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Μήνσμα 

Παγκόζμιας Ημέρας Σσποποίηζης,  14
η
 Οκηωβρίοσ 2011 

Διεθνή πρόησπα για ηη δημιοσργία εμπιζηοζύνης ζε παγκόζμιο επίπεδο 

Σην ζεκεξηλό θόζκν νη πξνζδνθίεο καο γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία όιωλ ηωλ πξαγκάηωλ 

πνπ καο πεξηβάιινπλ είλαη ηδηαηηέξωο απμεκέλεο. 

Πεξηκέλνπκε όηαλ ζεθώλνπκε ην αθνπζηηθό όηη κπνξνύκε λα ζπλδεζνύκε ηειεθωληθά 

κε ηα πην απνκαθξπζκέλα ζεκεία ηνπ πιαλήηε. Αλακέλνπκε ζηε ζύλδεζε κε ην 

Γηαδίθηπν λα ιακβάλνπκε πιεξνθνξίεο θαη εηδήζεηο γηα γεγνλόηα ηε ζηηγκή πνπ  

ζπκβαίλνπλ. 

Όηαλ αξξωζηαίλνπκε εκπηζηεπόκαζηε ην ηαηξηθό κεράλεκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε 

ζεξαπεία καο. Όηαλ νδεγνύκε απηνθίλεην βαζηδόκαζηε ζηε ιεηηνπξγία ηεο κεραλήο, 

ηωλ ηαρπηήηωλ, ηωλ θξέλωλ θαη ζηελ αζθάιεηα ηωλ παηδηθώλ θαζηζκάηωλ. 

Αλακέλνπκε ηελ απηνλόεηε πξνζηαζία καο από ηελ ειεθηξνπιεμία ή ηελ 

αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε.  

Τα δηεζλή πξόηππα παξέρνπλ εκπηζηνζύλε, ζε παγθόζκηα θιίκαθα. Πξάγκαηη 

πξωηαξρηθόο ζηόρνο ηεο ηππνπνίεζεο είλαη ε δεκηνπξγία εκπηζηνζύλεο. Τα 

ζπζηήκαηα, πξνϊόληα θαη ππεξεζίεο ιεηηνπξγνύλ ζύκθωλα κε ηηο πξνζδνθίεο καο 

θαζώο ηα βαζηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά θαζνξίδνληαη ζηα Γηεζλή πξόηππα.  

Τα δηεζλή πξόηππα γηα πξνϊόληα θαη ππεξεζίεο ζηεξίδνπλ ηελ πνηόηεηα, ηελ νηθνινγία, 

ηελ αζθάιεηα, ηελ αμηνπηζηία, ηελ ελαιιαμηκόηεηα, ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα θαη ηελ 

απνδνηηθόηεηα. Παξάιιεια, ηα πξόηππα εληζρύνπλ ηελ εκπηζηνζύλε θαη ηελ 

ηθαλόηεηα ηωλ θαηαζθεπαζηώλ/παξαγωγώλ λα δηαζέηνπλ ηα πξνϊόληα ηνπο ζηελ 

παγθόζκηα αγνξά κε επηηπρία. Η δηαιεηηνπξγηθόηεηα δεκηνπξγεί νηθνλνκίεο θιίκαθαο 

θαη εγγπάηαη ζηνπο ρξήζηεο ηελ ίδηα ππεξεζία όπνπ θαη αλ βξίζθνληαη. Τα δηεζλή 

πξόηππα παξέρνπλ ηαπηόρξνλα νθέιε ζε θαηαλαιωηέο, θαηαζθεπαζηέο/παξαγωγνύο 

θαη παξόρνπο ππεξεζηώλ. Σηηο αλαπηπζζόκελεο ρώξεο επηηξέπνπλ ζε κεγάιν βαζκό 

ηελ επηηάρπλζε εηζαγωγήο ηωλ λέωλ πξνϊόληωλ θαη ππεξεζηώλ θαη ηελ πξνώζεζε ηεο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. 

Τα δηεζλή πξόηππα δεκηνπξγνύλ ηελ εκπηζηνζύλε αθνύ αλαπηύζζνληαη κε δηαθάλεηα, 

ζε αλνηθηό πεξηβάιινλ όπνπ θάζε ελδηαθεξόκελνο κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη θαη λα 

ζπλεηζθέξεη. 

Ο εθπεθξαζκέλνο ζηόρνο ηωλ εηαίξωλ ηεο Γηεζλνύο Ηιεθηξνηερληθήο, 

Τειεπηθνηλωληαθήο θαη Γεληθήο Τππνπνηεηηθήο Σπλεξγαζίαο (IEC, ITU θαη  ISO) είλαη 

ε δεκηνπξγία θαη ζθπξειάηεζε ηεο εκπηζηνζύλεο κέζω  πξνηύπωλ παγθόζκηαο 

απνδνρήο. 


