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Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ, 
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ΜΕΤΑ COVID-19 
ΕΠΟΧΗ 
H εταιρεία αλλά και ο όµιλος που εκπροσωπεί στην Ελλάδα 
φρόντισαν να παρουσιάσουν το πρώτο ολοκληρωµένο σχήµα πιστοποίησης 
παγκοσµίως για τη λήψη µέτρων έναντι του κορωνοϊού

Η εµπιστοσύνη ανέκαθεν έπαιζε κυρίαρχο ρόλο 
στις εµπορικές συναλλαγές και τις συνήθειες των 
ανθρώπων. Από τον πρωτογενή τοµέα ως την κα-
τανάλωση αποτελεί το Α και το Ω της αλυσίδας της 
οικονοµικής δραστηριότητας, ιδιαίτερα στη σύγ-
χρονη εποχή, όπου το παγκόσµιο εµπόριο ακµάζει. 

Σ 
την ενίσχυση αυτού του αισθήµατος, που 
αποτελεί κινητήριο µοχλό των συναλλαγών, 
ήρθαν τις τελευταίες δεκαετίες οι πιστο-
ποιήσεις. Και σήµερα, στη µετά τον κο-
ρωνοϊό εποχή, οι πιστοποιήσεις είναι 
αυτές που θα κάνουν παραγωγούς, 
προµηθευτές, εµπόρους, παρόχους υπη-
ρεσιών αλλά και καταναλωτές να αισθαν-

θούν πιο άνετα. Κοινώς θα βοηθήσουν να επανενεργοποιη-
θούν οι οικονοµίες. Αυτό πιστεύει ακράδαντα ο πρόεδρος 
και διευθύνων σύµβουλος της TÜV AUSTRIA Hellas Ιωάννης 
Καλλιάς, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει αναλάβει και 
πρόεδρος του φορέα εκπροσώπησης όλων των εταιρειών 
πιστοποίησης στη χώρα µας, Hellas Cert. Ηδη η εταιρεία που 
διευθύνει αλλά και ο µεγαλύτερος όµιλος που εκπροσωπεί 
στην Ελλάδα, η TÜV AUSTRIA µε ιστορία σχεδόν 150 ετών, 
φρόντισαν να παρουσιάσουν το πρώτο ολοκληρωµένο σχή-
µα πιστοποίησης παγκοσµίως για τη λήψη µέτρων έναντι του 
κορωνοϊού. Το όνοµά του; TÜV Austria COVID-Shield.

«Η ιδέα προέκυψε αµέσως µε την έκρηξη της πανδηµίας. Η 
αγορά για να επανεκκινήσει χρειάζεται να υπάρξει εµπιστοσύνη 
µεταξύ όλων των πλευρών. Αφενός από την πλευρά του κατα-
ναλωτή προς τις επιχειρήσεις, αφετέρου των επιχειρήσεων προς 
τους προµηθευτές κ.ο.κ. Θεωρήσαµε λοιπόν ότι ακολουθώντας 
τα πρωτόκολλα και τις κατευθύνσεις που δίνουν από τις τοπικές 
αρχές ως τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας και δηµιουργώντας 
ένα τέτοιο σχήµα πιστοποίησης θα βοηθούσαµε στο να υπάρξει 
στην αγορά αυτός ο βαθµός εµπιστοσύνης», λέει στο «business 
stories» ο κ. Καλλιάς.

Το νέο σχήµα, όπως εξηγεί, απευθύνεται σε όλες τις 
επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα ενέχει συνα-
ναστροφή και φιλοξενία και εν γένει διαθέτουν χώρους 
συνάθροισης, επιβεβαιώνοντας ότι λαµβάνουν τα απαραί-
τητα µέτρα και εφαρµόζουν τις κατάλληλες διαδικασίες 
και τις ενδεδειγµένες από τις αρµόδιες αρχές και την επι-
στηµονική κοινότητα πρακτικές για την αποφυγή της 
µετάδοσης του ιού. Επίσης ότι παρέχουν τα µέσα και τις 
υποδοµές που απαιτούνται προς αυτό, διαθέτουν κατάλ-
ληλα εκπαιδευµένο προσωπικό επικαιροποιώντας συνεχώς 
τις νέες οδηγίες και, τέλος, ενηµερώνουν και καθοδηγούν 
κατάλληλα αυτούς που εισέρχονται ή φιλοξενούνται στους 
χώρους της επιχείρησης για την αποφυγή της µετάδοσης 
του ιού.

«Η οµπρέλα καλύπτει ίσως το σύνολο του φάσµατος της οι-
κονοµικής -και όχι µόνο- δραστηριότητας. Από τα ξενοδοχεία και 
την εστίαση µέχρι τους χώρους εκγύµνασης, τις εταιρείες τροφί-
µων, το λιανεµπόριο, τις τράπεζες και συνολικά όλη την εφοδι-
αστική αλυσίδα αλλά και επιχειρήσεις όπως τα κοµµωτήρια. 
Από τις πιο µικρές ως τις πολύ µεγάλες. Επίσης σχολεία, πανε-
πιστήµια κ.ο.κ.», λέει ο κ. Καλλιάς.

Οι έλεγχοι, όπως εξηγεί, γίνονται επιτόπου και υπάρχουν 
τρία επίπεδα πιστοποίησης που εµφανίζονται µε τον αριθµό 
των ασπίδων που θα έχει στο σήµα της κάθε επιχείρηση: «Το 
πιο αυστηρό επίπεδο προβλέπει έλεγχο ανά τρίµηνο, εφαρµόζο-
ντας πάντα τα επικαιροποιηµένα πρωτόκολλα και τις κατευθύν-
σεις που δίνουν οι Αρχές, τα οποία πρέπει να ακολουθούν οι 
επιχειρήσεις».

Προς ενίσχυση των επιχειρηµάτων του κ. Καλλιά ήρθε 
την περασµένη εβδοµάδα µελέτη του ΣΕΒ που υπογραµµί-
ζει ότι µέσω της πιστοποίησης γίνονται ανταγωνιστικότερες 
οι επιχειρήσεις και ισχυρότερη η οικονοµία. Σταχυολογώντας 
τα οφέλη της πιστοποίησης, ο ΣΕΒ ανέφερε την ποιότητα 
προϊόντων, υπηρεσιών και διεργασιών, την ασφάλεια και 
την υγεία εργαζοµένων και καταναλωτών, την προστασία 
του περιβάλλοντος, την εµπιστοσύνη πελατών και προµη-
θευτών, τη βελτίωση εσωτερικών δοµών και αποτελεσµα-
τικότητας, τη συµβατότητα, συγκρισιµότητα και διαλειτουρ-
γικότητα, την ασφάλεια δικαίου, τη διασφάλιση τήρησης 
ίσων κανόνων και άρα ισότιµου ανταγωνισµού, την απόδει-
ξη συµµόρφωσης µε τη νοµοθεσία, την ανταγωνιστικότητα, 
ότι αποτελεί διαβατήριο εισόδου σε αγορές του εξωτερικού 
και αποτελεί κριτήριο επενδυτών και καταναλωτών.

«Αυτό είναι το διαβατήριο στη σύγχρονη αγορά και έχει 
τροµερά σηµαντικό ρόλο να παίξει στο µέλλον διασφαλίζοντας 
διαδικασίες και ενισχύοντας την εµπιστοσύνη», σηµειώνει ο κ. 
Καλλιάς.

Μεγέθυνση

Απόδειξη των µεγάλων προοπτικών στον χώρο είναι και η 
πορεία της ίδιας της TÜV AUSTRIA Hellas τα τελευταία δέκα 
και πλέον χρόνια. «Παραµένουµε σε τροχιά ανάπτυξης. Φαντα-
στείτε ότι προ δεκαετίας, όταν ξεκινούσε η ελληνική κρίση, 
ήµασταν 35 άτοµα στην εταιρεία και πλέον έχουµε ξεπεράσει 
τα 150 µόνιµο προσωπικό και τους 70 εξωτερικούς συνεργάτες. 
Και είµαστε µια εταιρεία στον κλάδο των υπηρεσιών µε προσω-
πικό πτυχιούχους σε ένα ευρύ φάσµα επιστηµών και επαγγελ-
µάτων. Από µηχανολόγους µηχανικούς, πολιτικούς µηχανικούς, 
και χηµικούς µηχανικούς ως οικονοµολόγους και γεωπόνους 
καθώς διαθέτουµε µία ευρεία γκάµα δραστηριοτήτων και πι-
στοποιήσεων», σηµειώνει ο κ. Καλλιάς. «Ετσι µπορούµε να 
πούµε και εµείς από την πλευρά µας ότι προσπαθήσαµε στον 
βαθµό που µας αναλογεί να συµβάλουµε στην ανακοπή του 
brain drain τα προηγούµενα χρόνια», τονίζει.

Η τροµερή ανάπτυξη της εταιρείας φαίνεται ακόµα πε-
ρισσότερο αν αναλογιστεί κανείς ότι το 2000, όταν ουσια-
στικά ο ίδιος ο κ. Καλλιάς εντάχθηκε στην εταιρεία, ήταν όλοι 
κι όλοι 5 µόνιµοι εργαζόµενοι!

Σήµερα η TÜV AUSTRIA Hellas έχει καταφέρει να ανα-
δειχθεί σε ηγετικό παίκτη στην αγορά, να θεωρείται πρώτη 
στις πιστοποιήσεις στη χώρα, αλλά και µεταξύ των δύο µε-
γαλύτερων στην αγορά τεχνικών ελέγχων.

Εχει βάλει τη σφραγίδα της σε αρκετά εµβληµατικά 
έργα, από το ∆ιεθνές Αεροδρόµιο Αθηνών και τα ολυµπι-
ακά έργα ως το Κέντρο Πολιτισµού Ιδρυµα Σταύρος 
Νιάρχος, ενώ αυτή την εποχή συµµετέχει στο έργο της 
επέκτασης του µετρό στον Πειραιά καθώς και στη Θεσ-
σαλονίκη.

Παράλληλα όµως έχει διεισδύσει και στις αγορές άλλων 
9 χωρών, στα Βαλκάνια και τη Μ. Ανατολή, µε τη δηµιουργία 
δικών της θυγατρικών, όπου απασχολούνται συνολικά άλλοι 
100 άνθρωποι. Μεταξύ αυτών, στην Κύπρο, στην Αίγυπτο, 
στην Ιορδανία, στην Αλβανία και το Κατάρ, µια στόχευση 
που θα ενισχυθεί το επόµενο χρονικό διάστηµα ακόµα πε-
ρισσότερο. 

Αναπτυξιακή πορεία

Οπως λέει ο κ. Καλλιάς, παρά την κρίση του κορωνοϊού η 
αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας δεν φαίνεται να ανακό-
πτεται, ενώ διατηρεί και µια αισιόδοξη στάση έναντι του 
πραγµατικού αντίκτυπου από την εξέλιξη της πανδηµίας. 
«Αν όλα κυλήσουν από εδώ και έπειτα οµαλά στο υγειονοµικό 
κοµµάτι, νοµίζω ότι θα είµαστε οι πρώτοι ως χώρα που θα κα-
ταφέρουµε να επανεκκινήσουµε λόγω της µεγάλης επένδυσης 
που κάναµε αντιµετωπίζοντας µε επιτυχία την εξάπλωση της 
πανδηµίας και αποκτώντας ένα πολύ  καλό πρόσωπο στο εξω-
τερικό. Αυτό βέβαια δεν σηµαίνει ότι δεν θα υπάρξουν “θύµατα” 
από αυτή την κρίση. Το πρόβληµα στην εστίαση και τη φιλο-
ξενία είναι σηµαντικό και η φετινή χαµένη χρονιά θα φέρει 
ανακατατάξεις στην αγορά, µε αρκετές επιχειρήσεις πιθανόν να 
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