ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
«Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης»
Άρθρο 1
Σύσταση και συγκρότηση της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης
(Κ.Ε.Κ.)

1. Στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης συνιστάται Κεντρική Επιτροπή
Κωδικοποίησης (Κ.Ε.Κ.).
2. Η Κ.Ε.Κ. αποτελείται από δεκατρία (13) μέλη. Μέλη της ορίζονται δικαστικοί
λειτουργοί, νομικοί σύμβουλοι και πάρεδροι του Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους, μέλη του Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού των Ανώτατων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και δικηγόροι, εν ενεργεία ή μη.
3. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα λοιπά μέλη της Κ.Ε.Κ. ορίζονται με
απόφαση του Πρωθυπουργού. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο γραμματέας της
Κ.Ε.Κ. με τον αναπληρωτή του από το προσωπικό της Γενικής Γραμματείας της
Κυβέρνησης.
4. Ο ορισμός εν ενεργεία δικαστικών λειτουργών και μελών του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους ως μελών της Κ.Ε.Κ. γίνεται, αντιστοίχως, σύμφωνα με
την παρ. 2 του άρθρου 41 του Κώδικα οργανισμού δικαστηρίων και κατάστασης
δικαστικών λειτουργών, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1756/1988 (Α΄
35), και της παρ. 3 του άρθρου 38 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324).

Άρθρο 2
Αρμοδιότητες της Κ.Ε.Κ.

1. Η Κ.Ε.Κ. είναι αρμόδια για την κωδικοποίηση της νομοθεσίας που ισχύει,
στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την Κωδικοποίηση και Αναμόρφωση της
Ελληνικής Νομοθεσίας. Κατά την άσκηση της αρμοδιότητάς της η Κ.Ε.Κ. μπορεί
να προβαίνει και στην αναμόρφωση του δικαίου.
2. Ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης μπορεί να ζητεί από την Κ.Ε.Κ. να
ελέγξει και να διατυπώσει γνώμη για σχέδια κωδίκων που έχουν καταρτιστεί από
άλλες επιτροπές κωδικοποίησης πριν από την κατάθεσή τους προς κύρωση στη
Βουλή, ή πριν από την υποβολή προς υπογραφή στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
σχετικών σχεδίων προεδρικών διαταγμάτων. Κατ’ εξαίρεση, μπορεί να ανατεθεί
στην Κ.Ε.Κ. και η σύνταξη σχεδίων νόμων υπό μορφή κωδίκων, σε πεδία όπου
υφίστανται κυρίως κωδικοποιημένες ήδη διατάξεις.
3. Με απόφαση της Κ.Ε.Κ., που εκδίδεται ύστερα από σχετικές εισηγήσεις των
οικείων υπουργείων και διαβούλευση με το Υπουργείο Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, η οποία εγκρίνεται από τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης
και αναρτάται στο διαδίκτυο σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α΄ 112),
προτείνονται κώδικες που πρέπει να καταρτιστούν και το θεματικό αντικείμενο
καθενός. Η απόφαση αυτή διαβιβάζεται από τη Γενική Γραμματεία της
Κυβέρνησης στα αρμόδια υπουργεία. Η Ολομέλεια της Κ.Ε.Κ. εισηγείται, διά του
Προέδρου της, προς τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης, μετά την τήρηση της
διαδικασίας διαβούλευσης του πρώτου εδαφίου, σχετικά με την κωδικοποίηση της
νομοθεσίας και σε άλλες θεματικές ενότητες και με το αντικείμενο της κάθε
προτεινόμενης κωδικοποίησης. Εισηγείται, επίσης, διά του Γενικού Γραμματέα της

Κυβέρνησης, προς τον καθ’ ύλην αρμόδιο υπουργό για συγκεκριμένα πεδία στα
οποία κρίνεται απαραίτητη η αναμόρφωση της νομοθεσίας. Σε κάθε περίπτωση,
διατηρεί την ευχέρεια να υποβάλει, διά της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης
και σε συνεργασία με το Γραφείο Νομοθετικής Πρωτοβουλίας του κάθε
υπουργείου, προτάσεις προς τους καθ΄ ύλην αρμόδιους υπουργούς για την
κάλυψη κενών της νομοθεσίας, την απάλειψη περιττών διατάξεων ή την άρση
διαπιστούμενων αντινομιών, ασαφειών ή αντιθέσεων προς το Σύνταγμα, το
ενωσιακό δίκαιο ή διεθνείς συμβάσεις, ιδίως όταν οι αντιθέσεις αυτές έχουν
διαπιστωθεί με δικαστικές αποφάσεις.
4. Η Κ.Ε.Κ. καταρτίζει τους κώδικες που θα καθοριστούν με νόμο, διαθέτοντας
γενικό τεκμήριο αρμοδιότητας για την κωδικοποίηση και την αναμόρφωση της
νομοθεσίας, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στα άρθρα 11 και 12 παρ. 1 του ν.
4048/2012 (Α΄ 34) αντίστοιχα.
5. Η Κ.Ε.Κ. συντάσσει εγχειρίδιο που περιέχει τη μεθοδολογία κωδικοποίησης
και τους νομοτεχνικούς κανόνες για τη σύνταξη των κωδίκων και την
αναμόρφωση της νομοθεσίας. Το εγχειρίδιο αυτό μπορεί να τροποποιείται ή να
συμπληρώνεται οποτεδήποτε κριθεί αναγκαίο. Οι κανόνες του εγχειριδίου
αναφέρονται ιδίως στη διαίρεση και στην ταξινόμηση της ύλης, στον τρόπο
αρίθμησης των άρθρων, των παραγράφων και των εδαφίων, στον τρόπο
παραπομπής στις διατάξεις που κωδικοποιούνται και στον τρόπο αναγραφής
τίτλων στα άρθρα και στα επί μέρους κεφάλαια των κωδίκων, καθώς και στη
γλωσσική διατύπωσή τους. Εφόσον η Κ.Ε.Κ. προβαίνει και στην αναμόρφωση της
νομοθεσίας, οι κανόνες αυτοί αναφέρονται και στα κριτήρια επιλογής της σχετικής
μεθόδου.

Άρθρο 3
Υποβοήθηση του έργου της Κ.Ε.Κ. και ανάθεση προπαρασκευαστικών
εργασιών

1. Η Κ.Ε.Κ. για την υποβοήθηση του έργου της μπορεί να καλεί μέλη του
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, γενικούς διευθυντές και διευθυντές
υπουργείων και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, άλλους υπηρεσιακούς
παράγοντες, καθώς και ειδικούς επιστήμονες και εμπειρογνώμονες. Οι υπηρεσίες
του δημόσιου τομέα έχουν υποχρέωση να παρέχουν στην Κ.Ε.Κ. κάθε
πληροφορία και στοιχείο που τους ζητείται.
2. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, η Κ.Ε.Κ. επιδιώκει τη συνεργασία και τη
διατύπωση απόψεων εκ μέρους του νομικού κόσμου, επιστημονικών και
επαγγελματικών φορέων και άλλων εμπειρογνωμόνων και μπορεί, για την
υποβοήθηση του έργου της, να θέτει σε δημόσια διαβούλευση, μέσω του
διαδικτύου, προτάσεις και ερωτήματα σχετικά με την κωδικοποίηση και την
αναμόρφωση πεδίων του δικαίου.
3. Η εκτέλεση συγκεκριμένων προπαρασκευαστικών εργασιών, οι οποίες
αναφέρονται ιδίως στη συγκέντρωση της σχετικής νομοθεσίας και την κατάρτιση
διαγράμματος κωδικοποίησης και προσχεδίου κώδικα, καθώς και στη σύνταξη και
την τεκμηρίωση του εγχειριδίου που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 2,
ανατίθεται σε νομικά πρόσωπα, οργανισμούς και ινστιτούτα του ευρύτερου
δημόσιου τομέα, νομικά πρόσωπα και ενώσεις προσώπων μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, ειδικούς επιστήμονες και ομάδες εργασίας, στις οποίες, πέραν των
ειδικών επιστημόνων, είναι δυνατόν να μετέχουν δικαστικοί λειτουργοί, δημόσιοι
λειτουργοί και υπάλληλοι. Η ανάθεση γίνεται, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα
νομοθεσία, είτε από το αρμόδιο υπουργείο σε συνεργασία με τη Γενική

Γραμματεία της Κυβέρνησης, η οποία παρακολουθεί, μέσω της Κ.Ε.Κ., τη φάση
του έργου που έπεται της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας και της
θεματικής κατάταξής της, είτε απευθείας από τη Γενική Γραμματεία της
Κυβέρνησης, με απόφαση της Κ.Ε.Κ. που εγκρίνεται από τον Γενικό Γραμματέα
της Κυβέρνησης. Στην περίπτωση αυτή, η Κ.Ε.Κ. μπορεί να θέτει τις κατάλληλες
κατά την κρίση της τεχνικές προδιαγραφές.

Άρθρο 4
Κύρωση και έκδοση των κωδίκων

1. Τα σχέδια των κωδίκων που περιλαμβάνουν διατάξεις τυπικών νόμων
κυρώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 6 και 7 του άρθρου 76 του
Συντάγματος, πλην του μέρους με το οποίο καταργούνται ή τροποποιούνται
ισχύουσες διατάξεις νόμου στο πλαίσιο αναμόρφωσης του δικαίου, για το οποίο
πρέπει να προηγηθεί η συνήθης κοινοβουλευτική διαδικασία. Στους κώδικες
αυτούς μπορεί να περιληφθούν κατ΄ εξαίρεση διατάξεις κανονιστικών
διαταγμάτων και αποφάσεων, αν αυτό είναι απολύτως απαραίτητο για τις ανάγκες
της κωδικοποίησης. Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται και στους κώδικες
που συντάσσονται από την Κ.Ε.Κ. σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2
του άρθρου 2.
2. Οι κώδικες που περιλαμβάνουν κανονιστικά διατάγματα και κανονιστικές
υπουργικές αποφάσεις εκδίδονται με προεδρικό διάταγμα, ύστερα από πρόταση
των αρμόδιων, ανάλογα με το αντικείμενο των διατάξεων που κωδικοποιούνται,
υπουργών.
3. Με τη διαδικασία της παρ. 2 εκδίδονται και οι κώδικες που περιλαμβάνουν
ενιαίως διατάξεις τυπικών νόμων και κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων.

Άρθρο 5
Εργασίες κωδικοποίησης από ειδικές επιτροπές και ενημέρωση της
Κ.Ε.Κ.

1. Με αιτιολογημένη απόφαση του καθ’ ύλην αρμόδιου υπουργού, ύστερα από
γνώμη της Κ.Ε.Κ., επιτρέπεται, μόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η σύσταση στα
υπουργεία νέων επιτροπών κωδικοποίησης. Το προηγούμενο εδάφιο δεν
εφαρμόζεται στις επιτροπές κωδικοποίησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ούτε περιορίζει τα υπουργεία να
προβαίνουν στην απλή συγκέντρωση και τη θεματική ταξινόμηση όλων των
ισχυουσών διατάξεων, νομοθετικού ή κανονιστικού χαρακτήρα, που αφορούν
θέματα της αρμοδιότητάς τους.
2. Η Κ.Ε.Κ. ενημερώνεται για όλες τις εργασίες κωδικοποίησης που
πραγματοποιούνται από επιτροπές που έχουν συσταθεί με νόμο ή βάσει
εξουσιοδότησης νόμου ή από φορείς, στους οποίους έχει ανατεθεί το σχετικό
έργο. Για τον σκοπό αυτόν, η Κ.Ε.Κ. μπορεί να ζητεί σχετικές πληροφορίες από τα
οικεία υπουργεία, επιτροπές και φορείς.
3. Η Κ.Ε.Κ. ενημερώνεται από τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης για
σχέδια νόμων και σχετικές υπουργικές τροπολογίες, καθώς και κανονιστικές
πράξεις που, είτε συνδέονται με προβλεπόμενη ήδη στο νόμο διαδικασία
κωδικοποίησης, προκειμένου να ληφθούν υπόψη, είτε το αντικείμενο ενός σχεδίου

διάταξής τους τροποποιεί ή επηρεάζει την εφαρμογή διατάξεων υφιστάμενου
κώδικα, ώστε να παρέχει την αναγκαία συνδρομή για την ορθή ενσωμάτωσή τους
σ΄ αυτόν. Για τον σκοπό αυτόν, ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Κ. γνωστοποιεί στην
Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή (ΚΕ.Ν.Ε.), που προβλέπεται στην παρ.
1 του άρθρου 11 του ν. 1299/1982 (Α΄ 129), όπως η παράγραφος αυτή
κωδικοποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 85 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του
π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), και το Συμβούλιο της Επικρατείας κατάσταση με τους
νόμους και τα προεδρικά διατάγματα που κυρώνουν κώδικες, οι οποίοι
καταρτίστηκαν από την Κ.Ε.Κ., παρέχοντας τις αναγκαίες διευκρινίσεις.

Άρθρο 6
Ετήσια έκθεση
Μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε ημερολογιακού έτους, η Κ.Ε.Κ. συντάσσει και
υποβάλλει προς τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης έκθεση, η οποία
περιλαμβάνει αποτίμηση της προόδου των δράσεων κωδικοποίησης που έχουν
αναληφθεί από την Κ.Ε.Κ., καθώς και περαιτέρω προτάσεις κωδικοποίησης και
αναμόρφωσης της υφιστάμενης νομοθεσίας και βελτίωσης της λειτουργίας των
δομών της καλής νομοθέτησης. Η έκθεση αυτή αναρτάται στο διαδίκτυο σύμφωνα
με τις διατάξεις του ν. 3861/2010 και διαβιβάζεται, με ευθύνη του Γενικού
Γραμματέα της Κυβέρνησης, στο Εθνικό Συμβούλιο για την Κωδικοποίηση και
Αναμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας (Ε.Σ.Κ.Α.Ε.Ν.) που προβλέπεται στην
παρ. 3 του άρθρου 40 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33), στον Πρωθυπουργό και τα μέλη
της Κυβέρνησης, καθώς και στον Πρόεδρο της Βουλής.

Άρθρο 7
Αποζημίωση των μελών

1. Στον Πρόεδρο και στα μέλη της Κ.Ε.Κ. καταβάλλεται αποζημίωση.
2. Με απόφαση του Πρωθυπουργού καθορίζονται το ύψος της αποζημίωσης,
κατά παρέκκλιση από κάθε ειδική διάταξη, καθώς και οι ειδικότερες προϋποθέσεις
χορήγησής της και ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Άρθρο 8
Εξουσιοδότηση

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης ρυθμίζεται κάθε άλλο
θέμα σχετικό με τη λειτουργία της Κ.Ε.Κ.

Άρθρο 9
Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται ο ν. 3133/2003 (Α΄ 85).
Υφιστάμενες νομοθετικές παραπομπές στο νόμο αυτό θεωρείται ότι γίνονται στις

αντίστοιχες διατάξεις του παρόντος. Η λειτουργία της Κ.Ε.Κ. που συγκροτήθηκε
με τις Υ42/2-7-2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 388) και Υ105/26-11-2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 704)
αποφάσεις του Πρωθυπουργού, σύμφωνα με το ν. 3133/2003, συνεχίζεται και
υπό την ισχύ του παρόντος.

Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

