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

Από τη Γραμματεία

Όπως σας είχαμε ενημερώσει και σε προηγούμενο τεύ-
χος της εφημερίδας μας οι διαδικασίες για την απόκτηση
κοινού προφίλ ΣΑΕΚ ήταν σε εξέλιξη.

Οι έμποροι που συμμετείχαν σε αυτή τη διαδικασία,
μας έστειλαν τα δείγματα τους, τα οποία παρέλαβε ει-
δική επιτροπή που συντάχθηκε για να τα μελετήσει.
Μόλις η επιτροπή τελείωσε με τη μελέτη όλων των δειγ-
μάτων, ενημερώθηκαν με γραπτή επιστολή όλα τα μέλη
του Σ.Α.Ε.Κ. να προσέλθουν στις 12/12/2016 για να ψη-
φίσουν.

Έτσι τη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2016, στη συνάντηση

που πραγματοποιήθηκε  η επιτροπή παρουσίασε αμερό-
ληπτα τους κυλίνδρους και τις τιμές τους στα μέλη του
συλλόγου που παρευρέθησαν.

Έπειτα ακολούθησε μυστική ψηφοφορία για να επιλεχθεί
το κοινό προφίλ Σ.Α.Ε.Κ. Από τους 52 παρευρισκομένους,
στην ψηφοφορία συμμετείχαν 45 άτομα. Να υπενθυμί-
σουμε εδώ ότι το Δ.Σ. δεν είχε δικαίωμα ψήφου.

Το προφίλ που επιλέχτηκε ήταν ο κύλινδρος ISEO GERA
F9, της εταιρίας Γ. ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Το Δ.Σ. ευχαριστεί πολύ για τη συνεργασία όλους τους
εμπόρους που συμμετείχαν σε αυτή τη διαδικασία και εύ-
χεται μια υγιή και μακροχρόνια συνεργασία με τον κ. Ρα-
πτόπουλο Γ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ  
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΕΣ Δ.Σ. 2017

ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΑΕΚ

a Κάνουμε γνωστό στα μέλη του Σ.Α.Ε.Κ. ότι η τακτική Γενική Συνέλευση του συνδέσμου θα πραγματοποιηθεί
την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 9:00 στο κτίριο της ΓΣΕΒΕΕ επί της οδού Καποδιστρίου 24 στον τρίτο
όροφο. 

Σας υπενθυμίζουμε ότι το καταστατικό έχει τροποποιηθεί, όπως το ψηφίσατε στην Γ.Σ.του 2015  και ορίζει ότι
όποιο μέλος δεν παρευρίσκεται σε δύο συνεχείς τακτικές Γενικές Συνελεύσεις αδικαιολόγητα, διαγράφεται από
μέλος!

Τα θέματα των Γενικής Συνέλευσης είναι σημαντικά και απαιτούν την παρουσία όλων των μελών!
* Παρακαλείσθε να είστε παρόντες έως τις 8:30 ώστε να γίνει η έναρξη στις 9:00 ακριβώς.

a Κάνουμε γνωστό στα μέλη του Σ.Α.Ε.Κ. ότι η επικείμενη τακτική Γενική Συνέλευση του συνδέσμου η οποία
θα πραγματοποιηθεί στις 5 Φεβρουαρίου 2017  είναι εκλογοαπολογιστική.
Ως εκ τούτου οι συνάδελφοι πρέπει να υποβάλουν υποψηφιότητα για τα νέα μέλη διοίκησης, στην γραμματεία
του Σ.Α.Ε.Κ., με απόφαση Δ.Σ., μέχρι και την ημέρα της Γ.Σ.

a Την Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου2017 ψηφίζουμε τους υποψηφίους για τις διοικητικές θέσεις του συνδέσμου.
Η διαδικασία της ψηφοφορίας θα γίνει στα γραφεία του Συνδέσμου (Αριστοτέλους 11-15 Αθήνα, 1ος όροφος)
από τις 14:00-20:00 της ίδιας ημέρας.

Είναι σημαντική η συμμετοχή όλων μας στην ψηφοφορία!

Ο Πρόεδρος
Σιάμος Χ.

Ο Γεν. Γραμματέας 
Μπύρτας Ε.



Με λύπη αποχαιρετάμε τον αγαπητό συνάδελφο Μοσχόπουλο Γεώργιο
Ο Γιώργος για χρόνια ολόκληρα διετέλεσε μέλος του Δ.Σ.

και για πολλά συναπτά έτη υπηρέτησε το σωματείο από τη
θέση του Ταμία. Ήταν ένα από τα ενεργά μέλη που συμμε-
τείχε σε όλες τις εκδηλώσεις του Σ.Α.Ε.Κ.  προσφέροντας μά-

λιστα και την πολύτιμη βοήθειά του στη διοργάνωση τους.
Ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του.
Καλό ταξίδι Γιώργο!

Το Δ.Σ.
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ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Από τη Γραμματεία

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Έχουμε και φέτος τη χαρά να σας

προσκαλέσουμε να παρευρεθείτε στο
11ο Πανελλαδικό συνέδριο που διορ-
γανώνει ο Σ.Α.Ε.Κ.

Το 11ο Πανελλαδικό συνέδριο Κλει-
θροποιών θα λάβει χώρα στο ξενοδο-
χείο Novotel Athenes (Μιχαήλ Βόδα
4, Αθήνα), το Σαββατοκύριακο 1 & 2
Απριλίου 2017.

Φέτος το κάθε μάθημα θα γίνει σε
δύο τμήματα (Για αρχάριους και για

προχωρημένους) όπως εσείς μας το
ζητήσατε στα γραπτά ερωτηματολό-
για που συμπληρώσατε στο προηγού-
μενο συνέδριο.

Για ότι νεότερο σχετικά με το συνέ-
δριο, θα ενημερώνεστε άμεσα μέσω
του site μας www.saek.gr

11o Πανελλαδικό Συνέδριο Κλειθροποιών

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΟΜΜΕΑ
Από τη γραμματεία της ΟΜΜΕΑ

Στα γραφεία της Ομοσπονδίας Μικρομεσαίων Επιχειρή-
σεων Αττικής πραγματοποιήθηκαν εκλογές στις 28/9/2016
για την ανάδειξη νέων μελών του διοικητικού συμβουλίου
καθώς και για την ανάδειξη αντιπροσώπων της ομοσπον-
δίας για το τριτοβάθμιο όργανο, τη ΓΣΕΒΕΕ.

Στην πρώτη συνεδρίαση των νέων μελών συγκροτήθηκε
στη σύνθεση του το νέο διοικητικό συμβούλιο της Ο.Μ.Μ.ΕΑ
το οποίο απαρτίζουν:

Πρόεδρος: Μαρίνος Δημήτρης

Αντιπρόεδρος: Σταύρου Μιχάλης

Β’ Αντιπρόεδρος: Καλογέρης Γιώργος 

Γενικός Γραμματέας: Βενιζέλος Νεκτάριος

Αναπληρωτής γενικός γραμματέας: Μπόκαρης Γιώργος

Ταμίας: Κουρτέσης Νικόλαος

Αναπληρώτρια ταμίας: Κοντομάρκου Λίτσα

Μέλος: Κοκκίνης Παναγιώτης

Μέλος: Χριστοφορίδης Δημήτρης 

Αναπληρωματικά Μέλη
Κοντός Ζήσιμος
Σούγια Μαρία

Με βάση τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών αντιπρό-
σωπος για τη ΓΣΕΒΕΕ εκλέχθηκε ο Χριστοφορίδης Δημή-
τρης.

Τέλος, το νέο διοικητικό συμβούλιο τόνισε ότι βασική
επιδίωξη κατά την διάρκεια της θητείας του είναι η ανά-
ληψη πρωτοβουλιών και οργάνωση δράσεων για την ενί-
σχυση και υποστήριξη των μικρομεσαίων επαγγελματιών
σε τοπικό και κλαδικό επίπεδο. 

Από τον Πρόεδρο Σιάμο Χ.

Ο Σύνδεσμος Αναγνωρισμένων Επαγγελματιών Κλειθρο-
ποιών 15 περίπου χρόνια μετά την επανενεργοποίησή του
κατάφερε να έχει μια συνεχής ανοδική πορεία, την οποία
κατά κύριο λόγο οφείλει στα άτομα που στελέχωσαν όλα
αυτά τα χρόνια τα διοικητικά συμβούλια του, αλλά και σε
όσους συναδέλφους στάθηκαν δίπλα στο εκάστοτε Δ.Σ. και
παρείχαν τη βοήθειά τους σε όποιον τομέα τους ζητήθηκε.

Την Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2017 καλούνται όλα τα μέλη
του Σ.Α.Ε.Κ. να ψηφίσουν το νέο Δ.Σ. που θα υπηρετήσει το

σωματείο για τα επόμενα 3 χρόνια. Αυτό το νέο Δ.Σ., είναι
απαραίτητο να στελεχωθεί από νέα άτομα, με φρέσκιες
ιδέες και με όρεξη για δουλειά ώστε να συνεχιστεί η επι-
τυχημένη πορεία του Σ.Α.Ε.Κ.

Φυσικά πάντα το παλαιό Δ.Σ. θα είναι δίπλα στο νεοκλεχ-
θέν για να το συμβουλεύει και να το καθοδηγεί για όσο
υπάρχει ανάγκη.

Καλείστε, λοιπόν, όσοι συνάδελφοι ενδιαφέρεστε για να
συμμετάσχετε στο νέο Δ.Σ., να υποβάλλεται την υποψηφιό-
τητά σας στη γραμματεία του συλλόγου (210-3300006,
ώρες: 10:00-14:00) μέχρι και την ημέρα της Γ.Σ.
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Από τον Μανδενάκη Σ.

King Loius XVI
Όταν σκέφτεσαι για επώνυμους κλειδα-

ράδες, η Γαλλική Επανάσταση δεν έρχε-
ται αμέσως στο μυαλό σου. Αντ’ αυτού,
οι περισσότεροι άνθρωποι σκέφτονται τα
πλούτη των Βερσαλλιών και την περί-
φημη ειρωνεία της Marie Antoinette, που
είπε το «Ας φάνε παντεσπάνι». Ωστόσο, η

Γαλλική Επανάσταση και η κλειθροποιία της εποχής έχουν αρ-
κετά κοινά. Έχει αποδειχθεί ότι ο σύζυγος της Μαρίας Αντουα-
νέτας, ο βασιλιάς Λουδοβίκος ΙΣΤ, ήταν ένας ερασιτέχνης
κλειδαράς. Γενικά αγαπούσε τα μηχανικά πράγματα και ασχο-
λούνταν με αυτά και ο ίδιος, ακόμη είχε και ατομικό τεχνικό εργα-
στήριο κλειδαριών. Δυστυχώς, ένας άλλος ερασιτέχνης κλειδαράς
και φίλος του βασιλιά τον πρόδωσε κάποια στιγμή και ως εκ τούτου
βρέθηκαν κάποια απόρρητα χαρτιά του. Προφανώς τα έγγραφα
αυτά περιείχαν επιβαρυντικά στοιχεία. Ως αποτέλεσμα, ο Louis
XVI δεν τα πήγε τόσο καλά στη δίκη του από την Γαλλική Επανά-
σταση με αποτέλεσμα να μην γλυτώσει την γκιλοτίνα.

Albert Einstein
Το 1905 ο Albert Einstein έφερε την επανά-

σταση στη φυσική με τη δημοσίευση της ει-
δικής θεωρίας της σχετικότητας. Αυτή η νέα
γνώση σε συνδυασμό με τις πιέσεις που δέ-
χονταν την περίοδο του Β’ Παγκοσμίου Πολέ-
μου οδήγησε στην ατομική βόμβα και την
καταστροφή της Χιροσίμα και του Ναγκα-

σάκι. Αν και στην αρχή ο Αϊνστάιν υποστήριξε την δημιουργία της
ατομικής βόμβας, πέντε μήνες πριν από το θάνατό του είπε:
«Έκανα ένα μεγάλο λάθος στη ζωή μου, (συνιστώντας να μην συ-
νεχίσουν να γίνονται οι ατομικές βόμβες). Και συνέχισε κοιτάζον-
τας πίσω στην ζωή του και θυμήθηκε το παρελθόν του: «Αν δεν
είχα μανία με την γνώση, θα είχα γίνει ένας καλός κλειδαράς».
Αυτό είναι σωστό, γιατί αν ο Αϊνστάιν μπορούσε να επανέλθει
στο παρελθόν, ο ίδιος θα ήταν κλειδαράς στο επάγγελμα. Και
αντί να φέρει επανάσταση στην επιστημονική κοινότητα, ίσως θα
έπρεπε να είχε ανακαλύψει την βιομηχανία της ασφάλειας.

Harry Houdini

Εντάξει, ίσως ο Χουντίνι να μην ανήκει
σ’ αυτούς που διαμόρφωσαν την ιστορία,
αλλά ήταν αρκετά σχετικός με τις κλειδα-
ριές. Το 1884 ήταν μαθητευόμενος κλει-
δαράς και από ηλικία 11 ετών μπορούσε
να γνωρίζει την λειτουργία οποιασδή-
ποτε κλειδαριάς. Ακόμα κι αν χρειάστη-

καν πολλά χρόνια και δοκιμές πριν αποκτήσει τη φήμη του,
ο Χουντίνι έμεινε στην ιστορία ως ο μεγαλύτερος καλλιτέ-
χνης διαφυγής όλων των εποχών. Η ικανότητά του να ανοί-
γει κλειδαριές και χειροπέδες ανάγκασε πολλούς εφευρέτες
να δημιουργήσουν κλειδαριές μεγαλύτερης ασφάλειας. 

Pharoah Khafreof Egypt
Θα μπορούσαμε να τον χαρακτηρίσουμε

σαν τον πρώτο κλειδαρά της ιστορίας. Ο
Khafre κυβέρνησε την Αίγυπτο το 2500 π.Χ.
(Ναι, πάνω από 4.000 χρόνια πριν). Ο Kha-
fre είναι περισσότερο γνωστός για την κα-
τασκευή του σε αγάλματα, όπως η Σφίγγα,
αλλά βοηθήθηκε και από την εφευρετικό-

τητα  των πρώτων μηχανικών στις κλειδαριές που στη συνέχειά
τους, έχουν  παρόμοια στοιχεία με τις κλειδαριές που χρησι-
μοποιούμε σήμερα. Αυτές οι κλειδαριές ήταν κατασκευασμέ-
νες από ξύλο και τα κλειδιά ζύγιζαν πάνω από 10 κιλά! Το
μέγεθος των κλειδιών τους ανάγκασε να μην είναι πρακτικά
για καθημερινή χρήση, αλλά χρησιμοποιήθηκαν για να κλει-
δώνουν το ταμείο και κάποιους τάφους ισχυρών ανδρών της
εποχής, μεταξύ των οποίων και κάποια δωμάτια στη μεγάλη
πυραμίδα της Γκίζας...

Benjamin Franklin
Μπορούμε να τον αναφέρουμε ως τον

πιο διάσημο εφευρέτη στην εποχή της
αποικιοκρατίας στον Νέο Κόσμο. Ήταν συ-
νάμα σπουδαίος πολιτικός και ιδρυτικό
μέλος του κράτους της Αμερικής ο Benja-
min Franklin. Ο  Βενιαμίν Φραγκλίνος χρη-
σιμοποίησε ένα κλειδί για να προσελκύσει

την αστραπή στον σπάγκο χαρταετού που ανύψωσε μια βρο-
χερή μέρα στα μέσα του 1700. Με τον τρόπο αυτό, ανακάλυψε
τη δύναμη της ηλεκτρικής ενέργειας και ανέδειξε το πώς θα
τροφοδοτηθεί η ζωή μας στο μέλλον. Χωρίς «κλειδί» στην ανα-
κάλυψή του, ο Edison δεν θα είχε εφεύρει τον λαμπτήρα και
θα πρέπει να ζούσε ο κόσμος για πολλά χρόνια στο σκοτάδι.

………………………………………………………………………………………
Συνιδρυτές του κόμματος που ηγείτο ο Αδόλφος Χίτλερ ήταν

ο δημοσιογράφος Καρλ Χάρερ και ο κλειδαράς Άντον Ντρέξλερ!
………………………………………………………………………………………

Ο Γκέοργκ Ωμ (Georg Ohm, 16 Μαρτίου 1789 - 6 Ιουλίου
1854) ο γνωστός Γερμανός φυσικός ήταν υιός κλειδαρά. Στον
Ωμ οφείλεται η ανακάλυψη του θεμελιώδους νόμου του συ-
νεχούς ηλεκτρικού ρεύματος (1827).

………………………………………………………………………………………
Richard Feynman

Υπήρξε μέλος του προγράμματος “Μανχάταν” που αποτε-
λούνταν από ιδιοφυΐες που ανέπτυξαν την ατομική βόμβα. Ο
φυσικός Richard Feynman έγινε ένας από τους σημαντικότε-
ρους επιστήμονες του τέλους του 20ου αιώνα. Δεν ήταν όμως
ένας συνηθισμένος και ανιαρός καθηγητής, αλλά ένα ελεύ-
θερο πνεύμα που εξασκούνταν εξερευνώντας τη μουσική και
τη φύση. Στις ελεύθερες ώρες του αποκρυπτογραφούσε ιερο-
γλυφικά των Μάγιας και διαρρήγνυε κλειδαριές ασφαλείας.

………………………………………………………………………………………
Έκλεισαν περίπου 31 χρόνια από το θάνατο του Γιόσιπ Μπροζ

Τίτο, ο οποίος από κλειδαράς κατάφερε να καταλάβει το ύπατο
αξίωμα του προέδρου της (πρώην) Γιουγκοσλαβίας.
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TEXNΗΤΕΣ ΔΙΑΡΡΗΚΤΕΣ

Aπό τον Ιατρού Δ.

Σε παλαιό χρημ/τιο βρήκαμε μια πολύ σπάνια και αξιό-
λογη κλειδαριά και θα ήθελα να σας την παρουσιάσω.

Το συγκεκριμένο χρημ/τιο είναι κατασκευασμένο από το
γερμανικό εργοστάσιο PANZER που κατασκεύαζε τανκς και
πολεμικό υλικό στον 2ο Παγκόσμιο πόλεμο. Η κλειδαριά του
είναι μοναδική γιατί μοιάζει με μεγάλο μανιτάρι, ζυγίζει 5,5

κιλά και έχει διάμετρο περίπου 22 cm. Χρησιμοποιεί κλειδί
διπλού πτερυγίου και ασφαλίζει με δίσκο εγκοπών. 

Η φιλοσοφία του εργοστασίου ήταν το βάρος, το μέγεθος
και τα χοντρά μέταλλα, ώστε να αποτελεί ένα απόρθητο
φρούριο. 

Η τεχνολογία πλέον στα χρημ/τια άλλαξε και χρησιμοποι-
ούνται κράματα μετάλλων πιο ελαφρά, αλλά ιδιαίτερα
σκληρά.

Η Κλειδαριά φρούριο

Aπό τον Ιατρού Δ.

Όλο και πιο συχνά συναντούμε διαρρή-
ξεις σε θωρακισμένες πόρτες με κλειδα-
ριές κυλίνδρου – Defender.

Αυτό το Defender το συνάντησα σε κα-
τάστημα συναδέλφου στο Παγκράτι  που
μου εξήγησε ότι οι διαρρήκτες χρησιμο-
ποίησαν τροχό μπαταρίας, κάποιο  τύπο
εξωλκέα και με τον κλασικό τρόπο της
βίδας κατάφεραν και εξώλκευσαν το εσω-
τερικό στοιχείο του κυλίνδρου.

Απ’ ότι φαίνεται  οι διαρρήκτες εκπαι-
δεύονται και χρησιμοποιούν παρόμοιους
τρόπους διάρρηξης που χρησιμοποιούμε
και εμείς!!

Σίγουρα δεν θα ’ναι καθόλου ευχάριστο
να μας πει ο πελάτης μας ότι η κλειδαριά
που του βάλαμε διαρρήχθηκε, για αυτόν
και για πολλούς άλλους λόγους πρέπει να
συνιστούμε στους πελάτες μας τα καλύ-
τερα προϊόντα της αγοράς για έχουμε το κε-
φάλι μας κάπως ήσυχο, και μην ξεχνάμε ότι
τεχνίτες διαρρήκτες θα υπάρχουν πάντα!

Από τον κ. Μαρίνο Δ.

Η οικονομική κρίση αλλάζει τις κατα-
ναλωτικές συνήθειες της κοινωνίας.
Όταν οι συνταξιούχοι, οι μικρομεσαίοι
και η κοινωνική πλατφόρμα αδυνατούν
να πληρώσουν τις πάγιες υποχρεώσεις
τους, όταν η Ελλάδα φτωχοποιείται συ-
νέχεια, όταν η ανεργία μεγαλώνει, όταν

οι έχοντες δεν επενδύουν και δεν κατα-
σκευάζουν, όταν η μεσαία τάξη περνάει
δύσκολα και ορισμένοι πνίγονται, πρέ-
πει να σκεφτόμαστε μόνο ΕΛΛΗΝΙΚΑ.

Η δύναμή μας στην κατανάλωση
είναι ΜΕΓΑΛΗ. Πρέπει να υποστηρί-
ζουμε τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ προϊόντα έναντι
των άλλων. Όσο λιγότερο συνάλλαγμα
στέλνουμε στο εξωτερικό και κρατιέται

στην ελληνική αγορά, τόσο ενισχύουμε
το τζίρο της εγχώριας αγοράς, τόσο αυ-
ξάνουμε τη δύναμη του Ελληνικού εμ-
πορίου έναντι των εισαγωγών.

Μήπως αυτό αποτελεί απάντηση σε
αυτούς που μας κουνούν το δάχτυλο
αλλά με τα πειράματά τους όλο μας
χρεώνουν περισσότερο;

Κρίση και καταναλωτική δύναμη

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.
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Από τον Μαρίνο Δ.

Μπήκαμε στον τελευταίο μήνα του έτους 2016. 7 χρόνια λι-
τότητα και μνημόνια.

Συμπληγάδες πέτρες ΔΝΤ - ΕΟΚ σφίγγουν ακόμη περισσό-
τερο... Είναι φανερό πλέον ότι οι θεσμοί και οι δανειστές έχουν
βάλει στόχο την εξαθλίωση των Ελλήνων για να καταλάβουν
την πατρίδα μας.

Σε ένα τέτοιο φτωχό και εξαθλιωμένο περιβάλλον συναντή-
σαμε ένα φίλο συνταξιούχο, πρώην κλειθροποιό, που μετράει
τη σύνταξή του και βλέπει ότι φέτος δε θα μπορέσει να πάρει
δώρο στα εγγόνια του. Σας αποκαλύπτουμε τη συνομιλία που
είχαμε χωρίς περικοπές και με αυθεντικότητα.

- «Πώς βλέπεις τα πράγματα»; ρωτήσαμε.
- «Τα γηρατειά πρέπει να είναι περήφανα. ΕΙΝΑΙ»; Μας ρω-

τάει και απαντά:
- «Για να είσαι ευχαριστημένος πρέπει να εξυπηρετείς τις

ανάγκες σου και εγώ δεν έχω τη δυνατότητα. Δεν μπορώ να
δουλέψω, δεν έχω πόρους, τα παιδιά μου τα δύο επέλεξαν
άλλο επάγγελμα και ο ένας είναι άνεργος! Η σύνταξη τελειώνει
το πρώτο δεκαπενθήμερο. Μετά;»

- «Κοίταξε τώρα που ακόμη μπορείς να πείσεις τα παιδιά να
μπουν στη δουλειά».

-«Δεν αισθάνομαι ασφάλεια με αυτά που συμβαίνουν και
κανείς δεν ξέρει τι θα προκύψει στο τέλος».

- «Για τη δουλειά μας τι βλέπεις» ρωτάμε;
- «Θυμάμαι από παλιά κάποιοι έβλεπαν το επάγγελμα ευ-

καιριακά και άλλοι με προοπτική. Δώστε τόπο στα νέα παι-
διά, να δώσει κίνητρα η πολιτεία να μείνουν τα ελληνόπουλα
στην Ελλάδα. Αξιοποιήστε τις γνώσεις και το επάγγελμα. Εί-

σαστε σε καλύτερη θέση από ότι εμείς
πριν από χρόνια».

-«Αν έγραφες ένα γράμμα στον Υπουργό
σχετικά με τους κλειθροποιούς, τι θα του
έλεγες;»

- «Σαν να λέμε ότι έγραφα στον Άγιο Βα-
σίλη και περιμένω να φέρει δώρο! Άσε
μας τώρα στον πόνο μας!»

Εμείς επιμείναμε και τον ξαναρωτήσαμε
με την πρέπουσα σοβαρότητα.

Και εκείνος απάντησε:
«Στον Υπουργό δημόσιας τάξης θα ζητούσα αυστηρή εφαρ-

μογή του βιβλίου συμβάντων. Πού παρέχεις υπηρεσία, σε ποιόν
την παρέχεις, πότε και ποιός παρείχε την υπηρεσία.

Στον Υπουργό Εμπορίας και Ανάπτυξης θα ζητούσα την απο-
γραφή των επαγγελματιών όλων των κλάδων και των κλειθρο-
ποιών, την απογραφή όλων των απασχολούμενων με το
επάγγελμα και την αντιπαραβολή των στοιχείων.

Στον Υπουργό Οικονομικών θα ζητούσα να συμπεριληφθεί
το POS στα έξοδα και να πέσουν βαριές ποινές σε αυτούς που
ασκούν το επάγγελμα χωρίς να το δηλώνουν.

Με λίγα λόγια, ν’ αναγνωρισθεί επιτέλους και επίσημα το
επάγγελμα του κλειθροποιού, με όλες τις προϋποθέσεις που
απορρέουν από ένα πιστοποιημένο επάγγελμα».

Αν και η αίσθησή μας είναι ότι όλα αυτά μόνο ο  Άγιος Βασί-
λης των κλειθροποιών θα μπορούσε να τα πραγματοποιήσει
… Θα ήταν το καλύτερο δώρο για τους εκατοντάδες έντιμους
επαγγελματίες, για την μεγαλύτερη ασφάλεια των καταναλω-
τών και για ολόκληρο το κοινωνικό σύνολο!

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το Δ.Σ. του Σ.Α.Ε.Κ. σας προσκαλεί 

στον ετήσιο καθιερωμένο χορό 
του συλλόγου 

το Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2017. 
Ο χορός θα πραγματοποιηθεί 

στο κέντρο διασκέδασης 
ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ 

όπου εμφανίζονται 
ο ΜΑΚΗΣ ΔΗΜΑΚΗΣ και 

η ΠΩΛΙΝΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚAI ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ Σ.Α.Ε.Κ.

Το γράμμα στον Άγιο Βασίλη από έναν κλειθροποιό
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Οι δράσεις της ΟΜΜΕΑ
Από τη γραμματεία της ΟΜΜΕΑ

Το Δ.Σ. της ΟΜΜΕΑ αποφάσισε να δημιουργήσει τράπεζα αίματος της ΟΜΜΕΑ. Είναι μια ενέργεια που απευθύνεται
στα μέλη πρωτοβάθμιων σωματείων (και του Σ.Α.ΕΚ.) και γενικά σε κάθε αυτοαπασχολούμενο που αισθάνεται την
ανάγκη να υποστηρίξει αυτή την προσπάθεια.

Ήδη έχει καταρτισθεί πίνακας με τα μέλη των πρωτοβάθμιων σωματείων για να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους.
Μπορείτε να καλείτε στη γραμματεία της ΟΜΜΕΑ στο 210 5236339 (υπεύθυνη: Ευτυχία-Μαρία Χρυσοφού).

Από τον Σιάμο Χ.

Στην διπλανή φωτογραφία μπορούμε να δούμε ένα κλειδί, το οποίο
όμως έχει διπλή χρησιμότητα! Πρόκειται για ένα κλειδί- όπλο!
Το συγκεκριμένο κλειδί βρίσκεται σε ιδιωτικό μουσείο του οίκου
CES στο Velbert της Γερμανίας.
Όπως μας ενημέρωσαν, το κλειδί αυτό ήταν κατασκευασμένο για
να ανοίγει ένα ιδιωτικό χρηματοκιβώτιο αλλά μπορούσε να χρησι-
μοποιηθεί και ως όπλο άμυνας. Έπαιρνε μία σφαίρα στη θαλάμη
του και ενεργοποιούταν με την σκανδάλη και τον κόκορα που βλέ-
πουμε στη φωτογραφία!

ΚΛΕΙΔΙ - ΟΠΛΟ!

Από τον πρόεδρο 
της ΟΜΜΕΑ Μαρίνο Δ.

Στις 7 Δεκεμβρίου 2016 πραγματο-
ποιήθηκε συνάντηση του Προέδρου κ.
Δημήτρη Μ. και του Γραμματέα κ. Βενι-
ζέλου Ν., με τον Πρόεδρο της ΓΣΕΒΕΕ κ.
Καββαθά Γ.

Η ατζέντα των θεμάτων της συνάντησης ήταν η εξής:
• Συμμετοχή των Μικρομεσαίων σε προγράμματα ΕΣΠΑ

(αναδιάρθρωση Μικρομεσαίων επιχειρήσεων).
• Συμμετοχή των ΜμΕ σε προγράμματα μέσω ΟΑΕΔ για

επαγγελματική εμπειρία νέων επαγγελματιών.
• Συμμετοχή των ΜμΕ στην διευρυμένη αγορά της Ευρω-

παϊκής Ένωσης - προγράμματα διεύρυνσης του οικονομικού
ορίζοντα (ενημέρωση των ενεργειών της ΓΣΕΒΕΕ σχετικά με
τις Ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις).

• Νομική υποστήριξη των Μικρομε-
σαίων από ΓΣΕΒΕΕ, επεξήγηση διατά-
ξεων και επίλυση (π.χ. κόκκινα δάνεια,
φορολογικό κλ.π).

• Πρόταση για τις ασφαλιστικές εισφο-
ρές (του φορέα ΟΑΕΕ) - Πάγωμα των λη-
ξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών για
δύο χρόνια.

• Συνδρομή και συνεργασία της ΓΣΕΒΕΕ με τοπικούς φο-
ρείς, συλλόγους σε θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης και εμ-
ποροβιοτεχνών (π.χ. παραεμπόριο κλ.π) 

• Νομική κατοχύρωση του επαγγέλματος του κλειθρο-
ποιού.

Μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ εκδήλωσε ιδιαί-
τερη ευαισθησία στο θέμα της ασφάλειας και υποσχέθηκε
ότι θα είναι αρωγός στην κλαδική προσπάθεια που κάνει ο
Σ.Α.Ε.Κ., προς τη νομιμοποίηση του επαγγέλματος.

Από τη συνάντηση του Προεδρείου της ΟΜΜΕΑ 
με τον πρόεδρο της ΓΣΕΒΕΕ
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Από τον Σιάμο Χ.

Όπως έχουμε ξαναπεί, τα τελευταία χρόνια οι κλέφτες έχουν γίνει
πιο σκληροί και πιο επιθετικοί.

Έχουμε δει και στο παρελθόν σε άλλες φωτογραφίες ότι οι κλέφτες έχουν
γίνει αδίστακτοι και πολύ βίαιοι, προκειμένου να επιτύχουν το σκοπό τους.

Θεωρούσαμε πως μια πόρτα ασφαλείας είναι το πλέον σίγουρο μέσο
για την ασφάλειας στην είσοδο ενός σπιτιού.

Τώρα διαπιστώνουμε πως και η επιλογή μια πόρτας ασφάλειας δεν
είναι απλή υπόθεση, μιας και πολλά είναι αυτά που χαρακτηρίζουν μια
πόρτα το πόσο ασφαλείας είναι.

Ας αναφέρουμε μερικά χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχει μια πόρτα
ασφαλείας και που θα πρέπει να προσέξει ο υποψήφιος αγοραστής:

1ον το πάχος του μετάλλου που είναι κατασκευασμένη η πόρτα
2ον το πάχος του μετάλλου που είναι κατασκευασμένη η κάσα
3ον αν είναι μονή η διπλή θωράκιση
4ον το είδος τη κλειδαριάς και η προδιαγραφές της 
5ον η προστασία της κλειδαριάς (ατσάλι – μαγγάνιο κ.τ.λ)
6ον τρόπος τοποθέτησης (βασική προδιαγραφή η πόρτα να είναι το-

ποθετημένη με τσιμέντο και στηρίγματα κολλημένα με ηλεκτροκο-
ληση, και όχι με βίδες και αφρό πολυουρεθανης).

Όπως βλέπουμε στη φωτογραφία μια πόρτα με τα παραπάνω χαρα-
κτηριστικά απώθησε τον επίδοξο διαρρηκτή με αποτέλεσμα να τον
οδηγήσει σε άλλο τρόπο διάρρηξης (τη μέθοδο του ριφιφί). Η οποία
απαιτεί πολύ περισσότερο χρόνο καθώς και πιο βαριά εργαλεία, αλλά
και προκαλεί και μεγάλο θόρυβο.

ΤΟ ΚΑΚΟ ΤΟ ΠΑΛΙΚΑΡΙ ΞΕΡΕΙ ΚΙ ΑΛΛΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ




