
’ Επ: του σχεδίου Νόμου «περί κυρώσεως τής εν Π αρισιοις
τήν 12ην ’Οκτωβρίου 1955 ύπογραφε-ισης Συμβάσεως
διά τήν συστασιν ένός Διεθνοΰί ’Οργανισμού Νομίμου
Μετρολογίας».

Ποός τήν Βουλήν τών Ελλήνων

Διά τού ύποβχλλ.ομένου προς ψήφισιν σχεδίου Νομού, 
σκοπεϊται ή νομοθετική κύρωσις τής έγγραφή; τής Έλλά- 
δος εις τον Διεθνή ’Οργανισμόν Νομίμου Μετρολογίας.

"Εδρα τοϋ ’Οργανισμού είναι τό Παρίσι καί έχει ώς αντι
κείμενου :

Τήν συγκέντρωσιν στοιχείων καί πληροφοριών αί όποιαι 
άφορούν τά όργανα μετρήσεως τά όποια ύπόκεινται εις τήν 
νόμιμον μετρολογίαν άφ’ ενός καί τήν άρχήν λειτουργίας των. 
τήν κατασκευήν των καί τήν χρησιμοποίησήν των. άφ’ ετέ
ρου.

Τήν μετάφρασιν καί έκδοσιν των διατάξεων έπί των ορ
γάνων μετρήσεως καί τήν χρησιμοποίησήν των, αί όποιαι 
ισχύουν εις τά διάφορα κράτη.

Τον καθορισμόν των γενικών άρχών τής νομίμου μετρο
λογίας.

Τήν μελέτην των προβλημάτων νομοθετικού καί ρυθμιστι
κού χαρακτηρος τής νομίμου μετρολογίας, διεθνούς ένδια- 
φέροντος, μέ σκοπόν τήν ενοποίησή των μεθόδων καί των 
κανονισμών.

Τήν έκδοσιν σχεδίου Νόμου καί κανονισμού σχετικού μέ 
πρότυπα, έπί τών οργάνων μετρήσεως καί τής χρήσεως αυ
τών.

Τον καθορισμόν προδιαγραφών εις τάς όποιας πρέπει νά 
άνταποκρίνωνται τά όργανα μετρήσεως διά νά έγκριθούν άπό 
τά κράτη μέλη καί διά νά είναι δυνατόν νά καταστή ή χρήσις 
των διεθνής.

Τέλος έχει σκοπόν τήν ένθάρρυνσιν τών σχέσεων μεταξύ 
τών Υπηρεσιών Μέτρων καί Σταθμών ή ετέρων 'Υπηρεσιών 
άσχολουμένων με τήν νόμιμον μετρολογίαν όλων τών κρατών 
μελών τού ’Οργανισμού.

Τό Ύπουογεΐον ’Εμπορίου, εις τήν προσπάθειάν του, νά 
τηρήται ένήμερον έπί τών Διεθνών έξελίξεων, εις τον τομέα 
τών έγκρίσεων υποδειγμάτων ζυγιστικών συσκευών καί ορ
γάνων μετρήσεως, νομίμων άνοχών, μεθόδων ελέγχου τής 
άκριβείας τών οργάνων μετρήσεως ώστε νά προσαρμώζεταί 
καί έναρμονίζεται μέ τά διεθνώς κρατούντα, θεωρεί άπαρχί- 
τητον τήν έγγραφήν τής ’Ελλάδος, ώς τακτικού μέλους τού 
ανωτέρω ’Οργανισμού διά τούς κατωτέρω λόγους.

1. Λόγω τής έπικειμένης έντάζεως τής Χώρας μας εις τήν 
Εύρωπχίκήν Οικονομικήν Κοινότητα της όποιας όλα τά 
κράτη μέλη είναι τακτικά μέλη τού ’Οργανισμού, παρουσιά
ζεται έπιτακτική ή άνάγκη τής προσαρμογής, έναρμονίσεως 
καί εύθυγραμμίσεως τής οικείας Νομοθεσίας εις ο.τι άφορα 
τόν τομέα Μέτρων καί Σταθμών (μονάδες μετρήσεως, κατα
σκευαστικοί προδιαγραφαί, άνοχαί κ.λ.π.) μέ τά ίσχύοντα 
εις τόν Διεθνή ’Οργανισμόν καί τά Κράτη μέλη τής Ε.Ο.Κ.

2. ’Ελάχιστα Κράτη δέν έχουν προσχωρήσει έπισήμως εις 
τόν έν λόγω ’Οργανισμόν καί επομένως λόγοι γοήτρου επι
βάλλουν τήν προσχώρησιν τής Χώρας μας εις ζύτόν.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΈΣΙΣ Εις τό σχέδιον Νόμου δημοσιεύεται τό κείμενον ττε Συυ- 
βάσεως έν πρωτοτυπώ εις τη. Γαλλικήν καί έν μεταφεάσε. 
εις τήν Ελληνικήν γλώσσαν, το όποιον περιλοειθάνει' τέσ- 
σαρα (4) κεφάλαια έχοντα πεε-ληπτικώς τά κατωτέρω ήτοι:

ΚΕΦΑ.ΥΑ.ΙΟΝ I.
Τό άρθρον Ιον άναφέρεται εις τούς σκοπούς τής ίδρϋσεωε 

τού ’Οργανισμού καί εις τό άντ-_κε.ίμενον αυτού.

ΚΕΦΑ1ΑΙΟΝ II.
Τά άρθρα 2ον-3ον άναφέρονται εις τάς λεπτομέρειας τής 

συστάσεως τού ’Οργανισμού, ό όποιος περιλαμβάνει :
- μίαν Διεθνή Διάσκεψιν Νομικού Μετρολογίας.
- μίαν Διεθνή ’Επιτροπήν Νομίμου Μετρολ.ογίας.
- έν Διεθνές Γραφεϊον Νομικού Μετρολ.ογίας.
Τά άρθρα 4ον - 11 ον άναφέοοντχι εις το άντικείμενον, τήν 

όργάνωσιν καί τήν λειτουργίαν τής Διεθνούς Διασκέψεως 
Νομίμου Μετρολογίας.

Τά άρθρα 12ον - 18ον άναφέοονται εις τό άντικείμενον. την 
όργάνωσιν καί τήν λειτουργίαν τής Διεθνούς ’Επιτροπής Νο
μίμου Μετρολογίας.

Τά άρθρα -19ον - 23ον άναφέρονται εις τό άντικείμενον. 
τήν όργάνωσιν καί τήν λ.ειτοαργίαν τού Διεθνούς Γραφείου 
Νομίμου Μετρολογίας.

ΚΕΦΛΛΛΙ ON III.
Τά άρθρα 24ον - 31ον άναφέρονται εις οΐκονομικάς δια

τάξεις, σχετικάς μέ την λειτουργίαν τού ’Οργανισμού.

ΚΕΦΑΥΑΙΟΝ IV.
Τά άρθρα 32ον - 40ον άναφέρονται εις γενικός διατάξεις.
Προς τόν σκοπόν κύρωσε ως αυτής, ύποβάλλομεν ύμΐν τό 

προσηρτημένον τή παρούση, σχέδιον Νόμου πρός έγκρισιν,

Έν Άθήναις τή 5 Φεβρουάριου 1979 

Οί 'Υπουργοί
Οικονομικών

ΑΘ. ΚΑΝΈΛΛΟ Π ΟΥΛΟ Σ 
Έαποοίου

Γ. Π ΑΝ ΑΓ1ΩΤΟ Π ΟΥ.ΝΟΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΌΜΟΥ
Περί κυρώσεως τής έν Παεισίοις τήν 12ην 'Οκτωβρίου 

1955 ύπογραφείσης Συμβάσεως διά τήν σύστασιν ενός 
Διεθνούς ’Οργανισμού Νομίμου Μετρολ.ογίας.

"Αρθρον Πρώτον.
Κυρούται καί έχει ΐσχύν ή έν Παρισίοις τήν 12ην ’Οκτω

βρίου 1955 ύπογραφεΐσα Σύμβασις διά τήν σύστασιν ενός 
Διεθνούς ’Οργανισμού Νομίμου Μετρολογίας, τής όποιας 
τό κείμενον έν πρωτοτυπώ εις τήν Γαλλικήν γλώσσαν καί έν 
μεταφράσει εις τήν Ελληνική-., έχει ώς έπεται :

’Εξωτερικών
Γ. ΡΑΛΛΗΣ


