδώματος και τα
προβλήματα που αντιμετωπίζονται καθημερινά... Ή νομίζουν
ότι τις έχουν… Κάποιες από αυτές τις καταστάσεις απαιτούν
μια πιο εξειδικευμένη υπηρεσία και είναι σημαντικό να γνω-
ρίζουμε ότι δεν είναι πάντα κάθε κλειδαράς ειδικευμένος για
κάθε ζήτημα που θα του προκύψει..

Όλες οι υπηρεσίες πρέπει να παρέχονται από εξειδικευμέ-
νους, για παράδειγμα, εμπορικοί κλειδαράδες ή κλειδαράδες
για αυτοκινητοβιομηχανίες κλπ.

Είναι σημαντικό να μπορείς να εξυπηρετήσεις πελάτη, για
ότι του έχει προκύψει. Γι’ αυτό, στην περίπτωσή μας, αναφέ-
ρουμε τα πέντε είδη απασχόλησης και εξειδίκευσης του επαγ-
γέλματος του κλειθροποιού. 

ΠΕΝΤΕ ΕΙΔΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 

1. Ο οικιστικός κλειδαράς: Τελικά αυτοί οι τύποι είναι αυτοί
που απασχολούνται περισσότεροστις ανάγκες του πελάτη, ει-
δικά εάν το σπίτι του βρεθεί κλειδωμένο! Οι οικιακοί κλειδαρά-
δες μπορούν επίσης να βοηθήσουν με αντιγραφή κλειδιών του
σπιτιού, να στερεώσουν σπασμένες ή ελαττωματικές κλειδα-
ριές, καθώς επίσης τις κλειδαριές γκαράζ κ.ά. Οτιδήποτε σχετί-
ζεται με το σπίτι  όταν πρόκειται για κλειδαριές εμπίπτει στην
αρμοδιότητα του οικιακού κλειδαρά.  Οι οικιακοί κλειδαράδες
μπορούν να παρέχουν επίσης υπηρεσίες όπως πληροφορίες για
τους τελευταίους μηχανισμούς κλειδώματος, διπλές κλειδαριές,
καλές κλειδαριές για την εν λόγω πόρτα και την ενίσχυση του
πλαισίου της, συμβουλές για ειδικούς και πολλά άλλα. Πολλοί
οικιακοί κλειδαράδες συνεργάζονται επίσης με τοπικές αρχές
στέγασης, την τοπική αστυνομία και κτηματομεσίτες. 

2. Εμπορικός κλειδαράς: Ας ξεκινήσουμε λέγοντας ότι υπάρ-
χει μεγάλη διαφορά μεταξύ ενός γραφείου και ενός σπιτιού
όταν πρόκειται για τους διαφορετικούς τύπους συστημάτων
ασφαλείας που θα θέλατε να εγκαταστήσετε. Στους περισσότε-
ρους εμπορικούς χώρους,χρειάζεται (τις περισσότερες φορές),
υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας και πιο εξελιγμένη τεχνολογία

και κλειδαριές, κυρίως για την ικανοποίηση των ασφαλιστικών
απαιτήσεων που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις, καθώς και
των τεχνικών κανονισμών όσον αφορά τις πυροστεγείς πόρτες
και τις εξόδους έκτακτης ανάγκης κλπ. Ένας εμπορικός κλειδα-
ράς θα εκτιμήσει επίσης ότι δεν υπάρχει ανάγκη όλες οι πόρτες
μέσα σε ένα γραφείο να χρειάζονται το ίδιο επίπεδο ασφά-
λειας, έτσι θα είναι σε θέση να παρέχει συμβουλές και καθο-
δήγηση για τα καλύτερα συστήματα που θα ικανοποιούν τις
ατομικές ανάγκες του χώρου. 

3. Κλειδαράς Αυτοκινήτου: Σε κλειδωμένο όχημα, ή ίσως το
κλειδί του αυτοκινήτου να έχει σπάσει ή να έχει καταστραφεί;
Τότε χρειάζεται ο ειδικός για το κλείδωμα των αυτοκινήτων. Οι
ειδικοί κλειδαράδες αυτοκινήτων, είναι γνώστες στο προγραμ-
ματισμό των κλειδιών αναμεταδοτών, ή για την κοπή νέων
κλειδιών (ακόμη και στο δρόμο) και η δυνατότητα εργασίας με
διάφορους τύπους και μάρκες οχημάτων είναι μερικές μόνο
από τις δεξιότητες ενός κλειδαρά της αυτοκινητοβιομηχανίας.
Επίσης μπορούν να επέμβουν σε περιπτώσεις που είναι άγνω-
στος ο κωδικός ανάφλεξης μηχανής οποιουδήποτε οχήματος. 

4. Τα χρηματοκιβώτια: Αυξανόμενα σε δημοτικότητα τόσο
για εμπορικούς όσο και για οικιακούς πελάτες,τα χρηματοκι-
βώτια έρχονται σε μια σειρά από σχήματα και μεγέθη και μόλις
εγκατασταθεί από έναν επαγγελματία, θα πρέπει να διαρκέσει
μια ζωή (ή μέχρι να αναβαθμιστεί). Από την αντικατάσταση ηλε-
κτρονικών πληκτρολογίων για την επισκευή κλειδαριών, κλει-
διών, την αφαίρεση ή διάθεση χρηματοκιβωτίων - τα πάντα
πρέπει να διεξάγονται από επαγγελματίες. Οι κλειδαράδες χρη-
ματοκιβωτίων είναι ειδικοί σε αυτόν τον ειδικό χώρο. 

5. Ηλεκτρονικοί κλειθροποιοί: Που βρίσκονται κυρίως σε
εμπορικούς χώρους, αλλά μπορούν να κατασκευάσουν mas-
ter keys συστήματα σε οικιστικά ακίνητα. Τα συστήματα αυτά
επίσης, περιλαμβάνουν την εγκατάσταση και τη διατήρηση
πολλών χρήσεων σε συστήματα ελέγχου πρόσβασης, που συ-
νήθως βρίσκονται σε ένα συγκρότημα διαμερισμάτων και
συμβάλλουν στην ασφάλεια των κατοίκων και που εμποδί-
ζουν τους ξένους να κυκλοφορούν μέσα. Οι επιχειρήσεις χρη-
σιμοποιούν επίσης αυτά τα συστήματα για να περιορίσουν
ποιος μπορεί να εισέλθει σε διαφορετικές περιοχές μέσα στο
κτίριο / γραφείο, και το οποίο μπορεί να αποδειχθεί ανεκτί-
μητο για ορισμένες εταιρείες. 

Κλειδαριές έρχονται σε όλα 
τα σχήματα και τα μεγέθη

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κλειδαράδικο 20ετούς λειτουργίας περιοχή Ζωγράφου λόγω συνταξιοδότησης. Για πληροφορίες επικοινωνήστε στο 6944129000
Καλωσορίζουμε στην οικογένεια 

του ΣΑΕΚ το νέο μέλος 
Παναγιώτη Αγγελόπουλο!
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΛΕΙΘΡΟΠΟΙΩΝ
(Σ.Α.Ε.Κ.)

Από τον κ.Ιατρού

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, διοργανώθηκε
άψογα το πανευρωπαϊκό συνέδριο του ELF στη
Μπολόνια από το Iταλικό σωματείο ERSI.

Να σας θυμίσουμε ότι πέρυσι έγινε στην Πορτογα-
λία και του χρόνου θα γίνει στο Ελσίνκι - Φινλανδία.
Στη Μπολόνια έγινε σε ένα 5άστερο ειδυλλιακό ξενο-
δοχείο με τεράστιους εκθεσιακούς χώρους και οργα-
νωμένες αίθουσες σεμιναρίων και παρουσιάσεων,
ενώ η είσοδος στο συνέδριο και η πρόσβαση στο ξε-
χωριστό χώρο των διαρρηκτικών εργαλείων γινόταν
ηλεκτρονικώς.  

Στην εντυπωσιακή έκθεση είδαμε αμέτρητα νέα
προϊόντα, που αφορούν την κλειθροποιεία, χρημα-
τοκιβώτια, αυτοκίνητα, διαρρηκτικά και πολλά άλλα.

Τα τεχνικά σεμινάρια πλέον στον ELF δεν έχουν
την μορφή και τον χαρακτήρα που έχουν στα δικά
μας συνέδρια. Εκεί, σχεδόν όλα τα εργοστάσια κά-
νουν παρουσίαση και πώληση προϊόντων. Πληροφορίες και πολλές γνώσεις μπορούμε
να πάρουμε από τις παρουσιάσεις νέων και παλαιότερων διαρρηκτικών εργαλείων. 

Επίσης συναντήσαμε τον πρόεδρο του ELF Dave O’ Toole και πολλούς ευρωπαίους
συναδέλφους, που συνεργαζόμαστε πολύ συχνά στη διάρκεια του χρόνου.

Από Ελλάδα παρευρέθηκαν στην Μπολόνια περίπου δέκα συνάδελφοι από Αθήνα και
Θεσσαλονίκη. Η διαμονή μας εκεί ήταν πολύ ευχάριστη και η πόλη πανέμορφη. Γενικό-
τερα, μια ακόμη πλούσια εμπειρία, όπως σε όλα τα προηγούμενα συνέδρια του ELF.

Από τον κ.Μαρίνο

Με μεγάλη προσέλευση έγινε και φέτος το συνέδριο του ELF στη Μπολόνια της Ιτα-
λίας. Συνδιοργανωτής ήταν και ο σύλλογος των Ιταλών συναδέλφων της ERSI.

Αρκετά εργοστάσια έλαβαν μέρος σε αυτό το γεγονός, δείχνοντας την εξέλιξη των
προϊόντων τους και προσπαθώντας να ανεβάσουν τον πήχη της τεχνογνωσίας.

Ένα σημαντικό γεγονός που μας εντυπωσίασε ήταν ένας χώρος ιδιαίτερος στην έκθεση
που έδειχναν τρόπους εξέλιξης των διαρρήξεων. 

Υπήρχε συνεχώς security και δεν μπορούσε να περάσει κάποιος αν δεν ήταν πιστο-
ποιημένος κλειδαράς. Όσα μέλη του ΣΑΕΚ βρέθηκαν στο event είχαν τη δυνατότητα να
το διαπιστώσουν.

Επισκέπτες, τεχνικοί σύμβουλοι εταιρειών και κατασκευαστές που ήρθαν για να δουν
τα εκθέματα των εργοστασίων δεν μπόρεσαν να μπουν στον ιδιαίτερο χώρο όπου πρέ-
πει να είσαι κλειδαράς για να επιτραπεί η είσοδος.

Επίσης, εισερχόμενοι στην έκθεση, είχαν φροντίσει οι διοργανωτές να μας ανταμεί-
ψουν με το χώρο τέχνης και πολιτισμού των παλαιών κλειδιών και κλειδαριών.

Η μηχανή του χρόνου έτρεχε πίσω δείχνοντας με τι μεράκι και τεχνική κατάρτιση έφτιαχναν παλαιότερα τις κλειδαριές-αντίκες.
Εικόνες αρκετές, προϊόντα νέα, η βιομηχανία των ηλεκτρονικών συστημάτων αναπτύσσεται. Εμείς πρέπει να ακολουθήσουμε.
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Aπό τον Σταύρο Μανδενάκη

Μια ηλεκτρονική κλειδαριά (ή ηλεκτρική κλειδαριά ) είναι μια κα-
τάσταση ασφάλισης κλειδαριάς που λειτουργεί μέσω ηλεκτρικού
ρεύματος. Οι ηλεκτρικές κλειδαριές είναι μερικές φορές αυτόνομες
με ένα ηλεκτρονικό συγκρότημα ελέγχου τοποθετημένο απευθείας
στην κλειδαριά. Οι ηλεκτρικές κλειδαριές μπορούν να συνδεθούν
και με ένα σύστημα ελέγχου πρόσβασης, τα πλεονεκτήματα του
οποίου περιλαμβάνουν: έλεγχο τρόπων κλειδώματος, όπου μπο-
ρούν να προστεθούν και να αφαιρεθούν τρόποι ανοίγματος χωρίς
να αλλαχθεί ο κύλινδρος ασφάλισης, έλεγχο πρόσβασης εισερχόμε-
νου, όπου ο χρόνος και ο τόπος αναφέρονται, και την καταγραφή
επανειλημμένων εισόδων, όπου καταγράφεται η όποια δραστηριό-
τητα. Οι ηλεκτρονικές κλειδαριές μπορούν επίσης να παρακολου-
θούνται και να ελέγχονται εξ αποστάσεως, τόσο στην περίπτωση
κλειδώματος όσο και για το ξεκλείδωμα.

Τύποι κλειδαριών κλειδώματος που είναι διαθέσιμοι τώρα:
- Οι βιομετρικές κλειδαριές αναγνωρίζουν π.χ. το δακτυλικό απο-

τύπωμα, επιτρέποντάς να ξεκλειδώσετε το σπίτι με ένα δάχτυλο του
χεριού. Αυτός ο τύπος κλειδαριάς απαιτεί να προγραμματισθεί με
τα δακτυλικά αποτυπώματα του ιδιοκτήτη, καθώς και αυτά της υπό-
λοιπης οικογένειάς ή άλλων που θα θέλαμε να επιτρέψουμετην πρό-
σβαση στο σπίτι ή στην επιχείρηση.

- Οι κλειδαριές εγγύτητας, χρησιμοποιούν την τεχνολογία RFID και
λειτουργούν με ένα κλειδί fob που μεταφέρεται επάνω μας. Όπως
και οι ηλεκτρονικές κλειδαριές θυρών αυτοκινήτου, μπορούν να τις
ξεκλειδώσουν ή να τις κλειδώσουν με το πάτημα του πλήκτρου
fob. Ορισμένες κατασκευές δεν απαιτούν  να αφαιρείτε το fob από

την τσέπη  ή το πορτοφόλι, διαθέτουν πιο πρακτική λειτουργία εάν

εισέρχεται ή εξέρχεται κάποιος από το σπίτι ή την επιχείρηση, ειδικά
αν είναι σκοτάδι ή  να είναι τα χέρια γεμάτα.

- Οι κλειδαριές που ελέγχονται από το smartphone συγχρονί-
ζονται με το κινητό  τηλέφωνο του ιδιοκτήτη μέσω Bluetooth. Αυτό
επιτρέπει να ελέγχετε την είσοδο στο σπίτι εξ αποστάσεως καθώς
και να παρακολουθείτε ποιος έρχεται και πηγαίνει προς αυτό. Ορι-
σμένες από αυτές τις κλειδαριές  στέλνουν κείμενο όταν κάποιος
άλλος ανοίγει την πόρτα του σπιτιού. Άλλες έχουν την δυνατότητα
να  ξεκλειδώσουν αυτόματα την πόρτα  όταν την πλησιάζουμε.

- Οι κλειδαριές πληκτρολογίου, οι πρώτες κλειδαριές πλήκτρων
που διατίθενται για σπίτια και επιχειρήσεις, εξακολουθούν να
είναι μια καλή επιλογή επίσης. Όλες απαιτούν να προγραμματι-
σθεί  ένας κωδικός εισόδου, αν και τα νεότερα πιο σύνθετα μον-
τέλα μπορεί να επιτρέπουν την ύπαρξη μεμονωμένων κωδικών
για συγκεκριμένους ανθρώπους ή ακόμα μπορούν να προγραμ-
ματίσουν ένα συγκεκριμένο χαιρετισμό που θα παίξει όταν η
πόρτα ξεκλειδωθεί. Πολλές ποικιλίες επιτήρησης, λαμβάνουν και
φωτογραφίες όσων ανοίγουν την πόρτα.

Οι πιο πάνω προϋποθέσεις εργασιών για την ασφαλιστική κάλυψη
των πελατών μας, είναι, ή μάλλον έχουν ενταχθεί στις επαγγελματικές
μας υποχρεώσεις. Η αποκλειστικότητα όμως αυτών των επαγγελμα-
τικών υποχρεώσεων, μπορεί στην πορεία να μας υποχρεώσει να κα-
τέχουμε ειδική άδεια εγκαταστάτη ηλεκτρονικών συσκευών!!! Το
Δ.Σ. του Σ.Α.Ε.Κ. πρέπει ν’ ασχοληθεί άμεσα με αυτή την πιθανότητα.
Είναι φανερό ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να προκύψουν σχετικά προ-
βλήματα, με αποτέλεσμα να έχουμε οδυνηρά αποτελέσματα στο
μέλλον. Μία ακόμη παράμετρος που πρέπει να ελεγχθεί, είναι και η
περίπτωση να πραγματοποιείται σχετική εγκατάσταση, από μη επαγ-
γελματία κλειδαρά π.χ. εγκαταστάτη ηλεκτρονικών συσκευών!!

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ  ΑΔΕΙΑ

Aπό τον Δημήτρη Μαρίνο

Η αιμοδοσία είναι μια πράξη αγάπης τόσο για το συνάνθρωπο όσο
και για τον εαυτό μας. Ο ΣΑΕΚ προσπάθησε να συγκεντρώσει κάποιες
φιάλες αίματος μέσα από συνεχόμενες αιμοδοσίες όμως η συνεχό-
μενη ετήσια προσέλευση των μελών να δώσουν αίμα υπέρ της τρά-
πεζας αίματος του ΣΑΕΚ έφερε σε δύσκολη θέση το Δ.Σ. Τα τελευταία
χρόνια ο κρατικός φορέας της αιμοδοσίας εκτίμησε ότι δεν μπορεί
να δώσει τις φιάλες αίματος που δεν είχαν χρησιμοποιηθεί.

Κατά την εκτίμηση του γράφοντος το αίμα είναι όντως εθελοντικό
και θα πρέπει τα νοσοκομεία που το λαμβάνουν να είναι πιο συνερ-
γάσιμα με τους συλλόγους και να προσβλέπουν στη συνεχή συνερ-
γασία και ανταποδοτικότητα.

Η ανάγκη για αίμα είναι αυξημένη στη χώρα μας αφού το αυξη-
μένο ποσοστό τροχαίων καθώς και η μεσογειακή αναιμία μας κατα-
τάσσει στις χώρες με υψηλή ανάγκη για αιμοδοσία. Σύμφωνα με τον
ΠΟΥ (Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας) η χώρα μας συμπεριλαμβάνεται
στις 60 χώρες που δεν μπορεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες για αίμα.

Καθημερινά συμπολίτες μας, παιδιά, άνθρωποι με χρόνιες παθή-
σεις έχουν ανάγκη από αίμα και οι συγγενείς τους βιώνουν πολλές
φορές δραματικές ώρες αναζητώντας μέσω φίλων και συγγενών, εθε-
λοντές. Μια εικόνα που δεν άλλαξε στα δημόσια νοσοκομεία και δε
θα έπρεπε να βλέπουμε.

Η Ελλάδα έχει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά εθελοντών αιμο-
δοτών παγκοσμίως. Υπάρχουν πολλοί λόγοι που πρέπει να εντάξουμε
την εθελοντική αιμοδοσία στη ζωή μας.

1. Η εθελοντική αιμοδοσία είναι πολύ πιο πολύτιμη από την αιμο-
δοσία αντικατάστασης.

2. Βοηθάμε στην καλύτερη λειτουργία των νοσοκομείων.
3. Το κράτος εξοικονομεί χρήματα.
4. Με μια αιμοδοσία σώζουμε 3 ζωές ενηλίκων.
5. Δίνουμε ένα εξαιρετικό παράδειγμα στα παιδιά μας.
6. Η αιμοδοσία ισορροπεί τα επίπεδα σιδήρου στο αίμα.
7. Η αιμοδοσία προστατεύει από καρδιακή προσβολή.
8. Η αιμοδοσία βοηθάει στη συνολική υγεία του αίματος.
9. Έχετε καλύτερη κλινική εικόνα της υγείας σας.
10. Οι εθελοντές αιμοδότες έχουν υψηλότερη προτεραιότητα στη

λήψη αίματος.
11. Οι αιμοδότες δικαιούνται άδεια από την εργασία τους.
12. Η αιμοδοσία μειώνει την πιθανότητα εγκεφαλικού επεισοδίου.
13. Προστατεύει από τις θρομβώσεις.
14. Προστατεύει συνολικά την υγεία σας.
15. Ρόδα είναι και γυρίζει. Κανείς δε γνωρίζει πότε θα χρειαστεί αίμα.
Όσοι από εσάς που διαβάσατε νομίζετε ότι μπορείτε να συμβάλετε

ώστε όλοι μαζί να δημιουργήσουμε ξανά τράπεζα αίματος ΣΑΕΚ μη
διστάσετε να τηλεφωνήσετε στη Γραμματεία του ΣΑΕΚ. Υπάρχουν αρ-
κετοί συνάδελφοι που θα θελήσουν να τρέξουν εθελοντικά γι’ αυτό
τον καλό σκοπό. Να είστε σίγουροι ότι έτσι θα δώσουμε μεγαλύτερη
αξία στην ιστορία του ΣΑΕΚ και σε όλους όσους έτρεξαν για τη δημι-
ουργία αυτής της τράπεζας αίματος.

* Κάποια στοιχεία τα δανείστηκα από φυλλάδιο αιμοδοσίας.

Ρόδα είναι και γυρίζει. 
Κανείς δε γνωρίζει πότε θα χρειαστεί το αίμα




