Με επιτυχία διεξήχθη το 1ο Εθνικό Συνέδριο Ποιότητας που διοργάνωσε για πρώτη φορά
στη χώρα μας η Ελληνική Ένωση Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης – Πιστοποίησης
(Hellas Cert) στις 18 και 19 Δεκεμβρίου 2014 στο ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental.
Το συνέδριο είχε ως στόχο, να αναδείξει τη σπουδαιότητα της Επιθεώρησης και της
Πιστοποίησης στην παροχή υπηρεσιών και προϊόντων, σε ολόκληρο το φάσμα της
επιχειρηματικής δραστηριότητας της χώρας.
Σκοπός του συνεδρίου ήταν να λειτουργήσει ως πλατφόρμα συμπυκνωμένης μεταφοράς
της απαραίτητης γνώσης και ενημέρωσης για τις εξελίξεις και τις τρέχουσες τάσεις στα
συστήματα Ποιότητας, για την ανάδειξη προτάσεων Ανάπτυξης της Οικονομίας και τη
διευκόλυνση του τρόπου λειτουργίας των επιχειρήσεων, αλλά και για τη συμβολή της
Επιθεώρησης και της Πιστοποίησης στην οικονομική ανάπτυξη, την εξωστρέφεια και την
ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, μέσα από τις ακόλουθες 9 βασικές
θεματικές ενότητες συζητήσεων:
Απλούστευση Αδειοδοτήσεων Επιχειρήσεων
Εποπτεία Αγοράς
Πιστοποίηση Προσώπων
Τουρισμός
Τρόφιμα – Αγροτικά Προϊόντα
Ενέργεια – Περιβάλλον
Τεχνικά Έργα
Υγεία
Βιομηχανικά Προϊόντα
Στις παρουσιάσεις και τις συζητήσεις που διεξήχθησαν με τη μορφή "στρογγυλών
τραπεζιών", συμμετείχαν εκπρόσωποι της Πολιτείας, των Φορέων Πιστοποίησης, των
Καταναλωτικών Οργανώσεων και Επιχειρήσεων. Το συντονισμό των στρογγυλών τραπεζιών
ανέλαβαν μέλη του Δ.Σ. της Hellas Cert, οι οποίοι παρουσίασαν σχετικά στοιχεία και
ανέπτυξαν το πλαίσιο συζήτησης της κάθε θεματικής ενότητας.
Το συνέδριο παρακολούθησαν με ενδιαφέρον πάνω από 400 σύνεδροι, επιχειρηματίες,
ανώτατα και ανώτερα στελέχη ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, διευθυντές ποιότητας,
διευθυντές εργοστασίων, παραγωγοί προϊόντων, σύμβουλοι επιχειρήσεων, εκπρόσωποι
κλαδικών οργανώσεων κι ενώσεων, εκπρόσωποι Φορέων Επιθεώρησης και Πιστοποίησης
και άλλοι.
Σύμφωνα με συζητήσεις με τους συνέδρους, στα θετικά σημεία του συνεδρίου
αναγνωρίζονται η πλούσια θεματολογία, η άρτια διοργάνωση (συμπεριλαμβανομένου και
του χώρου διεξαγωγής) και το υψηλό επιστημονικό επίπεδο των συμμετεχόντων. Στην
αντίπερα όχθη, τα αρνητικά σημεία του συνεδρίου συνοψίζονται στον μη αποτελεσματικό

τρόπο συντονισμού και τήρησης του χρόνου των ομιλιών των εισηγητών, με αποτέλεσμα ο
μεγάλος χρόνος ομιλίας ορισμένων να αποβεί εις βάρος των ερωτήσεων που είχαν οι
σύνεδροι και δεν απαντήθηκαν στο τέλος της κάθε θεματικής ενότητας. Επίσης, αίσθηση
έκανε το γεγονός ότι δεν προσεκλήθησαν εκπρόσωποι από το Τεχνικό Επιμελητήριο
Ελλάδας (ΤΕΕ) και την Ελληνική Ένωση Εργαστηρίων (Hellas Lab) για να συμμετάσχουν στις
εργασίες του συνεδρίου.
Στο τέλος του συνεδρίου και με την παρουσίαση των σχετικών συμπερασμάτων, τα οποία
αναμένεται να ανακοινωθούν στο σχετικό δικτυακό τόπο του συνεδρίου
(http://www.qualityconference.gr/) προσεχώς, το Δ.Σ. της Hellas Cert, δια στόματος του
προέδρου κ. Σ. Πελτέκη, αναγνώρισε το συνέδριο ως αρχή ενός νέου θεσμού στη χώρα μας
κι έδωσε την υπόσχεση ότι στο επόμενο συνέδριο θα είναι ακόμα πιο ενεργή η συμμετοχή
των κλαδικών παραγόντων που συμβάλλουν στην ανάπτυξη, την εξωστρέφεια, την
καινοτομία και την την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων.
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