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Περίληψη 

 

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας αποτελεί η αναζήτηση και ανάλυση του ρόλου 

της καλής νομοθέτησης στον σχεδιασμό και την εφαρμογή των δημοσίων πολιτικών 

τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά  ιδίως  στο ελληνικό. Αρχικά προσδιορίζεται ο ρόλος 

της καλής νομοθέτησης ως ευρύτερης προσέγγισης της ρυθμιστικής διακυβέρνησης που 

απαντά στα προβλήματα της πολυνομίας, της κακονομίας και των γραφειοκρατικών 

στρεβλώσεων  

Ειδικότερα γίνεται εξέταση των  πολιτικών της καλής νομοθέτησης που 

εφαρμόστηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε κεντρικό επίπεδο και προώθησαν την 

άσκηση της ρυθμιστικής πολιτικής. Στην συνέχεια γίνεται μελέτη της πορείας της 

καλής νομοθέτησης σε επιμέρους κράτη μέλη του ΟΟΣΑ και των καλών πρακτικών 

που αναδείχθηκαν από τις δράσεις αυτές, καθώς και συγκριτική ανάλυση των 

επιδόσεων τους. 

Παρουσιάζεται η πορεία υιοθέτησης των αρχών της καλής νομοθέτησης στην 

ελληνική έννομη τάξη, και των διαθέσιμων εργαλείων  και δομών που υπάρχουν για 

την εφαρμογή της. Στη συνέχεια γίνεται ανάλυση των σχετικών δομών. Στην εργασία 

με την μελέτη πρωτογενούς  υλικού της ελληνικής νομοθεσίας γίνεται αποτίμηση του 

τρόπου εφαρμογής της καλής νομοθέτησης στην Ελλάδα. Τέλος προκύπτουν 

συμπεράσματα για την εφαρμογή της καλής νομοθέτησης και κατατίθενται προτάσεις 

για θεσμικές τροποποιήσεις προκειμένου να καταστεί πιο αποδοτική η πολιτική της 

καλής νομοθέτησης. 
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Abstract 

 

 

 The purpose of this paper is to seek and analyze the role of better regulation  in 

the design and implementation of public policies both at European level and especially 

in the Greek. Initially, the role of better regulation is defined, as a wider approach to 

regulatory governance that responds to the problems of normative flow, miscarried 

legislation and bureaucratic distortions 

 In particular, the paper examines the policies of better regulation implemented at 

the central level in the European Union and promoted the pursuit of regulatory policy. 

Thereafter, the process of  better regulation in individual OECD Member States and the 

good practices emerging from these actions, as well as a comparative analysis of their 

performance, are examined. 

 The process of adopting the principles of better regulation in the Greek legal 

order and the available tools and structures for its implementation are presented. Then 

the relevant structures are analyzed. In the paper with the primary study of the Greek 

legislation we assess the way in which better regulation is implemented in Greece. 

Finally, conclusions are drawn on the implementation of better regulation and proposals 

for institutional changes are made to make policy of good regulation more efficient. 
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Εισαγωγή 

 

   Κατεξοχήν κριτήριο που προσδιορίζει την ποιότητα και την φύση της 

σύγχρονης δημοκρατίας είναι η έννομη τάξη που την πλαισιώνει και το νομοθετικό 

σύστημα που την παράγει. Ειδικότερα στην διαδικασία της νομοθέτησης 

αναδεικνύεται η διάχυση  της ευθύνης αλλά και η κοινωνική νομιμοποίηση που 

απολαμβάνει η νομοθετική παραγωγή. Επιπλέον στις μέρες μας συνδέεται  τόσο με την 

επίτευξη πολιτικών τόνωσης της οικονομικής ανάπτυξης αλλά και με την δυναμική 

συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων που επιδιώκουν ναι καθορίζουν και να προωθούν 

την κανονιστική τους ατζέντα. Η διαδικασία της νομοθέτησης καθίσταται συνεπώς, 

βασικό ζήτημα του τρόπου διαχείρισης των δημοσίων πραγμάτων και πεδίο ανάπτυξης 

νέων πολιτικών. Η ορθή λειτουργία του κράτους, η οριοθέτηση της σχέσης με τον 

πολίτη αλλά και με τον υπερεθνικό χώρο συνδέεται με την νομοθέτηση. Η πρόκληση 

συνεπώς δημιουργίας δομών ποιοτικής νομοθέτησης αποτελεί όρο για την λειτουργία 

του δημοκρατικού θεσμικού συστήματος. 

 Η καλή νομοθέτηση προέκυψε ως μια εξελικτική διαδικασία ποιοτικής 

αναβάθμισης της νομοθετικής διαδικασίας στο πλαίσιο της ρυθμιστικής 

διακυβέρνησης. Η εργασία επιχειρεί να μελετήσει τον τρόπο που αρθρώνεται η 

πολιτική της καλής νομοθέτησης σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο με όργανο τα 

μέσα οργάνωσης και εφαρμογής της. Και να διερευνήσει την αντίστοιχη ελληνική 

προσπάθεια να εφαρμόσει τις αρχές της καλής νομοθέτησης, καθώς και τον ρόλο που 

αυτή διαδραματίζει στον σχεδιασμό και την εφαρμογή των δημόσιων πολιτικών.  

Ειδικότερα να διερευνήσει το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, τα εργαλεία εφαρμογής της 

καλής νομοθέτησης και  τρόπο που αυτά εφαρμόζονται .Η μεθοδολογία υλοποίησής της  

εργασίας είχε βασικό εργαλείο την βασίστηκε σε επισκόπηση της υφιστάμενης 

βιβλιογραφίας, την  έρευνα στο διαδίκτυο, και την μελέτη του πρωτογενούς υλικού που 

αφορά την ελληνική νομοθετική παραγωγή.  
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1.Καλή Νομοθέτηση 

 

1.1 Κακονομία και Πολυνομία 

 

 

Προκειμένου να εξεταστεί  το ζήτημα της Καλής Νομοθέτησης ως τρόπου άσκησης 

και εφαρμογής δημοσίων πολιτικών χρήσιμο θα ήταν να παρακολουθήσουμε τις 

συνθήκες εκείνες που κατέστησαν αναγκαία την εφαρμογή  των συγκεκριμένων 

πολιτικών. Η κακονομία και η πολυνομία αποτελούν τις αιτίες που καθιστούν 

απαραίτητη την υλοποίηση των πολιτικών της καλής νομοθέτησης, η οποία καλείται να 

θέσει σε νέο πεδίο το ζήτημα των προβλημάτων, των κανονιστικών ρυθμίσεων. Η 

Πολυνομία στην Ελλάδα εντοπίζεται σε αίτια που έχουν με δομικούς παράγοντες της 

ίδιας της συγκρότησης του ελληνικού κράτους.  Αρχικά κοινωνικοπολιτικά αίτια που 

έχουν να κάνουν με την διαχρονική παρουσία ενός ισχυρού πελατειακού  συστήματος 

που τακτικά υπόκειται στην χειραγώγηση από πιέσεις ομάδων και συμφερόντων με 

στόχο την προνομιακή τους μεταχείριση από τους κυβερνόντες και την δημιουργία ενός 

ευνοϊκού νομικού πλαισίου που θα τις προστατεύει  δημιούργησε συχνά την ανάγκη 

ψήφισης πολλών νομών.  Παράλληλα οι δεδομένες ιστορικές συνθήκες του ελληνικού 

κράτους με την συχνή πολιτική πόλωση, την αδυναμία συμφωνίας στις  νομοθετικές 

ρυθμίσεις από τις αντιπολιτεύσεις, αλλά και τους εσωτερικούς πολιτικούς 

ανταγωνισμούς μεταξύ των προσώπων που ασκούν την σχετική αρμοδιότητα έδωσε το 

πεδίο για την δημιουργίας μιας πληθώρας διατάξεων  συχνά δίχως να καλύπτουν 

κάποια ουσιαστική ανάγκη. Επιπλέον, η κομματική πόλωση και το πελατειακό 

σύστημα δεν βοήθησαν στην δημιουργία μια ισχυρής και αμερόληπτης δημόσιας 

διοίκησης τέτοιας ώστε να αποτελέσει ανάχωμα του πλεονασμού ρυθμιστικής 

παραγωγής. (Σωτηρόπουλος Δ., 2016 : 3-10) Περαιτέρω δε, η πολυνομία 

τροφοδοτήθηκε από τον ίδιο τον συγκεντρωτικό χαρακτήρα του ελληνικού κράτους που 

δεν απέδωσε σημαντικές αρμοδιότητες στις τοπικές και περιφερειακές διοικήσεις να 

αναπτύξουν αυτόνομα κανονιστικά πλαίσια ενώ ταυτόχρονα η κατάσταση επιτείνονταν  

από τον όγκο του κράτους  που υπαγόρευε την ανάγκη νομοθέτησης σε ευρύτατους 

τομείς της δημόσιας ζωής.  Επιπλέον νόμοι προέκυψαν ως αναγκαιότητα της παρουσίας 

της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για την εξυπηρέτηση του σκοπού της 

ενσωμάτωσης του κοινοτικού δικαίου. Ακόμη το ίδιο το σύνταγμα προβλέπει πολλές 

μορφές για άσκηση νομοθετικής παραγωγής, εκτός των από την βουλή ψηφισμένων 

νομοσχεδίων, όπως η δυνατότητα της κυβέρνησης να εκδίδει πράξεις νομοθετικού 
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περιεχομένου, αλλά παρέχει και στην ίδια την διοίκηση την δυνατότητα της έκδοσης 

κανονιστικών πράξεων. Υφίσταται έτσι ένας μεγάλος αριθμός ρυθμίσεων που 

παράλληλα όμως συνδέεται και με την ποιοτική τους δομή. Έτσι προκύπτει ένα σχήμα 

που ουσιαστικά το φαινόμενο της πολυνομίας τροφοδοτεί και συνυπάρχει με την 

κακονομία. Οι συχνά αλληλοαναιρούμενες διατάξεις, οι μεγάλες και σύνθετες 

ρυθμίσεις και η συχνά δύσκολη γλώσσα σε συνδυασμό, με τη περιπλεγμένη 

θεματολογία των διατάξεων δημιουργεί τις συνθήκες την κακονομίας. (Σωτηρόπουλος 

Δ., 2016: 5-8). Οι παράγοντες αυτοί υποβαθμίζουν την ποιότητα των νόμων και το 

επιθυμητό αποτέλεσμα τους. Ταυτόχρονα ωστόσο, λόγω ακριβώς της χαμηλής 

ποιότητας της νομοθεσίας εκκινεί διαδικασία για νέα ρύθμιση που θα επιλύει τα 

προηγούμενα προβλήματα. Προκύπτει έτσι ένας κύκλος που το ένα φαινόμενο 

ουσιαστικά συνδέεται με την ανάπτυξη του αλλού. Τελευταίος κρίκος, στην αλυσίδα 

των προβλημάτων που δημιουργούνται είναι το ζήτημα της διαχείρισης τους, από την 

δημόσια διοίκηση  που καλείται να υλοποιήσει την άσκηση της μεγάλης και σύνθετης 

νομοθετικής παραγωγής  με αποτελέσματα αφενός την δυσχέρεια επιτέλεσης των 

καθηκόντων της και αφετέρου την τόνωση της γραφειοκρατικής της δομής. Η 

κακονομία και η πολυνομία που συνδέονται αναπόφευκτα η μια με την άλλη ως 

πλευρές της κακής νομοθέτησης, εμποδίζουν την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής 

των ρυθμίσεων από την διοίκηση και την δικαιοσύνη και παράλληλα εκτρέφουν τον 

νομικισμό και τη διαφθορά.( Μακρυδημήτρης Α. 2011:163).  Για την εικόνα αυτή 

ωστόσο ευθύνεται και η ίδια η διαδικασία παραγωγής των ρυθμιστικών πράξεων που 

λόγω της περιορισμένης  λογοδοσίας των ιθυνόντων που υπάρχει, δημιουργεί μια 

ευρύτερη απονομιμοποίηση του ρυθμιστικού έργου που κυριαρχεί στην κοινωνική 

συνείδηση. (Μακρυδημήτρης Α. – Μιχαλόπουλος Ν., 2000 : 98-110). Επιπλέον ο 

ρυθμιστικός όγκος που προέκυψε τα προηγούμενα χρόνια έχει σημαντικές επιπτώσεις 

στην εύρυθμη λειτουργία του κράτους και συνδέεται με σημαντικές καθυστερήσεις 

στην άσκηση των καθηκόντων των υπηρεσιών αλλά τροφοδοτεί και την  ανάσχεση της 

οικονομικής ανάπτυξης  και της επιχειρηματικότητας. (Καρκατσούλης Π. 2011 :85). Η 

συνεπαγόμενη αύξηση της γραφειοκρατικής επιβάρυνσης λόγω της πολυνομίας- 

κακονομίας δεν επιτρέπει την ανάπτυξη της εγχώριας επιχειρηματικότητας ενώ 

παράλληλα υπονομεύει την αξιοπιστία της ίδιας της δημοκρατίας. Η προσπάθεια 

θεσμοθέτησης και υλοποίησης των αρχών της καλής νομοθέτησης συνιστούν τρόπο 

αντιμετώπισης του σύνθετου φαινομένου της κακής νομοθέτησης.  
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1.2 Καλή Διακυβέρνηση  

 

Η έννοια της καλής νομοθέτησης είναι συνυφασμένη ουσιαστικά με την ίδια την 

πορεία της νομοθέτησης ιστορικά. Από την υιοθέτηση των πρώτων νόμων προκύπτει η 

προσπάθεια για την βελτίωση της νομοθεσίας. Στην αρχαία ελληνική δημοκρατία, η 

διαδικασία αυτή συνδέθηκε  με την άμεση δημοκρατία και την θέσπιση νόμων,  μέσω 

ανοικτών δημοκρατικών διαδικασιών με συμμετοχή και πλήρη ενημέρωση όλων των 

πολιτών που ουσιαστικά αντικατέστησε τον παλαιότερο τρόπο της εκ των άνω 

νομοθεσίας. Επιπλέον το ρωμαϊκό δίκαιο που αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη της 

νομοθετικής ιστορίας στην μακρά πορεία του, ενείχε την διαρκή προσπάθεια για 

καλυτέρευση της νομοθεσίας ενώ και οι βυζαντινοί κώδικες διακρίνονται ως μια 

εξέλιξη της ανάγκης για βελτίωση της νομοθεσίας.  Συχνά μάλιστα ακόμη και τότε 

γίνονταν προσπάθεια κωδικοποίησης, βελτίωσης της νομοθεσίας και κατάργησης 

παλιότερων νομοθετημάτων ( Στεφοπούλου Ε., 2013). 

Στην σύγχρονη εποχή η έννοια της καλής νομοθέτησης συνδέεται με την 

υιοθέτηση δημόσιων πολιτικών που με ενάργεια επιχειρηματολογεί και υποστηρίζει την 

ασκούμενη πολιτική και δεν επιβάλλεται, διαθέτει τα μέσα άσκησης της, περιέχει την 

δυνατότητα για την διαρκή προσαρμογή, και μπορεί να αξιολογείται ώστε να 

μετρούνται οι συνέπειες της. Έτσι προκύπτει ότι ουσιαστικά η καλή νομοθέτηση 

συνδέεται με την έννοια της καλής διακυβέρνησης της οποίας προϋπόθεση αποτελεί. Η 

καλή διακυβέρνηση οφείλει να διακρίνεται από την διαρκή προσπάθεια για συμμετοχή 

των πολιτών να διαθέτει την ευρεία συναίνεση τους να διακρίνεται  επίσης από 

διαφάνεια και λογοδοσία των οργάνων της πολιτείας,  να διαθέτει  αποτελεσματικότητα 

και αποδοτικότητα των στόχων που θέτει και να προωθεί το κράτος δικαίου. 

(UNESCAP, 2009). Οι αρχές της καλής διακυβέρνησης συνίστανται στην :  

Ανοικτότητα. Τα κρατικά όργανα πρέπει να εργάζονται με τον πλέον  ανοικτό τρόπο, 

τα ζητήματα που τίθενται στο δημόσιο και να διαχειρίζονται με δημοσιότητα τα 

δεδομένα. Πρέπει να χρησιμοποιούν γλώσσα προσιτή και κατανοητή για το ευρύ κοινό. 

Συμμετοχή. Η ποιότητα, η συνάφεια και η αποτελεσματικότητα των πολιτικών 

εξαρτώνται από την εξασφάλιση ευρείας συμμετοχής σε όλον τον πολιτικό κύκλο  από 

τη σχεδίαση έως την υλοποίηση της.  

Λογοδοσία. Οι ρόλοι στις νομοθετικές και εκτελεστικές διαδικασίες πρέπει να είναι 

σαφέστεροι και ξεκάθαροι. Κάθε θεσμικό όργανο  πρέπει να εξηγήσει και να αναλάβει 

την ευθύνη για το τι κάνει .  
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Αποτελεσματικότητα. Οι πολιτικές πρέπει να είναι αποτελεσματικές αποδοτικές και 

έγκαιρες, παρέχοντας αυτό που απαιτείται με βάση σαφείς στόχους, αξιολόγηση των 

μελλοντικών επιπτώσεων και των εμπειριών  ώστε να καταστούν επιπλέον χρήσιμες για 

μελλοντικές δημόσιες πολιτικές. 

Συνάφεια. Οι πολιτικές πρέπει να είναι συνεκτικές και εύκολα κατανοητές. Η συνοχή 

απαιτεί πολιτική ηγεσία και ισχυρή ευθύνη εκ μέρους των θεσμικών οργάνων για τη 

διασφάλιση μιας συνεκτικής προσέγγισης εντός ενός πολύπλοκου και σύνθετου 

οργανωτικού συστήματος(Commission of the European Communities,2001).  

Ωστόσο η καλή διακυβέρνηση σε μια ευνομούμενη δημοκρατική πολιτεία δεν 

μπορεί, παρά αναπόσπαστα να συνδέεται με την διαμόρφωση του κανονιστικού 

πλαισίου. Η προσπάθεια μεταρρύθμισης της κοινωνίας και των δημοσίων δομών που 

ασφαλώς είναι ταυτόσημη με την παράλληλη ύπαρξη της καλής διακυβέρνησης 

συνδέεται και περνάει απαραίτητα από την προηγούμενη ύπαρξη ενός ικανού 

ρυθμιστικού συστήματος που θα μπορεί να δημιουργεί το πλαίσιο ανάπτυξης ανάλογων 

προσπαθειών.. Ως συνέπεια, η στροφή στην ποιότητα σε ποικίλους τομείς και όψεις της 

κοινωνικές ζωής συνιστά κυρίαρχη πρόκληση της διακυβέρνησης στην εποχή μας. 

(Μέργος Γ. & Μακρυδημήτρης Α.,2012 :243). Ολοένα και περισσότερο τα ζητήματα 

της διακυβέρνησης αποκτούν έναν περισσότερο κανονιστικό και ρυθμιστικό 

χαρακτήρα. Με τη λεγόμενη ρυθμιστική διακυβέρνηση να εμφανίζεται πλέον ως 

συνθήκη της αποτελεσματικότητας της δράσης της δημόσιας διοίκησης αλλά και της 

προστασίας των δικαιωμάτων των πολιτών από πλευρές της δημόσιας εξουσίας. 

(Μακρυδημήτρης Α, 2011 :166) Ρυθμιστική διακυβέρνηση είναι η διαδικασία 

συντονισμού των δράσεων καλής νομοθέτησης, στις οποίες περιλαμβάνονται ο 

ρυθμιστικός προγραμματισμός και η τήρηση των αρχών αυτής κατά τη σύνταξη, τη 

θέσπιση και την εφαρμογή των ρυθμίσεων, καθώς και η λήψη μέτρων πολιτικής για την 

προώθησή τους. (Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης, 2013). Η καλή νομοθέτηση 

συνεπώς είναι συμπληρωματική έννοια στης καλής διακυβέρνησης καθώς η μία 

προϋποθέτει και ενισχύει την ύπαρξη και την λειτουργία της άλλης αρχής.  Εξάλλου και 

ο  ίδιος ο νόμος 4048/2012 ορίζει την βελτίωση της ρυθμιστικής διακυβέρνησης ως 

τήρηση την τήρηση των αρχών και την εφαρμογή των μέσω της καλής νομοθέτησης. 

(4048/2012, αρ.1). 
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1.3 Έννοια της Καλής Νομοθέτησης-Ιστορία 

 

Η  προσπάθεια για διαρκή εκσυγχρονισμό και προσαρμογή των ρυθμιστικών 

πολιτικών του κράτους  στην σύγχρονή εποχή συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την  

ανάδυση των προβλημάτων της δεκαετίας του 1970 και των ραγδαίων αλλαγών που 

προέκυψαν στην συνέχεια. Όπως της διεθνοποίησης της οικονομίας, της ανάδειξης της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ως σημαντικού πόλου ισχύος, της ανάπτυξη της κοινωνίας της 

πληροφορίας και της τεχνολογικές επανάστασης που ακολούθησε και έφεραν στο 

προσκήνιο την αναγκαιότητα για υιοθέτηση πολιτικών που αφενός θα διασφαλίζουν τον 

δημοκρατικό χαρακτήρα της δημόσιας πολιτικής και αφετέρου θα ικανοποιούν την 

διαρκή ανάγκη για προσαρμογή στης νέες απαιτητικές συνθήκες που προέκυψαν. Η 

τάση που αναδύθηκε από αυτό το πλαίσιο ήταν του Κανονιστικού Αποπαρεμβατισμού 

που προέκυψε από τις παραδοχές ότι  : α. η εκνομικευση και η πολυνομία περιορίζουν 

σημαντικά τις δυνατότητες πληροφόρησης του πολίτη και των επιχειρήσεων ενώ το 

κόστος της μη πληροφόρησης όπως και της παραπληροφόρισης είναι ιδιαιτέρα 

σημαντικό β.  η ύπαρξη πολυνομίας οδηγεί στην αναζήτηση τρόπων παράκαμψης των 

κανονισμών και στην δημιουργία φαινομένων διαφθοράς. (Καρκατσούλης Π., 2004 

:135).   Η προσπάθεια Κανονιστικού Αποπαρεμβατισμού επηρέασε όλους τους τομείς 

της πολιτικής και επέφερε σημαντικές αλλαγές ωστόσο δεν έδινε πειστικές απαντήσεις 

στα ζητήματα της κοινωνικής πολιτικής που ουσιαστικά την άφηνε εκτός ρυθμίσεων 

και άρα αποδυνάμωνε την βασική αυτή κρατική λειτουργία.  

Η κανονιστική μεταρρύθμιση στην Ε.Ε. βασικά είχε την εντελώς αντίθετη 

κατεύθυνση αφού ουσιαστικά επρόκειτο για την υιοθέτηση ενός διευρυμένου 

συστήματος  ρυθμίσεων οικονομικού βασικά χαρακτήρα. Έτσι η οικονομική επίδραση 

των κανονιστικών ρυθμίσεων μπαίνει ως προτεραιότητα της ασκούμενης πολιτικής με 

παράλληλη προσπάθεια για μείωση της  διοικητικής παρέμβασης. Επρόκειτο για μια 

νέα προσέγγιση που χαρακτηρίστηκε ως Κανονιστική Μεταρρύθμιση και αποτελείται 

από δράσεις που στοχεύουν στην βελτίωση της ποιότητας των ρυθμίσεων και στην 

αύξηση της αποτελεσματικότητας των σχετικών μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων. 

Άξονάς της νέας πολιτικής ήταν και πάλι η επίτευξη οικονομικού χαρακτήρα 

αποτελεσμάτων που είχαν να κάνουν τόσο με την απελευθέρωση πτυχών της 

οικονομικής δραστηριότητας εντός της Ένωσης, όσο και με την τόνωση της 

ανταγωνιστικότητας και ευελιξίας του επιχειρηματικού χώρου. (Hix S. : 230-272) Στο 

πλαίσιο αυτό άλλωστε αναδύθηκαν και νέες μορφές άσκησης δημόσιας πολιτικής σε 
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κάθε ευρωπαϊκή χώρα, οι ανεξάρτητες ρυθμιστικές αρχές που στα πεδία των 

αρμοδιοτήτων τους ανέλαβαν σημαντικούς ρόλους που ανήκαν παραδοσιακά στην 

κρατική σφαίρα άσκησης εξουσίας.  

  Ωστόσο τα τελευταία  χρόνια έχουμε πλέον της ανάδυση μιας άλλης 

προσέγγισης που βασικά με ποιοτικά κριτήρια παρεμβαίνει στην υιοθέτηση του 

ρυθμιστικού πλαισίου τόσο στην φάση της διαδικαστικής θέσπισης του κανονιστικού 

πεδίου, όσο και στην ίδια την μορφή που αυτό θα λάβει. Μιλάμε ουσιαστικά για  μια 

ποιοτική εμβάθυνση, που με υιοθέτηση εργαλείων και αρχών παρεμβαίνει σε όλη την 

κανονιστική λειτουργία και συνδέεται με την καλή νομοθέτηση. Εισάγονται σε αυτήν 

δε, στοιχεία που την συνδέουν με την κοινωνική δικαιοσύνη, την διεύρυνση της 

δημοκρατικής συμμετοχής,  καθώς και με την υιοθέτηση του δικαιωματισμού. 

Η έννοια της καλής νομοθέτησης συνδέεται με της αυτήν της Κανονιστικής 

Μεταρρύθμισης που αναδύθηκε σημαντικά κατά την δεκαετία του 1990. Ως 

κανονιστική μεταρρύθμιση μπορούμε να ορίσουμε «την ρύθμιση που  αναφέρεται στο 

διαφορετικό σύνολο μέσων με τα οποία οι κυβερνήσεις καθορίζουν απαιτήσεις για τις 

επιχειρήσεις και τους πολίτες. Οι κανονισμοί περιλαμβάνουν νόμους, επίσημες και 

ανεπίσημες εντολές και κανόνες δεοντολογίας που εκδίδονται από όλα τα επίπεδα της 

κυβέρνησης  και κανόνες που εκδίδονται από μη κυβερνητικούς ή ρυθμιστικούς φορείς 

στους οποίους οι κυβερνήσεις έχουν αναθέσει κανονιστικές εξουσίες».( OECD, 1997) 

Είναι φανερό ότι ο ΟΟΣΑ απέδωσε ευθύς εξαρχής μια αρκετά οικονομικοκεντρική 

θέαση του όρου της κανονιστικής μεταρρύθμισης διέκρινε δε, τριών ειδών  ρυθμίσεις  

τις οικονομικές ρυθμίσεις, που συνδέονται ευθέως με την οικονομική σφαίρα και 

συνεπάγονται ρυθμιστικό πλαίσιο για την αγορά την ανταγωνιστικότητα και την 

τεχνολογία,  τις κοινωνικές ρυθμίσεις, που συνδέονται με την κοινωνική λειτουργία της 

δημόσιας σφαίρας και τις διοικητικές ρυθμίσεις, που συνδέονται βασικά με καθεαυτή 

την κρατική δομή και την λειτουργία της διοίκησης. Ο ΟΟΣΑ επεξεργάστηκε τις 

καλύτερες πρακτικές των χωρών που εφαρμόζουν προγράμματα κανονιστικής  

μεταρρύθμισης ή και τμήματα της  και στην συνέχεια συμπύκνωσε τι βασικές αρχές και 

συστάσεις σχετικά με τις κανονιστικές μεταρρυθμίσεις και ουσιαστικά διαμόρφωσε την 

βάση για την προώθηση της σχετικής πολιτικής. (Καρκατσούλης Π, 2004 :159). Ο 

ΟΟΣΑ άλλωστε υπήρξε ο οργανισμός που με έμφαση εισάγαγε στο πεδίο της διεθνούς 

πολιτικής του ζήτημα της κανονιστικής μεταρρύθμισης από το 1995 με την 

θεσμοθέτηση του σχετικού προγράμματος Regulatory Reform με το οποίο πρότεινε την 

υιοθέτηση καλών πρακτικών για τα κράτη μέλη του, και δημιούργησε ένα σύστημα 

μελέτης και παρακολούθησης της ρυθμιστικής  πολίτικης, αυτής με τακτικές εκθέσεις 
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που αφορούν κάθε κράτος αλλά και προτάσεις βελτίωσης και την θεσμοθέτηση 

εργαλειοθήκης. Ο σκοπός της πολιτικής αυτής είναι η δημιουργία διάχυσης των 

δράσεων που θα αγγίξουν κάθε τομέα δημόσιας πολιτικής (OECD, 1997). 

 

 

2.Η Ευρωπαϊκή Πολιτική για την καλή νομοθέτηση 

  

 

  Η Ε.Ε. σταδιακά και εξελικτικά,  θεμελίωσε ένα θεσμικό πλαίσιο στο οποίο  

οργανώθηκε η καλή νομοθέτηση. Σημαντικότερες  σχετικές πρωτοβουλίες μπορούμε να 

εντοπίσουμε ήδη από το 1986 και συγκεκριμένα το Σύστημα ΒΙΑ. Στην συνέχεια 

σημαντική πρωτοβουλία ήταν η υιοθέτηση πρωτοκόλλου στο οποίο αναφέρονταν οι  

αρχές καλής νομοθέτησης το όποιο συμπεριλήφθηκε στην  Συνθήκη του Amsterdam  

του 1995. Παράλληλα στην προώθηση της καλής νομοθέτησης συνέβαλαν τα 

προγράμματα  SLIM (Simpler Legislation for the Internal Market-1996),  το οποίο 

συνδέθηκε με την αξιολόγηση των νομοθετικών ρυθμίσεων  και πιθανών 

αναθεωρήσεων τους. Στόχος ήταν διευκόλυνση της δράσης βασικά των επιχειρηματιών 

μέσω της απλούστευσης της κοινοτικής νομοθεσίας και των διατυπώσεων της. Το 

επόμενο σημαντικό βήμα ήταν το  πρόγραμμα BEST (Business Environment 

Simplification Task Force-1997), το οποίο στόχο είχε την υποβολή προτάσεων για 

κανονιστικές πράξεις, τόσο σε εθνικό όσο  και σε ενωσιακό  επίπεδο. Πρόκειται για 

ομάδα με σκοπό της επίλυση προβλημάτων που συνδέονται με  την χρηματοδότηση 

των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω της υπόδειξης κατάλληλων μέτρων προς τα 

εθνικά και κοινοτικά όργανα την παρακολούθηση της εφαρμογής τους και την 

λειτουργία μηχανισμών εντοπισμού και διάδοσης των βέλτιστων πρακτικών.  

(Καρκατσούλης Π, 2004 :165). 

Ωστόσο πρέπει να επισημανθεί ότι η βασική πολιτική που επέτρεψε την  

ευρύτερη χρήση και απόδοση σημασίας στην διαδικασία της καλής νομοθέτησης σε 

διεθνές επίπεδο και ουσιαστικά τροφοδότησε και την σχετική δυναμική της ΕΕ ήταν 

ασφαλώς η Έκθεση του ΟΟΣΑ του 1997 (OECD,1997)  που κατέστησε το ζήτημα 

σημαντικό και διαμόρφωσε την βασική πολιτική της καλής χρήσης των κανονιστικών 

ρυθμίσεων. Οι συγκεκριμένες αρχές αποτέλεσαν την βάση στην οποία αρθρώθηκε στην 

συνέχεια το σύστημα ποιοτικής αναβάθμισης των νόμων και των ρυθμίσεων διεθνώς. 

1)Υιοθέτηση σε πολιτικό επίπεδο ευρέων προγραμμάτων ρυθμιστικής μεταρρύθμισης 

που καθιστούν σαφή τους στόχους και τα πλαίσια εφαρμογής. 
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2) Επανεξέταση των κανονισμών συστηματικά για να διασφαλίζετε ότι συνεχίζουν να 

ανταποκρίνονται στον προορισμό τους στόχους αποτελεσματικά. 

3) Διασφάλιση ότι οι κανονισμοί και οι ρυθμιστικές διαδικασίες είναι διαφανείς, χωρίς 

διακρίσεις και εφαρμόζονται αποτελεσματικά. 

4) Αναθεώρηση και ενίσχυση, όπου χρειάζεται, του πεδίου εφαρμογής, της 

αποτελεσματικότητας και της επιβολής του νόμου ως πολιτική ανταγωνισμού. 

5) Μεταρρύθμιση των οικονομικών κανονισμών σε όλους τους τομείς για την τόνωση 

του ανταγωνισμού . 

6) Εξάλειψη των περιττών κανονιστικών φραγμών στο εμπόριο και τις επενδύσεις μέσω 

της ενίσχυσης εφαρμογής διεθνών συμφωνιών. 

7) Προσδιορισμός των  σημαντικών  δεσμών με άλλους στόχους πολιτικής και 

ανάπτυξη δράσεων για την επίτευξη αυτών στόχων με τρόπο που να στηρίζει τη 

μεταρρύθμιση.(OECD, 1997) 

Σημαντικό βήμα την ίδια περίοδο ήταν η υιοθέτηση της  Συνθήκης  της 

Λισαβόνας κα συγκεκριμένα του πρώτου της στόχου1 που είχε να κάνει με την  

οικονομία και την κοινωνική της διάσταση . Απότοκός της συνθήκης ήταν η έκδοση της 

Λευκής Βίβλου για την Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση το 2001.(Commission of the 

European Communities, 2001). Ουσιαστικά η λευκή βίβλος  έθεσε  το ζήτημα των 

βασικών αρχών που όφειλε να διέπει η λειτουργία της καλής νομοθέτησης    αλλά και 

της καλής διακυβέρνησης. ενώ παράλληλα έθετε το ζήτημα του δημοκρατικού 

ελλείμματος στην ΕΕ μέσω της ενίσχυσης της συμμετοχής της διαφάνειας, της 

λογοδοσίας , της αποτελεσματικότητας και της συνοχής.  Ενώ το 2002 με την εισαγωγή 

του Προγράμματος Βελτίωσης της Νομοθεσίας εισήλθαν για πρώτη φορά στο 

προσκήνιο οι αξιολογήσεις αντίκτυπου και διαβουλεύσεις με τους ενδιαφερόμενους 

φορείς για όλες τις νομοθετικές πρωτοβουλίες της ΕΕ.  

 

 

 

2.1 Έκθεση Mandelkern 

 

Κομβικό σημείο στην πορεία της κανονιστικής μεταρρύθμισης  αποτέλεσε η 

Έκθεση Mandelkern για την Καλή Νομοθέτηση (Mandelkern, 2001). Στην έκθεση 

                                                
1 «καθώς και της επιτάχυνσης της διαδικασίας διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων προς όφελος της 

ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας και της ολοκλήρωσης της ενιαίας αγοράς ≫. 
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εκτός από τον καθορισμό των βασικών αρχών της  Καλής Νομοθέτησης υποβλήθηκαν 

συγκεκριμένες συστάσεις για αναπροσαρμογή του κανονιστικού πλαισίου και της 

θέσπισης του, ενώ αυτό συνδέθηκε τόσο με την οικονομική ανάπτυξη όσο και με την 

ανάγκη για ενοποίηση του τρόπου  άσκησης της σχετικής διαδικασίας εντός της 

ένωσης. Η έκθεση διατύπωσε τις βασικές αρχές της καλής νομοθέτησης θέτοντας το 

προσανατολισμό στον οποίο έπρεπε να κινηθούν τα κράτη μέλη της ένωσης αλλά και 

το ίδιο το κοινοτικό δίκαιο.  Πρόκειται για τις αρχές της : 

 Αναγκαιότητας, συμφώνα  µε την οποία, της τελικής επιλογής για την ρύθμιση 

οφείλει να γίνεται διεξοδική μελέτη όλων των εναλλακτικών επιλογών προκειμένου να 

επιλεγεί η απολύτως αναγκαία χρήσιμη και επωφελής. 

 Αναλογικότητας, μεταξύ στόχων  και των τελικών ρυθμίσεων, οφείλει να γίνεται 

πρώτα εκτενής μελέτη των προβλεπόμενων συνεπειών και να επιλέγονται  κατάλληλα 

αναλογικά μέτρα. 

 Επικουρικότητας, είναι αναγκαίο  η απόφαση για την ρύθμιση να προκύπτει αρχικά 

τουλάχιστον, σε τοπικό ή και σε εθνικό επίπεδο ώστε κατά το δυνατόν να είναι κοντά 

στις ανάγκες των πολιτών. Η μεταφορά της αρμοδιότητας σε εθνικό ή και σε ενωσιακό 

επίπεδο πρέπει να γίνεται όταν αυτό είναι απόλυτα αναγκαίο .  

Διαφάνειας, που συνδέεται με την επίτευξη της δημοκρατικής συμμετοχής και της 

κοινωνικής διαβούλευσης, καθώς και να λειτουργεί στην κατεύθυνσης της  μείωσης του 

δημοκρατικού ελλείμματος.  

Λογοδοσίας, των αρχών που εκδίδουν τις κανονιστικές ρυθμίσεις καθώς και των 

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

Προσβασιμότητας, στα ρυθμιστικά έγγραφα από τους πολίτες και συνεπαγόμενες 

πρακτικές που θα διευκολύνουν την εύκολη πρόσβαση και δημοσιοποίηση των 

εγγράφων.  

Απλότητας, των νομοθετικών κειμένων καθώς αυτά πρέπει να διακρίνονται από 

εύκολη δυνατότητα κατανόησης από μέρους των πολιτών.(Mandelkern, 2001 :9-11). 

 

 

 

2.2 Έξυπνη Νομοθέτηση 

 

Η νέα προσέγγιση και εξελικτική απόρροια της καλής νομοθέτησης είναι η 

Έξυπνη Νομοθέτηση (European Commission, 2010) που ουσιαστικά αποτελεί την 

συνέχιση της ίδιας πολιτικής από μέρους της ένωσης με εισδοχή όμως και νέων 
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δεδομένων που την ενισχύουν και την επεκτείνουν.(European Commission 2010). 

Επρόκειτο για μια πρωτοβουλία της Αγγλίας της Δανίας και της Ολλανδίας  αρχικά, 

που στοχεύει να περιλάβει στη διαδικασία της έξυπνης νομοθέτησης το σύνολο των 

διαδικασιών που σχετίζονται με την θέσπιση και εφαρμογή των δημόσιων πολιτικών. 

Στην έξυπνη νομοθέτηση ακριβώς λόγω της προσπάθειας να περιλάβει το  σύνολο των 

διαδικασιών περιλαμβάνονται όλα τα όργανα της Ένωσης. Στόχος της Έξυπνης 

Νομοθέτησης είναι η αναβάθμιση της υφιστάμενης νομοθετικής παραγωγής με βασικά 

εργαλεία την απλότητα της νομοθεσίας και την μείωση του διοικητικού κόστους, καθώς 

στην κατεύθυνση της διερεύνησης όλων των δυνατών επιλογών προκειμένου να 

εντοπιστεί η καταλληλότερη νομοθετική πρωτοβουλία. Επιπλέον στόχος, η δυνατότητα 

της ανοικτότητας  σε  όλους τους πολίτες. Παράλληλα το 2007 σχηματίστηκε από την 

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

Administrative Burdens) της οποία αρμοδιότητα υπήρξε παροχή συμβουλευτικής στα 

μέλη της ένωσης ώστε να περιοριστεί το διοικητικό κόστος των ρυθμίσεων τόσο κατά 

την διαδικασία της εναρμόνισης του κοινοτικού δικαίου, όσο και την εφαρμογή των 

εθνικών ρυθμίσεων.  Με τη βοήθεια της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου, η Επιτροπή 

κατόρθωσε να επιτύχει το στόχο της μείωσης των γραφειοκρατικών επιβαρύνσεων για 

τις επιχειρήσεις κατά 25% σε 13 βασικούς τομείς ενώ μέχρι σήμερα έχουν επιτευχθεί 

ετήσιες αποταμιεύσεις ύψους 33,4 δισ. Ευρώ υπερκεράζοντας τον στόχο( OECD, 

2014). 

 

 

2.3 Διοργανική Συμφωνία για τη Βελτίωση του Νομοθετικού Έργου 

 

Η διοργανική Συμφωνία του Απριλίου του 2016 συνιστούσε μια συμφωνία με 

δεσμευτικό χαρακτήρα μεταξύ του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής και του Συμβουλίου και εμπεριέχει πρακτικές που θα ωφελήσουν την 

πρόοδο της νομοθετικής διαδικασίας εντός της ένωσης. Με άξονα βασικές δράσεις που 

περιγράφονται στην συμφωνία και οι οποίες είναι : η στενή συνεργασία των τριών 

θεσμών στην νομοθετική διαδικασία της ένωσης, την ενίσχυση του κοινού 

προγραμματισμού του νομοθετικού έργου, την εισαγωγή εργαλείων βελτίωσης της 

νομοθετικής διαδικασίας. Με αυτές τις δεσμεύσεις προωθείται η στενότερη συνεργασία 

και ενίσχυση της δράσης και χρήσης των εργαλείων της καλής νομοθέτησης εντός των 

ευρωπαϊκών θεσμών. (Εφημερίδα ΕΕ. 12/5/2016).Επίσης σημαντική πρωτοβουλία ήταν 

και η έκδοση των Κατευθυντήριων Γραμμών του 2017 που προσεγγίζουν την 
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πολιτικής των κανονιστικών ρυθμίσεων, θέτοντας προτάσεις για την διαδικασία 

βελτίωσης της νομοθετικής διαδικασίας και συγκεκριμένα για τον σχεδιασμό, την 

εκτίμηση κόστους και την απλοποίηση, την αξιολόγηση των επιπτώσεων και την 

διαβούλευση ως σημαντικά εργαλεία αναβάθμισης του νομοθετικού έργου. 

Συμπληρωματικά των κατευθυντήριων γραμμών  εκδόθηκε μια αναλυτική 

εργαλειοθήκη όπου παρουσιάζονται διεξοδικά τα μέσα επίτευξης των κατευθυντηρίων 

γραμμών με οδηγίες  προς τους ειδικούς των νομοθετικών διαδικασιών στην υλοποίηση 

του έργου της αναβάθμισης της νομοθεσίας  (European Commission, 2015). 

 

 

2.4 Η Πλατφόρμα REFIT 

Η πλατφόρμα REFIT συνιστά πρόγραμμα της Ένωσης για την βελτίωση και 

αναβάθμιση της νομοθεσίας με την χρήση της σχετικής πλατφόρμας, συμβάλει στην 

προσπάθεια απλοποίησης της νομοθετικής διαδικασίας και στην ποιοτική καλυτέρευση 

της ήδη υπάρχουσας όντας προσανατολισμένο στην κατεύθυνση της επίτευξης των 

βασικών στόχων της πολιτική. Εξασφαλίζει ότι η νομοθεσία της ΕΕ βοηθά στην 

προαγωγή και την ποιοτική αναβάθμιση της ζωής για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και 

την κοινωνία, με παράλληλη συρρίκνωση του διοικητικού και γραφειοκρατικού 

κόστους. Ταυτόχρονα προσπαθεί να καταστήσει τη νομοθεσία της ΕΕ απλούστερη και 

πιο κατανοητή. Πρέπει να επισημανθεί ότι  εστιάζει στην ενίσχυση των μικρών  

επιχειρήσεων, που είναι οι πλέον ευάλωτες από τις πιθανές μεταβολές των κανόνων της 

ΕΕ και αποτελούν άλλωστε την μεγάλη πλειοψηφία των επιχειρήσεων της Ένωσης. Με 

την πλατφόρμα που διαθέτει επιτρέπει τη συμμετοχή των εθνικών αρχών, των πολιτών 

και όλων των ενδιαφερομένων στη διαδικασία βελτίωσης της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. 

Όλοι μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις για τη μείωση του κανονιστικού και 

διοικητικού φόρτου του δικαίου της ΕΕ, οι οποίες αναλύονται στη συνέχεια από την 

πλατφόρμα REFIT και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.. Το πρόγραμμα REFIT κινείται στην 

κατεύθυνση της ενίσχυσης και της βελτίωσης της νομοθετικής διαδικασίας, μέσω 

συγκεκριμένων προτάσεων για την υφιστάμενη νομοθεσία που συνοψίζονται σε 

συγκεκριμένες δράσεις : 

 Κωδικοποίηση, όλες οι νομοθετικές τροποποιήσεις που έχουν γίνει κατά καιρούς 

ενσωματώνονται σε μία ενιαία νέα πράξη, ώστε να περιοριστεί ο όγκος τους και να 

απλουστευθούν. 
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 Αναδιατύπωση, πρόκειται για κάτι παρόμοιο με την κωδικοποίηση, αλλά στην 

περίπτωση αυτή ο νόμος τροποποιείται παράλληλα με την ενσωμάτωση των 

προηγούμενων τροπολογιών σε ένα ενοποιημένο κείμενο. 

 Κατάργηση, περιττοί και άχρηστοι νόμοι αποσύρονται. 

 Ρήτρες επανεξέτασης/λήξης, οι νόμοι επανεξετάζονται ή αποσύρονται αυτόματα 

μετά από μια ορισμένη χρονική περίοδο. 

 Αναθεώρηση, οι νόμοι τροποποιούνται ώστε να παραμένουν επίκαιροι. 

 Οδηγίες, αντικαθίστανται με κανονισμούς, ούτως ώστε όλοι οι πολίτες της ΕΕ να 

υπόκεινται στους ίδιους κανόνες και οι εθνικές κυβερνήσεις να μην μπορούν να 

προσθέτουν επιπλέον απαιτήσεις. 

 Νομοσχέδια αποσύρονται, εάν καταστούν άνευ αντικειμένου λόγω των 

επιστημονικών ή τεχνικών εξελίξεων ή δεν συνάδουν πλέον με τις νέες πολιτικές. 

 Νομικά δεσμευτική νομοθεσία, αντικαθίσταται από λιγότερο επαχθείς 

εναλλακτικές λύσεις, όπως εθελοντικές συμφωνίες ( REFIT).  

Το πρόγραμμα REFIT συνιστά ένα πρωτότυπο αλλά άκρως εποικοδομητικό τρόπο 

βελτίωσης της νομοθεσίας όπου με άμεσο και απλό τρόπο προωθείται η επιλογή μελέτη 

και αναβάθμιση της νομοθεσίας ενώ παράλληλα ενισχύεται η συμμετοχή των πολιτών 

στην όλη διαδικασία. Έχει την δυνατότητα να διατυπώνει γνωμοδοτήσεις και να 

εκφράζει συστάσεις μεταφέροντας ουσιαστικά την γνώμη των μικρών επιχειρήσεων και 

των πολιτών για το νομοθετικό έργο. 

2.5 Επιτροπή Ρυθμιστικού Ελέγχου 

Η Επιτροπή Ρυθμιστικού Ελέγχου είναι μια ανεξάρτητη αρχή της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, η οποία κυρίως συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ασκεί τον 

κεντρικό έλεγχο της ποιότητας και στηρίζει τις εργασίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

όσον αφορά την εκτίμηση επιπτώσεων και την αξιολόγηση. Εξετάζει και εκδίδει 

γνώμες και συστάσεις για όλα τα σχέδια εκτιμήσεων επιπτώσεων της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, καθώς και για σημαντικές αξιολογήσεις και ελέγχους καταλληλότητας της 

υφιστάμενης  νομοθεσίας. Το κυρίως έργο της έχει να κάνει με την διατύπωση 

εκτιμήσεων των  επιπτώσεων, που συντάσσονται κατά την προετοιμασία νέων 

πρωτοβουλιών. Αλλά και την έκδοση αξιολογήσεων μιας μεμονωμένης νομοθετικής 

πράξης ή πολιτικής, και ελέγχους καταλληλότητας πολλαπλών νομοθετικών πράξεων 

και πολιτικών (Επιτροπή Ρυθμιστικού Ελέγχου). 

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/evaluating-and-improving-existing-laws/evaluating-laws_el
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3.Διεθνείς Πρακτικές Εφαρμογές Καλής Νομοθέτησης 

 

3.1Αυστραλία 

Η Αυστραλία, αποτελεί μια από  πρώτες  αγγλοσαξονικές χώρες που διεθνώς  

υιοθέτησαν τα εργαλεία της ρυθμιστικής μεταρρύθμισης   (OECD, 2010E:9).  Ανάμεσα 

στις χώρες του  ΟΟΣΑ, η Αυστραλία συγκαταλέγεται μεταξύ των πρώτων, που 

υιοθέτησαν τη μεθοδολογία της Ανάλυσης των Κανονιστικών Επιπτώσεων, ήδη από το 

1985 (OECD, 2010E: 9). Πρώτη της σχετική προσπάθεια ήταν η υιοθέτησης 

προγράμματος οικονομικής μεταρρύθμισης της δεκαετίας του 1980, που συνίστατο 

στην κατάργηση και μείωση των εμποδίων στο εμπόριο, καθώς και την υποτίμηση του 

νομίσματος (OECD, 2010E:10-11).  Το πρόγραμμα της Εθνικής Πολιτικής 

Ανταγωνισμού (National Competition Policy- NCP) που εκπονήθηκε το 1992, 

ξεχωρίζει ως μία από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες κανονιστικής μεταρρύθμισης 

στην ιστορία της Αυστραλίας. Το πρόγραμμα παρείχε σημαντικά οικονομικά οφέλη 

στην Αυστραλία και θεωρήθηκε ευρέως ως πρότυπο. (OECD, 2010E:11). Επιπρόσθετα, 

το υπόδειγμα της Αυστραλιανής Επιτροπής Παραγωγικότητας που ιδρύθηκε το 1998   

αποτελεί μια μοναδική περίπτωση ανεξάρτητου, ερευνητικού σώματος, το οποίο 

διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην έρευνα για τη μεταρρύθμιση της νομοθετικής 

διαδικασίας (OECD, 2018E:166). Έως και πρόσφατα είχε την αρμοδιότητα της 

εκτίμησης της Ανάλυσης των Κανονιστικών Επιπτώσεων για τα υπό πρόταση 

νομοσχέδια, ωστόσο απώλεσε τη συγκεκριμένη λειτουργία, όταν το Γραφείο Καλών 

Πρακτικών Νομοθέτησης (Office of Best Practice Regulation OBPR) (OECD, 

2010E:15). Ωστόσο το 2007, δημιουργήθηκε από τη νέα κυβέρνηση, το χαρτοφυλάκιο 

του Υπουργού Οικονομικών και Απορρύθμισης, πράγμα που αποτελεί ορόσημο για 

την πορεία της καλής νομοθέτησης διεθνώς. (OECD, 2010 E:19).  

Οι βασικές πολιτικές για την καλή διακυβέρνηση είναι : 

 Η  εκπόνηση ΑΚΕ: Κάθε πρόταση πολιτικής που αποσκοπεί στην εισαγωγή ή 

την κατάργηση ρύθμισης πρέπει να συνοδεύεται από  Ανάλυση  των 

Κανονιστικών Επιπτώσεων. (Australian Government, 2018). 

 Ο Δείκτης Νομοθετικής Επιβάρυνσης (Regulatory Burden Measure 

RBM)χρησιμοποιείται από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής για τον 

υπολογισμό του διοικητικού κόστους. (Australian Government, 2018). 
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 Οι τυποποιημένες ηλεκτρονικές φόρμες υπηρεσιών. Στο πλαίσιο του 

προγράμματος τυποποιημένων ηλεκτρονικών εντύπων κάθε φορέας όφειλε να 

επιλέξει κατόπιν διαβούλευσης και βάσει πολυπλοκότητας και κριτηρίων 

ζήτησης, 10 έως 15 υπηρεσίες και να τις ψηφιοποιήσει. Της ψηφιοποίησης 

προηγείται η απλούστευση και μοντελοποίηση των υπηρεσιών και ιδιαίτερα των 

δεδομένων προς συμμόρφωση, σύμφωνα με την απλούστευση των οποίων 

καθορίζονται οι δείκτες παρακολούθησης της ποιότητας της παρεχόμενης 

υπηρεσίας. (Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, 2012, :31-33) 

 

 

3.2Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 

 

Από το 1983 με τον Εκτελεστικό Διάταγμα 12866,  έχει εκκινήσει η υιοθέτηση 

πολιτικών για την ρυθμιστική μεταρρύθμιση. (USAID, 2017: 28).  Η Ανάλυση 

Κανονιστικών Επιπτώσεων χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά ως πολιτικό εργαλείο  

της κυβέρνησης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κάθε κυβέρνηση επιχείρησε επίσης, να 

αυξήσει τη λογοδοσία των εμπλεκόμενων στην νομοπαραγωγική διαδικασία φορέων, 

ζητώντας από το Γραφείο Διαχείρισης και Προϋπολογισμού του Προέδρου (Office of 

Management and Budget- OMB) να αξιολογήσει τους σημαντικότερους νόμους. Ο 

Πρόεδρος Obama ενίσχυσε περαιτέρω την δυνατότητα δράσης του ΟΜΒ.  (OECD, 

1999: 11). Έτσι, εξέδωσε το Εκτελεστικό Διάταγμα  13563 του 2011 Εγκύκλιος 

Προέδρου των ΗΠΑ για την εφαρμογή του προγράμματος μείωσης της γραφειοκρατίας 

στις δημόσιες υπηρεσίες.. Κάθε ρυθμιστική πράξη πρέπει να περιλαμβάνει τα 

αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης και να εμπεριέχει τις τυποποιημένες φόρμες 

ψηφιακής παροχής υπηρεσιών, προκειμένου να εγκριθεί (Υπουργείο Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης, 2012, :31-33). Η παραδοσιακή αρμοδιότητα του OMB σε όλο το 

εύρος της κυβέρνησης, καθώς και ο έλεγχος του σε όλες τις  δημόσιες υπηρεσίες  το 

έχει καταστήσει αποτελεσματικό στην προώθηση ευρέων μεταρρυθμίσεων.  

Επιπρόσθετα, στις ΗΠΑ γίνεται χρήση και των δυνατοτήτων του διαδικτύου 

προκειμένου να επικοινωνήσουν πληροφορίες για την νομοθέτηση, 

συμπεριλαμβανομένης της δημοσίευσης των προτεινόμενων νόμων στο Διαδίκτυο. Το 

Ομοσπονδιακό Μητρώο (Federal Register), καθώς και ο Κώδικας Ομοσπονδιακών 

Νόμων (Code of Federal Regulations) είναι εργαλεία κωδικοποίησης της νομοθεσίας.  

Παράλληλα, ο ιστότοπος μιας στάσης,το http://www.business.gov, παρέχει πρακτική 

βοήθεια σε αμερικανικές και ξένες επιχειρήσεις μέσω μιας σύνθετης μηχανής 

http://www.business.gov/
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αναζήτησης για τον εντοπισμό χρήσιμων πληροφοριών. Εν τω μεταξύ, από το 2003 η 

διαδικτυακή πύλη Regulations.gov διευκολύνει τη συμμετοχή του κοινού στην 

ομοσπονδιακή κανονιστική διαδικασία βελτιώνοντας την ικανότητα του κοινού να 

εντοπίζει, να παρακολουθεί και να σχολιάζει τις ομοσπονδιακές νομοθετικές ενέργειες 

(Johnson, 2009: 5).  

 

3.3Ηνωμένο Βασίλειο 

 

 Στην Μεγάλη Βρετανία η  εισαγωγή της καλής νομοθέτησης ιδίως υπό την 

οπτική της μελέτης των οικονομικών επιπτώσεων των οικονομικών ρυθμίσεων 

εκκίνησε από την δεκαετία του 1980 ως αποτέλεσμα κυρίως της λογικής του 

ρυθμιστικού αποπαρεμβατισμού. Στην βρετανική διοικητική δομή, όργανο υπεύθυνο 

για την προώθηση της καλής νομοθέτησης είναι το Γραφείο Καλής Νομοθέτησης 

(BRE) που τελεί υπό το Υπουργικό Συμβούλιο της χώρα  στο πλαίσιο του Υπουργείου 

Επιχειρήσεων Ενέργειας και Ενεργειακής Στρατηγικής. (Department, 2018)  Έχει 

χαρακτήρα συντονιστικό της νομοθετικής λειτουργίας και βοηθά στην χρησιμοποίηση 

των κατάλληλων μέσων για την προώθηση της σχετικής πολιτικής. (Ναλπαντίδου  & 

Χατζής, 2009).  Οι τομείς στους οποίους η Βρετανία  είναι πρωτοπόρα είναι η εκ των 

προτέρων αξιολόγηση των επιπτώσεων, η πολιτική για την επιβολή της νομοθεσίας,  

αλλά και η προσπάθεια εμπλοκής  των τοπικών αρχών στην νομοθετική διαδικασία. 

Από το  2009  λαμβάνουν δημιουργήθηκε νέα κυβερνητική επιτροπή για τη βελτίωση 

της νομοθεσίας, με αρμοδιότητα τον έλεγχο νέων ρυθμίσεις που θα επηρεάσουν τις 

επιχειρήσεις. Στην προσπάθεια αυτή δημιουργήθηκε η  Επιτροπή Κανονιστικής 

Πολιτικής, που ουσιαστικά είναι ανεξάρτητη αρχή και  ο ρόλος της οποίας είναι να 

συμβουλεύει την κυβέρνηση σχετικά με το κόστος και τα οφέλη των κανονισμών και 

να  αξιολογεί με ακρίβεια το κόστος και τα οφέλη της ρύθμισης. (OECD, 2010). Πολύ 

σημαντική δυναμική διαθέτει το  πρόγραμμα απλούστευσης για τη μείωση του 

διοικητικού φόρτου για τις επιχειρήσεις  με το οποίο έχουν εξοικονομηθεί σημαντικά 

ποσά. Επιπλέον η δημιουργία του Τοπικού Γραφείου Καλής Νομοθέτησης (Local  

Better Regulation Office LBRO) προωθεί την συνέργια των τοπικών αρχών και 

κοινωνικών ομάδων ενδιαφερομένων στην νομοθετική διαδικασία. (Department, 2012)  

Παράλληλα  παρέχεται Ειδική   Εκπαίδευση σχετικά με την  εφαρμογή εργαλείων και 

διαδικασιών για τη βελτίωση της νομοθεσίας ως μέρος των  γενικών προγραμμάτων 

κατάρτισης για τους δημόσιους υπαλλήλους που αντιμετωπίζουν θέματα όπως οι 

επιπτώσεις των ρυθμίσεων η αξιολόγηση  τους αλλά και η δημόσια διαβούλευση. 
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Επιπλέον λειτουργεί η Εθνική Υπηρεσία Ελέγχου που αποτελεί ένα ανεξάρτητο 

όργανο για τη βελτίωση της νομοθεσίας καθώς παρέχει μια, επαγγελματική, 

συγκεκριμένη και ανεξάρτητη άποψη για την ποιότητα της κανονιστικής διαχείρισης. 

Tο έργο του Συμβουλίου για τον Κίνδυνο και τη Ρύθμιση (RRAC) είναι επίσης πολύ 

σημαντικό, καθώς μεριμνά για την εκτίμηση αντίκτυπου  και την εξέταση 

εναλλακτικών επιλογών. (OECD, 2010Α)  Σημαντικό βήμα στη μείωση των 

διοικητικού κόστους για τις επιχείρησης ήταν ο νόμος που εισήχθηκε το 2006 σύμφωνα 

με τον οποίο οι μικρές επιχειρήσεις απαλλάσσονται από κρατικές επιβαρύνσεις ενώ 

παράλληλα δεν χρειάζεται να δημοσιεύουν τους προϋπολογισμούς εάν έχουν λιγότερο 

από 50 εργαζομένους και ετήσιο κύκλο εργασιών λιγότερο από 6,5 εκατομμύρια λίρες. 

Καινοτόμες και σημαντικές προσπάθειες στο Ηνωμένο Βασίλειο ήταν η πολιτική One 

In One Out που ουσιαστικά σημαίνει ότι καμία νέα νομοθετική ρύθμιση που εισάγεται 

στο δίκαιο της χώρας  και συνεπάγεται επιπλέον διοικητικό κόστος δεν θα γίνεται δίχως 

να έχει καταργηθεί μία άλλη που ήδη υφίσταται και διαθέτει ανάλογο διοικητικό 

κόστος το οποίο πλέον θα καταργηθεί, προκειμένου να περιοριστεί η πολυνομία αφενός 

αλλά και να περιοριστούν τα διοικητικά κόστη αφετέρου. Η διαδικασία προϋποθέτει 

ακριβή υπολογισμό του κόστους από ανεξάρτητη αρχή που επιλαμβάνεται, ενώ πλέον 

πρέπει η καταργηθείσα διάταξη να είναι διπλάσιας αξίας από νεοεισερχόμενη.  

(Department, 2012). 

 

 

3.4 Ολλανδία 

 

Η κανονιστική μεταρρύθμιση στην Ολλανδία συγκέντρωσε δυναμική μέσα στην 

τη δεκαετία του '90 και προέκυψαν ειδικά προγράμματα για την καλή νομοθέτηση που 

επέτρεψαν στην χώρα να καταστεί πρωτοπόρος στην συγκεκριμένη πολιτική. Το 

πρόγραμμα MDW (Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit) 

δημιουργήθηκε το 1994 για τη βελτίωση του ρυθμιστικού  περιβάλλοντος των  αγορών. 

(OECD, 2010D) Μέρος του προγράμματος MDW ήταν ο εξορθολογισμός  των  

κανονισμών ούτως ώστε  επιστρέψουν  τη μείωση του διοικητικού κόστους για τις 

επιχειρήσεις. Παράλληλα ο αριθμός των δήμων μειώθηκε σταθερά με την πάροδο του 

χρόνου, ως μέρος της  πολιτικής της κεντρικής κυβέρνησης για τη βελτίωση της 

διοικητικής ποιότητας και της αποτελεσματικότητας μέσω συγχωνεύσεων. Η Ολλανδία 

ήταν πρωτοπόρα στην Ευρώπη στην ανάπτυξη πολιτικών για τη βελτίωση της 

νομοθεσίας. Θεσμικά, η ίδρυση της Ομάδας Κανονιστικών Μεταρρυθμίσεων μιας 
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υπηρεσίας που βρίσκεται στην καρδιά της κυβέρνησης και έχει το καθεστώς της  

ανεξάρτητης αρχής υπήρξαν σημαντικά ορόσημα για την προώθηση της  βελτίωσης της 

νομοθεσίας. Η Ολλανδία υιοθέτησε  την Μεθοδολογία Τυπικού Κόστους (SCM) για 

τη μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων με σημαντικά οφέλη τα οποία έφτασαν το 

25% του  συνολικού διοικητικού κόστους για τις επιχειρήσεις ενώ προωθείται και 

αντίστοιχο πρόγραμμα για τους πολίτες.  

Η συγχώνευση των  μονάδων των δύο βασικών  σχετικών Υπουργείων  

(Υπουργείο Οικονομικών και Υπουργείο Οικονομικών Υποθέσεων ) οδήγησε στην 

δημιουργία του  RRG το οποίο βοήθησε τόσο την ρυθμιστική μεταρρύθμιση και την 

ενίσχυση των επιχειρήσεων αλλά ταυτόχρονα συνέβαλε και στην επιρροή δημιουργίας  

ανάλογων δράσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο ανεξάρτητος παρατηρητής ACTAL 

(The Dutch, 2008 :3-14) είναι ένα άλλο σημαντικό θεσμικό όργανο της ρυθμιστικής 

πολίτικης. Από την ίδρυσή του το 2000,  διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην παροχή 

κινήτρων αλλά  και  στην δημιουργία νέων δομών για την νομοθετική μεταρρύθμιση. 

(και έδωσε έμπνευση για άλλες χώρες να δημιουργήσουν παρόμοιες δομές, και πιο 

πρόσφατα στη Σουηδία).  Δημιουργήθηκε επίσης ένα αποτελεσματικό θεσμικό πλαίσιο 

για τη διάδοση της βελτίωσης της νομοθεσίας με τα τοπικά κυβερνητικά επίπεδα. Οι 

δήμοι έχουν στενή επαφή με τις επιχειρήσεις καθώς συμμετέχουν τόσο στην διαδικασία 

αδειοδότησης τους όσο και στην ίδια την εφαρμογή των δημόσιων πολιτικών που τις 

αφορούν. (OECD 2010D). Σημαντική επιπλέον καινοτομία αποτελεί το  σύστημα 

συμμετοχικής αξιολόγησης των γραφειοκρατικών επιπτώσεων των δημοσίων 

υπηρεσιών. Με τη συμμετοχή ΜΚΟ, πανεπιστημίων, δημοσίων φορέων και 

οργανισμών εκπροσώπησης των δημοσίων υπαλλήλων και των επιχειρήσεων. Οι 

αξιολογήσεις και οι έρευνες λαμβάνουν χώρα σε ηλεκτρονικό επίπεδο, μέσω του 

διαδικτυακού κόμβου του διαβουλευτικού φορέα. Οι συμμετοχικές αξιολογήσεις και οι 

έρευνες γνώμης επικεντρώνονται στην αξιολόγηση της ποιότητας της νομοθεσίας, στην 

ανάλυση των διαδικασιών και της αποδοτικότητας των παρεχόμενων  υπηρεσιών, την 

αξιολόγηση της λειτουργίας των εμπλεκόμενων φορέων και στην επισήμανση και 

διάχυση καλών πρακτικών μείωσης των διοικητικών βαρών στην ολλανδική δημόσια 

διοίκηση. (Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, 2012, :31-33) 
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3.5 Φινλανδία 

Σημαντικά εργαλεία και διαδικασίες που υποστηρίζουν την καλή κανονιστική 

πρακτική έχουν πλέον τεθεί σε ισχύ και στην Φιλανδία. Σημαντικός φορέας των 

δράσεων για καλή νομοθέτηση είναι το Γραφείου του Πρωθυπουργού (PMO) που 

ανέλαβε και επιβλέπει την σχετική πολιτική. Παράλληλα λειτουργεί το Κυβερνητικό 

Δίκτυο Προοπτικής Διερεύνησης, το οποίο είναι ένα  διυπουργικό δίκτυο, το οποίο 

έχει ως στόχο να χαράσσει μια μακροπρόθεσμη πολιτική , προωθώντας μια πιο 

οριζόντια προσέγγιση της νομοθετική παραγωγής που ξεπερνά τον εκλογικό κύκλο.  Η 

Επιτροπή για το Μέλλον του Κοινοβουλίου ασκεί επίσης παρόμοια καθήκοντα στο 

κοινοβουλευτικό πλαίσιο λειτουργίας. Σημαντικές πρωτοβουλίες επικεντρωμένες στις 

ανάγκες των πολιτών και των τοπικών επιχειρήσεων  είναι το πρόγραμμα PARAS για 

τον εξορθολογισμό των δήμων. Ενώ λειτουργεί και πρόγραμμα για την διαφάνεια και 

κατανόηση της νομοθεσίας από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις μέσω της 

απλοποίησης της γλώσσας των ρυθμίσεων,  το πρόγραμμα  Απλοποίησης της 

Γλώσσας των Ρυθμίσεων μέσω  κατάρτισης αλλά και την δημιουργία ιστοτόπου για 

την σύνταξη ρυθμίσεων σε απλή κατανοητή γλώσσα. Οι ολοκληρωμένες νέες 

κατευθυντήριες γραμμές της κυβέρνησης για την εκ των προτέρων εκτίμηση των 

επιπτώσεων συνδέονται με παράλληλη προσπάθεια εκπαίδευσης προς την σχετική 

δράση. Ενώ σημαντικό ρόλο στην ενημέρωση και την συμμέτοχη των πολιτών παίζει 

και το  διαδίκτυο. (OECD 2010 B)  

 

3.6 Σουηδία  

 

  Η Σουηδία αφού πέρασε μια περίοδο που απέδωσε έμφαση στην απορρύθμιση 

του κανονιστικού πλαισίου στην συνέχεια επιδόθηκε στην διαδικασία απλούστευσης 

και βελτίωσης των κανονιστικών ρυθμίσεων και  μείωσης του διοικητικού κόστους 

όπως αξιολόγησης των επιπτώσεων.  Σημαντικά εργαλεία και διαδικασίες αλλά και  

θεσμικές δομές για τη βελτίωση της νομοθεσίας έχουν πλέον τεθεί σε ισχύ. Οι 

διαδικασίες για την εκ των προτέρων αξιολόγηση των επιπτώσεων ενισχύθηκαν 

περαιτέρω, ενώ  άλλες οργανώθηκαν με σαφήνεια όπως η  βασική μέτρηση των 

διοικητικών δαπανών για τις επιχειρήσεις, καθώς και οι ενισχυμένες διαδικασίες 

διαβούλευσης με την  επιχειρηματική κοινότητα που τέθηκαν υπό  ανανεωμένο θεσμικό 

πλαίσιο. Συστάθηκε Συμβουλίου για τη Βελτίωση της Νομοθεσίας  το οποίο 

αποτελεί ανεξάρτητο όργανο  με στόχο την βελτίωση του νομοθετικού έργου και την 
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μελέτη των επιπτώσεων που έρχεται σε επαφή με τα ενδιαφερόμενα μέρη και 

διατυπώνει συστάσεις. Επιπλέον δε, η  Εθνική Υπηρεσία Ελέγχου (Riksrevisionen) 

είναι μια σημαντική υπηρεσία ελέγχου της  κανονιστικής διαδικασίας. (Swedish 

National Audit Office 2012 :1-10) 

 

3.7 Γάλλια 

 

Έχει αναπτυχθεί αξιόλογη προσπάθεια στην Γαλλία για την βελτίωση της 

ρυθμιστικής λειτουργίας του κράτους. Βασικές συνιστώσες είναι η διαδικασία 

κατάρτισης κανονισμών με την ενίσχυση της εκ των προτέρων αξιολόγησης των 

επιπτώσεων τους, αλλά και την διεύρυνση των δράσεων με σκοπό την δημόσια 

διαβούλευση του νομοθετικού έργου. Έχει υπάρξει πραγματική πρόοδος στο ζήτημα 

της βελτίωσης της νομοθέτησης, βασισμένη σε δομές που εδράζονται σταθερά στην 

υπάρχουσα γαλλική θεσμική οργάνωση. Η κανονιστική διακυβέρνηση στη Γαλλία 

εξαρτάται από πολλούς βασικούς παράγοντες, και κυρίως από το Συμβούλιο της 

Επικρατείας, τις υπηρεσίες του πρωθυπουργού και τη Γενική Διεύθυνση 

Εκσυγχρονισμού του Κράτους (DGME) του Υπουργείου Προϋπολογισμού. Έχει 

αποφασιστεί η ανάπτυξη  δικτύου από εξειδικευμένες μονάδες σχετικά με την 

νομοθεσία και την ποιότητα του παραγόμενου δικαίου που συντονίζονται από την  

Γενική Γραμματεία (SGG) της Γραμματείας Ευρωπαϊκών Υποθέσεων (SGAE). Η 

SGG ασχολείται κυρίως με τη ροή κανονισμών, η SGAE καλύπτει το τμήμα της 

προσαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας, ενώ η DGME φροντίζει για τη διαχείριση των 

διοικητικών βαρών. Επιπλέον το Συμβούλιο της Επικρατείας εξακολουθεί να αποτελεί 

βασικό στοιχείο που ελέγχει την κανονιστική ποιότητα του νομοθετική έργου. Στο 

πεδίο της δημόσιας διαβούλευσης έχει γίνει επιπλέον σημαντικό έργο, εγκαταλείφθηκε 

η προηγούμενη κορπορατιστικής προσέγγισης λογική, με την  θέσπιση ενός νέου 

συστήματος διαλόγου και ενημέρωσης με τους ενδιαφερόμενους κοινωνικούς εταίρους 

και τις επιχειρήσεις που εντείνει την ενεργότερη συμμετοχή των πολιτών στην 

νομοθετική διαδικασία. Από το 2009, η εκτίμηση των επιπτώσεων  των κανονιστικών 

ρυθμίσεων απέκτησε συνταγματική κατοχύρωση. Έτσι  σε κάθε νομοσχέδιο που 

αποστέλλει η κυβέρνηση στο Κοινοβούλιο  επισυνάπτεται εκτίμηση επιπτώσεων για 

κάθε νομοσχέδιο(OECD,  2010C). 

 

 

 



29 

 

3.8 Γερμάνια 

 

Η αξιολόγηση επιπτώσεων στη Γερμανία χρονολογείται από τα μέσα της 

δεκαετίας του '80 όπου  ενσωματώθηκε ως οργανικό τμήμα της νομοθεσίας. Η 

τρέχουσα προσέγγιση βασίζεται σε αλλαγές που εισήχθησαν στα τέλη της δεκαετίας 

του 1990 όπου συμπεριλήφθηκαν οι μελέτες επιπτώσεων, και συγκεκριμένα των 

περιβαλλοντικών, οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων.  Σημαντική έργο επιτελεί 

το  πρόγραμμα για την «Ομοσπονδιακή Μείωση Γραφειοκρατίας και Καλύτερη 

Νομοθεσία» που λειτουργεί με στόχο τη μείωση του διοικητικού κόστους για τις 

επιχειρήσεις και θεσμοθετήθηκε το 2006. Λειτουργεί επίσης ένα ευρείας κλίμακας 

πρόγραμμα για την προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για την υποστήριξη 

των επιχειρήσεων και των πολιτών «Καινοτομίες για τη διοίκηση», που ανήκει στο 

πρόγραμμα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης  που επίσης εγκρίθηκε το  2006. Η  ποιότητα 

των κανονιστικών ρυθμίσεων αποτελεί προτεραιότητα, υποστηριζόμενη από πρόσφατες 

πρωτοβουλίες όπως η ανάπτυξη του eNorm  το οποίο αποτελεί λογισμικό για την 

γλωσσική απλοποίηση της νομοθεσίας. Η ηλεκτρονική κυβέρνηση αποτελεί τον 

ακρογωνιαίο λίθο της πολιτικής της ομοσπονδιακής κυβέρνησης για εκσυγχρονισμό και 

εξορθολογισμό στην δημόσια διοίκηση σε ομοσπονδιακό επίπεδο, με σημαντικά 

αποτελέσματα στον τομέα της βελτίωσης της νομοθεσίας. Επιπλέον για τον ίδιο σκοπό 

δημιουργήθηκε η Υπηρεσία Βελτίωσης της Νομοθεσίας στην ομοσπονδιακή 

καγκελαρία, που στηρίζει τις  προσπάθειες για τη βελτίωση του συντονισμού μεταξύ 

των υπουργείων σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία. Ενώ παράλληλα ιδρύθηκε   

ένα  ανεξάρτητο συμβουλευτικό  όργανο, το Εθνικό Συμβούλιου  Ελέγχου Ρυθμίσεων  

(Normenkontrollrat-NRCC). Ταυτόχρονα δρουν και  δύο συμβουλευτικά όργανα, το 

Κοινοβουλευτικό Συμβουλευτικό Συμβούλιο για την Αειφόρο Ανάπτυξη και το 

Ανεξάρτητο Γερμανικό Συμβούλιο για την Αειφόρο Ανάπτυξη. Στα υπουργεία 

συστάθηκαν επιπλέον τμήματα που ασχολούνται με την  βελτίωση της νομοθεσίας, 

ιδίως δε, με την  μείωση του διοικητικού  κόστους των επιχειρήσεων.(OECD, 2015)  

 

 3.9 Εσθονία 

 

Η Εσθονία εφάρμοσε σημαντικές μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση του 

ρυθμιστικού της συστήματος. Το 2012,  ξεκίνησε η λειτουργία του προγράμματος  

"Κατευθυντήριες Γραμμές για την Ανάπτυξη Νομοθετικής Πολιτικής μέχρι το 

2018 ", οι οποίες αποτελούν τη βάση για  δράσεις στο σύνολο κυβερνητικής  πολιτικής 
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για την  προώθηση της κανονιστικής ποιότητα. Υπάρχει πλέον αξιολόγηση επιπτώσεων 

του παραγόμενου νομοθετικού έργου η οποία καλύπτει επίσης και την εκ των υστέρων 

αξιολόγηση και τη ρυθμιστική εποπτεία του. Η ΑΣΡ αποτελεί σημαντικό εργαλείο σε 

αυτή την προσπάθεια ταυτόχρονα δε, από το 2012 έχει εισαχθεί και η υποχρέωση της 

εκ των υστέρων αξιολόγησης της νομοθετικής παραγωγής (OECD, 2015). Επιπλέον 

λειτουργεί σύστημα δημόσιας  διαβούλευσης της νομοθετικής παραγωγής μέσω του 

διαδικτυακού τόπου www.osale.ee το οποίο προσφέρει την δυνατότητα επικοινωνίας 

μεταξύ των αρχών και των πολιτών. Παράλληλα λειτουργεί ένα σύστημα εκπαίδευσης 

των δημοσίων υπαλλήλων που τους δίνει την δυνατότητα να επεξεργάζονται και 

διαχειρίζονται την επικοινωνία με τον κοινό και να δραστηριοποιούνται στην 

προσπάθεια βελτίωσης της νομοθεσίας 

 

Πίνακας 1 Συγκριτική Ανάλυση Αρμόδιων Θεσμών για την Ρυθμιστική Πολιτική 

 

Πηγή : Δεδομένα της Έκθεσης OECD, Outlook, 2018- Ίδια επεξεργασία 

 

Λειτουργία Επίβλεψης Νομοθετικών Ρυθμίσεων 
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           Πηγή :Δεδομένα της Έκθεσης OECD, Outlook, 2018 - Ίδια επεξεργασία 

 

Πίνακας  2 Συγκριτική Ανάλυση Επιπέδου Επίβλεψης Ρυθμίσεων 
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Πίνακας 3 Συσχέτιση  Μ.Ο. Επίδοσης στην Επίβλεψη Ρυθμιστικών Πολιτικών και Αριθμού 

Αρμόδιων Υπηρεσιών 

 

 

Κράτος Μ.Ο. Επίδοσης Κράτους 

Επίβλεψη Νομοθετικών 

Ρυθμίσεων 

Αριθμός Υπηρεσιών 

Επίβλεψης Νομοθετικού 

Έργου 

Αυστραλία 1,917 

 

4 

 

Βέλγιο 1,3875 

 

3 

Καναδάς 1,654167 

 

4 

Δανία 1,454167 

 

4 

Εσθονία 1,604167 

 

3 

Φινλανδία 1,05 

 

2 

Γαλλία 1,225 

 

5 

Γερμανία 1,504167 

 

5 

Ελλάδα 0,820833 

 

2 

Ολλανδία 1,054167 

 

4 

Ισπανία 0,975 

 

4 

Σουηδία 1,266667 

 

3 

Ηνωμένο Βασίλειο 1,958333 

 

5 

 

               Πηγή : Δεδομένα της Έκθεσης OECD, Outlook, 2018- Ίδια επεξεργασία 

 

 

 Η ανάλυση των συστημάτων άσκησης της ρυθμιστικής πολιτικής από τα κράτη 

έγινε για να καταδειχτούν τόσο οι καλές πρακτικές που επικράτησαν όσο και το 

θεσμικό πλαίσιο διαμόρφωσης της καλής νομοθέτησης ξεχωριστά.  Επιλέχθηκαν χώρες 

του ΟΟΣΑ που ανέπτυξαν σημαντικές σχετικές επιδόσεις.  Έγινε φανερό ότι, οι χώρες 

με μακρά παράδοση και συνεπεία στην καλή νομοθέτηση διέθεταν ένα σαφές θεσμικό 
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πλαίσιο αλλά παράλληλα ιδρύθηκαν στην συνέχεια και οργανισμοί με σημαντικό εύρος 

δυνατοτήτων παρέμβασης που μάλιστα φτάνουν και στο επίπεδο του Υπουργείου. 

 Παράλληλα αναπτύχθηκαν τόσο ανεξάρτητες αρχές με περιεχόμενο την 

επίβλεψη των ρυθμίσεων, αλλά και τοπικά δίκτυα παρέμβασης στην διαδικασία. Το 

διαδίκτυο επίσης έπαιξε σημαντικό ρόλο τόσο στην διαβούλευση, όσο και στην 

κωδικοποίηση της νομοθεσίας αλλά και στην μείωση του διοικητικού κόστους. Στην 

προσπάθεια να γίνει μια συγκριτική ανάλυση των χωρών έγινε επεξεργασία  των 

δεδομένων της ετήσιας του ΟΟΣΑ για το 2018 για κάθε χώρα, ανάλυση. (OECD, 2018)  

Έγινε κατάρτιση πινάκων από τα επιμέρους δεδομένα των χωρών ώστε με συγκριτικό 

τρόπο να εξαχθούν συμπεράσματα για τις καλύτερες πρακτικές μεθόδους που 

επιτυγχάνουν αποτελέσματα. Αρχικά καταρτίστηκε πίνακας ώστε συγκριτικά να 

αποδοθούν οι επιδόσεις των χωρών. Γίνεται φανερό από το σχετικό πίνακα ότι  η 

Αυστραλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και ο Καναδάς διαθέτουν της καλύτερες σχετικές 

επιδόσεις ακολουθούμενες από την Εσθονία, την Γερμανία και την Δανία όπως 

προκύπτουν από ένα σύνολο 4 συνισταμένων που αφορούν την Διαφάνεια, το Σύστημα, 

την Επίβλεψη και την Μεθοδολογία και αποτυπώνουν την εικόνα τόσο της Συμμετοχής 

στην Ρυθμιστική Διαδικασία όπως και της Αξιολόγησης Επιπτώσεων αλλά και της Εκ 

των Υστέρων Αξιολόγησης. Επιπλέον Σχηματίστηκε πίνακας που συγκριτικά 

αποδίδονται οι φορείς άσκησης της Καλής Νομοθέτησης από τα κράτη  ο οποίος τελικά 

συσχετίστηκε με την απόδοση των χωρών.  Όπως και ο παραπάνω πίνακας δείχνει 

υπάρχει ευθεία συσχέτιση μεταξύ του αριθμού των φορέων και υπηρεσιών που 

εμπλέκονται στην διαδικασίας της καλής νομοθέτησης και είναι επιφορτισμένες με την 

αρμοδιότητα της επίβλεψης των νομοθετικών ρυθμίσεων και των τελικών επιδόσεων 

που αυτό το κράτος έχει σε αυτόν τον τομέα. Είναι δε εξαιρετικά σημαντικό να 

αναδειχθεί ότι από τις 5 πρώτες χώρες σε επιδόσεις στον σχετικό τομέα που διαθέτουν 

θεσμική θωράκιση στην άσκηση της πολιτικής καλής νομοθέτησης, στις 4 η βουλή είχε 

ρόλο στην επίβλεψη της πολιτικής. Δηλαδή η λαϊκή αντιπροσώπευση μέσω της βουλής 

αποδεικνύεται ότι μπορεί να λειτουργήσει εποικοδομητικά στης άσκηση της καλής 

νομοθέτησης. Ενώ παράλληλα σημαντική στις χώρες με καλές επιδόσεις είναι και η 

παρουσία μη υπηρεσιακού, ανεξάρτητου οργάνου ( οι 9 από τις 13) που διασφαλίζει 

την ανεξάρτητη και αδιάβλητη επίβλεψη. Οι χώρες με τους λιγότερο εμπλεκόμενους 

φορείς η Ελλάδα και η Φινλανδία έχουν και σχετικά χαμηλές επιδόσεις στην καλή 

νομοθέτηση. Προκύπτει έτσι μια εικόνα ότι οι πλέον επιτυχημένες στο τομέα χώρες να 

έχουν διαχύσει την αρμοδιότητα εμπλοκής στην καλή νομοθέτηση σε πολλούς φορείς 

και οι περισσότερες σε ανεξάρτητες αρχές αλλά και στη Βουλή.  
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4.Η Ελληνική Περίπτωση 

 

4.1 Η Πορεία της Καλής Νομοθέτησης 

Οι μακροχρόνιες και εγγενείς αδυναμίες της ελληνικής δημόσιας διοίκησης που 

αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για την πρόοδο της χώρας και την προσπάθεια για 

να ξεπεραστούν οι δυσμενείς συνθήκες της οικονομικής κρίσης είναι στοιχεία που 

συνθέτουν το πλαίσιο της ανάγκης για  μεγάλες και βαθιές τομές στον δημόσιο χώρο 

προκειμένου να καταστεί αυτός αποτελεσματικός και αποδοτικός ειδικότερα στο 

συγκεκριμένο χρονικό σημείο. (Καρκατσούλης Π, 2004 :130-135). Παράλληλα δε, 

εκτός από την αναγκαιότητα των μεταρρυθμίσεων που εισήγαγε την σπουδαιότητα των 

κανονιστικών ρυθμίσεων  αυτές κατέστησαν επιτακτικές και υπό το πρίσμα της 

ενσωμάτωσης του ελληνικού δικαίου στην ευρωπαϊκή νομική πραγματικότητα.  

(Μακρυδημήτρης Α, 2011 :163-167). Στην Ελλάδα η προσπάθεια για βελτίωση της 

διαδικασίας ρυθμιστικού πλαισίου συνδέθηκε βασικά με την ευρωπαϊκή και διεθνή 

σχετική κίνηση.  

 Το πρόταγμα της θεσμοθέτησης κανονιστικών ρυθμίσεων με βάση της αρχές 

της καλής νομοθέτησης δηλαδή ποιοτικών ρυθμίσεων υπάρχει στην χώρα ως 

συνταγματική επιταγή.  Στο άρθρο 74 εισάγεται η υποχρέωση κατάθεσης αιτιολογικής 

έκθεσης σε κάθε νέο νομοσχέδιο, ενώ απορρίπτει την εισαγωγή προς συζήτηση 

νομοσχεδίων που περιέχουν διατάξεις, τροπολογίες ή προσθήκες άσχετες με το κύριο 

αντικείμενό τους. Επιπλέον δε, επιβάλλει οι νομοθετικές ρυθμίσεις να ελέγχονται κατά 

τα πρότυπα της καλής νομοθέτησης. Το άρθρο 75 υποχρεώνει την κατάθεση  Ειδικής 

Έκθεσης του Γενικού Λογιστηρίου για κάθε νομοσχέδιο που συνεπάγεται επιβάρυνση 

όπως και έκθεση του  Υπουργείου Οικονομικών για τον τρόπο που καλυφτούν οι 

σχετικές δαπάνες.  Στο άρθρο 76 αναφέρεται η υποχρέωση κωδικοποίησης της 

νομοθεσίας.( Σύνταγμα, 2010)  

  Επόμενη ουσιαστική εξέλιξη αποτέλεσε η ψήφιση του Ν. 3133/2003 ο οποίος 

μεριμνούσε για την θεσμοθέτηση της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης με βασικό 

στόχο της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας που υπάρχει  την απλοποίηση της γλώσσας. 

Πάρα ταύτα δεν εισάχθηκε ο προσδιορισμός περαιτέρω αρμοδιοτήτων στην επιτροπή 

και δεν επιφορτίστηκε με το καθήκον της αξιολόγησης των ρυθμίσεων αλλά 

περιορίστηκε στον έλεγχο ρυθμίσεων που έχουν  ήδη επισημανθεί  (Ν.3133/2003). 
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Η πρώτη ωστόσο σημαντική πρωτοβουλία που κινούνταν στον χώρο της 

υιοθέτησης μέτρων για την καλή νομοθέτηση εντοπίζεται το 2006 οπότε και εκδίδεται η  

Εγκύκλιος  Υ190/18.07 στην οποία για πρώτη αναφέρονται τα μέσα και οι διαδικασίες 

που πρέπει να διέπουν την νομοθετική διαδικασία ενώ εισάχθηκε και το καινοτόμο 

στοιχείο της Έκθεση Αξιολόγησης των Ρυθμίσεων .( Μακρυδημήτρης Α, 2011, 70-73).  

Ένα χρόνο αργότερα, το 2007 και προς εφαρμογή της σχετικής εγκυκλίου εκδόθηκαν 

οδηγίες από το Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης για 

την νομοτεχνική βελτίωση των κανονιστικών πράξεων, όπου αναλυτικά αναπτύχθηκαν 

τα ορθά βήματα σύνταξης και δημιουργίας μιας  κανονιστικής πράξεις της διοίκησης 

και οι τρόποι βελτίωσης της υλοποιούμενης νομοθετικής παραγωγής (Υπουργείο 

Εσωτερικών, 2007). Ωστόσο σε σημαντικό βαθμό η σχετική εγκύκλιος δεν 

εφαρμόστηκε πλήρως και επαρκώς.  Επιπλέον  με το Προεδρικό Διάταγμα 17/2009 

ιδρύθηκε στην Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης το Γραφείο Υποστήριξης της 

Καλής Νομοθέτησης που έκτοτε κατέστη το σημαντικότερο όργανο προώθησης της 

πολιτικής της καλής νομοθέτησης, με ρόλο συντονιστικό αυτού του έργου στα 

επιμέρους υπουργεία και με παράλληλη παρακολούθηση των εξελίξεων στο τομέα σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο. Σημαντική επιπλέον πρωτοβουλία για την βελτίωση της 

νομοθετικής διαδικασίας συνιστούν τα δεδομένα που εισάγει ο Κανονισμός της 

Βουλής και εν προκειμένω το άρθρο 85 (Κανονισμός, 2010) στο οποία διατυπώνονται 

συγκεκριμένα λεπτομερή κριτήρια ποιότητας της νομοθετικής διαδικασίας που πρέπει 

να διέπουν την νομοθεσία προκειμένου να κατατεθεί στην βουλή. Συγκεκριμένα 

διευκρινίζονται πως : 

 Τα νομοσχέδια και οι προτάσεις νόμων δεν πρέπει να περιέχουν διατάξεις 

άσχετες προς το κύριο αντικείμενό τους. 

 Τα νομοσχέδια και oι προτάσεις νόμων συνοδεύονται υποχρεωτικώς από 

αιτιολογική έκθεση, που πρέπει να περιέχει τους λόγους και τους σκοπούς των 

προτεινόμενων ρυθμίσεων 

 Τα νομοσχέδια συνοδεύονται, επίσης, υποχρεωτικά, από έκθεση αξιολόγησης 

των συνεπειών της ρύθμισης και από έκθεση επί της δημόσιας διαβούλευσης 

που έχει προηγηθεί της κατάθεσής τους 

 Κάθε νομοσχέδιο που συνεπάγεται επιβάρυνση τoυ προϋπολογισμού πρέπει να 

συνοδεύεται από την έκθεση τoυ Γενικού Λογιστηρίου τoυ Kράτoυς2 

                                                
2 Ενώ τα σχετικά κριτήρια επεκτείνονται και στις τροποποιήσεις των νόμων με τα άρθρα 87 και 88 

του κανονισμού. 
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  Πρέπει να επισημανθεί ότι επιπλέον δράσεις στην κατεύθυνση της βελτίωσης 

της νομοθεσίας ακολούθησαν συχνά την ευρωπαϊκή πρακτική. Η απόφαση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2007 για συρρίκνωση του διοικητικού κόστους των 

επιχειρήσεων  για την επόμενη πενταετία στο 25% εκκίνησε την διαδικασία ένταξης και 

της Ελλάδας στην σχετική πολιτική. Έτσι  από το 2011 στην συγκυρία της οικονομικής 

κρίσης, σε συνεργασία με τον  ΟΟΣΑ και  στο πλαίσιο των δεσμεύσεων του 

Μνημονίου με τους εταίρους προωθήθηκαν νομοθετικές πρωτοβουλίες για την μείωση 

του διοικητικού κόστους. Η συγκεκριμένη συνεργασία κατέληξε σε μια ουσιαστική 

μείωση της τάξης του 25% διοικητικών βαρών  σε 13 τομείς πολιτικής, μέσα από 

συγκεκριμένες νομοθετικές και κανονιστικές πρωτοβουλίες απλούστευσης 

μεμονωμένων υποχρεώσεων. (Σωτηρόπουλος  2016 :50). Η προσπάθεια έγινε στο 

πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013 του 

ΕΣΠΑ και εργαλείο είχε το Μοντέλο Τυποποιημένου Κόστους και οργανώθηκε  με τον 

Ν.3845/2010 (ΦΕΚ Α' 65 ). Ουσιαστικά επρόκειτο για την εφαρμογή μιας καινοτόμα 

πρακτικής για την χώρα. Παράλληλα δε, και στο επόμενο ευρωπαϊκό πρόγραμμα  

υπάρχει επιχειρησιακός στόχος που μεριμνά για την χρηματοδότηση δράσεων που 

εξυπηρετούν την καλή νομοθέτηση. (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, 2014) 

 

 

 

4.2Νόμος 4048/2012   

 

Τα προβλήματα εφαρμογής της προηγουμένης εγκυκλίου αλλά και την 

ουσιαστική ενίσχυση της προσπάθειας για υιοθέτηση των κανόνων της καλής 

νομοθέτησης επιδίωξε να βελτιώσει το 2012, ο νόμος 4048/2012  Ρυθμιστική 

Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης. όπου θεσμοθετήθηκε 

η ρητή άσκηση των βασικών αρχών της καλής νομοθέτησης από το ελληνικό 

νομοθετικό σύστημα στην διαδικασία θέσπισης των κανονιστικών του ρυθμίσεων. Στο 

πλαίσιο της τήρησης των προβλεπόμενων από το πρώτο μνημονιακό πρόγραμμα 

προωθήθηκε η θεσμοθέτηση του νόμου, (Εuropean Commission, 2011 :82).που 

ουσιαστικά ρυθμίζει και καθορίζει τον τρόπο άσκησης της νομοθετικής διαδικασίας 

σύμφωνα με τις αρχές της καλής νομοθέτησης με σκοπό την μεταρρύθμιση του 

ελληνικού νομοθετικού συστήματος. Αντικείμενο του νόμου είναι η βελτίωση της 
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ρυθμιστικής διακυβέρνησης, η οποία νοείται ως η τήρηση των αρχών και η εφαρμογή 

των μέσων της καλής νομοθέτησης. Στον συγκεκριμένο νόμο εκτός από τις αρχές 

προβλέφθηκαν και τα μέσα και τα όργανα που επιφορτίστηκαν την υλοποίηση του 

σχετικού έργου, περιλήφθηκε και  αναφορά στις αρχές της καλής νομοθέτησης. Η 

εφαρμογή των σχετικών αρχών της καλής νομοθέτησης καθίσταται δυνατή με την 

χρήση συγκεκριμένων εργαλείων τα οποία αφορούν αφενός την θεσμοθέτηση της 

Καλής Νομοθέτησης αλλά και την Βελτίωση της Υφιστάμενης Νομοθεσίας. Με βάση 

τον νόμο 4048 την αρμοδιότητα και την ευθύνη της πολιτικής για την καλή νομοθέτηση 

έχουν αναλάβει σε σημαντικό βαθμό αφενός το Γραφείο Καλής Νομοθέτησης που 

ανήκει στην Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης  και βασικά έχει χαρακτήρα επιτελικό 

στην όλη διαδικασία και ειδικότερα επιλαμβάνεται της σύνταξης των ανάλυσης 

συνεπειών παρέχοντας παράλληλα συμβουλευτικές υπηρεσίες στα ανά υπουργείο 

Γραφεία Νομοθετικής Πρωτοβουλίας ειδικά σε ότι αφορά την ενσωμάτωση της 

ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Στη συνέχεια, τα Γραφεία Νομοθετικής Πρωτοβουλίας των 

Υπουργείων συμμετέχουν στον σχεδιασμό των ρυθμίσεων και συντάσσουν τα 

νομοσχέδια που τους αναθέτει ο Υπουργός. Συντάσσουν την έκθεση ανάλυσης 

συνεπειών ρυθμίσεων και δημόσιας διαβούλευσης αλλά και την έκθεση αξιολόγησης 

αποτελεσμάτων εφαρμογής. Παρέχουν την απαραίτητη τεχνογνωσία για την τήρηση 

των αρχών καλής νομοθέτησης και φροντίζουν τη διενέργεια διαβουλεύσεων. 

Εντοπίζουν τις ρυθμίσεις του Υπουργείου που χρήζουν απλούστευσης, κωδικοποίησης 

και αναμόρφωσης και συμμετέχουν στις νομοπαρασκευαστικές επιτροπές των 

Υπουργείων.  Σημαντικό ρόλο επίσης είχε αρχικά και η Επιτροπή Κωδικοποιήσεων 

και Αναμόρφωσης του Δικαίου. (Γενική Γραμμάτια Κυβερνησεως,2013) 

 

 

4.3 Εργαλεία Καλής Νομοθέτησης  

 

  

 Α) Η ανάλυση  των συνεπειών των ρυθμίσεων. Η Ανάλυση Συνεπειών Ρυθμίσεων 

συγκροτεί ένα ευρύτερο πλαίσιο αξιολόγησης από εκείνο της ανάλυσης κόστους-

οφέλους και σε αυτή υπολογίζονται οι συνέπειες σε περισσότερα κοινωνικά υπο-

συστήµατα και όχι µόνο στο οικονομικό. Κεντρικές έννοιες για την αξιολόγηση των 

άμεσων και έμμεσων συνεπειών των ρυθμίσεων είναι η διακινδύνευση που 

αναλαμβάνεται µε τη ρύθμιση, το όφελος και το κόστος που συνεπάγεται η ρύθμιση. Η 

εκτίμηση της διακινδύνευσης γίνεται, συνήθως, ως προς το περιβάλλον, τους 
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καταναλωτές, την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων. Σε σχέση µε τους τοµείς 

αυτούς γίνεται πάντα µία, έστω και απλή, εκτίμηση της διακινδύνευσης. Ως πεδία 

πολιτικής στα οποία εκτιμείται ο κίνδυνος, αναφέρονται η προστασία του καταναλωτή, 

τα πνευματικά δικαιώματα και το ηλεκτρονικό εμπόριο. Η εκτίμηση του κινδύνου 

περιλαμβάνει την καταγραφή των ιδιαίτερων συνθηκών που µπορούν να επιτρέψουν 

την εκδήλωσή του και την πρόβλεψη της έντασης/συχνότητάς του καθώς και της 

βλάβης που μπορεί να προκαλέσει. Κεντρικές έννοιες στην ανάλυση των επιπτώσεων 

είναι ο κίνδυνος που αναλαμβάνεται με τη ρύθμιση αλλά και πιθανό όφελος που 

πιθανόν να προκύψει από αυτήν και συνδέεται με την παλιότερη μελέτη κόστους 

ωφέλειας μιας ενέργειας. Η εκτίμηση του κινδύνου γίνεται σε σχέση με πιθανές 

επιπτώσεις στο περιβάλλον, την προστασία των καταναλωτών, την υγιεινή και 

ασφάλεια των εργαζομένων, τα πνευματικά δικαιώματα  και τα πνευματικά 

δικαιώματα.  (Καρκατσούλης, Π. 2004 :138-140)  

Ουσιαστικά ο Ν. 4048  προτείνει την  εισαγωγή μιας  προκαταρκτικής ανάλυσης 

επιπτώσεων που βασίζεται στα μέχρι σήμερα δεδομένα, αλλά πρέπει να προκύπτει από 

έρευνα προκειμένου να είναι αξιόπιστη και αποδοτική. Η έκθεση ανάλυσης συνεπειών 

ρυθμίσεων,  συντάσσεται από το Γραφείο Νομοθετικής Πρωτοβουλίας του αρμόδιου 

Υπουργείου σε συνεργασία με το Γραφείο Καλής Νομοθέτησης. Η Ανεξάρτητη Αρχή 

Συνήγορος του Πολίτη συνεργάζονται με τα Γραφεία Νομοθετικής Πρωτοβουλίας των 

Υπουργείων που προβλέπονται στο άρθρο 14 για τη βελτίωση της ποιότητας της 

ανάλυσης συνεπειών ρυθμίσεων. Παράλληλα, ο νομός ορίζει την χρήση εργαλείων 

μέτρησης διοικητικών βαρών, 3όπως το Τυποποιημένο Μοντέλο Κόστους 

προκειμένου να υπολογίσει το διοικητικό κόστος για τις επιχειρήσεις. Ο Ν. 4048 κάνει 

ένα διαχωρισμό των άμεσων από τα έμμεσα κόστη, τα έξοδα δηλαδή που προκύπτουν 

για τις επιχειρήσεις από τις υποχρεώσεις πληροφόρησης της νομοθεσίας επιδιώκοντας 

την απλούστευση των διαδικασιών και τη μείωση των διοικητικών βαρών. (Γενική 

Γραμμάτια Κυβερνησεως,2013) 

Β) Αιτιολογική έκθεση. Κάθε σχέδιο νόμου, προσθήκη ή τροπολογία συνοδεύονται 

κατά την κατάθεσή τους στη Βουλή από αιτιολογική έκθεση της  οποίας την σύνταξη 

και το Σύνταγμα αλλά και ο κανονισμός της Βουλής προϋποθέτουν Στην αιτιολογική 

                                                
3 «Διοικητικά βάρη είναι το κόστος που προκύπτει για τις επιχειρήσεις, τον τομέα του εθελοντισμού, τη 

δημόσια διοίκηση και τους πολίτες, κατά τη συμμόρφωσή τους με τη νομική υποχρέωση να τηρούν στοιχεία 

και να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη δράση τους ή την παραγωγή τους είτε στις δημόσιες αρχές είτε 

σε τρίτους, εφόσον οι πληροφορίες αυτές δεν θα συλλέγονταν εάν δεν υπήρχε η σχετική νομική υποχρέωση» 

(άρθρο 1 παρ. 2  4048/2012) 
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έκθεση επεξηγούνται αναλυτικά η αναγκαιότητα και ο σκοπός της ρύθμισης, 

τεκμηριώνεται δε αναλυτικά η τήρηση των αρχών της καλής νομοθέτησης του άρθρου 

2 του νόμου 4048/2012. Οι λόγοι θέσπισης του νόμου πρέπει να περιέχονται στην 

αιτιολογική έκθεση που, κατά συνταγματική επιταγή, συνοδεύει το κάθε σχέδιο νόμου. 

Στην αιτιολογική έκθεση πρέπει να μνημονεύεται κατά τρόπο σαφή και εναργή ο 

επιδιωκόμενος σκοπός του νομοθέτη και η αιτία θέσπισης κάθε νομοθετικής ρύθμισης 

δεδομένου ότι στο ίδιο το σώμα της νομοθετικής ρύθμισης δεν έχουν θέση αιτιολογίες.  

Πρέπει να αιτιολογούνται επακριβώς τόσο ο γενικός σκοπός του νομοθετήματος αλλά 

και κάθε επιμέρους άρθρο ξεχωριστά. ( Γενική Γραμμάτια Κυβερνησεως,2013) 

 

Γ)Αξιολόγηση αποτελεσμάτων εφαρμογής Η αξιολόγηση αποτελεσμάτων των 

ρυθμίσεων αποτελεί βασικό εργαλείο στην άσκηση βελτιωτικών προσπαθειών της 

ρυθμιστικής πολιτικής. Ουσιαστικά αποτελεί εργαλείο εξέτασης του ορθού τρόπου 

δράσης της κυβέρνησης και του σωστού χαρακτήρα που έλαβε η κανονιστική πολιτική 

που ασκείται από το κράτος. Με την άσκηση της αξιολόγησης αποτελεσμάτων 

εφαρμογής είναι δυνατόν να εξεταστεί η ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας ώστε να 

επιλυθούν σφάλματα και να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις. Ειδικό βάρος 

αποδίδεται σε αυτό το εργαλείο και στη εκτίμηση του διοικητικού κόστους ώστε οι 

εφαρμοζόμενες ρυθμίσεις να εξετάζονται για την αποδοτικότητα τους και να 

επιχειρούνται οι κατάλληλες διορθωτικές κινήσεις προκειμένου να είναι αυτές 

αποτελεσματικές. (OECD, 2011) Η υιοθέτηση της τριετούς  αλλά και ετήσιας,  

εξέτασης της αξιολόγησης αποτελεσμάτων εφαρμογής προβλέπεται να γίνεται με 

χρήση του Μοντέλου Τυποποιημένου Κόστους από τα Γραφεία Νομοθετικής 

Πρωτοβουλίας των υπουργείων με την αρωγή ειδικών επιστημονικών φορέων αλλά και 

της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και βάση σύγκρισης την διεξαχθείσα ΑΣΡ 

του νόμου. 

 

Δ) Η Απλούστευση των  διαδικασιών. Η δημιουργία κάθε νέου ρυθμιστικού πλαισίου 

συνεπάγεται την προσπάθεια να μειωθεί το γραφειοκρατικό παρεπόμενο που αυτή 

απαιτεί με στόχο να επιτευχθεί η μείωση του διοικητικού κόστους αλλά και η τόνωση 

της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών 

ορίζεται ως αναπόσπαστο μέρος της ρυθμιστικής διακυβέρνησης και η εφαρμογή της 

αποτελεί υποχρέωση των Υπουργείων. Ειδικότερα, σύµφωνα µε τους εξειδικευμένους 

στόχους των επιµέρους προγραμμάτων και δράσεων ρυθµιστικής 

διακυβέρνησης.(Αιτιολογική, Ν.4840/2012) 
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Ε) Η  Κωδικοποίηση. Η κωδικοποίηση συνιστά βασική πράξη με την οποία 

ενοποιείται η νέα ρύθμιση που προκύπτει σε ένα ενιαίο σώμα ομοειδών κανόνων που 

συνιστούν το νέο κανονιστικό πλαίσιο. Στην διάρκεια ωστόσο της κωδικοποίησης 

γίνεται φιλτράρισμα των διατάξεων ώστε να παραμείνουν εν ισχύ αυτές που βρίσκονται 

όντως να αναδιαρθρωθεί ο λόγος της νομοθεσίας και να καταστεί πιο καταληπτός από 

τους πολίτες. Η κωδικοποίηση μπορεί να καταστεί σημαντικό εργαλείο καθώς είναι 

δυνατόν να διευκολύνει την πρόσβαση και χρήση του νομοθετημάτων από τους πολίτες 

και παράλληλα να χρησιμοποιηθεί για να παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις και τρόπους 

λειτουργίας των θεσμών και στις επιχειρήσεις. (Καρκατσούλης, Π. 2011B :182-194) 

Με αυτό τον τρόπο συνδέεται ευθέως και με την μείωση του γραφειοκρατικού κόστους 

αφού προσφέρει ευσύνοπτα, άμεσα και προσιτά τις νομοθετικές ρυθμίσεις σε όλους του 

πολίτες. Τα µέσα και τα εργαλεία ενσωμάτωσης της κωδικοποίησης θα πρέπει να 

εξυπηρετούν το βασικό στόχο της βελτίωσης της ποιότητας και της 

αποτελεσματικότητας της νουθεσίας και η εφαρμογή τους να διέπεται από τις αρχές της 

καλής νομοθέτησης. (Ν.4048/2012)  Σημαντικό ρόλο στην συγκεκριμενη δράση έχει η 

Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίηση της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης. 

 

. ΣΤ) Η  Διαβούλευση. Η κοινωνική διαβούλευση4 συνιστά κεντρικό εργαλείο 

διαμόρφωσης ποιοτικής νομοθεσίας καθώς αποτελεί μέσω συμμετοχής αλλά  και 

ενημέρωσης του κοινωνικού συνόλου για το υπό διαμόρφωση ρυθμιστικό πλαίσιο και  

μπορεί να λειτουργήσει αποδοτικά τόσο για τα υπό ψήφιση νομοσχέδια αλλά και ως 

εργαλείο για την αξιολόγηση των ρυθμιστικών μέτρων. Διασφαλίζεται έτσι τόσο η 

αναγκαία δημοκρατική νομιμοποίηση που οδηγεί και στην κοινωνική καταξίωση και 

αποδοχή του νομοθετήματος όσο και η εμπέδωση της ασφάλειας δικαίου που πρέπει να 

διαθέτει για να καταστεί αυτό λειτουργικό. Μέσα της διαβούλευσης είναι η 

δημοσιοποίηση της υπό σχεδιασμό νομοθεσίας και η δημιουργία κοινωνικού διαλόγου 

που αφορά την ρύθμιση, στην οποία συμμετέχουν τόσο οι ενδιαφερόμενοι και οι 

κοινωνικοί εταίροι στους οποίους αποδίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα αλλά και όλοι οι 

πολίτες που επιθυμούν. Είναι δε, το ασφαλέστερο μέσο για την επίτευξη της ευρύτερης 

δυνατής κοινωνικής νομιμοποίησης της ρύθμισης. Στο πλαίσιο της καλής νομοθέτησης 

                                                
4 Η κοινωνική διαβούλευση αφορά τη δημοσιοποίηση της σχεδιαζόμενης ρύθμισης µε τα πλέον 

πρόσφορα µέσα διαβούλευσης και την προώθηση της συμμετοχής των πολιτών και των ενδιαφερόμενων 

σε αυτή. Σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής (άρθρο 85 παρ. 3), «τα νομοσχέδια συνοδεύονται 

υποχρεωτικά από έκθεση αξιολόγησης των συνεπειών της ρύθμισης». Το επισπεύδον υπουργείο 

καταθέτει συνοδευτική έκθεση ανάλυσης συνεπειών επί του σχεδίου νόμου που επιχειρεί να φέρει προς 

ψήφιση στη Βουλή. 
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η σχετική πολιτική όπως αναφέρθηκε εφαρμόζεται ευρύτατα στο εξωτερικό μέσω 

ειδικών ηλεκτρονικών πλατφορμών κάτι που εφαρμόζεται και στην Ελλάδα. Σύμφωνα 

με τον Ν. 4048/2012, ύστερα από δημοσιοποίηση της προτεινόμενης ρύθμισης στον 

διαδικτυακό τόπο www.opengov.gr, τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να διατυπώσουν 

σχόλια και προτάσεις στο στάδιο της επεξεργασίας αλλά και της αξιολόγησης της 

ρύθμισης. Στον νόμο αυτό προβλέπεται η διενέργεια της δημόσιας διαβούλευσης. Οι 

αρµόδιοι φορείς, στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η μονάδα καλής νοµοθέτησης του 

επισπεύδοντος Υπουργείου, που επεξεργάζεται και  αναρτά τα προτεινόμενα 

νομοσχέδια για διαβούλευση στο διαδικτυακό τόπο open.gov. (Ν.4048/2012)  

 

 

 

4.4Λευκή Βίβλος 2012 

 

Ως συνέχεια και με την χρήση των εργαλείων που είχαν εξασφαλιστεί μέσω του 

Ν.4048/2012  εκδόθηκε το 2014 από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης η 

Λευκή Βίβλος που κινούνταν στην κατεύθυνση της περαιτέρω επέκτασης των αρχών 

της καλής νομοθέτησης και της πρακτικότερης εφαρμογής τους. Συγκεκριμένα έδινε 

έμφαση στην μείωση του διοικητικού κόστους τόσο για τους πολίτες όσο και για τις 

επιχειρήσεις και πρότεινε σειρά μέτρων απλοποίησης των διαδικασιών και περικοπής 

γραφειοκρατικών δομών. Επιπλέον δε,  επισήμαινε την αναγκαιότητα δημιουργίας μιας 

συντονιστικής δομής που θα διαχειρίζεται το ετήσιο  ρυθμιστικό έργο που παράγεται 

από κάθε υπουργείο και θα λειτουργεί σε διυπουργικό επίπεδο,  με τα εργαλεία   αφενός 

της δημόσιας διαδικτυακής διαβούλευσης  και αφετέρου της αξιολόγησης των 

επιπτώσεων της νομοθεσίας τόσο εκ των προτέρων όσο και εκ των υστέρων.  Η ΑΣΡ 

προτείνονταν να γίνει με θέσπιση τυποποιημένων κριτήριων από τα όργανα της 

νομοθετικής πρωτοβουλίας των υπουργείων και με την χρήση ψηφιακής πλατφόρμας 

που θα λειτουργεί σε όλο τον δημόσιο τομέα αλλά θα είναι επίσης ανοικτή και στο 

κοινό.(Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, 2012, :31-33) 

 

 

4.5 Εθνική Στρατηγική για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση 

 

Στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής για την διοικητική μεταρρύθμιση που 

συντάχθηκε το 2017 επικαιροποίηθηκαν εν νέου οι βασικές κατευθύνσεις της καλής 

νομοθέτησης μέσα από τον άξονα 5 που αφορά την προώθηση της ρυθμιστικής 
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διακυβέρνησης. Εκεί τέθηκαν εν νέου οι στόχοι της βελτίωσης του ρυθμιστικού και 

νομοθετικού συστήματος της χώρας, μέσω της επίτευξης των στόχων,   της 

αντιμετώπισης της πολυνομίας και κακονομίας,  της βελτίωσης της σαφήνειας, της 

νομοτεχνικής αρτιότητας και της συνεκτικότητας των νομοθετικών ρυθμίσεων της 

μείωσης των γραφειοκρατικών βαρών, της ενίσχυσης της πρόσβασης του πολίτη στην 

νομική πληροφορία καθώς και  του συντονισμού και των συνεργασιών μεταξύ των 

εμπλεκόμενων φορέων. (Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, 2017 :85-86) Για 

την επίτευξη των εν λόγω στόχων προκρίνεται η διαμόρφωση ενός πλέγματος 

ρυθμιστικών οντοτήτων που θα αφορούν συγκεκριμένα πεδία με κοινό αντικείμενο, τα 

οποία θα κωδικοποιηθούν και θα αξιολογηθούν ώστε να γίνουν οι απαραίτητες 

τροποποιήσεις τους. Η οργάνωση του πεδίου εφαρμογής των ρυθμιστικών οντοτήτων 

καθώς και του τρόπου αξιολόγησης και αναμόρφωσης του συνόλου δηλαδή των 

καίριων αποφάσεων των προς κωδικοποίηση ρυθμίσεων προβλέπεται να γίνει από το  

Εθνικό Συμβούλιο για την Κωδικοποίηση και Αναμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας 

κατ εφαρμογή των προβλέψεων του Ν.4048/2012. Επιπλέον τίθενται κριτήρια επιλογής 

στην επιτροπή σύμφωνα με τα οποία θα επιλέξει τόσο το ευρύτερο πεδίο ρυθμιστικής 

πολιτικής που θα δράσει όσο και τους νόμου-διατάξεις που πρέπει περιληφθούν στην 

κωδικοποίηση-αναμόρφωση. Ουσιαστικά προτείνεται η προτυποποίηση διαδικασιών 

κωδικοποίησης του ρυθμιστικού πεδίου. Τα κριτήρια αποδίδουν έμφαση στους 

κοινωνικούς οικονομικούς παράγοντες στην διευκόλυνση εφαρμογής των κανονιστικών 

πολιτικών αλλά και στην συνεπή διαχείριση των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας. 

Προβλέπεται η δημιουργία ηλεκτρονικού δικτύου αυτού της  «Εθνικής Πύλης για την 

Κωδικοποίηση και Αναμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας» ο οποίος θα 

αποτελέσει τον δικτυακό ψηφιακό τόπο της κωδικοποιημένης και ψηφιοποιημένης 

νομοθεσίας. 

 

4.6 Ενσωμάτωση Κοινοτικού Δικαίου 

 

   Η ενσωμάτωση του Κοινοτικού Δικαίου είναι διαδικασία σύμφυτη με την καλή 

νομοθέτηση. Οι λόγος είναι αφενός η ποιοτική σύνθεση των κοινοτικών διατάξεων που 

είναι σημαντική και από μόνη συνιστά μια βελτίωση του δικαίου και αφετέρου η 

βαρύτητα που δίνεται κατά την σύνταξη των συγκεκριμένων  διατάξεων στα ζητήματα 

της αποδοτικής τους λειτουργίας. Ο ίδιος εξάλλου ο Ν.4048.2012  εντάσσει την 
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ενσωμάτωση στην διαδικασία της καλής νομοθέτησης .5  Επιπλέον δε, η ενσωμάτωση 

του κοινοτικού δικαίου συνδέεται ευθέως με την καλή νομοθέτηση λόγω των 

διοικητικών βαρών που αυτή συχνά συνεπάγεται. Η  τακτική πρακτική του gold plating 

δηλαδή της χρήσης της εναρμόνισης της κοινοτικής νομοθεσίας για την εισαγωγή 

επιπλέον διοικητικών βαρών αλλά και ρυθμίσεων είναι εμπόδιο στην άσκηση της καλής 

νομοθέτησης. Η ενσωμάτωση συνεπώς του κοινοτικού δικαίου μπορεί να οδηγήσει 

τόσο στην ποιοτική αναβάθμιση της νομοθεσίας άλλα και την συμπαρασύρει σε 

γραφειοκρατικά βάρη. 

Δύο είναι οι βασικές  αρχές στις οποίες στηρίζεται και λειτούργει το κοινοτικό 

δίκαιο, αρχικά διαθέτει σαφή υπεροχή έναντι του εθνικού δικαίου των κρατών μελών 

και αφετέρου δημιουργεί στα κράτη μέλη την υποχρέωση της συμμόρφωσης τους προς 

αυτό. Από τις δύο αυτές αρχές προκύπτει η αναγκαιότητα προσαρμογής των εθνικών 

νομοθετικών συστημάτων στις επιταγές του ενωσιακού νομοθετικού έργου. Ωστόσο 

πρέπει να επισημανθεί ότι ανάλογα με την φύση και των τύπο της νομοθετικής πράξης 

που εκδίδει η ΕΕ ποικίλει και η υποχρέωση και ο τρόπος συμμόρφωσης των εθνικών 

δικαιοδοσιών ως προς αυτή. Οι κανονισμοί έχουν γενική και άμεση ισχύ προς όλα τα 

μέρη που περιλαμβάνουν, από τα κράτη  μέλη. (άρθρο 288 παρ. 3 της ΣΛΕΕ)  Οι 

αποφάσεις  διαθέτουν υποχρεωτικότητα εφαρμογής στα κράτη στα οποία απευθύνονται 

μόνο. Οι οδηγίες είναι υποχρεωτικές ως προς τα παραγόμενο αποτέλεσμα που πρέπει να 

προκύψει, ωστόσο σχετικά με τον τρόπο και τα πρόσφορα μέτρα υλοποίησης τους 

αφήνεται στην διακριτική ευχέρεια των εθνικών δικαιοδοσιών να επιλέξουν. Από αυτή 

την υποχρέωση προκύπτει και η ανάγκη ενσωμάτωσης τους στις εσωτερικές 

νομοθετικές πράξεις. Το βασικό εργαλείο ενσωμάτωσης της ευρωπαϊκής νομοθεσίας 

αποτελεί  ο Ν.1338/1983 στο οποίο έχουν βέβαια γίνει τροποποιήσεις.  Μπορούμε να 

πούμε ότι η διαδικασία χαρακτηρίζεται από ένα σύνθετο πλέγμα αρμοδιοτήτων και 

εμπλοκών. Η διαδικασία ουσιαστικά εκκινεί από την έκδοση της  ρυθμιστικής πράξης 

που γίνεται στην Εφημερίδα της ΕΕ, στην συνέχεια το Γραφείο Διεθνών και 

Κοινοτικών Θεμάτων της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης που διαθέτει 

                                                
5 Με τις διατάξεις του παρόντος η ενσωμάτωση του κοινοτικού δικαίου, εντάσσεται στην πολιτική της 
ρυθμιστικής διακυβέρνησης. Η ενσωμάτωση του κοινοτικού δικαίου στην εθνική έννομη τάξη γίνεται 

σύμφωνα με τα κριτήρια και τις αρχές της καλής νομοθέτησης και των νομοτεχνικών κανόνων, όπως 

αυτά ορίζονται στα άρθρα 4 και 5 του παρόντος νόμου. Κατά την ενσωμάτωση των ρυθμίσεων 

κοινοτικού δικαίου ο νομοθέτης οφείλει να μεριμνά για την έγκυρη εναρμόνιση και για την αποφυγή 

ασαφειών και νομοτεχνικών ελλείψεων, καθώς και την αποφυγή προσθήκης διατάξεων άσχετων και 

γραφειοκρατικών ως προς την επίτευξη των στόχων της ρύθμισης. Οι μονάδες καλής νομοθέτησης των 

Υπουργείων είναι αρμόδιες και οφείλουν κατά την ενσωμάτωση ρυθμίσεων του Κοινοτικού δικαίου να 

μεριμνούν για την αξιολόγηση των κανονιστικών τους επιπτώσεων, υπό τη μορφή έκθεσης επιπτώσεων 

ρυθμίσεων και την εναρμόνιση τους με τις αρχές και τους στόχους της καλής νομοθέτησης. (Αιτιολογική 

Έκθεση Ν. 4048) 
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σημαντικό συντονιστικό ρόλο οφείλει να κινητοποιήσει το αρμόδιο σχετικά με την 

πράξη Υπουργείο ενώ παράλληλα οφείλει να μεριμνήσει για την ενημέρωση τόσο της 

Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών όσο και της Μόνιμης Ειδικής 

Αντιπροσωπείας της Ελλάδας στην ΕΕ. Το αρμόδιο Υπουργείο έχει την ευθύνη της 

συμμόρφωσης και της διαμόρφωσης της νέας πράξης εφόσον είναι  απαραίτητη,  αν 

δηλαδή δεν υπάρχει αντίστοιχη νομοθετική πράξη στο εθνικό δίκαιο. Σημαντικός 

επίσης είναι ο ρόλος του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης6 το οποίο συμπράττει 

στην έκδοση των πράξεων προσδίδοντας του έτσι έναν κομβικό ρόλο στην διαμόρφωση 

της διαδικασίας ενσωμάτωσης του δικαίου. Με την έκδοση της πράξης ενσωμάτωσης  

λαμβάνει χώρα και ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. («Γενική Γραμμάτια 

Κυβερνησεως,2013). Ειδικότερα αν η ενσωμάτωση γίνει μέσω έκδοσης νόμου πρέπει 

να συμπεριελήφθη σε αυτόν έκθεση ΑΣΡ, όπως αναφέρεται στον Ν. 4048/2012,  

έκθεση επί της δημόσιας διαβούλευσης και έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του 

Κράτους που ορίζει το άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγματος (καθορισμός δαπάνης). 

 

Πίνακας 4 Κατατομή Ενσωμάτωσης Οδηγιών Ανά Υπουργείο 2010-2018 

 

Πηγή : Ίδια Επεξεργασία από Πίνακα Ενσωματωμένων Οδηγιών ΓΓΚ 

 

                                                
6 Σημειώνεται ότι η συνήθης μορφή της κανονιστικής πράξης είναι η κοινή υπουργική απόφαση, καθώς, 

όπως προβλέπει ο ν. 1338/1983, υπογράφει πάντα ο Υπουργός Ανάπτυξης αι Ανταγωνιστικότητας. 
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Εικόνα 2 Κατανομή Παρεμβάσεων κατά Τομέα Πολιτικής 2010-2018 

 

Πηγή : Ίδια Επεξεργασία από Πίνακα Ενσωματωμένων Οδηγιών ΓΓΚ 
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Εικόνα 3 Είδος Κανονιστικής Πράξης Ενσωματωμένων Οδηγιών 2018 

 

Πηγή : Ίδια Επεξεργασία από Πίνακα Ενσωματωμένων Οδηγιών ΓΓΚ 

 

 

Την περίοδο 2010-2018 συνολικά ενσωματώθηκαν στον εθνικό ελληνικό δίκαιο 

610 ευρωπαϊκές οδηγίες, προχωρήσαμε σε μελέτη των  νομοθετικών πράξεων του 2018  

που αποτελούν ευρωπαϊκές οδηγίες προκειμένου να διαπιστώσουμε τον βαθμό που 

έγινε μια ακριβής ενσωμάτωση ή εάν είχαμε φαινόμενα gold plating δηλαδή χρήσης 

των ευρωπαϊκών ρυθμίσεων ως μέσου να περάσουν περαιτέρω διατάξεις και να 

ενισχυθούν με την πρόσθεση περαιτέρω διοικητικών βαρών. Στην προσπάθεια 

μελετηθεί η διαδικασία της ενσωμάτωσης καταρτίστηκε πίνακας με τις ενσωματωμένες 

στην ελληνική έννομη τάξη οδηγίες  που υπάρχει στο Παράρτημα 2 της εργασίας, με 

την χρήση του πίνακα ενσωματωμένων οδηγιών της Γενικής Γραμματείας της 

Κυβέρνησης και έγινε ποιοτική έρευνα στις ενσωματωμένες πράξεις με την χρήση   της  

Ιστοσελίδας Βουλής, και της Ιστοσελίδα  EUR- Lex  της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.  Η 

γενική εικόνα που προκύπτει από τις ενσωματωμένες οδηγίες είναι ότι αποτελούν κατά 

κανόνα σημαντικού επιπέδου κείμενα. Επιπλέον από την έρευνα που 

πραγματοποιήσαμε διαπιστώσαμε ότι η ελληνική διοίκηση με ακρίβεια και πληρότητα 

ενσωματώνει την κοινοτική νομοθεσία. Υπήρχε συνεπής μεταφορά των άρθρων με 

αντιστοίχηση τους και αναφορά στην διάταξη από την οποία προέκυψαν. Η μεγάλη 

πλειοψηφία των διατάξεων  ήταν τεχνικού χαρακτήρα. Ωστόσο πρέπει να επισημανθεί, 
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ότι παράλληλα με την ενσωματωμένη ρύθμιση πολύ συχνά υπήρχε πληθώρα άλλων  

διατάξεων που συμπεριλαμβάνονταν στο νομοθετικό κείμενο, πολύ συχνά άσχετες 

μεταξύ τους με αποτέλεσμα ένας νόμος που τιτλοφορείτε με τον τίτλο της διάταξης να 

έχει στην μεγάλη πλειοψηφία άλλες διατάξεις, χαρακτηριστικό παράδειγμα ο 

Ν.4569/2018, και ο Ν.4548/2018  για την Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων 

εταιρειών. Ταυτόχρονα όμως διαπιστώνεται και η αντίθετη τάση με ύπαρξη νόμων που 

ενσωματώνουν πολλές οδηγίες όπως ο Ν.4546/2018 που ενσωματώνει τρείς 

ευρωπαϊκές οδηγίες.  Αλλά και η Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 71815/3-7-2018  

που ενσωματώνει τέσσερις οδηγίες. Επιπλέον μεγάλοι και σύνθετοι τίτλοι επικράτησαν 

που δυσχεραίνουν την απλότητα και την κατανόηση της νομοθεσίας. Ακόμη 

διαπιστώθηκαν οδηγίες που ενσωματώθηκαν με δύο διαφορετικές υπουργικές 

αποφάσεις, άλλες που  ενσωματώθηκαν στην ελληνική έννομη τάξη μέσω αφενός ενός 

νόμου και αφετέρου μιας υπουργικής απόφασης. Αρκετές από τις οδηγίες δεν 

συνοδεύονται από ΑΣΡ (Καρκατσούλης,Π.2011B :196).Τέλος παρατηρείται σημαντική 

καθυστέρηση στην ενσωμάτωση, αφού το 2018 ενσωματώθηκαν οδηγίες του 2013 ή 

και το 2014. Οι οδηγίες ενσωματωθήκαν ως εξής, οι 16 με έκδοση Υπουργικών 

Αποφάσεων, οι 13 με Προεδρικά Διατάγματα και οι 5 με Νόμους. Ο μέσος όρος 

καθυστέρησης εναρμόνισης με τις οδηγίες ήταν για το 2016  6,2 μήνες. (European 

Commision 2018). 

Η παρουσία πολλών συναρμόδιων υπηρεσιών δεν επιτρέπει την άμεση και 

ταχεία εναρμόνιση δικαίου. (Καρκατσούλης, Π. 2011B :195)  Όπως προκύπτει η 

ανάγκη  δημιουργίας ενός συντονιστικού κέντρου που θα είναι υπεύθυνο για την 

διαδικασία ενσωμάτωσης του ευρωπαϊκού δικαίου είναι απαραίτητο προκείμενου να 

αποφεύγονται οι καθυστερήσεις. Το εν λόγω όργανο θα πρέπει να δρα σε διυπουργικό 

επίπεδο και να είναι σε άμεση συνεργασία με την ηγεσία της κυβέρνησης όπου θα έχει 

την δυνατότητα να επικοινωνεί και να παρεμβαίνει άμεσα σε όλα τα στάδια της 

διαδικασίας επισπεύδοντας την. Εξάλλου τέτοιες  συστάσεις έχουν διατυπωθεί και σε 

σχετική έκθεση του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου σχετικά με τον ορθό τρόπο 

ενσωμάτωσης της κοινοτικής νομοθεσίας( European Parliament,2013 :96-102). 

Σημαντικές προτάσεις σε αυτήν την κατεύθυνση θα μπορούσαν να είναι ο καθορισμός 

τυπικής προθεσμίας συμμόρφωσης με την οδηγία νωρίτερα από το προβλεπόμενο και η 

συντονισμένη δράση ταχείας ενσωμάτωσης της νέας νομοθεσίας. Παράλληλα, κρίνεται 

επιβεβλημένη η εστίαση στην έγκαιρη ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας που να 

συνοδεύεται από αυξημένες προσπάθειες για την αντιμετώπιση της εσφαλμένης 

εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ. Η Ελλάδα διαθέτει σήμερα το δεύτερο μεγαλύτερο 
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αριθμό ανοικτών υποθέσεων επί παραβάσει σε επίπεδο ΕΕ. Η ευρύτερη χρήση 

προσεγγίσεων βάσει τεκμηριωμένων στοιχείων και η συνεκτίμηση της αξιολόγησης του 

αντίκτυπου κατά τη διάρκεια των φάσεων διαπραγμάτευσης και μεταφοράς της 

νομοθεσίας, θα μπορούσε να συμβάλει στη μείωση του αριθμού των μελλοντικών 

υποθέσεων παράβασης λόγω εσφαλμένης εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ. Άλλα 

κράτη μέλη της ΕΕ επωφελήθηκαν από την ίδρυση διυπουργικών ομάδων εργασίας για 

τον καλύτερο συντονισμό της εσωτερικής εναρμόνισης των προσεγγίσεων των εθνικών 

πολιτικών στο δίκαιο της ΕΕ. Η μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των υπουργείων για τις 

εξελίξεις σε άλλους τομείς που ενδέχεται να έχουν πολιτικό ενδιαφέρον θα συμβάλει 

στη διασφάλιση συνοχής και στη βελτίωση της ποιότητας της διαδικασίας 

ενσωμάτωσης του κοινοτικού δικαίου (OECD, 2012Α). 
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Εικόνα 3 Διαδικασία Εναρμόνισης- Ίδια Επεξεργασία από Εγχειρίδιο Εναρμόνισης ΓΓΚ (2013) 
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5 Συμπεράσματα 

 

5.1 Επιδόσεις της Ελλάδας στην Καλή Νομοθέτηση 

 

Οι προσπάθειες για καλή νομοθέτηση στόχο έχουν την δημιουργία ενός 

ρυθμιστικού συστήματος που θα βασίζεται στην υψηλής ποιότητας νομοθετική ρύθμιση 

και θα συνδυάζεται από ένα ικανοποιητικό επίπεδο  υπηρεσιών προς τους πολίτες  αλλά 

και τις επιχειρήσεις. Ένα ρυθμιστικό σύστημα που θα τονώνει δηλαδή, την 

ανταγωνιστικότητα της χώρας και παράλληλα θα απολαμβάνει μιας σημαντικής 

κοινωνικής αποδοχής ενισχύοντας το ίδιο το αίσθημα της κοινωνικής νομιμοποίησης 

της παραγόμενης κανονιστικής παραγωγής . Η Ελλάδα παρά τις επιμέρους δυσχέρειες 

στην υλοποίηση της ρυθμιστικής πολίτικης πρέπει να επισημανθεί ότι κατά τα 

τελευταία  χρόνια κατόρθωσε να επιτύχει την θέσπιση νόμων που διακρίθηκαν για την 

υψηλή κανονιστική τους ποιότητα και προωθούν την διαφάνεια την απλοποίηση και 

την λογοδοσία.  Παράλληλα δε, υπήρξε ένα σημαντικό νομοθετικό έργο που κινήθηκε 

στην κατεύθυνση της μείωσης των διοικητικών βαρών και μείωσης της 

γραφειοκρατίας. Αξιοσημείωτες σχετικές νομοθετικές και ρυθμιστικές  πρωτοβουλίες 

που πρέπει να αναφερθούν είναι : 

 Το πρόγραμμα Καλλικράτης που συγχώνευσε και κατάργησε τοπικές 

διοικητικές δομές αλλάζοντας και εκσυγχρονίζοντας το διοικητικό πεδίο της 

χώρας (Ν.3852/2010). Όπως και ο πρόσφατος Κλεισθένης (Ν.4555/2018). 

 Η ίδρυση των ΚΕΠ ως κέντρων άμεσης one stop εξυπηρέτησης των πολιτών 

(Ν.3013/2002), αλλά και η κατάργηση  της υποχρέωσης επικυρώσεων 

αντιγράφων εγγράφων, και της απόδοσης απλών αντιγράφων  που γίνονται 

υποχρεωτικά αποδεκτά από τις υπηρεσίες(Ν.4250/2014). 

 Η  δημιουργία της  εθνικής δικτυακής πύλης δημοσίας διοίκησης Ερμής 

www.ermis.gov.gr  που έχει την δυνατότητα παροχής άνω των 100 

πιστοποιητικών μέσω διαδικτύου καθώς και παροχής πληροφόρησης τόσο προς 

της επιχειρήσεις όσο και προς τους πολίτες.(Ν.4325/2015). 

 Η χρήση της ψηφιακής υπογραφής (ΠΔ 150/2001). 

 Το πρόγραμμα και ο δικτυακός τόπος Διαύγεια όπου δημοσιεύονται  οι 

κανονιστικές πράξεις και διοικητικές αποφάσεις της διοίκησης στο πλαίσιο της 

διαφάνειας (Ν.3861/2010). 

http://www.ermis.gov.gr/
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 Ο δικτυακός τόπος data.gov.gr που είναι ο κεντρικός κατάλογος των ανοικτών  

δημόσιων δεδομένων που παρέχει πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων των φορέων 

της ελληνικής κυβέρνησης (Ν.4305/2014). 

 Ο δικτυακός τόπος open.gov δημόσιας διαβούλευσης για την ποιότητα του 

παραγόμενου νομοθετικού έργου  (Ν.4048/2012). 

 Ο νόμος πλαίσιο για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση (Ν.3979/2011). 

 Η σύσταση της ηλεκτρονικής βάσης της ελληνικής νομοθεσίας e themis - 

Ραπτάρχης. 

 Σχέδιο αναδιάρθρωσης δομών της ανώτατης και ανώτερης εκπαίδευσης  

«Αθηνά». 

 Η μείωση των διοικητικών γραφειοκρατικών βαρών σε 13 τομείς πολιτικής 

(OECD 2014)  με κατάργηση και απλούστευση υποχρεώσεων που 

υπολογίστηκαν σε ποσό της τάξης των 3,28 δις ευρώ .(Ν.4250/2014, 

Ν.4281/2014). 

 Η απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών 

εταιριών, καθώς και ο νόμος για την απλοποίηση σύστασης επιχειρήσεων και 

την άρση εμποδίων στον ανταγωνισμό και τη βαριά και γραφειοκρατική 

διαδικασία αδειοδότησης εκ των προτέρων και η απλοποίηση της αδειοδότησης 

των επιχειρήσεων    (Ν.3853/2010)(Ν.441/2016),(Ν.4442/2016). 

 Η εμπέδωση της αξιοκρατίας της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας σε 

όλο το πλέγμα της δημόσιας της δημόσιας διοίκησης. (Ν.4369/2016), 

(Ν.4440/2016). 

Όπως γίνεται φανερό από υπήρξαν την προηγουμένη περίοδο σημαντικές 

νομοθετικές πρωτοβουλίες που είχαν θετικό πρόσημο και επέφεραν ως αποτέλεσμα την 

εφαρμογή ποιοτικής νομοθεσίας που  ωφέλησε και τόνωσε τόσο την δημοκρατική 

νομιμοποίηση και διαφάνεια αλλά και την αναπτυξιακή δυναμική της χώρας.  
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5.2 Συμπεράσματα -Αποτίμηση Εργαλείων 

 

 

  Στην προσπάθεια να διερευνηθεί και να εκτιμηθεί η εκτελεστική βαρύτητα που  

είχε τελικά ο νόμος 4048 και η οργάνωση της άσκησης την καλής νομοθέτησης που 

προωθήθηκε μέσω αυτού έγινε αποτίμηση των εργαλείων του. Συγκριμένα 

επιχειρήθηκε να μελετηθεί η πρακτική εφαρμογή που έλαβε ο νόμος μέσα από την 

χρήση των εργαλείων της καλής νομοθέτησης που αυτός προέβλεπε.  Ο νομός 

4048/2012 προέβλεπε την χρήση συνοδευτικών κειμένων όπως είναι  α. η αιτιολογική 

έκθεση, β. την   έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους καθώς και  την γ. ειδική 

έκθεση του άρθρου 75 παρ. 3 του Συντάγματος που συνοδεύουν το σχέδιο νόμου 

επιπλέον δε, τα πλέον  ρηξικέλευθα σημεία του νόμου ήταν η υποχρέωση 

συμπερίληψης δ. έκθεσης ανάλυσης συνεπειών της ρύθμισης αλλά  και  έκθεσης 

δημόσιας διαβούλευσης  με σκοπό την βελτίωση της νομοθετικής παραγωγής. 

Συγκεκριμένα εργαλεία όπως η παρουσία αιτιολογικής έκθεσης, η ανάλυση των 

συνεπειών ρύθμισης μέσω της έκθεσης αξιολόγησης, η έκθεση διαβούλευσης όπως και 

η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους χρησιμοποιήθηκαν ως στοιχεία 

προκειμένου να διερευνηθεί η χρήση εργαλείων ποιοτικής νομοθέτησης. Σε αυτήν την 

κατεύθυνση καταρτίστηκε πίνακας που προέκυψε από πρωτογενή έρευνα με κριτήριο 

τα  συγκεκριμένα στοιχεία  και  με τους νόμους που έχουν περάσει από την Βουλή κατά 

το έτος 2017 και 2018. Έγινε λεπτομερής καταγραφή των νόμων,  που αποτυπώνεται 

στο Παράρτημα 1 της εργασίας, για να καταρτιστεί ο σχετικός πίνακας έγινε ερευνά 

στην ιστοσελίδα της Βουλής καθώς και στον αντίστοιχο δικτυακό τόπο του Εθνικού 

Τυπογραφείου στα ΦΕΚ και αφορά τους νόμους του έτους 2017 και του 2018 μέχρι και 

τον μήνα Οκτώβριο. 

Η εικόνα που προκύπτει από την ανάλυση που έγινε στους συνολικά 118 νόμους 

που ψηφίστηκαν κατά την επίμαχη περίοδο ήταν ότι όλοι οι νόμοι διέθεταν αιτιολογική 

έκθεση συνεπώς πληρούνταν πλήρως το συγκεκριμένο εργαλείο της καλής 

νομοθέτησης του Ν.4048/2012. Επιπλέον δε, η Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του 

Κράτους εμπεριέχονταν σε κάθε νομοθέτημα. Ωστόσο η παρουσία των δύο άλλων 

εργαλείων δηλαδή της Έκθεσης Αξιολόγησης Συνεπειών Ρύθμισης και της Έκθεσης επί 

της Δημόσιας Διαβούλευσης όπου διαπιστώθηκαν σημαντικές διαφορές . Η μεν Έκθεση 

Αξιολόγησης Συνεπειών Ρύθμισης δεν βρέθηκε, στις 26 εκ των 118 νομοθετικών 

ρυθμίσεων δηλαδή σε ένα ποσοστό της τάξης του 22%  των ρυθμίσεων δεν εντοπίστηκε  

το σχετικό στοιχείο που προβλέπει ο νόμος. Στην δε, Έκθεσης επί της Δημόσιας 

Διαβούλευσης η εικόνα είναι επιπλέον ενδεικτική με τις 38 εκ των ρυθμίσεων να έχουν 
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την σχετική έκθεση και συνεπώς ένα ποσοστό της τάξης του 68% των ρυθμίσεων να 

μην έχει εντοπιστεί. Πρέπει ωστόσο να επισημανθεί ότι κατά βάση επρόκειτο για 

νόμους που κύρωναν διεθνείς συμφωνίες ή και συμβάσεις αλλά ακόμη και μνημόνια 

και κατεπείγοντα νομοσχέδια   και ήταν λογική η απουσία του σχετικού εγγράφου αλλά 

νόμους που συνδέονταν με τον κρατικό προϋπολογισμό. Η έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε καταδεικνύει ότι σημαντικό ποσοστό των νόμων, 78%,  διαθέτει  

έκθεση αξιολόγησης συνεπειών ρύθμισης ενώ περίπου το 41% των νόμων δεν 

εντοπίστηκε να έχει έκθεση δημόσιας διαβούλευσης γεγονός που συνεπάγεται είτε την 

απουσία της σχετικής έκθεσης είτε ότι δεν έλαβε χώρα δημόσια διαβούλευση. 

Η Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών Ρύθμισης κινείται στον άξονα περιγραφής 

των συνεπειών της ρύθμισης υπό το πρίσμα των άρχων της Αναγκαιότητας, της 

Καταλληλότητας, των Συνεπειών στην Οικονομία, των Συνεπειών στην Κοινωνία και 

τους Πολίτες, των Συνεπειών στον Φυσικό και Πολιτιστικό Περιβάλλον, των 

Συνεπειών στην Δημόσια Διοίκηση και την Δικαιοσύνη, την Νομιμότητα, την 

Αρμοδιότητα, την Τήρηση των Νομικοτεχνικών Κανόνων και την Κωδικοποίηση, και 

την Διαφάνεια και Κοινωνική Συμμετοχή. Έτσι και οι εκθέσεις που συντάχθηκαν 

οργανώθηκαν με σχετική επάρκεια και συνέπεια γύρω από τις συγκεκριμένες θεματικές 

ως κεφάλαια.  Η γενική εικόνα είναι ότι οι εκθέσεις  κάλυψαν με συνέπεια το 

συγκεκριμένο πλαίσιο τέτοια παραδείγματα είναι ο Ν.4486/2017 για την 

Μεταρρύθμιση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, αλλά ο Ν.4504/2017 για την Δια 

βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.  

Ωστόσο πρέπει να επισημανθεί το ζήτημα της σύνταξης νόμων με διαφορετικού 

χαρακτήρα διατάξεις στο περιεχόμενο τους  με αποτέλεσμα και η έκθεση αξιολόγησης 

να παίρνει συχνά διαφορετικό χαρακτήρα και να μην γίνεται έτσι ολοκληρωμένη 

αιτιολόγηση όλων των  συνισταμένων. Πρέπει να επισημανθεί επίσης, ότι ενώ μεν 

υπήρξαν βελτιώσεις στον αριθμό των εκθέσεων ανάλυσης συνεπειών ρυθμίσεων που 

παράχθηκαν κατόπιν της θέσπισης του Ν.4048/2012. Ωστόσο τα Γραφεία Νομοθετικής 

Πρωτοβουλίας, και το Γραφείο Καλής Νομοθέτησης δεν διαθέτουν τους πόρους ή τις 

εξουσίες για να ελέγξουν την ποιότητα ή τη συνέπεια του ουσιαστικού περιεχομένου 

των εκθέσεων αυτών. Επιπλέον δεν έχει προκύψει ουσιαστική εμπλοκή του Συνηγόρου 

του Πολίτη για την αναβάθμιση της ΑΣΡ. 

Η διαδικασία  της Ανάλυσης των Κανονιστικών Ρυθμίσεων παρέχει ένα 

εξαιρετικό εργαλείο, το οποίο τόσο οι προτείνοντες της πολιτικής, όσο και το 

διοικητικό προσωπικό θα πρέπει να συμβουλεύεται καθ’ όλη τη διάρκεια της 

κανονιστικής διαδικασίας, από τη στιγμή του σχεδιασμού έως και την εφαρμογή και 
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την επακόλουθη αξιολόγηση. Ωστόσο, η προσοχή εστιάζεται στη διαδικασία που 

πρέπει να ακολουθείται όταν οι νόμοι είναι ακόμη υπό μορφή νομοσχεδίου και δεν 

καλύπτει όλες τις πτυχές ενός ορθά δομημένου κύκλου πολιτικής και νομοθεσίας, ιδίως 

όσον αφορά την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των νόμων κατόπιν της θέσπισης 

και εφαρμογής τους. Κατά συνέπεια, ελλοχεύει ο κίνδυνος οι προσπάθειες για τη 

βελτίωση της ποιότητας των κανονιστικών ρυθμίσεων να μην εκκινήσουν σε αρκετά 

πρώιμο στάδιο και πριν να ληφθούν ορισμένες βασικές υποθέσεις και αποφάσεις 

σχετικά με τον τρόπο, με τον οποίο μπορεί να προχωρήσει η εφαρμογή, τροποποίηση ή 

αναθεώρηση προτάσεων πολιτικής. (OECD, 2012) Ο νόμος προέβλεπε την τριετή αλλά 

και ετήσια εξέτασης της αξιολόγησης αποτελεσμάτων εφαρμογής με χρήση του  

Μοντέλου Τυποποιημένου Κόστους από τα Γραφεία Νομοθετικής Πρωτοβουλίας των 

υπουργείων. Η μελέτη της εκ των  υστέρων αξιολόγησης συνεπειών των ρυθμίσεων  

έπρεπε να γίνεται συγκριτικά με τα δεδομένα της προηγηθείσας αξιολόγησης 

συνεπειών ώστε να προκύπτουν δεδομένα για να προχωρήσουν διαδικασίες 

τροποποιήσεων δεν έχει προχωρήσει σε ικανοποιητικό  βαθμό. 

 To 2015 και το 2016 συντελέστηκαν σημαντικές εξελίξεις στο πεδίο των 

κανονιστικών μεταρρυθμίσεων, μεταξύ άλλων προωθήθηκε η κωδικοποίηση των 

βασικών νόμων όπως και η ηλεκτρονική πρόσβαση σε αυτούς από τους πολίτες. Η 

Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης έχει αναλάβει το σχετικό έργο με ταυτόχρονη 

επίβλεψη ζητημάτων που αφορούν την αποτελεσματικότητα του νομοθετικού έργου. 

Επιπλέον σημαντική προσπάθεια στη κατεύθυνση της ενημέρωσης, αλλά και την 

κωδικοποίησης της νομοθεσίας αποτέλεσε η έκδοση του Εβδομαδιαίου Δελτίου 

Νομοθεσίας με πρωτοβουλία του τμήματος Νομοθετικής Πρωτοβουλίας  του 

Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης . 

Παράλληλα δε, στο πεδίο της κωδικοποίησης την νομοθεσίας δεν έχει 

ολοκληρωθεί η δημιουργία της Εθνικής Πύλης για την Κωδικοποίηση και 

Αναμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας ωστόσο όμως έχει ολοκληρωθεί η σχετική 

πύλη που αφορά την τουριστική νομοθεσία. Ενώ και η Κεντρική  Επιτροπή 

Κωδικοποίησης της ΓΓΚ από την σύσταση της το 2003 έχει ολοκληρώσει την 

ολοκληρώσει την θέσπιση 6 κωδίκων.( Σωτηρόπουλος, 2017 :89) 

Ως προς την ποιότητα της έκθεσης διαβούλευσης υπήρξαν ρυθμίσεις με 

υποδειγματική διαβούλευση όπως αποτυπώνεται μέσα από τις εκθέσεις που 

συνετάχθησαν και οι οποίες είναι μακροσκελείς, καλύπτουν όλα τα άρθρα της διάταξης, 

και δόθηκε ικανοποιητικό διάστημα ώστε να δημιουργηθεί ένας διάλογος. Σημαντικά 

τέτοια παραδείγματα είναι ο Ν.4461/2017 για την Μεταρρύθμιση της Διοικητικής 
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Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και 

πολύπλοκων νοσημάτων. Ο Ν.44872017 για το Ηλεκτρονικό σύστημα διάθεσης 

τηλεοπτικού διαφημιστικού χρόνου, ο Ν.44972017 για την Άσκηση υπαίθριων 

εμπορικών δραστηριοτήτων, ο Ν.4485/2017 για την Οργάνωση και λειτουργία της 

ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις. αλλά και ο Ν. 

4521 για την Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.  Ταυτόχρονα ωστόσο υπήρξαν 

και ρυθμίσεις με σημαντικό κοινωνικό ενδιαφέρον που η έκθεση διαβούλευσης που 

σχηματίστηκε ήταν περιορισμένη δεν είχε συγκεκριμένο χαρακτήρα και δεν μετέφερε 

αυτό που όφειλε δηλαδή την κοινωνική δημοκρατική διαβούλευση προς τους 

βουλευτές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο Ν.4491/2017  για την Νομική 

αναγνώριση της ταυτότητας φύλου όπου σε 4 μόλις σελίδες αναπτύσσεται η έκθεση 

δημόσιας διαβούλευσης. Τέλος υπήρξαν πολλοί νόμοι που ενώ διέθεταν έκθεση 

συνεπειών δεν υπήρχε έκθεση διαβούλευσης. Ενώ όμως  ο  Ν.4048/2012 απαιτεί την 

έκδοση  μιας έκθεσης δημόσιας διαβούλευσης που αναλυτικά θα περικλείονται τα 

σχόλια που έγιναν και ποιες παρατηρήσεις ελήφθησαν υπόψη στην τελική μορφή του 

νομοσχεδίου,  αυτό εξακολουθεί να μην εφαρμόζεται πλήρως, έτσι ώστε να μην είναι 

σαφής ο τρόπος που  λαμβάνονται υπόψη τα σχόλια διαβούλευσης στην οριστική 

μορφή των κατατεθειμένων νομοσχεδίων. (OECD, 2018).   Επιπλέον η ενσωμάτωση 

των σχολίων στο νόμο δεν τεκμηριώνετε όπως θα έπρεπε  ενώ σπάνια δίνεται η χρονική 

περίοδος των 5 εβδομάδων που ο νόμος ορίζει. 

Ως προς την μορφή των νομοθετημάτων, επικρατεί πολύπλοκη  σύνθετη και 

ετερόκλητη θεματολογία εντός των  νόμων, από τους 118 νόμους που εξετάστηκαν οι  

90 περιείχαν και άλλες διατάξεις πέραν του στενού πυρήνα του νόμου που αφορούσαν. 

Παράλληλα  δεν εφαρμόζεται το σχετικό κριτήριο της καλής νομοθέτησης για μη 

χρήση αόριστων παραπομπών σε άλλες διατάξεις και νόμους καθώς συναντήθηκε 

σχετικά το σχετικό φαινόμενο. Συνεπώς χρειάζεται να επεκταθεί περαιτέρω η χρήση 

των συγκεκριμένων εργαλείων της καλής νομοθέτησης. Ενώ ο νόμος της καλής 

νομοθέτησης έχει θέσει τα θεμέλια για την δημιουργία ενός ικανοποιητικού πλαισίου 

δεν έχει προχωρήσει ολοκληρωτικά η ποιοτική αναβάθμιση της νομοθεσίας.  

Ο νόμος 4048/2012 ορίζει ότι όλα τα υπουργεία υποχρεούνται να εφαρμόζουν 

τις αρχές της καλής νομοθέτησης σε όλες τις νομοθετικές πράξεις που αποτελούν 

αρμοδιότητα τους. Ωστόσο παρά την σημαντική αυτή εξέλιξη η εφαρμογή των αρχών 

της καλής νομοθέτησης συνεχίζει να αντιμετωπίζει ζητήματα. Η εκτίμηση των 

κανονιστικών επιπτώσεων έχει καταστεί υποχρεωτική για όλους τους πρωτογενείς 



56 

 

νόμους. Ωστόσο, η ποιότητα των σχετικών εκτιμήσεων είναι  σχετικά χαμηλή λόγω της 

σύντομης χρονικής περιόδου με την οποία προωθούνται τα νέα νομοσχέδια.  

 Παράλληλα ενώ έχει θεσμοθετηθεί η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης 

για όλα τα νέα νομοσχέδια που αποτελούν πρωτογενείς νόμους, στην πράξη, οι  εν 

λόγω διαβουλεύσεις συνήθως πραγματοποιούνται μέσω συγκεκριμένων διαβουλεύσεων 

που λαμβάνουν χώρα μεταξύ πολύ συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων  που διαθέτουν 

την σχετική δυνατότητα που δεν είναι δυνατή και προσιτή σε όλες. Ορισμένα σχέδια 

πρωτογενών νόμων και δευτεροβάθμιων κανονιστικών ρυθμίσεων  δημοσιεύονται στην 

δημόσια δικτυακή πύλη διαβούλευσης. Ενώ ο νόμος διακρίνεται από σχετική 

πληρότητα ως προς τις προβλέψεις του για την εφαρμογή των αρχών της καλής 

νομοθέτησης σε πλαίσια παρόμοια με τα αντίστοιχα που προβλέπονται σε χώρες που 

διανύσει σημαντικό έδαφος στο συγκεκριμένο πεδίο πολιτικής εν τούτοις παρατηρείται 

ελλιπής εφαρμογή των προβλέψεων του νόμου.   

Επιπλέον δεν λαμβάνει χώρα  πάντοτε ο θεσμοποιημένος  ετήσιος και 

εξαμηνιαίος προγραμματισμός και οργάνωση του νομοθετικού έργου της επομένης 

περιόδου που έπρεπε να γνωστοποιείται από τον Υπουργό στο Γραφείο Νομοθετικής 

Πρωτοβουλίας της αρμοδιότητας του, καθώς τα υπουργεία δεν προχωρούν με συνέπεια  

στην ενημέρωση των επικείμενων νομοσχεδίων στο αρμόδιο γραφείο. Ακόμη,  δεν 

κατέστη εφικτό να γίνει συστηματική η παρακολούθηση και η αξιολόγηση των 

ρυθμίσεων.  

Παράλληλα ενώ το Γραφείο Καλής Νομοθέτησης της Γενικής Γραμματείας της 

Κυβέρνησης έχει σε σημαντικό βαθμό αναλάβει ουσιαστικά την αρμοδιότητα 

συντονισμού της κανονιστικής πολιτικής εν τούτοις δεν έχει καθοριστικό και 

αποφασιστικό ρόλο όπως θα έπρεπε. Δεν έχει επιφορτιστεί νομικά με την δυνατότητα 

να εμποδίσει νομοσχέδια που δεν έχουν ικανοποιητική ανάλυση συνεπειών ρυθμίσεων. 

(OECD 2018). Ταυτόχρονα το Γραφείο Καλής Νομοθέτησης δεν διαθέτει επαρκείς 

πόρους ούτε και την αρμοδιότητα, ώστε να υποχρεώσει τα υπουργεία να εφαρμόσουν 

τις αρχές της καλής νομοθέτησης. Ως αποτέλεσμα, μεγάλο μέρος της εργασίας για την 

προώθηση της επαφίεται στα Γραφεία Νομοθετικής Πρωτοβουλίας, τα οποία επίσης 

δεν έχουν στελεχωθεί επαρκώς με το απαραίτητο για την διεκπεραίωση του ρόλου τους 

προσωπικό. Ενώ δηλαδή ο Ν.4840/2016 προβλέπει αναλυτικά το πλαίσιο 

αρμοδιοτήτων και τον ρόλο τους δεν έχουν συμμορφωθεί οι κυβερνήσεις με την 

ανάπτυξη των δομών αυτών. Για να εξυπηρετηθεί με επάρκεια ο σκοπός των εργαλείων 

της καλής νομοθέτησης όπως αυτά αναπτύχθηκαν επαρκώς με τον Ν.4048/2012 πρέπει 

να λειτουργούν αποτελεσματικά οι δομές σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στον νόμο. 
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Ωστόσο  δεν φαίνεται να ασκούνται επαρκώς οι σχετικές αρμοδιότητες από τα Γραφεία 

Νομοθετικής Πρωτοβουλίας ενώ και το Γραφείο Καλής Νομοθέτησης δεν προκύπτει να 

έχει συντονιστική αρμοδιότητα όπως οι αντίστοιχες μονάδες στις ευρωπαϊκές χώρες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4 Σύνολο Εκθέσεων Αξιολόγησης Συνεπειών Ρύθμισης Νόμων 2017-2018 

 

Πηγή : Ιστοσελίδα Βουλής, Εθνικού Τυπογραφείου-Ίδια Επεξεργασία 
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Εικόνα 5  Σύνολο Εκθέσεων Δημόσιας Διαβούλευσης Νόμων 2017-2018 

 

 

Πηγή :  Ιστοσελίδα Βουλής, Εθνικού Τυπογραφείου-Ίδια Επεξεργασία 

 

 

 

 

 

5.3 Προτάσεις 

 

 

Ενίσχυση Υπαρχουσών Δομών 

 Είναι απαραίτητο να ενισχυθούν οι υφιστάμενες δομές του Ν.4048/2012, δηλαδή 

πρέπει να ενισχυθούν με περαιτέρω ειδικευμένο προσωπικό τα Γραφεία Νομοθετικής 

Πρωτοβουλίας των Υπουργείων αλλά και αυτό της Καλής Νομοθέτησης. Περαιτέρω 

πρέπει να ενισχυθεί η παρουσία ο ρόλος των Νομοπαρασκευαστικών Επιτροπών των 

Υπουργείων με μονιμοποίηση και διεύρυνση του ρόλου τους ως μόνιμων υπηρεσιών 

παρακολούθησης της νομικής εξέλιξης του τομέα τους και μελέτης των ενδεχόμενων 

εναλλακτικών τους επιλογών. Με παρουσία σε αυτές μόνιμων ειδικών τεχνικών  

επιστημονικών συμβούλων που θα συμβάλλουν στην νομοπαρασκευαστική διαδικασία.  
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Προκειμένου να είναι επιτυχής η εφαρμογή των αρχών της καλής νομοθέτησης 

θα πρέπει να υιοθετηθεί μια προσέγγιση που να διατρέχει όλη την κυβέρνηση, καθώς 

και όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης. Ο Ν. 4048/2012 περί Καλής Νομοθέτησης αποτελεί 

ένα θετικό και ευπρόσδεκτο βήμα. Ωστόσο, δεν υπάρχει πρόβλεψη για την διυπουργική 

διαβούλευση, παρά την κοινή παραδοχή ότι ο συντονισμός και η συνοχή πρέπει να 

αποτελούν σημεία αναφοράς κάθε νομοπαραγωγικής απόπειρας. Επί της παρούσης, 

απουσιάζει μια οριζόντια συνεργασία, εφόσον τα μεμονωμένα υπουργεία τείνουν να 

επικεντρώνονται στην προώθηση νομοθετημάτων που αφορούν ίδια θέματα 

προτεραιότητας χωρίς ρητή αναφορά ή διυπουργική συνεργασία, ώστε να διαπιστωθεί 

πως αυτά εντάσσονται σε ευρύτερες γενικές προτεραιότητες ή πώς μπορούν να 

υποστηρίξουν ή να προωθήσουν ευρύτερες προτεραιότητες.  (OECD, 2012Α)Πρέπει να 

καταβληθούν αυξημένες προσπάθειες παράλληλα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, 

ώστε να εξασφαλιστεί η συνεκτική και τεκμηριωμένη ποιοτική προσέγγιση στη 

διαμόρφωση και την ανάπτυξη πολιτικής από όλα τα υπουργεία. Συνεπώς, κρίνεται 

επιβεβλημένη μια πιο συντονισμένη και συνεκτική προσέγγιση, καθώς επίσης μια 

αυξημένη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων δρώντων, σε επίπεδο υπουργείου, 

οργανισμού και υποεθνικού επιπέδου σε κάθε πεδίο της δημόσιας πολιτικής δράσης.  

Πρέπει να στελεχωθούν επαρκώς τόσο το Γραφείο Καλής Νομοθέτησης όσο και τα 

Γραφεία Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και μάλιστα κατ ερμηνεία του αρ.16 του 

Ν.4840/2012  με προσωπικό εγνωσμένης επιστημονικής κατάρτισης όλων των κλάδων. 

Ενώ προτείνεται η προαγωγή του Γραφείου Καλής Νομοθέτησης και η κατάσταση 

του ως αυτόνομης υπηρεσίας και κεντρικού συντονιστικού οργάνου,  όλης της δράσης 

που αφορά την προώθηση της καλής νομοθέτησης κατά τα πρότυπα του εξωτερικού. 

Αυτό συνεπάγεται την απόδοση περαιτέρω αρμοδιοτήτων στην εν λόγω μονάδα ούτως 

ώστε να είναι σε θέση να εποπτεύει την εφαρμογή των κανόνων της καλής 

νομοθέτησης  σε κάθε φάση υλοποίησης του νομοθετικού έργου με άμεση δυνατότητα 

εμπλοκής και συμμετοχής στην όλη δράση. Παράλληλά πρέπει να επιφορτιστεί με την 

δυνατότητα άσκησης διυπουργικής συνεργασίας και συντονισμού. Η στελέχωση δε, της 

υπηρεσίας πρέπει να είναι τέτοια ώστε με εξειδικευμένο προσωπικό όχι μόνο νομικού 

αλλά και τεχνικού επιστημονικού  χαρακτήρα όλων των ειδικοτήτων  να μπορεί να 

ασκεί εποπτικές αρμοδιότητες. Γι αυτό πρέπει να ενδυθεί ένα χαρακτήρα ανεξάρτητης 

δομής ανάλογο του ευρωπαϊκών ανάλογων υπηρεσιών. Αυτό θα εξυπηρετεί την 

δημιουργία μιας μόνιμης και σταθερής δομής που ανεξάρτητα από πολιτικές 

παρεμβάσεις θα εγγυάται την κανονιστική ποιότητα και συνέχεια. Για τους ίδιους 

λόγους και να είναι δυνατός ο καλύτερος υπολογισμός του κόστους συνιστάται η 
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δημιουργία Γραφείου Καλών Πρακτικών που θα έχει αυτή την αρμοδιότητα, θα  τελεί 

σε σχετική αυτονομία και θα ανήκει στο υπουργείο οικονομικών, στελεχωμένο από 

ειδικούς οικονομικούς και νομικούς και διοικητικούς επιστήμονες και θα συμμετέχει 

στην σύνταξη της έκθεσης με εργαλείο το Μοντέλο Τυποποιημένου Κόστους και θα 

λειτουργεί όπως το  αυστραλιανό, Γραφείο Καλών Πρακτικών Νομοθέτησης (Office of 

Best Practice Regulation OBPR) που τελεί υπό το Υπουργείο  Οικονομικών και 

Απορρύθμισης.  Επιπλέον οφείλει όπως και ο νόμος ορίζει άλλωστε να έχει την 

δυνατότητα να συμμετέχει στην σύνταξη της σχετικής έκθεσης και εκπρόσωπος της 

Ανεξάρτητης Αρχής του Συνηγόρου του Πολίτη. Η αναβάθμιση της συμμετοχής του 

Συνηγόρου του Πολίτη πρέπει να προωθηθεί καθώς διαθέτει τα εχέγγυα της σημαντικής 

δυνατότητας που έχει κατορθώσει να αποκτήσει στη αντιμετώπιση προβλημάτων των 

πολιτών και των σχέσεων τους με την διοίκηση και της τεχνογνωσίας για την 

διακρίβωση των συνεπειών των δρομολογούμενων ρυθμίσεων, ιδίως συνεπώς στη 

σύνταξη της έκθεσης  αξιολόγησης συνεπειών, αλλά και στην  εκ των υστέρων 

αξιολόγηση πρέπει να έχει ενεργό ρόλο καθώς είναι σε θέση να μελετήσει με ακρίβεια 

τις συνέπειες των ρυθμίσεων λόγω του αντικείμενου και της τριβής που έχει με την 

κοινωνία. Σε επίπεδο ανεξάρτητων αρχών ακόμη σημαντικό ρόλο θα μπορούσαν να 

έχουν και οι άλλες ανεξάρτητες αρχές στο πεδίο της αρμοδιότητας τους. 

 

Απλοποίηση Διαδικασιών 

 
Η παρουσία πολλαπλών εκθέσεων οδηγεί σε περαιτέρω περιπλοκή και καθιστά τον 

νόμο σύνθετο και δυσνόητο την δε νομοθετική διαδικασία δυσχερή, υποχρεούνται για 

έναν νόμο εκτός της αιτιολογικής να συνταχθούν οι παρακάτω εκθέσεις : α. Έκθεση 

τροποποιούμενων διατάξεων β. Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους,  η γ. 

Ειδική Έκθεση του αρ. 75 του Συντάγματος, δ. Έκθεση Αξιολόγηση Συνεπειών 

Ρύθμισης, ε. Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης, καθώς και η στ. Έκθεση της 

Επιστημονικής Υπηρεσία της Βουλής.  Η σύνταξη συνεπώς ενιαίων και κοινών 

διηυπηρεσιακών εκθέσεων θα καθιστούσε πιο εύκολη αλλά και διαφανή της 

διαδικασία. Η .Ειδική Έκθεση του αρ. 75 του Συντάγματος θα μπορούσε να 

συντάσσεται από κοινού με αυτή του Γενικού Λογιστηρίου εφόσον καλύπτει και τις 

οικονομικές άρα και δημοσιονομικές συνέπειες της ρύθμισης  και τέλει υπό την 

μέριμνά του Υπουργού Οικονομικών από κοινού. 
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Ενίσχυση της Διαδικασίας Δημόσιας Διαβούλευσης 

 

Πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος και η διαδικασία της δημοσίας διαβούλευσης για να 

αποτελεί ουσιαστικό τμήμα της διαδικασίας. Η προσπάθεια που γίνεται μέσω του 

opengov.gr αποτελεί σημαντική εξέλιξη που ωστόσο  ωστόσο μπορεί να βελτιωθεί. 

Πρέπει να αποκτήσει την δέουσα βαρύτητα η διαβούλευση που γίνεται μέσω του 

δικτυακού τόπου και αυτό προϋποθέτει ότι δεν θα αποτελεί εργαλείο προώθησης 

συγκεκριμένων θέσεων οργανωμένων συμφερόντων. Για να διασφαλιστεί αυτό θα 

πρέπει υποχρεωτικά να μπορούν να αναγνωρίζονται και να προσδιορίζονται οι 

μετέχοντες και να έχουν μία και μοναδική δυνατότητα εισόδου και συμμετοχής. 

Επιπλέον οφείλει να ενισχυθεί η προσπάθεια  να συντάσσονται σχετικές εκθέσεις σε 

κάθε νόμο που ψηφίζεται και μάλιστα αντιπροσωπευτικές των πραγματικών τάσεων της 

κοινωνίας όπως αποτυπώνονται στην διαβούλευση. Πρέπει να αποδίδεται το χρονικό 

περιθώριο της διαβούλευσης των 5 εβδομάδων  και για τις δύο φάσεις της 

διαβούλευσης που ορίζει ο Ν.4048/2012 στο αρ.16. Επιπλέον πρέπει να αναρτώνται 

όλες οι αλλαγές και τροποποιήσεις που έχουν συντελεστεί από την πρόταση νόμου 

μέχρι την τελική ψήφιση ώστε ο πολίτης να γνωρίζει την εξελικτική πορεία του 

νομοσχεδίου και όχι μόνον την αρχική του φάση καθώς και εάν τελικά η δημόσια 

διαβούλευση επηρέασε το τελικό κείμενο και σε ποιο βαθμό, να συντελείται δηλαδή 

τεκμηρίωση της ενσωμάτωσης σχολίων στον νέο νόμο. Ακόμη εκτός των προτάσεων 

νόμου χρήσιμο θα ήταν η έναρξη διαλόγου με τους  πολίτες στο πλαίσιο της δημόσιας 

διαβούλευσης  που θα αφορά γενικά  σχέδια πολιτικής.7 Πρέπει επιπλέον την 

διαχείριση των δεδομένων του δικτυακού τόπου εκτός από  δικό του Γραφείο 

Νομοθετικής Πρωτοβουλίας να μετέχει και το  Γραφείο Καλής Νομοθέτησης. Για τα  

νομοσχέδια που αφορούν την επιχειρηματική κοινότητα προτείνεται παράλληλα και η 

χρήση ενός ειδικού δικτυακού τόπου κατά τα πρότυπα του δανέζικου δικτυακού τόπου  

για τις επιχειρήσεις Virk.dk  αλλά και το αμερικανικού  ιστότοπου μιας στάσης, του  

business.gov. Ο δικτυακός τόπος ερμής θα μπορούσε να λειτουργήσει σε αυτή την 

κατεύθυνση ώστε να παρέχει και ένα άλλο σύνολο διευκολύνσεων στις επιχειρήσεις o 

ήδη υπάρχων χώρος του Ερμή ενδείκνυται να καταστεί αυτός ο δικτυακός τόπος.  

 

 

 

                                                
7 Όπως συμβαίνει πρόσφατα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος με τον Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και 

το Κλίμα. 

http://www.business.gov/
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Εκπαίδευση –Κατάρτιση 

 

Παρά το ότι το Γραφείο Καλής Νομοθέτησης σε συνεργασία με τον Υπουργείο 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης προχώρησε στην παράδοση ειδικών εκπαιδευτικών 

σεμιναρίων με σκοπό να ενημερώσουν τα στελέχη της δημόσιας διοίκησης τόσο για την 

ΑΣΡ όσο και για  την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων εφαρμογής. Εν τούτοις  ο ρόλος 

της εκπαίδευσης και κατάρτισης της δημόσιας διοίκησης αλλά και των μελών του 

κοινοβουλίου και των κοινωνικών εταίρων στην διαδικασία της καλής νομοθέτησης 

είναι σημαντικός και πρέπει να ενισχυθεί. Προτείνεται να γίνουν σχετικές εκπαιδεύσεις 

που θα αφορούν την διαδικασίας κατάρτισης των εκθέσεων, την διαβούλευση αλλά και 

την διαδικασία ενσωμάτωσης δικαίου ώστε να ενημερωθούν και να καταρτιστούν όλοι 

οι εμπλεκόμενοι με τις δομές της καλής νομοθέτησης. Ιδίως πρέπει να περιλαμβάνουν 

να γραφεία Νομοθετική Πρωτοβουλίας και όλους τους συνδεόμενους με την καλή 

νομοθέτηση φορείς ακόμη δε και τους βουλευτές.  Ο ρόλος του ΕΚΔΔΑ σε αυτήν την 

προσπάθεια μπορεί να είναι καίριος καθώς διαθέτει την τεχνογνωσία, την υποδομή και 

το προσωπικό ώστε να αναλάβει την διαχείριση αυτού του έργου. Και ήδη έχει 

επιφορτιστεί με την ευθύνη της διαχείρισης τμήματος της προνομοθετικής 

διαβούλευσης, στα οποία μετέχουν στελέχη των τμημάτων Νομοθετικής Πρωτοβουλίας 

των Υπουργείων.( Καμτσίδου Ι., 2017 :111)  

 

 

 

Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των υφιστάμενων νόμων - Ενίσχυση του ρόλου της 

Λαϊκής Αντιπροσώπευσης 

 

Με τον Ν.4048/2012 προβλέπεται η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των υφιστάμενων 

νόμων μετά την τριετή εφαρμογή τους, αυτό ωστόσο δεν συμβαίνει καθ’ ολοκληρίαν. 

Το αναβαθμισμένο Γραφείο Καλής Νομοθέτησης μπορεί να επιφορτιστεί με τον 

συντονισμού του σχετικού έργου που θα αφορά όλη την νομοθεσία ανεξαρτήτως 

αρμόδιου υπουργείου και να προχωρά στο σχετικό έργο από κοινού με τον συσταθέν 

Γραφείο Καλών Πρακτικών που θα είναι σε θέση να αποτιμά το κόστος της  ρύθμισης,  

αλλά και το όφελος που προέκυψε  από την εφαρμογή της. Επιπλέον δε, πρέπει να 

προσδιοριστεί και να ενισχυθεί  ο ρόλος της Βουλής  στην διαδικασία  Αξιολόγησης 

Αποτελεσμάτων που προβλέπεται άλλωστε.(Ν.4048/2012, αρ.9) Ειδικότερα η 

επιστημονική επιτροπή της βουλής θα μπορούσε να συμμετέχει στην διαδικασία  ως 
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εκπρόσωπος του Κοινοβουλίου.  Επιπλέον δε, υπάρχει η ανάγκη δημιουργίας μιας 

συμβουλευτικής και υποστηρικτικής μονάδας στην Βουλή που θα ασχολείται με τα 

εργαλεία της καλής νομοθέτησης και θα προσφέρει υπηρεσίας ενημέρωσης κατάρτισης 

και συμβουλευτικής στους κοινοβουλευτικούς και θα μπορεί να υποβάλει προτάσεις επί 

των εκθέσεων προκειμένου να ενισχυθεί και τεχνοκρατική παρουσία της βουλής.  

Παράλληλα και η ΟΚΕ μπορεί να ενισχύσει την αξιολόγηση αποτελεσμάτων. Μια 

πρόταση θα ήταν στο πλαίσιο της αξιολόγησης αποτελεσμάτων να ήταν δυνατόν 

εφόσον θα υπήρχε η δυνατότητα από το Γραφείο Καλών Πρακτικών του Υπουργείου 

Οικονομικών να προχωρήσει στην διαρκή μελέτη του διοικητικού κόστους να εισαχθεί 

το Σύστημα One In One OUT που υπάρχει στο Ηνωμένο Βασίλειο σύμφωνα με το 

οποίο κάθε νέα ρύθμιση που εισάγεται και επιφέρει διοικητικό συνεπάγεται τη 

κατάργηση μιας αντίστοιχης που επιφέρει την ίδια ή μεγαλύτερη δαπάνη. 

 

 

 

 Ηλεκτρονικοποίηση – Κωδικοποίηση 

 

Η ανάγκη για την κωδικοποίηση της νομοθεσίας είναι ουσιαστική προκειμένου να  

είναι προσιτή σε όλους και οργανωμένη.  Η λειτουργία του εθνικού συμβούλιου 

κωδικοποίησης και αναμόρφωσης   της νομοθεσίας που ουσιαστικά αποτελεί όργανο 

ετερόκλητο δεν φαίνεται να καλύπτει τις σχετικές ανάγκες. Πρέπει οι νομοθετικές 

πράξεις και οι τροποποιήσεις του να οργανωθούν και να συγκεντρωθούν σε μια 

ηλεκτρονική πλατφόρμα.  Υφίσταται η πλατφόρμα e themis του Υπηρεσία «Διαρκής 

Κώδικας Νομοθεσίας - ΡΑΠΤΑΡΧΗΣ» του Υπουργείο Εσωτερικών αλλά παρουσιάζει 

έλλειμμα διαρκούς επικαιροποίησης  ενώ ο δικτυακός τόπος του Εθνικού 

Τυπογραφείου δεν διαθέτει δυνατότητα θεματικής ταξινόμησης της ρύθμισης.  Η 

προσπάθεια για την ολοκλήρωση της Εθνικής Πύλης για την Κωδικοποίηση της 

Νομοθεσίας   δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, η προοπτική της είναι όμως πολύ 

σημαντική καθώς θα αποτελεί τόπο κωδικοποίησης και αναμόρφωσης του συνόλου της 

νομοθεσίας. Συνιστάται συνεπώς δημιουργία μιας πλατφόρμας που να αναφέρει τον 

είδος των ρυθμίσεων ανά θεματική διάταξη θα είναι ανοικτό και προσιτό στους πολίτες 

με δυνατότητα συνδεσιμότητες με άλλες πηγές ενημέρωσης για την νομοθεσία κατά τα 

πρότυπα της πλατφόρμας  Eur LEX.   
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Εικόνα 5 Υφιστάμενη Διαδικασία Καλής Νομοθέτησης 

 

Εικόνα 6 Προτεινόμενη Διαδικασία Καλής Νομοθέτησης
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

 
Ελληνική 

 

 Αιτιολογική Έκθεση Νομού 4840/2012, Διαθέσιμο στο 

https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/2f026f42-950c-4efc-b950-

340c4fb76a24/a-apred-eis-olo.pdf[Τελευταία  πρόσβαση στις 29 Νοεμβρίου 

2018]. 

 

 Γενική Γραμματεία Κυβερνήσεως (2013) Το Ευρωπαϊκό Δίκαιο στην Ελλάδα - 

Εγχειρίδιο εναρμόνισης. Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο. 

 Επιτροπή Ρυθμιστικού Ελέγχου Διαθέσιμο στο:  
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                                     ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
                                       

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

Παρακάτω παρουσιάζονται Πίνακες στους οποίους καταγράφονται οι  νόμοι ανά για 

το χρονικό διάστημα 2017-2018- Ίδια Επεξεργασία από Ιστοσελίδα Βουλής-  

Ιστοσελίδα Εθνικού Τυπογραφείου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

 

Παρακάτω παρουσιάζονται Πίνακες στους οποίους καταγράφονται οι  ενσωματωμένες 

κοινοτικές οδηγίες  ανά για το έτος 2018 -  Ίδια Επεξεργασία από  Ιστοσελίδα Εθνικού 

Τυπογραφείου- Ιστοσελίδα Eur-Lex 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 

Παρακάτω παρουσιάζονται Πίνακας  στους οποίους παρουσιάζονται οι δομές καλής 

νομοθέτηση ανά Υπουργείο- Ίδια Επεξεργασία από Ν.4840/ΓΓΚ 

Δομές Καλής Νομοθέτησης Ανά Υπουργείο 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Μονάδα Καλής 
Νομοθέτησης 

Π.Δ. &  ΝΟΜΟΙ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής 
Πρωτοβουλίας και 
Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, 
υπαγόμενο στον Υπουργό 

π.δ. 141/2017, Α΄ 180 

(ΦΕΚ Α΄ 180/23-11-2017) 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Αυτοτελές Τμήμα 

Κοινοβουλευτικού Ελέγχου / 

Διεύθυνση Νομοθετικού 

Συντονισμού Και Εποπτείας 

Νομικών Πρόσωπων 

π.δ. 147/2017, Α΄ 192 

(ΦΕΚ Α΄ 192/13-12-2017) 

ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

Αυτοτελές Τμήμα Νομικής 

Υποστήριξης, Κοινοβουλευτικού 

Ελέγχου και Νομοθετικής 

Πρωτοβουλίας, υπαγόμενο στον 

Διοικητικό Γραμματέα 

π.δ.   82/2017, Α΄ 117 

(ΦΕΚ Α΄  117/10-8-2017) 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Γραφείο  Νομοθετικής 
Πρωτοβουλίας 

 

π.δ.  79/2018, Α΄ 148/π.δ.  
34/2015, Α΄  54 

(ΦΕΚ Α΄ 148/10-8-2018) (ΦΕΚ 
Α΄ 54/5-6-2015 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Τμήμα Νομοθετικής 

Πρωτοβουλίας, 
π.δ.  18/2018, Α΄  31 

(ΦΕΚ Α΄  31/23-2-2018) 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

Τμήμα Νομοθετικής 

Πρωτοβουλίας, 
π.δ. 134/2017, Α΄ 168 

(ΦΕΚ Α΄ 168/6-11-2017) 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Αυτοτελές Γραφείο  Νομοθετικής 
Πρωτοβουλίας 

ν.  4451/2017, Α΄  16 

(ΦΕΚ Α΄   16/13-2-2017) 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, 
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

Γραφείο Νομοθετικής 

Πρωτοβουλίας, 
π.δ.  96/2017, Α΄ 136 

(ΦΕΚ Α΄ 136/11-9-2017) 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής 

Πρωτοβουλίας 
π.δ. 142/2017, Α΄ 181 

(ΦΕΚ Α΄ 181/23-11-2017) 

ΥΓΕΙΑΣ Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής 

Πρωτοβουλίας, 

Κοινοβουλευτικού Ελέγχου και 

Κωδικοποίησης 

π.δ. 121/2017, Α΄ 148 

(  ΦΕΚ Α΄ 148/9-10-2017) 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8ogwUOGs3KFt5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIudVI-S_YsJOO_sk53bxn15DsI1rRkNwVM9hK3Kh5S3IW
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8V8YeS8scMDB5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuYGNWDUq_BAAjl2jfD9bw37auIKF9m_r_PE7x2CjqIUv
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8EutC16MJvBx5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuXaL1t5oShzuEhiXJ4ngNw88586rJpFAiUF5pOsAkkNL
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wG3UHk-ZeQumndtvSoClrL8xsqFXEcDVXt5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIua_hdc3hQHxrWtAknYF7ArKiHLl3TeAh0HJ0hVcdxkHi
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wE4q6ggiv8WTXdtvSoClrL8KAgm1VVW05ztIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijOZMjISaGs2rzzr-jZE65P-xMNyM745PlmxzBKxfITSo
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wE4q6ggiv8WTXdtvSoClrL8KAgm1VVW05ztIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijOZMjISaGs2rzzr-jZE65P-xMNyM745PlmxzBKxfITSo
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wG3UHk-ZeQumndtvSoClrL8jAxhWxkwjzrtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijJbTZChq_sToCkdOMqJplAO-KJVFn2lZ0m7uOWn6zZkg
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8Of-xI5h2Ruh5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuel9NIPXaDfNdMxOll7ba4CmPGN9FtUpRg3gGtuiBlqV
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL89jIOERdkaTXtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6hq6ZkZV96FI1HfLEezUujDI0YeaGBX9Oz0CxA3H47XCsGGfr4Vvuz4.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8euOdSIwklWN5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuZrjrDhFL9Vknwv5kcMp7_DzrPqNnMSSZwsUqFODhqe2
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8RZsdmVE36E95MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuZGB1A1wnoxKNn2KkUPc0fTkZNfNXAu5hexeBqTJuWmQ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8xsqFXEcDVXt5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuQZugky5IqtFTTq0JXSARLB9ay32Eo54IvIgh_usTllJ
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 

Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής 

Πρωτοβουλίας, υπαγόμενο στον 

Υπουργό 

π.δ. 133/2017, Α΄ 161 

(ΦΕΚ Α΄ 161/30-10-2017) 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικού 

Έργου και Κοινοβουλευτικού 

Ελέγχου υπαγόμενο στον 

Υπουργό/ Αυτοτελές /Τμήμα 

Νομοθετικής Επεξεργασίας και 

Κοινοβουλευτικού Ελέγχου 

π.δ.    4/2018, Α΄   7 

(ΦΕΚ Α΄   7/22-1-2018) 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Διεύθυνση Νομοθετικού Έργου 
και πρωτοβουλίας 

π.δ. 132/2017, Α΄ 160 

(ΦΕΚ Α΄ 160/30-10-2017) 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

Γραφείο Νομοθετικής 
Πρωτοβουλίας 

π.δ. 123/2017, Α΄ 151 

(ΦΕΚ Α΄ 151/12-10-2017) 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Αυτοτελές Τμήμα 

Κοινοβουλευτικού Ελέγχου και 

Νομοθετικής Πρωτοβουλίας, 

υπαγόμενο στον Υπουργό 

Μεταναστευτικής Πολιτικής 

π.δ. 122/2017, Α΄ 149 

(ΦΕΚ Α΄ 149/10-10-2017) 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ 
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής 

Πρωτοβουλίας 
π.δ.   13/2017, Α΄  26 

(ΦΕΚ Α΄  26/20-2-2018) 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Διεύθυνση Νομοθετικής 

Πρωτοβουλίας και Διαχείρισης 

Παραβάσεων 

π.δ.   97/2017, Α΄ 138 

(ΦΕΚ Α΄ 138/15-9-2017) 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Διεύθυνση Νομοθετικού 

Συντονισμού και Καλής 

Νομοθέτησης / Τμήμα 

Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και 

Καλής Νομοθέτησης 

π.δ. 127/2017, Α΄ 157 

(ΦΕΚ Α΄ 157/20-10-2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8px6_ZGPuoJd5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuZ5hQEGcz6N6gJlWU1D8mFb3nVFpIYZfYOtdLJVOxu9j
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wG3UHk-ZeQumndtvSoClrL8kY_IXd9bfk8pCCmqt4mgGEHlbmahCJFQEmRQwePEviF8EeCoaT0MAKztT3Sb63xk3VkL3PiCQ3RLoVYQqjKiogfu8Gq1RKKQmyoZK8o4WQMVeCj7EW46rjOigH3duhYq6FxzI2ZpYy3lAQBn_fJ-JA..
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8xcreXeJIx8t5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIueFVMgoy5rzWpkpulZgjTIM0MiXJR0xaoiQcaAVBzCiI
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8ionFKVgnNuV5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIubfN4-9kHQax4HbBS6oQ2tZ6xcxy3wjQXHTbJ1piRkq5
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8JfWk9tSupxZ5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx9hLslJUqeiQHKLObz5ph8aoHYnCrKJvVjffCp0M9Mb_KR5v5zMICV8.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wG3UHk-ZeQumndtvSoClrL8oYhmLdkQIKDtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijFLE_xzHZ9BeY5U_x7TwkkDMKPifVIx9VYfsfGkXAcNv
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8aRmGcrk2DyZ5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuaEcRBGeOh2RTsJMGJa9KEiMzDeKBksEd5I7AxA40wXG
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8f10yUCuSGGV5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuaO8Lkraz9S1fpWNnuW5R64JcOtIyrOyMfyy6gaingk1
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Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) 

Πειραιώς 211, ΤΚ 177 78, Ταύρος 

τηλ: 2131306349 , fax: 2131306479 

www.ekdd.gr 

 

http://www.ekdd.gr/
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