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Με την ευκαιρία της Παγκόσµιας Ηµέρας Τυποποίησης, που γιορτάζεται κάθε 
χρόνο στις 14 Οκτωβρίου, ο υπουργός Ανάπτυξης, κ. ∆ηµήτρης Σιούφας 
έκανε την ακόλουθη δήλωση: 
 

«Πολλές φορές η Τυποποίηση περνάει απαρατήρητη. Θεωρούµε φυσικό µας 
δικαίωµα το παξιµάδι να βιδώνει καλά στη βίδα, το πώµα να κλείνει καλά το 
µπουκάλι ή το φύλλο χαρτιού να µπαίνει ακριβώς σε ένα φάκελο… 

Αυτά όµως όλα δεν τα πετύχαµε κατά τύχη. Υπάρχει πολύς ιδρώτας και 
δουλειά και, µερικές φορές, αντιπαράθεση για να συµφωνηθούν αυτές οι δήθεν 
«λεπτοµέρειες» που κάνουν τη ζωή µας ευκολότερη και την οικονοµία 
ανταγωνιστικότερη. 

Η φετινή επέτειος της Παγκόσµιας Ηµέρας Τυποποίησης είναι αφιερωµένη 
στην ασφάλεια. 

Είναι αληθές ότι χάρη στην Παγκόσµια, αλλά και την Ευρωπαϊκή 
Τυποποίηση η καθηµερινή µας ζωή γίνεται σαφώς πιο ασφαλής, σαφώς πιο 
εύκολη. Όλη σχεδόν η νοµοθεσία µας (ευρωπαϊκή και εθνική) που αναφέρεται στην 
ασφάλεια των προϊόντων βασίζεται ή υποστηρίζεται από την Τυποποίηση. Σε 
Πρότυπα βασίζεται η ασφάλεια των ηλεκτρικών συσκευών, των µηχανών, των 
παιχνιδιών, των ανελκυστήρων και πλήθους άλλων προϊόντων. 

Ο ΕΛΟΤ, ο Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης, που εκπροσωπεί τη 
χώρα σε όλους τους Παγκόσµιους και Ευρωπαϊκούς Οργανισµούς Τυποποίησης 
ιδιωτικού χαρακτήρα, έχει από την πρώτη κιόλας στιγµή της ανάληψης της ευθύνης 
από τη Νέα ∆ιακυβέρνηση την υποστήριξή µας, ως στυλοβάτης της Ποιότητας. 

Βρίσκεται σε διαδικασία αναδιοργάνωσης και αναθεώρησης της πολιτικής του 
µε στόχο να ξαναγίνει βασικός πόλος έλξης  -- το κέντρο -- της συνεργασίας των 
ενδιαφερόµενων κλάδων και φορέων για την τυποποίηση.  

Πριν το τέλος του χρόνου, θα έχει έτοιµο ένα νέο, σύγχρονο Κανονισµό 
Λειτουργίας Επιτροπών Τυποποίησης που θα εδραιώνει καλυτέρα τη λειτουργία 
τους και θα την προσαρµόζει στις νέες τεχνολογίες. 

Μόνο µε το άνοιγµα της σύνταξης προτύπων σε ευρύτερο φάσµα 
ενδιαφερόµενων θα γίνει δυνατή η ενδυνάµωση της ποιότητας στη χώρα. 

Όπως είπα πριν, η τυποποίηση είναι δουλειά οµαδική. Βασίζεται στη γνώση 
και τη συµµετοχή όλων, γι’ αυτό, καλώ τόσο τον ΕΛΟΤ όσο και τις παραγωγικές 
δυνάµεις του τόπου να ενώσουν ακόµα περισσότερο τις προσπάθειες τους για ένα 
ανταγωνιστικότερο και ασφαλέστερο αύριο».  

 


