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

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ 2022-
ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2023 -

ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ 
ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ 

Μια απρόσμενη απάντηση έλαβε
το Δ.Σ. του Σ.Α.Ε.Κ. από τον Συντο-
νιστή διευθυντή του Σταδίου Ειρή-
νης & Φιλίας.
Μας γνωστοποίησε με έγγραφο της
27ης Οκτωβρίου 2022 ότι δε δύνα-
ται να μας παραχωρήσει το χώρο
που είχαμε αιτηθεί, διότι δημιουρ-
γήθηκε συμβατική υποχρέωση
μέχρι το 2024 με το Πανεπιστήμιο
Πειραιά. 
Αντί αυτού, πρότεινε να μισθώ-
σουμε ένα διαφορετικό χώρο,
αυτόν του περιστυλίου της κεντρι-
κής σάλας, ο οποίος όμως δεν διέ-
θετε χώρους αίθουσας για
μαθήματα.
Το νέο Δ.Σ. θα αποφασίσει για τις
δυσκολίες που προκύπτουν από τη
μίσθωση της κεντρικής ΣΑΛΑΣ.

Από το Διοικητικό Συμβούλιο

Γενική Συνέλευση Σ.Α.Ε.Κ. Σελ.2

Εκλογές Σ.Α.Ε.Κ. για Δ.Σ. & ΟΜΜΕΑ: Σελ. 3

Διαδικτυακά Σεμινάρια: Σελ. 6

Το Δ.Σ. του Σ.Α.Ε.Κ. 
σας εύχεται Καλές 
Γιορτές με Υγεία.
Η Νέα Χρονιά να 
φέρει σε όλους 
επαγγελματική 

πρόοδο, προσωπική 
και οικογενειακή 

ευημερία!



Την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε
μετά από δύο έτη η Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ανα-
γνωρισμένων Επαγγελματιών Κλειθροποιών στην οποία και
συζητήθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης
καθώς και ο απολογισμός δράσης του απερχόμενου Δ.Σ..
Αγαπητοί συνάδελφοι, τα δυόμισι χρόνια που διανύσαμε η
κοινωνία δοκιμάστηκε από την πανδημία και τη φτωχοποί-
ηση. Το συνδικαλιστικό κίνημα χτυπήθηκε εκτός από τον
Covid-19 και από την έλλειψη ενδιαφέροντος για τη στή-
ριξη των ευάλωτων ομάδων. Εμείς το ΔΣ του ΣΑΕΚ κάναμε
ό,τι μπορούσαμε καλύτερο για την επικοινωνία, αλλά και
για τη συλλογή δικών σας προτάσεων για να μεταφερθούν
μέσω και της ΟΜΜΕΑ προς τους θεσμικούς φορείς. Σήμερα
εκπροσωπώντας το ΔΣ θα σας αναφέρω ποιες ενέργειες
κάναμε, ώστε να κρατήσουμε ζωντανό τον πυρήνα των
μελών του ΣΑΕΚ. 
Συνάντηση με τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας του Δήμου
Αθηναίων κ. Αβραμίδη Νικόλαο (25/5/21)
Συνάντηση με τον Επόπτη Ελέγχου του Δήμου Αθηναίων
(31/5/21) για θέματα ασφάλειας πολίτη, τρόποι αποφυγής
διάδοσης covid-19.
Συνάντηση με τον Αντιπεριφερειάρχη Αττικής κ. Δημό-
πουλο Γεώργιο (1/6/21) για θέματα ασφάλειας πολίτη,
τρόποι αποφυγής διάδοσης covid-19. 
Συνάντηση με τον Πρόεδρο του ΕΕΑ κ. Χατζηθεοδοσίου
(17/6/21)
Συνάντηση με τον κ. Λιντζέρη, ΚΕΚ-ΓΣΕΒΕΕ (29/6/21) για την
επικαιροποίηση του Επαγγελματικού Περιγράμματος
Συνάντηση με τον Πρόεδρο της ΓΣΕΒΕΕ κ. Καββαθά
(1/7/21) 
Παραλαβή Η/Υ από ΕΕΑ (12/7/21)
ΓΑΔΑ- κατάθεση μήνυσης για τηλεφωνική απάτη
(11/10/21)
Συμμετοχή ΣΑΕΚ σε τηλεδιάσκεψη του ΕΕΑ (13/10/21)
Γεύμα εργασίας με ΕΕΑ (25/10/21) στο οποίο συμμετείχαν
ο κ. Μαρίνος & ο κ. Κοντός
Συμμετοχή στην εκδήλωση του ΕΕΑ για τα βραβεία βιωσι-
μότητας επιχειρήσεων (11/11/21)
Συμμετοχή ΣΑΕΚ σε τηλεδιάσκεψη ΕΕΑ με προέδρους σω-

ματείων και ομοσπονδιών (15/2/22) 
Συμμετοχή ΣΑΕΚ σε τηλεδιάσκεψη ΕΕΑ με υπ. Οικονομικών
κ. Σταϊκούρα και με προέδρους σωματείων και ομοσπον-
διών (9/3/22)
Συμμετοχή ΣΑΕΚ σε τηλεδιάσκεψη του ΕΕΑ με Αδ. Γεωρ-
γιάδη, Αλέξη Χαρίτση και Μιχάλη Κατρίνη ‘’Η κατάσταση
της ελληνικής οικονομίας και οι προοπτικές του επιχειρείν’’
(6/4/22)
11 & 13/4/22     ΣΑΕΚ – Διαδικτυακά μαθήματα – CISA συ-

στήματα Master
Συνάντηση ΓΣΕΒΕΕ με ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ για επαναξιολόγηση
επαγγελματικού περιγράμματος (11/7/2022)
Συνάντηση – συνέντευξη κ. Μαρίνου και κ. Λαζάρου με κ.
Λιντζέρη ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για ΕΠ (21/7/2022)
19-9-2022 διαδικτυακό μάθημα CISA για μπάρες πανικού
21-9-2022 διαδικτυακό μάθημα Σωτηρόπουλος – my
keyspro
Συνάντηση ΕΕΑ- Σκρέκας (Υπ. Περιβάλλοντος). Συμμετείχε ο
κ. Μαρίνος (28/9/2022)
Συμμετοχή ΣΑΕΚ σε τηλεδιάσκεψη του ΕΕΑ με προέδρους
σωματείων και ομοσπονδιών (3/10/2022)
ΓΣ ΣΑΚΔΕΠ. Τον ΣΑΕΚ εκπροσώπησαν ο κ. Μαρίνος και ο κ.
Μπύρτας (9/10/2022)
17/10/2022 επιστολή προς ΕΕΑ για Δημιουργία Μητρώου
Κλειθροποιών

Μαρίνος Δημήτρης

LOCKSMITHS NEWS2
Γενική Συνέλευση Σ.Α.Ε.Κ.

ΈΡΕΥΝΑ ΙΜΕΓΣΕΒΕΕ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ, 

ΜΕΙΩΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
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ΕΚΛΟΓΕΣ Σ.Α.Ε.Κ.

Έλαβαν ψήφους για ΣΑΕΚ:

Μαρίνος Δημήτριος 26
Γούσης Σπυρίδων 15
Λαζάρου Κωνσταντίνος 14
Μπύρτας Ευάγγελος 13
Αράπης Στέφανος 12
Μπίφσας Αντώνιος 8
Θεοφανάκης Αντώνιος 6

Αναπληρωματικοί: 
Κατσάρας Φώτης 6
Θωμάς Θωμάς 5
Παπαδημητρίου Ευάγγελος 5
Μιχαλάτος Γαβριήλ 4

Έλαβαν ψήφους 
για την ΟΜΜΕΑ:

Μαρίνος Δημήτριος 37
Αράπης Στέφανος 27
Γούσης Σπυρίδων 24
Παπαδημητρίου Ευάγγελος    22

Θεοφανάκης Αντώνιος               11
Θωμάς θωμάς                                9

Την 5η Δεκεμβρίου 2022 συγκρο-
τήθηκε σε Σώμα το νέο Δ.Σ. από
το οποίο προέκυψε η εξής σύν-
θεση:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αράπης Στέφανος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπύρτας Ευάγ-
γελος
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Λαζάρου
Κωνσταντίνος
ΤΑΜΙΑΣ: Γούσης Σπυρίδων
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕ-
ΣΕΩΝ: Κατσάρας Φώτης
ΜΕΛΟΣ: Μπίφσας Αντώνιος
ΜΕΛΟΣ: Θεοφανάκης Αντώνιος

Αναπληρωματικοί κατά σειρά
πλειοψηφίας είναι οι παρακάτω: 
1.Θωμάς Θωμάς
2.Μιχαλάτος Γαβριήλ

3.Παπαδημητρίου Ευάγγελος

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1.Κοντός Ζήσιμος
2.Παναγιωτόπουλος Βασίλειος
3.Ιατρού Δημήτριος

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΜΕΑ:

1.Μαρίνος Δημήτριος
2.Αράπης Στέφανος
3.Γούσης Σπυρίδων
4.Παπαδημητρίου Ευάγγελος
5.Θεοφανάκης Αντώνιος
6.Θωμάς Θωμάς

Ευχόμαστε σε όλους 
καλή θητεία!

Ο Πρόεδρος  Ο Γεν. Γραμματέας
Αράπης                        Λαζάρου 

Στέφανος                 Κωνσταντίνος

Οι εκλογές διεξήχθησαν την 28η Νοεμβρίου 2022. 
Σύνολο ψηφισάντων 40.

Κλειδαράς κλήθηκε από πελάτη του, του οποίου
πρόσφατα είχε αλλάξει κλειδαριά στο σπίτι του,
λέγοντάς του ότι η κλειδαριά δεν δουλεύει σωστά
και ότι ξεκλειδώνει, αλλά δεν ανοίγει. 
Στην ερώτηση του κλειδαρά εάν κολλάει η γλώσσα,
ο πελάτης απάντησε αρνητικά και του ανέφερε ότι
κολλάει η ασφάλεια από μέσα. Τότε ο κλειδαράς,
γνωρίζοντας την αξιοπιστία τόσο του προϊόντος
όσο και της εργασίας του, ρωτά τον πελάτη αν βρί-
σκεται κάποιος εντός της οικίας. 
Ο πελάτης απαντά αρνητικά. Τότε ο κλειδαράς
υποψιασμένος για το τι μπορεί να συμβαίνει, πα-
ροτρύνει τον πελάτη και τονίζοντάς του πολλές
φορές να απομακρυνθεί γρήγορα και να καλέσει
την αστυνομία γιατί μπορεί να είναι κάποιος μέσα. 
Ο πελάτης ρωτά τον κλειδαρά πως γνωρίζει κάτι τέ-
τοιο, ενώ ο ίδιος είχε δει πριν λίγο μέσω εφαρμο-

γής του κινητού του τι γινόταν μέσα στο σπίτι του.
Ο κλειδαράς του απαντά ότι δεν θα μπορούσε να
συμβαίνει κάτι άλλο, αφού η κλειδαριά ξεκλείδωνε
κανονικά. 
Πράγματι, ο πελάτης αργότερα ανοίγοντας την
πόρτα (όσο κενό αφήνει η εσωτερική ασφάλεια)
βλέπει το σπίτι του αναστατωμένο και τους διαρ-
ρήκτες να φεύγουν από το παράθυρο του μπαλκο-
νιού, από όπου και είχαν μπει. 
Το συμπέρασμα από όλο αυτό είναι ότι οι κλειδα-
ράδες συχνά αντιμετωπίζονται με καχυποψία από
τους καταναλωτές, ασχέτως αν είναι καλοί στη
δουλειά τους. Στην προκειμένη περίπτωση όμως, ο
πελάτης στάθηκε τυχερός και προστατεύθηκε από
τον κλειδαρά και έτσι δεν διέτρεξε κανένα κίνδυνο
η ζωή του. 

Μ.Δ.

Αληθινό περιστατικό
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ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ!!!

Κάτι περίεργο συνέβη εδώ αλλά θα προσπαθήσουμε να βρούμε
την άκρη! Το περιστατικό συνέβη σε δημόσια υπηρεσία της Δυτικής
Αττικής. Οι υπάλληλοι, μόλις άνοιξαν το πρωί τα γραφεία, διαπίστω-
σαν διάρρηξη! 

Όλα άνω κάτω και το μεγάλο χρηματοκιβώτιο ανοιχτό!
Να συμπληρώσουμε ότι την βασική ψηφιακή κλειδαριά SECU-

SELO A, μας είπαν ότι την είχαν μόνιμα ανοιχτή λόγω βλάβης και το
κλειδί της κλειδαριάς CAWI στο συρτάρι του διπλανού γραφείου. Οι
διαρρήκτες, εφόσον εύκολα βρήκαν το κλειδί στο συρτάρι, το άνοι-
ξαν σαν κύριοι,  εντός του κιβωτίου βρήκαν μόνο χαρτική ύλη και
σφραγίδες και έτσι αποχώρησαν αφήνοντας και το κλειδί πάνω στην
κλειδαριά.

Οι υπάλληλοι, το επόμενο πρωί εφόσον τακτοποίησαν τα πράγ-
ματα στα ράφια του κιβωτίου, κλείνουν την πόρτα και το κλειδώ-
νουν. Αυτό ήταν! Η πόρτα σφράγισε και δεν ξανάνοιξε! Τώρα πρέπει
να ανοίξουμε ένα  κιβώτιο Αυστριακής κατασκευής, εργοστασίου
WERTHEIM, ύψος 1.90...σκέτο φρούριο! 

Όταν τελικά καταφέραμε να το ανοίξουμε, μετά από αρκετές ώρες
και πολύ άγχος, βρήκαμε και τους δύο μηχανισμούς relocking καρ-
φωμένους. Αυτός ήταν και ο γρίφος "πώς έγινε αυτό;". Το πιο πι-
θανό σενάριο που σκεφτήκαμε, χωρίς να είμαστε απόλυτα σίγουροι, είναι ότι έγινε κάπως έτσι: ο διαρρήκτης, εφόσον
βρήκε το κλειδί του κιβωτίου αλλά τίποτα σημαντικό μέσα, αναφώνησε "γαμώ την ατυχία μου!" και σπρώχνοντας την
πόρτα με μεγάλη δύναμη προς το κλείσιμο, από τον έντονο κραδασμό, που δημιουργήθηκε  κάρφωσαν τα relocking!

Αυτό το μπλοκάρισμα τεχνικά γίνεται, με δυνατό χτύπημα της πόρτας , γιατί στο παρελθόν μας έχει ξανασυμβεί. 
Επίσης ένα  μεγάλο λάθος των υπαλλήλων ήταν ότι δεν δοκίμασαν μετά την διάρρηξη, την λειτουργία του μηχανι-

σμού, με την πόρτα ανοιχτή!
Αυτά τα ευτράπελα συμβαίνουν μόνο στις δημόσιες υπηρεσίες..!

Ιατρού Δημήτρης

Οι κλέφτες ή οι υπάλληλοι ευθύνονται;

Λάβαμε αποδεικτικά κακής τεχνικής αντιμετώπισης από
συνάδελφο του ΣΑΚΔΕΠ Θεόδωρο Λάζαρη. «Συνάδελφος»
ΕΚΤΟΣ ΣΑΚΔΕΠ με κατάστημα Τακούνι-Κλειδί, κλήθηκε να
ανοίξει μια πόρτα με ιδιαίτερη αισθητική, αλλά με απλή
κλειδαριά κυλίνδρου. Αφού χρησιμοποίησε μεθόδους
όπου δεν έχουν σχέση με το επάγγελμα, ενημέρωσε τον
τελικό καταναλωτή ότι η πόρτα δεν ανοίγει. Ο ιδιοκτήτης
αποφάσισε μετά να βρει κάποιον έμπειρο για να μην χα-
λάσει περαιτέρω η πόρτα. Κάλεσε τον αξιόπιστο συνά-
δελφο όπου με δύο κινήσεις άνοιξε την πόρτα. Ο
ιδιοκτήτης εξερράγη και ήθελε να κάνει μήνυση στον «συ-
νάδελφο» που προσπάθησε να μιμηθεί τον τεχνίτη κλει-
θροποιό. Η στήλη δεν έμαθε αν προχώρησε η μήνυση για
φθορά ξένης περιουσίας και έλλειψης τεχνογνωσίας. Το
σίγουρο είναι ότι το θράσος περισσεύει και ταλαιπωρούν
το καταναλωτικό κοινό κάποιες φορές. 

Καλωσορίζουμε το νέο μας μέλος 
Χαιρετίζουμε το νέο μέλος του ΚΛΕΙ. ΔΙ.:Ξυδάκη Ευάγγελο

Φωτό: Θεόδωρος Λάζαρης
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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
09:00-15:00 στο 210 3300006.

Τα μέλη του Σ.Α.Ε.Κ. διατηρούν μια καθιερω-
μένη σχέση με τους προμηθευτές τους. Αυτή η
ανοικτή ροή επικοινωνίας επέτρεψε την ανάπτυξη
και τη βελτίωση των επαγγελματικών μας προϊόν-
των.
Η σχέση είναι ζωτικής σημασίας για το σχεδιασμό
και την ανάπτυξη νέων προϊόντων, κάτι που είναι
απαραίτητο καθώς οι ανάγκες και οι προσδοκίες
στον κλάδο αλλάζουν συνεχώς. Έτσι αυτοί οι μεγα-
λύτεροι διανομείς της Ευρώπης, βοηθούν, ώστε να
είναι στα δικά μας χέρια  να καινοτομήσουμε και
να διευρύνουμε τις διαθέσιμες προμήθειες, σε
προϊόντα και τεχνολογία που διατίθενται στην
αγορά.
Χωρίς αυτή τη σχέση με τους προμηθευτές, θα
ήταν αδύνατο να βελτιωθεί προς το καλύτερο ο
κλάδος, εξασφαλίζοντας μια εξαιρετική υπηρεσία
για τον τελικό χρήστη.

Διατηρώντας τα πρότυπα υψηλά, οι κλειδαράδες
αυτοκινήτων (π.χ.) μπορούν να διατηρήσουν το κό-

στος τους στο ελάχιστο και να διατηρήσουν την
πάντα τόσο σημαντική φήμη τους υψηλή.
Ο τελικός χρήστης επωφελείται σε μεγάλο βαθμό
από αυτό, καθώς τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που
τους παρέχονται είναι εγγυημένα και ανώτερα από
τους εκτός Σ.Α.Ε.Κ. «συναδέλφους». 

Το σωματείο μας μπορεί να βοηθήσει να χτιστεί
μια θετική φήμη αξιοπιστίας, καθώς διασφαλί-
ζουμε ένα σταθερό επίπεδο ποιοτικών προϊόντων
και υπηρεσιών. Αφήνει άνετα να γίνεται κράτηση
και να ολοκληρώνονται οι εργασίες γνωρίζοντας
ότι μπορεί, ο καθένας να εμπιστευτεί ότι δεν θα
βρει ελαττωματικά προϊόντα. Το έχουμε κάνει ήδη
αυτό για σένα, αγαπητέ πελάτη.
Μπορούμε να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη των
καταναλωτών και την εμπιστοσύνη στην επιχεί-
ρησή μας, επειδή μας βοηθά να ανταγωνιστούμε
με άλλους στην ίδια αγορά.

Σταύρος Μανδενάκης

Η σχέση μας με τους προμηθευτές μας!
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ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ: Δ.Σ. ΣΑΕΚ
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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΛΕΙΘΡΟΠΟΙΩΝ
(Σ.Α.Ε.Κ.)

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.
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Για άλλη μια φορά στο πλαίσιο της συνεχούς επιμόρφω-
σης των μελών του Σ.Α.Ε.Κ. και του ΚΛΕΙ. ΔΙ., πραγματο-
ποιήθηκαν με επιτυχία δύο ακόμα διαδικτυακά
σεμινάρια. Το πρώτο σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε
στις 19 Σεπτεμβρίου, παρουσιάστηκε από τον αντιπρό-

σωπο της εταιρείας CISA κ. Παπαϊωάννου και αφορούσε
τις μπάρες πανικού και τους μηχανισμούς επαναφοράς
θυρών, ενώ το δεύτερο σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε
στις 21 Σεπτεμβρίου, παρουσιάστηκε από την εταιρεία
Αφοί Σωτηρόπουλοι & Υιός και αφορούσε το ηλεκτρονικό
πρόγραμμα MYKEYSPRO. 
Τα σεμινάρια παρακολούθησαν μέλη τόσο από την Αττική,
όσο και από την υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελ-
λάδα, καθώς μέλη και από τα Σωματεία των κλειθροποιών
της Πελοποννήσου και της Βόρειας Ελλάδας. Πιο συγκε-
κριμένα, στις 19 Σεπτεμβρίου έγινε αναφορά στα είδη των
θυρών, στα χαρακτηριστικά τους, αλλά και στα προβλή-
ματα που αφορούν την τοποθέτηση, τη ρύθμιση και τη
συντήρηση αυτών. Στη συνέχεια, έγινε λόγος για την ευ-
ρωπαϊκή νομοθεσία που καθορίζει τις απαιτήσεις των συ-
σκευών εξόδου πανικού και πυρασφάλειας, όπου
επισημάνθηκαν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των
εγκεκριμένων συσκευών. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην
πιστοποίηση, στους κανονισμούς εγκατάστασης, στη συν-
τήρηση και στην πιστοποίηση συντήρησης των θυρών
αυτών και τέλος ακολούθησαν κάποια βίντεο σχετικά με

τα υλικά, και την τοποθέτηση των θυρών και των μηχανι-
σμών τους. Στις 21 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε άλλο
ένα σεμινάριο όπου παρουσιάστηκε από την εταιρεία
Αφοί Σωτηρόπουλοι & Υιός το ηλεκτρονικό πρόγραμμα
MYKEYSProτης εταιρείας SILCA. Πραγματοποιήθηκε μια
συνοπτική παρουσίαση της εφαρμογής αυτής, με ιδιαί-
τερη εστίαση στις λεπτομέρειες χρήσης της. Οι συμμετέ-
χοντες ενημερώθηκαν τόσο για τον τρόπο λειτουργίας του
ηλεκτρονικού αυτού καταλόγου, για το περιεχόμενό του,
αλλά και για τον τρόπο αναζήτησης διαφόρων προϊόντων

και αναλώσιμων σχετικά με τη διαδικασία δημιουργίας
αντιγράφων κλειδιών. 
Πολύτιμη υπήρξε για άλλη μια φορά η αρωγή του Επαγ-
γελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών διαθέτοντας στον
Σ.Α.Ε.Κ. τη διαδικτυακή πλατφόρμα, αλλά και το ανθρώ-
πινο δυναμικό, προκειμένου να πραγματοποιηθούν τα σε-
μινάρια αυτά. 
Ο χρόνος βέβαια των σεμιναρίων δεν είναι ποτέ αρκετός
για να καλυφθούν όλες οι λεπτομέρειες των αντικειμένων
που παρουσιάζονται, όμως θα ακολουθήσουν και άλλα
διαδικτυακά σεμινάρια τα οποία σκοπό έχουν να εμπλου-
τίσουν τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις των συναδέλφων.

Αράπης Στέφανος  
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Κύλινδροι: Ένα μεγάλο κεφάλαιο!!

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
Καλημέρα συνάδελφοι και καλό φθινόπωρο. Εύχομαι σε

όλους υγεία, ευτυχία και δουλειά! Θέλω να κάνω μια ανα-
φορά σε κάτι που με έχει προβληματίσει από το πρωί. Όπως
πολύ καλά γνωρίζετε υπάρχει "συνάδελφος" με τηλέφωνο
210 4………… ο οποίος δεν διατηρεί μαγαζί και κάνει την
δουλειά του κλειδαρά μέσω τηλεφώνου! Σήμερα το πρωί
με πήρε πελάτης και μου είπε ότι τον πήρε τηλέφωνο από
αυτοκόλλητο, τον ρώτησε αν είμαι εγώ (γιατί είναι πελάτης
μου και μου έχει εμπιστοσύνη) και εκείνος απάντησε ότι
είναι συνεργάτης μου και του ζήτησε 90€ για δουλειά που
κοστολογείται στα 30€! Όπως καταλαβαίνετε εδώ υπάρχει
πρόβλημα γιατί πρώτον μας παίρνει δουλειές που ο πελά-

της νομίζει ότι είμαστε εμείς, δεύτερον τον τύπο αυτόν εγώ
δεν τον ξέρω και ούτε θέλω να τον μάθω και τρίτον και ση-
μαντικότερο, ζητώντας αυτά τα υπέρογκα πόσα και μην ξέ-
ροντας την ποιότητα στην δουλειά του, είναι δυσφήμιση για
τον εκάστοτε συνάδελφο που παρουσιάζεται σαν συνεργά-
της του!!! Μη έχοντας μαγαζί δεν γνωρίζω πως βρίσκει ερ-
γαλεία και προϊόντα και από ποιον τα προμηθεύεται!!!
Όπως καταλαβαίνετε υπάρχει πρόβλημα με τον συγκεκρι-
μένο και όσο τον αφήνουμε να αλωνίζει, το πρόβλημα με-
γαλώνει!!! 

Με εκτίμηση 
Θωμάς Θωμάς

Οι κύλινδροι είναι ένα μεγάλο κεφά-
λαιο που δεν εξαντλείται σε ένα ή
δύο άρθρα. 
Καθημερινά δεχόμαστε από εργοστά-
σια, εκθέσεις, εμπόρους, internet και
διαφημίσεις, πληροφορίες για νέα
μοντέλα αδιάρρηκτων  κυλίνδρων.
Εμείς πρέπει με τις γνώσεις μας να
επιλέγουμε  ποιους πρέπει να εμπι-
στευόμαστε για να προτείνουμε
στους πελάτες μας.
Για να μπορούμε να το κάνουμε αυτό,
να ξεχωρίσουμε τους καλούς από
τους μέτριους, πρέπει να γνωρίζουμε
κάποια βασικά τεχνικά χαρακτηρι-
στικά που διαθέτουν οι ποιοτικοί κύ-
λινδροι όπως το break secure, μία ή
δύο σειρές μπίλιες, πλαϊνές ή βαρυτι-
κές μπίλιες, τηλεσκοπικές μπίλιες,
μπίλιες μανιτάρια, κινούμενα στοι-
χεία πάνω στο κλειδί, καρφωτές μπί-
λιες ρουλεμάν ή μαγνητάκια επί του
κλειδιού. Επίσης, όσο πιο στενή είναι
η οπή εισαγωγής  του κλειδιού τόσο
πιο δύσκολο είναι να περάσουν μέσα
διάφορα διαρρηκτικά εργαλεία. Ση-
μαντική ασφάλεια προσφέρουν και οι
πατενταρισμένοι κύλινδροι με τα πο-
λύλουκα  κλειδιά και με διάφορες
άλλες πατέντες που διαθέτουν. Μία
άλλη παράμετρος που πρέπει να ση-
μειώσουμε είναι ότι  ένας καλός τε-
χνίτης κλειθροποιίας πρέπει να
γνωρίζει τους περισσότερους, τουλά-
χιστον  τρόπους διάρρηξης κυλίν-
δρων, γιατί αυτές οι γνώσεις θα τον
βοηθήσουν να επιλέξει τον καταλλη-
λότερο  κύλινδρο για την εργασία που

τον θέλει.
Οι πιο γνωστοί και
διαδεδομένοι τρό-
ποι τεχνικής διάρρη-
ξης είναι οι εξής:ο
κλασικός τρόπος με
τρύπα πάνω από
τον κύλινδρο και
ατσαλόσυρμα, pick-
ing με λαμάκια,
electropicking ή μη-
χανικό picking με το
"πιστολάκι". Ένας
άλλος τρόπος με
πολύ καλές επιδόσεις, είναι το pump-
ing. Άλλοι τεχνικοί τρόποι, είναι με
αλουμινόχαρτο, με κλωστές ή λωρί-
δες από υγρομάντηλα. Οι ανωτέρω
τρόποι χρειάζονται πολύ εξάσκηση
και υπομονή για θετικά αποτελέ-
σματα.
Στους καταστροφικούς τρόπους  συ-
νήθως οι κλειθροποιοί επενδύουν πε-
ρισσότερο διότι ο χρόνος διάρρηξης
είναι μικρότερος και σας θυμίζουμε
κάποιους από αυτούς: έχουμε το τρύ-
πημα στις μπίλιες ή την απαλλο-
τρίωση του ρότορα (εσωτερικό
στοιχείο) με φρέζα carbide, σπάσιμο
κυλίνδρου με "σκύλα" ή εργαλείο
θραύσης,  μεγάλο κεφάλαιο είναι η
εξόλκευση του ρότορα (εσωτερικό
στοιχείο) με το αντίστοιχο εργαλείο
«εξολκέα»  και ένας κάπως καινούρ-
γιος τρόπος με αμφίβολη επιτυχία
είναι οι ατσάλινες λεπίδες  αντίγραφα
κάποιων κλειδιών και ενσωματωμένο
στο πίσω μέρος εξάγωνη μορφή για

να συνεργάζεται με μανέλα. Όταν πε-
ριστρέφουμε  την μανέλα οι μπίλιες
καταπονούνται σε διάτμηση (κόψιμο)
και αν όλα πάνε καλά ο κύλινδρος
ανοίγει.  
Για συναδέλφους που δεν έχουν προ-

χωρημένες γνώσεις στους κυλίνδρους
και τους τρόπους διάρρηξης, μπο-
ρούν να ρωτούν την επιτροπή έρευ-
νας και τεχνογνωσίας  του ΣΑΕΚ, για
να πάρουν τις πληροφορίες που χρει-
άζονται, ή ακόμη, ποιοι  κύλινδροι
παραμένουν αδιάρρηκτοι και μπο-
ρούν  να τους  εμπιστεύονται.

Ιατρού Δημήτρης 




