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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Όπως αναμενόταν, ύστερα από πρωτοβουλία του ΣΑΕΚ, πραγματοποιήθηκε συνάντηση, στις 19-06-2018, με εκπροσώπους του
αρμόδιου Τμήματος Ανάλυσης και Αντιμετώπισης του Εγκλήματος, της Διεύθυνσης Δημόσιας Ασφάλειας, του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, με απώτερο σκοπό, να καταθέσει ο Σύλλογός
μας, τα τεκταινόμενα στον κλάδο, αλλά και τις δικαιολογημένες
ανησυχίες μας, για τους ασκούντες το επάγγελμα χωρίς άδεια. Η
ενημέρωση από το προεδρείο του ΣΑΕΚ, έγινε βάσει των όσων
συζητήθηκαν στη Γενική Συνέλευση και όσων αποφασίστηκαν σε
προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο.
Στη συνάντηση υπήρξε καλό κλίμα επικοινωνίας και μάλιστα
ο κύριος Διευθυντής έδειξε πλήρως ενημερωμένος για όσα
συμβαίνουν στο χώρο. Μας κατατόπισε πλήρως σχετικά με όλα
τα ερωτήματα που είχαμε και δήλωσε με νόημα ότι όλα προβλέπονται από την Αστυνομική Διάταξη που διέπει το επάγγελμά μας και την πλήρη εφαρμογή της.
Συμπερασματικά, μας υπενθύμισε ότι, από την πλευρά μας,
ως επαγγελματίες κλειθροποιοί, οφείλουμε να:

Από τον Σταύρο Μανδενάκη

- Kαταγράφουμε τις περιπτώσεις διάνοιξης και κατασκευής
κλειδιών immobilizer.
- Παρέχουμε την εκάστοτε εργασία και δίνουμε την πρέπουσα απόδειξη παροχής υπηρεσιών.
- Οι παρέχοντες την εργασία οφείλουν να είναι ασφαλισμένοι (ή μερικώς ασφαλισμένοι, εάν πρόκειται για ημιαπασχόληση).
- Δείχνουμε προθυμία σε θέματα ελέγχου του βιβλίου συμβάντων από τις αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές.
- Πελάτης που κατά την εκτίμησή μας δεν είναι συνεργάσιμος, να μας υποψιάζει, πριν μεταβούμε στο χώρο του για την
παροχή υπηρεσίας.
- Δεν ριψοκινδυνεύουμε νομικά εάν ο πελάτης λειτουργεί
για λογαριασμό τρίτου και θέλει να κάνει τη δουλειά του χωρίς
να έχει εξουσιοδότηση.
Για τις όποιες εξελίξεις υπάρξουν μετά το προσεχές Διοικητικό Συμβούλιο της ένωσης, θα ενημερωθείτε στο επόμενο τεύχος της εφημερίδας μας.

ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΩΝ

Όλες οι αναπτυγμένες χώρες, εκτός των κλασικών μουσείων
(που έχουν άλλωστε όλες οι χώρες), διαθέτουν και ξεχωριστά μουσεία σχετιζόμενα με την κλειδαριά. Μία απ’ αυτές τις χώρες είναι
η Αμερική. Διαθέτει πλήθος τέτοιων μουσείων, σχεδόν σε κάθε
Πολιτεία της. Αυτονόητα, είναι κρίμα ένα παρόμοιο μουσείο να
μην υπάρχει και στην χώρα μας, την στιγμή μάλιστα που διαθέτοντας έναν από τους αρχαιότερους πολιτισμούς συμβάλαμε στην
κατασκευή και την διάδοση του τρόπου ασφάλισης της ατομικής
και συλλογικής περιουσίας των ανθρώπων στα χρόνια εκείνα. Έτσι
το κρίμα είναι διπλό για όλους εμάς, όταν βλέπουμε ελληνικά εκθέματα σε ξένα μουσεία, που δεν έχουν να επιδείξουν δικό τους
αρχαίο πολιτισμό. Παρόμοια και τα δικά μας συναισθήματα όταν
οι Έλληνες κλειθροποιοί αντικρύζουν εκθέματα κλειθροποιίας ελληνικής προέλευσης ή κατασκευής, στα ξένα σχετικά μουσεία.
Πάντως γνωρίζουμε ότι μεγάλο ποσοστό σχετικών εκθεμάτων,
βρίσκονται διάσπαρτα σε πολλούς Έλληνες συλλέκτες και ακόμη
περισσότερα απ’ αυτά, στα χέρια πολλών συναδέλφων. Παλαιότερα υπήρξε μια προσπάθεια του Σ.Α.Ε.Κ. να δημιουργηθεί του-

λάχιστον ένα «εικονικό μουσείο κλειδαριάς», μέσω της ιστοσελίδας του. Η προσπάθεια δεν καρποφόρησε, για ορισμένους λόγους. Πάντως έχω την γνώμη ότι πρέπει να επαναληφθεί η
προσπάθεια για να πάρει σάρκα και οστά αυτή η αναγκαιότητα.
Έκανα και αναδημοσιεύω την πιο κάτω επιλογή, γιατί το συγκεκριμένο μουσείο, εκτός των εκθεμάτων του, κάθε χρόνο κάνει
και ένα επιτυχημένο event. Συγκεκριμένα ενημερώνει όσους συμμετέχουν, ότι υπάρχει ένας χώρος μέσα και γύρω από το εκθεσιακό κέντρο, όπου είναι κρυμμένος κάποιος θησαυρός. Διαθέτει
πολλά βοηθήματα για να τον ανακαλύψεις και να ξεκλειδώσεις
χώρους που πιθανά βρίσκεται. Όποιος κατορθώσει και φτάσει στο
εύρημα, το κάνει δικό του. Έχει παρατηρηθεί μεγάλη συμμετοχή,
εκτός των αδειούχων κλειθροποιών, και από άλλους πολίτες.
Το μουσείο αυτό είναι το ονομαστό Lock Μουσείο της Αμερικής.
Το Μουσείο στεγάζει μια εκτεταμένη συλλογή κλειδαριών που
περιλαμβάνει ένα Cannon Ball χρηματοκιβώτιο, 30 κλειδαριές της
πρώιμης εποχής, πινακίδες (plates) χρηματοκιβωτίων, ένα μεγάλο
αριθμό βρετανικών κλειδαριών χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές
πόρτας, λουκέτα, χειροπέδες, κλειδιά σπάνια και πολλά άλλα.
Συνέχεια στη σελ. 3
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Κλειδιά ασφαλείας περασμένων εποχών

Από τον
Σταύρο Μανδενάκη

Υπάρχει ένα ωραίο χαρακτηριστικό στην τρέχουσα ιστορία των
Γαλλικών κλειδαριών
σχετικά με τις προ-βιομηχανικές ευρωπαϊκές κλειδαριές, που
υποστηρίζεται πως αυτές
οι κλειδαριές θα μπορούσαν να ανταγωνίζονται
τις μεταγενέστερες κλειδαριές ασφαλείας. Κι
αυτό όχι μόνο επειδή
είχαν μηχανισμούς διπλής ενέργειας, ή διαφορετικές οπές εισχώρησης του κλειδιού, (τα βλέπετε πιο κάτω), αλλά περιείχαν και άλλα «μυστικά» τα οποία, (εκτός αν ήταν γνωστή η αρχή της λειτουργίας τους), ήταν απίθανο να την ανοίξουν ακόμα κι αν είχατε
το σωστό κλειδί. Για παράδειγμα μερικές φορές το κλειδί θα έπρεπε να γυρίσει αρκετές φορές ώστε η γλώσσα να κλειδώσει ή να ξεκλειδώσει, μόνο στην τελευταία στροφή του κλειδιού.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Αυτή η κλειδαριά, κατασκευάστηκε επί ενός Γαλλικού πλοίου το 1831 από ένα Γερμανό κλειδαρά που ονομάζονταν Jasper
Nοek, οποίος μετανάστευσε στην Αμερική και άλλαξε το όνομά του σε JosephNock. Πρόκειται για ένα πολύ γνωστό Αμερικανό, πλέον, κατασκευαστή κλειδαριών.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ Σ.Α.Κ.Δ.Ε.Π

Την Κυριακή 17 Ιουνίου 2018, διεξήχθη στην Τρίπολη το προγραμματισμένο event του Σ.Α.Κ.Δ.Ε.Π. Παρά την δυνατή βροχή
που άρχισε να πέφτει κατά τις μεσημεριανές ώρες, μπορούμε
να πούμε ότι η πρωτοβουλία του Δ.Σ, στέφθηκε με επιτυχία.
Παρατηρήθηκε ότι το ενδιαφέρον των πολιτών της Τρίπολης,
ήταν αναλόγως σχετικό μετά την μη υποστήριξη του γεγονότος

από τις αρμόδιες ντόπιες αρχές. Παρόμοια εκδήλωση, καλλίτερα προετοιμασμένη, θα διεξαχθεί τον Ιούλιο σε άλλο σημείο
της Πελοπονήσου.
Στην εκδήλωση από μεριάς Σ.Α.Ε.Κ, παρευρέθηκε το μέλος
του Δ.Σ και πρόεδροςτης Ο.Μ.Μ.Ε.Α, κ. Μαρίνος Δημήτριος.
Παρών ήταν και ο Μανδενάκης Σταύρος.
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ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Tο έγκλημα της ληστείας μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε, οποτεδήποτε.
Πρόσφατα η Ελληνική Αστυνομία δημοσίευσε στην ιστοσελίδα της, την συχνότητα
και την έξαρση των ληστειών το τελευταίο
εξάμηνο:
• ληστείες = 1934
• κλοπές τροχοφόρων = 8338
• κλοπες – διαρρήξεις =21283 !!!!!
Φυσικά αυτοί οι αριθμοί δεν εγγυώνται
ότι θα είστε οπωσδήποτε θύμα ενός τέτοιου εγκλήματος στη ζωή σας, αλλά ως
ιδιοκτήτης σπιτιού ή οποιουδήποτε αγαθού, είστε υποχρεωμένος να ασφαλίσετε
τον εαυτό σας και την οικογένειά σας, που
είναι πάντα ή κορυφαία σας προτεραιότητα. Σε δεύτερη μοίρα υπάγεται η ασφάλιση των περιουσιακών σας στοιχείων.
Οι προτάσεις που ακολουθούν, είναι
επεξεργασμένες και τεκμηριωμένες από το
Σύνδεσμο Αναγνωρισμένων Επαγγελματιών Κλειθροποιών (Σ.Α.Ε.Κ), σε συνδυασμό αντίστοιχων πρακτικών άλλων χωρών.
Αφορούν δε τους κατοίκους και ιδιοκτήτες
κατοικιών απομακρυσμένων περιοχών, ή
σε μέρη με ελλιπή αστυνομική παρουσία.
1. Συγκροτείστε μία κοινότητα
του χώρου σας, της γειτονιάς σας
Όταν οι γειτονιές συγκροτούν κοινότητα, οι
κάτοικοι αισθάνονται ισχυρότεροι και λιγότερο ευάλωτοι, τόσο μεμονωμένα όσο και ως

ομάδα. Η μείωση του εγκλήματος θα είναι στο
μυαλό όλων, οπότε η κοινότητα θα συζητήσει
μεταξύ της τους τρόπους αλληλοϋποστήριξης.
Άρα όταν μετακομίζετε στην γειτονιά, ρωτήστε
εάν υπάρχει ήδη σχετική ομάδα και αν όχι μεριμνήστε για την ίδρυσή της.
2. Δημιουργήστε μια ομάδα Facebook

Ένας από τους ευκολότερους τρόπους
για να λαμβάνετε πληροφορίες και ενημερώσεις από ανθρώπους που ζουν γύρω
σας, είναι να δημιουργήσετε μια ιδιωτική
ομάδα Facebook, με ιδιωτικό password,
εκτός της τηλεφωνικής σας σύνδεσης με
εγκαταστημένο συναγερμό.
3. Συνεχής παρατήρηση για υπόπτους

Ένα από τα καλύτερα πράγματα που
μπορείτε να κάνετε για τη γειτονιά σας
είναι να αναφέρετε οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα σε άλλους γείτονες
και την αστυνομία. Πάντα ν’ ακολουθείτε
το συναίσθημά σας - είτε πρόκειται για
ένα περίεργο αυτοκίνητο που είναι παρκαρισμένο έξω από το σπίτι σας, είτε για μια
ύποπτα ανοιγμένη μπροστινή πόρτα του
γείτονα… Μην υποτιμάτε τη σημασία της
γρήγορης, της άμεσης δράσης. Εδώ είναι
όπου το γειτονικό σας Facebook group φαίνεται πόσο πρακτικό είναι σαν ο εύκολος
τρόπος να μοιραστείτε πληροφορίες με
όλους και γρήγορα. Όμως προσοχή, μην

επιχειρήσετε να χειριστείτε μόνοι σας επικίνδυνες καταστάσεις, όσο «εύκολες» κι
αν φαίνονται.
4. Συμβουλές κοινής χρήσης ασφάλειας

Τα φυσικά χαρακτηριστικά προσφέρουν
καλύτερη επιτήρηση, ο διαχωρισμός μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού χώρου και η
εγγύτητα σε καλά χρησιμοποιούμενες θέσεις, επιτρέπουν τον ισχυρότερο έλεγχο
των χώρων από τους κατοίκους αυτών των
περιοχών. Σχετικά παραθέτουμε και μερικά
παραδείγματα για το πώς το τοπίο μπορεί
να ενισχύσει την ασφάλεια της κοινότητας:
• Αποφύγετε φράχτες, θάμνους, δέντρα
και μεγάλα φυτά που κόβουν εύκολα το
οπτικό σας πεδίο. Έτσι δυσκολεύετε τους
εγκληματίες να κρυφτούν μέσα σ’ αυτά.
• Προτιμάτε φυτά και λουλούδια με αγκάθια, μπροστά από τα παράθυρα για να
συγκρατήσετε τους εισβολείς από τον εύκολο τρόπο να μπουν μέσα.
• Χρησιμοποιήστε χαλίκι ή μικρές πέτρες
στους διαδρόμους. Αν κάποιος περπατάει
στο σπίτι σας στη μέση της νύχτας, είναι
πιο πιθανό να τον ακούσετε.

Και μην ξεχνάτε: Μαζί, είστε ισχυρότεροι και λιγότερο ευάλωτοι, γι’ αυτό χρησιμοποιήστε αυτές τις συμβουλές για να
ενώσετε τη γειτονιά και να ενισχύσετε την
ασφάλεια για όλους.

ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΩΝ

Συνέχεια από σελ. 1
Το μουσείο βρίσκεται στο Terryville, Connecticut, και είναι ακριβώς απέναντι από τον αρχικό χώρο της EagleLockCompany, που
ιδρύθηκε το 1854. Οι μεγάλες συλλογές του προβάλλονται ανάλογα με την εταιρεία ή με το θέμα. Για παράδειγμα:
- Το δωμάτιο Eagle Lock περιέχει πάνω από 1.000 κλειδαριές
και κλειδιά που κατασκευάστηκαν από το 1854 έως το 1954.
- Το Bank LockRoom περιλαμβάνει μια επιλογή από κλειδαριές
τράπεζας, κλειδαριές θησαυροφυλακίων, κλειδαριές χρηματοκιβωτίων και χρονοκλειδαριές.
- Το δωμάτιο Corbin-Russwin περιέχει, εκτός των άλλων, μια μεγάλη οθόνη με περίτεχνο υλικό, όπου αρκετά κομμάτια είναι επιχρυσωμένα και εμαγιέ. Μία ξεχωριστή οθόνη δείχνει πώς λειτουργεί
μια κλειδαριά πείρου.
Μια μεγάλη επίδειξη συναρμολογημένων εξαρτημάτων και
κλειδαριών πόρτας και λουκέτων που έγιναν από τον Russwin και
τον P & F Corbin κατά τη διάρκεια της βικτοριανής εποχής, είναι
δε εκτενώς λεπτομερής σε στυλ όπως η Ρωμαϊκή, η Ελληνική, η
Γαλλική και η Ιταλική Αναγέννηση, η Γοτθική, η Φλαμανδική και
η Ελισαβετιανή (Αγγλική) εποχή.
Το Yale Room φιλοξενεί τις κλειδαριές που κατασκευάζει η εταιρεία από το 1860 έως το 1950. Ένα από τα αξιοθέατα εδώ είναι το
αρχικό μοντέλο διπλώματος ευρεσιτεχνίας του Mortise Cylinder
Pin Tumbler Lock που σχεδιάστηκε από τον Linus Yale Jr., το 1865.

Ενώ αυτή η συσκευή θεωρείται η μεγαλύτερη εφεύρεση στην ιστορία της κλειδαριάς, σίγουρα δεν είναι χωρίς ιστορική αναδρομή.
Ως γνωστόν, είναι κοντά 4000 ετών αιγυπτιακή κλειδαριά.
Υπάρχει μια μεγάλη οθόνη των κλειδαριών και υλικού που κατασκευάζονται από Sargent και Co. στο New Haven, Ct. Διάφορες
συσκευές αυτόματου κλεισίματος κατά την έξοδο και πολλά άλλα
κλεισίματα θυρών προβάλλονται επίσης σε οθόνη.
Και τέλος, το Antique Lock Room περιέχει μια μεγάλη οθόνη
από αποικιακές κλειδαριές και Ornate European Locks που χρονολογούνται από τα 1500's.
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Η ιστορία της εταιρίας Chubb

Η επιχείρηση Chubb safes ξεκίνησε τη δραστηριότητά της στην ασφάλεια και στα χρηματοκιβώτια περίπου 200 χρόνια πριν (1818).
Η διοίκηση παρέμεινε πάντα εντός της οικογένειας και υπάρχουν
ακόμα και σήμερα εργάτες των οποίων πατέρες, παππούδες ή προπαππούδες έχουν εργαστεί στην Chubb safes.
Από την ίδρυσή της το 1818 η Chubb safes έχει εξελιχθεί σε μεγάλη πολυεθνική εταιρεία σε όλον τον κόσμο. Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε
περισσότερα για το πώς ξεκίνησε η Chubb safes και έγινε ο μεγαλύτερος
προμηθευτής ασφάλειας στον κόσμο. Τα αδέλφια Chubb γεννήθηκαν το
1804 στο Winchester της Αγγλίας και μαθήτευσαν σαν τεχνίτες σιδεράδες.
Το 1818 ξεκίνησαν να σχεδιάζουν και να κατασκευάζουν χρηματοκιβώτια και κλειδαριές για τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
Το 1835 οι αδελφοί Chubb κατοχύρωσαν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας
το πρώτο χρηματοκιβώτιο ασφαλείας και αναγνωρίστηκε η κορυφαία
ποιότητα κατασκευής των προϊόντων τους.
Το 1872 για να γιορτάσουν την επέτειο των περίπου 80 χρόνων λειτουργίας έφτιαξαν νέο εργοστάσιο με κέντρο σχεδίασης και αποφάσεων
στο Wolver Hampton δυναμικότητας 350 εργατών.
Από το 1914 έως το τέλος του πολέμου υπήρξε μια σταθερή παραγωγή χρηματοκιβωτίων που τροφοδοτούσε το στρατό και το ναυτικό
και έφτανε τα 4.000 χρηματοκιβώτια την εβδομάδα.
Το 1954 η Chubb safes ξεκίνησε δραστηριότητα στον Καναδά συνεργαζόμενη με καναδική εταιρεία. Επίσης με πρωτοποριακή της πατέντα
κατά της διάρρηξης και κοπής των χρηματοκιβωτίων με φλόγα ΟΧ & AC αναδείχθηκε η κορυφαία και ασφαλέστερη εταιρία
στον κόσμο.
Το 2000 το κομμάτι των χρηματοκιβωτίων της εταιρίας CHUBB SAFES αγοράστηκε από τον παγκόσμιο κολοσσό GUNEBO
και αυτό έδωσε νέα ώθηση στα προϊόντα της και την ίδια την εταιρεία CHUBB SAFES ανά τον κόσμο.

Η ΑΜΕΛΕΙΑ ΚΟΣΤΙΖΕΙ…!!!

Πελάτης από το Αίγιο, μας λέει στο τηλέφωνο
ότι θέλει να αδειάσει ένα χώρο από κλειστή
πλέον αντιπροσωπεία ανταλλακτικών του πατέρα του και χαρίζει δύο χρημ/τια.
Σε καμία περίπτωση δεν θα ενδιαφερόμουν,
αλλά από τις φωτογραφίες που μου έστειλε,
το ένα εξ’ αυτών, ήταν ένα CHUBB ANTIQUE
του 1865.
Έτσι, του υποσχέθηκα ότι θα κατέβω να τα
πάρω. Όταν πήγαμε, τα φορτώσαμε με γερανό
στο τρέιλερ και καθώς το συνολικό τους βάρος
ήταν περίπου 800 kg, δεν ήταν κάτι απλό, «κάθισαν» τα αμορτισέρ και τα λάστιχα.
Ο πάντα πιεσμένος χρόνος μας και η αμέλεια
μου, να μην βάλω αέρα στα λάστιχα και να επιστρέψω με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα από την
πρέπουσα, ήταν καταστροφική.
Στο ύψος του Κιάτου, σε μία αλλοίωση του οδοστρώματος, σκάει το δεξί λάστιχο του τρέιλερ και με 100km/h, η οδήγηση
πλέον στην εθνική, έγινε ανεξέλεγκτη και παραλίγο το μοιραίο…
Το δίδαγμα συνάδελφοι είναι, ότι στα θέματα της καθημερινότητας που άπτονται της ασφάλειάς μας, χρειάζεται να δίνουμε την ανάλογη βαρύτητα, χρόνο και επιμέλεια γιατί μπορεί το λάθος μου να μου στοίχισε 5 ώρες καθυστέρηση να
επιστρέψω στην έδρα μου, αλλά θα μπορούσε να είχε συμβεί και ένα πολύ πιο σοβαρό ατύχημα!!!
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Με ιδιαίτερη λαμπρότητα πραγματοποιήθηκε και
φέτος στην Αθήνα στο ξενοδοχείο Novotel στις 5 & 6
Μαΐου το Πανελλαδικό Συνέδριο Κλειθροποιών.
Η συμμετοχή των εκθετών ξεπέρασε κάθε προσδοκία, καθώς η ανταπόκρισή τους ήταν άμεση. Τιμώντας
τον κλάδο μας και το Δ.Σ. του ΣΑΕΚ, παρουσίασαν νέα
προϊόντα και «έξυπνες» λύσεις-προτάσεις προς τους
κλειθροποιούς.
Συνάδελφοι - προσκεκλημένοι έφτασαν από όλη την
Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό για να συμμετάσχουν
σε αυτή τη γιορτή του χώρου. Έδειξαν αμέριστο ενδιαφέρον για τα νέα προϊόντα και τις προσφορές που
συνάντησαν στα περίπτερα των εκθετών.
Τα μαθήματα είχαν για ακόμη μια φορά μεγάλο
ενδιαφέρον. Πολλοί ήταν οι συνάδελφοι που συμμετείχαν στα τεχνικά σεμινάρια, στα οποία αναπτύχθηκαν βαρύνουσας σημασίας θέματα κατασκευής και
ασφάλειας. Οι διδάσκοντες τα παρουσίασαν με μεράκι και πολύ αναλυτικά. Αξίζει να τονισθεί ότι οι παρευρισκόμενοι έθεσαν πολλά ερωτήματα και υπήρξε
εποικοδομητικός διάλογος με λεπτομερή διείσδυση
σε τεχνικά θέματα.
Φέτος την εκδήλωση, εκτός από τους πολλούς εκθέτες, τίμησαν με την παρουσία τους και εκπρόσωποι
εργοστασίων οι οποίοι έκαναν σχετική ομιλία-παρουσίαση και είναι οι κάτωθι:
1. Schiavarelli Michele, υπεύθυνος εξέλιξης θωρακισμένων κλειδαριών του οίκου CISA.
2. Klett Marius, υπεύθυνος πωλήσεων του οίκου CES.

3. Dimitar Kolev, γενικός διευθυντής του οίκου MAUER.
4. Chivot Barnabe, πρόεδρος του οίκου THIRARD.

5. Μπαρούς Αλέξανδρος, μέλος ΣΑΕΚ.

Το Συνέδριο έκλεισε με απονομή βραβείων συμμετοχής στους εκθέτες και βεβαίωσης συμμετοχής σε
όσους συναδέλφους παρευρέθηκαν.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλους τους
εμπόρους και εταιρείες που συμμετείχαν στην έκθεση
και συνετέλεσαν στην επιτυχία της (Actiontrade, Autotech, ΓΕΜΚΑ Καρύδη Αφοι ΟΕ, Π.Φωκάς & ΣΙΑ ΟΕ,
Σαββίδης Σάββας, PRECISA Μ.Ε.Π.Ε., Ραπτόπουλος &
ΣΙΑ ΕΕ, Φ.Σωτηρόπουλος & ΥΙΟΣ ΟΕ, Μαλαπέτσας LTD,
Πετκανίτσας Στέργιος, Παπαδοπούλου Δωροθέα, Μαλάμης Αθανάσιος, Θανόπουλος Βασίλης, Μπαρούς
Αλέξανδρος, Πασβάτης Αντώνης, Β. Σιάμος & ΣΙΑ ΟΕ,
Κουρούπης Νίκος, Αλημπαμπούδης Αντώνης, Vector,
Σαββίδης Κοσμάς).
Ένα μεγάλο ευχαριστώ προς όλους τους συναδέλφους που εθελοντικά συμμετείχαν τόσο στην οργάνωση
της έκθεσης και στην παρουσίαση των μαθημάτων,
αλλά και στη διεξαγωγή όλου του συνεδρίου.
Τέλος, ευχαριστούμε τους συναδέλφους των ΣΑΚΔΕΠ και ΣΑΕΚΒΕ που οργανωμένα έδωσαν για ακόμα
μια φορά το παρών.
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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.
LOCKSMITHS NEWS - ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
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