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Συνδιοργάνωση εκδήλωσης ΤΕΕ‐ΕΣΥΠ
7 Νοεμβρίου 2016, ώρα 17:00 – 21:00
Αμφιθέατρο ΤΕΕ, Νίκης 4 Σύνταγμα ‐ Αθήνα

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ)
διοργανώνουν εκδήλωση για την «Ορθή νομοθέτηση με αναφορά σε πρότυπα», στις 7 Νοεμβρίου 2016
και ώρα 17:00‐21:00, στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ, Νίκης 4 στο Σύνταγμα, Αθήνα.
Η εκδήλωση αποσκοπεί στην παρουσίαση ορθών πρακτικών και ενδεχόμενων συνεπειών από τη μη
εναρμόνιση ή τη μη τήρηση των κανόνων ορθής νομοθέτησης και μη αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών
Προτύπων στην Τεχνική Νομοθεσία. Γενικότερα, στην ανάδειξη των δυνατοτήτων και ωφελημάτων
αξιοποίησης στις εθνικές νομοθετικές δράσεις και πολιτικές, των κοινών ευρωπαϊκών προτύπων και
γενικώς των προτύπων, ελληνικών ή διεθνών.
Οι προσκεκλημένοι εισηγητές από τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης, τη Γενική Γραμματεία
Βιομηχανίας, τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Καταναλωτή και την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Συμβάσεων, από την Ελληνική Ένωση Εργαστηρίων και από το ΕΣΥΠ και ΤΕΕ αναμένεται να παρουσιάσουν
τις εξελίξεις και τις ανάγκες προσαρμογής για την άρση των κανονιστικών εμποδίων στις κατασκευές, στη
μεταποίηση και το εμπόριο και την καθιέρωση ορθής νομοθέτησης αξιοποιώντας αναγνωρισμένα
πρότυπα που εκπονούνται στη βάση της συναίνεσης των ενδιαφερομένων μερών.
Στην Ελλάδα, η αξιοποίηση της τυποποίησης και προτύπων στο νομοθετικό και ελεγκτικό έργο
επιβάλλεται από την υποχρέωση εναρμόνισης του εθνικού κανονιστικού πλαισίου με το ευρωπαϊκό,
ενωσιακό δίκαιο σε τομείς της παραγωγής και της οικονομίας που καλύπτονται από ευρωπαϊκές οδηγίες,
κανονισμούς, συστάσεις και εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα.
Η αξιοποίηση κοινώς αποδεκτών προτύπων και προδιαγραφών στην τεχνική νομοθέτηση για τα έργα, τα
προϊόντα και τις υπηρεσίες,
αποσκοπεί στην άρση δυνητικών κανονιστικών εμποδίων και στη διασφάλιση ευνοϊκού επιχειρηματικού
περιβάλλοντος για τον υγιή ανταγωνισμό, την ανάπτυξη και την ευημερία και
μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στη διασφάλιση της αποδοχής των ενδιαφερομένων μερών, στη
διαφάνεια και στην απλούστευση της νομοθεσίας, στην πιο αποτελεσματική και αποδοτική επίτευξη των
στόχων των δημοσίων πολιτικών και στην προαγωγή καινοτόμων προσεγγίσεων.
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