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Υποδομές 
ποιότητας

Τυποποίηση

Μετρολογία

Διαπίστευση αξιολόγηση συμμόρφωσης

Αξιολόγηση τήρησης τεχνικών προδιαγραφών/ πιστοποίηση

σύστημα που συνδυάζει πρωτοβουλίες, ιδρύματα, οργανισμούς (δημόσιους και ιδιωτικούς), 
και ειδικούς

Οι υποδομές ποιότητας προσφέρουν ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο που παρέχει
εμπιστοσύνη
τόσο στους πολίτες ενός όσο και στους διεθνείς εμπορικούς εταίρους ότι τα
προϊόντα και οι υπηρεσίες που παρέχονται ικανοποιούν τις ανάγκες και τις
προσδοκίες τους

Εποπτεία αγοράς



Πρακτική εφαρμογή στην 
καθημερινότητα καταναλωτών και 

επιχειρήσεων

Εμπιστοσύνη (πελατών, 
προμηθευτών)

O ρόλος των προτύπων και της 
πιστοποίησης

Βελτίωση του επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος και εμπορίου

Ποιότητα προϊόντων, υπηρεσιών και 
διεργασιών

κόστος

Προαγωγή ελεύθερου 
εμπορίου

Βελτίωσης 
παραγωγικότητας

Μείωση κόστους 
παραγωγής

Ενίσχυση υγιούς 
ανταγωνισμού 

Προωθείται η ενιαία αγορά και η 
επιτυγχάνονται οικονομίες κλίμακας

Ασφάλεια και υγεία εργαζομένων και καταναλωτών

Πηγή: ΣΕΒ (2020) «Οφέλη της πιστοποίησης για τις επιχειρήσεις και την οικονομία», Special 
Report, Τεύχος 53

Απόδειξη συμμόρφωσης 
σε νομοθεσία

Διαβατήριο εισόδου σε αγορές 
εξωτερικού 

Κριτήριο επενδυτών και 
καταναλωτών 

Βελτίωση εσωτερικών δομών και 
αποτελεσματικότητας

Προστασία 
περιβάλλοντος 



η απλή ύπαρξη των προτύπων δεν διασφαλίζει και τη σωστή διάδοσή τους

ισχυροί μηχανισμοί για την αξιολόγηση και επαλήθευση της συμμόρφωσης με τα 
πρότυπα, 
συστηματική συνεργασία, αλληλεπίδραση και διάχυση της πληροφορίας μεταξύ 
όλων των εμπλεκόμενων δρώντων, τόσο δημόσιων όσο και ιδιωτικών,  
ώστε να είναι εμφανή και εφικτά τα οικονομικά οφέλη των προτύπων

Όμως,

Απαιτούνται



 Αυτοματισμός
 Big Data
 AI
 Machine Learning
 Consumer-driven market



Μοντέλο Ανάπτυξης

Έξυπνο

Ψηφιοποιημένο

Πράσινο & Βιώσιμο

Με Ανταγωνιστικά προϊόντα

Εξωστρεφές



Ο ρόλος της Γενικής 
Γραμματείας 
Βιομηχανίας



Ο ρόλος της Γενικής 
Γραμματείας Βιομηχανίας

Εποπτεία φορέων υποδομών 
ποιότητας

Εποπτεία της αγοράς 
βιομηχανικών προϊόντων



Ο ρόλος της Γενικής 
Γραμματείας Βιομηχανίας

προωθεί τη χρήση της 
διαπιστευμένης αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης σε ευρωπαϊκά και 
διεθνή φόρουμ

Εγκρίνει τους οργανισμούς
αξιολόγησης συμμόρφωσης

Σύναψη Διακρατικών Μνημονίων 
Συνεργασίας των Φορέων Υποδομών 
Ποιότητας στους τομείς της 
Τυποποίησης και της Διαπίστευσης 

Υποστηρίζει πρωτοβουλίες για την
άρση δυσλειτουργιών του και την 
απλούστευση των διαδικασιών του 
οικοδομήματος της ευρωπαϊκής 
πιστοποίησης 

Εθνική κοινοποιούσα αρχή για 19 
πεδία ευρωπαϊκής τεχνικής 
νομοθεσίας εναρμόνισης



Δράσεις της Γενικής 
Γραμματείας Βιομηχανίας

Μελέτη για εργαστηριακές υποδομές σε 
σχέση με τη δυνατότητα 
πραγματοποίησης εργαστηριακών 
δοκιμών

Βελτίωση κτηριακών υποδομών ΕΙΜ

Εποπτεία αγοράς βιομηχανικών προϊόντων
• θέσπιση πολιτικής διαχείρισης καταγγελιών, 
• κατάρτιση Μοντέλου Ενεργειών Συμμόρφωσης, 
• Ενιαίο κυρωτικό σύστημα επιβολής μέτρων και 

κυρώσεων 



Ταμείο Ανάκαμψης

διαμόρφωσης μιας συνεκτικής εθνικής Πολιτικής Ποιότητας, που θα 
καλύπτει οριζόντια όλες τις πτυχές και τους τομείς ανάπτυξης 
προϊόντων και υπηρεσιών 

Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του κανονιστικού πλαισίου 
των υποδομών ποιότητας

Μόνιμος μηχανισμός συνεχούς παρακολούθησης και αναμόρφωσης
Βασικό κυβερνητικό μέσο για τη δημιουργία, την τυποποίηση και την εποπτεία της 
ανάπτυξης και της απόδοσης των Υποδομών Ποιότητας 
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