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Μέθοδοι παραγωγής στη βιομηχανία  
με πρόσθεση υλικού

Ο Κ. ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ & ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ,  
ΕΞΗΓΕΙ ΠΩΣ ΟΙ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΑΡΧΕΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΥΝ ΚΑΙ ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  
ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. 

Ο 
ΣΕΒΑΣΜΌΣ ΣΤΌ ΠΕΡΙΒΑ Λ-
ΛΌΝ, η διαρκής διασφάλι-
ση της υγείας και ασφά-
λειας των εργαζομένων 

τόσο στο εσωτερικό όσο και στο 
εξωτερικό περιβάλλον, η προσή-
λωση στις ανάγκες των πελατών 
και της κοινωνίας και η υπεύθυνη 
διοίκηση, αποτελούν την πυξίδα 
της TÜV HELLAS.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο Φορέας μας, 
έχει ενσωματώσει τις Αρχές Εται-
ρικής Κοινωνικής Ευθύνης και ESG 
ως απόρροια της γενικής στρατη-

γικής του ομίλου TÜV NORD, τόσο ως προς τα θέματα της 
λειτουργίας τους, όσο και αναφορικά με τις υπηρεσίες 
προς τους πελάτες τους. 
Στην TÜV HELLAS (TÜV NORD), έχουμε καταγράψει ως 
βασικές εταιρικές αξίες μας: 
α.	 	Την επιτυχία των πελατών μας, στηρίζοντας την ελ-

ληνική και μη επιχειρηματικότητα και παρέχοντας 
ανεξάρτητες και αποτελεσματικές υπηρεσίες, 

β.	 	Τη δημιουργία ενός ελκυστικού εργασιακού περιβάλ-
λοντος. Για το σκοπό αυτό, παρέχουμε στα στελέχη μας 
ευκαιρίες να εργαστούν ομαδικά και με δημιουργικό-
τητα, να συνδυάσουν την επαγγελματική και οικογε-
νειακή ζωή, να νιώθουν ελεύθεροι να εκφραστούν και 
να παράγουν. 

γ.	 	Την ανεξαρτησία και διαφάνεια προς τα ενδιαφερόμενα 
μέρη. Έτσι τηρούμε τις επαγγελματικές μας υποχρεώ-
σεις καλλιεργώντας κουλτούρα αμοιβαίου σεβασμού, 
εμπιστοσύνης και ακεραιότητας. 

δ.	 	Το σεβασμό στις οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοι-
νωνικές επιπτώσεις των αποφάσεων και των δράσεων 
μας, παρέχοντας υπεύθυνες δράσεις και υπηρεσίες.

ε.	 	Το σεβασμό στην ατομικότητα και τη προώθηση των 
ίσων ευκαιριών. Κάτι που γίνεται πράξη καθώς υπο-
στηρίζουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις πολιτι-
κές δίκαιης ανταμοιβής, αξιοκρατίας και ευκαιριών, 
σεβόμενοι την διαφορετικότητα. 

στ.		Την προώθηση της καινοτομίας και της ψηφιοποίησης, 
με το να αναπτύσσουμε συνεχώς καινοτόμες υπηρεσί-
ες, αξιοποιώντας τα σύγχρονα βιώσιμα επιχειρηματικά 
μοντέλα.

Με οδηγό τα παραπάνω δημιουργούμε καθημερινά -σε 
κάθε μας απόφαση και δράση- προστιθέμενη αξία για 

ενέσεις αναζωογόνησης στην οικονομία, που πλήττεται 
από τη κοινωνικο-οικονομική κρίση των τελευταίων ετών. 
Έμφαση ξεκάθαρα δίνεται σε ψηφιακές και πράσινες 
δεξιότητες, όπου ως TÜV HELLAS (TÜV NORD) έχουμε 
επενδύσει σε καινοτόμα σχήματα σχετικά με ψηφιακά 
εργαλεία.
Ανάμεσα σε αυτά περιλαμβάνονται:
•  Σχεδιασμός και 3D εκτυπώσεις 
•  Data Analyst / Business Analyst
•  Προγραμματιστής
•  Βάσεις δεδομένων

•  Android Development 
•  Σχεδιασμός ιστοσελίδων και διαδικτυακών εφαρμογών
•  Εconomics of Cybersecurity 
•  Ασφάλεια Συστημάτων Πληροφορικής
•  DPO
•  GIS 
•  Εφαρμογές λογισμικού 
•  IOT and Machine Learning 
•  Διαχειριστής Δικτύων 
•  Ψηφιακή Εκπαίδευση
•  Γραφιστικός Σχεδιασμός και Επεξεργασία Στατικής 

Εικόνας
•  E-Commerce 
•  Digital Marketing / online branding / e-marketing
•  Τηλεϊατρική και Υπηρεσίες Υγείας 
•  ΒΙΜ 
•  Χρήση νέων τεχνολογιών στη γεωργία 
•  Γεωπληροφορική στο πρωτογενή τομέα.

Καθώς και σχήματα για Κυκλική οικονομία, Ενέργεια & 
περιβάλλον, όπως:
•  Εξοικονόμηση και Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων
•  Smart buildings 
•  ΑΠΕ 
•  Aνακύκλωση
•  Επιθεωρητής συστημάτων διαχείρισης  
•  Στέλεχος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
•  Κυκλική Οικονομία
•  ΧΥΤΑ / βιολογικοί καθαρισμοι 
•  Eφαρμογή νέων τεχνολογιών σε φυσικές καταστροφές
Η μετάβαση στη βιώσιμη διαχείριση και ανάπτυξη ξεκινά 
πρώτα από τον ίδιο τον άνθρωπο και από την κουλτούρα 
που διαμορφώνεται στην κοινωνία. Οπότε, ας καλωσορί-
σουμε τα νέα εργαλεία που έχουμε, ήτοι τη δυνατότητα 
όλοι να μπορούν να συμμετέχουν σε επαγγελματική κα-
τάρτιση και πιστοποίηση σε ένα ή περισσότερους τομείς 
ως παραπάνω, που θα συνδράμουν στην ομαλότερη και 
πιο άμεση μετάβαση και προσαρμογή.
Η TÜV HELLAS (TÜV NORD)  βρίσκεται στον αιχμή αυτής 
της μετάβασης αξιοποιώντας την καινοτόμο εξ αποστά-
σεως μέθοδο πιστοποίησης THEO-re TeleProctoring, τα 
σύγχρονα και επίκαιρα σχήματα πιστοποίησης και τη 
δέσμευση στις αξίες της. Και θα συνεχίζει να το κάνει, 
προσφέροντας τις βέλτιστες δυνατές υπηρεσίες και ευ-
καιρίες στους συνεργάτες και πελάτες της.

το περιβάλλον την κοινωνία και την επιχειρηματικότητα. 
Μια πρακτική που επεκτείνεται και στις παρεχόμενες 
υπηρεσίες μας, στην πιστοποίηση επαγγελματιών.  Και για 
να γίνει πιο κατανοητό, αξίζει κανείς να δει την ιδιαίτερα 
ευρεία επέκταση των σχημάτων πιστοποίησης προσώ-
πων που έχει καταρτήσει ο Οργανισμός μας, και τα οποία 
συνδράμουν στο στρατηγικό στόχο της Ευρώπης και της 
χώρας μας για επαγγελματική κατάρτιση και αναβάθμιση 
των ικανοτήτων του εργατικού δυναμικού, σε υφιστάμε-
νους ή νέους τομείς, γνωστό ως reskilling και upskilling. 

Έμφαση σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες
Τα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ε.Ε.  μέσω προγραμμάτων 
όπως το ΕΠΑνΕΚ, ΠΕΠ, ΑΠΚΟ κτλ στηρίζουν τα μέγιστα 
τις δράσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων 
και του Υπουργείου Εργασίας & κοινωνικών υποθέσεων, 
τα οποία αντλούν πόρους από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύ-
σεων (ΠΔΕ). 
Πέραν από το ΕΣΠΑ, που ούτως ή άλλως  περιλαμβάνει 
τέτοιου είδους δράσεις, έχει προστεθεί επιπλέον και το Τα-
μείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας προκειμένου να δώσει 

Aξίζει κανείς να δει την ιδιαίτερα 
ευρεία επέκταση των σχημάτων 
πιστοποίησης προσώ πων που 
έχει καταρτήσει ο Οργανισμός 
μας, και τα οποία συνδράμουν 
στο στρατηγικό στόχο της 
Ευρώπης και της χώρας μας  
για επαγγελματική κατάρτιση 
και αναβάθμιση των ικανοτήτων  
του εργατικού δυναμικού,  
σε υφιστάμε νους ή νέους τομείς, 
γνωστό ως reskilling  
και upskilling
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Βιργίνιος Βουδούρης 
Διευθυντής Πιστοποίησης 
Προσώπων TÜV 
HELLAS (TÜV NORD)

https://www.tuv-nord.com/gr/el/home/
mailto:info%40tuvhellas.gr?subject=

