Ελληνική Ένωση Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης- Πιστοποίησης

Αθήνα, 31 Μαΐου 2013

Δελτίο Τύπου
Διετής προσπάθεια αναδιοργάνωσης του Δημόσιου Τομέα!
΄΄ ώδινεν όρος και έτεκεν μυν΄΄
Το μακρόχρονο έργο της διοικητικής ανασυγκρότησης του Υπουργείου Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΥπΑΑΜΥΔ) είχε ως αποτέλεσμα
την μείωση των 10 (δέκα) Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου κατά 1 (μία), την Γενική
Γραμματεία Βιομηχανίας η οποία πρόκειται να συγχωνευτεί, όπως πληροφορούμαστε, σε μία
νέα ενιαία διοικητική δομή για την μεταποίηση, την βιομηχανία, την ανταγωνιστικότητα, την
επιχειρηματικότητα και το εμπόριο.
Η Ηellas Cert θεωρεί ότι:
α) η διοικητική ανασυγκρότηση του ΥπΑΑΜΥΔ δεν θα έπρεπε να έχει παραπάνω από
5 (πέντε) Γενικές Γραμματείες, ώστε να είναι εμφανής προς όλες τις κατευθύνσεις η
διάθεση για διοικητική μεταρρύθμιση και εξοικονόμηση πόρων αυτού του Υπουργείου.
β) η προβλεπόμενη νέα διοικητική δομή έχει ένα ευρύτατο πλαίσιο δραστηριοτήτων
που σίγουρα δεν μπορεί να εποπτεύεται και να διοικείται από ένα μόνο Γενικό
Γραμματέα. Χρειάζεται διαφοροποίηση της διοίκησης σε σχέση με το μεγάλο εύρος των
δραστηριοτήτων που αναφέρθηκαν.
γ) η αναφορά στην συστηματική μελέτη και έρευνα σε θέματα παραγωγικότητας,
βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη της βιομηχανίας, λείπει.
δ) διατηρείται η κρατικίστικη αντίληψη σ΄ ό,τι αφορά την αδειοδότηση των τεχνικών
επαγγελμάτων

ενώ

παρακάμπτεται

η

υποχρέωση

πιστοποίησής

τους

από

διαπιστευμένους Φορείς Πιστοποίησης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο EN ISO
17024 και τέλος ότι,
ε) προφανώς η χώρα έχει αποφασίσει τα βιομηχανικά προϊόντα που έχουν ανάγκη οι
Έλληνες καταναλωτές να προέρχονται από το εξωτερικό και στην Ελλάδα να
διακινούνται βιομηχανικά και βιοτεχνικά προϊόντα μόνο εισαγωγής.
Η Ηellas Cert είναι αντίθετη, επομένως, με την κατάργηση της Γενικής Γραμματείας
Βιομηχανίας και ελπίζουμε, ότι η κυβέρνηση θα επανεξετάσει αυτό το θέμα.
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Η θέση της Ένωσης είναι ότι για μια επιτυχημένη Βιομηχανική Πολιτική θα πρέπει να
συσταθούν Επιτελικές Διευθύνσεις με βάση την νέα πολιτική της Ευρώπης (Ιndustry 2020).
Ακόμη η Ηellas Cert πιστεύει, ότι οι βασικοί πυλώνες στους οποίους πρέπει να στηρίζεται η
εθνική οικονομία για την κάλυψη των Eλλήνων καταναλωτών, την πλήρη απασχόληση του
εργατικού δυναμικού, την ισορροπία στο εμπορικό μας ισοζύγιο και την σταθερή και βιώσιμη
ανάπτυξη είναι κυρίως:
● η αγροτική παραγωγή
● η βιομηχανική παραγωγή
● η ναυτιλία
● ο τουρισμός και
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