
[1] 

 

 

 

ΠΜΣ: «ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ» 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ:2018-2019  

 

 

 

 

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΛΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ 

 

 

 

 

 

Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Ήβη-Αγγελική Μαυρομούστακου 

Σπουδάστρια: Όλγα Χατζητζανάκη (Α.Μ. 453) 

Τριμελής Επιτροπή: Η.-Α.Μαυρομούστακου, N.Αλεξόπουλος, Α.Κεσσόπουλος  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[2] 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο έχουν γίνει προσπάθειες για ανάπτυξη μίας 

στρατηγικής καλής νομοθέτησης με στόχο τη καταπολέμηση των φαινομένων νομοθετικής 

παθολογίας, με κυρίαρχα τη πολυνομία και τη κακονομία. Στην Ελλάδα, ειδικότερα, έπειτα 

από σειρά συζητήσεων και συστάσεις διεθνών οργανισμών, σχετικά με την ανάγκη 

κανονιστικής μεταρρύθμισης της χώρας, ψηφίστηκε το 2012 ο νόμος 4048, ο οποίος 

εισήγαγε τις αρχές και τα μέσα καλής νομοθέτησης με σκοπό την βελτίωση της ποιότητας 

των νομοθετικών ρυθμίσεων. Εν συνεχεία ο νόμος για τη ρυθμιστική διακυβέρνηση 

καταργήθηκε και σε μεγάλο μέρος του ενσωματώθηκε στον ν.4622/2019 για το «Επιτελικό 

Κράτος», με τον οποίο επιχειρήθηκε η ενίσχυση της στρατηγικής της καλής νομοθέτησης 

μέσα από μία διοικητική ανασυγκρότηση και επανακαθορισμό των θεσμών που είναι 

επιφορτισμένοι με αυτήν. Στη παρούσα εργασία επιχειρείται η προσέγγιση της «αρχής της 

καλής νομοθέτησης» μέσα από νομοθετικές και μη, πρωτοβουλίες και δράσεις αφενός του 

ΟΟΣΑ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ορισμένων πρωτοπόρων στον τομέα κρατών-μελών της 

και αφετέρου και κατά κύριο λόγο της Ελλάδας. 

 

ABSTRACT 

At a global, European and national level, efforts have been made to develop a good legisla-

tive strategy aimed at combating the phenomena of legislative pathology, as too much regu-

lation and bad regulation. In Greece, in particular, after a series of discussions and recom-

mendations by international organizations, regarding the need for regulatory reform of the 

country, law 4048 was passed in 2012, which introduced the principles and means of good 

regulation in order to improve the quality of legislation. Subsequently, the law on regulatory 

governance was repealed and largely incorporated in Law 4622/2019, which sought to 

strengthen the strategy of good regulation through an administrative restructuring and re-

definition of the institutions that are responsible for it. In the present paper, the approach 

of the "principle of good regulation" is attempted through legislative and non-legislative, 

initiatives and actions, on the one hand of the OECD, the European Union and some pio-

neers in the field member states of EE and on the other hand and mainly of Greece. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Ο νόμος αποτελεί για τα σύγχρονα δημοκρατικά κράτη ένα εργαλείο πολιτικής, καθότι 

είναι το μέσο εξασφάλισης της ευημερίας των πολιτών του1. Το αίτημα για ορθολογική 

νομοπαραγωγική διαδικασία υπήρξε ένα διαχρονικό αίτημα του δικαίου για κάθε 

ευνομούμενη πολιτεία και αποτελεί ένα συνταγματικά θεμελιωμένο καθήκον του νομοθέτη2. 

Συνδέεται άρρηκτα με την αρχή του κράτους δικαίου, στον πυρήνα του οποίου βρίσκονται οι 

αρχές της ασφάλειας δικαίου και της διαφάνειας. Η καλή νομοθέτηση εντάσσεται στην 

υποχρέωση του κράτους για δίκαιη και αποτελεσματική λειτουργία. Αυτό προκύπτει άλλωστε 

εξ αντιδιαστολής από τον ορισμό «Καλής Νομοθέτησης» που έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η 

οποία θεωρεί ποιοτικό νόμο αυτόν που επιτυγχάνει τον στόχο του με το μικρότερο δυνατό 

κόστος, αποσυνδέοντας έτσι τη καλή νομοθέτηση από τη στενή θεώρηση της ρύθμισης ή 

απορρύθμισης.3 Για να χαρακτηριστεί μία ρύθμιση ως ποιοτική δεν αρκεί να είναι κατανοητή 

και σύμφωνη με τους κανόνες δικαίου που αποτελούν τη νομική της βάση, αλλά θα πρέπει 

επιπρόσθετα να είναι αποτελεσματική και να εντάσσεται αρμονικά στο ισχύον ρυθμιστικό 

περιβάλλον 4.  

 Ωστόσο, τόσο η ελληνική όσο και άλλες έννομες τάξεις χαρακτηρίζονται από 

φαινόμενα κακής νομοθέτησης, τα οποία στη χώρα μας ειδικότερα εντάθηκαν κατά τη 

περίοδο της οικονομικής κρίσης.  Η πολυνομία, η κακονομία, η γραφειοκρατία και τα 

φαινόμενα διαφθοράς ως απότοκα της κακής νομοθέτησης παρεμποδίζουν την οικονομική 

ανάπτυξη της χώρας, επιβαρύνουν τη διοικητική αποτελεσματικότητα και δυσχεραίνουν τη 

καθημερινότητα των πολιτών. Διαχρονικά, η νομοπαραγωγή στην Ελλάδα διακρίνεται για την 
 

1 Βλ.Π.Κ.Τσούκας, «Γνωρίσματα και πρακτικές του κακού (Έλληνα) Νομοθέτη», στον τόμο της Κίνησης Πολιτών 
για μία ανοιχτή Κοινωνία, Πολυνομία, Κακονομία, Ανομία, ΕΒΕΑ, Αθήνα 2011, σελ.47,διαθέσιμο στον 
ιστότοπο: http://www.kinisipoliton.gr/wp-content/uploads/2014/03/145810_bivlio_final1.pdf 
2 Βλ.Γ.Ρήγου, «Νομοθετικός Πληθωρισμός και δικαστική πράξη», ΕλλΔ/νη 2000, σελ.290, όπως αναφέρεται 
στον Π.Μαντζούφα, «Καλή νομοθέτηση και κράτος δικαίου», Ευρασία, 2018, σελ.76 
3 Βλ. COM, “Better Regulation Guidelines, Explanation of the Better regulation cycle, steps and tools”, 
09.07.2015, σελ.4, διαθέσιμο στον ιστότοπο: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/better-regulation-
guidelines-better-regulation-commission.pdf 
4 Βλ.Μ.Καϊάφα-Γκμπάντι, «Πρακτικά Συνεδρίου με θέμα: Καλή νομοθέτηση ως αναγκαία προϋπόθεση μίας 
δίκαιης και αποτελεσματικής λειτουργίας της πολιτείας: βασικές θέσεις και προτάσεις του συνεδρίου», 
σελ.276,277-278 , διαθέσιμα στον ιστότοπο: 
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/8c3e9046-78fb-48f4-bd82-
bbba28ca1ef5/%CE%9A%CE%91%CE%9B%CE%97%20%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%9F%CE%98%CE%95%CE
%A4%CE%97%CE%A3%CE%97%20-
%20%CE%A0%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CC%81%20%CE%A3%CF%85%CE%B
D%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%B9%CC%81%CE%BF%CF%85.pdf,  
Π.Κ.Τσούκας, ό.π., σελ. 52, Π.Μαντζούφας, ό.π., σελ. 81 

http://www.kinisipoliton.gr/wp-content/uploads/2014/03/145810_bivlio_final1.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/better-regulation-guidelines-better-regulation-commission.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/better-regulation-guidelines-better-regulation-commission.pdf
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/8c3e9046-78fb-48f4-bd82-bbba28ca1ef5/%CE%9A%CE%91%CE%9B%CE%97%20%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%9F%CE%98%CE%95%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97%20-%20%CE%A0%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CC%81%20%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%B9%CC%81%CE%BF%CF%85.pdf
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/8c3e9046-78fb-48f4-bd82-bbba28ca1ef5/%CE%9A%CE%91%CE%9B%CE%97%20%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%9F%CE%98%CE%95%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97%20-%20%CE%A0%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CC%81%20%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%B9%CC%81%CE%BF%CF%85.pdf
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/8c3e9046-78fb-48f4-bd82-bbba28ca1ef5/%CE%9A%CE%91%CE%9B%CE%97%20%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%9F%CE%98%CE%95%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97%20-%20%CE%A0%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CC%81%20%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%B9%CC%81%CE%BF%CF%85.pdf
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/8c3e9046-78fb-48f4-bd82-bbba28ca1ef5/%CE%9A%CE%91%CE%9B%CE%97%20%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%9F%CE%98%CE%95%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97%20-%20%CE%A0%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CC%81%20%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%B9%CC%81%CE%BF%CF%85.pdf
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/8c3e9046-78fb-48f4-bd82-bbba28ca1ef5/%CE%9A%CE%91%CE%9B%CE%97%20%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%9F%CE%98%CE%95%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97%20-%20%CE%A0%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CC%81%20%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%B9%CC%81%CE%BF%CF%85.pdf
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αθρόα εισαγωγή νομοθετημάτων, κακά δομημένων και με δυσνόητη διατύπωση που με τη 

σειρά τους προκαλούν την έκδοση σειράς ερμηνευτικών εγκυκλίων, δίχως τις οποίες η 

εφαρμογή τους δεν είναι δυνατή. Νόμοι με υπερβολικά λεπτομερείς ρυθμίσεις 

καταδικασμένοι να ξεπεραστούν από τις εξελίξεις, νόμοι με κενά, που η εφαρμογή τους 

εναπόκειται στην αστάθμητη και απρόβλεπτη κρίση της διοίκησης ή του δικαστή. Νομοσχέδια 

που ρυθμίζουν στο κείμενο τους πολλά διαφορετικά θέματα ή καταργούν διατάξεις άλλων 

νόμων ή ρυθμίζουν το αυτό αντικείμενο με άλλους νόμους, χωρίς να έχει προβλεφθεί η ρητή 

κατάργηση των αντιφασκουσών διατάξεων ή επαναρρυθμίζουν το ίδιο θέμα μέσα σε πολύ 

σύντομο χρονικό διάστημα, πριν καν οι διατάξεις αυτές προλάβουν να γίνουν κτήμα των 

κοινωνών του δικαίου. Νόμοι που ψηφίζονται δίχως καμία προεργασία, χωρίς διαβούλευση 

και  χωρίς σχέδιο για την εφαρμογή τους. Τροπολογίες που περνάνε εν μία νυκτί στη Βουλή σε 

νομοσχέδια με άσχετο αντικείμενο, χωρίς αιτιολογικές εκθέσεις ή προηγούμενη διαβούλευση 

και οι οποίες τροποποιούν συνήθως τα πιο σημαντικά θέματα μίας πρότασης νόμου ή ενός 

νομοσχεδίου. Εν ολίγοις, όπως εύστοχα έχει διατυπωθεί, για τον Έλληνα νομοθέτη «το 

νομοθετείν μοιάζει να μην είναι τίποτα περισσότερο από ένα ατέρμονο ‘’ράβε-ξήλωνε’’ του 

κορμού της ελληνικής νομοθεσίας.5 Ο «προεκλογικός πυρετός» ή οι «έκτακτες περιστάσεις» 

φαίνεται να είναι οι βασικές αιτίες κινητοποίησης του νομοθέτη και το διακύβευμα μέσα από 

όλο αυτό ένα: η ασφάλεια δικαίου. 

 Στην Ελλάδα, λοιπόν, έπειτα από σειρά συζητήσεων και συστάσεις διεθνών 

οργανισμών, σχετικά με την ανάγκη κανονιστικής μεταρρύθμισης της χώρας, ψηφίστηκε το 

2012 ο νόμος 4048, ο οποίος εισήγαγε τις αρχές και τα μέσα καλής νομοθέτησης με σκοπό την 

βελτίωση της ποιότητας των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων κατά το προ-

κοινοβουλευτικό στάδιο παραγωγής ρυθμίσεων, την μείωση των διοικητικών βαρών και την 

ενίσχυση του δημοκρατικού κράτους. Μέχρι τότε δεν υπήρχε σαφής νομοθετική πρόβλεψη για 

τις αρχές και τις διαδικασίες καλής νομοθέτησης και οι σχετικές διατάξεις παρέμεναν 

αποσπασματικές και διάσπαρτες. Ο ν.4048/2012 αποτέλεσε ένα νόμο ορόσημο για την 

νομοθετική διαδικασία, καθώς εισήγαγε τις αρχές, τις διαδικασίες, τα μέσα καλής 

νομοθέτησης και τα εκτελεστικά όργανα που συντονίζουν την διαδικασία, υπό μια 

περισσότερο υποχρεωτική μορφή, αφού ενσωμάτωσε σε ένα ολοκληρωμένο νομοθετικό 

κείμενο οτιδήποτε είχε προβλεφθεί ή θεσπισθεί έως τότε. Παρολ’ αυτά, για λόγους που θα 

αναφέρουμε στην παρούσα εργασία, δεν συντέλεσε στη βελτίωση της ρυθμιστικής 

 
5 Π.Κ.Τσούκας, ό.π.,σελ.69 
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διακυβέρνησης. Ο νόμος για τη ρυθμιστική διακυβέρνηση καταργήθηκε και σε μεγάλο μέρος 

του ενσωματώθηκε στον ν.4622/2019 για το «Επιτελικό Κράτος», με τον οποίο επιχειρήθηκε η 

ενίσχυση της στρατηγικής της καλής νομοθέτησης μέσα από μία διοικητική ανασυγκρότηση 

και επανακαθορισμό των θεσμών που είναι επιφορτισμένοι με αυτήν. Μιας και ο νόμος αυτός 

μετράει μικρό χρόνο ζωής, μένει το πέρασμα του χρόνου να καταδείξει κατά πόσον είναι 

αποτελεσματικότερη η ρυθμιστική διακυβέρνηση6 μέσα από την συντελεσθείσα με αυτόν 

οργανωτική αναδιάρθρωση. 

 Η παρούσα εργασία διαρθρώνεται σε τρία κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο επιχειρείται 

η προσέγγιση των φαινομένων νομοθετικής παθολογίας, πολυνομίας και κακονομίας, ως προς 

τις μορφές που λαμβάνουν, τις αιτίες και τις συνέπειες τους. Καθότι τα φαινόμενα αυτά και οι 

συνέπειες τους στην κοινωνία και την οικονομία αποτέλεσαν την αιτία αναζωπύρωσης σε 

διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο του ενδιαφέροντος για καλή ή έξυπνη νομοθέτηση, στο 

δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας επιχειρείται η ιστορική επισκόπηση της κανονιστικής 

μεταρρύθμισης, αφενός σε διεθνές επίπεδο, με αναφορά στις συστάσεις του Ο.Ο.Σ.Α. και 

αφετέρου σε ευρωπαϊκό, με αναφορά στις βέλτιστες πρακτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

άλλων χωρών μελών της Ε.Ε., οι οποίες άλλωστε αποτέλεσαν κατευθυντήριες για τον Έλληνα 

νομοθέτη. Τέλος, στο τρίτο κεφάλαιο της εργασίας, εξετάζεται η ρυθμιστική διακυβέρνηση στο 

πλαίσιο της ελληνικής έννομης τάξης. Γίνεται αναφορά στις προσπάθειες για θεσμοθέτηση 

πολιτικών καλής νομοθέτησης και διοικητικής ανασυγκρότησης μέχρι και τη ψήφιση του 

ν.4622/2019 για το Επιτελικό Κράτος. Η πολιτική καλής νομοθέτησης εξετάζεται ανά στάδιο 

ρυθμιστικής παραγωγής, ώστε, αφενός να συμπεριληφθεί το σύνολο των ρυθμίσεων που 

αποτέλεσαν ή αποτελούν τις αρχές, τα εργαλεία και τις δομές καλής νομοθέτησης στην 

ελληνική έννομη τάξη, είτε θεσπίστηκαν από τον συντακτικό είτε από τον κοινό νομοθέτη, 

αφετέρου να καλυφθεί όλος ο κύκλος ζωής κανόνα δικαίου με παράλληλη αναφορά στις 

συνήθεις κοινοβουλευτικές πρακτικές. Τέλος, διατυπώνονται κάποιες σκέψεις για την 

ενίσχυση της εφαρμογής των αρχών καλής νομοθέτησης. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 

 
6 Ρυθμιστική διακυβέρνηση σύμφωνα με το αρ.1 εδ.γ΄ του ν.4048/2012 ορίζεται ως «η διαδικασία 
συντονισμού των δράσεων καλής νομοθέτησης, στις οποίες περιλαμβάνονται ο ρυθμιστικός 
προγραμματισμός και η τήρηση των αρχών αυτής κατά τη σύνταξη, θέσπιση και εφαρμογή των ρυθμίσεων, 
καθώς και η λήψη μέτρων πολιτικής για τη προώθηση τους.» 
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Αναγκαία κρίνεται η διερεύνηση αφενός των αιτιών των φαινομένων νομοπαθολογίας 

αφετέρου των συνεπειών της κακής νομοθέτησης στη κοινωνία και την οικονομία, καθότι 

μέσα από αυτήν θα διαφανεί η σημαντικότητα της εφαρμογής των αρχών και εργαλείων καλής 

των νομοθέτησης κατά την διαδικασία παραγωγής ρυθμιστικών κειμένων. 

Α. ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΟΛΥΝΟΜΙΑΣ 

Η πολυνομία είναι το αποτέλεσμα της θέσεως σε ισχύ πολλών ρυθμίσεων.7 Ρύθμιση 

από την άλλη θεωρείται η νομική επιβολή υποχρεώσεων από το κράτος, σε συνδυασμό με τη 

διοικητική δυνατότητα να υποστηριχθούν αυτές από κυρώσεις.8 Καθώς λοιπόν, η κανονιστική 

ρύθμιση είναι ένα από τα εργαλεία που χρησιμοποιεί το κράτος για να παρέμβει στην 

κοινωνία και την οικονομία αλλά και να οργανώσει την ίδια του τη λειτουργία και με δεδομένο 

το πλήθος των ετερόκλητων πεδίων, η πολυνομία φαίνεται εύλογη και ως ένα βαθμό 

αναπόφευκτη. Η πολυνομία αποτελεί διεθνές φαινόμενο επιβαλλόμενη από τις συνταγματικές 

αρχές ενός κράτους δικαίου, ιδίως όταν υπηρετεί τη νομιμότητα, τη προστασία των εννόμων 

αγαθών που απορρέουν από συνταγματικά δικαιώματα ή όταν επιδιώκει να ικανοποιήσει τις 

ανάγκες ενός σύγχρονου κράτους πρόνοιας.9 Διερευνώντας, λοιπόν, τα αίτια αυτής θα 

εκθέσουμε αρχικά τις κοινωνικοπολιτικές, διοικητικές και νομικές αιτίες ενίσχυσης του 

φαινομένου διεθνώς που βρίσκονται σε συνάρτηση με τα προβλήματα του σύγχρονου 

δημοκρατικού κράτους και παράλληλα θα αναφερθούμε στις ειδικότερες αιτίες ενίσχυσης του 

φαινομένου στην ελληνική πραγματικότητα. Στην ελληνική έννομη τάξη, πολυνομία 

παρατηρείται σε πολλούς τομείς της δημόσιας πολιτικής και ιδιαίτερα στους τομείς της 

φορολογικής, περιβαλλοντικής, πολεοδομικής πολιτικής και πολιτικής κοινωνικής ασφάλισης 

(κυρίως συντάξεις). Σε έρευνα που διεξήχθη για το χρονικό διάστημα από το 2001 έως το 2016 

διαπιστώθηκε ότι στη δεκαπενταετία αυτή θεσπίστηκαν συνολικά 1569 νόμοι που 

μεταφράζεται σε 100 νόμους ετησίως10. Αν δε αφαιρεθούν οι νόμοι που είναι κυρώσεις 

διεθνών συμβάσεων ή συμφωνιών, η «καθαρή εθνική παραγωγή» είναι 773 νόμοι, δηλαδή 53 

 
7 Βλ. Δ.Σωτηρόπουλος – Λ.Χριστόπουλος, ό.π., σελ.37 
8 Βλ. Δ.Σωτηρόπουλος – Λ.Χριστόπουλος, ό.π., σελ.39 και σελ.37 για τον ορισμό της ρύθμισης από τον ΟΟΣΑ 
«ως μίας δέσμης εργαλείων με τα οποία οι κυβερνήσεις θέτουν κανόνες και απαιτήσεις στους πολίτες και 
επιχειρήσεις» και την κατηγοριοποίηση τους σε οικονομικές, κοινωνικές και διοικητικές. Επίσης, βλ. άρθρο 1 
παρ.2α του ν.4048/2012 και άρθρο 1 (Β ειδικό μέρος) της αιτιολογικής έκθεσης , όπου ρύθμιση εννοιολογείται 
κάθε κανονιστικό κείμενο: νομοσχέδιο, προσθήκη ή τροπολογία και κανονιστική πράξη (σημειώνεται ότι στα 
πλαίσια του νόμου και μόνο από την έννοια της ρύθμισης έχουν αποκλειστεί οι ατομικές κανονιστικές 
πράξεις).  
9 Βλ. Π.Μαντζούφας, ό.π. σελ.51 
10 Η έρευνα διεξήχθη στα τεύχη Α΄και Β΄της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) από τον Οργανισμό Έρευνας 
και Ανάλυσης, Διανέοσις. 
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νόμοι τον χρόνο για τη προαναφερόμενη περίοδο. Επιπρόσθετα, η έρευνα έδειξε ότι το ως 

άνω χρονικό διάστημα εκδόθηκαν 3.585 Προεδρικά Διατάγματα, ενώ οι κανονιστικές και 

ατομικές διοικητικές πράξεις αριθμούν εκατοντάδες χιλιάδες.11  

 

1. ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΥΝΟΜΙΑΣ 

Παρακάτω εκτίθενται οι βασικότερες αιτίες θέσπισης πολλαπλών ρυθμίσεων: 

1) Το ευμετάβολο ρυθμιστικό περιβάλλον αποτελεί σημαντικό παράγοντα ενίσχυσης της 

πολυνομίας στα σύγχρονα κράτη. Η ρύθμιση ενός οποιουδήποτε θέματος από τον νομοθέτη 

μπορεί να αποβεί λανθασμένη ή με το πέρασμα του χρόνου να ξεπεραστεί από οικονομικές 

και πολιτικές μεταβολές. Με τη σειρά της η ραγδαία αυτή μεταβολή του 

κοινωνικοοικονομικού γίγνεσθαι και η περαιτέρω επιδείνωση της ένεκα της βαθειάς και 

παρατεταμένης οικονομικής κρίσης και των επιπτώσεων αυτής στο κοινωνικό κράτος δικαίου, 

ενισχύει την εγγενή κανονιστική σχετικότητα του κανόνα δικαίου12 με ό,τι αυτό συνεπάγεται 

για τη ρυθμιστική παραγωγή.  

2) Τη πρόωρη γήρανση των κανόνων που επιδιώκουν τη ρύθμιση τους συνεπάγονται και οι 

νέες τεχνολογικές εξελίξεις, ενώ οι ίδιες δημιουργούν συχνά και την ανάγκη θέσπισης 

πρόσθετων ρυθμίσεων για τη προστασία εννόμων αγαθών που μέχρι τότε προστατεύονταν 

επαρκώς. Για παράδειγμα η επέκταση της χρήσης υπολογιστών και οι μεγάλες δυνατότητες 

αποθήκευσης, ταξινόμησης και ανάκλησης δεδομένων έχουν θέσει σε κίνδυνο τα προσωπικά 

δεδομένα των πολιτών με αποτέλεσμα να απαιτείται νομοθέτηση τόσο σε εθνικό όσο και σε 

υπερεθνικό επίπεδο.13 Νέες ρυθμίσεις θεσπίζονται, επίσης, όταν κρίνεται σκόπιμη η 

διαφορετική μεταχείριση μίας συμπεριφοράς που μέχρι τότε ήταν ανεκτή.14  

Αξίζει στο σημείο αυτό να παρεκκλίνουμε για λίγο από την ανάλυση των αιτιών του 

φαινομένου της πολυνομίας, για να σημειώσουμε ότι σε όλες τις περιπτώσεις όπου εν αρχή 

κρίνεται σκόπιμο να παραχθούν νέες ρυθμίσεις, επιβάλλεται προηγουμένως να εξεταστεί από 

τον νομοθέτη εάν αυτές είναι απολύτως αναγκαίες, με την έννοια ότι, η συνδυαστική ή 

αναλογική εφαρμογή ήδη υπαρχουσών διατάξεων ενδέχεται να είναι αρκετή. Το επιχείρημα 

αυτό ενισχύεται από την ύπαρξη και άλλων δυνατοτήτων, πέραν της 

κανονιστικής/νομοθετικής ρύθμισης, που διαθέτει το κράτος προκειμένου να ρυθμίσει 

 
11 Βλ. Δ.Σωτηρόπουλος–Λ.Χριστόπουλος, ό.π., σελ.14-15 
12 Βλ. πρακτικά συνεδρίου, ό.π. , σελ.6 επ. 
13 Βλ. Π.Μαντζούφας, ό.π., σελ.36-38, Δ.Σωτηρόπουλος – Λ.Χριστόπουλος, ό.π.,  σελ.39 
14 Για παράδειγμα η απαίτηση για μεγαλύτερη διαφάνεια στη διοίκηση των επιχειρήσεων και ιδίως των Α.Ε. 
οδήγησε σε νέες ρυθμίσεις στο εταιρικό δίκαιο. Βλ. Δ.Σωτηρόπουλος– Λ.Χριστόπουλος , ό.π.,  σελ.39 
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επιτυχώς ένα ζήτημα. Για παράδειγμα, είναι δυνατόν το κράτος να προσανατολίσει τους 

πολίτες ή τους παράγοντες της αγοράς σε συγκεκριμένες συμπεριφορές επιστρατεύοντας 

μηχανισμούς πειθούς (π.χ. καμπάνιες ευαισθητοποίησης), κίνητρα, οικονομικά εργαλεία και 

λύσεις ελεύθερης αγοράς15. Η ποικιλία δε των λοιπών μορφών παρέμβασης που διαθέτει το 

κράτος οδηγεί στη σκέψη ότι η κρατική ρύθμιση οφείλει να είναι καίρια, αποδοτική και να 

εξειδικεύεται, διαφορετικά είναι προσφορότερο να απουσιάζει.16  

3) Τα φαινόμενα νομοπαθολογίας ευνοεί η ενίσχυση της εκτελεστικής εξουσίας σε βάρος 

της νομοθετικής στις σύγχρονες φιλελεύθερες δημοκρατίες. Οι συμπαγείς κοινοβουλευτικές 

πλειοψηφίες που στηρίζουν τις εκάστοτε κυβερνήσεις οδηγούν σε μία ιδιόρρυθμη θεσμική 

επικυριαρχία της εκτελεστικής εξουσίας έναντι της νομοθετικής. Κατ’ αποτέλεσμα η 

νομοθετική εξουσία λειτουργεί ως απλός επικυρωτής των κυβερνητικών επιλογών 

παραγνωρίζοντας τον ρόλο της ως θεματοφύλακα της ρυθμιστικής ποιότητας. Παράλληλα 

διαπιστώνεται μία μετατόπιση του κέντρου βάρους από τον τυπικό νόμο που παράγεται στο 

Κοινοβούλιο, στον ουσιαστικό νόμο που προέρχεται από τα όργανα της εκτελεστικής εξουσίας, 

κυρίως μέσω του θεσμού της νομοθετικής εξουσιοδότησης. Η τελευταία οφείλεται όμως σε 

σημαντικό βαθμό και στην ανάγκη ταχείας προσαρμογής στις κοινωνικοοικονομικές μεταβολές 

αλλά και στον εξειδικευμένο και τεχνικό χαρακτήρα των υπό ρύθμιση προβλημάτων17.  

4) Επιπρόσθετα, η πολυνομία είναι φαινόμενο που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες 

δημοκρατίες, ιδιαίτερα αυτές με πολωμένα κομματικά συστήματα όπως η ελληνική.  Αυτό 

διότι οι εκάστοτε κυβερνήσεις επιδιώκοντας την επανεκλογή τους επιθυμούν να 

παρουσιάσουν πρόσθετο ή καινοτόμο νομοθετικό έργο προκειμένου, αφενός να υλοποιήσουν 

τις προεκλογικές τους δεσμεύσεις, αφετέρου να υπερακοντίσουν τη νομοθετική προσφορά 

των προηγούμενων18. Το νομοθετείν αποτελεί για τις εκάστοτε κυβερνήσεις ένα ισχυρό 

επικοινωνιακό εργαλείο και συνιστά την εύκολη λύση έναντι επιλογών μη ρυθμιστικής 

επέμβασης.19 Έτσι, ο συγκρουσιακός κοινοβουλευτισμός δικομματικού τύπου που 

καθιερώθηκε στην Ελλάδα της μεταπολίτευσης και η πολιτική κουλτούρα πόλωσης, 

σύγκρουσης και κομματικής διαμάχης, που τον συνοδεύουν αποτελούν «τροφή» της 

πολυνομίας και επηρεάζουν αρνητικά τη συνέχεια της λειτουργίας του κράτους. Η θεώρηση 

του ρυθμιστικού πληθωρισμού ως δείκτη επιτυχημένης κυβερνητικής ή υπουργικής (ακόμα 

 
15 Βλ. Δ.Σωτηρόπουλος– Λ.Χριστόπουλος, ό.π.,  σελ.38 για τις προτεινόμενες από την αρμόδια για τη Καλή 
Νομοθέτηση υπηρεσία της Μεγάλης Βρετανίας μορφές δημόσιας παρέμβασης 
16 Βλ. Π.Μαντζούφας, ό.π., σελ.35 
17 Βλ. Π.Μαντζούφας, ό.π., σελ.38-39, Δ.Σωτηρόπουλος– Λ.Χριστόπουλος, ό.π.,  σελ.40-41 και σελ.55-56 
18 Βλ. Δ.Σωτηρόπουλος– Λ.Χριστόπουλος, ό.π.,  σελ.16, 53, Π.Μαντζούφας, ό.π., σελ.137 
19 Π.Ματζούφας, ό.π., σελ.241 
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και εντός του ίδιου πολιτικού κόμματος) θητείας συμπυκνώνεται στη παρακάτω φράση «Δεν 

νοείται υπουργός που να μην αισθάνεται ενδεχομένως και αποτυχημένος, αν δεν ψηφιστούν 

επί των ημερών του κάποιοι νόμοι, χωρίς τις περισσότερες φορές να εισφέρουν κάτι νέο».20 

5) Καθοριστικός της ενίσχυσης της πολυνομίας κρίνεται ο παρεμβατικός ρόλος του κράτους 

στη σύγχρονη κοινωνία και οικονομία, ιδίως αναφορικά με την παροχή κοινωνικής 

προστασίας. Στις μεταπολεμικές κοινωνίες της δύσης ο ρόλος του κράτους πρόνοιας ήταν 

αυξημένος και η κρατική παρέμβαση αφορούσε πλήθος τομέων της οικονομικής και 

κοινωνικής ζωής21. Καθότι ένα από τα βασικά εργαλεία παρέμβασης ήταν η νομοθεσία, η 

δικαιική ρύθμιση απέκτησε ένα ειδικό βάρος και η ύλη της νομοθεσίας πολλαπλασιάστηκε 

προσπαθώντας να υπηρετήσει τα νέα κρατικά καθήκοντα. Το φαινόμενο αυτό δεν έχει 

εκλείψει ούτε με τη μετατόπιση του ρόλου του κράτους από την καθοδήγηση στην 

ενδυνάμωση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης22 αλλά ούτε και με την απόσυρση του 

κράτους από ορισμένους τομείς της κοινωνίας και της οικονομίας. Τούτο διότι, και ο 

προσδιορισμός του νέου ρόλου του κράτους απαιτεί με τη σειρά του ρύθμιση, δηλαδή νέα, 

πρόσθετη νομοθετική παραγωγή.  

Στην Ελλάδα συγκεκριμένα, ενισχυτικό του φαινομένου είναι και το ιδιαίτερα 

συγκεντρωτικό διοικητικό σύστημα οργάνωσης που διαθέτει αναλαμβάνοντας την ευθύνη 

πλείστων τομέων της οικονομικής και κοινωνικής ζωής, έχοντας ως υπόβαθρο την 

συνταγματική ελευθερία νομοθέτησης με «την επιφύλαξη υπέρ του νόμου». 

6) Τα σύγχρονα συντάγματα μεταξύ των οποίων το μακροσκελές και υπερφορτωμένο 

ελληνικό Σύνταγμα, περιέχουν πλήθος διατάξεων, οι οποίες αναθέτουν στο κράτος τη 

«μέριμνα» και την ευθύνη ολόκληρων τομέων της οικονομικής και κοινωνικής ζωής23. Πέρα 

από την απαραίτητη κρατική παρέμβαση σε ό,τι αφορά το κράτος πρόνοιας, την απασχόληση 

και τις εργασιακές σχέσεις, το πλήθος και το εύρος των συνταγματικών κανόνων που αφορούν 

πολλούς τομείς της δημόσιας πολιτικής (όπως την επιστήμη και τις τέχνες, την παιδεία, την 

υγεία, τον αθλητισμό, τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα, τον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό 

καθώς και τον οικονομικό προγραμματισμό) και αντανακλούν τον «σχετικά βαρύ» και 

παρεμβατικό ρόλο του κράτους, είναι υποκινητικό της παραγωγής νέων ρυθμίσεων. 
 

20 Το σχόλιο ανήκει στον Αθανάσιο Ράντο, τέως Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας και 
περιλαμβάνεται στο άρθρο της Ι.Μάνδρου, 30.01.2016, «Η Ελλάδα παράγει χιλιάδες διατάγματα, νόμους, 
τροπολογίες», διαθέσιμο στο https://www.kathimerini.gr/847611/article/epikairothta/ellada/h-ellada-
paragei-xiliades-diatagmata-nomoys-tropologies 
21 «Ήταν ρόλος καθοδηγητικός της κοινωνίας και της οικονομίας, και συνδέθηκε με αυτό που οι διοικητολόγοι 
ονομάζουν ρυθμιστική και παροχική δημόσια διοίκηση»., Βλ. Δ.Σωτηρόπουλος –Λ.Χριστόπουλος, ό.π.,  σελ.43 
22 Βλ. Δ.Σωτηρόπουλος – Λ.Χριστόπουλος, ό.π.,  σελ.24,44, “the enabling state’’ 
23 Βλ.Δ.Σωτηρόπουλος – Λ.Χριστόπουλος, ό.π.,  σελ.42,56,  Π.Μαντζούφας, ό.π., σελ.33 
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Ειδικότερα για την Ελλάδα, νομικό αίτιο ενίσχυσης της πολυνομίας  θεωρείται η ευρεία 

ελευθερία που δίνεται από το Σύνταγμα στις ρυθμιστικές αρχές της χώρας να νομοθετούν 

αυξάνοντας διαρκώς τον αριθμό των ρυθμιστικών κειμένων αφού η Βουλή δύναται να ψηφίζει 

πληθώρα νομοσχεδίων στην Ολομέλεια ή στα Τμήματα Διακοπών, καθώς και να εξουσιοδοτεί 

τα όργανα της διοίκησης να εκδίδουν απεριόριστο αριθμό Κανονιστικών πράξεων ως 

δευτερογενείς προσθήκες των νόμων.  

7) Αιτία πολυνομίας διεθνώς αποτελεί η διεθνοποίηση των εθνικών νομοθεσιών καθώς και 

ο εξευρωπαϊσμός της νομοθεσίας των χωρών-μελών της ΕΕ. Η υποχρέωση ένταξης ενός 

τεράστιου όγκου διεθνών και ενωσιακών ρυθμίσεων στο εθνικό δίκαιο αυξάνει τη νομοθετική 

παραγωγή και θέτει τον εθνικό νομοθέτη ενώπιον εκρηκτικών προκλήσεων καθιστώντας την 

ανάγκη καλής νομοθέτησης επιτακτικότερη από ποτέ24.  

8) Ειδικότερα στην ελληνική πραγματικότητα ενισχυτικά της πολυνομίας είναι: 

α) Το πελατειακό σύστημα και οι πιέσεις των ομάδων συμφερόντων, οι οποίες ενισχύουν 

την πολυνομία καθώς προσπαθούν να εξαιρεθούν από τον γενικό κανόνα και να προωθήσουν 

τα δικά τους συμφέροντα απαιτώντας προς τούτο διαφορετικό ρυθμιστικό περιβάλλον (π.χ. 

κάθε επαγγελματική ομάδα επιδιώκει την ένταξή της σε δικό της φορολογικό ή ασφαλιστικό 

καθεστώς).  

β) Η πολυνομία ενυπάρχει και ενισχύεται όχι μόνο από τη πολιτική αλλά και από τη 

διοικητική κουλτούρα της χώρας. Είναι συνεπώς αποτέλεσμα δύο παραμέτρων: 1) της 

αντίληψης ότι μέσω της παραγωγής ρυθμίσεων η δημόσια διοίκηση εκπληρώνει την αποστολή 

της και 2) της κουλτούρας του νομικισμού, καθότι «στον πολιτικό μικρόκοσμο έχει γίνει 

πεποίθηση ότι η ψήφιση ενός νόμου αυτομάτως λύνει προβλήματα.»25. Η δημόσια διοίκηση 

αντιλαμβάνεται ως ρόλο της την εισήγηση και θέσπιση νομοθεσίας και σε κάθε περίπτωση 

προτιμά να κατηγορηθεί για υπερπληθώρα νομικών ρυθμίσεων προκειμένου να ελέγξει ένα 

πρόβλημα, παρά για αποτυχία αντιμετώπισης τους μέσω της μη-ρύθμισης.26 

 

 Β.ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΑΚΟΝΟΜΙΑΣ 

Κακονομία χαρακτηρίζεται το πρόβλημα της χαμηλής ποιότητας των νομικών ρυθμίσεων. Η 

πολυνομία ως φαινόμενο αντιπροσωπεύει την πληθωρική νομοθέτηση, η κακονομία από την 

 
24 Βλ. Π.Μαντζούφας, ό.π., σελ.26, Δ.Σωτηρόπουλος– Λ.Χριστόπουλος, ό.π.,  σελ.16,41. 
25 Βλ. Π.Μανδραβέλης, «Νομοθετικός Πληθωρισμός», Η Καθημερινή, 22/05/2013, διαθέσιμο στον ιστότοπο 
https://www.kathimerini.gr/735208/opinion/epikairothta/arxeio-monimes-sthles/nomo8etikos-plh8wrismos 
26 Βλ. Δ. Σωτηρόπουλος– Λ.Χριστόπουλος, ό.π.,  σελ.54 

https://www.kathimerini.gr/735208/opinion/epikairothta/arxeio-monimes-sthles/nomo8etikos-plh8wrismos
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άλλη έχει πολλές και διαφορετικές μορφές και αφορά σε ποιοτικά κριτήρια αξιολόγησης27 της 

νομοθεσίας. Παρ’ όλα αυτά η κακονομία είναι ένα ζήτημα εύκολα αναγνωρίσιμο, άλλωστε 

«…πώς να γνωρίζεις έναν νόμο του οποίου το κείμενο έχει υποστεί αλλεπάλληλες 

αντικαταστάσεις, συμπληρώσεις, τροποποιήσεις σε παραγράφους, εδάφια, περιπτώσεις, 

υποπεριπτώσεις, εξαιρέσεις, αλλά και με την επιφύλαξη άλλων διατάξεων, όπως και αυτές 

έχουν τροποποιηθεί και συμπληρωθεί, όταν ένας νόμος “κουρελού” περιλαμβάνει π.χ. 80 

άρθρα και χιλιάδες ρυθμίσεις σε άσχετα σημεία;».28  

Οι δύο εξεταζόμενες έννοιες κακονομία και πολυνομία σχετίζονται και 

αλληλοτροφοδοτούνται αλλά δεν ταυτίζονται, ούτε μπορεί η μία να θεωρηθεί μόνο 

αποτέλεσμα της άλλης. Η πολυνομία είναι ικανή αλλά όχι αναγκαία συνθήκη για την ύπαρξη 

κακονομίας. Τα δύο αυτά φαινόμενα που χαρακτηρίζουν την ελληνική έννομη τάξη, 

συνδέονται μεταξύ τους αναλογικά, καθώς το ένα προκαλεί την εμφάνιση του άλλου. Κατά 

συνέπεια, όταν υπάρχουν υπερβολικά πολλά νομικά κείμενα δημιουργούνται σύγχυση και 

αντιφάσεις, και όταν υπάρχουν αντικρουόμενοι ή ασαφείς νόμοι, τότε είναι απαραίτητες νέες 

ρυθμίσεις ώστε να τους επεξηγήσουν.  

Το καθεστώς κακονομίας σε μία έννομη τάξη λαμβάνει τις παρακάτω μορφές29: 

1) Πρόχειρη νομοθέτηση: αντιφατικές ή ακόμη και ευθέως αλληλοαναιρούμενες ρυθμίσεις για το 

ίδιο ζήτημα. 

2) Αντιφατικές ρυθμίσεις κανόνων διαφορετικής ιεράρχησης, που έχει ως αποτέλεσμα τη 

παραβίαση της ιεράρχησης αυτής με την υπερίσχυση πχ μίας εγκυκλίου που ερμηνεύει 

διαφορετικά την ισχύουσα για το ίδιο ρυθμιζόμενο ζήτημα νομοθεσία προχωρώντας 

ουσιαστικά στην ανατροπή της. 

3) Νομοθέτηση που δεν λαμβάνει υπόψη της προηγούμενα νομολογιακά δεδομένα. 

4) Προφανής αντισυνταγματικότητα. 

5) Αντίθεση προς το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο.  

6) Σημαντικά νομικά κενά που καθιστούν τη ρύθμιση ανενεργή. 

7) Εσφαλμένη χρήση νομικής ορολογίας . 

 
27 Για τα τρία επίπεδα ελέγχου της ποιότητας ενός νόμου βλ.Π.Μαντζούφας, ό.π., σελ.81,  
28 Α. Αργυρός, (2015) «Πολυνομία, κακονομία, ανομία και τα τρία κακά της μοίρας μας» (11/10/2015), 

διαθέσιμο στο: http://news247.gr/eidiseis/gnomes/antonis-argyros/polynomia-kakonomia-anomia-kai-ta-tria-
kaka-ths-moiras-mas.3711950.html. 

29 Βλ.Δ.Σωτηρόπουλος–Λ.Χριστόπουλος, ό.π.,  σελ.48-49, Γνώμη Πρωτοβουλίας Ο.Κ.Ε. «Δικαιοσύνη και Ορθή 
Νομοθέτηση», σελ.4-6, διαθέσιμο στο : http://www.oke.gr/sites/default/files/op_323.pdf 

http://news247.gr/eidiseis/gnomes/antonis-argyros/polynomia-kakonomia-anomia-kai-ta-tria-kaka-ths-moiras-mas.3711950.html
http://news247.gr/eidiseis/gnomes/antonis-argyros/polynomia-kakonomia-anomia-kai-ta-tria-kaka-ths-moiras-mas.3711950.html
http://news247.gr/eidiseis/gnomes/antonis-argyros/polynomia-kakonomia-anomia-kai-ta-tria-kaka-ths-moiras-mas.3711950.html
http://www.oke.gr/sites/default/files/op_323.pdf
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8) Ασαφής νομοθέτηση ένεκα κακής, δυσερμήνευτης και πολύπλοκης διατύπωσης ή ακόμα και 

υπερβολικά λεπτομερούς ή έλλειψης σαφούς προσδιορισμού του επιδιωκόμενου 

αποτελέσματος. 

9) Εκφραστικά, συντακτικά και γραμματικά λάθη. 

10)  Κανονιστική αντί για κοινοβουλευτική νομοθέτηση μέσω ΠΝΠ ή άλλων μη κοινοβουλευτικών 

μέσων. 

11)  Ελλιπής νομοθέτηση, η οποία υφίσταται στις περιπτώσεις στις οποίες δεν ολοκληρώνεται το 

ρυθμιστικό πλαίσιο με την έκδοση των αναγκαίων κανονιστικών ή και ατομικών πράξεων που 

προβλέπονται στο νόμο για την εφαρμογή του. 

12)  Εφήμερη νομοθέτηση για τη κάλυψη περιστασιακών αναγκών. 

13)  Υπερβολικά λεπτομερής νόμος, στην προσπάθεια του νομοθέτη να καλύψει όλες τις 

ενδεχόμενες μελλοντικές περιπτώσεις γεγονός που τον καθιστά ανελαστικό και υποδαυλίζει 

την μακροημέρευση του.30 

 

1. ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΚΑΚΟΝΟΜΙΑΣ 

Αιτία αύξησης της κακονομίας31 είναι η γενικότερη πίεση για λήψη ρυθμιστικών μέτρων, 

είτε λόγω έκτακτων συνθηκών (π.χ. φυσική καταστροφή), είτε λόγω καθυστερημένης 

συμμόρφωσης προς τις ευρωπαϊκές ή διεθνείς επιταγές, τα οποία προωθούνται εν τάχει και η 

θέσπισή τους δεν δικαιολογείται επαρκώς. Επιπλέον, υπάρχει και η ιδεολογική πίεση 

νομοθέτησης, η οποία αφορά στην επιτακτική ανάγκη υλοποίησης των προεκλογικών 

δεσμεύσεων της κυβέρνησης. Επομένως, η εκάστοτε κυβέρνηση καλείται να παράγει 

νομοθετικό έργο ώστε να αποδείξει την τήρηση των δεσμεύσεών της με οποιοδήποτε κόστος, 

συντάσσοντας πολλές φορές βεβιασμένα ρυθμιστικά κείμενα ή επιλέγοντας μη 

κοινοβουλευτικά μέσα νομοθέτησης.   

 

Γ. ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΚΟΝΟΜΙΑΣ. 

Η ανασφάλεια δικαίου που προκαλείται στη συνείδηση των πολιτών ένεκα του 

νομοθετικού πληθωρισμού και των λοιπών φαινομένων νομοπαθολογίας που εξετάσαμε, 

οδηγεί στην απαξίωση του δικαίου εν συνόλω στη συνείδηση τους32. Η απαξίωση του νόμου 

 
30 Π.Κ.Τσούκας, ό.π., σελ. 50, Π.Μαντζούφας, ό.π., σελ.81-83 
31 Βλ. Δ.Σωτηρόπουλος–Λ.Χριστόπουλος, ό.π.,  σελ.49 
32 Βλ. Ο αρθρογράφος Π.Μανδραβέλης αποτυπώνει στο άρθρο του, ό.π., τη θεώρηση του διοικούμενου-
απλού πολίτη για τα φαινόμενα νομοπαθολογίας «Οι πρόχειροι νόμοι δεν έχουν κανένα κύρος κι έτσι νόμος 
γίνεται το αυτοπροσδιοριζόμενο «δίκιο» του καθενός. Ξέρουν οι πολίτες ότι στο χάος της πολυνομίας, αυτό 
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οδηγεί στην αποδυνάμωση της ισχύς τους και ευνοεί τη μη συμμόρφωση στις επιταγές των 

κανόνων δικαίου και τη διαφθορά. Παράλληλα προκαλείται έλλειψη εμπιστοσύνης τόσο από 

τον πολίτη προς τη Διοίκηση όσο και αντίστροφα, καθώς «…η πολυνομία είναι ένας μεγάλος 

τροφοδότης της γραφειοκρατίας και της βραδύτητας.»33 Κακοδιοίκηση και κακονομία είναι 

ένας φαύλος κύκλος, διότι η διοίκηση ως εφαρμοστής του δικαίου αδυνατεί να 

παρακολουθήσει τις διαρκείς νομοθετικές μεταβολές, με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο χρόνος 

ανταπόκρισης στα αιτήματα των πολιτών και να δυσκολεύεται η καθημερινότητα τους. 

Επιπρόσθετα, η νομική ανασφάλεια που δημιουργείται, οδηγεί σε αύξηση των διοικητικών 

βαρών και επιβάρυνση της ανταγωνιστικότητας της χώρας και κατά συνέπεια σε μείωση των 

ξένων και εγχώριων επενδύσεων. Τέλος, για τους ίδιους λόγους παρατηρείται διόγκωση της 

δικαστηριακής ύλης και καθυστέρηση στην απονομή της δικαιοσύνης.  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ 

 

Η καλή νομοθέτηση μπορεί να οριστεί ως η νομοθετική πολιτική που στοχεύει στην 

βελτίωση της ποιότητας των νομοθετικών ρυθμίσεων βασισμένη στην αξιολόγηση των 

συνεπειών τους στην οικονομία και στην ανταγωνιστικότητα. Αφορά στη βελτίωση της 

νομοπαρασκευαστικής - ρυθμιστικής λειτουργίας του κράτους και την μείωση της 

πολυνομίας.34Από το κίνημα της απορρύθμισης (deregulation) της δεκαετίας του ’80 και το 

Νέο Δημόσιο Management εμφανίστηκαν πιο σύγχρονες θεωρίες διακυβέρνησης (governance) 

και καλής νομοθέτησης ή κανονιστικής μεταρρύθμισης (better regulation – regulatory reform). 

Αυτές οι θεωρίες εκφράζουν την ανάγκη ενός περισσότερο συμμετοχικού και προσβάσιμου 

κράτους, ώστε να ανταποκρίνεται μέσω δικτύων πολιτικής στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της 

παγκόσμιας αγοράς.35  

 

Α. ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

 
που απαγορεύει ένας νόμος το επιτρέπει κάποιος άλλος και ότι η τιμωρία τους είναι προϊόν τύχης («μην 
πέσεις σε κακό δικαστή», όπως λέγεται) ή δυναμικότητας των κινητοποιήσεων.». 
33 Βλ. Μ.Στασινόπουλος όπως αναφέρεται στον Π.Μαντζούφας, ό.π., σελ.123 
34 Βλ.σελ.2 της Πρωθυπουργικής Εγκυκλίου Υ190/2006, διαθέσιμης στον ιστότοπο: https://gslegal.gov.gr/wp-
content/uploads/2010/02/Egkiklios_kanonistikis_metarruthmisi.pdf, αρ.1 του ν.4048/2012 
35 Βλ. Δ.Σωτηρόπουλος–Λ.Χριστόπουλος, ό.π., σελ.29-30, OECD, “Reviews of Regulatory Reform”, ό.π, σελ.3 
:”From Deregulation to regulatory reform”. 

https://gslegal.gov.gr/wp-content/uploads/2010/02/Egkiklios_kanonistikis_metarruthmisi.pdf
https://gslegal.gov.gr/wp-content/uploads/2010/02/Egkiklios_kanonistikis_metarruthmisi.pdf
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1. Η στρατηγική της Λισσαβόνας 

 Η πολιτική για την καλή νομοθέτηση αποτέλεσε μείζον πολιτικό και διοικητικό στόχο 

για το ευρωπαϊκό οικοδόμημα και για τα επιμέρους κράτη-μέλη. Για πρώτη φορά, η καλή 

νομοθέτηση διατυπώνεται ως στόχος σε ευρωπαϊκό επίπεδο στη Συνθήκη του Άμστερνταμ 

(1997). Σε αυτήν παρατέθηκε ως παράρτημα η δήλωση με αριθμό 39, σχετικά με τη ποιότητα 

της διατύπωσης της κοινοτικής νομοθεσίας, η οποία αναφέρει αυτολεξεί ότι «η ποιότητα της 

διατύπωσης της κοινοτικής νομοθεσίας αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την ορθή 

εφαρμογή της από τις αρμόδιες εθνικές αρχές και για την καλύτερη κατανόηση της από το 

κοινό και τους επιχειρηματικούς κλάδους»36.   

 Στη σύνοδο κορυφής της Λισσαβόνας, τον Μάρτιο του 200037, οι ηγέτες των 

κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν σ’ ένα νέο κοινό στρατηγικό στόχο, ήτοι 

να αναδείξουν την ευρωπαϊκή οικονομία ως την ανταγωνιστικότερη του κόσμου. Η στρατηγική 

για την οικονομική ανάπτυξη περιλάμβανε δραστικές μεταρρυθμίσεις σε διαφόρους τομείς με 

στόχους, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και μίας ολοκληρωμένης και 

πλήρως λειτουργικής ευρωπαϊκής αγοράς. Για να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον φιλικό προς 

τις επιχειρήσεις, ιδίως τις μικρομεσαίες, κρίθηκε αναγκαία η ραγδαία μείωση των διοικητικών 

βαρών που επιβάλλονται σε αυτές μέσω της υπάρχουσας περίπλοκης νομοθεσίας.  

 Στο πλαίσιο, λοιπόν, αυτής της συντονισμένης στρατηγικής η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

εξέδωσε στις 25 Ιουλίου του 2001, μία Λευκή Βίβλο για την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση (White 

Paper on European Governance, 2001)  με την οποία τόνισε την ανάγκη για ενίσχυση του 

δημοκρατικού ερείσματος της ΕΕ μέσω της μεταρρύθμισης του τρόπου διακυβέρνησης της ΕΕ 

ώστε να καταστεί πιο προσβάσιμος στους πολίτες της και έδωσε μεγάλη βαρύτητα στη 

διαβούλευση και τη συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων. Επιπλέον, εισήγαγε την Καλή 

Νομοθέτηση ως μία συγκροτημένη ατζέντα στο κοινοτικό σύστημα λήψης αποφάσεων και 

επικεντρώθηκε στον τρόπο συνεργασίας των θεσμών της ΕΕ για τη λήψη των αποφάσεων 

 
36 Στη δήλωση αναφέρεται επίσης ότι αρμόδια να καθορίσουν, κατόπιν κοινής συμφωνίας, κατευθυντήριες 
γραμμές για τη βελτίωση της ποιότητας της διατύπωσης της κοινοτικής νομοθεσίας καθώς και να τις 
ακολουθούν λαμβάνοντας παράλληλα τα εσωτερικά οργανωτικά μέτρα που κρίνουν αναγκαία για την 
εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής  τους είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή. Τα 
όργανα αυτά θα πρέπει επίσης να «πράξουν το κατά δύναμη για να επιταχύνουν την κωδικοποίηση των 
νομοθετικών κειμένων». Διαθέσιμο το κείμενο της συνθήκης στον ιστότοπο:   
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-EL/TXT/?uri=CELEX:11997D/TXT&from=EL 
37 Βλ.πληροφορίες στον ιστότοπο: https://www.europarl.europa.eu/highlights/el/1001.html 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-EL/TXT/?uri=CELEX:11997D/TXT&from=EL
https://www.europarl.europa.eu/highlights/el/1001.html
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αυτών. Σύμφωνα με τη Λευκή Βίβλο38, η καλή διακυβέρνηση εδράζεται στις πέντε σωρευτικές 

αρχές που εκτίθενται παρακάτω με συνοπτική ανάλυση του περιεχομένου τους: 

1) Διαφάνεια: τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα πρέπει να δώσουν μεγαλύτερη σημασία στη 

διαφάνεια και την κοινοποίηση των αποφάσεών τους. 

2) Συμμετοχή: οι πολίτες πρέπει να κληθούν να συμμετάσχουν πιο συστηματικά στην εκπόνηση 

και την υλοποίηση των πολιτικών. 

3) Λογοδότηση: πρέπει να αποσαφηνιστεί ο ρόλος του κάθε συντελεστή στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων. Κάθε εμπλεκόμενος συντελεστής πρέπει, στη συνέχεια, να αναλαμβάνει το ρόλο 

που του αναλογεί. 

4) Αποτελεσματικότητα: οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται στο κατάλληλο επίπεδο και την 

κατάλληλη στιγμή και να παράγουν τα απαιτούμενα αποτελέσματα. 

5) Συνοχή: οι πολιτικές που εφαρμόζει η Ένωση παρουσιάζουν πολύ μεγάλη διαφοροποίηση και 

απαιτείται συνεχής προσπάθεια για να εξασφαλίζεται η συνοχή τους. 

 Παράλληλα, σημειώνεται στο κείμενο της ότι η εφαρμογή των αρχών αυτών θα 

ενισχύσει τις αρχές της αναλογικότητας και της επικουρικότητας, οι οποίες πρέπει να 

χαρακτηρίζουν τη δράση της ΕΕ.  

 Λίγο αργότερα, τον Νοέμβριο του ίδιου έτους, η Επιτροπή εξέδωσε την έκθεση της 

ειδικής ομάδας εμπειρογνωμόνων Mandelkern (Mandelkern Group on Better Regulation, Final 

Report, 13 November 2001). Η έκθεση Mandelkern ήταν το πρώτο ουσιαστικό κείμενο που 

εισήγαγε τις αρχές, τα εργαλεία (διαβούλευση, ανάλυση συνεπειών ρυθμίσεων, απλούστευση 

νομοθεσίας) και τον τρόπο διαχείρισης της Καλής Νομοθέτησης τόσο σε κοινοτικό όσο και σε 

εθνικό επίπεδο. Σύμφωνα, λοιπόν, με την έκθεση οι αρχές με βάση τις οποίες πρέπει να 

κινηθούν τα ευρωπαϊκά όργανα για να επιτύχουν το στόχο της καλής νομοθέτησης, είναι οι 

κάτωθι: 

1) Η αρχή της αναγκαιότητας, συμφώνα µε την οποία, της απόφασης για νομοθετική επέμβαση, 

οφείλει να προηγείται η διεξοδική μελέτη όλων των εναλλακτικών επιλογών ρύθμισης ενός 

ζητήματος. 

2) Η αρχή της αναλογικότητας, η οποία εγγυάται την εξασφάλιση της ισορροπίας μεταξύ των 

μέσων και του επιδιωκόμενου σκοπού, μέσω της υιοθέτησης του λιγότερου επαχθούς μέτρου. 

 
38 Βλ.COM, “European Governance, A White Paper”, COM (2001) 428 final, σελ.10-11, διαθέσιμο στον 
ιστότοπο: http://aei.pitt.edu/1188/1/european_governance_wp_COM_2001_428.pdf και για μία συνοπτική 
έκθεση του περιεχομένου της βλ.στον ιστότοπο:  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al10109 

http://aei.pitt.edu/1188/1/european_governance_wp_COM_2001_428.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al10109
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3) Η αρχή της επικουρικότητας, επιτάσσει ότι οι ρυθμίσεις λαμβάνονται σε επίπεδο «κοντά στον 

πολίτη» που σημαίνει ότι η ανάληψη δράσης από την ΕΕ δικαιολογείται όταν δεν δύναται το 

εκάστοτε ζήτημα να αντιμετωπιστεί επιτυχώς σε εθνικό επίπεδο. 

4) Η αρχή της διαφάνειας, που πληρώνεται μέσα από τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών 

δια της διαβούλευσης στο σχεδιασμό ενός νομοθετήματος. 

5) Η αρχή της  λογοδοσίας των αρχών που εκδίδουν τις κανονιστικές ρυθμίσεις καθώς και των 

οργάνων που έχουν επιφορτιστεί με την επίτευξη των στόχων των ρυθμίσεων.  

6) Η αρχή της προσβασιμότητας, με την οποία κατοχυρώνεται το δικαίωμα των πολιτών για 

πρόσβαση σε όλες τις ρυθμίσεις και έγγραφα που τους αφορούν. 

7) Η αρχή της απλότητας των νομοθετικών κειμένων, η οποία δεσμεύει τα θεσμικά όργανα να 

θεσπίζουν ρυθμίσεις σαφείς και κατανοητές, ώστε οι πολίτες να κάνουν χρήση των 

δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται μέσα από αυτές.39 

 

2. Τα Σχέδια Δράσης της Επιτροπής και η Διοργανική Συμφωνία του 2003 

Από τότε και στο εξής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άρχισε να ανακοινώνει ένα μεγάλο 

αριθμό σχεδίων δράσης για την υλοποίηση της πολιτικής για την καλή νομοθέτηση με σκοπό 

τη βελτίωση της νομοθεσίας και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, τόσο σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο, όσο και σε επίπεδο των κρατών-μελών. Αρχικά, τον Ιούνιο του 2002, η Επιτροπή, 

βασιζόμενη στη Λευκή Βίβλο και τις συστάσεις της διακυβερνητικής ομάδας με επικεφαλή τον 

Mandelkern, ανακοίνωσε το «Σχέδιο Δράσης για την απλούστευση και τη βελτίωση του 

ρυθμιστικού περιβάλλοντος»40 μέσα από το οποίο φιλοδοξούσε «να αναπτύξει μία νέα κοινή 

νομοθετική παιδεία στο εσωτερικό της ΕΕ.»41 Επρόκειτο για ένα μακροχρόνιο και φιλόδοξο 

πρόγραμμα που δεν αποσκοπούσε στην απορρύθμιση και στον περιορισμό της ικανότητας 

δράσης της ΕΕ, όπως ξεκαθάριζε σε Ανακοίνωση της η Επιτροπή, αλλά στην απλούστευση και 

βελτίωση της ισχύουσας νομοθεσίας, στον καλύτερο σχεδιασμό των παραγόμενων ρυθμίσεων, 

καθώς και στην ενίσχυση της τήρησης και της αποτελεσματικότητας τους. Απώτερος στόχος 

της δράσης αυτής είναι η διατήρηση ασφάλειας δικαίου με τη δημιουργία ενός ρυθμιστικού 

περιβάλλοντος το οποίο αφενός θα προστατεύει τον Ευρωπαίο Πολίτη, βοηθώντας τον 
 

39 Βλ. “Mandelkern Group on Better Regulation, Final Report”, 13.11.2001, διαθέσιμο στον ιστότοπο: 
www.legislationonline.org, σελ.16-17 και Στ.Λαδή Β.Νταλάκου, «Ανάλυση Δημόσιας Πολιτικής», εκδ. 
Παπαζήσης, Αθήνα, 2016, σελ.228-233 
40 Βλ. Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την «Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση-Βελτίωση της νομοθεσίας», 
COM(2002) 275 final, διαθέσιμη στον ιστότοπο: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-
EL/TXT/?qid=1586103926456&uri=CELEX:52002DC0275&from=EN 
41 Βλ. Έκθεση της Επιτροπής για την Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση, 2003. Σελ.22, διαθέσιμο στον ιστότοπο: 
https://ec.europa.eu/governance/docs/comm_rapport_el.pdf 

http://www.legislationonline.org/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-EL/TXT/?qid=1586103926456&uri=CELEX:52002DC0275&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-EL/TXT/?qid=1586103926456&uri=CELEX:52002DC0275&from=EN
https://ec.europa.eu/governance/docs/comm_rapport_el.pdf


[19] 

 

παράλληλα να εξοικειωθεί με τους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς και να κατανοήσει την 

ευρωπαϊκή νομοθεσία και αφετέρου θα ενισχύει την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών 

επιχειρήσεων στο σημερινό παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, μέσα από μία εύληπτη και 

σύγχρονη νομοθεσία, απαλλαγμένη από περιττά γραφειοκρατικά βάρη42. 

 Στην Ανακοίνωση της για τη βελτίωση της νομοθεσίας, η Επιτροπή τόνισε την ανάγκη 

για ενεργό συνεργασία μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων της Ένωσης για μία καλύτερη από 

κοινού διακυβέρνηση και τη βελτίωση της ποιότητας της νομοθεσίας. Έτσι υπεγράφη το 

200343, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η 

«Διοργανική Συμφωνία για τη βελτίωση της νομοθεσίας», όπου τα τρία θεσμικά όργανα 

δήλωσαν ότι με σεβασμό στις γενικές αρχές της δημοκρατικής νομιμότητας, επικουρικότητας, 

αναλογικότητας και ασφάλειας δικαίου, θα αναλάβουν δράση, ώστε να προωθήσουν την 

απλότητα, σαφήνεια και συνοχή στη σύνταξη των νομοθετικών κειμένων, καθώς και τη 

μέγιστη δυνατή διαφάνεια της νομοθετικής διαδικασίας.44 Για να τα επιτύχουν τους στόχους 

τους δεσμεύτηκαν αρχικά να βελτιώσουν τον συντονισμό της νομοθετικής διαδικασίας και να 

ενισχύσουν τη δυνατότητα πρόσβασης των πολιτών στις πληροφορίες μέσω της πλατφόρμας 

EUR-Lex και κάθε άλλου πρόσφορου τεχνολογικού ή επικοινωνιακού μέσου. Στη διαπίστωση 

ότι η ΕΕ νομοθετεί μόνο εφόσον είναι αναγκαίο, προτάθηκε η προσφυγή σε εναλλακτικούς 

μηχανισμούς ρύθμισης, ενώ για την εξασφάλιση της ποιότητας των ρυθμίσεων 

επιστρατεύτηκαν τα εργαλεία της προνομοθετικής διαβούλευσης, της κατάρτισης αναλύσεων 

αντικτύπου, της κατάργησης, κωδικοποίησης και αναδιατύπωσης νομοθετικών διατάξεων45. 

Το 2005 η Επιτροπή ανακοίνωσε το «Κυλιόμενο Πρόγραμμα Απλούστευσης της 

Νομοθεσίας», για το οποίο θα γίνει λόγος παρακάτω, και το 2007 το «Πρόγραμμα δράσης για 

 
42 Βλ.Ανακοίνωση της Επιτροπής-Σχέδιο Δράσης «Απλούστευση και βελτίωση του ρυθμιστικού 
περιβάλλοντος» COM (2002) 278 final, διαθέσιμη στον ιστότοπο: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-
EL/TXT/?qid=1586120058101&uri=CELEX:52002DC0278&from=EN , Ν.Διαμαντούρος, ό.π., σελ.16, 
Π.Μαντζούφας, ό.π., σελ.226 
43 Είχαν προηγηθεί οι διοργανικές συμφωνίες της 25ης Οκτωβρίου 1993 για τις διαδικασίες εφαρμογής της 
αρχής της επικουρικότητας, της 20ής Δεκεμβρίου 1994 για την ταχεία μέθοδο εργασίας για την επίσημη 
κωδικοποίηση νομοθετικών κειμένων (διαθέσιμη στον ιστότοπο: https://op.europa.eu/it/publication-detail/-
/publication/df7731b8-2874-4085-8b3e-e6d1065786e4/language-el), της 22ας Δεκεμβρίου 1998 για τις κοινές 
κατευθυντήριες γραμμές για την ποιότητα της διατύπωσης της κοινοτικής νομοθεσίας (διαθέσιμη στον 
ιστότοπο: https://op.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/53a7617f-822e-4d4b-9a0b-
fe518c584f78/language-el)  και της 28ης Νοεμβρίου 2001 για μια πλέον συστηματοποιημένη χρήση της 
τεχνικής της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων (διαθέσιμη στον ιστότοπο: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX%3A32002Q0328 ) 
44 Βλ. «Διοργανική Συμφωνία για τη βελτίωση της νομοθεσίας»,2003, διαθέσιμη στον ιστότοπο: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex:32003Q1231(01) 
45 Βλ.αναλυτικότερα στον ιστότοπο:  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al10116 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-EL/TXT/?qid=1586120058101&uri=CELEX:52002DC0278&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-EL/TXT/?qid=1586120058101&uri=CELEX:52002DC0278&from=EN
https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/df7731b8-2874-4085-8b3e-e6d1065786e4/language-el
https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/df7731b8-2874-4085-8b3e-e6d1065786e4/language-el
https://op.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/53a7617f-822e-4d4b-9a0b-fe518c584f78/language-el
https://op.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/53a7617f-822e-4d4b-9a0b-fe518c584f78/language-el
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX%3A32002Q0328
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX%3A32002Q0328
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex:32003Q1231(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex:32003Q1231(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al10116
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τη μείωση του διοικητικού φόρτου στην ΕΕ»46. Για την υλοποίηση του προγράμματος 

συγκροτήθηκε η Ομάδα Υψηλού Επιπέδου για τα Διοικητικά Βάρη (High Level Group on 

Administrative Burdens) η οποία είχε συμβουλευτική αρμοδιότητα. Βασικό στοιχείο του 

προγράμματος συνίστατο στη μέτρηση του διοικητικού φόρτου των επιχειρήσεων από την 

υποχρέωση τους να συμμορφωθούν σε ευρωπαϊκές διατάξεις ή εθνικές διατάξεις που 

ενσωματώνουν ενωσιακό δίκαιο. Η διαδικασία αυτή επικεντρώθηκε σε 43 νομοθετικά 

κείμενα, τα οποία εκτιμήθηκε ότι προκαλούν άνω του 80% του διοικητικού φόρτου που 

απορρέει από την νομοθεσία της ΕΕ47. Εντέλει η Επιτροπή κατόρθωσε όχι απλώς να επιτύχει 

αλλά και να ξεπεράσει το στόχο της για μείωση των γραφειοκρατικών επιβαρύνσεων για τις 

επιχειρήσεις κατά 25% σε 13 βασικούς τομείς μέχρι το 201248. 

 

3. Η μετάβαση από την καλή στην  έξυπνη νομοθέτηση 

H εφαρμογή του προγράμματος για τη βελτίωση του κανονιστικού περιβάλλοντος 

επέφερε σημαντικές αλλαγές στον τρόπο που η Επιτροπή χαράζει πολιτικές και διαμορφώνει 

νομοθετικές προτάσεις49. Το 2009, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την πρόθεση της να 

προχωρήσει ένα βήμα περαιτέρω και από την «καλύτερη ρύθμιση» (better regulation) να 

επικεντρώσει τις προσπάθειες της στην «έξυπνη ρύθμιση» (smart regulation). Σε αυτήν 

επεσήμανε την ανάγκη να επαναπροσδιοριστεί η στρατηγική της Λισσαβόνας με κατεύθυνση 

την υλοποίηση των στόχων της «Ευρώπης 2020», τονίζοντας ότι η αποτελεσματική, αναλογική 

και περιεκτική νομοθέτηση παραμένει το κύριο έργο της Επιτροπής50.  Άλλωστε, έχει πολλάκις 

 
46 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή των Περιφερειών, σχετικά με το «Πρόγραμμα δράσης για τη μείωση του διοικητικού 
φόρτου στην ΕΕ», COM (2007) 23 final, διαθέσιμη στον ιστότοπο: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-
EL/TXT/?qid=1586138571616&uri=CELEX:52007DC0023&from=EN 
47 Βλ. Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική 
και Κοινωνική Επιτροπή των Περιφερειών, σχετικά με τη «Δεύτερη στρατηγική επισκόπηση για τη βελτίωση 
της νομοθεσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση», COM (2008) 32 final, (υπό 2.Μείωση διοικητικού φόρτου), 
διαθέσιμη στον ιστότοπο:   
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-EL/TXT/?qid=1585835877052&uri=CELEX:52008DC0032&from=EN 
48Βλ.πληροφορίες στον ιστότοπο: (…ιστορικό…2012) https://ec.europa.eu/info/law/law-making-
process/evaluating-and-improving-existing-laws/refit-making-eu-law-simpler-and-less-costly_el και αναλυτικά 
ανά τομέα προτεραιότητας :”High Level Group on Administrative Burdens, Final Report”, 2014, σελ.33, 
διαθέσιμη στον ιστότοπο:   
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/final-report-of-the-high-level-group_july2014_en.pdf 
49 Βλ. Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική 
και Κοινωνική Επιτροπή των Περιφερειών, σχετικά με την «Έξυπνη νομοθεσία στην ΕΕ.» , 08.10.2010, COM 
(2010) 543 final , διαθέσιμη στον ιστότοπο:  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX%3A52010DC0543 
50 Βλ.J.M.Barroso, “Political Guidelines for the next Commission”, 2009, σελ.37, «…Η αποστολή μας είναι να 
διασφαλίσουμε ότι εφαρμόζουμε αποτελεσματικά την έννοια της έξυπνης ρύθμισης για να διασφαλίσουμε 
ότι είναι αποτελεσματική, αναλογική και περιεκτική: αποτελεσματική διότι πρέπει να βασίζεται στις 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-EL/TXT/?qid=1586138571616&uri=CELEX:52007DC0023&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-EL/TXT/?qid=1586138571616&uri=CELEX:52007DC0023&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-EL/TXT/?qid=1585835877052&uri=CELEX:52008DC0032&from=EN
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/evaluating-and-improving-existing-laws/refit-making-eu-law-simpler-and-less-costly_el
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/evaluating-and-improving-existing-laws/refit-making-eu-law-simpler-and-less-costly_el
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/final-report-of-the-high-level-group_july2014_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX%3A52010DC0543
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ειπωθεί από την Επιτροπή ότι η νομοθεσία της ΕΕ έχει πρωταρχική σημασία για την επίτευξη 

των στόχων της Συνθήκης ΕΕ και για τη διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών για έξυπνη, 

βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, η οποία να παράγει οφέλη για τους πολίτες, τις 

επιχειρήσεις και τους εργαζομένους51. 

Ουσιαστικά οι στόχοι της έξυπνης νομοθέτησης είναι ίδιοι με αυτούς που τέθηκαν με 

την καλή νομοθέτηση, με τη διαφορά ότι η τελευταία έδωσε βάση στην ποιότητα των 

νομοθετικών προτάσεων, ενώ η πρωτοβουλία για «έξυπνη ρύθμιση» στοχεύει στην 

απλούστευση και στην αξιολόγηση, καθώς και, ιδίως, στην ενίσχυση του ρόλου των 

ενδιαφερόμενων μερών, τόσο κατά το στάδιο της παραγωγής, όσο και κατά το στάδιο της εκ 

των υστέρων αξιολόγησης των νομοθετικών ρυθμίσεων.52 

Η έξυπνη νομοθεσία πρέπει να διατρέχει ολόκληρο τον κύκλο πολιτικής άλλως όλα τα 

στάδια παραγωγής μίας ρύθμισης, από το σχεδιασμό της έως την εφαρμογή και την επιβολή 

της τήρησης, την αξιολόγηση και την αναθεώρηση53. Επομένως δίνεται ιδιαίτερη βάση στις 

εκτιμήσεις αντικτύπου για τη παραγόμενη νομοθεσία και στις αξιολογήσεις κόστους και 

οφέλους της ισχύουσας νομοθεσίας. Επιπλέον, η διαφάνεια στη νομοθετική διαδικασία 

καθιστά εφικτό τον έλεγχο και τη συμμετοχή των πολιτών, ενώ η σαφέστερη και προσβάσιμη 

νομοθεσία επιτρέπει στον πολίτη την έγκαιρη προσαρμογή της δράσης του σε αυτήν. 

To 2014, η Επιτροπή υπό τον πρόεδρο της Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, έδωσε εκ νέου ώθηση 

στις προηγούμενες πρωτοβουλίες, χαρακτηρίζοντας κατά την λήξη της θητείας της (νέα 

Πρόεδρος της Επιτροπής από τον Δεκέμβριο του 2019 είναι η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν) τις 

προσπάθειες για καλή νομοθέτηση ως επιτυχείς54. Με το κείμενο της «Better Regulation for 

 
πραγματικές συνθήκες της ζωής για τους οικονομικούς φορείς και άλλους ενδιαφερόμενους. αναλογική διότι 
η ρύθμιση πρέπει να αποδείξει ένα ορισμένο επίπεδο θετικού αντίκτυπου για να αιτιολογήσει τη νομοθεσία 
και πρέπει να λάβει υπόψη όλες τις πιθανές παρενέργειες · περιεκτική, διότι πρέπει να κάνουμε προτάσεις 
που θα έχουν πλήρη επίγνωση του εύρους των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών συνεπειών που 
θα έχουν…»  ,διαθέσιμο στον ιστότοπο: 
 https://sbe.org.gr/newsletters/eflashnews/2009_21/Barroso_Political_Guidelines_2009.pdf 
51 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή των Περιφερειών, σχετικά με την «Βελτίωση της νομοθεσίας για καλύτερα 
αποτελέσματα-ένα θεματολόγιο της ΕΕ», 19.05.2015, COM (2015) 215 final, διαθέσιμη στον ιστότοπο 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52015DC0215 
52Βλ. Dr.Marianne Klingbeil, Better Regulation Director, “Smart Regulation, From Better to Smart Regulation-
pushing the regulatory policy agenda a step further”, σελ.2, διαθέσιμο στον ιστότοπο: 
https://www.oecd.org/regreform/policyconference/46528683.pdf, Ν.Διαμαντούρος, ό.π., σελ.17, 
Π.Μαντζούφας, ό.π., σελ.227 
53 Ανακοίνωση της Επιτροπής … , COM (2010) 543 final, ό.π., Την διαπίστωση ότι η καλή νομοθέτηση πρέπει 
να διατρέχει όλο τον κύκλο ζωής ενός νομοθετήματος καθώς και όλους τους τομείς δημόσιας πολιτικής είχε 
κάνει και η ομάδα του Mandelkern βλ. Mandelkern Group on Better Regulation, Final Report, ό.π., σελ.3 
54 Βλ.σχετικά στον ιστότοπο: https://ec.europa.eu/commission/news/better-regulation-principles-2019-apr-
15_en, όπου αναφέρεται επίσης ότι το 2018 ο ΟΟΣΑ χαρακτήρισε την ρυθμιστική διακυβέρνηση της ΕΕ ως 
μία από τις καλύτερες. 

https://sbe.org.gr/newsletters/eflashnews/2009_21/Barroso_Political_Guidelines_2009.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52015DC0215
https://www.oecd.org/regreform/policyconference/46528683.pdf
https://ec.europa.eu/commission/news/better-regulation-principles-2019-apr-15_en
https://ec.europa.eu/commission/news/better-regulation-principles-2019-apr-15_en
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Better Results-An EU Agenda», το 2015, εκλεπτύνονται, επανεξεργάζονται και εμπλουτίζονται 

τα εργαλεία καλής νομοθέτησης55, με αξιολογήσεις επιπτώσεων και την λεγόμενη διαχείριση 

προσδοκιών και αντιλήψεων, μέσα από τη βελτίωση της επικοινωνίας του έργου της ΕΕ στην 

ευρωπαϊκή κοινή γνώμη.56 

Τα εργαλεία για μία Καλή Νομοθέτηση επανέλαβαν τα τρία θεσμικά όργανα στην 

διοργανική συμφωνία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής της 

13ης Απριλίου του 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, όπου ανέλαβαν από κοινού 

τη δέσμευση και το στόχο για βελτίωση του σύμφωνα με τις γενικές αρχές της νομοθεσίας της 

ΕΕ και τα κριτήρια που έχουν τεθεί μέσα από τη δράση για καλή-έξυπνη νομοθέτηση.57 

 

4. Τα εργαλεία της καλής νομοθέτησης 

Τα μέτρα που λαμβάνονται σε επίπεδο ΕΕ για την επίτευξη του στόχου για καλή νομοθέτηση 

μπορούν να ενταχθούν σε δύο κατηγορίες: 

1.) Σε όσα προσβλέπουν στη βελτίωση της νομοθετικής διαδικασίας και κατ’ επέκταση της 

ποιότητας της νέας νομοθεσίας. 

2.) Σε όσα στοχεύουν στην απλοποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας. 

 

Α. Βελτίωση της νομοθετικής διαδικασίας 

α) Διαβούλευση 

Στη Διοργανική συμφωνία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 

Επιτροπής της 13ης Απριλίου του 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, η διαβούλευση 

με το κοινό και με τους ενδιαφερομένους χαρακτηρίζεται ως «ουσιώδες συστατικό της 

εμπεριστατωμένης λήψης αποφάσεων και της βελτίωσης της ποιότητας του νομοθετικού 

έργου.»58. Στο δε άρθρο 11 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση59 προβλέπεται ρητώς η 

 
55 Βλ. European Commission, Better Regulation “Toolbox”, 2015, διαθέσιμο στον ιστότοπο: 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/better-regulation-toolbox-2015_0.pdf και 
Ανακοίνωση της Επιτροπής …, COM (2015) 215 final, ό.π. 
56 Βλ. Δ Σωτηρόπουλος – Λ.Χριστόπουλος, ό.π.,  σελ.148 
57 Βλ. Διοργανική συμφωνία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής της 13ης 
Απριλίου του 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, σελ.2, διαθέσιμο στον ιστότοπο https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016Q0512(01)&from=EN 
58 Βλ.Διοργανική συμφωνία …του 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, ό.π.,σελ.5 παρ.9  
59 Βλ.ΣΕΕ Άρθρο 11 παρ.1-3:  «1.Τα θεσμικά όργανα δίδουν, με τα κατάλληλα μέσα, στους πολίτες και στις 
αντιπροσωπευτικές ενώσεις τη δυνατότητα να γνωστοποιούν και να ανταλλάσσουν δημόσια τις γνώμες τους 
σε όλους τους τομείς δράσης της Ένωσης. 2. Τα θεσμικά όργανα διατηρούν ανοιχτό, διαφανή και τακτικό 
διάλογο με τις αντιπροσωπευτικές ενώσεις και την κοινωνία των πολιτών. 3. Προκειμένου να εξασφαλίζεται η 
συνοχή και η διαφάνεια των δράσεων της Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διεξάγει ευρείες διαβουλεύσεις με 
τα ενδιαφερόμενα μέρη.» 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/better-regulation-toolbox-2015_0.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016Q0512(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016Q0512(01)&from=EN


[23] 

 

υποχρέωση των θεσμικών οργάνων της Ένωσης α) να παρέχουν στους πολίτες και στις ενώσεις 

πολιτών τη δυνατότητα να εκφράζουν δημόσια και να ανταλλάσουν θέσεις και απόψεις σε 

ζητήματα σχετικά με όλους τους τομείς δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και β) να καλλιεργούν 

σε μόνιμη βάση ανοιχτό και διαφανή διάλογο με την κοινωνία πολιτών. 

Ειδικά σε ό,τι αφορά την άσκηση του δικαιώματος νομοθετικής πρωτοβουλίας, η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ιδιαίτερο καθήκον να ενημερώνεται για εξελίξεις, ανάγκες και 

ζητήματα που ανακύπτουν στην Ευρώπη μέσα από έναν δημόσιο, συνεχή και διαφανή 

διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέρη, εξασφαλίζοντας τους ότι οι λεπτομέρειες και οι 

προθεσμίες τους επιτρέπουν την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή60, προκειμένου να κρίνει σε 

ποιες περιπτώσεις είναι σκόπιμη η υιοθέτηση ευρωπαϊκής νομοθεσίας.  

Η διαβούλευση μετά την ανάληψη από μέρους της Επιτροπής κάποιας νομοθετικής 

πρωτοβουλίας διασφαλίζει αφενός ότι το ενωσιακό δίκαιο είναι «διαφανές, καλά στοχευμένο 

και με συνοχή», αφετέρου «την λογοδοσία και την αποδοχή» της ίδιας της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και του δικαίου της61. Καθώς το δίκαιο της Ένωσης επηρεάζει όλους ανεξαιρέτως τους 

πολίτες σε όλα τα κράτη-μέλη, το πώς οι πολίτες αντιλαμβάνονται το δίκαιο της Ένωσης, ήτοι 

ως πηγή πιθανών ωφελημάτων ή επιβαρύνσεων, και το εάν θεωρούν ότι έχουν λόγο κατά την 

έγκριση του αποτελούν ζητήματα ύψιστης σημασίας για τη νομιμοποίηση της Ένωσης.62 

Στο πλαίσιο της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας, ο διάλογος της Επιτροπής με τα 

ενδιαφερόμενα μέρη λαμβάνει συνήθως63 τη μορφή online δημόσιων διαβουλεύσεων64, όπου 

 
60 Βλ. Διοργανική συμφωνία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής της 13ης 
Απριλίου του 2016, ό.π., σελ.5 και Bλ. περισσότερες πληροφορίες και σχετικό βίντεο σχετικά με τις 
δυνατότητες συμμετοχής των Ευρωπαίων πολιτών στη νομοπαραγωγική διαδικασία και εν γένει τη 
διαμόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτικής στον ιστότοπο https://ec.europa.eu/info/law/law-making-
process/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-and-how_en .  
61 Βλ.Ι.Κ.Ρέμελη, ό.π., σελ.1558 και Ανακοίνωση της Επιτροπής: «Προς ενίσχυση της διαβούλευσης και του 
διαλόγου - Γενικές αρχές και ελάχιστες προδιαγραφές για τη διαβούλευση των ενδιαφεροµένων µερών από 
την Επιτροπή», Βρυξέλλες, 11.12.2002 COM (2002) 704 τελικό, σελ.17-19 για το πως η διαβούλευση θα τηρεί 
τις αρχές που έθεσε η Λευκή Βίβλος, διαθέσιμη στον ιστότοπο:  
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2002:0704:FIN:EL:PDF  
62 Βλ.Ν.Διαμαντούρος, Για τη βελτίωση του κανονιστικού περιβάλλοντος. Διδάγματα από το ευρωπαϊκό και 
διεθνές επίπεδο, ό.π., σελ.20 
63 Σύμφωνα με τον Ν.Διαμαντούρο, ό.π.,σελ.20, η διεξαγωγή online δημόσιων διαβουλεύσεων είναι μεν 
από τις πιο συνηθισμένες μορφές διαλόγου, όμως ο  διάλογος αυτός δύναται να λάβει διάφορες μορφές, 
« ενδεικτικά παραδείγματα των οποίων αποτελούν οι Πράσινες Βίβλοι, Λευκές Βίβλοι, ανακοινώσεις, 
φόρουμ (όπως το ευρωπαϊκό φόρουμ για την ενέργεια και τις μεταφορές ή το ευρωπαϊκό φόρουμ υγείας), 
εργαστήρια, μόνιμες συμβουλευτικές ομάδες και διαβουλεύσεις στο Διαδίκτυο. Υπάρχουν επίσης 
διαρθρωμένες διαδικασίες, όπως ο κοινωνικός διάλογος με τα συνδικάτα και τις εργοδοτικές οργανώσεις, 
καθώς και ο διάλογος μεταξύ της Επιτροπής και των ευρωπαϊκών και εθνικών ενώσεων περιφερειακών 
και τοπικών αρχών.» 
64 Στον ιστότοπο https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say μπορεί κανείς να ενημερωθεί 
και να συμμετάσχει στις τρέχουσες δημόσιες διαβουλεύσεις (στα ελληνικά: 
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say ) 

https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-and-how_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-and-how_en
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2002:0704:FIN:EL:PDF
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say
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κάθε ενδιαφερόμενος, συμπεριλαμβανομένων πολιτών, επιχειρήσεων, αρχών των κρατών-

μελών, μη κυβερνητικών οργανώσεων, πανεπιστημιακών κύκλων ή εμπειρογνωμόνων, μπορεί 

να υποβάλλει τις παρατηρήσεις του επί συγκεκριμένων προτάσεων νόμων που εξετάζονται 

από την Επιτροπή. Μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης, συντάσσεται αναφορά με τα 

αποτελέσματα αυτής από την Επιτροπή, η οποία και δημοσιεύεται. Τα εν λόγω δε 

αποτελέσματα χρησιμοποιούνται από την Επιτροπή κατά τη σύνταξη της έκθεσης αξιολόγησης 

επιπτώσεων που συνοδεύει υποχρεωτικά κάθε νομοθετική πρόταση. Η νομοθετική πρόταση 

με τη σειρά της κοινοποιείται στο Συμβούλιο, στο Κοινοβούλιο και στα εθνικά Κοινοβούλια. 

Ένας από τους βασικότερους στόχους του σχεδίου «smart regulation» είναι η επιμήκυνση του 

χρονικού περιθωρίου διαβούλευσης από 8 εβδομάδες σε 12 καθώς και η απλοποίηση των 

διαδικασιών.65 Από το 2015 και έπειτα η Επιτροπή έχει διοργανώσει πάνω από 400 δημόσιες 

διαβουλεύσεις με τη συμμετοχή εκατομμυρίων Ευρωπαίων.66 

 

β) Εκτίμηση επιπτώσεων των νομοθετικών και μη πρωτοβουλιών της Επιτροπής 

 Στο πλαίσιο της ανωτέρω περιγραφείσας διαβούλευσης, είναι ιδιαίτερα σημαντικό τα 

ενδιαφερόμενα μέρη να συνοδεύουν τις απόψεις τους από τεκμηριωμένες επιστημονικές 

αναλύσεις σχετικά με τις επιπτώσεις των προτεινόμενων ρυθμίσεων.67 Με τον τρόπο αυτό 

συνδράμουν την Επιτροπή στο έργο της να καλύψει αφενός την ύπαρξη, το μέγεθος και τις 

συνέπειες ενός προβλήματος και αφετέρου το ερώτημα κατά πόσον απαιτείται ανάληψη 

δράσης από την Ένωση. Εφόσον δε η απάντηση στο τελευταίο ερώτημα είναι θετική, οι 

αξιολογήσεις επιπτώσεων οφείλουν να καταγράφουν όλες τις εναλλακτικές λύσεις ρύθμισης 

ενός ζητήματος, τις οποίες θα συνοδεύουν από παράλληλη καταγραφή των οικονομικών, 

κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αναμένεται να προκύψουν από αυτές, 

καθώς και του πιθανού βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου κόστους και οφέλους. Μέσα 

από αυτές διευκολύνεται ο προσδιορισμός του καταλληλότερου νομοθετικού ή μη μέσου, που 

κρίνεται ικανό να παράγει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα και με το λιγότερο δυνατό 

κόστος, εξασφαλίζοντας έτσι τη τήρηση των αρχών της επικουρικότητας και αναλογικότητας 

που διακηρύττει μέσα από τα κείμενα της η Ένωση68. Πρόκειται ουσιαστικά για μια 

προσέγγιση που βασίζεται στη γνώση που προκύπτει μέσα από εκτενείς ποιοτικές και 

 
65 Βλ.Dr.Marianne Klingbeil, …Smart Regulation…, ό.π., σελ.9 
66 Βλ.σχετικά στον ιστότοπο: https://ec.europa.eu/commission/news/better-regulation-principles-2019-apr-
15_el 
67 Βλ.Ι.Κ.Ρέμελη, ό.π., σελ.1559 
68 Ρητά προβλέπεται και στη Διοργανική συμφωνία του 2016 , ό.π., σελ.4. ότι «Οι αρχές της επικουρικότητας 
και της αναλογικότητας θα πρέπει να γίνονται πλήρως σεβαστές, καθώς και τα θεμελιώδη δικαιώματα.». 

https://ec.europa.eu/commission/news/better-regulation-principles-2019-apr-15_el
https://ec.europa.eu/commission/news/better-regulation-principles-2019-apr-15_el
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ποσοτικές αναλύσεις και έχει σκοπό να διασφαλίσει ότι οι αποφάσεις για την υλοποίηση μιας 

πρωτοβουλίας βασίζονται σε στέρεα στοιχεία και σε εμπεριστατωμένη ανάλυση των 

επιλογών69. 

Αξιολογήσεις επιπτώσεων επιβάλλεται να γίνονται για όλες τις νομοθετικές προτάσεις 

και όλες τις άλλες σημαντικές πρωτοβουλίες για την υιοθέτηση δημόσιων πολιτικών, 

συμπεριλαμβανομένων των μη νομοθετικών πρωτοβουλιών και των εκτελεστικών πράξεων και 

πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση70. Για κάθε νέα πρωτοβουλία συντάσσεται ένα έγγραφο που 

ονομάζεται «χάρτης πορείας» και καθορίζει εκτός των άλλων αν θα διενεργηθεί εκτίμηση 

αντικτύπου.71Τα πορίσματα της διαδικασίας εκτίμησης επιπτώσεων συνοψίζονται στην έκθεση 

εκτίμησης επιπτώσεων. Οι σχετικές εκθέσεις δημοσιεύονται και αποστέλλονται στο Συμβούλιο 

και το Κοινοβούλιο, που θα πάρουν τη τελική απόφαση σχετικά με την έγκριση ή μη μίας 

νομοθετικής πράξης72. Με στόχο την ενίσχυση του ρόλου της αξιολόγησης των επιπτώσεων, η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε σε λειτουργία ένα ανεξάρτητο σώμα εσωτερικού ελέγχου, την 

«Επιτροπή Ρυθμιστικού Ελέγχου» (Regulatory Scrutiny Board)73, η οποία είναι υπεύθυνη για 

τον ποιοτικό έλεγχο όλων των αναλύσεων επιπτώσεων. 

 

γ) Ενίσχυση της αιτιολογικής έκθεσης (explanatory memorandum) 

 Σύμφωνα με το πρωτογενές ενωσιακό δίκαιο, τόσο οι νομοθετικές όσο και οι μη 

νομοθετικές πράξεις όλων των θεσμικών οργάνων της Ένωσης, οι οποίες παράγουν έννομα 

αποτελέσματα74, χρήζουν υποχρεωτικής αιτιολογίας75. Ακόμα, ειδικά σε ό,τι αφορά την 

αιτιολόγηση των σχεδίων νομοθετικών πράξεων, η διάταξη του άρθρου 5 του υπ’αρ.2 

Πρωτοκόλλου των συνθηκών ορίζει ότι «κάθε σχέδιο νομοθετικής πράξης πρέπει να 

 
69 Βλ. Ν.Διαμαντούρο, ό.π.,σελ.22 
70 Βλ.πληροφορίες στον ιστότοπο: https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-
proposing-law/impact-assessments_el 
71 Βλ.Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική 
και Κοινωνική Επιτροπή των Περιφερειών, σχετικά με τη «Καταλληλότητα του κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ.» 
,12.12.2012, COM (2012) 746 final,σελ.3, διαθέσιμο στον ιστότοπο: 
 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/eu-regulatory-fitness_dec2012_en_0.pdf (κείμενο στα ελληνικά: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52012DC0746) και σχετικά με τους “roadmaps” 
στον ιστότοπο: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say 
72 Βλ.περισσότερα στον ιστότοπο: https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-
proposing-law/impact-assessments_el 
73 Bλ.πληροφορίες για το έργο της Επιτροπής Ρυθμιστικού Ελέγχου στον ιστότοπο: 
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/regulatory-scrutiny-board_el 
74 Βλ.αρ.288 § 2 ΣΛΕΕ. Για τις συστάσεις και γνώμες, που δεν είναι νομικά δεσμευτικές, υπάρχει περιορισμένη 
υποχρέωση αιτιολόγησης για τα θεσμικά όργανα. 
75 Βλ.αρ. 296 § 2 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: «Οι νομικές πράξεις 

αιτιολογούνται και αναφέρονται στις προτάσεις, πρωτοβουλίες, συστάσεις, αιτήσεις ή γνώμες που 
προβλέπονται από τις Συνθήκες.» 

https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/impact-assessments_el
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/impact-assessments_el
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/eu-regulatory-fitness_dec2012_en_0.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52012DC0746
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/impact-assessments_el
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/impact-assessments_el
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/regulatory-scrutiny-board_el
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περιλαμβάνει εμπεριστατωμένη έκθεση, βάσει της οποίας μπορεί να κριθεί η τήρηση των 

αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας. Η εν λόγω έκθεση πρέπει να περιέχει τα 

στοιχεία εκτίμησης των δημοσιονομικών επιπτώσεων της πράξης καθώς και, εφόσον πρόκειται 

για οδηγία, των συνεπειών της, ως προς τις ρυθμίσεις που πρέπει να εφαρμοσθούν από τα 

κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης, ενδεχομένως, της περιφερειακής νομοθεσία. Στα σχέδια 

λαμβάνεται δεόντως υπόψη η ανάγκη το τυχόν οικονομικό ή διοικητικό βάρος, που βαρύνει 

την Ένωση, τις εθνικές κυβερνήσεις, τις περιφερειακές ή τοπικές αρχές, τους οικονομικούς 

φορείς και τους πολίτες να είναι το ελάχιστο δυνατό και ανάλογο προς τον επιδιωκόμενο 

στόχο.»  

Βάσει των παραπάνω, η Επιτροπή συνοδεύει κάθε νομοθετική της πρόταση με 

αιτιολογική έκθεση. Η δε αιτιολογική έκθεση θεωρείται πλήρης όταν περιλαμβάνει τα εξής 

πέντε στοιχεία: α) τις διαβουλεύσεις που έχουν διεξαχθεί και τα αποτελέσματα τους, β) την 

αξιολόγηση επιπτώσεων που πραγματοποίησε η Επιτροπή, γ) την αιτιολόγηση της επιλογής 

του μέσου που προτείνει, στην οποία περιλαμβάνεται και εξέταση συνεκτικότητας της 

προτεινόμενης ρύθμισης είτε με άλλες ισχύουσες ρυθμίσεις στον ίδιο τομέα πολιτικής, είτε με 

άλλες πολιτικές της Ένωσης, δ) τις δημοσιονομικές επιπτώσεις της πρότασης και ε) τη τήρηση 

των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας.76 

Κατά πάγια δε νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, η ελλιπής ή ανεπαρκής 

αιτιολογία μίας ενωσιακής πράξης αποτελεί παράβαση ουσιώδους τύπου και συνιστά λόγο 

δημόσιας τάξης, τον οποίο ο ενωσιακός δικαστής υποχρεούται να λάβει υπόψη 

αυτεπαγγέλτως.77 Σύμφωνα με αυτό «από την αιτιολογία μίας πράξης θα πρέπει να φαίνεται 

κατά τρόπο σαφή και μη διφορούμενο, η συλλογιστική της κοινοτικής αρχής που εκδίδει τη 

προσβαλλόμενη πράξη ώστε οι ενδιαφερόμενοι να γνωρίζουν τους λόγους που δικαιολογούν 

τη λήψη του μέτρου και ο κοινοτικός δικαστής να δύναται να ασκήσει τον έλεγχο του.78Τέλος, 

επίσης σύμφωνα με πάγια νομολογία του το ΔΕΕ κάνει δεκτό ότι η έκταση της υποχρέωσης 

αιτιολόγησης εξαρτάται από τη φύση της οικείας πράξης και, όταν πρόκειται για πράξεις με 

κανονιστικό χαρακτήρα, όπως οι κανονισμοί και οι οδηγίες, η αιτιολογία μπορεί να 

 
76 Βλ. Ν.Διαμαντούρο, ό.π., σελ.22 
77Βλ.ΔΕΚ, C-89/08 P, Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Ιρλανδίας κ.λ.π., 02.12.2009, σκ.34, διαθέσιμη στον 
ιστότοπο:http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=72643&pageIndex=0&doclang=E
L&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2743569 
78 Βλ.ΔΕΚ,C-158/80, Rewe κατά Hauptzollamt Kiel, 07.07.1981, σκ.25, διαθέσιμη στον ιστότοπο: 
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=90913&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ
=first&part=1&cid=2747487 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=72643&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2743569
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=72643&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2743569
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=90913&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2747487
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=90913&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2747487
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περιορίζεται στο να αναφέρει, αφενός μεν την αιτία που οδήγησε στην έκδοση της, αφετέρου 

δε τους γενικούς στόχους που επιδιώκει.79 

 Από τις αιτιολογικές εκθέσεις πρέπει να προκύπτει πασιφανώς και αιτιολογημένα και 

η τήρηση της αρχής της επικουρικότητας. Η τήρηση της συμβάλλει στη καλή νομοθέτηση διότι 

αποτρέπεται μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών της, η σύμπτωση νομοθετημάτων σε κοινά 

πεδία. Ειδικότερα, στο αρ.5 § 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζεται ότι σύμφωνα 

με την αρχή της επικουρικότητας, στους τομείς οι οποίοι δεν υπάγονται στην αποκλειστική της 

αρμοδιότητα, η Ένωση παρεμβαίνει μόνο εφόσον και κατά τον βαθμό που οι στόχοι της 

προβλεπόμενης δράσης δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη80, τόσο σε 

κεντρικό όσο και σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, μπορούν όμως, λόγω της κλίμακας ή 

των αποτελεσμάτων της προβλεπόμενης δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα στο επίπεδο της 

Ένωσης.  

 Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης εφαρμόζουν την αρχή της επικουρικότητας σύμφωνα 

με το Πρωτόκολλο σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της 

αναλογικότητας. Τα εθνικά κοινοβούλια μεριμνούν για την τήρηση της αρχής της 

επικουρικότητας σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο εν λόγω Πρωτόκολλο. 

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το αρ.6 του υπ’αρ.2 Πρωτοκόλλου των Συνθηκών, τα εθνικά 

Κοινοβούλια εξετάζουν εάν ένα σχέδιο νομοθετικής πράξης συνάδει με την αρχή της 

επικουρικότητας και σε αρνητική περίπτωση μπορούν να στείλουν αιτιολογημένη γνώμη στην 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντός 8 εβδομάδων81. Από την γραμματική ερμηνεία της ως άνω 

 
79Βλ.ΔΕΚ, C-304/01, Ισπανία κατά Επιτροπής, 09.09.2004, σκ.51, με αναφορά και σε παλαιότερη νομολογία, 
διαθέσιμη στον ιστότοπο: 
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=49470&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ
=first&part=1&cid=2750339 
80 Αξίζει να αναφερθεί η απόφαση του ΔΕΕ, C-508/13, Εσθονία κατά Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, στην 
οποία διευκρινίζεται (βλ.σκ.53 και 54) ότι « η αρχή της επικουρικότητας δεν έχει ως αντικείμενο τον 
περιορισμό της αρμοδιότητας της Ένωσης ανάλογα με την κατάσταση του κάθε κράτους μέλους χωριστά 
εξεταζομένου, αλλά επιβάλλει μόνον η σχεδιαζόμενη δράση να μπορεί, λόγω της εμβέλειάς της ή των 
αποτελεσμάτων της, να υλοποιηθεί ευχερέστερα στο επίπεδο της Ένωσης, λαμβανομένων υπόψη των 
σκοπών της, όπως εκτίθενται στο άρθρο 3 ΣΛΕΕ και των ιδιαίτερων διατάξεων που διέπουν τους επιμέρους 
τομείς, ιδίως τις διάφορες ελευθερίες, όπως η ελευθερία εγκαταστάσεως, οι οποίες κατοχυρώνονται στις 
Συνθήκες. Ως εκ τούτου, η αρχή της επικουρικότητας δεν μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να καθιστά ανίσχυρη 
πράξη της Ένωσης λόγω της ιδιαίτερης καταστάσεως κράτους μέλους, ακόμα κι αν αυτό είναι πιο προηγμένο 
από άλλα υπό το πρίσμα σκοπού επιδιωκόμενου από τον νομοθέτη της Ένωσης, καθόσον αυτός εκτίμησε, 
όπως στην προκειμένη περίπτωση, βάσει λεπτομερών στοιχείων και χωρίς να υποπέσει σε πλάνη εκτιμήσεως, 
ότι το γενικό συμφέρον της Ένωσης μπορούσε να εξυπηρετηθεί καλύτερα μέσω δράσεως στο ενωσιακό 
επίπεδο.», διαθέσιμη στον ιστότοπο: 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=165107&pageIndex=0&doclang=EL&mode
=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2806031 
81 Βλ.περισσότερα για τον μηχανισμό ελέγχου της επικουρικότητας, την επίδραση των αιτιολογημένων 
γνωμών των εθνικών κοινοβουλίων στην νομοθετική διαδικασία και τις ετήσιες εκθέσεις της Επιτροπής για 

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=49470&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2750339
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=49470&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2750339
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=165107&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2806031
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=165107&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2806031


[28] 

 

διάταξης, συνάγεται ότι ο ενωσιακός νομοθέτης είναι υποχρεωμένος, κάθε φορά που 

αναλαμβάνει πρωτοβουλία σε τομέα που δεν περιλαμβάνεται μεταξύ των τομέων 

αποκλειστικής αρμοδιότητας της Ένωσης, να αιτιολογεί βάσει εμπεριστατωμένων στοιχείων, 

το ότι οι στόχοι του προτεινόμενου σχεδίου νόμου, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς σε 

επίπεδο κρατών μελών, αλλά μπορούν, λόγω της κλίμακας των αποτελεσμάτων τους, να 

επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης82. 

 Συμπερασματικά, ο έλεγχος της τήρησης της αρχής της επικουρικότητας ασκείται 

κατά το νομοπαρασκευαστικό στάδιο από τα εθνικά κοινοβούλια83 με την ενεργοποίηση του 

μηχανισμού ελέγχου της επικουρικότητας που περιγράφηκε παραπάνω, ενώ κατά το στάδιο 

που ακολουθεί της θέσπισης των νομοθετικών ρυθμίσεων, ο έλεγχος ασκείται από τον δικαστή 

της Ένωσης, ο οποίος καλείται να εξακριβώσει εάν ευλόγως ο νομοθέτης της Ένωσης, έκρινε, 

«ότι ο επιδιωκόμενος από την προβλεπόμενη δράση σκοπός ήταν δυνατόν να επιτευχθεί 

καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης.»84 

 

 

Β. Απλοποίηση ισχύουσας νομοθεσίας 

α) Αξιολόγηση της πολιτικής ανά τομέα (“fitness checks”) 

 Το πέρασμα του χρόνου ενδέχεται να καταστήσει ακόμα και μία άρτια σχεδιασμένη 

νομοθεσία, άνευ αντικειμένου, παρωχημένη ή επαχθέστερη του αναγκαίου.85 Για το λόγο αυτό 

η Επιτροπή προβαίνει σε τακτική βάση στους λεγόμενους «ελέγχους καταλληλότητας» 

προκειμένου να διαπιστώσει κατά πόσο η υπάρχουσα νομοθεσία εκπληρώνει τους στόχους 

της, παραμένει δηλαδή “fit for purpose”86. Παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη στη 

διαδικασία αυτή είναι οι ακόλουθοι: α) ο βαθμός εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας από τα 

 
την επικουρικότητα και την αναλογικότητα στον ιστότοπο: https://ec.europa.eu/info/law/law-making-
process/adopting-eu-law/relations-national-parliaments/subsidiarity-control-mechanism_el 
82 ΔΕΕ, C-547/14, Phillip Morris Brands κλπ, 04.05,2016, σκ.214-215, διαθέσιμη στον ιστότοπο: 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=177724&pageIndex=0&doclang=EL&mode
=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2805000 
83 Ο βασικός ρόλος που διαδραματίζουν τα εθνικά κοινοβούλια στον έλεγχο ορθής εφαρμογής της αρχής της 
επικουρικότητας επισημαίνεται και στην Ανακοίνωση της Επιτροπής… COM (2012) 746 final, ό.π., σελ.10-11, 
με παράλληλη υπογράμμιση από μέρους της ανάγκης για ενεργό συμμετοχή των κρατών μελών στις δημόσιες 
διαβουλεύσεις και αξιολογήσεις, για έγκαιρη πληροφόρηση τους ως προς τα διαθέσιμα στοιχεία και 
συνεργασία κρατών-μελών και Επιτροπής, προκειμένου «η νομοθεσία της ΕΕ να αποδώσει καρπούς με το 
ελάχιστο κόστος για τους πολίτες, τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις.» 
84 ΔΕΕ, C-547/14, ό.π., σκ.216,217,218 
85 Βλ.Ι.Κ.Ρέμελη, ό.π., σελ.1561 
86 «Ο έλεγχος καταλληλότητας είναι μια μορφή αξιολόγησης ορισμένων αλληλένδετων δράσεων. Επιδιώκει 
να προσδιορίσει τον τρόπο με τον οποίο διάφορες νομοθετικές πράξεις, πολιτικές και προγράμματα 
αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, τις τυχόν ασυνέπειες ή συνέργειες, και τον συλλογικό τους αντίκτυπο» βλ. 
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/evaluating-and-improving-existing-laws/evaluating-
laws_el 

https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/adopting-eu-law/relations-national-parliaments/subsidiarity-control-mechanism_el
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/adopting-eu-law/relations-national-parliaments/subsidiarity-control-mechanism_el
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=177724&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2805000
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=177724&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2805000
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/evaluating-and-improving-existing-laws/evaluating-laws_el
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/evaluating-and-improving-existing-laws/evaluating-laws_el
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κράτη μέλη, β) καταγγελίες και διαδικασίες επί παραβάσει που έχουν κινηθεί και γ) η συνοχή 

με άλλες σχετικές κανονιστικές πράξεις87. Το 2010 ξεκίνησαν οι αξιολογήσεις στους 

ακόλουθους τέσσερις τομείς: περιβάλλον, απασχόληση, κοινωνική πολιτική και βιομηχανική 

πολιτική. Στόχος της Επιτροπής είναι η διεξαγωγή ελέγχων σε όλους τους τομείς δράσης της 

ΕΕ88. 

Για να επιτευχθούν οι στόχοι της αξιολόγησης της υπάρχουσας νομοθεσίας89 και των 

ελέγχων καταλληλότητας αυτής, και να δημιουργηθεί ένα ρυθμιστικό πλαίσιο απλό, 

κατανοητό, σταθερό και προβλέψιμο για επιχειρήσεις, εργαζόμενους και πολίτες90, τέθηκε το 

2012 από την Επιτροπή σε εφαρμογή το Πρόγραμμα Βελτίωσης της Καταλληλότητας και της 

Αποδοτικότητας του Κανονιστικού Πλαισίου (Regulatory Fitness and Performance Programme / 

REFIT) . Στόχος, λοιπόν, του προγράμματος είναι να διασφαλίζει ότι η νομοθεσία της ΕΕ είναι 

εις το διηνεκές91 πρόσφορη για την επίτευξη των στόχων της, ήτοι σημαίνει ότι θα πρέπει 

αποδεδειγμένα να προσπορίζει σαφή προστιθέμενη αξία, παρέχοντας πλήρη οφέλη έναντι 

ελάχιστου κόστους, σεβόμενη τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας.92 Μέσω 

του REFIT η Επιτροπή θα αναλαμβάνει πρωτοβουλίες ικανές να επιφέρουν απλούστευση της 

υπάρχουσας νομοθεσίας και μείωση της γραφειοκρατίας και του κανονιστικού κόστους εν 

γένει93. 

Επιπρόσθετα, για την υλοποίηση του παραπάνω προγράμματος, ξεκίνησε, το 2015, η 

λειτουργίας της Πλατφόρμας REFIT (Refit Platform)94. H πλατφόρμα δίνει τη δυνατότητα στους 

εκπροσώπους των κρατών μελών, τους πολίτες και άλλους ενδιαφερόμενους αφενός να 

παραθέσουν τις εμπειρίες τους από την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου, αφετέρου δε 

 
87 Βλ. Ν.Διαμαντούρο, ό.π.,σελ.19 και υπό υποσ.34 
88Dr.Marianne Klingbeil, “Better Regulation Director, Smart Regulation, From Better to Smart Regulation-
pushing the regulatory policy agenda a step further”, σελ.8, διαθέσιμο στον ιστότοπο: 
https://www.oecd.org/regreform/policyconference/46528683.pdf 
89 Για τα πέντε βασικά κριτήρια αξιολόγησης της νομοθεσίας, που είναι : 1.Αποτελεσματικότητα 2. 
Αποδοτικότητα 3. Συνοχή 4. Σχετικότητα προβλήματος και στόχου 5. Προστιθέμενη Αξία της ΕΕ βλ.European 
Commission, Better Regulation “Toolbox”, ό.π., σελ.271-275  
90 Bλ. Ανακοίνωση της Επιτροπής … , COM (2012) 746 final 
91 Βλ. Ανακοίνωση της Επιτροπής …, COM (2015) 215 final, ό.π., § 4.1., «Το πρόγραμμα REFIT δεν συνιστά 
άπαξ επανεξέταση: συνιστά διαρκή δέσμευση ότι η νομοθεσία της ΕΕ θα διατηρείται απλή και 
αποτελεσματική» 
92 Bλ.Ανακοίνωση της Επιτροπής, COM (2012) 746 final , ό.π., , σελ.2-3. 
93 Βλ. περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα στον ιστότοπο: https://ec.europa.eu/info/law/law-
making-process/evaluating-and-improving-existing-laws/refit-making-eu-law-simpler-and-less-costly_el 
94 Βλ.πληροφορίες στον παραπάνω ιστότοπο (υποσ.38) και στον : https://ec.europa.eu/info/law/law-making-
process/evaluating-and-improving-existing-laws/refit-making-eu-law-simpler-and-less-costly/refit-platform_el. 
Σημειώνεται ότι από 31/10/2019 σχεδιάζεται η λειτουργία μίας νέας πλατφόρμας “Fit for Future”. 

https://www.oecd.org/regreform/policyconference/46528683.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/evaluating-and-improving-existing-laws/refit-making-eu-law-simpler-and-less-costly_el
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/evaluating-and-improving-existing-laws/refit-making-eu-law-simpler-and-less-costly_el
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/evaluating-and-improving-existing-laws/refit-making-eu-law-simpler-and-less-costly/refit-platform_el
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/evaluating-and-improving-existing-laws/refit-making-eu-law-simpler-and-less-costly/refit-platform_el
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να διατυπώσουν προτάσεις για τη βελτίωση του95.  Προς διευκόλυνση της επικοινωνίας με τα 

ενδιαφερόμενα μέρη η Επιτροπή έθεσε σε λειτουργία και ένα άλλο διαδικτυακό εργαλείο 

υποβολής προτάσεων, το οποίο ονόμασε «Lighten the Load-Have your Say»96. 

 

 

β) Κατάργηση-Κωδικοποίηση-Αναδιατύπωση νομοθετικών διατάξεων 

Η Επιτροπή διαπίστωσε σε ανακοίνωση της το 2001 προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

και στο Συμβούλιο, ότι από την ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, το κοινοτικό κεκτημένο, 

δηλαδή το σύνολο του παραγώγου δικαίου της Κοινότητας, ουδέποτε υπήρξε αντικείμενο 

εμπεριστατωμένης αναθεώρησης της οργάνωσης, δομής ή παρουσίασης του. Έτσι, υπέβαλε με 

την ως άνω ανακοίνωση της Σχέδιο Κωδικοποίησης με σκοπό να επιταχύνει και να ενισχύσει 

τις δραστηριότητες κωδικοποίησης που είχαν ήδη αναληφθεί97, ώστε να δημιουργηθεί ένα 

απλό, ευανάγνωστο και διάφανο κεκτημένο σε όλες τις κοινοτικές γλώσσες98. Το Σχέδιο αυτό 

δύναται σύμφωνα με την Επιτροπή να μειώσει τον όγκο της κοινοτικής νομοθεσίας κατά 

30.000-35.000 σελίδες από τις 80.000 σελίδες που υπολογιζόταν η νομοθεσία το 2001 (εκ των 

οποίων μόνο οι 10.000 θα έμεναν εκτός κωδικοποίησης διότι δεν είχαν ποτέ τροποποιηθεί).99 

Η κωδικοποίηση της νομοθεσίας προϋποθέτει την προηγούμενη ενοποίησή της, 

δηλαδή τη συγκέντρωση των διαφόρων τμημάτων νομοθεσίας που διέπουν συγκεκριμένο 

ζήτημα χωρίς να επηρεάζεται το κύρος αυτών των τμημάτων και χωρίς η συγκέντρωση να έχει 

νομικό αποτέλεσμα. Στη συνέχεια ακολουθεί η κωδικοποίηση της νομοθεσίας, η συγκέντρωση 

δηλαδή σε ένα ενιαίο κείμενο όλων των διάσπαρτων τροποποιήσεων που τέθηκαν σε ισχύ σε 

διαφορετικές χρονικές περιόδους και αφορούν το ίδιο ρυθμιστικό αντικείμενο. Από τη 

διαδικασία αυτή, προκύπτουν διατάξεις που έχουν καταστεί παρωχημένες ή άνευ 
 

95 Βλ. αναλυτικά τη λειτουργία της Πλατφόρμας στο Refit Platform Brochure διαθέσιμο στον ιστότοπο 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/refit_platform_brochure.pdf, όπου και η εισαγωγική δήλωση του 
Αντιπροέδρου της Επιτροπής στη σελ.3, ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία πρέπει να παραμείνει κατάλληλη για τον 
σκοπό της, επίκαιρη και κατά το δυνατόν πιο απλή και για να διασφαλιστεί αυτό θα πρέπει να ακουστεί η 
γνώμη «αυτών που πραγματικά γνωρίζουν», δηλαδή των πολιτών, των μικροεπιχειρηματιών, των δημοσίων 
διοικήσεων, που έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με τα θετικά και αρνητικά εκ της εφαρμογής ενός νόμου. 
96 Bλ.Refit Platform Brochure, ό.π., σελ.10 και https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/lighten-load , 
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say 
97 Βλ.και τη Διοργανική Συμφωνία του 1994 για τη ταχεία μέθοδο εργασίας για την επίσημη κωδικοποίηση 
νομοθετικών κειμένων, όπως σημειώνει η Επιτροπή στην Ανακοίνωση της (βλ.υποσημ.43) «Έκτοτε, από ένα 
σύνολο 2.400 νομικών κατηγοριών περίπου εγκρίθηκαν 27 κωδικοποιημένα κείμενα (αντικαθιστώντας 280 
προϋπάρχουσες πράξεις) και 11 ακόμη κείμενα είναι υπό προετοιμασία.» 
98 Βλ.Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τη 
«Κωδικοποίηση του Κοινοτικού Κεκτημένου»,COM (2001) 645, final, σελ.3-4, διαθέσιμη στον ιστότοπο: 
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2001/EN/1-2001-645-EN-F1-1.Pdf -κείμενο στα ελληνικά:  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-EL/TXT/?qid=1585830447844&uri=CELEX:52001DC0645&from=EN 
99 Βλ. στην ως άνω Ανακοίνωση, σελ.7 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/refit_platform_brochure.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/lighten-load
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2001/EN/1-2001-645-EN-F1-1.Pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-EL/TXT/?qid=1585830447844&uri=CELEX:52001DC0645&from=EN
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αντικειμένου και επομένως διαγράφονται-καταργούνται. Ενδέχεται επίσης να προκύψουν 

διατάξεις αντιφατικές μεταξύ τους ή επικαλυπτόμενες, ή διατάξεις με αναχρονιστική 

ορολογία, οπότε και κρίνεται σκόπιμη η αναδιατύπωση τους100. Οι διαδικασίες αυτές δεν 

οδηγούν μόνο σε μείωση του νομοθετικού όγκου101 αλλά επιπρόσθετα προσφέρουν κείμενα 

προσβάσιμα, ευανάγνωστα, που χαρακτηρίζονται από συνοχή και νομική σαφήνεια, και ως εκ 

τούτου συμβάλλουν καθοριστικά στην απλούστευση του κανονιστικού πλαισίου στο 

εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλωστε, η Επιτροπή σε Ανακοίνωση της το 2008 σχετικά 

με τη βελτίωση της νομοθεσίας στην ΕΕ, παρατήρησε ότι η απλούστευση της νομοθεσίας είναι 

απαραίτητη προϋπόθεση για την απλοποίηση «της ζωής των επιχειρήσεων, των πολιτών και 

των δημοσίων διοικήσεων», παραθέτοντας και συγκεκριμένα παραδείγματα σχετικά με τα 

οφέλη που προκύπτουν από την απλούστευση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.102  

Τον Οκτώβριο του 2005 η Επιτροπή κατήρτισε το «Κυλιόμενο Πρόγραμμα 

Απλούστευσης της Νομοθεσίας», το οποίο χαρακτήρισε ως την «αναμφιβόλως πιο φιλόδοξη 

και αποφασιστική πρωτοβουλία που έχει αναληφθεί ποτέ για την επικαιροποίηση, τον 

εκσυγχρονισμό και την απλούστευση του σώματος κοινοτικής νομοθεσίας»103. Σκοπός της 

απλούστευσης είναι «να μειώσει το νομοθετικό φόρτο, να διευκολύνει την εφαρμογή της 

νομοθεσίας και να την καταστήσει αποτελεσματικότερη όσον αφορά την επίτευξη των στόχων 

της».104 Το Πρόγραμμα περιλάμβανε αρχικά 100 πρωτοβουλίες με χρονικό ορίζοντα το 2008, 

οι οποίες αυξήθηκαν μετά από προτάσεις από μέρους πολιτών, ενδιαφερομένων φορέων και 

κρατών μελών στις 185, το 2009. Μολονότι, όπως παρατηρεί η Επιτροπή, η πρόοδος αρχικά 

ήταν αργή, η ίδια είχε κατά το έτος 2009 υποβάλει προτάσεις για την απλούστευση 132 εξ 

αυτών, εκ των οποίων οι 75 είχαν ήδη υιοθετηθεί από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. 

Παράλληλα από το 2001 έως το 2008 η Επιτροπή είχε ολοκληρώσει τη κωδικοποίηση 229 επί 
 

100 Βλ. Ν.Διαμαντούρο, ό.π.,σελ.18-19, επίσης η διαδικασία της αναδιατύπωσης, άλλως αναθεώρησης ενός 
νόμου αναφέρεται στην ως άνω Ανακοίνωση της Επιτροπής ως «ανασύνταξη», βλ.σελ.6 
101 Bλ.Ανακοίνωση της Επιτροπής, COM (2012) 746 final, ό.π., σελ.9, «Από το 2005, η Επιτροπή ενέκρινε 640 
πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην απλούστευση, την κωδικοποίηση ή την αναδιατύπωση. Περισσότερες από 
4.450 νομικές πράξεις έχουν καταργηθεί, εκ των οποίων 1750 ως αποτέλεσμα της κωδικοποίησης και 
αναδιατύπωσης.» 
102 Βλ. Ανακοίνωση της Επιτροπής … COM (2008) 32 final, ό.π. 
103 Βλ. Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική 
και Κοινωνική Επιτροπή των Περιφερειών, σχετικά με τη «Τρίτη στρατηγική επισκόπηση για τη βελτίωση της 
νομοθεσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση», COM (2009) 15 final, διαθέσιμη στον ιστότοπο:https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN-EL/TXT/?qid=1585836360830&uri=CELEX:52009DC0015&from=EN 
104 Βλ. Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική 
και Κοινωνική Επιτροπή των Περιφερειών, σχετικά με την «Εφαρμογή του κοινοτικού προγράμματος της 
Λισσαβώνας: Στρατηγική για την απλούστευση του κανονιστικού περιβάλλοντος.», COM (2005) 535 final, 
διαθέσιμη στον ιστότοπο: 
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-
EL/TXT/?qid=1586101585482&uri=CELEX:52005DC0535&from=EN 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-EL/TXT/?qid=1585836360830&uri=CELEX:52009DC0015&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-EL/TXT/?qid=1585836360830&uri=CELEX:52009DC0015&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-EL/TXT/?qid=1586101585482&uri=CELEX:52005DC0535&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-EL/TXT/?qid=1586101585482&uri=CELEX:52005DC0535&from=EN


[32] 

 

συνόλου 436 πράξεων, εκ των οποίων 142 είχαν δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της 

ΕΕ.105 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα υποβολής στις παραπάνω διαδικασίες αποτελεί η 

νομοθεσία για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών 

και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης. Η Οδηγία 2006/54/ΕΚ αποσαφήνισε και 

απλοποίησε την σχετική κοινοτική νομοθεσία προβαίνοντας στην επικαιροποίηση των 

νομοθετικών κειμένων, συγκεντρώνοντας σε ένα ενιαίο κείμενο τις επτά οδηγίες που 

συνδέονταν με το θέμα αυτό, κατανέμοντας τις σε ξεχωριστά κεφάλαια106. 

  

5. Η σύνδεση της αρχής του κράτους δικαίου με την αρχή της καλής νομοθέτησης μέσα από 

τη νομολογία του Δικαστηρίου της ΕΕ 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί μία «ένωση δικαίου», η οποία όπως ρητώς ορίζεται στο 

αρ.2 της ΣΛΕΕ, βασίζεται στον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων του ανθρώπου, στην δημοκρατική αρχή και στην αρχή του κράτους δικαίου. Από 

τη τελευταία απορρέει η αρχή της ασφάλειας του δικαίου και της προστασίας της 

δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικούμενου, η οποία με τη σειρά της προϋποθέτει 

σταθερότητα, προβλεψιμότητα και σαφήνεια του ρυθμιστικού περιβάλλοντος που 

διαμορφώνει ο νομοθέτης, αποκλείοντας από το πεδίο εφαρμογής του δικαίου τον κίνδυνο 

αβεβαιότητας ως προς το ισχύον δίκαιο ή της απότομης μεταβολής στον τρόπο εφαρμογής 

του.107 Έτσι, η απαίτηση για απλότητα και σαφήνεια των ρυθμιστικών διατάξεων που 

αποτυπώνεται ως αρχή καλής νομοθέτησης σε όλα τα κείμενα της Επιτροπής και των λοιπών 

θεσμικών οργάνων της Ένωσης, μετακυλίεται από το νομοθέτη στον κοινοτικό δικαστή, ο 

οποίος θεωρεί ότι σε αντίθετη περίπτωση παραβιάζεται η αρχή του κράτους δικαίου. 

Σύμφωνα, λοιπόν, με τη νομολογία, η κοινοτική νομοθεσία πρέπει να είναι βεβαία, η δε 

εφαρμογή της να μπορεί να προβλεφθεί από τα υποκείμενα δικαίου. Η αρχή της ασφάλειας 

δικαίου επιβάλλει όπως κάθε πράξη των οργάνων που παράγει έννομα αποτελέσματα είναι 

σαφής, ακριβής και έχει καταστεί γνωστή στον ενδιαφερόμενο κατά τρόπο ώστε να μπορεί 

αυτός να γνωρίζει με βεβαιότητα το χρονικό σημείο από το οποίο η εν λόγω πράξη υφίσταται 

 
105 Βλ. Ανακοίνωση της Επιτροπής , ό.π., COM (2009) 15 final, (υπό ΙΙ.1) 
106 Βλ. Ν.Διαμαντούρο, ό.π.,σελ.19 και Π.Μαντζούφας, ό.π. σελ.227-228. 
107 Βλ. Ι.Κ.Ρέμελης, ό.π., σελ.1553-1554, Χ.Μ.Ακριβοπούλου –Χ.Ανθόπουλος, «Εισαγωγή στο Διοικητικό 
Δίκαιο», 2015, σελ.23, διαθέσιμο στον ιστότοπο: http://users.uoa.gr/~ahatzis/Akrivopoulou-Anthopoulos2.pdf 
, Ε.Πρεβεδούρου, «Η αρχή της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης στη νομολογία του 
Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» (υπό Β. Ασφάλεια δικαίου και προστασία της δικαιολογημένης 
εμπιστοσύνης στη νομολογία του ΔΕΚ), 1998, διαθέσιμο στον ιστότοπο: 
http://kostasbeys.gr/articles.php?s=5&mid=1479&mnu=3&id=18865 

http://users.uoa.gr/~ahatzis/Akrivopoulou-Anthopoulos2.pdf
http://kostasbeys.gr/articles.php?s=5&mid=1479&mnu=3&id=18865
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και αρχίζει να παράγει τα έννομα αποτελέσματα της. Κατά το Δικαστήριο του Λουξεμβούργου, 

μία διάταξη είναι επαρκώς σαφής  όταν επιβάλλει μια υποχρέωση με «όχι διφορούμενη 

διατύπωση», ώστε να μπορεί να την επικαλεστεί ο διάδικος και να την εφαρμόσει ο 

δικαστής108. Σημειώνεται δε, ότι η αρχή αυτή της ασφάλειας δικαίου επιβάλλεται με ιδιαίτερη 

αυστηρότητα όταν πρόκειται για πράξη ικανή να έχει οικονομικές συνέπειες, όπως συμβαίνει 

για παράδειγμα στο πεδίο του φορολογικού δικαίου109, για να μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να 

γνωρίζουν με ακρίβεια την έκταση των υποχρεώσεων που τους επιβάλλει110. 

 

6. Η καλή νομοθέτηση στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου 

Η αρχή της καλής νομοθέτησης από τη σκοπιά της ευρωπαϊκής έννομης τάξης, θα ήταν ελλιπής 

χωρίς αναφορά και στη στάση της ΕΣΔΑ απέναντι στην υποχρέωση για «ποιοτικές» 

νομοθετικές ρυθμίσεις, τούτο διότι, όπως ορθά σημειώνεται111 σε σχετική μελέτη, η έννομη 

τάξη που έχει διαμορφωθεί από την υιοθέτηση και εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, έχει παρά τον «επικουρικό της χαρακτήρα» διεισδύσει σε όλους 

σχεδόν τους επιμέρους κλάδους δικαίου.  

H Σύμβαση, όπως αναφέρει ρητά στο προοίμιο της αλλά και όπως διαγράφεται με 

σαφήνεια στο κυρίως κείμενο της, είναι προσηλωμένη στη δημοκρατική αρχή και την αρχή του 

κράτους δικαίου112. Το αυτό επιβεβαίωσε μέσα από αποφάσεις του και το Δικαστήριο του 

Στρασβούργου. Συγκεκριμένα στην πολύ γνωστή για το δικαίωμα της ελευθερίας στην 

έκφραση απόφαση του Lingens κατά Αυστρίας113, έκανε δεκτό ότι η δημοκρατική αρχή 

«δεσπόζει σε ολόκληρη τη Σύμβαση», ενώ στην επίσης σημαντική υπόθεση του Ενωμένου 

Κομμουνιστικού Κόμματος κατά Τουρκίας, τη πρώτη υπόθεση απαγόρευσης πολιτικού 
 

108 ΔΕΕ, C-236/92, Comitato di coordinamento per la difesa della Cava κλπ κατά Regiona Lombardia κλπ, 
23.02.1994,σκ.10, διαθέσιμη στον ιστότοπο: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:61992CJ0236&from=CS 
109 Βλ.Ι.Κ.Ρέμελη, ό.π., σελ.1557 και υποσημ.74,75,76 για νομολογία 
110 ΔΕΕ, Τ-115/94, Opel Austria GmbH κατά  Συμβουλίου, 22.01.1997, σκ.124 διαθέσιμη στον ιστότοπο: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:61994TJ0115&from=FR 
111 Βλ.Ι.Κ.Ρέμελη, ό.π., σελ.1562 
112 Βλ.Κείμενο ΕΣΔΑ: «…Επιβεβαιούσαι την βαθείαν αυτών προσήλωσιν εις τα θεμελιώδεις ταύτας ελευθερίας 
αίτινες αποτελούσι αυτό τούτο το βάθρον της δικαιοσύνης και της ειρήνης εν τω κόσμω και των οποίων η 
διατήρησις στηρίζεται ουσιαστικώς επί πολιτικού καθεστώτος αληθώς δημοκρατικού αφ' ενός και αφ' 
ετέρου, επί κοινής αντιλήψεως και κοινού σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου τα οποία διεκδικούν.», 
διαθέσιμο στον ιστότοπο: 
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ELL.pdf  
και Π.Μαντζούφας, ό.π. σελ.232. 
113 ΕΔΔΑ, Lingens κατά Αυστρίας, 08.07.1986, σκ.42 : «…More generally, freedom of political debate is at the 
very core of the concept of a democratic society which prevails throughout the Convention.», διαθέσιμη στον 
ιστότοπο: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-57523%22]} 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:61992CJ0236&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:61992CJ0236&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:61994TJ0115&from=FR
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ELL.pdf
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-57523%22]}
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κόμματος που κρίθηκε να διαχειριστεί το ΕΣΔΑ, το Δικαστήριο επεσήμανε ότι η δημοκρατία 

είναι «χωρίς αμφιβολία ένα θεμελιώδες χαρακτηριστικό της ευρωπαϊκής δημόσιας τάξης», 

αλλά και το «μοναδικό πολιτικό μοντέλο που προβλέπει η Σύμβαση και ως εκ τούτου και το 

μόνο που είναι συμβατό με αυτήν».114 Τα κράτη μέλη της ΕΣΔΑ έχουν σαφή υποχρέωση να 

σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες που καθιερώνει η Σύμβαση, γεγονός 

που συνεπάγεται αφενός ότι δε θα θεσπίζουν νομοθετικές ρυθμίσεις που έρχονται σε 

αντίθεση με όσα η ΕΣΔΑ διακηρύττει στο κείμενο της, αφετέρου ότι οι ρυθμίσεις αυτές θα 

παρουσιάζουν ορισμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά.115 Κατά πάγια νομολογία του Δικαστηρίου 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, δεν είναι αρκετός ο έλεγχος της συμβατότητας των εθνικών 

νομοθετικών ρυθμίσεων με τη Σύμβαση, αλλά θα πρέπει επίσης να διαπιστώνεται η ύπαρξη 

των προϋποθέσεων «ποιότητας της νομοθεσίας.»116  

Στη βάση αυτή, η πρόβλεψη οποιασδήποτε κρατικής παρέμβασης σε θεμελιώδη δικαιώματα 

και ελευθερίες της Σύμβασης, από την εθνική νομοθεσία ενός κράτους μέλους, προϋποθέτει 

νόμο, ο οποίος είναι άμεσα προσβάσιμος και κατανοητός στον πολίτη, ούτως ώστε αυτός να 

μπορεί να ρυθμίσει τη συμπεριφορά του σύμφωνα με το νόμο και να γνωρίζει εκ των 

προτέρων τις έννομες συνέπειες που συνεπάγονται οι ενέργειες του, αποφεύγοντας έτσι τους 

κινδύνους της κρατικής αυθαιρεσίας117. Επομένως, η προσβασιμότητα, η σαφήνεια και η 

προβλεψιμότητα είναι τρία από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που εξετάζει το Δικαστήριο του 

Στρασβούργου προκειμένου να αποφανθεί εάν ένας νόμος είναι σύμφωνος με τις αρχές του 

κράτους δικαίου κατά την ΕΣΔΑ. 

Χαρακτηριστική είναι η απόφαση του ΕΔΔΑ, επί της υποθέσεως Sunday Times κατά 

Ηνωμένου Βασιλείου, όπου το Δικαστήριο διατύπωσε τη γνώμη, ότι από τη φράση 

«προβλέπεται υπό του νόμου»118, απορρέουν οι εξής δύο προϋποθέσεις: 1ον) ο νόμος θα 

 
114 ΕΔΔΑ, United Communist Party of Turkey and Others v.Turkey, 30.01.1998, σκ.45, «Democracy is without 
doubt a fundamental feature of the European public order… Democracy thus appears to be the only political 
model contemplated by the Convention and, accordingly, the only one compatible with it.» διαθέσιμη στον 
ιστότοπο : https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-58128%22]} 
115 Βλ.Ι.Κ.Ρέμελη, ό.π., σελ.1563 και Π.Μαντζούφας, ό.π. σελ.232. 
116 Βλ.Λ.Α.Σισιλιάνου, «Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου-Ερμηνεία κατ’ άρθρον», 2013, 
(Μ.Καραβία-άρθρο 8) και ΕΔΔΑ, , Oleksandr Volkov κατά Ουκρανίας, 09.01.2013, σκ.172, διαθέσιμη στον 
ιστότοπο: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-127542%22]} . Στην εν λόγω απόφαση 
εξετάστηκε κατά βάση η τήρηση της «προβλεψιμότητας» του εφαρμοστέου δικαίου, ως ποιοτικό του 
χαρακτηριστικό. (βλ.σκ.173 επ.) 
117 Βλ. ΕΔΔΑ,Hilda Hafsteinsdottir v.Iceland, 08.06.2004, σκ.56 : «For these reasons, the Court is not satisfied 
that the law, as applicable at the material time, was sufficiently precise and accessible to avoid all risk of arbi-
trariness. », διαθέσιμη στον ιστότοπο:  
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-61813%22]} 
118 Bλ.ΕΔΔΑ, Kruslin κατά Γαλλίας, 24.04.1990, σκ.27 επ. : «In accordance with the Law» στα πλαίσια του αρ.8 
§ 2,  όπου το Δικαστήριο αναζήτησε  αφενός εάν υπάρχει νόμιμη βάση της κρατικής επέμβασης στο εθνικό 

https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-58128%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-127542%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-61813%22]}
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πρέπει να είναι επαρκώς προσβάσιμος από τον πολίτη, ώστε να έχει μία επαρκή σύμφωνα με 

τις περιστάσεις, ένδειξη των κανόνων που είναι εφαρμοστέοι σε μία συγκεκριμένη υπόθεση, 

2ον) ένας κανόνας δεν μπορεί να θεωρηθεί «νόμος» κατά την Σύμβαση, εφόσον δεν είναι 

διατυπωμένος με την απαιτούμενη σαφήνεια, κατά τρόπο ώστε ο πολίτης να δύναται να 

ρυθμίζει αναλόγως τη συμπεριφορά του και να είναι σε θέση – με τις κατάλληλες συμβουλές, 

εφόσον κριθεί αναγκαίο- να προβλέπει σε εύλογο βαθμό, λαμβανομένων υπόψη των ειδικών 

περιστάσεων κάθε υπόθεσης, τις συνέπειες που συνεπάγεται μια συγκεκριμένη πράξη.119 

Είναι επόμενο, ότι οι απαιτήσεις για νόμους με τα ως άνω ποιοτικά χαρακτηριστικά 

καθίστανται ακόμα πιο αυστηρές όταν το επιτάσσει η φύση του δικαιώματος120 που 

προσβάλλεται ή ο βαθμός της κρατικής επέμβασης121. Βέβαια, υπάρχουν περιπτώσεις στις 

οποίες κρίνεται από το Δικαστήριο θεμιτός ένας βαθμός ευελιξίας ως προς τη διατύπωση των 

χρησιμοποιούμενων όρων, προκειμένου να αποφεύγεται η υπερβολική ακαμψία του 

νομοθετικού κειμένου και να είναι δυνατή η προσαρμογή του στις διαρκώς μεταβαλλόμενες 

συνθήκες122. Την αυτή θέση διατύπωσε το Δικαστήριο, στην πολύ γνωστή απόφαση 

 
δίκαιο αφετέρου εάν τηρείται η απαιτούμενη «ποιότητα νόμου» και συγκεκριμένα η προσβασιμότητα, η 
προβλεψιμότητα και η αρχή του κράτους δικαίου όπως απορρέει από τη Σύμβαση (ειδικότερα σκ.30 : acces-
sibility, “foreseeability” , compatibility with the rule of law), διαθέσιμη στον ιστότοπο: 
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-57626%22]} 
119 Βλ. ΕΔΔΑ, Sunday Times v.The United Kingdom, 26.04.1979, σκ.49: «In the Court’s opinion, the following are 
two of the requirements that flow from the expression "prescribed by law". Firstly, the law must be adequately 
accessible: the citizen must be able to have an indication that is adequate in the circumstances of the legal 
rules applicable to a given case. Secondly, a norm cannot be regarded as a "law" unless it is formulated with 
sufficient precision to enable the citizen to regulate his conduct: he must be able - if need be with appropriate 
advice - to foresee, to a degree that is reasonable in the circumstances, the consequences which a given action 
may entail.», διαθέσιμη στον ιστότοπο: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-57584%22]} 
120 Βλ.ΕΔΔΑ, Baranowski κατά Πολωνίας 
121 Βλ. ΕΔΔΑ, Kruslin κατά Γαλλίας, ό.π., για τη μυστική παρακολούθηση τηλεφωνικών συνομιλιών που θίγει 
το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και συνιστά κρατικό μέτρο αστυνομικού χαρακτήρα , στη σκ.33 «Tapping and 
other forms of interception of telephone conversations represent a serious interference with private life and 
correspondence and must accordingly be based on a "law" that is particularly precise. It is essential to have 
clear, detailed rules on the subject, especially as the technology available for use is continually becoming more 
sophisticated.» και για την προστασία έναντι της κρατικής αυθαιρεσίας που προκύπτει από την εξέταση των 
κριτηρίων «ποιότητας» ενός νόμου, ειδικά σε περιπτώσεις όπου δεν είναι το ίδιο εύκολος ο έλεγχος της 
νομιμότητας υπό την οποία δρα ή όχι η κρατική εξουσία βλ. ΕΔΔΑ,κατά Ελβετίας, 25.03.1998, σκ.64: «The 
Court reiterates in that connection that Article 8 § 2 requires the law in question to be “compatible with the 
rule of law”. In the context of secret measures of surveillance or interception of communications by public au-
thorities, because of the lack of public scrutiny and the risk of misuse of power, the domestic law must provide 
some protection to the individual against arbitrary interference with Article 8 rights. Thus, the domestic law 
must be sufficiently clear in its terms to give citizens an adequate indication as to the circumstances in and 
conditions on which public authorities are empowered to resort to any such secret measures»  
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-58144%22]} 
122 Βλ. ΕΔΔΑ, Oleksandr Volkov κατά Ουκρανίας, .ό.π, όπου το Δικαστήριο αναγνωρίζει ότι σε ορισμένα 
δικαιϊκά πεδία, όπως είναι το πειθαρχικό δίκαιο, είναι εξ αντικειμένου δύσκολο να θεσπιστούν κανόνες με 
εξαντλητική ακρίβεια ως προς τη διατύπωση τους, σκ.175 : «Ωστόσο, το Δικαστήριο αναγνωρίζει ότι σε 
συγκεκριμένους τομείς ενδέχεται να είναι δύσκολη η σύνταξη νόμων υψηλής ακρίβειας και ότι μάλιστα 
ενδέχεται να είναι επιθυμητός ένας βαθμός ευελιξίας, ώστε τα εθνικά δικαστήρια να έχουν τη δυνατότητα να 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-57626%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-57584%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-58144%22]}
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Κοκκινάκης κατά Ελλάδος, κρίνοντας ότι «Η ανάγκη να αποφεύγεται η υπερβολική ακαμψία 

και να παρακολουθούνται οι μεταβαλλόμενες συνθήκες σημαίνει ότι πολλοί νόμοι 

αναπόφευκτα περιέχουν όρους που κατά το μάλλον ή το ήττον είναι ασαφείς.».123 Στις 

περιπτώσεις αυτές, το ΕΔΔΑ σημειώνει ότι ο ρόλος των δικαιοδοτικών οργάνων καθίσταται 

ιδιαίτερα σημαντικός στη διασφάλιση της αρχής της προβλεψιμότητας των κανόνων δικαίου 

και συνεπώς της ασφάλειας δικαίου, καθώς έχουν καθήκον να ερμηνεύουν τον νόμο με 

συνέπεια, εξαφανίζοντας τις όποιες ερμηνευτικές αμφιβολίες124. 

Τέλος, το Δικαστήριο του Στρασβούργου προκειμένου να εξασφαλίσει ότι εκάστοτε 

νομοθετικές ρυθμίσεις είναι σύμφωνες με την αρχή της αναλογικότητας125, καθιερώνει την 

υποχρέωση αιτιολόγησης των νομοθετικών παρεμβάσεων. Ο εθνικός νομοθέτης οφείλει να 

αποδεικνύει τη προσφορότητα και την αναγκαιότητα των μέσων για την επίτευξη του 

επιδιωκόμενου στόχου, ήτοι της δημόσιας ωφέλειας, παραθέτοντας επαρκή και τεκμηριωμένα 

στοιχεία που δικαιολογούν τη λήψη των εκάστοτε μέτρων. Διαφορετικά στη περίπτωση που 

ένα μέτρο κριθεί ότι έχει ληφθεί αναιτιολόγητα ή ότι είναι δυσανάλογο προς τον 

επιδιωκόμενο σκοπό, τότε δεν μπορεί παρά το εν λόγω μέτρο να συνιστά υπέρμετρη και 

 
αναπτύξουν τον νόμο βάσει της αξιολόγησής τους περί των μέτρων που είναι απαραίτητα στις συγκεκριμένες 
περιστάσεις κάθε υπόθεσης…Το γεγονός ότι οι νόμοι δεν διατυπώνονται πάντοτε με ακρίβεια είναι λογική 
συνέπεια της αρχής ότι οι νόμοι πρέπει να έχουν γενική εφαρμογή. Η ανάγκη για αποφυγή της υπερβολικής 
δυσκαμψίας και για εκσυγχρονισμό ανάλογα με τις μεταβαλλόμενες συνθήκες συνεπάγεται ότι πολλοί νόμοι 
διατυπώνονται αναπόφευκτα με όρους που είναι, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, ασαφείς. Η ερμηνεία 
και εφαρμογή αυτών των θεσπισμάτων εξαρτάται από την πρακτική .»  
και ΕΔΔΑ, Sunday Times …,ό.π.,  σκ.49, όπου το Δικαστήριο σημειώνει σχετικά με τη «νομική βεβαιότητα» και 
την ανάγκη για προσαρμοστικότητα των νόμων : «…Those consequences need not be foreseeable with abso-
lute certainty: experience shows this to be unattainable. Again, whilst certainty is highly desirable, it may bring 
in its train excessive rigidity and the law must be able to keep pace with changing circumstances. Accordingly, 
many laws are inevitably couched in terms which, to a greater or lesser extent, are vague and whose interpre-
tation and application are questions of practice.» 
123 Βλ.ΕΔΔΑ Κοκκινάκης κατά Ελλάδος, 25.05.1993, σκ.40, διαθέσιμη στον ιστότοπο: 
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-166396%22]} 
124 ΕΔΔΑ, Oleksandr Volkov κατά Ουκρανίας, .ό.π, σκ.179 «Σχετικά με αυτό, το Δικαστήριο σημειώνει ότι έχει 
κρίνει την ύπαρξη συγκεκριμένης και συνεπούς ερμηνευτικής πρακτικής αναφορικά με την αμφισβητούμενη 
νομική διάταξη ως παράγοντα που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η διάταξη ήταν προβλέψιμη ως προς τα 
αποτελέσματά της … ο ερμηνευτικός ρόλος των κατακυρωτικών οργάνων στη διασφάλιση της 
προβλεψιμότητας των νομικών διατάξεων δεν μπορεί να υποτιμηθεί σε συστήματα αστικού δικαίου. Ακριβώς 
αυτά τα όργανα πρέπει να ερμηνεύουν την ακριβή σημασία των γενικών διατάξεων του νόμου με συνεπή 
τρόπο και να διευκρινίζουν τυχόν ερμηνευτικές αμφιβολίες.» 
125 Βλ.ΕΔΔΑ, Apostolovi κατά Βουλγαρίας, 07.11.2019, σκ.95 επ., για την αναλογία σκοπού και μέσου σε 
υπόθεση δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων εν αναμονή απόφασης ποινικού δικαστηρίου με 
κατηγορούμενο τον προσφεύγοντα, όπου το Δικαστήριο έκρινε ότι δεν τηρείται η αρχή της αναλογικότητας 
και άρα έχουμε παραβίαση του αρ.1 του Π.Π.Π της ΕΣΔΑ (προστασία της ιδιοκτησίας), διαθέσιμη στον 
ιστότοπο: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-197266%22]} και ΕΔΔΑ Munoz Diaz κατά 
Ισπανίας, 08.12.2009, σκ.47, για την αρχή της αναλογικότητας σε περιπτώσεις διακριτικής μεταχείρισης, 
διαθέσιμη στον ιστότοπο: 
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-96100%22]} 
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δυσανάλογη κρατική επέμβαση για τον θιγόμενο126. Έτσι, ενώ το Δικαστήριο κατά πάγια 

νομολογία του δεν επεμβαίνει στις πολιτικές αποφάσεις των κρατών μελών που αφορούν 

μέτρα οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, αναγνωρίζοντας ότι οι εθνικές κυβερνήσεις είναι 

σε θέση να γνωρίζουν καλύτερα από τον διεθνή δικαστή τις πραγματικές συνθήκες που 

επικρατούν στο εσωτερικό του κράτους τους και επομένως να εκτιμήσουν τι εξυπηρετεί το 

δημόσιο συμφέρον, ελέγχει όμως κατά πόσο έχουν ξεπεραστεί τα ακραία όρια της διακριτικής 

ευχέρειας που αυτά απολαμβάνουν. Για το λόγο αυτό, το Δικαστήριο πρέπει να πεισθεί ότι δεν 

έχει ανατραπεί η «δίκαιη ισορροπία» μεταξύ των αναγκών του γενικού δημοσίου 

συμφέροντος και της υποχρέωσης για προστασία των θεμελιωδών ατομικών δικαιωμάτων των 

προσφευγόντων, υποχρέωση η οποία βαρύνει τον εθνικό νομοθέτη127.     

 

Β.  ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ 

Η δυναμική που έχει αναπτύξει η ΕΕ σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την ελάφρυνση και 

βελτίωση του ρυθμιστικού περιβάλλοντος έχει συμπαρασύρει και τα κράτη μέλη της σ’ έναν 

αντίστοιχο αγώνα για τη βελτίωση του εθνικού τους ρυθμιστικού περιβάλλοντος με στόχο τη 

προσέλκυση επενδύσεων και την οικονομική ανάπτυξη. Τα κράτη μέλη αντλούν καλές 

πρακτικές από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ από ορισμένα κράτη, με κυρίαρχα το Ηνωμένο 

 
126 Βλ. Α.Στεργίου, «Οι περικοπές των συντάξεων υπό το πρίσμα του άρ.1 του Π.Π.Π. της ΕΣΔΑ», με 
παραπομπές σε σχετική νομολογία του ΕΔΔΑ: «…Το ΕΔΔΑ σέβεται την πολιτική επιλογή του Κράτους, εκτός αν 
αυτή εμφανίζεται χωρίς καμία εύλογη αιτιολογία. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη είναι καλύτερα τοποθετημένα 
από το διεθνή δικαστή για να αποφασίσουν τι συνιστά δημόσιον συμφέρον γι’ αυτά. Ο έλεγχος 
επικεντρώνεται κυρίως στην αιτιολόγηση της δημόσιας ωφέλειας (utilité publique) και μέσω αυτής στον 
περιορισμό της ευρείας ελευθερίας των εθνικών νομοθετών. Για να είναι εφικτός ο έλεγχος, οι λόγοι 
δημόσιας ωφέλειας θα πρέπει να προβάλλονται επαρκώς και να αιτιολογούνται ειδικώς -κυρίως, με 
αναλογιστικές και οικονομικές μελέτες. Η ανάγκη αιτιολόγησης των νομοθετικών επιλογών ταυτίζεται με την 
ίδια την αρχή της αναλογικότητας. Η παράθεση από τον ίδιο το νομοθέτη στοιχείων που δικαιολογούν 
επαρκώς τις μειώσεις των συντάξεων, δεν αποτελεί παρά απόδειξη της προσφορότητας και της 

αναγκαιότητας των μέσων για την επίτευξη του επιδιωκόμενου στόχου (της δημόσιας ωφέλειας). Η 
δυσανάλογη προς το επιδιωκόμενο σκοπό μεταχείριση του ασφαλισμένου καθιστά εν τέλει το μέτρο 
αδικαιολόγητο και αντίστροφα ένα αναιτιολόγητο μέτρο δεν μπορεί παρά συνιστά υπέρμετρη και 
δυσανάλογη επιβάρυνση. Το ΕΔΔΑ δέχεται ότι η αιτιολόγηση πρέπει να εκπορεύεται από αυτόν που 
λαμβάνει τα επώδυνα μέτρα (το νομοθέτη) κι όχι το αντίστροφο, δηλαδή από το θιγόμενο. Το Κράτος θα 
πρέπει να πείσει το Δικαστήριο ότι υπήρξε μια «εύλογη σχέση αναλογικότητας». Η απόδειξη είναι το 
αναγκαίο σύστοιχο των μεγάλων περιθωρίων εκτίμησης της δημόσιας ωφέλειας που απολαμβάνει ο εθνικός 
νομοθέτης. Άλλως, περιστέλλεται επικίνδυνα η αρχή της αναλογικότητας.», διαθέσιμο στον ιστότοπο:  
https://www.constitutionalism.gr/%CE%BF%CE%B9-
%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%AD%CF%82-%CF%84%CF%89%CE%BD-
%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%85%CF%80%CF%8C-
%CF%84%CE%BF-%CF%80%CF%81%CE%AF%CF%83/ 
127 Βλ.σκ.22 και 23 της απόφασης του ΕΔΔΑ αναφορικά με το μνημόνιο της Πορτογαλίας, διαθέσιμη στον 
ιστότοπο: https://www.constitutionalism.gr/edda-mnimonio-portogalias/ και περισσότερα για την έννοια της 
«δίκαιης ισορροπίας» (fair balance) βλ.Ι.Κ.Ρέμελη, ό.π., σελ.1566, υποσημ.125 

https://www.constitutionalism.gr/%CE%BF%CE%B9-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%AD%CF%82-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%85%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF-%CF%80%CF%81%CE%AF%CF%83/
https://www.constitutionalism.gr/%CE%BF%CE%B9-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%AD%CF%82-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%85%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF-%CF%80%CF%81%CE%AF%CF%83/
https://www.constitutionalism.gr/%CE%BF%CE%B9-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%AD%CF%82-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%85%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF-%CF%80%CF%81%CE%AF%CF%83/
https://www.constitutionalism.gr/%CE%BF%CE%B9-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%AD%CF%82-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%85%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF-%CF%80%CF%81%CE%AF%CF%83/
https://www.constitutionalism.gr/edda-mnimonio-portogalias/
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Βασίλειο128 και την Ολλανδία, τα οποία πρωτοπόρησαν στη θεμελίωση αρχών και πρακτικών 

καλής νομοθέτησης, άντλησε παραδείγματα και η ίδια. 

 

1. ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

α. Η καλή νομοθέτηση στον ΗΒ 

Το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί μία από τις πιο δραστήριες χώρες στον σχεδιασμό και 

την υλοποίηση πολιτικής καλής νομοθέτησης.  Στα πλαίσια της λογικής της απορρύθμισης, η 

οποία κατέστησε το Λονδίνο διεθνές χρηματοπιστωτικό κέντρο, ήδη από τη δεκαετία του 

1980, εντάσσεται η απόφαση για αντιμετώπιση της πολυνομίας και βελτίωση της ποιότητας 

της νομοθεσίας με εργαλείο την Καλή Νομοθέτηση. Και για τους Βρετανούς, η Καλή 

Νομοθέτηση είναι απόλυτα συνυφασμένη αφενός με την ίδια την αντίληψη περί δημοκρατίας 

και ρόλου του πολίτη στη κοινωνία και αφετέρου με την ανάπτυξη της οικονομίας, τη 

δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων129. Μάλιστα η 

λειτουργία των επιχειρήσεων και η επιχειρηματικότητα εν γένει αποτελεί το επίκεντρο της 

δράσης για καλή νομοθέτηση, με αποτέλεσμα οι όποιες καινοτομίες και καλές πρακτικές να 

εντοπίζονται κατά κύριο λόγο σε αυτό τον τομέα130.  

Η καλή νομοθέτηση ως στόχος ξεκινά ήδη από το προ-κοινοβουλευτικό στάδιο και 

διατρέχεται από τη πεποίθηση ότι η θέσπιση νέων ρυθμίσεων είναι αποδεκτή μόνο όταν δεν 

δύνανται να εφαρμοστούν εναλλακτικοί τρόποι μη ρυθμιστικής παρέμβασης131. Κύριο 

 
128 Ο ΟΟΣΑ χαρακτήρισε την ισχύ και το εύρος των πολιτικών καλής νομοθέτησης του ΗΒ εντυπωσιακή και 
έκρινε ότι έχει ιδιαίτερα ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση σχετικής στρατηγικής στην ΕΕ, βλ.OECD “Better Regu-
lation in Europe: United Kingdom, 2010”, σελ.13 (του pdf αρχείου), διαθέσιμο στον ιστότοπο: 
https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/44912232.pdf  
129 Το 2011 ο πρώην Βρετανός πρωθυπουργός Ντέιβιντ Κάμερον είχε δηλώσει ότι η χώρα οφείλει να 
αντιμετωπίσει τη πολυνομία με σθένος, για λόγους τόσο βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας και δημιουργίας 
νέων θέσεων εργασίας όσο και χειραφέτησης των πολιτών στις ατομικές και στις κοινωνικές τους ελευθερίες 
και ευθύνες. Δεσμεύτηκε δε η κυβέρνηση του να είναι η πρώτη στη σύγχρονη ιστορία που όταν θα φύγει, θα 
έχει μειώσει και όχι αυξήσει το συνολικό ρυθμιστικό βάρος. Βλ. Δ.Σωτηρόπουλος– Λ.Χριστόπουλος, ό.π, 
σελ.150,  
Για τις αρχές καλής νομοθέτησης και τα χαρακτηριστικά ενός καλού νόμου βλ. “Better Regulation Task Force, 
Principles of Good Regulation”, 2003, σελ.2,5επ., διαθέσιμο στον ιστότοπο: 
https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20100407173247/http:/archive.cabinetoffice.gov.uk/brc/upload/
assets/www.brc.gov.uk/principlesleaflet.pdf , “When Laws Become Too Complex, A review into the cause of 
complex legislation”, Cabinet Office, 2013, σελ.15, διαθέσιμο στον ιστότοπο: 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/187015/
GoodLaw_report_8April_AP.pdf 
130 Η πολιτική του ΗΒ για τη καλή νομοθέτηση χαρακτηρίζεται ως “business-oriented”, βλ.OECD …United 
Kingdom, 2010, σελ.13, 16 (του pdf αρχείου)  
131Βλ.”The Coalition: our programme for government, HM Government”, Cabinet Office, 2010, σελ.7-8, στις 
προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης συνασπισμού του 2010 με Πρωθυπουργό τον αρχηγό των 
Συντηρητικών David Cameron  και αναπληρωτή Πρωθυπουργό τον αρχηγό των Φιλελεύθερων Nick Clegg, 
όπου στηλιτεύεται η «συνήθεια» των κυβερνώντων να λύνουν το όποιο ζήτημα με ρυθμιστικές επεμβάσεις: 

https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/44912232.pdf
https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20100407173247/http:/archive.cabinetoffice.gov.uk/brc/upload/assets/www.brc.gov.uk/principlesleaflet.pdf
https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20100407173247/http:/archive.cabinetoffice.gov.uk/brc/upload/assets/www.brc.gov.uk/principlesleaflet.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/187015/GoodLaw_report_8April_AP.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/187015/GoodLaw_report_8April_AP.pdf
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νομοθέτημα προς αυτή την κατεύθυνση ήταν ο Νόμος για τη Ρυθμιστική Μεταρρύθμιση του 

2001 (Regulatory Reform Act)132. Ο νόμος αυτός έδωσε τη δυνατότητα στην εκτελεστική 

εξουσία να εκδίδει κανονιστικές πράξεις133, οι οποίες μεταρρυθμίζουν την υφιστάμενη 

νομοθεσία σε διάφορα πεδία της πολιτικής με σκοπό τη μείωση των διοικητικών βαρών.134  

Μία τέτοια κανονιστική πράξη δε θα πρέπει να επηρεάζει βασικές πτυχές της προστασίας του 

δημοσίου συμφέροντος, ενώ θα πρέπει να εγκριθεί και από τις δύο Βουλές (Κοινοτήτων και 

Λόρδων). 

To 2006 ψηφίσθηκε135 ο νέος νόμος για τη Ρυθμιστική και Νομοθετική Μεταρρύθμιση, 

ο οποίος ήταν ακόμα πιο ρηξικέλευθος από τον προηγούμενο. Τούτο διότι ο καινούργιος 

αυτός νόμος έδωσε πολύ μεγαλύτερες εξουσιοδοτήσεις στη Διοίκηση να τροποποιεί με 

δευτερογενείς κανονιστικές αποφάσεις προγενέστερη πρωτογενή νομοθεσία χωρίς να 

απαιτείται αξιολόγηση και έγκριση από τη νομοθετική εξουσία. Στη λογική αυτή 

επαναξιολογήθηκε και καταργήθηκε ένας μεγάλος αριθμός νόμων και των γραφειοκρατικών 

διαδικασιών που τους συνόδευαν, με αποτέλεσμα να βελτιωθεί η σχέση του πολίτη με την 

Διοίκηση και να εξοικονομηθούν δημόσιοι χρηματικοί πόροι. Πέραν του νόμου, το Ηνωμένο 

Βασίλειο έχει, στο πλαίσιο της δημοσιονομικής πολιτικής του National Audit Office (NAO), 

υλοποιήσει σειρά προγραμμάτων απλούστευσης για τη μείωση των διοικητικών βαρών136 και 

της γραφειοκρατίας. Το NAO που χαρακτηρίστηκε από τον ΟΟΣΑ ως πολύτιμο απόκτημα του 

ΗΒ στην επίτευξη των στόχων της πολιτικής για καλή νομοθέτηση είναι ένα ανεξάρτητο όργανο 

επιφορτισμένο με τη παροχή επαγγελματικής και στέρεης άποψης για την ποιότητα της 

κανονιστικής διαχείρισης137.  

 
«…there has been the assumption that central government can only change people’s behaviour through rules 
and regulations. Our government will be a much smarter one, shunning the bureaucratic levers of the past and 
finding ways to encourage, support and enable people to make better choices for themselves.»,  
διαθέσιμο στον ιστότοπο: 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/78977/c
oalition_programme_for_government.pdf, ενώ για τους προτεινόμενους τρόπους μη ρυθμιστικής 
παρέμβασης, όπως η αυτορρύθμιση, η εκπαίδευση, η παροχή οικονομικών κινήτρων βλ.Better Regulation 
Task Force, ό.π, σελ.3-4 
132 Ο νόμος αυτός δεν είναι το πρώτο σχετικό νομοθέτημα αλλά αντικατέστησε τον Νόμο για την 
Απορρύθμιση και τη Συμβασιοποίηση εκτός Δημοσίου (Deregulation and Contracting Out Act) του 1994. 
133 Σύμφωνα με Δ.Σωτηρόπουλο– Λ.Χριστόπουλο, ό.π, σελ.152, από το 2001 μέχρι το 2006 οπότε και 
εκδόθηκε ο νέος νόμος για τη Ρυθμιστική Μεταρρύθμιση, εκδόθηκαν 27 κανονιστικές αποφάσεις για μία 
σειρά θεμάτων πολιτικής. 
134 Βλ.Π.Μαντζούφας, ό.π., σελ.237 και Δ.Σωτηρόπουλος– Λ.Χριστόπουλος, ό.π, σελ.151. 
135 Ωστόσο ο νόμος αυτός προκάλεσε τεράστιες αντιδράσεις και τελικά τέθηκε σε εφαρμογή τον Ιανουάριο 
του 2007, βλ. Δ.Σωτηρόπουλος– Λ.Χριστόπουλος, ό.π, σελ.152, υποσημ.112. 
136 Βλ. OECD … United Kingdom, 2010, ό.π., σελ.13,14 (του pdf αρχείου) 
137 Η Εθνική Ελεγκτική Αρχή ασκεί διαχειριστικό και δημοσιονομικό έλεγχο των οικονομικών του κράτους, ενώ 
ως εξωτερικό όργανο, ελέγχει τις αξιολογήσεις επιπτώσεων εκ των υστέρων και προτείνει διάφορους 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/78977/coalition_programme_for_government.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/78977/coalition_programme_for_government.pdf
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Σε επίπεδο προκοινοβουλευτικού ελέγχου, για τη μείωση του νομοθετικού όγκου και 

την αξιολόγηση όσων είναι σε ισχύ, βασικό εργαλείο για το ΗΒ είναι η ανάλυση κανονιστικών 

επιπτώσεων. Η χώρα το 1998 επί πρωθυπουργίας του Τόνυ Μπλερ, εισήγαγε μια 

ολοκληρωμένη διαδικασία εκτίμησης επιπτώσεων των ρυθμίσεων (Regulatory Impact 

Assessment - RIA)138, σύμφωνα με την οποία αναλύονταν το κόστος και το όφελος των 

διαφορετικών εναλλακτικών επιλογών, συμπεριλαμβανομένης της μη ρυθμιστικής 

εναλλακτικής λύσης. Τα πρώτα βήματα ωστόσο, εισαγωγής της αξιολόγησης επιπτώσεων των 

ρυθμίσεων είχαν πραγματοποιηθεί ήδη υπό τη συντηρητική διοίκηση της Margaret Thatcher, 

το 1986, οπότε θεσπίστηκε η διαδικασία «Εκτίμηση Κόστους Συμμόρφωσης» (Compliance Cost 

Assessment - CCA), σύμφωνα με την οποία η διοίκηση αξιολογούσε υποχρεωτικά το κόστος 

συμμόρφωσης των επιχειρήσεων με τη προτεινόμενη νομοθεσία. Σημειωτέον δε, ότι το ΗΒ 

ήταν το πρώτο από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο όταν ανέλαβε τη 

προεδρία του Συμβουλίου το 1986, εισήγαγε μία ανάλογη διαδικασία αξιολόγησης 

επιπτώσεων των ρυθμίσεων στις επιχειρήσεις αναφορικά με τη νέα κοινοτική νομοθεσία139, η 

οποία ονομάστηκε Αξιολόγηση Αντικτύπου στις Επιχειρήσεις (business impact assessment).140  

 

β. Οι θεσμοί καλής νομοθέτησης 

Κύριος θεσμικός παράγοντας για το σχεδιασμό και την υλοποίηση αρχών και 

εργαλείων καλής νομοθέτησης είναι το Υπουργείο Επιχειρήσεων, Ενέργειας και Βιομηχανικής 

 
τρόπους για τη βελτίωσή τους. Βλ.πληροφορίες στον ιστότοπο https://www.nao.org.uk/about-us/, βλ.επίσης 
OECD … United Kingdom, 2010, ό.π., σελ.18 (του pdf αρχείου), 
138 “Department for Business, Energy and Industrial Strategy, Better Regulation Framework, Interim Guidance”,  
March 2020, σελ.11 επ., διαθέσιμο στον ιστότοπο 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/872342/
better-regulation-guidance.pdf 
139 Άλλωστε βασικό επιχείρημα υπέρ του Brexit από τον πολιτικό κόσμο της Αγγλίας ήταν αφενός ότι η 

ευρωπαϊκή προέλευση της νομοθεσίας αφαιρεί από το εθνικό κοινοβούλιο την πρωτοβουλία της 
νομοθέτησης και αφετέρου η πληθώρα περίπλοκων κανονισμών και οδηγιών που πρέπει να ενσωματωθούν 
στην εθνική έννομη τάξη αντίκειται στην λογική του αποπαρεμβατισμού. Για αυτό όλα τα κείμενα «οδηγοί» 
καλής νομοθέτησης που έχουν δημοσιευθεί από τους αρμόδιους φορείς περιέχουν κατευθυντήριες για την 
ορθή (με την έννοια της σύμφωνης με την αρχή καλής νομοθέτησης) ενσωμάτωση των ευρωπαϊκών 
ρυθμίσεων (βλ.π.χ. OECD “Better Regulation in Europe: United Kingdom”, 2010, σελ.133 επ. και “Better Regu-
lation Framework Manual, Practical Guidance for Uk Government Officials” σελ.51 επ.), ενώ πριν το Brexit ο 
τότε Υπουργός Oliver Letwin ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2017 μία διακομματική πρωτοβουλία ( Red Tape Initia-
tive/ RTI) για τη καταπολέμηση της γραφειοκρατίας που προκύπτει από τις ρυθμίσεις ενωσιακής προέλευσης 
ενόψει της εξόδου της Αγγλίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλ.σχετικά 
https://powerbase.info/index.php/Red_Tape_Initiative και “The Red Tape Initiative - Planning for Post-Brexit 
Deregulation” στον ιστότοπο https://www.regulation.org.uk/deregulation-2015_to_2017.html 
140 Βλ.Σ.Ναλπαντίδου & Α.Χατζής, «Η ανάλυση επιπτώσεων των κανονιστικών ρυθμίσεων, Εφαρμογές 
Δημοσίου Δικαίου», Έτος ΚΑ΄2008-Τεύχος Ι, Εκδόσεις Αντ.Ν.Σάκκουλα, σελ.9, διαθέσιμο στον ιστότοπο: 
http://users.uoa.gr/~ahatzis/Nalpantidou_Hatzis.pdf 

https://www.nao.org.uk/about-us/
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/872342/better-regulation-guidance.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/872342/better-regulation-guidance.pdf
https://powerbase.info/index.php/Red_Tape_Initiative
https://www.regulation.org.uk/deregulation-2015_to_2017.html
http://users.uoa.gr/~ahatzis/Nalpantidou_Hatzis.pdf
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Στρατηγικής (Department for Business, Energy and Industrial Strategy - BEIS)141. Σε αυτό 

υπάγεται η Διεύθυνση Καλής Νομοθέτησης (Better Regulation Executive - BRE), πρώην Τμήμα 

Κανονιστικών Επιπτώσεων (Regulatory Impact Unit). Το όργανο αυτό επιτελεί ιδιαίτερα 

σημαντικό ρόλο στη προώθηση της πολιτικής της καλής νομοθέτησης, τόσο κατά το 

νομοπαρασκευαστικό στάδιο όσο και σε αυτό που το ακολουθεί, δηλαδή της ορθής 

εφαρμογής της νομοθεσίας. Αναλαμβάνει τον συντονισμό του όλου εγχειρήματος μέσω της 

συνεργασίας με τις δημόσιες υπηρεσίες που εμπλέκονται στο στάδιο παραγωγής των 

ρυθμίσεων, τη χρήση κατάλληλων εργαλείων από τους εμπλεκόμενους φορείς και τη τήρηση 

των αρχών καλής νομοθέτησης, ενώ εκπονεί και την ανάλυση κανονιστικών επιπτώσεων τόσο 

για πρωτογενείς όσο και για παράγωγους κανόνες δικαίου που έχουν επιπτώσεις τόσο στις 

επιχειρήσεις όσο και στον ιδιωτικό βίο142. Στόχος του BRE είναι η μέτρηση του ρυθμιστικού 

φόρτου και ο συντονισμός της μείωσης του, ώστε οι ρυθμίσεις που απομένουν να είναι 

έξυπνες, στοχευμένες και λιγότερο επιβαρυντικές για την επιχειρηματικότητα.143 

Στο BEIS ανήκε και η Διεύθυνση Παροχής Καλύτερης Νομοθέτησης (Better Regulation 

Delivery Office - BRDO) η οποία τον Μάρτιο του 2016 συγχωνεύτηκε στην Κανονιστική 

Παράδοση (Regulatory Delivery144) και εντέλει τον Ιανουάριο του 2018 αντικαταστάθηκε από 

το Γραφείο για την Ασφάλεια και τα Πρότυπα Προϊόντων (Office for Product Safety and Stand-

ards – OPS&S) και έχει ως αρμοδιότητα τη βελτίωση του κανονιστικού περιβάλλοντος 

προκειμένου από τη μία να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να κατανοήσουν τις υποχρεώσεις τους 

και να συμμορφωθούν σε αυτές στηρίζοντας παράλληλα τη παραγωγικότητα και ανάπτυξη 

τους, και από την άλλη να προστατεύσει τους καταναλωτές.145 Επιπλέον, κάθε Υπουργείο έχει 

 
141 Ιδρύθηκε στις 14 Ιουλίου του 2016 υπό τη πρωθυπουργία της Τερέζα Μέι και προκάτοχος του ήταν το 
Υπουργείο Επιχειρήσεων, Καινοτομίας και Δεξιοτήτων (Department for Business, Innovation and Skills). 
Βλ.περισσότερα στον ιστότοπο https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-business-
energy-and-industrial-strategy/about 
142 Σ.Ναλπαντίδου & Α.Χατζής, ό.π., σελ.10, διαθέσιμο στον ιστότοπο: 
http://users.uoa.gr/~ahatzis/Nalpantidou_Hatzis.pdf 
143Βλ.”Department for Business, Energy and Industrial Strategy, Better Regulation Framework”, ό.π., σελ.7, 
πληροφορίες στον ιστότοπο https://www.gov.uk/government/groups/better-regulation-executive, 
OECD…United Kingdom, 2010, ό.π., σελ.13,16 (του pdf αρχείου) για το BRE, το οποίο χαρακτηρίζει επίσης ως 
εξαιρετικό παράδειγμα μίας αποτελεσματικής κεντρικής αρχής για το συντονισμό της πολιτικής καλής 
νομοθέτησης, κάτι που ο ΟΟΣΑ θεωρεί ότι λείπει από την Ελλάδα (βλ.στο σχετικό κεφάλαιο τις εκθέσεις του 
ΟΟΣΑ για την Ελλάδα). Η συνεργασία με τις τοπικές περιφερειακές αρχές, τις επιχειρήσεις και τις κοινωνικές 
ομάδες γινόταν μέσω του Τοπικού Γραφείου Καλής Νομοθέτησης (Local Better Regulation Office- LBRO), το 
οποίο όμως σταμάτησε τη λειτουργία του το 2010 και το σχετικό ρόλο ανέλαβε το αρμόδιο Υπουργείο (BEIS), 
βλ. πληροφορίες στον ιστότοπο https://www.gov.uk/government/organisations/local-better-regulation-office, 
Ν.Διαμαντούρος, ό.π., σελ.23 
OECD…United Kingdom, 2010, ό.π., σελ.17,25 (του pdf αρχείου) 
144 Βλ.πληροφορίες στον ιστότοπο https://www.gov.uk/government/organisations/regulatory-delivery 
145 Βλ.πληροφορίες στον ιστότοπο https://www.gov.uk/government/organisations/office-for-product-safety-
and-standards/about 

https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-business-energy-and-industrial-strategy/about
https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-business-energy-and-industrial-strategy/about
http://users.uoa.gr/~ahatzis/Nalpantidou_Hatzis.pdf
https://www.gov.uk/government/groups/better-regulation-executive
https://www.gov.uk/government/organisations/local-better-regulation-office
https://www.gov.uk/government/organisations/regulatory-delivery
https://www.gov.uk/government/organisations/office-for-product-safety-and-standards/about
https://www.gov.uk/government/organisations/office-for-product-safety-and-standards/about


[42] 

 

μια υπηρεσία καλύτερης νομοθέτησης (Better Regulation Unit - BRU)146 για την προώθηση των 

αρχών καλής νομοθέτησης και την παροχή συμβουλών στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής. 

Το παραπάνω θεσμικό σχήμα συμπληρώνει από το 2009 η ανεξάρτητη147 Επιτροπή 

Ρυθμιστικής Πολιτικής (Regulatory Policy Committee – RPC). Για το ΗΒ η κατανόηση του 

κόστους, των οφελών και των κινδύνων από οποιοδήποτε νέο μέτρο ή πρόταση είναι 

θεμελιώδης για τη βελτίωση της νομοθεσίας και τη βελτίωση της χάραξης πολιτικής148. Η 

Επιτροπή αποτελείται από εμπειρογνώμονες διαφόρων επιστημονικών κλάδων, με βασικό 

ρόλο την αξιολόγηση και την πιστοποίηση της αξιοπιστίας των μετρήσεων και των 

προβλέψεων των επιμέρους Αναλύσεων Κανονιστικών Επιπτώσεων που αφορούν νομοθετικές 

προτάσεις των Υπουργείων που επηρεάζουν την οικονομία, τις επιχειρήσεις, με έμφαση στις 

μικρομεσαίες149, την κοινωνία των πολιτών αλλά και φιλανθρωπικές οργανώσεις και άλλους 

μη κυβερνητικούς οργανισμούς. Στόχος της μέσα από αυτό και τη παράλληλη παροχή 

συμβουλών-γνωμοδοτήσεων να διασφαλίσει ότι η διαμόρφωση πολιτικής γίνεται επί τη βάσει 

ακριβών στοιχείων που οδηγούν στην παραγωγή καλύτερων ρυθμίσεων, αφού φυσικά 

προηγηθεί η διαπίστωση ότι τα υπό ρύθμιση ζητήματα δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με 

εναλλακτικές μορφές μη ρυθμιστικής παρέμβασης.150 Ειδικά για την εκτίμηση του δημόσιου 

κινδύνου (public risk) από τη προτεινόμενη νομοθεσία ρηξικέλευθος θεωρείται ο ρόλος του 

Συμβουλίου για τον Κίνδυνο και τη Ρύθμιση (Risk and Regulation Advisory Council- RRAC)151. 

Στο τέλος της διαδικασίας η Επιτροπή δίνει κόκκινο σήμα σε όσες ρυθμίσεις δεν εγκρίνονται 

και πράσινο σε όσες τηρούν τα κριτήρια ποιότητας και ανάλυσης που έχει θέσει.152 H Επιτροπή 

Ρυθμιστικής Πολιτικής έχει, επίσης, την αρμοδιότητα να εισηγηθεί στην Υπό-Επιτροπή 

Μείωσης Ρυθμίσεων εάν μία ρύθμιση είναι «κατάλληλη για τον σκοπό της» (fit for purpose). H 

Υπό-Επιτροπή Μείωσης Ρυθμίσεων (Cabinet’s Office Reducing Regulation sub-Committee) 

συμπληρώνει τον θεσμικό μηχανισμό της εκτελεστικής εξουσίας για τη μείωση της πολυνομίας 

 
146 Βλ. “Department for Business, Energy and Industrial Strategy, Better Regulation Framework”, ό.π.,σελ.7 
147 Το 2012 έγινε ανεξάρτητος συμβουλευτικός μη κρατικός οργανισμός (Νon Departmental Public Body). Βλ. 
πληροφορίες στον ιστότοπο https://www.gov.uk/government/organisations/regulatory-policy-
committee/about#history 
148 ΒΕIS, Better Regulation Framework, ό.π., σελ.10 
149 Για το “small and micro-business assessment (SaMBA)” βλ. ΒΕIS, Better Regulation Framework, ό.π., σελ.22-
23 
150 Βλ.πληροφορίες ΒΕIS, Better Regulation Framework, ό.π., σελ.7,15 & 21, και στον ιστότοπο 
https://www.gov.uk/government/organisations/regulatory-policy-committee/about, OECD…United Kingdom, 
2010, ό.π., σελ.12-13 (του pdf αρχείου) 
151 OECD…United Kingdom, 2010, ό.π., σελ.21, 70 (του pdf αρχείου) 
152 Βλ.Π.Μαντζούφας, ό.π., σελ.238 και Δ.Σωτηρόπουλος– Λ.Χριστόπουλος, ό.π, σελ.154. 

https://www.gov.uk/government/organisations/regulatory-policy-committee/about#history
https://www.gov.uk/government/organisations/regulatory-policy-committee/about#history
https://www.gov.uk/government/organisations/regulatory-policy-committee/about
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και λειτουργεί ως «φίλτρο» στο στάδιο της προ-κοινοβουλευτικής διαδικασίας σε επίπεδο 

Υπουργικού Συμβουλίου στο οποίο ανήκει. 

 

γ. Το Πρόγραμμα Οne In-X Out- Red Tape Challenge και λοιπές πολιτικές καλής νομοθέτησης 

Το φθινόπωρο του 2010 τέθηκε σε εφαρμογή ως μέτρο μείωσης των διοικητικών 

βαρών στις επιχειρήσεις αλλά και μείωσης του όγκου της υπάρχουσας νομοθεσίας ο κανόνας 

«One in, One Out153». Ο κανόνας αυτός υποδεικνύει στις αρμόδιες αρχές, όταν προτείνουν μία 

ρύθμιση να μετρήσουν αρχικά το καθαρό κόστος συμμόρφωσης για τις επιχειρήσεις. Εν 

συνεχεία, θα πρέπει οι μετρήσεις αυτές να εγκριθούν ως προς την ακρίβεια και την αξιοπιστία 

τους, από την Ανεξάρτητη Επιτροπή Ρυθμιστικής Πολιτικής (RPC). Τέλος, θα πρέπει να 

εντοπίσουν μία ρύθμιση –ήδη υπάρχουσα- με το ίδιο καθαρό επιχειρηματικό κόστος όσο και η 

νέο-εισαγόμενη και να την αποσύρουν154. Αργότερα και συγκεκριμένα από 1 Ιανουαρίου του 

2013 τέθηκε σε ισχύ ο κανόνας «One In-Two Out (OITO)», o οποίος επέβαλε την απόσυρση 

ρυθμίσεων διπλάσιου καθαρού κόστους σε σχέση με το κόστος της νέας ρύθμισης155. Και από 

τους δύο παραπάνω κανόνες εξαιρούνται ορισμένες μορφές ρυθμίσεων, όπως: ρυθμίσεις  με 

ενωσιακή προέλευση ή ρυθμίσεις που προστατεύουν σημαντικά δημόσια αγαθά156. Το μέτρο 

αυτό φάνηκε να είχε αποτέλεσμα τόσο στη μείωση της πολυνομίας όσο και στη μείωση του 

κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεων, έτσι η κυβέρνηση το Μάρτιο του 2016 ανακοίνωσε ότι 

θα προχωρήσει σε εφαρμογή του κανόνα «One In-Three Out»157. 

Το μέτρο του «regulatory offsetting» ακολουθήθηκε κατά το βρετανικό πρότυπο και 

από άλλες χώρες, όπως ο Καναδάς το 2012, η Ισπανία το 2016 και η Γερμανία το 2015 και 

αποτέλεσε ξεχωριστό αντικείμενο διερεύνησης από τον ΟΟΣΑ, ο οποίος διατύπωσε 

κατευθυντήριες για όσα κράτη επιθυμούν να το εφαρμόσουν158. 

 
153 Για το ποιες ρυθμίσεις χαρακτηρίζονται ως «in» ή «out» βλ.HM Government (April 2011), “One in-One out: 
Statement of New Regulation”, υποσημειώσεις 2 και 3 στη σελ.3, διαθέσιμο στον ιστότοπο 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/48179/2
836-onein-oneout-statement-new-reg.pdf  
154 HM Government (April 2011), ό.π., σελ.3,  
155 “Better Regulation Framework Manual, Practical Guidance for Uk Government Officials” ( March 2015) , 
σελ. 41, διαθέσιμο στον ιστότοπο 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/583871/
bis-13-1038-Better-regulation-framework-manual.pdf 
156 Βλ.Π.Μαντζούφας, ό.π., σελ.239 και Δ.Σωτηρόπουλος– Λ.Χριστόπουλος, ό.π, σελ.158. 
157 Bλ. πληροφορίες στον ιστότοπο https://www.regulation.org.uk/deregulation-2015_to_2017.html καθώς 
και https://www.gov.uk/government/news/government-going-further-to-cut-red-tape-by-10-billion 
158 Βλ.OECD, “Regulatory Policy Working Papers No.11, One In, X-Out: Regulatory offsetting in selected OECD 
countries”,2019, διαθέσιμο στον ιστότοπο: https://gslegal.gov.gr/wp-content/uploads/2019/11/OECD-
Regulatory-Policy-working-papers-one-in-x-out-OIXO-in-selected-OECD-countries.pdf 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/48179/2836-onein-oneout-statement-new-reg.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/48179/2836-onein-oneout-statement-new-reg.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/583871/bis-13-1038-Better-regulation-framework-manual.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/583871/bis-13-1038-Better-regulation-framework-manual.pdf
https://www.regulation.org.uk/deregulation-2015_to_2017.html
https://www.gov.uk/government/news/government-going-further-to-cut-red-tape-by-10-billion
https://gslegal.gov.gr/wp-content/uploads/2019/11/OECD-Regulatory-Policy-working-papers-one-in-x-out-OIXO-in-selected-OECD-countries.pdf
https://gslegal.gov.gr/wp-content/uploads/2019/11/OECD-Regulatory-Policy-working-papers-one-in-x-out-OIXO-in-selected-OECD-countries.pdf
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Περαιτέρω, στο ΗΒ οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα αφού εντοπίσουν μία 

προβληματική ρύθμιση, είτε υπό την έννοια του επιχειρηματικού κόστους είτε ένεκα 

δυσκολιών στη συμμόρφωση που προκύπτουν από τη ποιότητα της ρύθμισης, να 

απευθυνθούν στην αρμόδια δημόσια Αρχή περιγράφοντας το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν, 

προτείνοντας συγκεκριμένες λύσεις γι’ αυτό καθώς και τα οφέλη που προσδοκούν από την 

υιοθέτηση τους. Η κάθε υπηρεσία που λαμβάνει τις προτάσεις των επιχειρήσεων οφείλει να 

απαντήσει αιτιολογημένα μέσα σε χρονικό διάστημα ενενήντα ημερών.159 

Το ΗΒ στόχευσε στα πλαίσια μείωσης του υφιστάμενου νομοθετικού όγκου εκτός των 

άλλων και στη μείωση της γραφειοκρατίας και η δράση αυτή που ξεκίνησε το 2011 

ονομάστηκε Red Tape Challenge (RTC). Το αρμόδιο Υπουργείο αναλαμβάνει να επανεξετάσει 

τις ρυθμίσεις που αφορούν τον τομέα δράσης του και όταν δεν μπορεί να υπερασπιστεί τη 

διατήρηση τους επαρκώς και τεκμηριωμένα λαμβάνει μέτρα για την απόσυρση τους σε 

συνεννόηση με την Υπό-Επιτροπή Μείωσης Ρυθμίσεων (Cabinet’s Office Reducing Regulation 

sub-Committee), ενώ της υλοποίησης των μέτρων προηγείται ένα ικανοποιητικό διάστημα 

διαβούλευσης των εμπλεκόμενων. Η κυβέρνηση μετά την εξαγγελία της δράσης της αυτής 

δημιούργησε ηλεκτρονικό ιστότοπο και κάλεσε τους πολίτες να τη βοηθήσουν μέσω αυτού στο 

έργο της να εντοπίσει παρωχημένες ρυθμίσεις ανά ρυθμιστικό πεδίο160. Μέχρι το 2015 σε 29 

τομείς είχαν αξιολογηθεί περίπου 6.000 ρυθμίσεις από τις οποίες βελτιώθηκαν ή 

καταργήθηκαν οι 3.100161.  

Πρωτοπόρο υπήρξε το Ηνωμένο Βασίλειο και στο εξής: καθιέρωσε τις λεγόμενες Κοινές 

Ημερομηνίες Εφαρμογής  (Common Commencement Dates) αναφορικά με τις νομοθετικές 

πρωτοβουλίες που επηρεάζουν τις επιχειρήσεις, μέτρο που είχε θετικές επιπτώσεις και στην 

αντίληψη του επιχειρηματικού κόσμου για τη κανονιστική διαχείριση της κυβέρνησης. To 

μέτρο ήταν σύσταση της Ομάδας Εργασίας για την Καλή Νομοθέτηση162 (Better Regulation 

Task Force) και προβλέπει ότι όλες οι νέες ρυθμίσεις που αφορούν τις επιχειρήσεις θα τίθενται 

σε εφαρμογή είτε τη 1η Οκτωβρίου είτε τη 1η Απριλίου, πλην εκτάκτων περιπτώσεων163. Η 

εφαρμογή του μέτρου αυτού προϋποθέτει αυστηρό και αποτελεσματικό ρυθμιστικό 

 
159 Βλ. Better regulation Task Force (2005), “Regulation-Less is More: Reducing Burdens, Improving Outcomes, 
A BRTF report to the Prime Minister” , σελ.8 , διαθέσιμο στον ιστότοπο 
https://www.regulation.org.uk/library/2005_less_is_more.pdf, N.Διαμαντούρος, ό.π., σελ.23 
160 Βλ. πληροφορίες στον ιστότοπο https://www.gov.uk/government/news/red-tape-challenge και “Better 
Regulation Framework Manual”, ό.π., σελ.53-56 
161 Bλ. Δ.Σωτηρόπουλος– Λ.Χριστόπουλος, ό.π, σελ.158. 
162 Βλ. Better regulation Task Force (2005), ό.π., σελ.44. 
163 Βλ. Department for Business, Energy and Industrial Strategy, “Better Regulation Framework, Interim Guid-
ance”, ό.π. σελ. 22 και Π.Μαντζούφας, ό.π., σελ.238   

https://www.regulation.org.uk/library/2005_less_is_more.pdf
https://www.gov.uk/government/news/red-tape-challenge
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προγραμματισμό που θα συμπεριλάβει πέρα από όλες τις φάσεις διαβούλευσης και την 

υποχρέωση να παρέχεται διάστημα ενημέρωσης 12 εβδομάδων στις επιχειρήσεις πριν από την 

εφαρμογή μίας νέας ρύθμισης-υποχρέωσης164.  

Ένα επιπλέον όπλο στη καταπολέμηση της πολυνομίας είναι οι ρήτρες 

«επαναξιολόγησης» και «ηλιοβασιλέματος» (review and sunset clauses), οι οποίες στοχεύουν 

στο να μην υπάρχουν εν ισχύ παρωχημένες ρυθμίσεις. Η ρήτρα επαναξιολόγησης επιβάλλει 

νομοθετικό καθήκον διεξαγωγής και δημοσίευσης μίας ανασκόπησης της ρύθμισης μετά την 

εφαρμογή της (post-implementation review) εντός πέντε ετών από την ημερομηνία θέσης της 

σε ισχύ και στη συνέχεια τακτικά σε πενταετή κύκλο, ή συχνότερα εφόσον αυτό κρίνεται 

σκόπιμο. Η ρήτρα κατάργησης-λήξης ισχύος θεσπίζεται όπου θεωρείται σκόπιμο και επιβάλλει 

την αυτόματη λήξη του μέτρου σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μετά την θέση του σε ισχύ, 

συνήθως μέσα σε επτά χρόνια, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη δυνατότητα ανανέωσης του 

μέτρου όταν κρίνεται απαραίτητο165.Κατά την επαναξιολόγηση των ρυθμίσεων δίνεται 

απάντηση σε τρία βασικά ερωτήματα: 1) κατά πόσο οι στόχοι στους οποίους απέβλεπε η 

ρύθμιση έχουν επιτευχθεί 2) εάν οι στόχοι αυτοί εξακολουθούν να ισχύουν και αν ναι 3) είναι 

η ρύθμιση ο καλύτερος και λιγότερο επαχθής τρόπος για την επίτευξη τους;166  

 Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή όλων των παραπάνω μέτρων και ιδίως του 

«Red Tape Challenge» και «One In-One/Two Out» δημοσιεύονται167 σε εξαμηνιαία βάση, κάθε 

Ιούλιο και Δεκέμβριο, στην «Έκθεση Νέας Νομοθεσίας» (Statements of New Regulation). Η εν 

λόγω Έκθεση αποτελεί το βασικό κείμενο ρυθμιστικού προγραμματισμού της εκάστοτε 

βρετανικής κυβέρνησης και αποστολή της είναι αφενός η πληροφόρηση επιχειρήσεων και 

πολιτών για τη νέα νομοθεσία και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από αυτήν καθώς και από 

την ευρωπαϊκή νομοθεσία που επίκειται να εφαρμοστεί στο επόμενο εξάμηνο, αφετέρου η 

αξιολόγηση της επίτευξης των στόχων Καλής Νομοθέτησης για το εξάμηνο που πέρασε.168

  

 

2.ΟΛΛΑΝΔΙΑ 

 
164 Βλ. Δ.Σωτηρόπουλος– Λ.Χριστόπουλος, ό.π, σελ.158-159. 
165 “Better Regulation Framework Manual, Practical Guidance for Uk Government Officials”, ό.π., σελ.17-18 
166 “Better Regulation Framework Manual”, ό.π., σελ.17-1.7.1, βλ. και τις συστάσεις της Better regulation Task 
Force στη μελέτη της “Regulation-Less is More…”, ό.π. σελ.45 για τη σημασία των ρητρών κατάργησης  
167Οι εκθέσεις Καλής Νομοθέτησης είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο: 
https://www.gov.uk/government/collections/bis-statement-of-new-regulation 
168 Βλ. Δ.Σωτηρόπουλος– Λ.Χριστόπουλος., ό.π, σελ.160. 

https://www.gov.uk/government/collections/bis-statement-of-new-regulation
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 Η Ολλανδία είναι επίσης μία χώρα πρωτοπόρος σε θέματα κανονιστικής 

μεταρρύθμισης και ενεργός παίκτης στη διαμόρφωση της στρατηγικής για καλή νομοθέτηση 

σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Με σκοπό την οικονομική ανάπτυξη, τη βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας και το άνοιγμα των αγορών δημιούργησε το 1994 το πρόγραμμα MDW 

(Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit), το οποίο στόχευε στον περιορισμό της 

ρυθμιστικής επέμβασης και κατ’ επέκταση στη μείωση των διοικητικών βαρών για τις 

επιχειρήσεις. Η δράση αυτή εντατικοποιήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του ’90 και αρχές της 

επόμενης, οπότε και δημιουργήθηκε, το εργαλείο, πρότυπο για όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ, του 

Τυποποιημένου Μοντέλου Κόστους (Standard Cost Model – SCM), για τον υπολογισμό των 

διοικητικών επιβαρύνσεων που προκύπτουν από τη νομοθεσία. Παρόλο που το μεγαλύτερο 

βάρος της δημόσιας πολιτικής της το έδωσε στις επιχειρήσεις, ανέπτυξε παράλληλα δράσεις 

για μείωση του διοικητικού κόστους των ρυθμίσεων για τους πολίτες, την αποτελεσματικότητα 

της διοίκησης και βελτίωση της ποιότητας της παραγόμενης νομοθεσίας169.  

 Ορόσημο στη πολιτική της Ολλανδίας στην στρατηγική της για καλή νομοθέτηση 

υπήρξε η δημιουργία του Regulatory Reform Group, που προέκυψε από τη συγχώνευση το 

2007 δύο βασικών Υπουργείων, του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου 

Οικονομικών Υποθέσεων και το οποίο ανέπτυξε μία δυναμική στον τομέα της καλής 

νομοθέτησης σε ό,τι αφορά τον επιχειρηματικό τομέα πέραν των συνόρων της Ολλανδίας. Η 

Ομάδα Κανονιστικής Μεταρρύθμισης, ανέλαβε μεταξύ άλλων τη συνεργασία με ευρωπαϊκές 

αρχές για την ανάπτυξη κοινής πολιτικής στη μείωση του διοικητικού κόστους της 

παραγόμενης νομοθεσίας για της επιχειρήσεις, τη συνεργασία με τις εθνικές διοικητικές αρχές 

για καταγραφή της προόδου των προγραμμάτων μείωσης διοικητικών βαρών και την 

εκπαίδευση των Υπουργείων και των δημοσίων υπαλλήλων στη χρήση του μοντέλου SCM και 

λοιπών εργαλείων καλής νομοθέτησης. Στο έργο του συνεπικουρήθηκε από το Πρόγραμμα 

Μείωσης Ρυθμιστικών και Διοικητικών Βαρών (Regeldruk en Administratieve Lasten – REAL), 

που θεσμοθετήθηκε το 2007 και έχει παρόμοιες αρμοδιότητες.170  Η Ολλανδία, το 2010, είχε 

καταφέρει να μειώσει κατά 25% το συνολικό διοικητικό κόστος που μετρήθηκε, το οποίο 

μεταφράστηκε σε εξοικονόμηση πόρων της τάξης των 4,1 δις ευρώ και αύξηση του ΑΕΠ κατά 

1,5%171. Ακόμα ένα ορόσημο ήταν η ίδρυση, το 2000, πολύ πριν θεσμοθετηθούν παρόμοιες 

 
169 OECD, “Better Regulation in Europe, Netherlands”, 2010, σελ.14-16, διαθέσιμο στον ιστότοπο: 
https://read.oecd-ilibrary.org/governance/better-regulation-in-europe-netherlands-2010_9789264084568-
en#page16, Π.Μαντζούφας, ό.π., σελ.246, Δ.Σωτηρόπουλος – Λ Χριστόπουλος, ό.π, σελ.161-162 
170 OECD, …ό.π., σελ.18, 54, 55-56 
171 OECD, …ό.π., σελ.85 

https://read.oecd-ilibrary.org/governance/better-regulation-in-europe-netherlands-2010_9789264084568-en#page16
https://read.oecd-ilibrary.org/governance/better-regulation-in-europe-netherlands-2010_9789264084568-en#page16
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υπηρεσίες ή όργανα σε ευρωπαϊκό ή εθνικό επίπεδο, της Συμβουλευτικής Επιτροπής για τη 

διοικητική επιβάρυνση (Advisory Board on Administrative Burden - Actal), η οποία αποτελεί 

έναν ανεξάρτητο ρυθμιστικό φύλακα (independent regulatory watchdog), ήτοι μια ανεξάρτητη 

συμβουλευτική υπηρεσία της κυβέρνησης, αλλά και των τοπικών αρχών εφόσον το ζητήσουν, 

με βασική αποστολή τη παρακολούθηση των διοικητικών βαρών που προκύπτουν από την 

ισχύουσα ή υπό ψήφιση νομοθεσία στις επιχειρήσεις και τους πολίτες, ιδίως τους 

εργαζόμενους στον τομέα της εκπαίδευσης, της υγείας, της ασφάλειας και της κοινωνικής 

πρόνοιας172. Πλέον την ACTAL έχει διαδεχθεί η ATR (Advisory Board on  Regulatory Burden) με 

τις ίδιες αρμοδιότητες.173 

 Η Ολλανδία δεν έχει να επιδείξει κάποια σημαντική καινοτομία όσον αφορά τη 

μείωση της πολυνομίας και υπό αυτήν την έννοια δεν παρουσιάζει ένα τόσο ολοκληρωμένο 

σύστημα μείωσης της πολυνομίας όσο το βρετανικό174. Έχει πρωτοπορήσει όμως στη μείωση 

της γραφειοκρατίας, γι’ αυτό και στη Λευκή Βίβλο για τη Διακυβέρνηση, που συντάχθηκε με 

στόχο την βελτίωση της αποδοτικότητας και την απο-γραφειοκρατικοποίηση των δημόσιων 

υπηρεσιών στην Ελλάδα, αναφέρεται ως παράδειγμα προς μίμηση το ολλανδικό σύστημα 

συμμετοχικής αξιολόγησης των γραφειοκρατικών επιπτώσεων των δημοσίων υπηρεσιών. 

ΜΚΟ, πανεπιστήμια, δημόσιοι φορείς και οργανισμοί εκπροσώπησης των δημοσίων 

υπαλλήλων και των επιχειρήσεων, συμμετέχουν σε ένα φορέα αξιολόγησης της υπάρχουσας 

νομοθεσίας και των παρεχόμενων υπηρεσιών, ο οποίος μετά από διαβουλεύσεις με τα 

εμπλεκόμενα μέρη, καταθέτει επίσημες προτάσεις μείωσης της γραφειοκρατίας.175 

 

 

Γ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ 

 O Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)176 υπήρξε ο πρώτος σε 

επίπεδο διεθνών οργανισμών που ασχολήθηκε συστηματικά με το ζήτημα της καλής 

νομοθέτησης, καθότι θεωρεί τη ποιότητα177 της νομοθεσίας άμεσα συνδεδεμένη με την 

 
172 OECD, …ό.π., σελ.58, “The Actal mandate 2011”, διαθέσιμο στον ιστότοπο: 
https://www.actal.nl/english/about-actal/,  
173Βλ.πληροφορίες στον ιστότοπο:  https://www.atr-regeldruk.nl/english/about-atr/ 
174Βλ. Δ.Σωτηρόπουλος– Λ.Χριστόπουλος., ό.π,  σελ.161 
175 «Λευκή Βίβλος για τη Διακυβέρνηση», σελ.33, διαθέσιμη στον ιστότοπο: 
http://www.opengov.gr/minreform/wp-content/uploads/downloads/2012/01/lefki_vivlos.pdf 
176 “Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)”, βλ.πληροφορίες για τη δράση του 
στον ιστότοπο : https://www.oecd.org/about/ 
177 Η προσέγγιση του ΟΟΣΑ αναφορικά με τη κανονιστική διαχείριση, άλλως κανονιστική μεταρρύθμιση (regu-
latory management or regulatory reform) γίνεται πάντα από οικονομική σκοπιά. Ωστόσο, ο Οργανισμός έδινε 
βάση κυρίως στη νομοθετική ποσότητα, υπό την έννοια της ανάγκης για μείωση του νομοθετικού όγκου και 

https://www.actal.nl/english/about-actal/
https://www.atr-regeldruk.nl/english/about-atr/
http://www.opengov.gr/minreform/wp-content/uploads/downloads/2012/01/lefki_vivlos.pdf
https://www.oecd.org/about/
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οικονομική ανάπτυξη. Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, εκτός από την ποιότητα της δημοκρατίας και την 

ανάγκη για αποτελεσματική δράση των δημοσίων διοικήσεων των κρατών μελών του,  η 

παγκοσμιοποίηση των αγορών και ο αυξανόμενος διεθνής επιχειρηματικός ανταγωνισμός, σε 

συνδυασμό με τη διεθνοποίηση των ρυθμίσεων, μέσω της λειτουργίας των διεθνών 

οργανισμών ή της σύναψης διακρατικών συμφωνιών, έχουν καταστήσει τη βελτίωση της 

νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας εθνική αναγκαιότητα.178 

 Έτσι, από το 1995 ο  ΟΟΣΑ υιοθέτησε το πρόγραμμα υπό τον τίτλο «Regulatory 

Reform» («Κανονιστική Μεταρρύθμιση») με σκοπό να εντοπίσει και να καταγράψει τις 

αδυναμίες των δημοσίων διοικήσεων των κρατών-μελών και εν συνεχεία να προτείνει 

μεταρρυθμίσεις στους τρόπους και τις διαδικασίες νομοθέτησης, που θα διευκολύνουν την 

οικονομική ανάπτυξη και ευημερία, διασφαλίζοντας παράλληλα  ότι οι τροποποιημένες ή νέες 

ρυθμίσεις179 θα υπηρετούν και τους επιθυμητούς κοινωνικούς ή περιβαλλοντικούς σκοπούς. 

Το πρώτο διεθνές κείμενο για τη «ρυθμιστική ποιότητα» περιείχε έναν οδηγό δέκα ερωτήσεων 

(checklists), οι οποίες αντανακλούν τις αρχές για τη σωστή λήψη αποφάσεων από πλευράς 

διοικήσεων σε επίπεδο κρατικής νομοθετικής παρέμβασης180. Αργότερα, το 1997, αφού 

επεξεργάστηκε τις καλύτερες πρακτικές των χωρών που εφαρμόζουν προγράμματα 

κανονιστικής μεταρρύθμισης, διατύπωσε τις βασικές αρχές της καλής νομοθέτησης 

διαμορφώνοντας την βάση για τη προώθηση της σχετικής πολιτικής στα κράτη μέλη του181. Τις 

ίδιες αρχές, καθώς όπως ο ίδιος ο ΟΟΣΑ σημειώνει αποδείχτηκαν ανθεκτικές στον χρόνο και 

δεν ξεπεράστηκαν από τις εξελίξεις, επανέλαβε το 2005, δίνοντας περισσότερη έμφαση στον 

 
της γραφειοκρατίας που τον συνοδεύει, ενώ από το 1995 και έπειτα επικεντρώθηκε στη νομοθετική ποιότητα 
των ρυθμίσεων ως απαραίτητη προϋπόθεση για οικονομική ανάπτυξη και διοικητική αποτελεσματικότητα.  
Βλ. Jonathan Verschuuren, “The Impact of Legislation, A Critical Analysis of Ex Ante Evaluation”, Martinus 
Nijhoff Publishers,Boston 2009, σελ.28, διαθέσιμο στον ιστότοπο: 
https://books.google.gr/books?id=4fJ5DwAAQBAJ&pg=PA28&lpg=PA28&dq=81+OECD,+Recommendation+of+
the+Council+of+the+OECD+on+Improving+the+Quality+of+Government+Regulation,+Paris,+1995&source=bl&
ots=cEOJbCtZyh&sig=ACfU3U19ukkIEdLYs4uO1lQ4M5iIYaFrtw&hl=el&sa=X&ved=2ahUKEwidttqbmtnoAhWjTN
8KHYkrAfAQ6AEwA3oECAsQLA#v=onepage&q&f=false 
178 Βλ. Δ.Σωτηρόπουλος– Λ.Χριστόπουλος, ό.π.,  σελ.30 και OECD, “Recommendation of the Council on Improv-
ing the Quality of Government Regulation”, 09.03.1995, (ειδικότερα σελ.3, 11-12), διαθέσιμο στον ιστότοπο:  
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?doclanguage=en&cote=OCDE/GD(95)95, 
OECD,“The OECD Report on Regulatory Reform, Synthesis”, Paris, 1997, σελ.5 «Regulatory Reform is more ur-
gent than ever. A fundamental objective of regulatory reform is to improve the efficiency of national econo-
mies and their ability to adapt to change and to remain competitive…», διαθέσιμο στον ιστότοπο:  
https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/2391768.pdf , OECD, “OECD Guiding Principles for Regulatory 
Quality and Performance”, 2005, σελ.3, διαθέσιμο στον ιστότοπο:  
https://www.oecd.org/fr/reformereg/34976533.pdf 
179 Για τον ορισμό της ρύθμισης, τα 3 είδη ρυθμίσεων (οικονομικές, κοινωνικές και διοικητικές) καθώς και της 
κανονιστικής μεταρρύθμισης βλ.OECD…1997, ό.π., σελ.6 
180 Bλ. OECD…1995, ό.π. 
181 Βλ.OECD…1997, ό.π., σελ.27-38, 7 αρχές υπό τη μορφή συστάσεων. 

https://books.google.gr/books?id=4fJ5DwAAQBAJ&pg=PA28&lpg=PA28&dq=81+OECD,+Recommendation+of+the+Council+of+the+OECD+on+Improving+the+Quality+of+Government+Regulation,+Paris,+1995&source=bl&ots=cEOJbCtZyh&sig=ACfU3U19ukkIEdLYs4uO1lQ4M5iIYaFrtw&hl=el&sa=X&ved=2ahUKEwidttqbmtnoAhWjTN8KHYkrAfAQ6AEwA3oECAsQLA#v=onepage&q&f=false
https://books.google.gr/books?id=4fJ5DwAAQBAJ&pg=PA28&lpg=PA28&dq=81+OECD,+Recommendation+of+the+Council+of+the+OECD+on+Improving+the+Quality+of+Government+Regulation,+Paris,+1995&source=bl&ots=cEOJbCtZyh&sig=ACfU3U19ukkIEdLYs4uO1lQ4M5iIYaFrtw&hl=el&sa=X&ved=2ahUKEwidttqbmtnoAhWjTN8KHYkrAfAQ6AEwA3oECAsQLA#v=onepage&q&f=false
https://books.google.gr/books?id=4fJ5DwAAQBAJ&pg=PA28&lpg=PA28&dq=81+OECD,+Recommendation+of+the+Council+of+the+OECD+on+Improving+the+Quality+of+Government+Regulation,+Paris,+1995&source=bl&ots=cEOJbCtZyh&sig=ACfU3U19ukkIEdLYs4uO1lQ4M5iIYaFrtw&hl=el&sa=X&ved=2ahUKEwidttqbmtnoAhWjTN8KHYkrAfAQ6AEwA3oECAsQLA#v=onepage&q&f=false
https://books.google.gr/books?id=4fJ5DwAAQBAJ&pg=PA28&lpg=PA28&dq=81+OECD,+Recommendation+of+the+Council+of+the+OECD+on+Improving+the+Quality+of+Government+Regulation,+Paris,+1995&source=bl&ots=cEOJbCtZyh&sig=ACfU3U19ukkIEdLYs4uO1lQ4M5iIYaFrtw&hl=el&sa=X&ved=2ahUKEwidttqbmtnoAhWjTN8KHYkrAfAQ6AEwA3oECAsQLA#v=onepage&q&f=false
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?doclanguage=en&cote=OCDE/GD(95)95
https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/2391768.pdf
https://www.oecd.org/fr/reformereg/34976533.pdf
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κοινωνικό διάλογο και τη διαφάνεια, τις ex post και ex ante αξιολογήσεις (ex ante εννοώντας 

την ανάλυση κανονιστικών επιπτώσεων/regulatory impact assessments) .182 Παράλληλα τόνισε 

πως η καλή νομοθέτηση πρέπει να είναι αντικείμενο αέναης, ολιστικής, συνεκτικής και 

πολυεπίπεδης πολιτικής από τις κυβερνήσεις προκειμένου να επιφέρει αποτελέσματα, 

προσέγγιση την οποία ονόμασε “whole-of-government approach”.183 

Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ επτά είναι οι αρχές της Κανονιστικής Μεταρρύθμισης184:  

1) Πολιτική βούληση για τη δημιουργία ευρέων προγραμμάτων Κανονιστικής 

Μεταρρύθμισης που θέτουν ξεκάθαρους στόχους και σαφές πλαίσιο εφαρμογής. 

2) Ανάλυση επιπτώσεων των σχεδιαζόμενων ρυθμίσεων και αναθεώρηση της 

υπάρχουσας νομοθεσίας συστηματικά, βάσει κριτηρίων αποδοτικότητας και 

αποτελεσματικότητας. 

3) Διαφάνεια και ίση μεταχείριση κατά την εφαρμογή των νόμων. 

4) Ενδυνάμωση και ενίσχυση μίας ανταγωνιστικής πολιτικής (αναθεώρηση του δικαίου 

του ανταγωνισμού και απελευθέρωση εμπορίου). 

5) Διατήρηση περιοριστικών ρυθμίσεων στην οικονομία μόνο όπου κρίνεται απαραίτητο 

για λόγους δημοσίου συμφέροντος. 

6) Εξάλειψη των περιττών κανονιστικών ρυθμίσεων που θέτουν εμπόδια στο εμπόριο 

και τις επενδύσεις. 

7) Εφαρμογή των αρχών και σε άλλους τομείς πολιτικής,  έτσι ώστε οι σχεδιαζόµενες 

ρυθµίσεις να αποκτούν χαρακτήρα ολοκληρωµένων δράσεων. 

 Στο πλαίσιο αυτό ο ΟΟΣΑ δημιούργησε, το 2009, ειδική επιτροπή (Regulatory Policy 

Committee –RPC) με αντικείμενο τη συνδρομή των κρατών στη βελτίωση της νομοθεσίας τους, 

ενώ συντάσσει μελέτες με τις οποίες παρέχει συστάσεις και παρακολουθεί τη πρόοδο του 

κάθε κράτους-μέλους του.185 

 
182 Βλ.Ι.Κ.Ρέμελη, «Η αρχή της «καλής νομοθέτησης» στην ευρωπαϊκή έννομη τάξη», Νομικό Βήμα, τόμος 65, 
2017, σελ.1552, Βλ.OECD…2005, σελ.4, OECD, “Recommendation of the Council on regulatory Policy and Gov-
ernance”, σελ.23,  
διαθέσιμο στον ιστότοπο: https://www.oecd.org/governance/regulatory-policy/49990817.pdf, Για τα έξι 
ρυθμιστικά εργαλεία που προτείνει ο ΟΟΣΑ, μεταξύ των οποίων η μείωση της γραφειοκρατίας, η διαφάνεια 
και διαβούλευση, οι εναλλακτικές μη ρυθμιστικές παρεμβάσεις κλπ βλ. “Reviews of Regulatory Reform, Back-
ground Document on Regulatory Reform in OECD countries”, σελ.6, διαθέσιμο στον ιστότοπο: 
https://www.oecd.org/mena/governance/36785254.pdf,  
183 Βλ.OECD…2005, ό.π., σελ.3, Jonathan Verschuuren, ό.π., σελ.29 όπου σημειώνει ακριβώς γιατί από την εν 
λόγω προσέγγιση προκύπτει η πρώτη αρχή καλής νομοθέτησης-σύσταση του ΟΟΣΑ 
184 Βλ.OECD…2005, ό.π., σελ.3-10 
185 Βλ.Ν.Διαμαντούρος, «Για τη βελτίωση του κανονιστικού περιβάλλοντος. Διδάγματα από το ευρωπαϊκό και 
διεθνές επίπεδο», στον τόμο της Κίνησης Πολιτών για μία ανοιχτή Κοινωνία, Πολυνομία, Κακονομία, Ανομία, 
ΕΒΕΑ, Αθήνα 2011, σελ.25, διαθέσιμο στον ιστότοπο: http://www.kinisipoliton.gr/wp-

https://www.oecd.org/governance/regulatory-policy/49990817.pdf
https://www.oecd.org/mena/governance/36785254.pdf
http://www.kinisipoliton.gr/wp-content/uploads/2014/03/145810_bivlio_final1.pdf
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Δ. ΟΟΣΑ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ 

Ο ΟΟΣΑ κρίνει ότι η Ελλάδα χρήζει διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων σε πολλαπλά 

επίπεδα για να εισέλθει, μετά και την οικονομική κρίση που κατάφερε έντονο πλήγμα στη 

χώρα, σ’ ένα δρόμο ανάπτυξης, επενδύσεων και ανταγωνιστικότητας με ένα πρόγραμμα 

πολιτικής, που θα στοχεύει σε μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. Η βασική διαπίστωση είναι 

μία: το πολύπλοκο, εν πολλοίς παρωχημένο και ογκώδες ελληνικό κανονιστικό περιβάλλον 

αποτελεί τροχοπέδη στην παραγωγικότητα και την οικονομική ανάπτυξη. Η δε υλοποίηση των 

απαιτούμενων μεταρρυθμίσεων δεν είναι δυνατή χωρίς τη παράλληλη λήψη δραστικών 

μέτρων για την εύρυθμη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, που αναλύεται στην ενίσχυση της 

αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας, της λογοδοσίας και της ακεραιότητας της. 

 Για τον ΟΟΣΑ, η Ελλάδα στερείται ενός κοινού στρατηγικού οράματος για την ελληνική 

κοινωνία και οικονομία, η αδιαφάνεια και η διαφθορά είναι χαρακτηριστικά της διοικητικής 

της κουλτούρας, η έλλειψη συντονισμού, η αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων και η αδύναμη 

κεντρική εποπτεία χαρακτηρίζουν το διοικητικό σύστημα της χώρας και ευνοούν την 

παραγωγή νομοθετημάτων, τα οποία δεν παράγουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Ακόμα, για 

τον ΟΟΣΑ η ελληνική διοίκηση είναι παγιδευμένη σ’ έναν έντονο «νομικό φορμαλισμό», ο 

οποίος δεν της επιτρέπει να δράσει αποτελεσματικά χαράσσοντας πολιτική πέρα από τα όρια 

που της έχει επιβάλλει η πληθώρα των υπαρχόντων κανόνων που ρυθμίζουν το πεδίο δράσης 

της186.  

Στην πρώτη έκθεση του για την Ελλάδα, το 2001, αφού κατέγραψε τις κυριότερες 

παθογένειες του ελληνικού διοικητικού συστήματος, διατύπωσε μία σειρά από προτάσεις για 

την αντιμετώπιση τους, κάποιες από τις οποίες, συνοπτικά θεωρούμενες, ήταν οι εξής: 

1) Προώθηση εργαλείων για τη κανονιστική ποιότητα τόσο στη κεντρική όσο και στη 

περιφερειακή δημόσια διοίκηση καθώς και καλύτερη συνεργασία μεταξύ των δύο για την 

επίτευξη του κοινού στόχου. 

 
content/uploads/2014/03/145810_bivlio_final1.pdf, για τη διάρκεια (11-12-2009 έως 31-12-2020) και τους 
στόχους και τις μεθόδους της Επιτροπής βλ.πληροφορίες στους ιστότοπους: 
https://oecdgroups.oecd.org/Bodies/ShowBodyView.aspx?BodyID=7497&Lang=en , 
https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/regulatory-policy-committee.htm 
186 OECD, “Greece: Review of the Central Administration (Greek version)”, 2012, σελ.19-27, ειδικά για τον 
«νομικό φορμαλισμό» βλ.σελ.36 επ, διαθέσιμο στον ιστότοπο: https://read.oecd-
ilibrary.org/governance/oecd-public-governance-reviews_9789264179158-el#page9 

http://www.kinisipoliton.gr/wp-content/uploads/2014/03/145810_bivlio_final1.pdf
https://oecdgroups.oecd.org/Bodies/ShowBodyView.aspx?BodyID=7497&Lang=en
https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/regulatory-policy-committee.htm
https://read.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-public-governance-reviews_9789264179158-el#page9
https://read.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-public-governance-reviews_9789264179158-el#page9
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2) Ενίσχυση της κανονιστικής διαφάνειας, προβλεψιμότητας και προσβασιμότητας από τους 

πολίτες μεταξύ άλλων με τη προώθηση της δημόσιας διαβούλευσης πριν αλλά και μετά την 

εφαρμογή ενός νόμου και τη κωδικοποίηση της υπάρχουσας νομοθεσίας. 

3) Εντατικοποίηση των προσπαθειών για μείωση των διοικητικών εμποδίων στις επιχειρήσεις, 

μεταξύ λοιπών συστάσεων, με την αναθεώρηση της υπάρχουσας νομοθεσίας, μείωση της 

γραφειοκρατίας και απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων. 

4) Καταπολέμηση του ρυθμιστικού πληθωρισμού με αναθεώρηση και αξιολόγηση των 

υπαρχουσών ρυθμίσεων. 

5) Προσεκτική επιλογή των εργαλείων ρυθμιστικής ή μη πολιτικής και χρήση του εργαλείου των 

RIA. 

6) Μεταρρυθμίσεις στον τρόπο στελέχωσης της δημόσιας διοίκησης. 187 

Παρόμοιες ήταν οι διαπιστώσεις του ΟΟΣΑ έντεκα χρόνια μετά αναφορικά με τη 

πρόοδο της  χώρας σε επίπεδο κανονιστικής μεταρρύθμισης. Ο ΟΟΣΑ διατυπώνει σε μία 

φράση του το βασικό χαρακτηριστικό της ελληνικής διοικητικής κουλτούρας και της κάθε 

κυβερνητικής πολιτικής, όπου αφενός κάθε πρόβλημα αντιμετωπίζεται με παραγωγή νέων 

νομοθετικών ρυθμίσεων αφετέρου αυτό γίνεται χωρίς πλάνο για την κατάλληλη εφαρμογή και 

τη μετέπειτα παρακολούθηση τους. Η συνεργασία μεταξύ των διοικητικών δομών της χώρας 

για ρυθμιστική ποιότητα των ρυθμίσεων απουσιάζει και δεν έχουν αναπτυχθεί τα κατάλληλα 

εργαλεία για ενίσχυση μίας στρατηγικής για ποιοτική νομοθέτηση. Παρόλ’ αυτά  ο ΟΟΣΑ 

αναγνωρίζει τη θέσπιση του νόμου για τη καλή νομοθέτηση (εννοώντας τον ν.4048/2012 στον 

οποίο θα γίνει εκτενής αναφορά παρακάτω) ως ένα θετικό βήμα προς αυτήν την 

κατεύθυνση.188 

Το 2014 ο ΟΟΣΑ συνεργάστηκε με το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την εκπόνηση έκθεσης, η οποία είχε ως στόχο να μετρήσει 

και στη συνέχεια να προτείνει λύσεις για τη μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 τομείς 

προτεραιότητας (φορολογία, γεωργία, περιβάλλον, τουρισμός κλπ). Σύμφωνα με την έκθεση 

 
187 Βλ.OECD “Reviews of Regulatory Reform, Regulatory Reform in Greece, Government Capacity to Assure High 
Quality Regulation in Greece”, 2001, σελ.15 επ., διαθέσιμο στον ιστότοπο: 
 https://www.oecd.org/greece/2475366.pdf, σελ.45 επ.,  
https://read.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-reviews-of-regulatory-reform-regulatory-reform-in-greece-
2001_9789264193451-en#page6, και για μία πιο αναλυτική προσέγγιση, βλ. Σ.Ναλπαντίδου – Α.Χατζής, “From 
Nothing to Too Much: Regulatory Reform in Greece”, 2007, σελ.6-7, διαθέσιμο στον ιστότοπο: 
 http://regulatoryreform.com/wp-content/uploads/2015/02/Greece-From-Nothing-to-Too-Much-RIA-Hatzis-
2008.pdf 
188 OECD, “Better Regulation in Europe: Greece 2012”, σελ.13,16, διαθέσιμο στον ιστότοπο:  
https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/BetterRegulationinEurope_Greece_with%20cover.pdf 

https://www.oecd.org/greece/2475366.pdf
https://read.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-reviews-of-regulatory-reform-regulatory-reform-in-greece-2001_9789264193451-en#page6
https://read.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-reviews-of-regulatory-reform-regulatory-reform-in-greece-2001_9789264193451-en#page6
http://regulatoryreform.com/wp-content/uploads/2015/02/Greece-From-Nothing-to-Too-Much-RIA-Hatzis-2008.pdf
http://regulatoryreform.com/wp-content/uploads/2015/02/Greece-From-Nothing-to-Too-Much-RIA-Hatzis-2008.pdf
https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/BetterRegulationinEurope_Greece_with%20cover.pdf
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το κόστος των επιχειρήσεων για επιβαρύνσεις διοικητικής φύσεως σε αυτούς τους 13 τομείς 

υπολογίζεται στα 3,28 δισ. Ευρώ.189 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Η ΚΑΛΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ 

 

Α. ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΛΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ 

Όπως αναφέρθηκε, το 2001 ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) 

με την έκθεση του «Κανονιστική Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα» προχώρησε σε συστάσεις 

σχετικά με την εφαρμογή μίας πολιτικής καλής νομοθέτησης στην Ελλάδα θέτοντας ως 

στόχους την ενίσχυση της διαφάνειας και λογοδοσίας, της επικοινωνίας και την κωδικοποίηση 

της νομοθεσίας, τον περιορισμό της πολυνομίας και τη μείωση των διοικητικών βαρών στις 

επιχειρήσεις.  

Αρχικά, μια πρώτη προσπάθεια εναρμόνισης της ελληνικής νομοθεσίας190 με τις 

κατευθύνσεις του ΟΟΣΑ έγινε με τον ν.3133/2003 με τον οποίο συστάθηκε η Κεντρική 

Επιτροπή Κωδικοποίησης (ΚΕΚ) με έργο την κωδικοποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας μέσω 

του ελέγχου των ρυθμίσεων και της ανάδειξης των προβληματικών τους σημείων, τα οποία 

είτε υποδείχθηκαν από την δικαστική αρχή είτε υπήρξε εσφαλμένη ερμηνεία τους από την 

δημόσια διοίκηση. Από το 2003 μέχρι και σήμερα η Επιτροπή έχει ολοκληρώσει έξι κώδικες και 

έχει επεξεργαστεί τα σχέδια για άλλους οκτώ που ακόμα δεν έχουν ψηφιστεί ενώ παράλληλα 

τα Υπουργεία εκδίδουν νομοθετήματα που ρυθμίζουν βασικά νομοθετικά πεδία και 

χαρακτηρίζονται ως κώδικες χωρίς ωστόσο να έχουν περάσει από την Επιτροπή191. Στο πεδίο 

της κωδικοποίησης μένει ακόμα πολύς δρόμος να διανυθεί για την αποτελεσματική οργάνωση 

της νομοθετικής ύλης. 

Τον Ιούλιο του 2006 εκδόθηκε η Υ190 πρωθυπουργική εγκύκλιος με την οποία 

αναγνωρίζονταν ως παθογένειες της ελληνικής έννομης τάξης192: «η ύπαρξη μεγάλου αριθμού 

 
189 OECD, “Greece Administrative Overview Report”, 2014, ( Έκθεση επισκόπησης: Μέτρηση και μείωση των 
διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα), διαθέσιμο στον ιστότοπο:  
https://www.oecd.org/regreform/regulatory-policy/Greece_administrative_burdens_overview_report_GR.pdf 
190 Για τις προσπάθειες που έμειναν σε επίπεδο εξαγγελιών από τους κυβερνώντες και τα νομοσχέδια που 
τελικά ποτέ δεν εισήχθησαν στην Βουλή, μέχρι την πρωθυπουργική εγκύκλιο του 2006, βλ.Σ.Ναλπαντίδου – 
Α.Χατζής, ό.π., σελ.3-4 
191 Βλ. Π.Μαντζούφας, ό.π. σελ.160, Δ. Σωτηρόπουλος– Λ.Χριστόπουλος, ό.π, σελ.89-91 
192 Έχει ενδιαφέρον η παρουσίαση της στον τύπο ως φραγμό στην ασυδοσία των νομοθετικών πράξεων και 
των φωτογραφικών διατάξεων από τους Υπουργούς βλ. Δ.Νικολακόπουλος, 2006, «Υπουργοί υπό 
πρωθυπουργική επιτήρηση», Το Βήμα, διαθέσιμο στον ιστότοπο: 
https://www.tovima.gr/2008/11/25/politics/ypoyrgoi-ypo-prwthypoyrgiki-epitirisi/ 

https://www.oecd.org/regreform/regulatory-policy/Greece_administrative_burdens_overview_report_GR.pdf
https://www.tovima.gr/2008/11/25/politics/ypoyrgoi-ypo-prwthypoyrgiki-epitirisi/
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εξαιρετικά λεπτομερειακών ρυθμίσεων, κυρίως νομοθετικών, η ρύθμιση με διατάξεις που 

είναι διάσπαρτες στη νομοθεσία, θεμάτων που ανήκουν στην ίδια ενότητα και την υπέρμετρη 

διόγκωση της έκδοσης κανονιστικών διαταγμάτων, με αποτέλεσμα σημαντική επιβάρυνση του 

Συμβουλίου της Επικρατείας και η προφανής καθυστέρηση στη ρύθμιση των αντίστοιχων 

θεμάτων.»193 Με την εν λόγω εγκύκλιο διαπιστώθηκε η σύνδεση της καλής νομοθέτησης με 

την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και  δόθηκαν οδηγίες στα υπουργεία 

να ενσωματώνουν στη διαδικασία νομοθέτησης μία εκτίμηση του οικονομικού, 

περιβαλλοντικού και κοινωνικού αντίκτυπου των προωθούμενων προς ψήφιση ρυθμίσεων 

(εκτίμηση ανάλυσης συνεπειών), να αξιολογούν ανά τακτά χρονικά διαστήματα την εφαρμογή 

τους και να προβαίνουν σε κωδικοποιήσεις προκειμένου να μειωθεί ο ρυθμιστικός όγκος της 

αρμοδιότητας τους. Με την εγκύκλιο εισήχθη για πρώτη φορά ένα σύστημα ανάλυσης 

κανονιστικών επιπτώσεων κατά τα πρότυπα των RIA άλλων ευρωπαϊκών χωρών, ωστόσο οι 

συνθήκες δεν ήταν ώριμες και η εγκύκλιος δεν εφαρμόστηκε στην πράξη. Μικροκομματικά 

συμφέροντα, ιδιοτελείς επιθυμίες και πολιτικές αντιδράσεις έδρασαν ανασταλτικά στην 

θεσμοθέτηση ενός ενιαίου συστήματος καλύτερης νομοθέτησης. Έτσι η αξία της περιορίστηκε 

στην διαπίστωση της αναγκαιότητας θέσπισης κανόνων και αρχών καλής νομοθέτησης194.  

Το 2007 η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης εξέδωσε το εγχειρίδιο για τη συμπλήρωση 

των Αναλύσεων Επιπτώσεων στη Νομοθεσία από κάθε νομοσχέδιο, το οποίο 

επικαιροποιήθηκε το 2009 συνοδευόμενο πλέον από υπόδειγμα για όλες τις Υπηρεσίες195. 

 
193 Εγκύκλιος του Πρωθυπουργού Υ190 (2006), «Νομοθετική πολιτική και αξιολόγηση ποιότητας και 
αποτελεσματικότητας νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων», διαθέσιμη στον ιστότοπο: 
https://gslegal.gov.gr/wp-content/uploads/2010/02/Egkiklios_kanonistikis_metarruthmisi.pdf 
194 Βλ.Σ.Ναλπαντίδου – Α.Χατζής,…,2007, για τους δύο πυλώνες: αρχές και εργαλεία καλή νομοθέτησης της 
πρωθυπουργικής ατζέντας, τη «ληθαργική» αντίδραση των Υπουργείων στην εφαρμογή ενός συστήματος 
ανάλυσης κανονιστικών επιπτώσεων και τα μειονεκτήματα της πρωθυπουργικής πρότασης λαμβανομένης 
υπόψη της υπάρχουσας ελληνικής διοικητικής πραγματικότητας, σελ.7-13. Επίσης, στο ίδιο, αναφέρεται ότι 
σκοποί της έκθεσης αξιολόγησης συνεπειών ρυθμίσεων είναι να βελτιώνει τη ποιότητα των νομοθετημάτων, 
να παράσχει αποτελεσματική βοήθεια στη λήψη αποφάσεων και να λειτουργεί ως επικοινωνιακό εργαλείο 
μεταξύ της διοίκησης και των πολιτών. Με βάση αυτά θεωρούν οι συγγραφείς ως μειονεκτήματα του 
συστήματος αξιολόγησης συνεπειών, πέρα από το προφανές της έλλειψης αναγκαστικού χαρακτήρα της 
εγκυκλίου με την οποία εισήχθη, την έλλειψη διαφάνειας καθώς και την έλλειψη εξειδικευμένου και 
έμπειρου ανθρώπινου δυναμικού επιφορτισμένου με την εκπόνηση των εκθέσεων, βλ.σελ.19 επ. 
195 Βλ.το υπόδειγμα του 2009, διαθέσιμο στον ιστότοπο: https://gslegal.gov.gr/wp-
content/uploads/2010/02/odigos_symplirosis_ypodeigmatos_2009.pdf, το οποίο πολύ συνοπτικά 
αναφέρουμε ότι πρέπει μεταξύ άλλων να τεκμηριώνει την αναγκαιότητα, καταλληλότητα και νομιμότητα μίας 
ρύθμισης, τις συνέπειες της σε οικονομία, κοινωνία και πολίτες, φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον, δημόσια 
διοίκηση και δικαιοσύνη, την διαφάνεια και διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Βλ.παράδειγμα 
έκθεσης που έχει συνταχθεί κατά αυτόν τον τρόπο αφορώσας το Εθνικό Σύστημα Πολιτικής Προστασίας: 
http://www.opengov.gr/yptp/wp-
content/uploads/downloads/2019/05/01_%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97-
%CE%91%CE%9E%CE%99%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%97%CE%A3%CE%97%CE%A3-

https://gslegal.gov.gr/wp-content/uploads/2010/02/Egkiklios_kanonistikis_metarruthmisi.pdf
https://gslegal.gov.gr/wp-content/uploads/2010/02/odigos_symplirosis_ypodeigmatos_2009.pdf
https://gslegal.gov.gr/wp-content/uploads/2010/02/odigos_symplirosis_ypodeigmatos_2009.pdf
http://www.opengov.gr/yptp/wp-content/uploads/downloads/2019/05/01_%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97-%CE%91%CE%9E%CE%99%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%97%CE%A3%CE%97%CE%A3-%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%95%CE%A0%CE%95%CE%99%CE%A9%CE%9D-%CE%A1%CE%A5%CE%98%CE%9C%CE%99%CE%A3%CE%95%CE%A9%CE%9D.pdf
http://www.opengov.gr/yptp/wp-content/uploads/downloads/2019/05/01_%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97-%CE%91%CE%9E%CE%99%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%97%CE%A3%CE%97%CE%A3-%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%95%CE%A0%CE%95%CE%99%CE%A9%CE%9D-%CE%A1%CE%A5%CE%98%CE%9C%CE%99%CE%A3%CE%95%CE%A9%CE%9D.pdf
http://www.opengov.gr/yptp/wp-content/uploads/downloads/2019/05/01_%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97-%CE%91%CE%9E%CE%99%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%97%CE%A3%CE%97%CE%A3-%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%95%CE%A0%CE%95%CE%99%CE%A9%CE%9D-%CE%A1%CE%A5%CE%98%CE%9C%CE%99%CE%A3%CE%95%CE%A9%CE%9D.pdf
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Το 2009 με το π.δ. 17/2009 δημιουργήθηκε το Γραφείο Υποστήριξης της Καλής 

Νομοθέτησης, το οποίο αποτελεί τη κεντρική μονάδα υποστήριξης της ποιότητας των 

ρυθμίσεων και μέριμνας για τη τήρηση των αρχών και διαδικασιών της Καλής Νομοθέτησης. 

Το 2010 τροποποιήθηκε ο Κανονισμός της Βουλής για να ενσωματώσει τις ανωτέρω 

πρωτοβουλίες. Έτσι στα αναθεωρημένα άρθρα του (άρθρα 85 και 88) θεσπίζεται η –νομική 

πλέον- υποχρέωση κάθε σχέδιο νόμου πριν κατατεθεί στη Βουλή να συνοδεύεται από έκθεση 

αξιολόγησης επιπτώσεων, έκθεση διαβούλευσης και έκθεση τροποποιούμενων διατάξεων. 

Παράλληλα, δημιουργήθηκε ο ιστότοπος opengov.gr με σκοπό τη διενέργεια ηλεκτρονικών 

διαβουλεύσεων επί των προτεινόμενων σχεδίων νόμων.  

 

Β. ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ. 

Μόλις το 2012, έπειτα από πολύχρονες συζητήσεις και διαβουλεύσεις, βάσει σχετικής 

υποχρέωσης του Μνημονίου και στη δίνη της οικονομικής κρίσης τέθηκε σε ισχύ ο νόμος 4048 

με τίτλο «Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης». 

Δυστυχώς , η εφαρμογή του συγκεκριμένου νόμου για λόγους που ακροθιγώς έχουμε θίξει 

παραπάνω και υπό τη «δικαιολογία» της ανάγκης για ταχεία νομοθέτηση τον καιρό των 

Μνημονίων, ήταν μέχρι και την κατάργηση του ελλιπής με αποτέλεσμα να ακυρώνεται στη 

πράξη μια επαινετή πρωτοβουλία βελτίωσης της ελληνικής νομοθεσίας.196 Σκοπός του νόμου 

ήταν η βελτίωση της ρυθμιστικής διακυβέρνησης με την θεσμοθέτηση των αρχών καλής 

νομοθέτησης και των διαδικασιών τήρησης αυτών. Ο «νόμος για τους νόμους»197 είναι ο 

πρώτος ολοκληρωμένος νόμος στην ιστορία της ελληνικής νομοθεσίας που ενσωμάτωσε όλες 

τις προηγούμενες πρωτοβουλίες καλής νομοθέτησης και αφορά κυρίως τη διαδικασία 

κατάρτισης ενός νόμου προτού αυτός εισαχθεί στο Κοινοβούλιο. Η βελτίωση των κανόνων 

παραγωγής του νομοθετικού έργου αποτελεί, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αιτιολογική 

έκθεση του νομοθετήματος, βασική προϋπόθεση για την αντιμετώπιση της πολυνομίας, τη 

μείωση των διοικητικών βαρών και εν τέλει την ενίσχυση του κράτους δικαίου198.  

Πέραν της ενσωμάτωσης των όσων μέχρι τότε είχαν προβλεφθεί σ’ ένα ολοκληρωμένο 

κείμενο, ο νόμος περιείχε και καινοτόμες ρυθμίσεις, όπως οι κάτωθι: 

 
%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%95%CE%A0%CE%95%CE%99%CE%A9%CE%9D-
%CE%A1%CE%A5%CE%98%CE%9C%CE%99%CE%A3%CE%95%CE%A9%CE%9D.pdf 
196 Βλ. Π.Μαντζούφας, ό.π. σελ.161, Δ.Σωτηρόπουλος– Λ.Χριστόπουλος, ό.π, σελ.87-88 
197 Βλ. Δ.Σωτηρόπουλος– Λ.Χριστόπουλος, ό.π, σελ.85 
198 Βλ. Αιτιολογική έκθεση του ν.4048/2012- Γενικό Μέρος, διαθέσιμη στον ιστότοπο: 
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/2f026f42-950c-4efc-b950-340c4fb76a24/r-kalnom-eis.pdf 

http://www.opengov.gr/yptp/wp-content/uploads/downloads/2019/05/01_%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97-%CE%91%CE%9E%CE%99%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%97%CE%A3%CE%97%CE%A3-%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%95%CE%A0%CE%95%CE%99%CE%A9%CE%9D-%CE%A1%CE%A5%CE%98%CE%9C%CE%99%CE%A3%CE%95%CE%A9%CE%9D.pdf
http://www.opengov.gr/yptp/wp-content/uploads/downloads/2019/05/01_%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97-%CE%91%CE%9E%CE%99%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%97%CE%A3%CE%97%CE%A3-%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%95%CE%A0%CE%95%CE%99%CE%A9%CE%9D-%CE%A1%CE%A5%CE%98%CE%9C%CE%99%CE%A3%CE%95%CE%A9%CE%9D.pdf
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/2f026f42-950c-4efc-b950-340c4fb76a24/r-kalnom-eis.pdf
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1) Για πρώτη φορά, θεσπίστηκε η έννοια του ρυθμιστικού προγραμματισμού, με την έννοια ότι 

κάθε Υπουργός οφείλει στο εξής να δηλώνει στην έναρξη κάθε τακτικής συνόδου στο Γραφείο 

Καλής Νομοθέτησης της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης, τόσο τον αριθμό όσο και το 

αντικείμενο των νομοσχεδίων που προτίθεται να εισάγει στη Βουλή.199 

2) Θεσμοθετήθηκε η εκ των υστέρων αξιολόγηση των αποτελεσμάτων εφαρμογής ενός νόμου 

μετά τη τριετία εφαρμογής του (και όχι πενταετία) καθώς και η ετήσια (κάθε Νοέμβριο) 

υποχρέωση των Υπουργείων να δηλώνουν στη ΓΓΚ ποιες ρυθμίσεις επίκειται να ενταχθούν 

στην αξιολόγηση. 

3) Προβλέφθηκε η δημιουργία Γραφείων Νομοθετικής Πρωτοβουλίας υπαγόμενων στα 

υπουργεία. Σκοπός τους είναι η εφαρμογή των αρχών και μέσων καλής νομοθέτησης και η 

επικοινωνία με τη συντονιστική μονάδα της ΓΓΚ. Σημειώνεται ότι αν και εκδόθηκαν τα σχετικά 

π.δ. ίδρυσης των  εν λόγω γραφείων ήδη από το 2014, αυτά δεν έχουν μέχρι και σήμερα 

ξεκινήσει την ουσιαστική λειτουργία τους. 

4) Τέλος, δημιουργήθηκε η Επιτροπή Κωδικοποιήσεων και Αναμόρφωσης Δικαίου (ΕΚΑΔ), η 

οποία οφείλει στην αρχή κάθε έτους να καταθέτει στον πρωθυπουργό έκθεση στην οποία θα 

επισημαίνει ποιοι κλάδοι της νομοθεσίας έχουν ανάγκη κωδικοποίησης, ώστε να περιοριστεί η 

πολυνομία. Η εν λόγω Επιτροπή, ωστόσο, δεν συστάθηκε ποτέ, ενώ η ΚΕΚ του ν.3133/2003 

συνεχίζει τη λειτουργία της.200 

Τα εργαλεία ή αλλιώς μέσα καλής νομοθέτησης που μπορεί να χρησιμοποιηθούν 

προκειμένου να διασφαλιστεί η καλύτερη ποιότητα των ρυθμίσεων, είναι σύμφωνα με τα 

άρθρα 5-13 του ν.4048/2012 τα εξής: α) Ανάλυση Κανονιστικών Επιπτώσεων (ΑΚΕ), β) 

Απλούστευση διαδικασιών, γ) Κωδικοποίηση, και Αναμόρφωση δικαίου, δ) Αιτιολογική έκθεση 

των νόμων, ε) Δημόσια διαβούλευση, στ) Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων εφαρμογής των 

ρυθμίσεων. 

 Στα άρθρα 14 έως 20 του νόμου, προβλέπονται οι θεσμοί που θα εφαρμόσουν τις 

αρχές καλής νομοθέτησης στους οποίους θα αναφερθούμε συνοπτικά, αφενός γιατί 

επανεξετάζονται παρακάτω στο κεφάλαιο της ρυθμιστικής διακυβέρνησης, αφετέρου διότι 

κάποιοι από αυτούς δεν λειτούργησαν ποτέ και εντέλει καταργήθηκαν με τον ν.4622/2019. 

Δομές καλής νομοθέτησης είναι σύμφωνα με τον νόμο: α) Το Γραφείο Καλής Νομοθέτησης,201 

 
199 Βλ. Δ.Σωτηρόπουλος– Λ.Χριστόπουλος, ό.π, σελ.86 , Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται : η κύρωση 
Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου ή διεθνών συμβάσεων και συμφωνιών, επείγοντα και κατεπείγοντα 
νομοσχέδια καθώς και νομοσχέδια που ενσωματώνουν κοινοτικές οδηγίες. 
200 Βλ. Π.Μαντζούφας, ό.π. σελ.159 (και ειδικά την υποσημείωση 498)  
201 Η οργάνωση, στελέχωση και λειτουργία του ρυθμίζεται στο π.δ. 149/2013 
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όπως μετονομάστηκε το Γραφείο Υποστήριξης της Καλής Νομοθέτησης, το οποίο υπάγεται στη 

Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης, με βασική αρμοδιότητα την υποστήριξη και τον 

συντονισμό των Γραφείων Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και τη σύνταξη Ανάλυσης Συνεπειών 

Ρύθμισης για ρυθμίσεις που εκδίδονται ύστερα από πρόταση του Πρωθυπουργού ή του 

Υπουργικού Συμβουλίου, ενώ παρέχει κατευθυντήριες οδηγίες στα Γραφεία Νομοθετικής 

Πρωτοβουλίας των Υπουργείων για την ανάλυση αυτή για τη ρυθμιστική παραγωγή που 

άπτεται θεμάτων της αρμοδιότητάς τους ή έχει ευρωπαϊκή ή διεθνή προέλευση β) τα Γραφεία 

Νομοθετικής Πρωτοβουλίας κάθε Υπουργείου, τα οποία σε συνεργασία με το Γραφείο Καλής 

Νομοθέτησης συμμετέχουν στον σχεδιασμό των ρυθμίσεων, συντάσσουν τα νομοσχέδια, την 

έκθεση ανάλυσης συνεπειών ρυθμίσεων και δημόσιας διαβούλευσης αλλά και την έκθεση 

αξιολόγησης αποτελεσμάτων εφαρμογής. Ακόμα, φροντίζουν για τη διενέργεια 

διαβουλεύσεων και είναι υπεύθυνα να εντοπίζουν και να επισημαίνουν τις ρυθμίσεις του 

Υπουργείου που χρήζουν απλούστευσης, κωδικοποίησης και αναμόρφωσης γ) οι 

νομοπαρασκευαστικές επιτροπές των Υπουργείων στις οποίες συμμετέχουν και τα Γραφεία 

Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και τέλος δ) η Επιτροπή Κωδικοποίησης και Αναμόρφωσης 

Δικαίου202. 

Στον νόμο για τη ρυθμιστική διακυβέρνηση προβλέφθηκε ως εργαλείο καλής νομοθέτησης 

η «Απλούστευση». Η λέξη αυτή δεν χρησιμοποιείται από τον νομοθέτη υπό την έννοια, που 

είδαμε μέχρι τώρα, ήτοι της σαφήνειας μίας ρύθμισης, αλλά αφορά την απλούστευση των 

διοικητικών διαδικασιών, την οποία κρίνει ως αναπόσπαστο μέρος της ρυθμιστικής 

διακυβέρνησης, απαραίτητο για τη προώθηση αυτής στη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών 

και αναθέτει στα Υπουργεία την υποχρέωση εφαρμογής της203. Ως παραδείγματα βελτίωσης 

της λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών, μείωσης της γραφειοκρατίας και των διοικητικών 

επιβαρύνσεων και άρα διευκόλυνσης της ζωής του διοικούμενου, ο νόμος αναφέρει την 

μείωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών ή την αυτεπάγγελτη αναζήτηση τους, την 

εξυπηρέτηση από ένα και μόνο σημείο, την ομαδοποίηση αδειών και εγκρίσεων, τη παροχή 

δυνατότητας ηλεκτρονικής επικοινωνίας κλπ  

Αξίζει να αναφέρουμε συνοπτικά κάποια νομοθετήματα και δράσεις που κινήθηκαν προς 

αυτή την κατεύθυνση, τόσο πριν όσο και μετά τον νόμο για τη ρυθμιστική διακυβέρνηση: 

 
202 Βλ.αρ.14 έως 20 του ν.4048/2012 
203 Βλ. αρ.10 της αιτιολογικής έκθεσης του ν.4048/2012, ό.π. 
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α) Με τον ν.3013/2002 (αρ.31), συστάθηκαν τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) , με 

σκοπό τη μείωση της γραφειοκρατίας και τη άμεση εξυπηρέτηση πολιτών σε ό,τι αφορά τις 

συναλλαγές τους με το Δημόσιο. 

β) Με το ν.4141/2016 απλοποιήθηκε η διαδικασία σύστασης μίας εμπορικής επιχείρησης 

(με τη μορφή προσωπικών ή κεφαλαιουχικών εταιρειών) μέσω των Υπηρεσιών Μίας Στάσης 

.204 

γ) Ο ν.4442/2016 και η σχετική ΚΥΑ 16228/2017 για την απλούστευση των διοικητικών 

διαδικασιών ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, θεάτρων και 

κινηματογράφων, θέσπισε το σύστημα «γνωστοποίησης» άσκησης οικονομικής 

δραστηριότητας μέσω του notifybusiness.gov.gr205, σε αντικατάσταση της προηγούμενης 

χρονοβόρας διαδικασίας έκδοσης αδειών λειτουργίας και προεγκρίσεων. 

δ) Ο ν.4250/2014, ο οποίος κατήργησε την υποχρέωση επικύρωσης αντιγράφων δημοσίων 

εγγράφων στις συναλλαγές με δημόσιες αρχές, με τη προϋπόθεση ότι είναι ευανάγνωστα, 

καθώς και ιδιωτικών ή αλλοδαπών εγγράφων εφόσον έχουν προηγουμένως επικυρωθεί από 

αρμόδιο φορέα ή δικηγόρο. 

ε) Ο νόμος 3861/2010 δημιούργησε το πρόγραμμα «Διαύγεια» για την ενίσχυση της 

διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων, κανονιστικών πράξεων και αποφάσεων των 

διοικητικών αρχών στον ιστότοπο diavgeia.gov.gr.206 

στ) Με τον ν.4325/2015 δημιουργία της εθνικής διαδικτυακής πύλης δημοσίας διοίκησης 

Ερμής207 με σκοπό την παροχή πληροφοριών αλλά και την δυνατότητα έκδοσης 

πιστοποιητικών/δικαιολογητικών μέσω διαδικτύου για επιχειρήσεις και πολίτες. 

ζ) Με τον ν.4305/2014 καθιερώθηκε η αρχή της ανοικτής διάθεσης και χρήσης εγγράφων 

και λοιπών δεδομένων που βρίσκονται στη κατοχή του δημοσίου μέσω του ιστότοπου da-

ta.gov.gr208 όπου τηρείται ο κεντρικός κατάλογος δημοσίων δεδομένων. 

η) Ο ν.3979/2011 για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση (e-government) έθεσε τη χρήση 

τεχνολογικών μέσων στην υπηρεσία ατόμων και επιχειρήσεων αλλά και των δημόσιων φορέων 

με σκοπό τη καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση, τη καταπολέμηση της διαφθοράς και την 

 
204 Είχε προηγηθεί ο ν.3853/2010 και οι ΥΜΣ λειτουργούσαν από τον Απρίλιου του 2011, έτσι σκοπός του 
νόμου, όπως αναφέρει η αιτιολογική έκθεση αυτού, είναι «να βελτιώσει έτι περαιτέρω έναν ήδη επιτυχημένο 
θεσμό, εισάγοντας κατ’ αρχήν την ηλεκτρονική (χωρίς ανθρώπινη επαφή) σύσταση επιχειρήσεων, και 
ταυτόχρονα επιφέροντας αλλαγές και βελτιώσεις στις ήδη λειτουργούσες ΥΜΣ, πάντα με στόχο τη μείωση 
του χρόνου και κόστους σύστασης εταιρειών» 
205 https://notifybusiness.gov.gr/assets/open/faq.html 
206 https://diavgeia.gov.gr/ 
207 http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis/ 
208 http://www.data.gov.gr/dataset 

https://notifybusiness.gov.gr/assets/open/faq.html
https://diavgeia.gov.gr/
http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis/
http://www.data.gov.gr/dataset


[58] 

 

ενίσχυση της νομιμότητας, τη μείωση του λειτουργικού κόστους για τον δημόσιο τομέα, την 

μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων για τις επιχειρήσεις και την άσκηση του δικαιώματος 

πρόσβασης στα έγγραφα από τον διοικούμενο.209 Για τον εκσυγχρονισμό του κράτους και την 

ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της Διοίκησης, εκπονήθηκε Σχέδιο 

Δράσης για την ΗΛ.ΔΙΑ. 2014-2020 έπειτα από διαβούλευση με περισσότερους από 

διακόσιους εμπειρογνώμονες, προερχόμενους από ενενήντα θεσμικούς φορείς και τον 

ιδιωτικό τομέα.210 Σημειώνεται ότι με τον ν.4622/2019 για το «επιτελικό κράτος» συστάθηκε 

το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 

 θ) Η σύσταση της ηλεκτρονικής βάσης της ελληνικής νομοθεσίας e-themis  μέσω της 

οποίας παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο σύνολο της ελληνικής νομοθεσίας. Το περιεχόμενο 

βασίστηκε στον «Διαρκή Κώδικα Νομοθεσίας Ραπτάρχης»211, ο οποίος για δεκαετίες 

αποτέλεσε τη μοναδική συλλογή της συνολικής ελληνικής νομοθεσίας. 

 ι) Με το ν.3607/2007 συστάθηκε η Η.ΔΙ.Κ.Α Α.Ε., εταιρεία δημοσίου συμφέροντος, 

με σκοπό, μεταξύ άλλων, την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των πολιτών σε θέματα κοινωνικής 

ασφάλισης. 

 Έτι δε περαιτέρω ο ΟΟΣΑ πολλάκις τόνιζε την ανάγκη για διοικητική ανασυγκρότηση 

προκειμένου να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα και  λογοδοσία της 

δημόσιας διοίκησης. Οι νόμοι ρυθμίζουν όχι μόνο τη ζωή των πολιτών αλλά και τη δράση της 

διοίκησης. Ένας νόμος οφείλει να είναι κατανοητός, εύκολα προσβάσιμος στον πολίτη και 

διαφανής ως προς τις αιτίες και τις διαδικασίες ψήφισης του, όχι μόνο για να ρυθμίζει ο ίδιος 

τη συμπεριφορά του με τις επιταγές του νόμου και αλλά και για να γνωρίζει ότι η διοίκηση 

πράττει νόμιμα, διασφαλίζοντας αίσθημα εμπιστοσύνης προς αυτήν και την ίδια την αρχή του 

κράτους δικαίου. Αυτονόητο είναι δε, ότι το συνονθύλευμα των νόμων που ισχύουν με τις 

αντιφάσεις και επικαλύψεις τους ακόμα και με τη δυσκολία εντοπισμού τους, επιδρά αρνητικά 

στην αποτελεσματικότητα της λειτουργίας της διοίκησης.  Ο ΟΟΣΑ είχε επικρίνει την έλλειψη 

συντονισμού στα διάφορα επίπεδα διοίκησης και τη διασπορά οργανωτικών δομών, η οποία 

έχει ως αποτέλεσμα την έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των Υπουργείων και τη θέσπιση πολλών 

 
209 Βλ.αιτιολογική έκθεση του νόμου, διαθέσιμη στον ιστότοπο: 
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/2f026f42-950c-4efc-b950-340c4fb76a24/g-hldia-eis.pdf 
210 Πληροφορίες και κείμενο για το Σχέδιο Δράσης, διαθέσιμα στον ιστότοπο: 
http://minadmin.ypes.gr/?page_id=12126 
211 Ο ΔΚΝ –Ραπτάρχης φέρει το όνομα του ιδρυτή και δημιουργού του Παντελή Ραπτάρχη και περιέχει την 
ελληνική νομοθεσία από συστάσεως του ελληνικού κράτους, ήτοι από το 1834. Το 1979 περιήλθε στα χέρια 
Δημοσίου και θα ήταν ασφαλές να πούμε ότι μάλλον έπασχε ως προς την επικαιροποίηση του. 

https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/2f026f42-950c-4efc-b950-340c4fb76a24/g-hldia-eis.pdf
http://minadmin.ypes.gr/?page_id=12126
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διάσπαρτων ρυθμίσεων212, οι οποίες επιβαρύνουν τη ρυθμιστική παραγωγή και υποδαυλίζουν 

την αποτελεσματικότητα του κυβερνητικού έργου. Για το λόγο αυτό στις συστάσεις του προς 

την Ελλάδα είχε προτείνει τη συγκρότηση ενός «Κέντρου Διακυβέρνησης» που θα αποτελούσε 

τον πυρήνα της εκτελεστικής εξουσίας και το οποίο θα είναι αρμόδιο για το συντονισμό όλης 

της δημόσιας διοίκησης και προώθηση και διασφάλιση ενός συλλογικού στρατηγικού 

οράματος213. Με τον ν.4109/2013 συστάθηκε η Γενική Γραμματεία Συντονισμού με βασική 

αποστολή τον συντονισμό του κυβερνητικού έργου. Δεδομένου ότι το κυβερνητικό έργο 

περιλαμβάνει σε μεγάλο βαθμό τον ρυθμιστικό προγραμματισμό των Υπουργείων, η υπηρεσία 

διατηρεί συνεργασία με το Γραφείο Καλής Νομοθέτησης της ΓΓΚ στο πλαίσιο ελέγχου της 

ποιότητας των προτεινόμενων ρυθμίσεων. Ακόμα με το πρόγραμμα Καλλικράτης 

ν.3852/2010), όπως και το πιο πρόσφατο πρόγραμμα Κλεισθένης (ν.4555/2018), 

μεταρρυθμίστηκε η διοικητική διαίρεση της χώρας.214 

Το 2012 εκδόθηκε από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης η Λευκή Βίβλος για τη 

Διακυβέρνηση, το οποίο ο τότε Υπουργός Δ.Ρέππας χαρακτήρισε ως ένα «κείμενο αρχών και 

προτάσεων για τον τρόπο μετάβασης σε ένα κράτος επιτελικό, το οποία δρα συντονισμένα και 

αποτελεσματικά».215 Σε αυτήν καταδεικνύεται η πολυνομία και η κακονομία που μαστίζουν τη 

χώρα ως βασικές αιτίες της διοικητικής αναποτελεσματικότητας, της δημιουργίας αυξημένων 

διοικητικών βαρών στους πολίτες και τις επιχειρήσεις και της έλλειψης ανταγωνισμού στην 

οικονομία. Για τον λόγο αυτό έδωσε έμφαση στη βελτίωση του ρυθμιστικού τοπίου με τη 

τήρηση των αρχών καλής νομοθέτησης και εφαρμογή των εργαλείων της ανάλυσης 

κανονιστικών επιπτώσεων και κωδικοποίησης με στόχο την μείωση των διοικητικών βαρών 

τόσο για τους πολίτες όσο και για τις επιχειρήσεις και την επίτευξη ορθού ρυθμιστικού 

προγραμματισμού από τα Υπουργεία. Σημειωτέον, ότι στο κείμενο της έχει συμπεριλάβει όλες 

τις βέλτιστες πρακτικές από διοικητικά συστήματα άλλων χώρων, όπως ενδεικτικά η Ολλανδία 

και η Πορτογαλία, ως παραδείγματα προς μίμηση216. Η καλή νομοθέτηση τέθηκε εκ νέου ως 

 
212 Βλ. Λευκή Βίβλος, ό.π., σελ.29, όπου αναφέρεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό της νομοθετικής ύλης 
καταλαμβάνουν οι δευτερεύουσες ρυθμίσεις, δηλαδή προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις και 
εγκύκλιοι, οι οποίες χαρακτηρίζονται από αντιφάσεις, επικαλύψεις και ασάφειες. Βλ. επίσης τα σχετικά 
γραφήματα στις σελ.590-594, στο Π.Καρκατσούλης, «Διοικητική παθολογία και διοικητική μεταρρύθμιση», 
διαθέσιμο στον ιστότοπο: https://www.hba.gr/5Ekdosis/UplPDFs/sylltomos14/589-
606%20Karkatsoulis%202014.pdf 
213 Βλ. στη σελίδα 4 αιτιολογικής έκθεσης του ν.4109/2013, διαθέσιμη στον ιστότοπο: 
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/2f026f42-950c-4efc-b950-340c4fb76a24/k-synxo-eis.pdf 
214 Ο ΟΟΣΑ είχε σημειώσει και για την Ολλανδία την ανάγκη διοικητικής διαίρεσης 
215 Βλ. Νικολακόπουλος Δ., «Η «Λευκή Βίβλος» για τη μεταρρύθμιση του κράτους», Το Βήμα, 20.01.2012, 
διαθέσιμο στο: https://www.tovima.gr/2012/01/20/society/i-leyki-biblos-gia-ti-metarrythmisi-toy-kratoys/ 
216 Βλ. Λευκή Βίβλος για τη Διακυβέρνηση, 2012, ό.π., σελ.28 επ. (5.Διαδικασίες και ρυθμιστική παραγωγή)  

https://www.hba.gr/5Ekdosis/UplPDFs/sylltomos14/589-606%20Karkatsoulis%202014.pdf
https://www.hba.gr/5Ekdosis/UplPDFs/sylltomos14/589-606%20Karkatsoulis%202014.pdf
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/2f026f42-950c-4efc-b950-340c4fb76a24/k-synxo-eis.pdf
https://www.tovima.gr/2012/01/20/society/i-leyki-biblos-gia-ti-metarrythmisi-toy-kratoys/
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στόχος μέσα από τον πυλώνα 5 της «Εθνικής Στρατηγικής για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση 

2017-2019» με επιμέρους στόχους την αντιμετώπιση της πολυνομίας και κακονομίας, την 

ενίσχυση της πρόσβασης του πολίτη στη νομική πληροφορία, κυρίως μέσω της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης και τη καλύτερη συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων.217  

 

Γ. O NOMΟΣ 4622/2019 ΓΙΑ ΤΟ «ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ» 

Tο 2019 ψηφίστηκε ο νόμος 4622/2019 για το «Επιτελικό Κράτος» με στόχο την 

κωδικοποίηση και τον εκσυγχρονισμό όπου κρίθηκε απαραίτητο σ’ ένα νομοθέτημα, του 

συνόλου των διατάξεων που διέπουν την οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 

Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης.218 Στην 

αιτιολογική έκθεση του νόμου, σημειώνεται ότι η θέσπιση του ν.4048/2012 υπήρξε μεν θετικό 

βήμα για την βελτίωση της ρυθμιστικής ποιότητας στη χώρα, ωστόσο η εφαρμογή του 

παρέμεινε ελλιπής και έτσι προκρίθηκε με σκοπό τη βελτίωση της εφαρμογής του αλλά και την 

εξασφάλιση συνοχής της νομοθεσίας που διέπει τη νομοπαρασκευαστική διαδικασία, η 

ενσωμάτωση του στο νόμο για το επιτελικό κράτος. Ο νέος νόμος, λοιπόν, κατήργησε τον 

ν.4048/2012 (βλ.αρ.119 παρ.1) και ενσωμάτωσε κάποιες από τις ρυθμίσεις του αυτούσιες, 

όπως για παράδειγμα τις αρχές καλής νομοθέτησης και, όσες δεν κατήργησε, με ορισμένες 

τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις, στο κεφάλαιο Γ΄ με τίτλο «Νομοπαρασκευαστική διαδικασία 

και καλή νομοθέτηση»219 του Μέρους Γ΄ του νόμου με τίτλο «Λειτουργία Επιτελικού Κράτους».  

Στους στόχους του νόμου για το επιτελικό κράτος είναι και η θεσμοθέτηση διαφάνειας 

και ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση. Με σκοπό, λοιπόν, την ενίσχυση της διαφάνειας, 

ακεραιότητας και λογοδοσίας της δημόσιας διοίκησης και τη καταπολέμηση της διαφθοράς, 

συστήνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένας ανεξάρτητος και αμερόληπτος φορέας, η 

Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.). Η ΕΑΔ κατοχυρώνεται νομοθετικά στο αρ.82 του ν.4622/2019 

και έχει ως βασική αποστολή τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δράσεων για την 

ενίσχυση της ακεραιότητας και της διαφάνειας, την επίτευξη μετρήσιμων αποτελεσμάτων για 

την καταπολέμησης της διαφθοράς και τη διαρκή ενημέρωση των πολιτών για τις δράσεις 

 
217 Βλ. «Εθνική Στρατηγική για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση 2017-2019», Υπουργείο Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, Αθήνα, Ιούλιος 2017, διαθέσιμο στον ιστότοπο: https://www.ypes.gr/wp-
content/uploads/2019/09/Dimosio2020-%CE%92ooklet-GR.pdf 
218 Βλ. στη σελίδα 1 της αιτιολογικής έκθεσης του νόμου, διαθέσιμη στον ιστότοπο: 
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/2f026f42-950c-4efc-b950-340c4fb76a24/epitel-kratos-eis.pdf 
219 Βλ. στη σελίδα 41 της αιτιολογικής έκθεσης. Ακόμα στο αρ.57 του νόμου επαναλαμβάνονται οι ορισμοί της 
καλής νομοθέτησης, ρυθμιστικής διακυβέρνησης κλπ ενώ στο αρ.58 ενσωματώθηκε το αρ.2 του ν.4048/2012 
για τις αρχές καλής νομοθέτησης και το αρ.13 για την έγκαιρη εναρμόνιση και την τήρηση των αρχών καλής 
νομοθέτησης κατά τη μεταφορά του ενωσιακού δικαίου στην ελληνική έννομη τάξη. 

https://www.ypes.gr/wp-content/uploads/2019/09/Dimosio2020-%CE%92ooklet-GR.pdf
https://www.ypes.gr/wp-content/uploads/2019/09/Dimosio2020-%CE%92ooklet-GR.pdf
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/2f026f42-950c-4efc-b950-340c4fb76a24/epitel-kratos-eis.pdf
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αυτές. Η Αρχή απολαύει λειτουργικής ανεξαρτησίας, οικονομικής και διοικητικής αυτοτέλειας 

και υπόκειται μόνο σε κοινοβουλευτικό έλεγχο κατά τα οριζόμενα στον νόμο και τον 

Κανονισμό της Βουλής.220 Απομένει, λοιπόν, η νεοσύστατη αυτή Ανεξάρτητη Αρχή να αποδείξει 

με το έργο της ότι έχει λόγο ύπαρξης, σε αντίθεση με πληθώρα άλλων ανεξάρτητων Αρχών, οι 

οποίες με την αδράνεια τους έχουν αυτοαναιρεθεί.221 

 

 

Δ. ΑΡΧΕΣ ΚΑΛΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ222 

Οι αρχές καλής νομοθέτησης που πρέπει να τηρούνται κατά την ψήφιση ή τροποποίηση 

ενός νομοσχεδίου προβλέπονται  στο άρθρο 58 του ν.4622/2019 (αρ.2 του ν.4048/2012). Οι 

περισσότερες από αυτές έχουν ως αποδέκτη τη δημόσια διοίκηση και κάποιες το Κοινοβούλιο, 

ενώ εξειδικεύονται περαιτέρω μέσα από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 4 για τα 

όργανα θέσπισης των ρυθμίσεων.  

Στην διοίκηση απευθύνεται η αρχή της αναγκαιότητας της ρύθμισης. Τούτη η αρχή 

σημαίνει ότι η νομοθετική πράξη πρέπει αφενός να ανταποκρίνεται σε ένα κανονιστικό 

αίτημα, να περιλαμβάνει δηλαδή ρυθμίσεις που εξυπηρετούν ένα κοινωνικό, πολιτικό ή 

θεσμικό στόχο και αφετέρου να εισφέρει προστιθέμενη αξία στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.  

Η συσχέτιση της νομοθετικής παρέμβασης με τον επιδιωκόμενο από αυτήν σκοπό προαπαιτεί 

μελέτη, συγκέντρωση στοιχείων, σύγκριση καταστάσεων, έργο που ανήκει σε μεγάλο βαθμό 

 στο γραφείο καλής νομοθέτησης του Υπουργείου και επικουρείται από το γραφείο καλής 

νομοθέτησης της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης. 

Η αναλογικότητα και η απλότητα από την άλλη,  είναι αρχές που απευθύνονται κυρίως στο 

Κοινοβούλιο. Ωστόσο, ο σύντομος χρόνος της συζήτησης και ψήφισης των νομοσχεδίων 

πολλές φορές δεν επαρκεί για τον ενδελεχή έλεγχο των μέτρων που εισάγονται, ώστε να 

κριθεί αν αυτά είναι αναγκαία και πρόσφορα για την ικανοποίηση του σκοπού του νόμου. 

Χωρίς την κατάλληλη προετοιμασία των εκθέσεων που συνοδεύουν τον νόμο και που 

καταρτίζονται από την διοίκηση, ιδίως χωρίς την πληρότητα της αιτιολογικής έκθεσης και της 

έκθεσης κανονιστικών συνεπειών, η αξιολόγηση του εύλογου χαρακτήρα των νομοθετικών 
 

220 Βλ. στις σελίδες 61-67 της αιτιολογικής έκθεσης, ό.π., όπου αναφέρεται επίσης ποια διοικητικά όργανα 
ελέγχου θα αντικαταστήσει η Αρχή, ποιοι λόγοι κατέστησαν αναγκαία τη σύσταση της καθώς και ποιοι 
διεθνείς φορείς αποτέλεσαν το πρότυπο για τη δημιουργία της Αρχής, αρ.82-102 του ν.4622/2019. Το κείμενο 
του νόμου είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο: https://gslegal.gov.gr/?page_id=45 
221 Βλ. Λ.Ρακιντζής, «Πολυνομία-Κακονομία-Ανομία: Ποιος ο δρόμος της ανόρθωσης», στον τόμο της Κίνησης 
Πολιτών για μία ανοιχτή Κοινωνία, Πολυνομία, Κακονομία, Ανομία, ΕΒΕΑ, Αθήνα 2011, σελ.30, διαθέσιμο 
στον ιστότοπο: http://www.kinisipoliton.gr/wp-content/uploads/2014/03/145810_bivlio_final1.pdf  
222 Βλ. πρακτικά συνεδρίου, ό.π. , εισήγηση της Ιφιγένειας Καμτσίδου, σελ.109-111 

https://gslegal.gov.gr/?page_id=45
http://www.kinisipoliton.gr/wp-content/uploads/2014/03/145810_bivlio_final1.pdf
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μέτρων από την Βουλή μπορεί να γίνει προσχηματική. Εξίσου σημαντική είναι η συνδρομή της 

διοίκησης για την σαφήνεια του νομοθετικού κειμένου που προσδίδει απλότητα στις 

ρυθμίσεις του.  Νομοσχέδιο που περιλαμβάνει περίπλοκους και δυσνόητους κανόνες όταν 

κατατίθεται στην Βουλή, δύσκολα μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο επεξεργασίας από τους 

βουλευτές για να γίνει απλό. Μετά δε τη ψήφιση του βάρος κατανόησης του κειμένου ενός 

νόμου, αφού πρώτα ξεπεραστεί το εμπόδιο του εντοπισμού της ισχύουσας διάταξης, 

μετακυλίεται αργότερα στους ώμους του πολίτη, του δικαστή και της ίδιας της διοίκησης, που 

δρα ως θύμα της κακής νομοθέτησης που η ίδια προηγουμένως έχει ενισχύσει223. Στον 

διοικητικό μηχανισμό εναπόκειται η επισκόπηση της υφιστάμενης νομοθεσίας, προκειμένου 

να μην δημιουργηθούν αντινομίες και να αποφευχθούν συγκρούσεις κανόνων ώστε να 

τηρείται και η τέταρτη αρχή που προβλέπει ο νόμος. Η αποτελεσματικότητα και η 

αποδοτικότητα με συνεκτίμηση των οικονομικών συνεπειών της ρύθμισης αποσκοπεί στη 

στάθμιση  «κόστους- οφέλους», όπου ως σταθμιζόμενα μεγέθη είναι σπουδαία έννομα αγαθά 

ή/και θεμελιώδη δικαιώματα, ενώ η σταθμίζουσα παράμετρος  είναι κυρίως οικονομικού 

χαρακτήρα, με απώτερο σκοπό τη διατήρηση δημοσιονομικής ισορροπίας. Η συνεισφορά της 

διοίκησης για την υλοποίηση των αρχών της επικουρικότητας και της λογοδοσίας με τον 

προσδιορισμό των αρμόδιων οργάνων εφαρμογής των ρυθμίσεων είναι ουσιαστική αλλά 

χωρίς πολιτική διάσταση, όπως και αυτή που αφορά την προσβασιμότητα στις ρυθμίσεις και 

με ηλεκτρονικά μέσα και την δυνατότητα υποβολής προτάσεων σχετικών με τις ρυθμίσεις. 

Επιπλέον, στις ως άνω αρχές περιλαμβάνονται η ασφάλεια δικαίου, η προσβασιμότητα στις 

ρυθμίσεις και με ηλεκτρονικά μέσα, η δυνατότητα να υποβληθούν σχετικές προτάσεις από το 

κοινό κατά το στάδιο κατάρτισης και αξιολόγησης της εφαρμογής των ρυθμίσεων, η ισότητα 

μεταξύ των φύλων και η δημοκρατική νομιμοποίηση. 

 

 

 

 

Ε. Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΤΑ ΤΡΙΑ ΣΤΑΔΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 

 

Το σύνολο των συνταγματικών κανόνων, διατάξεων του Κανονισμού της Βουλής και της 

κοινής νομοθεσίας που διέπουν την  παραγωγή κανόνων δικαίου, αποτελούν το εγγυητικό 

 
223 Λ.Ρακιντζής, ό.π. , σελ.31 
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πλαίσιο της καλής νομοθέτησης. Τρείς είναι οι άξονες καλής νομοθέτησης: Α) το στάδιο πριν 

την εκπόνηση των κανόνων δικαίου, όπου γίνεται χρήση των εργαλείων καλής νομοθέτησης 

προκειμένου ο παραγωγός τους να οδηγηθεί στην βέλτιστη ρυθμιστική επιλογή. Β) το στάδιο 

νομοτεχνικής διατύπωσης του κανόνα δικαίου, ο οποίος θα πρέπει να είναι απλός και σαφής 

και να παρουσιάζει συγκεκριμένη δομή Γ) το στάδιο της εφαρμογής και εκ των υστέρων 

επανεξέτασης του κανόνα, το λεγόμενο «monitoring»224. Οι τρείς αυτοί άξονες καλής 

νομοθέτησης αντιστοιχούν ουσιαστικά στα τρία στάδια παραγωγής ρυθμίσεων, για το λόγο 

αυτό επιλέχθηκε η παρουσίαση του συνόλου των διατάξεων που αφορούν την καλή 

νομοθέτηση και των εργαλείων αυτής ανά στάδιο ρυθμιστικής παραγωγής. 

 

 

1. ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟ-ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Το προ-κοινοβουλευτικό στάδιο συνίσταται στη διαδικασία κατάστρωσης των 

ρυθμιστικών κειμένων από τη Διοίκηση. Χρονικοί περιορισμοί στη προετοιμασία ενός 

νομοσχεδίου τίθενται ανάλογα με το αντικείμενο του και την εθνική ή διεθνή προέλευση του. 

Έτσι αν πρόκειται για ενσωμάτωση ενωσιακού ή διεθνούς δικαίου στην ελληνική έννομη τάξη 

αυτή συνήθως θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός συγκεκριμένων χρονικών ορίων που 

θέτουν τα αρμόδια ευρωπαϊκά ή διεθνή όργανα. Σημειωτέον, ότι οι προθεσμίες αυτές τις 

περισσότερες φορές παραβιάζονται από την ελληνική Διοίκηση, η οποία αδυνατεί ν’ 

ανταποκριθεί εγκαίρως στις δεσμεύσεις που της επιβάλλονται από τα διεθνή και ευρωπαϊκά 

όργανα, γεγονός που έχει οδηγήσει τη χώρα μας πολλάκις υπόλογη στα ευρωπαϊκά και διεθνή 

δικαστήρια. Από την άλλη, οι εθνικές ρυθμίσεις υπακούουν μόνο στις χρονικές δεσμεύσεις της 

εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας, η οποία πασχίζει μέσα από αυτές να εκπληρώσει το κυβερνητικό 

της πρόγραμμα και να υλοποιήσει τις προεκλογικές της δεσμεύσεις. Η επεξεργασία ενός 

σχεδίου νόμου ή πρότασης νόμου γίνεται από το αρμόδιο ή τα συναρμόδια υπουργεία σε 

συνεργασία με τις νομοπαρασκευαστικές επιτροπές που έχουν συσταθεί για το σκοπό αυτό. 

Σημειωτέον ότι στο αρ.50 του ν.4622/2019 θεσπίζεται με σκοπό τον ρυθμιστικό 

προγραμματισμό της εκάστοτε Κυβέρνησης, υποχρέωση των Υπουργείων να συντάσσουν 

Σχέδια Δράσης –που περιλαμβάνονται στο Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής 

(Ε.Σ.Κυ.Π.)- στα οποία περιέχονται ο αριθμός και το αντικείμενο όχι μόνο των νομοθετικών 

 
224 Γ.Δελλής, «Τα δεινά της καλής νομοθέτησης: συνταγματική διάσταση και νομολογιακή αντιμετώπιση», 
ΝοΒ, Τόμος 65, Τεύχος 7, 09/2017, σελ.1575-1576, Π.Κ.Τσούκας, ό.π., σελ.51, «Ο κακός νομοθέτησης αφήνει 
τα νομοθετήματα του στη τύχη τους». 
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ρυθμίσεων που πρόκειται να εισαχθούν προς ψήφιση στη Βουλή αλλά και των προεδρικών 

διαταγμάτων και κανονιστικών πράξεων. Εν συνεχεία, η Προεδρία της Κυβέρνησης οφείλει να 

δημοσιεύει τον Δεκέμβρη κάθε έτους την ετήσια Έκθεση Ρυθμιστικής Παραγωγής και 

Αξιολόγησης, που περιλαμβάνει το σύνολο των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων που 

πρόκειται να υλοποιηθούν225. Βασικοί λοιπόν θεσμικοί δρώντες αυτό το στάδιο καθίστανται η 

Κυβέρνηση226 και το Υπουργείο που προωθεί τη ρύθμιση, καθώς επίσης, και το Υπουργείο 

Οικονομικών που έχει την ευθύνη σύνταξης της έκθεσης του Γενικού Λογιστηρίου του 

Κράτους. 

Ο σχεδιασμός ενός νομοθετήματος που πληροί τα κριτήρια της ποιοτικής νομοθέτησης 

είναι συνυφασμένος με την συνύπαρξη και συνεργασία πολλών παραγόντων στη διαμόρφωση 

του τελικού του περιεχομένου. Με αυτή την έννοια η κατάστρωση μίας ρύθμισης δεν 

συνίσταται σε μία μηχανιστική μεταφορά μίας πολιτικής απόφασης σε νομοθετικό λόγο, αλλά 

περισσότερο σε μία διαδικασία, μέσω της οποίας η πολιτική επιλογή δοκιμάζεται και 

τελειοποιείται προκειμένου να επιτύχει κατά το μεγαλύτερο ποσοστό τους σκοπούς της.227 

Αφού ολοκληρωθεί το νομοσχέδιο κατατίθεται στην Γενική Γραμματεία Νομικών και 

Κοινοβουλευτικών Θεμάτων (πρώην Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης228), η οποία αποτελεί 

οργανική μονάδα που υπάγεται στην Προεδρία της Κυβέρνησης229 και είναι ο σημαντικότερος 

θεσμός στη νομοπαρασκευαστική διαδικασία. Βασική της αποστολή είναι η διασφάλιση της 

συνοχής και του συντονισμού της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας και η αποτελεσματική 

εφαρμογή των αρχών και εργαλείων της Καλής Νομοθέτησης230. Η Γενική Γραμματεία Νομικών 

και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων διαρθρώνεται στις ακόλουθες οργανικές μονάδες: Α΄ και Β΄ 

Διευθύνσεις Νομοπαρασκευαστικής Διαδικασίας, το Νομικό Γραφείο, το Γραφείο Καλής 

 
225Το κατηργημένο αρ. 3 του ν.4048/2012 θέσπιζε, υποχρέωση του κάθε Υπουργού να ενημερώνει, στην αρχή 
της τακτικής συνόδου της Βουλής, το Γραφείο Καλής Νομοθέτησης σχετικά με τον αριθμό αλλά και το 
αντικείμενο των νομοσχεδίων που πρόκειται να εισάγει προς ψήφιση στη Βουλή 
226 Στα άρθρα 73 παρ. 1 του Συντάγματος και 84 παρ. 1, 2, 3 του Κανονισμού της Βουλής ορίζεται ότι «Το 
δικαίωμα πρότασης νόμων ανήκει στη Βουλή και στην Κυβέρνηση. Οι Βουλευτές υποβάλλουν στη Βουλή 
προτάσεις νόμων, τροπολογίες και προσθήκες. Οι αρμόδιοι Υπουργοί υποβάλλουν στη Βουλή 
νομοσχέδια, τροπολογίες και προσθήκες». 

227 Βλ .Π.Μαντζούφας, ό.π., σελ.140 
228 Βλ. αρ.25 της αιτιολογικής έκθεσης του ν.4622/2019, όπου αναφέρεται ότι πρόκειται για μία «νέα, πιο 
ευέλικτη, αυτοτελή δημόσια υπηρεσία, η οποία έχει επιφορτιστεί με νέα διευρυμένα καθήκοντα…», σελ.17, 
διαθέσιμο στον ιστότοπο:  https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/2f026f42-950c-4efc-b950-
340c4fb76a24/epitel-kratos-eis.pdf 
229 Αυτοτελή, επιτελική δημόσια υπηρεσία η οποία συστάθηκε με τον νόμο για το επιτελικό κράτος, υπάγεται 
στον Πρωθυπουργό  και η λειτουργία της ρυθμίζεται στα αρ.21 και 22 του νόμου 
230 Βλ. αρ.25 παρ.1 (και παρ.2 για τις ειδικότερες αρμοδιότητες της) και 57 παρ.2 του ν.4622/2019 

https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/2f026f42-950c-4efc-b950-340c4fb76a24/epitel-kratos-eis.pdf
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/2f026f42-950c-4efc-b950-340c4fb76a24/epitel-kratos-eis.pdf
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Νομοθέτησης231, το Γραφείο Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων. Ενώ υπάγονται σε 

αυτήν, η Επιτροπή Αξιολόγησης Ποιότητας της Νομοπαρασκευαστικής Διαδικασίας (πρώην 

Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή) και η Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης232. Ήδη 

από το 2013233 υφίστατο ως αυτοτελής υπηρεσία που υπαγόταν στον πρωθυπουργό η Γενική 

Γραμματεία Συντονισμού, οι αρμοδιότητες όμως της οποίας αναφορικά με το 

νομοπαρασκευαστικό έργο δεν είχαν αποσαφηνιστεί234 μέχρι τον Ιούνιο του 2018, οπότε και 

συντάχθηκε το «Εγχειρίδιο για τις διαδικασίες διυπουργικού συντονισμού της Ελληνικής 

Κυβέρνησης»235. Βέβαια η διασαφήνιση αυτή ήρθε αργά αφού με τον νέο νόμο για το 

επιτελικό κράτος η ΓΓΣ καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από τις Γενικές Γραμματείες 

Συντονισμού Εσωτερικών Πολιτικών και Οικονομικών και Αναπτυξιακών Πολιτικών της 

Προεδρίας της Κυβέρνησης, οι οποίες αναλαμβάνουν τον συντονισμό της δημόσιας πολιτικής 

με μεγαλύτερο εύρος αρμοδιοτήτων και δραστηριοτήτων από αυτό της ΓΓΣ236.  Στην ίδια 

διαδικασία, άλλωστε εντάσσονταν και οι προβλεπόμενες από το ν.4048/2012 Μονάδες Καλής 

Νομοθέτησης, οι οποίες έπρεπε να λειτουργούν σε κάθε υπουργείο ως αποκεντρωμένες δομές 

του Γραφείου Καλής Νομοθέτησης της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης, με αρμοδιότητα 

 
231Αρμόδιο για την επιστημονική υποστήριξη όλων των υπηρεσιών του Κράτους, ιδίως μέσω κατάρτισης 
εγκυκλίων, οδηγιών, υποδειγμάτων ή επιμορφωτικών προγραμμάτων. Ακόμα είναι αρμόδιο τελική 
αξιολόγηση και έλεγχο της Ανάλυσης Συνεπειών Ρύθμισης των νομοσχεδίων, καθώς και για τη διασφάλιση  
όλων των αρχών και εργαλείων Καλής Νομοθέτησης από τις υπόλοιπες υπηρεσίες της Προεδρίας της 
Κυβέρνησης και του Κράτους. Βλ.αναλυτικότερα αρ.25 παρ.4 εδ.β του ν.4622/2019 (κατηργημένο αρ.15 του 
ν.4048/2012) 
232 Βλ. αρ. 25 παρ.4 § 5 
233 Αρ.14 επ. του κατηργημένου ν.4109/2013 
234 Βλ. Δ.Σωτηρόπουλος– Λ.Χριστόπουλος, Πολυνομία και κακονομία στην Ελλάδα, διανέοσις,2017, σελ.87-88 
για την αλληλοεπικάλυψη των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού του Κυβερνητικού έργου 
με τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης σε ό,τι αφορά τη ρυθμιστική λειτουργία. Η Γενική Γραμματεία 
Συντονισμού συστάθηκε με το ν.4109/2013 «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου 
και του ευρύτερου δημόσιου τομέα - Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού 
έργου και άλλες διατάξεις» και υπαγόταν απευθείας στον Πρωθυπουργό. 
235 Βλ. «Εγχειρίδιο για τις διαδικασίες διυπουργικού συντονισμού της Ελληνικής Κυβέρνησης», Ιούνιος 2018, 
σελ.15 και 18-20, διαθέσιμο στον ιστότοπο: https://gslegal.gov.gr/wp-
content/uploads/2018/06/%CE%95%CE%B3%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%
BF-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B9%CF%82-
%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B5%CF%82-
%CE%B4%CE%B9%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-
%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-
%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-
%CE%9A%CF%85%CE%B2%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82.pdf, βλ. στο ίδιο σελ.13-
15 για την κατηργημένη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης στην οποία υπάγονταν το Νομικό Γραφείο, το 
Γραφείο Καλής Νομοθέτησης, η Κεντρική Νομοπαρασκευαστική επιτροπή και η Κεντρική Επιτροπή 
Κωδικοποίησης με αναφορά και στις αρμοδιότητες τους 
236 Ουσιαστικά πρόκειται για δύο Γενικές Γραμματείες Συντονισμού, οι οποίες διακρίνονται ως εξής: (α) Γενική 
Γραμματεία Συντονισμού Εσωτερικών Πολιτικών και (β) Γενική Γραμματεία Συντονισμού Οικονομικών και 
Αναπτυξιακών Πολιτικών. Στις αρμοδιότητες τους εντάσσεται μεταξύ άλλων η σύνταξη του Ε.Σ.Κυ.Π. και της 
Έκθεσης Ρυθμιστικής Παραγωγής και Αξιολόγησης, βλ. αναλυτικά αρ.26 ν.4622/2019 και αρ.26, σελ.19-20 της 
αιτιολογικής έκθεσης ό.π. 

https://gslegal.gov.gr/wp-content/uploads/2018/06/%CE%95%CE%B3%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%9A%CF%85%CE%B2%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82.pdf
https://gslegal.gov.gr/wp-content/uploads/2018/06/%CE%95%CE%B3%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%9A%CF%85%CE%B2%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82.pdf
https://gslegal.gov.gr/wp-content/uploads/2018/06/%CE%95%CE%B3%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%9A%CF%85%CE%B2%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82.pdf
https://gslegal.gov.gr/wp-content/uploads/2018/06/%CE%95%CE%B3%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%9A%CF%85%CE%B2%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82.pdf
https://gslegal.gov.gr/wp-content/uploads/2018/06/%CE%95%CE%B3%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%9A%CF%85%CE%B2%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82.pdf
https://gslegal.gov.gr/wp-content/uploads/2018/06/%CE%95%CE%B3%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%9A%CF%85%CE%B2%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82.pdf
https://gslegal.gov.gr/wp-content/uploads/2018/06/%CE%95%CE%B3%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%9A%CF%85%CE%B2%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82.pdf
https://gslegal.gov.gr/wp-content/uploads/2018/06/%CE%95%CE%B3%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%9A%CF%85%CE%B2%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82.pdf
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την παρακολούθηση και υποστήριξη των υπηρεσιών για την εφαρμογή των αρχών καλής 

νομοθέτησης. Ωστόσο, τα γραφεία αυτά δεν λειτούργησαν σε όλα τα υπουργεία και η  

συμβολή τους στη νομοπαρασκευαστική διαδικασία ήταν αβέβαιη. Επιπλέον, ο ν. 4048/2012 

προέβλεπε τη σύσταση Γραφείων Νομοθετικής Πρωτοβουλίας τα οποία θα λειτουργούσαν ως 

αποκεντρωμένες δομές του Γραφείου Καλής Νομοθέτησης σε κάθε υπουργείο, με 

αρμοδιότητα την παρακολούθηση και υποστήριξη των υπηρεσιών για την εφαρμογή των 

αρχών καλής νομοθέτησης. Ωστόσο, αμφότερα καταργήθηκαν και οι αρμοδιότητες τους 

μεταφέρθηκαν στις Υπηρεσίες Συντονισμού των Υπουργείων που συστάθηκαν με τον νόμο για 

το επιτελικό κράτος και συνεργάζονται με το Γραφείο Καλής Νομοθέτησης για τον έλεγχο της 

ποιότητας των ρυθμίσεων.237 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης Ποιότητας της Νομοπαρασκευαστικής Διαδικασίας238 (αρ.64 

του ν.4622/2019) επεξεργάζεται όλα τα προτεινόμενα νομοθετικά κείμενα (σχέδια νόμων, 

τροπολογίες, πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, υπουργικές αποφάσεις κ.τ.λ.), εφόσον 

αποσταλούν σε αυτή από τον Γενικό Γραμματέα Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων. Ο 

ρόλος της είναι ιδιαίτερα σημαντικός και συνίσταται στον έλεγχο νομιμότητας των 

προτεινόμενων νομοσχεδίων, στη πράξη όμως δεν της παρέχεται ο απαιτούμενος για να 

επιτελέσει το έργο της χρόνος239. Κατά την επεξεργασία των προτεινόμενων ρυθμίσεων η 

επιτροπή εξετάζει τη συνταγματικότητα αυτών, τη συμβατότητά τους με το ευρωπαϊκό και 

διεθνές δίκαιο, τυχόν επικαλύψεις ή συγκρούσεις με την ισχύουσα νομοθεσία και τέλος τη 

πληρότητα των ρυθμιστικών κειμένων και τα έγγραφα που τα συνοδεύουν. Μετά την 

επεξεργασία των κειμένων, η Επιτροπή, εφόσον δεν γνωμοδοτήσει θετικά, θα συντάξει 

Πρακτικό Επεξεργασίας με τις νομικές και νομοτεχνικές παρατηρήσεις της, το οποίο 

προσυπογράφεται από όλα τα μέλη της, και θα το επιστρέψει στην Γενική Γραμματεία 
 

237 Βλ.αρ.38 παρ.2 του ν.4622/2019, «Οι Υπηρεσίες Συντονισμού έχουν ως αποστολή τον συντονισμό όλων 

των υπηρεσιών του οικείου Υπουργείου και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων για: (α) τη σύνταξη και 
παρακολούθηση της εφαρμογής του ετήσιου Σχεδίου Δράσης του Υπουργείου και την επίτευξη των 
κυβερνητικών στόχων όπως αυτοί τίθενται από το Υπουργικό Συμβούλιο και τα λοιπά συλλογικά κυβερνητικά 
όργανα, (β) την εφαρμογή των αρχών και εργαλείων της Καλής Νομοθέτησης κατά τη νομοπαρασκευαστική 
και κανονιστική διαδικασία στα θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου…», για τη διάρθρωση τους βλ.παρ.3 
επ. του ως άνω άρθρου. Βλ. επίσης πληροφορίες στον ιστότοπο: 

https://gslegal.gov.gr/?page_id=120, αρ.38-σελ.28 της αιτιολογικής έκθεσης 

όπ.π. 
238Ουσιαστικά αν και δεν αναφέρεται ρητά στην αιτιολογική έκθεση (βλ.σελ.45-46 ό.π.) του νόμου για το 
επιτελικό κράτος, ωστόσο προκύπτει από την αντιπαραβολή των αρμοδιοτήτων τους, η Επιτροπή 
Αξιολόγησης Ποιότητας της Νομοπαρασκευαστικής Διαδικασίας αντικατέστησε τη Κεντρική 
Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή. Η οργάνωση και λειτουργία της κατηργημένης ΚΕ.Ν.Ε. ρυθμιζόταν στα 
άρθρα 72 και 85 του πδ 63/2005 και της ΥΑ 152/2015 (ΦΕΚ Β΄499), βλ. Εγχειρίδιο για τις διαδικασίες 
διυπουργικού συντονισμού της Ελληνικής Κυβέρνησης, ό.π., σελ.14. για τις αρμοδιότητες της ΚΕ.Ν.Ε.  
239 Βλ. Π.Μαντζούφας, ό.π. σελ.141, Δ. Σωτηρόπουλος– Λ.Χριστόπουλος, «Πολυνομία και Κακονομία στην 
Ελλάδα», Διανέοσις, 2017, σελ.71 

https://gslegal.gov.gr/?page_id=120
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Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων, η οποία οφείλει να ενσωματώσει τις παρατηρήσεις 

εντός τριών ημερών στο σχέδιο νόμου.240 

Το τελικό νομοθετικό κείμενο κατατίθεται στη Γενική Γραμματεία σε έντυπη και 

ηλεκτρονική μορφή και θα πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής έγγραφα: την αιτιολογική 

έκθεση (άρθρο 74 παρ. 1 του Συντάγματος), την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 

σχετικά με την επιβάρυνση του προϋπολογισμού από την προτεινόμενη ρύθμιση (άρθρο 75 

παρ. 1 του Συντάγματος), την έκθεση αξιολόγησης συνεπειών της ρύθμισης (ανάλυση 

κανονιστικών επιπτώσεων, άρθρο 85 παρ.3 του Κανονισμού της Βουλής241, άρθρο 62 

ν.4622/2019), την έκθεση τροποποιούμενων διατάξεων (άρθρο 74 παρ.4 του Συντάγματος) και 

την έκθεση επί της δημόσιας διαβούλευσης (άρθρο 85 του Κανονισμού της Βουλής, άρθρο 61 

ν.4622/2019)242. Επίσης, ανάλογα με το περιεχόμενο του σχεδίου νόμου κατατίθεται, 

σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 3, η ειδική έκθεση του καθ’ ύλην αρμόδιου υπουργού και του 

Υπουργού Οικονομικών, και η γνωμοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου που ορίζεται στο 

άρθρο 73 παρ. 2 του Συντάγματος για νομοσχέδια που αφορούν συνταξιοδοτικά ζητήματα. 

Όσον αφορά στα σχέδια νόμου με τα οποία ενσωματώνονται Κοινοτικές Οδηγίες στο εθνικό 

 
240 Βλ.αρ.63 του ν.4622/2019 (και σελ.44-45 της αιτιολογικής έκθεσης ό.π.) όπου ρυθμίζεται αναλυτικά η 
νομοπαρασκευαστική διαδικασία σχεδίων νόμων και κανονιστικών διαταγμάτων. Η νομοθετική πρωτοβουλία 
ανήκει φυσικά στον αρμόδιο Υπουργό, ο οποίος καταθέτει το σχέδιο νόμου στην Υπηρεσία Συντονισμού του 
οικείου Υπουργείου, η οποία με τη σειρά της το αποστέλλει στην Γενική Γραμματεία Νομικών και 
Κοινοβουλευτικών Θεμάτων. Τα Υπουργεία συνεπικουρούνται στο έργο τους από νομοπαρασκευαστικές 
επιτροπές που συστήνονται ειδικά για την επιστημονική και νομική υποστήριξη της εκάστοτε υπό 
επεξεργασία  νομοθετικής ή κανονιστικής ρύθμισης. Οι επιτροπές αυτές είναι αρμόδιες να συντάξουν το 
τελικό σχέδιο νόμου (μετά και της τελικής διαβούλευσης) , το οποίο θα παραδοθεί στον Γενικό Γραμματέα 
Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων. 
241 Το παρ.3 του άρ.85 του ΚτΒ τροποποιήθηκε τον Απρίλιο του 2020 (ΦΕΚ 81/Α’/10-04-2020) ως εξής: Τα 
νομοσχέδια συνοδεύονται υποχρεωτικώς από Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης, η οποία συμπεριλαμβάνει τις 
εξής ενότητες: (α) την αιτιολογική έκθεση του άρθρου 74 παρ. 1 του Συντάγματος, η οποία πρέπει ιδιαιτέρως 
να συμπεριλαμβάνει τον εντοπισμό και την οριοθέτηση του προβλήματος που η ρύθμιση επιδιώκει να 
επιλύσει, τη διατύπωση συγκεκριμένων, σαφών, χρονικά οριοθετημένων και, κατά το δυνατόν, μετρήσιμων 
στόχων και τους λόγους για τους οποίους δεν είναι δυνατή η επίτευξή τους χωρίς την ύπαρξη αυτής, (β) την 
έκθεση γενικών συνεπειών, στην οποία αναλύονται οι συνέπειες της ρύθμισης, δηλαδή οφέλη, κόστος και 
κίνδυνοι, (γ) την έκθεση διαβούλευσης, η οποία παρουσιάζει τη διαδικασία και τα αποτελέσματα της 
διαβούλευσης κατά τον σχεδιασμό της ρύθμισης, (δ) την έκθεση νομιμότητας, η οποία εστιάζει στη 
συνταγματικότητα των διατάξεων και τη συμφωνία τους με το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο, (ε) τον πίνακα 
τροποποιούμενων ή καταργούμενων διατάξεων και (στ) την έκθεση εφαρμογής της ρύθμισης, η οποία 
συμπεριλαμβάνει τον σαφή προσδιορισμό των οργάνων της διοίκησης που είναι αρμόδια για την εφαρμογή 
της ρύθμισης, καθώς και το χρονοδιάγραμμα έκδοσης των προβλεπόμενων κανονιστικών πράξεων. Εάν το 
νομοσχέδιο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των ειδικών νομοθετικών διαδικασιών των άρθρων 111 - 112 και 
114 - 123 ή εάν έχει χαρακτηριστεί από την Κυβέρνηση ως επείγον ή κατεπείγον, απαιτείται να συνοδεύεται 
από συνοπτική Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης που συμπεριλαμβάνει κατ` ελάχιστον τις ανωτέρω ενότητες (α) 
και (ε), καθώς και στοιχεία από τις ενότητες (β) και (δ). Οι προτάσεις νόμων συνοδεύονται υποχρεωτικώς από 
συνοπτική Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης, η οποία συμπεριλαμβάνει κατ` ελάχιστον τις ανωτέρω ενότητες (α) 
και (ε).» 
242 H αιτιολογική έκθεση, η ανάλυση συνεπειών ρυθμίσεων και η διαβούλευση προβλέπονταν ως μέσα καλής 
νομοθέτησης στα αρ.8, 7 και 6 αντίστοιχα. 
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δίκαιο, πρέπει να συνοδεύονται από έγγραφα που διευκολύνουν την επεξεργασία τους 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85 του Κανονισμού της Βουλής. Στις ειδικές νομοθετικές 

διαδικασίες των άρθρων 111-112 του Κανονισμού της Βουλής και συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά 

την κύρωση διεθνών συμβάσεων δεν απαιτείται έκθεση αξιολόγησης συνεπειών ρυθμίσεων 

και έκθεση δημόσιας διαβούλευσης. 

Το βασικό συνοδευτικό κείμενο του νόμου σε κάθε περίπτωση είναι η αιτιολογική 

έκθεση της οποίας η επιμελημένη σύνταξη αποτελεί βασική εγγύηση καλής νομοθέτησης243 

καθότι σε αυτήν θα πρέπει να καταγράφονται με σαφήνεια οι στόχοι του νομοθέτη και να 

αιτιολογούνται οι αιτίες που υπαγόρευσαν τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου αλλά και την ίδια 

την ρύθμιση έναντι άλλων εναλλακτικών μορφών δράσης της Διοίκησης244. Στη 

κοινοβουλευτική πρακτική οι αιτιολογικές εκθέσεις δεν πληρούν τα προαναφερόμενα κριτήρια 

αλλά περιορίζονται στην εν συντομία επανάληψη των διατάξεων του νομοσχεδίου. 

Απαραίτητη για τη ποιότητα και πληρότητα του νομοσχεδίου μπορεί να αποβεί και η 

έκθεση επί της δημόσιας διαβούλευσης. Το άρθρο 6 του ν.4048/2012 προέβλεψε την 

ηλεκτρονική διαβούλευση μέσω του ιστότοπου opengov., ο οποίος εποπτεύεται από το Εθνικό 

Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ)245. Με τον τρόπο αυτό παρέχεται η 

δυνατότητα διεξαγωγής διαλόγου μεταξύ των υπεύθυνων πολιτικών φορέων και των 

κοινωνικών ομάδων που επηρεάζονται από τη προτεινόμενη ρύθμιση. Συχνά παρατηρείται το 

φαινόμενο της προσπάθειας επηρεασμού της διαβούλευσης προς μία κατεύθυνση με 

οργανωμένες παρεμβάσεις από  συγκεκριμένες ομάδες συμφερόντων246. Ο προβλεπόμενος 

χρόνος διαβούλευσης ήταν δύο εβδομάδες στην πρώτη φάση και τουλάχιστον τρείς στην 

 
243 Βλ. Π.Μαντζούφας, ό.π. σελ.149 
244 Βλ. και αρ.62 παρ.2. εδ.α του ν.4622/2019 
245Η λειτουργία του ΕΚΔΔΑ ρυθμίζεται στο π.δ.105/2018, βλ. πληροφορίες στον ιστότοπο: 
http://www.opengov.gr/home/services/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83
%CE%AF%CE%B1-%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%AC%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82-
%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%B
D 
Σημειωτέον ότι στο ν.4622/2019 συστάθηκε Ειδική Γραμματεία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος 
για την Παρακολούθηση και την Αξιολόγηση του Κυβερνητικού Έργου, η οποία υπάγεται στη Προεδρία της 
Κυβέρνησης και υποστηρίζει το έργο των Γενικών Γραμματειών Συντονισμού. Σε αυτήν  υπάγεται και το 
Γραφείο Αξιολόγησης και Τεκμηρίωσης των Δημοσίων Πολιτικών που είναι αρμόδιο μεταξύ άλλων για την 
«…οργάνωση, παρακολούθηση και τον συντονισμό δράσεων διαβούλευσης για τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης, μέσα από την προώθηση της συμμετοχής των φορέων εξειδικευμένης γνώσης της κοινωνίας 
των πολιτών…», βλ.αρ.27 παρ.3 εδ.ζ του νόμου. 
246 Βλ. Ιφ.Καμτσίδου, «Μορφές εμφάνισης και συνέπειες της κακής νομοθέτησης στο πεδίο της Διοίκησης», 
Πρακτικά συνεδρίου με θέμα «Η καλή νομοθέτηση ως αναγκαία προϋπόθεση μίας δίκαιης και 
αποτελεσματικής λειτουργίας της πολιτείας», σελ.111-112, διαθέσιμο στον ιστότοπο 
www.hellenicparliament.gr , παράδειγμα καθοδηγούμενης διαβούλευσης για την επέκταση του συμφώνου 
συμβίωσης σε ομόφυλα ζευγάρια. 

http://www.opengov.gr/home/services/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%AC%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD
http://www.opengov.gr/home/services/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%AC%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD
http://www.opengov.gr/home/services/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%AC%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD
http://www.opengov.gr/home/services/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%AC%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD
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δεύτερη247, ρύθμιση που δεν τηρήθηκε τη περίοδο των Μνημονίων, οπότε ο χρόνος συζήτησης 

ήταν ελάχιστος, συχνά μικρότερος των τριών ημερών. Το άρθρο αυτό ενσωματώθηκε στο 

αρ.61 του ν.4622/2019, το οποίο «απλοποίησε», όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση 

του νόμου248, τη διαδικασία διαβούλευσης, η οποία πλέον ολοκληρώνεται σε δύο εβδομάδες. 

Υπόχρεη για την έναρξη της διαδικασίας διαβούλευσης είναι πλέον η Προεδρία της 

Κυβέρνησης σε συνεργασία με το Γραφείο Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων του 

οικείου Υπουργείου249 που είχε τη σχετική νομοθετική πρωτοβουλία, ενώ η οικεία Γενική 

Γραμματεία Συντονισμού είναι επιφορτισμένη να παρακολουθεί τις φάσεις διαβούλευσης των 

νομοσχεδίων που αφορούν τον τομέα ευθύνης της και να αξιολογεί τα αποτελέσματα της250.  

Στην έκθεση που συντάσσεται από την Υπηρεσία Συντονισμού του οικείου Υπουργείου,  

παρουσιάζονται ομαδοποιημένα τα σχόλια και οι προτάσεις όσων έλαβαν μέρος στη 

διαβούλευση και τεκμηριώνεται η ενσωμάτωσή τους ή μη στις τελικές διατάξεις. Η έκθεση 

ενσωματώνεται στην τελική Ανάλυση Ρυθμιστικών Συνεπειών και συνοδεύει τη ρύθμιση κατά 

την κατάθεσή της στη Βουλή, αναρτάται στο δικτυακό τόπο που έλαβε χώρα η διαβούλευση 

και αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις από τις οποίες 

προήλθαν τα σχόλια, ρύθμιση που θυμίζει τις ρυθμίσεις για τη διαβούλευση σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο. 

Τόσο η αιτιολογική έκθεση όσο και η έκθεση διαβούλευσης συμπεριλαμβάνονται στην 

Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης, μαζί με τα υπόλοιπα συνοδευτικά κείμενα της ρύθμισης που 

προβλέπονται από το Σύνταγμα και την παρ.2 του αρ.62 του ν.4622/2019 και τυχόν γνώμες και 

πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών ή ανεξάρτητων αρχών251. Η Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης, 

κατονομάζεται στην αιτιολογική έκθεση του νόμου ως νευραλγικής σημασίας εργαλείο για την 

Καλή Νομοθέτηση, με τη προϋπόθεση ότι εφαρμόζεται σωστά.252 Σε αυτήν θα πρέπει να 

καταγράφονται και να συνεκτιμώνται με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια οι άμεσες ή έμμεσες 

συνέπειες μίας ρύθμισης στη πραγματική οικονομία, το περιβάλλον και τη κοινωνία. Για να 

επιτελέσει τον σκοπό της η έκθεση θα πρέπει να προβλέπει με ποιο τρόπο, σε ποιο βαθμό και 

 
247 Για τη ρύθμιση της διαβούλευσης προ του ν.4622/2019, βλ. (πέρα από το αρ.6 του ν.4048/2012) σελ.38 
του Εγχειριδίου για τις διαδικασίας διυπουργικού συντονισμού ό.π. 
248 Βλ. αρ.61, σελ.43 της αιτιολογικής έκθεσης ό.π. 
249 Βλ. αρ.38 παρ.3. (β) (γγ) του ν.4622/2019, το Γραφείο αυτό υπάγεται στην Υπηρεσία Συντονισμού του 

Υπουργείου και έχει μεταξύ άλλων ως αρμοδιότητα την τον συντονισμό όλων των υπηρεσιών του Υπουργείου 
για τη διενέργεια διαβουλεύσεων επί σχεδίων νόμων ή κανονιστικών διαταγμάτων καθώς και την οργάνωση 
και υποστήριξη Ομάδων Διαβούλευσης με κοινωνικούς φορείς και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών 
για κάθε θέμα αρμοδιότητας του Υπουργείου. 
250 Βλ. αρ.26 παρ.4 εδ.δ΄ του ν.4622/2019 
251 Βλ. αρ.62 παρ.4 του ν.4622/2019 και αρ.63 παρ.5 
252 Βλ. αιτιολογική έκθεση, ό.π., σελ.43 



[70] 

 

σε ποιο χρονικό πλαίσιο τυχόν κατηγορίες επιχειρήσεων ή κλάδοι της οικονομίας θα 

επηρεαστούν από την επιδιωκόμενη ρύθμιση. Ωστόσο στη πράξη καθώς δεν αξιοποιούνται 

εργαλεία μέτρησης διοικητικών βαρών και απουσιάζει η αντίστοιχη τεχνογνωσία, υλικοτεχνική 

υποδομή και το ανθρώπινο δυναμικό, η έκθεση ανάλυσης συνεπειών δεν είναι μία μελέτη 

κόστους-οφέλους ή διαχείρισης κινδύνου αλλά ένα τυπικό έγγραφο που επαναλαμβάνει εν 

τοις πολλοίς την αιτιολογική έκθεση ή την έκθεση του ΓΛΚ253. Την αξιολόγηση της 

προκαταρτικής Ανάλυσης Συνεπειών Ρύθμισης έχει η νομοπαρασκευαστική Επιτροπή (παρ.4. 

εδ.β΄ αρ.63 του ν.4622/2019) ενώ αρμόδιο για τη τελική αξιολόγηση και έλεγχο της Ανάλυσης 

είναι το Γραφείο Καλής Νομοθέτησης (αρ.25 παρ.4. εδ.β΄ του ίδιου νόμου). 

Ο νέος νόμος προέβλεπε υποχρέωση της Γενικής Γραμματείας Νομικών και 

Κοινοβουλευτικών Θεμάτων να συντάξει και να δημοσιεύσει εντός πέντε μηνών από τη θέση 

του σε ισχύ, ήτοι την 1η Ιανουαρίου του 2020254, υπόδειγμα Ανάλυσης και εγχειρίδιο για τη 

σωστή συμπλήρωση της. Τέτοιο εγχειρίδιο, αν και έχει παρέλθει το οριζόμενο από τον νόμο 

χρονικό διάστημα, δεν έχει εκδοθεί, όπως φαίνεται και στον ιστότοπο της Γενικής 

Γραμματείας255, στον οποίο παρατίθενται τα υποδείγματα που εκδόθηκαν κατόπιν της 

Πρωθυπουργικής Εγκυκλίου του 2006. Τα υποδείγματα αυτά φαίνεται να ακολούθησε και το 

Εγχειρίδιο για τις διαδικασίες διυπουργικού συντονισμού, αναφερόμενο στα στοιχεία που 

πρέπει να περιέχει η έκθεση ανάλυσης συνεπειών ρυθμίσεων (εννοώντας του αρ.85 § 3 του 

ΚτΒ και του κατηργημένου αρ.7 του ν.4048/2012, που ουσιαστικά ενσωμάτωσε ως προς τις 

βασικές του ρυθμίσεις ο ν.4622/2019 στο αρ.62), συμπληρώνοντας την ανάγκη για ρητή 

διαπίστωση της συμμόρφωσης της προτεινόμενης ρύθμισης με τη νομοθεσία για τη καλή 

νομοθέτηση.256  

 

2. ΣΤΑΔΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Η κοινοβουλευτική διαδικασία εκκινεί με τη κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή. Σε 

αυτό το στάδιο σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν ο Πρόεδρος της Βουλής και η Διάσκεψη των 

Προέδρων, οι διαρκείς κοινοβουλευτικές επιτροπές του άρθρου 31 του Κανονισμού της 

Βουλής257 και οι ειδικές επιτροπές της του άρθρου 42 του ΚτΒ. Οι τελευταίες συστήνονται ad 

 
253 Βλ. Π.Μαντζούφας, ό.π. σελ.156 
254 Βλ. αρ.120 ν.4622/2018, ΦΕΚ 3223/Τεύχος Α΄/Φύλλο 133/07.08.2019 
255 https://gslegal.gov.gr/?page_id=45 
256 Βλ. σελ.38 του Εγχειριδίου, ό.π. 
257 Οι διαρκείς κοινοβουλευτικές επιτροπές είναι οι εξής έξι: 1) Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, 2) 
Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, 3) Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, 4) Επιτροπή 

https://gslegal.gov.gr/?page_id=45
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hoc με απόφαση του Προέδρου της Βουλής και διαρκούν για όσο χρονικό διάστημα 

πραγματοποιείται η επεξεργασία του νομοσχεδίου ή του ζητήματος για το οποίο συστάθηκαν, 

ενώ σε κάθε περίπτωση λύνονται αυτοδικαίως με τη λήξη των εργασιών της τακτικής συνόδου 

στη διάρκεια της οποίας συστάθηκαν. 

 Η κοινοβουλευτική διαδικασία κατάρτισης και ψήφισης μίας ρύθμισης διέπεται από το 

Σύνταγμα (άρθρα 70 επ.) και τον Κανονισμό της Βουλής (άρθρα 84 έως 123) και διακρίνεται σε 

τρείς κατηγορίες : 1) την Τακτική Νομοθετική Διαδικασία 2) τις Συνοπτικές Νομοθετικές 

Διαδικασίες και 3) τις Ειδικές Νομοθετικές Διαδικασίες. Η τήρηση των διατάξεων αυτών 

αποτελεί βασική εγγύηση σεβασμού των αρχών της καλής νομοθέτησης.258 

Ειδικότερα στη τακτική νομοθετική διαδικασία, αφού κατατεθεί το νομοσχέδιο στη 

Βουλή παραπέμπεται από τον Πρόεδρο της στις επιτροπές (διαρκείς ή ειδικές) για συζήτηση. Ο 

ΚτΒ στο άρθρο 89 παρ.7 προβλέπει ότι από την ημέρα κατάθεσης του νομοσχεδίου μέχρι τη 

συζήτηση στη διαρκή κοινοβουλευτική επιτροπή δεν μπορεί να μεσολαβήσει χρονικό 

διάστημα μικρότερο των επτά ημερών. Η ρύθμιση αυτή αποβλέπει στην αποφυγή βιαστικής 

και πρόχειρης για τον οποιοδήποτε λόγο παραγωγής νόμων. Η επεξεργασία του νομοσχεδίου 

και η ακριβής γνώση του περιεχομένου του απαιτεί άνεση χρόνου, ωστόσο προβλέπεται η 

δυνατότητα μείωσης του χρόνου συζήτησης ύστερα από αίτηση του Προέδρου της Βουλής ή 

του αρμόδιου υπουργού. Στο διάστημα αυτό πραγματοποιείται η ακρόαση 

εξωκοινοβουλευτικών προσώπων που σχετίζονται με το περιεχόμενο του νομοσχεδίου, η 

οποία έχει τον χαρακτήρα κοινοβουλευτικής διαβούλευσης, ενώ παράλληλα μπορούν να 

κατατεθούν βελτιωτικές προτάσεις από τους βουλευτές προς τον αρμόδιο υπουργό. 

Ζήτημα που χρήζει περαιτέρω διερεύνησης είναι η υποβολή τροπολογιών κατά τη 

διάρκεια της τελικής συζήτησης στην Ολομέλεια ή στα Τμήματα, καθότι η αθρόα εισαγωγή259 

τους συνδέεται άμεσα με τα φαινόμενα πολυνομίας και κακονομίας που πλήττουν την 

ελληνική έννομη τάξη αλλά και την ίδια την εμπιστοσύνη της κοινωνίας προς το Κοινοβούλιο. 

Οι τροπολογίες υποβάλλονται είτε από τους αρμόδιους Υπουργούς είτε από βουλευτή ή 

βουλευτές260. Οι δε υπουργικές τροπολογίες κατατίθενται με τα ίδια συνοδευτικά κείμενα, 

όπως και τα νομοσχέδια και οι βουλευτικές τροπολογίες, όπως οι προτάσεις νόμου261. Το 

Σύνταγμα και ο ΚτΒ περιέχουν συγκεκριμένες επιταγές που πρέπει να τηρούνται κατά την 

 
Κοινωνικών Υποθέσεων, 5) Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης και 6) Επιτροπή 
Παραγωγής και Εμπορίου 
258 Βλ. Π.Μαντζούφας, ό.π. σελ.179 
259 Βλ. Σωτηρόπουλος Δ. –Χριστόπουλος Λ., ό.π, σελ.77 
260 Άρθρο 74 παρ. 5 Σ. και άρθρο 87 ΚτΒ 
261 Άρθρο 75 παρ. 2 Σ. και άρθρο 88 ΚτΒ 
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υποβολή τροπολογιών. Αρχικά, στα άρθρα 74 παρ. 5 εδ. δ’ και ε’ Σ. και άρθρο 87 παρ. 2 ΚτΒ 

προβλέπεται ότι οι υπουργικές και βουλευτικές τροπολογίες συζητούνται μόνο αν έχουν 

υποβληθεί τρεις τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξη της συζήτησης στην Ολομέλεια της 

Βουλής, στο Τμήμα Διακοπής των Εργασιών ή στην αρμόδια διαρκή κοινοβουλευτική 

επιτροπή. Ειδικά για τις βουλευτικές τροπολογίες το Σύνταγμα στο άρθρο 74 παρ. 3 ορίζει, ότι 

«Τροπολογίες βουλευτών σε νομοσχέδια και προτάσεις νόμων για τα οποία αρμόδια είναι η 

Ολομέλεια ή τα Τμήματα της Βουλής δεν εισάγονται για συζήτηση, αν δεν υποβληθούν έως και 

την παραμονή της ημέρας που θα αρχίσει η συζήτηση, εκτός αν συγκατατίθεται και η 

Κυβέρνηση να συζητηθούν.». Κατά την κοινοβουλευτική πρακτική ωστόσο η παραπάνω 

διάταξη δεν τηρείται και η κατάθεση εκπροθέσμων τροπολογιών αποτελεί σύνηθες 

κοινοβουλευτικό φαινόμενο. Οι υπουργικές και οι βουλευτικές τροπολογίες κατατίθενται 

ακόμα και λίγη ώρα πριν τη ψήφιση των άρθρων στη Ολομέλεια της Βουλής262. Πέραν της 

εκπρόθεσμης κατάθεσης τους, οι βουλευτικές τροπολογίες συχνά κατατίθενται χωρίς να 

συνοδεύονται από έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους κατά παράβαση του άρθρου 

73 παρ.3 του Συντάγματος, το οποίο προβλέπει, ότι «Καμιά…. τροπολογία ή προσθήκη δεν 

εισάγεται για συζήτηση αν προέρχεται από τη Βουλή εφόσον συνεπάγεται σε βάρος του 

δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων ν.π.δ.δ. δαπάνες ή ελάττωση 

εσόδων ή της περιουσίας τους για να δοθεί μισθός ή σύνταξη ή γενικά όφελος σε κάποιο 

πρόσωπο.».  

 Χρήσιμη κρίνεται η αναφορά ενός πρόσφατου παραδείγματος βουλευτικής 

τροπολογίας που παραβιάζει τις αρχές καλής νομοθέτησης αλλά και του κράτους δικαίου. 

Κυρίως διότι μέσα από αυτό σκοπεύουμε να αναδείξουμε και άλλες παθογένειες της 

κοινοβουλευτικής πρακτικής. Μία μέρα πριν τη ψήφιση του νομοσχεδίου για την 

διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, βουλευτής της κυβέρνησης εισήγαγε, 

εκπρόθεσμα, με τροπολογία την επαναφορά του δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές 

αγωγές. Είναι ασφαλές να πούμε ότι η τροπολογία αυτή εισήχθη σε χρόνο ρεκόρ, χωρίς να 

προηγηθεί καμία δημόσια διαβούλευση και σχεδόν σκόπιμα εν κρυπτώ, ώστε να 

παρακαμφθούν οι αναμενόμενες από το νομικό κόσμο αντιδράσεις, για μία ρύθμιση, η οποία 

κατ’ επανάληψη είχε κριθεί αντισυνταγματική στο παρελθόν ως περιοριστική του δικαιώματος 

προσφυγής στη Δικαιοσύνη. Ρύθμιση, λοιπόν, την οποία ο νομοθέτης είχε καταργήσει με νόμο 

 
262 Σε αυτή τη περίπτωση η Διεύθυνση Νομοθετικού Έργου της βουλής, ως υπηρεσία αρμόδια της Βουλής για 
τη βεβαίωση της κατάθεσης των τροπολογιών (άρθρο 87 § 1 ΚτΒ) παραλαμβάνει τις τροπολογίες και 
σημειώνει πάνω στο κείμενο τους τη λέξη: «εκπρόθεσμη» 
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του 2016263 επέλεξε η κυβέρνηση να την επαναφέρει τρία χρόνια αργότερα με τροπολογία σε 

ένα νομοσχέδιο αναφέροντας ως κίνητρο για την ψήφιση της στην αιτιολογική έκθεση τη 

δήθεν ενίσχυση μέσω αυτής του μέτρου της διαμεσολάβησης, αδυνατώντας βέβαια να 

εξηγήσει γιατί τότε το δικαστικό ένσημο επιβάλλεται από 01.01.2020 τη στιγμή που η 

υποχρεωτική διαμεσολάβηση προβλέφθηκε να ισχύσει από 15.03.2020. Κατά τα λοιπά η 

αιτιολογική έκθεση για ένα τόσο σοβαρό θέμα μαρτυρά ότι δεν έγινε καμία προηγούμενη 

σοβαρή επεξεργασία από τον εισηγητή της, αφού αποτελείται από 16 σειρές κείμενο, το οποίο 

είναι σχεδόν κατά λέξη αντιγραφή της αιτιολογικής έκθεσης που συνόδευε τη παλαιότερη 

καταργηθείσα διάταξη. Η ουσία δε των όσων αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση 

αντικρούεται με επιχειρήματα, όμως δεν άπτεται του αντικειμένου της παρούσας εργασίας. 

Αξίζει, ωστόσο, να αναφερθούμε στη διατύπωση της προτεινόμενης τροποποίησης. Η 

διατύπωση της, λοιπόν, είναι η εξής: «Στο τέλος, που επιβάλλεται κατά το άρθρο 2 του ν. 

ΓΠΟΗ/1912, δεν υπόκεινται οι αναγνωριστικές αγωγές για όλες τις διαφορές που υπάγονται 

στην καθ` ύλην αρμοδιότητα των ειρηνοδικείων και των μονομελών πρωτοδικείων…»264, 

εννοώντας ότι υπόκεινται οι διαφορές που υπάγονται στα Πολυμελή Πρωτοδικεία και άρα εκ 

των πραγμάτων έχουν μεγάλο οικονομικό αντικείμενο και σοβαρή οικονομική επιβάρυνση για 

τον προσφεύγοντα. Γιατί επιλέγει ο νομοθέτης αυτή τη διατύπωση για να μας πει ποιες 

διαφορές τελικά υπάγονται στο τέλος δικαστικού ενσήμου; Είναι άραγε αυτή η πιο σαφής 

διατύπωση που θα μπορούσε να έχει επιλέξει; Έτι δε περαιτέρω δεν γίνεται παρά να 

αναρωτηθεί κανείς, πόσοι άραγε βουλευτές είναι γνώστες της τριμερούς διάκρισης των 

πρωτοβάθμιων αστικών δικαστηρίων της χώρας; Πόσοι αντιλαμβάνονται τι συνεπάγεται η 

επιβολή του μέτρου για όποιον επιθυμεί να προσφύγει στη δικαιοσύνη και εντέλει με απλά 

λόγια και κάπως εκλαϊκευμένα, πόσοι από αυτούς κατάλαβαν τί ψήφισαν και δεν 

ακολούθησαν απλά τα όσα η κομματική γραμμή τους επιβάλλει;  

Συνήθης κοινοβουλευτική πρακτική είναι επίσης και η δημοσίευση νόμων που 

περιέχουν διατάξεις άσχετες με το κύριο αντικείμενο του νομοσχεδίου κατά παράβαση του 

άρθρου 74 παρ.5 εδ.β΄ που ορίζει ότι «Νομοσχέδιο ή πρόταση νόμου που περιέχει διατάξεις 

άσχετες με το κύριο αντικείμενο τους δεν εισάγεται για συζήτηση». Η πρακτική αυτή 

συνδέεται καταφανώς με τη κακή νομοθέτηση και παραβιάζει τις συνταγματικές αρχές της 

ενότητας και της ειδικότητας του νόμου.265 Η ίδια απαγόρευση ισχύει και για τις τροπολογίες 

 
263 Αρ.33 του ν.4446/2016 
264 Αρ.42 του ν.4640/2019 
265 Βλ. Π.Μαντζούφας, ό.π. σελ.183-184 
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που δεν τελούν σε λειτουργική συνάφεια με το κύριο αντικείμενο του νομοσχεδίου ή της 

πρότασης νόμου (βλ.άρθρο 74 παρ.5 εδ.γ΄). Στην πράξη οι περισσότερες τροπολογίες έχουν 

άσχετο περιεχόμενο και αυτό γιατί χρησιμοποιούνται κατά κόρον από την εκτελεστική εξουσία 

ως μέσο ταχείας και «πολιτικά ακίνδυνης» νομοθέτησης. 

Ο λόγος για τον οποίο παραβιάζονται με τέτοια ευκολία κατά την κοινοβουλευτική 

πρακτική οι παραπάνω διατάξεις είναι, διότι στο άρθρο 74 παρ. 5 εδάφιο στ’ του Συντάγματος 

και στο άρθρο 87 παρ. 2 του ΚτΒ, τα οποία αναφέρονται στις προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει 

να πληρούνται για την κατάθεση των τροπολογιών ορίζεται αντιστοίχως, ότι: «Σε περίπτωση 

αμφισβήτησης αποφαίνεται η Βουλή» και ότι «Σε περίπτωση αμφισβήτησης ο Πρόεδρος ερωτά 

τη Βουλή, που αποφαίνεται αποκλειστικά με ανάταση ή έγερση και χωρίς συζήτηση.». Κατά 

συνέπεια η τήρηση τους αφενός επαφίεται στην κρίση της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, 

αφετέρου τα δικαστήρια κατά πάγια νομολογία αρνούνται να ελέγξουν τα  interna corporis της 

Βουλής. Αλλά ακόμα και στην περίπτωση που υποβληθεί από βουλευτή ή βουλευτές κατά τη 

συζήτηση στη Βουλή ένσταση αντισυνταγματικότητας βάσει του άρθρου 100 του ΚτΒ, για το 

παραπάνω ζήτημα αποφασίζει πάλι η πλειοψηφία, η οποία πρόσκειται στην Κυβέρνηση. 

Η λήξη των εργασιών των επιτροπών συνοδεύεται από την αποστολή έκθεσης στη 

Βουλή με τις προτάσεις ή αποφάσεις τους, τουλάχιστον δύο ημέρες πριν από την έναρξη της 

συζήτησης στο Τμήμα ή την Ολομέλεια. Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με 

το άρθρο 74 παρ. 2 του Συντάγματος κάθε νομοσχέδιο ή πρόταση νόμου πριν εισαχθεί στη 

Βουλή μπορεί να παραπεμφθεί για νομοτεχνική επεξεργασία στην επιστημονική υπηρεσία της 

Βουλής266. Η παραπομπή γίνεται από τον Πρόεδρο της Βουλής μετά σχετική πρόταση της 

αρμόδιας επιτροπής ή και ανεξάρτητα από την διατύπωση τέτοιας πρότασης, ενώ η σχετική 

έκθεση της παραπάνω υπηρεσίας διανέμεται στους βουλευτές δυο τουλάχιστον ημέρες πριν 

από τη συνεδρίαση της επιτροπής κατά την οποία έχει προγραμματιστεί η συζήτηση (άρθρο 92 

του ΚτΒ). Το γεγονός ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής «η παραπομπή των 

νομοσχεδίων και των προτάσεων νόμων στην επιστημονική υπηρεσία καθώς και η μη υποβολή 

ή εκπνοή της προθεσμίας για την υποβολή του επεξεργασμένου κειμένου και της σχετικής 

έκθεσης δεν εμποδίζουν την εγγραφή τους στην ημερήσια διάταξη ή την εισαγωγή τους για 

συζήτηση»267 εξυπηρετεί τη κοινοβουλευτική πρακτική της ταχείας νομοθέτησης των 

τελευταίων χρόνων. Τούτο διότι, είτε δεν αποστέλλονται τα νομοσχέδια προς επιστημονική 

 
266 Σημειώνεται ότι δεν ισχύει το ίδιο για τις τροπολογίες με αποτέλεσμα και με βάση τα όσα παραπάνω 
αναφέρθηκαν γι’ αυτές, να ψηφίζονται νομοσχέδια τα οποία εν μέρει μόνο έχουν υποστεί επεξεργασία από 
την επιστημονική υπηρεσία της Βουλής. 
267 Άρθρο 92 παρ.5 του Κανονισμού της Βουλής 
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επεξεργασία είτε η έκθεση της επιστημονικής υπηρεσίας διανέμεται στους βουλευτές λίγες 

ώρες πριν την έναρξη της συζήτησης στη Βουλή ή ακόμα και κατά τη διάρκεια αυτής, με 

αποτέλεσμα οι βουλευτές να μην ενημερώνονται επαρκώς για τις όποιες νομικές αστοχίες ή 

ελλείψεις των υπό συζήτηση νομοσχεδίων και προτάσεων νόμων.  

Το λιγότερο τρείς ημέρες από τη κατάθεση της έκθεσης των επιτροπών στη Βουλή, το 

νομοσχέδιο εγγράφεται στην ημερήσια διάταξη, συζητείται και ψηφίζεται α) μία φορά επί της 

αρχής, β) κατ’ άρθρο και γ) στο σύνολο, εκτός των περιπτώσεων εκείνων που συζητήθηκε και 

ψηφίστηκε από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, οπότε εισάγεται ενιαία και για τις 

τρείς παραπάνω κατηγορίες. Σημειωτέον, ότι και αυτή η συνταγματική αρχή (αρ.76 παρ.1 του 

Συντ.) καταστρατηγείται από τη κοινοβουλευτική πρακτική με νομοσχέδια που αποτελούνται 

από άρθρα πολλαπλών σελίδων ή και ένα μόνο αχανές άρθρο που αποτελείται από πολλές 

ετερόκλητες ρυθμίσεις, με σκοπό να εξασφαλιστεί ο έλεγχος της κυβερνητικής πλειοψηφίας 

με τον αποκλεισμό της δυνατότητας καταψήφισης μεμονωμένης διάταξης από τους 

υπόλοιπους βουλευτές268. Ένας νόμος που φέρει αυτά τα χαρακτηριστικά είναι ασύμβατος με 

την αρχή της ασφάλειας δικαίου, διότι δεν έχει σαφήνεια, δεν έχει δομή και η αναφορά για 

τον εφαρμοστή του δικαίου σε συγκεκριμένες ρυθμίσεις του είναι αξιοσημείωτης δυσκολίας. 

Τέλος, το Σύνταγμα είναι αυτό που καθορίζει τις απαιτούμενες κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες 

για τη ψήφιση ενός νομοσχεδίου269. 

Περιπτώσεις ταχείας νομοθέτησης προβλέπει το Σύνταγμα στο αρ.76 παρ.4 και 5, όπου 

ορίζεται αντίστοιχα ότι «Νομοσχέδιο ή πρόταση νόμου που χαρακτηρίζεται από την 

Κυβέρνηση κατεπείγον εισάγεται για ψήφιση, ύστερα από περιορισμένη συζήτηση σε μία 

συνεδρίαση, από την Ολομέλεια ή το κατά το άρθρο 71 Τμήμα, όπως ορίζει ο Κανονισμός της 

Βουλής» και «Η Κυβέρνηση μπορεί να ζητήσει να συζητηθεί σε ορισμένο αριθμό 

συνεδριάσεων, νομοσχέδιο ή πρόταση νόμου που έχει επείγοντα χαρακτήρα, όπως ορίζει ο 

Κανονισμός της Βουλής.» Τα τελευταία χρόνια και ιδίως τα χρόνια της μεγάλης 

χρηματοπιστωτικής κρίσης, οι κυβερνήσεις κατέφυγαν συστηματικά στις διατάξεις αυτές, 

 
268 Τέτοιες είναι οι περιπτώσεις των Μνημονίων, ενδεικτικά αναφέρουμε ως παράδειγμα το Μνημόνιο 3 

(ν.4336/2015: Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον 
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης), το 
οποίο αποτελείται συνολικά από 4 μόλις άρθρα (σημειωτέον το 4ο ρυθμίζει την έναρξη ισχύος του νόμου και 
αποτελείται από μία παράγραφο), που καταλαμβάνουν 108 σελίδες και ρυθμίζουν ετερόκλητα πεδία. 
Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης ότι βάση του Μνημονίου 3 εκδόθηκαν 423 κατά εξουσιοδότηση εκδοθέντα 
και εφαρμοστικά νομοθετήματα! (Ο αριθμός αυτός προέκυψε από έρευνα στην Τράπεζα Νομικών 
Πληροφοριών Νόμος). Ακόμα πιο ενδιαφέρον είναι ότι τα νομοθετήματα αυτά είναι κατά βάση Υπουργικές 
Αποφάσεις, τούτο διότι προτιμώνται έναντι των Προεδρικών Διαταγμάτων, καθότι δεν ελέγχονται από το ΣτΕ. 
269 Βλ. άρθρο 67 του Συντάγματος για τη κοινή κοινοβουλευτική πλειοψηφία, αρ.70 παρ 5 για τις διαρκείς 
κοινοβουλευτικές επιτροπές, αρ.28 παρ. 2 και 3 για τις διεθνείς συνθήκες   
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εισάγοντας με τη διαδικασία του επείγοντος ή του κατεπείγοντος πολυνομοσχέδια με 

συρραφή ετερόκλητων διατάξεων για να ανταποκριθούν στις μνημονιακές απαιτήσεις. Λόγω 

του όγκου των νομοθετημάτων αλλά και των ασφυκτικών χρονικών περιθωρίων που 

μεσολαβούσαν μέχρι τη ψήφιση τους, οι βουλευτές αποστερούνταν της δυνατότητας να τα 

μελετήσουν και να τα επεξεργαστούν. Στις περιπτώσεις αυτές η Βουλή λειτούργησε ξεκάθαρα 

ως απλός επικυρωτής των αποφάσεων της εκτελεστικής εξουσίας.  Ακόμα, το αρ.44 του 

Συντάγματος προβλέπει ότι «Σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης 

ανάγκης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί, ύστερα από πρόταση του Υπουργικού 

Συμβουλίου, να εκδίδει πράξεις νομοθετικού περιεχομένου..», του οποίου επίσης έγινε 

συστηματική επίκληση από τα όργανα της εκτελεστικής εξουσίας κατά τη περίοδο της κρίσης, 

οπότε και εκδόθηκαν πολλές δεκάδες ΠΝΠ (για τη μνημονιακή περίοδο 2010-2016 οι 

Σωτηρόπουλος-Χριστόπουλος αναφέρουν ότι εκδόθηκαν 67 ΠΝΠ270) για την ρύθμιση θεμάτων 

γενικού ενδιαφέροντος που υπό ομαλές συνθήκες θα αποτελούσαν ύλη του νομοθέτη και όχι 

της εκτελεστικής εξουσίας. Εν κατακλείδι, κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης η συνήθης 

νομοθετική διαδικασία υποκαταστάθηκε σε τέτοιο βαθμό από την εξαιρετική και έκτακτη 

νομοθετική λειτουργία της εκτελεστικής εξουσίας, ώστε να γίνεται δικαιολογημένα λόγος για 

«νομοθετούσα κυβέρνηση». 

 

3. ΣΤΑΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Αφού ψηφιστεί το νομοσχέδιο ή η πρόταση νόμου δημοσιεύεται από το Εθνικό 

Τυπογραφείο271 στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ). Σε αυτό το στάδιο 

εμπλέκονται κυρίως οι υπηρεσίες που εκδίδουν τη δευτερογενή νομοθεσία κατ’ 

εξουσιοδότηση του νόμου. Στο επίπεδο ελέγχου των νομοθετικών αυτών πράξεων σημαντικό 

ρόλο παίζει η Γενική Γραμματεία, η οποία ελέγχει τη νομιμότητα όλων των κανονιστικών 

διοικητικών πράξεων (προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις) , ενώ τα Προεδρικά 

Διατάγματα ελέγχονται για τη συνταγματικότητα τους και από το Συμβούλιο της Επικρατείας.  

Σε αυτό το τρίτο στάδιο νομοθετικής παραγωγής δύο είναι τα βασικά χαρακτηριστικά 

που σχετίζονται με τη πολυνομία και τη κακονομία. Από τη μία, ο μεγάλος αριθμός 

εξουσιοδοτικών διατάξεων  που περιλαμβάνουν οι νόμοι, πολλές φορές χωρίς να περιέχουν οι 

ίδιοι στο κείμενο τους ούτε καν τις πρωτεύουσες ρυθμίσεις που απαιτούν εξειδίκευση. 

 
270 Βλ., ό.π., σελ.98-99 όπου γίνεται σύγκριση και με τη προ Μνημονίων εποχή. 
271 Το Εθνικό Τυπογραφείο υπάγεται οργανικά στη Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών 
Θεμάτων (βλ. αρ.25 παρ.5 εδ.γ ) και η λειτουργία του διέπεται από τις διατάξεις του ν.3469/2006 και του π.δ. 
29/2018 
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Πρόκειται για νόμους που εξυπηρετούν συγκεκριμένες κυβερνητικές ανάγκες και περιέχουν 

γενικές αρχές και κατευθύνσεις και όχι συγκεκριμένους κανόνες με κανονιστικό περιεχόμενο. 

Η εξουσιοδότηση αποτελεί το βασικότερο μέσο κατανομής νομοθετικών αρμοδιοτήτων μεταξύ 

νομοθετικής λειτουργίας και Διοίκησης.272Τα ουσιώδη ζητήματα ενός αντικειμένου πρέπει να 

ρυθμίζονται από τον δημοκρατικά νομιμοποιημένο νομοθέτη με τις εγγυήσεις της διαφάνειας, 

της ευρύτερης δυνατής δημοσιότητας και του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Συνεπώς οι νόμοι 

που τηρούν την αρχή της καλής νομοθέτησης οφείλουν να είναι πλήρεις273, να περιέχουν 

βασικές ρυθμίσεις και να μην περιλαμβάνουν πλήθος εξουσιοδοτικών διατάξεων, καθώς και 

εξουσιοδοτήσεις για θέματα που σύμφωνα με το Σύνταγμα δεν δύνανται να αποτελέσουν 

αντικείμενο νομοθετικής εξουσιοδότησης.274 Ο νόμος 4048/2012 προέβλεπε στο αρ.3 

περιορισμούς στη θέσπιση εξουσιοδοτικών διατάξεων, ορίζοντας ότι θα πρέπει η νομοθετική 

εξουσιοδότηση να είναι σαφής και ορισμένη, όπως ορίζει το Σύνταγμα και να θεσπίζονται 

μόνο εάν ο σκοπός τους δεν μπορεί αν επιτευχθεί με τη χρήση υφιστάμενων 

εξουσιοδοτήσεων. Τη ρύθμιση αυτή επανέλαβε ο ν.4622/2019 στο άρθρο 59.  Από την άλλη, 

το μεγάλο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τη ψήφιση ενός νόμου έως την έκδοση των 

κανονιστικών πράξεων που τον εξειδικεύουν, γεγονός που πιστοποιεί ότι η Διοίκηση σε 

αρκετές περιπτώσεις δεν είναι επαρκώς προετοιμασμένη να ανταποκριθεί στην εφαρμογή του 

νόμου έχοντας ετοιμάσει την απαραίτητη δευτερογενή νομοθεσία και εγκυκλίους. 

Στο στάδιο εφαρμογής των ρυθμίσεων εντοπίζονται και άλλα εργαλεία καλής 

νομοθέτησης. Αρχικά, ο νόμος 4048/2012 ρύθμιζε στο αρ.9 την ex post αξιολόγηση συνεπειών 

μίας ρύθμισης με την οποία αποτιμώνται αφενός το κόστος που απαίτησε η εφαρμογή των 

ρυθμίσεων και αφετέρου το όφελος που προέκυψε από αυτές,275 με βάση τα δεδομένα που 

προέκυψαν από την εφαρμογή τους. Αρμόδια όργανα για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 

εφαρμογής μίας ρύθμισης ήταν το Γραφείο Καλής Νομοθέτησης και τα Γραφεία Νομοθετικής 

Πρωτοβουλίας των Υπουργείων, ενώ χρονικό πλαίσιο διεξαγωγής της ήταν η πάροδος τριών 

ετών και πάντως όχι πενταετίας από την θέση της ρύθμισης σε ισχύ. Από τη διαδικασία αυτή 

προκύπτει εάν μία ρύθμιση επιτυγχάνει τον στόχο για τον οποίο θεσπίστηκε και επομένως εάν 

 
272 Βλ. Π.Μαντζούφας, ό.π. σελ.143 
273 Βλ. και αρ.3 ν.4048/2012 «Το αντικείμενο κάθε νομοσχεδίου ρυθμίζεται κατά τρόπο πλήρη» 
274 Σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ.2 του Συντάγματος : «Εξουσιοδότηση για έκδοση κανονιστικών πράξεων 
από άλλα όργανα της Διοίκησης επιτρέπεται προκειμένου να ρυθμιστούν ειδικότερα θέματα ή θέματα με 
τοπικό ενδιαφέρον ή με χαρακτήρα τεχνικό ή λεπτομερειακό.» 
275 Βλ. αρ.9 της αιτιολογικής έκθεσης του ν.4048/2012, διαθέσιμη στον ιστότοπο: 
http://www.ydmed.gov.gr/wp-content/uploads/20120327_1_1_aitiologiki_ekthesi_sxedio_nomou.pdf 

http://www.ydmed.gov.gr/wp-content/uploads/20120327_1_1_aitiologiki_ekthesi_sxedio_nomou.pdf
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χρειάζεται να διατηρηθεί ή τροποποιηθεί276. Το αρ.56 του ν.4622/2019277 ενσωμάτωσε εν 

πολλοίς το αρ.9 του ν.4048/2012, μόνο που αρμόδια για την αξιολόγηση είναι η Υπηρεσία 

Συντονισμού του οικείου Υπουργείου, κατόπιν εντολής από την Προεδρία της Κυβέρνησης. 

Αξιολόγηση μπορεί να διενεργεί και η Βουλή από όργανο και με τη διαδικασία που 

προβλέπεται στον Κανονισμό της. 

Σπουδαίο εργαλείο καλής νομοθέτησης είναι η κωδικοποίηση της υπάρχουσας 

νομοθεσίας, η οποία συντελεί στην απλούστευση αυτής μέσα από την αναδιατύπωση ή 

κατάργηση διατάξεων, οι οποίες είναι δυσνόητες ή δεν εξυπηρετούν τον σκοπό τους ή έχουν 

ξεπεραστεί από τις εξελίξεις. Η περιπλοκότητα και ο όγκος της ισχύουσας νομοθεσίας καθιστά 

συχνά πρόκληση τον εντοπισμό της ισχύουσας διάταξης τόσο για τον εφαρμοστή του δικαίου, 

ήτοι τα διοικητικά όργανα ή τον δικαστή, όσο και για τον διοικούμενο. Ο κανόνας δικαίου θα 

πρέπει να είναι σαφής, εύληπτος και προσβάσιμος στον διοικούμενο, ώστε να διασφαλίζεται η 

ασφάλεια δικαίου.278 Το αρ.17 του ν.4048/20012 προέβλεπε τη σύσταση Επιτροπής 

Κωδικοποιήσεων και Αναμόρφωσης Δικαίου, σε αντικατάσταση της Κεντρικής Επιτροπής 

Κωδικοποίησης, για την οποία έχει γίνει λόγος παραπάνω, όμως ουδέποτε συγκροτήθηκε και 

τελικά καταργήθηκε με το αρ.5 του ν.4142/2013. Ο ν.4622/2019 προβλέπει στο αρ.66 τη 

σύσταση νέας ΚΕΚ, ενώ στο αρ.67 περιγράφεται για πρώτη φορά στην ελληνική έννομη τάξη η 

διαδικασία κωδικοποίησης της νομοθεσίας. Παράλληλα, προβλέπεται η σύνταξη εγχειριδίου 

από τη ΚΕΚ σχετικά με τη μεθοδολογία κωδικοποίησης.279 Κατά τη Κωδικοποίηση 

επικαιροποιούνται, απλοποιούνται ή καταργούνται διατάξεις που κρίνονται παρωχημένες, 

διαδικασία, η οποία για πρώτη φορά αποκαλείται ως «αναμόρφωση» της υφιστάμενης 

νομοθεσίας.280 

Καινοτομίες του νέου νόμου, με σαφή επιρροή από τις καλές πρακτικές άλλων χωρών 

όπως του ΗΒ, είναι α) η ρήτρα κατάργησης κατά τα πρότυπα των sunset clauses του ΗΒ που 

 
276 Για τα δεδομένα που λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση και τη μεθοδολογία βλ.σελ.60-61 του 
Εγχειριδίου για τον διυπουργικό συντονισμό, ό.π. 
277 Το άρθρο αυτό δεν εντάσσεται στον κεφάλαιο που κατά την αιτιολογική ενσωματώνει τον νόμο του 2012 
για τη ρυθμιστική διακυβέρνηση και τη καλή νομοθέτηση αλλά στο κεφάλαιο Β΄ με τίτλο «Παρακολούθηση 
του Κυβερνητικού Έργου» του Μέρους Γ΄. 
278 Βλ.σελ.46 της αιτιολογικής έκθεσης του ν.4622/2019, ό.π. 
279 Για την ώρα υπάρχουν μόνο παλαιότερα εγχειρίδια με πιο πρόσφατο αυτό που εκδόθηκε βάσει του 
ν.4606/2019 που προέβλεψε (εκ νέου!) τη σύσταση ΚΕΚ, διαθέσιμο στον ιστότοπο: https://gslegal.gov.gr/wp-
content/uploads/2019/04/%CE%A4%CE%95%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%9F-
%CE%95%CE%93%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%A1%CE%99%CE%94%CE%99%CE%9F-
%CE%95%CE%9D%CE%99%CE%91%CE%99%CE%9F-
%CE%9A%CE%95%CE%99%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%9F.pdf 
280 Βλ. αιτιολογική έκθεση του ν.4048/2012, αρ.11-12, ό.π. και αρ.65, σελ.47 της αιτιολογικής έκθεσης του 
ν.4622/2019, ό.π.  

https://gslegal.gov.gr/wp-content/uploads/2019/04/%CE%A4%CE%95%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%9F-%CE%95%CE%93%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%A1%CE%99%CE%94%CE%99%CE%9F-%CE%95%CE%9D%CE%99%CE%91%CE%99%CE%9F-%CE%9A%CE%95%CE%99%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%9F.pdf
https://gslegal.gov.gr/wp-content/uploads/2019/04/%CE%A4%CE%95%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%9F-%CE%95%CE%93%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%A1%CE%99%CE%94%CE%99%CE%9F-%CE%95%CE%9D%CE%99%CE%91%CE%99%CE%9F-%CE%9A%CE%95%CE%99%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%9F.pdf
https://gslegal.gov.gr/wp-content/uploads/2019/04/%CE%A4%CE%95%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%9F-%CE%95%CE%93%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%A1%CE%99%CE%94%CE%99%CE%9F-%CE%95%CE%9D%CE%99%CE%91%CE%99%CE%9F-%CE%9A%CE%95%CE%99%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%9F.pdf
https://gslegal.gov.gr/wp-content/uploads/2019/04/%CE%A4%CE%95%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%9F-%CE%95%CE%93%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%A1%CE%99%CE%94%CE%99%CE%9F-%CE%95%CE%9D%CE%99%CE%91%CE%99%CE%9F-%CE%9A%CE%95%CE%99%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%9F.pdf
https://gslegal.gov.gr/wp-content/uploads/2019/04/%CE%A4%CE%95%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%9F-%CE%95%CE%93%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%A1%CE%99%CE%94%CE%99%CE%9F-%CE%95%CE%9D%CE%99%CE%91%CE%99%CE%9F-%CE%9A%CE%95%CE%99%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%9F.pdf
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προβλέπεται στο αρ.56 παρ.4 στο οποίο ορίζεται ότι «Κάθε σχέδιο νόμου, κανονιστικό 

διάταγμα ή υπουργική απόφαση βαρύνουσας σημασίας δύναται να ενσωματώνει ρήτρα 

αυτοδίκαιης κατάργησης μετά από ορισμένο χρόνο από τη θέση σε ισχύ των διατάξεων.» β) Η 

θέσπιση κοινών ημερομηνιών εφαρμογής (Common Commencement Dates) στο αρ.60 παρ.2 

που προβλέπει ότι «…κάθε ρύθμιση που επιβαρύνει καθ` οιονδήποτε τρόπο την 

επιχειρηματική δραστηριότητα τίθεται σε ισχύ είτε την πρώτη Ιανουαρίου είτε την πρώτη 

Ιουλίου εκάστου έτους» καθώς και ότι σε κάθε περίπτωση θα παρέχεται ο απαραίτητος χρόνος 

προσαρμογής στις νέες ρυθμίσεις, ο οποίος δεν μπορεί να είναι λιγότερος από δύο (2) μήνες. 

 

 

ΣΤ. Η ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΔΙΚΑΣΤΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗ ΚΑΛΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑ INTERNA 

CORPORIS ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ 

Το φαινόμενο της παρείσφρησης διατάξεων άσχετων προς το κύριο αντικείμενο 

προτάσεων νόμων ή νομοσχεδίων, παρότι το Σύνταγμα ρητά την απαγορεύει, αποτελεί 

«παλαιά κοινοβουλευτική αμαρτία»281. Η διάταξη του άρθρου 74 § 5 του Συντάγματος 

καταστρατηγείται συστηματικά χωρίς να ελέγχεται από τα δικαστήρια , τα οποία συνεχίζουν 

να ακολουθούν την παραδοσιακή αλλά ξεπερασμένη θεωρία των interna corporis282, δηλαδή 

της επιλογής να μην ελέγχονται δικαστικά τα εσωτερικά διαδικαστικά βήματα που ακολουθεί 

η Βουλή, προ της εκδόσεως του νόμου283. Πάρα πολύ συχνά τα νομοθετήματα έχουν ως 

καταληκτικό τίτλο –άρθρο την φράση «…και άλλες διατάξεις». Πρόκειται για διατάξεις άσχετες 

με το κύριο περιεχόμενο του νομοθετήματος και συχνά είναι απόρροια τροπολογιών.284 Είναι 

μάλιστα αξιοσημείωτη η κοντή θεσμική μνήμη που επιδεικνύουν οι εκάστοτε πολιτευτές όταν 

αναλάβουν την εξουσία, καθότι υιοθετούν την συγκεκριμένη αντισυνταγματική νομοθετική 

πρακτική, για την εφαρμογή της οποίας κατηγορούσαν την κυβέρνηση285.  

 
281 Ν.Παπαντωνίου, Η αντισυνταγματική παρεμβολή άσχετων διατάξεων σε νόμο, Νομικό Βήμα, 1990, 
σελ.214 επ. 
282 Ο Ξ.Κοντιάδης τη χαρακτηρίζει ως τέτοια βλ.Ξ.Κοντιάδης, Αντισυνταγματικές τροπολογίες τελευταία στιγμή 
πριν τις εκλογές. 06.06.2019, διαθέσιμο στον ιστότοπο: https://www.syntagmawatch.gr/trending-
issues/antisyntagmatikes-tropologies-teleftaia-stigmi-prin-tis-ekloges/, Την ίδια άποψη διατυπώνει ο 
Γ.Κασιμάτης, ο οποίος το χαρακτηρίζει ως «απηρχαιωμένο κατάλοιπο» βλ.Γ.Κασιμάτης, Πολυνομία-
Κακονομία-Ανομία, Συζήτηση μετά τις Εισηγήσεις, σελ.90, στον Τόμο Κίνησης Πολιτών, ό.π. 
283 Χρ. Ντουχάνης, Ο δικαστικός έλεγχος του κύρους των κανόνων δικαίου και ιδίως των κανονιστικών 
διοικητικών πράξεων, ΘΠΔΔ, Τεύχος 8-9/2017,σελ.795 
284 Γ.Δ.Καλλιμόπουλος, Αρχές καλής νομοθέτησης-Εισαγωγικές παρατηρήσεις, ΝοΒ, Τόμος 65, Τεύχος 7, 
09/2017, σελ.1546 
285 Π.Μαντζούφας, ό.π., σελ.192 

 

https://www.syntagmawatch.gr/trending-issues/antisyntagmatikes-tropologies-teleftaia-stigmi-prin-tis-ekloges/
https://www.syntagmawatch.gr/trending-issues/antisyntagmatikes-tropologies-teleftaia-stigmi-prin-tis-ekloges/
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Ο συνδυασμός αφενός της πρακτικής της παρεμβολής άσχετων διατάξεων, της 

αδικαιολόγητης ταχείας ή επείγουσας νομοθέτησης και της καταχρηστικής κατάθεσης 

υπουργικών ή βουλευτικών τροπολογιών και αφετέρου της πελατειακής εξυπηρέτησης 

συγκεκριμένων συμφερόντων μέσω «φωτογραφικών» διατάξεων για ψηφοθηρικούς λόγους 

συγκροτούν ένα μείγμα που όχι απλώς υποβαθμίζει τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες και την 

ποιότητα της νομοθεσίας αλλά προσβάλλει βάναυσα και την αρχή του κράτους δικαίου και την 

απορρέουσα από αυτήν ασφάλεια δικαίου286. Η δε παραβίαση των αρχών της ενότητας και της 

ειδικότητας ενός νομοσχεδίου οδηγεί σε νομοθετήματα ασαφή και περίπλοκα και εντέλει σε 

παραβίαση της ισότητας των πολιτών έναντι των νόμων, αφού η συμμόρφωση τους σε αυτούς 

επαφίεται στην διαφοροποιούμενη από άτομο σε άτομο ικανότητα τους να εντοπίσουν και να 

κατανοήσουν τις επιταγές ενός νόμου287.  

 Το γεγονός ότι η Βουλή, η οποία δίνει τη συγκατάθεση της για καταστρατήγηση των 

συνταγματικών διατάξεων, είναι συγχρόνως το μόνο αρμόδιο όργανο288 να ασκήσει 

προληπτικό έλεγχο συνταγματικότητας μέσω του Κανονισμού της, αλλά και ο τρόπος που 

αυτός οργανώνεται στον Κανονισμό, υποτιμά τον θεσμικό της ρόλο και καθιστά αναγκαία την 

ύπαρξη θεσμικών αντίβαρων289. Η θεσμική ισορροπία έχει ανατραπεί διότι «η Βουλή κατά τον 

αυτοέλεγχο της ως εφαρμοστής και όχι ερμηνευτής των διαδικασιών της κοινοβουλευτικής 

ύλης κρίνει με βάση τους υφιστάμενους συσχετισμούς πολιτικών δυνάμεων και επιβάλλει με 

τον τρόπο αυτό μονομερώς τη βούληση της στο πλαίσιο ενός ισχυρού πλειοψηφικού 

κοινοβουλευτισμού» και επιβάλλεται για το λόγο αυτό «να προταθεί μία δύναμη αντίστασης 

στην ενδεχόμενη αυθαιρεσία των πολιτικών οργάνων του κράτους…».290 

 Θεσμικά αντίβαρα στη πολιτική εξουσία είναι τα Ανώτατα Δικαστήρια της χώρας. Στο 

δικό μας σύστημα ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων (συγκεκριμένος, παρεμπίπτων 

και διάχυτος) τα δικαστήρια ελέγχουν τη συμβατότητα ή μη του ουσιαστικού περιεχομένου 

των νόμων με τις συνταγματικές διατάξεις. Ειδικότερα, το αρ.93 § 4 του Συντάγματος ορίζει ότι 

τα δικαστήρια είναι υποχρεωμένα να μην εφαρμόζουν νόμο το περιεχόμενο του οποίου 

 
286 Βλ. Γ.Δ.Καλλιμόπουλος, .ό.π., σελ.1546, Ξ.Κοντιάδης, ό.π. 
287 Βλ. Π.Μαντζούφας, ό.π., σελ.192-193, Π.Κ.Τσούκας, σελ.64 
288 Υπάρχει και η δυνατότητα του Προέδρου της Δημοκρατίας να αναπέμψει νομοσχέδιο στη Βουλή, 
εκθέτοντας και τους λόγους της αναπομπής, σύμφωνα με το αρ.42 του Συντάγματος . Ωστόσο, η διάταξη αυτή 
έχει ενεργοποιηθεί ποτέ και έχει καταστεί «συνθήκη του πολιτεύματος». 
289Βλ. Ε.Βενιζέλος, «Μαθήματα Συνταγματικού Δικαίου», Αναθεωρημένη Έκδοση, Αντ.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα, 
2008, σελ.240, όπου γίνεται λόγος για ενίσχυση «της τάσης επέκτασης και εντατικοποίησης του 
κατασταλτικού-δικαστικού ελέγχου της συνταγματικότητας» 
290 Γ.Γεραπετρίτης, «Σύνταγμα και Βουλή-Αυτονομία και ανέλεγκτο των εσωτερικών του σώματος», Νομική 

Βιβλιοθήκη, 2012, σελ.199 επ. 
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αντίκειται στο Σύνταγμα.291 Άρα τα δικαστήρια ασκούν έλεγχο συνταγματικής νομιμότητας. Ο 

έλεγχος αυτός δεν επιτρέπεται να επεκταθεί σε έλεγχο σκοπιμότητας των πράξεων της 

νομοθετικής εξουσίας, πολύ δε λιγότερο σε πολιτικό έλεγχο. Άλλωστε, η απαγόρευση 

δικαστικού ελέγχου εκφράζει τη διάκριση των εξουσιών με την μη ανάμιξη της δικαστικής 

εξουσίας στο έργο της νομοθετικής.292  

Για τον λόγο αυτό πολλοί έχουν την άποψη ότι το θέμα αυτό μπορεί να λυθεί μόνο με 

συνταγματική αναθεώρηση, αφού στο αρ.93 § 4 του Συντάγματος θεμελιώνεται ο δικαστικός 

έλεγχος της συνταγματικότητας του περιεχομένου του νόμου και όχι της διαδικασίας με την 

οποία ψηφίστηκε και δεν είναι άρα ευθύνη των δικαστών και της νομολογιακής πρακτικής που 

ακολουθούν293. Ευθύνη, όμως δεν φέρει το συνταγματικό κείμενο και οι υποτιθέμενες 

ελλείψεις του ως προς το εύρος της δυνατότητας δικαστικού ελέγχου ή τη ρητή κατοχύρωση 

αρχών καλής νομοθέτησης. «Δεν έχουμε καλή νομοθέτηση, όχι γιατί φταίει το Σύνταγμα αλλά 

γιατί, αφενός, ο δημιουργός του κανόνα δικαίου δεν την επιθυμεί, αφετέρου ο ερμηνευτής και 

ελεγκτής του κανόνα δικαίου, ο δικαστής δεν την θεωρεί κρίσιμη».294 Η ανεκτικότητα, 

άλλωστε, του δικαστή στη παραβίαση των επιταγών καλής νομοθέτησης και των 

συνταγματικών διατάξεων που τις πλαισιώνουν, φάνηκε με από την έλλειψη αντίδρασης στα 

«εκτρωματικού χαρακτήρα» νομοσχέδια με τις χιλιάδες σελίδες και τα γιγαντιαία άρθρα, τα 

λεγόμενα «Μνημόνια». 

Εύστοχα είναι η παρατήρηση ότι ειδικότερα το ζήτημα της παρεμβολής σε ένα 

νομοθέτημα διατάξεων άσχετων με το κύριο περιεχόμενο του νόμου, δεν θα έπρεπε να 

θεωρείται ζήτημα διαδικασίας αλλά ουσίας, όχι απλά γιατί συνδέεται άρρηκτα με τη καλή 

νομοθέτηση και το κράτος δικαίου αλλά γιατί κατά την άποψη του αποτελεί έτσι κι αλλιώς 

ζήτημα περιεχομένου ενός νόμου και ουδόλως σχετίζεται με τη διαδικασία ψήφισης του 

 
291 Βλ. και το αρ.100 παρ. 1 εδ.ε’ βάσει του οποίου το ΑΕΔ καθίσταται αρμόδιο για την άρση της 
αμφισβήτησης περί της ουσιαστικής αντισυνταγματικότητας ή της έννοιας διατάξεων τυπικού νόμου εάν 
εξεδόθησαν περί αυτών αντιφατικές αποφάσεις… 
292 Αρ.Μάνεσης – Αντ.Μανιτάκης, «Κρατικός Παρεμβατισμός και Σύνταγμα, Έλεγχος Τραπεζών βάσει 
α.ν.1665/1951 και ν.431/1976, Γνωμοδότηση», σελ.7-8, 12-14, Για τη διάκριση σε εξωτερική τυπική 
συνταγματικότητα που αφορά τα στοιχεία που προσδίδουν μορφή και υπόσταση σε ένα νόμο και ελέγχονται 
δικαστικά σε σχέση με εσωτερικά τυπικά στοιχεία που ανάγονται στη διαδικασία ψήφισης του νόμου απ’ τη 
Βουλή βλ.στο ίδιο σελ,10-11, διαθέσιμο στον ιστότοπο:  
http://www.manitakis.gr/wpress/wp-content/uploads/2019/05/30-1981.pdf 
293 Βελ.Κ.Καράκωστας, «Η παρεμβολή διατάξεων άσχετων προς το κύριο περιεχόμενο ενός νόμου-ένα χρόνιο 
νόσημα της νομοπαραγωγής στη χώρα μας», 07.08.2019, Νομικός Σύμβουλος, Τεύχος 106, (ο οποίος ωστόσο 
σημειώνεται ότι έχει την ιδιότητα του Επιτ.Προέδρου Εφετών), Και Π.Κ.Τσούκας, υπό την ιδιότητα του 
ανώτατου διοικητικού δικαστή, προτείνει τη λύση της αναθεώρησης της διάταξης ου αρ.74 παρ.5, βλ.ό.π., 
σελ.85, δίχως όμως να αποκλείει την επέκταση του δικαστικού ελέγχου στις εκδηλώσεις κακής νομοθέτησης. 
294 Βλ. Γ.Δελλής, ό.π., σελ.1576 

http://www.manitakis.gr/wpress/wp-content/uploads/2019/05/30-1981.pdf
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νόμου295. Περαιτέρω διατυπώνεται η άποψη ότι πρέπει να ελέγχονται δικαστικά ως προς τη 

συνταγματικότητα τους, όλες οι διαδικαστικές προϋποθέσεις που θέτει το Σύνταγμα είτε 

διατυπώνονται ρητά είτε συνάγονται ερμηνευτικά απ’ το κείμενο του296, εφόσον οι 

προϋποθέσεις αυτές προκύπτουν από το κείμενο του νόμου και ως εκ τούτου είναι δυνατό να 

ελεγχθούν ευθέως. Στη περίπτωση αυτή συναφής θεωρείται μία διάταξη που ακόμα και αν δεν 

εμπίπτει στο υπό στενή έννοια αντικείμενο του νόμου εντάσσεται ωστόσο σ’ ένα ευρύτερο 

πλαίσιο297. Τέλος, ο σημειώνεται ότι η αιτιολογική έκθεση, η διαβούλευση και η μελέτη 

συνεπειών ρύθμισης είναι θεσμοί με συνταγματικό έρεισμα τους οποίους θα μπορούσε να 

αναβαθμίσει ο δικαστής απαιτώντας μέσω του δικαστικού ελέγχου τη ποιοτική και ενδελεχή 

κατάρτιση τους ως αναπόσπαστο στοιχείο του νόμου.298 

Το παραπάνω σκεπτικό του διοικητικού δικαστή αποτυπώνεται σε σειρά νομολογιακών 

αποφάσεων. Έτσι το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε: 

1) Ότι ένα κανονιστικό διάταγμα δεν θεσπίζει ρύθμιση μείζονος σημασίας, ώστε να είναι 

απαραίτητη η τήρηση των διαδικασιών του νόμου 4048/2012 σχετικά με τη διαβούλευση και 

τη σύνταξη ανάλυσης συνεπειών ρυθμίσεων299. (ΣτΕ 1463/2015 σκ.19) 

2) Ότι η υποχρέωση κατάρτισης και υποβολής Έκθεσης από το Γραφείο Καλής Νομοθέτησης, 

όπως επιβάλλεται απ’ το αρ.14 του νόμου 4048/2012, δεν επηρεάζει το κύρος των 

κανονιστικών πράξεων της διοίκησης και των τυπικών νόμων (ΣτΕ 3914/2015 σκ.26300). 

3) Ότι ομοίως η παράλειψη δημόσιας διαβούλευσης δεν επηρεάζει το κύρος των κανονιστικών 

πράξεων (ΣτΕ 61/2019 σκ.14301). 

 
295 Βλ. Σπ.Βλαχόπουλος, «Οι διαδικασίες προπαρασκευής, ψήφισης και παρακολούθησης της υλοποίησης των 
νόμων κατά το Σύνταγμα και τον Κανονισμό της Βουλής. Βασικά χαρακτηριστικά και ελλείμματα», διαθέσιμο 
στον ιστότοπο: https://www.constitutionalism.gr/2018-vlahopoulos-kali-nomothetisi/, 
 βλ. Π.Κ.Τσούκα, σελ.66, ό.π., όπου η μειοψηφία στην υπ’αρ.5406/1995 απόφαση του ΣτΕ διατύπωσε την ίδια 
άποψη 
296 Ομοίως και ο Γ.Κασιμάτης, σελ.91, ό.π., ο οποίος θεωρεί ότι το ΣτΕ θα πρέπει να πάρει τη θέση 
συνταγματικού δικαστηρίου αρμόδιου να ελέγχει κάθε παραβίαση του Συντάγματος, ακόμα και αν δε 
προκύπτει από ρητή διάταξη του, με μόνο όριο την αυτοδιοίκηση των οργάνων της Βουλής. 
297 Βλ. Γ.Γεραπετρίτης, ό.π. 
298 Βλ. Γ.Δελλής, ό.π., σελ.1577-1578, 1580Π.Μαντζούφας, ό.π.195 
299 Πρόκειται για το π.δ. 76/2013 που περιέχει τη κατάργηση τμήματος στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. 
300ΣτΕ (Ολ) 3914/2015 (κατάργηση της ΕΡΤ), σκ. 26: «Επειδή, ούτε από τη διατύπωση του ν. 4048/2012 ούτε 
από την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει συνάγεται ότι τυχόν μη εφαρμογή των προβλεπομένων από 
τις διατάξεις του ρυθμίσεων συνδέεται με το κύρος των εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων. Επομένως, 
πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος ο λόγος, με τον οποίο προβάλλεται παράβαση του ουσιώδους τύπου της 
διαδικασίας έκδοσης των προσβαλλόμενων πράξεων λόγω α) μη σύνταξης και υποβολής έκθεσης από το 
κατά τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 4048/2012 Γραφείο Καλής Νομοθέτησης και β) μη διασφάλισης της 
δυνατότητας υποβολής προτάσεων σχετικών με τις προσβαλλόμενες ρυθμίσεις κατά το στάδιο της 
κατάρτισής τους.» 
301 «Επειδή, ούτε από τη διατύπωση των ανωτέρω διατάξεων του ν.4048/2012 ούτε από την αιτιολογική 
έκθεση που τον συνοδεύει συνάγεται ότι τυχόν μη εφαρμογή των προβλεπομένων από τις διατάξεις 

https://www.constitutionalism.gr/2018-vlahopoulos-kali-nomothetisi/
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4) Ότι δεν επηρεάζει το κύρος του νόμου η παρεμβολή άσχετων διατάξεων στο σώμα του. (ΣτΕ 

655/2016 σκ.8302, 452/2002 σκ.6, 16/2015 σκ.33) 

 

Ζ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ-ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΛΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ 

 

Είναι προφανές ότι η συζήτηση για την αναγκαιότητα της επέκτασης του 

συνταγματικού ελέγχου και στις διαδικασίες ψήφισης ενός νόμου, δεν θα είχε τόση βαρύτητα 

εάν η κοινοβουλευτική πρακτική δεν μετερχόταν μεθόδων καταστρατήγησης των ήδη 

υπαρχουσών διατάξεων που καθιερώνουν αρχές και εργαλεία καλής νομοθέτησης. Υπό την 

έννοια αυτή, είναι σίγουρα χρήσιμες οι προτάσεις των πολιτικών και νομικών επιστημόνων της 

χώρας για νέες πολιτικές καλής νομοθέτησης και βελτίωσης των ήδη υπαρχουσών, ωστόσο η 

τήρηση των ήδη υφιστάμενων είναι αυτή η οποία θα έπρεπε πρωτίστως να μας απασχολεί, 

καθότι με εξαίρεση ρυθμίσεις, οι οποίες ενδεχομένως αποδείχτηκαν αναποτελεσματικές ή 

δυσεφάρμοστες και γι’ αυτό δεν εφαρμόστηκαν, κατά τα λοιπά, η καταστρατήγηση των αρχών 

της καλής νομοθέτησης σε τόσα πολλά επίπεδα, είναι ενδεικτική όχι μόνο μίας διοικητικής 

δυσλειτουργίας αλλά μίας βαθιά ριζωμένης νοοτροπίας για το τι καλείται ένας νόμος να 

εξυπηρετήσει, η οποία καταλύει κάθε προσπάθεια για καλή νομοθέτηση εν τη γενέσει της.  

Ξεκινώντας από τη διαπίστωση αυτή, η οποία συνδέεται άμεσα με τη διαπίστωση της 

αύξησης της νομοθετικής παραγωγής σε προεκλογικές περιόδους, έχουν διατυπωθεί 

προτάσεις για θέσπιση αυστηρότερων ρυθμίσεων αναφορικά με τις υπουργικές ή βουλευτικές 

τροπολογίες και προσθήκες καθώς και θέσπιση ασυμβίβαστου μεταξύ της ιδιότητας του 

Βουλευτή και του Υπουργού. Το μέτρο του ασυμβίβαστου «θα αναγκάζει τον βουλευτή που θα 

δεχτεί να διοριστεί υπουργός να παραιτείται προηγουμένως από το βουλευτικό του αξίωμα. 
 

ρυθμίσεων επηρεάζει το κύρος των εκδιδομένων κανονιστικών πράξεων, με την έννοια ότι τυχόν παράλειψη 
της προβλεπόμενης διαβούλευσης καθιστά μη νόμιμες τις εκδιδόμενες κανονιστικές αποφάσεις. Επομένως, ο 
λόγος, με τον οποίο προβάλλεται παράβαση του, τασσόμενου από το άρθρο 6 του ν.4048/2012, ουσιώδους 
τύπου της διαδικασίας έκδοσης της προσβαλλόμενης πράξη, διότι η προσβαλλόμενη κ.υ.α. εκδόθηκε χωρίς 
να έχει προηγηθεί διαβούλευση και χωρίς καν να έχει δημοσιοποιηθεί το περιεχόμενό της, πρέπει να 
απορριφθεί ως αβάσιμος» 
302 «Επειδή, στο άρθρο 74 παρ. 5 εδαφ. β΄ και στ΄ του Συντάγματος ορίζονται τα εξής: «Νομοσχέδιο ή 
πρόταση νόμου που περιέχει διατάξεις άσχετες με το κύριο αντικείμενό τους δεν εισάγεται για συζήτηση. Σε 
περίπτωση αμφισβήτησης αποφαίνεται η Βουλή». Από την τελευταία αυτή διάταξη, σύμφωνα με την δοθείσα 
ερμηνεία (βλ. ΣτΕ Ολομ. 1721/1991, 161/2010), συνάγεται ότι το Σύνταγμα έχει αναθέσει στην ίδια την Βουλή 
και όχι στην δικαστική εξουσία τον έλεγχο της τηρήσεως της επιταγής που περιέχεται στο ως άνω δεύτερο 
εδάφιο της διατάξεως της παραγράφου 5 του άρθρου 74. Επομένως, είναι απορριπτέος ως απαράδεκτος ο 
λόγος ακυρώσεως, με τον οποίο προβάλλεται ότι, κατά παράβαση της ανωτέρω συνταγματικής διατάξεως, 
περιελήφθη σε νομοσχέδιο η άσχετη με το κύριο αντικείμενό του (φορολογία εισοδήματος) διάταξη του 
άρθρου 90 αυτού, κατ’ επίκληση της οποίας εξεδόθη, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, η προσβαλλόμενη κοινή 
υπουργική απόφαση» 
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Για να πάψει ο κάθε βουλευτής να προσδοκά την υπουργοποίησή του για να εκπληρώσει τις 

ρουσφετολογικές του υποσχέσεις και να είναι δέσμιος και εξαρτημένος από αυτές. Για να 

αφιερωθεί απερίσπαστος στα υπουργικά του καθήκοντα και να μη φροντίζει κυρίως για την 

επανεκλογή του.»303 Βέβαια, το αποτέλεσμα αυτό επιτυγχάνεται και χωρίς σχετική νομοθετική 

πρόβλεψη με τον διορισμό εξωκοινοβουλευτικών προσώπων στα υπουργικά αξιώματα. 

Αποτελεσματική διοίκηση και καλή νομοθέτηση είναι έννοιες αλληλοεξαρτώμενες, έτσι 

είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι οι ικανότεροι καταλαμβάνουν τα ανώτατα κλιμάκια της 

διοίκησης, αξιοκρατικά και χωρίς κομματικό αποτύπωμα. Οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής 

Δημόσιας Διοίκησης είναι εκπαιδευμένοι στις αρχές καλής νομοθέτησης και εφόσον δεν 

παρακάμπτονται για κομματικούς λόγους, μπορούν να συντελέσουν στη δημιουργίας μίας 

ικανής διοίκησης, κατάλληλης να συνεισφέρει στον σχεδιασμό μέτρων δημόσιας πολιτικής. 

Βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση ήταν η δημιουργία του «Εθνικού Μητρώου Επιτελικών 

Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης» (ν.4369/2016), που ουσιαστικά ουδέποτε εφαρμόστηκε και 

εντέλει καταργήθηκε με το ν.4622/2019. 

Ανάγκη για κατάρτιση και μύηση στις αρχές καλής νομοθέτησης υπάρχει και από 

πλευράς βουλευτών και μάλιστα κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, αφού μιλάμε για τους 

εκπροσώπους της λαϊκής εντολής, υπεύθυνους να κρίνουν εάν ένα νομοσχέδιο θα γίνει τελικά 

νόμος αυτού του κράτους. Τον ρόλο αυτό θα μπορούσε να αναλάβει το ΕΚΔΔΑ με σεμινάρια 

επιμόρφωσης των βουλευτών για την εφαρμογή των αρχών της καλής νομοθέτησης.  Η 

συμμετοχή των βουλευτών σε αυτά μπορεί να τους παράσχει τα εφόδια, με τη αυτονόητη 

συνοδό της προσωπικής επιλογής, να απεμπλακούν από κομματικά στεγανά και να υπηρετούν 

ουσιαστικά και με ατομική ευθύνη τον θεσμικό τους ρόλο.  

Επιπλέον, ο καλός νομοθέτης παρακολουθεί την εξέλιξη των ρυθμίσεων του, προς 

τούτο ιδιαίτερη βαρύτητα πρέπει να δοθεί στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων μίας 

ρύθμισης. Βοηθητικές προς αυτή τη κατεύθυνση είναι οι ρήτρες αξιολόγησης (οι οποίες δεν 

έχουν προβλεφθεί στην ελληνική έννομη τάξη παρά μόνο ως γενική υποχρέωση 

επανεξέτασης) και οι ρήτρες κατάργησης, που όπως είδαμε παραπάνω συμπεριλήφθηκαν στο 

νέο  νόμο και μένει να δούμε πως και αν θα εφαρμόζονται στη πράξη. Μείωση του 

ρυθμιστικού όγκου θα επιτευχθεί με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο μέσα από τη 

κωδικοποίηση του συνόλου της νομοθεσίας, η οποία θα συντελέσει στην «εκκαθάριση» της. Η 

 
303 Α.Μανιτάκης, «Αλλαγές συνταγματικές χωρίς αναθεώρηση», 15.03.2016, διαθέσιμο στον ιστότοπο: 
http://www./manitakis.gr/allages-syntagmatikes-choris-anatheorisi/ 

http://www./manitakis.gr/allages-syntagmatikes-choris-anatheorisi/
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Εθνική Πύλη για την Κωδικοποίηση και Αναμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας304, είναι ένα 

έργο η ολοκλήρωση του οποίου αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά το ελληνικό ρυθμιστικό 

περιβάλλον. Παράλληλα μέσω της Πύλης εξασφαλίζεται στον διοικούμενο η δυνατότητα 

πρόσβασης στην ελληνική νομοθεσία, επικαιροποιημένης και θεματικά ταξινομημένης, κάτι 

που για παράδειγμα δεν παρέχεται μέσα από τον ιστότοπο του εθνικού τυπογραφείου. 

Συναφώς, προκρίνεται η υιοθέτηση του δόγματος  «ένα αντικείμενο-ένας νόμος»305, 

που σημαίνει ότι για κάθε ρυθμιστικό αντικείμενο αντιστοιχεί ένας μόνο νόμος (κατά τη λογική 

των Κωδίκων, οι οποίοι βέβαια τα τελευταία χρόνια υφίστανται αλλεπάλληλες τροποποιήσεις). 

Έτσι, θα υπάρχει ο νόμος περί κοινωνικής ασφάλισης, ο νόμος περί φορολογίας και ούτω 

καθεξής. Ο εντοπισμός της ισχύουσας ρύθμισης θα είναι εύκολος για τον διοικούμενο και για 

τον εφαρμοστή του δικαίου, ενώ και ο νομοθέτης θα αποφεύγει επικαλύψεις και αντιφάσεις 

μεταξύ των παλαιότερων και νέων ρυθμίσεων, που όλα μαζί οδηγούν σε ανασφάλεια δικαίου. 

Θεματική είναι για παράδειγμα η νομοθεσία στην Γερμανία και την Κύπρο, μάλιστα από τη 

τελευταία προέρχεται και η πρόσφατη πρόταση306 βουλευτή της κυβέρνησης, ο οποίος 

πρότεινε οι τροποποιήσεις που αφορούν ζητήματα τα οποία ήδη ρυθμίζονται με νόμο να 

ψηφίζονται και να δημοσιεύονται αυτοτελώς στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να 

εισάγονται ως τέτοιες στον σχετικό ισχύοντα νόμου και όχι σε ετερόκλητα νομοσχέδια. Οι 

τροποποιήσεις αυτές δεν θα φέρουν νέο αριθμό νόμου αλλά τον αριθμό του ισχύοντα νόμου 

στον οποίο θα ενταχθούν με τη επισημείωση ότι πρόκειται για τροποποίηση αυτού. 

 

 
304 Βλ. αναλυτικές πληροφορίες στον ιστότοπο: http://digitalplan.gov.gr/ergo/9/ethniki-pyli-gia-tin-
kodikopoiisi-kai-anamorfosi-tis-ellinikis-nomothesias 
305 Βλ. Σπ.Βλαχόπουλος, ό.π. 
306 Η πρόταση υποβλήθηκε από τον βουλευτή Νέας Δημοκρατίας, Κ.Κυρανάκη. Βλ. τη πρόταση στον ιστότοπο: 
https://www.kyranakis.gr/protasi-kyranaki-gia-tin-antimetopisi-tis-
polynomias/?fbclid=IwAR27aj1qLHaPsm7lSUNiMMrsx5BJB-DHQxYbIM4YzRNmu4qwL-CBvWVlOA0 

http://digitalplan.gov.gr/ergo/9/ethniki-pyli-gia-tin-kodikopoiisi-kai-anamorfosi-tis-ellinikis-nomothesias
http://digitalplan.gov.gr/ergo/9/ethniki-pyli-gia-tin-kodikopoiisi-kai-anamorfosi-tis-ellinikis-nomothesias
https://www.kyranakis.gr/protasi-kyranaki-gia-tin-antimetopisi-tis-polynomias/?fbclid=IwAR27aj1qLHaPsm7lSUNiMMrsx5BJB-DHQxYbIM4YzRNmu4qwL-CBvWVlOA0
https://www.kyranakis.gr/protasi-kyranaki-gia-tin-antimetopisi-tis-polynomias/?fbclid=IwAR27aj1qLHaPsm7lSUNiMMrsx5BJB-DHQxYbIM4YzRNmu4qwL-CBvWVlOA0
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ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ 

Το ελληνικό πολιτικό και διοικητικό σύστημα επηρεάζεται έντονα από τις 

πελατειακές αντιλήψεις της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας ως προς τη διαχείριση των 

δημόσιων πραγμάτων και αδυνατεί να απεμπλακεί από τη βαθιά εντυπωμένη πολιτική 

κουλτούρα με αποτέλεσμα να λειτουργεί κατά τρόπο αντιπαραγωγικό. Η θεώρηση της 

παραγωγής ρυθμίσεων ως το μόνο μέσο επίλυσης προβλημάτων, οδηγεί στην 

υποτίμηση του δημοσίου συμφέροντος  και στη δυσπιστία των κοινωνών του δικαίου 

απέναντι στους θεσμούς και τη διοίκηση. Με τον τρόπο αυτό έχει δημιουργηθεί ένας 

φαύλος κύκλος που καταρχήν δεν ευνοεί τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό για τη 

καταπολέμηση της κακής νομοθέτησης. Ο δρόμος που μένει να διανυθεί είναι μακρύς, 

ωστόσο η χώρα μας μπορεί να παραδειγματιστεί από τον τρόπο που έχουν χειρισθεί τα 

προβλήματα της σύγχρονης διακυβέρνησης άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

όπως η Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Ο νόμος 4048/2012 υπήρξε μία επαινετή 

πρωτοβουλία, η οποία ωστόσο δεν εφαρμόστηκε μέχρι σήμερα στη πράξη 

καταδεικνύοντας ότι η αποκομματικοποίηση της δημόσιας διοίκησης και η μεταβολή 

της διοικητικής κουλτούρας με παράλληλη υιοθέτηση λύσεων στα πλαίσια ενός 

σχεδίου μεταρρύθμισης του κράτους είναι απαραίτητη για να εγκιβωτιστεί η αρχή της 

καλής νομοθέτησης στην ελληνική έννομη τάξη. Μέχρι τότε η ρήση του Εμμανουήλ 

Ροΐδη, που είχε διακηρύξει ότι «Εις νόμος απαιτείται εις αυτήν την χώραν, ο οποίος να 

επιτάσσει την εφαρμογήν όλων των υπολοίπων νόμων» φαίνεται διαρκώς να 

επιβεβαιώνεται. Απομένει δε να διαπιστωθεί στη πράξη κατά πόσον ο ν.4622/2019 για 

το επιτελικό κράτος, ως νόμος τομή στον οποίο επιχειρήθηκε να συστηματοποιηθεί όλη 

η λειτουργία της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, θα επιφέρει τα επιθυμητά 

αποτελέσματα και στην ανάπτυξη της στρατηγικής για «καλή νομοθέτηση». 
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ΠΗΓΕΣ 

 

Αιτιολογική έκθεση του ν.4048/2012 

 

Αιτιολογική έκθεση του ν.4622/2019 

 

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά 

με τη «Κωδικοποίηση του Κοινοτικού Κεκτημένου»,  COM (2001) 645, final, διαθέσιμη 

στον ιστότοπο: 

 https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2001/EN/1-2001-645-EN-F1-1.Pdf 

 

Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την «Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση-Βελτίωση της 

νομοθεσίας», COM(2002) 275 final, διαθέσιμη στον ιστότοπο: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN-

EL/TXT/?qid=1586103926456&uri=CELEX:52002DC0275&from=EN 

 

Ανακοίνωση της Επιτροπής-Σχέδιο Δράσης «Απλούστευση και βελτίωση του 

ρυθμιστικού περιβάλλοντος» COM (2002) 278 final, διαθέσιμη στον ιστότοπο: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-

EL/TXT/?qid=1586120058101&uri=CELEX:52002DC0278&from=EN 

 

Ανακοίνωση της Επιτροπής: «Προς ενίσχυση της διαβούλευσης και του διαλόγου - 

Γενικές αρχές και ελάχιστες προδιαγραφές για τη διαβούλευση των ενδιαφεροµένων 

µερών από την Επιτροπή», Βρυξέλλες, 11.12.2002 COM(2002) 704 τελικό, διαθέσιμη 

στον ιστότοπο: 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2002:0704:FIN:EL:PDF  

 

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την 

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή των Περιφερειών, σχετικά με την 

«Εφαρμογή του κοινοτικού προγράμματος της Λισσαβώνας: Στρατηγική για την 

απλούστευση του κανονιστικού περιβάλλοντος.», COM (2005) 535 final, διαθέσιμη στον 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2001/EN/1-2001-645-EN-F1-1.Pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-EL/TXT/?qid=1586103926456&uri=CELEX:52002DC0275&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-EL/TXT/?qid=1586103926456&uri=CELEX:52002DC0275&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-EL/TXT/?qid=1586103926456&uri=CELEX:52002DC0275&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-EL/TXT/?qid=1586120058101&uri=CELEX:52002DC0278&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-EL/TXT/?qid=1586120058101&uri=CELEX:52002DC0278&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2002:0704:FIN:EL:PDF
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ιστότοπο: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-

EL/TXT/?qid=1586101585482&uri=CELEX:52005DC0535&from=EN 

 

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την 

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή των Περιφερειών, σχετικά με το 

«Πρόγραμμα δράσης για τη μείωση του διοικητικού φόρτου στην ΕΕ», COM (2007) 23 

final, διαθέσιμη στον ιστότοπο: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-

EL/TXT/?qid=1586138571616&uri=CELEX:52007DC0023&from=EN 

 

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την 

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή των Περιφερειών, σχετικά με τη 

«Δεύτερη στρατηγική επισκόπηση για τη βελτίωση της νομοθεσίας στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση», COM (2008) 32 final, διαθέσιμη στον ιστότοπο:   
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