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Θέμα: 
 
 

Υπογραφή Συμφωνίας Συνεργασίας ελληνικής εταιρείας για πιστοποίηση 
κινεζικών προϊόντων.  

Στις 9 Ιανουαρίου τ.ε. υπογράφηκε στην Αθήνα συμφωνία μεταξύ του κινεζικού ομίλου 
CQM (China Quality Mark Certification Group) και της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας του 
ευρύτερου δημοσίου τομέα ΕΒΕΤΑΜ (Ανώνυμη Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας, Τεχνολογικής 
Ανάπτυξης & Εργαστηριακών Δοκιμών, Πιστοποίησης και Ποιότητας) για την πιστοποίηση 
κινεζικών προϊόντων που εισάγονται μέσω του λιμένος Πειραιώς και προορίζονται για αγορές 
χωρών μελών της ΕΕ.  

Η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. (δραστηριοποιούμενη στο εξωτερικό με την ονομασία MIRTEC S.A.) 
λειτουργεί υπό την επίβλεψη της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
καθώς το Ελληνικό Δημόσιο συμμετέχει με 60% στο μετοχικό κεφάλαιό της, αποτελεί το 
αποτέλεσμα συγχώνευσης τριών φορέων (ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. , ΕΚΕΠΥ Α.Ε., ΕΤΑΚΕΙ Α.Ε.) που 
δραστηριοποιούντο στο χώρο της πιστοποίησης υλικών, ενώ ήδη πραγματοποιεί και τις 
εργαστηριακές δοκιμές που ο Ελληνικός Οργανισμός Πιστοποίησης (ΕΛΟΤ Α.Ε.) οφείλει να 
διεξάγει στα πλαίσια λειτουργίας του. Η συναφθείσα συμφωνία δημιουργεί εξαιρετικές 
δυνατότητες ανάδειξής της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. σε σημαντικό φορέα επιστημονικής και ερευνητικής 
δραστηριότητας με προσδοκώμενες υπεραξίες σε επιχειρηματικό επίπεδο και στον κλάδο της 
καινοτομίας και νέων τεχνολογιών.  

Η CQM από το 1991 που ιδρύθηκε μέσω των 24 θυγατρικών εταιρειών της και των 5 
εταιρειών αντιπροσώπευσής της στην Κίνα έχει αναδειχθεί στον δεύτερο μεγαλύτερο φορέα 
πιστοποίησης της χώρας, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα. Άλλωστε η εταιρεία έχει συνάψει 
συμφωνίες και συμμετέχει ενεργά στις εργασίες διαμόρφωσης προτύπων πιστοποίησης των 
κορυφαίων διεθνών Οργανισμών. Μέχρι το 2014 η εταιρεία είχε εκδώσει άνω των 140.000 
πιστοποιήσεων και παρείχε τεχνική υποστήριξη σε 60.000 κινεζικές επιχειρήσεις αναφορικά με 
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ζητήματα οργάνωσης της παραγωγής τους σύμφωνα με τα τρέχοντα διεθνή πρότυπα 
πιστοποίησης.  

Η εν λόγω συμφωνία αποτελεί σημαντική εξέλιξη λαμβανομένης υπόψη και της 
συμφωνίας ΟΛΠ/COSCO, για τη χρήση του λιμένος Πειραιώς, με την Ελλάδα να γίνεται βασική 
«πύλη» εισόδου κινεζικών προϊόντων προς την Ευρώπη καθώς και η πιστοποίησή τους θα γίνεται 
πλέον από την ελληνική εταιρεία ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.  

Παράλληλα η συμφωνία έχει αμφίδρομη ισχύ εφόσον η μεν CQM θα πιστοποιεί 
αντιστοίχως σε συνεργασία με την ΕΒΕΤΕΜ Α.Ε. προϊόντα από την Ε.Ε. με τελικό προορισμό 
την Λ.Δ. της Κίνας με πιστοποιήσεις  αντίστοιχες της ευρωπαϊκής CE (CCC) και πολλές άλλες 
αντίστοιχες.  

Η συμφωνία καθιστά την ΕΒΕΤΕΜ Α.Ε. αποκλειστικό φορέα παροχής των ευρωπαϊκών 
σημάτων πιστοποίησης στην Κίνα μέσω της CQM, θέση στην οποία αντικατέστησε άλλους 
ευρωπαϊκούς  φορείς όπως την TUV (Αυστρία), την TUV Nord και την Bureau Veritas. 
Η  ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. παράλληλα θα μπορεί να πιστοποιεί, κατ’αποκλειστικότητα, προϊόντα 
πελατών της CQM και σε χώρες εκτός της ΕΕ στις οποίες δραστηριοποιείται η τελευταία, όπως : 
Αυστραλία, Βραζιλία, Νότια Αφρική, Ινδία, Ινδονησία, Βιετνάμ κ.λ.π. 

Η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. εκτιμάται ότι μονάχα από τη συμφωνία αυτή θα διπλασιάσει τον τζίρο 
της, ενώ οι παράλληλες συνέργειες που θα δημιουργηθούν επίσης θα της καταστήσουν 
περαιτέρω ικανή να αυξήσει την ήδη κερδοφόρα θέση της.  

Η δυνατότητα μια ελληνική εταιρεία να αναδεχτεί αυτόν τον κομβικό για το εμπόριο με 
την Κίνα ρόλο, είναι αυτονόητη και είναι σκόπιμο να υπάρξει περαιτέρω προσπάθεια εκ μέρους 
των ελληνικών επιχειρήσεων που επιθυμούν να προσεγγίσουν την αγορά της Κίνας να αρυσθούν 
και αυτής της δυνατότητας. Η CQM συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες κινεζικές εταιρείες 
πιστοποιήσεων με πολύ μεγάλο δίκτυο πελατών σε όλο τον κόσμο και βέβαια στην Κίνα.  Στα 
πλαίσια αυτά η εναρμόνιση και απλοποίηση των διαδικασιών χορήγησης πιστοποιητικών στον 
τόπο παραγωγής θα διευκολύνει τις εκατέρωθεν εξαγωγές.  Η εξασφάλιση ελληνικών σημάτων 
ποιότητας σε προϊόντα που ξεχωρίζουν, όπως τα παραδοσιακά και τα βιολογικά δίνει υπεραξία 
και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 

 

 

 Ο Προϊστάμενος  
  
 
 Εμμανουήλ Στάντζος 
    Γενικός Σύμβουλος ΟΕΥ Β΄ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


