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Από το Διοικητικό Συμβούλιο

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι είμαστε σε επικοινωνία με τη Διοίκηση του Σ.Ε.Φ., ώστε να βρούμε κοινή ημερομηνία για
τη διεξαγωγή του Πανελλαδικού Συνεδρίου του
Σ.Α.Ε.Κ..Επίσης, προετοιμαζόμαστε με τη Νέα ομάδα
Έρευνας και Τεχνογνωσίας να παρουσιάσουμε θέματα
που θα τα βρουν ενδιαφέροντα τα μέλη μας. Όπως γνωρίζετε ένα Διοικητικό Συμβούλιο για να λειτουργήσει όπως πρέπει και να πλησιάσει ή και να ξεπεράσει
τις προσδοκίες, χρειάζεται να πλαισιωθεί από εθελοντές συναδέλφους. Είμεθα πρόθυμοι να αξιοποιήσουμε τους εθελοντές που έχουν τη δυνατότητα να έρθουν κοντά μας δίνοντας λίγο χρόνο από τον πολύτιμο της καθημερινής ενασχόλησης με το επάγγελμα.

Ο Σ.Α.Ε.Κ. έχει διανύσει 20 χρόνια σταθερής πορείας, μεταφέροντας τεχνογνωσία στα μέλη του.
Όραμά μας είναι, τα νέα μέλη του Σ.Α.Ε.Κ. να έχουν την καλύτερη και πληρέστερη κατάρτιση και εξέλιξη στα νέα δεδομένα της εργασίας μας. Όλοι μαζί μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα από ότι ο
κάθε ένας μόνος του.

Η φωνή των μελών και γενικότερα των συναδέλφων, μπορεί και πρέπει να βοηθήσει
όλους όσους υπηρετούν τον Σ.Α.Ε.Κ. να πάει ένα βήμα εμπρός.

ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ!!!

Από τον συνάδελφο Γούση Σπύρο

Πλησιάζει η μέρα που θα βγούμε ξανά και θα ζήσουμε
όπως προ κορωνοϊού (ίσως).
Άλλα θέματα θα κυριαρχούν στη σκέψη μας όμως θα είμαστε πιο ελεύθεροι και πιο αλλαγμένοι.
Τουλάχιστον έτσι οφείλουμε.
Γιατί υποτίθεται πως προσπαθούμε κάθε μέρα να γινόμαστε όλο και καλύτεροι καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής μας.
Και αυτή η περιπέτεια είναι μια απίθανη ευκαιρία που
πρέπει να εκμεταλλευτούμε για να καλυτερεύσουμε την

ποιότητα της καθημερινότητάς μας.
Την περίοδο της καραντίνας αποδείξαμε πως μπορούμε
να πειθαρχήσουμε - υπήρξαν βέβαια και οι εξαιρέσεις από
ελάχιστους ελαφρόμυαλους - με αποτέλεσμα να γίνουμε
διεθνές παράδειγμα και να αποθεωθούμε από τον παγκόσμιο τύπο και τα ΜΜΕ.
Το γεγονός αυτό όμως δημιουργεί ταυτόχρονα και υποχρέωση να σταθούμε στο ύψος μας και την επόμενη μέρα.
Θα το κάνουμε ή θα επαναπαυθούμε στις δάφνες μας;
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΕΛ.2
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ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ!!!

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ.1
Αναφέρω μερικά παραδείγματα για να καταλάβουμε τι
εννοώ:
Μάθαμε την αληθινή αξία μιας αγκαλιάς όσοι την αποφεύγαμε αλλά και αυτοί που για πλάκα τρέχαμε να φιλήσουμε
φίλους και συγγενείς, έτσι απλά για να το κάνουμε;
Θα πάψει η ηλιθιότητα στους δρόμους, που όλοι πιστεύουμε ότι είμαστε ο Σουμάχερ και μόλις μας σταματάει η
τροχαία μεταμορφωνόμαστε σε απόλυτους κακομοίρηδες
γλείφτες για να γλιτώσουμε το πρόστιμο;
Θα μπει τέρμα στις ουρές δίχως λόγο σε καταστήματα, δημόσιες υπηρεσίες και τράπεζες με αποκορύφωμα την τάση
του να κλέψει ο ένας τη θέση του άλλου;
Οι μικρότεροι θα σεβαστούν τους μεγαλύτερους;
Οι ηλικιωμένοι και οι ευπαθείς ομάδες θα καταλάβουν ότι
η καλύτερη επίθεση είναι η... άμυνα και όχι το αντίθετο που
ισχύει στο ποδόσφαιρο ή στον πόλεμο;
Καταλάβαμε άραγε κάποιοι πόσο σημαντικό είναι να μιλάς
με έναν άλλον άνθρωπο κι ας μην τον ξέρεις;
Θα πάψουν να υπάρχουν ανάγωγοι και ανάγωγες που
μπαίνουν σε ασανσέρ και δε λένε ένα «γεια»;
Θα χαμογελάσουμε στο delivery, που φέρνει να φάμε;
Θα πούμε ένα «γεια» στον αστυνομικό, δεν είναι μόνο για
να τον λέμε «μπάτσο» και να πουλάμε... μούρη στην παρέα.
Θα πούμε ένα «ευχαριστώ» σε μια νοσηλεύτρια, δεν είναι
μόνο η φαντασίωση από τσόντες που είδαμε μικροί.
Ένας αγενής περιπτεράς ή οδηγός μέσου μαζικής μεταφο-

ράς ή και ταξιτζής πως αισθάνεται χωρίς πελάτη;
Ένας κακός πελάτης πως νιώθει χωρίς περίπτερο, ταξί ή λεωφορείο;
Όσοι στοχεύαμε να βγάλουμε χρήμα ακόμη και από το... μεδούλι του κοσμάκη θα καθίσουμε ήσυχοι και θα σεβαστούμε το
επάγγελμά μας;
Θα πάψει επιτέλους στην Ελλάδα ο καθένας να ξέρει καλύτερα τη δουλειά του άλλου; Οι γιατροί θα θυμούνται τον
αγώνα που έδωσαν και θα φέρονται πάντα καλά σε ασθενείς;
Οι ασθενείς θα καταλάβουν την αξία των γιατρών;
Θα βάλουν μυαλό οι ηλίθιοι που καταστρέφουν δημόσιες,
ιδιωτικές περιουσίες και γήπεδα;
Οι πολιτικοί θα έχουν καταλάβει ότι δε μας καίγεται καρφί
όταν προσπαθούν να κοντραριστούν απλά και μόνο για τα
δικά τους συμφέροντα;
Οι παράγοντες του αθλητισμού θα «πονέσουν» για τα
σπορ, τώρα που «πόνεσε» η τσεπούλα τους;
Ο κάθε κομπλεξικός αθλητής κατάλαβε ότι αν δεν έχει τον
κόσμο γύρω του είναι ένα τίποτα που κλωτσάει κωλόχαρτα
και σκαρφίζεται κάθε είδους μαλακία για να μην ξεχάσουν
την ύπαρξή του;
Οι celebrities θα θυμούνται ότι εμφανίστηκε κάτι... αόρατο
και τους ανάγκασε να ξεφτιλίζονται στα social media;
Θα αγαπήσουμε περισσότερο την χώρα μας και θα πάψουμε να την φέρνουμε σαν το χειρότερο παράδειγμα, τώρα
που όλοι οι ξένοι πασχίζουν να τα κάνουν όπως εμείς;

Το περιστατικό που θα σας διηγηθώ συνέβη τον Σεπτέμβρη του 2019 σε κεντρικό κατάστημα συναδέλφου στην
Αθήνα.
Ένας ευγενικός κύριος μπαίνει στο κατάστημα και ρωτάει τον ιδιοκτήτη αν μπορεί να του δώσει-πουλήσει ένα
διαρρηκτικό εργαλείο για να μπορεί να ανοίγει τις κλειδαριές του σπιτιού του όταν χάνει τα κλειδιά.
Ο ιδιοκτήτης κλειθροποιός προσπαθώντας να τον αποφύγει, τον ενημερώνει ότι τα εργαλεία που κυκλοφορούν
τα πουλάνε οι εισαγωγείς και τα δίνουν μόνον στα καταστήματα που ασκούν αποδεδειγμένα το επάγγελμα
του κλειθροποιού.
Ο ευγενικός κύριος (αγριεύει) λίγο και τον ρωτάει αν
ξέρει ότι εισαγωγέας κλειδαριών στο INTERNET διαφημίζει και διαρρηκτικό ‘πιστόλι’. Αν ξέρει ότι στο INTERNET
πωλούνται πολλά διαρρηκτικά εργαλεία είτε για σπίτι είτε
για αυτοκίνητα και ότι ένας γνωστός του που είναι τοποθετητής θωρακισμένων θυρών (δεν έχει δικό του κατάστημα) το αγόρασε από το INTERNET, γιατί τον φωνάζουν
οι πελάτες του να ανοίγει πόρτες όταν χάνουν τα κλειδιά.
Το επεισόδιο έλαβε τέλος όταν ο κλειθροποιός ιδιοκτήτης του καταστήματος τον ενημέρωσε ότι ο μόνος τρό-

πος για να αγοράσει κάποιος εργαλείο είναι να έχει
άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και να ασκεί το επάγγελμα με δικό του κατάστημα.
Δεν πείσθηκε ο ευγενικός κύριος και έφυγε από το κατάστημα μονολογώντας;
Και εδώ φαίνεται ξεκάθαρα ότι η πολιτεία δεν έχει θεσπίσει (ακόμη) μέτρα που να προστατεύει τον κλειθροποιό, τον απλό πολίτη και κατ’ επέκταση τη δημόσια
ασφάλεια και να δείχνει στον τελικό καταναλωτή ότι
ελέγχει αυτούς που διανέμουν τα εργαλεία, ενδιαφερόμενοι μόνον για το προσωρινό κέρδος (αλήθεια αυτοί
που πωλούν τα εργαλεία διάρρηξης μήπως πρέπει να
έχουν ειδικό Κ.Α.Δ.;).
Στα θέματα που ανέδειξαν τα ΔΣ του ΣΑΕΚ συμπεριλαμβάνεται ο έλεγχος των καταστημάτων, ο έλεγχος των
ασκούντων το επάγγελμα, η καταγραφή του περιστατικού στο Βιβλίο Συμβάντων και η απογραφή των επαγγελματιών κλειθροποιών σε όλη την επικράτεια.
Η πρόληψη πρέπει να είναι οδηγός και στο δικό μας
το επάγγελμα που ενίοτε γίνεται λειτούργημα.

ΕΝΑ ΔΙΑΡΡΗΚΤΙΚΟ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΠΑΡΑΚΑΛΩ!!!

Κωνσταντίνος Λαζάρου
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Το Υπουργείο Υγείας κλείδωσε
τον κορωνοϊό στην Ελλάδα

Η έγκαιρη επέμβαση του Υπουργού Υγείας σε συνεργασία με
την Πολιτική Προστασία, την καθημερινή ενημέρωση των πολιτών σε όλη την επικράτεια και την ταχύτατη οργάνωση των
υπηρεσιών υγείας, επέτρεψαν να αναδειχθεί η Ελλάδα ως ένας
προορισμός ασφαλής για όλη την Ευρώπη , για όλο τον κόσμο.
Σίγουρα η κρίση της πανδημίας άφησε και τα οικονομικά κατάλοιπα-αποτελέσματα. Εμείς πιστεύουμε ότι θα τα ξεπεράσουμε
μένοντας ενωμένοι και προσπαθώντας για την επαναλειτουργία
της οικονομίας.

Από την ΟΜΜΕΑ

Το Δ.Σ. του Σ.Α.Ε.Κ. βλέποντας τις γρήγορες και αποφασιστικές ενέργειες του Υπουργείου, πήρε ομόφωνη απόφαση
να αναστείλει-παγώσει τη χορηγία που θα έδινε. Ίσως στο
μέλλον να επανεξετάσουμε το θέμα.
Ευχαριστούμε τους εκπροσώπους του γραφείου του Υπουργού για την κατανόηση, αλλά και για την αντιμετώπιση του
θέματος από την ίδια οπτική γωνία.

Σύγχρονη ιστορία της ΓΣΕΒΕΕ
1997-2018

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ παρουσίασε την μελέτη-βιβλίο Σύγχρονη Ιστορία της ΓΣΕΒΕΕ που συνέγραψε ο κ. Κώστας Παλούκης. Για το βιβλίο αυτό μίλησαν η κ.
Λήδα Παπαστεφανάκη, Αναπληρώτρια καθηγήτρια
Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, η κ. Τζένη Λιαλιούτη Επίκουρη καθηγήτρια ιστορίας στο Τμήμα
πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του
Ε.Κ.Π.Α., ο Γιώργος Μπιθυμήτρης Ερευνητής Γ’ Βαθμίδας στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών ερευνών και ο
δημοσιογράφος Δημήτρης Χαροντάκης.
Η ιστορική αναδρομή της ΓΣΕΒΕΕ είναι πολύ μεγάλη. Οι αγώνες και η πίεση προς τις κυβερνήσεις
για το καλό των μικρομεσαίων και των εργαζομένων, αλλά και η εξασφάλιση των δημοκρατικών δικαιωμάτων, ήταν στόχος των Διοικητικών
Συμβουλίων.
«Η σύγχρονη ιστορία του συνδικαλισμού των επαγγελματο-βιοτεχνών και εμπόρων, αλλά και του μικροαστικού στρώματος, καλείται να αναμετρηθεί με
μια σειρά αρνητικές αναπαραστάσεις. Αυτές καλλιεργήθηκαν για δεκαετίες εντός της ελληνικής κοινωνίας για να διαχυθούν κυρίως κατά την περίοδο
της κρίσης.
Ο εντοπισμός αυτών των αναπαραστάσεων εισαγωγικά προσδιορίζει ως ένα βαθμό το διακύβευμα της
παρούσας μελέτης, δηλαδή την ιστορία της Γενικής
Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ)».

Μπαρούς Αλέξανδρος

«Η ΓΣΕΒΕΕ, αποτελώντας την κύρια οργανωτική έκφραση του μικροαστικού στοιχείου, συνιστά την
αποκρυστάλλωση της προσπάθειας των μικρομεσαίων να συγκροτηθούν ως κοινωνική τάξη, τόσο σε
θεσμικό όσο και σε οργανωτικό επίπεδο».
Την εκδήλωση έκλεισε με ομιλία ο πρόεδρος κ. Γ.
Καββαθάς. Επίσης, μίλησε στην εκδήλωση και ο κ.
Νίκος Σκορίνης.

Μαρίνος Δημήτρης
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Πόσο κοστίζει ένας κλειδαράς που θα κληθεί!!

Οι κλειδαράδες μπορούν να προσφέρουν ένα αρκετά ευρύ
φάσμα υπηρεσιών, οπότε μπορεί να είναι πολύ δύσκολο να
εντοπιστεί ένα ποσό για το πόσο θα κοστίσει να κληθεί ένας
κλειδαράς επί τόπου για να ολοκληρώσει τη δουλειά
του. Εάν έχει κλειδωθεί από μια τυπική κλειδαριά, κατά τη
διάρκεια της εβδομάδας, θα είναι ένα πολύ διαφορετικό σενάριο από το να έχει κλειδωθεί από ένα πιο περίπλοκο σύστημα κλειδώματος μια Κυριακή και μάλιστα το βράδυ.
Επιπλέον, δεν είναι όλες οι κλειδαριές ίδιες, ακόμη και
ο πιο έμπειρος κλειδαράς μπορεί να χρειαστεί λίγο χρόνο
για να ξεκλειδώσει μια πολύ επίμονη πόρτα. Για να μην
αναφέρουμε, τα εντελώς διαφορετικά σενάρια αντικατάστασης ολόκληρων κλειδαριών και κλειδιών. Ας δούμε λοιπόν ορισμένα κοινά σενάρια και να συγκρίνουμε τις τιμές.
Κλειδωμένοι εκτός σπιτιού ή γραφείου

Οι περισσότεροι άνθρωποι κλειδώνονται έξω από τα σπίτια τους κάποια στιγμή στη ζωή τους και μπορεί να είναι
ένας τεράστιος πονοκέφαλος αυτό όταν τους συμβαίνει. Εάν
δεν αισθάνονται άνετα αφήνοντας ένα μυστικό κλειδί κάτω
από μια π.χ κατσαρόλα, τότε θα πρέπει να καλέσουν έναν
κλειδαρά για αυτήν την κατάσταση.
Εάν συμβεί αυτό κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, μπορεί
να πληρώσουν περίπου 25 ευρώ, ή παραπάνω ανάλογα με
τη φύση του μηχανισμού κλειδώματος. Εάν είναι μια νύχτα
ή ένα σαββατοκύριακο, μπορεί να πληρώσουν 50-80 ευρώ,
και ίσως πάνω από 100 ευρώ σε ορισμένες περιπτώσεις.
Αυτά τα κόστη δεν περιλαμβάνουν το επιπλέον έκτακτης
και το κόστος εργασίας και υλικών και μπορεί να ωθήσει την
τιμή περαιτέρω προς τα πάνω. Αλλά εξαρτάται σε μεγάλο
βαθμό από το τι απαιτείται επί τόπου και ποια ημέρα.
Οι τιμές είναι πάντοτε ενδεικτικές.
Κλειδωμένο αυτοκίνητο

Τα αυτοκίνητα είναι συχνά πιο περίπλοκα στο άνοιγμα. Όντας
μεγαλύτεροι στόχοι για παραβιάσεις και κλοπή, τα αυτοκίνητα
έχουν σχεδιαστεί για να αποτρέπουν την πρόσβαση των επίδοξων κλεφτών. Έτσι, αν έχουν κλειδωθεί τα κλειδιά, το αυτοκίνητό δυστυχώς δεν θα κάνει παραχωρήσεις για κανένα

κλειδαρά. Μπορεί να χρειαστεί χρόνος και είναι πάντα χρήσιμο
να διαθέτουμε έναν έμπειρο κλειδαρά για αυτήν την κατάσταση, καθώς τα αυτοκίνητα ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό στα
πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες τους.
Εάν έχει κλειδωθεί το κεντρικό κλειδί στο αυτοκίνητο,
συνήθως πρόκειται για το άνοιγμα μιας πόρτας και την ανάκτησή του, οπότε μπορεί να είναι 50 έως 80 ευρώ κατά τη
διάρκεια της εβδομάδας και εάν βρίσκεται σε κεντρική τοποθεσία, ή κοντά στο κατάστημα του κλειδαρά. Ωστόσο,
εάν έχουν χαθεί τα κλειδιά και χρειάζονται νέα, αναμενόμενο είναι να πληρωθεί ο κλειδαράς για το κόστος του χρόνου, του υλικού και της εργασίας.
Ωστόσο, ανάλογα με την πολυπλοκότητα του κλειδιού,
αυτό μπορεί να μην υπερβαίνει τα 20 ευρώ αντιγραφή για
το πρώτο κλειδί, αλλά μπορεί να είναι πάνω από 100 ευρώ
για ψηφιακά κλειδιά.
Νέες κλειδαριές και κλειδιά

Εάν αρχίσουμε να αντικαθιστάμε τις κλειδαριές του σπιτιού ή μιας επιχείρησής, το κόστος θα εξαρτηθεί σε μεγάλο
βαθμό από τη νέα επιλογή υλικού και την πολυπλοκότητα
της εγκατάστασης Ο Σ.Α.Ε.Κ προτείνει, σε αυτές τις περιπτώσεις, να ζητούνται από τον πελάτη εγγυήσεις από τον
κλειδαρά για να επιβεβαιωθεί ότι θα πιάσουν «τόπο» τα
χρήματά του πελάτη.
Είμαστε, ο Σ.Α.Ε.Κ και τα μέλη του, πάντα ευτυχείς να
παρέχουμε προσφορές σε υποψήφιους πελάτες, επειδή
γνωρίζουμε ότι προσφέρουμε τεχνικές υπηρεσίες σε ανταγωνιστικές τιμές. Καλέστε μας σήμερα για να συζητήσετε
τις κλειδαριές, το κλειδί και τις ανάγκες ασφαλείας σας!
Χρηματοκιβώτια

Για τα χρηματοκιβώτια χρειάζεται προηγούμενη συμφωνία με τον πελάτη, γιατί οι συνθήκες είναι πολλαπλές
τόσο για το είδος της εργασίας, όσο και για την κανονικότητα ή όχι λειτουργείας πάλι του χρηματοκιβωτίου.
Σ.Ι.Μ .

ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Ακούμε συχνά από τους πελάτες μας, με πιο τρόπο
μπορούν να ασφαλίσουν από διάρρηξη το αυτοκίνητό
τους. Παρακάτω δίνονται οι απαραίτητες σχετικές
συμβουλές στο ερώτημά τους.
Εγκατάσταση συναγερμών (είναι πολύ σημαντική).
GPS = ειδικό λογισμικό παρακολούθησης του

αυτοκινήτου ανά πάσα στιγμή.
Εγκατάσταση κρυφού κλειδώματος (ακινητοποίησης), του αυτοκινήτου.
Τρόποι κλειδώματος και ξεκλειδώματος από
απόσταση, μόνον από τον φέροντα τον σχετικό
εξοπλισμό.

Κοντός Ζήσιμος.
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ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ;

Ο όρος έλεγχος πρόσβασης χρησιμοποιείται πιο συχνά
όταν πρόκειται για εισόδους και τίτλους. Ας μιλήσουμε για
το τι σημαίνει και ποιες σύγχρονες λύσεις μπορούν να προσφέρουν!
Ο έλεγχος πρόσβασης αναφέρεται συνήθως σε ψηφιακά
συστήματα που ελέγχουν την πρόσβαση σε μια είσοδο. Με
άλλα λόγια, εάν κάτι χρησιμοποιεί ηλεκτρονικά αντί για μια
παραδοσιακή ρύθμιση κλειδιού και κλειδώματος, τότε
είναι μια μορφή ελέγχου πρόσβασης. Βλέπουμε πολύ περισσότερα συστήματα ελέγχου πρόσβασης στην αγορά,
καθώς είναι ευέλικτες λύσεις που παρέχουν πολλές επιλογές ασφάλειας και ελέγχου για τη διαχείριση των θυρών.
Η κοινή τεχνολογία που χρησιμοποιείται σε συστήματα
ελέγχου πρόσβασης περιλαμβάνει PIN, κωδικούς Bluetooth, σαρωτές δακτυλικών αποτυπωμάτων και άλλα.
Στο παρελθόν, αυτά τα είδη προηγμένων συστημάτων
ελέγχου πρόσβασης χρησιμοποιήθηκαν κυρίως από εταιρείες που έπρεπε να προστατεύσουν συγκεκριμένες περιοχές, περιορίζοντας κυριολεκτικά την πρόσβαση μόνο σε
ορισμένα άτομα. Αυτές τις μέρες, τα συστήματα ελέγχου
πρόσβασης είναι επίσης πολύ δημοφιλή για τα σύγχρονα
σπίτια. Έχουμε δει την άνοδο των έξυπνων κλειδαριών πορτών, των έξυπνων κουδουνιών και πολλών άλλων προϊόντων που λειτουργούν ως συστήματα ελέγχου πρόσβασης
που μπορούν εύκολα να υιοθετήσουν οι ιδιοκτήτες σπιτιού.
Χρησιμοποιούν πάντα βιομετρικά στοιχεία. Η βιομετρική
αναφέρεται στην ανάγνωση κάποιου μέρους του σώματος,
όπως δακτυλικά αποτυπώματα, ίριδες ή χαρακτηριστικά του
προσώπου. Οι κοινές έξυπνες κλειδαριές χρησιμοποιούν
ασύρματες συνδέσεις για να ασφαλίζουν πόρτες. Άλλοι
έχουν fob Bluetooth που πρέπει να έχουν για να ξεκλειδώσουν την πόρτα. Ο παραδοσιακός κωδικός διάτρησης εξακολουθεί να είναι δημοφιλής σε ορισμένες περιοχές. Υπάρχουν
πολλές επιλογές.
Οι κλειδαράδες παρέχουν λύσεις ελέγχου πρόσβασης. Οι
κλειδαράδες του Σ.Α.Ε.Κ δεν έχουν κολλήσει στο παρελθόν
προσφέροντας μόνο παραδοσιακές βασισμένες σε κλειδί
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υπηρεσίες. Παρέχουν επίσης έναν αριθμό συστημάτων
ελέγχου πρόσβασης για σπίτια και επιχειρήσεις και μπορούν να προσφέρουν συμβουλές σχετικά με τις καλύτερες
δυνατότητες για κάθε περίπτωσή.
ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ
ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Εξοικονόμηση χρόνου. Μόλις δημιουργηθεί ένα σύστημα
ελέγχου πρόσβασης, μπορεί να είναι πολύ πιο γρήγορο από
το να γίνει χρήση των κλειδιών ή να χρησιμοποιηθούν άλλα
παλαιότερα συστήματα. Ανάλογα με τη λύση που επιλέγεται, μπορεί επίσης να μην υπάρξει ανησυχία για την απώλεια κλειδιών ή καρτών.
Ευέλικτη ασφάλεια. Τα συστήματα ελέγχου πρόσβασης
μπορούν να περιλαμβάνουν μια ευρεία γκάμα δυνατοτήτων, όπως συναγερμούς, αρχεία καταγραφής ασφαλείας
για να δείξουν ποιος μπαίνει και πότε, τη δυνατότητα παράδοσης προσωρινών «εισόδων» για επισκέπτες, κάμερες ασφαλείας, συστήματα ενδοεπικοινωνίας και πολλά
άλλα. Μπορεί εύκολα να δημιουργηθεί ένα σύστημα που
περιλαμβάνει αυτό που χρειάζεται και η διαχείριση του κτιρίου, επομένως η κινητή συσκευή μπορεί να βοηθήσει να
ελεγχθεί η πρόσβαση όπως απαιτείται.
Εύκολα επεκτάσιμο. Τα συστήματα ελέγχου πρόσβασης
μπορούν να δημιουργηθούν για σύνθετα περιβάλλοντα με
πολλούς ανθρώπους που εισέρχονται και εξέρχονται,
καθώς και μια απλή είσοδο για οικογένειες. Ομοίως, τα
στοιχεία ασφαλείας μπορούν να περιλαμβάνουν πολλαπλές απαιτήσεις και προσεκτική εγγραφή ή μπορεί να επιλέξουν ένα απλούστερο σύστημα που περιλαμβάνει τις
πτυχές ταχύτητας που αναφέρθηκαν παραπάνω.
Καλύτερες κλειδαριές. Δεδομένου ότι ο έλεγχος πρόσβασης χρησιμοποιεί ηλεκτρονικά και άλλα προηγμένα
εξαρτήματα, μπορεί να υποστηρίξει μεγαλύτερες κλειδαριές και μπουλόνια που είναι πιο ανθεκτικά στη δύναμη.
Σ.Ι.Μ.

Τεχνογνωσία και παρουσίαση θεμάτων
Η προσπάθεια των μελών κάθε διοίκησης είναι να μεταφέρουν τις τεχνικές εμπειρίες σε όλα τα μέλη και σε
όσους συναδέλφους τις αξιολογούν θετικά.
Αναμφισβήτητα υπάρχουν και συνάδελφοι κλειθροποιοί που δεν έχουν ανάγκη τα θέματα, διότι τα γνωρίζουν. Η Συντακτική Επιτροπή επικοινωνώντας με
μέλη της Επιτροπής Έρευνας και Τεχνογνωσίας ζητάει
να στέλνονται θέματα και ευχαριστούμε όσους ανταποκρίνονται.
Σε αυτή την προσπάθεια στο προηγούμενο τεύχος από

κεκτημένη ταχύτητα δεν σβήσαμε τη επωνυμία του χρηματοκιβωτίου που διαρρήχθηκε. Θέλουμε να επανορθώσουμε διαβεβαιώνοντας την εταιρεία που παράγει τα
χρηματοκιβώτια, ότι δεν έγινε σκόπιμα. Άλλωστε, η συγκεκριμένη εταιρεία εκτός από μεγάλη ανταπόκριση που
έχει στο καταναλωτικό κοινό, αναγνωρίζει και τις φιλότιμες προσπάθειες των τεχνιτών Μελών του Σ.Α.Ε.Κ.
Από την Συντακτική Επιτροπή
Μαρίνος Δημήτρης
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ΜΑΓΚΑΝΙΟΠΛΑΚΕΣ ΥΠΟ ΓΩΝΙΑ

Πολλοί κατασκευαστές χρηματοκιβωτίων, προσπαθώντας να προστατέψουν τους μηχανισμούς από τις
επιθέσεις διαρρηκτών, ακόμη και από τις διατρήσεις
τεχνικών χρημ/τίων, χρησιμοποιούν μαγκανιόπλακες
υπό γωνία 45ο, περιμετρικά των κλειδαριών και των
συστημάτων ασφαλείας.
Σκεφτείτε τον αγώνα που κάνουμε για να τρυπήσουμε μια πλάκα μαγκανίου κάθετα και πόσο δύσκολο
έως ακατόρθωτο είναι να την τρυπήσουμε υπό γωνία.
Σε μία παρόμοια περίπτωση που μας έτυχε τελευταία, κάναμε χρήση ενός δύσκολου τρόπου που παρακολουθήσαμε σε τεχνικά σεμινάρια στην Ολλανδία.
Χρησιμοποιήσαμε ποτηροκορώνα διαμαντόσκονης με ψύξη νερού από ειδική αντλία. Η ψύξη χρειάζεται γιατί οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες και χωρίς νερό η καταστροφή της ποτηροκορώνας είναι σίγουρη.
Αυτός ο τρόπος γενικότερα χρησιμοποιείτε όταν η οπή που θέλουμε να ανοίξουμε πέφτει πάνω σε άκρες ή γωνίες
μετάλλων που σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να τρυπήσουμε με τα συμβατά τρυπάνια.
Τελικά μετά από μια δύσκολη διαδικασία τα αποτελέσματα ήταν θεαματικά και η διάτρηση της πλαγιο-μαγκανιόπλακας ήταν απολύτως επιτυχής.
Έτσι καταφέραμε και ολοκληρώσαμε την διάνοιξη ενός πιστοποιημένου κιβωτίου με πολύ υψηλό βαθμό δυσκολίας.
Δημήτρης Ιατρού

ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΧΡΗΜ\ΤΙΩΝ & ΘΩΡ. ΘΥΡΩΝ

Όλοι γνωρίζουμε τις συνεργασίες που έχουν και δημιουργούν τα μεγάλα εργοστάσια κατασκευής χρημ/τίων και κλειδαριώνπαγκοσμίως. Για να γίνω πιο κατανοητός, τα μεγάλα
ευρωπαϊκά εργοστάσια που είναι πιο γνωστά προς εμάς και
συνεργαζόμαστε εκτός από κλειδαριές θωρ. θυρών, κατασκευάζουν και κλειδαριές για χρημ/τια. Επίσης κάποια από
αυτά έχουν και γραμμή παραγωγής χρημα/τίων.
Ένα παράδειγμα είναι ότι κάποια από αυτά τα εργοστάσια, την ίδια κλειδαριά ή το ίδιο nucleo το χρησιμοποιούν
σε κλειδαριές θωρ. θυρών και σε χρημ/τια δικής τους παραγωγής, επίσης και σε κιβώτια άλλων εργοστασίων.
Επομένως είναι σχετικά εύκολο να αντλήσουμε πληροφορίες και κέντρα διάτρησης ώστε να ανοίξουμε ένα κιβώτιο τεχνικά χωρίς καταστροφή.
Άλλη μια σημαντική πληροφορία είναι ότι μπορούμε να
κάνουμε χρήση των διαρρηκτικών μας εργαλείων (όσοι
διαθέτουμε) σε χρηματοκιβώτια.

Από την εμπειρία μου μπορώ να πω ότι αυτό το εγχείρημα θέλει πολλή προσοχή γιατί πρώτα πρέπει να αναγνωρίσουμε με επιτυχία την κλειδαριά που φοράει το
κιβώτιο προς διάνοιξη, επίσης μπορεί να καταστρέψουμε
το διαρρηκτικό μας εργαλείο ή να σπαταλήσουμε πολύ
χρόνο χωρίς αποτέλεσμα.
Η συμβουλή μου είναι, με υπομονή και επιμονή, να μελετούμε τις ομοιότητες αυτών των κλειδαριών και σίγουρα χαμένοι δεν θα βγούμε!
Δημήτρης Ιατρού

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Θα εκτιμούσαμε αν στέλνατε τεχνικά θέματα-φωτογραφίες από την ενασχόλησή σας
και την καθημερινότητα στο e-mail του Σ.Α.Ε.Κ., δημιουργώντας έτσι μια καλύτερη
επικοινωνία με την γραμματεία του Σ.Α.Ε.Κ.
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Ο «ωχαδελφισμός» στο μεγαλείο του

Συνάδελφοι επιτρέψτε μου να σας μεταφέρω εμπειρικά
πάντα, (μετά από τα τόσα χρόνια στο επάγγελμα και στον
συνδικαλισμό), ορισμένες παρατηρήσεις μου από τα τεκτενόμενα στο επάγγελμα του κλειθροποιού.
Τα εκάστοτε διοικητικά συμβούλια του Σ.Α.Ε.Κ του Σ.Α.Κ.Δ.Ε.Π
και του Σ.Α.Ε.Κ.Β.Ε, με τις όποιες αδυναμίες παρουσίασαν στην
διάρκεια της θητείας τους, σκοπό είχαν την ενδυνάμωση της
κίνησης και των σκοπών των σωματείων μας. Δυστυχώς ένας
καλοπροαίρετος παρατηρητής διαπιστώνει την πλήρη εικόνα
της αδιαφορίας και τον ωχαδερφισμό των συναδέλφων από
αυτούς τους σκοπούς.
Δεν είναι δυνατόν σωματείο όπως αυτό του Σ.Α.Ε.Κ, πανευρωπαϊκά γνωστό, αντί να αυξάνει τις δυνάμεις του, αυτές
να μειώνονται.
Δεν είναι δυνατόν να μην έχει ακόμη δημιουργηθεί το πανελλαδικό όργανο (Συνομοσπονδία), που θα ελέγχει και θα
κατευθύνει τις ενέργειες των σωματείων για την επίτευξη
των στόχων τους.
Δεν είναι δυνατόν να γίνεται υπερπροσπάθεια για την
επίτευξη ή την καταστατική προσπάθεια για ενεργή συμμέτοχή μας στις γενικές συνελεύσεις και την ψήφιση των νέων
οργάνων του εκάστοτε σωματείου.
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Δεν είναι δυνατόν να καταστρατηγείται το καταστατικό
και ο εσωτερικός κανονισμός των σωματείων.
Αντ’ αυτών τι έχουμε; Πλήρη αδιαφορία των συναδέλφων
σε αυτά που έρχονται.
Και αυτά είναι η μη (ακόμη) κατοχύρωση του επαγγέλματος, η συνεχώς αυξανόμενη τεχνολογία ασφάλισης (η οποία
μόνον από τους σχετικούς εισαγωγείς διδάσκεται), η μη
συμμετοχή μας στις προσφορές για τις υπό διαμόρφωση
μεγάλες μονάδες στην χώρα μας και στην Ενωμένη Ευρώπη,
ο έλεγχος των εισαγωγέων στις τιμές πώλησης των υλικών
και την αποτελεσματικότητα των πωλούμενων αγαθών τους
προς όφελος των συναδέλφων και του καταναλωτικού κοινού, το δικαίωμα να τοποθετούμε ηλεκτρονικές μορφές
ασφάλισης, και τόσα άλλα…
Αυτή η παραλυσία πρέπει κάποια στιγμήνα σταματήσει
να μας διακρίνει. Πρέπει να σταματήσουμε να βλέπουμε
τον διπλανό συνάδελφο με φαρμακερό βλέμμα, ανταγωνιστικά, με την άποψη «ότι εγώ είμαι και κανένας άλλος»,
πρέπει να ενισχύσουμε τις προσπάθειες των σωματείων
μας γιατί για το δικό μας καλό υπάρχουν.
Πρέπει ν’ αλλάξουμε νοοτροπία…..
Σταύρος Μανδενάκης

Τώρα με τον κοροναϊο

Οι κλειδαράδες που πλήττονται από την κρίση του κοροναϊού επέλεξαν να χρησιμοποιούν διαδικτυακούς εκπαιδευτικούς
πόρους, προκειμένου να βελτιώσουν τις γνώσεις τους και να παρακολουθούν την τεχνική μετεξέλιξη του επαγγέλματός
τους. Η εκμάθηση νέων δεξιοτήτων και η απόκτηση νέων προσόντων, θεωρείται καλή κίνηση τώρα που πολλοί από μας
αναγκαστήκαμε να περιορίσουμε τον αριθμό των βοηθών μας. Βλέπετε η πανδημία ζημίωσε και τους κλειδαράδες.
Στα πλαίσια αυτά το νέο διοικητικό συμβούλιο του Σ.Α.Ε.Κ. αποφάσισε την δημιουργία «Ακαδημίας» για μελλοντικούς
κλειθροποιούς και για όσους επιθυμούν να πληροφορηθούν τις δραστηριότητες του επαγγέλματος. Το εν λόγω εγχείρημα
είναι σχεδιασμένο με γνώμονα την ευέλικτη εκμάθηση που θα επιτρέπει στους μαθητές να σπουδάσουν το αντικείμενο
με τον δικό τους τρόπο. Η τελική εξέταση θα πραγματοποιηθεί από έμπειρους συναδέλφους (όσες φορές χρειασθεί), και
θα απονεμηθεί πιστοποιητικό εκμάθησής και ικανότητας.
Υπό τις τρέχουσες συνθήκες ενθαρρύνουμε με αυτό τον τρόπο τους συναδέλφους εργοδότες να κάνουν σωστές επιλογές
προσωπικού και οι μαθητές (απ΄όλη την Ελλάδα) να προορίζονται για την μελλοντική τους μετεξέλιξη στις δομές του επαγγελματισμού.
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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