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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας κάνουμε γνωστό ότι στις
5 & 6 Μαΐου ο Σ.Α.Ε.Κ πραγματοποιεί το 12ο Πανελλαδικό Συνέδριο των κλειθροποιών της
Επικράτειας, με ταυτόχρονη παράδοση μαθημάτων - σεμιναρίων. Η καθιερωμένη κατ’ έτος
αυτή εκδήλωση θα διεξαχθεί
στο ξενοδοχείο Novotel Hotel
Athens στην Αθήνα (Μιχαήλ
Βόδα 4-6, Αθήνα). Όσοι συνάδελφοι - συναδέλφισσες επιθυμούν
να συμμετάσχουν, παρακαλούνται
όπως δηλώσουν συμμετοχή έως
τις 4 Μαΐου 2018, στην γραμματεία
του Συνδέσμου.
Τούτο ισχύει και για τα μέλη
του Σ.Α.Ε.Κ.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Βασική προϋπόθεση για την
είσοδο στα μαθήματα: ο συμμετέχων να είναι μέλος ΣΑΕΚ,
ΣΑΕΚΒΕ, ΣΑΚΔΕΠ ή ΚΛΕΙ.ΔΙ.
Δεν θα επιτραπεί η είσοδος σε
άτομα που δεν είναι μέλη των
ανωτέρω σωματείων. Όσοι επιθυμούν την εγγραφή τους σε
κάποιο από τα σωματεία, παρακαλούνται να την έχουν τακτοποιήσει πριν την ημερομηνία
έναρξης του συνεδρίου.
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 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 στην είσοδο του
συνεδρίου:
- 100€ για τα μέλη ΚΛΕΙ.ΔΙ. και
τους βοηθούς των μελών ΚΛΕΙ.ΔΙ
(που είναι ταμειακώς εντάξει).
- 50€ για τα μέλη ΣΑΕΚΒΕ (που
είναι ταμειακώς εντάξει).
- 50€ για τα μέλη ΣΑΚΔΕΠ (που
είναι ταμειακώς εντάξει).
- 200€ για τους συναδέλφους
που δραστηριοποιούνται εκτός

Ελλάδος.
- Τα ταμειακώς εντάξει μέλη
του Σ.Α.Ε.Κ. δεν πληρώνουν, εφ΄
όσον έχουν εξοφλημένο ΚΑΙ το
1ο εξάμηνο του 2018.
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.
Το Δ.Σ.
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12ο ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΚΛΕΙΘΡΟΠΟΙΩΝ
5 & 6 Maΐου 2018
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σάββατο 5/5/2018

08.30: Ταυτοποίηση εισερχομένων - καφές
09:30: Έναρξη Συνεδρίου

10:00: 1ο ΜΑΘΗΜΑ: Εξειδικευμένες μετατροπές
χρηματοκιβωτίων - διάνοιξη ηλεκτρονικής
απεικόνισης
12:00: Ομιλία - Παρουσίαση από κ.Schiavareli
Michele, υπεύθυνο εξέλιξης θωρακισμένων
κλειδαριών του οίκου CISA.

12:10: Ομιλία-Παρουσίαση από κ.Marius Klett,
υπεύθυνο πωλήσεων CES
12:20: Διάλειμμα - επίσκεψη στα περίπτερα

13:00: 2ο ΜΑΘΗΜΑ: Κλειδαριές θωρακισμένων
θυρών - defender νέας τεχνολογίας
15:00: Ομιλία από εκπρόσωπο του οίκου ABUS
15:10: Διάλειμμα για φαγητό

16:50: Ομιλία από τον κ.Μπαρούς, μέλος ΣΑΕΚ,
παρουσίαση νέας επιπρόσθετης κλειδαριάς
17:00: 3ο ΜΑΘΗΜΑ: Κλειδαριές αυτοκινήτωνκατασκευή κλειδιών
19:00: 4ο ΜΑΘΗΜΑ: Marketing - διαφήμιση προώθηση προϊόντων

Κυριακή 6/5/2018

08.30: Ταυτοποίηση εισερχομένων - καφές

09:30: 1ο ΜΑΘΗΜΑ: Μηχανισμοί επαναφοράς
(σούστες) απλοί-ηλεκτρομηχανικοί (ηλεκτρονικοί)
11:30: Ομιλία - Παρουσίαση από τον
κ. Κ.Dimitar Kolev, γενικό διευθυντή
του οίκου MAUER Locking Systems

11:45: Διάλειμμα - επίσκεψη στα περίπτερα
12:50: Ομιλία - Παρουσίαση από τον
κ.Chivot Barnade, πρόεδρο Thirard

13:00: 2ο ΜΑΘΗΜΑ: Αυτοκίνητα - immobilizer
15:00: Κλήρωση δώρων - απονομή
βεβαιώσεων και αναμνηστικών
17:00: Λήξη Συνεδρίου

LOCKSMITHS NEWS

Από τη
Γραμματεία

Ετήσια Γενική Συνέλευση Σ.Α.Ε.Κ.
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Την Κυριακή 25
Φεβρουαρίου
2018 πραγματοποιήθηκε η ετήσια
Γενική Συνέλευση
του Συνδέσμου
Αναγνωρισμένων
Επαγγελματιών
Κλειθροποιών
στην οποία και συζητήθηκαν όλα τα
θέματα της ημερησίας διάταξης καθώς και
κάποιες προτάσεις που τέθηκαν από συναδέλφους εκείνη την ώρα.
Φέτος παρευρέθηκαν πολύ λιγότερα μέλη
του Σ.Α.Ε.Κ. από κάθε άλλη χρόνια, κάτι το
οποίο προβλημάτισε εμφανώς τους συναδέλφους που έδωσαν το παρών καθώς και τα
μέλη του Δ.Σ. Ως κίνητρο για την προσέλκυση
περισσότερων μελών η Γ.Σ. ψήφισε τη μείωση της ετήσιας συνδρομής από 150€ στα
120€ και περαιτέρω έκπτωση 20€ (δηλαδή
100€) στα μέλη που παρευρίσκονται στη Γ.Σ. Η αλλαγή αυτή θα ισχύσει από το 2019.
Τα μέλη που διαγράφηκαν μέσα στο 2017 είναι οι κ.κ. Ξευγένης Γεώργιος (απεβίωσε τον 2ο/2017), Γράψας Νικόλαος
(λόγω συνταξιοδότησης), Σιάμος Χαράλαμπος (έκλεισε την ιδιότητα του κλειθροποιού), Χριστόπουλος Χρήστος (μεταβίβαση του καταστήματος στο όνομα της συζύγου του), Σταυρόπουλος Σταύρος (μετακόμισε στη Θεσσαλονίκη), καθώς
και οι κ.κ. Βούρος Γεώργιος, Γεωργιάδης Αριστοτέλης, Θεοδοσίου Γεώργιος και Καλαϊτζίδης Γεώργιος, λόγω οικονομικών
εκκρεμοτήτων.
Για άλλη μια φορά θα υπενθυμίσουμε σε όλα μας τα μέλη ότι η παρουσία τους στην Γ.Σ. είναι υποχρεωτική και ότι το
καταστατικό έχει τροποποιηθεί, και ορίζει ότι όποιο μέλος δεν παρευρίσκεται σε δύο συνεχείς τακτικές

Γενικές Συνελεύσεις αδικαιολόγητα, διαγράφεται από μέλος!

Ευχαριστώ, Λίτσα...

Το κορίτσι μας η Λίτσα, η επί 10 συνεχή χρόνια υπάλληλος Γραμματέας του Σ.Α.Ε.Κ, αποφάσισε να σταματήσει να εργάζεται και έτσι μας αφήνει περίπου τον
Φεβρουάριο του 2018.
Το δικό μου ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ, είναι ένα από τα πολλά ευχαριστώ των συναδέλφων, ειδικά των παλαιοτέρων. Της
χρωστάμε πολλά και δίκαια είχε αναγορευθεί σαν όγδοο
μέλος του εκάστοτε Διοικητικού Συμβουλίου.
Θυμάμαι το σεμνό κορίτσι που συναντηθήκαμε στα
παλιά γραφεία και κλείσαμε την συνεργασία της.
Θυμάμαι που είχε φέρει τον σύζυγό της τον Δημήτρη
για να συμμετάσχει σε κάποια αιμοδοσία για τους κλειδαράδες.
Θυμάμαι που είχε επιστρατεύσει και τον πατέρα της,

προκειμένου να προλάβει την έγκαιρη αποστολή των
εφημερίδων του Συνδέσμου.
Θυμάμαι που παρά την προχωρημένη εγκυμοσύνη της,
συνέβαλε στην μεγάλη επιτυχία του Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου του Σ.Α.Ε.Κ με τον E.L.F το 2008.
Είναι τόσες πολλές οι Θύμισες, που γνωρίζοντας την
ταπεινοφροσύνη της δεν θα τις αναφέρω, αλλά που δεν
ξεχνιόνται.
Λίτσα σου εύχομαι ευτυχία και υγεία σε εσένα και σε
όλους τους δικούς σου. Με χαρά να φέρεις στον κόσμο
το τρίτο σου παιδάκι.
Σε ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ που σε γνώρισα.
Σταύρος
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FICHET «κλειδί τύπου ρουκέτα»

Aπό τον κ. Δημήτρη Ιατρού

Ανέκαθεν αυτά τα κλειδιά κατασκευαστικά
ήταν πολύ δύσκολα να φτιαχτούν.
Στην αγορά πλέον δεν υπάρχουν ακατέργαστα κλειδιά γιατί απευθύνονται σε κλειδαριές
και χρημ/τια τουλάχιστον 80 ετών και άνω.
Πάντα προσπαθούσαμε να τα κατασκευάσουμε εξ’ ολοκλήρου στο χέρι, κάποιες φορές
είχαμε επιτυχία αλλά οι περισσότερες προσπάθειες ήταν απογοητευτικές, τα κλειδιά σφήνωναν, μάγκωναν, δούλευαν με πρόβλημα.
Σε επικοινωνία με συναδέλφους από Ευρώπη το μόνο που μας πρότειναν ήταν να ταιριάξουμε ένα ζευγάρι παλαιά κλειδιά στην υπάρχουσα κλειδαριά, αλλά όλοι γνωρίζουμε ότι με αυτόν τον τρόπο χάνεται
μεγάλο μέρος της ασφάλειας.
Όταν ο καλός συνάδελφος Αγγ. Σαμαράς μου είπε ότι έπρεπε οπωσδήποτε να φτιάξουμε ένα σωστό αντίγραφο από τέτοια κλειδαριά με “έβαλε στη μπρίζα” να βρω λύση.
Έτσι βρήκα και συνεργάστηκα με έναν τεχνικό που διαθέτει ένα οργανωμένο μηχανουργείο και προσφέρθηκε να με
εξυπηρετήσει.
Το κατασκευαστικό και λειτουργικό αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό!

Καταργούνται τα κλειδιά;

Από τον Σταύρο Μανδενάκη

Οι κλειδαριές και τα κλειδιά βρίσκονται σε περίοδο μείζονος μετάβασης. Οι άνθρωποι αρχίζουν να χρησιμοποιούν
ηλεκτρονικές και ψηφιακές κλειδαριές.
Καθώς η τάση αυτή συνεχίζεται, μπορεί να αντιμετωπίσουμε ένα μέλλον, όπου δεν θα χρειάζονται πλέον τα μεταλλικά κλειδιά. Αυτό θα είναι μια σημαντική κοινωνική
μετατόπιση, αφού τα κλειδιά είναι ένα από τα πιο συχνά
κατασκευασμένα μεταλλικά αντικείμενα στον κόσμο.
Μερικά νέα σπίτια είναι εξοπλισμένα με ηλεκτρονικές
κλειδαριές τηλεχειρισμού. Αυτές είναι παρόμοιες με τις
κλειδαριές που έχουν τα αυτοκίνητα τις τελευταίες δύο δεκαετίες, οι οποίες χρησιμοποιούν (οι περισσότερες εξ’
αυτών), ένα μικρό πομπό ενσωματωμένο στο πληκτρολόγιο του αυτοκινήτου.
Με την σύγχρονη ηλεκτρονική τεχνική δεν χρειάζεται
τώρα να μπαίνει το κλειδί σε μια κλειδαριά ανάφλεξης.
Εφόσον το ηλεκτρονικό πληκτρολόγιο είναι στο αυτοκίνητο,
μπορεί να το ξεκινήσεικάποιος πιέζοντας ένα κουμπί στην
κονσόλα.
Τα κινητά τηλέφωνα θα αντικαταστήσουν τα κλειδιά;

Τελευταία στις εισόδους τωνπερισσότερων σπιτιώνμπαίνουν όλο και πιο συχνά κλειδαριές ηλεκτρονικές. Ορισμένες από αυτές τις νέες κλειδαριές θυρών επιτρέπουν
στους ενοίκους να επιλέξουν τη χρήση ενός ειδικού κλειδιού, ή ενός μεταλλικού κλειδιού, ή ενός πληκτρολογίου

για να τις ξεκλειδώσουν. Άλλες εταιρείες έχουν αναπτύξει ψηφιακές οικιακές κλειδαριές στις οποίες γίνεται
πρόσβαση χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή στο smartphone του ενοίκου. Και άλλοι κατασκευαστές έχουν δημιουργήσει μια κλειδαριά που ανοίγει την μπροστινή
πόρτα μόλις σαρωθούν τα δακτυλικά αποτυπώματα του
ενοίκου.
Η τεχνολογία αυτή θα σημάνει
την κατάργηση των κλειδιών;

Η αγάπη του κοινού για τα smartphones και τα άλλα φορητά αντικείμενα δείχνει ότι πρόκειται περισσότερο για μια
ερώτηση του "Πότε" θα γίνει αυτό, παρά για το "Αν" θα
γίνει εν τέλει. Οι πιθανότητες επιβίωσης του παραδοσιακού
κλειδιού, με τις σημερινές προβλέψεις, θα καθοριστούν
από το κατά πόσο οι ψηφιακοί διάδοχοί του αποδειχθούν
αποτελεσματικότεροι.
Σ’ αυτό το μεταξύ, εμείς τι κάνουμε;

Έχουμε αναφερθεί πολλές φορές στο προφανές πρόβλημα!!! που διαγράφεται στον ορίζοντα και αφορά περισσότερο την διάδοχο κατάσταση των συναδέλφων. Έτσι σε
γενικές γραμμές χρειάζεται αυξημένη οξυδέρκεια, ανάπτυξη γνώσεων Αγγλικής γλώσσας και ηλεκτρονικής τεχνικής καθώς και συνεχής ενημέρωσης των επαγγελματικών
μας εξελίξεων.
Με την βοήθεια του σωματείου, πρέπει από τώρα να δοθούν οι απαραίτητες αυτές κατευθύνσεις.
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Από τη Γραμματεία

Χoρός και κοπή πίτας 2018

Το Σάββατο 27 Ιανουαρίου 2018 πραγματοποιήθηκε ο
ετήσιος καθιερωμένος χορός του Σ.Α.Ε.Κ. και η κοπή της
πίτας για το 2018.
Η εκδήλωση έλαβε χώρα στο εστιατόριο «Όμιλος» του
Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης που βρίσκεται ακριβώς
μπροστά στη θάλασσα και οι συνάδελφοι μαζί με τις παρέες
τους είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν την υπέροχη θέα
συνοδεία εκλεκτών εδεσμάτων ενώ ταυτόχρονα διασκέδαζαν υπό τους ήχους ζωντανής μουσικής.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, πραγματοποιήθηκε και
η κοπή της πίτας για το 2018.Το φλουρί όπως συνηθίζεται
τα τελευταία χρόνια, ήταν μία χρυσή λύρα και η κλήρωση
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που έγινε ανάμεσα στα παρευρισκόμενα μέλη του Σ.Α.Ε.Κ.,
ανέδειξε τυχερό τον κ. Ράπτη Κωνσταντίνο. Του ευχόμαστε
να έχει πάντα Καλοτυχία και Υγεία!!!
Ευχαριστούμε τους κ.κ. Ραπτόπουλο, Καρύδη (GEMKA),
Βοϊβόδα (Gevy Βοϊβόδας ΑΕΒΕ και Gevy Automatic Doors),
Αθανασίου, Μπαρούς, Αλημπαμπούδη (Viometal), Πασβάτη
(Pasvatis), Χριστοφίλη (Autotech) και Σωτηρόπουλοπου κάθε
χρόνο στηρίζουν τον ΣΑΕΚ και προσέφεραν τα δώρα για τη
λαχειοφόρο αγορά. Ευχαριστούμε επίσης όλους τους εμπόρους που μας τίμησαν με την παρουσία τους και επέλεξαν
για τη Σαββατιάτικη διασκέδασή τους την εκδήλωση του
συλλόγου μας.
Ευελπιστούμε σε μεγαλύτερη συμμετοχή των μελών μας
σε επόμενες εκδηλώσεις!

Οι ανά τον κόσμο συναντήσεις κλειδαράδων

Οι μήνες Μάρτιος έως Ιούνιο, είναι οι μήνες κάθε χρόνου
που γίνονται οι περισσότερες εκθέσεις - συναντήσεις των κλειθροποιών, σε τοπικό, σε Ευρωπαϊκό αλλά και σε παγκόσμιο
επίπεδο. Οι συναντήσεις αυτές συνδυάζονται και με επίδειξη
νέων προϊόντων σχετικών με το επάγγελμα, όσο και με εμπειρικά μαθήματα των συμμετεχόντων. Ο Σ.Α.Ε.Κ ήδη έχει προαναγγείλει την δική του αντίστοιχη εκδήλωση. Για τις άλλες τις
εκτός της χώρας μας εκθέσεις - σεμινάρια, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τα σχετικά προγράμματα, ημερομηνίες και τις

προϋποθέσεις τυχόν συμμετοχής σας, από το ίντερνετ. Ενημερωτικά αναφέρονται στην συνέχεια ορισμένες απ’ αυτές.
• Έκθεση κλειδαριών της Lock Expo στο Nottingham της Μεγάλης Βρετανίας στις 10 και 11 Μαρτίου.
• Ασφάλεια από ληστείες: Μάρτιος 06-09, 2018, Τόκιο, Ιαπωνία.
• Έκθεση κλειδαριών στις 8 - 10 Ιουνίου στο Coventry (Birmingham) της Μεγάλης Βρετανίας
• ELF 25 - 27 Μαΐου στο Πόρτο Πορτογαλίας.

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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ΤΟ ΔΙΑΜΠΕΡΕΣ… ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ!!

Aπό τον κ. Δημήτρη Ιατρού

Δεν θα μπορούσα να μην απαθανατίσω
αυτή την περίπτωση που μας έτυχε και να
την μοιρασθώ μαζί σας.
Ο λόγος για ένα Wien-έζικοχρημ/τιο πολύ
σπάνιο ίσως και μοναδικό.
Ο νέος ιδιοκτήτης του ακινήτου ανοίγει
ένα μεγάλο γυμναστήριο στην Λεωφ. Πειραιώς, βρίσκει μέσα στον χώρο αυτό το
μεγάλο χρημ/τιο κλειστό, παρατημένο
προφανώς από την προηγούμενη επιχείρηση που στεγαζόταν εκεί.
Χωρίς να χάσει χρόνο θέλοντας να βάλει
στο χέρι τον υποτιθέμενο θησαυρό που θα
έβρισκε μέσα, ξεκινάει με τον τροχό να κόβει
την πρόσοψη του κιβωτίου, και εφόσον από
εκεί τα βρήκε σκούρα, ανοίγει στην πλάτη
του κιβωτίου ένα τεράστιο παράθυρο.
Ως είθισται… άνθρακας ο θησαυρός, και έτσι μας κάλεσε για να το ανοίξουμε να το επισκευάσουμε και να του δώσουμε κλειδιά για να μπορεί να το χρησιμοποιεί.
Mόλις ανοίξαμε την πόρτα, του κιβωτίου, η εικόνα από την πίσω πλευρά ήταν το κάτι άλλο… διαμπερές … ευάερο... ευήλιο!!
Τελικά του το παραδώσαμε έτοιμο με τα κλειδιά του.

Αναγκαία και επιτακτική η απογραφή
των επαγγελματιών κλειθροποιών

Aπό τον κ. Δημήτρη Μαρίνο
Υπάρχουν αρκετές καταγγελίες από πολίτες προς το Δ.Σ.
του Σ.Α.Ε.Κ., τόσο γραπτές όσο και προφορικές, που σκοπό
έχουν να ενημερώσουν αλλά και να ενημερωθούν για το
κατά πόσο είναι επαγγελματίας εκείνος που τους εξυπηρέτησε.
Πελάτης κάλεσε μέσω διαδικτυακής διαφημιστικής εταιρείας έναν επαγγελματία κλειθροποιό, ο οποίος συνεργάζεται με τη συγκεκριμένη εταιρεία.
Προσπαθώντας να λάβει πληροφορίες σχετικά με το προϊόν που του τοποθέτησε ο κλειθροποιός, διαπίστωσε ότι ο εν
λόγω επαγγελματίας διατηρούσε στο κατάστημά του ανασφάλιστο συνεργάτη.
Όταν ο πελάτης προσπάθησε να εντοπίσει τον κλειθροποιό που τον εξυπηρέτησε ανάμεσα στους επαγγελματίες
της περιοχής του αλλά και όμορων δήμων, και δεν βρήκε
ανταπόκριση ούτε στη διαφημιστική εταιρεία, η οποία δήλωσε αναρμόδια, θορυβήθηκε και θέλησε να το ψάξει
ακόμα περισσότερο.
Κάλεσε λοιπόν στον Σ.Α.Ε.Κ. και σε ύφος φιλικό, ζήτησε
να ενημερωθεί σχετικά με τις υποχρεώσεις του κλειθροποιού όσον αφορά την καταγραφή των επισκευών, την απόδειξη παροχής υπηρεσιών, αν υπάρχει προστασία για τον

πολίτη που, εν ώρα αγωνίας δε θα ζητήσει τα στοιχεία του
κλειθροποιού πριν ανοίξει την πόρτα.
Γινόμαστε καθημερινά μάρτυρες φαινομένων όπου τα βιβλία συμβάντων δεν ενημερώνονται. Το βιβλίο συμβάντων
είναι η «δήλωση ειλικρίνειας» προς τον πελάτη και η «δήλωση αξιοπιστίας» προς την αστυνομία.
Ο τρόπος χρήσης του συγκεκριμένου βιβλίου προσθέτει
ένα βαθμό καθυστέρησης στη δουλειά μας, αλλά μπορεί να
αποτελέσει θετική εξέλιξη για εμάς και προστασία από τους
επιτήδειους που μπορεί να μας καλέσουν να ανοίξουμε μια
πόρτα ή να φτιάξουμε κλειδιά immobilizer χωρίς να κρατήσουμε στοιχεία!
Η καταγραφή περιστατικών σε ηλεκτρονική μορφή (αντίστοιχη του βιβλίου συμβάντων) ίσως μπορέσει να δώσει
λύση. Εάν ο Σ.Α.Ε.Κ. το κοινοποιήσει και τα μέλη το τηρήσουν,
το Υπουργείο θα έχει καταγεγραμμένες εργασίες και εμείς θα
δούμε απογραφικά πόσοι είμαστε πραγματικά στο χώρο.
Το Προεδρείο του Σ.Α.Ε.Κ. πρέπει να είναι έτοιμο. Σύντομα
θα υπάρξει συνάντηση με εκπροσώπους του Υπουργείου
Δημόσιας Τάξης για να ακουστούν τα αιτήματα των μελών
αλλά και οι ενέργειες του Δ.Σ.
Ελπίδα και προσμονή είναι να πετύχουμε κάτι καλύτερο
για τα μέλη μας, για τους συναδέλφους όλης της χώρας αλλά
και για τη λειτουργία του κλάδου.
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Aπό το Δ.Σ.

ΤΟΜΕΑΣ: «ΕΡΕΥΝΑΣ και ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ»
Κλειδαριά BAROUS

Είναι γνωστό ότι στον Σ.Α.Ε.Κ προβλέπονται ορισμένοι τομείς ενεργοποίησης
των μελών του. Ένας απ’ αυτούς, με συνεχή δραστηριότητα χρόνων, είναι και ο
«τομέας έρευνας και τεχνογνωσίας». Το
ποιος είναι ο ρόλος του, αναφέρεται
μέσα στο καταστατικό και τον εσωτερικό κανονισμό του σωματείου και δεν
έχει παρά ο κάθε ενδιαφερόμενος να
ΞΑΝΑΔΙΑΒΑΣΕΙ τα σχετικά άρθρα.
Εκείνο όμως που θέλει ιδιαίτερη
επισήμανση είναι ότι ο συγκεκριμένος
τομέας, έχει προσφέρει μέχρι σήμερα
σημαντικό έργο προς όφελος των συναδέλφων. Τα επιτεύγματα και οι σχετικές
παρεμβάσεις του για την προσφορά
γνώσεων και πρωτότυπων ευρημάτων
διευκόλυνσης και αντιμετώπισης προκύπτοντων θεμάτων επαγγελματικού
περιεχομένου, είναι γνωστά στους ενδιαφερομένους συναδέλφους. Πολλά
απ’ αυτά τα επιτεύγματα, έχουν κατά
καιρούς αναδειχθεί και από σχετικές
δημοσιεύσεις στην εφημερίδα μας. Ο
συγκεκριμένος τομέας, όπως και όλοι οι
άλλοι, είναι ανοιχτός σε συμμετοχές
όσων συναδέλφων το επιθυμούν. Είναι
ο τομέας που εκτός των άλλων, ερευνά
την διάθεση του εμπορίου σε προϊόντα
που μας αφορούν, προγραμματίζει και
παρουσιάζει όλα τα τεχνικά σεμινάρια
του Σ.Α.Ε.Κ κ.α.
Πρόσφατα ένα νέο επίτευγμα που
άμεσα μας αφορά, είναι η κατασκευή
νέας κλειδαριάς για την ασφαλή κάλυψη συγκεκριμένης πόρτας. Ο μηχανισμός αυτός έχει κατατεθεί στις
αρμόδιες αρχές και έχει πάρει δίπλωμα
ευρεσιτεχνίας. Μάλιστα οι δημιουργοί
του το παρουσίασαν σε εκθέσεις ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ, αλλά και σε
διεθνή έκθεση στην ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑ-

ΝΙΑ. Το εν λόγω προϊόν έχει διαβαθμιστεί σαν σπουδαία ευρεσιτεχνία από
το Δ.Σ του Σ.Α.Ε.Κ και θα εκτεθεί από
τους δημιουργούς του πάλι στο προσεχές Πανελλαδικό Συνέδριο.
Όπως αναφέρεται και πιο πάνω, η
συμμετοχή για πρώτη φορά σε έκθεση
εκτός της Ελλάδας για κλειθροποιούς
(MLA EXPO 2017) στις 6,7,8 Οκτωβρίου
2017 στο The International Centre-Telford
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στην Αγγλία έφερε τα θετικότερα σχόλια
για τα σχετικά προϊόντα και δυο ξένες αντιπροσωπίες είναι στα σκαριά.
Η συγκεκριμένη κλειδαριά, μετά την
πλήρη αποδοχή της από την αγορά,
μπήκε σε καθεστώς παραγωγής και για
όποιον ενδιαφέρεται μπορεί να έλθει
σε επαφή με τον συνάδελφο ευρεσιτέχνη κ. Αλέξανδρο Μπαρούς στο τηλέφωνο 6977545644.
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