EQA HELLAS AE
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ΑΙΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Σ∆ΕΠ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ 1435
Αποστολή στο Fax : 210 6850985 - ΟΛΑ ΤΑ ΠΕ∆ΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ

Επωνυµία Εταιρίας/ Παρόχου Υπηρεσιών Επικοινωνίας:
∆ιεύθυνση:
Τηλέφωνο:

Fax:

e_mail:

URL:

Όν/µο Υπευθύνου:

∆ΟY:

ΑΦΜ:

Τοµέας ή Τοµείς Εξειδίκευσης (Αιτούµενο Πεδίο Πιστοποίησης βάσει ΕΛΟΤ 1435:2009-Κεφ.9) :
1.

∆ιαφηµιστική εταιρεία

2.

Εταιρεία προγραµµατισµού µέσων και και αγοράς χώρου και χρόνου

3.

Εταιρεία δηµοσίων σχέσεων

4.

Εταιρεία προώθησης πωλήσεων και άµεσου µάρκετινγκ

5.

Εταιρεία δηµιουργίας διακριτού σήµατος

Περιγραφή Κατηγοριών Υπηρεσιών Επικοινωνίας ανά αιτούµενο Τοµέα Εξειδίκευσης (ΕΛΟΤ 1435:2009-Κεφ.9) :

Εµπλεκόµενες Εγκαταστάσεις Εταιρείας (πλέον Κεντρικών Γραφείων) ::
Περιγραφή τυχόν υπεργολάβων και υπεργολαβικών εργασιών :
Αριθµός εµπλεκόµενου προσωπικού : ∆ιοικητικό:

Τεχνικό :

Οικονοµικής ∆ιαχείρισης :

΄Aλλο:

ΣΥΝΟΛΟ :
Προδιαγραφή : ΕΛΟΤ 1435:2009

Επιθυµητή Ηµεροµηνία ∆ιεξαγωγής Αξιολόγησης Συµµόρφωσης :

Όνοµα Συµβούλου:

Άλλες Πιστοποιήσεις Επιβεβαιώσεις του Οργανισµού σας:

Χρηµατοδοτικό Πρόγραµµα:
Άλλες σχετικές πληροφορίες :
Παρακαλώ για την αποστολή προσφοράς αξιολόγησης, αποδεχόµενος όλους τους όρους και κανόνες που προκύπτουν από τις
διαδικασίες της EQA Hellas, οι οποίοι διέπονται από τις επιταγές του ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ (ΕΣΥ∆) και
βρίσκονται στην ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση www.eqa.gr και ειδικότερα :
•
•
•
•

Γνωρίζω και αποδέχοµαι ότι για την πιστοποίηση / επιτήρηση που αιτούµαι εφαρµόζεται ο Γενικός Κανονισµός Πιστοποίησης, καθώς και ο κατά εν ισχύ αντίστοιχος Ειδικός
Κανονισµός Πιστοποίησης-Σ∆ΕΠ του Φορέα Πιστοποίησης EQA Hellas.
Γνωρίζω και αποδέχοµαι ότι η διενέργεια της σχετικής, µε τη πιστοποίηση / επιτήρηση, αξιολόγηση συµµόρφωσης / επιθεώρηση τελείται από Οµάδα Επιθεώρησης σύµφωνα µε τους
κανόνες και τις διαπιστευµένες διαδικασίες που διέπουν τη λειτουργία του Φορέα Πιστοποίησης.
Γνωρίζω και αποδέχοµαι ότι η χορηγούµενη Πιστοποίηση και η επακόλουθη περιοδική Επιτήρηση, ελέγχεται από το Φορέα Πιστοποίησης EQA Hellas και διέπεται από τις επιταγές
της ∆ιαπίστευσης όπως προβλέπονται από το Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης ΑΕ
∆έχοµαι να εξοφλήσω τα τέλη πιστοποίησης / επιτήρησης που θα χρεωθούν εγκαίρως και ανεξαρτήτως του αποτελέσµατος της αξιολόγησης / επιθεώρησης.

Όνοµα αιτούντος :

Ηµεροµηνία:

(εξουσιοδοτηµένου ή νοµίµου εκπροσώπου)

(υποβολής Αίτησης)

Υπογραφή:

Σφραγίδα :

(εξουσιοδοτηµένου ή νοµίµου εκπροσώπου)

(επίσηµη σφραγίδα οργανισµού)

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΣΤΗ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΣΥΝΑΦΘΟΥΝ :
1. Καταστατικό της εταιρείας και Άδεια Λειτουργίας (εφόσον εφαρµόζει)
2. Βεβαίωση ΣΕΕ περί αποδοχής του Ελληνικού Κώδικα ∆ιαφήµισης
3. Βιογραφικό σηµείωµα του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου ή/και άλλων ανώτατων διοικητικών στελεχών όπου τεκµηριώνεται η πενταετής εργασιακή
εµπειρία ανά επιζητούµενο τοµέα εξειδίκευσης
Κατάλογος Εγγράφων του εφαρµοζόµενου Συστήµατος ∆ιαχειριστικής Επάρκειας Έργων Υπηρεσιών Επικοινωνίας
Τεκµήρια που αποδεικνύουν τη δέσµευση για Προστασία της Πνευµατικής Ιδιοκτησίας (πχ εγγραφή στον ΟΠ∆∆Ε) και τεκµήρια που
αποδεικνύουν τη δυνατότητα σχεδιασµού πρωτότυπου και πρωτογενούς έργου επικοινωνίας (πχ έγγραφα κατοχύρωσης πνευµατικών
δικαιωµάτων για συγκεκριµένο παραχθέν έργο)
6.
Iισολογισµοί των δύο τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων ή άλλα παραστατικά που να αποδεικνύουν ότι αυτό αποτελεί την κύρια οικονοµική
τους δραστηριότητα
* ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΕΤΕ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΕ∆ΙΑ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

4.
5.
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