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ΈΡΕΥΝΑ ΙΜΕΓΣΕΒΕΕ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ,
ΜΕΙΩΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Ζούμε μια περίοδο διαδοχικών ως προς την έναρξη και
ταυτόχρονων ως προς τις επιπτώσεις, κρίσεων στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, στον
κόσμο. Από τις κρίσεις χρέους
και τις (βίαιες) δημοσιονομικές προσαρμογές, στην υγειονομική κρίση και εσχάτως
στην εξελισσόμενη ενεργειακή κρίση. Και παράλληλα
στο μεταίχμιο «εξέλιξης» της
κλιματικής αλλαγής σε κλιματική κρίση.

Παράλληλα τους τελευταίους μήνες παρακολουθούμε
μια αλληλουχία νέων ρεκόρ πληθωρισμού να καταγράφονται στη χώρα που κάποιοι τη συγκρίνουν
ακόμη και με την περίοδο της εισόδου της χώρας
στο ευρώ και την αρχική περίοδο της προηγούμενης
κρίσης. Για παράδειγμα, οι τιμές του φυσικού αερίου και του ηλεκτρικού ρεύματος αυξάνονται συνεχώς, με αποτέλεσμα οι ανατιμήσεις να διαχέονται σε
ολόκληρη την αλυσίδα προϊόντων και υπηρεσιών. Οι
ανατιμήσεις των ενεργειακών αγαθών διαχέονται σε
όλο το «καλάθι της νοικοκυράς» αλλά και των επιχειρήσεων επηρεάζοντας τόσο τα προϊόντα διατροφής
όσο και το κόστος εισροών για τις επιχειρήσεις (π.χ.
πρώτες ύλες, ενέργεια).
Οι επιπτώσεις αυτών των κρίσεων έχουν αφήσει
διακριτό αποτύπωμα σε εισόδημα, απασχόληση και
οικονομία. Ένα αποτύπωμα που θα ενισχυθεί περισσότερο με την εξελισσόμενη ενεργειακή κρίση ή από
ένα νέο κύμα πανδημίας. Παράλληλα με τις έκτακτες
κρίσεις δεν μπορούμε να παραγνωρίζουμε την κλιματική αλλαγή και τις ορατές ιδιαίτερα τα τελευταία
χρόνια επιπτώσεις της και στην Ελλάδα, τη ραγδαία
τεχνολογική ανάπτυξη και το συνακόλουθο ψηφιακός μετασχηματισμός που φέρνει η 4η Βιομηχανική
Επανάσταση, όπως και τις αλλαγές σε εργασία και
επιχειρηματικότητα που επιτάχυνε μεταξύ άλλων και
η υγειονομική κρίση.
Οι επιπτώσεις αυτών των κρίσεων έχουν αφήσει

διακριτό αποτύπωμα σε εισόδημα, απασχόληση και οικονομία.

Η δύσκολη καθημερινότητα
επιβεβαιώνεται και από την
τελευταία έρευνα κλίματος
για τις μικρές επιχειρήσεις
του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ (Γενική
Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδας), που
πραγματοποιείται από το
2009 σε εξαμηνιαία βάση.
Καθώς η οικονομία επιστρέφει σε σχετικά ομαλές συνθήκες και η πανδημία αποκλιμακώνεται ο κίνδυνος
εκδήλωσης εκτεταμένων λουκέτων παραμένει, ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις που η κατάσταση τους
επιδεινώθηκε σημαντικά κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης.
Ειδικότερα στην έρευνα:

• Αποτυπώνεται ότι η εύθραυστη «θερινή» ανάκαμψη συντελείται με όρους ανισότητας, καθώς η
πλειονότητα των πολύ μικρών επιχειρήσεων συνεχίζει να αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 46,5% των επιχειρήσεων δήλωσε
πως μειώθηκε ο κύκλος εργασιών του, για το 23,7%
παρέμεινε σταθερός, ενώ το 28,1% δήλωσε ότι αυξήθηκε

• Το πρόβλημα ρευστότητας των μικρών και πολύ
μικρών επιχειρήσεων παραμένει. Αυτό φαίνεται και
από την αύξηση των ήδη υψηλών ποσοστών των
επιχειρήσεων που δηλώνουν μηδενικά ή αρκετά
μικρό χρόνο επάρκειας ταμειακών διαθέσιμων. Συγκεκριμένα, περίπου 1 στις 5 επιχειρήσεις (21,9%) δήλωσαν πως δεν έχουν καθόλου ταμειακά διαθέσιμα,
το 11% δήλωσε πως επαρκούν για λιγότερο από
μήνα, ενώ το 17,6% δήλωσε πως επαρκούν για ένα
μήνα. Με άλλα λόγια, φαίνεται πως για περισσότερες από 1 στις 2 μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις
(50,5%) τα ταμειακά διαθέσιμα επαρκούν το πολύ
για ένα μήνα
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• Στο πεδίο της απασχόλησης το 8,7% των επιχειρήσεων αύξησε το προσωπικό του έναντι του 7,4%
που το μείωσε και του 82,9% που το διατήρησε.
Αυτή η οριακή αύξηση αναμένεται μεγαλύτερη το
επόμενο διάστημα λόγω εποχικότητας φαίνεται
ωστόσο ότι θα υπολείπεται των πραγματικών αναγκών των επιχειρήσεων σε εργατικό δυναμικό.
• Καταγράφονται σημαντικές επιπτώσεις από τις
ανατιμήσεις, ιδίως στις τιμές ενέργειας, αναλυτικότερα:

1) σημαντική αύξηση του κόστους λειτουργίας
τους, της τάξης του 90% στο κόστος ενέργειας, του
50% σε προμήθεια πρώτων υλών και εμπορευμάτων, πάνω από 70% στο κόστος καυσίμων οχημάτων

2) ιστορικά υψηλός αριθμός των επιχειρήσεων που
αύξησαν τις τιμές πώλησης των αγαθών/υπηρεσιών.
Το δεύτερο εξάμηνο του 2021:

3) σοβαρή αύξηση των υπερχρεωμένων μικρών και
πολύ μικρών επιχειρήσεων, με σχεδόν 1 στις 2 επιχειρήσεις να έχουν τουλάχιστον μια ληξιπρόθεσμη
οφειλή προς το Δημόσιο ή τους ιδιώτες,

Χρειαζόμαστε έγκαιρα και όχι το φθινόπωρο
που θα αρχίσουν να «σκάνε τα λουκέτα» μαζικά,
ένα άλλο μείγμα πολιτικών. Ένα μίγμα πολιτικών
που θα κρατήσει ζωντανές τις μικρές επιχειρήσεις, ώστε να κρατήσει «ζωντανά» και τα φορολογικά και ασφαλιστικά έσοδα, που είναι τόσο
αναγκαία για την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, για την ανασυγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, για την βιωσιμότητα του
ασφαλιστικού συστήματος.
Δεν μπορεί η παρέμβαση στο κόστος ενέργειας να
είναι και ανεπαρκής και καθυστερημένη. Δεν μπορεί
να μένει εκτός δημόσιας ατζέντας και εκτός πολιτικών προτεραιοτήτων η διευθέτηση των χρεών που
δημιουργήθηκαν κατά την πανδημία, η μετατροπή
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των επιστρεπτέων προκαταβολών σε μη επιστρεπτέες, η παρέμβαση στην κάλυψη του τραπεζικού
δανεισμού και μέρους των ασφαλιστικών εισφορών
και προφανώς ένας διαφορετικός σχεδιασμός στην
αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Ένας σχεδιασμός που θα ενισχύσει τη ρευστότητα
των μικρών επιχειρήσεων και θα δώσει πραγματική
ώθηση στο πιο δοκιμασμένο κομμάτι της ελληνικής
οικονομίας την τελευταία 12ετία.

Ένας σχεδιασμός που δεν θα προβλέπει χρηματοδότηση εξαγορών και συγχωνεύσεων, αλλά συνεργατικών σχημάτων μικρών επιχειρήσεων μέσω
μερικού, έστω by pass του τραπεζικού συστήματος.
Η απόλυτα συγκρίσιμη με τη χώρα μας Πορτογαλία
δεν τα πήγε πολύ καλά μόνο στη υγειονομική διαχείριση της πανδημίας, αλλά και στον σχεδιασμό στήριξης της πραγματικής οικονομίας κατά τη διάρκεια,
αλλά και την επόμενη μέρα της πανδημίας.

Στον δε σχεδιασμό αξιοποίησης των αντίστοιχων
πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης έχει προβλέψει
ένα σημαντικό ποσοστό (~40%) να «περάσει» μέσα
από εξω-τραπεζικό μηχανισμό, με στόχευση τις μικρότερες επιχειρήσεις.

Για τις μικρές επιχειρήσεις η καλοκαιρινή αναθέρμανση της οικονομίας με κινητήριο δύναμη τον τουρισμό θα μπορούσε να παρομοιαστεί με τη
χορήγηση ασπιρίνης σε ένα βαριά τραυματία. Χρειάζονται πολύ περισσότερα και πιο κατάλληλα για
την επαναφορά του ασθενή.

Η συνταγή πρέπει να είναι στοχευμένη και επαρκής και προφανώς να λειτουργεί προληπτικά για την
αποφυγή οποιασδήποτε μελλοντικής επιδείνωσης,
που μπορεί να αποβεί μοιραία.

Εισήγηση Προέδρου ΓΣΕΒΕΕ κ. Καββαθά στο Δ.Σ.
24/7/2022

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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Γ. Χατζηθεοδοσίου: Να στηριχθούν οι μικρομεσαίοι Αδ. Γεωργιάδης: 40.000 επιχειρήσεις πληρούν τα κριτήρια
για τραπεζικό δανεισμό – Τι είπαν για την οικονομία
Α. Χαρίτσης και Μ. Κατρίνης

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, στο
πλαίσιο των δράσεών του για τη στήριξη των
μελών του και της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, διοργάνωσε την Τετάρτη 6 Απριλίου 2022,
υβριδική εκδήλωση – με φυσική και διαδικτυακή
παρουσία- για την πορεία της οικονομίας και του
επιχειρείν.
Κεντρικοί ομιλητές ήταν ο Υπουργός Ανάπτυξης
& Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, ο βουλευτής
του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Χαρίτσης και ο βουλευτής και
επικεφαλής της ΚΟ του ΚΙΝΑΛ, Μιχάλης Κατρίνης,
οι οποίοι πέρα από τις τοποθετήσεις που έκαναν,
απάντησαν σε ερωτήσεις που δέχθηκαν από προέδρους φορέων και Επιμελητηρίων και από μέλη
της ΔΕ και του ΔΣ του ΕΕΑ.

Ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, αναφερόμενος στην σημαντική πρωτοβουλία του ΕΕΑ με
τη διοργάνωση αυτού του άτυπου ντιμπέϊτ, τόνισε στην εισαγωγική του τοποθέτηση: «Η ιδέα
μας για αυτή την υβριδική εκδήλωση γεννήθηκε
από την ανάγκη να υπάρξει μία ευρεία συζήτηση
για τα πολύ σοβαρά θέματα που απασχολούν όλη
την ελληνική κοινωνία και εννοείται και την επιχειρηματική κοινότητα. Αναφέρομαι βέβαια στα
θέματα της ακρίβειας, της ενεργειακής κρίσης,
των προοπτικών που έχουν οι επιχειρήσεις μέσα
σε αυτή τη νέα πραγματικότητα και να δούμε πως
μπορούμε να αποκρούσουμε όλους τους κινδύνους που γεννά αυτή η περίοδος αστάθειας. Θεωρήσαμε λοιπόν ότι πρέπει να δώσουμε το λόγο
και στον υπουργό που σχετίζεται άμεσα με το
επιχειρείν και την αγορά, τον κ. Γεωργιάδη, αλλά
και στους εκπροσώπους των δύο άλλων μεγαλύτερων κομμάτων».
Ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Γεωργιάδης, απαντώντας στο αίτημα του κ. Χατζηθεοδοσίου για
περαιτέρω στήριξη των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων με τη λήψη έκτακτων μέτρων, τάχθηκε κατά της οριζόντιας μείωσης του ΕΦΚ στα
καύσιμα εστιάζοντας στο αποτύπωμα που θα

έχει αυτό το μέτρο στον κρατικό προϋπολογισμό
και τονίζοντας ότι «δεν θα βάλουμε ξανά την Ελλάδα στο στόχαστρο των αγορών». Παραδέχθηκε, ωστόσο, ότι το μεγάλο ύψος του
πληθωρισμού κάνει διστακτικούς τους καταναλωτές. Αναφερόμενος στο πρόβλημα της έλλειψης ρευστότητας και τον αποκλεισμό
μικρομεσαίων επιχειρήσεων από τον τραπεζικό
δανεισμό, ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι
μόλις 40.000 επιχειρήσεις πληρούν τα κριτήρια
για να λάβουν δάνεια, ενώ σχετικά με το αίτημα
του Ε.Ε.Α. και των μικρομεσαίων για αύξηση των
δόσεων των πανδημικών οφειλών από τις 72 στις
120, ξεκαθάρισε ότι είναι αρμοδιότητα του
Υπουργείου Οικονομικών.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Χαρίτσης σημείωσε
ότι η πραγματική κατάσταση στην αγορά είναι
πολύ μακριά από αυτό που παρουσιάζει η κυβέρνηση, ανέφερε ότι η νέα κρίση απειλεί με βίαιη
φτωχοποίηση μεγάλο μέρος της κοινωνίας, υποστήριξε ότι κερδισμένες είναι εταιρείες από το
χώρο της ενέργειας και αναφέρθηκε στις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για τη μείωση του ιδιωτικού χρέους καθώς και για επιπλέον μέτρα που
απαιτούνται με στόχο τη στήριξη των επιχειρήσεων. Σχετικά με τον τραπεζικό δανεισμό αναφέρθηκε στην απουσία των μικροχρηματοδοτήσεων
που θα μπορούσαν να στηρίξουν την αγορά και
έκανε λόγο για τον κίνδυνο που αντιμετωπίζουν
δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις να οδηγηθούν σε
βίαιο «θάνατο» εξαιτίας της κατάστασης που έχει
διαμορφωθεί.

Ο βουλευτής και επικεφαλής της ΚΟ του ΚΙΝΑΛ κ.
Κατρίνης τόνισε ότι τα δομικά προβλήματα της οικονομίας γίνονται όλο και χειρότερα, υποστήριξε
ότι τα μέτρα που είχε προτείνει το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ
σταδιακά εφαρμόζονται από την κυβέρνηση, υπενθύμισε τις θέσεις του κόμματός του για την εφαρμογή των 120 δόσεων και το «κούρεμα» κατά 30%
του ιδιωτικού χρέους υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι σε λίγο το ιδιωτικό χρέος θα είναι μία
θηλιά γύρω από τις επιχειρήσεις και ότι τα μέτρα
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που έχει λάβει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση
του προβλήματος έχουν αποτύχει.

Οι θεματικές που συζητήθηκαν και τα ζητήματα
που τέθηκαν από τους εκπροσώπους των επαγγελματικών κλάδων ήταν μεταξύ άλλων το κόστος της
ενέργειας, ο ΦΠΑ στα τρόφιμα, ο ΕΦΚ και ο ΦΠΑ
στα καύσιμα, η αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, ο τραπεζικός δανεισμός, η ρύθμιση των οφειλών, η μη επιστροφή των
επιστρεπτέων προκαταβολών, ο ρόλος και το μέλλον των μικρών επιχειρήσεων κ.ά.

Στη διάρκεια της εκδήλωσης τοποθετήθηκαν
κατά σειρά, ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ και μέλος της
Διοικητικής Επιτροπής του Ε.Ε.Α., Γιώργος Καββαθάς, ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Γιώργος Καρανίκας, ο
Πρόεδρος του Συλλόγου Μικρών και Μεσαίων
Σούπερ Μάρκετ, Γιάννης Πηλίδης, η Πρόεδρος της
Ένωσης Βενζινοπωλών Νομού Αττικής, Μαρία
Ζάγκα, ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Μιχάλης Ζορπίδης, ο Πρό-
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εδρος του Επιμελητηρίου Ξάνθης, Στέλιος Μωραΐτης, από τον χώρο των μεσιτών ο Δημήτρης Μπινιάρης, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας
Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος και Υπεύθυνος Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων
του Ε.Ε.Α., Γιάννης Βαφειαδάκης, ο Αντιπρόεδρος
του Ε.Ε.Α., Νίκος Κογιουμτσής, ο Γραμματέας του
Πανελλήνιου Συνδέσμου Κέντρων Ξένων Γλωσσών
και Υπεύθυνος ΓΕΜΗ και Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων του Ε.Ε.Α., Γιώργος Ζηκόπουλος, ο Πρόεδρος
του Πανελλήνιου Συνδέσμου Γυμναστηρίων,
Δώρος Κλεοβούλου, το μέλος του Δ.Σ. του Ε.Ε.Α.,
Αναστάσιος Καυκαλέτος, ο Οικονομικός Επόπτης
του Ε.Ε.Α., Παναγιώτης Παντελής, και η Πρόεδρος
Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας, Γιώτα Παπαρίδου.

Παρουσίασε την εκδήλωση και συντόνισε την
συζήτηση ο δημοσιογράφος Ιορδάνης Χασαπόπουλος.

Πηγή: Ε.Ε.Α.

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.
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ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Στο πλαίσιο της επιμόρφωσης των μελών του
Σ.Α.Ε.Κ. και του ΚΛΕΙ. ΔΙ., πραγματοποιήθηκαν με
επιτυχία δύο διαδικτυακά σεμινάρια τα οποία έλαβαν χώρα στις 11 & 13 Απριλίου και αφορούσαν τα
συστήματα Master της εταιρείας CISA. Η παρουσίαση του υλικού των σεμιναρίων έγινε από τον
αντιπρόσωπο της εταιρείας στην Αθήνα τον κ. Παπαϊωάννου, αλλά και από εκπροσώπους του εργοστασίου στην Ιταλία.
Αρωγός σε αυτό το εγχείρημα στάθηκε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, το οποίο όχι
μόνο διέθεσε στον Σ.Α.Ε.Κ. την διαδικτυακή του

πλατφόρμα, αλλά και ανθρώπινο δυναμικό ώστε
να πραγματοποιηθούν τα σεμινάρια αυτά.
Πολλοί ήταν οι συνάδελφοι που παρακολούθησαν
τα σεμινάρια τόσο από την Αττική, αλλά και από την
υπόλοιπη Ελλάδα. Η χρονική διάρκεια των σεμιναρίων μπορεί να ήταν μικρή, όμως ήταν μια αρχή επικοινωνίας μεταξύ των μελών μέσα στη δύσκολη
χρονική περίοδο που διανύει η χώρα μας. Αναμένεται να ακολουθήσουν και άλλα διαδικτυακά σεμινάρια, όπου και άλλες εταιρείες θα συνεισφέρουν στη
διεύρυνση των γνώσεων των συναδέλφων.
Από το Δ.Σ.
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΣΑΕΚ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΙΜΕΓΣΕΒΕΕ κ. ΛΙΝΤΖΕΡΗ
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ΣΑΕΚ - κ. Μαρίνος: Ποιος ο λόγος της επικαιροποίησης
του Επαγγελματικού Περιγράμματος (ΕΠ);

ΙΜΕΓΣΕΒΕΕ - κ. Λιντζέρης: Ο βασικός λόγος που ήρθε η
ώρα να γίνει η επικαιροποίηση όλων των Επαγγελματικών
Περιγραμμάτων είναι ότι από την αρχική τους εκπόνηση
έχουν περάσει 10-12 χρόνια. Άρα αν φανταστούμε τι χρόνια ήταν αυτά στη χώρα μας και τι αλλαγές έχουν γίνει σε
επίπεδο τεχνολογίας, σε επίπεδο θεσμικού πλαισίου, σε
επίπεδο αγορών, ανταγωνισμού κ.λπ., καταλαβαίνει κανείς
ότι τα επαγγέλματα στον α’ ή στο β΄ βαθμό έχουν αλλάξει.
Όλα τα επαγγέλματα, αλλά και αυτό του κλειθροποιού πιέζονται από αλλαγές που συνδέονται με την τεχνολογία, τον
εξοπλισμό, τα πληροφοριακά συστήματα, την ψηφιοποίηση κάποιων λειτουργιών και σε κάποια επαγγέλματα αυξάνεται η ευαισθητοποίηση για θέματα περιβαλλοντικά και
χίλια δυο.

Η σημαντική αλλαγή στο επάγγελμα του κλειθροποιού,
χωρίς να το ξέρω, όπως και σε πολλά επαγγέλματα έχουν μεσολαβήσει πολλές τεχνικές αλλαγές που αφορούν τις τεχνολογίες, τη μέθοδο εργασίας και τον υφιστάμενο εξοπλισμό.
Άρα, ήρθε ο καιρός να αλλάξει το Περίγραμμα και στο βαθμό
που έχουν γίνει αλλαγές στην εργασία. Αυτό βεβαίως είναι
κάτι προς μελέτη. Δεν είναι κάτι δεδομένο, δηλαδή οι άνθρωποι που θα συνεργαστούν θέτουν το ερώτημα τι αλλαγές
έχουν γίνει για να κάνουν την επικαιροποίση του Περιγράμματος, να τις καταγράψουν και αυτό να μεταφραστεί και σε
νέα εκπαιδευτικά περιεχόμενα.

Ο δεύτερος λόγος για τον οποίο γίνεται η αλλαγή και ο
εκσυγχρονισμός του Περιγράμματος είναι ότι σε όλα τα
Περιγράμματα, άρα και στο Επαγγελματικό Περίγραμμα
του κλειθροποιού, θα υπάρξει ένα τελείως νέο κομμάτι,
μια νέα ενότητα που δεν υπήρχε όταν κάναμε τα Περιγράμματα το 2008-2010 και που λέγεται «Προδιαγραφές
εκπαιδευτικού προγράμματος». Θυμίζω ότι το Επαγγελματικό Περίγραμμα είναι η ανάλυση των λειτουργιών του
κάθε ενός επαγγέλματος. Όταν μιλάμε για επάγγελμα μιλάμε για μια κατηγοριοποίηση που υπάρχει σε διεθνείς και
ελληνικές ταξινομήσεις. Η ταξινόμηση που υπάρχει στη
χώρα μας είναι μια ταξινόμηση που υιοθετούν όλες οι
χώρες και προέρχεται από τη διεθνή οργάνωση εργασίας.
Αυτή η ταξινόμηση ονομάζεται ISCO 08 και εκεί μέσα
υπάρχουν όλα τα επαγγέλματα και το επάγγελμα του κλειθροποιού.

Το Επαγγελματικό Περίγραμμα κάνει μια αναλυτική περιγραφή των κύριων λειτουργιών, των επιμέρους λειτουργιών,
επαγγελματικών λειτουργιών της κάθε μίας ειδικότητας. Άρα
το περίγραμμα σχηματίζει ένα δέντρο όπου λέει ποιες είναι

οι βασικές λειτουργίες και η κάθε βασική λειτουργία ποιες
επιμέρους έχει και κάθε επιμέρους λειτουργία ποιες επαγγελματικές λειτουργίες. Ένα κλαδί δηλαδή, που αναλύει το
επάγγελμα σε αυτά τα μέρη. Αυτό το κομμάτι που είχε γίνει
και υπάρχει από το 2008, 2010, τώρα θα επανεξετασθεί αν
είναι έτσι ή έχει αλλάξει κάτι. Σε οποιοδήποτε μέρος αυτού
του δέντρου, είτε στις επαγγελματικές, είτε στις επιμέρους,
είτε στις τεχνικές εργασίες. Το δεύτερο κομμάτι λοιπόν είναι
πως θα μεταφραστούν οι λειτουργίες του επαγγέλματος σε
γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που χρειάζεται να έχει
ο κλειθροποιός, για να μπορέσει να κάνει ικανοποιητικά
την εργασία που αναφέρθηκε πριν. Αυτό υπήρχε μόνο με
τη μορφή απλής ανάλυσης την προηγούμενη φορά. Τώρα
θα μπουν και πιο λεπτομερείς προδιαγραφές.

Δηλαδή, ποια είναι τα βασικά εκπαιδευτικά περιεχόμενα, τι προφίλ πρέπει να έχει ο εκπαιδευτής που θα
κάνει το σεμινάριο, τι προαπαιτούμενες γνώσεις πρέπει
να έχει ο συμμετέχων στο σεμινάριο, ο κλειθροποιός αν
είναι παλιός ή είναι νεοεισερχόμενος στο επάγγελμα. Το
σεμινάριο πόση διάρκεια θα έχει, πόση θεωρία, πόση
πρακτική και η πρακτική με τι εξοπλισμό θα γίνει. Όλα
αυτά τα θέματα αναλύονται στο ΕΠ. Θυμίζω τέλος, ότι
ο λόγος που κάνουμε το ΕΠ και που η ΓΣΕΒΕΕ το έχει
στηρίξει πολύ ένθερμα, είναι ο εξής λόγος. Στην Ελλάδα
έχουμε πολλά επαγγέλματα που ενώ θα έπρεπε δεν
είναι επαγγέλματα αδειοδοτημένα και ταυτόχρονα δεν
είναι επαγγέλματα που υπάρχουν στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Στην Ελλάδα έχουμε πολλά
επαγγέλματα που ενώ θα έπρεπε δεν
είναι επαγγέλματα αδειοδοτημένα
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ΣΑΕΚ - κ. Μαρίνος: Αυτό είναι το κύριο σημείο που μας
αγγίζει και μας καίει ταυτόχρονα.

ΙΜΕΓΣΕΒΕΕ - κ. Λιντζέρης: Άρα, η πεποίθηση όλων των
τεχνικών κλάδων και η πεποίθηση και της ΓΣΕΒΕΕ είναι ότι
για να γίνει κάποιος επαγγελματίας σε κάποιο τεχνικό
επάγγελμα πρέπει να περνάει από μια σχολή. Άρα, το σύνολο των γνώσεων και δεξιοτήτων για να μπορέσει να
εκτελέσει κανονικά το επάγγελμα, πρέπει να υπάρχει σε
ένα εκπαιδευτικό υποσύστημα, σε κάποιο τεχνικό επαγγελματικό σχολείο και εφόσον κάποιος τελειώνει αυτό τον
κύκλο σπουδών, τότε να μπορεί μέσα από μια διαδικασία
αποτίμησης των γνώσεων να παίρνει μια αδειοδότηση. Και
διακρίνω τη διαφορά ανάμεσα στην αδειοδότηση και την
πιστοποίηση.

Αδειοδότηση σημαίνει ότι έρχεται το ελληνικό δημόσιο
και λέει ότι αφού αξιολόγησα το φάκελό σου και είδα την
τεχνική σου ικανότητα, που σε εξέτασα σε ένα εργαστήριο
ότι μπορεί να κάνεις τη δουλειά, σου δίνω μια άδεια και
σε διακρίνω από κάποιον που δεν έχει περάσει αυτή τη
διαδικασία. Άρα, σε συνδυασμό με την ανάγκη ελέγχου της
αγοράς, που επίσης πλημμελώς γίνεται, ένα επάγγελμα
ρυθμίζεται. Και επιμένω στη λέξη ρυθμίζεται.

Όλα τα τεχνικά επαγγέλματα θα πρέπει να είναι ρυθμισμένα, να έχουν εκπαίδευση, αδειοδότηση και ρύθμιση του
πλαισίου εφαρμογής. Στην περίπτωση του κλειθροποιού
απαιτείται μια λιτή διαδικασία που διεκπεραιώνει το Υπ.
Προστασίας του Πολίτη μέσω των Αστυνομικών Αρχών ότι
έχεις καθαρό ποινικό μητρώο και έτσι μπορείς να πάρεις μια
αρχική αδειοδότηση και για να την ανανεώνεις δε γίνεται
με τακτικό τρόπο. Αυτό είναι μια διαδικασία που δεν με ρωτάει αν έχω κάνει καλά τη δουλειά μου, αλλά αν έχω κάνει
κάποιο αδίκημα στο παρελθόν, κάτι που είναι άσχετο. Το ΕΠ
παρόλο που δεν διασφαλίζει τη διαδικασία της αδειοδότησης, είναι ένα ισχυρό χαρτί στα χέρια των συλλογικών φορέων, του Συλλόγου των Κλειθροποιών, της ομοσπονδίας,
ενός επιμελητηρίου, της ΓΣΕΒΕΕ για να δείξει στην πολιτεία
ότι το κλειδί δεν μπορεί να το φτιάχνει ο καθένας είτε πουλάει χρώματα, είτε φτιάχνει παπούτσια, βγάζει και κλειδί.

Η τεχνική ειδικότητα του κλειθροποιού
πρέπει να τιμάται από την πολιτεία
γνωριζόμενη ως ένα τεχνικό επάγγελμα
που πρέπει να αδειοδοτείται.

Είμαστε σε μια εποχή όπου τα τεχνικά επαγγέλματα
έχουν μεγάλη εξειδίκευση όπου αυτός που δουλεύει με το
κλειδί, είτε είναι μια ενιαία λειτουργία, επεμβαίνει στην
πόρτα και βγάζει αντίγραφο, είτε είναι διακριτή όπως σε
πολλές χώρες, όπως και να έχει είναι μια τεχνική ειδικότητα. Αυτή η τεχνική ειδικότητα του κλειθροποιού πρέπει
να τιμάται από την πολιτεία γνωριζόμενη ως ένα τεχνικό
επάγγελμα που πρέπει να αδειοδοτείται. Από τη μεριά των
κλειθροποιών θα πρέπει να αναγνωριστεί ότι είναι ένα σοβαρό επάγγελμα και να υλοποιείται από ανθρώπους που
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ξέρουν να κάνουν τη δουλειά. Αυτή είναι η κεντρική ιδέα
του ΕΠ, να ανοίξουμε ένα διάλογο με τις δημόσιες αρχές,
τα υπουργεία και να ζητήσουμε καλύτερη ρύθμιση, καλύτερη αναγνώριση του επαγγέλματος. Κι όταν θα πάμε για
να γίνει η ρύθμιση ή η αδειοδότηση του επαγγέλματος θα
μας ρωτήσει υπάρχει εκπαιδευτικό περιεχόμενο; Υπάρχει
ΕΠ; Αυτό είναι αυτή η μελέτη που δείχνει τη σημασία του
επαγγέλματος, την ανάπτυξη, τις διαστάσεις του που
απαντάει γιατί να σου κάνω ρύθμιση και γιατί να υπάρχει
στο εκπαιδευτικό σύστημα.

ΣΑΕΚ - κ. Λαζάρου: Στον κλάδο μας σχετικά με την πιστοποίηση θα πουν πάλι λεφτά θέλουν γιατί δεν κάνουμε και
εμείς οι ίδιοι κάτι. Σε εμάς με τις πιστοποιήσεις, οι πιο πολλοί δεν θα θέλουν, σου λέει είναι μόνο για να μας τα πάρουνε και για κανέναν άλλο λόγο. Σίγουρα τα πράγματα
έχουν αλλάξει και σε εμάς το ψηφιακό κομμάτι μπορεί να
μπει στη δουλειά μας. Εξελίσσεται η δουλειά μας και πρέπει να εξελισσόμαστε και εμείς. Τόσα χρόνια ο κλάδος μας
αφήνει να μπαίνουν διάφοροι και να κάνουν αυτή τη δουλειά. Υπάρχουν κάποιοι νόμοι που μας καλύπτουν. Ότι
πρέπει να αγοράζουμε τις μηχανές και να έχουμε χαρτιά,
εμείς οι ίδιοι δεν το έχουμε στηρίξει.

Ούτε η αστυνομία βέβαια και έναν έλεγχο για την άδειά
μας που δεν γίνεται ποτέ. Εμείς θα έπρεπε να έχουμε κάποια εργαλεία, ένα βιβλίο συμβάντων για να γράφουμε,
που δεν το κάνει κανένας και μπορεί ο οποιοσδήποτε να
ανοίξει μια πόρτα που είναι κλοπή και μετά μια σειρά από
υπηρεσίες που γίνονται. Το ερώτημά μου είναι ότι θα πάμε
στους συναδέλφους να τους πούμε για το ΕΠ και τι μπορούμε να τους πούμε ότι θα μπορέσουμε να εκσυγχρονιστούμε, να αναβαθμιστούμε, θα μπορούμε να πάρουμε
κάποια εργαλεία ψηφιακά. Τι θα μπορούμε να κάνουμε
εμείς για να μπούμε ξανά σε αυτή τη διαδικασία μέχρι να
φτάσουμε εκεί; Ούτε έλεγχοι δεν γίνονται.

ΣΑΕΚ - κ. Μαρίνος: Αυτό είναι μια γρήγορη λύση για να δείξουμε στους συναδέλφους πως αυτό που κάνουμε δεν είναι
για να πάρουμε κάποια χρήματα, γιατί έχει περάσει αυτό. Δηλαδή, κάναμε μία έρευνα και ένα ερωτηματολόγιο στην επικαιροποίηση και ειπώθηκε ότι πάλι λεφτά θέλουν να πάρουν.
Το λέγανε για εμάς. Άρα πως μπορούμε να τους πείσουμε;
Εννοείτε ότι εσείς μόνο βοήθεια μας δίνετε. Το Υπ. Δημόσιας
Τάξης που μπορούσε να αλλάξει το νομοσχέδιο και να πει ότι
αυτός που ασκεί το επάγγελμα του κλειδαρά δεν είναι με ένα
απλό πλημέλημα. Δεν το κάνουν. Θα γίνει προσπάθεια και με
το Υπ. Δημόσιας Τάξης και εκεί θα μας βοηθήσει και ο πρόεδρος ο κ. Καββαθάς. Υπάρχει όμως δυσπιστία.

ΙΜΕΓΣΕΒΕΕ - κ. Λιντζέρης: Καταρχάς να ξεκαθαρίσω κάτι
σε σχέση με τα χρήματα και τους πόρους. Για το ΕΠ και ένα
άλλο πρόγραμμα δε συνεπάγεται κανένα κόστος για κανέναν. Αυτό είναι ένα έργο που κάνει το Ινστιτούτο της ΓΣΕΒΕΕ, που συντονίζει όλα τα Ινστιτούτα των θεσμικών
κοινωνικών εταίρων, όπως του ΣΕΒ, ΣΕΠΙ, ΓΣΕΒΕΕ, ΓΣΕΕ. Είμαστε συντονιστές των ΕΠ. Η πιστοποίηση που είχαμε
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κάνει, δηλαδή το να κάνουμε ένα σεμινάριο κατάρτισης
και να γίνει πιστοποίηση μετά από αυτό, δεν υπάρχει κάτι
τέτοιο τώρα.

Τα Περιγράμματα δεν σημαίνει
ότι πρέπει να κάνετε κάποια κατάρτιση
και να πληρώσετε κάποιο κόστος

Τα Περιγράμματα δεν σημαίνει ότι πρέπει να κάνετε κάποια κατάρτιση και να πληρώσετε κάποιο κόστος. Άρα, το ΕΠ
δεν συνεπάγεται κάποιο κόστος ούτε για την ομοσπονδία,
ούτε για το σωματείο και τα μέλη του ΣΑΕΚ. Είναι συγχρηματοδοτούμενα έργα που τα κάνουμε εμείς για όλα τα επαγγέλματα. Αν χρειάζονται οι κλειθροποιοί μια οποιαδήποτε
κατάρτιση, αυτό συζητείται σε άλλη βάση και σε άλλο χρόνο.

Παρενθετικά θα ήθελα να πω ότι ΕΠ είναι μια μελέτη
που λέει τι χρειάζεται, για τις ρυθμίσεις κ.λπ.. Επίσης,
υπάρχει άλλο ένα έργο που ονομάζεται «Εργαστήριο παρακολούθησης αλλαγών επαγγέλματος». Το τρέχουμε εδώ
και τέσσερα χρόνια και θα συνεχίσει για άλλα πέντε με
επτά χρόνια. Στο έργο αυτό αναλύονται επτά παράγοντες
όπως το θεσμικό πλαίσιο, τεχνολογία, παράγοντας ανθρώπινου δυναμικού, παράγοντας πράσινη ανάπτυξη και περιβαλλοντικά θέματα, παράγοντας ανταγωνισμού ως
διεθνής, παράγοντας εμπορίου και μετακίνησης πρώτων
υλών. Γίνεται μία μελέτη, αναλυτική ακτινογραφία της κατάστασης και της πρόγνωσης με ορίζοντα τα πέντε χρόνια
για το που πρόκειται να κινηθεί το κάθε επάγγελμα.

Σκοπός είναι να διατυπωθούν εύστοχα ερωτήματα, καμιά
φορά και με τη μορφή σεναρίων για να απαντηθεί π.χ. τι
θα γίνει στον κλάδο του κλειθροποιού, τι φαίνεται να υπάρχει ως νέα τεχνολογία και για την οποία τι πρέπει να κάνω
εγώ μέχρι τότε; Να μετακινηθώ π.χ. στην ψηφιακή κλειδαριά, να πάψω να έχω φυσικό κλειδί, θα ανοίγω με το κινητό,
θα πληκτρολογώ σε ένα πάνελ; Αν πάει προς τα εκεί να μετακινηθώ προς αυτή την κατεύθυνση; Πως πρέπει να τα
μάθω; Θα αλλάξει κάτι στη νομοθεσία; Κι αν υπάρχει κάτι
ποιος θα μου γράψει για να πάω σαν κλάδος να μιλήσω με
τον τάδε υπουργό; Είναι έργο που απευθύνεται στις ομοσπονδίες, μέλη της ΓΣΕΒΕΕ αλλά και σε άλλους. Παρατηρεί
και καταγράφει τις αλλαγές των επαγγελμάτων και φτάνει
σε έναν οδηγό βημάτων χρονοπρογραμματισμένο που λέει
π.χ. κλειθροποιοί για το υπουργείο τάδε πρέπει να κάνεις
αυτά τα βήματα. Για τα μέλη σου να κάνεις αυτό.
Το έργο αυτό φτιάχτηκε από τη ΓΣΕΒΕΕ για την υποστήριξη
των μελών της. Δεν υπάρχει κανένα κόστος. Είναι μια μελέτη,
σε συνεργασία με τον ΣΑΕΚ όπου προκύπτουν πράγματα και
αρχίσουν να υλοποιούνται. Κατά τη γνώμη μου κάθε βήμα
ρύθμισης και προόδου που γίνεται στα τεχνικά επαγγέλματα,
δημιουργεί μια καλώς εννοούμενη οριοθέτηση του επαγγέλματος, το οποίο παράγει όμως και αποκλεισμούς.
Σχετικά με το ποιος θέλει να είναι τίμιος, είναι μια κατάσταση που υπάρχει σε όλα τα επαγγέλματα και σε κάποιες
περιπτώσεις δεν υπάρχει σεβασμός στη νομοθεσία. Εδώ
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θα ήθελα να διακρίνω την οπτική που έχει ένας συλλογικός
φορέας, όπως το σωματείο του ΣΑΕΚ που βλέπει τη μεγάλη
εικόνα σε βάθος χρόνου και το ιδιωτικό συμφέρον του μεμονωμένου ανθρώπου. Αντίθετα πράγματα που όμως δεν
θα έπρεπε να ενοχλούν.

Πρέπει να μπει μία τάξη και η πολιτεία
και οι καταναλωτές θα βοηθήσουν
να σηκωθεί το κύρος του επαγγέλματος

Πρέπει να μπει μία τάξη και η πολιτεία και οι καταναλωτές θα βοηθήσουν να σηκωθεί το κύρος του επαγγέλματος.
Η δουλειά του συνδικαλιστικού φορέα είναι να έχει και μια
παιδαγωγική επίδραση στα μέλη και να τους πει π.χ. όλοι
θέλουν το πενηντάρικο και εύκολα, αλλά αν όλοι κάνουν
το ίδιο κανείς δεν θα μας παίρνει σοβαρά υπόψιν του και
αυτό αυξάνει τον κίνδυνο όλοι να βρεθούμε σε χειρότερη
θέση. Άρα, δεν μπορεί κάποιος να ζει σε βάρος του διπλανού του. Ή θα πρέπει να μπει μία τάξη σε αυτό όπου η πολιτεία και ο καταναλωτής θα βοηθήσει να σηκωθεί το
κύρος του κλειθροποιού και όταν σηκωθεί θα υπάρξει και
αύξηση στις τιμές. Γιατί ο επαγγελματίας θα είναι αξιόπιστος, πιστοποιημένος, γιατί κατέβαλε κόστος να πιστοποιηθεί και να παρέχει εγγύηση.

Αν όμως δεν γίνει όλοι θα είναι στο χαμηλό επίπεδο. Δεν
μπορούμε να ζητάμε από την πολιτεία να είμαστε ρυθμισμένοι όπου μας συμφέρει. Αν οι μικρές επιχειρήσεις δεν
μπορούν να εξασφαλίσουν αυτά που λέμε, θα κερδίζουν
οι μεγαλύτερες. Πρέπει να βρεθούν μέτρα ποιότητας, πιστοποίησης για τον μικρό αυτοαπασχολούμενο επαγγελματία, θα χάνει από μεγαλύτερες και πιστοποιημένες
επιχειρήσεις από το εξωτερικό.

Η δυσκολία στον κλάδο του κλειθροποιού είναι ότι μπορεί να μπει κάποιος με σχετική ευκολία και αυτό δημιουργεί προβλήματα. Η ρύθμιση θα μειώσει αυτή την ευκολία,
αλλά αυτό θα είναι μεσομακροπρόθεσμα ευεργετικό γιατί
αυτοί που θα μείνουν θα είναι καλύτεροι και απέναντι
στον καταναλωτή. Αυτό θα έχει κόστος όχι ιδιαίτερα οικονομικό όπως πειθαρχία με τη νομοθεσία, να κάνει κάποιος
σεμινάριο κατάρτισης για νέες γνώσεις, να πάρει μια πιστοποίηση-αδειοδότηση για να δείχνει στον καταναλωτή,
να πληρώσει ο συνδικαλιστικός φορέας ένα κόστος επικοινωνίας της νέας κατάστασης. Να ελεγχθούν τα εργασιακά
μοντέλα. Π.χ. όταν θέλει κάποιος κλειδαρά μπαίνει σε μια
πλατφόρμα. Αυτά είναι νέα φαινόμενα που το έργο τα μελετάει για να βοηθήσει την πρόοδο των επαγγελμάτων.

ΣΑΕΚ - κ. Μαρίνος: Θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε και
να βοηθηθούμε για τη δουλειά μας γιατί αντιλαμβανόμαστε τι γίνεται στην αγορά. π.χ. άνοιγμα σπιτιών και αυτοκινήτων με το τηλέφωνο. Οι νέοι σε αντίθεση με τους
μεγαλύτερους δέχονται πιο εύκολα την εξέλιξη. Θα πρέπει
να είμαστε συμμέτοχοι στην εξέλιξη με νέα παιδιά, με καλύτερη ποιότητα, με αξιοπιστία. Η επικοινωνία θα μας κοστίσει, αλλά θα επιστρέψει σε εμάς ανταποδοτικά. Αυτός
θα είναι και ο στόχος του ΣΑΕΚ την επόμενη πενταετία.
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ΣΑΕΚ - κ. Λαζάρου: θα ήθελα να κάνω άλλη μια ερώτηση. Οι παλιοί δεν πίστευαν ότι θα προχωρήσει κάτι. Αν
εμείς έχουμε κάποια ύλη δεν είναι πιο εύκολο να το παλέψουμε σε σχέση με τα παλιά τα χρόνια;

ΙΜΕΓΣΕΒΕΕ- κ. Λιντζέρης: Ο κλασσικός συνδικαλισμός για να
διεκδικήσουμε κάτι και αυτό αλλάζει όπως εμείς οι άνθρωποι,
σαν κοινωνίες, σαν οικονομία. σε κάποιο βαθμό αυτά τα πράγματα που συζητάμε θα πρέπει να τα κάνουμε πράξη, ανεξάρτητα αν μας δεχτούν ή μας διευκολύνουν από τη μεριά της
πολιτείας. Ο κάθε ένας από εσάς δεν προσπαθεί να έρθει κοντά
στην εποχή του; π.χ. αν έρθει κάποιος πελάτης για ψηφιακή
κλειδαριά και σου πει μπορείς; Μια φορά, δύο θα πεις όχι.
Όταν δεις ότι έχει ζήτηση θα πεις θα καθίσω να το μάθω. Αυτή
η παροχή της υπηρεσίας στον εκσυγχρονισμό των δεξιοτήτων
όσο δεν μας το δίνει το εκπαιδευτικό σύστημα, η πολιτεία κ.λπ.,
θα πρέπει να την κάνουμε και εμείς. Δεν θα απαλλάξουμε το
Υπ. Παιδείας να παρέχει αυτή την υπηρεσία, αλλά πρέπει να
την οργανώσουμε και εμείς, το κάνει ο καθένας.

Όταν δεις ότι έχει ζήτηση θα πεις
θα καθίσω να το μάθω.

ΣΑΕΚ - κ. Μαρίνος: Άρα η αγορά είναι το φως παρόλο
που η πολιτεία δεν το υιοθετεί εμείς θα πρέπει να επιμείνουμε.

ΙΜΕΓΣΕΒΕΕ - κ. Λιντζέρης: Το κάθε επάγγελμα βλέπει που
πηγαίνει από την ενημέρωση που επιδιώκει ο καθένας.

ΣΑΕΚ – κ. Μαρίνος: Ακόμα και συνδικαλιστικά σε μια ΓΣ
αναλωνόμαστε με τα καθημερινά. Δεν υπάρχει η επικοινωνία της εξέλιξης.

ΣΑΕΚ - κ. Λαζάρου: Βλέπεις στην αίθουσα τον ανταγωνισμό.

ΙΜΕΓΣΕΒΕΕ - κ. Λιντζέρης: Ξέρω. Ανταγωνισμός και καχυποψία. Σε βάθος χρόνου τα πράγματα διορθώνονται και
αυτοδιορθώνονται. Όποιος θέλει από τα μέλη της ομοσπονδίας, του σωματείου θα μπορούσε να βρει μια στέγη
στον συνδικαλιστικό φορέα, αλλά για να το κάνει αυτό θα
έπρεπε να έχει μια ανταπόδοση. Μαζί με τον επιχειρηματικό ανταγωνισμό πρέπει να δείξουμε ότι όταν είμαστε
ενωμένοι μπορούμε να πετύχουμε καλύτερα πράγματα.
Αν έχεις μια ρύθμιση από τη μεριά της πολιτείας βοηθά να
κανονικοποιηθούν τα πράγματα. Π.χ. το βιβλίο συμβάντων
πως θα μπορούσε να γίνει πιο γενικευμένο και υποχρεωτικό.

ΣΑΕΚ – κ. Μαρίνος: Με δήλωση στον ψηφιακό μετασχηματισμό του κλάδου. Θα έχει τρεις άξονες: καταγραφή, η
δική μας ασφάλεια απέναντι στον καλούντα, η ασφάλεια
του καλούντα απέναντι σε εμάς. Αφού δηλώνεται ακόμα και
σε περίπτωση λάθους ισχυροποιεί τη θέση του κλειθροποιού. Έτσι θα δείξουμε στην πολιτεία που κωφεύει ότι δεν
υπάρχουν χίλιοι κλειθροποιοί, αλλά πέντε χιλιάδες.

ΙΜΕΓΣΕΒΕΕ - κ. Λιντζέρης: Τι λες σε αυτόν που δε θέλει
να το χρησιμοποιεί;

ΣΑΕΚ – κ. Μαρίνος: Αν θέλει να είναι αξιόπιστος θα το κάνει.
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Και το ΕΠ και το Εργαστήριο πρόγνωσης
& παρακολούθησης αλλαγών επαγγέλματος
καταλήγουν σε προτάσεις, σύνοψη
του χρονοδιαγράμματος.

ΙΜΕΓΣΕΒΕΕ - κ. Λιντζέρης: Και το ΕΠ και το Εργαστήριο
πρόγνωσης & παρακολούθησης αλλαγών επαγγέλματος
καταλήγουν σε προτάσεις, σύνοψη του χρονοδιαγράμματος. Οι κλειθροποιοί είναι υποψήφιοι για τη δημιουργία
του βιβλίου Εργαστήριο πρόγνωσης & παρακολούθησης
αλλαγών επαγγέλματος. Εκτός από τον συγγραφέα στο
έργο μπορούν να συμμετέχουν κλειθροποιοί ανάλογα με
το αντικείμενο που ασχολούνται π.χ. χρηματοκιβώτια ή
ακόμα και αντιπρόσωποι σε ότι αφορά θέματα τεχνολογίας. Θεωρείστε δεδομένο ότι θα γίνει.

Εκτός από τον συγγραφέα στο έργο μπορούν
να συμμετέχουν κλειθροποιοί ανάλογα με το
αντικείμενο που ασχολούνται π.χ.
χρηματοκιβώτια ή ακόμα και αντιπρόσωποι
σε ότι αφορά θέματα τεχνολογίας.

ΣΑΕΚ – κ. Μαρίνος: Με τη δημιουργία του θα πάρει
σάρκα και οστά η εκάστοτε προσπάθεια του ΔΣ και να μη
θεωρούμαστε στο κομμάτι της αξιοπιστίας χαμηλά.

ΙΜΕΓΣΕΒΕΕ - κ. Λιντζέρης: Θα χρειαστεί η βοήθειά σας
για την πληροφόρηση.
ΣΑΕΚ – κ. Μαρίνος: Είναι δεδομένο αυτό.

ΣΑΕΚ - κ. Λαζάρου: Η ύλη που χρησιμοποιείται στο ΕΠ
χρησιμοποιείται και για αυτό;

ΙΜΕΓΣΕΒΕΕ - κ. Λιντζέρης: Το ΕΠ είναι άλλη μελέτη, αλλά
μεταξύ τους διασυνδέονται κατά κάποιο τρόπο. Η κανονική σειρά είναι πρώτα αυτό γιατί αναλύει τις διαστάσεις
που επηρεάζουν το επάγγελμα, μετά το ΕΠ που αναλύει
το συγκεκριμένο επάγγελμα σε βάθος και μετά είναι το εκπαιδευτικό υλικό και ειδικός οδηγός κατάρτισης και πιστοποίησης αν θέλει κάποιος να κάνει πιστοποίηση. Αυτό μαζί
με το ΕΠ θα μπορούσαν να πηγαίνουν παράλληλα. Κάποια
πράγματα αναφέρονται και στο ΕΠ, όχι όμως τόσο αναλυτικά. Είναι μια σύνοψη τεσσάρων άλλων μελετών που προηγήθηκαν για τα επαγγέλματα.

ΣΑΕΚ – κ. Μαρίνος: Σας ευχαριστούμε για την ενημέρωση των μελών του ΣΑΕΚ. Ευχόμαστε δε αυτή τη φορά το
παρατηρητήριο των επαγγελμάτων και ο οδικός χάρτης
των κλειθροποιών που θα δημιουργήσει το ΙΜΕΓΣΕΒΕΕ να
αποτελέσει ισχυρό όπλο προς την πολιτεία, ώστε επιτέλους να αντιληφθεί τη χρησιμότητα του ελέγχου του
επαγγέλματος των κλειθροποιών και να ρυθμίσει τα
κακώς κείμενα για την ασφάλεια των πολιτών. Υποχρέωση
της πολιτείας είναι η ενοποίηση των κατά τόπους μητρώων
που τηρούνται στα τμήματα ασφαλείας, σε ένα ενιαίο Πανελλαδικό Μητρώο Κλειθροποιών.
Από τη Γραμματεία του ΣΑΕΚ
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ΟΤΑΝ ΕΝΑΣ “ΦΤΑΣΜΕΝΟΣ”... ΦΕΥΓΕΙ ΞΑΦΝΙΚΑ!

Πέφτει τηλέφωνο από τα βόρεια προάστια για το κατεπείγον άνοιγμα ενός
χρηματοκιβωτίου.
Ως είθισται, όταν μας πιέζουν χρονικά, τις περισσότερες φορές, δεν βγαίνει σε καλό.
Φτάσαμε μαλλιοκούβαρα στην διεύθυνση που μας είπαν και μπήκαμε σε
μία βίλα με έναν τεράστιο κήπο, που
στην μέση, δέσποζε μία μεγάλη πισίνα
ενός πολύ περίεργου σχήματος.
Η νεαρή καλοφτιαγμένη κυρία, με
έναν δικηγόρο και τον πατέρα της, μας
οδηγεί στο χρηματοκιβώτιο, που βρισκόταν στο υπόγειο της πολυτελούς οικίας, με την πανάκριβη διακόσμηση.
Πριν προλάβουμε να εφαρμόσουμε
το μαγνητικό δράπανο πάνω στο βαρύ
εγγλέζικο RATNER, καταφθάνουν μία μεσόκοπη κυρία με
τον γιο και την κόρη της.
Ξεκίνησε ένας διαπληκτισμός άνευ προηγουμένου, με
βρισιές και σπρωξιές εκατέρωθεν. Οι δύο κυρίες δεν άργησαν να πιαστούν στα χέρια και να μαλλιοτραβηχτούν.

Σε αυτό το θόλο τοπίο, που δεν ήξερες ποιος είναι ποιος και ποιος βαράει
ποιον, καταφθάνει και η αστυνομία,
ενώ πριν προσπαθώντας να τους χωρίσουμε αρπάξαμε και εμείς κάποιες αδέσποτες..!
Μετά από τέσσερις ώρες στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής που μας πήγαν
όλους, ξεκαθάρισαν τα πράγματα.
Η κυρία που μας κάλεσε ήταν η ερωμένη του επιχειρηματία, που ξαφνικά
έφυγε από τη ζωή, και η δεύτερη η νόμιμη εν διαστάσει σύζυγος με τα δύο
παιδιά τους.
Μετά την προσαγωγή μας στο Α.Τ,
κάθε κατεργάρης πήγε στον πάγκο του
και τελικά συμφωνήσαμε με τον γιο της
νόμιμης συζύγου να ανοίξουμε το σπάνιο και δύσκολο RATNER, την επόμενη μέρα.
Μετά το πέρας της εργασίας, το καλό της υπόθεσης
ήταν ότι στην εξόφληση μας έδωσαν ένα επιπλέον ποσό
για την ταλαιπωρία και τις αδέσποτες που εισπράξαμε..!
Ιατρού Δημήτρης

ΧΑΜΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ..!! Κρίση ή Προβληματισμός!

Με αφορμή ένα διαφημιστικό προσπέκτους, που μου έδειξε ένας συνάδελφος από
Πειραιά, ήθελα να μοιραστώ μαζί σας την άποψή μου.
Σίγουρα κανένα θέμα αυτές τις μέρες δεν μπορεί να επισκιάσει και δεν είναι πιο σημαντικό από το να σταματήσει ένας πόλεμος που όπως βλέπουμε και ακούμε χάνονται
τόσο άδικα ανθρώπινες ζωές. Αλλά η ζωή συνεχίζεται!
Εντύπωση κάνουν οι τόσο χαμηλές τιμές που διαφημίζουν κάποιοι συνάδελφοι π.χ.
άνοιγμα 10€ έως 15€ και κλειδαριά κυλίνδρου σε πόρτα ασφαλείας 120€ έως 150€.
Ψάχνοντας να βρω τα αίτια αυτής της εξέλιξης, έφτασα σε μία πραγματικότητα που δεν
γνωρίζω αν μπορεί να βρεθεί λύση ή αν μπορεί να αλλάξει κάτι στο εγγύς η στο απώτερο
μέλλον. Υπάρχει μία δεξαμενή νέων ανθρώπων, υπαλλήλων στα παλαιά και νέα καταστήματα κλειθροποιίας στην Αθήνα.
Πολλά από αυτά τα παιδιά κυνηγώντας το όνειρο τους, ξεκινούν και ανοίγουν τη δική
τους επιχείρηση. Το ζητούμενο τώρα είναι να αποκτήσουν πελατεία, να εδραιωθούν και
να επιβιώσουν. Κοιτάζοντας τις τιμές του γείτονα συναδέλφου διαφημίζουν ακόμη χαμηλότερες τιμές και έτσι το "γαϊτανάκι" συνεχίζεται..
Η θετική πλευρά είναι ότι μπαίνει "νέο αίμα" στην κλειθροποιία, δημιουργούνται νέοι
πελάτες για τους εμπόρους και επίσης νέες συνεργασίες για εμάς τους παλαιότερους.
Το αρνητικό είναι π.χ. τι υπηρεσίες μπορεί να προσφέρει ένας νέος επαγγελματίας με μόνο οκτώ μήνες προϋπηρεσίας σαν
υπάλληλος, η ημιμάθεια και οι περιορισμένες τεχνικές γνώσεις σε όλα τα αντικείμενα της κλειθροοποιίας θα τον πιέσουν οικονομικά και επίσης θα δημιουργηθεί αρνητική εντύπωση για όλη την "οικογένεια" των κλειθροποιών.
Το ανωτέρω θέμα είναι ένα καμπανάκι για όλους μας, γιατί αν δεν μπουν κάποια κριτήρια ή ασφαλιστικές δικλείδες από το
σωματείο μας και τα συναρμόδια υπουργεία, υπάρχει το ενδεχόμενο να φτάσουμε σε λίγα χρόνια να γίνουμε σαν τα φαρμακεία: κάθε γωνιά και κλειδαράς!
Τελικά το μόνο που θα έχουμε καταφέρει είναι να βγάλουμε μόνοι μας τα μάτια μας.
Ιατρού Δημήτρης
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1.000 βαθμοί C και η καταστροφή μιας όμορφης αντίκας

Πελάτης από Ναύπλιο
μας τηλεφωνεί και μας εξιστορεί εν τάχει την περίπτωση του.
Τα γραφεία από το θερμοκήπιο του κάηκαν ολοσχερώς από
βραχυκύκλωμα, η πυροσβεστική του είπε ότι εντός
του χώρου αναπτύχθηκαν
1.000 έως 1.200 βαθμοί C,
για περίπου μία ώρα.
Κάηκαν τα πάντα, έλιωσαν μέχρι και τα τζάμια, το μόνο που στεκόταν ακόμη όρθιο στην γωνία ήταν το χρηματοκιβώτιο αλλά κατεστραμμένο και ερμητικά κλειστό από την φωτιά, ήταν η άλλοτε όμορφη και επιβλητική αντίκα του
1950 εργοστασίου ‘’ΠΩΡΙΩΤΗ’’.
Εφόσον συμφωνήσαμε και κατεβήκαμε Ναύπλιο να ανοίξουμε το καμένο κιβώτιο στα υπό ανακαίνιση γραφεία,
μόλις το αντικρίσαμε από κοντά καταλάβαμε ότι πρόκειται για μια πολύ δύσκολη περίπτωση με δεδομένο ότι ο πελάτης δεν ήθελε να ανοιχτεί με ζημιά λόγω συναισθηματικής αξίας γι’αυτόν.
Με ποιόν τρόπο όμως να ανοίξουμε ένα κιβώτιο που πόμολο και οι δύο κλειδαριές έχουν λειώσει, η πόρτα πάχους
2 Cm μασίφ μέταλλο έχει πετσικάρει και έχει γίνει ένα σώμα με την κάσα;
H προσπάθεια ξεκινάει και μετά από αρκετές ώρες δουλειάς, τρυπώντας περιμετρικά για να ξεκολλήσουμε τους
σχεδόν λειωμένους πείρους, με την χρήση μεγάλου λοστού η πόρτα άνοιξε.
Η χαρά του πελάτη επίσης και η δική μας ήταν εμφανής.
Τελικά η καμένη αντίκα θα πάρει το δρόμο της ριζικής επισκευής και αναπαλαίωσης ώστε να γίνει πάλι ένα όμορφο
κομμάτι και να πάρει την θέση που της αξίζει.
Ιατρού Δημήτρης

Τρίδισκος Κλειδάριθμος! Έχουμε κωδικό αλλά δεν ανοίγει!

Ο κατασκευαστής
του μηχανικού κλειδάριθμου έχει προβλέψει
ότι όταν ο μηχανισμός
δεχθεί κακόβουλη επίθεση με σπάσιμο του
στροφείου και τρύπημα στον άξονα, να
υποστεί θραύση το καπάκι του σώματος, με
συνέπεια να καρφώσει
ο μηχανισμός relocking
και να ακινητοποιηθεί
η γλώσσα.
Τι γίνεται όμως όταν σε χρηματοκιβώτιο εικοσαετίας, με πολύ συχνή χρήση, δεν έχει γίνει ποτέ service και μία ωραία
πρωία, ενώ ο ιδιοκτήτης τοποθετεί σωστά τον κωδικό, στην τελευταία δεξιά κίνηση, η γλώσσα δεν τραβιέται;
Πολύ δύσκολη περίπτωση για να βγάλουμε διάγνωση και πολύ πιο δύσκολη η περίπτωση διάνοιξης του κλειδάριθμου.
Η διάγνωση βγήκε! Λάσκαρε και ξεβιδώθηκε μία βίδα από το καπάκι και έτσι κάρφωσε το relocking.
Η τεχνική διάνοιξη θέλει οπωσδήποτε βιντεοσκόπιο, τρύπημα από πλάγια πλευρά, ατσαλόσυρμα και δεξιοτεχνία.
Ο καταστροφικός τρόπος είναι γνωστός, εάν βέβαια μας το επιτρέπει η δομή της γόμωσης του στηθαίου, με σπάσιμο της
γλώσσας του κλειδάριθμου.
Αν σας κάτσει παρόμοια περίπτωση, καλή επιτυχία!
Ιατρού Δημήτρης
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΣΑΕΚ – ΣΑΚΔΕΠ – ΣΑΕΚΒΕ – ΚΛΕΙΔΙ

Αγαπητοί συνάδελφοι – αναγνώστες του LocksmithsNews.
Είμαστε ξανά κοντά σας με ένα διπλό τεύχος, έχοντας διανύσει αρκετό χρονικό διάστημα χωρίς την εφημερίδα που όλοι
γνωρίζουμε. Όσα γεγονότα συνέβαιναν, η Γραμματεία τα επικοινωνούσε μέσω e-mail προς τους συναδέλφους. Η πανδημία και κυρίως οι επιπτώσεις από τα συμβαίνοντα (κοινωνικά-οικογενειακά-προσωπικά), δεν άφησε ανεπηρέαστο
και το ΔΣ του ΣΑΕΚ. Προσπαθούμε όσο μπορούμε περισσότερο να είμαστε κοντά στα μέλη και τα προβλήματά τους.
Άλλες φορές το πετυχαίνουμε, άλλες όχι. ΠΟΤΕ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΑΔΙΑΦΟΡΟΥΜΕ για τα τεκταινόμενα του κλάδου. Ο εθελοντισμός είναι υπέροχος.
Ο ΣΑΕΚ ΥΠΑΡΧΕΙ και πρέπει να συνεχίσει να ΥΠΑΡΧΕΙ. Προσωπικά θέματα υγείας όμως, δε μας αφήνουν ανεπηρέαστους.
Παρόλο αυτά, είμαστε στη διάθεση του κάθε καλοπροαίρετου συναδέλφου να τον ενημερώνουμε.
Για το ΔΣ Μαρίνος Δημήτρης

Κλειδαράδες έκτακτης ανάγκης

Σε προηγούμενο τεύχος, είχαμε αναφερθεί γενικά στους
«κλειδαράδες έκτακτης ανάγκης». Σ’ αυτό το τεύχος θα ασχοληθούμε πιο ευκρινέστερα σ’ αυτή την ειδικότητα (γιατί περί ειδικότητας πρόκειται). Κι αυτό γιατί ένας εξειδικευμένος
κλειδαράς έκτακτης ανάγκης αναμένεται σε ειδικές συνθήκες
να μπορεί να βοηθήσει ένα πελάτη από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει εκείνη την στιγμή που καλέστηκε. Πρόκειται για
υπηρεσίες «εμπειρογνωμόνων» κλειδαράδων που πρέπει να
είναι άμεσα διαθέσιμες 24 ώρες την ημέρα και επτά ημέρες την
εβδομάδα οποιαδήποτε στιγμή και οπουδήποτε, αν χρειαστεί.
Αναφερθήκαμε σε «εμπειρογνώμονες», για να γίνει διαχωρισμός από αυτούς που περιμένουν πάνω από το τηλέφωνο το
κελεπούρι - πελάτη που βρέθηκε στην ανάγκη. Είναι φυσικό
για ένα εξειδικευμένο άτομο, αλλά δεν πρέπει να πανικοβάλλεται όταν σε μια ειδική κατάσταση, και σε μια έκτακτη ανάγκη δεν
έχει χρόνο να ελέγξει το πρόβλημα, (καιρικές συνθήκες κ.ά.).
Οι κύριες λειτουργίες κατά τη διάρκεια
έκτακτων περιστατικών
Οι κύριες λειτουργίες αυτών των κλειδαράδων είναι να
προσφέρουν υπηρεσίες σε περίπτωση έκτακτης
ανάγκης. Εκεί που έχουν χαθεί ξαφνικά τα κλειδιά, ή μπορεί
να βρεθούν κλειδωμένοι πελάτες με κλειδιά που δεν λειτουργούν, θα φτάνουν στην πόρτα του καλούντος, όπως και όποτε
θέλει.. Είναι καθήκον σας να προσφέρονται υπηρεσίες κατά
τη διάρκεια των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και συνεπώς
δεν θα πρέπει να ανησυχούν οι πελάτες σας.
Εξαιρετικά εξοπλισμένοι
Όταν καλείται ένας 24ωρος κλειδαράς, δεν μπορεί μόνο να

είναι οι πελάτες σίγουροι για το γεγονός ότι θα προσφέρουν τις
καταλληλότερες υπηρεσίες, όπως και όποτε χρειασθεί, αλλά
ταυτόχρονα, μπορούν επίσης να είναι σίγουροι με το γεγονός
ότι είσαστε κατάλληλα εξοπλισμένοι με προηγμένα και σύγχρονα εργαλεία. Κατά συνέπεια, δεν θα είναι καθόλου δύσκολο για εσάς να πάρετε γρήγορες αποφάσεις. Ανεξάρτητα
από τη φύση των προβλημάτων που έχετε με το κλείδωμα και
πιθανόν με τα κλειδιά, μπορεί να χειριστείτε το πρόβλημα και
να χρησιμοποιήσετε αυτά τα εργαλεία για να δώσουν λύση σε
αυτό. Απλά θα πρέπει να απαρτίζεστε από καταστήματα με έμπειρους και εξειδικευμένους κλειδαράδες.
Διαθεσιμότητα πολλών ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Επί του παρόντος, θα διαπιστώσετε ότι υπάρχουν πολλές
εταιρείες – κλειθροποιεία που προσφέρουν τις υπηρεσίες του
κλειδαρά. Θα πρέπει απλώς να επιλεγεί η σωστή εταιρεία
κλειδαρά με το σωστό εμπειρογνώμονα. Είτε χρειαστεί να
κοπεί ένα δεύτερο κλειδί είτε θέλετε να κατασκευάσετε ή να
ανοίξετε ένα νέο χρηματοκιβώτιο με σωστό σύστημα κλειδώματος ή χρειαστεί να ξεκλειδώσετε μια πόρτα αυτοκινήτου,
κ.α. θα είναι άμεσα διαθέσιμοι οι τεχνίτες από την υπηρεσία
σας. Εκτός των πιο πάνω ενεργειών, ένας κλειδαράς αμέσου
ανάγκης δεν εκμεταλλεύεται την άμεση ανάγκη του καλούντος, είναι «πτυχιούχος» στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, προσυμφωνεί με το ποσόν παροχής του, σημειώνει τις
ενέργειές του στο «βιβλίο συμβάντων», κόβει απόδειξη παροχής υπηρεσιών, δίνει σχετικές συμβουλές στον πελάτη. Κάτι
που πολλές εταιρείες παροχής υπηρεσιών, αντιμετωπίζουν
ορισμένες ή και καθόλου τις πιο πάνω νομικές ενέργειες.
Σ.Ι.Μ
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Το σύστημα CCTV

Ακριβώς όπως ο συναγερμός διαρρηκτών σπιτιών, το
σπίτι ή όποιο εγκατεστημένο σύστημα CCTV έχει γίνει
πιο προσιτό για τους ιδιοκτήτες σπιτιών κατά τη διάρκεια
των ετών. Αυτό που κάποτε δημιουργήθηκε μόνο για να
παρακολουθεί τις επιχειρήσεις, τα γραφεία, τα καταστήματα, τα εργοστάσια κ.λπ. θα μπορούσε τώρα να χρησιμοποιείται και για την παρακολούθηση των ιδιωτικών
σπιτιών.
Αλλά το σύστημα CCTV έχει ένα πρόβλημα! Χωρίς
24ωρη παρακολούθηση των συστημάτων, ο διαρρήκτης
που δεν θα ήθελε να καταγραφεί το πρόσωπό του, εύκολα μπορεί να καλύψει τα χαρακτηριστικά του, φορώντας μάσκα, κάλτσα ή κουκούλα πάνω στο κεφάλι του.
Παρ’ όλ’ αυτά όμως η τεχνολογία CCTV έχει προχωρήσει πολύ τα τελευταία 20 χρόνια και ακριβώς όπως με
τους συναγερμούς διάρρηξης, μπορεί τώρα να κάνει τη
δική του παρακολούθηση από το κινητό τηλέφωνο, το tablet ή τον υπολογιστή του πελάτη από οπουδήποτε στον
Κόσμο. Άλλωστε πολλά συστήματα έχουν ακόμη και ανίχνευση κίνησης, ώστε να μπορεί να ειδοποιείται ο πελάτης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γραπτού
μηνύματος εντοπίζοντας οποιαδήποτε κίνηση στο λεγόμενο άδειο σπίτι του.
Πολλοί κλειδαράδες στην Ελλάδα προμηθεύουν, και

Καλωσορίζουμε
του συναδέλφους
ΕΚΛΟΓΕΣ 20/10/2021
ΝΕΟ Δ.Σ. ΣΑΚΔΕΠ

Πρόεδρος: Καπλάνης Χρήστος
Αντιπρόεδρος: Ευσταθίου Ευγένιος
Γραμματέας: Μανέττα Όλγα
Ταμίας: Κεντιόγλου Βασίλειος
Βοηθός Γραμματέα: Αποστολοπούλου Ελπίδα
Μέλος 1: Σταθακόπουλος Σπύρος
Μέλος 2: Λάζαρης Θεόδωρος

συντηρούν οικιακά συστήματα CCTV ως μέρος των υπηρεσιών τους. Απλά αναζητήστε εγκαταστάτες CCTV στην
περιοχή σας, μέσω του Σ.Α.Ε.Κ..
Στην Ελλάδα ένας επαγγελματίας κλειδαράς είναι συνήθως αυτοαπασχολούμενος και έχει υποβληθεί σε κατάλληλη εκπαίδευση κλειδαρά σε πιστοποιημένο
σωματείο. Ο επαγγελματίας κλειδαράς είναι ένας επαγγελματίας που θα ανταποκριθεί στην όποια ανάγκη να
προσφέρει τις υπηρεσίες του όποια μέρα και ώρα προκύψει.
Δυστυχώς, δεν διαλαλούν όλοι τον εαυτό τους ως κλειδαρά, εγκαταστάτη συναγερμών διάρρηξης, ή εγκαταστάτη συστήματος CCTV (που είχε την απαιτούμενη
επαγγελματική κατάρτιση κ.α.). Αυτό συμβαίνει επειδή
το επάγγελμα του «κλειδοτεχνίτη» είναι ακόμη σε
άναρχη κατάσταση και δεν απαιτείται επίσημη διαπίστευση ή πιστοποίηση, που σημαίνει ότι ο καθένας μπορεί να συσταθεί ως κλειδαράς ανεξάρτητα από το
επίπεδο δεξιοτήτων και την εκπαίδευσή του.
Με τόσους πολλούς κλειδαράδες λοιπόν, συνιστάται
στο κοινό να επιλέξουν τον Σ.Α.Ε.Κ. για να βεβαιωθούν
ότι παίρνουν ειδικευμένους εργαζόμενους στο επάγγελμα του κλειδαρά.
Σταύρος Μανδενάκης

Καλωσορίζουμε
τα νέα μας μέλη

Χαιρετίζουμε το νέο μέλος του Σ.Α.Ε.Κ.:
Μιχαλάτο Γαβριήλ

Χαιρετίζουμε τα νέα μέλη του ΚΛΕΙ. ΔΙ.:
Νώε Ζαχαρία, Παπαδά Στυλιανό,
Γιαξόπουλο Σπύρο

Χαιρετίζουμε τα παλαιά μέλη του ΚΛΕΙ.ΔΙ.:
Αγγελόπουλο Ξενοφών, Μαυρόπουλο Στέφανο

ΕΦΥΓΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ

Έφυγε από τη ζωή απρόσμενα ένας συνάδελφος στις 27/12/2021. Ο κυρ’ Φώτης ο Σχίζας ήταν ακούραστα εργατικός και φιλότιμος, εφευρετικός και προοδευτικός στην εξέλιξη των χρηματοκιβωτίων. Όσοι γνώρισαν από κοντά
τον εκλιπόντα, θα θυμούνται ότι ήταν πάντα πρόθυμος να βοηθήσει.Τα θερμά συλλυπητήρια των μελών του ΣΑΕΚ
στην οικογένειά του.
Στις 14/3/2022 έφυγε από τη ζωή ο Ευστράτιος Νικολάου. Ο Στράτος ή Στρατής Νικολάου έφυγε απρόσμενα από
ανακοπή. Τα συλλυπητήρια των μελών του ΣΑΕΚ στην οικογένειά του.
Μ.Δ.

