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Παγκόσμια Ημέρα Διαπίστευσης 

9 Ιουνίου 2021 

 

Διαπίστευση: 

Υποστηρίζει την εφαρμογή των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης 

 

 

Ικανοποιώντας τις ανάγκες των ανθρώπων 

 

       

Στο πλαίσιο των Συμφωνιών Αμοιβαίας 

Αναγνώρισης ILAC και IAF, η διαπίστευση 

δημιουργεί ανταγωνιστικές εγχώριες αγορές 

και διευκολύνει το εμπόριο μέσω της άρσης 

των τεχνικών εμποδίων τόσο για τους 

εισαγωγείς όσο και για τους εξαγωγείς. Αυτό 

συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη και στη 

βελτίωση της υγείας και της κοινωνικής και 

οικονομικής ευμάρειας. 

Η Ελλάδα συμμετέχοντας ενεργά στις 

παραπάνω Συμφωνίες συμβάλει και αυτή 
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στην άρση εμποδίων στο εμπόριο με σκοπό την διακίνηση ασφαλών και ποιοτικών προϊόντων 

μέσω της Διαπίστευσης .  

 Οι υπηρεσίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης  διαδικασίες πιστοποίησης  της ασφάλειας 

τροφίμων, οι δοκιμές σε τρόφιμα, οι επιθεωρήσεις σε εγκαταστάσεις  παραγωγής τροφίμων, 

διασφαλίζουν ότι τα τρόφιμα είναι κατάλληλα και ασφαλή για κατανάλωση. Οι διαπιστευμένες 

διαδικασίες συμβάλλουν τελικά στην επίτευξη βιώσιμης γεωργίας  με συνέπεια την παραγωγή 

ασφαλών και ποιοτικών τροφίμων, η οποία με τη σειρά της συμβάλλει στην εξάλειψη της πείνας 

και στην εξασφάλιση επαρκούς σίτισης και καθαρού νερού για όλους τους ανθρώπους. Η χρήση 

διαπιστευμένων υπηρεσιών αξιολόγησης συμμόρφωσης βοηθά σε σημαντικό βαθμό στην 

αποτροπή της εισόδου στην αγορά μη ασφαλών, ανθυγιεινών ή επιβλαβών για το περιβάλλον 

προϊόντων.  

Η συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για αποτελεσματικά συστήματα υγειονομικής περίθαλψης 

υποστηρίζεται από τις υπηρεσίες διαπιστευμένων ιατρικών εργαστηρίων και πιστοποιημένων 

ιδρυμάτων υγείας με βάση διεθνή και Ευρωπαϊκά πρότυπα. 

Επιπλέον, η διαπιστευμένη πιστοποίηση διασφαλίζει αξιόπιστες αλυσίδες εφοδιασμού φαρμάκων 

και ιατρικών συσκευών.  

Η αύξηση του πληθυσμού, του προσδόκιμου ζωής, η αύξηση του διεθνούς εμπορίου και των 

ταξιδίων, καθώς και οι καινοτομίες στη σύγχρονη ιατρική δημιουργούν μια αυξανόμενη και συνεχή 

ανάγκη για διαπίστευση και διαπιστευμένες υπηρεσίες.  

Η εκπαίδευση είναι ουσιαστικό συστατικό της συνεχούς βελτίωσης της τεχνικής ικανότητας των 

ανθρώπινων πόρων. Με τη βελτίωση των δεξιοτήτων τους, της υγείας, της γνώσης και της 

ανθεκτικότητας, οι άνθρωποι μπορούν να είναι πιο ευέλικτοι και καινοτόμοι.  

Η διαπιστευμένη πιστοποίηση προσώπων και συστημάτων διαχείρισης εκπαιδευτικών 

οργανισμών αποτελούν παραδείγματα διαπιστευμένων υπηρεσιών αξιολόγησης συμμόρφωσης 

που συμβάλλουν στη βελτίωση της παροχής και της ποιότητας της εκπαίδευσης. 

 Η ισότητα των φύλων είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Χρησιμοποιώντας πρότυπα με 

ευαισθησία στο φύλο που ευνοούν την τεχνική επάρκεια, η αξιολόγηση συμμόρφωσης έχει θετικό 

αντίκτυπο στην ισότητα των φύλων και στην οικονομική χειραφέτηση των γυναικών. Με την 

προώθηση ίσων ευκαιριών, οι γυναίκες και οι άνδρες μπορούν να συνεισφέρουν με ίσους όρους 

οικονομικά, πολιτικά, κοινωνικά, πολιτιστικά στη λήψη αποφάσεων και στην ηγεσία. 

 

Η έννοια της Βιώσιμης Ανάπτυξης 

Τον Σεπτέμβριο του 2015, 193 κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών έλαβαν μια ιστορική απόφαση με 

την οποία δεσμεύτηκαν για την ατζέντα του 2030 για την Βιώσιμη Ανάπτυξη. Συμπεριλαμβάνει 17 

γενικούς στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και 169 επιμέρους. Όλες οι χώρες, αναπτυγμένες και 

αναπτυσσόμενες, έχουν από κοινού την ευθύνη για την επίτευξη των στόχων βιώσιμης 

ανάπτυξης, οι οποίοι συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας διαδικασίας σύγκλισης, τόσο μεταξύ 

των κρατών μελών και στο εσωτερικό κάθε κοινωνίας όσο και με τον υπόλοιπο κόσμο. 

Η Βιώσιμη Ανάπτυξη δεν αναφέρεται μόνο στην προστασία του περιβάλλοντος, αλλά 

περιλαμβάνει και οικονομικές και κοινωνικές πτυχές.  
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Η βιωσιμότητα σχετίζεται με μια δυναμική, ισορροπημένη και προσαρμοστική εξελικτική διαδικασία, 

δηλ. μια διαδικασία στην οποία εξασφαλίζεται μια ισορροπημένη χρήση και διαχείριση της 

φυσικής περιβαλλοντικής βάσης της οικονομικής ανάπτυξης. Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί μία 

συνεχή πορεία αλλαγής και προσαρμογής, και όχι μία στατική κατάσταση, με στόχο την 

ικανοποίηση των αναγκών του παρόντος, χωρίς όμως να μειώνεται η δυνατότητα των 

μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν και τις δικές τους ανάγκες, μέσα από την ισόρροπη και 

ισότιμη επιδίωξη των τριών πυλώνων της Βιώσιμης Ανάπτυξης, της οικονομικής ανάπτυξης, της 

περιβαλλοντικής προστασίας και της κοινωνικής συνοχής. 

Οι τρεις πυλώνες της βιωσιμότητας,  Περιβάλλον, Οικονομία, Κοινωνία δεν είναι παράλληλοι όπως 

οι πυλώνες μιας γέφυρας, υπάρχει ιεραρχία. Το περιβάλλον είναι σύστημα ιεραρχικά ανώτερο και 

εξασκεί μακροπρόθεσμα έλεγχο στα ανθρώπινα συστήματα της οικονομίας και της κοινωνίας.  

Επιπλέον, τα περιβαλλοντικά και τα ανθρώπινα συστήματα δεν είναι στατικά, αλλά μεταβάλλονται 

και εξελίσσονται συνεχώς. Τα πρώτα εξελίσσονται αργά τα δεύτερα γρήγορα. 

Ένα περιβαλλοντικά βιώσιμο σύστημα πρέπει να διατηρήσει μια σταθερή βάση πόρων, 

αποφεύγοντας την υπερεκμετάλλευση των συστημάτων ανανεώσιμων πόρων ή τις λειτουργίες 

απορροής του περιβάλλοντος και την εξάντληση των μη ανανεώσιμων πόρων. Η αρχή της 

περιβαλλοντικής ακεραιότητας διασφαλίζει ότι οι ανθρώπινες δραστηριότητες δε θα διαβρώσουν 

τους χερσαίους, αέριους και υδάτινους πόρους της γης. Η αύξηση του πληθυσμού, σε 

συνδυασμό με την περιβαλλοντική κατανάλωση, την κλιμάκωση της ρύπανσης και την εξάντληση 

των φυσικών πόρων, απειλεί την περιβαλλοντική ακεραιότητα . Οι ανθρώπινες δραστηριότητες 

μπορούν να έχουν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον, 

συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της μειωμένης βιοποικιλότητας, της εξάντλησης του 

όζοντος, της συσσώρευσης αερίων του θερμοκηπίου, της διαχείρισης αποβλήτων, της 

αποψίλωσης και των τοξικών διαρροών . Εάν το φυσικό περιβάλλον υποβαθμιστεί, τότε θα 

διακυβευτούν οι βασικοί και απαραίτητοι πόροι για την ανθρώπινη ζωή, όπως ο αέρας, το νερό 

και τα τρόφιμα.  

Ένα κοινωνικά βιώσιμο σύστημα πρέπει να επιτύχει ισότητα συμμετοχής, επαρκή παροχή 

κοινωνικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της υγείας και της εκπαίδευσης, ισότητα των 

φύλων, πολιτική ευθύνη και συμμετοχή. Η αρχή της κοινωνικής ισότητας διασφαλίζει ότι όλα τα 

μέλη της κοινωνίας έχουν ισότιμη πρόσβαση σε πόρους και ευκαιρίες. Οι ανθρώπινες ανάγκες 

δεν περιλαμβάνουν μόνο βασικές ανάγκες όπως τρόφιμα, ρούχα και στέγη, αλλά περιλαμβάνουν 

επίσης μια καλή ποιότητα ζωής, όπως η υγειονομική περίθαλψη, η εκπαίδευση και η πολιτική 

ελευθερία.  

Η κοινωνική βιωσιμότητα βασίζεται σε δύο βασικές έννοιες: την κοινωνική ισότητα και τη 

βιωσιμότητα της κοινότητας. Η κοινωνική ισότητα σημαίνει ίση κατανομή των υπηρεσιών, των 

εγκαταστάσεων και των πόρων σε μια δεδομένη περιοχή, προκειμένου να εξασφαλιστεί η 

πρόσβαση όλων των κατοίκων σε αυτές τις εγκαταστάσεις, ανεξάρτητα από τον αριθμό των 

ευκαιριών απασχόλησης, το επίπεδο εκπαίδευσης, την πρόσβαση στη μεταφορά, την ποιότητα 

της υγείας στέγαση εντός της γειτονιάς. Από την άλλη πλευρά, η βιωσιμότητα της κοινότητας 

σχετίζεται με την ικανότητα της κοινωνίας να διατηρηθεί, η οποία περιλαμβάνει την κοινωνική 

αλληλεπίδραση μεταξύ των κατοίκων, το επίπεδο εμπιστοσύνης σε όλη την κοινότητα και την 

ικανότητα των κατοίκων να συγκεντρώνουν, να συζητούν και να λαμβάνουν αποφάσεις με τις 

τοπικές αρχές. Αναφέρεται επίσης στη σταθερότητα της κοινότητας, η οποία προάγει την 

υπερηφάνεια, την ασφάλεια και την αίσθηση του τόπου στους κατοίκους 
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Η αρχή της οικονομικής ευημερίας προωθεί μια λογική της ποιότητας ζωής, μέσω της 

παραγωγικής ικανότητας των οργανώσεων και των ατόμων στην κοινωνία . Ένα οικονομικά 

βιώσιμο σύστημα πρέπει να είναι σε θέση να παράγει προϊόντα και υπηρεσίες σε συνεχή βάση, να 

διατηρεί διαχειρίσιμα επίπεδα κυβερνητικών και εξωτερικών οφελών και να αποφεύγει τις ακραίες 

τομεακές ανισορροπίες που βλάπτουν τη γεωργική ή βιομηχανική παραγωγή. Η οικονομική 

ευημερία περιλαμβάνει τη δημιουργία και τη διανομή αγαθών και υπηρεσιών που θα συμβάλλουν 

στην αύξηση του βιοτικού επιπέδου σε όλο τον κόσμο. Oι ανοιχτές, ανταγωνιστικές, διεθνείς 

αγορές που ενθαρρύνουν την καινοτομία, την αποτελεσματικότητα και τη δημιουργία πλούτου 

αποτελούν θεμελιώδεις πτυχές της αειφόρου ανάπτυξης και η οικονομική ευημερία συνδέεται 

εγγενώς με τις αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης και της περιβαλλοντικής ακεραιότητας. 

 

Χτίζοντας Ευημερία 

 

 

Στο πλαίσιο των Συμφωνιών Αμοιβαίας 

Αναγνώρισης των IAF και ILAC, η διαπίστευση και 

οι διαπιστευμένες δραστηριότητες αξιολόγησης 

συμμόρφωσης στηρίζουν την οικονομική 

ανάπτυξη, επιτρέπουν τη βιώσιμη, χωρίς 

αποκλεισμούς, βιομηχανοποίηση και προωθούν 

την παραγωγική απασχόληση και την αξιοπρεπή 

εργασία για όλους. Ως εκ τούτου, η διαπίστευση 
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αποτελεί ένα βασικό εργαλείο για την ανάπτυξη της ευημερίας.  

Οι Συμφωνίες Αμοιβαίας Αναγνώρισης των ILAC και IAF στοχεύουν στη διευκόλυνση του διεθνούς 

εμπορίου, το οποίο αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο της πορείας μιας χώρας προς την ευημερία. Σε 

αυτό το πλαίσιο, οι διαπιστευμένες  υπηρεσίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης καλύπτουν ένα 

πλήθος υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των αξιολογήσεων του κύκλου ζωής των προϊόντων 

που βασίζονται σε αντικειμενικά και διεθνώς αναγνωρισμένα κριτήρια, ελέγχους και πιστοποιήσεις 

του σχεδιασμού και της λειτουργίας τεχνολογιών και υπηρεσιών φιλικών προς το περιβάλλον, 

καθώς και  την επιθεώρηση των συστημάτων διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειας.  

Η επίλυση του ενεργειακού ζητήματος είναι ενδεχομένως η πιο δύσκολη πρόκληση για την 

ανθρωπότητα, μαζί με την κλιματική αλλαγή, όπου η διαπίστευση κάνει τη διαφορά. 

Διαπιστευμένες υπηρεσίες αξιολόγησης συμμόρφωσης όπως η πιστοποίηση συστημάτων 

διαχείρισης ενέργειας, ο έλεγχος ενεργειακών μονάδων και οι υπηρεσίες επικύρωσης και 

επαλήθευσης των αερίων του θερμοκηπίου στηρίζουν αποτελεσματικές πολιτικές και 

προγράμματα με τα οποία οι χώρες μπορούν να εφαρμόσουν την ενεργειακή μετάβαση που 

απαιτείται για την επίτευξη του Στόχου Βιώσιμης Ανάπτυξης 7.  

Η διαπίστευση προάγει την περιβαλλοντικά βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη χωρίς κοινωνικούς 

αποκλεισμούς ενισχύοντας τις υποδομές, τη βιομηχανία και την καινοτομία. Οι υπηρεσίες 

αξιολόγησης συμμόρφωσης μέσω διεθνώς αποδεκτών τεχνικών προτύπων υιοθετούν συνεχώς 

νέες τεχνολογίες και υποστηρίζουν την οικονομική και βιομηχανική ανάπτυξη, αναπτύσσουν την 

εμπορική ικανότητα των βιομηχανιών και διασφαλίζουν ότι όλες οι χώρες μπορούν να 

επωφεληθούν από το διεθνές εμπόριο και την τεχνολογική πρόοδο.  

Η διαθεσιμότητα των διαπιστευμένων υπηρεσιών υποστηρίζει το δομικό μετασχηματισμό και την 

οικονομική ανάπτυξη αυξάνοντας την ικανότητα της τοπικής βιομηχανίας να προσθέτει αξία, να 

διαφοροποιεί τις οικονομίες και να προάγει τις εξαγωγές, καθώς και να δημιουργεί ανάπτυξη 

θέσεων εργασίας και ανάπτυξη σε υπηρεσίες που σχετίζονται με τη βιομηχανία. Αυτό παρέχει 

περισσότερες ευκαιρίες σε γυναίκες και άνδρες, καθώς και σε όλες τις κοινωνικές ομάδες, 

δημιουργώντας ισχυρές υποδομές, προωθώντας τη βιώσιμη βιομηχανοποίηση και την 

καινοτομία.  

Οι διαπιστευμένες υπηρεσίες - όπως ο έλεγχος  βασικών βιομηχανικών προϊόντων και 

εγκαταστάσεων, η πιστοποίηση ανελκυστήρων, οι εργαστηριακές δοκιμές εδάφους και νερού - 

χρησιμοποιούνται από πολλές χώρες για την επιδίωξη αποτελεσματικής ανάπτυξης πόλεων και 

μητροπολιτικών περιοχών που θεωρούνται ισχυροί πόλοι οικονομικής ανάπτυξης. Οι 

διαπιστευμένες υπηρεσίες αξιολόγησης συμμόρφωσης υποστηρίζουν την αύξηση του βιοτικού 

επιπέδου, τη μείωση των παγκόσμιων εκπομπών άνθρακα και τη βελτίωση των ανεπαρκών 

υποδομών που προκαλούνται από την αυξανόμενη αστικοποίηση.  

H διαπίστευση και οι διαπιστευμένες υπηρεσίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης στις δοκιμές, στις 

διακριβώσεις, στις υπηρεσίες υγείας, στις βιοτράπεζες, στην παραγωγή υλικών αναφοράς στις 

υπηρεσίες πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, στην πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης, 

περιβαλλοντικής διαχείρισης, διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών, πρόληψης διαφθοράς, 

διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων, στον έλεγχο  στην πιστοποίηση προϊόντων κ.λπ. δημιουργούν 

ένα πλαίσιο διαφάνειας και προάγουν την κυκλοφορία δεδομένων, ιδεών, την ανάπτυξη στέρεων 

συστημάτων και διεργασιών διοίκησης και παραγωγής που βοηθούν επίσης τις αστικές περιοχές 

να επιδιώξουν και επιτύχουν την προσαρμογή τους προς την κατεύθυνση της βιωσιμότητας, 
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υιοθετώντας την εφαρμογή των δεικτών βιώσιμης ανάπτυξης που περιγράφουν τα πρότυπα ISO 

για τις βιώσιμες, έξυπνες και ανθεκτικές πόλεις (ISO 37120, ISO 37122, ISO 37123)- Στόχος 11. 

 

 

Προστατεύοντας το Περιβάλλον 

 

Ο αντίκτυπος της ανθρώπινης δραστηριότητας 

στον πλανήτη έχει φτάσει σε επικίνδυνα επίπεδα, 

απειλώντας τη βιωσιμότητα και τη διαχείριση των 

φυσικών πόρων και την προστασία της 

βιόσφαιρας. Οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης που 

έχουν τεθεί από τον ΟΗΕ στοχεύουν στην 

υιοθέτηση μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης 

για την οικονομική ανάπτυξη, στην οποία η 

περιβαλλοντική βιωσιμότητα αποτελεί βασική 

προτεραιότητα. Κάτω από την ομπρέλα των 

Συμφωνιών Αμοιβαίας Αναγνώρισης ILAC και 

IAF, η διαπίστευση και οι διαπιστευμένες 

υπηρεσίες αξιολόγησης συμμόρφωσης 

συμβάλλουν ουσιαστικά στην εφαρμογή 
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πολιτικών και δράσεων με στόχο την προστασία  του πλανήτη. Η φύση είναι ζωτικής σημασίας για 

την επιβίωσή μας: η φύση μας παρέχει οξυγόνο, ρυθμίζει τις καιρικές συνθήκες, αναπτύσσει τις 

καλλιέργειες μας και παράγει τα τρόφιμα. Αλλά βρίσκεται κάτω από αυξανόμενη πίεση.  

Τα συστήματα πιστοποίησης των δασών, τα συστήματα βιώσιμης διαχείρισης των χερσαίων 

οικοσυστημάτων νερού και άλλες διεθνείς συνθήκες, οι εθνικοί νόμοι, οι κανονισμοί και τα 

εθελοντικά σχήματα απαιτούν ορθή διαχείριση και αποφάσεις που λαμβάνονται 

χρησιμοποιώντας διαπιστευμένες δοκιμές, μετρήσεις, ελέγχους, αναφορές και υπηρεσίες 

επαλήθευσης.  

Ενώ έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στην αύξηση της πρόσβασης σε καθαρό πόσιμο νερό  

καθώς και σε συνθήκες υγιεινής, δισεκατομμύρια άνθρωποι - κυρίως στις αγροτικές περιοχές - 

εξακολουθούν να μην έχουν αυτές τις βασικές παροχές.  

Οι διαπιστευμένες δοκιμές νερού, η πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης νερού και άλλες 

υπηρεσίες αξιολόγησης συμμόρφωσης παρέχουν στις εθνικές και τοπικές ρυθμιστικές αρχές, 

στους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών διαχείρισης νερού και λυμάτων, στις 

βιομηχανίες, στα νοικοκυριά και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς τα τεχνικά μέσα για την 

αποτελεσματική διαχείριση των υδάτινων πόρων. Αυτό βοηθά στη βελτίωση της ποιότητας του 

νερού μειώνοντας τη ρύπανση, εξαλείφοντας την απώλεια τους και ελαχιστοποιώντας την 

απελευθέρωση επικίνδυνων χημικών και υλικών.  

Η παγκόσμια κατανάλωση και παραγωγή - κινητήρια δύναμη της παγκόσμιας οικονομίας - 

στηρίζεται στη χρήση του φυσικού περιβάλλοντος και πόρων με τρόπο που συνεχίζει να έχει 

καταστροφικές επιπτώσεις στον πλανήτη.  

Σύμφωνα με Διεθνείς Συμφωνίες, οι υποδομές ποιότητας, και ιδίως η διαπίστευση, βοηθά στην 

επίτευξη περιβαλλοντικά ορθής διαχείρισης των χημικών και αποβλήτων. Αυτό μειώνει σημαντικά 

την απελευθέρωσή τους στον αέρα, στο νερό και στο έδαφος ελαχιστοποιώντας τις αρνητικές 

επιπτώσεις τους στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Η εξάλειψη της κλιματικής αλλαγής 

εξαρτάται από τον μετασχηματισμό των οικονομικών δραστηριοτήτων ώστε να γίνουν «φιλικές 

προς το κλίμα», ή με «ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα».  

Η χρήση διαπιστευμένων δοκιμών, μετρήσεων και υπηρεσιών επικύρωσης και επαλήθευσης 

ενισχύει την παγκόσμια ανταπόκριση στην απειλή της κλιματικής αλλαγής διαδραματίζοντας 

κεντρικό ρόλο σε προγράμματα ενεργειακής απόδοσης, παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές και δημόσιες πολιτικές όπως η τιμολόγηση άνθρακα, η χρηματοδότηση έργων με χαμηλές 

εκπομπές άνθρακα, με την παροχή κινήτρων για την προώθηση λύσεων χαμηλών εκπομπών 

διοξειδίου του άνθρακα και σχημάτων μείωσης εκπομπών άνθρακα όπως το ICAO CORSIA. 

Ζούμε σε μια εποχή όπου υπάρχει συνεχής επιδείνωση των παράκτιων υδάτων λόγω της 

ρύπανσης και η μόλυνση των ωκεανών έχει αρνητικές επιπτώσεις στη λειτουργία των 

οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας. Αυτό επίσης επηρεάζει αρνητικά την αλιεία μικρής 

κλίμακας. Οι διαπιστευμένοι έλεγχοι, δοκιμές και η πιστοποίηση αποτέλεσαν ουσιαστικό μέρος των 

πολυάριθμων προαιρετικών Προτύπων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που δημοσιεύθηκαν τα 

τελευταία 20 χρόνια, μαζί με σχήματα και διεθνείς συμφωνίες. 


