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Νομοθεσια και αξιολογηση
• Η νομοθεσια αξιολογει

– Η νομοθεσια είναι εργαλειο
ρυθμιστικης διακυβερνησης

–Ως τετοιο αξιολογει την ποιοτητα
ρυθμιστικων πολιτικων

• Η νομοθεσια αξιολογειται
–Η νομοθεσια είναι κομματι της 

ρυθμιστικης διαιδκασιας
–Η αξιολογηση, και η πραξη ενοψει της 

αξιολογησης, είναι αναποσπαστο
κομματι της ρυθμιστικης ποιοτητας



Καλη νομοθεσια
• Η νομοθεσια ειναι ενα απο τα πολλα μεσα

διακυβερνησης:
– Οι κυβερνήσεις εκλέγονται για να κυβερνήσουν με βάση το 

προεκλογικο τους μανιφεστο
– Μια εκφανση διακυβερνησης ειναι  η ρυθμιση τομεων 

δραστηριοτητας των πολιτων
– Αυτη η ρυθμιση επιτυγχανεται, μεταξυ αλλων, και με νομοθεσια
– Συνεπως η νομοθεσια ειναι ενα μεσο διακυβερνησης

• Καλη ειναι η νομοθεσια που οδηγει το ειδος, πλατος, 
βαθος, και εκταση ρυθμισης που αποζητα η κυβερνηση.

• Ετσι καλη νομοθεσια ειναι η αποτελεσματικη νομοθεσια, 
δηλαδη η νομοθεσια που μπορει, με την συμπραξη αυτων 
που την ερμηνευουν και την εφαρμοζουν, να οδηγησει 
στο επιθυμητο αποτελεσμα διακυβερνησης με ενα 
αποδεκτο κοστος.



ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ ΠΥΡΑΜΙΔΑ 
ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

Αποτελεσμα-

τικη ρυθμιση

Αποτελεσματικος νομος

[Effectiveness]
Εξοικονομιση κοστους

•Ακριβεια [Clarity]

•Σαφηνεια [Precision]

•Μονοσημεια [Unambiguity]

Απλη γλωσσα [Plain language]

Νομοθεσια ουδετερου γενους [Gender neutral]



Η νομοθεσια αξιολογει τις ρυθμιστικες αποφασεις

• Με την εκφραση των ρυθμιστικων πολιτικων σε κειμενο
αποκαλυπτεται η ποιοτητα τους, φυσικα με βαση την 
συνταγματικη, πολιτικη, νομικη, και κοινωνικη 
πραγματικοτητα της συγκεκριμενης κοινωνιας στον 
συγκεκριμενο χρονο.

• Η νομοθεσια εχει στη διαθεση της νομοτεχνικα
εργαλεια αξιοποιησης των αξιολογησεων των 
ρυθμιστικων αποφασεων

• Ο συγχρονος νομοτεχνικος ελεγχει την 
αποτελεσματικοτητα του νομοθετικου κειμενου σε προ-
νομοθετικο χρονο, και εισαγει κριτηρια
αποτελεσματικοτητας στο νομοσχεδιο

• Στην Ελλαδα αυτό γινεται στην Επιτροπη Αξιολογησης
της Νομοπαρασκευαστικης Διαδικασιας, εδώ και 1.5 
χρονο.



Η νομοθεσια αξιολογειται
• Και σε μετανομοθετικο χρονο η νομοθεσια

αξιολογειται με την εισαγωγη αρθρου περι
αξιολογησης σε ρητα εισαγομενο χρονο

• Διδεται ετσι η ευκαιρια στη διοικηση να συλλεξει
εμπειρικα στοιχεια μετρησης της 
αποτελεσματικοτητας της νομοθεσιας

• Το αρθρο αξιολογησης προσκαλει τη Βουλη να 
επαναξιολογησει τη νομοθετικη ρυθμιση και να 
αποφασισει εάν θα την κρατησει, εάν θα την 
καταργησει η εάν θα την τροποποιησει μερικα.

• Προκειται για εργαλειο αυτοαξιολογησης της 
νομοθεσιας, το οποιο αξιολογει και την ρυθμιση.



Αξιολογηση νομοθεσιας στην Ελλαδα

• Οι πρωτες νικες
– Το επιτελικο κρατος ως εννοια και πραξη

– Η εισαγωγη θεσμων όπως η ΓΓΝΚΘ και η ΕΑΝΔ

– Η εισαγωγη εγχειριδιων όπως το Εγχειριδιο
Ποιοτητας της Νομοπαρασκευαστικης
Διαδικασιας και το Εγχειριδιο της Αναλυσης
Συνεπειων Ρυθμισης

• Ο δρομος μπροστα
– Αλλαγη νομοθετικης νοοτροπιας

– Εκπαιδευση στελεχων της διοικησης


