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Παράρτημα A1/2 του Πιστοποιητικού Αρ. 385
ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ
της

A CERT A.E.
ως Φορέα Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης της Ποιότητας
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2000
Διαπιστευμένη Δραστηριότητα(2)

Κωδικός
ΕΑ(1)
3

Πλήρες ή Μερικό
Πεδίο
Μερικό

4

Πλήρες

Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών και προϊόντων.

5

Πλήρες

Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών.

8

Πλήρες

Εκδόσεις.

9

Πλήρες

Εκτυπώσεις.

12

Πλήρες

Παραγωγή βασικών χημικών προϊόντων εκτός των βιομηχανικών αερίων.
Παραγωγή παρασιτοκτόνων και άλλων αγροχημικών προϊόντων. Παραγωγή
χρωμάτων, βερνικιών και παρόμοιων επιχρισμάτων, μελανιών τυπογραφίας
και μαστιχών. Παραγωγή σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων
καθαρισμού και στίλβωσης, αρωμάτων και παρασκευασμάτων
καλλωπισμού. Παραγωγή άλλων χημικών προϊόντων εκτός από εκρηκτικά.
Παραγωγή συνθετικών ινών.

14

Πλήρες

Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικών
προϊόντων.
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Επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών. Παραγωγή φυτικών
και ζωικών ελαίων και λιπών. Παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων.
Παραγωγή προϊόντων αλευρομύλων. παραγωγή αμύλων και προϊόντων
αμύλου. Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών.

Παράρτημα Α1/2 του Πιστοποιητικού Ε.ΣΥ.Δ. Αρ.385

13.12.2007

Πλήρες ή Μερικό
Πεδίο
Μερικό

18

Μερικό

Κατασκευή μηχανημάτων για την παραγωγή και τη χρησιμοποίηση
μηχανικής ενέργειας, με εξαίρεση τους κινητήρες αεροσκαφών, οχημάτων
και δικύκλων. Κατασκευή άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης. Κατασκευή
γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων. Κατασκευή εργαλειομηχανών.
Κατασκευή άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης. Κατασκευή οικιακών
συσκευών.

19

Μερικό

Κατασκευή μηχανών γραφείου και ηλεκτρονικών υπολογιστών. Κατασκευή
ηλεκτρικών μηχανών και συσκευών. Κατασκευή εξοπλισμού και συσκευών
ραδιοφωνίας, τηλεόρασης και επικοινωνιών.

24

Πλήρες

Ανακύκλωση.

28

Πλήρες

Κατασκευές κτηρίων και έργα πολιτικού μηχανικού.

29

Μερικό

Πώληση αυτοκινήτων οχημάτων. Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων
οχημάτων. Πώληση μερών και εξαρτημάτων αυτοκινήτων οχημάτων.
Πώληση, συντήρηση και επισκευή μοτοσικλετών και συναφών μερών και
εξαρτημάτων τους.
Χονδρικό και λιανικό εμπόριο και εμπόριο με προμήθεια, εκτός από το
εμπόριο αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών. Επισκευή ειδών
ατομικής και οικιακής χρήσης.

30

Πλήρες

Ξενοδοχεία και εστιατόρια.

33

Πλήρες

Πληροφορική και συναφείς δραστηριότητες.

34

Πλήρες

Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων και μηχανικών και παροχής τεχνικών
συμβουλών. Έρευνα και ανάπτυξη.

35

Μερικό

Δραστηριότητες καθαρισμού κτιρίων, μέσων μεταφοράς και άλλων χώρων.
Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις.

37

Μερικό

Στοιχειώδης εκπαίδευση. Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Εκπαίδευση για
ενηλίκους και λοιπή εκπαίδευση.

1)
2)

Διαπιστευμένη Δραστηριότητα(2)

Κωδικός
ΕΑ(1)
17

Παραγωγή βασικού σιδήρου και χάλυβα και σιδηροκραμάτων. Κατασκευή
σωλήνων. Άλλες πρωτογενείς κατεργασίες του σιδήρου και του χάλυβα.
Παραγωγή βασικών πολύτιμων μετάλλων και άλλων μη σιδηρούχων
μετάλλων. Χύτευση μετάλλων. Παραγωγή αλουμινίου (αργιλίου).
Κατασκευή δομικών μεταλλικών προϊόντων. Κατασκευή μεταλλικών
ντεποζίτων, δεξαμενών και δοχείων· κατασκευή σωμάτων και λεβήτων
κεντρικής θέρμανσης. Σφυρηλάτηση, κοίλανση, ανισόπαχη τύπωση και
μορφοποίηση μετάλλων με έλαση· κονιομεταλλουργία. Κατεργασία με
επικάλυψη μετάλλων· γενικές μηχανολογικές εργασίες. Κατασκευή
μαχαιροπήρουνων, εργαλείων και σιδηρικών. Κατασκευή άλλων
μεταλλικών προϊόντων.

Κωδικός ΕA (European co-operation for Accreditation) σύμφωνα με την Καθοδήγηση ΕΑ-7/01.
Συμπληρώνεται, σύμφωνα με την περιγραφή ΕΣΥΔ-ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ, στην περίπτωση, κατά την οποία η Διαπίστευση δεν
καλύπτει όλες τις δραστηριότητες του αντίστοιχου Κωδικού ΕΑ
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Διεύθυνση του Φορέα : Τήλου 2, 546 38 Θεσσαλονίκη
Εξουσιοδοτημένος υπεύθυνος υπογραφής : Στέφανος Μπίλλας
Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 26 Σεπτεμβρίου 2007 και
ισχύει μέχρι την 25η Σεπτεμβρίου 2011, με την προϋπόθεση της ολοκλήρωσης της μετάβασης του
διαπιστευμένου φορέα στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17021:2006 (το οποίο αντικαθιστά το πρότυπο ΕΛΟΤ
ΕΝ 45012:1998) μέχρι την 15η Σεπτεμβρίου 2008. Σε αντίθετη περίπτωση, και κατ’ εφαρμογή των σχετικών
αποφάσεων της IAF (International Accreditation Forum) και της ΕΑ (European Co-operation for Accreditation),
η ισχύς της διαπίστευσης λήγει την 15.09.2008, ταυτόχρονα με τη λήξη της ισχύος του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ
45012:1998.
Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2007
Κ. Καγκαράκης
Πρόεδρος του Ε.ΣΥ.Δ.
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