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

Προς τους συναδέλφους που θέλουν να πιστοποιηθούν!

Τ ο Δ.Σ. προέβη στην πιο κάτω δεσμευτική
συμφωνία μεταξύ Σ.Α.Ε.Κ και ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ,
που αφορά τις προϋποθέσεις υλοποίησης

του έργου "τεχνική κατάρτιση αδειούχων κλειθρο-
ποιών". 

Aκολουθεί η υπογεγραμμένη συμφωνία:

ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΛΕΙΘΡΟΠΟΙΩΝ

Προς τους συναδέλφους που θέλουν να πιστοποιηθούν!
Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με
τις προϋποθέσεις και την διαδικασία υλοποίησης του προγράμματος τε-
χνικής κατάρτισης στο θεματικό αντικείμενο «Τεχνική Κατάρτιση Επαγ-
γελματιών Κλειθροποιών», διάρκειας 100 ωρών, και στην συνέχεια την
συμμετοχή στη διαδικασία πιστοποίησης προσόντων στο πλαίσιο του
έργου της τεχνικής επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης προ-
σόντων που έχει αναλάβει ως δικαιούχος το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.
Ειδικότερα:

1. Δικαίωμα συμμετοχής στην διαδικασία αυτή έχουν μόνον
επαγγελματίες κλειθροποιοί.
2. Το σύνολο των κλειθροποιών που θα συμμετάσχουν είναι 150
συνάδελφοι (όχι βοηθοί).
3. Οι συνολικές ώρες μαθημάτων είναι 100 (64 ώρες θεωρία και
34 πρακτική), οι οποίες θα επιδοτηθούν με 3 ευρώ την ώρα (μικτά)
και θα αποδοθούν στους συμμετέχοντες στο τέλος της διάρκειας
των μαθημάτων. Η είσπραξη αυτών των χρημάτων θα γίνεται με
απλές διαδικασίες, χωρίς έκδοση τιμολογίων κ.τ.λ, αλλά με κατά-
θεση σε ατομικό τραπεζικό λογαριασμό που θα δηλώσετε στο ΙΜΕ
ΓΣΕΒΕΕ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Δικαιολογούνται απουσίες μέχρι το 10% των 100 ωρών
και οι οποίες απουσίες θα στερούνται της επιδότησης των 3 ευρώ.
Περισσότερες ώρες απουσιών σημαίνει ότι ο εκπαιδευόμενος αυτο-
μάτως αποκλείεται από το πρόγραμμα και κατ' επέκταση από την
συμμετοχή του στη διαδικασία πιστοποίησης προσόντων.
4. Η διδασκαλία της πρακτικής θα γίνεται από επιλεγμένους
επαγγελματίες κλειθροποιούς (οι οποίοι θα υποδειχτούν από τον
Σ.Α.Ε.Κ), και οι οποίοι θα αμειφθούν με 14 ευρώ μικτά την ώρα. Η
αμοιβή των εκπαιδευτών πρακτικής άσκησης θα κατατίθεται σε ατο-
μικό τραπεζικό λογαριασμό μετά το τέλος του προγράμματος κό-
βοντας τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών προς το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.
Τα υπόλοιπα μαθήματα θα γίνονται από εκπαιδευτές που θα επιλέ-
γονται από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ .

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι κλειθροποιοί - εκπαιδευτές πρακτικής άσκησης δεν

θα μπορούν να είναι ταυτόχρονα και εκπαιδευόμενοι. Αυτό σημαί-
νει ότι δεν θα μπορούν να συμμετάσχουν στις καταληκτικές διαδι-
κασίες για να πιστοποιηθούν, εκτός και αν έχουν κατά το
παρελθόν παρακολουθήσει αντίστοιχο εγκεκριμένο πρόγραμμα
κατάρτισης για το οποίο έλαβαν βεβαίωση παρακολούθησης.

5. Τα μαθήματα θα γίνονται δύο φορές την εβδομάδα (εκτός Κυ-
ριακής), απογευματινές ώρες, σε χώρους επιλογής του ΙΜΕ ΓΣΕ-
ΒΕΕ και σε τμήματα των 20 έως 25 ατόμων.
6. Η υλικοτεχνική υποδομή για την υλοποίηση της πρακτικής
άσκησης για όλα τα τμήματα των εκπαιδευομένων, θα παρέχεται
από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.
7. Μετά το τέλος του προγράμματος αυτοί οι oποίοι το παρακο-
λούθησαν επιτυχώς θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης, για να
μπορούν στην συνέχεια να συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποί-
ησης προσόντων από την αρμόδια αρχή.
8. Οι αναγνωρισμένοι επαγγελματίες συνάδελφοι (τους οποίους
θα υποδείξει ο Σ.Α.Ε.Κ.), που θα παρακολουθήσουν αυτό το πρό-
γραμμα δεν θα έχουν καμία οικονομική υποχρέωση σε κανένα
φορέα, αντίθετα μάλιστα εκτός της σχετικής βεβαίωσης παρακολού-
θησης που θα λάβουν, θα ωφεληθούν και οικονομικά (3 ευρώ ανά
ώρα μικτά) και μάλιστα το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ θα καταβάλει και προς τον
φορέα που θα διενεργήσει τις εξετάσεις πιστοποίησης και το χρημα-
τικό παράβολο που απαιτείται για την συμμετοχή σε αυτές. Αντιθέ-
τως, οι συνάδελφοι που έχουν παρακολουθήσει στο παρελθόν άλλο
αντίστοιχο εγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης, ναι μεν θα έχουν
την δυνατότητα να συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης,
ωστόσο θα επιβαρυνθούν οι ίδιοι το χρηματικό παράβολο της πι-
στοποίησης.
9. Για την διαδικασία των εξετάσεων πιστοποίησης θα ενημερω-
θείτε μελλοντικά, εφόσον οριστικοποιηθεί το πλαίσιο (τρόπος, διαδι-
κασία κ.τ.λ) των εξετάσεων πιστοποίησης.
10. Η επιλογή των υποψηφίων συναδέλφων κλειθροποιών για
την συμμετοχή στο πρόγραμμα, γίνεται με προτεραιότητα τους κλει-
θροποιούς που είναι ενταγμένοι σε σωματεία. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Α.Ε.Κ.
σας εύχεται Καλά Χριστούγεννα 

και Καλή Πρωτοχρονιά
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Οι «εκδόσεις Σ.Α.Ε.Κ», κυκλοφορούν σε λίγες μέρες το νέο τους βιβλίο με τίτλο ΒΙΟΓΡΑΦΩΝΤΑΣ  ΤΑ  ΧΡΗ-

ΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ. Πρόκειται για μια αναφορά των πρώτων χρηματοκιβωτίων που είναι σε χρήση μέχρι σήμερα ή
αποτελούν σημαντικά κομμάτια (αντίκες) πολλών συλλεκτών. Ευχαριστούμε τον συνάδελφο Δάσκο Γιώργο από
την Σύρο  που μας πρόσφερε σχετικές συλλεκτικές του φωτογραφίες και τον ειδικό στα χρηματοκιβώτια συνά-
δελφο  Ιατρού Δημήτρη για την συμβολή τους σε αυτή μας την προσπάθεια.

Το νέο αυτό βιβλίο συμπεριλαμβάνει και μεγάλη φωτογραφική έκθεση από πινακίδες στοιχείων (plates), όλων
σχεδόν των κατασκευαστών.

Το εν λόγω βιβλίο θα διατίθεται δωρεάν για τα μέλη του Σ.Α.Ε.Κ και του Κλει.Δι από τα γραφεία του Συλλόγου,
και σε εκδηλώσεις του Σ.Α.Ε.Κ (γενική συνέλευση, 9ο Πανελλαδικό συνέδριο κ.ά).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συνάδελφοι που επιθυμούν να τους αποσταλεί το βιβλίο ταχυδρομικά, θα πρέπει να το ζητήσουν
από την γραμματεία και θα χρεωθούν τα ταχυδρομικά τέλη.

Η συντακτική επιτροπή

Εκ μέρους των μελών του Συνδέσμου, το Δ.Σ. ευ-
χαριστεί για τις υπηρεσίες που πρόσφεραν, δύο δια-
κεκριμένα μέλη του, που αποσύρονται από το
δυναμικό του  Σ.Α.Ε.Κ. Πρόκειται για τον συνάδελφο
Γιώργο Μοσχόπουλο που συνταξιοδοτήθηκε και την
συνάδελφο Βαρβάρα Νικολοπούλου που μεταβιβά-
ζει την επιχείρησή της στον γιο της.  

Τα εν λόγω μέλη από την ίδρυση του Σ.Α.Ε.Κ. δεν
έπαψαν να είναι ενεργά σε όλες τις δραστηριότητες
του Συνδέσμου και μέσα από διάφορα πόστα που
τους τοποθέτησαν οι συνάδελφοί τους, όπως  μέλη

διοικητικών συμβουλίων και μέλη επιτροπών.
Χαρακτηριστικό είναι ότι τα μέλη μας αυτά δεν

έλειψαν ποτέ από γενικές συνελεύσεις και από όλες
τις μέχρι σήμερα δραστηριότητες του Συνδέσμου.

Ο Σ.Α.Ε.Κ. στην Βαρβάρα και στον Γιώργο εύχεται
καλή συνέχεια στην ζωή τους και  περιμένει να συ-
νεχίσουν να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του σω-
ματείου τους.

Για τον Σ.Α.Ε.Κ.
το Δ.Σ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!!!!!

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΛΕΙΘΡΟΠΟΙΩΝ
Αθήνα 22/9/2014

Από το αστυνομικό δελτίο πληροφορηθήκαμε για νέο κρούσμα σύλληψης διαρρήκτη που εμφανι-
ζόταν σαν επαγγελματίας κλειδαράς.!!

Απευθυνόμαστε για μία ακόμη φορά προς το καταναλωτικό κοινό, όποτε χρειάζεται τις υπηρεσίες
κλειδαρά, να μην επιλέγει τους αναφερόμενους στα διάφορα αυτοκόλλητα. Να επιλέγει τον κλει-
δαρά της περιοχής του εφ’ όσον είναι δηλωμένος στο αστυνομικό τμήμα περιοχής του και αν είναι
δυνατόν να επιλέγει  συναδέλφους που έχουν ανηρτημένο στην προθήκη του καταστήματός τους το
σήμα του Σ.Α.Ε.Κ για την Αττική, ή το σήμα του Κλει.Δι. για όλη την επαρχία και μόνον για τον χρόνο
που «τρέχει». 

Το Δ.Σ. του Σ.Α.Ε.Κ.
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ΤΑ ΝΕΑ του Συνδέσμου Αναγνωρισμένων Κλειθροποιών

Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου (Σ.Α.Κ.ΔΕ.Π)
Με την τελευταία ολομέλεια του Δ.Σ. του Σ.Α.Κ.Δ.Ε.Π

ενημερώνονται  τα μέλη αλλά και όλοι οι συνάδελφοι
ότι, μετά τα γραφεία του, ο Σύλλογος απέκτησε και το
δικό του εργαστήριο τεχνολογικών εφαρμογών.

Για όποιον συνάδελφο ενδιαφέρεται να δώσει ή
να πάρει τεχνικές γνώσεις, το εργαστήριο θα είναι
πάντα στην διάθεσή του.
Πληροφορίες στο τηλ.: 6906-900900, Σταματίου
Κων/νος.

Σημαντικό είναι να αναφέρουμε ότι μετά από ομό-
φωνη απόφαση των μελών του Δ.Σ. του Σ.Α.Κ.Δ.Ε.Π,
τιμητικά, οι δύο αίθουσες πήραν τα ονόματα των δύο
επίτιμων μελών του Συλλόγου, ως ελάχιστη ανταπό-
δοση για τις υπηρεσίες που έχουν προσφέρει στον
Σύλλογό μας.
• ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Δ.Σ. Σ.Α.Κ.Δ.Ε.Π
"ΜΑΝΔΕΝΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ"

• ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Σ.Α.Κ.Δ.Ε.Π "ΤΗΛΙΓΑΔΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ"

Επιπλέον με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης
του ΣΑΚΔΕΠ, η συνδρομή των μελών μειώθηκε
από 120€ σε 80€, με αναδρομική ισχύ.

Τέλος, το Δ.Σ. του Συλλόγου καλωσορίζει στην οι-
κογένειά του και τους ευχαριστεί για την απόφασή
τους αυτή τα νέα μέλη του.
1. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ από Τρίπολη
2. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΣ από Αγ. Θεοδώρους
Κορινθίας
3. ROMEO POSTOLACH από Βραχάτι
4. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ από Αίγιο
5. ΜΑΝΕΤΤΑ ΟΛΓΑ-ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ από Πάτρα και
6. ΠΑΠΑΔΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ από Βλαχιώτη Λακωνίας.

Ο  Σ.Α.Ε.Κ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Ο πρόεδρος και ο γεν. γραμματέας εκπροσωπώντας
τον Σ.Α.Ε.Κ, επισκέφτηκαν την 18/9/2014 αρμόδιους
παράγοντες του εν λόγω υπουργείου, προκειμένου
να συζητηθούν σοβαρά θέματα που αφορούν τον
κλάδο αλλά και την ασφάλεια του πολίτη. Η συνάν-
τηση αυτή συμφωνήθηκε και από τις δύο πλευρές να
επαναληφθεί τάχιστα, ώστε  να δοθεί λίγος χρόνος
να ενημερωθούν οι αρμόδιοι παράγοντες για τις θέ-
σεις του Συνδέσμου, πριν επανέλθουμε στα θέματα
που αφορούν τις δύο πλευρές και  με περισσότερα
στοιχεία.

Ο Σ.Α.Ε.Κ. για πολλοστή φορά, μεταξύ άλλων, θα
διατυπώσει και τα εξής θέματα:

1. Η τελευταία σε ισχύ αστυνομική διάταξη όξυνε
περισσότερο τα προβλήματα στον κλάδο και στην
ασφάλεια του πολίτη από τυχάρπαστους «επαγγελ-
ματίες» που αυτοπροσδιορίζονται κλειθροποιοί.

2. Η άγρα πελατών από τους άνω έχει προκαλέσει
επικίνδυνη αντιπαλότητα μεταξύ τους όταν προσδιο-
ρίζουν ολόκληρες περιοχές σαν φέουδά τους και
συμπλέκονται συχνά για να το κατοχυρώσουν.

3. Η οικονομική κρίση αλλά και ο εξυπνακισμός

λόγω ελλείμματος αστυνομικού ελέγχου, τους επι-
τρέπει  να προσφέρουν υπηρεσίες κλειθροποιίας
χωρίς συγκεκριμένη έδρα καταστήματος διαφημιζό-
μενοι με αυτοκόλλητες κάρτες. Με αυτόν τον τρόπο
εκτός του αθέμιτου ανταγωνισμού με τους νομιμό-
φρονες συναδέλφους, αυτοί και αμφισβητούμενης
τεχνικής κατάρτισης να είναι, αλλά και να φοροδια-
φεύγουν.

4. Εξακολουθεί να είναι σε ισχύ το «άβατο» σε πο-
λυκαταστήματα και δίκτυα εξυπηρέτησης κλειθρο-
ποιίας ή σε «αλυσίδες» καταστημάτων, με ό,τι
συνεπάγεται απ’ αυτό αφού ποτέ στο παρελθόν,
πόσο μάλλον τώρα, δεν ελέχθησαν οι οργανισμοί
αυτοί για την τεχνική τους επάρκεια και την νομική
τους κατοχύρωση. Για παράδειγμα οι εκάστοτε αστυ-
νομικές διατάξεις προβλέπουν την υποχρεωτική ενη-
μέρωση του «βιβλίου συμβάντων»,…  ας μας πουν οι
αρμόδιοι γιατί οι αναφερόμενοι όχι μόνον δεν ενη-
μερώνουν αλλά ούτε καν διαθέτουν αυτό το στοιχείο
την στιγμή που επιβάλλεται από την αστυνομική διά-
ταξη;!!!

Το Δ.Σ.
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ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΑΣΤΗΡΙΚΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ

ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Α ναφέρουμε νέο απαράδεκτο δημοσίευμα εφη-
μερίδας που φανερώνει την ασχετοσύνη του
δημοσιογράφου σε ένα θέμα που μόνο συγ-

γραφέας φανταστικού μυθιστορήματος θα μπορούσε
να συλλάβει. Εκτός και αν οι πηγές αυτού που το δη-
μοσίευσε δεν είναι αξιόπιστες. Όπως και να έχει όμως
την καχυποψία και την ανησυχία την έσπειρε στον κα-
ταναλωτή, με αποτέλεσμα να αναπαράγουν το θέμα
τα κανάλια και τα διάφορα blogs. Ευνόητο ήταν να
παρέμβει ο Σ.Α.Ε.Κ. δια του προέδρου του Σιάμου
Χαράλαμπου για να βάλει το θέμα στις πραγματικές
του διαστάσεις, αφού στην προκειμένη περίπτωση ο
συγγραφέας του άρθρου δεν λειτούργησε αντικειμε-
νικά.

Οι συνάδελφοι που θα διαβάσουν το άρθρο, θα ση-
μειώσουν τις τεχνικές ανακρίβειες και ανάλογα θα τις
σχολιάσουν, γιατί το μοναδικό σημείο του άρθρου που
έχει να κάνει με την πραγματικότητα, είναι το γεγονός
ότι πειραματίζονται και «εκπαιδεύονται» οι κακοποιοί
σε κλειδαριές που προμηθεύονται εύκολα. Το ότι όμως
κατορθώνουν να κάνουν κλειδί και μάλιστα σε νέας τε-
χνολογίας κλειδαριές, με τους τρόπους που αναφέρει
το δημοσίευμα… είναι σκέτο ανέκδοτο!!!

Προς αποκατάσταση της αλήθειας, εμείς οι επαγγελ-
ματίες κλειθροποιοί με τις πιο σύγχρονες τεχνικές γνώ-
σεις πάνω στο αντικείμενο, δηλώνουμε υπεύθυνα ότι
είναι αδύνατη η μεθοδολογία διάρρηξης, όπως περι-
γράφεται από την εν λόγω εφημερίδα και μας προκαλεί
εύλογες απορίες γιατί ο δημοσιογράφος δεν απευθύν-
θηκε στο σωματείο των κλειθροποιών ή έστω σ' έναν
επαγγελματία συνάδελφο, για να ενημερωθεί υπεύ-
θυνα για τις πραγματικές διαστάσεις του προβλήματος,
αλλά προτίμησε να τρομοκρατήσει το καταναλωτικό
κοινό και να μηδενίσει τις πιθανότητες αντιδιαρρηκτικής

ασφάλειας των περιουσιακών μας στοιχείων.!!!!!!
Αυτό είναι το δημοσίευμα της Espresso το οποίο

ήδη έχει αναδημοσιευθεί και σε πολλά blogs.:
«Κι όμως επί της ουσίας δεν υπάρχει απαραβίαστη

πόρτα για τους διαρρήκτες που όπως αποδείχθηκε
έχουν τον τρόπο να ανοίγουν και τους πιο σύγχρονους
μηχανισμούς ασφαλείας κάνοντας τους ιδιοκτήτες των
σπιτιών να χάνουν τον ύπνο τους.

Το τελευταίο περιστατικό έγινε σύμφωνα με την εφη-
μερίδα Espresso στα νότια προάστια της Αθήνας. Μια
νεαρή γυναίκα επέστρεψε σπίτι της μετά από διασκέ-
δαση και είδε με έκπληξη ένα κλειδί πάνω στην κλειδα-
ριά. Αρχικά πίστεψε ότι οι γονείς της είχαν ξεχάσει το
κλειδί το οποίο άνοιγε κανονικά την πόρτα. Δεν ήταν
όμως έτσι. Το κλειδί ήταν ένα αντικλείδι που είχαν κατα-
σκευάσει επί τόπου οι διαρρήκτες, που μπήκαν πιάνον-
τας κυριολεκτικά στον ύπνο τους γονείς της κοπέλας και
άδειασαν το σπίτι.

Εδώ και καιρό έχει σημάνει συναγερμός στην αστυ-
νομία. Όλο και πιο συχνά συλλαμβάνονται διαρρήκτες
που έχουν στην κατοχή τους σύγχρονους μηχανι-
σμούς κλειδαριών. Ποιο είναι το συμπέρασμα; Οι
διαρρήκτες εκπαιδεύονται στη νέα τεχνολογία. Έχον-
τας στην κατοχή τους μια σύγχρονη κλειδαριά κατα-
σκευάζουν ένα κλειδί – πασπαρτού. Όταν φτάνουν
στο διαμέρισμα - στόχο βάζουν το κλειδί που έχουν
κατασκευάσει στην κλειδαριά αφού πρώτα το αλεί-
ψουν με γύψο ή κάποιο άλλο υλικό. Με τον τρόπο
αυτό βλέπουν τις διαφορές και χρησιμοποιώντας λίμα
ή ένα μικρό ηλεκτρικό τρυπάνι κάνουν τις απαραίτητες
τροποποιήσεις και μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα
έχουν ανοίξει την πόρτα... σαν να είναι οι ιδιοκτήτες
του σπιτιού».

Μανδενάκης  Σταύρος

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
ΚΑΤΑ ΜΕΛΩΝ Σ.Α.Ε.Κ.

Σε πρόσφατες συνεδριάσεις το Δ.Σ του Σ.Α.Ε.Κ., ασχολήθηκε
με καταγγελίες καταναλωτών εναντίον μελών του σωματείου.
Μετά από έλεγχο του Δ.Σ. απεδείχθη ότι επρόκειτο στις περισ-
σότερες των περιπτώσεων, για παρανοήσεις μεταξύ των μελών
και των καταναλωτών που σαν αφετηρία είχαν την μη συμμόρ-
φωση των συναδέλφων στις παροτρύνσεις του Σωματείου να
προσυμφωνούν την αμοιβή τους, να ταυτοποιούν τον πελάτη
και να κόβουν απόδειξη.

Δ.Σ.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ!!!!!!
Προτρέπουμε τους συναδέλφους 

να επισκέπτονται καθημερινά 
την ιστοσελίδα του Σωματείου

www.saek.gr, για άμεση  
ενημέρωσή τους (σε πρώτο

χρόνο) σε γεγονότα, ανακοινώ-
σεις, τεχνικά θέματα και άλλα εν-

διαφέροντα σχετικά με τον κλάδο.
Η γραμματεία του Σ.Α.Ε.Κ.
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ΑΛΑΛΟΥΜ ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Μ ια σειρά από αστοχίες στην πλήρη ενημέρωση

από το ΠΛΕΓΜΑ («σύμβουλο» του προγράμμα-
τος), αλλαγές συμφωνηθέντων και πληροφό-

ρηση για νέες προϋποθέσεις της τελευταίας στιγμής από
την ΓΣΕΒΕΕ, συνάδελφοι που δεν ήξεραν !!!!!! τι υπέγρα-
φαν, ή δεν έδωσαν την πρέπουσα προσοχή όταν τους ανέ-
λυαν τις προϋποθέσεις συμμετοχής τους στο πρόγραμμα,
ή ακόμα χειρότερα δεν πήραν μέρος σε συγκεντρώσεις για
την πλήρη ενημέρωσή τους,... όπως αναμένονταν δημι-
ούργησαν ένα αλαλούμ στους συναδέλφους σχετικό με την
συνέχεια για την πιστοποίηση αλλά και στις οικονομικές
διαδικασίες που προβλέπονται από το εν λόγω πρό-
γραμμα. Όλα αυτά μαζί ή ξέχωρα κατά περίπτωση, δημι-
ούργησαν μία σύγχυση και δικαιολογημένες διαμαρτυρίες
στο μεγαλύτερο μέρος των συμμετασχόντων στο πρό-
γραμμα πιστοποίησης…

Όμως από αυτές τις διαπιστώσεις (που όλοι έχουν με-
ρίδιο ευθύνης), μέχρι του σημείου ν’ αποκαλούμε «απα-
τεώνες» τους αρμόδιους του ΠΛΕΓΜΑ, υπάρχει μια
πολύ μεγάλη απόσταση από τις πραγματικές διαστάσεις
του θέματος. Γιατί αν είναι απατεώνας ο εν λόγω «σύμ-
βουλος», τότε συμμετοχή στις απατεωνιές έχουν και τα
εκάστοτε Δ.Σ. του Σ.Α.Ε.Κ που τον επέλεξαν και συνερ-
γάστηκαν μαζί του καθώς και η ίδια η ΓΣΕΒΕΕ. Εκτός
και αν κάποιοι θα χαρακτήριζαν τα εν λόγω Δ.Σ. του Συν-
δέσμου σαν άβουλα και άσχετα να διαβουλευτούν σο-
βαρά θέματα του κλάδου. Προσωπική μου γνώμη και
νομίζω των πολλών είναι ότι δεν συμβαίνει ούτε το ένα
ούτε το άλλο. Τα εκάστοτε Δ.Σ. απαρτίζονται από συνα-
δέλφους που χωρίς κανένα οικονομικό όφελος προσφέ-
ρουν υπηρεσίες στους συναδέλφους του κλάδου, με
κόστος πολλές φορές στα οικονομικά τους συμφέροντα
και στις κοινωνικές τους υποχρεώσεις. Από την άλλη
μπορεί κανείς να είναι απογοητευμένος ακόμη και εξα-
γριωμένος με τις μεθοδεύσεις του ΠΛΕΓΜΑ, να το κατη-
γορήσει για έλλειμμα υπευθυνότητας, για ερασιτεχνισμό,
ακόμα και για ενδεχόμενο δόλο, αλλά το να συμπεραί-
νουμε ότι πρόκειται για φωλιά απατεώνων… αυτό από
ό,τι τουλάχιστον γνωρίζω, όχι μόνον δεν υιοθετείται από
το Δ.Σ. του Σ.Α.Ε.Κ, αλλά το καταδικάζει.

Αλλά τι ήταν αυτό που προκάλεσε την δικαιολογημένη
έκρηξη των συναδέλφων; Με απλά λόγια (που αφορούν
τις περισσότερες των περιπτώσεων), από το ΕΣΠΑ
υπήρξε μια επιχορηγία για πρόγραμμα μαθημάτων με
σκοπό την πιστοποίηση επαγγελμάτων. Σε αυτό το πρό-
γραμμα είχε συμμετοχή και ο Σ.Α.Ε.Κ, που για να πάρεις
μέρος χρειάζονται κάποιες προϋποθέσεις. Στις προϋπο-
θέσεις αυτές προβλέπονταν ότι οι συμμετέχοντες θα έβλε-
παν στις καταθέσεις τους μία πρώτη δόση επιχορήγησης
χρημάτων (δηλαδή το 80% της όλης επιχορήγησης), που
αφορούσαν το πρόγραμμα, αλλά αυτά τα χρήματα μόλις
τα λάβαιναν έπρεπε να τα μεταφέρουν σε λογαριασμούς

του ΠΛΕΓΜΑ και της ΓΣΕΒΕΕ προκειμένου να αποζημιω-
θούν οι δύο αυτοί θεσμικοί παράγοντες, για τα έξοδα
πραγματοποίησης του προγράμματος. Ως εδώ όλα κυ-
λούν ομαλά γιατί είναι προβλεπόμενες αυτές οι κινήσεις.
Στην δεύτερη δόση όμως (το υπόλοιπο 20%), δεν είχαν
επαρκώς ενημερωθεί οι συνάδελφοι ότι το ποσόν αυτής
της δόσης  θα το διέθεταν από τον προσωπικό τους λο-
γαριασμό και το οποίο ποσόν στην συνέχεια θα το εισέ-
πρατταν  εάν και εφόσον  το πρόγραμμα θα είχε το τέλος
το οποίο προβλέπονταν από την σύμβαση. Ορισμένοι
γνώριζαν αυτή την διαδικασία, αλλά με την εκτίμηση ότι
είχαν να λάβουν ένα ποσόν επιχορήγησης (επειδή συμ-
μετείχαν στο πρόγραμμα), το ποσόν αυτό θα συμψηφιζό-
ταν με αυτή τους την υποχρέωση (την καταβολή του 20%)
και η διαφορά υποχρέωσής τους θα ήταν ένα ελάχιστο
ποσόν.  Οι περισσότεροι όμως εξεπλάγησαν όταν ενημε-
ρώθηκαν ότι εάν δεν προπληρώσουν (έστω με την μορφή
δανεισμού) το υπόλοιπο 20% μία από τις συνέπειες είναι
ότι χάνουν το προνόμιο της ολοκλήρωσης του προγράμ-
ματος, δηλαδή της πιστοποίησης.

Το 20% λοιπόν που γύρευε πότε θα εισπραχθεί σε συν-
δυασμό με την μη πλήρη σχετική  ενημέρωσή τους, έφερε
στο προσκήνιο την γλαφυρή εικόνα της ανευθυνότητας και
τις κατεστημένες γραφειοκρατικές διαδικασίες που πληρώ-
νει πάντα ο απλός πολίτης και προκάλεσε τις έντονες αντι-
δράσεις της πλειοψηφίας των συναδέλφων που είχαν
συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Αυτό που απομένει είναι η άμεση δραστική παρέμβαση
του Δ.Σ. για να λυθεί το εν λόγω πρόβλημα που προ-
έκυψε, αλλά και για άλλα επί μέρους παρόμοια θέματα
προκειμένου να υλοποιηθεί επί τέλους ο αντικειμενικός
σκοπός αυτού του εγχειρήματος που είναι η αρχή για τους
πρώτους πιστοποιημένους κλειθροποιούς.

Πληροφορούμαι ότι για τον σκοπό αυτό έχει ορισθεί το
μέλος του Δ.Σ. Κουρτέσης Νίκος να έρχεται σ’ επαφή και
να ενημερώνει σχετικά κάθε συνάδελφο. 
Τηλ: 6937565965. 

Μανδενάκης  Σταύρος

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος η κοπή της πίτας
για το 2015 και ο χορός του Συλλόγου θα πραγμα-
τοποιηθεί στις 7-2-2015, ημέρα Σάββατο στην τα-
βέρνα «Μπάρμπα Λάζαρος», η οποία βρίσκεται
επί της οδού Ζησιμοπούλου 24 Α στο Παλαιό Φά-
ληρο, τηλ. 210 9403003.

Θα χαρούμε πολύ να είσαστε κοντά μας μαζί με
την οικογένειά σας. Δηλώστε έγκαιρα συμμετοχή.

Το Δ.Σ. 
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Συστήματα αυτόματου κλειδώματος, λύσεις και προβλήματα

Οι ηλεκτροπύροι (καθώς και παρεμφερή προϊόντα)
έχουν δώσει πολύ καλές λύσεις στην ανάγκη του μόνιμου
και αυτόματου κλειδώματος σε πολλές περιπτώσεις σαν
μια ευέλικτη και σχετικά οικονομική εφαρμογή.

Όπως κάθε νέα τεχνολογία όμως που δεν έχει δοκιμα-
στεί σε μια ικανή περίοδο χρόνου, χρήζουν ιδιαίτερης
προσοχής στην εφαρμογή τους, ειδικά στις περιπτώσεις
που δεν διαθέτουν παράλληλο σύστημα ξεκλειδώματος,
π.χ κύλινδρο. 

Κάθε υπεύθυνος επαγγελματίας οφείλει να σταθμίσει
προσεκτικά όλες τις παραμέτρους εφαρμογής, λειτουρ-
γίας και χρήσης ώστε να μην βρεθεί εκτεθειμένος ακόμα
δε και κατηγορούμενος για αμέλεια ή άγνοια του αντικει-
μένου σε βαθμό να απειλούνται ανθρώπινες ζωές.

Οι ηλεκτροπύροι συνήθως χρησιμοποιούνται στην έκ-
δοση fail safe (ξεκλείδωμα στη διακοπή ρεύματος) κάτι
όμως που παρακάμπτεται με την τοποθέτηση τροφοδο-
τικού προκειμένου να παραμείνει ασφαλής ο χώρος
ακόμη και κατά την διακοπή ρεύματος.

Εδώ ακριβώς εντοπίζονται κάποιες κρυφές παγίδες. Κυ-
ρίως ως προς την επικοινωνία του συστήματος που δίνει
την εντολή στον ηλεκτροπύρο (τηλεχειρισμός - κάρτα -
μπουτόν κλπ.). Βασικά τα προβλήματα ξεκινούν από το
γεγονός πως για τον ηλεκτροπύρο αρκεί ρεύμα χαμηλό-
τερο των 12 volt για να παραμείνει κλειδωμένος (αρ-
κούν συνήθως 10, 9 και 8 volt) ενώ η πλακέτα του
συστήματος ελέγχου πρόσβασης δεν λειτουργεί τόσο
χαμηλά. 

Χρειάζεται λοιπόν ιδιαίτερη προσοχή στον τύπο της
μπαταρίας και την ποιότητά της αλλά και γενικότερα του
τροφοδοτικού καθώς ένα μη σταθεροποιημένο ή καλής
ποιότητας τροφοδοτικό μετά από κάποιες ώρες, ή μέρες
λειτουργίας ενδέχεται να έχει απώλειες με αποτέλεσμα
η τάση που τροφοδοτεί την πλακέτα ελέγχου να μειωθεί
τόσο ώστε η πλακέτα να αδυνατεί να δώσει εντολή ξε-
κλειδώματος αλλά ο ηλεκτροπύρος να παραμένει κλει-
δωμένος καθώς το μειωμένης ισχύος ρεύμα του είναι
αρκετό. 

Αφετέρου στην περίπτωση χρήσης μπαταρίας για την
αδιάλειπτη παροχή ρεύματος το πρόβλημα παρουσιάζε-
ται σε πολύωρη διακοπή ρεύματος οπότε η τάση της μπα-
ταρίας πέφτει και πάλι στα επίπεδα που προανέφερα ή
στην εξασθένιση της μπαταρίας ή την κακή της ποιότητα
που σημαίνει γρήγορη ακόμη και άμεση πτώση τάσης στις
μικρής διάρκειας διακοπές ρεύματος.

Επιτακτική όπως καταλαβαίνουμε η χρήση τροφοδοτι-
κού και μπαταρίας πολύ καλής ποιότητας και προδιαγρα-
φών, καθώς και τακτικός έλεγχος και αντικατάσταση της

μπαταρίας (έλεγχος κάθε χρόνο, αντικατάσταση κάθε 2
χρόνια). 

Το πρόβλημα μπορεί να εξελιχθεί σε σοβαρότατο σε
περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και σε χώρους συγκέν-
τρωσης κοινού.

Αποφάσισα να επισημάνω το ζήτημα ύστερα από προ-
σωπική εμπειρία που μου παρουσιάστηκε και στις δυο
περιπτώσεις που προανέφερα. 

1η)  Κακής ποιότητας τροφοδοτικό που τοποθετήθηκε
λόγω μείωσης του κόστους απώλεσε το 25% της ισχύος
του μετά από 24 ώρες λειτουργίας,  ευτυχώς ήταν κατά-
στημα και δεν βρίσκονταν άνθρωποι μέσα. Ο ηλεκτροπί-
ρος δεν ξεκλείδωνε με το τηλεχειριστήριο.

2η) Σε μονοκατοικία ύστερα από προγραμματισμένη
διακοπή ρεύματος της ΔΕΗ η μπαταρία έχασε σημαντικό
μέρος της ισχύος της με αποτέλεσμα ο ηλεκτροπύρος να
μην ξεκλειδώνει ούτε με τον τηλεχειρισμό αλλά ούτε και
με το εσωτερικό μπουτόν! Επικράτησε πανικός καθώς
επρόκειτο για μητέρα με νήπιο που έπρεπε να πάει σε
γιατρό, ευτυχώς μπόρεσε να ακολουθήσει τις οδηγίες
αποσύνδεσης της μπαταρίας, εργασία για την οποία χρει-
άστηκε χρήση σκάλας, κατσαβίδι και κάποια δεξιότητα
που δεν μπορεί να είναι πάντα εφικτή ειδικά για ηλικιω-
μένα άτομα, παιδιά ή ΑΜΕΑ ή περιπτώσεις πανικού.

Προκειμένου να αποφευχθούν μελλοντικά δυσάρεστες
καταστάσεις προτείνω:

1) οι κατασκευαστές των συστημάτων πρέπει να ρυθμί-
σουν τις τάσεις του ρεύματος στην κεντρική μονάδα με
τέτοιο τρόπο ώστε ο ηλεκτροπύρος να απασφαλίζει πριν
σταματήσει να λειτουργεί ο τηλεχειρισμός ή οι υπόλοιπες
εντολές εξόδου.

2) μέχρι τότε, οι καταναλωτές πρέπει να ενημερώνονται
λεπτομερώς ακόμη και γραπτώς και βάζοντας την υπο-
γραφή τους, για την ευθύνη να ελέγχουν και να αντικαθι-
στούν την μπαταρία του συστήματος. Οι εγκαταστάτες
καλό θα ήταν να κρατούν αρχείο με τα συστήματα που
έχουν εγκαταστήσει και να ειδοποιούν για την ανάγκη
ελέγχου ή αντικατάστασης. Ίσως μια λύση είναι και μπα-
ταρίες βαθιάς εκφόρτωσης με σημαντικά μεγαλύτερο κό-
στος βέβαια.

Προσοχή, συνέπεια, επαγγελματισμός, καλή ενημέ-
ρωση και συνεργασία με βοήθειες από τους πιο ειδικούς
στο αντικείμενο και τους αντιπροσώπους - προμηθευτές,
μπορούν να καλύψουν επαρκώς τις ανάγκες του επαγγέλ-
ματος για τις νέες τεχνολογίες.

Φιλικά,
Κώστας Χατζηπαρασκευάς

ΤΤΕΕ ΧΧ ΝΝ ΙΙ ΚΚ ΑΑ   ΘΘ ΕΕ ΜΜ ΑΑΤΤΑΑ
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Ο 3D ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

Αλιεύσαμε από το «Βήμα» δημοσίευση που αναπαράγεται
εδώ και αρκετό καιρό και έχει σαν θέμα τις δυνατότητες της πρό-
σφατης ευρεσιτεχνίας που είναι γνωστή ως ο «τρισδιάστατος
εκτυπωτής». Ο τίτλος και το σχετικό άρθρο είναι:

Μήπως αυτό το κλειδί που κατασκευάζεται με τη χρήση ενός
3D εκτυπωτή απειλεί την ασφάλειά μας;

3D ΚΛΕΙΔΙ-ΠΑΣΠΑΡΤΟΥ

Το κλειδί δημιουργήθηκε από ένα ζευγάρι μηχανικών, οι οποίοι
ανέπτυξαν για πρώτη φορά ένα λογισμικό που ονομάζεται Photo
bump, το οποίο δημιουργεί το απαραίτητο αρχείο 3D για ένα
κλειδί-πασπαρτού, χρησιμοποιώντας μια φωτογραφία από μια
κλειδαριά και μερικά κομμάτια προσβάσιμων πληροφοριών.

Αν και οι μηχανικοί δεν έχουν την πρόθεση να κάνουν γνωστό
το λογισμικό, τίθεται ζήτημα του πόσο εύκολα μπορούν πλέον να
αχρηστευτούν όλες οι κλειδαριές…(αναρωτιέται ο αρθρογρά-
φος).

Όμως το τι είναι ακριβώς αυτή η τρισδιάστατη εκτύπωση, μας
πληροφορεί η «Βικιπαίδεια»:

Η τρισδιάστατη εκτύπωση (3D printing) είναι μια μέθοδος προ-
σθετικής κατασκευής στην οποία κατασκευάζονται αντικείμενα
μέσω της διαδοχικής πρόσθεσης επάλληλων στρώσεων υλικού.
Στη τρισδιάστατη εκτύπωση μπορούν να χρησιμοποιηθούν διά-
φοροι τύποι υλικού, κυρίως κεραμικά και πολυμερή. Σε σύγκριση
με άλλες τεχνολογίες και εξοπλισμό προσθετικής κατασκευής, οι
τρισδιάστατοι εκτυπωτές είναι συνήθως ταχύτεροι, φθηνότεροι
και ευκολότεροι στη χρήση. Οι τρισδιάστατοι εκτυπωτές χρησι-
μοποιούνται κυρίως για την κατασκευή φυσικών μοντέλων και

πρωτοτύπων από σχεδιαστές, μηχανικούς και ομάδες ανάπτυξης
νέων προϊόντων, έχουν τη δυνατότητα να εκτυπώνουν μέρη και
εξαρτήματα από διάφορα υλικά, με διαφορετικές μηχανικές και
φυσικές ιδιότητες και συχνά σε μια ενιαία διαδικασία κατα-
σκευής. Η νέα τεχνολογία διαχείρισης και μετακίνησης υλικών
(ως έχουν ή με αναπαραγωγή τους), ονομάζεται (ψηφιακό) Mat-
terNet, κατά αναλογία της τεχνολογίας  του διαδικτύου (internet),
που επιτρέπει την διαχείριση και μεταφορά των πληροφοριών
(κειμένων, σταθερών ή κινούμενων εικόνων και ήχου).

Tρισδιάστατος εκτυπωτής (MakerBot) 
που βρίσκεται στον χώρο του hackerspace.gr

(Ελληνες ηλεκτρονικοί)
Ο σχολιασμός μας σε αυτή την περίπτωση έχει να κάνει με τις

πραγματικές δυνατότητες αυτής της σπουδαίας εφεύρεσης, το
μέλλον του κλειδιού το οποίο σιγά σιγά καταργείται και αντικα-
θίστανται από άλλα μέσα (βιομετρικά κυρίως) και κατ’ επέκταση
την αναβάθμιση του περιεχομένου των τεχνικών δυνατοτήτων
του κλειδαρά του μέλλοντος.

Η συντακτική επιτροπή

Η ομάδα έρευνας και τεχνογνωσίας του Σ.Α.Ε.Κ. πάντα υποστή-
ριζε την πρόταση για αγορά γραφείων, συνεπώς και εξοπλισμένου
χώρου έρευνας. Ευελπιστούμε στο εγγύς μέλλον αυτό να γίνει
πραγματικότητα.

Για την ώρα η έρευνα γίνεται στα μαγαζιά μας συνήθως με πλημ-
μελή εξοπλισμό καταστρέφοντας καινούργιες κλειδαριές και  με
μοναδικό όπλο την όρεξη για νέα επιτεύγματα στην δουλειά μας.

Αυτή την φορά καταφέραμε να αναβαθμίσουμε την διάρρηξη
της Esety omega από καταστροφική σε ημικαταστροφική, για να
γίνω πιο σαφής, εάν ο πελάτης έχει κλειδί μέσα στο σπίτι, μετά
την διάρρηξη, η κλειδαριά μπορεί να λειτουργήσει, επίσης ο χρό-
νος μειώθηκε περίπου στο ¼ του αρχικού χρόνου διάρρηξης.

Η φιλοσοφία αυτού του τρόπου βασίζεται στην σχέση μετάδο-
σης κίνησης στο γραναζοκιβώτιο της κλειδαριάς (καρδιά). 

Σε ό,τι αφορά τα τεχνικά σεμινάρια & την Esety, γνωρίζουμε τις
έντονες αντιδράσεις που υπάρχουν με το επιχείρημα ότι δεν πρέ-
πει να μειώνουμε την αξιοπιστία μίας κλειδαριάς που ακόμη δίνει

μεροκάματο σε πολλούς συναδέλφους!!! (ίσως κάπου υπάρχει &
ένα δίκιο).

Βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η έρευνα είναι αναφαίρετο
δικαίωμα όλων μας και όχι μόνο κάποιας επιτροπής…

Ιατρού Δημήτρης 

ESETY OMEGA & ΕΡΕΥΝΑ
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Ιδού ένα ακόμη αποτέλεσμα, κύριοι
αρμόδιοι, με τις απερίσκεπτες «διατά-
ξεις» σας, που δεν προστατεύουν το

καταναλωτικό κοινό από αυτοπροσδιο-
ριζόμενους επαγγελματίες, εν προκει-
μένω κλειδαράδες.

Λάβαμε και αναδημοσιεύουμε αυτού-
σια σχετική  καταγγελία:
ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ. ΕΧΤΕΣ  ΚΛΕΙΔΩ-
ΘΗΚΑ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ. ΠΗΡΑ ΕΝΑ
ΚΛΕΙΔΑΡΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ. ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ «ΚΛΕΙΔΟΚΡΑΤΟΡΑΣ»
ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΙΣΚΕΔΑΚΗΣ. ΓΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΟ
ΑΛΗΘΕΣ ΣΑΣ ΑΠΟΣΤΕΛΛΩ ΚΑΙ ΦΩΤΟ-
ΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙ-
ΧΕΙΑ ΤΟΥ. Ο ΚΥΡΙΟΣ ΑΥΤΟΣ ΜΟΥ ΕΙΠΕ
ΟΤΙ Ο ΜΟΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΝΑ ΑΝΟΙΧΤΕΙ Η
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗ
ΠΟΡΤΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ. ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕ-
ΡΩΣΩ ΟΤΙ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΧΕΙ
ΒΑΛΕΙ Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥ-
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΙ
ΣΕΙΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Α΄ ΚΛΑΣΗΣ ΠΟΡ-
ΤΕΣ. ΜΕ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΕ ΟΤΙ ΟΠΟΙΟΝ
ΚΑΙ ΝΑ ΕΦΕΡΝΑ ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο
ΜΟΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΝΑ ΜΠΩ ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ.
ΕΠΕΙΤΑ ΜΟΥ ΕΙΠΕ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ
ΠΑΕΙ ΣΤΑ ΕΞΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΟΥ
ΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΜΟΝΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΠΟΥ
ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΑΥΤΗ ΑΞΙΑΣ
360.00 ΕΥΡΩ. ΑΦΟΥ ΑΡΝΗΘΗΚΑ ΝΑ
ΜΟΥ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙ ΑΝΟΙΞΕ ΤΗΝ
ΠΟΡΤΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 2.00 ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ. ΕΝΗΜΕ-

ΡΩΣΤΕ ΜΕ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΑΥΤΗ
ΕΙΝΑΙ Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΜΟΥ ΠΑ-
ΡΕΙΧΕ ΟΠΟΙΟΣ ΚΛΕΙΔΑΡΑΣ ΚΑΙ ΝΑ
ΕΡΧΟΤΑΝΕ; 
ΚΑΙ ΑΝ ΟΧΙ ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΓΙ’
ΑΥΤΟ;
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ
ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΑΣ.

Κατά πώς φαίνεται εμείς οι αναγνωρι-
σμένοι επαγγελματίες κλειθροποιοί εκτός
των διαρρηκτών, έχουμε ν' αντιμετωπί-
σουμε και "συναδέλφους" κλειδαράδες
"γιαλαντζί".
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Προς την κυρία καταγγέλ-
λουσα: Θα πρέπει να έχετε ενημερωθεί
για τις επανειλημμένες συμβουλές του
Σ.Α.Ε.Κ προς τους καταναλωτές, να προ-
τιμάτε επαγγελματίες κλειθροποιούς του
εν λόγω Σωματείου. Ο εν λόγω «συνά-
δελφος» δεν ανήκει στο δυναμικό του
Σωματείου και η αντίδρασή μας φτάνει

μέχρι του σημείου να δημοσιεύσουμε και
να καταγγείλουμε το «κατόρθωμά» του
προς κάθε κατεύθυνση.

Το Δ.Σ.

ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΜΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΕΙ ΑΠ’ ΑΥΤΟΥΣ…….; 

ΣΑΧΤΟΥΡΗ 27, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΤΗΛ:2104530003
E-mail: info@raptopouloskeys.gr,
website: www.raptopouloskeys.gr

ΤΟ ΠΡΩΤΟ

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!

POINT

ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΖΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Καλή ΧρονιάΚαλή Χρονιά

Καμαρώστε επαγγελματισμό (!!!!!) 
«κλειδαρά»


