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Ι. Εισαγωγή
Ο Δείκτης Ποιότητας Νομοθέτησης του 
ΚΕΦίΜ - Μάρκος Δραγούμης1, αποτελεί 
μία προσπάθεια μέτρησης της ποιότητας 
εισαγωγής των νόμων στην ελληνική έν-
νομη τάξη, βάσει των κριτηρίων της καλής 
νομοθέτησης. Ο Δείκτης αποσκοπεί στο να 
εμπλουτίσει τον δημόσιο διάλογο με έγκυ-
ρα και μετρήσιμα δεδομένα και να συμ-
βάλλει στην περαιτέρω ουσιαστική αξιο-
λόγηση των δημοσίων πολιτικών και των 
μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα, ως ένας 
οδηγός για την καλύτερη νομοθέτηση. 

Το 1806 ένας άγνωστος συγγραφέας συ-
νέγραψε το βιβλίο με τίτλο «Ελληνική Νο-
μαρχία ήτοι Λόγος περί Ελευθερίας» στο 
οποίο ανέπτυσσε τη μεγάλη σημασία της 
ηγεμονίας του νόμου. Ο άγνωστος συγ-
γραφέας της «Ελληνικής Νομαρχίας» ανα-
φέρει στην εισαγωγή του βιβλίου του ότι 
«εις την αναρχία ελεύθεροι είναι μόνο οι 
ισχυρότεροι». Αυτό είναι το ουσιαστικό-
τερο επιχείρημα στη σύγχρονη συζήτηση 
περί καλής νομοθέτησης η οποία, ως δι-
κλείδα ασφαλείας του Κράτους Δικαίου, 
διασφαλίζει την ίση πρόσβαση στη διαδι-
κασία της νομοθέτησης και εξασφαλίζει ότι 
θα ακουστούν οι απόψεις όλων των ενδια-
φερόμενων και θα εξεταστεί κάθε ενδεχό-
μενη συνέπεια. 

1.  Ο Δείκτης Ποιότητας Νομοθέτησης 2019 δη-
μοσιεύθηκε με την χορηγία της Intrasoft Inter-
national και την νομική υποστήριξη της Τράπε-
ζας Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ για τα δε-
δομένα που αφορούν στην εφαρμογή των νό-
μων του 2019.

Η καλά οργανωμένη, ανοιχτή, και συστη-
ματική διαδικασία νομοθέτησης είναι η έκ-
φραση της αντίληψης ότι οι πολίτες είναι 
υπεύθυνοι δρώντες στο σύστημα διακυ-
βέρνησης και συμμετέχουν στη δημιουρ-
γία και την εφαρμογή των ρυθμίσεων. 
Κάθε παραβίαση των αρχών καλής νομο-
θέτησης διαρρηγνύει αυτή την πρωταρχι-
κή σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης μετα-
ξύ πολίτη-κράτους. Η καλή νομοθέτηση, 
επομένως είναι ένα σύνολο αρχών που 
εκπαιδεύει τους πολίτες σε μια υπεύθυνη 
πολιτειακή συμπεριφορά ελευθερίας και 
ταυτόχρονα είναι ένα σύνολο μέσων και 
πρακτικών εφαρμογών που υποστηρίζει 
την ευημερία και την ανάπτυξη. 

ΙΙ. Το θεωρητικό πλαίσιο της καλής 
νομοθέτησης
Η νομοθεσία είναι το λειτουργικό σύστη-
μα μιας χώρας και οι νόμοι κάθε χώρας 
είναι μια άλλη περιγραφή της ιστορίας της. 
Ωστόσο, όταν μιλάμε για τους νόμους, ανα-
φερόμαστε σε αυτούς με αρνητικά επίθε-
τα: περίπλοκοι, πολλοί, δυσνόητοι κ.λπ. Η 
βελτίωση των κανόνων παραγωγής του 
νομοθετικού έργου είναι μία από τις βα-
σικότερες προϋποθέσεις για την αντιμε-
τώπιση της πολυνομίας και της κακονομί-
ας, δηλαδή της επικάλυψης αρμοδιοτήτων 
ανάμεσα στα όργανα της Διοίκησης και της 
πολυδιάσπασής τους, και το αντικείμενο 
της καλής νομοθέτησης. 

Στο πλαίσιο του Δείκτη Ποιότητας Νομοθέ-
τησης, εξετάζουμε:

• κατά πόσο υιοθετούνται οι αρχές της κα-
λής νομοθέτησης.

• κατά πόσο τηρούνται οι διαδικασίες της 
καλής νομοθέτησης.

• κατά πόσο γίνεται ορθή χρήση των μέ-
σων καλής νομοθέτησης.

• κατά πόσο εφαρμόζεται ο νόμος και 
ενεργοποιούνται οι εξουσιοδοτικές διατά-
ξεις για την έκδοση κανονιστικών διαταγ-
μάτων.

Οι αρχές
Ως αρχές καλής νομοθέτησης προσδιορί-
ζονται2 οι ακόλουθες:

i. Η αναγκαιότητα, η καταλληλόλητα και η 
αναλογικότητα των ρυθμίσεων για την επί-
τευξη του επιδιωκόμενου σκοπού.

2.  Mandelkern, D. (2001). Mandelkern Group on 
Better Regulation, Final Report. Brussels.
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ii. Η απλότητα και η σαφήνεια του περιεχο-
μένου τους.

iii. Η πλήρης εναρμόνισή τους με το ισχύον 
εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο.

iv. Η αποτελεσματικότητα και η αποδοτι-
κότητα.

v. Η διαφάνεια.

Οι διαδικασίες
Οι διαδικασίες καλής νομοθέτησης περι-
λαμβάνουν:

i. Τον προσδιορισμό του θέματος, ποια δη-
λαδή προβλήματα πρόκειται να λύσει ή να 
αντιμετωπίσει η πρόταση ρύθμισης.

ii. Την αξιολόγηση των συνεπειών των 
ρυθμίσεων. Ιδίως αξιολογείται το όφελος, 
το κόστος και οι επιπτώσεις της ρύθμισης 
στην οικονομία (επιχειρήσεις κ.λπ.), στην 
κοινωνία (δικαιώματα κ.λπ.) και το περι-
βάλλον (βιώσιμη ανάπτυξη κ.λπ.). 

iii. Τη στάθμιση εναλλακτικών επιλογών.

iv. Την κατά το δυνατόν ευρύτερη κοινωνι-
κή συναίνεση και συμμετοχή.

v. Την ορθή κοινοβουλευτική πρακτική, 
με την κατά το δυνατό ελάχιστη χρήση συ-
ντετμημένων διαδικασιών (νομοσχέδια 
που συζητούνται ως επείγοντα ή κατεπεί-
γοντα). 

Τα μέσα
Τα μέσα καλής νομοθέτησης προσδιορίζο-
νται ως εξής:

• Η Διαβούλευση. 

• Η Ανάλυση συνεπειών ρυθμίσεων με 
κεντρικό της χαρακτηριστικό την εκτίμη-
ση της διακινδύνευσης που αναλαμβάνε-
ται με τη ρύθμιση, του οφέλους και του κό-
στους που συνεπάγεται η ρύθμιση.

• Η Αξιολόγηση αποτελεσμάτων εφαρμο-
γής. 

• Η Απλούστευση.

• Η Κωδικοποίηση.

• Η Ενσωμάτωση του δικαίου της ΕΕ. 
Ο νομοθέτης οφείλει να μεριμνά για την 
έγκυρη εναρμόνιση με το δίκαιο της ΕΕ 
καθώς και την αποφυγή προσθήκης δια-
τάξεων άσχετων και γραφειοκρατικών ως 
προς την επίτευξη των στόχων της ρύθμι-
σης (gold-plating).

ΙΙΙ. Η μεθοδολογία του Δείκτη 
Ποιότητας Νομοθέτησης
Ο Δείκτης Ποιότητας Νομοθέτησης μελε-
τά αποκλειστικά την ποιότητα της νομο-
θέτησης και όχι το καθαυτό περιεχόμενο 
των νόμων, άρα δεν έχει κάποια ιδεολο-
γική αναφορά ως προς τις ρυθμίσεις που 
εισάγονται. Ο Δείκτης Ποιότητας Νομο-
θέτησης, που στοχεύει σε μία ποσοτικο-
ποίηση μίας αναλυτικής και ποιοτικής έν-
νοιας όπως η νομοθέτηση, βασίζεται στο 
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Handbook on Constructing Composite In-
dicators: Methodology and User Guide3 του 
ΟΟΣΑ και συντίθεται από 4 επιμέρους πυ-
λώνες που ενσωματώνουν τη συντριπτι-
κή πλειονότητα των αρχών, των διαδικα-
σιών και των μέσων που αναφέρθηκαν 
παραπάνω. Ο πρώτος πυλώνας αξιολογεί 
το κείμενο του νόμου4, ενώ οι επόμενοι 3 
αφορούν την προ-κοινοβουλευτική, την 
κοινοβουλευτική και την μετά-κοινοβου-
λευτική διαδικασία εφαρμογής του νόμου 
(κύκλος ζωής ρύθμισης). Πιο αναλυτικά οι 
επιμέρους πυλώνες του Δείκτη Ποιότητας 
Νομοθέτησης είναι: 

1. Δικαιοπολιτικά χαρακτηριστικά: Σε αυ-
τόν τον πυλώνα αντιστοιχούν οι 20 από τις 
συνολικά 100 μονάδες του Δείκτη, οι ο-
ποίες κατανέμονται ισόποσα στις 25 μετα-
βλητές που αξιολογούνται. Στο επίκεντρο 
βρίσκεται το νομικό κείμενο (δομή, γλωσ-
σική ποιότητα, σύνταξη κ.λπ.) και εξετά-
ζονται τόσο τα πεδία πολιτικής που ρυθ-
μίζονται όσο και οι παλαιότεροι νόμοι που 
τροποποιεί σύμφωνα με τις οδηγίες της 
ΚΕΝΕ και τους κανόνες εύληπτης σύντα-
ξης κανονιστικών κειμένων5.

2. Προ-κοινοβουλευτική (νομοπαρασκευ-
αστική) διαδικασία: Σε αυτόν τον πυλώνα 
αντιστοιχούν οι 20 από τις συνολικά 100 
μονάδες του Δείκτη, οι οποίες κατανέμο-
νται ισόποσα στις 15 μεταβλητές που αξιο-
λογούνται. Οι μεταβλητές εξετάζουν αν 
τηρούνται οι καλές πρακτικές όπως αυτές 
αποτυπώνονται στις οδηγίες του ΟΟΣΑ6 
και της ΕΕ7 και αφορούν κυρίως τη δημό-
σια μη κοινοβουλευτική διαβούλευση και 
την πληρότητα της έκθεσης συνεπειών 
του νόμου (κόστη, δημοσιονομικό και πε-

3.  OECD. (2008). Handbook on Constructing Com-
posite Indicators: Methodology and User Guide. 
Paris: OECD Publishing. Ανάκτηση από http://
dx.doi.org/10.1787/9789264043466-en.

4.  OECD. (2005). OECD Guiding Principles for Reg-
ulatory Quality and Performance. Paris: OECD 
publishing. Ανάκτηση από www.oecd.org/data-
oecd/19/51/37318586.pdf. 

5.  Anderson, S. (2009). The Good Guidance Guide: 
Taking uncertainty out of regulation. London: 
Better Regulation Executive.

6.  OECD, https://www.oecd.org/regreform/. 
7.  EU Commission, https://ec.europa.eu/info/law/

law-making-process/planning-and-proposing-
law/betterregulation-why-and-how/better-
regulation-guidelines-and-toolbox_en. 

ριβαλλοντικό αποτύπωμα, διοικητικές επι-
βαρύνσεις κ.ά.).

3. Κοινοβουλευτική (νομοπαρασκευαστι-
κή) διαδικασία: Σε αυτόν τον πυλώνα αντι-
στοιχούν οι 30 από τις συνολικά 100 μο-
νάδες του Δείκτη, οι οποίες κατανέμονται 
ισόποσα στις 7 μεταβλητές που αξιολογού-
νται. Εξετάζεται κάθε βήμα της κοινοβου-
λευτικής διαδικασίας μέχρι και ψήφιση του 
νόμου (συζήτηση στις επιτροπές και στην 
ολομέλεια της Βουλής, άσχετες και εκ-
πρόθεσμες τροπολογίες) με βάση το Σύ-
νταγμα, τον Κανονισμό της Βουλής, τους 
νόμους για την καλή νομοθέτηση και τις δι-
εθνείς καλές πρακτικές8.

4. Αξιολόγηση εφαρμογής του νόμου: Σε 
αυτόν τον πυλώνα αντιστοιχούν οι 30 από 
τις συνολικά 100 μονάδες του Δείκτη, εκ 
των οποίων 5 μονάδες αφορούν στο όριο 
εξουσιοδοτήσεων για Προεδρικά Διατάγ-
ματα και 5 ακόμη το όριο εξουσιοδοτήσε-
ων για Υπουργικές Αποφάσεις. Το ποσοστό 
ενεργοποίησης των Προεδρικών Διαταγ-
μάτων, και το ποσοστό ενεργοποίησης των 
Υπουργικών Αποφάσεων λαμβάνουν από 
10 μονάδες το κάθε ένα. Η εφαρμογή των 
νόμων συναρτάται από την έκδοση των 
προβλεπόμενων κανονιστικών πράξεων9. 

Οι μεταβλητές που περιλαμβάνονται στους 
4 παραπάνω πυλώνες είναι 68, από τις ο-
ποίες οι 51 αξιολογούνται. Σε κάθε πυ-
λώνα αντιστοιχεί ένα σύνολο μονάδων 
που όλες μαζί αθροίζουν στο 100. Συνε-
πώς, κάθε νόμος λαμβάνει μία βαθμολο-
γία στον Δείκτη Ποιότητας Νομοθέτησης 
από το 0 (χαμηλότερη βαθμολογία) έως 
το 100 (υψηλότερη βαθμολογία). Οι μετα-
βλητές σταθμίζονται ως προς την βαρύτη-

8.  Bach, S. (2009). Rules of Procedure for National 
Assemblies. London: Comparative Assessment 
of Parliaments (CAP) Note Series.

9.  OECD. (2014). Best practice principles for im-
proving regulatory enforcement. Paris: OECD 
publishing.

τα επίδρασής τους στην συνολική ποιότη-
τα του νόμου. 

Η κατανομή των συντελεστών βαρύτητας 
βασίζεται στις οδηγίες της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για τους τρόπους στάθμισης 
σύνθετων δεικτών Composite Indicators: 
10 Step Guide10 11. Αν και συνήθως προτι-
μάται μία ισόποση κατανομή των συντελε-
στών (όπου κάθε πυλώνας θα είχε 25 στις 
100 μονάδες), ο Δείκτης Ποιότητας Νομο-
θέτησης δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στην 
Κοινοβουλευτική Διαδικασία και την Αξιο-
λόγηση Εφαρμογής (30 μονάδες). Αυτή η 
επιλογή οφείλεται σε δύο παραμέτρους: η 
πρώτη παράμετρος αφορά πως οποιαδή-
ποτε αστοχία εντοπισθεί στα πρώτα δύο 
στάδια, μπορεί να διορθωθεί με νομοτε-
χνικές βελτιώσεις στην επιτροπή της Βου-
λής. Η δεύτερη παράμετρος σχετίζεται με 
τον σκοπό της ρύθμισης, αφού ένας νόμος 
παράγεται γιατί έχει διαπιστωθεί μία ανά-
γκη που χρήζει λύσης. Ένας νόμος χωρίς 
εφαρμογή είναι στη χειρότερη ένας μη-
νόμος, ενώ στην καλύτερη ένας συμβο-
λικός νόμος12. Βασική προϋπόθεση της 
συγκεκριμένης επιλογής κατανομής των 
συντελεστών βαρύτητας είναι η μη υψηλή 
συσχέτιση μεταξύ των πυλώνων, κάτι που 

10.  European Commission. (n.d.). Retrieved from 
Competence Centre on Composite Indicators 
and Scoreboards: https://composite-indica-
tors.jrc.ec.europa. eu/;q=10-step-guide/step-
6-weighting. 

11.  Για την μέθοδο εκτίμησης του Δείκτη Ποιό-
τητας Νομοθέτησης βλ. επίσης Karkatsoulis, 
P., Stefopoulou, E., Saravakos, C., Zlatanova, 
Z., & Çoban, A. R. (2019). Regulatory Qual-
ity Index: Methodology and Implementa-
tion Guide. Athens: European Liberal Forum 
(ELF). Ανάκτηση από https://www.liberalfo-
rum.eu/wp-content/uploads/2019/12/Reg-
ulatory-Quality-Index_Methodology-andim-
plementation-guide-for-European-countries.
pdf, σ. 38-42. 

12.  Αναλυτικά για τους συμβολικούς νόμους και 
τις λειτουργίες τους, ιδιαίτερα στο πεδίο του 
Ποινικού Δικαίου, βλ. Griffiths , J. (2005). Do 
Laws Have Symbolic Effects. Στο N. Zeegers, 
W. Witteveen, & B. van Kli (Επιμ.), Social and 
Symbolic Effects of Legislation under the Rule 
of Law (σσ. 147-161). Lewiston: The Edwin 
Mellen Press & Karkatsoulis, P. (1987). Inzest 
und Strafrecht: d. Bedeutung d. Strafrechts am 
Beispiel d. Inzesttatbestandes (§ 173 StGB). 
Centaurus-Verlagsgesellschaft. 

Η προχειρότητα του ρυθμιστικού 
προγραμματισμού δημιουργεί  
νόμους με συγκρουόμενες και 

περίπλοκες διατάξεις που χρήζουν 
άμεσης τροποποίησης
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έχει επαληθευθεί από την εμπειρική εξέ-
ταση των βαθμολογιών13. 

Η βαθμολογία κάθε νόμου είναι ίση με το 
άθροισμα των βαθμολογιών των 4 πυλώ-
νων. Η βαθμολογία κάθε πυλώνα δίνεται 
από το άθροισμα των βαθμολογιών όλων 
των μεταβλητών που αξιολογούνται στον 
πυλώνα, προς τον αριθμό των μεταβλη-
τών που αξιολογούνται στον πυλώνα, επί 
τον συντελεστή που έχει καθοριστεί σε 
κάθε πυλώνα14. 

IV. Τα κυριότερα ευρήματα της 
νομοθέτησης του 2018 και του 2019
Ο Δείκτης Ποιότητας Νομοθέτησης δη-
μοσιεύεται ετησίως και αξιολογεί όλους 
τους νόμους του κράτους που έχουν ψη-
φισθεί από 1/1 έως 31/12 του προηγούμε-
νου έτους. Μέχρι στιγμής, έχουν αξιολο-
γηθεί όλοι οι νόμοι που έχουν ψηφισθεί 
το 2018 και το 2019. Στην αξιολόγηση πε-
ριλαμβάνονται όλοι οι νόμοι του κράτους 
(«μεικτή νομοθέτηση»), ωστόσο η ανάλυ-
ση επικεντρώνεται στη λεγόμενη «καθα-
ρή νομοθέτηση», δηλαδή τους τυπικούς 
νόμους που παράγει το ελληνικό κράτος 
και δεν εισάγονται με τυποποιημένες δια-
δικασίες15 16. 

13.  Δεν υπάρχει συντελεστής συσχέτισης τόσο για 
το 2018 όσο και για το 2019 που να υπερβαίνει 
το 0.68. Συμπληρωματικά, στον έλεγχο ευαι-
σθησίας (robustness check) των βαθμολογιών 
του Δείκτη, όπου επιλέχθηκε η ισόποση κατα-
νομή συντελεστών (25 μονάδες σε κάθε πυλώ-
να) το εύρος των διαφορετικών βαθμολογιών 
κυμαίνεται από +0,64 έως -11,85, με μέσο όρο 
-3,97 και τυπική απόκλιση 2. 

14.  Περισσότερα για τον υπολογισμό της βαθμολό-
γησης βλ. Καρκατσούλης, Π., Στεφοπούλου, Έ., 
& Σαραβάκος, Κ. (2020). Δείκτης Ποιότητας Νο-
μοθέτησης 2019. Αθήνα: ΚΕΦίΜ - Μάρκος Δρα-
γούμης. σσ. 39-40. 

15.  Η ανάλυση δεν επικεντρώνεται τόσο σε κυ-
ρώσεις διακρατικών ή διεθνών συμβάσεων / 
συμφωνιών ή διμερών συμβάσεων / συμφω-
νιών εσωτερικού, καθώς και κυρώσεις προ-
ϋπολογισμού, απολογισμού και ισολογισμού 
του κράτους. 

16.  Όπως για παράδειγμα η ένταξη των κυρώσε-
ων στην ελληνική έννομη τάξη που ακολουθεί 
διαφορετικές διαδικασίες, καθώς σύμφωνα με 
το άρθρο 112 του Κανονισμού της Βουλής, οι 
διεθνείς συμβάσεις και συνθήκες κυρώνονται 
από το Κοινοβούλιο «χωρίς ή με περιορισμένη 
συζήτηση», χωρίς κατά κανόνα να καλούνται 
φορείς για ακρόαση, και με πολύ στενά χρονι-
κά περιθώρια για τη διαδικασία ψήφισης.

Η νομοθετική ποιότητα της καθαρής νομο-
θέτησης από το 2018 στο 2019 βελτιώθη-
κε σύμφωνα με τις μετρήσεις του Δείκτη 
Ποιότητας Νομοθέτησης, καθώς η συνολι-
κή βαθμολογία το 2019 ήταν 50,8/100, κα-
λύτερη κατά 5,2 μονάδες από εκείνη του 
2018. Εντούτοις, από τις συνολικές βαθμο-
λογίες των δύο ετών γίνεται εύκολα αντι-
ληπτό πως η νομοθετική ποιότητα πάσχει 
σε πολλά επίπεδα. 

Η προχειρότητα του ρυθμιστικού προ-
γραμματισμού δημιουργεί νόμους με συ-
γκρουόμενες και περίπλοκες διατάξεις 
που χρήζουν άμεσης τροποποίησης. Πιο 
συγκεκριμένα, το 61% των νόμων και κυ-
ρώσεων του 2019 τροποποιούν άλλους 
νόμους που είχαν τεθεί σε ισχύ μόλις κατά 
την προηγούμενη τριετία και το 36% των 
νόμων περιλαμβάνει διατάξεις με αναδρο-
μική ισχύ, χωρίς αυτό να αιτιολογείται. 

Η ελλιπής διαβούλευση είναι ένα από τα 
δύο σημαντικότερα στοιχεία που αναδει-
κνύονται από την προκοινοβουλευτική 
διαδικασία. Το 2019, το 69% των νόμων 
αποτέλεσαν αντικείμενο δημόσιας δια-
βούλευσης (54% το 2018) ωστόσο, πρέ-
πει να σημειωθεί πως η διαβούλευση δι-
αρκεί κατά μέσο όρο 11 ημέρες, ενώ οι 
καλές πρακτικές της συνιστούν 4 εβδο-
μάδες17. Κατά μέσον όρο μόνο τα μισά άρ-
θρα είναι διαθέσιμα για δημόσια διαβού-
λευση (51,6%) από όσα καταλήγουν τελικά 
να έχουν τα νομοσχέδια όταν ψηφίζονται. 
Το δεύτερο σημαντικό χαρακτηριστικό της 
προκοινοβουλευτικής διαδικασίας είναι 
η ανεπαρκής τεκμηρίωση των ρυθμίσε-
ων, αφού κατά μέσον όρο μόνο το 4% των 
αντίστοιχων ερωτήσεων των εκθέσεων 
αξιολόγησης συνεπειών ρύθμισης περι-
λαμβάνουν ποσοτικά στοιχεία. Επίσης, το 
2019 μόνο στο 23% των συνοδευτικών εκ-
θέσεων περιλαμβάνεται σχετική πρόβλε-
ψη για την απλούστευση διαδικασιών (15% 
το 2018), ενώ οι διοικητικές επιβαρύνσεις 
μετρήθηκαν μόνο για το 8% των νομοσχε-
δίων που κατατέθηκαν στη Βουλή (το 2018 
δεν είχε γίνει τέτοια μέτρηση). Η ποσοτικο-
ποίηση των επιπτώσεων των ρυθμίσεων, 

17.  Aitamurto, T. (2012). Crowdsourcing for De-
mocracy. Parliament of Finland· UKGovern-
ment. (2009). Code of practice on consultation. 
London: Whitehall. 

εκτός του ότι δηλώνει μία στοχευμένη και 
προγραμματισμένη παρέμβαση στην κοι-
νωνία, μπορεί να συνεισφέρει και στην οι-
κονομία. Μια μείωση της γραφειοκρατίας 
της τάξης του 25% μπορεί να οδηγήσει την 
ελληνική οικονομία σε όφελος μέχρι και 5 
δις ευρώ18. 

Κατά το στάδιο επεξεργασίας και ψήφισης 
ενός νόμου στη Βουλή τα προβλήματα γί-
νονται σοβαρότερα και αναδεικνύουν εν-
δημικές παθογένειες της νομοθέτησης. Οι 
έκτακτες διαδικασίες είναι ένα σημαντικό 
μέρος της νομοθέτησης αφού το 2019 το 
23% των νόμων ψηφίστηκαν με περιορι-
σμένη κοινοβουλευτική συζήτηση (το 25% 
το 2018) με το 13% των περιπτώσεων να 
αφορούν την κατεπείγουσα διαδικασία (5% 
το 2018). Επίσης, η χρόνια τακτική αποδο-
χής εκπρόθεσμων και άσχετων τροπολο-
γιών παραμένει ανεπηρέαστη. Πιο συγκε-
κριμένα, το 2019 το 62% των τροπολογιών 
που κατατέθηκαν ήταν άσχετες με το κύ-
ριο αντικείμενο που ρυθμίζεται, (86% το 
2018), πράγμα που σημαίνει πως η πλει-
ονότητα των τροπολογιών που ψηφίζο-
νται αντίκεινται στη ρητή πρόβλεψη του 
άρθρου 74 παρ. 5 του Συντάγματος. Στην 
ίδια λογική, οι τροπολογίες που ψηφίστη-
καν το 2019 ήταν εκπρόθεσμες σε ποσο-
στό 80% (72% το 2018), πρακτική που κα-
ταστρατηγεί συστηματικά το άρθρο 87 του 
κανονισμού της Βουλής. Έχει σημειωθεί 
πως η έλλειψη συνοχής των νομοσχεδίων 
λόγω άσχετων τροπολογιών και η εισα-
γωγή τους εκτός χρόνου, χωρίς προηγού-
μενη ουσιαστική επεξεργασία και έλεγχο 
συνιστά προσβολή των αρχών του κρά-
τους δικαίου19. 

Η πλημμελής εφαρμογή των νόμων και ο 
κανονιστικός πληθωρισμός των δύο υπό 
μελέτη ετών είναι ενδεικτικά χαρακτηρι-
στικά της προχειρότητας του ρυθμιστικού 

18.  Κοντιάδης, Ξ. (2012). Ο πόλεμος με τη γρα-
φειοκρατία. Ανάκτηση από Center of Euro-
pean and Constitutional Law: https://www.
cecl2.gr/index.php/el/events/2-uncatego-
rised/420-2012-09-19-18-59-21,· Σωτηρό-
πουλος, Δ., & Χριστόπουλος, Λ. (2016). Πολυ-
νομία, κακονομία και γραφειοκρατία στην Ελλά-
δα. Αθήνα: Dianeosis, σ.46. 

19.  Κοντιάδης, Ξ. (2019). Αντισυνταγματικές τροπο-
λογίες τελευταία στιγμή πριν τις εκλογές, Syn-
tagma Watch. 
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σχεδιασμού. Το 2019 δίνεται κατά μέσο όρο 
μία εξουσιοδότηση για έκδοση ΠΔ σε κάθε 
νόμο, όπου μόνο το 5% ενεργοποιήθηκε 
εντός 6 μηνών από την ψήφιση. Επίσης, 
σε κάθε νόμο του 2019 (εξαιρουμένων των 
κυρώσεων) παρέχονται κατά μέσο όρο 30 
εξουσιοδοτήσεις για την έκδοση ΥΑ, (25 το 
2018), αλλά μόνο το 20% των εξουσιοδο-
τήσεων ενεργοποιήθηκε εντός έξι μηνών 
από την ψήφιση του σχετικού νόμου (συ-
νολικά δόθηκαν 1177). Τα δεδομένα στο 
πεδίο της ενεργοποίησης των νόμων συ-
ντείνουν στον συμβολικό χαρακτήρα της 
νομοθέτησης, όπου δηλώνεται μια διά-
θεση ρύθμισης ενός ζητήματος20, χωρίς 
όμως την πρόθεση η ρύθμιση να εφαρ-
μοσθεί. Ακόμη η προτίμηση ΥΑ έναντι ΠΔ 
ως εφαρμοστικών διατάξεων φαίνεται να 
αφορά την συγκριτική ευκολία παραγωγής 
των πρώτων έναντι των δεύτερων και να 
αποσκοπεί στην αποδυνάμωση του ρόλου 
του Συμβουλίου της Επικρατείας ως ελε-
γκτικού μηχανισμού, πράγμα που οδηγεί 
σε ανισορροπία των θεσμικών αντίβαρων 
της Δημοκρατίας. 

Τέλος, λόγω του αποτελέσματος των 
εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019, κάθε ένα 
από τα δύο μεγάλα κόμματα μοιράστη-
κε σχεδόν από ένα εξάμηνο στην εξουσία. 
Από την σύγκριση των δύο κυβερνήσε-
ων προκύπτει πως το φαινόμενο της κα-
κής νομοθέτησης φαίνεται να είναι διακομ-
ματικό καθώς οι διαφορές είναι μικρές και 
τα μεγάλα προβλήματα παραμένουν ανε-
ξαρτήτως κυβερνητικού σχηματισμού. 
Πιο συγκεκριμένα, η ποιότητα των νόμων 
(εξαιρουμένων των κυρώσεων) που ειση-
γήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2019 ήταν οριακά κα-
λύτερη από εκείνη των νόμων που ειση-
γήθηκε η ΝΔ την ίδια χρονιά (51/100 έναντι 
50,5/100), ενώ στη μεικτή νομοθέτηση η 
ποιότητα των νομοθετημάτων της ΝΔ βαθ-
μολογείται υψηλότερα από την αντίστοιχη 
του ΣΥΡΙΖΑ (59,1/100 έναντι 53,6/100). Το 
πιο σημαντικό στοιχείο που σχετίζεται με 

20.  Συνήθως αφορά ομάδες πίεσης και το φαι-
νόμενο ονομάζεται προσοδοθηρία. Βλ. σχε-
τικά Χατζής, Α. (2012). Πολιτική Χωρίς Ρομα-
ντισμό: Διανεμητικές Συσπειρώσεις και Προ-
σοδοθηρία στο Το Δημόσιο Δίκαιο Σε Εξέλιξη 
Σύμμεικτα Προς Τιμήν του Καθηγητού Πέτρου Ι. 
Παραρά. Αθήνα-Κομοτηνή: Αντ. Ν. Σάκκουλα, 
σελ. 1121-1136. 

τις εκλογές είναι πως καταγράφεται ότι η 
νομοθετική ποιότητα φθίνει πριν και μετά 
τις εκλογές. Η πορεία της νομοθετικής ποι-
ότητας των νόμων που εισηγήθηκε ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ έχει μία μικρή φθίνουσα ροπή μέχρι 
τις εκλογές, ενώ οι πρώτοι νόμοι μετά την 
εκλογή της Νέας Δημοκρατίας είναι αυτοί 
που σημειώνουν τις χαμηλότερες βαθμο-
λογίες ολόκληρης της κυβερνητικής θη-
τείας το 2019. 

V. Επίλογος
Η καλή νομοθέτηση είναι μία δυναμική, 
μακροχρόνια, διεπιστημονική και οριζό-
ντια διαδικασία που δεν ολοκληρώνεται 
άπαξ. Συχνά, η προσπάθεια ρυθμιστικής 
παρέμβασης ακόμα και για κινδύνους μι-
κρότερης σημασίας, δημιουργεί γραφει-
οκρατικά βάρη, εμποδίζει την καινοτομία 
και δυσκολεύει την ανάπτυξη. Η θεραπεία 
σε αυτό το δίλημμα, είναι η καλή νομοθέ-
τηση και η παρακολούθηση για την τήρηση 
των αρχών της. 

Ο Δείκτης Ποιότητας Νομοθέτησης κατα-
φέρνει να ποσοτικοποιεί την ποιότητα της 
νομοθέτησης μέσα από ένα σύνολο μετα-
βλητών που προκύπτουν από την επιστη-
μονική έρευνα και τις καλές πρακτικές. 
Ωστόσο, ο Δείκτης, όπως κάθε ερευνητι-
κή προσέγγιση, αντιμετωπίζει ένα σύνολο 
περιορισμών που δεν επιτρέπει τον πλήρη 

έλεγχο της ρυθμιστικής ποιότητας. Ένας 
από αυτούς τους περιορισμούς αφορά 
τον μεγάλο όγκο της νομοθετικής ύλης21, 
που δεν επιτρέπει την μελέτη της ποιότη-
τας στο σύνολο των ρυθμίσεων, και περι-
ορίζει την έρευνα στην πρωτογενή νομο-
θεσία. Ένας δεύτερος περιορισμός είναι η 
έλλειψη ελεύθερα προσβάσιμων πληρο-
φοριών, όπως οι βουλευτικές και υπουρ-
γικές τροπολογίες, που συνοδεύονται από 
διαφορετικές απαιτήσεις εισαγωγής τους 
στα νομοσχέδια. 

Εντούτοις, παρόλες τις παραπάνω ενδει-
κτικές αδυναμίες, οι μετρήσεις του δείκτη 
αφορούν το σύνολο των σταδίων του κύ-
κλου ζωής της ρύθμισης και αποτελούν 
έναν οδηγό για την καλύτερη νομοθέτη-
ση, όντας η μόνη πηγή ποσοτικών δεδο-
μένων για τη διαδικασία της νομοθέτη-
σης. Τα πορίσματα του Δείκτη Ποιότητας 
Νομοθέτησης αποτελούν πλέον κομμά-
τι του ρυθμιστικού πλαισίου για την καλύ-
τερη νομοθέτηση στη χώρα μας και έχουν 
ενσωματωθεί και στο νέο Εγχειρίδιο Νομο-
παρασκευαστικής Μεθοδολογίας (2020) της 
κυβέρνησης, που προβλεπόταν στον Ν. 
4622/2019. 

21.  Ενδεικτικά 9.541 σελίδες μεικτής νομοθέτησης 
το 2018 και 4.731 το 2019. 
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Γράφημα: Η τάση της νομοθετικής ποιότητας των νόμων του ΣΥΡΙΖΑ  
και της ΝΔ βάσει του σκορ στον Δείκτη Ποιότητας Νομοθέτησης 2019


