
H πιστοποίηση είναι πολιτισµός

Η TÜ  AUSTRIA HELLAS

Στην υπηρεσία των τροφίµων

Η ιστορία µας
Η TÜV AUSTRIA HELLAS δραστηριοποιείται στην Ελλάδα 
από το 1994 και αποτελεί τον κορυφαίο Οργανισµό Επιθεώ-
ρησης, 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 συνδεό-
µενα γραφεία σε άλλες 9 χώρες (Κύπρο, Αλβανία, Σερβία, 
Βουλγαρία, Τουρκία, Ιορδανία, Αίγυπτο, Κατάρ, Πακιστάν).

Αποτελεί θυγατρική της εταιρείας συµµετοχών 
TÜV AUSTRIA HOLDING AG. Η TÜV AUSTRIA HELLAS 
αποτελεί το σηµείο αναφοράς του TÜV AUSTRIA GROUP 
στον τοµέα των τροφίµων.

Ολιστική προσέγγιση στην ποιότητα 
και ασφάλεια τροφίµων
Καθολική κάλυψη αναγκών και παροχή διαπιστευµένων 
υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στην επιθεώρηση, τον έλεγχο, 
την πιστοποίηση και την εκπαίδευση σε όλες τις επιχειρήσεις 
της αλυσίδας τροφίµων (στην πρωτογενή παραγωγή, την 
µεταποίηση, τη µαζική εστίαση , την εµπορία και διάθεση 
τροφίµων).



Ρωτήστε µας…
Επικοινωνήστε µαζί µας, τηλεφωνικά στο 210 5220920 ή στο e-mail: certification@tuv.at 
και οι εξειδικευµένοι συνεργάτες µας του Τµήµατος  Αγροδιατροφικού Τοµέα θα είναι στη 
διάθεσή σας για περαιτέρω ενηµέρωση και εξυπηρέτηση των αναγκών σας.

Υποχρεωτικός τοµέας

Έλεγχος ανελκυστήρωνΕξοπλισµός υπό πίεσηΑνυψωτικά µηχανήµατα

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το www.tuvaustriahellas.gr

Υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας

Βιολογική γεωργία Συστήµατα διαχείρισης
ποιότητας

Κώδικας δεοντολογίας
εµπορίας τροφίµων SEDEX

Περιβάλλον

Ασφάλεια τροφίµων Gluten free GFSI πρότυπα
IFS, BRC, FSSC 22000

Non GMO

Εκπαίδευση µέσω της
TÜV AUSTRIA ACADEMY

Έλεγχος ηλεκτρολογικών
εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 

Πιστοποίηση επαγγελµατικών προσόντων
 µε 15 διαπιστευµένες ειδικότητες 

στον κλάδο των τροφίµων και ποτών

Ικανοποίηση πελατών 
και διαχείριση παραπόνων 

Προστασία δεδοµένων
∆εδοµένα προσωπικού χαρακτήρα (GDPR)

Ασφάλεια πληροφοριών 

Smoke-free culture Μεταφορές ευπαθών προϊόντων (ΑΤΡ)

Υγεία και ασφάλεια
στην εργασία Ανάπτυξη ιδιωτικών

σχηµάτων

Επιθεωρήσεις
2ου µέρους

Υπηρεσίες Gap Analysis 
σε πληθώρα προτύπων και απαιτήσεων

CEPA 
∆ιαχείριση παρασίτων

Pest management
Επαλήθευση ανθρακικού

Αποτυπώµατος 
Συστήµατα διαχείρισης οδικής

µεταφοράς πελατών/προσωπικού 
Επαληθεύσεις εταιρικών 
Κοινωνικών απολογισµών


