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µε τη χρήση ενός παγκοσµίως 
αναγνωρίσιµου σήµατος Ποιότητας,
για πραγµατική Προστιθέµενη Αξία
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 TUV HELLAS παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις στον αγροδιατροφικό τομέα και με 
σκοπό την ενίσχυση της εμπιστοσύνης του καταναλωτή στα βιολογικά προϊόντα, 
έλαβε τη διαπίστευση του ΕΣΥΔ (αρ. πιστ. 31-2) και την αντίστοιχη άδεια από το 

ΥΠΑΑΤ (ΦΕΚ 1757/9.11.2010) ώστε να παρέχει υπηρεσίες Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων.  

Ο Οργανισμός είναι πλέον σε θέση να χορηγεί μετά από ελέγχους διαπιστευμένα πιστοποιητικά για 
βιολογικά προϊόντα τόσο στην πρωτογενή παραγωγή όσο και στη μεταποίηση. 

Η πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων αφορά επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους παρακάτω 
τομείς: 

 • Κηπευτικά υπαίθρου • Σιτηρά και Όσπριο • Φυτικά είδη για 
παραγωγή ζωοτροφών 

ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
• Φρούτα και Ξηροί 
Καρποί 

•Κηπευτικά 
Θερμοκηπίου 

•Βιομηχανικά Φυτά •Φαρμακευτικά και 
αρωματικά φυτά 

 • Συλλογή άγριων 
φυτικών ειδών 

• Πολλαπλασιαστικό 
υλικό • Μανιτάρια 

 

Γάλα και κρέας 
αιγοπροβάτων και 
βοοειδών 

ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
Χοιρινό κρέας 

  

Μέλι & μελισσοκομικά 
προϊόντα   Αυγά και κρέας 

πουλερικών 

 
 
 

Η 
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ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 
  

•Προϊόντα κρέατος •Προϊόντα φρούτων 
και λαχανικών 

• •Γαλακτοκομικά και 
τυροκομικά 

•Προϊόντα 
ζαχαροπλαστικής •Ζυμαρικά 

 •Αρτοποιήματα και 
άλευρα 

•Ζύμες σε τρόφιμα ή 
ζωοτροφές 

•Δραστηριότητες 
αποθήκευσης, 
εμπορίας& εισαγωγής  

 Οίνοι και Ποτά •Λίπη και Έλαια •Ζωοτροφές 
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α βιολογικά προϊόντα ελέγχονται και πιστοποιούνται με βάση νομοθετικό πλαίσιο της Ε.Ε. 
που δημιουργήθηκε στις αρχές της δεκαετίες του ΄90. Η εξέλιξη της βιολογικής γεωργίας 
και των απαιτήσεων της αγοράς οδήγησε στην ανανέωση αυτής της νομοθεσίας με την 

έκδοση των Κανονισμών της Ε.Ε. με αρ. 834/2007 και 889/2008.  
Τόσο η ευρωπαϊκή όσο και η εθνική νομοθεσία (ΚΥΑ 245090/2006) ορίζουν ότι την ευθύνη για την 
πιστοποίηση των βιολογικών προϊόντων αναλαμβάνουν ιδιωτικοί αμερόληπτοι φορείς πιστοποίησης οι 
οποίοι αξιολογούν την ορθή εφαρμογή των κανόνων παραγωγής βιολογικών προϊόντων.  
 
Η TÜV HELLAS ως μέλος του TÜV Nord Group φιλοδοξεί να ενισχύσει, με τη χρήση του παγκοσμίως 
αναγνωρίσιμου σήματός της, την παρουσία των βιολογικών προϊόντων τόσο στην ελληνική αγορά όσο και 
στο διεθνή χώρο. Στόχος μας είναι η παροχή υπηρεσιών με σύντομες, αξιόπιστες και αποτελεσματικές 
διαδικασίες που διασφαλίζουν τον καταναλωτή και προσφέρουν στους πελάτες μας πραγματική 
προστιθέμενη αξία. 
 
Βασικό μας εφόδιo αποτελεί η πολυετής εμπειρία των στελεχών μας στην επιθεώρηση και πιστοποίηση 
συστημάτων διαχείρισης (ISO 22000, FSSC, ISO 9000, ISO 14000, Agro 2, Agro 3) αλλά και προϊόντων (IFS, 
BRC, Globalgap). Την εμπειρία αυτή θέλουμε να αξιοποίησουμε και στην πιστοποίηση των προϊόντων 
βιολογικής γεωργίας. 

Τ 
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Η πιστοποίηση δημιουργεί εμπιστοσύνη; 

Εμπιστοσύνη είναι η πεποίθηση ή / και η προσδοκία του πελάτη / καταναλωτή  

απέναντι στη φερεγγυότητα μιας Εταιρείας. 

Για τον πελάτη αυτό σημαίνει ότι οι επιθυμίες του ικανοποιούνται. 

Η εμπειρία είναι ένα σημαντικό κριτήριο για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης.  
Αν ο δυνητικός πελάτης δεν έχει καμία εμπειρία αυτή μπορεί να αντικατασταθεί από  

την εμπειρία των άλλων. Η προϋπόθεση για αυτό είναι ότι η πηγή της εμπειρίας  

είναι αξιόπιστη. 
 
Το σήμα TUV  δημιουργεί εμπιστοσύνη; 

Ανεξαρτησία – Αμεροληψία 
 H TÜV HELLAS και οι Επιθεωρητές της 

δεν προσφέρουν και δεν παρέχουν 
συμβουλευτικές υπηρεσίες ή 
εσωτερικές επιθεωρήσεις στους 
πιστοποιημένους πελάτες της 

 H TÜV HELLAS δεν αναθέτει / 
χρησιμοποιεί, για τη διενέργεια 
ελέγχων / πιστοποιήσεων, 
οργανισμούς παροχής 
συμβουλευτικών υπηρεσιών.  

 H TÜV HELLAS διαθέτει 
συγκεκριμένες διαδικασίες για να 
ανταποκριθεί σε τυχόν απειλές για 
την αμεροληψία της, που απορρέουν 

από τις ενέργειες άλλων προσώπων, φορέων ή οργανισμών. 

 H TÜV HELLAS απασχολεί διοικητικό προσωπικό, επιθεωρητές / επαληθευτές / ελεγκτές και 
εμπειρογνώμονες σε μόνιμη βάση. Τοσο οι μόνiμοι όσο και οι συμβασιούχοι επιθεωρητές / επαληθευτές / 
ελεγκτές δεσμεύονται πλήρως μέσω του Κωδικα Δεοντολογίας ότι δεν έχουν παράσχει συμβουλευτικές ή / 
και άλλου είδους υπηρεσίες στις εταιρείες στις οποίες τους έχει ανατεθεί εργασία.  

 

Ασφάλεια – Εμπιστοσύνη 
 Η TÜV HELLAS έχει δεσμευτεί να διατηρεί απόρρητη κάθε ιδιωτική πληροφορία σχετικά με τον Πελάτη. 

Για να διασφαλιστεί η εμπιστευτικότητα όλο το προσωπικό, επιθεωρητές / επαληθευτές / ελεγκτές και οι 
εμπειρογνώμονες (εσωτερικοί ή εξωτερικοί) ή μέλη των επιτροπών που συμμετέχουν στις δραστηριότητες 
πιστοποίησης  / επιθεώρησης υπογράφουν Κώδικα Δεοντολογίας. 
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  Η TÜV HELLAS έχει αξιολογήσει τους κινδύνους που απορρέουν από τις δραστηριότητες πιστοποίησης 

/ επιθεώρησης  / επαλήθευσης και έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την κάλυψη των υποχρεώσεων που 
απορρέουν από τις δραστηριότητές της σε κάθε τομέα δραστηριότητας καθώς και στις γεωγραφικές 
περιοχές που δραστηριοποιείται.  

 

Τεχνογνωσία 
Η TÜV HELLAS είναι τεχνικός οργανισμός με ειδικευμένο, καταρτισμένο και έμπειρο μόνιμο προσωπικό, 
που διασφαλίζει την ορθή και πλήρη διενέργεια 
υπηρεσιών Επιθεώρησης / Επαλήθευσης – 
Πιστοποίησης, βασιζόμενη στις απαιτήσεις των 
εφαρμοστέων προτύπων και κανονισμών. Η 
τεχνογνωσία του προσωπικού προέρχεται απ’ευθείας 
από τη μητρική εταιρεία (TUV NORD) και έχει τη 
μορφή εκπαιδευτικών σεμιναρίων και on the job 
training.  

Υποστήριξη Πελάτη, Υποστήριξη Καταναλωτή 
Οι υπηρεσίες της TUV HELLAS είναι διαθέσιμες προς 
όλους τους πελάτες ανεξαρτήτως και άνευ διάκρισης.  
Στόχος και καθήκον της TUV HELLAS είναι η 
ικανποίηση των πελατών της και, επιπλέον προς όφελος αυτών, η υποστήριξη των καταναλωτών ανά 
πάσα στιγμή διαπιστώνοντας και εξετάζοντας τις προσδοκίες οι οποίες δεν έχουν διατυπωθεί. 

 

Γιατί TÜV HELLAS… 

•Ηγετική θέση στην αγορά 

•Ολοκληρωμένος πάροχος υπηρεσιών 
•Προστιθέμενη αξία  
•Αξιοπιστία 

•Εμπιστοσύνη 

•Πελατοκεντρική Προσέγγιση 

•Ευσυνειδησία, ευγένεια, φιλικότητα 

•Τεχνογνωσία  

 

 

Ποια διαφήμιση εμπιστεύεστε; 



  

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ  

 

Σ ε λ ί δ α  | 6 

Στοιχεία Επικοινωνίας: 

 

e-mail: 

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 24, ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 153 41 

ΤΗΛ.: 210 6540195, FAX:  210 6528025 

info@tuvhellas.gr 

 

e-mail: 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 20, ΘΕΡΜΗ 570 01, ΘΕΣ\ΝΙΚΗ 

ΤΗΛ.: 2310-428498, FAX:  2310-428458  

thessaloniki@tuvhellas.gr 

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΡΗΤΗΣ,  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 711 10 

ΤΗΛ.: 2810 391856-7, FAX:  2810 391858  

e-mail: heraklion1@tuvhellas.gr 
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