(Σ.Α.Ε.Κ.)

Like us on facebook: SAEK_ΣΑΕΚ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2020

Κάνουμε γνωστό στα μέλη του Σ.Α.Ε.Κ. ότι η τακτική Γενική Συνέλευση του συνδέσμου θα πραγματοποιηθεί την
Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 16:00 στο κτίριο
της ΓΣΕΒΕΕ επί της οδού Καποδιστρίου 24 στον τρίτο
όροφο.
Τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης είναι σημαντικά και
απαιτούν την παρουσία όλων των μελών!
* Παρακαλείσθε να είστε παρόντες έως τις 15:30 ώστε
να γίνει η έναρξη στις 16:00 ακριβώς.

01-7230

Find us on facebook: Σαεκ σύνδεσμος κλειθροποιών

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 70

ΤΑΧ. ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΕΜΠΑ

Aριστοτέλους 11-15, Αθήνα, 10432 - τ.: 210 33 000 06, f.: 210 33 009 81 - e-mail: info@saek.gr - www.saek.gr

ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΤΕΛΟΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΚΛΕΙΘΡΟΠΟΙΩΝ

Αριθμός Άδειας
158

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΛΕΙΘΡΟΠΟΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Υπενθυμίζουμε ότι, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης
του 2018, από το 2019 η ετήσια συνδρομή διαμορφώνεται
στα 120€, και στα 100€ στα μέλη που παρευρίσκονται στη
Γενική Συνέλευση.
Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος
Κοντός Ζ.

Ο Γεν. Γραμματέας
Κουρτέσης Ν.

13o ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΕΙΘΡΟΠΟΙΩΝ 2020

Από το Διοικητικό Συμβούλιο

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Έχουμε τη χαρά να σας προσκαλέσουμε στο 13ο Πανελλαδικό
συνέδριο που διοργανώνει ο Σ.Α.Ε.Κ.
Το 13ο Πανελλαδικό συνέδριο Κλειθροποιών θα λάβει χώρα
στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (Σ.Ε.Φ.) στον Πειραιά στις 23 και
24 Μαΐου 2020.
Για ό,τι νεότερο σχετικά με το συνέδριο, θα ενημερώνεστε
άμεσα μέσω του site μας www.saek.gr και μέσω της Γραμματείας μας.
Τα μέλη του Δ.Σ. του ΣΑΕΚ
σας καλούν στον ετήσιο χορό
που θα γίνει το Σάββατο 29
Φεβρουαρίου 2020 στο
εστιατόριο
«Παλιά Σοφίτα»
στο Περιστέρι, Τρώων 6
& Δημ. Γουλά.
Ώρα προσέλευσης 21:00.
Τη διασκέδασή μας
θα αναλάβει ο Ματθαίος
Γιαννούλης με το μουσικό
σχήμα του!
Τιμή πρόσκλησης 25€/άτομο.
Οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά
προτεραιότητας.
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Οι γνωστότερες ιστορικά βιομηχανίες κλειθροποιίας!
Συνέχεια από το προηγούμενο τεύχος
Kaba Group

Πρόκειται για ένα παγκόσμιο εξοπλισμό ασφαλείας που βρίσκεται στην
Ελβετία, το οποίο είναι
περισσότερο γνωστό για
τις ηλεκτρονικές κλειδαριές KABA X-07 και KABA X09 και για τα σχέδια τους
σε κλειδαριές πολυκατοικιών. Η Kaba έχει υποκαταστήματα
σε περισσότερες από 60 χώρες με περισσότερους από επτά
χιλιάδες εργαζόμενους παγκοσμίως. Ως δημόσια εισηγμένη
εταιρεία, η Kaba εισήχθη στην ελβετική χρηματιστηριακή
αγορά. Ο Franz Bauer δημιούργησε την εταιρεία ως ταμείο
και ένα κατάστημα κλειδαριών το 1862. Το 1915, ο Leo Bodmer, ο οποίος αργότερα άλλαξε το όνομα στην Bauer AG,
το αγόρασε. Η εταιρεία κατοχυρώνεται με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με τον Fritz Schori, εφευρέτη του πρώτου αναστρέψιμου κλειδιού (να έχει δύο όμοιες πλευρές). Η εταιρεία
ονομάστηκε Kaba μετά από αυτή τη συνεργασία. Η εταιρεία
επεκτείνει σταδιακά τη λειτουργία της σε άλλα μέρη του κόσμου, ειδικά στην Ευρώπη. Όταν η εταιρεία ήταν εισηγμένη
στο χρηματιστήριο της Ζυρίχης το 1995, ονομάστηκε Kaba
Holding AG. Πήρε τη ρίζα της στη Βόρεια Αμερική, αφού
απέκτησε την Unican Security και άλλες εταιρείες όπως η
Ilco, η Silca, καθώς και η μάρκα Kaba Mas. Πήγε στην Κίνα
μετά την εξαγορά της από την Wah Yuet στην Κίνα. Η Kaba
έχει κοινοπραξίες σε διάφορα μέρη του κόσμου και έχει κερδίσει πολλά βραβεία λόγω των καινοτόμων προϊόντων της. Η
εταιρεία εξακολουθεί να επεκτείνεται καθώς ανακοίνωσε
πρόσφατα το σχέδιο εξαγοράς της Dorma Holding με έδρα
τη Γερμανία. Η εταιρεία παράγει διαφορετικά προϊόντα,
όπως κλειδαριές χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές και κυλίνδρους πορτών, εγκατάσταση ασφαλούς κατάθεσης, συστήματα φυσικής πρόσβασης, καταστήματα προϊόντων κλπ.
Kwikset

Η Kwikset είναι μια αξιόπιστη εταιρεία κατασκευής
κλειδαριών ιδιοκτησίας της
Spectrum Brands, η οποία
ιδρύθηκε αρχικά το 1946
από τον Adolf Schoepe. Το
όνομά της προέρχεται από
το πρώτο προϊόν της εταιρείας. Η εταιρεία ήταν διάσημη για το καινοτόμο σχεδιασμό
σωληνωτών κλειδαριών. Η κλειδαριά ήταν πρωτοποριακή
επειδή ήταν πολύ πιο εύκολο να εγκατασταθεί σε σύγκριση
με τις παραδοσιακές κλειδαριές. Η Kwikset διαθέτει εγκαταστάσεις παραγωγής σε διάφορα μέρη του κόσμου. Στις ΗΠΑ,
έχει υποκαταστήματα στη Βόρεια Καρολίνα, στο Σαρλότ,

καθώς και στο Τέξας και σε πολλά άλλα μέρη της χώρας.
Η υπογραφή Kwikset ήταν η υψηλότερης ποιότητας “Γραμμή
Τιτάν” των τότε κλειδαριών. Παρόμοια με μερικές από τις
άλλες μεγάλες μάρκες που αναφέρονται σε αυτή τη σελίδα,
αυτή η εταιρεία έχει επίσης υποστεί αρκετές εξαγορές.
Η μάρκα έχει γίνει πολύ δημοφιλής σε όλο τον κόσμο
επειδή χρησιμοποιούν την τελευταία τεχνολογία στην παραγωγή κλειδαριάς και προσφέρουν τα προϊόντα τους σε
ανταγωνιστικές τιμές. Οι διάφορες εξαγορές και συγχωνεύσεις της αύξησαν το εύρος των προϊόντων τους και
τους επέτρεψαν να εισέλθουν σε μια μεγαλύτερη αγορά
για τις διάφορες κλειδαριές και προϊόντα ασφαλείας
τους. Τα προϊόντα τους έχουν ευρύ φάσμα εφαρμογών και
μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο σπίτι, τα γραφεία, τις
βιομηχανίες κ.ο.κ. Η Kwikset είναι ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές κλειδαριών και συστημάτων ασφαλείας στον κόσμο.
Master Lock

Αυτή η εταιρεία με
έδρα την Αμερική ασχολείται με διαφορετικές
σειρές προϊόντων που κυμαίνονται από κλειδαριές
συνδυασμών, λουκέτα και
άλλα προϊόντα ασφαλείας. Η Masterlock επέκτεινε τις δραστηριότητές
της σε άλλα μέρη του κόσμου, όπως το Μεξικό και την Κίνα. Η εταιρεία είναι θυγατρική της Fortune Brands Home.
Όπως και άλλες μεγάλες εταιρείες, έχει περάσει από
πολλές εξαγορές και συγχωνεύσεις. Αγοράστηκε από
αμερικανικά εμπορικά σήματα το έτος 1970. Η εταιρεία
υπέστη αρκετούς μετασχηματισμούς. Από την ίδρυσή της
το 1921, η εταιρεία ήταν γνωστή για πολλά μετασχηματιστικά προϊόντα. Ξεκίνησε ως κλειδαριά ταξιδιού, από
όπου διακλάδισε την παραγωγή κλειδαριάς σε στρατιωτικού εξοπλισμού. Ένα διάσημο προϊόν για το οποίο θα
θυμάται πάντα η εταιρεία είναι τα κλειδιά σκέλετον (master key system). Το 2002, μετά την απόκτηση της εταιρείας από την American Brands Corporation, παρήγαγε
τη σειρά της Titanium. Το Master Lock είναι το εμπορικό
σήμα που το έκανε δημοφιλές στην Αμερική και σε άλλα
μέρη του κόσμου. Εκτός από την παροχή της χρηστικής
λειτουργικότητας, την οποία το εμπορικό σήμα ήταν γνωστό εδώ και χρόνια, το συμπλήρωσε αυτό με την αισθητική αξία. Τα προϊόντα της εταιρείας πωλούνται σε όλο
τον κόσμο. Είναι διάσημοι για τις ανώτερες ποιότητες,
την ανθεκτική φύση και την αισθητική αξία τους. Οι χρήστες άρεσαν το γεγονός ότι αντλούν πραγματικές αξίες
για τα χρήματά τους όταν χρησιμοποιούν οποιαδήποτε
προϊόντα Master Key.
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Οι επικείμενες αρχαιρεσίες!

Aπό τον Σταύρο Μανδενάκη

Στις 19 Φεβρουαρίου 2020 καλούμαστε να παραβρεθούμε στην Εκλογοαπολογιστική Γενική μας Συνέλευση
και να πάρουμε το μέρος που μας αντιστοιχεί βάσει του
καταστατικού του συλλόγου, αλλά και οι ατομικές υποχρεώσεις μας.
Πρόκειται για μία υποχρέωση που έχουμε απέναντι
στους εαυτούς μας και στο σωματείο μας. Πολλοί από
τους συναδέλφους δεν έχουν συνειδητοποιήσει αυτό
που λέμε ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ και προτιμούν να ασχοληθούν με
άλλα πράγματα, παρά να παρευρεθούν στην Γενική τους
Συνέλευση, που γίνεται μόνο ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ.
Μάλιστα είναι αρκετοί και εκείνοι που αποφεύγουν την
ένταξή τους και στα διοικητικά όργανα του Σ.Α.Ε.Κ. Είναι
εκείνοι που «αφήνουν άλλους να βγάλουν το φίδι από
την τρύπα του», όπως αρέσκονται να υποστηρίζουν…
Αλλά στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν δυσκολίες
στις υποχρεώσεις τους, για όσους ενταχθούν στα διοικητικά όργανα του σωματείου… Κι αυτό γιατί κανείς δεν
γεννήθηκε καθοδηγητής, όλοι, μα όλοι είναι κατάλληλοι
για την εκλογή τους. Η καταξίωση και η προσωπική αναγνωρισιμότητα, είναι τα ελάχιστα που μπορούν να είναι
στα θετικά για όσους επιλέξουν να υποβάλλουν υποψηφιότητα στα όργανα του σωματείου. Δεν χρειάζεται παρά
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μόνο κάθε δεκαπέντε ημέρες να διαθέτει δυο - τρεις
ώρες κανείς, από τον ελεύθερο χρόνο του, προκειμένου
να ανταποκρίνεται στα καθήκοντά του, ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Αγαπητοί συνάδελφοι, όπως διαπιστώνετε δεν υπάρχουν δυσκολίες, δεν υπάρχουν πολιτικοί σχηματισμοί,
δεν υπάρχουν αντικειμενικές προκλήσεις, δεν υπάρχουν
καθοδηγητικές γραμμές εκτός του Σ.Α.Ε.Κ, δεν, δεν… Άρα
όποιες παρόμοιες αιτιάσεις ακούγονται είναι σε λάθος
γραμμή και μόνο κακό προκαλούν στην λειτουργία του
οποιοδήποτε Δ.Σ. Είναι καιρός να πάρουν στα χέρια τους
τις τύχες του σωματείου νέοι υποψήφιοι. Οι παλιοί κουράστηκαν και ζητούν ένα εύλογο χρονικό διάστημα που
θα τους απαλλάξουν νέοι φερέλπιδες στα διοικητικά.
Η συμμετοχική διαδικασία είναι συνεχής και απαραίτητα πρέπει να συμπεριληφθεί μεγάλος αριθμός διεκδικητών στα αρμόδια διοικητικά όργανα του σωματείου.
Οι κατευθυντήριες γραμμές είναι δεδομένες και χρήζουν
περαιτέρω διεύρυνσης, οι διαδικασίες είναι απλές, οι παλαιότεροι στα διοικητικά θα είναι πάντα δίπλα σας να
σας συμβουλεύουν και να σας ενημερώνουν για παλαιότερες σχετικές κινήσεις τους…
Δεν έχετε λοιπόν παρά να προβείτε στην υποψηφιότητά σας. Είναι κάτι που αναμένεται να συμβεί και το περιμένουμε!!!

(PRACTICE STAND) “Δοκίμια” … ένα δυνατό εργαλείο εκμάθησης

Από τον Ιατρού Δημήτρη

Πολλές φορές, μπροστά σε μια δύσκολη
διάρρηξη λουκέτων, πόρτας θωρακισμένης ή
δύσκολου χρημ/τίου, πόσο θα θέλαμε να
έχουμε στα χέρια μας την κλειδαριά, τον κώδικα ή τον μηχανισμό του λουκέτου, καθώς
αυτό θα αποτελούσε πηγή πληροφοριών για
την συνέχεια της εργασίας μας.
Τα δοκίμια, εκτός από την βοήθεια που μας προσφέρουν, δίνουν γρήγορα και εύκολα πρόσφορο έδαφος στην εκμάθηση και εκπαίδευση της νέας γενιάς κλειθροποιών, που έρχεται.
Μην φανταστείτε ότι είναι κάτι δύσκολο ή ακατόρθωτο να φτιάξετε
ένα δοκίμιο. Τοποθετείστε σε ένα μικρό stand, ξύλινο ή από plexi glass,
μια κλειδαριά ή ένα κώδικα. Επίσης μπορείτε να βάλετε πλαστικό τζάμι
σε κλειδαριά θωρακισμένης πόρτας ή να κάνετε κοπτική τομή σε κύλινδρο ή λουκέτο, ώστε να φαίνεται ο μηχανισμός με τις μπίλιες και τα ελατήρια.
Τα δοκίμια τα έχουμε συναντήσει σε όλα τα σεμινάρια που γίνονται στην
Ευρώπη. Έτσι κι εμείς υιοθετήσαμε αυτό τον τρόπο μεταφοράς γνώσης στα
τεχνικά σεμινάρια των πανελλαδικών συνεδρίων του ΣΑΕΚ.
Ξεκινήστε να φτιάχνετε δοκίμια, διότι, εκτός από prestige στις προθήκες
των καταστημάτων μας, δείχνουν και αγάπη σε αυτό που κάνουμε.
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Για τους διαθέτοντες αυτοκίνητο

Το επόμενο πιο πολύτιμο αγαθό κάθε οικογένειας, μετά το
σπίτι τους, είναι το αυτοκίνητό τους και το πρόβλημα είναι ότι
εκτίθεται συνεχώς σε πολλούς κινδύνους. Δεν αποτελεί έκπληξη
όταν οι κλοπές αυτοκινήτων είναι πολύ συνηθισμένες σε πολλά
μέρη ολόκληρης της χώρας. Ταυτόχρονα, τα αυτοκίνητα είναι
πολύ σημαντικά εργαλεία για την προσωπική αλλά και επαγγελματική ζωή μας και το παραμικρό πρόβλημα μπορεί να ανατρέψει το καθημερινό πρόγραμμα των ανθρώπων και τη
συνηθισμένη τους ρουτίνα.
Ο κλειδαράς αυτοκινήτου ασχολείται κυρίως με συμβάντα
που σχετίζονται με το κλείδωμα ενός αυτοκινήτου. Τον τελευταίο καιρό, οι άνθρωποι καταφέρνουν να κάνουν πολλά πράγματα ταυτόχρονα και να κινούνται γρήγορα για να
εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις κάθε ημέρας και έτσι το να εξαρτώνται από τα αυτοκίνητά τους δεν είναι πραγματικά ασυνήθιστο ή περίεργο. Χρειάζονται μόνο λίγα δευτερόλεπτα για να
αφήσετε τα κλειδιά του αυτοκινήτου σας μέσα στο αυτοκίνητο
πριν κλείσετε την πόρτα, αλλά έχουμε τους καλύτερους εξειδικευμένους κλειδαράδες, οι οποίοι μπορούν να επιλύσουν τα
δυσκολότερα προβλήματα που σχετίζονται με το αυτοκίνητο
χωρίς να προκαλέσουν περαιτέρω ζημιές.
Δυστυχώς όμως πολλά περιστατικά κρύβουν πολλούς κινδύνους, αφού το παιδί ή το σκυλί σας μπορεί να είναι κλειδωμένο
στο εσωτερικό του οχήματος και αυτό μπορεί να μετατραπεί
από ένα συνηθισμένο περιστατικό σε μια τραγωδία τις ζεστές
μέρες του καλοκαιριού, αν δεν μας τηλεφωνήσετε γρήγορα αναφέροντας τις ειδικές περιστάσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι

Ενημέρωση!

Δεν είναι λίγες οι φορές που καλούμαστε ν’ ανοίξουμε κλειδωμένο αυτοκίνητο. Ήδη υπάρχει μια νέα λύση για τους πελάτες σχετικά με το πρόβλημα. Το πρόβλημα λύνεται με την
μεταφορά του κωδικού του αυτοκινήτου στο κινητό τηλέφωνο
του πελάτη. Δεν θα μπούμε στις οδηγίες και τους τρόπους
αυτής της λύσης, γιατί μπορεί να αμείβεται καλά μια τέτοια
ενέργεια, αλλά δεν παύει να είναι αντιεπαγγελματική για ορισμένους συναδέλφους. Όμως το αναφέρουμε γιατί οι ασχολούμενοι με τα ηλεκτρονικά κάποια στιγμή θα προβούν σε
μια τέτοια ενέργεια.
Σ.Ι.Μ.

κλειδαράδες του Σ.Α.Ε.Κ δίνουν προτεραιότητα στο πρόβλημά
σας και βεβαιώνεται ότι οι κλειδαράδες σπεύδουν αμέσως στην
τοποθεσία σας. Κερδίσαμε αυτές τις μάχες ενάντια στο χρόνο
και είμαστε ευτυχείς που καταφέραμε να πετύχουμε τέτοιες
σκληρές περιπτώσεις και οι υπηρεσίες κλειδώματος αυτοκινήτων έσωσαν πραγματικά τη ζωή κάποιων ανθρώπων.
Όταν το κλειδί του αυτοκινήτου σπάσει μέσα στο κλείδωμα,
το πρόβλημα είναι πιο περίπλοκο, αλλά οι τεχνικοί μας έχουν
την λύση. Έχουν τα κατάλληλα εργαλεία για να βγάλουν το σπασμένο κλειδί πριν προχωρήσουν (αν χρειαστεί), με την αντικατάσταση του κλειδιού ανάφλεξης. Τα σύγχρονα αυτοκίνητα
απαιτούν ειδικές γνώσεις για την εκτέλεση ενός τέτοιου έργου
και αυτός είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο δεν θα εγκαταλείψουμε ποτέ την εκπαίδευση μας, καθώς επιθυμούμε να αποκτήσουμε πληροφορίες και γνώσεις σχετικά με τα
χαρακτηριστικά των νέων αυτοκινήτων και τους τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων τους. Μπορούμε ακόμη και να αλλάξουμε τις κλειδαριές αυτοκινήτων. Αλλάζουμε γρήγορα
χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες κλειδαριές.
Όταν αγοράσετε ένα καινούργιο αυτοκίνητο, σας παραχωρούν
επίσης ένα κλειδί αναμεταδότη, το οποίο χρησιμεύει ως τηλεχειριστήριο που επικοινωνεί με τις κλειδαριές του αυτοκινήτου,
επιτρέποντάς σας να χειρίζεστε τις κλειδαριές αυτοκινήτων σας
από απόσταση. Πολλές φορές, αυτή η επικοινωνία μπορεί να
διακοπεί για διάφορους λόγους και το αυτοκίνητό σας θα παραμείνει κλειδωμένο και δεν θα μετακινείται επειδή για παράδειγμα πιθανόν θα έχει κλαπεί. Είμαστε ειδικοί στις κλειδαριές
αυτοκινήτων και, ως εκ τούτου, γνωρίζουμε με σιγουριά ότι
αυτό είναι ένα πολύ κοινό πρόβλημα, το οποίο απαιτεί την παρέμβασή μας αμέσως. Πρέπει να δώσετε προσοχή στα κλειδιά
του αυτοκινήτου σας και να μην τα χάσετε. Σε αυτή την περίπτωση, μην βασίζεστε στο κλειδί του ανταλλακτικού αυτοκινήτου σας επειδή ποτέ δεν ξέρετε αν έχετε ξεχάσει κάπου το
χαμένο κλειδί του αυτοκινήτου ή αν μπορεί να πέσετε θύμα κλοπής. Αν θέλετε να διασφαλίσετε την ασφάλεια του αυτοκινήτου,
θα πρέπει να μας τηλεφωνήσετε και να συνεχίσουμε με την αντικατάσταση των κλειδιών σας προτού κάποιος επιχειρήσει να
κλέψει το αυτοκίνητό σας χρησιμοποιώντας το δικό σας κλειδί.
Θα ήταν καλό να γράψετε τον αριθμό τηλεφώνου στο αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος που μπορείτε να το δείτε ακόμα κι αν
είστε κλειδωμένοι για να βεβαιωθείτε ότι θα έρθουμε στη διάθεσή σας.
Το Δ.Σ.

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.
Τη Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2020 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 φρέσκιες 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 υποψηφιότητά σας
στη Γραμματεία του συλλόγου (2103300006, ώρες: 09:0015:00) μέχρι και την ημέρα της Γ.Σ., Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου
2020.
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Από τον Ιατρού Δημήτρη

Αστοχία υλικού
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Συχνά πυκνά, ακούμε στην καθημερινότητά
μας αυτή την αιτία ζημιάς ή μπλοκαρίσματος
σε κλειδαριές, σε πόρτες και σε μηχανισμούς
χρημ/τίων.
Η ερμηνεία του όρου “αστοχία υλικού”, σημαίνει ζημιά, η οποία οφείλεται σε εργοστασιακό
λάθος κατασκευής ή λανθασμένα σχεδιασμένο
- δοκιμασμένο ανταλλακτικό. Με την καταπόνηση, που υφίσταται, επέρχεται η θραύση ή η
καταστροφή του.
Τελευταία, αντιμετωπίσαμε μια τέτοια περίπτωση στην Μυτιλήνη, όταν σε ευρωπαϊκό
χρημ/τιο KONSMETAL κάρφωσε ο πολλαπλός
μηχανισμός relocking μετά από 10 χρόνια χρήσης, από καθαρή αστοχία υλικού.
Στην συγκεκριμένη περίπτωση το εργοστασιακό λάθος ήταν εξόφθαλμο, διότι στερέωσαν τα δύο ανεπίστροφα
relock σε πλαστικό δεματικό (tie wrap), που έσπασε. Χρειάσθηκε να ξαπλώσουμε στο δάπεδο το κιβώτιο των 500
κιλών και να το τρυπήσουμε από τρεις πλευρές για να έχουμε, μετά από αρκετές ώρες, το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ο
πελάτης ζήτησε να αφαιρεθεί το σύστημα relocking φοβούμενος ότι σύντομα θα μπορούσε να ξανασυμβεί το ίδιο.
Τις ζημιές από “αστοχία υλικού” δεν μπορούμε να τις προβλέψουμε, αλλά μπορούμε να τις προλάβουμε προτείνοντας service των μηχανισμών και αν προκύψουν να τις αντιμετωπίσουμε με σωστές και ολοκληρωμένες γνώσεις,
όπως και με τα κατάλληλα εργαλεία.

ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΧΩΡΙΣ «ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ»

Για πρώτη φορά μια ολόκληρη χρονιά πέρασε χωρίς
«Πανελλαδικό Συνέδριο». Οι ανάγκες και η σχετική απόφαση του Δ.Σ., το επέβαλλαν. Ελπίζω το νέο Δ.Σ. που θα
προκύψει από τις αναμενόμενες αρχαιρεσίες, (τον Φλεβάρη του 2020), να το επαναφέρει. Γεγονός πάντως είναι
ότι τα υπόλοιπα αντίστοιχα σωματεία (Σ.Α.Κ.Δ.Ε.Π και
Σ.Α.Κ.Β.Ε), δεν εκμεταλλεύτηκαν το γεγονός, που στο
κάτω κάτω ήταν και δική τους επιθυμία η ενδιάμεση διακοπή, προκειμένου να δημιουργήσουν και αυτά ένα αντίστοιχο γεγονός.
Το εκάστοτε ετήσιο «Πανελλαδικό Συνέδριο», αναμφισβήτητα προσφέρει την απαραίτητη διακίνηση των νέων
επαγγελματικών ιδεών, την σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των συναδέλφων, (ειδικά αυτών της επαρχίας), την
σχετική ενημέρωσή τους για θέματα που άπτονται του
επαγγέλματος, και τις νέες εκθέσεις και κατασκευές των
αντιπροσώπων – εκθετών.
Εκ των πραγμάτων προκύπτει η ανάγκη πραγματοποίησής του, κάθε χρόνο.Εάν οι εκθέτες έχουν κουραστεί,
ή δεν αποβλέπουν σε όφελός τους με την συμμετοχή
τους, προτείνω να πραγματοποιηθεί η προσπάθεια με
όσους συμμετάσχουν. Είναι απαραίτητο να σεβαστούμε

την σχετική επιθυμία των συναδέλφων της επαρχίας, οι
οποίοι δεν φείδονται εξόδων και απουσιών από τις επιχειρήσεις τους, προκειμένου να ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις του επαγγέλματος, που δεν είναι και
λίγες.
Το τελευταίο έχει διαπιστωθεί σε κάθε «Πανελλαδικό»,
(η συμμετοχή περισσοτέρων συναδέλφων από την
επαρχία, παρά από τα μέλη του Σ.Α.Ε.Κ). Αυτό βασικά
οφείλεται στην συχνή ενημέρωση, των στην Αττική ευρισκομένων κλειδαράδων από τους εισαγωγείς του
επαγγέλματος. Παρόλα αυτά θα πρέπει να τονίσουμε ότι
και οι εδώ ευρισκόμενοι αντιπρόσωποι, δεν εκπαιδεύουν αλλά ενημερώνουν για τα νέα προϊόντα που
λανσάρουν και που πέφτουν στην αγορά. Όπως και να
το κάνουμε δεν υπήρξε μέχρι σήμερα «Πανελλαδικό»
που δεν είχε επιτυχία, τόσο εισπρακτική, όσο και συμμετοχική.
Για ποιο λόγο λοιπόν να μην συνεχιστεί ο θεσμός; Στο
κάτω κάτω δεν είναι απαραίτητο πάντα το οικονομικό
όφελος… η συμμετοχή μετράει.!!!
Σ.Ι.Μ.
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Κλέφτης καλεί κλειδαρά να ανοίξει ξένο σπίτι!!!

Μια νεαρή και όμορφη γυναίκα κάλεσε κλειδαρά και του
ζήτησε να ανοίξει την πόρτα στο σπίτι της ισχυριζόμενη ότι
έχασε τα κλειδιά της. Ο κλειδαράς άνοιξε την πόρτα, πληρώθηκε και έφυγε. Το μόνο πρόβλημα ήταν ότι η γυναίκα
δεν ήταν ο πραγματικός ιδιοκτήτης, αλλά ένας πραγματικός
και κοινός κλέφτης.
Μόλις εισήλθε στο σπίτι, έψαξε κάθε δωμάτιο και έφυγε
έχοντας πάρει μετρητά, κοσμήματα και μια συλλογή νομισμάτων αξίας άνω των 27.000 ευρώ.
Όταν ο 67χρονος ιδιοκτήτης επέστρεψε στο σπίτι του,
συγκλονισμένος είδε ότι όλα τα πολύτιμα αντικείμενα που
κατείχε έλειπαν.
Αμέσως κάλεσε την αστυνομία που στη συνέχεια κάλεσε
τους κλειδαράδες της πόλης. Η αστυνομία σύντομα ανακά-

O Jesse James ήταν γνωστός για τις
λάθος επιλογές του στις ληστείες.

λυψε εκείνον που είχε ανοίξει την πόρτα του σπιτιού του
θύματος. Ο κλειδαράς έδωσε λεπτομερή περιγραφή της γυναίκας, η αστυνομία κινητοποιήθηκε, και ο κλέφτης εντοπίστηκε μέσα σε λίγες ώρες.
Ήταν μία 23χρονη Ελληνίδα, που εξακολουθούσε να κατέχει το μεγαλύτερο μέρος της λείας.
Ο κλέφτης μεταφέρθηκε στον εισαγγελέα, ο οποίος την
κατηγόρησε για ληστεία.
Η αστυνομία συνεχίζει τη διερεύνηση, διερευνά τη δυνατότητα εάν είχε εισβάλει και σε άλλες κατοικίες και αν είχε
συνένοχους.
Το περιστατικό συνέβη στις 27 Μαρτίου 2017, στην πόλη
της Μυτιλήνης.
Σ.Ι.Μ.

Για μια στιγμή σκέφτηκα ότι δεν θα
χρειαζόταν κλειδαράς εδώ πάνω.
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ!
Τρεις βελτιώσεις ασφάλειας που δεν είναι
τόσο αποτελεσματικές όσο φαίνεται!

Η βελτίωση της ασφάλειας του σπιτιού σας είναι κάτι το
οποίο είναι αρκετά υψηλό μέσα στη λίστα των καθηκόντων του καθενός. Δυστυχώς, οι διαρρήξεις συμβαίνουν,
οπότε είναι καλύτερο να είστε προετοιμασμένοι τόσο όσο
μπορείτε, ώστε το σπίτι σας να είναι καλά υπερασπισμένο
από τους ενδεχόμενους διαρρήκτες. Η τεχνολογία ασφάλειας αλλάζει συνεχώς, αλλά και οι μέθοδοι βίαιων εισβολών σε σπίτια. Έτσι πρέπει να βεβαιωθείτε ότι το σπίτι σας
είναι σχετικά προστατευμένο.
Ωστόσο, υπάρχουν μερικές αλλαγές που συνήθως κάνετε στο σπίτι σας, οι οποίες αρχικά φαίνονται ωφέλιμες,
αλλά στην πραγματικότητα δεν αξίζουν τα χρήματα ή την
προσπάθεια! Αυτό το άρθρο θα απαριθμήσει τις τρεις καλύτερες βελτιώσεις ασφάλειας που συχνά κάνετε στο
σπίτι σας και που δεν είναι πραγματικά τόσο αποτελεσματικές όσο φαίνεται.
Ένδειξη συναγερμού

Η τοποθέτηση σήματος συναγερμού στο σπίτι σας, είτε
στον μπροστινό κήπο του ίδιου του σπιτιού, θεωρείται
συχνά ως ένας φτηνός και εύκολος τρόπος για να κάνετε
το σπίτι σας πιο ασφαλές. Η λογική είναι ότι οι ενδεχόμενοι διαρρήκτες θα δουν το σημάδι, ξέρουν ότι έχετε ή δεν
έχετε συναγερμό και το σκέφτονται αν θα «μπουκάρουν».
Το πρόβλημα είναι ότι μπορεί (άθελά σας), να διαφημίζετε τον τύπο ασφάλειας στο σπίτι που έχετε, διευκολύνοντας έτσι τους διαρρήκτες να ξέρουν πώς να εισέλθουν
στο σπίτι σας. Το δεύτερο μειονέκτημα είναι αν έχετε
μόλις βάλει την ένδειξη, αλλά δεν έχετε πραγματικά ένα
συναγερμό. Πολλοί διαρρήκτες θα είναι πρόθυμοι να εξακριβώσουν τη μπλόφα σας, και αν δεν έχετε εγκατεστημένο συναγερμό, τότε η ένδειξη ήταν άχρηστη!
Χρησιμοποιώντας την
κρεβατοκάμαρά σας ως κρυψώνα

Η απόκρυψη των πραγμάτων μέσαστο σπίτι δυστυχώς
δεν είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος να διατηρείτε τα
τιμαλφή σας ασφαλή όπως νομίζετε. Πολλοί άνθρωποι
σκέφτονται ότι η απόκρυψη των πραγμάτων σε κάλτσες,
εφεδρικά δωμάτια ή σε χώρους μέσα στο σπίτι, σημαίνει
ότι οι διαρρήκτες δεν μπορούν να τα βρουν. Το πρόβλημα
είναι ότι, πολύ συχνά, οι διαρρήκτες έχουν ακούσει για

όλα αυτά τα μέρη, ή δεν αποφεύγουν να τα ψάξουν.
Υπάρχουν αποτελεσματικοί τρόποι για να αποκρύψετε
πολύτιμα αντικείμενα όμως. Η ιδέα είναι να προσπαθήσετε να ξεπεράσετε τους διαρρήκτες είτε τοποθετώντας
τα αντικείμενά σας έξω από το σπίτι, ίσως σε ένα γκαράζ
υπόστεγων ή σε ένα κρυφό διαμέρισμα κάπου στο σπίτι
σας, μέσα σ’ ένα καμουφλαρισμένο και αμετακίνητο χρηματοκιβώτιο.
Αναμμένα τα φώτα

Μια από τις πιο δημοφιλείς μεθόδους που επιχειρούν
να ξεπεράσουν ιδιοκτήτες που λείπουν κάποιο χρόνο για
τους διαρρήκτες, είναι να αφήνουμε μερικά φώτα αναμμένα. Εάν δεν συνοδεύονται και από ρελέ που θα τα ανάβει το βράδυ και θα τα σβήνει το πρωί, οι διαρρήκτες
εύκολα θα διαπιστώσουν την απουσία των ιδιοκτητών.
Ωστόσο, οι άνθρωποι που το κάνουν αυτό έχουν παρεξηγήσει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι διαρρήκτες.
Για αρχή μπορούμε να πούμε, ότι είναι μια παρανόηση
πως οι διαρρήκτες λειτουργούν ως επί το πλείστων τη
νύχτα. Στην πραγματικότητα, οι περισσότερες διαρρήξεις
συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της ημέρας, όταν οι άνθρωποι είναι πιθανό να είναι μακριά από τα σπίτια τους στην
εργασία ή στο καθημερινό τρέξιμο.
Έτσι, ενώ αυτά τα τρία πράγματα μπορεί να φαίνονται
σαν πολύ καλές ιδέες για να βελτιώσετε την ασφάλεια του
σπιτιού σας και να μειώσετε τις πιθανότητές σας να είστε
θύμα διάρρηξης, είναι στην πραγματικότητα αρκετά αναποτελεσματικές.
Ποια είναι η λύση;

Είναι πολύ καλύτερο να επενδύσετε σε κάποιο πραγματικό εξοπλισμό ασφαλείας. Οι συναγερμοί, οι καλύτερες
κλειδαριές και οι κάμερες ασφαλείας είναι όλοι εξαιρετικοί τρόποι για να εξασφαλίσετε το σπίτι σας. Μπορεί να
είναι μια αρκετά μεγάλη επένδυση για εσάς, αλλά είναι
ένα μικρό τίμημα προκειμένου να προστατεύσετε την σωματική σας ακεραιότητα και ότι τα τιμαλφή σας θα παραμείνουν ασφαλή!
Ζητείστε τις σχετικές συμβουλές από έγκριτο κλειθροποιό!!!

Σ.Ι.Μ.

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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Τα περίεργα
του κόσμου

Το 2007, το κρατικό σωφρονιστικό ίδρυμα της
Anamosa έπρεπε να ξοδέψει 6.000 δολάρια για να
αντικαταστήσει όλες τις
κλειδαριές του επειδή
ένας συνταξιούχος φρουρός πούλησε τα κλειδιά
που κατείχε σαν φύλακας,
για $ 12 και οι κλειδαριές
για τις οποίες προορίζονταν τα κλειδιά ίσως ήταν
ακόμα σε χρήση.

