
Έρευνα: «Αγκάθι» η μεθολογία τυποποίηςησ 

Φρζνο ςτην εξωςτρζφεια η διαδικαςία πιςτοποίηςησ 

Το δυςδιάκριτο περιβάλλον απόδοςθσ των πιςτοποιιςεων ζχει ωσ αποτζλεςμα τθ μείωςθ 

τθσ δυναμικισ των ελλθνικϊν επιχειριςεων ςτθν ευρωπαϊκι και ςτθν παγκόςμια αγορά, 

ςασ οποίεσ επικρατοφν οι επιχειριςεισ που διακζτουν πιςτοποιθμζνα προϊόντα και 

υπθρεςίεσ. Το κρίςιμο κζμα των προδιαγραφϊν και των πιςτοποιιςεων, επιχειρικθκε 

πρόςφατα να αποκρυπτογραφθκεί ςτο πλαίςιο τθσ πρϊτθσ ετιςιασ ζκκεςθσ για τθν 

κατάςταςθ του επιχειρθματικοφ που ςυνζταξε ο Σφνδεςμοσ Επιχειριςεων και Βιομθχανιϊν 

(ΣΕΒ). 

κα πρζπει να ςθμειωκεί ότι θ ελλιπισ εφαρμογι των αρχϊν και διαδικαςιϊν τθσ 

τυποποίθςθσ και τθσ πιςτοποίθςθσ για τα παραγόμενα προϊόντα ςτθν ελλθνικι αγορά, θ 

ζλλειψθ εκνικϊν τεχνικϊν προδιαγραφϊν και πιςτοποίθςθσ για νζα προϊόντα για τα οποία 

δεν υφίςταται εναρμονιςμζνθ νομοκεςία τθσ Ε.Ε., θ ζλλειψθ κεςμικοφ πλαιςίου για τθν 

προϊκθςθ καινοτόμων προϊόντων και τθν ειςαγωγι τουσ ςτθν οικονομία, κακϊσ και θ 

περιοριςμζνθ υποςτιριξθ για τθν μεταφορά νζων προϊόντων από το πειραματικό ςτάδιο 

ςτο πιλοτικό και από εκεί ςτο ςτάδιο τθσ παραγωγισ, αποτελοφν ζνα από τα κριςιμότερα 

προσ επίλυςθ ηθτιματα τθσ επόμενθσ περιόδου. 

Όπωσ προκφπτει από τθν ζρευνα, το πεδίο «Προδιαγραφζσ και Πιςτοποιιςεισ» 

βακμολογικθκε ωσ προσ τθ δυςκολία με 6,36/10 και ωσ προσ τθν επίπτωςθ με 8,46/10. 

Αξιοςθμείωτο είναι το γεγονόσ ότι αν και ο βακμόσ δυςκολίασ τθσ εν λόγω περιοχισ δεν 

χαρακτθρίηεται ιδιαίτερα υψθλόσ, εντοφτοισ, φαίνεται ότι ο αντίκτυποσ του είναι 

ςθμαντικόσ (βακμόσ επίπτωςθσ 8,4/10). Η ανάλυςθ τθσ αξιολόγθςθσ ωσ προσ το μζγεκοσ 

των επιχειριςεων οδθγεί ςτο ςυμπζραςμα ότι θ επιβάρυνςθ των επιχειριςεων από τα 

προβλιματα τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ ςτθ ςυγκεκριμζνθ περιοχι δεν διαφζρει ςθμαντικά 

μεταξφ των διαφορετικϊν κατθγοριϊν μεγζκουσ επιχειριςεων. 

Εμπόδια και δυςλειτουργίεσ 

Βάςει των αναφορϊν των επιχειρθματιϊν, ςτα ςθμαντικότερα εμπόδια για τισ επιχείρθςθσ 

ςτο πεδίο των προδιαγραφϊν και πιςτοποιιςεων, περιλαμβάνεται το γεγονόσ ότι θ 

ςτρατθγικι τθσ τυποποίθςθσ ςχεδιάηεται αποκλειςτικά από φορείσ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ 

χωρίσ τθ ςυμμετοχι επιχειριςεων, ενϊ δεν υπάρχει ευρεία ενθμζρωςθ προσ τισ 

επιχειριςεισ για τισ δυνατότθτεσ, τθ μεκοδολογία αλλά και για τισ ευκαιρίεσ που προςφζρει 

θ τυποποίθςθ, με αποτζλεςμα οι επιχειριςεισ να μθν ζχουν πειςτεί για τθν αναγκαιότθτα 

και τθ χρθςιμότθτα ςυμμετοχισ τουσ ςτισ διαδικαςίεσ τυποποίθςθσ. Συνεπϊσ, θ χάραξθ 

ςτρατθγικισ μόνο από φορείσ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ και θ ελλιπισ ενθμζρωςθ των 

επιχειριςεων ζχουν ωσ αποτζλεςμα τθ ςθμαντικι κακυςτζρθςθ τθσ χϊρασ ςτθν 

τυποποίθςθ, κακϊσ οι επιχειριςεισ, ιδίωσ οι μικρομεςαίεσ, κεωροφν ότι οι τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ των προϊόντων που περιλαμβάνονται ςτα Πρότυπα, τουσ επιβάλλονται 

ζξωκεν. 

Ωσ εκ τοφτου, υπάρχουν μεγάλεσ κακυςτεριςεισ ςτισ διαδικαςίεσ (πχ διαδικαςία ζγκριςθσ 

τθσ διάκεςθσ φαρμάκων από τον ΕΟΦ), οι οποίεσ ςυχνά ζχουν ςθμαντικό κόςτοσ ευκαιρίασ. 



 

 

Επιπτώςεισ 

Τα παραπάνω εμπόδια και οι δυςλειτουργίεσ είναι προφανζσ ότι ζχουν ςθμαντικζσ 

επιπτϊςεισ για τισ επιχειριςεισ. Όπωσ προκφπτει από τθν ζρευνα, μεταξφ των 

ςθμαντικότερων επιπτϊςεων, περιλαμβάνεται το υψθλό κόςτοσ για τισ επιχειριςεισ, λόγω 

των υπερβολικϊν απαιτιςεων από το κεςμικό πλαίςιο, θ μείωςθ του ανταγωνιςμοφ, λόγω 

των περιοριςτικϊν κεςμικϊν διατάξεων, το μεγάλο κόςτοσ ευκαιρίασ για τισ επιχειριςεισ 

και θ μειωμζνθ εξαγωγικι δραςτθριότθτα, λόγω τθσ ελλιποφσ ενθμζρωςισ τουσ. 

Προτεινόμενεσ παρεμβάςεισ 

Σφμφωνα με τισ επιχειριςεισ, οι ςθμαντικότερεσ κατευκφνςεισ πολιτικισ με ςτόχο τθν άρςθ 

των εμποδίων και τθ μεταρρφκμιςθ ςτθ κεματικι περιοχι των προδιαγραφϊν και 

πιςτοποιιςεων, είναι οι ακόλουκεσ: 

Άμεςθ ανακεϊρθςθ και κωδικοποίθςθ του κεςμικοφ πλαιςίου με ιςότιμθ ςυμμετοχι τθσ 

επιχειρθματικισ κοινότθτασ που να περιλαμβάνει, μεταξφ άλλων, τθν κατάργθςθ 

παλαιότερων νόμων. 

Ενεργόσ ςυμμετοχι τθσ επιχειρθματικισ κοινότθτασ ςτθν εκπόνθςθ τθσ ςτρατθγικισ και 

ςτισ διαμορφϊςεισ των διαδικαςιϊν τυποποίθςθσ και ςτθ λιψθ αποφάςεων. 

Διαρκισ επιμόρφωςθ και κατάρτιςθ για όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ δθμόςιουσ 

υπαλλιλουσ, αλλά και τουσ φορείσ επιχειρθματικότθτασ ςχετικά με τουσ κοινοτικοφσ 

κεςμοφσ και τισ δυνατότθτεσ και τθ μεκοδολογία τυποποίθςθσ. 

Επικοινωνιακζσ και εκπαιδευτικζσ δράςεισ για τθν προςτικζμενθ αξία τθσ τυποποίθςθσ που 

Θα οδθγιςουν τισ επιχειριςεισ πλθςιζςτερα ςτθν τυποποίθςθ. 

Προϊκθςθ ιδιωτικϊν εξεταςτικϊν κζντρων πιςτοποίθςθσ επαγγελμάτων και ανάπτυξθ των 

αναγκαίων προχποκζςεων γι’ αυτά (πχ δθμιουργία μθτρϊν, προχποκζςεισ λειτουργίασ 

κ.ο.κ.). 

Αναβάκμιςθ εργαςτθριακϊν υποδομϊν για τθν υποςτιριξθ του ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ 

τθσ διοίκθςθσ.  
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