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Τετάρτη 13 Μαρτίου 2013 και ώρα 13:00 

στο Ε.Β.Ε.Α. (Αθήνα, Ακαδημίας 7, Αίθουσα ΕΡΜΗΣ, 6ος όροφος) 

 

Χαιρετισμός Προέδρου & Δ/ντος Συμβούλου ΕΣΥΠ, κου Τόλκα Άγγελου 

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης/ΕΛΟΤ, ως λειτουργική μονάδα στο πλαίσιο του Εθνικού 

Συστήματος Υποδομών Ποιότητας, έχει αποστολή την ανάπτυξη εθνικών προτύπων, την υιοθέτηση και 

καθιέρωση Ευρωπαϊκών και Διεθνών προτύπων στην Ελλάδα.  

Ο ΕΛΟΤ μέσω της ανάπτυξης και καθιέρωσης προτύπων και προδιαγραφών επιδιώκει τη διάδοση της  

ποιότητας στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα, των βέλτιστων πρακτικών εξυπηρέτησης του 

πολίτη/καταναλωτή και της ορθής περιβαλλοντικής διαχείρισης στην προοπτική βιώσιμης ανάπτυξης, 

ευημερίας και κοινωνικής συνοχής. 

Για την επίτευξη των στόχων των οργανισμών και επιχειρήσεων, στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα, 

τυγχάνουν ήδη εκτεταμένης εφαρμογής τα πρότυπα συστήματα διαχείρισης (ΣΔ). Η εφαρμογή των ΣΔ 

συνάντησε αρκετά εμπόδια, και αδυναμίες στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα.  

Μετά από τις εμπειρίες εφαρμογής των Συστημάτων Διαχείρισης, την αντίληψη της οικονομικής και 

κοινωνικής αξίας της υγιούς επιχειρηματικότητας σε ένα ευρύτερο παγκόσμιο περιβάλλον ανησυχίας για το 

μέλλον και την ανταγωνιστικότητα στην Ελλάδα και την αναζήτηση ενός νέου μοντέλου βιώσιμης 

ανάπτυξης, ο ΕΛΟΤ προτείνει για τον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα εργαλεία αξιοποίησης των συγκριτικών 

πλεονεκτημάτων της χώρας, της γνώσης και καινοτομίας για την επίτευξη της ανταγωνιστικότητας και της 

διάκρισης, ιδιωτικών επιχειρήσεων και δημοσίων οργανισμών.  

Οι μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα έχουν μεγάλες ανάγκες πληροφόρησης σχετικά με τα πρότυπα που τις 

αφορούν, τα σήματα και τα πιστοποιητικά που απαιτούνται, τις ενδείξεις και τις πληροφορίες που πρέπει να 

παρέχονται με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους. 



              

      

Ο ΕΛΟΤ στο πλαίσιο και των Ευρωπαϊκών του υποχρεώσεων για τις ΜμΕ και του Κανονισμού για την 

Ευρωπαϊκή Τυποποίηση 1025 της 25ης Οκτωβρίου 2012, απευθύνεται στους εκπροσώπους των 

παραγωγικών φορέων και των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων για να τους ενημερώσει αναλυτικά και 

εξατομικευμένα για τις νέες δυνατότητες συνεργασίας και ενημέρωσης για την τυποποίηση, τα πρότυπα και 

τη σημασία που έχουν για τις επιχειρήσεις.  

Η σημερινή συνάντηση αποσκοπεί στη διερεύνηση υλοποίησης συγκεκριμένων άμεσων δράσεων και τον 

προγραμματισμό της μεσοπρόθεσμης/μακροπρόθεσμης συνεργασίας με τον ΕΛΟΤ. Στόχος είναι να 

αξιοποιήσουμε συλλογικά τις παρεχόμενες δυνατότητες της Εθνικής, Ευρωπαϊκής και Διεθνούς 

Τυποποίησης, προς όφελος της οικονομίας και ανταγωνιστικότητας, του κλάδου και των επιχειρήσεων. 

Σας καλωσορίζω και σας εύχομαι καλή επιτυχία στις διεργασίες της ημερίδας μας. 

 

 

 


