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ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΣΩΝ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΟΤ ΕΛΟΣ ΓΙΑ ΣΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ 

ΑΡΘΡΟΤ 19 ΣΟΤ ΤΠΟ ΚΑΣΑΘΕΗ ΠΟΛΤΝΟΜΟΧΕΔΙΟΤ  
 

Αξιότιμε κφριε Αντιπρόεδρε τθσ Κυβζρνθςθσ, 

Αξιότιμε κφριε Υπουργζ, 

Το άρκρο 19 του πολυνομοςχεδίου 

1. Σταματά τθν εκπροςϊπθςθ τθσ χϊρασ ςτα Ευρωπαϊκά και Διεκνι Όργανα και διακυβεφει 

ακόμα και τθν απλι ςυμμετοχι τθσ ςε αυτά, αφοφ αυτι αποφαςίηεται από τθ Γενικι 

Συνζλευςθ κακενόσ, με κριτιρια που δεν πλθροί θ ΕΒΕΤΑΜ. Ακόμα και ςτθν Τυποποίθςθ 

διακςβεύει ηην ηήπηζη ηων κπιηηπίων ανεξαπηηζίαρ πος ππέπει να πληπούν οι Εθνικοί 

Οπγανιζμοί Τςποποίηζηρ για να είναι μέλη ηων ανηίζηοισων Εςπωπαϊκών Οπγανιζμών. Η 

ειςφορά δραςτθριοτιτων αντίκειται ςτθν κοινοτικι απαίτθςθ ανεξαρτθςίασ του ΕΛΟΤ, αφοφ 

με το άρκρο 19 επιβάλλεται θ απόςχιςθ τθσ μζχρι ςιμερα προςοδοφόρασ διαδικαςίασ 

Πιςτοποίθςθσ, παρά τθν αντίκετθ γνϊμθ τθσ Διοίκθςισ του, των Υπαλλιλων του και του 

Επιχειρθματικοφ κόςμου που τθν εμπιςτεφεται. Δθλαδι απαγορεφει πλζον ςτον ΕΛΟΤ να 

αςχολθκεί με διαδικαςίεσ Πιςτοποίθςθσ ι Εργαςτθριακϊν Δοκιμϊν, πράγμα που από τουσ 

κοινοτικοφσ κανονιςμοφσ επιτρζπεται ςε όλουσ τουσ Εκνικοφσ Οργανιςμοφσ Τυποποίθςθσ τθσ 

Ε.Ε. 

 

2. Στερεί τον ΕΛΟΤ πρακτικά όλων των κφριων εςόδων του, καταδικάηοντάσ τον ςε άμεςθ 

οικονομικι κατάρρευςθ, αφοφ καμία πρόνοια δεν υπάρχει να αναπλθρωκοφν τα διαφεφγοντα 

ίδια ζςοδα (65% των ςυνολικϊν εςόδων). Υπονομεφει τθν φπαρξθ και τθν αποτελεςματικι 

λειτουργία του ΕΛΟΤ, ωσ εκνικοφ οργανιςμοφ τυποποίθςθσ. Η φπαρξθ ενόσ ανεξάρτθτου και 

βιϊςιμου οργανιςμοφ τυποποίθςθσ αποτελεί αναγκαία προχπόκεςθ για να παραμείνει θ 

Ελλάδα μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και του Παγκόςμιου Οργανιςμοφ Εμπορίου.  

 

3. Στερεί τθν ελλθνικι οικονομία από το πλζον αναγνωρίςιμο ςτθν Ελλάδα και Διεκνϊσ Σιμα 

Συμμόρφωςθσ, το Σιμα του ΕΛΟΤ, κακϊσ και από Σιματα που αποτελοφν προνομία των 

Εκνικϊν Οργανιςμϊν Τυποποίθςθσ τθσ Ευρϊπθσ, όπωσ είναι το Σιμα HAR ι το Solar Keymark, 

τα οποία δεν μποροφν να ειςφερκοφν. 

 

4. Απεμπολεί Δθμόςια Ζςοδα υπζρ των ιδιωτικϊν φορζων Πιςτοποίθςθσ. Το πελατολόγιο τθσ 

Πιςτοποίθςθσ του ΕΛΟΤ, δεν είναι διόλου βζβαιο, το αντίκετο μάλιςτα, ότι κα ακολουκιςει 

τθν ειςφορά τθσ δραςτθριότθτασ αυτισ ςε ζνα μθ αναγνωρίςιμο, νεο-ςυγχωνευόμενο, φορζα, 

που ενςωματϊνει και ανταγωνιςτικά πολλζσ φορζσ ιδιωτικά ςυμφζροντα. Κατά πάςα 

πικανότθτα κα αναηθτιςει  τθν ικανοποίθςθ των αναγκϊν του ςε κάποιο από τουσ 79 περίπου 

Ιδιωτικοφσ Φορείσ Πιςτοποίθςθσ που «εκκρζφει» θ Ελλάδα (θ Γερμανία ζχει μόνο 40). Το 
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πελατολόγιο κερδίηεται με τθν αξιοπιςτία, δεν «ειςφζρεται». Δυςτυχϊσ αυτζσ ακριβϊσ τισ 

μεκοδεφςεισ που το ΥΠΑΑΝ με δελτίο τφπου καυτθρίαηε (Δελτίο Τφπου 5θσ Αυγοφςτου 2011) , 

δθλαδι τθν παραχώρηςη του προςοδοφόρου πεδίου τησ πιςτοποίηςησ αποκλειςτικά ςε 

ιδιωτικοφσ φορείσ, ζρχεται ουςιαςτικά να υλοποιιςει με τθν απόφαςθ αυτι.  

 

5. Παραβιάηει κάκε ζννοια επιχειρθςιακισ λογικισ, αφοφ αντί να ςυγχωνεφςει ζνα κλαδικό 

φορζα ςτον κακιερωμζνο ςτθν Ελλάδα και διεκνϊσ αναγνωρίςιμο ΕΛΟΤ  επιχειρείται το 

αντίκετο.  

 

Ιςτορικό 

 Ο Ελλθνικόσ Οργανιςμόσ Τυποποίθςθσ, ο ΕΛΟΤ, χαίρει ιδιαίτερθσ αναγνωριςιμότθτασ ςτον Ευρωπαϊκό 

και το Διεκνι χϊρο, ωσ εκπρόςωποσ τθσ Ελλάδασ ςτουσ Διεκνείσ (ISO, IEC) και Ευρωπαϊκοφσ 

Οργανιςμοφσ Τυποποίθςθσ (CEN, CENELEC, ETSI), δθλαδι τουσ Οργανιςμοφσ που δθμιουργοφν τα 

Διεκνι και Ευρωπαϊκά Πρότυπα.  

Με όπλο αυτι τθ διεκνι αναγνωριςιμότθτα και τθν αξιοπιςτία, διαφάνεια και ουδετερότθτα των 

διαδικαςιϊν του, ο ΕΛΟΤ ειςιγαγε ςτθν Ελλάδα, ακολουκϊντασ το παράδειγμα τθσ  ςυντριπτικισ 

πλειονότθτασ των άλλων Οργανιςμϊν Τυποποίθςθσ τθσ Ε.Ε., ςαν φυςικι ςυνζχεια και τισ 

δραςτθριότθτεσ τθσ αξιολόγθςθσ  τθσ ςυμμόρφωςθσ με τισ απαιτιςεισ των Προτφπων, δθλαδι τθσ 

Πιςτοποίθςθσ.  

Η Πιςτοποίθςθ του ΕΛΟΤ κζρδιςε γριγορα τθν εμπιςτοςφνθ του επιχειρθματικοφ κόςμου που βρικαν 

ςτον ΕΛΟΤ ζναν αξιόπιςτο φορζα, ανεξάρτθτο από ιδιωτικά ςυμφζροντα,  ο οποίοσ μποροφςε να 

βεβαιϊςει, με διεκνι αναγνωριςιμότθτα τθσ βεβαίωςθσ αυτισ, τθν ποιότθτα των ςυςτθμάτων 

διοίκθςισ τουσ ι τθν ποιότθτα των προϊόντων ι των υπθρεςιϊν τουσ. Η διεκνισ αναγνωριςιμότθτα 

ιρκε με τθν ςυμμετοχι του ΕΛΟΤ ςτα Ευρωπαϊκά και Διεκνι Δίκτυα Εκνικϊν Οργανιςμϊν και ςχετικά 

ςχιματα (IQNET, HAR, CCA, ENEC Agreement, IEC/CB scheme, Solar Keymark). Δυςτυχϊσ αυτι θ 

αναγνωριςιμότθτα και αυτζσ οι εκπροςωπιςεισ οφτε «ειςφζρονται» οφτε κλθρονομοφνται. 

Η ανάπτυξθ των δραςτθριοτιτων Πιςτοποίθςθσ  επζτρεψαν ςτον ΕΛΟΤ  να μθν εξαρτάται αποκλειςτικά 

από κρατικι επιχοριγθςθ, αλλά αντίκετα να καλφπτει το μεγαλφτερο μζροσ των αναγκϊν λειτουργίασ 

του (πάνω από 65%) από ίδια ζςοδα.  

 

Για τουσ ανωτζρω λόγουσ  προτείνουμε: 

1.  τθν απόςυρςθ του άρκρου 19 .  

2.  Τθν μετεξζλιξθ του ΕΛΟΤ και ενίςχυςθ των δραςτθριοτιτων Ποιότθτασ ςτθν Ελλάδα, ςφμφωνα 

και με τθν ςυνθμμζνθ πρόταςθ των εργαηομζνων του ΕΛΟΤ. Το υπάρχον κεςμικό πλαίςιο του 

ΕΛΟΤ χωρίσ καμία μετατροπι είναι  άμεςα ικανό να εκτελζςει αυτιν τθν αποςτολι. 
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Λεπτομζρειεσ του αν κα γίνουν κυγατρικζσ εταιρείεσ, ποςοςτά ςυγχϊνευςθσ κλπ μποροφν να 

επιλυκοφν ενδοεταιρικά. Διατθρείται όλο το πλζγμα τθσ διεκνοφσ και ευρωπαϊκισ 

αναγνωριςιμότθτασ των διαδικαςιϊν και οι ςυγχωνευόμενεσ εταιρείεσ εντάςςονται άμεςα ςε 

αυτζσ. Η νζα εταιρικι μορφι υποδζχεται όλουσ τουσ εργαηόμενουσ των ςυγχωνευομζνων 

εταιριϊν. Δθμιουργείται ζνασ μεγάλοσ και αξιόπιςτοσ οργανιςμόσ, ικανόσ να ςτακεί άμεςα 

ςτον Ευρωπαϊκό χϊρο με αξιϊςεισ και διεκνι ςυνεργαςία.  

3.  Να κλθκοφν οι βαςικοί οικονομικοί εταίροι  / ςυλλογικοί φορείσ τθσ Ελλάδασ και ο τεχνικόσ 

κόςμοσ να ςυμμετάςχουν ςτο πραγματοποιοφμενο εγχείρθμα, κατά τα πρότυπα τθσ 

ςυντριπτικισ πλειοψθφίασ των υπολοίπων Ευρωπαϊκϊν κρατϊν. 

Ασ βγοφμε από τθν κρίςθ όχι διαλυμζνοι αλλά ενιςχυμζνοι. Ασ ξεπεράςουμε τον αυτοκαταςτροφικό 

μασ εαυτό. 

 

Αθήνα, 2012-01-09 

Ο ΤΛΛΟΓΟ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΟΤ ΕΛΟΣ 
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