Παγκόσμια Ημέρα Διαπίστευσης 9 Ιουνίου 2016
Διαπίστευση: Ένα παγκόσμιο εργαλείο στήριξης της Δημόσιας Πολιτικής
Τα Πρότυπα, η Διαπίστευση και η Αξιολόγηση της Συμμόρφωσης αποτελούν
εργαλεία βασισμένα στις ανάγκες της αγοράς και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από
τους φορείς άσκησης της Κυβερνητικής Πολιτικής για την εκπόνηση σύγχρονης
νομοθεσίας προς όφελος του κοινωνικού συνόλου, την προστασία του
περιβάλλοντος, τη δημόσια ασφάλεια, την πρόληψη της απάτης και νοθείας, τις
δίκαιες συνθήκες ανταγωνισμού και την προστασία του καταναλωτή. Αυτά τα
εργαλεία όμως δεν είναι τόσο ευρέως γνωστά και κατανοητά, ή δεν
χρησιμοποιούνται, όσο θα έπρεπε. Ωστόσο, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις
παγκοσμίως, όπου ο δημόσιος τομέας έχει υιοθετήσει τη Διαπίστευση ως μέσο για
την επίτευξη στόχων δημόσιας πολιτικής.
Μερικά παραδείγματα αναφέρονται παρακάτω:
1. Η κυβέρνηση μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση της απόδοσης των
επιχειρήσεων, ενθαρρύνοντας τη χρήση της αξιολόγησης της συμμόρφωσης.
2. Η κυβέρνηση μπορεί να βασιστεί στον εθνικό φορέα διαπίστευσης για την
ελαχιστοποίηση των κινδύνων και την προώθηση των εμπορικών συναλλαγών με
άλλες χώρες εξασφαλίζοντας εκ των προτέρων την ποιότητά τους.
3. Με την χρήση της διαπίστευσης η κυβέρνηση μπορεί να διατυπώνει και να
επιβάλλει τις πολιτικές της σε ότι αφορά την ποιότητα των προσφερόμενων
υπηρεσιών όχι μόνο στον ιδιωτικό αλλά και τον δημόσιο τομέα, βελτιώνοντας έτσι
και την δική της απόδοση και αξιοπιστία.
Μέσω των διεθνώς αναγνωρισμένων εθνικών φορέων διαπίστευσης, οι οποίοι είναι
εγκαταστημένοι στις περισσότερες χώρες, εδραιώνεται ένα διεθνές δίκτυο αποδοχής
προϊόντων και υπηρεσιών σε διασυνοριακό επίπεδο, δημιουργώντας έτσι μια
παγκόσμια υποδομή για την υποστήριξη των ρυθμιστικών διαδικασιών έγκρισης του
εμπορίου και της εμπιστοσύνης στην αγορά. Επομένως είναι στην διακριτική
ευχέρεια των φορέων άσκησης Κυβερνητικής Πολιτικής να χρησιμοποιήσουν το
εργαλείο της Διαπίστευσης προς όφελος των πολιτών τους.
Οι έλληνες χημικοί από την αρχή της δημιουργίας της υποδομής ποιότητος στην
χώρα μας στήριξαν τις προοπτικές που αυτή προσέφερε, πρωτοπορώντας με τις
γνώσεις και την εργασία τους τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.
Ειδικότερα η διαπίστευση των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων έδωσε μια
νέα προοπτική στην αναγνώριση της εργαστηριακής δραστηριότητας των χημικών
και στην συμβολή τους στην οικονομία και το εμπόριο. Η Διοικούσα Επιτροπή και το
Επιστημονικό Τμήμα Αναλυτικής Χημείας της Ε.Ε.Χ. χαιρετίζουν τον εορτασμό της
Παγκόσμιας Ημέρας της Διαπίστευσης σαν μια γιορτή της επιστήμης της Χημείας
και της προσφοράς της στο κοινωνικό σύνολο.

