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Εισαγωγή
Mε την εγκύκλιο του Πρωθυπουργού 190/18-7-2006 ορίστηκε ότι κάθε Yπουργείο
που προτείνει µία νέα ρύθµιση συντάσσει υποχρεωτικά «Έκθεση Αξιολόγησης
Συνεπειών Ρυθµίσεων» (εφεξής «Έκθεση»). Η Έκθεση συνοδεύει το σχέδιο νόµου
και είναι ένα έγγραφο που βοηθεί την τεκµηρίωση της νοµοθετικής πρωτοβουλίας. Η
Έκθεση χωρίζεται σε δύο τµήµατα: αξιολόγηση της κύριας ρύθµισης και αξιολόγηση
άλλων διατάξεων.
Στην Έκθεση περιγράφονται κατά τρόπο συγκεκριµένο η ανταπόκριση της
προτεινόµενης ρύθµισης στις αρχές και τις διαδικασίες καλής νοµοθέτησης που
αναφέρονται

αναλυτικά

στην

εγκύκλιο

του Πρωθυπουργού,

καθώς

και

οι

διαβουλεύσεις που πραγµατοποιήθηκαν.
Για την υποστήριξη των αρµόδιων υπηρεσιών των Yπουργείων στη σύνταξη της
Έκθεσης, οµάδα ειδικών εµπειρογνωµόνων ετοίµασε το 2006 υπόδειγµα τέτοιας
Έκθεσης και Εγχειρίδιο Οδηγιών για τη συµπλήρωση του Υποδείγµατος.
Στις αρχές του 2007 συνεστήθη η «Επιτροπή Υποστήριξης Νοµοθετικής
Πολιτικής και Αξιολόγησης Ποιότητας και Αποτελεσµατικότητας Νοµοθετικών
Ρυθµίσεων», η οποία έκτοτε συνεδριάζει τακτικά, παρακολουθώντας συνολικά την
πορεία της κανονιστικής µεταρρύθµισης και σχεδιάζοντας τα µελλοντικά βήµατα.
Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή, εκτιµώντας τα δεδοµένα των δύο σχεδόν πρώτων
ετών πιλοτικής εφαρµογής και συµπλήρωσης της Έκθεσης, προχώρησε στη
διαµόρφωση ενός νέου υποδείγµατος, το οποίο λαµβάνει υπ΄ όψιν την εµπειρία όλων
των εκθέσεων αξιολόγησης συνεπειών ρυθµίσεων που έχουν συµπληρωθεί από το
2007 έως και το τέλος του 2008.
Οι οδηγίες που ακολουθούν αποτελούν συµπλήρωµα και οδηγό για την ορθή
σύνταξη του νέου υποδείγµατος της Έκθεσης και φιλοδοξούν να

διευκρινίσουν

ορισµένα θέµατα σχετικά µε το υπόδειγµα, προκειµένου να συµβάλουν στην ορθή
σύνταξη της Έκθεσης.
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Γενικές παρατηρήσεις
Πεδίο εφαρµογής: Το υπόδειγµα της Έκθεσης αφορά µόνο τα σχέδια νόµου και
τα σχέδια τροπολογιών (στα οποία θα εφαρµόζεται το Β µέρος που αφορά την
αξιολόγηση άλλων διατάξεων). Το υπόδειγµα αυτό δεν αφορά σχέδια νόµων που
κυρώνουν διεθνείς συµβάσεις, ούτε προεδρικά διατάγµατα ή άλλες κανονιστικές
πράξεις της ∆ιοίκησης.
Χρόνος

σύνταξης:

Η

Έκθεση

συντάσσεται

κατά

τη

διάρκεια

της

νοµοπαρασκευαστικής διαδικασίας και, σε κάθε περίπτωση, πριν από την
ολοκλήρωση της προετοιµασίας του σχεδίου νόµου.
Χρόνος αποστολής: Η Έκθεση αποστέλλεται για πρώτη φορά στη Γενική
Γραµµατεία της Κυβέρνησης πριν από τη συζήτηση της σχετικής νοµοθετικής
πρωτοβουλίας στο πλαίσιο της Κυβερνητικής Επιτροπής. Εν συνεχεία, η Έκθεση
αποστέλλεται στη Γενική Γραµµατεία της Κυβέρνησης, µε τις τυχόν συµπληρώσεις
που έχουν τυχόν επέλθει, για να αποτελέσει αντικείµενο επεξεργασίας – µαζί µε το
σχέδιο νόµου στο οποίο αναφέρεται – από την Κεντρική Νοµοπαρασκευαστική
Επιτροπή (ΚΕ.Ν.Ε.).

Πληροφορίες επικοινωνίας
Στο Υπόδειγµα της Έκθεσης αναφέρονται κατ΄ αρχάς το Υπουργείο που έχει την
κυρίως νοµοθετική πρωτοβουλία και ο υπεύθυνος επικοινωνίας.
Ως «Υπουργείο» αναφέρεται µόνο το Υπουργείο που έχει την κύρια πρωτοβουλία
προώθησης του σχεδίου νόµου, και όχι τυχόν συναρµόδια Υπουργεία.
Ο «υπεύθυνος επικοινωνίας» δεν είναι απαραιτήτως ο συντάκτης ή ο µοναδικός
συντάκτης της Έκθεσης, αλλά ένα πρόσωπο που έχει καλή γνώση του περιεχοµένου
της Έκθεσης και µε το οποίο µπορεί να επικοινωνήσει η Γενική Γραµµατεία της
Κυβέρνησης για την επίλυση τυχόν δυσνόητων θεµάτων. Τα στοιχεία επικοινωνίας
του προσώπου αυτού θα πρέπει να συµπληρώνονται µε πληρότητα, ώστε να
διευκολύνεται η επικοινωνία µαζί του και, εν τέλει, µε τον συντάκτη ή τους συντάκτες
της Έκθεσης.
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Τίτλος προτεινόµενου σχεδίου νόµου
Στο σηµείο αυτό αναγράφεται ο τίτλος του προτεινόµενου σχεδίου νόµου.
Επισηµαίνεται ότι, σύµφωνα µε τους νοµοτεχνικούς κανόνες της ΚΕ.Ν.Ε., ο τίτλος
τίθεται πάντοτε στην ονοµαστική και αποδίδει την κεντρική ιδέα του περιεχοµένου του
σχεδίου νόµου. Σε περίπτωση που στο σχέδιο νόµου περιλαµβάνονται διατάξεις που
δεν έχουν άµεση σχέση µε το κύριο αντικείµενο του σχεδίου, στον τίτλο προστίθεται η
φράση «και άλλες διατάξεις». Σηµειώνεται, πάντως, ότι τέτοιες διατάξεις δεν µπορεί
να είναι άσχετες µε το κύριο αντικείµενο του σχεδίου νόµου, αφού, σύµφωνα µε το
άρθρο 74 παρ. 5 εδ. β΄ του Συντάγµατος, «νοµοσχέδιο ή πρόταση νόµου που
περιέχει διατάξεις άσχετες µε το κύριο αντικείµενό τους δεν εισάγεται για συζήτηση».

Περιληπτική αναφορά στο περιεχόµενο της κύριας αξιολογούµενης
ρύθµισης
Υπό την έννοια ότι ένα σχέδιο νόµου µπορεί να έχει µία κύρια θεµατική και
κάποιες «άλλες διατάξεις», εντός πάντοτε των ορίων που θέτει το προαναφερθέν
άρθρο 74 παρ. 5 εδ. β΄ του Συντάγµατος, στο σηµείο αυτό γίνεται µία περιληπτική
αναφορά στο περιεχόµενο της κύριας αξιολογούµενης ρύθµισης. Ως κύρια
αξιολογούµενη ρύθµιση νοείται, κατά τα ανωτέρω, η ρύθµιση που αποτελεί το
κεντρικό θέµα του σχεδίου νόµου.
Στο σηµείο αυτό, γίνεται αναφορά στους σκοπούς και τους στόχους που
επιδιώκει η κύρια προτεινόµενη ρύθµιση, καθώς και στα κύρια και ουσιώδη σηµεία
της (τι είναι, ποιους αφορά και πού αναφέρεται). Πρέπει να αποφεύγεται η αντιγραφή
στοιχείων της αιτιολογικής έκθεσης. Το κείµενο δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 200
λέξεις.

Περιληπτική

αναφορά

σε

άλλες

ρυθµίσεις

που

τυχόν

περιλαµβάνονται στο προτεινόµενο σχέδιο νόµου
Περίληψη του περιεχοµένου τυχόν «άλλων διατάξεων» που περιλαµβάνονται στο
σχέδιο νόµου, χωρίς να είναι άσχετες µε το αντικείµενο της «κύριας αξιολογούµενης
ρύθµισης» παρατίθεται στο σηµείο αυτό της έκθεσης. Η συνάφεια των «άλλων
διατάξεων» µε το κύριο αντικείµενο του σχεδίου νόµου θα πρέπει να τονίζεται στο
σηµείο αυτό, ώστε να µην καταλείπεται εξαρχής αµφιβολία περί τούτου.
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Στην περίληψη θα πρέπει να αποφεύγεται η επανάληψη στοιχείων που θα
απαντηθούν αναλυτικά στη συνέχεια της Έκθεσης και ιδίως στο κεφάλαιο Β
«Αξιολόγηση Άλλων ∆ιατάξεων».

Α. ΚΥΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

1. Αναγκαιότητα
1.1. Περιγράψτε το πρόβληµα (οικονοµικό, κοινωνικό ή άλλο) το οποίο καθιστά
αναγκαία την προώθηση και ψήφιση της αξιολογούµενης ρύθµισης
Ο συντάκτης της Έκθεσης καλείται να προσδιορίσει το πρόβληµα που η
προτεινόµενη ρύθµιση επιδιώκει να αντιµετωπίσει. Η περιγραφή περιλαµβάνει την
αντικειµενική εκτίµηση των πραγµατικών διαστάσεων του προβλήµατος, καθώς και
την ένταση αυτού. Ειδικότερα, εκτός από τη γενική διατύπωση του προβλήµατος,
πρέπει να περιγραφούν τα αίτια που το προξενούν, και όχι απλώς τα συµπτώµατά
του, όπως επίσης οι οµάδες που εµπλέκονται, οι λόγοι για τους οποίους δεν έχουν
αποδώσει τυχόν προηγούµενες ρυθµίσεις και η διαχρονικότητα του προβλήµατος. Ο
προσδιορισµός του προβλήµατος πρέπει να γίνει µε συγκεκριµένες και σαφείς
αναφορές και όχι µε γενικούς και αόριστους όρους.
Στο σηµείο αυτό, µπορεί να γίνονται παραποµπές σε παραρτήµατα ή σε
ιστοσελίδες που αναφέρονται σε ειδικές µελέτες, ποσοτικά στοιχεία, κ.λπ.
1.2. Αναφέρατε τους στόχους που επιδιώκει η αξιολογούµενη ρύθµιση,
συµπεριλαµβάνοντας

επιπλέον

τυχόν

ποσοτικοποιηµένα

και

ποιοτικά

στοιχεία των επιδιωκόµενων στόχων και αποτελεσµάτων
Η κύρια αξιολογούµενη ρύθµιση δεν µπορεί παρά να έχει ως στόχο την επίλυση ή
την άµβλυνση του προβλήµατος που περιγράφηκε στην προηγούµενη ερώτηση. Στο
σηµείο αυτό, λοιπόν, ο συντάκτης της Έκθεσης καλείται να προσδιορίσει το
αποτέλεσµα που προσδοκάται από την κύρια αξιολογούµενη ρύθµιση, και µάλιστα να
αιτιολογήσει την προσδοκία αυτή συµπεριλαµβάνοντας τυχόν ποσοτικά και
οικονοµικά µεγέθη καθώς και στατιστικά στοιχεία που τεκµηριώνουν τη σχετική
άποψη.
Επίσης, ο συντάκτης της Έκθεσης καλείται να τεκµηριώσει και να επιβεβαιώσει
την αναγκαιότητα της ρύθµισης αναφέροντας τις συνέπειες που ενδέχεται να
προκύψουν εάν δεν πραγµατοποιηθεί η προτεινόµενη ρύθµιση. Τέτοιες συνέπειες θα
µπορούσαν, εντελώς ενδεικτικά, να είναι η µη τήρηση νοµικών δεσµεύσεων, η
διατήρηση υφιστάµενης κατάστασης, η ανάγκη για νέα ρυθµιστική πρωτοβουλία σε
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σύντοµο χρονικό διάστηµα. Ο συντάκτης της Έκθεσης µπορεί να προσδιορίσει κάθε
είδους συνέπεια, που, κατά την εκτίµησή του, θα επέλθει από την ακύρωση της
αξιολογούµενης νοµοθετικής πρωτοβουλίας. Σε κάθε περίπτωση, ο συντάκτης της
Έκθεσης καλείται να αιτιολογήσει ειδικότερα τις πιθανές συνέπειες σε περίπτωση µη
πραγµατοποίησης της προτεινόµενης ρύθµισης.
1.3. Αναφέρατε αναλυτικά τις κοινωνικές και οικονοµικές οµάδες που
επηρεάζει άµεσα και αυτές που επηρεάζει έµµεσα η αξιολογούµενη ρύθµιση
και προσδιορίστε τον λόγο της επιρροής
Ο συντάκτης της Έκθεσης καλείται να περιγράψει συγκεκριµένα, και όχι µε
γενικούς όρους, τους πληθυσµούς που επηρεάζονται από την προτεινόµενη
ρύθµιση. Ο προσδιορισµός των πληθυσµών πρέπει να γίνεται τόσο µε ποσοτικά όσο
και µε ποιοτικά στοιχεία, καθώς και µε τη χρήση κατάλληλων δεικτών, εάν αυτό είναι
εφικτό. Ενδείκνυται σε αυτό το σηµείο η χρήση στοιχείων από την Εθνική Στατιστική
Υπηρεσία Ελλάδος (ΕΣΥΕ) ή από άλλες βάσεις δεδοµένων.
Θα πρέπει να αναφερθούν οι πληθυσµοί που επηρεάζονται άµεσα ή έµµεσα,
θετικά ή/και αρνητικά. Οι θετικές και αρνητικές συνέπειες έχουν σχέση µε τις έννοιες
του οφέλους, του κόστους και της διακινδύνευσης. Ο προσδιορισµός των συνεπειών
για

τους

πληθυσµούς

πρέπει

να

καλύπτει

και

τις

βραχυπρόθεσµες,

τις

µεσοπρόθεσµες και τις µακροπρόθεσµες συνέπειες.
Η έννοια του «πληθυσµού» µπορεί να αναφέρεται τόσο σε οµάδες φυσικών
προσώπων (π.χ. µετανάστες, ΑµεΑ, συνταξιούχους, νοσηλευτές κ.λπ.) όσο και σε
οµάδες νοµικών προσώπων, όπως κλάδοι εταιρειών µε οµοειδή χαρακτηριστικά, ή
ακόµη και σε αµιγώς οικονοµικά µεγέθη. Σε περίπτωση που υπάρχει αντιστοίχιση,
χρήσιµο είναι να αναγράφονται τα σχετικά στοιχεία από τον κατάλογο Στατιστικής
Ταξινόµησης Κλάδων Οικονοµικής ∆ραστηριότητας (ΣΤΑΚΟ∆) της ΕΣΥΕ ή ο
Κωδικός Αριθµός ∆ραστηριότητας (ΚΑ∆).

2. Καταλληλότητα
2.1. Αναφέρατε, εάν υπάρχουν, προηγούµενες προσπάθειες αντιµετώπισης
του ίδιου ή παρόµοιου προβλήµατος στην Ελλάδα και περιγράψτε αναλυτικά
τα επιτυχή και τα προβληµατικά σηµεία των προσπαθειών αυτών
Σηµαντικός παράγοντας που θα πρέπει να λαµβάνεται υπ΄ όψιν σε κάθε
νοµοθετική προσπάθεια επίλυσης κάποιου προβλήµατος είναι η προηγούµενη
εµπειρία,

εθνική και

διεθνής,

στην αντιµετώπιση του ίδιου ή

παρόµοιου

προβλήµατος. Η εµπειρία αυτή µπορεί να είναι θετική ή αρνητική και τα
συµπεράσµατα που µπορεί κανείς να εξαγάγει από αυτήν βοηθούν αποφασιστικά
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στην τεκµηρίωση της νέας νοµοθετικής πρωτοβουλίας. Στο σηµείο αυτό, λοιπόν, ο
συντάκτης της Έκθεσης αναφέρει τα πορίσµατα της έρευνάς του για την εµπειρία
προηγούµενων προσπαθειών αντιµετώπισης του ίδιου ή παρόµοιου προβλήµατος
στην Ελλάδα, αποδίδοντας όµως µεγάλη προσοχή στις τυχόν διαφορετικές
κοινωνικές και οικονοµικές συνθήκες που µπορεί να υπήρχαν την εποχή των
προσπαθειών εκείνων σε σχέση µε τις σηµερινές και αιτιολογώντας ειδικά για ποιον
λόγο θεωρεί ότι η παλαιότερη εµπειρία µπορεί ή δεν µπορεί να είναι χρήσιµη - και σε
ποιον βαθµό - για την προτεινόµενη ρυθµιστική πρωτοβουλία.
Στο πλαίσιο αυτό, ο συντάκτης της Έκθεσης µπορεί να αναφερθεί και στους
λόγους της επιλογής της αξιολογούµενης ρύθµισης έναντι άλλων, εναλλακτικών
λύσεων. Ο συντάκτης της Έκθεσης καλείται να προσδιορίσει εφικτές και εφαρµόσιµες
εναλλακτικές λύσεις, τους λόγους για τους οποίους δεν επιλέχθηκαν αυτές, καθώς και
τις πιθανές συνέπειές τους στην περίπτωση που είχαν επιλεγεί. Εφικτές είναι οι
εναλλακτικές λύσεις που είναι δυνατόν να επιλεγούν υπό τις ισχύουσες νοµικές,
κοινωνικές, πολιτισµικές, οικονοµικές, τεχνολογικές, κ.λπ. προϋποθέσεις. Σε
περίπτωση που έχει γίνει µελέτη περί του εφικτού της ρύθµισης (feasibility study), θα
πρέπει να αναφερθεί στο σηµείο αυτό και να επισυναφθεί.
2.2. Αναφέρατε τουλάχιστον ένα παράδειγµα αντιµετώπισης του ίδιου ή
παρόµοιου προβλήµατος σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΟΟΣΑ
(εφόσον υπάρχει) και αιτιολογήστε τον λόγο για τον οποίο επιλέξατε τη
συγκεκριµένη χώρα
Προκειµένου να απαντήσει στο πεδίο αυτό, ο συντάκτης της Έκθεσης θα πρέπει
να συγκεντρώσει πληροφορίες και να αναφερθεί σε επιτυχή παραδείγµατα που έχει
µελετήσει ο ίδιος ή όσοι προτείνουν τη ρύθµιση σχετικά µε λύσεις αντίστοιχων
προβληµάτων από τη διεθνή εµπειρία. Στο σηµείο αυτό, όµως, ο συντάκτης της
Έκθεσης θα πρέπει να προσέξει, ώστε η συγκεκριµένη χώρα στην οποία αναφέρεται
να έχει συνθήκες - κοινωνικές, πολιτικές και οικονοµικές - όµοιες ή συγκρίσιµες µε την
Ελλάδα, και να αιτιολογήσει για ποιον λόγο η διεθνής εµπειρία που επικαλείται
µπορεί να εφαρµοστεί µε επιτυχία και στη σηµερινή ελληνική πραγµατικότητα.
2.3. Απαριθµήστε αναλυτικά τα διατάγµατα και τις κανονιστικές πράξεις που
πρέπει να εκδοθούν, προκειµένου να εφαρµοστεί πλήρως η αξιολογούµενη
ρύθµιση, και περιγράψτε για κάθε µία από αυτές τυχόν θέµατα που πρέπει να
προσεχθούν κατά την εφαρµογή της
Προκειµένου να απαντήσει στην ερώτηση αυτή, ο συντάκτης της Έκθεσης οφείλει
να µελετήσει προσεκτικά την αξιολογούµενη πρόταση ρύθµισης και να εντοπίσει όλες
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– ανεξαιρέτως - τις εξουσιοδοτικές διατάξεις που αυτή θα περιλαµβάνει. Εν συνεχεία,
θα διαπιστώσει εάν αυτές αρκούν για την πλήρη και αποτελεσµατική, κατά την κρίση
του, εφαρµογή της κύριας αξιολογούµενης ρύθµισης ή εάν υπάρχουν και κάποιες
που θα πρέπει να προστεθούν, ως απαραίτητες ή χρήσιµες, ή να αφαιρεθούν, ως
περιττές. Στην ουσία, ο συντάκτης της Έκθεσης θα πρέπει να ελέγξει στο στάδιο αυτό
εάν το σχέδιο νόµου περιλαµβάνει όλες εκείνες τις διαδικαστικές προϋποθέσεις που
απαιτούνται, ώστε η ρύθµιση να εφαρµοστεί πλήρως, ύστερα από την έκδοση των
προβλεπόµενων διαταγµάτων και κανονιστικών και ατοµικών πράξεων. Στην Έκθεση
θα πρέπει να καταγραφούν κατά περιεχόµενο όλες οι εξουσιοδοτικές διατάξεις, µία
προς µία, µε σκοπό αφενός να προσδιορίζεται το συνολικό κανονιστικό έργο που
σχετίζεται µε την εφαρµογή της αξιολογούµενης ρύθµισης, και αφετέρου να
καθίσταται ευχερής η εκ των υστέρων παρακολούθηση της έκδοσης και δηµοσίευσής
τους.

3. Συνέπειες στην οικονοµία
3.1.

Αναφέρατε

αναλυτικά

ποιες

κατηγορίες

επιχειρήσεων

αφορά

η

αξιολογούµενη ρύθµιση
Ξεκινώντας την ειδικότερη εκτίµηση των συνεπειών των προτεινόµενων
ρυθµίσεων, ο συντάκτης της Έκθεσης θα πρέπει να αναφερθεί αναλυτικά στις
κατηγορίες επιχειρήσεων που επηρεάζονται περισσότερο από άλλες ως προς δύο
κριτήρια: α) ως προς το µέγεθος, εάν δηλαδή η προτεινόµενη ρύθµιση αφορά
µεγάλες, µεσαίες, µικρές ή πολύ µικρές επιχειρήσεις, και β) ως προς το αντικείµενο
δραστηριότητας.
Ενδεικτικά στοιχεία που αφορούν, δηλαδή επηρεάζουν άµεσα ή έµµεσα, θετικά
ή/και αρνητικά, κατηγορίες επιχειρήσεων µπορεί να είναι η µείωση του κόστους
λειτουργίας, η άρση εµποδίων εισόδου, τα επενδυτικά και φορολογικά κίνητρα, η
υποστήριξη εξαγωγών, οι ανθρώπινοι πόροι, οι επιστηµονικές και τεχνολογικές
παράµετροι,

οι

αλλαγές

στο

θεσµικό

πλαίσιο

λειτουργίας

(π.χ.

ωράριο

καταστηµάτων) και άλλα.
Ως προς το µέγεθος, η διαφοροποίηση γίνεται σύµφωνα µε τον πίνακα που
προσαρτάται στον οδηγό αυτό ως Παράρτηµα Ι.
Κατά τον προσδιορισµό του µεγέθους, σε κάποιες ειδικές περιπτώσεις θα
µπορούσε να ληφθεί υπ΄ όψιν ο βαθµός ανεξαρτησίας της επιχείρησης, ο οποίος
εξαρτάται από τον βαθµό συµµετοχής της ιδίας ή µετόχου της σε άλλη επιχείρηση,
από τον βαθµό συνεργασίας µε αυτήν, καθώς και από τον βαθµό σύνδεσής της µε
άλλη επιχείρηση.
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Ως προς το αντικείµενο δραστηριότητας, ο συντάκτης της Έκθεσης καλείται, εάν
είναι δυνατόν, να προσδιορίσει τους κλάδους ή τις κατηγορίες στις οποίες υπάγονται
οι επηρεαζόµενες επιχειρήσεις. Εάν υπάρχει αντιστοιχία, θα πρέπει να αναγράφονται
οι κατάλληλοι κωδικοί ΕΣΥΕ - ΣΤΑΚΟ∆ και ΚΑ∆.
Εάν ο συντάκτης της Έκθεσης κρίνει ότι η προτεινόµενη ρύθµιση δεν έχει καµία
συνέπεια στις επιχειρήσεις, αιτιολογεί ειδικά την κρίση του αυτή.
3.2 Αναφέρατε αναλυτικά την επίδραση της αξιολογούµενης ρύθµισης στη
δοµή της αγοράς
Ο συντάκτης της Έκθεσης καλείται να προσδιορίσει αν η προτεινόµενη ρύθµιση
συµβάλλει στην ενίσχυση ή στη συρρίκνωση του συγκεκριµένου κλάδου στην αγορά.
Ειδικότερα, καλείται να επισηµάνει πώς επηρεάζονται η παραγωγή, οι επενδύσεις, η
κατανάλωση και το συνολικό εµπόριο του κλάδου.
Θα πρέπει να γίνει σαφής αναφορά στα βασικά διαρθρωτικά στοιχεία της αγοράς
ή των αγορών, τα οποία αφορά η προτεινόµενη ρύθµιση, και στον τρόπο ή τον
βαθµό κατά τον οποίο επηρεάζονται αυτά. Ως βασικά διαρθρωτικά στοιχεία µιας
αγοράς θεωρούνται οι κύριοι συντελεστές της παραγωγικής διαδικασίας, όπως οι
παραγωγοί

προϊόντων

ή

υπηρεσιών,

οι

ενδιάµεσοι

και

οι

τελικοί

καταναλωτές/χρήστες των υπηρεσιών/προϊόντων και οι µηχανισµοί/διαδικασίες
διεκπεραίωσης του συναλλάσσεσθαι στην αγορά αυτή.
Εάν ο συντάκτης της Έκθεσης κρίνει ότι η προτεινόµενη ρύθµιση δεν έχει καµία
συνέπεια στη δοµή της αγοράς, αιτιολογεί ειδικά την κρίση του αυτή. Το ίδιο ισχύει
αναλόγως και για τις επόµενες ερωτήσεις.
3.3 Μετρήστε το κόστος εγκατάστασης για νέες επιχειρήσεις πριν και µετά την
αξιολογούµενη ρύθµιση, µε τη χρήση του «τυποποιηµένου µοντέλου κόστους»
Με τον όρο «κόστος εγκατάστασης» νοείται το συνολικό κόστος ίδρυσης,
εγκατάστασης και έναρξης εργασιών και λειτουργίας µιας επιχείρησης. Το ζητούµενο
είναι η ανάλυση και η απαρίθµηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών και η
αποτίµηση του κόστους τους που απαιτείται για την εγκατάσταση πριν από τη νέα
ρύθµιση και µετά τη νέα ρύθµιση. Ο συντάκτης της Έκθεσης καλείται να επεξηγήσει
πώς και γιατί η κατάσταση θα βελτιωθεί µε την προτεινόµενη ρύθµιση. Η µέτρηση
πρέπει να γίνει µε τη χρήση του «τυποποιηµένου µοντέλου κόστους» (βλ.
Παράρτηµα I σχετικά µε υπολογισµό των διοικητικών επιβαρύνσεων).
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3.4 Αναφέρατε αναλυτικά την επίδραση της προτεινόµενης ρύθµισης στις
λειτουργίες της παραγωγής και του µάρκετινγκ των επιχειρήσεων
Στο σηµείο αυτό, ο συντάκτης της Έκθεσης θα πρέπει να εξετάσει εάν η
προτεινόµενη ρύθµιση ενισχύει ή αποδυναµώνει τις δυνατότητες των επιχειρήσεων
για ευελιξία παραγωγής και διάθεσης προϊόντων - παροχής υπηρεσιών (επιλογή της
τιµής, της ποιότητας, του εύρους, της τοποθέτησης και προώθησης σε νέες αγορές,
εγχώριες και διεθνείς). Η απάντηση πρέπει να τεκµηριωθεί.
3.5. Αναφέρατε αναλυτικά και αιτιολογήστε την επίδραση της αξιολογούµενης
ρύθµισης στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων
Για τις ανάγκες συµπλήρωσης του πεδίου αυτού, ως ανταγωνιστικότητα σε
επίπεδο επιχείρησης νοείται η δυνατότητα που δίδεται στις επιχειρήσεις να
διατηρηθούν, να αναπτυχθούν και να αποκτήσουν µια πρόσθετη ικανότητα
παραγωγής και διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών στην αγορά.
Στο σηµείο αυτό, ο συντάκτης της Έκθεσης καλείται να προδιορίσει τις
αναπροσαρµογές που χρειάζεται να γίνουν σε µια οργάνωση (π.χ. επιχείρηση),
προκειµένου αυτή να αντεπεξέλθει στην προτεινόµενη ρύθµιση. Ο συντάκτης της
Έκθεσης σηµειώνει ότι η προτεινόµενη ρύθµιση επηρεάζει το κόστος λειτουργίας
µιας επιχείρησης εάν, για παράδειγµα, επηρεάζεται το εργατικό, φορολογικό,
γραφειοκρατικό, επιχειρησιακό, µεταφορικό, ερευνητικό κόστος, κ.λπ. Την ποιότητα
των προϊόντων ή υπηρεσιών µιας επιχείρησης επηρεάζει µία ρύθµιση εάν, για
παράδειγµα, επιβάλλει συµµόρφωση και εναρµόνιση σε θέµατα προδιαγραφών,
τυποποίησης, πιστοποίησης. Ο συντάκτης της Έκθεσης αναφέρει, επίσης, την
περίπτωση που η προτεινόµενη ρύθµιση επηρεάζει θετικά ή αρνητικά τις
δυνατότητες των επιχειρήσεων και των φυσικών προσώπων να καινοτοµούν. Ως
καινοτοµία µπορεί να χαρακτηρισθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 15 του ν.
3299/2004, η εφαρµοσµένη χρήση της γνώσης για τη δηµιουργία νέων ή
βελτιωµένων προϊόντων, διαδικασιών και υπηρεσιών που χρήζουν άµεσης
παραγωγικής και εµπορικής αποδοχής. Ως αποδεκτά πεδία καινοτοµίας ορίζονται
αυτά που αφορούν προϊόντα, υπηρεσίες, παραγωγική διαδικασία και ανάπτυξη
τεχνολογίας. Επίσης, ως καινοτοµία νοείται η ανανέωση και η διεύρυνση του
φάσµατος προϊόντων και υπηρεσιών και των συναφών αγορών, η καθιέρωση νέων
µεθόδων σχεδιασµού, παραγωγής, εφοδιασµού και διανοµής, η εισαγωγή αλλαγών
στη διαχείριση, την οργάνωση και τις συνθήκες εργασίας, καθώς και στις δεξιότητες
του εργατικού δυναµικού, και καλύπτει την τεχνολογική, τη µη τεχνολογική και την
οργανωτική καινοτοµία. Τέλος, εάν ο συντάκτης της Έκθεσης κρίνει ότι από την
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προτεινόµενη

ρύθµιση

επηρεάζεται

ο

εξαγωγικός

προσανατολισµός

των

επιχειρήσεων, αναφέρεται σχετικά αιτιολογώντας το είδος της επιρροής.
3.6. Προσδιορίστε το διοικητικό βάρος των επιχειρήσεων που προκαλεί ή
αφαιρεί η προτεινόµενη ρύθµιση, εφαρµόζοντας το «τυποποιηµένο µοντέλο
κόστους»
Το κόστος πληροφόρησης και προσαρµογής (διοικητική επιβάρυνση) αναφέρεται
στην επιβάρυνση µιας επιχείρησης, προκειµένου να πληροφορηθεί και να
ενηµερωθεί πλήρως για τη νέα ρύθµιση και να προσαρµοστεί σε αυτήν. Το
ζητούµενο από κάθε νέα ρύθµιση είναι η ελάφρυνση των διοικητικών βαρών των
επιχειρήσεων. Έτσι, στο σηµείο αυτό ο συντάκτης της Έκθεσης προσδιορίζει πόσες
νέες υποχρεώσεις πληροφόρησης, προσαρµογής λειτουργίας ή συµµόρφωσης µε
κανονισµούς δηµιουργούνται µε τη νέα ρύθµιση και πόσες παλαιές συγχωνεύονται,
απλουστεύονται ή καταργούνται.
Ο

προσδιορισµός

των

υποχρεώσεων

παροχής

πληροφοριών

µπορεί

ενδεχοµένως να γίνει βάσει της ακόλουθης ενδεικτικής τυπολογίας διοικητικών
υποχρεώσεων:

Είδη ∆ιοικητικής Επιβάρυνσης
•

Κοινοποίηση (ειδικών) δραστηριοτήτων (π.χ. για τη µεταφορά επικίνδυνων
εµπορευµάτων)

•

Υποβολή (τακτικών) εκθέσεων

•

Σήµανση πληροφοριών που προορίζονται για τρίτους (π.χ. σήµανση της
ενεργειακής απόδοσης των οικιακών συσκευών)

•

Παροχή πληροφοριών σε τρίτους µε άλλα µέσα εκτός της σήµανσης (π.χ.
χρηµατοοικονοµικό ενηµερωτικό δελτίο)

•

Αίτηση συγκεκριµένης άδειας ή απαλλαγής (δηλαδή της άδειας που απαιτείται
κάθε φορά που πρέπει να πραγµατοποιηθεί κάποιο συγκεκριµένο έργο, όπως
άδεια οικοδοµής)

•

Αίτηση γενικής άδειας ή απαλλαγής (π.χ. άδειας άσκησης δραστηριότητας,
όπως η έναρξη λειτουργίας µιας τράπεζας ή η πώληση οινοπνευµατωδών
ποτών)

•

Καταχώριση (π.χ. εγγραφή σε εµπορικό µητρώο ή σε επαγγελµατικό
κατάλογο)

•

Πιστοποίηση προϊόντων ή διεργασιών παραγωγής

•

Επιθεώρηση (π.χ. έλεγχος των συνθηκών εργασίας των εργαζοµένων)
10

•

Συνεργασία στο πλαίσιο λογιστικών ελέγχων

•

Αίτηση επιδότησης ή επιχορήγησης

•

Άλλα είδη διοικητικής επιβάρυνσης

Οι προαναφερθείσες υποχρεώσεις ενδείκνυται να µετρηθούν σύµφωνα µε το
πρότυπο που αναλύεται στο Παράρτηµα ΙΙ των οδηγιών αυτών, το οποίο ήδη
εφαρµόζεται από αρκετά κράτη-µέλη της Ε.Ε. και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο
σχετικός

µαθηµατικός

τύπος

αναφέρεται

στον

υπολογισµό

της

διοικητικής

επιβάρυνσης (πραγµατικό κόστος) για µία δράση (π.χ. έγγραφο), για το σύνολο των
επηρεαζόµενων επιχειρήσεων. Σε περίπτωση που η προτεινόµενη ρύθµιση απαιτεί
περισσότερες από µία δράσεις (π.χ. έγγραφα), τότε ο τύπος επαναλαµβάνεται για
κάθε µία δράση χωριστά και στη συνέχεια προστίθεται το άθροισµα. Το Παράρτηµα ΙΙ
συµπεριλαµβάνει και παραδείγµατα υπολογισµού της διοικητικής επιβάρυνσης.
3.7 Προσδιορίστε ειδικότερα και µετρήστε αναλυτικά και ξεχωριστά το κόστος
και τα οφέλη που θα προκύψουν από την προτεινόµενη ρύθµιση για τις
µικροµεσαίες επιχειρήσεις
Με βάση τον προσδιορισµό των µικροµεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), σύµφωνα
µε το Παράρτηµα Ι και τους περιορισµούς δυνατοτήτων των ΜΜΕ που απορρέουν
από αυτόν, ο συντάκτης της Έκθεσης καλείται να προσδιορίσει ποια πλεονεκτήµατα
αποκτούν οι ΜΜΕ, όπως άρση εµποδίων πρόσβασης, µείωση κόστους λειτουργίας,
καλύτερη πρόσβαση στις χρηµαταγορές, µείωση επενδυτικού κινδύνου, ποιοτική
αναβάθµιση, τεχνολογική αναβάθµιση, ανθρώπινοι πόροι, κ.λπ.
Ο συντάκτης της Έκθεσης καλείται να προσδιορίσει το είδος του κόστους που
εκτιµάται ότι θα προκύψει ή θα αποφευχθεί στο εξής για τις µικροµεσαίες
επιχειρήσεις

(φόροι,

πρόστιµα,

ασφάλιστρα,

τέλη,

δαπάνες

ουσιαστικής

συµµόρφωσης).
Οι δαπάνες ουσιαστικής συµµόρφωσης περιλαµβάνουν το κόστος των
έµπρακτων επιβαρύνσεων, όπως συµµόρφωση σε θέµατα τυποποίησης και
πιστοποίησης, τήρησης περιβαλλοντικών κανονισµών και προδιαγραφών, υγιεινής
και ασφάλειας της εργασίας, εξοικονόµησης ενέργειας, προστασίας της δηµόσιας
υγείας, κοινωνικής µέριµνας, κ.λπ.
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3.8. Προσδιορίστε αναλυτικά τα οφέλη ή την επιβάρυνση του κρατικού
προϋπολογισµού, που αναµένεται να προκληθούν από την εξεταζόµενη
ρύθµιση
Πριν από τη σχετική επεξεργασία από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ο
συντάκτης της Έκθεσης καλείται να εκτιµήσει ο ίδιος, µε βάση συγκεκριµένα
οικονοµικά στοιχεία, τα οφέλη ή την επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισµού,
βραχυπρόθεσµα

και

µεσοπρόθεσµα,

που

αναµένεται

να

προκαλέσει

η

αξιολογούµενη ρύθµιση.
3.9. Προσδιορίστε αναλυτικά τυχόν συνέπειες της προτεινόµενης ρύθµισης
στην εθνική οικονοµία
Τέλος, ο συντάκτης της Έκθεσης καλείται να προσδιορίσει τα αποτελέσµατα που
αναµένεται να έχει η προτεινόµενη ρύθµιση στον πληθωρισµό, το ΑΕΠ και τα άλλα
οικονοµικά µεγέθη. Με τον τρόπο αυτό, ο συντάκτης της Έκθεσης συµπληρώνει την
εκτίµησή του σχετικά µε τις επιδράσεις που θα έχει η αξιολογούµενη ρύθµιση στην
εθνική οικονοµία.

4. Συνέπειες στην κοινωνία και τους πολίτες
4.1. Αναφέρατε τις προσδοκώµενες συνέπειες της προτεινόµενης ρύθµισης
στην κοινωνία γενικά και στις επηρεαζόµενες κοινωνικές οµάδες ειδικά.
Στο πεδίο αυτό ο συντάκτης της Έκθεσης καλείται να προσδιορίσει τις κοινωνικές
συνέπειες της προτεινόµενης ρύθµισης, όπως ενδεικτικά τις συνέπειες στην
απασχόληση και στην αγορά εργασίας, στην ποιότητα των θέσεων εργασίας, στην
ισότητα ευκαιριών, στην ισότητα των φύλων, στα δικαιώµατα των καταναλωτών.
Ειδικότερα, συνέπειες ως προς την ποιότητα των θέσεων εργασίας προκύπτουν
όταν οι διατάξεις της προτεινόµενης ρύθµισης συµβάλλουν προς την κατεύθυνση της
«Κοινωνίας της Γνώσης», της αξιοποίησης και εξέλιξης εξειδικευµένου και τεχνικού
εργασιακού δυναµικού, εάν βοηθούν τις επιχειρήσεις στην πρόσληψη και αξιοποίηση
του προσωπικού αυτού και εάν εν γένει δηµιουργούν θέσεις εργασίας εντάσεως
γνώσης και τεχνογνωσίας.
4.2. Αναφέρατε τα σηµερινά δεδοµένα για κάθε έναν τοµέα και κάθε µία
κοινωνική οµάδα που επηρεάζονται από την αξιολογούµενη ρύθµιση, όπως
αυτά προκύπτουν από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία
Η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία διαθέτει µετρήσεις και δεδοµένα για πολλές
κοινωνικές και επαγγελµατικές οµάδες. Η επίδραση της προτεινόµενης και
αξιολογούµενης ρύθµισης στις οµάδες αυτές δεν µπορεί να διαγνωσθεί, παρά µόνον
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εάν είναι σαφής η τρέχουσα κατάσταση, την οποία η προτεινόµενη ρύθµιση φιλοδοξεί
να βελτιώσει. Για τον λόγο αυτόν, εφόσον είναι εφικτό, ο συντάκτης της Έκθεσης
καταγράφει την υφιστάµενη κατάσταση. Εάν δεν υπάρχουν δεδοµένα από την Εθνική
Στατιστική Υπηρεσία, ο συντάκτης της Έκθεσης µπορεί, κατά την κρίση του, να
αναφέρει δεδοµένα που προέρχονται από άλλες πηγές, τις οποίες και θα αναφέρει,
αιτιολογώντας ταυτόχρονα τους λόγους επιλογής τους.
4.3. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τα οφέλη που αναµένεται να
προκύψουν για τον πολίτη από την προτεινόµενη ρύθµιση
Οι προτεινόµενες ρυθµίσεις οφείλουν να λαµβάνουν υπ΄ όψιν τους πολίτες, σε
όλες τις πτυχές της δραστηριότητάς τους, και να µεριµνούν για τη βελτίωση του
γενικότερου περιβάλλοντος. Πέρα από τις υπηρεσίες του Κράτους προς τον πολίτη,
που αποτελούν αντικείµενο του επόµενου σηµείου, ο συντάκτης της Έκθεσης
καλείται να περιγράψει τη µέριµνα που λαµβάνεται και τα οφέλη που αναµένονται για
τους πολίτες. Η περιγραφή µπορεί να είναι γενική, αλλά και ειδική, αναλόγως µε τη
φύση της προτεινόµενης ρύθµισης, ώστε να αποτυπώνονται µε τον καλύτερο δυνατό
τρόπο οι στόχοι της ρύθµισης και οι τρόποι ωφέλειας των πολιτών.
4.4. Αναφέρατε τα σηµεία της προτεινόµενης ρύθµισης τα οποία επιφέρουν
βελτίωση των υπηρεσιών του Κράτους προς τον πολίτη
Στο πεδίο αυτό, ο συντάκτης της Έκθεσης καλείται να προσδιορίσει τις
ενδεχόµενες συνέπειες της προτεινόµενης ρύθµισης σε σχέση µε την καλύτερη
εξυπηρέτηση του πολίτη από τη ∆ιοίκηση. Εάν δεν υπάρχουν άµεσες ή έµµεσες
συνέπειες, τούτο θα πρέπει να αιτιολογηθεί επαρκώς. Κάθε επιλογή θα πρέπει να
συνοδεύεται από σύντοµη επεξήγηση που να τεκµηριώνει τα οφέλη που απορρέουν
για τους πολίτες.
4.5. Αναφέρατε τα σηµεία της προτεινόµενης ρύθµισης που απλουστεύουν τις
διοικητικές διαδικασίες
Στο πεδίο αυτό ο συντάκτης καλείται να αναφερθεί σε σηµεία της
προτεινόµενης ρύθµισης που επιφέρουν απλούστευση διοικητικών διαδικασιών,
όπως είναι ενδεικτικά η µείωση των απαιτούµενων υπογραφών στα δηµόσια
έγγραφα, ο καθορισµός χρονικού ορίου εντός του οποίου η ∆ιοίκηση οφείλει να
απαντήσει σε αιτήµατα πολιτών, ο περιορισµός του αριθµού των αιτούµενων
εγγράφων για την έκδοση άδειας/πιστοποιητικού, η δηµιουργία υπηρεσιών µίας
στάσης για τους πολίτες, η αποκέντρωση εξουσίας προς άλλα διοικητικά επίπεδα, η
αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών, η αντικατάσταση της υποχρέωσης
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προσκόµισης δικαιολογητικών µε την υποχρέωση συµπλήρωσης υπεύθυνης
δήλωσης.

5. Συνέπειες στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον
5.1. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τις αναµενόµενες συνέπειες της
αξιολογούµενης ρύθµισης για τη βιώσιµη ανάπτυξη, τη βελτίωση της
ποιότητας του περιβάλλοντος και τη µείωση των περιβαλλοντικών κινδύνων
Στο σηµείο αυτό, µελετάται και αποτυπώνεται ο βαθµός στον οποίο η
αξιολογούµενη ρύθµιση επιφέρει συνέπειες στη βιώσιµη ανάπτυξη, στον τοµέα της
ποιότητας του περιβάλλοντος και των περιβαλλοντικών κινδύνων.
Βιώσιµη ανάπτυξη υπάρχει όταν η προτεινόµενη ρύθµιση επηρεάζει τις
αναπτυξιακές, επιχειρηµατικές και οικονοµικές δραστηριότητες, οι οποίες βρίσκονται
σε αρµονία µε το περιβάλλον (ή τουλάχιστον δεν το επιβαρύνουν) και δεν εξαντλούν
τους διαθέσιµους φυσικούς πόρους, αλλά δηµιουργούν τις προϋποθέσεις για διαρκή
χρήση και αξιοποίησή τους.
Βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος συντρέχει όταν η προτεινόµενη
ρύθµιση επηρεάζει την ανάδειξη και αξιοποίηση του φυσικού και πολιτιστικού
πλούτου και της πολιτιστικής κληρονοµιάς.
5.2. Αναφέρατε περιληπτικά τα βασικά σηµεία της µελέτης περιβαλλοντικών
επιπτώσεων για την προτεινόµενη ρύθµιση (εφόσον υπάρχει)
Σε κάποιες περιπτώσεις, η ∆ιοίκηση έχει εκπονήσει µελέτη περιβαλλοντικών
επιπτώσεων πριν από την πρόταση συγκεκριµένης ρύθµισης. Σε κάθε τέτοια
περίπτωση, ο συντάκτης της Έκθεσης καλείται να αναφέρει περιληπτικά τα βασικά
σηµεία αυτής της µελέτης, ώστε να αποτυπώσει µε τον πιο περιεκτικό τρόπο τα
πορίσµατά της.

6. Συνέπειες στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση και την απονοµή της ∆ικαιοσύνης
6.1. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τις αναµενόµενες συνέπειες της
αξιολογούµενης

ρύθµισης

για

τη

βελτίωση

της

λειτουργίας

και

της

αποδοτικότητας της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.
Πολλές ρυθµίσεις, ανεξαρτήτως περιεχοµένου, επιδρούν άµεσα ή έµµεσα στην
οργάνωση και τη λειτουργία της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Στόχος κάθε νέας ρύθµισης
είναι ο σαφής διαχωρισµός των αρµοδιοτήτων, η δηµιουργία των απλούστερων
δυνατών νέων διαδικασιών και η βελτίωση των υφισταµένων. Στο σηµείο αυτό, ο
συντάκτης της Έκθεσης αξιολογεί τις συνέπειες της προτεινόµενης ρύθµισης στη
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λειτουργία και την αποδοτικότητα της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, τεκµηριώνοντας µε τον
καλύτερο δυνατό τρόπο ότι η παράµετρος αυτή έχει ληφθεί υπ΄ όψιν και έχει
αντιµετωπιστεί,

µε

σκοπό

τη

µεγαλύτερη

δυνατή

αποτελεσµατικότητα

της

προτεινόµενης ρύθµισης.
6.2. Αναφέρατε τις αναµενόµενες συνέπειες της αξιολογούµενης ρύθµισης στον
τρόπο απονοµής της ∆ικαιοσύνης.
Κάποιες ρυθµίσεις µπορεί να έχουν ως άµεση ή έµµεση συνέπεια την επίδραση
στον τρόπο απονοµής της ∆ικαιοσύνης. Με τον όρο «τρόπος απονοµής της
∆ικαιοσύνης» νοείται, µεταξύ άλλων, η επιβάρυνση ή η ελάφρυνση της ύλης των
∆ικαστηρίων, η αύξηση ή η µείωση των διενέξεων που οδηγούνται ενώπιον των
∆ικαστηρίων, καθώς και η δικονοµία καθ΄ εαυτήν. Ο συντάκτης της Έκθεσης θα
πρέπει να διερευνήσει και να αναφέρει, εάν υπάρχουν, τέτοιες συνέπειες, άµεσες ή
έµµεσες, ώστε να διασφαλίσει ότι η αξιολογούµενη ρύθµιση έχει λάβει υπ΄ όψιν της
την παράµετρο αυτή και έχει προνοήσει για τη βελτίωση ή τουλάχιστον για τη µη
επιβάρυνση του τρόπου απονοµής της ∆ικαιοσύνης.

7. Νοµιµότητα
7.1 Αναφέρατε το πλαίσιο διατάξεων του Συντάγµατος στο οποίο εντάσσεται η

προτεινόµενη ρύθµιση
Προκειµένου να συµπληρωθεί το πεδίο αυτό, ο συντάκτης θα πρέπει να έχει
ερευνήσει ποιες συνταγµατικές διατάξεις καλούν σε εφαρµογή οι προτεινόµενες
ρυθµίσεις. Στην εξαιρετική περίπτωση που η προτεινόµενη ρύθµιση αποτελεί
εκτελεστικό του Συντάγµατος νόµο, θα πρέπει βέβαια να αναφερθεί η συνταγµατική
διάταξη που προβλέπει την έκδοση του νόµου αυτού, αλλά θα αναφερθούν και τυχόν
άλλες συνταγµατικές διατάξεις που έχουν ληφθεί υπ΄ όψιν κατά τη σύνταξη του
σχεδίου ή πρέπει να λαµβάνονται υπ΄όψιν κατά την εφαρµογή του νόµου µετά την
ψήφισή του.
Εάν η προτεινόµενη ρύθµιση αποσκοπεί στην προστασία ενός έννοµου αγαθού,
περιορίζοντας ταυτόχρονα την άσκηση κάποιου συνταγµατικού δικαιώµατος, θα
πρέπει ο συντάκτης να αναφέρει τη διάταξη που προβλέπει το προστατευόµενο
έννοµο αγαθό, αλλά και αυτήν που προβλέπει το δικαίωµα του οποίου η άσκηση
περιορίζεται, ώστε να προκύπτει το επιτρεπτό του περιορισµού αυτού. Σκοπός της
συµπλήρωσης του πεδίου αυτού είναι η συσχέτιση της προτεινόµενης ρύθµισης µε
τις διατάξεις του Συντάγµατος και η δηµιουργία της βεβαιότητας στον συντάκτη της
Έκθεσης ότι η ρύθµιση στην οποία αναφέρεται η Έκθεση είναι εντός του
συνταγµατικού πλαισίου.
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7.2. Αναφέρατε τυχόν νοµολογία των εθνικών δικαστηρίων και ιδίως του
Ανωτάτου Ειδικού ∆ικαστηρίου, του Συµβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου
Πάγου ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου που αφορά θέµατα συναφή µε την
προτεινόµενη ρύθµιση
Προκειµένου

να

επιτύχει

την

πλήρη

διερεύνηση

των

συνεπειών

κάθε

προτεινόµενης ρύθµισης, ο συντάκτης της Έκθεσης ερευνά και διαπιστώνει εάν
υπάρχει τυχόν νοµολογία των εθνικών δικαστηρίων που αφορούν θέµατα συναφή µε
την προτεινόµενη ρύθµιση και εάν έχουν αναγνωρίσει συνέπειες σε αντίστοιχες
περιπτώσεις. Ενδεικτικά µπορεί να αναφερθεί ως παράδειγµα η εφαρµογή της αρχής
της ισότητας από τα δικαστήρια, που στο παρελθόν έχει επεκτείνει την εφαρµογή
ρυθµίσεων σε περισσότερες επαγγελµατικές οµάδες, παρά το γεγονός ότι οι σχετικές
διατάξεις αφορούσαν µόνο µία επαγγελµατική οµάδα. Η έρευνα αυτή είναι εξαιρετικά
σηµαντική, διότι µπορεί να φανερώσει συνέπειες της προτεινόµενης ρύθµισης οι
οποίες δεν βρίσκονταν στις προθέσεις του προτείνοντος τη σχετική ρύθµιση ή τις
οποίες αυτός δεν είχε υπ΄ όψιν του και οι οποίες µπορεί να διαφοροποιούν το
προσδοκώµενο αποτέλεσµα της αξιολογούµενης ρύθµισης.
7.3. Αναφέρατε τις σχετικές διατάξεις και προβλέψεις του ευρωπαϊκού
κοινοτικού δικαίου και των διεθνών συµβάσεων που έχει κυρώσει η Ελλάδα,
όπως επίσης και τυχόν νοµολογία του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.
Αντίστοιχα, στο πεδίο αυτό ο συντάκτης της Έκθεσης αναφέρει τις διατάξεις του
πρωτογενούς ή/και παράγωγου κοινοτικού δικαίου που είτε θέτουν το γενικό πλαίσιο
είτε ρυθµίζουν άµεσα ή έµµεσα το αντικείµενο της προτεινόµενης ρύθµισης. Σκοπός
της συµπλήρωσης του πεδίου αυτού είναι η δηµιουργία της βεβαιότητας στον
συντάκτη της Έκθεσης ότι η νοµοπαρασκευαστική εργασία έχει λάβει υπ΄ όψιν της τις
παραµέτρους που θέτουν το ευρωπαϊκό κοινοτικό δίκαιο και οι διεθνείς συµβάσεις
που έχει κυρώσει η Ελλάδα µε νόµο και οι οποίες έχουν αυξηµένη τυπική ισχύ.
Σηµαντική κρίνεται και η αναφορά σε τυχόν νοµολογία των Ευρωπαϊκών
∆ικαστηρίων, ώστε να αποφεύγονται περιπτώσεις παραβίασης του κοινοτικού
δικαίου ή ακόµη και απλές καταγγελίες και διαδικασίες ενώπιον των θεσµικών
οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

16

7.4. Αναφέρατε τυχόν σχετικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Σύµβασης των
∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου και της νοµολογίας του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου
των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου
Τον ίδιο σκοπό υπηρετεί και το σηµείο αυτό: ο συντάκτης της Έκθεσης θα πρέπει
να διαπιστώσει ότι η νοµοπαρασκευαστική επιτροπή ή ο συντάκτης του σχεδίου
νόµου έχει λάβει υπ΄ όψιν του την Ευρωπαϊκή Σύµβαση των ∆ικαιωµάτων του
Ανθρώπου (ΕΣ∆Α), αλλά και τη νοµολογία του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου των
∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου. Εάν πράγµατι ρυθµίζεται θέµα που αποτελεί
αντικείµενο της ΕΣ∆Α ή επί του οποίου έχει αποφανθεί το ∆ικαστήριο, τότε θα πρέπει
να αναφέρεται συγκεκριµένα η διάταξη της Σύµβασης ή η απόφαση του ∆ικαστηρίου
που σχετίζεται µε το θέµα της ρύθµισης.

8. Αρµοδιότητα
8.1. Αναφέρατε τα υπουργεία που είναι συναρµόδια για τον σχεδιασµό και την
προώθηση της αξιολογούµενης ρύθµισης, αιτιολογώντας ειδικά τους λόγους
συναρµοδιότητας
Στο σηµείο αυτό αναφέρονται τυχόν συναρµόδια υπουργεία για την προτεινόµενη
ρύθµιση. Η αναφορά αυτή θα πρέπει να γίνεται αναλυτικά, ανά διάταξη της ρύθµισης,
ώστε να αιτιολογείται η συναρµοδιότητα.
8.2. Αναφέρατε τις οργανικές µονάδες µε τις οποίες υπήρξε συνεργασία του
επισπεύδοντος υπουργείου κατά το στάδιο προετοιµασίας της εξεταζόµενης
ρύθµισης
Ο συντάκτης αναφέρει τις οργανικές µονάδες των συναρµόδιων υπουργείων, µε
τις

οποίες

υπήρξε

πραγµατικά

συνεργασία,

για

όσες

διατάξεις

υπάρχει

συναρµοδιότητα του υπουργείου που έχει την κύρια πρωτοβουλία µε άλλα
υπουργεία. Σε σχέση µε την προηγούµενη ερώτηση, στο σηµείο αυτό ο συντάκτης
της Έκθεσης αναφέρει συγκεκριµένα τις οργανικές µονάδες των συναρµόδιων
υπουργείων µε τις οποίες υπήρξε ανταλλαγή αλληλογραφίας ή οποιουδήποτε είδους
συνεργασία κατά το στάδιο προετοιµασίας της εξεταζόµενης ρύθµισης.
8.3. Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες που θα είναι αρµόδιες για την
εφαρµογή κάθε ξεχωριστής δράσης που προέρχεται από την εξεταζόµενη
ρύθµιση
Οι υπηρεσίες και οι οργανικές µονάδες υπουργείου που τυχόν συνεργάζονται για
την προετοιµασία µίας ρύθµισης δεν είναι απαραιτήτως οι ίδιες που θα κληθούν να
συνεργαστούν για την εφαρµογή των επιµέρους διατάξεων της ρύθµισης αυτής, όταν
17

καταστεί νόµος του Κράτους. Οι υπηρεσίες που θα είναι αρµόδιες για την εφαρµογή
κάθε ξεχωριστής δράσης που προέρχεται από την εξεταζόµενη ρύθµιση θα πρέπει
να είναι γνωστές εκ των προτέρων και οι αρµοδιότητές τους διακριτές, ώστε να
αποφευχθεί οποιαδήποτε δυσκολία στην εφαρµογή της ρύθµισης. Για τον λόγο
αυτόν, ο συντάκτης της Έκθεσης αναφέρει αναλυτικά κάθε µία υπηρεσία που θα είναι
αρµόδια για την εφαρµογή κάθε ξεχωριστής δράσης που προέρχεται από την
εξεταζόµενη ρύθµιση, ώστε να καθιστά σαφές το οργανωτικό πλαίσιο εφαρµογής της
προτεινόµενης ρύθµισης.
8.4. Σε περίπτωση που η προτεινόµενη ρύθµιση προβλέπει τη σύσταση νέου
φορέα, υπηρεσίας, νοµικού προσώπου, επιτροπής, συµβουλίου ή άλλου
συλλογικού

οργάνου,

αναφέρατε

συνοπτικά

τη

γνωµοδότηση

της

∆ιυπουργικής Επιτροπής της απόφασης Πρωθυπουργού Υ189/18-7-2006 (ΦΕΚ
Β΄ 953) και επισυνάψτε τη µελέτη σκοπιµότητας και την οικονοµοτεχνική
µελέτη
Σύµφωνα µε την απόφαση του Πρωθυπουργού Υ189/18-7-2006, πριν από τη
σύσταση κάθε νέου φορέα του ∆ηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, είτε µε
νόµο είτε βάσει εξουσιοδότησης νόµου, το αρµόδιο υπουργείο αποστέλλει προς τη
«∆ιυπουργική Γνωµοδοτική Επιτροπή για τη σύσταση, κατάργηση, αναδιάρθρωση
και µετατροπή Υπηρεσιών, Συµβουλίων, Επιτροπών και Φορέων του ∆ηµόσιου
Τοµέα»,

µέσω

της

Γενικής

Γραµµατείας

της

Κυβέρνησης,

σχετική

µελέτη

σκοπιµότητας, οικονοµοτεχνική µελέτη και µελέτη αντιµετώπισης των δαπανών. Στο
σηµείο αυτό, ο συντάκτης της Έκθεσης αναφέρει συνοπτικά τη γνωµοδότηση της
∆ιυπουργικής Επιτροπής και επισυνάπτει τη µελέτη σκοπιµότητας και την
οικονοµοτεχνική µελέτη που είχαν αποσταλεί στη ∆ιυπουργική Επιτροπή.

9. Τήρηση Νοµοτεχνικών Κανόνων και Κωδικοποίηση
9.1. Αναφέρατε τους νοµοτεχνικούς κανόνες, οι οποίοι εφαρµόστηκαν κατά τη
σύνταξη της προτεινόµενης διάταξης, µε αναφορά στο εγχειρίδιο οδηγιών της
Κεντρικής Νοµοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΚΕ.Ν.Ε.)
Σκοπός του τµήµατος αυτού της Έκθεσης είναι να επιβεβαιώσει ο συντάκτης της
Έκθεσης ότι ο συντάκτης του σχεδίου νόµου έχει τηρήσει κάποιους βασικούς
νοµοτεχνικούς κανόνες.
Ενδεικτικά, είναι σκόπιµο να αποφεύγεται η παράθεση προγραµµατικών
διακηρύξεων και αιτιολογιών στο κείµενο του νοµοθετήµατος. Οι διατάξεις του νόµου
και εν γένει των κανονιστικών πράξεων περιέχουν µόνο επιταγές, απαγορεύσεις,
κυρώσεις ή διαδικασίες δηλαδή νοµικές ρυθµίσεις. Αντιθέτως, η αιτιολογία κάθε νέας
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ρύθµισης και τυχόν διακηρύξεις και εξαγγελίες θα αποτελούν περιεχόµενο της
αιτιολογικής έκθεσης και όχι του νοµοθετικού κειµένου.
Πολύ

συχνά

είναι

απαραίτητο

στο

κείµενο

του

νοµοθετήµατος

να

χρησιµοποιούνται τεχνικοί και ειδικοί όροι. Στις περιπτώσεις αυτές, είναι χρήσιµο να
διευκρινίζεται στην αρχή του νοµοθετικού κειµένου η έννοια τέτοιων όρων. Κατά τον
προσδιορισµό της έννοιας τεχνικών όρων πρέπει να καταβάλλεται προσοχή, ώστε να
αναφέρονται τα αναγκαία εννοιολογικά στοιχεία και να διαστέλλονται οι όροι αυτοί
από την αντίστοιχη κοινή έννοια ή από τον τυχόν ορισµό του ίδιου όρου σε άλλο
νοµοθετικό κείµενο, µε σκοπό την αποσαφήνιση του πεδίου εφαρµογής της
προτεινόµενης ρύθµισης και την πρόληψη ερµηνευτικών διληµµάτων.
Το ίδιο ισχύει και µε τους ξενικούς όρους. Κατά κανόνα, θα πρέπει να
αποφεύγονται οι ξένοι όροι ή λέξεις στα νοµοθετικά κείµενα. Όταν είναι απαραίτητο ή
αναπόφευκτο, οι ξένοι όροι θα πρέπει να τίθενται σε παρένθεση, µετά τους
αντίστοιχους ελληνικούς.
Όταν στο κείµενο υπάρχουν αρκτικόλεξα ή συντοµογραφίες, πρέπει τουλάχιστον
µία φορά, στην αρχή, να αναγραφεί χωρίς σύντµηση η πλήρης ανάλυση του
αρκτικόλεξου ή της συντοµογραφίας, και µέσα σε παρένθεση το αντίστοιχο
αρκτικόλεξο ή η συντοµογραφία. Στη συνέχεια του κειµένου θα χρησιµοποιείται µόνο
το αρκτικόλεξο ή η συντοµογραφία.
Το κείµενο κάθε νοµοθετήµατος πρέπει να είναι λιτό, απλό, σαφές και άµεσο,
καθώς η υπερβολική πολυπλοκότητα ή ακόµη και η µικρότερη αµφιβολία θα
µπορούσαν να έχουν ως αποτέλεσµα ερµηνευτικά προβλήµατα, ανακρίβειες κ.λπ.
Εποµένως,

πρέπει

να

αποφεύγονται

πολύπλοκες

συντακτικές

δοµές

που

περιλαµβάνουν διάφορα αντικείµενα, δευτερεύουσες προτάσεις ή παραθέσεις.
Επίσης, οι σχέσεις µεταξύ των διαφόρων µερών των προτάσεων πρέπει να είναι
γραµµατικά ορθές και δεν πρέπει να υπάρχει περιθώριο αµφιβολίας ως προς το αν,
για παράδειγµα, το αντικείµενο αφορά στο ρήµα της κύριας πρότασης ή στο ρήµα της
δευτερεύουσας πρότασης.
Το νοµοθετικό κείµενο διατυπώνεται πάντα στη δηµοτική, έστω και αν πρόκειται
για αντικατάσταση ή συµπλήρωση διάταξης παλαιότερου νόµου που είχε συνταχθεί
στην καθαρεύουσα. Η δηµοτική πρέπει να είναι σωστή και πειθαρχηµένη στις κλίσεις,
τις καταλήξεις και την ορθογραφία, χωρίς ιδιωµατισµούς και ακρότητες. Στη σύνταξη
θα πρέπει επίσης να αποφεύγεται το υπερβατό σχήµα (δηλαδή µία ή περισσότερες
λέξεις να µην παρεµβάλλονται ανάµεσα σε δύο άλλες που έχουν στενή συντακτική
και λογική σχέση).
Επίσης, στο σηµείο αυτό ο συντάκτης της Έκθεσης επιβεβαιώνει την απλότητα
της διάρθρωσης του κανόνα δικαίου που προωθείται και τη σαφήνεια της
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επιδιωκόµενης ρύθµισης και, εποµένως, την εκφραστική δυνατότητά της να επιτύχει
τον επιδιωκόµενο σκοπό.
Επιπροσθέτως, πρέπει να αποφεύγεται να δίδεται πολύπλοκη δοµή στα άρθρα.
Η πολύπλοκη δοµή δυσκολεύει τον εφαρµοστή του κανόνα δικαίου. Επίσης,
µεταγενέστερες πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην τροποποίηση διατάξεων θα
συναντούν δυσκολίες, αν τα άρθρα έχουν πολύπλοκη δοµή. ∆ιευκρινίζεται ότι δεν
είναι απαραίτητο, από άποψη ερµηνείας, ούτε ευκταίο, από άποψη σαφήνειας, να
εξαντλείται το αντικείµενο κάθε ρύθµισης σε ένα µόνο άρθρο. Είναι προτιµότερο το
θέµα να αντιµετωπίζεται σε πολλά άρθρα, που θα συγκεντρωθούν µετά στο ίδιο
κεφάλαιο ή τµήµα. Για τον λόγο αυτόν, προτείνεται κάθε άρθρο να µην έχει
περισσότερες από τρεις παραγράφους. Το ίδιο ισχύει και για τις παραγράφους στις
οποίες χωρίζεται ένα άρθρο: προτείνεται κάθε παράγραφος να µην έχει περισσότερα
από τρία εδάφια. Τέλος, κάθε εδάφιο πρέπει να εκφράζει µία µόνο ιδέα, έτσι ώστε να
αποφεύγεται η συµπερίληψη πολλών ρυθµίσεων και νοηµάτων σε δευτερεύουσες
προτάσεις.
9.2. Προσδιορίστε τις διατάξεις που τροποποιεί, αντικαθιστά ή καταργεί η
προτεινόµενη ρύθµιση και ιδίως αναφέρατε εάν υπάρχει ήδη κώδικας
ρυθµίσεων συναφών µε την προτεινόµενη
Σηµαντικό τµήµα των αρχών της καλής νοµοθέτησης είναι η ένταξη των
τροποποιήσεων των σχεδίων νόµων στην έννοµη τάξη. Κάθε νοµοθετική ρύθµιση,
ανεξάρτητα από το αν είναι ακέραιη ή αποσπασµατική, προορίζεται να ενταχθεί στο
προϋπάρχον νοµικό σύστηµα. Κάθε νέος νόµος πρέπει να συντάσσεται µε τη
συναίσθηση και την επίγνωση ότι θα αποτελέσει µία ακόµη ψηφίδα στο σύστηµα του
υφιστάµενου δικαίου. Ο συντάκτης ενός σχεδίου νόµου δεν πρέπει να διακατέχεται
µόνο από τη σκέψη της επιτυχίας της συγκεκριµένης νοµοθετικής του προσπάθειας.
Θα

πρέπει

να

αποφεύγει

να

εστιάζει

στο

νοµοσχέδιο

που

συντάσσει

παραγνωρίζοντας τη σηµασία του υπόλοιπου συστήµατος του δικαίου. Το φαινόµενο
αυτό, όταν συναντάται, έχει δυσµενή επακόλουθα στο δικαιικό σύστηµα.
Ο

συντάκτης

της

Έκθεσης

προσδιορίζει

ειδικότερα

τις

διατάξεις

που

τροποποιούνται ή αντικαθίστανται ή καταργούνται µε τις διατάξεις της προτεινόµενης
ρύθµισης.
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9.3. Αναφέρατε τις εν γένει βελτιώσεις που επιφέρει η προτεινόµενη ρύθµιση
στο κανονιστικό περιβάλλον και ειδικά τις διατάξεις που κωδικοποιεί ή
απλουστεύει
Βελτίωση στο κανονιστικό περιβάλλον επέρχεται µε την κωδικοποίηση των
διατάξεων που ισχύουν, καθώς και µε τη ρητή κατάργηση διατάξεων που έχουν
καταστεί ανενεργές ή που έχουν καταργηθεί µε νεότερες διατάξεις, χωρίς η
κατάργησή τους να αναφέρεται ρητώς. Τυχόν νέες διατάξεις που αίρουν αµφιβολίες ή
δυσκολίες προγενέστερων ρυθµίσεων βελτιώνουν εξίσου το κανονιστικό περιβάλλον.
Στόχος είναι ο κάθε πολίτης και η κάθε επιχείρηση να έχουν τη δυνατότητα να
γνωρίζουν το ισχύον θεσµικό πλαίσιο για κάθε τοµέα δραστηριότητας που τους
ενδιαφέρει. Η ασφάλεια δικαίου θα πρέπει να αποσκοπείται και να επιτυγχάνεται µε
κάθε νέα ρύθµιση. Για τον λόγο αυτόν, ο συντάκτης της Έκθεσης εξετάζει και
αναφέρει την επίδραση της προτεινόµενης ρύθµισης στο υφιστάµενο κανονιστικό
περιβάλλον και επισηµαίνει ιδίως τις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες επέρχεται
βελτίωση σε σχέση µε την υφιστάµενη κατάσταση.
9.4. Προσδιορίστε τις διατάξεις της προτεινόµενης ρύθµισης που τροποποιούν
εµµέσως υφιστάµενες ρυθµίσεις, χωρίς να τις καταργούν ρητώς, και
αιτιολογήστε την επιλογή αυτή
Αν, για οποιονδήποτε λόγο, δεν είναι δυνατόν να τροποποιηθούν υφιστάµενες
διατάξεις µε τρόπο άµεσο, δηλαδή είτε µε αντικατάσταση και κωδικοποίηση είτε µε
θέσπιση νέων και κατάργηση προϊσχυουσών, τότε θα πρέπει να επισηµαίνονται στην
Έκθεση οι διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας που τροποποιούνται εµµέσως, ώστε να
προκύπτει µε σαφήνεια η βούληση του προτείνοντος τη νέα διάταξη. Ταυτόχρονα, θα
πρέπει να αιτιολογείται η επιλογή της έµµεσης τροποποίησης υφισταµένων
ρυθµίσεων, ώστε ο συντάκτης της Έκθεσης να επιβεβαιώνει ότι η έµµεση
τροποποίηση δεν µπορεί να αποφευχθεί ή ότι άλλου είδους τροποποίηση θα είχε
συνέπειες που δεν είναι επιθυµητές.

10. ∆ιαφάνεια - Κοινωνική συµµετοχή
10.1. Αναφέρατε αναλυτικά τους κοινωνικούς εταίρους και εν γένει τα
ενδιαφερόµενα µέρη που εκλήθησαν να λάβουν µέρος στη διαβούλευση για
την προτεινόµενη ρύθµιση
Ο συντάκτης της Έκθεσης καλείται να προσδιορίσει όλους όσοι εκλήθησαν να
συµµετάσχουν στον κοινωνικό διάλογο και τη διαβούλευση, όπως εργοδότες
(ΣΕΒ,ΓΣΕΒΕΕ, κλ.π.), εργαζόµενοι (ΓΣΕΕ, Α∆Ε∆Υ κ.λπ.), ελεύθεροι επαγγελµατίες
(∆ικηγορικοί και Ιατρικοί Σύλλογοι, κ.λπ.), επιµελητήρια (ΕΒΕΑ, ΤΕΕ, κ.λπ.),
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σωµατεία (πρωτοβάθµια, δευτεροβάθµια, τριτοβάθµια), µη κυβερνητικές οργανώσεις,
απλοί πολίτες. Επίσης αναφέρει, αν έχουν ενηµερωθεί όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη
για την προτεινόµενη ρύθµιση.
Ως ενδιαφερόµενα µέρη νοούνται οι κοινωνικές ή/και οικονοµικές οµάδες που
επηρεάζονται άµεσα ή έµµεσα, θετικά ή/και αρνητικά από την προτεινόµενη ρύθµιση.
Τα ενδιαφερόµενα µέρη ενηµερώνονται µε πρωτοβουλία του επισπεύδοντος τη
ρύθµιση.
10.2. Περιγράψτε αναλυτικά τον τόπο, τον χρόνο και τη διάρκεια της
διαβούλευσης, τους συµµετέχοντες σε αυτήν, και τη διαδικασία διαβούλευσης
που επελέγη, αιτιολογώντας τις επιλογές αυτές
Στο σηµείο αυτό περιγράφεται κατ΄ αρχάς ο τόπος της διαβούλευσης. Επίσης,
στο σηµείο αυτό, αναφέρεται ο χρόνος και η χρονική διάρκεια της διαβούλευσης.
Ο συντάκτης της Έκθεσης καλείται επίσης να αναφέρει πόσα από τα
ενδιαφερόµενα µέρη και τους κοινωνικούς εταίρους που εκλήθεσαν στη διαβούλευση,
έλαβαν πραγµατικά µέρος σε αυτήν.
Η έκφραση γνώµης της ΟΚΕ είναι υποχρεωτική, σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ. 2
του ν. 2232/1994 (ΦΕΚ Α 140), πριν από την ψήφιση τυπικών νόµων σε θέµατα
ιδιαίτερης σπουδαιότητας που σχετίζονται µε τις εργασιακές σχέσεις, την κοινωνική
ασφάλιση, τα φορολογικά µέτρα, καθώς και µε τη γενικότερη κοινωνικοοικονοµική
πολιτική, ιδίως σε θέµατα περιφερειακής ανάπτυξης, επενδύσεων, εξαγωγών,
προστασίας καταναλωτή και ανταγωνισµού. Στην έννοια των θεµάτων αυτών δεν
περιλαµβάνεται ο Προϋπολογισµός.
Ο συντάκτης της Έκθεσης αναφέρει επίσης τη διαδικασία της διαβούλευσης που
επελέγη, αιτιολογώντας την επιλογή αυτή. Η διαβούλευση µπορεί να είχε τον
χαρακτήρα της δηµόσιας ακρόασης ή τον χαρακτήρα της διακίνησης δηµοσίων
εγγράφων ή άλλη µορφή. Ως δηµόσια ακρόαση νοείται η δοµηµένη δηµόσια
συζήτηση ή συνδιάσκεψη µε φορείς ή ενδιαφερόµενα µέρη. ∆εν περιλαµβάνονται
εδώ οι ακροάσεις που γίνονται στο πλαίσιο οποιασδήποτε κοινοβουλευτικής
διαδικασίας. Ως διακίνηση δηµόσιων εγγράφων δεν νοείται η συνεργασία µεταξύ
δηµόσιων υπηρεσιών, αλλά η γνωστοποίηση τέτοιων εγγράφων σε ενδιαφερόµενους
φορείς ή σε µέλη της κοινωνίας των πολιτών. Το ερώτηµα αναφέρεται στη διαδικασία
παραγωγής της ρύθµισης από τη ∆ιοίκηση.
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10.3.

Αναφερθείτε

στα

αποτελέσµατα

της

διαβούλευσης,

αναφέροντας

επιγραµµατικά τις κυριότερες απόψεις που εκφράστηκαν υπέρ και κατά της
προτεινόµενης ρύθµισης ή επιµέρους θεµάτων της
Στο σηµείο αυτό, ο συντάκτης της Έκθεσης αναφέρει επιγραµµατικά τις
κυριότερες απόψεις που εκφράστηκαν υπέρ ή κατά της προτεινόµενης ρύθµισης ή
επιµέρους θεµάτων της στο πλαίσιο της διαβούλευσης. Ως «κυριότερες απόψεις»
νοούνται κατ΄ αρχάς οι απόψεις των άµεσα ενδιαφερόµενων ή επηρεαζόµενων
οµάδων, αλλά και οι απόψεις που, κατά την κρίση του συντάκτη της Έκθεσης,
επισηµαίνουν ζητήµατα που θα πρέπει να ληφθούν υπ΄ όψιν τόσο κατά την
κατάρτιση, όσο και κατά την εφαρµογή της αξιολογούµενης ρύθµισης. Ιδιαιτέρως, ο
συντάκτης σηµειώνει τυχόν επιφυλάξεις που διατυπώθηκαν ως προς τον τρόπο
διεξαγωγής, δηλαδή ως προς τη διαδικασία της διαβούλευσης, αλλά και ως προς την
ουσία της προτεινόµενης ρύθµισης.
Για την πληρότητα της καταγραφής, ο συντάκτης της Έκθεσης διευκρινίζει τον
φορέα ή την οµάδα ή τον ενδιαφερόµενο που εξέφρασε κάθε µία από τις κυριότερες
απόψεις, φροντίζοντας η καταγραφή να είναι σαφής και περιεκτική και να αποδίδει
κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο το περιεχόµενο της διαβούλευσης.
10.4. Αναφέρατε τον σχεδιασµό που έχει γίνει για τον κοινωνικό διάλογο και τη
διαβούλευση και στο στάδιο της εφαρµογής της προτεινόµενης ρύθµισης
Στο σηµείο αυτό, αναφέρεται αν έχει προβλεφθεί αντίστοιχη διαδικασία
κοινωνικού διαλόγου κατά την εφαρµογή της ρύθµισης, µε στόχο την αξιολόγησή της.
Για την πληρότητα της αναφοράς προτείνεται να αναφερθεί ο χρόνος κατά τον οποίο
αναµένονται τα πρώτα αποτελέσµατα της εφαρµογής της προτεινόµενης ρύθµισης,
καθώς και ο χρόνος κατά τον οποίο έχει προγραµµατιστεί η διαβούλευση για την
αξιολόγηση των αποτελεσµάτων εφαρµογής.
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Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ
Όπως προαναφέρθηκε, ένα σχέδιο νόµου µπορεί, υπό την προϋπόθεση τήρησης
του άρθρου 74 παρ. 5 εδ. β΄ του Συντάγµατος, να έχει ένα κύριο αντικείµενο και
κάποιες «άλλες διατάξεις», οι οποίες πάντως θα είναι σχετικές µε το κύριο
αντικείµενο. Στο Κεφάλαιο αυτό της Έκθεσης αξιολογούνται συνοπτικά, µία προς µία,
οι τέτοιου είδους «άλλες διατάξεις».
Το τµήµα Β του υποδείγµατος της Έκθεσης για την αξιολόγηση των «άλλων
διατάξεων» µπορεί να χρησιµοποιείται και για την αξιολόγηση συνεπειών των
τροπολογιών.

11. Γενική Αξιολόγηση
11.1 Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά το πρόβληµα που καλείται να
αντιµετωπίσει κάθε µία «άλλη διάταξη» που περιλαµβάνεται στο προτεινόµενο
σχέδιο νόµου
Στο σηµείο αυτό ο συντάκτης της Έκθεσης περιγράφει το πρόβληµα που
καλείται να επιλύσει κάθε µία «άλλη διάταξη» χωριστά, εφαρµόζοντας αναλόγως όσα
έχουν αναφερθεί παραπάνω για το σηµείο 1.1.
11.2 Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους κάθε
«άλλη διάταξη» είναι αναγκαία και κατάλληλη να αντιµετωπίσει το αντίστοιχο
πρόβληµα
Ο συντάκτης της Έκθεσης περιγράφει, για κάθε µία «άλλη διάταξη» χωριστά,
τους λόγους για τους οποίους η προτεινόµενη διάταξη είναι αναγκαία και κατάλληλη
να αντιµετωπίσει το αντίστοιχο πρόβληµα, εφαρµόζοντας ουσιαστικά, µε συνοπτικό
τρόπο, όσα αναφέρθηκαν παραπάνω για τα σηµεία 1.2, 1.3, 2.1, 2.2 και 2.3 της
Έκθεσης.
11.3 Αναφέρατε χωριστά για κάθε µία «άλλη διάταξη» τους λόγους για τους
οποίους έχει συµπεριληφθεί στο συγκεκριµένο σχέδιο νόµου
Στο σηµείο αυτό, ο συντάκτης της Έκθεσης αναφέρει τους λόγους για τους
οποίους επελέγη κάθε µία «άλλη διάταξη» να συµπεριληφθεί στο συγκεκριµένο
σχέδιο νόµου. Ουσιαστικά, στο σηµείο αυτό αιτιολογείται η συνάφεια και η σχέση της
κάθε µίας «άλλης διάταξης» µε το κύριο αντικείµενο του σχεδίου νόµου και
τεκµηριώνεται ότι η σχετική διάταξη δεν εµπίπτει στην απαγόρευση του άρθρου 74
παρ. 5 εδ. β΄ του Συντάγµατος.
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11.4. Αναφέρατε χωριστά και αναλυτικά τις αναµενόµενες συνέπειες κάθε µίας
«άλλης διάταξης», συµπεριλαµβανοµένων των συνεπειών στην οικονοµία,
στην κοινωνία και τους πολίτες και στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον
Στο σηµείο αυτό, γίνεται ειδική αξιολόγηση των συνεπειών κάθε µίας «άλλης
διάταξης» χωριστά, κατά αναλογική αλλά πιο συνοπτική εφαρµογή των όσων
αναφέρονται παραπάνω σχετικά µε την κύρια αξιολογούµενη ρύθµιση.
11.5. Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες που θα είναι αρµόδιες για την
εφαρµογή κάθε «άλλης διάταξης».
Όπως αναφέρθηκε και στο σηµείο 8.3., οι υπηρεσίες που θα είναι αρµόδιες για
την εφαρµογή κάθε συγκεκριµένης δράσης που προέρχεται από κάθε µία «άλλη
διάταξη» θα πρέπει να είναι γνωστές εκ των προτέρων και οι αρµοδιότητές τους
διακριτές, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε δυσκολία εφαρµογής. Για τον λόγο
αυτόν, ο συντάκτης της Έκθεσης αναφέρει αναλυτικά κάθε µία υπηρεσία που θα είναι
αρµόδια για την εφαρµογή κάθε συγκεκριµένης δράσης που προέρχεται από κάθε
µία «άλλη διάταξη», ώστε να καθιστά σαφές το οργανωτικό πλαίσιο εφαρµογής της.

12. ∆ιαφάνεια και ∆ιαβούλευση
12.1. Αναφέρατε επιγραµµατικά τους κοινωνικούς εταίρους και εν γένει τα
ενδιαφερόµενα µέρη που εκλήθησαν να λάβουν µέρος στη διαβούλευση για
κάθε µία προτεινόµενη «άλλη διάταξη», τον τόπο, τον χρόνο και τη διάρκεια
της

διαβούλευσης,

τους

συµµετέχοντες

σε

αυτήν,

και

τη διαδικασία

διαβούλευσης που επελέγη, αιτιολογώντας τις επιλογές αυτές.
Όπως και στο σηµεία 10.1 και 10.2 της Έκθεσης, ο συντάκτης της Έκθεσης
καλείται να προσδιορίσει όλους όσοι εκλήθησαν να συµµετάσχουν στον κοινωνικό
διάλογο και τη διαβούλευση σχετικά µε κάθε µία από τις «άλλες διατάξεις». Εάν,
λόγω της φύσης ή του περιεχοµένου της, κάποια από αυτές τις διατάξεις δεν έχει
τεθεί σε δηµόσιο διάλογο, ο συντάκτης της Έκθεσης αναφέρει ειδικά τους λόγους για
τους οποίους δεν διεξήχθη δηµόσιος διάλογος για τη συγκεκριµένη διάταξη.
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12.2. Αναφέρατε επιγραµµατικά τις κυριότερες απόψεις που εκφράστηκαν
υπέρ και κατά της προτεινόµενης ρύθµισης ή επιµέρους θεµάτων της και
προσαρτήστε στο παρόν τις απόψεις των φορέων που έλαβαν µέρος στη
διαβούλευση για κάθε µία «άλλη διάταξη» χωριστά.
Στις περιπτώσεις που έχει διεξαχθεί δηµόσιος διάλογος για µία ή περισσότερες
από τις «άλλες διατάξεις», ο συντάκτης της Έκθεσης αναφέρει επιγραµµατικά τις
κυριότερες απόψεις που εκφράστηκαν σχετικά µε κάθε διάταξη, σύµφωνα και µε όσα
αναφέρθηκαν παραπάνω, στο σηµείο 10.3.
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Παράρτηµα Ι
Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ*

ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ

ΜΙΚΡΗ

ΜΕΣΑΙΑ

ΜΕΓΑΛΗ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

<10

<50

<250

≥250

Και

Και

Και

Ή

<2 εκατ €

<10 εκατ €

<50 εκατ €

≥50 εκατ €

Ή

Ή

Ή

Και

<2 εκατ €

<10 εκατ €

<43 εκατ €

≥43 εκατ €

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

*Στοιχεία τελευταίας διαχειριστικής χρήσης
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Παράρτηµα ΙΙ
∆ιοικητική Επιβάρυνση ανά δράση = P·Q
όπου P = Τιµή · Χρόνος και Q = Συχνότητα · αριθµός επιχειρήσεω)
P·Q

P

Q

Τιµή

Χρόνος

Συχνότητα

Αριθµός
επιχειρήσεων

Εργατοώρας

Ώρες

(ευρώ ανά ώρα)

απασχόλησης

Ανά έτος

Α. Παράδειγµα υπολογισµού ∆ιοικητικής Επιβάρυνσης από µία νέα ενέργεια (ένα
νέο έγγραφο, κ.λπ.), µετά από εφαρµογή νέας νοµοθετικής ρύθµισης.

Απαίτηση

Τιµή

Χρόνος

Συχνότητα

εφαρµογής

Αριθµός
επιχειρήσεων

µίας νέας

Εργατοώρας Ώρες

ενέργειας

(ευρώ ανά

(έγγραφο

ώρα)

Ανά έτος

απασχόλησης

κλπ)
25 ευρώ

4 ώρες

2 φορές
(εξαµηνιαίο)

5.000

25·4·2·5.000 =
1.000.000 ευρώ

1.000.000 ευρώ

Σύνολο
∆ιοικητικής
Επιβάρυνσης
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Β. Παράδειγµα υπολογισµού ∆ιοικητικής Επιβάρυνσης από τρεις νέες ενέργεεις
(τρία νέα έγγραφα, κ.λπ.), µετά από εφαρµογή νέας νοµοθετικής ρύθµισης.

Απαίτηση

Τιµή

Χρόνος

Συχνότητα

εφαρµογής

Αριθµός
επιχειρήσεων

τριών νέων

Εργατοώρας Ώρες

ενεργειών

(ευρώ ανά

(εγγράφων

ώρα)

Ανά έτος

απασχόλησης

κλπ)
Ε1

25 ευρώ

4 ώρες

2 φορές

5.000

(εξαµηνιαίο)
Ε2

25 ευρώ

2 ώρες

12 φορές

1.000.000 Ευρώ
5.000

(µηνιαίο)
Ε3

25 ευρώ

5 ώρες

4 φορές
(τριµηνιαίο)

25·4·2·5.000 =

25·2·12·5.000 =
3.000.000 Ευρώ

5.000

25·5·4·5.000 =
2.500.000 Ευρώ

Σύνολο

1.000.000 + 3.000.000 +

∆ιοικητικής

2.500.000 =

Επιβάρυνσης

6.500.000 ευρώ
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Γ. Παράδειγµα υπολογισµού ∆ιοικητικής Επιβάρυνσης από τρεις νέες ενέργειες
(τρία νέα έγγραφα, κ.λπ.), µετά από εφαρµογή νέας νοµοθετικής ρύθµισης µε
κατάργηση τεσσάρων άλλων.

Απαίτηση

Τιµή

Χρόνος

Συχνότητα Αριθµός

εφαρµογής τριών

επιχειρήσεων

νέων ενεργειών &

Εργατοώρας Ώρες

κατάργηση

(ευρώ ανά

τεσσάρων άλλων

ώρα)

Ε1 Νέα εφαρµογή

5 ευρώ

Ανά έτος

απασχόλησης

4 ώρες

2 φορές

5.000

(εξαµηνιαίο)
Ε2 Νέα εφαρµογή

5 ευρώ

2 ώρες

12 φορές

200.000 ευρώ
5.000

(µηνιαίο)
Ε3 Νέα εφαρµογή

5 ευρώ

5 ώρες

4 φορές

5 ευρώ

7 ώρες

1 φορά

5.000

5 ευρώ

2 ώρες

6 φορές

5.000

5 ευρώ

3 ώρες

4 φορές

5.000

5 ευρώ

5 ώρες

4 φορές

5.000

∆ιοικητικής

5·3·4·5.000 =
300.000 ευρώ

5.000

(τριµηνιαίο)
Σύνολο

5·2·6·5.000 =
300.000 ευρώ

(τριµηνιαίο)
Α4 Κατάργηση

5·7·1·5.000 =
175.000 ευρώ

(διµηνιαίο)
Α3 Κατάργηση

5·5·4·5.000 =
500.000 ευρώ

(ετήσιο)
Α2 Κατάργηση

5·2·12·5.000 =
600.000 ευρώ

(τριµηνιαίο)
Α1 Κατάργηση

5·4·2·5.000 =

5·5·4·5.000 =
500.000 ευρώ

Ε1 + Ε2 + Ε3 - Α1 - Α2 - Α3 - Α4 = -25.000 Є

200.000 + 600.000 +

(∆ηλαδή έχουµε ελάφρυνση)

500.000 - 175.000 -

Επιβάρυνσης

300.000 - 300.000 -

ΣP·Q

500.000 =

- 25.000 ευρώ
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