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ΣΥΝΟΨΗ 

Σκοπός της διπλωµατικής αυτής εργασίας είναι - αφού συζητηθούν η σχέση δηµόσιας 

διοίκησης και επιχειρηµατικότητας, αναλυθούν οι όροι «καλή νοµοθέτηση», 

«διοικητικά βάρη» και «ηλεκτρονική διακυβέρνηση» και σκιαγραφηθεί το ελληνικό 

διοικητικό και ρυθµιστικό τοπίο και βασικά του προβλήµατα - να εξεταστεί ο Ν. 

3853/2010 περί «Απλοποίησης διαδικασιών σύστασης προσωπικών και των 

κεφαλαιουχικών εταιρειών και άλλες διατάξεις» ως προς την συνεισφορά του στη 

µείωση των διοικητικών βαρών για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις και να απαντήσει σε 

µία σειρά προβληµατισµών όπως : 

1. Γιατί αναπτύσσεται µια τέτοια ρύθµιση: ποια είναι η αιτιολογική της βάση, σε 

ποιο πρόβληµα απαντά, µε τίνος/τίνων την πρωτοβουλία αναδύθηκε στην 

πολιτική και διοικητική ατζέντα, εάν σχετίζεται µε προϋπάρχουσες πρωτοβουλίες 

– ρυθµίσεις  

2. Ποια συλλογικά υποκείµενα εµπλέκονται: σε ποιους απευθύνεται, ποιοι 

εµπλέκονται στην υλοποίησή της, ποιους αφορά, ποιους στοχεύει και ποιοι άλλοι 

επηρεάζονται από την εφαρµογή της (stakeholders) 

3. Ποια η φιλοσοφία της ρύθµισης και τα µέσα εφαρµογής της: 

4. Ποιοι είναι οι κύριοι και δευτερεύοντες στόχοι της ρύθµισης. 

5. Ποια είναι τα αναµενόµενα αποτελέσµατα/οφέλη. 

Η εργασία ολοκληρώνεται µε αναφορά παρόµοιων ρυθµίσεων σε άλλες χώρες και 

την εξαγωγή συµπερασµάτων ως προς την εκσυγχρονιστική συµβολή της εν λόγω 

νοµοθετικής ρύθµισης. 

 

Το υλικό για την εκπόνησή της αντλήθηκε κατά κύριο λόγο από βιβλιογραφική 

αναζήτηση αλλά και µέσα από επαφές µε εµπλεκόµενους (συντελεστές και 

αποδέκτες) στην εν λόγω ρυθµιστική πρωτοβουλία.   

Λέξεις κλειδιά: ανταγωνιστικότητα, επιχειρηµατικότητα, δηµόσια διοίκηση, 

γραφειοκρατία, συνθήκη της Λισαβόνας, Ελλάδα, εκσυγχρονισµός, ρυθµιστικό 

περιβάλλον, διοικητικά βάρη, καλή νοµοθέτηση, κανονιστική µεταρρύθµιση, 

ηλεκτρονική διακυβέρνηση, Doing Business, σύσταση εταιρειών, υπηρεσίες µιας 

στάσης, καλή πρακτική 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οι εθνικές οικονοµίες, σε παγκόσµια κλίµακα, αξιολογούνται και κατατάσσονται µε 

βάση την ανταγωνιστικότητά τους. Η ανταγωνιστικότητα είναι µία δυναµική και 

πολυδιάστατη έννοια, το επίπεδο της προσδιορίζεται από τη θετική ή αρνητική 

αλληλεπίδραση πλήθους παραγόντων. Αυτό υποδηλώνει και η ποικιλία των ορισµών 

που έχουν δοθεί από διεθνείς οργανισµούς που ασχολούνται µε την µέτρηση της. 

Ορίζεται ως «το πλέγµα εκείνο των παραγόντων, πολιτικών και θεσµών που 

προσδιορίζουν το επίπεδο της παραγωγικότητας µιας χώρας» (World Economic 

Forum), είναι «ο βαθµός, στον οποίο ένα κράτος µπορεί, υπό συνθήκες ελεύθερης και 

δίκαιης αγοράς, να προσφέρει αγαθά και υπηρεσίες, που πληρούν τα κριτήρια των 

διεθνών αγορών, διατηρώντας και αυξάνοντας, ταυτόχρονα, τα πραγµατικά 

εισοδήµατα των ανθρώπων, µακροχρόνια» (OECD) αλλά επίσης και «το πεδίο εκείνο 

της οικονοµικής θεωρίας, που αναλύει τα στοιχεία και τις πολιτικές εκείνες, που 

διαµορφώνουν την ικανότητα µιας χώρας να δηµιουργεί και να διατηρεί ένα 

περιβάλλον, που υποστηρίζει µεγαλύτερη παραγωγή αξίας για τις επιχειρήσεις και 

µεγαλύτερη ευηµερία για τους πολίτες» (Institute for Management Development)1. 

Συστατικό στοιχείο της ανταγωνιστικότητας είναι η υγιής και δηµιουργική 

επιχειρηµατικότητα που παράγει υπηρεσίες και προϊόντα υψηλής καινοτοµικής αξίας. 

Ικανή και αναγκαία συνθήκη για την ανάπτυξη µιας επιχειρηµατικότητας µε τέτοια 

χαρακτηριστικά είναι η ύπαρξη ενός φιλικού θεσµικού περιβάλλοντος.  

Η ποιότητα του θεσµικού περιβάλλοντος είναι αποτέλεσµα µίας χρηστής διαχείρισης 

των δηµοσίων πραγµάτων. Στον πυρήνα της χρηστής διακυβέρνησης βρίσκεται η 

καλή νοµοθέτηση. Ως καλή ή έξυπνη νοµοθέτηση θεωρείται η νοµοθετική πολιτική 

που αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας των νοµοθετικών και κανονιστικών 

ρυθµίσεων, µε βάση ιδίως την αξιολόγηση των συνεπειών τους στην οικονοµία και 

στην ανταγωνιστικότητα. Περιλαµβάνει την απλοποίηση και αποσαφήνιση του 

κανονιστικού πλαισίου (το σύνολο των νόµων, διαταγµάτων και κανονιστικών 

αποφάσεων) που ρυθµίζει την εσωτερική λειτουργία της ∆ιοίκησης αλλά και τις 

διαδικασίες παροχής υπηρεσιών και διοικητικών συναλλαγών µε τους πολίτες και τις 

επιχειρήσεις. 

                                                           
1 Υπουργείο Ανάπτυξης, Ειδική Γραµµατεία για την Ανταγωνιστικότητα, Εθνικό Συµβούλιο Ανταγωνιστικότητας και 

Ανάπτυξης, Ετήσια Έκθεση για την Ανταγωνιστικότητα 2007,  σελ. 33-34. 
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει, στο πλαίσιο της βελτίωσης της νοµοθέτησης, 

µία φιλόδοξη στρατηγική για τη µέτρηση των διοικητικών δαπανών (κόστη 

συµµόρφωσης στις διάφορες διατάξεις) και τη µείωση του διοικητικού φόρτου στην 

ΕΕ, η οποία περιλαµβάνει τη θέσπιση ενός κοινού ευρωπαϊκού στόχου για τη µείωση 

του φόρτου αυτού κατά 25% έως το 2012.   

Τα υπερβολικά διοικητικά βάρη επιβαρύνουν τους συναλλασσόµενους µε τις 

δηµόσιες υπηρεσίες, είτε πρόκειται για τους πολίτες, είτε πρόκειται για τις 

επιχειρήσεις, µε υπέρογκο διαχειριστικό κόστος. Προκαλούν στην ίδια την δηµόσια 

διοίκηση σηµαντικό εσωτερικό κόστος διεκπεραίωσης γραφειοκρατικών 

διαδικασιών, ενώ ταυτόχρονα καθιστούν δύσκολη τη διασφάλιση της διαφάνειας 

προσφέροντας έδαφος για την εµφάνιση φαινοµένων διαφθοράς.  

Ειδικότερα για την επιχειρηµατικότητα, το ρυθµιστικό και διοικητικό περιβάλλον 

εντός του οποίου αυτή αναπτύσσεται αποτελεί καθοριστική παράµετρο για την 

ανάπτυξή της. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις που 

αποτελούν τη ραχοκοκαλιά σχεδόν όλων των ευρωπαϊκών οικονοµιών, η διασφάλιση 

της ικανότητάς τους να αναπτυχθούν και να καινοτοµήσουν αποτελεί βασικό στόχο 

κάθε σχετικής πολιτικής για την ευρύτερη οικονοµική ανάπτυξη και την πλήρη 

απασχόληση. Θεωρείται, λοιπόν, ζωτικής σηµασίας να αναπτυχθούν προσπάθειες και 

πρωτοβουλίες βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας σε ό,τι αφορά το σχεδιασµό, την 

υλοποίηση και τη παρακολούθηση πολιτικών ενίσχυσης των παραµέτρων που 

ευνοούν την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας. 

Αυτό υπερτονίζει και η έκθεση «Doing Business 2010» της Παγκόσµιας Τράπεζας, η 

οποία κατατάσσει τις οικονοµίες 183 χωρών αποτιµώντας ουσιαστικά τις επιπτώσεις 

(θετικές ή αρνητικές) των εθνικών νοµοθετικών ρυθµίσεων στην οικονοµική  

δραστηριότητα των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων. Η ενιαύσια αυτή έκθεση 

αξιολογεί τη συνεισφορά του θεσµικού περιβάλλοντος στην ενθάρρυνση της 

επιχειρηµατικότητας και υπό την έννοια αυτή η έκθεση, εκτός από έναν επενδυτικό 

οδηγό, συνιστά και ένα εργαλείο benchmarking (συγκριτικής αξιολόγησης βάσει 

δεικτών) και benchlearning (µάθηση από καλές πρακτικές οµοτίµων) για την 

βελτίωση της διοικητικής ικανότητας των εθνικών κυβερνήσεων και την εισαγωγή 

µεταρρυθµίσεων. 
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Ειδικότερα η Ελλάδα καταλαµβάνει µία από τις τελευταίες θέσεις στην κατάταξη 

αυτή και είναι ευρέως αποδεκτό ότι η ελληνική δηµόσια διοίκηση, τόσο σε επίπεδο 

εσωτερικών διαδικασιών λειτουργίας όσο και στις υπηρεσίες της προς τους πολίτες 

και τις επιχειρήσεις, εµφανίζει γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και παθογένειες. 

Ταυτόχρονα το πολυδαίδαλο νοµοθετικό πλαίσιο επιβαρύνει τη σχέση 

πολιτών/επιχειρήσεων µε το διοικητικό µηχανισµό, προκαλώντας οικονοµικό και 

χρονικό κόστος.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο  

Το τρίπτυχο ∆ηµόσια ∆ιοίκηση – Γραφειοκρατία – Εκσυγχρονισµός 

(εννοιολόγηση & ιστορική αναδροµή)  

1.1 ∆ηµόσια ∆ιοίκηση και Γραφειοκρατία 

Στις κοινωνίες της ύστερης νεωτερικότητας, η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση αποτελεί 

σηµαντικό µέρος του κρατικού µηχανισµού και κεντρικό εργαλείο της εκτελεστικής 

εξουσίας. Περιλαµβάνει το σύνολο των µέσων και ενεργειών που αποσκοπούν στην 

επίτευξη συγκεκριµένου αποτελέσµατος για την ικανοποίηση του γενικού 

συµφέροντος των πολιτών ενός κράτους, µε βάση τις κατευθυντήριες γραµµές της 

εκάστοτε κυβερνητικής πολιτικής τις οποίες παρακολουθεί και εφαρµόζει2. Η 

κεντρική σηµασία της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης έγκειται αφενός στο γεγονός ότι αποτελεί 

τον µονοπωλιακό εκπρόσωπο του κρατικού καταναγκασµού και προσλαµβάνει την 

αποκλειστικότητα της µονοµερούς επιβολής αποφάσεων ασχέτως αν υπάρχει 

συµφωνία µεταξύ των αντισυµβαλλόµενων. Αφετέρου, στο γεγονός ότι διασφαλίζει 

µία συνέχεια στη λειτουργία του κράτους και των δηµοσίων πραγµάτων παρά την 

περιοδική εναλλαγή διαφορετικών κυβερνητικών σχηµάτων – τουλάχιστον όσον 

αφορά στις αστικές κοινοβουλευτικές δηµοκρατίες δυτικού τύπου. 

Η σχέση ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και πολίτη συνδέεται επίσης µε τη ∆ηµοκρατία, στο 

βαθµό που η τελευταία αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη και ευηµερία µιας 

οργανωµένης κοινωνίας. Η αντιπροσωπευτική ∆ηµοκρατία, βέβαια, δεν εκφράζει 

απόλυτα την έννοια της συλλογικής βούλησης, εφόσον η συµµετοχή του πολίτη στα 

κοινά έχει µετριαστεί - τουλάχιστον εν µέρει - ενώ ο ρόλος του περιορίζεται στη 

στήριξη των διαδικασιών νοµιµοποίησης της εξουσίας, χωρίς να παίρνει µέρος άµεσα 

σε αυτήν3. Σε αυτό το πλαίσιο, η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση λειτουργεί ως µέσο διαδικαστικό 

προκειµένου να εκπληρώνονται οι στόχοι και να καλύπτονται οι ανάγκες µιας 

οργανωµένης κοινωνίας. Επιπλέον, ο οικονοµικός ορθολογισµός που από τον 19ο 

αιώνα έχει αναχθεί σε βασικό χαρακτηριστικό του Κράτους, ως ρυθµιστή της 

κοινωνίας στο πλαίσιο της αγοράς, επηρέασε σηµαντικά τη µορφή και το χαρακτήρα 

της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και της σχέσης της µε τον πολίτη. Ας θυµηθούµε επ’ αυτού 
                                                           
2 Βικιπαίδεια, λήµµα ∆ηµόσια ∆ιοίκηση.  
3 Καλλιόπη Σπανού, ∆ιοίκηση, πολίτες και δηµοκρατία, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2000, σελ.59. 
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την Εγελιανή ιδέα του Κράτους ως ηθικής οντότητας, και το µεταγενέστερο ιδανικό 

των ωφελιµιστών που προβληµατίστηκαν µε το ζήτηµα της παραγωγής του µέγιστου 

δυνατού καλού για το µέγιστο αριθµό ανθρώπων. Ωστόσο, η πρακτική στα πλαίσια 

της καπιταλιστικής κοινωνίας είναι διαφορετική: ήδη από το 1942, ο Schumpeter 

προτάσσει µία οικονοµική θεώρηση των πολιτικών διαδικασιών, σύµφωνα µε την 

οποία η µεγιστοποίηση του ατοµικού οφέλους και η ελαχιστοποίηση του κόστους 

επηρεάζει και καθοδηγεί τόσο τα µέλη της εκτελεστικής εξουσίας, όσο και τους 

εφαρµοστές της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, αλλά και τους ίδιους τους πολίτες4. Εκεί 

εντοπίζεται άλλωστε η καταγωγή της ουσιαστικής µετάβασης που συντελείται κατά 

τις τελευταίες δεκαετίες, η οποία αποδίδει µέρος των λειτουργιών της ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης στην αγορά, ενώ παράλληλα επαναφέρει τον πολίτη στο προσκήνιο πλέον 

ως πελάτη και καταναλωτή µε πρόταγµα το κριτήριο της επιλογής. Προκειµένου να 

ανταπεξέλθει στο ρόλο της µέσα στο νέο αυτό και υπό διαµόρφωση περιβάλλον, η 

∆ηµόσια ∆ιοίκηση αναπόφευκτα αποτελεί σήµερα αντικείµενο ευρείας κλίµακας  

αναδιάρθρωσης και αναδιοργάνωσης. Τα επιχειρήµατα σχετικά µε την αναγκαιότητα 

των διοικητικών µεταρρυθµίσεων εστιάζουν, µεταξύ άλλων, στην προσαρµογή της 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης στις νέες απαιτήσεις και στην αύξηση της αποτελεσµατικότητάς 

της µέσω του περιορισµού της γραφειοκρατίας.  

Η γραφειοκρατική µορφή οργάνωσης αποτελεί το κατεξοχήν πρότυπο που 

εφαρµόστηκε τόσο αναφορικά µε τις λειτουργίες του Κράτους όσο και σε 

επιχειρηµατικά πλαίσια σε ολόκληρο τον κόσµο. Η έννοια της γραφειοκρατίας 

µελετήθηκε συστηµατικά για πρώτη φορά από τον Γερµανό κοινωνιολόγο Max 

Weber, που την αναγνώρισε ως τη συνηθέστερη µορφή οργάνωσης, τεχνικά υπέρτερη 

κάθε άλλης. Με τη σηµερινή της µορφή εµφανίζεται στη Γηραιά Ήπειρο από την 

εποχή ακόµα που αρχίζει να εδραιώνεται το απολυταρχικό κράτος. Γενικότερα, σε 

όλη τη διάρκεια του προηγούµενου αιώνα, κυριάρχησε σε διάφορες εκδοχές της ως 

µια ιεραρχικά δοµηµένη διοικητική µηχανή που θεωρήθηκε από πολλούς ως πρότυπο 

τάξης, αποτελεσµάτων και πειθαρχίας, ενώ η εφαρµογή της εξαπλώθηκε σε όλες τις 

διαµεσολαβούµενες από το Κράτος κοινωνικές σχέσεις και τους θεσµούς. 

                                                           
4 Καλλιόπη Σπανού, ∆ιοίκηση, πολίτες και δηµοκρατία, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2000, σελ.71. 
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Πολλοί θεωρητικοί ασχολήθηκαν µε την µελέτη της γραφειοκρατικής µορφής 

οργάνωσης και διοίκησης του Κράτους. Μία κοινή θεµατική που θα µας απασχολήσει 

εδώ αφορά στην επιρροή που ασκούν οι µεγάλες οργανωτικές δοµές στους 

µηχανισµούς εξουσίας της κοινωνίας. Πιο συγκεκριµένα θα εξεταστεί κατά πόσο ο 

γραφειοκρατικός τρόπος οργάνωσης αποτελεί έναν ουδέτερο µηχανισµό εφαρµογής 

εξουσίας ή αναπτύσσεται αυτόνοµα και αυθαίρετα και µεταµορφώνεται σε κυρίαρχο 

όργανο. Το θεωρητικό υπόβαθρο της γραφειοκρατίας θα παρουσιαστεί µέσα από τις 

αναλύσεις του Karl Marx και του Max Weber.  

Για τον Marx, η γραφειοκρατία αποτελεί εργαλείο, ένα όργανο του κράτους µε το 

οποίο ή άρχουσα τάξη ασκεί επιρροή και εξουσία πάνω στις υπόλοιπες κοινωνικές 

οµάδες. Σε µία καπιταλιστική κοινωνία η πραγµατική λειτουργία της συγκεκριµένης 

οργανωτικής µορφής έχει ως στόχο τη διαίρεση της κοινωνίας και τη σταθεροποίηση 

των διαφορετικών κοινωνικών τάξεων. Ωστόσο, ο Marx δεν ταυτίζει τη 

γραφειοκρατία µε τον καπιταλισµό. Της αναγνωρίζει κάποιο βαθµό αυτονοµίας, η 

οποία µάλιστα ενδέχεται να προκαλέσει συγκρούσεις µε την κυρίαρχη τάξη5. Η 

σύγκρουση όµως δεν µπορεί να επεκταθεί σε µεγάλο βαθµό αφού η γραφειοκρατία 

δεν συνδέεται άµεσα µε τον παραγωγικό τοµέα της κοινωνίας οπότε δεν κατέχει 

πρωταρχική θέση στον κοινωνικό ιστό. Η βασική της λειτουργία είναι να διατηρεί 

την υπάρχουσα τάξη πραγµάτων µαζί και τα προνόµια της ελίτ. Σε εκπλήρωση του 

στόχου αυτού η εµφάνισή της κρίνεται απαραίτητη και αναπόφευκτη. 

Η γραφειοκρατία, σύµφωνα µε τον Marx, συνδέεται επίσης µε το ζήτηµα της 

αλλοτρίωσης. Οι κοινωνικές σχέσεις, οργανωµένες µε τρόπο γραφειοκρατικό, 

ξεφεύγουν από το ανθρώπινο πλαίσιο που τις δηµιούργησε και καταλήγουν να 

εναντιώνονται σε αυτό. Η γραφειοκρατία λειτουργεί ως αυτόνοµη και καταπιεστική 

δύναµη και καλύπτεται από ένα πέπλο που της αποδίδει απόσταση και µυστήριο. 

Συµπεριφέρεται σαν κλειστή και επιµελώς περιφρουρηµένη κάστα. Μέσα από την 

αυστηρή ιεραρχία και πειθαρχία τα ίδια τα µέλη της γραφειοκρατίας αυταπατώνται 

θεωρώντας ότι απώτερος στόχος του συστήµατος τον οποίο συντηρούν είναι το 

γενικό συµφέρον. Εκτός όµως από την απόσταση που δηµιουργείται µεταξύ 

γραφειοκρατών και τρίτων, παρουσιάζεται και σύγχυση στο εσωτερικό της 

                                                           
5 Νίκος Π. Μουζέλης, Οργάνωση και γραφειοκρατία, Ανάλυση των σύγχρονων θεωριών, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-

Θεσσαλονίκη 2009, σελ. 59. 
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οργανωτικής της δοµής. Ο «χυδαίος υλισµός» της γραφειοκρατίας6 εκφράζεται µε την 

ενδοϋπηρεσιακή πάλη για την προαγωγή, την καριέρα και την προσκόλληση στις 

θέσεις. Τέλος, ο Marx συνδέει την γραφειοκρατία µε την έλλειψη φαντασίας και 

πρωτοβουλίας και την φοβία απέναντι στην ευθύνη. Οι εφαρµοστές της καλύπτονται 

πίσω από έναν στιβαρό µηχανισµό που αυτοεπιβεβαιώνεται, αποφεύγοντας να 

στηριχτούν στις δικές τους προσωπικές δυνάµεις και ικανότητες. 

Η Βεµπεριανή αντίληψη όµως ήταν αυτή που σφράγισε τη σηµερινή αντίληψη και 

είχε τη µεγαλύτερη επιρροή στους µετέπειτα µελετητές. Ο Weber παρουσίασε τη 

γραφειοκρατία ως τη µορφή κοινωνικής και πολιτικής οργάνωσης που 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες διοίκησης µαζικών κοινωνιών. Πίστευε ότι αποτελεί 

κυρίαρχο χαρακτηριστικό των σύγχρονων κοινωνιών, µε διαρκώς αυξανόµενη 

σηµασία για τη µεθοδική επίτευξη σαφώς προσδιορισµένων πρακτικών σκοπών. Με 

τον όρο γραφειοκρατικοποίηση, ο Weber περιγράφει τη διαδικασία εξορθολογισµού 

της δυτικής κοινωνίας. Ωστόσο, η ανάλυσή του χαρακτηρίζεται από αντιφάσεις, 

κυρίως µεταξύ µιας ιδεατής µορφής και της πραγµατικότητας. Τόνισε π.χ. ότι κάθε 

γραφειοκρατία έχει καθήκον να είναι αντικειµενική και ουδέτερη και να υπηρετεί την 

κοινωνία. Όµως αυτό δεν αποτελεί παρά µια κατασκευή, έστω µέσω εµπειρικών 

δεδοµένων, όπου περιγράφεται µια λογικά ακριβής και συνεπής µορφή η οποία 

ωστόσο ποτέ δεν συναντάται στην πραγµατικότητα σε αυτήν της την καθαρότητα7. 

Μολαταύτα, ο Weber αποσαφήνισε εννοιολογικά τη γραφειοκρατία και συνέβαλε 

στην κατανόησή της σηµασίας της ως κυρίαρχης οργανωτικής µορφής διοίκησης. Ως 

τέτοια, διαθέτει ένα επαγγελµατικό προσωπικό το οποίο τηρεί αρχεία και αποστέλλει 

γενικούς κανόνες και κατευθύνσεις, ενώ στην κορυφή της θα πρέπει να υπάρχει 

οπωσδήποτε ένα στοιχείο το οποίο να µην είναι καθαρά γραφειοκρατικό, αλλά να 

δίνει κατευθύνσεις πολιτικής. Κύρια γνωρίσµατά της είναι οι απρόσωπες σχέσεις 

µεταξύ των µελών που απαρτίζουν την οργάνωση, ο υψηλός βαθµός ειδίκευσης, η 

κατοχή τεχνικών γνώσεων για συγκεκριµένα θέµατα και καταστάσεις, καθώς και η 

ευδιάκριτη ιεραρχική δοµή που διέπεται από ρητούς κανόνες µε περιορισµένες ζώνες 

ελέγχου και ευθύνης. Το υψηλό επίπεδο µόρφωσης που κατά τον Weber (πρέπει να) 

                                                           
6 Νίκος Π. Μουζέλης, Οργάνωση και γραφειοκρατία, Ανάλυση των σύγχρονων θεωριών, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-

Θεσσαλονίκη 2009, σελ. 59. 
7 Οµοίως. 
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χαρακτηρίζει τα στελέχη της συνδέεται τόσο µε τη φύση των θεµάτων που διευθετεί, 

όσο και µε την ανάγκη συντονισµού των στελεχών και των διάφορων τοµέων µεταξύ 

τους. Σε έναν τέτοιον διοικητικό µηχανισµό οι θέσεις εργασίας καταλαµβάνονται µε 

τρόπο αξιοκρατικό, διαυγή και αντικειµενικό από ανθρώπους πλήρους απασχόλησης 

έτσι ώστε να λειτουργούν πειθαρχηµένα και ανεπηρέαστα. Είναι φανερό ότι αυτό το 

σύστηµα βασίζεται σε ορθολογικούς κανόνες µε απώτερο στόχο την άρτια 

αποτελεσµατικότητα. Εν ολίγοις, η γραφειοκρατία είναι συνώνυµη µε την 

ορθολογική άσκηση καθηκόντων και ελέγχου µε βάση την γνώση. Ως ταυτόχρονα, 

κατά τον Weber, προϊόν και προϋπόθεση µιας ορθολογικής οργάνωσης της 

Κοινωνίας, η γραφειοκρατία ταυτίστηκε µε την αποτελεσµατική διοίκηση 

επαναλαµβανόµενης φύσης κρατικών λειτουργιών και συναλλαγών µεταξύ Κράτους 

και πολίτη. Αιτήµατα πολιτών που διακρίνονται από οµοιότητα, σταθερότητα, 

οµοιογένεια και επανάληψη µπορούν να αντιµετωπιστούν µε επάρκεια από τις 

γραφειοκρατικά σχεδιασµένες διοικητικές δοµές8. 

Βέβαια, στη σύγχρονη και υπαρκτή µορφή της η γραφειοκρατία εξελίσσεται σε 

αυτόνοµο και κυρίαρχο όργανο. Τίθεται λοιπόν το ερώτηµα του πόσο δηµοκρατικός 

µπορεί να είναι ένας τέτοιος διοικητικός µηχανισµός. Ο Weber προέβλεψε την 

αναπόφευκτη επικράτηση της γραφειοκρατίας, καταλήγοντας στο ότι είναι επωφελής 

για την δηµοκρατία καθώς χαρακτηρίζεται από απρόσωπους, ρητούς νοµικούς 

κανόνες στα πλαίσια των οποίων ασκείται η εξουσία. Η νοµιµοποίηση της τελευταίας 

συντελείται έµµεσα, αφού ελέγχεται από την εκάστοτε κυβέρνηση κατόπιν εκλογής 

από το λαό. Αποτελεί όµως πράγµατι ένα ουδέτερο διοικητικό εργαλείο που 

εφαρµόζει και υλοποιεί δηµοκρατικά επιλεγµένες αποφάσεις;  

Ο ίδιος ο Weber ανησυχούσε για τις µακροπρόθεσµες συνέπειες της γραφειοκρατίας 

όσον αφορά στο ενδεχόµενο εξασθένησης της δηµοκρατίας. Εντόπισε τον κίνδυνο 

αυτό στο πολύ βασικό γνώρισµα της γραφειοκρατικής οργάνωσης, την ιεραρχία, 

βάσει της οποίας η εξουσία, ο έλεγχος, η διακριτική ευχέρεια και η ευθύνη 

διαµοιράζονται από τα ψηλότερα στρώµατα της οργάνωσης προς τα κατώτερα, 

δηµιουργώντας έναν καλά στεγανοποιηµένο σκελετό που είναι αποκλεισµένος από 

εξωτερικούς παράγοντες και επικοινωνεί µόνο µε την κορυφή, εξασφαλίζοντας 

                                                           
8 Νίκος Μιχαλόπουλος, Από τη δηµόσια γραφειοκρατία στο δηµόσιο management, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2003, σελ.32. 

 



12 

 

οµοιογένεια στο εσωτερικό του. Μπορούµε να διακρίνουµε τουλάχιστον δύο 

εµφανείς πλευρές αυτού του κινδύνου στις σηµερινές εκδοχές της γραφειοκρατίας, 

ιδιαίτερα ορατές στην περίπτωση της Ελλάδας. Αφενός, ο γραφειοκρατικός 

µηχανισµός λαµβάνει τελικά εντολές µόνο από το εσωτερικό του, περιορίζοντας µε 

αυτόν τον τρόπο την ανταπόκρισή του στις ανάγκες των πολιτών. Αφετέρου, 

διασφαλίζει την οµοιογένειά του µέσω ενός συστήµατος πρόσληψης που αποκλείει 

όσους δεν έχουν πρόσβαση π.χ. στην εκπαίδευση και τους µηχανισµούς 

συγκέντρωσης αποδεικτικών γνώσεων, ή σε διαπροσωπικά δίκτυα που ενδέχεται αν 

ευνοήσουν διορισµούς µε εκλογικά ανταλλάγµατα. Γενικότερα, η αυξανόµενη ισχύ 

και ανεξαρτησία της γραφειοκρατίας στις σύγχρονες κοινωνίες τείνει συχνά να 

διαφύγει τον πολιτικό έλεγχο, περιορίζοντας τη δηµοκρατία. 

Σύµφωνα µε την Σπανού, «η γραφειοκρατία στηρίζει τη δηµοκρατία αλλά η ίδια δεν 

είναι απαραίτητα δηµοκρατική ως προς τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της. Η 

δηµοκρατικότητά της οφείλεται στον εργαλειακό της χαρακτήρα τον οποίο στοχεύει 

να εξασφαλίσουν οι αξίες και οι οργανωτικές αρχές βάσει των οποίων λειτουργεί» 

και διασφαλίζεται π.χ. από τη νοµιµοποίηση της εξουσίας, τη λογοδοσία, την 

ανταπόκριση στις ανάγκες της κοινωνίας, κλπ9. Ωστόσο η λειτουργία της στη 

δηµοκρατία χαρακτηρίζεται από ένα εγγενές παράδοξο10. Η γραφειοκρατία απαιτείται 

να είναι ανεξάρτητη και ανυπότακτη αλλά και εξαρτηµένη και υποταγµένη στην 

πολιτική ηγεσία, να ακολουθεί εντολές, να είναι νοµιµοποιηµένη βάσει 

εξειδικευµένης γνώσης και όχι βάση εκλογής, να µην είναι πολιτικοποιηµένη αλλά 

ταυτόχρονα να είναι! 

Στη σφαίρα του πραγµατικού πεδίου, ιδιαίτερα στην ελληνική περίπτωση, η 

γραφειοκρατία αντιµετωπίζει σηµαντικά προβλήµατα και παρουσιάζει σοβαρές 

ελλείψεις11. Ένα από τα βασικά ζητήµατα είναι αυτό της εφαρµογής: είτε γιατί οι 

πολιτικές που πρέπει να ακολουθηθούν δεν εφαρµόζονται την κατάλληλη χρονική 

στιγµή, είτε επειδή τα µέτρα που παίρνονται δεν τηρούν συγκεκριµένο 

προϋπολογισµό και δεν έχουν την επιθυµητή αξιοπιστία και αποτελεσµατικότητα, 

                                                           
9 Καλλιόπη Σπανού, ∆ιοίκηση, πολίτες και δηµοκρατία, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2000, σελ.142. 
10 Οµοίως, σελ.158. 
11 Αντώνης Μακρυδηµήτρης, Κράτος των πολιτών, Προβλήµατα µεταρρύθµισης και εκσυγχρονισµού, Εκδόσεις Λιβάνη, Αθήνα 

2006, σελ. 229. 
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είτε τέλος λόγω του ότι συχνά αυτά που τελικά εφαρµόζονται αποτελούν µέρος µόνον 

των αρχικών σχεδιασµών. Αναπαράγεται µε αυτόν τον τρόπο µια πολιτική που 

ακυρώνεται στην πράξη, κι ενώ το εφαρµοστικό κενό δεν αφορά µόνο τον 

γραφειοκρατικό διοικητικό µηχανισµό (σχετίζεται επίσης µε το πολιτικό σύστηµα, 

την πολιτική κουλτούρα, κλπ.), σίγουρα όµως υποθάλπει τόσο την 

αποτελεσµατικότητα όσο και τη νοµιµοποίησή του. Μια τέτοια ανορθολογική 

οργάνωση και λειτουργία υπογραµµίζει ο χαρακτηρισµός της ελληνικής ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης ως παράδειγµα “µη-Βεµπεριανής” γραφειοκρατίας12. Η βαρύτητα που 

δίνεται σήµερα στην έννοια της εφαρµογής υποδηλώνει την ανάγκη σύγκλισης 

µεταξύ της πολιτικής και της διοίκησης. Πώς δηλαδή να διαµορφώνει η εκτελεστική 

εξουσία τον µηχανισµό διοίκησης και τι αποτελέσµατα αναµένει µέσω του 

µηχανισµού αυτού.  

Εκτός του παραπάνω γενικού πλαισίου, η ελληνική ∆ηµόσια ∆ιοίκηση είναι γεµάτη 

«γκρίζες ζώνες». Η αδιαφάνεια του τρόπου µε τον οποίο λειτουργεί ο διοικητικός 

µηχανισµός, η έλλειψη σαφούς κατανοµής και λεπτοµερούς περιγραφής καθηκόντων 

των υπαλλήλων, καθώς και η σύγχυση που προκύπτει από τη διάχυση ευθύνης, 

δηµιουργούν ένα περιβάλλον προβληµατικό στον τρόπο δράσης των πολυπληθών 

δηµόσιων οργανισµών και φορέων. Η διακριτική ευχέρεια που θεωρητικά δίνει την 

δυνατότητα µιας αυτονοµίας στη λήψη αποφάσεων για την διευθέτηση προβληµάτων 

µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τελικά αποβαίνει µοιραία στην λειτουργικότητα του 

όλου συστήµατος. Ο έλεγχος και η αξιολόγηση τέτοιων ενεργειών κρίνεται 

εξαιρετικά δύσκολος και υποκειµενικός. Παρόµοια προβλήµατα σχετίζονται επίσης 

µε την ιεραρχία στον ∆ηµόσιο τοµέα. Σύνηθες είναι το φαινόµενο κατά το οποίο 

συντεχνιακά συµφέροντα δηµιουργούν αόρατες συνδέσεις µε αποτέλεσµα να 

παρακωλύεται η χρηστή επικοινωνία και η αγαστή συνεργασία µεταξύ των 

ιεραρχηµένων δοµών στον εκάστοτε δηµόσιο φορέα. Από την άλλη, η πλήρης 

απασχόληση, η µονιµότητα και η σταθερότητα που προσφέρει ο ∆ηµόσιος τοµέας δεν 

συνάδει απαραίτητα µε την ανιδιοτελή προσφορά εργασίας και αφοσίωσης εκ µέρους 

του εργαζόµενου. Έτσι, οι προσωπικές και κλαδικές σειρήνες απαξιώνουν σε 

σηµαντικό βαθµό την όποια έστω ουδετερότητα θα έπρεπε να υποδεικνύει το 

                                                           
12 Αργύρης Γ. Πασσάς και Θεόδωρος Ν. Τσέκος, Εθνική ∆ιοίκηση και ευρωπαϊκή ολοκλήρωση - Η ελληνική εµπειρία, Εκδόσεις 

Παπαζήση, Αθήνα 2009, σελ.118. 
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εργατικό δυναµικό. Οι συµπεριφορές αυτές οδηγούν σε αύξηση κόστους διαχείρισης 

ανθρώπινου δυναµικού αφού κρίνεται απαραίτητο από την διοίκηση, προκειµένου να 

διατηρηθεί ο έλεγχος, η καθιέρωση δράσεων εποπτείας, αξιολόγησης, λογοδοσίας και 

τιµωρίας των εργαζοµένων. Και από την µεριά της διοίκησης όµως παρουσιάζεται 

ασάφεια ως προς την στοχοθεσία και πολιτική απροσδιοριστία. Η έλλειψη επακριβώς 

προσδιορισµένων στόχων προκύπτει πολλές φορές από το ίδιο το περιεχόµενο των 

δράσεων του ∆ηµόσιου τοµέα (υγεία, παιδεία κλπ) που είναι περισσότερο αξιακό 

παρά δεκτικό µέτρησης και αξιολόγησης13. Όλα τα παραπάνω συνοψίζονται στη 

χρόνια ανοχή προβληµατικών καταστάσεων, στην έλλειψη αποτελεσµατικότητας και 

στη δυσαρέσκεια των πολιτών, σηµεία τα οποία επικαλείται η επιχειρηµατολογία για 

την ανάγκη διοικητικής µεταρρύθµισης. 

 

1.2 Πρότυπα διοικητικής οργάνωσης και µεταρρύθµισης 

Στα όρια της Ευρωπαϊκής Ηπείρου αλλά και πέρα από αυτά, αποκρυσταλλώθηκαν 

δύο βασικά υποδείγµατα διοικητικής οργάνωσης: το «κανονιστικό» και το 

«επιχειρησιακό»14. Πρόκειται βεβαίως για ιδεοτυπικά υποδείγµατα, µε βάση τα 

κεντρικά χαρακτηριστικά και τη φιλοσοφία διοικητικής οργάνωσης, τα οποία φυσικά 

δεν τα συναντούµε πουθενά στην απόλυτή τους µορφή. Το «κανονιστικό» πρότυπο 

διοικητικής συγκρότησης αναπτύχθηκε στην ηπειρωτική Ευρώπη µε άξονα τις 

λατινικές χώρες και πρωτίστως την Γαλλία αλλά και στην κεντρική ήπειρο µε 

κατεξοχήν παράδειγµα την Γερµανία. Στον αντίποδα, το «επιχειρησιακό» πρότυπο, 

αναφερόµενο και ως αγγλοσαξονικό, εντοπίζεται σε χώρες όπως η Μεγάλη Βρετανία, 

οι Η.Π.Α. και χώρες τις κοινοπολιτείας όπως ο Καναδάς, η Αυστραλία και η Ν. 

Ζηλανδία. Στην Ευρώπη επίσης συναντάται σε σκανδιναβικά κράτη και στην 

Ολλανδία. 

                                                           
13 Για την δυσχέρεια ποσοτικοποιήσεων και µετρήσεων των δηµόσιων υπηρεσιών και την εισαγωγή εργαλείων αποτίµησης 

κόστους/ ωφέλειας βλ. Αντώνης Μακρυδηµήτρης, Κράτος των πολιτών, Προβλήµατα µεταρρύθµισης και εκσυγχρονισµού, 

Εκδόσεις Λιβάνη, Αθήνα 2006, σελ. 224-228 και Παναγιώτης Καρκατσούλης, Το κράτος σε µετάβαση, Από τη “διοικητική 

µεταρρύθµιση” και το “νέο δηµόσιο management” στη “διακυβέρνηση”, Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, 2004, σελ. 51-54 και 60-65. 
14 Αργύρης Γ. Πασσάς και Θεόδωρος Ν. Τσέκος, Εθνική ∆ιοίκηση και ευρωπαϊκή ολοκλήρωση - Η ελληνική εµπειρία, Εκδόσεις 

Παπαζήση, Αθήνα 2009, σελ. 95. 
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Αν η Βεµπεριανή απεικόνιση του διοικητικού µηχανισµού µπορεί να µεταφραστεί σε 

µεθοδική επίτευξη ενός σαφώς προσδιορισµένου πρακτικού σκοπού µέσω τυπικών 

κανόνων, τότε ο συγκεκριµένος µηχανισµός διοικητικής οργάνωσης ανήκει στο 

«κανονιστικό» ιδεοτυπικό υπόδειγµα. Η έµφαση στην ύπαρξη τυπικών κανόνων και η 

προσκόλληση στο δίκαιο είναι βασικά χαρακτηριστικά του υποδείγµατος, γεγονός 

που το συνδέει µε τη γραφειοκρατία. Η όλη λειτουργία του συστήµατος 

πραγµατοποιείται µε γνώµονα το δηµόσιο συµφέρον και οι εργαζόµενοι-εφαρµοστές 

του συστήµατος καλούνται διαχειριστές δηµόσιου συµφέροντος. Η νοµική επιστήµη 

λαµβάνει κεντρική θέση, ενώ η παραγωγή νόµων, διοικητικών πράξεων, διατάξεων 

και κανόνων είναι ιδιαίτερα σηµαντική. Ο διοικητικός χρόνος που απαιτείται για την 

διεκπεραίωση µιας διαδικασίας είναι ενδεικτικός και όχι συγκεκριµένος. Όσον αφορά 

στους εργαζόµενους, αυτό που τους χαρακτηρίζει είναι η κατοχή τυπικών προσόντων 

και η συµµόρφωση σε διατάξεις και κανονισµούς ενώ η εξέλιξή τους βασίζεται κατά 

κύριο λόγο στο θεσµό της αρχαιότητάς τους στην υπηρεσία τους. Οι διοικούµενοι, το 

εκλογικό σώµα αντιµετωπίζονται ως φορείς κατά βάση υποχρεώσεων.  

Από την άλλη µεριά, το «επιχειρησιακό» υπόδειγµα διοικητικής συγκρότησης είναι 

εµφανώς προσανατολισµένο προς την επίτευξη αποτελέσµατος. ∆εν είναι 

προσκολληµένο σε τυπικούς κανόνες χωρίς αυτό βέβαια να σηµαίνει ότι αγνοείται το 

δίκαιο ως µέσο καθορισµού του πλαισίου άσκησης διοικητικών δράσεων. Στόχος 

ενός τέτοιου διοικητικού συστήµατος είναι η παραγωγή και παροχή κοινωνικών 

χρησιµοτήτων. Θέτονται στρατηγικοί και επιχειρησιακοί ποσοτικοί στόχοι, ενώ 

καθιερώνεται η οργανωτική µεθοδολογία και µετρούνται επίσης ποσοτικά και τα 

αποτελέσµατα των δράσεων. Ο έλεγχος πραγµατοποιείται συνεχώς µε πληθώρα 

παραµέτρων (νοµικού, οικονοµικού, οργανωτικού και ανθρώπινου χαρακτήρα), βάσει 

των εννοιών της αποτελεσµατικότητας και της αποδοτικότητας. Ο χρόνος 

εκπλήρωσης µιας πράξης είναι δεσµευτικός και µάλιστα αποτελεί και σηµαντικό 

ποιοτικό εργαλείο. Το ανθρώπινο δυναµικό απαιτείται να εξελίσσει διαρκώς τις 

γνώσεις του και αξιολογείται µε βάση πραγµατοποιήσιµους στόχους. Οι διοικούµενοι 

έχουν δικαιώµατα και αντιµετωπίζονται µε σεβασµό, χαρακτηρίζονται δε χρήστες, 

συναλλασσόµενοι και τις τελευταίες δεκαετίες πελάτες.  

Μέχρι και τη δεκαετία του ’70 παγκοσµίως και ιδίως στον Ευρωπαϊκό χώρο τα 

διοικητικά συστήµατα ήταν σαφώς επηρεασµένα από το «κανονιστικό» µοντέλο και 

χαρακτηρίζονταν από γραφειοκρατικές δοµές διοίκησης. Υπήρξαν βεβαίως πολλές 
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διαφοροποιήσεις στα επιµέρους κράτη, ωστόσο σε όλα η γραφειοκρατία αποτέλεσε 

κοινό χαρακτηριστικό. Επί χρόνια ήταν το σύστηµα που θεωρητικά ανταποκρινόταν 

στα κοινωνικά αιτήµατα του λαού, βασισµένο αυστηρά στο δίκαιο και στους νόµους. 

Τα τελευταία 30 χρόνια όµως ξεκίνησε να εκφράζεται ποικιλοτρόπως δυσαρέσκεια 

και δριµεία κριτική απέναντι στο διοικητικό σύστηµα και συγκεκριµένα στον τρόπο 

µε τον οποίο οι δηµόσιες υπηρεσίες και οργανισµοί λειτουργούσαν. Υπήρξαν 

αντιδράσεις απέναντι στον καθιερωµένο τρόπο διοίκησης, καθώς άρχισε να γίνεται 

φανερό ότι όχι µόνον δεν µπορούσε να επιλύσει τα νέα θέµατα που ανέκυπταν µε το 

πέρασµα του χρόνου, αλλά ούτε πλέον επαρκώς τα κλασικά ζητήµατα. Αφενός η 

πολυπλοκότητα νέων ζητηµάτων και προκλήσεων ήταν τέτοια που απέκλειε τη 

δυνατότητα να αντιµετωπιστούν µε τα απαρχαιωµένα υφιστάµενα διοικητικά 

εργαλεία. Αφετέρου, ακόµα δυσκολότερο κατέστη το ουσιώδες ζήτηµα του κεντρικού 

ελέγχου αφού τα πλοκάµια της δηµόσιας διοίκησης συνεχώς αυξανόταν και 

αυτονοµούνταν. 

Τα άλµατα των νέων τεχνολογιών σε πληροφοριακά συστήµατα, επικοινωνία και 

πληροφόρηση έκαναν ορατή την αδυναµία ενσωµάτωσής τους στο υπάρχον σύστηµα 

και ουσιαστικά προλόγισαν την ανάγκη αλλαγής του. Οι τάσεις  απελευθέρωσης των 

αγορών παγκοσµίως και η αυξανόµενη διεθνοποίηση των οικονοµιών προκάλεσαν 

επίσης διάχυτη αµφισβήτηση της ποιότητας των δηµόσιων παρεχόµενων αγαθών και 

υπηρεσιών και ανέδειξε ως ανάγκη τη συµπόρευση του δηµόσιου µε τον ιδιωτικό 

τοµέα. Η αδυναµία του διοικητικού συστήµατος των κρατών πρόνοιας να 

αντιµετωπίσουν και να επιλύσουν κοινωνικά προβλήµατα, σηµατοδοτεί και 

συνοδεύει µια ολόκληρη πολιτική µετάβαση, καθώς οδήγησε στην κρίση 

διακυβέρνησης και νοµιµοποίησης της πολιτικής των κοµµάτων στις χώρες της 

∆υτικής Ευρώπης στη δεκαετία του ’8015. Η παρεµβατική λογική του Κράτους 

θεωρήθηκε ότι αναχαίτιζε την οικονοµική ανάπτυξη, αλλά και το δικαίωµα ελεύθερης 

επιλογής των πολιτών. Η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση είχε υπερφορτωθεί µε τη διαχείριση 

ποικίλων ζητηµάτων και τη δηµιουργία δεκάδων δηµόσιων οργανισµών και 

ιδρυµάτων. Τα δηµοσιονοµικά ελλείµµατα αυξάνονταν, µε αποτέλεσµα τη σταδιακή 

                                                           
15 Παναγιώτης Καρκατσούλης, Το κράτος σε µετάβαση, Από τη “διοικητική µεταρρύθµιση” και το “νέο δηµόσιο management” 

στη “διακυβέρνηση”, Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, 2004, σελ.27. 
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διόγκωση του δηµοσίου χρέους, µε αποτέλεσµα το Κράτος να καταστεί 

αντιπαραγωγικό και ασθενικό, επιβαρύνοντας τον Ιδιωτικό τοµέα.  

Σε γενικές γραµµές, σηµειώθηκε παγκοσµίως µια αδυναµία να επαναπροσδιοριστούν 

οι έννοιες του Κράτους, του Συντάγµατος, της ∆ηµοκρατίας, κ.α. και η πρακτική της 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης στη νέα συγκυρία, έναντι των συνεχώς εξελισσόµενων 

κοινωνικών ζητηµάτων. Οι οικονοµικές και κοινωνικές αλλαγές στο προσκήνιο 

απαιτούσαν διαφορετική αντιµετώπιση, η οποία όµως δεν µπορούσε πια να 

εκφραστεί µέσα στο υπάρχον σύστηµα. Καθώς ένα βασικό στοιχείο που έλειπε 

ανέκαθεν από την “παραδοσιακή” οργάνωση της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ήταν ο λογικό–

επαγωγικός τρόπος λειτουργίας της, η πρόκριση σαφών κατευθύνσεων και 

προτάσεων για αποτελεσµατικότερη λειτουργία άνοιξε το δρόµο για γενικές 

µεταρρυθµίσεις. Τα κελεύσµατα για γενικευµένη διοικητική µεταρρύθµιση βρήκαν 

πρόσφορο έδαφος στην οικονοµική κρίση των µέσων της δεκαετίας του ’70 και στο 

νέο διεθνές οικονοµικό περιβάλλον που διαµορφώθηκε έκτοτε, καθώς αναδείχθηκαν 

οι ανεπάρκειες των υφισταµένων οργανωτικών δοµών και εντάθηκε η στενότητα 

οικονοµικών πόρων του Κράτους.  

Στη διάρκεια αυτής της µακράς µεταβατικής περιόδου επικράτησε έντονος 

προβληµατισµός ως προς την εγκατάλειψη παλιών µεθόδων και υιοθέτηση νέων. Από 

τη δεκαετία του ’60, γενικεύεται η επικράτηση των αρχών της διοικητικής επιστήµης 

(management) στον κόσµο της αγοράς και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Αυτές 

συνίστανται στις λειτουργίες του Προγραµµατισµού (Planning), της Οργάνωσης 

(Organizing), της ∆ιοίκησης/∆ιεύθυνσης “ανθρωπίνων πόρων” (Leading) και του 

Ελέγχου (Controlling). Σταδιακά, η φιλοσοφία του οικονοµικού ορθολογισµού 

µεταπήδησε από τον ιδιωτικό χώρο στο ∆ηµόσιο µε στόχο να ανατρέψει παγιωµένες 

σταθερές. Κατά τις δεκαετίες του ’80 και του ’90, προκρίνεται η µεταφορά κάποιων 

µεθόδων και πρακτικών του επιχειρησιακού µάνατζµεντ ως λύσεις στα προβλήµατα 

του ∆ηµόσιου Τοµέα που περιγράφηκαν συνοπτικά παραπάνω.  

Προκρίνονται αποκεντρωµένες δοµές, που θεωρείται ότι θα συµβάλλουν στον 

περιορισµό της γραφειοκρατίας, της εσωστρέφειας και της αναποτελεσµατικότητας. 

∆ίνεται έµφαση στις διαδικασίες των δηµόσιων λειτουργιών, υιοθετώντας τη λογική 

της οργάνωσης και δράσης µέσω αποτελεσµάτων και στόχων, πάντα µε βάση τους 

αποδέκτες των υπηρεσιών τους, τους πολίτες-πελάτες. Τονίζεται η προσωπική ευθύνη 
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των υπαλλήλων, οι οποίοι αξιολογούνται και επιβραβεύονται στη βάση των ατοµικών 

τους επιδόσεων. Γενικά, το ανθρώπινο δυναµικό αντιµετωπίζεται εξατοµικευµένα, 

τόσο ως προς τις ανάγκες του όσο και ως προς τις απαιτήσεις που έχει ο φορέας 

απέναντί του. 

Η νέα λογική για τη διαχείριση των δηµόσιων θεµάτων θεµελιώθηκε πάνω σε τρεις 

κεντρικές έννοιες που περιγράφουν και οριοθετούν το πεδίο µέτρησης της 

διοικητικής οργάνωσης και λειτουργίας. Βασική αρχή παραµένει η 

αποτελεσµατικότητα των δράσεων του ∆ηµόσιου φορέα, που συνοψίζεται στο βαθµό 

επίτευξης των προγραµµατισµένων στόχων. Εξίσου αξιόλογη θέση κατέχει και η 

έννοια της αποδοτικότητας, που εµπεριέχει την µέτρηση και αξιολόγηση του πόσο 

οικονοµικός ήταν ο τρόπος, µε τον οποίο οι πόροι που χρησιµοποιήθηκαν ως εισροές 

(κεφάλαια, τεχνογνωσία, χρόνος κ.τ.λ.) οδήγησαν στα επιθυµητά αποτελέσµατα, 

δηλαδή πόσο λογική ήταν η επιλογή και διαµόρφωση του κόστους έναντι του 

οφέλους. Τέλος εισάγεται και η έννοια της παραγωγικότητας που έρχεται να 

συνδυάσει την αποτελεσµατικότητα µιας δράσης ως προς την αποδοτικότητά της 

µεταξύ των προϊόντων/υπηρεσιών και της δαπάνης για την παραγωγή τους.  

Οι παραπάνω αρχές εισάγουν δύο νέους παράγοντες στον τρόπο λειτουργίας της 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Ο πρώτος είναι η οικονοµικότητα η οποία κυριαρχεί στην 

διαµόρφωση των δράσεων που πρέπει πια να λαµβάνει υπόψη το κόστος σε σχέση µε 

το όφελος. Ο προγραµµατισµός των δράσεων, η ύπαρξη δυναµικής στοχοθεσίας και η 

αξιολόγηση αποτελεσµάτων αποτελούν σηµαντικές λειτουργίες του τρόπου µε τον 

οποίο (οφείλει να) λειτουργεί η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση. Εφαρµόζεται η µέθοδος της 

συγκριτικής αξιολόγησης και µε δεδοµένο το κλίµα του ανταγωνισµού ακόµα και στα 

δηµόσια προϊόντα επιλέγονται οι πιο αποδοτικές δραστηριότητες. Οι στόχοι παύουν 

να αφορούν βραχυπρόθεσµες περιόδους και εφαρµόζονται µε σκοπό την κάλυψη 

µεγάλων χρονικά περιόδων. Η δοµή της οργάνωσης είναι απέριττη και ευέλικτη και 

σηµειώνεται εκχώρηση εξουσίας στην λήψη αποφάσεων σε όλα τα τµήµατα που την 

απαρτίζουν. Ο δεύτερος παράγοντας αφορά την ποιότητα του παραγόµενου δηµόσιου 

προϊόντος, το οποίο (θα πρέπει να) είναι απόρροια του προσδοκώµενου από τους 

πολίτες-πελάτες αποτελέσµατος και όχι µονοπωλιακό προϊόν µέσα από εσωτερικές 

διεργασίες, όπως γινόταν στο παρελθόν. Η συµβολή της ποιότητας δεν αφορά µόνο 

στην αξία των προϊόντων και υπηρεσιών αλλά και στις διαδικασίες που 

ακολουθήθηκαν, τα εσωτερικά συστήµατα, την διαφάνεια, την καλή επικοινωνία και 
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συνεργασία των τµηµάτων και σίγουρα στην αξιοποίηση µε τον καλύτερο τρόπο του 

ανθρώπινου δυναµικού.  

Η δηµόσια διοικητική µεταρρύθµιση, που σε πολλές περιπτώσεις αποδόθηκε µε τον 

όρο New Public Management, στη βάση των παραπάνω αρχών αρχίζει να 

εφαρµόζεται τη δεκαετία του ’80 και έκτοτε εξαπλώνεται σε χώρες µε εντελώς 

διαφορετική διοικητική διάρθρωση. Το παράδοξο αυτό ερµηνεύεται ίσως εν µέρει 

από το γεγονός ότι κατάφερε να αποτελέσει µια νέα συνολική πρόταση οργάνωσης 

των σχέσεων κράτους, αγοράς και κοινωνίας πολιτών που ανταποκρίνεται στις 

παγκόσµιες και τοπικές οικονοµικές, κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις. Η κάθε χώρα 

µπορεί να ενσωµατώσει εκείνα τα στοιχεία των πολιτικών εφαρµογών που της 

ταιριάζουν και που µπορούν να αποδειχθούν χρήσιµα και λειτουργικά. Επιπλέον, 

ιδιαίτερο ρόλο έπαιξαν βέβαια διεθνείς οργανισµοί όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.), 

ο Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.), η Παγκόσµια 

Τράπεζα, ο Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) και το ∆ιεθνές Νοµισµατικό 

Ταµείο (∆.Ν.Τ.), οι οποίοι διέδωσαν τις αρχές του νέου υποδείγµατος και υποκίνησαν 

την πρακτική εφαρµογή των νέων πολιτικών µε τη βοήθεια του θεσµικού και 

ελεγκτικού τους ρόλου, ασκώντας πίεση για την ενσωµάτωσή τους στα τοπικά 

διοικητικά συστήµατα. Σήµερα διαποτίζει το πνεύµα της διοικητικής µεταρρύθµισης 

που επιχειρείται στην Ελλάδα και αλλού, ενώ αποτυπώνεται σε πανεπιστηµιακά 

συγγράµµατα και προγράµµατα σπουδών, σε έρευνες και συνέδρια σε όλο τον κόσµο. 

Ειδική αναφορά θα πρέπει να γίνει στον Ο.Ο.Σ.Α. όπου ο περιορισµός της 

πληθωριστικής ρυθµιστικής δράσης του κράτους καταγράφεται ως κοινή συνιστώσα 

των ποικίλων προγραµµάτων διοικητικών µεταρρυθµίσεων που εφαρµόζονται ή/και 

προωθούνται στα κράτη–µέλη. Μέσω διοργάνωσης συνεδρίων, ηµερίδων, της 

εκπόνησης ερευνών και στατιστικών µελετών, κλπ. χαράσσονται οι κατευθυντήριες 

πολιτικές που προωθούν τη συνεργασία κυβερνήσεων, ιδιωτικών επιχειρήσεων και 

διεθνών οργανισµών µε στόχο την αντιµετώπιση των σύγχρονων δηµόσιων 

προβληµάτων. Η εικόνα της κάθε χώρας απεικονίζεται µε δείκτες που µετρούν την 

ανταγωνιστικότητα, την επιχειρηµατικότητα και κάθε επιµέρους στοιχείο της 

σύνθεσης «οικονοµική και κοινωνική ευηµερία».  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο  

Καλή Νοµοθέτηση & ∆ιοικητικά Βάρη  

2.1. Ευρωπαϊκή Ένωση και Καλή Νοµοθέτηση 

Από τα µέσα της δεκαετίας του ‘90 οι ευρωπαϊκές οικονοµίες παρουσιάζουν µια 

αναπτυξιακή υστέρηση σε σχέση µε την οικονοµία των Η.Π.Α. καθώς και µε αυτές 

ανερχόµενων χωρών. Η υστέρηση αυτή ακολουθείται από µείωση της 

παραγωγικότητας και γενικά του οικονοµικού ρυθµού ανάπτυξης. Πέρα από την 

οικονοµική ύφεση διακριτή είναι και η σηµαντικά ανεπαρκής επένδυση σε τοµείς 

όπως είναι η έρευνα και η εκπαίδευση. Τον ίδιο δρόµο ακολουθεί και η αξιοποίηση 

των νέων τεχνολογιών, της πληροφορικής και των επικοινωνιών. Η µεγαλύτερη 

διαφορά µεταξύ ευρωπαϊκών οικονοµιών και των ΗΠΑ επισηµαίνεται στο πεδίο των 

καινοτοµιών, της έρευνας και ανάπτυξης και γενικά του επιχειρηµατικού 

περιβάλλοντος. Βάση των παραπάνω γίνεται έκδηλο ότι η πολλά υποσχόµενη ένωση 

της Ευρώπης καλείται να αντιµετωπίσει την οικονοµική της κόπωση για να 

επιστρέψει σε ανταγωνιστικούς ρυθµούς, στα πλαίσια µιας παγκοσµιοποιηµένης 

πλέον οικονοµίας. Η υστέρηση αυτή χρεώθηκε σε δοµικές αδυναµίες του ευρωπαϊκού 

οικοδοµήµατος και όλη αυτή η κατάσταση εκφράστηκε µέσα από τη σύνοδο των 

Ευρωπαίων ηγετών, τον Μάρτιο του 2000, στη Λισαβόνα. Η σύνοδος υπέγραψε την 

στρατηγική της Λισαβόνας σύµφωνα µε την οποία επιδιώκεται «να καταστεί η 

Ευρωπαϊκή Ένωση η πλέον ανταγωνιστική και δυναµική οικονοµία, βασισµένη στη 

γνώση, παγκόσµια ικανή για βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη µε περισσότερες και 

καλύτερες θέσεις εργασίας και ισχυρότερη κοινωνική συνοχή»16. Εν ολίγοις η 

στρατηγική της Λισαβόνας εξέφρασε το 2000 πώς θα ήθελε να είναι η Ευρωπαϊκή 

Ένωση το 2010 και περιέγραφε τον τρόπο. 

Πέντε χρόνια µετά και χωρίς να υπάρχουν τα επιθυµητά αποτελέσµατα, µε έναυσµα 

τη µελέτη του Ολλανδού πολιτικού, που διετέλεσε και πρωθυπουργός, Wim Kok, στο 

εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, αναθεωρήθηκε ο στόχος της στρατηγικής της 

Λισαβόνας και επικεντρώθηκαν όλες οι προσπάθειες της ένωσης στην επίτευξη 

                                                           
16 Νίκος Μιχαλόπουλος, Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, 2000, Στρατηγική Λισαβόνας και δηµόσια διοίκηση, Συγκριτική ανάλυση των 

εθνικών προγραµµάτων διοικητικής µεταρρύθµισης, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2010, σελ.21. 

 



21 

 

ισχυρότερης, βιώσιµης οικονοµικής µεγέθυνσης καθώς και στη δηµιουργία 

περισσότερων και καλύτερων θέσεων απασχόλησης. Ο προσανατολισµός της έθετε 

σε δεύτερη µοίρα περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήµατα και τοποθετήθηκε 

αποκλειστικά σε οικονοµικά πλαίσια. Η αρχική στρατηγική επιδίωξη παρέµεινε 

ανέπαφη κι ο στόχος έγινε πιο συγκεκριµένος, πιο µικρός άρα κι εφικτός. Αυτό που 

περιέλαβε η υπογραφή της αναθεωρηµένης στρατηγικής της Λισαβόνας ήταν να 

ενοποιήσει γνωστικά και όχι επιχειρησιακά τις διαφορετικές οπτικές της οικονοµικής 

και κοινωνικής Ευρώπης. Λειτούργησε σαν νοµιµοποιητικό πλαίσιο έτσι ώστε να 

αναδιαµορφωθούν οι δηµόσιες πολιτικές των κρατών – µελών της Ένωσης µέσω 

δηµιουργίας εθνικών προγραµµάτων µεταρρύθµισης. Έµφαση δόθηκε στην 

ρυθµιστική παρέµβαση του κράτους η οποία συνεχίζει να υφίσταται αλλά πλέον το 

κράτος καλείται να νοµοθετήσει καλύτερα σε σχέση µε το παρελθόν. Η βελτίωση του 

ρυθµιστικού περιβάλλοντος, τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο κρατών µελών, 

ως αναγκαιότητα, έρχεται στο επίκεντρο της ατζέντας όχι µόνο στη στρατηγικής της 

Λισαβόνας αλλά γενικότερα στις επιδιώξεις της ίδιας της Ένωσης και ορίζεται ως 

«καλή νοµοθέτηση».  

Καλή νοµοθέτηση (Better Regulation)  είναι η πολιτική και η διαµόρφωση αρχών και 

µέσων για τη βελτίωση της ποιότητας των ρυθµίσεων, των θεσµών και των 

διαδικασιών παραγωγής τους. Θεωρείται ότι µπορεί να συµβάλλει καθοριστικά στην 

οικονοµική ανάπτυξη, στην κοινωνική ισότητα, και στην ευηµερία των πολιτών. Η  

σηµαντικότητα της παραγωγής νόµων και κανόνων είναι αναµφισβήτητη. Θέτει το 

πλαίσιο συµπεριφοράς και λειτουργίας φυσικών προσώπων και οργανώσεων και 

τοποθετεί τα όρια εντός των οποίων µπορεί να κινηθεί τόσο ο δηµόσιος όσο και ο 

ιδιωτικός τοµέας. Υπέρµετρη ή άστοχη νοµοθετική δράση µπορεί να αναστείλει την 

ανάπτυξη και να δυσχεράνει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και την 

επιχειρηµατικότητα στο σύνολό της. Πολλές φορές οι σχέσεις µεταξύ κανονιστικής 

ρύθµισης και επιχειρηµατικότητας καταλήγουν να είναι αρνητικές. Η στρατηγική της 

Λισαβόνας ενστερνίζεται την καλύτερη νοµοθέτηση αναγνωρίζοντάς την ως µια 

σηµαντική πτυχή της δηµιουργίας ενός ανταγωνιστικού και επιχειρηµατικά φιλικού 

περιβάλλοντος.  

Η ευρωπαϊκή πολιτική της καλής νοµοθέτησης αποσκοπεί στη βελτίωση του 

ευρωπαϊκού και εθνικού ρυθµιστικού περιβάλλοντος καθιστώντας το απλούστερο και 

προσφορότερο για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.  
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Οι αρχές, βάσει των οποίων λειτουργεί και από τις οποίες εµφορείται είναι οι 

παρακάτω:  

α. Η αναγκαιότητα  

β. Η αναλογικότητα (καταλληλότητα, εύλογη σχέση µέσου και σκοπού µε υιοθέτηση 

του λιγότερου επαχθούς µέτρου)  

γ. Η απλότητα και η σαφήνεια του περιεχοµένου τους (γλωσσική απλούστευση, 

φιλική ανταπόκριση)  

δ. Η αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα µε συνεκτίµηση των οικονοµικών 

επιπτώσεων προς τους σκοπούς της ρύθµισης  

ε. Η αρχή της διαφάνειας 

στ. Η επικουρικότητα και λογοδοσία µε τον προσδιορισµό των αρµόδιων οργάνων 

εφαρµογής τους 

ζ. Η αρχή της ασφάλειας δικαίου 

η. Η αρχή της προσβασιµότητας  

θ. Η αρχή της ανοιχτής διαδικασίας (διαβούλευση)  

  

Οι παραπάνω αρχές της καλής νοµοθέτησης εφαρµόζονται τόσο κατά την κατάρτιση 

νόµων και κανονιστικών πράξεων όσο και κατά την αξιολόγηση και τροποποίησή 

τους. Η χρήση της νέας αυτής οριζόντιας ευρωπαϊκής πολιτικής αποσκοπεί στην 

βελτίωση της ποιότητας των νοµοθετικών και κανονιστικών ρυθµίσεων µε απώτερο 

στόχο την αποτελεσµατικότερη λειτουργία του Κράτους. 

Τα µέσα που χρησιµοποιούνται για τη βελτίωση του νοµοθετικού πλαισίου, όπως 

έχουν αποτυπωθεί µέχρι σήµερα17 εκ µέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε γενικές 

γραµµές συγκλίνουν στα παρακάτω: 

1. Ανάλυση Επιπτώσεων (Impact Assessment). Κάθε σχέδιο νόµου, προσθήκη ή 

τροπολογία, καθώς και κανονιστική απόφαση µείζονος οικονοµικής και 

κοινωνικής σηµασίας, πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση, όπου αναφέρονται οι 

συνέπειες των ρυθµίσεων στην οικονοµία, την κοινωνία και το περιβάλλον.  

∆ιαφοροποιείται από την ανάλυση κόστους-οφέλους αφού µε τη χρήση της 

συνυπολογίζονται οι κανονιστικές συνέπειες όχι µόνο σε οικονοµικούς όρους 

αλλά και σε κοινωνικές υποκατηγορίες. Παρόλα αυτά θα πρέπει να σηµειωθεί ότι 

                                                           
17 Mandelkern, Mandelkern Group on Better Regulation, Final Report, 13 November 2001. 
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ενώ η Ανάλυση Επιπτώσεων αποτελεί το πιο διαδεδοµένο εργαλείο όσον αφορά 

στην εκτίµηση των συνολικών επιπτώσεων µιας ρύθµισης, η χρήση της 

περιορίζεται, κατά βάση, στην εκτίµηση της οικονοµικότητας. Έτσι χώρες που  

χρησιµοποιούν, σε κάποιο βαθµό τη µέθοδο αυτή, επιδιώκουν τη βελτίωση της 

οικονοµικότητας των ρυθµίσεων, ιδίως σε σχέση µε: 

� Τις άµεσες και έµµεσες επιπτώσεις της ρύθµισης στην απασχόληση 

� Την κατάργηση/ συγχώνευση/ αποφυγή γραφειοκρατικών εµποδίων, 

διαδικασιών και οργάνων στην άσκηση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας 

� Την ενίσχυση του ανταγωνισµού µεταξύ των επιχειρήσεων, παλαιότερων και 

νεότερων 

� Την προαγωγή της γενικότερης οικονοµικής µεγέθυνσης και ευηµερίας  

 

2. Απλούστευση. Αποτελεί το πιο παλιό εργαλείο της καλής νοµοθέτησης. Στην 

δεκαετία του ’80 η απλούστευση των διαδικασιών έγινε συνώνυµη της 

απορρύθµισης αλλά στη σύγχρονη εποχή, το εργαλείο της απλούστευσης 

εµπεριέχει τις παρακάτω κατευθύνσεις: 

• Γλωσσικές παρεµβάσεις σε ρυθµίσεις που αφορούν σε διοικητικές 

διαδικασίες. Η κατάργηση και η απλοποίηση αρκτικόλεξων, δύσκολων 

τεχνικών όρων και γενικότερα η πιο προσιτή και κατανοητή στο πολίτη 

γλώσσα είναι το ζητούµενο.  

• Οργανωτική Απλούστευση. Συγχωνεύονται ή καταργούνται τα ενδιάµεσα  

οργανωτικά στάδια µιας διοικητικής διαδικασίας που δεν είναι απαραίτητα 

πλέον, είτε γιατί απαξιώθηκαν είτε γιατί συνθέτουν µια δυσκίνητη, 

γραφειοκρατική και όµως περιττή λειτουργία. 

• Χρήση νέων Τεχνολογιών. Οι νέες τεχνολογίες και τα καινούργια τεχνικά 

µέσα οδηγούν σε µείωση του όγκου των απαραίτητων δικαιολογητικών, 

κατάργηση περιττών εγγράφων καθώς επίσης και σε εξοικονόµηση πόρων. 

 

3. Κωδικοποίηση. Το εργαλείο της κωδικοποίησης στοχεύει στον περιορισµό της 

πολυνοµίας, την επικαιροποίηση και αποκάθαρση της υφιστάµενης νοµοθεσίας 

κατά τρόπο ώστε οι εναποµείναντες κανόνες να είναι ορθοί, λειτουργικοί και 
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περισσότερο εύληπτοι και προσιτοί. Στην Ευρώπη και σύµφωνα µε την µελέτη 

του Mandelkern18 υπάρχουν τρεις όροι κωδικοποίησης: 

• Τυπική Κωδικοποίηση. Η τυπική κωδικοποίηση περιγράφει την διαδικασία 

κατά την οποία µία οµάδα κανονιστικών διατάξεων αντικαθίσταται µε µία και 

µόνο πράξη η οποία εµπεριέχει την ουσία και το νόηµα των προηγούµενων.  

• Ανάπλαση. Η ανάπλαση αφορά την κανονιστική πράξη που έχει 

αντικαταστήσει κάποιες προηγούµενες µε τη διαφορά ότι το νόηµα και το 

περιεχόµενο έχουν αλλάξει στο τελικό, νέο κείµενο.   

• Συγχώνευση. Η συγχώνευση αφορά συρραφή δύο ή περισσότερων 

κανονιστικών ρυθµίσεων που παρουσιάζουν µια ενότητα καθώς και χρονική 

ακολουθία. Στόχος είναι η ευκολότερη πρόσβαση του ενδιαφερόµενου στο 

δίκαιο. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι για τη διαµόρφωση των τελικών 

κανονιστικών κειµένων µελετάται εκ µέρους της νοµοθεσίας, η αντίληψη του 

µέσου ανθρώπου.     

 

4. Η ενσωµάτωση κοινοτικών ρυθµίσεων σε εθνικό επίπεδο. Μεγάλη σηµασία, στα 

πλαίσια της ευρωπαϊκής οδηγίας για καλή νοµοθέτηση, δίνεται στην οµαλή 

µεταφορά του ευρωπαϊκού δικαίου στα δίκαια των κρατών-µελών. Η τήρηση των 

αρχών της καλής νοµοθέτησης είναι απαραίτητη καθώς και η, όσο το δυνατόν, 

καλύτερη ενσωµάτωση των οδηγιών χωρίς να υπάρχουν ασάφειες, παρερµηνείες 

και νοµικά κενά. Ο στόχος είναι η εφαρµογή των νοµικών διατάξεων να οδηγήσει 

σε µια οικονοµική ανάπτυξη της κοινωνίας όπου οι επιχειρήσεις να είναι σε θέση 

να αναπτύξουν θεµιτό ανταγωνισµό στο εσωτερικό της ενιαίας αγοράς, 

προστατεύοντας ταυτόχρονα τους εργαζόµενους, τους καταναλωτές, την υγεία και 

το περιβάλλον. Μεγάλη προσοχή απαιτείται στην µεταφορά και εναρµόνιση των 

κοινοτικών οδηγιών στα εθνικά δίκαια καθώς φαινόµενα, όπως είναι η υπέρβαση 

της εναρµόνισης ή η µη έγκαιρη ενσωµάτωση της µπορούν να σηµειωθούν. Είναι 

πολύ σηµαντικό οι αρµόδιοι φορείς στα εθνικά πεδία δικαίου να συµµετέχουν 

ενεργά στην διαδικασία διαπραγµάτευσης των ευρωπαϊκών οδηγιών έτσι ώστε να 

γίνεται πιο εύκολη η µεταφορά τους στα εθνικά νοµικά συστήµατα και το τελικό 

κείµενο να ανταποκρίνεται πλήρως στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε 

                                                           
18 Mandelkern Report, ό.π. 
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χώρας. Μεγάλο βάρος να δίνεται στην µελέτη, κατανόηση και επεξεργασία των 

ευρωπαϊκών κανόνων για να αποφευχθεί το φαινόµενο της υπερερµηνείας ή 

«επιχρύσωσης» (gold plating)19. 

    

Το περιεχόµενο των διοικητικών µεταρρυθµίσεων που επιφέρει η καλή νοµοθέτηση 

εµπεριέχει ως συστατικά του στοιχεία τα παρακάτω: 

1. τον ανασχεδιασµό των διοικητικών διαδικασιών και εντύπων επικοινωνίας των 

πολιτών και των επιχειρήσεων µε τις δηµόσιες υπηρεσίες  

2. την περιστολή των διοικητικών δοµών και την άρση των πολλαπλών σηµείων 

επικοινωνίας δηµιουργώντας υπηρεσίες µιας στάσης, και 

3. την όσο το δυνατόν ευρύτερη πληροφόρηση µε ακρίβεια και σταθερότητα των 

αναγκαίων προϋποθέσεων για την έγκριση και έναρξη επιχειρηµατικών δράσεων20. 

Η κοινή συνισταµένη σε όλα τα παραπάνω είναι ότι στο κέντρο της δηµόσιας 

διοίκησης εγκαθίσταται τώρα ο πολίτης. Η ικανοποίηση των αναγκών του αποτελεί 

βασικό µέληµα και η αξιολόγησή της καθορίζει την χάραξη των διοικητικών δοµών 

στα κράτη – µέλη της Ένωσης. 

 

2.2. Η άλλη πλευρά του Ατλαντικού (O.O.Σ.Α και Κανονιστική Μεταρρύθµιση)  

Η έκφραση της ανάγκης για καλύτερη νοµοθέτηση δεν είναι µια νέα πολιτική στον 

δηµόσιο διοικητικό χώρο. Εµφανίστηκε ως «Κανονιστική Μεταρρύθµιση» στον 

Καναδά τη δεκαετία του ’80, ενώ κάποια χρόνια αργότερα δέσποσε και στις 

περισσότερες αναπτυγµένες χώρες, ως κοµµάτι της δηµόσιας διοικητικής 

µεταρρύθµισης. 

                                                           
19 Στα πλαίσια της Ε.Ε. η τάση των κρατών-µελών να «υπερβάλλουν» ως προς την ενσωµάτωση κοινοτικής νοµοθεσίας µε 

αποτέλεσµα την αύξηση του διοικητικού φόρτου συµµόρφωσης (αναφορές, διαδικασίες, απαιτήσεις κλπ που δεν απαιτούνται 

από την συγκεκριµένη νοµοθεσία) ονοµάζεται «gold plating». Βλ. επίσης COMMISSION OF THE EUROPEAN 

COMMUNITIES, COM(2006) 691 final, σελ. 5. 
20 Νίκος Μιχαλόπουλος, Στρατηγική Λισαβόνας και δηµόσια διοίκηση, Συγκριτική ανάλυση των εθνικών προγραµµάτων 

διοικητικής µεταρρύθµισης, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2010. 
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Η κανονιστική µεταρρύθµιση (Regulatory Reform) έχει τις ρίζες της στην οικονοµική 

θεωρία και συγκεκριµένα υιοθετεί την οικονοµική ανάλυση ως απαραίτητη 

προϋπόθεση για την αποδοχή κάθε κανονιστικής ρύθµισης. ∆εν αρκεί πλέον να 

εξετάζονται οι ρυθµίσεις ως προς τους τυπικούς όρους (π.χ. έλεγχος 

συνταγµατικότητας) αλλά υπολογίζεται και αξιολογείται ορθολογικά το κόστος. «Η 

δικαιιακά ενδιαφέρουσα συµπεριφορά πρέπει να είναι και οικονοµικά 

ενδιαφέρουσα»21 (Καρκατσούλης, Το κράτος σε µετάβαση). Στόχος είναι η βελτίωση 

της ρυθµιστικής ποιότητας, είτε σε επίπεδο µεµονωµένων νοµικών διατάξεων είτε σε 

επίπεδο θεσµών και διαδικασίας παραγωγής τους, αναβαθµίζοντας το κύρος του 

κανόνα δικαίου και µειώνοντας δραστικά τη δυνατότητα παρερµηνειών και την 

αδικαιολόγητη προσφυγή στη δικαιοσύνη.  

Η αναβάθµιση του νοµοθετικού έργου, σύµφωνα µε τους κανόνες της κανονιστικής 

µεταρρύθµισης, µπορεί να επιτευχθεί µε: 

• Την ακριβή οριοθέτηση του προς διευθέτηση θέµατος 

• Τη µείωση των διοικητικών βαρών που προκαλεί η εφαρµογή των 

προτεινόµενων ρυθµίσεων (µε έµφαση στην οικονοµία) 

• Τη διαφάνεια σε όλες τις φάσεις κατάρτισης της ρύθµισης 

• Την αξιολόγηση των ρυθµίσεων µε όρους δηµοκρατικότητας και τη 

συµµετοχή των πολιτών κατά τη διαδικασία παραγωγής της 

(διαβούλευση) 

• Την αναβάθµιση του ρόλου του Κοινοβουλίου 

 

Εκτός από την οικονοµική θεωρία, η πολιτική της κανονιστικής µεταρρύθµισης 

ενσωµατώνει στον κορµό της και προσπάθειες περιορισµού του φαινοµένου της 

πολυνοµίας. Τα εργαλεία της συγκεκριµένης µεταρρύθµισης διαφέρουν ελάχιστα από 

τα εργαλεία που χρησιµοποιεί η πολιτική της καλής νοµοθέτησης αφού ο στόχος είναι 

κοινός. Έτσι, µε τη κωδικοποίηση και την απλούστευση γίνεται προσπάθεια να 

συρρικνωθεί και να βελτιωθεί το υφιστάµενο νοµοθετικό σύστηµα και πλέον να 

παράγεται καινούργια νοµοθεσία υπό το πρίσµα αυστηρών προδιαγραφών, πλην 
                                                           
21 Παναγιώτης Καρκατσούλης, Το κράτος σε µετάβαση, Από τη “διοικητική µεταρρύθµιση” και το “νέο δηµόσιο management” 

στη “διακυβέρνηση”, Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, 2004, σελ. 131. 
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όµως απαραίτητων για την εξασφάλιση της οικονοµικής άνθησης σε περιβάλλον 

φιλικό τόσο προς τον πολίτη όσο και προς την επιχειρηµατικότητα. Η µέτρηση και ο 

περιορισµός των διοικητικών βαρών είναι το εργαλείο που θα αναλυθεί εκτενώς στη 

συνέχεια και θα τονιστεί η σπουδαιότητα και η αναγκαιότητά του. Η ανάλυση 

κανονιστικών επιπτώσεων αποτελεί και εδώ το κεντρικό εργαλείο της κανονιστικής 

µεταρρύθµισης. Κάθε νοµική ρύθµιση θα πρέπει να συνοδεύεται από ειδική ανάλυση, 

η οποία θα καταδεικνύει τις επιπτώσεις που θα έχουν στην αγορά και στην οικονοµία 

γενικότερα οι συγκεκριµένες ρυθµίσεις. Θα καταρτίζεται, δηλαδή, µελέτη 

σκοπιµότητας, η οποία θα περιγράφει λεπτοµερώς τα οφέλη και κυρίως τις αρνητικές 

επιπτώσεις κάθε νοµοθετικής πρωτοβουλίας για την οικονοµία της χώρας. 

Συµπληρωµατικά, οι νοµοθετικές ρυθµίσεις εξετάζονται ως προς την αναγκαιότητα, 

την καταλληλότητα και τη φιλικότητα που τις διέπουν. Οι έλεγχοι αυτοί πρεσβεύουν 

κάτι περισσότερο από γενικές αιτιολογικές εκθέσεις που απλά επαναλαµβάνουν την 

βούληση του εισηγητή τους. 

Κατά τον έλεγχο αναγκαιότητας: 

• µελετάται η ύπαρξη διεθνούς εµπειρίας από ανάλογες ρυθµίσεις  

• προσδιορίζονται οι στόχοι της νέας ρύθµισης 

• εντοπίζονται τα τυχόν προβλήµατα που προκαλούνται από την νέα ρύθµιση 

• συγκεκριµενοποιούνται οι πληθυσµιακές οµάδες που επηρεάζονται από τη νέα 

ρύθµιση 

• αποτιµούνται ποσοτικά οι επιπτώσεις  

 

Ο έλεγχος της καταλληλότητας έπεται χρονικά από τον έλεγχο της αναγκαιότητας και 

αφορά στα παρακάτω: 

• την τεκµηρίωση της νέας ρύθµισης µε βάση διεθνών και αναγνωρισµένων αρχών 

και τύπων 

• το προσδιορισµό εναλλακτικών επιλογών κυρίως όσο αφορά:  

1. σε απορρέοντα διοικητικά βάρη σε πολίτες 

2. στην αποτελεσµατικότητα της ρύθµισης 

3. στις επιπτώσεις στο υφιστάµενο σύστηµα κανόνων 

• το προσδιορισµό της έκτασης της νέας ρύθµισης 

• τον επακριβή προσδιορισµό των οργάνων που θα εφαρµόσουν τη ρύθµιση 
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Ο τελευταίος έλεγχος που διενεργείται είναι αυτός της φιλικότητας και εστιάζει στα 

εξής: 

• τη προσαρµογή της νοµικής ρύθµισης σε γλωσσικά επίπεδα του µέσου πολίτη 

• το διακανονισµό των θεµάτων που προέρχονται από την εφαρµογή της νέας 

ρύθµισης και εκδηλώνονται ως νέα βάρη στους πολίτες 

• την ελαχιστοποίηση των κόµβων διοικητικής διαδικασίας (βηµάτων/ ενεργειών) 

από πλευράς πολιτών 

• τη δυνατότητα επιλογών εναλλακτικών τρόπων διεκπεραίωσης των υποχρεώσεων 

του πολίτη µε τη χρήση ηλεκτρονικών µέσων, υπηρεσίες µιας στάσης κλπ.22 

Ο δηµιουργός καθώς και ο µεγαλύτερος προωθητής της κανονιστικής µεταρρύθµισης 

είναι ο Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α). Αρχικά η 

πρακτική του οργανισµού ήταν να συγκεντρώσει τις καλύτερες κανονιστικές 

µεταρρυθµιστικές πολιτικές από χώρες που τις εφάρµοζαν και να τις προσαρµόσει σε 

µια ενιαία πολιτική την οποία υποδέχτηκαν τα µέλη του και σταδιακά άρχισαν να την 

εφαρµόζουν. Σύµφωνα λοιπόν µε τον Ο.Ο.Σ.Α., µια πολιτική κανονιστικής 

µεταρρύθµισης για να είναι επιτυχηµένη θα πρέπει να: 

• επιδιώκει να ενσωµατώνει προγράµµατα τα οποία έχουν ξεκάθαρους στόχους και 

πλαίσια εφαρµογής 

• περιλαµβάνει συστηµατική αναθεώρηση των προγραµµάτων της έτσι ώστε η 

αποτελεσµατικότητα και η επιτυχία της µεταρρύθµισης να είναι εφικτή ακόµα κι 

όταν τα δεδοµένα µεταβάλλονται 

• εγγυάται για την διαφάνεια, την αµεροληψία και την αποδοτική εφαρµογή των 

επιδιώξεών της 

• ενισχύει, όπου κρίνεται απαραίτητο, τον ελεύθερο ανταγωνισµό 

• µεταρρυθµίζει τους κανόνες και να τους καταργεί όπου δεν είναι σαφές ότι 

αποτελούν τον αποτελεσµατικότερο τρόπο για την εξυπηρέτηση του δηµόσιου 

συµφέροντος 

                                                           
22 Παναγιώτης Καρκατσούλης, Το κράτος σε µετάβαση, Από τη “διοικητική µεταρρύθµιση” και το “νέο δηµόσιο management”  

στη “διακυβέρνηση”, Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, 2004, σελ. 146-149. 
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• εξαλείφει κάθε περιττό κανονιστικό εµπόδιο στον τοµέα του εµπορίου και των 

επενδύσεων 

• να προβλέπει συµφωνίες και συνέργιες µε άλλες πολιτικές προκειµένου να 

επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι23. 

Ο Ο.Ο.Σ.Α. κατέληξε σε αυτές τις συστάσεις και δηµιούργησε ένα ενιαίο πρόγραµµα,  

το οποίο εφαρµόζεται σε µεγάλο ποσοστό στα κράτη-µέλη του και αποτελεί µια 

οριζόντια πολιτική για όλους τους φορείς παραγωγής κανονιστικών ρυθµίσεων.  

Τα κοινά σηµεία της πολιτικής του Ο.Ο.Σ.Α. και της πολιτικής της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης είναι πολλά, ωστόσο διακρίνονται και κάποιες διαφορές. 

Ο Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης θέτει την πολιτική της 

κανονιστικής µεταρρύθµισης σε ένα πλαίσιο κυρίως οικονοµικό. Στοχεύει στην 

βελτίωση του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος και γενικότερα στη δηµιουργία θετικών 

συνθηκών για την απελευθέρωση των αγορών. Από την άλλη, η πολιτική της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης προϋποθέτει όρους κοινωνικής ευηµερίας για τους πολίτες και 

τους εταίρους της. Λαµβάνει, δηλαδή, µια πιο ευρεία διάσταση και αγγίζει πέρα από 

την οικονοµία και στόχους κοινωνικούς, πολιτικούς και περιβαλλοντικούς24. 

 

2.3. ∆ιοικητικά Βάρη (ορισµός - µέτρηση και µείωση) 

Η πληθώρα ρυθµίσεων και υποχρεώσεων συµµόρφωσης που αφορά οικονοµικές 

δραστηριότητες δηµιουργεί περιττό διοικητικό φόρτο και δρα ανασταλτικά στην 

ανάληψη επιχειρηµατικών εγχειρηµάτων. Ο περιορισµός τους θα επιτρέψει στις 

επιχειρήσεις να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στις κύριες δραστηριότητές τους, µε 

αποτέλεσµα να αυξηθεί η αποδοτικότητα της εργασίας και κατ’ επέκταση να 

ενισχυθεί η παραγωγικότητα και να µειωθεί το κόστος παραγωγής. Σε µια εποχή που 

χαρακτηρίζεται από οικονοµική δυσανεξία, αποτελεί ζωτικής σηµασίας 

προτεραιότητα η απελευθέρωση του επιχειρείν από γραφειοκρατικά εµπόδια και 

κωλύµατα.    

                                                           
23 OECD, CUTTING RED TAPE: NATIONAL STRATEGIES FOR ADMINISTRATIVE SIMPLIFICATION 2006 
24 Παναγιώτης Καρκατσούλης, Το κράτος σε µετάβαση, Από τη “διοικητική µεταρρύθµιση” και το “νέο δηµόσιο management”  

στη “διακυβέρνηση”, Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, 2004, σελ. 158-162 
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Τον Ιανουάριο του 2007, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε µια συστηµατικότερη 

προσέγγιση και παρουσίασε ένα φιλόδοξο πρόγραµµα δράσης µε στόχο τη µείωση 

του διοικητικού φόρτου για τις επιχειρήσεις στην ΕΕ κατά 25% έως το 2012. Το 

Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ενέκρινε το πρόγραµµα δράσης το Μάρτιο του 2007, όταν 

συµφώνησε συγκεκριµένα ότι «οι διοικητικές επιβαρύνσεις που απορρέουν από τη 

νοµοθεσία της ΕΕ» (συµπεριλαµβανοµένων των εθνικών µέτρων εφαρµογής ή 

µεταφοράς της εν λόγω νοµοθεσίας) πρέπει να µειωθούν κατά 25% και κάλεσε τα 

κράτη µέλη να θέσουν τους δικούς τους εθνικούς στόχους συγκρίσιµης φιλοδοξίας. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέφρασε επίσης ισχυρή υποστήριξη για τους στόχους 

του προγράµµατος δράσης και διέθεσε δηµοσιονοµικούς πόρους για να υποστηρίξει 

αυτή τη δραστηριότητα. Σκοπός του προγράµµατος δράσης είναι να µετρηθεί το 

κόστος που συνεπάγονται. 

 

∆ιάφορα είδη κόστους που προκύπτουν από τη νοµοθεσία, κανονιστικές πράξεις, διοικητικές 

διαδικασίες. Πηγή: www.administrativeburdens.gr     

Στην παρούσα φάση θα εξεταστούν τα διοικητικά βάρη που προκύπτουν από την 

εφαρµογή νοµικών θεσµοθετήσεων. Τα διοικητικά βάρη αποτελούν έµµεσο κόστος 

συµµόρφωσης σε νοµικές υποχρεώσεις ή υποχρεώσεις που θεσπίζονται από τη 

διοίκηση για παροχή πληροφόρησης στο δηµόσιο ή σε τρίτους, το οποίο οι 
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υποκείµενοι επωµίζονται µόνο επειδή είναι νοµικά ή διοικητικά υποχρεωµένοι να το 

κάνουν, ενώ σε διαφορετική περίπτωση δεν θα συµµορφώνονταν. 

 Ο λόγος που αναγκάζει τη διοικητική µεταρρύθµιση, παγκοσµίως, να κινηθεί προς 

την κατεύθυνση της ποσοτικοποίησης, αξιολόγησης και κατ’ επέκταση µείωσης των 

διοικητικών βαρών, είναι η συνειδητοποίηση της σηµαντικότητάς τους. Έρευνες 

έχουν αποδείξει ότι τα διοικητικά κόστη αντιπροσωπεύουν το 3,5% του ΑΕΠ της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι η µείωση κατά 25% θα προκαλέσει αύξηση 1,4% ή 150 

δις ευρώ στο ΑΕΠ της. 

      

 Η µέτρηση και η µείωση γραφειοκρατικών βαρών είναι ένα εργαλείο απλούστευσης 

διοικητικών διαδικασιών. Εντάσσεται στα πλαίσια της πολιτικής της καλής 

νοµοθέτησης και ευρύτερα της κανονιστικής µεταρρύθµισης και στοχεύει στην 

βελτίωση της ποιότητας των ίδιων των ρυθµίσεων, των διαδικασιών παραγωγής τους 

και των θεσµών που τις διέπει έτσι ώστε να επιτευχθεί η οικονοµική ανάπτυξη, η 

αύξηση της απασχόλησης και η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. 

 

Ανά τον κόσµο υπάρχουν διάφορα εργαλεία µέτρησης των διοικητικών βαρών, όπως: 

• Τυποποιηµένο Μοντέλο Κόστους 

• Ρυθµιστικό Μοντέλο Κόστους 

• Κυνηγός Βαρών  

• Μοντέλο εξισορρόπησης 

 

Το πιο διαδεδοµένο και ευρέως χρησιµοποιούµενο εργαλείο από τα παραπάνω είναι 

το τυποποιηµένο µοντέλο κόστους (standard cost model)25. Η µέτρηση µε το µοντέλο 

αυτό, του οποίου προέλευση είναι η Ολλανδία, είναι απλή και βασίζεται στην 

ποσοτική αποτίµηση κάθε διοικητικής δραστηριότητας που πρέπει να διεκπεραιωθεί 

για να υπάρξει συµµόρφωση µε την υποχρέωση πληροφόρησης. Το άθροισµα του 

κόστους υποχρεώσεων πληροφόρησης αποτελεί τα διοικητικά βάρη µιας ρύθµισης ή 

διαδικασίας.  

                                                           
25 Commission Working Document, «Measuring administrative costs and reducing administrative burdens in the European 

Union», COM(2006) 691 final της 14.11.2006 

 



32 

 

Ο στόχος της χρήσης του εργαλείου είναι να ποσοτικοποιηθούν τα διοικητικά βάρη, 

να αξιολογηθούν και να παρθούν ορθολογικές αποφάσεις που θα οδηγήσουν σε 

µείωσή τους ούτως ώστε να αποδεσµευτούν πόροι πολύτιµοι για την επιχείρηση και 

να επενδυθούν στην ανάπτυξή της. Η πληροφόρηση της ποσοτικής απεικόνισης θα 

βελτιώσει τη νοµοθεσία και µε τρόπο άµεσο θα ενισχυθούν η επιχειρηµατικότητα και 

στη συνέχεια η ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας. Το τυποποιηµένο µοντέλο 

κόστους µπορεί να φωτίσει τα επαχθή σηµεία της νοµοθεσίας, να αναγνωρίσει τα 

επιβαρυντικά κοµµάτια της, τα βάρη δηλαδή που προκαλούν τη µεγαλύτερη όχληση 

στις επιχειρήσεις ή γενικά τα σκοτεινά τµήµατα της νοµοθεσίας στα οποία είναι 

δύσκολο να συµµορφωθούν οι επιχειρήσεις. 

 

Στο εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο που πραγµατοποιήθηκε το 2007 αποφασίστηκε, 

όπως προαναφέρθηκε, η µείωση των διοικητικών βαρών κατά 25% ως το 2012 στους 

παρακάτω τοµείς πολιτικής:  

1. Εταιρικό δίκαιο 

2. Φαρµακευτική νοµοθεσία 

3. Εργασιακό περιβάλλον/εργασιακές σχέσεις 

4. Φορολογικό δίκαιο 

5. Στατιστικές 

6. Γεωργία και γεωργικές επιδοτήσεις 

7. Ασφάλεια τροφίµων 

8. Μεταφορές 

9. Αλιεία 

10. Χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες 

11. Περιβάλλον 

12. Πολιτική συνοχής 

13. ∆ηµόσιες συµβάσεις 

 

Η µέτρηση λοιπόν γίνεται στους δεκατρείς παραπάνω τοµείς και αφορά σε σαράντα 

δύο κοινοτικές ρυθµίσεις (13 κανονισµούς και 29 οδηγίες). Όλα τα κράτη-µέλη της 

Ένωσης έχουν δηλώσει τους αντίστοιχους εθνικούς στόχους µείωσης 

προσαρµόζοντας τα εργαλεία στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Το πρόγραµµα θα 
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διαρκέσει µέχρι το 2012, ενώ το 2009 συµπεριλήφθησαν και άλλες τριάντα 

ρυθµίσεις. 

Το πρόγραµµα µέτρησης διοικητικών βαρών υλοποιείται από την Γενική ∆ιεύθυνση 

Επιχειρήσεων, αν και σύµφωνα µε τη κατανοµή αρµοδιοτήτων της νέας Επιτροπής, 

τα ζητήµατα µέτρησης και µείωσης διοικητικών βαρών, όπως και όλη η πολιτική 

«Καλής Νοµοθέτησης», ανήκουν στη Γενική Γραµµατεία του Προέδρου της 

Επιτροπής. Από το 2006 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε ήδη δηµιουργήσει µια Οµάδα 

Εθνικών Εµπειρογνωµόνων, µε συµβουλευτικό ρόλο σε σχέση µε την γενική 

στρατηγική απλούστευσης και βελτίωσης της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας και την 

υποστήριξη και διευκόλυνση της ανάπτυξης µέτρων καλής νοµοθέτησης τόσο σε 

εθνικό όσο και σε κοινοτικό επίπεδο. 

Αυτό που θα καθιερώσει την επιτυχία ενός τέτοιου εγχειρήµατος / προγράµµατος 

είναι σαφώς η δυνατή πολιτική θέληση, η δέσµευση δηλαδή εκ µέρους του 

εκτελεστικού σώµατος - µέσω της δηµόσιας διοίκησης - να εφαρµόσει το πρόγραµµα 

παρά τις όποιες δυσκολίες αντιµετωπίσει λόγω της εγκατεστηµένης γραφειοκρατικής 

αδράνειας. Σε τέτοια προγράµµατα µεγάλου βεληνεκούς, απαραίτητος είναι ο 

δυνατός συντονισµός από τον κορµό της κυβέρνησης. Η αποπολιτικοποίηση του 

προγράµµατος µπορεί να µειώσει το εγχείρηµα και να αποµακρύνει το στόχο. Πρέπει 

να υπάρχει ενιαία ερµηνεία των µεθόδων που χρησιµοποιούνται και των επιδιώξεων 

καθώς και κοινή αποδοχή τους. Η συνεργασία µεταξύ συναρµόδιων υπουργείων και 

διαφόρων τµηµάτων και οργανισµών απαιτείται µαζί µε την διάδοση των γνώσεων 

και των τεχνικών που ακολουθούνται. Επίσης, το πρόγραµµα µείωσης διοικητικών 

βαρών πρέπει να εποπτεύεται από µια ανεξάρτητη επιτροπή ελέγχου, η οποία θα 

διασφαλίσει τον συντονισµό και τη λογοδοσία ως απαραίτητες προϋποθέσεις για την 

πρόοδο του σχεδίου.    

 

2.4. Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση (ως προϋπόθεση και συνέπεια της «καλής 

νοµοθέτησης» και της άρσης των «διοικητικών εµποδίων») 

Η εξέλιξη των διοικητικών µεταρρυθµίσεων µε κεντρική προτεραιότητα την µείωση 

της γραφειοκρατίας και την αναβάθµιση της ποιότητας των υπηρεσιών εισάγει την 

έννοια µιας δηµόσιας διοίκησης η οποία ενσωµατώνει και χρησιµοποιεί τα 

επιτεύγµατα της ηλεκτρονικής τεχνολογίας. Το όνοµα της νέας αυτής µορφής 
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διοίκησης είναι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση (e-government) και ουσιαστικά 

εκφράζει µια νέα αντίδραση στις σύγχρονες επιταγές της κοινωνίας. Περιλαµβάνει 

στον κορµό της τη χρήση πληροφοριακής τεχνολογίας και ειδικά του διαδικτύου, µε 

στόχο να παράσχει καλύτερες υπηρεσίες, άµεσα και πιο αποδοτικά στον πολίτη-

πελάτη. Παρέχει τη δυνατότητα της άµεσης σύνδεσης της Πολιτείας µε τον πολίτη, 

24 ώρες την ηµέρα, 7 µέρες την εβδοµάδα. Πολλοί µελετητές που ασχολήθηκαν µε τη 

νέα δοµή της δηµόσιας διοίκησης κατέληξαν στο ότι υπάρχει κάποια δυσκολία στη 

διαµόρφωση του ορισµού της. Κάποιοι την περιορίζουν αφού τη συνδέουν 

αποκλειστικά µε τη χρήση νέων τεχνολογιών, ενώ κάποιοι της προσδίδουν πιο ευρύ 

πεδίο εφαρµογής.  

Παρακάτω παραθέτονται οι ορισµοί που έχουν δοθεί από τον Οργανισµό 

Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης καθώς και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

� Η χρήση νέων πληροφοριακών και επικοινωνιακών τεχνολογιών από την 

Κυβέρνηση, όπως αυτή εφαρµόζεται σε όλο το φάσµα των αρµοδιοτήτων της και 

ειδικότερα η χρήση του διαδικτύου, δίνουν τη δυνατότητα να µετατρέψουν τη 

λειτουργία και τις δοµές της κυβέρνησης26  

� Η χρήση των τεχνολογιών της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στη 

∆ηµόσια ∆ιοίκηση, σε συνδυασµό µε οργανωτικές αλλαγές και νέες δεξιότητες 

του προσωπικού, µε σκοπό τη βελτίωση της εξυπηρέτησης του κοινού, την 

ενδυνάµωση της ∆ηµοκρατίας και την υποστήριξη των δηµόσιων πολιτικών27.  

 

Παρά την έλλειψη κοινής αποδοχής για ενιαίο ορισµό, είναι αδιαµφισβήτητο ότι η 

θεωρία της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης αναπτύσσεται στο περιβάλλον της «Νέας 

Οικονοµίας», το οποίο σηµατοδοτείται από κοινωνίες µε αντιπληθωριστική 

ανάπτυξη, χαµηλούς δείκτες ανεργίας, επικοινωνιακά και τεχνολογικά άλµατα, 

υψηλές χρηµατιστηριακές επιδόσεις και συνεχή αναδιοργάνωση αγορών και 

επιχειρήσεων. 

  

                                                           
26 (http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=4752). 
27 (http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/2005/doc/all_about/egov_communication_en.pdf). 
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Η νέα δοµή της δηµόσιας διοίκησης λαµβάνει αξιοσηµείωτες διαστάσεις ιδιαίτερα σε 

τρεις τοµείς: 

1. Εξυπηρέτηση του κοινού 

 Όσον αναφορά στην παροχή υπηρεσιών από τη δηµόσια διοίκηση προς τους πολίτες, 

θα πρέπει να τονιστεί πως ο βαθµός ανταπόκρισης στις απαιτήσεις των πολιτών 

αλλάζει καθοριστικά µε τη νέα δοµή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

Ανασχεδιάζονται οι διαδικασίες και η χρήση των ηλεκτρονικών πληροφοριακών και 

τηλεπικοινωνιακών µέσων, προσφέρει τις ταχύτητες απόκρισης που µέχρι πριν µόνον 

ο ιδιωτικός τοµέας διέθετε. Η χρήση των νέων τεχνολογιών από µόνη της δεν 

σηµαίνει ότι αυτοµάτως οι κακές διαδικασίες µετατρέπονται σε καλές. ∆ηµιουργείται 

όµως η ευκαιρία στη δηµόσια διοίκηση να εκτελέσει καλύτερα το έργο της, 

παρέχοντας υπηρεσίες γρήγορες και φιλικές προς το χρήστη. Έτσι, η on line παροχή 

υπηρεσιών (υποβολή αιτήσεων, έκδοση βεβαιώσεων και δικαιολογητικών), οι 

υπηρεσίες µιας στάσης, οι ηλεκτρονικές προκηρύξεις διαγωνισµών, η διαβούλευση 

και τόσες άλλες καινοτοµίες, προδιαγράφουν µια πιο άµεση και ειλικρινή σχέση 

επικοινωνίας µεταξύ δηµόσιας διοίκησης και πολιτών28.  

2. Ενδυνάµωση της δηµοκρατίας   

Οι πολίτες µπορούν να έχουν µεγαλύτερη πρόσβαση σε πληροφορίες από τις 

αρχές. Αυτό τους επιτρέπει να κατανοήσουν πώς οι φόροι τους δαπανώνται και 

πώς λαµβάνονται οι αποφάσεις. Αυτό αποτελεί µια µεγάλη επιτυχία προς την 

κατεύθυνση για µια περισσότερο διαφανή, υπεύθυνη και ανοιχτή δηµόσια διοίκηση, 

καθώς  ενισχύεται η συµµετοχή των πολιτών και κατ’ επέκταση η 

δηµοκρατία. Επιπλέον, µε τη νέα δοµή της δηµόσιας διοίκησης, η ενδυνάµωση της 

διαφάνειας ενισχύει την καταπολέµηση της διαφθοράς και της απάτης και προάγει τη 

λογοδοσία. Εξαιρετικά σηµαντικά δυνητικά οφέλη, όχι µόνο στην Ευρώπη αλλά και 

στις αναπτυσσόµενες χώρες και τις αναδυόµενες οικονοµίες σε όλο τον κόσµο. Είναι 

ιδιαίτερα σηµαντικό να προωθηθεί η άµεση επικοινωνία µεταξύ των πολιτών και των 

φορέων χάραξης πολιτικής µέσω ηλεκτρονικών φόρουµ (χώροι έκφρασης απόψεων), 

εικονικών χώρων συζητήσεων και ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Οι πολίτες µπορούν να 

εκφράσουν τους προβληµατισµούς και τις απόψεις τους άµεσα, οι αρµόδιοι 

                                                           
28 COMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, The Role of e Government for Europe’s Future, COM (2003) 567 

final, 26/09/2003.    



36 

 

υπάλληλοι να απαντήσουν υπεύθυνα και έτσι να συµβάλλουν στην δηµοκρατική 

διαδικασία29.  

3. Αποτελεσµατικότητα και Αποδοτικότητα της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης  

Η διάσταση της αποτελεσµατικότητας θα πρέπει να εστιάσει στο εύρος, το 

περιεχόµενο και τη ποιότητα της αλληλεπίδρασης και συνεργασίας που υπάρχει 

µεταξύ των κρατικών υπηρεσιών, σε όλα τα επίπεδα. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση 

καταλήγει να παρέχει καλύτερη εξυπηρέτηση στον πολίτη και στις επιχειρήσεις, αφού 

ανταποκρίνεται µε πιο ικανοποιητικό τρόπο στις πραγµατικές ανάγκες τους. Ο 

δηµόσιος τοµέας επιπλέον, ενισχύει την αποδοτικότητά του, εξοικονοµώντας πόρους 

και χρόνο, σηµαντικά και τα δύο στοιχεία τόσο για την επίπτωσή τους στις 

επιχειρήσεις, (αποδέσµευση πόρων της), όσο και για την επιρροή τους στη δηµόσια 

διοίκηση, αφού απελευθερώνεται ανθρώπινο δυναµικό και χρησιµοποιείται 

καλύτερα. Σηµαντικά χρηµατοοικονοµικά οφέλη σηµειώνονται επίσης από τη στιγµή 

που αυτοµατοποιούνται διαδικασίες και µειώνονται οι εσωτερικές µετακινήσεις. Το 

ανθρώπινο δυναµικό ενδυναµώνεται αφού η βελτίωση της οργάνωσης επιφέρει 

µείωση της γραφειοκρατίας, ενίσχυση και αύξηση των θεµάτων προς διεκπεραίωση. 

Έτσι, τα καθήκοντά του αποκτούν καλύτερο περιεχόµενο και ενισχύεται η 

ικανοποίησή του30.  

Από τα παραπάνω απορρέουν τέσσερα κύρια θέµατα πάνω στα οποία θεµελιώνεται η 

νέα δοµή της δηµόσιας διοίκησης:  

• Υποδοµές 

• ∆ιαδικασίες 

• Πρόσβαση, και 

• ∆εξιότητες πολιτών και υπαλλήλων της δηµόσιας διοίκησης 

 

 

 

                                                           
29 Οµοίως. 
30 Σαριδάκης Ι., Στάσης Α., Παπαδάκης Α.., Ράντος., Χάλαρης Ι., Σηµειώσεις µαθήµατος «Ηλεκτρονική ∆ιοίκηση & 

∆ιακυβέρνηση στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση και στους ΟΤΑ», Εκδόσεις ΕΚ∆∆Α-Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Γ΄ 

Εκπαιδευτική Σειρά, 2008-2010 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο  

Ελλάδα: ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, Γραφειοκρατία και Επιχειρηµατικότητα  

3.1 Η εξέλιξη της γραφειοκρατίας στην Ελλάδα 

Αναλύοντας τη γραφειοκρατία ως µηχανισµό οργάνωσης της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 

στο πρώτο κεφάλαιο, έγινε µια παρουσίαση της θεωρητικής της υπόστασης στον 

Ευρωπαϊκό και αγγλοσαξονικό χώρο. Σε αυτό το κεφάλαιο θα εξεταστεί η εφαρµογή 

του γραφειοκρατικού µοντέλου που επικράτησε στις χώρες της Νότιας Ευρώπης, 

όπως αυτή διαµορφώθηκε µέσα από τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικράτησαν, καθώς 

η έκβαση της δηµόσιας διοίκησης των χωρών αυτών παρουσιάζει κοινά 

χαρακτηριστικά.   

Μετά τη µετάβαση προς τη ∆ηµοκρατία έκδηλη ήταν η ανάγκη να εφαρµοστούν σε 

όλο το φάσµα της δηµόσιας διοίκησης µεταρρυθµίσεις προκειµένου να καταστούν οι 

εθνικές δηµόσιες διοικήσεις τους πιο αποτελεσµατικές και µε στόχο την κοινωνική 

συνοχή και την οικονοµική µεγέθυνση στα πλαίσια του ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου. 

Ενώ όµως οι µεταρρυθµίσεις ήταν απαραίτητες για την µετάβαση της διοίκησης από 

την εσωστρέφεια στον εκσυγχρονισµό, προέκυψαν προβλήµατα µεγάλης ολκής τα 

οποία, είτε εκφράζονταν ως αντιστάσεις από τα εσωτερικά γρανάζια του συστήµατος, 

είτε από άστοχες και ασυνεχείς κυβερνητικές πολιτικές. Το αποτέλεσµα πάντα 

αποκάλυπτε τη γραφειοκρατική δοµή πιο δυνατή και εξαιρετικά αµετάβλητη. Η 

κατάσταση στη Νότια Ευρώπη δεν άλλαξε ουσιαστικά παρά όλες τις αναγκαστικές 

αλλαγές που έχουν παρέλθει από την ευρωπαϊκή επιρροή. Η σταδιακή ένταξη των 

κρατών αυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση µπορεί να οδήγησε σε κάποια σύγκλιση των 

γραφειοκρατικών τους δοµών µε αυτές των αναπτυγµένων χωρών της Ένωσης, αλλά 

σε αντίθεση µε τη θεωρία του εκσυγχρονισµού, οι αναπόφευκτες αυτές αλλαγές δεν 

παρουσιάζουν δυναµική και εξέλιξη31.         

Η Ελλάδα υιοθέτησε και αποτύπωσε τη γραφειοκρατική µορφή στη δηµόσια 

διοίκησή της και διαστρέβλωσε κατά κόρον και κατ’ εξακολούθηση όλες τις 

οργανωτικές και µεθοδικές αποτελεσµατικές της εφαρµογές. Με στοιχεία της 

                                                           
31 Dimitri A. Sotiropoulos, “Democratization, Administrative Reform and the State in Greece, Italy, Portugal and Spain: Is There 

a ‘model’ of South European Bureaucracy?” April 2004, The Hellenic Observatory The European Institute The London School 

of Economics and Political Science  
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Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα διοικητικά βάρη για την Ελλάδα έχουν υπολογιστεί στο 

6,8% του Α.Ε.Π. της, τη στιγµή που το σύνολο των διοικητικών βαρών της Ένωσης 

είναι 3,5%. Είναι ενδεικτικό, όπως αναφέρει ο Θεόδωρος Τσέκος, ότι «το ελληνικό 

πολιτικό – διοικητικό σύστηµα συγκροτείται στο σηµείο τοµής δύο παραδόσεων: της 

πελατειακής και της κανονιστικής. Η πρώτη χαρακτηρίζει το πεδίο της πολιτικής 

διαµεσολάβησης και η δεύτερη το διοικητικό πεδίο. Το σύνολο που προκύπτει είναι 

ιδιάζον»32. Ο πολυµορφικός αυτός χαρακτήρας του υποδείγµατος που επικράτησε 

στην χώρα µας έγκειται στην τυπική και µόνο επικράτηση των µορφολογικών 

χαρακτηριστικών ενός φιλελεύθερου αστικού κράτους. Επισήµως οι θεσµοί και οι 

πολιτικές καλούνται να εξυπηρετήσουν αρχές όπως η ισονοµία, ισοπολιτεία, 

διαφάνεια, ισότητα, προστασία κοινού συµφέροντος, να λειτουργήσουν δηλαδή κατά 

τα βεµπεριανά πρότυπα οργάνωσης του κράτους. Πρακτικά όµως οι θεσµοί 

συγκάλυψαν, επέτρεψαν και ακόµα ευνόησαν την καθιέρωση ιδιοτελών συστηµάτων 

που άπλωσαν τα πλοκάµια τους σε όλο το φάσµα της δηµόσιας διοίκησης και 

ανέπτυξαν ένα τερατώδες µόρφωµα του οποίου τα δεινά στέρησαν και στερούν από 

τη χώρα, ακόµα και σήµερα, την ανάπτυξη και την κοινωνική ευηµερία.  

Η πολιτική του ανθρώπινου δυναµικού που στελεχώνει τη δηµόσια διοίκηση, για 

πάρα πολλά χρόνια δεν υπαγορεύτηκε από τις πραγµατικές επιχειρησιακές ανάγκες 

του κράτους αλλά στηρίχθηκε στις πελατειακές σχέσεις, καθώς συνδέθηκε άρρηκτα 

και µε ψηφοθηρικές συµπεριφορές. Ενδεικτικό ότι το Α.Σ.Ε.Π. (Ανώτατο Συµβούλιο 

Επιλογής Προσωπικού) ιδρύθηκε το 1994 για να εξασφαλίσει αδιάβλητες διαδικασίες 

στελέχωσης του δηµόσιου τοµέα, βασισµένες αποκλειστικά και µόνο σε τυπικά και 

ειδικά χαρακτηριστικά, προσόντα και εµπειρία και ακόµα και στις µέρες µας υπάρχει 

πρακτικά η δυνατότητα να γίνονται προσλήψεις πελατειακού χαρακτήρα χωρίς 

υποχρέωση λογοδοσίας. Οι θέσεις εργασίες περιέχουν την ιεραρχική δοµή και τα 

τυπικά χαρακτηριστικά που τις διαµορφώνουν, ωστόσο δεν προσδιορίζονται 

ποσοτικά και ποιοτικά από τις λειτουργίες που καλούνται να πραγµατοποιήσουν. 

Επίσης οι πελατειακές σχέσεις συµπληρώνονται µε παροχές επιδοµάτων που στην 

πλειοψηφία τους δεν αιτιολογούνται από την φυσιολογική υπηρεσιακή λειτουργία.  

                                                           
32 Αργύρης Γ. Πασσάς και Θεόδωρος Ν. Τσέκος, Εθνική ∆ιοίκηση και ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, Η ελληνική εµπειρία, Εκδόσεις 

Παπαζήση, Αθήνα 2009, σελ. 118. 
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Το περιβάλλον στο οποίο κινείται όλος αυτός ο ιδιόµορφος µηχανισµός διαπνέεται 

από σχολαστική τυπολατρία και κατ’ επέκταση αυξηµένη ανοχή στην παρατυπία. 

Όπως µας υπενθυµίζει ο Α. Μακρυδηµήτρης στο «Κράτος των Πολιτών», δύο 

χιλιάδες χρόνια πριν ο Ρωµαίος ιστορικός Κορνήλιος Τάκιτος έλεγε ότι όσο πιο 

διεφθαρµένο είναι ένα κράτος, τόσο περισσότεροι είναι οι νόµοι και οι διατάξεις σε 

αυτό. Το θεσµικό περιβάλλον θέτει τα όρια και τις συµπεριφορές σε όλες τις δράσεις 

και τις εκφάνσεις ενός κράτους και η Ελλάδα έχει να συνεισφέρει σηµαντική 

εµπειρία σε αυτό. Η Γ’ Ελληνική ∆ηµοκρατία έχει ταυτιστεί µε την πολυνοµία, 

φαινόµενα νοµοπληθωρισµού και κακονοµίας, φυσικό αποτέλεσµα ενός άκρατου 

κρατικού παρεµβατισµού σε όλους τους τοµείς της κοινωνικής και οικονοµικής ζωής 

που εκδηλώθηκε µε την παραγωγή πληθώρας νοµοθετικών ρυθµίσεων. Η οικονοµία 

από τη µία παρέµεινε σε µεγάλο βαθµό εξαρτηµένη από το κράτος τη στιγµή που 

άλλες ευρωπαϊκές χώρες χαρακτηρίζονται φιλελεύθερες και από την άλλη η κοινωνία 

των πολιτών παρέµεινε ισχνή και ποτέ δεν διεκδίκησε τον αυτόνοµο και ανεξάρτητο 

ρόλο της στη διαµόρφωση των πραγµάτων. Πολλά είναι τα πορίσµατα και δεκάδες οι 

µελέτες (πόρισµα επιτροπής ∆εκλερή, έκθεση Σπράου) που διαπίστωσαν και 

επισήµαναν ότι η ευρύτερη παθολογία της Ελληνική ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης οφείλεται 

στην πολυνοµία, στις περίπλοκες ρυθµίσεις, στην έλλειψη κωδικοποίησης, στους 

«κοµµατικούς» νόµους, στην παλαίωση και ασάφεια των νόµων, στην προχειρότητα 

σύνταξής τους, στην κακή ποιότητα των κανονιστικών ρυθµίσεων. Όλα καταλήγουν 

στο ότι η ελληνική Βουλή νοµοθετεί µε απίστευτη ταχύτητα που ευνοεί την 

προχειρότητα. Όλα αυτά δηµιουργούν κόστη δυσβάσταχτα µε άµεσο αντίκτυπο στη 

δράση των επιχειρήσεων και συνολικά της οικονοµίας.   

Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω:  

• Από το 1975 µέχρι το 2005 ψηφίστηκαν 3.430 τυπικοί νόµοι  

• Αν συνυπολογιστεί το δευτερογενές δίκαιο ο αριθµός φτάνει τα 273.614 κείµενα 

• Ο όγκος του δευτερογενούς δικαίου είναι ογδόντα τρεις φορές µεγαλύτερος από 

αυτόν των νόµων.  

• Τα Προεδρικά διατάγµατα εκδίδονται σε αναλογία ένα προς έξι (1:6) µε τους 

νόµους  

• Η αναλογία νόµων - Υπουργικών Αποφάσεων είναι κατά µέσο όρο 1:69    
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• Το 28,68% των εκδοθέντων νόµων είναι γενικοί νόµοι, δηλαδή νοµοθεσία η 

οποία ρυθµίζει γενικές και αφηρηµένες σχέσεις  

• Το 71,32% των εκδοθέντων νόµων ρυθµίζουν ειδικές και συγκυριακές 

καταστάσεις   

• Από 546 νόµους που εξετάστηκαν, το 61% περιέχει διατάξεις άσχετες µε το κύριο 

αντικείµενο του νόµου33 

            

Η πολυπλοκότητα των χιλιάδων ρυθµίσεων, η ασάφεια που προκύπτει από τα περιττά 

νοµοθετήµατα έχουν καθηµερινό αντίκτυπο τόσο στους πολίτες της χώρας, στις 

επιχειρήσεις και την οικονοµία συνολικά, όσο και στο δηµόσιο τοµέα. Οι πολίτες 

υφίστανται µεγάλη ταλαιπωρία και εκνευρισµό στη συναλλαγή τους µε τους φορείς 

της δηµόσιας διοίκησης και χάνουν την εµπιστοσύνη τους στους κανόνες που 

διευθετούν και οριοθετούν τη καθηµερινή δραστηριότητα και συµπεριφορά, κάτι που 

δεν διευκολύνει την εδραίωση ενός κράτους δικαίου µε κοινωνικό πρόσωπο. Οι 

επιχειρήσεις, από την άλλη, σπαταλούν καθηµερινά πολύτιµους πόρους στην 

διεκπεραίωση δεκάδων περιττών διαδικαστικών ενεργειών προκειµένου να 

εναρµονίζονται µε τις επιταγές του νόµου. Επίσης µεγάλος χαµένος του φαινοµένου 

αυτού βαίνει και η δηµόσια διοίκηση χάνοντας την ευκαιρία να χρησιµοποιήσει τη 

δύναµή της µε παραγωγικό τρόπο, δρώντας σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται 

από δυσκαµψία και έλλειψη δηµιουργικότητας και αυτενέργειας. Η ακατάσχετη 

πολυνοµία δηµιουργεί προβλήµατα ασφαλούς πληροφόρησης και κατανόησης για το 

ισχύον δίκαιο, δυσπιστία του πολίτη στην έννοµη τάξη, περιορίζοντάς του το πεδίο 

δράσης του ενώ στον αντίποδα, ο εφαρµοστής του νόµου διατηρεί δυνατότητα 

αυθαιρεσίας. Η κακή ποιότητα των νοµοθετικών ρυθµίσεων καθρεφτίζει τα κενά της 

δηµόσιας διοίκησης και του κράτους ενισχύοντας την αέναη αλυσίδα της 

γραφειοκρατίας στην Ελλάδα. ∆εν εξετάζεται επαρκώς, αν όχι καθόλου, η αρχή της 

επικουρικότητας, σύµφωνα µε την οποία οι στόχοι ενός µέτρου επιτυγχάνονται, κατά 

κανόνα, καλύτερα µέσω µιας δραστηριότητας που αναλαµβάνει µια εγγύτερη ή 

                                                           
33 Μελέτη και Εφαρµογή Ανασχεδιασµού ∆ιαδικασιών για τη Μείωση των ∆ιοικητικών Επιβαρύνσεων και του ∆ιοικητικού 

Κόστους, http://administrativeburdens.gr /Βιβλιοθήκη/ Εισαγωγή στην Καλή Νοµοθέτηση/ Υλικό Τεκµηρίωσης/Εισαγωγή στην 

Καλή Νοµοθέτηση ppt. 



41 

 

τοπική αρχή από ότι µια κεντρική ή αποµακρυσµένη διοίκηση34. Παρατηρείται 

σωρεία κανόνων που δεν περιλαµβάνουν πάγιες ρυθµίσεις αλλά δηµιουργήθηκαν για 

να καλύψουν βραχυχρόνιες ανάγκες και διατηρούν τη νοµική ισχύ τους χωρίς πλέον 

να εφαρµόζονται. Ο Julius Kirchmann, ένας γερµανός νοµικός και φιλόσοφος, πολύ 

εύστοχα διαπίστωσε ότι αρκούν τρεις λέξεις του νοµοθέτη και ολόκληρες 

βιβλιοθήκες µεταβάλλονται σε διάκοσµο35. Επίσης χαρακτηριστικός είναι και ο λόγος 

του καθηγητή ∆ιοικητικής Επιστήµης, Αντώνη Μακρυδηµήτρη, που µίλησε για την 

ανάγκη να εγκαινιαστεί και να εφαρµοστεί άµεσα ένα πρόγραµµα νοµοθετικής και 

διοικητικής σεισάχθειας36, µε την αποκάθαρση περιττών ρυθµίσεων και την 

επανεξέταση της σκοπιµότητας ισχύος αναχρονιστικών ή αναποτελεσµατικών 

ρυθµίσεων.  

Σε µία προσπάθεια ερµηνείας της παγιωµένης κακώς κείµενης κατάστασης θα 

µπορούσαµε να αναφέρουµε ότι το ανθρώπινο δυναµικό σε µία γραφειοκρατικά 

δοµηµένη διοικητική πραγµατικότητα χαρακτηρίζεται από την αυστηρή προσήλωση 

στο γράµµα του νόµου και στην φορµαλιστική ερµηνεία κανονιστικών ρυθµίσεων. 

Τα υπαλληλικά καθήκοντα µαθαίνονται εµπειρικά και δεν αποτελούν λογικό 

επακόλουθο και εφαρµογή εκπαιδευτικών γνώσεων. Ο προσανατολισµός της 

συµπεριφοράς των δηµόσιων υπαλλήλων εστιάζει προς τη νοµιµότητα της 

διοικητικής δράσης και όχι στην οικονοµία της και επίσης χαλιναγωγείται από 

πολιτικές παρεµβάσεις οι οποίες δηµιουργούν κλίµα ευνοιοκρατίας και 

αναξιοκρατίας37. Τα πιο πάνω χαρακτηριστικά αποδεικνύονται από διάφορες έρευνες, 

οι οποίες µάλιστα χρησιµοποιήθηκαν από µεταρρυθµιστικές ιδέες και προτάσεις µε 

στόχο τη βελτίωση του δηµόσιου ανθρώπινου προσωπικού. Ο Καρκατσούλης στο 

                                                           
34 Η αρχή της επικουρικότητας µετά τη θέση σε ισχύ της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αποτελεί βασική αρχή του 

ενωσιακού δικαίου, βάσει της οποίας κρίνεται η νοµική ορθότητα των κοινοτικών χειρισµών, καθώς πρόκειται για αρχή που 

κατανέµει αρµοδιότητές µεταξύ πολλαπλών επιπέδων εξουσίας.   
35 Σωκράτης Κοσµίδης, Εκσυγχρονισµός και µεταρρυθµίσεις, Με προτάσεις για τη διακυβέρνηση, τη δικαιοθέτηση, τη 

λειτουργία της Βουλής, το ρόλο των κοµµάτων, του βουλευτή κ.α., Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα 2010, σελ. 218. 
36 Αντώνης Μακρυδηµήτρης, Κράτος των πολιτών, Προβλήµατα µεταρρύθµισης και εκσυγχρονισµού, Εκδόσεις Λιβάνη, Αθήνα 

2006, σελ. 244. 
37 Παναγιώτης Καρκατσούλης, Το κράτος σε µετάβαση, Από τη “διοικητική µεταρρύθµιση” και το “νέο δηµόσιο management” 

στη “διακυβέρνηση”, Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, 2004, σελ. 212. 
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βιβλίο του «Το Κράτος σε Μετάβαση» χρησιµοποιεί µια µελέτη περίπτωσης38 που 

αφορά σε έρευνα γραφειοκρατίας της ελληνικής δηµόσιας διοίκησης. Πολλά 

ενδιαφέροντα συµπεράσµατα εξάγονται από την έρευνα αυτή, κάποια από τα οποία 

παραθέτονται ευθύς αµέσως: 

• Το 67% των ερωτηθέντων υπαλλήλων επικαλέσθηκαν την συναδελφικότητα και 

την αλληλεγγύη ως υπάρχουσες συµπεριφορές στον δηµόσιο τοµέα. 

Το γεγονός αυτό µαρτυρά περίτρανα την αυτοδυναµία και ανεξαρτησία του 

διοικητικού µηχανισµού και του ιδιαίτερου επικοινωνιακού νοήµατος που τον 

διακρίνει. 

• Το 52% των υπαλλήλων έχουν θεωρητικό υπόβαθρο, τη στιγµή που οι υπάλληλοι 

µε πρακτική παιδεία ανέρχονται στο 29% του συνόλου.  

 

Ένα θέµα που προκύπτει από την επισήµανση αυτή είναι η θεωρητική αλλά και 

πρακτική ύπαρξη αδυναµίας της πλειοψηφίας των υπαλλήλων να ακολουθήσουν 

µεταρρυθµιστικές αλλαγές που εκ των πραγµάτων βασίζονται σε τεχνολογικές, 

πληροφοριακές και τηλεπικοινωνιακές εξελίξεις. Αξιοσηµείωτο επίσης είναι ότι η 

Πάντειος Σχολή θεωρήθηκε ο βασικός τροφοδότης του ∆ηµόσιου Τοµέα σε 

ανθρώπινο δυναµικό, κάτι που εκλήφθηκε ως πρόβληµα αφού ο νοµικός της 

προσανατολισµός µεταφέρεται στους υπαλλήλους αναπαράγοντας ένα πνεύµα 

νοµικιστικό και τυπολατρίας, γεγονός που εµπόδιζε τον διοικητικό εκσυγχρονισµό. 

Από δω απορρέει και το προϊόν της έρευνας που αναφέρει ότι το 67% των δηµοσίων 

υπαλλήλων αποδέχεται την αναγκαιότητα ύπαρξης του Υπαλληλικού Κώδικα ως 

µέσου ενδο-υπαλληλικής επικοινωνίας και 46% προκρίνει τη νοµιµότητα έναντι της 

αποτελεσµατικότητας39.  

 

 

                                                           
38 Παναγιώτης Καρκατσούλης, Έρευνα Γραφειοκρατίας της Ελληνικής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, 1996, Το κράτος σε µετάβαση, 

Από τη “διοικητική µεταρρύθµιση” και το “νέο δηµόσιο management” στη “διακυβέρνηση”, Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, Πρώτη 

έκδοση 2004, σελ.213. 
39 Οµοίως. 
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3.2. Απόπειρες διοικητικής µεταρρύθµισης στην Ελλάδα 

Η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισµός των ιδιωτικών επιχειρήσεων παγκοσµίως, η κρίση 

του Κράτους Πρόνοιας µε την αδυναµία του να δώσει λύση σε κοινωνικά 

προβλήµατα που υποσχέθηκε ότι θα επίλυε, η παγκοσµιοποιηµένη οικονοµία, η 

υπερφόρτωση του κράτους µε αρµοδιότητες παρέµβασης σε πληθώρα κοινωνικών και 

µη θεµάτων ήταν οι βασικοί λόγοι που δηµιούργησαν σε όλα τα κράτη ανάγκες 

υιοθέτησης διοικητικών µεταρρυθµίσεων. Στην Ελλάδα προγράµµατα και δράσεις 

εκσυγχρονιστικής διοικητικής λογικής έκαναν την εµφάνισή τους στο τέλος της 

δεκαετίας του ’90. Η υποδοχή που τους επιφύλαξε η ελληνική πραγµατικότητα δεν 

ήταν ιδιαίτερα θετική και άµεση, αλλά η υιοθέτησή τους πραγµατοποιήθηκε µε 

µεγάλη καθυστέρηση σε σχέση µε τις άλλες χώρες. Η γενικότερη οικονοµική 

κατάσταση της χώρας, το εκπαιδευτικό έλλειµµα, η πολιτική αδυναµία και η 

ιδιαιτερότητα του µορφώµατος της διοίκησης του ∆ηµόσιου Τοµέα στην Ελλάδα 

έφεραν σθεναρή αντίσταση στις επιταγές των µεταρρυθµιστικών προγραµµάτων. Στα 

αρνητικά της υποδοχής των διοικητικών αλλαγών στην χώρα µας θα πρέπει να γίνει 

αναφορά στο εξαιρετικά µεγάλο και καθόλου ευέλικτο κράτος και στην πολιτική και 

θεσµική ασυνέχεια που παρατηρείται από την µεταπολίτευση και µετά.          

Ιδίως στη χώρα µας, το ρόλο του κύριου προωθητή διοικητικών αλλαγών τον φέρει η 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά τη Συνθήκη της Λισσαβόνας, προγράµµατα διοικητικών 

αλλαγών ξαναέρχονται στο προσκήνιο µε µεγαλύτερη ώθηση. ∆ηµιουργούνται και 

προωθούνται δράσεις που σχετίζονται µε την βελτίωση της ποιότητας παρεχόµενων 

υπηρεσιών στους πολίτες. Ένα παράδειγµα, ίσως το σηµαντικότερο, τέτοιων 

δράσεων/δοµών είναι τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).  

Γενικά έχει παρατηρηθεί ότι οι ώριµες εγκατεστηµένες γραφειοκρατίες δύσκολα 

προωθούν µεταρρυθµιστικές δραστικές αλλαγές. Αρκούνται σε αλλαγές χρήσης των 

ίδιων εργαλείων πολιτικής για την αντιµετώπιση της νέας κατάστασης παρά σε 

αλλαγές στόχων και ουσίας. Κοινή κατακλείδα όλων των µελετών που κατά καιρούς 

πραγµατοποιήθηκαν στην Ελλάδα και προσπάθησαν να αναλύσουν το φαινόµενο 

εµπλοκής των διοικητικών µεταρρυθµίσεων ήταν οι παθογένειες της δηµόσιας 

διοίκησης που συνοψίζονται σε δύο βασικά αίτια. Στη πολιτική εξάρτηση, τον 

διάχυτο κοµµατισµό των δηµόσιων υπηρεσιών που έχει µετατρέψει σε πελατειακό 

κράτος όλη τη δηµόσια δοµή και από την άλλη στην εκτεταµένη κακή οργάνωση των 
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µεθόδων, δράσεων και διαδικασιών του δηµόσιου τοµέα. Φαίνεται µάλιστα πως τα 

δύο αυτά χαρακτηριστικά ανατροφοδοτούνται και οδηγούν σε φαύλο, καταδικασµένο 

κύκλο κάθε προσπάθεια ουσιαστικής βελτίωσης και εξυγίανσης. Ο κοµµατισµός 

παράγει ακαταλληλότητα και η ακαταλληλότητα προάγει τον κοµµατισµό. 

Χαρακτηριστικά ο Μουζέλης ανέφερε «Η κοµµατική λογική θυσιάζει το καθολικό 

στο επιµεριστικό/συντεχνιακό. Κάθε µεταρρύθµιση, αν όχι στα χαρτιά σίγουρα στην 

πράξη, µπορεί να προχωρήσει µόνο στον βαθµό που δεν θίγει τα κοµµατικά 

κεκτηµένα. Οι µεταρρυθµιστικοί στόχοι από καθολικά προσδιοριζόµενους σκοπούς 

(προώθηση του γενικού συµφέροντος) µετατρέπονται σε µέσα προώθησης των 

κοµµατικών συµφερόντων. Έχουµε δηλαδή µια τυπική αντιστροφή: οι σκοποί 

γίνονται µέσα και τα µέσα σκοποί»40. Οι παθολογίες της ελληνικής δηµόσιας 

διοίκησης έχουν καλά διεισδύσει στην βασική δοµή του οικοδοµήµατος του δηµόσιου 

τοµέα και εµποδίζουν σθεναρά κάθε προσπάθεια µεταρρύθµισης. Η αναξιοκρατία 

τόσο κατά την πρόσληψη όσο και κατά τη διάρκεια της σταδιοδροµίας των δηµόσιων 

υπάλληλων, η έλλειψη ειδικευµένων στελεχών σε θέµατα διοίκησης, η έλλειψη 

πολιτικής ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναµικού, η επικράτηση συγκεντρωτισµού, 

νοµικής υποτέλειας και η έλλειψη προσανατολισµού προς τις ανάγκες του πολίτη, 

προωθούν την εξυπηρέτηση εσωτερικών συµφερόντων και ουσιαστικά συρρικνώνουν 

την αποτελεσµατικότητα του συστήµατος.   

Από τη δεκαετία του ’90 κάθε κυβέρνηση εκπονεί το µεταρρυθµιστικό της 

πρόγραµµα όσον αφορά την Ελληνική ∆ηµόσια ∆ιοίκηση προκειµένου να επιτύχει 

όλα όσα οι κατά καιρούς πολυπληθείς µελέτες έχουν αναλύσει. Από το πρόγραµµα 

αλλαγών του 1992, στις διαρθρωτικές µεταβολές του ’94 - ’98, στο κυβερνητικό 

πρόγραµµα ∆ιοικητικής µεταρρύθµισης του ’97, στο σχέδιο Πολιτεία του 2001 και 

αργότερα στο αναθεωρηµένο Πολιτεία γνωστό επίσης και ως επανίδρυση του 

κράτους, εντυπώνεται η αίσθηση ότι η πλειοψηφία των µεταρρυθµίσεων καθυστερεί 

να υλοποιηθεί και όταν τελικά εφαρµόζεται είναι αργά, δεν καλύπτει τους στόχους 

που αρχικά έχουν τεθεί και δεν επιφέρει ουσιαστικές αλλαγές. Βασική αιτία αυτού 

θεωρείται η έλλειψη συνέχειας µεταρρυθµιστικών προγραµµάτων και η συνεχής και 

αδιάλειπτη ακύρωσή τους από την επόµενη κυβέρνηση. Η απουσία µακροπρόθεσµης 

προοπτικής στην ασκούµενη πολιτική αποτελεί κυρίαρχο µειονέκτηµα στο ελληνικό 

                                                           
40 Νίκος Μουζέλης, ΒΗΜΑ, 29.6.2003, «Γιατί αποτυγχάνουν οι µεταρρυθµίσεις», www.tovima.gr/opinions/article/?aid=152249.  
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πολιτικό σκηνικό. Παρά το γεγονός ότι οι διοικητικές µεταρρυθµίσεις που κατά 

καιρούς πραγµατοποιήθηκαν δεν έφεραν τα επιθυµητά αποτελέσµατα, είναι 

αντιληπτό ότι οι προσπάθειες για τη δηµιουργία ενός δηµόσιου τοµέα πιο 

αποτελεσµατικού και αποδοτικού θα πρέπει να συνεχιστούν. Στόχος θα πρέπει να 

είναι η παροχή ανταγωνιστικών ποιοτικών υπηρεσιών στους πολίτες της χώρας και η 

πορεία του ∆ηµόσιου οργανισµού µέσα στο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον.    

 

3.3. Καλή Νοµοθέτηση - Μέτρηση ∆ιοικητικών Βαρών στην ελληνική 

διοικητική πραγµατικότητα 

Η Στρατηγική της Λισσαβόνας που αποφασίσθηκε το 2000 και η µετέπειτα 

αναθεώρησή της το 2005 προώθησαν τη στρατηγική της καλής νοµοθέτησης σε όλα 

τα ευρωπαϊκά κράτη, φέρνοντας πάλι στο προσκήνιο πολιτικές και εργαλεία της 

κανονιστικής µεταρρύθµισης που προϋπήρχε. Στην Ελλάδα, τα πρώτα προγράµµατα 

που στόχευαν στην καλή νοµοθέτηση χρονολογούνται από την περίοδο που 

πραγµατοποιήθηκε η ένταξή µας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρά το γεγονός ότι η 

εξέλιξή τους στην Ελλάδα δεν ήταν τόσο γρήγορη όσο σε άλλες χώρες, οι 

µεταρρυθµιστικές προσπάθειες επιταχύνθηκαν κατά την δεκαετία του 1990, ιδιαίτερα 

λόγω της προσπάθειας για τη πλήρωση των κριτηρίων µε σκοπό την ένταξη στη ζώνη 

του κοινού νοµίσµατος. 

Έτσι, συστάθηκε Επιτροπή Κανονιστικής Μεταρρύθµισης στο Υπουργείο 

Εσωτερικών µε αντικείµενο τη µελέτη των συστάσεων του ΟΟΣΑ και την προώθηση 

µέτρων θεσµικού χαρακτήρα για τη βελτίωση της νοµοθετικής ποιότητας.  

Έκτοτε πολλές µελέτες έχουν γίνει προκειµένου η Ελλάδα να πιάσει τους στόχους 

που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένας από τους µετρήσιµους στόχους που έχει 

τεθεί σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες είναι η µείωση των διοικητικών βαρών κατά 25% 

µέχρι το έτος 2012, κάτι που θα προκαλέσει στην Ελλάδα αύξηση του ΑΕΠ κατά 

1,5%. Τα δεδοµένα πρέπει να υποβληθούν στην Επιτροπή στο πλαίσιο της 

ευρωπαϊκής προσπάθειας µέτρησης και µείωσης των διοικητικών επιβαρύνσεων σε 

13 πεδία πολιτικής.  

1. Εταιρικό ∆ίκαιο 
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2. Φαρµακευτική Νοµοθεσία 

3. Εργασιακό Περιβάλλον / Εργασιακές σχέσεις 

4. Φορολογικό ∆ίκαιο (Φ.Π.Α.) 

5. Στατιστική 

6. Γεωργία και Γεωργικές επιδοτήσεις 

7. Ασφάλεια τροφίµων 

8. Μεταφορές 

9. Αλιεία 

10. Χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες 

11. Περιβάλλον 

12. Πολιτικές συνοχής  

13. ∆ηµόσιες Συµβάσεις 

 

Η µέτρηση και µείωση των διοικητικών βαρών αποτελεί προτεραιότητα του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013». Το 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταµείο και εντάσσεται στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ). Η 

µείωση των διοικητικών βαρών κατά 25% µέχρι το 2013 αποτελεί µάλιστα και 

διαρθρωτικό δείκτη του ΕΣΠΑ. O στόχος αυτός εξειδικεύτηκε πρόσφατα στο νόµο 

«Μέτρα για την εφαρµογή του µηχανισµού στήριξης της ελληνικής οικονοµίας από 

τα κράτη µέλη της ζώνης του Ευρώ και το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο» όπου 

προβλέπεται ότι µέχρι το 3ο τρίµηνο του 2011 «η Κυβέρνηση θα διασφαλίσει την 

πλήρη εφαρµογή της ατζέντας για την Καλύτερη Νοµοθέτηση σχετικά µε τη µείωση 

των διοικητικών βαρών κατά 20% σε σύγκριση µε το 2008 και θα καταθέσει έκθεση 

στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή».41 

Το εφαρµοζόµενο πρόγραµµα της µέτρησης και µείωσης των διοικητικών βαρών 

αποκτά ιδιαίτερη σηµασία λόγω της πρόσφατης χρηµατοοικονοµικής κρίσης που 

διανύουµε και των περιορισµένων πλέον χρηµατοοικονοµικών πόρων που 

                                                           
41 Η δέσµευση αυτή υλοποιήθηκε µόνο σε επίπεδο νοµοθετικής πρωτοβουλίας, στις 3/8/2011 αναρτάται προς διαβούλευση, στην 

επίσηµη ιστοσελίδα www.opengov.gr, σχέδιο νόµου για τη «Βελτίωση της Ρυθµιστικής ∆ιακυβέρνησης» του Υπουργείου 

∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης που επιχειρεί να εισάγει αρχές και εργαλεία της Καλής 

Νοµοθέτησης στην εγχώρια νοµοθετική παραγωγή. Αναλυτικότερα βλ. σ/χ νόµου.   
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διαθέτουµε. Η σπατάλη πόρων λόγω των αδικαιολόγητων διοικητικών βαρών θα 

πρέπει να περιοριστεί κατά πολύ έτσι ώστε να εξοικονοµηθούν χρήµατα και να 

απελευθερωθούν πόροι στον τοµέα των επιχειρήσεων για να χρησιµοποιηθούν µε 

έξυπνους και παραγωγικούς τρόπους, τονώνοντας την επιχειρηµατικότητα και κατ’ 

επέκταση την οικονοµία.  

Η µέτρηση διοικητικών βαρών αποτελεί ένα καινοτόµο εργαλείο που αποτιµά το 

κόστος (χρονικό και οικονοµικό) που προκύπτει από την υποχρέωση συµµόρφωσης 

σε πλήθος υποχρεώσεων που απορρέουν από το νοµοθετικό πλαίσιο που διέπει τις 

συγκεκριµένες δραστηριότητες. Το εργαλείο αυτό µπορεί και καλείται να αποτελέσει 

οδηγό ενεργειών για το νοµοθέτη που έχει πλέον στην ευχέρειά του ποσοτικές 

πληροφορίες σχετικά µε το νοµοθετικό πλαίσιο και τις διαδικασίες. Όπως και στις 

περισσότερες χώρες του Ο.Ο.Σ.Α., έτσι και στην Ελλάδα το εργαλείο που 

χρησιµοποιείται για τη µέτρηση των διοικητικών βαρών είναι το Τυποποιηµένο 

Μοντέλο Κόστους, µε στόχο τον εντοπισµό όλων των υποχρεώσεων που προκύπτουν 

από την εφαρµογή των νοµοθετικών ρυθµίσεων που αφορά την κάθε διαδικασία42. 

 Μία τυπική µέτρηση διοικητικού κόστους, σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό µοντέλο 

τυποποίησης, περιλαµβάνει τέσσερις φάσεις: 

1η ΦΑΣΗ: Έναρξη 

Πραγµατοποιούνται συναντήσεις µεταξύ των αρµόδιων οµάδων, του Υπουργείου 

Εσωτερικών και της Συµβουλευτικής Υποστήριξης που απαρτίζεται από κοινοπραξία 

εταιριών (όπως το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγµατικού ∆ικαίου κ.α.) µε θέµα τα 

διαδικαστικά που θα εξασφαλίσουν τον απαραίτητο συγχρονισµό των ενεργειών για 

τις µετρήσεις των διοικητικών βαρών. 

2η ΦΑΣΗ: Προπαρασκευαστική Ανάλυση  

� Χαρτογράφηση ρυθµίσεων που συµπεριλαµβάνονται στη µέτρηση έτσι ώστε να 

αποφασισθεί ποιες υποχρεώσεις πληροφόρησης θα ληφθούν υπόψη στη 

διαδικασία της µέτρησης. 

                                                           
42 http://administrativeburdens.gr/images/stories/P5_Odigos_Efarmogis_final.pdf 
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� Αναγνώριση ∆ιοικητικών ∆ραστηριοτήτων. Στο στάδιο αυτό εννοούνται οι 

απαιτούµενες δραστηριότητες στις οποίες καλείται να προβεί η επιχείρηση 

προκειµένου να συµµορφωθεί µε το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο.  

� Κατηγοριοποίηση βάσει Ρυθµιστικής Προέλευσης. Οι υποχρεώσεις 

πληροφόρησης διακρίνονται σε κατηγορίες βάσει της προέλευσής τους 

(Κοινοτικές οδηγίες, εθνικές ρυθµίσεις κ.λπ.) 

� Αναγνώριση οµάδων-στόχων. Ταξινοµούνται σε κατηγορίες οι οµάδες του 

πληθυσµού που υποχρεούνται από τη ρύθµιση να συµµορφωθούν µε τις 

υποχρεώσεις πληροφόρησης, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που θέτουν οι ίδιες οι 

ρυθµίσεις.  

� Αναγνώριση της συχνότητας των απαιτούµενων δραστηριοτήτων.  

Συµφωνείται και καταχωρείται στη µέτρηση η συχνότητα κατά την οποία 

υφίστανται διαδικασίες που απορρέουν από την υποχρέωση πληροφόρησης.  

� Αναγνώριση των παραµέτρων κόστους.  

Καθορίζονται οι παράµετροι κόστους, σύµφωνα µε τους οποίους θα πρέπει να 

υπολογιστεί/ποσοτικοποιηθεί το κόστος κάθε, επιφορτιζόµενης µε τη νοµοθετική 

συµµόρφωση, δραστηριότητας.  

� Επιλογή δεδοµένων και ανάπτυξη εργαλείων συλλογής δεδοµένων.  

Συλλέγονται τα σχετικά δεδοµένα είτε προέρχονται από πηγές εθνικές ή 

κοινοτικές. 

 

3η ΦΑΣΗ: Παραγωγή δεδοµένων χρόνου και κόστους και τυποποίηση.  

1. Αξιολόγηση του αριθµού οντοτήτων που εµπλέκονται (πληθυσµοί). 

2. Αξιολόγηση της επίδοσης της «Φυσιολογικής, Αποτελεσµατικής Οντότητας».  

Στο στάδιο αυτό αξιολογείται η φερόµενη «φυσιολογική και αποτελεσµατική» 

επιχείρηση κυρίως σε ό,τι αφορά στο «ποιος κάνει τι» και στον χρόνο που 

απαιτείται αυτές οι ενέργειες να πραγµατοποιηθούν. 

  

4η ΦΑΣΗ: Υπολογισµοί, υποβολή δεδοµένων, αναφορά και εξαγωγή δεδοµένων43.  

 

                                                           
43 http://administrativeburdens.gr. 
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3.4. H Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση στην Ελλάδα 

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα κοµµάτια της χρηστής διακυβέρνησης είναι η 

εφαρµογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στη δηµόσια διοίκηση. Είναι ένα βασικό 

χαρακτηριστικό γνώρισµα που σηµατοδοτεί τις σύγχρονες κοινωνίες διεθνώς 

σύµφωνα µε το οποίο συνδυάζεται –εντός µιας δηµοκρατικά οργανωµένης κοινωνίας- 

η αποτελεσµατικότητα της άσκησης εξουσίας µε τη νοµιµοποίηση, τη συναίνεση και 

την αποδοχή των επιλογών της από το κοινωνικό σώµα των πολιτών. Το κοινό µέσο 

και εργαλείο µε το οποίο πραγµατοποιείται τόσο η διοικητική αποτελεσµατικότητα 

όσο και η συναίνεση των πολιτών είναι η εισαγωγή των τεχνολογιών 

της πληροφορικής και επικοινωνιών στη δηµόσια διοίκηση καθώς και οι νέες 

διοικητικές πρακτικές, τις οποίες οι τεχνολογίες αυτές εισήγαγαν.  

Στην Ελλάδα τα πρώτα βήµατα ξεκίνησαν µε τις απόπειρες εκσυγχρονιστικών 

διοικητικών προγραµµάτων περί τα τέλη της δεκαετίας του ’90. Τα τελευταία χρόνια 

βρίσκεται σε εξέλιξη µια σειρά θεσµικών και οργανωτικών αλλαγών στον ελληνικό 

δηµόσιο τοµέα. Η αποκέντρωση των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων του κράτους στις 

περιφέρειες και τους δήµους µετατρέπει τα υπουργεία σε κέντρα στρατηγικού 

σχεδιασµού. Οι συγχωνεύσεις και καταργήσεις δηµοσίων υπηρεσιών και κρατικών 

νοµικών προσώπων και η αναδιοργάνωση τους µεταβάλλουν δραστικά τη 

φυσιογνωµία της κρατικής µηχανής. Η δηµόσια διοίκηση εκσυγχρονίζεται και 

εξελίσσεται προς την κατεύθυνση του αποτελεσµατικού φορέα διαµόρφωσης 

δηµόσιας πολιτικής και εποπτείας της εφαρµογής της. Η επιτυχία των επιχειρούµενων 

αλλαγών εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την εκµετάλλευση των δυνατοτήτων, τις 

οποίες παρέχουν οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. 

Κάποιες από τις πολύ σηµαντικές καινοτοµίες που επιτεύχθηκαν τα τελευταία χρόνια 

στην ελληνική δηµόσια διοίκηση είναι οι παρακάτω: 

• Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό σύστηµα Φορολογίας TAXIS.  

Η Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων έχει υλοποιήσει και λειτουργεί 

παραγωγικά το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Φορολογίας, γνωστό ως 

TAXIS (TAX Information System). Το TAXIS αποτελεί το µεγαλύτερο έργο 

πληροφορικής στην Ελλάδα. Υλοποιήθηκε στα πλαίσια του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος "Κλεισθένης" του Β' Κ.Π.Σ., ενώ η προσαρµογή των εφαρµογών στο 
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ευρώ υλοποιήθηκε στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράµµατος "Κοινωνία της 

Πληροφορίας" του Γ' Κ.Π.Σ. Στοχεύει στον εκσυγχρονισµό και τη βελτίωση της 

αποτελεσµατικότητας των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµικών, τη πάταξη της 

φοροδιαφυγής και τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πολιτών. Η τεχνολογική 

υποδοµή του TAXIS αποτελείται από ένα ολοκληρωµένο on line δίκτυο 282 

περιφερειακών υπολογιστών (ένας υπολογιστής-server για κάθε ∆.Ο.Υ.), 8.600 

θέσεων εργασίας κατανεµηµένων στις ∆.Ο.Υ. ανάλογα µε το µέγεθός τους και ενός 

κεντρικού υπολογιστικού εξοπλισµού στη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών 

Συστηµάτων. Το TAXIS δηµιουργήθηκε µε σκοπό να αυτοµατοποιηθεί και να 

µηχανογραφηθεί το σύνολο των εργασιών των ∆.Ο.Υ. και εγκαταστάθηκε σταδιακά 

από το Μάρτιο του 1998 έως τον Σεπτέµβριο του 2001. Το σύστηµα TAXIS έχει 

συµβάλει ουσιαστικά στον εκσυγχρονισµό της λειτουργίας του Φορολογικού 

Συστήµατος. Με αυτόν τον τρόπο έχει επιφέρει σηµαντικές τοµές στην Ελληνική 

∆ηµόσια ∆ιοίκηση. Ως χαρακτηριστικό παράδειγµα διευκόλυνσης του πολίτη είναι η 

διαδικασία κατά την οποία ο φορέας (δηµόσιοι οργανισµοί, συµβολαιογράφοι, 

τράπεζες, κ.λπ.) ζητά και λαµβάνει αυτόµατα Φορολογική Ενηµερότητα για 

λογαριασµό του συναλλασσόµενου πολίτη. Κατ' αυτόν τον τρόπο, ο πολίτης δεν 

χρειάζεται να πάει στη ∆.Ο.Υ., να ζητήσει την έκδοση ενηµερότητας και να την 

προσκοµίσει στο φορέα. 

• Το δίκτυο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ»  

Είναι ένα έργο του Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 

Αποκέντρωσης, µε το οποίο επιδιώκεται η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισµός της 

τηλεπικοινωνιακής υποδοµής του ∆ηµόσιου Τοµέα. Πρόκειται για ένα δίκτυο 

πρόσβασης για τους φορείς του ∆ηµοσίου, µε σκοπό να καλύψει όλες τις ανάγκες για 

τη µεταξύ τους επικοινωνία µε:  Τηλεφωνία (τηλεφωνική επικοινωνία ανάµεσα στους 

φορείς), ∆εδοµένα (επικοινωνία υπολογιστών - Internet) και Video (τηλεδιάσκεψη - 

τηλεεκπαίδευση). Σκοπός του έργου είναι η βελτίωση της λειτουργίας των δηµοσίων 

υπηρεσιών, µε την αναβάθµιση της µεταξύ τους επικοινωνίας µέσω της παροχής 

προηγµένων τηλεµατικών υπηρεσιών µε χαµηλό κόστος και η ενοποιηµένη 

εξυπηρέτηση των πολιτών, µε αυτοµατοποιηµένα και φιλικά προς τον χρήστη 

συστήµατα πληροφόρησης και διεκπεραίωσης συναλλαγών µε το ∆ηµόσιο. 
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• Το Πρόγραµµα ∆ιαύγεια 

Το πρόγραµµα ∆ιαύγεια εισάγει για πρώτη φορά στην Ελλάδα την υποχρέωση 

ανάρτησης όλων των πράξεων των κυβερνητικών και διοικητικών οργάνων στο 

∆ιαδίκτυο. Ο Πολίτης µπορεί να έχει πρόσβαση, µέσω της συγκεκριµένης 

ιστοσελίδας (www.diavgeia.gov.gr), στο σύνολο των νόµων και αποφάσεων που 

εκδίδουν τα κυβερνητικά όργανα, οι φορείς του στενού και του ευρύτερου δηµόσιου 

τοµέα, οι Ανεξάρτητες Αρχές καθώς και οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ 

και Β΄ βαθµού  και το οποίο συντονίζει το Υπουργείο ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης & 

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 

• Το πρόγραµµα geodata.gov.gr  

Αποτελεί την πρώτη προσπάθεια για τη δωρεάν διάθεση γεωχωρικών δεδοµένων της 

ευρύτερης ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης προς όλους τους πολίτες της χώρας. Η Ελλάδα 

συγκαταλέγεται στις 8 χώρες σε όλο τον κόσµο που προσφέρουν ανοικτά δεδοµένα, 

µεταξύ των ΗΠΑ, Μεγάλης Βρετανίας και Αυστραλίας ενώ δηµοσιεύτηκε ως 

παράδειγµα καλής πρακτικής στο ePractice.eu. 

• Φόρουµ «Ψηφιακή Ελλάδα 2020» 

Το φόρουµ «Ψηφιακή Ελλάδα 2020» είναι ένας µόνιµος µηχανισµός διαβούλευσης 

και παραγωγής προτάσεων πολιτικής για τις ΤΠΕ και την εφαρµογή τους σε 

κρίσιµους τοµείς που θα χαρακτηρίζουν την Ψηφιακή Ελλάδα του 2020. Αποτελεί 

ένα µηχανισµό για την αναπτυξιακή αξιοποίηση των ΤΠΕ που θα λειτουργεί µέσα 

από ανοικτές συναντήσεις που οργανώνονται από τους συµµετέχοντες της κάθε 

οµάδας και βασίζεται στη συµµετοχή ενεργών πολιτών από τις επιχειρήσεις, την 

εκπαίδευση – έρευνα και τη δηµόσια διοίκηση.  

Παρά την υλοποίηση και την εφαρµογή αρκετών έργων τα τελευταία χρόνια, η χρήση 

της ηλεκτρονικής πραγµατικότητας υπολείπεται των δυνατοτήτων της. Πρόσφατα, 

δηµοσιεύτηκαν στατιστικά στοιχεία σύµφωνα µε τα οποία η Ελλάδα προσφέρει τη 

χαµηλότερη διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών για τους πολίτες στην ΕΕ των 27. 

Σύµφωνα µε στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ελλάδα διαθέτει διαδικτυακές 

υπηρεσίες σε ποσοστό 37,5% έναντι 84% του ευρωπαϊκού µέσου όρου.   
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3.5. Επιχειρηµατικότητα και ελληνική πραγµατικότητα 

Τον τελευταίο ενάµιση χρόνο η πρωτοφανής δηµοσιονοµική και οικονοµική κρίση 

που οδήγησε στο Μνηµόνιο, στον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Στήριξης και στην 

καθολική εποπτεία της οικονοµίας µας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα και το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο επέφερε τεράστιες ανατροπές 

σε όλα τα επίπεδα της ελληνικής κοινωνίας. Πολλές και χρόνιες παθογένειες της 

ελληνικής οικονοµίας και γενικότερα των δοµών του γενικού συστήµατος 

ξεδίπλωσαν το µέγεθος τους χωρίς πλέον κανένα προστατευτικό κάλυµµα 

εξωραϊσµού. Με τις χρόνιες διαρθρωτικές αδυναµίες της οικονοµίας στην επιφάνεια, 

η επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα χάνει σταδιακά τον αναπτυξιακό της δυναµισµό. 

Τα πολλαπλά εµπόδια που συναντά στην πορεία της, τα αντικίνητρα στην ανάληψη 

πρωτοβουλιών, η άκρατη κρατική παρέµβαση σπρώχνουν την επιχειρηµατικότητα σε 

επίπεδα που κάθε άλλο παρά σηµατοδοτούν µια υγιή και ανταγωνιστική διεθνή 

οικονοµία.  

Το 2008 έκλεισε µια περίοδος δεκαπέντε ετών στην ελληνική οικονοµία που 

χαρακτηρίστηκε από αναπτυξιακούς ρυθµούς υψηλότερους από τους µέσους 

ευρωπαϊκούς.  Η καθ’ όλα θετική αυτή εξέλιξη ήταν απόρροια τόσο της 

µακροπρόθεσµης σταθερότητας που σηµειώθηκε στην οικονοµίας µας, λόγω της 

ένταξής µας στη Ευρωπαϊκή Ένωση και κατόπιν στην ΟΝΕ, της σταθερότητας του 

ενιαίου νοµίσµατος και της εισροής δανείων µε χαµηλά επιτόκια, όσο και στην 

επιτυχηµένη ανάπτυξη κάποιων επιχειρηµατικών κλάδων. Μεγάλο στήριγµα και 

αρωγός σε αυτή σε όλη αυτήν την αναπτυξιακή περίοδο ήταν αναµφισβήτητα η 

ισχυρή εγχώρια ζήτηση και κυρίως η ιδιωτική κατανάλωση. Η πάγια τακτική όµως 

των εκάστοτε ελληνικών κυβερνήσεων να αναβάλλουν την ουσιαστική επίλυση των 

χρόνιων διαρθρωτικών προβληµάτων των δοµών του καθολικού ελληνικού 

συστήµατος, καθώς και η έλλειψη ρευστότητας που σηµειώθηκε παγκοσµίως µετά 

την αµερικάνικη κρίση, οδήγησαν νοµοτελειακά στον εκτροχιασµό των 

δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων κατά την τριετία 2007-2010 µε αποτελέσµατα αρκετά 

βίαια και επώδυνα για την πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας44. 

                                                           
44 Εθν. Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Καινοτόµο εργαστήριο «Βελτίωση Επιχειρηµατικού Περιβάλλοντος, 
2011.  
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Πέραν όλων των άλλων, η ελληνική επιχειρηµατικότητα σήµερα έχει να 

ανταγωνιστεί χώρες µε χαµηλό κόστος παραγωγής ή/και χώρες µε ποιοτικά υψηλό 

παραγόµενο προϊόν. Σ’ ένα τόσο διαδραστικό παγκόσµιο περιβάλλον ήταν θέµα 

χρόνου να έρθουν στην επιφάνεια όλες οι αδυναµίες της ελληνικής οικονοµίας µε 

όλες τις επακόλουθες επιπτώσεις στους τοµείς της.  

Η υστέρηση της Ελλάδας σε βασικούς διαρθρωτικούς δείκτες και η χαµηλή 

ανταγωνιστικότητα των προϊόντων της, όπως αυτή αποτυπώνεται από το ισοζύγιο 

των τρεχουσών συναλλαγών και τη διαρκή επιδείνωση του εµπορικού ισοζυγίου, 

περιλαµβάνεται σε πολλές µελέτες και έρευνες που έχουν εκπονηθεί από 

ανεξάρτητους φορείς και οργανισµούς. Το World Economic Forum, ένας 

ανεξάρτητος διεθνής οργανισµός, κατά τη µελέτη του για την ανταγωνιστικότητα των 

Ευρωπαϊκών κρατών, κατά τα έτη 2010-2011, αποτύπωσε τη βαθιά ύφεση της 

ελληνικής επιχειρηµατικότητας, κατατάσσοντάς την στην τελευταία θέση.  

Ο Jοaquin Almunia, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Επίτροπος 

Ανταγωνισµού, δήλωσε ότι οι οικονοµικές επιδόσεις της Ε.Ε. έχουν γίνει το 

αντικείµενο µεγάλης πολιτικής ανησυχίας τα τελευταία έτη. Έχει εκφραστεί η 

ανησυχία ότι η Ευρώπη δεν είναι ικανοποιητικά εξοπλισµένη για να αντιµετωπίσει τις 

νέες διεθνείς προκλήσεις, όπως την ανάπτυξη µεγάλων και ανταγωνιστικών 

οικονοµιών, την κάλυψη ενεργειακής ανάγκης και ασφάλειας ή τους ταχύτατους 

ρυθµούς της τεχνολογικής πρωτοπορίας/καινοτοµίας. Αυτή η ανησυχία µοιάζει 

υπερβολική, αφού οι Ευρωπαϊκές οικονοµίες έχουν γενικά καλές οικονοµικές 

επιδόσεις, αλλά πολλοί θα συµφωνήσουν ότι η Ευρώπη δεν ζει στο µέγιστο των 

δυνατοτήτων της και η τρέχουσα οικονοµική κρίση επιβάλλει µία άνευ 

προηγουµένου πίεση στα πιο παραδοσιακά τµήµατα της οικονοµίας. Η κρίση 

εµπιστοσύνης που πυροδοτήθηκε από οικονοµικές δυσκολίες που αντιµετωπίζει η 

Ελλάδα θέτει σε αµφισβήτηση ολόκληρη την οικονοµική και νοµισµατική 

σταθερότητα της Ευρώπης. Κατά κοινή οµολογία, µερικές χώρες του Νότου, όπως η 

Ελλάδα, η Ιταλία, η Πορτογαλία και η Ισπανία, αντιµετωπίζουν µεγάλα προβλήµατα 

µε την διατήρηση των δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων που θέτουν σε κίνδυνο τις 

προοπτικές ανάπτυξής τους στο σηµείο της δυνητικής αφερεγγυότητας. Οι εκτιµήσεις 

της αγοράς απεδείχθησαν ανακριβείς δεδοµένης της ιδιαιτερότητας της ελληνικής 

κατάστασης, παρόλα αυτά υπενθύµισαν ότι η Ε.Ε. δεν είναι οµοιογενής ζώνη και τα 
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κράτη µέλη της ποικίλλουν όσον αφορά στη φύση και το βαθµό του ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήµατος που διαθέτουν. Ο Επίτροπος Ανταγωνισµού καταλήγει στο ότι, 

παρόλο που υπάρχουν µεγάλες διακυµάνσεις στις επιµέρους ευρωπαϊκές οικονοµίες, 

υπάρχει νόηµα και επιτακτική ανάγκη για µεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές που θα 

επιφέρουν µια εξυγίανση και σταθερότητα στην οικονοµία45.  

Ο Σύνδεσµος Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (Σ.Ε.Β.) εξέδωσε µια µελέτη που 

αφορά στη διετία 2009-2010, στην οποία γίνεται αναφορά στα εκτενή εµπόδια που 

συναντούν οι ελληνικές επιχειρήσεις στην καθηµερινή τους λειτουργία και 

συναλλαγή µε τη δηµόσια διοίκηση, µε στόχο να συνεισφέρει πραγµατικά στην άρση 

των εµποδίων και στο άµεσο ξεπέρασµά τους46. 

Με την καταγραφή περίπου 250 εµποδίων περιγράφεται το κάθε άλλο παρά φιλικό 

περιβάλλον για την επιχειρηµατικότητα που έχει διαµορφωθεί στην Ελλάδα. Τα 

εµπόδια έχουν ταξινοµηθεί σε διάφορα πεδία της επιχειρηµατικής δράσης. Από την 

ίδρυση µιας εταιρίας µέχρι και την εκκαθάρισή της, συµπεριλαµβανοµένων και όλων 

των ενδιάµεσων σταδίων και διαδικασιών. Οι πηγές των εµποδίων διακρίνονται σε 

διάφορους προβληµατικούς τοµείς της οικονοµίας όπως είναι η φορολογία, η 

απουσία του ανταγωνισµού, ο κρατικός παρεµβατισµός µε την πληθώρα 

νοµοθετηµάτων που αγκυλώνουν και πνίγουν κάθε επιχειρηµατική προσπάθεια, οι 

εργασιακές σχέσεις, η έλλειψη καινοτοµιών και χρήσης τεχνολογικών επιτευγµάτων 

και άλλα. Ο Σ.Ε.Β. αναγνωρίζει τα διαρθρωτικά προβλήµατα της ελληνικής 

επιχειρηµατικότητας και υποστηρίζει ότι τα µέτρα δηµοσιονοµικής προσαρµογής 

αποτελούν µια σηµαντική δέσµη µεταρρυθµίσεων που εφ’ όσον υλοποιηθούν, θα 

επιτρέψουν στην χώρα µας να ξεπεράσει οριστικά τις παθογένειες που έχουν 

συσσωρευτεί τις τελευταίες δεκαετίες έτσι ώστε να αναπτύξει την 

επιχειρηµατικότητα και κατ’ επέκταση την οικονοµία της. 

Επιπροσθέτως, η έκθεση Doing Business, µια µελέτη που εκπονείται από τον 

Όµιλο της Παγκόσµιας Τράπεζας κάθε χρόνο από το 2004,  στοχεύει στη 

µέτρηση του κόστους για τις επιχειρήσεις που προκύπτει από τη νοµοθεσία της κάθε 

                                                           
45 http://www.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2010-11.pdf. 
46 ΣΕΒ, Επιχειρηµατικότητα χωρίς εµπόδια, Τα 30 σηµαντικότερα καθηµερινά εµπόδια για την απελευθέρωση της 

επιχειρηµατικότητας, 2010. 
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χώρας. Η µελέτη αυτή αφορά σε 183 χώρες. Ο στόχος της είναι να αποτελέσει 

κίνητρο για σχεδιασµούς διάφορων ρυθµιστικών µεταρρυθµίσεων στις 

αναπτυσσόµενες χώρες. Η µελέτη παρουσιάζει κάθε χρόνο µια λεπτοµερή 

ανάλυση του κόστους, τις απαιτήσεις και τις διαδικασίες ενός συγκεκριµένου 

τύπου ιδιωτικής επιχείρησης που υπάρχει σε όλες τις χώρες και στη 

συνέχεια, δηµιουργεί ταξινοµήσεις για κάθε µία ξεχωριστά. Η έκθεση του 2011 

κατατάσσει την Ελλάδα στην 109η θέση σε σύνολο 183 κρατών, όσον αφορά την 

ευκολία µε την οποία µπορεί κάποιος να ξεκινήσει µια επιχειρηµατική 

δραστηριότητα. 

Συγκεκριµένα, η χώρα µας, σε σύγκριση µε την αντίστοιχη έκθεση του 2010, 

παρέµεινε στην ίδια θέση στην κατάταξη «Ευκολία Έναρξης Επιχείρησης», δηλαδή 

στην 109η . Στην κατηγορία «Έναρξη Επιχείρησης», η Ελλάδα έχασε 9 θέσεις και 

πλέον καταλαµβάνει την 149η θέση. Στο διασυνοριακό εµπόριο η Ελλάδα 

καταλαµβάνει την 84η θέση, στην πληρωµή φόρων κατατάσσεται 74η, στην 

προστασία των επενδυτών 154η, στην πρόσβαση σε δανεισµό καταλαµβάνει την 89η 

θέση, στη δήλωση και καταγραφή περιουσίας την 153η θέση, στην αδειοδότηση 

κατασκευών την 51η  θέση, και στην εφαρµογή των συµβάσεων την 88η θέση.  

 

Η έκθεση της Παγκόσµιας Τράπεζας υπογραµµίζει σε γενικές γραµµές την 

υποβάθµιση της Ελλάδας που έχει σηµειωθεί σε τοµείς της επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας.  
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Ευκολία άσκησης επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας έτους 2011
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Κατάταξη χωρών όσον αφορά στην ευκολία άσκησης επιχειρηµατικής δραστηριότητας (DOING 

BUSINESS 2011). 

Σε σύνολο 183 χωρών η Ελλάδα καταλαµβάνει την 109η θέση στην κατηγορία 

«Ευκολία άσκησης επιχειρηµατικής δραστηριότητας», κάτι που αποδεικνύει 

περίτρανα το προβληµατικό επιχειρηµατικό περιβάλλον που έχει διαµορφωθεί στην 

Ελλάδα, που απορρέει κυρίως από την κρατική παρέµβαση και την πληθώρα των 

νοµοθετηµάτων που αφορούν στην επιχειρηµατικότητα.   
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Επιχειρηµατική δραστηριότητα Ελλάδας DOING 
BUSINESS 2011

109

149

51

153

84

154

84

49

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

1Ευκολία άσκησης επιχειρηµατικής δραστηριότητας

Ίδρυση επιχείρησης

Αδειοδότηση

Καταγραφή περιουσίας

Πιστωτική προσβασιµότητα

Προστασία επένδυσης 

Εµπορικές συναλλαγές πέραν των συνόρων

Κλείσιµο επιχείρησης
 

Κατάταξη Ελλάδας όσον αφορά την επιχειρηµατική δραστηριότητα (DOING BUSINESS 2011) 

 

Στον παραπάνω πίνακα καταγράφεται η παγκόσµια κατάταξη των επιµέρους 

δραστηριοτήτων στον τοµέα της άσκησης επιχειρηµατικής δραστηριότητας.   
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∆εδοµένα Ίδρυσης Επιχειρήσεων στην Ελλάδα
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Ιστορική Αναδροµή δεδοµένων Ίδρυσης Επιχείρησης (DOING BUSINESS 2011) 

Στο σηµείο αυτό αποτυπώνεται µια µικρή υποβάθµιση της Ελλάδας στην κατηγορία 

έναρξης επιχειρηµατικής δραστηριότητας σε σχέση µε το  προηγούµενο έτος, 

σταθερότητα στον αριθµό των διαδικασιών που απαιτούνται για την ίδρυση µιας 

επιχείρησης και τον αριθµό των ηµερών που καλύπτουν οι διαδικασίες, ενώ 

παράλληλα σηµειώνει µια µικρή αύξηση το κόστος που απαιτείται για την έναρξη της 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο  

Μελέτη περίπτωσης - Νόµος 3853/2010 «Απλούστευση των διαδικασιών ίδρυσης 

των προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών»  

4.1. Εισαγωγή 

Στο 4ο κεφάλαιο θα παρουσιαστεί ο νόµος 3853 «Απλούστευση των διαδικασιών 

ίδρυσης των προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών» (ΦΕΚ 90A/17.6.2010) του 

Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 

Σύµφωνα µε την αιτιολογική του έκθεση, ο Ν.3853/2010 «εντάσσεται στο πλαίσιο 

µίας ευρύτερης µεταρρυθµιστικής προσπάθειας του ΥΠΟΙΑΝ για τη δραστική 

µείωση των διοικητικών εµποδίων που παρακωλύουν την επιχειρηµατική 

δραστηριότητα»47.  

Βασική του στόχευση είναι, µε τη θέσπιση υπηρεσιών µιας στάσης (one stop shops) 

και την ενεργοποίηση του Γενικού Εµπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), η απλοποίηση 

και η επιτάχυνση των διαδικασιών σύστασης των εταιρειών, η εξοικονόµηση του 

διοικητικού φόρτου για τη δηµόσια διοίκηση και τους συναλλασσόµενους µε αυτήν 

και η βελτίωση της κατάταξης της χώρας σε ελκυστικότητα επενδύσεων48. 

Για την πληρέστερη κατανόηση του περιεχοµένου του νόµου θα προηγηθεί µία 

σύντοµη αναφορά στο νόµο 3419/2005, «Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) και 

Εκσυγχρονισµός της Επιµελητηριακής Νοµοθεσίας», τον οποίο ενεργοποιεί και 

ενσωµατώνει. 

Με τις διατάξεις του νόµου 3419/2005 καθιερώνεται ο θεσµός του Γενικού 

Εµπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), µία ηλεκτρονική βάση δεδοµένων, υπό την 

εποπτεία της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων, µε βασικό στόχο την ψηφιοποίηση 

και αυτοµατοποίηση των διαδικασιών εγγραφής και παρακολούθησης των εµπορικών 

επιχειρήσεων, στο οποίο εγγράφονται υποχρεωτικά φυσικά πρόσωπα και ενώσεις 

προσώπων που ασκούν εµπορία και προβλέπεται σύσταση «Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ.» σε 

                                                           
47 Ν.3853/2010, αιτιολογική έκθεση.  
48 World Bank, Doing Business 2009.  
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κάθε Επιµελητήριο µε αντικείµενο την αρχική εγγραφή των υπόχρεων στο Γ.Ε.ΜΗ., 

τη προσθήκη µεταγενέστερων µεταβολών ή την οριστική διαγραφή τους από αυτό. 

Σύµφωνα µε την αιτιολογική του έκθεση, η θεσµοθέτηση και λειτουργία του 

ηλεκτρονικού µητρώου απαντά σε ένα χρόνιο αίτηµα της εµπορικής κοινότητας της 

χώρας για την απλοποίηση του πλαισίου άσκησης της εµπορικής δραστηριότητας49.  

∆ίνεται έµφαση στη συνεισφορά του θεσµού στη διασφάλιση της διαφάνειας – 

δηµοσιότητας, την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, την καταπολέµηση  της 

γραφειοκρατίας, την ταχεία εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων και την εναρµόνιση του 

εθνικού δικαίου µε συγκεκριµένες κοινοτικές οδηγίες. Παράλληλα τονίζεται η 

συµβολή του νόµου στη βελτίωση των όρων ανταγωνιστικότητας της εθνικής 

οικονοµίας µε την προσέλκυση ξένων επενδύσεων50. 

Παρά τις φιλόδοξες στοχεύσεις του, ο νόµος 3419/2005 έµεινε ανενεργός λόγω της 

πληθώρας κανονιστικών ρυθµίσεων που απαιτούνταν για την εφαρµογή του51. Το 

έργο για τη δηµιουργία του Γ.Ε.ΜΗ. προκηρύχθηκε τον Φεβρουάριο του 2006, 

ανατέθηκε τον Μάρτιο  του 2007 και παρελήφθη ηµιτελές τον Νοέµβριο του 2008 

από την ηγεσία του ΥΠΑΝ52. Επιπρόσθετα, η διαδικασία µεταφοράς - µετάπτωσης 

των στοιχείων στο γενικό εµπορικό µητρώο, βασική προϋπόθεση λειτουργίας του, 

δεν ήταν απλή υπόθεση καθώς έπρεπε να ενοποιηθούν 59 µητρώα επιµελητηρίων, το 

µητρώο ανωνύµων εταιρειών που τηρείται στις 54 Νοµαρχίες και τα βιβλία εταιρειών 

που τηρούνται στα 62 Πρωτοδικεία της Χώρας53.  

 

Έπρεπε να έρθει η δηµοσιονοµική και οικονοµική συγκυρία του 2010, µε την κρίση 

να προελαύνει, και η υπογραφή του Μνηµονίου – ν.3845/2010 – στις 6 Μαΐου του 

ίδιου έτους, για να προχωρήσει η υπόθεση του Γ.Ε.ΜΗ. µαζί µε άλλες διαρθρωτικές 

αλλαγές µε συγκεκριµένη µάλιστα χρονική δέσµευση54. Στα πλαίσια του ν.3845 η 

κυβέρνηση ανέλαβε την υποχρέωση να υλοποιήσει ένα πλέγµα µέτρων για τη 

                                                           
49 Ν.3419/2005, αιτιολογική έκθεση.  
50 Οµοίως. 
51 Αιτιολογική έκθεση στην πρόταση νόµου της Νέας ∆ηµοκρατίας, «Εκσυγχρονισµός του Γενικού Εµπορικού Μητρώου και    

απλούστευση διαδικασίας ίδρυσης επιχειρήσεων» 02/12/2010. 
52 Καθηµερινή 04/11/2010, Επιχειρηµατικότητα µετ’ εµποδίων. ∆. Μανιφάβα.  
53 Ιστοσελίδα του ΥΠΟΙΑΝ. 
54 Ν.3845/2010 – παράρτηµα. 
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βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, προκειµένου να λάβει οικονοµική 

ενίσχυση, µεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και η θέσπιση σηµείων µονοθυριδικής 

εξυπηρέτησης (one-stops shops) για την έναρξη νέων επιχειρήσεων µε στόχο τη 

µείωση των διαδικασιών, του κόστους και των καθυστερήσεων. 

 

4.2. Προπαρασκευαστικό Στάδιο 

Το σχέδιο νόµου επεξεργάστηκε και εξέτασε η ∆ιαρκής Επιτροπή Παραγωγής και 

Εµπορίου, η οποία για το σκοπό αυτό συνήλθε σε τρείς συνεδριάσεις, στις 19 και 20 

Μαΐου 2010. Η επιτροπή αποδέχθηκε, κατά πλειοψηφία, το σχέδιο νόµου και 

εισηγήθηκε την ψήφισή του από τη Βουλή. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 38 του Κανονισµού της Βουλής που αφορά ακροάσεις 

εξωκοινοβουλευτικών προσώπων κατά τη νοµοπαρασκευαστική διαδικασία, στις 

συνεδριάσεις της επιτροπής συµµετείχαν και κατέθεσαν τις απόψεις τους εκπρόσωποι 

της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων Ελλάδος, της Γενικής Συνοµοσπονδίας 

Επαγγελµατιών, Βιοτεχνών και Εµπόρων Ελλάδος, της Εθνικής Συνοµοσπονδίας 

Ελληνικού Εµπορίου, της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων και της 

Οµοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Επιµελητηρίων55. Στα πλαίσια αυτής της 

διαβούλευσης, η Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών, Βιοτεχνών και Εµπόρων 

Ελλάδος κατέθεσε ένα σύνολο παρατηρήσεων µε τη µορφή κειµένου, όπου γενικά 

επιδοκιµάζεται η νοµοθετική πρωτοβουλία - αναπτύσσονται κάποιες ενστάσεις και 

προβληµατισµοί σε διαδικαστικά και τεχνικά κυρίως σηµεία του νοµοσχεδίου56.  

Το σχέδιο νόµου αναρτήθηκε επίσης στο διαδικτυακό τόπο opengov και υποβλήθηκε 

σε διαδικασία σχολιασµού από τους πολίτες στα πλαίσια µιας ευρύτερης 

διαβούλευσης από τις 23/04/2010 έως τις 02/05/201057.  

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η µελέτη των πρακτικών των συνεδριάσεων της Βουλής 

όπου συζητήθηκε το εν λόγω νοµοσχέδιο, όπου αναφέρονται ποσοτικοποιηµένα 

                                                           
55  Έκθεση της επιτροπής. 
56 Σχέδιο Νόµου του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας "Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης 

προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών και άλλες διατάξεις", Παρατηρήσεις της Γενικής Συνοµοσπονδίας Επαγγελµατιών 

Βιοτεχνών Εµπόρων Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.). 
57 www.opengov.gr.  
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στοιχεία από έρευνα του Υπουργείου Εσωτερικών το 2009 για την εξοικονόµηση 

πόρων που θα επιφέρει η απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών, δίνεται 

ιδιαίτερη έµφαση στο τεχνικό σκέλος της ρύθµισης (διαλειτουργικότητα 

συστηµάτων, διασύνδεση δηµόσιων φορέων), αναδεικνύονται ενδεχόµενες 

δυσχέρειες στην υλοποίηση των διατάξεών του και διαπιστώνεται η συναίνεση της 

πλειοψηφίας του Κοινοβουλίου στην κατεύθυνση της υποστήριξης της 

επιχειρηµατικότητας, ειδικά σε περιόδους έντονης οικονοµικής δυσανεξίας όπως η 

τρέχουσα58. 

 

4.3. Τι προβλέπει ο ν.3853/2010 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.3853 προβλέπεται:  

1ο. Η θέσπιση υπηρεσιών µίας στάσης (ΥµΣ) για τις επιχειρήσεις (Α.Ε.- Ε.Π.Ε – Ο.Ε. 

- Ε.Ε.) µε ελεγκτικές και συστατικές αρµοδιότητες. Οι ΥµΣ αναλαµβάνουν την 

διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών προκειµένου οι νεοσύστατες επιχειρήσεις να 

αποκτήσουν νοµική και οικονοµική ταυτότητα (το δίκτυο σηµείων εξυπηρέτησης 

περιλαµβάνει 59 καταστήµατα εµπορικών επιµελητηρίων, 3.200 

συµβολαιογράφους και 52 «πιστοποιηµένα» Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών) 

Στο πεδίο εφαρµογής του νόµου δεν εντάσσονται οι ατοµικές επιχειρήσεις και οι 

επιχειρήσεις για την έναρξη δραστηριότητας των οποίων χρειάζεται διοικητική 

έγκριση ή απόφαση (π.χ. υγειονοµικού ή περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος). Ως 

ΥµΣ για τη σύσταση Ε.Π.Ε και Α.Ε. ορίζεται ο συµβολαιογράφος, ενώ για την 

σύσταση Ο.Ε. και Ε.Ε ως ΥµΣ ορίζονται τα Επιµελητήρια και τα ΚΕΠ. 

2ο. Η ενεργοποίηση του Γενικού Εµπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), που προέβλεπε ο 

ν.3419/2005, που ενοποιεί 59 µητρώα επιµελητηρίων, το µητρώο Α.Ε. σε 54 

Νοµαρχίες και τα βιβλία εταιρειών σε 62 Πρωτοδικεία της χώρας. 

3ο. Η διασύνδεση των υπηρεσιών µιας στάσης µε το ΓΕΜΗ, προκειµένου οι 

επιχειρήσεις να αποκτήσουν ένα µοναδικό αριθµό µητρώου, τον αριθµό ΓΕΜΗ, 

που θα αποτελεί την ταυτότητά τους και θα τις ακολουθεί σε όλο τον κύκλο ζωής 

τους (έναρξη, µεταβολές, λύση). 

                                                           
58 Πρακτικά της Βουλής, ΡΛΓ΄01/06/10 επί της αρχής και ΡΛ∆΄02/06/10 επί των άρθρων και των τροπολογιών. 
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4ο. Η σύνδεση των ΥµΣ ηλεκτρονικά µε τους ασφαλιστικούς φορείς (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ) 

για την εγγραφή, τη χορήγηση ασφαλιστικής ενηµερότητας των εταίρων και τη 

χορήγηση ΑΜΚΑ της επιχείρησης και η σύνδεση µε το TAXIS για την έκδοση 

ΑΦΜ. 

5ο. Η καθιέρωση, στη λογική της ανταποδοτικότητας,  Γραµµατίου Ενιαίου Κόστους 

Σύστασης Εταιρείας, που περιλαµβάνει: 

• το τέλος καταχώρισης στο Γ.ΕΜΗ.  

• το Γραµµάτιο Κόστους Σύστασης Εταιρείας 

• το κόστος εγγραφής της εταιρείας στο οικείο Επιµελητήριο 

• την εισφορά υπέρ του Ταµείου Νοµικών και του Ταµείου Πρόνοιας 

∆ικηγόρων όπου κατά περίπτωση απαιτείται. 

Το Γραµµάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας δεν περιλαµβάνει: 

• τον Φόρο Συγκέντρωσης Κεφαλαίου 

• την αµοιβή του συµβολαιογράφου 

• την αµοιβή του δικηγόρου όπου απαιτείται 

• το παράβολο προς την Επιτροπή Ανταγωνισµού 

6ο. Η κατάργηση του τέλος προελέγχου επωνυµίας και των τελών δηµοσίευσης στο 

ΦΕΚ για τις ΑΕ και ΕΠΕ.  

7ο. Η επιλεκτική χρήση δικηγόρου στη διαδικασία σύνταξης του καταστατικού. 

8ο. Η χρήση προτυποποιηµένων καταστατικών σύστασης εταιρείας.   

Για τη σύσταση µιας προσωπικής εταιρίας (οµόρρυθµης ή ετερόρρυθµης), οι 

συµβαλλόµενοι προβαίνουν, ενώπιον της Υπηρεσίας Μιας Στάσης, στις παρακάτω 

ενέργειες:  

α) Καταθέτουν το συµφωνητικό σύστασης της εταιρίας. Το συµφωνητικό σύστασης 

της εταιρίας περιβάλλεται υποχρεωτικώς τον τύπο του συµβολαιογραφικού 

εγγράφου, στις περιπτώσεις που ορίζεται από το νόµο.  

β) Υποβάλλουν υπογεγραµµένη αίτηση καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. 

γ) Υποβάλλουν αίτηση για την καταχώριση της επωνυµίας στο οικείο επιµελητήριο 

και για την εγγραφή της Εταιρίας ως µέλος σε αυτό.  

δ) Καταβάλλουν το Γραµµάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρίας. 
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 ε) Υποβάλλουν δήλωση για το Φόρο Συγκέντρωσης Κεφαλαίου και εξοφλούν άµεσα    

το φόρο που αναλογεί.  

στ) Υποβάλλουν το µισθωτήριο συµβόλαιο ή τον τίτλο κυριότητας ή υπεύθυνη 

δήλωση δωρεάν παραχώρησης του χώρου για εγκατάσταση της Εταιρίας.  

ζ) Υποβάλλουν τις απαραίτητες αιτήσεις και συµπληρώνουν τα απαραίτητα έντυπα 

για τη χορήγηση αριθµού φορολογικού µητρώου και για την εγγραφή των εταίρων 

και διαχειριστών στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης.  

 
Για τη σύσταση µιας εταιρίας περιορισµένης ευθύνης, οι συµβαλλόµενοι ή ο µόνος 

ιδρυτής, προβαίνουν, ενώπιον της Υπηρεσίας Μιας Στάσης, στις παρακάτω ενέργειες:  

α) Υπογράφουν το συµβολαιογραφικό έγγραφο σύστασης της εταιρίας σύµφωνα µε 

τις διατάξεις του κ.ν. 3190/1955.  

β) Υποβάλλουν υπογεγραµµένη αίτηση καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.  

γ) Υποβάλλουν αίτηση για την καταχώριση της επωνυµίας στο οικείο επιµελητήριο 

και για την εγγραφή της εταιρίας ως µέλος σε αυτό.  

δ) Καταβάλλουν το Γραµµάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρίας.  

ε) Υποβάλλουν δήλωση για το Φόρο Συγκέντρωσης Κεφαλαίου και εξοφλούν άµεσα 

το φόρο που αναλογεί. 

στ) Υποβάλλουν το µισθωτήριο συµβόλαιο ή τον τίτλο κυριότητας ή υπεύθυνη 

δήλωση δωρεάν παραχώρησης του χώρου για εγκατάσταση της Εταιρίας.  

ζ) Υποβάλλουν τις απαραίτητες αιτήσεις και συµπληρώνουν τα απαραίτητα έντυπα 

για τη χορήγηση αριθµού φορολογικού µητρώου και για την εγγραφή των 

διαχειριστών στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης.  

 

Για τη σύσταση µιας ανώνυµης εταιρίας, οι συµβαλλόµενοι ή ο µόνος ιδρυτής 

προβαίνουν, ενώπιον της Υπηρεσίας Μιας Στάσης, στις παρακάτω ενέργειες:  

α) Υπογράφουν το συµβολαιογραφικό έγγραφο σύστασης της εταιρίας σύµφωνα µε 

τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920.  

β) Υποβάλλουν υπογεγραµµένη αίτηση καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.  

γ) Υποβάλλουν αίτηση για την καταχώριση της επωνυµίας στο οικείο επιµελητήριο 

και για την εγγραφή της εταιρίας ως µέλος σε αυτό.  

δ) Καταβάλλουν το Γραµµάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρίας.  
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ε) Υποβάλλουν δήλωση για το Φόρο Συγκέντρωσης Κεφαλαίου και εξοφλούν άµεσα 

το φόρο που αναλογεί.  

στ) Υποβάλλουν το µισθωτήριο συµβόλαιο ή τον τίτλο κυριότητας ή υπεύθυνη 

δήλωση δωρεάν παραχώρησης του χώρου για εγκατάσταση της Εταιρίας.  

ζ) Υποβάλλουν τις απαραίτητες αιτήσεις και συµπληρώνουν τα απαραίτητα έντυπα 

για τη χορήγηση αριθµού φορολογικού µητρώου και για την εγγραφή των µελών του 

διοικητικού συµβουλίου στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισµούς κοινωνικής 

ασφάλισης.  

 

Τα ποσά που καταβάλλονται στην Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών 

αναλύονται ως εξής; 

1. Γραµµάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας: 

• Τέλος Καταχώρησης Γ.Ε.ΜΗ: 10€ 

• Τέλος Παροχής Πρόσβασης Αρχείων Γ.Ε.ΜΗ: 15€ ετησίως (προαιρετικό) 

• Γραµµάτιο Κόστους Σύστασης Εταιρείας: 50 (προσωπικές εταιρείες) ή 70 

(ΑΕ και ΕΠΕ) € {άνω των 3 εταίρων , + 5€ για τον κάθε έναν} 

• Κόστος εγγραφής στο Επιµελητήριο: κατά περίπτωση  

• Εισφορά Υπέρ Ταµείου Νοµικών: εισπράττεται πανελλαδικά µόνο στις 

συστάσεις ΟΕ και ΕΕ και ανέρχεται σε ποσοστό 0,5% επί του ποσού του 

αρχικού κεφαλαίου της εταιρείας 

• Εισφορά Υπέρ Ταµείου Προνοίας ∆ικηγόρων: εισπράττεται µόνο για τις 

εταιρείες που εµπίπτουν στην αρµοδιότητα του Ταµείου Προνοίας 

∆ικηγόρων Αθηνών και όχι για τα ταµεία Προνοίας στην υπόλοιπη 

Ελλάδα.  

o ΟΕ και ΕΕ µε κεφάλαιο µε κεφάλαιο έως 586,94 € : εισπράττεται ποσό 

5,80 €  

o ΟΕ και ΕΕ µε κεφάλαιο από 586,94 € και άνω: εισπράττεται ποσό που 

αντιστοιχεί στο 1% επί του κεφαλαίου που αναγράφεται στο 

καταστατικό. Επιπλέον εισπράττεται χαρτόσηµο 3,6% επί του 

ανωτέρω 1%. Ε.Π.Ε.: ανεξαρτήτως ύψους του κεφαλαίου εισπράττεται 

ποσό 5,80€. 

2. Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου: για ΑΕ και ΕΠΕ 1% επί του κεφαλαίου. 

3. Παράβολο υπέρ Επιτροπής Ανταγωνισµού (για ΑΕ) 1‰ επί του κεφαλαίου. 
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4. ∆ικαίωµα Εγγραφής στο ΟΑΕΕ: 111,10€ ανά Φυσικό Πρόσωπο. 

4.4. Εµπλεκόµενοι Φορείς 

Για την ανάπτυξη του ΓΕΜΗ και της Υπηρεσίας Μίας Στάσης, συνεργάστηκαν 

συνολικά 71 φορείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και νοµικά πρόσωπα:  

� Το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας και ιδίως η 

Γενική Γραµµατεία Εµπορίου και η ΜΟ∆ Α.Ε, 

� Η Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων Ελλάδας 

� Το Υπουργείο Οικονοµικών, και ιδίως η Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών 

Συστηµάτων και η Γενική Γραµµατεία Τελωνειακών και Φορολογικών Θεµάτων 

� Το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης µε 

τη Γενική Γραµµατεία Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (εκπροσωπώντας 

παράλληλα και τα ΚΕΠ) και το Εθνικό Τυπογραφείο, 

� Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης µε τους εποπτευόµενους από 

αυτό φορείς: 

• Οργανισµός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών (Ο.Α.Ε.Ε.), 

• Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

� Το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων 

� Τα 59 Επιµελητήρια της χώρας 

 

4.5. Κόστος ρύθµισης 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Έκθεσης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 

(14.05.2010), που υποχρεωτικά συνοδεύει κάθε νοµοσχέδιο σχετικά µε τα οικονοµικά 

αποτελέσµατα από την εφαρµογή των εκάστοτε προβλεπόµενων διατάξεων, 

υπολογίζεται ετήσια απώλεια εσόδων, επί του τακτικού κρατικού προϋπολογισµού, 

ύψους 2.600.000,00€ προκαλούµενη από την κατάργηση της δηµοσίευσης των 

πράξεων σύστασης των Α.Ε. και Ε.Π.Ε. στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης. 

Η δαπάνη από την διασύνδεση των ΥµΣ µε φορείς και υπηρεσίες των εµπλεκόµενων 

Υπουργείων, Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και Οργανισµών Κοινωνικής 

Ασφάλισης επιβαρύνει το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π.∆.Ε.) και ανέρχεται 

στο ποσό του  1.000.000,00€.  
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Ο προϋπολογισµός του Ταµείου Αλληλοβοηθείας Προσωπικού του Εθνικού 

Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ) θα υποστεί απώλεια της τάξης των 130.000,00€ λόγω της 

κατάργησης του τέλους δηµοσίευσης στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης. 

Το Ταµείο Νοµικών και το ΚΕΑ∆ (Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης ∆ικηγόρων), 

από κατάργηση της υποχρέωσης δικηγόρου στην σύνταξη συµβολαιογραφικών 

εγγράφων σύστασης Ε.Π.Ε. και Α.Ε. µε αρχικό κεφάλαιο ίσο ή µικρότερο των 

100.000,00€ θα έχουν απώλεια εσόδων ύψους 300.000,00€ κατά προσέγγιση σε 

ετήσια βάση. 

Τα Επιµελητήρια, σύµφωνα µε την έκθεση, θα υποστούν απώλεια εσόδων από την 

κατάργηση του παραβόλου προελέγχου επωνυµίας59. 

 

4.6. Προσδοκώµενα Οφέλη  

Σύµφωνα µε την αιτιολογική έκθεση του νόµου και τις εξαγγελίες του ΥΠΟΙΑΝ, τα 

αποτελέσµατα από την εφαρµογή του νόµου, δηλαδή από την λειτουργία του 

Γ.Ε.ΜΗ. και των ΥµΣ, θα είναι: 

• η απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης εµπορικών εταιρειών – µείωση κόστους 

(70%) και χρόνου (από 19 ηµέρες σε 1 µία) ίδρυσης επιχειρήσεων 

• η βελτίωση του δείκτη «Starting a Business» και του δείκτη συνολικής 

ανταγωνιστικότητας της Παγκόσµιας Τράπεζας   

• µία και µοναδική επιχειρηµατική ταυτότητα 

• η διασφάλιση της διαφάνειας της άσκησης της εµπορικής δραστηριότητας 

• η καταπολέµηση της γραφειοκρατίας µε την εισαγωγή σύγχρονων τεχνολογιών 

πληροφορικής και επικοινωνιών και η µείωση του ενδο-διοικητικού κόστους για 

την δηµόσια διοίκηση  

• η καταπολέµηση της διαφθοράς µε την απάλειψη των πολύπλοκων διαδικασιών 

• η καθιέρωση απλοποιηµένου και ελκυστικού πλαισίου υποδοχής επενδύσεων από 

κράτη – µέλη της Ε.Ε. και τρίτες χώρες 

                                                           
59 Ν.3853/2010,  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. 
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• η ευέλικτη και γρήγορη παρακολούθηση των εµπορικών επιχειρήσεων και η 

έκδοση στατιστικών στοιχείων για την συνολική πορεία των επιχειρήσεων σε 

συγκεκριµένους τοµείς  

• η αναβάθµιση του τρόπου διασφάλισης της δηµοσιότητας, µε την αντικατάσταση 

της δηµοσίευσης κατά περίπτωση στο Πρωτοδικείο, στο Μητρώο Ανωνύµων 

Εταιρειών και στο ΦΕΚ από την ιστοσελίδα και το ηλεκτρονικό αρχείο του 

ΓΕΜΗ 

 

4.7. Η εφαρµογή του Ν.3853/2010  

Στις 23-3-2011, 9½ µήνες µετά την ψήφιση του νόµου 3853 στην ελληνική Βουλή, 

εκδόθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση Κ1-802 των Υπουργών Εσωτερικών 

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Οικονοµικών, Οικονοµίας 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και 

∆ικαιοσύνης ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων. 

Η ΚΥΑ αποσαφηνίζει θέµατα εφαρµογής (διαδικασίες, προϋποθέσεις, τεχνικές 

λεπτοµέρειες) για την λειτουργία των ΥµΣ και ορίζει την 4/4/2011 ως ηµεροµηνία 

από την οποία και στο εφεξής κάθε νεοσύστατη εταιρική οντότητα θα ακολουθεί την 

διαδικασία σύστασης που προβλέπεται και περιγράφεται σε αυτήν. 

Ειδικότερα ορίζονται: 

• Άρθρο 1 – το πεδίο εφαρµογής (εξαιρέσεις) 

• Άρθρο 2 – η υπηρεσία µία στάσης ανάλογα µε την νοµική µορφή της υπό 

σύσταση εταιρείας 

• Άρθρο 3 - τα υπόχρεα πρόσωπα για την υποβολή των απαιτούµενων 

δικαιολογητικών εγγράφων 

• Άρθρο 4 – τα απαιτούµενα έγγραφα για την σύσταση 

• Άρθρα 5 έως 12  - η διαδικασία σύστασης (ενέργειες από την πλευρά των ΥµΣ) 

• Άρθρα 13, 14 – η διαδικασία πληρωµών & τα κόστη 

• Άρθρο 15 – οι τρόποι και οι προδιαγραφές διαβίβασης στοιχείων µεταξύ ΥµΣ και 

Γ.Ε.ΜΗ και των λοιπών φορέων που εµπλέκονται στην διαδικασία σύστασης 

• Άρθρο 16 – ο διαδικτυακός τόπος Γ.Ε.ΜΗ., το περιεχόµενό του και ο αρµόδιος 

φορέας για την τήρηση, την έγκαιρη ενηµέρωση και την τεχνική υποστήριξή του 
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• Άρθρο 17 – η πρόσβαση στα πληροφοριακά συστήµατα Γ.Ε.ΜΗ. και ΥµΣ 

(προδιαγραφές διαλειτουργικότητας, πιστοποίηση και εξουσιοδότηση χρηστών, 

χορήγηση κωδικών χρήσης, προϋποθέσεις εξοπλισµού διασύνδεσης) 

• Άρθρο 18 – η πρόβλεψη εναλλακτικών διαδικασιών σε περίπτωση αδυναµίας 

πρόσβασης στο σύστηµα και αποθήκευσης δεδοµένων 

• Άρθρο 20 – τελικές και µεταβατικές διατάξεις για την εφαρµογή του νόµου (η 

υποχρέωση καταχώρησης όλων των νεοσύστατων εταιρειών, η προθεσµία 

µετάπτωσης στοιχείων, η διαχείριση στοιχείων που τηρούνται αποκλειστικά σε 

έντυπη µορφή) 

• Άρθρο 20 – Παραρτήµατα, υποδείγµατα εγγράφων για την διαδικασία σύστασης 

εταιρείας µέσω ΥµΣ      

 

Ακολούθησαν:  

• Η εγκύκλιος Κ2-3144/30-3-11 της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου / Γενική ∆.νση 

Εσωτ. Εµπορίου / ∆.νση ΑΕ & Πίστεως/ ∆.νση Εµπορικών Οργανώσεων  µε  

επεξηγήσεις και οδηγίες για θέµατα ελέγχου και δηµοσιότητας ΑΕ 

• Η ∆ΟΛ ΚΕΠ/Φ.16/3/οικ. 7055 της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & 

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης/ Γενική ∆.νση ∆ιοικητικής Οργάνωσης & 

∆ιαδικασιών/ ∆.νση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΚΕΠ/ Τµήµα Λειτουργίας ΚΕΠ 

µε θέµα την  πιστοποίηση των ΚΕΠ ως υπηρεσία µιας στάσης για τη σύσταση 

Ο.Ε. και Ε.Ε.  

• Η συµπληρωµατική εγκύκλιος Κ2-3332/04-04-11 της Γενικής Γραµµατείας 

Εµπορίου / Γενική ∆.νση Εσωτ. Εµπορίου / ∆.νση ΑΕ & Πίστεως/ ∆.νση 

Εµπορικών Οργανώσεων µε επεξηγήσεις και οδηγίες για τις εταιρείες που δεν 

εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της ΚΥΑ Κ1-802 και συστήνονται από 4/4/2011, 

για υφιστάµενες εταιρείες των οποίων η σύσταση και η λειτουργία έγινε πριν την 

4/4/2011 και για τις εταιρείες των οποίων η διαδικασία σύστασης ξεκίνησε πριν 

την 4/4/2011 αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί  

• Η ΠΟΛ 1081/8-4-11 του Υπουργείου Οικονοµικών/ Γενική Γραµµατεία 

Φορολογικών και Τελωνειακών Θεµάτων/ Γενική ∆.νση Φορολογικών Ελέγχων/ 

∆.νση Μητρώου/ Τµήµατα Α΄- Β΄ µε αποδέκτες της ∆.Ο.Υ και την Γ.Γ.Π.Σ µε 

οδηγίες για την ορθή εφαρµογή της ΚΥΑ Κ1-802 από την πλευρά των 

Οικονοµικών Υπηρεσιών και του συστήµατος TAXIS 
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• Στις 8/4/2011 αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. διευκρινήσεις για 

τους χρήστες των ΥµΣ µε την µορφή FAQs 

• Στις 15/4/2011 αναρτώνται στον ίδιο διαδικτυακό τόπο σχηµατοποιηµένες 

οδηγίες προς τους χρήστες των ΥµΣ για την διαδικασία που ακολουθείται 

εταιρικό τύπο και τα έντυπα (υποδείγµατα από το παράρτηµα Ι της ΚΥΑ) που 

χρησιµοποιούνται κατά περίπτωση 

• Στις 18/4/2011 αναρτώνται εκ νέου στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. 

διευκρινήσεις για τους χρήστες των ΥµΣ µε την µορφή FAQs 

• Στις 19/4/2011 ο Ο.Α.Ε.Ε. εκδίδει την εγκύκλιο υπ’ αριθ. 24 µε οδηγίες για την 

διαδικασία πρέπει να ακολουθείται µεταξύ ΥµΣ και των υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Ε.  

• Στις 29/4/11 η Γ.Γ.Ε. εκδίδει την Κ1-1319 εγκύκλιο, σε συνέχεια των Κ2-3144 

και Κ2 – 3332, µε διευκρινήσεις σχετικά µε εταιρείες που έλαβαν γενικό αριθµό 

Πρωτοδικείου µετά τις 4/4/2011 και διευκρινήσεις ως προς τις δηλώσεις έναρξης 

εργασιών 

• Η ΠΟΛ 1136/15-6-11 του Υπουργείου Οικονοµικών/ Γενική Γραµµατεία 

Φορολογικών και Τελωνειακών Θεµάτων/ Γενική ∆.νση Φορολογικών Ελέγχων/ 

∆.νση Μητρώου/ Τµήµατα Α΄- Β΄ µε αποδέκτες της ∆.Ο.Υ και την Γ.Γ.Π.Σ µε 

οδηγίες για την χορήγηση στοιχείων που αφορούν την έναρξη εργασιών στις 

επιχειρήσεις που έλαβαν Α.Φ.Μ. µέσω των Υπηρεσιών Μίας Στάσης από τα 

τµήµατα Μητρώου των ∆.Ο.Υ. 

 

Οι ενδιαφερόµενοι θα µπορούν µέσα από το σχετικό ∆ιαδικτυακό Τόπο που 

προετοιµάζεται και θα τηρείται στην Κεντρική Υπηρεσία ΓΕΜΗ της Κεντρικής 

Ένωσης Επιµελητηρίων (Κ.Ε.Ε.Ε.) να έχουν πρόσβαση σε κάθε πληροφορία 

απαραίτητη για τη σύσταση των εταιριών και τη δηµόσια χρήση του ΓΕΜΗ. 

Στο ∆ιαδικτυακό Τόπο ΓΕΜΗ θα δηµοσιεύονται επίσης: 

• το Γενικό Ευρετήριο Επωνυµιών και η Μερίδα της επιχείρησης, τα στοιχεία των 

εταιριών που υπόκεινται εκ του νόµου σε δηµοσιότητα 

• πληροφορίες σχετικά µε τις Υπηρεσίες Μίας Στάσης, όπως 

• ενδεικτικά στοιχεία επικοινωνίας, απαραίτητα δικαιολογητικά και προϋποθέσεις, 

κανονισµοί, εγκύκλιοι και αποφάσεις. 
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• Θα τηρείται επιπλέον λογισµικό του οποίου η χρήση θα είναι δωρεάν για το 

κοινό, µέσω του οποίου θα µπορούν οι ενδιαφερόµενοι να υπολογίζουν το 

ακριβές κόστος σύσταση εταιρίας ανάλογα µε τον τύπο και το κεφάλαιο αυτής. 

 

Σχετικοί ιστότοποι60: 

www.businessportal.gr  

www.businessregistry.gr  

www.geminet.gr 

 

4.8. Αντιδράσεις  στο ν.3853/2010 από την πλευρά των κοινωνικών εταίρων 

Οι ρυθµίσεις που προβλέπει ο 3853 στοχεύουν στην διευκόλυνση του επιχειρείν στην 

Ελλάδα µέσα από τη µείωση των διοικητικών εµποδίων κατά τη σύσταση εταιρειών. 

Για το λόγο αυτό κρίνεται σκόπιµη η καταγραφή των θέσεων και απόψεων των 

εκπροσώπων της επιχειρηµατικής κοινότητας και κοινωνικών εταίρων όπως αυτές 

εκφράστηκαν µέσα από κείµενα και επιστολές που δηµοσιεύτηκαν στον τύπο και 

αναρτήθηκαν στους επίσηµους διαδικτυακούς τόπους αυτών των φορέων. 

• Η Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών, Βιοτεχνών και Εµπόρων Ελλάδος 

(Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), στα πλαίσια της συµµετοχής της στις εργασίες της διαρκούς 

επιτροπής Παραγωγής και Εµπορίου, κατέθεσε κείµενο, στις 20/05/2010, µε τις 

θέσεις της για το προς ψήφιση νοµοσχέδιο. Εκεί ανακοινώνει την ικανοποίησή 

της ενόψει της επικείµενης ρύθµισης και επικροτεί την νοµοθετική πρωτοβουλία, 

διατυπώνοντας όµως και µία σειρά παρατηρήσεων. Οι προβληµατισµοί της 

Συνοµοσπονδίας αφορούν: 

� Την εξαίρεση από το πεδίο εφαρµογής του νόµου των ατοµικών επιχειρήσεων 

� Την µη ένταξη στις διατάξεις του νοµοσχεδίου του ρυθµιστικού πλαισίου 

αδειοδότησης 

� Την ταυτόχρονη υποχρέωση εγγραφής (άρα και υποχρέωση ετήσιας 

συνδροµής) των υπόχρεων σε δύο µητρώα (Γ.Ε.ΜΗ. - Επιµελητήριο) 

� Την κατάργηση του αρ.3 του ν.3419/2005 που προέβλεπε την ύπαρξη  

«Εποπτικού Συµβουλίου Γ.Ε.ΜΗ.» 

                                                           
60www.gge.gov.gr   
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� Την ασάφεια ως προς τους εταιρικούς τύπους που δεν υπόκεινται σε 

υποχρέωση εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ 

� Το ποσό του Γραµµατίου Ενιαίου Κόστους Σύστασης  

Επιπρόσθετα και προκειµένου να διασφαλιστούν οι θετικές επιπτώσεις από την 

πρόβλεψη στο νοµοσχέδιο των «προτυποποιηµένων» καταστατικών, η 

Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. προτείνει, στην περίπτωση της επιλογής των συγκεκριµένων 

εγγράφων, ως ΥµΣ να ορίζεται το αρµόδιο Επιµελητήριο όπου και θα 

πιστοποιείται ατελώς η εγκυρότητά τους61. 

• Η Εθνική Συνοµοσπονδία Ελληνικού Εµπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.) συµµετείχε στις 

συνεδριάσεις της ∆ιαρκούς Επιτροπής και στη συνέχεια απέστειλε επιστολή µε 

τις θέσεις και προτάσεις της (20/05/2010), οι οποίες µπορούν να αποδοθούν 

συνοπτικά ως εξής: 

� Επιδοκιµασία για την πρωτοβουλία του ΥΠΟΙΑΝ 

� Ένταξη των ατοµικών επιχειρήσεων στις διατάξεις του νόµου 

� Προσοχή κατά την εφαρµογή των νέων διαδικασιών σύστασης για την 

προστασία της αγοράς από φαινόµενα τυχοδιωκτισµού 

� Καθιέρωση του θεσµού του υπηρεσιακού συµβολαιογράφου εντός 

Επιµελητηρίων 

� Ένταξη στο δίκτυο των ΥµΣ των 275 Εµπορικών Συλλόγων της χώρας λόγω 

συνάφειας αντικειµένου (σε αντιδιαστολή µε τα ΚΕΠ) 

� Πρόβλεψη δυνατότητας επαναδιαπραγµάτευσης των εµπορικών µισθώσεων 

από τους µισθωτές (προσθήκη στο αρ.17 του νόµου) 

Αναπροσαρµογή των όρων των εµπορικών µισθώσεων προς το ευνοϊκότερο για τις 

επιχειρήσεις, ιδιαίτερα τις ΜΜΕ62. 

 

• Η Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.), µετά από την συµµετοχή 

του προέδρου της στις εργασίες της ∆ιαρκούς Επιτροπής, κατέληξε, στις 

20/05/2010, σε ένα κείµενο θέσεων που ενώ συµφωνεί µε την γενική στοχοθεσία 

                                                           
61 Παρατηρήσεις της Γενικής Συνοµοσπονδίας Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Εµπόρων Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.) στο σχέδιο Νόµου 

του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας "Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και 

κεφαλαιουχικών εταιριών και άλλες διατάξεις".  
62 www.esee.gr/page.asp?id=3040.  
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του νοµοσχεδίου, εκφράζει παράλληλα σοβαρές ενστάσεις και σαφείς 

διαφοροποιήσεις: 

Σηµεία συµφωνίας: 

Οι τροποποιήσεις του ν.3419/2005 

� Η ολοκλήρωση των διαδικασιών σύστασης σε ένα σηµείο (λογική one stop 

shop) 

� Η συγκέντρωση των επιµέρους πληρωµών σε ένα «Γραµµάτιο Ενιαίου 

Κόστους» 

� Την κατάργηση της υποχρεωτικής παράστασης δικηγόρου για κεφάλαιο 

µικρότερο ή ίσο των 100.000,00 ευρώ 

Σηµεία διαφωνίας: 

� Η θέσπιση των συµβολαιογράφων ως ΥµΣ, ειδικά ενόψει της επικείµενης 

απελευθέρωσης του κλάδου τους, γεγονός που κατά τη γνώµη της Κ.Ε.Ε.Ε. 

µετατρέπει τον συµβολαιογράφο από δηµόσιο λειτουργό σε απλό ελεύθερο 

επαγγελµατία και θέτει σε αµφισβήτηση τα εχέγγυα ασφάλειας που παρέχει η 

ιδιότητα του δηµόσιου λειτουργού. Η επιλογή αυτή, υποστηρίζει η Κ.Ε.Ε.Ε., 

υποβαθµίζει την συνολική επένδυση που έχει γίνει για την υποδοµή του 

Γ.Ε.ΜΗ. και την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναµικού των Επιµελητηρίων 

και δηµιουργεί το επιπρόσθετο κόστος διασύνδεσης των συµβολαιογράφων µε 

το Γ.Ε.ΜΗ και τους άλλους εµπλεκόµενους φορείς. 

� Η διατήρηση της υποχρέωσης δηµοσίευσης των συστατικών εταιρικών 

πράξεων στο ΦΕΚ  

� Η ύπαρξη πολλών παραποµπών σε κανονιστικές πράξεις (Π.∆., ΚΥΑ)  

� Η µη τροποποίηση διατάξεων των νόµων 2190/1920 για τις Α.Ε. και 

3190/1955 για τις Ε.Π.Ε. γεγονός που, κατά τη γνώµη της Κ.Ε.Ε.Ε., θα 

βελτίωνε συνολικά το πλαίσιο ίδρυσης επιχειρήσεων. 

� Η ύπαρξη πολλών αντιφατικών σηµείων και ασαφειών ως προς τη διαδικασία, 

την αρµοδιότητα ελέγχου νοµιµότητας, τα κόστη,  

� Η υποχρέωση σύνταξης συµβολαιογραφικού εγγράφου για τις προσωπικές 

εταιρείες  
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� Η θέσπιση «Συµβολαιογράφου Υπηρεσίας» εντός των Επιµελητηρίων, που 

δεν ορίζεται ρητά αλλά προϋποθέτει την σύµφωνη γνώµη του 

Συµβολαιογραφικού Συλλόγου63. 

 

• Ο Σύνδεσµος Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (Σ.Ε.Β.), σε δελτίο τύπου που 

εξέδωσε στις 20/05/2010 χαιρετίζει τη νοµοθετική πρωτοβουλία του ΥΠΟΙΑΝ 

χαρακτηρίζοντάς την «αναγκαίο βήµα στην προσπάθεια εκσυγχρονισµού του 

θεσµικού πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων». Υπογραµµίζει 

όµως την σηµασία της απλούστευσης των διαδικασιών αδειοδότησης και 

αναφέρει θέµατα περιβαλλοντικής αδειοδότησης και χωροταξικού σχεδιασµού, 

που δεν θίγονται στο εν λόγω νοµοσχέδιο64. 

 

• Η Ολοµέλεια Προέδρων των ∆ικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος µε επιστολές της 

προς την (τότε) ηγεσία του ΥΠΟΙΑΝ εκφράζει την αντίθεσή της για την 

κατάργηση της παράστασης δικηγόρου στην διαδικασία σύστασης ΑΕ και ΕΠΕ 

µε το επιχείρηµα ότι η συµµετοχή του δικηγόρου συνιστά εγγύηση ασφάλειας των 

συναλλαγών και αποφυγής µακροχρόνιων αντιδικιών. Παράλληλα αµφισβητείται 

η µείωση του κόστους κατά 981 ευρώ, σύµφωνα µε τις ανακοινώσεις του 

Υπουργείου, που θα επέλθει από την κατάργηση της δικηγορικής αµοιβής εφόσον 

αυτή συναρτάται από το ύψος του αρχικού εταιρικού κεφαλαίου65. 

 

• Η Οµοσπονδία Συλλόγων Υπαλλήλων Επιµελητηρίων (Ο.Σ.Υ.Ε.) µέσα από 

επιστολές και συναντήσεις µε την ηγεσία του ΥΠΟΙΑΝ και αναρτήσεις στην 

ιστοσελίδα της έδωσε µε σαφήνεια το στίγµα των θέσεων και απόψεών της. 

Χαιρετίζει µε ικανοποίηση τις προθέσεις του Υπουργείου αναφορικά µε την 

απλοποίηση των διαδικασιών ίδρυσης των επιχειρήσεων και δηλώνει την 

αµέριστη υποστήριξή της για την επίτευξη του σκοπού αυτού. ∆ιαφωνεί όµως ως 

προς την εµπλοκή των ΚΕΠ θεωρώντας ότι αναιρεί τον ρόλο των Επιµελητηρίων 

«ως φυσικών εκφραστών του επιχειρηµατικού κόσµου», επιβαρύνει τον κρατικό 

                                                           
63 www.uhc.gr/newsite/info/pdf/magazine/20.pdf.  
64 www.sev.org.gr/online/viewNews.aspx?id=1733&mid=8&lang=gr.  
65 www.dsa.gr/word_docs/epistoli_katseli.doc.  
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προϋπολογισµό µε έξοδα προκειµένου τα ΚΕΠ να αποκτήσουν την κατάλληλη 

υποδοµή και τους επιχειρηµατίες µε επιπλέον διοικητικό φόρτο66. 

 

• Το Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.) υπέβαλε µε 

επιστολή του προέδρου του, στις 29/03/2010, προς την ηγεσία του ΥΠΟΙΑΝ τις 

απόψεις και τις προτάσεις του αναφορικά µε την επικείµενη (τότε) ρύθµιση.  

Οι βασικές ενστάσεις του Ε.Β.Ε.Α. µπορούν να αποδοθούν ως εξής:  

� η καθιέρωση των συµβολαιογράφων τους επιβαρύνει µε υπερβολικό φόρτο 

εργασιών, γεγονός που θα δυσχεράνει την ολοκλήρωση της σύστασης σε µία 

ηµέρα 

� η εµπλοκή των συµβολαιογράφων προϋποθέτει την ύπαρξη οργανωµένου 

λογιστηρίου για την είσπραξη πληρωµών και απόδοση στους δικαιούχους, 

γεγονός που ενδεχοµένως θα οδηγήσει σε αύξηση της συµβολαιογραφικής 

αµοιβής 

� η θέσπιση των ΚΕΠ ως ΥµΣ  για την σύσταση προσωπικών εταιρειών είναι 

προβληµατική διότι προσθέτει µία επιπλέον υπηρεσία σε ένα φορέα µε ήδη 

αυξηµένες αρµοδιότητες και συνεπάγεται οικονοµικό κόστος για την 

δηµιουργία των κατάλληλων υποδοµών   

Για την αποτροπή αυτών των αστοχιών και την βελτίωση συνολικά της 

νοµοθετικής ρύθµισης,  το Ε.Β.Ε.Α. πρότεινε: 

� την θέσπιση στις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. των Επιµελητηρίων θέση 

«Συµβολαιογράφου Υπηρεσίας» µε αρµοδιότητα την υπογραφή των 

καταστατικών που θα καταρτίζονται από τους ενδιαφερόµενους σε 

συνεργασία µε το ανθρώπινο δυναµικό των υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. µε βάση 

προτυποποιηµένα «λιτά» έγγραφα, µε στόχο την περαιτέρω µείωση του 

κόστους σύστασης 

� τα ΚΕΠ να λειτουργήσουν επικουρικά, όπου δεν υπάρχουν υπηρεσίες 

Γ.Ε.ΜΗ. Επιµελητηρίων, ως υποδοχείς αιτήσεων σύστασης ή τροποποίησης 

που θα διαβιβάζονται αυθηµερόν στα αρµόδια Επιµελητήρια και θα 

διεκπεραιώνονται από τις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ67. 

                                                           
66www.osye.gr/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=198Itemid=192.   
67 www.acci.gr/acci/PressOffice/View_Press_Releases/tabid/521/ItemID/1117/View/Details/language/el-GR/Default.aspx.  
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Στις 27/05/2010 µε άρθρο που δηµοσιεύτηκε σε εφηµερίδα, ο πρόεδρος του 

Ε.Β.Ε.Α. εκφράζει την απογοήτευσή του για το περιεχόµενο του προς ψήφιση 

νοµοσχεδίου διατυπώνοντας επιπρόσθετες παρατηρήσεις που σχετίζονται µε τη 

µη κατάργηση της υποχρέωσης δηµοσίευσης στο Εθνικό Τυπογραφείο, την 

ύπαρξη πολλών παραποµπών σε ΚΥΑ µε συναρµοδιότητες τεσσάρων υπουργών, 

τη µη ένταξη των ατοµικών επιχειρήσεων στις διατάξεις του νόµου και τον µη 

σαφή καθορισµό των υποχρεώσεων των ΚΕΠ σε σχέση µε τις υπηρεσίες 

Γ.Ε.ΜΗ68. 

• Σε συνάντηση του Γενικού Γραµµατέα Εµπορίου µε το ∆.Σ. του Βιοτεχνικού 

Επιµελητηρίου Αθηνών (Β.Ε.Α.) ενόψει της προγραµµατισµένης ηµεροµηνίας 

έναρξης του νέου θεσµού στα Επιµελητήρια (4/4/2011), αναπτύχθηκαν 

προβληµατισµοί σχετικά µε τεχνικά και διαδικαστικά ζητήµατα στην λειτουργία 

των ΥµΣ. 

Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε το προεδρείο του Β.Ε.Α. : 

� η συναρµοδιότητα των ΥµΣ µε τα πιστοποιηµένα ΚΕΠ και τους 

συµβολαιογράφους δηµιουργεί την αναγκαιότητα ταξινόµησης των 

δραστηριοτήτων των Επιµελητηρίων µέσα από νοµοθετική ρύθµιση 

� πρέπει να οριστεί µε σαφήνεια το δικαίωµα των Επιµελητηρίων επί της 

είσπραξης του Γραµµατίου Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρειών 

� πρέπει να προσδιοριστεί η οργανική σχέση των ΥµΣ µε τα Επιµελητήρια και 

την Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σε θέµατα εποπτείας και ελέγχου 

� να εξασφαλιστούν πόροι για τα Επιµελητήρια 

� να συζητηθεί η δυνατότητα λειτουργίας «Συµβολαιογράφων Υπηρεσίας» στα 

Επιµελητήρια      

� να ενταχθούν οι Ατοµικές Επιχειρήσεις στην διαδικασία απλούστευσης69. 

 

• Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) στα πλαίσια της 

αξιολόγησης του «Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων 2011-2014» 

διαπιστώνει ότι στην Ελλάδα η επιχειρηµατικότητα δυσχεραίνεται από την 

πολυπλοκότητα του νοµοθετικού πλαισίου και τις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις 

                                                           
68 Ελεύθερος Τύπος, 27/05/2010. 
69 www.acsmi.gr/BEA/∆ελτίαΤύπου/Λεπτοµέρειες∆ελτίωνΤύπου/tabid/322/ItemID/1046/Default.aspx.  
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της δηµόσιας διοίκησης και θεωρεί ότι η απλούστευση της σύστασης νέων 

επιχειρήσεων και η λειτουργία του Γενικού Εµπορικού Μητρώου συνιστούν 

βήµατα προς την σωστή κατεύθυνση και αξιολογούνται θετικά70. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο  

Ο νόµος 3853/2010 υπό το πρίσµα της καλής νοµοθέτησης και της ενίσχυσης της 

επιχειρηµατικότητας/ανταγωνιστικότητας 

Η συζήτηση και η παραγωγή προτάσεων για την απλοποίηση των διοικητικών 

διαδικασιών και την άρση των διοικητικών εµποδίων µε απώτερους στόχους τη 

διευκόλυνση των πολιτών την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα δεν 

είναι καινούργια. 

Ο νόµος 3853/2010 «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και 

κεφαλαιουχικών εταιρειών και άλλες διατάξεις» ως ένα εγχείρηµα διευκόλυνσης της  

επιχειρηµατικότητας στη χώρα µας δεν δηµιουργήθηκε από το κενό, έρχεται να 

προστεθεί και να συµπληρώσει µία σειρά προηγούµενων χρονικά µέτρων στην 

κατεύθυνση αυτή. 

Χαρακτηρίζεται από τη λογική απλοποίησης και επιτάχυνσης των διοικητικών 

διαδικασιών που χαρακτήρισε παρόµοιες προσπάθειες τη δεκαετία 2000-2010. 

Εµπεριέχει και χρησιµοποιεί στοιχεία και προτάσεις προγενέστερων προγραµµάτων 

και πολιτικών σχετικών µε την άρση των διοικητικών εµποδίων και την βελτίωση του 

θεσµικού και κανονιστικού πλαισίου της επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Συνιστά 

µία συνέχεια των µεταρρυθµιστικών πρωτοβουλιών µε στόχο την βελτίωση της 

διοικητικής ικανότητας της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης καθιστώντας την περισσότερο 

“φιλική προς τον χρήστη”. 

Οι απόπειρες αυτές µε αφετηρία τη διαπίστωση δοµικών δυσλειτουργιών της 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, γραφειοκρατικών αγκυλώσεων και παρωχηµένων και 

πολύπλοκων νοµοθετικών διατάξεων, προσπάθησαν να αναβαθµίσουν το επίπεδο 

                                                           
70 Ο.Κ.Ε. Γνώµη µε θέµα: «Αξιολόγηση Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων 2011-2014», σελ. 18. 

www.oke.gr/opinion/op_260.pdf  
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συναλλαγής των πολιτών µε τη δηµόσια διοίκηση µέσα από τον ανασχεδιασµό και 

την απλούστευση ή/και κατάργηση επαχθών διαδικασιών και την εισαγωγή 

τεχνολογικών λύσεων (Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας, 

Ολοκληρωµένα Πληροφοριακά Συστήµατα, Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης κ.α.).  

Ενδεικτική αναφορά δράσεων, µε διαδοχική χρονολογική σειρά: 

1. Εθνικά Επιχειρησιακά Προγράµµατα: 

o Στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα» 2000-

2006, στον άξονα προτεραιότητας 1 «Βελτίωση του Επιχειρηµατικού 

Περιβάλλοντος», µέτρο 1.4  «∆οµές Υποστήριξης Επιχειρήσεων», 

προβλέπεται η δηµιουργία των Κέντρων Επιχειρηµατικής & Τεχνολογικής 

Ανάπτυξης (ΚΕΤΑ), ενός αποκεντρωµένου δικτύου υποστήριξης, µε 

αντικείµενο την παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης και συµβουλευτικού 

προσανατολισµού προς τις επιχειρήσεις71  

o Στα πλαίσια του Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων 2005-2008 

προωθήθηκαν δράσεις απλούστευσης διαδικασιών και µείωσης των 

διοικητικών επιβαρύνσεων και συγκροτήθηκε οµάδα εκπροσώπων των 13 

φορέων που εµπλέκονται στην εφαρµογή των σχετικών κοινοτικών 

ρυθµίσεων που περιλαµβάνονται στο πρόγραµµα δράσης της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής για τη µείωση των διοικητικών εµποδίων και την προώθηση της 

«καλής νοµοθέτησης» και την επιλογή των εθνικών ρυθµίσεων που θα 

αποτελέσουν τις προτεραιότητες της χώρας72.    

o Στα πλαίσια του  Επιχειρησιακού Προγράµµατος «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 

2007-2013» γίνεται η διαπίστωση των δοµικών αδυναµιών και των ενδηµικών 

δυσλειτουργιών του διοικητικού µηχανισµού και προτείνεται, στην 

κατεύθυνση της βελτίωσης διοικητικής ικανότητας, της αναβάθµισης της 

ποιότητας του ρυθµιστικού πλαισίου και της ποιότητας της εξυπηρέτησης των 

συναλλασσόµενων µε τις δηµόσιες υπηρεσίες πολιτών και επιχειρήσεων, η 

εισαγωγή αρχών και προτύπων καλής νοµοθέτησης, ο εκσυγχρονισµός δοµών 

                                                           
71 Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα 2000-2006. 
72 Ε.Π. Μεταρρυθµίσεων για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση 2005-2008. 
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και διαδικασιών και η απλούστευση διοικητικών διαδικασιών µε την χρήση 

ΤΠΕ73. Ειδικά για τον τοµέα επιχειρηµατικότητα µε στόχο την δηµιουργία 

ευνοϊκού επιχειρηµατικού περιβάλλοντος προβλέπονται µία σειρά δράσεων 

όπως η απλοποίηση της αδειοδότησης επιχειρήσεων, η δηµιουργία κεντρικού 

µητρώου επιχειρήσεων, η λειτουργία ενιαίων υπηρεσιών µίας στάσης, η 

µελέτη και εφαρµογή ανασχεδιασµού διαδικασιών για τη µείωση των 

διοικητικών επιβαρύνσεων και του διοικητικού κόστους, ο σχεδιασµός και 

εφαρµογή συστηµάτων πληροφορικής σε δηµόσιες υπηρεσίες, για την 

εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων σε συνέργεια µε το ΕΠ «Ψηφιακή 

Σύγκλιση 2007-2013»74. 

o Στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηµατικότητα 2007-2013» η 

βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος συγκαταλέγεται ανάµεσα στους 

βασικούς άξονες προτεραιότητας, µε πρώτο ειδικό στόχο την απλούστευση 

του κανονιστικού πλαισίου και την αναβάθµιση των θεσµών που 

υποστηρίζουν την επιχειρηµατική δραστηριότητα. Οι υπηρεσίες µιας στάσης 

προτείνονται και εδώ ως µία βέλτιστη πρακτική75. 

 

2. Νοµοθετικές ρυθµίσεις: 

o Ο Ν.3013/2002 έδωσε το πράσινο φώς στη σύσταση των Κέντρων 

Εξυπηρέτησης Πολιτών, τα γνωστά ΚΕΠ, την πλέον σηµαντική πρωτοβουλία 

της ελληνικής δηµόσιας διοίκησης στην κατεύθυνση της αναβάθµισης του 

επιπέδου διεκπεραίωσης διοικητικών διαδικασιών και διευκόλυνσης του 

συναλλασσόµενου κοινού76. 

o Ο Ν.3242/2004 ο οποίος προέβλεπε µία σειρά µέτρων ανάσχεσης της 

γραφειοκρατίας, όπως την αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών, την 

συγκεκριµένη προθεσµία στην διεκπεραίωση υποθέσεων, τις ολοκληρωµένες 

διοικητικές συναλλαγές µέσω της διασύνδεσης και ανταλλαγής στοιχείων 

µεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών,  αλλά το σηµαντικότερο στα πλαίσια της 

συζήτησής µας για τη µείωση των διοικητικών βαρών, θέσπιζε την ίδρυση της 

Κεντρικής Επιτροπής Απλούστευσης ∆ιαδικασιών (Κ.Ε.Α.∆.), ένα 

                                                           
73 Ε.Π. ∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013. 
74 Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση 2007-2013. 
75 Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα 2007-2013. 
76 Ν.3013/2002 «Αναβάθµιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις». 
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διυπουργικό όργανο µε έργο την «αντιµετώπιση των δυσλειτουργιών και της 

γραφειοκρατίας της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης που προέρχεται από το περίπλοκο 

και σε πολλές περιπτώσεις απαρχαιωµένο θεσµικό πλαίσιο, και τις 

επικαλύψεις ή αντιφάσεις µεταξύ κανονιστικών ρυθµίσεων»77.  

o Ο Ν.3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών, βιοτεχνικών 

εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» 

που επιχειρούσε την απλοποίηση του θεσµικού πλαισίου αδειοδότησης των 

επιχειρήσεων µε έµφαση στην χρονοβόρα διαδικασία χορήγησης άδειας 

εγκατάστασης λόγω της πολύπλοκης βιοµηχανικής νοµοθεσίας78. 

o Ο Ν.3419/2005, «Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) και Εκσυγχρονισµός 

της Επιµελητηριακής Νοµοθεσίας» (παρουσιάστηκε αναλυτικότερα στο 

Κεφάλαιο 4). 

o Η τροπολογία του Ν.3190/1955 «Περί Εταιρειών Περιορισµένης Ευθύνης» 

στο Ν. 3661/2008 που µειώνει το εταιρικό κεφάλαιο από 18.000,00€ σε 

4.500,00€ και διευκολύνει τη διαδικασία δηµοσιότητας (και σύστασης) των 

Ε.Π.Ε. µε την ανάρτηση στο διαδικτυακό τόπο του Εθνικού Τυπογραφείου 

της περίληψης της εταιρικής σύµβασης και τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης 

στον εταίρο ή διαχειριστή για κάθε νόµιµη χρήση σχετική µε την έναρξη 

λειτουργίας της επιχείρησης79. 

 

3. Πρωτοβουλίες φορέων: 

o Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης - Το ΒΕΘ ανακοινώνει στην 

ιστοσελίδα του ότι από τις 30 Μαρτίου 2009 ξεκινά τη λειτουργία του 

«Γραφείο Μιας Στάσης» που θα ολοκληρώνει όλες τις αναγκαίες διαδικασίες 

για την σύσταση εταιρειών όλων των νοµικών µορφών (Ανωνύµων Εταιριών, 

Εταιριών Περιορισµένης Ευθύνης και Ετερορρύθµων Εταιριών). «Στόχος της 

νέας υπηρεσίας του ΒΕΘ είναι η απαλλαγή των ενδιαφεροµένων, που επιθυµούν 

να ιδρύσουν µια νέα εταιρία, από χρονοβόρες επισκέψεις σε διάφορες 

                                                           
77 Ν. 3242/2004 «Ρυθµίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.», 

www.kead.gr. 
78 Ν.3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και 

άλλες διατάξεις». 
79  N.3661/2008 «Μέτρα για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις». 
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υπηρεσίες, η επιτάχυνση και η απλοποίηση των απαραίτητων διαδικασιών και ο 

εκσυγχρονισµός του πλαισίου ίδρυσης µιας νέας επιχείρησης στη χώρα µας»80.  

o Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Αθηνών -  Το ΕΒΕΑ την 01/04/2009 

εγκαινιάζει «Υπηρεσία Μιας Στάσης», στα πλαίσια µίας προσπάθειας για την 

«απλούστευση των διαδικασιών και την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων 

µελών του,…, Η υπηρεσία αυτή αναλαµβάνει τη διεκπεραίωση όλων των 

γραφειοκρατικών διαδικασιών και την πληρωµή των σχετικών τελών στους 

εµπλεκόµενους φορείς, εντός πέντε ηµερών µαζί µε την εγγραφή της ΕΠΕ στο 

τµήµα Μητρώου του ΕΒΕΑ»81. 

 

Αυτό που πρέπει να σχολιαστεί στο σηµείο αυτό, στα πλαίσια της συζήτησης για 

το Ν.3853, είναι το γεγονός ότι οι πρωτοβουλίες των δύο Επιµελητηρίων 

αναπτύχθηκαν δίχως να προηγηθεί σχετική νοµοθετική ρύθµιση (στοιχείο «Καλής 

Νοµοθέτησης»). 

 

Προκειµένου να αποτιµηθεί η συµβολή του νόµου 3853 στη µείωση της 

γραφειοκρατίας και την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών, εάν δηλαδή 

συνιστά παράδειγµα «καλής νοµοθέτησης», θα πρέπει να εξεταστεί ο βαθµός στον 

οποίο η διαδικασία παραγωγής του και οι διατάξεις τις οποίες περιέχει ενσωµατώνουν 

στοιχεία της «καλής νοµοθέτησης». 

 

Η «καλή νοµοθέτηση» η βελτίωση δηλαδή της ποιότητας του ρυθµιστικού 

περιβάλλοντος, εµπεριέχει τις εξής βασικές παραµέτρους/ προϋποθέσεις: 

• Κοινωνική ∆ιαβούλευση 

• Μέτρηση διοικητικών βαρών 

• Ανάλυση κανονιστικών επιπτώσεων – συνεπειών ρύθµισης  

• Απλούστευση 

• Μείωση του διοικητικού φόρτου 

 

                                                           
80 www.veth.gr /Επικαιρότητα/Ανακοινώσεις/2009. 
 
81 www.acci.gr. 
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Η διαβούλευση αποσκοπεί τόσο στην διαφάνεια και δηµοκρατικότητα των 

νοµοπαρασκευαστικών διαδικασιών όσο και στη συλλογή και αποτύπωση των 

απόψεων εκείνων των οµάδων του πληθυσµού (κοινωνικών εταίρων - stakeholders) 

που επηρεάζονται άµεσα ή έµµεσα από τη ρύθµιση.  

Ως προς το κριτήριο/στοιχείο της διαβούλευσης, στην περίπτωση του Ν.3853, αυτό 

εκπληρώθηκε µε δύο διαδικασίες, στα πλαίσια του προπαρασκευαστικού σταδίου και 

σύµφωνα µε το άρθρο 38 του κανονισµού της Βουλής που αφορά ακροάσεις 

εξωκοινοβουλευτικών προσώπων, στις συνεδριάσεις της αρµόδιας επιτροπής 

συµµετείχαν και κατέθεσαν τις απόψεις τους εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων. 

Το σχέδιο νόµου αναρτήθηκε επίσης στο διαδικτυακό τόπο www.opengov.gr και 

υποβλήθηκε σε διαδικασία σχολιασµού από τους πολίτες στα πλαίσια µιας ευρύτερης 

διαβούλευσης από τις 23/04/2010 έως τις 02/05/2010. ∆εν υπάρχουν όµως στοιχεία 

για την ενσωµάτωση στο τελικό κείµενο του νόµου προτάσεων/απόψεων των 

πολιτών που συµµετείχαν στην ανοικτή αυτή διαδικασία. 

Η µέτρηση, δηλαδή η ποσοτική αποτίµηση (οικονοµική και χρονική) των διοικητικών 

επιβαρύνσεων που προκύπτουν από το ρυθµιστικό πλαίσιο, οδηγεί στη λήψη 

ορθολογικών (τεκµηριωµένων) αποφάσεων για τον ανασχεδιασµό των διοικητικών 

διαδικασιών µε κύριο στόχο την απλούστευσή τους, η οποία µε τη σειρά της 

βελτιώνει το ρυθµιστικό περιβάλλον καθιστώντας το φιλικότερο. Έχουν αναπτυχθεί 

και χρησιµοποιούνται διεθνώς διάφορες µεθοδολογίες εντοπισµού και µέτρησης των 

διοικητικών βαρών, όπως: 

• Doing Business (World Bank)  

• Red Tape Scoreboard (OECD)  

• Standard Cost Model (The Netherlands-E.U.)  

• Balance Scorecard Model82. 

 

Ως προς το κριτήριο/στοιχείο της ποσοτικής αποτίµησης των διοικητικών βαρών και 

εµποδίων µε τη χρήση κατάλληλων εργαλείων, ο νόµος 3853 υιοθετεί την 

µεθοδολογία της World Bank, Doing Business και συγκεκριµένα το δείκτη «Starting 

a Business», «Έναρξη – Ίδρυση Επιχείρησης», ο οποίος συνυπολογίζει διαδικασίες 

                                                           
82 www.administrativeburdens.gr/Βιβλιοθήκη/ ∆ιεθνής Εµπειρία – Καλές Πρακτικές/Υλικό Τεκµηρίωσης.  
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(αριθµός), χρόνο (ηµέρες), κόστος (ως ποσοστό του κατά κεφαλήν ΑΕθΠ) και 

ελάχιστο καταβεβληµένο κεφάλαιο (ως ποσοστό του κατά κεφαλήν ΑΕθΠ).  

 

 

Πηγή: ΥΠΟΙΑΝ 

Όσον αφορά την ελάφρυνση σε οικονοµικούς όρους των πολιτών/ επιχειρηµατιών 

από την εφαρµογή του νόµου, χρησιµοποιούνται στοιχεία από τη µελέτη – έρευνα για 

τη µέτρηση του διοικητικών βαρών της νοµοθεσίας για τη σύσταση εταιρειών µε τη 

χρήση του Τυποποιηµένου Μοντέλου Κόστους, που εκπονήθηκε από στελέχη του 

Υπουργείου Εσωτερικών (2008), στα πλαίσια του Ε.Π. «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 

2007-2013» και της δέσµευσης τη χώρας για τη µείωση των διοικητικών βαρών κατά 

25% µέχρι το 2012.  
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Πηγή: ΥΠΟΙΑΝ  

Ανάλυση κανονιστικών επιπτώσεων ή έκθεση αξιολόγησης των συνεπειών ρύθµισης 

δεν πλαισιώνει τον συγκεκριµένο νόµο. Οι επιπτώσεις του στην κοινωνία και την 

οικονοµία περιγράφονται γενικά στην αιτιολογική του έκθεση. Η υποχρέωση 

σύνταξης τέτοιου κειµένου θεσµοθετήθηκε στις 10/8/2010, µε απόφαση της 

Ολοµέλειας της Ελληνικής Βουλής που τροποποίησε τον κανονισµό της Βουλής 

ορίζοντας ότι «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.»83 Θα πρέπει να σηµειωθεί 

όµως εδώ ότι σύµφωνα µε προγενέστερη πρωθυπουργική εγκύκλιο, οριζόταν ρητά η 

υποχρέωση κάθε υπουργείου να συνοδεύει  νέες νοµοθετικές ρυθµίσεις (σχέδια 

νόµου) µε «Εκθέσεις Αξιολόγησης Συνεπειών Ρύθµισης» στα πλαίσια της 

«κανονιστικής µεταρρύθµισης» που επιχείρησε η τότε κυβέρνηση84. Ο Ευάγγελος 

Βενιζέλος, σε ένα εξαιρετικό κείµενο µε τίτλο «Ποιότητα νοµοθεσίας, κοινωνική 

συναίνεση και ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονοµίας», προτείνει 15 κριτήρια 

ποιοτικού ελέγχου της νοµοθεσίας και περιορισµού της νοµοθετικής 

υπερπαραγωγής85.  

                                                           
83 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, ΦΕΚ 139 Α 10/8/2010.  
84 Εγκύκλιος για την Κανονιστική Μεταρρύθµιση Υ190/18-7-2006 και Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών Ρυθµίσεων, Γενικό 

Υπόδειγµα – Έκδοση 2009, www.ggk.gr Πρότυπα Καλής Νοµοθέτησης. 
85 http://www.evenizelosdialogues.gr/page.asp?pid=27#_ftn4. 
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Η απλούστευση, µεταξύ άλλων, περιλαµβάνει την κατάργηση, µείωση και 

συγχώνευση νοµοθεσίας, την απλοποίηση διαδικασιών συµµόρφωσης,  την ανάπτυξη 

και λειτουργία της «διασυνδεδεµένης» διοίκησης και της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης. 

Μέσα από την κατάργηση υποχρεώσεων πληροφόρησης από τη νοµοθεσία, την 

εξαίρεση οµάδων πληθυσµού από την υποχρέωση, την απλοποίηση ορολογίας-

µείωση πολυπλοκότητας, την κατάργηση εντύπων και ελέγχων, τη µείωση 

συχνότητας υποβολής δεδοµένων, τη συλλογή δεδοµένων από άλλες κυβερνητικές 

υπηρεσίες, την παροχή φορµών από το διαδίκτυο και τη δηµιουργία ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών µιας στάσης επιχειρείται η σύντµηση των διοικητικών διαδικασιών και ο 

περιορισµός του χρόνου/«βηµάτων» ολοκλήρωσής τους86. Στο Ν.3853 η µείωση των 

βηµάτων που απαιτούνται για τη σύσταση των διαφόρων εταιρικών τύπων, η 

απλούστευση δηλαδή της διοικητικής διαδικασίας ίδρυσης µιας επιχείρησης, συνιστά 

κεντρικό στόχο. Για να εξεταστεί ο βαθµός εκπλήρωσης του στόχου αυτού κρίνεται 

αναγκαίο να περιγραφεί η προηγούµενη διαδικασία σύστασης σε αντιπαραβολή µε τη 

διαδικασία που προβλέπεται µε το Ν.3853. 

 

∆ιαδικασία σύστασης ΑΕ πριν το Ν.3853 

1. Σύνταξη Σχεδίου Καταστατικού (∆ικηγόρος) 

2. Προέγκριση Επωνυµίας (οικείο επιµελητήριο, αίτηση και παράβολο) 

3. ∆ικηγορικός Σύλλογος (πριν την υπογραφή του καταστατικού ενώπιον 

συµβολαιογράφου – γραµµάτιο προείσπραξης για τον συµπράττοντα δικηγόρο, ο 

οποίος θα παρίσταται στην υπογραφή του καταστατικού)  

4. Συµβολαιογράφος (υπογραφή του Καταστατικού Συστάσεως της Ανώνυµης 

Εταιρείας ενώπιον συµβολαιογράφου)  

5. Επιµελητήριο (το υπογεγραµµένο καταστατικό της συστηνόµενης Α.Ε. σε δύο 

αντίγραφα προσκοµίζεται στο οικείο επιµελητήριο, το οποίο εφόσον ελέγξει την 

επωνυµία και το διακριτικό τίτλο, θεωρεί το καταστατικό για τον έλεγχο του 

δικαιώµατος χρήσης στους Επωνυµίας και ∆ιακριτικού τίτλου) 

                                                           
86 ΙΝ.ΕΠ., Εκπαιδευτικό Υλικό Ινστιτούτου Επιµόρφωσης, «Μείωση Γραφειοκρατικών Βαρών και ∆ιοικητικών Επιβαρύνσεων». 
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6. ΦΑΕΕ/ΦΑΒΕ – καταβολή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου (ΦΣΚ), ο οποίος 

ανέρχεται σε 1% επί του ύψους του µετοχικού κεφαλαίου. Για την καταβολή του 

ΦΣΚ προσκοµίζονται δύο αντίγραφα του καταστατικού (εκ των οποίων το ένα 

είναι αυτό που έχει θεωρηθεί από το επιµελητήριο).  

7. ∆.Ο.Υ. – πληρωµή παράβολου δηµοσίου και εισφορά υπέρ ΤΑΠΕΤ. Το 

παράβολο αυτό αφορά τη µετέπειτα δηµοσίευση της ανακοίνωσης της εταιρείας 

από το Εθνικό Τυπογραφείο. 

8. Εθνική Τράπεζα Ελλάδος (ΕΤΕ) – πληρωµή ποσού ύψους ένα τοις χιλίοις (0,001) 

επί του µετοχικού κεφαλαίου υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισµού. 

9. Νοµαρχία ή Γ.Γ. Εµπορίου – κατάθεση καταστατικού στην αρµόδια αρχή για την 

έγκριση της σύστασής στους και καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών 

(ΜΑΕ) 

10.  Εθνικό Τυπογραφείο – Η αρµόδια αρχή που εκδίδει την απόφαση έγκρισης της 

σύστασης της εταιρείας, αποστέλλει στο Εθνικό Τυπογραφείο ανακοίνωση περί 

της συστάσεως της εταιρείας για δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως 

11. Επιµελητήριο – Εντός δύο µηνών από τη σύσταση της εταιρείας πρέπει να 

εγγραφεί η εταιρεία στο οικείο επιµελητήριο. Για την εγγραφή πρέπει να 

προσκοµισθούν δικαιολογητικά για τα οποία πληροφορίες δίνονται στα κατά 

τόπους Επιµελητήρια.  

12. ΦΑΕΕ/ΦΑΒΕ – Εντός δέκα ηµερών από την ηµεροµηνία όπου εκδίδεται από την 

αρµόδια αρχή η απόφαση σύστασης στους εταιρείας, πρέπει να γίνει έναρξη 

εργασιών στην ΦΑΕΕ/ΦΑΒΕ. 
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Πηγή: Γενική Γραµµατεία Εµπορίου 
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∆ιαδικασία σύστασης Ε.Π.Ε. πριν το Ν.3853 

1. Σύνταξη Σχεδίου Καταστατικού 

2. Προέγκριση Επωνυµίας 

3. ∆ικηγορικός Σύλλογος 

4. Συµβολαιογράφος – υπογραφή του Καταστατικού Συστάσεως της Ε.Π.Ε. 

5. Επιµελητήριο – το υπογεγραµµένο καταστατικό της συστηνόµενης Ε.Π.Ε. σε δύο 

αντίγραφα προσκοµίζεται στο οικείο επιµελητήριο για θεώρηση 

6. ∆.Ο.Υ έδρας – Μέσα σε δεκαπέντε ηµέρες από την υπογραφή του καταστατικού, 

πρέπει να καταβληθεί ο φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου (ΦΣΚ). Στους, θα 

πληρωθεί παράβολο δηµοσίου και ΤΑΠΕΤ. Το παράβολο αυτό αφορά τη 

µετέπειτα δηµοσίευση της ανακοίνωσης της εταιρείας από το Εθνικό 

Τυπογραφείο. 

7. Ταµείο Νοµικών και Ταµείο Πρόνοιας ∆ικηγόρων – Θεώρηση καταστατικού στο 

Ταµείο Νοµικών και στο Ταµείο Προνοίας ∆ικηγόρων όπου καταβάλλονται ποσά 

0,5% και 1% επί του εταιρικού κεφαλαίου αντίστοιχα 

8. Πρωτοδικείο – µέσα σε ένα µήνα από την υπογραφή του καταστατικού της 

εταιρείας πρέπει να κατατεθεί αντίγραφό του στο Πρωτοδικείο έδρας για την 

έγκριση της σύστασής της στη συνέχεια, εκδίδεται η απόφαση µε την οποία 

εγκρίνεται η σύσταση της εταιρείας και καταχωρείται στο Μητρώο Εταιρειών 

Περιορισµένης Ευθύνης 

9. Εθνικό Τυπογραφείο – η αρµόδια αρχή που εκδίδει την απόφαση έγκρισης στους 

σύστασης της εταιρείας, αποστέλλει στο Εθνικό Τυπογραφείο ανακοίνωση περί 

της συστάσεως της εταιρείας για δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως 

10. Επιµελητήριο –εντός δύο µηνών από τη σύσταση της εταιρείας πρέπει να 

εγγραφεί η εταιρεία στο οικείο επιµελητήριο  

11. ∆.Ο.Υ. έδρας – εντός δέκα ηµερών από την ηµεροµηνία όπου εκδίδεται από την 

αρµόδια αρχή η απόφαση σύστασης της εταιρείας πρέπει να γίνει έναρξη 

εργασιών 
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Πηγή: Γενική Γραµµατεία Εµπορίου 
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∆ιαδικασία σύστασης Ο.Ε.& Ε.Ε. πριν το Ν.3853 

1. Προέγκριση Επωνυµίας 

2. Σύνταξη Καταστατικού – Ιδιωτικού Συµφωνητικού, δεν χρειάζεται να συνταχθεί 

από ή να υπογραφεί σε συµβολαιογράφο 

3. Έλεγχος Επωνυµίας (οικείο επιµελητήριο) 

4. ∆.Ο.Υ. έδρας – καταβολή ΦΣΚ 

5. Ταµείο Νοµικών & Ταµείο Πρόνοιας ∆ικηγόρων – θεώρηση καταστατικού στο 

Ταµείο Νοµικών και στο Ταµείο Προνοίας ∆ικηγόρων όπου καταβάλλονται ποσά 

0,5% και 1% επί του εταιρικού κεφαλαίου αντίστοιχα 

6. Πρωτοδικείο Έδρας – δύο αντίγραφα του θεωρηµένου καταστατικού από το 

Επιµελητήριο, τη ∆.Ο.Υ κατά την καταβολή του ΦΣΚ,  το Ταµείο Νοµικών και 

το Ταµείο Προνοίας ∆ικηγόρων, κατατίθενται στο Πρωτοδικείο έδρας για 

δηµοσίευση. Η δηµοσίευση αυτή αποτελεί την πράξη ίδρυσης-σύστασης της 

Ο.Ε/Ε.Ε.  

7. Επιµελητήριο  - εντός δύο µηνών από τη σύσταση της εταιρείας πρέπει να 

εγγραφεί η εταιρεία στο οικείο επιµελητήριο.  

8. ∆.Ο.Υ. Ε∆ΡΑΣ – έναρξη εργασιών 

  

Πηγή: Γενική Γραµµατεία Εµπορίου 
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Σύσταση Α.Ε. σύµφωνα µε το Ν.3853 – ΥµΣ: Συµβολαιογράφος 

1. Συντάσσεται και υπογράφεται το συµβολαιογραφικό έγγραφο σύστασης της 

εταιρείας 

2. Προελέγχεται η επωνυµία της εταιρείας µέσω των ηλεκτρονικών αρχείων των 

Επιµελητηρίων 

3. Καταχωρείται και εγγράφεται η εταιρεία στο ΓΕΜΗ, κατόπιν ελέγχου όλων των 

ανωτέρω 

4. Ελέγχεται το ΑΦΜ των εταίρων και εκδίδονται πιστοποιητικά φορολογικής και 

ασφαλιστικής ενηµερότητας 

5. Πληρώνεται το Ενιαίο Τέλος και ο Φόρος Συγκέντρωσης 

6. Εκδίδεται ΑΦΜ & ΑΜΚΑ της εταιρείας και εγγράφονται οι διαχειριστές στους 

οικείους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης µε ηλεκτρονική πρόσβαση του 

συµβολαιογράφου στους αντίστοιχους διαδικτυακούς τόπους 

7. Ο φάκελος διαβιβάζεται στο κατά τόπους και καθ’ ύλη αρµόδιο Επιµελητήριο 

 

Σύσταση Ε.Π.Ε. σύµφωνα µε το Ν.3853 – ΥµΣ: Συµβολαιογράφος 

1. Συντάσσεται και υπογράφεται το συµβολαιογραφικό έγγραφο σύστασης της 

εταιρείας 

2. Προελέγχεται η επωνυµία της εταιρείας µέσω των ηλεκτρονικών αρχείων των 

Επιµελητηρίων 

3. Ελέγχεται το ΑΦΜ των εταίρων και εκδίδονται πιστοποιητικά φορολογικής και 

ασφαλιστικής ενηµερότητας 

4. Πληρώνεται το Ενιαίο Τέλος και ο Φόρος Συγκέντρωσης 

5. Καταχωρείται και εγγράφεται η εταιρεία στο ΓΕΜΗ, κατόπιν ελέγχου όλων των 

ανωτέρω 

6. Εκδίδεται ΑΦΜ & ΑΜΚΑ στους εταιρείας και εγγράφονται οι διαχειριστές στους 

οικείους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης µε ηλεκτρονική πρόσβαση του 

συµβολαιογράφου στους αντίστοιχους διαδικτυακούς τόπους 

7. Ο φάκελος διαβιβάζεται στο κατά τόπους και καθ’ ύλη αρµόδιο Επιµελητήριο 
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Σύσταση Ο.Ε. & Ε.Ε. σύµφωνα µε το Ν.3853 – ΥµΣ: Επιµελητήρια & ΚΕΠ 

1. Κατατίθεται το συµφωνητικό σύστασης της εταιρείας 

2. Προελέγχεται η επωνυµία της εταιρείας µέσω των ηλεκτρονικών αρχείων των 

Επιµελητηρίων 

3. Ελέγχεται το ΑΦΜ των εταίρων και εκδίδονται πιστοποιητικά φορολογικής και 

ασφαλιστικής ενηµερότητας 

4. Πληρώνεται το Ενιαίο Τέλος και ο Φόρος Συγκέντρωσης 

5. Καταχωρείται η εταιρεία στο ΓΕΜΗ, κατόπιν ελέγχου όλων των ανωτέρω 

6. Εκδίδεται ΑΦΜ και ΑΜΚΑ της εταιρείας και εγγράφονται οι εταίροι στους 

οικείους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης, µε ηλεκτρονική πρόσβαση στους 

αντίστοιχους διαδικτυακούς τόπους 

7. Εγγράφεται η εταιρεία στο αρµόδιο επιµελητήριο, ηλεκτρονικά 

 

Γίνεται εµφανές ότι η «καινοτοµία» του Ν.3853, η προσφορά του στη µείωση του 

διοικητικού φόρτου, συνίσταται στη συγκέντρωση των διαδικασιών/βηµάτων για τη 

σύσταση (απόκτηση νοµικής προσωπικότητας) εταιρειών σε ένα σηµείο 

επίσκεψης/εξυπηρέτησης. Αυτό υποδηλώνει άλλωστε και το «ενιαίο» τέλος ή 

γραµµάτιο κόστους σύστασης. Οι πολίτες αποφεύγουν τη διαδροµή στις διάφορες 

υπηρεσίες και εξοικονοµούν χρόνο. 
 

 
Πηγή: ΥΠΟΙΑΝ  
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Αυτό επιτυγχάνεται κυρίως µε τη εφαρµογή του Γ.Ε.ΜΗ. (ψηφιακή βάση δεδοµένων) 

και τη διασύνδεση (διαλειτουργικότητα) των υπηρεσιών µιας στάσης µε το σύνολο 

των εµπλεκοµένων στην διαδικασία σύστασης, δηµόσιων φορέων (∆.Ο.Υ, ΙΚΑ, 

ΟΑΕΕ, ΕΤ, Πρωτοδικεία κλπ). Οι επιµέρους φάσεις της όλης υποχρεωτικής 

διαδικασίας ενοποιούνται χωροταξικά κατά το παράδειγµα των ΚΕΠ. Είναι σε τελική 

ανάλυση η εισαγωγή και η λειτουργία εφαρµογών «διασυνδεδεµένης» διοίκησης και 

«ηλεκτρονικής» διακυβέρνησης που κάνουν εφικτή την ίδρυση της επιχειρηµατικής 

οντότητας σε περιορισµένο χρόνο.  

 

Πηγή: ΥΠΟΙΑΝ  

Το νοµοθετικό πλαίσιο δεν απλοποιείται ή επικαιροποιείται, οι βασικοί νόµοι (Ν. 

2190/1920 «Περί Ανωνύµων Εταιρειών», Ν. 3190/1955 «Περί Εταιρειών 

Περιορισµένης Ευθύνης» και Β.∆. 1835 περί Ο.Ε. και Ε.Ε.) παραµένουν ως έχουν, 

κυρίως όσον αφορά τις υποχρεώσεις δηµοσιότητας (ΦΕΚ, Πρωτοδικείο). Τα 

προβλήµατα οµαλής ενσωµάτωσης της νέας νοµοθετικής ρύθµισης στο υφιστάµενο 

κανονιστικό πλαίσιο υποδηλώνει το πλήθος των εγκυκλίων και ΚΥΑ που 

ακολούθησαν.  
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Τα «απαραίτητα» έγγραφα τροποποιούνται αλλά διατηρούν τον όγκο τους, όπως 

γίνεται αντιληπτό από την ΚΥΑ  K1.802 24/3/2011 «Καθορισµός διαδικασιών, 

προϋποθέσεων, τεχνικών λεπτοµερειών και λοιπών θεµάτων σχετικά µε την 

λειτουργία των υπηρεσιών µιας στάσης για τη σύσταση Εταιρειών». Χρήσιµη 

κρίνεται η πρόβλεψη στο άρθρο 12 του νόµου για χρήση «προτυποποιηµένου» 

καταστατικού, που θα περιλαµβάνει τις απολύτως αναγκαίες διατάξεις και 

παραποµπές σε οικείους νόµους, που όµως δεν είναι εφικτή µέχρι σήµερα διότι 

εκκρεµεί απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής Συµβολαιογραφικών Συλλόγων 

Ελλάδας και της Ολοµέλειας των Προέδρων των ∆ικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας. 

Η ελάφρυνση µε οικονοµικούς όρους πηγάζει κυρίως από την κατάργηση του 

παραβόλου υπέρ ∆ηµοσίου και ΤΑΠΕΤ που αφορούσε τη δηµοσίευση του 

καταστατικού στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης (ανακοίνωση περί συστάσεως) και 

από τη µερική κατάργηση του γραµµάτιου προείσπραξης για την αµοιβή 

συµπράττοντα δικηγόρου (η υποχρέωση για παράσταση δικηγόρου πλέον αναφέρεται 

σε αρχικό εταιρικό κεφάλαιο µεγαλύτερο των 100.000,000€). Αναλυτικότερες 

πληροφορίες για τα διάφορα κόστη περιέχονται στo δικτυακό τόπο της Γενικής 

Γραµµατείας Εµπορίου και στην ιστοσελίδα της εταιρείας ανάπτυξης λογισµικού b-

logica που υποστηρίζει µηχανογραφικά τους πιστοποιηµένους συµβολαιογράφους. Σε 

κάθε περίπτωση, εξαιρετικό ενδιαφέρον θα παρουσίαζε µία ανάλυση του κόστους, µε 

βάση τις διατάξεις του Ν.3853, σύµφωνα µε τη µεθοδολογία του Τυποποιηµένου 

Μοντέλου Κόστους (ΤΚΜ), στα πρότυπα αυτής που εκπονήθηκε από στελέχη του 

Υπουργείου Εσωτερικών το 2008, που θα µετρούσε το σύνολο των διοικητικών 

βαρών από τη νέα διαδικασία στην πραγµατική τους διάσταση87.  

«Η δραστική µείωση του χρόνου που απαιτείται για τη σύσταση εµπορικών 

εταιριών»88, βασική στόχευση του Ν.3853, ακυρώνεται στην πράξη πολλές φορές 

από την έλλειψη ή αδυναµία ανταπόκρισης του υπαλληλικού προσωπικού των 

ασφαλιστικών οργανισµών και οικονοµικών υπηρεσιών (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ∆ΟΥ) που 

εµπλέκονται στη διαδικασία, γεγονός που οφείλεται εν µέρει στην έλλειψη 

εξοικείωσης/ενηµέρωσης µε τα όσα απαιτούνται από τη πλευρά τους και εν µέρει από 

                                                           
87 (http://www.gspa.gr, ∆΄ Προγραµµατική Περίοδος 2007-2013/ Μείωση ∆ιοικητικών Επιβαρύνσεων/ Standard Cost Model 

σύσταση ΕΠΕ. 
88 Αιτιολογική έκθεση Ν.3853. 
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τη σύγχυση των νέων µε τις παλαιές διατάξεις ίδρυσης εταιρειών (πεδίο εφαρµογής 

και εξαιρέσεις). ∆εν σχετίζεται µε την ουσία και το περιεχόµενο του νόµου. 

Συνδέεται µάλλον µε µία  ανεπαρκή προετοιµασία του ανθρώπινου δυναµικού στα 

πλαίσια µίας οργανωσιακής αλλαγής και παράλληλα της άρνησης προσαρµογής σε 

νέα δεδοµένα που χαρακτηρίζει το σύνολο της δηµόσιας γραφειοκρατίας. Οι 

αδυναµίες αυτές έχουν ως αποτέλεσµα ο χρόνος ολοκλήρωσης της διαδικασίας να 

αγγίζει, σε πολλές περιπτώσεις, τις 10 ηµέρες89.  

Μπορεί όµως να υποστηριχθεί εδώ ότι κάθε εγχείρηµα στα πρώτα στάδια της ζωής 

του εµφανίζει συµπτώµατα «παιδικών ασθενειών» που αµβλύνονται µε την πρόοδο 

του χρόνου. Οι δηµόσιες υπηρεσίες «αναγκάζονται» να συνεργαστούν µε αφορµή µία 

νοµοθετική ρύθµιση, και αυτό συγκαταλέγεται µεταξύ των έµµεσων (εσωτερικών) 

θετικών συνεπειών της εφαρµογής του Ν.3853.  

Τα στατιστικά στοιχεία που ακολουθούν δείχνουν, υπό µία έννοια, τη σταδιακή 

εξοικείωση των ΥµΣ µε τη νέα διαδικασία σύστασης εταιρειών:  

Στοιχεία 4/4/2011 έως 28/8/2011 

ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ 

4/4 - 10/4 7 7 0 

11/4 - 24/4 43 41 2 

18/4 - 24/4 73 65 8 

25/4 - 1/5 70 50 20 

2/5 - 8/5 133 95 38 

9/5 - 15/5 110 78 32 

16/5 - 22/5 145 107 38 

                                                           
89 Τα συµπεράσµατα αυτά, καθώς και άλλα που σχετίζονται µε την τεχνική διάσταση του Γ.Ε.ΜΗ. και των ΥµΣ, ανέκυψαν στη 

συζήτηση που έγινε µεταξύ εκπροσώπων της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου, µελών του Εποπτικού Συµβουλίου του Γ.Ε.ΜΗ, 

συµβολαιογράφων, δικηγόρων και λογιστών κατά τη διάρκεια σεµιναρίου που διοργάνωσε η Νοµική Βιβλιοθήκη µε τίτλο 

«Ίδρυση Εταιριών Μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης» στις 11-10-2011. 
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23/5 - 29/5 196 125 71 

30/5-5/6 161 103 58 

6/6-10/6 194 125 69 

11/6-19/6 79 61 18 

20/6-26/6 212 128 84 

27/6-3/7 148 91 57 

4/7-10/7 211 132 79 

11/7-17/7 200 121 79 

18/7-24/7 185 102 83 

25/7 - 31/7 228 130 98 

1/8 - 7/8 219 135 84 

8/8 - 14/8 146 114 32 

15/8 - 21/8 65 54 11 

22/8 - 28/8 88 75 13 

    

Σύνολο 2913 1939 974 

 

ΕΕ 733 

ΕΠΕ 679 

ΟΕ 1283 

ΑΕ 218 

Σύνολο 2913 
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ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ

 

ΕΕ

25%

ΕΠΕ

23%

ΟΕ

44%

ΑΕ

8%

Νομικές Μορφές

 

ΑΠΟ 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥΣ

33%

ΑΠΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ

67%

Τύπος ΥΜΣ

Πηγή: Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων Ελλάδας 
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Στην αιτιολογική έκθεση του Ν.3853, η απλοποίηση της διαδικασίας για τη σύσταση 

εταιρικών οντοτήτων δεν αρθρώνεται ως αυτοσκοπός, σύµφωνα µε τους εµπνευστές 

της ρύθµισης, αλλά ως ένα µέσο για την «άµεση βελτίωση των όρων 

ανταγωνιστικότητας της χώρας, αναφορικά µε την προσέλκυση άµεσων ξένων 

επενδύσεων στη χώρα».  

 

Το λογικό σχήµα που υπονοείται µπορεί να περιγραφεί ως εξής: 

� Η µείωση του διοικητικού φόρτου (σε όρους χρόνου και οικονοµικού κόστους) 

οδηγεί στη απλούστευση των διαδικασιών (σύσταση εταιρείας) 

� Απλούστευση των διαδικασιών σηµαίνει βελτίωση του ρυθµιστικού πλαισίου 

(φιλικότερο ρυθµιστικό οικοσύστηµα) 

� Η βελτίωση του ρυθµιστικού πλαισίου ενισχύει την επιχειρηµατικότητα (ανάληψη 

διακινδύνευσης µε σκοπό το κέρδος) 

� Η ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα της 

εθνικής οικονοµίας (συνολική επίδοση βάσει συγκριτικών πλεονεκτηµάτων).     

 

Απτή, δηλαδή µετρήσιµη, απόδειξη αυτού του γεγονότος, σύµφωνα µε το αιτιολογικό  

κείµενο που υποστηρίζει τη ρύθµιση, θα αποτελέσει η αναρρίχηση της χώρας στην 

κατάταξη της World Bank, «Doing Business».   

∆ιαπιστώνεται ότι «µε τη νέα διαδικασία προκύπτει σηµαντική βελτίωση της 

κατάταξης της θέσης της χώρας στον δείκτη «starting a business», στον οποίο από τη 

θέση 140 το 2009, η χώρα µας θα ανέλθει 97 θέσεις και θα βρεθεί µέσα στις 43 πιο 

ευέλικτες οικονοµίες. Στον πολύ-παραγοντικό δείκτη µέτρησης της 

ανταγωνιστικότητας, «doing business» της Παγκόσµιας Τράπεζας, χωρίς να γίνουν 

αλλαγές στα αλλά πεδία που επηρεάζουν τη λειτουργία µιας επιχείρησης, η νέα 

διαδικασία σύστασης ανεβάζει τη χώρα στην παγκόσµια κατάταξη 

ανταγωνιστικότητας από τη θέση 109 στην θέση 90 (άνοδος κατά 19 θέσεις)90». 

Τα αποτελέσµατα από την εφαρµογή του νόµου συνδέονται µε και επιβεβαιώνονται 

από ένα πλαίσιο αξιολόγησης, προϊόν ενός διεθνούς οικονοµικού οργανισµού, που 

εξετάζει τις οικονοµίες 183 χωρών και τις κατατάσσει µε βάση τις επιδόσεις τους 

(συνδυαστικά) σε 10 πεδία εµπλοκής του κράτους µε την οικονοµία.  Η αιτιολογική 

                                                           
90 Ν.3853/2010, Αιτιολογική Έκθεση 



99 

 

(και δικαιολογητική) βάση της ρύθµισης θεµελιώνεται πάνω σε µετρήσιµα µεγέθη και 

στατιστικά στοιχεία σε αντίθεση µε αόριστες και γενικόλογες προβλέψεις, «you 

manage what you measure» όπως διατείνονται οι θιασώτες της τεχνοκρατικής 

λογικής. Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνεται η συνολική επίδοση της Ελλάδας, 

σύµφωνα µε την ετήσια έκθεση Doing Business 2012: 

 
 

Πηγή: World Bank, Doing Business 2012 

 

O δείκτης «Συστήνοντας µία επιχείρηση (Starting a business)» έχει ενηµερωθεί µε τις 

εξελίξεις στην ελληνική νοµοθεσία, το σύµβολο  υποδηλώνει θετική 

µεταρρύθµιση, δηλαδή τις διατάξεις του Ν.3853/2010. Γίνεται άµεσα αντιληπτό ότι 

τα στοιχεία διαδικασίες, χρόνος και κόστος διαφοροποιούνται αρνητικά σε σχέση µε 

τις προθέσεις και τις προβλέψεις της ρύθµισης. Αυτό ίσως οφείλεται στη µεθοδολογία 

ορισµού και αποτίµησης της όλης διαδικασίας σύστασης και στις υποθέσεις εργασίας 

που έγιναν από την οµάδα εργασίας του Doing Business, ενδέχεται όµως να 

αποτυπώνει την πραγµατική κατάσταση όπως αυτή περιγράφεται από τους άµεσα 

εµπλεκόµενους σε αυτή. Εκτιµάται ότι µε την πάροδο του χρόνου θα υπάρξει 

µεγαλύτερη εξοικείωση ανθρώπων και φορέων µε το νέο θεσµό και θα επιτευχθεί 

περισσότερη σύντµηση χρόνου και βηµάτων. Σε κάθε περίπτωση η εφαρµογή του 

νέου θεσµού (ΥµΣ, Γ.Ε.ΜΗ.) έχει βελτιώσει σηµαντικά τη θέση της χώρας στο πεδίο 

αυτό.  
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Εδώ αποτυπώνεται, χρονολογικά, η εξέλιξη του δείκτη για την ελληνική περίπτωση:  

 

 

Υπολείπεται βέβαια σηµαντικά των άλλων χωρών, γεγονός που αντικατοπτρίζει το 

γενικό έλλειµµα δοµικής ανταγωνιστικότητας και θεσµικού εκσυγχρονισµού της 

ελληνικής οικονοµίας, αλλά η εξελικτική τάση διαχρονικά είναι θετική.  
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Πηγή: Word Bank, Doing Business 2012, Economy Profile Greece   
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Η Ελλάδα κερδίζει 14 θέσεις στο συγκεκριµένο πεδίο και η βελτίωση αυτή την 

οδηγεί στην 100η θέση µεταξύ των 183 συνολικά οικονοµιών που εξετάζει η έκθεση 

«Doing Business». 

 

 

 

Πηγή: Word Bank, Doing Business  2012 
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Την εισαγωγή του θεσµού των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (ΥµΣ) και την ενεργοποίηση 

του Γενικού Εµπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) επιδοκιµάζει και η έκθεση για την 

Ελλάδα του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) που 

εκδόθηκε τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους. Για τον οργανισµό, τα µέτρα αυτά 

βρίσκονται στη σωστή κατεύθυνση για την µείωση των διοικητικών εµποδίων, αλλά 

θα πρέπει να ακολουθήσουν και άλλες νοµοθετικές πρωτοβουλίες στα πλαίσια µίας 

ευρύτερης προσπάθειας για την αναβάθµιση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος στη 

χώρα, όπως η απλοποίηση της αδειοδότησης των τεχνικών επαγγελµάτων, η 

αναθεώρηση των περιβαλλοντικών όρων αδειοδότησης, εγκατάστασης και 

λειτουργίας µεταποιητικών δραστηριοτήτων κ.α. Προτείνονται πρακτικές όπως η 

σιωπηρή έγκριση αιτήµατος αδειοδότησης µετά την παρέλευση ορισµένου χρόνου, η 

αυστηρή τήρηση των χρονοδιαγραµµάτων έγκρισης, η κατάργηση των ελέγχων 

αυτοψίας και άλλα µέτρα91. Οι θετικές συνέπειες από την εφαρµογή του Ν.3853 

αποτυπώνεται στους παρακάτω πίνακες:  

 
Πηγή: OECD Economic Surveys: Greece 2011 

 

Ο πρώτος πίνακας αποτυπώνει την βελτίωση σε όρους µείωσης των εµποδίων που 

αναχαιτίζουν την επιχειρηµατικότητα: η Ελλάδα αγγίζει πλέον τον µέσο όρο των 

χωρών του Ο.Ο.Σ.Α., ενώ ο δεύτερος απεικονίζει τη κατάταξη της χώρας στο πεδίο 
                                                           
91 OECD Economic Surveys: Greece August 2011, σελ 19, 82, 131. 
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της ρυθµιστικής και διοικητικής αδιαφάνειας. Τα στοιχεία αυτά υποδηλώνουν άνοδο 

της δοµικής ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας µέσω της βελτίωσης της 

δηµόσιας διοίκησης, των θεσµών, των υποδοµών, της µείωσης της διοικητικής 

δυσκαµψίας, την ενίσχυση της ευελιξίας και της παραγωγικότητας των δηµόσιων 

υπηρεσιών και φορέων. 

 

Θετική αναφορά στο Ν. 3853/2010 και τη λειτουργία του Γ.Ε.ΜΗ. γίνεται και στην 

έκθεση για την «Ευρωπαϊκή Ανταγωνιστικότητα για το έτος 2011», που 

παρουσιάστηκε  στις 14/10/2011 στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαµήνου και της 

Στρατηγικής «Ευρώπη 2020», στην επιµέρους αναφορά για τις επιδόσεις και τις 

πολιτικές της Ελλάδας στον τοµέα της ανταγωνιστικότητας. Σύµφωνα µε την έκθεση, 

ο θεσµός του ενός σηµείου εξυπηρέτησης µειώνει το χρόνο και το κόστος ίδρυσης 

εταιρείας και αναµένεται ο εµπλουτισµός του συστήµατος µε επιπλέον λειτουργικές 

δυνατότητες όπως η διαδικτυακή καταχώρηση στο µητρώο και η διευκόλυνση της 

σύστασης και άλλων εταιρικών τύπων. Ως προς το επιχειρηµατικό περιβάλλον, 

υπογραµµίζεται ότι η µεγαλύτερη πρόκληση είναι ο εκσυγχρονισµός της δηµόσιας 

διοίκησης, ο οποίος καθυστερεί παρά την πρόοδο που σηµατοδοτούν νοµοθετικές 

πρωτοβουλίες όπως αυτή του Ν.3853 και άλλες92. 

 

Τη σηµασία ενός διαφανούς θεσµικού πλαισίου και µίας δηµόσιας διοίκησης που 

υποστηρίζει τη επιχειρηµατικότητα στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας µίας 

εθνικής οικονοµίας αναδεικνύει και µία άλλη έκθεση, ισοδύναµης αν όχι µεγαλύτερης 

σηµασίας µε αυτήν της World Bank, προσφέροντας υλικό για προβληµατισµό και 

επεξεργασία στους παραγωγούς δηµόσιων πολιτικών. Η ετήσια έκθεση αυτή έχει 

τίτλο «The Global Competitiveness Report» και εκπονείται από το Παγκόσµιο 

Οικονοµικό Φόρουµ (World Economic Forum), έναν ανεξάρτητο διεθνή οργανισµό 

µε αποστολή την παραγωγή και προώθηση προτάσεων και λύσεων σε παγκόσµια 

οικονοµικά προβλήµατα.  

Το WEF ορίζει την ανταγωνιστικότητα ως ένα σύνολο θεσµών, πολιτικών και άλλων 

παραγόντων που καθορίζουν το επίπεδο της παραγωγικότητας σε µία χώρα93. 

                                                           
92 Directorate-General for Enterprise and Industry, European Commission, Member States competitiveness performance and 

policies, SEC(2011) 1187.[ηµεροµηνία]. 
93 The Global Competitiveness Report 2010-2011, σελ. 4. 
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Προκειµένου να αξιολογήσει και να κατατάξει χώρες και οικονοµίες χρησιµοποιεί 

µία µεθοδολογικό και εννοιολογικό πλαίσιο 12 πυλώνων ανταγωνιστικότητας: 

1. Θεσµικό Περιβάλλον 

2. Υποδοµές  

3. Μακροοικονοµικό Περιβάλλον 

4. Σύστηµα υγείας και πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης 

5. Σύστηµα ανώτατης εκπαίδευσης και κατάρτισης  

6. Λειτουργία της αγοράς 

7. Αποδοτικότητα της αγοράς εργασίας 

8. Λειτουργία της χρηµατοπιστωτικής αγοράς 

9. Τεχνολογική ετοιµότητα 

10. Μέγεθος αγοράς 

11.  Επίπεδο ποιότητας επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων 

12.  Καινοτοµία 

 
Πηγή: The Global Competitiveness Report 2010-2011 

 

Γίνεται προφανές ότι η µεθοδολογική προσέγγιση του WEF ενσωµατώνει το σύνολο 

σχεδόν των παραµέτρων που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα µιας χώρας και οι  

επιδόσεις της σε αυτό το πλαίσιο κατάταξης χρήζουν σχολαστικής µελέτης. 
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Ειδικά, στα πλαίσια της συζήτησής µας, για τη βελτίωση του επιχειρηµατικού 

περιβάλλοντος µέσα από την αναβάθµιση και απλούστευση των διοικητικών 

διαδικασιών, την άρση των διοικητικών εµποδίων και την «καλύτερη νοµοθέτηση», 

τον περιορισµό της γραφειοκρατίας, το ενδιαφέρον εστιάζεται στον πρώτο πυλώνα 

που αφορά το θεσµικό περιβάλλον. Το νοµικό και διοικητικό περιβάλλον, σύµφωνα 

µε το WEF, επηρεάζουν επενδυτικές αποφάσεις, την οργάνωση της παραγωγής, τους 

όρους διανοµής του πλούτου και των βαρών στη κοινωνία. Οι «θεσµοί» 

αποκαλύπτουν την αντίληψη του πολιτικού συστήµατος προς την αγορά και τους 

πολίτες και η αποδοτικότητα των δηµόσιων φορέων συνιστά σηµαντικό παράγοντα 

που επιδρά στο επίπεδο της κοινωνικής ευηµερίας.  

Στο κριτήριο αυτό περιλαµβάνεται µεταξύ άλλων, και ο διοικητικός φόρτος: 
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Η Ελλάδα στην αξιολόγηση από το WEF για το 2010-2011 καταλαµβάνει την 83η 

θέση: 

 



108 

 

Η  σηµασία πρωτοβουλιών, όπως αυτή που συνιστά ο Ν.3853/2010, ελάφρυνσης του 

διοικητικού φόρτου γίνεται πρόδηλη από τις επιδόσεις της Ελλάδας στον πυλώνα 

«Θεσµικό Περιβάλλον» του Global Competitiveness Index σε συνδυασµό µε τα 

αποτελέσµατα έρευνας για την ανάδειξη των περισσότερο προβληµατικών περιοχών 

στην επιχειρηµατική δραστηριότητα: 
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Τη αρνητική σχέση µεταξύ ανάληψης επιχειρηµατικής δράσης και γραφειοκρατικών 

διαδικασιών που πηγάζουν από το ρυθµιστικό και διοικητικό περιβάλλον και κατά 

συνέπεια το όφελος από την απλοποίησή τους αποτυπώνει έρευνα στα πλαίσια του 

«Ευρωβαρόµετρου» το ∆εκέµβριο του 2009 µε τίτλο «Entrepreneurship in the EU 

and beyond, A survey in the EU, EFTA countries, Croatia, Turkey, the US, Japan, 

South Korea and China».  

Στο πεδίο «Εµπόδια στην Επιχειρηµατικότητα (Perceived barriers to 

entrepreneurship) το 71% των ερωτηθέντων κατέταξε στην δεύτερη θέση την 

πολυπλοκότητα των διοικητικών διαδικασιών µετά την ύπαρξη οικονοµικής 

υποστήριξης:

 

Η ανάγνωση του στοιχείου αναφορικά µε την πολυπλοκότητα των διαδικασιών 

µπορεί να γίνει σε συνδυασµό µε την πρόταση που σχετίζεται µε τη δυσχέρεια στην 

απόκτηση επαρκών πληροφοριών που είναι απαραίτητες για την εκκίνηση µίας 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας. 
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Ειδικά τα στοιχεία για την Ελλάδα αποκαλύπτουν το ειδικό βάρος που αποκτά η 

διευκόλυνση των διαδικασιών έναρξης επιχείρησης, όπως αυτή που επιχειρείται στα 

πλαίσια του Ν.3853/2010: 
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Πηγή: Eurobarometer, Entrepreneurship in the EU and beyond, A survey in the EU, EFTA countries, 

Croatia, Turkey, the US, Japan, South Korea and China 2009  
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Βασική ρύθµιση του Ν.3853 είναι η θέσπιση ενός σηµείου επαφής (δηµόσιους 

λειτουργούς, Επιµελητήρια, Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών) για την σύσταση των 

εταιρειών όλων των νοµικών µορφών (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε.) υιοθετώντας την 

πρακτική των «υπηρεσιών µιας στάσης» (one stop shop), το πιο συνηθισµένο είδος 

µεταρρύθµισης94. Εκτιµάται ότι οι ΥµΣ επιφέρουν µία µέση κατάργηση 5 

διαδικασιών και µειώνουν στο µισό το χρόνο που απαιτείται για τη σύσταση µιας 

επιχείρησης, ειδικά όταν έχουν αποφασιστικές αρµοδιότητες και όχι ως σηµεία 

προώθησης αιτηµάτων σε άλλους φορείς95.  

 

Εκτός από τη λειτουργία «µοναδικών σηµείων επαφής», άλλες προτάσεις για την 

διευκόλυνση των υπό ίδρυση επιχειρήσεων περιλαµβάνουν96: 

 

• Τη µείωση ή και κατάργηση της ελάχιστης απαίτησης αρχικού εταιρικού 

κεφαλαίου (µείωση κόστους εκκίνησης και αριθµού διαδικασιών, αλλαγή 

εφικτή δίχως την εισαγωγή νέων διοικητικών διαδικασιών και τη δηµιουργία 

νέων δηµόσιων φορέων)  

• Την τυποποίηση δικαιολογητικών σύστασης εταιρείας που αφενός θα 

διασφαλίζει τη νοµιµότητα και αφετέρου θα καθιστά τη εµπλοκή δικηγόρων ή 

συµβολαιογράφων προαιρετική (ο Ν.3853/2010 προβλέπει τη χρήση 

«προτυποποιηµένου» καταστατικού) 

• Την κατάργηση απαρχαιωµένων διατυπώσεων (η World Bank θεωρεί κάποιες 

υποχρεώσεις, όπως π.χ. την εταιρική σφραγίδα, παρωχηµένες και προωθεί την 

αντικατάστασή τους µε άλλες, όπως π.χ. την ηλεκτρονική υπογραφή) 

• Τη δυνατότητα σύστασης εταιρείας µέσω διαδικτύου (µεταρρύθµιση µε 

καλύτερα ποσοστά αποδοχής και επιτυχίας σε χώρες µε υψηλό επίπεδο 

διείσδυσης διαδικτύου και εξοικείωσης µε τις νέες τεχνολογίες πληροφοριών 

και επικοινωνίας, όπως η Ιρλανδία, το Βέλγιο, η Νορβηγία και η Νέα 

Ζηλανδία)    

 

 

                                                           
94 83 χώρες εφαρµόζουν την πρακτική αυτή, Doing Business 2012, σελ. 12. 
95 Υπουργείο Ανάπτυξης, Ετήσια Έκθεση για την Ανταγωνιστικότητα 2007, σελ. 120.  
96 Υπουργείο Ανάπτυξης, Ετήσια Έκθεση για την Ανταγωνιστικότητα 2007, σελ. 120-121 και Doing Business 2012, σελ 12. 
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Ενδεικτικά παραδείγµατα καλύτερων πρακτικών στο πεδίο της διευκόλυνσης της 

σύστασης εταιρειών στον ευρωπαϊκό χώρο  αποτελούν: 

• Ισπανία – www.circe.es (on-line one stop shop, σύσταση και ενηµέρωση 

ΜΜΕ) 

• Εσθονία – www.eer.ee (one stop shop, πλήρως διαδικτυακή διαδικασία) 

Προϋποθέσεις για τη χρήση των ανωτέρω εφαρµογών: 

� Χορήγηση ∆ηµόσιου Κλειδιού – Ψηφιακές Υπογραφές 

� ∆υνατότητα Ηλεκτρονικών Πληρωµών 

� Τυποποιηµένη Φόρµα Καταστατικού97 

• ∆ανία – www.webreg-portal.dk (on-line εγγραφή ΕΠΕ) 

• Ηνωµένο Βασίλειο - www.businesslink.gov.uk (on-line εγγραφή ΕΠΕ) 

 (ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/business-environment/start-up-procedures/)  

 

Γενικά, ο θεσµός των µοναδικών σηµείων εξυπηρέτησης είναι ο πλέον διαδεδοµένος, 

ως καλύτερη πρακτική, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήδη από το 2006 στο καταληκτικό 

κείµενο που συνόψιζε τις εργασίες του εαρινού Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, το 

Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αφού «αναγνωρίζει την ύψιστη σηµασία της δηµιουργίας 

ευνοϊκότερου επιχειρηµατικού περιβάλλοντος» ορίζει ότι «Τα κράτη µέλη πρέπει να 

καθιερώσουν έως το 2007 µια «µονοθυριδική» πρόσβαση ή ρύθµιση ισοδύναµου 

αποτελέσµατος για τη σύσταση εταιρίας µε ταχύ και απλό τρόπο. Τα κράτη µέλη θα 

πρέπει να λάβουν κατάλληλα µέτρα ώστε να µειωθεί σηµαντικά ο µέσος χρόνος που 

απαιτείται για τη σύσταση µιας επιχείρησης, ιδίως µικρής ή µεσαίας, µε στόχο έως τα 

τέλη του 2007 να είναι δυνατή εντός µιας εβδοµάδας σε οποιοδήποτε σηµείο της ΕΕ» 

(Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, 23 και 24 Μαρτίου 2006, Συµπεράσµατα της Προεδρίας). 

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζεται η εξέλιξη της συµµόρφωσης ως προς 

την καθιέρωση του θεσµού των Υπηρεσιών µιας Στάσης, για την σύσταση εταιρειών, 

στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα έτη 2007 έως 2010. Γίνεται άµεσα αντιληπτό 

ότι ο θεσµός των υπηρεσιών µιας στάσης υιοθετείται σταδιακά από τη πλειονότητα 

                                                           
97 Ελευθερία Μπακάλη, Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Προγραµµάτων ΚΠΣ, Παρουσίαση : Εταιρίες Περιορισµένης Ευθύνης 

(ΕΠΕ), Α) Παρουσίαση Επιχειρηµατικής ∆ραστηριότητας ΕΠΕ (Ελλάδα), Β) Καλές Πρακτικές Σύστασης ΕΠΕ (Ευρώπη), 

Αθήνα 11 Απριλίου 2008. 
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των κρατών – µελών ως καλή πρακτική µειώνοντας τον αριθµό των ηµερών αλλά και 

το κόστος. 

2007 
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2008 
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2009 
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2010 

 

 

Πηγή: ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/business-environment/start-up-procedures/ 
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Στα πλαίσια µιας κριτικής ανάγνωσης αναφορικά µε την συµβολή του Ν.3853/2010 

στην ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας θα πρέπει να σηµειωθεί, ως στοιχείο 

περιοριστικό των ευεργετικών του συνεπειών και κοινή διαπίστωση του συνόλου των 

stakeholders, ότι απλοποιεί µεν τις διαδικασίες σύστασης (απόκτηση νοµικής 

µορφής) µίας εταιρικής οντότητας δίχως όµως να θίγει την άλλη βασική προϋπόθεση 

λειτουργίας µιας επιχείρησης, το δαιδαλώδες (επαχθές) θεσµικό πλαίσιο που διέπει 

την αδειοδότηση επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων98. Η αδειοδότηση αφορά 

ζητήµατα χωροθέτησης, περιβαλλοντικών επιπτώσεων, εγκατάστασης (ακόµα και για 

δραστηριότητες µικρής όχλησης), δόµησης, λειτουργίας (µε πλήθος πιστοποιητικών 

όπως πυροπροστασίας, διάθεσης αποβλήτων, χρήσης ύδατος, κυκλοφοριακής 

σύνδεσης κλπ.). Σχετίζεται επίσης µε την πιστοποίηση της επάρκειας προσόντων για 

την άσκηση ειδικών επαγγελµατικών δραστηριοτήτων από φυσικά πρόσωπα 

(επαγγελµατικές άδειες όπως πχ. του ηλεκτρολόγου, υδραυλικού, χειριστή 

µηχανηµάτων, ψυκτικού κλπ.) ή µε γεωγραφικούς ή άλλους περιορισµούς άσκησης 

επαγγελµατικής δραστηριότητας (βλ. τα λεγόµενα «κλειστά επαγγέλµατα» όπως πχ. 

δικηγόροι, συµβολαιογράφοι, µεταφορείς, φαρµακοποιοί κλπ.).       

Το υφιστάµενο καθεστώς αδειοδότησης, κατά κοινή οµολογία, δρα ανασταλτικά στην 

ανάληψη επενδυτικών πρωτοβουλιών αφού προκαλεί υπερβολικές χρονικές 

καθυστερήσεις στην πραγµατική έναρξη της νεοσύστατης επιχείρησης ενώ 

παράλληλα δηµιουργεί σηµαντικά διοικητικά κόστη συµµόρφωσης. Η απλοποίηση 

του συνιστά sine qua non όρο για την βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος 

και την προσέλκυση ξένων επενδύσεων και ταυτόχρονα µειώνει τα περιθώρια 

εκδήλωσης φαινοµένων διαφθοράς99. Το ρυθµιστικό πλαίσιο της αδειοδότησης στην 

Ελλάδα θεµελιώθηκε πάνω στην αρχή του «πρώτα ελέγχω και στην συνέχεια 

εγκρίνω» ακόµα και για της χαµηλής όχλησης δραστηριότητες (µε την επίκληση της 

προάσπισης του δηµόσιου συµφέροντος και την αυστηρότητα του κράτους να 

εξαντλείται στον ex ante έλεγχο) γεγονός που σε συνδυασµό µε την ύπαρξη 

συναρµοδιοτήτων υπουργείων και φορέων, µε αποτέλεσµα την ασάφεια και την 
                                                           
98 Σύµφωνα µε στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών 115 ρυθµίσεις γενικού ενδιαφέροντος διέπουν την αδειοδότηση µιας 

µεταποιητικής επιχείρησης (47 νόµοι, 11 Προεδρικά ∆ιατάγµατα, 19 Υπουργικές Αποφάσεις, 24 ΚΥΑ, 14 Βασιλικά, 

Πολεοδοµικά και Υγειονοµικά ∆ιατάγµατα) βλ. Υπουργείο Εσωτερικών, ΓΓ∆∆ & Η∆, Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής 

Προγραµµάτων ΚΠΣ, Παρουσίαση: «ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν3325/2005», Έφη Στεφοπούλου, 2008.  
99 Βλ. Φαινόµενα δωροδοκίας για την επίσπευση διαδικασιών ή την αποφυγή συµµόρφωσης, «facilitation payments» ή ελληνιστί 

«γρηγορόσηµα».  
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επικάλυψη  καθηκόντων, καθιστά την πρόβλεψη για την οριστική και απρόσκοπτη 

λειτουργία µιας επιχείρησης αβέβαιη. Η ανυπαρξία εναλλακτικών σηµείων 

εξυπηρέτησης (στην φιλοσοφία των υπηρεσιών µιας στάσης) εντείνει το πρόβληµα. 

Εκπρόσωποι της οικονοµικής ζωής της χώρας όπως ΣΕΒ, σε πρόσφατη έρευνα του 

σχετικά µε τα πλέον σηµαντικά εµπόδια στην επιχειρηµατική δραστηριότητα100, 

καταδεικνύουν µε ανάγλυφο τρόπο τα προβληµατικά σηµεία του πλαισίου 

αδειοδότησης και τις επιπτώσεις στην καθηµερινότητα και τις προοπτικές του 

επιχειρείν.  

Η εφαρµογή του Τυποποιηµένου Μοντέλου Κόστους για την µέτρηση των 

διοικητικών βαρών, η one – stop shop προσέγγιση στην διεκπεραίωση των 

αιτηµάτων, η χρήση εφαρµογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης µεταξύ των αρµόδιων 

φορέων και των υποψήφιων επενδυτών, η θέσπιση άπρακτων προθεσµιών και η 

αντικατάσταση δικαιολογητικών µε υπεύθυνη δήλωση θα µπορούσε να µεταφερθούν 

ως καλές πρακτικές και σε αυτό το πεδίο.      

Η απλοποίηση του ρυθµιστικού πλαισίου αδειοδότησης, µέσω της µείωσης του 

αριθµού των αδειών, της επιτάχυνσης των διαδικασιών και της αλλαγής συνολικά του 

τρόπου διευθέτησης των θεµάτων που αφορούν την εγκατάσταση, έναρξη και 

λειτουργία επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων από την πλευρά της πολιτείας συνιστά 

επίσης µνηµονιακή υποχρέωση101 ενώ παράλληλα εµπίπτει στο πεδίο συµµόρφωσης 

µε κοινοτικές οδηγίες102. Σε κάθε περίπτωση η θέσπιση κανόνων που καθορίζουν τις 

προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές ανάπτυξης οικονοµικών δραστηριοτήτων είναι 

µία διαδικασία συνεκτίµησης και ζεύξης  προτεραιοτήτων, της διαφύλαξης του 

δηµόσιου συµφέροντος και της τόνωσης της ισχνής οικονοµικής δυναµικής της 

χώρας µας, στα πλαίσια όµως µιας αειφόρου ανάπτυξης.  

Μία νοµοθετική παρέµβαση, στα πρότυπα του Ν.3853, θα πρέπει να στοχεύει στη 

δηµιουργία ενός επίκαιρου, ενιαίου και σαφούς θεσµικού πλαισίου άσκησης 

επαγγελµάτων103 (αναφορικά µε τα φυσικά πρόσωπα), να καταργεί προστατευτικές 

διατάξεις που στρεβλώνουν τον ανταγωνισµό δίχως να εγγυώνται την διασφάλιση του 
                                                           
100 ΣΕΒ, Επιχειρηµατικότητα χωρίς εµπόδια, Τα 30 σηµαντικότερα καθηµερινά εµπόδια για την απελευθέρωση της 

επιχειρηµατικότητας, 2010. 
101 Ν.3845/2010 «Μέτρα για την εφαρµογή του µηχανισµού στήριξης…», παρ. 3, Παραρτήµατος ΙV. 
102 Ν.3844/2010 (Εφαρµογή της Οδηγίας123/2006 για της υπηρεσίες), αρ.6.  
103 Ένα παράδειγµα της ανάγκης απλούστευσης και εκσυγχρονισµού του θεσµικού πλαισίου που διέπει την αδειοδότηση 

τεχνικών επαγγελµατικών δραστηριοτήτων δίνεται από στοιχεία της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας όπου πληροφορούµαστε 

ότι σε 16 τεχνικά επαγγέλµατα χορηγούνται 214 άδειες!     
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δηµοσίου συµφέροντος και να απλουστεύει την υλοποίηση επιχειρηµατικών 

δραστηριοτήτων (εγκατάσταση και λειτουργία βιοµηχανικών, βιοτεχνικών ή άλλων 

τύπων µονάδων) µέσα από διαφανείς και «έξυπνες» διαδικασίες104.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
104 Σε χρόνο µεταγενέστερο από την ψήφιση του ν.3853/2010 έρχονται τρία νοµοθετήµατα που φιλοδοξούν να δώσουν λύση στα 

ζητήµατα αυτά, είναι ο 3919/2011 «Αρχή της επαγγελµατικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισµών στην 

πρόσβαση και άσκηση επαγγελµάτων», ο 3982/2011 «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελµάτων, µεταποιητικών 

δραστηριοτήτων και επιχειρηµατικών πάρκων» και ο 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, 

ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου 

Περιβάλλοντος».  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας κάθε χώρας προϋποθέτει την ανάπτυξη της 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Η ύπαρξη επιχειρήσεων που προσφέρουν 

υπηρεσίες και προϊόντα υψηλής προστιθέµενης αξίας και έχουν εξαγωγικό 

προσανατολισµό συνιστά καθοριστικό παράγοντα για την ανάπτυξη και την 

απασχόληση.  

Ποιες είναι όµως οι παράµετροι της ανταγωνιστικότητας; Πώς δηµιουργείται ένα 

φιλικό προς το επιχειρείν περιβάλλον; Ποιος ο ρόλος του κράτους και της δηµόσιας 

διοίκησης σε αυτήν τη διαδικασία; Πως αναπτύσσεται ένα πλέγµα πολιτικών που 

ενθαρρύνει την ανάληψη επενδυτικών αποφάσεων και ταυτόχρονα εγγυάται τη 

διασφάλιση του δηµόσιου συµφέροντος; Ποια είναι τα όρια της κανονιστικής 

παρέµβασης του κράτους; Ποια είναι η υφιστάµενη κατάσταση στην Ελλάδα;  

Σε αυτό το πλαίσιο προβληµατισµού και µε αφορµή µία νοµοθετική πρωτοβουλία, 

τον Ν.3853/2010, εντάσσεται η συζήτηση και η ερευνητική εργασία που 

αναπτύσσονται στα προηγούµενα κεφάλαια.  

Η ανταγωνιστικότητα είναι µία δυναµική και πολυδιάστατη έννοια, αυτό 

αποδεικνύουν οι πολυποίκιλοι ορισµοί της και οι διαφορετικές µεθοδολογικές 

προτάσεις για την µέτρηση της. Οι παράµετροι που την συνθέτουν καλύπτουν ένα 

ευρύ φάσµα προϋποθέσεων, αλληλεπιδράσεων και αποτελεσµάτων. Συνιστά ένα 

µίγµα καλών επιδόσεων σε διάφορους τοµείς και εκφάνσεις της οικονοµικής και 

κοινωνικής ζωής µιας χώρας πάντοτε σε σύγκριση µε τις επιδόσεις άλλων χωρών 

(ανταγωνιστών). Εξετάζονται δείκτες όπως η µακροοικονοµική σταθερότητα, η 

αποτελεσµατικότητα των χρηµαταγορών, το ισοζύγιο τρεχουσών πληρωµών, το 

ΑΕΠ, το θεσµικό περιβάλλον, η καινοτοµία κ.α.         

Η ισόρροπη ανάπτυξη όλων αυτών των όρων έγκειται σε µεγάλο βαθµό σε πολιτικές 

και µέτρα που αποτελούν το πεδίο δράσης των εθνικών κυβερνήσεων στα πλαίσια 

βέβαια της διεθνούς πολιτικής και οικονοµικής συγκυρίας. Μία συνεκτική και 

εύστοχη πολιτική για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας περιλαµβάνει τόσο 

οριζόντιες όσο και τοµεακές δράσεις σε όλο το φάσµα της οικονοµίας. Η δηµιουργία 

ενός ευνοϊκού επιχειρηµατικού περιβάλλοντος είναι καταλυτικής σηµασίας για την 

ενίσχυση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος. Η βελτίωση του «οικοσυστήµατος» 
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µέσα στο οποίο εκτυλίσσεται η επιχειρηµατική δραστηριότητα περιλαµβάνει 

πρωτίστως τον εκσυγχρονισµό των υποδοµών µιας χώρας. Η αναβάθµιση όµως της 

διοικητικής ικανότητας της δηµόσιας διοίκησης αναδεικνύεται σε sine qua non όρο 

του όλου εγχειρήµατος. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται σε ό,τι αφορά την ποιότητα του 

ρυθµιστικού περιβάλλοντος, όπου ο έλεγχος των συνεπειών των νοµοθετικών 

πράξεων και η µείωση του διοικητικού φόρτου αποδεικνύονται ζητήµατα καίριας 

σηµασίας. Η «καλή νοµοθέτηση», οι διάφορες µεθοδολογίες εντοπισµού και 

αποτίµησης των διοικητικών βαρών και οι εφαρµογές της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης έχουν να προσφέρουν πολλά στην κατεύθυνση αυτή.  

Ειδικά το ελληνικό ρυθµιστικό και διοικητικό τοπίο χαρακτηρίζεται από έντονη 

γραφειοκρατία, πολυνοµία, επικάλυψη αρµοδιοτήτων και ασυνέχεια δράσεων. Τα 

στοιχεία αυτά συνιστούν αντικίνητρα στην άσκηση επιχειρηµατικής δράσης και την 

ανάληψη επενδυτικών πρωτοβουλιών και σε συνδυασµό µε διαρθρωτικές αδυναµίες 

της ελληνικής οικονοµίας (έλλειµµα καινοτοµίας, εσωστρέφεια, έµφαση σε 

παραδοσιακούς παραγωγικούς κλάδους), εξηγούν την υστέρηση της Ελλάδας στους 

δείκτες της ανταγωνιστικότητας σε παγκόσµια κλίµακα. Σύµφωνα µε στοιχεία 

ερευνών105, αναίτιες και απαρχαιωµένες ρυθµίσεις και διοικητικές πρακτικές 

επηρεάζουν όλες τις εκφάνσεις της επιχειρηµατικότητας και επιβαρύνουν την 

εύρυθµη λειτουργία της αγοράς, εντείνοντας τα προβλήµατα που πηγάζουν από την 

τρέχουσα αρνητική οικονοµική συγκυρία. Η πρωτόγνωρη δηµοσιονοµική συγκυρία 

που διανύει η ελληνική οικονοµία έκανε εµφανή τα αδιέξοδα των προηγούµενων 

κυβερνητικών πολιτικών επιλογών και την αναποτελεσµατικότητα της ελληνικής 

δηµόσιας διοίκησης. Από την άλλη πλευρά όµως, έκανε επιτακτική την ανάγκη των 

αλλαγών, οι µεταρρυθµίσεις πλέον από απλές ασκήσεις επί χάρτου µετατράπηκαν σε 

µνηµονιακές υποχρεώσεις. Ο εκσυγχρονισµός του κρατικού µηχανισµού, από 

προεκλογική εξαγγελία, έγινε προϋπόθεση εκταµίευσης δόσεων που χωρίς αυτές η 

χρεοκοπία του ελληνικού κράτους θα ήταν αναπόφευκτη. Τα κακώς κείµενα ετών, σε 

επίπεδο ρυθµίσεων τουλάχιστον, επιτέλους θίγονται.106 Μέσα σε αυτήν την 

                                                           
105 ΣΕΒ, Επιχειρηµατικότητα χωρίς εµπόδια, Τα 30 σηµαντικότερα καθηµερινά εµπόδια για την απελευθέρωση της 

επιχειρηµατικότητας, 2010. 
106 Όπως ορθά, βεβαίως, παρατηρείται (βλ.Π. Μαντζούφας, Νόµος διά πάσαν νόσον…, ΤΑ ΝΕΑ, 20.10.2011) σε αυτόν το 

µεταρρυθµιστικό οίστρο η φύση και λειτουργία του νόµου υφίσταται σηµαντικές αλλοιώσεις. Αφενός υπερτιµάται διότι 

θεωρείται ότι µια µεταρρύθµιση ολοκληρώνεται και µόνο µε την ψήφιση ενός νόµου, ενώ είναι γνωστό ότι ο νόµος είναι απλώς 

η απαρχή και το νοµιµοποιητικό θεµέλιο της κάθε µεταρρύθµισης και όχι βέβαια το αποτέλεσµά της. Αφετέρου  υποτιµάται και 
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οικονοµική και πολιτική συγκυρία – εξαιτίας αυτής, θα ήταν ορθότερη η διατύπωση – 

αναπτύσσονται πλήθος νοµοθετικών πρωτοβουλιών όπως αυτή που συνιστούν οι 

διατάξεις του Ν.3853 περί «απλούστευσης των διαδικασιών ίδρυσης των 

προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών». Το έλλειµµα οικονοµικής και θεσµικής 

ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας γίνεται αντικείµενο διαδοχικών νοµοθετικών 

πράξεων107. Η ραγδαία νοµοθετική παραγωγή του τελευταίου διαστήµατος µοιάζει να 

συνδέεται άµεσα (διορθωτικά) µε την αρνητική κατάταξη της ελληνικής οικονοµίας 

στους επιµέρους δείκτες ανταγωνιστικότητας της World Bank, Ease of Doing 

Business!108 

Ο νόµος 3853/2010 φιλοδοξεί να απλοποιήσει τη διαδικασία σύστασης µιας 

επιχείρησης. Η πρακτική που προκρίνεται είναι η δηµιουργία υπηρεσιών µιας στάσης 

(one stop shop) µε συστατικές αλλά και ελεγκτικές αρµοδιότητες. Προϋπόθεση για 

την λειτουργία των «µονοθυριδικών» σηµείων εξυπηρέτησης είναι η ενεργοποίηση 

µίας βάσης δεδοµένων, του Γενικού Εµπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ) και η 

διασύνδεση µέσω αυτής όλων των εµπλεκόµενων δηµόσιων φορέων. Στόχος είναι η 

ολοκλήρωση όλης της διαδικασίας σε ένα σηµείο στον ελάχιστο χρόνο (µία ηµέρα) 

                                                                                                                                                                      

απαξιώνεται το κανονιστικό περιεχόµενο του νόµου, διότι αυτά που προβλέπει - ακόµα και αν καλύπτουν τους όρους της ορθής 

νοµοθέτησης - δεν εφαρµόζονται, είτε διότι η διοίκηση δεν βρίσκεται σε ετοιµότητα να τα υλοποιήσει είτε διότι η κοινωνία δεν 

έχει προετοιµαστεί κατάλληλα είτε διότι ο ίδιος ο νοµοθέτης δεν πιστεύει στην αναγκαιότητα και τη σκοπιµότητα όσων 

θεσπίζει… 
107 βλ. Ν.3888/2010 «Εκούσια κατάργηση φορολογικών διαφορών, ρύθµιση ληξιπρόθεσµων χρεών, διατάξεις για την 

αποτελεσµατική τιµωρία της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις», Ν.3894/2010 «Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης 

Στρατηγικών Επενδύσεων», Ν.3899/2010 «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του προγράµµατος στήριξης της ελληνικής οικονοµίας», 

Ν.3872/2011 «Εκτέλεση περιηγητικών πλόων από πλοία µε σηµαία τρίτων χωρών µε αφετηρία ελληνικό λιµένα και άλλες 

διατάξεις», Ν.3919/2011 «Αρχή της επαγγελµατικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισµών στην πρόσβαση και 

άσκηση επαγγελµάτων», Ν.3959/2011 «Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισµού», Ν.3982/2011 «Απλοποίηση της 

αδειοδότησης τεχνικών επαγγελµάτων, µεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηµατικών πάρκων». 
108 Είναι χαρακτηριστικό ότι, ενώ κατά τη ΙΒ βουλευτική Περίοδο (16.9.07-7.9.9)  η Βουλή των Ελλήνων ψήφισε 202 νόµους, 

κατά την τρέχουσα ΙΓ βουλευτική περίοδο έχει ήδη ψηφίσει, µέχρι την 25.11.2011, 223 νόµους, οι διατάξεις πολλών από των 

οποίων αριθµούν εκατοντάδες σελίδες. ∆εν θα ήταν, πάντως, άσκοπο να επισηµανθεί και µια άλλη παράµετρος αυτής της 

διαδικασίας: ότι αυτή η προσπάθεια συντονισµού της νοµοθετικής παραγωγής µε τους ρυθµούς µεταβολής των οικονοµικών 

αξιών όχι µόνο συρρικνώνει δραµατικά –αν δεν αναιρεί πλήρως– το κοινωνικό κράτος δικαίου αλλά, επιπλέον, απορρυθµίζει, 

στο σύνολό της, και την ίδια τη συνταγµατική έννοµη τάξη. Τούτο συµβαίνει, διότι αυτοί οι ρυθµοί ουδόλως συνάδουν προς τη 

στοιχειώδη σταθερότητα µε την οποία πρέπει να συναρτώνται οι κανόνες δικαίου, ακόµη και όταν αυτοί καλούνται να 

ρυθµίζουν µια άκρως ανταγωνιστική αγορά. Όπως ευφυώς έχει παρατηρηθεί (βλ., µεταξύ άλλων, Κ. Γιαννακόπουλο, Μεταξύ 

εθνικής και ενωσιακής έννοµης τάξης: το «Μνηµόνιο» ως αναπαραγωγή της κρίσης του κράτους δικαίου», 2011), στο πλαίσιο 

της παραπάνω προσπάθειας συντονισµού, η αξιολόγηση της σηµασίας των εθνικών συνταγµατικών κανόνων και αρχών αρχίζει 

να εµφανίζει τις διακυµάνσεις των τιµών των µετοχών στα διάφορα χρηµατιστήρια αξιών! 
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και µε µείωση της οικονοµικής επιβάρυνσης για τους συναλλασσόµενους (µερική 

κατάργηση παραβόλων και τελών). 

Τα ερωτήµατα που ανακύπτουν, στα πλαίσια της συζήτησης που προηγήθηκε, είναι: 

1. Συνιστά ο νόµος 3853 παράδειγµα «καλής νοµοθέτησης»; 

2. Συµβάλλει στην διευκόλυνση του επιχειρείν; 

Η απάντηση στο πρώτο ερώτηµα είναι σε µεγάλο βαθµό καταφατική. Ο νόµος 3853 

απαντά σε ένα πραγµατικό πρόβληµα, χρησιµοποιεί στοιχεία µετρήσεων (διεθνών και 

εγχώριων) των διοικητικών βαρών, συνδέεται µε προηγούµενες ρυθµίσεις 

(3419/2005), χρησιµοποιεί στοιχεία ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (διαδικτυακή 

διαβούλευση, διασύνδεση φορέων µέσω πληροφοριακού συστήµατος), απλουστεύει 

διαδικασίες (θέσπιση µοναδικών σηµείων εξυπηρέτησης - one stop shop), µειώνει 

διοικητικό φόρτο (χρόνο και κόστος) και συµβάλλει στη διαφάνεια των διοικητικών 

πράξεων (προσβασιµότητα, δηµοσιότητα στοιχείων). ∆εν συνοδεύεται από έκθεση 

ανάλυσης επιπτώσεων, δεν αναµορφώνει ή επικαιροποιεί τους βασικούς νόµους που 

διέπουν την σύσταση των εταιρειών, δεν καταργεί τις επιµέρους φάσεις της 

διαδικασίας απλά τις ενοποιεί χωρικά. Η έκδοση πολλών κοινών υπουργικών 

αποφάσεων και εγκυκλίων µετά την έναρξη της εφαρµογής του νόµου υποδηλώνει 

την πολυπλοκότητα που χαρακτηρίζει το ρυθµιστικό περιβάλλον που διέπει την 

επιχειρηµατική δραστηριότητα στην Ελλάδα (εταιρικό δίκαιο, φορολογικό και 

αδειοδοτικό καθεστώς, συναρµοδιότητες, εξαιρέσεις και ειδικές περιπτώσεις), αλλά 

συνιστά και ένδειξη ανεπαρκούς προπαρασκευαστικής διαδικασίας. Στοιχείο 

ενισχυτικό της ποιότητας της ρύθµισης θα συνιστούσε η πρόβλεψη µίας περιοδικής 

αξιολόγησης των αποτελεσµάτων από την εφαρµογή του νόµου (πραγµατικά κόστη – 

οφέλη), µία διαδικασία ανατροφοδότησης (feedback) µε στόχο την παραγωγή υλικού 

για βελτιώσεις και τροποποιήσεις.   

Αναφορικά µε την συνεισφορά του νόµου στην δηµιουργία ενός ευνοϊκού 

περιβάλλοντος, η συζήτηση είναι πιο σύνθετη. Οι παράγοντες που επηρεάζουν την 

ένταση και τη φύση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας σε µία χώρα αφορούν 

κυρίως την πρόσβαση στην χρηµατοδότηση (ιδιωτικές και δηµόσιες πηγές 

οικονοµικής ενίσχυσης), την ποιότητα και την διαθεσιµότητα των υποδοµών 

(ενέργεια, µεταφορές και ευρυζωνικά δίκτυα), το κοινωνικό κεφάλαιο 

(επιχειρηµατική κουλτούρα – εκπαιδευτικό επίπεδο), την έρευνα και την ανάπτυξη 
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(διάχυση καινοτοµίας, τεχνολογικά επιτεύγµατα), τις συνθήκες της αγοράς 

(ανταγωνισµός, καθεστώς κλάδων) και το ρυθµιστικό περιβάλλον µιας οικονοµίας 

(νοµοθετικό και δηµόσιο διοικητικό πλαίσιο)109. Ιδιαίτερα σηµαντικό ζήτηµα συνιστά 

η προστασία των δικαιωµάτων από την έννοµη τάξη (ασφάλεια δικαίου) και η 

αποτελεσµατικότητα του δικαϊκού συστήµατος.  

Ο Ν.3853 επηρεάζει θετικά µία συνιστώσα (έναρξη επιχειρήσεων) µίας µόνο 

διάστασης (ρυθµιστικό περιβάλλον) της επιχειρηµατικότητας. Οι διαδικασίες έναρξης  

είναι µία φάση του συνολικού κύκλου ζωής µιας εταιρικής οντότητας, η 

πολυπλοκότητά της δεν είναι ο κύριος ανασχετικός παράγοντας για την ανάληψη 

επενδυτικών πρωτοβουλιών110. Η απελευθέρωση της δηµιουργικής δύναµης του 

επιχειρείν, η δηµιουργία ανταγωνιστικών καινοτοµικών επιχειρήσεων µε εξαγωγικό 

προσανατολισµό σε συνθήκες παγκοσµιοποίησης χρειάζεται τη συνδροµή και άλλων 

ικανών και αναγκαίων συνθηκών. Σε κάθε περίπτωση, οι αντιδράσεις τόσο των 

κοινωνικών εταίρων που εκπροσωπούν οµάδες της επιχειρηµατικής κοινότητας στην 

Ελλάδα αλλά και διεθνών οργανισµών που ασχολούνται µε την αποτίµηση των 

ρυθµιστικών µεταρρυθµίσεων στην οικονοµία αποτελούν ένδειξη ότι ο Ν.3853 

βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση. Ειδικά στην περίπτωση της Ελλάδας, οι 

νοµοθετικές πρωτοβουλίες πρέπει να υποστηρίζουν ένα διαφορετικό αναπτυξιακό 

πρότυπο που θα χαρακτηρίζεται από την εξωστρέφεια και την καινοτοµία. Η 

συµπληρωµατικότητα και η συνεκτικότητα των µεταρρυθµιστικών ρυθµιστικών 

πολιτικών και των επιµέρους δράσεων είναι βασικές προϋποθέσεις για την 

οικονοµική ανάκαµψη. Η απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης πρέπει να 

συνδυαστεί µε την απλοποίηση του καθεστώτος αδειοδότησης, το άνοιγµα των 

κλειστών επαγγελµάτων και η απελευθέρωση των αγορών µε την προστασία των 

όρων του ανταγωνισµού και την εποπτεία της αγοράς, η ανάπτυξη χρηµατοδοτικών 

εργαλείων µε την στροφή στην παραγωγή υπηρεσιών και προϊόντων ποιότητας. Η 

σταθεροποίηση και η σαφήνεια του φορολογικού καθεστώτος και η βελτίωση της 

                                                           
109 Measuring Entrepreneurship A Collection of Indicators 2009 Edition OECD-Eurostat Entrepreneurship Indicators 

Programme, σελ. 6-10. 
110 European Commission, Business Dynamics: «Start‐ups, Business Transfers and Bankruptcy "The economic impact of legal 

and administrative procedures for licensing, business transfers and bankruptcy on entrepreneurship in Europe», Final Report 

January 2011, σελ. 82. 
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φορολογικής διοίκησης111, απλοποίηση των πτωχευτικών διαδικασιών και η ευελιξία 

των συµβάσεων εργασίας συνιστούν προτεραιότητες. Η αναµόρφωση 

(επικαιροποίηση, δηµιουργία νέων νοµοθετικών συντεταγµένων112) των βασικών 

νόµων του εταιρικού δικαίου προκειµένου να ανταποκρίνονται στα δεδοµένα της 

νέας οικονοµίας και τις εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο κρίνεται επιτακτική.  

Σε κάθε περίπτωση ο εκσυγχρονισµός της ελληνικής δηµόσιας διοίκησης παραµένει η 

µεγαλύτερη πρόκληση και η «βελτίωση της ρυθµιστικής διακυβέρνησης113», σε 

συνδυασµό µε τη διάδοση εφαρµογών της «ηλεκτρονικής διακυβέρνησης114» 

µπορούν να συµβάλουν καθοριστικά στα σχέδια για µια «Ελλάδα φιλική προς την 

επιχειρηµατικότητα115». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
111 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, TFGR, Οµάδα ∆ράσης για την Ελλάδα, 1η τριµηνιαία έκθεση, 17/11/2011, σελ. 15-17. 
112 Ενηµερωτικό σηµείωµα για την εισαγωγή νέας εταιρικής µορφής («Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία»), 

www.opengov.gr/ypoian/.    
113 www.opengov.gr/minreform/wp-content/uploads/downloads/2011/08/sxedio_nomou_kali_nomo8etisi.pdf.  
114 Ν.3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις». 
115 ΥΠΟΙΑΝ, Σχέδιο ∆ράσης Πολιτικές και ∆έσµη Νοµοθετικών Παρεµβάσεων Για µία Ελλάδα φιλική στις Επιχειρήσεις, 

Ενηµερωτικό Σηµείωµα, 2011.  
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