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Παρεχόμενη Υπηρεσία
Επίπεδα Υπηρεσίας

Core Level Advanced Level Premium Level

Δημιουργία ολοκληρωμένου Μητρώου εφαρμοστέας νομοθεσίας / νομικής 
συμμόρφωσης προσαρμοσμένου στο πεδίο ενδιαφέροντος και τη δραστηριότητα κάθε 
επιχείρησης 

  

Καθημερινή επικαιροποίηση του Μητρώου νομοκανονιστικής συμμόρφωσης   

Πρόσβαση στην Πλατφόρμα Νομοκανονιστικού Πλαισίου ειδικού σκοπού της TÜV 
AUSTRIA Hellas (έως δέκα χρήστες)   

Τακτική μηνιαία ενημέρωση για το σύνολο των εντός του μήνα αναφοράς αλλαγών 
επί του νομοκανονιστικού πλαισίου ενδιαφέροντος μέσω αποστολής Newsletter   

Ορισμός TÜV AUSTRIA key person για άμεση και προσωποποιημένη επικοινωνία  

Έκτακτη άμεση ενημέρωση της Επιχείρησης για την έκδοση νομοθετημάτων 
ενδιαφέροντος κάθε επιχείρησης  

Στοχευμένη σύνδεση του νομοκανονιστικού πλαισίου ανά πεδίο δραστηριότητας 
της κάθε επιχείρησης με εξειδίκευση του προφίλ των χρηστών για ειδική και 
προαρμοσμένη πληροφόρηση ανά πυλώνα ενδιαφέροντος (π.χ. ασφάλεια τροφίμων, 
υγεία και ασφάλεια στην εργασία, περιβάλλον κτλ)

 

Αποδελτίωση του νομοκανονιστικού πλαισίου ενδιαφέροντος με στόχευση στο πεδίο 
ενδιαφέροντος της κάθε επιχείρησης 

Πρόσβαση στην Πλατφόρμα Νομοκανονιστικού Πλαισίου ειδικού σκοπού της 
TÜV AUSTRIA Hellas (χωρίς περιορισμό για συνεργάτες μόνιμης και αποκλειστικής 
συνεργασίας με την επιχείρηση)



Έγκαιρη ενημέρωση των εκάστοτε υπευθύνων της επιχείρησης, σε περιπτώσεις όπου 
θα προβλέπεται από το νόμο προθεσμία/ενέργειες με σκοπό την άμεση συμμόρφωσή 
της με τις νέες υποχρεώσεις/απαιτήσεις ανά χρήστη (info & alert, actions)



Δημιουργία Μητρώου Αδειών και Παραβάσεων της Επιχείρησης με σχετικές 
ειδοποιήσεις για ενέργειες (με δυνατότητα χρήσης της Πλατφόρμας ειδικού σκοπού) 

Legal Compliance Audits & Reporting: Διενέργεια επιτόπιας αυτοψίας για 
αξιολόγηση του βαθμού συμμόρφωσης της Επιχείρησης με ισχύον νομοκανονιστικό 
πλαίσιο επιλογής

On demand On demand On demand

Έλεγχος και αξιολόγηση επισήμανσης/ετικετών προϊόντων αναφορικά με τη 
συμβατότητα των παρεχόμενων πληροφοριών με τις σχετικές νομοκανονιστικές 
απαιτήσεις της χώρας που προορίζονται για διακίνηση καθώς και ειδικές απαιτήσεις/
περιορισμούς επισήμανσης (πιστοποιήσεις, ισχυρισμοί, ειδικά χαρακτηριστικά, 
επικείμενες απαιτήσεις)

On demand On demand On demand


