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Ευθύνη
Η βιώσιμη ανάπτυξη βρίσκεται στην κορυφή των 
προτεραιοτήτων μας και ο φορέας μας τηρεί 
εμπράκτως τις δεσμεύσεις του σε κάθε σκέλος 
των κριτηρίων ESG. 

Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) εστιάζει διαρκώς 
στην ανάληψη σχετικών πρωτοβουλιών και στη 
θέσπιση εσωτερικών διαδικασιών που σέβονται 
το περιβάλλον, τους  εργαζόμενους, τους 
πελάτες και την Ελληνική Κοινωνία. 
 
Γνωρίζουμε πολύ καλά πως μόνο μέσα από την 
ενσωμάτωση των Αρχών της Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης μπορούμε να 
διασφαλίσουμε το μέλλον και τη μακροπρόθεσμη 
επιτυχία του φορέα μας. 

Σχετικά με την TÜV HELLAS (TÜV NORD)



Στήριξη στο έργο του Σωματείου Εθελοντών Δασοπυροσβεστών-Διασωστών Ελυμνίων στην 
περιοχή της Βόρειας Εύβοιας προσφέροντας εξοπλισμό ασύρματης επικοινωνίας και 
απινιδωτές για την ενίσχυση του έργου του ως προς την αντιμετώπιση των πυρκαγιών.

Εκπαιδευτικές Εκδηλώσεις στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο συμβάλλοντας στην απόκτηση 
τεχνογνωσίας και προστιθέμενης αξίας των νέων επιστημόνων, μέσω των έμπειρων και άρτια 
καταρτισμένων Εισηγητών μας.

Διαδικτυακή Εκδήλωση με Θέμα: «Women 2.0: Ο ρόλος της γυναίκας στην σύγχρονη 
επιχειρηματικότητα».

Ανοικτή διαδικτυακή εκδήλωση σε συνεργασία με τον ΣΕΚΕΕ με θέμα:  «Η αξία της 
πιστοποίησης στις καινοτόμες επιχειρήσεις».

Καθιερώσαμε τις Green Training Days με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος.

Χορηγίες σε συνέδρια που άπτονται της ΕΚΕ, π.χ. Χορηγία στο «πράσινο» συνέδριο του ΤΕΕ - 
Green Deal Greece 2022.

 Στήριξη ΜΚΟ και φιλανθρωπικών οργανώσεων.

 Δράσεις για το περιβάλλον, πχ. Καθαρισμός παραλίας Μαραθώνα.

















Μεταξύ άλλων, εντός του 2022 πραγματοποιήσαμε μια σειρά από δράσεις που σχετίζονται με 
τη βιωσιμότητα και την εταιρική κοινωνική ευθύνη, κάνοντας πράξη τις δεσμεύσεις μας 
απέναντι στην κοινωνία αλλά και τους εργαζομένους μας. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται:

Οι Δράσεις Μας για το 2022

Ταυτόχρονα, ο Φορέας μας δίνει ολοένα και  μεγαλύτερη σημασία στην ανέλιξη των στελεχών 
του, φροντίζοντας παράλληλα να τους προσφέρει μια σειρά από κίνητρα για βελτίωση της 
εργασίας μας.  Έτσι μεταξύ άλλων εξασφαλίσαμε:

Παροχή ίσων ευκαιριών ανεξαρτήτως φύλου.

Κίνητρα στα στελέχη μας για χρήση ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Σεμινάριο «Ασφαλής & Οικονομική Οδήγηση» για τα στελέχη μας με στόχο τη μείωση του 
ανθρακικού αποτυπώματος.

Αξιολόγηση Προμηθευτών με κριτήρια Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Αναβάθμιση των εγκαταστάσεων μας με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας, όπως Γεωθερμία, στις εγκαταστάσεις μας στη 
Θεσσαλονίκη.

Μηδενική χρήση πετρελαίου.

Ψηφιοποίηση διαδικασιών και εντύπων.

Ανακύκλωση χαρτιού και μπαταριών.

Απομακρυσμένες εκπαιδεύσεις και εξετάσεις με στόχο τη μείωση των μετακινήσεων.

Σύνδεση των Υπηρεσιών μας με τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.

Εφαρμογή Πολιτικής ΕΚΕ και Βιώσιμης Ανάπτυξης.



























ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Βιώσιμες Καινοτόμες Λύσεις και Υπηρεσίες, 
Ψηφιακά Επιχειρηματικά Μοντέλα και Εργαλεία, 
Υπευθυνότητα στην Εφοδιαστική Αλυσίδα, 
Ακεραιότητα και Συμμόρφωση

ΑΝΘΡΩΠΟΙ
Διάχυση των Εταιρικών Αξιών στο Προσωπικό, 
Κατάλληλο Περιβάλλον Εργασίας, Ανάπτυξη 
Εργαζομένων, Διαφορετικότητα, Ανθρώπινα 
δικαιώματα, Κοινωνικός μας Ρόλος

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Περιβαλλοντική Συμπεριφορά στα Ταξίδια, 
Οικονομική και Αποτελεσματική Διαχείριση 
Πόρων, Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων

H TÜV HELLAS συμμετέχει ως θυγατρική 
εταιρεία του TÜV NORD GROUP στον 
ετήσιο απολογισμό κοινωνικής ευθύνης 
του Ομίλου, θέτοντας επιμέρους στόχους 
για την βιώσιμη ανάπτυξη. 

O εν λόγω απολογισμός βασίζεται σε τρεις άξονες:

Το TÜV NORD GROUP έλαβε και το 
2022 το Χρυσό Μετάλλιο EcoVadis και 
ανήκει πλέον στο κορυφαίο 3% των 
εταιρειών ανάμεσα σε περισσότερες 
από 90.000 επιχειρήσεις σε πάνω από 
160 χώρες που αξιολογήθηκαν από την 
EcoVadis.    



Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001 και τον Κανονισμό EMAS
Συστημάτων Ενεργειακής Διαχείρισης κατά ISO 50001
Συστημάτων Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία κατά ISO 45001
Συστημάτων Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας κατά ISO 37001
Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών κατά ISO/IEC 27001 
Αειφορικής Διαχείρισης των Δασικών Προϊόντων (FSC® & PEFC™) 
Αειφορική Αλιεία και Υδατοκαλλιέργεια (MSC CoC/ ASC CoC)
ISO 37301:2021 Compliance Management Systems 
ISO 20121:2012 Event Sustainability Management System 
ΙSO 30415 Diversity & Inclusion





















Πιστοποιήσεις 

Οι Yπηρεσίες Μας *
*εξαιρουμένων των υποχρεωτικών πιστοποιήσεων βάσει Ε.Κ.

BSCI (Business Social Compliance Initiative) 
SEDEX (Supplier Ethical Data Exchange)
GRASP (GLOBALG.A.P. Risk Assessment on Social Practice)
GDPR (Second Party Inspections)









Επιθεωρήσεις

Εξωτερική Διασφάλιση Απολογισμών Βιώσιμης Ανάπτυξης με βάση τα GRI Standards 
& τα πρότυπα της σειράς AA1000 
Επικύρωση και επαλήθευση κατά ISO 14064
Επαλήθευση του Αποτυπώματος Άνθρακα (Carbon Footprint Verification)
Επαλήθευση Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου (CO2 Verification)









Επαληθεύσεις

Παρενόχληση και Εκφοβισμός στον Εργασιακό Χώρο
ISO 30415 Diversity & Inclusion
Sustainable Events Management
Εθνικός Κλιματικός Νόμος - Ανάλυση, Πρακτικά Ζητήματα Και Προκλήσεις









Νέα Σεμινάρια 

Περισσότερες πληροφορίες:
https://www.tuv-nord.com/gr/el/o-organismos-mas/etairiki-diakybernisi/ 
Tηλ: +30 2152157470

Λυγγιάδων 2
45442 Ιωάννινα, Ελλάδα
T. (+30) 2651 033200
F. (+30) 2651 037019
E. ioannina@tuv-nord.com
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