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Η γελεζηνπξγόο αηηία ελόο πξάγκαηνο θαη ε ηειηθή ρξεζηκόηεηά ηνπ, 

    ε πξαγκαηηθή ηνπ ρξήζε θαη ελζσκάησζε ζε έλα ζύζηεκα ζθνπώλ, 

είλαη δπν πξάγκαηα εληειώο μερσξηζηά. 

Κάζε ηη πνπ έρεη εκθαληζηεί ζηνλ θόζκν κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν 

εξκελεύεηαη θαη επαλεξκελεύεηαη γηα θαηλνύξγηνπο ζθνπνύο,  

θαηάζρεηαη, κεηακνξθώλεηαη θαη επαλαθηάηαη  

γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί δηαθνξεηηθά. 

 

Φξ. Νίηζε, Γελεαινγία ηεο Ηζηθήο 
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Π Δ Ρ Ι Λ Η Φ Η 

 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε κειέηε ηεο εληαίαο επξσπατθήο 

πνιηηηθήο γηα «θαιχηεξε λνκνζέηεζε» θαη δηνηθεηηθή ζχγθιηζε. Η αλάγθε γηα 

θαιχηεξε λνκνζέηεζε πξνθχπηεη απφ ηε δηαπίζησζε φηη ε πνιπλνκία, ε αζάθεηα, νη 

αηειείο ξπζκίζεηο, νη λνκνηερληθέο αζηνρίεο θαη νη ξπζκηζηηθέο επηθαιχςεηο – νη 

ηειεπηαίεο σο απφξξνηα ηεο απνπζίαο νπζηαζηηθνχ ζπληνληζκνχ θαηά ηε 

λνκνπαξαζθεπαζηηθή  δηαδηθαζία – νδεγνχλ ζε ζνβαξέο δηνηθεηηθέο δπζιεηηνπξγίεο, 

φπσο ε επζπλνθνβία, ε αλαπνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε ρακειή παξαγσγηθφηεηα, ελψ 

παξάιιεια, απμάλεηαη ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζε βάξνο ησλ 

πνιηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Σν Μάξηην ηνπ 2012 ςεθίζηεθε ν λφκνο 4048/2012 κε ηίηιν «Ρπζκηζηηθή 

Γηαθπβέξλεζε: Αξρέο, Γηαδηθαζίεο θαη Μέζα Καιήο Ννκνζέηεζεο», θαηά ηα 

πξφηππα ησλ «Αξρψλ ηνπ ΟΟΑ γηα ηελ πνηφηεηα ησλ θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ», 

θπξίσο φκσο ηεο «Γηνξγαληθήο πκθσλίαο γηα ηε βειηίσζε ηεο λνκνζεζίαο ηεο 

Δ.Δ.». Ο λφκνο απνζθνπεί ζηελ αλακφξθσζε ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο θαη 

δηνίθεζεο ησλ λνκνζεηηθψλ θαη θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ. Απηφ επηδηψθεηαη κε ηελ 

νξηνζέηεζε ησλ δηαδηθαζηψλ παξαγσγήο ξπζκίζεσλ, κε ηελ ηήξεζε ησλ αξρψλ θαη 

ηελ εθαξκνγή ησλ κέζσλ θαιήο λνκνζέηεζεο. 

Ωο αξρέο ηεο θαιήο λνκνζέηεζεο νξίδνληαη ε αλαινγηθφηεηα, ε απιφηεηα ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ησλ ξπζκίζεσλ, ε απνθπγή αληηθαηηθψλ ξπζκίζεσλ, ε δηαθάλεηα, ε 

δπλαηφηεηα ππνβνιήο πξνηάζεσλ θαηά ηελ θαηάξηηζε ησλ ξπζκίζεσλ, ε 

δεκνθξαηηθή λνκηκνπνίεζε. Μέζα επίηεπμεο απηψλ ησλ αξρψλ, θαηά ην λφκν, 

απνηεινχλ ηδίσο ε δηαβνχιεπζε, ε αλάιπζε ησλ ζπλεπεηψλ ησλ ξπζκίζεσλ, ε 

αηηηνινγηθή έθζεζε ησλ λφκσλ, ε απινχζηεπζε, ε θσδηθνπνίεζε θαη ε αμηνιφγεζε 

ησλ απνηειεζκάησλ εθαξκνγήο ησλ ξπζκίζεσλ. 

Γεληθφηεξα, ν Ν. 4048/2012 δηαπλέεηαη απφ ηε ινγηθή θαη ηηο αξρέο ηεο 

θαλνληζηηθήο κεηαξξχζκηζεο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία έρνπκε πεξηνξηζκφ ηνπ θξάηνπο 

θαη ελδπλάκσζε ηνπ ξφινπ ηεο αγνξάο, ε νπνία, απαιιαγκέλε απφ ξπζκηζηηθέο 

παξεκβάζεηο, ζεσξείηαη φηη γίλεηαη πεξηζζφηεξν επέιηθηε θαη αληαγσληζηηθή.  

ηελ παξνχζα εξγαζία ζα εμεηαζηνχλ: 

α) Η έλλνηα ηνπ θαη’ εμνρήλ εμνπζηαζηηθνχ πεδίνπ ηεο «ξχζκηζεο» θαη ηνπ 

ξπζκηζηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, θαζψο ε επηινγή ηνπ νξζνχ ηξφπνπ «ξχζκηζεο» 
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επεξεάδεη ηε δηακφξθσζε θαη πινπνίεζε ησλ πνιηηηθψλ πνπ απνθαζίδνληαη ζε 

ελσζηαθφ επίπεδν, 

β)  Η έγθαηξε θαη ιεηηνπξγηθή ελζσκάησζε ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαίνπ ζηελ 

ειιεληθή έλλνκε ηάμε. Η θνηλνηηθή λνκνζεζία πξέπεη λα κεηαθεξζεί θαη λα 

εθαξκνζηεί νξζά απφ ηηο εζληθέο δηνηθήζεηο θαη ε ζέζε απηή ζεσξείηαη πξαθηηθή 

θαιήο λνκνζέηεζεο, πξέπεη φκσο παξάιιεια λα εμεηαζηνχλ θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζηε δηαδηθαζία ελζσκάησζεο ησλ νδεγηψλ, 

γ) Οη αξρέο θαη ηα κέζα ηεο θαιήο λνκνζέηεζεο. Ιδηαίηεξε έκθαζε ζα δνζεί 

ζηε δεκφζηα δηαβνχιεπζε σο κέζν δηαζθάιηζεο ηεο λνκηκνπνίεζεο ησλ θαλφλσλ, 

ηελ αλάιπζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο ξχζκηζεο κέζσ ηεο νπνίαο επηρεηξείηαη ε 

αληαγσληζηηθφηεηα ηεο νηθνλνκίαο κε ηελ ηαπηφρξνλε δηαζθάιηζε ηεο θνηλσληθήο 

ζπλνρήο θαη ηεο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο θαη ηελ απινπνίεζε, πνπ δελ ζα πξέπεη 

λα νδεγήζεη ζε απνξξχζκηζε, 

δ) Η απινχζηεπζε ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζέηνπλ εκπφδηα ζηελ 

εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ, ρσξίο ε πξαθηηθή απηή λα νδεγήζεη 

ζε ζρεηηθνπνίεζε θαη απνδπλάκσζε ηεο αξρήο ηεο λνκηκφηεηαο θαη ηεο 

δεκνθξαηηθήο ινγνδνζίαο. 

Η κεζνδνινγία πνπ ζα αθνινπζεζεί ζηελ εξγαζία απηή ζηεξίδεηαη: α) ζε 

επηζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο, β) ζε έξεπλα ζην δηαδίθηπν θαη γ) ζε 

αλάιπζε ηνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ ζε επίπεδν ΟΟΑ, ελσζηαθφ θαη εζληθφ. 

πκπεξαζκαηηθά, ζα ιέγακε φηη ε λνκνζεηηθή πξσηνβνπιία γηα ηελ θαιή λνκνζέηεζε  

θαιχπηεη ηελ αλάγθε πξνζαξκνγήο ηεο ρψξαο καο ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ 

απφ ηελ Δ.Δ. (πξφγξακκα δηνηθεηηθήο κεηαξξχζκηζεο), αιιά θαη ππεξεζληθνχο 

νξγαληζκνχο, φπσο ν ΟΟΑ. Ο ζπλδπαζκφο ησλ κέζσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηε λέα 

πξνζέγγηζε κε ηελ ελαξκφληζε ηεο παξαδνζηαθήο λνκνζέηεζεο, θαηά ηξφπν ζπλεπή 

θαη θαηάιιειν, είλαη αλαγθαίνο. Όπσο αλαγθαίνο είλαη ν επαλαπξνζδηνξηζκφο 

ζεζκψλ ηεο πνιηηείαο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο δεκνθξαηίαο πξνο φθεινο ηνπ Δπξσπαίνπ 

πνιίηε. 
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ABSTRACT 

 The purpose of this paper is to study the common European policy for “better 

regulation” and administrative convergence. The need for better regulation results 

from the ascertainment that overregulation, lack of clarity, incomplete 

regulations, legislative failures and regulatory overlaps – the latter as a result of the 

absence of effective coordination throughout the law-making procedure – lead to 

serious administrative malfunctions, such as the evasion of responsibility, inefficiency 

and low productivity, while at the same time, the operating costs of public 

administration increase at the expense of citizens and enterprises. 

In March 2012 the law 4048/2012 was adopted, titled: “Regulatory Governance: 

Principles, Procedures and Instruments for better regulation”, in accordance to the 

standards set in the “OECD guiding principles for regulatory quality and 

performance”, and mainly, in the “Inter-institutional agreement on better law-

making in the E.U.”. The law is aimed at reforming the process of production and 

management of legislative and regulatory settings. This is pursued through the 

delimitation of the processes by which settings are produced, through the compliance 

with the principles and the implementation of the instruments for better regulation.   

The principles for better regulation laid down are proportionality, simplicity of the 

content of settings, avoiding contradictory regulations, transparency, the ability to 

submit proposals when drafting regulations, democratic legitimacy. The instruments 

to achieve these goals, according to the law, are especially, consultation, regulatory 

impact analysis, the explanatory memorandum of the laws, simplification, 

codification and regulatory impact assessment. 

More generally, the logic and the principles of regulatory reform underlie the law 

4048/2012, according to which the scale of government is reduced and the role of the 

market is reinforced as it is considered to be free of regulatory intervention and thus, 

more flexible and competitive.  

In this paper the following topics shall be examined: 

a) The concept of the predominant power field of “regulation” and regulatory 

planning, as choosing the correct way of “regulating” affects the formulation 

and implementation of policies which are decided on at the Union level, 
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b) The timely and functional incorporation of European Law into Greek national law. 

Community legislation must be transposed and implemented correctly by national 

administrations and this position is considered to be a practice of better regulation, at 

the same time, however, the problems that appear in the process of incorporating the 

directives, must be examined. 

c) The principles and instruments of better regulation. Special emphasis shall be 

placed on public consultation as means to ensure the legitimacy of the rules, on 

regulatory impact analysis through which the competitiveness of the economy is 

attempted to be achieved while ensuring social cohesion and environmental protection 

and on simplification, which should not lead to deregulation, 

d) The simplification of administrative procedures that place barriers in serving 

citizens and businesses, without this practice leading to relativisation and the 

weakening of the principle of legality and of democratic accountability. 

The methodology which is going to be followed in this paper is based on: a) an 

overview of the relevant literature, b) research on the internet, and c) an analysis of 

the regulatory framework at the OECD, EU and national level. In conclusion, it could 

be said that the legislative initiative on better regulation covers our country’s need to 

adapt to the obligations arising from the EU (Administrative Reform Program), but 

also from supranational organizations such as the OECD. The combination of the 

instruments envisaged in the new approach with the harmonization of traditional 

legislation, in a consistent and appropriate manner, is necessary. It is also necessary to 

redefine state institutions in order to strengthen democracy for the benefit of the 

European citizen. 
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ΔΙΑΓΩΓΗ 

 

 «Η επηινγή από ην Κνηλνβνύιην εθείλσλ ησλ δηθαηηθώλ αξρώλ πνπ ζα 

εθηηκεζεί  όηη κπνξεί λα ζηεξίμνπλ πνιηηηθέο απνθάζεηο ζπληζηά έλα κόληκν πξόβιεκα 

γηα ην ζύζηεκα ηνπ δηθαίνπ»
1
.Σν πξφβιεκα έγθεηηαη ζηελ αληηζηξφθσο αλάινγε 

ζρέζε πνζφηεηαο θαη πνηφηεηαο ησλ παξαγφκελσλ ξπζκίζεσλ. Η πνζνηηθή 

παξάκεηξνο ηεο ξπζκηζηηθήο παξαγσγήο ζπλδέεηαη κε ηελ πνιπλνκία, δειαδή ηελ 

πιεζψξα ησλ παξαγφκελσλ ζε κηα ρψξα λνκηθψλ ξπζκίζεσλ, αλεμαξηήησο ηνπ 

ηεξαξρηθνχ επηπέδνπ απφ ην νπνίν πξνέξρνληαη. Η θαθνλνκία ζρεηίδεηαη κε ηελ 

πνηνηηθή παξάκεηξν θαη νξίδεηαη σο ε παξαγσγή ρακειήο πνηφηεηαο λνκηθψλ 

ξπζκίζεσλ, ξπζκίζεσλ δειαδή πνπ πεξηιακβάλνπλ αζαθείο, δπζλφεηνπο θαη 

αληηθξνπφκελνπο κεηαμχ ηνπο θαλφλεο. Παξφηη ε θαθνλνκία είλαη ζχκπησκα ηεο 

πνιπλνκίαο, νη έλλνηεο είλαη αιιεινηξνθνδνηνχκελεο θαη αιιεινζπκπιεξνχκελεο: ε 

αχμεζε ηνπ φγθνπ ησλ θαλφλσλ δεκηνπξγεί αληηθάζεηο θαη πξνβιήκαηα πνπ πξέπεη 

λα δηνξζσζνχλ θαη λα απνζαθεληζηνχλ κε ηελ έθδνζε λέσλ θαλφλσλ. 

  Δίλαη εκπεηξηθά απνδεθηφ φηη ε πνιπλνκία θαη ην πνιχπινθν θαη θαθήο 

πνηφηεηαο ξπζκηζηηθφ πεξηβάιινλ επλννχλ ηελ αλάπηπμε ηεο γξαθεηνθξαηίαο, κε ηελ 

αξλεηηθή έλλνηα ηνπ φξνπ σο red tape. Θεσξεηηθά ε αχμεζε ηνπ φγθνπ ησλ 

ξπζκίζεσλ δελ νδεγεί αλαπφθεπθηα ζηε δηφγθσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο, εθφζνλ, 

φκσο, νη ξπζκίζεηο ραξαθηεξίδνληαη απφ απιφηεηα, εζσηεξηθή ζπλνρή θαη ζαθήλεηα. 

Καηά ηνλ πεξίθεκν νξηζκφ ηνπ Bozeman, ε γξαθεηνθξαηία λνείηαη σο έλα κείγκα 

νξγαλσηηθώλ θαλόλσλ, ξπζκίζεσλ θαη δηαδηθαζηώλ πνπ παξακέλνπλ ζε ηζρύ θαη 

εκπεξηέρνπλ κεγάιν θόζηνο ζπκκόξθσζεο, αιιά δελ εμππεξεηνύλ θαλέλα ζθνπό, 

ζύκθσλα κε ηηο αμίεο πνπ ηνπο δίλεη κηα ζπγθεθξηκέλε νκάδα κεηόρσλ
2
. Η 

γξαθεηνθξαηία επηβαξχλεη ηε ιεηηνπξγία ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο πνπ θαιείηαη λα 

εθαξκφζεη ηε ζπλερψο απμαλφκελε λνκνζεηηθή παξαγσγή θαη παξάιιεια λα εθδψζεη 

δεπηεξνγελή, θπξίσο, λνκνζεζία, ψζηε λα αληαπνθξηζεί ζηηο λέεο απαηηήζεηο, ρσξίο 

ην ηειηθά παξαγφκελν πξντφλ λα έρεη ζεηηθφ αληίθηππν ζηελ θνηλσλία θαη ηελ 

                                                           
1
 Luhmann N. (1981), Ausdifferenzierung des Rechts. Beiträge zur Rechtssoziologie und Rehtstheorie, 

Suhrkamp, Frankfurt am Main, ςελ. 45. 

2
 ωτθρόπουλοσ Δ. και Χριςτόπουλοσ Λ. (7/2016), Πολυνομία, Κακονομία και Γραφειοκρατία ςτθν 

Ελλάδα, ςελ. 34, http://www.dianeosis.org/wp-content/uploads/2016/07/polynomia_new_final.pdf, 

τελευταία πρόςβαςθ 17/04/2017. 

 

http://www.dianeosis.org/wp-content/uploads/2016/07/polynomia_new_final.pdf
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νηθνλνκία. Αληίζεηα, ηα βάξε ηεο γξαθεηνθξαηίαο ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ αχμεζε 

ηνπ ζπλαιιαθηηθνχ θφζηνπο, πνπ θαζηζηά θνζηνβφξν ην επηρεηξείλ. Πνιπλνκία θαη 

γξαθεηνθξαηία επεξεάδνπλ ην βαζκφ ζπκκφξθσζεο πξνο ηηο ξπζκίζεηο θαη επλννχλ 

ηε δεκηνπξγία αληηιήςεσλ θαη πξαθηηθψλ απνθπγήο ησλ ξπζκηζηηθψλ πεξηνξηζκψλ, 

ελίνηε κε αζέκηηνπο ηξφπνπο,  κε απνηέιεζκα ηελ εθδήισζε θαηλνκέλσλ δηαθζνξάο, 

πνπ κε ηε ζεηξά ηεο νδεγεί ζηε δηάβξσζε ηεο εκπηζηνζχλεο πξνο ηνπο πνιηηεηαθνχο 

ζεζκνχο. 

 Με ηε πλζήθε ηνπ Άκζηεξληακ (1997) ηέζεθε σο ππνρξέσζε ησλ θξαηψλ 

κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.) ε πξνζπάζεηα γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο 

ηεο λνκνζέηεζεο (regulatory quality), ε νπνία πήξε ηελ νλνκαζία “Better Regulation” 

(«Καιή Ννκνζέηεζε»). ηφρνο ήηαλ ε κείσζε ηεο πνιπλνκίαο θαη εξγαιεία γηα ηελ 

επίηεπμή ηνπ, κεηαμχ άιισλ, ε αμηνιφγεζε ηεο αλαγθαηφηεηαο ζέζπηζεο ξπζκίζεσλ, 

ε απινχζηεπζε ηεο πθηζηάκελεο λνκνζεζίαο θαη ε αλάιπζε επηπηψζεσλ πξηλ ηελ 

ςήθηζε λφκνπ.  Αθνινχζεζε ε έθδνζε πιήζνπο αλαθνηλψζεσλ θαη ζρεδίσλ δξάζεο 

ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο πξνο ηα θξάηε κέιε γηα ηελ πινπνίεζε ησλ αξρψλ, 

εξγαιείσλ θαη δξάζεσλ ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ Καιή Ννκνζέηεζε
3
. 

 Με πξσηνβνπιία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ν Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο 

πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (ΟΟΑ) πξνρψξεζε ζηελ επηθαηξνπνίεζε ησλ εθζέζεσλ 

πνπ ζπλέηαμε κε ζέκα ηελ «Καλνληζηηθή Μεηαξξχζκηζε» ζηα 15 ηφηε θξάηε κέιε 

ηεο θαηά ηελ πεξίνδν 2000-2003
4
. ηελ έθζεζε ηνπ ΟΟΑ γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο 

ειιεληθήο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο
5
 δηαπηζηψλεηαη φηη ε ηειεπηαία «… έρεη παγηδεπηεί 

ζε έλα πεξίπινθν λνκηθφ πιαίζην, ην νπνίν απνζαξξχλεη ηελ αλάιεςε 

πξσηνβνπιηψλ, εζηηάδεη ζηηο δηαδηθαζίεο θαη φρη ζηηο πνιηηηθέο θαη εκπνδίδεη ηελ 

πξνψζεζε ηεο κεηαξξχζκηζεο»
6
. πζηήλεηαη ε ζέζπηζε λφκνπ γηα ηελ Καιή 

Ννκνζέηεζε. 

Απφ ην 2000, έγηλαλ λνκνζεηηθέο παξεκβάζεηο ζηελ Διιάδα,  ηφζν σο πξνο ηε 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πθηζηάκελσλ θαη παξαγφκελσλ ξπζκίζεσλ, φζν θαη σο 

πξνο ηελ αλαβάζκηζε ηεο λνκνπαξαζθεπαζηηθήο δηαδηθαζίαο, κε ζηφρν ηε ζχγθιηζε 

                                                           
3
 Ό.π., ςελ. 13-14, όπου και περαιτζρω παραπομπζσ ςτισ δράςεισ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ. 

4
  Για τθν Ελλάδα, βλ. OECD (2001), Regulatory Reform in Europe:  Greece.  

5
 Βαρειά Μ., Ο εξορκολογιςμόσ τθσ νομοκετικισ διαδικαςίασ μζςω τθσ Διαβοφλευςθσ και οι Αρχζσ 

Καλισ Νομοκζτθςθσ,  Επικεϊρθςθ Διοικθτικισ Επιςτιμθσ, τχ. 19 (2013), άκκουλα, ςελ. 284. 

6
 OECD (2011), Greece: Review of the Central Administration, OECD Public Governance Reviews, OECD 

Publishing, ςελ. 20, ςε: http://dx.doi.org/10.1787/9789264102880-en* [πρόςβαςθ 29/06/2016].  

http://dx.doi.org/10.1787/9789264102880-en*
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ηεο ειιεληθήο κε ηηο ππφινηπεο επξσπατθέο δηνηθήζεηο ζην ζέκα ηεο Καιήο 

Ννκνζέηεζεο. Απνθνξχθσκα ήηαλ ε ςήθηζε ηνπ Ν. 4048/2012 «Ρπζκηζηηθή 

Γηαθπβέξλεζε: Αξρέο, Γηαδηθαζίεο θαη Μέζα Καιήο Ννκνζέηεζεο» (ΦΔΚ Α’ 34). 

Καηά ηε δηάηαμε ηεο παξ. 2 β’ ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λφκνπ, ε Καιή Ννκνζέηεζε 

νξίδεηαη σο ε πνιηηηθή θαη ε δηακόξθσζε αξρώλ θαη κέζσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο 

πνηόηεηαο ησλ ξπζκίζεσλ θαη ησλ δηαδηθαζηώλ παξαγσγήο ηνπο.  

 Η Καιή Ννκνζέηεζε εληάζζεηαη ζηελ ηξίηε γεληά θαλνληζηηθψλ 

κεηαξξπζκηζηηθψλ πξνγξακκάησλ. Κνηλή ζπληζηακέλε φισλ ησλ κεηαξξπζκίζεσλ 

είλαη ην θξάηνο -θαη εηδηθφηεξα ε δηακφξθσζε ελφο πεξηβάιινληνο απνηειεζκαηηθήο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζε ζπλζήθεο δηεζλνπνηεκέλνπ νηθνλνκηθνχ αληαγσληζκνχ. Η Καιή 

Ννκνζέηεζε, εμειηζζφκελε θαη ε ίδηα, επηδηψθεη ηε ξπζκηζηηθή πνηφηεηα κέζσ ελφο 

ζπκκεηνρηθνχ ζρήκαηνο δηαθπβέξλεζεο, φπνπ ην ηειηθφ εμεξρφκελν κηαο δεκφζηαο 

πνιηηηθήο δηακνξθψλεηαη κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ησλ δξψλησλ πνπ επεξεάδνληαη 

απφ απηήλ.  

 ην πξψην κέξνο εμεηάδεηαη ε εμειηθηηθή πνξεία ησλ κεηαξξπζκηζηηθψλ 

πξνγξακκάησλ θαη ε έλλνηα ηνπ ξπζκηζηηθνχ θξάηνπο σο ζηνηρείνπ ηεο 

δηαθπβέξλεζεο. ην δεχηεξν κέξνο πξνζδηνξίδεηαη ε έλλνηα ηεο ξχζκηζεο, δειαδή ην 

ηειηθφ εμεξρφκελν κηαο δεκφζηαο πνιηηηθήο, θαη αλαδεηνχληαη ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο 

δηακφξθσζεο, ηφζν ηεο ξχζκηζεο θαζαπηήο, φζν θαη ησλ δηαδηθαζηψλ παξαγσγήο 

ηεο. ην ηξίην κέξνο εμεηάδεηαη ε επξσπατθή δηάζηαζε ηεο δηαθπβέξλεζεο, κε 

δεδνκέλν φηη ε Δπξσπατθή Έλσζε απνηειεί κηα ηδηαίηεξε ππεξεζληθή έλλνκε ηάμε, 

εξεηδφκελε ζηελ εθρψξεζε αξκνδηνηήησλ απφ πιεπξάο ησλ θξαηψλ κειψλ ζηα 

φξγαλα απηήο ηεο ηάμεο. ην ηέηαξην κέξνο αλαδεηνχληαη νη αηηίεο γέλεζεο, νη αξρέο 

θαη ηα εξγαιεία ηεο επξσπατθήο δηάζηαζεο ηεο θαλνληζηηθήο κεηαξξχζκηζεο, ηεο  

πνιηηηθήο Better Regulation. ην ηειεπηαίν κέξνο παξαηίζεληαη νη ξπζκίζεηο ηνπ Ν. 

4048/2012  θαη αληηπαξαβάιινληαη κε αληίζηνηρεο δξάζεηο ηεο βαζηθήο ζηξαηεγηθήο 

Better Regulation. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ 

ΣΟ ΚΡΑΣΟ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ 

 

1.1. Η εμέιημε ησλ κεηαξξπζκηζηηθψλ πξνγξακκάησλ
7
 

 Η ηάζε γηα κεηαξξπζκίζεηο δελ πξνέθπςε ζε πνιηηηθν-νηθνλνκηθφ θελφ.  

Πξνήιζε απφ ηε δηαπίζησζε ηεο αδπλακίαο ηνπ θξάηνπο λα δψζεη θαηάιιειεο θαη 

πεηζηηθέο απαληήζεηο ζην θαηλφκελν ηνπ ζηαζηκνπιεζσξηζκνχ
8
 πνπ αθνινχζεζε ηελ 

πεηξειατθή θξίζε, θαη θπξίσο απφ ηε δηεζλνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ηηο 

αικαηψδεηο εμειίμεηο ζηελ ηερλνινγία ησλ επηθνηλσληψλ, ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ 

κεηαθνξψλ πνπ είραλ σο ζπλέπεηα ηελ θαηάξξεπζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλφξσλ θαη 

ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ ππεξεζληθψλ επαθψλ θαη δηαζπλδέζεσλ.  

 ε έλα παγθνζκηνπνηεκέλν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ νη θπβεξλήζεηο  θιήζεθαλ 

(θαη θαινχληαη) λα αληηκεησπίζνπλ κηα αληηλνκία: ηελ ελζσκάησζε ησλ εζληθψλ 

ηνπο νηθνλνκηψλ ζην δηεζλέο νηθνλνκηθφ γίγλεζζαη θαη, παξάιιεια, ηε δηαζθάιηζε 

ησλ δεκφζησλ αγαζψλ κε ηνλ πην απνηειεζκαηηθφ ηξφπν.  

 Σν πξψην θχκα κεηαξξπζκίζεσλ, γλσζηφ σο «απνξξχζκηζε» (deregulation), 

εκθαλίζηεθε πεξί ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 κέζα απφ ηηο αζθνχκελεο πνιηηηθέο 

ησλ ιεγφκελσλ θπβεξλήζεσλ ηνπ New Deal (Reagan, Thatcher) θαη είρε σο ζηφρν 

ηελ απειεπζέξσζε ησλ αγνξψλ θαη ηε δεκηνπξγία ελφο κηθξνχ θαη επέιηθηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα, ν νπνίνο έπξεπε λα ιεηηνπξγεί κε φξνπο νηθνλνκηθφηεηαο θαη 

απνδνηηθφηεηαο (κείσζε δεκφζησλ δαπαλψλ, ηδησηηθνπνηήζεηο θαη γεληθφηεξα 

πεξηθνπέο ζηηο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο παξεκβάζεηο ηνπ θξάηνπο). ε επξσπατθφ 

επίπεδν, νη πνιηηηθέο ηεο απνξξχζκηζεο βξίζθνπλ ηελ έθθξαζή ηνπο ζηελ πνιηηηθή 

                                                           
7
 Μπακάλθ Ελ. – Μποφασ Κ., Η ποιότθτα του Ρυκμιςτικοφ Περιβάλλοντοσ: Η ανάλυςθ κανονιςτικών  

επιπτώςεων –Μελζτθ περίπτωςθσ: «Ex post ΑΚΕ ςτον τομζα δθμόςιων προμθκειών υγείασ- Ν. 3580/ 

2007, 3
ο
 υνζδριο Διοικθτικϊν Επιςτθμόνων- Διοίκθςθ και Δθμοκρατία: Ποιότθτα- 

Αποτελεςματικότθτα- Νομιμοποίθςθ (2011), επιμζλεια Αντϊνθσ Μακρυδθμιτρθσ- Μθνάσ αματάσ- 

Λεωνίδασ Μαροφδασ- Μαρία -Ηλιάνα Προβίτα, άκκουλα, Α.Ε., Ακινα- Θεςςαλονίκθ, ςελ. 535-536. 

8
  «ταςιμοπλθκωριςμόσ είναι θ ταυτόχρονθ και παρατεταμζνθ εμφάνιςθ φφεςθσ και πλθκωριςμοφ» 

[Καράγιωργασ Δ. (1979), Δθμόςια Οικονομικι 1 Οι οικονομικζσ λειτουργίεσ του Κράτουσ, Παπαηιςθ, 

Ακινα, ςελ. 290+. 
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γηα ηελ Δληαία Αγνξά (θαηάξγεζε δαζκψλ, visas θαη ινηπψλ εκπνδίσλ ζηελ ειεχζεξε 

δηαθίλεζε πξντφλησλ, ππεξεζηψλ, πξνζψπσλ θαη θεθαιαίσλ)
9
. 

 Η δεχηεξε γεληά κεηαξξπζκίζεσλ εκθαλίδεηαη ηε δεθαεηία ηνπ 1990 θαη είλαη 

γλσζηή σο επαλα-ξχζκηζε (re-regulation), δειαδή επαλαθνξά ηεο ξχζκηζεο. Τπφ ηελ 

επίδξαζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζεσξηψλ ηεο ξχζκηζεο
10

, ην δίθαην κεηαιιάζζεηαη θαη  

νηθνλνκνπνηείηαη.  Σεο ζέζπηζεο λνκνζεζίαο πξνεγνχληαη αλαιχζεηο επηπηψζεσλ ησλ 

ζπλεπεηψλ ησλ ξπζκίζεσλ ζηελ αγνξά θαη ηελ νηθνλνκία. Αλαδεηνχληαη επίζεο 

πξαθηηθέο απινχζηεπζεο ησλ  δηαδηθαζηψλ, κε έκθαζε ζηε κείσζε ησλ δηνηθεηηθψλ 

βαξψλ. Οη νηθνλνκηθνί ζηφρνη (απειεπζέξσζε ησλ αγνξψλ, ελίζρπζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ θιπ.) δηαηεξνχληαη. Η αλάγθε λα ξπζκηζηνχλ νη αγνξέο πνπ 

απειεπζεξψλνληαη επηθέξεη ηε δεκηνπξγία αλεμάξηεησλ/ ξπζκηζηηθψλ αξρψλ, νη 

νπνίεο αλαιακβάλνπλ δηνηθεηηθέο δξάζεηο πνπ παξαδνζηαθά αλήθαλ ζηελ θξαηηθή 

δηνίθεζε. Η Δπξσπατθή Έλσζε επέιεμε ηελ πξνζέγγηζε ηεο re-regulation. ην 

ζχλνιν ζρεδφλ ησλ πνιηηηθψλ ηεο εκθαλίδεηαη έληνλε ξπζκηζηηθή παξέκβαζε  

(Βηνκεραληθή Πνιηηηθή, Κνηλή Αγξνηηθή Πνιηηηθή, Ννκηζκαηηθή Πνιηηηθή θιπ.). 

 Σν ηξίην θχκα θαλνληζηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ αθνξά ηε «ξπζκηζηηθή 

πνηφηεηα» (regulatory quality), ηφζν σο πξνο ην πεξηερφκελν ηεο ίδηαο ηεο ξχζκηζεο, 

φζν θαη σο πξνο ηνλ ηξφπν παξαγσγήο ηεο. Η κεηαξξχζκηζε δελ ζηνρεχεη απιψο ζηε 

κείσζε ησλ ξπζκίζεσλ, αιιά ζηελ «θαιή λνκνζέηεζε» (better regulation), δειαδή 

ζηελ πξνζπάζεηα βειηίσζεο ηνπ ξπζκηζηηθνχ πεξηβάιινληνο. Πξφθεηηαη γηα ηε 

                                                           
9
 Hix S. (2004), The Political System of the Europe Union, Second Edition, Palgrave-Macmillan, London, 

ςελ.  235-270. 

10
 Η Re-regulation διαπνζεται κυρίωσ από τισ αρχζσ τθσ κεωρίασ του Νζου Δημόςιου Management 

(New Public Management) , κυριότερεσ των οποίων: 

 δθμιουργία  ανεξάρτθτων διοικθτικϊν αρχϊν, 

 απλοποίθςθ των διοικθτικϊν διαδικαςιϊν, 

 δράςθ τθσ  δθμόςιασ διοίκθςθσ  με εμπορικά κριτιρια (value for money), 

 ςυνεργαςία δθμόςιου και ιδιωτικοφ τομζα, 

 μζτρθςθ αποτελεςμάτων  με βάςθ τθν επίτευξθ των ςτόχων, 

 το άνοιγμα των δθμόςιων υπθρεςιϊν ςτον ανταγωνιςμό 

(Φλογαίτθσ ., Πολυεπίπεδθ διακυβζρνθςθ και διοικθτικι μεταρρφκμιςθ ςτον 21
ο
 αιώνα,  Εφθμερίδα 

Διοικθτικοφ Δικαίου, τεφχοσ 1/2006, άκκουλα, Ακινα- Θεςςαλονίκθ, ςελ. 110-115).   
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γέλεζε κηαο ζπλνιηθήο κεηαξξπζκηζηηθήο ζηξαηεγηθήο κε ζπγθεθξηκέλεο αξρέο, 

εξγαιεία θαη ζηφρνπο.  
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1.2. Η Καλνληζηηθή Μεηαξξχζκηζε (Regulatory Reform)  

 Ο Οξγαληζκφο γηα ηελ Οηθνλνκηθή πλεξγαζία θαη Αλάπηπμε (ΟΟΑ) 

ππήξμε ν πξψηνο δηεζλήο νξγαληζκφο πνπ ζπλέδεζε ηελ αλάπηπμε κε ηελ θαιή 

λνκνζέηεζε. Σν πξφγξακκα ηνπ ΟΟΑ «Regulatory Reform», πνπ ηέζεθε ζε 

εθαξκνγή ην 1997
11

, αλέιαβε λα θαηαγξάςεη ηηο αδπλακίεο ησλ δεκφζησλ δηνηθήζεσλ 

ησλ κειψλ ηνπ κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ξπζκίζεψλ ηνπο, θαηά ηξφπν 

ψζηε νη ηειεπηαίεο λα κελ απνηεινχλ εκπφδην ζηνλ αληαγσληζκφ, ην εκπφξην, ηηο 

επελδχζεηο θαη ηελ αλάπηπμε, εμππεξεηψληαο παξάιιεια θνηλσληθνχο θαη 

πεξηβαιινληηθνχο ζθνπνχο
12

. 

 Μέζα απφ έλα επξχ πεδίν δηαιφγνπ κεηαμχ ηνπ νξγαληζκνχ θαη ησλ κειψλ 

ηνπ αλαδείρηεθαλ βέιηηζηεο πξαθηηθέο (best practices), πνπ ελζσκαηψζεθαλ ζε κηα 

ζεηξά ζπζηάζεσλ (recommendations) πξνο ηηο δηνηθήζεηο κειψλ πνπ αδπλαηνχζαλ λα 

αληηκεησπίζνπλ κε επηηπρία δηαξζξσηηθέο πξνθιήζεηο. Δπηπιένλ, κέζα απφ 

πεξηνδηθέο εθζέζεηο εμέιημεο ησλ ρσξώλ (country reviews), νη γεληθέο ζπζηάζεηο 

πιαηζηψζεθαλ απφ εμεηδηθεπκέλε αλάιπζε ησλ ηδηαηηεξνηήησλ θάζε ρψξαο. 

 Σν πξφγξακκα ηεο Καλνληζηηθήο Μεηαξξχζκηζεο επηβιέπεη ε Δπηηξνπή γηα ηε 

Ρπζκηζηηθή Πνιηηηθή (Regulatory Policy Committee), ε νπνία ζηνρεχεη ζηελ 

πξνψζεζε κηαο νινθιεξσκέλεο, νξηδφληηαο θαη πνιπδηάζηαηεο πξνζέγγηζεο ηεο 

ξπζκηζηηθήο πνηφηεηαο (whole of government approach), ψζηε λα κεγηζηνπνηεζνχλ νη 

σθέιεηεο απφ κηα πνηνηηθφηεξε δηαθπβέξλεζε θαη λα δεκηνπξγεζνχλ θαηλφκελα 

ππεξρείιηζεο (spillover effects) ηεο πνηφηεηαο ζε άιιεο δεκφζηεο πνιηηηθέο
13

.  

                                                           
11 OECD, Recommendation of the Council of OECD on Improving the Quality of Government 

Regulation, Paris: 1995. 

12
 Ναλμπαντίδου - Χατηισ Α. Από τθν οικονομικι ανάλυςθ του δικαίου ςτθν κανονιςτικι 

μεταρρφκμιςθ, 2
ο
 υνζδριο Διοικθτικϊν Επιςτθμόνων- φγχρονεσ τάςεισ ςτθ Διοικθτικι Επιςτιμθ: 

«Νζα Δθμόςια Διοίκθςθ», Εταιρικι Κοινωνικι Ευκφνθ και Κοινωνία των Πολιτϊν (2009), επιμζλεια 

Μακρυδθμιτρθσ Α.- Μαροφδασ Λ., Προβίτα Μ.-Ηλ., εκδόςεισ άκκουλα, Ακινα Θεςςαλονίκθ, ςελ. 

472-473. 

13 Καραχάλιοσ Γ. (2011), Κανονιςτικι Μεταρρφκμιςθ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Η πρωτοβουλία τθσ 

Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθν Καλι Νομοκζτθςθ, διπλωματικι διατριβι, επιβλζπων κακθγθτισ 

Παγουλάτοσ Γ., Ακινα, ςελ. 35, όπου και περαιτζρω παραπομπζσ. 
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Σν πξψην δηεζλέο πξφηππν, ζην νπνίν απνηππψλεηαη ν ηξφπνο ιήςεο απνθάζεσλ γηα 

ηελ έθδνζε θαλνληζκψλ ππήξμε ε χζηαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ ΟΟΑ γηα ηε 

Βειηίσζε ηεο Πνηφηεηαο ησλ Κπβεξλεηηθψλ Καλνληζηηθψλ Ρπζκίζεσλ, ε νπνία 

πηνζεηήζεθε ην Μάξηην 1995. Πξφθεηηαη γηα θαηεπζπληήξηα ιίζηα αλαθνξάο 

(checklist) γηα ηελ έθδνζε θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ. Οη θπβεξλήζεηο, φηαλ 

πξνζδηνξίζνπλ έλα ζηφρν πνιηηηθήο, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε Ρχζκηζε γηα ηελ 

επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ, εθφζνλ ζπληξέρεη ην πξαγκαηηθφ ηνπ παξαθάησ 

εξσηεκαηνινγίνπ: 

1. Σν πξφβιεκα πξνζδηνξίδεηαη ζσζηά θαη κε αθξίβεηα; 

2. Η παξέκβαζε ηνπ Κξάηνπο δηθαηνινγείηαη; 

3. Η ξχζκηζε είλαη ν θαιχηεξνο ηξφπνο θξαηηθήο παξέκβαζεο; 

4. Πνην είλαη ην λνκνζεηηθφ πιαίζην θαη ε λνκνζεηηθή εμνπζηνδφηεζε πνπ 

λνκηκνπνηνχλ ηε ξχζκηζε; 

5. Πνην/ πνηα είλαη ην θαηάιιειν επίπεδν ηεο δηνίθεζεο γηα ηε ζέζπηζε ηεο 

ξχζκηζεο; 

6. Σα νθέιε απφ ηε ξχζκηζε δηθαηνινγνχλ ην θφζηνο; 

7. Δίλαη νη επηπηψζεηο ησλ απνηειεζκάησλ δηαθαλείο ζην επξχ θνηλφ; 

8. Η ξχζκηζε είλαη θαηαλνεηή, δηαθαλήο θαη πξνζβάζηκε ζηνπο ρξήζηεο; 

9. Όια ηα ελδηαθεξφκελα κέξε είραλ ηε δπλαηφηεηα λα θάλνπλ γλσζηέο ηηο 

απφςεηο ηνπο; 

10. Με πνην ηξφπν εμαζθαιίδεηαη ε εθαξκνγή ηεο ξχζκηζεο θαη πψο ζα 

γίλεηαη απνδεθηή απφ ην θνηλφ;
14

 

 

ηηο εξγαζίεο ηνπ ΟΟΑ, ν φξνο θαλνληζηηθή κεηαξξχζκηζε αθνξά ζε 

«αιιαγέο πνπ βειηηώλνπλ ηε ξπζκηζηηθή πνηόηεηα, δειαδή απμάλνπλ ηελ απόδνζε, ηε 

ζρέζε θόζηνπο – απνηειεζκαηηθόηεηαο ή ηε λνκηθή πνηόηεηα ησλ ξπζκίζεσλ  θαη ησλ 

ζρεηηθώλ θπβεξλεηηθώλ δηαδηθαζηώλ (government formalities)»
15

. Απφ ην 2002 ν 

ΟΟΑ πηνζέηεζε ηνλ  φξν  «ξπζκηζηηθή δηαθπβέξλεζε» (“regulatory governance”)
16

. 

Η ξπζκηζηηθή δηαθπβέξλεζε έρεη ζπλδεζεί κε ηξεηο παξακέηξνπο πνπ άπηνληαη ησλ 

                                                           
14

 OECD (1995), ό.π.   

15
 OECD (1997), Report on Regulatory Reform, Paris: Synthesis. 

16
 OECD (2002), Regulatory Policies in OECD Countries: from Interventionism to Regulatory 

Governance, Paris: OECD. 



18 
 

λέσλ κνξθψλ δηαθπβέξλεζεο: ηελ νηθνλνκηθή, ηε ζπκκεηνρηθή θαη ηνπ ζπληνληζκνχ 

ησλ νξγάλσλ δηακφξθσζεο πνιηηηθήο.  

Η νηθνλνκηθή παξάκεηξνο εθθξάδεηαη κέζα απφ ηελ απνηίκεζε ησλ ζρέζεσλ 

θφζηνπο-νθέινπο ησλ ξπζκίζεσλ θαη επηθεληξψλεηαη ζηηο ζπλέπεηεο ησλ θαλνληζκψλ 

ζηελ νηθνλνκία. Η ζπκκεηνρηθή αληαλαθιά ηε κεηάβαζε απφ ηελ θπβέξλεζε ζηε 

δηαθπβέξλεζε θαη εληνπίδεηαη ζηε δξάζε ησλ ζπκκεηερφλησλ θνξέσλ (stakeholders), 

θπξίσο εθείλσλ πνπ επεξεάδνληαη απφ ηε ξχζκηζε. Σέινο, ε ξχζκηζε αθνξά κηα 

ζπληνληζκέλε πξνζέγγηζε ηνπ πξνο επίιπζε πξνβιήκαηνο απφ ην ζχλνιν ηνπ 

θξαηηθνχ κεραληζκνχ, ψζηε λα επηηεπρζεί ε απνηειεζκαηηθφηεξε εθαξκνγή ησλ 

δεκφζησλ πνιηηηθψλ. 

Δμάιινπ, ε κεηαξξχζκηζε κπνξεί λα πεξηνξίδεηαη ζηελ αλαζεψξεζε ελφο ή 

νξηζκέλσλ κφλνλ θαλνληζκψλ, κπνξεί φκσο λα εθηείλεηαη ζηελ αλακφξθσζε ελφο 

νιφθιεξνπ θαζεζηψηνο ή ζεζκψλ ή λα αθνξά ηε βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

παξαγσγήο θαη δηαρείξηζεο ηνπ ξπζκηζηηθνχ πεξηβάιινληνο. Η Μεηαξξχζκηζε ζηνλ 

νηθνλνκηθφ ηνκέα κπνξεί λα ζεκαίλεη απνξξχζκηζε, ηδησηηθνπνηήζεηο, άλνηγκα 

αγνξψλ, ζχκπξαμε δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα, ελψ ζε επίπεδν δηνηθεηηθψλ 

ξπζκίζεσλ αλαθέξεηαη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο αληαπνθξηζηκφηεηαο ηεο 

λνκνζεζίαο.  

 Οη βαζηθέο αξρέο ηεο Καλνληζηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαηά ηνλ ΟΟΑ: 

α) Πνιηηηθή βνχιεζε ζε αλψηαην επίπεδν θαη ζην ζχλνιν ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ 

γηα ηελ πηνζέηεζε πξνγξακκάησλ ξπζκηζηηθήο πνηφηεηαο πνπ ζα έρνπλ μεθάζαξνπο 

ζηφρνπο θαη πιαίζηα δξάζεο, 

β) Αλνηρηφηεηα ηεο ξπζκηζηηθήο δηαδηθαζίαο (δπλαηφηεηα ππνβνιήο πξνηάζεσλ θαηά 

ην ζηάδην ηεο θαηάξηηζεο θαη ηεο αμηνιφγεζεο ηεο εθαξκνγήο ησλ ξπζκίζεσλ) κέζσ 

ηεο πξνψζεζεο ηεο πξνζβαζηκφηεηαο κε ην ειάρηζην θφζηνο, ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο 

ζπκκεηνρήο φζσλ επεξεάδνληαη απφ ηηο ξπζκίζεηο. Γηαζθάιηζε ηεο ζαθήλεηαο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ησλ ξπζκίζεσλ, 

γ) Καζηέξσζε κεραληζκψλ θαη ζεζκηθψλ νξγάλσλ πνπ ζα επνπηεχνπλ ηηο δηαδηθαζίεο 

δηακφξθσζεο ηεο θαλνληζηηθήο πνιηηηθήο,   

δ) Δλζσκάησζε ηεο Αλάιπζεο ησλ Καλνληζηηθψλ Δπηπηψζεσλ (Regulatory Impact 

Analysis: RIA) θαηά ηε δεκηνπξγία, αλαζεψξεζε θαη ηξνπνπνίεζε ησλ θαλνληζκψλ 

(ex post θαη ex ante αμηνιφγεζε ηνπ αληίθηππνπ ησλ ξπζκίζεσλ). Γεκνζίεπζε 

εθζέζεσλ γηα ηνλ ηξφπν πνπ αζθείηαη ε ξπζκηζηηθή πνιηηηθή. Η ξπζκηζηηθή πνιηηηθή 

πξέπεη λα επηθνηλσλείηαη, ψζηε λα θεξδίζεη ηελ θνηλσληθή ππνζηήξημε, 
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ε) Αλάπηπμε κηαο ζπλεθηηθήο πνιηηηθήο ζε θάζε επίπεδν δηαθπβέξλεζεο –ππεξεζληθφ, 

εζληθφ, ηνπηθφ-, ψζηε νη ξπζκηζηηθέο απνθάζεηο λα ιακβάλνληαη κε ακεξνιεςία, 

ζπλέπεηα θαη ρσξίο αιιεινεπηθαιχςεηο ή ζπγθξνχζεηο θαλνληζκψλ, γεγνλφο πνπ 

εληζρχεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ πνιηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ ζην ξπζκηζηηθφ 

πεξηβάιινλ, 

ζη) Δθαξκνγή ζηξαηεγηθψλ αμηνιφγεζεο, δηαρείξηζεο θαη γλσζηνπνίεζεο ησλ 

θηλδχλσλ. Σν δήηεκα ηνπ θηλδχλνπ -εηδηθφηεξα ηεο απνηξνπήο ηνπ ή ηεο δηαρείξηζήο 

ηνπ ζε πεξίπησζε επέιεπζεο δεκηνγφλνπ γεγνλφηνο- ζπλδέεηαη κε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα ησλ ξπζκίζεσλ, 

δ) Λήςε ππφςε φισλ ησλ ζρεηηθψλ δηεζλψλ πξνηχπσλ θαηά ηελ αλάπηπμε 

ξπζκηζηηθψλ κέηξσλ
17

. 

 

 Η πνιηηηθή Better Regulation (Καιχηεξε Ννκνζέηεζε) απνηειεί ηελ 

επξσπατθή εθδνρή ηεο Καλνληζηηθήο Μεηαξξχζκηζεο. Η κεηεμέιημή ηεο ζε Smart 

Regulation απνηειεί κία απφ ηηο πην ζεκαληηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο θαη εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηεο αλαπηπμηαθήο ηξαηεγηθήο ΔΤΡΩΠΗ 

2020. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

17
 OECD (2012), Recommendation of the Council on Regulatory Policy and Governance, 

http://www.oecd.org/governance/regulatory-policy/49990817.pdf [πρόςβαςθ 08/07/2016]. 

 

 

http://www.oecd.org/governance/regulatory-policy/49990817.pdf
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1.3. Σν ξπζκηζηηθφ θξάηνο 

 Κνηλφο παξνλνκαζηήο ησλ κεηαξξπζκηζηηθψλ πξνγξακκάησλ ήηαλ θαη είλαη 

ην άξηζην κέγεζνο ηνπ θξάηνπο. Ο δεκφζηνο ηνκέαο δηαθξίλεηαη απφ πςειφ θφζηνο 

παξνρήο ππεξεζηψλ, αλαπνηειεζκαηηθφηεηα θαη ρακειή απνδνηηθφηεηα έλαληη ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα. Κχξηα αηηία ηεο παξαπάλσ παζνγέλεηαο είλαη ε απνπζία 

αληαγσληζκνχ, πνπ νθείιεηαη θπξίσο ζηελ εμαζθαιηζκέλε βησζηκφηεηα θαη 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ δεκφζησλ νξγαλψζεσλ. Παξάιιεια, ε αλάπηπμε ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο θαη ε αλάδεημε λέσλ θέληξσλ εμνπζίαο ζε ππεξεζληθφ θαη 

ππνεζληθφ επίπεδν πξνθάιεζαλ ην ζηαδηαθφ πεξηνξηζκφ θαη ηελ απνδπλάκσζε ηεο 

κνλνπσιηαθήο θξαηηθήο εμνπζίαο. Έηζη, ην θπξίαξρν πξφηππν ηεο κνλνπσιηαθήο 

παξαγσγήο θαη παξνρήο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ αληηθαζίζηαηαη ζηαδηαθά, αιιά 

ζηαζεξά απφ έλα λέν, ζην νπνίν θπξηαξρεί ε απνξχζκηζε ησλ δεκφζησλ κνλνπσιίσλ, 

ε δηάρπζε ηεο εμνπζίαο θαη ε αλάπηπμε δηθηχσλ κε ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηελ θνηλσλία. 

ηα δίθηπα πνιηηηθήο εληάζζνληαη νη δηεζλείο νξγαληζκνί, νη κε θπβεξλεηηθέο 

νξγαλψζεηο (ΜΚΟ), νη απηνδηνηθνχκελνη νξγαληζκνί (ηνπηθνί ή εηδηθνί), νη 

πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο, ν ηδησηηθφο ηνκέαο
18

.  

 Οη παξαδνζηαθέο θξαηηθέο νηθνλνκηθέο ιεηηνπξγίεο (θαηαλεκεηηθή
19

, 

δηαλεκεηηθή
20

 θαη ζηαζεξνπνηεηηθή
21

) εληάζζνληαη ζε έλα επξχηεξν πιαίζην, εληφο 

ηνπ νπνίνπ, φπσο παξαηεξεί ν Ν. Μηραιφπνπινο
22

, ην θξάηνο ζρεδηάδεη, ζπληνλίδεη 

θαη αμηνινγεί ηα απνηειέζκαηα ηεο νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο ησλ αλεπαξθώλ 

δηαζέζηκσλ πόξσλ. Σν θξάηνο απφ ην 1980 θαη κεηά είλαη ν «πινεγόο» πνπ 

αλαιακβάλεη δξάζεηο φπσο ε εγεζία, ε θαζνδήγεζε θαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ 

                                                           
18

 Εκτενζςτερα για τισ κζςεισ των κεωριϊν τθσ Δθμόςιασ Επιλογισ και τθσ Νζασ Διακυβζρνθςθσ  επί 

του κζματοσ ςε Πλυμάκθ ., Η ρφκμιςθ τθσ ςυμμετοχισ των ιδιωτών ςτθν Ελλθνικι τοπικι 

αυτοδιοίκθςθ: Μεταξφ ςυγκεντρωτιςμοφ και τοπικότθτασ, Επικεϊρθςθ Διοικθτικισ Επιςτιμθσ, τχ. 19 

(2013), ςελ. 106-112.  

19
 Αφορά ςτθν άριςτθ κατανομι των διακζςιμων παραγωγικϊν μζςων. 

20
 Αφορά ςτθν άριςτθ διανομι του εκνικοφ ειςοδιματοσ. 

21
 Αφορά ςτθ ςτακεροποίθςθ τθσ οικονομίασ, εξαςφαλίηοντασ τθν πλιρθ απαςχόλθςθ και 

ταυτόχρονα τθ ςτακερότθτα των τιμϊν με μζςα δθμοςιονομικισ, ειςοδθματικισ και νομιςματικισ 

πολιτικισ. 

22
 Μιχαλόπουλοσ Ν. (2007), Η Δθμόςια Διοίκθςθ ςτθν Εποχι των Αποτελεςμάτων, εκδόςεισ 

Παπαηιςθ, Ακινα, ςελ. 184-185.   
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πνιηηεηαθνχ ζθάθνπο, αθήλνληαο ηελ «θσπειαζία», δειαδή ηελ νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ, ζηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ
23

.  

 Σν ξπζκηζηηθφ θξάηνο απνηειεί ζηνηρείν ηεο δηαθπβέξλεζεο. Η δηαπίζησζε 

ηνπ Offe φηη ην Κξάηνο απνηειείηαη απφ «κηα ζεηξά ζεζκηθώλ κεραληζκώλ, 

γξαθεηνθξαηηθώλ  νξγαλώζεσλ, επίζεκσλ θαη αλεπίζεκσλ θαλόλσλ θαη θσδίθσλ πνπ 

ζπγθξνηνύλ θαη ξπζκίδνπλ ηε δεκόζηα θαη ηδησηηθή πεξηνρή ηεο θνηλσλίαο» αληαλαθιά 

ηελ ηαχηηζε ηεο βεκπεξηαλήο εξκελείαο ηνπ θξάηνπο πνπ λνκηκνπνηείηαη λα 

απνθαζίδεη κνλνπσιηαθά, δίρσο λα ιακβάλεη ππφςε ηνπο άιινπο θνηλσληθνχο 

δξψληεο
24

, κε ην απνθαινχκελν σο ξπζκηζηηθό ή θαλνληζηηθό πιαίζην, δειαδή ηε 

ζέζπηζε νξίσλ πάλσ ζηελ ειεχζεξε ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ
25

. Σν βαζηθφ 

δεηνχκελν ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ξχζκηζεο κέζα ζην πιαίζην ηεο δηαθπβέξλεζεο δελ 

είλαη άιιν απφ ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηάο ηεο. Η πνηφηεηα ηεο ξχζκηζεο δηαζθαιίδεη 

ηελ πνηφηεηα ηεο δηαθπβέξλεζεο. 
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 κιαδάσ Δ.. (2017), Ρυκμιςτικι Διακυβζρνθςθ- Θεωρία και Εμπειρία ςτθν Ελλάδα και τθν  

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, εκδόςεισ Πανεπιςτθμίου Μακεδονίασ, Θεςςαλονίκθ, ςελ. 137-138. 

24
  Σο μοντζλο διοικθτικισ οργάνωςθσ που εμπνεφςτθκε ο Max Weber εφαρμόςτθκε παγκοςμίωσ  και 

εξακολουκεί να αποτελεί το ςθμείο αναφοράσ  τθσ διακυβζρνθςθσ  ωσ  μθχανιςμοφ διαδικαςιϊν 

ζχει  τα εξισ χαρακτθριςτικά:  

Σ υ π ι κ ά, κυριαρχεί θ απόλυτθ ιεραρχικι διαςτρωμάτωςθ.  

Ο υ ς ι α ς τ ι κ ά,  αποςκοποφςε ςτθν ορκολογικι άςκθςθ τθσ εξουςίασ μζςω τθσ «γνώςθσ». τθν 

επίτευξθ αυτοφ του ςτόχου ςυντελοφςε ζνασ διοικθτικόσ μθχανιςμόσ που α) ςτελεχώνεται με 

προςωπικό που διακζτει απόλυτθ εξειδίκευςθ ςτο αντικείμενο των αρμοδιοτιτων του  και 

λειτουργεί με απόλυτα προκακοριςμζνουσ κανόνεσ ιεράρχθςθσ και β) θ μιςκολογικι εξαςφάλιςθ των 

υπαλλιλων του διαςφαλίηει τθν αφοςίωςι τουσ. 

(τρατι-Βάντηου Α., Η ςυμβολι τθσ θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ ςτθ ςφγχρονθ διοικθτικι 

μεταρρφκμιςθ, Επικεϊρθςθ Διοικθτικισ Επιςτιμθσ, τχ. 20 (2014), ςελ. 98).  

25
 Καραχάλιοσ Γ., ό.π., ςελ. 3. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΤΣΔΡΟ  

Η ΡΤΘΜΙΗ 

 

2.1. Η έλλνηα ηεο ξχζκηζεο  

Η βαζηθή έλλνηα πνπ δηαπεξλά ηνλ φξν «θαλνληζηηθφ πιαίζην» είλαη εθείλε 

ηεο ξχζκηζεο (regulation). Γελ ππάξρεη έλαο γεληθά απνδεθηφο νξηζκφο ηεο ξχζκηζεο/ 

ηνπ θαλνληζκνχ. χκθσλα κε ηνλ Ogus, ε ξχζκηζε είλαη θπξίσο κηα 

πνιηηηθννηθνλνκηθή έλλνηα θαη σο ηέηνηα κφλνλ κπνξεί λα λνεζεί ζηα δηάθνξα 

ζπζηήκαηα νηθνλνκηθήο νξγάλσζεο θαη ζηηο ζεζκηθέο δνκέο εληφο ησλ νπνίσλ 

ζπλαληάηαη. Δκπεξηέρεη ηελ ηδέα ηνπ εμνπζηαζηηθνχ ειέγρνπ πνπ αζθείηαη απφ ην 

θξάηνο κε ζθνπφ λα επηβάιεη ή λα θαηεπζχλεη ζπκπεξηθνξέο γηα ιφγνπο δεκνζίνπ 

ζπκθέξνληνο
26

.  

Ο Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (ΟΟΑ) νξίδεη ηε 

ξχζκηζε σο κηα δέζκε εξγαιείσλ, κε ηα νπνία νη θπβεξλήζεηο ζέηνπλ θαλφλεο θαη 

απαηηήζεηο πξνο ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο, αιιά θαη πξνο ηνλ εαπηφ ηνπο, 

ψζηε λα επηιπζνχλ δηαρεηξηζηηθά πξνβιήκαηα ησλ ίδησλ ησλ λνκνζεηψλ. Ωο εξγαιείν 

λνείηαη θάζε θαλνληζηηθφ θείκελν, πνπ πεξηιακβάλεη λφκνπο, δηαηάγκαηα, απνθάζεηο, 

ηππηθέο θαη άηππεο εληνιέο, θαλφλεο δηθαίνπ πνπ δελ έρνπλ απμεκέλε ηππηθή ηζρχ, 

δηνηθεηηθέο πξάμεηο θαη θαλφλεο πνπ εθδίδνληαη απφ κε θπβεξλεηηθνχο ή 

απηνξπζκηζηηθνχο θνξείο, ζηνπο νπνίνπο έρεη δνζεί θαλνληζηηθή εμνπζία
27

.
 
  

Καηά ην Ν. 4048/2012, ξύζκηζε είλαη θάζε λνκνζρέδην, πξνζζήθε ή 

ηξνπνινγία θαη θάζε πξάμε ή απόθαζε, ε νπνία πεξηέρεη γεληθνύο θαη απξόζσπνπο 

θαλόλεο δηθαίνπ θαη είλαη κείδνλνο ζεκαζίαο. Η ρξήζε ηνπ φξνπ «κείδνλνο 

ζεκαζίαο», ρσξίο ζέζπηζε επαξθψο νξηνζεηεκέλσλ θξηηεξίσλ, γελλά ήδε απφ ηε 

γέλεζε ηνπ λφκνπ εξκελεπηηθά πξνβιήκαηα γηα ην εχξνο ησλ θαλφλσλ δηθαίνπ πνπ 

εκπίπηνπλ ζην ξπζκηζηηθφ ηνπ πεδίν. αθψο δελ εκπίπηνπλ νη αηνκηθέο δηνηθεηηθέο 

πξάμεηο θαη απφ ηηο θαλνληζηηθέο πξάμεηο κείδνλνο ζεκαζίαο ζεσξνχληαη απηέο πνπ 

επεξεάδνπλ ή εθηηκάηαη φηη επεξεάδνπλ πνζνζηφ πάλσ απφ ην 40% ηνπ πιεζπζκνχ 

ηεο ρψξαο ή εηθάδεηαη φηη ζα έρνπλ ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζε πεδία ζεκαληηθά γηα 

                                                           
26

 Ogus A. (1994), Legal Form and Economy Theory, Clarendon, Oxford University Press, ςελ. 1-3. 

27
 OECD (1997), Report on Regulatory Reform, Paris: 6. 
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ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο
28

. Σν πεξηνξηζκέλν πεδίν εθαξκνγήο ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 4048 γελλά έλα αθφκε πξφβιεκα ξπζκηζηηθήο δηαθπβέξλεζεο, αλ 

αλαινγηζηεί θαλείο φηη νη θαλνληζηηθέο δηνηθεηηθέο πξάμεηο απνηεινχλ ηνλ θχξην φγθν 

ξπζκηζηηθήο παξαγσγήο ζηελ Διιάδα.  

χκθσλα κε ζρεηηθή κειέηε
29

, «Μόλν ηελ ηειεπηαία 15εηία (2001-2015) 

ςεθίζηεθαλ θαη δεκνζηεύηεθαλ 1478 νόμοι ποσ ανηιζηοιτούν ζε 60.000 περίποσ 

ζελίδες νομοθεζίας και 22.766 άρθρα. Ο αξηζκόο ησλ λόκσλ ρσξίο ηηο θπξώζεηο 

δηεζλώλ ζπκθσληώλ ή ζπκβάζεσλ είλαη 749. Τα Προεδρικά Διαηάγμαηα γηα ηελ ίδηα 

ρξνληθή πεξίνδν είλαη 3.452. Οη θαλνληζηηθέο ή αηνκηθέο δηνηθεηηθέο απνθάζεηο πνπ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην Τεύρνο Β’ ηνπ Φύιινπ ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβέξλεζεο δελ 

έρνπλ κεηξεζεί γηα ηελ ίδηα πεξίνδν. Ωζηόζν, ππνινγίδνληαη ζε εθαηνληάδεο ρηιηάδεο, 

αθνύ ζε θάζε έλα από ηα 38.677 Τεύρε κπνξεί λα ππάξρνπλ αθόκα θαη πάλσ από 10 

ηέηνηεο πξάμεηο». 

   

 ην ζεκείν απηφ θξίλεηαη ζθφπηκε κηα ζχληνκε αλαθνξά ζηελ ηεξάξρεζε ησλ 

θαλφλσλ δηθαίνπ ζηελ Διιεληθή Γεκνθξαηία
30

: 

 χκθσλα κε ηελ αξρή ηεο ππεξνρήο πνπ δηακνξθψζεθε απφ ην Γηθαζηήξην 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΓΔΔ), είηε πξφθεηηαη γηα θαλφλεο κε άκεζε ηζρχ 

(πλζήθεο, Καλνληζκνί, Απνθάζεηο), είηε πξφθεηηαη γηα θαλφλεο πνπ 

ελζσκαηψλνληαη ζηελ εζληθή έλλνκε ηάμε κε λφκν ή δεπηεξνγελή λνκνζεζία 

(Οδεγίεο, Απνθάζεηο Πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο), ην ελσζηαθφ δίθαην 

ππεξηζρχεη νπνηνπδήπνηε άιινπ θαλφλα δηθαίνπ
31

. 

 Έπεηαη ην χληαγκα.  

                                                           
28

 Β’ Διεφκυνςθ Επιςτθμονικϊν Μελετϊν τθσ Βουλισ των Ελλινων, Ζκκεςθ επί του νομοςχεδίου 

«Ρυκμιςτικι Διακυβζρνθςθ: Αρχζσ, Διαδικαςίεσ και Μζςα Καλισ Νομοκζτθςθσ», διακζςιμο ςτο 

http://www.minadmin.gov.gr/wp-

content/uploads/20120403_n4048_1_3_ekthesi_diefthinsis_epistimonikon_meleton.pdf 

[01/09/2017].  

29
 διαΝΕΟςισ,  Q& A:, ό.π.  http://www.dianeosis.org/2016/07/polynomia_qa/ [18/06/2017].  

30
 Η ιεράρχθςθ των κανόνων δικαίου κακορίηει ποιοσ κανόνασ υπεριςχφει των άλλων ςε περίπτωςθ 

ςφγκρουςθσ (δθλαδι αντίκετθσ ρφκμιςθσ του ίδιου κζματοσ) και προςδίδει ςτον ιεραρχικά πρϊτο 

κανόνα αυξθμζνθ τυπικι ιςχφ. 

31
 Πιο αναλυτικά βλ. Κεφ. 3. 

http://www.minadmin.gov.gr/wp-content/uploads/20120403_n4048_1_3_ekthesi_diefthinsis_epistimonikon_meleton.pdf
http://www.minadmin.gov.gr/wp-content/uploads/20120403_n4048_1_3_ekthesi_diefthinsis_epistimonikon_meleton.pdf
http://www.dianeosis.org/2016/07/polynomia_qa/
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 Έπνληαη νη γεληθά παξαδεγκέλνη θαλφλεο ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ, θαζψο θαη νη 

δηεζλείο ζπκβάζεηο πνπ επηθπξψζεθαλ κε λφκν
32

. 

 Έπνληαη νη λφκνη.  

 Έπεηαη ε δεπηεξνγελήο λνκνζεζία, δειαδή ηα πξνεδξηθά δηαηάγκαηα θαη νη 

θαλνληζηηθέο δηνηθεηηθέο πξάμεηο. Οη δηνηθεηηθέο πξάμεηο δηαθξίλνληαη πεξαηηέξσ ζε 

θαλνληζηηθέο, πνπ ζεζπίδνπλ απξφζσπνπο θαλφλεο δηθαίνπ κε απξνζδηφξηζην αξηζκφ 

απνδεθηψλ, θαη αηνκηθέο πνπ ζεζπίδνπλ ζπγθεθξηκέλε, αηνκηθή ξχζκηζε. Σν 

πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο δηακφξθσζε ηελ έλλνηα ησλ αηνκηθψλ δηνηθεηηθψλ 

πξάμεσλ γεληθήο εθαξκνγήο πνπ αθνξνχλ πεξηζζφηεξα πξφζσπα ή θαηαζηάζεηο, 

ζπλδεφκελα, φκσο, κε πξνζδηνξηζκέλα –ζπλήζσο ηνπηθά– ζηνηρεία. 

 

2.1.1. Καηεγνξηνπνίεζε ησλ ξπζκίζεσλ 

 Ο ΟΟΑ νκαδνπνηεί ηηο ξπζκίζεηο ζε ηξεηο θαηεγνξίεο
33

: 

i) Οηθνλνκηθέο ξπζκίζεηο (Economic regulation). Καηά ηνλ ΟΟΑ, ε νηθνλνκηθή 

ξχζκηζε λνείηαη σο ε άκεζε παξέκβαζε ζηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο θαη ησλ 

επηρεηξήζεσλ, κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο νηθνλνκηθήο επάξθεηαο. Δηζάγεη 

πεξηνξηζκνχο ζηηο απνθάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη επεξεάδεη έηζη ηε ζπκπεξηθνξά 

ηνπο αλαθνξηθά κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ηηκψλ, ην πξνζσπηθφ, ηελ είζνδν ή ηελ 

έμνδν ζηνλ θιάδν, ηηο επελδχζεηο θιπ. Οη νηθνλνκηθέο ξπζκίζεηο κπνξεί λα 

αλαθέξνληαη ζε θφξνπο, επηδνηήζεηο, ειέγρνπο θάζε κνξθήο, θαζψο θαη ζέκαηα 

αληαγσληζκνχ. 

Η νηθνλνκηθή ξχζκηζε εθθηλεί απφ ηελ αλάγθε επίιπζεο θαη απνηειεζκαηηθήο 

δηαρείξηζεο ησλ πεξηνξηζκέλσλ πφξσλ πνπ δηαζέηεη κηα νηθνλνκία. Η αγνξά, δειαδή 

ε ειεχζεξε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, εμαζθαιίδεη ηελ επάξθεηα ησλ αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ θαηά ηνλ πην απνηειεζκαηηθφ ηξφπν. ηφρνο ηεο νηθνλνκηθήο ξχζκηζεο 

είλαη λα ζηαζεξνπνηήζεη ηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο θαη λα δηνξζψζεη ηηο κε 

απνδνηηθέο θαη αζέκηηεο πξαθηηθέο ηεο
34

. 

                                                           
32

 Άρκρο 28 παρ. 1 του υντάγματοσ.   

33
 Θεοδωρόπουλοσ . (2006), Οικονομικά τθσ Ρφκμιςθσ, Θεωρία και Πολιτικι των Διαρκρωτικών 

Αλλαγών και Μεταρρυκμίςεων, Gutenberg, Ακινα, ςελ. 19. 

34
 Η οικονομικι ρφκμιςθ διακρίνεται περαιτζρω: α) ςτθ διαρκρωτικι ρφκμιςθ, που αφορά τθ 

ρφκμιςθ τθσ δομισ τθσ αγοράσ (πχ. κανόνεσ ειςόδου-εξόδου ςτθν αγορά, αδειοδοτιςεισ κλπ.) και 

β) ςτθ ςυμπεριφοριακι ρφκμιςθ, που αφορά τθ ρφκμιςθ τθσ ςυμπεριφοράσ των παραγωγϊν (πχ. 

αγορανομικοί ζλεγχοι, κανόνεσ για επαρκι πλθροφόρθςθ των καταναλωτϊν κλπ.). 
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 Η νηθνλνκηθή ζεσξία ηεο ξχζκηζεο παξνπζηάζηεθε γηα πξψηε θνξά απφ ηνλ 

George Stigler, ν νπνίνο φξηζε ηε ξχζκηζε «σο θάζε απφθαζε πνιηηηθήο, ε νπνία 

αιιάδεη ηα απνηειέζκαηα ηεο αγνξάο κέζσ ηεο άζθεζεο θπβεξλεηηθψλ πηέζεσλ». 

χκθσλα κε ηνλ Stigler, ε ζεσξία ηεο ξχζκηζεο έρεη σο θχξηνπο ζηφρνπο λα εμεγήζεη 

«πνηνο ζα ιάβεη ηα νθέιε θαη πνηνο ζα ππνζηεί ην θφζηνο ηεο ξχζκηζεο, ηη κνξθή ζα 

έρεη ε ξχζκηζε θαη πνηα ζα είλαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ξχζκηζεο ζηελ θαηαλνκή ησλ 

πφξσλ». 

ii) Κνηλσληθέο ξπζκίζεηο (Social regulation), νη νπνίεο αθνξνχλ ζηελ πξνζηαζία 

δεκφζησλ αγαζψλ, έζησ θαη αλ πξνθχπηνπλ νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο. Μπνξεί λα 

πεξηιακβάλνπλ πεξηνξηζκνχο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ηεο δεκφζηαο 

πγείαο, ησλ θαηαλαισηψλ, ηεο αζθάιεηαο ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο θιπ. 

Η θνηλσληθή ξχζκηζε ζθνπεί ζηελ ηθαλνπνίεζε αλαγθψλ ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ, 

αιιά θαη ζηε δηφξζσζε ησλ επηβιαβψλ ζπλεπεηψλ ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

ζηελ θνηλσλία. Η ξχζκηζε, ελ πξνθεηκέλσ, ζρεηίδεηαη κε ην αμηαθφ ζχζηεκα πνπ 

δηέπεη ηελ θνηλσληθή ζπκβίσζε θαη πξνθξίλεη ηηο αμίεο ηεο ηζφηεηαο, ηεο 

αιιειεγγχεο, ηεο δηθαηνζχλεο θιπ. 

 Η  θξίζε αλέδεημε ηνλ εχζξαπζην θαη ξεπζηφ ραξαθηήξα ησλ θνηλσληθψλ 

δηθαησκάησλ, ηα νπνία εμαξηψληαη άκεζα απφ ηηο παξνρέο ηνπ θξάηνπο θαη  

απνηεινχλ –ζχκθσλα κε ηελ θιαζζηθή ζεσξία πεξί θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ– ην 

«πιεφλαζκα ηεο αλάπηπμεο», πνπ κπνξεί λα δηαλεκεζεί. Δπνκέλσο, ν ραξαθηήξαο 

ηνπο είλαη επηθνπξηθφο έλαληη ησλ νηθνλνκηθψλ. Δπηπιένλ, ε δηαπίζησζε φηη ε 

θνηλσληθή ζπλνρή εμαξηάηαη απφ ηελ νηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα επηδξά ζηε 

δηακφξθσζε ηεο έλλνηαο ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θαη αλαγνξεχεη ηνλ νηθνλνκηθφ 

νξζνινγηζκφ ζε βαζηθφ θξηηήξην αμηνιφγεζεο θαη λνκηκνπνίεζεο ηεο λνκνζεηηθήο 

θαη δηνηθεηηθήο δξάζεο. Έηζη, θάζε απφθαζε θξαηηθήο δξάζεο (δαπάλεο) γηα 

δεκφζηα σθέιεηα δηέπεηαη απφ ηελ αξρή ηεο ζπλεθηίκεζεο θφζηνπο/νθέινπο, θαηά 

ηελ νπνία πξέπεη λα ζηαζκίδνληαη ηα κεηνλεθηήκαηα καδί κε ηα πιενλεθηήκαηά ηεο, ην 

θόζηνο θαη ηελ απόδνζή ηεο
35

 θαη λα πξνθξίλεηαη εθείλε ε δξάζε πνπ κεγηζηνπνηεί ην 

φθεινο, άξα θαη ηελ επεκεξία ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. 

                                                           
35

 Κατροφγκαλοσ Γ., Ο διοικοφμενοσ: πολίτθσ ι πελάτθσ: Δθμόςιεσ αξίεσ και μορφζσ διοικθτικισ 

δραςτθριότθτασ, 3
ο
 υνζδριο Διοικθτικϊν Επιςτθμόνων, Διοίκθςθ και Δθμοκρατία,  ό.π., ςελ. 876- 

881, με ιδιαίτερθ αναφορά ςτθ ςτροφι τθσ νομολογίασ του γαλλικοφ Conseil d’ État ωσ προσ τουσ 

προςδιοριςτικοφσ παράγοντεσ τθσ διαμόρφωςθσ τθσ ζννοιασ του δθμοςίου ςυμφζροντοσ. 
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 ην ίδην πλεχκα θηλείηαη θαη ε ζρεηηθά πξφζθαηε απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ 

ηεο Δπηθξαηείαο (Οινκ. 668/2012), πνπ έθξηλε φηη νη πεξηθνπέο κηζζψλ ή ζπληάμεσλ 

«απνηεινύλ ηκήκα ελόο επξύηεξνπ πξνγξάκκαηνο δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο θαη 

πξνώζεζεο δηαξζξσηηθώλ κεηαξξπζκίζεσλ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο» θαη επνκέλσο, 

ε ιήςε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ δηθαηνινγείηαη απφ ζνβαξνχο ιφγνπο δεκνζίνπ 

ζπκθέξνληνο, νη νπνίνη ηαπηίδνληαη κε ην δεκνζηνλνκηθφ ζπκθέξνλ ηεο ρψξαο θαη 

ηελ αλάθακςε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, πνπ απνηειεί επηδίσμε θαη ηεο ελσζηαθήο 

έλλνκεο ηάμεο. 

 

iii) Γηνηθεηηθέο ξπζκίζεηο (Administrative regulation), νη νπνίεο αθνξνχλ ζηελ 

νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο. Αθνξνχλ, επίζεο, ζε δηνηθεηηθέο δηαηππψζεηο  

θαη δηαδηθαζίεο (red tape) κέζσ ησλ νπνίσλ ε δηνίθεζε ζπιιέγεη ηελ αλαγθαία 

πιεξνθφξεζε θαη παξεκβαίλεη ζε ζπγθεθξηκέλεο νηθνλνκηθέο απνθάζεηο πνιηηψλ.   
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2.2. «Γηαηί ππάξρεη ε ξχζκηζε;» 

 Η ξχζκηζε απνηειεί ηελ πξνζπάζεηα νξγαλσκέλεο θαη απνηειεζκαηηθήο 

παξέκβαζεο ηνπ θξάηνπο ζηελ νηθνλνκία. Με δεδνκέλε ηε ζέζε ησλ ζεσξεηηθψλ ηεο 

νηθνλνκηθήο ξχζκηζεο φηη ν απηνξξπζκηζηηθφο ξφινο  ησλ αγνξψλ ιεηηνπξγεί πην 

απνηειεζκαηηθά έλαληη ησλ απνηπρηψλ ηνπ θξάηνπο (government failure), ην εξψηεκα 

πνπ γελλάηαη είλαη πνηα είλαη ε αηηηνιφγεζε χπαξμεο ηεο ξχζκηζεο ζην νηθνλνκηθφ 

πεδίν. 

 Η θξαηνχζα ζεσξία ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο επηθξίζεθε ιφγσ ηεο 

αδπλακίαο ηεο λα παξνπζηάζεη έλα ζαθέο ελλνηνινγηθφ πιαίζην ηνπ φξνπ «δεκφζην 

ζπκθέξνλ». Κπξίσο, φκσο, ιφγσ ηεο δηαπίζησζεο φηη ηα κέιε ησλ ξπζκηζηηθψλ 

αξρψλ ζηαδηαθά θαη λνκνηειεηαθά ππνηάζζνληαη ζηηο πηέζεηο ησλ νκάδσλ 

ζπκθεξφλησλ [ζεσξία ηεο «νκεξίαο ηεο ξχζκηζεο» (regulatory capture)]. Η ξχζκηζε 

κεηαβάιιεηαη απφ δεκφζην ζε θαηαλεκεκέλν αγαζφ, ππνθείκελν ζηηο αξρέο ηεο 

πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο θαη θαηαιήγεη ζε απηνχο πνπ ην αμηνινγνχλ 

πεξηζζφηεξν, δειαδή πνπ είλαη δηαηεζεηκέλνη λα πιεξψζνπλ ηα πεξηζζφηεξα. αθψο, 

πάλησο, δελ εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ
36

.  

Γίλεηαη δεθηφ φηη ε θξαηηθή παξέκβαζε κέζσ ησλ ξπζκίζεσλ είλαη αλαγθαία γηα 

λα δηνξζψζεη ηηο ζηξεβιψζεηο ή αηέιεηεο ηεο αγνξάο, πνπ κπνξεί λα πάξνπλ δηάθνξεο 

κνξθέο, ζεκαληηθφηεξεο ησλ νπνίσλ είλαη
37

: 

α) ε δηακφξθσζε αηειψλ αληαγσληζηηθψλ θιάδσλ (κνλνπψιηα/νιηγνπψιηα). Η 

ξχζκηζε ζηελ πεξίπησζε ηνπ ηερλεηνχ κνλνπσιίνπ θαζνξίδεη ηε δεκηνπξγία 

ζπλζεθψλ αληαγσληζκνχ θαη ηνπο φξνπο απηνχ (π.ρ. αληηκνλνπσιηαθή πνιηηηθή, 

άλνηγκα θιεηζηψλ αγνξψλ, απαγφξεπζε θαξηέι θιπ.), ελψ ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

θπζηθνχ κνλνπσιίνπ, ε ξπζκηζηηθή παξέκβαζε ζεσξείηαη απαξαίηεηε, πξνθεηκέλνπ 

λα δηαζθαιηζηεί ε πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο θαη ε ηηκνιφγεζή ηνπ θνληά ζην νξηαθφ 

θφζηνο, 

β) ε χπαξμε εμσηεξηθψλ νηθνλνκηψλ ή επηβαξχλζεσλ. Ωο εμσηεξηθφηεηεο λννχληαη νη 

ζπλέπεηεο πνπ έρεη ε δξαζηεξηφηεηα ελφο πξνζψπνπ ζε ηξίηα πξφζσπα. Δμσηεξηθέο 

νηθνλνκίεο ππάξρνπλ φηαλ ε ηηκή αδπλαηεί λα ελζσκαηψζεη ην θνηλσληθφ φθεινο  

πνπ δεκηνπξγείηαη απφ κηα δξαζηεξηφηεηα, φηαλ δειαδή ην θνηλσληθφ φθεινο είλαη 

                                                           
36

 Posner R. (1974), “Theories of Economic Regulation”, Bell Journal of economics & Management 

Science 5, 335-358,  Θεοδωρόπουλοσ ., ό.π., ςελ. 36-37, Ναλμπαντίδου   - Χατηισ Α.  ό.π., ςελ. 136-

137. 

37
 Θεοδωρόπουλοσ ., ό.π., ςελ. 26-30. 
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κεγαιχηεξν απφ ην ηδησηηθφ. Δμσηεξηθέο επηβαξχλζεηο ππάξρνπλ φηαλ ε αγνξά 

αδπλαηεί λα ελζσκαηψζεη ζηηο ηηκέο ην θνηλσληθφ θφζηνο πνπ πξνθαιεί ζε ηξίηνπο 

κηα νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα (πρ. ε ξχπαλζε),  

γ) ε ειιηπήο πιεξνθφξεζε. Η αγνξά απνηπγράλεη λα παξάγεη επαξθή πιεξνθφξεζε 

θπξίσο ιφγσ ηνπ θφζηνπο ηεο πιεξνθφξεζεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έιιεηςε 

αληαιιάγκαηνο γη’ απηφλ πνπ ηελ παξάγεη ζε ζρέζε κε απηνχο πνπ ηε ρξεζηκνπνηνχλ. 

Η ξχζκηζε ζην επίπεδν ηεο πιεξνθφξεζεο δηαζθαιίδεη ηελ πιεξέζηεξε ελεκέξσζε 

ησλ ζπκβαιινκέλσλ γηα ηηο δηαζέζηκεο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

θαη ησλ ζπλεπεηψλ απηψλ, φζνλ αθνξά ηελ ηηκή, ηελ πνηφηεηα θαη ηελ πνζφηεηα ησλ 

αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. 

δ) ε αλαδηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο κέζσ ηεο κείσζεο εηζνδεκαηηθψλ αληζνηήησλ, 

ε) ηα δεκφζηα αγαζά, ιφγσ αδπλακίαο εθαξκνγήο ηεο αξρήο ηνπ απνθιεηζκνχ θαη ηεο 

αδηαηξεηφηεηαο, παξέρνληαη κφλνλ απφ ην θξάηνο κε ηελ επηβνιή θνξνινγίαο. Η 

αγνξά αδπλαηεί λα ηα παξάγεη, γηαηί νη ηδηψηεο ζα πιεξψζνπλ κφλνη ηνπο ην θφζηνο 

ρσξίο λα κπνξνχλ λα δεηήζνπλ πιεξσκή ή λα κπνξνχλ λα απνθιείζνπλ ηελ 

θαηαλάισζή ηνπο απφ ηξίηνπο. Η αδπλακία ηεο αγνξάο πηζαλφλ λα νδεγνχζε θαη 

ζηελ εκθάληζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ιαζξεπηβάηε (free rider), δειαδή ζηελ 

πξνζπάζεηα λα απνθχγεη θάπνηνο λα επσκηζηεί ην θφζηνο ηεο παξαγσγήο θάπνηνπ 

αγαζνχ ή ππεξεζίαο, εμαζθαιίδνληαο ηαπηφρξνλα ην φθεινο απφ ηηο ελέξγεηεο ησλ 

άιισλ
38

. 

 Η θξαηηθή παξέκβαζε, αλ θαη ζπλδέζεθε κε ζπγθεθξηκέλεο παζνγέλεηεο, φπσο 

ηεο εμππεξέηεζεο ζπγθεθξηκέλσλ ζπκθεξφλησλ, ηεο λφζεπζεο ηνπ αληαγσληζκνχ θαη 

ηεο δηθαίσζεο ηεο πξνζνδνζεξίαο
39

, θξίλεηαη απαξαίηεηε, ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο 

δεκηνπξγίαο ελφο πςειήο πνηφηεηαο ξπζκηζηηθνχ πεξηβάιινληνο
40

: 

                                                           
38

 Χατηισ Α. (2013) , Δθμόςιο Δίκαιο και Οικονομικά,  Ορολογία Οικονομικισ Ανάλυςθσ του Δικαίου, 

Ακινα,  ςελ. 2-4. http://www.slideshare.net/aristidesnhatzis/ss-44858249   [11/11/2016]. 

39
 Προςοδοκθρία (rent-seeking) ορίηεται ωσ θ δραςτθριότθτα ατόμων (ςυνικωσ οργανωμζνων ςε 

ομάδεσ πίεςθσ) που ςκοπό ζχει να επθρεάςει τθν κρατικι πολιτικι προσ ίδιον όφελοσ –ςυνικωσ για 

τθ διατιρθςθ των προνομίων τουσ, αλλά όχι ςπάνια για τθν επίτευξθ ειδικισ μεταχείριςθσ ζναντι του 

υπολοίπου πλθκυςμοφ. 

[Χατηισ Α. (2011β), «Πολιτικι Χωρίσ Ρομαντιςμό: Διανεμθτικζσ υςπειρώςεισ και Προςοδοκθρία» 

ςτον Σιμθτικό Σόμο για τον Κακθγθτι Πζτρο Ι. Παραρά, Ακινα, Εκδόςεισ Αντ. Ν. άκκουλα, ςελ. 

1128].  

40 Ναλμπαντίδου  . - Χατηισ Α., ό.π., ςελ. 133-163. 

http://www.slideshare.net/aristidesnhatzis/ss-44858249


29 
 

α) γηα λα δηνξζψλεη ηηο απνηπρίεο ηεο αγνξάο, 

β) γηα λα ιεηηνπξγεί σο ζπληνληζηηθφο κεραληζκφο πξνψζεζεο δεκφζησλ πνιηηηθψλ, 

δειαδή σο κεραληζκφο νξγάλσζεο ησλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ θαη ειέγρνπ ηνπ ηξφπνπ 

εθαξκνγήο ηνπο, 

γ) γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ, 

δ) γηα ην ζχγρξνλν θξάηνο δηθαίνπ. Ο φξνο απνδίδεη ηελ φζκσζε ηνπ θξάηνπο θαη ηνπ 

δηθαίνπ. Ωο λνκηθή έλλνηα ζπλδέεηαη κε ηε δεκηνπξγία, ηελ εξκελεία θαη ηελ ηήξεζε 

ησλ ζπληαγκαηηθψλ δηαηάμεσλ. Ωο πνιηηηθή έλλνηα απνηειεί ηε δηάδνρν θαηάζηαζε 

ηνπ απνιπηαξρηθνχ θξάηνπο θαη δίλεη έκθαζε ζηνλ θνηλσληθφ ραξαθηήξα ηεο 

θξαηηθήο εμνπζίαο, πνπ σο ζηφρν έρεη ηε δεκηνπξγία ζπλζεθψλ επεκεξίαο γηα ηνπο 

πνιινχο
41

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
41 Καρκατςοφλθσ Π. (2011), Ρφκμιςθ, Απορρφκμιςθ, Μεταρρφκμιςθ: Μεταλλαγζσ του κανόνα 

δικαίου ςτθν εποχι τθσ παγκοςμιοποίθςθσ, Ι. ιδζρθσ, Ακινα, ςελ. 22. 
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2.3. «Πνηνο ξπζκίδεη;»: Όξγαλα παξαγσγήο ησλ ξπζκίζεσλ 

 Σα ζεζκηθά φξγαλα πνπ εκπιέθνληαη ζηελ παξαγσγή ησλ ξπζκίζεσλ
42

 

εκπεξηέρνληαη θαη’ αξρήλ ζηε βαζηθή αξρή ηεο δηάθξηζεο ησλ εμνπζηψλ/ιεηηνπξγηψλ 

ηεο πνιηηείαο, αξρή πνπ έρεη απνθηήζεη έλα είδνο ζπληαγκαηηθήο παγθνζκηφηεηαο. 

Τπφ ηε ζχγρξνλε εθδνρή ηεο, ε αξρή ζεκαίλεη φηη θαηά βάζε νη ιεηηνπξγίεο ηεο 

πνιηηείαο (λνκνζεηηθή, εθηειεζηηθή θαη δηθαζηηθή) αζθνχληαη απφ δηαθνξεηηθά 

φξγαλα, δελ απνθιείεηαη φκσο έλα πνιηηεηαθφ φξγαλν λα αζθεί πεξηζζφηεξεο 

θξαηηθέο ιεηηνπξγίεο. 

 Οη ζχγρξνλεο θηιειεχζεξεο δεκνθξαηίεο δηαζέηνπλ δπν δηαθξηηά θέληξα 

παξαγσγήο ξπζκίζεσλ, ηε Βνπιή θαη ηνλ Πξφεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο (λνκνζεηηθό 

θέληξν), ηνλ Πξφεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο, ηελ Κπβέξλεζε θαη θάζε άιιν δηνηθεηηθφ 

φξγαλν πνπ έρεη αξκνδηφηεηα λα αζθεί δεπηεξνγελψο δεκφζηα εμνπζία (θαλνληζηηθό 

θέληξν). Η εθηειεζηηθή εμνπζία έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εθδίδεη πξάμεηο κε 

θαλνληζηηθφ πεξηερφκελν θαηφπηλ λνκνζεηηθήο εμνπζηνδφηεζεο θαη εληφο ησλ 

πιαηζίσλ απηήο.  

 Δηδηθφηεξα, ε απμεκέλε απαίηεζε γηα εμεηδηθεπκέλε γλψζε θαη ε αλάγθε 

ηαρείαο πξνζαξκνγήο ησλ ξπζκίζεσλ ζε έλα δπλακηθά κεηαβαιιφκελν δηεζλέο 

νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ επέθεξε ηε δηφγθσζε ησλ αξκνδηνηήησλ θαη ηνπ κεγέζνπο 

ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, παξάιιεια κε ηελ ππνβάζκηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

Κνηλνβνπιίνπ, ην νπνίν αξθείηαη ζηελ επηθχξσζε ηππηθψλ λφκσλ πνπ είηε έρνπλ 

παξαρζεί απφ ηε δηνίθεζε, είηε παξαπέκπνπλ ζηε δηνίθεζε ηε ξχζκηζε «εηδηθφηεξσλ 

δεηεκάησλ». Η ηειεπηαία, κέζσ ηεο παξαγσγήο θαη ηεο νξγάλσζεο ηεο παξάπιεπξεο 

θαλνληζηηθήο χιεο (πξνεδξηθά δηαηάγκαηα, ππνπξγηθέο απνθάζεηο, εξκελεπηηθέο 

εγθχθιηνη, αηνκηθέο δηνηθεηηθέο πξάμεηο), πξνζδίδεη ζην λφκν εθείλε ηελ θαζνξηζηηθή 

εξκελεία πνπ είλαη ηαπηφρξνλα θαη επηινγή κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ελαιιαθηηθψλ 

ηξφπσλ εθηέιεζεο ηνπ λφκνπ. 

 Καηά ην ζχζηεκα ηεο απνθέληξσζεο
43

, ε άζθεζε δεκφζηαο εμνπζίαο κπνξεί 

λα εθρσξεζεί απφ ην θξάηνο ζε απηνδηνηθνύκελνπο νξγαληζκνύο πνπ δηαζέηνπλ 

δηθή ηνπο λνκηθή πξνζσπηθφηεηα θαη δηθά ηνπο φξγαλα. Η ξπζκηζηηθή εμνπζία ησλ 

                                                           
42

 κιαδάσ Δ., ό.π., ςελ. 79-81. 

43
 ε αντιδιαςτολι προσ το δεφτερο κφριο ςφςτθμα οργάνωςθσ τθσ  δθμόςιασ διοίκθςθσ που είναι   

το ςυγκεντρωτικό, κατά το οποίο θ δθμόςια διοίκθςθ αςκείται από το νομικό πρόςωπο του κράτουσ 

με δικά του όργανα. 



31 
 

απηνδηνηθνχκελσλ νξγαληζκψλ εθηείλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα, ε ξχζκηζε ησλ 

νπνίσλ ηνπο έρεη παξαρσξεζεί απφ ην θξάηνο θαη ππφθεηηαη ζηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ 

ζέηεη ε λνκνζεηηθή εμνπζία. Η απηνδηνίθεζε δηαθξίλεηαη ζε ηνπηθή (π.ρ. Γήκνη) θαη 

εηδηθή ή θαζ’ πιελ (π.ρ. Ννζνθνκεία). 

 Ρπζκίζεηο ζεζπίδνπλ ζηνλ ηνκέα δξαζηεξηνπνίεζήο ηνπο θαη θνξείο ηνπ 

επξύηεξνπ ή επξύηαηνπ δεκόζηνπ ηνκέα πνπ επίζεο δηαζέηνπλ δηθά ηνπο φξγαλα 

δηνίθεζεο θαη ηδία λνκηθή πξνζσπηθφηεηα –ζπλήζσο ιεηηνπξγνχλ σο αλψλπκεο 

εηαηξείεο. Οη θνξείο απηνί επνπηεχνληαη απφ ην Τπνπξγείν ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ 

νπνίνπ ππφθεηηαη ε δξαζηεξηφηεηά ηνπο. 

 Οη Αλεμάξηεηεο/Ρπζκηζηηθέο Αξρέο ιεηηνπξγνχλ σο κεραληζκφο άζθεζεο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο εθηφο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ηνπ θξάηνπο. Η δεκηνπξγία ηνπο 

νθείιεηαη ζηελ αλάγθε γηα πην απνηειεζκαηηθή, νπδέηεξε θαη αλεμάξηεηε απφ ηε 

δξάζε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο (ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη θαηεμνρήλ απφ ηελ πνιηηηθή 

ζθνπηκφηεηα) ιεηηνπξγία θνξέσλ κε αξκνδηφηεηα έθδνζεο δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ 

(ξπζκηζηηθφ έξγν). Οη Αλεμάξηεηεο Αξρέο δεκηνπξγήζεθαλ θαη’ αξρήλ ζηηο Η.Π.Α. 

(Independent Administrative Agencies), φπνπ έλα κέξνο ηεο ζεσξίαο ηηο εληάζζεη ζηα 

«φξγαλα ηεο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο», ζηε Γαιιία θαη ηε Μεγάιε Βξεηαλία 

(QUANGOS: quasi-autonomous non-governmental organizations)
44

. 

 Μηθξφηεξεο εκβέιεηαο –φρη φκσο ακειεηέα– είλαη ε ζπκκεηνρή ηεο 

δηθαζηηθήο εμνπζίαο ζηε δηθαηνπαξαγσγηθή δηαδηθαζία. Ωο άκεζνο ξπζκηζηηθφο 

κεραληζκφο ιεηηνπξγνχλ ηα δηθαζηήξηα φηαλ, θαηά ηελ εξκελεία δηαηάμεσλ 

λνκνζεηεκάησλ ππέξηεξεο ηνπ λφκνπ ηππηθήο ηζρχνο, εθδίδνπλ απνθάζεηο αληίζεηεο 

πξνο εθείλεο πνπ ν θνηλφο λνκνζέηεο ζα επηζπκνχζε, γεγνλφο πνπ ηνλ ππνρξεψλεη λα 

επέκβεη εθ λένπ θαη λα δηνξζψζεη φ,ηη ηνπ έρεη ππνδεηρζεί. Ωο έκκεζνο ξπζκηζηηθφο 

κεραληζκφο ιεηηνπξγεί ε λνκνινγία ησλ δηθαζηεξίσλ, ε νπνία, παξφηη δελ παξάγεη 

δίθαην, δηαπιάζεη έλλνκεο ζρέζεηο ή λνκηθέο έλλνηεο, θαηά ηξφπν ψζηε ν λνκνζέηεο 

λα κελ κπνξεί λα παξεθθιίλεη απφ ηε δηθαζηεξηαθή εθδνρή. 

 Δθηφο ησλ θνξέσλ ησλ ζπληεηαγκέλσλ εμνπζηψλ, αξκνδηφηεηα λα ζεζπίδνπλ 

θαλφλεο κπνξεί λα έρνπλ θαη νη ιεγφκελνη απηνξξπζκηδόκελνη θνξείο, π.ρ. 

επαγγεικαηηθνί ζχιινγνη. Οη θαλφλεο (θψδηθεο δενληνινγίαο) πνπ ζέηνπλ 

απνζθνπνχλ ζηνλ έιεγρν ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ κειψλ ηνπο, επί ησλ νπνίσλ θαη 

                                                           
44

 Αντωνόπουλοσ  Αντ. (1995), Ανεξάρτθτεσ Διοικθτικζσ Αρχζσ, εκδόςεισ Αντ. Ν. άκκουλα, Ακινα- 

Κομοτθνι, ςελ. 20-21. 
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κφλν ηζρχνπλ νη ζρεηηθέο ξπζκίζεηο θαη ηα νπνία ππνρξενχληαη ζηελ ηήξεζε θαη ηελ 

εθαξκνγή ηνπο. 

 Ρπζκίζεηο εηζάγνληαη θαη ιφγσ ηεο δηεζλνπνίεζεο ησλ εζληθώλ λνκνζεζηώλ 

θαη ηνπ εμεπξσπατζκνύ ηεο λνκνζεζίαο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο.  

 ε δηεζλέο επίπεδν, ζπλάπηνληαη ζπκβάζεηο κεηαμχ δπν ή πεξηζζνηέξσλ 

θξαηψλ ή κεηαμχ ελφο θξάηνπο θαη ελφο δηεζλνχο νξγαληζκνχ, κε ηηο νπνίεο 

δεκηνπξγνχληαη δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο γηα ηα ζπκβαιιφκελα κέξε. Η 

δηαδηθαζία ζχλαςεο κηαο δηεζλνχο ζπκθσλίαο θαη ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο 

δηέπνληαη απφ ηνπο θαλφλεο ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ, γίλνληαη φκσο εζσηεξηθφ δίθαην 

απφ ηελ θχξσζή ηνπο –ζπλήζσο κε λφκν.  

ε επξσπατθφ επίπεδν, νη ηάζεηο αχμεζεο ηεο λνκνζεηηθήο παξαγσγήο 

κεηαθέξνληαη ζε επίπεδν Δ.Δ.
45

, «κε ζηόρν ηελ νκνγελνπνίεζε ησλ θαλόλσλ δηθαίνπ 

ζε όιεο ηηο ρώξεο κέιε»
46

. Πξφθεηηαη γηα ηελ εηζαγσγή λνκνζεηηθψλ ή θαλνληζηηθψλ 

ξπζκίζεσλ γηα ηελ ελαξκφληζε ηνπ εζληθνχ κε ην επξσπατθφ δίθαην.  

 Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα θξάηε κέιε δελ έρνπλ αξκνδηφηεηα ζχλαςεο δηεζλνχο 

ζχκβαζεο ζε ηνκείο απνθιεηζηηθήο αξκνδηφηεηαο ηεο Δ.Δ., φπσο απηνί θαζνξίδνληαη 

απφ ηε πλζήθε γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΛΔΔ). Μπνξνχλ φκσο 

λα ζπλάςνπλ δηεζλείο ζπκθσλίεο ζε ηνκείο ζπληξέρνπζαο αξκνδηφηεηαο Δ.Δ. θαη 

θξαηψλ κειψλ
47

.Οη πθηζηάκελνη ή νη λένη θνξείο παξαγσγήο ξπζκίζεσλ πξέπεη λα 

έρνπλ ζαθψο πξνζδηνξηζκέλεο αξκνδηφηεηεο, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε πνηφηεηα ησλ 

παξαγφκελσλ ξπζκίζεσλ θαη λα απνθεχγεηαη ε πνιπλνκία. Απηφ ζεζκηθά 

πξνυπνζέηεη  ηε ιεηηνπξγία κεραληζκψλ -είηε ζηε λνκνζεηηθή, είηε ζηελ εθηειεζηηθή 

εμνπζία- γηα ηνλ έιεγρν ηεο παξαγσγήο ησλ ξπζκίζεσλ ή γηα ηελ εθ ησλ πζηέξσλ 

αμηνιφγεζε θαη θαηάξγεζή ηνπο. ε έλλνκεο ηάμεηο φπσο ε ειιεληθή, πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ειιεηκκαηηθνχο ζεζκνχο ζπληνληζκνχ ηεο παξαγσγήο θαη 

                                                           
45

 Με βάςθ τθν κοινοτική μζθοδο, θ νομοκετικι πρωτοβουλία ςε επίπεδο Ε.Ε. ανικει ςτθν 

Ευρωπαϊκι Επιτροπι. Όςον αφορά τθ κζςπιςθ τθσ νομοκεςίασ, θ πλειονότθτα των ευρωπαϊκϊν 

νόμων κεςπίηονται από κοινοφ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο και το υμβοφλιο. 

46
 ωτθρόπουλοσ Δ. και  Χριςτόπουλοσ Λ., ό.π., ςελ. 23. 

47
 Αποκλειςτικι αρμοδιότθτα τθσ Ε.Ε. υπάρχει ςτουσ τομείσ τθσ τελωνειακισ ζνωςθσ, τθσ κοινισ 

εμπορικισ πολιτικισ, τθσ νομιςματικισ πολιτικισ για κράτθ μζλθ τθσ ηϊνθσ του ευρϊ κλπ. 

υντρζχουςα υπάρχει ςτουσ τομείσ τθσ κοινωνικισ και εδαφικισ ςυνοχισ, του περιβάλλοντοσ, των 

μεταφορϊν, τθσ ενζργειασ κλπ. 
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αμηνιφγεζεο ηεο λνκνζεζίαο, ε πνηφηεηα θαη ε πνζφηεηα ηεο παξαγφκελεο 

λνκνζεζίαο ζα απνηεινχλ έλα δπζεπίιπην πξφβιεκα. 
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2.4. Πφζε ξχζκηζε πξέπεη λα ππάξρεη; Δλαιιαθηηθέο επηινγέο κε λνκνζεηηθήο 

παξέκβαζεο  

 Κάζε ξχζκηζε έρεη ζπγθεθξηκέλνπο θαη ζαθείο ζηφρνπο. Οη ζηφρνη απνηεινχλ 

εθείλν ην θξηηήξην πνπ ζπλδέεη ην δεκφζην πξφβιεκα κε ηηο επηινγέο πνιηηηθήο πνπ 

αληαπνθξίλνληαη πεξηζζφηεξν ζηελ επίιπζή ηνπ. Η επηινγή ηεο ξχζκηζεο είλαη κηα 

απφ ηηο δηαζέζηκεο κνξθέο παξέκβαζεο, πνπ πξέπεη λα αμηνινγεζεί γηα ηελ επίηεπμε 

ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί. 

 Βάζεη ηεο δηεζλνχο πξαθηηθήο, ε επηινγή ηεο «κε ξχζκηζεο» (θακία αιιαγή 

ζην πθηζηάκελν λνκνζεηηθφ θαζεζηψο) ζεσξείηαη κηα ελαιιαθηηθή επηινγή ππφ 

αμηνιφγεζε, δεδνκέλνπ φηη παξέρεη έλα κέηξν ζχγθξηζεο πξνο ηηο ινηπέο επηινγέο (νη 

νπνίεο π.ρ. κπνξεί λα δεκηνπξγνχλ δπζαλάινγν δηνηθεηηθφ θφξην). Η επηινγή ηεο 

«κε ξχζκηζεο» δελ απνθιείεη ηε δπλαηφηεηα βειηίσζεο ηεο πθηζηάκελεο 

λνκνζεζίαο
48

. 

 χκθσλα κε ηελ αξκφδηα γηα ηελ Καιή Ννκνζέηεζε ππεξεζία ηεο Μεγάιεο 

Βξεηαλίαο
49

, ππάξρνπλ θαη άιιεο κνξθέο κε λνκνζεηηθήο παξέκβαζεο πνπ πξέπεη λα 

αμηνινγνχληαη: 

 κεραληζκνί πεηζνύο: εθζηξαηείεο ελεκέξσζεο θαη εθπαίδεπζεο πνπ 

ζηνρεχνπλ λα πεξηνξίζνπλ ηηο αζπκκεηξίεο πιεξνθφξεζεο. Η αλεπαξθήο 

πιεξνθφξεζε, φπσο θαη ε παξαπιαλεηηθή πιεξνθφξεζε, επηθέξνπλ λφζεπζε 

ηνπ αληαγσληζκνχ, κείσζε ηεο επεκεξίαο ηνπ θαηαλαισηή θαη ππνβάζκηζε 

ηνπ ξφινπ ηνπ. Μπνξεί, επίζεο, λα ζηνρεχνπλ ζηελ αιιαγή ζπκπεξηθνξάο ηνπ 

θνηλνχ ζε ζεκαληηθά θνηλσληθά δεηήκαηα (π.ρ. αλαθχθισζε, νδηθή αζθάιεηα 

θιπ.), 

 νηθνλνκηθά εξγαιεία/θνξνινγηθά θίλεηξα σο κεραληζκνί ηξνπνπνίεζεο 

ησλ ηηκψλ θαη θαζνδήγεζεο ησλ επηινγψλ ησλ πξνζψπσλ (π.ρ. ρνξεγίεο γηα 

ηελ έξεπλα ή θνξνινγηθά θίλεηξα γηα ηε ρξήζε πιαζηηθνχ ρξήκαηνο θιπ.), 

 άκεζε παξνρή-δαπάλε, δειαδή ε απεπζείαο παξνρή κηαο ππεξεζίαο ζηε 

ζσζηή ηηκή πξνο απηνχο πνπ ζα σθειεζνχλ απφ απηήλ (π.ρ. ζρέζε 

θξαηήζεσλ γηα ηελ πγεία πξνο πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε). 

                                                           
48

 Μονάδα Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ, Οδθγόσ Ανάλυςθσ Αντίκτυπου 

(ΑΑ), διακζςιμο ςτο http://www.reform.gov.cy/assets/mainmenu/37/editor/_2016.pdf, ςελ. 21, 

*πρόςβαςθ 14/05/2017+. 

49
 ωτθρόπουλοσ Δ. και Χριςτόπουλοσ  Λ.., ο.π., ςελ. 20-21, όπου και περαιτζρω παραπομπζσ. 

http://www.reform.gov.cy/assets/mainmenu/37/editor/_2016.pdf


35 
 

 Σηο αλσηέξσ επηινγέο πηνζεηεί θαη πξνθξίλεη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή. 

Δπηπιένλ,  ε Δπηηξνπή -ζε Αλαθνηλψζεηο ηεο- πξφηεηλε ελαιιαθηηθνχο κεραληζκνχο 

«ξχζκηζεο» αληί ηεο παξαδνζηαθήο λνκνζεζίαο
50

. πλέρεηα ηεο πξσηνβνπιίαο απηήο 

ππήξμε ε Γηνξγαληθή πκθσλία ηνπ 2003 γηα ηε βειηίσζε ηεο λνκνζεζίαο κεηαμχ 

ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο.  

χκθσλα κε ηε Γηνξγαληθή πκθσλία
51

, ε Δπηηξνπή ζα αθνινπζεί ηε ιηγφηεξε 

δπλαηή ξχζκηζε θαη, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν ηππηθφο λφκνο δελ επηβάιιεηαη απφ ηηο 

πλζήθεο, ζα ρξεζηκνπνηεί ελαιιαθηηθά κέζα ξχζκηζεο. Γελ απνθιείεηαη ε ζέζπηζε 

λνκνζεζίαο, εάλ ηα κέζα απηά απνδεηρηνχλ αλεπαξθή ή αλαπνηειεζκαηηθά.  

Δλαιιαθηηθά κέζα ξχζκηζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηε Γηνξγαληθή πκθσλία θαη 

ηζρχνπλ κέρξη ζήκεξα: 

β1) Από θνηλνύ ξύζκηζε ή ζπξξχζκηζε (Co-regulation) λνείηαη σο κνξθή ξύζκηζεο 

πνπ πξνέξρεηαη απφ θνηλνχ απφ ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα ελδηαθεξφκελα γηα ηε κνξθή 

κηαο δξάζεο κέξε (stakeholders: νηθνλνκηθνί θνξείο, θνηλσληθνί θνξείο, κε 

θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο). Με λνκνζεηηθή πξάμε ε πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ κηαο 

δξάζεο αλαηίζεηαη ζηα κέξε πνπ ελδηαθέξνληαη πεξηζζφηεξν γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο δξάζεο. Σν πιαίζην θαη ε έθηαζε ηεο απφ θνηλνχ ξχζκηζεο 

θαζνξίδνληαη απφ ηε λνκνζεηηθή πξάμε. Η ζπξξχζκηζε πεξηιακβάλεη δεζκεπηηθά 

λνκνζεηηθά ή ξπζκηζηηθά κέηξα πνπ απνηεινχλ ην θχξην λνκηθφ θαη πνιηηηθφ 

πιαίζην δξάζεο. Σε ξχζκηζε πξνάγεη, θαηεπζχλεη ή ειέγρεη έλαο ηξίηνο θνξέαο πνπ 

κπνξεί λα είλαη έλαο αλεμάξηεηνο δηνηθεηηθφο θνξέαο ή έλαο επίζεκνο νξγαληζκφο, 

ζπλήζσο κε εμνπζίεο επνπηείαο ειέγρνπ θαη επηβνιήο θπξψζεσλ
52

. 

β2) Με ηνλ φξν απηνξξύζκηζε (self regulation) δειψλεηαη γεληθά ε πηνζέηεζε απφ 

ηνπο ίδηνπο ηνπο νηθνλνκηθνχο/θνηλσληθνχο θνξείο νξηζκέλσλ θαλφλσλ 

ζπκπεξηθνξάο πνπ δηέπνπλ είηε ηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο είηε ηηο ζρέζεηο ηνπο κε 

άιινπο θνξείο ηεο νηθνλνκίαο ή ηεο θνηλσλίαο. Η ηήξεζε ησλ θαλφλσλ ζπκθσλείηαη 

εζεινληηθά κε ηελ απηφ-επηβνιή ππνρξεψζεσλ ζηα κέιε ηνπ θνξέα. Ωο παξάδεηγκα 

                                                           
50

 Ευρωπαϊκι Επιτροπι, Ευρωπαϊκι διακυβζρνθςθ- Μια Λευκι Βίβλοσ [COM (2001) 428 final, EE 

C287 τθσ 12-10-2001+ και ανακοινϊςεισ Βελτίωςθ τθσ Νομοκεςίασ [COM (2002) 275, 276, 277 και 

278 final τθσ  5-6-2002]. 

51 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=URISERV%3Al10116 [06/02/2017]. 

52
 Περίπτωςθ ειςαγωγισ μζτρων ςυρρφκμιςθσ/αυτορρφκμιςθσ ςτθν ελλθνικι ζννομθ τάξθ ειςάγει το 

Π.Δ. 109/2010 (ΦΕΚ Α’ 190) ςχετικά με κανόνεσ αυτοδζςμευςθσ των τθλεοπτικϊν οργανιςμϊν και 

των παρόχων υπθρεςιϊν οπτικοακουςτικϊν μζςων. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=URISERV%3Al10116
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αλαθέξνληαη νη θψδηθεο δενληνινγίαο πνπ απνηεινχλ κηα ζπιινγή δεζκεπηηθψλ 

θαλφλσλ θαη πεξηιακβάλνπλ ηελ θαηαγξαθή ηεο ζπκθσλίαο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ 

θαηά ηελ άζθεζε νξηζκέλνπ επαγγέικαηνο. Η απηνξξχζκηζε δελ πξνυπνζέηεη θαη δελ 

ζπλεπάγεηαη λνκνζεηηθή πξάμε. 

 πξξχζκηζε θαη απηνξξχζκηζε παξνπζηάδνπλ πνιιά πιενλεθηήκαηα, φπσο 

ηελ θαηάξγεζε εκπνδίσλ ζηε ιεηηνπξγία ηεο εληαίαο αγνξάο, απινχζηεπζε ιφγσ ηεο 

απνζπκθφξεζεο ησλ λνκνζεηηθψλ δηαχισλ, επειημία θαη ηαρχηεηα ζηελ εθαξκνγή 

ησλ θαλφλσλ, επίηεπμε κεγαιχηεξεο ζπκκφξθσζεο θαη ππεπζπλφηεηαο εθ κέξνπο 

ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

 ηνλ αληίπνδα, ε επηηπρία ηνπο εμαξηάηαη απφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

παξαθνινχζεζεο θαη ησλ θπξψζεσλ, ελψ εμάιινπ, εγθπκνλεί πάληα ν θίλδπλνο λα 

κελ ηεξήζνπλ ηνπο ζπκθσλεκέλνπο θψδηθεο φια ηα κέξε
53

. 

 Σέινο, ζε επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο θαίλεηαη λα πξνηηκάηαη ε ξύζκηζε κε 

βάζε ηελ επίδνζε (performance-based regulation). Η πξνζέγγηζε απηή 

επηθεληξψλεηαη ζηα απνηειέζκαηα θαη ζηηο εθξνέο –θαη φρη ζηηο δηαδηθαζίεο θαη ηνπο 

ηχπνπο. Δπηρεηξεί λα δηαζπλδέζεη ηνπο απνδέθηεο ηεο πνιηηηθν-δηνηθεηηθήο δξάζεο κε 

ζεζκηθνχο ζηφρνπο θαη ζηξαηεγηθέο (Δπίδνζε= Απφδνζε+ Απνηειεζκαηηθφηεηα). 

Έηζη, πνιίηεο θαη επηρεηξήζεηο έρνπλ ηε επρέξεηα λα επηιέμνπλ ηε δηαδηθαζία, δειαδή 

ηνλ ηξφπν επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ πνιηηηθήο. Η ελ ιφγσ ελαιιαθηηθή κπνξεί λα 

επηηεπρζεί θαη κέζσ απηνξξχζκηζεο ή απφ θνηλνχ ξχζκηζεο
54

.    

 

 Οη ξπζκηζηηθέο αξρέο θαινχληαη λα δξάζνπλ, επηιέγνληαο θάζε θνξά ηελ 

θαηαιιειφηεξε
55

 ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε. Η επηινγή εμαξηάηαη απφ ηε θχζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί θαη ηελ επηθξαηνχζα πνιηηηθή θαη 

δηνηθεηηθή θνπιηνχξα θάζε ρψξαο. Έρεη, φκσο, εμαηξεηηθή ζεκαζία ε απνδνρή ηεο 

                                                           
53

 Για τισ  επιφυλάξεισ που διατυπϊκθκαν ωσ προσ τισ εναλλακτικζσ αυτζσ μορφζσ  ρφκμιςθσ, και 

κυρίωσ για το γεγονόσ τθσ ζλλειψθσ εξουςιοδότθςθσ των κεςμικϊν οργάνων τθσ Ζνωςθσ να 

εκχωροφν νομοκετικζσ εξουςίεσ ςε τρίτουσ, βλ. Γνωμοδότθςθ Ευρωπαϊκισ Οικονομικισ και 

Κοινωνικισ Επιτροπισ, Αυτορρφκμιςθ και ςυρρφκμιςθ ςτο ενωςιακό νομοκετικό πλαίςιο,  INT/ 754-

EESC-2014-04850-00-01-AC-TRA (PT) 2/18.    

54
 Ό.π., http://www.reform.gov.cy/assets/mainmenu/37/editor/_2016.pdf, ςελ. 23 *06/02/2017+.  

55
 Ιδιαίτερα χριςιμο για τθν επιλογι το ςχετικό εργαλείο τθσ Ε.Ε. http://ec.europa.eu/smart-

regulation/guidelines/tool 15 en.htm. [06/02/2017]. 

http://www.reform.gov.cy/assets/mainmenu/37/editor/_2016.pdf
http://ec.europa.eu/smart-regulation/guidelines/tool%2015%20en.htm
http://ec.europa.eu/smart-regulation/guidelines/tool%2015%20en.htm
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επηιεγείζαο πξνζέγγηζεο απφ ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο, γηαηί εληζρχεη ηελ 

εκπηζηνζχλε ηνπο θαη άξα πεξηνξίδεη ην «έιιεηκκα ζπκκφξθσζεο».    

 

Έλα εθαξκνζκέλν παξάδεηγκα:  

Σν ελσζηαθό πιαίζην εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο* 

 

   Σν ελσζηαθφ πιαίζην εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ησλ εηαηξηψλ, ησλ νπνίσλ νη 

κεηνρέο έρνπλ εηζαρζεί πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζε νξγαλσκέλε αγνξά (εηζεγκέλεο), 

είλαη έλαο ζπλδπαζκφο λνκνζεζίαο θαη κε δεζκεπηηθψλ θαλφλσλ. Η Οδεγία 

2006/46/EC5 πξνσζεί ηελ εθαξκνγή θσδίθσλ εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. Οη θψδηθεο 

απηνί βαζίδνληαη ζηελ νηθεηνζεινχο ραξαθηήξα αξρή «ζπκκφξθσζε ή εμήγεζε» 

(comply or explain), θαηά ηελ νπνία, αλ κηα εηαηξία επηιέμεη λα απνθιίλεη απφ ηνλ 

θψδηθα εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, πξέπεη λα δεκνζηνπνηήζεη απφ πνηά κέξε ηνπ 

θψδηθα απέθιηλε θαη γηα πνηνχο ιφγνπο. 

   Η Οδεγία ελζσκαηψζεθε ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε  κε ην λφκν 3873/2010. 

Θεζπίζηεθε ν Διιεληθφο Κψδηθαο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο (Δ.Κ.Δ.Γ.), ν νπνίνο 

δελ επηβάιιεη ππνρξεώζεηο, αιιά δηεπθνιχλεη ηε δηακφξθσζε πνιηηηθψλ θαη 

πξαθηηθψλ εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, ζεζπίδνληαο πξφηππα βέιηηζησλ πξαθηηθψλ γηα 

ηε δηαρείξηζε ησλ (εηζεγκέλσλ) αλσλχκσλ εηαηξηψλ πνπ εδξεχνπλ ζηελ Διιάδα (Ν. 

2190/1920, φπσο ηζρχεη). 

 

* Δπξσπατθή Δπηηξνπή, Πξάζηλε Βίβινο, Σν ελσζηαθφ πιαίζην εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, 

COM(2011), 164 final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

2.5. Η έλλνηα ηεο ξπζκηζηηθήο πνηφηεηαο  

 Η έλλνηα ηεο πνηφηεηαο βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ηεο δηνηθεηηθήο ζθέςεο θαη 

ησλ ζχγρξνλσλ κεηαξξπζκηζηηθψλ πξνγξακκάησλ. ηελ αξραηφηεηα ε πνηφηεηα 

ηαπηηδφηαλ κε ηελ αξεηή. ήκεξα, γίλεηαη δεθηφ φηη ε έλλνηα ηεο πνηφηεηαο δελ 

κπνξεί λα θαζνξίδεηαη in abstracto, «αιιά ζε αλαθνξά κε ηνλ ηξφπν ηθαλνπνίεζεο 

ζπγθεθξηκέλσλ θαη πξνζδηνξηζκέλσλ ζηφρσλ θαη αλαγθψλ
56

».  

 Παξφηη ε ρακειή πνηφηεηα ησλ ξπζκίζεσλ δελ κπνξεί λα νξηζζεί κε αθξίβεηα, 

θέξεη ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά φπσο νη ξπζκηζηηθέο επηθαιχςεηο, νη αληηθαηηθέο 

ή θαη επζέσο αιιειναλαηξνχκελεο κεηαμχ ηνπο ξπζκίζεηο ηνπ απηνχ ή δηαθνξεηηθνχ 

ηεξαξρηθνχ επηπέδνπ, ηα θελά δηθαίνπ, ηα εθθξαζηηθά ή ζπληαθηηθά ιάζε, ε απνπζία 

πξνηππνπνίεζεο θαη δηαθάλεηαο, ε ζπλερήο αιιαγή θαη ηξσηφηεηα ηνπ ξπζκηζηηθνχ 

πιαηζίνπ, πξνθεηκέλνπ λα εξκελεπηνχλ ή λα ζπκπιεξσζνχλ πξνεγνχκελνη αηειείο ή 

δπζεξκήλεπηνη θαλφλεο δηθαίνπ
57

.  

 χκθσλα κε ηε ζεσξία, θαιχηεξε πνηφηεηα ησλ ξπζκίζεσλ κπνξεί λα 

επηηεπρζεί κέζα απφ: 

  α) Tνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο απνζηνιήο ηεο ξχζκηζεο, ηελ νπνία ζπλζέηνπλ ηα 

εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

 Έξεπλα: απφθηεζε πιεξνθνξηψλ γηα ην πξνο επίιπζε δήηεκα, 

  Απάληεζε/Αληαπφθξηζε: αλάπηπμε πνιηηηθψλ θαη ρξήζε εξγαιείσλ γηα ηελ 

επίιπζε ηνπ δεηήκαηνο, 

 Δπηβνιή: εθαξκνγή πνιηηηθψλ θαη εξγαιείσλ ζην πεδίν πνπ ζα ιάβεη ρψξα ε 

παξέκβαζε, 

 Δμέηαζε/Αμηνιφγεζε: κέηξεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο παξέκβαζεο, 

 Σξνπνπνίεζε: πξνζαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ εξγαιείσλ, ψζηε λα 

αληηκεησπηζηεί θαιχηεξα ην πξνο επίιπζε δήηεκα
58

, 

 β) Σε κεγηζηνπνίεζε ηεο ζαθήλεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 

ξχζκηζεο. Σν πεξηερφκελν ηεο ξχζκηζεο πξέπεη λα είλαη απιό, ζαθέο θαη εύιεπην, 

θαζψο επίζεο, απηά θαη εχθνια δηαπηζηψζηκα πξέπεη λα είλαη θαη ηα απνηειέζκαηά 

ηεο, ψζηε ην φθεινο απφ ηελ εθαξκνγή ηεο λα ππεξθαιχπηεη ην θφζηνο πνπ 

πξνθχπηεη.  

                                                           
56

 Εκνικό χζδιο Δράςεων για τθ Δθμόςια Διοίκθςθ 2008-2010, ςελ. 21. 

57
 ωτθρόπουλοσ Δ. και Χριςτόπουλοσ  Λ.., ο.π., ςελ. 26-29. 

58
 κιαδάσ Δ., ό.π., ςελ. 73-74.  



39 
 

 γ)  Σε δηεχξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία παξαγσγήο ξπζκίζεσλ, 

ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ζπκκεηνρή θαη ε θαηάζεζε απφςεσλ φισλ ησλ 

ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ. 

 δ) Σν ζπληνληζκφ ησλ νξγάλσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ παξαγσγή ησλ 

ξπζκίζεσλ θαη ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ηεξαξρηθνχ επηπέδνπ ησλ θαλφλσλ δηθαίνπ, εληφο 

ηνπ νπνίνπ ζα εληαρζεί ε ξχζκηζε
59

. 

  

 Όπσο νξζά παξαηεξεί ν Γ. θηαδάο (2017:74), «ε ξύζκηζε είλαη δεκόζην 

αγαζό πνπ εληζρύεη ηελ αμηνπηζηία ησλ θξαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ζπκβάιιεη ζηελ 

επεκεξία ησλ πνιηηώλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ». Η πνηφηεηα ησλ ξπζκίζεσλ είλαη 

νπζηψδεο παξάκεηξνο ηεο θνηλσληθήο λνκηκνπνίεζήο ηνπο, δειαδή ηεο απνδνρήο 

ηνπο θαη ηεο εθαξκνγήο ηνπο απφ ην ζχλνιν, ζην νπνίν επηδξνχλ. Η κείσζε ηνπ 

«ειιείκκαηνο ζπκκφξθσζεο» είλαη δεηνχκελν ησλ ζηξαηεγηθψλ δεκηνπξγίαο 

ξπζκίζεσλ.  

 

2.5.1. Κξηηήξηα ξπζκηζηηθήο πνηφηεηαο: ην παξάδεηγκα ηνπ Ν. 3389/2005  

 Με ζθνπφ ηελ πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο ηεο πνηφηεηαο ηνπ 

ξπζκηζηηθνχ πεξηβάιινληνο εμεηάδνληαη παξαθάησ νξηζκέλεο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 

3389/2005 (ΦΔΚ Α’ 232) γηα ηηο πκπξάμεηο Γεκνζίνπ θαη Ιδησηηθνχ Σνκέα 

(ΓΙΣ)
60

.  

Κξηηήξηα ξπζκηζηηθήο πνηφηεηαο: 

 α) Σν πξνο επίιπζε δήηεκα ήηαλ ε δεκηνπξγία ελφο απνηειεζκαηηθνχ 

πιαηζίνπ ζχλαςεο ΓΙΣ. Η επηινγή λνκνζεηηθήο ξχζκηζεο θξίζεθε αλαγθαία, ελφςεη 

ησλ δεδνκέλσλ ηεο πξνγελέζηεξεο θαηάζηαζεο: απνζπαζκαηηθέο ξπζκίζεηο κε ad hoc 

δηαηάμεηο, ακθίβνιεο πνηφηεηαο θαη πνιηηηθήο ζθνπηκφηεηαο. Σα απνηειέζκαηα 

γλσζηά θαη πξνθαλή: απνζάξξπλζε ησλ επελδχζεσλ, θξνχζκαηα δηαθζνξάο, 

                                                           
59

 κιαδάσ  Δ., ό.π., ςελ. 74, Καρκατςοφλθσ Π.-τεφοποφλου Ε., Η ανάλυςθ κανονιςτικών επιπτώςεων 

ςτθν καλφτερθ νομοκζτθςθ: ζνα θλεκτρονικό παράδειγμα, Επικεώρθςθ Διοικθτικισ Επιςτιμθσ 

(2006), τχ. 12
ο
, εκδόςεισ άκκουλα, ςελ. 54. 

60
 Η παροφςα ενότθτα ςτθρίηεται ςτθ μελζτθ των Π. Καρκατςοφλθ- Ι. Πλουμάκθ και Ε. τεφοποφλου, 

Η ανάλυςθ των κανονιςτικών επιπτώςεων του ρυκμιςτικοφ πλαιςίου για τισ ΔΙΣ,  2
ο
 υνζδριο 

Διοικθτικϊν Επιςτθμόνων- φγχρονεσ τάςεισ ςτθ Διοικθτικι Επιςτιμθ: «Νζα Δθμόςια Διοίκθςθ», 

ό.π.,  ςελ. 484- 508.   
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αδπλακία αληηθεηκεληθήο αμηνιφγεζεο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, θαηαζπαηάιεζε 

δεκνζίνπ ρξήκαηνο. 

 ηε θάζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο ξπζκηζηηθήο παξέκβαζεο, θεθαιαηνπνηήζεθαλ 

νη πξνεγνχκελεο λνκηθέο κνξθέο
61

, αμηνινγήζεθε δειαδή ν βαζκφο αληαπφθξηζεο 

ησλ εθξνψλ ησλ πξνγελέζηεξσλ ξπζκίζεσλ θαη κέζσ ηεο αλαηξνθνδφηεζεο 

ιήθζεθαλ ηα αλαγθαία δηνξζσηηθά κέηξα (ζρεδίαζε δηνξζψζεσλ βάζεη ηεο αλάιπζεο 

ησλ ζπιιερζέλησλ δεδνκέλσλ). 

 β) Με ην Ν. 3389/2005 ελζσκαηψζεθε κε επηηπρία ζηελ ειιεληθή έλλνκε 

ηάμε ε ζρεηηθή Οδεγία 2004/18, ελψ παξάιιεια, ε ςήθηζή ηνπ ζπλέπεζε κε ηε 

δεκνζηνπνίεζε ηεο αληίζηνηρεο Πξάζηλεο Βίβινπ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ 

εληαία ξχζκηζε ηνπ ζεζκνχ ζε ελσζηαθφ θαη εζληθφ επίπεδν. 

 γ) Οη δηαηάμεηο ηνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ πιεξφηεηα θαη ζαθήλεηα ζην ζχλνιφ 

ηνπο, κε πξνεμάξρνπζα ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 2, φπνπ θαζνξίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο 

πνπ πξέπεη λα πιεξνχληαη ψζηε λα εκπίπηεη κηα ζχκβαζε ζηελ θαηεγνξία ΓΙΣ θαη 

απνζαθελίδνληαη νη αξκνδηφηεηεο θαη νη επζχλεο ησλ δξψλησλ, Γεκφζησλ θαη 

Ιδησηηθψλ Φνξέσλ. 

  δ)  Η πξνζηαζία ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, θαζψο θαη ε πξφβιεςε θαη 

θαηαγξαθή ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ θφζηνπο κηαο ξχζκηζεο, είλαη αδηακθηζβήηεηα 

ζηνηρεία ηεο θαιήο λνκνζέηεζεο. Δλ πξνθεηκέλσ, θαηά ηε ιήςε απφθαζεο γηα κηα 

ΓΙΣ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε «νη ζρεηηθέο ρξεκαηνδνηηθέο αλάγθεο θαη ε θαηά 

ην δπλαηόλ ειαρηζηνπνίεζε ηεο νηθνλνκηθήο επηβάξπλζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, νη 

αλάγθεο ησλ ρξεζηώλ γηα βειηησκέλεο ππεξεζίεο θαη ε αλάγθε ρξήζεο εμεηδηθεπκέλεο 

ηερλνγλσζίαο» (άξζξν 9 παξ. 2 πεξ. ε’). Η δηάηαμε εμηζνξξνπεί αλάκεζα ζηε 

ζηάζκηζε θφζηνπο/νθέινπο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ ρξεζηψλ ηεο ξχζκηζεο. 

Δπζπγξακκίδεηαη κε ηελ αλαζεσξεκέλε έλλνηα ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, θαηά ηελ 

νπνία ην γεληθφ ζπκθέξνλ είλαη ε θνηλή ζπληζηακέλε, «ε αξκνληθή ζχλζεζε ησλ 

δηαθνξνπνηεκέλσλ ηδησηηθψλ ζπκθεξφλησλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην εζσηεξηθφ 

ηεο θνηλσλίαο» θαη ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο. 

 ε) Η ειεπζεξία ηνπ αληαγσληζκνχ είλαη έλα αθφκα θξηηήξην θαιήο 

λνκνζέηεζεο. Μάιηζηα, ε πξνψζεζε ηνπ αληαγσληζκνχ ππήξμε ε γελεζηνπξγφο αηηία 
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 Ν. 2833/2000 για τθν προετοιμαςία των Ολυμπιακϊν Αγϊνων 2004, Ν. 1739/1987 για τθ 

διαχείριςθ των υδάτινων πόρων, Ν. 2366/1995 για τουσ όρουσ λειτουργίασ και εκμετάλλευςθσ των 

αεροδρομίων από το δθμόςιο ι άλλα φυςικά ι νομικά πρόςωπα. 
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ηεο Καλνληζηηθήο Μεηαξξχζκηζεο. ην άξζξν 9 παξ. 2 πεξ. δ’ θαζηεξψλεηαη ε  αξρή 

ηνπ ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ θαη πξνζδηνξίδεηαη ην πεξηερφκελφ ηεο: 

«Αξρή ηνπ ειεύζεξνπ αληαγσληζκνύ ζεκαίλεη όηη: 

- δηαζθαιίδεηαη ε κεγαιύηεξε δπλαηή ζπκκεηνρή Υπνςεθίσλ πνπ είλαη ηθαλνί λα 

εθηειέζνπλ ηα έξγα ή λα παξάζρνπλ ηηο ππεξεζίεο πνπ επηζπκεί ε Αλαζέηνπζα Αξρή, 

- ν δηαγσληζκόο δηεμάγεηαη κε ίζνπο όξνπο θαη αληηθεηκεληθά θξηηήξηα θαη 

- απνηξέπεηαη ε δεκηνπξγία κνλνπσιηαθώλ ή νιηγνπσιηαθώλ θαηαζηάζεσλ ή 

ζηξεβιώζεσλ». 

 ζη) Η ζέζπηζε ππνρξεψζεσλ δηαθάλεηαο θαη ινγνδνζίαο ζπληζηά έλα αθφκα 

θξηηήξην θαιήο λνκνζέηεζεο. Σν άξζξν 4 ηνπ λφκνπ θαζνξίδεη ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο 

Δηδηθήο Γξακκαηείαο ΓΙΣ. Μεηαμχ απηψλ πεξηιακβάλεηαη θαη ε ππνρξέσζε 

ηππνπνίεζεο ησλ εγγξάθσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο αλάγθεο ησλ δηαδηθαζηψλ 

αλάζεζεο, θαζψο θαη ε ηππνπνίεζε ησλ ζπκβάζεσλ ζχκπξαμεο θαη ησλ 

παξεπφκελσλ ζπκθψλσλ. Δπίζεο, ζην ίδην άξζξν θαζηεξψλεηαη ε ππνρξέσζε ηεο 

Δηδηθήο Γξακκαηείαο ΓΙΣ λα ζπληάζζεη ζπλνπηηθή αηηηνινγηθή έθζεζε, ζηελ νπνία 

ζα αλαθέξνληαη ηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ έξγσλ, θαζψο θαη ηα 

ζηνηρεία ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ ρξνλνπξνγξακκαηηζκνχ ησλ έξγσλ. 

 δ) εκαληηθή πζηέξεζε εκθαλίδεη ν λφκνο σο πξνο ηελ θαηαγξαθή θαη ζαθή 

θαηαλνκή ηεο αλάιεςεο ηνπ θηλδχλνπ κεηαμχ ησλ δξψλησλ (αλαζέηνπζαο αξρήο ή 

αλαδφρνπ ηνπ έξγνπ). Καη ηνχην, γηαηί ε αλάιεςε ηνπ θηλδχλνπ απφ ηνλ αλάδνρν 

απνηειεί θίλεηξν γηα ηελ έγθαηξε θαη εληφο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ.  

ην άξζξν 2 νξίδεηαη φηη νη Ιδησηηθνί θνξείο αλαιακβάλνπλ «νπζηώδεο κέξνο ησλ 

θηλδύλσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηε ρξεκαηνδόηεζε, ηελ θαηαζθεπή, ηε δηαζεζηκόηεηα ή ηε 

δήηεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο Σύκπξαμεο θαη ησλ ζπλαθώλ θηλδύλσλ όπσο, ελδεηθηηθά, 

ην δηαρεηξηζηηθό θαη ηνλ ηερληθό θίλδπλν». Έηζη, ζε πεξίπησζε επέιεπζεο ηνπ 

θηλδχλνπ (π.ρ. αχμεζε ηνπ θφζηνπο ηνπ έξγνπ ιφγσ απξφβιεπησλ γεγνλφησλ), ε 

αζάθεηα σο πξνο ηελ επζχλε ησλ δξψλησλ θαζηζηά νξαηή ηελ πηζαλφηεηα 

κεηαθχιηζεο ηνπ θηλδχλνπ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ 

 Η ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΙΑΣΑΗ ΣΗ ΡΤΘΜΙΣΙΚΗ 

ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ 

 

 Η έλλνηα ηεο δηαθπβέξλεζεο ζπλδέεηαη κε ηνλ ηξφπν πνπ νξγαλψλεηαη θαη 

ξπζκίδεηαη έλα πνιηηηθν-νηθνλνκηθφ ζχζηεκα. Γηαθνξνπνηείηαη απφ ηελ έλλνηα ηεο 

Κπβέξλεζεο, ε νπνία ζπλδέεηαη κε ηελ εδαθηθά νξηνζεηεκέλε θξαηηθή εμνπζία θαη 

πξαθηηθά ηαπηίδεηαη κε ην ζρήκα «Κπβέξλεζε ζε ζηελή έλλνηα»
62

 -δεκφζηα 

δηνίθεζε-απηνδηνίθεζε. Η δηαθπβέξλεζε ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ έιιεηςε ηεξαξρίαο 

θαη απφ νξηδφληηεο κνξθέο ζπληνληζκνχ, γεγνλφο πνπ δηεπθνιχλεη ηελ επηθνηλσλία 

θαη ηε ζπλεξγαζία δηαθφξσλ δξψλησλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ. ε έλα ηέηνην 

νξγαλσηηθφ ζρήκα, ην θξάηνο/θπβέξλεζε είλαη ν βαζηθφο, αιιά φρη ν κνλαδηθφο 

δξψλ θαη ε αλαδήηεζε ησλ θνξέσλ ηεο ξπζκηζηηθήο δξάζεο είλαη κηα ηδηαίηεξα 

πεξίπινθε δηαδηθαζία. 

 Σα πξάγκαηα πεξηπιέθνληαη, αλ πξνζπαζήζεη θάπνηνο λα νξηνζεηήζεη ηελ 

επξσπατθή δηαθπβέξλεζε ιφγσ ηεο ηδηφηππεο θχζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζην 

δηεζλέο πεξηβάιινλ θαη ηεο ηδηαίηεξεο ζεζκηθήο αξρηηεθηνληθήο ηεο. Καηά ηε ζεσξία, 

ε Γηαθπβέξλεζε (Governance) παξνπζηάδεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά
63

 (πνπ 

πξνζνκνηάδνπλ ζην πνιηηηθφ ζχζηεκα ιεηηνπξγίαο ηεο Έλσζεο): α) πνιιά 

δηαθνξεηηθά επίπεδα δηνηθεηηθήο νξγάλσζεο πνπ εμαξηψληαη κεηαμχ ηνπο 

(πνιπεπίπεδε δηαθπβέξλεζε), β) αλάπηπμε δηθηχσλ πνιηηηθήο (νκάδσλ 

ζπκθεξφλησλ) κε ζπλερψο απμαλφκελε επηξξνή θαη απηνλφκεζε απφ ην θξάηνο 

(απνδφκεζε- λενιεηηνπξγηζκφο), γ) ζαθέο ξπζκηζηηθφ πιαίζην απνδεθηφ απφ φινπο 

ηνπο δξψληεο («θαλφλεο παηρληδηνχ»). 

 Ο νξηζκφο πνπ πξνζεγγίδεη ην πνιχπινθν ζχζηεκα δηαθπβέξλεζεο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο έρεη δηαηππσζεί απφ ηνπο P. Murel-Y. Surel, θαηά ηνπο νπνίνπο 

ε δηαθπβέξλεζε λνείηαη σο έλα ζύζηεκα κε πνιινύο “παίθηεο”, όπνπ ν ραξαθηήξαο 

ζπλεθηηθόηεηαο ηεο δεκόζηαο πνιηηηθήο (πξνζδηνξηζκόο ησλ πξνβιεκάησλ -ησλ 

δπλαηώλ θαη εθηθηώλ ιύζεσλ- ησλ κνξθώλ πνπ ζα ηνπο δνζνύλ) δελ επηηπγράλεηαη 

κέζα από ηε δξαζηεξηόηεηα κηαο ζρεηηθά νκνηνγελνύο θαη ζπγθεληξσηηθήο πνιηηηθν-
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 Κυβζρνθςθ ςε ςτενι ζννοια αποκαλείται ςυνικωσ το Τπουργικό υμβοφλιο.  

63
 Rhodes R., “The New Governance: Governing without Government”, Political Studies, N

o
44 (1996), 

ςελ. 652-660.  
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δηνηθεηηθήο ειίη, αιιά από ηε δεκηνπξγία κνξθώλ ζπληνληζκνύ ζε πνιιά επίπεδα θαη κε 

πνιινύο εηαίξνπο
64

. 

 Ο ζπληνληζκφο πνιηηηθψλ πνπ επηβάιιεηαη «εθ ησλ άλσ» ζηεξίδεηαη ζε έλα 

ζχζηεκα ζπλαίλεζεο θαη ζπιινγηθψλ δηαβνπιεχζεσλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζε θάζε 

ρσξηθή θιίκαθα -ηνπηθή, πεξηθεξεηαθή, εζληθή, ελσζηαθή- κε ηε ζπκκεηνρή πνιιψλ 

δηαθξηηψλ δξψλησλ -επξσπατθά φξγαλα, θπβεξλήζεηο θξαηψλ κειψλ, πεξηθεξεηαθέο 

θαη ηνπηθέο αξρέο, νκάδεο ζπκθεξφλησλ, θνηλσλία πνιηηψλ. Η επξσπατθή 

δηαθπβέξλεζε  ραξαθηεξίδεηαη σο  πνιπ-επίπεδε δηαθπβέξλεζε πνπ νξηνζεηείηαη απφ 

ζπγθεθξηκέλεο αξρέο, ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ (θνηλνηηθή 

κέζνδνο) θαη ζπγθεθξηκέλα ξπζκηζηηθά εξγαιεία (πξσηνγελέο θαη παξάγσγν δίθαην). 
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 ΤΜΠΟΙΟ, Ποια Ελλάδα, προςβάςιμο ςτθν ιςτοςελίδα http://symposio-
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3.1. Θεκειηψδεηο αξρέο ηεο Έλσζεο 

 1) Η Δπξσπατθή Έλσζε δελ είλαη νχηε θξάηνο, νχηε δηεζλήο νξγαληζκφο. 

Απνηειεί κηα ηδηφηππε πνιηηεηαθή νξγάλσζε, έλα ζχζηεκα ζπλεξγαζίαο θξαηψλ, κε 

θπξίαξρν ραξαθηεξηζηηθφ ηελ εθνχζηα εθρψξεζε αξκνδηνηήησλ απφ ηα 

ζπκκεηέρνληα θξάηε πξνο ηα ζεζκηθά φξγαλα ηεο Έλσζεο. Η ηειεπηαία αληιεί ηελ 

εγθπξφηεηά ηεο απφ ηηο ηδξπηηθέο πλζήθεο (φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ). Όπσο έθξηλε ην 

Γηθαζηήξην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΓΔΔ) ζηελ ππφζεζε Van Gend en Loos, νη 

πλζήθεο δελ έρνπλ απιψο ην ραξαθηήξα δηεζλψλ ζπκβάζεσλ πνπ εηζάγνπλ 

ππνρξεψζεηο κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ θξαηψλ, αιιά πεξηιακβάλνπλ θαη 

πξνδηαγξάθνπλ ηελ θαζηέξσζε ζεζκώλ θαη νξγάλσλ κε θπξηαξρηθά δηθαηώκαηα
65

 θαη 

ζπλεπψο εγθαζηδξχνπλ κηα απηνηειή έλλνκε ηάμε, πξνο φθεινο ηεο νπνίαο ηα θξάηε 

απνδέρζεθαλ ηελ απψιεηα κέξνπο ηεο θπξηαξρίαο ηνπο ζε ηνκείο πνιηηηθήο, φπνπ ε 

ζπλεξγαζία κπνξεί λα απνθέξεη θαιχηεξα απνηειέζκαηα ιφγσ θιίκαθαο απφ ηε 

κεκνλσκέλε δξάζε. Πεξαηηέξσ
66

, ην ΓΔΔ πξνρψξεζε ζηε δηαηχπσζε ηεο αξρήο ηεο 

ππεξνρήο ηεο ελσζηαθνχ δηθαίνπ έλαληη ηνπ εζληθνχ, ηφζν ζε επίπεδν πξσηνγελνχο, 

φζν θαη δεπηεξνγελνχο δηθαίνπ, εθφζνλ νη θαλφλεο ηνπ ηειεπηαίνπ παξάγνπλ έλλνκα 

απνηειέζκαηα. 

 2) ηνπο ηνκείο πνπ ππάγνληαη ζηηο ζπληξέρνπζεο αξκνδηφηεηεο, ε Έλσζε 

παξεκβαίλεη κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη ζηφρνη ηεο πξνβιεπφκελεο δξάζεο δελ 

κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ επαξθψο απφ ηα θξάηε κέιε. ηφρνο ηεο αξρήο ηεο 

επηθνπξηθόηεηαο είλαη λα ιακβάλνληαη νη απνθάζεηο φζν ην δπλαηφλ πιεζηέζηεξα 

ζηνπο πνιίηεο ηεο Έλσζεο. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ πξέπεη λα 

ζπλεθηηκάηαη ε ηνπηθή θαη πεξηθεξεηαθή δηάζηαζε ησλ πξνβιεπφκελσλ δξάζεσλ. 

 3) Η δξάζε ηεο Έλσζεο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα αλαγθαία φξηα γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ησλ πλζεθψλ. θνπφο ηεο αξρήο ηεο αλαινγηθόηεηαο είλαη 

λα νξηνζεηήζεη ηηο δξάζεηο ησλ νξγάλσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
67

. 
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 κιαδάσ Δ., ό.π., ςελ. 183. 
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 ΓΔΚ, Case 6/64, COSTA θαηά ENEL, 15-07-1964, πιινγή 1954-1964, ζει. 1195: «… το δίκαιο 

που γεννικθκε από τθ υνκικθ (ΕΟΚ) απορρζει από αυτόνομθ πθγι δικαίου και δεν είναι δυνατόν, 

λόγω του ιδιόμορφου πρωτότυπου χαρακτιρα του, να του αντιτάςςεται οποιοδιποτε εςωτερικό 

νομοκετικό κείμενο, χωρίσ να χάνει τον κοινοτικό του χαρακτιρα και χωρίσ να διακυβεφεται θ νομικι 

βάςθ τθσ ίδιασ τθσ Κοινότθτασ». 

67
 Οι νομοκετικζσ προτάςεισ τθσ Επιτροπισ περιλαμβάνουν εμπεριςτατωμζνθ ζκκεςθ, όπου 

αιτιολογείται θ τιρθςθ των αρχϊν τθσ επικουρικότθτασ και τθσ αναλογικότθτασ. 
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 4) Σέινο, θαηά ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, «Δπξσπατθή Γηαθπβέξλεζε»  

ζεκαίλεη θαλφλεο, δηαδηθαζίεο θαη ζπκπεξηθνξά πνπ επεξεάδεη ηνλ ηξφπν άζθεζεο 

ησλ εμνπζηψλ ζε επξσπατθφ επίπεδν θαη νξγαλψλεηαη, θαηά ηε Λεπθή Βίβιν
68

, γχξσ 

απφ πέληε βαζηθέο αξρέο: 

i. Γηαθάλεηα θαη αλνηρηόο ραξαθηήξαο ησλ δηαδηθαζηώλ. Σα επξσπατθά 

φξγαλα απφ θνηλνχ κε ηα θξάηε κέιε πξέπεη λα θνηλνπνηνχλ ζε εχιεπηε 

γιψζζα ηηο απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη. Οη πνιίηεο θαη ηα εκπιεθφκελα κέξε 

πξέπεη λα έρνπλ πξφζβαζε ζε φια ηα ζηάδηα ηεο παξαγσγήο πνιηηηθψλ.  

ii. πκκεηνρή. Η πνηφηεηα θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πνιηηηθψλ ηεο 

Έλσζεο εμαξηάηαη απφ ηελ εμαζθάιηζε επξείαο ζπκκεηνρήο ζην ζρεδηαζκφ 

θαη ζηελ εθαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ ηεο. Η ζπκκεηνρή ζα εδξαηψζεη ηελ 

εκπηζηνζχλε ησλ πνιηηψλ ζηα φξγαλα ηεο ΔΔ. 

iii. Αξρή ηεο ινγνδνζίαο. Κάζε φξγαλν ηεο Έλσζεο πξέπεη λα εμεγεί ηη θάλεη 

θαη λα αλαιακβάλεη ηελ επζχλε γηα ηηο επηινγέο θαη ηηο δξάζεηο ηνπ. 

Δπνκέλσο, πξέπεη λα γίλνπλ ζαθέζηεξεο νη αξκνδηφηεηεο ησλ νξγάλσλ, θαζψο 

θαη νη λνκνζεηηθέο θαη εθηειεζηηθέο  δηαδηθαζίεο. 

iv. Απνηειεζκαηηθόηεηα. Οη πνιηηηθέο πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη θαη λα 

αμηνινγνχληαη σο πξνο ηηο επηπηψζεηο ηνπο ζηελ θνηλσλία θαη ηελ νηθνλνκία. 

Η απνηειεζκαηηθφηεηα εθθξάδεη ην θαηά πφζν κηα λνκνζεζία θαηάθεξε λα 

πεηχρεη ην ζηφρν γηα ηνλ νπνίν ηέζεθε. 

v. πλνρή ησλ πνιηηηθώλ. Η αλάγθε ζπλνρήο ησλ πνιηηηθψλ πξνθχπηεη απφ ηε 

δηεχξπλζε ηεο Έλσζεο ζε επίπεδν θξαηψλ κειψλ θαη ηελ πνηθηινκνξθία πνπ 

απηή ζπλεπάγεηαη. Απαηηείηαη ηζρπξή πνιηηηθή εγεζία κε νξηνζεηεκέλεο 

αξκνδηφηεηεο, ζηφρνπο θαη πφξνπο, πνπ ζα εμαζθαιίζεη κηα νινθιεξσκέλε 

πξνζέγγηζε ησλ επξσπατθψλ δεηεκάησλ ζηα πιαίζηα ελφο πνιπζχλζεηνπ 

κεραληζκνχ. 
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3.2. Η ηδηφηππε ζεζκηθή αξρηηεθηνληθή ηεο Έλσζεο 

 Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο ελσζηαθήο έλλνκεο ηάμεο είλαη φηη δελ ππάξρεη έλα 

κνλαδηθφ φξγαλν-θνξέαο ηεο λνκνζεηηθήο εμνπζίαο. Η ιήςε απνθάζεσλ επί ηνπ 

ζπλφινπ ζρεδφλ ησλ επξσπατθψλ πνιηηηθψλ
69

 βαζίδεηαη ζηε δηάδξαζε κεηαμχ ηξηψλ 

απηφλνκσλ νξγάλσλ: ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 

ηνπ πκβνπιίνπ ησλ Τπνπξγψλ (ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαη επίζεο σο 'ζεζκηθφ 

ηξίγσλν'), γεγνλφο πνπ εμαζθαιίδεη ηελ "εμηζνξξφπεζε ησλ εμνπζηψλ"
70

. Οη 

λνκνζεηηθέο πξάμεηο εθδίδνληαη θαηά θαλφλα απφ ην πκβνχιην θαη ην Δπξσπατθφ 

Κνηλνβνχιην ζχκθσλα κε ηε ζπλήζε λνκνζεηηθή δηαδηθαζία, κεηά απφ πξφηαζε ηεο  

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. Η εθαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ ηεο Έλσζεο ελαπφθεηηαη θαηά 

θχξην ιφγν ζηα θξάηε κέιε. Σν Γηθαζηήξην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο δηαζθαιίδεη ηελ 

εληαία θαη νξζή εξκελεία ηνπ επξσπατθνχ δηθαίνπ ζε θάζε θξάηνο κέινο. 

 Ιδηαίηεξε αλαθνξά πξέπεη λα γίλεη ζην ξφιν ηεο  Δπηηξνπήο ζηε δηακφξθσζε 

ηεο επξσπατθήο δηαθπβέξλεζεο. Η Δπηηξνπή δελ λνκνζεηεί, αλαδεηά, φκσο, έλα 

επίπεδν ζπληνληζκνχ θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ ηεο Έλσζεο, 

πνπ ζπλήζσο παίξλεη ηε κνξθή Γηνξγαληθψλ πκθσληψλ. Δπηπιένλ, ε Δπηηξνπή 

ιεηηνπξγεί σο εθηειεζηηθή εμνπζία ζηελ νπνία εθρσξνχληαη θαλνληζηηθέο 

αξκνδηφηεηεο, ηηο νπνίεο αζθεί είηε κε ηελ έθδνζε «θαη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμεσλ» ζε 

ζέκαηα κε πνιηηηθή ζεκαζία, είηε κε ηελ έθδνζε «εθαξκνζηηθψλ πξάμεσλ» ζε 

δηνηθεηηθά δεηήκαηα, ζρεηηδφκελσλ κε ηελ νκνηφκνξθε εθαξκνγή ηεο ηζρχνπζαο 

λνκνζεζίαο απφ φια ηα θξάηε κέιε. Οη ζρεηηθέο ξπζκίζεηο έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζην 

πξσηνγελέο δίθαην θαη εηδηθφηεξα ζηα άξζξα 290 θαη 291 ηεο πλζήθεο γηα ηε 

Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
71

. 

 ην πξνλνκνζεηηθφ ζηάδην, έρεη ηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα γηα ηελ 

ππνβνιή λνκνζεηηθψλ πξνηάζεσλ πνπ λα απνηεινχλ ζχλζεζε εζληθψλ ζέζεσλ κε 

επξσπατθή πξννπηηθή. Οη πξνηάζεηο απηέο πηνζεηνχληαη απφ ηνπο ζπλ-λνκνζέηεο. 

Αλαιακβάλεη ην ξπζκηζηηθφ πξνγξακκαηηζκφ ηεο δξάζεο ηεο Έλσζεο κε ηελ 

θαηάξηηζε ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ην νπνίν 

                                                           
69

 Εξαίρεςθ ειςάγεται ςτουσ τομείσ τθσ εξωτερικισ πολιτικισ και τθσ πολιτικισ αςφάλειασ και 

άμυνασ, που εξακολουκοφν και μετά τθ υνκικθ τθσ Λιςαβόνασ να υπόκεινται ςε διακυβερνθτικζσ 

διαδικαςίεσ.   

70
 Η διαδικαςία αυτι είναι γνωςτι ωσ κοινοτικι μζκοδοσ. 

71
 κιαδάσ  Δ., ό.π., ςελ. 196-209.  



47 
 

πεξηιακβάλεη έλα ζρέδην δξάζεο, δειαδή πξνηάζεηο γηα λέεο πξσηνβνπιίεο θαη 

πνηνηηθή επαλεμέηαζε ηεο πθηζηάκελεο λνκνζεζίαο, γηα ηνπο επφκελνπο δψδεθα 

κήλεο, ψζηε νη πνιηηηθέο πξνηεξαηφηεηεο λα κεηνπζηψλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο 

δξάζεηο. Πξηλ απφ ηελ ππνβνιή λνκνζεηηθήο πξφηαζεο, ε Δπηηξνπή δηελεξγεί επξείεο 

δηαβνπιεχζεηο, ηφζν κε ηα ελδηαθεξφκελα κέξε, φζα θαη κε άιια ζεζκηθά φξγαλα. 

πληάζζεη, ηέινο, ηελ έθζεζε επηπηψζεσλ ηεο λνκνζεηηθήο πξφηαζεο.  

 ε επίπεδν εθαξκνγήο ηνπ επξσπατθνχ δηθαίνπ, ε Δπηηξνπή σο 

ζεκαηνθχιαθαο ησλ πλζεθψλ κεξηκλά γηα ηελ ηήξεζε ηεο επξσπατθήο λνκνζεζίαο 

εθ κέξνπο ησλ θξαηψλ κειψλ. Σέινο, δηελεξγεί ηαθηηθέο αμηνινγήζεηο ηεο 

λνκνζεζίαο θαη δηαβνπιεχζεηο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ελφο λνκνζεηήκαηνο, 

ψζηε λα ειέγμεη θαηά πφζν νη πνιηηηθέο θαη νη πξσηνβνπιίεο ηεο αληαπνθξίλνληαη 

ζηνπο επηδησθφκελνπο ζηφρνπο, αιιά θαη γηα λα εληνπίζεη ηη κπνξεί λα βειηησζεί ζην 

κέιινλ
72

. 

 Η Δπηηξνπή είλαη εθείλν ην ζεζκηθφ φξγαλν πνπ θαιείηαη λα δηεξεπλήζεη, λα 

πξνηείλεη θαη λα πινπνηήζεη πώο θα γίνοσν ασηά ποσ πρέπει να γίνοσν, δηλαδή η 

διακσβέρνηζη
73

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
72

 Αντιπροςωπεία τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ ςτθν Ελλάδα (2013), Οδθγόσ Σο Ελλθνικό Κοινοβοφλιο 

και θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, Ενότθτα 2/07, διακζςιμο ςτο http://europedirect.acci.gr/wp-

content/uploads/2014/07/2014_odigos_ee.pdf, [05/07/2017]. 

73
 Ευρωπαϊκι Επιτροπι, Ευρωπαϊκι Διακυβζρνθςθ Μια Λευκι Βίβλοσ, ό.π. 

http://europedirect.acci.gr/wp-content/uploads/2014/07/2014_odigos_ee.pdf
http://europedirect.acci.gr/wp-content/uploads/2014/07/2014_odigos_ee.pdf
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3.3.  Σα δηάθνξα λνκηθά κέζα ηεο Έλσζεο θαη ε ηεξάξρεζή ηνπο 

1/ ηελ θνξπθή ηεο ηεξαξρίαο ηεο έλλνκεο ηάμεο ηεο Έλσζεο βξίζθνληαη
74

: 

 α) Η πλζήθε γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ) θαη ε πλζήθε γηα ηε 

Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΛΔΔ), 

 β) ν Υάξηεο ησλ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

 γ) ε πλζήθε γηα ηελ ίδξπζε ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο Αηνκηθήο 

Δλέξγεηαο (Euratom) πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη σο ρσξηζηή ζπλζήθε,  

 δ) δηεζλείο ζπκθσλίεο 

 ε) γεληθέο αξρέο ηνπ δηθαίνπ ηεο Έλσζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

εξκελεία ησλ πλζεθψλ 

 ζη) πξάμεηο ηνπ παξάγσγνπ ή δεπηεξνγελνχο δηθαίνπ, ην νπνίν είλαη έγθπξν 

κφλνλ ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη είλαη ζπκβαηφ κε ηηο πξάμεηο θαη ηηο ζπκθσλίεο ησλ 

ππεξθείκελσλ επηπέδσλ. 

 Οη πλζήθεο είλαη ηεξαξρηθά ηζνδχλακεο κεηαμχ ηνπο. Οη πλζήθεο θαη νη 

γεληθέο αξρέο ηνπ δηθαίνπ είλαη γλσζηέο σο πξσηνγελέο δίθαην
75

. Κάζε λνκηθή πξάμε 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξέπεη λα έρεη σο ζεκέιην κηα δηάηαμε ησλ πλζεθψλ, είηε 

πξφθεηηαη γηα ηελ άζθεζε αξκνδηφηεηαο άκεζεο λνκνζέηεζεο, είηε πξφθεηηαη γηα ηελ 

παξαρψξεζε θαη’ εμνπζηνδφηεζε ηεο αξκνδηφηεηαο απηήο (θαη’ εμνπζηνδφηεζε 

πξάμεηο θαη εθηειεζηηθέο πξάμεηο). Οη λνκηθέο πξάμεηο ηεο Έλσζεο εθδίδνληαη απφ ηα 

ζεζκηθά ηεο φξγαλα, κφλν εθφζνλ ηνπο παξέρεηαη ε ζρεηηθή αξκνδηφηεηα απφ ηηο 

πλζήθεο. Η νξηνζέηεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Έλσζεο δηέπεηαη απφ ηελ αξρή ηεο 

δνηήο αξκνδηφηεηαο (άξζξν 5 παξ. 1 ηεο ΔΔ), θαηά ηελ νπνία νη αξκνδηφηεηεο πνπ 

αλαγλσξίδνληαη  ζηελ Έλσζε είλαη απνθιεηζηηθά εθείλεο πνπ ηεο απνλέκνληαη απφ ηα 

θξάηε κέιε. Η ΛΔΔ νξίδεη ηελ εκβέιεηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Έλσζεο θαη ηηο 

ρσξίδεη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: απνθιεηζηηθέο (άξζξν 3), ζπληξέρνπζεο (άξζξν 4) θαη 

                                                           
74

 Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο (04/2017), Πθγζσ και πεδίο εφαρμογισ του δικαίου τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ, http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/el/displayFtu.html?ftuId=FTU_1.2.1.html  

[23/07/2017]. 

75
 Ο Χάρτθσ των Θεμελιωδϊν Δικαιωμάτων προςτζκθκε με τθ υνκικθ τθσ Λιςαβόνασ ωσ  

αναπόςπαςτο μζροσ των υνκθκϊν και ζχει το ίδιο νομικό κφροσ με αυτζσ (άρκρο 6 τθσ ΕΕ).  Η 

δεςμευτικότθτά του ζχει τθν ζννοια ότι τα κεςμικά όργανα τθσ Ζνωςθσ, μόνον όταν εφαρμόηουν το 

ευρωπαϊκό δίκαιο, οφείλουν κατά τθν άςκθςθ των αρμοδιοτιτων τουσ να ςζβονται τα κεμελιϊδθ 

δικαιϊματα που περιλαμβάνονται ςε αυτόν  

*Αντιπροςωπεία τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ ςτθν Ελλάδα (2013), ό.π., Ενότθτα 2/ 01+. 

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/el/displayFtu.html?ftuId=FTU_1.2.1.html
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αξκνδηφηεηεο ππνζηήξημεο (άξζξν 6). Δμάιινπ, νη αξκνδηφηεηεο ηεο Έλσζεο 

πεξηνξίδνληαη σο πξνο ηελ εξκελεία θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο απφ ηηο αξρέο ηεο 

αλαινγηθφηεηαο θαη ηεο επηθνπξηθφηεηαο.  

 

2/ Ιεξάξρεζε θαη δηαθξίζεηο ησλ θαλφλσλ ηνπ παξαγψγνπ δηθαίνπ 

 Οη λνκηθέο πξάμεηο ηεο Έλσζεο είλαη ν θαλνληζκφο, ε νδεγία, ε απφθαζε, ε 

ζχζηαζε θαη ε γλψκε
76

. Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ λνκηθψλ πξάμεσλ ηεο Έλσζεο 

πξνζδηνξίδνληαη ζην άξζξν 288 ΛΔΔ, θαηά ην νπνίν: «Ο θαλνληζκφο έρεη γεληθή 

ηζρχ. Δίλαη δεζκεπηηθφο σο πξνο φια ηα κέξε ηνπ θαη ηζρχεη άκεζα ζε θάζε θξάηνο 

κέινο. Η νδεγία δεζκεχεη θάζε θξάηνο κέινο ζην νπνίν απεπζχλεηαη, φζνλ αθνξά ην 

επηδησθφκελν απνηέιεζκα, αιιά αθήλεη ηελ επηινγή ηνπ ηχπνπ θαη ησλ κέζσλ ζηελ 

αξκνδηφηεηα ησλ εζληθψλ αξρψλ. Η απφθαζε είλαη δεζκεπηηθή σο πξνο φια ηα κέξε 

ηεο. Όηαλ νξίδεη απνδέθηεο είλαη δεζκεπηηθή κφλν γηα απηνχο. Οη ζπζηάζεηο θαη νη 

γλψκεο δελ δεζκεχνπλ».  

 Η  πξψηε δηάθξηζε πνπ εηζάγεηαη ζηελ ελσζηαθή δηθαηνηαμία αθνξά ηε 

δεζκεπηηθφηεηα απφ άπνςε λνκηθήο ηζρχνο ησλ πξάμεσλ πνπ παξάγνπλ ηα φξγαλα 

ηεο Έλσζεο. Σα θξάηε κέιε ππνρξενχληαη λα εθαξκφδνπλ ηηο λνκηθά δεζκεπηηθέο 

πξάμεηο (hard law) ηεο Έλσζεο, ζηηο νπνίεο αλήθνπλ ν θαλνληζκφο, ε νδεγία θαη ε 

απφθαζε. Ννκηθά δεζκεπηηθέο πξάμεηο ζπληζηνχλ θαη νη απνθάζεηο ησλ 

αληηπξνζψπσλ ησλ θξαηψλ κειψλ ζην πιαίζην ηνπ πκβνπιίνπ, φπσο ε 

εμνπζηνδφηεζε γηα ηε ζχλαςε ηεο ζπκθσλίαο γηα ηνλ πξνζσξηλφ κεραληζκφ 

ρξεκαηνδνηηθήο ζηαζεξφηεηαο (EFSF). Δπίζεο, νη Γηαθπβεξλεηηθέο πκθσλίεο πνπ 

ζπλάπηνληαη γηα ην ζπκθέξνλ ηεο Έλσζεο, φπσο ε πκθσλία ηεο 14-5-2014 γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ Δληαίνπ Σακείνπ Δθθαζάξηζεο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. 

ηηο κε δεζκεπηηθέο πξάμεηο πεξηιακβάλνληαη νη ζπζηάζεηο, νη γλψκεο, νη 

αλαθνηλψζεηο ηεο Δπηηξνπήο, ηα ςεθίζκαηα ηνπ πκβνπιίνπ, νη θνηλέο δειψζεηο ησλ 

ζεζκηθψλ νξγάλσλ (soft law, ήπην δίθαην). Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε Έλσζε 

θαηαθεχγεη ηαθηηθά ζε κεζφδνπο θαη πξαθηηθέο ήπηνπ δηθαίνπ, κε πην ραξαθηεξηζηηθή 

πεξίπησζε απηή ηεο ηππνπνίεζεο, ζην πιαίζην ηεο νπνίαο νη  εμνπζηνδνηεκέλνη απφ 

                                                           
76 Άρκρο 288 τθσ υνκικθσ για τθν Λειτουργία τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΛΕΕ). 
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ηελ Δπηηξνπή νξγαληζκνί ηππνπνίεζεο εθπνλνχλ ηερληθά πξφηππα ζπκβαηά κε 

ηερληθνχο θαλφλεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε νδεγίεο
77

. 

Η επηινγή ηνπ ηχπνπ ηεο πξνο έθδνζε πξάμεο δελ είλαη ειεχζεξε. 

Πεξηνξηζκνί ηίζεληαη θαη’ αξρήλ απφ ηηο πλζήθεο θαη θαηά δεχηεξν απφ ηηο 

εθαξκνζηέεο δηαδηθαζίεο θαη ηηο αξρέο ηεο αλαινγηθφηεηαο θαη ηεο επηθνπξηθφηεηαο. 

Έηζη, φηαλ επηδηψθεηαη ε εμαληιεηηθή ξχζκηζε ή ε κέγηζηε ελαξκφληζε επηιέγεηαη ν 

Καλνληζκφο, εθηφο αλ νη πλζήθεο πξνβιέπνπλ ηε ρξήζε νδεγίαο. Η νδεγία ζην 

κέηξν πνπ δελ πεξηέρεη εμεηδηθεπκέλεο δηαηάμεηο θαηαιείπεη ζηα θξάηε κέιε ηελ 

ειεπζεξία λα επηιέμνπλ ηα κέζα εθαξκνγήο ηνπ παξαγψγνπ δηθαίνπ. Δίλαη επνκέλσο 

πην ζπκβαηή κε ηελ αξρή ηεο επηθνπξηθφηεηαο πνπ δηέπεη ηελ άζθεζε ησλ 

ζπληξερνπζψλ αξκνδηνηήησλ ηεο Έλσζεο. Δμάιινπ, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο 

θνηλσληθήο πνιηηηθήο αλαηέζεθε ε εθαξκνγή ξπζκίζεσλ ησλ νδεγηψλ  ζηα 

«ελδηαθεξφκελα κέξε» (stakeholders)
78

. 

Δηδηθή θαηεγνξία πξάμεσλ ηεο Έλσζεο απνηεινχλ νη δηνξγαληθέο ζπκθσλίεο. 

πληζηνχλ θψδηθεο ζπκπεξηθνξάο κεηαμχ ησλ θχξησλ ζεζκηθψλ δξψλησλ 

(Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, πκβνπιίνπ θαη Δπηηξνπήο), νη νπνίνη, ζην πιαίζην ηεο 

λνκνζεηηθήο θαη θπξίσο ηεο δεκνζηνλνκηθήο δηαδηθαζίαο, «…πξνβαίλνπλ ζε 

ακνηβαίεο δηαβνπιεχζεηο θαη νξγαλψλνπλ, βάζεη θνηλήο ζπκθσλίαο, ηηο πξαθηηθέο 

ιεπηνκέξεηεο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο. Γηα ην ζθνπφ απηφ κπνξεί, ηεξνπκέλσλ ησλ 

πλζεθψλ, λα ζπλάπηνπλ δηνξγαληθέο ζπκθσλίεο νη νπνίεο ελδέρεηαη λα έρνπλ 

δεζκεπηηθφ ραξαθηήξα»
79

. 

 

Η δεχηεξε ζεκαληηθή δηάθξηζε αθνξά ηνλ ηξφπν παξαγσγήο ησλ πξάμεσλ ηεο 

Έλσζεο. Αλάινγα κε ηελ πξνέιεπζή ηνπο, νη πξάμεηο δηαθξίλνληαη ζε  λνκνζεηηθέο 

θαη κε λνκνζεηηθέο, νη νπνίεο δηαθξίλνληαη πεξαηηέξσ ζε θαη’ εμνπζηνδφηεζε κε 

λνκνζεηηθέο θαη ζε εθηειεζηηθέο πξάμεηο. Οη λνκνζεηηθέο πξάμεηο πξνέξρνληαη απφ ην 

άκεζα εθιεγκέλν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη απφ ην πκβνχιην πνπ εθπξνζσπεί ηηο 

θπβεξλήζεηο ησλ ρσξψλ κειψλ ηεο ΔΔ θαηά ηε ζπλήζε ή θαηά εηδηθή λνκνζεηηθή 
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  τεφάνου Κ. (2015), Σο νομικό ςφςτθμα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, Ακινα: Νομικι Βιβλιοκικθ, ςελ. 

71. 

78
 Πιο αναλυτικά, βλ. τεφάνου Κ., ό.π., ςελ. 83-90. 

79 Άρκρο 295 ΛΕΕ. 
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δηαδηθαζία
80

.  Οη κε λνκνζεηηθέο πξάμεηο εθδίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή θαη’ αλάζεζε 

αξκνδηνηήησλ εθηειεζηηθήο εμνπζίαο απφ ηνπο ζπλλνκνζέηεο θαη έπνληαη ηεξαξρηθά 

ησλ λνκνζεηηθψλ
81

. θνπφο ηεο εμνπζηνδνηηθήο δηαθπβέξλεζεο είλαη ε επηηάρπλζε 

ηεο δηθαηνπαξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη ε νκνηφκνξθε εθαξκνγή ηεο. Καηά ηνλ Cl.  

Blumann, νη ξπζκίζεηο ησλ άξζξσλ 290 θαη 291 ηεο πλζήθεο γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο αληαλαθινχλ ηε βνχιεζε ησλ θξαηψλ κειψλ λα επηθεληξσζεί 

ην πκβνχιην απφ θνηλνχ κε ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ζηελ άζθεζε ηεο 

λνκνζεηηθήο εμνπζίαο. πλαθψο ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 16 ηεο πλζήθεο γηα ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε δελ πξνβιέπεη εθηειεζηηθά θαζήθνληα ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ 

πκβνπιίνπ
82

.  

Οη θαη’ εμνπζηνδφηεζε κε λνκνζεηηθέο πξάμεηο είλαη πξάμεηο γεληθήο ηζρχνο 

πνπ ηξνπνπνηνχλ, ζπκπιεξψλνπλ ή αθπξψλνπλ κε νπζηψδε ζεκεία ηεο λνκνζεηηθήο 

πξάμεο. Οη ζηφρνη, ην πεξηερφκελν, ην πεδίν εθαξκνγήο θαη ε δηάξθεηα ηεο 

εμνπζηνδφηεζεο πεξηιακβάλνληαη ζηε λνκνζεηηθή πξάμε («βαζηθή πξάμε»). Η 

αζπκβαηφηεηα κεηαμχ εμνπζηνδφηεζεο θαη θαη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμεο ειέγρεηαη 

κεηά ηελ φπνηα ελέξγεηα ηεο Δπηηξνπήο (δειαδή εθ ησλ πζηέξσλ) απφ ην πκβνχιην 

θαη ην Κνηλνβνχιην, ηα νπνία κπνξνχλ γηα ην ιφγν απηφ λα ηελ αλαθαιέζνπλ ή λα 

δηαηππψζνπλ αληηξξήζεηο «εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ θαζνξίδεη ε λνκνζεηηθή 

πξάμε». ηελ πξάμε, νη εμνπζηνδνηηθέο πξάμεηο ξπζκίδνπλ θαη’ νπζίαλ θαη όρη 

απαξαίηεηα θαηά ην γξάκκα
83

. 

 Μέζσ ησλ «εθηειεζηηθψλ πξάμεσλ»,  ε Δπηηξνπή αζθεί ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ 

ηεο αλαηίζεληαη απφ ην Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

«απαηηνχληαη εληαίεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ λνκηθά δεζκεπηηθψλ 

πξάμεσλ ηεο Έλσζεο» (άξζξν 291 παξ 2 ΛΔΔ). Σν δήηεκα ηνπ ειέγρνπ ηεο 

άζθεζεο ησλ εθηειεζηηθψλ αξκνδηνηήησλ ηεο Δπηηξνπήο απνηέιεζε ζεκείν ηξηβήο 

κεηαμχ ησλ επξσπατθψλ νξγάλσλ, θπξίσο ηεο Δπηηξνπήο θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζην 

πιαίζην ηεο ιεγφκελεο Δπηηξνπνινγίαο, δειαδή επηηξνπψλ εζληθψλ 

εκπεηξνγλσκφλσλ, πνπ  γλσκνδνηνχλ γηα ζρέδηα εθηειεζηηθψλ πξάμεσλ πξηλ απφ ηελ 

έγθξηζή ηνπο απφ ηελ Δπηηξνπή. Οη επηηξνπέο ηεο επηηξνπνινγίαο επνπηεχνπλ ηελ 
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Δπηηξνπή θαηά ηελ άζθεζε ηεο αξκνδηφηεηαο εθαξκνγήο ηεο ελσζηαθήο 

λνκνζεζίαο
84

. Η πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο πξνέβιεςε ηε ζέζπηζε κέζσ θαλνληζκψλ 

γεληθψλ -φρη εηδηθψλ- θαλφλσλ θαη αξρψλ ζρεηηθά κε ηνπο ηξφπνπο ειέγρνπ απφ ηα 

θξάηε κέιε ηεο άζθεζεο ησλ εθηειεζηηθψλ αξκνδηνηήησλ απφ ηελ Δπηηξνπή (άξζξν 

291 παξ. 3 ΛΔΔ). Σν ηζρχνλ πιαίζην ζεζπίζηεθε κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) 182/2011 

ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, θαηά ηνλ νπνίν νη δηαδηθαζίεο 

εκπινθήο ησλ θξαηψλ κειψλ ζηε ζέζπηζε ησλ εθηειεζηηθψλ πξάμεσλ ηεο Δπηηξνπήο 

πεξηνξίζηεθαλ ζε δπν, ηε δηαδηθαζία εμέηαζεο θαη ηε ζπκβνπιεπηηθή δηαδηθαζία
85

. 

ηελ νπζία, πξφθεηηαη γηα ηε ζπλέρηζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο Δπηηξνπνινγίαο, παξφηη 

ζηφρνο ήηαλ ν πεξηνξηζκφο ηεο «θεδεκνλίαο» ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηνπ Κνηλνβνπιίνπ 

επί ηεο Δπηηξνπήο. 
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3.4. Η εθαξκνγή ησλ λνκηθά δεζκεπηηθψλ πξάμεσλ ηεο Δ.Δ. 

 Πξέπεη θαη’ αξρήλ λα εηπσζεί φηη «ηα θξάηε κέιε ζεζπίδνπλ φια ηα κέηξα 

εζσηεξηθνχ δηθαίνπ πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ εθαξκνγή ησλ λνκηθά δεζκεπηηθψλ 

πξάμεσλ ηεο Έλσζεο»
86

. Δηζάγεηαη, επνκέλσο, ηεθκήξην εθηειεζηηθήο αξκνδηφηεηαο 

ππέξ ησλ θξαηψλ, πνπ θάκπηεηαη φηαλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλάζεζε 

εθηειεζηηθψλ αξκνδηνηήησλ ζηελ Δπηηξνπή. 

 Σα εζληθά θξάηε ππνρξενχληαη λα ελζσκαηψζνπλ ζηελ εζσηεξηθή έλλνκε 

ηάμε ηηο Οδεγίεο θαη ηηο Απνθάζεηο, θαζψο θαη ηα ζπκπιεξσκαηηθά εζληθά κέηξα 

εθαξκνγήο ησλ Καλνληζκψλ. Η νξζφηεηα ηεο ελζσκάησζεο απνηειεί αξκνδηφηεηα 

ηνπ εζληθνχ λνκνζέηε. Η κε ελζσκάησζε, θαζψο θαη ε πιεκκειήο ελζσκάησζε, 

ζπληζηνχλ παξαβάζεηο ηνπ δηθαίνπ ηεο Δ.Δ., πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ επηβνιή 

θπξψζεσλ, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 258 θαη 260 ηεο πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΛΔΔ). 

 Οη Καλνληζκνί (άξζξν 288 παξ. 2 ΛΔΔ) έρνπλ άκεζε ηζρχ θαη θαζίζηαληαη 

κέξνο ηεο εζληθήο έλλνκεο ηάμεο απφ ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ηνπο θαη δελ λνείηαη 

ελζσκάησζή ηνπο ζην εζληθφ δίθαην ή ε θχξσζή ηνπο κε λφκν ή ε νηαδήπνηε 

γλσζηνπνίεζή ηνπο ζηε δηνίθεζε ή ζηνπο ηδηψηεο. Πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί ε 

ηππηθή ηζρχο ησλ δηαηάμεσλ ησλ Καλνληζκψλ πνπ ζεκειηψλεηαη ζηελ αξρή ηεο 

ππεξνρήο ηνπ ελσζηαθνχ δηθαίνπ, δελ επηηξέπεηαη ε επαλάιεςε ηεο νπζηαζηηθήο 

ξχζκηζεο πνπ εηζάγνπλ ζε εζληθή λνκνζεηηθή ή θαλνληζηηθή δηνηθεηηθή πξάμε. 

 Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νξηζκέλεο θνξέο γηα ιφγνπο εμεηδίθεπζεο ή 

δηεπθφιπλζεο ηεο εθαξκνγήο ή ηεο εθηέιεζεο ησλ Καλνληζκψλ απαηηείηαη ε ιήςε 

ζπκπιεξσκαηηθψλ εζληθψλ κέηξσλ εθαξκνγήο. Σα ζπκπιεξσκαηηθά κέηξα 

εθαξκνγήο εθδίδνληαη βάζεη ξεηήο εμνπζηνδνηηθήο δηάηαμεο πξνο ηα θξάηε κέιε θαη 

αθνξνχλ θπξίσο ξπζκίζεηο δηνηθεηηθψλ ή πνηληθψλ θπξψζεσλ, θαζψο θαη ξπζκίζεηο 

πνπ θαζνξίδνπλ ηα αξκφδηα εζληθά φξγαλα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνχ θαη ηηο 

ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο
87

.  

 Οη Απνθάζεηο (άξζξν 288 παξ. 2 ΛΔΔ)  είλαη νη λνκνζεηηθέο πξάμεηο κε ηηο 

νπνίεο ηα ζεζκηθά φξγαλα ξπζκίδνπλ κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο θαηά ηξφπν 
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δεζκεπηηθφ. Απεπζχλνληαη ζε θξάηε κέιε ή ζε ηδηψηεο πνπ ππνρξενχληαη λα πξνβνχλ 

ζε άκεζε εθαξκνγή ηνπο θαηά ην ζχλνιν ησλ δηαηάμεσλ ηνπο. Η απφθαζε έρεη 

ραξαθηήξα αηνκηθήο πξάμεο θαη πξνο ηνχην δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ε Απφθαζε απεπζχλεηαη ζε θξάηνο κέινο απαηηείηαη ε 

ελζσκάησζή ηεο ζην εζληθφ δίθαην κε ηε ιήςε εζληθψλ κέηξσλ κεηαθνξάο  (λφκν ή 

θαλνληζηηθή πξάμε) εληφο ηεο πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίαο, ρσξίο λα αθήλεηαη 

δηαθξηηηθή επρέξεηα ζην θξάηνο κέινο. 

 Οη Οδεγίεο (άξζξν 288 παξ. 3 ΛΔΔ) δελ έρνπλ άκεζε ηζρχ θαη δελ 

δεζκεχνπλ ηα θξάηε κέιε, παξά κφλνλ σο πξνο ην επηδησθφκελν απνηέιεζκα. Σα 

θξάηε κέιε έρνπλ δηαθξηηηθή επρέξεηα σο πξνο ηελ επηινγή ηνπ ηχπνπ θαη ησλ κέζσλ 

ελζσκάησζεο εληφο πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίαο. Η δηακεζνιάβεζε ησλ θξαηψλ 

κειψλ πξνθαιεί ζπρλά απνθιίζεηο σο πξνο ην απνηέιεζκα θαη δηαθνξνπνηήζεηο σο 

πξνο ην ρξφλν ελζσκάησζεο θαη νπζηαζηηθήο εθαξκνγήο. 

 

 Σα θξάηε κέιε θαινχληαη λα ελζσκαηψζνπλ ζηελ εζληθή λνκνζεζία ηνπο 

πεξί ηηο πελήληα (50) Οδεγίεο αλά έηνο. Η νξζή πξνζαξκνγή ηνπ εζληθνχ δηθαίνπ 

πξνυπνζέηεη ηελ πιήξε εθαξκνγή ηεο νδεγίαο κε επαξθψο ζαθή θαη ζπγθεθξηκέλν 

ηξφπν. Πξνο ηνχην, πξέπεη λα αλαδεηείηαη ν ζθνπφο ηεο νδεγίαο φρη κφλν απφ ην 

θείκελν, αιιά θαη απφ ηα πξνπαξαζθεπαζηηθά έγγξαθα, ηα νπνία ππάξρνπλ ζηε 

ζρεηηθή ηζηνζειίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.   Η επηινγή ηνπ κέζνπ κεηαθνξάο θαη ε 

ηήξεζε ηεο πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίαο θαη δηαδηθαζίαο απνηεινχλ ηα θξίζηκα 

ζηνηρεία γηα ηελ επηηπρή πξνζαξκνγή ηνπ δηθαίνπ ηεο Δ.Δ. ζην εζληθφ δίθαην
88

.  

 Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο ελζσκάησζεο αλαθχπηνπλ δηάθνξα πξνβιήκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη είηε κε ηελ αζπκθσλία ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ Οδεγηψλ κε ην αληίζηνηρν 

ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο (κε νξζή ελζσκάησζε), είηε κε ην ρξφλν νινθιήξσζεο ηεο 

δηαδηθαζίαο, είηε κε ην θαηλφκελν ηνπ “gold-plating”.  

α) Οξζή ελζσκάησζε. Η δηαθνξεηηθή δηνηθεηηθή θνπιηνχξα θάζε θξάηνπο κέινπο 

θαη νη δηαθνξεηηθέο πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνχληαη θαηά ηελ ελζσκάησζε απνηεινχλ 

θξίζηκν παξάγνληα κε νξζήο ελζσκάησζεο. Δπίζεο, ην θαηλφκελν Οδεγηψλ κε 

αζαθέο, ζχλζεην ή κεγάιεο εκβέιεηαο πεξηερφκελν επηηείλεη ην πξφβιεκα, δεδνκέλνπ 
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φηη θαζηζηά δπζρεξή ηελ θαηαλφεζε ή ηελ εθαξκνγή δηαηάμεσλ ηνπ λνκνζεηήκαηνο. 

Σν ίδην ηζρχεη θαη φηαλ πεξηιακβάλνληαη ζηελ Οδεγία λένη λνκηθνί φξνη θαη άγλσζηεο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο
89

.  

β) Πξνζεζκία ελζσκάησζεο. Οη Οδεγίεο απνβιέπνπλ ζηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ 

ηνπο εληφο νξηζκέλεο πξνζεζκίαο, ε νπνία πξέπεη λα ηεξείηαη απαξέγθιηηα. Ωο 

εκπξφζεζκε ελζσκάησζε λνείηαη ε δεκνζηνπνίεζε θαη ε θνηλνπνίεζε ζηελ 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή ησλ κέηξσλ κεηαθνξάο πνπ πηνζεηήζεθαλ θαη ηνπ πίλαθα 

αληηζηνηρίαο πνπ ηα ζπλνδεχεη. Η Δπηηξνπή εθδίδεη αληίζηνηρν θσδηθφ αξηζκφ MNE 

(Measure Nationale d’ Exécution). 

 ε πεξίπησζε παξέιεπζεο άπξαθηεο ηεο πξνζεζκίαο γηα ηε κεηαθνξά ζην 

εζληθφ δίθαην κηαο Οδεγίαο, απηή κπνξεί ππφ πξνυπνζέζεηο λα αλαπηχμεη άκεζν 

θάζεην απνηέιεζκα. Απηφ ζεκαίλεη φηη δελ ηζρχνπλ πιένλ νη εζληθέο δηαηάμεηο πνπ 

είλαη αληίζεηεο κε ην πεξηερφκελφ ηεο Οδεγίαο θαη θάζε ηδηψηεο πνπ έιθεη 

δηθαηψκαηα απφ απηήλ κπνξεί λα ηε ρξεζηκνπνηήζεη ελψπηνλ ησλ εζληθψλ 

δηθαζηεξίσλ θαη ησλ δηνηθεηηθψλ αξρψλ
90

. 

γ) Η επηινγή ηνπ κέζνπ ελζσκάησζεο. Η πξψηε κέζνδνο ελζσκάησζεο είλαη ε 

ζέζπηζε ηππηθνχ λφκνπ. ε πνιιά θξάηε κέιε ε δηαδηθαζία ελζσκάησζεο αλήθεη 

ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο λνκνζεηηθήο εμνπζίαο. Απνηειεί ηελ πην δεκνθξαηηθή, αιιά 

θαη ηελ πην πεξίπινθε θαη αξγή κέζνδν, θαηαιήγνληαο ζπρλά ζε ππέξβαζε ηεο 

πξνζεζκίαο ελζσκάησζεο. 

Η δεχηεξε κέζνδνο είλαη ε παξνρή λνκνζεηηθήο εμνπζηνδφηεζεο πξνο φξγαλα ηεο 

θεληξηθήο δηνίθεζεο, αιιά θαη πεξηθεξεηαθά ή ηνπηθά φξγαλα γηα ηε ζέζπηζε ησλ 

αλαγθαίσλ πξάμεσλ ελζσκάησζεο. Σν ζχζηεκα απηφ επηηξέπεη γξήγνξε θαη επέιηθηε 

πξνζαξκνγή ηνπ ελσζηαθνχ δηθαίνπ ζηελ εζληθή λνκνζεζία θαη ζπλαληάηαη π.ρ. ζην 

άξζξν 2.2 ηνπ European Communities Act ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ ή αθφκε ζην 

ηηαιηθφ λφκν ηεο 09-03-1989, θαηά ηνλ νπνίν ε θπβέξλεζε ιακβάλεη εηήζηα 

λνκνζεηηθή εμνπζηνδφηεζε γηα ηελ εθηέιεζε ησλ  ππνρξεψζεσλ ηεο Ιηαιίαο έλαληη 

ηεο Δ.Δ. 
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 Ευρωπαϊκι Επιτροπι, Μία Ευρώπθ αποτελεςμάτων – Εφαρμογι του κοινοτικοφ δικαίου, 
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Η ηξίηε κέζνδνο είλαη ε απεπζείαο ελζσκάησζε, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα 

πληάγκαηα ησλ θξαηψλ κειψλ. 

 ηα πεξηζζφηεξα θξάηε νη ηξεηο κέζνδνη κεηαθνξάο ζπλππάξρνπλ. χλζεην 

ζχζηεκα κεηαθνξάο ηζρχεη θαη ζηελ Διιάδα, ζηελ νπνία ην δίθαην ηεο Δ.Δ. 

κεηαθέξεηαη κε λφκν, πξνεδξηθφ δηάηαγκα ή ππνπξγηθή απφθαζε
91

. 

δ) Η πξαθηηθή gold-plating. Δκθαλίδεηαη όηαλ ζην εζληθό κέηξν κεηαθνξάο   

πηνζεηνύληαη ακηγώο εζληθέο δηαηάμεηο πνπ ππεξβαίλνπλ ηηο ξπζκίζεηο θαη απαηηήζεηο 

ησλ Οδεγηώλ. Σν gold-plating εθδειψλεηαη θπξίσο κε ηελ πξνζζήθε πεξηζζφηεξσλ 

πιεξνθνξηαθψλ ππνρξεψζεσλ ή ηελ επηβνιή πνηλψλ θαη κεραληζκψλ ζπκκφξθσζεο 

πνπ ππεξβαίλνπλ ηηο θνηλνηηθέο απαηηήζεηο. Η πξαθηηθή απηή εθθξάδεη θαθή 

λνκνζέηεζε, γηαηί επηθέξεη αχμεζε ησλ δηνηθεηηθψλ βαξψλ θαη ηαπηφρξνλε κείσζε 

ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θξάηνπο κέινπο πνπ ηελ πηνζεηεί ζε 

ζρέζε κε εθείλα πνπ ελαξκνλίδνληαη πξνο ηηο minimum απαηηήζεηο ησλ Οδεγηψλ
92

.  

  

 Η Δπξσπατθή Δπηηξνπή δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε δηαζθάιηζε ηεο 

ζπκκφξθσζεο ησλ θξαηψλ κειψλ κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο παξνρήο ζηήξημεο 

θαη ζπλδξνκήο, πξηλ απφ ηελ θίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο επί παξαβάζεη (πξφιεςε). Γηα 

ηελ νξζή θαη έγθαηξε κεηαθνξά ησλ Οδεγηψλ ζηελ εζληθή λνκνζεζία παξέρεη ζηα 

θξάηε κέιε ζρέδηα πινπνίεζεο. Σα ζρέδηα θαηαξηίδνληαη θαηά ηελ εθπφλεζε λέαο 

λνκνζεζίαο, κε ζηφρν λα εληνπηζζνχλ νη θχξηεο πξνθιήζεηο θαη νη πινπνηήζηκνη 

ζηφρνη γηα ηα θξάηε κέιε θαηά ηε κεηαθνξά ηνπ δηθαίνπ ηεο Έλσζεο. Παξέρνπλ επξχ 

θάζκα εξγαιείσλ γηα ηελ ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηεο κεηαθνξάο ηνπ ελσζηαθνχ 

δηθαίνπ ζηελ εζληθή έλλνκε ηάμε, φπσο έγγξαθα θαζνδήγεζεο, εηδηθέο ηζηνζειίδεο 

θαη δίθηπα γηα ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαηά ηνκέα πνιηηηθήο, δηκεξείο 

ζπλεδξηάζεηο θαη νκάδεο εκπεηξνγλσκφλσλ. Οξίδνπλ επίζεο ηα «ζεκεία επαθήο» 

(επηθεθαιήο ππεξεζηψλ) ζηελ Δπηηξνπή
93

. 

                                                           
91 κουρισ Β., Ο ρόλοσ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ ςτθν εφαρμογι του κοινοτικοφ δικαίου, Επιμόρφωςθ 

και Εκπαίδευςθ ςτθ ςφγχρονθ Δθμόςια Διοίκθςθ, Πρακτικά Διεκνοφσ υνεδρίου Ε.Κ.Δ.Δ.Α., Ακινα 

21-22 Ιανουαρίου 2008, Εκνικό Συπογραφείο, ςελ. 21-22.  

92
 Γενικι Γραμματεία τθσ Κυβζρνθςθσ (2013),  ό.π., (υποςθμ. 87). 

93
 Ζκκεςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ τθσ 9-7-2015, Παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ του δικαίου τθσ 

Ζνωςθσ – Ετιςια Ζκκεςθ για το 2014, COM(2015) 329 final. 
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 Σα θξάηε κέιε πξέπεη λα παξέρνπλ ζπλνδεπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηξφπν 

κεηαθνξάο ησλ Οδεγηψλ ζην εζληθφ ηνπο δίθαην. Η πνιηηηθή απηή
94 

ζπκθσλήζεθε ην 

2011 κεηαμχ ησλ επξσπατθψλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ θαη ησλ θξαηψλ κειψλ. Καηά ηα 

ζπκθσλεζέληα, ηα θξάηε κέιε «αλαιακβάλνπλ λα ζπλνδεύνπλ ηελ θνηλνπνίεζε ησλ 

κέηξσλ κεηαθνξάο ζην εζληθό δίθαην κε έλα ή πεξηζζόηεξα επεμεγεκαηηθά έγγξαθα, ηα 

νπνία κπνξνύλ λα ιακβάλνπλ ηε κνξθή πηλάθσλ αληηζηνηρίαο ή άιισλ εγγξάθσλ πνπ 

λα ρξεζηκεύνπλ γηα ηνλ ίδην ζθνπό». Οη πίλαθεο αληηζηνηρίαο απνηππψλνπλ ηνλ ηξφπν 

κε ηνλ νπνίν εθαξκφδνληαη νη Οδεγίεο βάζεη ηνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ ησλ θξαηψλ 

κειψλ95
. 

 

 Γηαδηθαζία επί παξαβάζεη 

 Η Δπηηξνπή εμεηάδεη απηεπάγγειηα ηα κέηξα κεηαθνξάο ζην εζληθφ δίθαην. 

Έρεη επίζεο ηε δπλαηφηεηα λα ηα εμεηάζεη θαηφπηλ θαηαγγειηψλ πνπ ιακβάλεη απφ 

πνιίηεο, επηρεηξήζεηο, ΜΚΟ θαη άιινπο νξγαληζκνχο
96

. Οη ζπδεηήζεηο κε ην 

ελδηαθεξφκελν θξάηνο πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο EU-PILOT. Ο 

δηάινγνο δηεμάγεηαη κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο βάζεο δεδνκέλσλ πνπ ππνζηεξίδεη ην 

πξφγξακκα θαη ηα θξάηε ππνρξενχληαη λα δψζνπλ ιχζεηο πνπ λα ζπλάδνπλ πξνο ην 

δίθαην ηεο Δ.Δ. εληφο νξηζκέλεο πξνζεζκίαο. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζε πξφζθαηε 

Αλαθνίλσζε, ε Δπηηξνπή πξνηείλεη πεξηνξηζκέλε εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο EU- 

PILOT, πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηείηαη άκεζα ε δηεξεχλεζε θαη ε δηεπζέηεζε ησλ 

παξαβάζεσλ ηνπ δηθαίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
97

.    

                                                           
94

 Η πολιτικι αυτι περιλαμβάνει: α) τθν Κοινι διλωςθ τθσ 28/09/2011 μεταξφ Επιτροπισ και κρατϊν 

μελϊν (EE 2011/C 369/02) και β) τθν Κοινι διλωςθ τθσ 27/10/2011 μεταξφ του Ευρωπαϊκοφ 

Κοινοβουλίου, του υμβουλίου και τθσ Επιτροπισ (EE 2011/C 369/03). 

95 Ανακοίνωςθ τθσ Επιτροπισ – Μία Ευρϊπθ αποτελεςμάτων – Εφαρμογι του κοινοτικοφ δικαίου, 

COM(2007) 0502 final.  

96
 Η Επιτροπι κεωρεί τισ καταγγελίεσ ςθμαντικό βοικθμα για τον εντοπιςμό παραβάςεων του 

ενωςιακοφ δικαίου. Οι καταγγελίεσ πρζπει να υποβάλλονται εγγράφωσ μζςω υποδείγματοσ 

καταγγελίασ, που διατίκεται ςτο δικτυακό τόπο Europa. Ειδικότερα 

https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/overview-law-making-process/applying-eu-

law_el#documents+ ι διατίκεται από τθν Επιτροπι κατόπιν αιτιματοσ του καταγγζλλοντοσ.    

97 Ευρωπαϊκι Επιτροπι, Ανακοίνωςθ (19-01-2017), Δίκαιο τθσ ΕΕ: Καλφτερθ εφαρμογι για καλφτερα 

αποτελζςματα, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX:52017XC0119(01)#ntc14-

C_2017018EL.01001001-E0014 [22-02-2017]. 

https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/overview-law-making-process/applying-eu-law_el#documents
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/overview-law-making-process/applying-eu-law_el#documents
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX:52017XC0119(01)#ntc14-C_2017018EL.01001001-E0014
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX:52017XC0119(01)#ntc14-C_2017018EL.01001001-E0014
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 ε πεξίπησζε πνπ θξάηνο κέινο δελ θνηλνπνηήζεη εληφο ηεο ζπκθσλεζείζαο 

πξνζεζκίαο κέηξα γηα ηελ πιήξε κεηαθνξά ησλ δηαηάμεσλ ησλ Οδεγηψλ ζην 

εζσηεξηθφ δίθαην, θαζψο θαη φηαλ ην δίθαην ηεο Δ.Δ. δελ εθαξκφδεηαη νξζά απφ ηηο 

εζληθέο αξρέο ή φηαλ ε λνκνζεζία ηνπ δελ είλαη ζχκθσλε κε ηε λνκνζεζία ηεο Δ.Δ., ε 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή κπνξεί λα θηλήζεη επίζεκε δηαδηθαζία επί παξαβάζεη. Η 

δηαδηθαζία πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλα ζηάδηα, θαζέλα απφ ηα νπνία νινθιεξψλεηαη 

κε ηελ έθδνζε επίζεκεο απφθαζεο
98

. 

 Η δηαδηθαζία επί παξαβάζεη ζθνπφ έρεη λα δηαζθαιίζεη ην γεληθφ ζπκθέξνλ 

ηεο Έλσζεο θαη φρη λα παξέρεη έλλνκε πξνζηαζία ζε κεκνλσκέλα άηνκα. Γηα ηελ 

παξνρή έλλνκεο πξνζηαζίαο πνιηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ ρξεζηκνπνηείηαη ε ππεξεζία 

SOLVIT. Πξφθεηηαη γηα έλα άηππν εξγαιείν επίιπζεο πξνβιεκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ 

ζε δηαζπλνξηαθφ επίπεδν κεηαμχ ελφο πνιίηε ή κηαο επηρείξεζεο αθελφο, θαη κηαο 

εζληθήο δεκφζηαο αξρήο αθεηέξνπ. «Τν SOLVIT αλαπηύρζεθε θαη θαηέζηε κηα 

ζπκπιεξσκαηηθή θαη πξαθηηθή ελαιιαθηηθή δπλαηόηεηα έλαληη ησλ επίζεκσλ 

δηαδηθαζηώλ παξάβαζεο, βνεζώληαο ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο ζηελ 

πεξηπιάλεζή ηνπο ζηνπο δαηδάινπο ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο»
99

. 

 

 

                                                           
98 European Commission: Infringement procedure, διακζςιμο ςτθν ιςτοςελίδα 

https://ec.europa.eu/info/infringement-procedure_el, [11/02/2017].  

99
 Ευρωπαϊκι Επιτροπι,  SOLVIT, Λφςεισ ςε προβλιματα ςχετικά με τα δικαιώματά ςασ ωσ πολιτών 

τθσ ΕΕ, προςβάςιμο ςτθν ιςτοςελίδα http://ec.europa.eu/solvit/what-is-solvit/index_el.htm, 

[11/02/2017]. Επίςθσ, Ευρωπαϊκι Επιτροπι (1-10-2010), Εςωτερικι αγορά: το SOLVIT και θ Τπθρεςία 

Προςανατολιςμοφ των Πολιτών βοθκοφν ολοζνα και περιςςότερο τουσ ευρωπαίουσ ςτθ 

διαςυνοριακι κακθμερινι ηωι, εργαςία και επιχειρθματικότθτά τουσ, διακζςιμο ςτο  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-10-214_el.htm  [11/02/2017]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/info/infringement-procedure_el
http://ec.europa.eu/solvit/what-is-solvit/index_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-10-214_el.htm
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Πεγή: Έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο 15-07-2016, Παξαθνινύζεζε ηνπ δηθαίνπ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, Δηήζηα Έθζεζε γηα ην 2015, COM(2016) 463 final 
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3.5. Δλζσκάησζε ηνπ ελσζηαθνχ δηθαίνπ θαηά ην Ν. 4048/2012 

 Θα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί φηη νη δεζκεπηηθέο πξάμεηο ηεο Δ.Δ. εληάζζνληαη 

ζηελ έλλνηα ηεο «ξχζκηζεο», ρσξίο πεξαηηέξσ άιιε αλαθνξά. Η εηζαγσγή ηνπ 

άξζξνπ 13 ζην λφκν 4048/2012 ππνδειψλεη ηελ ηδηαίηεξε κέξηκλα ηνπ λνκνζέηε γηα 

ηελ έγθαηξε θαη απνηειεζκαηηθή ζπκκφξθσζε ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο πξνο ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ ελσζηαθνχ δηθαίνπ, δεδνκέλεο:  

α) ηεο ζπνπδαηφηεηαο πνπ απνδίδεηαη απφ ηα ζεζκηθά φξγαλα ηεο Έλσζεο ζηελ 

εληαία εθαξκνγή ηνπ, ηφζν γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ, φζν θαη γηα ηελ αμηνπνίεζε 

ησλ σθειεηψλ πνπ παξέρεη ε Έλσζε ζηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο. Καηά ηελ 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ε απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ δηθαίνπ ηεο Δ.Δ. απνηειεί 

κέξνο ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηε βειηίσζε ηεο λνκνζεζίαο,  

β) ηεο δπζθνιίαο ελζσκάησζεο, αλαγφκελεο θπξίσο ζε εζθαικέλε εξκελεία ή 

εζθαικέλε επηινγή ηνπ κέζνπ κεηαθνξάο θαη νθεηιφκελεο ζηελ αζπκβαηφηεηα  

εζληθήο θαη ελσζηαθήο δηθαηνηαμίαο,  

γ) ηεο αλάγθεο απνθπγήο άζθνπσλ επηβαξχλζεσλ ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, 

δ) ηεο γεληθφηεξεο επίπησζεο ζηελ πνηφηεηα ηνπ παξαγφκελνπ λνκνζεηηθνχ έξγνπ.  

 Δπνκέλσο, ε ελζσκάησζε πξέπεη λα είλαη έγθαηξε, λα απνθεχγνληαη 

αζάθεηεο, λνκνηερληθέο ειιείςεηο ή δηαηάμεηο άζρεηεο πξνο ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ 

ηεο ξχζκηζεο, θαζψο θαη δηαηάμεηο πνπ εηζάγνπλ πξαθηηθή gold-plating ή 

γξαθεηνθξαηηθέο δηαηππψζεηο πνπ ππεξβαίλνπλ ηηο απαηηήζεηο ηεο ελσζηαθήο 

λνκνζεηηθήο πξάμεο. 

 Σε δηαδηθαζία ελζσκάησζεο ζπληνλίδεη ην Γξαθείν πληνληζκνχ Θεζκηθψλ, 

Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ Θεκάησλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο ηεο Κπβέξλεζεο
100

.  Σε 

δηαδηθαζία ελζσκάησζεο αλαιακβάλεη ην Τπνπξγείν, ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ νπνίνπ 

εκπίπηνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ δηθαίνπ Δ.Δ. πνπ πξφθεηηαη λα κεηαθεξζνχλ. Καηά ηελ 

ελζσκάησζε
101

, πξέπεη λα ηεξνχληαη νη αξρέο ηεο θαιήο λνκνζέηεζεο, θαη 

ζπγθεθξηκέλα πξέπεη λα ζπληαρζνχλ Αηηηνινγηθή Έθζεζε, Έθζεζε Αλάιπζεο 

πλεπεηψλ Ρχζκηζεο, Έθζεζε επί ηεο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο. εκεηψλεηαη φηη  νη 

παξαπάλσ Δθζέζεηο ζπλνδεχνπλ κφλν λνκνζρέδην ή θαλνληζηηθή πξάμε κείδνλνο 

ζεκαζίαο.  

                                                           
100 http://www.ggk.gov.gr/?p=3265 [04/09/2017].  

101 Βαςικό εργαλείο για τθν ενςωμάτωςθ των Οδθγιϊν παραμζνει ο ν. 1338/1983, όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει. 

 

http://www.ggk.gov.gr/?p=3265
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ΒΔΛΣΙΣΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ 

ΟΙ ΠΔΡΙΠΣΧΔΙ ΣΗ ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ, ΣΟΤ ΛΟΤΞΔΜΒΟΤΡΓΟΤ ΚΑΙ 

ΣΗ ΜΑΛΣΑ 

 

     ην Δπξσπατθφ πκβνχιην ηνπ 2007 ηέζεθε σο ζηφρνο ην έιιεηκκα ελζσκάησζεο 

ησλ Οδεγηψλ ζηηο εζληθέο λνκνζεζίεο λα κελ ππεξβαίλεη ην 1%.   

     Η Πνξηνγαιία εκθάληδε κέρξη ην 2010 έιιεηκκα ελζσκάησζεο πνπ άγγηδε ην 

2,1%. Σν Μάην ηνπ 2010 ε θπβέξλεζε έζεζε ζε εθαξκνγή ην πξφγξακκα SIMPEX, 

κε ζηφρν ηελ απινχζηεπζε ηεο λνκνζεζίαο. ηε δξάζε απηή ηεο πνξηνγαιηθήο 

θπβέξλεζεο πεξηιακβαλφηαλ θαη ν ζηφρνο ηεο «κεδεληθήο θαζπζηέξεζεο» ζηελ 

ελζσκάησζε ησλ Οδεγηψλ. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ, πξνβιέθζεθαλ ηαθηηθέο 

ζπλαληήζεηο ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ (Πξνεδξείν ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ, 

Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ, θαζ’ χιελ αξκφδηεο γηα ηε κεηαθνξά γεληθέο γξακκαηείεο)  

θαη νινθιήξσζε ησλ δξάζεσλ εληφο έμη ή ελλέα (εθφζνλ επηιεγεί ν  ηππηθφο λφκνο 

σο κέζν ελζσκάησζεο) κελψλ πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ελζσκάησζεο. 

     Σν Λνπμεκβνύξγν επίζεο πηνζέηεζε ηε δηελέξγεηα ηαθηηθψλ ζπλαληήζεσλ ηνπ 

Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηελ ππνβνιή λνκνζεηηθνχ θεηκέλνπ ελαξκφληζεο ην 

αξγφηεξν έμη κήλεο κεηά ηε δεκνζίεπζε κηαο Οδεγίαο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο.  

     Η Μάιηα φξηζε έλα ζπληνληζηηθφ φξγαλν, ηε Γξακκαηεία ηεο Δ.Δ. ζην Γξαθείν 

ηνπ Πξσζππνπξγνχ, κε αξκνδηφηεηα ηελ επηθνηλσλία κε ηα αξκφδηα Τπνπξγεία θαη 

ην Μφληκν Αληηπξφζσπν ηεο Μάιηαο ζηελ Δ.Δ. Η δηαδηθαζία ελζσκάησζεο αξρίδεη 

ακέζσο κφιηο ε Δπηηξνπή ππνβάιεη λνκνζεηηθή πξφηαζε.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΔΣΑΡΣΟ  

Η ΠΟΛΙΣΙΚΗ “BETTER REGULATION” 

 

4.1. Μηα πξψηε πξνζέγγηζε ηεο έλλνηαο  

     Η θνηλή νξηδφληηα επξσπατθή πνιηηηθή “better regulation” («θαιή 

λνκνζέηεζε»)
102

 απνηειεί ην θπξηφηεξν κέξνο κηαο επξχηεξεο πξνζπάζεηαο γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο πνιηηηθήο λνκηκνπνίεζεο ησλ νξγάλσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Πξνήιζε απφ ηε δηαπίζησζε ηνπ «ειιείκκαηνο λνκηκνπνίεζεο», φξνο πνπ εθθξάδεη 

ηε κεησκέλε ππνζηήξημε ησλ Δπξσπαίσλ πνιηηψλ πξνο ηνπο επξσπατθνχο ζεζκνχο 

θαη ζπληζηά κηα εθηεηακέλε πξνζπάζεηα λα εληζρπζεί ε εκπηζηνζχλε ησλ ηειεπηαίσλ 

πξνο ην ελσζηαθφ νηθνδφκεκα κέζσ ηεο βειηίσζεο ηνπ ξπζκηζηηθνχ πεξηβάιινληνο, 

επηδηψθεηαη δειαδή θαιύηεξε πξνεηνηκαζία ηεο λνκνζεζίαο, ζηελόηεξνο έιεγρνο θαηά 

ηελ έγθξηζή ηεο θαη απνηειεζκαηηθόηεξε εθαξκνγή ησλ πνιηηηθώλ ηεο Έλσζεο
103

. Η 

θαιή λνκνζέηεζε εζηηάδεη ζηε βειηίσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο λνκνζεζίαο θαη ζηηο 

δηαδηθαζίεο ζέζπηζήο ηεο.  

 Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ πξψηνπ ζηφρνπ αλαιακβάλνληαη πξσηνβνπιίεο γηα ηελ 

απινχζηεπζε ηεο πθηζηάκελεο λνκνζεζίαο, ηελ θσδηθνπνίεζε θαη ηελ αλαδηαηχπσζή 

ηεο, ηε δηαβνχιεπζε κε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο ζην πξν-λνκνζεηηθφ 

ζηάδην
104

 θαη ηε βειηίσζε ηεο λέαο λνκνζεζίαο. Σαπηφρξνλα, νη ξπζκίζεηο πξέπεη λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη πεξηβαιινληηθέο αλάγθεο. 

 Η επίηεπμε ηνπ δεχηεξνπ ζηφρνπ αθνξά ζηνλ ηξφπν πνπ πξέπεη λα αζθνχληαη 

απφ ηα ζεζκηθά φξγαλα ηεο Έλσζεο νη αξκνδηφηεηεο πνπ ηνπο έρνπλ απνλεκεζεί απφ 

ηηο πλζήθεο. Αθνξά, επίζεο, ηελ θαιχηεξε θαη πην νκνηφκνξθε ελζσκάησζε ηνπ 

ελσζηαθνχ δηθαίνπ ζηηο εζληθέο έλλνκεο ηάμεηο, γεγνλφο πνπ θαζηζηά ην ξφιν ησλ 

θξαηψλ κειψλ εμφρσο ζεκαληηθφ, θπξίσο φζνλ αθνξά ηελ πινπνίεζε ηεο ελσζηαθήο 

λνκνζεζίαο
105

. 

4.2. Οξφζεκα ζηε δηακφξθσζε ηεο  better regulation 

                                                           
 
102

 Όπωσ μεταφράςτθκε ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, όροσ που δεν αποδίδει το δυναμικό χαρακτιρα τθσ 

εξεταηόμενθσ ςτρατθγικισ τθσ Ε.Ε.  

103
 Λυμοφρθσ Ν., Σο ηιτθμα τθσ «Καλφτερθσ Νομοκζτθςθσ»: Σο παράδειγμα τθσ Ευρωπαϊκισ 

Επιτροπισ, 3
ο
 υνζδριο Διοικθτικϊν Επιςτθμόνων, ό.π., ςελ.273. 

104
 Η smart regulation ειςάγει τθ διαβοφλευςθ ςε όλα τα ςτάδια διαμόρφωςθσ ενόσ νομοκετιματοσ. 
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 Λυμοφρθσ Ν., Σο ηιτθμα τθσ «Καλφτερθσ Νομοκζτθςθσ», ό.π., ςελ. 271-273. 
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 Η πξσηνβνπιία γηα ηελ «Καιχηεξε Ννκνζέηεζε» έιθεη ηελ πξνέιεπζή ηεο 

απφ ηελ επξσπατθή χλνδν Κνξπθήο ηνπ Δδηκβνχξγνπ (1992), φπνπ νη αξρεγνί ησλ 

θξαηψλ δεζκεχζεθαλ γηα ηελ απινχζηεπζε θαη ηε βειηίσζε ηεο λνκνζεζίαο. Σα 

ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ, ηα απνηειέζκαηα ήηαλ πεξηνξηζκέλα ιφγσ ηεο 

πνιππινθφηεηαο ηνπ ζηφρνπ θαη ηεο έιιεηςεο πξαγκαηηθήο πνιηηηθήο βνχιεζεο. 

Αθνινχζεζαλ δηαδνρηθέο ζχλνδνη θνξπθήο
106

 πνπ έδηλαλ ζηελ Δπηηξνπή ηελ 

εμνπζηνδφηεζε λα αλαπηχμεη κηα ζηξαηεγηθή γηα ηε βειηίσζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ 

πεξηβάιινληνο. ην πιαίζην απηφ, ε Δπηηξνπή εμέδσζε ην 2001 ηε Λεπθή Βίβιν γηα 

ηε Γηαθπβέξλεζε θαη ηελ Έθζεζε Mandelkern. 

 

4.2.1. Λεπθή Βίβινο γηα ηε Γηαθπβέξλεζε
107

 

 ηε Λεπθή Βίβιν γηα ηελ Δπξσπατθή Γηαθπβέξλεζε εμεηάδεηαη ε 

αλακφξθσζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηαθπβέξλεζεο, δειαδή ε εδξαίσζε ελφο κεραληζκνχ 

γηα ην πώο ζα γίλνπλ απηά πνπ πξέπεη λα γίλνπλ. Καηά ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ν 

ζηφρνο απηφο ζα επηηεπρζεί κε ηνλ θαιχηεξν ζπλδπαζκφ ησλ δηαθφξσλ κέζσλ 

πνιηηηθήο, φπσο ε λνκνζεζία, ν θνηλσληθφο δηάινγνο, ε δηαξζξσηηθή ρξεκαηνδφηεζε 

θαη ηα πξνγξάκκαηα δξάζεο. Η πνιχπινθε θαη δπζλφεηε λνκνζεζία απνηειεί ηελ 

θχξηα αηηία απνκάθξπλζεο ησλ Δπξσπαίσλ πνιηηψλ απφ ηα ζεζκηθά φξγαλα θαη ηηο 

πνιηηηθέο ηεο Έλσζεο. Δπνκέλσο, πξέπεη λα δνζεί έκθαζε ζηε βειηίσζε ηεο 

δηακφξθσζεο θαη εθαξκνγήο ηεο επξσπατθήο λνκνζεζίαο πνπ ζα επηηεπρζεί κέζσ ηεο 

πηζηήο ηήξεζεο ησλ αξρψλ ηεο ρξεζηήο δηαθπβέξλεζεο (δηαθάλεηα, ζπκκεηνρή, 

ινγνδνζία, απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ζπλνρή). 

 ηε Λεπθή Βίβιν πεξηιακβάλνληαη πξνηάζεηο γηα ηελ θαιχηεξε λνκνζέηεζε, 

φπσο ε αμηνπνίεζε ηεο «απφ θνηλνχ ξχζκηζεο» θαη ε ρξήζε ηεο «αλνηθηήο κεζφδνπ 

ζπληνληζκνχ», ε απινχζηεπζε ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ, ε επηηάρπλζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ λνκνζέηεζεο θαη ε εληνλφηεξε παξαθνινχζεζε ηεο ελζσκάησζεο ηεο 

επξσπατθήο λνκνζεζίαο ζηηο εζληθέο έλλνκεο ηάμεηο
108

. Μεγάιε βαξχηεηα δίλεηαη ζηε 

                                                           
106

 Λιςςαβϊνα (Μάρτιοσ 2000), τοκχόλμθ (Μάρτιοσ 2001), Γκζτεμποργκ (Ιοφνιοσ 2001), Laeken  

(Δεκζμβριοσ 2001).  

107
 Ευρωπαϊκι Επιτροπι, «Μια Λευκι Βίβλοσ για τθν Ευρωπαϊκι Διακυβζρνθςθ» τθσ 25/07/2001 

[COM (2001) 428 final]. – Για το ηιτθμα τθσ νομοκεςίασ βλ. ιδίωσ το τμιμα Καλφτερεσ πολιτικζσ, 

ρυκμίςεισ και αποτελζςματα.  

108
 κιαδάσ Δ., ό.π., ςελ. 212-214. 
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δηαβνχιεπζε θαη ηε ζπκκεηνρή ζηε ιήςε απνθάζεσλ κέζσ ηεο αλάπηπμεο ηεο 

ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. 

   ε επίπεδν ζεζκηθψλ νξγάλσλ, πξνηείλεηαη ε αλαζεψξεζε ησλ αξκνδηνηήησλ 

ηνπο θαη ηνλίδεηαη ε αλάγθε αλάπηπμεο ελφο επηπέδνπ δηα-ζεζκηθήο ζπλεξγαζίαο 

κεηαμχ ηνπο, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε ζπλνρή ησλ πνιηηηθψλ. Σέινο, πξνηείλεηαη ε 

ζέζπηζε θξηηεξίσλ γηα ηε δεκηνπξγία αλεμάξηεησλ επξσπατθψλ ξπζκηζηηθψλ θνξέσλ 

ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο (εμαηξνπκέλσλ εθείλσλ πνπ εθ ηεο πλζήθεο αλήθνπλ 

ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο Δπηηξνπήο).  

 

4.2.2. Έθζεζε Mandelkern
109

 

 ηε ζχλνδν θνξπθήο ηνπ Laeken, ην πκβνχιην πηνζέηεζε ζην ζχλνιφ ηεο 

(κειέηε θαη πξφγξακκα δξάζεο) ηελ έθζεζε ηεο εηδηθήο νκάδαο εκπεηξνγλσκφλσλ 

Mandelkern, πνπ ζπγθξνηήζεθε κε ζθνπφ λα παξνπζηαζηεί κηα πξνζέγγηζε γηα ηελ 

απινχζηεπζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ πεξηβάιινληνο ζηελ Έλσζε θαη κηα θνηλή κέζνδνο 

αμηνιφγεζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ ξπζκίζεσλ γηα ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ηα 

θξάηε κέιε. Η Έθζεζε θαηέιεμε θαη’ αξρήλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε ξπζκηζηηθή 

ιεηηνπξγία πξέπεη λα δηαπεξλά νιφθιεξν ηνλ θχθιν δσήο κηαο δεκφζηαο πνιηηηθήο 

(ζχιιεςε, ζρεδηαζκφο, λνκνζέηεζε, εθαξκνγή θαη αμηνιφγεζε). Δλ ζπλερεία, 

δηαηχπσζε επηά ζπγθεθξηκέλεο αξρέο πνπ πξέπεη λα δηέπνπλ ηε ξπζκηζηηθή 

ιεηηνπξγία
110

: 

α) Αλαγθαηφηεηα: πξηλ ηελ εηζαγσγή κηαο δεκφζηαο πνιηηηθήο πξέπεη λα εμεηάδεηαη 

εάλ είλαη αλαγθαίεο πξνο ηνχην λέεο ξπζκίζεηο θαη λα αμηνινγνχληαη πηζαλέο 

ελαιιαθηηθέο επηινγέο.  

β) Αλαινγηθφηεηα: πξέπεη λα αλαδεηείηαη ε ηζνξξνπία αλάκεζα ζηα πιενλεθηήκαηα 

πνπ παξέρεη κηα ξχζκηζε θαη ζηνπο πεξηνξηζκνχο ή ην θφζηνο πνπ ζπλεπάγεηαη ε 

εθαξκνγή ηεο. 

γ) Δπηθνπξηθφηεηα/απνθέληξσζε: θάζε ξπζκηζηηθή πξσηνβνπιία πξέπεη λα 

ιακβάλεηαη ζην πιεζηέζηεξν ζηνλ πνιίηε επίπεδν. ε ππεξεζληθφ επίπεδν (φξγαλα 

ηεο Έλσζεο) δηεπζεηνχληαη δεηήκαηα πνπ δελ κπνξνχλ λα επηιπζνχλ απφ ηηο εζληθέο 

δηνηθήζεηο.   

                                                           
109

 Mandelkern Group on Better Regulation, Final Report, 13 Νοεμβρίου 2001. 

110
 κιαδάσ Δ., ό.π., ςελ. 212-213. 
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δ) Γηαθάλεηα:  ε πνηφηεηα θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ξπζκίζεσλ εληζρχεηαη απφ 

ηε ζπκκεηνρή ζην ζρεδηαζκφ ηνπο φζσλ επεξεάδνληαη απφ απηέο κέζσ ηεο δηαξθνχο 

ελεκέξσζεο θαη ηεο δηαβνχιεπζεο. Η έλλνηα ηεο δηαθάλεηαο ζπλδέεηαη κε ηε 

δηακφξθσζε εκπηζηνζχλεο πξνο ηηο αζθνχκελεο πνιηηηθέο. 

ε) Τπνρξέσζε ινγνδνζίαο: ηελ έλλνηα ηεο ππνρξέσζεο ινγνδνζίαο 

πεξηιακβάλεηαη ε δηακφξθσζε ησλ ζηφρσλ θαη ζηε ζπλέρεηα ε ινγνδνζία απέλαληη 

ζε θάπνην φξγαλν γηα ηελ επίηεπμε ή φρη ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί. Δπνκέλσο, ζα 

πξέπεη λα γίλνπλ γλσζηνί νη θνξείο πξνέιεπζεο ησλ ξπζκίζεσλ θαη ζαθέζηεξνη νη 

ξφινη ζηηο λνκνζεηηθέο θαη εθηειεζηηθέο δηαδηθαζίεο. Κάζε φξγαλν ηεο Δ.Δ. πξέπεη λα 

αλαιακβάλεη ηελ επζχλε γηα φ,ηη θάλεη ζην πιαίζην ηεο Έλσζεο. 

ζη) Πξνζβαζηκφηεηα: νη ξπζκίζεηο πξέπεη λα εληνπίδνληαη απφ ηνπο απνδέθηεο ησλ 

ξπζκίζεσλ. 

δ) Απιφηεηα: θάζε ξχζκηζε πξέπεη λα είλαη απιή ζηελ θαηαλφεζε θαη ηελ εθαξκνγή 

ηεο θαη λα πεξηιακβάλεη κφλνλ ηηο ιεπηνκέξεηεο πνπ θξίλνληαη αλαγθαίεο.  

 

 Δθηφο απφ ηηο αξρέο, ζηελ Έθζεζε πεξηιακβάλνληαη θαη επηά πεδία 

δξάζεο/εξγαιεία γηα ηελ πην απνηειεζκαηηθή παξαγσγή θαη εθαξκνγή ξπζκίζεσλ. Οη 

επηά ηνκείο πνπ πξνθχπηνπλ είλαη νη εμήο
111

: 

α) Δλαιιαθηηθέο επηινγέο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο: νη ζρεδηαζηέο 

πνιηηηθήο ζε επξσπατθφ θαη εζληθφ επίπεδν πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε έλα φζν ην 

δπλαηφλ επξχηεξν πιαίζην ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ 

δεκφζηαο πνιηηηθήο θαη λα επηιέγνπλ ηελ πην θαηάιιειε γηα ηελ πεξίπησζε, πνπ δελ 

είλαη πάληα ε ξχζκηζε
112

. 

β) Αλάιπζε/Αμηνιόγεζε ησλ Καλνληζηηθώλ Δπηπηώζεσλ (ΑΚΔ): είλαη έλα 

απνηειεζκαηηθφ εξγαιείν γηα ηε ράξαμε εκπεξηζηαησκέλεο πνιηηηθήο. Γελ 

αληηθαζηζηά ηελ πνιηηηθή απφθαζε, αιιά επηηξέπεη λα ιεθζεί ε απφθαζε κε ζαθή 

γλψζε ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ. 
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 Τπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, Ζκκεςθ Αξιολόγθςθσ 
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γ) Γηαβνύιεπζε: είλαη έλα κέζν αλνηθηήο δηαθπβέξλεζεο πνπ εκπινπηίδεη ηε 

δηαδηθαζία, θαζψο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα θαιπθζνχλ φιεο νη πηζαλέο εθδνρέο ηνπ 

ξπζκηζηένπ δεηήκαηνο θαη εληζρχεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ πνιηηψλ θαη ηε δεκνθξαηία. 

δ) Απινύζηεπζε: ε επηθαηξνπνίεζε θαη απινχζηεπζε ησλ ππαξρνπζψλ ξπζκίζεσλ 

δελ ζπλεπάγεηαη ηελ θαηάξγεζή ηνπο. Απινχζηεπζε δελ ζεκαίλεη απφ-ξχζκηζε. 

ηνρεχεη ζηε δηαηήξεζε ησλ ξπζκίζεσλ κε αιιαγέο πνπ ηηο θαζηζηνχλ πην 

απνηειεζκαηηθέο, ψζηε λα πξνθαινχλ ιηγφηεξεο επηβαξχλζεηο θαη λα εθαξκφδνληαη 

επθνιφηεξα. 

ε)  Πξόζβαζε ζηηο ξπζκίζεηο: φζνη επεξεάδνληαη απφ ηε λνκνζεζία (ελσζηαθή ή  

εζληθή) έρνπλ δηθαίσκα πξφζβαζεο ζε απηή, ψζηε λα ηελ θαηαλννχλ. Απηφ ζεκαίλεη 

φηη ε ζπλνρή θαη ε ζαθήλεηα ησλ ξπζκίζεσλ ζα πξέπεη λα βειηησζνχλ κέζσ ηεο 

θσδηθνπνίεζεο θαη ηεο δηάρπζεο ηεο πιεξνθνξίαο. 

ζη) Γνκέο: πξέπεη λα ππάξρεη κηα θεληξηθή δνκή δηαρείξηζεο ηεο ξπζκηζηηθήο 

ιεηηνπξγίαο πνπ λα επηβιέπεη ηηο δηαδηθαζίεο ζέζπηζεο θαη εθαξκνγήο ησλ 

ξπζκίζεσλ.  

δ) Δθαξκνγή ηεο Δπξσπατθήο λνκνζεζίαο: δεδνκέλεο ηεο θχζεο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο πξέπεη λα ιεθζεί κέξηκλα γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ 

επξσπατθψλ ξπζκίζεσλ ζηα θξάηε κέιε. 

 Η Έθζεζε Mandelkern ήηαλ ην πξψην νπζηαζηηθφ θείκελν πνπ εηζήγαγε ηηο 

αξρέο, ηα εξγαιεία θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηεο Καιήο Ννκνζέηεζεο ζε επξσπατθφ θαη 

εζληθφ επίπεδν. 

 

4.2.3. Η Γηνξγαληθή πκθσλία ηνπ 2003
113

  

 Σα ηξία ζεζκηθά φξγαλα ζπκθψλεζαλ ζηε κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζία γηα ηε 

βειηίσζε ηεο πξνεηνηκαζίαο θαη ηεο εθαξκνγήο ηνπ ελσζηαθνχ δηθαίνπ. Καηά ην 

πξνλνκνζεηηθφ ζηάδην, βαζηθή πξνηεξαηφηεηα δφζεθε ζην ζπληνληζκό ηεο 

λνκνζεηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο έγθαηξεο θαη ακνηβαίαο 

ελεκέξσζεο, αιιά θαη ηεο πξνζαξκνγήο ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ θάζε νξγάλνπ ζηελ 

επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο απινχζηεπζεο ηεο λνκνζεζίαο θαη ηεο κείσζεο ηνπ φγθνπ 

ηεο. εκαληηθή, επίζεο, θξίλεηαη ε δπλαηόηεηα πξόζβαζεο θάζε ελδηαθεξφκελνπ -

                                                           
113 Διοργανικι υμφωνία (2003) για τθ Βελτίωςθ τθσ νομοκεςίασ, διακζςιμο ςτο http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=URISERV%3Al10116  [06/02/2017]. 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=URISERV%3Al10116
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=URISERV%3Al10116
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κε θπζηθφ ή ειεθηξνληθφ ηξφπν- ζηε δηαδηθαζία ζέζπηζεο ηεο λνκνζεζίαο θαη ζηε 

γλψζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο.  

 Ιδηαίηεξε κέξηκλα ιακβάλεηαη γηα ηελ επηινγή ηνπ κέζνπ ξχζκηζεο πνπ 

πξνηείλεη ε Δπηηξνπή, ηελ πξνψζεζε ησλ κεραληζκψλ ηεο «απφ θνηλνχ ξχζκηζεο» 

θαη ηεο «απηνξξχζκηζεο», ηηο δεκφζηεο πξνλνκνζεηηθέο δηαβνπιεχζεηο κε ηα 

ελδηαθεξφκελα κέξε, ηελ αμηνιφγεζε ησλ επηπηψζεσλ ησλ ξπζκίζεσλ θαη ηελ 

απινπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο (είηε κε ηελ θαηάξγεζε παξσρεκέλσλ πξάμεσλ είηε κε 

ηε ρξήζε ησλ εξγαιείσλ ηεο θσδηθνπνίεζεο θαη ηεο αλαδηαηχπσζήο ηνπο).  

 Καηά ην ζηάδην ηεο εθαξκνγήο ηνπ δηθαίνπ ηεο Έλσζεο, ζπκθσλείηαη ε 

έγθαηξε θαη νξζή κεηαθνξά ησλ νδεγηψλ ζηηο εζληθέο έλλνκεο ηάμεηο θαη ε θίλεζε 

ηεο δηαδηθαζίαο επί παξαβάζεη ζε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ηεο πξνζεζκίαο κεηαθνξάο, 

πνπ θαηά θαλφλα δελ ππεξβαίλεη ηα δπν έηε. 

 

4.2.4. Η βειηίσζε ηεο λνκνζεζίαο κεηά ηελ αλαζεψξεζε ηεο ηξαηεγηθήο ηεο 

Ληζαβφλαο 

 Η Δ.Δ. έρεη αλαπηχμεη πξννδεπηηθά κηα επξεία ζηξαηεγηθή γηα ηε βειηίσζε 

ηνπ ξπζκηζηηθνχ πεξηβάιινληνο. Ιδηαίηεξε, φκσο, έκθαζε ζηε βειηίσζε ηνπ 

επξσπατθνχ ξπζκηζηηθνχ ζπζηήκαηνο δφζεθε κεηά ην Δπξσπατθφ πκβνχιην ηεο 

Ληζζαβφλαο (Μάξηηνο 2000), θαηά ην νπνίν ηέζεθε ν ζηξαηεγηθφο ζηφρνο γηα ηελ 

επφκελε δεθαεηία «λα γίλεη ε Έλσζε ε αληαγσληζηηθφηεξε θαη δπλακηθφηεξε 

νηθνλνκία ηεο γλψζεο ζηνλ θφζκν, ηθαλή γηα βηψζηκε νηθνλνκηθή αλάπηπμε κε 

πεξηζζφηεξεο θαη θαιχηεξεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη κε κεγαιχηεξε θνηλσληθή 

ζπλνρή»
114

. Η επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ πξνυπνζέηεη έλα απνηειεζκαηηθφ απφ 

πιεπξάο θφζηνπο θαη απινπζηεπκέλν απφ πιεπξάο θαλνληζηηθήο ξχζκηζεο 

πεξηβάιινλ. 

 Πέληε ρξφληα κεηά δηαπηζηψζεθε φηη ε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ δελ επηηεχρζεθε. 

Σν 2005, ε αλαζεψξεζε ηεο ηξαηεγηθήο ηεο Ληζαβφλαο
115

 έθεξε θαη πάιη ζην 

πξνζθήλην ηηο πξνζπάζεηεο γηα βειηίσζε ηεο λνκνζεζίαο. Βαζηθή πεπνίζεζε ήηαλ φηη 

                                                           
114 Ευρωπαϊκό υμβοφλιο τθσ Λιςαβόνασ 23 & 24 Μαρτίου 2000, υμπεράςματα τθσ Προεδρίασ 

http://www.consilium.europa.eu/da/uedocs/cms_data/docs/pressdata/el/ec/00100-r1.gr0.htm,  

[13/01/2017]. 

115
 Η Ατηζντα τθσ Λιςαβόνασ είναι ζνα δεκαετζσ πρόγραμμα για τθν ενδυνάμωςθ και τθν 

ανταγωνιςτικότθτα  τθσ ευρωπαϊκισ οικονομίασ ςτισ διεκνείσ αγορζσ. Ζχει ωσ κφριο ςτόχο τθν 

οικονομικι ανάπτυξθ και -μζςω αυτισ- τθ δθμιουργία νζων κζςεων εργαςίασ. 

http://www.consilium.europa.eu/da/uedocs/cms_data/docs/pressdata/el/ec/00100-r1.gr0.htm
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κηα δίθαηε θαη αληαγσληζηηθή αγνξά έρεη σο ζεκέιην πςειήο πνηφηεηαο ξπζκίζεηο, 

πνπ κεγηζηνπνηνχλ ην φθεινο γηα ην δεκφζην ζπκθέξνλ θαη ειαρηζηνπνηνχλ ην 

θφζηνο γηα ηηο επηρεηξήζεηο. Με ηελ πξνυπφζεζε φηη νη ξπζκίζεηο απηέο εθαξκφδνληαη 

ζε φιε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ νδεγηψλ θαη ησλ 

θαλνληζκψλ παξέρεη αζθάιεηα δηθαίνπ θαη επνκέλσο, δεκηνπξγνχληαη επλντθέο 

ζπλζήθεο γηα ηελ ηφλσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο απαζρφιεζεο.  

 Η Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ απινχζηεπζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ 

πεξηβάιινληνο πνπ εθδφζεθε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2005
116

 ππήξμε ηδηαίηεξα ζεκαληηθή 

γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο πνιηηηθήο better regulation, θαζψο πεξηιακβάλεη έλα 

πξφγξακκα πνπ ζπλδπάδεη δηάθνξα κέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο λνκνζεζίαο
117

. Σα 

κέηξα απηά είλαη ε εθηίκεζε ηνπ αληίθηππνπ (impact assessment), ε δηαβνχιεπζε, ε 

απινχζηεπζε θαη ε κείσζε ηνπ φγθνπ ηεο πθηζηάκελεο λνκνζεζίαο, ε κείσζε ηνπ 

δηνηθεηηθνχ θφξηνπ θαη ε αμηνιφγεζε ηεο λνκνζεζίαο, ηα νπνία ζα εμεηαζηνχλ 

παξαθάησ
118

. Απφ ζπζηεκαηηθή άπνςε, θξίλεηαη ζθφπηκν λα εμεηαζηεί ην ζχλνιν 

ησλ πξσηνβνπιηψλ γηα ηε βειηίσζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ πεξηβάιινληνο. 

 

4.2.5. Η κεηεμέιημε ηεο πνιηηηθήο Better Regulation: Smart Regulation
119

 

 Σν 2009, ζηηο Πνιηηηθέο Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο ηνπ, ν ηφηε Πξφεδξνο ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο M. Barroso έδσζε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ πξνψζεζε ηεο 

Έμππλεο Ρχζκηζεο (Smart Regulation) σο εξγαιείν γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο 

ζηξαηεγηθήο ηεο ΔΤΡΩΠΗ 2020 θαη αλαθέξεη, κεηαμχ άιισλ, φηη ε πξόθιεζε γηα 

ηελ επόκελε Δπηηξνπή ζα είλαη λα επηλνήζεη κηα έμππλε ξπζκηζηηθή πξνζέγγηζε ζε 

βαζηθνύο ηνκείο πνιηηηθήο. 

 Η Έμππλε Ρχζκηζε πεξηιακβάλεηαη ζηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ λένπ Πξνέδξνπ 

ηεο Δπηηξνπήο J.-C. Juncker (ζεηεία: 2014-2019). Ο πξψηνο Αληηπξφεδξνο F. 

Timmermans αλέθεξε ζρεηηθά: «Better Regulation ζεκαίλεη λα δηαζθαιίζνπκε όηη 

                                                           
116

 COM (2005) 535 τελικό *13/01/2017+ και Διοργανικι υμφωνία –«Βελτίωςθ τθσ νομοκεςίασ» τθσ 

16.12.2003, EE C 321 τθσ 31.12.2003. 

117
 Λυμοφρθσ, ό.π., ςελ. 274. 

118
 Βλ. Κεφ. 5.3.  

119
 Ευρωπαϊκι Επιτροπι,  Ζξυπνθ Νομοκζτθςθ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, Ανακοίνωςθ τθσ Ευρωπαϊκισ 

Επιτροπισ προσ το Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο, το υμβοφλιο, τθν Ευρωπαϊκι Οικονομικι και Κοινωνικι 

Επιτροπι και τθν Επιτροπι των Περιφερειϊν, COM (2010), 543 τελικό. 
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εθπιεξώλνπκε πξάγκαηη ηνπο θηιόδνμνπο ζηόρνπο πνπ έρνπκε ζέζεη κε ηνλ πην 

απνηειεζκαηηθό ηξόπν»
120

. Όπσο παξαηεξεί ν Γ. θηαδάο (2017:221), «Καιύηεξε 

ξύζκηζε δελ ζεκαίλεη ιηγόηεξε ή πεξηζζόηεξε ξύζκηζε, αιιά είλαη ν κεραληζκόο 

δηαζθάιηζεο όηη ε Έλσζε κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηνπο θηιόδνμνπο ζηόρνπο πνπ 

ζέηεη». 

 Η Έμππλε Ρχζκηζε αθνξά ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηε ζπλερή αμηνιφγεζε ησλ 

πνιηηηθψλ θαη λνκνζεζηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, κε ζηφρν απηέο λα είλαη 

απνδνηηθέο, θαίξηεο, κε μεθάζαξνπο ζηφρνπο θαη κε ην κηθξφηεξν δπλαηφ δηνηθεηηθφ 

θφζηνο. Γηα ην ιφγν απηφ, ε Δπηηξνπή ζεσξεί αλαγθαία ηελ πξνψζεζε ηεο 

αμηνιφγεζεο ησλ αλακελφκελσλ θαη ησλ πξαγκαηηθψλ επηπηψζεσλ πνπ έρνπλ νη 

πνιηηηθέο θαη νη λνκνζεζίεο ηεο Έλσζεο ζε θάζε ζηάδην (απφ ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

εθαξκνγή ηνπο κέρξη ηελ εθ ησλ πζηέξσλ αμηνιφγεζε θαη αλαζεψξεζή ηνπο).  ηηο 

19 Μαΐνπ 2015, ε Δπηηξνπή εμέδσζε κηα εθηεηακέλε ζεηξά απφ  θαηεπζπληήξηεο 

νδεγίεο (guidelines)
121

 γηα ηε βειηίσζε ηεο λνκνζεζίαο
122

, θαζψο θαη κηα 

εξγαιεηνζήθε πελήληα ελλέα εξγαιείσλ
123

,  πνπ πεξηέρεη εθαξκνγή ησλ δξάζεσλ. 

 

πλνπηηθά ε Έμππλε Ννκνζέηεζε εζηηάδεηαη ζηα παξαθάησ ζεκεία
124

:  

 - αθνξά ζην ζχλνιν ηνπ θχθινπ πνιηηηθήο: ζχληαμε λνκνζεηήκαηνο, 

εθαξκνγή, ζπκκφξθσζε, αμηνιφγεζε, αλαζεψξεζε, 

 - εληαηηθνπνηεί ηα ήδε ελεξγά πξνγξάκκαηα βειηίσζεο ηεο λνκνζεζίαο, 

 - απφ ηα εξγαιεία θαιήο λνκνζέηεζεο δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο ηαθηηθέο 

δηαβνπιεχζεηο κε ηνπο ηειηθνχο απνδέθηεο ηεο λνκνζεζίαο ζε φια ηα ζηάδηα  

δηακφξθσζεο ελφο λνκνζεηήκαηνο,  

                                                           
120

 European Commission Press release - Better Regulation Agenda: Enhancing transparency and 

scrutiny for better EU law-making, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4988_en.htm, 

[18/06/2017].  

121
 Οι Κατευκυντιριεσ Οδθγίεσ ςυντάςςονται από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι με ςτόχο να ορίηονται με 

ςαφινεια οι διαδικαςίεσ και τα βιματα που απαιτοφνται για τθν ορκι ανάλυςθ επιπτϊςεων, ϊςτε 

να κακοδθγοφνται οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ τθσ. 

122
 European Commission, Better Regulation Guidelines, SWD (2015) 111 τελικό. 

123
 European Commission, Better Regulation Toolbox, SWD (2015) 111 τελικό, κακϊσ και 

http://ec.europa.eu/smart-regulation/guidelines/toc_tool_en.htm, [18/06/2017].  

124
 Ευρωπαϊκι Επιτροπι, Ζξυπνθ Νομοκζτθςθ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, ό.π., υπος. 119. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4988_en.htm
http://ec.europa.eu/smart-regulation/guidelines/toc_tool_en.htm
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 - πξνσζεί ην πξφγξακκα βειηίσζεο ηεο θαηαιιειφηεηαο θαη ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ηνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ (REFIT), 

 - απινπνηεί ηνπο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο 

Έλσζεο
125

,  

 - αθνξά ηελ απφ θνηλνχ επζχλε φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ (ζεζκηθά 

φξγαλα, θξάηε κέιε, ινηπνί επξσπατθνί ζεζκνί), 

 - ελδπλακψλεη ην ξφιν ησλ εζληθψλ θνηλνβνπιίσλ, ηα νπνία έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα, κεηά ηελ έγθξηζε κηαο πξφηαζεο απφ ηελ Δπηηξνπή, λα παξάζρνπλ 

αηηηνινγεκέλεο γλψκεο ζρεηηθά κε ηελ επηθνπξηθφηεηα
126

, 

 - πξνβιέπεη ζηελφηεξε ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηα 

θξάηε κέιε, θαζψο θαη ζπλεξγαζία ηεο Δπηηξνπήο κε δηεζλείο νξγαληζκνχο, 

 - δίλεηαη έκθαζε ζηηο επηπηψζεηο ησλ ξπζκίζεσλ ζηηο κηθξέο θαη κεζαίεο 

επηρεηξήζεηο, 

 - ζην παθέην κέηξσλ πεξηιακβάλεηαη θαη ε πξφηαζε  γηα ζχλαςε Γηνξγαληθήο 

πκθσλίαο γηα ηε Βειηίσζε ηεο Ννκνζεζίαο (Interinstitutional Agreement on Better 

Law-Making) κεηαμχ ησλ ηξηψλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.  

 

4.2.6. Γηνξγαληθή πκθσλία ηνπ 2016 γηα ηε βειηίσζε ηνπ λνκνζεηηθνχ έξγνπ
127

 

 Σν πκβνχιην θαη ην Κνηλνβνχιην αληαπνθξίζεθαλ ζηελ πξφηαζε ηεο 

Δπηηξνπήο θαη ζηε Γηνξγαληθή πκθσλία ηεο 1
εο

 Απξηιίνπ 2016 έγηλαλ απνδεθηά ηα 

παξαθάησ: 

α) ζπκθσλείηαη ν πνιπεηήο πξνγξακκαηηζκφο ηεο δξάζεο ηεο Έλσζεο, ψζηε λα 

ηίζεληαη νη καθξνπξφζεζκεο πξνηεξαηφηεηεο ζε ζέκαηα κείδνλνο πνιηηηθήο ζεκαζίαο, 

β) ην «πξφγξακκα εξγαζίαο ηεο Δπηηξνπήο» ζε εηήζηα βάζε ζα δηακνξθψλεηαη κεηά 

απφ δηάινγν θαη αληαιιαγή απφςεσλ ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ. Θα εμεηδηθεχεη ηηο 

καθξνπξφζεζκεο πξνηεξαηφηεηεο θαη ζα πεξηιακβάλεη ηηο θπξηφηεξεο λνκνζεηηθέο θαη 

κε λνκνζεηηθέο πξνηάζεηο (αθφκα θαη θαηάξγεζεο ηεο λνκνζεζίαο) γηα ην επφκελν 

έηνο, 

                                                           
125

 κιαδάσ Δ., ό.π., ςελ. 222. 

126
 Σο δικαίωμα των εκνικϊν Κοινοβουλίων να διατυπϊνουν τθ κζςθ τουσ επί νομοκετικϊν και μθ 

νομοκετικϊν προτάςεων τθσ ΕΕ, τόςο αναφορικά με τθν αρχι τθσ επικουρικότθτασ, όςο και επί τθσ 

ουςίασ, κεςμοκετικθκε με τθ υνκικθ τθσ Λιςαβόνασ.  

127
 ΕΕ L 123 τθσ 12-05-2016. 
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γ) ε Δπηηξνπή νθείιεη λα αηηηνινγεί ηε λνκηθή βάζε, ηνλ ηχπν ηεο πξάμεο πνπ 

επέιεμε θαη αλ ηα πξνηεηλφκελα κέηξα ζπλάδνπλ κε ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα θαη ηηο 

αξρέο ηεο αλαινγηθφηεηαο θαη ηεο επηθνπξηθφηεηαο, 

δ) ζρεηηθά κε ηηο θαη’ εμνπζηνδφηεζε θαη ηηο εθηειεζηηθέο πξάμεηο ζπκθσλήζεθε λα 

ηεξεζνχλ νη ξπζκίζεηο ηνπ Καλνληζκνχ 182/2011
128

. Οη επηηξνπέο ζα αζθνχλ ηα 

θαζήθνληά ηνπο κέζα ζηα πιαίζηα πνπ νξίδεη ν ελ ιφγσ Καλνληζκφο. 
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 ΕΕ L  55 τθσ 28-02-2011, ςελ. 13. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΔΜΠΣΟ 

 Η ΠΟΛΙΣΙΚΗ BETTER REGULATION ΤΠΟ ΣΟ ΠΡΙΜΑ ΣΟΤ Ν. 

4048/2012 

 

5.1. Θεζκνί θαη δηαδηθαζίεο ξπζκηζηηθήο δηαθπβέξλεζεο  

        Αληηθείκελν ηνπ Ν. 4048/2012 «είλαη ε βειηίσζε ηεο ξπζκηζηηθήο δηαθπβέξλεζεο 

δηα ηεο ηήξεζεο ησλ αξρώλ θαη ησλ κέζσλ ηεο θαιήο λνκνζέηεζεο
129

», δειαδή ν 

εμνξζνινγηζκφο ηεο λνκνπαξαζθεπαζηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο παξαγσγήο λφκσλ 

θπξίσο ζην πξν-θνηλνβνπιεπηηθφ ζηάδην. Η ξπζκηζηηθή δηαθπβέξλεζε απνηειεί έλα 

ζύλνιν ζεζκώλ (Κπβέξλεζε, Βνπιή, Γεκόζηα Γηνίθεζε, Αλεμάξηεηεο Αξρέο, Φνξείο 

ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα θαη ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηώλ) θαη ηππηθώλ ή άηππσλ 

δηαδηθαζηώλ κέζσ ησλ νπνίσλ παξάγνληαη ηειηθώο νη ξπζκίζεηο (λόκνη ή θαλνληζηηθέο 

πξάμεηο) πνπ ζαλ ζηόρν έρνπλ ηε δεκηνπξγία θαλόλσλ θαη ππνρξεώζεσλ
130

. 

 Η ξπζκηζηηθή δηαθπβέξλεζε ζηελ Διιάδα, φπσο θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο, 

δηαθξίλεηαη ζε ηξία βαζηθά ζηάδηα: ην ζηάδην ηεο πξν-θνηλνβνπιεπηηθήο δηαδηθαζίαο, 

ην ζηάδην ηεο θνηλνβνπιεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ην ζηάδην ηεο εθαξκνγήο. Βαζηθφ 

δεηνχκελν είλαη ε αληαπφθξηζε ηνπ θάζε ζηαδίνπ ηεο δηαδηθαζίαο ζην πξνεγνχκελν 

κε ηειηθή αλαθνξά ζηελ αληαπφθξηζε ηεο ξχζκηζεο ζηε δεδνκέλε νηθνλνκηθή θαη 

θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα πνπ γέλλεζε ην ξπζκηζηέν δήηεκα θαη ράξηλ επίιπζεο ηνπ 

νπνίνπ θηλήζεθε ε δηθαηνπαξαγσγηθή δηαδηθαζία. 

 

5.1.1. ηάδην πξν-θνηλνβνπιεπηηθήο δηαδηθαζίαο 

Δηζαγσγηθά, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη κε ην Ν. 4048/2012 ζεζπίδεηαη ν ξπζκηζηηθφο 

πξνγξακκαηηζκφο ηεο Κπβέξλεζεο. Δηδηθφηεξα, νξίδεηαη φηη θάζε ππνπξγφο 

ππνρξενχηαη -ζηελ αξρή ηεο ηαθηηθήο ζπλφδνπ ηεο Βνπιήο
131

- λα δειψζεη ζην 

                                                           
129

 Β’ Διεφκυνςθ Επιςτθμονικϊν Μελετϊν τθσ Βουλισ των Ελλινων, Ζκκεςθ επί του νομοςχεδίου 

«Ρυκμιςτικι Διακυβζρνθςθ: Αρχζσ, Διαδικαςίεσ και Μζςα Καλισ Νομοκζτθςθσ» 

http://www.minadmin.gov.gr/wp-

content/uploads/20120403_n4048_1_3_ekthesi_diefthinsis_epistimonikon_meleton.pdf, ςελ. 1 

*πρόςβαςθ 08/06/2017+. 

130
 διαΝΕΟςισ, Q&A: 18 Απαντιςεισ για τθν Πολυνομία και τθν Κακονομία, 

http://www.dianeosis.org/2016/07/polynomia_qa/ *πρόςβαςθ 08/06/2017+.  

131
 Σθν πρϊτθ Δευτζρα του Οκτωβρίου κάκε ζτουσ (άρκρο 64 παρ.1 ). 

http://www.minadmin.gov.gr/wp-content/uploads/20120403_n4048_1_3_ekthesi_diefthinsis_epistimonikon_meleton.pdf
http://www.minadmin.gov.gr/wp-content/uploads/20120403_n4048_1_3_ekthesi_diefthinsis_epistimonikon_meleton.pdf
http://www.dianeosis.org/2016/07/polynomia_qa/
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Γξαθείν Καιήο Ννκνζέηεζεο ηνλ αξηζκφ θαη ην αληηθείκελν ησλ ζρεδίσλ λφκσλ πνπ 

πξφθεηηαη λα εηζάγεη ζηε Βνπιή πξνο ςήθηζε
132

. 

Σν ζρέδην λφκνπ θαηαηίζεηαη ζηε Βνπιή κε ηα ζπλνδεπηηθά ηνπ έγγξαθα. Σα 

έγγξαθα απηά είλαη ε αηηηνινγηθή έθζεζε (74 .), ε έθζεζε αμηνιφγεζεο ζπλεπεηψλ 

ηεο ξχζκηζεο θαη ε έθζεζε επί ηεο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο (άξζξν 85 ΚηΒ), ε έθζεζε 

ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο (75§1 .), ε γλσκνδφηεζε ηνπ Διεγθηηθνχ 

πλεδξίνπ επί λνκνζρεδίσλ γηα απνλνκή ζχληαμεο (73§2 .) θαη θάζε άιιν έγγξαθν 

πξνβιέπεηαη ή κπνξεί λα δηεπθνιχλεη ηε ζπδήηεζε ζε πεξηπηψζεηο ελζσκάησζεο ηνπ 

επξσπατθνχ δηθαίνπ. Δκπιεθφκελα φξγαλα είλαη ε Κπβέξλεζε θαη ηα Τπνπξγεία, ε 

αληηπνιίηεπζε (αλ πξφθεηηαη γηα πξφηαζε λφκνπ), ην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο 

(αλ πξφθεηηαη γηα λνκνζρέδηα πνπ ζπλεπάγνληαη επηβάξπλζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ- 75 

παξ. 1 .) θαη ε Γεληθή Γξακκαηεία ηεο Κπβέξλεζεο
133

. 

Η Γεληθή Γξακκαηεία ηεο Κπβέξλεζεο ζπληνλίδεη ηε λνκνπαξαζθεπαζηηθή 

δηαδηθαζία
134

. Δπηκειείηαη ηεο θαηάζεζεο ησλ ζρεδίσλ λφκσλ ζηε Βνπιή θαη ειέγρεη 

ηε λνκνζεηηθή παξαγσγή ηεο θπβέξλεζεο. ηε Γεληθή Γξακκαηεία ηεο Κπβέξλεζεο 

αλήθεη ην Γξαθείν Καιήο Ννκνζέηεζεο, ην νπνίν απνηειεί ηελ θεληξηθή κνλάδα 

ππνζηήξημεο ηεο πνηόηεηαο ησλ ξπζκίζεσλ θαη κεξηκλά γηα ηελ επηζηεκνληθή 

ππνζηήξημε ησλ ππεξεζηώλ ησλ Υπνπξγείσλ, πξνθεηκέλνπ αθελόο λα ηεξνύληαη νη 

αξρέο θαη δηαδηθαζίεο θαιήο λνκνζέηεζεο θαηά ηελ εθπόλεζε ζρεδίσλ λόκσλ θαη 

ζρεδίσλ θαλνληζηηθώλ δηαηαγκάησλ θαη πξάμεσλ θαη αθεηέξνπ λα επηβνεζείηαη ε 

εθαξκνγή ηνπ θπβεξλεηηθνύ έξγνπ (βι. άξζξν 15 παξ. 2 Ν. 4048/2012 θαη ην άξζξν 

76Α ηνπ π.δ. 63/2009, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 77 ηνπ Ν. 4368/2016, 

Α’21)
135

.  
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 Άρκρο 3 παρ.1, όπου αναφζρονται και οι περιπτϊςεισ εξαίρεςθσ από τον προγραμματιςμό. 

133
 Κϊδικασ Νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα κυβερνθτικά όργανα (Π.Δ. 63/2005, άρκρα 72-86). 

134
 τθ Γενικι Γραμματεία τθσ Κυβζρνθςθσ, με ςθμαντικό ρόλο ςτθ νομοπαραςκευαςτικι διαδικαςία, 

υπάγεται και θ Κεντρικι Νομοπαραςκευαςτικι Επιτροπι (ΚΕΝΕ), αρμοδιότθτα τθσ οποίασ είναι θ 

επεξεργαςία του ςυνόλου τθσ πρωτογενοφσ και δευτερογενοφσ νομοκεςίασ, εφόςον παραπεμφκεί 

ςε αυτιν από το Γενικό Γραμματζα τθσ Κυβζρνθςθσ, κακϊσ και ο ζλεγχοσ των προτεινόμενων 

ρυκμίςεων και θ ςυμβατότθτά τουσ με το ευρωπαϊκό και το διεκνζσ δίκαιο. Ειδικότερα για τθν 

οργάνωςθ τθσ ΚΕΝΕ, βλ. Π.Δ. 63/2005, άρκρα 73 και 85. 

135
 Κορομθλάσ Ηλ. (12-02-2010), Γραφείο Καλισ Νομοκζτθςθσ, διακζςιμο ςτθν ιςτοςελίδα 

http://www.ggk.gov.gr/?page_id=120&print=1  *πρόςβαςθ 08/06/2017+. 

http://www.ggk.gov.gr/?page_id=120&print=1
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Σν Γξαθείν Καιήο Ννκνζέηεζεο ππνζηεξίδεη θαη ζπληνλίδεη ηε ιεηηνπξγία ησλ 

Γξαθείσλ Ννκνζεηηθήο Πξσηνβνπιίαο ησλ Τπνπξγείσλ, ηα νπνία «ζπκκεηέρνπλ ζην 

ζρεδηαζκό ησλ λνκνζεηηθώλ θαη θαλνληζηηθώλ ξπζκίζεσλ, θαηαξηίδνπλ ηα λνκνζρέδηα 

πνπ αλαζέηεη ζε απηά ν Υπνπξγόο θαη κεξηκλνύλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αξκόδηεο θαζ' 

ύιε ππεξεζίεο, γηα ηελ θαιή πνηόηεηά ηνπο» (άξζξν 15 παξ. 3 Ν. 4048/2012)
136

. 

Σν Γξαθείν Καιήο Ννκνζέηεζεο θαη νη Μνλάδεο Ννκνζεηηθήο Πξσηνβνπιίαο ησλ 

Τπνπξγείσλ απνηεινχλ ηηο θύξηεο Γνκέο Ννκνζέηεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 15 

ηνπ Ν. 4048/2012, φπνπ νξίδνληαη θαη νη αξκνδηφηεηέο ηνπο. 
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 Οι Μονάδεσ Νομοκετικισ Πρωτοβουλίασ που προβλζπονται ςτο Ν. 4048/2012 ςυςτικθκαν με 

νζα Προεδρικά διατάγματα των οργανιςμϊν των Τπουργείων το 2014, βλ. ειδικότερα ςε κιαδάσ Δ., 

ό.π., ςελ. 166-167, υποςθμ. 31. 
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ΓΟΜΔ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ ΣΟ ΗΝΧΜΔΝΟ 

ΒΑΙΛΔΙΟ 

 

    Η πνιπδηάζπαζε ησλ δνκψλ ηεο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο έρεη σο απνηέιεζκα λα 

κελ θιείλεη ν θχθινο κηαο δεκφζηαο πνιηηηθήο, θαζψο νη δξάζεηο ησλ δηαθνξεηηθψλ 

ππνπξγείσλ δελ επζπγξακκίδνληαη γηα ηελ επίηεπμε ελφο θνηλνχ ζπλνιηθνχ ζηφρνπ. 

Απαξαίηεηε επνκέλσο είλαη ε ιεηηνπξγία ηζρπξψλ θέληξσλ δηαθπβέξλεζεο
1
, δειαδή 

ζπληνληζηηθψλ θέληξσλ πνπ ζα κεξηκλνχλ γηα κηα νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε 

δηαθπβέξλεζεο (whole of government approach). 

    ην Ηλσκέλν Βαζίιεην θεληξηθή αξρή ηεο πξνψζεζεο θαη ηνπ ζπληνληζκνχ ηεο 

πνιηηηθήο ηεο Καιήο Ννκνζέηεζεο είλαη ε Γηεχζπλζε Καιήο Ννκνζέηεζεο (Better 

Regulation Executive), ε νπνία, κεηαμχ άιισλ, εμεηάδεη ηηο λέεο πξνηάζεηο 

θαλνληζκψλ θαη παξαθνινπζεί κέζσ δηθηχνπ ζε θαζεκεξηλή βάζε ηελ εθαξκνγή ησλ 

πνιηηηθψλ Καιήο Ννκνζέηεζεο.  ε θάζε Τπνπξγείν ιεηηνπξγεί κηα Μνλάδα Καιήο 

Ννκνζέηεζεο πνπ ππνζηεξίδεηαη ζπκβνπιεπηηθά θαη θαζνδεγείηαη απφ ηε Γηεχζπλζε 

Καιήο Ννκνζέηεζεο. Παξάιιεια, ιεηηνπξγνχλ: 

   -κηα Δπηηξνπή αλεμάξηεησλ εκπεηξνγλσκφλσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ κεηξήζεσλ 

ησλ Αλαιχζεσλ ησλ Καλνληζηηθψλ Δπηπηψζεσλ πνπ ζπληάζζνληαη απφ ηηο Μνλάδεο 

Καιήο Ννκνζέηεζεο ησλ Τπνπξγείσλ. Μφλνλ εάλ κηα ξχζκηζε είλαη θαηάιιειε γηα 

ην ζθνπφ ηεο (fit for purpose) θαη ε Αλάιπζε πνπ ηε ζπλνδεχεη  πιεξνί  ηα θξηηήξηα 

πνηφηεηαο θαη αλάιπζεο πνπ έρεη ζέζεη ε Δπηηξνπή, εηζάγεηαη πξνο έγθξηζε. 

   -ζηελ Δπηηξνπή κείσζεο ησλ ξπζκίζεσλ, πνπ είλαη κηα επηηξνπή ηνπ Τπνπξγηθνχ 

πκβνπιίνπ κε απνζηνιή ηελ επνπηεία ηεο επίηεπμεο ησλ βαζηθψλ ζηφρσλ ηεο 

ξπζκηζηηθήο πνιηηηθήο ηεο θπβέξλεζεο.  

   Ο ζπλδπαζκφο κηαο Δπηηξνπήο πνπ ιεηηνπξγεί ζην αλψηεξν δπλαηφ επίπεδν θαη 

κηαο αλεμάξηεηεο Δπηηξνπήο δηαζθαιίδεη ηελ πνηφηεηα ησλ θπβεξλεηηθψλ επηινγψλ
2
. 

_______ 

1 OECD, ό.π., (2011: 43-46), όπου και Ωσ Κζντρο Διακυβζρνθςθσ ορίηεται μια μικρι ομάδα 

κεςμικών δρώντων ςτο επίκεντρο τθσ κεντρικισ διοίκθςθσ που ζχουν τθν εξουςία, τθν 

ευκφνθ και τθν ικανότθτα να κακοδθγιςουν τθν ανάπτυξθ του ςτρατθγικοφ οράματοσ των 

δθμόςιων πολιτικών και να διαςφαλίςουν τθν αποτελεςματικι υλοποίθςθ αυτοφ του 

οράματοσ ςε βάκοσ χρόνου. 

 2  ωτθρόπουλοσ Δ. και Χριςτόπουλοσ Λ., ό.π., ςελ. 94-95. 
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5.1.2. ηάδην θνηλνβνπιεπηηθήο δηαδηθαζίαο
137

 

Ξεθηλά κε ηελ θαηάζεζε ηνπ λνκνζρεδίνπ ζηε Βνπιή. Οη θνξείο πνπ εκπιέθνληαη ζηε 

δηαδηθαζία απηή είλαη ν Πξφεδξνο ηεο Βνπιήο, νη 6 δηαξθείο θνηλνβνπιεπηηθέο 

επηηξνπέο
138

, νη εηδηθέο επηηξνπέο
139

 θαη ε Δηδηθή Δπηηξνπή Δπξσπατθψλ 

Τπνζέζεσλ
140

. Σέινο, ζηε δηαδηθαζία εκπιέθεηαη θαη ε Δπηζηεκνληθή Τπεξεζία ηεο 

Βνπιήο, ζηελ νπνία ν Πξφεδξνο κπνξεί λα παξαπέκςεη αλά πάζα ζηηγκή θάζε 

λνκνζρέδην πνπ θξίλεη φηη ρξήδεη επηζηεκνληθήο θαη λνκνηερληθήο επεμεξγαζίαο. 

 Η λνκνζεηηθή ιεηηνπξγία ξπζκίδεηαη απφ ην χληαγκα (.)
141

 θαη ηνλ 

Καλνληζκφ ηεο Βνπιήο (ΚηΒ)
142

 θαη δηαθξίλεηαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: α) ηελ Σαθηηθή 

Ννκνζεηηθή Γηαδηθαζία, β) ηηο πλνπηηθέο Ννκνζεηηθέο Γηαδηθαζίεο θαη γ) ηηο 

Δηδηθέο Ννκνζεηηθέο Γηαδηθαζίεο.  

Αθνινπζεί ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ λνκνζεηηθψλ δηαδηθαζηψλ: 

Η ηαθηηθή λνκνζεηηθή δηαδηθαζία αζθείηαη απφ ηελ Οινκέιεηα ή Σκήκα Γηαθνπήο 

Δξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 70-72 ηνπ πληάγκαηνο. Πξηλ ηελ 

εηζαγσγή ηνπο γηα ζπδήηεζε ηα λνκνζρέδηα παξαπέκπνληαη ζηηο επηηξνπέο (δηαξθείο 

ή εηδηθέο), νη νπνίεο ππνβάιινπλ έθζεζε κε ηηο πξνηάζεηο ή ηηο απνθάζεηο ηνπο ζηνλ 

Πξφεδξν ηεο Βνπιήο. Η έθζεζε δηαλέκεηαη ζηνπο βνπιεπηέο δπν ηνπιάρηζηνλ εκέξεο 

πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο. 

Αθνινπζεί ε εγγξαθή ηνπ λνκνζρεδίνπ ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε θαη ε ζπδήηεζή ηνπ 

ζηελ Οινκέιεηα (ή ην Σκήκα). Σα λνκνζρέδηα ζπδεηνχληαη θαη ςεθίδνληαη κηα θνξά 

επί ηεο αξρήο, θαη’ άξζξνλ θαη ζην ζχλνιν, εθηφο αλ ην λνκνζρέδην ζπδεηήζεθε θαη 

ςεθίζηεθε απφ ηελ αξκφδηα δηαξθή θνηλνβνπιεπηηθή επηηξνπή, νπφηε εηζάγεηαη γηα 

ζπδήηεζε ζε κηα ζπλεδξίαζε θαη ςεθίδεηαη εληαία θαη γηα ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο. 

Οη ζπλνπηηθέο λνκνζεηηθέο δηαδηθαζίεο αθνξνχλ λνκνζρέδηα πνπ ραξαθηεξίδνληαη 

σο επείγνληα ή θαηεπείγνληα απφ ηελ Κπβέξλεζε. Ννκνζρέδην πνπ ζα ραξαθηεξηζηεί 

                                                           
137

 ωτθρόπουλοσ Δ. και Χριςτόπουλοσ Λ., ό.π., ςελ. 43-45. 

138
 Μορφωτικϊν Τποκζςεων, Εκνικισ Άμυνασ και Εξωτερικϊν Τποκζςεων, Κοινωνικϊν Τποκζςεων, 

Οικονομικϊν Τποκζςεων, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ-Δθμόςιασ Σάξθσ και Δικαιοςφνθσ, Παραγωγισ και 

Εμπορίου (άρκρο 31 ΚτΒ). 

139
 υςτινονται με απόφαςθ του Προζδρου τθσ Βουλισ για ςθμαντικά νομοςχζδια ι εφόςον το 

νομοκετικό ζργο τθσ Βουλισ κρίνεται βεβαρθμζνο (άρκρο 42 ΚτΒ). 

140
 Αξιολογεί τα προςχζδια ενωςιακϊν πράξεων με κανονιςτικό περιεχόμενο. 

141
 Σμιμα Γ’ (Κεφάλαια 4, 5 και 6). 

142
 Άρκρα 84 ζωσ 123. 
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σο θαηεπείγνλ εηζάγεηαη πξνο ςήθηζε κεηά απφ πεξηνξηζκέλε ζπδήηεζε ζε κηα κφλν 

ζπλεδξίαζε, ελψ ην επείγνλ ζε νξηζκέλν αξηζκφ ζπλεδξηάζεσλ. Σέινο, ζπλνπηηθή 

δηαδηθαζία (ςήθηζε ρσξίο θαλ ζπδήηεζε ζηελ Οινκέιεηα) αθνινπζείηαη θαη ζηελ 

πεξίπησζε πνπ λνκνζρέδην έηπρε ηεο νκφθσλεο απνδνρήο (ή ηεο απνδνρήο ησλ 4/5) 

ησλ κειψλ δηαξθνχο θνηλνβνπιεπηηθήο επηηξνπήο.  

Οη εηδηθέο λνκνζεηηθέο δηαδηθαζίεο αθνξνχλ εηδηθέο πεξηπηψζεηο, φπσο ε ςήθηζε 

ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ, ηνπ Απνινγηζκνχ θαη ηνπ Γεληθνχ Ιζνινγηζκνχ ηνπ Κξάηνπο 

θαη ηεο Βνπιήο, ηελ θχξσζε δηεζλψλ ζπκβάζεσλ, ηελ θχξσζε πξάμεσλ λνκνζεηηθνχ 

πεξηερνκέλνπ θιπ. 

 Πξαθηηθέο πνπ επλννχλ ηελ θαθνλνκία, αιιά θαη ηελ πνιπλνκία θαηά ηελ 

θνηλνβνπιεπηηθή δηαδηθαζία: 

α) Η πξνζθπγή ζηε ζπλνπηηθή λνκνζεηηθή δηαδηθαζία κε ηνλ θαηαρξεζηηθφ 

ραξαθηεξηζκφ ζρεδίνπ λφκνπ σο επείγνληνο θαη θπξίσο σο θαηεπείγνληνο. 

Ννκνζρέδην πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο θαηεπείγνλ δελ απαηηείηαη λα ζπλνδεχεηαη απφ 

έθζεζε αμηνιφγεζεο ησλ ζπλεπεηψλ ηεο ξχζκηζεο, αιιά αξθεί ζπλνπηηθή έθζεζε 

αμηνιφγεζεο (άξζξ. 85 παξ. 3 ΚηΒ). 

β) Η ζπρλή ρξήζε ησλ πξάμεσλ λνκνζεηηθνύ πεξηερνκέλνπ (44 παξ. 1 ), 

πξνθεηκέλνπ λα μεπεξαζηνχλ νη ρξνλνβφξεο δηαδηθαζίεο ηεο θνηλνβνπιεπηηθήο 

ιεηηνπξγίαο. Ωο γλσζηφλ, εθδίδνληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ πεξηζηάζεσλ 

εμαηξεηηθά επείγνπζαο θαη απξφβιεπηεο αλάγθεο. Η θπβέξλεζε «λνκνζεηεί» θαη ε 

Βνπιή θαιείηαη εθ ησλ πζηέξσλ
143

 λα θπξψζεη ηηο πξάμεηο λνκνζεηηθνχ 

πεξηερνκέλνπ. Λφγσ ηεο εθαξκνγήο ησλ κλεκνληαθψλ ππνρξεψζεσλ, πνπ ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο ήηαλ θαηεπείγνπζαο θχζεο, ε έθδνζε πξάμεσλ λνκνζεηηθνχ 

πεξηερνκέλνπ απμήζεθε, κε απνθνξχθσκα ην 2012 πνπ ν αξηζκφο ηνπο έθηαζε ηηο 

27
144

. 

γ) Η πξαθηηθή ηεο έληαμεο εληειψο άζρεησλ δηαηάμεσλ ζηα λνκνζρέδηα κέζσ 

ππνπξγηθψλ ή βνπιεπηηθψλ πξνζζεθώλ ή ηξνπνινγηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζπδήηεζεο ζηελ Οινκέιεηα ή ζηα Σκήκαηα. Η πξνζζήθε δηαηάμεσλ άζρεησλ κε ην 

                                                           
143

 Μζςα ςε 40 θμζρεσ από τθν ζκδοςι τουσ ι 40 θμζρεσ από τθ ςφγκλθςθ τθσ Βουλισ ςε ςφνοδο. 

144
 Σθν περίοδο 2001-2009 εκδόκθκαν 13 ΠΝΠ, ενϊ κατά τθν περίοδο των Μνθμονίων 67, ςε 

ωτθρόπουλοσ Δ. και Χριςτόπουλοσ Λ., ό.π., ςελ. 61. 
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θχξην αληηθείκελν ηνπ λνκνζρεδίνπ
145

 θαη ε δηαζπνξά ηνπο εθηφο ηεο λνκνζεζίαο 

ζηελ νπνία αθνξνχλ είλαη πξαθηηθή θαθνλνκίαο, γηαηί δεκηνπξγεί αλαζθάιεηα 

δηθαίνπ. Όζνλ αθνξά ηηο ηξνπνινγίεο, ε ζρεηηθή ζπληαγκαηηθή δηάηαμε (74§1 ) 

νξίδεη φηη δελ εηζάγνληαη πξνο ζπδήηεζε εθφζνλ είλαη άζρεηεο κε ην αληηθείκελν ηνπ 

λνκνζρεδίνπ. Η αζξφα εηζαγσγή ηξνπνινγηψλ ζεσξείηαη ε πιένλ δηαδεδνκέλε 

πξαθηηθή  πνιπλνκίαο θαη θαθνλνκίαο.  

δ) Οη επξείεο θαη γεληθέο εμνπζηνδνηήζεηο πξνο ηελ εθηειεζηηθή εμνπζία, αθφκα θαη 

ζε δεηήκαηα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ξπζκηζηνχλ πξσηνγελψο απφ ην λνκνζέηε. 

 Σέινο, εηδηθή αλαθνξά πξέπεη λα γίλεη ζηα πνιπλνκνζρέδηα (Omnibus law). 

Πξφθεηηαη γηα λφκνπο πνπ πξνέθπςαλ ηελ ηειεπηαία εμαεηία γηα ηελ εθπιήξσζε 

ζπγθεθξηκέλσλ δεζκεχζεσλ (Μλεκφλην, Μεζνπξφζεζκν Πξφγξακκα θιπ.) πνπ 

ηέζεθαλ σο πξναπαηηνχκελα γηα ηελ εθηακίεπζε δφζεσλ. Υαξαθηεξηζηηθφ ησλ 

πνιπλνκνζρεδίσλ είλαη φηη κε κηα λνκνζεηηθή παξέκβαζε ξπζκίδνληαη ζέκαηα 

δηαθφξσλ ηνκέσλ πνιηηηθήο. Οη ξπζκίζεηο απηέο έπιεμαλ ζην ζχλνιφ ηνπο ηνπο 

ζεζκνχο ηεο δηθαηνπαξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη νδήγεζαλ ζηελ απνλνκηκνπνίεζε 

ησλ πνιηηεηαθψλ ζεζκψλ (ηδίσο ηνπ Κνηλνβνπιίνπ), θαζψο εθδειψζεθαλ κε ηε 

κνξθή κεηαθνξάο ηνπ λνκνζεηηθνχ θέληξνπ ζε εμσγελείο παξάγνληεο, ππέξ-

ζπλνπηηθέο δηαδηθαζίεο ζπδήηεζεο νγθσδέζηαηεο λνκνζεηηθήο χιεο κε απνηέιεζκα 

ηελ ςήθηζή ηεο ρσξίο γλψζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο, παξαγσγή λνκνζεηηθνχ έξγνπ 

απφ ηελ εθηειεζηηθή εμνπζία κέζσ επξχηαησλ εμνπζηνδνηήζεσλ θιπ.
146

  

 Ο Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο εθδίδεη θαη δεκνζηεχεη ην λφκν πνπ ςήθηζε ε 

Βνπιή κέζα ζε έλα κήλα απφ ηελ ςήθηζή ηνπ (42 παξ. 1 ). Η έθδνζε είλαη ε πξάμε, 

κε ηελ νπνία ν Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο πηζηνπνηεί ηφζν ηε γλεζηφηεηα ηνπ λφκνπ 

(δειαδή ηελ ηαπηφηεηα ηνπ ππφ έθδνζε θεηκέλνπ κε εθείλν πνπ ςεθίζηεθε), φζν θαη 

ηελ ηήξεζε ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ην χληαγκα δηαδηθαζίαο. Με ηελ έθδνζε ν 

λφκνο θαζίζηαηαη ηζρχνλ δίθαην, ελψ κε ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο παξάγεη ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηνπ
147

. 

                                                           
145

 Οι γνωςτζσ  «… και άλλεσ διατάξεισ». Όπωσ παρατθροφν οι ωτθρόπουλοσ Δ. και Χριςτόπουλοσ Λ., 

«ε κάποιουσ νόμουσ οι άλλεσ διατάξεισ δεν είναι μόνον άςχετεσ με το βαςικό αντικείμενο, αλλά 

εντάςςονται και ςε άλλθ κεματικι», ό.π., ςελ. 66. 

146
 Για τισ ςυνκικεσ «νομικοφ μθδενιςμοφ» που προκάλεςαν οι ςυγκεκριμζνεσ ρυκμίςεισ και τισ 

επιπτϊςεισ τουσ ςτθν κοινωνία, βλ. τθν εμπεριςτατωμζνθ ανάλυςθ του Δ. κιαδά, ό.π., ςελ. 179-182.  

147
 Σςάτςοσ Δ. (1993), υνταγματικό Δίκαιο- Σόμοσ Β’,  Οργάνωςθ και Λειτουργίασ τθσ Πολιτείασ, 

εκδόςεισ Αντ. Ν. άκκουλα, Ακινα- Κομοτθνι, ςελ. 346.  
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5.1.3. ηάδην εθαξκνγήο ηεο λνκνζεζίαο  

 Σν ζηάδην εθαξκνγήο ζπλδέεηαη κε ηελ παξαγσγή ηεο δεπηεξνγελνχο 

λνκνζεζίαο, δειαδή ηεο λνκνζεζίαο πνπ εθδίδεηαη θαη’ εμνπζηνδφηεζε ηνπ λφκνπ. 

Πξφθεηηαη γηα ηε ιεγφκελε θαλνληζηηθή αξκνδηφηεηα, ε νπνία λνείηαη σο ε 

αξκνδηφηεηα ησλ νξγάλσλ ηεο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο -ηνπ Πξνέδξνπ ηεο 

Γεκνθξαηίαο, ηεο Κπβέξλεζεο θαη ηεο Γηνίθεζεο- λα ζέηνπλ θαλφλεο δηθαίνπ 

θαηφπηλ εηδηθήο θαη νξηζκέλεο λνκνζεηηθήο εμνπζηνδφηεζεο θαη εληφο ησλ νξίσλ 

απηήο. Η θαλνληζηηθή αξκνδηφηεηα εμεηδηθεχεηαη ζην άξζξν 43 παξ. 2 ηνπ 

πληάγκαηνο θαη, αλάινγα κε ην θνξέα έθδνζήο ηνπο, νη πξάμεηο πνπ εθδίδνληαη 

δηαθξίλνληαη ζε: 

α) δηαηάγκαηα εηδηθήο λνκνζεηηθήο εμνπζηνδόηεζεο (κε απηνηειή θαλνληζηηθά 

δηαηάγκαηα), πνπ εθδίδνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο, θαηφπηλ πξφηαζεο 

ηνπ αξκνδίνπ Τπνπξγνχ, φηαλ ν λφκνο δελ είλαη ηόζν ιεπηνκεξεηαθόο, ώζηε λα αξθεί 

έλα εθηειεζηηθό δηάηαγκα ηεο παξ.1
148

, αιιά έρεη αλάγθε νινθιήξσζεο ηνπ 

ξπζκηζηηθνχ ηνπ πεδίνπ, γηα λα είλαη δπλαηή ε πινπνίεζή ηνπ. Πξέπεη λα ζεκεησζεί 

φηη ε λνκνζεηηθή εμνπζηνδφηεζε, πνπ πεξηέρεη θαλφλεο δηθαίνπ, πξνάγεη ηα 

εθδηδφκελα θαηά ηε δηάηαμε ηεο παξ. 2 δηαηάγκαηα, εθφζνλ δελ παξαβηάδνπλ ηα 

πιαίζηα ηεο εηδηθήο εμνπζηνδφηεζεο, ζε θαλφλεο ηζνδχλακνπο πξνο θάζε άιιν 

θαλφλα ηππηθνχ λφκνπ
149

. Γηα ηε ζπληαγκαηηθφηεηα ησλ πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ 

απνθαίλεηαη ην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο (95 παξ. 1 .). 

β) θαλνληζηηθή δηνηθεηηθή πξάμε πνπ πεξηέρεη γεληθή θαη αθεξεκέλε ξχζκηζε
150

 

εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ή ζεκάησλ κε ηνπηθφ ελδηαθέξνλ ή κε ηερληθφ ή ιεπηνκεξεηαθφ 

ραξαθηήξα. Δθδίδεηαη απφ «άιια φξγαλα ηεο δηνίθεζεο», εθηφο δειαδή ηνπ 

Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο (πρ. ππνπξγνχο, πθππνπξγνχο, δήκαξρνπο, δηνηθεηέο 

                                                           
148

 τα εκτελεςτικά των νόμων διατάγματα θ αρμοδιότθτα του Προζδρου τθσ Δθμοκρατίασ 

προκφπτει απευκείασ από το φνταγμα (αυτοτελι κανονιςτικά διατάγματα) –και όχι από νομοκετικι 

εξουςιοδότθςθ. Περιζχουν τουσ αναγκαίουσ κανόνεσ για τθν εφαρμογι του νόμου, ςτον οποίο 

αφοροφν  (43 παρ. 1 .). 

149
 Σςάτςοσ Δ. (1982), υνταγματικό Δίκαιο –Επιτομι Ι,α (3

θ
 ζκδοςθ), ζκδοςθ Αντ. Ν. άκκουλα, 

Ακινα, ςελ. 140-144. 

150
 Γενικι είναι θ ρφκμιςθ όταν τα επιδιωκόμενα ζννομα αποτελζςματά τθσ αναφζρονται ςε 

απροςδιόριςτο αρικμό προςώπων. Αφθρθμζνθ είναι θ ρφκμιςθ που δεν περιορίηεται ςε μια 

ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ ι μια πλειάδα ςυγκεκριμζνων περιπτώςεων, αλλά το πεδίο τθσ εκτείνεται 

ςε όλεσ τισ κατά γζνοσ οριςμζνεσ περιπτώςεισ (Σςάτςοσ Δ., ό.π., ςελ. 135). 
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αλεμάξηεησλ αξρψλ θ.α.) πνπ έρνπλ ηελ αξκνδηφηεηα έθδνζεο δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ, 

δειαδή πξάμεσλ κε ηηο νπνίεο ζεζπίδνληαη θαλφλεο δηθαίνπ κνλνκεξψο θαη’ 

ελάζθεζε δεκφζηαο εμνπζίαο, κε ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε ηνπ δεκνζίνπ 

ζπκθέξνληνο.  

 Η επηινγή ηνπ ηχπνπ ηεο δεπηεξνγελνχο λνκνζεζίαο, εάλ δειαδή ε 

εμνπζηνδφηεζε ζα αθνξά ηελ έθδνζε πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο ή θαλνληζηηθήο 

δηνηθεηηθήο πξάμεο, αλήθεη ζην λνκνζεηηθφ φξγαλν θαη εμαξηάηαη απφ ην βαζκφ 

επείγνληνο ηνπ ξπζκηζηένπ δεηήκαηνο. πλήζσο, πξνηηκάηαη ν ηχπνο ηεο ππνπξγηθήο 

απφθαζεο, κε δεδνκέλε ηελ θαζπζηέξεζε έθδνζεο ησλ πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ, 

ελφςεη ηεο δηακεζνιάβεζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, ε νπνία, φκσο, 

δεκηνπξγεί αζθάιεηα δηθαίνπ. Οη δηνηθεηηθέο δηαθνξέο (νπζίαο ή αθπξσηηθέο) πνπ 

δεκηνπξγνχληαη κε αθνξκή γεληθέο θαη αφξηζηεο λνκνζεηηθέο εμνπζηνδνηήζεηο ή 

ππεξβάζεηο νξίσλ ησλ εμνπζηνδνηήζεσλ απνδεηθλχνπλ ηελ θαθή ρξήζε ηνπο απφ ηα 

φξγαλα ηεο δηνίθεζεο, ελψ ε απεξηφξηζηε δπλαηφηεηα ρξήζεο ησλ εμνπζηνδνηήζεσλ 

απμάλεη δξακαηηθά ηνλ φγθν ηεο λνκνζεζίαο. 
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5.2. Αξρέο θαη δηαδηθαζίεο θαιήο λνκνζέηεζεο θαηά ην Ν. 4048/2012 

 χκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 2, ε πνηφηεηα ησλ ξπζκίζεσλ 

δηαζθαιίδεηαη κε ηελ ηήξεζε ησλ αξρψλ ηεο θαιήο λνκνζέηεζεο. Οη αξρέο απηέο πνπ 

απαληψληαη ζηα θείκελα ηνπ ΟΟΑ θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο είλαη ε 

αλαγθαηφηεηα, ε θαηαιιειφηεηα, ε αλαινγηθφηεηα, ε απιφηεηα θαη ε ζαθήλεηα ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ησλ ξπζκίζεσλ, ε απνδνηηθφηεηα, ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε 

απνθπγή πεξηηηψλ νηθνλνκηθψλ δαπαλψλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπο, ε αλνηρηφηεηα 

ησλ δηαδηθαζηψλ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα δσήο ελφο λνκνζεηήκαηνο, ε δηαθάλεηα, ε 

αζθάιεηα δηθαίνπ θαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ ππεχζπλσλ νξγάλσλ εθαξκνγήο ησλ 

ζρεηηθψλ ξπζκίζεσλ. Σέινο, ζηηο αξρέο θαιήο λνκνζέηεζεο πεξηιακβάλνληαη ε 

ηζφηεηα ησλ θχισλ θαη ε δεκνθξαηηθή λνκηκνπνίεζε. 

 Η πην ζεκαληηθή παξάκεηξνο πνηφηεηαο κηαο ξχζκηζεο είλαη ε επίηεπμε ηνπ 

επηδησθφκελνπ ζηφρνπ πνιηηηθήο, πνπ ζα δηαθαλεί θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ 

λνκνζεηήκαηνο. Η λνκνζεηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα εθθξάδεη ην βαζκφ, ζηνλ νπνίν 

έλαο λφκνο θαηάθεξε λα πεηχρεη ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν ζεζπίζηεθε. Η 

απνδνηηθφηεηα είλαη κεηξήζηκν κέγεζνο θαη ζρεηίδεηαη κε ην θαηά πφζν ε ξχζκηζε 

είλαη θαηάιιειε λα επηθέξεη ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα. Θεσξψ απαξαίηεηε κηα 

ηειεπηαία δηεπθξίληζε πνπ αθνξά ηελ αζθάιεηα δηθαίνπ, ε νπνία ππνλνκεχεηαη ηφζν 

απφ ηηο πνιιαπιέο ξπζκίζεηο ηνπ ίδηνπ δεηήκαηνο, φζν θαη απφ ηελ εηζαγσγή πνιιψλ 

εμαηξέζεσλ εθαξκνγήο απφ ηε γεληθή ξχζκηζε ζην ίδην λνκνζέηεκα. 

 Αληίζηνηρα νη δηαδηθαζίεο θαιήο λνκνζέηεζεο πεξηιακβάλνπλ
151

: 

   α) ην ζαθή πξνζδηνξηζκφ ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ηνλ εληνπηζκφ πξνγελέζηεξσλ 

ζπλαθψλ ξπζκίζεσλ,  

   β) ηελ εμέηαζε θαη ηεθκεξίσζε ηεο αλαγθαηφηεηαο πνπ επηβάιιεη ηε ξχζκηζε κεηά 

απφ εθηίκεζε ηεο αλεπάξθεηαο ηνπ ηζρχνληνο ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ θαη ζηάζκηζε 

ησλ δηαζέζηκσλ ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ θαη ηε ζπγθξηηηθή εκπεηξία, απφ ηελ 

πεξηγξαθή ηεο νπνίαο πξνθχπηεη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν πξνθξίζεθε ε επηινγή ηεο 

ξχζκηζεο έλαληη ησλ ινηπψλ επηινγψλ, 

   γ) ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο ξχζκηζεο, 

   δ) ηελ επξχηεξε δπλαηή ζπκκεηνρή θαη ζπλαίλεζε. 

                                                           
151 Καρκατςοφλθσ Π.- τεφοποφλου Ζ., Η ανάλυςθ κανονιςτικών επιπτώςεων ςτθν καλφτερθ 

νομοκζτθςθ: ζνα θλεκτρονικό παράδειγμα, ςε Επικεώρθςθ Διοικθτικισ Επιςτιμθσ, τχ. 12 (2006), 

άκκουλα, ςελ. 65. 
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5.3. Μέζα θαιήο λνκνζέηεζεο 

 Όπσο πξναλαθέξζεθε, ε πνιηηηθή better regulation δηαζέηεη δηάθνξα εξγαιεία 

γηα ηελ επηηπρή ηήξεζε ησλ αξρψλ θαη δηαδηθαζηψλ ηεο θαιήο λνκνζέηεζεο θαη 

γεληθφηεξα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο βειηίσζεο ηεο λνκνζεζίαο. Με ηελ εμέιημή 

ηεο, ηα εξγαιεία απηά εληζρχζεθαλ. Ο Ν. 4048/2012, ζε ελαξκφληζε κε ηελ 

παξαπάλσ πνιηηηθή, πηνζεηεί σο κέζα θαιήο λνκνζέηεζεο ηε δηαβνχιεπζε, ηελ 

αλάιπζε ζπλεπεηψλ ξπζκίζεσλ, ηελ απινχζηεπζε, ηελ θσδηθνπνίεζε, ηελ 

αλακφξθσζε ηνπ δηθαίνπ θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ εθαξκνγήο ησλ 

ξπζκίζεσλ (άξζξν 5). Δηδηθή αλαθνξά γίλεηαη ζηελ ελζσκάησζε ηνπ ελσζηαθνχ 

δηθαίνπ, ε νπνία αθνξά ην ζηάδην ηεο εθαξκνγήο ηνπο (άξζξν 13). 

 

5.3.1. Απινχζηεπζε ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ θαη δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ 

  

 Η πνιππινθφηεηα ησλ ξπζκίζεσλ θαη ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ απνηειεί 

εκπφδην ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, θαζψο δεκηνπξγεί έλα πεξηβάιινλ πνπ 

παξεκπνδίδεη ηελ ίδξπζε θαη ηελ απνδνηηθή ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ θαη 

απνζαξξχλεη ηελ αλάπηπμε θαηλνηφκσλ πξσηνβνπιηψλ, κε αξλεηηθφ αληίθηππν ζηελ 

απαζρφιεζε. ε ζρέζε κε ηνπο πνιίηεο, δεκηνπξγεί αδπλακία ή εμαηξεηηθή δπζθνιία 

αληαπφθξηζεο ζηηο πνιπάξηζκεο απαηηήζεηο ηεο δηνίθεζεο. Η πνιππινθφηεηα 

ζπλαξηάηαη κε ηε ρακειή πνηφηεηα ηνπ ξπζκηζηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ησλ 

παξερφκελσλ δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ θαη παξνπζηάδεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

- εκπινθή πνιιψλ ζπλαξκφδησλ θνξέσλ ή πνιιψλ ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ ηνπ ίδηνπ 

θνξέα, 

- πνιπάξηζκεο πξνυπνζέζεηο θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη, 

- αλεπαξθέο, αζαθέο, πεπαιαησκέλν λνκνζεηηθφ πιαίζην
152

. 

                                                           
152

 Η απλοφςτευςθ των ρυκμίςεων πρζπει να διακρίνεται από τθν απλοφςτευςθ των διοικθτικϊν 

διαδικαςιϊν  που αφορά ςτθν φπαρξθ ενόσ κανονιςτικοφ πλαιςίου που κακορίηει τισ διοικθτικζσ 

αρμοδιότθτεσ. Ωσ απλοφςτευςθ διαδικαςιϊν νοείται θ ςυνεχισ και ςυςτθματικι ανακεϊρθςθ των 

κανονιςτικϊν ρυκμίςεων, κακϊσ και των διοικθτικϊν πρακτικϊν που κακορίηουν διοικητικζσ 

διαδικαςίεσ, ϊςτε να είναι ςυμβατζσ με τισ αρχζσ τθσ αποτελεςματικισ νομοκζτθςθσ και τθσ 

αποτελεςματικισ και αποδοτικισ λειτουργίασ των δθμοςίων υπθρεςιϊν, με βάςθ τθν οπτικι τθσ 

εξυπθρζτθςθσ των ςυναλλαςςομζνων με τισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ πολιτϊν και επιχειριςεων.  Κοινό 

χαρακτθριςτικό ρυκμίςεων και διοικθτικϊν διαδικαςιϊν που χριηει απλοφςτευςθσ είναι θ 

πολυπλοκότθτα.  
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Απινύζηεπζε ησλ ξπζκίζεσλ ζην επξσπατθό θαη ην ειιεληθό δίθαην 

 Ωο κέξνο ηεο ηξαηεγηθήο ηεο Ληζαβφλαο, ε Δπηηξνπή απινπζηεχεη θαη 

κεηψλεη ηνλ φγθν ηεο ελσζηαθήο λνκνζεζίαο
153

. Σν έξγν άξρηζε ην 2003 θαη ζπλερψο 

εμειίζζεηαη, κε ηειεπηαία πξσηνβνπιία ηε ζχζηαζε ηεο πιαηθφξκαο REFIT.  

 Οη κέζνδνη ηεο απινχζηεπζεο πνπ πξνέθξηλε ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

πεξηειάκβαλαλ
154

: 

α) Καηάξγεζε. Πνιιέο λνκνζεηηθέο πξάμεηο είλαη παξσρεκέλεο ή αθαηάιιειεο. Η 

θαηάξγεζή ηνπο επηβάιιεηαη, ηφζν ζε ελσζηαθφ, φζν θαη ζε εζληθφ επίπεδν, κε 

θαηάξγεζε ησλ αληίζηνηρσλ κέηξσλ εθαξκνγήο ηνπο. Γηα λα ζπκβάιεη ζηελ 

απνηξνπή παξσρεκέλσλ δηαηάμεσλ, ε Δπηηξνπή πξνέθξηλε ηελ εηζαγσγή ζηα 

λνκνζεηηθά θείκελα «ξεηξψλ επαλεμέηαζεο», ψζηε λα ππνρξεψλεηαη ν λνκνζέηεο λα 

ειέγρεη ηελ θαηαιιειφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο. ε πεξηπηψζεηο πνπ 

δελ δεκηνπξγείηαη λνκηθφ θελφ θαη πξφβιεκα ζηε ζπλέρεηα ηνπ δηθαίνπ είλαη δπλαηή 

ε εηζαγσγή «ξεηξψλ ιήμεο ηζρχνο» ηεο δηάηαμεο. 

β) Κσδηθνπνίεζε νλνκάδεηαη ε δηαδηθαζία ζπγθέληξσζεο φισλ ησλ δηαηάμεσλ κηαο 

πξάμεο θαη φισλ ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ηεο ζε κηα δεζκεπηηθή απφ λνκηθήο άπνςεο 

πξάμε, ε νπνία θαηαξγεί φιεο ηηο πξάμεηο πνπ αληηθαζηζηά, ρσξίο λα κεηαβάιιεηαη ε 

νπζία ησλ δηαηάμεσλ απηψλ. Η θσδηθνπνίεζε ζπκβάιιεη ζηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ φγθνπ 

ηεο λνκνζεζίαο θαη θαζηζηά επρεξέζηεξε ηελ αλάγλσζε ησλ ζρεηηθψλ θεηκέλσλ. 

γ) Αλαδηαηχπσζε είλαη κηα δπλακηθή κέζνδνο απινχζηεπζεο, θαηά ηελ νπνία κηα λέα 

λνκηθά δεζκεπηηθή πξάμε θαηαξγεί ηηο πξάμεηο ηηο νπνίεο αληηθαζηζηά θαη ζπγρξφλσο 

θσδηθνπνηεί ηηο δηαηάμεηο ησλ πξνεγνχκελσλ πξάμεσλ πνπ παξακέλνπλ ακεηάβιεηεο, 

δηελεξγείηαη δειαδή θαη ηξνπνπνίεζε ηεο νπζίαο ηεο λνκνζεζίαο θαη θσδηθνπνίεζε 

ηνπ ππνινίπνπ απηήο πνπ παξακέλεη ακεηάβιεην.  

δ) Υξήζε ηεο απφ θνηλνχ ξχζκηζεο πνπ ζεσξείηαη απνδνηηθφηεξε απφ άπνςε 

θφζηνπο θαη πην πξφζθνξε κέζνδνο φζνλ αθνξά ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ. 

                                                           
153

 Κατά τθν Ζκκεςθ Mandelkern, θ απλοφςτευςθ πρζπει να είναι μια ςυνεχισ διαδικαςία, να 

χαρακτθρίηεται από φιλικότθτα προσ το χριςτθ και να προζρχεται από διαβοφλευςθ των μερϊν που 

επθρεάηονται από τθ ρφκμιςθ, Mandelkern Group on Better Regulation, Final Report, 13 Νοεμβρίου 

2001, ςελ. 33. 

154
 Ευρωπαϊκι Επιτροπι, Εφαρμογι του κοινοτικοφ προγράμματοσ τθσ Λιςαβόνασ- τρατθγικι για τθν 

απλοφςτευςθ του ρυκμιςτικοφ περιβάλλοντοσ, COM 535, (2005), διακζςιμο ςτο  

http://ec.europa.eu/smart-regulation/better_regulation/documents/swd_2015_110_en.pdf [18/ 

06/2017],  Λυμοφρθσ Ν., ό.π., ςελ. 283-284,  κιαδάσ Δ., ό.π., ςελ. 219. 

http://ec.europa.eu/smart-regulation/better_regulation/documents/swd_2015_110_en.pdf
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ε) Υξήζε ησλ Καλνληζκψλ αληί ησλ Οδεγηψλ πνπ εγγπψληαη ηελ άκεζε θαη εληαία 

εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ ηνπ ελσζηαθνχ δηθαίνπ. 

ζη) Υξήζε ηεο ηερλνινγίαο ησλ πιεξνθνξηψλ θαηά ηε δηαδηθαζία λνκνζέηεζεο, αιιά 

θαη πξφβιεςε γηα ηε ρξήζε ηεο ζην πεξηερφκελν ησλ ξπζκίζεσλ, κε ζηφρν ηε κείσζε 

ηνπ δηνηθεηηθνχ θφξηνπ θαη ηελ επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ. 

 

 Απφ ην 2012, ηέζεθε ζε εθαξκνγή ην πξφγξακκα βειηίσζεο ηεο 

θαηαιιειφηεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ (REFIT: 

Regulatory Fitness and Performance Programme)
155

, πνπ εμεηάδεη θαηά πφζν νη 

πθηζηάκελεο λνκνζεζίεο ζεσξνχληαη θαηάιιειεο γηα ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν είραλ 

πξνσζεζεί εμαξρήο (“fit for purpose”). ηφρν έρεη ηελ απινπνίεζε ησλ πθηζηάκελσλ 

λνκνζεζηψλ θαη ηε κείσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ θφξηνπ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο απφςεηο 

φζσλ επεξεάδνληαη απφ ηηο ξπζκίζεηο. Οπζηαζηηθά, κέζσ ηνπ REFIT αληρλεχεηαη εάλ 

νη ζηφρνη κηαο πνιηηηθήο κπνξεί λα επηηεπρζνχλ. Σν δεηνχκελν είλαη λα ππάξρεη έλα 

ζαθέο, ζηαζεξφ θαη πξνβιέςηκν θαλνληζηηθφ πιαίζην πνπ λα επλνεί ηελ αλάπηπμε θαη 

ηελ απαζρφιεζε. 

 Σν πξφγξακκα REFIT εμειίρζεθε, ψζηε λα θαηαζηεί πην ζηνρεπκέλν, λα 

εμεηάδεη δειαδή ηηο ζνβαξφηεξεο πεγέο αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη πεξηηηνχ 

θφξηνπ, θαη πην πνζνηηθνπνηεκέλν φζνλ αθνξά ην θφζηνο θαη ηα νθέιε 

ζπγθεθξηκέλσλ δξάζεσλ. ήκεξα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ζπλφινπ 

ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη απνηειεί ζεκειηψδεο 

ζηνηρείν ηεο θαηάξηηζεο ησλ εηήζησλ πξνγξακκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο
156

. 

 Γηα ηελ επηηπρία ηνπ REFIT απαηηείηαη ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ζεζκηθψλ 

νξγάλσλ ηεο Έλσζεο, ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ. Κξίλεηαη 

ζθφπηκν λα ζπκκεηέρνπλ φια ηα επίπεδα. Η Δπξσπατθή Δπηηξνπή δέρεηαη 

παξαηεξήζεηο θαη ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην πξφγξακκά ηεο γηα ηε βειηίσζε ηνπ 

θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ ζηελ ηζηνζειίδα κε ηίηιν «Πείηε καο ηε γλψκε ζαο» 

                                                           
155

 European Commission (SWD), Regulatory Fitness and Performance Programme (REFIT), διακζςιμο 

ςτο http://ec.europa.eu/smart-regulation/better_regulation/documents/swd_2015_110_en.pdf  [18/ 

06/2017]. 

156
 Ευρωπαϊκι Επιτροπι, REFIT: Για μια απλοφςτερθ και λιγότερο δαπανθρι ευρωπαϊκι νομοκεςία, 

διακζςιμο ςτθν ιςτοςελίδα https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/overview-law-

making-process/evaluating-and-improving-existing-laws/reducing-burdens-and-simplifying-law/refit-

making-eu-law-simpler-and-less-costly_el#up, [24/06/2017].  

http://ec.europa.eu/smart-regulation/better_regulation/documents/swd_2015_110_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/overview-law-making-process/evaluating-and-improving-existing-laws/reducing-burdens-and-simplifying-law/refit-making-eu-law-simpler-and-less-costly_el#up
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/overview-law-making-process/evaluating-and-improving-existing-laws/reducing-burdens-and-simplifying-law/refit-making-eu-law-simpler-and-less-costly_el#up
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/overview-law-making-process/evaluating-and-improving-existing-laws/reducing-burdens-and-simplifying-law/refit-making-eu-law-simpler-and-less-costly_el#up
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(«Lighten the Load – Have Your Say») -επηπιένλ ησλ επηζήκσλ δηαβνπιεχζεσλ-: 

«Θέινπκε λα κάζνπκε ηη νη πνιίηεο ζεσξνύλ εθλεπξηζηηθό, επαρζέο ή ρξήδνλ 

βειηίσζεο». Η Δπηηξνπή δίλεη ζπλέρεηα, είηε επηθνηλσλψληαο άκεζα κε ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο, είηε δηαβηβάδνληαο ην ζρφιην ζηελ πιαηθφξκα REFIT πξνο 

πεξαηηέξσ εμέηαζε
157

.  

 Με ζηφρν ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο πνιπλνκίαο θαη ηελ απνθάζαξζε ηεο 

πθηζηάκελεο λνκνζεζίαο, ν Ν. 4048/2012 εηζάγεη ηελ αλακφξθσζε ηνπ δηθαίνπ, ζηελ 

νπνία πεξηιακβάλεηαη, θαηά πεξίπησζε, ε απινπνίεζε ή ε θαηάξγεζε παξσρεκέλσλ 

δηαηάμεσλ θαη ε έληαμε ζε εληαίν θείκελν ησλ ξπζκίζεσλ πνπ παξακέλνπλ ζε ηζρχ. 

Οη ελαπνκείλαληεο θαλφλεο πξέπεη λα είλαη νξζνί, ιεηηνπξγηθνί, εχιεπηνη θαη 

πξνζηηνί (άξζξν 11). 

 Η θσδηθνπνίεζε, κε ηελ έλλνηα ηεο ελζσκάησζεο θάζε λνκνζεηηθήο πξάμεο 

θαη ησλ ηξνπνινγηψλ ηεο ζε κηα κνλαδηθή θαη λέα λνκνζεηηθή πξάμε (λνκνζεηηθή 

θσδηθνπνίεζε), έρεη εηζαρζεί ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε κε ην άξζξν 76 παξ. 7 ηνπ 

πληάγκαηνο θαη πξαγκαηψζεθε κε ην Ν. 3133/2003 (ΦΔΚ Α’ 85), κε ηνλ νπνίν 

ζπζηάζεθε θαη ε Κεληξηθή Δπηηξνπή Κσδηθνπνηήζεσλ (ΚΔΚ), ην έξγν ηεο νπνίαο 

είλαη πεξηνξηζκέλν. Πεξηζζφηεξν ζπλήζεο είλαη ε πξαθηηθή ζέζπηζεο «Κσδίθσλ», 

πνπ απνηεινχλ έλα εμ νινθιήξνπ λέν λνκνζέηεκα πνπ έρεη ζπληαρζεί απφ ηα ίδηα ηα 

Τπνπξγεία (π.ρ. Κψδηθαο Διιεληθήο Ιζαγέλεηαο, Κψδηθαο Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο, 

Κψδηθαο Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο, Πησρεπηηθφο Κψδηθαο, Κψδηθαο Γηθεγφξσλ 

θιπ)
158

. ηε δεχηεξε παξάγξαθν ηνπ ίδηνπ άξζξνπ πξνβιέπεηαη ε δηνηθεηηθή 

θσδηθνπνίεζε, δειαδή ε ζπγθέληξσζε ζε έλα εληαίν θσδηθνπνηεκέλν θείκελν φισλ 

ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ, λνκνζεηηθνχ ή θαλνληζηηθνχ ραξαθηήξα, ρσξίο 

θαηάξγεζε ή ηξνπνπνίεζή ηνπο. Ο Ραπηάξρεο απνηειεί κηα πξνζπάζεηα δηνηθεηηθήο 

θσδηθνπνίεζεο, αλ θαη ζήκεξα ε ζρεηηθή βάζε δεδνκέλσλ ππνιεηηνπξγεί. 

 

 

 

 

                                                           
157

 Ευρωπαϊκι Επιτροπι, Μείωςθ του φόρτου- Προτείνετε τρόπουσ βελτίωςθσ τθσ νομοκεςίασ και 

μείωςθσ του κανονιςτικοφ φόρτου, διακζςιμο ςτο http://ec.europa.eu/info/law/better-

regulation/lighten-load_el [24/06/2017]. 

158
 Βλ. εκτενζςτερα ςε ωτθρόπουλοσ Δ. και Χριςτόπουλοσ Λ., ό.π., ςελ. 51-53. 

http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/lighten-load_el
http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/lighten-load_el
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ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΜΔΙΧΗ ΣΟΤ ΡΤΘΜΙΣΙΚΟΤ ΟΓΚΟΤ* 

 

 α) Η κέζνδνο ηεο ξπζκηζηηθήο «γθηινηίλαο», θαηά ηελ νπνία είηε ε Βνπιή 

είηε ε Κπβέξλεζε κε ηελ θαηάιιειε εμνπζηνδφηεζε πξνρσξά ζηελ θαηάξγεζε 

ξπζκίζεσλ ζε έλα ή πεξηζζφηεξνπο ηνκείο πνιηηηθήο. Η αμηνιφγεζε γίλεηαη κε ηε 

ρξήζε εξσηεκάησλ: α) ε ξχζκηζε είλαη αλαγθαία θαη θηιηθή πξνο ην ρξήζηε; β) ηα 

νθέιε απφ ηε ξχζκηζε δηθαηνινγνχλ ην θφζηνο; Σα θξηηήξηα γηα ηελ απάληεζε ζε 

θάζε εξψηεζε αμηνινγνχληαη απφ νκάδεο εκπεηξνγλσκφλσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ 

ηελ θεληξηθή δηνίθεζε, ηελ αγνξά θαη ηα δίθηπα δεκφζηαο πνιηηηθήο. Η κέζνδνο 

δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ εηαηξία Jacobs, Cordova and Associates θαηά ηα πξφηππα 

ησλ checklists (θαηεπζπληήξηεο ιίζηεο αλαθνξάο) ηνπ ΟΟΑ θαη ζηνρεχεη ζηελ 

νηθνλνκηθά ζπκθέξνπζα θαη επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλε κείσζε ηνπ φγθνπ ηεο 

λνκνζεζίαο. Έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζε πεξηζζφηεξεο απφ δέθα ρψξεο γηα ηελ 

θαηάξγεζε θαη απινχζηεπζε πεξίπνπ 25.000 λφκσλ θαη θαλνληζκψλ. 

 β) Πξφβιεςε ξεηξώλ ιήμεο ηζρύνο ή ηαθηηθήο επαλαμηνιόγεζεο ζην 

λνκνζεηηθφ θείκελν (Sunset and Review Clauses) – Ηλσκέλν Βαζίιεην. Οη ξήηξεο 

ζπλδένληαη κε ηελ θαηάξγεζε κηαο ξχζκηζεο ή ηελ επαλαμηνιφγεζή ηεο κεηά απφ έλα 

πξνθαζνξηζκέλν δηάζηεκα. Δηδηθά, ε επαλαμηνιφγεζε επηθεληξψλεηαη ζε θάπνηα 

εξσηήκαηα: α) είλαη αθφκα ηα δεηήκαηα, γηα ηα νπνία ζεζπίζηεθε ε ξχζκηζε, 

ζεκαληηθά; β) είλαη ε ξχζκηζε ν θαιχηεξνο ηξφπνο επίιπζεο ησλ δεηεκάησλ απηψλ; 

γ) αλ λαη, επηδέρεηαη βειηίσζε; 

 

________ 

* σηεξφπνπινο Γ. θαη Υξηζηφπνπινο Λ., φ.π., ζει. 106 θαη 98 αληίζηνηρα, φπνπ θαη εθηελέζηεξε 

αλαθνξά ζηηο ζρεηηθέο πξαθηηθέο. 
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Η απινύζηεπζε ησλ δηνηθεηηθώλ δηαδηθαζηώλ 

 Η απινχζηεπζε ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ ζρεηίδεηαη κε ηνλ πεξηνξηζκφ 

ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη ηε βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ. 

Ο Ν. 4048/2012 (άξζξν 10) δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζε πξαθηηθέο απινχζηεπζεο
159

 

θαη πξνθξίλεη ξπζκίζεηο πνπ αλαθέξνληαη: 

α) ζηε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ θαη ζηελ νκαδνπνίεζε 

νκνεηδψλ θαζεθφλησλ, 

β) ζηε κείσζε ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ, ηελ θαηάξγεζε ή 

αληηθαηάζηαζή ηνπο κε ππεχζπλε δήισζε ή ηελ απηεπάγγειηε αλαδήηεζή ηνπο θαη 

ηελ θαηάξγεζε ηεο ππνρξέσζεο ππνβνιήο ηνπο, φηαλ απηά έρνπλ ήδε θαηαηεζεί ζε 

άιιε ππεξεζία, 

γ) ζηε ζπληφκεπζε ηνπ ρξφλνπ δηεθπεξαίσζεο θαη ηνλ θαζνξηζκφ απνθιεηζηηθψλ 

πξνζεζκηψλ, 

δ) ζηελ ελνπνίεζε εληχπσλ θαη αηηήζεσλ,  

ε) ζηελ απινχζηεπζε ησλ λνκνζεηηθψλ θεηκέλσλ, ψζηε απηά λα είλαη θαηαλνεηά 

απφ ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο. 

  Ωο κέζα απινχζηεπζεο αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά:  

 ε έθδνζε δηθαηνινγεηηθψλ γηα θάζε ρξήζε θαη απεξηφξηζηε δηάξθεηα, θαζψο 

θαη ε θαηάξγεζε ηεο ππνρξέσζεο πξνζθφκηζεο ησλ πξσηνηχπσλ 

δηθαηνινγεηηθψλ,  

 ε κείσζε ησλ ζεκείσλ ειέγρνπ,  

 ε νκαδνπνίεζε αδεηψλ θαη εγθξίζεσλ θαη γεληθά ε απινχζηεπζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ αδεηνδφηεζεο,  

 ε ζέζπηζε ρξνληθψλ νξίσλ γηα ηε ιήςε απφθαζεο επί αηηήζεσλ ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ, κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ησλ νπνίσλ ζεσξείηαη φηη ην 

αίηεκα έρεη εγθξηζεί, ε παξνρή δπλαηφηεηαο ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο, 

 ηα θαηαζηήκαηα κηαο ζηάζεο (one-stop shops) ζε θπζηθή θαη ειεθηξνληθή 

κνξθή, 

 ζηόρνο πξνηεξαηόηεηαο, φζνλ αθνξά ηελ απινχζηεπζε, ζεσξείηαη, ζε 

ειιεληθφ θαη επξσπατθφ επίπεδν, ν πεξηνξηζκφο ηνπ πεξηηηνχ θαη 

δπζαλάινγνπ δηνηθεηηθνχ θφξηνπ γηα ηηο επηρεηξήζεηο. 

                                                           
159

 χετικά  Αναφορά του ΟΟΑ για τθ διοικθτικι απλοφςτευςθ (Final draft report on administrative 

simplification). 
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Πεξί ηνπ δηνηθεηηθνύ θόξηνπ 

 Καηά ηνλ νξηζκφ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο
160

, δηνηθεηηθφ βάξνο είλαη «νη 

δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνύλ νη επηρεηξήζεηο, ν ηνκέαο ηνπ εζεινληηζκνύ, νη δεκόζηεο 

αξρέο θαη νη πνιίηεο γηα λα αληαπνθξηζνύλ ζηε λνκηθή ππνρξέσζε ηεο παξνρήο 

πιεξνθνξηώλ ζηηο δεκόζηεο αξρέο ή ζηνπο ηδησηηθνύο θνξείο ζρεηηθά κε ηε 

δξαζηεξηόηεηα ή ηελ παξαγσγή ηνπο θαη ηηο νπνίεο πιεξνθνξίεο δελ ζα ζπλέιεγαλ, εάλ 

δελ ππήξραλ νη νηθείεο λνκηθέο δηαηάμεηο». Σνλ νξηζκφ απηφ πηνζεηεί θαη ν Ν. 

4048/2012. 

 Δηζαγσγηθά, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη δηάθνξεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο 

κπνξεί λα νδεγνχλ ζηε δεκηνπξγία δηνηθεηηθψλ εμφδσλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο. Η 

δηεθπεξαίσζε ησλ ππνρξεψζεσλ απηψλ επηβαξχλεη ηα νηθνλνκηθά 

ηκήκαηα/ινγηζηήξηα ησλ επηρεηξήζεσλ ή ζηελ πεξίπησζε ησλ πνιχ κηθξψλ 

επηρεηξεκαηηθψλ κνλάδσλ, ηνλ ίδην ηνλ επηρεηξεκαηία κε πεξηνξηζκφ ηνπ εξγαζηαθνχ 

ηνπ ρξφλνπ ή κε ηελ αγνξά ησλ απαηηνχκελσλ ππεξεζηψλ απφ εμσηεξηθνχο 

ζπλεξγάηεο. Σνλίδεηαη φηη ν δηνηθεηηθφο θφξηνο είλαη αλαινγηθά κεγαιχηεξνο γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο πνπ βξίζθνληαη ζηα πξψηα ζηάδηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο ή γηα ηηο κηθξέο 

επηρεηξήζεηο (ΜΜΔ), γηαηί νη επηρεηξήζεηο απηέο δελ δηαζέηνπλ ηελ ηερλνινγία θαη ην 

εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ πνπ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο δηνηθεηηθέο απαηηήζεηο. Η 

δηαπίζησζε απηή απνξξέεη απφ ζρεηηθέο έξεπλεο ηνπ ΟΟΑ θαη ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο
161

.  

 Μέξνο ηνπ δηνηθεηηθνχ θφζηνπο ελδερνκέλσο λα πξνέθππηε γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο αθφκε θαη αλ ε δξαζηεξηφηεηα δελ επηβαιιφηαλ απφ ην λφκν. Γηα λα 

δηαπηζησζεί ην κέξνο ηνπ θφζηνπο πνπ πξνθαιείηαη απφ ηε λνκνζεηηθή παξέκβαζε 

θαη ηηο ππνρξεψζεηο πιεξνθφξεζεο πνπ απνξξένπλ απφ απηήλ, γηα λα εθηηκεζεί 

δειαδή ν δηνηθεηηθφο θφξηνο πνπ απνθαιχπηεη παξάιιεια ηε γξαθεηνθξαηία πνπ 

δηέπεη ην θαλνληζηηθφ πιαίζην κηαο ρψξαο, πξέπεη απφ ην δηνηθεηηθφ θφζηνο λα 

αθαηξεζεί ην ζχλεζεο θφζηνο. Δηδηθφηεξα,
 

  

Οη δηαθξίζεηο ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ θόζηνπο 

                                                           
160

 Ευρωπαϊκι Επιτροπι, COM (2007) 23 τελικό.  

161
 OECD (2003), From Red Tape to Smart Tape - Administrative simplification in OECD, Paris και 

European Commission, Cutting Red Tape for Europe, Quarterly e-magazine, Issue, 2008, Interview 

with Mr. Jean Martin, director –CIAA, ςελ. 4. 
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 Σν θφζηνο πνπ επσκίδνληαη νη επηρεηξήζεηο δηαθξίλεηαη ζε
 

άκεζν 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο
162

 θαη θόζηνο ζπκκόξθσζεο, ην νπνίν δηαθξίλεηαη 

πεξαηηέξσ ζε έκκεζν ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο
163

 θαη δηνηθεηηθό θόζηνο. 

 Σν δηνηθεηηθό θόζηνο (administrative cost) νξίδεηαη σο ην θφζηνο κε ην 

νπνίν επηβαξχλνληαη νη επηρεηξήζεηο γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο ππνρξεψζεηο 

πιεξνθφξεζεο (Τ.Π.) πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε λνκνζεζία. Πξφθεηηαη γηα δαπάλε πνπ 

αθνξά ηε δέζκεπζε αλζξψπηλσλ, νξγαλσζηαθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ πφξσλ –φρη άκεζα 

θαη φρη κφλν ρξεκαηηθψλ. Ωο Τ.Π. νξίδεηαη «έλα θαζήθνλ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζε 

λνκηθό, θαλνληζηηθό ή άιινπ είδνπο επεμεγεκαηηθό θείκελν ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο θαη 

απαηηεί από ηελ επηρείξεζε λα παξέρεη δεδνκέλα  ζε κηα δεκόζηα αξρή ή ζε ηξίηνπο 

(π.ρ. εξγαδόκελνπο ή θαηαλαισηέο), θαζώο θαη λα δηαηεξεί δεδνκέλα πνπ κπνξνύλ λα 

δηαηεζνύλ ζε κηα δεκόζηα αξρή ή ζε ηξίηνπο, εάλ δεηεζνύλ. Δπηπιένλ, είλαη κηα 

ππνρξέσζε πνπ επηβάιιεη ηα πξναλαθεξζέληα θαη έρεη ελζσκαησζεί ζηελ θαζεκεξηλή 

δηνηθεηηθή πξαθηηθή πνπ εθαξκόδεηαη ζηηο δεκόζηεο ππεξεζίεο»
164

. Παξαδείγκαηα 

πιεξνθνξηαθψλ ππνρξεψζεσλ είλαη νη δεκνζηεχζεηο ηζνινγηζκψλ, ε εγγξαθή ζε 

επηκειεηήξηα θαη κεηξψα επηρεηξήζεσλ, ε πηζηνπνίεζε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, ε 

ππνβνιή δειψζεσλ πνπ αθνξνχλ θνξνινγηθά θαζεζηψηα (Φ.Π.Α, Φ.Μ.Τ. θιπ.). 

 Οη Τ.Π. κπνξεί λα πξνέξρνληαη είηε απφ ηελ εζληθή λνκνζεζία είηε απφ ηε 

λνκνζεζία δηεζλνχο νξγαληζκνχ ή ηεο Δ.Δ., απεπζείαο είηε κε ελζσκάησζε ζην 

εζληθφ δίθαην. πρλά παξαηεξείηαη ππεξβνιηθή εθαξκνγή κηαο λνκηθήο πξάμεο ηεο 

Δ.Δ. θαηά ηε κεηαθνξά ηεο ζην εζληθφ δίθαην, κε ηελ έλλνηα φηη ην θξάηνο κέινο 

επηβάιιεη  πξφζζεηεο Τ.Π. ή δηαδηθαζηηθέο απαηηήζεηο (πξαθηηθή gold-plating).  

Σν δηνηθεηηθφ θφζηνο δηαθξίλεηαη πεξαηηέξσ ζε: 

                                                           
162

  Είναι θ δαπάνθ μιασ άμεςθσ και ςυγκεκριμζνθσ υποχρζωςθσ προσ κατάκεςθ οριςμζνου 

χρθματικοφ ποςοφ υπζρ τθσ κεντρικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ ι άλλθσ αρμόδιασ αρχισ. Άμεςο κόςτοσ 

είναι για παράδειγμα θ κατάκεςθ ενόσ παραβόλου, θ πλθρωμι των φόρων κλπ. 

163
 Είναι το οικονομικό κόςτοσ για τθ ςυμμόρφωςθ με τθ νομοκεςία, π.χ. αγορά ειδικοφ εξοπλιςμοφ 

για μείωςθ τθσ ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ ι για τθν τιρθςθ  κανόνων υγιεινισ και αςφάλειασ κλπ. 

164
 ΟΟΑ (2014), Μζτρθςθ και μείωςθ των διοικθτικών βαρών ςε 13 κλάδουσ ςτθν Ελλάδα, 

http://www.oecd.org/regreform/regulatory-

policy/Greece_administrative_burdens_overview_report_GR.pdf, ςελ. 21 *07/01/2017].  

 

http://www.oecd.org/regreform/regulatory-policy/Greece_administrative_burdens_overview_report_GR.pdf
http://www.oecd.org/regreform/regulatory-policy/Greece_administrative_burdens_overview_report_GR.pdf
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1) ύλεζεο θόζηνο (Business as usual), πνπ είλαη ην θφζηνο πνπ νη επηρεηξήζεηο ζα 

πιήξσλαλ νχησο ή άιισο, αλεμάξηεηα αλ απαηηείηαη ή φρη απφ ηε ξχζκηζε (π.ρ. 

ηήξεζε ηζνινγηζκνχ), 

2) Γηνηθεηηθό βάξνο/Γηνηθεηηθέο δαπάλεο/Γηνηθεηηθόο θόξηνο/Γηνηθεηηθή 

επηβάξπλζε (administrative burdens) είλαη ην θφζηνο πνπ ππάξρεη επεηδή ην 

επηβάιιεη ε λνκνζεζία. Με άιια ιφγηα, νη πιεξνθνξίεο πνπ δελ ζα ζπιιέγνληαλ, εάλ 

δελ ππήξρε ε ζρεηηθή λνκηθή ππνρξέσζε. 

 Σν δηνηθεηηθφ βάξνο πξνθχπηεη εάλ απφ ην ζπλνιηθφ δηνηθεηηθφ θφζηνο 

αθαηξεζεί ην ζχλεζεο θφζηνο 

Γηνηθεηηθό Βάξνο= Γηνηθεηηθό Κόζηνο – ύλεζεο Κόζηνο 

  

Μέηξεζε δηνηθεηηθώλ βαξώλ: Τππνπνηεκέλν Μνληέιν Κόζηνπο  (Τ.Μ.Κ.) 

 Η κέζνδνο ηνπ Σππνπνηεκέλνπ Μνληέινπ Κφζηνπο-Σ.Μ.Κ. (Standard Cost 

Model) είλαη έλα ζχζηεκα κέηξεζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ θφζηνπο, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

απφ ηηο πεξηζζφηεξεο επξσπατθέο ρψξεο. Βαζίδεηαη ζηελ παξαδνρή φηη νη ξπζκίζεηο 

παξάγνπλ κηα ζεηξά απφ ζπλέπεηεο γηα ηα ππνθείκελά ηνπο -θπξίσο ηηο επηρεηξήζεηο- 

πνπ έρνπλ θφζηνο. Σν Σ.Μ.Κ. κεηξά φιεο ηηο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο ξχζκηζεο ή κηαο ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίαο πνπ επηβαξχλνπλ ηηο 

επηρεηξήζεηο θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν πνζνηηθνπνηεί  ηηο γξαθεηνθξαηηθέο απαηηήζεηο 

πνπ είλαη απαξαίηεηεο κε ηε ζπκκφξθσζε ζηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. ηε ζπλέρεηα, 

πξαγκαηνπνηείηαη πνηνηηθόο έιεγρνο ησλ ξπζκίζεσλ, ψζηε λα πξνζδηνξηζηνχλ ηα 

ζεκεία πνπ δεκηνπξγνχλ ηηο κεγαιχηεξεο επηβαξχλζεηο ή θαη ηξηβέο («ελνριεηηθέο 

ππνρξεψζεηο», θαζπζηεξήζεηο). 

Ωο κε κεηξήζηκα ζεσξνχληαη ην άκεζν ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο (θφξνη, 

παξάβνια θιπ.), ηα νθέιε απφ ηε ξχζκηζε (θξαηηθέο απνδεκηψζεηο, επηδνηήζεηο, 

επηζηξνθέο θφξσλ, εηζφδεκα πνπ πξνθχπηεη γηα ηελ επηρείξεζε), ηα πξφζηηκα πνπ 

επηβάιινληαη σο θπξψζεηο γηα ηε κε ζπκκφξθσζε ζηε ξχζκηζε, ην θφζηνο πνπ 

πξνθαιείηαη απφ ζπκκφξθσζε ζε απηνξξχζκηζε. 

 Η δηαδηθαζία ηνπ Σ.Μ.Κ. δηαθξίλεηαη ζε ηξία ζηάδηα
165

: 

                                                           
165

 Αναλυτικότερα ςε Λοφπαςθσ  Μ. – Μάρα Φ. – Φατςισ . (2012-2013), Σρόποι υπολογιςμοφ 

Κόςτουσ γραφειοκρατίασ- Σο μοντζλο Standard Cost Model, Πανεπιςτιμιο Πειραιά, κακθγθτισ ωτ. 

Θεοδωρόπουλοσ. 
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   α) Καηάξηηζε εξσηεκαηνινγίνπ, επηινγή ηππηθψλ επηρεηξήζεσλ γηα ζπλέληεπμε θαη 

εθηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ 

   β) Τπνινγηζκφο ηνπ δηνηθεηηθνχ θφζηνπο, δειαδή φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο 

επηρείξεζεο γηα ηε ζπκκφξθσζε ζηνπο θαλνληζκνχο
166

 – Τπνινγηζκφο ηνπ ζπλήζνπο 

θφζηνπο, δειαδή πνηεο δξαζηεξηφηεηεο ζα ζπλέρηδε ν εξσηψκελνο επηρεηξεκαηίαο λα 

πξαγκαηνπνηεί αλ δελ ππήξρε ν θαλνληζκφο 

   γ) Τπνινγηζκφο ηνπ δηνηθεηηθνχ θφξηνπ [Γηνηθεηηθφ Κφζηνο – χλεζεο Κφζηνο].  

Ο ζρεηηθφο ηχπνο αλαθέξεηαη ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ δηνηθεηηθνχ βάξνπο γηα κηα  

δξάζε ηεο επηρείξεζεο. ε πεξίπησζε πνπ ε ξχζκηζε απαηηεί πεξηζζφηεξεο απφ κηα 

δξάζεηο, ηφηε ν ηχπνο επαλαιακβάλεηαη γηα θάζε κηα δξάζε ρσξηζηά θαη ζηε 

ζπλέρεηα πξνζηίζεληαη. Ο ηχπνο είλαη απνδεθηφο ζηελ Διιάδα γηα ηνλ ππνινγηζκφ 

ηνπ δηνηθεηηθνχ βάξνπο
167

. 

 

                                                           
166 Σο Σ.Μ.Κ. λαμβάνει υπόψθ ςυγκεκριμζνουσ παράγοντεσ κατά τθν επιμζτρθςθ του διοικθτικοφ 

βάρουσ: 

α) το χρόνο, δθλαδι τισ ϊρεσ εργαςίεσ που δαπανϊνται για τθ διεκπεραίωςθ τθσ δραςτθριότθτασ, 

β) το κόςτοσ τησ εργατοώρασ, το φψοσ του οποίου εξαρτάται από ποιόν κα διεκπεραιωκεί θ 

δραςτθριότθτα (π.χ. εξειδικευμζνο προςωπικό, προςωπικό λογιςτθρίου ι γραμματείασ, εξωτερικόσ 

ςυνεργάτθσ), 

γ) το πλήθοσ (πληθυςμό) των επιχειριςεων που επθρεάηονται από τθ ρφκμιςθ, 

δ) τθ ςυχνότητα για τθ διεκπεραίωςθ τθσ απαιτοφμενθσ δραςτθριότθτασ εντόσ ενόσ ζτουσ. 

     Σο διοικθτικό βάροσ για κάκε δραςτθριότθτα που ςυγκροτεί μια πλθροφοριακι υποχρζωςθ 

προκφπτει από τον τφπο 

Κόςτοσ δραςτηριότητασ (Ci)= Τιμή (P1) Χ Ποςότητα (Q) 

όπου  

Σιμι  (P1)= Κόςτοσ εργατοϊρασ Χ Χρόνο για τθ διεκπεραίωςθ τθσ δραςτθριότθτασ, 

Ποςότθτα (Q)= Πλικοσ επιχειριςεων Χ υχνότθτα δραςτθριότθτασ 

[http://www.reform.gov.cy/assets/mainmenu/37/editor/_2016.pdf, ςελ. 55-56 [02/01/2017]. 

167 Γραφείο Καλισ Νομοκζτθςθσ τθσ Γενικισ Γραμματείασ τθσ Κυβζρνθςθσ, Εγχειρίδιο Οδθγιϊν 

υμπλιρωςθσ Τποδείγματοσ (2007), Κανονιςτικι Μεταρρφκμιςθ- Ζκκεςθ Αξιολόγθςθσ υνεπειϊν 

Ρφκμιςθσ- Οδθγόσ υμπλιρωςθσ, διακζςιμο ςτο http://www.ggk.gov.gr/wp-

content/uploads/2010/02/Egheiridio_odigion_symblirosis_ypodeigmatos.pdf [02/01/2017]. 

 

http://www.reform.gov.cy/assets/mainmenu/37/editor/_2016.pdf
http://www.ggk.gov.gr/wp-content/uploads/2010/02/Egheiridio_odigion_symblirosis_ypodeigmatos.pdf
http://www.ggk.gov.gr/wp-content/uploads/2010/02/Egheiridio_odigion_symblirosis_ypodeigmatos.pdf
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Τν επξσπατθό πξόγξακκα κείσζεο δηνηθεηηθώλ βαξώλ 

 ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ην θφζηνο ηεο πνιπλνκίαο φζνλ αθνξά ηηο 

επηρεηξήζεηο κεηξάηαη σο θφζηνο δηνηθεηηθψλ βαξψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ππνρξεψζεηο πιεξνθφξεζεο ηνπ ελσζηαθνχ δηθαίνπ, αθφκε θαη αλ απηφ έρεη 

ελζσκαησζεί ζην εζληθφ δίθαην. χκθσλα κε κηα πηινηηθή εθαξκνγή πξνγξάκκαηνο 

κέηξεζεο ησλ δηνηθεηηθψλ βαξψλ
168

, βαζηζκέλε ζε πξνβνιή νιιαλδηθψλ δεδνκέλσλ,  

ην ζχλνιν ησλ δηνηθεηηθψλ βαξψλ ππνινγίζηεθε ζην 3,5% ηνπ Αθαζάξηζηνπ 

Δγρψξηνπ Πξντφληνο (ΑΔΠ) ηεο Έλσζεο. ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη 

ν δηνηθεηηθφο θφξηνο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ αλά θξάηνο κέινο: 

 

ΥΩΡΑ 

ΑΝΩΣΔΡΗ ΔΚΣΙΜΗΗ 

ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΒΑΡΩΝ Ω 

ΠΟΟΣΟ ΣΟΤ ΑΔΠ 

Φηλιαλδία / νπεδία/ Ηλσκέλν Βαζίιεην 1,5 

Γαλία 1,9 

Ιξιαλδία 2,4 

Βέιγην 2,8 

Σζερία 3,3 

Γαιιία/ Γεξκαλία/ Οιιαλδία 3,7 

ινβελία 4,2 

Απζηξία/ Ιηαιία/ Ιζπαλία/ Πνξηνγαιία/ ινβαθία 4,6 

Πνισλία 5,0 

Διιάδα/ Οπγγαξία 6,8 

*Πεγή: Wifo and CEPS (2006), Pilot project on Administrative Burdens, DG Enterprise under  

Contract N
o
 B2/ENTR//05/091-FC.  

 

 Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ δηνηθεηηθψλ δαπαλψλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην 

Δπξσπατθφ Μνληέιν Σππνπνηεκέλνπ Κφζηνπο (EU-SCM). Σν πξφγξακκα 

επηθεληξψζεθε ζε 42 ξπζκίζεηο (13 Καλνληζκνί- 29 Οδεγίεο) πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηελ 

θνηλνηηθή λνκνζεζία θαη ηα κέηξα κεηαθνξάο ηεο ζηελ εζληθή λνκνζεζία θαη 

πξνέξρνληαλ απφ δεθαηξείο (13) επηιεγκέλνπο ηνκείο πνιηηηθήο. Σν 2009, ζηνπο 

ζθνπνχο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πξνζηέζεθαλ άιιεο 30 ξπζκίζεηο
169

. Καηαγξάθεθε φηη 

                                                           
168

 Wifo and CEPS (2006), Pilot project on Administrative Burdens, DG Enterprise under Contract N
o
 

B2/ENTR//05/091-FC. 

169
 COM (2009) 16, 28-01-2009.  
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ζηηο 72 ζπλνιηθά ξπζκίζεηο πνπ κεηξήζεθαλ πεξηιακβάλνληαλ 10.486 ππνρξεψζεηο 

πιεξνθφξεζεο, εθ ησλ νπνίσλ νη 486 ήηαλ ακηγψο ελσζηαθήο πξνέιεπζεο, ελψ νη 

ινηπέο 10.000 ήηαλ εζληθέο ππνρξεψζεηο πιεξνθφξεζεο γηα ηελ ελζσκάησζε θαη 

εθαξκνγή ηνπ επξσπατθνχ δηθαίνπ. Σα ζηνηρεία έδεημαλ φηη νη 72 ζπλνιηθά 

ξπζκίζεηο ηεο Δ.Δ. ζπλεπάγνληαλ δηνηθεηηθφ θφζηνο πεξίπνπ 124 δηο €, ελψ ην 

δηνηθεηηθφ βάξνο αλέξρεηαη ζην 80,2% ηνπ ζπλνιηθνχ δηνηθεηηθνχ θφζηνπο, δειαδή 

ζε 101,71 δηο €
170

.  

 Με ζηφρν ηε κείσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ θφξηνπ θαηά πνζνζηφ 25% έσο ην 2012, 

(εθηηκψκελε αχμεζε ηνπ ΑΔΠ  ηεο Δ.Δ. 1,5%, δειαδή 150 εθαη. επξψ), ε Δπηηξνπή 

έζεζε ηηο εμήο θνηλέο αξρέο γηα ηα θξάηε κέιε: 

 Μείσζε ηεο ζπρλφηεηαο ησλ απαηηήζεσλ ππνβνιήο εθζέζεσλ, 

 Γηεξεχλεζε ηνπ εάλ ε ίδηα πιεξνθνξηαθή ππνρξέσζε δεηείηαη απφ 

δηαθνξεηηθνχο θνξείο θαη εμάιεηςε ησλ επηθαιχςεσλ, 

 Ηιεθηξνληθή -αληί έληππεο- ππνβνιή ησλ εθζέζεσλ, 

 Δμάιεηςε ππνρξεψζεσλ πιεξνθφξεζεο πνπ απαηηνχληαη απφ λνκνζεζία πνπ 

έρεη θαηαξγεζεί ή είλαη παξσρεκέλε, 

 Δμέηαζε ηεο δπλαηφηεηαο λα δεηνχληαη ππνρξεψζεηο πιεξνθφξεζεο γηα φιεο 

ηηο εηαηξείεο ελφο ηνκέα κε θξηηήξην ηνλ θίλδπλν –ζηφρεπζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ πιεξνθφξεζεο ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ εθηεινχλ δξαζηεξηφηεηεο 

κε ηνλ πςειφηεξν θίλδπλν, 

 Πεξηνξηζκφο ζην ειάρηζην ησλ ππνρξεψζεσλ πιεξνθφξεζεο πνπ δεηνχληαη 

απφ κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο –ή θαηά ην δπλαηφλ ρξήζε 

δεηγκαηνιεςίαο. Οη επηρεηξήζεηο απηέο πιήηηνληαη ζεκαληηθά απφ ην 

δηνηθεηηθφ θφξην, 

 Παξνρή επίζεκσλ δηεπθξηλίζεσλ γηα ηηο πεξίπινθεο λνκνζεηηθέο πξάμεηο
171

. 

 

                                                           
170

 Βιβλιοκικθ Εκπαιδευτικοφ Τλικοφ ΕΚΔΔΑ, Μείωςθ Γραφειοκρατικϊν Βαρϊν και Διοικθτικϊν 

Επιβαρφνςεων, διακζςιμο ςτο http://resources.ekdd.gr/gnosis/index.php/2012-09-20-11-36-31/7-

30/85-watch [06/ 01/2017].  

171 Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για τθ ςυλλογι ςτοιχείων και τον υπολογιςμό του διοικθτικοφ 

φόρτου περιλαμβάνονται ςτο ςχετικό εργαλείο τθσ Ε.Ε., διακζςιμο ςτθν ιςτοςελίδα 

http://ec.europa.eu/smart-regulation/guidelines/tool_53_en.htm, [09/01/2017].  

 

 

http://resources.ekdd.gr/gnosis/index.php/2012-09-20-11-36-31/7-30/85-watch
http://resources.ekdd.gr/gnosis/index.php/2012-09-20-11-36-31/7-30/85-watch
http://ec.europa.eu/smart-regulation/guidelines/tool_53_en.htm
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 Οη πξνζπάζεηεο κείσζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ θφξηνπ έρνπλ εληαρζεί -ήδε απφ ηελ 

Δπηηξνπή Barroso- ζηε ηξαηεγηθή ηεο ΔΔ γηα ην 2020 θαη ηα πξνγξάκκαηα δξάζεο 

γηα ηε κείσζε ησλ δηνηθεηηθψλ επηβαξχλζεσλ ζπλερίδνληαη θαη απφ ηελ  Δπηηξνπή 

Juncker. Απφ ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο REFIT έρνπλ μεθηλήζεη 200 

πξσηνβνπιίεο γηα ηε κείσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ θφξηνπ θαη ηελ απινχζηεπζε. Σα 

παξαδείγκαηα πεξηιακβάλνπλ: κεησκέλε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε γηα 5 

εθαηνκκχξηα πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο (κε εθηηκψκελε εηήζηα εμνηθνλφκεζε πεξίπνπ 

6,3 δηο €), κείσζε έσο θαη 95% ζηα ηέιε εγγξαθήο γηα ηηο ΜΜΔ πνπ απαηηνχληαη απφ 

ηε λνκνζεζία ρεκηθψλ πξντφλησλ (REACH) θαη λένπο ειεθηξνληθνχο θαλφλεο γηα ηηο 

πξνκήζεηεο πνπ αλακέλεηαη λα κεηψζνπλ ην θφζηνο ησλ πξνκεζεηψλ κέρξη θαη 20%. 

ε πξφζθαηε Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο Juncker
172

 αλαθέξνληαη πξνηάζεηο γηα ηε 

κείσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ θφξηνπ θαη ηεο γξαθεηνθξαηίαο. Δλδεηθηηθά, παξαηίζεηαη ε 

εμαηξεηηθά ζεκαληηθή  πξφηαζε γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ ΦΠΑ: 

Πνιηηηθή γηα ηελ εληαία αγνξά: Φνξνινγία/ Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (ΦΠΑ) 

 Η Δπηηξνπή παξνπζίαζε έλα «ρέδην δξάζεο γηα ηνλ ΦΠΑ- Πξνο έλαλ 

εληαίν ΦΠΑ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε»
173

. ηελ Αλαθνίλσζε πεξηιακβάλνληαη 

ζεκαληηθέο πξνηάζεηο απινχζηεπζεο κέζσ ηεο πξνζαξκνγήο ηνπ ΦΠΑ ζηελ 

ςεθηαθή νηθνλνκία. Πξνο ηνχην, αξρηθά, ζα επεθηαζεί ε ππεξεζία κηαο ζηάζεο ζε 

φιεο ηηο δηαζπλνξηαθέο παξαδφζεηο αγαζψλ κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζπλαιιαγψλ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ), «ώζηε λα 

αμηνπνηεζνύλ πιήξσο νη δπλαηόηεηεο πνπ πξνζθέξεη ε ςεθηαθή ηερλνινγία γηα ηελ 

απινύζηεπζε, ηελ ηππνπνίεζε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκό ησλ δηαδηθαζηώλ». Οη 

επηρεηξήζεηο ζα έρνπλ κφλνλ έλα θνξνινγηθφ Μεηξψν, εθείλν ηνπ ηφπνπ ζχζηαζήο 

ηνπο (εθηηκψκελε κείσζε δηνηθεηηθνχ θφξηνπ θαηά κέζν φξν 1 δηο επξψ). Δπηπιένλ, 

νη ςεθηαθνί θνξνινγηθνί ινγαξηαζκνί ζα απινπζηεχζνπλ ηηο δηαδηθαζίεο θαη γηα ηηο 

θνξνινγηθέο αξρέο. 

Γεχηεξν λνκνζεηηθφ βήκα είλαη ε θαζηέξσζε ελφο νξηζηηθνύ ζπζηήκαηνο ΦΠΑ, 

ψζηε λα πεξηνξηζηνχλ νη δπλαηφηεηεο απάηεο. Σν «έιιεηκκα ΦΠΑ»
174 

ππνινγίδεηαη 

                                                           
172 European Commission, “Better Regulation: Delivering better results for a stronger Union”, COM 

(2016) 615, 14-9-2016. 

173
 COM 148 (2016).  

174 Η διαφορά μεταξφ των προβλεπόμενων εςόδων ΦΠΑ και του ΦΠΑ που πράγματι ειςπράχκθκε 

από τισ φορολογικζσ διοικιςεισ των κρατϊν μελϊν. 
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ζε 170 δηο επξψ, ελψ κφλνλ ε δηαζπλνξηαθή απάηε επζχλεηαη γηα ηελ απψιεηα 

εζφδσλ 50 δηο επξψ εηεζίσο
175

. χκθσλα κε ηνπο λένπο θαλφλεο, νη δηαζπλνξηαθέο 

ζπλαιιαγέο ζα εμαθνινπζνχλ λα θνξνινγνχληαη βάζεη ησλ ζπληειεζηψλ ηεο ρψξαο 

πξννξηζκνχ, αιιά ν ηξφπνο είζπξαμεο ηνπ θφξνπ ζα αιιάμεη κε πηζαλφηεξε εθδνρή 

νη παξαδφζεηο αγαζψλ κεηαμχ επηρεηξήζεσλ εληφο ηεο ΔΔ λα θνξνινγνχληαη θαηά 

ηνλ ίδην ηξφπν κε ηηο εγρψξηεο παξαδφζεηο. 

 

Η πξνζπάζεηα κείσζεο ησλ δηνηθεηηθώλ βαξώλ ζηελ Διιάδα  

 Η Διιάδα ζπκκεηέρεη ζην Πξφγξακκα Μείσζεο Γηνηθεηηθψλ Βαξψλ ηεο Δ.Δ. 

απφ ην 2007. Δίρε ζέζεη σο ζηφρν ηε κείσζε ησλ δηνηθεηηθψλ βαξψλ θαηά 25% κέρξη 

ην 2013. Δπηρεηξεζηαθφο βξαρίνλαο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ ήηαλ ην 

Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «ΔΠ- Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε 2007-2013» ηνπ Δζληθνχ 

ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (ΔΠΑ). 

 Σν 2008 δηεμήρζε έλα πηινηηθφ πξφγξακκα, κε ζθνπφ λα κεηξεζεί ην θφζηνο 

έλαξμεο κηαο εηαηξείαο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.). Ο δηνηθεηηθφο θφξηνο 

ππνινγίζηεθε ζε 4,5 εθαηνκκχξηα επξψ. Η πξφηαζε απινπνίεζεο πεξηειάκβαλε ηε 

ρξήζε κηαο πιαηθφξκαο ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη ηε ιεηηνπξγία ππεξεζίαο 

κηαο ζηάζεο. Η κέηξεζε απηή νδήγεζε ζηελ ςήθηζε ηνπ Ν. 3853/2010 (ΦΔΚ Α’ 90) 

«Απινπνίεζε δηαδηθαζηψλ πξνζσπηθψλ θαη θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο»
176

, ν νπνίνο, θαηά ηνλ ΟΟΑ, απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζηαζκνχο γηα ηελ 

αλάπηπμε πνιηηηθψλ γηα ηελ Καιή Ννκνζέηεζε ζηελ Διιάδα
177

. 

 Δηδηθφηεξε αλαθνξά ζε δξάζεηο κείσζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ θφξηνπ γίλεηαη θαη 

ζην Μλεκφλην πλεξγαζίαο πνπ ππέγξαςε ε Διιάδα κε ηελ Δ.Δ. θαη ην Γ.Ν.Σ. (Ν. 

3845/2010, ΦΔΚ Α’ 65). πγθεθξηκέλα, αλαθέξεηαη φηη κέρξη ην ηξίην ηξίκελν ηνπ 

2011 (κε ην επίπεδν ηνπ 2008 σο νξφζεκν) «ε Διιάδα ζα δηαζθαιίζεη ηελ πιήξε 

εθαξκνγή ηεο αηδέληαο γηα ηελ θαιύηεξε λνκνζέηεζε ζρεηηθά κε ηε κείσζε ησλ 

                                                           
175 Δελτίο Σφπου Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, Η Επιτροπι ειςθγείται μζτρα για τον εκςυγχρονιςμό του 

ΦΠΑ ςτθν ΕΕ, διακζςιμο ςτθν ιςτοςελίδα http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1022_el.htm, 

[20/08/2017].  

176
 Πλζον οι ςχετικζσ διατάξεισ του Ν. 3853/2010 (άρκρα 1-12) καταργικθκαν με το νεότερο νόμο για 

τθν απλοποίθςθ διαδικαςιϊν ςφςταςθσ επιχειριςεων Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227). 

177
 OECD (2011), ό.π., ςελ. 103. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1022_el.htm
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δηνηθεηηθώλ βαξώλ θαηά 20% θαη ζα θαηαζέζεη ζρεηηθή έθζεζε ζηελ Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή»
178

. 

 ηα πιαίζηα ησλ δεζκεχζεσλ ηνπ Μλεκνλίνπ, ε ειιεληθή θπβέξλεζε 

ζπλεξγάζηεθε κε ηνλ ΟΟΑ ηε δηεηία 2012-2014, πξνθεηκέλνπ λα πνζνηηθνπνηεζνχλ  

ηα δηνηθεηηθά βάξε πνπ πξνθχπηνπλ ζε 13 ηνκείο  πνιηηηθήο
179

. Με ηε ρξήζε ηεο 

κεζφδνπ ηνπ Σππνπνηεκέλνπ Μνληέινπ Κφζηνπο, πξνζαξκνζκέλνπ ζηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο ηεο ειιεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο, ε Έθζεζε ηνπ ΟΟΑ εληφπηζε 

δηνηθεηηθά βάξε χςνπο 3,28 δηο επξψ. Πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 75% ησλ βαξψλ πνπ 

κεηξήζεθαλ αθνξνχλ 3 ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο: ΦΠΑ, Δηαηξηθφ Γίθαην θαη Γεκφζηεο 

πκβάζεηο. Με ζπγθεθξηκέλεο λνκνζεηηθέο πξσηνβνπιίεο, κεγάιν κέξνο ησλ 

δηνηθεηηθψλ βαξψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Έθζεζε κεηψζεθε. ηα πιαίζηα ηεο 

Έθζεζεο ηνπ ΟΟΑ, λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο πξσηνβνπιίεο κείσζεο ηνπ 

δηνηθεηηθνχ θφξηνπ θαη ηεο γξαθεηνθξαηίαο αλαιακβάλνληαη κέρξη θαη ζήκεξα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
178

 Ν. 3845/2010, Παράρτθμα 3: Προχποκζςεισ διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων. 

179 ΟΟΑ (2014), Μζτρθςθ και μείωςθ των διοικθτικών βαρών ςε 13 κλάδουσ ςτθν Ελλάδα, 

http://www.oecd.org/regreform/regulatory-

policy/Greece_administrative_burdens_overview_report_GR.pdf, [07/01/2017]. 

http://www.oecd.org/regreform/regulatory-policy/Greece_administrative_burdens_overview_report_GR.pdf
http://www.oecd.org/regreform/regulatory-policy/Greece_administrative_burdens_overview_report_GR.pdf
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ΒΔΛΣΙΣΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ  

 

1/ Πξόγξακκα SIMPLEX γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο (www.simplex.pt): 

Απφ ην 2006 μεθίλεζε ζηελ Πνξηνγαιία ε εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο Simplex, πνπ 

ζηεξηδφηαλ ζηελ επίηεπμε κηθξψλ θαη πνιιψλ (“quick wins”) ζηφρσλ απινχζηεπζεο 

δηαδηθαζηψλ θαη’ έηνο (πεξίπνπ 200). Καηαιχηεο ζηελ επηηπρία ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ε 

Κάξηα Πνιίηε, ζηελ νπνία ελζσκαηψζεθαλ πέληε άιιεο θάξηεο ζπλαιιαγψλ κε δηάθνξεο 

θξαηηθέο ππεξεζίεο*. 

   *Πεγή: http://www.vlioras.gr/Philologia/Composition/Grafeiokratia.htm [05-09-2017] 

 

2/ Καλόλαο Έλαο κέζα-Έλαο Έμσ (One in-One out) γηα ηε κείσζε ηνπ δηνηθεηηθνύ 

θόξηνπ θαη ηνπ όγθνπ ηεο λνκνζεζίαο: Δθαξκφδεηαη απφ ην 2010 ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην. 

Οη αξκφδηεο αξρέο, θαηά ηελ εηζαγσγή λέαο ξχζκηζεο, πξέπεη λα κεηξήζνπλ ην θαζαξφ 

θφζηνο ζπκκφξθσζεο πνπ επηθέξεη ε λέα ξχζκηζε πξνο επηρεηξήζεηο. Αθνχ νη κεηξήζεηο 

πηζηνπνηεζνχλ σο έγθπξεο θαη αμηφπηζηεο απφ ηελ Αλεμάξηεηε Αξρή Ρπζκηζηηθήο Πνιηηηθήο, 

νη εηζεγεηέο ηεο ξχζκηζεο πξέπεη λα εληνπίζνπλ κηα ξχζκηζε ηνπ απηνχ θαζαξνχ θφζηνπο 

πνπ ζα απνζχξνπλ. Απφ 01-01-2013 απνζχξνληαη ξπζκίζεηο δηπιάζηνπ θφζηνπο ζε ζρέζε κε 

ην θφζηνο ηεο ξχζκηζεο*. 

  *Πεγή: σηεξφπνπινο Γ. θαη Υξηζηφπνπινο Λ., φ.π., ζει. 97. 

 

3/ Απινπνίεζε δηαδηθαζηώλ ζύζηαζεο πξνζσπηθώλ θαη θεθαιαηνπρηθώλ εηαηξηώλ 

   Με ην Ν. 4441/2016 ζεζπίδεηαη ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο επηρείξεζεο εμ απνζηάζεσο, 

ρσξίο παξεκβνιή θπζηθνχ πξνζψπνπ. Όια ηα έγγξαθα πνπ απνηεινχλ πξνυπφζεζε γηα ηε 

ζχζηαζε κηαο εηαηξίαο (π.ρ. θαηαζηαηηθφ, αλαθνίλσζε ζχζηαζεο) απνδίδνληαη ειεθηξνληθά, 

κε βάζε κηαο πιήξσο ειεθηξνληθνπνηεκέλε δηαδηθαζία ππνβνιήο αίηεζεο θαη ειέγρνπ. 

   Ο ρξόλνο ζύζηαζεο κηαο εηαηξίαο κεηψλεηαη ζηνλ απνιχησο αλαγθαίν γηα ηε ζπκπιήξσζε 

ησλ ζρεηηθψλ πεδίσλ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο e-ΤΜ (ειεθηξνληθή ππεξεζία κηαο 

ζηάζεο). Καηαξγείηαη ε ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο. Κιεηδάξηζκνο 

TAXISNET απνδίδεηαη θαηά ηε ζηηγκή ηεο ζχζηαζεο. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ εγγξαθή 

ζηνλ αζθαιηζηηθφ θνξέα. 

   Δθφζνλ ε ζχζηαζε κηαο εηαηξίαο πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ e-ΤΜ, κεηψλεηαη ην νηθνλνκηθό 

θόζηνο ζύζηαζεο. πγθεθξηκέλα, ην εληαίν γξακκάηην θφζηνπο ζχζηαζεο επηρείξεζεο 

νξίδεηαη ζην 30% ηνπ πνζνχ πνπ ηζρχεη γηα ηελ ζχζηαζε ελψπηνλ θπζηθήο ΤΜ. 

Καηαξγείηαη θαη ην παξάβνιν πξνειέγρνπ επσλπκίαο. 

  *Πεγή: Ν. 4441/ 2016 (ΦΔΚ Α’ 227) 

http://www.simplex.pt/
http://www.vlioras.gr/Philologia/Composition/Grafeiokratia.htm
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5.3.2. Γηαβνχιεπζε (CONSULTATION OF STAKEHOLDERS) 

 

Γεληθά  

 ε ζεζκηθφ επίπεδν, ε δεκφζηα δηαβνχιεπζε είλαη κηα ακθίδξνκε επηθνηλσλία 

θαη θαλνληζηηθή δηαδηθαζία αλάκεζα ζηνπο δηακνξθσηέο ηεο πνιηηηθήο (policy makers) 

θαη ζηα κέξε ζηα νπνία απηέο νη πνιηηηθέο αθνξνύλ (stakeholders)
180

. Σειηθφ 

δεηνχκελν ζα πξέπεη λα είλαη ε δεκηνπξγία θάηη λένπ θαη ρξήζηκνπ (π.ρ. κηα λέα 

αλαπηπμηαθή πνιηηηθή) κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ησλ ίδησλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ πνπ 

έρνπλ θαη ιφγν θαη επζχλε λα ζπλζέζνπλ ηηο πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο νπηηθέο θαη 

επηζπκίεο ηνπο. 

 Με ηε δηαβνχιεπζε δηαζθαιίδεηαη ε λνκηκνπνίεζε ηεο ξχζκηζεο θαη 

απμάλεηαη ε εκπηζηνζχλε ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο ζηελ νξζφηεηα ηεο ζρεδηαδφκελεο 

πνιηηηθήο. Οη ζπλήζεηο κέζνδνη δηαβνχιεπζεο είλαη ε δηαβνχιεπζε κέζσ δηαδηθηχνπ, 

ε δηαθίλεζε απφςεσλ εγγξάθσο, ε άκεζε επηθνηλσλία ή ν ζπλδπαζκφο ησλ 

παξαπάλσ.  

 

Η δηαβνύιεπζε ζε επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο  

 ε επξσπατθφ επίπεδν, ε Δπηηξνπή δηαβνπιεχεηαη κε ηα ελδηαθεξφκελα κέξε 

θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ ράξαμεο ησλ πνιηηηθψλ θαη εθπφλεζεο ησλ 

λνκνζεηηθψλ πξάμεσλ, απφ ηνλ αξρηθφ ράξηε πνξείαο έσο ην ηειηθφ θείκελν ηεο 

πξφηαζεο ηεο Δπηηξνπήο. Η δηαβνχιεπζε λνείηαη σο κηα δηάδξαζε κεηαμχ ησλ 

νξγάλσλ πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ηε λνκνζεζία θαη ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ, πνπ 

κπνξεί λα είλαη θνξείο ηεο αγνξάο, Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο, νξγαλψζεηο ηεο 

θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, ελδηαθεξφκελνη ζπκβαιιφκελνη ηξίησλ ρσξψλ, αθαδεκατθνί 

θαη ηερληθνί εκπεηξνγλψκνλεο, αληηπξφζσπνη ησλ πεξηθεξεηαθψλ θαη ηνπηθψλ αξρψλ 

θαη ηδηψηεο. 

 Δηδηθφηεξα, ηα ελδηαθεξφκελα κέξε κπνξνχλ λα δηαηππώλνπλ ηηο απόςεηο 

ηνπο φζνλ αθνξά ηα εμήο: 

                                                           
180

 Τπουργείο Εςωτερικϊν, Οδθγόσ Δθμοτικισ Διαβοφλευςθσ, ςελ. 7, διακζςιμο ςτθν ιςτοςελίδα 

https://www.eetaa.gr/kallikratis/odhgoi/odhgos_dhmotikhs_diavoulefsis.pdf#page=7&zoom=auto,-

97,773 [17/08/2017].  

https://www.eetaa.gr/kallikratis/odhgoi/odhgos_dhmotikhs_diavoulefsis.pdf#page=7&zoom=auto,-97,773
https://www.eetaa.gr/kallikratis/odhgoi/odhgos_dhmotikhs_diavoulefsis.pdf#page=7&zoom=auto,-97,773
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α- Φάξηεο πνξείαο θαη αξρηθέο εθηηκήζεηο επηπηώζεσλ. Με ηα κέζα απηά ε Δπηηξνπή 

παξνπζηάδεη λέεο ηδέεο γηα λνκνζεηηθέο πξάμεηο θαη πνιηηηθέο ή πξνβαίλεη ζε 

αμηνιφγεζε πθηζηάκελσλ ήδε πνιηηηθψλ. 

β- Ννκνζεηηθέο πξνηάζεηο θαη ζπλνδεπηηθέο εθηηκήζεηο επηπηώζεσλ, κφιηο εγθξηζνχλ 

απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ππνβιεζνχλ ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην 

πκβνχιην. Κάζε πνιίηεο ή ελδηαθεξφκελνο έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ νθηψ εβδνκάδεο 

γηα λα ππνβάιεη ζρφιηα ή πξνηάζεηο πνπ ζα ηξνθνδνηήζνπλ ηε λνκνζεηηθή ζπδήηεζε 

ελψπηνλ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ. 

γ- Σρέδηα θαη’ εμνπζηνδόηεζε ή εθηειεζηηθώλ πξάμεσλ. Γηα πξψηε θνξά, ηα ζρέδηα 

κέηξσλ πνπ ηξνπνπνηνχλ ή ζπκπιεξψλνπλ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, ή θαζνξίδνπλ 

θαλφλεο γηα νκνηφκνξθε εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο, δεκνζηνπνηνχληαη ηέζζεξηο 

εβδνκάδεο πξηλ απφ ηελ έγθξηζή ηνπο
181

.  

 ην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο REFIT, ζπζηάζεθε ην 2015 ε πιαηθφξκα  

REFIT (REFIT Platform). Η ζέζπηζε ηνπ REFIT Platform γηα δηαβνχιεπζε ηεο 

Δπηηξνπήο κε ηα θξάηε κέιε θαη ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο έρεη πξνέιζεη απφ ηηο 

αληίζηνηρεο πιαηθφξκεο ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ θαη ηεο Γαλίαο
182

. Πξφθεηηαη γηα 

κηα κφληκε θαη ρσξίο απνθιεηζκνχο πιαηθφξκα δηαιφγνπ κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ 

θαη ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, ε νπνία δνκείηαη απφ δπν νκάδεο εκπεηξνγλσκφλσλ 

δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ πνπ εμεηάδνπλ ηνλ αληίθηππν ηεο εθαξκνγήο ηεο ελσζηαθήο 

λνκνζεζίαο ζηελ πξάμε. Οη νκάδεο απηέο είλαη: 

-ε νκάδα εθπξνζψπσλ ησλ θπβεξλήζεσλ (the “government group”) – έλαο 

εθπξφζσπνο απφ θάζε ρψξα ηεο Δ.Δ. 

-ε νκάδα ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ (the “stakeholder group”) - εθπξφζσπνη ησλ 

επηρεηξήζεσλ, ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο θαη Κνηλσληθήο Δπηηξνπήο, ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη ησλ θνηλσληθψλ ζπλφισλ.  

  «Η πιαηθόξκα REFIT δεκηνπξγήζεθε κε ζθνπό ηε ζπιινγή θαη ηελ αμηνιόγεζε 

ησλ απόςεσλ απηώλ ησλ νκάδσλ, θαη ζηε ζπλέρεηα ηε κεηαηξνπή ηνπο ζε ξεαιηζηηθέο 

θαη πινπνηήζηκεο πξνηάζεηο πξνο ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή» (Φ. Σίκεξκαλο, Πξφεδξνο 

ηεο πιαηθφξκαο REFIT). 

                                                           
181

 https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/better-regulation-why-and-how_el, [07/07/ 

2017]. 

182
 ωτθρόπουλοσ Δ. και Χριςτόπουλοσ Λ., ό.π., ςελ. 92. 

https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/better-regulation-why-and-how_el
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 Σα θαζήθνληα ηνπ “REFIT Platform” πεξηιακβάλνπλ: i) ηε ζπιινγή θαη ηελ 

αμηνιφγεζε πξνηάζεσλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ πνπ ιακβάλνληαη κέζσ ησλ 

ειεθηξνληθψλ δειηίσλ (θπξίσο ηνπ δειηίνπ «Βνεζήζηε καο λα κεηψζνπκε ην θφξην») 

γηα κείσζε ηνπ θαλνληζηηθνχ θφξηνπ πνπ απνξξέεη απφ ηε λνκνζεζία ηεο ΔΔ θαη ii) 

ηε δηαηχπσζε ζπζηάζεσλ πξνο ηελ Δπηηξνπή επί ησλ πξνηάζεσλ απηψλ
183

. 

 Η Δπηηξνπή εθθξάδεη ηελ άπνςή ηεο γηα φιεο ηηο πξνηάζεηο ηεο πιαηθφξκαο 

θαη εμεγεί ζπζηεκαηηθά θαη δεκφζηα κε πνην ηξφπν πξνηίζεηαη λα δψζεη ζπλέρεηα ζε 

απηέο. Μέζσ ησλ εθπξνζψπσλ ηνπο ζηελ πιαηθφξκα, ηα θξάηε κέιε ζα θαινχληαη 

λα πξάηηνπλ ην ίδην ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη πξνηάζεηο αθνξνχλ ηε κεηαθνξά ηεο 

ελσζηαθήο λνκνζεζίαο ζην εζληθφ δίθαην θαη ηελ εθαξκνγή ηεο
184,185

.  

 Γηα ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο δηαβνχιεπζεο πξέπεη λα ηεξνχληαη νη γεληθέο 

αξρέο πνπ δηαηππψζεθαλ ζηε Λεπθή Βίβιν γηα ηε δηαθπβέξλεζε (δηαθάλεηα, 

ζπκκεηνρή, ινγνδνζία, απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ζπλνρή), θαζψο θαη θάπνηεο 

ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο, ψζηε λα πξνζδηνξίδεηαη ην πεξηβάιινλ εληφο ηνπ νπνίνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη ε δηαβνχιεπζε
186

.  

 

Η ειιεληθή εκπεηξία 

 Με ην Ν. 2232/1994 (ΦΔΚ 140 Α’) ζπζηήζεθε ε Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή 

Δπηηξνπή (ΟΚΔ) ζε κηα πξψηε πξνζπάζεηα θαζηέξσζεο ηεο δηαβνχιεπζεο ζηε ρψξα 

καο. Έξγν ηεο ΟΚΔ είλαη ε δηαηχπσζε αηηηνινγεκέλεο γλψκεο επί λνκνζρεδίσλ ή 

πξνηάζεσλ λφκσλ πνπ ππνβάιινληαη ζε απηήλ. Μπνξεί επίζεο λα εθθξάδεη γλψκεο 

κε δηθή ηεο πξσηνβνπιία επί ζεκάησλ κείδνλνο ζεκαζίαο. 

                                                           
183

 https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/overview-law-making-process/evaluating-and-

improving-existing-laws/reducing-burdens-and-simplifying-law/refit-platform/role-structure-and-

working-methods-refit-platform_el, [24/06/2017]. 

184
 http://www.epixeiro.gr/article/6402, [24/06/2017] 

185
 Για τισ υποδείξεισ που δεν εμπίπτουν ςτισ αρμοδιότθτεσ τθσ πλατφόρμασ REFIT (ςχζδια νόμων για 

τα οποία ακολουκείται ιδθ θ νομοκετικι διαδικαςία, νομοκετικζσ πράξεισ που τζκθκαν ςε 

εφαρμογι τα δυο τελευταία χρόνια  και προγραμματιςμζνεσ ι εν εξελίξει διαβουλεφςεισ με τουσ 

κοινωνικοφσ εταίρουσ) παρζχονται διευκρινιςεισ από τθν υπθρεςία Europe Direct, 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/lighten-load_el. [07/07/2017]. 

186
 Βλ. αναλυτικά, Ευρωπαϊκι Επιτροπι, Προσ ενίςχυςθ τθσ διαβοφλευςθσ και του διαλόγου- Γενικζσ 

αρχζσ και ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ για τθ διαβοφλευςθ των ενδιαφερομζνων μερϊν από τθν 

Επιτροπι, COM (2002), 704. 

https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/overview-law-making-process/evaluating-and-improving-existing-laws/reducing-burdens-and-simplifying-law/refit-platform/role-structure-and-working-methods-refit-platform_el
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/overview-law-making-process/evaluating-and-improving-existing-laws/reducing-burdens-and-simplifying-law/refit-platform/role-structure-and-working-methods-refit-platform_el
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/overview-law-making-process/evaluating-and-improving-existing-laws/reducing-burdens-and-simplifying-law/refit-platform/role-structure-and-working-methods-refit-platform_el
http://www.epixeiro.gr/article/6402
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/lighten-load_el
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 Σν 2010, κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 85 ηνπ Καλνληζκνχ ηεο 

Βνπιήο, ζεζκνζεηήζεθε ε ππνρξέσζε λα ζπλνδεχεηαη θάζε ζρέδην λφκνπ απφ έθζεζε 

δηαβνχιεπζεο πξηλ ηελ θαηάζεζή ηνπ ζηε Βνπιή θαη, επνκέλσο, ε ρξήζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ εξγαιείνπ θαη ε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία δηαβνχιεπζεο έγηλαλ 

ππνρξεσηηθέο. Παξάιιεια, δεκηνπξγήζεθε ν δηθηπαθφο ηφπνο www.opengov.gr, κε 

ζθνπφ ηε δηελέξγεηα ςεθηαθψλ δηαβνπιεχζεσλ γηα ηα ζρέδηα λφκσλ. Τπφρξενο γηα 

ηελ θίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο δηαβνχιεπζεο είλαη ν έρσλ ηε λνκνζεηηθή πξσηνβνπιία 

Τπνπξγφο.  

 Σα παξαπάλσ πξνβιέπνληαη θαη ζην άξζξν 6 ηνπ Ν. 4048/2012, φπνπ 

πεξαηηέξσ νξίδνληαη δπν θάζεηο δηαβνχιεπζεο, ε πξψηε δηάξθεηαο δπν εβδνκάδσλ κε 

ελεκεξσηηθφ πεξηερφκελν θαη δπλαηφηεηα ζρνιηαζκνχ ηεο ζρεδηαδφκελεο ξχζκηζεο 

θαη ε δεχηεξε δηάξθεηαο ηξηψλ εβδνκάδσλ κε δπλαηφηεηα θαη΄ άξζξνλ ζρνιηαζκνχ 

ηνπ πξνζρεδίνπ ηνπ λνκνζρεδίνπ πνπ αλαξηάηαη ζην δηαδίθηπν. ηελ πεξίπησζε θαηά 

ηελ νπνία ππάξρεη έηνηκν ζρέδην δηαηάμεσλ, ε πξψηε θάζε παξαιείπεηαη θαη ε 

δεχηεξε θάζε επηκεθχλεηαη θαηά κία εβδνκάδα. Η δηαβνχιεπζε κπνξεί λα δηαθνπεί, 

θαζψο θαη λα ζπληκεζεί ή λα επηκεθπλζεί ν ρξφλνο ηεο, κε πξσηνβνπιία ηνπ νηθείνπ 

Τπνπξγνχ γηα επαξθψο ηεθκεξησκέλνπο ιφγνπο, νη νπνίνη αλαθέξνληαη ζηελ έθζεζε 

επί ηεο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο πνπ ζπλνδεχεη ηε ξχζκηζε. 

 ηελ πξάμε, ζηε δηαβνχιεπζε γηα ηε ζχληαμε λνκνζρεδίσλ κεηέρνπλ 

ππεξεζηαθνί παξάγνληεο θαη ζχκβνπινη ππνπξγψλ, ε ΟΚΔ θαη άηππνη εθπξφζσπνη 

ζπιινγηθψλ θνξέσλ. Η ειεθηξνληθή δηαβνχιεπζε επί ησλ δηακνξθσκέλσλ 

λνκνζρεδίσλ ηεξείηαη, αιιά ν ρξφλνο πνπ παξακέλνπλ αλαξηεκέλα ηα λνκνζρέδηα 

είλαη πεξηνξηζκέλνο, κε ραξαθηεξηζηηθφηεξε πεξίπησζε ην λνκνζρέδην γηα ηελ 

Κνηλσληθή Αζθάιηζε, ην νπνίν, κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ ππνπξγνχ, ήηαλ 

δηαζέζηκν γηα δηαβνχιεπζε ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη 

Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ ην δηάζηεκα απφ 14.00 ηεο 19
εο

 Απξηιίνπ 2016 έσο 9.00 

ηεο 21
εο

 Απξηιίνπ 2016, δειαδή ιηγφηεξν απφ 48 ψξεο
187

. 

 Σν Γξαθείν Ννκνζεηηθήο Πξσηνβνπιίαο ηνπ νηθείνπ Τπνπξγείνπ ζπληάζζεη 

ηελ έθζεζε επί ηεο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο πνπ θαηαηίζεηαη θαη παξνπζηάδεη 

νκαδνπνηεκέλα ηα ζρφιηα θαη ηηο πξνηάζεηο φζσλ έιαβαλ κέξνο ζηε δηαβνχιεπζε,  

ηεθκεξηψλνληαο αλ ελζσκαηψζεθαλ ή φρη ζηηο ηειηθέο δηαηάμεηο. Η έθζεζε 

δεκνζηνπνηείηαη κε ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 6 ηνπ Ν. 4048/2012. 

                                                           
187

 ωτθρόπουλοσ Δ. και Χριςτόπουλοσ Λ., ό.π., ςελ. 127. 

http://www.opengov.gr/
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ΒΔΛΣΙΣΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ* 

 

α- Πιαηθφξκα e-Democracia - Βξαδηιία: νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα πξνηείλνπλ 

λνκνζεηήκαηα θαη λα ιέλε ηε γλψκε ηνπο γηα δηαηάμεηο λνκνζρεδίσλ. Μπνξνχλ, 

επίζεο, λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαηχπσζή ηνπο. 

β- OpenGovFoundation – ΗΠΑ: πξνβιέπεηαη ε έληαμε ησλ πνιηηψλ ζηε 

λνκνπαξαζθεπαζηηθή δηαδηθαζία κέζσ ελφο open-source ινγηζκηθνχ. 

 

 

 

* Τπφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο ηνπ φγθνπ ησλ αληηθξνπφκελσλ, 

αφξηζησλ ή αλεδαθηθψλ πξνηάζεσλ πνπ δηαηππψλνληαη. 
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5.3.3. Αλάιπζε πλεπεηψλ Ρχζκηζεο (REGULATORY IMPACT ANALYSIS-RIA) 

 

 Πξφθεηηαη γηα έλα νινθιεξσκέλν εξγαιείν αμηνιφγεζεο ησλ ζπλεπεηψλ πνπ 

κπνξεί λα έρεη έλαο λφκνο ή κηα θαλνληζηηθή πξάμε ζηνλ ηνκέα πνιηηηθήο πνπ 

πξφθεηηαη λα εθαξκνζηεί
188

. πλίζηαηαη ζηελ εηζαγσγή κηαο αλαιπηηθήο θαη 

βαζηζκέλεο ζε ζηνηρεία πξνζέγγηζεο ζην ζρεδηαζκφ πνιηηηθήο θαη ζηε δηακφξθσζε 

πνιηηηθψλ απνθάζεσλ. ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο, ε  Έθζεζε αμηνιφγεζεο ζπλεπεηψλ 

ξπζκίζεσλ απνηειεί ην βαζηθφ ζπλνδεπηηθφ θείκελν, φπνπ θαηαγξάθνληαη ηφζν ε 

ηεθκεξίσζε ηεο αλαγθαηφηεηαο γηα ξχζκηζε, φζν θαη νη πηζαλέο νηθνλνκηθέο, 

θνηλσληθέο θαη πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ηεο ξχζκηζεο εθφζνλ επηιεγεί σο 

παξέκβαζε
189

.  

 Η ξνή ησλ εξγαζηψλ πνπ αθνινπζείηαη σο πξνο ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

θαηαιιειφηεηαο κηαο λνκνζεηηθήο πξφηαζεο πεξηιακβάλεη δηάθνξα ζηάδηα
190

: 

ηάδην 1
ν
: Πξνζδηνξηζκφο ηνπ δεηήκαηνο δεκφζηαο πνιηηηθήο πνπ ρξήδεη 

αληηκεηψπηζεο. Γηαπίζησζε ηεο αλαγθαηφηεηαο ηεο θπβεξλεηηθήο παξέκβαζεο θαη  

ησλ ζηφρσλ  πνιηηηθήο γηα ηελ επίιπζή ηνπ.  

ηάδην 2
ν
: Γηεξεχλεζε ησλ ελαιιαθηηθψλ πνιηηηθψλ πξνζεγγίζεσλ 

(πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο κε ξχζκηζεο) θαη αξρηθή εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο θαη ησλ 

σθειεηψλ πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ θάζε επηινγή. 

ηάδην 3
ν
: Γηαηχπσζε απφςεσλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ (δηαβνχιεπζε), ψζηε λα 

είλαη δπλαηή ε επαιήζεπζε ησλ εθηηκήζεσλ σο πξνο ην αλακελφκελν φθεινο απφ ηε 

ξχζκηζε. 

ηάδην 4
ν
: Γηακφξθσζε ηεο ηειηθήο λνκνζεηηθήο πξφηαζεο, αθνχ ιεθζνχλ ππφςε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο δηαβνχιεπζεο, ε αλάιπζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο πξνθξηλφκελεο 

επηινγήο θαη ν κεηξηαζκφο ηνπ αληίθηππνπ, δειαδή ε ειαρηζηνπνίεζε ησλ δπζκελψλ 

                                                           
188

 Προπομπόσ τθσ RIA είναι θ μζκοδοσ αξιολόγθςθσ τθσ Ανάλυςθσ Κόςτουσ-Οφζλουσ  (Cost- Benefit 

Analysis –CBA), που επιτρζπει τθν ποςοτικοποίθςθ με αντικειμενικά κριτιρια των ωφελειϊν και των 

μειονεκτθμάτων κάκε πλευράσ τθσ ςχεδιαηόμενθσ πολιτικισ. Η μζκοδοσ χρθςιμοποιικθκε ςτισ 

Η.Π.Α., επικρίκθκε όμωσ λόγω τθσ απόλυτθσ εςτίαςισ τθσ ςε ηθτιματα οικονομικισ 

αποτελεςματικότθτασ με αντίςτοιχθ υποβάκμιςθ των υπόλοιπων παραμζτρων. 

189
 http://www.dianeosis.org/2016/07/polynomia_qa/ [28/08/2017].  

190
  Προεδρία Κυπριακισ Δθμοκρατίασ, Οδθγόσ Ανάλυςθσ Αντίκτυπου (ΑΑ), ςελ. 8-10, διακζςιμο ςτο 

http://www.reform.gov.cy/assets/mainmenu/37/editor/_2016.pdf [28/08/2017].  

http://www.dianeosis.org/2016/07/polynomia_qa/
http://www.reform.gov.cy/assets/mainmenu/37/editor/_2016.pdf
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ζπλεπεηψλ ηεο ξχζκηζεο ζηελ νηθνλνκία, ηελ θνηλσλία, ηε δηνίθεζε θαη ην 

πεξηβάιινλ. 

 Η RIA πεξηιακβάλεη ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ απφ δηάθνξεο πεγέο πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο πεγέο πιεξνθφξεζεο, φπσο κειέηεο, ζηαηηζηηθέο, 

εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα, πξνεγνχκελεο εθζέζεηο αμηνιφγεζεο, αλαιχζεηο θφζηνπο-

νθέινπο. Ιδηαίηεξα ζεκαληηθή είλαη ε επηινγή ησλ νκάδσλ-ζηφρνπ ηεο λνκνζεηηθήο 

ξχζκηζεο θαη ε νξζή αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο. 

Σέινο, γηα ηελ αλάιπζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο ξχζκηζεο ζα πξέπεη λα αλαδεηείηαη ην πην 

νηθνλνκηθά απνδνηηθό κέζν γηα ηε ζπιινγή θαη αλάιπζε ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ 

απαηηνύληαη
191

. 

 Σα επίπεδα αλάιπζεο ζα κπνξνχζαλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ σο εμήο: 

Δπίπεδν 1: Πξνζδηνξηζκφο ησλ θχξησλ νκάδσλ πνπ εθηηκάηαη φηη ζα επεξεαζηνχλ 

απφ ηελ πξφηαζε (π.ρ. επηρεηξήζεηο, λνηθνθπξηά, δεκφζηνο ηνκέαο), 

Δπίπεδν 2: Πιήξεο πεξηγξαθή ησλ επηπηψζεσλ (ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ), ηνπ 

κεγέζνπο θαη ηεο έληαζήο ηνπο γηα θάζε νκάδα (πνηνηηθή αλάιπζε), 

Δπίπεδν 3: Πνζνηηθνπνίεζε ηεο επίδξαζεο (π.ρ. αξηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ ή ησλ 

λνηθνθπξηψλ πνπ επεξεάδνληαη, δηνηθεηηθφο θφξηνο θιπ.), 

Δπίπεδν 4: Απνηίκεζε ζε ρξεκαηηθνχο φξνπο φισλ ησλ θαηεγνξηψλ θφζηνπο θαη 

νθέινπο. Δθηίκεζε ησλ δηαθηλδπλεχζεσλ, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ησλ ζπλζεθψλ εθείλσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα επηηξέςνπλ ηελ εθδήισζε ηνπ 

θηλδχλνπ, θαζψο θαη εθείλσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα κεηξηάζνπλ ηελ έληαζε ή ηε 

ζπρλφηεηα, κε ηηο νπνίεο ν θίλδπλνο κπνξεί λα εθδεισζεί. Έηζη, αμηνινγείηαη εάλ ν 

ζπγθεθξηκέλνο θίλδπλνο είλαη απνδεθηφο ή κε απνδεθηφο. ε πεξίπησζε κάιηζηα πνπ 

ε δηαβνχιεπζε είλαη επαξθήο, κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί εάλ ν θίλδπλνο είλαη 

θνηλσληθά απνδεθηφο, θαζψο θαη αλ ην θνηλσληθφ ζχλνιν αλαιακβάλεη ην θφζηνο γηα 

ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ δηαθηλδπλεχζεσλ
192

. 

 Σν εξγαιείν ηεο αλάιπζεο ζπλεπεηψλ επηπηψζεσλ παξέρεη απνηειεζκαηηθή 

βνήζεηα ζηε δηακφξθσζε απνθάζεσλ πνιηηηθήο, δεδνκέλνπ φηη ιακβάλνληαη ππφςε 

φιεο νη παξάκεηξνη ηεο ζρεδηαδφκελεο πνιηηηθήο θαη φιεο νη πηζαλέο επηπηψζεηο πνπ 

απηή κπνξεί λα έρεη. Δηδηθφηεξα: 

                                                           
191

 Ό.π., ςελ. 16-17. 

192
 Αναλυτικότερα για τθν εκτίμθςθ κόςτουσ/οφζλουσ και τον προςδιοριςμό τθσ διακινδφνευςθσ, βλ. 

Καρκατςοφλθσ Π. – τεφοποφλου Ζ., ό.π., ςελ. 59- 61. 
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- φζνλ αθνξά ηηο νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο, εμεηάδεηαη ν αληίθηππνο πνπ θάζε ξχζκηζε 

κπνξεί λα έρεη ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα, ζην εκπφξην, ζηηο επελδχζεηο, ζην 

επηρεηξεκαηηθφ θφζηνο (άκεζν θφζηνο θαη θφζηνο ζπκκφξθσζεο), ζηνπο 

θαηαλαισηέο, ζηνπο ινηπνχο -–πιελ ηνπ ξπζκηδφκελνπ- θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο, 

- φζνλ αθνξά ηηο θνηλσληθέο ζπλέπεηεο, αλαιχνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ θάζε 

ξχζκηζε κπνξεί λα έρεη ζηελ απαζρφιεζε, ζηελ εξγαζία θαη ζηα ινηπά θνηλσληθά 

δηθαηψκαηα, ζηε δεκφζηα πγεία θαη αζθάιεηα, 

- φζνλ αθνξά ηηο πεξηβαιινληηθέο ζπλέπεηεο, εμεηάδνληαη νη ζπλέπεηεο πνπ θάζε 

ξχζκηζε κπνξεί λα έρεη ζηε βηψζηκε αλάπηπμε θαη ζηελ πνηφηεηα ηνπ 

πεξηβάιινληνο
193

. 

 

 Καηά ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ε δηαδηθαζία γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ 

αληίθηππνπ κεηξά όια ηα θόζηε θαη ηα νθέιε ησλ δηαζέζηκσλ εξγαιείσλ πνιηηηθήο θαη, 

παξά ην γεγνλφο φηη ε κεζνδνινγία εθηίκεζεο αληίθηππνπ θαη κείσζεο ηνπ 

δηνηθεηηθνχ θφξηνπ είλαη θνηλή, ε δηαθνξά έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ε ηειεπηαία 

απνβιέπεη ζηε ζπλνιηθή εκ ηων σζηέρων μέηρηζη ηεο λνκνζεζίαο ζε ένα ηνκέα 

πνιηηηθήο γηα όια ηα επίπεδα λνκνζεζίαο θαη, ζηε ζπλέρεηα, ζηνλ θαζνξηζκό ησλ 

ζηόρσλ κείσζεο
194

. 

 Η δηνξγαληθή ζπκθσλία ηνπ 2016 αλαγλσξίδεη ηε ζεηηθή ζπκβνιή ησλ  

εθηηκήζεσλ επηπηψζεσλ ζηε βειηίσζε ηεο λνκνζεζίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Οη 

εθηηκήζεηο επηπηψζεσλ πξαγκαηνπνηνχληαη γηα πξσηνβνπιίεο ηεο Δπηηξνπήο πνπ 

αλακέλεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθέο νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο ή πεξηβαιινληηθέο 

ζπλέπεηεο. Οη πξσηνβνπιίεο απηέο κπνξεί λα είλαη: 

- λνκνζεηηθέο πξνηάζεηο, 

- εθηειεζηηθέο πξάμεηο θαη θαη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμεηο, 

- κε λνκνζεηηθέο πξσηνβνπιίεο (πρ. πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδφηεζεο). 

Σα πνξίζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο εθηίκεζεο επηπηψζεσλ ζπλνςίδνληαη ζηελ έθζεζε 

εθηίκεζεο επηπηψζεσλ, πνπ ππνβάιιεηαη ζε αλεμάξηεηε αξρή ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο, ηελ Δπηηξνπή Ρπζκηζηηθνχ Διέγρνπ (Regulatory Scrutiny Board), ε νπνία 

πξέπεη λα γλσκνδνηήζεη ζεηηθά, πξνθεηκέλνπ κηα πξσηνβνπιία, ζπλνδεπφκελε απφ 

                                                           
193

 Βαρειά Μ., ό.π., ςελ. 286-287. 

194
 Ευρωπαϊκι Επιτροπι, Πρόγραμμα δράςθσ για τθ μείωςθ του διοικθτικοφ φόρτου ςτθν Ευρωπαϊκι 

Ζνωςθ, COM (2007), 23 final. 
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εθηίκεζε επηπηψζεσλ, λα ππνβιεζεί απφ ηελ Δπηηξνπή πξνο έγθξηζε. Η γλψκε ηεο 

Δπηηξνπήο Ρπζκηζηηθνχ Διέγρνπ ζπλνδεχεη ην ζρέδην ηεο πξσηνβνπιίαο καδί κε ηελ 

εθηίκεζε επηπηψζεσλ θαζ’ φιε ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο
195

. 

 Η Έθζεζε εθηίκεζεο επηπηψζεσλ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: 

 ηνλ πεξηβαιινληηθφ, θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ αληίθηππν πνπ έρεη ε 

ζρεδηαδφκελε πξσηνβνπιία θαη θπξίσο ηνλ αληίθηππν απηήο ζηηο κηθξέο θαη 

κεζαίεο επηρεηξήζεηο θαη ζηνλ αληαγσληζκφ, 

 πνηνπο επεξεάδεη ε πξσηνβνπιία θαη κε πνηφλ ηξφπν, 

 ηε ζηξαηεγηθή πνπ επηιέρηεθε γηα ηε δηαβνχιεπζε θαη ηα επηηεπρζέληα 

απνηειέζκαηα
196

. 

 Η  Έθζεζε δεκνζηεχεηαη καδί κε ηηο πξάμεηο ηεο Δπηηξνπήο θαη απνζηέιιεηαη 

ζηνπο ζπλλνκνζέηεο, νη νπνίνη ιακβάλνπλ πιήξσο ππφςε ηηο εθηηκήζεηο επηπηψζεσλ 

θαηά ηε ιήςε απφθαζεο γηα ηελ έθδνζε ή κε ηεο λνκνζεηηθήο πξάμεο θαη κπνξνχλ 

λα δηελεξγνχλ ίδηεο εθηηκήζεηο επηπηψζεσλ γηα νπζηαζηηθέο ηξνπνπνηήζεηο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο λνκνζεηηθήο δηαδηθαζίαο. 

 

 Η ξχζκηζε ηνπ Ν. 4048/2012 δελ απνθιίλεη απφ ηα επξσπατθά πξφηππα
197

 - κε 

εμαίξεζε ηελ πεξηνξηζκέλε δηεξεχλεζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο ξχζκηζεο ζηελ 

πεξηβαιινληηθή αλάπηπμε ησλ λεζηψλ- θαη φρη ζην πεξηβάιινλ γεληθφηεξα. Η 

«Έθζεζε αμηνιφγεζεο ζπλεπεηψλ ξπζκίζεσλ» απνηειεί ζπλνδεπηηθφ έγγξαθν θάζε 

ζρεδίνπ λφκνπ
198

, επαλαιακβάλνληαη φκσο ζπλήζσο ζε απηήλ ηα γξαθφκελα ζηελ 

αηηηνινγηθή έθζεζε (επίζεο ζπλνδεπηηθφ έγγξαθν ησλ λνκνζρεδίσλ), πνπ ζπρλά 

επαλαιακβάλεη, ρσξίο απαξαίηεηα λα αηηηνινγεί, ηηο δηαηάμεηο ηνπ ππό ςήθηζε 

λνκνζρεδίνπ
199

.  
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 https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/regulatory-scrutiny-board_el [28/08/2017].  

196
https://ec.europa.eu/info/law-making-process/planning-and-proposing-law/impact-

assessments_el  [28/08/2017].   

197
 Άρκρα 7 παρ. 1. 

198
 Γενικι Γραμματεία τθσ Κυβζρνθςθσ, Γραφείο Καλισ Νομοκζτθςθσ,, Εγχειρίδιο Οδθγιϊν, ό.π. 

http://www.ggk.gov.gr/wp-content/uploads/2010/02/odigos_symplirosis_ypodeigmatos_2009.pdf 

[29/08/2017].  

199
 ωτθρόπουλοσ Δ. και Χριςτόπουλοσ Λ., ό.π., ςελ. 112. 
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5.3.4. Αμηνιφγεζε απνηειεζκάησλ εθαξκνγήο  

 Η Δπξσπατθή Έλσζε πξνγξακκαηίδεη -έσο θαη πέληε ρξφληα πξηλ- ηελ 

αμηνιφγεζε λνκνζεηηθψλ πξάμεσλ, πνιηηηθψλ θαη πξνγξακκάησλ δαπαλψλ, ψζηε λα 

δηακνξθψλεη ζαθή θξίζε γηα ηηο επηδφζεηο ησλ δξάζεσλ ηεο Έλσζεο. Η αμηνιφγεζε 

πνιιψλ ζπλαθψλ δξάζεσλ απνδίδεηαη κε ηνλ φξν «έιεγρνο θαηαιιειφηεηαο». 

Αμηνιφγεζε θαη έιεγρνη θαηαιιειφηεηαο πξνζθέξνπλ ζηελ Δπηηξνπή ηελ αλαγθαία 

πιεξνθφξεζε γηα λα εθηηκήζεη εάλ επηηεχρζεθαλ ή κε πνηνπο ηξφπνπο κπνξεί λα 

επηηεπρζνχλ ζην κέιινλ νη ζηφρνη πνιηηηθήο. Η αμηνιφγεζε πξνζπαζεί λα απαληήζεη 

ζε εξσηήκαηα, φπσο: 

 ε δξάζε ηεο Έλσζεο πέηπρε ηνπο ζηφρνπο ηεο; (απνηειεζκαηηθφηεηα), 

 πνην είλαη ην θφζηνο θαη πνηα ηα νθέιε; (απφδνζε), 

 αληαπνθξίλεηαη ε αλαιεθζείζα δξάζε ζηηο αλάγθεο ησλ ελδηαθεξφκελσλ 

κεξψλ; (ζπλάθεηα), 

 κε πνην ηξφπν ζπκπιεξψλεη άιιεο δξάζεηο; (ζπλνρή), 

 πνηα είλαη ηα νθέιε απφ ηε δξάζε ζε επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο; 

(πξνζηηζέκελε αμία γηα ηελ Δ.Δ.) 

Οη επηρεηξήζεηο θαη νη πνιίηεο κπνξνχλ λα ππνβάινπλ παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ηα 

ζρέδηα γηα επηθείκελεο αμηνινγήζεηο θαη ειέγρνπο θαηαιιειφηεηαο θαη λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζε δεκφζηεο δηαβνπιεχζεηο φζνλ αθνξά ηηο ηξέρνπζεο αμηνινγήζεηο. 

Η δηαβνχιεπζε δηαξθεί ηνπιάρηζηνλ δψδεθα εβδνκάδεο
200

. 

 Ο Ν. 4048/2012 πξνβιέπεη φηη εληφο πεληαεηίαο απφ ηε ζέζε ηνπ λφκνπ ζε 

ηζρχ, αμηνινγείηαη ε ξύζκηζε κε βάζε ηα δεδνκέλα πνπ αλαθύπηνπλ από ηελ εθαξκνγή 

ηεο (θφζηνο, παξεπφκελεο ζπλέπεηεο, φθεινο θαη γεληθά ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα πνπ 

πξνήιζαλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο ξχζκηζεο, θαζψο θαη ηα πνξίζκαηα ηεο 

λνκνινγίαο)
201

. Η αμηνιφγεζε δηελεξγείηαη απφ ην Γξαθείν Ννκνζεηηθήο 

Πξσηνβνπιίαο ηνπ νηθείνπ Τπνπξγείνπ θαη καδί κε ηελ πξφηαζε λέαο ξχζκηζεο θαη 

έθζεζε αλάιπζεο επηπηψζεσλ ησλ λέσλ δηαηάμεσλ ππνβάιινληαη πξνο εθηίκεζε θαη 

δηαηχπσζε παξαηεξήζεσλ ζην Γξαθείν Καιήο Ννκνζέηεζεο. Παξά ηε ρξεζηκφηεηά 

ηνπ, δελ έρεη γίλεη ρξήζε ηνπ κέζνπ απηνχ ζηελ Διιάδα. 

 

 

                                                           
200

 https://ec.europa.eu/info/law/contribute-law-making_el [29/08/2017]. 

201
 Άρκρο 9. 

https://ec.europa.eu/info/law/contribute-law-making_el
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ΔΠΙΛΟΓΟ 

 

 Η πνιηηηθή ηεο Καιήο Ννκνζέηεζεο ζθνπεί ζηε δεκηνπξγία ελφο πςειήο 

πνηφηεηαο ξπζκηζηηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ κέζσ ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο ζπκκεηνρήο 

πξνζθέξεη απνηειεζκαηηθέο ιχζεηο ζηηο απνηπρίεο ησλ αγνξψλ, ελζαξξχλεη ηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηνλ πγηή αληαγσληζκφ, παξέρεη θίλεηξα ζηηο επελδχζεηο. 

Αλνηρηέο θαη θαιά ξπζκηζκέλεο αγνξέο παξάγνπλ πινχην πνπ δηαρέεηαη ζηελ 

θνηλσλία, δηαζθαιίδνληαο βηψζηκε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε
202

. 

 χκθσλα κε ην δίθαην ηεο πξάμεο, ε επηηπρία ελφο λφκνπ θξίλεηαη απφ ην αλ 

εθαξκφδεηαη θαη πψο εθαξκφδεηαη. Οη επηδφζεηο ηεο Διιάδαο ζε επίπεδν 

απινχζηεπζεο ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ελίζρπζεο ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο 

ινγνδνζίαο είλαη αμηνζεκείσηεο. Δλδεηθηηθά: 

α) ε ειεθηξνληθή πιαηθφξκα «open.gov» γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο δηαβνχιεπζεο θαη 

ηεο ζπκκεηνρήο ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ, 

β) ν ηζηφηνπνο «ΓΙΑΤΓΔΙΑ», φπνπ αλαξηψληαη νη δηνηθεηηθέο πξάμεηο θαη 

απνθάζεηο, εληζρχεη ηε ινγνδνζία, 

γ) ε ρξήζε απιψλ θσηναληηγξάθσλ ζηηο ζπλαιιαγέο κε ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο πνπ 

αληηθαζηζηά ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο γλεζίσλ ή επηθπξσκέλσλ αληηγξάθσλ σο 

πξαθηηθή απινχζηεπζεο, πνπ ζηνρεχεη ζηελ εμνηθνλφκεζε ρξήκαηνο θαη ρξφλνπ, 

δ) ε αληηθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο αδεηνδφηεζεο απφ έλα ζχζηεκα ειεθηξνληθήο 

γλσζηνπνίεζεο θαη ππνβνιήο ππεχζπλεο δήισζεο φηη ηεξνχληαη νη λφκηκεο 

πξνυπνζέζεηο έλαξμεο ιεηηνπξγίαο κηαο επηρείξεζεο, 

ε) ε ίδξπζε ησλ Κέληξσλ Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ (Κ.Δ.Π.) θαη ε ειεθηξνληθή 

δηαζχλδεζή ηνπο κε ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ ηνπ δεκνζίνπ,  

ζη) ε ςεθηνπνίεζε ησλ θνξνινγηθψλ θαη ηεισλεηαθψλ δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ. 

                                                           
202

 Οι λοιποί παράγοντεσ που κατατείνουν ςτθν επίτευξθ του ςτόχου τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ 

είναι, ςφμφωνα με το ςφνολο ςχεδόν των οικονομολόγων και των πολιτικϊν επιςτθμόνων, θ 

προςταςία των δικαιωμάτων ιδιοκτθςίασ και των περιουςιακϊν δικαιωμάτων, θ ταχεία εφαρμογι 

των ςυμβάςεων, θ αποτελεςματικι λειτουργία τθσ δικαιοςφνθσ, το χαμθλό επίπεδο διαφκοράσ που 

λειτουργοφν μζςα ςε ζνα πλαίςιο κράτουσ δικαίου και τάξθσ. 

*Χατηισ Α., Οι κεςμικζσ προχποκζςεισ για τθν οικονομικι ανάπτυξθ – 12 ερωτιματα με αναφορά 

ςτθν Ελλάδα, ςελ. 67- 69, http://www.slideshare.net/aristidesnhatzis/12-53663237 [07/09/2017].  

http://www.slideshare.net/aristidesnhatzis/12-53663237
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 Αληίζεηα, ν λφκνο έκεηλε αλελεξγφο σο πξνο ην δήηεκα ηνπ πεξηνξηζκνχ ηνπ 

ξπζκηζηηθνχ φγθνπ θαη ηεο θαθνλνκίαο. 

 Οη λνκηθέο ξπζκίζεηο ζα εμαθνινπζνχλ λα απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν 

γηα ηελ εμππεξέηεζε δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ ζπκθεξφλησλ. Παξάιιεια, φκσο, νη 

θαλνληζκνί κπνξνχλ λα κεηαηξαπνχλ ζε εκπφδηα ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο 

επεκεξίαο, ζηελ νπνία ζηνρεχνπλ. «Παίξλνπκε ηνπο θαλόλεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ 

αζθάιεηα θαη ηνλ ηξόπν ηεο δσήο καο θάζε κέξα σο δεδνκέλν. Αιιά, νη θαλόλεο απηνί 

κπνξνύλ λα γίλνπλ ππεξβνιηθά επαρζείο γηα λα μεθηλήζεη κηα λέα επηρείξεζε, ην 

εκπόξην ζην εμσηεξηθό ή γηα λα απνθηήζεηε έλα λέν δηαβαηήξην. Αθόκε ρεηξόηεξα, 

κπνξεί λα θαηαζηνύλ αλαπνηειεζκαηηθνί όζνλ αθνξά ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηνπο θαη 

λα αδπλαηνύλ λα καο πξνζηαηεύζνπλ. Καη ηόηε, ράλνπκε ηελ εκπηζηνζύλε ζηνπο 

ζεζκνύο καο»
203

. ην ζεκείν απηφ, εθδειψλεηαη θαη ν πην ζεκαληηθφο θίλδπλνο γηα ην 

Γίθαην: ε απξνζπκία ησλ θνηλσλψλ γηα εζσηεξηθνπνίεζε ησλ θαλφλσλ ηνπ θαη ε 

ζπλαθφινπζε ηάζε απνθπγήο ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ ζέηεη. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

203 OECD (2010), Better Regulation in Europe, http://www.oecd.org/gov/regulatory-

policy/45079126.pdf [πρόςβαςθ 07/09/2017]. 
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