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7ο ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Σ.Α.Ε.Κ.
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Από το Φώτη Μπίλια

ΟΙ ΕΚΘΕΤΕΣ ΤΟΥ
7ου ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΞΗΣ:

Σ

τη 1 και 2 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί στο ΚΥΒΕΠ Περιστερίου το 7ο
Πανελλαδικό Συνέδριο του Σ.Α.Ε.Κ.
Επιχειρήσεις και εταιρείες που δήλωσαν
συμμετοχή, προετοιμάζονται για να δείξουν στους συναδέλφους που θα έρθουν
απ’ όλη την επικράτεια νέα προϊόντα και
νέες τεχνολογίες. Την εξέλιξη στο επάγγελμά μας με νέα ηλεκτρικά προϊόντα,
ηλεκτροπείρους, ηλεκτρομαγνήτε και
ηλεκτρικές κλειδαριές θα έχουν τη δυνατότητα να δουν όσοι από τους συναδέλφους βρεθούν στο Συνέδριο-Έκθεση το
πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιούνη.
Η επιτροπή έρευνας και τεχνογνωσίας
προετοιμάστηκε να παρουσιάσει μια
ομάδα τεχνικών θεμάτων που ενδιαφέρει τους κλειθροποιούς. Πρέπει να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια του Σ.Α.Ε.Κ.
διότι είναι ο μόνος κλαδικός φορέας που
μάχεται για το επάγγελμά μας.

Τα σεμινάρια είναι δωρεάν για τα μέλη
του Σ.Α.Ε.Κ., τα δε μέλη του «ΚΛΕΙΔΙ» καταβάλουν μειωμένο αντίτιμο.
Ελπίζουμε και αυτή την προσπάθεια να
την στηρίξουν οι συνάδελφοι με την παρουσία τους ώστε ο Σ.Α.Ε.Κ. να ΔΥΝΑΜΩΣΕΙ ακόμη περισσότερο και να συνεχίσει
μέσω του εθελοντισμού να έχει φωνή
απέναντι στους αρμόδιους φορείς.
Στο κλείσιμο δε του Συνεδρίου θα κληρωθούν πλούσια δώρα προσφορά των
εκθετών.

1. Αλιμπαμπούδης (VIOMETAL)
2. Βοϊβόδας (GEVY)
3. Θανόπουλος Β. (mprelok.gr)
4. Καρύδης Γ. & ΥΙΟΙ Ο.Ε.
5. Κλένιας (ASFALOMETAL)
6. Μαλάμης Θ. (LOCKEY SECURITY SOLUTIONS)
7. Πασβάτης Α. (immobilizer.gr)
8. Πετκανίτσας Σ. (immokeys.gr)
9. PRECISA M.Ε.Π.Ε.
10. Ραπτόπουλος Γ. & ΣΙΑ Ε.Ε.
11. Ροϊδόπουλος Κ. (TECHNOLOGIES)
12. Σωτηρόπουλος Φ. & ΥΙΟΣ Ο.Ε.
13. Φωκάς Π. (SECURITY DEVICES)
14. Τσάνος Ε.
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7Ο ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΕΙΘΡΟΠΟΙΩΝ
Από τη Γραμματεία

1 & 2 Ιουνίου 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σάββατο 1/6/2013
08.30
09:30
10:00
11:00
12:00
13:00
14.00
16:00

Ταυτοποίηση εισερχομένων. ΚΑΦΕΣ
Έναρξη Συνεδρίου

1ο ΜΑΘΗΜΑ:

Εφαρμογή μηχανικών και ηλεκτρομηχανικών κλειδαριών σε απλές πόρτες
Διάλειμμα – καφές

2ο ΜΑΘΗΜΑ:
3ο ΜΑΘΗΜΑ:

Αντιγραφή τηλεκοντρόλ και δέκτες τηλεχειρισμού
Άνοιγμα χρηματοκιβωτίου( ξεμπλοκάρισμα ηλ. Κλειδαρίθμου)
Διάλειμμα – φαγητό -επίσκεψη στα περίπτερα

4ο ΜΑΘΗΜΑ:

Immobilizer (Εξέλιξη )

17:00

Η πιστοποίηση του επαγγέλματος αντίβαρο στον αθέμιτο ανταγωνισμό.
(Ομιλία Προέδρου ΓΣΕΒΕΕ)

18:00

Διάλειμμα - καφές

19:00 5ο ΜΑΘΗΜΑ:

Μπάρες πανικού.
Τοποθέτηση –Ευρωπαϊκή νομοθεσία– κλήρωση δώρων για τους συμμετέχοντες

Κυριακή 2/6/2013
08.30

Ταυτοποίηση εισερχομένων. ΚΑΦΕΣ

10:00 1ο ΜΑΘΗΜΑ:

Χρηματοκιβώτια

11:00 2ο ΜΑΘΗΜΑ:

Διάρρηξη θωρακισμένων θυρών

12:00 3ο ΜΑΘΗΜΑ:

Εργαστηριακή εξέταση κλειδιών-κλειδαριών (Forensic Locksmithing =
Δικαστική κλειθροποιία)

13:00

Διάλειμμα - Καφές - επίσκεψη στα περίπτερα

14:00 4ο ΜΑΘΗΜΑ:

Ηλεκτρονική Κλειθροποιία - ηλεκτροπύρροι - access control

15:00

Κλείσιμο συνεδρίου-απονομή βεβαιώσεων - κλήρωση δώρων

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Ηλικία 18 ετών και άνω
2. Αστυνομική ταυτότητα ή ταυτότητα μέλους.
3. Αποδεικτικό κυριότητας καταστήματος, (αντίγραφο
τιμολογίου, ή άλλο επίσημο έγγραφο που να αποδεικνύει την
κυριότητα της έδρας δραστηριοποίησης του συνα-δέλφου).
Τούτο δεν ισχύει για τα μέλη του Σ.Α.Ε.Κ.
4. Φωτοτυπία άδειας λειτουργίας για το 2012 από την αστυνομία.
5. Τα ταμειακώς εντάξει μέλη του Σ.Α.Ε.Κ δεν πληρώνουν, εφ΄

όσον έχουν εξοφλημένο ΚΑΙ το 1ο εξάμηνο του 2013.
6. Αντιπρόσωποι συναδέλφων και βοηθοί μπορούν να
συμμετάσχουν αρκεί εκτός των ως άνω προϋποθέσεων, να
προσκομίσουν:
α΄. Σχετικό αίτημα του υπευθύνου του καταστήματος και
β΄. Φωτοτυπία αδείας για το 2013 από την αστυνομία, που να
πιστοποιεί το κατάστημα όπου εργάζεται ως βοηθός.
Για δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να καλείτε στα γραφεία
του συνδέσμου στο τηλέφωνο 210 3300006
Το Δ.Σ.
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ΓΕΝΙΚΗ ΣYΝΕΛΕYΣΗ

Από το Γιάννη Ακράτο

κε και ο οικονομικός απολογισμός του 2012.
Παρούσα στη Γενική Συνέλευση
ήταν η νομική μας σύμβουλος,
Δάφνη Χαρίση και ο λογιστής
μας Αντώνης Ψαχούλιας. Λόγω
της αλλαγής του καταστατικού η
θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι για ένα χρόνο
ώστε να συμπέσουν οι επόμενες
εκλογές μαζί με εκείνες της ΟΜΜΕΑ. Οπότε, η θητεία του επόμενου Διοικητικού Συμβουλίου θα
είναι για τρία χρόνια, όπως αναφέρεται στο καταστατικό μας.

Τ

ην Κυριακή 10/2/2013 πραγματοποιήθηκε η
ετήσια Γενική μας Συνέλευση. Δυστυχώς, η προσέλευση δεν ήταν η αναμενόμενη. Εγκρίθηκε ο
ετήσιος απολογισμός δράσης του προηγούμενου Δ.Σ.
και δόθηκε παράταση τριών μηνών προκειμένου να
μην διαγραφούν τα μέλη που οφείλουν συνδρομές
άνω των δύο ετών. Επίσης, το Σώμα ενημερώθηκε για
την πορεία του προγράμματος της διαρθρωτικής προσαρμωγής-πιστοποίησης, το οποίο πήρε παράταση απ'
την ΕΙΕΑΔ μέχρι τον Οκτώβριο του 2014, ενώ ψηφίστη-

Στο τέλος της Συνέλευσης κάποιοι συνάδελφοι παρέμειναν
και συζήτησαν για τα τρέχοντα προβλήματα του κλάδου. Το σημαντικότερο που ακούστηκε είναι ότι το
Υπουργείο Δημόσιας Τάξης δεν κάνει ελέγχους με αποτέλεσμα κάποιοι να ασκούν το επάγγελμα χωρίς ΑΦΜ
και με έδρα το σπίτι τους.
Μέλημα του Διοικητικού Συμβουλίου είναι να καταγγέλει τους παρανόμως ασκούντες το επάγγελμα γι' αυτό
και ζητούμε τη συνδρομή των μελών μας όταν αντιλαμβάνονται τους παράνομους.

ΕΚΛΟΓΕΣ 2013 ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ Δ.Σ.
Από το Zήσιμο Κοντό

Την Τετάρτη 13/2/2013 πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές του Σ.Α.Ε.Κ. Λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας προσήλθαν και ψήφισαν μόλις 36 συνάδελφοι. Στο πρώτο
Δ.Σ. μετά τις εκλογές και με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών προέκυψε το ακόλουθο Δ.Σ.:
Πρόεδρος: ΜΑΡΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Αντιπρόεδρος: ΜΠΙΛΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ
Γενικός Γραμματέας: ΜΠΥΡΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Ταμίας: ΚΟΝΤΟΣ ΖΗΣΙΜΟΣ

Υπεύθυνος Δημ. Σχέσεων: ΤΡΑΝΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ
Μέλος: ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Μέλος: ΑΚΡΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Για την ελεγκτική επιτροπή εξελέγησαν οι:
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΠΡΑΤΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
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Ο Σ.Α.Ε.Κ. στη SAFETY EXPO
Aπό το Βαγγέλη Μπίρτα

Στο περίπτερό μας δεχθήκαμε
την επίσκεψη αρκετών συναδέλφων, οι οποίοι μιλούσαν με κολακευτικά λόγια για την πρωτοβουλία
του Δ.Σ. και για την προσπάθεια
προβολής των μελών του Σ.Α.Ε.Κ.
Αυτό, βέβαια, οφείλεται κατά κύριο
λόγο στο «νέο αίμα» του Δ.Σ. και
κατόπιν στην τεχνογνωσία που έχει
αναπτυχθεί αλλά και σε όλους τους
συναδέλφους που έχουν βάλει από
ένα λιθαράκι για να βρεθούμε εμείς
εδώ.

Ο

Σ .Α.Ε.Κ. συμμετείχε στην
έκθεση SAFETY EXPO 2013,
την 1η κλαδική έκθεση
ασφάλειας και προστασίας, που
πραγματοποιήθηκε το διάστημα
8-10 Μαρτίου 2013 σε ένα νέο εκθεσιακό κέντρο, το METROPOLITAN
EXPO, το οποίο βρίσκεται κοντά
στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος.
Τα μέλη του Δ.Σ. φρόντισαν να
στηθεί ένα λιτό περίπτερο με πολλές αφίσες και μηνύματα προς το
καταναλωτικό κοινό. Μοιράσαμε
αρκετά φυλλάδια τρίπτυχα ενημερώνοντας τους επισκέπτες ότι η
ύπαρξη του Σ.Α.Ε.Κ. και των μελών
του αποτελεί εγγύηση-αξιοπιστίαδιαρκής ενημέρωση στην τεχνολογία.
Οι επισκέπτες του περιπτέρου
είδαν με θαυμασμό τη βιτρίνα με
τις παλιές κλειδαριές-αντίκες και
εντυπωσιάστηκαν από το βιβλίο
«Η Ιστορία της Κλειδαριάς». Το Δ.Σ.
αποφάσισε και μοίρασε δωρεάν 50
βιβλία της ιστορίας σε όσους επισκέφτηκαν το περίπτερο και απάντησαν στο ερωτηματολόγιο.

Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν
πραγματικά εντυπωσιακή, καθώς
όλοι ζητούσαν να μάθουν για τους
συναδέλφους, μέλη του Σ.Α.Ε.Κ.,
που είναι κοντά στην περιοχή τους.
Τα δε συμπεράσματα από την
ανταλλαγή απόψεων ήταν ενθαρρυντικά, τόσο για το Δ.Σ., όσο και
για τα μέλη μας. Το καταναλωτικό
κοινό έμεινε ικανοποιημένο καθώς
διαπίστωσε ότι ο Σ.Α.Ε.Κ. βοηθάει
και ενδιαφέρεται μέσω των μελών
του για την ασφάλεια των πολιτών.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Δ.Σ. του Σ.Α.Ε.Κ.
ευχαριστεί τη διεύθυνση
του ΜΕTROPOLITAN EXPO
για τη φιλοξενία και την
παραχώρηση του περιπτέρου.
Επίσης, η προωθητική
ενέργεια της δωρεάν εισόδου
των μελών του Σ.Α.Ε.Κ.
υπήρξε καταλυτική.
Για το Δ.Σ. Τρανός Πασχάλης
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Αγαπητοί συνεργάτες,
Για πάνω από 80 χρόνια, η εταιρεία ΓΕΜΚΑ - Καρύδης Γ. & Υιοί Ο.Ε,
βρίσκεται κοντά σας, πάντα με νέα και καινοτόμα προϊόντα, για να
ικανοποιήσουν κάθε απαίτηση στον χώρο της κλειθροποιείας.
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος σας καλωσορίζουμε στο 7ο
Πανελλήνιο Συνέδριο Κλειθροποιών, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να
μοιραστούμε μαζί σας νέες τεχνολογίες και προϊόντα που έχουμε
εξασφαλίσει κατ' αποκλειστικότητα για εσάς.
Στο εκθεσιακό μας περίπτερο θα βρείτε επίσης πολλές προσφορές που η
εταιρία μας δημιούργησε με στόχο την κάλυψη των αναγκών σας.
Θα είναι μεγάλη μας χαρά να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά και να
ανταλλάξουμε μαζί σας απόψεις.
Σας περιμένουμε!
Με εκτίμηση
Για την εταιρεία
Χρήστος Καρύδης
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΕΟΤΕΡΑ

Ξ

εκίνησε η πρώτη φάση του
προγράμματος διαρθρωτικής προσαρμογής. Το ΚΕΚ
ΓΕΣΕΒΕ μας έστειλε στις 4/4/2013
το εκπαιδευτικό σχέδιο κατάρτισης κλειθροποιών.
Το Εκπαιδευτικό Σχέδιο βασίζεται
στα αποτελέσματα του σχεδίου
διαρθρωτικής προσαρμογής του
κλάδου και για τη σύνταξή του συνοπτικά ακολουθήθηκαν τα παρακάτω βήματα:
• Μελέτη της υπάρχουσας κατάστασης στον κλάδο, διερεύνηση των δεδομένων καθώς και
των εκπαιδευτικών αναγκών
των απασχολουμένων
• Ανάλυση και επικαιροποίηση
των εκπαιδευτικών αναγκών
των απασχολουμένων του κλάδου, σε συλλογικό επίπεδο.
• Σύνδεση με το συνολικό Σχέδιο
Διαρθρωτικής Προσαρμογής
και την προτεινόμενη μεθοδολογία.
• Αξιοποίηση των δεδομένων
σχετικά με τον καθορισμό των
ιδιαίτερων εταιρικών εκπαιδευτικών στόχων και περιγραμμάτων των θέσεων εργασίας
• Σύνδεση με τους τομείς και
τους ειδικούς στόχους της προκήρυξης.
Ο κεντρικός στόχος του προγράμματος είναι η παροχή, συμπλήρωση και αναβάθμιση των γνώσεων,
δεξιοτήτων και ικανοτήτων της
ομάδας στόχου που αποκτήθηκαν
από άλλα συστήματα εκπαίδευ-

τον Δημήτρη
Ιατρού
Aπό τηνAπό
Επιτροπή
Ανταγωνισμού

σης και επαγγελματικής κατάρτισης καθώς και από επαγγελματική
εμπειρία.
Σε ένα δεύτερο και εξίσου ουσιώδες επίπεδο, η αναγκαιότητα μιας
περισσότερο εξειδικευμένης τεχνικής εκπαίδευσης κλειθροποιών
τεκμηριώνεται για τους εξής σημαντικούς λόγους:
• O επαγγελματίας κλειδαράς
του χθες έχει πλέον εκλείψει
και αντικατασταθεί με τον κλειθροποιό του σήμερα, ο οποίος
εργάζεται με σύγχρονα ηλεκτρονικά προγράμματα και εργαλεία σε βιομηχανοποιημένες
και ηλεκτρονικές κλειδαριές.
• Στο επίπεδο της ‘’δια βίου μάθησης’’ μόνο ορισμένα δυναμικά μέλη του κλάδου παρακολουθούν σε ικανοποιητικό
βαθμό εξειδικευμένα σεμινάρια σχετικά με τις νέες τεχνολογίες σε προϊόντα και μεθόδους.
• Η σύνδεση του επαγγέλματος
με την ασφάλεια του πολίτη
επιβάλει να έχουμε σωστούς
πιστοποιημένους επαγγελματίες, άριστα καταρτισμένους
τεχνικούς και με επίγνωση της
απαραίτητης
δεοντολογίας
που διέπει τα καθήκοντα τους
ώστε να αποφευχθούν κρούσματα αισχροκέρδειας, φοροδιαφυγής και άτεχνων ενεργειών από άτομα που αυτοπροσδιορίζονται ως κλειθροποιοί.
• Μια επιτυχής παρακολούθησης
του εν λόγω προγράμματος
προβλέπεται να αυξήσει τον

αριθμό των υπεύθυνων με την
κλειθροποιΐα ασχολούμενων
και να αποτελέσει το εργαλείο
του επαγγελματικού ελέγχου.
Ήδη η επιτροπή του Σ.Α.Ε.Κ. έχει
αναλάβει να διαχωρίσει τις τάξεις
των εκπαιδευόμενων και σε συνεργασία με το ΠΛΕΓΜΑ και το ΚΕΚ
ΓΕΣΕΒΕ σχεδιάζει να ξεκινήσει τα
μαθήματα από το Σεπτέμβρη.
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Η ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

(SAFE PLATES)
Aπό το Δημήτρη Ιατρού

τους τα χρημ/τια, ταξίδευε μαζί με
αυτά σε όλο τον κόσμο και άντεχε
αναλλοίωτα στο πέρασμα του χρόνου.
Πολλά από αυτά ήταν ορειχάλκινα, χυτά, βαρέως τύπου, με ανάγλυφες μορφές, επιγραφές και το όνομα του εργοστασίου.

Μ

ία από τις σημαντικότερες και δημοφιλέστερες
συλλογές κλειθροποιών και τεχνικών χρηματοκιβωτίων
είναι τα safe plates (οικόσημα εργοστασίων κατασκευής χρημ/τίων
ανά τον κόσμο)
Κάθε εργοστάσιο εδώ και εκατοντάδες χρόνια κατασκεύαζε το δικό
του έμβλημα που συνόδευε όλα

Τά οικόσημα έβγαζαν πάντα προς
τα έξω την αίσθηση της ασφάλειας
και της στιβαρότητας του κιβωτίου
και πολλές φορές δημιουργούσαν
ανασταλτικό παράγοντα σε επίδοξους διαρρήκτες.
Μία δημιουργική πρόταση θα
ήταν, όποιος συνάδελφος διαθέτει
κάποια πλακέτα χρημ/τίου να την
δωρίσει στον σύλλογο, έτσι ώστε ο
ΣΑΕΚ να αποκτήσει την δική του
Safe-plate Collection όπως πολλά
σωματεία κλειθροποιών στον κόσμο.

ΤΟ ΤΕΛΕΙΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΜΗΧ. ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΥ

Γ

ια την καλύτερη & ευκολότερη κατανόηση της
λειτουργίας του 3 δίσκου
μηχανικού κλειδάριθμου, με τα
μέλη της επιτροπής έρευνας &
τεχνογνωσίας κατασκευάσαμε
το σχεδόν τέλειο δοκίμιο.
Αν χρησιμοποιηθεί από τα
χέ-ρια οποιουδήποτε αρχάριου ή προχωρημένου τεχνικού,
αντιλαμβάνεται ταχύτατα την
λειτουργία των έκκεντρων πείρων που παρασύρουν ένανέναν τους δίσκους μετά από μία
ολόκληρη στροφή, του εξωτερικού στροφείου, το ρόλο που
παίζει το πιο βασικό εξάρτημα
του κλειδαρίθμου, το στέμμα, &

πότε το άγκιστρο (διωστήρας)
καρφώνει & τραβά την γλώσσα !
Με αυτό το δοκίμιο ερχόμαστε
πολύ πιο κοντά στην τεχνική διάρρηξη (manipulation) & κατανοούμε όλους τους υπόλοιπους
τεχνικούς τρόπους διάρρηξης
μηχανικών κλειδαρίθμων.
Επίσης πήραμε εύσημα από
Ολλανδούς συναδέλφους για
αυτή την κατασκευή μας.
Αν καταφέρουμε να φτιάξουμε
κάποιον αριθμό παρόμοιων δοκιμίων, θα μπορέσουμε & μείς
να κάνουμε τεχνικά σεμινάρια
Αμερικανικού & Ευρωπαϊκού
επιπέδου!
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Καλωσορίζουμε τα νέα μέλη του ΣΑΕΚ
κ. ΛΥΣΣΑΙΟΣ Χ. από Αθήνα. Καλωσορίζουμε
επίσης εκ νέου στο Κλει.Δι. τον κ. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ από την Τρίπολη.



Με μεγάλη επιτυχία διεξάχθηκε και ο ετήσιος χορός του σωματείου μας (Σ.Α.Ε.Κ.) στις 19 Ιανουαρίου 2013.

Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΣ
Η σύγχρονη τεχνολογία με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές περνά και περιόδους κρίσης. Ένας... ιός
εισήλθε παράνομα στο σάιτ μας (www.saek.gr) μετά
τη διαφήμιση των μελών του Σ.Α.Ε.Κ. στη SAFETY
EXPO. Η συγκεκριμένη ενέργεια σε συνδυασμό μη
δυνατότητας εξυπηρέτησης από την προηγούμενη
εταιρία που φιλοξενούσε την ιστοσελίδα, μας υποχρέωσε να αναθέσουμε την κατασκευή νέας, πιο
σύγχρονης, πιο δυναμικής και πιο ασφαλούς. ΖΗΤΟΥΜΕ ΣΥΓΓΝΩΜΗ για την ταλαιπωρία των μελών
μας πιστεύοντας ότι σύντομα το θέμα θα λυθεί.

Σ.Α.Ε.Κ.: ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ

Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΝΤΩΝ
ΤΩΝ ΚΛΕΙΘΡΟΠΟΙΩΝ
Μετά το άνοιγμα του επαγγέλματος και τη μη
δη-μιουργία αναγνωρισμένης σχολής κλειθροποιών ώστε να προσφέρεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια στον τελικό καταναλωτή, ο Σ.Α.Ε.Κ. φρόντισε
μέσω του σχεδίου διαρθρωτικής προσαρμογής και
την αρωγή του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ να ξεκινήσει το μείζον
θέμα της πιστοποίησης των προσόντων του επαγγελματία κλειθροποιού. Στις 10/4/2013 λάβαμε το
ενημερωτικό σημείωμα από τη ΓΣΕΒΕΕ και το οποίο
ανέφερε:

1. Το θέμα της πιστοποίησης προσόντων έχει
απασχολήσει πολλές φορές τη Συνομοσπονδία η
οποία έχει διατυπώσει σημαντικές θέσεις για τον
τρόπο που πρέπει να αντιμετωπιστεί από την πο-

λιτεία. Στο πλαίσιο αυτό η ΓΣΕΒΕΕ έχει εκφραστεί
υπέρ ενός δημόσια ρυθμισμένου, κοινωνικά αποδεκτού, μη κερδοσκοπικού και αξιόπιστου τρόπου
ρύθμισης των θεμάτων πιστοποίησης προσόντων
του ανθρώπινου δυναμικού, ικανού να αποτρέψει
την πλήρη εμπορευματοποίηση του πεδίου και τη
δημιουργία νέων δυσβάστακτων οικονομικών βαρών και υποχρεώσεων σε άτομα και επιχειρήσεις.

2. Επιπλέον, η ΓΣΕΒΕΕ έχει ήδη προχωρήσει σε
πρακτικές πρωτοβουλίες για τη δημιουργία (ή για
τη συμμετοχή σε) φορέα πιστοποίησης προσόντων,
κατόπιν έντονης επιθυμίας και παρακίνησης των
κλαδικών ομοσπονδιών των τεχνικών επαγγελμάτων. Ο νέος πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ κος Γ. Καββαθάς
έχει λάβει γνώση των σχετικών πρωτοβουλιών και
πρόκειται σύντομα να προσκαλέσει εκ νέου ενδιαφερόμενους φορείς για να προωθηθεί η σχετική
υπόθεση. Η ΓΣΕΒΕΕ έχει επιλέξει να συνεργαστεί με
πολλούς φορείς και οργανισμούς (μεταξύ αυτών και
Επιμελητήρια) ώστε η πρωτοβουλία για τη σύσταση
φορέα πιστοποίησης να έχει ευρεία κοινωνική αποδοχή. Σε μια τέτοια κατεύθυνση, σύντομα θα ενημερωθείτε σχετικά με τις ενέργειες που έχουν τελεστεί
έως τώρα στο πεδίο αυτό και θα ζητηθεί η επίσημη
συμμετοχή σας.
3. Το επάγγελμά σας χρειάζεται πιστοποίηση
προσόντων όπως φάνηκε από την ανάλυση του
επαγγελματικού περιγράμματος και η μέχρι σήμερα
συνεργασία μας είναι πολύ γόνιμη και αποδοτική.
Παρεμπιπτόντως σας ενημερώνουμε ότι μας εγκρίθηκε έργο τεχνικής κατάρτισης και πιστοποίησης
προσόντων από το Υπ. Εργασίας στο οποίο είχαμε
συμπεριλάβει την κατάρτιση και πιστοποίηση 400
Κλειθροποιών πανελλαδικά (πιλοτική φάση) σε σεμινάριο διάρκειας 100 ωρών. Στο πλαίσιο του έργου
αυτού καλύπτεται και το κόστος της συμμετοχής σε
εξετάσεις πιστοποίησης (παράβολο πιστοποίησης)"

Παρακαλούνται τα μέλη που δεν είναι
οικονομικά εντάξει να επικοινωνήσουν με
την Γραμματεία του Συνδέσμου.
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