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Από το Διοικητικό Συμβούλιο

Η πανδημία μετά το καλοκαίρι άρχισε να ανεβαίνει επι-
κίνδυνα. Η Αττική ξεπέρασε όλες τις άλλες περιοχές,
φθάνοντας αυτή τη στιγμή στα 330 κρούσματα σε μία
ημέρα. Η κυβέρνηση, ανακοίνωσε νέα μέτρα και νέα
ωράρια. Χρειάζεται περισσότερη προσοχή στην επικοι-
νωνία με τους καταναλωτές, σε περιπτώσεις όπου χρει-
άζεται ιδιαίτερη υγειονομική φροντίδα. 

Δύσκολες συνθήκες στην αγορά, ακόμη δυσκολότερες
στην οικονομία και φυσικά το Υπουργείο Πολιτικής Προ-
στασίας, άναψε κόκκινο φως στις εκδηλώσεις - εμπορο-
πανηγύρεις - συνέδρια. 

Δυσκολεύει ο ορισμός ημερομηνίας για τη διεξαγωγή του Συνεδρίου 2020-21. Είμαστε σε επικοινωνία με τη Διοί-
κηση του Σ.Ε.Φ., αλλά δεν υπάρχει μέχρι τώρα ορατή ημερομηνία για ασφαλή διεξαγωγή Συνεδρίου - Μαθημάτων.
Η πανδημία δεν βοηθάει και στις μαζώξεις στα γραφεία του Σ.Α.Ε.Κ.

Η προσπάθειά μας να έρθουν κοντά εθελοντές, έχει θετική ανταπόκριση. Υπάρχουν μηνύματα νέων αυτοαπασχο-
λούμενων που θέλουν να έρθουν κοντά στο Σύλλογο να βοηθήσουν. Εμείς, το Διοικητικό Συμβούλιο, τους ενθαρ-
ρύνουμε και τους ευχαριστούμε. 

Νέα και παλαιά Μέλη πρέπει να συμπαρίστανται στα εκάστοτε Διοικητικά Συμβούλια, ώστε ο Σ.Α.Ε.Κ. να ξεπερνά
τις δύσκολες καταστάσεις.  

ΣΑΜΠΟΤΑΖ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

Οι απειλές προς την Χώρα μας, της Τουρκίας όσο περ-
νάει ο καιρός γίνονται περισσότερο επικίνδυνες. Διά-
φοροι αρμόδιοι και μη προτείνουν το μποϋκοτάζ των
Τούρκικων εισαγόμενων προϊόντων από την χώρα αυτή.
Δεν ξέρω αν αυτή η αναγκαστική ενέργεια βοηθάει την
αποκλιμάκωση, αλλά όλοι γνωρίζουμε ότι μεγάλο ποσο-
στό εισαγωγής από την Τουρκία αφορά και τους Έλληνες
κλειθροποιούς.

Συγκεκριμένα πολλοί συνάδελφοι  έχουν προμηθευτεί
μηχανήματα σχετικά με το επάγγελμά μας, άλλοι προμη-

θεύονται αντίστοιχα υλικά, ενημερώσεις και συνεργασίες.
Ευνόητο λοιπόν φαίνεται ότι είναι πως πολλοί εκ των

συναδέλφων που ίσως δεν θ’ ανταποκριθούν σε αυτή
την ενέργεια των Ελληνικών σκέψεων.

Η συμβουλή μου είναι ότι πρέπει ο κάθε σχετικός συ-
νάδελφος να θέσει το ερώτημα στον εαυτό του, υπολο-
γίζοντας την θετικά και αρνητικά εξέλιξη στις διμερείς
μας σχέσεις με την γείτονα. Τώρα όμως πριν συμβεί το
μοιραίον.

Σταύρος Μανδενάκης
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Συνέχεια από το προηγούμενο τεύχος

Medeco

Η Medeco έχει κερδίσει
τη φήμη της ως κατα-
σκευαστής κλειδαριών
υψηλής ποιότητας και κλει-
διών ασφαλείας. Βρίσκεται
στις Ηνωμένες Πολιτείες
της Αμερικής, η εταιρεία
είναι θυγατρική του διάση-
μου ομίλου Assa Abloy. Η εταιρεία ξεκίνησε το 1950 και ξεκί-
νησε από δύο κυρίους τον Powel και τον Roy Spain. Η
Medeco αποχώρησε επισήμως ως εταιρεία αφού έλαβε το
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας της και ξεκίνησε ως εταιρεία μηχανι-
κής ανάπτυξης που βρίσκεται στο Salem. Τα προϊόντα της
εταιρείας ήταν μοναδικά λόγω των μοναδικών αρχών κλει-
δώματος. Η μάρκα προτιμάται από πολλούς επαγγελματίες
και κλειδαράδες επειδή αντιστέκεται ουσιαστικά σε όλες τις
μορφές διάρρηξης. Η  Medeco επεκτάθηκε και εξαπλώθηκε
σε πολλά μέρη της χώρας και εκτός αυτής. Η εταιρεία σχε-
δίασε και ανέπτυξε ένα νέο προϊόν γνωστό ως Biaxial, το
οποίο χρησιμοποιεί μια ανώτερη τεχνολογία κλειδώμα-
τος. Αυτή η κλειδαριά με πείρο είναι εξοπλισμένη με μια
πλευρική μπάρα για να αυξήσει την προστασία από τη διάρ-
ρηξη και την απασφάλιση. Μια άλλη σειρά προϊόντων που
εισάγει η εταιρεία ονομάζεται Keymark. Αυτή η σειρά προ-
ϊόντων έχει σχεδιαστεί για καταστάσεις όπου ο βασικός
έλεγχος είναι πιο σημαντικός από την αντίσταση κατά των
επιθέσεων. Η Medeco είναι ο μεγαλύτερος κατασκευαστής
κλειδαριών μεσαίας και υψηλής ασφαλείας για κατοικίες
και εμπορικά ακίνητα και χρησιμοποιείται παγκοσμίως για
την εξασφάλιση τραπεζών, αερολιμένων, φυλακών και στρα-
τιωτικών ενώσεων. 

Mul-T-Lock

Η εταιρεία Mul-T-
Lock εδρεύει στο Ισραήλ
και είναι μία από τις θυ-
γατρικές της Assa Abloy. Η
εταιρεία αγοράστηκε από
την Assa Abloy το 2000
και είναι ένας από τους
πιο γνωστούς κατασκευα-
στές κλειδαριών ασφα-
λείας υψηλής ποιότητας για διάφορους σκοπούς. Η
Mul-T-Lock παράγει κυλίνδρους κλειδώματος μεσαίας και
υψηλής ασφαλείας, ηλεκτρονικές κλειδαριές, λουκέτα και
συστήματα πολλαπλών σημείων κλειδώματος, καθώς και
μια σειρά άλλων υλικών που σχετίζονται με
κλειδαριά. Δίπλα στο Medeco, το Mul-T-Lock είναι ένα από
τα πιο αναγνωρισμένα ονόματα στην ασφάλεια και χρησι-
μοποιείται ευρέως από επαγγελματίες και κλειδαράδες.

Ένα προϊόν που έκανε το όνομα της εταιρείας είναι το σύ-
στημα κλειδώματος θυρών με τέσσερις γλώσσες, το οποίο
εισήχθη στην αγορά το 1973. Η επιτυχία αυτού του προϊόν-
τος οδήγησε την εταιρεία να επεκταθεί σε ολόκληρο τον
κόσμο. Μέχρι το 1982, η εταιρεία διαφοροποίησε τα προ-
ϊόντα της σε άλλες γραμμές παραγωγής όπως κυλίνδρους,
πόρτες χάλυβα, κλειδαριές και αξεσουάρ, προστασία οχη-
μάτων και πολλά άλλα.  

Schlage

Η Schlage είναι μια
αμερικανική μάρκα κατα-
σκευαστής κλειδαριών
που ιδρύθηκε το 1920
από τον Walter Schlage,
και έχει έδρα το Σαν
Φρανσίσκο. Η Schlage
είναι μία από τις πιο δη-
μοφιλείς μάρκες και πα-
ράγει οικιακό και
εμπορικό υλικό χαμηλής και μεσαίας ασφάλειας. Η εται-
ρεία παράγει κυρίως κλειδαριές με πείρους, όπως η
σειρά προϊόντων Primus, Everest και Obverse.

Η Schlage υπέστη εξαγορές και συγχωνεύσεις όπως και οι
περισσότεροι κατασκευαστές κλειδαριών. Για περισσότερα
από τριάντα χρόνια από το 1974, η εταιρεία είναι θυγατρική
της Ingersoll Rand. Το 2013, η Schlage έγινε θυγατρική της Al-
legion, της πιο γνωστής μάρκας της Αμερικής για τα προϊόντα
που σχετίζονται με την ασφάλεια.

Το Schlage παράγει επίσης ηλεκτρονικές κλειδαριές εισό-
δου χωρίς κλειδί, κλειδαριές πληκτρολογίου, κενά κλειδιά
και σχετικό υλικό, όπως χερούλια πόρτας, μοχλούς και άλλες
χειρολαβές.  

Yale

Από το έτος 2000, η   Yale είναι
μια ακόμη θυγατρική της Assa
Abloy. Αυτό το εμπορικό σήμα
με έδρα το Κοννέκτικατ είναι
γνωστό για την κλειδαριά του με
πείρους. Μπορούμε να πούμε
ότι ένα άλλο όνομα για το Yale
είναι μια κλειδαριά με μπίλιες. Η
εταιρεία πήρε το όνομά της από
τον ιδρυτή της εταιρείας Linus Yale Junior που ίδρυσε την
εταιρεία το 1868. Ο Yale ήταν ο αρχικός εφευρέτης της κλει-
δαριάς Pin Tumbler, ο βασικός σχεδιασμός αυτής της αρχής
κλειδαριάς εξακολουθεί να χρησιμοποιείται ευρέως από
όλους τους κατασκευαστές κλειδαριών παγκοσμίως.

Σήμερα η Yale παράγει κυρίως κυλίνδρους κλειδώματος
χαμηλής και μέσης ασφάλειας (μοχλός), προστατευτικές
κλειδαριές, χρηματοκιβώτια, λουκέτα και ηλεκτρονικές κλει-
δαριές για οικιακή και εμπορική χρήση. 

Οι γνωστότερες ιστορικά βιομηχανίες κλειθροποιίας!
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ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Σχετικά με την χρηματική αξία της δουλειάς μας
Το άρθρο που ακολουθεί μπορεί να υιοθετηθεί από τα

μέλη μας, προκειμένου να θεσμοθετηθεί μία συμφωνία
με τους πελάτες τους, και ν’ αποφεύγονται έτσι πιθανές
αντιδράσεις στην αντίστοιχη χρηματική αξία της δου-
λειάς τους.

Για τον πελάτη!
Ουσιαστικά οι «γιαλαντζή» κλειδαράδες είναι ελεύθε-

ροι να χρεώνουν όπως επιθυμούν, επειδή δεν υπάρχει
κυβερνητικό όργανο ελέγχου για κλειδαράδες.

Δεν υπάρχει επίσημος κατάλογος τιμών που πρέπει να
ακολουθήσουν αυτοί οι κλειδαράδες, οπότε βασικά μπο-
ρούν να χρεώσουν οποιαδήποτε τιμή.

Λόγω του ότι δεν υπάρχει όριο τιμής, αυτός είναι ο
λόγος για τον οποίο υπάρχουν τόσες πολλές περιπτώσεις
παραπόνων για τέτοιους κλειδαράδες.

Γι’ αυτό πρέπει πάντα να προσλαμβάνετε έναν κλει-
δαρά εγκεκριμένο από τον Σ.Α.Ε.Κ (Σύνδεσμος Αδειού-
χων Επαγγελματιών Κλειθροποιών).

Έτσι σε περίπτωση που έχει προβλήματα με την τιμή ο
πελάτης, μπορεί το Δ.Σ του συλλόγου να διερευνήσει το
ζήτημα.

Τώρα εάν είστε μπερδεμένοι γιατί το κόστος των κλει-
δαράδων είναι τόσο διαφορετικό, οι παρακάτω παράγον-
τες είναι αυτοί που κάνει την τιμή να διαφέρει τόσο πολύ
μεταξύ κάθε κλειδαρά.

Η τοποθεσία μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τις τιμές
που χρεώνονται.

Ορισμένες περιοχές της πόλης ενδέχεται να αποδειχθούν
ακριβότερες από τις περισσότερες αγροτικές τοποθεσίες
λόγω χρεώσεων στάθμευσης, χρεώσεων συμφόρησης κ.λπ.

Ωστόσο, η διανυθείσα απόσταση διαδραματίζει επί-
σης ρόλο, εάν είστε πολύ αγροτικός, μπορεί να μην έχετε
κλειδαρά κοντά σας, και μπορεί να χρειαστεί να χρεω-
θείτε για το ταξίδι που σχετίζεται και με την επικοινωνία
μαζί σας.

Προσπαθήστε να προσλάβετε έναν κλειδαρά κατά τις
κανονικές ώρες εργασίας.

Οι κλειδαράδες έκτακτης ανάγκης που καλούνται
κατά τη διάρκεια των ωρών εκτός λειτουργίας ενδέχεται
να χρεώσουν περισσότερα.

Πρέπει επίσης να λάβετε υπόψη τις ώρες εργασίας που
θα χρειαστεί ο κλειδαράς για να ολοκληρώσει τη δουλειά.

Ελέγξτε εάν η τιμή που αναφέρεται είναι ανά ώρα ή μια
σταθερή τιμή για την εργασία. Προσυμφωνήσετε έτσι την
σχετική τιμή.

Εάν οι κλειδαριές πληρούν συγκεκριμένα πρότυπα έγ-
κρισης μπορούν επίσης να επηρεάσουν την τιμή τους.

Μπορεί να απαιτηθεί επιπλέον εργασία, ή μια νέα κλει-
δαριά που ταιριάζει στην πόρτα σας μπορεί έτσι να αλ-
λάξει την τιμή.

Ο τύπος κλειδαριάς έχει επίσης σημαντική επίδραση
στην τιμή, καθώς ο κύλινδρος σε ευρώ θα είναι πολύ
φθηνότερος από ένα πλήρες κλείδωμα πολλαπλών ση-
μείων.

Κοντός Ζήσιμος

Γνωστός δικηγόρος της Αθή-
νας κατήγγειλε ότι ο κύριος
που αναφέρεται στην από-
δειξη τον κάλεσαν και επισκέ-
φθηκε στην περιοχή των
Εξαρχείων για να ανοίξει μια
θωρακισμένη πόρτα απλώς
τραβηγμένη. Ο πελάτης μόνος
του, είχε προλάβει και την
άνοιξε. Ο τεχνικός απαίτησε
και πήρε για τον κόπο του 50
ευρώ. Γι’ αυτό το λόγο έγραψε
στην απόδειξη “επίσκεψη”. Ο
δικηγόρος που εκπροσωπεί
τον πελάτη του μας ρώτησε
είναι νόμιμο το ποσό που ζή-
τησε; Βοηθάει αυτό την αξιο-
πιστία του κλάδου;

Από τη Γραμματεία
Για ευνόητους λόγους έχουν σβηστεί από την απόδειξη 

τα στοιχεία του τεχνικού και του πελάτη
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Το πρώτο σύγχρονο ρολόι εφευρέθηκε 

από έναν κλειδαρά
Μετά από χρόνια υπολογισμού του χρόνου χρησιμο-

ποιώντας την κίνηση του ήλιου, των αστεριών και άλλων
μέσων, η ανθρωπότητα τελικά ανέπτυξε μια συσκευή
που υπολόγιζε με ακρίβεια έναν καθολικό χρόνο για
όλους μέσω της επιστήμης και της μηχανικής.

Αν και αρκετοί κλειδαράδες και διαφορετικοί άνθρωποι
από διαφορετικές κοινότητες εφεύραν διαφορετικές με-
θόδους για τον υπολογισμό του χρόνου, ήταν ο PeterHen-
lein, ένας κλειδαράς από τη Νυρεμβέργη της Γερμανίας,
ο οποίος πιστώνεται με την εφεύρεση του σύγχρονου ρο-
λογιού και κατέληξε να είναι ο δημιουργός ολόκληρης της
βιομηχανίας ρολογιού που έχουμε σήμερα.

Όσον αφορά τα αρχεία στην ιστορία, το πρώτο ρολόι
από τον Henlein έγινε το 1510 και το 1541. Ήταν γνωστός
για την τέχνη του και κλήθηκε σε διάφορα μέρη της Ευ-
ρώπης για να σχεδιάσει τα πιο όμορφα ρολόγια για πα-
λάτια και μεγάλους πύργους ρολογιών.

Ξεκίνησε επίσης να σχεδιάζει μικρά και φορητά ρολό-
για που ήταν μοντέρνα και εύκολα στη μεταφορά. Αυτά
είτε χρησιμοποιήθηκαν ως μενταγιόν ή βραχιόλια.

Επιπλέον, ο χρόνος που υπολογίστηκε στα αρχικά σχέ-
δια τουHenlein δεν ήταν ακριβής και υπολογίστηκε με
τον ήλιο ως χρόνο αναφοράς αντί να ορίσει έναν τυπικό
χρόνο ως αναφορά.

Πώς έγινε η σύγχρονη μέθοδος ελέγχου του χρόνου

Μόνο το 1885 το διεθνές σύστημα μονάδων έθεσε το
GMT (Greenwhich Mean Time) ως πρότυπο για τον υπό-
λοιπο κόσμο.

Δεν είναι ακόμη γνωστό γιατί χρησιμοποιούνται αριθ-

μοί έως 12 και πολλαπλάσιοι των πέντε για τον υπολογι-
σμό του ακριβούς χρόνου, αλλά επιστρέφει στους Αιγύ-
πτιους χωρίζοντας την ημέρα τους σε 12 μικρά μέρη στα
ηλιακά ρολόγια τους.

Η σημασία του αριθμού 12 αποδίδεται συνήθως είτε
στο γεγονός ότι ισούται με τον αριθμό των σεληνιακών
κύκλων σε ένα έτος είτε με τον αριθμό των αρθρώσεων
των δακτύλων σε κάθε χέρι (τρία σε καθένα από τα τέσ-
σερα δάχτυλα, εξαιρουμένου του αντίχειρα), καθιστώντας
δυνατή για να μετρήσει ως το 12 με τον αντίχειρα.

Λεπτά και δευτερόλεπτα, ωστόσο, δεν χρησιμοποιήθηκαν
για την καθημερινή χρονομέτρηση μέχρι πολλούς αιώνες.

Οι οθόνες ρολογιού χωρίζουν την ώρα σε μισά, τρίτα,
τέταρτα και μερικές φορές ακόμη και 12 μέρη, αλλά ποτέ
κατά 60. Στην πραγματικότητα, η ώρα δεν ήταν συνήθως
κατανοητή ως η διάρκεια των 60 λεπτών.

Για την αντιγραφή
Μανδενάκης Σταύρος

Το τελευταίο διάστημα υπάρχει αρκετή ζήτηση στη Γραμματεία του Σ.Α.Ε.Κ. για να προμηθευτούν βιβλία
συμβάντων συνάδελφοι νέοι, αλλά και παλαιότεροι. Πληροφορίες μας αναφέρουν ότι γίνονται έλεγχοι από την
αστυνομία στα καταστήματα κοπής κλειδιών, ειδικά στην επαρχία. Πληροφορίες από συναδέλφους του
Σ.Α.Κ.Δ.Ε.Π., κάνουν λόγο για νέους στο επάγγελμα που αλωνίζουν και βγάζουν τις ταμπέλες-αυτοκόλλητα
παλαιοτέρων συναδέλφων, προκειμένου να διαφημιστούν. Η εξέλιξη είναι αρνητική, αντισυναδελφική και να
σημειωθεί ότι έχει εξαγριώσει και πολίτες οι οποίοι βλέπουν να αφισορυπαίνονται τα σπίτια τους. 

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν έχει ασχοληθεί με το θέμα.
Αυτό αποτελεί εξέλιξη στον κλάδο, διότι υπάρχουν πολλές καταγγελίες για ασκούμενους στο επάγγελμά

μας χωρίς να διαθέτουν τις προϋποθέσεις, άδεια- φορολογικά στοιχεία, αλλά διαθέτουν τηλέφωνα απόρρητα
για να μην τους ελέγχουν. Αν ακούει ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης να ενδιαφερθεί. Αν ακούει ο Υπουργός
Οικονομίας να ενδιαφερθεί!!!!

Μαρίνος Δημήτρης

ΖΗΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ
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Μάσκα και κορωναϊός

Σε όλο τον πλανήτη έχει επιβληθεί η χρήση της μάσκας
λόγω της πανδημίας. Γεννάται όμως το ερώτημα, μήπως
κάποιες κοινωνικές ή όχι μονάδες είναι διπλά κερδισμέ-
νοι απ’ αυτή την υποχρέωση; Εμποδίζονται αρμοδίως
άραγε οι έλεγχοι φυσιογνωμίας των χαρακτηριστικών
των προσώπων;

Εν τω μεταξύ, οι εταιρείες που κατασκευάζουν τεχνολογία
αναγνώρισης προσώπου, προσαρμόζονται γρήγορα σχε-
διάζοντας αλγόριθμους που εντοπίζουν πρόσωπα χρησιμο-
ποιώντας μόνο την περιοχή γύρω από τα μάτια. Ορισμένοι
προμηθευτές, όπως μία κορυφαία ρωσική εταιρεία, λένε
ότι οι νέοι αλγόριθμοί τους μπορούν να προσδιορίσουν
άτομα ακόμα κι αν αυτά φορούν μπαλακλάβα, (η μπαλα-
κλάβα είναι ένα βαμβακερό, μάλλινο ή πολυεστερικό είδος
κουκούλας η οποία καλύπτει ολόκληρο το κεφάλι, τον λαιμό
και κάποια μέρη του προσώπου).

Ωστόσο, τέτοιοι ισχυρισμοί δεν είναι απολύτως αξιό-
πιστοι.

Η αποτυχία των συστημάτων αναγνώρισης μπορεί να
αποτελεί φυσικά ευχάριστη είδηση. Πολλοί έχουν προ-
ειδοποιήσει για τις επιπτώσεις της συγκεκριμένης τε-
χνολογίας στις πολιτικές ελευθερίες, αλλά και για τις
φυλετικές και σεξιστικές «προκαταλήψεις» αυτών των
συστημάτων απέναντι σε όσους δεν είναι λευκοί άντρες.
Αλλά για τις περισσότερες αστυνομίες του κόσμου, είναι
και δυσάρεστη κατάληξη λόγω του ότι ο κάθε εγκλημα-
τίας μπορεί να καλύψει τα χαρακτηριστικά του προσώ-
που του πίσω από την νόμιμη χρήση της μάσκας λόγω
κορωναϊού.

Παίρνοντας ιδέες και από το Theverge
Σταύρος Μανδενάκης

Το COVID-19 έχει αναποδογυρίσει τον κόσμο, 
οι κλειδαράδες βλέπουν το αποτέλεσμα

Υπάρχουν κάποια καλά νέα, ορισμένα εγκλήματα μει-
ώνονται στην περιοχή σας. Μπορεί να μην έχετε παρα-
τηρήσει ότι το έγκλημα έχει μειωθεί κατά 20%.

Ταυτόχρονα, υπάρχει περισσότερη οικιακή βία, διαδι-
κτυακή απάτη και άδειες υποσχέσεις εξουσίας. Κλειστές
ή μη αποδιδόμενες επιχειρήσεις, ιδίως παμπ, εστιατό-
ρια, γραφεία και άλλα καταστήματα λιανικής πώλησης,
έχουν κλείσει ή υπολειτουργούν.  Αφήνοντάς τα και ευά-
λωτα.

• Οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων θεωρούν τη διακοπή λει-
τουργίας ως ευκαιρία μη παραγγελίας επισκευών, συντή-
ρησης και αναβαθμίσεων σε πόρτες και παράθυρα που
διαφορετικά θα ήταν σε χρήση. Επίσης για παράδειγμα

είναι οι απολυμένοι χιλιάδες εργαζομένων πολλοί από
τους οποίους ενδέχεται να είχαν ακόμα και κλειδί για τον
τόπο εργασίας τους.

• Με λιγότερους ανθρώπους στους δρόμους, υπάρχει
φόβος για εγκλήματα ιδιοκτησίας, όπως κλοπές και βαν-
δαλισμοί.

• Τα πάρκα και οι ανοιχτοί χώροι παραμένουν ανοιχτοί.
Οι λαθρομετανάστες επιστρέφουν σε πάρκα με κίνδυνο
περισσότερο τώρα από ποτέ.

• Το αυτοκίνητο έχει αυξηθεί, με συνέπεια να γίνονται
περισσότερες κλοπές του.

Μπαρούς Αλέξανδρος

Το ενδιαφέρον για τον συνάνθρωπο, τον συνάδελφο
κλειθροποιό πρέπει να το δείχνουμε κάθε ημέρα. Τώρα
τις κρίσιμες ημέρες και ώρες που ζούμε όλοι μας, ας
ευαισθητοποιηθούμε περισσότερο.

Ας συστρατευθούμε όλοι ενάντια στην πανδημία, προ-
στατεύοντας τον εαυτό μας και την οικογένειά μας. Ας
βοηθήσουμε τους συνανθρώπους και συναδέλφους μας
για να ξεφύγουμε όλοι από τον COVID-19.

Ας βοηθήσουμε τους υπηρετούντες το χώρο της υγείας
να κάνουν το έργο πιο εύκολο…

Ας βοηθήσουμε να μαζευτεί αίμα για τους συνανθρώ-
πους μας που το έχουν ανάγκη. Δίνουμε λίγο αίμα και
κερδίζουμε πολλές ζωές. 

Ώρα ευθύνης για όλους μας. Ελάτε και δηλώστε συμ-
μετοχή στα γραφεία του Σ.Α.Ε.Κ.. Πάμε να ξαναζωντανέ-
ψουμε την τράπεζα αίματος.

Η πανδημία, αυτός ο αόρατος εχθρός πρέπει να μας
ενώσει!!!

Τρανός Πασχάλης

Τράπεζα αίματος - Ώρα ευθύνης
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Στο μεγάλο κεφάλαιο “χρημ/τια”, εντάσσεται ένα δύ-
σκολο κομμάτι, οι πόρτες θησαυροφυλακίων.

Ιστορικά εμφανίζονται περίπου πριν 150 χρόνια όταν
οι ανάγκες για μεγαλύτερους ασφαλείς χώρους οδήγη-
σαν τους κατασκευαστές σε μεγάλες υπόγειες αίθουσες
που περιβάλλονται από οπλισμένο σκυ-
ρόδεμα πάχους  από 50 cm έως και 1 m
και πόρτα υψίστης ασφαλείας ενσωμα-
τωμένη στην είσοδο.

Στα εργοστάσιά τους χρησιμοποιούσαν
πάντα την ανώτερη τεχνολογία στην ασφά-
λεια και την μηχανική που διέθεταν, διότι
σε μια τέτοια αίθουσα θα μπορούσε να
φυλασσόταν χρυσός, μετρητά, διαμάντια
ακόμη και στρατιωτικά μυστικά.

Το δύσκολο κομμάτι σε αυτές τις πόρτες
δεν ήταν μόνο η ασφάλεια, αλλά η μετα-
φορά και τοποθέτηση όταν αυτές ζύγιζαν
περίπου από 2 έως 4 τόνους και  θα έπρεπε
να λειτουργούν με ακρίβεια χιλιοστού. 

Αμερικάνοι και Εγγλέζοι είναι αυτοί που
πρώτοι κατασκεύασαν θηριώδεις στρογγυ-
λές πόρτες με ακτινωτούς κυλινδρικούς πείρους, επίσης
πολλά εργοστάσια στην Ευρώπη ειδικευόντουσαν σε φυ-

σιολογικές παραλληλόγραμμες πόρτες θησ/κίων.
Τα συστήματα ασφαλείας ήταν πάντα πολύπλοκα με

γραναζωτούς μηχανισμούς, διαχρονικές κλειδαριές και
αδιάρρηκτους μηχανικούς κώδικες, όπως και πολύπλοκους
μηχανισμούς relocking με κρύσταλλα & συρματόσχοινα

και όλα αυτά πίσω από χονδρές ατσαλό-
πλακες, αλουμίνιο ή κορούνδιο.

Η ελληνική βιομηχανία ξεκίνησε περίπου
την δεκαετία του 1950 να κατασκευάζει
μόνο παραλληλόγραμμες πόρτες, πολύ
αξιόπιστες και ιδιαίτερα ανταγωνιστικές σε
σχέση με τις εισαγόμενες.

Προσωπική άποψη είναι ότι οι έλληνες
κλειθροποιοί δεν πρέπει να φοβούνται να
αγγίξουν ή να κάνουν service σε μία πόρτα
θησ/κίου, είναι βέβαια μία πολύ υπεύθυνη
εργασία που πρέπει να έχουμε πολύ καλή
γνώση όλων των συστημάτων ασφαλείας.

Σε ότι αφορά την διάνοιξη μιας τέτοιας
πόρτας απαραίτητος είναι ο σωστός εξο-
πλισμός, η καταγραφή παρόμοιας πόρτας
στο αρχείο μας ή αν είναι δυνατόν το σχέ-

διο του κατασκευαστή.
Ιατρού Δημήτρης 

ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΑ (VAULT DOORS)

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.

Με αφορμή ξένη καταγγελία και παρατή-
ρηση προς τον Σ.Α.Ε.Κ, καταγγελία που έχει να
κάνει και με τις γενικές προφυλάξεις κατά του
κορωναϊού, υπενθυμίζουμε προς τα μέλη μας
ορισμένες από τις εξαγγελίες των εκάστοτε Δι-
οικητικών Συμβουλίων με αντιστοίχιση της εξε-
λισσόμενης πανδημίας.

Συνάδελφοι που βρίσκουν απαραίτητη για
την διαφήμιση τους τις αυτοκόλλητες κάρτες
με την διεύθυνσή τους, πρέπει να μην παρα-
βιάζουν πόρτες προκειμένου να κολλήσουν
στο εσωτερικό πολυκατοικίας και αλλού τις
κάρτες τους. Δεν είναι επαγγελματισμός να επικολλούνται

οι κάρτες επάνω σε άλλους συναδέλφους.
Αποφεύγουμε την αφισσορύπανση σε κολώ-
νες, κάδους απορριμμάτων και αλλού.

Τώρα όσον αφορά την πανδημία, είναι κατα-
δικαστέα ακόμη μια φορά η με διαφόρους τρό-
πους είσοδος των εκάστοτε αφισοκολλητών
(καρτών), σε ιδιωτικούς χώρους χωρίς μάσκα
και γάντια. Μπορεί σύμφωνα με την καταγγε-
λία, να πρόκειται για μελαψό «μπουκαδόρο»,
αλλά αυτό δεν απαλλάσσει από τις ευθύνες
του τον παραγγέλλοντα συνάδελφο.

Λαζάρου Κωνσταντίνος

ΕΚΔΙΩΞΗ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥ ΑΦΙΣΟΚΟΛΛΗΤΗ 
ΠΟΥ ΜΠΗΚΕ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΣΕ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ

Καλωσορίζουμε 
τα νέα μας μέλη: 

Χαιρετίζουμε το νέο μέλος
του ΚΛΕΙ. ΔΙ. τον κύριο 

Κυριακού Παύλο.
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Σας υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να διαφημιστείτε στην εφημερίδα Locksmiths News η οποία
φτάνει στα χέρια όλων των επαγγελματιών του κλάδου μας! Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε

να απευθύνεστε στη γραμματεία του Σ.Α.Ε.Κ. καθημερινά 10:00-14:00 στο 210 3300006.

LOCKSMITHS NEWS - ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΛΕΙΘΡΟΠΟΙΩΝ (Σ.Α.Ε.Κ.)
Αριστοτέλους 11-15, Αθήνα 10432, Τηλ.: 210 33 000 06, Fax: 210 33009 81, E-mail: saek@acsmi.gr – www.saek.gr 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ: Δ.Σ. ΣΑΕΚ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: STILVOPRESS Graphic Arts 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΛΕΙΘΡΟΠΟΙΩΝ
(Σ.Α.Ε.Κ.)

Όπως σας είναι γνωστό, το νέο Δ.Σ. του σωματείου
προσανατολίζεται να κάνει πράξη την απόφασή του που
είναι η δημιουργία της σχετικής Ακαδημίας κλειθρο-
ποιών. Η απόφαση ακόμη δεν έχει υλοποιηθεί λόγω της
πανδημίας. Οι όροι συμμετοχής και οι προϋποθέσεις θα
ανακοινωθούν σύντομα. Σ’ αυτό το μεταξύ μπορεί να γί-
νονται εγγραφές από οιονδήποτε και από όλη την επι-
κράτεια (αφορά βοηθούς, συγγενείς μελών μας, αλλά και
επαγγελματίες). Θα ακολουθηθεί η προτεραιότητα συμ-
μετοχής, λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων.

Το να γίνεις κλειδαράς όπως και σε οποιαδήποτε
άλλη σταδιοδρομία - παίρνει χρόνια σκληρής δουλειάς
και αφοσίωσης. Υπάρχουν δύο βασικά μονοπάτια για
να επιλέξετε την εκκίνηση της εκπαίδευσης σας. Μπο-
ρείτε να παρακολουθήσετε μια επαγγελματική σχολή
που κάνει μαθήματα στον τομέα της εξειδίκευσης κλει-
δαρά, η οποία τελικά και αφού δώσετε εξετάσεις, θα
σας δώσει τις πιστοποιήσεις και τα διαπιστευτήρια
που χρειάζεστε. (Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν υπάρχει
ακόμη πιστοποιημένη σχετική σχολή, αυτή την έλ-
λειψη προσπαθεί ο Σ.Α.Ε.Κ. με την δημιουργία της
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ, να την καλύψει.).

Ή μπορείτε να επιλέξετε να ακολουθήσετε τη διαδρομή
ενός μαθητευόμενου κοντά σ’ ένα επαγγελματία κλει-
δαρά. Γνωστό είναι πως η μαθητεία έχει εδώ και αιώνες
τον πρότυπο τρόπο που ένας κλειδαράς μαθαίνει και κυ-
ριαρχεί στη βιοτεχνία του. Το να είσαι μαθητευόμενος
είναι παρόμοιο με το να είσαι μαθητευόμενος σε έναν
άλλο τομέα, που με σκληρή δουλειά και αφοσίωση μπο-
ρεί να σε οδηγήσει σε μια κερδοφόρα και απασχολού-
μενη σταδιοδρομία. Ως τεχνίτης, ένας καλός κλειδαράς
μπορεί να κερδίσει 400 έως  1.000 ευρώ, ή περισσότερα
σε μια εβδομάδα εργασίας που μπορεί να φτάσει τις 80
ώρες ή περισσότερο.

Εγγραφείτε για μαθήματα στην σχετική Ακαδημία του

Σ.Α.Ε.Κ. για να μάθετε τις βασικές δεξιότητες του κλει-
δαρά και την αντίστοιχη ορολογία. Η επιτυχής ολοκλή-
ρωση των μαθημάτων κλειδαρά θα δείξει μια αφοσίωση
στο επάγγελμα και επίσης θα σας προετοιμάσει για τα βα-
σικά καθήκοντα ενός μαθητευόμενου, καθιστώντας σας
πιο ελκυστικό στους επαγγελματίες.

Αναζητήστε και επικοινωνήστε με τους κλειδαράδες
που δέχονται  μαθητευόμενους. Οι διάφοροι κλειδαρά-
δες έχουν διαφορετικές ειδικότητες, συμπεριλαμβανο-
μένης της εργασίας με χρηματοκιβώτια. Επιλέξτε ακόμα
τις εταιρείες που σας ενδιαφέρουν περισσότερο.

Υποβάλετε αίτηση για μαθητεία με τους κλειδαράδες
που θεωρείτε κατάλληλους. Προσαρμόστε τον εαυτό σας
σε ευγένεια και σεβασμό υπογραμμίζοντας τις γνώσεις
που έχετε ήδη κερδίσει στην όποια εργασία σας.

Αποδεχτείτε την προσφορά που σας ταιριάζει καλύ-
τερα. Ως μαθητευόμενος, μάθετε όσο μπορείτε από τον
τεχνίτη σας, αλλά αναζητήστε επιπλέον εκπαίδευση
εκτός του χώρου εργασίας μέσω εξειδικευμένων μα-
θημάτων και ανεξάρτητης μελέτης, παρακολουθώντας
τα σχετικά σεμινάρια. 

Οι μαθητείες συνήθως διαρκούν από ένα έως τέσσερα
χρόνια (ανάλογα με την επιλογή σας).

Εάν δεν μπορείτε να εντοπίσετε μια μαθητεία, υπάρχουν
πολλά εμπορικά προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί για να
σας προετοιμάσουν για το έργο ενός κλειδαρά. Αυτά τα μα-
θήματα μπορεί να σας δώσουν τις γνώσεις και την πιστο-
ποίηση που απαιτούνται από έναν επαγγελματία κλειδαρά.

Αφού ολοκληρώσετε τη μαθητεία σας και γίνετε πι-
στοποιημένος, ίσως είναι πιο εύκολο να αναζητήσετε
απασχόληση σε μια νόμιμη επιχείρηση κλειδαρά. Η αυ-
τοαπασχόληση σήμερα του κλειδαρά είναι εξαιρετικά
ανταγωνιστική και μπορεί να μην ταιριάζει σε έναν λι-
γότερο έμπειρο κλειδαρά.

Μαρίνος Δημήτρης

Τα νέα της Ακαδημίας κλειθροποιών!




