Συνδιοργάνωςθ εκδιλωςθσ ΤΕΕ-ΕΣΥΠ
«Ορκι νομοκζτθςθ με αναφορά ςε πρότυπα»
7 Νοεμβρίου 2016, ϊρα 16:30 – 21:00
Αμφιθζατρο ΤΕΕ, 1οσ όροφοσ, Νίκησ 4, Σφνταγμα – Αθήνα
Σκοπόσ
Η παροφςα ενημερωτική εκδήλωςη αποςκοπεί
α) ςτην παρουςίαςη τησ ορθήσ πρακτικήσ αξιοποίηςησ των Ευρωπαϊκϊν Προτφπων ςτην Τεχνική
Νομοθεςία,
β) ςτην επιςήμανςη των προβλημάτων μη εναρμόνιςησ και μη τήρηςησ των κανόνων ορθήσ
νομοθζτηςησ, και
γ) ςτη διαμόρφωςη προτάςεων πρόληψησ των προβλημάτων μη εναρμόνιςησ του εθνικοφ κανονιςτικοφ
πλαιςίου με το ευρωπαϊκό κανονιςτικό πλαίςιο.
Τα πρότυπα είναι ζγγραφα προαιρετικήσ εφαρμογήσ, τα οποία εκπονοφνται ςτη βάςη τησ ςυναίνεςησ των
ενδιαφερομζνων μερϊν με επιςπεφδοντεσ τουσ οργανιςμοφσ τυποποίηςησ. Η αξιοποίηςη των προτφπων
ςτη τεχνική νομοθζτηςη, ςτην υλοποίηςη δημοςίων πολιτικϊν και ςτον ζλεγχο εφαρμογήσ νομοθεςίασ
και πολιτικϊν αποτελεί καθιερωμζνη, ορθή πρακτική ςε ευρωπαϊκό1,2 και διεθνζσ επίπεδο3.
Η αναγκαία εναρμόνιςη του εθνικοφ κανονιςτικοφ πλαιςίου με το ευρωπαϊκό/ενωςιακό δίκαιο ςτουσ
τομείσ εκείνουσ τησ παραγωγήσ και τησ οικονομίασ που καλφπτονται από ευρωπαϊκζσ οδηγίεσ,
κανονιςμοφσ, ςυςτάςεισ και εναρμονιςμζνα ευρωπαϊκά πρότυπα επιβάλλει την αξιοποίηςη τησ
τυποποίηςησ και των προτφπων τόςο ςτο νομοθετικό/κανονιςτικό όςο και ςτο ελεγκτικό ζργο τησ
Δημόςιασ Διοίκηςησ.
Η αξιοποίηςη των ευρωπαϊκϊν προτφπων ςτην τεχνική νομοθζτηςη και τισ δημόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων,
προμηθειϊν και υπηρεςιϊν αποςκοπεί ςτη διαφάνεια, ςτην απλοφςτευςη τησ τεχνικήσ νομοθεςίασ, ςτην
αποτελεςματική και αποδοτική επίτευξη των ςτόχων των δημοςίων πολιτικϊν και ςτη διαμόρφωςη
ευνοϊκοφ επιχειρηματικοφ περιβάλλοντοσ για τον υγιή ανταγωνιςμό, την ανάπτυξη και την ευημερία.

1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 ςχετικά με την ευρωπαϊκή τυποποίηςη
2 Οδηγία 98/34/ΕΚ, Π.Δ. 39/2001 (ΦΕΚ 28/Α/20.2.2001)
3 Παγκόςμιοσ Οργανιςμόσ Εμπορίου (ΠΟΕ), Συμφωνία για την άρςη κανονιςτικϊν εμποδίων ςτο εμπόριο (TBT)

Πρόγραμμα Εκδιλωςθσ
16:30 –17:00

Προςζλευςη – Εγγραφζσ

17:00 –17:30

Χαιρετιςμοί

Ενότθτα Α: «Ανάγκεσ και ορκι πρακτικι»
17:30 –17:45

Νομοθεςία και πρότυπα. Οδηγόσ CEN-CENELEC για την Ορθή Νομοθζτηςη
αξιοποιϊντασ πρότυπα
Δρ. Φραγκοφλθσ Κρόκοσ, Δ/ντήσ Τυποποίηςησ ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ

17:45 –18:00

Διαπίςτευςη και Πιςτοποίηςη, Ζλεγχοσ αγοράσ και Αδειοδότηςη - Εφαρμογή
των εναρμονιςμζνων προτφπων
Γεώργιοσ Καλλζργθσ, Συντονιςτήσ Διεφθυνςησ Διαπίςτευςησ Πιςτοποίηςησ
και Ελζγχου, ΕΣΥΠ/ΕΣΥΔ

18:00 –18:15

Οδηγία 2015/1535/ΕΕ (98/34/ΕΕ) για την υποχρζωςη πληροφόρηςησ κατά τη
θζςπιςη τεχνικϊν κανόνων
Εκπρόςωποσ DG Enterprise*

18:15 –18:30

Ευρωπαϊκή Τυποποίηςη και Νομοθεςία: τάςεισ, απαιτήςεισ και εξελίξεισ
Δρ. Αικατερίνθ Πουςτουρλι, Μζλοσ τησ Ειδικήσ Επιςτημονικήσ Επιτροπήσ
Υποδομϊν Ποιότητασ ΤΕΕ

18:30 –18:45

Εναρμόνιςη του εθνικοφ δικαίου με πράξεισ τησ ΕΕ τεχνικοφ χαρακτήρα –
Νομοτεχνικζσ παράμετροι
Μαριάννα Κωςτοφλα, Γραφείο Συντονιςμοφ Θεςμικϊν, Διεθνϊν και
Ευρωπαϊκϊν Θεμάτων ΓΓ Κυβζρνηςησ

18:45 –19:15

Διάλειμμα
Ενότθτα Β: «Εμπειρίεσ από τθν εφαρμογι»

19:15 –19:30

Εξελίξεισ ςτο ευρωπαϊκό κανονιςτικό πλαίςιο και παραβάςεισ μη
κοινοποίηςησ εθνικϊν τεχνικϊν κανόνων
Νανά Δαφνίου, Νομικόσ Σφμβουλοσ Α`, Ειδική Νομική Υπηρεςία, Τμήμα
Θεμάτων Δικαίου Ευρωπαϊκήσ Ζνωςησ, Υπουργείο Εξωτερικϊν

19:30 –19:45

Εναρμόνιςη εθνικοφ κανονιςτικοφ πλαιςίου και παραβάςεισ δικαίου τησ ΕΕ
ςτον τομζα των Δημοςίων Συμβάςεων Τεχνικϊν Ζργων
Διμοσ Τουλιάτοσ, Εμπειρογνϊμονασ

19:45 –20:00

Εκπόνηςη τεχνικϊν προδιαγραφϊν, αξιολόγηςη τησ ςυμμόρφωςησ και
ζλεγχοσ αγοράσ – Εμπειρίεσ από την εφαρμογή
Περικλισ Αγάκωνοσ, Πρόεδροσ τησ Ελληνικήσ Ζνωςησ Εργαςτηρίων

20:00 –21:00

Ανοικτι ςυηιτθςθ:
«Εναρμόνιςθ εκνικοφ κανονιςτικοφ πλαιςίου και πρότυπα»
Συμμετζχουν εκπρόςωποι κανονιςτικϊν και ελεγκτικϊν φορζων τησ
Δημόςιασ Διοίκηςησ

*υπό επιβεβαίωςη
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