
«Μορφζσ εμφάνιςησ και ςυνζπειεσ τησ κακήσ νομοθζτηςησ ςτο πεδίο τησ 

Διοίκηςησ» 

(υπό δθμοςίευςθ ςτα Ρρακτικά τθσ Βουλισ και του Συνεδρίου "Η καλι νομοκζτθςθ ωσ 

αναγκαία προχπόκεςθ μιασ δίκαιθσ και αποτελεςματικισ λειτουργίασ τθσ Ρολιτείασ" Ακινα, 

28 και 29 Απριλίου 2017) 

 

Α) Τα ελλείμματα τθσ νομοκετικισ λειτουργίασ και οι ςυνζπειεσ τουσ ςτθν δθμόςια διοίκθςθ.   

Η διερεφνθςθ των μορφϊν που προςλαμβάνει θ κακι νομοκζτθςθ και οι ςυνζπειεσ που αυτι 

αναπτφςςει ςτθν δθμόςια διοίκθςθ μοιάηει να προςκροφει ςε γενικευμζνεσ παραδοχζσ, που διακζτουν 

τθν δφναμθ του αυτονόθτου: Η πλθκϊρα των νομοκετθμάτων, θ επικάλυψθ των ρυκμίςεων, ο 

περιςταςιακόσ χαρακτιρασ που αρκετζσ από αυτζσ προςλαμβάνουν1, θ ανεπεξζργαςτθ μεταφορά των 

ευρωπαϊκϊν Οδθγιϊν ςτθν εκνικι ζννομθ τάξθ, ακόμθ και οι γλωςςικζσ ι νομικζσ κακοτεχνίεσ που 

αφκονοφν ςτα κανονιςτικά κείμενα δυςκολεφουν το ζργο τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ, θ οποία ςιμερα 

καλείται να υποςτθρίηει τθν λειτουργία του κράτουσ, αλλά και να επιλφει δυςχερζςτατα κοινωνικά 

προβλιματα, όπωσ για παράδειγμα να ρυκμίηει ςτθν πράξθ το κακεςτϊσ των μεταναςτϊν, με δίκαιο 

και αποτελεςματικό τρόπο.  

Πταν θ δθμόςια διοίκθςθ αναγκάηεται να επιδοκεί ςε μια χρονοβόρα αναηιτθςθ του νομικοφ 

κεμελίου των πράξεϊν τθσ, όταν βρίςκεται μπροςτά ςε ερμθνευτικζσ αμφιςθμίεσ και κενά ι 

αναγκάηεται να μεταβάλλει διαρκϊσ πρακτικζσ, μετατρζπεται ςε ζναν αργό και ατελζςφορο 

οργανιςμό, που εκϊν άκων παραβιάηει κεμελιϊδεισ αρχζσ του πολιτεφματοσ, δεν είναι ςε κζςθ να 

μετουςιϊνει τισ αποφάςεισ των κυβερνϊντων ςε δθμόςιεσ πολιτικζσ οφτε να ικανοποιεί τισ κοινωνικζσ 

ανάγκεσ2. Ζτςι, θ απάντθςθ ςτο πρόβλθμα δείχνει αυταπόδεικτθ. Η βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των νόμων, 

ο εξοπλιςμόσ τουσ με τα χαρακτθριςτικά που πρζπει να διακζτουν οι κανόνεσ ςε ζνα κράτοσ δικαίου κα 

άρουν τα εμπόδια που ςυναντοφν οι δθμόςιοι υπάλλθλοι ςτθν πράξθ και κα αποκαταςτακεί θ ευταξία 

του κρατικοφ μθχανιςμοφ.  
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Αν μάλιςτα λθφκεί υπόψθ, ότι κατά τθν περίοδο τθσ οικονομικισ κρίςθσ είχαν ειςαχκεί 

νομοκετικά μζτρα που τυποποιοφςαν τθν διάχυτθ και εν πολλοίσ ιδεολθπτικι καχυποψία ςε βάροσ των 

δθμοςίων υπαλλιλων, οι οποίοι αναγκάςτθκαν να αςκοφν τα κακικοντά τουσ ςε ζνα κλίμα 

προςωπικισ αναςφάλειασ, με αρνθτικζσ ςυνζπειεσ ςτθν αποδοτικότθτά τουσ3, θ νομοκετικι 

μεταρρφκμιςθ προβάλλει και πάλι ωσ θ βζλτιςτθ διευκζτθςθ του προβλιματοσ. Η τροποποίθςθ των 

κανόνων που γζννθςαν ι ενζτειναν αδράνειεσ κα αποκαταςτιςει τισ εγγυιςεισ που διζπουν το 

κακεςτϊσ των υπαλλιλων και κα δθμιουργιςει ζνα ςτακερό πλαίςιο για τθν ομαλι λειτουργία τθσ 

δθμόςιασ διοίκθςθσ, για τθν ανεπιφφλακτθ ςυνεργαςία τθσ με τθν εκάςτοτε πολιτικι θγεςία και τθν 

ουςιαςτικι ςυμμετοχι τθσ ςτθν διαμόρφωςθ και υλοποίθςθ των δθμόςιων πολιτικϊν.        

Ο ςεβαςμόσ, λοιπόν, των προχποκζςεων τθσ καλισ νομοκζτθςθσ προβάλλει ωσ υπόκεςθ του 

Κοινοβουλίου και των μελϊν τθσ εκτελεςτικισ εξουςίασ που αςκοφν κανονιςτικζσ αρμοδιότθτεσ, θ δε 

διοίκθςθ αναγνωρίηεται ωσ απλόσ αποδζκτθσ των επακόλουκων τθσ παραβίαςισ τουσ4. Ρρόκειται για 

τθν επιβίωςθσ μιασ αντίλθψθσ ςχετικά με τθν ςχζςθ δθμόςιασ διοίκθςθσ και νόμου, μια ςχζςθ, που κα 

μποροφςε να ονομαςτεί εξωτερικι και θ οποία πλθν τθσ ιςτορικισ διακζτει και μια πρωταρχικι 

κεςμικι ςθμαςία ςτα ςφγχρονα πολιτεφματα.  

Ρραγματικά, ςτθν νεωτερικότθτα θ εγκακίδρυςθ και ο ςεβαςμόσ τθσ αρχισ τθσ νομιμότθτασ 

αποτζλεςαν μια από τισ ιςχυρότερεσ εγγυιςεισ τθσ ιςότθτασ των πολιτϊν και τθσ προςωπικισ και 

ςυλλογικισ αυτονομίασ των μελϊν του κοινωνικοφ ςυνόλου. Η παραπάνω αρχι, ςφμφωνα με τθν 

οποία θ διοίκθςθ δεν μποροφςε να δρα οφτε αντίκετα οφτε εκτόσ του νόμου, αλλά μόνο εντόσ και 

ςφμφωνα με το νόμο, «Non contra, non praeter, sed intra atque secundum legem»5, εξαςφάλιςε 

καταρχάσ τθν ςυμφιλίωςθ ενόσ κεςμοφ των απολυταρχικϊν πολιτευμάτων με τθν δθμοκρατικι αρχι, 

που ιςτορικά εμφανίςτθκε ωσ αρχι τθσ εκνικισ κυριαρχίασ. Εντελϊσ ςυνοπτικά, οι εξεγερμζνοι αςτοί 

ςτθν προςπάκεια τουσ να ανατρζψουν τθν μοναρχία και να ειςαγάγουν αντιπροςωπευτικοφσ κεςμοφσ, 

δεν διζκριναν, δικαίωσ, τον βαςιλιά από τουσ δθμόςιουσ υπαλλιλουσ, που όπωσ και οι υπουργοί ιταν 
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κεςμικοπολιτικά υπθρζτεσ του και ο ανκρϊπινοσ παράγοντασ επιβολισ τθσ εξουςίασ του ςτο κοινωνικό 

ςφνολο. Ζτςι, θ ανατροπι του μονάρχθ και τθσ κατεςτθμζνθσ τάξθσ εμπεριείχε και τον προβλθματιςμό 

για τθν κζςθ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ ςτο νζο πολιτειακό περιβάλλον, κακϊσ και για τθν ςχζςθ τθσ με 

τον κυρίαρχο. 

Η κεςμικι απάντθςθ ςτα ςχετικά διλιμματα δόκθκε με τθν απόδοςθ πρωτοκακεδρίασ ςτα 

αιρετά ςϊματα ςε ςχζςθ με τα άλλα κρατικά όργανα και με τθν αναγνϊριςθ του νόμου ωσ 

αποκλειςτικοφ μζςου ρφκμιςθσ των κοινωνικϊν ςχζςεων: Οι εκλεγμζνοι άρχοντεσ διαμόρφωναν τουσ 

κανόνεσ ςφμφωνα με τα προτάγματα του ορκοφ λόγου και θ διοίκθςθ περιοριηόταν ςτθν εφαρμογι 

των νόμων, ενϊ μια από τισ κφριεσ εκφάνςεισ τθσ αποςτολισ τθσ ιταν να εξαςφαλίηει τθν 

ςυμμόρφωςθ όλων των μελϊν του κοινωνικοφ ςυνόλου ςτισ επιταγζσ τουσ. Οι κανόνεσ, λοιπόν, 

αποτελοφςαν το κεμζλιο και ταυτόχρονα το όριο τθσ δράςθσ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ, ι με τεχνικοφσ 

όρουσ, θ διοίκθςθ δεν διζκετε καμιά διακριτικι ευχζρεια και παρόμοια με τουσ δικαςτζσ ιταν απλϊσ 

το «ςτόμα του νόμου» και ο φφλακασ τθσ κανονικότθτασ που απζρρεε από αυτόν. Σε αυτό το πλαίςιο, 

θ δθμόςια διοίκθςθ αντιμετωπιηόταν ωσ εργαλείο υλοποίθςθσ των επιλογϊν του νομοκζτθ και 

επιβολισ των κυρίαρχων αντιλιψεων και προτφπων. 

Επιπλζον, θ δζςμευςθ τθσ διοίκθςθσ από τον νόμο δεν είχε απλϊσ τθν διάςταςθ μιασ ευκείασ 

αναγωγισ τθσ δράςθσ του κρατικοφ μθχανιςμοφ ςτθν βοφλθςθ των αντιπροςϊπων του ζκνουσ. Τα 

ουςιοκρατικά χαρακτθριςτικά των κανόνων, δθλαδι ο γενικόσ και αφθρθμζνοσ χαρακτιρασ τουσ που 

διαςφάλιηε τθν βζλτιςτθ εξυπθρζτθςθ του γενικοφ ςυμφζροντοσ, κεωρικθκαν για μεγάλο χρονικό 

διάςτθμα ωσ θ ιςχυρότερθ εγγφθςθ τθσ ιςονομίασ6. «Τυφλόσ» απζναντι ςτισ κοινωνικζσ διαφορζσ ο 

νόμοσ απζνεμε ίςα δικαιϊματα και επζβαλλε ίςεσ υποχρεϊςεισ. Άρα, θ δζςμευςθ τθσ διοίκθςθσ από 

τισ επιταγζσ του υπιρξε -και ςε ζνα βακμό παραμζνει- παράμετροσ υλοποίθςθσ τθσ δθμοκρατικισ 

αρχισ  επειδι δεν επιτρζπει ςτουσ υπαλλιλουσ να αναπτφςςουν ςυμπεριφορζσ που ενζχουν διάκριςθ 

ςε βάροσ των διοικουμζνων και περιορίηει τισ αυκαίρετεσ πρακτικζσ.  

 

Β) Η δυναμικι ςχζςθ νόμου και διοίκθςθσ ςτο νεωτερικό κράτοσ. 

Ωςτόςο, θ ςχζςθ αυτι διοίκθςθσ και νόμου είναι δυναμικι και διαρκϊσ εξελιςςόμενθ, 

δεδομζνου ότι εξαρτάται από τθν διαφοροποίθςθ τθσ αποςτολισ του κράτουσ, που με τθν ςειρά τθσ 

αντανακλά τισ κοινωνικοοικονομικζσ εξελίξεισ και απαντά ςτισ διεκδικιςεισ των διαφόρων κινθμάτων 

που  διαμόρφωςαν τουσ πολιτικοφσ κεςμοφσ ιδίωσ ςτθν Ευρϊπθ και ςτθν Β. Αμερικι. 
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Με δφο λόγια, το κράτοσ-νυχτοφφλακασ μζχρι τα μζςα περίπου του 19ου αιϊνα είχε ωσ κφρια 

αποςτολι να εξαςφαλίηει τθν δθμόςια τάξθ, τθν εξωτερικι αςφάλεια, τθν κυκλοφορία ενιαίου 

νομίςματοσ και τθν ρφκμιςθ των βαςικϊν κοινωνικϊν ςχζςεων,  ϊςτε να καταλείπεται ευρφ περικϊριο 

ςτα άτομα να διαμορφϊνουν τουσ όρουσ φπαρξθσ και κοινωνικισ τουσ υπόςταςθσ, κακζνα ςφμφωνα 

με τθν καταγωγι του και τισ οικονομικζσ, μορφωτικζσ ι άλλεσ ικανότθτεσ του. Η κρίςθ που γνϊριςε ο 

καπιταλιςμόσ ςτα τζλθ του 19ου αιϊνα μετζβαλλε τον ρόλο του κράτουσ, κακιςτϊντασ το παρεμβατικό. 

Οι επιλογζσ του νομοκζτθ απζκτθςαν ζνα ζκδθλο πολιτικό πρόςθμο, με τθν ζννοια ότι οι κανόνεσ 

επζβαλλαν ειδικότερεσ δεςμεφςεισ ςτα κοινωνικά υποκείμενα και κακόριηαν ςυςτθματικά τουσ όρουσ 

του οικονομικοφ γίγνεςκαι.  

Ραράλλθλα, θ λειτουργία τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ εξελίχκθκε, περιλαμβάνοντασ και τθν 

υποχρζωςθ των υπαλλιλων τθσ, πάντοτε δυνάμει του νόμου που όμωσ πια είναι πιο πολφπλοκοσ και 

ςφνκετοσ, να παρεμβαίνουν ςτισ οικονομικζσ διεργαςίεσ, να περιορίηουν τον ανταγωνιςμό, -όχι απλϊσ 

να τον πλαιςιϊνουν, αλλά να τον περιορίηουν- να μεριμνοφν ϊςτε το οικονομικό ςφςτθμα ςτο ςφνολό 

του να αναπτφςςεται χωρίσ κλυδωνιςμοφσ. Η διοίκθςθ αναδείχκθκε ςε δυναμικό ςυνεργάτθ του 

νομοκζτθ, ενϊ οι ειδικζσ γνϊςεισ που απαιτοφνται για τθν αντιμετϊπιςθ των περίπλοκων ηθτθμάτων 

τθσ πράξθσ κατζςτθςαν τθν πολιτικι θγεςία τθσ αντίπαλο του Κοινοβουλίου. Μζροσ τθσ 

νομοπαραγωγικισ διαδικαςίασ μετακυλίςτθκε ςτουσ Υπουργοφσ, οι οποίοι αςκοφν τθν εξουςία τουσ με 

τθν ςτιριξθ και με τθν ουςιαςτικι ςυμμετοχι τθσ διοικθτικισ ιεραρχίασ.  

Η πιο αξιόλογθ μεταβολι ςτισ ςχζςεισ διοίκθςθσ και νόμου ςθμειϊνεται μετά τον Β’ Ραγκόςμιο 

Ρόλεμο, όταν αναγνωρίςτθκε πωσ οι πολίτεσ που πλιρωςαν ςκλθρό φόρο αίματοσ για τθν 

αντιμετϊπιςθ τθσ ναηιςτικισ κθριωδίασ, πρζπει να αποτελοφν αντικείμενο ιδιαίτερου δθμόςιου 

ενδιαφζροντοσ, οπότε το κράτοσ ανζλαβε να αντιμετωπίςει με δικά του μζςα τουσ ςοβαρότερουσ 

κινδφνουσ με τουσ οποίουσ το άτομο βρίςκεται αντιμζτωπο ςτθν διάρκεια του βίου του. Το κοινωνικό 

κράτοσ διαρρφκμιςε ςε ςυνταγματικό και νομοκετικό επίπεδο τθν αποςτολι του ωσ φορζα 

υποχρεϊςεων προσ τα μζλθ του κοινωνικοφ ςυνόλου, αναλαμβάνοντασ να εξαςφαλίηει παροχζσ ςτουσ 

τομείσ τθσ υγείασ, τθσ εργαςίασ, τθσ μθτρότθτασ, τθσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ, τθσ παιδείασ7. Τοφτθ θ 

μετεξζλιξθ του κράτουσ ςε κοινωνικό κατζςτθςε τθν δθμόςια διοίκθςθ τον κφριο μοχλό διαμόρφωςθσ 

και υλοποίθςθσ των πολιτικϊν που ςτοχεφουν ςτθν προςταςία των διοικουμζνων και που πρζπει αν όχι 

να τυποποιοφνται ςτον νόμο, να βρίςκουν ςε αυτόν επαρκζσ κεμζλιο. Με άλλα λόγια, θ εκπλιρωςθ τθσ 

κοινωνικισ αποςτολισ του κράτουσ επζβαλε και επιβάλλει τθν οργάνωςθ και λειτουργία μιασ δθμόςιασ 
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διοίκθςθσ που αφενόσ είναι ςε κζςθ να υλοποιεί άμεςα και αποτελεςματικά τθν προαναφερόμενθ 

πολιτικι, αφετζρου είναι ικανι να διατυπϊνει ουςιαςτικζσ και ςυνεκτικζσ προτάςεισ προσ τθν πολιτικι 

θγεςία, των μελϊν τθσ Βουλισ ςυμπεριλαμβανομζνων, ϊςτε τα νομοκετικά μζτρα που υιοκετοφνται να 

επιτρζπουν ςε όλα τα μζλθ του κοινωνικοφ ςυνόλου να απολαμβάνουν τα δικαιϊματά τουσ με όρουσ 

ιςότθτασ.  Εκτόσ από δυναμικόσ ςυνεργάτθσ του νομοκζτθ, λοιπόν, θ διοίκθςθ γίνεται ςφμβουλόσ του 

και ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ χριςιμοσ κακοδθγθτισ του ςτθν αναηιτθςθ των κοινωνικά επωφελζςτερων  

κανονιςτικϊν λφςεων.  

Τζλοσ, θ νομοκετικι εξουςία του κράτουσ δεν μειϊκθκε –οφτε ποςοτικά οφτε από άποψθ 

κεςμικισ ςθμαςίασ- κάτω από τισ ςφοδρζσ πιζςεισ που αςκοφν ςτθν λειτουργία του οι πανίςχυρεσ 

παγκόςμιεσ αγορζσ8. Η ςυρρίκνωςθ τθσ παροχικισ διοίκθςθσ και θ απόςυρςθ του κράτουσ από 

οριςμζνουσ τομείσ ςτουσ οποίουσ ανζπτυςςε οικονομικι δραςτθριότθτα δεν εξάλειψαν τθν 

υποχρζωςι του να παρεμβαίνει ρυκμιςτικά και ςε αυτά τα πεδία, εξαςφαλίηοντασ τον ςεβαςμό των 

κεμελιωδϊν αρχϊν και δικαιωμάτων ιδίωσ από τουσ ιςχυροφσ οικονομικοφσ παράγοντεσ που 

πρωταγωνιςτοφν ςτο εςωτερικό τουσ. Μάλιςτα, το ξζςπαςμα τθσ οικονομικισ κρίςθσ «ανανζωςε» τθν 

υποχρζωςθ του κράτουσ να παρεμβαίνει κανονιςτικά, για να αμβλφνονται οι ζντονεσ 

κοινωνικοοικονομικζσ ανιςότθτεσ και να κάμπτονται οι αρνθτικζσ ςυνζπειεσ των δυςλειτουργιϊν τθσ 

αγοράσ9.  

Επομζνωσ, είναι άτοπο να γίνεται πια λόγοσ για τθν υποταγι τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ ςτον 

νόμο, χωρίσ τοφτο βζβαια να ςθμαίνει ότι θ διοίκθςθ μπορεί να δρα χωρίσ νόμο ι αντίκετα ςτισ 

προβλζψεισ του. Πμωσ, οι νόμοι προςδίδουν ςτθν διοίκθςθ ευρεία διακριτικι ευχζρεια, αναγκαία για 

τθν εφαρμογι των ρυκμίςεων τουσ. Με άλλα λόγια, θ εφαρμογι του νόμου, το ειδικότερο νόθμα που ο 

κανόνασ προςλαμβάνει ςτθν πράξθ ςυναρτάται με επιλογζσ ςτισ οποίεσ προβαίνει θ διοίκθςθ  

ςφμφωνα με οριςμζνα κριτιρια και βζβαια με ςεβαςμό ςτισ κεμελιϊδεισ αρχζσ του δικαίου10. 
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Ταυτόχρονα, θ αναγκαιότθτα ςυντονιςμοφ των δθμόςιων υπθρεςιϊν και κακοδιγθςθσ των υπαλλιλων 

προςδίδει ςτουσ επικεφαλισ τθσ δθμοςιοχπαλλθλικισ ιεραρχίασ μιασ δευτερεφουςα, πλθν εξόχωσ 

αποτελεςματικι κανονιςτικι εξουςία: πρόκειται για τθν ζκδοςθ των εγκυκλίων που ςυχνά 

επικακορίηουν τθν ερμθνεία των νόμων, υποκακιςτϊντασ μερικζσ φορζσ, όπωσ ςτθν περίπτωςθ τθσ 

φορολογικισ διοίκθςθσ, τθν βοφλθςθ του νομοκζτθ. 

Γ) Η δθμόςια διοίκθςθ ωσ βαςικόσ παράγοντασ τθσ νομοκετικισ διαδικαςίασ και παράμετροσ τθσ 

κρίςθσ τθσ. 

Η παραπάνω μεταλλαγι του ρόλου του κράτουσ αποκαλφπτει τθν πραγματικι ςυμμετοχι τθσ 

δθμόςιασ διοίκθςθσ ςτθν νομοπαραγωγικι διαδικαςία και επιτρζπει τθν αποτίμθςθ τθσ ςφμπραξισ τθσ 

ςε αυτιν, τθσ ςυμβολισ τθσ  ςτθν τιρθςθ των προχποκζςεων τθσ καλισ νομοκζτθςθσ, αλλά και τθν 

κατάφαςθ των ευκυνϊν τθσ για τισ ςυνζπειεσ που αναπτφςςονται από τθν κακι νομοκζτθςθ11. Στθν 

ςφγχρονθ πραγματικότθτα, θ επιδίωξθ  τθσ βελτίωςθσ του νομοκετικοφ ζργου περνά από τθν 

αναγνϊριςθ του γεγονότοσ ότι θ διοίκθςθ είναι εξίςου κφμα και δράςτθσ τθσ κακισ νομοκζτθςθσ. Μια 

απλι επιςκόπθςθ των μορφϊν και των ςταδίων τθσ κανονιςτικισ παραγωγισ επιβεβαιϊνει τθν 

παραπάνω υπόκεςθ.  Ρραγματικά, ακόμθ και ςτθν περίπτωςθ που ο νόμοσ ζχει κοινοβουλευτικι 

καταγωγι, ο ρόλοσ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ είναι πρωταρχικόσ. Ππωσ είναι γνωςτό, τα περιςςότερα 

νομοκετιματα ζχουν κυβερνθτικι προζλευςθ, είναι νομοςχζδια που προτείνονται από τουσ 

Υπουργοφσ και όχι ςχζδια νόμου που προζρχονται από τουσ βουλευτζσ. Τθν προπαραςκευι, όμωσ, των 

νομοςχεδίων αναλαμβάνει και φζρνει ςε πζρασ θ διοίκθςθ. Γι’ αυτό εξάλλου, το κφροσ που διακζτουν 

οι ανϊτεροι δθμόςιοι υπάλλθλοι διαμορφϊνεται και με βάςθ τθν εμπλοκι τουσ ςτθν προετοιμαςία 

των νομοςχεδίων, ςτθν διατφπωςθ νομοκετικϊν προτάςεων με ωφζλιμο και ανκεκτικό περιεχόμενο. 

Δεδομζνου ότι κανζνασ Υπουργόσ δεν διακζτει το ςφνολο των γνϊςεων που είναι αναγκαίεσ για τθν 

διαμόρφωςθ τθσ ρφκμιςθσ οφτε τον ζλεγχο του κοινωνικοφ πεδίου ςτο οποίο αυτι κα εφαρμοςτεί, θ 

ςυμμετοχι τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ είναι κακοριςτικι. Δεν κα ιταν υπερβολι να υποςτθρίξει κανείσ ότι 

καλοί νόμοι είναι αυτοί που προιλκαν από τθν ςτενι ςυνεργαςία τθσ πολιτικισ θγεςίασ με τον 

διοικθτικό μθχανιςμό του Υπουργείου και ότι επιτυχθμζνοσ είναι ο Γενικόσ Διευκυντισ που ςυντόνιςε 

τθν επεξεργαςία νομοςχεδίων, τα οποία οδιγθςαν ςτθν ψιφιςθ νόμων ευεργετικϊν για το κοινωνικό 

ςφνολο. 

Δεφτερο πεδίο ςυμμετοχισ τθσ διοίκθςθσ ςτθν νομοπαραγωγικι διαδικαςία είναι θ ζκδοςθ 

των κανονιςτικϊν πράξεων. Αν, ςφμφωνα με τα παραπάνω, οι νόμοι προπαραςκευάηονται από τθν 

διοίκθςθ, τα προεδρικά διατάγματα και οι υπουργικζσ αποφάςεισ ςτθν πράξθ ολοκλθρϊνονται από 
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αυτιν. Αναγόμενα ςε κζματα ειδικά, που ςυνικωσ απαιτοφν τεχνικζσ  ι/και επιςτθμονικζσ γνϊςεισ, τα 

νομοκετιματα αυτά είναι προϊόντα τθσ εμπειρίασ των δθμόςιων υπαλλιλων. Τόςο θ ποιότθτά τουσ, 

όςο και θ ταχφτθτα ζκδοςισ τουσ πρζπει να καταλογίηονται ςτθ διοίκθςθ. Τζλοσ, θ ζκδοςθ των 

εγκυκλίων αποτελεί τθν πιο αδιαφανι παρζμβαςθ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ ςτον κφκλο τθσ 

νομοκζτθςθσ. Ππωσ προεκτζκθκε, προκειμζνου οι ςυνάδελφοί τουσ ι οι πολίτεσ να κατανοιςουν και 

να εφαρμόςουν ευκολότερα τον νόμο, οι επικεφαλισ τθσ διοικθτικισ ιεραρχίασ, με τθν επίνευςθ τθσ 

πολιτικισ θγεςίασ, εκδίδουν εγκυκλίουσ. Ραρότι δε  θ ςυνταγματικι κατοχφρωςθ τθσ ιεραρχίασ των 

πθγϊν του δικαίου δεν αφινει περικϊριο αμφιςβιτθςθσ για τθν ςχζςθ νόμου- εγκυκλίων, είναι 

γνωςτό ότι ςτισ τελευταίεσ απαντάται και πρωτογενζσ δίκαιο και ότι ςυχνά θ ερμθνεία που αυτζσ 

περιλαμβάνουν αναιρεί κάποιεσ από τισ προβλζψεισ του νόμου.  

Δ) Η δθμόςια διοίκθςθ φφλακασ των αρχϊν και των διαδικαςιϊν τθσ καλισ νομοκζτθςθσ.  

Μια απόπειρα εξορκολογιςμοφ τθσ παραπάνω κεςμικισ πραγματικότθτασ αποτζλεςε θ ζκδοςθ 

του ν. 4048/2012 ο οποίοσ ςυγκαταλζγει τθν δθμόςια διοίκθςθ ςτουσ παράγοντεσ τθσ καλισ 

νομοκζτθςθσ. Νόμοσ που ακολουκεί τα κεςπιςμζνα από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και τον ΟΟΣΑ 

πρότυπα12, πλαιςιϊνει τθν νομοπαραγωγικι διαδικαςία με αρχζσ, ιδρφοντασ και ςυγκεκριμζνεσ 

υποχρεϊςεισ για τουσ πρωταγωνιςτζσ τθσ, ϊςτε να βελτιωκεί θ ποιότθτα και να ενιςχυκεί θ 

αποτελεςματικότθτα των κανόνων δικαίου. Ταυτόχρονα, πάντωσ, περιορίηει τθν ευχζρεια τθσ λαϊκισ 

αντιπροςωπείασ να αςκεί το νομοκετικό τθσ ζργο, κακϊσ, όπωσ κα δειχκεί παρακάτω, ακόμθ και θ 

ςκοπιμότθτα του νόμου προςδιορίηεται με τθν ςυμβολι προςϊπων που διακζτουν τεχνοκρατικι 

επάρκεια, όχι όμωσ δθμοκρατικι νομιμοποίθςθ.  

Από τθν ανάγνωςθ του κειμζνου αναδεικνφεται ότι οι δομζσ που υποςτθρίηουν τθν καλι 

νομοκζτθςθ είναι διοικθτικζσ μονάδεσ. Ππωσ αναφζρκθκε ςε προγενζςτερεσ ειςθγιςεισ, υπεφκυνοι 

για τθν εφαρμογι των μεκόδων καλισ νομοκζτθςθσ είναι καταρχάσ τα γραφεία νομοκετικισ 

πρωτοβουλίασ των Υπουργείων -τα οποία μάλιςτα είναι και αυτοτελι γραφεία υπαγόμενα απευκείασ 

ςτον Υπουργό- και ςτθν ςυνζχεια το γραφείο καλισ νομοκζτθςθσ τθσ Γενικισ Γραμματείασ τθσ 

Κυβζρνθςθσ. Άρα, ςε πρϊτο τουλάχιςτον ςτάδιο, δεν είναι το Κοινοβοφλιο, οι Βουλευτζσ που ζχουν τθν 

ευκφνθ για τθν τιρθςθ των αρχϊν τθσ καλισ νομοκζτθςθσ, αλλά  διοικθτικζσ μονάδεσ.  

Ρεραιτζρω, οι περιςςότερεσ από τισ αρχζσ τθσ καλισ νομοκζτθςθσ ζχουν ωσ αποδζκτθ τθ 

διοίκθςθ. Ασ εξεταςτοφν με τθν ςειρά που απαρικμοφνται ςτο οικείο νομοκζτθμα: 
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Η αναγκαιότθτα τθσ ρφκμιςθσ.  Τοφτθ θ αρχι ςθμαίνει ότι θ νομοκετικι πράξθ πρζπει να 

ανταποκρίνεται ςε ζνα κανονιςτικό αίτθμα, να περιλαμβάνει δθλαδι ρυκμίςεισ που εξυπθρετοφν ζνα 

κοινωνικό, πολιτικό ι κεςμικό ςτόχο και να ειςφζρει προςτικζμενθ αξία ςτο ιςχφον νομοκετικό 

πλαίςιο.  Η ςυςχζτιςθ τθσ νομοκετικισ παρζμβαςθσ με τον επιδιωκόμενο από αυτιν ςκοπό προαπαιτεί 

μελζτθ, ςυγκζντρωςθ ςτοιχείων, ςφγκριςθ καταςτάςεων, ζργο που ανικει ςτθν αποςτολι τθσ 

διοίκθςθσ. Άρα θ πλιρωςθ των παραπάνω προχποκζςεων εξαςφαλίηεται ςε μεγάλο βακμό  από το 

γραφείο καλισ νομοκζτθςθσ του Υπουργείου και επικουρικά από το γραφείο καλισ νομοκζτθςθσ τθσ 

Γενικισ Γραμματείασ τθσ Κυβζρνθςθσ. 

Η αναλογικότθτα και θ απλότθτα είναι αρχζσ που απευκφνονται κυρίωσ ςτο Κοινοβοφλιο. 

Ωςτόςο, ο ςφντομοσ χρόνοσ τθσ ςυηιτθςθσ και ψιφιςθσ των νομοςχεδίων πολλζσ φορζσ δεν επαρκεί 

για τθν εξζλεγξθ των μζτρων που ειςάγονται, ϊςτε να κρικεί αν αυτά είναι αναγκαία και πρόςφορα για 

τθν ικανοποίθςθ του ςκοποφ του νόμου. Χωρίσ τθν κατάλλθλθ προετοιμαςία των εκκζςεων που 

ςυνοδεφουν τον νόμο και που καταρτίηονται από τθν διοίκθςθ, ιδίωσ χωρίσ τθν πλθρότθτα τθσ 

αιτιολογικισ ζκκεςθσ και τθσ ζκκεςθσ κανονιςτικϊν ςυνεπειϊν, θ αξιολόγθςθ του εφλογου χαρακτιρα 

των νομοκετικϊν μζτρων από τθν λαϊκι αντιπροςωπεία μπορεί να γίνει προςχθματικι13.   Εξίςου 

ςθμαντικι είναι θ ςυνδρομι τθσ διοίκθςθσ για τθν ςαφινεια του νομοκετικοφ κειμζνου που προςδίδει 

απλότθτα ςτισ ρυκμίςεισ του.  Νομοςχζδιο που περιλαμβάνει περίπλοκουσ και δυςνόθτουσ κανόνεσ 

όταν κατατίκεται ςτθν Βουλι, δφςκολα μπορεί να αποτελζςει αντικείμενο επεξεργαςίασ από τουσ 

βουλευτζσ για να γίνει απλό. 

Η τιρθςθ τθσ τζταρτθσ αρχισ, που επιβάλλει τθν αποφυγι αποκλινουςϊν από τθν κατά 

περίπτωςθ γενικι πολιτικι ι αντιφατικϊν ρυκμίςεων εναπόκειται επίςθσ ςτθν δθμόςια διοίκθςθ: θ 

επιςκόπθςθ τθσ υφιςτάμενθσ νομοκεςίασ, προκειμζνου να μθν δθμιουργθκοφν αντινομίεσ και να 

αποφευχκοφν ςυγκροφςεισ κανόνων, αποτελεί ζργο του διοικθτικοφ μθχανιςμοφ που ζχει τθν 

απαιτοφμενθ γνϊςθ και τθν δυνατότθτα επιςκόπθςθσ των πολιτικϊν που αναπτφςςει κακεμιά 

κυβζρνθςθ.  

Η αποτελεςματικότθτα και θ αποδοτικότθτα με ςυνεκτίμθςθ τόςο των κεμελιοφντων τθ 

ρφκμιςθ οικονομικϊν και άλλων ςτοιχείων όςο και των ςυνεπειϊν τθσ ρφκμιςθσ είναι θ αρχι που 

παρζχει ςτθν διοίκθςθ μια «αόρατθ» αλλά πολφ ςθμαντικι εξουςία ςτο πλαίςιο τθσ καλισ 

νομοκζτθςθσ. Ρραγματικά, οι ςτακμίςεισ που είναι αναγκαίεσ για να κρικεί αν θ ρφκμιςθ είναι 

επωφελισ, προχποκζτουν αξιολόγθςθ των ςυνεπειϊν που αυτι αναπτφςςει ςε διάφορουσ τομείσ του 
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κοινωνικοφ βίου, ςε κάποιουσ ευεργετικζσ, ςυνικωσ όμωσ με επιβάρυνςθ του κρατικοφ 

προχπολογιςμοφ, ςε άλλουσ  περιοριςτικζσ. Με άλλα λόγια, θ διοίκθςθ αποκτά τθν ευχζρεια να 

προβαίνει ςε μια ςτάκμιςθ  «κόςτουσ- οφζλουσ»14, όπου ωσ ςτακμιηόμενα μεγζκθ μετζχουν ςπουδαία 

ζννομα αγακά ι/και κεμελιϊδθ δικαιϊματα, ενϊ θ ςτακμίηουςα παράμετροσ  είναι κυρίωσ 

οικονομικοφ χαρακτιρα. Με τον τρόπο αυτό,  θ  προςταςία δικαιωμάτων και εφλογων ςυμφερόντων, θ 

δυνατότθτα εξυπθρζτθςθσ των ςκοπϊν του κοινωνικοφ κράτουσ πολλζσ φορζσ υπάγονται ςτθν 

απαίτθςθ διατιρθςθσ τθσ δθμοςιονομικισ ιςορροπίασ,  τοφτθ δε θ αποςτζωςθ των πολιτικϊν 

διαδικαςιϊν ςυντελείται με τθν κακοριςτικι παρζμβαςθ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ ωσ κεματοφφλακα 

των αρχϊν τθσ καλισ νομοκζτθςθσ.  

Η ςυνειςφορά τθσ διοίκθςθσ για τθν υλοποίθςθ των αρχϊν τθσ επικουρικότθτασ και τθσ 

λογοδοςίασ με τον προςδιοριςμό των αρμόδιων οργάνων εφαρμογισ των ρυκμίςεων είναι ουςιαςτικι 

αλλά χωρίσ πολιτικι διάςταςθ, όπωσ και αυτι που αφορά τθν προςβαςιμότθτα ςτισ ρυκμίςεισ και με 

θλεκτρονικά μζςα και τθν δυνατότθτα υποβολισ προτάςεων ςχετικϊν με τισ ρυκμίςεισ.  

Ακόμθ, οι διαδικαςτικζσ εγγυιςεισ τθσ καλισ νομοκζτθςθσ, δθλαδι θ ςφνταξθ των ζξι 

εκκζςεων που πρζπει να ςυνοδεφουν τα νομοςχζδια και θ θλεκτρονικι διαβοφλευςθ που προθγείται 

τθσ κατάκεςισ τουσ ςτθν Βουλι, υποςτθρίηονται από τθν δθμόςια διοίκθςθ. Συγκεκριμζνα, το Εκνικό 

Κζντρο Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (ΕΚΔΔΑ) είναι υπεφκυνο για τθν διαδικαςία τθσ 

προνομοκετικισ διαβοφλευςθσ και τα ςτελζχθ του ζχουν τθν φιλοδοξία, να τθν τελειοποιιςουν, να 

διαμορφϊςουν εργαλεία αξιοποίθςθσ των αποτελεςμάτων τθσ, ϊςτε να τθν μετατρζψουν ςε μια 

πρόςκετθ μζκοδο τθσ δθμοκρατικισ νομιμοποίθςθσ του νόμου. 

Τι ςυμβαίνει όμωσ ςιμερα με τθν δθμόςια διαβοφλευςθ, θ οποία βρίςκεται ιδθ ςε εφαρμογι 

από το 2011; Αυτι ζχει δυο φάςεισ που μποροφν ςυντμθκοφν ςε μία, εφόςον το νομοςχζδιο είναι 

ζτοιμο να κατατεκεί και ζχουν ολοκλθρωκεί όλεσ οι διατάξεισ του. Το νομοςχζδιο αναρτάται ςτθν 

θλεκτρονικι διεφκυνςθ opengov.gr όπου κακζνασ χριςτθσ του διαδικτφου ζχει ελεφκερθ πρόςβαςθ 

και δυνατότθτα υποβολισ ςχολίων. Ραρ’ ότι όμωσ ο ελάχιςτοσ χρόνοσ διαβοφλευςθσ που προβλζπει ο 

νόμοσ είναι δφο εβδομάδεσ, τθν εποχι των μνθμονίων,  κατά τθν οποία θ νομοκζτθςθ ολοκλθρϊνεται 

μζςα ςε αςφυκτικοφσ χρόνουσ, τα νομοςχζδια αποςτζλλονται ςτθν αρμόδια υπθρεςία λίγεσ θμζρεσ 

πριν κατατεκοφν ςτθ Βουλι με το αίτθμα τθσ αυκθμερόν ανάρτθςισ τουσ, με αποτζλεςμα να απομζνει 

ζνα εξαιρετικά περιοριςμζνο χρονικό περικϊριο για τθν ςυμμετοχι των ενδιαφερόμενων ςτθν 

θλεκτρονικι ςυηιτθςθ.  
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Το μόνο νομοςχζδιο που τα τελευταία δφο χρόνια παρζμεινε ςτθν διαβοφλευςθ όχι απλϊσ τον 

προβλεπόμενο από τον νόμο χρόνο, αλλά περιςςότερο, ιταν αυτό ςτο οποίο περιλαμβανόταν θ 

ρφκμιςθ για τθν επζκταςθ του ςυμφϊνου ςυμβίωςθσ και ςτα άτομα του ίδιου φφλου. Επειδι υπιρξε 

ακρόα ςυμμετοχι των πολιτϊν ςτον ςχολιαςμό του, το αρμόδιο Υπουργείο ηιτθςε τθν παράταςθ τθσ 

διαβοφλευςθσ και αυτι χορθγικθκε.  

Η ςυγκεκριμζνθ διαβοφλευςθ, που ιταν χρονικά επαρκισ, ορκότερα επειδι ιταν χρονικά 

επαρκισ, ανζδειξε τα ελλείμματα αυτισ τθσ μεκόδου κοινωνικοφ ελζγχου ςτθν νομοκετικι διαδικαςία.  

Κφριο χαρακτθριςτικό τθσ υπιρξε θ κακοδθγοφμενθ ςυμμετοχι. Από τθν επιςκόπθςθ του διαλόγου 

προκφπτει, ότι κάποιεσ ςυλλογικότθτεσ, ιδίωσ παρεκκλθςιαςτικζσ ι εκνικιςτικζσ οργανϊςεισ, ζδιναν 

ςτα μζλθ τουσ τυποποιθμζνα μθνφματα για να αναρτθκοφν ςτα ςχόλια. Ζγινε λοιπόν φανερό, ότι 

ομάδεσ που  διακζτουν ςθμαντικι κοινωνικι ιςχφ μποροφν και επθρεάηουν τθν διαβοφλευςθ, 

κατευκφνοντασ τθν ζκβαςι τθσ. Επιπλζον, επιβεβαιϊκθκε το εξισ: το γεγονόσ ότι θ πρόςβαςθ ςτον 

ςχολιαςμό των νομοςχεδίων δεν απαιτεί τθν ταυτοποίθςθ των ενδιαφερόμενων, επιτρζπει τθν 

πολλαπλι ςυμμετοχι (π.χ. με τθν δθμιουργία περιςςότερων emails), προςϊπων που επιδιϊκουν να 

επιβάλλουν τθν γνϊμθ τουσ ι να δθμιουργιςουν εντυπϊςεισ ςε ςυγκεκριμζνθ πολιτικι κατεφκυνςθ. 

Είναι, λοιπόν, ανάγκθ, να  βρεκοφν τρόποι προςταςίασ τθσ διαβοφλευςθσ, για να αποκτιςει κφροσ και 

να αναδειχκεί ςε παράμετρο τθσ καλισ νομοκζτθςθσ.  

Για τον ίδιο λόγο, κα πρζπει να επανεξεταςτοφν οι ςχζςεισ διοίκθςθσ-Βουλισ ςτο ςυγκεκριμζνο 

ςτάδιο τθσ νομοκζτθςθσ, ςχζςεισ που χωρίσ υπερβολι μποροφν να χαρακτθριςτοφν υποτυπϊδεισ. Αν 

οι ζκτακτεσ περιςτάςεισ υπό τισ οποίεσ αςκείται θ νομοκετικι εξουςία περιορίηουν γενικά τθν 

εφαρμογι των αρχϊν τθσ καλισ νομοκζτθςθσ, ςε ό,τι αφορά τθν προνομοκετικι διαβοφλευςθ 

εντοπίηεται ζνα δομικό πρόβλθμα. Αν και είναι υποχρεωτικό θ ζκκεςθ επί τθσ διαβοφλευςθσ να 

αποςτζλλεται ςτουσ Βουλευτζσ και το ΕΚΔΔΑ είναι πρόκυμο να ςυμβάλλει ςτθν αξιοποίθςθ των 

αποτελεςμάτων τθσ, θ ςχετικι διαδικαςία παραμζνει προςχθματικι. Οι εκκζςεισ είναι μάλλον τυπικζσ 

και διαβιβάηονται τθν τελευταία ςτιγμι ςτουσ Βουλευτζσ, που δεν είναι εξοικειωμζνοι με τθ μελζτθ 

τουσ. Ζτςι, οι βουλευτζσ δεν μποροφν να αξιοποιιςουν διόλου τισ εκκζςεισ διαβοφλευςθσ, που ςτθν 

πράξθ δεν αςκοφν καμιά επιρροι. Για τον λόγο αυτό ζχει διατυπωκεί θ πρόταςθ να πραγματοποιθκοφν 

από το ΕΚΔΔΑ ςεμινάρια επιμόρφωςθσ των Βουλευτϊν, όχι μόνον για τθν δθμόςια διαβοφλευςθ, αλλά 

γενικότερα για τθν εφαρμογι των αρχϊν τθσ καλισ νομοκζτθςθσ.  Η ςυμμετοχι των βουλευτϊν ςε 

αυτά μπορεί να αποτελζςει ζνα παράδειγμα χριςιμθσ ςυνεργαςίασ τθσ νομοκετικισ εξουςίασ με τθν 

διοίκθςθ και να ςυμβάλλει ςτθν βελτίωςθ του νομοκετικοφ ζργου.    



Τζλοσ, θ ςυμμετοχι τθσ διοίκθςθσ ςτθν πραγμάτωςθ των αρχϊν τθσ καλισ νομοκζτθςθσ ζχει 

προβλεφκεί και ςε επίπεδο αξιολόγθςθσ του νόμου, κακϊσ οι εκκζςεισ κανονιςτικϊν ςυνεπειϊν του 

νόμου ςυντάςςονται με ευκφνθ του Υπουργείου, που οφείλει να εξαςφαλίςει τισ απόψεισ των 

εμπλεκόμενων κοινωνικϊν εταίρων.  Η διαδικαςία αυτι χρειάηεται αναμόρφωςθ, κυρίωσ για να 

αρκρωκεί πιο αποτελεςματικά  θ αναγωγι ςτουσ κοινωνικοφσ φορείσ και να αποκτιςουν ουςιαςτικό 

περιεχόμενο τα πορίςματά τθσ.  

Ανακεφαλαιϊνοντασ: θ κρίςθ που διζρχεται θ νομοκετικι λειτουργία και οι αρνθτικζσ 

ςυνζπειεσ που αναπτφςςει, μεταξφ άλλων, ςτθν δθμόςια διοίκθςθ αποτελοφν κοινό τόπο. Γι’ αυτό, τα 

τελευταία χρόνια αναηθτοφνται εναγωνίωσ μζκοδοι εξορκολογιςμοφ τθσ και ενίςχυςθσ τθσ κοινωνικισ 

αποτελεςματικότθτασ των νομοκετικϊν πράξεων, με τθν ειςαγωγι και ειδικοφ νόμου. Η προςπάκεια 

αναμόρφωςθσ τθσ νομοπαραγωγικισ διαδικαςίασ περιλαμβάνει μεταρρυκμίςεισ που αφοροφν τισ 

ςχζςεισ νομοκετικισ εξουςίασ και δθμόςιασ διοίκθςθσ, κακϊσ και παρεμβάςεισ ςτθν ίδια τθν δθμόςια 

διοίκθςθ που αναγνωρίηεται πια ωσ ςθμαίνων παράγοντασ του νομοκετικοφ ζργου. Ππωσ, όμωσ, 

υπογράμμιςε και ο Ρρόεδροσ τθσ Δθμοκρατίασ, μια μεταρρφκμιςθ για να είναι αποτελεςματικι και 

ωφζλιμθ κα πρζπει να ςυνδζεται ςτενά  με τθν κοινωνικι πραγματικότθτα, να ςτθρίηεται ςτθν 

αποτίμθςθ των ςυνκθκϊν και ςε ςυναινζςεισ ςχετικά με τουσ επιδιωκόμενουσ ςτόχουσ, να 

οργανϊνεται με πρόςφορεσ μεκόδουσ  και να δθμιουργεί όρουσ μακροθμζρευςθσ των νζων κεςμϊν.  

Επομζνωσ, είναι κρίςιμο να αξιολογθκεί από τθν παραπάνω ςκοπιά θ αναμόρφωςθ τθσ 

νομοκετικισ λειτουργίασ που επιχειρείται και να αναδειχκοφν τα πλεονεκτιματα και οι ελλείψεισ τθσ. 

Μια πρϊτθ παρατιρθςθ επιβάλλεται: θ υιοκζτθςθ των μζτρων που αποςκοποφν ςτθν ενίςχυςθ των 

δομϊν και των διαδικαςιϊν τθσ καλισ νομοκζτθςθσ γίνεται και αυτι υπό χρονικι πίεςθ, με 

αποτζλεςμα θ αναγκαιότθτα, θ αποτελεςματικότθτα και θ αναλογικότθτα των ςχετικϊν ρυκμίςεων να 

μθν εκτιμοφνται επαρκϊσ. Επιπλζον, θ ανάγκθ να παρουςιαςτεί, ιδίωσ προσ τουσ εταίρουσ και 

δανειςτζσ, μια ςφμφωνθ με τισ δεςμεφςεισ τθσ χϊρασ πλοφςια κανονιςτικι παραγωγι ζχει διογκϊςει 

ακόμθ περιςςότερο τθν κανονιςτικι εξουςία τθσ εκτελεςτικισ εξουςίασ. Σε νομοκετιματα που 

αποβλζπουν είτε ςτον εξορκολογιςμό τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ ωσ παράγοντα τθσ καλισ νομοκζτθςθσ 

είτε ςτθν ανάδειξι τθσ ςε φορζα μιασ ουςιαςτικισ προνομοκετικισ διαβοφλευςθσ, εντοπίηεται ςωρεία 

νομοκετικϊν εξουςιοδοτιςεων, μάλιςτα ςε επίπεδο υπουργικισ απόφαςθσ. Η κανονιςτικι φλθ 

διαςπάται, αλλά και θ διοίκθςθ δυςκολεφεται να εξυπθρετιςει το πλικοσ των κανονιςτικϊν 

εκκρεμοτιτων που μετατίκενται ςε αυτιν. Ζτςι, παρατθροφνται ςοβαρζσ κακυςτεριςεισ, ενϊ είναι 

αμφίβολο αν οι όροι τθσ καλισ νομοκζτθςθσ μπορεί να τθρθκοφν κατά τθν επεξεργαςία όλων αυτϊν 

των κανονιςτικϊν πράξεων. 



Χαρακτθριςτικό παράδειγμα είναι θ ειςαγωγι του κοινωνικοφ ελζγχου τθσ δθμόςιασ 

διοίκθςθσ, που προβλζφκθκε ςτον ν. 4369/2016, αλλά κινδυνεφει να παραμείνει γράμμα κενό, επειδι 

οι ρυκμίςεισ που απαιτοφνται για τθν λειτουργία του ςυςτιματοσ κα πρζπει να προςδιοριςτοφν από 

τουσ Υπουργοφσ, ςτουσ οποίουσ ζχει ανατεκεί θ ςχετικι εξουςία. Η δραςτθριοποίθςθ των δομϊν 

κοινωνικοφ ελζγχου μπορεί πραγματικά να βοθκιςει ςτθν τιρθςθ των αρχϊν τθσ καλισ νομοκζτθςθσ. 

Η δυνατότθτα που παρζχει ο νόμοσ ςτουσ πολίτεσ να παρακολουκοφν τθν δράςθ των Υπουργείων και 

να εκφράηουν τισ απόψεισ τουσ θλεκτρονικά ι ςε τακτικζσ ςυναντιςεισ που κα πρζπει να 

οργανϊνονται από τισ υπθρεςίεσ, διευκολφνει τον εντοπιςμό των ςθμαντικότερων προβλθμάτων και 

των κανονιςτικϊν αιτθμάτων που γεννά θ κοινωνικι πραγματικότθτα.  

Ακόμθ, θ ίδρυςθ ςτο Εκνικό Κζντρο Δθμόςιασ Διοίκθςθσ μιασ αυτοτελοφσ δομισ, του 

Ραρατθρθτθρίου τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, που κα επεξεργάηεται τισ παρατθριςεισ των πολιτϊν για τθν 

λειτουργία του κρατικοφ μθχανιςμοφ και για τισ ςχζςεισ του με τθν κοινωνία, μπορεί να προςφζρει 

πορίςματα πολφτιμα για τθν εφαρμογι των αρχϊν τθσ αναγκαιότθτασ, τθσ αναλογικότθτασ, τθσ 

αποφυγισ αποκλινουςϊν από τθν κατά περίπτωςθ γενικι πολιτικι ι αντιφατικϊν ρυκμίςεων, 

ςυγχρόνωσ δε να προςδϊςει ςτθν αρχι τθσ αποτελεςματικότθτασ ζνα κοινωνικό πρόςθμο. Ζχοντασ 

αναδείξει τα προβλιματα και τισ κρίςιμεσ κοινωνικζσ ανάγκεσ, οι μελζτεσ του Παρατθρθτθρίου 

μποροφν να εφοδιάςουν τθν διοίκθςθ με επιχειριματα ςχετικά με τισ προςδοκϊμενεσ ςυνζπειεσ 

κακεμιάσ ρφκμιςθσ, ϊςτε θ αποτελεςματικότθτά τθσ να μθν αξιολογείται μόνο με όρουσ 

δθμοςιονομικοφ κόςτουσ. Η πολιτικι και πολιτειακι ςθμαςία των παραπάνω δομϊν είναι προφανισ. 

Πμωσ, θ οργάνωςθ και θ ςτελζχωςι τουσ κα ρυκμιςτοφν με υπουργικζσ αποφάςεισ, που θ διοίκθςθ και 

θ πολιτικι θγεςία των Υπουργείων Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ πρζπει να 

προετοιμάςουν μζςα ςτον καταιγιςμό των δράςεων που προωκοφνται ι επιβάλλονται και που κάποιεσ 

από αυτζσ φαίνεται να είναι κεντρικζσ για τθν επιβίωςθ τθσ χϊρασ. Η αργοπορία ςτθν ζκδοςθ των 

αποφάςεων είναι ίςωσ το μικρότερο κακό που μπορεί να ανακφψει. 

Είναι, λοιπόν, φανερό, ότι οι καταναγκαςμοί υπό τουσ οποίουσ επιδιϊκονται οι νομοκετικζσ 

μεταρρυκμίςεισ, κακϊσ επίςθσ το γεγονόσ ότι ςτθν ζννοια τθσ μεταρρφκμιςθσ ζχει αποδοκεί μια 

ςχεδόν μεταφυςικι διάςταςθ, δεν επιτρζπουν τθν εφαρμογι των αρχϊν και των διαδικαςιϊν που 

ςτοχεφουν ςτθν βελτίωςθ τθσ νομοκετικισ λειτουργίασ.  Οι αρνθτικζσ ςυνζπειεσ τθσ κακισ 

νομοκζτθςθσ ςτθν δθμόςια διοίκθςθ αναπαράγονται, με αποτζλεςμα ο διοικθτικόσ μθχανιςμόσ να 

οδθγείται ςε αδράνεια ι να αναπτφςςει αυκαίρετεσ πρακτικζσ.   Εξάλλου, μζτρα που κα ενίςχυαν τθν 

αποτελεςματικότθτα τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ωσ παράγοντα τθσ καλισ νομοκζτθςθσ αμελοφνται ι 



κακυςτεροφν, ενϊ θ ςυηιτθςθ για τα εργαλεία που αυτι χρθςιμοποιεί και που κα μποροφςαν να 

ςτθρίξουν τον εκςυγχρονιςμό και τον εκδθμοκρατιςμό του νομοκετικοφ ζργου διαρκϊσ αναβάλλεται.   

Αναρωτιζται, λοιπόν, κανείσ εφλογα αν θ πρακτικι αυτι που περιορίηει τον ςεβαςμό των 

αρχϊν τθσ καλισ νομοκζτθςθσ, αν θ ςτακερι άςκθςθ του νομοκετικοφ ζργου με όρουσ ζκτακτθσ 

ανάγκθσ δεν αποτελεί ζνα όχθμα για τθν ιδιωτικοποίθςθ πεδίων τθσ δθμόςιασ δράςθσ, για τθν 

απομείωςθ του κφρουσ τθσ Βουλισ, αλλά και τθν μετάλλαξθ τθσ αποςτολισ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, 

που από παράγοντασ τθσ καλισ νομοκζτθςθσ μπορεί να μετατραπεί ςε δοφρειο ίππο για τθν επιβολι 

ιςχυρϊν ςυμφερόντων ςτθν νομοπαραγωγικι διαδικαςία. 


