
ΑΚΟÜΜΕ & ΠΡΟΣΦΕΡΟÜΜΕ 

 

Αγαπητοί συνεργάτες, 

Στην πρωτόγνωρη συγκυρία που περάσαμε το προηγούμενο διάστημα, όλοι μαζί δώσαμε 
τον καλύτερό μας εαυτό, για να συμβάλλουμε στον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου 
του COVID-19, αλλά και να κρατήσουμε ζωντανούς τους κλάδους της οικονομίας μας. 
Δώσαμε έναν μεγάλο αγώνα, τόσο ατομικά όσο και συλλογικά, για να επιστρέψουμε στην 
ομαλότητα, το συντομότερο.  

Στην TÜV AUSTRIA Hellas, δεν εφησυχάσαμε στιγμή. Με αφετηρία τη φιλοσοφία μας, ότι 
η Πιστοποίηση είναι Πολιτισμός, φροντίσαμε μέσα από στοχευμένες δράσεις να σταθούμε 

στο πλευρό της κοινωνίας και ταυτόχρονα να είμαστε έτοιμοι για να συνεισφέρουμε στην 
επόμενη μέρα της πραγματικής οικονομίας, απτά και μετρήσιμα: με τρόπο που να έχει 
ουσία και θετικό αποτύπωμα για την υγεία (τη φυσική και την οικονομική) και την 
επιχειρησιακή συνέχεια. 

Σε αυτό το διάστημα όλη η ομάδα της  TÜV AUSTRIA Hellas και  της TÜV AUSTRIA 
Academy σταθήκαμε: 

Στο πλευρό της Κοινωνίας 

• στηρίζοντας ενεργά το Εθνικό Σύστημα Υγείας, με την προσφορά ιατρικού εξοπλι-
σμού στο τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Γ. Γεννηματάς». 

• συμμετέχοντας στο πρόγραμμα CEASE του CSR Hellas, που αφορά την ανάδειξη 
του ρόλου αλλά και την εκπαίδευση των επιχειρήσεων στην καταπολέμηση της 
ενδοοικογενειακής βίας, για την αποφυγή τέτοιων φαινομένων που γνώρισαν ιδιαί-
τερη αύξηση στην περίοδο της πανδημίας. 

• υλοποιώντας εθελοντική αιμοδοσία μαζί με την εταιρεία  OKTABIT και στηρίζοντας 
τις μεγάλες ανάγκες για αίμα που έχουν τα νοσοκομεία της χώρας μας, λόγω της 
πανδημίας. 

• στηρίζοντας οικονομικά το Νοσοκομείο Βοστάνειο στη Μυτιλήνη για το σημαντικό 
έργο που παρέχει τόσο για τους ασθενείς που νοσούν από τον κορονοϊό όσο και 
στην αντιμετώπιση της μεγάλης μεταναστευτικής ροής,  μέσω της ομάδα «ΑΣΚΛΗ-
ΠΙΟΣ». 

Στο πλευρό των επιχειρήσεων 

• στηρίζοντας τους επαγγελματίες της εφοδιαστικής αλυσίδας μέσω της συμμετοχής 
μας στην ομάδα «ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ» της Ελληνικής Ένωσης Βιομηχανιών Ψύχους και 
Logistics (ΕΕΒΨ & L), προσφέροντας δωρεάν υπηρεσίες και απαντώντας σε ερω-
τήματα που απασχολούν τους επαγγελματίες του κλάδου, όπως: εργασιακά, φο-
ροτεχνικά, εισαγωγές, εξαγωγές, ασφάλιση κινδύνων, αποζημιώσεις, εκτελωνι-
σμούς, αποστολές εμπορευμάτων (εσωτερικού – εξωτερικού).  



• δημιουργώντας έναν πρακτικό οδηγό για τα μέτρα προστασίας που θα πρέπει να 
λαμβάνονται για τη μείωση της μετάδοσης του ιού SARS-CoV-2, που περιείχε τις 
βασικές συνθήκες που απαιτούνται για τη διαμόρφωση και διατήρηση ενός κατάλ-
ληλου και ασφαλούς περιβάλλοντος για την παραγωγή, επεξεργασία, μεταφορά 
και πώληση των τροφίμων.  

• παρέχοντας δωρεάν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εκπαίδευσης της TUV 
AUSTRIA Academy τα εξ’ αποστάσεως εκπαιδευτικά  προγράμματα: 

o «COVID-19 & Επιχειρησιακή Βιωσιμότητα» σχετικά με τη διαμόρφωση λύ-
σεων & δράσεων από τις επιπτώσεις της πανδημίας στις επιχειρήσεις και 
οι μεσοπρόθεσμες στρατηγικές, που πρέπει να εφαρμοστούν, μετά από αυ-
τήν, το οποίο παρακολούθησαν περισσότεροι από 400 επαγγελματίες και 

στελέχη επιχειρήσεων.  

o «COVID-19: Ασφάλεια Τροφίμων και Πιστοποίηση» το οποίο παρακολού-
θησαν περισσότεροι από 500 επαγγελματίες και στελέχη επιχειρήσεων του 
κλάδου των τροφίμων.  

o «Πρακτικές διαχείρισης της πανδημίας COVID-19» & παρέχοντας επίσης 
δωρεάν τον οδηγό με τίτλο: «Ένας Πρακτικός Οδηγός για τις Επιχειρήσεις 
για τη Διαχείριση της Πανδημίας Covid-19» καθώς και όλη τη σχετική νομο-
θεσία για τη διαχείριση της πανδημίας. Το σεμινάριο παρακολούθησαν πε-
ρισσότεροι από 1.800 επαγγελματίες από τον ξενοδοχειακό και άλλους  
κλάδους της οικονομίας. 

• διοργανώνοντας e-brunch με την Global Sustain με θέμα "Η Επιχειρησιακή Συνέ-
χεια και το ISO 22301 πιο επίκαιρη από ποτέ".  

• υποστηρίζοντας για 2η χρονιά τη δράση του Ξ.Ε.Ε. «CapsuleT Travel & Hospitality 
Accelerator» που αφορά την ανάπτυξη και την εξέλιξη νέων, καινοτόμων επιχειρη-
ματικών ιδεών, συνεργασιών και επιχειρηματικών ευκαιριών στον ελληνικό τουρι-
σμό και τη χώρα γενικότερα, ως στρατηγικός συνεργάτης συμβάλλοντας στα εκ-
παιδευτικά πρόγραμμα μέσω workshops. 

Στην TÜV AUSTRIA Hellas, συνεχίζουμε να είμαστε δίπλα στις επιχειρηματικό κόσμο και 
γενικότερα στην κοινωνία και κάνοντας πράξη το ότι η Πιστοποίηση είναι Πολιτισμός, 
μέσα από τις υπηρεσίες μας συμβάλλουμε στην επανεκκίνηση της πραγματικής οικονο-
μίας, παράγοντας αξία για όλους εκείνους που μας δείχνουν την εμπιστοσύνη τους.  

Και συνεχίζοÜμε… 

Γιατί η Πιστοποίηση είναι Πολιτισμός 

 

Ι. Καλλιάς       Β. Κωτσάκη 
Διευθύνων Σύμβουλος    Υπεύθυνη Εταιρικής Υπευθυνότητας & 

                      Επικοινωνίας  
 


