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Με το παρόν πιστοποιείται ότι το Σύστημα Διαχείρισης της: 

ΕΤΕΜ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΛΑΦΡΩΝ 
ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

 
   

Μεσογείων 2 – 4,115 27, Αθήνα, Ελλάδα 

 

  

έχει εγκριθεί από το Lloyd's Register σύμφωνα με τα ακόλουθα πρότυπα: 

ISO 45001:2018 

 

 

 

Αριθμοί έγκρισης: ISO 45001 – 00016557 

 
Το παρόν πιστοποιητικό ισχύει μόνον σε συνδυασμό με το παράρτημα πιστοποιητικού ιδίου αριθμού στο οποίο αναγράφονται οι 
σχετικές με την παρούσα έγκριση τοποθεσίες. 

 

Το πεδίο εφαρμογής της έγκρισης ισχύει για: 

 

Σχεδιασμός, παραγωγή κι εμπορία αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου και βιομηχανικών προφίλ αλουμινίου. 

 

 

 



 
  

  
Αριθμός Πιστοποιητικού:  10373578 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 
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Τοποθεσία Δραστηριότητες 

 

Κεντρικά Γραφεία  

Μεσογείων 2 – 4, 115 27, Αθήνα, Ελλάδα 

ISO 45001:2018  

Σχεδιασμός, παραγωγή κι εμπορία αρχιτεκτονικών 
συστημάτων αλουμινίου και βιομηχανικών προφίλ 
αλουμινίου 

 

 

 

  

Παραρτήματα: 

 

Ηρώων Πολυτεχνείου 1, 190 18, Μαγούλα, Ελλάδα 

ISO 45001:2018  

Σχεδιασμός, παραγωγή κι εμπορία αρχιτεκτονικών 
συστημάτων αλουμινίου και βιομηχανικών προφίλ 
αλουμινίου 

 

 

 

  

Ηρώων Πολυτεχνείου 4, 190 18, Μαγούλα, Ελλάδα 

ISO 45001:2018  

Σχεδιασμός, παραγωγή κι εμπορία αρχιτεκτονικών 
συστημάτων αλουμινίου και βιομηχανικών προφίλ 
αλουμινίου 

 

 

 

 

  

  

 


