


Ο Παναγιώτης Καρκατσούλης σπούδασε Νομικά στη Νο-
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Τα «Κείμενα Θέσεων» αποτελούν σειρά ενυπόγραφων επιστημονικών εκδόσεων και δημοσιεύσεων του ΙΝΣΟΣΙΑΛ από 
επιστημονικούς συνεργάτες, στελέχη και εθελοντές του Ινστιτούτου, στα οποία πραγματεύονται βασικές πτυχές θεματι-
κών και προβλημάτων, παρατίθενται αναλύσεις, ελληνικές και ευρωπαϊκές εμπειρίες καθώς και κατευθύνσεις αντιμετώ-
πισης και λύσεων μέσα σε ένα πλαίσιο συμβατό με τις διαχρονικές αξίες και αρχές της ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας.



Εισαγωγή 

 

Είκοσι χρόνια για ένα ρυθμιστικό πλαίσιο  
για την καλή νομοθέτηση 
 

Η πολυνομία και η κακονομία συνοδεύουν ως αναγκαίο κακό, ως «παράσιτο», 

την ανάπτυξη των κοινωνιών1.  Η μελέτη της φύσης τους και οι τρόποι αντιμε-

τώπισής τους συνυπάρχουν μ’ αυτές. Μάλιστα, οι κανόνες αποφυγής και αντι-

μετώπισής τους παραμένουν, κατά βάση, οι ίδιοι εδώ και αιώνες2. 
 

Το σύγχρονο κράτος είναι συνώνυμο της αύξησης των νομοθετικών και κα-

νονιστικών ρυθμίσεων. Μάλιστα, η αύξηση του όγκου των ρυθμίσεων υπάρχει, 

ανεξάρτητα από την αύξηση η οποία επήλθε λόγω της επέκτασης των αρμο-

διοτήτων του Κράτους στους τομείς της κοινωνικής πολιτικής. 
 

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατακόρυφη αύξηση των ρυθμίσεων επέρχεται σε πε-

ριόδους πολιτικής ανωμαλίας ή αστάθειας (π.χ. πόλεμος, δικτατορία, πανδη-

μία), ιδίως, δε, στις ρυθμίσεις εκείνες που αφορούν θέματα εσωτερικής 

οργάνωσης και λειτουργίας του Κράτους. 
 

Η επέκταση του ρυθμιστικού ρόλου του Κράτους στην οικονομία το εξανα-

γκάζει σε συνεχείς κανονιστικές παρεμβάσεις σ’ αυτήν οι οποίες έχουν στην 

συντριπτική τους πλειοψηφία, διορθωτικό χαρακτήρα. 
 

Η παράπλευρη νομοθετική ύλη που αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος των κα-

νονιστικών ρυθμίσεων σημειώνει μεγάλη αύξηση,  περιορίζοντας σημαντικά 

το πεδίο δράσης του Κοινοβουλίου. Σημειωτέον, δε, ότι η εμφάνιση πληθώ-

ρας νομοθετικών παθολογιών απαντάται, ιδίως, στην παράπλευρη νομοθετική 

ύλη, για την οποία τα κριτήρια ποιότητας είναι δυσδιάκριτα. 
 

Μια ακόμη σημαντική εισαγωγική παρατήρηση είναι ότι ο όγκος των κανονι-

στικών ρυθμίσεων που προκύπτουν από την υποχρέωση των εθνικών κρατών 

να συμμορφώνονται στις αποφάσεις υπερεθνικών οργάνων και διεθνών ορ-

γανισμών, συνεχώς αυξάνεται. 
 

Εκείνο, όμως, που παραμένει διαχρονικά αμετάβλητο είναι το ότι οι κοινωνικές 

και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες κάθε χώρας αποτυπώνονται και στις κανονι-

στικές ρυθμίσεις της. Ειδικότερα, δε, η μορφή και η  ποιότητα της κοινοβου-

λευτικής δημοκρατίας (ισχυρές/αδύναμες κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες) 

επιδρά στην ποιότητα των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων. 

 
 
 

1 Serres, M. (2009). Το παράσιτο, Σμίλη, Αθήνα, μτφρ. Νίκος Ηλιάδης. 
2 Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στον 18ο αιώνα αφού, στο πλαίσιο του φυσικοδικαιικού ορθολογισμού αναπτύσσονται τα κλασικά 
έργα των Montesquieu, «De l’ Esprit de Lois” (1994). Το πνεύμα των νόμων (α΄ τόμος), Γνώση, Αθήνα, μτφρ. Κωστής Παπαγιώργης. 
και των Filangieri Gaetano & Constant Benjamin “La scienza della legislazione” (1784/2004) 
Centro di Studi sull'Illuminismo Europeo "G. Stiffoni", Venezia, 2 τόμοι. τα οποία επηρέασαν και τους Έλληνες της εποχής που ασχο-
λήθηκαν με τα θέματα της Νομοθέτησης 
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Σήμερα, η αντιμετώπιση της πολυνομίας και της κακονομίας αποτελεί αντι-

κείμενο όχι μόνον της βούλησης κάποιων  πεφωτισμένων ηγετών αλλά της 

«Καλής Νομοθέτησης», μιας διεπιστημονικής πειθαρχίας που εδώ και 30 χρό-

νια πασχίζει να θέσει κανόνες και να κοινωνικοποιήσει την διαδικασία θέσπι-

σης των κανόνων μέσα από εκτεταμένες και στοχευμένες διαβουλεύσεις.   

  

Η επιστήμη και πρακτική της Καλής Νομοθέτησης, στη χώρα μας, συνάντησε 

σθεναρή αντίσταση από πελατοκράτες πολιτικούς. Με το άβατο της νομοθε-

τικής λειτουργίας να λειτουργεί ως άλλοθι για τις πελατειακές εξυπηρετήσεις 

που αποτελούν τον καμβά ανάπτυξης του ελληνικού πολιτικού συστήματος, 

απέρριπταν ομαδόν κάθε προσπάθεια απο-πελατειασμού της νομοθέτησης, 

ακόμη και την σημαντικότερη όλων που έγινε με τον ν. 4048/12.  

 

Σημειωτέον ότι η εκκόλαψη του νόμου εκείνου διήρκεσε 12 χρόνια. Το πρώτο 

εθνικό σχέδιο νόμου που ακολούθησε τις κοινές ευρωπαϊκές προδιαγραφές 

που έθεσε η έκθεση Mandelkern (2001)3 εκπονήθηκε από ειδικούς επιστήμο-

νες υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου του ΣτΕ Μ. Βροντάκη4. Το σχέδιο 

εκείνο δεν προωθήθηκε προς ψήφιση στη Βουλή λόγω των σφοδρών αντι-

στάσεων βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος (ΠΑΣΟΚ) με αποτέλεσμα η 

Ελλάδα που είχε δώσει δείγματα τόλμης στην υιοθέτηση της συγκεκριμένης 

μεταρρύθμισης να  υπολείπεται ακόμη και χωρών που άρχισαν να εφαρμό-

ζουν την Καλή Νομοθέτηση πολύ αργότερα.  

 

Η διεθνής συζήτηση, ωστόσο, διατήρησε άσβεστη την φλόγα των μεταρρυθ-

μίσεων και των μεταρρυθμιστών οι οποίοι δεν εκάμφθησαν ούτε όταν έχασαν 

την ευκαιρία της ελληνικής προεδρίας της ΕΕ, το 2003, να πρωταγωνιστή-

σουν στην εφαρμογή της συγκεκριμένης μεταρρύθμισης.  

 

Εν τέλει, η κυβέρνηση ΝΔ που ακολούθησε μην μπορώντας ούτε αυτή να 

κάμψει τις αντιστάσεις ισχυρών πελατοκρατών πολιτικών, κατάφερε, ωστόσο, 

να κάνει ένα σημαντικό βήμα στην υιοθέτηση της ατζέντας για την Καλή Νο-

μοθέτηση με την έκδοση της πρωθυπουργικής εγκυκλίου Υ190/20065. 

 

Η εγκύκλιος εκείνη συνόψιζε τα διαλαμβανόμενα στην πρόταση της επιτρο-

πής εμπειρογνωμόνων του 2000 και αποτέλεσε την βάση των επόμενων μι-

κρών αλλά σημαντικών βημάτων, όπως ήταν  η ενσωμάτωση της «Ανάλυσης 

Συνεπειών Ρυθμίσεων»  στον Κανονισμό της Βουλής το καλοκαίρι 2010.  

 

 
3 Mandelkern report on better regulation (2001), https://www.smartreg.pe/reportes/Mandelkern%20Report%20on%20Better%20Reg-
ulation%202001.pdf. 
4 Απόφαση ΔΙΔΙΜ/Φ.3/21565/02/10/2000 της Υπουργού Εσωτερικών. 
5 https://gslegal.gov.gr/wp-content/uploads/2010/02/Egkiklios_kanonistikis_metarruthmisi.pdf. 
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Tο πρώτο κρίσιμο ορόσημο για την Kαλή Nομοθέτηση είναι ο ν. 4048/12. Ο 

νόμος ψηφίστηκε υπό την πίεση της Τρόικας και παρά την αντίδραση μελών 

του Υπουργικού Συμβουλίου. Έθεσε, για πρώτη φορά, τις αρχές της Καλής 

Νομοθέτησης,  μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται  η αναγκαιότητα, η 

αναλογικότητα, η απλότητα και η σαφήνεια του περιεχομένου των ρυθμίσεων 

καθώς και η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητά τους.  

 

Ο ίδιος νόμος δημιούργησε ad hoc δομές τόσο στα Υπουργεία όσο και στην 

(επιτελική) Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης (ΓΓΚ) στην οποία ανατέθηκε 

η παρακολούθηση της καλής εφαρμογής του.  

 

Τα αποτελέσματα της εφαρμογής του νόμου ήταν πενιχρά. Δεν έγινε καμία 

συστηματική προσπάθεια για την βελτίωση των εκθέσεων για την εκτίμηση 

των συνεπειών των ρυθμίσεων, πολλώ δε μάλλον, για την αναβάθμιση της 

ποιότητας της διαβούλευσης. Δεν υπήρξε κάποια επιτάχυνση του έργου των 

κωδικοποιήσεων ούτε κάποια αξιομνημόνευτη πρόοδος ως προς την απλού-

στευση της νομοθεσίας και οι δομές της Καλής Νομοθέτησης δεν δημιουρ-

γήθηκαν ποτέ.  

 

Η σύγκρουση των μεταρρυθμιστικών δυνάμεων με τις αντι-μεταρρυθμιστικές 

συνεχίστηκε με αμείωτη ένταση. Η θεωρία και πρακτική της Καλής Νομοθέ-

τησης εισήχθη ως μάθημα στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και ειδι-

κότερα προγράμματα για την μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων 

διατήρησαν και επαύξησαν τον αριθμό εκείνων που έθεταν την εφαρμογή 

της Καλής Νομοθέτησης ως ζωτικής σημασίας ζήτημα για τον απο-πελατει-

ασμό της νομοθετικής λειτουργίας και την βελτίωση της ποιότητας της Δη-

μοκρατίας. 

 

Ο επόμενος σταθμός ήταν ο ν. 4622/2021 με τον οποίο σταθεροποιήθηκε η 

πολιτική της Καλής Νομοθέτησης: Αρχές και μέσα περιγράφονται στον νόμο 

αυτόν, ενώ ακολούθησε η έκδοση βοηθημάτων6 και η οργάνωση της παρα-

κολούθησης της νομοθετικής παραγωγής των Υπουργείων από την Γενική 

Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών θεμάτων.  

 

 

 

 

 

 
6 Βλ. Εγχειρίδιο καλής νομοθέτησης, 2020, https://gslegal.gov.gr/?p=7041. 
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Τα δικαιοπολιτικά συμπεράσματα από την σύντομη αναδρομή των είκοσι και 

πλέον χρόνων προσπαθειών για την απόκτηση ενός βιώσιμου ρυθμιστικού 

πλαισίου για την Καλή Νομοθέτηση στην Ελλάδα είναι: 

 

n Η Καλή Νομοθέτηση αποτελεί την κρισιμότερη μεταρρύθμιση που μπορεί 

να οδηγήσει σε περαιτέρω κάμψη το πελατειακό σύστημα το οποίο αποτε-

λεί  μείζονα πηγή δεινών για την χώρα.  

n Οι εγχώριες μεταρρυθμιστικές δυνάμεις δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν 

μόνες τους στην πίεση των αντι-μεταρρυθμιστών. Χρειάζονται την διαρκή 

στήριξη της ΕΕ και των διεθνών οργανισμών. 

n Οι χρόνοι που απαιτούνται για να ριζώσει μια μεταρρύθμιση στην Ελλάδα 

είναι πολύ μεγάλοι. Η βήμα προς βήμα αντιπαράθεση προόδου και συντή-

ρησης είναι κοπιώδης αλλά σταθερή. 

n Παρά την ασθενή μεταρρυθμιστική ορμή των υπέρμαχων της Καλής Νομο-

θέτησης σημειώνεται μια ανεπίστρεπτη πρόοδος. 

 

1. Πολυνομία, νομικισμός και εμπιστοσύνη  
 

Συμπαραστάτης της πολυνομίας και της κακονομίας είναι ο νομικισμός (που 

πολλοί τον ταυτίζουν με την τυπολατρία, ενώ δεν είναι ακριβώς ίδιος), σύμφωνα 

με τον οποίο κάθε τι που ισχύει στην δημόσια διοίκηση πρέπει να αποτυπώνεται 

σε γραπτό κανόνα δικαίου ο οποίος, μάλιστα, πρέπει να είναι λεπτομερής σε 

βαθμό που να μην αφήνει κανένα περιθώριο στον ερμηνευτή του.  

 

Το αποτέλεσμα του νομικισμού7 είναι η απίσχνανση, η κοίλανση των μεταρ-

ρυθμίσεων8.  

 

Ο νομικισμός συναρτώμενος με πολιτισμικά στοιχεία οργάνωσης και λειτουρ-

γίας του κράτους επικαθορίζει όχι μόνον τον όγκο αλλά και την ποιότητα των 

αποφάσεων που λαμβάνουν οι δημόσιες υπηρεσίες. Ο νομοθετικός και ρυθ-

μιστικός πληθωρισμός, όπως κι αν αυτός εκδηλώνεται (βλ. ιδίως τις «ερμη-

νευτικές εγκυκλίους» οι οποίες, στην περίπτωσή μας, λειτουργούν, συχνά, ως 

υποκατάστατα νόμων), περιστέλλει την διακριτική ευχέρεια της διοικήσεως9  

και υποχρεώνει σε συνεχείς διορθωτικές κινήσεις μέσω ενός, κατ’ ανάγκη, 

υδροκέφαλου κρατικού μηχανισμού.  

 

 
7 Η λέξη που αποδίδει την διαδικασία εδραίωσης του νομικισμού είναι η εκνομίκευση- η απόδοση στην ελληνική της  γερμανικής 
«Verrechtlichung» μιας λέξης που έκανε καριέρα στις κοινωνικές επιστήμες, αφού συνδέθηκε με την πορεία εκφυλισμού του κράτους 
δικαίου στην προ-ναζιστική Γερμανία. 
8 O όρος «αποκένωση του κράτους» (hollowing out of the state) χρησιμοποιήθηκε στα μέσα της δεκαετίας 90 από Βρεττανούς πο-
λιτικούς και διοικητικούς επιστήμονες, προκειμένου να δείξει ότι το κράτος βαθμιαία αποστερείται ουσιαστικών αρμοδιοτήτων και 
εξουσιών. Αναφέρονται, ιδίως, σ’ εκείνες τις αρμοδιότητες τις οποίες οι θεωρητικοί του κράτους και η κοινοβουλευτική πρακτική 
απέδωσαν σ’ αυτό ως μη εκχωρήσιμες σε άλλους. Όταν, όμως, αυτές παραχωρούνται  σε υπερεθνικά και ιδιωτικά συμφέροντα, τότε 
το κράτος καθίσταται περισσότερο ένα κέλυφος παρά ένα εύρωστο εργαλείο διαχείρισης των δημοσίων αγαθών. 
9 https://www.prevedourou.gr/. 
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Η εκνομίκευση, αναλυόμενη ως κοινωνιολογικό ζήτημα, παραπέμπει στην έλ-

λειψη εμπιστοσύνης μεταξύ των πολιτειακών λειτουργιών και των δομών 

εφαρμογής τους. Υπάρχει, ωστόσο, μια διάχυτη σύγχυση στη νοηματοδότησή 

της. Ευρύτερες και στενότερες ερμηνείες της εμπιστοσύνης δεν καταφέρ-

νουν να καταλήξουν σε πρακτικές υποδείξεις περί του πρακτέου ενώ, από 

την άλλη πλευρά, ετοιμοπαράδοτα πακέτα «ακεραιότητας και ηθικής» επα-

νέρχονται, περιοδικά, στο προσκήνιο.  

 

Η εμπιστοσύνη είναι μια έννοια-ομπρέλα: Έχει νοηματοδοτηθεί από «μέσον 

υπαρξιακής  ασφάλειας» (Giddens), και «μέρος του κοινωνικού κεφαλαίου» 

μέχρι «μοχλός διασφάλισης της ευημερίας και της δημοκρατίας». Στην κλα-

σική κοινωνιολογική διδασκαλία, η εμπιστοσύνη ορίζεται ως προαπαιτούμενο 

της κοινωνικής αλληλεγγύης (Durkheim) και ως τρόπος κοινωνικής ενσωμά-

τωσης (Simmel). Αλλά και από κοινωνικούς ψυχολόγους, η εμπιστοσύνη έχει 

αναλυθεί ως «μονομερής μεταφορά του ελέγχου σ’ ένα άλλο πρόσωπο» 

(Coleman).   

 

Η έννοια της εμπιστοσύνης που χρησιμοποιείται, συχνά, στο συγκείμενο των 

πολλαπλών κρίσεων, δεν αφίσταται του ψυχολογικού είτε του κοινωνιολογικού 

ορισμού της.  

 

Στην ψυχολογική της εννοιολόγηση, η εμπιστοσύνη είναι το μέσον δια του 

οποίου αποκαθίσταται ο τραυματισμός της σχέσης ειλικρίνειας μεταξύ των 

θεσμών, της οικονομίας και των παραπλανημένων πολιτών οι οποίοι προσδο-

κούσαν την επέλευση θετικών και όχι αρνητικών αποτελεσμάτων, ενώ στην 

κοινωνιολογική της εννοιολόγηση, η εμπιστοσύνη αναλαμβάνει να αποκατα-

στήσει  μια unfair συμπεριφορά των πολιτικο-οικονομικών θεσμών στο πλαί-

σιο ενός συμβολαίου συνεργασίας για την Διακυβέρνηση. Η εμπιστοσύνη 

εμφανίζεται και στις δύο περιπτώσεις ως ένα εξω-κοινωνικό, εξω-θεσμικό ερ-

γαλείο, το οποίο, απαλλαγμένο των ελλείψεων και των αδυναμιών της κοινω-

νίας και των θεσμών, έρχεται να λύσει τα προβλήματά τους.  

 

Αντιθέτως, δεν έχει καταστεί κρατούσα μια λειτουργική έννοια της εμπιστο-

σύνης, όπως την περιέγραψε ο Deutsch10 πριν από 50 περίπου χρόνια. Η ανά-

λυση της εμπιστοσύνης και της έλλειψής της που ερμηνεύεται εντός του 

παλαιού πλαισίου παραβλέπει τόσο την έννοια του συστήματος όσο και εκείνη 

του περιβάλλοντος του, όπως επίσης τις έννοιες της λειτουργίας και της πε-

ριπλοκότητας εντός των οποίων τα κοινωνικά συστήματα αναπτύσσονται.  

 

 
10 Deutsch, M. (1962). «Cooperation and Trust: Some Theoretical Notes», στο: Jones, M. R. (εκδ.), Nebraska Symposium on Motivation. 
Nebraska University Press. Βλ. επίσης, Deutsch, M. (1958). «Trust and suspicion», Journal of Conflict Resolution 2: 265-279. 
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Τα κοινωνικά συστήματα, όπως αναπτύχθηκαν από την Kυβερνητική μέχρι την 

θεωρία των αυτοαναφερομένων συστημάτων11 αλληλεπιδρούν, σχηματίζουν 

νοήματα και επικοινωνίες δημιουργώντας περιεχόμενο που ανα-νοηματοδο-

τεί, εκάστοτε, έννοιες όπως είναι η εμπιστοσύνη. Η εννοιολόγηση της εμπι-

στοσύνης ως μέσου απομείωσης της κοινωνικής περιπλοκότητας είναι, όμως, 

εκείνη που μας βοηθάει περισσότερο να κατανοήσουμε την περίπτωσή μας. 

Η εμπιστοσύνη διευρύνει τα όρια του ανεκτού ρίσκου, λέει ο Luhmann, αφού 

«το να εμπιστευτείς κάποιον σημαίνει ότι αυτός δεν θα χρησιμοποιήσει αυτή 

την εμπιστοσύνη για ίδιον όφελος». Kαι επισημαίνει: «Η κατάχρηση της εμπι-

στοσύνης επί μακρόν θέτει το κοινωνικό σύστημα το ίδιο υπό αμφισβήτηση». 

 

Η ανάλυση της εμπιστοσύνης δεν συναρτάται, λοιπόν, μόνον προς ένα από τα 

προηγούμενα στοιχεία  του συστήματος, αλλά αποτελεί το σημείο της όσμω-

σής τους12. Διαφέροντα και ιδέες, κι όχι μόνον τα φυσικά πρόσωπα, ενέχονται 

στην απώλεια της εμπιστοσύνης αλλά, ταυτόχρονα είναι εκείνα που σε δια-

φορετικές στιγμές θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για την εδραίωσή της.  

 

Σε μια λειτουργική ανα-νοηματοδότηση της εμπιστοσύνης αυτή θα περιέ-

κλειε, εξ ορισμού, περισσότερες βιωματικές και νοητικές δυνατότητες, περισ-

σότερες λειτουργικά ισοδύναμες λύσεις σε σχέση με ένα πρόβλημα/σημείο 

αναφοράς. Η θεωρία των παιγνίων έχει αναλύσει, περισσότερο από άλλες, 

την εμπιστοσύνη σε σχέση με την περιορισμένη ορθολογική ικανότητα των 

δρώντων ή των συμμετεχόντων στο «παίγνιο». O Simon13 ανέπτυξε την θεω-

ρία ότι οι αποφάσεις δημιουργούνται καθ’ όλη την έκταση μιας οργάνωσης, 

και υπό την έννοια αυτή, η οργάνωση δεν αποτελεί τίποτα περισσότερο από 

την δομή εκείνων που λαμβάνουν αποφάσεις. Σε μια τέτοια περίπτωση όπου 

η λειτουργία της εμπιστοσύνης διευρύνεται πέραν της ατομικής διαδραστικής 

σχέσης, τότε αυτή μπορεί (και πρέπει) να αναλυθεί ως πιθανό ισοδύναμο της 

«οργάνωσης» η ακόμη και του «δικαίου». 

 

Εν προκειμένω, η υποκατάσταση των δυνητικά πολλαπλών τρόπων και μεθό-

δων εφαρμογής των νομοθετικών ρυθμίσεων στο εκάστοτε κοινωνικο-οικο-

νομικό συγκείμενο από μια νέα ρύθμιση, που υποτίθεται ότι θα αποτελέσει 

την απάντηση στην μη εφαρμογή η την πλημμελή εφαρμογή τους, είναι μια 

εντελώς λανθασμένη και απρόσφορη πρακτική. Οδηγεί όχι μόνο στην απί-

σχνανση του δικαίου (αυτό συμβαίνει, κάθε φορά, που δεν εφαρμόζεται ένας 

νόμος) αλλά και στην υποκατάστασή του με άτυπες δικαιικές πρακτικές που 

εντείνουν τις ανισότητες και διευκολύνουν την επικράτηση αυταρχικών και 

αντιδημοκρατικών πρακτικών. 
 
11  Luhmann N. (1987). Soziale Systeme, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 
12  Karkatsoulis P. (2010). «Trust in Governance?», στο: Ron Sims, R. (εκδ.), Change (Τransformation) ιn Government Organizations, 
Information Age Publishing. 
13  Simon, H.A. (1979). «Rational decision making in business organizations», The American Economic Review 69 (4), σελ. 493-513. 
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Εάν στη θέση της καχυποψίας και του συγκεντρωτισμού επικρατούσαν συν-

θήκες που θα ευνοούσαν την εδραίωση κλίματος εμπιστοσύνης, τότε το κό-

στος της μη εφαρμογής των νόμων θα ήταν πολύ μικρότερο και το αίσθημα 

της κοινωνικής δικαιοσύνης πολύ μεγαλύτερο. 

 

Πως, όμως μπορεί να εδραιωθεί πρακτικά η εμπιστοσύνη μεταξύ των βασι-
κών μετόχων της Διακυβέρνησης; 
 

n Με την εδραίωση της ανοιχτότητας και της διαφάνειας σε όλα τα επίπεδα 

λήψης απόφασης. 

n Με την εμπέδωση και ανάπτυξη συστημάτων διαβούλευσης σε όλα τα στά-

δια και τα επίπεδα λήψης απόφασης. 

n Με την εγκαθίδρυση και λειτουργία αναβαθμών ελέγχου ώστε να γνωρί-

ζουν όλοι οι εμπλεκόμενοι ποιοι και γιατί αντιδρούν ή ολιγωρούν στην λήψη 

και την εφαρμογή μέτρων για την οργανωσιακή ανάπτυξη.  

n Με ισχυρό κοινωνικό έλεγχο που για να ασκηθεί προϋποθέτει την ύπαρξη 

μιας ακμαίας κοινωνίας πολιτών. 

 

2. Τα προβλήματα της νομοθέτησης 
 

Τα σχεδόν ανυπέρβλητα προβλήματα που σχετίζονται με την ύπαρξη αξιόπι-

στων δεδομένων εξακολουθούν να αποτρέπουν τους ερευνητές από την συ-

στηματική μελέτη της ελληνικής νομοθέτησης. Αυτή εξακολουθεί να 

παραμένει ένα πεδίο σχολιασμού και ενασχόλησης των συνταγματολόγων με 

μια έντονη δογματική διάθεση, ενώ ταυτόχρονα η νομοθετική πρακτική εξα-

κολουθεί να έχει ένα έντονο γραφειοκρατικό αποτύπωμα. Οι έρευνες είναι 

ελάχιστες και περιορισμένες αλλά τα ευρήματά τους χαρακτηριστικά. 

 

Στις έρευνες που διαλαμβάνουν ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά της 

νομοθέτησης προσπαθήσαμε να αποτυπώσουμε τα σταθερά, ιδιοτυπικά της 

στοιχεία. Η πρώτη έρευνα καλύπτει τα πρώτα τριάντα χρόνια της μεταπολί-

τευσης14 και τα ευρήματά της αντιπαραβάλλονται προς εκείνα της τριετίας 

2018-2021 που ανέδειξε νεότερη έρευνα15.  

 

Η πρώτη έρευνα ακολούθησε μια παραδοσιακή ταξινόμηση των νόμων (γε-

νικών, ειδικών, τροποποιητικών, κυρωτικών) και αποτύπωνε προβλήματα και 

παθολογίες με βάση τις παραδοχές της Καλής Νομοθέτησης, ενώ η δεύτερη 

χρησιμοποίησε έναν σύνθετο δείκτη προκειμένου να διερευνήσει την νομο-

θετική ύλη της τριετίας. 

  
14  Καρκατσούλης, Π. 2011, Ρύθμιση, Απορρύθμιση, Μεταρρύθμιση, Σάκκουλας, Αθήνα, 2011. 
15  Καρκατσούλης, Π.,Στεφοπούλου, Ε. & Σαραβάκος 2020, Δείκτης Ποιότητας Νομοθέτησης https://kefim.org/deiktis-poiotitas-no-
mothetisis-2020.  



10

Για τη σύνταξη του Δείκτη, συλλέχθηκαν δεδομένα για 71 μεταβλητές που 

αξιολογήθηκαν από τους ερευνητές ώστε να ελεγχθεί και να διασταυρωθεί 

κατά πόσον οι ακολουθούμενες πρακτικές συμβαδίζουν ή διαφοροποιούνται 

από εκείνες που προτάσσει η καλή Νομοθέτηση. 

 

Οι τέσσερις βασικές κατηγορίες νομοθετικής ποιότητας που αξιολογεί ο 
Δείκτης Ποιότητας Νομοθέτησης είναι:  
 

• Τα ταυτοτικά χαρακτηριστικά του νόμου (20 μονάδες): Εξετάζεται η  γλωσ-

σική και συντακτική διατύπωση του νόμου στο σύνολό του και κατ’ άρθρο, 

που επηρεάζουν τον βαθμό κατανόησης και επικοινωνίας του κειμένου από 

τον μέσο πολίτη, τα πεδία πολιτικής που ρυθμίζονται/ επηρεάζονται απ’ αυτόν, 

οι στρατηγικοί και επιχειρησιακοί στόχοι που θέλει να επιτύχει καθώς και οι 

παλαιότεροι νόμοι που συμπληρώνει/τροποποιεί/καταργεί.  

 

• Προκοινοβουλευτική διαδικασία (20 μονάδες): Εξετάζεται και αξιολογείται 

η τήρηση των προβλέψεων του νόμου 4622/19 που αφορούν τη δημόσια δια-

βούλευση, η ποσοτικοποιημένη εκτίμηση των επιπτώσεων του νόμου στο οι-

κονομικό και κοινωνικό πεδίο (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο), η 

μέτρηση των διοικητικών επιβαρύνσεων που ο συγκεκριμένος νόμος προκα-

λεί ή αίρει, καθώς και η τυχόν δημιουργία νέων δομών και φορέων του Δη-

μοσίου.  

 

• Κοινοβουλευτική διαδικασία (30 μονάδες): Εξετάζεται ο χρόνος συζήτη-

σης του νομοσχεδίου στις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής, η διαδικασία συ-

ζήτησης και ψήφισης στην Ολομέλεια της Βουλής, καθώς και η ύπαρξη και 

τα χαρακτηριστικά των τροπολογιών.  

 

• Εφαρμογή του νόμου (30 μονάδες): Εξετάζεται ο αριθμός των εξουσιοδο-

τήσεων που προβλέπονται στον νόμο για την έκδοση Προεδρικών Διαταγμά-

των (ΠΔ) και Υπουργικών αποφάσεων (ΥΑ), καθώς και το ποσοστό 

ενεργοποίησής τους εντός 6 μηνών από τη δημοσίευσή του. 

 

Προϋπόθεση για να αποτιμηθεί η ποιότητα νομοθέτησης είναι να έχει παρέλ-

θει τουλάχιστον ένα εξάμηνο από την ημερομηνία ψήφισης του υπό εξέταση 

νόμου, ώστε να υπάρχει το χρονικό περιθώριο όχι μόνον για την έκδοση των 

διαταγμάτων και των αποφάσεων που αυτός προβλέπει αλλά και για την 

ενεργοποίηση του νομικού συστήματος (ενστάσεις, προσφυγές, κλπ). 
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Τα συμπεράσματα από την αντιπαραβολή των ανωτέρω ερευνών είναι: 

Παρά την ισχνή βελτίωση που παρατηρείται το 2020 σε σχέση με το 2019 και 

το 2018, η βαθμολογία της νομοθέτησης μόλις και περνάει τη βάση (51/100). 

Βασικά προβλήματά μας εξακολουθούν να είναι: 

 

n Η νομοθετική πλημμυρίδα 
 
Ο νομοθετικός όγκος είναι τόσο μεγάλος (2.651 σελίδες αριθμεί η εθνική νο-

μοθέτηση, μόνο για το 2020, στις οποίες προστίθενται οι 7.741 των κυρώ-

σεων) ώστε το παλαιό αξίωμα «άγνοια νόμου δεν συγχωρείται» να ακούγεται 

ως ανέκδοτο.  Η προσληπτική ικανότητα του μέσου πολίτη είναι απολύτως ανί-

κανη να του επιτρέψει να έχει γνώση ή έστω πληροφόρηση περί του νομο-

θετικού έργου, ακόμη και σε πεδία του στενού προσωπικού του 

ενδιαφέροντος. 

 

Να επισημανθεί στο σημείο αυτό το γεγονός ότι η εισαγόμενη νομοθετική 

ύλη είναι σχεδόν τετραπλάσια της εγχώριας. Σημειωτέον, ότι κατά την τρια-

κονταετία 1975-2005, η εισαγόμενη νομοθετική ύλη ήταν το μισό της συνο-

λικής (47%). 

 

Για τον λόγο αυτόν συνιστά σημαντικό ζήτημα για την βιωσιμότητα και την 

ικμάδα του κράτους δικαίου, στην χώρα μας, η ενεργή συμμετοχή μας στην 

διαμόρφωση των κανόνων που παράγονται από τα υπερεθνικά δικαιοδοτικά 

όργανα. Δυστυχώς, όμως, είμαστε μακριά ακόμη από μια κατασταλαγμένη 

ευρωπαϊκή στρατηγική που θα επέτρεπε στη χώρα μας να έχει μια στέρεη 

άποψη και ενεργή στάση σε σχέση με την νομοπαραγωγική διαδικασία στις 

Βρυξέλλες.   

 

n Η πενία των δεδομένων και η Ανάλυση Επιπτώσεων 
 
Δέκα χρόνια μετά την ψήφιση του πρώτου εθνικού ρυθμιστικού πλαισίου για 

την Καλή Νομοθέτηση (ν. 4048/12) και 19 χρόνια μετά την πρώτη ευρωπαϊκή 

«Ανάλυση Επιπτώσεων», η Ελλάδα σκοράρει κάτω από την βάση (44/100) 

στην Ανάλυση Επιπτώσεων. 

 

Η Ανάλυση Επιπτώσεων αποτελεί το βασικό εργαλείο της Καλής Νομοθέτη-

σης που στηρίζει τον νομοθέτη σε ορθολογικές επιλογές. Τον βοηθά να λαμ-

βάνει αποφάσεις στηριζόμενος στα πορίσματα και τις συστάσεις των ειδικών 

και των επιστημόνων.  
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Ειδικότερες επιπτώσεις των νομοθετικών ρυθμίσεων που πρέπει να μελετώ-

νται συστηματικά και επισταμένως είναι εκείνες που αναφέρονται στο περι-

βάλλον, στην οικονομία και την κοινωνία.  

 

Θεμελιώδης σκοπός της Ανάλυσης Επιπτώσεων είναι να αποτυπώσει τον βέλ-

τιστο τρόπο καταμερισμού των βαρών μεταξύ των κοινωνικών ομάδων (ποιος 

ωφελείται-ποιος βλάπτεται-ποιος βρίσκεται σε κίνδυνο). 

 

Από την έναρξη εφαρμογής της Καλής Νομοθέτησης ως δημόσιας πολιτικής, 

στην χώρα μας, οι Αναλύσεις Επιπτώσεων είχαν έναν χαρακτήρα απολογητικό 

της πρότασης του σχεδίου νόμου. Ακόμη κι όταν συνοδεύονταν από σχοινο-

τενείς αναλύσεις, ελάχιστη πληροφορία προσέφεραν στο κεντρικό ερώτημά 

της: Συμβαδίζει η προτεινόμενη ρύθμιση με τις τρέχουσες απόψεις της επι-

στήμης και τέχνης; Yπάρχει μια, κατά το δυνατόν, δίκαιη κατανομή των βαρών 

και των ωφελημάτων;  

 

Για να μπορέσει η Ανάλυση Επιπτώσεων να αποτελέσει μια ουσιαστική βοή-
θεια στον εμπλουτισμό της δημόσιας πολιτικής, πρέπει: 
 

n Να δημιουργηθούν και να διαλειτουργήσουν αξιόπιστες βάσεις δεδομένων. 

n Να διασφαλιστεί η πρόσβαση του εθνικού νομοθέτη σε δίκτυα μέσω των 

οποίων θα μπορεί να πληροφορείται σε πραγματικό χρόνο τα τεκταινόμενα 

και να προσαρμόζεται αναλόγως.  

n Να μην επιτρέπεται η συζήτηση νομοσχεδίου ανεξαρτήτως του πραγματι-

κού η φαινομενικού επείγοντος ή τροπολογίας χωρίς τη συνοδεία Ανάλυ-

σης Επιπτώσεων. 

n Να αυξηθούν και να συστηματοποιηθούν ο συντονισμός και οι έλεγχοι από 

την Προεδρία της Κυβέρνησης. 

n Να δημιουργηθεί η, επί χρόνια, συζητούμενη ομάδα επιτελικών στελεχών 

που θα στελεχώσουν τις Διευθύνσεις Καλής Νομοθέτησης στα Υπουργεία, 

και θα μπορούν να οργανώσουν, εποπτεύσουν και αξιολογήσουν το εγχεί-

ρημα λήψης αποφάσεων βάσει ορθολογικών κριτηρίων.  
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Εάν δεν υπάρξει ταχεία αντιστροφή της κατάστασης, η Ανάλυση Επιπτώσεων 

κινδυνεύει να μετατραπεί από εργαλείο εξορθολογισμού της νομοθετικής πα-

ραγωγής σε μια κενή περιεχομένου γραφειοκρατική άσκηση.  

 

Κρίσιμη σημείωση: Οι έκτακτες ανάγκες και οι ιδιαίτερες συν-

θήκες νομοθέτησης ακυρώνουν τη όποια θετική συμβολή μπορεί 

να έχουν οι Αναλύσεις Επιπτώσεων. Αρκεί ένα μόνο παράδειγμα 

από πρόσφατη ρύθμιση κατά της πανδημίας: Ο νόμος 

4764/2020 «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσια υγείας 

από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19, την 

ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της 

απονομής συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Οργανι-

σμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατά-

ξεις» (!) πέραν του ότι ανήκει στην κατηγορία των 

«νόμων-κουρελούδων»- μια πρακτική που καυτηριαζόταν ήδη 

από την δεκαετία του ‘60-αποτελεί μνημείο παραβίασης όλων 

των αρχών της Καλής Νομοθέτησης, αφού συνδυάζει παραδο-

σιακά και νέα αρνητικά στοιχεία: Δεν έγινε καμία διαβούλευση 

επί του σχεδίου νόμου ούτε πριν ούτε μετά την είσοδό του στο 

Κοινοβούλιο. Δημιουργήθηκαν, χωρίς καμία τεκμηρίωση, νέες 

δομές και σώματα. Ψηφίστηκε με την διαδικασία του κατεπείγο-

ντος. Έχει τροπολογίες-νόμους με 22 άρθρα (sic!), με τις μισές 

απ’ αυτές να είναι εκπρόθεσμες και περιέχει εξουσιοδοτήσεις για 

την έκδοση 74 Υπουργικών Αποφάσεων. 

 

n Η κατάχρηση των εξουσιοδοτήσεων  
 

Η νομοθέτηση μέσω και χάριν της εκτελεστικής εξουσίας, της κυβέρνησης, 

εξακολουθεί. Οι εξουσιοδοτήσεις για την έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων 

ήταν πάντοτε πολλές, αποδεικνύοντας την ανισοβαρή σχέση μεταξύ μιας ισχυ-

ρής εκτελεστικής και μιας λυμφατικής νομοθετικής εξουσίας. Το ποσοστό των 

εξουσιοδοτήσεων για την έκδοση υπουργικών αποφάσεων, κατά την τριακο-

νταετία 1975-2005, έφτασε 63%. Σήμερα, παρατηρείται μια ανησυχητική εξέ-

λιξη η οποία δεν μπορεί να δικαιολογηθεί ούτε λόγω των εκτάκτων συνθηκών 

που επέβαλε ο κορωνοϊός: Σχεδόν όλοι οι νόμοι του 2020 δίνουν, τουλάχιστον, 

μία εξουσιοδότηση για Υπουργική Απόφαση και ο μέσος όρος εξουσιοδοτή-

σεων ανά νόμο, αυξήθηκε σημαντικά. Κάθε νόμος του 2020 εξουσιοδοτεί για 

την έκδοση 35 Υπουργικών Αποφάσεων. Υπογραμμίζουμε ότι το 2020 μόνο 

35% των εξουσιοδοτήσεων για Υπουργικές Αποφάσεις (δηλαδή των πράξεων 

ενεργοποίησης των νόμων) εκδόθηκε εντός 6 μηνών, ποσοστό καλύτερο εκεί-

νου του 2019 (26%) και του 2018 (19%) αλλά, πάντως, χαμηλό.  
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Οι μη ενεργοποιούμενες εξουσιοδοτήσεις όπως και οι μη εφαρμοζόμενοι 

νόμοι που παραμένουν, επί μακρόν, αχρησιμοποίητοι ή εφαρμόζονται σε πολύ 

λίγες περιπτώσεις, παραπέμπουν σε συμβολική νομοθέτηση. Είναι οι περι-

πτώσεις εργαλειοποίησης του κανόνα δικαίου υπέρ μιας εντύπωσης ελέγχου 

των κοινωνικών προβλημάτων από τους κρατούντες. 

Σ’ αυτή την περίπτωση ο νόμος και το κοινοβούλιο γίνονται αγωγοί των βου-

λήσεων της εκτελεστικής εξουσίας. Δυστυχώς, γι’ αυτό το κρίσιμο θέμα δεν 

υπάρχει μια συστηματική συζήτηση, πολλώ δε μάλλον, μια πολιτική για τον 

έλεγχό του.  

 

n Η νομοθέτηση μέσω τροπολογιών  
 

Η δίδυμη πληγή της νομοθέτησης μέσω εξουσιοδοτήσεων είναι η νομοθέτηση 

μέσω τροπολογιών. Στη χώρα μας, μια αθώα και διευκολυντική της νομοθέτη-

σης διαδικασία, εκείνη, δηλαδή, της κατάθεσης βελτιωτικών τροπολογιών κατά 

την συζήτηση ενός σχεδίου νόμου στην ολομέλεια, έχει μεταβληθεί σε κερ-

κόπορτα μέσω της οποίας εξυπηρετούνται οι πελατοκράτες πολιτικοί. Παρά 

την αδιάλειπτη κριτική του φαινομένου από την επιστημονική κοινότητα και 

παρά τις προγραμματικές δεσμεύσεις όλων των κομμάτων που κυβέρνησαν 

από την μεταπολίτευση μέχρι σήμερα, ότι θα λάβουν μέτρα για τον περιορισμό 

της διαλυτικής για την Καλή Νομοθέτηση πρακτικής, η νομοθέτηση μέσω τρο-

πολογιών ζει και βασιλεύει. Μάλιστα, η πρακτική αυτή μετασχηματίζεται δεί-

χνοντας τις ατελεύτητες δυνατότητες του πελατειασμού ως παράσιτου στο 

σώμα της νομοθέτησης. Πως αλλιώς να ερμηνευθεί το ότι αν και ο αριθμός 

των τροπολογιών που εισάγονται σε κάθε νομοσχέδιο βαίνει μειούμενος, 

εντούτοις αυξάνεται, κατά πολύ, ο αριθμός των άρθρων που περιλαμβάνει 

κάθε τροπολογία;  

 

Το 2020 κάθε τροπολογία που εισήχθη σε σχέδιο νόμου της κυβέρνησης της 

ΝΔ είχε, κατά μέσο όρο, 13 άρθρα. Επρόκειτο για ολόκληρα νομοσχέδια τα 

οποία εισάγονταν στο εκάστοτε αρχικό νομοσχέδιο με μειωμένη διαβού-

λευση, επεξεργασία και χρόνο συζήτησης. Μάλιστα, σχεδόν όλες οι τροπο-

λογίες (93%) είχαν κατατεθεί εκπρόθεσμα, μια πρακτική πέραν του ότι 

ελέγχεται ως εξώφθαλμα αντισυνταγματική, δεν επιτρέπει στους βουλευτές, 

ιδίως της αντιπολίτευσης, να μελετήσουν και να τεκμηριώσουν την θετική ή 

αρνητική τους ψήφο. Δεδομένου, δε, ότι οι τροπολογίες ψηφίζονται στο σύ-

νολό τους και δεν υπάρχει δυνατότητα για τους βουλευτές να υπερψηφίζουν 

ορισμένα άρθρα τους και να καταψηφίζουν κάποια άλλα, τίθεται ευθέως ζή-

τημα κακής νομοθέτησης και απαξίωσης της νομοθετικής κοινοβουλευτικής 

λειτουργίας.  
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n Η προσθήκη άσχετων διατάξεων 
 

H προσθήκη διατάξεων σ’ έναν νόμο που δεν έχουν σχέση με το κύριο αντι-

κείμενό του απαγορεύεται ρητώς από το Σύνταγμα (άρ. 74 παρ. 5): «Νομο-

σχέδιο ή πρόταση νόμου που περιέχει διατάξεις άσχετες με το κύριο 

αντικείμενό τους δεν εισάγεται για συζήτηση. 

Προσθήκη ή τροπολογία άσχετη με το κύριο αντικείμενο του νομοσχεδίου ή 

της πρότασης νόμου δεν εισάγεται για συζήτηση». 

 

Η διάταξη αυτή που αποσκοπεί στην εγγύηση ασφάλειας δικαίου για τους πο-

λίτες της χώρας επαναλαμβάνεται στα ελληνικά Συντάγματα με την προσθήκη 

ότι «Σε περίπτωση αμφισβήτησης αποφαίνεται η Βουλή» (interna corporis). 

 

Ίσως να μην υπάρχει άλλη συνταγματική διάταξη που να παραβιάζεται τόσο 

συστηματικά όσο αυτή. Συγκεκριμένα, κατά την πρώτη τριετία της μεταπολί-

τευσης (1975-1977), όπου η Βουλή έκανε μια εργώδη προσπάθεια ανασυ-

γκρότησης του μετα-χουντικού κράτους, το ποσοστό των «μη συναφών» 

διατάξεων (όπως λέγονταν, τότε, οι άσχετες) κυμαινόταν μεταξύ 33 και 40%. 

Σημειωτέον, ότι ο νομοθέτης της μεταπολίτευσης έδειχνε να έχει μια αίσθηση 

της αντισυνταγματικής πρακτικής του: Όταν πρόσθετε κάτι στο νόμο, πέρα 

από το κύριο αντικείμενό του, το υποδείκνυε στον τίτλο του με τις λέξεις «και 

άλλες συναφείς διατάξεις». Προσπαθούσε, μ’ άλλα λόγια, να τηρήσει, κατά 

το δυνατόν, την απαγόρευση του Συντάγματος.  

 

Σημειωτέον, ότι και από άποψη της ποιότητας των «μη συναφών» ρυθμίσεων 

εκείνης της εποχής, αυτές ήταν καλύτερες από τις σημερινές, αφού ρύθμιζαν, 

ιδίως, κανονιστικής φύσεως ζητήματα κι όχι μόνο προσωπικές ή στενά κομ-

ματικές  απαιτήσεις, όπως συμβαίνει κατά κόρον με τις πρόσφατες διακυβερ-

νήσεις ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και ΝΔ. Στα χρόνια που ακολούθησαν το επίθετο 

«συναφείς» άρχισε να αποσύρεται, σταδιακά, από τους τίτλους των νόμων 

που περιείχαν άσχετες διατάξεις και να εμφανίζεται το «και άλλες τινες δια-

τάξεις». Κατά την περίοδο της διακυβέρνησης ΠΑΣΟΚ αρχίζουν να εμφανί-

ζονται οι λεγόμενοι «ετερογενείς» νόμοι, δηλαδή, νόμοι που δεν περιέχουν, 

πλέον, άσχετες διατάξεις αλλά ολόκληρα άσχετα αντικείμενα. Αυτό έγινε δυ-

νατό όταν δεν θεωρήθηκε πράξη  ευτελισμού του Συντάγματος και του Κα-

νονισμού της Βουλής ούτε οι «νόμοι-κουρελούδες» ούτε οι νόμοι που δεν 

έχουν θεματικό αντικείμενο αλλά ολόκληρη δομή, πχ. το Υπουργείο Μεταφο-

ρών. Ένας τέτοιος νόμος μπορούσε να περιλαμβάνει από προμήθειες μέχρι 

θέματα ελέγχου καυσαερίων.  
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Η γενίκευση της κακής αυτής πρακτικής από τη ΝΔ που ακολούθησε το ΠΑΣΟΚ 

στη Διακυβέρνηση, οδήγησε σε πλειάδα ετερογενών νόμων με μόνιμο πρό-

σχημα την έλλειψη χρόνου και την στενότητα του κοινοβουλευτικού έργου.  
 

Παρ’ όλον ότι ο νομοθέτης απέδειξε ότι μπορούσε να μηχανευτεί διάφορους 

τρόπους για την παράκαμψη της απαγόρευσης του Συντάγματος σε σχέση 

με τις άσχετες διατάξεις, κανένας δεν μπορούσε να προβλέψει ότι αυτή η 

πρακτική θα επεκτεινόταν και πέραν των εθνικών στις κοινοτικές ρυθμίσεις 

όπως και σ’ εκείνες των διεθνών συμφωνιών και συμβάσεων της χώρας.  
 

Η προσθήκη διατάξεων εθνικού ενδιαφέροντος σε διεθνείς συμβάσεις και 

συμφωνίες άρχισε στην διακυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Για παράδειγμα, 

στον ν. 4364/16 που αφορά τη προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 

οδηγία 2009/138/ΕΚ για την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντα-

σφάλισης, προστέθηκε το άρθρο 279 με το οποίο ρυθμίζεται ο τρόπος καθο-

ρισμού του αριθμού των δημοπρατούμενων αδειών παρόχου περιεχομένου 

επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής. Λίγο μετά, στον ν. 4370/16 που 

διαλαμβάνει την ενσωμάτωση της οδηγίας για το σύστημα εγγύησης καταθέ-

σεων προστέθηκε το άρθρο 70 που αναφέρεται στη στελέχωση και την χρη-

ματοδότηση των hot spots. Kαι στον αμέσως επόμενο νόμο, τον 4371/16, που 

περιλαμβάνει την κύρωση του μνημονίου κατανόησης μεταξύ Ελλάδας και 

Ιορδανίας, προστέθηκε δεύτερο άρθρο που αναφέρεται στα ζητήματα των μη 

εξυπηρετούμενων δανείων! Σκεφθείτε τον ταλαίπωρο πολίτη που ενδιαφέρε-

ται να δει τι ισχύει για το «κόκκινο» δάνειό του – που να φανταστεί ότι υπάρχει 

μια ρύθμιση γι’ αυτό και στο μνημόνιο συνεργασίας με την Ιορδανία; 
 

Η πρακτική της προσθήκης ασχέτων διατάξεων σε διεθνείς συμφωνίες και 

συμβάσεις υιοθετήθηκε, ασμένως, από την παρούσα κυβέρνηση της ΝΔ και 

η κακή αυτή πρακτική συνεχίζεται: Στις 58 κυρώσεις του 2020 παρεισέφρυ-

σαν 20 διατάξεις εθνικού ενδιαφέροντος. 
 

Οι άσχετες διατάξεις που προστίθενται ακόμη και σε διεθνείς συμβάσεις και 

συμφωνίες, δημιουργούν μια απαράδεκτη «επιχρύσωση» (goldplating)16. Η 

αλλοίωση του νοήματος και του γράμματος, ιδίως, των κοινοτικών ρυθμίσεων, 

αποδοκιμάζεται από την Καλή Νομοθέτηση. Πλην όμως εναπόκειται στα 

κράτη μέλη να σεβαστούν τους κοινοτικούς κανόνες. Το ίδιο ισχύει και για 

διεθνείς συμφωνίες και συμβάσεις της χώρας.  
 

Η προσθήκη ασχέτων διατάξεων μπορεί να εκληφθεί ως  εμπρόθετη στάση 

καταρράκωσης της ασφάλειας δικαίου εκ μέρους των πελατοκρατών πολιτι-

κών που κυριαρχούν στα πολιτικά κόμματα. Όσο το δίκαιο εξασθενεί τόσο η 

δική τους «διαμεσολάβηση» ενισχύεται.  
 

 
16  Βλ. https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/490684/IPOL-JOIN_ET(2014)490684_EN.pdf. 
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Η αντιμετώπιση της προσθήκης ασχέτων διατάξεων προϋποθέτει: 
 
n Την εκπόνηση προγραμμάτων και μέτρων πολιτικής από τις  κυβερνήσεις 

που να μπορούν να το αντιμετωπίσουν.  

n Την  τροποποίηση της παραγράφου 6 του άρθρου 101 ΚτΒ, σύμφωνα με την 

οποία η απόφαση να εισαχθεί προς συζήτηση και ψήφιση τροπολογία 

άσχετη με το κύριο αντικείμενο του νομοσχεδίου πρέπει να λαμβάνεται με 

αυξημένη πλειοψηφία των 3/5 των παρόντων βουλευτών.  

n Την κατοχύρωση της ρητής δυνατότητας του ενός δεκάτου του συνολικού 

αριθμού των βουλευτών να αμφισβητούν τη δυνατότητα εισαγωγής προς 

συζήτηση και ψήφιση εκπρόθεσμων τροπολογιών.  

n Την επεξεργασία προγραμμάτων επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης των 

ΜΜΕ για τα οποία, σήμερα, το θέμα δεν παρουσιάζει κανένα ενδιαφέρον. 

n Την επανεξέταση, υπό το πρίσμα των νέων παγκοσμιοποιημένων απειλών 

και κινδύνων για την Δημοκρατία, των θεσμών ενίσχυσης του κράτους δι-

καίου, όπως είναι τα συνταγματικά δικαστήρια.   

 

n  Έκτακτες ανάγκες και έκτακτες ρυθμίσεις 
 
Ζητήματα που προκύπτουν από  τις κατ’ εξαίρεση ρυθμίσεις που αφορούν τις 

δημόσιες συμβάσεις, εμφανίζονται με μαθηματική ακρίβεια, κάθε φορά, που 

παρουσιάζεται μια κρίση. Δεν αρκούν οι γενικές διατάξεις (η συνταγματικότητα 

των οποίων ελέγχεται) αλλά επιδιώκεται η συγκεκριμενοποίηση του αποδέκτη 

της ρύθμισης, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η άμεση εφαρμογή της. Στον ν. 

4682/2020 που κυρώνει την από 25.2.2020 ΠΝΠ, στο τρίτο άρθρο του, δίνεται 

μια, κατά παρέκκλιση, φωτογραφική εξουσιοδότηση. Αφορά μια συγκεκριμένη 

ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ινστιτούτο Διαφαρμακευτικής Έρευνας 

και Τεχνολογίας Α.Ε.». η οποία, υπό το πρόσχημα του δημόσιου χαρακτήρα της, 

μπορεί να συνάπτει απ’ ευθείας συμβάσεις με παρόχους υγειονομικού υλικού 

με σκοπό την κάλυψη της έκτακτης ανάγκης που αφορά την προστασία της 

δημόσιας υγείας. Σημειωτέον, ότι η εν λόγω εταιρεία έχει ως αρμοδιότητα να 

προμηθεύει τους ασθενείς με φάρμακα τα οποία δεν εισάγουν οι ιδιωτικές 

φαρμακευτικές εταιρείες. Τι είδους φάρμακα είναι αυτά και ποια είναι η επεί-

γουσα ανάγκη που επιβάλλει την κατά παρέκκλιση νομοθέτηση;  
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Σημειώνουμε, εδώ, ότι η έννοια της έκτακτης ανάγκης έχει μετατραπεί σε 

ακορντεόν. Η έκτασή της αυξομειώνεται ανάλογα με την κυβερνητική βού-

ληση. Γνωρίζετε, για παράδειγμα, ότι η έκτακτη ανάγκη θεραπεύεται  με τη 

σύναψη τριετών συμβάσεων και αποσπάσεων σε όλες τις διοικητικές βαθμί-

δες στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου; Αυτό ορίζεται στα άρθρα 

109-114 του ν. 4674/2020: Ακολουθώντας το παράδειγμα της Γενικής Γραμ-

ματείας Πολιτικής Προστασίας επιτρέπει την πρόσληψη μετακλητών ακόμη 

και στη θέση του Διοικητή της υπηρεσίας ασύλου και της υπηρεσίας υποδο-

χής και ταυτοποίησης. Η θέση αυτή εξομοιώνεται με την θέση του Γενικού Δι-

ευθυντή. Κρίσιμη υποσημείωση: Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 

113 «οι αποδοχές των διοικητών και υποδιοικητών της υπηρεσίας ασύλου και 

της υπηρεσίας υποδοχής και ταυτοποίησης καθορίζονται με κοινή απόφαση 

των υπουργών Οικονομικών και Μετανάστευσης και Ασύλου».  

 

Κι αν κανείς θα μπορούσε να δικαιολογήσει, εν τινι μέτρω, τα προηγούμενα, 

επικαλούμενος το κοινοτικό δίκαιο που διέπει την οργάνωση και λειτουργία 

των υπηρεσιών αυτών, σίγουρα δεν θα μπορεί να προβάλλει το ίδιο επιχεί-

ρημα για την κατά παρέκκλιση χρηματοδότηση των «ταξιδιών εξοικείωσης». 

Ως «ταξίδια εξοικείωσης» ορίζονται στο άρθρο 115 του νόμου 4674/2020, το 

σύνολο των υπηρεσιών, σχετικών με την προμήθεια αεροπορικών και ακτο-

πλοϊκών εισιτήριων, μεταφορών και μετακινήσεων εντός της Χώρας, διαμο-

νής, γευμάτων, δείπνων και ξεναγήσεων του ΕΟΤ για την προβολή και 

προώθηση της Χώρας στο εξωτερικό». Υποσημείωση: Η συγκεκριμένη, κατά 

παρέκκλιση ρύθμιση, δεν συναρτάται με τον Covid-19.  

 

Αλλά, όπως αναφέραμε προηγουμένως, κατά παρέκκλιση διατάξεις μπορούν 

να υπάρξουν και για τη ρύθμιση άλλων, εντελώς άσχετων με την πανδημία 

θεμάτων, όπως η διαδικασία ανάθεσης και εκτέλεσης του έργου κατασκευής 

και επέκτασης του φράχτη στον Έβρο. Άσχετη με την πανδημία και ανεξήγητη 

είναι και η διάταξη του άρθρου 109 του νόμου 4692/2020 για την «αναβάθ-

μιση του σχολείου και άλλες διατάξεις» με το οποίο ρυθμίζεται η απασχόληση 

σε θέση Διευθυντή του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Μάλιστα, φο-

βούμαι ότι διατάξεις, όπως η ανωτέρω, εξυπηρετούν, απλώς, την ανασφάλεια 

του νομοθέτη-ρουσφετοπράκτη, αφού η επιλογή του εκλεκτού του μπορεί να 

γίνει μέσα από μια τόσο ευρεία δεξαμενή17, ώστε, κυριολεκτικά, να μην έχει 

νόημα η «κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης».  

 

 

 
 
17 «Στο Ι.Ε.Π. απασχολείται σε θέση Διευθυντή με καθεστώς πλήρους απασχόλησης μέλος Δ.Ε.Π. η Επιστημονικού Προσωπικού (Ε.Π.) 
των Α.Ε.Ι. η υπάλληλος με σχέση εργασίας Ιδιωτκού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) που υπηρετεί στο Ι.Ε.Π. η εκπαιδευτικός της 
δημόσιας εκπαίδευσης η διοικητικός υπαλληλος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο οποίος αποσπάται στο Ι.Ε.Π. με 
απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης». 
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Η κατά παρέκκλιση ρύθμιση φαίνεται, όμως, ότι γίνεται, εύκολα, συνήθεια του 

νομοθέτη. Τι άλλο να πει κανείς όταν συναντά ρυθμίσεις, όπως εκείνη του 

άρθρου 121 του ίδιου νόμου με την οποία εξοφλούνται δαπάνες για την αγορά 

ακινήτου; 

 

Καταληκτική παρατήρηση: Η κατά παρέκκλιση νομοθέτηση βλάπτει σοβαρά 

τόσο την Καλή Νομοθέτηση όσο και το κράτος δικαίου. Συνιστάται, βεβαίως, 

αυτοσυγκράτηση στον νομοθέτη. Για να μην προσδοκούμε, όμως, μόνο στην 

ηθική και πολιτική του ακεραιότητα, καλό είναι οι φύλακες (της αντιπολίτευ-

σης) να γρηγορούν.    

 

n Διόρθωση ημαρτημένων 
 

Ένα σημαντικό τμήμα των νόμων (35%) που ψηφίστηκαν διορθώνει άλλους 

νόμους που ψηφίστηκαν το ίδιο ή το προηγούμενο έτος. Η εσωστρέφεια των 

εθνικών κανόνων δικαίου δεν είναι καινούργιο φαινόμενο. Το ποσοστό των 

τροποποιητικών νόμων κυμαινόταν, κατά την τριακονταετία 1975-2005, στο 

14%. Αυξήθηκε δραματικά κατά την περίοδο των μνημονίων και σήμερα βρί-

σκεται σε υψηλά επίπεδα. Η προχειρότητα στην νομοθέτηση, η έλλειψη πρό-

βλεψης και ανίχνευσης του μέλλοντος μαζί με τις ταχύτατες μεταβολές του 

εξωτερικού περιβάλλοντος οδηγούν σ’ αυτό το αποτέλεσμα.  

 

Έχει υποστηριχτεί στη θεωρία και εφαρμοστεί στην κοινοβουλευτική πρακτική 

άλλων χωρών ότι το πιο αποτελεσματικό όπλο εναντίον της προχειρότητας 

και του καιροσκοπισμού του νομοθέτη είναι ο προγραμματισμός του νομοθε-

τικού έργου. Οι βουλευτές πρέπει να γνωρίζουν, ήδη στην έναρξη μιας κοι-

νοβουλευτικής περιόδου, το πρόγραμμα του νομοθετικού έργου. Αυτό 

σημαίνει, λαμβάνοντας υπόψη ότι τη νομοθετική πρωτοβουλία και τα σχέδια 

νόμων ετοιμάζονται από την κυβέρνηση, ότι αυτή η ίδια θα πρέπει να μπορεί 

να προγραμματίζει το έργο της και οι απρόβλεπτες καταστάσεις που θα προ-

καλέσουν απρογραμμάτιστες ρυθμίσεις να είναι η εξαίρεση και όχι ο κανόνας.   

 

n Τα διοικητικά βάρη που δεν καταργούνται  
 

Η έρευνα για την ύπαρξη και αντιμετώπιση των διοικητικών βαρών αποτέλεσε, 

διεθνώς, ένα ακόμη μέσον για την ελάφρυνση των επιβαρύνσεων του πολίτη 

στις συναλλαγές του με τις κρατικές υπηρεσίες.  

 

Παρ’ όλον ότι διατυπωθήκαν επιφυλάξεις, ιδίως μεθοδολογικού τύπου, σε 

σχέση με τον υπολογισμό των διοικητικών επιβαρύνσεων, αυτή λειτούργησε 

σε πολλές χώρες ως μια συμπληρωματική δράση από-γραφειοκρατικοποίησης.  



20

Δεν συνέβη, όμως, το ίδιο στην δική μας περίπτωση. Οι κυβερνήσεις των ΣΥ-

ΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και της ΝΔ έχουν εγκαταλείψει την αναζήτηση και την κατάργηση 

των διοικητικών βαρών στις νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις. Το μη-

δενικό ποσοστό των νόμων που διερευνήθηκαν για την ύπαρξη βαρών, το 

2020, συναντά το αντίστοιχο μηδενικό του 2018, αποδεικνύοντας την αδια-

φορία των κυβερνήσεων για την ύπαρξη παλιάς και νέας γραφειοκρατίας που 

δημιουργείται μέσω της νομοθέτησης.  

 

Γνωρίζοντας ότι κατά την εφαρμογή των ρυθμίσεων ανακύπτουν γραφει-

οκρατικά εμπόδια που, συχνά, επιβαρύνουν υπέρμετρα πολίτες και επιχειρή-

σεις και απαιτούν νέες ρυθμίσεις για την παράκαμψή τους, η Καλή 

Νομοθέτηση υιοθέτησε, από την αρχή, μεθόδους και πρακτικές με τις οποίες 

μπορεί να επιτευχθεί η μείωσή τους. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται εργα-

λεία, όπως είναι το μοντέλο υπολογισμού του σταθερού κόστους μιας παρε-

χόμενης υπηρεσίας, με το οποίο έχει υπολογιστεί το ύψος του διοικητικού 

βάρους στην Ελλάδα. Αυτό ανέρχεται σ’ ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσό 

που αντιστοιχεί, κατά τον ΟΟΣΑ και την Παγκόσμια Τράπεζα, σε 10 ποσοστι-

αίες μονάδες του ΑΕΠ, ενώ κατά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε 7. Το ίδιο μο-

ντέλο χρησιμοποιήθηκε για την μέτρηση των βαρών σε διάφορα πεδία 

πολιτικής με πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα.  

  

Ειδικά για την Ελλάδα, και κατά την περίοδο του πρώτου μνημονίου ο ΟΟΣΑ 

μαζί με Έλληνες εμπειρογνώμονες επεξεργάστηκε και πρότεινε τη μείωση 

των διοικητικών βαρών σε δεκατρία (13) πεδία πολιτικής. Με βάση διεθνώς 

αναγνωρισμένες μεθόδους, το κόστος των επιχειρήσεων για επιβαρύνσεις 

διοικητικής φύσεως σε αυτούς τους 13 τομείς υπολογίζεται στα 3,28 δισ. ευρώ 

περίπου18. 

 

Η χώρα μας που είχε, διαπιστωμένα, ένα από τα μεγαλύτερα διοικητικά βάρη  

δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στον κοινό στόχο της ΕΕ για την μείωσή του 

κατά 25%. Άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όμως, κατάφεραν να το μειώσουν σε 

ποσοστό που έφθασε το 40% (Δανία). Eκεί δεν περιορίστηκαν στα πρόδηλα 

διοικητικά βάρη (low hanging fruits) αλλά διερεύνησαν την ύπαρξη τους στις 

εσω-διοικητικές, περισσότερο περίπλοκες διαδικασίες τις οποίες και απλού-

στευσαν19. 

 

 

 

 

 
18 Βλ. https://www.oecd.org/regreform/regulatory-policy/Greece_administrative_burdens_overview_report_GR.pdf. 
19 https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/betterregulationineuropedenmark.htm 
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Σε συνάρτηση με το μηδενικό ποσοστό νόμων που έχουν αποτιμηθεί ως προς τα 

διοικητικά βάρη που προκαλούν πρέπει να εκτιμηθεί και η αξία του μικρού ποσο-

στού των νόμων (24%) στους οποίους έγινε κάποια διοικητική απλούστευση.  

 

Το εθνικό πρόγραμμα απλούστευσης διαδικασιών που εξαγγέλθηκε με τον ν. 

4635/2019, άρθρ. 45 αποτελεί «το κεντρικό, κυβερνητικό πλαίσιο διϋπουργι-

κού συντονισμού, του σχεδιασμού και της υλοποίησης δράσεων ανασχεδια-

σμού και απλούστευσης των διοικητικών διαδικασιών, οι οποίες επιδιώκουν 

την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και τη μείωση των διοικητικών βαρών 

των παρεχόμενων προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις υπηρεσιών και των 

εσωτερικών λειτουργιών της δημόσιας διοίκησης». 

 

Τα αποτελέσματα της φιλόδοξης αυτής ρύθμισης εξαντλούνται, προς το 

παρόν, σε σημειακές απλουστεύσεις που επιχειρούνται από φορείς χωρίς να 

εντάσσονται σε κάποιο σχέδιο ούτε συσχετίζονται με κάποια συγκεκριμένα 

αποτελέσματα και στην ένταξη κάποιων έργων σε κοινοτικά προγράμματα. 

 

Eννοείται ότι οι απλουστεύσεις και κάθε άλλη διευκόλυνση του πολίτη δεν 

πρέπει να θυσιάζεται σε επικοινωνιακούς σκοπούς. Δεν μπορεί, δηλαδή, κα-

νείς, από την μια, να απλουστεύει και, από την άλλη να προσθέτει άκριτα νέα 

διοικητικά βάρη (για να έρθει στη συνέχεια να τα απλουστεύσει…).   

 

3. Η Διαβούλευση 
 

Η διαβούλευση αποτελεί τμήμα της Καλής Νομοθέτησης και, ευρύτερα, στοι-

χείο της Χρηστής Διακυβέρνησης. Μπορεί να θεωρηθεί ως ένα μέσο που 

προωθεί την καλή ποιότητα των ρυθμίσεων, αυξάνει τα επίπεδα συμμόρφω-

σης με τη ρύθμιση, μειώνει τα επίπεδα διαφθοράς και αυξάνει την εμπιστο-

σύνη των υποκειμένων της ρύθμισης. Είναι, όμως, και σκοπός, αφού αποτελεί 

συστατικό της Χρηστής Διακυβέρνησης και  θεμέλιο του κράτους δικαίου.  

 

Είναι γνωστές πολλές μέθοδοι διαβούλευσης, μεταξύ των οποίων η έγγραφη 

επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, η διαβούλευση μέσω του 

Διαδικτύου, η άμεση διαβούλευση με ομάδες και άτομα που αφορά η ρύθ-

μιση και συνδυασμοί  μεταξύ αυτών. 

 

Η διαβούλευση πρέπει να είναι καλά οργανωμένη για να είναι αποτελεσμα-

τική.  Για τον σκοπό αυτόν δεν πρέπει να διαβουλεύονται όλοι με όλους. Είναι, 

πάντως, προτιμότερο να μετέχουν στη διαβούλευση περισσότεροι από όσους 

είναι απαραίτητοι παρά λιγότεροι. 
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Σε μια διαβούλευση (προ-κοινοβουλευτική/ κοινοβουλευτική) μετέχουν συ-

νήθως, οι εμπλεκόμενοι δημόσιοι φορείς, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις που 

είναι συναφείς με το συζητούμενο στη διαβούλευση θέμα, οι συνδικαλιστικές 

ενώσεις των εργαζομένων και εργοδοτών, οι επαγγελματικές οργανώσεις 

αλλά και οι μεμονωμένοι πολίτες τους οποίους αφορά η ρύθμιση. 

 

Μια διαβούλευση είναι επιτυχημένη όταν εκείνοι που μετέχουν σ’ αυτήν 

έχουν ισχυρή βούληση και δέσμευση σε σχέση με τις διαδικασίες και το απο-

τέλεσμά της. Πρέπει να προσπαθούν να  βελτιώσουν την ποιότητά της, ανε-

ξαρτήτως εάν οι απόψεις που θα επικρατήσουν τους ευνοούν η όχι. 

 

Το δικαίωμα των πολιτών να διαβουλεύονται με την Πολιτεία πρέπει να είναι 

κατοχυρωμένο με νόμο. Μ’ άλλα λόγια, η Πολιτεία είναι υποχρεωμένη να δια-

βουλεύεται με τους πολίτες για κάθε απόφαση που καλείται να πάρει. Επομέ-

νως, η διαβούλευση πρέπει να εννοηθεί ως μια μέθοδος συγκρότησης και 

εφαρμογής  μιας δημόσιας πολιτικής. Γι’ αυτό, η διαβούλευση πρέπει να ξεκινά 

νωρίς – ήδη από το στάδιο της διαμόρφωσης της πολιτικής. Η διαβούλευση 

είναι μια συνεχής διαδικασία: Πρέπει να γίνεται πριν την υιοθέτηση μιας ρύθ-

μισης, κατά την εφαρμογή της και κατά την φάση της αξιολόγησής της.  

 

Προκειμένου μια διαβούλευση να είναι αποτελεσματική πρέπει οι στόχοι της 

να είναι σαφώς διατυπωμένοι. Οι ρόλοι, η ευθύνη και οι αρμοδιότητες των 

συμμετεχόντων στη διαβούλευση πρέπει, επίσης, να είναι σαφείς. Πρέπει να 

υπάρχουν κάποια κείμενα αναφοράς στα οποία θα βασίζεται η διαβούλευση. 

Κατ’ αυτό τον τρόπο θα μπορούν οι συμμετέχοντες να κάνουν συγκεκριμένες 

και τεκμηριωμένες παρεμβάσεις. 

 

Η διαβούλευση δεν μπορεί να είναι ατέρμονη ούτε όμως σύντομη τόσο ώστε 

να μην μπορούν να εκφραστούν σαφώς οι απόψεις και οι προτάσεις των εν-

διαφερομένων. Πρέπει, λοιπόν, να ορίζεται ένας ελάχιστος χρόνος διαβού-

λευσης και να δίνεται επαρκής χρόνος στους διαβουλευόμενους να 

ετοιμάσουν τις θέσεις τους. 

 

Είναι πολύ σημαντικό οι πληροφορίες που παρέχονται από την διοίκηση σ’ 

όλους τους διαβουλευόμενους να είναι αντικειμενικές, πλήρεις και κατανοη-

τές. Η αρχή της ίσης μεταχείρισης πρέπει να τηρείται.  

 

Τα συνήθη προβλήματα που ανακύπτουν κατά την οργάνωση και διεξαγωγή 

μιας διαβούλευσης αφορούν τόσο εκείνον που έχει την ευθύνη της οργάνω-

σης της διαβούλευσης, όσο και εκείνων που συμμετέχουν σ’ αυτήν. 
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Τα συνήθη προβλήματα του καλούντος στη διαβούλευση αφορούν τον  προσ-

διορισμό των διαβουλευομένων και το ότι συχνά οι απόψεις που εκτίθενται 

είναι γενικές και αόριστες. Μια επιπλέον δυσκολία είναι η έκφραση πολλών 

αντικρουόμενων απόψεων που δυσκολεύουν την ομογενοποίηση και την κα-

τηγοριοποίησή τους. Τα προβλήματα εκείνων που καλούνται να συμμετά-

σχουν στη διαβούλευση είναι, συνήθως, η έλλειψη χρόνου, η έλλειψη 

εξοικείωσης με το θέμα και η άγνοια κανόνων της ρητορικής τέχνης20.  

 

Η προ-κοινοβουλευτική διαβούλευση διαρκεί, κατά μέσον όρο, 14 ημέρες. 

Διεξάγεται μέσω του opengov.gr και, όπως φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα 

προσελκύει το ενδιαφέρον πολλών πολιτών παρά τις εγγενείς δυσκολίες. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 https://www.oecd.org/mena/governance/MENA-Practitioners-Guide-%20EN.pdf.
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Αυτός είναι ο μέσος όρος των ημερών που διαρκεί η διαβούλευση στα κράτη-

μέλη της ΕΕ. Αλλά, στην ελληνική περίπτωση απαντάται το παράδοξο η κυ-

βέρνηση να διαβουλεύεται ένα μέρος των διατάξεων που προτείνει, τελικά, 

στην εθνική αντιπροσωπεία. Στους νόμους του 2020 το ποσοστό των διατά-

ξεων που τέθηκαν σε διαβούλευση περιορίστηκε στο 72%. Το 28% των δια-

τάξεων που δεν τίθενται προς διαβούλευση παρουσιάζεται, για πρώτη φορά, 

στο σχέδιο που κατατίθεται στην Βουλή.   
 

Έτσι, η μικρή βελτίωση του ποσοστού των νόμων που αποτελούν αντικείμενο 

διαβούλευσης (από 45% το 2018 αυξάνεται σε 51% το 2020) δεν είναι αρκετή 

για να δείξει ότι η κυβερνητική πολιτική για την νομοθέτηση προάγει την δια-

φάνεια και την ακεραιότητα. 
 

Η περιορισμένη προ-κοινοβουλευτική διαβούλευση συναντά την «κάτι-σαν-

διαβούλευση» διαδικασία που γίνεται κατά την διάρκεια των κοινοβουλευτι-

κών ακροάσεων. Αποτελεί τον παραδοσιακό τρόπο διαβούλευσης των νόμων 

και τα ποσοστά της είναι σταθερά υψηλά. Στην τριετία κυμάνθηκαν στο 75% 

με υψηλότερη τιμή 82% το 2020 και χαμηλότερη, 69%, το 2019.  
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Η κοινοβουλευτική ακρόαση διαρκεί, συνήθως, κάποιες ώρες στην διάρκεια 

μιας ημέρας. Οι εκπρόσωποι των φορέων που καλούνται να αναπτύξουν τις 

απόψεις τους έχουν, με την ανοχή του Προεδρείου, πέντε λεπτά, και η τοπο-

θέτησή τους αποτελεί, ουσιαστικά, μια δήλωση για την στάση του φορέα τους 

απέναντι στο σχέδιο νόμου. Ο αριθμός τους είναι, συνήθως, μεγάλος και οι 

θέσεις των προσκεκλημένων περιλαμβάνονται, αν και εξαιρετικά συνοπτικά, 

στο πρακτικό διαβούλευσης που προωθείται μαζί με το σχέδιο νόμου στην 

Ολομέλεια.   

 

Εάν στα προηγούμενα προστεθούν οι άσχετες και εκπρόθεσμες τροπολογίες 

που δεν υπακούουν ούτε σε προ-κοινοβουλευτική ούτε σε κοινοβουλευτική 

διαβούλευση, τότε, οι επιδόσεις μας στο ένα από τα δύο σκέλη της καλής νο-

μοθέτησης (το άλλο είναι η Ανάλυση Επιπτώσεων), είναι πτωχές. 

 

4. Επίλογος   
 

Αξιολογώντας, εν τέλει, τα προγράμματα και τα μέτρα που έχουν εφαρμοστεί 

στη μεταπολίτευση για τον έλεγχο της πολυνομίας/κακονομίας και την πρό-

οδο στην εφαρμογή της Καλής Νομοθέτησης, θεωρούμε ότι αυτά είναι απο-

σπασματικά και διάσπαρτα και δεν αποτελούν μια ολοκληρωμένη, συνεκτική 

πολιτική. Δεν είναι μετρήσιμα και δεν έχουν συγκεκριμένη στόχευση ούτε 

έχουν συμπληρωματικό χαρακτήρα. Το ρυθμιστικό περιβάλλον των επιχειρή-

σεων εξακολουθεί να μην διευκολύνει τις επενδύσεις και την ανάπτυξη, ενώ 

συντηρούνται εστίες συναλλαγής και διαφθοράς.  

 

Οι ανισότητες παραμένουν και, με την έλευση των κρίσεων,  διευρύνθηκαν 

πλήττοντας τους καταναλωτές και τους οικονομικά ασθενέστερους. Πολλά 

από τα μέτρα αποτελούν περισσότερο γραφειοκρατικές ασκήσεις χωρίς πο-

λιτικό στίγμα και δεν συμβάλλουν στην βελτίωση των δημόσιων πολιτικών και 

την ευημερία των πολιτών.  

 

Πρόοδος, ωστόσο, ως προς την ποιότητα της νομοθέτησης, σε σχέση με το 

παρελθόν, έχει γίνει. Τα επαίσχυντα φαινόμενα των νόμων «με αναδρομικές 

κυρώσεις» της εικοσαετίας 1974-1994, δηλαδή, η εκ των υστέρων κοινοβου-

λευτική νομιμοποίηση αποφάσεων της εκτελεστικής εξουσίας (υπουργικές 

αποφάσεις, πράξεις υπουργικού συμβουλίου και πράξεις νομοθετικού περιε-

χομένου) σε ποσοστό 15% δεν παρατηρούνται πλέον. Υστερούμε, όμως, πολύ 

σε σχέση με το τι έχουν πετύχει άλλες προηγμένες χώρες. Υπάρχουν παρα-

δείγματα και εφαρμογές της Καλής Νομοθέτησης σε άλλες ευρωπαϊκές 

χώρες που απέχουν πολύ από το να εφαρμοστούν στην χώρα μας.  

 



26

Υπάρχει μια πρόοδος σημειωτόν. Mόνο 5 στα 18 Υπουργεία περνάνε τη βάση, 

αξιολογούμενα με βάση τον Δείκτη Ποιότητας Νομοθέτησης. Η χώρα χωλαί-

νει, ασθμαίνει και παρακολουθεί, από μακριά, τους πρωτοπόρους.  

 

Η Καλή Νομοθέτηση περιμένει στη χώρα των «Νόμων» και της «Πολιτείας» 

εκείνον που  δεν θα αρκείται στην αναπόληση του αρχαίου κάλλους της αλλά 

θα θέλει να την κάνει υπερήφανη και για το παρόν της. 




