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ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 

ην ζρέδην λφκνπ «Γηα ηε βειηίσζε ηεο Ρπζκηζηηθήο Γηαθπβέξλεζεο» 

 

Ι. ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ  

Η δηαθζνξά, ε γξαθεηνθξαηία, ε πνιπλνκία θαη ε επηθάιπςε ησλ 

αξκνδηνηήησλ είλαη σο γλσζηφ ηα ζεκαληηθά θαη ρξφληα πξνβιήκαηα ηεο 

ειιεληθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο. Σν θαλνληζηηθφ θαζεζηψο ζηελ Διιάδα 

είλαη παξεκβαηηθφ, πνιπδάπαλν, δχζθακπην θαη εζηηαδφκελν ζηηο 

ιεπηνκέξεηεο παξά ζην απνηέιεζκα. Οη δηνηθεηηθέο, δε, πξαθηηθέο 

επλννχλ ην λνκηθηζκφ θαη ηελ ηππνιαηξία αληί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο.  

Γηα ηελ αληηκεηψπηζή φισλ απηψλ ησλ πξνβιεκάησλ θαζίζηαηαη 

αλαγθαίνο αθελφο ν πξνγξακκαηηζκφο ηνπ λνκνζεηηθνχ έξγνπ, αθεηέξνπ 

ε βειηίσζε ησλ θαλφλσλ παξαγσγήο ηνπ. Δπίζεο, ε πξνψζεζε ηνπ 

λνκνζεηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ε ελίζρπζε ηεο δηνηθεηηθήο 

ηθαλφηεηαο ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ ζρεδηαζκνχ θαη επνπηείαο ησλ 

ξπζκίζεσλ, ιεηηνπξγεί ζπληνληζηηθά σο πξνο ηελ επίηεπμε κίαο ζεηξάο 

ζηφρσλ θαη κεηαξξπζκηζηηθψλ αλαγθψλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ηεο 

νηθνλνκίαο, ππφ ην πξίζκα ηεο κείσζεο ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη 

ζχλδεζεο ησλ ξπζκηζηηθψλ ζηφρσλ θαη δξάζεσλ κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο 

πξνζδνθίεο ησλ πνιηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Η άκεζε εληαηηθνπνίεζε απηψλ ησλ κέηξσλ επηβάιιεηαη, εθηφο 

ησλ άιισλ, θαη απφ ηελ αλάγθε ελίζρπζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο 

νηθνλνκίαο ηεο ρψξαο καο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, αιιά θαη ζην δηεζλέο 

νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ.  

Με ηε ζεζκηθή θαηνρχξσζε θαη νξηνζέηεζε ησλ αξρψλ θαη ησλ 

κέζσλ ηνπ ξπζκηζηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ γίλεηαη πιένλ ιφγνο γηα κηα 

βειηίσζε ηεο «ξπζκηζηηθήο δηαθπβέξλεζεο» πνπ βαζίδεηαη θπξίσο ζηελ 

πξνψζεζε λνκνζεηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη ηελ θαιπηέξεπζε ηνπ 
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θπβεξλεηηθνχ ζπληνληζκνχ. πγθεθξηκέλα, ν πξνγξακκαηηζκφο ζην 

ζρεδηαζκφ θαη ηε ξπζκηζηηθή παξαγσγή ησλ Τπνπξγείσλ θαη ε 

πξνηππνπνίεζε ησλ ζπζηεκάησλ αμηνιφγεζεο ησλ επηπηψζεσλ ηεο 

λνκνζεζίαο θαη  πξνψζεζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπληνληζκνχ, απνηεινχλ 

βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ξπζκηζηηθήο δηαθπβέξλεζεο 

ζηελ Διιάδα θαη ηελ επξχηεξε αλαδηνξγάλσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

δεκνζίσλ ππεξεζηψλ.  

Γηα ηε, δε, επίηεπμε ηεο κεγαιχηεξεο δπλαηήο θνηλσληθήο 

ζπλαίλεζεο θαη ζπλνρήο είλαη ζθφπηκε ε ζπκκεηνρή ησλ ελδηαθεξνκέλσλ 

θνηλσληθψλ νκάδσλ ζην ζρεηηθφ δηάινγν θαη δηαβνχιεπζε πνπ 

δηελεξγνχληαη κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, ηδίσο κε ηε 

ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ.  

ε γεληθέο γξακκέο κε ην λφκν γηα ηε βειηίσζε ηεο ξπζκηζηηθήο 

δηαθπβέξλεζεο επηδηψθεηαη:  

 Μείσζε ησλ επηθαιχςεσλ θαη ζπλαξκνδηνηήησλ θαηά ηελ 

εθαξκνγή ησλ ξπζκίζεσλ ηεο λνκνζεζίαο  

 Πεξηνξηζκφο ησλ ελδν-δηνηθεηηθψλ βαξψλ θαη απινχζηεπζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ παξνρήο ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ.  

 Δλίζρπζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπληνληζκνχ κεηαμχ ησλ Τπνπξγείσλ 

θαη θνξέσλ ηεο θπβέξλεζεο, ηφζν ζε ξπζκηζηηθφ επίπεδν, φζν θαη 

ζε επίπεδν εθαξκνγήο θαη ειέγρνπ ησλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ. 

Βαζηθή πξνυπφζεζε φισλ απηψλ είλαη κηα ζαθήο θαη 

νινθιεξσκέλε πνιηηηθή γηα ηελ θαιή λνκνζέηεζε, ε νπνία αμηνπνηεί ηελ 

επηζηεκνληθή γλψζε θαη εκπεηξία ζε ζρέζε κε ηελ θαιή πνηφηεηα ησλ 

λνκνζεηηθψλ θαη θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ. 

 

 

 

 



2/8/2011 3 

 

ΙΙ. ΔΠΙΜΔΡΟΤ ΓΙΑΣΑΞΔΙ  

Αλαιπηηθά ζηα άξζξα ηνπ πξνηεηλφκελνπ λνκνζρεδίνπ πξνβιέπνληαη ηα 

εμήο:  

Με ην άξζξν 1 απνζαθελίδνληαη βαζηθνί  φξνη ηεο ξπζκηζηηθήο 

δηαθπβέξλεζεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην παξφλ ρέδην Νφκνπ. 

ην άξζξν 2 παξαηίζεληαη νη βαζηθέο «αξρέο ηεο θαιήο 

λνκνζέηεζεο» πνπ πξέπεη λα δηέπνπλ φιεο ηηο ξπζκίζεηο θαη 

δηαζθαιίδνπλ ηελ πνηφηεηα πνπ παξαγφκελνπ απνηειέζκαηνο. 

ην άξζξν 3 παξνπζηάδεηαη ε δηαδηθαζία ηεο θαιήο λνκνζέηεζεο, 

ε νπνία ζρεδηάδεηαη κε βάζε ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο ξχζκηζεο, ηε 

δηαβνχιεπζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ. Οη Τπνπξγνί ζηελ 

αξρή ηεο εηήζηαο θνηλνβνπιεπηηθήο ζπλφδνπ ελεκεξψλνπλ ην Γξαθείν 

Καιήο Ννκνζέηεζεο ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκφ ησλ λνκνζρεδίσλ πνπ 

πξνηίζεληαη λα εηζάγνπλ γηα ςήθηζε ζηε Βνπιή θαη ηα νπνία δε κπνξεί 

λα ππεξβαίλνπλ ηα δχν, εθηφο θαη αλ ε ππέξβαζε δηθαηνινγείηαη απφ ηηο 

επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο, έρνληαο ιάβεη πξψηα ηελ έγθξηζε ηνπ 

Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ. Δθφζνλ πξνβιέπεηαη ε έθδνζε πξνεδξηθψλ 

δηαηαγκάησλ ή άιισλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ κέζα ζε απνθιεηζηηθή 

πξνζεζκία, ηα ζρέδηα απηψλ νθείινπλ πξψηα λα εηζάγνληαη γηα 

ζπδήηεζε ζην ππνπξγηθφ πκβνχιην ζε ζπλδπαζκφ κε ην 

ρξνλνδηάγξακκα εθαξκνγήο ηνπο. 

χκθσλα κε ην άξζξν 4 ππνρξενχληαη ηα Όξγαλα Θέζπηζεο 

Ρπζκίζεσλ, κεηαμχ άιισλ, λα εληνπίδνπλ θαη λα νξηνζεηνχλ ην 

πξφβιεκα πνπ επηβάιιεη ηε ξχζκηζε, λα ηεθκεξηψλνπλ ηηο αξλεηηθέο 

ζπλέπεηεο ηεο κε ξχζκηζεο, λα πξνζδηνξίδνπλ ελαιιαθηηθέο επηινγέο, ηα 

νθέιε, ην θφζηνο θαη ηηο δηαθηλδπλεχζεηο ηεο θάζε επηινγήο θαη λα 

δηαηππψλνπλ ζπγθεθξηκέλνπο, κεηξήζηκνπο, ζαθείο θαη ρξνληθά 

νξηνζεηεκέλνπο ζηφρνπο πνπ επηδηψθνληαη κε ηε ξχζκηζε.   
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ην άξζξν 5 νξηνζεηνχληαη δεζκεπηηθά ηα κέζα ηεο θαιήο 

λνκνζέηεζεο ηα νπνία είλαη ε αλάιπζε ζπλεπεηψλ ξπζκίζεσλ, ε 

απινχζηεπζε, ε θσδηθνπνίεζε, ε αλακφξθσζε ηνπ δηθαίνπ, ε 

δηαβνχιεπζε, ε αηηηνινγηθή έθζεζε ησλ λφκσλ θαη ε αμηνιφγεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ εθαξκνγήο ησλ ξπζκίζεσλ.  

ην άξζξν 6 αλαιχνληαη νη ζπλέπεηεο ησλ ξπζκίζεσλ. Κάζε 

λνκνζρέδην, πξνζζήθε ή ηξνπνινγία θαη θάζε θαλνληζηηθή απφθαζε 

κείδνλνο νηθνλνκηθήο ή θνηλσληθήο ζεκαζίαο ζπλνδεχεηαη απφ έθζεζε 

αλάιπζεο ζπλεπεηψλ ξπζκίζεσλ. Σν Γξαθείν Καιήο Ννκνζέηεζεο, αθνχ 

γλσκνδνηήζεη επί ηεο έθζεζεο αλάιπζεο ησλ ζπλεπεηψλ θαηαζέηεη ην 

πφξηζκά ηνπ ζηε Βνπιή θαη καδί κε ην ζρέδην λφκνπ αλαξηάηαη ζηνλ 

νηθείν δηθηπαθφ ηφπν. 

ην άξζξν 7 πξνβιέπεηαη ε αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ 

εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ. Κάζε λφκνο ππφθεηηαη ζε αμηνιφγεζε κεηά ηελ 

πάξνδν έηνπο θαη ζε θάζε πεξίπησζε πξηλ ηελ παξέιεπζε ηξηεηίαο γηα ηε 

ζέζε ζε ηζρχ. Αμηνινγείηαη ε ξχζκηζε κε βάζε ηα δεδνκέλα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο, φπσο ην θφζηνο, νη αξλεηηθέο 

επηπηψζεηο, νη παξεπφκελεο ζπλέπεηεο, ηα νθέιε θαη ηα ζεηηθά 

απνηειέζκαηα . Η αμηνιφγεζε δηελεξγείηαη απφ ην Γξαθείν Ννκνζεηηθήο 

Πξσηνβνπιίαο ηνπ νηθείνπ Τπνπξγείνπ, ην νπνίν δηαηππψλεη ηηο 

πξνηάζεηο βειηίσζεο, ηξνπνπνίεζεο ή αλαζεψξεζεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

λφκνπ πνπ θξίλνληαη αλαγθαίεο. 

ην άξζξν 8 αλαιχεηαη ε δηαδηθαζία ηεο δηαβνχιεπζεο. Η 

ζρεδηαδφκελε λνκνζεηηθή ξχζκηζε ππνβάιιεηαη ζε δηαβνχιεπζε κε 

ζθνπφ ηελ έγθαηξε ελεκέξσζε θαη  ζπκκεηνρή ζε απηήλ ησλ πνιηηψλ, 

θνηλσληθψλ θνξέσλ θαη θάζε ελδηαθεξφκελνπ.  

ην άξζξν 9 ζεζκνζεηείηαη σο πξαθηηθή θαιήο λνκνζέηεζεο ε 

απινχζηεπζε ησλ ξπζκίζεσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ, κε ζθνπφ ηελ 

ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο. Πξνβιέπνληαη ξπζκίζεηο γηα ηνλ 
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πεξηνξηζκφ ηεο γξαθεηνθξαηίαο φπσο γηα παξάδεηγκα ε κείσζε  ησλ 

απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ, ν πεξηνξηζκφο ησλ δηνηθεηηθψλ 

επηβαξχλζεσλ θαη ε παξνρή δπλαηφηεηαο ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο. 

ην άξζξν 10 ζεζκνζεηείηαη ε θσδηθνπνίεζε. ηφρνο ηεο είλαη ν 

πεξηνξηζκφο ηεο πνιπλνκίαο θαη ε επηθαηξνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο, έηζη 

ψζηε νη θαλφλεο λα είλαη ιεηηνπξγηθνί, εχιεπηνη θαη πξνζηηνί. Σν 

Γξαθείν Ννκνζεηηθήο Πξσηνβνπιίαο ηνπ θαζ’ χιε αξκφδηνπ 

Τπνπξγείνπ, εληνπίδεη ηα λνκηθά πεδία ζηα νπνία ζα γίλεη ε 

θσδηθνπνίεζε. Παξάιιεια ζπιιέγεη, ηαμηλνκεί θαη πξνσζεί  ηελ 

θσδηθνπνηνχκελε ξπζκηζηηθή χιε ζηελ Κεληξηθή Δπηηξνπή 

Κσδηθνπνίεζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (ΚΔΚΗΝ) ή ζηελ 

Δπηηξνπή Αλακφξθσζεο ηνπ Γηθαίνπ.  

ην άξζξν 11 ξπζκίδεηαη ην δήηεκα ηεο κεηαθνξάο θαη ηεο 

ελζσκάησζεο ηνπ δηθαίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηελ ειιεληθή 

έλλνκε ηάμε εθαξκφδνληαο ηηο αξρέο θαη ηνπο θαλφλεο ηεο θαιήο 

λνκνζέηεζεο.  

ην άξζξν 12 ζπζηήλνληαη  νη δνκέο ηεο θαιήο λνκνζέηεζεο, νη 

νπνίεο ζα αλαιάβνπλ ην έξγν ηεο λνκνπαξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. ε θάζε 

ππνπξγείν ζπζηήλεηαη Γξαθείν Ννκνζεηηθήο Πξσηνβνπιίαο, ηα νπνία 

είλαη αξκφδηα γηα ηε ζχληαμε θαη αλάιπζε ζπλεπεηψλ ξπζκίζεσλ, ηε 

δηελέξγεηα θνηλσληθνχ δηαιφγνπ θαη δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο, ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ επηπηψζεσλ ησλ ξπζκίζεσλ, θαζψο θαη ηελ επηζήκαλζε 

ησλ δηαηάμεσλ πνπ ρξήδνπλ απινχζηεπζεο θαη θσδηθνπνίεζεο.   

ην άξζξν 13 ζεζκνζεηείηαη ε ιεηηνπξγία ησλ Γξαθείσλ Καιήο 

Ννκνζέηεζεο θαη Ννκνζεηηθήο Πξσηνβνπιίαο. ε θεληξηθφ επίπεδν 

ζπζηήλεηαη ην Γξαθείν Καιήο Ννκνζέηεζεο ζηε Γεληθή Γξακκαηεία ηεο 

Κπβέξλεζεο, ην νπνίν ζπληνλίδεη θαη ζπλεξγάδεηαη κε ηα Γξαθεία 

Ννκνζεηηθήο Πξσηνβνπιίαο. 
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ην άξζξν 14 πξνβιέπεηαη ζε θάζε Τπνπξγείν, ε ζπγθξφηεζε 

λνκνπαξαζθεπαζηηθψλ επηηξνπψλ γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο 

θαιήο λνκνζέηεζεο.  

ην άξζξν 15 ζπζηήλνληαη ζηε Γεληθή Γξακκαηεία ηεο 

Κπβέξλεζεο ε Δπηηξνπή Αλακφξθσζεο ηνπ Γηθαίνπ, θαζψο θαη ε 

Κεληξηθή Δπηηξνπή Κσδηθνπνίεζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Ννκνζέηεζεο 

(ΚΔΚΗΝ). 

ην άξζξν 16 ξπζκίδνληαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε ζχλζεζε θαη 

ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Δπηηξνπήο Αλακφξθσζεο ηνπ Γηθαίνπ. Βαζηθέο 

αξκνδηφηεηεο ηεο Δπηηξνπήο είλαη ε ππνβνιή πξνηάζεσλ πξνο ηνλ 

Πξσζππνπξγφ γηα ζπγθεθξηκέλα λνκηθά πεδία, ζηα νπνία θξίλεηαη 

απαξαίηεηε ε αλακφξθσζε ηεο λνκνζεζίαο. Η ζχληαμε θαη ε ππνβνιή 

πξνο ηνλ Πξσζππνπξγφ έθζεζεο απνηίκεζεο ηεο πθηζηάκελεο 

λνκνζεζίαο απνηειεί επίζεο αξκνδηφηεηα ηεο Δπηηξνπήο. Η Δπηηξνπή 

δχλαηαη εμάιινπ λα επηδηψθεη ηε ζπλεξγαζία θαη ηε δηαβνχιεπζε κε ην 

λνκηθφ θφζκν, κε θνξείο θαη εκπεηξνγλψκνλεο θαζψο θαη λα κεξηκλά γηα 

ηελ αμηνπνίεζε πξνηάζεσλ ησλ πνιηηψλ.  

ην άξζξν 17 ξπζκίδνληαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε ζχλζεζε θαη 

ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο Κσδηθνπνίεζεο θαη 

Ηιεθηξνληθήο Ννκνζέηεζεο (ΚΔΚΗΝ). Μεηαμχ ησλ θπξηνηέξσλ 

αξκνδηνηήησλ ηεο ΚΔΚΗΝ είλαη ε δηαηχπσζε ησλ λνκνηερληθψλ 

θαλφλσλ γηα ηε ζχληαμε θσδίθσλ, ε ζπλεξγαζία κε ηνλ Τπνπξγφ 

Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο γηα 

ζέκαηα δηακφξθσζεο θαη εηζήγεζεο πξνδηαγξαθψλ πιεξνθνξηαθψλ 

ππνδνκψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε δηαδηθαζία Σαμηλφκεζεο, 

Κσδηθνπνίεζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Ννκνζέηεζεο θαη ε ζπλεξγαζία θαη ε 

δηαβνχιεπζε κε ην λνκηθφ θφζκν.  

ην άξζξν 18 νξίδεηαη ε δηαδηθαζία θσδηθνπνίεζεο ηεο 

λνκνζεζίαο. Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Κπβέξλεζεο κπνξεί λα 
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εηζεγείηαη ζηνλ θαζ’ χιελ αξκφδην Τπνπξγφ ηελ εθηέιεζε έξγσλ 

θσδηθνπνίεζεο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Δπξσπατθή θαη Δζληθή 

Ννκνζεζία. Η ΚΔΚΗΝ γλσκνδνηεί επί ησλ πξνζρεδίσλ θσδίθσλ θαη 

κεηά απφ επεμεξγαζία ηα ππνβάιεη σο ζρέδηα θσδίθσλ ζην Γεληθφ 

Γξακκαηέα ηεο Κπβέξλεζεο θαη ζηνλ θαζ’ χιελ αξκφδην Τπνπξγφ.  

ην άξζξν 19 νξίδνληαη νη δηαδηθαζίεο ησλ εξγαζηψλ 

θσδηθνπνίεζεο απφ εηδηθέο επηηξνπέο. Απφ ηε ζέζε ζε ηζρχ ηνπ Νφκνπ 

επηηξέπεηαη ε ζχζηαζε λέσλ επηηξνπψλ θσδηθνπνίεζεο ζηα Τπνπξγεία, 

κφλν ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ 

Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Κπβέξλεζεο, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ θαζ’ 

χιελ αξκφδηνπ Τπνπξγνχ θαη γλψκε ηεο ΚΔΚΗΝ.  

ην άξζξν 20 πξνβιέπνληαη νη κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε 

ηελ ηήξεζε ησλ αξρψλ θαιήο λνκνζέηεζεο απφ ηηο θαζ’ χιελ αξκφδηεο 

ππεξεζίεο ησλ Τπνπξγείσλ θαηά ηελ εθπφλεζε λνκνζεηηθψλ θαη 

θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ. Δπηπξφζζεηα πξνβιέπεηαη φηη ε εθαξκνγή ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ αμηνινγείηαη αλά δηεηία θαη κε βάζε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ηξνπνπνηνχληαη νη δηαηάμεηο ηνπ, 

πεξηιακβάλνληαο ηε ζπλνιηθή αλαδηαηχπσζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ 

γηα ηε ξπζκηζηηθή δηαθπβέξλεζε. Σέινο, ε ιεηηνπξγία ηεο Κεληξηθήο 

Δπηηξνπήο Κσδηθνπνίεζεο (ΚΔΚ) ζπλερίδεηαη σο ηελ εκεξνκελία πνπ 

νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Κπβέξλεζεο, ε νπνία 

δελ κπνξεί λα παξαηαζεί πέξαλ ηνπ ηξηκήλνπ απφ ηε ζπγθξφηεζε ηεο 

ΚΔΚΗΝ. Δξγαζίεο θσδηθνπνίεζεο δηελεξγνχκελεο απφ ηελ ΚΔΚ, νη 

νπνίεο δελ έρνπλ πεξαησζεί θαηά ηελ αλσηέξσ εκεξνκελία, ζπλερίδνληαη 

απφ ηελ ΚΔΚΗΝ. 

 

 

 

 


