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

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Από τη Γραμματεία

Όπως σας είχαμε ενημερώσει και στο προηγούμενο
τεύχος της εφημερίδας μας, η διαφήμιση στην τηλεό-
ραση συνεχίστηκε και το καλοκαίρι. 

Μετά τον ΣΚΑΙ όπου προβλήθηκε κατά τους μήνες Ιού-
νιο και Ιούλιο το τηλεοπτικό σποτ, αυτή τη φορά σειρά
είχε η ΕΡΤ1, και συγκεκριμένα το κεντρικό δελτίο ειδή-
σεων που ξεκινάει στις 21:45.

Οι ημέρες που επιλέξαμε σε συνεργασία με τη διαφη-
μιστή εταιρεία που έχει αναλάβει την καμπάνια ήταν
Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή και Κυριακή.

Μετά από συνάντηση που θα έχουμε αυτό το διά-
στημα με τους εκπροσώπους της εταιρείας, θα απο-
φασίσουμε αν θα συνεχιστεί η διαφήμιση, και θα σας
ενημερώσουμε σε επόμενο τεύχος.

Η διαφήμιση στην Google συνεχίζεται κανονικά.

ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΣΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Από τη Γραμματεία

Ο Σύνδεσμος Αναγνωρισμένων Επαγγελματιών Κλειθροποιών 18 περίπου χρόνια μετά την επανενεργοποίησή
του κατάφερε να έχει μια συνεχώς ανοδική πορεία, την οποία κατά κύριο λόγο οφείλει  στα άτομα που στελέχωσαν
όλα αυτά τα χρόνια τα διοικητικά συμβούλιά του, αλλά και σε όσους συναδέλφους στάθηκαν δίπλα στο εκάστοτε
Δ.Σ. και παρείχαν τη βοήθειά τους σε όποιον τομέα τους ζητήθηκε.

Στις επερχόμενες εκλογές 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 και από νέα άτομα, με φρέ-
σκιες ιδέες και με όρεξη για δουλειά ώστε να συνεχιστεί η επιτυχημένη πορεία του Σ.Α.Ε.Κ. (Γνωρίζοντας ότι το
απερχόμενο Δ.Σ. θα είναι πάντα στο πλευρό τους).

Καλείστε, λοιπόν, όσοι συνάδελφοι ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε στο νέο Δ.Σ., να υποβάλλετε την υποψηφιό-
τητά σας στη Γραμματεία του συλλόγου (2103300006, ώρες: 09:00-15:00) μέχρι και την ημέρα της Γ.Σ. που θα ορι-
στεί σύντομα.
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Abus

Η ABUS αντιπροσωπεύει τον August Bremicjer Sohne
KG. Το όνομα αυτής της εταιρείας που εδρεύει στη Γερμανία
προέρχεται από τον αρχικό ιδρυτή της (August Bremicjer). Η
εταιρεία λειτουργεί από το 1924, όταν άρχισε να παράγει διά-

φορα είδη λουκέτων. Η
εταιρεία είναι γνωστή για
τους διαφορετικούς τύ-
πους λουκέτων και έχει
καλή φήμη όταν πρόκειται
για την ποιότητα των προ-
ϊόντων της. Οι σύγχρονες
σειρές προϊόντων περι-
λαμβάνουν συστήματα πα-

ρακολούθησης βίντεο, συναγερμούς καπνού, συστήματα
ασφάλισης, συστήματα συναγερμού, καθώς και προϊόντα
ασφάλειας ποδηλάτων, μοτοσυκλετών και σκαφών.

Η ABUS έχει τρεις θυγατρικές εταιρείες. Οι θυγατρικές εται-
ρίες περιλαμβάνουν το Κέντρο Ασφαλείας για τα συστήματα συ-
ναγερμού και παρακολούθησης βίντεο. Ιδρύθηκε το έτος 1999.
Η δεύτερη θυγατρική είναι η Schließanlagen GmbH Pfaffenh-
ain. αυτό είναι το τμήμα υλικού ασφαλείας που αγοράστηκε από
την εταιρεία το 2003. Το τρίτο αποκαλείται SECCOR, η οποία επι-
κεντρώνεται σε ηλεκτρονικές συσκευές μεταγωγής και συστή-
ματα ασφάλισης. Αυτό αγοράστηκε επίσης από την ABUS το
2010. Αυτή η εταιρεία έχει την πλειοψηφία των εγκαταστάσεων
παραγωγής της που βρίσκονται στη Γερμανία. Επιπλέον, έχει
εξαπλώσει τις παραγωγές της πέρα   από τη Γερμανία και τώρα
κατέχει πάνω από είκοσι υποκαταστήματα σε διάφορες χώρες
όπως οι ΗΠΑ, η Γαλλία, η Σουηδία, η Αυστρία καθώς και η Κίνα
και πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η ABUS είναι ο μεγαλύτερος κατα-
σκευαστής κλειδαριών πορτών και λουκέτων. Γι’ αυτό, η εται-
ρεία κέρδισε ένα βραβείο όπως το  σήμα του αιώνα  στην
τεχνολογία ασφάλειας.

ASSA Abloy

Αυτός είναι ο κατασκευαστής κλειδαριών που δημιουργή-
θηκε όταν η ASSA AB διαχωρίστηκε από την Securitas

AB το 1994. Η Securitas,
όπως μπορείτε να συμπε-
ράνετε από το όνομα, είναι
μια εταιρεία ασφάλειας
που είχε αρχικά τη βάση
της στη Σουηδία. Μετά το
διαχωρισμό, η ASSA AB
εξαγόρασε την ABLOY OY,
θυγατρική της εταιρείας

Wärtsilä. Την ίδια χρονιά η εταιρεία εισήχθη στη χρηματιστη-
ριακή αγορά της Στοκχόλμης.

Η εταιρεία, η οποία είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη εταιρία
κλειδαριών στον κόσμο, έχει πραγματοποιήσει πάνω από εκα-
τόν πενήντα εξαγορές έκτοτε και είναι γνωστή για την υψηλής

ποιότητας κλειδαριές πόρτας υψηλής ασφαλείας.
Οι διάσημες εξαγορές της εταιρείας περιλαμβάνουν τη Fit-

chet Bauche, η οποία εδρεύει στη Γαλλία, η εταιρεία Medeco,
η οποία εδρεύει στην Αμερική, καθώς και η εταιρεία Mul-T-
Lock (ισραηλινή εταιρεία). Οι μεγαλύτεροι μέτοχοι περιλαμβά-
νουν το Melter, καθώς και το Laour.

Η εταιρεία διαθέτει πέντε τμήματα και περιλαμβάνει τον
EMEA, ο οποίος διαθέτει υποκαταστήματα στην Αφρική, τη
Μέση Ανατολή και την Ευρώπη. Τα άλλα τμήματα περιλαμβά-
νουν την Αμερική. Αυτή η εταιρεία έχει τα υποκαταστήματά
της στη Νότια και τη Βόρεια Αμερική. Άλλοι είναι το APAC που
δραστηριοποιείται στην ωκεάνια, και στην ASIA και τέλος στην
Entrance Systems και τις παγκόσμιες τεχνολογίες. Από την
ίδρυσή της, η εταιρεία έχει υποστεί αρκετούς τεχνολογικούς
μετασχηματισμούς.

Το εμπορικό σήμα είναι ευρέως γνωστό ως ABLOY, και τα
προϊόντα είναι τα υψηλότερα σε κλειδαριές ποιότητας που δια-
τίθενται στην αγορά σήμερα.

Chubb Locks

Αυτό είναι το όνομα που υιοθετείται από μια θυγατρική
ομάδα της Assa Abloy γνωστή ως Mul-T-lock. Η εταιρεία
είναι διάσημη για το σύ-
στημα υψηλής ασφάλειας
που κατασκευάζει. Ειδι-
κεύεται στην κατασκευή
συστήματος πρώτης κατη-
γορίας κλειδώματος για
εμπορικές εφαρμογές, κα-
τοικίες, καθώς και για άλ-
λους χώρους ασφάλειας. 
Η εταιρεία άρχισε να λει-
τουργεί το 1804 από τον Charles Chubb.

Αρχικά ξεκίνησε τη λειτουργία της στο Winchester, πριν με-
τακομίσει στο Portsmouth της Αγγλίας. Αργότερα το 1818, ο
ιδρυτής Chubb μεταμόρφωσε την επιχείρηση από  επισκευή
των πλοίων σε εταιρεία κλειδαριών.

Νωρίτερα από την ύπαρξή της, η εταιρεία είχε καταστήσει
τον εαυτό της ως τον κύριο κατασκευαστή κλειδαριών ασφα-
λείας στην Αγγλία. Εξαιτίας αυτού, της δόθηκε ειδικό βραβείο
από τον βασιλιά της Αγγλίας Γιώργο IV. Ήταν υπεύθυνη για τις
κλειδαριές Post Off καθώς και για τις κλειδαριές φυλακών σε
ολόκληρη τη χώρα. Η εταιρεία πέρασε πολλές εξαγορές και
συγχωνεύσεις. Αργότερα συγχωνεύθηκε με την Mul-T-Lock
θυγατρική της Assa Abloy. Το Chubb Locks είναι διάσημο για
διάφορα προϊόντα όπως κλειδαριές, κυλίνδρων, συναγερμούς
πυρκαγιάς, ανιχνευτές καπνού, ανιχνευτή θραύσης γυαλιού,
καθώς και συναγερμούς διαρρήξεων.

Σήμερα η εταιρεία είναι ένας από τους κορυφαίους κατασκευα-
στές κλειδαριών υψηλής ασφαλείας που χρησιμοποιούνται για
οικιακούς, επιχειρηματικούς και βιομηχανικούς σκοπούς.  Η
Chubb έχει αποκτήσει καλή φήμη όλα αυτά τα χρόνια. 

Συνέχεια στο επόμενο τεύχος

Οι γνωστότερες ιστορικά βιομηχανίες κλειθροποιίας!
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Έξυπνες κλειδαριές έναντι 

παραδοσιακών κλειδαριών;

Δ εν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι οι κλειδαριές
υπήρχαν εδώ και αιώνες. Κατά τη διάρκεια
αυτής της περιόδου, έχουν παραμείνει σε μεγάλο

βαθμό αμετάβλητοι οι όροι και οι τρόποι που λειτουρ-
γούν. Ναι, έχουν σημειωθεί πρόοδοι στην τεχνολογία των
κλειδαριών και το πώς λειτουργούν, εξασφαλίζοντας ότι
παραμένουν ένα βήμα μπροστά από τους διαρρήκτες,
αλλά η αρχή παρέμεινε σε γενικές γραμμές η ίδια.

Η έλευση της ψηφιακής επανάστασης, εντούτοις,
σημαίνει ότι οι κατασκευαστές κλειδαριών είχαν αρ-
χίσει να ξανασκέφτονται τον τρόπο με τον οποίο κλει-
δώνουμε τα σπίτια μας και τα διατηρούμε ασφαλή.
Υπάρχει τώρα μια σειρά από έξυπνες κλειδαριές δια-
θέσιμες στην αγορά, αλλά είναι τόσο ασφαλείς όσο
ισχυρίζονται ότι είναι; Πρόκειται για μια σχετικά νέα
τεχνολογία και όπως συμβαίνει με όλες τις νέες και-
νοτομίες, υπάρχουν ορισμένα εμπόδια και οφέλη που
πρέπει να γνωρίζετε.

Αυτό το άρθρο ελπίζει να διευκρινίσει τα πλεονεκτή-
ματα και τα μειονεκτήματα τόσο των παραδοσιακών
όσο και των έξυπνων κλειδαριών με σαφή τρόπο,
ώστε να μπορείτε να αποφασίσετε για τον εαυτό σας
και τον πελάτη σας ποιο είναι πιο ασφαλές.

Τι είναι μια «παραδοσιακή» κλειδαριά 
και πώς λειτουργεί;

Ο όρος «παραδοσιακή κλειδαριά» δεν είναι ο ίδιος
που θα είχε χρησιμοποιηθεί πριν από μια δεκαπεντα-
ετία. Έχουν επέλθει μεγάλες τελειοποιήσεις. Με απλά
λόγια, μια παραδοσιακή κλειδαριά δεν είναι αυτομα-
τοποιημένη, αλλά πρέπει να ενεργοποιηθεί χειροκί-
νητα για να λειτουργήσει ο μηχανισμός ασφάλισης.

Οι παραδοσιακές κλειδαριές θα λειτουργήσουν όταν
χρησιμοποιείται ένα κλειδί για την ενεργοποίηση του
μηχανισμού ασφάλισης. Υπάρχουν διάφοροι τύποι μη-
χανισμών κλειδώματος, συμπεριλαμβανομένων όλων
των ειδών των κλειδαριών. Όλες χρησιμοποιούν δια-
φορετικές μεθόδους για να κάνουν ουσιαστικά την ίδια
δουλειά, οπότε δεν υπάρχει λόγος να μπω σε υπερ-
βολικές λεπτομέρειες τώρα!

Τι είναι μια έξυπνη κλειδαριά 
και πώς λειτουργούν;

Οι έξυπνες κλειδαριές είναι ουσιαστικά αυτοματο-
ποιημένες εκδόσεις των παραδοσιακών ομολόγων

τους. Κανονικά, οι έξυπνες κλειδαριές θα εξακολουθούν
να χρησιμοποιούν τους παραδοσιακούς μηχανισμούς
μανδάλωσης που αναφέρονται στην προηγούμενη ενό-
τητα, αλλά η συμμετοχή τους θα είναι ηλεκτρονική ή εξ’
αποστάσεως.

Η λέξη κλειδί εδώ, αναφέρεται στην ικανότητα ορι-
σμένων έξυπνων κλειδαριών να ελέγχονται, για πα-
ράδειγμα, μέσω ενός έξυπνου τηλεφώνου. 

Εκτός από τον έλεγχο από ένα έξυπνο τηλέφωνο, με-
ρικές έξυπνες κλειδαριές χρησιμοποιούν fobs, κάρτες
ή άλλες μεθόδους για να τις ξεκλειδώσετε.

Έτσι, ποιο είναι το πιο ασφαλές;

Όπως συμβαίνει με τις περισσότερες συγκρίσεις, δεν
υπάρχει εύκολη απάντηση σε αυτή την ερώτηση. Κάθε
μέθοδος έχει τα υπέρ και τα κατά της, αλλά η εμπειρία
έχει δείξει ότι οι παραδοσιακές κλειδαριές εξακολου-
θούν να είναι πιθανώς πιο ασφαλείς από τις έξυπνες
κλειδαριές. 

Αυτό οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι οι παρα-
δοσιακές κλειδαριές αν και υπήρξαν εδώ και τόσο
καιρό, οι κατασκευαστές είχαν μπροστά τους αιώνες
για να τις βελτιώσουν. Και βελτιώθηκαν σε μεγάλο
βαθμό.

Υπάρχει επίσης το γεγονός ότι οι έξυπνες κλειδαριές
είναι ευάλωτες σε εξωτερικές επιθέσεις στον κυβερ-
νοχώρο ή σε hacking. Τώρα, γνωρίζουμε ότι κάθε
κλειδαριά μπορεί να κατασκευαστεί, αλλά έχουν γίνει
περισσότερες επενδύσεις για να εξασφαλιστεί ότι οι
παραδοσιακές κλειδαριές είναι πιο δύσκολο να παρα-
καμφθούν. Αυτό οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι οι
έξυπνες κλειδαριές διατίθενται στο εμπόριο περισσό-
τερο απ’ ότι είναι οι ασφαλείς.

Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι τα επόμενα χρόνια, οι
έξυπνες κλειδαριές δεν θα μπορούσαν να έχουν την
δική τους ασφάλεια, αλλά με την αύξηση των επιθέ-
σεων στον κυβερνοχώρο που αναφέρονται σε ειδή-
σεις, οι άνθρωποι μπορεί να επιλέξουν να επιμείνουν
με τις παραδοσιακές ομολόγους τους για τώρα, αρκεί
να γίνει η κατάλληλη επιλογή κλειδαριάς και χώρου
τοποθέτησης, μαζί με ότι απαιτείται για την καλλίτερη
και περαιτέρω ασφάλεια.

Σ.Ι.Μ.



LOCKSMITHS NEWS4

Παλαιά χρηματοκιβώτια και μεντεσέδες

Εσωτερικό αυτοκινήτου επιτόπιας κλειθροποιίας!

Από τον Ιατρού Δημήτρη

Πολλές από τις επισκευές παλαιών χρηματο-
κιβωτίων έχουν να κάνουν με τους εξωτερικούς
μεντεσέδες.

Αυτό συμβαίνει διότι, τα παλαιά  εργοστάσια
κατασκευής χρηματοκιβωτίων επένδυαν στα
πολύ χοντρά μέταλλα για να ανεβάσουν τον
βαθμό ασφάλειας. Έτσι, μια πόρτα έφτανε πε-
ρίπου το 40% του συνολικού βάρους. Φαντα-
στείτε μια πόρτα 200 ή 300 κιλών να λειτουργεί
επί 30 ή 40 συναπτά έτη.

Ο άξονας του πάνω μεντεσέ που τραβάει όλο
το ζόρι, αρχίζει να λιώνει, η πόρτα πέφτει και
πλέον δεν κλείνει. Εδώ ο πελάτης έχει δύο μόνο
επιλογές , ή το πετάει ή το επισκευάζει. Την δεύ-
τερη περίπτωση μπορούμε να την αντιμετωπί-
σουμε ως εξής: Κλείνουμε την πόρτα και με
λαμάκια φιλερ κρατάμε περιμετρικά το ίδιο κενό.

Μετά ξετρυπάμε τον πάνω μεντεσέ με τρυπάνι έως και φ12 και σταματάμε το βάθος της οπής λίγο πριν ξετρυπήσουμε
το σταθερό μέρος του σώματος. Ύστερα, περνάμε έναν άξονα φ12 mm χωρίς μπόσικα, χτυπώντας τον με το σφυρί. Αν
περισσεύει τον κόβουμε και αφαιρούμε τα φίλερ. Τώρα η πόρτα δουλεύει σαν καινούρια.

Το ξετρύπημα μπορούμε να το κάνουμε με μαγνητικό δράπανο ή και με το χέρι αν τρυπάμε σταθερά.
Στα χρηματοκιβώτια νέας τεχνολογίας δεν συναντούμε τέτοιες βλάβες, γιατί χρησιμοποιούνται κωνικά ρουλεμάν και

στους δύο μεντεσέδες. 
Η εργασία αυτή δεν θα μας πάρει πάνω από δύο ώρες και εύκολα μπορούμε να ζητήσουμε από τον πελάτη 200 έως 300€.



Από τον Δημήτρη Ιατρού

Άλλη μία πρωτόγνωρη εμπειρία που θα ήθελα να μοιρα-
στώ μαζί σας.

Δεχτήκαμε κλήση από το πολεμικό ναυτικό για άνοιγμα
χρημ/τίου. Να σημειωθεί ότι συνήθως τα περισσότερα
χρημ/τια, που έχουμε ανοίξει είναι στον ναύσταθμο της Σα-
λαμίνας σε πολεμικά πλοία. Τώρα σε ερώτηση μου, «που
βρίσκεται το συγκεκριμένο χρημ/τιο», η απάντηση που
πήρα ήταν «Σε υποβρύχιο»!

Τα άμεσα συναισθήματα ήταν ανάμεικτα και το θετικό της
υπόθεσης ήταν ότι το υποβρύχιο το είχαν βγάλει για service
σε κλειστό υπόστεγο και δεν ήταν εν πλω!

Όταν έφτασα εκεί, υπήρχαν παντού σημάνσεις ότι απα-
γορεύεται αυστηρώς η φωτογράφιση και τότε κατάλαβα ότι
θα ήταν σχεδόν ακατόρθωτο να απαθανατίσω αυτόν τον εν-
τυπωσιακό χώρο. Επίσης το δύσκολο της υπόθεσης, ήταν
να κατέβουμε μαζί με τα εργαλεία μας από ένα στενό κά-
θετο σωλήνα και μια απότομη σκάλα που σίγουρα ένας εύ-
σωμος δεν θα χωρούσε να κατέβει.

Το συγκεκριμένο υποβρύχιο, όπως μας εξήγησε ο υπεύ-
θυνος, ήταν ό,τι πιο εξελιγμένο έχει το πολεμικό ναυτικό
μας και πραγματικά ένιωσα περήφανος γιατί ήταν ένα από
τα τρία υποβρύχια, που φτιάχτηκαν στα ναυπηγεία του Σκα-
ραμαγκά.

Η τεχνολογία του υποβρυχίου και η εκμετάλλευση ακόμα
και του πιο μικρού χώρου, μας δημιούργησε δέος. Πολύ θα
ήθελα να κάτσω αρκετές ώρες εκεί κάτω και ένας τεχνικός να
μου εξηγεί τι δουλειά κάνει το κάθε μηχάνημα που έβλεπα.

Το εντυπωσιακό ήταν ότι το συγκεκριμένο υποβρύχιο κινεί-
ται με μπαταρίες και μόνο. Με αρκετή δυσκολία λόγω στε-
νότητας χώρου, τελικά, ανοίξαμε το μικρό δίπορτο χρημ/τιο,
με μπλοκαρισμένο τον τρίδισκο μηχανικό κλειδάριθμο
KABA-LAGART. Εκεί φυλασσόντουσαν τα σχέδια αποστολών
του υποβρυχίου.

Φεύγοντας τράβηξα «στα κλεφτά» την ανωτέρω φωτό, με
πολλές προφυλάξεις, ώστε να υπάρχει κάτι από αυτή την
πρωτόγνωρη εμπειρία.

Καλά ταξίδια στο ελληνικότατο υποβρύχιο “Ματρόζος”!
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Άνοιγμα xρηματοκιβωτίου…υποβρυχίως!!!
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Συνέντευξη από τον Μαρίνο Δημήτρη  
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΛΕΙΘΡΟΠΟΙΩΝ
(Σ.Α.Ε.Κ.)

Από το Δ.Σ.

Ερώτ.: Υπήρξατε ο πρώτος πρόεδρος του ΣΑΕΚ. Θα μας
πείτε λίγα λόγια για το γεγονός;

Απάντ.: Ανέκαθεν πίστευα ότι ο κλαδικός φορέας των
κλειθροποιών θα έπρεπε να είναι «ενωμένος». Είχα συμ-
μετάσχει σε κάποιες συζητήσεις ακούγοντας παλιά μέλη
να εκφράζουν τις απόψεις τους. Θυμάμαι ότι εκείνος που
είχε αναλάβει πρωτοβουλίες και είχε προσπαθήσει πολύ
ήταν ο κ.Βασίλης Σιάμος. Κάποτε βρεθήκαμε και μου μί-
λησε για την συμπάθεια που έτρεφε για τους συναδέλ-
φους αλλά και για την πικρία πως μερικοί δεν ήθελαν την
ένωση. Ήταν το πρώτο «γιατί;» και το πρώτο λιθαράκι για
να πιστέψω σε αυτό που προέκυψε μετά. Όταν πέρασαν
τα πέτρινα χρόνια της τότε ένωσης και της μερικής αδια-
φορίας, κάποιοι νεότεροι συνάδελφοι είχαν δει ότι δεν
οδηγεί πουθενά η νομοθέτηση εκ μέρους του κράτους
χωρίς τη φωνή των κλειθροποιών. 

Ήταν περίπου το 2000 όταν κάποιοι συνάδελφοι προ-
σπάθησαν να ξαναδούν το όραμά τους και να δώσουν
φωνή στο Σύλλογο. Με τη βοήθεια της δικηγόρου κ. Μπί-
λια Δάφνης ενεργοποίησαν εκ νέου τον Σύνδεσμο. Αυτό
ήταν. Στρατεύθηκα στον κλάδο από την πρώτη στιγμή.
Βοήθησαν πολλοί συνάδελφοι σε αυτή την προσπάθεια.
Εκείνη την εποχή το όνειρό μας ήταν να ακουγόμαστε
από ΜΜΕ και να έχουμε φωνή. 

Είχαμε πιστέψει στο «Η ισχύς εν τη ενώσει» και όπως
είπε συνάδελφος από τους πρώτους συμμετέχοντας και
με μεγάλη βοήθεια η επιχείρησή τους «Όλοι κάτι πρέπει
να δώσουμε για να διατηρήσουμε το επάγγελμα». Υπήρ-
ξαν αρκετοί συνάδελφοι που ήταν αρωγοί σε αυτή την
προσπάθεια. Κάποιοι βέβαια έφυγαν από τη ζωή και κά-
ποιους άλλους τους διαδέχθηκαν τα παιδιά τους, κάποιοι
κατέβηκαν από το τρένο του ΣΑΕΚ. Όμως ο ΣΑΕΚ υπάρ-
χει, είναι μέλος της ΟΜΜΕΑ και της ΓΣΕΒΕΕ και πιστεύω
ότι με μεγαλύτερη συσπείρωση θα μαζέψει περισσότερα
μέλη για την Αττική.

Είναι γνωστό ότι στην πορεία ο ΣΑΕΚ βοήθησε αρκετά
στη δημιουργία του ΣΑΕΚΒΕ και του ΣΑΚΔΕΠ. Ως απλό

μέλος και με τη βοήθεια των συναδέλφων του πρώτου
Δ.Σ. εξέφραζα τις απόψεις και υλοποιούσαμε τις αποφά-
σεις των Συμβουλίων.

Ερώτ.: Τι σας ώθησε να διαλέξετε αυτό το επάγγελμα;

Απάντ.: Θα έχετε ακούσει το «Ουδέν μονιμότερον του
προσωρινού». Ο παππούς μου ήρθε από τη Μικρά Ασία
το 1920. Στον Γαλατά κοντά στην Κωνσταντινούπολη είχε
εργαστήριο και έφτιαχνε κλειδαριές πολλών τύπων. Μά-
λιστα έφερε και το κλειδί του εργαστηρίου του στην Ελ-
λάδα. Ο πατέρας μου το 1930 με τον παππού πουλούσαν
κλειδιά στο κέντρο της Αθήνας. 

Ήταν πολύ δύσκολα χρόνια και ο πατέρας μου 11 χρο-
νών τότε προσπαθούσε να βιοποριστεί συνοδεύοντας τον
παππού στις εξορμήσεις για ζωή. Η αγάπη για την οικο-
γένεια και την οικογενειακή δουλειά που είχε ο πατέρας
μου και μας μεγάλωσε. 

Η δυνατότητα να φέρνω εις πέρας αρκετές δουλειές
που αφορούσαν το επάγγελμα αλλά η εξέλιξη των κλει-
δαριών (τα αυτοκίνητα αλλάζουν συνέχεια μοντέλα) με
έβαλαν σε σκέψεις να συμμετέχω στην οικογενειακή επι-
χείρηση με τα δυο αδέλφια μου, Θόδωρα Μαρίνο και
Κώστα Μαρίνο.

Ερώτ.: Τι γενικές σπουδές έχετε; Μιλάτε ξένη γλώσσα
και ποια;

Απάντ.: Αποφοίτησα από μια σχολή εμπορικών αντι-
προσώπων δουλεύοντας ταυτόχρονα και μετέπειτα από
μια ιδιωτική σχολή μηχανουργών. Εκτός από την αγγλική
που με βοήθησε στην επικοινωνία της επιχείρησης και
όχι μόνο στη δουλειά μας, κατέχω και ιταλική ορολογία.  

Ερώτ.: Μετέχετε στα Πανελλαδικά Συνέδρια του επαγ-
γέλματος;

Απάντ.: Η συμμετοχή στο Πανελλαδικό Συνέδριο ήταν
υποχρέωσή μας αφού συμμετείχαμε στα Δ.Σ. Όσοι ακο-
λουθούμε το τρένο του ΣΑΕΚ από κάποιο πόστο, συμμε-
τέχουμε. Με εξέφραζε το οργανωτικό κομμάτι και η
παρουσίαση του αρτιότερου γεγονότος. Προσωπικά πι-
στεύω ότι το Πανελλαδικό είναι η επίσημη γιορτή του κλά-
δου και γι’ αυτό καλό είναι να γίνεται κάθε χρόνο.
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Ερώτ.: Σε ποιο τομέα του επαγγέλματος έχετε περισ-

σότερη αποδοτικότητα;

Απάντ.: Η απόδοση ενός ατόμου εξαρτάται από το πε-
ριβάλλον που βρίσκεται. Ευχαριστώ το Θεό που το περι-
βάλλον μου το επαγγελματικό αλλά και το οικογενειακό
με στηρίζει και μου δίνει τη δυνατότητα να αφιερώνω
πολύ χρόνο για τη δουλειά μας. Ο συνδυασμός τεχνο-
γνωσίας και ποιοτικής εξυπηρέτησης του πελάτη ανεβά-
ζει τα ποσοστά αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας.

Ερώτ.: Αντιμετωπίσατε ποτέ παράξενη συμπεριφορά
πελάτη και πώς αντιδράσατε;

Απάντ.: Ας ξεχωρίσουμε την παράξενη συμπερι-
φορά!! Α) υπάρχουν πελάτες που βιάζονται να κάνουν
τη δουλειά τους γιατί δε διαθέτουν χρόνο, Β) υπάρχουν
πελάτες που ζητούν να δώσεις παροχή υπηρεσίας
χωρίς να έχουν τα κατάλληλα διευκρινιστικά έγγραφα,
Γ) υπάρχει μια ομάδα πελατών που θεωρεί τη δουλειά
μας πολύ εύκολη δουλειά ενός λεπτού. Υπάρχουν και
άλλες κατηγορίες πελατών «ιδιαίτερες». Η προσπάθεια
του πελάτη για την εξυπηρέτηση μπορεί να είναι πιε-
στική (χρόνο-τίμημα) αλλά και μη συμβατή προς τα δε-
δομένα του σεβασμού στον επαγγελματία. 

Θέλει ιδιαίτερη μεταχείριση ένας πελάτης με δύ-
σκολη και παραβατική συμπεριφορά στην εξυπηρέ-
τηση, στην αξιολόγηση, αυτό που λέει και αυτά που
βλέπει ο κλειθροποιός. Είναι πολύ λεπτό το θέμα της
αντιμετώπισης και όλοι μας έχουμε γίνει μάρτυρες γε-
γονότων δύσκολων πελατών. Στη δουλειά μας πρέπει
να επιβραβεύουμε την αλήθεια και την ειλικρίνεια.

Ερώτ.: Ποια η συμβουλή σας ενάντια στην αύξηση της
εγκληματικότητας στον τομέα των διαρρήξεων;

Απάντ.: Από στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας, η εγ-
κληματικότητα στον τομέα των διαρρήξεων καλά κρατεί.
Έχει διχάσει την κοινωνία αυτό το πλέγμα της εγκλημα-
τικότητας. Υπουργείο Δικαιοσύνης, Υπουργείο Δημόσιας
Τάξης έχουν κάθε λόγο να κάνουν ένα νέο ξεκίνημα συ-
νεργασίας για το καλό και την ασφάλεια του πολίτη. Το
Υπουργείο Δημόσιας Τάξης έχει καταφέρει πολλά χτυ-
πήματα στην παραβατικότητα τα τελευταία χρόνια και ει-
δικά στο οργανωμένο έγκλημα. Ο ΣΑΕΚ έχει διανείμει
μέσω των μελών του συμβουλές προστασίας των κατα-
ναλωτών για κάθε είδους ασφάλεια που υπάρχει στην
αγορά. Το φυλλάδιο καλύπτει τις βασικές ανάγκες. Άρα
η συμβουλή μου είναι βρείτε τον πλησιέστερο κλειθρο-
ποιό, ει δυνατόν μέλος του ΣΑΕΚ και ρωτήστε για την
πραγματική σας ασφάλεια.

Ερώτ.: Πρόσφατα παρευρεθήκατε στο Πανευρωπαϊκό
Συνέδριο του ELFστην Ιταλία. Ποιες οι σχετικές εντυ-
πώσεις σας;

Απάντ.: Όταν βρίσκεσαι σε μια πανευρωπαϊκή κλα-
δική γιορτή δεν μπορείς να την αποτυπώσεις εύκολα
σε λίγες γραμμές. Πολλές εταιρείες κατά βάση ιταλικές,
πολλοί επισκέπτες, ενδιαφέροντα θέματα σε εξέλιξη
στην εν γένει δουλειά μας και μια σειρά από κλειδαριές
αντίκες ιδιωτών ή και εργοστασίων για τους λάτρεις
του παλαιού που χάρις σε αυτές γεννιούνται νέα μον-
τέλα κλειδαριών τώρα!

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.

Καλό ταξίδι, Κώστα…
Από το Δ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΕΚ εκφράζει τα θερμά
του συλλυπητήρια στην οικογένεια του πρώην συναδέλ-
φου Κώστα Αρβανίτη για το χαμό του, μετά από μεγάλο
διάστημα που πάλεψε με την επάρατη νόσο. Δεν ξε-
χνάμε την ηρωική του πράξη κατά τη φονική πυρκαγιά
στο Μάτι στις 23 Ιουλίου 2018, όπου με τη βάρκα του
έσωσε τη ζωή περίπου 70 συνανθρώπων μας.

Με αφορμή το θάνατό του, δεν ξεχνάμε και τα άλλα
μέλη του Συλλόγου που είχαν προσφέρει τις υπηρεσίες

τους στον ΣΑΕΚ από σημαντικές θέσεις και  έχασαν τη
ζωή τους από μια ασθένεια που δεν κάνει διακρίσεις:

- Αλέξανδρος Νικολόπουλος
- Τάσος Αθανασίου
- Θοδωρής Ταμπαξής
- Λάζαρος Ιορδανίδης
- Γιώργος Μοσχόπουλος
- Ρούλα Σωτηροπούλου
Είναι ο ελάχιστος φόρος τιμής προς αυτούς.




