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ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η |παρουσίαση και κριτική ανάλυση του 

ευρωπαϊκού προγράμματος για τον έλεγχο της καταλληλότητας και της 

αποτελεσματικότητας της ενωσιακής νομοθεσίας  REFIT (ακρωνύμιο του Regulatory 

Fitness and Performance, Ρυθμιστική Ετοιμότητα και Απόδοση). To πρόγραμμα 

αποσκοπεί στη μείωση των διοικητικών βαρών και στη δημιουργία ενός φιλικού 

περιβάλλοντος προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (εφεξής ΜΜΕ). Το REFIT είναι 

ζωτικής σημασίας για τις εθνικές οικονομίες των κρατών μελών  καθώς παράγει 

βέλτιστες πρακτικές για τη μείωση της γραφειοκρατίας και τη διοικητική 

μεταρρύθμιση σε εθνικό και υποεθνικό επίπεδο. Η φιλοσοφία του REFIT, τα 

εργαλεία, τα όργανα, και οι δράσεις αποτελούν (θα μπορούσαν να αποτελέσουν) 

ικανή βάση για την ανάπτυξη της οικονομίας στην Ελλάδα, τη δημιουργία ενός 

μικρότερου δημοσίου τομέα και κατ΄επέκταση τη μείωση της διαφθοράς και της 

φοροδιαφυγής με τη βελτίωση των κανονιστικών και διοικητικών ρυθμίσεων προς 

όφελος των πολιτών, των επενδυτών και των επιχειρήσεων. 

Δεδομένου του κομβικού ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη παραγωγή νομοθεσίας 

για την προαγωγή της ανάπτυξης και της απασχόλησης, με όρους 

ανταγωνιστικότητας, αλλά και την παράλληλη διαφύλαξη του δημοσίου συμφέροντος 

και του κοινωνικού κράτους δικαίου, το διακύβευμα για τους ευρωπαϊκούς θεσμούς 

παραμένει κρίσιμο και συνίσταται, μεταξύ άλλων, στην απλούστευση των 

νομοθετικών ρυθμίσεων με βάση την αρχή της αναλογικότητας. Με την εφαρμογή 

του προγράμματος  REFIT η Επιτροπή επιχειρεί να δημιουργήσει ένα απλό, σταθερό 

και προβλέψιμο κανονιστικό πλαίσιο για τις επιχειρήσεις, τους εργαζομένους και 

τους πολίτες. Η βελτίωση του σχεδιασμού και της ποιότητας της νομοθεσίας στο 

σύνολο των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σεβασμό στις αρχές των 

Συνθηκών και ειδικότερα της αρχής της επικουρικότητας και της διαφάνειας θα 

επιφέρει πολλαπλά οφέλη.  

Η Επιτροπή μέσω του προγράμματος REFIT πέραν του σχεδιασμού και της  

παραγωγής των νέων νομοθετικών ρυθμίσεων επανεξετάζει την υπάρχουσα 

νομοθεσία, εντοπίζει τομείς πολιτικών, όπου οι προβλεπόμενες νομοθετικές 

πρωτοβουλίες δεν θα προωθούνταν και θα παρέμεναν στο προνομοθετικό στάδιο. 

Αποσύρει νομοθετικές προτάσεις οι οποίες είχαν υποβληθεί στα αρμόδια όργανα και 
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είχαν παραμείνει εκκρεμείς για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Τέλος προβλέπεται η 

ανάκληση ψηφισθέντων νομοθετημάτων όταν διαπιστωθεί ότι δεν πληρούν πλέον 

τους όρους και τις προϋποθέσεις παραγωγής τους καθώς δεν ανταποκρίνονται στις 

συνθήκες που επέβαλαν την υιοθέτησή τους. 

Η παρούσα έρευνα θα διαρθρωθεί σε τρία μέρη: 

Το Πρώτο Μέρος αφορά την παρουσίαση της φιλοσοφίας της Καλής Νομοθέτησης 

και τον εννοιολογικό προσδιορισμό των βασικών εννοιών της σε συνάρτηση με το 

πρόγραμμα REFIT και την εξέλιξή του από το 2012 έως σήμερα. Αναλύονται επίσης 

οι δράσεις του προγράμματος όπως αυτές σχεδιάστηκαν και εφαρμόστηκαν από την 

Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά την άσκηση της νομοθετικής της 

αρμοδιότητας και τα Κράτη-Μέλη. Επιχειρείται η επεξήγηση των εννέα (9) δράσεων 

του REFIT και η ταξινόμησή τους σε δράσεις που δεν συνδέονται με νομοθετικές 

λειτουργίες και σε δράσεις που καταλήγουν σε νομοθετικές πρωτοβουλίες. Η 

ανάλυση του συνόλου των δράσεων του REFIT γίνεται σε συνάρτηση με την 

εμπλοκή τους σε τομείς πολιτικής και τη σύνδεσή τους με τη δέσμευση της 

Επιτροπής για την Καλύτερη Νομοθέτηση. Με την απόφαση της 19ης Μαΐου 2015, η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιούργησε την πλατφόρμα REFIT για τη διεξαγωγή 

συνεχούς διαλόγου με τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη γύρω από τη 

βελτίωση της νομοθεσίας της ΕΕ, στο πλαίσιο του προγράμματος βελτίωσης της 

καταλληλότητας και της αποδοτικότητας του κανονιστικού πλαισίου. Η πλατφόρμα 

REFIT αποτελείται από δύο μόνιμες ομάδες. Στη μία από αυτές συμμετέχουν 

εμπειρογνώμονες των κρατών μελών -«ομάδα εκπροσώπων των κυβερνήσεων»- και 

στην άλλη εκπρόσωποι των επιχειρήσεων, των κοινωνικών εταίρων και της 

κοινωνίας των πολιτών -«ομάδα των ενδιαφερόμενων μερών»-. Στην κατεύθυνση 

αυτή συντάσσεται στο τέλος κάθε έτους ένα λεπτομερές Πρόγραμμα Εργασίας για 

την ενίσχυση του ποιοτικού ελέγχου των κανονιστικών ρυθμίσεων και ένα 

Παράρτημα  με τις προτεινόμενες δράσεις REFIT, σύμφωνα με τα νέα δεδομένα που 

θέτει η Ανακοίνωση της Επιτροπής «Βελτίωση της νομοθεσίας για καλύτερα 

αποτελέσματα – Ένα θεματολόγιο της ΕΕ»
1
. 

                                                           
1
 European Commission, Communication “Better regulation for better results – An EU agenda,  

COM(2015) 215 final, Strasbourg, 19.05.2015. Με την Ανακοίνωση αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
δημιούργησε την πλατφόρμα REFIT προκειμένου να καθιερώσει έναν συνεχή διάλογο με τα κράτη 
μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη για τη βελτίωση της νομοθεσίας της ΕΕ. Η πλατφόρμα εντάσσεται 



9 
 

Το Δεύτερο Μέρος αναφέρεται στις Βέλτιστες Πρακτικές Καλύτερης Νομοθέτησης 

που ανέπτυξαν Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο τη βελτίωση και 

απλοποίηση του νομικού τους συστήματος καθώς και την προαγωγή του κοινωνικού 

κράτους. Στην επίτευξη των ανωτέρω  συμβάλλει η περιοδική αναθεώρηση της 

ποιότητας και της αποδοτικότητας των νομικών εργαλείων, η απλούστευση των 

κανονιστικών ρυθμίσεων και των άστοχων διοικητικών βαρών για την ανάπτυξη της 

επιχειρηματικότητας καθώς και η ενθάρρυνση συμμετοχής των διακυβευματούχων σε 

δομές και διεργασίες δημόσιας διαβούλευσης. Αναλύονται πρακτικές που 

αναπτύχθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο ενώ  ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη Γαλλία η 

οποία διαθέτει παράδοση στην Ανάλυση Κανονιστικών Επιπτώσεων (L’analyse 

d’Impact de la Réglementation, AIR)
2
 και στις πρακτικές δημόσιας διαβούλευσης. 

Στην τελευταία ενότητα επιχειρείται μία συνοπτική έκθεση των κύριων 

μεταρρυθμιστικών αλλαγών που επιχειρήθηκαν στην Ελλάδα την τελευταία δεκαετία. 

Στο Τρίτο Μέρος αναλύονται δύο μελέτες περίπτωσης σύμφωνα με το Πρόγραμμα 

Εργασίας της Επιτροπής για το έτος 2015 που αφορούν σε δράσεις REFIT
3
. Η πρώτη 

αφορά την εκτίμηση του Κανονισμού No 2007/2004 σχετικά με την επέμβαση της 

FRONTEX (με τη μέθοδο της εκτίμησης –Evaluation- ) και η δεύτερη τη μάχη 

ενάντια στο οργανωμένο έγκλημα, την εκτίμηση της Απόφασης 2008/841/JHA του 

Συμβουλίου (με τη μέθοδο της εκτίμησης –Evaluation- ). 

 

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Regulatory Fitness and Performance programme (REFIT),  

γραφειοκρατία, διοικητικά βάρη, κανονιστικές και διοικητικές ρυθμίσεις, ποιότητα,  

καλή νομοθέτηση, εκτίμηση, δημόσια διαβούλευση, επικουρικότητα, αναλογικότητα, 

καταλληλότητα, αποτελεσματικότητα, απλούστευση, μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

(ΜΜΕ), πολίτες, δημοκρατία, διαφάνεια, λογοδοσία, βέλτιστες πρακτικές, 

FRONTEX, οργανωμένο έγκλημα. 

 

                                                                                                                                                                      
στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καταλληλότητα και την αποδοτικότητα του 
κανονιστικού πλαισίου (REFIT). 
2
 Βλ. σχετικά, Claire A. Dunlop et al., « Étudier l'étude d'impact », Revue française d'administration 

publique, 2014/1 (N° 149), p. 163-178. 
3
 European Commission, “Commission Work Programme 2015. A New Start”, COM(2014) 910 final, 

Brussels, 16.12.2014, accompanied by three annexes (Annex I, New initiatives; Annex II, List of 
withdrawals or modifications of pending proposals; and Annex III, REFIT Actions). 
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

Α. Οι εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

Το δόγμα της απορρύθμισης των αγορών τη δεκαετία του 1980 που επικράτησε στις 

χώρες με αγγλοσαξονική, κυρίως, παράδοση συνδέεται άρρηκτα με τις θεωρητικές 

βάσεις της Καλής Νομοθέτησης. Η υπερπαραγωγή νομοθετικών ρυθμίσεων από τα 

ομόσπονδα κράτη  στις ΗΠΑ οδήγησε στη δημιουργία πολιτικής ελέγχου και 

συντονισμού των νομοθετικών πράξεων. Η κυβέρνηση Reagan, διεξήγαγε πολιτική 

περιορισμού των νομοθετικών ρυθμίσεων μέσω Paperwork Reduction Act  ή το 

Regulatory Flexibility Act  και του σχετικού ελέγχου που διεξήγαγε το Office of 

Information and Regulatory Affairs (OIRA)  του Office of Management and Budget  

του Λευκού Οίκου. Ωστόσο η υπερβολική απορρύθμιση και τα προβλήματα που 

επέφερε με τη δημιουργία νομικών κενών οδήγησε σε επανεξέταση της πολιτικής 

περιορισμού των νομοθετικών ρυθμίσεων. Τη δεκαετία του 1990 παρατηρείται μία 

στροφή στη φιλοσοφία της λελογισμένης επαναρρύθμισης απότοκο της οποίας η 

Executive Order 12866  η υιοθετεί την ανάλυση κόστους – οφέλους στις ρυθμιστικές 

πράξεις οι οποίες θεσπίζονται από την Κυβέρνηση και τους δημόσιους οργανισμούς 

συμπεριλαμβανομένων και των εποπτευόμενων από το Κράτος. 

Το σύνολο των κρατών-μελών του ΟΟΣΑ, έχει εντάξει στην κυβερνητική του 

πολιτικές για την Καλή Νομοθέτηση και τον εξορθολογισμό του ρυθμιστικού 

περιβάλλοντος με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των εθνικών 

οικονομιών τους και την οικονομική ανάπτυξη γενικότερα. Η Καλή Νομοθέτηση 

αποτελεί τη λυδία λίθο συμμετοχικής διακυβέρνησης, καθώς στο σύνολο σχεδόν των 

χωρών εστιάζει σε μείζονα θέματα δημοκρατίας όπως η ανάδειξη  της συμμετοχής 

και της διαβούλευσης, η αναβάθμιση του ρόλου του Κοινοβουλίου σε σχέση με την 

εκτελεστική εξουσία, και η προώθηση της πρόσβασης στη νομοθεσία, μέσω κυρίως 

της απλούστευσης και της κωδικοποίησης. 

Η Καλή Νομοθέτηση (Better Regulation) αποτελεί από το 1985 στόχο της ΕΕ. Στη 

Συνθήκη του Άμστερνταμ (1997) παρατίθεται ως παράρτημα η Δήλωση 39
4
 : Η 

Διάσκεψη σημειώνει ότι η ποιότητα της διατύπωσης της κοινοτικής νομοθεσίας 

αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την ορθή εφαρμογή της από τις αρμόδιες 

                                                           
4
 Δήλωση για την ποιότητα της διατύπωσης της κοινοτικής νομοθεσίας 
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εθνικές αρχές και για την καλύτερη κατανόησή της από το κοινό και τους 

επιχειρηματικούς κύκλους. Υπενθυμίζει τα σχετικά συμπεράσματα στα οποία 

κατέληξε η Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο Εδιμβούργο στις 11 και 12 

Δεκεμβρίου 1992, επί του θέματος, καθώς και το ψήφισμα του Συμβουλίου όσον 

αφορά την ποιότητα της διατύπωσης της κοινοτικής νομοθεσίας, το οποίο εκδόθηκε 

στις 8 Ιουνίου 1993 (Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων C 166 της 

17. 6. 1993, σ. 1). Έκτοτε, η ΕΕ έκανε σημαντικά βήματα για να επιτύχει τη 

θεσμοθέτηση της καλής νομοθέτησης όσον αφορά τις πράξεις που εκδίδει. 

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τη Λευκή Βίβλο για τη διακυβέρνηση το 2001  η 

Επιτροπή έχει αναγγείλει τις προθέσεις της σχετικά με τη βελτίωση των νομοθετικών 

ρυθμίσεων και τις οφέλη που δύνανται να επιφέρουν στον εκδημοκρατισμό του 

ενωσιακού οικοδομήματος
5
. Σκοπός της Λευκής Βίβλου το 2001 είναι να καταστήσει 

πιο αποτελεσματικές τις κοινοτικές αποφάσεις για να εξασφαλίσει την υποστήριξη 

και την εμπιστοσύνη των ευρωπαίων πολιτών. Διαπιστώνεται λοιπόν η ανάγκη για 

καλύτερες και ταχύτερες ρυθμίσεις ώστε να επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα. 

     Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντοπίζει επτά παράγοντες βελτίωσης των ρυθμίσεων 

• οι προτάσεις πρέπει να εκπονούνται με βάση ανάλυση που να επιτρέπει να 

εξακριβώνεται εάν μια δράση είναι αναγκαία σε κοινοτικό επίπεδο ή όχι· 

• είναι σκόπιμο να γίνεται σωστή επιλογή μεταξύ ενός νομοθετικού και 

λιγότερο δεσμευτικού μέσου· 

• είναι αναγκαίο να καθοριστεί το είδος του πλέον κατάλληλου νομοθετικού 

μέσου. Οι κανονισμοί πρέπει να χρησιμοποιούνται όταν είναι αναγκαία η 

ομοιόμορφη εφαρμογή στο σύνολο της επικράτειας της Ένωσης. Οι οδηγίες - πλαίσιο 

είναι κατάλληλες όταν επιδιώκεται μεγάλη ευελιξία ως προς την εφαρμογή. Οι 

οδηγίες - πλαίσιο έχουν το πλεονέκτημα ότι εγκρίνονται γρήγορα από το Συμβούλιο 

και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τέλος, η Επιτροπή προτείνει να γίνεται πιο συχνά 

χρήση «πρωτογενούς» νομοθεσίας η οποία περιορίζεται στα ουσιαστικά στοιχεία, 

αφήνοντας στην αρχή εφαρμογής της νομοθεσίας το μέλημα να καθορίζει τις τεχνικές 

λεπτομέρειες· 

                                                           
5
 Το πρώτο ολοκληρωμένο κείμενο που εισήγαγε τις αρχές της Καλής Νομοθέτησης σε ευρωπαϊκό 

και εθνικό επίπεδο είναι η  Έκθεση Mandelkern (2001) σε http://ec.europa.eu/ 
smart-regulation/better regulation/ documents/mandelkern_report.pdf 
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• η Επιτροπή επιθυμεί να προωθήσει την από κοινού ρύθμιση, στις περιπτώσεις 

που προσδίδει προστιθέμενη αξία και εξυπηρετεί το γενικό συμφέρον. Η από κοινού 

ρύθμιση επιτρέπει στους εμπλεκόμενους παράγοντες να καθορίζουν μέτρα 

εφαρμογής σύμφωνα με τους στόχους που ορίζει ο νομοθέτης· 

• είναι σκόπιμο η κοινοτική δράση να συμπληρώνεται και να ενισχύεται σε 

ορισμένους τομείς χάρη στη χρήση ανοιχτής μεθόδου συντονισμού. Η ανοιχτή 

μέθοδος συντονισμού επιτρέπει την ενθάρρυνση της συνεργασίας, την ανταλλαγή 

βέλτιστων πρακτικών και προσδίδει πρόσθετη αξία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στην 

περίπτωση που οι νομοθετικές λύσεις δεν έχουν προοπτικές επιτυχίας· 

• η Επιτροπή σκοπεύει να αξιολογεί πιο συστηματικά τις ενέργειες που 

υλοποιούνται και να εξάγει τα αναγκαία διδάγματα· 

• η Επιτροπή δεσμεύεται να αποσύρει τις προτάσεις της όταν αυτές κρίνονται 

εξαιρετικά επιβαρυμένες ή περίπλοκες, ύστερα από διοργανικές διαπραγματεύσεις. 

Προτείνει επίσης στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επιταχύνουν τη 

νομοθετική διαδικασία, όταν αυτό είναι δυνατό. Για το σκοπό αυτό είναι σκόπιμο το 

Συμβούλιο να ψηφίζει με ειδική πλειοψηφία όταν αυτό προβλέπεται, και όχι να 

επιδιώκει πάση θυσία την ομοφωνία. Τέλος, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο πρέπει να προσπαθούν να καταλήγουν σε συμφωνία από την πρώτη 

ανάγνωση. 

Παράλληλα η Επιτροπή προτείνει να δρομολογηθεί ένα φιλόδοξο πρόγραμμα για την 

απλούστευση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας η οποία απαιτεί τη συνδρομή των κρατών-

μελών τα οποία δεν πρέπει να προσθέτουν δυσανάλογες απαιτήσεις κατά τη 

μεταφορά των κοινοτικών οδηγιών στην εθνική νομοθεσία
6
 . 

Α.1  Η απλούστευση των κανονιστικών ρυθμίσεων 

Ως προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ανακοίνωση της το Μάρτιο του  

2005 με τον τίτλο «Βελτίωση της νομοθεσίας για την ανάπτυξη και την απασχόληση 

                                                           
6
  Βλ. σχετικά και παλαιότερη στοχοθεσία και προγραμματισμό σε COMMISSION STAFF WORKING 

DOCUMENT, Accompanying document to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE 
COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND 
THE COMMITTEE OF THE REGIONS, Action Programme for Reducing  Administrative Burdens in the 
European Union, Impact Assessment, {COM(2007) 23 final} {SEC(2007) 85}, SEC(2007) 84,24.1.2007. 
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στην Ευρωπαϊκή Ένωση»
7
 αναγνωρίστηκε η απλούστευση. Η παρούσα ενέργεια 

ανταποκρίνεται στα αιτήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

για απλούστευση της νομοθεσίας της ΕΕ και βελτίωση της ποιότητάς της. Είναι 

πλήρως ενσωματωμένη στην αναθεωρημένη στρατηγική της Λισσαβώνας για την 

επίτευξη της ανάπτυξης και της απασχόλησης στην Ευρώπη και κατά συνέπεια 

επικεντρώνεται σε εκείνα τα στοιχεία του κοινοτικού κεκτημένου που αφορούν την 

ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων στην ΕΕ. Ο γενικός της στόχος έγκειται στη 

συμβολή της για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού ρυθμιστικού πλαισίου το οποίο να 

πληροί τις υψηλότερες προδιαγραφές της νομοθετικής διαδικασίας σεβόμενο 

παράλληλα τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας
8
.  

Ακολουθώντας τις αρχές αυτές, η ΕΕ πρέπει να καταρτίζει κανονιστικές ρυθμίσεις 

μόνο εάν ο στόχος της προτεινόμενης ενέργειας μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα σε 

επίπεδο ΕΕ. Οποιαδήποτε τέτοιου είδους ενέργεια πρέπει να είναι αποτελεσματική 

από πλευράς κόστους και να έχει την απλούστερη μορφή κανονιστικής ρύθμισης που 

απαιτείται. Από την άποψη αυτή σκοπός της απλούστευσης είναι να μειώσει το 

νομοθετικό φόρτο διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό την εφαρμογή της νομοθεσίας 

και να την καταστήσει αποτελεσματικότερη όσον αφορά την επίτευξη των στόχων 

της
9
 . 

Η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνέβαλε στην παραγωγή μεγάλου όγκου 

ευρωπαϊκής νομοθεσίας (κοινοτικό κεκτημένο), η οποία σε αρκετές περιπτώσεις έχει 

αντικαταστήσει 28 ομάδες κανόνων με μία προσφέροντας με τον τρόπο αυτό στις 

επιχειρήσεις μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου και ένα ισότιμο πεδίο δράσης. Αυτό το 

απόθεμα νομοθεσίας ήταν καθοριστικό για τη δημιουργία της ενιαίας αγοράς, για την 

ανάπτυξη της περιβαλλοντικής πολιτικής της ΕΕ και για τον καθορισμό επιπέδων 

προστασίας από την ΕΕ για τους εργαζόμενους και τους καταναλωτές. Ταυτόχρονα, 

οποιαδήποτε νομοθετική ενέργεια μπορεί επίσης να συνεπάγεται έξοδα, παρεμπόδιση 

των επιχειρήσεων, απομάκρυνση πόρων από αποτελεσματικότερες χρήσεις και σε 

                                                           
7
  Communication from the Commission to the Council and the European Parliament of 16 March 

2005, entitled "Better Regulation for Growth and Jobs in the European Union" [COM(2005) 97 - Not 
published in the Official Journal]. 
8
  Βλ. σχετ., DOCUMENT DE TRAVAIL DE LA COMMISSION, Premier rapport sur la mise en œuvre de la  

stratégie de simplification de l’environnement réglementaire , {COM(2006) 689 final}, {COM(2006) 
691 final}, COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, COM(2006) 690 final, 14.11.2006. 
9
  Βλ. σχετικά, OCDE (2011), Pourquoi la simplification administrative est-elle si compliquée ? 

Perspectives au-delà de 2010, Éditions OCDE. 
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κάποιες περιπτώσεις να δρα περιοριστικά για την καινοτομία, την παραγωγικότητα 

και την ανάπτυξη. Η πρόκληση είναι να επιτευχθεί η σωστή ισορροπία ώστε να 

εξασφαλίζεται ότι το ρυθμιστικό περιβάλλον είναι αναγκαίο, απλό και 

αποτελεσματικό
10

  . 

Η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της, το Μάρτιο του 2005
11

, διατυπώνει μια 

αναθεωρημένη προσέγγιση για την περαιτέρω προώθηση της βελτίωσης της 

νομοθεσίας με σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Επίκεντρό της είναι
12

 : 

“(1) η βελτίωση και επέκταση της χρήσης της ανάλυσης επιπτώσεων για τις νέες 

προτάσεις – συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης μιας μεθοδολογίας για τη μέτρηση 

του διοικητικού κόστους. Η Επιτροπή ενέκρινε τον Ιούνιο του 2005 νέες 

λεπτομερέστερες κατευθυντήριες γραμμές για την ανάλυση επιπτώσεων. Η 

αξιολόγηση ανάλυσης επιπτώσεων βασίζεται στην αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης και 

σκοπός της είναι οι αρμόδιοι για τη χάραξη πολιτικής να μπορούν να αποφασίζουν 

κατόπιν προσεκτικής ανάλυσης του δυνητικού οικονομικού, κοινωνικού και 

περιβαλλοντικού κόστους των νέων νομοθετικών πράξεων. 

(2) Η αναλυτική εξέταση των εκκρεμουσών νομοθετικών προτάσεων. Το Σεπτέμβριο 

του 2005, η Επιτροπή ανακοίνωσε την πρόθεσή της να αποσύρει, ύστερα από 

αναλυτικότερη εξέταση, 68 προτάσεις που εκκρεμούσαν
13

.  

(3) Η εισαγωγή μιας νέας μεθόδου για την απλούστευση της ισχύουσας νομοθεσίας. 

Η παρούσα ανακοίνωση διατυπώνει την αναθεωρημένη προσέγγιση της Επιτροπής 

για το μελλοντικό έργο απλούστευσης. 

Η απλούστευση δεν είναι καινούριο θέμα
14

. Η προσέγγιση αυτή βασίζεται σε 

παλαιότερο έργο των θεσμικών οργάνων για την απλούστευση των κοινοτικών 

                                                           
10

 COMMUNICATION OF THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE 
EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS, 
Implementing the Community Lisbon programme: A strategy for the simplification of the regulatory 
environment,   COM(2005) 535 τελικό,  Introduction, p.2. 
11

    Όπ.π., COM(2005) 97. 
12

  Όπ.π.,COM(2005) 535 τελικό, Introduction, p.3. 
13

 Βλ.σχετ., COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN 
PARLIAMENT, Outcome of the screening of legislative proposals pending before the Legislator, 
COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, COM(2005) 462 final, 27.9.2005. 
14

  Το πρώτο ολοκληρωμένο πρόγραμμα απλούστευσης απαντάται το Φεβρουάριο του 2003– 
COM(2003) 71. Η Επιτροπή προσδιόρισε 200 νομοθετικές πράξεις με δυνατότητα απλούστευσης και 
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κανόνων και για τη διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Έμφαση δίδεται κυρίως 

στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού ρυθμιστικού συστήματος το οποίο θα συμβάλει 

στην επίτευξη των στόχων της ατζέντας της Λισσαβώνας”. 

Σύμφωνα  πάντοτε  με την ανακοίνωση της Επιτροπής η πρωτοβουλία που έχει 

αναληφθεί έχει ιδιαίτερη σημασία για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της 

Ευρώπης (ΜΜΕ) οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 99% του συνόλου των επιχειρήσεων 

και τα δύο τρίτα της απασχόλησης
15

 . Αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι λόγω του 

μικρού τους μεγέθους, οι ΜΜΕ υφίστανται δυσανάλογη νομοθετική και διοικητική 

επιβάρυνση, καθώς διαθέτουν πιο περιορισμένους πόρους και εμπειρογνωμοσύνη για 

την αντιμετώπιση των συχνά πολύπλοκων κανόνων και ρυθμίσεων. Συνεπώς, είναι 

αναγκαίο να αξιολογηθεί ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να ληφθούν υπόψη οι 

ιδιαίτερες ανάγκες τους στο πλαίσιο της απλούστευσης
16

 .  

Υπογραμμίζεται ότι η καλύτερη ρύθμιση δεν συνεπάγεται κατάργηση των 

νομοθετικών ρυθμίσεων. Η απλούστευση σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο έχει ως 

στόχο να καταστήσει το διοικητικό και επιχειρηματικό περιβάλλον πιο προσιτό για 

τους πολίτες και για τους φορείς.  

Α.2 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί  και πρακτικές 

Η Επιτροπή σύμφωνα με την ανακοίνωσή της  για την απλούστευση του κοινοτικού 

κεκτημένου χρησιμοποιεί τις ακόλουθες μεθόδους
17

  : 

α. Κατάργηση 

Αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι πολλές από τις νομοθετικές πράξεις που έχουν 

εκδοθεί από το 1957 κι έπειτα είναι πλέον ακατάλληλες ή παρωχημένες λόγω των 

εξελίξεων στις πολιτικές που ακολουθεί η Ένωση, των αλλαγών σε διεθνές επίπεδο 

και της αλματώδους τεχνολογικής εξέλιξης. Πολλές πράξεις έχουν ήδη επίσημα 

καταργηθεί. Ωστόσο, υπάρχουν πράξεις εν ισχύ οι οποίες δεν έχουν κανένα αντίκτυπο 

                                                                                                                                                                      
ενέκρινε περισσότερες από 35 πρωτοβουλίες για την προώθηση της απλούστευσης σε 42 τομείς 
πολιτικής. 
15

  Βλ. σχετ., ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, 
Ελαχιστοποίηση του κανονιστικού φόρτου για τις ΜΜΕ-Προσαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ στις 
ανάγκες των πολύ μικρών επιχειρήσεων, Ευρωπαϊκή Επιτροπή,  COM (2011) 803 τελικό, 23.11.11. 
16

 Βλ.σχετ., COMMISSION WORKING DOCUMENT, Second progress report on the strategy for 
simplifying the regulatory environment, {COM(2008) 32 final}, {COM(2008) 35 final} COMMISSION OF 
THE EUROPEAN COMMUNITIES, COM(2008) 33 final, 30.1.2008. 
17

    Όπ.π., COM(2005) 535 τελικό, pp.6-7. 
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στην πράξη δημιουργούν όμως υποχρεώσεις, ιδίως διοικητικής φύσης, τόσο για τις 

διοικητικές αρχές όσο και για τις επιχειρήσεις. Η Επιτροπή στην προσπάθειά της να 

εξασφαλίσει την κατάργηση των νομοθετικών εκείνων πράξεων που είναι 

ακατάλληλες ή παρωχημένες έχει εξετάσει την πιθανότητα εισαγωγής «ρητρών λήξης 

ισχύος» στις νομοθετικές προτάσεις της Επιτροπής ώστε να μην καθίστανται 

παρωχημένες και να υποχρεώνεται παράλληλα  ο νομοθέτης να ελέγχει τακτικά την 

καταλληλότητα, την αποτελεσματικότητα και την αναλογικότητα των ρυθμίσεων που 

βρίσκονται σε ισχύ. Επισημαίνεται επίσης ότι αν και δεν αποκλείεται η επιλογή αυτή, 

η Επιτροπή θεωρεί ότι οι ρήτρες επανεξέτασης εξυπηρετούν παρόμοιο σκοπό ενώ 

παράλληλα παρουσιάζουν χαμηλότερο κίνδυνο δημιουργίας νομικών κενών.  

β. Κωδικοποίηση
18

    

Κωδικοποίηση είναι, σύµφωνα µε το σηµείο 1 της ∆ιοργανικής Συµφωνίας της 20ής 

∆εκεµβρίου 1994, η διαδικασία κατά την οποία οι προς κωδικοποίηση πράξεις 

ανακαλούνται. και αντικαθίστανται από µία ενιαία πράξη που περιλαµβάνει µη 

ουσιαστικές αλλαγές αυτών των πράξεων. Συνεπάγεται ως εκ τούτου την εκ νέου 

λειτουργία του ενοποιηµένου κειµένου σε µία συνεκτική και κατανοητή νέα ενιαία 

νοµική πράξη η οποία τυπικά αντικαθιστά τη βασική πράξη και όλες τις 

τροποποιήσεις της. Αυτή η διαδικασία περιλαµβάνει τη διαγραφή όλων των 

διατάξεων που έχουν περιπέσει σε αχρηστία, την εναρµόνιση της χρησιµοποιούµενης 

στη νέα πράξη ορολογίας και τον προσδιορισµό της αιτιολογικής σκέψης. Αυτή είναι 

η διαδικασία που επιτρέπει τη µείωση του όγκου της νοµοθεσίας ενώ διατηρεί την 

ουσία της. Η κωδικοποίηση σύμφωνα με την συμβάλλει στον περιορισμό του όγκου 

της κοινοτικής νομοθεσίας και, ταυτόχρονα, παράγει κείμενα με μεγαλύτερη 

αναγνωσιμότητα και ασφάλεια δικαίου, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στη 

διαφάνεια και στην εφαρμογή.  

γ. Αναδιατύπωση 

Η αναδιατύπωση χαρακτηρίζεται ως μια δυναμική μέθοδος απλούστευσης, διότι 

τροποποιεί και κωδικοποιεί ταυτόχρονα τις εν λόγω νομοθετικές πράξεις. 

                                                           
18

 COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL,  
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Ύστερα από τη διοργανική συμφωνία της 28ης Νοεμβρίου 2001
19

, η Επιτροπή 

χρησιμοποίησε την τεχνική αυτή για υποβολή προτάσεων τροποποίησης πράξεων που 

ήδη υπάρχουν. Προτεραιότητα δόθηκε στη συγχώνευση των νομικών πράξεων για τη 

μεγιστοποίηση των συνεργιών, την ελαχιστοποίηση των επικαλύψεων και 

πλεονασμών και για την αύξηση της διαφάνειας και της συνέπειας των κοινοτικών 

κανόνων. Η μέθοδος της αναδιατύπωσης χρησιμοποιήθηκε ευρέως σε περιπτώσεις 

ουσιαστικών τροποποιήσεων συμβάλλοντας  στη σαφήνεια, στην αποδοτικότητα και 

στην απλούστευση του ευρωπαϊκού δικαίου. 

δ. Τροποποίηση του ρυθμιστικού περιβάλλοντος 

Στην ανακοίνωση της Επιτροπής
20

  τονίζεται ότι η εξέταση της προσέγγισης των 

διατάξεων που υπάρχουν εδώ και δεκαετίες απαιτείται και για τη βελτίωση του 

ρυθμιστικού περιβάλλοντος με την απαραίτητη πολιτική συναίνεση η οποία οφείλει 

να συνοδεύει και να υποστηρίζει την αλλαγή σε οποιοδήποτε τομέα πολιτικής. 

Από κοινού ρύθμιση (co-regulation) και βασικές προϋποθέσεις
21

  

Ως από κοινού ρύθμιση νοείται ο μηχανισμός με τον οποίο μια κοινοτική νομοθετική 

πράξη αναθέτει την υλοποίηση των στόχων που ορίζει η νομοθετική αρχή στα 

αναγνωρισμένα στον τομέα αυτό ενδιαφερόμενα μέρη (ιδίως τους οικονομικούς 

φορείς, τους κοινωνικούς εταίρους, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις ή τις ενώσεις). 

Ένας τέτοιος μηχανισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί βάσει κριτηρίων που ορίζονται 

στη νομοθετική πράξη, προκειμένου να διασφαλιστεί η προσαρμογή της νομοθεσίας 

στα προβλήματα και τους οικείους τομείς, να ελαφρυνθεί το νομοθετικό έργο με 

επικέντρωση στις ουσιώδεις πτυχές και να αξιοποιηθεί η εμπειρία των 

ενδιαφερομένων μερών. 

Η από κοινού ρύθμιση μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, να καταστεί αποδοτικότερη 

από άποψη κόστους για την επίτευξη ορισμένων στόχων πολιτικής σε σύγκριση με τα 

κλασικά νομοθετικά εργαλεία. Η τυποποίηση από ανεξάρτητους οργανισμούς και 

αρχές αποτελεί σύνηθες παράδειγμα «από κοινού ρύθμισης».  
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  Inter-institutional Agreement of 28 November 2001 on a more structured use of the recasting 
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Οι ανάγκες απλούστευσης που προκύπτουν από τη διαβούλευση με τα κράτη μέλη 

και τα ενδιαφερόμενα μέρη σύμφωνα με την ανακοίνωση της επιτροπής
22

    

εμπίπτουν σε πέντε μεγάλες κατηγορίες: 

- αποσαφήνιση και βελτίωση της αναγνωσιμότητας της νομοθεσίας: πολλοί 

προβληματισμοί συνδέονται με ασαφείς ή ατελείς έννοιες, ορισμούς ή διατάξεις. Οι 

ασάφειες δημιουργούν ανασφάλεια δικαίου και ανακολουθίες όταν οι οδηγίες της ΕΕ 

μεταφέρονται στην εθνική νομοθεσία, οι οποίες με τη σειρά τους οδηγούν σε 

στρέβλωση του ανταγωνισμού και κερματισμό της εσωτερικής αγοράς. Από την 

πλευρά αυτή, σε ορισμένες περιπτώσεις τονίστηκε ότι η μεγαλύτερη χρήση 

κανονισμών, αντί των οδηγιών, θα περιόριζε την εσφαλμένη ή αποκλίνουσα 

μεταφορά σε εθνικό επίπεδο. Σε πολλές επίσης περιπτώσεις τονίστηκε ότι είναι πολύ 

σημαντικό να συνεχιστεί η ενοποίηση και η κωδικοποίηση της κοινοτικής νομοθεσίας 

ώστε να βελτιωθεί η προσβασιμότητα και η αναγνωσιμότητά της· 

- επικαιροποίηση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου: τα ενδιαφερόμενα 

μέρη επεσήμαναν έναν αριθμό νομικών κειμένων τα οποία περιέχουν ορισμούς ή 

διαδικασίες που δεν συμβαδίζουν πλέον με την τεχνική, οικονομική ή τομεακή 

πραγματικότητα, καθώς και διαδικασίες οι οποίες είναι αδικαιολόγητα επαχθείς ή 

αργές. Τα ενδιαφερόμενα μέρη υπέβαλαν επίσης παραδείγματα νομικών πράξεων οι 

οποίες σε μεγάλο βαθμό έχουν αποστερηθεί της ουσίας τους λόγω της εξέλιξης 

άλλων τμημάτων του κεκτημένου, αλλαγών στη Συνθήκη ή ανάπτυξης των διεθνών 

των κανόνων. Τέλος, ένα μέρος της νομοθεσίας πιστεύεται ότι δεν έχει κατορθώσει 

να επιτύχει τους στόχους του και, συνεπώς, έγιναν προτάσεις για να αλλάξει η 

προσέγγιση· 

- μείωση διοικητικών δαπανών: σε πολλές περιπτώσεις τα ενδιαφερόμενα μέρη 

έθεσαν το θέμα των αυστηρών, αδικαιολόγητα περίπλοκων και υπερβολικών 

γραφειοκρατικών διαδικασιών, οι οποίες δημιουργούν κωλύματα ιδιαίτερα στις ΜΜΕ 

λόγω του ότι δεν διαθέτουν ανθρώπινους πόρους. Έχουν καταγραφεί πολλά σχόλια 

τόσο από επιχειρήσεις όσο και από δημόσιες διοικήσεις σχετικά με τη συχνότητα και 

τον επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων και 

στατιστικών στοιχείων, καθώς και με το βαθμό λεπτομέρειας που απαιτείται για να 

ανταποκριθούν σε αυτές· 
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- ενίσχυση της συνέπειας του κεκτημένου: επισημάνσεις και παρατηρήσεις 

αφορούσαν τις αλληλεπικαλύψεις, τον ανεπαρκή συντονισμό.  

- βελτίωση της αναλογικότητας του κεκτημένου: η πλειοψηφία των συμμετεχόντων 

στη διαβούλευση θεωρούν ότι ορισμένες διατάξεις είναι υπερβολικά ρυθμιστικές, 

δυσανάλογες και πολύ δαπανηρές σε σχέση με τους στόχους οι οποίοι επιδιώκονται. 

Αυτή είναι πιθανότατα η σημαντικότερη ανησυχία και ταυτόχρονα η δυσκολότερη 

στην αντιμετώπισή της διότι αφορά την ουσία των νομικών πράξεων, οι οποίες με τη 

σειρά τους είναι το αποτέλεσμα μιας νομοθετικής διαδικασίας κατά την οποία οι 

διάφορες πτυχές έχουν εξεταστεί από το νομοθέτη. Το συγκεκριμένο είδος της 

αξιολόγησης μπορεί να γίνει μόνο κατά περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη τα έννομα 

συμφέροντα του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. 

Οι συνεχείς προσπάθειες βελτίωσης της νομοθεσίας απέφεραν σημαντικά 

αποτελέσματα και πολλαπλά οφέλη. Από την Τρίτη στρατηγική επισκόπηση για τη 

βελτίωση της νοµοθεσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
23

  προκύπτει ότι οι πολίτες και οι 

επιχειρήσεις, ιδίως οι μικρομεσαίες (ΜΜΕ), επωφελούνται ήδη από μέτρα 

απλούστευσης και μείωσης των διοικητικών εξόδων. Χάρη στα μέτρα ριζικής 

απλούστευσης περίπου 1.300 πράξεις, που αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 10% του 

κεκτημένου ή 7.800 σελίδες της Επίσημης Εφημερίδας, έχει έως τώρα προταθεί να 

καταργηθούν. Τα μέτρα μείωσης του διοικητικού φόρτου που έχουν ήδη 

παρουσιαστεί ή προβλέπονται θα αποδώσουν οικονομίες άνω των 30 

δισεκατομμυρίων ευρώ. Μόνο η σημερινή πρόταση σχετικά με τον ΦΠΑ θα αποφέρει 

οικονομίες 18 δισεκατομμυρίων ευρώ. Οι πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η 

Επιτροπή για τη μείωση του διοικητικού φόρτου ενέπνευσαν πολλά κράτη μέλη, 21 

από τα οποία έχουν ήδη εκπονήσει φιλόδοξα εθνικά προγράμματα μείωσης του 

διοικητικού φόρτου. Η ίδια μέσα από το πρόγραμμα REFIT προχωρά σε μία σειρά 

από βελτιώσεις κανονιστικών ρυθμίσεων με στόχο τη δημιουργία ενός 

απλουστευμένου νομικού περιβάλλοντος που θα συμβάλλει στη μείωση των 

διοικητικών βαρών και πάντοτε σε συνεργασία με το Συμβούλιο και το ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο. 
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Β. Η Ατζέντα για την Καλή Νομοθέτηση και το πρόγραμμα REFIT 

Η ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό την προεδρία του Γιούνγκερ θεωρεί το πρόγραμμα 

REFIT μέρος της πρόκλησης που ανέλαβε με την εκλογή της, να κάνει τη διαφορά  

στις οικονομικές και κοινωνικές συγκυρίες, χαρακτηριστικό των οποίων αποτελεί η 

υψηλή ανεργία, η ανεπαρκής ανάπτυξη, το ιδιαίτερα μεγάλο επίπεδο δημοσίου 

χρέους,  και η έλλειψη επενδυτικότητας και ανταγωνιστικότητας στην παγκόσμια 

αγορά. Στόχο της Επιτροπής αποτελεί η ανταπόκρισή της στις προσδοκίες των 

ευρωπαίων πολιτών και ειδικότερα η προσφυγή στη ρύθμιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

μόνο όταν δεν υπάρχει ικανή και επαρκής ρυθμιστική ικανότητα σε εθνικό ή τοπικό 

επίπεδο. Η ευρωπαϊκή Ένωση  οφείλει  και επιδιώκει να είναι περισσότερο ανοιχτή 

και ευέλικτη ως προς τις δράσεις της.
24

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εμφανίζεται αποφασισμένη να αλλάξει αυτό που κάνει η ΕΕ 

και τον τρόπο με τον οποίο το κάνει. Η ΕΕ, οι θεσμοί της και η νομοθεσία 

αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων διευκολύνοντας 

την καθημερινότητα τους και τις δράσεις τους. Η Επιτροπή επιχειρεί μία νέα αρχή 

επιδιώκοντας την επανάκτηση της εμπιστοσύνης των πολιτών στην ικανότητα 

διαχείρισης της ΕΕ
25

.  Ως προτεραιότητά της θέτει τη συνδρομή σε δράσεις που τα 

Κράτη-Μέλη δεν μπορούν να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν μόνα τους όπως η 

ατζέντα για την Εσωτερική Ασφάλεια και την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και το 

οργανωμένο έγκλημα καθώς και η ατζέντα για τις προσφυγικές ροές. 

Αδιαμφισβήτητα η βελτίωση και απλούστευση του κανονιστικού περιβάλλοντος της 

ΕΕ αποτελούσε πάντοτε πρωταρχική προτεραιότητα της Επιτροπής ως μέρος ενός 

ευρύτερου σκοπού  να αποφέρει αποτελέσματα στους πολίτες και στις επιχειρήσεις. 

Η Ατζέντα για την Καλή Νομοθέτηση που υιοθετήθηκε το 2015 αποσκοπούσε στο να 

εξασφαλίσει  ότι όλες οι πρωτοβουλίες θα ήταν υψηλής ποιότητας εκσυγχρονίζοντας 

και απλουστεύοντας την υπάρχουσα νομοθεσία. Η Καλή Νομοθέτηση διαδραματίζει 

κομβικό ρόλο στην αναπτυξιακή στρατηγική της Λισαβόνας όπως και στη 

στρατηγική Απασχόλησης. Η ατζέντα για την Καλή Νομοθέτηση στηρίζει την ΕΕ να 

                                                           
24

Οπ.π.,  COM(2014) 910 final, Strasbourg, 16.12.2014,p.2. 
25
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ανταποκριθεί στις συνεχείς προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης θέτοντας αρχές και 

υιοθετώντας ρυθμίσεις για την αποκατάσταση και διατήρηση της διεθνούς τάξης
26

.  

Η διαδικασία ακολουθεί την εξής λογική: Η ευρωπαϊκή νομοθεσία απλουστεύει 

θεματικές που αφορούν επιχειρήσεις, πολίτες και τη δημόσια διοίκηση 

αντικαθιστώντας 28 νομοθετικές προσεγγίσεις με μία. Ωστόσο σε ένα συνεχώς 

μεταβαλλόμενο κόσμο η νομοθεσία που υιοθετήθηκε τα τελευταία 50 χρόνια, από την 

ίδρυση της ΕΕ, είναι επιτακτική ανάγκη να αναθεωρηθεί και να εκσυγχρονιστεί ώστε 

να προσαρμοστεί στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες. 

Η Καλή Νομοθέτηση είναι αδιαμφισβήτητα απαραίτητο εργαλείο για τη λήψη ορθών 

πολιτικών αποφάσεων, χωρίς ωστόσο να μπορεί να τις αντικαταστήσει..
27

 Η 

Επιτροπή υπό την προεδρία Γιούνγκερ παρουσίασε και ανέλυσε τα περαιτέρω μέτρα  

τα οποία θα πρέπει να ληφθούν για καλύτερα αποτελέσματα και ιδιαίτερα την 

αξιοποίηση της διάδρασης μεταξύ αυτών που παράγουν και υλοποιούν την 

ευρωπαϊκή πολιτική. Πρωταρχικός σκοπός είναι η ανεύρεση και ανάδειξη περιοχών 

πολιτικής και ο εντοπισμός θεματικών όπου απαιτούνται να γίνουν  βελτιώσεις από 

την ΕΕ και παράλληλα να επιβεβαιωθεί ότι έχουν γίνει με το σωστό τρόπο. 

Εφαρμόζοντας τις αρχές της Καλύτερης Νομοθέτησης εξασφαλίζεται  ότι τα μέτρα 

έχουν ληφθεί σε ορθή βάση, έχουν σχεδιαστεί και εφαρμοστεί με τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο ώστε να παράγουν τα βέλτιστα αποτελέσματα για τους πολίτες, τις 

επιχειρήσεις και την κοινωνία στο σύνολό της
28

. 

Το σύνολο των αλλαγών προϋποθέτει απαραίτητα τα σεβασμό του ευρωπαϊκού 

κεκτημένου. Η βελτίωση της νομοθετικής παραγωγής και γενικότερα της ρυθμιστικής 

ικανότητας της ΕΕ είναι σημαντική για τις πολιτικές της αειφόρου ανάπτυξης και της 

Ενιαίας Αγοράς η οποία καθοδηγεί την ευρωπαϊκή οικονομία για την επανεκκίνηση 

των επενδύσεων, των θέσεων εργασίας και της ανάπτυξης γενικότερα. Η βελτίωση 

της νομοθεσίας στην ΕΕ συμβάλλει επίσης στην καθιέρωση ενός Ευρωπαϊκού 

                                                           
26

 Commission of the European Communities, Communication “Second Strategic review of Better 
Regulation in the European Union”, COM (2008) 32 final, Brussels, 30.01.2008, p.2. Βλ. επίσης σχετικά 
για την επίδραση της Καλής Νομοθέτησης στα Κοινοβούλια και στις κυβερνήσεις, Alexandre 
Flitckiger «CONCLUDING REMARKS» Can Better Regulation Be Achieved By Guiding Parliaments and 
Governments? How the Definition of the Quality of Legislation Affects Law Improvement Methods, 
Legisprudence, Vol IV, No 2, 213/2010. 
27

 Όπ.π., COM (2015) 215 final, Strasbourg, 19.05.2015, p.3. 
28

 Βλ. σχετικά, Eric Van den Abeele, « L'agenda Mieux  légiférer de l'Union européenne », Courrier 
hebdomadaire du CRISP 2009/23 (n° 2028-2029), p. 5-79 disponible sur http://www.cairn.info/revue-
courrier-hebdomadaire-du-crisp-2009-23-page-5.htm  



22 
 

Κοινωνικού Μοντέλου και ενδυναμώνει  τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των 

πολιτών με έμφαση σε αυτά της ασφάλειας και της δικαιοσύνης. Επικουρεί επίσης 

την ΕΕ να ανταποκριθεί  σε προκλήσεις όπως αυτές στον τομέα της ενεργειακής 

ασφάλειας, της προστασίας του περιβάλλοντος και της μάχης ενάντια στην αλλαγή 

του κλίματος. Σε πολλές περιπτώσεις μία σειρά νομοθετικών ρυθμίσεων της ΕΕ 

αντικαθιστά πλήθος αντιθετικών συχνά ρυθμίσεων των 28 Κρατών-Μελών της ΕΕ με 

στόνο να καταστήσει ευκολότερη τη ζωή των πολιτών και τη λειτουργία των 

επιχειρήσεων απλουστεύοντας το νομικό πλαίσιο, μειώνοντας τα γραφειοκρατικά 

εμπόδια για την Ενιαία Αγορά και αυξάνοντας παράλληλα την κανονιστική 

προβλεψιμότητα. Ο νομικός κορμός της ΕΕ είναι όχι μόνο απαραίτητος αλλά 

αποτελεί το μεγάλο πλεονέκτημα της ΕΕ  καθώς καθιστά την ΕΕ ποιοτικά 

διαφορετική από κάθε άλλο μοντέλο διακυβέρνησης στον κόσμο. Για το λόγο αυτό 

είναι τόσο σημαντικό κάθε κανονιστική ρύθμιση στο νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ να 

είναι ανάλογη με το σκοπό για τον οποίο τίθεται, να είναι αποτελεσματική, 

λειτουργική και όσο πιο απλή γίνεται. Η νομοθεσία πρέπει να κάνει αυτό το οποίο 

οφείλει να κάνει δηλαδή να είναι εύκολη στην ενσωμάτωσή της, να εξασφαλίζει 

βεβαιότητα και προβλεψιμότητα και να αποφεύγει κάθε περιττό εμπόδιο. Οι κανόνες 

πρέπει να είναι απλοί, ρεαλιστικοί, ορθά ενσωματωμένοι.
29

 

Την τελευταία δεκαετία, η ΕΕ εισήγαγε ένα κατανοητό πλαίσιο Καλής Νομοθέτησης 

αποτελούμενο από εργαλεία και διαδικασίες που το εξασφαλίζουν
30

. Οι σημαντικές 

αυτές αλλαγές απέφεραν ήδη αποτελέσματα αλλά η Επιτροπή αποφάσισε να 

προχωρήσει ακόμη περισσότερο: είναι αποφασισμένη να εφαρμόσει την Καλύτερη 

Νομοθέτηση στο σύνολο των κανονιστικών ρυθμίσεων εφαρμόζοντας την 

αξιολόγηση επιπτώσεων
31

 και το  Πρόγραμμα της Ρυθμιστικής Ικανότητας και 

Απόδοσης (Regulatory Fitness and Performance, REFIT). 

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει σθεναρά ότι η ΕΕ δεν πρέπει να επιβάλλει 

πολιτικές αλλά κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας τους  να υπάρχει διαφάνεια και 

δέσμευση ότι θα συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς ώστε η ενσωμάτωση και 
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υλοποίηση της νομοθεσίας να αποτελεί λογικό επακόλουθο
32

. Η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή είναι ανοικτή σε εξωτερικές αλληλεπιδράσεις και διαβούλευση με τους 

διακυβευματούχους. Οι πολιτικές της ΕΕ θα πρέπει επίσης να αναθεωρούνται σε 

τακτά χρονικά διαστήματα., πρέπει να υπάρχει διαφάνεια και λογοδοσία  για το εάν η 

ΕΕ ανταποκρίνεται στους πολιτικούς της στόχους, εάν λειτουργεί ορθά, εάν 

χρειάζεται να αλλάξει. Η Καλή Νομοθέτηση δεν είναι μία γραφειοκρατική 

διαδικασία. Πολίτες, επιχειρήσεις και διακυβευματούχοι κρίνουν την ΕΕ από τις 

επιπτώσεις των ενεργειών της είτε πρόκειται για νέες πρωτοβουλίες είτε για κανόνες 

που έχουν τεθεί ήδη σε εφαρμογή. Η Επιτροπή δεσμεύτηκε να αναλάβει την πολιτική 

ευθύνη για την εφαρμογή των αρχών και των διαδικασιών της Καλής Νομοθέτησης  

στις εργασίες της και τις σχέσεις της με τους άλλους θεσμούς και τα Κράτη-Μέλη. 

Β.1  Οι δράσεις REFIT από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα Κράτη-Μέλη. 

Β.1.1  Οι δράσεις REFIT που αναλήφθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή  

Τον Οκτώβριο του 2013, η Επιτροπή Μπαρόζο δημοσιοποίησε την Ατζέντα της 

δημοσιεύοντας την Ανακοίνωσή της σχετικά με το πρόγραμμα REFIT.
33

 Σε ένα 

αρχικό στάδιο, η Επιτροπή εντόπισε τομείς πολιτικής όπου οι προβλεπόμενες 

νομοθετικές πρωτοβουλίες δεν θα προωθούνταν, θα σταματούσαν στο προνομοθετικό 

στάδιο. Απέσυρε μία σειρά νομοθετικών προτάσεων  που ήδη είχαν υποβληθεί στα 

νομοθετικά όργανα αλλά είχαν παραμείνει εκκρεμείς επί μακρό χρονικό διάστημα 

κατά τη νομοθετική διαδικασία και ανακάλεσε μερικά ήδη ψηφισθέντα 

νομοθετήματα. Συνολικά, πάνω από 100 δράσεις αναλήφθηκαν, οι μισές από τις 

οποίες αφορούσαν τα προνομοθετικό στάδιο και οι υπόλοιπες αφορούσαν στον 

έλεγχο καταλληλότητας και αξιολόγησης της ήδη υπάρχουσας νομοθεσίας. Η 

Επιτροπή Μπαρόζο παρέδωσε τα πορίσματά της πριν την εκπνοή της θητείας της το 

Νοέμβριο του 2014
34

. 

Από τις 23 νομοθετικές προτάσεις τις οποίες η Επιτροπή δεσμεύθηκε να μελετήσει 

προκειμένου να απλουστεύσει και να μειώσει τα διοικητικά βάρη, 2 υιοθετήθηκαν το 
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2013, 15 το 2014, και οι υπόλοιπες προγραμματίστηκαν για τα επόμενα έτη. 

Σημαντικές προτάσεις απλούστευσης για τις επιχειρήσεις όπως η εισαγωγή ενός 

σταθερού ευρωπαϊκού ΦΠΑ ήδη κατατέθηκαν από την Επιτροπή  και αναμένεται η 

απόφαση των νομοθετικών σωμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου. Η Επιτροπή επιβεβαίωσε επίσης την απόσυρση 53 εκκρεμών 

νομοθετικών προτάσεων έπειτα από διαβούλευση  με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  

και το Συμβούλιο, περιλαμβάνοντας και τις εννέα πρωτοβουλίες του REFIT,  μεταξύ 

άλλων τις απλουστεύσεις στην επιβολή ΦΠΑ, το νομικό καθεστώς των ιδιωτικών 

επιχειρήσεων και της προστασίας του υπεδάφους. Παράλληλα η Επιτροπή αποφάσισε 

να παρουσιάσει αποσύρσεις νομοθετημάτων στο άμεσο μέλλον
35

. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε όλες τις σχετικές ενέργειες εφαρμόζει την αρχή της 

προτεραιότητας στις μικρές επιχειρήσεις (Think Small First principle) η οποία 

προτάσσει τα ειδικότερα μέτρα που θα πρέπει να λαμβάνονται σύμφωνα με τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά  τω μικρομεσαίων επιχειρήσεων κατά το σχεδιασμό νέων 

πολιτικών παράλληλα με την απλούστευση του ήδη ισχύοντος ρυθμιστικού 

περιβάλλοντος
36

. 

Δεκαεπτά δράσεις REFIT που περιλαμβάνονται στους πίνακες σχεδιασμού 

επανεξέτασης της Επιτροπής
37

 περιλαμβάνουν εξαιρέσεις και ελαφρότερα 

προγράμματα για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Επιπλέον, τα διοικητικά 

έξοδα για την καταχώριση και αδειοδότηση   των ΜΜΕ έχουν μειωθεί στους τομείς 

της υγείας, των χημικών και της προστασίας του καταναλωτή. Η ανακοίνωση REFIT 

τον Οκτώβριο του 2013
38

 επεσήμανε ότι δεδομένου του όγκου της νομοθεσίας όλες οι 

προσπάθειες μείωσης των διοικητικών βαρών θα έπρεπε να γίνουν με επίκεντρο τις 

ΜΜΕ. Για το λόγο αυτό υπήρξε προσανατολισμός στις δράσεις που αφορούσαν τους 

τομείς της εστίασης σχετικά με την πληροφόρηση του καταναλωτή καθώς οι 

επιχειρηματίες και ειδικότερα οι ΜΜΕ αντιμετώπιζαν δυσκολίες εφαρμογής του 

κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου, αντιφάσεις και αμφισβητήσεις για το εάν 

εφαρμόζεται η ευρωπαϊκή ή εθνική νομοθεσία, η γενική για τα τρόφιμα ή η ειδική 
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κατά κατηγορία τροφίμων που ισχύει σε κάθε περίπτωση. Η Επιτροπή δημοσίευσε 

οδηγούς και δημιούργησε μία βάση δεδομένων για τα ευρωπαϊκό και εθνικό ισχύον 

νομοθετικό καθεστώς  της ετικέτας πληροφόρησης στα τρόφιμα ώστε να αποτελέσει 

οδηγό για τους επαγγελματίες του είδους σχετικά με τη χρήση των κατάλληλων  

απαιτήσεων που εφαρμόζονται
39

. 

 

 

Πηγή: http://ec.europa.eu/smart-regulation/refit/index_en.htm 
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Β.1.2  Οι δράσεις REFIT που αναλήφθηκαν από τα Κράτη-Μέλη
40

 

Τα Κράτη-Μέλη φέρουν ευθύνη για την έγκαιρη και ολοκληρωτική ενσωμάτωση και 

εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Υπό αυτό το πρίσμα εξαρτάται από τα Κράτη 

– Μέλη και ειδικότερα από τις αρμόδιες αρχές τους να αξιοποιήσουν τις επιλογές 

απλούστευσης που τους προσφέρει η ευρωπαϊκή νομοθεσία και να εξασφαλίσουν ότι 

η ευρωπαϊκή νομοθεσία εφαρμόζεται σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο όσο 

το δυνατό περισσότερο αποτελεσματικά και αποδοτικά. Εκτιμάται ότι πάνω από το 

ένα τρίτο των διοικητικών βαρών συνδέεται με την ενσωμάτωση του ευρωπαϊκού 

δικαίου στην εθνική έννομη τάξη και τη λήψη διοικητικών μέτρων. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι πρακτικές που ακολουθούν τα Κράτη-

Μέλη  στον τομέα των δημοσίων προμηθειών. Μία πρόσφατη αξιολόγηση της 

σχετικής διαδικασίας έδειξε ότι η συνήθης διάρκεια κυμαίνεται μεταξύ 11 και 34 

εβδομάδων ενώ το μέσο ημερήσιο κόστος εργασίας ανά άτομο (κόστος ευκαιρίας) 

ποικίλει επίσης μεταξύ των Κρατών-Μελών. Ένα άλλο παράδειγμα αφορά την 

εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων όταν ο μέσος όρος διάρκειας της διαδικασίας  

στα Κράτη-Μέλη κυμαίνεται από πέντε έως είκοσι επτά μήνες και το άμεσο κόστος 

κατά μέσο όρο κοστίζει από 4.000,00 έως 200.000,00 ευρώ. 

Πολλές προτάσεις απλοποίησης έγιναν στον τομέα της ενίσχυσης  των δικαιωμάτων 

πνευματικής ιδιοκτησίας . Ο Κανονισμός για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 

πρόκειται να μειώσει τα διοικητικά βάρη και κόστη, θα επιφέρει καλύτερη 

αξιοποίηση της διαχείρισής τους και θα βελτιώσει τη θέση των δικαιωμάτων 

πνευματικής ιδιοκτησίας. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό όλα  τα Κράτη-Μέλη να 

ενσωματώνουν και να αξιοποιούν τα πλεονεκτήματα της απλούστευσης και της 

μείωσης των διοικητικών βαρών. 

Ωστόσο υπάρχουν σημαντικά παραδείγματα όπου τα Κράτη-Μέλη  δεν 

χρησιμοποιούν τις επιλογές απλούστευσης που έχουν και προσφέρονται από την 

Ευρωπαϊκή νομοθεσία αλλά αντίθετα πρόσθετα βάρη  προστίθενται από τις εθνικές 

ρυθμίσεις σε τομείς που δεν καλύπτονται άμεσα από τους ευρωπαϊκούς κανόνες. 

Αυτή είναι η περίπτωση που ισχύει στον τομέα της ασφάλειας τροφίμων όπου 

δυνητικά ελαφρότερες κανονιστικές ρυθμίσεις για τις μικρές επιχειρήσεις δεν 
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χρησιμοποιούνται πάντοτε. Σημαντικά οφέλη  μπορεί άλλωστε να προκύψουν  στον 

τομέα των ΜΜΕ όταν ενσωματωθεί η ευρωπαϊκή νομοθεσία κυρίως σε ότι αφορά τον 

τρόπο με τον οποίο η πληροφόρηση για τα τρόφιμα παρέχεται στον καταναλωτή. Η 

Επιτροπή θα συντονίσει τους τρόπους  ενσωμάτωσης από τα Κράτη-Μέλη καθώς και 

όλων των δράσεων REFIT . 

Η Επιτροπή συνεργάζεται στενά με τα Κράτη-Μέλη για την ενσωμάτωση του 

ευρωπαϊκού κεκτημένου, συντονίζοντας παράλληλα οριζόντια ρυθμιστικές 

διαδικασίες οι οποίες επικεντρώνονται στην κανονιστική απόδοση. Ξεκίνησε ήδη το 

Ενισχυμένο Πρόγραμμα Μείωσης Διοικητικών Βαρών  (ABR+) , σύμφωνα με το 

οποίο η Επιτροπή παρακολουθεί τις επιλογές ενσωμάτωσης των Κρατών-Μελών 

προωθώντας τα 12 μέτρα του ανωτέρω Προγράμματος τα οποία θα πρέπει να 

λαμβάνονται κατά προτεραιότητα από το 2007. Ο στόχος  αυτού του συντονισμού 

είναι η ανάδειξη των βέλτιστων πρακτικών ενσωμάτωσης και η επιβεβαίωση του 

βαθμού προόδου της μείωσης των διοικητικών βαρών  που σημειώθηκε. Αρχικές 

έρευνες έδειξαν ότι πρόοδοι σημειώθηκαν  σε κάποια Κράτη-Μέλη στους τομείς της 

έρευνας της Βιομηχανικής Παραγωγής. Υπήρξαν ωστόσο δυσκολίες  για την εξαγωγή  

ικανών και αξιόπιστων ποσοτικών  δεδομένων και στατιστικών και για το λόγο αυτό 

σχετικά λίγα παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών ενσωμάτωσης  και ευκαιριών για 

περαιτέρω απλούστευση  σε εθνικό επίπεδο σημειώθηκαν. Υποστήριξη  παρείχε  μία 

ομάδα Υψηλού Επιπέδου Εθνικών Εμπειρογνωμόνων για την παρακολούθηση της 

συνεργατικότητας μεταξύ Επιτροπής και Κρατών-Μελών στον τομέα των 

κανονιστικών επιπτώσεων. Η Επιτροπή  συνεχίζει να συνεργάζεται με τα Κράτη-

Μέλη  και τους διακυβευματούχους προκειμένου να παράξει ολοκληρωμένη 

πληροφόρηση των ευρωπαϊκών κανονιστικών επιπτώσεων
41

. Τα αποτελέσματα 

αυτών των εργασιών θα αποτελέσουν τα δεδομένα του επόμενου προγραμματισμού 

REFIT. 

Ωστόσο παρά τις φιλόδοξες πρωτοβουλίες της Επιτροπής και τις συνεχείς δράσεις 

που σχεδιάζει καθώς επίσης και τις καλές πρακτικές που αναλαμβάνουν τα Κράτη- 

Μέλη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν 

έχουν αναπτύξει δομές και διαδικασίες ανάλογες της Επιτροπής για τη βελτίωση του 

νομοθετικού έργου. Οι πρακτικές που ακολουθούν έχουν παρακολουθηματικό 
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χαρακτήρα των δράσεων της Επιτροπής και η συνεργασία τους στον τομέα αυτό 

χρήζει ενός κανονιστικού πλαισίου οριοθέτησης των ρόλων και των δεσμεύσεών 

τους. Στη λογική αυτή έχουν συναφθεί διοργανικές συμφωνίες μεταξύ των τριών 

οργάνων της Ένωσης. 

Γ. Οι προηγούμενες προσπάθειες και η συμβολή της  διοργανικής συμφωνίας 

μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης  και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βελτίωση του νομοθετικού 

έργου της 13ης Απριλίου 2016  ως θεσμικό επιστέγασμα των δράσεων REFIT
42

 

Η διοργανική συμφωνία του 2003 για τη βελτίωση της νομοθεσίας καθορίζει τον 

τρόπο που πρέπει να συνεργάζονται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με στόχο να εξασφαλίζεται η κατάρτιση της νομοθεσίας της 

ΕΕ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ωστόσο, αυτές οι καλές προθέσεις δεν 

υλοποιήθηκαν με συνέπεια. Για παράδειγμα, κατά τη χρονική περίοδο μεταξύ 2007 

και 2014, η Επιτροπή εκπόνησε 700 και πλέον εκτιμήσεις επιπτώσεων· κατά την ίδια 

περίοδο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αξιολόγησε τις επιπτώσεις που είχαν είκοσι 

περίπου από τις τροπολογίες του, ενώ το Συμβούλιο δεν αξιολόγησε καμία 

τροποποίηση. Μόνο σπανίως οι συννομοθέτες αρχίζουν την εξέταση μιας πρότασης 

με κατάλληλη εξέταση της εκτίμησης επιπτώσεων της Επιτροπής. Και ιδίως στα 

τελικά στάδια των διαπραγματεύσεων, επιτυγχάνεται συμφωνία χωρίς να 

λαμβάνονται πλήρως υπόψη οι άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις που ενδέχεται να 

συνεπάγονται οι συμβιβαστικές τροπολογίες
43

. 

Στο παρελθόν, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δίστασαν ορισμένες 

φορές να συμφωνήσουν στη λήψη μέτρων που θα μείωναν ενδεχομένως τον 
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διοικητικό φόρτο. Για παράδειγμα, μια πρόταση για τυποποιημένη δήλωση ΦΠΑ 

αποδυναμώθηκε και υπονομεύθηκε από τα κράτη μέλη στο Συμβούλιο – θέτοντας σε 

κίνδυνο την εξοικονόμηση 15 δισ. ευρώ. Τα κράτη μέλη επίσης συχνά προχωρούν 

πέρα από όσα αυστηρά επιτάσσει η νομοθεσία της ΕΕ κατά την εφαρμογή της σε 

εθνικό επίπεδο («κανονιστικός υπερθεματισμός»). Αυτό μπορεί να ενισχύει τα οφέλη, 

αλλά μπορεί επίσης να συνεπάγεται για τις επιχειρήσεις και τις δημόσιες αρχές 

περιττές δαπάνες, οι οποίες αποδίδονται εσφαλμένα στη νομοθεσία της ΕΕ. 

Η πραγματική αλλαγή θα επιτευχθεί μόνο με από κοινού δέσμευση όλων των 

θεσμικών οργάνων της ΕΕ, αλλά και καθενός ξεχωριστά από τα κράτη μέλη. Η 

Επιτροπή προτείνει μια νέα συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο. Στόχος είναι όλα τα μέρη να δεσμευτούν ότι θα νομοθετούν και θα 

συνεργάζονται καλύτερα, ώστε οι πολίτες, οι επιχειρήσεις και η κοινωνία στο σύνολό 

της να μπορούν να διαπιστώνουν τα οφέλη που έχει η ΕΕ στην καθημερινή τους ζωή. 

H βελτίωση της νομοθεσίας αποτελεί μείζονα πολιτική προτεραιότητα – για τις νέες 

προτάσεις και για την ισχύουσα νομοθεσία. Δεδομένης της κοινής ευθύνης έναντι του 

ευρύτερου κοινού της ΕΕ, τα θεσμικά όργανα οφείλουν να συνεργαστούν, με στόχο 

την επίτευξη της εν λόγω προτεραιότητας. 

Ειδικότερα, η Επιτροπή καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο: 

• να δίνουν προτεραιότητα σε πρωτοβουλίες που θα μπορούσαν να απλουστεύσουν ή 

να βελτιώσουν την ισχύουσα νομοθεσία, όπως για παράδειγμα τις πρωτοβουλίες που 

προσδιορίζονται στο πρόγραμμα REFIT της Επιτροπής, με στόχο να επιτευχθούν πιο 

γρήγορα τα σκοπούμενα οφέλη· 

• να διενεργούν εκτίμηση επιπτώσεων για όποιες ουσιώδεις τροποποιήσεις προτείνει 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο κατά τη νομοθετική διαδικασία. Στις 

περιπτώσεις που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο καταλήγουν σε 

συμφωνία που διαφέρει σημαντικά από την αρχική πρόταση της Επιτροπής, πρέπει να 

αξιολογούν τις πιθανές οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις και 

τον κανονιστικό φόρτο, προτού ληφθεί οποιαδήποτε τελική απόφαση
44

· 
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• να συμφωνήσουν ότι η νομοθεσία πρέπει να είναι κατανοητή και σαφής, να δίνει τη 

δυνατότητα στα μέρη να κατανοούν εύκολα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, 

να περιλαμβάνει επαρκείς απαιτήσεις σχετικά με την υποβολή εκθέσεων, την 

παρακολούθηση και την αξιολόγηση, να αποφεύγει το δυσανάλογο κόστος και να 

μπορεί να εφαρμοστεί εύκολα στην πράξη· 

• να συμφωνήσουν ότι κάθε θεσμικό όργανο δύναται να ζητεί από ανεξάρτητη ομάδα 

να διενεργεί αξιολόγηση των εν λόγω παραγόντων μετά από κάθε ουσιαστική 

τροποποίηση της πρότασης της Επιτροπής. Η εν λόγω αξιολόγηση πρέπει να 

ολοκληρώνεται και να δημοσιοποιείται σε εύλογο χρονικό διάστημα και να λαμβάνει 

υπόψη τυχόν ήδη υφιστάμενο έργο εκτίμησης επιπτώσεων. Κάθε θεσμικό όργανο θα 

ορίζει ένα μέλος της ομάδας, το οποίο θα διαθέτει αποδεδειγμένα την απαιτούμενη 

ειδική εμπειρογνωμοσύνη, δεν θα τελεί σε σύγκρουση συμφερόντων και θα ενεργεί 

ανεξάρτητα από την αρμόδια για τους διορισμούς αρχή· 

• να συμφωνήσουν ότι η ήδη ισχύουσα νομοθεσία έχει κατά πάσα πιθανότητα 

αξιολογηθεί κατάλληλα, ώστε να διαπιστώνεται κατά πόσο τα υπάρχοντα εργαλεία 

θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να επιτευχθεί ο στόχος – πριν από την 

εξέταση νέων πρωτοβουλιών· 

• να περιλαμβάνουν συστηματικά σε κάθε νέα πράξη διατάξεις που θα καθιστούν 

δυνατή την παρακολούθηση και την αξιολόγηση στο μέλλον· 

• να ζητήσουν από τα κράτη μέλη να αποφεύγουν τον αδικαιολόγητο κανονιστικό 

υπερθεματισμό των κανόνων της ΕΕ κατά τη μεταφορά τους στο εθνικό δίκαιο. Ενώ 

ο κανονιστικός υπερθεματισμός ενδέχεται να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων 

της νομοθεσίας στο τοπικό πλαίσιο ή να στοχεύει στην επίτευξη μεγαλύτερου 

οφέλους, μπορεί επίσης να επιβάλει σημαντικό πρόσθετο φόρτο. Τα κράτη μέλη 

πρέπει να καλούνται να εξηγούν τους λόγους για τυχόν παρόμοιο κανονιστικό 

υπερθεματισμό· 

• να συμφωνήσουν σε μια αναθεωρημένη κοινή αντίληψη σχετικά με τις κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεις, περιλαμβανομένων κριτηρίων για την οριοθέτηση των κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων και των εκτελεστικών πράξεων· 

• να λειτουργούν με περισσότερη διαφάνεια και συμμετοχικότητα· 
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• να δεσμευτούν για βελτίωση της κατάρτισης της νομοθεσίας, προκειμένου η 

νομοθεσία της ΕΕ να είναι ορθή, κατανοητή, σαφής και συνεκτική — προκειμένου 

όλοι να κατανοούν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους εύκολα και με 

βεβαιότητα· 

• να προωθούν την αναδιατύπωση της νομοθεσίας, ώστε η νομοθεσία να παραμένει 

σαφής και ορθά διαρθρωμένη, ακόμα και αφού επέλθουν τροποποιήσεις· και 

• να καταστήσουν τη νομοθεσία της ΕΕ όσο το δυνατόν πιο προσιτή: ώστε να μπορεί 

καθένας να βλέπει ηλεκτρονικά τη νομοθεσία που τον επηρεάζει, επικαιροποιημένη, 

αξιόπιστη, πλήρη και ενοποιημένη
45

. 

Η πρόταση της Επιτροπής για τη σύναψη μιας νέας διοργανικής συμφωνίας συνιστά 

στέρεη βάση για την έναρξη διαπραγματεύσεων και η Επιτροπή ελπίζει ότι τα τρία 

θεσμικά όργανα θα μπορέσουν να καταλήξουν σύντομα σε νέα συμφωνία
46

. 

Κατ΄εξουσιοδότηση του άρθρου 295 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης
47

  το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή («τα τρία 

θεσμικά όργανα») συνήψαν στις 13 Απριλίου 2016 τη διοργανική συμφωνία για τη 

βελτίωση του νομοθετικού έργου
48

. Τα τρία θεσμικά όργανα αναγνωρίζουν την κοινή 

τους ευθύνη να παράγουν ενωσιακή νομοθεσία υψηλής ποιότητας, και να 

διασφαλίζουν ότι η νομοθεσία αυτή εστιάζει στους τομείς στους οποίους έχει τη 

μέγιστη προστιθέμενη αξία για τους ευρωπαίους πολίτες, είναι όσο το δυνατόν πιο 

αποδοτική και πιο αποτελεσματική για την επίτευξη των κοινών στόχων πολιτικής 

της Ένωσης, είναι όσο το δυνατόν απλούστερη και σαφέστερη, αποφεύγει την 

υπερβολική ρύθμιση και το διοικητικό φόρτο για τους πολίτες, τις διοικήσεις, και τις 

επιχειρήσεις, ιδίως δε για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις («ΜΜΕ»), και σχεδιάζεται 

με στόχο να διευκολύνει τη μεταφορά της στο εθνικό δίκαιο και την πρακτική 
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εφαρμογή της, καθώς και να ενισχύει την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα της 

οικονομίας της Ένωσης
49

. 

Επισημαίνεται ότι η διαβούλευση με το κοινό και με τους ενδιαφερομένους, η εκ των 

υστέρων αξιολόγηση της ισχύουσας νομοθεσίας και οι εκτιμήσεις επιπτώσεων των 

νέων πρωτοβουλιών θα συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου της βελτίωσης του 

νομοθετικού έργου
50

. Κατά την άσκηση των εξουσιών τους και σύμφωνα με τις 

διαδικασίες που προβλέπονται στις Συνθήκες, υπενθυμίζοντας δε τη σημασία που 

αποδίδουν στην κοινοτική μέθοδο, τα τρία θεσμικά όργανα συμφωνούν να τηρούν 

γενικές αρχές της νομοθεσίας της Ένωσης όπως η δημοκρατική νομιμότητα, η 

επικουρικότητα και η αναλογικότητα, καθώς και η ασφάλεια δικαίου. Συμφωνούν 

επίσης στην προώθηση της απλότητας, της σαφήνειας και της συνοχής κατά τη 

σύνταξη της νομοθεσίας της Ένωσης και στην προώθηση της μεγαλύτερης δυνατής 

διαφάνειας της νομοθετικής διαδικασίας
51

. Τα τρία θεσμικά όργανα συμφωνούν ότι η 

νομοθεσία της Ένωσης θα πρέπει να είναι κατανοητή και σαφής, να δίνει τη 

δυνατότητα στους πολίτες, τις διοικήσεις και τις επιχειρήσεις να κατανοούν εύκολα 

τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, να περιλαμβάνει κατάλληλες απαιτήσεις 

σχετικά με την υποβολή εκθέσεων, την παρακολούθηση και αξιολόγηση, να 

αποφεύγει την υπερβολική ρύθμιση και το διοικητικό φόρτο και να μπορεί να 

εφαρμοστεί εύκολα στην πράξη
52

. 

Η Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για τον ετήσιο και πολυετή 

προγραμματισμό. Το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής θα περιλαμβάνει τις 

κυριότερες νομοθετικές και μη νομοθετικές προτάσεις για το επόμενο έτος, 

συμπεριλαμβανομένων των καταργήσεων, των αναδιατυπώσεων, των 

απλουστεύσεων και των αποσύρσεων. Για κάθε σημείο, στο πρόγραμμα εργασίας της 

Επιτροπής θα σημειώνονται τα ακόλουθα, εφόσον είναι γνωστά: η νομική βάση που 

πρόκειται να χρησιμοποιηθεί· ο τύπος της νομικής πράξης· ενδεικτικό 

χρονοδιάγραμμα για έγκριση από την Επιτροπή· και οποιαδήποτε άλλη σχετική 

διαδικαστική πληροφορία, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τις 
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εργασίες για εκτιμήσεις επιπτώσεων και αξιολόγηση
53

. Σύμφωνα με τις αρχές της 

καλόπιστης συνεργασίας και της θεσμικής ισορροπίας, όταν η Επιτροπή προτίθεται 

να αποσύρει μια νομοθετική πρόταση, είτε πρόκειται να ακολουθήσει αναθεωρημένη 

πρόταση είτε όχι, οφείλει να παραθέτει τους λόγους για την απόσυρση αυτή και, κατά 

περίπτωση, να παρέχει ένδειξη των προβλεπόμενων επόμενων βημάτων μαζί με 

ακριβές χρονοδιάγραμμα, καθώς και να πραγματοποιεί τις κατάλληλες διοργανικές 

διαβουλεύσεις στη βάση αυτή
54

. Τα τρία θεσμικά όργανα συμφωνούν ως προς τη 

θετική συνεισφορά των εκτιμήσεων επιπτώσεων στη βελτίωση της ποιότητας της 

νομοθεσίας της Ένωσης
55

. 

Οι εκτιμήσεις επιπτώσεων είναι ένα εργαλείο που βοηθά τα τρία θεσμικά όργανα να 

λάβουν εμπεριστατωμένες αποφάσεις και δεν υποκαθιστούν τις πολιτικές αποφάσεις 

στο πλαίσιο της δημοκρατικής διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Οι εκτιμήσεις 

επιπτώσεων δεν πρέπει να καθυστερούν αδικαιολόγητα τη νομοθετική διαδικασία ή 

να θίγουν τη δυνατότητα των συννομοθετών να προτείνουν τροποποιήσεις
56

. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εμφανίζεται αποφασισμένη να επιφέρει αλλαγές τόσο στο 

έργο που επιτελεί η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) όσο και στον τρόπο που το επιτελεί
57

. Ο 

λόγος ύπαρξης της ΕΕ, των θεσμικών οργάνων της και της νομοθεσίας της είναι η 

εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων που πρέπει να το διαπιστώνουν στην 

καθημερινή τους ζωή και τις καθημερινές τους δραστηριότητες. Μέσω της 

εφαρμογής των αρχών της βελτίωσης της νομοθεσίας θα διασφαλίζεται ότι τα μέτρα 

είναι τεκμηριωμένα και άρτια σχεδιασμένα, καθώς και ότι αποδίδουν απτά και 

βιώσιμα οφέλη για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία συνολικά. Στόχο 
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των ανωτέρω αποτελεί η αποκατάσταση την εμπιστοσύνη τους στην ικανότητά της 

ΕΕ να επιτυγχάνει αποτελέσματα
58

. 

Δ. Το πρόγραμμα REFIT – διατηρώντας τη νομοθεσία της ΕΕ κατάλληλη για 

τον επιδιωκόμενο σκοπό 

Το πρόγραμμα βελτίωσης της καταλληλότητας και της αποδοτικότητας του 

κανονιστικού πλαισίου (REFIT) είναι το πρόγραμμα της Επιτροπής που έχει ως 

στόχο να διασφαλίζεται ότι η νομοθεσία της ΕΕ εξακολουθεί να είναι κατάλληλη για 

τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται και ότι αποδίδει τα επιδιωκόμενα από τους 

νομοθέτες της ΕΕ αποτελέσματα. Όπως προαναφέρθηκε το πρόγραμμα REFIT δεν 

σημαίνει απορρύθμιση, αλλά αντίθετα βελτίωση της νομοθεσίας. Στόχος του είναι να 

απελευθερώσει τα οφέλη της νομοθεσίας της ΕΕ για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις 

και την κοινωνία συνολικά με τον πλέον αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο, 

παράλληλα με την εξάλειψη της γραφειοκρατίας και τη μείωση των δαπανών, χωρίς 

να υπονομεύεται η επίτευξη των πολιτικών στόχων. Το πρόγραμμα REFIT συνιστά 

διαρκή δέσμευση ότι η νομοθεσία της ΕΕ θα διατηρείται απλή και αποτελεσματική. 

Το πρόγραμμα REFIT συμβαδίζει με τη χάραξη πολιτικής. Οι αμερόληπτες 

αξιολογήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας θα χρησιμεύουν συχνά για την προβολή 

τρόπων ελάφρυνσης του κανονιστικού φόρτου με στόχο τη βελτίωση της εφαρμογής 

και την άνοδο του επιπέδου. Μπορούν επίσης να προσδιορίζουν τις νέες προκλήσεις 

πολιτικής που αναδύονται σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο, τις οποίες η 

παλαιότερη νομοθεσία δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει επαρκώς. 

Από την έναρξή του το 2012, το πρόγραμμα REFIT έχει ήδη αναδείξει τις 

καθημερινές προκλήσεις που θέτει το σύνολο της ισχύουσας νομοθεσίας της ΕΕ για 

τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Η πρόοδος παρακολουθείται με τη χρήση του 

πίνακα αποτελεσμάτων του προγράμματος REFIT
59

. Αξιοποιώντας αυτή τη 

δυναμική, η Επιτροπή προτίθεται να ενισχύσει το πρόγραμμα REFIT, ώστε να 

επιτυγχάνονται καλύτερα, πιο απτά αποτελέσματα. Το πρόγραμμα REFIT θα είναι 

περισσότερο: 
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− στοχευμένο – εστιάζοντας στις πιο σοβαρές πηγές αναποτελεσματικότητας και 

περιττού φόρτου· 

− ποσοτικό — κάθε πρόταση στο πλαίσιο του προγράμματος REFIT θα συνοδεύεται 

από εκτιμήσεις για τα ενδεχόμενα οφέλη και την ενδεχόμενη μείωση του κόστους, θα 

δημοσιεύονται επικαιροποιημένες εκτιμήσεις μετά την έκδοση της νομοθεσίας και η 

Επιτροπή θα συνεργάζεται με τα κράτη μέλη και τους ενδιαφερομένους για να 

ελέγχεται κατά πόσον τα εν λόγω ενδεχόμενα μετουσιώνονται σε πραγματικές 

επιπτώσεις επιτόπου· 

− χωρίς αποκλεισμούς – η νέα πλατφόρμα REFIT θα αποτελεί πολύτιμη πηγή 

προτάσεων για τη βελτίωση της νομοθεσίας της ΕΕ· 

− ενσωματωμένο στις διαδικασίες λήψης πολιτικών αποφάσεων – το πρόγραμμα 

REFIT θα κατέχει σημαντική θέση σε κάθε ετήσιο πρόγραμμα εργασίας και στον 

πολιτικό διάλογο που διεξάγει η Επιτροπή με τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα της ΕΕ 

πριν και μετά την έγκριση του προγράμματος εργασίας. 

Δ.1 Ταξινόμηση δράσεων-τυπολόγιο 

Με στόχο την επίτευξη των στόχων του  REFIT, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εφαρμόζει 

εννέα τύπους δράσεων. Το REFIT είναι ένα κυλιόμενο πρόγραμμα που έχει ως στόχο 

να αναθεωρήσει την απαρχαιωμένη ευρωπαϊκή νομοθεσία και να εξασφαλίσει ότι 

τηρείται η αρχή της αναλογικότητας, τα κανονιστικά εμπόδια μειώνονται και 

εφαρμόζεται το σύνολο των επιλογών απλούστευσης. Τα εργαλεία αυτά που 

χρησιμοποιούνται από την Επιτροπή ώστε να εφαρμοστεί το πρόγραμμα  

κωδικοποιείται σε μία ταξινόμηση με αυξανόμενη δεσμευτικότητα για παράδειγμα η 

τυπολογία αρχίζει από τις δράσεις εκείνες οι οποίες παράγουν λιγότερο νομικά 

αποτελέσματα και καταλήγουν σε νομικά δεσμευτικές πράξεις. Προτείνονται εννέα 

τύποι δράσεων ταξινομημένες σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει 

τέσσερις τύπους  που δεν συνδέονται με νομοθετικές λειτουργίες και πέντε τύπους 

που καταλήγουν σε νέα νομοθετική πρωτοβουλία. Η Επιτροπή μέσα από αυτές τις 



36 
 

δράσεις επανεξετάζει διαρκώς και προτείνει διαρκώς νέες δράσεις REFIT. Οι νέες 

προτάσεις δράσεων γίνονται στο Ετήσιο Πρόγραμμα της Επιτροπής
60

. 

Πρώτη κατηγορία: 

1. Study, Μελέτη για την αξιολόγηση ρυθμίσεων (αν έχουν εξαντλήσει τα 

αποτελέσματα τους). Η επίσημη δήλωση ότι οι νομοθετικές πράξεις έχουν 

εξαντλήσει τα αποτελέσματά τους -είναι ξεπερασμένες- αλλά δεν μπορούν να 

ανακληθούν λόγω έλλειψης νομικής βάσης δεν βρίσκει πλέον εφαρμογή στο 

πλαίσιο του REFIT.. 

Παράδειγμα: 

 ΘΕΜΑ: Μελέτη κανόνων για τις οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις 

που αφορούν αλκοολούχα ποτά. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:  Μελέτη για να αξιολογηθεί κατά πόσον οι κανόνες για τις 

οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις που αφορούν αλκοολούχα ποτά 

έχουν προσφέρει στους ανήλικους το απαιτούμενο επίπεδο προστασίας, 

συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην εκτίμηση της κανονιστικής 

καταλληλότητας της οδηγίας για την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών 

μέσων (οδηγία 2010/13/ΕΕ). 

2. Fitness check, δηλ. έλεγχος καταλληλότητας, πρόκειται για τη συνολική 

αξιολόγηση ενός τομέα πολιτικής η οποία αφορά κατά πόσο διάφορα συναφή 

μεταξύ τους νομοθετήματα έχουν συνεισφέρει ή όχι στην επίτευξη των 

στόχων της πολιτικής. Δηλ. εντοπίζει επικαλύψεις νομοθεσίας, αντιφάσεις, 

συνέργειες μεταξύ νομοθετημάτων καθώς και τις συνολικές επιπτώσεις της 

ρύθμισης σ΄αυτόν τον τομέα πολιτικής. Με το fitness check, η Επιτροπή και 

τα Κράτη-Μέλη εξετάζουν τις βασικές αρχές της ρύθμισης σε έναν τομέα 

πολιτικής και το πώς αυτή εφαρμόζεται, όπως επίσης και τις τυχόν πολλαπλές 

επακόλουθες ρυθμίσεις και διοικητικές πράξεις. 

Παράδειγμα: 

ΘΕΜΑ: Κανονισμοί για το οικολογικό σήμα και το σύστημα οικολογικής 

διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Έλεγχος καταλληλότητας: 
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• του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1221/2009, της 25ης Νοεμβρίου 2009, περί 

της εκούσιας συμμετοχής οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής 

διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS)· 

• του κανονισμού αριθ. 66/2010 σχετικά με το οικολογικό σήμα της ΕΕ. 

Ο έλεγχος καταλληλότητας αποβλέπει στην αξιολόγηση και την εκτίμηση της 

συμβολής στην ανταγωνιστικότητα, τη διατηρήσιμη κατανάλωση και την 

παραγωγή. 

ΘΕΜΑ: Natura 2000 (οδηγίες για τα πτηνά και τους φυσικούς οικότοπους) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Έλεγχος καταλληλότητας: 

• της οδηγίας 2009/147/ΕΟΚ περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών·  

• της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των 

φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας. 

3. Evaluation, δηλ. αξιολόγηση. Είναι παρόμοια με τις εκτιμήσεις επιπτώσεων. 

Είναι μία διαδικασία με την οποία η Επιτροπή εκτιμά όλες τις χρηματοδοτικές 

και μη δράσεις τις Ευρωπαϊκής Ένωσης  που προορίζονται να έχουν επίπτωση 

στην Οικονομία ή στην Κοινωνία. Συγκεντρώνει δεδομένα για να εκτιμήσει 

το αν θα φέρουν οι δράσεις της ΕΕ τα επιθυμητά αποτελέσματα και άρα θα 

συνεχίσουν να είναι αιτιολογημένες η αλλιώς να τροποποιηθούν ή να 

καταργηθούν. Με την αξιολόγηση η Επιτροπή επιδιώκει να διαπιστώσει εάν 

οι ευρωπαϊκές δραστηριότητες είναι οι κατάλληλες για την επίτευξη του 

σκοπού για τον οποίο έχουν θεσπιστεί και σε κάθε περίπτωση εξετάζεται εάν 

οι επιθυμούμενες αλλαγές θα συνεισφέρουν στην ευρωπαϊκή 

επιχειρηματικότητα και στήριξη του πολίτη καθώς και αν θα συμβάλλουν 

στην ανάδειξη του ρόλου της ΕΕ στο σύνολό του
61

. 

Παράδειγμα:  

ΘΕΜΑ: Περιβαλλοντικός θόρυβος 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:  Αξιολόγηση της οδηγίας 2002/49/ΕΚ σχετικά με την 

αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου. Στο άρθρο 10 

παράγραφος 4 και στο άρθρο 11 η οδηγία προβλέπει τακτική ανά πενταετία 

έκθεση της Επιτροπής η οποία περιέχει εκτίμηση της εφαρμογής της οδηγίας, 
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σύνοψη των χαρτών και των σχεδίων δράσης που περιλαμβάνονται στην 

έκθεση και εκτίμηση της ανάγκης περαιτέρω κοινοτικών δράσεων.  

ΘΕΜΑ: Οδηγία σχετικά με τη στρατηγική εκτίμηση των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων (SEA) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:  Αξιολόγηση της οδηγίας σχετικά με τη στρατηγική εκτίμηση 

των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (οδηγία 2001/42/ΕΚ). Σύμφωνα με το 

άρθρο 12 της οδηγίας, η Επιτροπή, αρχής γενομένης από το 2006, υποβάλλει 

ανά επτά έτη έκθεση σχετικά με την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητά 

της. Η δεύτερη έκθεση εφαρμογής που έχει προγραμματιστεί για το 2016 θα 

αξιολογήσει την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα της οδηγίας σε 

ολόκληρη την ΕΕ και θα εκτιμήσει το δυναμικό απλούστευσης και μπορεί να 

οδηγήσει σε αξιολόγηση στο πλαίσιο του REFIT.  

ΘΕΜΑ: Ίση μεταχείριση στην κοινωνική ασφάλιση 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:  Αξιολόγηση της νομοθεσίας σχετικά με την ίση μεταχείριση 

στην κοινωνική ασφάλιση που καλύπτει την οδηγία 79/7/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου περί της προοδευτικής εφαρμογής της αρχής της ίσης 

μεταχειρίσεως μεταξύ ανδρών και γυναικών σε θέματα κοινωνικής 

ασφαλίσεως. 

4. Cumulative Cost Assessment, πρόκειται για ένα νέο εργαλείο που πρώτη 

φορά θεσμοθετήθηκε με το REFIT και σημαίνει Εκτίμηση Σωρευτικού 

Κόστους δηλ εκτίμηση των επιπτώσεων με όρους σωρευτικού κόστους 

συγκεκριμένων πολιτικών και για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο και 

περιέχει ποσοτικοποίηση του άμεσου και του έμμεσου κόστους. Ως έμμεσο 

κόστος εννοούμε τις επιπτώσεις στα περιθώρια κέρδους της επιχείρησης ή τις 

επιπτώσεις στο διεθνή ανταγωνισμό (ακόμα και αυτές τις επιπτώσεις σε 

νομοθεσία εσωτερική των διεθνών ανταγωνιστών). 

Παράδειγμα: 

ΘΕΜΑ: Βιομηχανίες του δασικού τομέα 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:  Εκτίμηση σωρευτικού κανονιστικού κόστους που συνδέεται 

με τις πλέον σημαντικές νομοθετικές πράξεις και πολιτικές της ΕΕ για τις 

βιομηχανίες του δασικού τομέα της ΕΕ (κατεργασία ξύλου, έπιπλα, 

χαρτοπολτός και χαρτί, εκτύπωση), ιδίως όσον αφορά τα περιθώρια κέρδους 

και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα. 



39 
 

ΘΕΜΑ: Νομοθετικό πλαίσιο για τα δικαιώματα των καταναλωτών και τη 

διαφήμιση 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Έλεγχος καταλληλότητας των νομικών πράξεων που αφορούν 

τα δικαιώματα των καταναλωτών και τη διαφήμιση, ιδίως: 

• της οδηγίας 2005/29/ΕΚ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των 

επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές· 

• της οδηγίας 1999/44/ΕΚ σχετικά με ορισμένες πτυχές της πώλησης και 

των εγγυήσεων καταναλωτικών αγαθών· 

• της οδηγίας 93/13/ΕΚ σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των 

συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές. 

ΘΕΜΑ: Νόμιμη μετανάστευση 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Έλεγχος καταλληλότητας  

• της οδηγίας 2009/50/ΕΚ, της 25ης Μαΐου 2009, σχετικά με τις 

προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την 

απασχόληση υψηλής ειδίκευσης (μπλε κάρτα)·  

• της οδηγίας 2003/109/ΕΚ, της 25ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με το 

καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες· 

• της οδηγίας 2011/98/ΕΕ, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με ενιαία 

διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους υπηκόους τρίτων χωρών 

ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους μέλους και 

σχετικά με κοινό σύνολο δικαιωμάτων για τους εργαζομένους από τρίτες 

χώρες που διαμένουν νομίμως σε κράτος μέλος (ενιαία άδεια). 

Για την εκτίμηση της καταλληλότητας του υφιστάμενου κεκτημένου για τη 

νόμιμη μετανάστευση και την υποβολή προτάσεων για πιθανές αλλαγές.  

 

Δεύτερη κατηγορία (καταλήγουν σε νομοθεσία): 

1. Consolidation/simplification.Ενοποίηση/απλούστευση. Ένας συνδυασμός σε 

ένα ενιαίο κείμενο των διατάξεων ενός νομοθετήματος και όλων των 

τροπολογιών του, ενοποίηση και ταυτόχρονα απλοποίηση. Πρόκειται για ένα 

εργαλείο με διακηρυκτικό χαρακτήρα, συγκεντρώνει και αποδίδει 

συνδυαστικά όλη τη νομολογία που αφορά σε ένα θέμα. Αυτό εξυπηρετεί τους 

πολίτες, τις διοικητικές αρχές και τις επιχειρήσεις. Συρρικνώνει τυπικά τη 

νομοθεσία και την κάνει πιο προσιτή και διαφανή. 
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Παράδειγμα: 

ΘΕΜΑ: Απλούστευση τεχνικών μέτρων για την προστασία των θαλάσσιων 

οργανισμών 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:  Πρόταση για απλουστευμένο πλαίσιο τεχνικών μέτρων για 

την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/98 για τη διατήρηση των 

αλιευτικών πόρων μέσω τεχνικών μέτρων προστασίας των νεαρών θαλάσσιων 

οργανισμών. 

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση και διαβούλευση των εργαζομένων 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:  Ενοποίηση τριών οδηγιών στον τομέα της ενημέρωσης και 

διαβούλευσης των εργαζομένων λαμβανομένων υπόψη των αποτελεσμάτων 

διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους: 

• οδηγία 2002/14/ΕΚ, της 11ης Μαρτίου 2002, περί θεσπίσεως γενικού 

πλαισίου ενημερώσεως και διαβουλεύσεως των εργαζομένων στην 

Ευρωπαϊκή Κοινότητα·  

• οδηγία 98/59/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Ιουλίου 1998 για 

προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν τις ομαδικές 

απολύσεις·  

• οδηγία 2001/23/ΕΚ του Συμβουλίου, της 12ης Μαρτίου 2001, περί 

προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, σχετικά με τη διατήρηση 

των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβιβάσεων 

επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τμημάτων εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων. 

2. Codification, κωδικοποίηση. Αφορά στη συνένωση περισσοτέρων 

νομοθετημάτων καθώς και των τροπολογιών τους σε μια ενιαία νομοθετική 

πράξη. Κινητοποιείται η νομοθετική διαδικασία και παράγεται ένα νέο 

νομοθέτημα. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται η ενσωμάτωση της 

ευρωπαϊκής νομοθεσίας καθώς οι χρήστες έχουν πρόσβαση σε ένα ενιαίο 

αυθεντικό κείμενο και παράλληλα μειώνεται η ευρωπαϊκή νομοθεσία. 

Υπάρχουν δύο τύποι κωδικοποίησης:  

α) η κάθετη. Δημιουργείται ένα νομικό κείμενο και οι τροπολογίες του 

ενσωματώνονται σε ένα νέο ενιαίο κείμενο. 

β) η οριζόντια. Δύο ή περισσότερα νομικά κείμενα τα οποία πραγματεύονται 

συναφή θέματα  καθώς και οι τροπολογίες αυτών ενσωματώνονται σε ένα 

ενιαίο μοναδικό νομικό κείμενο. 

ΘΕΜΑ: εταιρικό δίκαιο  
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Υπάρχουν επτά οδηγίες για εταιρικό δίκαιο (Οδηγία 

1982/891, 2005/56, 2009/101, 2009/102, 2011/35, 2012/17, 2012/30). Μία 

δράση το 2015 είναι η κωδικοποίηση αυτών των επτά σε ένα ενιαίο κείμενο 

με στόχο τη διαφάνεια και την ευχρηστία.. 

ΘΕΜΑ: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 539/2001 περί του καταλόγου τρίτων χωρών 

οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη 

διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και του καταλόγου 

των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την 

υποχρέωση αυτή 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Κωδικοποίηση του κανονισμού για τις θεωρήσεις 539/2001 

(14 τροποποιήσεις) μετά από απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

Update/Review. Επικαιροποίηση/επανεκτίμηση. Πρόκειται για δράση ακόμη 

πιο παρεμβατική από την προηγούμενη με στόχο την επικαιροποίηση ή τη 

βελτιστοποίηση ενός νομοθετήματος με την πρόσθεση νέων πληροφοριών ή 

την τροποποίηση παλαιών στοιχείων ή την συνολική αλλαγή του 

νομοθετήματος. Έτσι εξελίσσεται η Ευρωπαϊκή νομοθεσία και αφορά η 

δράση αυτή ένα συγκεκριμένο νομοθέτημα. 

ΘΕΜΑ: 1) Κανονισμός του Οργανισμού Εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας Ατομικής Ενέργεια, της 5ης Μαΐου 1960, περί καθορισμού των 

διαδικασιών αντιπαραθέσεως της προσφοράς και της ζήτησης 

μεταλλευμάτων, αρχικών υλικών και ειδικών σχάσιμων υλικών [ΕΕ P 032 της 

11.05.1960 (Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Ελληνική 

Ειδική Έκδοση 1980 Κεφάλαιο 12 Τόμος 01, σ. 35-36)] 

2) Κανονισμός του Οργανισμού Εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

Ατομικής Ενέργειας δια του οποίου τροποποιείται ο κανονισμός του 

Οργανισμού Εφοδιασμού, της 5ης Μαΐου 1960, περί καθορισμού των 

διαδικασιών αντιπαραθέσεως της προσφοράς και της ζήτησης 

μεταλλευμάτων, αρχικών υλικών και ειδικών σχάσιμων υλικών [ΕΕ L 193 της 

25.07.1975 (Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Ελληνική 

Ειδική Έκδοση 1980 Κεφάλαιο 12 Τόμος 01, σ. 91-92)]  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Επικαιροποίηση/Αναθεώρηση των κανονισμών. 
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3. Recast. Αναδιατύπωση.  

Προσομοιάζει στην κωδικοποίηση. Κινητοποιεί τον Ευρωπαίο νομοθέτη, με 

το επιπλέον στοιχείο σε σχέση με την κωδικοποίηση ότι γίνονται και νέες 

ουσιαστικές αλλαγές στη νομοθεσία, με νέες διατάξεις. 

Υπάρχουν δύο τύποι κωδικοποίησης:  

α) η κάθετη. Δημιουργείται ένα νομικό κείμενο και οι τροπολογίες του 

ενσωματώνονται σε ένα νέο ενιαίο κείμενο. 

β) η οριζόντια. Δύο ή περισσότερα νομικά κείμενα τα οποία πραγματεύονται 

συναφή θέματα  καθώς και οι τροπολογίες αυτών ενσωματώνονται σε ένα 

ενιαίο μοναδικό νομικό κείμενο. 

ΘΕΜΑ: Κανονισμός σχετικά με τις άδειες αλιείας 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Πρόταση κανονισμού για την αντικατάσταση του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 1006/2008 σχετικά με τις άδειες αλιείας. Αναδιατύπωση του 

υφιστάμενου κανονισμού σχετικά με τις άδειες αλιείας για την απλοποίηση 

του ισχύοντος συστήματος, την εναρμόνιση των ανομοιογενών, σε μεγάλο 

βαθμό, απαιτήσεων των κρατών μελών για δεδομένα και τη βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας των κυρώσεων. 

4. Repeal, ανάκληση νομοθεσίας/κατάργηση. Υπάρχουν δύο τύποι ανάκλησης 

α) χωρίς αντικατάσταση και β) αυτή που ακολουθείται από νέα νομοθεσία. 

ΘΕΜΑ: Οδηγία 1999/45/ΕΚ για την ταξινόμηση, συσκευασία και 

επισήμανση των επικίνδυνων παρασκευασμάτων 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Η οδηγία θα καταργηθεί, σύμφωνα με το άρθρο 60 του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη 

συσκευασία. 

ΘΕΜΑ: Απόφαση 2000/642 του Συμβουλίου, της 17ης Οκτωβρίου 2000, 

σχετικά με τη θέσπιση ρυθμίσεων για τη συνεργασία μεταξύ των μονάδων 

χρηματοοικονομικών πληροφοριών των κρατών μελών όσον αφορά την 

ανταλλαγή πληροφοριών 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Η συνεργασία μεταξύ των μονάδων χρηματοοικονομικών 

πληροφοριών (FIUs) για σκοπούς πρόληψης θα ρυθμιστεί στην προτεινόμενη 

4η οδηγία για την καταπολέμηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 

(COM/2013/045). Το πρακτικό πεδίο εφαρμογής των κανόνων συνεργασίας 

για σκοπούς επιβολής του νόμου είναι περιορισμένο και δεν χρειάζεται να 

διατηρηθεί 
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ 

Α. Οι εξελίξεις στα Κράτη-Μέλη. Βέλτιστες Πρακτικές στο Ηνωμένο Βασίλειο 

και στη Γαλλία 

Η συμβολή του REFIT αποτελεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης το επακόλουθο του 

συνόλου των δράσεων και ενεργειών στο πλαίσιο της καλής νομοθέτησης, με στόχο 

την απλούστευση και την απόσυρση παρωχημένων και ανεπίκαιρων ρυθμίσεων μέσα 

από μία σειρά απλουστεύσεων, ανακλήσεων, αποσύρσεων και κωδικοποιήσεων, από 

τη νομοθετική διαδικασία. Η Επιτροπή με το REFIT επιχειρεί να διαμορφώσει ένα 

νέο πρόγραμμα και περαιτέρω μία νέα στρατηγική για την Καλή Νομοθέτηση τόσο 

σε ευρωπαϊκό όσο και εθνικό επίπεδο. 

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην εμπλοκή των διακυβευματούχων (κρατών –

μελών, πολιτών, επιχειρήσεων) στο σύνολο της διαδικασίας μέσα από την πλατφόρμα 

REFIT, πολιτική που βελτιώνει την επικοινωνία του έργου της Επιτροπής  και της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη. Η βελτίωση του ρυθμιστικού 

περιβάλλοντός τους ανάγεται σε μοχλό ανάπτυξης της ανταγωνιστικότητας και των 

επενδύσεων συμβάλλοντας καθοριστικά στη μείωση του δημοκρατικού ελλείμματος. 

Απόδειξη αποτελεί η προώθηση των εργαλείων της Καλής Νομοθέτησης και η 

δημιουργία δομών για την ανάπτυξή τους στα Κράτη-μέλη μερικά εκ των οποίων 

έχουν να εισφέρουν παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών στον τομέα αυτό
62

 . 

Α1. Ηνωμένο Βασίλειο 

 Στο Ηνωμένο Βασίλειο οι πρακτικές της Καλής Νομοθέτησης συνδέονται άρρηκτα 

με την ανάπτυξη και την οικονομική μεγέθυνση και ευημερία και για το λόγο αυτό οι 

αρχές της αποτελούν κυβερνητικό πρόγραμμα
63

. Το 2011 ο ίδιος ο Πρωθυπουργός σε 

επιστολή του στο Υπουργικό Συμβούλιο δήλωνε μεταξύ άλλων ότι φιλοδοξεί η 

Κυβέρνησή του να καταστεί η πρώτη στη νεότερη ιστορία η οποία όταν θα 
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  Βλ. Σχετ., DOCUMENT DE TRAVAIL DE LA COMMISSION, La mesure des coûts administratifs et la 
réduction des charges administratives dans l'Union européenne, {COM(2006) 689 final}, {COM(2006) 
690 final}, COM(2006) 691 final, 14.11.2006. 
63

 Για την αντιμετώπιση της πολυνομίας στο Ηνωμένο Βασίλειο βλ. ΠΟΛΥΝΟΜΊΑ, ΚΑΚΟΝΟΜΊΑ ΚΑΙ 
ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΊΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΆΔΑ, ΔΗΜΉΤΡΗΣ Α. ΣΩΤΗΡΌΠΟΥΛΟΣ & ΛΕΩΝΊΔΑΣ ΧΡΙΣΤΌΠΟΥΛΟΣ, 
ΔΙΑΝΕΟΣΙΣ, Οργανισμός Έρευνας και Ανάλυσης, ΙΟΎΛΙΟΣ 2016 (και τη σχετική βιβλιογραφία), σελ. 92-
98. 



44 
 

αποχωρήσει από την εξουσία θα έχει μειώσει το διοικητικό βάρος και κόστος παρά 

θα το αυξήσει
64

. 

Από το 2001 εφαρμόστηκε ο νόμος για τη ρυθμιστική μεταρρύθμιση (2001 

Regulatory Reform Act), ο οποίος αντικατέστησε το Νόμο του 1994 για την 

Απορρύθμιση και τη Συμβασιοποίηση Εκτός Δημοσίου (Deregulation and 

Contracting Out Act. Ο νόμος για τη ρυθμιστική μεταρρύθμιση δίνει την αρμοδιότητα 

στην εκτελεστική εξουσία να εκδίδει κανονιστικές πράξεις για την τροποποίηση κάθε 

ισχύουσας νομοθεσίας που επιβάλλει διοικητικά βάρη με όρους αναλογικότητας  και 

διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος. Μέχρι το 2006 και την ψήφιση και θέση σε 

ισχύ του νέου  νόμου για τη Νομοθετική και Ρυθμιστική Μεταρρύθμιση, εκδόθηκαν 

27 κανονιστικές αποφάσεις. Ο νέος νόμος για τη Νομοθετική και Ρυθμιστική 

Μεταρρύθμιση διεύρυνε τις αρμοδιότητες της εκτελεστικής εξουσίας να τροποποιεί 

την νομοθεσία με κανονιστικές πράξεις καταργώντας παράλληλα την εμπλοκή της 

νομοθετικής εξουσίας στο σύνολο της διαδικασίας. Στο Ηνωμένο Βασίλειο  

υλοποιούνται μία σειρά προγραμμάτων μείωσης διοικητικών βαρών και του κόστους 

που επιβάλλουν προς τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τη δημόσια διοίκηση. Με τη 

θεσμοθέτηση εσωτερικών ελέγχων έχουν αποτυπωθεί οι διοικητικές διεργασίες και 

εφαρμόζονται νέα οργανογράμματα και μέτρα ώστε οι ρυθμίσεις να καταστούν πιο 

φιλικές στους πολίτες και τις επιχειρήσεις και να εξοικονομηθούν πόροι στο πλαίσιο 

της δημοσιονομικής πολιτικής του National Audit Office (NAO). 

Στο Ηνωμένο Βασίλειο το Department of Business, Innovation and Skills (Υπουργείο 

Επιχειρήσεων, Καινοτομίας και Προσόντων) επιτελεί συντονιστικό ρόλο στο πλαίσιο 

της Καλής Νομοθέτησης και  διαθέτει δύο διευθύνσεις αρμόδιες για το στρατηγικό 

σχεδιασμό και την εφαρμογή της Καλής Νομοθέτησης: τη Διεύθυνση Καλής 

Νομοθέτησης (Better Regulation Executive), και η Διεύθυνση Παροχής Καλύτερης 

Νομοθέτησης (Better Regulation Delivery Office). Επίσης σε κάθε υπουργείο έχει 

συσταθεί μια υπηρεσία Καλής Νομοθέτησης (συνήθως αυτοτελής, υπαγόμενη 

απευθείας στον Υπουργό) για την εφαρμογή των αρχών της Καλής Νομοθέτησης σε 
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BETTER REGULATION FRAMEWORK MANUAL, Practical Guidance for UK Government Officials, 
MARCH 2015 Prime Minister’s letter to all Cabinet Ministers, 6 April 2011 « “We need to tackle 
regulation with vigour to free businesses to compete and create jobs, and give people greater 
freedom and personal responsibility ….I want us to be the first Government in modern history to 
leave office having reduced the overall burden of regulation, rather than increasing it.” 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/468831/bis-13-
1038-Better-regulation-framework-manual.pdf 
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τομείς αρμοδιότητάς του. Επιπλέον έχει θεσμοθετηθεί μία ανεξάρτητη Επιτροπή 

Ρυθμιστικής Πολιτικής
65

, η οποία αποτελείται από ειδικούς, οι οποίοι αξιολογούν και 

εκτιμούν τις Αναλύσεις Κανονιστικών Επιπτώσεων που σχεδιάζονται και 

υλοποιούνται από τα υπουργεία. Συντάσσει διαπιστώσεις και διατυπώνει προτάσεις 

και συστάσεις για τη μείωση των ρυθμίσεων τις οποίες αποστέλλει στην Υπο-

επιτροπή Μείωσης των Ρυθμίσεων
66

. Εάν εγκριθούν οι  Αναλύσεις Κανονιστικών 

Επιπτώσεων σύμφωνα με τα δεδομένα που προκρίνει η Επιτροπή Ρυθμιστικής 

Πολιτικής η διαδικασία τροποποίησης ή κατάργησης των υπαρχουσών ρυθμίσεων 

προχωράει από τα υπουργεία, σε αντίθετη περίπτωση το υπουργείο είναι 

υποχρεωμένο να επανεξετάσει τη μελέτη-πρόταση που υπέβαλε. 

Οι ανωτέρω δράσεις σχεδιάζονται και υλοποιούνται με βάση τις αρχές του Red Tape 

Challenge και του κανόνα “Ένας Μέσα-Ένας Έξω ή Δύο Έξω” (One i Α.1 Βελτίωσης 

της ποιότητας της νομοθεσίας n One Out ή Two Out).   

Η βασική αρχή του Red Tape Challenge είναι ότι οι ρυθμίσεις πρέπει να παραμένουν 

σε ισχύ μόνο αν είναι απαραίτητες και αναγκαίες με επαρκή αιτιολογία από τη 

Διοίκηση. Η διαδικασία διενεργείται από τον αρμόδιο Υπουργό στο πλαίσιο των 

αρμοδιοτήτων του έπειτα από διαβούλευση και αξιολόγηση  από την Υπο-επιτροπή 

Μείωσης Ρυθμίσεων.
67

Ο Υπουργός Επιχειρήσεων, Καινοτομίας και Προσόντων, 

Matthew Hancock, το Δεκέμβριο του 2014 δήλωσε ότι ο πόλεμος της κυβέρνησης 

στη γραφειοκρατία απέδωσε στις επιχειρήσεις 10 δισεκατομμύρια  λίρες τα τελευταία 

τέσσερα χρόνια  και αναμένεται να αποδώσει συνολικά 20 δισεκατομμύρια  λίρες έως 

το 2020 καταργώντας τις παρωχημένες και κοστοβόρες ρυθμίσεις
68

. 
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 Regulatory Policy Committee, Securing the evidence base for regulation Regulatory Policy 
Committee scrutiny during the 2010 to 2015 parliament March 2015 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/415102/2015_03_0
3_RPC_Annual_Report_2014_website_copy_revised_2015_03_19.pdf 
66

 Η Υπο-επιτροπή Μείωσης των Ρυθμίσεων, είναι μια επιτροπή του Υπουργικού Συμβουλίου 
(κυβερνητική επιτροπή) με αρμοδιότητα την εποπτεία υλοποίησης των βασικών στόχων της 
ρυθμιστικής πολιτικής της κυβέρνησης. 
67

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20150522175321/http://www.redtapechallenge.cabinet
office.gov.uk/home/index/ 
68

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20150522175321/https://www.gov.uk/government/ne
ws/hancock-red-tape-drive-saves-business-a-record-10-billion 
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Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η σχηματική απεικόνιση της ανωτέρω 

διαδικασίας: 

 

 

 

Πηγή: 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/468831/bis

-13-1038-Better-regulation-framework-manual.pdf, σελ.55. 

 

 

 

 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/468831/bis-13-1038-Better-regulation-framework-manual.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/468831/bis-13-1038-Better-regulation-framework-manual.pdf
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Ο κανόνας “Ένας Μέσα-Ένας Έξω ή Δύο Έξω” (One in One Out ή Two Out)  

Ο κανόνας “ένας μέσα-ένας έξω” (one in one out- OIOO) ισχύει από το 2010 και 

αποσκοπεί , στη μείωση των διοικητικών βαρών προς τις επιχειρήσεις και στη 

μείωση του όγκου της νομοθεσίας γενικότερα. Οι αρμόδιες αρχές και επιτροπές 

όταν προτείνουν μια ρύθμιση οφείλουν να μετρήσουν το καθαρό κόστος 

συμμόρφωσης σε ότι αφορά τις επιχειρήσεις. Προωθώντας τον κανόνα “ένας 

μέσα-ένας έξω” τα Υπουργεία ενθάρρυναν την αναζήτηση εναλλακτικών μορφών 

ρύθμισης. Δεσμευόταν παράλληλα ότι  κάθε ρύθμιση που θα αποσύρουν θα έχει 

το ίδιο καθαρό κόστος για τις επιχειρήσεις όσο και η νέα που εισηγούνται. Οι 

ρυθμίσεις και οι συναφείς μετρήσεις αξιολογούνται και πιστοποιούνται ως 

αξιόπιστες και έγκυρες από την Ανεξάρτητη Επιτροπή Ρυθμιστικής Πολιτικής 

(Regulatory Policy Committee).
69

.  

Από τον Ιανουαρίου του 2013 η Κυβέρνηση διεύρυνε τον κανόνα  από τις 

ρυθμίσεις που τίθενται σε ισχύ και επέβαλε την απόσυρση ρυθμίσεων διπλάσιου 

καθαρού κόστους σε σχέση με το κόστος της νέας ρύθμισης (κανόνας ένας μέσα 

δύο έξω One in Two Out-ΟΙΤΟ). Ο κανόνας σχεδιάστηκε ώστε να παρακινήσει 

τους φορείς να μειώσουν περαιτέρω το κόστος των ρυθμίσεων και να 

συμβάλλουν στην αύξηση των εσόδων των επιχειρήσεων. Η δέσμευση ήταν 

σαφής: η εισαγωγή κάθε νέας ρύθμισης οφείλει να αποδεικνύεται ότι είναι 

πραγματικά απαραίτητη καθώς επίσης και κάθε υπάρχουσα ρύθμιση η οποία 

επιφέρει δυσανάλογα αποτελέσματα και έχει καταστεί δυσλειτουργική πρέπει να 

τροποποιείται ή και να αποσύρεται. Στον πίνακα που ακολουθεί περιγράφεται 

βήμα-βήμα η διαδικασία υιοθέτησης του κανόνα ένας μέσα δύο έξω One in Two 

Out-ΟΙΤΟ). 
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 HM Government (2011), “One in One Out: Statement of New Regulation” σελ. 3
 

επ. 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/31617/11p96 
aone-in-one-out-new-regulation.pdf 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/31617/11p96
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Πηγή: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/468831/bis-13-

1038-Better-regulation-framework-manual.pdf, σελ.43 

 

Τα αποτελέσματα εφαρμογής του ανωτέρω κανόνα υπήρξαν, όπως προκύπτει από τα 

στοιχεία εξοικονόμησης πόρων που δημοσιεύτηκαν σύμφωνα με στατιστικά 

δεδομένα που εξήχθησαν από τα Υπουργεία, ικανοποιητικά και ελπιδοφόρα για 

μελλοντικές εφαρμογές.   

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το Μάιο του 2015 τα Υπουργεία δεσμεύτηκαν για 

μείωση της τάξης του 25% των διοικητικών βαρών στις επιχειρήσεις. Το Μάιο του 

2010 ο στόχος επετεύχθη με το ποσοστό μείωσης των διοικητικών βαρών κατά 

26,62% ήτοι 4,2 δις. ευρώ εξοικονόμηση κατ΄έτος. Η πρόοδος ήταν η ακόλουθη: 390 

εκατ. ευρώ το Μάιο του 2006, 2 δις. ευρώ το Μάιο του 2008 και 4,2 δις, ευρώ το 

Μάιο του 2010. Από το 2005, 304 μέτρα απλούστευσης εφαρμόστηκαν από τα 
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Υπουργεία για τη μείωση των διοικητικών βαρών που επιβάλλονται στις 

επιχειρήσεις. Τα μέτρα περιλάμβαναν αλλαγές στη νομοθεσία, τη δημιουργία 

εύχρηστων ιστοσελίδων, μείωσης διοικητικών εγγράφων. Οι μικρές επιχειρήσεις 

απέκτησαν τη δυνατότητα απαλλαγής από  διοικητικά έγγραφα για πέντε έτη. Αυτό 

επέτρεψε εξοικονόμηση 13 εκατομμυρίων ευρώ το 2010. Ο έλεγχος και η επικύρωση 

των ανωτέρω διαδικασιών και αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε από ανεξάρτητη 

επιτροπή. Για 3400 επιχειρήσεις οι λογιστικοί έλεγχοι καταργήθηκαν επιτρέποντας 

την εξοικονόμηση 15 εκατ. ευρώ κατ΄έτος
70

. 

 

Πίνακας: Εφαρμογή και αποτελέσματα του κανόνα One in Two Out-ΟΙΤΟ σε φορείς 

και αρχές από τον Ιανουάριο του 2013 έως τον Ιούλιο του 2015. 

Πηγή: 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/397237

/bis-14-p96b-ninth-statement-of-new-regulations-better-regulation-executive.pdf, σελ. 

16. 
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 Rapport Mandon, Mieux simplifier, La simplification collaborative, Rapport de synthèse, juin 2013, 
p.16. 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/397237/bis-14-p96b-ninth-statement-of-new-regulations-better-regulation-executive.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/397237/bis-14-p96b-ninth-statement-of-new-regulations-better-regulation-executive.pdf
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Θα πρέπει ωστόσο να διευκρινιστεί ότι στο πεδίο εφαρμογής των δύο κανόνων δεν 

συμπεριλαμβάνονται ρυθμίσεις που αφορούν την ενσωμάτωση ευρωπαϊκών ή 

διεθνών ρυθμίσεων, φορολογικές ρυθμίσεις, ρυθμίσεις εκτάκτων καταστάσεων στην 

πολιτική προστασία, ρυθμίσεις για τέλη κλπ . 

 

Ρήτρες Ηλιοβασιλέματος και Ρήτρες Επαναξιολόγησης (Sunset and Review 

Clauses) 

Στο πλαίσιο της Καλής Νομοθέτησης  κάθε ρύθμιση οφείλει να επαναξιολογείται. Το 

αποτέλεσμα της επαναξιολόγησης μπορεί να είναι η τροποποίηση της ρύθμισης ή και 

η κατάργησή της εάν δεν ανταποκρίνεται πλέον στα νέα δεδομένα σε εύλογο χρόνο 

από τη θέσπισή της ο οποίος είναι συνήθως τα πέντε έτη για την εφαρμογή της 

ρήτρας επαναξιολόγησης και επτά έτη για τις ρήτρες ηλιοβασιλέματος. Οι ρήτρες 

εφαρμόζονται στην πρωτογενή και δευτερογενή νομοθεσία. Κατά την 

επαναξιολόγηση των ρυθμίσεων εκτιμάται εάν συντρέχουν και εξυπηρετούνται οι 

λόγοι για τους οποίους θεσπίστηκε η ρύθμιση και σε καταφατική περίπτωση εάν 

μπορούν να εφαρμοστούν εναλλακτικές λύσεις
71

. 

Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι χρόνοι επαναξιολόγησης και λήξης για 

τις δευτερογενείς ρυθμίσεις οι οποίες περιέχουν ρήτρες ηλιοβασιλέματος.  

                                                           
71

BETTER REGULATION FRAMEWORK MANUAL Practical Guidance for UK Government Officials 
MARCH 2015 Σελ. 30-33 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/468831/bis-13-
1038-Better-regulation-framework-manual.pdf 
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Πηγή: BETTER REGULATION FRAMEWORK MANUAL Practical Guidance for UK Government 

Officials MARCH 2015 σελ.32.   

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/468831/bis-13-1038-

Better-regulation-framework-manual.pdf 

 

Κοινές Ημερομηνίες Εφαρμογής (Common Commencement Dates),  Ρυθμιστικός 

Προγραμματισμός και Εκθέσεις Νέας Νομοθεσίας (Statement of New 

Regulation) 

Οι συστάσεις της Μελέτης της Ομάδας Εργασίας για την Καλή Νομοθέτηση 

οδήγησαν  στο σχεδιασμό του μέτρου των Κοινών Ημερομηνιών Εφαρμογής (ΚΗΕ) 

– Common Commencement Dates (CCD) σχεδιάστηκε το 2005
72

.  Οι ΚΗΕ αφορούν 

τις νομοθετικές πρωτοβουλίες που σχετίζονται με τη λειτουργία των επιχειρήσεων. Οι 

σχετικές ρυθμίσεις τίθενται σε εφαρμογή σε δύο συγκεκριμένες ημερομηνίες εντός 

του έτους: την 6η Απριλίου ή την 1η Οκτωβρίου. Οι ΚΗΕ έχουν ως στόχο, μεταξύ 

άλλων, να καλλιεργήσουν στους φορείς μία διοικητική κουλτούρα δέσμευσης-

προγραμματισμού ώστε να ανακτήσουν την εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων και των 

πολιτών. Ένα σταθερό διοικητικό-ρυθμιστικό περιβάλλον μειώνει τους 

                                                           
72

 Recommendation seven of the Better Regulation Task Force (BRTF) report, “Regulation – Less is 
More. Reducing burdens, Improving Outcomes” and recommendation 7, page 13 
http://www.brc.gov.uk/government_responses/ 
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επιχειρηματικούς κινδύνους και συμβάλλει στην επενδυτικότητα και την ανάπτυξη. 

Για το λόγο αυτό πριν την υιοθέτηση της ρύθμισης προβλέπεται ένας ελάχιστος 

χρόνος διαβούλευσης 12 εβδομάδων, προηγούμενη μελέτη κανονιστικών επιπτώσεων 

από την αρμόδια υπηρεσία Καλής Νομοθέτησης σε επίπεδο Υπουργείου και 

διυπουργικός συντονισμός όπου αυτός απαιτείται
73

. 

Κάθε Ιούλιο και Δεκέμβριο εκδίδεται η εξαμηνιαία έκθεση της Νέας Νομοθεσίας, 

στην οποία περιλαμβάνονται και οι κανονιστικές ρυθμίσεις, ώστε οι πολίτες και οι 

επιχειρήσεις να λάβουν γνώση, συγκεντρωτικά, των κανόνων που θα τεθούν σε 

εφαρμογή το επόμενο εξάμηνο. Η έκθεση περιλαμβάνει τις νέες ρυθμίσεις καθώς και 

τις αλλαγές-τροποποιήσεις που επήλθαν στις υπάρχουσες ρυθμίσεις στο πλαίσιο της 

Καλής Νομοθέτησης. Σε ότι αφορά την ευρωπαϊκή νομοθεσία και την ενσωμάτωσή 

της στην εθνική έννομη τάξη  αφιερώνεται ξεχωριστό κεφάλαιο στο οποίο 

αναφέρονται οι ημερομηνίες θέσης σε ισχύ των σχετικών κανόνων
74

. Η εξαμηνιαία 

έκθεση της Νέας Νομοθεσίας εκδίδεται κάθε Ιούλιο και Δεκέμβριο. 

Α2. Γαλλία 

 Η Γαλλία είναι μία χώρα με μακρά παράδοση στην Καλή Νομοθέτηση αν 

αναλογιστεί κανείς ότι τη δεκαετία του ’70
75

 δημοσιεύθηκε ο νόμος για τη διαφάνεια 

στις διοικητικές διαδικασίες
76

. Εκτιμώντας άλλωστε την άμεση διασύνδεση μεταξύ 

καλής νομοθέτησης και ΜΜΕ η γαλλική Κυβέρνηση το 1981 προχώρησε στη 

σύσταση των Κέντρων Διεκπεραίωσης Διαδικασιών των Επιχειρήσεων -centres de 

formalités des entreprises -(CFE) πλησίον των εμπορικών και βιοτεχνικών 

επιμελητηρίων της χώρας ώστε οι ενδιαφερόμενοι και οι δυνητικοί επωφελούμενοι με 

τη βοήθεια εξειδικευμένου προσωπικού να προσανατολίζονται στις κατάλληλες 

διαδικασίες και να συμπληρώνουν προτυποποιημένα έντυπα για την υπαγωγή της 
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COMMON COMMENCEMENT DATES, Guidance for Policy Makers, AUGUST 2010 (Department for 
Business Innovation & Skills),  σελ. 8. 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/32233/10-1137-
common-commencement-dates-august2010.pdf 
74

Βλ. Σχετικά την πιο πρόσφατη  BIS NINTH STATEMENT OF NEW REGULATION Regulations covering 
January – June 2015  σε 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/393056/bis-15-19-
bis-ninth-statement-of-new-regulation.pdf 
75

 Προηγήθηκε το 1966 η δημιουργία του Κέντρου Καταχώρισης διοικητικών εγγράφων (Centre pour 
l'enregistrement des formulaires administratifs (CERFA)). 
76

 Loi du 17 juillet 1978 sur la transparence administrative. 
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επιχείρησης τους σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα ενίσχυσης
77

. Ακολούθησε 

το 1987 η Απόφαση του Πρωθυπουργού για την μελέτη κανονιστικών επιπτώσεων η 

οποία καθίσταται υποχρεωτική για κάθε κανονιστική διάταξη που σχετίζεται με τον 

Προϋπολογισμό ή την απασχόληση. Σημείο-σταθμό αποτελεί επίσης η Έκθεση του 

Συμβουλίου Επικρατείας το 1991 για τη συνεχή αύξηση των νομοθετικών και 

κανονιστικών ρυθμίσεων οι οποίες μάλιστα δεν συγκέντρωναν ποιοτικά 

χαρακτηριστικά με αποτέλεσμα να καθίστανται ανεπαρκείς. Οι διαπιστώσεις της 

έκθεσης του Συμβουλίου Επικρατείας το 1991 οδήγησαν στη συγκρότηση της 

Επιτροπής Picq  και στην αντίστοιχη έκθεση το 1994
78

. Αποτελούσε άλλωστε κοινή 

διαπίστωση από τη δεκαετία του ’80 ότι η κανονιστική μεταρρύθμιση συνιστούσε 

κομβική παράμετρο στη διοικητικής μεταρρύθμισης του Κράτους. Η Έκθεση Picq 

υπογράμμισε ότι η ιδιαίτερα μεγάλη αύξηση των κανονιστικών ρυθμίσεων ελάχιστα 

εισέφεραν στη μεταρρύθμιση και τον έλεγχο των δράσεων του Κράτους. Προτάθηκε 

λοιπόν, μία ολιστική στρατηγική για το ρόλο της μεταρρύθμισης του Κράτους το 

οποίο θα έπρεπε να επιστρέψει στο βασικό του ρόλο βελτιώνοντας τις προϋποθέσεις 

εκχώρησης αρμοδιότητας καθώς και τις ρυθμίσεις με δημοσιονομικές επιπτώσεις. 

Συνεισέφερε επίσης στη νομοθετική κατοχύρωση της μελέτης κανονιστικών 

επιπτώσεων η οποία το 1997 αποφασίστηκε να συνοδεύει απαραίτητα κάθε  

νομοσχέδιο και Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου. Τέλος τέθηκε σε εφαρμογή σε 

επίπεδο Υπουργείων το Πρόγραμμα της διοικητικής απλούστευσης των υπαρχόντων 

ρυθμίσεων. 

Το 1998 ιδρύεται η δημόσια νομική βάση δεδομένων Légifrance  και τον επόμενο 

χρόνο κατοχυρώνεται νομικά η κωδικοποίηση των κανονιστικών ρυθμίσεων.
79

 Το 

1998 συστήνεται επίσης η Διυπουργική Επιτροπή για τη Μεταρρύθμιση του Κράτους 

-Délégation Interministérielle à la Réforme de l'État (DIRE)
80

- καθώς και  Επιτροπή 
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 Εν τω μεταξύ το 1983 δημιουργήθηκε η Επιτροπή για την απλούστευση των διοικητικών 
διαδικασιών στις επιχειρήσεις) - commission pour la simplification des formalités incombant aux 
entreprises (COSIFORM)-. 
78

Απόρροια των προτάσεων της έκθεσης Picq  ήταν η σύσταση της Ομάδας για την Μεταρρύθμιση 
του Κράτους  το 1995 -Commissariat à la réforme de l’État-. 
79

 Décret du 12 septembre 1989 qui relance la codification. 
80

 Το 2003 η DIRE  αντικαθίσταται από: α) την Επιτροπή για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας 
διαχείρισης και των κρατικών υποδομών -la délégation à la modernisation de la gestion publique et 
des structures de l'État (DMGPSE)-, β)  την Επιτροπή για την απλούστευση των διοκιητικών 
διαδικασιών- la délégation aux usagers et aux simplifications administratives (DUSA)- και γ) τον 
Οργανισμό για την ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Δημόσιας Διοίκησης - l'Agence pour le 
développement de l'administration électronique (ADAE). 
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για τη διοικητική απλούστευση -Commission pour la simplification administrative 

(COSA)-, η οποία υπάγεται απευθείας στον Πρωθυπουργό.  Στις 12 Οκτωβρίου 2000 

συγκροτείται μία διυπουργική Επιτροπή για τη μεταρρύθμιση του Κράτους η έκθεση 

της οποίας είναι γνωστή με το όνομα το Προέδρου της ως Rapport Mandelkern. Η 

Επιτροπή κλήθηκε να απαντήσει σε κρίσιμα ερωτήματα όπως αυτό της δημόσιας 

διαβούλευσης στα σχέδια νόμων, της πρόσβασης στο Δίκαιο, της ποιότητα των 

νομικών κειμένων, της καθιέρωσης της ανάλυσης κανονιστικών επιπτώσεων και του 

κόστους των ρυθμίσεων. Ο προσανατολισμός της υπήρξε σαφής: ρυθμίσεις 

σύμφωνες με την αρχή της αναλογικότητας ώστε να τίθενται σε ισχύ και να 

εφαρμόζονται από όλους. Σύμφωνα με τις προτάσεις της Επιτροπής Mandelkern 

(2002) τέθηκε σε εφαρμογή ένα ετήσιο πρόγραμμα απλούστευσης κανονιστικών 

ρυθμίσεων με την παράλληλη εισαγωγή δεικτών κόστους και διαβούλευσης
81

. Οι 

παρατηρήσεις της έκθεσης Mandelkern για την ανάλυση κανονιστικών επιπτώσεων 

εμπλουτίστηκαν από την Έκθεση Lasserre
82

 (2004) η οποία συντάχθηκε κατ΄αίτηση 

του Πρωθυπουργού. Τα βασικά της σημεία αποτέλεσαν τις κατευθυντήριες αρχές της 

εγκυκλίου του Πρωθυπουργού για τη μεταρρύθμιση του Κράτους. Παράλληλα το 

Συμβούλιο της Επικρατείας το 2006 στη ετήσια έκθεσή του υπό τον τίτλο «Sécurité 

juridique et complexité du droit» αφιέρωσε ένα μεγάλο μέρος στην ποιότητα των 

ρυθμίσεων ενώ μία ομάδα εργασίας συστήθηκε από τη Γενική Γραμματεία της 

Κυβέρνησης προκειμένου να καταστήσει υποχρεωτική την ανάλυση κανονιστικών 

επιπτώσεων στο σύνολο των νομοθετικών κειμένων. Σε επίπεδο νομοθετικών 

πρωτοβουλιών κινήθηκαν και σχετικές με τη δημόσια διαβούλευση ρυθμίσεις
83

 ενώ η 

Κυβέρνηση δεσμεύτηκε από το 2007 έως το 2011 να μειώσει κατά 25% το διοικητικό 

βάρος περισσοτέρων από 1000 ρυθμίσεων που προκαλούσαν δυσανάλογο βάρος στις 

επιχειρήσεις
84

. Το 2008  η συνταγματική  αναθεώρηση και ο οργανικός νόμος της 

15
ης

 Απριλίου 2009 καθιερώνουν και ενδυναμώνουν την εκ των προτέρων 

αξιολόγηση των νομοσχεδίων από το Κοινοβούλιο
 85

. Το ίδιο έτος ο Πρωθυπουργός 
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 Σχετικές νομοθετικές πρωτοβουλίες Loi no 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de 
proximité και Décret du 7 août 2002 sur la diffusion générale du droit par Internet και τον Ιούλιο του 
2003 la loi d'habilitation sur la simplification administrative. 
82

 Pour une meilleure qualité de la réglementation. 
83

 Décret no 2006-672 du 8 juin 2006 sur les commissions consultatives και loi du 31 janvier 2007 sur 
la réforme du dialogue social. 
84

 Πρόκειται για την κατευθυντήρια γραμμή «mesure et réduction de la charge administrative» 
(MRCA) η οποία αποτελεί αρχή της στρατηγικής της Συνθήκης της Λισαβόνας.  
85

 Loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 και προηγούμενο σχετικό Décret no 2008-225 du 6 
mars 2008 relatif à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’État. 
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αναθέτει στο βουλευτή Warsmann
86

 την αποστολή να καθορίσει μία «επιχειρησιακή» 

στρατηγική για την ποιότητα των κανόνων δικαίου και να αποτυπώσει μία 

μεθοδολογία απλούστευσης η οποία να καθιστά ευκολότερη την πρόσβαση των 

πολιτών στις κανονιστικές ρυθμίσεις. Τον Ιανουάριο του 2009 κατατίθεται η έκθεση 

η οποία περιλαμβάνει 56 προτάσεις για τη βελτίωση της παραγωγής νομοθετικών 

ρυθμίσεων και ειδικότερα για την ανάλυση κανονιστικών επιπτώσεων και 31 

προτάσεις απλούστευσης κυρίως στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων. 

Προτείνονται και υιοθετούνται μέτρα για την απλούστευση της διαδικασίας 

παραγωγής και αξιολόγησης δικαίου καθώς και τρόποι διευκόλυνσης της 

προσβασιμότητας σε αυτό. Προωθείται και βελτιώνεται η διαδικασία της 

διαβούλευσης. Στόχο αποτελεί η κατάργηση της «άχρηστης» πολυπλοκότητας και τη 

μείωση του διοικητικού κόστους που επιβαρύνει πολίτες και επιχειρήσεις 

υιοθετώντας τουλάχιστον ένα νόμο απλούστευσης το χρόνο. Ιδιαίτερες προτάσεις 

απλούστευσης αφορούσαν τους τομείς των επιχειρήσεων (14 προτάσεις), του Φόρου 

Προστιθέμενης Αξίας (15 προτάσεις) και των δημοσίων συμβάσεων (17 προτάσεις)
87

. 

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται από την πολιτική της Καλής Νομοθέτησης στη Γαλλία 

στη δημιουργία εξειδικευμένων θεσμικών δομών για την προαγωγή της κανονιστικής 

μεταρρύθμισης. Ειδικότερα, πέρα του ρόλου του Συμβουλίου Επικρατείας
88

 και της 

Γενικής Διεύθυνσης για τον εκσυγχρονισμό του Κράτους
89

 που υπάγεται στο Γενικό 

Λογιστήριο του Κράτους συστήθηκαν οι εξής δομές: η Υπηρεσία Νομοθεσίας και 

Ποιότητας Δικαίου που ανήκει στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης, η Γενική 

Γραμματεία Ευρωπαϊκών Υποθέσεων
90

 η οποία υπάγεται απευθείας στον 

Πρωθυπουργό και έχει ως αποστολή την καλλιέργεια συνέργειας μεταξύ της 

ψηφιακής διοικητικής σύγκλισης, της απλούστευσης διοικητικών διαδικασιών και της 

ποιότητας των διοικητικών υπηρεσιών εναρμονίζοντας τις δράσεις της στο πλαίσιο 

της Μεταρρύθμισης του Κράτους -Révision générale des politiques publiques- 

(RGPP). 
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 Τίτλος της Έκθεσης Warsmann « Simplifions nos lois pour guérir un mal français » 
87

 www.premier ministre.gouv.fr/acteurs/communiques_4/premier_ministre_recoit_rapport_62473.html. 
88

 Με ρόλο τόσο συμβουλευτικό προς την Κυβέρνηση όσο και ελέγχου της ποιότητας των νομικών 
ρυθμίσεων. Επισημαίνεται ότι με το Διάταγμα n° 2008-225 du 6 mars 2008 το Συμβούλιο της 
Επικρατείας σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία του Συμβουλίου Επικρατείας το Δικαστήριο 
απέκτησε ένα νέο Τμήμα αποκλειστικά για θέματα Δημόσιας Διοίκησης και διοικητικής διαδικασίας 
που δίδει τη δυνατότητα εποπτείας των θεσμικών μεταρρυθμίσεων του Κράτους. 
89

  Direction générale de la modernisation de l’État (DGME) 
90

 Secrétariat général aux affaires européennes (SGAE) 

http://www.premier/
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 Παράλληλα το Ανώτατο δικαστήριο της χώρας, το Συνταγματικό Δικαστήριο με μία 

σειρά αποφάσεών του συνέβαλε στη διαμόρφωση των πολιτικών Καλής 

Νομοθέτησης και στη δημιουργία αντίστοιχων αρχών. Συγκεκριμένα με απόφασή του 

το 1999 υπογράμμισε τις συνταγματικού επιπέδου δεσμεύσεις για καθολική 

απρόσκοπτη πρόσβαση στο δίκαιο και τις απαιτήσεις σαφήνειας που πρέπει να το 

διέπουν
91

. Το 2003 το Συνταγματικό Δικαστήριο έκρινε μεταξύ άλλων ότι η ισότητα 

ενώπιον του Νόμου και η προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου δεν είναι 

εφικτή εάν οι πολίτες δεν δύνανται να αποκτούν ικανή γνώση των εφαρμοστέων 

κανόνων καθώς και στην περίπτωση που οι νόμοι είναι ιδιαίτερα πολύπλοκοι και 

κατ΄επέκταση ανεπαρκείς.
92

 Περαιτέρω το 2005 κρίθηκε ως αντίθετη στο Σύνταγμα 

διάταξη νόμου του Υπουργείου Οικονομικών διότι θεωρήθηκε ιδιαίτερα σύνθετη και 

πολύπλοκη.
93

 Τέλος σε κάθε ευκαιρία το Ανώτατο Δικαστήριο εμμένει στην 

αναγκαιότητα έγκυρης και έγκαιρης μεταφοράς του ευρωπαϊκού δικαίου στην 

εσωτερική έννομη τάξη.
94

 

Δημόσια διαβούλευση και επικοινωνία 

Σημαντικές βελτιώσεις παρατηρούνται στην ανάπτυξη εργαλείων για την πρόσβαση 

στο δίκαιο μέσω εύχρηστων και φιλικών προς τον πολίτη και τις επιχειρήσεις 

μεθόδων. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν οι ιστοθέσεις της Légifrance et 

Service-Public.fr.  

Η Γαλλία είναι μία χώρα με παράδοση στη δημιουργία συμβουλευτικών θεσμών και 

επιτροπών. Ωστόσο επανεκτιμώντας την πολιτική της δημόσιας διαβούλευσης το 

2009 προχώρησε έπειτα από μία περίοδο συνολικής καταγραφής του συνόλου των 

συμβουλευτικών-γνωμοδοτικών επιτροπών της Κεντρικής Διοίκησης στην 

κατάργηση 211 από τις 545 υπάρχουσες επιτροπές οι οποίες είχαν συσταθεί με 

διοικητικές πράξεις. Η ίδια ρύθμιση έπειτα από προηγούμενη μελέτη προτάθηκε και 

για τις συμβουλευτικές επιτροπές οι οποίες είχαν συσταθεί με νόμο
95

. Προβλέφθηκαν 
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 Décision n° 99-421 DC du 16 décembre 1999, afférente à la loi portant habilitation du 
Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l’adoption de la partie législative de certains codes. 
92

 Décision n° 2003-473 DC. 
93

 Décision n° 2005-530 DC du 29 décembre 2005 portant sur la loi de finances pour 2006. 
94

 Décisions n° 2004-496 DC du 10 juin 2004 : Loi pour la confiance dans l’économie numérique et n° 
2004-505 DC du 19 novembre 2004 : Traité établissant une Constitution pour l’Union européenne. 
95

 Décret no 2009-613 du 4 juin 2009 τροποποιώντας le décret no 2006-672 du 8 juin 2006 σχετικά με 
τη σύσταση, σύνθεση και λειτουργία  των διοικητικών γνωμοδοτικών επιτροπών. Για την 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση βλ. σχετ. l’ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004 (Ordonnance n° 
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επίσης διάφοροι τύποι διαβούλευσης κατά τη διάρκεια εξέλιξης ενός νομοσχεδίου 

μέθοδος που παραπέμπει στη δημιουργία μιας «πράσινης βίβλου». Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα αποτελεί η «Grenelle de l’environnement»
96

 ονομασία η οποία δόθηκε 

στη διαδικασία διαβούλευσης που ακολουθήθηκε στη περίπτωση της πολιτικής για το 

περιβάλλον. Η ανωτέρω διαδικασία συνέθεσε διαβουλεύσεις με ομάδες εργοδοτών 

και εργαζομένων, θεσμικές γνωμοδοτικές επιτροπές, κατά τόπους συγκεντρώσεις – 

συνελεύσεις και ανοικτές διαδικτυακές διαβουλεύσεις. Η ίδια διαδικασία σύνθεσης 

δημοσίων διαβουλεύσεων ακολουθήθηκε και σε άλλες θεματικές υπό αναθεώρηση 

φέροντας πάντοτε το πρόθεμα Grenelle
97

. 

Επίσης πέρα της δημοσίευσης των νόμων και διαταγμάτων στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως ακολουθείται μία ειδική διαδικασία για τις εγκυκλίους. Με διάταγμά 

του ο Πρωθυπουργός
98

  κατέστησε υποχρεωτική τη δημοσίευση σε μία ιστοθέση των 

οδηγιών και των εγκυκλίων των υπουργών στις υπηρεσίες και στους φορείς του 

Κράτους διαφορετικά δεν ισχύουν. Επίσης προβλέφθηκε ότι οι οδηγίες και οι 

εγκύκλιοι οι οποίες βρίσκονται σε ισχύ εάν μετά τη λειτουργία της ιστοθέσης δεν 

αναρτηθούν θεωρούνται κατηργημένες. Η Ιστοθέση www.circulaires.gouv.fr (και 

μετέπειτα circulaires.legifrance.gouv.fr
99

) τέθηκε σε λειτουργία το Μάιο του 2009 και 

περιλαμβάνει λίστα εγκυκλίων κατά θέμα και ημερομηνία. Στόχος η προαγωγή της 

διοικητικής δράσης μέσα από τη συνοχή με την επικαιροποίηση των οδηγιών και την 

κατάργηση των παρωχημένων εγκυκλίων. Περαιτέρω η ιστοθέση και βάση 

δεδομένων Légifrance
100

 (www.legifrance.gouv.fr) παρέχει δωρεάν πρόσβαση από το 

2002 στην ισχύουσα νομοθεσία χρησιμοποιώντας το εργαλείο της κωδικοποίησης για 

το σύνολο των νομικών πληροφοριών που παρέχει σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο 

και ταυτόχρονα πρόσβαση στη σχετική νομολογία. Η Légifrance διαθέτει νομικές 

πληροφορίες, νόμους, κώδικες, συλλογικές συμβάσεις και νομολογία για το εθνικό, 

το ευρωπαϊκό και το διεθνές δίκαιο, αντίστοιχες μεταφράσεις και μία πλούσια βάση 

δεδομένων ελεύθερη σε κάθε χρήστη. 

                                                                                                                                                                      
2004-637 du 1er juillet 2004 relative à la simplification de la composition et du fonctionnement des 
commissions administratives et à la réduction de leur nombre. 
96

 Βλ.σχετικά MIEUX LÉGIFÉRER EN EUROPE : FRANCE, OCDE 2010, σελ. 77 
97

 Grenelle de la mer, Grenelle de l’insertion, Grenelle des ondes 
98

 Décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 σχετικά με  τις διαδικασίες δημοσίευσης οδηγιών και 
εγκυκλίων  
99

 Circulaires et instructions applicables. 
100

 Αντικατάστησε το συνδρομητική ηλεκτρονική πλατφόρμα Jurifrance που συστήθηκε το 1998.  

http://www.circulaires.gouv.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/
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Σε ότι αφορά τις επιχειρήσεις  διαθέτει ξεχωριστό σύνδεσμο υπό τον τίτλο - 

Entreprises : entrée en vigueur des textes-  ο οποίος παρέχει στις επιχειρήσεις 

πληροφόρηση σχετικά με τα κανονιστικά κείμενα τα οποία αφορούν στις επιχειρήσεις 

και θα τεθούν σε ισχύ στο άμεσο χρονικό διάστημα. Η πληροφόρηση αυτή συμβάλλει 

μεταξύ άλλων στη βελτίωση της εφαρμογής των Κοινών Ρητρών Εφαρμογής
101

 οι 

οποίες τέθηκαν σε εφαρμογή από το 2011
102

 . Η σχετική διάταξη περιλαμβάνει δύο 

κύρια στοιχεία: από τη μία οι κανονιστικές διατάξεις που αφορούν στις επιχειρήσεις 

και  υιοθετήθηκαν προβλέπεται να διαθέτουν ένα χρονικό διάστημα από τη 

δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έως τη θέση τους σε ισχύ το 

οποίο κατ΄ελάχιστο ορίζεται σε δύο μήνες. Το διάστημα αυτό ή άλλο το οποίο 

προβλέπεται ρητά έχει ως στόχο την προετοιμασία των επιχειρήσεων για την ομαλή 

μετάβασή τους στο νέο νομοθετικό καθεστώς. Από την άλλη η έναρξη ισχύος αυτών 

των νόμων προγραμματίζεται εκτός εξαιρέσεων είτε την 1
η
 Ιουλίου είτε την 1

η
 

Αυγούστου (εναλλακτικά 1
η 

Απριλίου και 1
η
 Οκτωβρίου). 

 Στο πλαίσιο της ανάπτυξης της κοινωνίας της πληροφορίας και της πληρέστερης 

πληροφόρησης των πολιτών δημιουργήθηκε η ηλεκτρονική πύλη www.vie-

publique.fr η οποία υπάγεται στη Διεύθυνση νομικής και διοικητικής πληροφόρησης 

με αποστολή την πληροφόρηση και παροχή νομοθετικών και κανονιστικών κειμένων 

που αφορούν στην οικονομική, πολιτική, κοινωνική και διεθνή επικαιρότητα. Στόχος 

η πρόσβαση του κοινού σε πηγές και δεδομένα σχετικά με κρίμα θέματα της 

επικαιρότητας. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η δημιουργία της Διεύθυνσης 

Νομικής και Διοικητικής Πληροφόρησης (DILA)
103

 η οποία υπάγεται στον 

Πρωθυπουργό
104

. 

Η παραγωγή κανονιστικών διατάξεων και η μελέτη κανονιστικών επιπτώσεων 

Χώρα με παράδοση στην κανονιστική πυκνότητα η Γαλλία όφειλε να προχωρήσει 

άμεσα στην απλούστευση του κανονιστικού περιβάλλοντος με κριτήρια ποσοτικά 

αλλά και ποιοτικά.  Στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνεται η παραγωγή κανονιστικών 

                                                           
101

 Dates communes d’entrée en vigueur (DCEV) 
102

 Circulaire du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes 
concernant les entreprises 
103

 Décret n° 2010-31 du 11 janvier 2010 relatif à la direction de l'information légale et administrative 
και Arrêté du 13 avril 2012 portant organisation de la direction de l'information légale et 
administrative 
104

 Για θέματα γενικότερης διαβούλευσης www.forum.gouv.fr. 

http://www.vie-publique.fr/
http://www.vie-publique.fr/
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πράξεων από το 2001 έως το 2007. Η πληθώρα ρυθμίσεων είναι αδιαμφισβήτητη. 

Διευκρινίζεται επίσης ότι στις παρακάτω ρυθμίσεις δεν περιλαμβάνονται οι νόμοι με 

τους οποίους κυρώνονται διεθνείς συμφωνίες. 

Production de textes réglementaires nouveaux, 2001-07 

 

Πηγή: www.legifrance.gouv.fr. 

Με στόχο τη μείωση της παραγωγής κανονιστικών ρυθμίσεων και την ποιοτική 

αναβάθμισή τους  το Συμβούλιο της Επικρατείας σε συνεργασία με τη Γενική 

Γραμματεία της Κυβέρνησης συνέταξε αρχικά το 2004 τον οδηγό légistique ο οποίος 

και αναθεωρήθηκε το 2007. Ο οδηγός légistique παρουσιάζει το σύνολο των 

κανόνων, των αρχών και των μεθόδων που πρέπει να διέπουν τα κανονιστικά 

κείμενα. Ο οδηγός υπό τη μορφή θεματικών ενοτήτων περιλαμβάνει τα παρακάτω 

μέρη: 

 Θεώρηση των κειμένων: αναφορά στην ιεραρχία των κανόνων δικαίου και 

επισημάνσεις προς τους συντάκτες των κανονιστικών ρυθμίσεων για τη 

χρησιμότητα και την αποτελεσματικότητα των υπό παραγωγή ρυθμίσεων. 

 Στάδια παραγωγής κανόνων ανάλογα με τον κανονιστικό αντίκτυπο  της 

ρύθμισης σύμφωνα με εγκυκλίους του Πρωθυπουργού 

 Σύνταξη ρυθμίσεων με βάση κανόνες και βέλτιστες διεθνείς πρακτικές 

 Κανόνες που εφαρμόζονται αποκλειστικά κατά την ενσωμάτωση του 

ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου καθώς και πράξεων ατομικού χαρακτήρα 

http://www.legifrance.gouv.fr/
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 Αποτύπωση σχεδιαγραμμάτων και μελέτη περιπτώσεων για την ορθολογική 

παραγωγή ρυθμίσεων 

 

Στο σχεδιάγραμμα που ακολουθεί αποτυπώνεται τα ερωτήματα που τίθενται για την 

προετοιμασία μίας ρύθμισης: 

 

 

Πηγή:https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Guide-de-legistique/V.-Schemas-

logiques-et-cas-pratiques/5.1.-Schemas-logiques/5.1.1.-Questions-de-conception 
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Σχετικά με τις εναλλακτικές μορφές ρύθμισης ήδη η μελέτη κανονιστικών 

επιπτώσεων προβλέπει εναλλακτικούς τρόπους ρύθμισης για παράδειγμα την 

υιοθέτηση νομοθετικών ή κανονιστικών ρυθμίσεων, η υποχρέωση αυτή πηγάζει 

άλλωστε από τις διατάξεις του οργανικού νόμου της 15ης Απριλίου 2009. Ο οδηγός 

légistique προσφέρει μία σειρά από εναλλακτικές όπως σύναψη συμβάσεων 

(συλλογικές συμβάσεις εργασίας, προγραμματικές συμβάσεις), επικαιροποίηση 

υπάρχοντος δικαίου, ενδυνάμωση ελέγχων, πρόβλεψη νέων κυρώσεων, ανάπτυξη 

διαμεσολάβησης και αυτορρύθμισης (κυρίως στη ρύθμιση επαγγελματικών κλάδων). 

Καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισε η συνταγματική αναθεώρηση του 2008 η οποία 

δυνάμει του άρθρου 39 του Συντάγματος
105

 κατέστησε υποχρεωτική την κατάθεση 

μελέτης κανονιστικών επιπτώσεων με την κατάθεση  ενός νομοσχεδίου με 

ημερομηνία έναρξης την 1
η
 Σεπτεμβρίου 2009. Ο οργανικός νόμος της 15ης Απριλίου 

2009
106

 κατ΄εξουσιοδότηση του Συντάγματος και ειδικότερα στα άρθρα 8, 9 και 15 

εξειδικεύει τις προϋποθέσεις τις οποίες πρέπει να πληροί  η ανάλυση κανονιστικών 

επιπτώσεων και είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την ποιότητά της. Η ανάλυση 

κανονιστικών επιπτώσεων οφείλει να μνημονεύει ρητά και αιτιολογημένα τη 

συμβατότητα του νόμου με το ευρωπαϊκό και εθνικό δίκαιο, τις επιπτώσεις στην 

απασχόληση. Προβλέπονται επίσης οι περιπτώσεις κατά τις οποίες χρήζουν μελέτης 

κανονιστικών επιπτώσεων και οι τροπολογίες που κατατίθενται. Επίσης πρέπει να 

σημειωθεί ο ρόλος των πολλαπλών θεσμικών εταίρων που εμπλέκονται στην 

ανάλυση κανονιστικών επιπτώσεων και ειδικότερα της Γενικής Γραμματείας της 
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 Art. 39. – […] 
Entrée en vigueur dans les conditions fixées par les lois et lois organiques nécessaires à leur 
application (article 46-I de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008). 
La présentation des projets de loi déposés devant l'Assemblée nationale ou le Sénat répond aux 
conditions fixées par une loi organique. 
Les projets de loi ne peuvent être inscrits à l'ordre du jour si la Conférence des présidents de la 
première assemblée saisie constate que les règles fixées par la loi organique sont méconnues. En cas 
de désaccord entre la Conférence des présidents et le Gouvernement, le président de l'assemblée 
intéressée ou le Premier ministre peut saisir le Conseil constitutionnel qui statue dans un délai de huit 
jours. 
Dans les conditions prévues par la loi, le président d'une assemblée peut soumettre pour avis au 
Conseil d'État, avant son examen en commission, une proposition de loi déposée par l'un des 
membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s'y oppose. 
106

 Loi organique no 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la 
Constitution 
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κυβέρνησης, του Συμβουλίου Επικρατείας, του Κοινοβουλίου και του Συνταγματικού 

Δικαστηρίου
107

. 

Κομβικός είναι ο ρόλος του εργαλείου Oscar στη μεθοδολογία της ανάλυση 

κανονιστικών επιπτώσεων. Το Oscar το οποίο στη μεθοδολογία του Standard Cost 

Model (SCM) υπολογίζει το διοικητικό βάρος που προκαλεί μία νέα ρύθμιση στις 

επιχειρήσεις και στη Διοίκηση και κατ΄επέκταση στην χρηματοοικονομική 

αποτίμηση της ανάλυσης κανονιστικών επιπτώσεων (κόστος/όφελος). Πρόκειται για 

μία διαδικτυακή εφαρμογή που λειτουργεί στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου 

πληροφοριακού συστήματος των Υπουργείων. Η μέθοδος στηρίζεται στη 

μοντελοποίηση των διοικητικών βαρών που πιθανόν επιφέρει μία νέα ρύθμιση κατά 

την εξέλιξή της
108

. Στην πρώτη φάση μετριέται το διοικητικό κόστος κατά την 

προετοιμασία της ρύθμισης από τη σύλληψή της από το αρμόδιο υπουργείο έως και 

τη δημοσίευσή της. Η δεύτερη φάση αφορά στους πόρους που χρησιμοποιούνται για 

τη θέση σε ισχύ της ρύθμισης (ανθρώπινο δυναμικό, πληροφοριακά συστήματα, 

πληροφοριακά-ενημερωτικά έντυπα). Στην τρίτη και τελευταία φάση υπολογίζεται το 

διοικητικό κόστος κατ΄έτος εφαρμογής της ρύθμισης για τις επιχειρήσεις και τους 

πολίτες
109

. 

                                                           
107

 Βλ. σχετικά, Susan Rose-Ackerman, « Étude d'impact et analyse coûts-avantages : qu'impliquent-
elles pour l'élaboration des politiques publiques et les réformes législatives ? », Revue française 
d'administration publique 2011/4 (n° 140 ), p. 787-806,  καθώς και OCDE (2012), Politique 
réglementaire et gouvernance : Soutenir la croissance économique et servir l'intérêt général, Éditions 
OCDE. Επίσης Anne-Sophie Denolle, « Les études d'impact : une révision manquée ? », Revue française 
de droit constitutionnel 2011/3 (n° 87), p. 499-514. 
108

 https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Guide-de-legistique/I.-Conception-des-textes/1.1.-
Necessite-des-normes/1.1.2.-Etudes-d-impact 
109

 Έχουν διατυπωθεί επιφυλάξεις ως προς την αποτελεσματικότητα του συγκεκριμένου εργαλείου 
λόγω της απόκλισής του από το Standard Cost Model (SCM). Βλ. σχετικά Compte rendu n° 4, Mission 
d’information sur la simplification législative Mercredi 19 février 2014, Séance de 17 heures, p.8  “(…) 
S’agissant des études d’impact, je partage votre jugement sur le caractère insuffisant de l’évaluation 
économique des textes. Les outils statistiques et méthodologiques que nous utilisons sont-ils 
adéquats ? Nous sommes les seuls à recourir à la méthode franco-française : « Oscar » – outil de 
simulation de la charge administrative de la nouvelle réglementation. Est-ce en raison des spécificités 
françaises que nous avons balayé d’un revers de main le Standard Cost Model – qui n’est pas utilisé 
uniquement par les Anglo-Saxons ?” (M. Thierry Mandon, rapporteur.). Βλ. επίσης σχετικά, Lorna 
Schrefler, Giacomo Luchetta and Felice Simonelli,  A New Tool in the Box? The Cumulated Cost 
Assessment, Symposium on Policy Evaluation in the EU, EJRR 1/2015, pp.68-78. 
Lorna Schrefler, Giacomo Luchetta and Felice Simonelli* 
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Επισημαίνεται ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας προτείνει την καθιέρωση μίας 

μεθόδου υπολογισμού του διοικητικού κόστους και των λοιπών επιβαρύνσεων για 

κάθε νέα ρύθμιση σε συνάρτηση με τους αποδέκτες της.
110

 

Απλούστευση και μείωση των διοικητικών βαρών για τις επιχειρήσεις 

Ιδιαίτερα σημαντικός αποδείχθηκε ο ρόλος του προγράμματος «Μέτρα για τη μείωση 

του διοικητικού κόστους» (MRCA), 
111

 με το οποίο η Γαλλία δεσμεύθηκε για τη 

μείωση κατά 25% του διοικητικού κόστους στις επιχειρήσεις σε συνδυασμό με το 

εργαλείο Oscar όπως αυτό αναλύθηκε παραπάνω. Από το 2008 η πολιτική 

απλούστευσης διαδικασιών αναθεωρήθηκε και οδήγησε στη δημιουργία ενός σχεδίου 

απλούστευσης 15 μέτρων έως το φθινόπωρο του 2009 καθώς ευθυγραμμίστηκε με τη 

στρατηγική της Λισαβόνας. Καθορίστηκε από τις εξής 4 κατευθυντήριες γραμμές: 

 Την κατάργηση απαρχαιωμένων και αλυσιτελών διοικητικών διαδικασιών 

 Την ενδυνάμωση της ασφάλειας και της συνοχής του ισχύοντος δικαίου 

 Τον πολλαπλασιασμό κέντρων πληροφόρησης πολιτών και επιχειρήσεων 

καθώς και ανάπτυξη της ψηφιακής σύγκλισης και της κοινωνίας της 

πληροφορίας. 

 Την κωδικοποίηση του δικαίου ώστε να καταστεί φιλικό προς τους χρήστες Η 

Κωδικοποίηση αποτελεί μία προσφιλή προς τους Γάλλους διαδικασία 

απλούστευσης δικαίου καθώς τέθηκε σε εφαρμογή από το 1999
112

. Η 

Ανώτατη Επιτροπή Κωδικοποίησης είναι αρμόδια για την παρακολούθηση 

και εποπτεία της κωδικοποίησης. Τα ετήσια αποτελέσματά της δημοσιεύονται 

σε ειδική Έκθεση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Με επιστολή του στις 2 Νοεμβρίου 2010 ο Πρωθυπουργός όρισε τον M. Rémi 

Bouchez επίτροπο εντεταλμένο για την απλούστευση
113

. Ειδική μνεία στις 

αρμοδιότητες του νέου επιτρόπου γίνεται σχετικά με την εποπτεία των 
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 Conseil d’ Etat, Etude annuelle 2016, Simplification et qualite du droit, (l’ etude a ete adoptee par l’ 
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GÉNÉRAL DU GOUVERNEMENT, Mars 2012  

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/164000610.pdf
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κανονιστικών επιπτώσεων των νομοθετικών ρυθμίσεων στις ΜΜΕ
114

. Κομβικός 

αποδείχθηκε ο ρόλος του διαδικτυακού συνδέσμου « Entreprises : entrée en 

vigueur des textes » της Légifrance ο οποίος εγκαινιάστηκε την 1
η
 Οκτωβρίου 

2011 υπό την αιγίδα του Επιτρόπου αρμόδιου για την απλούστευση και 

προσφέρει στους επιχειρηματίες εύκολη πρόσβαση  στα κανονιστικά κείμενα τα 

οποία δεν έχουν τεθεί ακόμη σε εφαρμογή αλλά πρόκειται να εφαρμοστούν σε 

ένα εύλογο χρονικό διάστημα
115

. Με την ψηφιακή αυτή  βάση δεδομένων 

διασφαλίζεται ένα σταθερό επιχειρηματικό και επενδυτικό περιβάλλον διότι ο 

επιχειρηματικός κόσμος ενημερώνεται και προσαρμόζεται ανάλογα στις 

επερχόμενες ρυθμίσεις χωρίς να αιφνιδιάζεται. Με ιδιαίτερη προσοχή 

αντιμετωπίζεται το θέμα της ενσωμάτωσης του ευρωπαϊκού δικαίου και 

συγκεκριμένα των Οδηγιών καθώς τα περιθώρια παρέμβασης του εθνικού 

νομοθέτη είναι περιορισμένα. Στο σημείο αυτό ο έλεγχος του αρμόδιου 

Επιτρόπου για την απλούστευση εστιάζει στην αναζήτηση των κατάλληλων 

νομοθετικών ή κανονιστικών μέτρων αναλογικών προς το σκοπό και τον 

αντίκτυπο της ρύθμισης με στόχο την λιγότερη δυνατή επιβάρυνση των 

επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των ΜΜΕ και για το λόγο αυτό ζητείται συχνά από 

τους αρμόδιους υπουργούς να αιτιολογήσουν τις επιλογές τους
116

. Άλλωστε τα 

συναρμόδια Υπουργεία τα οποία καταθέτουν ρυθμίσεις σχετικά με τις 

επιχειρήσεις υποβοηθούνται με κατευθύνσεις, ελέγχους, γνωμοδοτήσεις σχετικά 

με την απλούστευση και την εν γένει ποιότητα των νομοθετικών και 

κανονιστικών πρωτοβουλιών τους από το νεοσύστατο Συμβούλιο 

χρηματοοικονομικού ελέγχου
117

 το οποίο συνδράμει στη διαχείριση δημοσίων 

πολιτικών και εκσυγχρονισμού της οικονομίας, του εμπορίου, του τουρισμού και 

της βιοτεχνίας
118

. Έκθεση πεπραγμένων του Συμβουλίου δημοσιεύεται σε ετήσια 
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 La circulaire du 17 février 2011, relative à la simplification des norms concernant les entreprises et 
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βάση και τα αποτελέσματά της στον τομέα των επιχειρήσεων ιδιαίτερα κατά το 

έτος 2015 υπήρξαν θεαματικά
119

. 

Τέλος η σύσταση του Συμβουλίου για την απλούστευση του διοικητικού 

περιβάλλοντος των επιχειρήσεων
120

 που συστήθηκε το 2014 με απόφαση του 

Πρωθυπουργού προτείνει στην κυβέρνηση στρατηγική για την πολιτική της 

απλούστευσης στον τομέα των επιχειρήσεων. Αποστολή της ο συνεχής, ανοικτός 

διάλογος με τον επιχειρηματικό κόσμο, η παρακολούθηση υλοποίησης του 

προγράμματος απλούστευσης για τις επιχειρήσεις και η γνωστοποίηση των 

μέτρων και προτάσεων απλούστευσης. Το Συμβούλιο συγκαταλέγεται στις 

υπηρεσίες του Πρωθυπουργού και συνεργάζεται με τη Γενική Γραμματεία της 

Κυβέρνησης καθώς και με τη Γενική Γραμματεία για τον Εκσυγχρονισμό της 

Δημόσιας Δράσης (SGMAP) 
121

 για το σχετικό επιχειρησιακό διυπουργικό 

συντονισμό. Πρόσφατα δημοσιεύθηκαν 48 νέα μέτρα για την απλούστευση του 

διοικητικού και οικονομικού περιβάλλοντος των επιχειρήσεων από το 

Συμβούλιο.
122

  

Ωστόσο σύμφωνα με έρευνα που διεξήγαγε το Εμπορικό και Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο του Παρισιού και τα αποτελέσματα της οποίας αποτυπώνονται στον 

παρακάτω πίνακα οι επιπτώσεις των ρυθμίσεων συνεχίζουν να αποτελούν το 

μεγαλύτερο βάρος για τις επιχειρήσεις (ποσοστό 47% των ερωτηθέντων 

εκφράζεται αρνητικά) ενώ το 36% θεωρεί τις διοικητικές διαδικασίες ως 

πρωταρχικό θέμα που χρήζει άμεσης αντιμετώπισης
123

. 
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Πηγή: http://www.cci-paris-idf.fr/sites/default/files/etudes/pdf/documents/simplification-resultats-

enquete-201104.pdf 

Όπως προκύπτει λοιπόν από τις έρευνες που έχουν διεξαχθεί καθώς και από τις 

μελέτες που έχουν συνταχθεί η μακρόχρονη πορεία της Γαλλίας στα θέματα της 

Καλής Νομοθέτησης δε επέφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα λόγω των 

πολλαπλών δομών απλούστευσης και των επικαλυπτόμενων αρμοδιοτήτων τους. Για 

το λόγο αυτό προτεραιότητα αποτελεί η ορθολογικοποίηση των δομών και η 

αποτύπωση του συνόλου των διαδικασιών βελτίωσης του κανονιστικού πλαισίου
124

. 

Β. Η κατάσταση στην Ελλάδα 

Χαρακτηριστικά του νομοθετικού και κανονιστικού καθεστώτος στην Ελλάδα 

Η ύπαρξη υπέρμετρου νομοθετικού και κανονιστικού πληθωρισμού στην Ελλάδα 

επηρεάζει δυσμενώς την εύρυθμη λειτουργία του κράτους και την ανάπτυξη. Το 

περίπλοκο ρυθμιστικό πλαίσιο αποτελεί πηγή δημιουργίας σωρείας προστριβών, 

καθυστερήσεων και αγκυλώσεων με αποτέλεσμα την διοικητική 
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αναποτελεσματικότητα, την ελλιπή συμμόρφωση και τις μεγάλες καθυστερήσεις στην 

απονομή της δικαιοσύνης. Η επίπτωση της γραφειοκρατίας στο εσωτερικό του πεδίου 

του κράτους και της δημόσιας διοίκησης ειδικότερα έχει χαρακτηριστεί ως διοικητικό 

βάρος το ύψος του οποίου είναι δύσκολο να εκτιμηθεί
125

. Η ανωτέρω παρατήρηση 

αφορά τόσο στις νομοθετικές ρυθμίσεις, όσο και στις κανονιστικές
126

.  Ειδικότερα οι 

πρώτες αφορούν στην παραγωγή νόμων από τη Βουλή σύμφωνα με το άρθρο 73 επ. 

του ελληνικού Συντάγματος 1975/86/01, ενώ οι δεύτερες αναφέρονται στις 

κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται βάσει νομοθετικής εξουσιοδότησης (άρθρο 

43Σ), τα εκτελεστικά προεδρικά διατάγματα (43 παρ.1Σ), τα κανονιστικά προεδρικά 

διατάγματα (43 παρ.2 εδ.α΄Σ), καθώς και τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται 

από άλλα όργανα της διοίκησης, προκειμένου να ρυθμιστούν ειδικότερα θέματα ή 

θέματα με τοπικό ενδιαφέρον ή με χαρακτήρα τεχνικό ή λεπτομερειακό
127

.  Το 

αποτέλεσμα της ύπαρξης πλήθους νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων (εφεξής 

κανονιστικών ρυθμίσεων κατά τη μετάφραση του αγγλικού όρου regulation  και του 

γαλλικού réglementation) είναι η δημιουργία υπερ-ρύθμισης και κατ΄επέκταση 

κακονομίας.  

Το κανονιστικό καθεστώς στην Ελλάδα είναι παρεμβατικό, πολυδάπανο, δύσκαμπτο 

και εστιασμένο στις λεπτομέρειες παρά στο αποτέλεσμα κατά τις διαπιστώσεις της 

Έκθεσης του ΟΟΣΑ για την Κανονιστική Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα. Παρά το 

περιορισμένο μέγεθος της ελληνικής διοίκησης σε σύγκριση με αυτές των άλλων 

ευρωπαϊκών χωρών (αν και αυξάνεται ταχύτατα) οι διοικητικές πρακτικές ευνοούν το 
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νομικισμό και την τυπολατρία αντί του ανταγωνισμού της αγοράς  και των 

αποτελεσμάτων των πολιτικών. Αυτά τα χαρακτηριστικά έχουν άμεση επίπτωση στην 

ποιότητα των κανονιστικών ρυθμίσεων. Οι ανωτέρω πραγματικές καταστάσεις 

επιδεινώθηκαν από την απουσία εκ μέρους της ελληνικής διοίκησης μιας ευρείας 

κυβερνητικής στρατηγικής όσον αφορά τις κανονιστικές μεταρρυθμίσεις, την 

αξιολόγηση των επιπτώσεων των κανονιστικών ρυθμίσεων και της συστηματικής 

δημόσιας διαβούλευσης ως μιας διαδικασίας ανακοινώσεων και σχολίων, γεγονός 

που έρχεται σε αντίθεση με τις πρακτικές που έχει υποδείξει ο ΟΟΣΑ και έχουν 

υιοθετηθεί από πολλές χώρες-μέλη.
128

  

Η κανονιστική μεταρρύθμιση 

Η απάντηση στην αντιμετώπιση των ανωτέρω προβλημάτων και δυσλειτουργιών, της 

πολυνομίας και της κακονομίας, δίδεται μέσω της κανονιστικής μεταρρύθμισης, 

συστατικού στοιχείου των οικονομικών και διοικητικών μεταρρυθμίσεων  που 

εφαρμόζονται από την δεκαετία του ’90 στις περισσότερες ευρωπαϊκές και άλλες 

ανεπτυγμένες χώρες. Η κανονιστική μεταρρύθμιση αφορά στη διαδικασία  βελτίωσης 

της ποιότητας των ρυθμίσεων είτε σε ατομικό επίπεδο, είτε στο επίπεδο των θεσμών 

παραγωγής της ρύθμισης, είτε στο επίπεδο βελτίωσης της διαδικασίας παραγωγής της 

ρύθμισης. Συγκεκριμένα η κανονιστική μεταρρύθμιση έχει ως στόχο: 

 Την ακριβέστερη οριοθέτηση του προβλήματος 

 Την ελαχιστοποίηση των βαρών στην Οικονομία και την Αγορά 

 Τη μεγιστοποίηση της διαφάνειας 

 Τη διεύρυνση της δημοκρατίας και της κοινωνικής συμμετοχής 

 Την ενίσχυση της κυβερνητικής συλλογικότητας και  

 Την αναβάθμιση του Κοινοβουλίου.   

Η Ελλάδα το 1997 προσυπέγραψε τις συστάσεις του ΟΟΣΑ για την κανονιστική 

μεταρρύθμιση. Όπως άλλωστε προκύπτει από τα συμπεράσματα  της Έκθεσης του 

ΟΟΣΑ για την κανονιστική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα  η αποτελεσματικότητα της 

προσπάθειας εκσυγχρονισμού του κανονιστικού πλαισίου της χώρας και  της 

Δημόσιας Διοίκησης ειδικότερα απαιτεί την υιοθέτηση μιας σειράς μέτρων 
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47. 



69 
 

υποστηριζόμενων από ισχυρή πολιτική και κυβερνητική βούληση. Τονίζεται η 

αναγκαιότητα δημιουργίας μιας οριζόντιας κυβερνητικής πολιτικής που να 

εξασφαλίζει το απαραίτητο εύρος και συντονισμό μεταρρυθμίσεων και ριζικών 

αλλαγών. Οι επιδιωκόμενοι στόχοι θα επιτευχθούν με τη χρήση και προσαρμογή των 

εργαλείων της κανονιστικής μεταρρύθμισης στην ελληνική πραγματικότητα και 

ειδικότερα: 

 Της Ανάλυσης Κανονιστικών Επιπτώσεων (ΑΚΕ) 

 Της Διαβούλευσης 

 Της Απλούστευσης διαδικασιών 

 Της Κωδικοποίησης και πρόσβασης στη νομοθεσία-πρωτογενείς και     

             δευτερογενείς κανόνες δικαίου- 

 Της ενσωμάτωσης της κοινοτικής νομοθεσίας στην εθνική έννομη τάξη. 

Ωστόσο οι προσπάθειες συντονισμού και θεσμικής κατοχύρωσης οργάνων και 

επιτροπών για την οριοθέτηση ενός κανονιστικού περιβάλλοντος που θα παρέχει 

ασφάλεια και προβλεψιμότητα στους πολίτες και στις επιχειρήσεις υπήρξαν 

αποσπασματικές χωρίς να αποτελέσουν μέρος μιας ολοκληρωμένης πολιτικής. 

Την τελευταία δεκαετία και συγκεκριμένα τον Ιούλιο του 2006 εκδόθηκε η εγκύκλιος 

του Πρωθυπουργού που φέρει τον τίτλο «Νομοθετική πολιτική και αξιολόγηση 

ποιότητας και αποτελεσματικότητας νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων».
129

 

Στόχο της κυβερνητικής πολιτικής σύμφωνα με την εγκύκλιο αποτελεί η  προσπάθεια 

περιορισμού της πολυνομίας, η βελτίωσης της ποιότητας των νομοθετικών και 

κανονιστικών ρυθμίσεων καθώς και η σταδιακή κατάργηση ρυθμίσεων που κρίνονται 

περιττές. Προτεραιότητα αποτελεί παράλληλα η απλούστευση των κανόνων δικαίου 

που ισχύουν. Ως χαρακτηριστικά της ελληνικής έννομης τάξης αναφέρονται στην 

ανωτέρω εγκύκλιο: 

 α) Η ύπαρξη μεγάλου αριθμού εξαιρετικά λεπτομερειακών ρυθμίσεων, κυρίως 

νομοθετικών. 

 β) Η ρύθμιση, με διατάξεις που είναι διάσπαρτες στη νομοθεσία, θεμάτων που 

ανήκουν στην ίδια ενότητα. 
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 Εγκύκλιος Πρωθυπουργού Υ190/ 18 Ιουλίου 2006 
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 γ) Η υπέρμετρη διόγκωση της πρόβλεψης έκδοσης κανονιστικών διαταγμάτων, 

με αποτέλεσμα τη σημαντική επιβάρυνση του έργου του Συμβουλίου της Επικρατείας 

και την προφανή καθυστέρηση στη ρύθμιση των αντίστοιχων θεμάτων.  

Περαιτέρω επισημαίνεται ότι «είναι πολύ σημαντικό να εφαρμόζεται και στην 

Ελλάδα μια σαφής και ολοκληρωμένη πολιτική για την καλή νομοθέτηση, η οποία 

αξιοποιεί την επιστημονική γνώση και εμπειρία σε σχέση με την καλή ποιότητα των 

νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων». Υπογραμμίζεται επίσης ότι η καλή 

νομοθέτηση αφορά τη «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, την 

απλούστευση των διαδικασιών, την τήρηση νομοτεχνικών κανόνων, την 

κωδικοποίηση των ρυθμίσεων και την ενσωμάτωση του κοινοτικού δικαίου. Στην 

καλή νομοθέτηση συμπεριλαμβάνεται και το πλαίσιο αξιολόγησης των συνεπειών 

των νόμων και των αποτελεσμάτων εφαρμογής τους». Η ποιότητα των νομοθετικών 

ρυθμίσεων διασφαλίζεται με την τήρηση των αρχών και διαδικασιών
130

 καλής 
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 Οι διαδικασίες καλής νομοθέτησης περιλαμβάνουν (Σημείο ΙΙ της εγκυκλίου): 
α. Τον προσδιορισμό του θέματος, για το οποίο γίνεται ρύθμιση, ποια δηλαδή προβλήματα 
πρόκειται να λύσει ή να αντιμετωπίσει η πρόταση ρύθμισης, 
β. Την αξιολόγηση των συνεπειών των ρυθμίσεων, και κυρίως των οικονομικών, των κοινωνικών, 
καθώς και των συνεπειών στο περιβάλλον. Ιδίως αξιολογείται το όφελος, το κόστος και οι τυχόν 
κίνδυνοι που προκαλούνται από την επιδιωκόμενη ρύθμιση. 
Ειδικότερα, για τις οικονομικές συνέπειες, ενδείκνυται να γίνεται ανάλυση του αντικτύπου που κάθε 
ρύθμιση αναμένεται να έχει στην ανταγωνιστικότητα, στις αγορές, στο εμπόριο, στις υπηρεσίες, στις 
επενδύσεις, στο άμεσο και έμμεσο κόστος, καθώς και στις διοικητικές απαιτήσεις και τα διοικητικά 
βάρη που βαρύνουν τις επιχειρήσεις, και ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες, τις συνέπειες στους 
καταναλωτές, σε κλάδους της οικονομίας, στις δημόσιες υπηρεσίες και, πάντως, κυρίως στους 
εργαζόμενους. 
Για τις κοινωνικές συνέπειες, ενδείκνυται να αναλύονται τα προσδοκώμενα αποτελέσματα της κάθε 
ρύθμισης στην απασχόληση και στην αγορά εργασίας, στην ποιότητα των θέσεων εργασίας, στη 
βελτίωση της ισότητας μεταχείρισης και των ευκαιριών, στην ισότητα των δύο φύλων, στα κοινωνικά 
δικαιώματα, στα δικαιώματα των καταναλωτών, στη δημόσια υγεία και ασφάλεια, στην πρόσβαση 
στην παιδεία, στην κοινωνική προστασία και στις υπηρεσίες. 
Τέλος, θα πρέπει να αναλύονται όλες οι πτυχές των συνεπειών που η κάθε ρύθμιση μπορεί να έχει 
στο περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη και να διατυπώνονται σαφείς προτάσεις για τη βελτίωση 
της ποιότητας του περιβάλλοντος και τη μείωση των περιβαλλοντικών κινδύνων. 
γ. Τη στάθμιση εναλλακτικών επιλογών και τη συγκριτική εμπειρία, κατά την περιγραφή της οποίας 
θα αιτιολογείται ο λόγος για τον οποίο η προτεινόμενη ρύθμιση έχει προκριθεί έναντι άλλων 
ενδεχόμενων επιλογών. 
δ. Την κατά το δυνατόν ευρύτερη κοινωνική συναίνεση και συμμετοχή. Για την επίτευξη της 
μεγαλύτερης δυνατής κοινωνικής συναίνεσης και συμμετοχής, είναι σκόπιμη η έγκαιρη ενημέρωση 
των ενδιαφερόμενων ομάδων της κοινωνίας των πολιτών και η συμμετοχή εκπροσώπων τους σε 
κοινωνικό διάλογο και διαβούλευση. 
Η διαβούλευση διεξάγεται με τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών που προσκαλούνται με 
πρωτοβουλία του προτείνοντος τη ρύθμιση, με την αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας, καθώς 



71 
 

νομοθέτησης οι οποίες αναφέρονται ενδεικτικά στο μέρος ΙΙ  της εγκυκλίου και 

συνίστανται: 

 στην αναγκαιότητα, τη καταλληλότητα και την αναλογικότητα των ρυθμίσεων 

για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού, 

 στην απλότητα και τη σαφήνεια του περιεχομένου τους, 

 στην πλήρη εναρμόνισή τους με το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές 

δίκαιο, καθώς και με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου και τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου, 

 στην αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα και την αποφυγή περιττών 

οικονομικών δαπανών κατά την εφαρμογή τους, 

 στη διαφάνεια και το προσδιορισμό των υπεύθυνων οργάνων εφαρμογής των 

σχετικών ρυθμίσεων. 

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται επίσης στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Σύμφωνα 

με το άρθρο 82 παρ.3 του Συντάγματος «Νόμος ορίζει τα σχετικά με τη συγκρότηση, 

τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής, αποστολή της οποίας 

είναι η διεξαγωγή του κοινωνικού διαλόγου για τη γενική πολιτική της Χώρας και 

ιδίως για τις κατευθύνσεις της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, καθώς και η 

διατύπωση γνώμης επί των νομοσχεδίων και προτάσεων νόμων που παραπέμπονται 

σε αυτήν». Ο ιδρυτικός νόμος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής
131

  

(εφεξής ΟΚΕ) αποτελεί το θεμέλιο της θεσμικής της υπόστασης ενώ  η συνταγματική 

κατοχύρωσή της ενδυνάμωσε τη θέση της, καθώς δεν μπορεί να καταργηθεί παρά 

μόνο με συνταγματική αναθεώρηση. Η ΟΚΕ έχει τη μορφή νπιδ και αποτελείται από 

τον πρόεδρό της και άλλα 48 μέλη, τα οποία συνθέτουν τρεις ομάδες με ίσο αριθμό 

μελών. Από αυτές η πρώτη ομάδα εκπροσωπεί τους εργοδότες, η δεύτερη τους 

εργαζόμενους  και η τρίτη τις λοιπές κατηγορίες.  Έργο της ΟΚΕ είναι η διατύπωση 

αιτιολογημένης γνώμης σε θέματα ιδιαίτερης σπουδαιότητας που σχετίζονται με την 

οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας.  Στα παραπάνω θέματα η έκφραση 

γνώμης της ΟΚΕ είναι υποχρεωτική πριν από την ψήφιση αντίστοιχων τυπικών 

νόμων. 

                                                                                                                                                                      
και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο, ιδίως με τη χρήση του διαδικτύου και των μέσων μαζικής 
ενημέρωσης. 
131

 Ν.2232/1994 ΦΕΚ Α΄/31-8-1994 
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Η γνώμη της ΟΚΕ
132

  ζητείται από το αρμόδιο κάθε φορά όργανο στο οποίο και 

διαβιβάζεται. Η ΟΚΕ διατυπώνει τη γνώμη της μέσα σε προθεσμία η οποία δεν 

μπορεί να είναι μικρότερη των τριάντα (30) ημερών και μεγαλύτερη των  σαράντα 

πέντε (45) ημερών από τη γνωστοποίηση σε αυτή του θέματος. Μετά την πάροδο της 

προθεσμίας των σαράντα πέντε (45) ημερών η έλλειψη της σχετικής γνώμης δεν 

εμποδίζει τη λήψη σχετικής απόφασης. Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις η 

παραπάνω προθεσμία των σαράντα πέντε (45) ημερών μπορεί να συντμηθεί στις 

δεκαπέντε (15) ημέρες. Η γνώμη περιέχει ανάλυση του τιθέμενου θέματος, τις 

εκτιμήσεις και τις προτάσεις της Επιτροπής. 

 Η γνωμοδοτική δραστηριότητα της ΟΚΕ υπήρξε λιγότερο έντονη κατά τα 

πρώτα χρόνια της λειτουργίας της. Σύμφωνα με τους ετήσιους Απολογισμούς της 

ΟΚΕ  έχουν εκδοθεί από το 1995 έως το 2016 τριακόσιες δεκαεπτά (317) γνώμες σε 

σχέδια και προτάσεις νόμων. Θα πρέπει ακόμη να σημειωθεί ότι από  το έτος 2001 

και εντεύθεν η ΟΚΕ με δική της πρωτοβουλία εκδίδει Γνώμες που αφορούν σε 

επιχειρησιακά προγράμματα του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.  Παρά την 

ποσοτική και ποιοτική αναβάθμιση των  Γνωμών της ΟΚΕ το έργο της κοινωνικής 

διαβούλευσης που επιτελείται δια μέσω αυτών χαρακτηρίζεται από κενά καθώς 

πολλά υπουργεία ενώ καταθέτουν προς ψήφιση στη Βουλή νομοσχέδια που άπτονται 

της γνωμοδοτικής αρμοδιότητας της ΟΚΕ δεν διαβιβάζονται σε αυτή από τα αρμόδια 

υπουργεία. Από τα στοιχεία των ετήσιων Απολογισμών της ΟΚΕ προκύπτει ότι ο 

αριθμός των νομοσχεδίων που καταρτίζονται από τα αρμόδια υπουργεία και αφορούν 

σε θέματα αρμοδιότητας της ΟΚΕ και δεν διαβιβάζονται σε αυτήν προς έκδοση 

γνώμης είναι εμφανώς δυσανάλογος
133

.  

Περαιτέρω αξίζει να μνημονευτεί το γεγονός ότι στις περισσότερες περιπτώσεις οι 

γνώμες της ΟΚΕ δεν γίνονται δεκτές στο σύνολό τους αλλά μόνο σε ορισμένα σημεία 

τους. Ο αρμόδιος υπουργός από τη διαβίβαση της γνώμης δεν υποχρεούται να 

ενημερώσει την ΟΚΕ για την αποδοχή της γνωμοδότησής της και αυτό γίνεται σε 

εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις, για το λόγο αυτό και  δεν υπάρχουν στην ΟΚΕ  

                                                           
132

 Πρόκειται για απλή γνώμη βλ.άρθρο 20 Ν.2690/99. Επισημαίνεται επίσης ότι  όταν η ζητούμενη 
γνώμη ορίζεται από το νόμο ως απλή το όργανο που έχει την αποφασιστική αρμοδιότητα δεν 
δεσμεύεται από αυτήν , αλλά μπορεί να αποφασίσει και διαφορετικά. Η πράξη που έχει 
αποφασιστική αρμοδιότητα, εφόσον έχει περιεχόμενο διαφορετικό από την απλή γνωμοδότηση, 
πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογημένη. Βλ. σχετικά Ε. Σπηλιωτόπουλο, Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, 
ό.π., σελ.150. 
133

 www.oke.gr 
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συναφή στατιστικά στοιχεία. Επιπλέον η ΟΚΕ δεν μπορεί να γνωρίζει ούτε το 

γεγονός ότι η γνώμη της μνημονεύτηκε κατά την ψήφιση του νομοσχεδίου ενώπιον 

της Βουλής. Η παράλειψη αυτή δεν επιφέρει ακυρότητα διότι ανάγεται στα interna 

corporis της Βουλής. 

Στην ίδια εγκύκλιο καθιερώνεται το σύστημα αξιολόγησης των συνεπειών των 

ρυθμίσεων το οποίο συντελεί στην προσαρμογή της νομοπαρασκευαστικής 

λειτουργίας του στις αρχές και διαδικασίες καλής νομοθέτησης
134

. Προβλέπεται 

επίσης η Αξιολόγηση αποτελεσμάτων εφαρμογής διατάξεων με την καθιέρωση 

«Έκθεσης Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Εφαρμογής» αλλά και η κωδικοποίηση των 

διατάξεων που ήδη ισχύουν ή την κατάργηση διατάξεων που έχουν ατονήσει ή έχουν 

καταστεί ανενεργείς
135

. Υποστηρίζεται άλλωστε ότι «Η βελτίωση της ποιότητας των 

κανονιστικών ρυθμίσεων θα συμβάλει αποφασιστικά στην ασφάλεια δικαίου, 

προκειμένου ο πολίτης να γνωρίζει με σαφήνεια τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 

του και η Διοίκηση τις ευθύνες και τις αρμοδιότητές της (...)». 

Ωστόσο  παρά τις εξαγγελίες της εγκυκλίου η πρακτική εφαρμογή αποδείχθηκε 

ιδιαίτερα δύσκολη καθώς η υιοθέτηση των αρχών καλής νομοθέτησης θα επέφερε 

σημαντικές αλλαγές στην κυβερνητική πρακτική καθιστώντας τον εκάστοτε υπουργό 

εσωτερικών ένα πανίσχυρο υπουργό ο οποίος θα είχε τη δυνατότητα να επιστρέψει 

ένα νομοσχέδιο σε περίπτωση μη τήρησης των αρχών της Καλής Νομοθέτησης. 

Επόμενο σημαντικό βήμα αποτελεί το 2007 η έκδοση εγχειριδίου για την  Έκθεση 

Αξιολόγησης συνεπειών ρυθμίσεων (Οδηγός Συμπλήρωσης)
 136

  από τη Γενική 

Γραμματεία της Κυβέρνησης
137

. 

  Η Έκθεση συνοδεύει το  σχέδιο  νόμου  και  είναι  ένα έγγραφο 

που  βοηθά την  τεκμηρίωση της  νομοθετικής πρωτοβουλίας. Ειδικές πτυχές της 

αξιολόγησης αποτελούν μεταξύ άλλων οι επιπτώσεις στην οικονομία, τον 

                                                           
134

 Οι αρχές της καλής νομοθέτησης εφαρμόζονται και κατά την ενσωμάτωση του Κοινοτικού Δικαίου 
(σημείο 6  κεφ.ΙΙΙ της εγκυκλίου). 
135

 Οι αρχές καλής νομοθέτησης εφαρμόζονται και κατά την κατάρτιση Κωδίκων (σημείο 1  κεφ.ΙV της 
εγκυκλίου). 
136

 Διαθέσιμη στοhttp://www.ggk.gov.gr/wp-
content/uploads/2010/02/Egheiridio_odigion_symblirosis_ypodeigmatos.pdf  
137

 Στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης με το Π.Δ.17/2009 συστήθηκε γραφείο καλής 
νομοθέτησης. 
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Ανταγωνισμό, τις ΜΜΕ, την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις
138

. Περαιτέρω το 

2010 στο πλαίσιο εφαρμογής των αρχών και διαδικασιών της Καλής Νομοθέτησης 

εκδόθηκε από τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης και ειδικότερα από την 

Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης
139

 το  Εγχειρίδιο Οδηγιών για την Κωδικοποίηση 

της Νομοθεσίας. 

Κομβικό σημείο ωστόσο για την υιοθέτηση και εφαρμογή τω αρχών της Καλής 

Νομοθέτησης στην Ελλάδα αποτελεί ο Ν.4048/2012
140

 που φέρει  τον τίτλο 

«Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης».  

Αντικείμενο του νόμου είναι η βελτίωση της ρυθμιστικής διακυβέρνησης. Ως 

βελτίωση της ρυθμιστικής διακυβέρνησης  σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1 του νόμου 

νοείται η τήρηση των αρχών και η εφαρμογή των μέσων της καλής νομοθέτησης. 

Ο νόμος αποτελεί το πρώτο ολοκληρωμένο κανονιστικό κείμενο που περιλαμβάνει 

όλες τις προηγούμενες διάσπαρτες ρυθμίσεις που αφορούν στην καλή νομοθέτηση. 

Επιπλέον καθιερώνεται  η εκ των υστέρων αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 

εφαρμογής των νόμων μετά από μια τριετία εφαρμογής τους, και όχι πριν από την 

παρέλευση πενταετίας. Κατά την αξιολόγηση, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.1 του 

νόμου, αποτιμώνται το κόστος που απαίτησε η εφαρμογή της ρύθμισης, οι επιπτώσεις 

ή παρεπόμενες συνέπειες που προέκυψαν από αυτήν, το όφελος και τα εν γένει θετικά 

αποτελέσματα που προήλθαν από την εφαρμογή της, καθώς και τα πορίσματα της 

νομολογίας. Επισημαίνεται ότι οργανωτικές μονάδες της καλής νομοθέτησης είναι το 

Γραφείο Καλής Νομοθέτησης, όπως μετονομάζεται το Γραφείο Υποστήριξης της 

Καλής Νομοθέτησης, που έχει συσταθεί και λειτουργεί στη Γενική Γραμματεία της 

Κυβέρνησης, και τα Γραφεία Νομοθετικής Πρωτοβουλίας των Υπουργείων, τα οποία 

συνιστώνται με το νόμο αυτόν και υπάγονται απευθείας στον οικείο Υπουργό
141

. Στο 

τέλος Νοεμβρίου κάθε έτους τα Γραφεία Νομοθετικής Πρωτοβουλίας κάθε 

Υπουργείου υποβάλλουν στο Γραφείο Καλής Νομοθέτησης κατάλογο των 

                                                           
138

 Το 2009 εκδόθηκε από τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης ένα γενικό υπόδειγμα για την 
έκθεση Αξιολόγησης συνεπειών ρυθμίσεων και ο αντίστοιχος οδηγός συμπλήρωσης. Διαθέσιμος στο 
http://www.ggk.gov.gr/wp-content/uploads/2010/02/odigos_symplirosis_ypodeigmatos_2009.pdf 
139

 Ν. 3133/2003 «Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης» (ΦΕΚ Α 85) και ειδικότερα παρ. 5 άρθρο 2 του 
νόμου. 
140

 Ν. 4048/2012 ΦΕΚ Α΄ 34 
141

 Άρθρο 14 Ν.4048/2012 
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ρυθμίσεων, οι οποίες αξιολογούνται κατά το επόμενο έτος, καθώς και 

χρονοδιάγραμμα της αξιολόγησής τους
142

. 

Από τη θέση σε εφαρμογή του νόμου έως σήμερα έχουν γίνει πολλές θεσμικές 

παρεμβάσεις με τη σύσταση των προβλεπόμενων από το νόμο δομών ωστόσο η 

λειτουργία τους είτε λόγω αλληλοεπικαλύψεων είτε έλλειψης κατάλληλου 

ανθρώπινου δυναμικού και διοικητικών εργαλείων δε επέφερε τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα καθιστώντας μία σειρά ενεργειών γραφειοκρατικές
143

. 

Σημειώνεται επίσης ότι προς υποστήριξη των συνεχιζόμενων προσπαθειών 

μεταρρύθμισης της Ελλάδας, ο ΟΟΣΑ συμμετείχε μαζί με το ελληνικό Υπουργείο 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (2012-2014) σε ένα 

πρόγραμμα μέτρησης και εντοπισμού εναλλακτικών επιλογών με σκοπό τη μείωση 

των διοικητικών επιβαρύνσεων σε 13 τομείς, οι οποίοι κυμαίνονται από το εταιρικό 

δίκαιο μέχρι τις δημόσιες προμήθειες, τον φορολογικό νόμο, τη γεωργία και την 

αλιεία. Προς τον σκοπό αυτό, ο ΟΟΣΑ συνεργάστηκε στενά με επιχειρηματικές 

ενώσεις, εταιρείες και άλλους φορείς προκειμένου να εντοπιστούν επιβαρυντικοί 

κανονισμοί και προτεραιότητες πολιτικών για απλοποίηση
144

. Έχει άλλωστε 

εκτιμηθεί ότι τα διοικητικά βάρη προκαλούν επιβάρυνση ύψους 10 δισεκατομμυρίων 

περίπου στον κρατικό προϋπολογισμό και η μείωσή τους κατά 25% μπορεί να 

επιφέρει εξοικονόμηση πόρων αξίας 1 δισεκατομμυρίου στο ΑΕΠ. Το ύψος των 

διοικητικών βαρών είναι από τα μεγαλύτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς 

περιορίζει το ΑΕΠ κατά 7% περίπου, και κατ΄επέκταση την ανταγωνιστικότητα των 

επιχειρήσεων και αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την προσέλκυση επενδύσεων 

στην ελληνική οικονομία, κατατάσσοντας τη χώρα μας στις τελευταίες θέσεις των 

σχετικών δεικτών
145

. 
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 

Α. Αξιολόγηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 σχετικά με τη σύσταση 

ευρωπαϊκού οργανισμού για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας 

στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η Επιτροπή με ανακοίνωσή της προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 

την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών 

ανήγγειλε το πρόγραμμά της για το 2015
146

. Στο Παράρτημα ΙΙΙ που φέρει τον 

τίτλο «Δράσεις REFIT» περιλαμβάνει τις δράσεις οι οποίες θα αναληφθούν το 

2015 καθώς και το είδος της πρωτοβουλίας, του στόχου του REFIT και τη 

σχετική περιγραφή. Το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2015 

επιβεβαιώνει τις δράσεις που εντοπίστηκαν στο πλαίσιο του REFIT και οι οποίες 

θα υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους. Το παράρτημα ΙΙΙ 

περιλαμβάνει όλες τις νομοθετικές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο του REFIT 

(απλούστευση, κωδικοποίηση/αναδιατύπωση, ενοποίηση, κατάργηση, 

επικαιροποίηση/αναθεώρηση) που έχουν προγραμματιστεί προς έκδοση από την 

Επιτροπή το 2015 καθώς και όλες τις αξιολογήσεις και τους ελέγχους 

καταλληλότητας που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του REFIT και οι οποίοι 

βρίσκονται υπό εξέλιξη ή των οποίων τα αποτελέσματα αναμένονται το 2015
147

. 

Ειδικότερα στη θεματική «Μετανάστευση, εσωτερικές υποθέσεις και ιθαγένεια» 

με τίτλο FRONTEX συμπεριλαμβανομένων των ομάδων ταχείας επέμβασης στα 

σύνορα (α.α. 67) θα επιχειρηθεί  η Αξιολόγηση (σκοπός REFIT) του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 2007/2004
148

 σχετικά με τη σύσταση ευρωπαϊκού οργανισμού για τη 

διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών 
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μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα αποτελέσματα της οποίας αναμένονται το 

2015.
149

  

Ο Frontex ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 του Συμβουλίου,  ο 

οποίος τροποποιήθηκε στη συνέχεια με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 863/2007
150

,  ο 

οποίος εισήγαγε τις ταχείες συνοριακές επεμβάσεις, και με τον κανονισμό (ΕΕ) 

αριθ. 1168/2011
151

,  ο οποίος αναφέρεται  στην ευθύνη του Frontex όσον αφορά 

την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. 

Επισημαίνεται, όπως άλλωστε προαναφέρθηκε, ότι η Επιτροπή διασφαλίζει μέσω 

του προγράμματός της REFIT ότι το κεκτημένο της ΕΕ είναι κατάλληλο για τον 

σκοπό που επιδιώκει. Στο πλαίσιο του REFIT συνεπώς, η Επιτροπή επανεξετάζει 

το κανονιστικό κεκτημένο της ΕΕ και αποφαίνεται για τις αναγκαίες διορθωτικές 

δράσεις. Οι δράσεις αυτές περιλαμβάνουν ένα σύνολο νομοθετικών 

πρωτοβουλιών για την απλούστευση και τη μείωση του κανονιστικού φόρτου, την 

κατάργηση νομοθεσίας που δεν είναι πλέον απαραίτητη, την απόσυρση 

προτάσεων που δεν έχουν ρεαλιστικές πιθανότητες έκδοσης ή των οποίων οι 

αρχικοί στόχοι δεν μπορούν πλέον να επιτευχθούν. Περιλαμβάνει επίσης 

αξιολογήσεις και ελέγχους καταλληλότητας με σκοπό να αξιολογηθούν η 

σημασία, η συνοχή, η αποτελεσματικότητα, η αποδοτικότητα και η προστιθέμενη 

αξία της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και να εντοπιστούν οι δυνατότητες για 

απλούστευση και μείωση του φόρτου. Μια πρώτη σειρά δράσεων δημοσιεύθηκε 

τον Οκτώβριο του 2013 και μια δεύτερη σειρά δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο του 

2014. Η δημοσίευση αφορά την αναληφθείσα δράση, τη σημειωθείσα πρόοδο και 

τα επιτευχθέντα αποτελέσματα, ενώ ιδιαίτερη σημασία και βαρύτητα αποδίδεται 

στη συνεισφορά όλων των ενδιαφερόμενων φορέων με τις συναφείς 

παρατηρήσεις και υποδείξεις τους
152

. 
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Α.1 Η εξωτερική αξιολόγηση 

Στη μελέτη του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τίτλο «Evaluation in the European 

Commission, Rolling Check-List and State of Play» το Δεκέμβριο του 2015
153

 

αναφέρει ότι αναμένεται το τρίτο τετράμηνο του 2015 η ολοκλήρωση της 

αξιολόγησης της FRONTEX (συμπεριλαμβανομένων των ομάδων ταχείας 

επέμβασης στα σύνορα) σύμφωνα με το άρθρο 33 του Κανονισμού 2007/2004 

όπως αυτή προαναγγέλθηκε το 2014 και η οποία έχει αναληφθεί από τον ίδιο τον 

Οργανισμό. Πράγματι τον Ιούλιο του 2015 δημοσιεύθηκε η τελική Έκθεση της 

FRONTEX για την εξωτερική αξιολόγηση του Οργανισμού σύμφωνα με το 

άρθρο 33 του Κανονισμού 2007/2004
154

. Η εν λόγω εξωτερική αξιολόγηση, με 

βάση το άρθρο 33 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2007/2004 του Συμβουλίου, 

πραγματοποιήθηκε μεταξύ Ιουλίου 2014 και Ιουνίου 2015 και καλύπτει την 

περίοδο από τον Ιούλιο του 2008 έως τον Ιούλιο του 2014. Η τελική έκθεση 

συζητήθηκε, στις 10 Σεπτεμβρίου 2015, στο διοικητικό συμβούλιο του Frontex, 

το οποίο εξέδωσε συστάσεις σχετικά με πιθανές τροποποιήσεις του ιδρυτικού 

κανονισμού του Frontex
155

.  Σκοπός της μελέτης είναι η πραγματοποίηση 

ανεξάρτητης αξιολόγησης του Frontex και η αξιολόγηση του βαθμού στον οποίο 

ο Οργανισμός εκπληρώνει την εντολή που του έχει δοθεί και κατά πόσον 

συμβάλλει θετικά στην ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων. Στόχος είναι να 

δοθεί η δυνατότητα στο διοικητικό συμβούλιο να αξιολογήσει την εφαρμογή του 

κανονισμού Frontex και να παρουσιάσει πορίσματα και συστάσεις που θα 

διευκολύνουν τη συζήτηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με πιθανές 

αλλαγές στον κανονισμό Frontex, στον Οργανισμό και στις πρακτικές εργασίας 

του
156

. 
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Η μεθοδολογία οργανώθηκε γύρω από τέσσερα κριτήρια αξιολόγησης: 

 της αποτελεσματικότητας (ο βαθμός στον οποίο οι δραστηριότητες του 

Frontex εκτελούν τα καθήκοντά του όπως ορίζονται στον κανονισμό 

Frontex).  

 του αντίκτυπου (Ο βαθμός στον οποίο ο Frontex έχει επιτύχει τους 

μακροπρόθεσμους στόχους του) 

 των  πρακτικές εργασίας (ο βαθμός στον οποίο οι οργανωτικές λύσεις και 

διαδικασίες υποστηρίζουν την υλοποίηση της αποστολής του 

Οργανισμού)  και 

 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (ο βαθμός στον οποίο τα 

θεμελιώδη δικαιώματα παρακολουθούνται και προωθούνται από τις 

δραστηριότητες του Οργανισμού). 

 

 

Πίνακας: Κριτήρια αξιολόγησης, EXTERNAL EVALUATION OF THE AGENCY UNDER ART. 33 OF 

THE FRONTEX REGULATION FINAL REPORT, Intended for Frontex, July, 2015, σελ.14 
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Αναλύθηκαν οι δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν από τον Οργανισμό, τα 

αποτελέσματα και οι επιπτώσεις τους. Στη συνέχεια, η ομάδα αξιολόγησης 

πραγματοποίησε μια ανάλυση αξιολογώντας τις αιτιώδεις αλυσίδες μεταξύ των 

δραστηριοτήτων και των παρατηρούμενων αποτελεσμάτων και επιπτώσεων, 

επιβεβαιώνοντας ή παραβιάζοντας τις μέχρι τώρα υποθετικές αλυσίδες αιτιότητας 

με εμπειρικά δεδομένα που συλλέχθηκαν από διάφορες πηγές. Οι πηγές συλλογής 

δεδομένων περιλάμβαναν τόσο πρωτογενείς πηγές (δηλ. Συνέντευξη και έρευνα) 

όσο και δευτερεύουσες πηγές (δηλαδή εκθέσεις και σχετική βιβλιογραφία). Οι 

αναλυτικές στρατηγικές που χρησιμοποιήθηκαν στη φάση ανάλυσης δεδομένων 

για τη μείωση και την ερμηνεία των δεδομένων περιελάμβαναν, μεταξύ άλλων, 

την κωδικοποίηση των συνεντεύξεων, τη σύγκριση, την εύρεση κοινών στοιχείων 

και την ανάλυση σε βάθος ενός συνόλου περιπτώσεων. 

Στη φάση της κρίσης, διατηρώντας αμερόληπτη και αντικειμενική άποψη του υπό 

αξιολόγηση Οργανισμού, συνάγεται ένα σύνολο συμπερασμάτων και συστάσεων 

με βάση τα ευρήματα των προηγούμενων σταδίων. 

Χρησιμοποιήθηκαν ορισμένα μεθοδολογικά εργαλεία για τους σκοπούς αυτής της 

αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένης της δευτερογενούς έρευνας, της 

ηλεκτρονικής έρευνας ερωτηματολογίου, των συνεντεύξεων με τους 

ενδιαφερομένους και έξι περιπτωσιολογικών μελετών. Αυτά αναπτύχθηκαν με 

έναν λογικό διαδοχικό επεξηγηματικό τρόπο, ο οποίος ξεκινά από ένα ευρύ πεδίο 

(δηλαδή καλύπτει ένα ευρύ σύνολο περιοχών), σε ένα στενό πεδίο (δηλαδή 

εξετάζει συγκεκριμένα και εγκάρσια ζητήματα και περιπτώσεις). 
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Πίνακας Επισκόπηση των φάσεων, των δραστηριοτήτων και των αποτελεσμάτων, EXTERNAL 

EVALUATION OF THE AGENCY UNDER ART. 33 OF THE FRONTEX REGULATION FINAL 

REPORT, Intended for Frontex, July, 2015, σελ.15 

Ειδικότερα
157

: 

Επιτόπια έρευνα: Μια συστηματική διερευνητική ανασκόπηση των 

δευτερευουσών πηγών (εσωτερικών, δηλαδή από τον Frontex και εξωτερικό) 

ολοκληρώθηκε στην αρχή της φάσης διάρθρωσης και αναπτύχθηκε συνεχώς κατά 

τη διάρκεια των φάσεων συλλογής δεδομένων. Τα ευρήματα από την έρευνα του 

γραφείου τροφοδοτήθηκαν στο σχεδιασμό αξιολόγησης και τα μεθοδολογικά 

εργαλεία. Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν μέσω της δευτερογενούς έρευνας 

συμπληρώθηκαν με πρωτογενή στοιχεία που συλλέχθηκαν μέσω της έρευνας, 

ερωτηματολογίου και μελετών περιπτώσεων. 

Έρευνα ερωτηματολογίου: Διεξήχθη έρευνα σε απευθείας σύνδεση με σκοπό τη 

συλλογή πρωτογενών δεδομένων από εξωτερικούς και εσωτερικούς 

ενδιαφερόμενους φορείς του Frontex και σχεδιάστηκε σε στενή τήρηση του 
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πίνακα αξιολόγησης. Η έρευνα διανεμήθηκε μέσω του συστήματος έρευνας 

Ramboll, SurveyXact, σε 500 εκπροσώπους βασικών ομάδων ενδιαφερομένων. Οι 

κατηγορίες ενδιαφερομένων που περιελήφθησαν τόσο για τις συνεντεύξεις όσο 

και για τις συνεντεύξεις των ενδιαφερομένων ήταν: θεσμικό όργανο της ΕΕ 

(Επιτροπή της ΕΕ, Συμβούλιο, Κοινοβούλιο), κράτη μέλη, προσωπικό Frontex, 

διοικητικό συμβούλιο Frontex, ερευνητική κοινότητα, διεθνείς οργανισμοί και 

ΜΚΟ. 

Συνεντεύξεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη: η αξιολόγηση περιελάμβανε ένα 

σύνολο 34 ημιδομημένων συνεντεύξεων με τους ενδιαφερομένους. Οι 

ημιδομημένες συνεντεύξεις αποσκοπούσαν στη διεξαγωγή συστηματικής έρευνας 

σε συγκεκριμένα θέματα, επιτρέποντας τη σύγκριση των αντιδράσεων των 

ενδιαφερομένων.  

Μελέτες περίπτωσης: Οι μελέτες περιπτώσεων που πραγματοποιήθηκαν 

παρείχαν πιο περίπλοκα δεδομένα και συγκεκριμένα παραδείγματα σχετικά με 

τους τομείς ενδιαφέροντος και επέτρεψαν στους αξιολογητές να αποτυπώσουν 

αιτιώδεις συνδέσμους μεταξύ των δραστηριοτήτων και των παρατηρούμενων 

αποτελεσμάτων και επιπτώσεων. Ως εκ τούτου, οι αξιολογητές διενήργησαν 6 

περιπτωσιολογικές μελέτες σχετικά με το Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασίας, 

Ανάλυσης Κινδύνων, Κοινής Λειτουργίας (JO) Poseidon Land, Κοινές 

Επιχειρήσεις Επιστροφών (JROs), Εκπαίδευση των συνοριοφυλάκων και της 

Στρατηγικής ΤΠΕ. 

Τα συμπεράσματα της έρευνας αναφέρονται κυρίως στις εξής αρμοδιότητες:  

 επιχειρησιακές δραστηριότητες,  

 δραστηριότητες ανάπτυξης ικανοτήτων και  

 οριζόντιες δραστηριότητες
158

 

και ακολουθούν συστάσεις στρατηγικού χαρακτήρα και στη συνέχεια διαρθρωμένες 

σε κάθε τομέα δραστηριοτήτων. 

Στρατηγικές συστάσεις
159

: Το πλαίσιο στο οποίο λειτουργεί τώρα ο Frontex 

επιβάλλεται να αλλάξει  σύμφωνα με τα συμπεράσματα της παρούσας αξιολόγησης. 
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Αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι η κλίμακα και η πολυπλοκότητα των αναδυόμενων 

προκλήσεων της ραγδαία αυξανόμενης παράνομης μετανάστευσης και των 

κοινωνικών επιπτώσεων και των επιπτώσεων στην ασφάλεια, ιδιαίτερα πρόσφατα 

μέσω της Ιταλίας και της Ελλάδας, θα απαιτήσει μια συνολική και συντονισμένη 

αντίδραση από τα κράτη μέλη της ΕΕ, υποστηριζόμενη από την ενεργό συμμετοχή 

του Frontex. Η ευρωπαϊκή ατζέντα για τη μετανάστευση του 2015
160

 και η 

αντιμετώπιση των καθημερινών προκλήσεων, επιβάλλουν την ενίσχυση του ρόλου 

του Frontex και την αύξηση των περιουσιακών στοιχείων του Οργανισμού. 

Με την επιφύλαξη των εν εξελίξει πολιτικών συζητήσεων στο πλαίσιο της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η αξιολόγηση αυτή 

συγκέντρωσε αποδεικτικά στοιχεία που δείχνουν την ανάγκη για ισχυρότερο ρόλο 

του Frontex στο σημερινό ταχέως εξελισσόμενο οικονομικό, πολιτικό και περιβάλλον 

ασφάλειας Παράλληλα εντοπίζεται μια εντεινόμενη απειλή γύρω από το οργανωμένο 

έγκλημα, συμπεριλαμβανομένης της τρομοκρατίας. Συνεπώς οι στρατηγικές 

συστάσεις απευθύνονται στον Frontex, στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο και 

στοχεύουν στην επισήμανση των ευρύτερων τομέων στους οποίους η πολιτική πρέπει 

να αναθεωρηθεί ή να αναπτυχθεί όσον αφορά τον Frontex και την εντολή του και να 

ενεργοποιηθεί. 

Μεταξύ άλλων επισημαίνεται ότι από την έκδοση του κανονισμού 1168/2011, ο 

Οργανισμός αντιμετωπίστηκε μέσω ορισμένων πρόσθετων νομικών πράξεων 

(συμπεριλαμβανομένου του κανονισμού EUROSUR, του κανονισμού για την 

αξιολόγηση και την παρακολούθηση της εφαρμογής του κεκτημένου του Σένγκεν, 

του κανονισμού για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την επιτήρηση των εξωτερικών 

θαλάσσιων υδάτων Συνόρων) που παρέχουν στον Οργανισμό νέα καθήκοντα. 

Σύμφωνα με την προηγούμενη σύσταση σχετικά με την IBM και προκειμένου να 

αποσαφηνιστεί ο ρόλος και τα καθήκοντα του Οργανισμού και να δοθεί στον 

Οργανισμό η δυνατότητα να εκτελεί τα καθήκοντά του πιο αποτελεσματικά, 

συνιστάται η αναθεώρηση και ενοποίηση της νομοθεσίας που εκχωρεί καθήκοντα 

στον Frontex
161

. 
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Αναφορικά με τις συστάσεις σε επιμέρους αρμοδιότητες-δραστηριότητες 

ενδεικτικά παρουσιάζεται το περιεχόμενο και η δομή μίας από αυτές: 

Συστάσεις για επιχειρησιακές δραστηριότητες
162

 

Σύσταση 1: ορισμός των στόχων και του πεδίου εφαρμογής 

Συμπέρασμα: Οι ενδιαφερόμενοι φορείς στον τομέα της διαχείρισης των συνόρων 

έχουν αποκλίνουσες απόψεις όσον αφορά το ρόλο των κοινών επιχειρήσεων, μεταξύ 

άλλων όσον αφορά τη χρήση κοινών επιχειρήσεων για δραστηριότητες έρευνας και 

διάσωσης. Αυτό υποδηλώνει την ανάγκη διευκρίνισης του στόχου και του πεδίου των 

κοινών επιχειρήσεων. 

Σύσταση: Ο ρόλος και το πεδίο εφαρμογής των κοινών επιχειρήσεων θα πρέπει να 

αποσαφηνιστούν κατά τη διάρκεια των επικείμενων νομοθετικών αναθεωρήσεων και 

μεταρρυθμίσεων πολιτικής. 

Τύπος σύστασης: Νομοθετική αλλαγή 

Όφελος: Ο διευκρινισμένος ρόλος και το πεδίο εφαρμογής των κοινών επιχειρήσεων 

θα διασφαλίσουν ότι όλα τα συμμετέχοντα μέρη έχουν ευθυγραμμιστεί με την 

κατανόηση και τις προσδοκίες για τις κοινές επιχειρήσεις και είναι σε θέση να τα 

εφαρμόσουν αποτελεσματικότερα. 

Κίνδυνοι: Λαμβάνοντας υπόψη το διαφορετικό επίπεδο μεταναστευτικής πίεσης που 

αντιμετωπίζει το κράτος μέλος, η επίτευξη κοινής αντίληψης για τον ρόλο και το 

πεδίο των κοινών επιχειρήσεων θα μπορούσε να είναι πολιτικά δύσκολη. 

Τα επόμενα βήματα: αφήνονται να δράσει / νομοθετήσει ο νομοθέτης 

Χρονοδιάγραμμα: Βραχυπρόθεσμα έως μεσοπρόθεσμα 

Υπεύθυνος: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 

Διοικητικό Συμβούλιο του Frontex 
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Πίνακας Συστάσεις, EXTERNAL EVALUATION OF THE AGENCY UNDER ART. 33 OF THE FRONTEX 

REGULATION FINAL REPORT, Intended for Frontex, July, 2015, σελ.103 

Α.2 Η πρόταση της Επιτροπής 

Το Δεκέμβριο του 2015 η επιτροπή δημοσίευσε την πρόταση Κανονισμού του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την  ευρωπαϊκή συνοριοφυλακή 

και ακτοφυλακή και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2004, του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 863/2007 και της απόφασης 2005/267/ ΕΚ του Συμβουλίου
163

 

Το σχέδιο κανονισμού: 

 οριοθετεί τις γενικές αρχές της ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης των 

συνόρων έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση 

των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση 

της μετανάστευσης και την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου ασφάλειας εντός 
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της Ένωσης, διασφαλίζοντας παράλληλα την ελεύθερη κυκλοφορία των 

προσώπων σε αυτή
164

. 

 θεσπίζει μια Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή και έναν 

οργανισμό ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής ο οποίος θα 

σχηματιστεί με βάση τον Frontex. Με τον τρόπο αυτό επιχειρείται μια πιο 

ολοκληρωμένη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ εξασφαλίζοντας 

στον οργανισμό ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής περισσότερες 

αρμοδιότητες ιδιαίτερα στους τομείς της διαχείρισης των εξωτερικών 

συνόρων και της επιστροφής σε σύγκριση με τον Frontex. Ο νέος 

Οργανισμός καλείται να εφαρμόσει αποτελεσματικά ένα ολοκληρωμένο 

σύστημα διαχείρισης των συνόρων στο επίπεδο της Ένωσης, προκειμένου να 

αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις στη διαχείριση των συνόρων σε εθνικό επίπεδο 

και οι πολυπληθείς μεταναστευτικές ροές που έχουν φθάσει στα εξωτερικά 

σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το τελευταίο έτος
165

. 

Αποτελεί άλλωστε κοινή διαπίστωση ότι οι προκλήσεις που έχουν προκύψει από τη 

μεταναστευτική κρίση μπορούν να αντιμετωπιστούν επιτυχώς από τα κράτη μέλη 

μόνο εάν ενεργούν κατά συντονισμένο τρόπο. Η ολοκληρωμένη διαχείριση των 

συνόρων αποτελεί κοινή ευθύνη του οργανισμού ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και 

ακτοφυλακής και των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση των 

συνόρων, συμπεριλαμβανομένων των σωμάτων ακτοφυλακής στον βαθμό που 

εκτελούν καθήκοντα ελέγχου των συνόρων, που αποτελούν από κοινού την 

Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή
166

. 

Η πρόταση κανονισμού απαντά στις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την αποτελεσματική διαχείριση των εξωτερικών 

συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τον Οκτώβριο του 2015 το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο οριοθέτησε τις στρατηγικές για την ενίσχυση των εξωτερικών συνόρων 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προτείνοντας τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου 

συστήματος διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων. Επέμενε στην ενίσχυση των 

αρμοδιοτήτων του Frontex στο πλαίσιο των συζητήσεων για την ανάπτυξη ενός 
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συστήματος ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής. Ιδιαίτερη βαρύτητα 

αποδόθηκε στην ανάπτυξη ομάδων ταχείας επέμβασης στα σύνορα σε περιπτώσεις 

που προκύπτει ανάγκη για ισχυρή και άμεση δράση, σε συνεργασία με το 

ενδιαφερόμενο κράτος μέλος. Περαιτέρω το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρότεινε την 

επέκταση των αρμοδιοτήτων του Frontex όσον αφορά την επιστροφή και την 

αναγνώριση δικαιώματος  να οργανώνει κοινές επιχειρήσεις επιστροφής με δική του 

πρωτοβουλία, και να ενισχυθεί ο ρόλος του όσον αφορά την απόκτηση ταξιδιωτικών 

εγγράφων για τους επαναπατριζόμενους
167

.  

Τα τελευταία έτη, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισε μια πολιτική που παρέχει στα κράτη 

μέλη τη δυνατότητα να αναπτύξουν και να διαφυλάξουν υγιή εξωτερικά σύνορα. 

Ωστόσο, υπάρχουν αποκλίσεις στην εφαρμογή που εξακολουθούν να ισχύουν σε 

εθνικό επίπεδο μεταξύ των κρατών μελών. Συνεπώς, είναι ανάγκη, όπως 

προσδιορίζεται από την Επιτροπή στο ευρωπαϊκό θεματολόγιο για τη μετανάστευση, 

να θεσπιστούν πρότυπα της Ένωσης για τη διαχείριση των συνόρων ώστε να 

καλυφθούν όλες οι πτυχές της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης. 

Η πρόταση Κανονισμού βασίζεται και αναπτύσσει περαιτέρω τις ισχύουσες διατάξεις 

πολιτικής και τις συγκεντρώνει στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και 

Ακτοφυλακής, δημιουργώντας έτσι ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης των 

εξωτερικών συνόρων σε ενωσιακό επίπεδο, όπως προβλέπεται στο άρθρο 77 

παράγραφος 2 στοιχείο δ) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης
168

. 

Ιδιαίτερα σημαντικός αποδείχθηκε ο ρόλος της διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα 

μέρη για την εκπόνηση της πρότασης της Επιτροπής καθώς ελήφθησαν υπόψη 

συζητήσεις που λαμβάνουν χώρα τακτικά στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στο 

Συμβούλιο των Υπουργών, καθώς και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τη 

διαχείριση των συνόρων και τα μέτρα που απαιτούνται για την αντιμετώπιση της 

μεταναστευτικής κρίσης. Η ενίσχυση του οργανισμού Frontex αποτέλεσε το κύριο 

αντικείμενο συζήτησης στη συνεδρίαση του Συμβουλίου των Υπουργών στις 8 

Οκτωβρίου 2015.  Ακολούθησε συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 15 

Οκτωβρίου 2015 , το οποίο στους προσανατολισμούς του για το μέλλον της 
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διαχείρισης των συνόρων, ζήτησε την ενίσχυση των εξωτερικών συνόρων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ άλλων, προωθώντας τη θέσπιση ενός ολοκληρωμένου 

συστήματος διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων και ενισχύοντας τον ρόλο του 

Frontex. Η Επιτροπή έλαβε επίσης υπόψη τις απόψεις των σχετικών εμπλεκόμενων 

φορέων εξετάζοντας ενδελεχώς τα αποτελέσματα της εξωτερικής αξιολόγησης του 

οργανισμού Frontex. Η εν λόγω εξωτερική αξιολόγηση, με βάση το άρθρο 33 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2007/2004 του Συμβουλίου, πραγματοποιήθηκε μεταξύ 

Ιουλίου 2014 και Ιουνίου 2015 και καλύπτει την περίοδο από τον Ιούλιο του 2008 

έως τον Ιούλιο του 2014
169

. Η τελική έκθεση συζητήθηκε, στις 10 Σεπτεμβρίου 2015, 

στο διοικητικό συμβούλιο του Frontex, το οποίο εξέδωσε συστάσεις σχετικά με 

πιθανές τροποποιήσεις του ιδρυτικού κανονισμού του Frontex. Η πρόταση της 

Επιτροπής αντανακλά την πλειονότητα των συστάσεων που διατυπώθηκαν με 

απόφαση του διοικητικού συμβουλίου στις 28 Οκτωβρίου 2015
170

. Τέλος η Επιτροπή 

έλαβε επίσης υπόψη την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την 

ειδική έκθεση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή για την έρευνα ιδίας πρωτοβουλίας 

OI/5/2012/BEH-MHZ σχετικά με τον Frontex για την ανάπτυξη ενός μηχανισμού 

καταγγελιών για τον οργανισμό
171

. 

Αποτέλεσμα της ανωτέρω εποικοδομητικής διαδικασίας μεταξύ των οργάνων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, των αρμοδίων ομάδων εργασίας και των συνεχών 

διαβουλεύσεων ήταν η θέσπιση του Κανονισμού  (ΕΕ) 2016/1624 ΤΟΥ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Σεπτεμβρίου 

2016 για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή και για την τροποποίηση του 

κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την 

κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 863/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 του Συμβουλίου και της 

απόφασης 2005/267/ΕΚ του Συμβουλίου
172

 ο οποίος ενσωμάτωσε και αξιοποίησε το 

σύνολο των συμπερασμάτων και συστάσεων των σχετικών αξιολογήσεων. 
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Β. Αξιολόγηση της απόφασης-πλαισίου 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου 

Η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 

την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών 

καταρτίζοντας το πρόγραμμά της για το 2015
173

 περιέλαβε στη θεματική 

«Μετανάστευση, εσωτερικές υποθέσεις και ιθαγένεια» υπό τον τίτλο 

«Καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος» την αξιολόγηση της απόφασης-

πλαισίου 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου (είδος πρωτοβουλίας/στόχος REFIT). 

Β.1. H ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
174

 με βάση το άρθρο 10 της απόφασης-

πλαισίου 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 

καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, 

Η έγκριση της κοινής δράσης 98/733/ΔΕΥ
175

, σχετικά με το αξιόποινο της 

συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

χρονολογείται το 1998 και σηματοδοτεί τη λήψη των πρώτων μέτρων για την 

ποινικοποίηση των αξιόποινων πράξεων που συνδέονται με εγκληματική οργάνωση. 

Με την ίδια  πράξη αυτή εισάγεται για πρώτη φορά ο ορισμός του οργανωμένου 

εγκλήματος στο διεθνές δίκαιο. 

Στις  15 Νοεμβρίου 2000 η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά του διεθνικού 

οργανωμένου εγκλήματος (UNTOC)
176

 αποτέλεσε την κύρια νομική πράξη για την 

καταπολέμηση του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος σε διεθνές επίπεδο.
177

 Η 

Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις για τη σύμβαση, την υπέγραψε 

και αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος της
178

 
179

. 
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 Όπ.π., ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ, Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2015, Νέο ξεκίνημα, ANNEX 3, 
Στρασβούργο, 16.12.2014, COM(2014) 910 final. 
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 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ με βάση το 
άρθρο 10 της απόφασης-πλαισίου 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 
καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, COM(2016) 448 final 
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 ΕΕ L 351 της 29.12.1998 
176

 Ψήφισμα 55/25 της Γενικής Συνέλευσης 
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Οπ.π.,COM(2016) 448 final, σελ. 2-3. 
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 Με την απόφαση 2004/579/ΕΚ του Συμβουλίου η ΕΕ προσχωρεί στη σύμβαση των Ηνωμένων 
Εθνών. 
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Το 2005
180

 η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση απόφασης-πλαισίου σχετικά με την 

καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος ενσωματώνοντας τα αποτελέσματα 

τόσο της κοινής δράσης 98/733/ΔΕΥ όσο και της σύμβασης UNTOC. Στόχος η 

αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος σε επίπεδο ΕΕ 

καθώς η προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

παρουσίαζαν μεγάλες αποκλίσεις. Και αυτό διότι η απόφαση πλαίσιο επέτρεπε στα 

κράτη μέλη να μην εισαγάγουν την έννοια της εγκληματικής οργάνωσης, αλλά να 

συνεχίσουν να εφαρμόζουν το υφιστάμενο εθνικό ποινικό δίκαιο προσφεύγοντας σε 

γενικούς κανόνες για τη συμμετοχή σε συγκεκριμένες αξιόποινες πράξεις και την 

προετοιμασία τους
181

. 

Η απόφαση-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ
182

 του Συμβουλίου για την καταπολέμηση του 

οργανωμένου εγκλήματος προβλέπει την ποινικοποίηση των αξιόποινων πράξεων που 

αφορούν τη συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και αποσκοπεί στον εναρμονισμό 

της νομοθεσίας των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την ποινικοποίηση 

αυτών των αξιόποινων πράξεων και θεσπίζει ποινές για τις εν λόγω πράξεις
183

. 

Στόχος της απόφασης είναι να βελτιωθεί η κοινή ικανότητα της Ένωσης και των 

κρατών μελών της να καταπολεμούν το διασυνοριακό οργανωμένο έγκλημα. Ο 

στόχος αυτός πρέπει να επιτευχθεί ειδικότερα μέσω της προσέγγισης των 

νομοθεσιών. Μόνο με την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να αντιμετωπισθούν οι κίνδυνοι και η εξάπλωση των 

εγκληματικών οργανώσεων έτσι ώστε να δοθεί αποτελεσματική απάντηση στις 

προσδοκίες των πολιτών και στις ανάγκες των κρατών μελών. Η παρούσα απόφαση-

πλαίσιο καλύπτει εγκλήματα που κατά κανόνα διαπράττονται στα πλαίσια 

εγκληματικής οργάνωσης. Επίσης προβλέπονται κυρώσεις αντίστοιχες προς τη 

σοβαρότητα αυτών των αξιόποινων πράξεων κατά των φυσικών και νομικών 

προσώπων που τις διέπραξαν ή που υπέχουν ευθύνη για αυτές. Το σύνολο των 

                                                                                                                                                                      
179

 Παράλληλα η Ευρωπαϊκή Ένωση το 2002 θεσπίζει την απόφαση-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ σχετικά με 
την καταπολέμηση της τρομοκρατίας η οποία ορίζει την έννοια «τρομοκρατική ομάδα» βάσει του 
ορισμού «εγκληματική οργάνωση» της κοινής δράσης 1998/733/ΔΕΥ. 
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 2005/0003 (CNS) της 19
ης

 Νοεμβρίου σε http://eur-lex.europa.eu/procedure/EN/2005_3 
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 Όπ.π., COM(2016) 448 final, ο.π. σελ.2 υπος.4. 
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 Σημειώνεται ότι με την παρούσα απόφαση καταργείται η  κοινή δράση 98/733/ΔΕΥ. 
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 ΣΥΝΟΨΗ της Απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου για την καταπολέμηση του 
οργανωμένου εγκλήματος σε http://publications.europa.eu/resource/cellar/eaec0e6a-cbea-4e0f-
aef9-3415af6a0750.0008.02/DOC_3 
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διατάξεων της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ και των μέτρων που επιβάλλουν 

είναι σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας και της αναλογικότητας
184

. 

Ωστόσο στο πέρασμα των χρόνων και με δεδομένη τη μεταβολή των συνθηκών σε 

θέματα ασφάλειας, νέες ανάγκες προκύπτουν και αντίστοιχοι τρόποι αντιμετώπισής 

τους επιβάλλονται. Στο ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια το 2015 

διευκρινίζεται ότι «Τα τελευταία χρόνια έκαναν την εμφάνισή τους νέες και περίπλοκες 

απειλές, τονίζοντας την ανάγκη για περαιτέρω συνέργειες και στενότερη συνεργασία σε 

όλα τα επίπεδα. Πολλές από τις σημερινές ανησυχίες για την ασφάλεια οφείλονται στην 

αστάθεια που παρατηρείται στην άμεση γειτονία της ΕΕ και στις μεταβαλλόμενες 

μορφές ριζοσπαστικοποίησης, βίας και τρομοκρατίας. Οι απειλές διαφοροποιούνται 

ολοένα περισσότερο και γίνονται όλο πιο διεθνείς, ενώ παράλληλα αποκτούν ολοένα 

αυξανόμενο διασυνοριακό και διατομεακό χαρακτήρα. Οι απειλές αυτές επιβάλλουν την 

αποτελεσματική και συντονισμένη απάντηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όλα τα θεσμικά 

όργανα της ΕΕ συμφωνούν ότι χρειάζονται μια ανανεωμένη στρατηγική για την 

εσωτερική ασφάλεια για την επόμενη πενταετία
185

». Το θεματολόγιο δίνει 

προτεραιότητα στην τρομοκρατία, το οργανωμένο έγκλημα και το έγκλημα στον 

κυβερνοχώρο ως αλληλοσυνδεόμενου, τομείς με έντονη διασυνοριακή διάσταση, 

υπογραμμίζοντας το συντονιστικό ρόλο που μπορεί να αναλάβει η ΕΕ επιφέροντας 

ουσιαστικά αποτελέσματα. Αποτελούν λοιπόν αλληλένδετες και διασυνοριακές 

απειλές, και συνάμα η πολύπλευρη και διεθνής διάστασή τους καταδεικνύει την 

ανάγκη για την αποτελεσματική και συντονισμένη απόκριση σε επίπεδο ΕΕ. Σε ότι 

αφορά το σοβαρό και οργανωμένο διασυνοριακό έγκλημα έχει διαπιστωθεί ότι 

βρίσκει νέες διεξόδους για εγκληματικές ενέργειες καθώς και νέους τρόπους 

διαφυγής του εντοπισμού με ιδιαίτερα μεγάλο ανθρώπινο, κοινωνικό και οικονομικό 

κόστος, από εγκλήματα όπως η εμπορία ανθρώπων, το λαθρεμπόριο πυροβόλων 

όπλων, η διακίνηση ναρκωτικών και από το χρηματοπιστωτικό, οικονομικό και 

περιβαλλοντικό έγκλημα. Οι ομάδες οργανωμένου εγκλήματος που εμπλέκονται στη 

λαθραία μεταφορά μεταναστών εκμεταλλεύονται τα αδύναμα σημεία εκείνων που 

αναζητούν προστασία, ασφάλεια ή καλύτερες οικονομικές ευκαιρίες και είναι 

                                                           
184

 Σημείο 7 του προοιμίου της ΑΠΌΦΑΣΗΣ-ΠΛΑΊΣΙΟ 2008/841/ΔΕΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 24ης 
Οκτωβρίου 2008 για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, L 300/42. 
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 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ, Το 
ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια, COM(2015) 185 final, σελ.2.  
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υπεύθυνες για την απώλεια ζωών στο όνομα του παράνομου κέρδους. Το οργανωμένο 

έγκλημα τροφοδοτεί επίσης πλέον  την τρομοκρατία και το έγκλημα στον 

κυβερνοχώρο μέσα από διαύλους όπως η προμήθεια όπλων, η χρηματοδότηση μέσω 

του λαθρεμπορίου ναρκωτικών και η διείσδυση στις χρηματοπιστωτικές αγορές
186

. 

Οι δράσεις που προτείνονται μεταξύ άλλων είναι : 

 Επέκταση του έργου του κύκλου πολιτικής της ΕΕ στις γειτονικές χώρες 

  Επανεξέταση της νομοθεσίας για τα πυροβόλα όπλα με προτάσεις το 2016 

 Χάραξη της στρατηγικής για την μετά το 2016 περίοδο σχετικά με την 

εμπορία ανθρώπων 

 Δρομολόγηση κοινών δράσεων και στρατηγικών συνεργασίας με βασικές 

τρίτες χώρες για την καταπολέμηση της λαθραίας μεταφοράς μεταναστών
187

 

Το ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια λοιπόν προσδιορίζει τα μέτρα που είναι 

αναγκαία για την επίτευξη υψηλού επιπέδου εσωτερικής ασφάλειας στην ΕΕ. Η 

Επιτροπή  προτρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να εγκρίνουν 

αυτό το εν λόγω θεματολόγιο ως ανανεωμένη στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας  και 

να δεσμευτούν ενεργά για την υλοποίησή του σε στενή συνεργασία με όλους τους 

σχετικούς παράγοντες
188

. 

Η Επιτροπή συνέταξε την έκθεσή της
189

 με βάση τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν 

από τα κράτη μέλη
190

, οι οποίες συμπληρώθηκαν από δημοσίως διαθέσιμα 

πληροφοριακά στοιχεία, καθώς και από τα πορίσματα μίας εξωτερικής μελέτης.
191 Τα 

κριτήρια αξιολόγησης που υιοθετήθηκαν από την Επιτροπή για τη συγκεκριμένη 

έκθεση είναι τα γενικά κριτήρια που θεσπίστηκαν το 2001 για την αξιολόγηση της 

εφαρμογής αποφάσεων-πλαισίων (πρακτική αποτελεσματικότητα, σαφήνεια και 

ασφάλεια δικαίου, πλήρης εφαρμογή και τήρηση της προθεσμίας μεταφοράς στο 
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 Ibid., σελ.16 
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 Ibid., σελ.24 
188

 Ibid., σελ.27 
189

 Οπ.π., COM(2016) 448 final. 
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 Η Επιτροπή ζήτησε επίσης από τα κράτη μέλη να κοινοποιήσουν τα εθνικά μέτρα μεταφοράς 
πράξεων που εμπίπτουν στο πλαίσιο του κεκτημένου του πρώην τρίτου πυλώνα, στις οποίες 
συγκαταλέγεται και η παρούσα απόφαση-πλαίσιο, μέσω της βάσης δεδομένων MNE («Mesures 
Nationales d’Éxecution»). 
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 http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-
library/docs/20150312_1_amoc_report_020315_0_220_part_1_en.pdf 
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εθνικό δίκαιο)
192

. Χρησιμοποιούνται επίσης κριτήρια ειδικά για τη συγκεκριμένη 

απόφαση-πλαίσιο, ενώ στην ανάλυση των επιμέρους διατάξεων παρέχονται 

περαιτέρω αναλυτικές πληροφορίες
193

.  

Η Αξιολόγηση διαρθρώνεται σε: 

 Αξιολόγηση των οικείων εθνικών διατάξεων των κρατών μελών που 

στηρίζουν τους συστήματα σε αυτοτελή αξιόποινη πράξη 

 Αξιολόγηση των οικείων εθνικών διατάξεων των κρατών μελών που δεν 

βασίζουν τα συστήματά τους σε αυτοτελή αξιόποινη πράξη 

Διαπιστώσεις
194

: 

Κατά τη μελέτη της μεταφοράς της απόφασης-πλαισίου στο εθνικό δίκαιο των 

κρατών μελών παρατηρούνται ορισμένες διαφορές, που μπορούν σε μεγάλο βαθμό να 

αποδοθούν στις διαφορετικές νομικές παραδόσεις των κρατών μελών. Η Επιτροπή 

θεωρεί ότι η απόφαση-πλαίσιο δεν επιτυγχάνει τον απαραίτητο ελάχιστο βαθμό 

προσέγγισης όσον αφορά τη διεύθυνση ή τη συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση με 

βάση μια κοινή αντίληψη της έννοιας της εγκληματικής οργάνωσης. Συνεπώς, η 

Επιτροπή εκτιμά ότι η ίδια η απόφαση-πλαίσιο επιτρέπει στα κράτη μέλη να μην 

εισαγάγουν την έννοια της εγκληματικής οργάνωσης, αλλά να συνεχίσουν να 

εφαρμόζουν το ισχύον εθνικό ποινικό δίκαιο προσφεύγοντας σε γενικούς κανόνες 

σχετικά με τη συμμετοχή και την προπαρασκευή συγκεκριμένων αξιόποινων 

πράξεων. Η πρακτική αυτή ευνοεί τη δημιουργία επιπλέον αποκλίσεων στην 

πρακτική εφαρμογή της απόφασης-πλαισίου. 

Παρατηρήθηκε επίσης ότι ενώ τα περισσότερα κράτη μέλη έχουν υιοθετήσει την 

έννοια των αυτοτελών αξιόποινων πράξεων όσον αφορά τη συμμετοχή σε 

εγκληματική οργάνωση σύμφωνα με το άρθρο 2
195

, δύο κράτη μέλη δεν το έχουν 
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 COM(2001) 771 της 13.12.2001, σημείο 1.2.2 
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 Οπ.π., COM(2016) 448 final, σελ.4. 
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 Οπ.π., COM(2016) 448 final, σελ. 11-12 
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 Άρθρο 2 
Αξιόποινες πράξεις σχετικές με συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση 
Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε μία ή και οι δύο συμπεριφορές που έχουν 
σχέση με εγκληματική οργάνωση να θεωρούνται αξιόποινες πράξεις: 
α) η συμπεριφορά προσώπου, το οποίο εκ προθέσεως και εν γνώσει, είτε του σκοπού και της εν 
γένει δραστηριότητας της εγκληματικής οργάνωσης, είτε της πρόθεσής της να τελέσει τις εν λόγω 
αξιόποινες πράξεις, συμμετέχει ενεργά στις εγκληματικές δραστηριότητές της, περιλαμβανομένης 
της παροχής πληροφοριών ή υλικών μέσων, της στρατολόγησης νέων μελών, καθώς και κάθε 
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ακόμη πράξει. Περαιτέρω όλα τα κράτη μέλη που προβλέπουν αυτοτελή αξιόποινη 

πράξη, καλύπτουν και τη συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση [άρθρο 2 στοιχείο 

α)], ενώ ορισμένα κράτη μέλη καλύπτουν και την αξιόποινη πράξη της σύστασης 

«συμμορίας» στο πλαίσιο του οργανωμένου εγκλήματος [άρθρο 2 στοιχείο β)]. 

Διερευνήθηκε επίσης το θέμα ότι κανένα κράτος μέλος δεν έχει επιλέξει την 

ποινικοποίηση αποκλειστικά της αξιόποινης πράξης της σύστασης «συμμορίας» στο 

πλαίσιο του οργανωμένου εγκλήματος (άρθρο 2, στοιχείο β)). 

Πολλά κράτη μέλη ωστόσο υπερκαλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις.  Μερικά έχουν 

διευρύνει τις εθνικές διατάξεις μη αναφέροντας όλα τα στοιχεία του ορισμού του 

οργανωμένου εγκλήματος, όπως, για παράδειγμα, το κριτήριο της ύπαρξης 

πλεονεκτήματος ή το πεδίο εφαρμογής των κύριων αξιόποινων πράξεων. Ως 

αποτέλεσμα το εθνικό νομικό καθεστώς εφαρμόζεται σε ευρύτερο φάσμα αξιόποινων 

πράξεων, π.χ. και σε αξιόποινες πράξεις που δεν έχουν κατ’ ανάγκη κερδοσκοπικό 

χαρακτήρα.  

Πέραν των αξιόποινων πράξεων που προβλέπονται στο άρθρο 2, πολλά κράτη μέλη 

προβλέπουν μέτρα τα οποία δεν καλύπτει καθόλου η απόφαση-πλαίσιο. Ένα άλλο 

παράδειγμα εθνικών προτύπων που υπερβαίνουν την απόφαση-πλαίσιο αφορά 

επίπεδα βασικών ποινών που είναι υψηλότερα από εκείνα που προβλέπει η απόφαση-

πλαίσιο. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι οι προαιρετικές διατάξεις, όπως οι 

ελαφρυντικές περιστάσεις ή οι κυρώσεις κατά νομικών προσώπων, έχουν σε μεγάλο 

βαθμό μεταφερθεί. 

Τίθενται επίσης κάποια ζητήματα που απαιτούν ενδεχομένως πρόσθετες διευκρινίσεις 

σχετικά με την ορθή εφαρμογή της απόφασης-πλαισίου. Τα ζητήματα αυτά αφορούν 

κυρίως το δυνητικά περιορισμένο πεδίο εφαρμογής του ορισμού της εγκληματικής 

οργάνωσης, καθώς και ζητήματα σχετικά με την ορθή μεταφορά του άρθρου 5
196

 

                                                                                                                                                                      
μορφής χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων της, ενώ γνωρίζει ότι η συμμετοχή του θα συμβάλλει 
στην τέλεση των εγκληματικών δραστηριοτήτων της οργάνωσης· 
β) η συμπεριφορά προσώπου η οποία συνίσταται σε συμφωνία με ένα ή περισσότερα πρόσωπα ότι 
θα αναπτυχθεί δραστηριότητα η οποία, αν υλοποιηθεί, θα συνίσταται στην τέλεση αξιόποινων 
πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 1, ακόμη και αν το εν λόγω πρόσωπο δεν συμμετέχει στην 
εκτέλεση της δραστηριότητας αυτής. 
196

 Άρθρο 5 
Ευθύνη νομικών προσώπων 
1.   Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε τα νομικά πρόσωπα να μπορούν να 
θεωρηθούν υπεύθυνα για καθεμία από τις αξιόποινες πράξεις που αναφέρει το άρθρο 2, όταν αυτές 
τελούνται για λογαριασμό τους από οποιοδήποτε πρόσωπο, που ενεργεί είτε ατομικά είτε ως μέλος 



95 
 

σχετικά με την ευθύνη των νομικών προσώπων. Στο σημείο αυτό η Επιτροπή θα 

παράσχει υποστήριξη στα κράτη μέλη προκειμένου να εξασφαλιστεί ικανοποιητικό 

επίπεδο εκτέλεσης της απόφασης-πλαισίου 

Η Επιτροπή οφείλει επίσης να παρακολουθεί τη συμμόρφωση των εθνικών μέτρων με 

τη νομοθετική πράξη της ΕΕ.  Για το λόγο αυτό η Επιτροπή θα πραγματοποιήσει 

διμερείς επαφές με τα κράτη μέλη και, εάν κριθεί αναγκαίο, θα χρησιμοποιήσει τις 

εκτελεστικές εξουσίες της βάσει των Συνθηκών. Με την παρούσα έκθεση η Επιτροπή 

φιλοδοξεί να συμβάλει επίσης στην αξιολόγηση της αναγκαιότητας και της 

δυνατότητας επανεξέτασης της απόφασης-πλαισίου. 

Β.2. Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Η Επιτροπή για την υποβοήθηση του έργου της, ανέθεσε στην Γενική Διεύθυνση 

Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, την εκπόνηση μελέτης για την 

αξιολόγηση της απόφασης-πλαισίου 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης 

Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Το 2015 

δημοσιεύθηκε η μελέτη που φέρει τον τίτλο «Μελέτη για την προετοιμασία 

μελλοντικών πρωτοβουλιών πολιτικής  στο πλαίσιο του Τομέα της καταπολέμησης του 

οργανωμένου εγκλήματος η αποτελεσματικότητα συγκεκριμένων ποινικών μέτρων για 

την καταπολέμησης του  οργανωμένου εγκλήματος»
197

. 

                                                                                                                                                                      
οργάνου του οικείου νομικού προσώπου, το οποίο κατέχει ιθύνουσα θέση εντός του νομικού 
προσώπου βασιζόμενη σε: 
α) εξουσία εκπροσώπησης του νομικού προσώπου· 
β) εξουσία λήψης αποφάσεων εξ ονόματος του νομικού προσώπου· 
γ) εξουσία ασκήσεως ελέγχου εντός του νομικού προσώπου. 
2.   Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε τα νομικά πρόσωπα να μπορούν να 
θεωρηθούν υπεύθυνα σε περίπτωση που η παράλειψη εποπτείας ή ελέγχου, από πρόσωπο 
αναφερόμενο από την παράγραφο 1, καθιστά δυνατή την τέλεση από πρόσωπο που τελεί υπό την 
εξουσία του μιας από τις αξιόποινες πράξεις που αναφέρει το άρθρο 2, προς όφελος του οικείου 
νομικού προσώπου. 
3.   Η ευθύνη νομικών προσώπων δυνάμει των παραγράφων 1 και 2 δεν θίγει την ποινική δίωξη των 
φυσικών προσώπων που είναι δράστες ή συνεργοί μιας από τις αξιόποινες πράξεις που αναφέρει το 
άρθρο 2. 
4.   Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ως νομικά πρόσωπα νοούνται όλες οι οντότητες που 
έχουν νομική προσωπικότητα, σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο, εξαιρουμένων των κρατών ή 
δημοσίων οργανισμών που ασκούν κρατική εξουσία και των δημοσίων διεθνών οργανισμών.  
197

EUROPEAN COMMISSION,  Study on paving the way for future policy initiatives in the field of fight 
against organized crime: the effectiveness of specific criminal law measures targeting organised 
crime, Directorate-General Migration and Home Affairs, Directorate D: Security, Unit D2 - Fight 
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Η μελέτη αποτελεί αξιολόγηση της πρακτικής εφαρμογής νομικών και ερευνητικών 

εργαλείων που απορρέουν από την απόφαση-πλαίσιο 2008/841 / ΔΕΥ σχετικά με την 

καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, τους άλλους κανονισμούς της ΕΕ και 

τους διεθνείς κανονισμούς και την εθνική νομοθεσία. Ο στόχος αυτής της μελέτης 

είναι διττός: 

 Αξιολόγηση του αντίκτυπου της απόφασης πλαισίου 2008/841 / ΔΕΥ και 

άλλων σχετικών κοινοτικών και εθνικών νομοθεσιών για την καταπολέμηση 

του οργανωμένου εγκλήματος μέσω συγκριτικής νομικής ανάλυσης. 

 Παροχή συγκριτικής ανάλυσης των εργαλείων διερεύνησης και άλλων μέτρων 

που χρησιμοποιούνται σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο για την καταπολέμηση 

του οργανωμένου εγκλήματος, με έμφαση στα επιχειρησιακά αποτελέσματα 

αυτών των εργαλείων. 

 

Η μελέτη αφορά: 

 στην επισκόπηση του νομοθετικού πλαισίου στα 28 κράτη μέλη με: 

 τη χαρτογράφηση της νομοθεσίας των κρατών μελών και αξιολόγηση της 

μεταφοράς της Απόφασης πλαισίου 2008/841 / ΔΕΥ στο εθνικό δίκαιο και  

 τον προσδιορισμό άλλων εθνικών εργαλείων ποινικού δικαίου (εκτός 

αυτών της ενσωμάτωση της απόφασης πλαισίου) που χρησιμοποιούνται 

για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα στοιχεία της απόφασης – πλαισίου 

που έχουν ενσωματώσει κάθε κράτος - μέλος 

 

 

                                                                                                                                                                      
against organised crime, Final report, February 2015, διαθέσιμη σε: http://ec.europa.eu/dgs/home-
affairs/e-library/docs/20150312_1_amoc_report_020315_0_220_part_1_en.pdf 



97 
 

 

 



98 
 

Πηγή: EUROPEAN COMMISSION,  Study on paving the way for future policy initiatives in the 

field of fight against organized crime: the effectiveness of specific criminal law measures targeting 

organised crime, Directorate-General Migration and Home Affairs, Directorate D: Security, Unit 

D2 - Fight against organised crime, Final report, February 2015, διαθέσιμη σε: 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-

library/docs/20150312_1_amoc_report_020315_0_220_part_1_en.pdf, σελ. 57-58 Βλ. Σχετ. 

υποσ.175 

 

 

 στην εξέταση πώς η συγκεκριμένη νομοθεσία, σχετική με την καταπολέμηση 

του οργανωμένου εγκλήματος, χρησιμοποιήθηκε στην πράξη σε κάθε κράτος 

μέλος. 

 στην ανασκόπηση οκτώ ειδικών νομικών και ερευνητικών εργαλείων και 

τεχνικών που χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

εγκλήματος: (επιτήρηση, υποκλοπή συνδιαλέξεων, διαβιβάσεις, μυστικές 

έρευνες, ελεγχόμενες παραδόσεις, πληροφοριοδότες, καταδίωξη των 

υπόπτων, προστασία μαρτύρων και κοινές ομάδες έρευνας. 

 Η μελέτη εξέτασε εάν και πώς αυτά τα νομικά και ερευνητικά 

εργαλεία είναι νομοθετημένα στα κράτη μέλη και 

 τον τρόπο με τον οποίο αυτά τα νομικά και ερευνητικά εργαλεία και 

οι τεχνικές χρησιμοποιήθηκαν στην πράξη. 

 στην επισκόπηση επιλεγμένων εθνικών ειδικών αρχών επιβολής του νόμου 

και εισαγγελικών αρχών που ασχολούνται με την καταπολέμηση του 

οργανωμένου εγκλήματος. 

H μελέτη αποσκοπεί στον εντοπισμό πιθανών καλών πρακτικών - σε σχέση με το 

νόμο, τα μέσα έρευνας και τις εξειδικευμένες υπηρεσίες, οι οποίες θα μπορούσαν 

να είναι ενδεχομένως χρήσιμες και να μεταφερθεί σε άλλα κράτη τα οποία 

προσπαθούν να βελτιώσουν τις εθνικές πρακτικές. 

Β.2.1. Η μεθοδολογία της έρευνας 

Η μελέτη περιελάμβανε τέσσερις κύριες ερευνητικές δραστηριότητες / μεθόδους 

συλλογής δεδομένων: 

 Συλλογή δεδομένων από 28 εμπειρογνώμονες των κρατών μελών: Ποινικοί 

εμπειρογνώμονες σε κάθε κράτος μέλος συμπλήρωσαν λεπτομερές 

ερωτηματολόγιο για την παροχή της έρευνας με αποδέκτη την ομάδα εργασίας 
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της μελέτης. Κατά τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου οι εμπειρογνώμονες 

πέραν της κατάθεσης των γνώσεών τους διενήργησαν και συνεντεύξεις με άτομα 

εντός του κράτους μέλους (Συμπεριλαμβανομένων εισαγγελέων και δικαστών, 

αστυνομικών από εξειδικευμένες μονάδες για την καταπολέμηση του 

οργανωμένου εγκλήματος, ακαδημαϊκούς και υπεύθυνους για τη  χάραξη 

πολιτικής). Η ερευνητική ομάδα συνεργάστηκε εκτενώς με τους εμπειρογνώμονες 

των κρατών μελών για να εξασφαλίσει ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες ήταν όσο 

το δυνατόν πληρέστερες και ακριβείς. 

 Αξιολόγηση της συμμόρφωσης και της μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο: αυτό 

εξέτασε τη συμμόρφωση της εθνικής νομοθεσίας και στα 28 κράτη μέλη με την 

απόφαση-πλαίσιο 2008/841 / ΔΕΥ. Η ερευνητική ομάδα αξιολόγησε τη 

συμμόρφωση με τα άρθρα 1-8 της απόφασης-πλαίσιο. 

 Δευτερογενής έρευνα της εθνικής νομοθεσίας, το δίκαιο και άλλες 

πληροφορίες. 

 Μελέτες περίπτωσης  σχετικά με τις πτυχές της καταπολέμησης του 

οργανωμένου εγκλήματος στην Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο. 

 

Β.2.2.Βασικά συμπεράσματα σχετικά με τη μεταφορά της απόφασης πλαισίου 

2008/841 / ΔΕΥ σχετικά με την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος 

Το κεφάλαιο 4 της παρούσας έκθεσης παρουσιάζει τη λεπτομερή αξιολόγηση 

χαρτογράφησης και μεταφοράς της απόφασης-πλαισίου 2008/841 / ΔΕΥ, κατ΄άρθρο. 

Με εξαίρεση τη Δανία και τη Σουηδία, όλα τα κράτη μέλη έχουν μεταφέρει το εθνικό 

δίκαιο τα βασικά στοιχεία της απόφασης-πλαισίου και εισήγαγαν το αυτόνομο 

αδίκημα συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση ή / και συνωμοσία για τη διάπραξη 

αδικημάτων
198

.  

Η Δανία και η Σουηδία δεν έχουν  εισαγάγει στην εθνική τους νομοθεσίας αυτόνομο 

αδίκημα πράγμα που σημαίνει ότι δεν είναι δυνατόν να μεταφέρουν διατάξεις 

επόμενων άρθρων της Απόφασης – πλαισίου που σχετίζονται με τον εννοιολογικό 

προσδιορισμό του αυτόνομου αδικήματος της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση 

                                                           
198

 Η πλειοψηφία των κρατών μελών έχουν μόνο το αδίκημα της συμμετοχής σε εγκληματία 
οργάνωση. Μία μειονότητα (δύο κράτη μέλη) έχει μόνο το αδίκημα της συνωμοσίας και τέσσερα 
κράτη μέλη έχουν και τα δύο αδικήματα. 
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ή / και συνωμοσίας για τη διάπραξη αδικημάτων  υπόλοιπα άρθρα. Οι χώρες αυτές, 

ωστόσο, διαθέτουν άλλα εναλλακτικά νομικά μέσα για την αντιμετώπιση 

εγκληματικών οργανώσεων και έχουν εθνικές ειδικευμένες υπηρεσίες για την 

καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. 

Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζεται η δομή (εννοιολογικός προσδιορισμός) της 

εγκληματικής οργάνωσης όπως έχει θεσμοθετηθεί σε κάθε κράτος –μέλος. 

 

 

 



101 
 

 

 



102 
 

 

Πηγή: EUROPEAN COMMISSION,  Study on paving the way for future policy initiatives in the field of fight 

against organized crime: the effectiveness of specific criminal law measures targeting organised crime, οπ.π., σελ. 

31 

Διαπιστώσεις: 

 Η απόφαση πλαίσιο διαφέρει σημαντικά από το πρωτότυπο της πρόταση της 

Επιτροπής και οι σημαντικότερες διατάξεις είναι προαιρετικές. 

 Τα κίνητρα για τη θέσπιση νομοθεσίας για το οργανωμένο έγκλημα είναι 

πρωτίστως εθνικά, αντί να προκύπτει από την ανάγκη ή την επιθυμία 

συμμόρφωσης στην απόφαση-πλαίσιο
199

. 

 Τα περισσότερα κράτη μέλη συμμορφώνονταν με τα ελάχιστα απαιτούμενα 

που προβλέπονται στην απόφαση-πλαίσιο πριν την έκδοσή της
200

.  

 Η απόφαση - πλαίσιο θα πρέπει να επανεξεταστεί  ώστε να ενσωματωθούν και 

άλλα μέτρα για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, κυρίως στο 

στάδιο της πρόληψης. 

 Το δίκαιο των κρατών μελών συχνά υπερβαίνει τα ελάχιστα πρότυπα που 

ορίζονται στην απόφαση-πλαίσιο
201

. 

                                                           
199

Οι παρατηρήσεις εθνικών εμπειρογνωμόνων δείχνουν ότι τα κράτη μέλη τείνουν να 
αναπτύσσονται νομοθεσία για τα θέματα οργανωμένου εγκλήματος για δικούς τους εσωτερικούς 
λόγους, θεωρώντας ότι το οργανωμένο έγκλημα αποτελεί εθνική απειλή. 
200

 Ειδικότερα είκοσι κράτη μέλη συμμορφώθηκαν πλήρως ή εν μέρει με τους όρους της απόφασης-
πλαισίου πριν από την έκδοση και οκτώ άλλαξαν  την εθνική τους νομοθεσία μετά την έκδοση της 
απόφασης-πλαισίου. 
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 Η μεταφορά της απόφασης πλαισίου μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, να 

είναι πολύ ευρεία. Παρατηρήθηκε από τους εμπειρογνώμονες ότι η νομοθεσία 

αφορούσε σε πολύ  σοβαρές περιπτώσεις οργανωμένου εγκλήματος με 

αποτέλεσμα κάποιες άλλες περιπτώσεις μεταξύ αυτών και διασυνοριακού 

χαρακτήρα να θεωρούνται ήσσονος σημασίας και να εκφεύγουν του πεδίου 

εφαρμογής του νόμου.  

 Εντοπίστηκαν οι λόγοι (νομικοί
202

 και μη) για τους οποίους η εθνική 

νομοθεσία για το αδίκημα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση δεν 

εφαρμόζεται στην πράξη.  

 Η συμμόρφωση με την απόφαση πλαίσιο μέσω του νομολογιακού 

προηγούμενου ή της νομολογίας μπορεί να αυξήσει την αβεβαιότητα διότι η 

κανονιστική πυκνότητα των νόμων είναι διαφορετική και συχνά δεν διέπεται 

από σαφήνεια στα κράτη-μέλη. 

Στον πίνακα που ακολουθεί απεικονίζεται σύμφωνα με τις απόψεις των εθνικών 

εμπειρογνωμόνων η σαφήνεια των ποινικών αδικημάτων που σχετίζονται με τη συμμετοχή 

σε εγκληματική οργάνωση 

Πηγή: EUROPEAN COMMISSION,  Study on paving the way for future policy initiatives in the field of fight 

against organized crime: the effectiveness of specific criminal law measures targeting organised crime, οπ.π., σελ. 

209 

                                                                                                                                                                      
201

 Κυρίως σε θέματα ύψους ποινών (προβλέπονται αυστηρότερες στην εθνική νομοθεσία). 
202

 Οι νομικοί λόγοι αφορούν για παράδειγμα θέματα απόδειξης  ενώ οι μη νομικοί την προτίμηση 
υπαγωγής ενός αδικήματος στην αντικειμενική υπόσταση της συνομωσίας παρά της συμμετοχής σε 
εγκληματική οργάνωση στοιχείο το οποίο λειτουργεί μόνο επιβαρυντικά. 
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 Δεν είναι σαφές ότι μελλοντική, συμπληρωματική νομοθεσία της απόφασης-

πλαισίου θα θέσει περιορισμούς στον τρόπο εφαρμογής της. Το σχήμα κάθε 

πιθανής μελλοντικής αναθεωρημένης νομικής πράξης θα εξαρτηθεί σε μεγάλο 

βαθμό από τη βούληση των κρατών μελών να ενισχύσουν την ισχύουσα 

νομοθεσία. 

Περαιτέρω κατεγράφησαν και εξήχθησαν συμπεράσματα σχετικά με περαιτέρω και 

εναλλακτικά εργαλεία ποινικού δικαίου για την αντιμετώπιση του οργανωμένου 

εγκλήματος. Διαπιστώθηκε επίσης ότι η νομοθεσία για τη διασυνοριακή χρήσης των 

τεχνικών έρευνας είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη καθώς τα κράτη-μέλη διαθέτουν 

διαφορετικό κανονιστικό περιβάλλον το οποίο περιπλέκεται από διμερείς συμφωνίες 

συνεργασίας οι οποίες με τη σειρά τους είναι δυνατό να οδηγήσουν σε διαφορετικές 

προσεγγίσεις έρευνας και στοιχειοθέτησης υποθέσεων οργανωμένου εγκλήματος. 

Οι εμπειρογνώμονες υπογράμμισαν κοινά εμπόδια στη χρήση ειδικών νομικών και 

ερευνητικών εργαλείων, όπως: 

 Διαφορές στη νομοθεσία των κρατών μελών όσον αφορά τη χρήση των 

τεχνικών έρευνας που επιτρέπονται. 

 Διαφορές στις διαδικασίες άδειας για έρευνα. 

 Διαφορές ως προς το παραδεκτό των αποδεικτικών στοιχείων. 

 Διοικητικές και γραφειοκρατικές απαιτήσεις. 

 Διαφορετικές διαδικασίες και κανόνες ποινικής δικονομίας, για 

παράδειγμα, όσον αφορά το παραδεκτό των αποδεικτικών στοιχείων και 

την προδικαστική διαδικασία. 

 Περιορισμένοι πόροι, όταν η χρήση αυτών των εργαλείων μπορεί να είναι 

πολύ δαπανηρή. 

 Δεξιότητες, προσόντα πρόσληψης και επιμόρφωση των ειδικών. 

Διαφοροποιήσεις επίσης παρουσιάστηκαν σχετικά με τη σύσταση και τις 

αρμοδιότητες των εξειδικευμένων εθνικών οργανισμών και αρχών. Η πλειοψηφία των 

κρατών μελών διαθέτει περισσότερα από ένα εξειδικευμένο οργανισμό 

επιφορτισμένο με την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος στη χώρα τους. 

Ωστόσο μία σειρά μεταρρυθμίσεων κρίνεται αναγκαία προκειμένου: 
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 εθνικοί εξειδικευμένοι οργανισμοί να αντιμετωπίζουν προκλήσεις σχετικά με 

την πρόσληψη προσωπικού με τις κατάλληλες δεξιότητες. 

 Να επιτευχθεί συνεργασία μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών επιβολής του 

νόμου εντός των κρατών μελών 

 Να αντιμετωπιστεί η έλλειψη πρόσβασης των υπαλλήλων επιβολής του 

νόμου στα συστήματα πληροφοριών (θέματα διαλειτουργικότητας) 

 Μία μειοψηφία κρατών μελών ανέφερε ότι έχουν αφιερώσει μονάδες στη 

Διεθνής συνεργασία. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι ειδικευμένες 

υπηρεσίες συμμετέχουν στη Διεθνή συνεργασία ως μέρος της εντολής τους, 

ενώ ορισμένοι έχουν μονάδες ή τομείς που ειδικεύονται σε διεθνή θέματα και 

στην αμοιβαία δικαστική συνδρομή. Η μελέτη υπογραμμίζει διάφορες 

πρακτικές που είναι πολλά υποσχόμενες. 

 

Πηγή: EUROPEAN COMMISSION,  Study on paving the way for future policy initiatives in the field of fight 

against organized crime: the effectiveness of specific criminal law measures targeting organised crime, οπ.π., σελ. 

331. 
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Στους ανωτέρω πίνακες απεικονίζεται η συχνότητα και η χρησιμότητα συμμετοχής κοινών 

ομάδων έρευνας- joint investigation team (JIT)- στη διερεύνηση αδικημάτων που σχετίζονται 

με το οργανωμένο έγκλημα. 

Τέλος στις μελέτες περίπτωσης που αναλύονται παρουσιάζονται βέλτιστες πρακτικές 

που έχουν αναπτυχθεί στην Ιταλία και στο Ηνωμένο Βασίλειο. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ανακοίνωσή της προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 

Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή 

των Περιφερειών
203

 επισημαίνει είναι αποφασισμένη να επιφέρει αλλαγές τόσο στο 

έργο που επιτελεί η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στον τρόπο που το επιτελεί. Ο λόγος 

ύπαρξης της Ευρωπαϊκή Ένωση, των θεσμικών οργάνων της και της νομοθεσίας της 

είναι η εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων που πρέπει να το 

διαπιστώνουν στην καθημερινή τους ζωή και τις καθημερινές τους δραστηριότητες. 

Πρέπει λοιπόν να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη τους στην ικανότητά της Ευρωπαϊκή 

Ένωση να επιτυγχάνει αποτελέσματα. 

Πρόθεση της Επιτροπής είναι η δέσμευσή  για βελτίωση της νομοθεσίας να έχει 

καθολική εφαρμογή, με βάση την πρόοδο που έχει ήδη σημειωθεί όσον αφορά την 

εκτίμηση επιπτώσεων και το πρόγραμμα βελτίωσης της καταλληλότητας του 

κανονιστικού πλαισίου (REFIT). Στόχος δεν είναι η επιβολή πολιτικών, αλλά η 

κατάρτιση χωρίς αποκλεισμούς, με βάση την πλήρη διαφάνεια και την ενεργή 

συμμετοχή και τη συνεχή διαβούλευση. Η επανεξέταση των πολιτικών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης  οφείλει να σε τακτική βάση με όρους  διαφάνειας και 

λογοδοσίας
204

.  

Η Επιτροπή αναγνωρίζει την υποχρέωσή της
205

 να εξηγεί καλύτερα τους λόγους της 

δράσης της και τα επακόλουθα αποτελέσματα. Για το λόγο αυτό κάθε πρόταση της 

Επιτροπής συνοδεύεται από αιτιολογική έκθεση. Περαιτέρω του αναμενόμενου 

στόχου κάθε φορά αναλύεται ο τρόπος εφαρμογής των αρχών σχετικά με τη βελτίωση 

της νομοθεσίας και ειδικότερα η αναγκαιότητα της πρωτοβουλίας, τα αποτελέσματα 

της διαβούλευσης ή όποιου άλλου εργαλείου χρησιμοποιείται για τη εξαγωγή 

αποτελεσμάτων καθώς και  οι ενδεχόμενες περιβαλλοντικές, κοινωνικές και 

οικονομικές επιπτώσεις, ιδίως για την ανταγωνιστικότητα και τις μικρές και μεσαίες 

                                                           
203

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 
Βελτίωση της νομοθεσίας για καλύτερα αποτελέσματα - ένα θεματολόγιο της ΕΕ, COM(2015) 215 
final, οπ.π., σελ.2. 
204

 Ibid., σελ. 3.  
205

 Ibid., σελ. 5. 
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επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
206

. Ειδικότερα για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)  η 

Επιτροπή δεσμεύεται να εφαρμόσει «την αρχή της «προτεραιότητας στις μικρές 

επιχειρήσεις» πιο διεξοδικά κατά την κατάρτιση των πρωτοβουλιών: λαμβάνοντας 

υπόψη τα συμφέροντα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων κατά τον σχεδιασμό 

και την αξιολόγηση των πολιτικών και προβλέποντας ένα απλουστευμένο καθεστώς 

για αυτές (…)». 

Στο πλαίσιο του προγράμματος βελτίωσης της καταλληλότητας και της 

αποδοτικότητας του κανονιστικού πλαισίου (REFIT) η Επιτροπή έχει ως στόχο να 

διασφαλίζεται ότι η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης  εξακολουθεί να είναι 

κατάλληλη για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται και ότι αποδίδει τα επιδιωκόμενα 

από τους νομοθέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης  αποτελέσματα. Το πρόγραμμα REFIT 

συνιστά τη διαρκή δέσμευση της Επιτροπής ότι η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

θα διατηρείται απλή και αποτελεσματική. Από την έναρξή του το 2012, το 

πρόγραμμα REFIT έχει ήδη προβάλλει τις καθημερινές προκλήσεις που θέτει η 

νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης  για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Η πρόοδος 

παρακολουθείται με τη χρήση του πίνακα αποτελεσμάτων του προγράμματος REFIT. 

Τα πρώτα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά
207

 και για το λόγο αυτό η Επιτροπή 

επιφέρει συνεχείς βελτιώσεις στη λειτουργία του. 

Ωστόσο παρόλο που η Επιτροπή έχει αναλάβει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στη 

βελτίωση της νομοθεσίας η συμβολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το 

Συμβουλίου είναι καθοριστική. Από τη Συνθήκη έχουν το δικαίωμα να επιφέρουν 

τροποποιήσεις στη νομοθεσία, λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις των 

τροποποιήσεων που επιφέρουν
208

. Για το λόγο αυτό οφείλουν να ανταποκρίνονται 

στη δέσμευση της Επιτροπής για βελτίωση της νομοθεσίας όπως  και τα κράτη μέλη 

κατά τη μεταφορά και την εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου. Στους στόχους αυτούς 

ανταποκρίνεται η νέας διοργανική συμφωνία με αμοιβαίες δεσμεύσεις των τριών 

                                                           
206

 Ibid., σελ. 7. Η Επιτροπή δεσμεύεται την αρχή της «προτεραιότητας στις μικρές επιχειρήσεις» πιο 
διεξοδικά κατά την κατάρτιση των πρωτοβουλιών: λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα των μικρών 
και μεσαίων επιχειρήσεων κατά τον σχεδιασμό και την αξιολόγηση των πολιτικών και προβλέποντας 
ένα απλουστευμένο καθεστώς για αυτές 
207

Βλ. σχετ. οπ.π., SWD(2015) 110. 
208

 Βλ. σχετικά Thomas Delille, « La dimension interinstitutionnelle des études d'impact des 
reglementations dans l'Union européenne à l'ère de la « réglementation intelligente » », Revue 
française d'administration publique 2014/1 (N° 149), p. 61-77. 
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οργάνων για τη βελτίωση της νομοθεσίας και την προτεραιοποίηση των 

πρωτοβουλιών του REFIT
209

.  

Αποτελεί άλλωστε κοινή διαπίστωση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε μια 

καθοριστική συγκυρία καθώς αντιμετωπίζει πολλές πρωτόγνωρες προκλήσεις: την 

προσφυγική κρίση, την ανεργία, το έλλειμμα θέσεων εργασίας και το αναπτυξιακό 

χάσμα, την ανάγκη για εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής μας Ένωσης, 

την κλιματική αλλαγή, την αστάθεια στις ανατολικές και νότιες γειτονικές μας χώρες, 

και βέβαια τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος στο Ηνωμένο Βασίλειο. Για τους 

ανωτέρω λόγους η Επιτροπή δεσμεύεται να λάβει τολμηρά, εστιασμένα και 

ρεαλιστικά μέτρα, που θα επιτρέψουν την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων και 

την ανάδυση μιας ισχυρότερης Ευρωπαϊκής ένωσης με πνεύμα ευρωπαϊκής 

αλληλεγγύης και υπευθυνότητας.
210

 

Η Επιτροπή το 2017 προτίθεται συνεργαστεί στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

και το Συμβούλιο για να εξασφαλίσουν ότι η διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση 

της νομοθεσίας έχει πλήρως υλοποιηθεί και εφαρμοσθεί, και θα αναλάβει την έναρξη 

διαπραγματεύσεων με τα δύο θεσμικά όργανα σχετικά με την πρόσφατη πρόταση για 

ένα υποχρεωτικό Μητρώο Διαφάνειας
211

 η οποία θα καλύπτει το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Από το 2012 έως σήμερα το 

πρόγραμμα REFIT έχει ενσωματώσει μία σειρά αλλαγών που σηματοδοτούν 

ταυτόχρονα καινοτόμες αλλαγές στον τρόπο εργασίας της Επιτροπής. Είναι γεγονός 

ότι κατά τα δύο τελευταία έτη, η Επιτροπή σημείωσε μεγάλη πρόοδο στα θέματα 

διαφάνεια και υποχρέωσης λογοδοσίας προς τους πολίτες, και έτσι βελτιώθηκε τόσο 

                                                           
209

  Όπ.π.,  ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ 
ΕΡΓΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, L 
123, 12 Μαΐου 2016. Διαθέσιμη σε  http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:123:FULL&from=EN 
 Προηγήθηκε η διοργανική συμφωνία του 2003 για τη βελτίωση της νομοθεσίας καθορίζει τον τρόπο 
που πρέπει να συνεργάζονται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
ώστε να θεσπίζεται και να βελτιώνεται η νομοθεσία της ΕΕ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ΕΕ C 321, 
31 Δεκεμβρίου 2003. 
210

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ, 
Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2016, Δεν είναι ώρα για εφησυχασμό, COM(2015) 610 
final, 27.10.2015, σελ.16. 
211

  Proposal for a Interinstitutional Agreement on a mandatory Transparency Register, EUROPEAN 
COMMISSION, COM(2016) 627 final, 28.9.2016  διαθέσιμο σε 
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/EN/1-2016-627-EN-F1-1.PDF 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:123:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:123:FULL&from=EN
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η ποιότητα των εργασιών της όσο και των προτάσεων της. Πλέον ζητείται η γνώμη 

του κοινού σε όλους τους τομείς, περιλαμβανομένων των σχεδίων των κατ’ 

εξουσιοδότηση και εκτελεστικών πράξεων. Η Επιτροπή είναι ανοικτή όσον αφορά 

τους εκπροσώπους συμφερόντων που επιδιώκουν να επηρεάσουν τις πολιτικές 

αποφάσεις. Όπως προαναφέρθηκε  το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, ως 

συννομοθέτες, οφείλουν να μετέχουν στη νέα διοργανική συμφωνία σχετικά με το 

υποχρεωτικό μητρώο διαφάνειας έτσι ώστε να υπάρχει λογοδοσία προς τους πολίτες 

σχετικά με τις ομάδες συμφερόντων σε κάθε στάδιο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας
212

. 

Στο ίδιο πλαίσιο κινείται και η φιλοσοφία δημοσιότητας των υποδείξεων των 

ενδιαφερομένων για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων 

νομοθετικών πράξεων και πρωτοβουλιών. Όλες οι υποδείξεις που λαμβάνονται 

δημοσιεύονται στο σχετικό ιστότοπο
213

, εφόσον σέβονται τους εσωτερικούς 

κανονισμούς, και διαβιβάζονται προς εξέταση στην πλατφόρμα REFIT και μπορεί να 

ενσωματώνονται στις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
214

. 

Μία ακόμη μεγάλη καινοτομία στις πρόσφατες προτάσεις της αποτελεί η νομοθεσία 

για την ευθυγράμμιση των υφιστάμενων πράξεων με τις διατάξεις της Συνθήκης που 

αφορούν τις κατ’ εξουσιοδότηση και τις εκτελεστικές πράξεις και κατ΄επέκταση, 

σταδιακή κατάργηση της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο. Πρόκειται για ένα 

φιλόδοξο σχέδιο το οποίο όμως θα αποτελέσει σταθμό στη βελτίωση της ευρωπαϊκής 

νομοθεσίας. Στόχο της Επιτροπής επίσης αποτελεί η αξιολόγηση της δημοκρατικής 

νομιμότητας των υφιστάμενων διαδικασιών για την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση και 

εκτελεστικών πράξεων και η εξέταση επιλογών για την αλλαγή των υφιστάμενων 

διαδικασιών για την έγκριση ορισμένων πράξεων παράγωγου δικαίου
215

. 

Στόχος της Επιτροπής για το 2017 είναι βεβαίως η επίτευξη αποτελεσμάτων, ο οποίος 

είναι εφικτός, όπως επανειλημμένα έχει δηλώσει η Επιτροπή, μόνο μέσα τον 

εποικοδομητικό διάλογό με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η 
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 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ 
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Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής 2017, Δημιουργία μιας Ευρώπης που προστατεύει, ενδυναμώνει 
και υπερασπίζεται τους πολίτες της, COM(2016) 710 final, Στρασβούργο, 25.10.2016, σελ., 4. 
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 Βλ.σχετ. http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/lighten-load 
214

 Εάν η πλατφόρμα αποφασίσει να μη δώσει συνέχεια σε μια υπόδειξη, θα σταλεί σχετική εξήγηση 
στο άτομο ή τον οργανισμό που την υπέβαλε. 
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 Οπ.π., COM(2016) 710 final, σελ., 19. 
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συναντίληψη σχετικά με τις προτεραιότητες
216

 για το μέλλον αποτυπώθηκε στη νέα 

διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση της νομοθεσίας. Η συμφωνία αυτή αποτελεί 

κοινή δέσμευση των τριών θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για εστίαση 

στα σημαντικά και επείγοντα ζητήματα, επιδιώκοντας παράλληλα τη θέσπιση απλών, 

επιστημονικά τεκμηριωμένων, προβλέψιμων και αναλογικών νόμων που αποφέρουν 

τα μέγιστα οφέλη για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις
217

. 

Από τον Οκτώβριο του 2013, τα νομοθετικά σώματα της ΕΕ (Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και Συμβούλιο) υιοθέτησαν ένα σημαντικό αριθμό  προτάσεων για την 

απλούστευση και μείωση των διοικητικών βαρών. Η τροπολογία στην Οδηγία 

σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων επιφέρει 

απλουστεύσεις στις διαδικασίες αναγνώρισης και θα διευκολύνει την πρόσβαση στην 

πληροφόρηση. Το νέο νομοθετικό καθεστώς για τις δημόσιες προμήθειες 

περιλαμβάνει μέτρα που διευκολύνουν τις διοικητικές διαδικασίες και προωθούν τους 

ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς. Νέες οδηγίες για τις δημόσιες προμήθειες 

υιοθετήθηκαν το Φεβρουάριο του 2016 και τέθηκαν σε εφαρμογή από τον Απρίλιο 

του 2016. Ενθάρρυναν την αύξηση των ηλεκτρονικών δημοσίων προμηθειών και τη 

λήψη περαιτέρω μέτρων  για τη μείωση των διοικητικών βαρών. Διευκόλυναν επίσης 

την πρόσβαση των ΜΜΕ στις απλοποιημένες απαιτήσεις για την πρόσβαση στα 

τεύχη δημοπράτησης
218

. 

Ωστόσο πρέπει να επισημανθεί ότι σε σχέση με τις φιλόδοξες πρωτοβουλίες της 

Επιτροπής οι δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου δεν 

εμφανίζουν της ίδια ένταση στην εξέλιξή τους αλλά έχουν παρακολουθηματικό 

χαρακτήρα. Αδιαμφισβήτητα οι δυο συννομοθέτες έχουν εφαρμόσει αρχές της Καλής 

Νομοθέτησης στα νομοθετικά και κανονιστικά κείμενα της αρμοδιότητάς τους χωρίς 

όμως να υπάρχουν μελέτες ή έρευνες στις οποίες να αποτυπώνεται μία συνολική και 

συντονισμένη προσπάθεια εξορθολογισμού της νομοπαραγωγικής διαδικασίας και 

κατ΄επέκταση συντονισμού των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μένει να 

αποδειχθεί στην πράξη ότι η ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΉ ΣΥΜΦΩΝΊΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ 
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 Για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων το 2017 λήφθησαν ιδιαίτερα υπόψη οι 22 γνωμοδοτήσεις 
της πλατφόρμας REFIT, Ibid., σελ.4. 
Βλ. επίσης σχετικά, http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_en.pdf. 
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 Οπ.π., COM(2016) 710 final, σελ., 20. 
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  Όπ.π., COM(2014) 368 final, Brussels, 18.6.2014, p. 5-7. 
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ΈΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΊΩΣΗ ΤΟΥ 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του 

νομοθετικού έργου θα αποτελέσει το θεσμικό επιστέγασμα για μία σειρά καινοτόμων 

αλλαγών που θα δρομολογηθούν  από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο 

ιδιαίτερα στις διαδικασίες της λήψης αποφάσεων. 
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