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

9Ο ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΕΙΘΡΟΠΟΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Σ ας κάνουμε γνωστόν ότι στις 25 και 26 Απριλίου 2015,
ο Σ.Α.Ε.Κ πραγματοποιεί το 9ο Πανελλαδικό Συνέδριο
των κλειθροποιών της Επικράτειας, με ταυτόχρονη

παράδοση μαθημάτων, (σεμιναρίων). Η καθιερωμένη κατ’
έτος αυτή εκδήλωση θα διεξαχθεί στο ξενοδοχείο Congo

Palace Hotel στη Γλυφάδα (Λ. Ποσειδώνος 81 Α Γλυφάδα).
Όσοι συνάδελφοι- συναδέλφισσες επιθυμούν να συμμετά-
σχουν, παρακαλούνται   όπως δηλώσουν συμμετοχή έως τις
24 Απριλίου, στην γραμματεία του Συνδέσμου. Τούτο ισχύει
και για τα μέλη του Σ.Α.Ε.Κ.

25 & 26 Απριλίου 2015ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1. Ηλικία 18 ετών και άνω
2. Αστυνομική ταυτότητα ή ταυτότητα μέλους.
3. Αποδεικτικό κυριότητας καταστήματος, (αντίγραφο τιμολο-
γίου, ή άλλο επίσημο έγγραφο που να αποδεικνύει την κυριό-
τητα 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€ κατά την είσοδο για τους συναδέλφους
της επαρχίας (μη μέλη του ΚΛΕΙ.ΔΙ.),
- 100€ για τα μέλη ΚΛΕΙ.ΔΙ. και τους βοηθούς των μελών ΚΛΕΙ.ΔΙ.,
- 200€ 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 1o εξάμηνο του 2015.
6. Αντιπρόσωποι συναδέλφων και βοηθοί μπορούν να συμ-
μετάσχουν 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.
7. Για τα μέλη ΚΛΕΙ.ΔΙ. που είναι και παράλληλα μέλη ΣΑΚ-
ΔΕΠ, το κόστος συμμετοχής στο συνέδριο είναι 50€ (εφόσον
είναι ταμειακώς εντάξει και στον ΣΑΚΔΕΠ και στο ΚΛΕΙ.ΔΙ.).

Το Δ.Σ.



L O C K S M I T H S N E W S2
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Οι εκθέτες που θα συμμετάσχουν 

(με αλφαβητική σειρά) είναι οι εξής:

08.30 ΚΑΦΕΣ

09:30 Έναρξη 
Συνεδρίου

10:00 1ο ΜΑΘΗΜΑ

12:00 Διάλειμμα

13:00 2ο ΜΑΘΗΜΑ 

15:00 Διάλειμμα 

17:00 Oμιλία 
από Assa

17:30 3ο ΜΑΘΗΜΑ 

19:30 4ο ΜΑΘΗΜΑ 

Ταυτοποίηση 
εισερχομένων

Διάρρηξη 
Χρηματοκιβωτίων

Καφές και επίσκεψη
στα περίπτερα

Μηχανισμός 
Κλεισίματος Θυρών

Φαγητό και 
επίσκεψη 

στα περίπτερα

Κλειδαριές Αυτοκινή-
των - Διαρρήξεις - 

immobilizer

Δέκτες τηλεχειρισμού -
Τηλεχειριστήρια

Σάββατο 25/4/2015:

Κυριακή 26/4/2015:

08.30 ΚΑΦΕΣ Ταυτοποίηση 
εισερχομένων

09:30

10:00 1ο ΜΑΘΗΜΑ Access Control
και εφαρμογές

12:00 Διάλειμμα Καφές και επίσκεψη
στα περίπτερα

13:00 2ο ΜΑΘΗΜΑ Θωρακισμένες 
Πόρτες - Διαρρήξεις

15:00 Κλείσιμο 
συνεδρίου

Κλήρωση δώρων -
απονομή βεβαιώσεων

17:00 Λήξη 
Συνεδρίου 

Ενημέρωση για νέο Πρόγραμμα 
Πιστοποίησης - Ενημέρωση 

για το ΚΛΕΙ.ΔΙ.

PRECISA M Ε.Π.Ε.
ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 15Α, ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ. 210.32.43.000, www.precisa.gr

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΦΩΤΗΣ
Π. ΒΑΣΤΑΝΗ 30 ΜΥΤΙΛΗΝΗ

ΤΗΛ.: 2251055947, www.lesvoskey.gr

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Κ.
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 17, ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ.: 210.74.83.583
www.e-arvanitis.gr

ΒΟΪΒΟΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
ΘΗΒΩΝ 204 & ΛΑΧΑΝΑ 14-19, 

ΑΓ.Ι. ΡΕΝΤΗ
ΤΗΛ.: 210.49.32.387, www.gevy.gr

ΓΕΜΚΑ ΚΑΡΥΔΗΣ Γ. & ΥΙΟΙ Ο.Ε.
ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ 8, ΑΙΓΑΛΑΙΩ

ΤΗΛ.: 210.32.43.000
www.gmka.gr

ΜΑΛΑΠΕΤΣΑΣ
3ων ΙΕΡΑΡΧΩΝ 186, 
ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ

ΤΗΛ.: 210.34.14.328
www.malapetsas.gr

ΠΑΣΒΑΤΗΣ Α.
KONITΣΗΣ 29, ΒΕΡΟΙΑ
ΤΗΛ./FAX: 2331.500.766

www.pasvatis.com

ΠΕΤΚΑΝΙΤΣΑΣ ΣTEΡΙΟΣ
ΔΕΛΦΩΝ 101, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΤΗΛ.: 2310.852.727
www.immokeys.gr

ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
ΣΑΧΤΟΥΡΗ 34, ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΗΛ.: 210.45.37.595
www.raptopouloskeys.gr

Π. ΦΩΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
ΚΕΡΑΜΕΩΝ 11, ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ.: 210.52.22.287
www.fokasp.gr

ΤΡΑΝΟΣ Π.
ΓΟΥΝΑΡΗ 2 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΗΛ.: 210.41.14.141, www.klidopolis.gr

wurth
23 ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΑΘ.- ΛΑΜΙΑΣ
ΤΗΛ.: 800.11.11.300, www.wurth.gr

ΡΟΪΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Λ.ΠΕΝΤΕΛΗΣ 82, ΒΡΙΛΛΗΣΙΑ 15235

ΤΗΛ.: 210.80.43.075
www.roidopoulos-tech.gr

ASSA AB
Formansvagen 11

SE-11743 Stockholm SWEDEN
www.assa.se
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- Την Κυριακή 1η Μαρτίου 2015
πραγματοποιήσαμε έκτακτη Κα-
ταστατική και την Γενική ετήσια
Απολογιστική μας Συνέλευση.

- Ένα από τα άρθρα που προ-
στέθηκαν στο τροποποιημένο
Καταστατικό, αφορά τους συνα-
δέλφους του θεσμού Κλει.Δι, οι
οποίοι στο εξής εντάσσονται ως
ΑΡΩΓΑ μέλη του Σ.Α.Ε.Κ. Ως εκ
τούτου παύει να ισχύει ο προ-
ηγούμενος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ που
ήταν ανηρτημένος στην ιστοσε-
λίδα του Σ.Α.Ε.Κ και αντικαταστά-
θηκε από νέον που αναρτήθηκε
στο ίδιο σημείο και ο οποίος ανα-
φέρεται στο σχετικό 7ο άρθρο του
Εσωτερικού Κανονισμού.
http://www.saek.gr/el/nea/ektakth
enhmerosh synadelfon entag-
menon sto kleidi.html

- Το δεύτερο καθοριστικό ση-
μείο ήταν η πρόταση του Δ.Σ.
για δημιουργία ομάδων από συ-
ναδέλφους που θα ήθελαν να
ανήκουν σε σχηματισμούς που
θα τους χορηγούνται κατ’ ευ-
θείαν από τα εργοστάσια ή
μέσω των αντιπροσώπων τους
προϊόντα με αποκλειστική εκ-
προσώπηση, π.χ. κάποια κλει-
δαριά, αφαλός και τα κλειδιά
του κλπ. Την διαμεσολάβηση
για την επίτευξη του σκοπού
αυτού, προτίθεται να την αναλά-
βει το Δ.Σ. του Σ.Α.Ε.Κ. Ήδη ορι-
σμένοι συνάδελφοι εξεδήλωσαν
σχετικό ενδιαφέρον. Περισσότε-
ρες λεπτομέρειες στη γραμμα-
τεία του ΣΑΕΚ (καθημερινά
10:00-14:00, 210 3300006).

- Επίσης εγκρίθηκαν οι πιο
κάτω αναφερόμενες μεταβολές
σε συναδέλφους:
Γράφτηκαν ως νέα μέλη του
Σ.Α.Ε.Κ οι: 
1) Κατσάρας Φ. 

2) Γεωργιάδης Α. 
3) Παπαναστασίου Δημήτριος
Επανεγράφτηκαν οι:
1) Καλαφατάς Βασίλειος 
2) Λάσδας Επαμεινώνδας
Διαγράφτηκαν για διαφόρους
λόγους οι: 
1) Μοσχόπουλος Γεώργιος 
2) Νικολοπούλου Β.  
3) Ταμπαξής Α. 
4) Σωτηροπούλου Σ.
5) Γεωργούδης Εμαν.
6) Δρακάκης Γ.
7) Ποιμενίδου Παρ.
Γράφτηκαν ως νέα μέλη του
Κλει.Δι οι: 
1) Δανάλης Λεωνίδας 
2) Κυριλλής Γεώργιος 
3) Τατσιούλης Νικόλαος 
4) Μανδακάκης Στυλιανός
5) Ευσταθίου Ευγένιος
6) Δάσκου Ελένη
7) Κοντουδιός Νικόλαος
8) Μαυρόπουλος Στέφανος
9) Νικηφοράκης Δράκος
10) Αποστολίδης Γεώργιος
11) Πεφάνης Πέτρος
12) POSTOLACHE ROMEO
Διαγράφτηκαν από μέλη του
Κλει.Δι οι:
1) Αγγελόπουλος Αριστείδης 
2) Αναστασιάδης Ανδρ. 
3) Ξυδής Παύλος
4) Δημάκης Αλεξ. 
5) Πετράκης Πέτρος
6) Λύτινας Παντελής
7) Νούλας Αλέξανδρ. 

8) Νταλής Θεοφάνης
9) Παπαδόπουλος Νικ. 
10) Σκόνδρας Νικ.

- Την ίδια ημέρα έγινε και η
έκτακτη Καταστατική Συνέλευση
του Συνδέσμου. Σε αυτήν εγκρί-
θηκαν οι σχετικές τροποποι-
ήσεις του Καταστατικού και του
Εσωτερικού Κανονισμού του
Σ.Α.Ε.Κ, έτσι όπως είχαν προτα-
θεί από το Δ.Σ. και είχε εξασφα-
λισθεί η νομική τους ισχύ.

- Στους συμμετέχοντες στις πιο
πάνω Γενικές μας συνελεύσεις,
μοιράσθηκε ΔΩΡΕΑΝ η νέα έκ-
δοση του Σ.Α.Ε.Κ, το βιβλίο ΒΙΟ-
ΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ.

- Το Δ.Σ. συμβάλλοντας στην
προοπτική του κλάδου για την
πραγματική ΚΑΤΟΧYΡΩΣΗ του
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ, προέβει σε
σχετικές συναντήσεις με αρμόδι-
ους παράγοντες. Αυτές οι ενέρ-
γειες γίνονται βάσει του
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜ-
ΜΑΤΟΣ και θα ενταθούν στις
επόμενες μέρες ώστε να προκύ-
ψει επιτέλους, μία αποδεκτή
λύση σε αυτό το δίκαιο αίτημα.

- Όπως ανακοινώθηκε, μία
καινούρια έκδοση του Σ.Α.Ε.Κ,
είναι προς έκδοση και θα διανε-
μηθεί στα μέλη και στα αρωγά
μέλη δωρεάν. Το βιβλίο επιγρά-
φεται ως «ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΚΑΙ Η
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ».

Από την γραμματεία

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Με απόφαση της πρόσφατης Γενικής Συνέλευσης, προστέθηκε άρθρο 

στο καταστατικό του Σ.Α.Ε.Κ, που προβλέπει διαγραφή μέλους που σε δύο 
συνεχείς γενικές Συνελεύσεις απουσίαζε αδικαιολόγητα...
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ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ ΓΡΑΦΕΙΑ

Σε ένα τριπλάσιο, από τα προηγούμενα γρα-
φεία, χώρο μεταφέρθηκε η έδρα του Σ.Α.Ε.Κ.!!!

Πρόκειται για ένα πιο λειτουργικό χώρο που
βρίσκεται πολύ κοντά στα προηγούμενα γρα-
φεία του συνδέσμου. Το Δ.Σ. είναι διατεθειμένο
να δημιουργήσει χώρους για την εξυπηρέτηση
των συναδέλφων μελών του Συνδέσμου με μα-
θήματα εξειδίκευσης, βιβλιοθήκη, έκθεση σχετι-
κών με το επάγγελμα αντικειμένων κ.ά.

Όλες οι πρακτικές εργασίες μετεγκατάστασης,
γίνηκαν με προσωπική εργασία από τα μέλη του

Δ.Σ., βαψίματα, ηλεκτρικές εργασίες, θωρακι-
σμένη πόρτα εισόδου, συναγερμός, μεταφορικά,
air condition, καρέκλες με αναλόγιο και τόσα
άλλα.
Η νέα πλήρης διεύθυνση του Σ.Α.Ε.Κ είναι η εξής: 

Οδός Αριστοτέλους αρ. 11-15, Αθήνα 
στον 1ο όροφο Τ.Κ: 10432

Επικοινωνία: 
τηλ.: 210 3300006 - fax: 210 3300981

E-mail: saek@acsmi.gr - www.saek.gr

Αγαπητοί Συνάδελφοι
- Σχετικά με το πρόγραμμα κατάρτισης επαγγελματιών

κλειθροποιών, που δραστηριοποιούνται στην Πελοπόν-
νησο και είναι μέλη του Σ.Α.Κ.Δ.Ε.Π. είναι έτοιμο το Α'
γκρούπ συναδέλφων να ξεκινήσει τα μαθήματα.
Τα μαθήματα είναι συνολικής διάρκειας 100 ωρών και θα

γίνουν στην πόλη της Τρίπολης.
Οι ημέρες διεξαγωγής των μαθημάτων θα είναι: Δευτέρα-

Τετάρτη-Σάββατο. Για το ωράριο των μαθημάτων θα υπάρ-
ξει σχετική ανακοίνωση.

Με το πέρας των μαθημάτων του Α' γκρούπ θα ξεκινή-
σουν τα μαθήματα του Β' γκρούπ που θα γίνουν στην
πόλη της Πάτρας.
Θα υπάρξει δε οικονομική επιχορήγηση σε αυτούς που
ανελλιπώς θα παρακολουθήσουν τα μαθήματα.
-Ο ΣΑΚΔΕΠ με σκοπό την επιμόρφωση και την ενίσχυση

των μελών του, αποφασίζει ότι τα ταμειακώς εντάξει μέλη
του και ταμειακώς εντάξει μέλη του ΚΛΕΙ.ΔΙ., θα μπορούν
αν συμμετάσχουν στο 9ο Πανελλαδικό Συνέδριο χωρίς
καμία επιβάρυνση. Τα 50€ που αντιστοιχούν σε κάθε
μέλος, θα τους τα χορηγήσει ο ΣΑΚΔΕΠ.
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ: Αυτό ισχύει μόνο για τα μέλη ΣΑΚΔΕΠ
που είναι και μέλη ΚΛΕΙ.ΔΙ. Η παραπάνω απόφαση δεν
ισχύει για μέλη του ΚΛΕΙ.ΔΙ. που είναι και παράλληλα μέλη
ΣΑΚΔΕΠ, τα οποία οφείλουν συνδρομές προηγούμενων
ετών στο ΚΛΕΙ.ΔΙ.
-Ο Κ. Σταματίου Κων/νος εκλέχτηκε στο Δ.Σ. της Δευτερο-
βάθμιας οργάνωσης Ο.Ε.Β.Ε. Κορινθίας στις εκλογές που
έγιναν στις 22/03/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Σ.Α.Κ.Δ.Ε.Π
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Καλωσορίζουμε τα νέα μέλη του ΣΑΕΚ: 
1. Μπαρούτη Ιωάννα - 2. Νικολόπουλο Νικόλαο - 3. Σαρκιτζίδη Μάξιμο

Τα νέα του ΣΑΚΔΕΠ

Σας ενημερώνουμε ότι στην πρόσφατη
(1/3/2015) Καταστατική Συνέλευση του
Σ.Α.Ε.Κ, άλλαξε ο κανονισμός που αφο-
ρούσε τους ενταγμένους στο Κλει.Δι συ-
ναδέλφους της επαρχίας.

Συγκεκριμένα στο εξής οι ενταγμένοι
στο Κλει.Δι συνάδελφοι, ορίζονται ως
ΑΡΩΓΑ ΜΕΛΗ του Σ.Α.Ε.Κ ενταγμένα
στον θεσμό του Κλει.Δι.

Δικαίωμα αυτού του προνομίου έχουν
ΜΟΝΟΝ οι συνάδελφοι της επαρχίας των
οποίων δεν υπάρχει εκλεγμένο σωματείο
κλειθροποιών στην περιφέρειά τους. Για
παράδειγμα, όσοι συνάδελφοι δεν είναι

γραμμένοι στο σωματείο Σ.Α.Κ.ΔΕ.Π και
υπάγονται στην περιφέρεια που καλύπτει
καταστατικά το εν λόγω σωματείο, δεν
μπορούν να είναι ενταγμένοι στο Κλει.Δι.

Υπενθυμίζουμε ότι ο θεσμός του Κλει.Δι
δημιουργήθηκε για τους λόγους που ανα-
φέρονται στον κανονισμό και αφορούν
συναδέλφους που δεν είναι υπαγμένοι σε
σωματεία.

Προνόμια ενταγμένων στο Κλει.Δι,
μπορούν με αποφάσεις των εκάστοτε
Διοικητικών Συμβουλίων του Σ.Α.Ε.Κ,
να παρέχονται και σε συναδέλφους
μέλη άλλων σχετικών σωματείων.

Ο νέος κανονισμός έχει αναρτηθεί
στην ιστοσελίδα του Σ.Α.Ε.Κ και συμ-
βουλεύουμε προς κάθε ενδιαφερό-
μενο, να την αντιγράψει, η δε ισχύς του
ορίζεται από την επομένη της έγκρισης
του τροποποιημένου Εσωτερικού Κα-
νονισμού του Σ.Α.Ε.Κ (2/3/2015).

Υ.Γ. Συνάδελφοι από την επαρχία
που διαφοροποιούνται από τον εν λόγω
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ, να ενημερώσουν σχε-
τικά την γραμματεία του Σ.Α.Ε.Κ.

Το Δ.Σ. του Σ.Α.Ε.Κ.

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Κλει.Δι.









Είχα την τύχη να την γνωρίσω κοπελίτσα ακόμη, όταν
εντάσσονταν μετά τις σπουδές της στο δυναμικό της
επιχείρησης του κυρ Φώτη, του πατέρα της.

Γρήγορα εξελίχθηκε σε μια δυναμική, με πρωτοπο-
ριακές ιδέες και με σωστό επαγγελματισμό, γυναίκα.

Η κακιά αρρώστια μας έχει στερήσει και άλλους συ-
ναδέλφους που άφησαν πίσω τους δυσαναπλήρωτο
κενό και στους δικούς τους. Όμως στην προκειμένη
περίπτωση το κενό αυτό εκτός από τους δικούς της θ’
αρχίσει να φαίνεται και στον ίδιο τον Σ.Α.Ε.Κ και εξη-
γούμαι.

Η Ρούλα ανήκει σε κείνους που μαζί με τον αδελφό
της τον Κώστα, υποστήριξαν με θέρμη την επανασύ-
σταση του Σωματείου. Αυτή ήταν που συμμετείχε και
«γέμιζε» με συναδέλφους όλες τις εκδηλώσεις του
Σ.Α.Ε.Κ. Η Ρούλα ήταν αυτή που αφουγκραζόταν κά-

ποια ανθρώπινη ανάγκη συναδέλφων και πρωτοστα-
τούσε με διάφορες ενέργειες ν’ απαλύνει το πρόβλημα.
Με δική της προτροπή δημοσιεύονταν στο F/Snews,
όποια επείγουσα ανακοίνωση ή ενημέρωση του
Σ.Α.Ε.Κ για τα μέλη του. Δεν έπαψε μέχρι τέλους να
υποστηρίζει τις αρχές και τους καταστατικούς στόχους
του Σ.Α.Ε.Κ. Ήταν αυτή που μαζί με τον Κώστα προ-
ωθούσαν από το κατάστημά τους κάθε έντυπο που εξέ-
διδε το σωματείο…. Τέλος ήταν αυτή που γνωρίζοντας
το τέλος της, ζήτησε να συνδράμουν οι συνάδελφοι το
" Χαμόγελο του Παιδιού" αντί για στεφάνια και λουλού-
δια στον αποχαιρετισμό τους..!!!

Συνάδελφε και φίλε Κώστα, να είσαι σίγουρος ότι δύ-
σκολα θα ξεχάσουμε την αδελφή σου που τόσο ανα-
πάντεχα μας άφησε.

Σταύρος  Μανδενάκης

Στις 4/01/2015 η Σωτηροπούλου Σπυριδούλα έχασε τη μάχη για τη ζωή. Η Ρούλα ήταν μία δυναμική και ενερ-
γητική γυναίκα και πάντα δίπλα στον ΣΑΕΚ.

Ο ΣΑΕΚ εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια για αυτή τη μεγάλη απώλεια. Καλό ταξίδι Ρούλα…
To Δ.Σ.

Για την Ρούλα που μας «άφησε»
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ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 

«ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΛΕΙΘΡΟΠΟΙΩΝ»
Εφιστάται η προσοχή των ενταγμένων στον θεσμό του

Κλει.Δι συναδέλφων, καθ’ ότι έγινε αλλαγή του κανονισμού
ένταξής τους. Ο νέος κανονισμός στις λεπτομέρειές του, είναι
αυτός που ακολουθεί και αναφέρεται στο 7ο άρθρο του Εσω-
τερικού Κανονισμού του Σ.Α.Ε.Κ.

Ο νέος κανονισμός θ’ αναρτηθεί σύντομα και στην ιστοσε-
λίδα του Σ.Α.Ε.Κ στην θέση του παλαιότερου κειμένου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να εξακολουθήσετε να είσαστε ενταγμένοι στο
Κλει.Δι, ή για όσους συναδέλφους της επαρχίας που επιθυμούν
να ενταχθούν, πρέπει να έχετε αποδεχθεί τους όρους και τις προ-
ϋποθέσεις που αναφέρονται στον νέο κανονισμό. Εάν δεν συμ-
φωνείτε ειδοποιήσετε (για τους ήδη ενταγμένους), αμέσως την
γραμματεία για να μην συνεχίσει να σας χρεώνει συνδρομές.

(Απόσπασμα άρθρου του εσωτερικού κανονισμού)

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΑΡΩΓΑ ΜΕΛΗ  (Κλει.Δι)
Τα εγγεγραμμένα ως αρωγά μέλη του Σ.Α.Ε.Κ, εντάσσονται

και  αποτελούν τον θεσμό του ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΛΕΙΘΡΟ-
ΠΟΙΩΝ, αποκαλούμενο συντομογραφικά «Κλει.Δι» (Κλει. θρο-
ποιων Δι.κτυο), με έδρα την Αθήνα και συντονιστή και διαχειριστή
αυτού του θεσμού τον Σ.Α.Ε.Κ.

ΣΚΟΠΟΙ
Σκοποί του δικτύου είναι;

Α. Η ανάπτυξη του πνεύματος συνδικαλισμού με σκοπό την
προσπάθεια ίδρυσης σωματείων - συλλόγων κλειθροποιών
ανά γεωγραφική περιφέρεια της χώρας.

Β. Η αντιμετώπιση και επίλυση των προβλημάτων που
πλήττουν τον κλάδο των κλειθροποιών, από κοινού και σε συ-
νεργασία με τους αρμόδιους φορείς.

Γ. Η προβολή προώθηση και επίδειξη των σύγχρονων με-
θόδων του επαγγέλματος καθώς και η βελτίωση της επαγγελ-
ματικής και γενικότερης κατάρτισης των μελών του.

ΜΕΣΑ
Η πραγματοποίηση των σκοπών αυτών μπορεί να γίνει με

τα εξής μέσα:
Α. Με την ουσιαστική και πρακτική βοήθεια του Σ.Α.Ε.Κ.
Β. Με τους κατά τόπους ή περιφέρειας, αρμοδίους φορείς

και δημόσιας διοίκησης.
Γ. Με την αρωγή της υπό διαμόρφωση Κλαδικής Ομοσπον-

δίας Κλειθροποιών Ελλάδος.
Δ. Με την παραχώρηση χώρου της ιστοσελίδας του Σ.Α.Ε.Κ,

για την επικοινωνία και πληροφόρηση μεταξύ των μελών του
Κλει.Δι.

Ε. Με την συμμετοχή των μελών στα επιμορφωτικά σεμινά-
ρια που διοργανώνει ο Σ.Α.Ε.Κ.

ΣΤ. Με τον σχετικό έντυπο τεχνικό εξοπλισμό των αρωγών
μελών του Κλει.Δι, από τον Σ.Α.Ε.Κ.

Ζ. Μέσω του ενημερωτικού διμηνιαίου εντύπου του Συνδέ-
σμου, (Locksmith news).

ΠΟΡΟΙ
Τα αρωγά μέλη πληρώνουν μειωμένη (σε σχέση με τα μέλη

του Σ.Α.Ε.Κ) ετήσια συνδρομή, το δε ποσόν καθορίζεται από
το Δ.Σ. του Σ.Α.Ε.Κ και δεν έχει αναδρομική ισχύ.

- Στους συνδρομητές - μέλη θα κόβεται νόμιμη απόδειξη.

- Στον ετήσιο οικονομικό απολογισμό του Σ.Α.Ε.Κ και σε ει-
δικό κεφάλαιο, θα αναγράφεται το ετήσιο έσοδο από τις συν-
δρομές των αρωγών μελών. Τα αρωγά μέλη (Κλει.Δι), με την
συνδρομή τους συμμετέχουν σε αντίστοιχα έξοδα του Σ.Α.Ε.Κ.

ΜΕΛΗ
Μέλος του Κλει.Δι μπορεί να γραφτεί οποιοσδήποτε συνά-

δελφος που η έδρα επιχείρησής του βρίσκεται εκτός των
ορίων του νομού Αττικής και που:

Α. Αποστείλει στην διεύθυνση του Σ.Α.Ε.Κ, δύο πρόσφατες
φωτογραφίες του- φωτοτυπία πρόσφατης (ανανεωμένης),
άδειας της αστυνομίας - την πλήρη του διεύθυνση, τηλέφωνα,
email, κ.λ.π της έδρας του- να είναι άνω των 18 ετών (φωτο-
τυπία ταυτότητας).

Β. Συμπληρώσει την σχετική «φόρμα» που θα του παρά-
σχει η Γραμματεία του Σ.Α.Ε.Κ.

Γ. Να καταθέσει σε τράπεζα που θα του υποδειχθεί από τον
Σ.Α.Ε.Κ, την ετήσια συνδρομή των 50 ευρώ, αποστέλλοντας
την σχετική απόδειξη στην γραμματεία του Σ.Α.Ε.Κ

Δ. Εξαιρούνται από μέλη του Κλει.Δι, όσοι εκ των συναδέλ-
φων δεν είναι εγγεγραμμένοι σε τοπικούς συλλόγους κλειθρο-
ποιών (εφ’ όσον υπάρχουν). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα ενταγμένα σε τοπικούς συλλόγους κλειθρο-
ποιών άτομα εντάσσονται αυτομάτως και ατελώς στον θεσμό
του Κλει.Δι, με την προϋπόθεση ότι είναι «ταμιακώς εντάξει»
στο σωματείο τους, (εφ’ όσον εξακολουθεί να υπάρχει σχετική
απόφαση του Δ.Σ του Σ.Α.Ε.Κ).

Η παραπάνω απόφαση ισχύει για τα μέλη του ΚΛΕΙ.ΔΙ. τα
οποία δεν οφείλουν συνδρομές προηγούμενων ετών.

Ε. Επίσης εξαιρούνται και όσοι είναι εισαγωγείς, έμποροι
μηχανών και κλειδιών, εκτός εάν διατηρούν συγχρόνως και
κατάστημα νομίμου κλειθροποιού.

ΣΤ. Έχουν δικαίωμα να παρευρίσκονται σε Γενικές Συνε-
λεύσεις του Σ.Α.Ε.Κ, αλλά δεν έχουν δικαίωμα λόγου και
ψήφου, εκτός και αν η συγκεκριμένη Γ.Σ. αποφασίσει διαφο-
ρετικά και εφ’ όσον το θέμα αφορά το Κλει.Δι. Σε καμία περί-
πτωση η παρουσία τους δεν προσμετράτε στις αριθμητικές
παρουσίες που προβλέπονται από το καταστατικό για την
διενέργεια αποφάσεων (σε Γενικές συνελεύσεις κλ.π).

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
- Για τον καλλίτερο συντονισμό ενεργειών, ενημέρωσης και

εκπροσώπησης ορίζεται ο θεσμός του περιφερειακού εκπρο-
σώπου.

- Για τον ορισμό του απαιτούνται τουλάχιστον τέσσερις
προτείνοντες από μέλη του Κλει.Δι όμορων νομών, οι δε προ-
τάσεις τους αποστέλλονται (ταχυδρομικώς ή μέσω email),
στον Σ.Α.Ε.Κ.

- Σε ειδικές περιπτώσεις, η επιλογή εκπροσώπου γίνεται
από το Δ.Σ. του Σ.Α.Ε.Κ.

ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΔΙΚΤΥΟΥ
- Καθιερώνεται ειδικό σήμα (λογότυπο), το οποίο θα αναρ-

τάται στα συμβεβλημένα με το Κλει.Δι καταστήματα με την έν-
δειξη του έτους ισχύος του.

- Το συγκεκριμένο σήμα θα διατίθεται (μόνο για τα μέλη του
Κλει.Δι), από τον Σ.Α.Ε.Κ.

 Εκ της γραμματείας
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ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΜΕ; 

Προς το Δ.Σ. του Σ.Α.Ε.Κ
15/12/2014

Συνάδελφοι του Δ.Σ. του Σ.Α.Ε.Κ. Το άρθρο που ακολου-
θεί πρόκειται να το δημοσιεύσω στην ιστοσελίδα του σω-
ματείου καθώς και στην επόμενη έκδοση της εφημερίδας.
Λόγω των αναφορών που περιέχει (προσωπικές μου από-
ψεις), πιθανόν να εκτιμάτε ότι προέχει να συζητηθούν
αυτές οι απόψεις προηγουμένως από το Δ.Σ. Αυτό πράττω
με αυτή μου την επιστολή προς αποφυγή πιθανού αιφνι-
διασμού σας. 

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΜΕ;;;
Αισθάνομαι ότι μου αναλογεί ένα μερίδιο ευθύνης για το

«βάλτωμα» (η λέξη ενοχλεί κάποιους συναδέλφους, αλλά
επιμένω στον χαρακτηρισμό), του αρχικού οράματος του
Σ.Α.Ε.Κ για την νομική κατοχύρωση (πιστοποίηση), των
ασχολουμένων αποκλειστικά και υπεύθυνα με το επάγ-
γελμα του κλειθροποιού στα πρότυπα των ανεπτυγμένων
χωρών και για τον λόγο αυτόν είμαι υποχρεωμένος ν’ ανα-
θεωρήσω ορισμένες από τις αρχικές μου θέσεις, να ζη-
τήσω συγνώμη από τους συναδέλφους για τις ιδέες που
τους μετέφερα και να προβληματίζομαι για την συνέχεια.

Ήμουνα από τους πρωτοπόρους (και από διοικητικές θέ-
σεις), ένθερμους υποστηρικτές αυτής της προσπάθειας
του Σ.Α.Ε.Κ. Όλα τα Δ.Σ. έκαναν προσπάθειες από ιδρύ-
σεως του σωματείου μέχρι σήμερα για να επιτευχθεί αυτός
ο αναγκαίος στόχος, αλλά όπως έχω ξαναγράψει, λίγο η
κρατική αδιαφορία, το τέρας της διοικητικής  γραφειοκρα-
τίας, οι διαδοχικές αντικαταστάσεις σχετικών θεσμικών
σχημάτων ή παραγόντων, και λίγο μία καθοριστική ολιγω-
ρία δική μας, μας οδήγησαν  μέχρι τρία χρόνια πριν, σε
αποτυχία του εγχειρήματος. Και να φαντασθεί κανείς ότι σε
όλες μας τις επαφές με τα αρμόδια υπουργεία, παίρναμε
την διαβεβαίωση ότι τα αιτήματά μας είναι και θεμιτά και
απαραίτητα να εφαρμοστούν.

Ώσπου φτάνουμε στην τελευταία τριετία και οι ίδιοι στόχοι
φαίνεται να επανέρχονται με νέες προϋποθέσεις συνοδεία
δελεαστικών!!!! προτάσεων. Δηλαδή τι συνέβη: Η κυβέρ-
νηση προκειμένου να μην επαναλάβει προηγούμενα λάθη
και χαθούν κι άλλα κονδύλια προς την Ελλάδα από το
ΕΣΠΑ (της Ενωμένης Ευρώπης), καθιερώνει προγράμ-
ματα εξειδίκευσης ορισμένων επαγγελμάτων και μάλιστα
επιχορηγούμενα. Προκειμένου δε να πραγματοποιηθούν
αυτά τα προγράμματα, ζητά από τα επαγγελματικά σωμα-
τεία να διαθέτουν αναγνωρισμένο από το κράτος «επαγ-
γελματικό περίγραμμα» για να έχουν την δυνατότητα να
συμμετέχουν… Με την αμέριστη βοήθεια από το τριτοβάθ-
μιο όργανο που ανήκουμε (ΓΣΕΒΕΕ), πετυχαίνουμε αυτή
την αναγνώριση (που δεν αφορά μόνον τους ενταγμένους
στον Σ.Α.Ε.Κ, αλλά πανελλαδικά τον κλάδο των κλειθρο-
ποιών) και μέσω της ΓΣΕΒΕΕ παίρνουμε μέρος σε σχετικό
πρόγραμμα εξειδίκευσης με αποτέλεσμα να συμμετάσχουν
σε αυτό μεγάλη πλειοψηφία συνάδελφων από τον Σ.Α.Ε.Κ.
Στην συνέχεια (πρόσφατα) βρίσκεται σε εξέλιξη νέα παρό-
μοια προσπάθεια ένταξης ορισμένων ακόμη συναδέλφων

σε πρόγραμμα επαγγελματικής εξειδίκευσης με ορίζοντα
την επίσημη;;; (όπως την χαρακτηρίζουν), πιστοποίηση
όσων συμμετάσχουν σ’ αυτό το πρόγραμμα. 

Σε αυτό το σημείο λοιπόν, διαπιστώνονται  κάποιες αρ-
χικές αμφισβητήσεις για  θετικό αποτέλεσμα αυτού του στό-
χου, με αφορμή αρκετές άστοχες ενέργειες (απ’ όλους τους
εμπλεκόμενους φορείς), στην πρώτη “παρτίδα” των συνα-
δέλφων (που όμως συμμετείχαν με επιτυχία στα τεχνικά
σεμινάρια), σε συνδυασμό με ανακόλουθες κανονιστικές
κατευθύνσεις από την καινούρια προσπάθεια για μία νέα
ακόμη φουρνιά συναδέλφων. Και εξηγούμαι:

Το πρώτο πρόγραμμα εξειδίκευσης ολοκληρώθηκε με
την συμμετοχή καταστηματαρχών συναδέλφων αλλά και
βοηθών αυτών… Στο δεύτερο γκρουπ που είναι υπό δια-
μόρφωση, οι βοηθοί αποκλείονται!!! Και γεννάται το ερώ-
τημα, θα έχουμε δύο επιπέδων βοηθούς; Αυτούς που
είχαν την τύχη να συμπεριληφθούν στο πρώτο πρό-
γραμμα, άρα έχουν κατοχυρώσει το δικαίωμα να πιστο-
ποιηθούν… και στους άλλους που δεν τους δίνεται αυτή
η δυνατότητα;

Γνωρίζουμε ότι αυτή η πιστοποίηση θα παρέχεται από το
κράτος εάν ο κλειθροποιός υποβληθεί και περάσει τις σχε-
τικές εξετάσεις… Εδώ διαπιστώνονται νέα διαδικαστικά
προβλήματα, που έχουν να κάνουν με το περιεχόμενο της
εξεταστέας ύλης σε σχέση με αυτήν που θα  διδαχθεί, γιατί
όπως αναφέρεται σε σχετικό ενημερωτικό έντυπο, η τεχνική
ύλη εξειδίκευσης που θα εξετάζονται στο μέλλον οι συνά-
δελφοι (ένα ειδικό ερωτηματολόγιο), καλύπτεται από το τε-
χνικό εγχειρίδιο που εξέδωσε η ΓΣΕΒΕΕ με την σύμπραξη
του Σ.Α.Ε.Κ και το οποίο εγχειρίδιο θα μοιρασθεί μόνον σε
αυτούς που θα συμμετάσχουν στο δεύτερο γκρουπ!!!! Εδώ
είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι η ύλη του εγχειριδίου καλύπτει
περίπου το μισό απ’ αυτό που αναφέρεται στο περιεχόμενο
των ερωτοαπαντήσεων που θα υποβάλλονται, άρα το υπό-
λοιπο μισό θα πηγάζει από τα σχετικά μαθήματα που θα δι-
δαχθούν, αλλά από ποίους;;;; Γιατί μεγάλο ερωτηματικό
παραμένει… το ποιοι θα είναι αυτοί που θα διδάξουν, και
στην συνέχεια θα βαθμολογήσουν τις επιδόσεις των δια-
γωνιζομένων και θα αποφανθούν τέλος  για το ποιοι «πι-
στοποιούνται», μιας και γνωρίζουμε ότι ο αρμόδιος κρατικός
φορέας δεν έχει στα μητρώα του σχετικούς με το επάγ-
γελμα του κλειθροποιού, τεχνικούς εκπαιδευτές. Τέλος,
αφού οι εξετάσεις θα γίνουν βάσει του υπό διαμόρφωση
«ερωτηματολογίου» και η ύλη που θα διδαχθεί εκπορεύεται
από το «εγχειρίδιο» που εκδόθηκε από την ΓΣΕΒΕΕ, είναι
λογικό αυτά τα έντυπα βοηθήματα να τα στερούνται οι συμ-
μετάσχοντες του πρώτου γκρουπ; (Σε σχετική ερώτηση
από το Δ.Σ., η απάντηση της ΓΣΕΒΕΕ ήταν ότι θα δοθούν
σε ηλεκτρονική μορφή τα περιεχόμενα των τεχνικών εγχει-
ριδίων, σε όσους το ζητήσουν!!!!). 

Η μεγάλη επιμονή του Σ.Α.Ε.Κ είχε σαν αποτέλεσμα να
παραδεχθούν οι αρμόδιοι ότι επειδή για τεχνικής φύσεως
μαθήματα κατά την εξειδίκευση, δεν υπάρχουν στο εκπαι-
δευτικό μας σύστημα σχετικοί εκπαιδευτές (όπως προανα-
φέρθηκε),  το κενό αυτό μπορεί να καλυφθεί μόνον από το



σωματείο με έμπειρους και ικανούς συναδέλφους, όπως
έγινε με επιτυχία στο πρώτο πρόγραμμα…  Ναι, αλλά δεν
επιτρέπουν όμως να πιστοποιηθούν στην συνέχεια οι συ-
νάδελφοι εκπαιδευτές.!!!! Δηλαδή οι «μαθητές» μπορούν
κάποια στιγμή να πιστοποιηθούν και αυτοί που τους δίδα-
ξαν να καταλήξουν υποδεέστεροι των μαθητών!!!!!!! 

Στο πρώτο γκρουπ συμμετείχαν με επιτυχία 96 συνάδελ-
φοι από τον νομό Αττικής. Το υπό διαμόρφωση δεύτερο
γκρουπ, αφορούσε 400 συναδέλφους απ’ όλη την Ελλάδα,
ο αριθμός περιορίστηκε στους 300 και έχει καταλήξει ορι-
στικά στους 150!!! που ΘΑ πάρουν μέρος στις διαδικα-
σίες… Δηλαδή μέχρι να καλυφθεί όλο το φάσμα των
ασχολουμένων με την κλειθροποιία θα πρόκειται για ένα
πολύ μακρύ όνειρο, (πρόκειται για ένα πανελλαδικό πλή-
θος σχετικά ασχολουμένων περί τους 3.500). 

Θα σταματήσω εδώ ν’ απαριθμώ ατέλειες και άστοχες
ενέργειες (υπάρχουν κι άλλες), για τους τρόπους «πιστο-
ποίησης» που μας επιβάλλονται και οι οποίες δεν έχουν
την κατεύθυνση και το αποτέλεσμα που είχαμε προγραμ-
ματίσει και είχαμε υποσχεθεί στους συναδέλφους στο πα-
ρελθόν, και θα πρέπει να εξαχθεί κάποιο συμπέρασμα που
κατά την δική μου γνώμη είναι:

Τα μαθήματα εξειδίκευσης που γίνονται με αυτά τα προ-
γράμματα που γίνονται μέσω ΓΣΕΒΕΕ, μπορεί να τα χα-
ρακτηρίσει κανείς, -  απαραίτητα - έχουν κοινωνική και
συναδελφική αποτελεσματικότητα - διευρύνονται οι τεχνι-
κές γνώσεις των συμμετεχόντων - επιβεβαιώνονται οι εξει-
δικεύσεις των συναδέλφων με σχετική βεβαίωση που τους
παρέχεται κ.ά. Αυτές είναι οι θετικές διαπιστώσεις από
προσωπική μου εμπειρία και μακάρι να γίνονται πανελλα-
δικά τέτοια πολυήμερα σεμινάρια σε συχνότερο βαθμό,
γιατί έτσι ανεβαίνει το επίπεδο και άλλων συναδέλφων που
αντικειμενικές δυσκολίες τους εμποδίζουν να ακολουθή-
σουν την συνεχώς αυξανόμενη τεχνική εξέλιξη του επαγ-
γέλματος και τα οποία μαθήματα εξειδίκευσης θα χρειασθεί
να γίνονται ανελλιπώς και μετά την νομική κατοχύρωση
του επαγγέλματος. Άλλωστε το συμπέρασμα για την δίψα
των συναδέλφων στην ενημέρωση και στην εξειδίκευση,
διαπιστώνεται εύκολα με την συμμετοχή τους μέχρι και από
απομακρυσμένα σημεία της επικράτειας στα διήμερα ετη-
σίως πανελλαδικά σεμινάρια του Σ.Α.Ε.Κ, πόσον μάλλον

εάν παρόμοια σεμινάρια έχουν διάρκεια χρόνου και ανα-
γνωρίζονται με την απόκτηση επίσημης βεβαίωσης παρα-
κολούθησης των σπουδών... Αλλά όμως, έχουν νομική
ισχύ;

Για τους λόγους που ανέφερα στην αρχή αυτού του άρ-
θρου, η τελευταία παράγραφος (νομική ισχύ), δεν διαφαί-
νεται, δεν προβλέπεται, μπορώ να πω ότι απομακρύνεται
με τέτοιες ενέργειες και ο Σ.Α.Ε.Κ πρέπει πολύ σοβαρά να
προβληματιστεί και να ακολουθήσει και άλλες μεθοδεύσεις
που να εξυπηρετούν και ν’ αποβλέπουν στον προκαθορι-
σμένο στόχο του κλάδου, που είναι εκτός από τις διάφορες
μορφές εξειδίκευσης (όπως οι ακολουθούμενες), την βα-
σική που είναι η νομιμοποιημένη κατοχύρωση του επαγ-
γέλματος. Και οι τρόποι υλοποίησης αυτού του στόχου
εξακολουθούν να είναι οι ίδιοι που αφορούν παλαιότερες
αποφάσεις και ενέργειες όλων των κατά σειρά Δ.Σ του σω-
ματείου, αρκεί να γίνουν με καλό προγραμματισμό (όχι βια-
στικές κινήσεις), στοχευμένες μόνον  σε σχετικούς φορείς
ενέργειες, με μελετημένες υπεύθυνες προτάσεις και με
σύμμαχο και συνδιεκδικητές τις ανώτερες συνδικαλιστικές
μας οργανώσεις ΟΜΜΕΑ και ΓΣΕΒΕΕ που διαθέτουν σχε-
τικούς μηχανισμούς. Και υπενθυμίζω την καθοριστικότερη
από παλαιότερες αποφάσεις διοικητικών συμβουλίων που
είχε συζητηθεί και σε ολομέλειες γενικών συνελεύσεων:

Αναφέρομαι στην κατεύθυνση για υλοποίηση και εφαρ-
μογή που προβλέπεται για την πιστοποίηση του επαγγέλμα-
τος από το «επαγγελματικό περίγραμμα του κλειθροποιού».
Μέσα από το περίγραμμα απαντιόνται όλες οι προϋποθέσεις
και οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν για να γίνει πράξη η
επιδίωξή μας. Είναι ένα ντοκουμέντο με την σφραγίδα του
επισήμου κράτους και πρέπει με μπούσουλα αυτό να χτί-
σουμε τις ελπίδες μας για μία, επιτέλους, θετική κατεύθυνση. 

Σταύρος  Μανδενάκης

Υ.Γ: Πληροφορούμαι ότι το Δ.Σ. ήδη ξεκίνησε ενέρ-
γειες με συναντήσεις αρμοδίων παραγόντων για την
υλοποίηση πλέον των προσπαθειών μας με προορισμό
την κατοχύρωση του επαγγέλματος βάσει της εφαρμο-
γής του εγκεκριμένου «Επαγγελματικού Περιγράμμα-
τος» και μόνον.
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Μία αξιοσημείωτη απόφαση του Δ.Σ. είναι να συγκεν-
τρώσει τα πρώτα 50 τεύχη της εφημερίδας του Σ.Α.Ε.Κ
(Locksmith news), ώστε να αποτελέσουν τον 1ο τόμο
αυτής!! Έτσι δίνει ένα κατά κάποιο τρόπο πανηγυρικό
τόνο για την δεκαετή συνεχή έκδοση του επίσημου ενη-
μερωτικού εντύπου του Συνδέσμου!!!! 

Παράλληλα με τον τρόπο αυτό οι σκόρπιες εφημερίδες
που πολλοί από μας φυλάσσουμε για να θυμόμαστε τις
δραστηριότητες του σωματείου από ιδρύσεώς του, τα-
κτοποιούνται κατά αυτό τον τρόπο και τοποθετούνται στα
ράφια της βιβλιοθήκης του καθ’ ενός από μας. Σε αυτή
την μορφή (τόμος) θα βρίσκεται και στην βιβλιοθήκη του

σωματείου, μαζί με άλλα έντυπα, στην νέα διεύθυνση
των γραφείων μας, ώστε ο κάθε συνάδελφος να μπορεί
ν’ ανατρέχει σε σημεία και γεγονότα του παρελθόντος του
Σ.Α.Ε.Κ, αλλά και σε άλλα όπως σε τεχνικά εγχειρίδια, σε
βιβλία σχετικά με το επάγγελμα κ.ά. 

Συνάδελφοι που θα ήθελαν να αποκτήσουν τον εν λόγω
τόμο, αφού συγκεντρώσουν όσες εφημερίδες διαθέτουν,
μπορούν να έρθουν σ’ επαφή με την γραμματεία προκει-
μένου να προμηθευτούν τα τεύχη που τους λείπουν και
να ενημερωθούν για το κόστος του τόμου.

Από την γραμματεία 

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΜΟΣ ΤΩΝ «LOCKSMITH NEWS»
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ΤΤ ΕΕΧΧ ΝΝ ΙΙ ΚΚ ΑΑ   ΘΘ ΕΕ ΜΜ ΑΑΤΤΑΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ... ΤΕΧΝΗ!!!!
Καθημερινά βλέπουν πολλά τα μάτια μας, αλλά

πολλές φορές το θράσος κάποιων κομπογιαννι-
τών του επαγγέλματος, περισσεύει. 

Τέτοια επιτεύγματα σαν την εικόνα δεν είναι η
πρώτη φορά που αντιμετωπίζω, αλλά να σου ζη-
τούν να κάνεις και κλειδί σε αυτή την περίπτωση!!!
Η αγανάκτηση μου ήταν τέτοια που του ζήτησα
(έχει συνεργείο αυτοκινήτων) να σταματήσουμε
την συνεργασία μας…

Μπίφσας  Αντώνης

Η επιτροπή έρευνας και τεχνογνωσίας αυτή την φορά
εστιάζει στην ανανεωμένη και αναβαθμισμένη κλειδα-
ριά κυλίνδρου θωρ. πόρτας του Ιταλικού εργοστασίου

Cipierre, που πλέον τη χρησιμοποιούν πολλοί κατασκευαστές
στις πόρτες τους.
Σχεδιασμένη με μεγάλο αριθμό συνεργαζόμενων ανταλλακτι-
κών και με απλοποιημένο σύστημα γραναζωτής μετάδοσης
της κίνησης από τον κύλινδρο στους πείρους. 

Διαθέτει αμφίπλευρο  και ανεπίστροφο μηχανισμό relock-
ing, επίσης και τρίτο μηχανισμό τύπου (καταπέλτη) που ξεμ-
πλοκάρει μόνο όταν περιστραφεί το ωστήριο (τσιφάκι) του
κυλίνδρου.

Την κατατάσσουμε στις κλειδαριές με ψηλό βαθμό δυσκο-
λίας στην διάρρηξη και με την πρώτη ευκαιρία θα την βά-
λουμε στο stand των τεχνικών σεμιναρίων.

Ιατρού Δημήτρης

Η αναβαθμισμένη Cipierre Ιταλίας


