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Ο ΣΕΒΕ έχει κάνει τα τελευταία χρόνια μία σημαντική και 

συστηματική προσπάθεια για την ανάδειξη της 

σημαντικότητας της έννοιας της ποιότητας, της τυποποίησης-

πιστοποίησης, αλλά και του ίδιου του συστήματος ποιότητας 

και των σημάτων συμμόρφωσης στο εξωτερικό  σε 

ευθυγράμμιση  με  τα δόγματα του ΣΕΒΕ 
 

  

«Παράγω και (-νοτομώ) Εξάγω» 
 

«Υποκατάσταση των εισαγωγών». 
  



Η  κυκλοφορία προϊόντων εισαγωγής  
• μικρότερου κόστους  

• ιδιαίτερα χαμηλού επίπεδου ποιότητας 

• χωρίς  τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας και σήματα συμμόρφωσης  

• παραποίησης/απομίμησης 

 

 

 

Ελλιπής Προστασία  καταναλωτή και  του θεμιτού επιχειρηματικού 

ανταγωνισμού 

 

 

Αρνητικές προεκτάσεις: φοροδιαφυγή, εισφοροδιαφυγή, αθέμιτο ανταγωνισμό 

μεταξύ επιχειρήσεων, απώλεια θέσεων εργασίας, κινδύνους για τη δημόσια υγεία και 

ασφάλεια,….. 

 

Πρόταση  ΣΕΒΕ 
1. Εντονότερος και συστηματικός έλεγχος και εποπτεία της αγοράς 

2.  Δημιουργία ενός  θεσμικά ισχυρού και αποτελεσματικού μηχανισμού ελέγχων,  

στα  σημεία εισόδου και κυρίως στο εσωτερικό της χώρας 

3.   Έλεγχος σε σήμανση CE και  τις προδιαγραφές που ορίζει η νομοθεσία 
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 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΗ 



  
 

 
 

Μίγμα ανταγωνιστικότητας  Ποιότητα κρίσιμη παράμετρος  

 

Ρόλος της ποιότητας, 

            της πιστοποίησης και 

            της  αναγνωρισιμότητας των ελληνικών σημάτων και  

                                                              φορέων στο εξωτερικό  

 

Kινούνται  τα πιο πάνω σε  δυο άξονες: 

 

 1. Ενίσχυση 

 2. Ανάδειξη & Επικοινωνία 
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ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΕΒΕ -ΔΡΑΣΕΙΣ 



  
 
1.  Πιστοποιήσεις προϊόντων με Ευρωπαϊκά Πρότυπα 

2.  Κίνητρα για συμμετοχή στη διαδικασία πιστοποίησης ελληνικών  

εργαστηρίων δοκιμών για να  διαπιστευτούν η και να κοινοποιηθούν 

3.  Δράσεις πλαισίου στήριξης (όπως «Στηρίζω 2009», «Σύγχρονη 

Επιχείρηση 2009» και «Διαπιστευτείτε 2009»), που αποτέλεσαν επίμονο 

αίτημα του ΣΕΒΕ, με σκοπό την παροχή κινήτρων για  πιστοποιήσεις να 

προχωρήσουν σε ανάλογες διαδικασίες 

4. Κρίσιμη είναι η υιοθέτηση ειδικών δράσεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 

5. Υλοποίηση δράσεων με στόχο την αναγνώριση και αποδοχή των 

ελληνικών σημάτων συμμόρφωσης στο εξωτερικό 

6.   Δημιουργία προτύπου από NSS 

     1. για πιστοποίηση ΧΧΧ κλάδου παραγωγής με  απονομή «ελληνικού   

σήματος ποιότητας ΧΧΧ παραγωγής»  

     2. για πιστοποίηση της  ελληνικής προστιθέμενης αξίας  στη παραγωγή        

      σε συνδυασμό με την αντίστοιχη  εξαγωγική δραστηριότητα της  και      

        επακόλουθα απονομή πιστοποίησης 

     3. με χαρακτηριστικά συναίνεση, διαφάνεια, εθνική δέσμευση , τεχνική        

       συνοχή σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο 
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ΔΡΑΣΕΙΣ  & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΕΒΕ  
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1. Συμμετοχή των παραγωγικών επιχειρήσεων στη σύνταξη των Ευρωπαϊκών 

Οδηγιών και Προτύπων 

 

2. Επαρκής εκπροσώπηση όλων των ενδιαφερόμενων μερών  

 

3. Δημιουργία μηχανισμού  έγκαιρης και διαρκούς ενημέρωσης     σε όργανα 

φορείς επιχειρήσεις. Διαφάνεια συμμετοχή εμπλεκόμενων μερών. Εθνικές, 

λόγω συνθηκών λειτουργίας, διαφοροποιήσεις  

 

4.   Την πλήρη, άμεση και σε διάρκεια στην υποστήριξη από το ΕΣΥΔ  με βάση 

το δόγμα του ILAC & EA  Accredited once Accepted  everywhere  μέσω MRA 

για αποδοχή  εκθέσεων δοκιμών, πιστοποιητικών  προϊόντων ελληνικών 

επιχειρήσεων 

 

5.  Θεσμικός δίαυλος επικοινωνίας και υποστήριξης( ΙΤ advanced)  από το  

EΣΥΔ  στους φορείς υποστήριξης εξαγωγικών επιχειρήσεων αλλά και  σε 

κάθε εξαγωγική επιχείρηση σε κάθε  αναδυόμενο θέμα  μη συμμόρφωσης 

του  Accredited once Accepted Everywhere  or Tested once Accepted 

Everywhere (Ilac Global role-ΕΑ & EΣΥΔ) 

` 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  
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Σας ευχαριστώ 

 

 

 

 


