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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ας κάνουμε γνωστόν ότι στις 31 Μαΐου και 1 Ιουνίου
2014, ο Σ.Α.Ε.Κ πραγματοποιεί το 8ο Πανελλαδικό Συνέδριο των κλειθροποιών της Επικράτειας, με ταυτόχρονη
παράδοση μαθημάτων, (σεμιναρίων ). Η καθιερωμένη κατ’ έτος
αυτή εκδήλωση θα διεξαχθεί στο κτίριο ΚΥΒΕ, Κηφισού και Εθν.
Μακαρίου 1 (προέκταση Λένορμαν ) στο Περιστέρι. Λόγω
του περιορισμένου αριθμού χωρητικότητας της αίθουσας, θα

Από το Δ.Σ.

επιτραπεί η είσοδος κατά προτεραιότητα στους συναδέλφους
- αφίσσες που θα έχουν δηλώσει συμμετοχή μέχρι και τις 30 Μαΐου 2014, στην γραμματεία του Συνδέσμου. Τούτο ισχύει και για
τα μέλη του Σ.Α.Ε.Κ. απέναντι στους αρμόδιους φορείς.
Στο κλείσιμο δε του Συνεδρίου θα κληρωθούν πλούσια
δώρα προσφορά των εκθετών.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Ηλικία 18 ετών και άνω
2. Αστυνομική ταυτότητα ή ταυτότητα μέλους.
3. Αποδεικτικό κυριότητας καταστήματος, (αντίγραφο τιμολογίου,
ή άλλο επίσημο έγγραφο που να αποδεικνύει την κυριότητα της
έδρας δραστηριοποίησης του συναδέλφου). Τούτο δεν ισχύει για
τα μέλη του Σ.Α.Ε.Κ.
4. Φωτοτυπία άδειας λειτουργίας από την αστυνομία.
5. Καταβολή 150 ευρώ κατά την είσοδο για τους συναδέλφους της
επαρχίας (μη μέλη του ΚΛΕΙ.ΔΙ.) ,
• στα πλαίσια της ανταποδοτικότητας για τα μέλη του κλειδί ,εφόσον είναι οικονομικά ενήμεροι η είσοδος είναι δωρεάν. (η δωρεάν είσοδος ισχύει για τα μέλη του ΚΛΕΙ.ΔΙ. που έχουν ολοκληρώσει

την εγγραφή τους έως 31/12/2013),
• 100€ για τους βοηθούς των μελών ΚΛΕΙ.ΔΙ.,
• 200 ευρώ για τους συναδέλφους που δραστηριοποιούνται στα
όρια του νομού Αττικής και δεν είναι μέλη του Σ.Α.Ε.Κ.
• Τα ταμειακώς εντάξει μέλη του Σ.Α.Ε.Κ. δεν πληρώνουν, εφ΄
όσον έχουν εξοφλημένο ΚΑΙ το 1ο εξάμηνο του 2014.
6. Αντιπρόσωποι συναδέλφων και βοηθοί μπορούν να συμμετάσχουν αρκεί εκτός των ως άνω προϋποθέσεων, να προσκομίσουν:
α΄ Σχετικό αίτημα του υπευθύνου του καταστήματος και
β΄Φωτοτυπία αδείας από την αστυνομία, που να πιστοποιεί το κατάστημα όπου εργάζεται ως βοηθός.
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8Ο ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΕΙΘΡΟΠΟΙΩΝ

ΤΕΛΙΚΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΛΑ "ΚΑΤΗΦΟΡΑ"
Aπό το Δημήτρη Ιατρού

Από τη Γραμματεία

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΧΟΡΗΓΟΙ

Σάββατο 31/5/2014:
08.30
09:30
10:00
11:00

Καφές
Έναρξη
Συνεδρίου

Ταυτοποίηση
εισερχομένων
Έναρξη Συνεδρίου/
αναφορά πιστοποίησης

Εφαρμογή μηχανικών
1 ΜΑΘΗΜΑ και ηλεκτρομηχανικών
κλειδαριών σε απλές πόρτες
ο

Διάλειμμα

τηλεκοντρόλ
2ο ΜΑΘΗΜΑ Αντιγραφή
και δέκτες τηλεχειρισμού

13:00

3ο ΜΑΘΗΜΑ Διαρρήξεις
Χρηματοκιβωτίων
Διάλειμμα

Φαγητό και
Επίσκεψη στα περίπτερα

16:00

κλειδαριές
3ο ΜΑΘΗΜΑ Ηλεκτρονικές
θωρακισμένων θυρών

17:00

5ο ΜΑΘΗΜΑ Immobilizer

18:00
19:00

Διάλειμμα

Καφές

ρβανίτης
www.e-arvanitis.gr

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Κ.
Κομοτηνής 17, Αθήνα
Τηλ. 210.74.83.583, www.e-arvanitis.gr

Βεργίδης Σ.
Χαροκόπου 36, Καλλιθέα
Τηλ: 210.95.11.111, www.κλειδαράδες.gr

ΒΟΪΒΟΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΘΗΒΩΝ 204 & ΛΑΧΑΝΑ 14-19, ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗΣ
ΣΤΡΩΜΝΙΤΣΗΣ 25, Θες/νικη
ΤΗΛ: 210.49.32.387, www.gevy.gr
ΤΗΛ: 2310. 311.111, www.mprelok.gr

ΓΕΜΚΑ ΚΑΡΥΔΗΣ Γ. & ΥΙΟΙ Ο.Ε.
Αγ. Παντελεήμονος 8 Αιγάλεω
Τηλ: 210.32.43.000, www.gmka.gr

ΜΑΛΑΠΕΤΣΑΣ
3ων Ιεραρχών 186, Άνω Πετράλωνα
Τηλ: 2103414328, www.malapetsas.gr

PRECISA M E.Π.Ε.
ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 15Α, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210.32.43.000, www.precisa.gr

ΠΑΣΒΑΤΗΣ Α.
ΚΟΝΙΤΣΗΣ 29, ΒΕΡΟΙΑ
ΤΗΛ/FAX: 2331.500.766, www.pasvatis.com

Καφές

09:30

ΠΕΤΚΑΝΙΤΣΑΣ ΣΤΕΡΙΟΣ
ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
ΔΕΛΦΩΝ 101, Θες/νικη
ΣΑΧΤΟΥΡΗ 34, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΗΛ: 2310.852.727, www.immokeys.gr Τηλ: 210.45.37.595, www.raptopouloskeys.gr

Ταυτοποίηση εισερχομένων
Ενημέρωση

και
10:00 1ο ΜΑΘΗΜΑ Χρηματοκιβώτια
Ηλεκτρικός κλειδάριθμος

Μάρκου Μπότσαρη 105, Θες/νικη
Τηλ: 2310.937.970, www.semko.gr

Αριστοτέλους 27-29, Αθήνα
Τηλ. 210.88.20.620, www.siamo.gr

ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΛΕΙΘΡΟΠΟΙΙΑΣ
ΚΕΚΡΟΠΟΣ 3, ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΗΛ: 210.61.22.555
www.tsianos-securitysystems.gr

Φ. Σωτηροπουλοσ & Υιοσ ο.ε.
πατησιων 1110, αθηνα
τηλ: 210.82.34.009
www.sotiropoulosfs.gr

Π. ΦΩΚΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΚΕΡΑΜΕΩΝ 11, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210.52.22.287, www.fokasp.gr

Πίψου 7 - Θεσσαλονίκη - ΤΚ: 54627
Τηλ: 2310.510.336, www.chrisikos.gr

θωρακισμένων
11:00 2ο ΜΑΘΗΜΑ Διάρρηξη
θυρών
κλειδαριές
12:00 3ο ΜΑΘΗΜΑ Λύσιμο-δέσιμο
αυτοκινήτου
12:00

Διάλειμμα

Καφές

κλειδαριές
14:00 4ο ΜΑΘΗΜΑ Ηλεκτρομηχανικές
&access control
15:00

Κλείσιμο
συνεδρίου

Απονομή Βεβαιώσεων

Μ

ια δύσκολη διάρρηξη
που μας έτυχε & αξίζει να
σας την μεταφέρουμε,
ήταν σε πόρτα διαφημιζόμενης &
γνωστής φίρμας θυρών ασφαλείας.
Διέθετε defender βαρέως τύπου &
κύλινδρο τελευταίας τεχνολογίας
VACHETE Γαλλίας.
Πρώτη επιλογή ήταν να ξεκινήσουμε τρυπώντας τις βίδες του
defender για να το αφαιρέσουμε.
Αντιμετωπίσαμε ένα πολύ σκληρό
μέταλλο & καταστρέψαμε αρκετά
καλά τρυπάνια για να καταφέρουμε να αφαιρέσουμε το defender.
Μετά την αναγνώριση του σκελετού (FIAM) προχωρήσαμε σε εξώλκευση του εσωτερικού στοιχείου
του κυλίνδρου, έτσι ώστε να αποφύγουμε να ‘’καρφώσει’’ ο μηχανισμός relocking.

Χρησιμοποιήσαμε όλους τους
γνωστούς τρόπους εξώλκευσης
αλλά χωρίς να φέρουμε κάποιο
θετικό αποτέλεσμα. Εκ των υστέρων διαπιστώσαμε ότι ο κύλινδρος VACHETE διαθέτει ένα πολύ
ισχυρό (pulling proof system) που
ένας εγκάρσιος ατσάλινος πύρος
στό κάτω μέρος του κυλίνδρου συγκρατεί το εσωτερικό στοιχείο &
κάνει αδύνατη την εξώλκευση.
Τελικά ο μόνος τρόπος που έμεινε
ήταν να σπάσουμε τον κύλινδρο, &
με το ειδικό Σ.Α.Π για την FIAM,
να απενεργοποιήσουμε τον καρφωμένο μηχανισμό relocking, και
έτσι έγινε ! Η όλη διαδικασία της
διάρρηξης μας πήρε περίπου 1,5
ώρα, & ο βαθμός δυσκολίας ήταν
πραγματικά πολύ υψηλός.

ΦΛΟΓΑ OX - AC & TA ΚΑΤΟΡΘΩΜΑΤΑ ΤΗΣ
Aπό το Δημήτρη Ιατρού

ρύθμιση-τοποθέτηση
6ο ΜΑΘΗΜΑ Σούστες
Αναφορά σε μπάρες πανικού

Κυριακή 1/6/2014:
08.30

Θέση Λάκα Παππά, Οινόφυτα

Καφές

12:00

14.00

viometal αλημπαμπουδησ α.
Τηλ: 2260.20. 31.491 - 2 www.viometal.com.gr
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Θ

α ήταν απαράδεκτο να
βρεθούμε μπροστά σε μια
μεγάλη τρύπα στο στηθαίο ενός διαρρηγμένου χρημ/τίου
από κλέφτες & να μην γνωρίζουμε
πώς έγινε αυτό.
Η φλόγα ΟΧ – ΑC χρησιμοποιείται εδώ & πολλές δεκαετίες για την
κοπή μετάλλων από την βιομηχανία, στα ναυπηγεία, μηχανουργεία,
όπως επίσης είναι & το αγαπημένο
εργαλείο των διαρρηκτών με αδυναμία στα χρημ/τια.
Θα αναφέρουμε λίγες τεχνικές
πληροφορίες για να δούμε πώς
επιτυγχάνετε η κοπή μετάλλων.
Ξεκινάμε με την φλόγα προθέρ-

μανσης που φέρνει το προς κοπήν
μέταλλο κοντά στο σημείο τήξης
στους 1000 ο C, τότε το μέταλλο
παίρνει ένα λαμπερό κόκκινο χρώμα. Στο σημείο αυτό με την ειδική
λαβίδα απελευθερώνουμε από το
μπέκ καθαρό οξυγόνο με πολύ μεγάλη πίεση, τώρα δημιουργείτε μία
χημική αντίδραση που λέγετε ‘’ταχεία οξείδωση’’ έτσι τα μόρια του
μετάλλου λειώνουν & απομακρύνονται από την πίεση του καθαρού
οξυγόνου.
Η φλόγα ΟΧ – ΑC μπορεί να
κόψει μέταλλα πάχους 5-7 εκατοστών (Cm) & η μέθοδος αυτή προσφέρετε για χάλυβες με χαμηλή
περιεκτικότητα σε άνθρακα.
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ΠΕΡΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΛΕΙΘΡΟΠΟΙΩΝ !

Π

ριν κάποιες ημέρες ,ένα βραδάκι του Σαββάτου δέχομαι
μια κλήση για άνοιγμα σε
θωρακισμένη
πόρτα που έχουν αφήσει τα κλειδιά
από πίσω .Πριν ξεκινήσω του έχω
επισημάνει ότι θέλω περίπου
είκοσι λεπτά για να φτάσω εκεί και
εφόσον συμφωνεί, ξεκινώ!!! Δυο λεπτά πριν φτάσω, ξαναχτυπά το τηλέφωνο , είναι ο ίδιος πελάτης στο
τηλέφωνο για να ακυρώσει την κλήση . Του εξηγώ αμέσως ότι η κλήση
δεν μπορεί να ακυρωθεί πλέον καθότι έχω φτάσει σχεδόν κάτω από
το σπίτι του όποτε θα χρεωθεί την
επίσκεψη . Έξαλλος ο πελάτης αρνείται να χρεωθεί καθότι ισχυρίζεται
ότι κατάφερε να ανοίξει την πόρτα
καθώς και η δουλειά καθεαυτή ήταν
πανεύκολη μιας και την άνοιξε ο γιος
του και δεν θα έπρεπε να υπάρχει
χρέωση!!! Η αυθόρμητη αντίδραση
μου ήταν να βάλω τα γέλια!!!
Μιας και ήμουν ακριβώς απ’έξω
απ’το σπίτι πλέον, ανεβαίνω έως τον
δεύτερο όροφο και αντικρίζω το
εξής φοβερό θέαμα: ένα τσούρμο
παιδιά να προσπαθούν με κάποιες
πιστωτικές κάρτες και μια ταυτότητα να ανοίξουν την πόρτα!!! Φυσικά
έπαθα σοκ από το θέαμα και την
συμπεριφορά των γονιών τους που
φυσικά δεν μπορούσαν να αντιληφτούν τι μπορεί να προκαλούσαν
στη πόρτα με τις συγκεκριμένες
ενέργειες (χαρακτηριστική περίπτωση σε όλους τους συναδέλφους με
σπασμένες κάρτες )!!! Στην άμεση
απλή ερώτηση μου ποιος τους είπε
να τα κάνουν αυτά η απάντηση ήταν
αφοπλιστική ,«μα ο “συνάδελφος”
σας κλειδαράς κύριε μου» , απαντά
ο ένας γονέας και μένω έκπληκτος
!!!Στην άμεση ερώτηση μου που είναι αυτός ο “ συνάδελφος” μου απα-

Aπό τον Δημήτρη
Ιατρού
Από τον συνάδελφο
Χριστόπουλο
Χ.

ντούν με μια φωνή: «σπίτι του και
κοιμάται»!!! Ωραία λέω! και? Μου
εξηγούν ότι τον πήραν τηλέφωνο
αλλά επειδή δεν μπορούσε να έρθει
μας έδωσε οδηγίες τι να κάνουμε για
να ανοίξουμε την πόρτα και κακώς
μας είπε καλέσαμε άλλον κλειδαρά
γιατί αυτές οι πόρτες όταν είναι ξεκλείδωτες ανοίγουν για πλάκα και
τις ανοίγουν μέχρι και μικρά παιδάκια , οπότε, έδωσα το τηλέφωνο
στον γιο μου να του εξηγήσει τι θα
κάνει ,μου λέει, μην έχοντας βέβαια
καταλάβει τι ακριβώς έχει κάνει και
πόσο λάθος και μοιραίο μπορεί να
είναι αυτό που έκανε !!! Το ειρωνικό
μου γέλιο διαδέχτηκε η σοβαρότητα
του επαγγελματία κλειθροποιού και
έτσι άρχισα να αναλύω πόσο σημαντικό και επικίνδυνο είναι αυτό που
κάνουν περάν του τεχνικού μέρους
που σαφώς είναι κι αυτό ένα θέμα
μιας και για κακή τους τύχη σ’αυτή
την περίπτωση συνέβη οπότε πλέον
η βοήθεια μου ήταν πλέον απαραίτητη μιας και πόρτα μπλόκαρε και
δεν άνοιγε !!!
Αφού πλέον μετά από λίγη ώρα,
άνοιξα την πόρτα ,ξαναρώτησα τον
ιδιοκτήτη έτσι από περιέργεια
ποιος ήταν αυτός ο “συνάδελφος”
που δίνει τηλεφωνικές οδηγίες. Μου
απαντά: « κάτσε να τον ξαναπάρουμε να ακούσεις και εσύ» και όντως
πληκτρολογεί το τηλέφωνο του συναδέλφου και φωνάζει τον γιο του
να του ξαναπεί τι πρέπει να κάνει.
«ο συνάδελφος» του λέει αναλυτικά
τις οδηγίες, ενώ και εγώ ακούω πλέον πεντακάθαρα να του λέει ότι έτσι
ανοίγουν όλες οι πόρτες ασφαλείας
και είναι πανεύκολες και να μην ξαναφωνάξει κανένα κλειδαρά !!!! Ο
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ !!!
Φυσικά τον μόνο κλειδαρά που δε
θα ξαναπάρει ποτέ είναι ο συγκεκρι-

μένος ,άσχετα αν του είχε κάνει και
την μετατροπή της κλειδαριάς ,μιας
και ο πελάτης κατάλαβε πάρα πολύ
καλά ότι τέτοιου
είδους πληροφορίες δεν μπορεί να
δίνονται τηλεφωνικώς ,-πόσο μάλλον σε ανηλίκους- και για κανένα
λόγο!!! Η αντιεπαγγελματική συμπεριφορά ήταν τόσο καταφανής
στον πελάτη ώστε μου
έδωσε τα διπλά απ όσα ζήτησα για
την υπηρεσία που του προσέφερα
παρ όλο που ήταν αποφασισμένος
να μην μου πληρώσει ούτε την επίσκεψη !!!
Η περίπτωση αυτή είναι η δεύτερη
που μου έτυχε αυτό το διάστημα,
οπότε θα μπω στη διαδικασία να
επισημάνω σε όλους τους συναδέλφους :στις αλλαγές κλειδαριών
που πραγματοποιούν ,να ασφαλίζουν το γλωσσάκι της κλειδαριάς
οπότε να εκλείψει κάποια στιγμή
το σύνδρομο της “ταυτότητας”
όπως το λεμέ στις πόρτες ασφαλείας αλλά και σε όλες τις πόρτες
που δύναται να ανοίγουν με ταυτότητα ,μιας και η λέξη ασφάλεια έχει
χάσει το νόημα της στα μάτια του
κόσμου μόνο και μόνο απ αυτό το
κενό ασφαλείας , με την κοινή άποψη ορισμένων ότι “όλα ανοίγουν
και οι πόρτες ασφαλείας πιο εύκολα”. Έτσι μαζί τους θα εξαλείφουν
και τα φαινόμενα “συναδέλφων”
όπως παραπάνω ανέφερα!!!
Ξέρω ότι θα πείτε πως είναι χρονοβόρο αλλά αν αρχίσουμε να το
συστήνουμε και να το πράττουμε
τακτικά σαν επαγγελματίες του
είδους ,θα έρθει και η ανταμοιβή
υλική και ηθική, που σας πληροφορώ ότι σε εμένα προσωπικά ήδη
συμβαίνει....!!!
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Σ.Α.Ε.Κ.
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Από τη Γραμματεία

Το Σάββατο 18 Ιανουαρίου 2014 στο κέντρο «Μπάρμπα Λάζαρος», διοργανώθηκε από τον Σ.Α.Ε.Κ. ο ετήσιος
καθιερωμένος χορός καθώς και η κοπή της πίτας . Η
συμμετοχή ήταν μεγαλύτερη από κάθε άλλη φορά και τα
μέλη του Σ.Α.Ε.Κ. παρέα με τους φίλους τους ,διασκέδασαν με ζωντανή μουσική απολαμβάνοντας το πλούσιο
μενού. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης είχε οργανωθεί
λαχειοφόρος αγορά με πλούσια δώρα. Να μην παραλείψουμε εδώ να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους εμπόρους –συνεργάτες του Σ.ΑΕ.Κ. που προσέφεραν τα δώρα
και βοήθησαν έτσι, με τον δικό τους τρόπο στην επιτυχία
της εκδήλωσης.
Την Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 2014 πραγματοποιήθηκε
η ετήσια Γενική Συνέλευση του συλλόγου η οποία ήταν
και εκλογοαπολογιστική. Συζητήθηκαν σημαντικά θέματα
που αφορούν το σύλλογο καθώς επίσης έγινε ενημέρωση
από την επιτροπή πιστοποίησης προς τους συναδέλφους
για τις νέες εξελίξεις που αφορούν το θέμα της πιστοποίησης του επαγγέλματος.Στην Γ.Σ. ανακοινώθηκαν και οι
υποψηφιότητες για το Δ.Σ. του Σ.Α.Ε.Κ., στις εκλογές της
5ης Φεβρουαρίου 2014.
Την Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου , στα γραφεία του Σ.Α.Ε.Κ.
διεξάχθηκαν εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ, παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου.

Το νέο Δ.Σ. που προέκυψε μετά τις εκλογές
της 5ης Φεβρουαρίου 2014 είναι το εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΙΑΜΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΠΥΡΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ
ΚΟΝΤΟΣ ΖΗΣΙΜΟΣ
ΥΠ.ΔΗΜΟΣ.ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΡΑΝΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΜΕΛΟΣ
ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τους ευχόμαστε καλή
και δημιουργική θητεία!

Καλώσορίζουμε τους συναδέλφους

Νέα μέλη ΣΑΕΚ και ΚΛΕΙ.ΔΙ.
Νέα μέλη ΣΑΕΚ:
1. Χατζηγεωργίου Στυλιανός
2.Καλαιτζίδης Γεώργιος
3. Σταματίνα Σούρμπα
4. Μπαρούτης Βασίλειος
5. Ρίπης Νικόλαος
6. Κατσάρας Φώτιος
7.Γεωργιάδης Αριστοτέλης
Νέα μέλη ΚΛΕΙ.ΔΙ.:
1. Μανέττα Όλγα από Πάτρα
2. Ρίζος Παναγιώτης από Σέρρες
3. Νικολουδάκης Λεωνίδας από Χανιά
4. Ψαρράς Στέφανος από Κέρκυρα

5. Κούτη Χριστίνα από Καρδίτσα
6. Ισσόπουλος Δημήτριος από Θεσ/νικη
7. Δανάλης Λεωνίδας από Κεφαλονιά
8. Κυριλλής Γεώργιος από Αγρίνιο
9. Τατσιούλης Νικόλαος από Θεσσαλονίκη
Για οικονομικούς λόγους διεγράφησαν από τον
ΣΑΕΚ οι κάτωθι συνάδελφοι:
Βελετζέλου Ε., Ζούλας Σ., Καλαφατσής Κ., Καραγεώργος
Κ., Μπουρούσης Α., Μανδενάκης Π., Ταμπονέ Π.
Λόγω συνταξιοδότησης διαγράφησαν:
Καρύδης Γ., Βέλλιος Σ., Μπόμπολας Β., Καρδαράς Α.
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Aπό το Σιάμο Χαράλαμπο

Σε συνέδριο που παρευρέθηκε ο κ. Σιάμος Χ. στις 17/4/2014 στην
Ιταλία, στο εργοστάσιο της ISEO, συναντήθηκε με τον ιδιοκτήτη
της ISEO, κ. Facchinetti, ο οποίος και του παραχώρησε την παρακάτω συνέντευξη:

εξωτερικού, όπως το Ντουμπάι και η
Μαλαισία και επιδιώκουμε να συνεχίσουμε σε αυτήν την κατεύθυνση.
Αναμφίβολα, οι άνθρωποί μας παγκοσμίως αποτελούν το «κλειδί» σε
αυτήν την επιτυχημένη πορεία του
ISEO Group. Παράγουμε τα προϊόντα
μας στην Ιταλία απασχολώντας 450
εργαζόμενους και το GROUP απασχολεί συνολικά πάνω από 800 άτομα παγκοσμίως.
Κύριος Σιάμος: Το Group ISEO είναι
παρών στην Ελλάδα εδώ και περίπου
40 χρόνια. Ποια είναι η μεγαλύτερη
πρόκληση για εσάς στην Ελλάδα σήμερα;

Κύριος Σιάμος: Η ISEO είναι μια από
τις μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο
στον τομέα της ασφάλειας αλλά ταυτόχρονα παραμένει μια οικογενειακή
επιχείρηση. Πείτε μας λίγα λόγια για
την ιστορία του Group ISEO. Ποιο είναι, κατά τη γνώμη σας, το σημαντικότερο πλεονέκτημα που σας κάνει μια
από τις κύριες εταιρείες σε αυτόν τον
τομέα;
Κύριος Facchinetti: Η ιστορία του
Group ISEO ξεκινάει το 1969, από τον
παππού μου, Giuseppe Facchinetti, ο
οποίος με έδρα το Pisogne στη Λίμνη
ISEO ξεκίνησε να παράγει κλειδαριές,
κυλίνδρους και λουκέτα. Σήμερα, αν
και έχουμε παρουσία σε πολλές χώρες σε όλον τον κόσμο, διατηρούμε
την ίδια έδρα και την ίδια οικογενειακή αντίληψη. Αυτή η ιδιαιτερότητα,
μάς επιτρέπει να είμαστε πρακτικοί
και ταυτόχρονα ευέλικτοι, αλλά και να
προσφέρουμε σιγουριά στους συνεργάτες μας, σχεδιάζοντας μακροπρόθεσμα το μέλλον της εταιρίας και αποφεύγοντας τις ευκαιριακές επιλογές.
Επιπλέον, κάνουμε πάντα το καλύτε-

ρο για να αντιμετωπίζουμε τον κάθε
εργαζόμενο σαν ξεχωριστή προσωπικότητα με τις δικές του ιδιαιτερότητες
και προσόντα.
Κύριος Σιάμος: Από το ξέσπασμα της
κρίσης στην Ευρώπη, πολλές εταιρείες μετέφεραν την παραγωγή τους σε
χώρες χαμηλού κόστους. Εσείς αντιθέτως διατηρήσατε την παραγωγή
στην Ιταλία και στις άλλες Ευρωπαϊκές
χώρες και συνεχίζετε να αναπτύσσετε
το επενδυτικό σας πλάνο. Παρακαλώ
εξηγείστε μας την στρατηγική σας.
Κύριος Facchinetti: Η δική μας φιλοσοφία μας είναι ξεκάθαρη: στόχος
μας είναι να συνεχίσουμε τα χρόνια
που έρχονται να παράγουμε τα ποιοτικότερα προϊόντα ασφαλείας παγκοσμίως, σύμφωνα με τα αυστηρότερα
διεθνή πρότυπα και να επενδύουμε
στην καινοτομία.
Η Ιταλία, στο πλαίσιο αυτού του σχεδιασμού, βρίσκεται και θα παραμείνει
στο DNA μας. Παράλληλα, ωστόσο
είμαστε ένας παγκόσμιος παίκτης, με
12 υποκαταστήματα σε χώρες του

Κύριος Facchinetti: Είναι η αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρουμε
στον Έλληνα κλειθροποιό και πελάτη
μέσα από το δίκτυο των συνεργατών μας και η εισαγωγή προϊόντων
καλής ποιότητας: η Ελληνική αγορά
επενδύει όλο και περισσότερα στην
ασφάλεια γιατί οι καταναλωτές έχουν
κουραστεί από τα προϊόντα χαμηλού
κόστους που προσφέρουν χαμηλή
ασφάλεια.
Γνωρίζοντας, μετά από τόσα χρόνια, τις ανάγκες των επαγγελματιών
του κλάδου αλλά και τον τρόπο που
λειτουργεί η αγορά, δημιουργήσαμε πρόσφατα το πρώτο ISEO service
point στην Ελλάδα στο κατάστημα
της οικογένειας του κύριου Στέφανου
Ραπτόπουλου που βρίσκεται στον
Πειραιά. Έτσι, αξιοποιούμε πλήρως
την ολοκληρωμένη γκάμα και κορυφαία ποιότητα των προϊόντων ISEO,
πετυχαίνουμε πιο εξειδικευμένη και
γρηγορότερη εξυπηρέτηση για τον
επαγγελματία - αφού πλέον βρίσκει
ό, τι χρειάζεται σε ένα μόνο σημείο
πώλησης - και τελικά εξυπηρετούμε

καλύτερα τις ανάγκες των νοικοκυριών που μας εμπιστεύονται για την
ασφάλειά τους.

ση στην έρευνα και στην ανάπτυξη.
Θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε
νέα προϊόντα από εσάς;

Κύριος Σιάμος: Το Group ISEO πουλάει πολλά προϊόντα στην Ελληνική
αγορά. Αν έπρεπε να ξεχωρίσετε τρία
από αυτά ποια θα ήταν και γιατί;

Κύριος Facchinetti: Πράγματι. Οι
συνθήκες μεταβάλλονται και οι απαιτήσεις συνεχώς αυξάνονται. Η έρευνα
για την ανάπτυξη νέων προϊόντων
οδηγεί στην καινοτομία και η καινοτομία είναι το οξυγόνο που θα μας εξασφαλίσει τη ζωή τα επόμενα χρόνια
και θα μας διατηρήσει ανταγωνιστικούς. Όλοι οι έμπειροι τεχνικοί μας εργάζονται καθημερινά στο εργοστάσιό
μας στην Ιταλία για τα προϊόντα του
μέλλοντος. Επενδύουμε ένα ποσοστό
μεγαλύτερο του 4% του ετήσιου τζίρου μας στην έρευνα. Χωρίς να μπορώ να σας πω λεπτομέρειες προς το
παρόν, θα πρέπει σύντομα να περιμένετε νέα μας με έμφαση στους τομείς
του ξενοδοχειακού εξοπλισμού και
των ηλεκτρονικών προϊόντων.

Κύριος Facchinetti: Είναι σαν να με
ρωτάτε ποιο από τα παιδιά μου αγαπώ περισσότερο! Βλέπετε, όπως κάθε
άνθρωπος έχει διαφορετικά ταλέντα,
έτσι και κάθε προϊόν εξυπηρετεί διαφορετικές ανάγκες. Αν πχ. η ανάγκη
είναι το αυτόματο κλείδωμα μιας θωρακισμένης πόρτας, η X1R προσφέρει
κορυφαία ποιότητα και ασφάλεια. Αν
η ανάγκη είναι η ασφάλεια (για κάθε
τύπο πόρτας), υπάρχει μια μεγάλη
γκάμα κυλίνδρων ISEO, αρχίζοντας
από τον R6 και τελειώνοντας με τον
R90, που καλύπτουν όλες τις ανάγκες.
Πείτε μου λοιπόν την ανάγκη σας, και
είναι σίγουρο ότι ένα προϊόν του ISEO
Group θα την καλύπτει!
Κύριος Σιάμος: Δίνετε μεγάλη έμφα-

Κύριος Σιάμος: Ποια είναι η γνώμη
σας για το τεχνικό επίπεδο του Έλληνα κλειθροποιού;

Κύριος Facchinetti: Ο Έλληνας κλειθροποιός είναι πολυμήχανος σαν τον
πρόγονό του τον Οδυσσέα. Θεωρώ
ότι τα τελευταία χρόνια ειδικότερα,
υπάρχουν πολλοί νέοι κλειθροποιοί
με τεχνικές γνώσεις υψηλού επιπέδου
και επινοητικότητα, που δεν έχουν
απολύτως τίποτα να ζηλέψουν από
τους συναδέλφους τους στο εξωτερικό. Είμαι αισιόδοξος ότι οι άνθρωποι αυτοί με τα κατάλληλα προϊόντα
στη διάθεσή τους θα προσφέρουν
εξαιρετικές υπηρεσίες στους πελάτες
τους. Κι εδώ είναι η δική μας ευθύνη, η
ευθύνη των κατασκευαστών να τους
εφοδιάσουμε με ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή παγκοσμίως.
Κύριος Σιάμος: Ποια είναι η συμβουλή σας στους νέους κλειθροποιούς;
Υπάρχει συνταγή για την επιτυχία;
Κύριος Facchinetti: Η συνταγή της
επιτυχίας έχει τα εξής συστατικά:
σκληρή δουλειά, τεχνικές γνώσεις,
υπομονή, ποιότητα υπηρεσιών, εμπιστοσύνη στον προμηθευτή και βέβαια σεβασμός στον πελάτη.

