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Άρθρο 1 

Οριςμοί 

1. Αντικείμενο του παρόντοσ νόμου είναι θ βελτίωςθ τθσ ρυκμιςτικισ 

διακυβζρνθςθσ. Ωσ βελτίωςθ τθσ ρυκμιςτικισ διακυβζρνθςθσ νοείται θ τιρθςθ των 

αρχϊν και θ εφαρμογι των μζςων τθσ καλισ νομοκζτθςθσ.  

2. Για τουσ ςκοποφσ του παρόντοσ: 

α. Ρφκμιςθ είναι κάκε νομοςχζδιο, προςκικθ ι τροπολογία, κακϊσ και κάκε πράξθ 

ι απόφαςθ, θ οποία περιζχει γενικοφσ και απρόςωπουσ κανόνεσ δικαίου και κάκε 

πράξθ ι απόφαςθ μείηονοσ ςθμαςίασ. 

β. Καλι Νομοκζτθςθ είναι θ πολιτικι και θ διαμόρφωςθ αρχϊν και μζςων για τθ 

βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των ρυκμίςεων, των κεςμϊν και των διαδικαςιϊν 

παραγωγισ τουσ.  

γ. Ρυκμιςτικι διακυβζρνθςθ είναι θ διαδικαςία ςυντονιςμοφ των δράςεων καλισ 

νομοκζτθςθσ ςτισ οποίεσ περιλαμβάνονται ο ρυκμιςτικόσ προγραμματιςμόσ και θ 

τιρθςθ των αρχϊν αυτισ κατά τθ ςφνταξθ, κζςπιςθ και εφαρμογι των ρυκμίςεων, 

κακϊσ και θ λιψθ μζτρων πολιτικισ για τθν προϊκθςι τουσ. 

δ. Ανάλυςθ ςυνεπειϊν ρυκμίςεων είναι θ ζκκεςθ, ςτθν οποία αποτυπϊνονται οι 

επιπτϊςεισ τθσ ρφκμιςθσ ωσ προσ τθ ςχζςθ κόςτουσ - οφζλουσ και τισ πικανζσ 

διακινδυνεφςεισ. 

ε. Διοικθτικά βάρθ είναι τα κόςτθ που προκφπτουν για τισ επιχειριςεισ , τον τομζα του 

εκελοντιςμοφ, τθ δθμόςια διοίκθςθ και τουσ πολίτεσ κατά τθ ςυμμόρφωςι τουσ με τθν 

νομικι υποχρζωςθ να παρζχουν πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν δράςθ τουσ ι τθν παραγωγι 

τουσ είτε ςτισ δθμόςιεσ αρχζσ είτε ςε τρίτουσ, εφόςον οι πλθροφορίεσ αυτζσ δεν κα 

ςυλλζγονταν εάν δεν υπιρχε θ ςχετικι νομικι υποχρζωςθ. 

ςτ. Κόςτοσ ςυμμόρφωςθσ είναι το κόςτοσ των δραςτθριοτιτων όςων υποχρεοφνται  

να ςυμμορφωκοφν με τισ επιταγζσ των ρυκμίςεων. 

η. Γραφείο Καλι Νομοκζτθςθσ είναι το Γραφείο Καλισ Νομοκζτθςθσ τθσ Γενικισ 

Γραμματείασ τθσ Κυβζρνθςθσ. 
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Άρθρο 2 

Αρχζσ τησ καλήσ νομοθζτηςησ 

1. Η ποιότθτα των ρυκμίςεων διαςφαλίηεται με τθν τιρθςθ των αρχϊν καλισ 

νομοκζτθςθσ, όπωσ είναι ιδίωσ: 

α. Η αναγκαιότθτα, 

β. Η αρχι τθσ αναλογικότθτασ (καταλλθλότθτα, εφλογθ ςχζςθ μζςου και ςκοποφ με 

υιοκζτθςθ του λιγότερο επαχκοφσ μζτρου), 

γ. Η απλότθτα και θ ςαφινεια του περιεχομζνου τουσ, 

δ. Η αποτελεςματικότθτα και αποδοτικότθτα με ςυνεκτίμθςθ των οικονομικϊν 

επιπτϊςεων προσ τουσ ςκοποφσ τθσ ρφκμιςθσ, 

ε. Η αρχι τθσ διαφάνειασ, 

στ. Η επικουρικότθτα και λογοδοςία με τον προςδιοριςμό των αρμόδιων οργάνων 

εφαρμογισ τουσ, 

ζ. Η αρχι τθσ αςφάλειασ δικαίου, 

η. Η αρχι τθσ προςβαςιμότθτασ, 

θ. Η αρχι τθσ ανοιχτισ διαδικαςίασ (δυνατότθτα υποβολισ προτάςεων ςχετικϊν με 

τισ ρυκμίςεισ και μετά τθ λιξθ τθσ διαβοφλευςθσ). 

2. Οι αρχζσ τθσ καλισ νομοκζτθςθσ εφαρμόηονται: 

α. κατά τθν κατάρτιςθ και αξιολόγθςθ νόμων και κανονιςτικϊν πράξεων, 

β. κατά τθν απλοφςτευςθ, με τθν τροποποίθςθ ι κατάργθςθ διατάξεων, τθν 

κωδικοποίθςθ και τθν ενςωμάτωςθ του κοινοτικοφ δικαίου. 

 

Άρθρο 3 

Διαδικαςίεσ καλήσ νομοθζτηςησ 

1. Οι Τπουργοί ςτθν αρχι τθσ ετιςιασ κοινοβουλευτικισ ςυνόδου και ςτο πλαίςιο 

του νομοκετικοφ προγραμματιςμοφ του Τπουργείου τουσ, υποχρεοφνται να  

ενθμερϊνουν το Γραφείο Καλισ Νομοκζτθςθσ ςχετικά με τον αρικμό των 
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νομοςχεδίων που προτίκενται να ειςάγουν για ψιφιςθ ςτθ Βουλι. Ο αρικμόσ αυτόσ 

δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δφο ετθςίωσ. Είναι δυνατι θ υπζρβαςθ του παραπάνω 

αρικμοφ εφόςον αυτό δικαιολογείται επαρκϊσ από τισ επικρατοφςεσ ςυνκικεσ, με 

τθν προχπόκεςθ τθσ ζγκριςθσ του Τπουργικοφ υμβουλίου. 

2. α) Κάκε νομοςχζδιο ρυκμίηει κατά τρόπο πλιρθ το ςυγκεκριμζνο κζμα ενϊ  

εξουςιοδοτικζσ διατάξεισ κεςπίηονται κατϋ εξαίρεςθ. τθν περίπτωςθ αυτι, 

ερευνάται εάν το ςυγκεκριμζνο κζμα επιτρζπεται να αποτελζςει αντικείμενο 

νομοκετικισ εξουςιοδότθςθσ κακϊσ και αν θ επιδιωκόμενθ ρφκμιςθ μπορεί να 

επιτευχκεί με τθ χριςθ υφιςτάμενων εξουςιοδοτιςεων. Με ςκοπό τθν τιρθςθ τθσ 

αρχισ τθσ πλιρουσ ρφκμιςθσ του κζματοσ από τον ίδιο το νόμο και τον ζλεγχο τθσ 

νομιμότθτασ τθσ ρφκμιςθσ ωσ προσ τον φορζα τθσ νομοκετικισ εξουςιοδότθςθσ το 

ςφνολο των εξουςιοδοτικϊν διατάξεων καταχωρίηεται ςε αυτοτελζσ άρκρο με τίτλο 

«εξουςιοδοτιςεισ» ςτο τζλοσ του νομοςχεδίου πριν από τισ μεταβατικζσ και 

καταργθτικζσ διατάξεισ. 

β) Εφόςον το νομοςχζδιο προβλζπει τθν  ζκδοςθ προεδρικϊν διαταγμάτων ι άλλων 

κανονιςτικϊν πράξεων μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία, δεν ειςάγεται ςτο 

Τπουργικό υμβοφλιο για ςυηιτθςθ αν δεν ςυνοδεφεται από τα προςχζδια αυτϊν 

των πράξεων. Σο νομοςχζδιο δεν ειςάγεται ςτο Τπουργικό υμβοφλιο αν δε 

ςυνοδεφεται από τα παραπάνω ςχζδια κακϊσ και από χρονοδιάγραμμα 

εφαρμογισ. 

3. Οι διατάξεισ που ρυκμίηουν κζματα που προκφπτουν από τθ μεταβολι τθσ 

νομοκεςίασ και τθν μετάβαςθ από τθν προϊςχφουςα νομοκεςία (μεταβατικζσ 

διατάξεισ) τίκενται χωριςτά. Οι μεταβατικζσ διατάξεισ δεν επιτρζπεται να τίκενται 

ςτο ίδιο άρκρο με τισ διατάξεισ του νομοςχεδίου που ζχουν πάγιο χαρακτιρα.  

4. α) ε περίπτωςθ νομοκετικισ μεταβολισ, όπου αντικακίςτανται, τροποποιοφνται, 

προςτίκενται ι παρεμβάλλονται άρκρα, παράγραφοι, λζξεισ ι καταργοφνται 

ιςχφουςεσ διατάξεισ, αναφζρεται ολόκλθρο το άρκρο ι κεφάλαιο, όπωσ 

διαμορφϊνεται τελικά. Επίςθσ, δεν επιτρζπονται αα) θ αόριςτθ παραπομπι ςε 

άλλεσ διατάξεισ, οι οποίεσ πρζπει να αναφζρονται ρθτά και ςυγκεκριμζνα, και ββ) 

οι παρεκκλίςεισ από πάγιεσ διατάξεισ χωρίσ αποχρϊντα λόγο. 
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β) ε περίπτωςθ ολοκλθρωμζνθσ ρφκμιςθσ ενόσ κζματοσ, κωδικοποιείται το ςφνολο 

των ςχετικϊν διατάξεων και οι καταργοφμενεσ διατάξεισ αναφζρονται ρθτά ςε 

αυτοτελζσ άρκρο ςτο τζλοσ του νομοςχεδίου.  

γ) Για τον παραπάνω ςκοπό, με ευκφνθ των οικείων Τπουργϊν εντοπίηονται 

υποχρεωτικά μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία εννζα (9) μθνϊν από τθν ζναρξθ 

ιςχφοσ του νόμου αυτοφ και καταγράφονται οι προσ κατάργθςθ ι παρωχθμζνεσ ι 

διατάξεισ που ζχουν περιζλκει ςε αχρθςία, ϊςτε να κακίςταται εφικτι θ πρόςβαςθ 

ςτθν ιςχφουςα νομοκεςία. 

5. Η ζναρξθ ιςχφοσ του νομοςχεδίου πρζπει να καταχωρίηεται πάντοτε ςε ιδιαίτερο 

άρκρο. Αν για οριςμζνεσ διατάξεισ ορίηεται διαφορετικόσ ςε ςχζςθ με τισ λοιπζσ 

διατάξεισ χρόνοσ ζναρξθσ τθσ ιςχφοσ τουσ, αυτό πρζπει να ορίηεται ρθτϊσ ςε 

αυτοτελι και αρικμθμζνθ παράγραφο με μνεία τθσ ςχετικισ διάταξθσ και του 

χρόνου ζναρξθσ τθσ ιςχφοσ τθσ. 

 

Άρθρο 4 

Τποχρεώςεισ των οργάνων θζςπιςησ ρυθμίςεων για την τήρηςη των αρχών καλήσ 

νομοθζτηςησ 

Σα όργανα κζςπιςθσ ρυκμίςεων μεριμνοφν για: 

α. Σον εντοπιςμό και οριοκζτθςθ του προβλιματοσ, το οποίο επιβάλλει τθ ρφκμιςθ, 

και τον εντοπιςμό των ςυναφϊν νομοκετικϊν ι κανονιςτικϊν ρυκμίςεων.  

β. Σον προςδιοριςμό και τεκμθρίωςθ των αρνθτικϊν ςυνεπειϊν τθσ μθ ρφκμιςθσ. 

γ. Σον προςδιοριςμό των διακζςιμων εναλλακτικϊν επιλογϊν και τθ ςυγκριτικι 

τεκμθρίωςθ τθσ ικανότθτάσ τουσ να επιτυγχάνουν τουσ επιδιωκόμενουσ ςκοποφσ. 

δ. Σθ ςτάκμιςθ των ωφελθμάτων, του κόςτουσ και των διακινδυνεφςεων που 

προκφπτουν από τθν υιοκζτθςθ τθσ ρφκμιςθσ ςε αναφορά με τθ βζλτιςτθ ςχζςθ 

κόςτουσ - οφζλουσ τθσ προκρινόμενθσ εναλλακτικισ και τθν ελάχιςτθ δυνατι 

επζλευςθ παρεπόμενων αποτελεςμάτων, ιδίωσ ςτθν οικονομία, τθν κοινωνία, τθ 

διοίκθςθ και το περιβάλλον.  
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ε. Σθ ςαφινεια των νοθμάτων τθσ ρφκμιςθσ και ιδίωσ τθ διατφπωςθ 

ςυγκεκριμζνων, μετριςιμων, ςαφϊν και χρονικά οριοκετθμζνων ςτόχων που 

επιδιϊκονται με αυτι. Ειδικότερα τθν παροχι ςε ανοιχτι και επεξεργάςιμθ μορφι 

όλων των απαραίτθτων δεδομζνων, ιδιϊσ ςτατιςτικϊν, οικονομικϊν, 

περιβαλλοντικϊν και γεωχωρικϊν που αφοροφν και τεκμθριϊνουν τθν 

προτεινόμενθ ρφκμιςθ. 

ςτ. Σθ γραμματικι και ςυντακτικι ορκότθτα των διατάξεων και τθν τιρθςθ των 

νομοτεχνικϊν κανόνων. 

η. Σθν υιοκζτθςθ όλων των απαραίτθτων μζτρων για τθ διαςφάλιςθ τθσ επίτευξθσ των 

ςτόχων πολιτικισ με το ελάχιςτο δυνατό κόςτοσ ςυμμόρφωςθσ, περιλαμβανομζνων των 

διοικθτικϊν βαρϊν για τισ επιχειριςεισ, τουσ πολίτεσ και τθ διοίκθςθ. 

θ. Σθν οργάνωςθ και παρακολοφκθςθ κοινωνικισ ι κάκε άλλου είδουσ 

διαβοφλευςθσ, που κρίνεται ωσ αναγκαία, κακϊσ και τθν οργάνωςθ και 

παρακολοφκθςθ τθσ ςυμμετοχισ των ενδιαφερομζνων κατά το ςχεδιαςμό, 

εφαρμογι και αξιολόγθςθ τθσ ρφκμιςθσ. 

κ. Σο ςαφι προςδιοριςμό του επιπζδου διοίκθςθσ και των οργάνων που 

αναλαμβάνουν τθν ευκφνθ τθσ εφαρμογισ τθσ ρφκμιςθσ και λογοδοτοφν για τθν 

επίτευξθ των ςτόχων τθσ. 

ι. Σθν τεκμθρίωςθ περί τθσ τιρθςθσ των αρχϊν του άρκρου 2 του παρόντοσ ςτθν 

επιβαλλόμενθ από το φνταγμα αιτιολογικι ζκκεςθ των νομοςχεδίων, ςφμφωνα και 

με τα οριηόμενα ςτον Κανονιςμό τθσ Βουλισ. 

 

Άρθρο 5 

Μζςα τησ καλήσ νομοθζτηςησ 

Μζςα τθσ καλισ νομοκζτθςθσ είναι θ ανάλυςθ ςυνεπειϊν ρυκμίςεων, θ 

απλοφςτευςθ, θ κωδικοποίθςθ, θ αναμόρφωςθ του δικαίου, θ διαβοφλευςθ, θ 

αιτιολογικι ζκκεςθ των νόμων και θ αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων εφαρμογισ 

των ρυκμίςεων. 
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Άρθρο 6 

Ανάλυςη ςυνεπειών ρυθμίςεων 

1. Κάκε ςχζδιο νόμου, προςκικθ ι τροπολογία, κακϊσ και κανονιςτικι απόφαςθ 

μείηονοσ οικονομικισ ι κοινωνικισ ςθμαςίασ, ςυνοδεφεται από ζκκεςθ, όπου 

αναλφονται οι ςυνζπειεσ των ρυκμίςεων ςτθν οικονομία, τθν κοινωνία και το 

περιβάλλον. Η ζκκεςθ υποβάλλεται μαηί με το ςχζδιο των διατάξεων ςτο κατά το 

άρκρο 12 προβλεπόμενο Γραφείο Καλισ Νομοκζτθςθσ.  

2. Σο Γραφείο Καλισ Νομοκζτθςθσ γνωμοδοτεί επί τθσ πιο πάνω ζκκεςθσ και 

ςυνεργάηεται με τα κατά το άρκρο 12 προβλεπόμενα Γραφεία Νομοκετικισ 

Πρωτοβουλίασ των Τπουργείων για τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ τθσ ανάλυςθσ 

ςυνεπειϊν ρυκμίςεων. 

3. Η γνωμοδότθςθ του Γραφείου Καλισ Νομοκζτθςθσ επί τθσ ανάλυςθσ ςυνεπειϊν 

ρυκμίςεων κατατίκεται ςτθ Βουλι μαηί με το ςχζδιο νόμου και αναρτάται ςτον 

οικείο δικτυακό τόπο. 

 

Άρθρο 7 

Αξιολόγηςη αποτελεςμάτων εφαρμογήσ 

1. Μετά τθν πάροδο ζτουσ και πάντωσ πριν από τθν παρζλευςθ τριετίασ από τθ 

κζςθ του νόμου ςε ιςχφ, αξιολογείται θ ρφκμιςθ με βάςθ τα δεδομζνα που 

ανακφπτουν από τθν εφαρμογι τθσ. Κατά τθν αξιολόγθςθ, αποτιμϊνται το κόςτοσ 

που απαίτθςε θ εφαρμογι τθσ ρφκμιςθσ, οι τυχόν αρνθτικζσ επιπτϊςεισ ι 

παρεπόμενεσ ςυνζπειεσ που προζκυψαν από αυτιν, κακϊσ και το όφελοσ και τα εν 

γζνει κετικά αποτελζςματα που προιλκαν από τθν εφαρμογι τθσ.  

2. Η αξιολόγθςθ διενεργείται από το Γραφείο Νομοκετικισ Πρωτοβουλίασ του 

οικείου Τπουργείου, θ οποία, αφοφ λάβει υπ' όψθ τισ απόψεισ των κακ’ φλθ 

αρμόδιων υπθρεςιϊν του Τπουργείου, διατυπϊνει τισ προτάςεισ βελτίωςθσ, 

τροποποίθςθσ ι ανακεϊρθςθσ των διατάξεων του νόμου που κρίνονται αναγκαίεσ.  

3. Η αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων εφαρμογισ τθσ ρφκμιςθσ, θ πρόταςθ τθσ νζασ 

ρφκμιςθσ με τθν ςυμπερίλθψθ ςε αυτιν των τροποποιοφμενων διατάξεων και θ 
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ανάλυςθ ςυνεπειϊν των νζων διατάξεων υποβάλλονται ςτο Γραφείο Καλισ 

Νομοκζτθςθσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του παρόντοσ. 

το τζλοσ Νοεμβρίου κάκε ζτουσ, τα Γραφεία Νομοκετικισ Πρωτοβουλίασ κάκε 

Τπουργείου υποβάλλουν ςτο Γραφείο Καλισ Νομοκζτθςθσ κατάλογο των 

ρυκμίςεων, οι οποίεσ κα αξιολογθκοφν κατά το επόμενο ζτοσ, κακϊσ και 

χρονοδιάγραμμα τθσ αξιολόγθςισ τουσ. 

 

Άρθρο 8 

Διαβοφλευςη 

1. Η διαβοφλευςθ επιτυγχάνεται με τθ δθμοςιοποίθςθ, με πρόςφορα μζςα, τθσ 

ςχεδιαηόμενθσ ρφκμιςθσ, με ςκοπό τθν ζγκαιρθ ενθμζρωςθ και ςυμμετοχι ςε 

αυτιν των πολιτϊν, κοινωνικϊν φορζων και κάκε ενδιαφερόμενου. Τπόχρεοσ για 

τθν κίνθςθ τθσ διαδικαςίασ διαβοφλευςθσ είναι ο ζχων τθν νομοκετικι 

πρωτοβουλία Τπουργόσ.  

2. Η διαβοφλευςθ επί των νομοςχεδίων γίνεται και μζςω του δικτυακοφ τόπου 

www.opengov.gr, οπότε ολοκλθρϊνεται ςε δφο φάςεισ, οι οποίεσ μποροφν να 

λαμβάνουν χϊρα ταυτόχρονα: 

α) Η πρϊτθ φάςθ τθσ διαβοφλευςθσ διαρκεί τουλάχιςτον δφο (2) εβδομάδεσ. 

Αντικείμενο τθσ διαβοφλευςθσ είναι θ ενθμζρωςθ και θ παροχι δυνατότθτασ 

ςχολιαςμοφ ςχετικά με το ςτόχο και το επιδιωκόμενο αποτζλεςμα τθσ 

ςχεδιαηόμενθσ ρφκμιςθσ, οι εναλλακτικζσ επιλογζσ, τα κόςτθ, τα οφζλθ και οι 

διακινδυνεφςεισ που ενδζχεται να προκφψουν από αυτιν.  

β) Η δεφτερθ φάςθ διαρκεί τουλάχιςτον τρεισ (3) εβδομάδεσ. Κατά τθ δεφτερθ 

φάςθ τθσ διαβοφλευςθσ αναρτάται ςτον δικτυακό τόπο προςχζδιο των διατάξεων 

του νομοςχεδίου και παρζχεται θ δυνατότθτα κατ’ άρκρον ςχολιαςμοφ. 

3. Η διαβοφλευςθ μπορεί να διακοπεί κακϊσ και να ςυντμθκεί ι να επιμθκυνκεί ο 

χρόνοσ τθσ με πρωτοβουλία του οικείου Τπουργοφ για επαρκϊσ τεκμθριωμζνουσ 

λόγουσ, οι οποίοι αναφζρονται ςτθν ζκκεςθ επί τθσ δθμόςιασ διαβοφλευςθσ που 

ςυνοδεφει τθ ρφκμιςθ.  



χζδιο Νόμου για τη βελτίωςη τησ Ρυθμιςτικήσ Διακυβζρνηςησ 

 

9 

4. Σο Γραφείο Νομοκετικισ Πρωτοβουλίασ του οικείου Τπουργείου ςυντάςςει 

ζκκεςθ, ςτθν οποία παρουςιάηονται ομαδοποιθμζνα τα ςχόλια και οι προτάςεισ 

όςων ζλαβαν μζροσ ςτθ διαβοφλευςθ και τεκμθριϊνεται θ ενςωμάτωςι τουσ ι μθ 

ςτισ τελικζσ διατάξεισ. Η ζκκεςθ αναρτάται ςτον δικτυακό τόπο που ζλαβε χϊρα θ 

διαβοφλευςθ και αποςτζλλεται με θλεκτρονικό ταχυδρομείο ςτισ θλεκτρονικζσ 

διευκφνςεισ από τισ οποίεσ προιλκαν τα ςχόλια. 

 

Άρθρο 9 

Απλοφςτευςη 

1. Η απλοφςτευςθ, με ςκοπό, μεταξφ άλλων, τθν ενίςχυςθ γενικά τθσ 

ανταγωνιςτικότθτασ,  περιλαμβάνει, ιδίωσ, ρυκμίςεισ που αναφζρονται: 

α. τθ μείωςθ του αρικμοφ των εμπλεκομζνων φορζων και ςτθν ομαδοποίθςθ 

ομοειδϊν κακθκόντων.  

β. τθ μείωςθ των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν, τθν κατάργθςθ ι αντικατάςταςι 

τουσ με υπεφκυνθ διλωςθ ι τθν αυτεπάγγελτθ αναηιτθςι τουσ και τθν κατάργθςθ 

τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ τουσ, όταν αυτά ζχουν ιδθ κατατεκεί ςε άλλθ υπθρεςία. 

γ. τθν ενοποίθςθ εντφπων και αιτιςεων, τθ ςυντόμευςθ του χρόνου 

διεκπεραίωςθσ και τον κακοριςμό αποκλειςτικϊν προκεςμιϊν. 

2. Μζςα απλοφςτευςθσ αποτελοφν ιδίωσ, θ ζκδοςθ δικαιολογθτικϊν για κάκε 

χριςθ και απεριόριςτθ διάρκεια, θ μείωςθ των ςθμείων ελζγχου, θ ομαδοποίθςθ 

αδειϊν και εγκρίςεων, θ ςιωπθρι ζγκριςθ αιτθμάτων των ενδιαφερομζνων, εάν 

παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία απάντθςθσ, θ εξυπθρζτθςθ από ζνα μόνο ςθμείο 

(υπθρεςίεσ μιασ ςτάςθσ), θ μείωςθ των διοικθτικϊν επιβαρφνςεων και του κόςτουσ 

ςυμμόρφωςθσ και θ παροχι δυνατότθτασ θλεκτρονικισ επικοινωνίασ. 

3. Κατά τθν απλοφςτευςθ, το Γραφείο Νομοκετικισ Πρωτοβουλίασ του κακ’ 

φλθ αρμόδιου Τπουργείου μεριμνά για τθν τιρθςθ των αρχϊν καλισ νομοκζτθςθσ 

των άρκρων 2 και 3 του παρόντοσ.  
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Άρθρο 10 

Κωδικοποίηςη 

1. Η κωδικοποίθςθ αποςκοπεί ςτον περιοριςμό τθσ πολυνομίασ, τθν 

επικαιροποίθςθ και αποκάκαρςθ τθσ υφιςτάμενθσ νομοκεςίασ, κατά τρόπο ϊςτε οι 

εναπομζνοντεσ κανόνεσ να είναι ορκοί, λειτουργικοί και περιςςότερο εφλθπτοι και 

προςιτοί. 

2. τθν κωδικοποίθςθ περιλαμβάνεται, κατά περίπτωςθ, θ απλοποίθςθ, κατάργθςθ 

παρωχθμζνων διατάξεων και ζνταξθ ςε ενιαίο κείμενο των νόμων, κανονιςτικϊν 

διαταγμάτων και αποφάςεων, κακϊσ, και θ μετά τθν ζνταξθ κατάργθςι τουσ ωσ 

αυτοτελϊν διατάξεων. Κατά τθν κωδικοποίθςθ λαμβάνει χϊρα, κατά περίπτωςθ, 

αναμόρφωςθ και αναδιάρκρωςθ διατάξεων, απάλειψθ των διατάξεων που ζχουν 

καταργθκεί ρθτά ι ςιωπθρά, κακϊσ και των μεταβατικϊν διατάξεων που δεν ζχουν 

πεδίο εφαρμογισ, αναδιατφπωςθ των κειμζνων ςε εφλθπτθ γλϊςςα, προςαρμογι 

των διατάξεων που κακορίηουν αρμοδιότθτεσ διοικθτικϊν και άλλων οργάνων προσ 

το ιςχφον οργανωτικό ςχιμα των κεντρικϊν και αποκεντρωμζνων κρατικϊν 

υπθρεςιϊν, των οργανιςμϊν τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ και των νομικϊν προςϊπων 

του δθμόςιου τομζα (νομοκετικι κωδικοποίθςθ). 

3. Η κωδικοποίθςθ μπορεί να πάρει και τθ μορφι ςυγκζντρωςθσ ςτο 

κωδικοποιθτικό κείμενο όλων των ιςχυουςϊν διατάξεων, νομοκετικοφ ι 

κανονιςτικοφ χαρακτιρα, χωρίσ όμωσ ζνταξθ  των κωδικοποιθμζνων διατάξεων ςε 

ενιαίο κείμενο και κατάργθςι τουσ (διοικθτικι κωδικοποίθςθ). 

4. Oι αρχζσ  τθσ καλισ νομοκζτθςθσ του παρόντοσ εφαρμόηονται και κατά τθν 

κωδικοποίθςθ και αναμόρφωςθ του δικαίου. 

5. Σο Γραφείο Νομοκετικισ Πρωτοβουλίασ του κακ’ φλθ αρμόδιου Τπουργείου:  

α. Εντοπίηει τα νομικά πεδία ςτα οποία κα γίνει κωδικοποίθςθ. 

β. υλλζγει, ταξινομεί και προωκεί ςτθν προβλεπόμενθ ςτο άρκρο 17 Κεντρικι 

Επιτροπι Κωδικοποίθςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΚΕΚΗΝ) τθν 

κωδικοποιοφμενθ ρυκμιςτικι φλθ ι ςτθν προβλεπόμενθ ςτο άρκρο 16 Επιτροπι 

Αναμόρφωςθσ του Δικαίου πεδία, ςτα οποία εντοπίηεται θ ανάγκθ αναμόρφωςθσ. 
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Άρθρο 11 

Ενςωμάτωςη του δικαίου τησ Ευρωπαϊκήσ Ζνωςησ 

1. Κατά τθ μεταφορά του δικαίου τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςτθν ελλθνικι ζννομθ 

τάξθ, τα όργανα ενςωμάτωςθσ μεριμνοφν για: 

α. Σθν τιρθςθ των αρχϊν καλισ νομοκζτθςθσ του άρκρου 2 και των νομοτεχνικϊν 

κανόνων του άρκρου 4. 

β. Σθν αποφυγι αςαφειϊν ι νομοτεχνικϊν ελλείψεων κακϊσ και τθν αποφυγι τθσ 

προςκικθσ διατάξεων άςχετων με το περιεχόμενο τθσ προσ ενςωμάτωςθ ρφκμιςθσ.  

γ. Σθν ζγκαιρθ εναρμόνιςθ. 

2. Σα Γραφεία Νομοκετικισ Πρωτοβουλίασ των Τπουργείων κατά τθν ενςωμάτωςθ 

του δικαίου τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ μεριμνοφν για τθν εφαρμογι των αρχϊν καλισ 

νομοκζτθςθσ, ιδίωσ κατά τθ ςφνταξθ τθσ Ανάλυςθσ υνεπειϊν Ρυκμίςεων.   

 

Άρθρο 12 

Δομζσ τησ Καλήσ Νομοθζτηςησ 

1. Οργανωτικζσ μονάδεσ τθσ καλισ νομοκζτθςθσ είναι το Γραφείο Καλισ 

Νομοκζτθςθσ, όπωσ μετονομάηεται το γραφείο υποςτιριξθσ τθσ καλισ 

νομοκζτθςθσ που λειτουργεί ςτθν Γενικι Γραμματεία τθσ Κυβζρνθςθσ,  και τα 

αυτοτελι Γραφεία Νομοκετικισ Πρωτοβουλίασ των Τπουργείων, τα οποία 

υπάγονται απευκείασ ςτον οικείο Τπουργό.  

2. Με διάταγμα που εκδίδεται φςτερα από πρόταςθ του Πρωκυπουργοφ, μζςα ςε  

τρεισ (3) μινεσ από τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ νόμου, ρυκμίηονται τα κζματα 

που αναφζρονται ςτθν οργάνωςθ, ςτελζχωςθ και λειτουργία του Γραφείου Καλισ 

Νομοκζτθςθσ, ςυνιςτϊνται οι αναγκαίεσ για τθν επιτζλεςθ του ζργου του κζςεισ 

επιςτθμονικοφ προςωπικοφ και ορίηονται οι ειδικότθτεσ και τα απαιτοφμενα 

προςόντα του. 
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Με το ίδιο διάταγμα μπορεί να ςυγχωνεφονται ςε αυτιν οργανικζσ μονάδεσ που 

επιτελοφν όμοιο ι παρεμφερζσ ζργο ι να μεταφζρονται ςε αυτιν ςυναφείσ με το 

ζργο τθσ αρμοδιότθτεσ άλλων οργανικϊν μονάδων. 

3. Με διάταγμα που εκδίδεται φςτερα από πρόταςθ των Τπουργϊν Διοικθτικισ 

Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, Οικονομικϊν και του αρμόδιου 

κατά περίπτωςθ Τπουργοφ, μζςα ςε τζςςερισ (4) μινεσ από τθ δθμοςίευςθ του 

παρόντοσ νόμου, ρυκμίηονται τα κζματα τα ςχετικά με τθν οργάνωςθ, ςτελζχωςθ 

και λειτουργία των Γραφείων Νομοκετικισ Πρωτοβουλίασ ςε κάκε Τπουργείο.  

Με το ίδιο διάταγμα μπορεί να ςυγχωνεφονται ςε αυτιν οργανικζσ μονάδεσ που 

επιτελοφν όμοιο ι παρεμφερζσ ζργο ι να μεταφζρονται ςε αυτιν ςυναφείσ με το 

ζργο τθσ αρμοδιότθτεσ άλλων οργανικϊν μονάδων. 

 

Άρθρο 13 

Λειτουργία των Γραφείων Καλήσ Νομοθζτηςησ και Νομοθετικήσ Πρωτοβουλίασ 

1. Σο Γραφείο Καλισ Νομοκζτθςθσ και τα Γραφεία Νομοκετικισ Πρωτοβουλίασ 

των Τπουργείων ςυνεργάηονται για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ των ρυκμίςεων. 

2. Σο Γραφείο Καλισ Νομοκζτθςθσ εποπτεφει, υποςτθρίηει και ςυντονίηει τθ 

λειτουργία των Γραφείων Νομοκετικισ Πρωτοβουλίασ των Τπουργείων και αςκεί, 

ιδίωσ, τισ ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ: 

α. υντάςςει τθν Ανάλυςθ υνεπειϊν Ρυκμίςεων για ρυκμίςεισ που εκδίδονται 

φςτερα από πρόταςθ του Τπουργικοφ υμβουλίου ι του Πρωκυπουργοφ. 

β. υνεργάηεται με τα Γραφεία Νομοκετικισ Πρωτοβουλίασ των Τπουργείων κακϊσ 

και αρμόδιεσ υπθρεςίεσ των υπουργείων και ανεξάρτθτεσ αρχζσ  για κζματα 

αρμοδιότθτάσ τουσ, με ςκοπό τθν πλθρότθτα των Αναλφςεων υνεπειϊν 

Ρυκμίςεων, παρζχοντασ εκ των προτζρων γενικζσ κατευκφνςεισ και διατυπϊνοντασ 

ειδικζσ υποδείξεισ, κακϊσ και προβαίνοντασ εκ των υςτζρων ςε διορκωτικζσ 

παρεμβάςεισ. 

γ. Σο Γραφείο Καλισ Νομοκζτθςθσ ηθτά τθν γνϊμθ τθσ επιτροπισ ανταγωνιςμοφ κατά 

τθν ςφνταξθ των κατευκυντιριων οδθγιϊν προσ τα Τπουργεία ςχετικά με τον τρόπο 
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ανάλυςθσ ςυνεπειϊν ρυκμίςεων, όςον αφορά ςτθ λειτουργία του ελεφκερου 

ανταγωνιςμοφ. 

δ. υνεργάηεται με τα Γραφεία Νομοκετικισ Πρωτοβουλίασ και τισ κακ’ φλθ 

αρμόδιεσ υπθρεςίεσ των Τπουργείων για τθν εκτίμθςθ των ςυνεπειϊν αναφορικά 

με ρυκμίςεισ, που καταρτίηονται ςτα όργανα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, με ςκοπό τθ 

διαμόρφωςθ των εκνικϊν κζςεων που ενδείκνυται να υποςτθριχκοφν. 

ε. υνεργάηεται με τα Γραφεία Νομοκετικισ Πρωτοβουλίασ και τισ κακ’ φλθ 

αρμόδιεσ υπθρεςίεσ των Τπουργείων ςτθν εκτίμθςθ των επιπτϊςεων και ςυνεπειϊν 

των ρυκμίςεων, οι οποίεσ περιλαμβάνονται ςε υπό κατάρτιςθ διεκνείσ ςυμβάςεισ ι 

ςυμφωνίεσ ι ςε άλλα διεκνϊσ δεςμευτικά κείμενα, και ςυμβάλλει ςτθ διαμόρφωςθ 

των εκνικϊν κζςεων που ενδείκνυται να υποςτθριχκοφν. 

στ. Οργανϊνει και ςυντονίηει, ςε ςυνεργαςία με τα Γραφεία Νομοκετικισ 

Πρωτοβουλίασ των Τπουργείων, προγράμματα και μζτρα για τθν απλοφςτευςθ 

ιςχυουςϊν ρυκμίςεων. 

ζ. Αςκεί τθν αρμοδιότθτα τθσ παρ. 3 του άρκρου 6 του παρόντοσ. 

η. Τποβάλλει ςτον Πρωκυπουργό Ετιςιεσ Εκκζςεισ ςχετικά με τθν πορεία τθσ καλισ 

νομοκζτθςθσ, οι οποίεσ γνωςτοποιοφνται ςτθν Επιτροπι Θεςμϊν και Διαφάνειασ 

τθσ Βουλισ. 

3. Σα Γραφεία Νομοκετικισ Πρωτοβουλίασ των Τπουργείων ςυμμετζχουν ςτο 

ςχεδιαςμό των νομοκετικϊν και κανονιςτικϊν ρυκμίςεων και μεριμνοφν, ςε 

ςυνεργαςία με τισ αρμόδιεσ κακ’ φλθ υπθρεςίεσ, για τθν καλι ποιότθτά τουσ. 

Αςκοφν, ιδίωσ, τισ ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ: 

α. Παρζχουν τθν αναγκαία τεχνογνωςία για τθν τιρθςθ των αρχϊν καλισ 

νομοκζτθςθσ ςτισ αρμόδιεσ κακ’ φλθ υπθρεςίεσ που αναλαμβάνουν τθν εκπόνθςθ ι 

τθν απλοφςτευςθ ρυκμίςεων. 

β. υντάςςουν, ςε ςυνεργαςία με τισ αρμόδιεσ κακ’ φλθ υπθρεςίεσ, τθν Ανάλυςθ 

υνεπειϊν Ρυκμίςεων, επιςθμαίνοντασ ταυτόχρονα τισ ςυναφείσ νομοκετικζσ ι 

κανονιςτικζσ ρυκμίςεισ. 
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γ. Μεριμνοφν, ςε ςυνεργαςία με το Γραφείο Καλισ Νομοκζτθςθσ, για τθ διενζργεια 

κοινωνικοφ διαλόγου και διαβουλεφςεων με εκπροςϊπουσ των κοινωνικϊν φορζων 

και ενδιαφερόμενων ομάδων. 

δ. Επιςθμαίνουν τισ νομοκετικζσ και κανονιςτικζσ ρυκμίςεισ του οικείου 

Τπουργείου που χριηουν απλοφςτευςθσ, κωδικοποίθςθσ ι επικαιροποίθςθσ. 

ε. υντάςςουν, ςε ςυνεργαςία με τισ αρμόδιεσ κακ’ φλθ υπθρεςίεσ, τθν ζκκεςθ 

αξιολόγθςθσ αποτελεςμάτων εφαρμογισ.  

ςτ. υμμετζχουν υποχρεωτικά ςτισ νομοπαραςκευςτικζσ επιτροπζσ του Τπουργείου 

και τθροφν θλεκτρονικό αρχείο των τελικϊν προτάςεων των εν λόγω επιτροπϊν. 

4. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταςθ του  Τπουργοφ 

Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ ςυνιςτάται 

διυπουργικόσ κλάδοσ καλισ νομοκζτθςθσ και ορίηονται τα κριτιρια βάςει των 

οποίων εντάςςονται υπάλλθλοι ςτον κλάδο αυτό. τον κλάδο καλισ νομοκζτθςθσ 

μετατάςςονται, κατόπιν αιτιςεϊσ τουσ και εφόςον πλθροφν τα κριτιρια, οι 

υπθρετοφντεσ ςτα Γραφεία Νομοκετικισ Πρωτοβουλίασ ςφμφωνα με τισ 

διαδικαςίεσ του άρκρου 71 του Ν. 3528/2007. Ο κλάδοσ καλισ νομοκζτθςθσ 

υπάγεται ςτον Τπουργό Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ 

Διακυβζρνθςθσ. 

 

Άρθρο 14 

Νομοπαραςκευαςτικζσ επιτροπζσ 

τισ νομοπαραςκευαςτικζσ επιτροπζσ των Τπουργείων ςυμμετζχουν με απόφαςθ 

του Τπουργοφ ζνασ υπάλλθλοσ του Γραφείου Νομοκετικισ Πρωτοβουλίασ κακϊσ 

και επιςτιμονεσ εγνωςμζνου κφρουσ και εμπειρίασ με ειδικότθτα αντίςτοιχθ του 

αντικειμζνου τθσ νομοκετικισ ρφκμιςθσ, ιδίωσ οικονομολόγοι και κοινωνιολόγοι. 
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Άρθρο 15 

Επιτροπζσ Καλήσ Νομοθζτηςησ 

τθ Γενικι Γραμματεία τθσ Κυβζρνθςθσ ςυνιςτϊνται θ Επιτροπι Αναμόρφωςθσ του 

Δικαίου και θ Κεντρικι Επιτροπι Κωδικοποίθςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ 

(ΚΕΚΗΝ). 

 

Άρθρο 16 

Επιτροπή Αναμόρφωςησ του Δικαίου 

1. Η Επιτροπι Αναμόρφωςθσ του Δικαίου αποτελείται από επτά (7) μζλθ, 

περιλαμβανομζνου του προζδρου τθσ, με τριετι κθτεία, θ οποία μπορεί να 

ανανεϊνεται. Πρόεδροσ και μζλθ τθσ Επιτροπισ δφνανται να ορίηονται, με 

απόφαςθ του Πρωκυπουργοφ, εν ενεργεία ι μθ δικαςτικοί λειτουργοί, Νομικοί 

φμβουλοι και Πάρεδροι του Νομικοφ υμβουλίου του Κράτουσ, μζλθ του 

Διδακτικοφ Επιςτθμονικοφ Προςωπικοφ των Ανϊτατων Εκπαιδευτικϊν Ιδρυμάτων 

με ςυναφι εξειδίκευςθ και νομικοί εγνωςμζνου κφρουσ.  

2.  Η Επιτροπι Αναμόρφωςθσ του Δικαίου ζχει τισ ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ: 

α. Σθ διατφπωςθ των κριτθρίων ςφμφωνα με τα οποία προκρίνεται, κατά 

περίπτωςθ, θ αναμόρφωςθ τθσ νομοκεςίασ αντί τθσ απλισ κωδικοποίθςθσ των 

ιςχυουςϊν διατάξεων.  

β. Σθν υποβολι προτάςεων προσ τον Πρωκυπουργό, διά του Γενικοφ Γραμματζα τθσ 

Κυβζρνθςθσ, και τον κακ’ φλθ αρμόδιο Τπουργό για ςυγκεκριμζνα νομικά πεδία ςτα 

οποία κρίνεται απαραίτθτθ θ αναμόρφωςθ τθσ νομοκεςίασ, μαηί με το 

προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα  υλοποίθςισ τουσ. 

γ. Σθ ςφνταξθ και υποβολι προσ τον Πρωκυπουργό και τον Γενικό Γραμματζα τθσ 

Κυβζρνθςθσ, μζςα ςτο  πρϊτο δεκαπενκιμερο κάκε θμερολογιακοφ ζτουσ, ζκκεςθσ 

θ οποία δθμοςιεφεται ςτο διαδίκτυο ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 3861/2010 

(ΦΕΚ Α’ 112) και περιλαμβάνει αποτίμθςθ για τθν κατάςταςθ τθσ υφιςτάμενθσ 

νομοκεςίασ ςε ςχζςθ προσ το πρόβλθμα τθσ πολυνομίασ, τισ προτάςεισ 



χζδιο Νόμου για τη βελτίωςη τησ Ρυθμιςτικήσ Διακυβζρνηςησ 

 

16 

αναμόρφωςθσ που ζχουν υποβλθκεί, κακϊσ και προτάςεισ περαιτζρω 

αναμόρφωςθσ τθσ υφιςτάμενθσ νομοκεςίασ. Με ευκφνθ του Γενικοφ Γραμματζα 

τθσ Κυβζρνθςθσ, θ ζκκεςθ τθσ Επιτροπισ διαβιβάηεται προσ τα λοιπά μζλθ τθσ 

Κυβζρνθςθσ, τον Πρόεδρο τθσ Βουλισ και τουσ προζδρουσ των ανωτάτων 

δικαςτθρίων. 

 3. το πλαίςιο των αρμοδιοτιτων τθσ, θ Επιτροπι Αναμόρφωςθσ του Δικαίου 

επιδιϊκει τθ ςυνεργαςία και τθ διατφπωςθ απόψεων εκ μζρουσ του νομικοφ 

κόςμου, επιςτθμονικϊν και επαγγελματικϊν φορζων και άλλων τυχόν 

εμπειρογνωμόνων και δφναται, για τθν υποβοικθςθ του ζργου τθσ, να κζτει ςε 

δθμόςια διαβοφλευςθ μζςω του διαδικτφου, προτάςεισ και ερωτιματα ςχετικά με 

τθν αναμόρφωςθ πεδίων του δικαίου.  Για τθν εκτζλεςθ του ζργου τθσ, θ Επιτροπι 

λαμβάνει, ιδίωσ, υπόψθ: 

α. τθ διεκνι εμπειρία και τυχόν ςυναφείσ και πρόςφορεσ νομοκετικζσ πρακτικζσ 

των χωρϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, 

β. τισ ετιςιεσ και ειδικζσ εκκζςεισ των ανεξαρτιτων αρχϊν, οι οποίεσ 

κοινοποιοφνται ςε αυτι με επιμζλεια των εν λόγω αρχϊν, κακϊσ και 

γ. τυχόν ςχετικζσ ειςθγιςεισ των αρμοδίων οργάνων των ενϊςεων δικαςτικϊν και 

ειςαγγελικϊν λειτουργϊν, των δικθγορικϊν και ςυμβολαιογραφικϊν ςυλλόγων τθσ 

Χϊρασ και των νομικϊν τμθμάτων των θμεδαπϊν Α.Ε.Ι.  

4. Η Επιτροπι μεριμνά, επίςθσ, για τθν αξιοποίθςθ προτάςεων των πολιτϊν που 

αφοροφν ςτον εντοπιςμό και τθν απάλειψθ ςυγκεκριμζνων αςαφειϊν και 

κακοτεχνιϊν του υφιςτάμενου νομικοφ πλαιςίου. 

 

Άρθρo 17 

Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίηςησ και Ηλεκτρονικήσ Νομοθζτηςησ (ΚΕΚΗΝ) 

1. Η ΚΕΚΗΝ αποτελείται από επτά (7) μζλθ, περιλαμβανομζνου του προζδρου τθσ, 

με τριετι κθτεία, θ οποία μπορεί να ανανεϊνεται. Πρόεδροσ και μζλθ τθσ ΚΕΚΗΝ 

δφνανται να ορίηονται, με απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα τθσ Κυβζρνθςθσ, εν 

ενεργεία ι μθ δικαςτικοί λειτουργοί, Νομικοί φμβουλοι και Πάρεδροι του Νομικοφ 
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υμβουλίου του Κράτουσ, μζλθ του Διδακτικοφ Επιςτθμονικοφ Προςωπικοφ των 

Ανϊτατων Εκπαιδευτικϊν Ιδρυμάτων με ςυναφι εξειδίκευςθ, κακϊσ και νομικοί και 

επιςτιμονεσ πλθροφορικισ εγνωςμζνου κφρουσ.  

2.  Η ΚΕΚΗΝ ζχει τισ ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ: 

α. Σθ διατφπωςθ των νομοτεχνικϊν κανόνων για τθ ςφνταξθ κωδίκων και, ιδίωσ, τθ 

διαίρεςθ και ταξινόμθςθ τθσ φλθσ, τον τρόπο αρίκμθςθσ των άρκρων, παραγράφων 

και εδαφίων, τον τρόπο παραπομπισ ςτισ διατάξεισ που κωδικοποιοφνται ι 

αναμορφϊνονται, τον τρόπο αναγραφισ τίτλων ςτα άρκρα και ςτα επί μζρουσ 

κεφάλαια των Κωδίκων και τθ γλωςςικι διατφπωςι τουσ. 

β. ε ςυνεργαςία με τον Τπουργό Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ 

Διακυβζρνθςθσ, τθ διαμόρφωςθ και ειςιγθςθ ςτουσ κακ’ φλθν αρμόδιουσ 

υπουργοφσ  προδιαγραφϊν πλθροφοριακϊν υποδομϊν που υποςτθρίηουν τθ 

διαδικαςία Σαξινόμθςθσ, Κωδικοποίθςθσ και Ηλεκτρονικισ Νομοκζτθςθσ..  

γ. Σθν ειςιγθςθ προσ τον Γενικό Γραμματζα τθσ Κυβζρνθςθσ και τον κακ’ φλθ 

αρμόδιο Τπουργό αναφορικά με τα νομικά πεδία τα οποία πρζπει να 

κωδικοποιθκοφν, κακϊσ και με τισ ςυγκεκριμζνεσ νομοκετικζσ αλλαγζσ που είναι 

απαραίτθτεσ για τθ βελτίωςθ τθσ νομοπαραςκευαςτικισ και κωδικοποιθτικισ 

λειτουργίασ, λαμβανομζνων υπόψθ των κριτθρίων και προτάςεων αναμόρφωςθσ 

τθσ νομοκεςίασ που τυχόν ζχουν διατυπωκεί εκ μζρουσ τθσ Επιτροπισ 

Αναμόρφωςθσ του Δικαίου και τθσ απαραίτθτθσ χρονικισ διάρκειασ υλοποίθςισ 

τουσ.  

δ. Σθν ενθμζρωςθ τθσ Επιτροπισ Αναμόρφωςθσ Δικαίου για ηθτιματα τθσ 

αρμοδιότθτάσ τθσ, τα οποία είναι δυνατόν να εντοπίηονται κατά τθν κωδικοποίθςθ 

και αφοροφν, ιδίωσ, ςε επικαλυπτόμενεσ, αντιφατικζσ ι παρωχθμζνεσ  διατάξεισ. 

ε. Σο ςυντονιςμό, αξιολόγθςθ και ζγκριςθ του ζργου τθσ κωδικοποίθςθσ που 

πραγματοποιείται από επιτροπζσ κωδικοποίθςθσ των Τπουργείων, κακϊσ και από 

φυςικά ι νομικά πρόςωπα ςφμφωνα με το άρκρο 18 παρ. 2 του παρόντοσ και τθ 

διαβίβαςθ των τελικϊν ςχεδίων προσ τον Γενικό Γραμματζα τθσ Κυβζρνθςθσ και τον 

κακ’ φλθ αρμόδιο Τπουργό.  
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ςτ. Σθν αξιολόγθςθ των επιμζρουσ εργαςιϊν κωδικοποίθςθσ που διενεργοφνται 

από ειδικζσ επιτροπζσ οι οποίεσ ζχουν ςυςτακεί πριν τθν ζναρξθ ιςχφοσ του 

παρόντοσ νόμου, και τθν υποβολι πρόταςθσ προσ τον αρμόδιο Τπουργό ςφμφωνα 

με το άρκρο 19 παρ. 2 εδάφιο τρίτο. 

η. Σθ ςφνταξθ και υποβολι προσ τον Πρωκυπουργό και τον Γενικό Γραμματζα τθσ 

Κυβζρνθςθσ, εντόσ του πρϊτου δεκαπενκθμζρου κάκε θμερολογιακοφ ζτουσ, 

ζκκεςθσ θ οποία δθμοςιεφεται ςτο διαδίκτυο ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 

3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) και περιλαμβάνει αποτίμθςθ τθσ προόδου των δράςεων 

κωδικοποίθςθσ που ζχουν αναλθφκεί, τθσ κατάςταςθσ των ςχετικϊν 

πλθροφοριακϊν υποδομϊν, κακϊσ και περαιτζρω προτάςεισ κωδικοποίθςθσ τθσ 

υφιςτάμενθσ νομοκεςίασ και επζκταςθσ ι βελτίωςθσ των ςχετικϊν πλθροφοριακϊν 

υποδομϊν. Με ευκφνθ του Γενικοφ Γραμματζα τθσ Κυβζρνθςθσ θ ζκκεςθ τθσ ΚΕΚΗΝ 

διαβιβάηεται ςτα λοιπά μζλθ τθσ Κυβζρνθςθσ, ςτον Πρόεδρο τθσ Βουλισ και τουσ 

προζδρουσ των ανωτάτων δικαςτθρίων. 

3. το πλαίςιο των αρμοδιοτιτων τθσ, θ ΚΕΚΗΝ επιδιϊκει τθ ςυνεργαςία και τθ 

διατφπωςθ απόψεων εκ μζρουσ του νομικοφ κόςμου, επιςτθμονικϊν και 

επαγγελματικϊν φορζων και άλλων τυχόν εμπειρογνωμόνων. Η ΚΕΚΗΝ δφναται, 

επίςθσ, για τθν υποβοικθςθ του ζργου τθσ, να κζτει ςε δθμόςια διαβοφλευςθ μζςω 

του διαδικτφου ςχζδια και προτάςεισ κωδικοποίθςθσ τθσ υφιςτάμενθσ νομοκεςίασ 

και αναςχεδιαςμοφ των ςχετικϊν πλθροφοριακϊν υποδομϊν και να καλεί ςε 

ακρόαςθ δθμοςίουσ λειτουργοφσ, υπαλλιλουσ και εμπειρογνϊμονεσ.  

4. Η ΚΕΚΗΝ όπωσ και θ Επιτροπι Αναμόρφωςθσ του Άρκρου 16 εξυπθρετοφνται 

γραμματειακά από τθ Γενικι Γραμματεία τθσ Κυβζρνθςθσ.  

 

Άρθρο 18 

Διαδικαςία κωδικοποίηςησ τησ νομοθεςίασ 

1. Σο επιμζρουσ νομικό πεδίο τθσ κωδικοποίθςθσ κακορίηεται με διάταξθ νόμου, 

μετά από ςχετικι ειςιγθςθ τθσ ΚΕΚΗΝ προσ τον κακ’ φλθ αρμόδιο Τπουργό. 
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2. Ο Γενικόσ Γραμματζασ τθσ Κυβζρνθςθσ μπορεί να ειςθγείται ςτον κακ’ φλθν 

αρμόδιο Τπουργό τθν εκτζλεςθ ζργων κωδικοποίθςθσ ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα 

Ευρωπαϊκι και εκνικι νομοκεςία. Σα προςχζδια κωδίκων των ωσ άνω 

αναφερόμενων ζργων, υποβάλλονται ςτθν ΚΕΚΗΝ θ οποία γνωμοδοτεί επ’ αυτϊν 

και μετά από ςχετικι επεξεργαςία, τα υποβάλλει ωσ ςχζδια Κωδίκων προσ τον 

Γενικό Γραμματζα τθσ Κυβζρνθςθσ και τον κακ’ φλθ αρμόδιο Τπουργό.  

3. Σο περιεχόμενο των Κωδίκων κυρϊνεται καταρχιν με τθ διαδικαςία του άρκρου 

76 παρ. 6 του υντάγματοσ, πλθν του μζρουσ με το οποίο τυχόν καταργοφνται ι 

τροποποιοφνται ιςχφουςεσ διατάξεισ νόμου, για το οποίο κα πρζπει να προθγθκεί θ 

ςυνικθσ κοινοβουλευτικι διαδικαςία. Η κωδικοποίθςθ αμιγϊσ κανονιςτικϊν 

διατάξεων γίνεται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταςθ των κατά 

περίπτωςθ αρμοδίων Τπουργϊν. 

 

Άρθρο 19 

Εργαςίεσ κωδικοποίηςησ από ειδικζσ επιτροπζσ 

1. Από τθ κζςθ ςε ιςχφ του παρόντοσ νόμου επιτρζπεται θ ςφςταςθ νζων 

επιτροπϊν κωδικοποίθςθσ ςτα  Τπουργεία  μόνον ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ, με 

αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα τθσ Κυβζρνθςθσ, φςτερα από 

πρόταςθ του κακ’ φλθ αρμόδιου Τπουργοφ και γνϊμθ τθσ ΚΕΚΗΝ.  

2. Εντόσ ενόσ (1) μθνόσ από τθ κζςθ ςε ιςχφ του παρόντοσ νόμου αποςτζλλεται 

ςτθν ΚΕΚΗΝ, με ευκφνθ του κακ’ φλθ αρμόδιου Τπουργοφ, φάκελοσ από τον οποίο 

προκφπτει θ πρόοδοσ των εργαςιϊν τυχόν ειδικϊν επιτροπϊν κωδικοποίθςθσ που 

είχαν ςυςτακεί εντόσ των Τπουργείων, είτε είχαν ανατεκεί ςε αναδόχουσ, για τθν 

κωδικοποίθςθ επιμζρουσ τομζων νομοκεςίασ. τον φάκελο περιλαμβάνεται 

ςυγκεκριμζνο χρονοδιάγραμμα για τθν προβλεπόμενθ περάτωςθ του ζργου. Μετά 

από πρόταςθ τθσ ΚΕΚΗΝ, ο αρμόδιοσ Τπουργόσ αποφαςίηει για τθν, κατά 

περίπτωςθ, ςυνζχιςθ τθσ εν εξελίξει κωδικοποίθςθσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 

παρόντοσ. 
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3. Οι διατάξεισ του άρκρου αυτοφ δεν εφαρμόηονται ςτισ επιτροπζσ 

κωδικοποίθςθσ του Τπουργείου Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων 

Δικαιωμάτων. 

 

Άρθρο 20 

Μεταβατικζσ διατάξεισ 

1. Ζωσ τθν ζναρξθ λειτουργίασ των Γραφείων Νομοκετικισ Πρωτοβουλίασ ςτα 

Τπουργεία, οι κακ’ φλθ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ των Τπουργείων οφείλουν, κατά το 

ςχεδιαςμό και τθν εκπόνθςθ νομοκετικϊν και κανονιςτικϊν ρυκμίςεων, να τθροφν 

τισ αρχζσ καλισ νομοκζτθςθσ. 

2. Μετά τθν ζκδοςθ των διαταγμάτων των άρκρων 12 και 13 του παρόντοσ, 

προωκοφνται κατά προτεραιότθτα οι διαδικαςίεσ, ϊςτε θ ςτελζχωςθ των Γραφείων 

Νομοκετικισ Πρωτοβουλίασ να ζχει ςυντελεςτεί μζςα ςε ζξι (6) μινεσ από τθ 

δθμοςίευςθ του νόμου αυτοφ. 

3. Η εφαρμογι των διατάξεων του παρόντοσ αξιολογείται ανά διετία. Κάκε δφο (2) 

χρόνια τροποποιοφνται οι διατάξεισ του παρόντοσ, ϊςτε να ςυμπεριλθφκοφν ςτισ 

νζεσ διατάξεισ τα αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ τθσ εφαρμογισ του.  

4. Ο τροποποιθτικόσ νόμοσ του παραπάνω εδαφίου περιλαμβάνει τθν ςυνολικι 

αναδιατφπωςθ των διατάξεων του νόμου για τθ ρυκμιςτικι διακυβζρνθςθ. 

5. Η λειτουργία τθσ Κεντρικισ Επιτροπισ Κωδικοποίθςθσ (ΚΕΚ) που ςυςτικθκε με 

τον ν.3133/2003 «Κεντρικι Επιτροπι Κωδικοποίθςθσ» (Α’ 85) ςυνεχίηεται ωσ τθν 

θμερομθνία που ορίηεται με απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα τθσ Κυβζρνθςθσ, θ 

οποία δεν μπορεί να παρατακεί πζραν του τριμινου από τθ ςυγκρότθςθ τθσ 

ΚΕΚΗΝ. Από τθν ίδια θμερομθνία καταργείται και ο ν.3133/2003 (Α’ 85). Εργαςίεσ 

κωδικοποίθςθσ διενεργοφμενεσ από τθν ΚΕΚ, οι οποίεσ δεν ζχουν περατωκεί κατά 

τθν ανωτζρω θμερομθνία, ςυνεχίηονται από τθν ΚΕΚΗΝ. 
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Άρθρο 21 

Ζναρξη ιςχφοσ 

Η ιςχφσ των διατάξεων του παρόντοσ αρχίηει από τθ δθμοςίευςι του ςτθν 

Εφθμερίδα τθσ Κυβζρνθςθσ. Κατ' εξαίρεςθ, θ ιςχφσ των διατάξεων του άρκρου 3 

παρ. 1 και 2 περ. α. αρχίηει μετά από δφο (2) μινεσ από τθ δθμοςίευςι του και του 

άρκρου 3 παρ. 2 περ. β και 4 περ. β μετά από ζξι (6) μινεσ από τθ δθμοςίευςι του. 


