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Πιστοποίηση Συστημάτων 
και Προϊόντων Τροφίμων
Με ηγετική θέση στην Ελληνική αγορά 
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2. Η χώρα μας ενσωμάτωσε την Οδηγία 
στην ελληνική νομοθεσία με το ΠΔ 334/94 
και με την έκδοση διαφόρων Κυβερνητι-
κών Αποφάσεων ΚΥΑ καθιστούσε υπο-
χρεωτική τη σήμανση CE για διάφορες κα-
τηγορίες προϊόντων, καθορίζοντας τα συ-
στήματα βεβαίωσης της συμμόρφωσης. Η 
χώρα μας ενσωμάτωσε τον Ιούνιο 2012 το 
σύνολο των δομικών προϊόντων και λόγω 
αντικατάστασης της οδηγίας CPD από τον 
κανονισμό CPR 305/2011 (σε ισχύ από 
24/04/2011 και σε πλήρη εφαρμογή από 
01/07/2013) προχώρησε στην ψήφιση σχε-
τικής νομοθεσίας (ΦΕΚ 1914/15-06-2012) 
ορίζοντας πως τα δομικά προϊόντα που 
περιέχονται στους πίνακες του ΦΕΚ πρέ-
πει να φέρουν τη σήμανση CE και τα τυ-
χόν αποθέματα ή/και ημιέτοιμα προϊόντα 
μπορούν να κυκλοφορούν και να διατίθε-
νται στην αγορά μέχρι το αργότερο τις 15 
Σεπτεμβρίου 2012. 

Στα πλαίσια της έγκαιρης και έγκυρης ενη-
μέρωσής σας και με αφορμή την έκδοση 
της νέας σχετικής νομοθεσίας  για τα δο-
μικά υλικά η TÜV AUSTRIA HELLAS σας 
ενημερώνει ως ακολούθως:
1. Η Ευρωπαϊκή Οδηγία Νέας Προσέγγι-
σης 89/106/EOK (γνωστή ως CPD από το 
Constructions Product Directive), ορίζει ως 
Προϊόν του Τομέα των δομικών κατασκευ-
ών κάθε προϊόν το οποίο κατασκευάζεται 
για να ενσωματωθεί κατά τρόπο διαρκή, σε 
δομικά έργα εν γένει, που καλύπτουν τόσο 
τα κτίρια όσο και τα έργα πολιτικού μηχανι-
κού και ψηφίστηκε προκειμένου να καταρ-
γήσει τεχνικά εμπόδια, που υπάρχουν στην 
εμπορία τέτοιου είδους προϊόντων μεταξύ 
των Κρατών Μελών του Ευρωπαϊκού Οικο-
νομικού Χώρου. Για την επιτυχία αυτού του 
στόχου η Οδηγία CPD, μέσω ενός συστή-
ματος εναρμονισμένων τεχνικών προδια-
γραφών, ενός συμφωνημένου συστήματος 
βεβαίωσης της πιστότητας και ενός πλαι-
σίου Κοινοποιημένων Φορέων προνοεί τη 
σήμανση CE των Δομικών Προϊόντων.
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ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Δομικά υλικά
Νέα νομοθεσία
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ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Η TÜV AUSTRIA HELLAS ως Διαπιστευμέ-
νος και Κοινοποιημένος Οργανισμός στα Δο-
μικά Προϊόντα (αριθμός κοινοποίησης: 0906), 
έχοντας ήδη πολύ μεγάλη εμπειρία από σχε-
τικές επιθεωρήσεις και πιστοποιήσεις στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό καθώς και πολύ ευ-
ρύ πελατολόγιο, είναι έτοιμη -είτε μέσω των 
ήδη υπαρχουσών διαπιστεύσεων, είτε μέσω 
των επεκτάσεων που διαρκώς πραγματοποι-
εί- να προχωρήσει στον Αρχικό και Περιοδικό 

Έλεγχο Παραγωγής Εργοστασίου των ενδια-
φερόμενων παραγωγών (Factory Production 
Control), που είναι απαραίτητος στα κατάλ-
ληλα συστήματα βεβαίωσης συμμόρφωσης 
καλύπτοντας με τον τρόπο αυτό μία σημαντι-
κή απαίτηση της αγοράς και αποδεικνύοντας 
στην πράξη πως στέκεται αρωγός στις προ-
σπάθειες των πελατών της για τήρηση της νο-
μοθεσίας και την ενίσχυση της εξωστρέφειάς 
τους στις αγορές εκτός Ελλάδας.

Αγαπητές κυρίες και κύριοι,
Αγαπητοί φίλοι, πελάτες και συνεργάτες,

Κατά τη διάρκεια των 3 τελευταίων ετών και σε ένα πε-
ριβάλλον επιδεινούμενης και πολυεπίπεδης  κρίσης, 
αναπτύξαμε και επιτύχαμε να παγιώσουμε με μεγάλη 
επιτυχία πλήθος νέων ή/και επεκτάσεις ήδη υπαρχου-
σών  υπηρεσιών επιθεώρησης, ελέγχου και πιστοποί-
ησης δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα των τροφί-
μων όπου η TÜV AUSTRIA HELLAS αποτελεί τον ηγε-
τικό Οργανισμό Πιστοποίησης στην Ελλάδα, στον κλά-
δο της μεταποίησης, πιστοποιώντας ήδη με μια σειρά 
προτύπων για τρόφιμα, περίπου το 50% των μεγαλύ-
τερων εταιρειών τροφίμων και ποτών που δραστηριο-
ποιούνται στην Ελλάδα. 
Ως αποτέλεσμα των ιδιαίτερα επιτυχημένων προ-
σπαθειών  μας, στο εταιρικό έντυπο της ανασκόπη-
σης (Annual Review) του TÜV AUSTRIA GROUP 
(που αποστέλλεται σε 79.000 επιχειρήσεις σε όλες τις 
χώρες δραστηριοποίησης του Group -26 συνολικά-  
στον κόσμο) αποδίδονται γραπτώς τα εύσημα στην 
TÜV AUSTRIA HELLAS, ενώ, στο τεύχος TÜV TIMES 
του  TÜV AUSTRIA GROUP του Σεπτεμβρίου 2012, ο 
Οργανισμός μας και η Ελλάδα αναφέρονται και πάλι με 
πολύ κολακευτικούς χαρακτηρισμούς, για την ιδιαίτερη 
επιτυχημένη πορεία της εταιρείας. 
Ως αποτέλεσμα των επιτυχημένων προσπαθειών μας, 
ήρθε και η αναγνώριση από το TÜV AUSTRIA GROUP 
το οποίο και μας όρισε ως το focal point του Group πα-
γκοσμίως στον τομέα της επιθεώρησης των τροφίμων, 
με ευθύνη τη χάραξη στρατηγικής και την υποστήριξη 
της TÜV AUSTRIA στις 26 χώρες που σήμερα δρα-
στηριοποιείται σε Ευρώπη, Μέση και Άπω Ανατολή. 
Χαρακτηριστικό είναι ότι στον CEOC www.ceoc.
com (International Confederation of Inspection and 
Certification Organizations, Οργανισμός στον οποίο 
συμμετέχουν 29 από τους μεγαλύτερους οργανισμούς 
επιθεώρησης και πιστοποίησης παγκοσμίως ), όπου η  
TÜV AUSTRIA είναι πλήρες μέλος, το TÜV AUSTRIA 
GROUP αντιπροσωπεύεται από την Ελλάδα και την 
TÜV AUSTRIA HELLAS στα θέματα της ασφάλειας 
των τροφίμων και έτσι οι δικοί μας Έλληνες επιθεωρη-
τές και επιστήμονες τροφίμων, συμμετέχουν σε συνα-
ντήσεις που διεξάγονται στα κεντρικά του Οργανισμού 
στις Βρυξέλλες για τη διαμόρφωση πολιτικής επί παρό-
μοιων θεμάτων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
Σήμερα, στο portfolio των υπηρεσιών μας για τα τρό-
φιμα συμπεριλαμβάνονται πια και τα βιολογικά προϊό-
ντα καθώς και το πρότυπο της GLOBALG.A.P. για την 
ιχθυοκαλλιέργεια (Aquaculture).    
Είμαστε και θα παραμείνουμε αρωγοί και συμπαραστά-
τες στην Ελλάδα της σκληρής δουλειάς, της πραγματι-
κής διαφάνειας, της προόδου και της αυτοπεποίθησης. 
Στην Ελλάδα της εξωστρέφειας, της επιτυχίας και της 
ανάδειξης των μεγάλων πραγματικών ικανοτήτων μας, 
χωρίς αλαζονείες και στερεότυπα που μας ταλαιπω-
ρούν δεκαετίες τώρα.

Γιάννης Καλλιάς  
Γενικός Διευθυντής
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 Συγκεκριμένα, και σύμφωνα με το πεδίο διαπί-
στευσης, μπορούν να πιστοποιηθούν:
■  ζωντανά ή αμεταποίητα γεωργικά προϊόντα
■  μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα για χρήση 

ως τρόφιμα
■ ζωοτροφές
■  ζύμες που χρησιμοποιούνται ως τρόφιμα ή 

ζωοτροφές
■  αγενές φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό και 

σπόροι για καλλιέργεια
ενώ ελέγχονται επιχειρήσεις που δραστηριοποι-
ούνται στην παραγωγή, παρασκευή, μεταποίη-
ση, τυποποίηση, αποθήκευση, εμπορία, διανομή 
και εισαγωγή βιολογικών προίόντων.
Στόχος της επέκτασης της διαπίστευσής μας 
στην πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων είναι:
■  η παροχή ενός πλήρους πακέτου υπηρεσι-

ών επιθεώρησης και πιστοποίησης στον το-
μέα των τροφίμων για τους πελάτες μας το 
οποίο θα τους καλύπτει τόσο σε επίπεδο πρω-
τογενούς παραγωγής (AGRO 2.1-2.2, AGRO 
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, GLOBALG.A.P., Βιολογικά 
Προϊόντα) όσο και σε επίπεδο δευτερογενούς 
(BRC, IFS, IFS LOGISTICS, IFS BROKER, 
ISO 22000, FS 22000, PAS 220, HACCP)

■  η παροχή υπεύθυνων, αμερόληπτων και αξιό-
πιστων υπηρεσιών ελέγχου και πιστοποίησης 
βιολογικών προϊόντων στους πελάτες μας αξι-
οποιώντας την εμπειρία, την τεχνική επάρκεια 
και την τεχνογνωσία των επιθεωρητών μας

■  η ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλω-
τών στα βιολογικά προϊόντα μέσω του κύρους 
και της αναγνωρισιμότητας του σήματος της 
TÜV AUSTRIA HELLAS.

Τα βιολογικά προϊόντα κατακτούν τα τελευταία 
χρόνια έδαφος σε όλο τον κόσμο και κερδίζουν 
την προτίμηση των καταναλωτών. Πιο συγκεκρι-
μένα, το 2009 καταγράφηκε σε παγκόσμιο επί-
πεδο:
■  6% αύξηση των βιολογικά καλλιεργούμενων 

εκτάσεων συγκριτικά με το 2008 και 
■  αύξηση του αριθμού των παραγωγών βιολο-

γικών προϊόντων οι οποίοι ανέρχονται σε 1,8 
εκατομμύρια

Επιπλέον, η παγκόσμια αγορά βιολογικών προ-
ϊόντων ξεπέρασε τα 40 δις ευρώ το 2010 με την 
Β. Αμερική και την Ευρώπη να συγκεντρώνουν 
το 96% του παγκόσμιου τζίρου (48,1% και 47,9% 
αντίστοιχα) ενώ στην Ελλάδα ο κύκλος πωλήσε-
ων ανήλθε σε 58 εκ. ευρώ και η κατά κεφαλή κα-
τανάλωση σε 5,2 ευρώ.
Η TÜV AUSTRIA HELLAS αναγνωρίζοντας τη 
συνεχώς αυξητική τάση όσον αφορά την παρα-
γωγή και την κατανάλωση βιολογικών προϊό-
ντων, προχώρησε και ολοκλήρωσε με επιτυχία 
τη διαπίστευσή της από το Ε.ΣΥ.Δ. (αρ.πιστ. 49-
3) για την Πιστοποίηση Βιολογικών Προϊόντων 
σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΚ) 834/2007 
και 889/2008. Οι κανονισμοί αυτοί τέθηκαν σε 
ισχύ τον Ιανουάριο του 2009 και μαζί με την Εθνι-
κή Νομοθεσία (ΚΥΑ 245090/2006) αποτελούν το 
νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει τους κανόνες 
για τη βιολογική παραγωγή, την επισήμανση των 
βιολογικών προϊόντων και τον έλεγχό τους από 
ιδιωτικούς φορείς πιστοποίησης. Επομένως:
■  οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να πιστοποιή-

σουν τα προϊόντα τους ως βιολογικά οφείλουν 
να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των εν 
λόγω κανονισμών και 

■  η TÜV AUSTRIA HELLAS οφείλει να διενεργεί 
τους απαραίτητους ελέγχους στις επιχειρήσεις 
αυτές προκειμένου να διαπιστώσει την ορθή 
εφαρμογή των κανόνων παραγωγής βιολογι-
κών προϊόντων.

Η νέα διαπίστευση δίνει τη δυνατότητα στην TÜV 
AUSTRIA HELLAS να πιστοποιεί βιολογικά προ-
ϊόντα καλύπτοντας τόσο τον πρωτογενή (φυτι-
κή και ζωική παραγωγή) όσο και το δευτερογενή 
τομέα. Επίσης, η TÜV AUSTRIA HELLAS έχει 
αναγνωριστεί και από το Υπουργείο Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως Διαπιστευ-
μένος Φορέας Πιστοποίησης Βιολογικών 
Προϊόντων.

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Π

Π
ΙΣ

Τ
Ο

Π
Ο

ΙΗ
Σ

Η

COSTA NAVARINO 
Πιστοποίηση επισιτιστικών 
τμημάτων κατά ISO 22000

Το COSTA NAVARINO επέλεξε την TÜV 
AUSTRIA HELLAS για την πιστοποίηση 
των επισιτιστικών του τμημάτων κατά 
ISO 22000.

Ο Οργανισμός Επιθεωρήσεων και Πιστο-
ποιήσεων TÜV AUSTRIA HELLAS πιστο-
ποίησε το "NAVARINO DUNES" με βάση το 
πρότυπο ISO 22000 για τα επισιτιστικά τμή-
ματα του ξενοδοχειακού συγκροτήματος. 
Η πιστοποίηση του πρώτου ολοκληρωμέ-
νου τουριστικού προορισμού υψηλών προ-
διαγραφών στην Ελλάδα Costa Navarino, 
που μόλις πέρυσι ξεκίνησε τη λειτουργία 
του, επιβεβαιώνει τις άριστες έως και διθυ-
ραμβικές κριτικές που έχει ήδη λάβει για το 
επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών του 
στα εστιατόρια του. Να σημειωθεί ότι το συ-
γκρότημα έχει δυνατότητα σίτισης ημερησί-
ως περισσότερο από 1.500 άτομα. 

H TÜV AUSTRIA HELLAS διαθέτει την 
ισχυρότερη τεχνογνωσία στις επιθεω-
ρήσεις ασφάλειας τροφίμων στην Ελλά-
δα, διαθέτοντας περισσότερους από 22 πι-
στοποιημένους επιθεωρητές έχοντας έως 
σήμερα επιθεωρήσει και πιστοποιήσει πε-
ρισσότερα από 70 ξενοδοχεία 4 και 5 αστέ-
ρων στη χώρα μας. x
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Διαπίστευση της 
TÜV Austria Hellas 
για την πιστοποίηση 
Βιολογικών Προϊόντων

Ηρώ Βαγενά, Γεωπόνος Γ.Π.Α., MSc στη 
Διαχείριση Περιβάλλοντος - Επικεφαλής 
Επιθεωρήτρια Συστημ. Διαχείρισης & Αγροτικών 
Προϊόντων στην TÜV AUSTRIA HELLAS.



GFSI, η σύγχρονη τάση 
στην Πιστοποίηση της Ποιότητας 
και της Ασφάλειας Τροφίμων.
Γράφει ο Χαράλαμπος Αγγελούδης, 
Χημικός, MSc, Επικεφαλής Επιθεωρητής Συστημάτων 
Διαχείρισης Ποιότητας, Συστημάτων Διαχείρισης 
για την Ασφάλεια των Τροφίμων, BRC & IFS 
Τομέας Συστημάτων Διαχείρισης
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Το GFSI (Global Food Safety Initiative) εί-
ναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που 
ιδρύθηκε μετά από πρωτοβουλία των με-
γαλύτερων λιανεμπορικών αλυσίδων και 
εταιριών παραγωγής τροφίμων στον κό-
σμο. Η λειτουργία του διέπεται από τη 
Βελγική νομοθεσία και πλέον αποτελεί 
ένα από τους σημαντικότερους παράγο-
ντες στον τομέα της πιστοποίησης συστη-
μάτων και κατευθυντήριων γραμμών στην 
ασφάλεια των τροφίμων. Χρονολογείται 
από το 2000 και τα ιδρυτικά του μέλη είναι 
μεγάλες αλυσίδες. Αφορμή για την έναρξη 
της λειτουργίας του αποτέλεσε μια σειρά 
από διατροφικές κρίσεις που προέκυπταν 
και συσσωρεύονταν την εποχή εκείνη.
Βασικοί εκφραστές και υποστηρικτές της 
πρωτοβουλίας αποτελούν οι μεγαλύτε-
ροι "παίκτες" της παγκόσμιας βιομηχανί-
ας τροφίμων, προερχόμενοι από το λιανε-
μπόριο και την παραγωγή και μεταποίηση. 
Συγκεκριμένα, μέλη του διοικητικού συμ-
βουλίου του αποτελούν εκπρόσωποι εται-
ρών όπως WALMART, METRO, KRAFT 
FOODS, THE COCA COLA COMPANY, 
CARREFOUR, McDONALDS, DANONE 
κτλ
Θεμελιώδης στόχος είναι η συνεχής 
προσπάθεια για βελτίωση της ασφά-
λεια των τροφίμων με βασικό σκοπό 
την ενδυνάμωση της εμπιστοσύνης 
του καταναλωτή σε παγκόσμιο επίπε-
δο. Η προσπάθεια αυτή επικεντρώνε-
ται σε τέσσερα βασικά σημεία:
•  Τη μείωση του κινδύνου στην ασφάλεια 

τροφίμων μέσα από τη σύγκλιση, ακό-
μα και εξίσωση μεταξύ των συστημάτων 
ασφάλειας τροφίμων

•  Τη διαχείριση και έλεγχο του κόστους 
στην παγκόσμια αγορά τροφίμων μέσα 
από την εξάλειψη της υπερβολής και 
της αποτελεσματικής λειτουργίας

•  Την ανάπτυξη ικανοτήτων και δυνατοτή-
των, μέσα από τη δημιουργία κοινών και 
αποτελεσματικών συστημάτων ασφά-
λειας τροφίμων

•  Τη δημιουργία ενός κοινού τόπου για 
συνεργασία, μεταφορά γνώσης και δι-
κτύωσης.

Οι εργασίες του βασίζονται στην τεχνική 
και τη μεθοδολογία της συγκριτικής αξιο-
λόγησης (benchmarking) προτύπων, οδη-
γιών και τεχνικών προδιαγραφών, σε διε-
θνές επίπεδο, με βάση το εργαλείο αξιολό-
γησης που το ίδιο το GFSI έχει αναπτύξει 
(GFSI Guidance Document). Η διαδικασία 
βασίζεται σε αρχές ανεξαρτησίας, αμερο-
ληψίας, διαφάνειας και τεχνικής επάρκει-
ας. Τα πρότυπα που εξετάζονται διέπο-
νται από κοινές αρχές και απαιτήσεις και 
αποσκοπούν σε ένα κοινό αποτέλεσμα: 
την ασφάλεια τροφίμων- όμως σε καμία 
περίπτωση δε θεωρούνται ισότιμα.

Ως τελικό εξερχόμενο των εργασιών εί-
ναι η κατάληξη σε πρότυπα τα οποία ορί-
ζονται τα "GFSI αναγνωρισμένα σχήμα-
τα" (GFSIrecognizedschemes). Τα πιο 
γνωστά (στην Ελληνική αγορά) σχήματα 
που αυτή τη στιγμή είναι ενταγμένα στην 
ομπρέλα των αναγνωρισμένων σχημάτων 
είναι τα παρακάτω:
FSSC 22000 Food products
IFS Food
GLOBALG.A.P.

Τα παραπάνω πρότυπα αποτελούν τα πε-
ρισσότερο διαδομένα και ζητούμενα από 
εταιρείες της Ελλάδας.  Τα υπόλοιπα πρό-
τυπα (σχήματα) που είναι ενταγμένα στη λί-
στα των αναγνωρισμένων σχημάτων είναι:
Global Read Meat Standard (GRMS)
PrimumGFS
Safe Quality Foods

Κοινά στοιχεία
Όλα τα πρότυπα έχουν κοινά σημεία και 
απαιτήσεις, με διαφορετικές διατυπώσεις 
και ενταγμένα με διαφορές στην προσέγ-
γιση, κυρίως στην μεθοδολογία αξιολόγη-
σης. Παρόλα αυτά ο σκοπός όλων παρα-
μένει ο ίδιος, που δεν είναι παρά η παρα-
γωγή και η διάθεση ασφαλών προϊόντων. 
Τρίπτυχο του σκοπού τους ορίζεται στα 
τρία παρακάτω στοιχεία:
• Ασφάλεια (Safety)
• Ποιότητα (Quality)
• Νομιμότητα (Legality)

Γιατί να επιλέξω ένα "GFSI αναγνωρι-
σμένο σχήμα";
Με δεδομένη την ενεργή συμμετοχή των 
μεγαλύτερων οργανισμών στην οργάνω-
ση η αποδοχή τους από τους ίδιους αυτό-
ματα καθίσταται «υποχρεωτική». Επίσης η 
πιστοποίηση σύμφωνα με κάποιο από αυ-
τά, οδηγεί σε μείωση σε απαιτήσεις επιθε-
ωρήσεων, από τους περισσότερους πελά-
τες, ακόμα και από επιθεωρήσεις δευτέρου 
μέρους που πολλές φορές αξιώνουν μεγά-
λες αλυσίδες λιανέμπορων αλλά και παρα-
γωγικές εταιρίες. Γεγονός που οδηγεί, σα-
φώς και σε μείωση του άμεσου κόστους 
των πολλαπλών επιθεωρήσεων είτε από 
φορείς πιστοποίησης είτε από τους ίδιους 
τους πελάτες.
Ποιο σχήμα να επιλέξω;
Κριτήρια για την επιλογή του σχήματος 
που θα επιλεγεί για να πιστοποιηθεί μια 
εταιρία μπορούν να είναι:
•  Η περιοχή-χώρα που δραστηριοποιεί-

ται ο πελάτης
•  Οι ιδιαίτερες απαιτήσεις του πελάτη
•  Τα ιδιαίτερα στοιχεία και δυνατότητες της 

επιχείρησης
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Ο οργανισμός μας παρακολουθώντας συ-
νεχώς τις εξελίξεις και παραμένοντας πάντα 
πιστός στη φιλοσοφία για παροχή ολοκλη-
ρωμένων υπηρεσιών ελέγχων και πιστοποι-
ήσεων, διαθέτει τις απαραίτητες πιστοποι-
ήσεις και συνεργασίες για το σύνολο των 
σχημάτων που αποτελούν απαιτήσεις της 
αγοράς της χώρας μας, και της ευρύτερης 
περιοχής ευθύνης του οργανισμού μας. Ως 
μέλος του group της TÜV AUSTRIA, η TÜV 
AUSTRIA HELLAS, έχει κάτω από την ευ-
θύνη της χώρες της Βαλκανικής όπως η Αλ-
βανία, Βουλγαρία, Ρουμανία, καθώς και της 
ανατολικής Μεσογείου όπως η Λιβύη, Ιορ-
δανία και Αίγυπτος.

Οι δραστηριότητες της 
ΤÜV AUSTRIA HELLAS
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περιβάλλον, η ασφά-
λεια των τροφίμων και 
η ασφάλεια των εργαζο-
μένων στο χώρο εργασί-
ας είναι ζωτικής σημασίας 
για την επιτυχία της επι-
χείρησης. Αναγνωρίζοντας 
ότι τα συστήματα διαχεί-
ρισης βελτιστοποιούν την 
οργάνωση και τη συστη-

ματοποίηση των διαδικασιών λειτουργίας, 
τα ξενοδοχεία Atlantica έχουν εμπιστευτεί 
την TÜV AUSTRIA HELLAS ως συνεργάτη 
τους τα τελευταία 6 χρόνια αναφορικά με 
τις πιστοποιήσεις σύμφωνα με το πρότυπο 
EN ISO 9001: 2008 για τα συστήματα Δια-
χείρισης Ποιότητας, ISO 14001:2004 για τα 
συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, 
ISO 22000:2005 για τα συστήματα ασφά-
λειας τροφίμων & OHSAS 18001:2007 για 
τα συστήματα υγείας και ασφάλειας στους 
χώρους των ξενοδοχείων.
Ενδεικτικά, πιστοποιημένα ξενοδοχεία εί-
ναι τα Atlantica Bay, Atlantica Golden 
Beach και Atlantica Oasis Hotel στην Κύ-
προ, το Atlantica Sensatori Resort (Caldera 
Palace) στη Χερσόνησο της Κρήτης, το 
Atlantica Caldera Beach και Atlantica 
Creta Paradise στα Χανιά, το Atlantica 
Aegean Park, Atlantica Club Aegean Blue 
και Holiday Village στη Ρόδο.

Ο Όμιλος Atlantica Hotels 
& Resorts έχει πλέον εξελι-
χθεί σε μια αλυσίδα 27 ξενο-
δοχείων σε Ελλάδα, Κύπρο 
και Αίγυπτο.
Μέσα από τα χρόνια εμπειρί-
ας, όροι όπως προσωπική εξυ-
πηρέτηση, προσοχή στη λε-
πτομέρεια και φιλική ατμόσφαι-
ρα έχουν γίνει συνώνυμες με την 
ATLANTICA HOTELS & RESORTS. Με 
πλούσια εμπειρία και μια αξιοζήλευτη φή-
μη για την ποιότητα των υπηρεσιών τους, 
η εταιρεία Atlantica Hotels & Resorts , 
όπου και αν έχει ξενοδοχεία, εγγυάται την 
ικανοποίηση των πελατών. Η υποχρέωση 
του ομίλου είναι η μεγιστοποίηση της αξί-
ας των πελατειακών σχέσεων- ουσιαστικής 
σημασίας για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία. 
Η εμπιστοσύνη των πελατών είναι το 
πιο πολύτιμο αγαθό των επιχειρήσεων 
Atlantica και το θεμέλιο για τη μελλοντική 
τους ανάπτυξη. Εδώ και δεκαετίες, ο όμι-
λος Atlantica Hotels & Resorts έχει θέσει, 
εκτός ως πρωτοπόρος στον κλάδο της φι-
λοξενίας, την παροχή υπηρεσιών ως πρό-
τυπο και τη συνεχή βελτίωση όλων των 
προσφερόμενων υπηρεσιών.
Ως μια από τις μεγαλύτερες αλυσίδες ξε-
νοδοχείων, ο όμιλος Atlantica Hotels & 
Resorts αναγνωρίζει ότι η ποιότητα, το 
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Η εταιρεία Atlantica Hotels & Resorts ιδρύθηκε το 1980, με το άνοιγμα 
του πρώτου ξενοδοχείου Atlantica στη Λεμεσό της Κύπρου. 
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Ο όμιλος Αtlantica
επιλέγει την 
TÜV AUSTRIA HELLAS

Συγχαρητήρια στη ΔΕΛΤΑ  
Το πρώτο βραβείο στην κατηγορία "Συστή-
ματα Διασφάλισης Ποιότητας" απέσπασε 
πρόσφατα η ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ, του Ομί-
λου VIVARTIA, στα βραβεία "σελφ σέρβις 
Excellence Awards 2012" επιβεβαιώνοντας, 
για ακόμα μια φορά, το υψηλό επίπεδο ποιό-
τητας και ασφάλειας, το οποίο αποτελεί αδι-
απραγμάτευτη αρχή για την Εταιρεία στην 
60ετή πορεία της στην ελληνική αγορά.
Η ΔΕΛΤΑ, με έμβλημά της την πρωτοπο-
ρία και την καινοτομία στον τομέα των γαλα-
κτοκομικών και των χυμών, ξεχώρισε και δι-
εκδίκησε επάξια τη διάκριση αυτή, έχοντας 
δημιουργήσει ένα υπερσύγχρονο εργαστή-
ριο Μοριακής Μικροβιολογίας, εξοπλισμένο 
με συστήματα τεχνολογίας αιχμής και έμπει-
ρο επιστημονικό προσωπικό. Είναι η πρώτη 
βιομηχανία τροφίμων στην Ελλάδα που, με 
μια επένδυση που ξεπέρασε τις €500.000, 
ενσωμάτωσε τεχνολογία DNA στη διαδικα-
σία ποιοτικού ελέγχου των προϊόντων της, 
θέτοντας την ασφάλεια και την ποιότητα ως 
βασική της προτεραιότητα. 
Πρόκειται για μια πρωτοβουλία η οποία συ-
μπληρώνει το ήδη ολοκληρωμένο Σύστημα 
Διασφάλισης Ποιότητας της ΔΕΛΤΑ, μέσα 
από το οποίο πάνω από 1.000 καθημερινοί 
έλεγχοι σε κάθε ένα από τα εργοστάσια της 
Εταιρείας, διασφαλίζουν την ασφάλεια των 
προϊόντων.
H TÜV AUSTRIA HELLAS συγχαίρει το 
προσωπικό της ΔΕΛΤΑ και ειδικότερα το 
τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας για τη διάκρι-
ση αυτή. Η αναπτυξιακή πορεία της ΔΕΛΤΑ, 
σε συνδυασμό με την παραπάνω βράβευση 
δίδει και στην TÜV AUSTRIA HELLAS την 
ηθική ικανοποίηση, ως ο Οργανισμός Επιθε-
ώρησης και Πιστοποίησης που έχει επιλέξει 
για όλες τις παραγωγικές της μονάδες στην 
Ελλάδα βάσει των προτύπων ISO 9001, 
ISO 22000, ISO 14001, OHSAS 18001.
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των συστημάτων στάθμευσης οχημάτων)  
• Αρχικοί και περιοδικοί έλεγχοι κυλιόμε-
νων κλιμάκων / διαδρόμων • Εγκρίσεις 
Τύπου ανυψωτικών μηχανημάτων σύμ-
φωνα με την Οδηγία Μηχανών 2006/42/
ΕΚ
Οι περιοδικοί έλεγχοι των ανελκυστήρων στη 
χώρα μας είναι υποχρεωτικοί από τη Νο-
μοθεσία (ΦΕΚ 2604Β/2008) και επαναλαμ-
βάνονται σε χρονικά διαστήματα που ποικί-
λουν από 1 έως 6 χρόνια με κριτήριο τη χρή-
ση του κτηρίου στο οποίο είναι εγκατεστημέ-
νος ο ανελκυστήρας (δημόσια χρήση - χρήση 
από ευρύ κοινό, επαγγελματική χρήση, χρή-
ση κατοικίας). Έχουμε επιθεωρήσει μέχρι σή-
μερα πάνω από 30.000 ανελκυστήρες. Ακο-
λουθεί αναφορά σε χαρακτηριστικά έργα πε-
ριοδικών ελέγχων ανελκυστήρων τα οποία εί-
τε ολοκληρώθηκαν πρόσφατα είτε η υλοποίη-
ση τους είναι σε εξέλιξη:
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ ΑΘΗΝΩΝ – 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑ-
ΔΑΣ Α.Ε.
Καταστήματα ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ κ΄ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ
Καταστήματα ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Εκθεσιακό και συνεδριακό κέντρο Αττικής 
HELEXPO PALACE
Super Markets Ομίλου ΜΑΣΟΥΤΗ
Εμπορικό Κέντρο GOLDEN HALL
Εμπορικό Κέντρο RIVER WEST
Εμπορικό Κέντρο MEDITERRANEAN 
COSMOS
Καταστήματα JUMBO
Ξενοδοχεία Ομίλου ΧΑΝΔΡΗ
Ξενοδοχεία Ομίλου LOUIS
HΑΥΑΤΤ REGENCY
ELOUNDA LUXURY HOTELS
Ξενοδοχεία Ομίλου ATLANTICA
Γήπεδο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ
Κλινικές ΙΑΣΩ
Ιατρικός Όμιλος EUROMEDICA
Οι περιοδικοί έλεγχοι των ανυψωτικών μηχα-
νημάτων είναι επίσης υποχρεωτικοί από τη 
Νομοθεσία (ΦΕΚ 1186Β/2003) με επαναλη-
ψιμότητα που καθορίζεται από την κατάτα-
ξη εκάστου ανυψωτικού μηχανήματος σε κα-
τηγορία επικινδυνότητας. Τα διαστήματα πε-
ριοδικότητας αυτών των ελέγχων ποικίλουν 
από 1 έως 5 χρόνια. Ο Τομέας έχει επιθεω-
ρήσει μέχρι σήμερα πάνω από 11.000 ανυ-

ψωτικά μηχανήματα. Στο πελατολόγιο μας 
σε ελέγχους ανυψωτικών μηχανημάτων εν-
δεικτικά συγκαταλέγονται οι παρακάτω εται-
ρείες / οργανισμοί:
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ 
HERON THERMOELECTRIC
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
MOTOR OIL HELLAS
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΗΣ (ΜΕΛΟΣ 
ΤΟΥ GROUP LAFARGE)
ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΧΑΛΚΟΡ
ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ
ΜΕΔΕΩΝ ΕΛΛΑΣ
SOVEL
ΛΑΒΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΗ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑ-
ΔΟΣ VESTAS WIND POWER TURBINES
AEGEAN AIRLINES
GOLDAIR HANDLING
SWISSPORT HELLAS
HOCHTIEF FACILITY MANAGEMENT 
HELLAS
KLEEMANN HELLAS
CERAMETAL
ΦΑΓΕ
ΜΥΛΟΙ ΣΟΓΙΑΣ
KARINA
KARENTA
TUPPERWARE HELLAS

Οι ιστορικές καταβολές, η εδραίωση, η ανά-
πτυξη, τελικά – τελικά το ίδιο το DNA του 
TÜV AUSTRIA GROUP είναι συνυφασμέ-
να με την προσήλωση στην ασφάλεια κα-
τασκευών, εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και 
προϊόντων. Φυσική απόρροια είναι ο Τομέ-
ας Ανελκυστήρων και Ανυψωτικών Μηχανη-
μάτων της TÜV AUSTRIA HELLAS να ηγείται 
στην Ελληνική αγορά σε τεχνογνωσία, σε κα-
τάρτιση και εμπειρία προσωπικού, σε ποιό-
τητα παρεχόμενων υπηρεσιών, σε συνέπεια, 
σε εγκυρότητα σε ταχύτητα ανταπόκρισης και 
οι παραπάνω ιδιότητές του να αντικατοπτρί-
ζονται στην ποιότητα, στη διασπορά και στο 
μέγεθος του πελατολογίου του.
Διαθέτουμε το σύνολο των σχετικών Διαπι-
στεύσεων για τον έλεγχο / πιστοποίηση νέων 
και υφιστάμενων ανελκυστήρων και ανυψω-
τικών μηχανημάτων, οι οποίες μάς έχουν χο-
ρηγηθεί από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευ-
σης (ΕΣΥΔ), τις αντίστοιχες Αναγνωρίσεις – 
Εγκρίσεις από την Πολιτεία καθώς και Κοινο-
ποιήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με αριθμό 
αναγνώρισης 0906, στα πλαίσια της εφαρ-
μογής των Ευρωπαϊκών Οδηγιών Ανελκυ-
στήρων 95/16/ΕΚ και Μηχανών 2006/42/ΕΚ.
Αναλυτικότερα, οι υπηρεσίες που παρέχει ο 
Τομέας είναι: • Αρχικοί έλεγχοι / πιστοποι-
ήσεις CE νέων ανελκυστήρων • Εγκρίσεις 
Τύπου μοντέλων ανελκυστήρων • Εγκρί-
σεις Τύπου Κατασκευαστικών Στοιχείων 
Ασφαλείας ανελκυστήρων • Δειγματολη-
πτικοί έλεγχοι παραγωγής Κατασκευα-
στικών Στοιχείων Ασφαλείας ανελκυστή-
ρων • Αξιολόγηση & Πιστοποίηση Συστη-
μάτων Διαχείρισης Ποιότητας εταιρειών 
κατασκευής & εγκατάστασης ανελκυστή-
ρων σύμφωνα με την Οδηγία 95/16/ΕΚ  
• Αξιολόγηση & Πιστοποίηση Συστημάτων 
Διαχείρισης Ποιότητας εταιρειών κατα-
σκευής εξαρτημάτων ασφαλείας ανελκυ-
στήρων σύμφωνα με την Οδηγία 95/16/ΕΚ 
• Περιοδικοί έλεγχοι υφιστάμενων ανελ-
κυστήρων • Αρχικοί και περιοδικοί έλεγ-
χοι υφιστάμενων ανυψωτικών μηχανημά-
των (λιμενικών γερανών, οικοδομικών γε-
ρανών, επίτοιχων γερανών, γερανογεφυ-
ρών, περονοφόρων, αυτοκινούμενων γε-
ρανών, βαρούλκων, αντλιών σκυροδέμα-
τος, μηχανημάτων αεροδρομίου, ανυψω-
τικών συνεργείων αυτοκινήτων, αναβατο-
ρίων φορτίων, αναβατορίων οχημάτων, 
ψαλιδωτών μηχανισμών και μηχανοκίνη-

Υπηρεσίες - Νέα έργα

Ανελκυστήρες & Ανυψωτικά 
Μηχανήματα
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713 05 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Τ: 2810 244150, F: 2810 244551
e-mail: iraklio@tuvaustriahellas.gr
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ: 
ΚΥΠΡΟΣ - ΤΟΥΡΚΙΑ - ΙΟΡΔΑΝΙΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ - ΑΙΓΥΠΤΟΣ - ΙΣΡΑΗΛ
ΥΕΜΕΝΗ

Σε όλα τα προγράμματα η συμμετοχή μπορεί να επιδοτηθεί από το 
ΛΑΕΚ 0,45% του Ο.Α.Ε.Δ. και απαλλάσσεται ΦΠΑ. Προβλέπονται 
εκπτώσεις για τους πελάτες της TÜV AUSTRIA HELLAS, για 
φοιτητές και για περισσότερες από δύο συμμετοχές από την ίδια 
εταιρία ή οργανισμό. Παρέχεται η δυνατότητα ενδοεπιχειρησιακών 
σεμιναρίων κατόπιν σχετικής αίτησης.

	 	Για	περισσότερες	πληροφορίες,	επισκεφθείτε	το	site	μας	για	να	κατεβάσετε	
το	σχετικό	οδηγό	ή	επικοινωνήστε	μαζί	μας	στο	training@tuvaustriahellas.gr	
ή	στο	210-5220920	(εσωτ.130)	για	να	σας	αποσταλεί		ταχυδρομικά.
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Νέα Εκπαιδευτικά Προγράμματα
ΠΟΙΟΤΗΤΑ
Επιθεωρητές / Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001:2008) - IRCA Approved
Εσωτερικοί Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001:2008)
Νέα Προσέγγιση Αντιμετώπισης Πελατών - Διαχείριση Παραπόνων και Ικανοποίηση Πελατών (ISO 10002:2004)
Ενοποίηση Διαχειριστικών Συστημάτων (PAS99:2006)
Συστήματα Διαχειριστικής Επάρκειας κατά ΕΛΟΤ 1429:2008 καθώς & Οδηγιών Εφαρμογής 1431-1, 1431-2 και 1431-3
Βασικές Απαιτήσεις για τους Παρόχους Υπηρεσιών Μη Τυπικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ISO 29990:2010)
Εφαρμογή και Πιστοποίηση Υπηρεσιών Επικοινωνίας, Διαφήμισης βάσει του προτύπου ΕΛΟΤ 1435:2009
Διαπίστευση Εργαστηρίων (ISO/IEC 17025:2005) Δομικά Υλικά - Νέος Κανονισμός 305/2011 ΕΕ
GRI Certified Training Program - GRI Sustainability Reporting Process - GRI Approved
KPIs (Key Performance Indices) & BSC (Balanced Score Cards)
6σ, Lean, 5s & 8 wastes: Επιχειρησιακά Εργαλεία Βελτίωσης Ποιότητας
Lean Six Sigma Yellow Belt Workshop
Lean Six Sigma Green Belt Workshop
Διαπίστευση Κλινικών Εργαστηρίων σύμφωνα με το πρότυπο ISO 15189:2007
Καλλυντικά - Κανόνες Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής (G.M.P.) - ISO 22716:2007
Επιχειρησιακός Σχεδιασμός, Προγραμματισμός & Προϋπολογισμοί - Οι Ρόλοι της Διοίκησης και του Εσωτερικού Ελέγχου
Εταιρική Καινοτομία: Μια πρόταση για την κρίση
Διαχείριση Εργασιακού Χρόνου & Παραγωγικότητα / Εργαλεία Παρακολούθησης και Βελτιστοποίησης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Eπιθεωρητές / Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14001:2004) - IEMA Approved
Εσωτερικοί Επιθεωρητές Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14001:2004) Green IT Foundation - BCS/ISEB Approved
FSC Standards for Chain of Custody Training / Lead Auditor Course
Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών της ΕΕ (EU ETS)

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας (ISO 50001:2011) 
Αντικεραυνική Προστασία
Μελέτη - Σχεδιασμός Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων
Φωτοβολταϊκά: Εγκατάσταση - Επιθεώρηση - Πιστοποίηση - Συντήρηση
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ISO / IEC 20000 Foundation - APMG Approved
ISO / IEC 20000-1 Auditor / Lead Auditor Course - APMG Approved
ITIL V3 Foundation - APMG Approved
Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ISO 27001:2005) - ISACA Approved
ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Επιθεωρητές / Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία 
Εσωτερικοί Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (OHSAS 
Συντήρηση και Ασφαλής Χειρισμός Αυτοκινούμενων Ανυψωτικών & Περονοφόρων
Εκπαίδευση Επιθεωρητών Ανυψωτικών Μηχανημάτων σύμφωνα με τον Κανονισμό του ΦΕΚ 1186Β/25-
Έλεγχος Ανυψωτικών Μηχανημάτων
Risk Management Methodologies (ISO 31000:2009)
Νομοθεσία - Ευρωπαϊκά Πρότυπα για Ανελκυστήρες και Κυλιόμενες Κλίμακες
ΑΤΕΧ - Ειδικό Σεμινάριο Αντιεκρηκτικής Προστασίας Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων
Τεχνολογία Συγκολλήσεων / Welding Technology
Ελεγχος και Συντήρηση Εξοπλισμού υπό Πίεση - PED
Ανάλυση - Πρόληψη Αστοχιών / Failure Analysis & Prevention
Αρχές Σχεδιασμού και Συμβολική Αναπαράσταση Συγκολλητών Συνδέσεων
Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία - Επείγοντα Περιστατικά
Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής
ΤΡΟΦΙΜΑ
Συστήματα Ασφάλειας Τροφίμων - BRC / IFS
Επισήμανση Τροφίμων - Κανονισμός 1169/2011
Συστήματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη Φυτική Παραγωγή-AGRO 2.1-2.2/ GLOBALG.A.P.


