«Η πνηόηεηα δελ θνζηίδεη, αμίδεη. Καη αμίδεη δηόηη πξνζθέξεη πξνζηηζέκελε
αμία» ζεκεηψλεη κηιψληαο πξνο «Τν Βήκα» ν πξφεδξνο ησλ ειιεληθψλ θνξέσλ
πηζηνπνίεζεο θ. Σάββας Πελτέκης ελ φςεη ηνπ ζπλεδξίνπ «Πνηφηεηα - Μνριφο
Αλάπηπμεο» πνπ δηνξγαλψλεη ε Δλσζε Γηαπηζηεπκέλσλ Φνξέσλ HellasCert ζηηο
18 θαη 19 Γεθεκβξίνπ 2014 ζην μελνδνρείν «Athenaeum Intercontinental».
Τν ζπλέδξην έρεη ελλέα ζεκαηηθέο: Αδεηνδφηεζε Δπηρεηξήζεσλ, Δπνπηεία
Αγνξάο, Πηζηνπνίεζε Πξνζψπσλ, Τνπξηζκφο, Τξφθηκα - Αγξνηηθά Πξντφληα,
Δλέξγεηα - Πεξηβάιινλ, Τερληθά Δξγα, Υγεία, Βηνκεραληθά Πξντφληα. «Θέινπκε
λα αλαδείμνπκε όηη ε πηζηνπνίεζε θαη ε εθαξκνγή ησλ θαηάιιεισλ πξνηύπσλ
δεκηνπξγνύλ πιένλ λέα δεδνκέλα ζε όινπο ηνπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο θαη
ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηελ αλάπηπμε ηεο ρώξαο. Καη αλαπόζπαζην θνκκάηη ζε
όια απηά είλαη νη θνξείο πηζηνπνίεζεο» ζεκεηψλεη ν θ. Πειηέθεο.
Πξψηνο ππιψλαο ηνπ ζπλεδξίνπ είλαη ε απινχζηεπζε ηεο αδεηνδφηεζεο
επηρεηξήζεσλ.«Υπάξρεη έλαο θπθεώλαο δηαηάμεσλ πνπ απνηειεί Γνιγνζά γηα
θάζε επελδπηή ή λέα επηρείξεζε. Υπάξρεη όκσο θαη κηα ζεηηθή εμέιημε: κε βάζε
ηνλ πξόζθαην λόκν 4262/2014, ε επέλδπζε ζα πξέπεη λα ιακβάλεη έγθξηζε από
δηαπηζηεπκέλν θνξέα πηζηνπνίεζεο, ηδησηηθό ή δεκόζην» αλαθέξεη ν θ.
Πειηέθεο. Οπσο ζεκεηψλεη, αλ ν λφκνο εθαξκνζηεί αληηθεηκεληθά θαη εκπιαθνχλ
ελεξγά νη θνξείο πηζηνπνίεζεο, ζα πεξηνξηζηεί δξαζηηθά ε γξαθεηνθξαηία θαη ζα
ζηαιεί έλα κήλπκα ζηνπο δηεζλείο επελδπηέο φηη ζηελ Διιάδα ηεξνχληαη φιεο νη
δηεζλείο δηαδηθαζίεο.
Ο δεχηεξνο ππιψλαο είλαη ε επνπηεία ηεο αγνξάο. «Ο έιεγρνο ηεο λνκνζεζίαο ζα
αλαδείμεη ηε λνκνηαγή επηρείξεζε θαη ηα αζθαιή πνηνηηθά πξντόληα. Ο
αληαγσληζκόο δηαζθαιίδεηαη κόλν όηαλ έρνπκε πνηνηηθά πξντόληα, όρη κόλν κε ηε
ρακειή ηηκή. Οηαλ δελ ππάξρεη επνπηεία, απηόο πνπ ζέιεη λα πνπιήζεη κεηώλεη
ππεξβνιηθά ηηο ηηκέο αγλνώληαο ηηο πνηνηηθέο απαηηήζεηο, θαηαζηξέθνληαο ελ
ηέιεη ηελ θαιή επηρείξεζε θαη ηελ ίδηα ηελ αγνξά»ππνγξακκίδεη θαη ζρνιηάδεη φηη
απαηηείηαη ελίζρπζε ησλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ δηφηη νη έιεγρνη έρνπλ αηνλήζεη.
Δμίζνπ ζεκαληηθή είλαη ε πηζηνπνίεζε επαγγεικαηηψλ θαη
πξνζψπσλ. «Χαηξεηίδνπκε ηελ απόθαζε ηεο Πνιηηείαο όιεο νη εθπαηδεύζεηο θαη
νη θαηαξηίζεηο ζην λέν ΕΣΠΑ λα αθνινπζνύληαη από εμεηάζεηο θαη πηζηνπνίεζε
από θαηάιιεια δηαπηζηεπκέλνπο θνξείο. Απηό ζα απνηειεί εθόδην γηα ηνπο
εξγαδνκέλνπο θαη ζα ιεηηνπξγεί σο "δηαβαηήξην" ζηελ αγνξά
εξγαζίαο» ζεκεηψλεη.
Παξάιιεια ζεκαληηθά είλαη ηα νθέιε ηεο πηζηνπνίεζεο θαη ζηνλ
ηνπξηζκφ. «Πξέπεη λα αλαδεηρζεί ην αληαγσληζηηθό πιενλέθηεκα ηεο
πνηόηεηαο» ιέεη θαη εμεγεί φηη ε αλαβάζκηζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο πεξλάεη
κέζα απφ ηελ αλεμάξηεηε αμηνιφγεζε ηφζν ησλ θιεηδηψλ γηα ηα ελνηθηαδφκελα
δσκάηηα φζν θαη ησλ αζηεξηψλ ζηα μελνδνρεία.

Δμίζνπ ζεκαληηθή είλαη ε πηζηνπνίεζε γηα ηα ηξφθηκα θαη ηα αγξνηηθά πξντφληα
θαζψο ζήκεξα φ,ηη εμάγεηαη απφ ηελ Διιάδα είλαη πηζηνπνηεκέλν, ελψ ζρεδφλ
φ,ηη θπθινθνξεί εληφο ησλ ζπλφξσλ φρη. Καζψο, φπσο ιέεη, ε πηζηνπνίεζε
είλαη επηβεβαίσζε ηεο πνηφηεηαο παξαγσγήο θαη κεηαθνξάο ελφο πξντφληνο θαη
ελ ηέιεη ηεο πγείαο ησλ θαηαλαισηψλ, πξέπεη φινη νη εκπιεθφκελνη θαη θπξίσο νη
αγξφηεο λα πηνζεηήζνπλ πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά.
Τα ίδηα ηζρχνπλ γηα ηελ ελέξγεηα θαη ην πεξηβάιινλ. «Η Πνιηηεία πξέπεη λα
εληαηηθνπνηήζεη ηνπο πεξηβαιινληηθνύο ειέγρνπο» ιέεη θαη πξνηείλεη ηελ
παξαρψξεζε δεηγκαηνιεπηηθψλ ειέγρσλ ζε δηαπηζηεπκέλνπο θνξείο. Αληίζηνηρα
ζα κπνξνχζε λα δνζεί έκθαζε ζηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζε θηίξηα θαη
βηνκεραλίεο θαζψο ε Διιάδα απνηειεί κία εθ ησλ πιένλ ελεξγνβφξσλ ρσξψλ
ζηελ Δπξψπε, ζπκπιεξψλεη.
Παξφκνηα είλαη ε θαηάζηαζε θαη ζηα ηερληθά έξγα, ζηα νπνία, φπσο ζεκεηψλεη ν
θ. Πειηέθεο, ζα πξέπεη ε δηαρείξηζε ηεο πνηφηεηαο λα γίλεηαη απφ
δηαπηζηεπκέλνπο θνξείο νη νπνίνη ζα επηιέγνληαη θαη ζα επηβιέπνληαη απζηεξά.
Σήκεξα ν έιεγρνο γίλεηαη απφ ππεξεζίεο θαη νξγαληζκνχο πνπ «δελ έρνπλ
επαξθή ζηειέρσζε γηα λα αληαπνθξηζνύλ ζην ξόιν ηνπο» ηνλίδεη. Σηελ Υγεία,
ζχκθσλα κε ηνλ θ. Πειηέθε, παξφηη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ είλαη πςειφηαηεο
ζηάζκεο, ε ζπλνιηθή πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ έρεη κεγάια πεξηζψξηα βειηίσζεο
ηφζν ζηνλ ηδησηηθφ φζν θαη ζηνλ δεκφζην ηνκέα. Τν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηε
ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο κε ζηφρν ηελ εμνηθνλφκεζε πφξσλ, πξνζζέηεη.
Δπίζεο, ζεκεηψλεη, ε βηνκεραλία θαη ε κεηαπνίεζε πξέπεη λα εληζρπζνχλ κέζα
απφ θαηλνηνκία δηεπξχλνληαο ηελ παξαγσγηθή βάζε κε πνηνηηθά πξντφληα.
Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε φκσο ζα απνηειέζεη ε επνπηεία ηεο αγνξάο θαη ε
εθαξκνγή ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο, «ηα νπνία ζα δηαζθαιίδνπλ όηη ζα ππάξρεη
έλα θαη' ειάρηζηνλ επίπεδν απνδεθηήο πνηόηεηαο» ζεκεηψλεη. Η πηζηνπνίεζε
απνηειεί «δηαβαηήξην» θαη γηα ηηο εμαγσγέο αλαδεηθλχνληαο απηνχο πνπ ηεξνχλ
ηε λνκνζεζία παξάγνληαο πνηνηηθά πξντφληα ζε αληαγσληζηηθέο ηηκέο,
πξνζζέηεη.
«Ωο κνλάδεο δελ έρνπκε λα δειέςνπκε ηίπνηε. Μαο ιείπεη ε νξγάλσζε πνπ δίλεη
αληαγσληζηηθό πιενλέθηεκα, γη' απηό θαη ιέκε όηη ε πνηόηεηα θαη ε πηζηνπνίεζε
απνηεινύλ κνριό αλάπηπμεο θαη ελίζρπζεο ηεο νηθνλνκίαο» ζεκεηψλεη ν θ.
Πειηέθεο. «Μπνξνύκε λα αληηζηξέςνπκε ην θιίκα θαη λα πεηύρνπκε ηελ
αλάπηπμε κέζα από επελδύζεηο, βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο θαη
θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο» θαηαιήγεη.

