
 

QS Hellas Ltd 

Πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης και προϊόντων 

 
Από την ίδρυσή της το 2005 η QS Hellas 
Ltd προσφέρει διαπιστευμένες 
υπηρεσίες στον τομέα πιστοποίησης 
Συστημάτων Διαχείρισης και προϊόντων. 
Η QS Hellas Ltd είναι μέλος του ομίλου 
QS Group και συνεργάζεται με 
εκπροσώπους της QS Zurich AG σε 38 
χώρες σε όλο τον κόσμο. 
 

Κατευθυντήρια αρχή μας  

Ο πελάτης βρίσκεται στην πρώτη 
γραμμή όλων των σκέψεων μας. Είμαστε 
προετοιμασμένοι και εξοπλισμένοι για 
να διαχειριστούμε τις πιο απαιτητικές 
ανάγκες των πελατών, με σκοπό την 
εξεύρεση των κατάλληλων λύσεων. 
Προσφέρουμε πιστοποιήσεις που 
συμμορφώνονται με όλα τα διεθνή 
πρότυπα και κανονισμούς. 
 

Οι επιθεωρητές μας 

Οι εργαζόμενοι της QS Hellas Ltd και 
κατ’ επέκταση της QS Zürich AG είναι 
χωρίς εξαίρεση επιθεωρητές με πολλά 
χρόνια εμπειρίας στην επιθεώρηση 
σύνθετων συστημάτων σε όλους τους 
τομείς εξειδίκευσης. 
Η υψηλή εξειδίκευση των 40 
επιθεωρητών και 10 ειδικών 
εμπειρογνωμόνων στην Ελβετία 
εκτιμάται ιδιαίτερα από τους πελάτες 
μας.  
Παγκοσμίως ο όμιλος QS Group διαθέτει 
146 επιθεωρητές (60 επικεφαλείς, 58 
επιθεωρητές και 28 ελεγκτές ειδικούς 
εμπειρογνώμονες). 
 
Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης 
 
Μια δραστήρια ομάδα εξειδικευμένων 
επιθεωρητών πιστοποιεί συστήματα 
διαχείρισης σύμφωνα με 
αναγνωρισμένα πρότυπα, όπως  
Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας βάσει 
του προτύπου ISO 9001,  
Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 
ISO 14001, Τεχνολογία Συγκολλήσεων 
ISO 3834 και εξειδικευμένα πρότυπα 
όπως το ISO 13485 (ιατρικά προϊόντα), 
EN 13980 (εξοπλισμός και 
προστατευτικά συστήματα που 
προορίζονται για χρήση σε δυνητικά 
εκρηκτικές ατμόσφαιρες ΑΤΕΧ), OHSAS 

18001 (Ασφάλεια στην Εργασία) και 
διάφορες άλλες απαιτήσεις. 
Οι επιθεωρήσεις διεξάγονται στα 
Ελληνικά, υπάρχει όμως δυνατότητα 
επιθεωρήσεων στα Γερμανικά, Γαλλικά, 
Ιταλικά και Αγγλικά. Επιπλέον υπάρχει η 
δυνατότητα επιθεώρησης ιδιωτικού 
τύπου, σύμφωνα με απαιτήσεις που 
ορίζονται από τον πελάτη.  
 

Πιστοποίηση προϊόντων 

Για να μπορούν τα προϊόντα που 
προέρχονται από διαφορετικές χώρες να 
είναι συγκρίσιμα, πρέπει να 
ικανοποιούν ισοδ απαιτήσεις ασφάλειας 
και ποιότητας.  
Η QS Zürich AG είναι κοινοποιημένος 
φορέας CE 1254 για την εκτίμηση 
συμμόρφωσης Ιατρικών Συσκευών 
σύμφωνα με την Οδηγία 93/42/EOK. 

 
 
Επίσης η QS Zürich AG είναι 
κοινοποιημένος φορέας CE 1254 για την 
εκτίμηση συμμόρφωσης σύμφωνα με 
την Οδηγία 94/9/EΕ, που αφορά 
εξοπλισμό και προστατευτικά 
συστήματα που προορίζονται για χρήση 
σε δυνητικά εκρηκτικές ατμόσφαιρες 
(ΑΤΕΧ). 
 

Εκπαίδευση 

Ανταποκρινόμενοι στην υψηλή ζήτηση, 
τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα 
διευρύνονται συνεχώς. Σήμερα 
προσφέρονται τακτικά σεμινάρια 
σχετικά με: 

 Εκπαίδευση και εξέλιξη 
επιθεωρητών  

 ATEX – ηλεκτρικός και μη-
ηλεκτρικός εξοπλισμός  

 21 CFR Μέρος 11 

 Ασφάλεια στο χώρο εργασίας  

 Συμμόρφωσης προϊόντων 
σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές 
Οδηγίες  

 Άλλες ανάγκες που εκφράζονται 
από τους πελάτες  

 Σύμφωνα με την τρέχουσα τάση, ολοένα 
και περισσότερα από τα εκπαιδευτικά 
μας προγράμματα πραγματοποιούνται 
στις εγκαταστάσεις των πελατών μας. 
 
Συνεργάτες  

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται με επιτυχία 
σε όλο τον κόσμο μέσω 
συνεργαζόμενων εταιριών που 
δεσμεύονται μέσω συμφωνιών και 
πραγματοποιούν επιθεωρήσεις σε 
χώρες όπως:  
Ελβετία, Κίνα, Ιταλία, Μεξικό, Ουγγαρία, 
Κορέα, Ινδία, Τουρκία, Ιράν,  Ηνωμένα 
Αραβικά Εμιράτα, Κατάρ,  Υεμένη, 
Μπαχρέιν, Ομάν, Κουβέιτ, Σαουδική 
Αραβία, Αίγυπτος, Ρωσία, Ισπανία, 
Σλοβακία, Ουρουγουάη,  Εκουαδόρ, 
Χιλή.  
Περαιτέρω συνδέσεις έχουν αναπτυχθεί 
με τα κράτη της Βαλτικής, καθώς και τις 
ΗΠΑ, τον Καναδά και τη Βραζιλία. Η 
παγκόσμια παρουσία του Ομίλου QS  
επεκτείνεται συνεχώς. 
 
FDA Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων 
και Φαρμάκων  
 
Το 2004 η QS Zürich AG διαπιστεύτηκε 
ως μια από τις 15 εταιρείες 
πιστοποίησης σε παγκόσμιο επίπεδο 
από την FDA ως όργανο ελέγχου για 
ιατρικά προϊόντα. Η QS Zürich AG 
σήμερα διαθέτει αριθμό στελεχών τα 
οποία έχουν καταχωρηθεί στην FDA ως 
«AP Διαπιστευμένα Πρόσωπα». Αυτοί 
πραγματοποιούν επιθεωρήσεις σε 
επιλεγμένες εταιρείες για λογαριασμό 
της FDA. 
 
Περαιτέρω διαπιστεύσεις 

Η γκάμα των διαπιστευμένων 
υπηρεσιών μας διευρύνεται διαρκώς, 
τόσο όσον αφορά τα Συστήματα 
Διαχείρισης όσο και την πιστοποίηση 
προϊόντων. 
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