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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016
Τα πρότυπα δημιουργούν εμπιστοσύνη

Κάθε χρόνο στις 14 Οκτωβρίου, τα μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης
(ISO) γιορτάζουν την Παγκόσμια Ημέρα Προτύπων, εορτασμό που αποτελεί δικαίωση των
προσπαθειών χιλιάδων εμπειρογνωμόνων σε όλο τον κόσμο οι οποίοι αναπτύσσουν τις
εθελοντικές
τεχνικές
συμφωνίες
γνωστές
και
ως
διεθνή
πρότυπα.
Το θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας Προτύπων για το 2016 είναι:
«Τα πρότυπα δημιουργούν εμπιστοσύνη».
Τα Διεθνή Πρότυπα εξασφαλίζουν την σωστή οργάνωση και την ροή των υπηρεσιών και των
συστημάτων, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα, η ασφάλεια και η
αποτελεσματικότητα τους, ιδιότητες που είναι θεμελιώδεις στην διευκόλυνση του διεθνούς
εμπορίου. Τα Πρότυπα δημιουργούν ένα αξιόπιστο πλαίσιο ανάπτυξης μεθόδων
επικοινωνίας, κωδίκων πρακτικής και πλαισίων συνεργασίας.
Τα πρότυπα αναπτύχθηκαν από τους χρήστες τους για να καλύψουν συγκεκριμένες
ανάγκες, μέσω μιας διαδικασίας συναίνεσης. Οι ειδικοί από όλο τον κόσμο συνεργάζονται
για να αναπτύξουν τα πρότυπα που απαιτούνται για τον τομέα τους. Αυτό σημαίνει ότι τα
πρότυπα αντικατοπτρίζουν έναν πλούτο διεθνούς εμπειρίας που βασίζεται στον κοινό
σεβασμό θεμελιωδών κανόνων, εννοιών ή αντιλήψεων που τα διεθνή πρότυπα
κωδικοποιούν για να εξασφαλιστεί ότι είναι προσιτά σε όλους.
Φανταστείτε έναν κόσμο όπου κάθε φορέας ελέγχου τροφίμων θα μετρούσε με
διαφορετικό τρόπο τα βαρέα μέταλλα στα τρόφιμα, καθιστώντας αδύνατη τη σύγκριση
αποτελεσμάτων, ή όπου για να κάνει δεκτή μια επιχείρηση τα προϊόντα της για εισαγωγή
σε τρίτη χώρα θα έπρεπε να επιθεωρηθεί σύμφωνα με τις ξεχωριστές απαιτήσεις ποιότητας
της χώρας αυτής, ή όπου θα ήταν αδύνατη η ανακύκλωση συσκευασιών αφού κάθε
κατασκευαστής θα ακολουθούσε δικά του σχέδια και πρότυπα.
Ακόμη περισσότερο φανταστείτε έναν κόσμο χωρίς τηλεφωνικούς κωδικούς χωρών,
κωδικούς νομισμάτων, και πρόσβαση στο διαδίκτυο. Χωρίς πρότυπα, η επικοινωνία μεταξύ
των ανθρώπων, η συμβατότητα μεταξύ μηχανημάτων, ανταλλακτικών και προϊόντων και το
παγκόσμιο εμπόριο, θα ήταν εξαιρετικά δύσκολα.

Συνεπώς ένα προϊόν ή μια υπηρεσία που συμμορφώνεται με ένα συγκεκριμένο πρότυπο
εσωκλείει ένα αξιόπιστο συμβολισμό ποιότητας, ασφάλειας και συμβατότητας με άλλα
προϊόντα ή υπηρεσίες που συμμορφώνονται με το ίδιο πρότυπο, δημιουργώντας ένα
πλαίσιο σιγουριάς και εμπιστοσύνης.
Η Ένωση Ελλήνων Χημικών στηρίζει το έργο το Ελληνικού Φορέα Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) και
εκφράζει το ενδιαφέρον της για συμμετοχή στις διαδικασίες διαβούλευσης των εθνικών,
ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων. Ωστόσο, οφείλει να επισημάνει ότι 5 χρόνια μετά από
τη διακοπή των δραστηριοτήτων πιστοποίησης και των δοκιμών και 4 χρόνια μετά την
συγχώνευση του με το ΕΣΥΔ και το ΕΙΜ στο Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας, ο ΕΛΟΤ
φαίνεται να έχει απωλέσει τον δυναμισμό του, την επαφή του με την αγορά και την
δυνατότητα να δρομολογεί τις εξελίξεις στο τομέα της ποιότητας αναπτύσσοντας και
εφαρμόζοντας πρότυπα και πλέον, αγωνίζεται για να επιβιώσει οικονομικά βασιζόμενος
αποκλειστικά στις κρατικές επιχορηγήσεις.
Η τακτική αυτή βρίσκεται σε αντίθεση με τη συνήθη ευρωπαϊκή πρακτική όπου οι εθνικοί
φορείς τυποποίησης αναπτύσσουν παράλληλα και δραστηριότητες πιστοποίησης
συστημάτων, αλλά και άλλες δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης όπως π.χ.
πιστοποίηση προϊόντων, έλεγχο της αγοράς και δοκιμές, καταφέρνοντας έτσι να
χρηματοδοτούν παράλληλα και να αναπτύσσουν δραστηριότητες τυποποίησης που
ενισχύουν την εθνική οικονομία.
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τυποποίησης καλούμε το αρμόδιο Υπουργείο
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού να ενσκήψει στο πρόβλημα και να επιτρέψει στον
ΕΛΟΤ να αποκτήσει το κύρος και την οικονομική αυτοδυναμία που είχε πριν το 2011.
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