ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ

ΕΚΘΕΣΙΣ

Έπί τοϋ σχεδίου Νομού «Περί συστάσεως καί λειτουργίας
Ελληνικού Οργανισμού Γυποποιήσεως (ΕΑ.Ο.Τ.)».
Προς την Βουλήν των Ελλήνων
1. Άπό μακροϋ . χρονου έχει καταστή ανάγκη εις τό
έμπόριον καί δή τό διεθνές, ή Τυποποίησις των —ρο'ίό.·των καί υπηρεσιών καί ως έκ τούτου, ή καθιέρωσις προ
τύπων καί προδιαγραφών ττερί αυτών.
Αί πλεΐσται των προηγμένων χωρών έχουν καθιερώσει
εθνικά —ρότυττα καί προδιχγραφάς διά τα προϊόντα των,
έχουσιν ιδρύσει δέ οργανισμούς ασχολούμενους μέ την Τυποποίησιν. Πλέον αυτών ύφισταται άπό πολλών χρόνων καί
διεθνής οργανισμός Τυττοττοιήσεως (I.S.O.), τοϋ όττοίου
τά ττρότυττα εφαρμόζονται ύφ’ όλων σχεδόν τών χωρών καί
τοϋ όττοίου μέλος είναι καί ή ' Ελλάς.

.
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7. Αντί τής έκδόσεως Προεδρικού-Διατάγματος δια τήν
έν.ρΐ.ί λειτουργίας τοϋ ( ΕΑ.Ο.Τ.) έπροτιμήθη ή έκδοσις
νέου νόμου περί ’Οργανισμού διά τούς κάτωθι λόγους :
3.) Τήν
κάλυψιν τών, >ιατά το διαιρούσαν χρονικόν
διάστημα, παρατηρηθέντων κενών ώς π.χ. τά τών σχέσεων
μας μέ; τον Διεθνή ’Οργανισμόν Τυποποιήσεως (I.S.O.)
καί λοιπούς ’Οργανισμούς Τυποποιήσεως.
β) Τήν έπικειμένην ενταξίν μας εις τήν Κοινήν ’Αγοράν
καί τήν έκ τοϋ λόγου τούτου έναρμόνισιν θεμάτων Τυπο
ποιήσεως μετ’ αύτής καί
γ) τήν έκ νέου Οέσιν ύπό τήν κρίσιν τής ’Εθνικής ’Αντι
προσωπείας μετά τό 1965 τοϋ σπουδαίου αύτοϋ θεσμού
διά τήν άνάπτυξιν τής οικονομίας τής χώρας.

8. Διά τοϋ παρόντος σχεδίου Νόμου :

α) Είς τά άρθρα 1, 2 καί 3 καθορίζεται ή μορφή τοϋ
’Οργανισμού καί ή αρχή ή οποία θά έποπτεύη αύτόν, δί
δονται δέ ώρισμέναι έννοιχι έπί τής Τυποποιήσεως, πρός
2. Εις την χώραν μας άττο τοϋ 1962 είχεν έττισημανθή
σαφεστέραν διατύπωσιν τοϋ κείμενου τοϋ νόμου καί ανα
ή άνάγκη της Τυττοττοιήσεως τών ττροϊόντων. κατά την
λύονται οί σκοποί τοϋ ’Οργανισμού.
σύνταξιν τοϋ έξειδικευμένου προγράμματος βιομηχανικής
β) Διά τών άρθρων 4, 5, 6, 7 καί 8 καθορίζονται τά
άναπτύξεοις.
όργανα διοικήσεις τοϋ ’Οργανισμού καί άναλύονται χί
άρμοδιότητες αυτών.
3. Το Κράτος επισημοποίησε τάς προθέσεις του διά την
γ) Εις τό άρθρον 9 προβλέπεται ή συγκρότησις ’Εθνι
Τυποποίησιν κατά το 1965 καί έθέσπισε το Ν.Δ. 4463/65 .
κού Συμβουλίου Τυποποιήσεως, εύρυτάτης έκπροσωπή«περί συστάσεως ’Οργανισμού Τυποποιήσεως Ελληνικών
σεως, απαραιτήτου διά τήν πληρεστέραν έπιτυχίχν τοϋ
Προϊόντων» διά τοϋ όττοίου ίδρύθη ό ’Οργανισμός Τυποσκοπού τής Τυποποιήσεως. ‘Τοιοϊϋτα Συμβούλια ύφίστχντχι
ποιήσεως 'Ελληνικών Προϊόντων (ΟΤΕΠ). Ό ’Οργανισμός
καί εις τούς ’Οργανισμούς Τυποποιήσεως τών προηγμέ
ουτος έ'κτοτε ήρχισε λειτουργών ύπό την έποπτείαν τοϋ
νων. χωρών..
,
Υπουργείου Βιομηχανίας. 'Ότε δέ μετά τάς απαραιτήτους
δ) Εις τό άρθρον 10 προβλέπεται ή καθιέρωσις τοϋ θεσμού
ενεργείας συγκροτήσεώς του, ήρχισε νά άποδίδη έργον,
τών Μελών - Συνδρομητών διά τήν οικονομικήν ένίσχυσιν
κατηργήθη από τό καθεστώς τής δικτατορίας διά τοϋ Ν.Δ,
τού ’Οργανισμού.
,
256/1968 «Περί καταργήσεως τοϋ ΟΤΕΠ καί συστάφεως
ε) Διά τών άρθρων 11, 12 καί 13 προβλέπονται τά τοϋ
Διευθύνσεως Τυποποιήσεως Ελληνικών Προϊόντων παρά
προσωπικού τοϋ ’Οργανισμού, τής διαρθρώσεως .τών 'Υπη
τώ Ύπουργείω Βιομηχανίας».
ρεσιών αύτοϋ ώς καί τά τής διαχειρίσεως καί τών πόρων
4. Μή άνταποκριθέντος τοϋ Κρατικού Μηχανισμού εις
αύτοϋ.
τό ιδιότυπον έργον τής Τυποποιήσεως τών Ελληνικών
στ) Διά τοϋ άρθρου 14 προβλέπεται ή άσκησις τής
Προϊόντων, κατέστη έκ νέου άδήριτος ή άνάγκη ίδρύσεως
έποπτείας τοϋ (ΕΑ.Ο.Τ) ύπό τής διευθύνσεως Τυποποιή
καί πάλιν ’Οργανισμού διά την Τυποποίησιν. Τούτου ένεκα
σεως τοϋ Υπουργείου Βιομηχανίας,' τά τής αρμοδιότητας
τό 1973 εξεδόθη τό Ν.Δ. 199/73 «περί ίδρύσεως Ελληνικού
καί έπανδρώσεως τής έν λόγω Δ/νσεως, ώς καί τής αύξή’Οργανισμού Τυποποιήσεως (ΕΑ.Ο.Τ.)».
σεως της συνθέσεώς της κατά έν (1) τμήμα έπί πλέον τών
5. Μέχρι τής πτώσεως τής δικτατορίας δεν είχεν ύλοδύο ύπχρχόντων πρός πληρεστέραν άντιμετώπισιν τού έργου
ποιηθή τό ώς άνω Ν.Δ. ώς πρός τήν Γδρυσιν τοϋ ’Οργανι
τό όποιον θά έπιτελή.
σμού, αι δέ άνάγκαι έπέβαλον νά δοθη μία λύσις ώς πρός
ζ) Διά τοϋ άρθρου 15 έν συνεχεία προβλέπονται τά τής
τά δημιουργηθέντα έν τώ μεταξύ καί έκκρεμοϋντα θέματα,
έκδόσεως τών κανονισμών τών άφορώντων τόν ’Οργανισμόν
ώς καί εις τάς σχέσεις μας μέ τούς διεθνείς καί ξένους
ώς καί τά τής άσκήσεως τών αρμοδιοτήτων μέχρις έκδό
’Οργανισμούς, δπερ δεν προεβλέπετο καί υπό τοϋ Ν.Δ.
σεως τών κανονισμών αύτοϋ.
199/73.
'η) Τέλος διά τών 16 καί 17 προβλέπονται έξουσιοδοτικαί
διατάξεις, καταργούμεναι τοιαϋται, ώς καί ή έναρξις ,
6. ’Εκ τών ανωτέρω λόγων έξεδόθη τό Ν.Δ. 182/1974
ισχύος τοϋ προτει. ομένου νόμου.
«περί άσκήσεως αρμοδιοτήτων τοϋ Ελληνικού ’Οργανισμού
Τύπο ποιήσεως (ΕΑ.Ο.Τ.) παρά τής Διευθύνσεως Τυπο
Έν Άθήναις τη 19 .ιί>' τίού 1976
ποιήσεως Έλληνο “ν τροϊόν-οιν τ<··ϋ Υπουργέ;.* 7Αμη
Οί Υπουργοί
χανίας».
Οικονομικών
Ι’ίΟ'ίηχανίας
Τό Διάταγμα τούτο -κ τοϋ σκοπού του καί τού περιεχο
Ε. ΔΕΒΑΕΤΟΓΛΟΤ
Κ. κο.λ'οφαγο:·'
μένου του διαφαίνεται ότι έχει προσωρινόν μεταβατικόν
χαρακτήρα μέχρι Οέσεως εις λειτουργίαν τοϋ ’Οργανισμού
Τυποποιήσεως διά τής έκδόσεως Προεδρικού Διατάγματος.

Προεδρίας Κυβεενήσεως
Γ. ΡΑΔΑΗΣ

