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Δειηίν ηύπνπ  

7 Ιαλνπαξίνπ 2012 

Ο διαμελιζμόρ ηος ΕΛΟΤ δεν είναι απαίηηζη ηηρ ηπόικα – είναι απλό, καθαπό, ξεπούλημα 

 

Ο Ειιεληθόο Οξγαληζκόο Τππνπνίεζεο δελ επηηξέπεηαη, από ην Επξσπατθό θαη Δηεζλέο ζεζκηθό ηνπ πιαίζην, 

λα εμαξηά ηηο απνθάζεηο ηνπ κόλν από ηε ζέιεζε θαη ηελ ρξεκαηνδόηεζε ηεο εθάζηνηε θπβέξλεζεο. Η 

νηθνλνκηθή θαη δηνηθεηηθή ηνπ αλεμαξηεζία είλαη θνηλνηηθό πξναπαηηνύκελν γηα ηελ εθπξνζώπεζε ησλ 

ειιεληθώλ ζπκθεξόλησλ ζην δύζθνιν αγώλα ηεο θαζηέξσζεο Επξσπατθώλ Πξνηύπσλ θαη πξνδηαγξαθώλ. 

Απνηπρία λα πεξηιεθζνύλ νη απόςεηο θαη ηα ζπκθέξνληα ηεο Ειιάδαο ζε Επξσπατθά Πξόηππα θαη 

Πξνδηαγξαθέο κπνξεί λα ζεκάλεη θαηαζηξνθή ζε νιόθιεξνπο βηνκεραληθνύο θιάδνπο θαη θιάδνπο 

ππεξεζηώλ. 

 

Ο ΕΛΟΤ ρξόληα πξνζπαζεί λα απνδεηθλύεη ζην εζσηεξηθό θαη ην εμσηεξηθό ηελ αλεμαξηεζία ησλ δηαδηθαζηώλ 

ηνπ θαη ησλ απνθάζεώλ ηνπ παξά ην γεγνλόο όηη ε Πνιηηεία ρξόληα επίζεο θάλεη όηη κπνξεί γηα λα 

θαηαζηξέςεη απηήλ ηελ εηθόλα θαη ηελ αμηνπηζηία ηνπ ΕΛΟΤ. Γηα ηελ ζπληήξεζε ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ 

αλεμαξηεζίαο ν ΕΛΟΤ, πξώηνο ζηελ Ειιάδα θαη ζύκθσλα κε ην παξάδεηγκα ησλ πεξηζζνηέξσλ 

Επξσπατθώλ Οξγαληζκώλ Τππνπνίεζεο, αλέπηπμε δξαζηεξηόηεηεο Πηζηνπνίεζεο θαη Εξγαζηεξηαθώλ 

Δνθηκώλ νη νπνίεο ηνλ βνήζεζαλ λα εμαξηάηαη κόλν θαηά 30-35% από Δεκόζηα Έζνδα θαη θαηά 65-70% από 

ίδηα έζνδα.  

Η νηθνλνκηθή επηηπρία απηή ηνπ ΕΛΟΤ θαη ε κέρξη ζήκεξα δηαηήξεζε δηαθαλώλ, αλνηθηώλ, θαη ακεξόιεπησλ 

δηαδηθαζηώλ έρεη ελνριήζεη ηόζν ηνπο ηδηώηεο πνπ ιπκαίλνληαη κε ηηο επινγίεο ηεο Πνιηηείαο ηηο δηαδηθαζίεο 

Πηζηνπνίεζεο θαη Δνθηκώλ όζν θαη όζσλ ζηεξίδνπλ απηά ηα ηδησηηθά ζπκθέξνληα. Η αξρή ηνπ δηακειηζκνύ 

ηνπ ΕΛΟΤ έγηλε κε ην λόκν 4002/11 όπνπ κε ην πξόζρεκα ηεο ζπγρώλεπζεο θνξέσλ επέβαιιαλ ζηνλ ΕΛΟΤ 

λα παξαδώζεη εξγαζηήξηά ηνπ κε αληάιιαγκα κεηνρέο, ζε έλα θνξέα πνπ δεκηνπξγείηαη κε ζύκπξαμε 

θνξέσλ πνπ εθπξνζσπνύλ θαη Δεκόζηα αιιά θαη ζαθή ηδησηηθά ζπκθέξνληα.  

Καη επεηδή ε παξάδνζε ησλ εξγαζηεξίσλ δελ ήηαλ θαίλεηαη αξθεηή, ην λέν Πνιπλνκνζρέδην κε ηηο επείγνπζεο 

ξπζκίζεηο εθαξκνγήο ηνπ κεζνπξόζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο 2012-2015 θαη εηδηθόηεξα ην 

άξζξν 19 γηα ηελ παξάδνζε θαη ηεο πηζηνπνίεζεο θαη όισλ ησλ εξγαζηεξίσλ ηνπ ΕΛΟΤ ζηνλ ίδην 

Δεκόζην/Ιδησηηθό θνξέα,  πάιη έλαληη κεηνρώλ, βάδεη πξάγκαηη ηαθόπιαθα αθόκα θαη ζηελ ύπαξμε ηνπ ίδηνπ 

ηνπ ΕΛΟΤ. 

Με ηελ λέα ξύζκηζε επηβάιινπλ ζηνλ ΕΛΟΤ λα παξαδώζεη  ην 70% πεξίπνπ ησλ εζόδσλ ηνπ έλαληη κεηνρώλ, 

δειαδή ηνπ επηβάιινπλ λα θαηαξξεύζεη νηθνλνκηθά.  

Πνηνο αλαιακβάλεη ηελ επζύλε ηέηνησλ απνθάζεσλ; Πνηνο επέβαιε ηελ θαηαζηξνθή ησλ ππνδνκώλ ηεο 

Ειιάδαο ζηελ Τππνπνίεζε, ζηελ Πηζηνπνίεζε θαη ζηηο Εξγαζηεξηαθέο Δνθηκέο;  

Τα ηδησηηθά, ηα εηδηθά κηθξνθνκκαηηθά θαη άιια ζπκθέξνληα θαίλεηαη λα επηθξαηνύλ εηο βάξνο ηνπ γεληθνύ 

ζπκθέξνληνο θαη κηαο νξζνινγηθήο Εζληθήο Σηξαηεγηθήο γηα ηελ Πνηόηεηα. Δελ είλαη ηπραίν ην γεγνλόο όηη ε 

Ειιάδα κπνξεί λα «ζξέθεη» 79 ηδησηηθνύο θνξείο Πηζηνπνίεζεο ελώ ε Γεξκαλία 40.  

Η «εηζθνξά» ησλ πξνζνδνθόξσλ πηζηνπνηεηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ΕΛΟΤ ζε Δεκόζην/Ιδησηηθό θνξέα είλαη 

πξνζρεκαηηθή.  
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Ούηε ε ηξόηθα δήηεζε ηέηνην πξάγκα, νύηε αθνινπζήζεθε πξαθηηθή πνπ ππάξρεη ζε άιιε Επξσπατθή ρώξα. 

Πνιύ απιά βξήθαλ επθαηξία λα μεπνπιήζνπλ όηη κπνξνύλ από ηηο εζληθέο ππνδνκέο ζε ζπκθέξνληα, 

επειπηζηώληαο όηη αξγόηεξα απηά ζα μεπιεξώζνπλ ηελ εμππεξέηεζε. Δείηε γηα παξάδεηγκα πσο επηραίξνπλ 

νη παξάγνληεο ηνπ λνκνύ Μαγλεζίαο γηα ην θαηόξζσκά ηνπο θαη πσο πξνσζεί εζπεπζκέλα θαη ρσξίο θακία 

δηαβνύιεπζε ην θαζ’ ύιελ αξκόδην Υπνπξγείν Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο ηε ξύζκηζε. 

 Τν Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηνπ Σπιιόγνπ Υπαιιήισλ ηνπ ΕΛΟΤ. 


