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Αγαπητέ κύριε Καθηγητά,
Η Πιστοποίηση της ποιότητας, την οποία απονέμει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και
Τοξικομανίας (EMCDDA) στα Εθνικά Κέντρα του δικτύου REITOX, αποτελεί μια διαδικασία που αφορά την επίσημη
αναγνώριση της επάρκειας ενός Εθνικού Κέντρου REITOX να διεκπεραιώσει συγκεκριμένο έργο με αξιοπιστία και
πιστότητα. Η Πιστοποίηση επιβεβαιώνει ότι το Εθνικό Κέντρο πληροί τις ελάχιστες προδιαγραφές για την ολοκλήρωση
του έργου, όπως αυτό αναφέρεται στο Άρθρο 5 του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Ευρωπαϊκό Κέντρο.
Ο στόχος της Πιστοποίησης είναι η αύξηση της νομιμότητας κάθε Εθνικού Κέντρου σε εθνικό επίπεδο, καταδεικνύοντας
πόσο καλά συνεισφέρει στο συνολικό έργο του Ευρωπαϊκού Κέντρου, δηλαδή στην αποτύπωση συνεπών,
εναρμονισμένων και τυποποιημένων πληροφοριών για το φαινόμενο των ναρκωτικών στην Ευρώπη. Επιπλέον, η
Πιστοποίηση στοχεύει στην αύξηση του βαθμού της εμπιστοσύνης σε ευρωπαϊκό επίπεδο ότι τα Εθνικά Κέντρα
εκπληρώνουν την αποστολή τους ως συνδετικοί κρίκοι των κρατών-μελών με το Ευρωπαϊκό Κέντρο.
Την περασμένη εβδομάδα το Ευρωπαϊκό Κέντρο έφθασε στο τελευταίο στάδιο της διαδικασίας της Πιστοποίησης,
υιοθετώντας την αντίστοιχη εταιρική εικόνα. Βρίσκεται, επομένως σε θέση να εκδίδει πιστοποιητικά στα Εθνικά Κέντρα
που έχουν πιστοποιηθεί.
Έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία όλα τα στάδια της Πιστοποίησης και έχοντας φθάσει στο επίπεδο «ισχυρής
ικανότητας», με μεγάλη χαρά σας αποστέλλω το πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι το Εθνικό Κέντρο της Ελλάδας, το
ΕΚΤΕΠΝ, που βρίσκεται στο Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής, είναι πλέον «Πιστοποιημένο από
το Ευρωπαϊκό Κέντρο».
Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη στήριξη που παρέχεται στο ΕΚΤΕΠΝ και να συγχαρώ την
επιστημονικά υπεύθυνη κυρία Μανίνα Τερζίδου, καθώς επίσης και όλο το προσωπικό του ΕΚΤΕΠΝ για την αφοσίωση
και την ισχυρή τους συνεισφορά στο δίκτυο REITOX, αλλά και στην αποτελεσματικότητα του συστήματος
πληροφόρησης για τα ναρκωτικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η Πιστοποίηση ισχύει για πέντε (5) χρόνια, εκτός εάν υπάρξει μια θεσμική αλλαγή, όπου η Πιστοποίηση ανακαλείται
και ξεκινά νέα διαδικασία πιστοποίησης.
Με εκτίμηση,
Gonçalo Felgueiras e Sousa
Επικεφαλής του τμήματος REITOX και εξωτερικών συνεργατών

