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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΛΕΙΘΡΟΠΟΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

COVID 19 - 
Τέταρτο κύμα πανδημίας - 
Φρένο στην οικονομία!!!

Επιταχύνεται ο ρυθμός των εμβολιασμών στη χώρα
μας για την προστασία των πολιτών της από τον ιό
Covid-19. Σύμφωνα με τα υπάρχοντα στατιστικά δεδο-
μένα του Υπουργείου Υγείας, γύρω στους 10.200.000
εμβολιασμοί έχουν πραγματοποιηθεί στη χώρα μας,
αριθμός που αφορά τους πλήρως εμβολιασμένους,
αλλά και αυτούς οι οποίοι έχουν εμβολιαστεί με την
πρώτη δόση του εμβολίου. Τι φρενάρει όμως τους εμ-
βολιασμούς;

Και ενώ το χτίσιμο ενός πρώτου τείχους ανοσίας
τοποθετήθηκε περίπου στα μέσα Ιουλίου, η δυσπι-
στία από μια μερίδα πολιτών απέναντι στα εμβόλια,
σχετικά με πιθανές παρενέργειες, φρενάρει την επι-
χείρηση «Ελευθερία». 

Το τέταρτο και πιο επιθετικό από πλευράς μετάδο-
σης κύμα της πανδημίας, ήρθε και ανεβάζει αυτή τη
στιγμή στο δραματικό μέγεθος των 3000 τα κρού-
σματα ημερησίως. 

Συνέχεια σελ. 7

ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Σ.: Σελ. 2-3ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΚΛΕΙΘΡΟΠΟΙΩΝ 2021

Από το Διοικητικό Συμβούλιο

Παραμένει η δυσκολία ορισμού ημερομηνίας του
Πανελλαδικού Συνεδρίου, καθώς η κυβέρνηση δεν
έχει ανακοινώσει νέα υγειονομικά πρωτόκολλα σχε-
τικά με τη διεξαγωγή συνεδρίων. Και πώς να ανα-
κοινώσει, όταν υπάρχουν 3000 κρούσματα από τη
μετάλλαξη ΔΕΛΤΑ. Τα στοιχεία σχετικά με τη διά-
δοση του ιού είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά και με τα
δεδομένα να αλλάζουν διαρκώς, η κατάσταση δυ-
σκολεύει.

Ο εμβολιασμός φαίνεται να είναι μονόδρομος,
προκειμένου να μπορέσει η χώρα να μπει σε μια
σχετική κανονικότητα και να μπορέσουν να ανοί-
ξουν όλες οι δραστηριότητες με ασφάλεια. 

Δυστυχώς δε δύναται προς το παρόν να ορισθεί
ημερομηνία του Συνεδρίου-μαθημάτων, καθώς δεν
μπορεί να προβλεφθεί η υγειονομική εξέλιξη. 

Ευελπιστούμε να αλλάξει η κατάσταση αυτή και
σύντομα να επιστρέψουμε σε κανονικούς ρυθμούς. 
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LOCKSMITHS NEWS2
Ιούνιος 2021: Συνάντηση με τον Πρόεδρο του ΕΕΑ

Στις 17-6-2021, ο Πρόεδρος του Επαγγελματι-
κού Επιμελητηρίου Αθηνών κ. Χατζηθεοδοσίου
άκουσε με ενδιαφέρον χρόνια θέματα και προ-
βλήματα του κλάδου.

Μείζον ζήτημα για τον κλάδο αποτελούν προ-
φορικές και όχι μόνο καταγγελίες για τρίτους που
αντιποιούνται και δυσφημούν το επάγγελμά μας.
Το ζήτημα αυτό ενδιαφέρει όλους τους πολίτες,
διότι πέρα από την ανάδειξη της παθογένειας της
δημόσιας διοίκησης, αναδεικνύει το ζήτημα της
ασφάλειας του πολίτη, στόχος κάθε ευνομούμε-
νης πολιτείας, τον οποίο το επάγγελμά μας οφεί-
λει να βοηθά.

Για να λυθεί το ζήτημα, είναι βέβαιο ότι ο Πρό-
εδρος του ΕΕΑ θα συνδράμει με όλες του τις δυ-
νάμεις στη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων
Μητρώου Μελών Κλειθροποιών. Η βάση θα ανα-
δείξει όσους ασχολούνται νόμιμα με το επάγγελμα τόσο ως κύρια δραστηριότητα, όσο και ως συμπληρωματική δραστη-
ριότητα.

Μετά από αναφορά στα προβλήματα του κλάδου και τη διαρκή προσπάθεια του ΔΣ του ΣΑΕΚ στη μεγέθυνση της αξιο-
πιστίας του επαγγέλματος, ο Πρόεδρος του ΕΕΑ δήλωσε παρών στην κοινή προσπάθεια των τριών παραγόντων: Η Διοίκηση
της ΓΣΕΒΕΕ, το ΕΕΑ και το ΔΣ του ΣΑΕΚ θα προωθήσουν από κοινού αίτημα προς το Υπουργείο Ανάπτυξης και το Υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη για την βελτίωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

Βέβαια, για να γίνει πραγματικότητα το Μητρώο Μελών και ο έλεγχος της αδειοδότησης του επαγγέλματος, μας έδωσε
συμβολικά και έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή (ανακατασκευασμένο) με μορφή χρησιδανείου.

Αράπης Στέφανος

Ιούλιος 2021: Συνάντηση με τον Πρόεδρο της ΓΣΕΒΕΕ
Δύο συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν μεταξύ ΣΑΕΚ και ΓΣΕΒΕΕ.
Η πρώτη πραγματοποιήθηκε στις 29/6/2021, όπου από πλευράς ΓΣΕΒΕΕ παραστά-

θηκε ο Διευθυντής του Κ.Ε.Κ. ΓΣΕΒΕΕ κ. Λιντζέρης, ο Αντιπρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ κ. Βα-
φειαδάκης και το Επιστημονικό Στέλεχος κ. Κουρτίδης, ενώ τον ΣΑΕΚ εκπροσώπησαν
ο κ. Μαρίνος και ο κ. Μπύρτας.

Ύστερα από εκτενή ανταλλαγή απόψεων για το επάγγελμά μας και τις ραγδαίες
εξελίξεις που το επηρεάζουν διαπιστώθηκε η ανάγκη της επικαιροποίησης του Επαγ-
γελματικού Περιγράμματος, ώστε η επικαιροποίηση της πιστοποίησης να γίνει με
νέα δεδομένα.

Στη συνάντηση τέθηκαν πέρα από θέματα εκπαίδευσης των νέων γενεών κλειθρο-
ποιών και ζητήματα ορθής λειτουργίας της αγοράς στον τομέα μας μέσω ελέγχου
των τιμών, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος κάποιοι να εκμεταλλεύονται την αδυνα-
μία των καταναλωτών και υπερτιμώντας τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους.

Στη δεύτερη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε 1/7/2021 μας υποδέχθηκε ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ κ. Καββαθάς. Κατά
τη διάρκεια της συνάντησης, αναφέρθηκε διεξοδικά στην αυξανόμενη ανάπτυξη του επαγγέλματος και την ανάγκη δημι-
ουργίας βάσης δεδομένων Μητρώου Μελών. Ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, δήλωσε έτοιμος να βοηθήσει στην ανάδειξη των
προβλημάτων του κλάδου, όπως τα έχουν αναδείξει όλα τα προηγούμενα ΔΣ.

Δήλωσε ακόμη ότι «Είμαστε πάντα έτοιμοι να διεκδικήσουμε τα αιτήματα των μικρομεσαίων και να δημιουργήσουμε
περιβάλλον τάξης στην αγορά, αναδεικνύοντας με υπευθυνότητα τους επαγγελματίες που δεν λειτουργούν με σεβασμό
στην ασφάλεια και την οικονομία των πολιτών».

Μπύρτας Ευάγγελος



LOCKSMITHS NEWS 3
Η Περιφέρεια Αττικής θέλησε να συναντηθεί με

τους εκπροσώπους του ΣΑΕΚ, όπου και συζητήσαμε
για την αύξηση της εγκληματικότητας και την αύ-
ξηση των κρουσμάτων COVID-19. Ο Γραμματέας της
ομοσπονδίας κ. Χριστοφορίδης επικοινώνησε μέσω
της ΟΜΜΕΑ με τον ΣΑΕΚ για τα θέματα ασφάλειας
και COVID-19.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε την 1/6/2021
στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Αττικής κ. Δη-
μόπουλου. Στη συνάντηση παραβρέθηκαν τα μέλη
του ΔΣ του ΣΑΕΚ ο κ. Μαρίνος και ο κ. Αράπης. 

Τα θέματα που συζητήθηκαν αφορούσαν την προ-
στασία των καταναλωτών από τους ευκαιριακούς ασχολούμενους με το επάγγελμα του κλειθροποιού. Μας εξέφρασε την
απορία για την απουσία μιας κεντρικής βάσης δεδομένων με τους ασχολούμενους με το επάγγελμα «και υπενθύμισε ότι
όσο περισσότεροι και εγγεγραμμένοι σε συλλόγους και ομοσπονδίες, τόσο εισακούγονται από τους πολιτικούς».

Επίσης, ήταν ενημερωμένος ότι κυκλοφορούν αρκετοί που αφισορυπαίνουν στην Περιφέρειά του, αλλά και σκορ-
πίζουν διαφημιστικά αυτοκόλλητα παντού!!!

Ιδιαίτερα, μας επισήμανε ότι υπάρχουν καταγγελίες ότι κάποιοι μπαίνουν παράνομα και μέσα στις πολυκατοικίες
για να κολλήσουν αυτοκόλλητα. Και αναρωτήθηκε αν ελέγχονται οι αφισοκολλητές!

Σημείωσε ότι τον ενδιαφέρει να υπάρξει ΕΥΤΑΞΙΑ στον κλάδο για την ασφάλεια των πολιτών και προέτρεψε να συνεχίσουμε
τον εμβολιασμό των επαγγελματιών και την υγειονομική προστασία των οικογενειών τους, αλλά και των πελατών τους.

Μας εζητήθη να ξανασυναντηθούμε, διότι «η πολιτεία και ιδιαίτερα ο Πρωθυπουργός ενδιαφέρεται για την ασφά-
λεια των Ελλήνων πολιτών».

Αράπης Στέφανος

Ο ΠΡΩΤΟΣ ADAPTOR ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
O πρώτος adaptor στον κόσμο που μπορεί να κάνει unsecured Motorola HC05 από obd immo 1 opel και να δώσει

pin χωρίς να ξεκολλήσουμε επεξεργαστή, να γράψει στον πάγκο chip σε mcu και tms. Κατασκευή immobilizer agrinio.
Από τον Κυριλλή Γεώργιο - Αγρίνιο

Περιφέρεια Αττικής: Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
για το χάρτη της εγκληματικότητας 

Αύξηση κλοπών και διαρρήξεων εν μέσω πανδημίας
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ΕΠΕΙΓΟΝ
Aγαπητά μέλη του Σ.Α.Ε.Κ.,

Με το παρόν σας καλούμε να ελέγξετε αν οι άδειές σας είναι σε ισχύ και αν όχι, 
να μην αμελήσετε να τις ανανεώσετε το συντομότερο δυνατό.

Σε κάθε περίπτωση, όσοι δεν έχετε αποστείλει στο Σύλλογο τις ανανεωμένες άδειές σας, 
παρακαλείστε να το κάνετε άμεσα.

Email: info@saek.gr. 
Επίσης, σε περίπτωση που έχουν αλλάξει κάποια από τα στοιχεία σας λόγω συνταξιοδότησης 

ή αλλαγής έδρας, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε το Σύλλογο.

Σημαντικές αναφορές, σχετικές με την κλειθροποιία
Δεν υπάρχει κανένας κυβερνητικός κανονισμός στο

επάγγελμα του κλειδαρά:
• Ο καθένας μπορεί να ονομαστεί κλειδαράς χωρίς ταυ-

τοποίηση.
• Ο καθένας μπορεί να κάνει εμπόριο ως κλειδαράς  χωρίς

προσόντα.
• Ο καθένας μπορεί να διαφημιστεί ως κλειδαράς.
• Ο καθένας μπορεί να εκπαιδευτεί χωρίς καθόλου

έλεγχο.
Με λίγα λόγια η βιομηχανία της κλειδαριάς στην ουσία

ΔΕΝ ρυθμίζεται.
Είτε το πιστεύετε είτε όχι, η βιομηχανία κλειδαριών  και

η άδεια των κλειθροποιών, ρυθμίζεται με αποσπασματικό
τρόπο από την κυβέρνηση.

Αυτό σημαίνει ότι οποιοσδήποτε μπορεί να κάνει εμπό-
ριο ως κλειδαράς ανεξάρτητα από την ικανότητα, το υπό-
βαθρο ή το κίνητρό του.

Ενώ άλλοι τομείς της βιομηχανίας ασφαλείας έχουν
άδεια από την κυβέρνηση (π.χ. προσωπικό θυρών, προ-
σωπικό ασφαλείας τραπεζών ή ακόμη και εταιρείες κλει-
δώματος), η κυβέρνηση θεωρεί ότι δεν υπάρχει ανάγκη
ρύθμισης της αδείας σε αναγνωρισμένους κλειθροποιούς
καθημερινής ενασχόλησης.

Με αυτό τον τρόπο, δεδομένου ότι η βιομηχανία δεν
είναι ρυθμιζόμενη στην Ελλάδα αυτό σημαίνει ότι ο καθέ-
νας μπορεί να πάρει ένα σύνολο εργαλείων και να απο-
καλέσει τον εαυτό του κλειδαρά.

Παρ’ όλα αυτά ο Σ.Α.Ε.Κ. εκτελεί ελέγχους ιστορικού σε
όσους παρακολουθούν τα ετήσια εκπαιδευτικά του σεμι-
νάρια. Όσο για το σχετικό πρόβλημα, από ιδρύσεώς του
ο Σ.Α.Ε.Κ., προσπαθεί με διάφορες ενέργειες να αφυπνί-
σει τους αρμοδίους, αλλά…

Διαμαρτυρία σχετικά με εγκεκριμένο 
κλειδαρά του Σ.Α.Ε.Κ.

Σε μια σπάνια περίπτωση που ένα από τα ελεγμένα και
επιθεωρημένα μέλη μας εκτελέσει ανεπαρκή εργασία, μπο-
ρείτε να υποβάλετε μια καταγγελία, γραπτώς, στον Σ.Α.Ε.Κ.,
ώστε να μπορέσουμε να διερευνήσουμε το παράπονο.

Εννοείται ότι πριν κάνετε οποιοδήποτε παράπονο, έχετε
κάνει εύλογες προσπάθειες να μεσολαβήσετε στο πρό-
βλημα αρχικά με τον εν λόγω κλειδαρά.

Το πιο δημοφιλές παράπονο στον κλάδο είναι συνήθως
το παρακάτω:

Ο κλειδαράς με έχει υπερχρεώσει. Οι τιμές υπερβολι-
κής χρέωσης και κλειδαριάς είναι συνήθως το παράπονο
για το οποίο όπως, “ότι ο κλειδαράς ανέφερε μια τιμή για
μια δουλειά εκ των προτέρων και μετά μου ανέφερε ση-
μαντικά περισσότερο ποσόν μετά την ολοκλήρωση της ερ-
γασίας”.

Εδώ έχουμε να πούμε ότι οι απατεώνες κλειδαράδες
συνήθως αποφεύγουν την αποκάλυψη της τελικής τιμής
πριν από την εργασία και δεν εξηγούν ποιο είναι το κόστος
που καλύπτει πραγματικά την τελική προσφορά.

Μια λέξη προειδοποίησης όμως. Μόνο και μόνο
επειδή ένας κλειδαράς έχει κάνει μια δουλειά για εσάς
γρήγορα, δεν σημαίνει ότι αξίζει λιγότερο από ό, τι ανα-
φέρεται σε τιμή.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Εάν ένας κλειδαράς σας ζητήσει 30 ευρώ για να ανοίξει

μια είσοδο και το κάνει σε λίγα λεπτά, δεν πληρώνετε για
αυτά τα δύο λεπτά.

Πληρώνετε για τα χρόνια που ένας κλειδαράς έχει εκπαι-
δευτεί, αγοράζει εξειδικευμένα εργαλεία και εξοπλισμό,
το όχημα που θα χρησιμοποιήσει για να σας επισκεφθεί,
τις ασφάλειες κ.λπ.. 

Επομένως, εάν έχετε συμφωνήσει εκ των προτέρων μια
τιμή, απλώς και μόνο επειδή έχει κάνει τη δουλειά του πιο
γρήγορα από ό, τι νομίζατε, δεν υπάρχει λόγος να αμφι-
σβητήσετε το λογικό ποσό που χρεώνεστε.

Τελικές σκέψεις
Χωρίς αμφιβολία, υπάρχουν πολλές καταστάσεις όπου θα

χρειαστείτε τις υπηρεσίες ενός επαγγελματία κλειδαρά. Βε-
βαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει έναν αξιόπιστο και εξειδικευ-
μένο κλειδαρά που θα είναι πάντα διαθέσιμος, όποτε τον
χρειάζεστε. Τέτοιοι είναι πάντα τα μέλη του Σ.Α.Ε.Κ.. 

Σταύρος Μανδενάκης
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Μερικές από τις πρώτες ενδείξεις κλειδαριάς βρέθηκαν

στην αρχαία Αίγυπτο όταν δημιουργήθηκαν κλειδαριές
για την προστασία των μεγάλων τάφων στην πυραμίδα
της Γκίζας το 2500 π.Χ.. Άλλοι αρχαιολόγοι έχουν βρει με-
γάλες, ξύλινες κλειδαριές που χρονολογούνται γύρω στο
4000 π.Χ. κοντά στη Νινευή. Παραδόξως, οι αρχαίες κλει-
δαριές μοιάζουν με αυτές που χρησιμοποιούμε ακόμα
και σήμερα. (Τούτο οφείλεται στην οξυδέρκεια του Linus
Yale junior.)  

Σύμφωνα με  μια παγκόσμια εταιρεία έρευνας αγοράς
και πληροφοριών, το επάγγελμα του κλειδαρά είναι μια
σταθερή και αναπτυσσόμενη βιομηχανία στην οικονομία
των αναπτυσσόμενων χωρών. Είτε αναζητάτε ασφάλεια
στο σπίτι, προστασία των επιχειρήσεων, ασφαλείς υπη-
ρεσίες, εργασία αυτόματης κλειδαριάς, ασφάλεια χρη-
ματοκιβωτίων, κλείδωμα αυτοκινήτων ή άλλες υπηρεσίες
κλειδαρά, οι περισσότεροι επαγγελματίες είναι εκπαι-
δευμένοι και διαθέσιμοι για βοήθεια.

Αν εξερευνάτε μόνοι σας τα επαγγέλματα, σκεφτείτε
να μελετήσετε το εμπόριο ή να μάθετε περισσότερα ως
μαθητευόμενος σε έναν γνωστό κλειδαρά. Η ασφάλεια
θα είναι πάντα ένας τομέας όπου απαιτούνται υπηρεσίες
και η εκμάθηση αυτού του κλάδου μπορεί να οδηγήσει
σε μια ικανοποιητική καριέρα. (Ο Σ.Α.Ε.Κ. είναι αρωγός
σε αυτή την προσπάθεια με τα πανελλήνια συνέδρια που
διοργανώνει.)

Πολλές χώρες δεν ρυθμίζουν καθόλου τις υποχρεώ-

σεις του κλειδαρά, πράγμα που σημαίνει ότι συχνά δεν
υπάρχουν κυβερνητικά πρότυπα ή κανονισμοί που πρέ-
πει να ακολουθούνται. Για παράδειγμα στις Ηνωμένες
Πολιτείες, μόνο 15 πολιτείες απαιτούν άδεια για να γί-
νουν κλειδαράδες.

Τι σημαίνει αυτό για εσάς ως καταναλωτής; Για να προ-
στατευτείτε και να διασφαλίσετε ότι χρησιμοποιείτε έναν
αξιόπιστο κλειδαρά, μπορείτε να ελέγξετε μερικά στοιχεία.
Πρώτον, εάν τυχαίνει να ζείτε σε μια κατάσταση όπου
απαιτούνται άδειες, μπορείτε να ζητήσετε να δείτε την
άδεια του κλειδαρά. Εάν όχι, μπορείτε να ρωτήσετε εάν η
εταιρεία που πιθανόν ανήκει ο κλειδαράς έχει ολοκληρώ-
σει επαγγελματικές πιστοποιήσεις ή άλλη επαλήθευση
τρίτων από τις υπηρεσίες της. Τουλάχιστον, μπορείτε να
ελέγξετε αναφορές από άλλους πελάτες σχετικά με την
ποιότητα των υπηρεσιών που έλαβαν. Για την Ελλάδα
πάντα να ζητάτε την άδεια από τον Σ.Α.Ε.Κ..

Δεδομένου ότι οι κλειδαράδες έχουν συχνά πρόσβαση
στο σπίτι σας και στα πιο πολύτιμα αντικείμενα, θέλετε
να χρησιμοποιήσετε έναν αξιόπιστο, αποδεδειγμένο
επαγγελματία που θα σας βοηθήσει να εγκαταστήσετε
και να συντηρήσετε τις κλειδαριές σας, όπως οι δικοί μας
του Σ.Α.Ε.Κ.. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες σχε-
τικά με τους κλειδαράδες μας, καλέστε μας εδώ στο
2103300006, ή επικοινωνήστε μαζί μας στο διαδίκτυο.

Επικοινωνήστε με τους ειδικούς!
Σταύρος Μανδενάκης

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΛΕΙΘΡΟΠΟΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

Καλωσορίζουμε 
τα νέα μας μέλη: 

Παρά την πανδημία εντάξαμε
στην οικογένεια του Σ.Α.Ε.Κ.

δύο νέα μέλη και 
ένα παλαιότερο.

Χαιρετίζουμε τα νέα μέλη 
του Σ.Α.Ε.Κ.:

Emiljano Sherri & 
Βλάχο Νικόλαο

Χαιρετίζουμε το παλαιό 
μέλος του Σ.Α.Ε.Κ.:

Θωμά Θωμά 

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 09:00-15:00 στο 210 3300006.

32.721 π.Χ.
Το πρώτο
σύστημα
acceess 
control.



KABA MAS T 52 Ηλεκτρονικός κλειδάριθμος
Ένας πολύ αξιόλογος ηλεκτρονικός κλει-

δάριθμος που αξίζει να εστιάσουμε και να
τον γνωρίσουμε καλύτερα είναι ο αυτο-
τροφοδοτούμενος KABA MAS T 52.

Η καινοτομία του συγκεκριμένου μηχα-
νισμού είναι ότι δεν φέρει μπαταριοθήκη
και ξηρά στοιχεία (μπαταρίες).

Η αυτοτροφοδοσία του γίνεται ως
εξής: στο εμπρόσθιο μέρος υπάρχει ένα
στροφείο το οποίο αν το περιστρέψουμε
δεξιά και αριστερά μερικές φορές, μέσω
ενός μοτέρ τύπου "μανιατο", αποθηκεύει
τόση ενέργεια όση χρειάζεται για να
ανοίξει ο κλειδάριθμος, εφόσον βέβαια πρώτα έχουμε σχηματίσει στο πληκτρολόγιο τον σωστό κωδικό.

Τον συναντούμε συχνά σε ακριβά κότερα, που εκεί η χρήση μπαταριών δεν προσφέρεται λόγω της γρήγορης αλλοί-
ωσης από την υγρασία της θάλασσας.

Λόγω του υψηλού κόστους σε σχέση με άλλους κώδικες της αγοράς, θα τον συναντήσουμε επίσης  σε πολύ καλής
ποιότητας χρηματοκιβώτια.

Διαθέτει και χρονοκαθυστέρηση, αλλά ο κατασκευαστής συνιστά μόνιμη τροφοδοσία τάσης. Σε αυτή την περίπτωση
χρησιμοποιούμε το έτοιμο καλώδιο σε αναμονή, που υπάρχει αν χρειαστεί, πάνω στο σώμα.

Η διάρρηξή του δεν είναι εύκολη υπόθεση, ειδικά αν είναι πίσω από ένα στιβαρό στηθαίο,  μπορούμε να εφαρμόσουμε
τον τεχνικό τρόπο με ακρίβεια και σωστά εργαλεία ή τον καταστροφικό με σπάσιμο της γλώσσας.

Όταν καταφέρουμε να οργανώσουμε το επόμενο συνέδριο μας, θα έχουμε σε δοκίμιο έναν  KABA MAS T 52, ώστε να
μπορούμε να τον περιεργαστούμε από κοντά.

Ιατρού Δημήτρης
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ΔΟΜΗ & ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΧΡΗΜ/ΤΙΟΥ GRADEV (5)
Όλες οι πληροφορίες που σας μεταφέρουμε είναι από προσωπικές εμπειρίες, γιατί όπως όλοι γνωρίζουμε δεν υπάρχει έτοιμη

βιβλιογραφία κατασκευής χρηματοκιβωτίων. Επίσης, κανένα εργοστάσιο δεν ανακοινώνει ή δημοσιεύει την τεχνολογία, τα μυ-
στικά και τη φιλοσοφία που διαθέτει.

Καταφέραμε να ανοίξουμε ένα χρηματοκιβώτιο υψηλού βαθμού ασφαλείας το Burg Wachter Royal Grade V. (5)
Χρειάστηκαν 8 ώρες συνεχούς μαγνητικής διάτρησης για να γίνουν δύο οπές και να φτάσουμε να απενεργοποιήσουμε τους

δύο ηλεκτρονικούς κλειδάριθμους SELO BR.
Το πολύ μεγάλο σε πάχος στηθαίο διαθέτει περίπου 10 επάλληλες στρώσεις ισχυρού μαγγανιούχου χάλυβα, σκληρού τσι-

μεντοκονιάματος με σμύριδα (κορούνδιο) και πλάκες αλουμινίου. Η τελευταία πλάκα μαγγανίου πριν τους κώδικες είχε μία
αδαμαντοεπικάλυψη, θα έλεγα, με ιδιαίτερη σκληρότητα.

Όλα αυτά τα υλικά συνθέτουν ένα σχεδόν αδιαπέραστο στηθαίο από εργαλεία θερμικής και μηχανικής δράσης. 
Μπροστά από κάθε κώδικα, στα επίμαχα σημεία διάρρη-

ξης, οι κατασκευαστές περνούν δύο ψηλά συρματόσχοινα
των μηχανισμών Relocking. 

Τα τρυπάνια μας έπρεπε να περάσουν ξυστά για να μην
τα κόψουν και να φέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Επί-
σης, ο σχεδιασμός του μηχανισμού δεν είναι μόνο για να
κρατά μακριά κλέφτες και διαρρήκτες, αλλά και τεχνικούς
χρηματοκιβωτίων. 

Όλη η ανωτέρω τεχνολογία δικαιολογείται από την πιστο-
ποίηση και το επίπεδο ασφάλειας GRADE V  (5).

Για να φθάσουμε στην τελική διάνοιξη, χρειάσθηκε συλ-
λογή πληροφοριών, πολύ μελέτη, μαγνητικό δράπανο βα-
ρέως τύπου, οπτικά μέσα (βιντεοσκόπιο) και από ζημιά,
πλήθος  κατεστραμμένων τρυπανιών. 

Ιατρού Δημήτρης
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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.)

Προς επικαιροποίηση του Επαγγελματικού Περιγράμματος
Η ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη του επαγγέλματος του

κλειθροποιού με προϊόντα νέας τεχνολογίας ηλεκτρομηχα-
νικής κλειδαριάς, ηλεκτροπύρροι, ηλεκτρομαγνητικές κλει-
δαριές αυτόματου κλειδώματος, ηλεκτρονικά κλειδιά και
άλλα, δεν θα μπορούσαν να περάσουν απαρατήρητα από το
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.

Μετά από ανταλλαγή απόψεων για τις ελλείψεις που
υπάρχουν στο επαγγελματικό περίγραμμα, κρίθηκε ανα-
γκαίο να επανεξετάσουμε το επαγγελματικό περίγραμμα,
προκειμένου να εμπλουτιστεί με νέες γνώσεις και να ενη-
μερωθούν τα μέλη ΣΑΕΚ, ΣΑΚΔΕΠ, ΣΑΕΚΒΕ και μέλη ΚΛΕΙΔΙ,
ώστε μετά την προσθήκη να ξεκινήσει η ενημέρωση από το
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.

Η επικαιροποίηση του επαγγελματικού περιγράμματος θα
συμπεριλαμβάνει περαιτέρω ενημέρωση προς τα παλαιά
μέλη και ολοκληρωμένη ενημέρωση σε νέα εγγραφέντα μέλη

σε όλη την Ελλάδα, κατόπιν οργανωμένου προγραμματισμού.
Το επαγγελματικό περίγραμμα θα αποτελέσει ισχυρό όπλο

της πολιτείας για την αδειοδότηση του επαγγέλματος. Σε αυτή
την κατεύθυνση εξέφρασαν την επιθυμία να βοηθήσουν με
όποιες δυνατότητες υπάρχουν και να συνεργαστούν με το ΔΣ
του ΣΑΕΚ τόσο ο κ. Λιντζέρης Πάρις, όσο και ο Πρόεδρος της
ΓΣΕΒΕΕ κ. Γ. Καββαθάς. 

Είναι υποχρέωση όλων όσων ασχοληθήκαμε με τα κοινά
του ΣΑΕΚ, να συσπειρωθούμε γύρω από ΓΣΕΒΕΕ - ΙΜΕ -
ΟΜΜΕΑ - ΣΑΕΚ και να δώσουμε την αξία που πρέπει στο
επάγγελμα.

Η δε πολιτεία, στο πλαίσιο που της αναλογεί, να θεσπίσει
δίκαιους και δημοκρατικούς νόμους, ώστε να αδειοδοτεί -
ελέγχει το επάγγελμα εις όφελος του τελικού καταναλωτή και
του Έλληνα φορολογούμενου.

Μ. Δ.

COVID 19 - Τέταρτο κύμα πανδημίας - 
Φρένο στην οικονομία!!!

Συνέχεια από σελ. 1

Οι ροές στα νοσοκομεία αυξάνονται και γεμίζουν τα
κρεβάτια. Δύσκολο και αυτό το καλοκαίρι με τη μετάλ-
λαξη ΔΕΛΤΑ του ιού. 

Η αισιοδοξία εναλλάσσεται πάλι με την απαισιοδοξία.
Η οικονομία θα περάσει τριγμούς, καθώς η επιστροφή
στην κανονικότητα αναβάλλεται για το 2022. 

Είναι θέμα ημερών κατά την εκτίμηση της επιστημονι-
κής κοινότητας, η μετάλλαξη ΔΕΛΤΑ να κυριαρχήσει στη
χώρα μας με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους έχοντες υπο-
κείμενο νόσημα και όχι μόνον.

Παντού τα ίδια συμβαίνουν. Σε όλες τις κοινωνίες υπάρ-
χει ένα σημαντικό ποσοστό 30-35% από άτομα με φοβίες,
μη ακριβή υγειονομική ενημέρωση και μη δυνατότητα να
αντιληφθούν την κρισιμότητα της κατάστασης. 

Στην αντίδραση δεν πρέπει να λειτουργεί η πολιτεία
με αντίδραση, αλλά μόνον με πειθώ.

Πράγματι το τείχος ανοσίας κινδυνεύει να πέσει και δεν
είναι αστείο. Εμβολιασμένοι και μη, είμαστε αντιμέτωποι
με την μετάλλαξη του ιού ΔΕΛΤΑ.

Αυτή τη φορά δεν υπάρχει περιθώριο για γενικό lock-
down το οποίο θα τιμωρούσε και τους εμβολιασμένους.

Οι αντοχές της οικονομίας μειώνονται. Η ζημιά του
κράτους (δανεισμός από Ευρώπη) είναι τεράστια. Το
κράτος εισπράττει λίγα και δαπανά τεράστια ποσά για
να λειτουργήσουν οικονομία – κοινωνία – υπηρεσίες και
επιχειρήσεις.

Και όλα αυτά είναι νέα δάνεια που διογκώνουν το
χρέος και το έχουν φτάσει στο 215% του ΑΕΠ. Από τον
Σεπτέμβριο, το θηρίο του COVID με τις μεταλλάξεις θα
μας έχει και άλλες εκπλήξεις. Η ελληνική οικονομία δεν
έχει απεριόριστες δυνατότητες!

Η πολιτεία θα πρέπει να αναλογιστεί την ευθύνη της για
την υγεία των μαθητών, των εκπαιδευτικών, των υγειονο-
μικών, αλλά και οι επαγγελματίες οφείλουν να είναι προ-
σεκτικοί, διότι ο ιός μεταδίδεται 8-10 φορές γρηγορότερα.

Ο θεός να βάλει το χέρι του, διότι καλή είναι η βιομη-
χανία του τουρισμού, αλλά όταν οι επισκέπτες δεν έχουν
συναίσθηση της ατομικής και της συλλογικής ευθύνης,
σκορπίζουν απερίσκεπτα τη μετάλλαξη.

Με όλα αυτά μόνο ανέμελο δεν θα είναι το καλοκαίρι
που διανύουμε και καλό είναι να προετοιμαζόμαστε
μήπως έρθουν και χειρότερα στην δημόσια υγεία και στα
οικονομικά μας. 

Μαρίνος Δημήτρης




