
H πιστοποίηση είναι πολιτισµός

Η TÜ  AUSTRIA HELLAS

Στις υπηρεσίες ελέγχου κτηρίων

Η ιστορία µας
Η TÜV AUSTRIA HELLAS δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από 
το 1994 και αποτελεί τον κορυφαίο Οργανισµό Επιθεώρησης, 
Ελέγχου και Πιστοποίησης της χώρας µας. Σήµερα, διαθέτει
4 γραφεία στην Ελλάδα µε κεντρικά γραφεία στην Αθήνα, 
παραρτήµατα στη Θεσσαλονίκη, στο Ηράκλειο Κρήτης και
στη Μυτιλήνη, ενώ δραστηριοποιείται και σε χώρες του
εξωτερικού µε θυγατρικές εταιρείες και συνδεόµενα γραφεία σε 
άλλες 9 χώρες (Κύπρο, Αλβανία, Σερβία, Βουλγαρία, Τουρκία, 
Ιορδανία, Αίγυπτο, Κατάρ, Πακιστάν).

Αποτελεί θυγατρική της εταιρείας συµµετοχών
TÜV AUSTRIA HOLDING AG και εκπροσωπεί στην Ελλάδα 
έναν από τους µεγαλύτερους και πιο ιστορικούς Οργανισµούς 
Επιθεώρησης και Πιστοποίησης παγκοσµίως.

Ολιστική προσέγγιση στην ποιότητα και 
ασφάλεια της επένδυσης
Η TÜV AUSTRIA HELLAS είναι πρωτοπόρος στην αγορά µε 
αξιόπιστες υπηρεσίες στο χώρο των κτηριακών ελέγχων. Φέρει 
και µεταφέρει στην Ελληνική αγορά την αξιοπιστία, το κύρος 
και τη δύναµη ενός από τους πιο ιστορικούς και µεγαλύτερους 
Οργανισµούς Ελέγχου και Επιθεώρησης της Ευρώπης. Η 
πιστοποίηση γίνεται κατόπιν πλήρους επιθεώρησης της 
εγκατάστασης. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται:
• Η ποιότητα και η ασφάλεια για τον αγοραστή ή επενδυτή. 
• Η αποφυγή λαθών κατά την κατασκευή ή ανακαίνιση.
• Η µείωση του διαχειριστικού κινδύνου. 
• Η ευκολότερη δανειοδότηση της επένδυσης από την Τράπεζα 

και στο µικρότερο κόστος ασφάλισής της.
• Η τελική επιβεβαίωση της ορθής υλοποίησης από Οργανισµό 

Πιστοποίησης διεθνούς κύρους και αξιοπιστίας.



Ρωτήστε µας…
Επικοινωνήστε µαζί µας, τηλεφωνικά στο +30 210 5220920 ή στο e-mail: industrial@tuv.at 
και οι εξειδικευµένοι συνεργάτες της ∆ιεύθυνσης Υποδοµών & Βιοµηχανικών Ελέγχων θα 
είναι στη διάθεσή σας για περαιτέρω ενηµέρωση και εξυπηρέτηση των αναγκών σας.

Υποχρεωτικός τοµέας

Νέες οικοδοµές Υφιστάµενα κτήρια 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το www.tuvaustriahellas.gr

Ανελκυστήρες Ανυψωτικά µηχανήµατα Ηλεκτρολογική εγκατάσταση Εξοπλισµός υπό πίεση

• Ανασκόπηση του φακέλου του κτηρίου 
(άδειες, µελέτες, συµβατικές υποχρεώσεις)

• Εδαφόπλακα
• Υπόγειο
• Φέρων Οργανισµός και τοιχοποιίες
• Στεγανότητα
• Θερµοµόνωση
• Υδραυλικά
• Κλιµατισµός
• Smart building
• Πυρόσβεση – Πυρανίχνευση
• Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας
• Τελικές Οικοδοµικές Επενδύσεις 

• Αξιολόγηση φέροντος οργανισµού   
(Μη καταστροφικοί έλεγχοι)

• Αξιολόγηση οικοδοµικών στοιχείων και 
τελειωµάτων

• Αξιολόγηση ηλεκτροµηχανολογικών 
εγκαταστάσεων

• Λειτουργικοί έλεγχοι εγκατεστηµένου 
εξοπλισµού

• Κοστολόγηση αποκαταστάσεων
• Αξιολόγηση ρίσκου επένδυσης
• Αξιολόγηση ενεργειακών καταναλώσεων


