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ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΑ  
  
Η EUROCERT στην 3η δεκαετία της με 
προσήλωση στις αξίες της.  

 

Σήμερα η EUROCERT, όντας ήδη στην 3η δεκαετία της, 
δεσμεύεται για την διατήρηση των αξίων αυτών.  

Περισσότερα  

 

   
ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΑΠΑΝΤΟΥΝ  

  
Συνέντευξη κ. Β. Καραφέρη, Προέδρου & 
Διευθύνοντος Συμβούλου AUTOVISION- 
SAKAR  

 
 
  

H ΑUTOVISION αποτελεί συνώνυμο του τεχνικού ελέγχου 
στην Ελλάδα αναπτύσσοντας τα τελευταία 15 έτη ένα δίκτυο με  
52 μονάδες ΚΤΕΟ σε ολόκληρη την επικράτεια, 
συμπεριλαμβανομένων 2 κινητών μονάδων ελέγχου για την 
κάλυψη των αναγκών τεχνικού ελέγχου στην νησιωτική Ελλάδα.  

Περισσότερα  
 
 
 
   

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ EUROCERT  
  
Διαφοροποίηση Καινοτομία και Λοιπά 
Επιχειρηματικά «Δαιμόνια».  

 

Η σημασία της διαφοροποίησης…. Αυταπόδεικτη. Αυτός είναι ο 
λόγος που ενσωματώνονται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα 
τρόφιμα τόσες προβλέψεις για προϊόντα που διαφοροποιούνται 
από τον ανταγωνισμό των ομοειδών με χαρακτηριστικά ή 
ιδιότητες τους που οφείλονται στην περιοχή που καλλιεργούνται 
ή εκτρέφονται  πχ Προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ΠΟΠ, 
ΠΓΕ προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη, ή άλλα πάλι από την 
μέθοδό καλλιέργειας εκτροφής «βιολογικά», «ελευθέρας 
βοσκής»..  

Περισσότερα  
 

  

https://www.eurocert.gr/content/I_EUROCERT_stin_3i_Dekaetia_tis_me_Prosilosi_stis_Axies_tis2/
https://www.eurocert.gr/videos/AUTOVISION%20(2).pdf
https://www.eurocert.gr/videos/AUTOVISION%20(2).pdf
https://www.eurocert.gr/content/Diaforopoiisi_Kainotomia_kai_loipa_Epicheirimatika_%C2%ABDaimonia%C2%BB2/


Η EUROCERT συμβάλλει στην έρευνα της 
σχέσης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και 
πολιτισμού.  

 

Η EUROCERT έχει αναπτύξει σημαντική συνεργασία με το 
Δίκτυο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Ελλάδος (CSR 
Hellas) 
 
. Περισσότερα  

 

  
Η EUROCERT εγκρίθηκε από το Υπουργείο 
Ανάπτυξης για τον έλεγχο και την 
πιστοποίηση των παιδοτόπων και των 
παιδικών χαρών. Επιπλέον διαπιστεύθηκε 
από το ΕΣΥΔ για τον έλεγχο Αθλητικών 
Εγκαταστάσεων 

 

Κατόπιν πρόσφατης νομοθετικής ρύθμισης (Ιούνιος 2019), 
ενεργοποιήθηκε πλήρως η διαδικασία ελέγχου, πιστοποίησης και 
αδειοδότησης των παιδότοπων της χώρας (υπαίθριων και 
κλειστών εντός κτιρίου). 
 

Περισσότερα  
    

Συνέντευξη του κ. Τάκη Αλκ. 
Θεοφανόπουλου, Εντεταλμένου Συμβούλου 
EUROCERT στον ALPHA 989.   

 

Η συζήτηση έθιξε σειρά σημαντικών θεμάτων αναφορικά με 
την Πιστοποίηση και την εξελικτική της πορεία στην Ελλάδα… 
 

Περισσότερα  

 

 
 
 

 

https://www.eurocert.gr/content/I_EUROCERT_sumballei_stin_ereuna_tis_schesis_Etairikis_Koinonikis_Euthunis_kai_Politismou/
https://www.eurocert.gr/content/I_EUROCERT_egkrithike_apo_to_Ypourgeio_Anaptuxis_gia_ton_elegcho_kai_tin_pistopoiisi_ton_paidotopon_kai_ton_paidikon_charon_Epipleon_diapisteuthike_apo_to_ESYD_gia_ton_elegcho_Athlitikon_Egkatastaseon__/
https://www.eurocert.gr/content/I_EUROCERT_egkrithike_apo_to_Ypourgeio_Anaptuxis_gia_ton_elegcho_kai_tin_pistopoiisi_ton_paidotopon_kai_ton_paidikon_charon_Epipleon_diapisteuthike_apo_to_ESYD_gia_ton_elegcho_Athlitikon_Egkatastaseon__/
https://www.eurocert.gr/content/Sunenteuxi_tou_k_Taki_Alk_Theofanopoulou_Entetalmenou_Sumboulou_EUROCERT_ston_ALPHA_9892/


ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  
  
Συμμετοχή στην 7η Ολομέλεια ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ 
ΜΑΣ  

 

Η EUROCET ως μέλος της Πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ 
συμμετείχε στην 7η Ολομέλεια ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ που 
πραγματοποιήθηκε στην.  

Περισσότερα  

 

  
ΕΓΡΑΨΑΝ ΓΙΑ ΕΜΑΣ  

  
Τύπος  

 

Οι σπουδαίες ειδήσεις του Φορέα μας όπως αυτές 
παρουσιάστηκαν στον ελληνικό Τύπο  

Περισσότερα  

 

  
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

  
«Απελευθερώνεται η αγορά επιβατικών 
σιδηροδρομικών μεταφορών» - Υπ. 
Υποδομών και Μεταφορών: Νέο νομοσχέδιο 

 

Ψηφίστηκε ο νέος Νόμος  4632/2019 του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών, υπό τον τίτλο: «Ενσωμάτωση στην 
ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2016/797, 2016/798 και 
2016/2370 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
και άλλες διατάξεις». 
 

Περισσότερα  
   

  
 

https://www.eurocert.gr/content/Summetochi_stin_7i_Olomeleia_ELLA-DIKA_MAS2/
https://www.eurocert.gr/content/Egrapsan_gia_Emas2/
https://www.eurocert.gr/content/Apeleutheronetai_i_agora_epibatikon_sidirodromikon_metaforon_-_Yp_Ypodomon_kai_Metaforon_Neo_nomoschedio/
https://www.eurocert.gr/content/Apeleutheronetai_i_agora_epibatikon_sidirodromikon_metaforon_-_Yp_Ypodomon_kai_Metaforon_Neo_nomoschedio/


Αναπτυξιακό Πολυνομοσχέδιο’’ : Σημαντικές 
διατάξεις που αφορούν την διαπίστευση, 
πιστοποίηση και έλεγχο της αγοράς.  

 

Ψηφίστηκε το νέο ‘’Αναπτυξιακό Πολυνομοσχέδιο’’, εισάγονται 
μεταξύ άλλων θεμάτων, σημαντικές παρεμβάσεις.  

Περισσότερα  
 
   

Ενημέρωση για την Νομοθεσία Προστασίας 
Προσωπικών Δεδομένων και την 
Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης.  

 

Στις 26 Αυγούστου 2019 ψηφίστηκε από τη Βουλή, με τη 
διαδικασία του κατεπείγοντος, ο Ν. 4624/2019, με τον οποίο 
εκτός των άλλων θεσπίζονται μέτρα εφαρμογής του GDPR. Ο 
GDPR, ως Ευρωπαϊκός Κανονισμός, έχει άμεση εφαρμογή στην 
ελληνική έννομη τάξη και δεν απαιτεί την έκδοση εθνικών 
νομοθετικών πράξεων. 

Περισσότερα  
   

Μονόδρομος Σημαντική Ενημέρωση 
Χρονοδιαγράμματος Μετάβασης στο 
ISO/IEC 20000-1:2018  

 

Το International Accreditation Forum (IAF) καθόρισε μέσω 
απόφασης ότι η περίοδος για την μετάβαση διαπιστευμένων 
πιστοποιητικών από το ISO/IEC 20000-1:2011 στο ISO/IEC 
20000-1:2018 θα είναι τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης 
του ISO/IEC 20000-1:2018  
 

Περισσότερα  
 
    

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ  
  
Σεμινάρια  

 

H Ακαδημία της EUROCERT με σταθερή παρουσία στον χώρο 
της εκπαίδευσης από το 1998 συνεχίζει δυναμικά την πορεία της, 
εμπλουτίζοντας διαρκώς το Πρόγραμμά της και διευρύνοντας τα 
πλαίσια των εκπαιδευτικών στόχων της. Στελεχωμένη από 
πεπειραμένο προσωπικό με δεκαπενταετή προϋπηρεσία και 
πλέον στον χώρο της εκπαίδευσης καλείται να προσφέρει στους 
εκπαιδευόμενους -εκτός από την γνώση- την εμπειρία και την 
τεχνογνωσία που κατέχει, 

Περισσότερα  
 

https://www.eurocert.gr/content/Anaptuxiako_Polunomoschedio_Simantikes_diataxeis_pou_aforoun_tin_diapisteusi_pistopoiisi_kai_elegcho_tis_agoras/
https://www.eurocert.gr/content/Anaptuxiako_Polunomoschedio_Simantikes_diataxeis_pou_aforoun_tin_diapisteusi_pistopoiisi_kai_elegcho_tis_agoras/
https://www.eurocert.gr/content/Enimerosi_gia_tin_Nomothesia_Prostasias_Prosopikon_Dedomenon_kai_tin_Pistopoiisi_Sustimaton_Diacheirisis2/
https://www.eurocert.gr/content/SIMANTIKI_ENIMEROSI_ChRONODIAGRAMMATOS_METABASIS_STO_ISOIEC_20000-12018/
https://www.eurocert.gr/content/SIMANTIKI_ENIMEROSI_ChRONODIAGRAMMATOS_METABASIS_STO_ISOIEC_20000-12018/
https://www.eurocert.gr/content/Programma_Seminarion_-_Deutero_Examino_2019/


  
 

Η EUROCERT ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ  
  
Στελέχη της EUROCERT επισκέφτηκαν τα 
γραφεία του Ομίλου στην Σανγκάη.  

 

Η EUROCERT προχώρησε στην δημιουργία joint venture στη 
Σανγκάη, σε συνεργασία με την Shanghai System Safety 
Research Center (SSSRC), για πιστοποιήσεις πάσης φύσεως 
υποδομών και υλικού σχετικά με τους σιδηροδρόμους.  

Περισσότερα  
 

  
EUROCERT: Ελληνική πιστοποίηση στην 
χώρα των Ίνκας!  

 

Το 2019 αποτελεί χρονιά ορόσημο για την EUROCERT, κυρίως 
λόγω της έναρξης της δραστηριοποίησής της στην Λατινική 
Αμερική, με πρώτη χώρα το Περού αλλά και εξαιτίας της 
εισόδου της στην τρίτη δεκαετία από την ίδρυσή της 
 
. Περισσότερα  

  

  
ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΗΣ EUROCERT 

  
Άθη Χαλκιοπούλου  

 

Ονομάζομαι Αθανασία Χαλκιοπούλου. Είμαι Ελληνίδα, 
γεννήθηκα και μεγάλωσα στο Βόλο και έχω σπουδάσει 
Γεωπόνος στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.  

Περισσότερα  

 

  
 
 
 
 
  

https://www.eurocert.gr/content/Stelechi_tis_EUROCERT_episkeftikan_ta_grafeia_tou_Omilou_stin_Sangkai/
https://www.eurocert.gr/content/EUROCERT_Elliniki_pistopoiisi_stin_chora_ton_Inkas/
https://www.eurocert.gr/content/Suntomo_Biografiko_-_Athis_Chalkiopoulou_Dieuthuntria_Pistopoiisis/


  
ΤΟ ΒΡΗΚΑΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ  

  
Γιατί οι σιδηροδρομικές γραμμές έχουν αυτό 
το εύρος;  

 

Η απόσταση ανάμεσα στις δύο ράγες των σιδηροδρομικών 
γραμμών είναι 1,43m. Μάλλον παράξενος αριθμός. Γιατί άραγε 
έχει επιλεγεί το συγκεκριμένο διάκενο  
 

Περισσότερα  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Visit us on  
 

 

   

  
 
EUROCERT Α.Ε 

Χλόης 89 & Λυκοβρύσεως,   
144 52 Μεταμόρφωση, Ελλάδα  

Tel.: +30 210 625 2495 
Fax: +30 210 620 3018 

info@eurocert.gr 
https://www.eurocert.gr 

  
 

This newsletter is carried out on behalf of 
EUROCERT S.A.  based in Athens, 
Greece.  

Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος 
Μποζώνης, Υπεύθυνος Marketing 
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https://www.eurocert.gr/content/Giati_oi_Sidirodromikes_Grammes_echoun_auto_to_Euros2/
mailto:info@eurocert.gr
https://www.eurocert.gr/
https://www.eurocert.gr
https://www.facebook.com/Eurocert-SA-316096591837998/

