
Τις τελευταίες δύο δεκαετίες αυξάνεται συνεχώς η απαίτηση για ποιοτικά και 
ασφαλή προϊόντα τόσο στην ελληνική αγορά όσο και στο εξωτερικό.
Η πιστοποίηση, δηλαδή ο έλεγχος της παραγωγικής διαδικασίας, 
σύµφωνα µε αυστηρά διεθνή και ελληνικά πρωτόκολλα, αποτελεί 
εργαλείο προώθησης των ελληνικών γεωργικών προϊόντων στο εξωτερικό 
και εµπορικό διαβατήριο για τις απαιτητικές ξένες αγορές. Επιπλέον, 
οι απαιτήσεις από την ελληνική αγορά, και ιδιαίτερα από τις αλυσίδες 
λιανεµπορίου, γίνονται συνεχώς αυστηρότερες και η πιστοποίηση είναι 
ουσιαστικά µονόδροµος.  
Από το 2001, η TÜV HELLAS (TÜV NORD) έχει αφοσιωθεί στη διασφάλιση 
της ποιότητας των τροφίµων στον πρωτογενή και δευτερογενή τοµέα µε 
πιστοποιήσεις συστηµάτων και πρωτοκόλλων. ∆ιαθέτουµε το σύνολο των 
διαπιστεύσεων - εγκρίσεων στον αγροδιατροφικό τοµέα, εξασφαλίζοντας 
στον Έλληνα παραγωγό και στην ελληνική επιχείρηση αναγνωρισιµότητα 

και προστιθεµένη αξία.

One stop service
Προσφέρουµε υπηρεσίες «one stop service» µε συνδυασµένες επιθεωρήσεις 

στον αγροδιατροφικό τοµέα, έχοντας εγκεκριµένους επιθεωρητές και διαπιστεύσεις τόσο στην πρωτογενή 
παραγωγή όσο και στη µεταποίηση και στο λιανεµπόριο - χονδρεµπόριο (GLOBALG.A.P., Chain of 
Custody, GRASP, ISO 22000, FSSC, BRC Food, BRC Agents & Brokers, IFS Food, IFS Broker, SMETA-BSCI, 
Sustainable Fishery ASC & MSC, επιθεωρήσεις δευτέρου µέρους, AGRO, Βιολογικά Προϊόντα). Με την 
πολύχρονη πείρα και παρουσία σε χώρες των Βαλκανίων, της Μεσογείου, της Κεντρικής Ευρώπης, της 
Ασίας και της Αµερικής, η TÜV HELLAS (TÜV NORD) προσφέρει υπηρεσίες επιθεώρησης, πιστοποίησης και 
εκπαίδευσης µε την υπευθυνότητα και την εγκυρότητα ενός ηγετικού brand διεθνώς.

Αξίζει να αναφερθεί ότι το TÜV NORD, η µητρική µας εταιρεία, µε παρουσία σε 70 χώρες και µε 14.000
άτοµα ανθρώπινο δυναµικό, αναγνωρίζοντας την τεχνογνωσία και την αξιοπιστία της TÜV HELLAS  
(TÜV NORD), µας έχει αναθέσει ηγετικό ρόλο στον αγροδιατροφικό τοµέα στον Όµιλο.
Ας σηµειωθεί πως βασικός πυλώνας της πολιτικής µας είναι η εξωστρέφεια και η ακόµη µεγαλύτερη 
διείσδυση στο εξωτερικό. Για τον λόγο αυτόν, άλλωστε, τα διεθνώς αναγνωρίσιµα πιστοποιητικά της  
TÜV HELLAS (TÜV NORD) προσφέρουν διαβατήριο εγκυρότητας στις διεθνείς αγορές.

Αραπογιάννης Θωµάς
TÜV HELLAS (TÜV NORD)
∆ιευθυντής Πιστοποίησης 

Αγροτικών προϊόντων


