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Με το παρόν πιστοποιείται ότι η εταιρεία 
 

ΔΙΓΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ε.Ε. 
 

Τέρμα Καραόλη Δημητρίου & Ειρήνης γωνία 
57001 Θεσσαλονίκη  
Ελλάδα    

ανέπτυξε και εφαρμόζει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας. 

Πεδίο εφαρμογής: 
Εμπορία και διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων (ιατρικού και νοσοκομειακού εξοπλισμού
μηχανημάτων και συσκευών,  Συσκευών υποστήριξης αναπνοής και οξυγονοθεραπείας,
ορθοπεδικών ειδών, προϊόντων αντισηψίας και απολύμανσης, in vitro διαγνωστικών συσκευών
και αναλωσίμων τους, και αναλωσίμου υγειονομικού υλικού). Εμπορία και διακίνηση
καλλυντικών, χημικών προϊόντων εργαστηριακής χρήσης, εργαστηριακού εξοπλισμού και
μηχανημάτων, εξοπλισμού ινστιτούτων αισθητικής. 
Τεχνική υποστήριξη ιατρικού και  νοσοκομειακού εξοπλισμού (καρδιογράφοι, οξύμετρα, monitor
ζωτικών λειτουργιών και συσκευές μέτρησης και παρακολούθησης (πιεσόμετρα, σπιρόμετρα,
ωτοσκόπια, οφθαλμοσκόπια),ηλεκτρονικοί ζυγοί, κλιβάνους αποστείρωσης(υγρής, ξηρής και
πλάσματος).  

Μετά από επιθεώρηση, η οποία τεκμηριώνεται με σχετική έκθεση αξιολόγησης,  
βεβαιώνεται ότι το Σύστημα Διαχείρισης ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου: 
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Αριθμός καταχώρησης πιστοποιητικού

Ισχύει από 

Ισχύει έως 

Ημερομηνία πιστοποίησης 

30552083 

2021-03-05 

2024-03-04 

2021-03-05 

    

DQS GmbH 
 

Markus Bleher 
Γενικός Διευθυντής    

 
 

 

 
 

Τόπος εγκατάστασης / Διεύθυνση Πεδίο εφαρμογής  



 

Παράρτημα στο Πιστοποιητικό  
με αριθμό καταχώρησης 30552083  
 
 

ΔΙΓΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ε.Ε. 
 
Τέρμα Καραόλη Δημητρίου & Ειρήνης γωνία 
57001 Θεσσαλονίκη 
Ελλάδα  

 

Το παρόν παράρτημα (Έκδοση:2021-03-05) έχει ισχύ 
μόνον σε συνδυασμό με το προαναφερθέν πιστοποιητικό. 2 / 2
 

Τόπος εγκατάστασης / Διεύθυνση Πεδίο εφαρμογής  

ΔΙΓΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ε.Ε. 
Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης  
(30552084) 
Τσιμισκή 137 
54621 Περιοχή ΧΑΝΘ, Θεσσαλονίκη 
Ελλάδα 

Εμπορία και διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων
(ιατρικού και νοσοκομειακού εξοπλισμού μηχανημάτων
και συσκευών,  Συσκευών υποστήριξης αναπνοής και 
οξυγονοθεραπείας, ορθοπεδικών ειδών, προϊόντων 
αντισηψίας και απολύμανσης, in vitro διαγνωστικών 
συσκευών και αναλωσίμων τους, και αναλωσίμου 
υγειονομικού υλικού). Εμπορία και διακίνηση
καλλυντικών, χημικών προϊόντων εργαστηριακής χρήσης, 
εργαστηριακού εξοπλισμού και μηχανημάτων,
εξοπλισμού ινστιτούτων αισθητικής. 

 

 
ΔΙΓΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ε.Ε. 
Υποκατάστημα Αθήνας  
(30552085) 
Λ. Κηφισιάς 354 
15233 Χαλάνδρι  
Ελλάδα   
 
 
 
 
 
 
 
ΔΙΓΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ε.Ε. 
Αποθήκη Θεσσαλονίκης 
(30552126) 
10 χλμ. Θες/νίκης – Πολύγυρου 
57001 Θέρμη    
Ελλάδα  

 
Εμπορία και διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων
(ιατρικού και νοσοκομειακού εξοπλισμού μηχανημάτων
και συσκευών,  Συσκευών υποστήριξης αναπνοής και 
οξυγονοθεραπείας, ορθοπεδικών ειδών, προϊόντων 
αντισηψίας και απολύμανσης, in vitro διαγνωστικών 
συσκευών και αναλωσίμων τους, και αναλωσίμου 
υγειονομικού υλικού). Εμπορία και διακίνηση
καλλυντικών, χημικών προϊόντων εργαστηριακής χρήσης, 
εργαστηριακού εξοπλισμού και μηχανημάτων,
εξοπλισμού ινστιτούτων αισθητικής. 
 
 
Αποθήκευση ιατροτεχνολογικών προϊόντων (ιατρικού και 
νοσοκομειακού εξοπλισμού μηχανημάτων και συσκευών, 
Συσκευών υποστήριξης αναπνοής και
οξυγονοθεραπείας, ορθοπεδικών ειδών, προϊόντων 
αντισηψίας και απολύμανσης, in vitro διαγνωστικών 
συσκευών και αναλωσίμων τους, και αναλωσίμου 
υγειονομικού υλικού). Αποθήκευση καλλυντικών, χημικών 
προϊόντων εργαστηριακής χρήσης, εργαστηριακού 
εξοπλισμού και μηχανημάτων, εξοπλισμού ινστιτούτων 
αισθητικής. 
 
 

 

ΔΙΓΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ε.Ε. 
Αποθήκη Αθήνας  
(30552127) 
Λήθης 11 
14452 Μεταμόρφωση  
Ελλάδα  
 

Αποθήκευση ιατροτεχνολογικών προϊόντων (ιατρικού και 
νοσοκομειακού εξοπλισμού μηχανημάτων και συσκευών, 
Συσκευών υποστήριξης αναπνοής και 
οξυγονοθεραπείας, ορθοπεδικών ειδών, προϊόντων 
αντισηψίας και απολύμανσης, in vitro διαγνωστικών 
συσκευών και αναλωσίμων τους, και αναλωσίμου 
υγειονομικού υλικού). Αποθήκευση καλλυντικών, χημικών 
προϊόντων εργαστηριακής χρήσης, εργαστηριακού 
εξοπλισμού και μηχανημάτων, εξοπλισμού ινστιτούτων
αισθητικής. 
 
 

 

 
 
 


