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Αριθμός (σχολιάσιμων) άρθρων 10 

Αριθμός σχολίων 4 

Υπεύθυνος διαχείρισης σχολίων 
και σύνταξης έκθεσης 

Ηλίας Κορομηλάς, Προϊστάμενος Γραφείου 
Καλής Νομοθέτησης της Γενικής Γραμματείας 
της Κυβέρνησης 

 

Β. Πλήθος κατατεθειμένων σχολίων κατ’ άρθρο 

Αριθμός άρθρου Υποβληθέντα σχόλια 

άρθρο 1 

– Σύσταση και συγκρότηση της 

Κεντρικής Επιτροπής 

Κωδικοποίησης (Κ.Ε.Κ.) 

1. «Συμφωνώ με το προηγούμενο σχόλιο, ο 
στρατός έχει πολύ έμπειρους νομικούς, πρέπει 
να ζητήσετε συμμετοχή και από αυτούς.» 
 
2. «Υπάρχει σώμα νομικών συμβούλων στις 
ένοπλες δυνάμεις, με πολύ καλούς νομικούς. 
Καλό είναι να εκπροσωπούνται στην 
Επιτροπή.» 
 
3. «Οι εν ενεργεία Δικαστές πρέπει να 
ορίζονται με απόφαση του οικείου Ανώτατου 
Δικαστικού Συμβουλίου, όπως προβλέπει ο 
Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και 
Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών.» 
 
4. «Είναι εντελώς αόριστη η αναφορά στη 
στελέχωση -> πρέπει να αναφέρεται 
συγκεκριμένα πως θα γίνεται η στελέχωση -> 
οπωσδήποτε μερικά μέλη να μην ορίζονται 
από την κυβέρνηση αλλά από τους θεσμικούς 
φορείς και ειδικότερα: 
α) ένα μέλος από την ολομέλεια του Στε, β) 
ένα μέλος από την ολομέλεια του ελεγκτικού 
συνεδρίου , γ) ένα μέλος από την ολομέλεια 
του Αρείου Πάγου , δ) ένα μέλος από την 
εισαγγελία του Αρείου Πάγου και ε) ένα μέλος 
από την Ολομέλεια των Προέδρων των 
Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας.» 



Στα υπόλοιπα άρθρα του νομοσχεδίου δεν υποβλήθηκαν σχόλια 

Σύνολο υποβληθέντων σχολίων: 4 

 

Γ. Διάρκεια διαβούλευσης και συνοπτική παρουσίαση των σχολίων επί της 
αρχής 

 

Το νομοσχέδιο τέθηκε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για δεκαπέντε 

ημέρες, αφού έτυχε εκτενούς επεξεργασίας από τα μέλη της Κ.Ε.Κ. και στη συνέχεια 

τον Υπουργό Επικρατείας. Ο μικρός αριθμός των κατατεθέντων σχολίων αιτιολογείται 

από το γεγονός ότι η ρύθμιση αφορά στην εξαιρετικά ειδικευμένη θεματολογία, ήγουν 

τη σύσταση Επιτροπής με αντικείμενο την κωδικοποίηση της ελληνικής νομοθεσίας. 

Ειδικότερα, αναφορικά με τα σχόλια με αρ.(1) και (2), σημειώνεται ότι, βάσει 

των διατάξεων του άρθρου 1 του νομοσχεδίου, οι οποίες αποδίδουν και ισχύον 

δίκαιο (άρθρο 1 παρ. 2 ν. 3133/2003), στην Κ.Ε.Κ. κρίθηκε σκοπιμότερο να 

συμμετέχουν και νομικοί σύμβουλοι και πάρεδροι του Νομικού Συμβουλίου του 

Κράτους, η αρμοδιότητα των οποίων εκτείνεται στο σύνολο της κρατικής δράσης και 

δεν περιορίζεται μόνον σε έναν συγκεκριμένο τομέα. 

Επιπροσθέτως, εν όψει των υποβληθέντων σχολίων με αρ.(3) και (4), 

επισημαίνεται ότι η διαδικασία ορισμού σε επιτροπές δικαστικών λειτουργών του 

Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, των 

Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων και της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας στα 

δικαστήρια αυτά, δεν ρυθμίζεται πρωτογενώς από το νομοσχέδιο, αλλά κατά 

παραπομπή στις υφιστάμενες διατάξεις της 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).  

 

Ακολουθούν οι κρίσιμες διατάξεις που αφορούν στην προαναφερθείσα 

διαδικασία: 

 

«Άρθρο 41  

……… 

2.       Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται στους δικαστικούς λειτουργούς να εκλέγονται μέλη 

της Ακαδημίας Αθηνών ή του διδακτικού προσωπικού ανώτατων εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων, καθώς και να μετέχουν σε συμβούλια ή επιτροπές, που ασκούν 

αρμοδιότητες πειθαρχικού, ελεγκτικού ή δικαιοδοτικού χαρακτήρα και σε 

νομοπαρασκευαστικές επιτροπές, εφόσον η συμμετοχή τους προβλέπεται ειδικά από 

το νόμο. Ο δικαστικός λειτουργός που θα μετάσχει υποδεικνύεται από το δικαστή ή 

τον εισαγγελέα ή το τριμελές συμβούλιο που διευθύνει το πολιτικό ή το διοικητικό 

δικαστήριο ή την εισαγγελία, ύστερα από ερώτημα του Υπουργού Δικαιοσύνης. Ο 

δικαστικός λειτουργός προεδρεύει στα ως άνω συμβούλια ή τις επιτροπές, εκτός εάν 

μετέχει επίσης υπουργός, υφυπουργός ή γενικός γραμματέας υπουργείου.  Ειδικώς 

στις νομοπαρασκευαστικές επιτροπές, δεν μπορεί να μετέχει ως μέλος δικαστικός 

λειτουργός στο πρόσωπο του οποίου συντρέχει κάποιο από τα κωλύματα των 

περιπτ. α΄, β΄ και γ΄ της παρ. 6 του άρθρου 15. Εφόσον, στις ανωτέρω επιτροπές, 

δεν συμμετέχει δικαστικός λειτουργός με το βαθμό του Προέδρου ή Αντιπροέδρου 



του Αρείου Πάγου ή αντίστοιχο, ως Πρόεδρος της επιτροπής μπορεί να ορίζεται 

μέλος το οποίο δεν έχει τη δικαστική ιδιότητα.». 

 

 «Άρθρο 38 
………. 

3.Τα μέλη του Ν.Σ.Κ., που  συμμετέχουν σε συμβούλια ή επιτροπές ή ομάδες 
εργασίας ή σε διοικητικά συμβούλια, όταν επιτρέπεται, προτείνονται από τον 
Πρόεδρο του Ν.Σ.Κ., ύστερα από ερώτημα της αρμόδιας υπηρεσίας. Ο διορισμός 
γίνεται κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τη συγκρότηση και τη 
λειτουργία του συμβουλίου, της επιτροπής ή της ομάδας εργασίας.» 
 
 

Δ. Συμπερασματικές παρατηρήσεις επί της διαβούλευσης 

 

Όλα τα υποβληθέντα σχόλια μελετήθηκαν και ελήφθησαν υπόψη, χωρίς, ωστόσο, να 

προκύπτει καθ’ οιονδήποτε τρόπο ανάγκη μεταβολής των διατάξεων του 

προτεινόμενου εν διαβουλεύσει νομοσχεδίου. 


