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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
Πιστοποιητικό No.: 
10000443586-MSC-ACCREDIA-ITA 

Αρχική ημερομηνία πιστοποίησης: 
23 Ιούλιος 2021 

Eγκυρότητα: 
23 Ιούλιος 2021 – 22 Ιούλιος 2024 

Το παρόν πιστοποιεί ότι το σύστημα διαχείρισης της

ABB A.E.
13ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας - 14452 Μεταμόρφωση - Ελλάδα
και των εγκαταστάσεων όπως αυτές αναφέρονται στο παράρτημα που συνοδεύει αυτό το 
πιστοποιητικό, διαπιστώθηκε ότι συμμορφώνεται με το πρότυπο Συστήματος Περιβαλλοντικής 
Διαχείρισης: 

ISO 14001:2015

Αυτό το πιστοποιητικό ισχύει για τα ακόλουθα πεδία εφαρμογής:
Εμπορία προϊόντων και παροχή υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων επισκευής, 
συντήρησης, δοκιμής, εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία ηλεκτροπαροχικών 
συστημάτων, μετασχηματιστών, υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων,
συστημάτων κλιματισμού, συστημάτων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, 
ηλεκτροκινητήρων, εξοπλισμού μετάδοσης ισχύος, ρυθμιστών στροφών και ρομποτικών 
συστημάτων, προϊόντων και συστημάτων αυτοματισμού (PLC, SCADA, λογισμικού & 
δικτύων), ανορθωτών υψηλής ισχύος, μετρητικών οργάνων και αναλυτών,
μηχανολογικών συστημάτων ναυτιλίας. Μελέτη, κατασκευή, εμπορία & πώληση, 
εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και συντήρηση συστημάτων διανομής ηλεκτρικής 
ενέργειας και αυτοματισμού και ηλεκτρολογικού υλικού μέσης και χαμηλής τάσης. 
Συναρμολόγηση πυκνωτών και εκκινητών. Σχεδιασμός, μελέτη, προμήθεια & πώληση, 
εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών έργων 
(συμπεριλαμβανομένων γερανών, μετρητικών οργάνων και αναλυτών), συστημάτων 
αυτοματισμού (PLC, SCADA, λογισμικού, δικτύων επικοινωνίας), συστημάτων διανομής 
ηλεκτρικής ενέργειας Μέσης & Χαμηλής τάσης, Ρυθμιστών στροφών (Drives). Σε όλους 
τους βιομηχανικούς τομείς και υπηρεσίες του Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα (ενδεικτικά και 
όχι περιοριστικά: Ενέργεια, Βιομηχανίες Τσιμέντου, Μετάλλου, Χαρτιού, Τροφίμων & 
Ποτών, Φαρμάκων, Ορυκτών καυσίμων & Φυσικού Αερίου, Λιμένων, Εταιρειών Ύδρευσης 
& Αποχέτευσης, Ορυχεία, Ναυτιλία, κ.λπ)

(IAF 19, 28, 34)
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Παράρτημα στο πιστοποιητικό 

ABB A.E.

Οι εγκαταστάσεις που περιλαμβάνονται στην πιστοποίηση είναι οι εξής: 

ABB A.E. 

ABB A.E. 

ο α α γ α ά α ύ υ  γ α ά α ο φα ογ  γ α ά α

13ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας -
14452 Μεταμόρφωση - Ελλάδα
15ο χλμ Εθνικής Οδού Θεσσαλονικής 
Νέων Μουδανιών - 57001 Θέρμη, 
Θεσσαλονίκη - Ελλάδα

Αναφορά στο πεδίο εφαρμογής

Αναφορά στο πεδίο εφαρμογής




