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Ετήσια Γενική Συνέλευση Σ.Α.Ε.Κ.

Την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2019
πραγματοποιήθηκε η ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Αναγνωρισμένων Επαγγελματιών Κλειθροποιών στην
οποία και συζητήθηκαν όλα τα θέματα
της ημερήσιας διάταξης καθώς και κάποιες προτάσεις που τέθηκαν από συναδέλφους εκείνη την ώρα.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης
ήταν:
1) η έκδοση κάρτας ικανοτήτων κλειθροποιού, που θα είναι μαθήματα κλειθροποιίας και στη συνέχεια, μετά από
εξετάσεις, θα δίνεται σχετική πιστοποίηση,
2) η διαφήμιση στα ΜΜΕ, ραδιόφωνο,
τηλεόραση και, όπως πρότειναν κάποια
μέλη, το youtube. Σαν σύλλογος, έχουμε
πάρει ήδη τιμές από κανάλια και ραδιοφωνικούς σταθμούς, όπως και από διαφημιστικές εταιρείες για τη δημιουργία
διαφημιστικού σποτ,
3) η επανεξέταση του άρθρου σχετικά
με τη διαγραφή όσων μελών δεν προσέρχονται σε δύο συνεχόμενες γενικές
συνελεύσεις, θέμα για το οποίο θα παρ-

θεί απόφαση στην επόμενη Γενική Συνέλευση, η οποία θα είναι καταστατική.
Επίσης ο πρόεδρος κ.Κοντός έκανε τις
εξής προτάσεις:
1) να γίνει ο σύλλογος Πανελλήνιος και
2) να δημιουργηθεί συνεταιρισμός
κλειθροποιών.
Τα υπέρ και τα κατά αυτών των προτάσεων θα συζητηθούν αναλυτικά στην
επόμενη Γενική Συνέλευση.
Τα μέλη που διαγράφηκαν μέσα στο

2019 είναι οι κ.κ. Μπίλιας Φώτης, Λάσδας Επαμεινώνδας, Σπανός Γιώργος και
Τζαναβάρης Γιώργος λόγω οικονομικών
εκκρεμοτήτων.
Η προσέλευση των μελών ήταν πρωτοφανής και εξέπληξε θετικά το Διοικητικό
Συμβούλιο. Συγκεκριμένα, παρευρέθηκαν 73 μέλη, τα οποία σχεδόν ομόφωνα
αποφάσισαν ότι η Τετάρτη είναι πιο κατάλληλη μέρα για να γίνεται η Γενική Συνέλευση στο εξής.
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Σύντομα
νέα!
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Άγνωστη «μαφία μετάλλων» κατάφερε μέρα μεσημέρι στην σιδερένια
γέφυρα στο Sachsenhausen στη Φρανκφούρτη
να κλέψει με κόφτες
μπουλονιών 5.000 κλειδαριές αγάπης. Έτσι λείπουν
από τη θέση τους ενάμισης τόνος ανοξείδωτου
χάλυβα, χαλκού, ορείχαλκου και σιδήρου.

Το υπουργείο Ανάπτυξης και Οικονομίας

Νομοθετικές πρωτοβουλίες θα αναλάβει άμεσα το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης για τα ζητήματα εξυγίανσης
των άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων, για τα θέματα
τροποποίησης του νόμου περί Στρατηγικών Επενδύσεων, για
την ολοκλήρωση της αναμόρφωσης του εταιρικού δικαίου
και για τα ζητήματα απλοποίησης των διαδικασιών αδειοδότησης. Παράλληλα το Δ.Σ του Σωματείου, ενεργεί μέσω του
Κ.Ε.ΜΕ.Α (αναφέρεται σε άλλη στήλη), για την επαγγελματική αναγνώριση του επαγγέλματος.
Όπως μας πληροφορεί η ALOA (σωματείο των Αμερικανών συναδέλφων), κάποιοι κλειδαράδες στην Αμερική που

Αυτόματος…
μηχανισμός κλεισίματος

εγκαθιστούν και συντηρούν ηλεκτρονικά συστήματα συναγερμού, επίσης εγκαθιστούν, καθορίζουν, σχεδιάζουν,
παρέχουν, και εξυπηρετούν μαζί και ένα ευρύ φάσμα ηλεκτρονικών συστημάτων ελέγχου πρόσβασης και συστημάτων κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV). Γι’ αυτό
λόγω της ενσωμάτωσης ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας με υπολογιστές και δίκτυα, ορισμένοι κλειδαράδες
διατηρούν υλικό και λογισμικό ασφαλείας για συστήματα
υπολογιστών. Με λίγα λόγια εκτός των άλλων, αναλαμβάνουν και την εικοσιτετράωρη επιτήρηση του ασφαλισμένου χώρου.

Το είχε ασφαλίσει!!!
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ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
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(συνέχεια)

Για την αντιγραφή: Σταύρος Μανδενάκης
Στο προηγούμενο τεύχος της εφημερίδας μας, είχαμε γράψει ένα
άρθρο με τίτλο «ΑΣΦΑΛΕΙΑ στους ΧΩΡΟΥΣ ΜΑΘΗΣΗΣ», παραθέτουμε στην συνέχεια σχετικό άρθρο αλιευμένο από το ίντερνετ...
Βοηθητικό για συναδέλφους που ασχολούνται με την σχετική παράμετρο του επαγγέλματος.
Ο έλεγχος πρόσβασης είναι ένα κρίσιμο στοιχείο της ασφάλειας
κάθε κτιρίου. Είναι ζωτικής σημασίας και κατορθωτό με πολλούς
τρόπους, όχι μόνο για την αντιμετώπισηαπό έναν παράνομο εισβολέα ή την κλοπή, αλλά και από
πλευράς υγείας και ασφάλειας. Σε
σχεδόν κάθε κτίριο - είτε πρόκειται για γραφείο, σχολείο, νοσοκομείο ή εμπορικό κέντρο - πολλοί
άνθρωποι εισέρχονται, εξέρχονται
και μετακινούνται γύρω από τις εγκαταστάσεις. Είναι επομένως ζωτικής σημασίας η αποτελεσματική
διαχείριση της πρόσβασης στα κτίρια και γύρω από τα κτίρια, στα
οποία χορηγείται ή απαγορεύεται
η είσοδος σε ορισμένες ζώνες,
μπορεί και σε διαφορετικές χρονικές στιγμές.
Αυτό που είναι επίσης επιτακτικό
είναι το πώς το σύστημα διαχείρισης - πρόσβασης του κτιρίου μπορεί να λειτουργήσει παράλληλα
με άλλα μέτρα ασφαλείας, όπως τα συστήματα CCTV (Κλειστό Κύκλωμα Τηλεόρασης), και οι έξυπνοι συναγερμοί. Κάθε κτίριο είναι
διαφορετικό και παρουσιάζει τις δικές του προκλήσεις. Επομένως,
είναι σημαντικό να βρεθεί ένα ευέλικτο σύστημα ελέγχου πρόσβασης, το οποίο να μπορεί να προσαρμοστεί στο συγκεκριμένο κτίριο
για να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του πελάτη.
Ο κύριος λόγος για τον οποίο αποτελεί την προτιμώμενη επιλογή για τους εγκαταστάτες και τους διατομεακούς χρήστες είναι
η ευελιξία και η προσαρμογή που πρέπει να παρέχει. Ως δίκτυο
ελέγχου πρόσβασης πρέπει να υποστηρίζει την χρήση πληκτρολογίων, συσκευών ανάγνωσης βιολογικών προσβάσεων, και
όλους τους αναγνώστες κλειδιών, fob, καρτών ή δακτυλικών
αποτυπωμάτων. Όλα αυτά πρέπει να είναι πλήρως ενσωματωμένα στο λογισμικό διαχείρισης, για την απλούστευση της προσθήκης και επεξεργασίας των χρηστών. Το εκάστοτε σύστημα
είναι συνήθως πλήρως κλιμακωτό από μια ενιαία είσοδο έως μια
μεγάλη εγκατάσταση με πολλαπλά ελεγχόμενα σημεία εισόδου
και πιθανούς πολλαπλούς χειριστές που χρησιμοποιούν το λογισμικό είτε τοπικά είτε εξ αποστάσεως.
Λόγω της ευελιξίας του, μπορεί να δημιουργήσει ένα ειδικά
διαμορφωμένο σύστημα ελέγχου πρόσβασης το οποίο πολλές
επιχειρήσειςτο αναζητούν τώρα. Κάθε σχετικό σύστημα που
αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια με βάση αυτό που ζητούν οι
πελάτες - εμπεριέχει ένα ολοκληρωμένο σύστημα προσαρμοσμένο στις συγκεκριμένες ανάγκες εισόδου τους, που μπορούν

να ενσωματωθούν απρόσκοπτα με άλλα συστήματα που έχουν
στη διάθεσή τους για να παρέχουν μια εξελιγμένη λύση ασφάλειας. Για παράδειγμα, να μπορεί το κάθε σύστημανα ενσωματωθεί στην αντίστοιχη πλατφόρμα ή σε άλλα συστήματα τρίτων
με τη χρήση του διαθέσιμου κιτ ανάπτυξης λογισμικού SDK (Εξοπλισμός Ανάπτυξης Λογισμικού). Είναι απαραίτητο ο πάροχος
συστημάτων διαχείρισης (βιντεοεπιτήρησης) να μπορείνα κάνει
την καταγραφή βίντεο εκείνων που εισέρχονται και εξέρχονται
από το κτίριο.
Αυτό παρέχει μεγάλα οφέλη, καθιστώντας την εγκατάσταση ευκολότερη και οικονομικότερη και παρέχει στον τελικό χρήστη ένα
καλύτερο και πιο ολοκληρωμένο
σύστημα ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένου του CCTV και της διαχείρισης του ελέγχου πρόσβασης,
σε μια ενιαία διάταξη που ο χρήστης να έχει πλήρη έλεγχο. Αυτό γίνεται μέσω ενός βύσματος που
επιτρέπει στους χρήστες να βλέπουν ζωντανά βίντεο ελεγχόμενων
θυρών και να ανταποκρίνονται στα
αιτήματα ελέγχου πρόσβασης με το
πάτημα ενός κουμπιού - για παράδειγμα, τη χορήγηση ή την άρνηση
της πρόσβασης και του ανοίγματος
και κλεισίματος των θυρών. Το plug
in (βύσμα), επίσης ειδοποιεί τους
χρήστες, μέσω ενός μηνύματος συναγερμού, αν η πόρτα είναι παραβιασμένη ή ξεκλείδωτη. Με την
ενσωμάτωση και των δύο τεχνολογιών, ο χρήστης μπορεί να προβάλει και να παρακολουθήσει τα συμβάντα και τα δεδομένα ελέγχου
ζωντανής πρόσβασης και να καταγράψει τα αρχεία της κάμερας
από ένα συμβάν ελέγχου πρόσβασης. Επί πλέον, οι ασφαλισμένες
πόρτες του Portal Plus (για παράδειγμα), μπορούν επίσης να προβληθούν παράλληλα με τα σχετικά βίντεο και τις αιτήσεις πρόσβασης τόσο σε πραγματικό χρόνο όσο και κατά τη διάρκεια των
ερευνών, ενώ οι χρήστες μπορούν να εκτυπώσουν αναφορές
ελέγχου πρόσβασης, συμπεριλαμβανομένων εικόνων από εκδηλώσεις κάμερας. Πρόκειται για μια καινοτόμο ολοκλήρωση, η
οποία παρέχει επίσης μια προσαρμοσμένη εμπειρία και εξυπηρέτηση για τους χρήστες.
Τα συστήματα αναπτύσσονται συνεχώς, γι’ αυτό είναι σημαντικό να ενημερώνεστε για τις τελευταίες προσφορές. Τελικά, η
καλύτερη συμβουλή που μπορεί να δοθεί στην επιλογή του σωστού συστήματος είναι ότι πρέπει πρώτα να κατανοήσετε τις
ανάγκες του πελάτη και τις προδιαγραφές που έχει ζητήσει. Μια
λύση εκτός συσκευασίας δεν είναι πάντα διαθέσιμη, ή μάλιστα
η πιο κατάλληλη επιλογή, επομένως είναι πάντα καλύτερο να μιλήσετε με τον κατασκευαστή ή τον πωλητή, ο οποίος θα μπορεί
να υπολογίσει τις απαιτήσεις του πελάτη. Έτσι χρησιμοποιώντας
τις γνώσεις τους σχετικά με τα συστήματα ελέγχου πρόσβασης,
μπορούν στη συνέχεια να σας βοηθήσουν να βρείτε αυτό που
ταιριάζει καλύτερα στις απαιτήσεις σας και, κριτικά, ανταποκρίνεται στις ανάγκες του πελάτη.
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Συμβουλές για την ασφάλεια και αναφορές
προϊόντων από τους ειδικούς

Από τον Σταύρο Μανδενάκη

(προς τους καταναλωτές)

Ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα
που μπορείτε να κάνετε στη ζωή είναι
να προστατέψετε τον εαυτό σας και
αυτούς που αγαπάτε από κάθε είδους
απειλή. Αυτός είναι ο λόγος για τον
οποίο είμαστε εδώ, και αυτό προσφέρουμε: δωρεάν συμβουλές ασφάλειας
και κριτικές σε κάθε φύλλο της εφημερίδας μας, για όλα τα είδη προϊόντων
οικιακής ασφάλειας, για να κρατάτε το
σπίτι ή την επιχείρησή σας ασφαλή στο
εσωτερικό τους και από κάθε πιθανή
απειλή που μπορεί να προέλθει από
εξωτερικούς παράγοντες.
Επιπλέον επειδή οι περισσότεροι από
εμάς έχουν παιδιά, κατοικίδια ζώα και
αγαπημένα πρόσωπα και όλα αυτά αξίζουν μια κάποια προστασία. Λέμε ότι
θα πρέπει σίγουρα να παρακολουθείτε
προσεκτικά την τεχνολογία της ψηφιακής κλειδαριάς, σήμερα. Όταν πρόκειται για κλειδαριές, μιλάμε σε βάθος για
κάθε μοντέλο που συναντάμε, είτε πρόκειται για το "παλιό" είδος κλειδαριάς
είτε για το νεότερο στην τεχνολογία.
Ευτυχώς, οι καλύτερες ψηφιακές κλειδαριές είναι απολύτως ασφαλείς και
δεν είναι επικίνδυνες, αλλά πρέπει να
γνωρίζετε το κόστος και τα καλά και τα
κακά αυτών!!! Ένας κλειδαράς μέλος
του Σ.Α.Ε.Κ. θα μπορούσε να σας συμβουλεύσει σχετικά.
Ένα πράγμα που άλλαξε σίγουρα τα τελευταία 50 χρόνια την ασφάλεια είναι η
αύξηση της χρήσης των καμερών ασφαλείας στο σπίτι ή στην επιχείρηση.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει να μιλήσουμε για την ασφάλεια των
παιδιών και πώς ακριβώς τα σπίτια μας

και τα παιδιά μας θα μπορούσαν να είναι
ασφαλέστερα, γιατί ξέρετε, τα παιδιά δεν
καταλαβαίνουν τι σημαίνει ασφάλεια για
τον εαυτό τους και για τους γύρω τους,
γι'αυτό εναπόκειται σε εμάς να φροντίσουμε για όλα αυτά. Τα παιδιά είναι,
πάνω απ’ όλα, περίεργα για το κάθε τι και
αυτό μπορεί να οδηγήσει μερικές φορές
σε τρομακτικές καταστάσεις.
Η προσωπική ασφάλεια ή η αυτοάμυνα είναι ένα άλλο στοιχείο της οικιακής ασφάλειας που βάζει την εξουσία
απευθείας στα χέρια σας και απαιτεί να
τη χρησιμοποιείτε όταν είναι απαραίτητο. Μπορεί επίσης το κακό να συμβεί
έξω από το σπίτι σας ή να βρεθείτε σε
ερημική περιοχή, όπου ίσως να συναντήσετε δυνάμεις του κακού και ίσως να
πρέπει να αντιμετωπίσετε με κάποιο
τρόπο αυτή την απειλή.

Δεν μιλάμε μόνο για τις τεχνικές που
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να
προστατεύσετε τον εαυτό σας από τους
εισβολείς αν εισβάλλουν στο σπίτι σας,
αλλά και τα εργαλεία που μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε για να κάνετε τον εαυτό
σας να αντιδράσει πολύ πιο εύκολα. Ας
είμαστε σαφείς, εάν ένας εισβολέας εισέλθει στο σπίτι σας και έχετε τη δυνατότητα είτε να φύγετε είτε να βρείτε ένα
ασφαλές μέρος στο σπίτι σας όπου μπορείτε να καλέσετε πρώτα τις αρχές, αυτή
θα ήταν η πιο ιδανική λύση.
Όσον αφορά τα κατοικίδια ζώα, δεν
είναι μόνο ζώα, είναι μέρος της οικογένειας.
Το ξέρετε αυτό, το ίδιο και εμείς. Έτσι,
επειδή τα κατοικίδια ζώα είναι μέλη της
οικογένειας και μπορεί να αντιδρούν πα-

ρόμοια με τα παιδιά, και επειδή συχνά δεν
ξέρουν τι ΔΕΝ πρέπει να κάνουν και όταν
πρέπει να τα προστατεύσουμε ακόμα και
από τον ίδιο τον εαυτό τους και από τους
κινδύνους που ελλοχεύουν παντού, χρειάζονται ειδικές προφυλάξεις από εμάς.
Τα κατοικίδια ζώα, όπως τα σκυλιά και
οι γάτες, κινδυνεύουν να αυτοτραυματιστούν ή να τραυματίσουν κάποιον άλλο,
ανάλογα με τη ράτσα, γι’ αυτό υπάρχουν
σίγουρα κίνδυνοι και ευθύνες που συνεπάγεται η κατοχή ενός κατοικίδιου ζώου.

Όταν θέλετε πραγματικά να διατηρήσετε τα τιμαλφή σας προστατευμένα, ένα
χρηματοκιβώτιο υψηλής ποιότητας μπορεί να είναι η καλύτερη επιλογή σας. Ένα
καλό χρηματοκιβώτιο είναι πολύ δύσκολο
να καταστραφεί και σχεδόν αδύνατο να
απομακρυνθεί από εκεί που το έχετε τοποθετήσει, καθιστώντας το μια εξαιρετικά
βιώσιμη μέθοδο ασφαλείας όταν πρόκειται για την προστασία των τιμαλφών σας.
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Κλειδαριές του μέλλοντος:
ψηφιακές κλειδαριές

Από τον Σταύρο Μανδενάκη
Το να είσαι κλειδαράς είναι παραδοσιακά ένα από τα
παλαιότερα επαγγέλματα όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και
στον κόσμο όλο. Φανταστείτε έναν κόσμο χωρίς κλειδαριές. Είναι σχεδόν αδύνατο, έτσι; Ένας κλειδαράς κάνει
περισσότερα, από την αλλαγή των κλειδαριών ή την
κοπή κλειδιών. Καθώς τα αιτήματα για ασφάλεια έχουν
αυξηθεί, το ίδιο ισχύει και για το επάγγελμά μας. Μια συνεχώς αναπτυσσόμενη βιομηχανία, ενισχυμένη από την
εξέλιξη της τεχνολογίας, διατηρεί το μυαλό μας αιχμηρό,
τον εξοπλισμό μας μέχρι σήμερα και τις υπηρεσίες μας
ανταγωνιστικές!
Όπως συμβαίνει και με τις παραδοσιακές κατασκευές,
η βιομηχανία της κλειδαριάς δεν έχει ξεφύγει από την
επίδραση της τεχνολογίας.
Η βιομηχανία σίγουρα δεν μένει πίσω, αλλά αλλάζει,
ακριβώς όπως σχεδόν κάθε άλλη βιομηχανία που βρίσκει μόνη της την τεχνολογία.
Όπως και με κάθε άλλη επιχείρηση, εάν αρνείστε να
προσαρμοστείτε στην τεχνολογία, απλά θα μείνετε πίσω
στην εξέλιξη. Η βιομηχανία της κλειδαριάς ασχολείται
τώρα με την ηλεκτρονική ασφάλεια και με πιο πολύπλοκες λύσεις ασφάλειας, τόσο στον τομέα των κλειδαριών, όσο και στα κλειδιά η τον τρόπο κλειδώματος.
Οι νέες τεχνολογίες επηρέασαν ένα τεράστιο ποσοστό
κλειδαράδων στη χώρα, αφήνοντας μόνο τους πιο ικανούς να ξεχωρίζουν από τους υπόλοιπους! Είμαστε
υπερήφανοι όσοι ανήκουμε σε αυτούς που απέμειναν.
Από την εγκατάσταση κλειδαριών υψηλού επιπέδου
για επιχειρηματικά και εταιρικά κτίρια έως το κινητό
συνεργείο, (αυτοκίνητο με πλήρη μόνιμο εξοπλισμό
κλειθροποιού), τα μέλη του Σ.Α.Ε.Κ. εξελίσσονται με
την νέα τεχνολογία. Ως αποτέλεσμα, μπορούμε να διατηρήσουμε ένα υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης στους
πελάτες μας στη Αττική που αναζητούν έναν αξιόπιστο
κλειδαρά.
Έτσι λοιπόν οι λεγόμενες κλειδαριές του μέλλοντος
είναι ήδη εδώ, στο παρόν!
Υπάρχουν πολλοί κλειδαράδες στον Σ.Α.Ε.Κ. που ήδη
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εργάζονται με ψηφιακές κλειδαριές θυρών μέσω εγκαταστάσεων και αντικαταστάσεων.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι άνθρωποι και οι
εταιρείες που είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν μια
ενιαία επένδυση σε ένα νέο σύστημα ασφαλείας για το
σπίτι ή την επιχείρηση, δεν πρέπει να σκέφτονται το κόστος για να αποκτήσουν αυτές τις υψηλής τεχνολογίας
ασφάλειες.
Οι ψηφιακές κλειδαριές πόρτας χρησιμοποιούνται
συνήθως με έναν κωδικό. Αυτός ο κωδικός μπορεί να
μοιραστεί με ανθρώπους που χρειάζονται πρόσβαση
σε ορισμένα κτίρια. Κωδικός που εύκολα μπορεί να αλλαχθεί σε περίπτωση που χρειαστεί.
Οι προηγμένες ψηφιακές κλειδαριές θυρών λειτουργούν, (για παράδειγμα), με τον εντοπισμό ενός προ εγκεκριμένου δακτυλικού αποτυπώματος πάνω σε ένα
αισθητήριο καντράν. Απλά τοποθετήστε τον αντίχειρα ή
το δάκτυλό σας στο καντράν περιμένετε μια στιγμή για
έγκριση και voila: η πόρτα ξεκλειδώνει. Πείτε αντίο στα
κλειδιά χάρη στις ψηφιακές κλειδαριές πόρτας με αισθητήρες δακτυλικών αποτυπωμάτων.
Ηλεκτρομαγνητικές κλειδαριές: Αυτός ο τύπος κλειδαριάς χρησιμοποιείται σε γραφεία ή ιατρικά εργαστήρια,
όπου μια πόρτα ανοίγει μόνο όταν πιεστεί ένα κουμπί.
Ορισμένες εταιρείες εκμεταλλεύτηκαν το τεράστιο κίνημα του Ίντερνετ και των δυνατοτήτων που προσφέρει
και έχουν δημιουργήσει κλειδαριές που μπορούν να
λειτουργούν με τη χρήση ενός smartphone.
Με αυτόν τον τρόπο, και χάρη στους αισθητήρες εγγύτητας, όταν ο ιδιοκτήτης του σπιτιού ή της επιχείρησης
βρίσκεται κοντά, το κινητό θα ειδοποιήσει την κλειδαριά
να ανοίξει αυτόματα. Αυτό το σύστημα δεν απαιτεί κανένα
κλειδί. Αντίθετα, βασίζεται στο μηχανισμό Bluetooth.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε επόμενη εφημερίδα του συλλόγου, θα
αναφερθούμε στους λόγους που γράφτηκε αυτό το
άρθρο. Και ο λόγος είναι το γεγονός ότι υπάρχει ο κίνδυνος να μην μας επιτρέπεται στο μέλλον η τοποθέτηση
και πάσης φύσεως επέμβαση σε ηλεκτρονικά συστήματα ασφαλείας, αν δεν έχουμε εξασφαλίσει σχετική
κρατική άδεια.

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 κ.Ιατρού

Χρηματοκιβώτια και Κότερα

Πολλές από τις κλήσεις που
δέχονται συνάδελφοι που ασχολούνται με χρημ/τια, αφορούν
άνοιγμα χρηματοκιβωτίων σε
κότερα.
Εδώ έχουμε κάποια θετικά στοιχεία και κάποια αρνητικά.
Τα κότερα μπορεί να είναι αγκυροβολημένα ή εν πλω και να
τα επισκεφθούμε στην πρώτη
Xρημ/τιο μέσα σε αεραγωγό καμπίνας
marina που θα δέσουν. Σε αυτές
τις περιπτώσεις πάντα ζητάμε φωτογραφία του κιβωτίου ώστε να είμαστε
προετοιμασμένοι, να ολοκληρώσουμε την εργασία σε μία και μόνο επίσκεψη.
Επίσης, πάντα δίνουμε προσφορά προκαταβολικά και ρωτάμε τον τρόπο εξόφλησης μόλις παραδώσουμε την εργασία.
Κάτι πολύ ενοχλητικό είναι ότι σχεδόν πάντα μας ζητούν να βγάλουμε τα παπούτσια μας (προσοχή στις τρύπιες κάλτσες), και το επόμενο δύσκολο κομμάτι
είναι οι απίθανες κρυψώνες των χρηματοκιβωτίων, μέσα στις καμπίνες, που Xρημ/τιο κάτω από κρεβατοκάμαρα καμπίνας
αρκετές φορές, αν δεν έχεις κάνει yoga δεν μπορείς να τις αντιμετωπίσεις.
Σημειωτέο είναι ότι τα κότερα φέρουν χρημ/τια υψηλού βαθμού δυσκολίας στην διάρρηξη και συνήθως μοντέλα, που
δεν τα έχουμε ξανασυναντήσει στον ελλαδικό χώρο. Τις περισσότερες φορές συναντούμε τα εργοστάσια JUWEL, TECHNOMAX, CHUBB και πολλά Ταϊβανέζικα.
Ευχόμαστε στα κότερα καλά ταξίδια και να συνεχίσουν να χάνουν κλειδιά και κωδικούς.

Κλειδαριές Χρονοκαθυστέρησης χρημ/τίων
TIME DELAY LOCKS

Από τον κ.Ιατρού

Σε εποχές που η εγχώρια και εισαγόμενη εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο, η ζήτηση στις κλειδαριές
χρημ/τίων με χρονοκαθυστέρηση έχει ανέβει σημαντικά.
Αυτό συμβαίνει για τον εξής απλό λόγο. Το τελευταίο που
μπορεί να κάνει κάποιος όταν δεχθεί επίθεση από ένοπλο
κακοποιό, με στόχο το χρημ/τιο, είναι να τον καθυστερήσει
και αυτό επιτυγχάνεται με τις ανωτέρω κλειδαριές, που καθυστερούν το άνοιγμα του χρημ/τίου από 9 έως 100 min.
Στην ελληνική αγορά κυκλοφορούν κλειδαριές «time
delay» πολλών εργοστασίων, κινέζικες, ευρωπαϊκές, αμερικάνικες. Οι παλαιού τύπου ήταν μόνο μηχανικές, οι νέας
τεχνολογίας είναι ηλεκτρονικές και φέρουν πληκτρολόγιο
και μπορούν να λειτουργήσουν και σαν απλές κλειδαριές,
εάν αφαιρεθεί η χρονοκαθυστέρηση.
Μπορούμε να τις ξεχωρίσουμε στις περιστρεφόμενες με άξονα και στις σταθερές με καλώδιο εντολών. Σε ό,τι αφορά
την γλώσσα, έχουμε τις swing bolt (καμπύλη γλώσσα) και τις dead bolt (τετράγωνη γλώσσα).
Στα τεχνικά σεμινάρια του προσεχούς Πανελλαδικού θα προσπαθήσουμε να εντάξουμε και την εξ’ αρχής τοποθέτηση
μιας κλειδαριάς time delay, για να γίνει πιο κατανοητή η τοποθέτησή της σε ένα χρημ/τιο που θα μας ζητηθεί.

LOCKSMITHS NEWS

ΧΟΡΟΣ ΚΑΙ ΚΟΠΗ
ΠΙΤΑΣ 2019

Από τη Γραμματεία

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
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κλειδαράδικο 20ετούς λειτουργίας περιοχή Ζωγράφου.
Για πληροφορίες επικοινωνήστε στο 6977129000.

Το Σάββατο 26 Ιανουαρίου 2019 πραγματοποιήθηκε ο ετήσιος καθιερωμένος
χορός του Σ.Α.Ε.Κ. και η κοπή της πίτας
για το 2019.
Η εκδήλωση έλαβε χώρα στο μεζεδοπωλείο «Πέρα Μαχαλάς» που βρίσκεται
στη Ν.Φιλαδέλφεια και οι συνάδελφοι
μαζί με τις παρέες τους είχαν την ευκαιρία να έρθουν πιο κοντά και να ανταλλάξουν απόψεις υπό τους ήχους ζωντανής
μουσικής.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, πραγματοποιήθηκε και η κοπή της πίτας για
το 2019. Το φλουρί όπως συνηθίζεται τα
τελευταία χρόνια, ήταν μία χρυσή λίρα
και η κλήρωση που έγινε ανάμεσα στα
παρευρισκόμενα μέλη του Σ.Α.Ε.Κ. και
ΚΛΕΙ.ΔΙ., ανέδειξε τυχερό τον κ. Αθανασίου Φώτη, συνάδελφο από τη Λέσβο.
Του ευχόμαστε να έχει πάντα Καλοτυχία
και Υγεία!!!
Ευχαριστούμε τους κ.κ. Ραπτόπουλο,
Καρύδη (GEMKA), Βοϊβόδα (Gevy Βοϊβόδας ΑΕΒΕ και Gevy Automatic Doors),
Αθανασίου, Αλημπαμπούδη (Viometal),
Χριστοφίλη (Autotech) και Σωτηρόπουλο
και την εταιρεία BOOS που κάθε χρόνο
στηρίζουν τον Σ.Α.Ε.Κ. 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.
Φέτος η συμμετοχή των μελών ήταν
η μικρότερη που έχει καταγραφεί τα τελευταία χρόνια.
Ως εκ τούτου, ευελπιστούμε σε μεγαλύτερη συμμετοχή των μελών μας σε
επόμενες εκδηλώσεις!
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