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Παγκόσμια Ημέρα Διαπίστευσης 9 Ιουνίου 2018

GREEK

Διαπίστευση: Εξασφάλιση ενός ασφαλέστερου κόσμου
Η 9η Ιουνίου σηματοδοτεί την Παγκόσμια Ημέρα Διαπίστευσης, μια παγκόσμια
πρωτοβουλία, που δημιουργήθηκε από κοινού από την IAF και την ILAC, για την
ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της διαπίστευσης. Το θέμα της Παγκόσμιας
Ημέρας Διαπίστευσης 2018 επικεντρώνεται στο πώς η διαπίστευση εξασφαλίζει έναν
ασφαλέστερο κόσμο.
Σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και του Διεθνούς
Οργανισμού εργασίας περισσότεροι από 2.78 εκατομμύρια θάνατοι σημειώνονται
ετησίως ως αποτέλεσμα επαγγελματικών ατυχημάτων ή ασθενειών που σχετίζονται
με την εργασία. Περίπου 125 εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο εκτίθενται στον
αμίαντο στον εργασιακό τους χώρο, με αποτέλεσμα αρκετές χιλιάδες θανάτους από
καρκίνο του πνεύμονα που σχετίζεται με τον αμίαντο κάθε χρόνο. Ένας στους οκτώ
από τους συνολικούς θανάτους σε παγκόσμιο επίπεδο, περίπου 7 εκατομμύρια
άνθρωποι, πεθαίνουν ετησίως εξαιτίας της έκθεσης στην ατμοσφαιρική ρύπανση και
υπήρχαν 1,25 εκατομμύρια καταγεγραμμένοι θάνατοι από τροχαία ατυχήματα
παγκοσμίως το 2013. Υπάρχουν επίσης 374 εκατομμύρια μη θανατηφόροι
τραυματισμοί και ασθένειες που σχετίζονται με την εργασία κατ’ έτος, πολλά από τα
οποία οδηγούν σε εκτεταμένες απουσίες από την εργασία. Εκτός από το σημαντικό
ανθρώπινο κόστος, ο οικονομικός αντίκτυπος των κακών πρακτικών επαγγελματικής
ασφάλειας και υγείας εκτιμάται στο 3,94% του παγκόσμιου Ακαθάριστου Εγχώριου
Προϊόντος (ή περίπου 2,8 τρισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, σε άμεσο και έμμεσο
κόστος τραυματισμών και ασθενειών) κάθε έτος.
Τα πρόσφατα προβλήματα με τα μολυσμένα τρόφιμα, τα φάρμακα, τις ηλεκτρονικές
συσκευές και άλλα καταναλωτικά προϊόντα κατέστησαν σαφές ότι πρέπει να γίνουν
περισσότερα για την προστασία των καταναλωτών. Σύμφωνα με τα στατιστικά των
τραυματισμών προκύπτει ότι τα προβλήματα σχεδιασμού, τα ελαττώματα και οι
ανεπαρκείς πληροφορίες ασφαλείας για καταναλωτικά προϊόντα συνδέονται με
πολλούς τραυματισμούς και βλάβες υγείας.
Στην ευρύτερη κοινωνία, αναμένουμε ότι τα προϊόντα που αγοράζουμε, από τα
ηλεκτρικά προϊόντα μέχρι τα παιδικά παιχνίδια, το περιβάλλον μας (νερό χωρίς
ρύπους, αέρας χωρίς επιβλαβείς ρύπους) ή μεγάλης κλίμακας έργα υποδομής (όπως
οδικές, γέφυρες και συστήματα δημόσιων συγκοινωνιών) είναι ασφαλή στη χρήση.
Οι καθημερινές μας πηγές ενέργειας, όπως το φυσικό αέριο ή ο ηλεκτρισμός, πρέπει
επίσης να είναι προσιτές χωρίς κίνδυνο τραυματισμού ή βλάβης. Οι καταναλωτές
πρέπει να έχουν εμπιστοσύνη σε βασικές υπηρεσίες όπως το πόσιμο νερό και οι
ιατρικές εξετάσεις.
Οι επιχειρήσεις έχουν την ευθύνη να διασφαλίζουν ότι οι υπάλληλοί τους, οι
επισκέπτες και οι πελάτες τους μπορούν να είναι σίγουροι για την έλλειψη κινδύνου
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τραυματισμού ή ασθένειας. Πρέπει επίσης να εξασφαλίζουν ότι παρέχουν μια
αίσθηση ψυχικής, σωματικής και κοινωνικής ευημερίας.
Οι κανονισμοί για την υγεία και την ασφάλεια διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Σε
ορισμένες οικονομίες, υπάρχουν αυστηρές κυρώσεις για ατυχήματα στο χώρο
εργασίας ή παραβιάσεις στην πολιτική. Σε άλλες χώρες, οι πολιτικές οικονομικής
ανάπτυξης έχουν μεγαλύτερη στρατηγική σημασία.
Ο ρόλος των κυβερνητικών και νομοθετικών φορέων είναι να εξασφαλίσουν ότι οι
επιχειρήσεις παρέχουν ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον. Μπορούν να καθορίσουν
πολιτικές ή τεχνικές απαιτήσεις για προϊόντα ή υπηρεσίες που διατίθενται στην αγορά
και να βασίζονται σε διαπιστευμένους οργανισμούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης
για την επαλήθευση της συμμόρφωσης με αυτές τις απαιτήσεις.
Η διαπίστευση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη της πολιτικής για την
υγεία και την ασφάλεια με διάφορους τρόπους. Για παράδειγμα, οι αγορές μπορούν
να «αυτορυθμιστούν» μέσω των επιχειρήσεων που συμφωνούν οικειοθελώς
να πληρούν τα καθορισμένα πρότυπα.
Εναλλακτικά, οι επιχειρήσεις που αποδεικνύουν συμμόρφωση με τα πρότυπα μέσω
διαπίστευσης μπορούν να κερδίσουν «Αναγνώριση» από τους νομοθετικούς φορείς,
οι οποίοι τους εμπιστεύονται ότι συμμορφώνονται με τις δικές τους απαιτήσεις. Αυτό
επιτρέπει στις ελεγκτικές αρχές να μειώνουν τις επιθεωρήσεις, εξοικονομώντας
χρήματα από τους φορολογούμενους. Αυτή επομένως η «Αναγνώριση» μπορεί να
επιτύχει τα ίδια ή καλύτερα αποτελέσματα με τη νομοθετική ρύθμιση, αλλά σε
εθελοντική βάση. Με τον τρόπο αυτό, το κόστος των ελέγχων μειώνεται τόσο για την
κυβέρνηση όσο και για την ελεγχόμενη επιχείρηση.
Οι διεθνείς ρυθμίσεις για την διαπίστευση παρέχουν στις νομοθετικές και ελεγκτικές
αρχές ένα ισχυρό και αξιόπιστο πλαίσιο για την αποδοχή διαπιστευμένων
αποτελεσμάτων δοκιμών, εκθέσεων επιθεώρησης και πιστοποιήσεων από το
εξωτερικό, σε ισοδύναμο επίπεδο εμπιστοσύνης, σαν να πραγματοποιούνταν στην
τοπική οικονομία.

Η Διοικούσα Επιτροπή της Ε.Ε.Χ. χαιρετίζει τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας
Διαπίστευσης 2018 επισημαίνοντας την αδιαμφισβήτητη συμβολή της επιστήμης της
χημείας στην υγεία και ασφάλεια των πολιτών.

