Η προ-κοινοβουλευτική
νομοθετική διαδικασία

Νομοθετική Πρωτοβουλία

Άρθρο 26 (παρ. 1) Συντάγματος
Η νομοθετική λειτουργία ασκείται από τη Βουλή και τον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας
Άρθρο 73 (παρ.1) Συντάγματος
Το δικαίωμα πρότασης νόμων ανήκει στη Βουλή και στην Κυβέρνηση
Άρθρο 85 Κανονισμού της Βουλής
•

Το δικαίωμα πρότασης νόμων ανήκει στη Βουλή και στην κυβέρνηση

•

Οι Βουλευτές υποβάλλουν στη Βουλή προτάσεις νόμων, τροπολογίες και Προσθήκες

•

Οι αρμόδιοι Υπουργοί υποβάλλουν στη Βουλή νομοσχέδια, τροπολογίες και
προσθήκες

Έναρξη της διαδικασίας σύνταξης ενός νόμου
Ο εκάστοτε Υπουργός αποφασίζει τη σύνταξη ενός νομοσχεδίου ή
την τροποποίηση ενός υφιστάμενου νόμου.

ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ν/Σ
Τα Γραφεία Νομοθετικής Πρωτοβουλίας των Υπουργείων
συμμετέχουν στο σχεδιασμό των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων
καταρτίζουν τα νομοσχέδια που αναθέτει σε αυτά ο Υπουργός.

 Δημιουργία Νομοπαρασκευαστικής Ομάδας
 Αντικείμενο Επιτροπής αποτελούμενης από ακαδημαϊκούς και
εμπειρογνώμονες

Ν.4048/2012(ΦΕΚ 34/Α/23-2-2012)
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Άρθρο 1: Aντικείμενο και ορισμοί
Άρθρο 2: Αρχές καλής νομοθέτησης
Άρθρο 3: Διαδικασίες
Άρθρο 4: Υποχρεώσεις εμπλεκομένων με τη νομοθέτηση οργάνων
(νομοτεχνικοί κανόνες)
Άρθρο 5: Μέσα καλής νομοθέτησης
Άρθρα 6 – 9: Διαβούλευση, ανάλυση συνεπειών ρυθμίσεων, αιτιολογική
έκθεση, αξιολόγηση αποτελεσμάτων εφαρμογής

Ν.4048/2012
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Άρθρα 10 – 12: Απλούστευση, αναμόρφωση, κωδικοποίηση

Άρθρο 13: Ενσωμάτωση δικαίου ΕΕ
Άρθρα 14-16: Δομές καλής νομοθέτησης

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ Σ/Ν
ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ( 74παρ.1 Σ, 85 παρ.3 &7ΚτΒ, 8 ν.4048/2012)
 ΠΙΝΑΚΑΣ τροποποιούμενων /καταργούμενων διατάξεων( 85 παρ.3 ΚτΒ)

 ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ(85 παρ.3 ΚτΒ &7 ν.4048/2012)
 ΈΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (85 παρ.3 ΚτΒ & 6 ν.4048/2012)
 ΈΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ( 75 παρ.1 Σ & 85
παρ.5 ΚτΒ)

Σημείωση:Εάν
το
σχέδιο
νόμου
περιέχει
διατάξεις
συναρμοδιότητας και πρέπει να υπογραφεί και από άλλους
Υπουργούς, τότε αποστέλλεται και σε αυτούς για να διατυπώσουν
γνώμη.
Ο ρόλος της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης (ΓΓΚ)
Ουσιαστικός και συντονιστικός στη νομοπαρασκευαστική
διαδικασία
Μέσω αυτής κατατίθενται τα σχέδια νόμων στη Βουλή ώστε να
ξεκινήσει η κοινοβουλευτική διαδικασία.

Η Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή (ΚΕΝΕ)

Εφόσον παραπέμπονται σε αυτήν από το Γενικό Γραμματέα της

Κυβέρνησης

Επεξεργάζεται σχέδια νόμων

Διερευνά τη συνταγματικότητα των διατάξεων

Εξετάζει τις καταργούμενες ή τροποποιούμενες διατάξεις και τα

συνοδευτικά έγγραφα των προτεινόμενων ρυθμίσεων.

Με την κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή ξεκινάει η

κοινοβουλευτική διαδικασία.

Οργανωτικές μονάδες της καλής νομοθέτησης:
Το Γραφείο Καλής Νομοθέτησης, που έχει συσταθεί και λειτουργεί
στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης :
Υποστηρίζει και συντονίζει τη λειτουργία των Γραφείων Νομοθετικής
Πρωτοβουλίας των Υπουργείων.

Συντάσσει την Ανάλυση Συνεπειών Ρυθμίσεων για ρυθμίσεις που
εκδίδονται ύστερα από πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου ή του
Πρωθυπουργού.

Συνεργάζεται με τα Γραφεία Νομοθετικής Πρωτοβουλίας των Υπουργείων,
καθώς και με αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων και ανεξάρτητες αρχές
για θέματα αρμοδιότητάς τους,
με σκοπό την πληρότητα των Αναλύσεων Συνεπειών Ρυθμίσεων,
παρέχοντας εκ των προτέρων γενικές κατευθύνσεις

Γραφεία Νομοθετικής Πρωτοβουλίας των Υπουργείων, (συνιστώνται
με το νόμο 4048/12) και υπάγονται απευθείας στον οικείο Υπουργό.
Βασικές αρμοδιότητες:

α. Παρέχουν την αναγκαία τεχνογνωσία για την τήρηση των αρχών καλής νομοθέτησης

στις αρμόδιες καθ'ύλη υπηρεσίες που αναλαμβάνουν την εκπόνηση ή την απλούστευση

ρυθμίσεων.

β. Συντάσσουν, σε συνεργασία με τις αρμόδιες καθ’ύλη υπηρεσίες, την Ανάλυση

Συνεπειών Ρυθμίσεων, επισημαίνοντας ταυτόχρονα τις συναφείς νομοθετικές ή
κανονιστικές ρυθμίσεις.

γ. Μεριμνούν, σε συνεργασία με το Γραφείο Καλής Νομοθέτησης, για τη διενέργεια

κοινωνικού διαλόγου και διαβουλεύσεων με εκπροσώπους των κοινωνικών
φορέων και ενδιαφερόμενων ομάδων..

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4439/2016(Α΄222 - 30.11.2016)

Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας
Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών
καυσίμων, απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης και άλλες
διατάξεις πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας και λοιπές
διατάξεις.

