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ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΥΣ & ΔΙΑΚΡΙΤΟ ΣΗΜΑ ΘΑΛΑΜΟΥ
Ο Σ.Ε.Σ.Α. (Σύνδεσμος Εγκαταστατών & Συντηρητών
Ανελκυστήρων), στα πλαίσια της προσπάθειάς του να
μεριμνεί για την διαρκή βελτίωση της σχέσης του ΠολίτηΚαταναλωτή με τον Επαγγελματία του χώρου και για την
προστασία του καταναλωτικού κοινού από «επαγγελματίες»
που δεν πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις άσκησης του
επαγγέλματος, θέσπισε και εφάρμοσε την Ταυτότητα
Μέλους και την τοποθέτηση του Διακριτού Σήματος στο
θάλαμο του Ανελκυστήρα σας.
Η Ταυτότητα Μέλους διασφαλίζει ότι το Φυσικό ή
Νομικό Πρόσωπο στο οποίο έχετε αναθέσει τη Συντήρηση
και την Τεχνική παρακολούθηση του Ανελκυστήρα σας, ασκεί
τις επαγγελματικές του δραστηριότητες αυτές σύμφωνα με
τις ισχύουσες νόμιμες προϋποθέσεις.
Διαθέτει, δηλαδή, επαγγελματική έδρα και κυρίως
διαθέτει σε ισχύ Άδεια Κινητού Συνεργείου, επικεφαλής του οποίου είναι ο Αδειούχος Υπεύθυνος
Συντηρητής, τα δε κινητά Συνεργεία απαρτίζονται από το κατάλληλα αδειοδοτημένο εξειδικευμένο
προσωπικό πάντα σε νόμιμη αναλογία με τον αριθμό των συντηρούμενων ανελκυστήρων.
Ο Σ.Ε.Σ.Α. προτρέπει τα μέλη του να τηρούν τις διατάξεις του Κώδικα Δεοντολογίας*, να εκτελούν
τις εργασίες Συντήρησης σύμφωνα με τους επαγγελματικούς κανόνες και να βελτιώνουν συνεχώς τις
τεχνικές γνώσεις τους, ώστε να προσφέρουν υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, αντάξιες της υπευθυνότητας
με την οποία πρέπει να αντιμετωπίζεται ο Ανελκυστήρας, ώστε να παραμείνει σύμφωνα με τις
στατιστικές, το ασφαλέστερο μέσο μεταφοράς στον κόσμο!
Επίσης, ο Σ.Ε.Σ.Α. πέραν της αυτονόητης και κατηγορηματικής αντίθεσής του στην φοροδιαφυγή
και εισφοροδιαφυγή, δεσμεύει τα μέλη του στην εφαρμογή της ισχύουσας Κλαδικής Σύμβασης
Εργασίας, σε αντίθετη περίπτωση προβαίνει σε καταγγελία.
Αναζητήστε το διακριτό σήμα παντού, είναι εγγύηση Νομιμότητας**.
Ζητήστε το, είναι Απλό!
Για το Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

* Περισσότερες πληροφορίες για τον Κώδικα Δεοντολογίας και το Σχέδιο Οδηγιών Συντήρησης
στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου: www.sesa.gr
** H απουσία του Διακριτού Σήματος, προς αποφυγή παρεξηγήσεων, δε σημαίνει απαραίτητα την
απουσία των νόμιμων προϋποθέσεων. Η παρουσία του είναι προαιρετική, όπως και η συμμετοχή του
Επαγγελματία στον Σ.Ε.Σ.Α.

