
 

 
 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Συνδιοργάνωση εκδήλωσης ΤΕΕ-ΕΣΥΠ 

«Ορθή νομοθέτηση με αναφορά σε πρότυπα» 

7 Νοεμβρίου 2016, ώρα 16:30 – 21:00 

Αμφιθέατρο ΤΕΕ, 1ος όροφος, Νίκης 4, Σύνταγμα – Αθήνα 

Σκοπός 

Η παρούσα ενημερωτική εκδήλωση αποσκοπεί   

α) στην παρουσίαση της ορθής πρακτικής αξιοποίησης των Ευρωπαϊκών Προτύπων στην Τεχνική 
Νομοθεσία, 

β) στην επισήμανση των προβλημάτων μη εναρμόνισης και μη τήρησης των κανόνων ορθής 
νομοθέτησης, και  

γ) στη διαμόρφωση προτάσεων πρόληψης των προβλημάτων μη εναρμόνισης του εθνικού κανονιστικού 
πλαισίου με το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο.  

Τα πρότυπα είναι έγγραφα προαιρετικής εφαρμογής, τα οποία εκπονούνται στη βάση της συναίνεσης των 
ενδιαφερομένων μερών με επισπεύδοντες τους οργανισμούς τυποποίησης. Η αξιοποίηση των προτύπων 
στη τεχνική νομοθέτηση, στην υλοποίηση δημοσίων πολιτικών και στον έλεγχο εφαρμογής  νομοθεσίας 
και πολιτικών αποτελεί καθιερωμένη, ορθή πρακτική σε ευρωπαϊκό1,2 και διεθνές επίπεδο3. 

Η αναγκαία εναρμόνιση του εθνικού κανονιστικού πλαισίου με το ευρωπαϊκό/ενωσιακό δίκαιο στους 
τομείς εκείνους της παραγωγής και της οικονομίας που καλύπτονται από ευρωπαϊκές οδηγίες, 
κανονισμούς, συστάσεις και εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα επιβάλλει την αξιοποίηση της 
τυποποίησης και των προτύπων τόσο στο νομοθετικό/κανονιστικό όσο και στο ελεγκτικό έργο της 
Δημόσιας Διοίκησης.  

Η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών προτύπων στην τεχνική νομοθέτηση και τις δημόσιες συμβάσεις έργων, 
προμηθειών και υπηρεσιών αποσκοπεί στη διαφάνεια, στην απλούστευση της τεχνικής νομοθεσίας, στην 
αποτελεσματική και  αποδοτική επίτευξη των στόχων των δημοσίων πολιτικών και στη διαμόρφωση 
ευνοϊκού επιχειρηματικού 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) και Οδηγία 2015/1535/ΕΕ 

3 Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ), Συμφωνία για την άρση κανονιστικών εμποδίων στο εμπόριο (TBT) 
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Πρόγραμμα Εκδήλωσης  
 

16:30 –17:00 Προσέλευση – Εγγραφές 

17:00 –17:30 Γιώργος Στασινός, Πρόεδρος Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας 

Χρήστος Σινάνης – Αγκαζίρ, Πρόεδρος  Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας 

 Ενότητα Α: «Ανάγκες και ορθή πρακτική» 

17:30 –17:45 Νομοθεσία και πρότυπα. Οδηγός CEN-CENELEC για την Ορθή Νομοθέτηση 
αξιοποιώντας πρότυπα 

Δρ. Φραγκούλης Κρόκος, Δ/ντής Τυποποίησης ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ 

17:45 –18:00 Διαπίστευση και Πιστοποίηση,  Έλεγχος αγοράς και Αδειοδότηση - Εφαρμογή των 
εναρμονισμένων προτύπων  

Γεώργιος Καλλέργης, Συντονιστής Διεύθυνσης Διαπίστευσης Πιστοποίησης και 
Ελέγχου, ΕΣΥΠ/ΕΣΥΔ 

18:00 –18:15 Οδηγία 2015/1535/ΕΕ (98/34/ΕΕ) για την υποχρέωση πληροφόρησης κατά τη 
θέσπιση τεχνικών κανόνων  

Άρης Περουλάκης, Αναπληρωτής Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής στην Ελλάδα 

18:15 –18:30 Ευρωπαϊκή Τυποποίηση και Νομοθεσία: τάσεις, απαιτήσεις και εξελίξεις     

Δρ. Αικατερίνη Πουστουρλή, Μέλος της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής 
Υποδομών  Ποιότητας ΤΕΕ 

18:30 –18:45 Εναρμόνιση του εθνικού δικαίου με πράξεις της ΕΕ τεχνικού χαρακτήρα – 
Νομοτεχνικές παράμετροι  

Μαριάννα Κωστούλα, Γραφείο Συντονισμού Θεσμικών, Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Θεμάτων ΓΓ Κυβέρνησης 

18:45 –19:15 Διάλειμμα 

 Ενότητα Β: «Εμπειρίες από την εφαρμογή» 

19:15 –19:30 Εξελίξεις στο ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο και παραβάσεις μη κοινοποίησης 
εθνικών τεχνικών κανόνων  

Νανά Δαφνίου, Νομικός Σύμβουλος Α`, Ειδική Νομική Υπηρεσία, Τμήμα 
Θεμάτων Δικαίου Ευρωπαϊκής Ένωσης, Υπουργείο Εξωτερικών 

19:30 –19:45 Εναρμόνιση εθνικού κανονιστικού πλαισίου και παραβάσεις δικαίου της ΕΕ στον 
τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων Τεχνικών Έργων 

Δήμος Τουλιάτος, Πολιτικός Μηχανικός, Εμπειρογνώμονας 

19:45 –20:00 Εκπόνηση τεχνικών προδιαγραφών, αξιολόγηση της συμμόρφωσης και έλεγχος 
αγοράς – Εμπειρίες από την εφαρμογή 

Περικλής Αγάθωνος, Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Εργαστηρίων   

20:00 –21:00 Ανοικτή συζήτηση:  

«Εναρμόνιση εθνικού κανονιστικού πλαισίου και πρότυπα» 

Συντονιστής: Νικόλαος Μαλακάτας, Διευθυντής ΚΕΔΕ/ΓΔΤΥ 

Αθηνά Σκάρλα, ΓΓ Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος 

Μίνα Καλογρίδου,   Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων 

Αναστασία Ζαχαροπούλου, ΓΓ Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή 
 


