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Θέμα: ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΥΔ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ (EA MLA)
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Ως πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Εργαστηρίων και μέλος του ΔΣ του ΕΣΥΠ, θα ήθελα
μια συνάντηση μαζί σας για να σας ενημερώσω σχετικά με το θέμα της αμοιβαίας αναγνώρισης του
ΕΣΥΔ από την ΕΑ, καθώς η παρατεινόμενη αβεβαιότητα εγκυμονεί πολλούς κινδύνους, τόσο για
τα Ελληνικά εργαστήρια, όσο και για την Ελληνική οικονομία γενικότερα (έχουν γραφεί πολλά για
τις αλυσιδωτές επιπτώσεις τα οποία δεν επαναλαμβάνω).
Η Ένωση είχε εκφράσει ακόμη και πριν από την δημιουργία του ενοποιημένου φορές τις
επιφυλάξεις της όσον αφορούσε την αποδοχή του νέου σχήματος από την ΕΑ, με δεδομένη την
Ευρωπαϊκή εμπειρία. Το ζήτημα πλέον έχει φθάσει σε κρίσιμο σημείο και οι εξελίξεις στο άμεσο
μέλλον μπορεί να μην είναι αναστρέψιμες - μια αναστολή της MLA θα είναι καταστροφική για τα
μέλη μας (και όχι μόνο). Η Ένωση από τη δημιουργία της το 1997 και την ίδρυση του ΕΣΥΔ το
2002 συμμετέχει ενεργά στην διαπίστευση στην χώρα μας και δεν μπορεί να παραμείνει αδρανής
στις εξελίξεις.
Κατά την άποψή μας που βασίζεται στην εμπειρία τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις άλλες
Ευρωπαϊκές χώρες, η βέλτιστη λύση θα ήταν η ανεξαρτητοποίηση του ΕΣΥΔ και μάλιστα με την
μορφή ΑΕ του Δημοσίου, γεγονός που θα της έδινε μεγαλύτερη ευελιξία δυνατότητα άμεσης
ανταπόκρισης στις ανάγκες της αγοράς και θα ήταν σύμφωνη με τον Κανονισμό 765/2008 της ΕΕ.
Το ΕΣΥΔ πρέπει να είναι οργανισμός αυτοχρηματοδοτούμενος αλλά μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα. Ενώ ο ΕΛΟΤ (και το ΕΙΜ) από τη φύση τους σε κάποιο βαθμό έχουν ανάγκη από την
Κρατική επιχορήγηση.
Καθώς οι προθεσμίες πιέζουν ελπίζω σε μια συνάντηση μαζί σας ακόμη και μέσα
στην εβδομάδα.
Με τιμή,
Ο Πρόεδρος της HellasLab

Δρ. Περικλής Αγάθωνος

