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

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ 

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕ ΛΟΓΩ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
ΤΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΤΟΥ Σ.Ε.Φ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΟΥ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ. 

13ο ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΕΙΘΡΟΠΟΙΩΝ 2020 -
ΑΝΑΒΟΛΗ

Από το Διοικητικό Συμβούλιο

Αγαπητοί συνάδελφοι, 
Αφού σας ευχαριστήσουμε για την κατανόηση και τη

διαχρονική σας στήριξη στην κλαδική μας Έκθεση-Συνέ-
δριο, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την αναβολή
του 13ου Πανελλαδικού Συνεδρίου 2020 λόγω των έκτα-
κτων μέτρων υγιεινής που έχει επιβάλλει η κυβέρνηση.
Σας διαβεβαιώνουμε ότι η Έκθεση-Συνέδριο θα είναι και
πάλι κοντά σας το 2021 μέσα σε συνθήκες κοινωνικής και
εμπορικής κανονικότητας που όλοι επιθυμούμε. 

Για ό,τι νεότερο σχετικά με το Συνέδριο, μπορείτε να
ενημερωθείτε μέσω του site μας www.saek.gr και μέσω της Γραμματείας μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2103300006. 

ΑΝΑΒΟΛΗ ΧΟΡΟΥ &
ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΣΤΗΝ 
“ΠΑΛΑΙΑ ΣΟΦΙΤΑ”

Λόγω κορωναϊού και φόβου εξάπλωσης της
επιδημίας ανεβλήθη ο χορός που επρόκειτο να
γίνει στην “Παλαιά Σοφίτα”. 

Προτιμήσαμε την υγεία από την ψυχαγωγία.
Όσοι αγόρασαν προσκλήσεις θα επιστρα-

φούν τα χρήματα.
Από τη γραμματεία του Δ.Σ.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΕΣ
Η σημαντικότερη στιγμή των συνδικαλιστών είναι η συμμετοχή στη Γε-

νική Συνέλευση και τις Εκλογές του Συνδέσμου. Όμως στο Σ.Α.Ε.Κ. έχει
παρατηρηθεί ότι μερίδα συναδέλφων έρχονται μόνο στο ετήσιο Πανελ-
λαδικό Συνέδριο για την έκθεση των προϊόντων και κάποιοι για τα ιδιαί-
τερα υψηλού ενδιαφέροντος μαθήματα. 

Τελικά, μήπως με τη μη προσέλευση στη Γενική Συνέλευση και στις
Εκλογές αποδυναμώνεται η φωνή όλων μας προς την κάθε κυβέρνηση; 

Ευχαριστούμε θερμά όσους ήρθαν.
Δικαιολογημένοι όσοι για θέματα υγείας δεν ήρθαν. Αδικαιολόγητοι

όσοι μπορούσαν αλλά δεν ήρθαν, δείχνοντας ότι δεν τους ενδιαφέρει η
μόνη κλαδική φωνή που είναι ο Σ.Α.Ε.Κ.

Μπύρτας Βαγγέλης
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ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ
Η Κυβέρνηση με Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου

έκλεισε ένα μεγάλο ποσοστό από επαγγελματικές επι-
χειρήσεις, βιοτεχνίες, εργοστάσια φέρνοντας μία ανα-
τροπή στη λειτουργία της αγοράς. Δικαίως. Διότι η υγεία
προέχει της οικονομίας.

Σήμερα που ξαναγράφουμε αυτές τις σκέψεις, η Ελ-
λάδα είναι φωτεινός οδηγός με τα λιγότερα δυνατόν θύ-
ματα στη μάχη με τον κορωνοϊό. Δεν επαναπαυόμαστε
λένε οι ειδικοί & ο απλός πολίτης ρωτάει εύλογα πότε
θα αποκλιμακωθούν τα μέτρα; Πότε θα ξεκινήσει η λει-
τουργία της αγοράς; Η απάντηση δεν είναι απλή. Η Κυ-
βέρνηση πηγαίνει βήμα-βήμα, εξετάζοντας όλα τα
δεδομένα τοπικά, περιφερειακά & παγκόσμια. Το εμβό-
λιο, τα τεστ & η εξάπλωση του ιού στις γείτονες χώρες
Ιταλία, Τουρκία αλλά & Ισπανία, Γαλλία, Ολλανδία, Βέλγιο
μας απασχολούν καθημερινά.

Όσο ο ιός δεν αντιμετωπίζεται τόσο η αβεβαιότητα
στην αγορά μεγαλώνει. Η διακίνηση όλων των προ-
ϊόντων σε συνθήκες αβεβαιότητας μόνο αποτελεσμα-
τική δεν μπορεί να είναι. Στο δικό μας κλάδο, την
ασφάλεια, παρότι φαίνεται ότι είναι ένας κλάδος με λι-
γότερους οικονομικά κραδασμούς εν μέσω κρίσης &
δεδομένου ότι η εφοδιαστική αλυσίδα προϊόντων προ-
έρχεται από την παγκόσμια οικονομία, δεν μπορεί να
μείνει ανεπηρέαστος. Τα εργοστάσια κατασκευής προ-
ϊόντων παγκοσμίως τράβηξαν χειρόφρενο. Οι κυβερ-
νήσεις δικαιολογημένα προτίμησαν να είναι κλειστά τα
εργοστάσια παρά να εξαπλωθεί ο κορωνοϊός.

Η ελληνική κυβέρνηση μπλοκάρισε την οικονομία
κατά ένα μεγάλο ποσοστό, καταστήματα τροφίμων,
super markets, φαρμακεία, pet shops έμειναν μόνο
ανοιχτά. Με συνεχείς απαγορεύσεις προσπάθησε να
μειώσει τη μετακίνηση των πολιτών & να γίνεται μόνο η
αναγκαία.

Ας δούμε όμως ποιες μπορεί να είναι οι επιπτώσεις &
ποια θα είναι η επόμενη μέρα στην οικονομία.

Ανακαλύφθηκε  & επισημοποιήθηκε η εργασία από το
σπίτι καθώς κάποιες εταιρείες & οργανισμοί εφάρμοσαν
εκτεταμένες ρυθμίσεις τηλεργασίας για τους υπαλλή-
λους τους.

Τα επαγγελματικά ταξίδια & ο περιορισμός τους θα
έχουν αρνητικές επιπτώσεις στις επιχειρήσεις & στην
οικονομία γενικότερα.

Το βαρύ «όπλο», η βαριά βιομηχανία της Ελλάδος που
είναι ο Τουρισμός φέτος θα έχει πτώση 50-70% σύμ-
φωνα με τους ισχυρισμούς των ειδικών.

Τα ξενοδοχεία έκλεισαν, οι υπάλληλοι μένουν άνερ-
γοι, τα συνέδρια ακυρώνονται & όλες οι μονάδες εξυ-
πηρέτησης των τουριστών αντιμετωπίζουν σοβαρά

προβλήματα.
Οι εφοδιαστικές αλυσίδες τροφίμων & προϊόντων

προς τις τουριστικές επιχειρήσεις δεν πρόκειται να
πραγματοποιηθούν ως αρχικά είχαν σχεδιαστεί, καθώς
προγραμματισμός που είχε γίνει πριν από έξι μήνες
πλέον δεν ισχύει.

Και ενώ όλα αυτά συμβαίνουν η Κυβέρνηση δε στη-
ρίζει όσο θα έπρεπε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Και βέβαια οι μικρομεσαίοι πρέπει να βάλουν πλάτη,
πληρώνουν φόρους, ΕΝΦΙΑ. Το ότι παγώνει η οικονο-
μία δε διαγράφονται οι φόροι, οι ασφαλιστικές εισφο-
ρές, η Δ.Ε.Η., η Ε.Υ.Δ.Α.Π., ο Ο.Τ.Ε., το ενοίκιο. ΤΙΠΟΤΑ
ΔΕ ΔΙΑΓΡΑΦΕΤΑΙ. Το πόσο θα πάει πίσω την οικονο-
μία αυτό το πρωτόγνωρο γεγονός & κατά πόσο θα αν-
τιμετωπισθεί ή θα ξαναγυρίσει (που δεν το ευχόμαστε)
πρέπει η κυβέρνηση να το εξετάσει & να δει από πιο
συμπαθητική γωνία τους μικρομεσαίους.

Η Ελλάδα μετά από δέκα χρόνια μνημονίων & στερη-
τικής οικονομικής πολιτικής κατεδάφισης δικαιωμάτων,
υποθήκευσης της χώρας στους οικονομικά δυνατούς,
έχει την υπομονή & τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει μία
νέα οικονομική κρίση; Η αβεβαιότητα είναι στο υψηλό-
τερο σημείο & με αβεβαιότητα δεν προχωράει η αγορά.

Η Κυβέρνηση πρέπει να βρει εναλλακτικές λύσεις εισ-
ροής χρημάτων στο Δημόσιο Ταμείο για να ενισχύσει το
ΑΕΠ της χώρας.

Κίνητρα να δημιουργηθούν νέες βιοτεχνίες, βιομηχα-
νίες με νέους επιχειρηματίες. Να ενεργοποιήσει ακόμη
& φοιτητές τεχνικών σχολών.

Κίνητρα οι απανταχού Έλληνες να φέρουν τα χρήματα
τους πίσω στην Ελλάδα, ορίζοντας ένα ποσοστό ως αφο-
ρολόγητο, αγοράζοντας για πέντε χρόνια ομόλογα του
Ελληνικού Δημοσίου.

Ο Τουρισμός να γίνει πιο συντονισμένος βάζοντας στο
κάδρο & τους υγειονομικούς. Τα κρουαζιερόπλοια να
έχουν εκπαιδευμένους γιατρούς & να γίνεται καθημε-
ρινός έλεγχος ώστε αυτοί που θέλουν να πάνε κρουα-
ζιέρα να μην τη στερηθούν, να διαθέτουν ταξιδιωτικό
υγειονομικό διαβατήριο. Έτσι θα αυξηθούν και τα έσοδα.

Τα Πανεπιστήμια της χώρας κάνουν πολύ σοβαρή
«δουλειά». Δε θα πρέπει να «φεύγουν» οι εφευρέσεις
των πανεπιστημίων μας έναντι πινακίου φακής προς τις
αναπτυγμένες βιομηχανικά χώρες & εκείνες να κερδί-
ζουν από την παραγωγή & εμάς να μας έχουν μόνο για
την ιδέα.

Το ανέσπερο φως Αυτής της Ανάστασης να βοηθήσει
για το καλό της νεολαίας & της χώρας μας.

Από τον Δ. Μαρίνο
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ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ 

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Σ.Α.Ε.Κ.
Μια αξιέπαινη ενέργεια από το Δ.Σ. του Σ.Α.Ε.Κ. προς

το Υπουργείο Υγείας, μετά από πρόταση δύο μελών του
Δ.Σ. του Μπύρτα Ευάγγελου και Τρανού Πασχάλη, για
βοήθεια του Υπουργείου Υγείας προς νοσοκομεία.

Αρ. Πρωτ. 1099                                       Αθήνα 7/4/2020

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Ως Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Αναγνωρισμέ-

νων Επαγγελματιών Κλειθροποιών, Σ.Α.Ε.Κ., θα θέλαμε
να σας ενημερώσουμε ότι ο Σύνδεσμος μας προτίθεται,
στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης & της
«μάχης» που δίνεται για τη «ζωή» έναντι της πανδημίας
του Κορωνοϊού, να προσφέρει ως χορηγία στο Υπουργείο
σας το ποσό των € 3.000,00-€ 4.000,00 σε υγειονομικό
υλικό π.χ. μάσκες-ασπίδες προσώπου. Να σημειωθεί ότι

δεν είμαστε ανθηρό οικονομικά σωματείο. Το ποσό αυτό
αποτελεί συνεισφορά των μελών μας & το συγκεντρώ-
ναμε για να πάρουμε γραφεία για το Σύνδεσμο, η ανάγκη
όμως απαιτεί να βοηθήσουμε την πρώτη γραμμή που ορ-
γανώνετε εσείς. 

Παρακαλώ όπως δεχτείτε την προσφορά μας & επι-
τρέψτε μας να βάλουμε τρίποντο στον Κορωνοϊό.

Τέλος ενημερώστε μας για τις ανάγκες σας. Τηλέφωνο
επικοινωνίας: 2103300006, 6944544444 Μαρίνος Δημή-
τρης (Πρόεδρος).

Με εκτίμηση,
Για το Δ.Σ. του Σ.Α.Ε.Κ.

Ο Πρόεδρος
Μαρίνος Δημήτριος

Ο Γραμματέας 
Μπαρούς Αλέξανδρος   

ΕΚΛΟΓΕΣ Σ.Α.Ε.Κ.
Οι εκλογές διεξήχθησαν την 24η Φεβρουαρίου

2020 και την 26η συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ.
από το οποίο προέκυψε η εξής σύνθεση:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μαρίνος Δημήτριος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κοντός Ζήσιμος
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Μπαρούς Αλέξανδρος
ΤΑΜΙΑΣ: Λαζάρου Κωνσταντίνος
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ: Τρανός Πασχάλης
ΜΕΛΟΣ: Ζιάκκας Δημήτριος
ΜΕΛΟΣ: Μπύρτας Ευάγγελος

Αναπληρωματικοί κατά σειρά πλειοψηφίας είναι οι
παρακάτω: 
1. ΑΡΑΠΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
2. ΘΕΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
3. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. ΙΑΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
3. ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΜΕΑ:
1. ΜΑΡΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
2. ΚΟΝΤΟΣ ΖΗΣΙΜΟΣ 
3. ΜΠΑΡΟΥΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
4. ΤΡΑΝΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 
5. ΜΠΥΡΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
6. ΛΑΖΑΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
7. ΑΡΑΠΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Αναπληρωματικοί: 1. ΖΙΑKΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ευχόμαστε σε όλους καλή θητεία!
Ο Πρόεδρος 
Μαρίνος Δ. 

Ο Γεν. Γραμματέας
Μπαρούς Α.

Ετήσια Γενική Συνέλευση
Σ.Α.Ε.Κ.

Την Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2020 πραγματοποιήθηκε η
ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Αναγνωρισμένων
Επαγγελματιών Κλειθροποιών στην οποία και συζητήθηκαν
όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης καθώς και κάποιες
προτάσεις που τέθηκαν από συναδέλφους εκείνη την ώρα. 

Από τη γραμματεία
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Σ.Α.Ε.Κ. ACADEMY

Μια επιθυμία δύο συναδέλφων που δυστυχώς τώρα
δεν βρίσκονται εν ζωή, θα γίνει πραγματικότητα.

Δύο αξέχαστοι συνάδελφοι, ο Θοδωρής Ταμπαξής και
ο Γιώργος Μοσχόπουλος σε μια κουβέντα που είχαμε
και προβληματιζόμασταν για το πώς θα πάει ο Σύλλογος
ένα βήμα μπροστά και πως θα βοηθήσει τα μέλη του,
είχαν εκφράσει τη σκέψη για την προσαρμογή νέων τε-
χνιτών από τους εμπειροτέχνες και παλαιότερους συνα-
δέλφους στο επάγγελμα. 

Και οι δύο συνάδελφοι αποτέλεσαν αλυσίδα προώθησης
των κοινωνικών και τεχνικών γνώσεων του Συνδέσμου.
Σε αυτή την αλυσίδα θέση έχουν όσοι υπηρέτησαν ως
μέλη Δ.Σ. ως μεταφορείς γνώσεων σε μαθήματα, αλλά και
όσοι βοήθησαν στη μέχρι τώρα πορεία μας ως Σ.Α.Ε.Κ.

Είχαν εκφρασθεί αρκετές ιδέες. Μια εξ αυτών ήταν να
δημιουργηθεί ΑΚΑΔΗΜΙΑ εντός Σ.Α.Ε.Κ. μόνο για τους
γόνους των μελών, και του ΚΛΕΙ.ΔΙ. σε δεύτερο χρόνο.

Τα νέα παιδιά εφόσον έχουν την διάθεση, θα μπορούν
(κλείνοντας τα 18 έτη) να ενημερωθούν για το επάγγελμα
και να κάνουν τα βήματα σε εργαστήρι κλειθροποιίας
λαμβάνοντας τεχνικές πάγκου. 

Θα υπάρξει πρόγραμμα για τους νέους-νέες όπου θα
συμπεριλαμβάνει απλά μαθήματα μηχανολογίας, απλά
μαθήματα ηλεκτρισμού, γνωριμία με Αγγλική ορολογία
της ηλεκτρομηχανικής και στοιχειώδεις γνώσεις Η/Υ. 

Όλα αυτά θα είναι ΔΩΡΕΑΝ και θα παρέχονται από δα-
σκάλους είτε του κλάδου, είτε συνεργάτες της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.

Εκεί θα έχουν τη δυνατότητα να ταξιδέψουν στο επάγ-
γελμα του κλειδαρά με γνώσεις από το ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ
ΒΟΗΘΗΜΑ που έχει συγγράψει ο Σταύρος Μανδενάκης.

Ο χρόνος όπου επιλέξαμε να γίνει αυτό, αποτελεί ωρί-
μανση των γεγονότων και ανάδειξη του προβλήματος
όπου γόνοι των κλειθροποιών να μην ακολουθούν τον
επαγγελματικό δρόμο του πατέρα τους και με δυσκολία
έρχονται νέα παιδιά στον χώρο της κλειθροποιίας (αρ-
κετοί συνάδελφοι ψάχνουν για βοηθούς).

Από εκείνη τη συνάντηση με τον Θοδωρή και το Γιώργο
πέρασαν αρκετά χρόνια.  Το χαμόγελό τους θα είναι πάντα
μέσα στο μυαλό και σκεπτόμενος τα λόγια τους τώρα που
κάθομαι σπίτι ήρθε η ιδέα να μεταφέρω την “τότε συζή-
τηση” και να προταθεί. (Η ΙΔΕΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΕ ΕΚΕΙΝΟΥΣ).  

Όταν ήρθε το θέμα στο Δ.Σ. αναφέροντας τις προεκτά-
σεις, ψηφίσθηκε ομόφωνα. Τα παιδιά των ενεργών μελών
κλειδαράδων θα μπορούν να παίρνουν μαθήματα πάγκου
από δασκάλους επαγγελματίες που θα θελήσουν να με-
ταφέρουν τις γνώσεις τους.

Η προκείμενη δράση θα λειτουργεί παράλληλα με την
επιτροπή έρευνας και τεχνογνωσίας σε δύο διαφορετικά
πλάνα. 

Η επιμέλεια της προσέγγισης του θέματος θα γίνει από
τον συνάδελφο επίτιμο πρόεδρο κ. Σταύρο Μανδενάκη.
Ελπίζουμε αυτή η ενέργεια να βρει συμπαραστάτες όλους
τους συναδέλφους. Ο χρονικός ορίζοντας θα ορισθεί όταν
κλειδώσουμε τον κορωνοϊό έξω από τη χώρα.

Επίσης, θα γίνονται και ειδικά σεμινάρια στα παιδιά
των συναδέλφων (υιοί-θυγατέρες) από το ΚΛΕΙ.ΔΙ.

Ως Δ.Σ. ευχόμαστε να έχει επιτυχία το εγχείρημα αυτό
ώστε να συνεχίσουν να χαμογελάνε οι ψυχές των δύο
συναδέλφων Γιώργου και Θοδωρή.

Μαρίνος Δημήτρης 

ΟΙ Κ.Α.Δ. ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ
Τις προηγούμενες ημέρες σας ζητήσαμε να μας στεί-

λετε τους Κ.Α.Δ. που έχετε, κύριους και δευτερεύοντες.
Αυτό το ζητήσαμε επειδή με το κλείσιμο των καταστημά-
των από την κυβέρνηση (για τον περιορισμό εξάπλωσης
του κορωνοϊού) με κριτήριο τους Κ.Α.Δ., άλλα καταστή-
ματα κλειθροποιών έκλειναν διά νόμου και άλλα έμεναν
ανοιχτά, γεγονός αντιιδεολογικό. Ο Σ.Α.Ε.Κ. με τη βοήθεια
του φοροτεχνικού του Συνδέσμου μας και του Προέδρου
της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. κ. Καβαθά, έκανε παρέμβαση στο Υπουρ-
γείο Εμπορίου και στο Υπουργείο Οικονομικών για να δι-
ευκρινιστεί ποια πορεία έπρεπε να ακολουθήσουμε όλα
τα μέλη, άλλα με κλειστά και άλλα με ανοιχτά καταστή-
ματα, όσον αφορά τα μέτρα στα οποία μπορούμε να εν-
ταχθούμε. Η προσπάθειά μας γίνεται ακόμα δυσκολότερη

όταν πιέζουμε για να μπορέσουμε ως κλειθροποιοί να
ενταχθούμε στο βοήθημα των € 800,00, γιατί ενώ όλοι
ασκούμε το ίδιο επάγγελμα οι κύριοι Κ.Α.Δ. μας είναι δια-
φορετικοί. Το να μας γνωστοποιήσετε λοιπόν τους κύρι-
ους, τουλάχιστον, Κ.Α.Δ. δεν είναι τίποτα παραπάνω από
ένα στατιστικό αρχείο που απλά θα επαληθεύσει τα πα-
ραπάνω και θα μας βοηθήσει να ζητήσουμε ως Σύνδε-
σμος από τα αρμόδια υπουργεία να έχουμε όλοι οι
κλειθροποιοί κοινό κύριο Κ.Α.Δ. 

Ευχαριστούμε όλα τα μέλη Σ.Α.Ε.Κ. και ΚΛΕΙ. ΔΙ. που
ανταποκρίθηκαν άμεσα και περιμένουμε και τους υπό-
λοιπους.

Μπαρούς Αλέξανδρος
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Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε μία σπείρα που είχε
διαπράξει κλοπές και διαρρήξεις σε καταστήματα και
σπίτια στην Αττική. 

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα του ‘News it’ φαί-
νεται ότι για να πετύχουν το σκοπό τους προέβησαν σε
διάρρηξη εξοπλισμού από κλειδαράδικο!!!

Στην συνέχεια δημιούργησαν δικό τους πλήρες εργα-
στήριο και κατασκεύαζαν κλειδιά θυρών ασφαλείας τε-
λευταίας κυκλοφορίας τα οποία χρησιμοποιούσαν στις
διαρρήξεις των χώρων που επέλεγαν για να παρακάμ-
πτουν τα μέτρα ασφαλείας. 

Από τα κλοπιμαία, άλλα κρατούσαν και άλλα διοχέ-
τευαν σε αγορά της Ρουμανίας. 

Ως προς τον τρόπο δράσης τα μέλη της οργάνωσης πα-
ρακολουθούσαν τους υποψήφιους στόχους και εξέταζαν
τα πάντα!!! Αν διέθετε ο χώρος συναγερμό, προβολέα
φωτός, κάμερες παρακολούθησης, σκύλο ή φύλακα. 

Οφείλουμε ως απλοί πολίτες της χώρας να συγχα-
ρούμε για αυτήν την επιτυχία την Αστυνομία. 

Συνεχίζοντας να διαβάζουμε το ρεπορτάζ αναφέρεται
ότι στις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των
συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

- (5)πέντε επαγγελματικές μηχανές κατασκευής κλει-
διών

- πλήθος κλειδαριών ασφαλείας τελευταίας τεχνολο-
γίας

-επαγγελματικά εργαλεία κλειδαράδων (μέγγενη, τρο-
χοί λείανσης, τροχοί χειρός)

- πλήθος επαγγελματικών και αυτοσχέδιων διαρρηκτι-

κών εργαλείων
- 2 συσκευές GPS TRACKER
- πλήθος ηλεκτρικών τηλεχειριστηρίων για ηλεκτρικές

πόρτες.
Σε βάρος των τριών συλληφθέντων ανδρών έχουν σχη-

ματισθεί κατά το παρελθόν δεκάδες δικογραφίες για πα-
ρόμοια αδικήματα και έχουν εκτίσει ποινές φυλάκισης. 

Σε κάθε περίπτωση ως απλοί πολίτες της χώρας οφεί-
λουμε να συγχαρούμε την ΕΛΛΑΣ για αυτήν την επιτυχία. 
ΑΠΟΡΙΕΣ.

- Από τις φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα
φαίνεται ότι οι δράστες διέρρηξαν ένα από τα πιο σύγ-
χρονα κλειδαράδικα.

- Επίσης, φαίνεται ότι είχαν πληθώρα κυλίνδρων  (δεν
αναφερόμαστε σε ονόματα εργοστασίων) προς έρευνα
και μελέτη!!!!

- Θα μπορούσε κάποιος με ίδιες γνώσεις να ασκεί και
το επάγγελμα και να συνεργάζεται με site που είναι στο
INTERNET και να δουλεύει από το σπίτι του. 

Το προεδρείο του ΣΑΕΚ κατ’ επανάληψη έχει αναφερ-
θεί σε επώνυμες και ανώνυμες καταγγελίες, ότι με ένα
αυτοκόλλητο και ένα τηλέφωνο ασκεί κάποιος το επάγ-
γελμα. 

Είναι γνωστό στην Αστυνομία ότι στην Αττική κυκλο-
φορεί ασχολούμενος με την κλειθροποιία και έχει τηλέ-
φωνο που δεν είναι καταχωρημένο πουθενά (ΑΥΤΟΝ
ΠΟΙΟΣ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΕΙ;). 

Από τον Δ. Μαρίνο

ΕΚΛΕΨΑΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΑΠΟ ΚΛΕΙΔΑΡΑΔΙΚΟ 
ΚΑΙ ΕΙΧΑΝ ΡΗΜΑΞΕΙ ΣΠΙΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 1/2/2020

Φωτογραφίες από Newsit
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Μία διάνοιξη θωρακισμένης πόρτας που αρχικά την
υποτιμήσαμε, τελικά μας παίδεψε υπερβολικά από θέμα
χρόνου αλλά και με ζημιά στα εργαλεία μας.

Ενώ ξεκινήσαμε καλά με το κάπως περίεργο defender πολύ
γνωστής εταιρείας θωρακισμένων θυρών, αφαιρέσαμε το
εξωτερικό ορειχάλκινο μέρος τρυπώντας τις δύο βίδες με
διαγώνια κατεύθυνση. Ήρθαμε αντιμέτωποι με το δεύτερο
πολύ σκληρό ανταλλακτικό του defender που καλύπτει τον
κύλινδρο. Εκεί χρειάστηκε πολύ καλό τρυπάνι VIDI για να
τρυπήσουμε πάνω στις βίδες που το συγκρατούν και τις μπί-
λιες ρουλεμάν που παρεμβάλλονται.

Είδαμε “face to face” τον κύλινδρο VACHETTE 3D και
αποφασίζουμε να αφαιρέσουμε το εσωτερικό στροφείο
(ρότορα), τρυπώντας τον για να μην σπάσουμε τον κύ-

λινδρο και καρφώσει το relocking (καταπέλτης). Εκεί τα
“είδαμε όλα”!

Στη μέση της διαδρομής, πριν ολοκληρώσουμε το ξε-
τρύπημα, υπήρχε ένας εγκάρσιος μαγγανιούχος πίρος,
που εισέρχεται στην θαλάμη του ρότορα και σε καμία πε-
ρίπτωση δεν μας επέτρεψε να προχωρήσουμε εύκολα.
Μετά από καταστροφή σε 8 τρυπάνια VIDI και 3 φρέζες
CARBIDE, καταφέραμε να αφαιρέσουμε το ρότορα με τις
τρεις σειρές μπίλιες, να περιστρέψουμε το τσιφάκι (αμύ-
γδαλο) και να ξεκλειδώσουμε την κλειδαριά.

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υποτιμάμε παρό-
μοιες κλειδαριές, γιατί εύκολα μπορεί να μας αφήσουν
χωρίς εργαλεία, έως και χωρίς μεροκάματο.

Δημήτρης Ιατρού

Defender «ΚΑΡΔΙΑ» - Κύλινδρος VACHETTE

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Θα εκτιμούσαμε αν στέλνατε τεχνικά θέματα-φωτογραφίες από την ενασχόλησή σας και την καθημερινότητα στο e-mailτου Σ.Α.Ε.Κ., δημιουργώντας έτσι μια καλύτερη επικοινωνία με την γραμματεία του Σ.Α.Ε.Κ.

Ο μηχανισμός relocking θα τους έσωζε…!
Μία χαρακτηριστική και συνηθισμένη πε-

ρίπτωση σε δημόσια υπηρεσία, σε προάστιο
της Αττικής. Συνάδελφος μου στέλνει φωτο-
γραφία από χρηματοκιβώτιο που οι διαρρή-
κτες το διέλυσαν με φλόγα OX-AC και με
ρώτησε αν επισκευάζεται. Εντύπωση έκανε
σε όλους, πως οι διαρρήκτες το επισκέφτη-
καν λίγες μέρες πριν φύγουν τα χρήματα για
την τράπεζα. Τα γεγονότα οδηγούν στην παροιμία ότι τα κάστρα πέφτουν εκ των έσω. Οι
διαρρήκτες έφυγαν με λεία περίπου 20,000 ευρώ, όμως στάθηκαν τυχεροί γιατί είχαν να
αντιμετωπίσουν ένα δυνατό χρηματοκιβώτιο αλλά χωρίς μηχανισμό relocking. Αποδεί-
χτηκε εύκολο το έργο τους, γιατί σε χώρο χωρίς σύστημα συναγερμού, ήταν θέμα χρόνου
η ολοκληρωτική απαλλοτρίωση του κιβωτίου. Το δίδαγμα είναι ότι εύκολα μπορούμε να
εκτεθούμε σαν επαγγελματίες όταν προτείνουμε στους πελάτες μας χρηματοκιβώτια που
στερούνται μηχανισμό relocking. Τελικά το χρηματοκιβώτιο αντικαταστάθηκε με καινούριο
νέας τεχνολογίας GRADE I και το κατεστραμμένο πήρε το δρόμο της ανακύκλωσης.

Ιατρού Δημήτρης
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Οι δύο όψεις του νομίσματος!

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.

Σε προηγούμενο τεύχος είχαμε γράψει σχετικά με το
ξένο σύστημα της ΒΒΒ!

Επανερχόμαστε όμως επειδή o Σ.Α.Ε.Κ. έχει κατακλεισθεί
από παράπονα ιδιωτών με αφορμή είτε κακών υπηρεσιών
από «συναδέλφους», είτε πρόκειται για φαινόμενα αι-
σχροκέρδειας.

Στην Αμερική, τον Καναδά και αλλού υπάρχουν αντί-
στοιχα ΒΒΒ, που εξυπηρετούν ιδιώτες για αντίστοιχες κα-
ταστάσεις και όχι μόνον. Η προσφυγή είναι χωρίς καμία
χρηματική επιβάρυνση, και η αίγλη του ΒΒΒ είναι τέτοια
που η κάθε επιχείρηση αποφεύγει να αναμετρηθεί μαζί
του. Πρόκειται για μία μη κρατική, μη οικονομική επιχεί-
ρηση που πιστεύω της είναι να αναδεικνύει τα κακώς κεί-
μενα των διαφόρων ενεργειών από εργαζόμενους και
επιχειρήσεις. Ιδρύθηκε το 1912 ως ένας μη κερδοσκοπικός
οργανισμός, με αφορμή την αισχροκερδή διανομή των
τότε φαρμάκων. Εξαπλώθηκε και σε άλλες σχετικές δρα-
στηριότητες. Για να αποφευχθεί η μεροληψία, η πολιτική
της BBB είναι να μην συνιστά ή να υποστηρίζει οποιαδή-
ποτε συγκεκριμένη επιχείρηση, προϊόν ή υπηρεσία. Για πα-
ράδειγμα σχεδόν 400.000 τοπικές επιχειρήσεις στη Βόρεια
Αμερική είναι διαπιστευμένες από το BBB. Οι προοπτικές

του BBB εξέτασαν με επιτυχία τις επιχειρήσεις για να γί-
νουν «διαπιστευμένες επιχειρήσεις» του, που καταβάλ-
λουν τέλη οι οποίες δεσμεύονται και συνεχίζουν να τηρούν
τον Κώδικα Επιχειρηματικών Πρακτικών BBB. Σε αντάλ-
λαγμα, το BBB επιτρέπει σε διαπιστευμένες επιχειρήσεις
του που είναι σε καλή κατάσταση να χρησιμοποιούν το εμ-
πορικό σήμα τους σε αντίστοιχο εμπορικό υλικό. Αυτό το
εμπορικό σήμα είναι που μετράει στο εξωτερικό και μα-
κάρι να γίνει κάποτε γεγονός και στην χώρα μας.

Συμπεραίνοντας διαπιστώνεται η παντελής απουσία ενός
παρόμοιου οργάνου και στην χώρα μας. Η ύπαρξη του «συ-
νήγορου του πολίτη», η «καταγγελία στην αστυνομία» και
σε άλλους μικροοργανισμούς δεν φέρουν τα απαραίτητα
αποτελέσματα και έτσι οι ιδιώτες αναγκάζονται να αποτεί-
νονται στον Σ.Α.Ε.Κ. Στον οποίο Σ.Α.Ε.Κ όμως δεν ανήκει η
πλειοψηφία των κλειδαράδων συναδέλφων, με αποτέλε-
σμα η συμμετοχή του στο πρόβλημα (παρά τις επίπονες
προσπάθειες), να μην δίνει και την απαραίτητη λύση.

Λύση που θα ήταν δυνατή εάν οι κλειθροποιοί της Ελλάδας
γίνονταν κάποτε «Ομοσπονδία Κλειθροποιών Ελλάδος», ή
αποκτούσε η χώρα μας ένα αντίστοιχο οργανισμό του BBB.

Σ.Ι.Μ.

Better Business Bureau (ΒΒΒ) = 
Γραφείο Καλλίτερης Επειχηματικότητας
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΛΕΙΘΡΟΠΟΙΩΝ
(Σ.Α.Ε.Κ.)

Και ενώ από την μία μεριά η διοίκηση του συλλόγου πασχί-
ζει να προστατεύσει τα μέλη του, (ΚΑΔ χρηματικής ενίσχυσης)
και να συνδράμει τους εργαζόμενους στον πόλεμο κατά του
κορωναϊού (με αγορά και αντίστοιχη προσφορά προς τα νο-
σοκομεία της πόλης), έχουμε την άλλη όψη του νομίσματος
που έχει να κάνει με «συναδέλφους» που εκμεταλλεύονται
την περίπτωση για να αισχροκερδήσουν και να εκμεταλλευ-
θούν την νομιμότητα των υπολοίπων κλειθροποιών. 

Φυσικό επακόλουθο είναι να υπάρχουν οι εξαιρέσεις
στους κανόνες που θεσπίζουν οι κρατικές υπηρεσίες. Εξαι-
ρέσεις που συχνότατα είναι παράνομες και υποβολιμαίες,

που ενώ η ορθότητα των νομικών προτρέψεων ακολουθεί-
ται από την πλειοψηφία των διαπιστευμένων κλειθρο-
ποιών, έρχονται αυτοί οι λίγοι να κάνουν το κακό στους
πολλούς εκμεταλλευόμενοι τις εξαιρέσεις. Γιατί εκτός των
άλλων έχουν και την δυνατότητα να φοροδιαφεύγουν.

Κύριοι της κυβέρνησης οι διαπιστώσεις δεν είναι της φαν-
τασίας μας, είναι γεγονότα που αντιμετωπίζουμε καθημε-
ρινά. Εάν πράγματι θέλετε να περιορίσετε τα φαινόμενα
αυτά, η διοίκηση του Σ.Α.Ε.Κ είναι στην διάθεσή σας να
βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση καταθέτοντας και τα
σχετικά ντοκουμέντα. 




