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Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης 

 

 

 

ΕΚΘΕΣΗ  

 

του άρθρου 66 παρ. 8 του ν. 4622/2019 

 

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

 

 

Η Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης (Κ.Ε.Κ.) ανασυστήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 66 του ν. 

4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών 

οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133) και αποτελείται από δεκατρία (13) μέλη.  

Η Κ.Ε.Κ. είναι αρμόδια για την κατάρτιση κωδίκων καθώς και για την κωδικοποίηση της νομοθεσίας 

διαθέτοντας γενικό τεκμήριο αρμοδιότητας για την κωδικοποίηση και αναμόρφωση της νομοθεσίας. 

Η διαδικασία κωδικοποίησης εκκινεί κατά κανόνα με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Νομικών και 

Κοινοβουλευτικών Θεμάτων, η οποία εκδίδεται α) ύστερα από σχετικές εισηγήσεις των οικείων υπουργείων 

ή του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, β) ύστερα από εισήγηση της Κ.Ε.Κ., σύμφωνα με την παρ. 1 

του άρθρου 67 του ν. 4622/2019. 

Με την υπ’ αρ. Υ21/4.5.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού ορίσθηκαν ο Πρόεδρος, η Αντιπρόεδρος 

και τα λοιπά μέλη της Επιτροπής (Υ.Ο.Δ.Δ. 340 και Υ.Ο.Δ.Δ. 346). 

Μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε ημερολογιακού έτους, η Κ.Ε.Κ. συντάσσει και υποβάλλει προς τον 

Γενικό Γραμματέα Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων 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. 

4727/2020 και διαβιβάζεται, με ευθύνη του Γενικού Γραμματέα Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων, στον 

Πρωθυπουργό και τα μέλη της Κυβέρνησης, καθώς και στον Πρόεδρο της Βουλής, σύμφωνα με την παρ. 8 

του άρθρου 66 του ν. 4622/2019. 

Η Κ.Ε.Κ. ξεκίνησε τις εργασίες στις 11 Μαΐου 2020. Στις 6 Ιουλίου 2020 ολοκλήρωσε τη σύνταξη 

Εγχειρίδιου Κωδικοποίησης που περιέχει τη μεθοδολογία κωδικοποίησης και τους νομοτεχνικούς κανόνες 

για τη σύνταξη των κωδίκων και την αναμόρφωση της νομοθεσίας, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 66 
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του ν. 4622/2019.Το εν λόγω Εγχειρίδιο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Νομικών 

και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων (https://gslegal.gov.gr). 

Στις 31 Αυγούστου 2020 ολοκλήρωσε τη σύνταξη του ετήσιου προγράμματος κωδικοποίησης για το 

έτος 2020 αλλά και τα έτη που ακολουθούν, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 66 του ν. 4622/2019. Το 

ετήσιο πρόγραμμα κωδικοποίησης που συμπεριλήφθηκε στο Ενοποιημένο Προσχέδιο Κυβερνητικού Έργου 

για το έτος 2020 εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο Προγραμματισμού και Αξιολόγησης, κατά τη 

συνεδρίασή του στις 30 Σεπτεμβρίου 2020, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 52 του ν. 4622/2019. Στη 

συνέχεια εντάχθηκε στο Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής (Ε.Σ.Κυ.Π), το οποίο εγκρίθηκε από το 

Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του στις 22 Δεκεμβρίου 2020.  

 Η Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης θεώρησε ότι για να προωθηθεί αποτελεσματικότερα το μείζον 

έργο της κωδικοποίησης της υφισταμένης νομοθεσίας θα πρέπει την αρχική φάση της να αναλαμβάνουν τα 

ίδια τα αρμόδια Υπουργεία με την επίβλεψη της Κ.Ε.Κ. Θα πρέπει έτσι τα Υπουργεία να εκτελούν, εκείνα 

πρώτα, τις σχετικές προπαρασκευαστικές εργασίες της κωδικοποίησης που συνίστανται στη συγκέντρωση 

της σχετικής νομοθεσίας και τη σύνταξη διαγράμματος και προσχεδίου κώδικα. Οι σχετικές 

προπαρασκευαστικές εργασίες ανατίθενται, κατά την εκτίμηση των οικείων Υπουργών, σε ομάδες εργασίας 

ή σε εξωτερικούς συνεργάτες/αναδόχους. Η Κ.Ε.Κ. εποπτεύει στη φάση αυτή τις σχετικές 

προπαρασκευαστικές εργασίες μέσω ειδικά οριζομένου εκάστοτε μέλους της, το οποίο παρέχει κάθε 

αναγκαία υποστήριξη στο έργο που προωθείται από τα Υπουργεία. Μετά την σύνταξη του προσχεδίου κώδικα 

όλα τα προβλεπόμενα από το Εγχειρίδιο Κωδικοποίησης κείμενα προωθούνται στην Κ.Ε.Κ. για την τελική 

τους επεξεργασία, η οποία χωρεί με τη συμμετοχή και των εκπροσώπων των αρμόδιων Υπουργείων. Με τον 

τρόπο αυτό η εν γένει διαδικασία κωδικοποίησης επιταχύνεται σημαντικά σε σχέση με την εφαρμοζόμενη 

κατά το παρελθόν πρακτική κωδικοποίησης κυρίως από την ίδια την Κ.Ε.Κ. Αν μάλιστα συνυπολογισθεί ότι, 

βάσει του νόμου, διενεργείται τόσο ο εκ των προτέρων ετήσιος προγραμματισμός του συνόλου της 

κωδικοποιητικής διαδικασίας, όσο και η εκ των υστέρων αποτίμηση της προόδου των δράσεων 

κωδικοποίησης, το τελικό αποτέλεσμα ελπίζεται ότι θα είναι τελικά ιδιαίτερα ικανοποιητικό, χωρίς να 

παραβλέπονται οι δυσκολίες του εγχειρήματος σε ένα τομέα στον οποίο η Χώρα μας υστερεί σημαντικά. Η 

κωδικοποίηση όμως της νομοθεσίας αποτελεί σημαντικό παράγοντα της καλής νομοθέτησης και εξυπηρετεί 

σε τελευταία ανάλυση άμεσα το δημοκρατικό κράτος δικαίου. 

Πιο κάτω, στο Μέρος Α΄ γίνεται αναφορά ανά Υπουργείο στην πρόοδο της αντίστοιχης κωδικοποιητικής 

διαδικασίας, ενώ στο Μέρος Β΄ προτείνονται νέοι τομείς νομοθετικής ύλης για τους οποίους η Κ.Ε.Κ. θεωρεί 

ότι πρέπει να ενεργοποιηθούν δράσεις κωδικοποίησης και αναμόρφωσης της ισχύουσας νομοθεσίας. 

 

 

 

 

 

 

https://gslegal.gov.gr/
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ΜΕΡΟΣ Α΄ 

 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

 

Α)        Η Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης αποφάσισε στην από 31 Αυγούστου 2020 συνεδρίασή της 

να εισηγηθεί στον Γενικό Γραμματέα Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων την εκκίνηση της 

διαδικασίας νομοθετικής κωδικοποίησης της νομοθεσίας που αφορά την είσπραξη δημόσιων εσόδων, 

την έμμεση φορολογία και τους φόρους συναλλαγών, τη φορολογία περιουσίας, τις φορολογικές 

διαδικασίες και τον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 1004/7.9.2020 

απόφασή του, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 67 του ν. 4622/2019. 

 

       Η εκτέλεση των σχετικών προπαρασκευαστικών εργασιών της προαναφερόμενης κωδικοποίησης, 

ήτοι η συγκέντρωση της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και η σύνταξη διαγράμματος κωδικοποίησης και 

προσχεδίου κώδικα, αποφασίσθηκε να ανατεθούν σε έξι (6) ομάδες εργασίας σύμφωνα με την παρ. 5 

του άρθρου 66 του ν. 4622/2019. 

 

       Η Κ.Ε.Κ. ανέθεσε στο μέλος της κ. Γεώργιο Θεοδωρακόπουλο να παρέχει κάθε αναγκαία 

υποστήριξη στο έργο των ομάδων εργασίας, χωρίς να μετέχει στη σύνθεσή τους. 

 

       Με τις υπ’ αρ. 129875 ΕΞ 2020/13.11.2020 (Β΄ 5131) και 30609 ΕΞ 2021/12.3.2021 (Β΄ 1132) 

αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών συγκροτήθηκαν έξι (6) ομάδες εργασίας ως εξής:  

α)  Ομάδα εργασίας για την κωδικοποίηση των διατάξεων περί Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων 

(Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και λοιπές συναφείς διατάξεις), 

β)  Ομάδα εργασίας για την κωδικοποίηση των διατάξεων περί του Κώδικα Φ.Π.Α., 

γ)  Ομάδα εργασίας για την κωδικοποίηση των διατάξεων περί τελών και λοιπών έμμεσων 

φορολογικών βαρών (χαρτόσημα, τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας, τέλος καρτοκινητής 

τηλεφωνίας, φόροι συναλλαγών, φόρος ασφαλίσεων, εισφορά ΚΤΕΟ κ.λπ.), 

δ)  Ομάδα εργασίας για την κωδικοποίηση των διατάξεων του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων 

(Ε.Ν.Φ.Ι.Α.) και των διατάξεων φορολογίας κεφαλαίου, φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, 

γονικών παροχών και τυχερών παιγνίων και λοιπών σχετικών διατάξεων, 

ε)  Ομάδα εργασίας για την κωδικοποίηση των διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας 

(Κ.Φ.Δ.), 

στ)     Ομάδα εργασίας για την κωδικοποίηση των διατάξεων του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα. 
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       Έχει ήδη ολοκληρωθεί η συγκέντρωση της υπό κωδικοποίηση νομοθεσίας και η κατάρτιση 

διαγράμματος κωδικοποίησης και έχει ξεκινήσει η κατάρτιση των προσχεδίων κωδίκων ανά θεματική 

ενότητα. 

 

 

Β)        Με το υπ’ αρ. 36736ΕΞ2021/26.3.2021 έγγραφο της Υπηρεσιακής Γραμματέα του Υπουργείου 

Οικονομικών προς την Κ.Ε.Κ. ζητήθηκε η παροχή γνώμης από αυτήν για τη σύσταση Επιτροπής 

Κωδικοποίησης στο Υπουργείο Οικονομικών, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, σύμφωνα με 

το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 67 του ν. 4622/2019, για τη διοικητική κωδικοποίηση της 

νομοθεσίας που αφορά την άμεση φορολογία. Η Κ.Ε.Κ. αποφάσισε στην από 12.4.2021 συνεδρίασή 

της να γνωμοδοτήσει θετικά για τη σύσταση της προαναφερόμενης Επιτροπής.  

 Επίσης, ανέθεσε στο μέλος της κ. Γεώργιο Θεοδωρακόπουλο να παρέχει κάθε αναγκαία υποστήριξη 

χωρίς να μετέχει στη σύνθεση της εν λόγω Επιτροπής Κωδικοποίησης. Μετά την περάτωση της 

εκτέλεσης της διοικητικής αυτής κωδικοποίησης, το έργο θα τεθεί υπόψη της Κ.Ε.Κ. για την τελική του 

επεξεργασία. 

  

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 

 

 

Α)        Με την υπ’ αρ. 57869/5.6.2020 εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας του 

Καταναλωτή προς τον Γενικό Γραμματέα Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων και την Κ.Ε.Κ. 

προτάθηκε στην τελευταία η κωδικοποίηση της νομοθεσίας για τη διακίνηση και εμπορία προϊόντων και 

την παροχή υπηρεσιών, με σκοπό την προσαρμογή της προαναφερόμενης νομοθεσίας προς τις 

Οδηγίες 2000/31/ΕΚ, 2005/29/ΕΚ και 98/6/ΕΚ. 

 

       Με το από 8 Ιουλίου 2020 έγγραφο του Προέδρου της Κ.Ε.Κ. προς τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου 

και Προστασίας του Καταναλωτή αποσαφηνίσθηκε ότι αντικείμενο της νομοθετικής κωδικοποίησης, 

σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 65 του ν. 4622/2019, δεν είναι η προσαρμογή της ελληνικής 

νομοθεσίας προς την ενωσιακή νομοθεσία και τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

αλλά η αναδιάρθρωση των εθνικών διατάξεων, η απαλοιφή των εθνικών διατάξεων που έχουν 

καταργηθεί ρητά ή σιωπηρά, καθώς και των μεταβατικών διατάξεων που δεν έχουν πλέον πεδίο 

εφαρμογής και η αναδιατύπωση των κειμένων σε εύληπτη γλώσσα, ενώ σύμφωνα με την παρ. 3 του 

άρθρου 65 του ν. 4622/2019 η αναμόρφωση αποσκοπεί στην επικαιροποίηση και αποκάθαρση της 

υφιστάμενης εθνικής νομοθεσίας με, κατά περίπτωση, απλοποίηση, κατάργηση παρωχημένων 
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διατάξεων και ένταξη σε ενιαίο κείμενο των νόμων, κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων, καθώς 

και η μετά την ένταξη κατάργησή τους ως αυτοτελών διατάξεων. 

 

       Στη συνέχεια, η Κ.Ε.Κ. αποφάσισε στην από 20 Ιουλίου 2020 συνεδρίασή της να εισηγηθεί στον 

Γενικό Γραμματέα Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων την εκκίνηση της διαδικασίας νομοθετικής 

κωδικοποίησης της νομοθεσίας για τη διακίνηση και εμπορία προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών, η 

οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 1002/7.9.2020 απόφασή του, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 67 

του ν. 4622/2019. 

 

       Με το υπ’ αρ. 98831/22.9.2020 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας του 

Καταναλωτή προς τον Γενικό Γραμματέα Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων και την Κ.Ε.Κ., 

γνωστοποιήθηκε ότι, μετά την ψήφιση του ν. 4712/2020 (Α΄ 146), ρυθμίστηκε μεγάλο τμήμα των 

κανόνων που έχρηζαν κωδικοποίησης. 

 

       Κατόπιν τούτων, η Κ.Ε.Κ. αποφάσισε, στην από 12 Οκτωβρίου 2020 συνεδρίασή της, να εισηγηθεί 

στον Γενικό Γραμματέα Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων την εκκίνηση της διαδικασίας 

νομοθετικής κωδικοποίησης της νομοθεσίας που αφορά το εμπόριο και την προστασία του 

καταναλωτή, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 1151/14.10.2020 απόφασή του, σύμφωνα με την παρ. 

1 του άρθρου 67 του ν. 4622/2019. 

 

       Η εκτέλεση των σχετικών προπαρασκευαστικών εργασιών της προαναφερόμενης κωδικοποίησης, 

ήτοι η συγκέντρωση της σχετικής νομοθεσίας και η σύνταξη διαγράμματος κωδικοποίησης, καθώς και 

προσχεδίου κώδικα για κάθε θεματική ενότητα αποφασίσθηκε να ανατεθεί σε ομάδα εργασίας, 

σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 66 του ν. 4622/2019. 

  

        Η Κ.Ε.Κ. ανέθεσε στο μέλος της κ. Παρασκευή Παπαρσενίου να παρέχει κάθε αναγκαία υποστήριξη 

στο έργο της ομάδας εργασίας, χωρίς να μετέχει στη σύνθεσή της. 

 

        Περαιτέρω, με την υπ’ αρ. 115682/3.11.2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και 

Προστασίας του Καταναλωτή συγκροτήθηκε η ομάδα εργασίας για την εκτέλεση των σχετικών 

προπαρασκευαστικών εργασιών της κωδικοποίησης της νομοθεσίας που αφορά την προστασία του 

καταναλωτή. 

 

        Η ομάδα εργασίας έχει ξεκινήσει τη συγκέντρωση της νομοθεσίας που αφορά την προστασία του 

καταναλωτή και μελετά τους τρεις ισχύοντες κώδικες προστασίας καταναλωτή κρατών μελών της Ε.Ε. 

(Γαλλίας, Ιταλίας και Λουξεμβούργου), προκειμένου αυτοί να αποτελέσουν πρότυπο για τη συλλογή 

του διάσπαρτου νομοθετικού υλικού και την κατάστρωση της νομοθετικής ύλης. 
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       Με την υπ’ αρ. 139901/31.12.2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας 

του Καταναλωτή συγκροτήθηκε η ομάδα εργασίας για την εκτέλεση των σχετικών 

προπαρασκευαστικών εργασιών της κωδικοποίησης της νομοθεσίας που αφορά τη διακίνηση και 

εμπορία προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών. 

 

Ενδεικτική σχετική νομοθεσία: 

α.  ν. 4177/2013 και οι κατ΄ εξουσιοδότησή αυτού υπουργικές αποφάσεις, 

β.  υπ’ αρ. 91354/2017 υπουργική απόφαση «Κανόνες για τη διακίνηση και εμπορία προϊόντων και 

υπηρεσιών (ΔΙΕΠΠΥ)» (Β' 2983), 

γ.  υπ’ αρ. 56885/2014 υπουργική απόφαση «Κώδικας Δεοντολογίας για την προστασία του 

καταναλωτή κατά τη διάρκεια των προσφορών, των εκπτώσεων και των προωθητικών 

ενεργειών» (Β' 3107), 

δ.  υπ’ αρ. Α4-766/2013 υπουργική απόφαση «Πωλήσεις εποχικών ειδών με μειωμένες τιμές» (Β' 

3234). 

 

Αυτή η ομάδα εργασίας δεν έχει ακόμα ξεκινήσει τις εργασίες της. 

 

 

Β)        Η Κ.Ε.Κ. αποφάσισε στην από 12 Οκτωβρίου 2020 συνεδρίασή της να εισηγηθεί στον Γενικό 

Γραμματέα Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων την εκκίνηση της διαδικασίας νομοθετικής 

κωδικοποίησης της νομοθεσίας που αφορά τις επενδύσεις, η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄ αρ. 

1151/14.10.2020 απόφασή του, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 67 του ν. 4622/2019. 

 

       Η εκτέλεση των σχετικών προπαρασκευαστικών εργασιών της προαναφερόμενης κωδικοποίησης, 

ήτοι η συγκέντρωση της σχετικής νομοθεσίας και η σύνταξη διαγράμματος κωδικοποίησης, καθώς και 

προσχεδίου κώδικα για κάθε θεματική ενότητα αποφασίσθηκε να ανατεθεί σε ομάδα εργασίας, 

σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 66 του ν. 4622/2019. 

  

        Η Κ.Ε.Κ. ανέθεσε στο μέλος της κ. Πιερρίνα – Αγγελική Κοριατοπούλου να παρέχει κάθε αναγκαία 

υποστήριξη στο έργο της ομάδας εργασίας, χωρίς να μετέχει στη σύνθεσή της. 

 

        Ως προς τις δημόσιες επενδύσεις, με το υπ’ αρ. 137797/24.12.2020 έγγραφο του Γενικού 

Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ προς τον Γενικό Γραμματέα Νομικών και 

Κοινοβουλευτικών Θεμάτων, η Κ.Ε.Κ. ενημερώθηκε ότι το σύνολο των νομοθετικών και κανονιστικών 

πράξεων που ρυθμίζουν τη λειτουργία και τις διαδικασίες υλοποίησης του Π.Δ.Ε. (νόμοι, προεδρικά 

διατάγματα, εγκύκλιοι, υπουργικές αποφάσεις κλπ.) έχει συγκεντρωθεί και κατηγοριοποιηθεί βάσει 
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συγκεκριμένων κριτηρίων. Η Γενική Διεύθυνση Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (DG Reform) 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει κάνει δεκτό το αίτημα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων 

και ΕΣΠΑ για λήψη τεχνικής βοήθειας αναφορικά με τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου τού 

ΠΔΕ («Modernising the legal framework of the Public Investment Programme» με ID 21EL10), με 

σκοπό την επισκόπηση όλων των διατάξεων του ΠΔΕ και την αναθεώρηση και απλοποίηση αυτών με 

την κατάρτιση ενός νέου βασικού νόμου για το ΠΔΕ, καθώς και της δευτερογενούς νομοθεσίας (όπως 

εκτελεστικές αποφάσεις) και αναμένεται η υπογραφή της σχετικής συμφωνίας. 

 

        Ως προς τις ιδιωτικές επενδύσεις, με την υπ’ αρ. 3904/14.1.2021 απόφαση του Αναπληρωτή 

Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας για την εκτέλεση των σχετικών 

προπαρασκευαστικών εργασιών της κωδικοποίησης της νομοθεσίας για τις ιδιωτικές επενδύσεις. 

 

        Ενδεικτική νομοθεσία για τις επενδύσεις: 

• α. ν. 89/1967 Περί εγκαταστάσεως εν Ελλάδι αλλοδαπών Εμποροβιομηχανικών Εταιρειών. 

• ν. 3299/2004 Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή 

Σύγκλιση. 

• ν. 3908/2011 Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την 

Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή. 

• ν. 4146/2013 Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές 

Επενδύσεις και άλλες διατάξεις. 

• ν. 4399/2016 Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων 

για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου 

και άλλες διατάξεις. 

• ν. 4646/2019 Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο. 

 

       Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων κλίνει προς την άποψη ότι μάλλον πρέπει να γίνει 

κωδικοποίηση του γενικού μέρους των εν λόγω ρυθμίσεων. 

 

 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

 

 

 

       Με την υπ’ αρ. 1927/29.6.2020 εισήγηση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη προς τον Γενικό 

Γραμματέα Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων προτάθηκε στην Κ.Ε.Κ. η κωδικοποίηση της νομοθεσίας 

αρμοδιότητας του εν λόγω Υπουργείου. Με την εν λόγω εισήγηση συμφώνησε η Κ.Ε.Κ. στην από 6 Ιουλίου 

2020 συνεδρίασή της. Με την υπ’ αρ. 840/13.7.2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Νομικών και 
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Κοινοβουλευτικών Θεμάτων εγκρίθηκε η εκκίνηση της διαδικασίας νομοθετικής κωδικοποίησης, σε πρώτη 

φάση, των διατάξεων των τυπικών νόμων αρμοδιότητας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, σύμφωνα 

με την παρ. 1 του άρθρου 67 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133). 

 

       Η εκτέλεση των σχετικών προπαρασκευαστικών εργασιών της προαναφερόμενης κωδικοποίησης, ήτοι 

η συγκέντρωση της σχετικής νομοθεσίας και η σύνταξη διαγράμματος κωδικοποίησης, καθώς και προσχεδίου 

κώδικα αποφασίσθηκε από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη να ανατεθεί σε εξωτερικό συνεργάτη, 

σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 66 του ν. 4622/2019. 

 

       Η Κ.Ε.Κ. ανέθεσε στο μέλος της κ. Κωνσταντίνο Δάφνη να ασκεί κάθε αναγκαία επίβλεψη στο έργο του 

εξωτερικού αναδόχου. 

 

       Στην 31 Δεκεμβρίου 2020 υπεγράφη μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Νομικών και Κοινοβουλευτικών 

Θεμάτων και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη προγραμματική συμφωνία για την εκτέλεση των 

προπαρασκευαστικών εργασιών κωδικοποίησης με ανάθεση σε ανάδοχο. 

 

       Η κωδικοποιούμενη νομοθεσία έχει κατανεμηθεί σε τέσσερις (4) θεματικές ενότητες ως εξής: 

 
1. Νομοθεσία για το προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης 

 

2. Νομοθεσία με τις οργανικές διατάξεις του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη 

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ Υποχρεώσεις και Δικαιώματα Αστυνομικού Προσωπικού 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ Μέτρα Υγιεινής και Ασφαλείας 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ Αξιολόγηση Προσόντων και Ατομικά Βιβλιάρια Αστυνομικού Προσωπικού 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ Άδειες Προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ Τοποθετήσεις, Μεταθέσεις, Αποσπάσεις και λοιπές μετακινήσεις αστυνομικού προσωπικού 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ Χρόνος Εργασίας Προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ Αποσπάσεις στο εξωτερικό 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ Ηθικές Αμοιβές 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ Αστυνομικό Αριστείο 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ Ηθικές Αμοιβές Διαμνημονεύσεων 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ K΄ Τάγματα Αριστείας 

ΜΕΡΟΣ Β΄ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ Προϋποθέσεις Χορήγησης Εξόδων Υπεράσπισης και Πολιτικής Αγωγής 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ Ιεραρχία και Εξέλιξη Αξιωματικών 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ Ειδικά τυπικά προς προαγωγήν προσόντα, προϋποθέσεις προαγωγής των αιτούντων αποστρατεία και 
θέματα αρχαιότητας Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ Ρύθμιση Θεμάτων Αστυνομικού Προσωπικού 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ Αστυνομικό Προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ Τοποθετήσεις, Μεταθέσεις Ειδικών Φρουρών 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ Ρύθμιση Θεμάτων Προσωπικού Υπουργείου Δημόσιας Τάξης 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ Απονομή Τιμητικών Ειδικών Διακρίσεων σε Αποστρατευμένους 

ΜΕΡΟΣ Γ’ Κώδικας Δεοντολογίας 

ΜΕΡΟΣ Δ’ Πειθαρχικό Δίκαιο 

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
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3. Νομοθεσία για την εκπαίδευση του αστυνομικού προσωπικού  

 

 
4. Νομοθεσία που αφορά τις διοικητικές διαδικασίες της Ελληνικής Αστυνομίας 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ Οργανισμός Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ Προαγωγές Ελληνικής Αστυνομίας 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ Υπηρεσία Εναέριων Μέσων Ελληνικής Αστυνομίας 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Αστυνομίας 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, Αρχηγείο Αστυνομίας 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ Αναδιοργάνωση Ελληνικής Αστυνομίας 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ Οργάνωση και Λειτουργία Υγειονομικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ Αναδιάρθρωση, Σύσταση, Οργάνωση και Λειτουργία Περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής 

Αστυνομίας 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ Αρμοδιότητες Οργάνων και Υπηρεσιακές Ενέργειες του Προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ Αναδιάρθρωση, Σύσταση, Οργάνωση και Λειτουργία Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης 

Αττικής 

ΜΕΡΟΣ Β΄ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης Αστυνομικών 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ Ρύθμιση Θεμάτων Προσωπικού Αστυνομίας 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ Γραφείο Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας Ελληνικής Αστυνομίας 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ Ρύθμιση Θεμάτων Υγειονομικού Προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ Σύσταση Θέσεων Αστυνομικού Προσωπικού Ειδικών Καθηκόντων 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ Μέτρα Υγιεινής και Ασφάλειας Ένστολου Προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ Προέλευση, Προσόντα, Επιλογή και Εξέλιξη των Κληρικών της Ελληνικής Αστυνομίας 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ Έλεγχος Καταλληλότητας Αστυνομικών προς Χρήση Όπλου, Αρμόδια Όργανα, Διαδικασία και 

Διασφάλιση του Απορρήτου των Αποτελεσμάτων 

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ Κανονισμός Εκπαίδευσης προσωπικού Υπουργείου Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης - Γενικής 

Γραμματείας Δημόσιας Τάξης 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ Υπηρεσιακά, εκπαίδευση, υπηρεσία προσωπικού ΕΛΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ Βασική εκπαίδευση κατατασσόμενων στις Αστυνομικές Σχολές. 

ΜΕΡΟΣ Β΄ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ Κατατακτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ Εισαγωγή εκπαίδευση και μετεκπαίδευση στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας και στο Τμήμα 

Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και άλλες διατάξεις 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ Εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων με το σύστημα των γενικών εξετάσεων 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, εξεταζόμενα μαθήματα και διαδικασία προαγωγικών εξετάσεων για την 

κάλυψη κενών οργανικών θέσεων αρχιφυλάκων γενικών καθηκόντων 

 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΧΟΛΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ Οργανισμός Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ Οργανισμός Σχολής Αστυφυλάκων 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ Οργανισμός Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας και συναφή θέματα 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ Οργανισμός Σχολής Εθνικής Ασφάλειας 



10 

 

 
 
       Ως προς τη θεματική ενότητα που αφορά το προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης, έχει 

ξεκινήσει η σύνταξη του προσχεδίου κώδικα και αναμένεται η υποβολή του στην Κ.Ε.Κ. στις 30 Ιουνίου 2021.  

 

        Ως προς τη θεματική ενότητα που αφορά την εκπαίδευση του αστυνομικού προσωπικού, έχει ξεκινήσει 

η σύνταξη του προσχεδίου κώδικα και αναμένεται η υποβολή του στην Κ.Ε.Κ. στις 30 Ιουνίου 2021. 

 

        

 
 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

       Η Κ.Ε.Κ. αποφάσισε στην από 31 Αυγούστου 2020 συνεδρίασή της να εισηγηθεί στον Γενικό Γραμματέα 

Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων την εκκίνηση της διαδικασίας νομοθετικής κωδικοποίησης της 

νομοθεσίας για το Μετοχικό Ταμείο Στρατού, τις στρατιωτικές λέσχες και τη Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων 

Δυνάμεων (Λ.Α.Ε.Δ.), η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 1112/6.10.2020 απόφασή του, σύμφωνα με την παρ. 

1 του άρθρου 67 του ν. 4622/2019. 

 

 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ Νομοθετικά μέτρα εκσυγχρονισμού και απλούστευσης των διοικητικών διαδικασιών 

ΜΕΡΟΣ Β’ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 ΓΝΗΣΙΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ Βεβαίωση του γνησίου υπογραφής 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ Επικύρωση του αντιγράφου εγγράφου 

 ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ Προθεσμίες διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών από τη Διοίκηση 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ Διαδικασία καταβολής χρηματικού ποσού στους πολίτες για μη τήρηση των προθεσμιών 
διεκπεραίωσης υποθέσεών τους 

 ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ Αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών από τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ Αυτεπάγγελτη αναζήτηση του αντιγράφου ποινικού μητρώου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ Αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ Αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών που εκδίδονται από δήμους & κοινότητες 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’ Αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’ Διευκρινίσεις για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών 

 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κ’ Υποχρεωτική ανασύσταση φακέλου που έχει απολεσθεί από υπαιτιότητα της Υπηρεσίας. 

 ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Λ’ Εκκαθάριση των αρχείων της Ελληνικής Αστυνομίας 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Μ’ Υπηρεσιακή σφραγίδα  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ν’ Αλληλογραφία και συναφή θέματα 

 ΑΠΟΛΥΣΗ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ξ’ Καθορισμός υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας για θέματα εκτέλεσης αποφάσεων αποστρατειών 
απολύσεων Ανθυπαστυνόμων, Αρχιφυλάκων, Αστυφυλάκων, Συνοριακών Φυλακών και Ειδικών 
Φρουρών.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο’ Σύνταξη  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π’ Ασφάλιση  
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       Στην από 14 Δεκεμβρίου 2020 συνεδρίασή της, η Κ.Ε.Κ. αποφάσισε να εισηγηθεί στον Γενικό Γραμματέα 

Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων την εκκίνηση της διαδικασίας νομοθετικής κωδικοποίησης της 

νομοθεσίας για τον Ειδικό Κλάδο Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Στρατού (Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Σ.), τον 

Ειδικό Λογαριασμό Αλληλοβοηθείας Στρατού (Ε.ΛΟ.Α.Σ.), το Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού, τον Ειδικό Κλάδο 

Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Ναυτικού (Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν.), τον Ειδικό Λογαριασμό Αλληλοβοήθειας 

Ναυτικού (Ε.ΛΟ.Α.Ν.), το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας, τον Ειδικό Κλάδο Οικονομικής Ενίσχυσης 

Μερισματούχων Αεροπορίας (Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Α.), τον Ειδικό Λογαριασμό Αλληλοβοήθειας Αεροπορίας 

(Ε.ΛΟ.Α.Α.), τον Ειδικό Λογαριασμό Χρηματικής Αρωγής Οικογενειών Ιπτάμενων Αλεξιπτωτιστών 

(Ε.Λ.Χ.Α.Ο.Ι.Α.), τον Ειδικό Λογαριασμό Χρηματικής Αρωγής Οικογενειών Στρατιωτικών (Ε.Λ.Χ.Α.Ο.Σ), 

καθώς και της νομοθεσίας που αφορά στην παροχή υγειονομικής περίθαλψης από τα στρατιωτικά 

νοσοκομεία σε όλους τους δικαιούχους, στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και τρίτους, η οποία εγκρίθηκε με 

την υπ’ αρ. 1394/22.12.2020 απόφασή του, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 67 του ν. 4622/2019. 

 

       Η εκτέλεση των σχετικών προπαρασκευαστικών εργασιών της προαναφερόμενης κωδικοποίησης, ήτοι 

η συγκέντρωση της σχετικής νομοθεσίας και η σύνταξη διαγράμματος κωδικοποίησης, καθώς και προσχεδίου 

κώδικα αποφασίσθηκε να ανατεθεί σε ομάδες εργασίας, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 66 του ν. 

4622/2019. 

 

       Η Κ.Ε.Κ. ανέθεσε στο μέλος της κ. Κωνσταντίνο Δάφνη να παρέχει κάθε αναγκαία υποστήριξη στο έργο 

των ομάδων εργασίας φορέων και υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, χωρίς να μετέχει στη 

σύνθεσή τους. 

 

       Στις 23 Μαρτίου 2021 υπεγράφη μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Νομικών και Κοινοβουλευτικών 

Θεμάτων και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας προγραμματική συμφωνία για την εκτέλεση των 

προπαρασκευαστικών εργασιών κωδικοποίησης με ανάθεση σε ομάδες εργασίας ως ακολούθως:  

 

1) Με την υπ’ αρ. Φ.454/1/603342/Σ.15/18.1.2021/ΓΕΣ/Δ1 απόφαση του Υπαρχηγού του Γενικού 

Επιτελείου Στρατού συγκροτήθηκαν οι εξής ομάδες εργασίας: 

α)  Ομάδα εργασίας για τη σύνταξη προσχεδίου κώδικα για τη νομοθεσία που αφορά το Μετοχικό 

Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ), τον Ειδικό Κλάδο Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Στρατού 

(Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Σ.), τον Ειδικό Λογαριασμό Αλληλοβοηθείας Στρατού Ειδικό Λογαριασμό 

Αλληλοβοηθείας Στρατού (Ε.ΛΟ.Α.Σ.), τον Ειδικό Λογαριασμό Χρηματικής Αρωγής Οικογενειών 

Ιπτάμενων Αλεξιπτωτιστών (Ε.Λ.Χ.Α.Ο.Ι.Α.) και τον Ειδικό Λογαριασμό Χρηματικής Αρωγής 

Οικογενειών Στρατιωτικών (Ε.Λ.Χ.Α.Ο.Σ). Ως προς την πρόοδο των προπαρασκευαστικών 

εργασιών για τον κώδικα αυτό, αναμένεται η ολοκλήρωση της κατάρτισης του διαγράμματος 

κωδικοποίησης στις 31 Μαΐου 2021, 
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 β) Ομάδα εργασίας για τη σύνταξη προσχεδίου κώδικα για τη νομοθεσία που αφορά τη Λέσχη 

Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων (Λ.Α.Ε.Δ). Ως προς την πρόοδο των προπαρασκευαστικών 

εργασιών για τον κώδικα αυτό, αναμένεται η ολοκλήρωση της κατάρτισης του διαγράμματος 

κωδικοποίησης στις 31 Μαΐου 2021, 

 γ)  Ομάδα εργασίας για τη σύνταξη προσχεδίου κώδικα για τη νομοθεσία που αφορά τις στρατιωτικές 

λέσχες. Ως προς την πρόοδο των προπαρασκευαστικών εργασιών για τον κώδικα αυτό, 

αναμένεται η ολοκλήρωση της κατάρτισης του διαγράμματος κωδικοποίησης στις 31 Μαΐου 2021. 

 

2)  Με την υπ’ αρ. Φ.951.1/02/280421/Σ.65/15.1.2021/ΓΕΝ/Ε3 απόφαση του Υπαρχηγού του Γενικού 

Επιτελείου Ναυτικού συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας για τη σύνταξη προσχεδίου κώδικα για τη 

νομοθεσία που αφορά το Μετοχικό Ταμείου Ναυτικού (ΜΤΝ), τον Ειδικό Κλάδο Οικονομικής Ενίσχυσης 

Μερισματούχων Ναυτικού (Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν.), τον Ειδικό Λογαριασμό Αλληλοβοήθειας Ναυτικού 

(Ε.ΛΟ.Α.Ν.), τον Ειδικό Λογαριασμό Χρηματικής Αρωγής Οικογενειών Ιπταμένων Αλεξιπτωτιστών 

(Ε.Λ.Χ.Α.Ο.Ι.Α.) και τον Ειδικό Λογαριασμό Χρηματικής Αρωγής Οικογενειών Στρατιωτικών 

(Ε.Λ.Χ.Α.Ο.Σ). Ως προς την πρόοδο των προπαρασκευαστικών εργασιών για τον κώδικα αυτό, 

αναμένεται η ολοκλήρωση της κατάρτισης του διαγράμματος κωδικοποίησης στις 31 Μαΐου 2021. 

 

3)  Με την υπ’ αρ. Φ.939.1/ΑΔ.299/Σ.16/12.1.2021/ΜΤΑ απόφαση του Γενικού Διευθυντή του Μετοχικού 

Ταμείου Αεροπορίας συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας για τη σύνταξη προσχεδίου κώδικα για τη 

νομοθεσία που αφορά το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας, τον Ειδικό Κλάδο Οικονομικής Ενίσχυσης 

Μερισματούχων Αεροπορίας (Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Α.), τον Ειδικό Λογαριασμό Αλληλοβοήθειας Αεροπορίας 

(Ε.ΛΟ.Α.Α.), τον Ειδικό Λογαριασμό Χρηματικής Αρωγής Οικογενειών Ιπταμένων Αλεξιπτωτιστών 

(Ε.Λ.Χ.Α.Ο.Ι.Α.) και τον Ειδικό Λογαριασμό Χρηματικής Αρωγής Οικογενειών Στρατιωτικών 

(Ε.Λ.Χ.Α.Ο.Σ). Ως προς την πρόοδο των προπαρασκευαστικών εργασιών για τον κώδικα αυτό, 

αναμένεται η ολοκλήρωση της κατάρτισης του διαγράμματος κωδικοποίησης στις 31 Μαΐου 2021. 

 

4)  Με την υπ’ αρ. Φ.400/4/560252/Σ.31/15.1.2021/ΓΕΕΘΑ/ΔΥΓ απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης 

Υγειονομικού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας για τη σύνταξη 

προσχεδίου κώδικα για τη νομοθεσία που αφορά την παροχή υγειονομικής περίθαλψης από τα 

στρατιωτικά νοσοκομεία σε όλους τους δικαιούχους, στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και τρίτους. Ως 

προς την πρόοδο των προπαρασκευαστικών εργασιών για τον κώδικα αυτό, αναμένεται η ολοκλήρωση 

της κατάρτισης του διαγράμματος κωδικοποίησης στις 31 Μαΐου 2021. 

 

 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  
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Α)        Η Κ.Ε.Κ. αποφάσισε στην από 10 Ιουνίου 2020 συνεδρίασή της να εισηγηθεί στον Γενικό 

Γραμματέα Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων την εκκίνηση της διαδικασίας νομοθετικής 

κωδικοποίησης της νομοθεσίας για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η οποία 

εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 841/13.7.2020 απόφασή του, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 67 του ν. 

4622/2019. 

 

        Η εκτέλεση των σχετικών προπαρασκευαστικών εργασιών της προαναφερόμενης κωδικοποίησης, 

ήτοι η συγκέντρωση της σχετικής νομοθεσίας και η σύνταξη διαγράμματος κωδικοποίησης, καθώς και 

προσχεδίου κώδικα αποφασίσθηκε να ανατεθεί σε ομάδα εργασίας, σύμφωνα με την παρ. 5 του 

άρθρου 66 του ν. 4622/2019. 

 

       Η Κ.Ε.Κ. ανέθεσε στο μέλος της κ. Μεταξία Ανδροβιτσανέα να παρέχει κάθε αναγκαία υποστήριξη 

στο έργο της ομάδας εργασίας, με συμμετοχή της στη σύνθεση της ομάδας. 

 

       Με τις υπ’ αρ. 157869/Φ4/18.11.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 978) και 21432/Φ4/24.2.2021 (Υ.Ο.Δ.Δ. 147) 

αποφάσεις της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων συγκροτήθηκε η ομάδα εργασίας για την 

εκτέλεση των σχετικών προπαρασκευαστικών εργασιών της προαναφερόμενης κωδικοποίησης. 

 

       Στις 23 Μαρτίου 2021 υπεγράφη μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Νομικών και Κοινοβουλευτικών 

Θεμάτων και του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων προγραμματική συμφωνία για την εκτέλεση 

των προπαρασκευαστικών εργασιών κωδικοποίησης με ανάθεση σε ομάδα εργασίας. 

 

       Έχουν ήδη κωδικοποιηθεί 100 περίπου άρθρα του πρώτου βιβλίου της κωδικοποίησης που αφορά 

τη δομή και οργάνωση νηπιαγωγείων, δημοτικών, γυμνασίων, λυκείων, γενικών και επαγγελματικών, 

ημερησίων και εσπερινών, και εκκρεμούν η δομή και οργάνωση των ειδικών τύπων σχολείων όπως 

των προτύπων σχολείων, των σχολείων ειδικής αγωγής, των εκκλησιαστικών, των μειονοτικών, εκείνων 

της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης κ.λπ., προκειμένου να ολοκληρωθεί η κωδικοποίηση του πρώτου 

βιβλίου από τα επτά ή οκτώ βιβλία που θα περιλαμβάνει το σύνολο της κωδικοποίησης. 

 

 

Β)        Με την υπ’ αρ. 354/3.7.2020 εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Θρησκευμάτων προς τον Γενικό 

Γραμματέα Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων, προτάθηκε στην Κ.Ε.Κ. η κωδικοποίηση της 

νομοθεσίας που αφορά τον Καταστατικό Χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος και το Ισλαμικό Τέμενος 

Αθηνών. Με την εισήγηση αυτή συμφώνησε η Κ.Ε.Κ. στην από 20 Ιουλίου 2020 συνεδρίασή της. Με 

την υπ’ αρ. 1001/7.9.2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων 
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εγκρίθηκε η εκκίνηση της διαδικασίας νομοθετικής κωδικοποίησης της εν λόγω νομοθεσίας, σύμφωνα 

με την παρ. 1 του άρθρου 67 του ν. 4622/2019. 

 

        Η εκτέλεση των σχετικών προπαρασκευαστικών εργασιών της προαναφερόμενης κωδικοποίησης, 

ήτοι η συγκέντρωση της σχετικής νομοθεσίας και η σύνταξη διαγράμματος κωδικοποίησης καθώς και 

προσχεδίου κώδικα αποφασίσθηκε να ανατεθεί σε ομάδα εργασίας, σύμφωνα με την παρ. 5 του 

άρθρου 66 του ν. 4622/2019.  

 

       Η Κ.Ε.Κ. ανέθεσε στο μέλος της κ. Μεταξία Ανδροβιτσανέα να παρέχει κάθε αναγκαία υποστήριξη 

στο έργο της ομάδας εργασίας, με συμμετοχή της στη σύνθεση της ομάδας. 

   

       Εκκρεμεί η έκδοση της απόφασης συγκρότησης της εν λόγω ομάδας εργασίας.  

 
 
Γ)        Με την υπ’ αρ. 559/ΓΓΘ/26.11.2020 εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Θρησκευμάτων προς τον 

Γενικό Γραμματέα Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων προτάθηκε στην Κ.Ε.Κ. η κωδικοποίηση 

της νομοθεσίας που αφορά την Εκκλησία της Κρήτης και τις Ιερές Μητροπόλεις Δωδεκανήσου. Με την 

εισήγηση αυτή συμφώνησε η Κ.Ε.Κ. στην από 7 Δεκεμβρίου 2020 συνεδρίασή της. Με την υπ’ αρ. 

1368/16.12.2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων εγκρίθηκε 

η εκκίνηση της διαδικασίας νομοθετικής κωδικοποίησης της εν λόγω νομοθεσίας, σύμφωνα με την παρ. 

1 του άρθρου 67 του ν. 4622/2019. 

 

        Η εκτέλεση των σχετικών προπαρασκευαστικών εργασιών της προαναφερόμενης κωδικοποίησης, 

ήτοι η συγκέντρωση της σχετικής νομοθεσίας και η σύνταξη διαγράμματος κωδικοποίησης, καθώς και 

προσχεδίου κώδικα αποφασίσθηκε να ανατεθεί σε ομάδα εργασίας, σύμφωνα με την παρ. 5 του 

άρθρου 66 του ν. 4622/2019.  

 

       Η Κ.Ε.Κ. ανέθεσε στο μέλος της κ. Μεταξία Ανδροβιτσανέα να παρέχει κάθε αναγκαία υποστήριξη 

στο έργο της ομάδας εργασίας, με συμμετοχή της στη σύνθεση της ομάδας. 

 

       Εκκρεμεί η έκδοση της απόφασης συγκρότησης της εν λόγω ομάδας εργασίας.  

 
 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
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Α)        Η Κ.Ε.Κ. αποφάσισε στην από 6 Ιουλίου 2020 συνεδρίασή της να εισηγηθεί στον Γενικό Γραμματέα 

Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων την εκκίνηση της διαδικασίας νομοθετικής κωδικοποίησης, σε 

πρώτη φάση, των διατάξεων των τυπικών νόμων της εργατικής νομοθεσίας, η οποία εγκρίθηκε με την 

υπ’ αρ. 838/13.7.2020 απόφασή του, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 67 του ν. 4622/2019. 

 

       Η εν λόγω κωδικοποίηση αφορά κυρίως τους εξής τομείς της εργατικής νομοθεσίας: 

 

α) σύμβαση εργασίας (αμοιβές, επιδόματα, άδειες, χρόνος απασχόλησης, ωράριο, υπερωριακή 

απασχόληση, απόλυση, καταγγελία, αποζημίωση), 

β) ασφάλεια εργαζομένων, εργατικά ατυχήματα, υγιεινή εργαζομένων, ιατρικές εξετάσεις, υγειονομική 

περίθαλψη, 

γ)  εργασία ανηλίκων, ισότητα φύλων, προστασία μητρότητας, άτομα ειδικών αναγκών, 

δ) εκπαίδευση, επιμόρφωση, κατάρτιση Ο.Α.Ε.Δ., επιδότηση ανεργίας, στεγαστική πολιτική, ΟΕΚ, 

στεγαστικά δάνεια, 

ε)  συνδικαλισμός, οργανώσεις, απεργία, θέματα Γ.Σ.Ε.Ε.. 

 

 

       Η εκτέλεση των σχετικών προπαρασκευαστικών εργασιών της προαναφερόμενης κωδικοποίησης, 

ήτοι η συγκέντρωση της σχετικής νομοθεσίας και η σύνταξη διαγράμματος κωδικοποίησης, καθώς και 

προσχεδίου κώδικα αποφασίσθηκε να ανατεθεί σε ομάδα εργασίας, σύμφωνα με την παρ. 5 του 

άρθρου 66 του ν. 4622/2019. 

 

       Η Κ.Ε.Κ. ανέθεσε στα μέλη της κ. Θεοχάρη Μπίρπο και κ. Γεώργιο Χαλαζωνίτη να παρέχουν κάθε 

αναγκαία υποστήριξη στο έργο της εν λόγω ομάδας εργασίας, χωρίς να μετέχουν στη σύνθεσή της.  

 
       Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

αναμένεται η ανάρτηση για διαβούλευση και η κατάθεση στη Βουλή για ψήφιση σχετικού, με την 

εργατική νομοθεσία, νομοσχεδίου, προκειμένου οι όποιες τροποποιήσεις των υφιστάμενων διατάξεων 

επέλθουν να συμπεριληφθούν σε μεταγενέστερη κωδικοποίηση. 

 

 

Β)        Η Κ.Ε.Κ. αποφάσισε στην από 16 Νοεμβρίου 2020 συνεδρίασή της να εισηγηθεί στον Γενικό 

Γραμματέα Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων την εκκίνηση σε πρώτη φάση της διαδικασίας 

διοικητικής κωδικοποίησης της νομοθεσίας για την κοινωνική ασφάλιση, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ 

αρ. 1288/23.11.2020 απόφασή του, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 67 του ν. 4622/2019. 
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       Η εκτέλεση των σχετικών προπαρασκευαστικών εργασιών της προαναφερόμενης κωδικοποίησης, 

ήτοι η συγκέντρωση της σχετικής νομοθεσίας, αποφασίσθηκε να ανατεθεί, αρχικά, σε ομάδα εργασίας. 

Με την υπ’ αρ. 116/19.2.2021 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Νομικών και Κοινοβουλευτικών 

Θεμάτων, κατόπιν της από 8.2.2021 γνώμης της Κ.Ε.Κ., δόθηκε η δυνατότητα εκτέλεσης των 

προαναφερόμενων εργασιών και σε εξωτερικό συνεργάτη ή ανάδοχο, σύμφωνα με την παρ. 5 του 

άρθρου 66 του ν. 4622/2019. 

 

       Η Κ.Ε.Κ. ανέθεσε στην Αντιπρόεδρο αυτής κ. Ανδρονίκη Θεοτοκάτου και στο μέλος της κ. Ηλία 

Μικρουλέα να παρέχουν κάθε αναγκαία υποστήριξη στο έργο της ομάδας εργασίας/εξωτερικού 

συνεργάτη ή αναδόχου. 

 

       Στις 27 Απριλίου 2021 υπεγράφη σχετική προγραμματική συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και της Γενικής Γραμματείας Νομικών και Κοινοβουλευτικών 

Θεμάτων. 

 

 

Γ)        Η Κ.Ε.Κ. αποφάσισε στην από 19 Απριλίου 2021 συνεδρίασή της να εισηγηθεί στον Γενικό 

Γραμματέα Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων την εκκίνηση της διαδικασίας νομοθετικής 

κωδικοποίησης της νομοθεσίας αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 

Καταπολέμησης της Φτώχειας, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 241/27.4.2021 απόφασή του, 

σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 67 του ν. 4622/2019. 

 

       Η εκτέλεση των σχετικών προπαρασκευαστικών εργασιών της προαναφερόμενης κωδικοποίησης, 

ήτοι η συγκέντρωση της σχετικής νομοθεσίας και η σύνταξη διαγράμματος κωδικοποίησης, καθώς και 

προσχεδίου κώδικα αποφασίσθηκε να ανατεθεί σε ομάδα εργασίας/εξωτερικό συνεργάτη ή ανάδοχο, 

σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 66 του ν. 4622/2019. 

 

       Η Κ.Ε.Κ. ανέθεσε στα μέλη της κ. Θεοχάρη Μπίρπο και κ. Γεώργιο Χαλαζωνίτη να παρέχουν κάθε 

αναγκαία υποστήριξη στο έργο της ομάδας εργασίας/εξωτερικού συνεργάτη ή αναδόχου. 

 

 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

 

 

Α)        Με την από 11 Νοεμβρίου 2020 εισήγηση του Υπουργού Υγείας προς τον Γενικό Γραμματέα 

Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων προτάθηκε στην Κ.Ε.Κ. η κωδικοποίηση της νομοθεσίας που 
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αφορά το ανθρώπινο δυναμικό που απασχολείται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και, ειδικότερα, την 

υπηρεσιακή κατάσταση αυτού του προσωπικού. Με την εν λόγω εισήγηση συμφώνησε η Κ.Ε.Κ. στην 

από 16 Νοεμβρίου 2020 συνεδρίασή της. Με την υπ’ αρ. 1333/7.12.2020 απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων εγκρίθηκε η εκκίνηση της διαδικασίας νομοθετικής 

κωδικοποίησης της εν γένει νομοθεσίας αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την παρ. 1 

του άρθρου 67 του ν. 4622/2019. Σε πρώτη φάση, η κωδικοποίηση θα περιλαμβάνει τις θεματικές 

ενότητες του νομοθετικού πλαισίου που αφορούν το ανθρώπινο δυναμικό που απασχολείται στο Εθνικό 

Σύστημα Υγείας, καθώς και ειδικότερα την υπηρεσιακή κατάσταση αυτού του προσωπικού. 

 
 

       Η εκτέλεση των σχετικών προπαρασκευαστικών εργασιών της προαναφερόμενης κωδικοποίησης, 

ήτοι η συγκέντρωση της σχετικής νομοθεσίας και η σύνταξη διαγράμματος κωδικοποίησης καθώς και 

προσχεδίου κώδικα αποφασίσθηκε να ανατεθεί σε ομάδα εργασίας, σύμφωνα με την παρ. 5 του 

άρθρου 66 του ν. 4622/2019. 

 

       Η Κ.Ε.Κ. ανέθεσε στο μέλος της κ. Θεοχάρη Μπίρπο να παρέχει κάθε αναγκαία υποστήριξη στο 

έργο της ομάδας εργασίας χωρίς να μετέχει στη σύνθεσή της.  

 

       Με την υπ’ αρ. Α1β/Γ.Π.οικ. 17166/18.3.2021 κοινή απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή 

Υπουργού Υγείας συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας για την εκτέλεση των σχετικών προπαρασκευαστικών 

εργασιών της προαναφερόμενης κωδικοποίησης. 

 

       Υποδείχθηκε στην επικεφαλή της ομάδας εργασίας από τον Εισηγητή της Κ.Ε.Κ. ότι πρέπει να 

υπογραφεί προγραμματική συμφωνία μεταξύ του Υπουργού Υγείας και του Γενικού Γραμματέα 

Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων για την εκτέλεση των προπαρασκευαστικών εργασιών της 

κωδικοποίησης και της απεστάλη ηλεκτρονικά σχετικό σχέδιο. Επίσης, της υποδείχθηκε η μεθοδολογία 

που πρέπει να ακολουθήσουν για την κωδικοποίηση της νομοθεσίας και της απεστάλη ηλεκτρονικά το 

Εγχειρίδιο που έχει συντάξει προς τούτο η Κ.Ε.Κ. 

 
 
 

Β)        Με την υπ’ αρ. 1295/11.11.2020 εισήγηση της Υφυπουργού Υγείας Ζωής Ράπτη προς τον Γενικό 

Γραμματέα Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων προτάθηκε στην Κ.Ε.Κ. η κωδικοποίηση της 

νομοθεσίας που αφορά τα θέματα της ψυχικής υγείας. Με την εισήγηση αυτή συμφώνησε η Κ.Ε.Κ. στην 

από 16 Νοεμβρίου 2020 συνεδρίασή της. Με την υπ’ αρ. 1333/7.12.2020 απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων εγκρίθηκε η εκκίνηση της διαδικασίας, σε πρώτη 

φάση, διοικητικής κωδικοποίησης της εν λόγω νομοθεσίας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 67 του 

ν. 4622/2019. 
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       Η εκτέλεση των σχετικών προπαρασκευαστικών εργασιών της προαναφερόμενης κωδικοποίησης, 

ήτοι η συγκέντρωση της σχετικής νομοθεσίας αποφασίσθηκε να ανατεθεί σε ομάδα εργασίας. 

 

       Η Κ.Ε.Κ. ανέθεσε στο μέλος της κ. Θεοχάρη Μπίρπο να παρέχει κάθε αναγκαία υποστήριξη στο 

έργο της ομάδας εργασίας, χωρίς να μετέχει στη σύνθεσή της. 

 

       Στις 23 Μαρτίου 2021 υπεγράφη μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Νομικών και Κοινοβουλευτικών 

Θεμάτων και του Υπουργείου Υγείας προγραμματική συμφωνία για την εκτέλεση των 

προπαρασκευαστικών εργασιών κωδικοποίησης με ανάθεση σε ανάδοχο. 

 
       Η νομοθεσία που αφορά τα θέματα της ψυχικής υγείας περιλαμβάνει τα εξής νομοθετήματα: 

 
Ι. Νόμοι 

1. ν. 2071/1992 (Α΄ 123), «Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας», άρθρα 91 – 101, 

2. ν. 2716/1999 (Α΄ 96), «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες 

διατάξεις», 

3. ν. 3260/2004 (Α΄ 151), «Ρυθμίσεις του συστήματος προσλήψεων και θεμάτων δημόσιας 

διοίκησης», άρθρο 19, 

4. ν. 4461/2017 (Α΄ 38), «Μεταρρύθμιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής 

υγείας. Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων, τροποποίηση 

συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις», άρθρα 1 – 8, 

5. ν. 4486/2017 (Α΄ 115), «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες 

ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις», άρθρα 65, 67 και 68, 

 

ΙΙ. Κανονιστικές Πράξεις της Διοίκησης 

6. Υ.Α. Υ5Β/1424(δις)/00 (Β΄ 935), «Καθορισμός του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των 

Τομεακών Επιτροπών Ψυχικής Υγείας (Τ.Ε.Ψ.Υ.) και των Τομεακών Επιτροπών Ψυχικής Υγείας 

Παιδιών & Εφήβων (Τ.Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.) του άρθρου 3 του Ν. 2716/1999», 

 

7. Κ.Υ.Α. Α3α/οικ.876/2000 (Β΄ 661), «Καθορισμός του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των 

Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Οικοτροφεία, Ξενώνες) και των Προγραμμάτων 

Προστατευμένων Διαμερισμάτων του άρθρου 9 του ν. 2716/1999», όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει, 

8. Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. Υ5β/Γ.Π.οίκ.35724/2002 (Β΄ 485), «Ορισμός του κατά το άρθρο 13 του ν. 

2716/1999 ειδικού ενοποιημένου (κλειστού) νοσηλίου και τροποποίηση της αριθμ. Υ4α/οίκ. 



19 

 

1320/98 κοινής υπουργικής απόφασης περί «Ορισμού νοσηλίου Νοσοκομείων», όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει, 

9. Υ.Α. υπ’ αριθμ.Y5β/ΓΠ/οικ.16066/01 (Β΄ 1380), «Καθορισμός ενιαίου μητρώου ταξινόμησης 

υπηρεσιών ψυχικής υγείας», 

10. Υ.Α. υπ’ αριθμ. Υ5β/οικ.1662/01 (Β΄ 691), «Καθορισμός του τρόπου λειτουργίας και της 

στελέχωσης των Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας του άρθρου 7 του Ν. 2716/99 καθώς και κάθε 

λεπτομέρειας εφαρμογής του ιδίου άρθρου», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

11. Υ.Α. υπ’ αρ. Υ5β/οικ.1677/01 (Β΄ 664), «Καθορισμός των προϋποθέσεων, του τρόπου και της 

διαδικασίας παροχής υπηρεσιών νοσηλείας και ειδικής φροντίδας ψυχικής υγείας κατ’ οίκον, του 

άρθρου 6 του Ν. 2716/99», 

12. Υ.Α. υπ’ αρ. Υ5αβ/ΓΠ/οικ.72732/09 (Β΄1105), «Τρόπος άσκησης του ελέγχου και οι σχετικές με 

το σκοπό αυτό αρμοδιότητες της Ειδικής Επιτροπής Διοικητικού, Οικονομικού - Διαχειριστικού 

Ελέγχου των Μονάδων Ψυχικής Υγείας (ΜΨΥ) που ανήκουν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

ιδιωτικού δικαίου του άρθρου 11 του ν. 2716/1999», 

13. Υ.Α. υπ’ αρ. Υ5β/Γ.Π.οικ.156618/09 (Β΄ 2444), «Καθορισμός του τρόπου οργάνωσης και 

λειτουργίας των Κέντρων Ημέρας του άρθρου 8 του Ν. 2716/99», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

14. Υ.Α. υπ’ αρ. Υ5αβ/Γ.Π.οικ. 33542/15-4-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΦ2Θ-Μ47), «Τήρηση Πληροφοριακού 

Συστήματος Παρακολούθησης των Μονάδων Ψυχικής Υγείας», 

15. Υ.Α. υπ’ αρ. Α4β/ΓΠ/οικ.19569/17 (Β΄ 1033), «Έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης των μονάδων 

ψυχικής υγείας που λειτουργούν τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.) μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρ.11 του ν. 2716/1999 (ΦΕΚ 96 Α΄) από ορκωτούς λογιστές 

(άρθρο 4Α ν. 2716/1999, όπως προστέθηκε με το ν. 4272/2014 (ΦΕΚ 145 Α’)», 

16. Υ.Α. υπ’ αρ. Α4β/Γ.Π.οικ.32477/28-4-2017 (Β΄ 1811), «Δοκιμαστική εφαρμογή του ελέγχου της 

οικονομικής διαχείρισης των μονάδων ψυχικής υγείας που λειτουργούν τα νομικά πρόσωπα 

ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 11 του ν. 2716/1999 (ΦΕΚ 

96Α') από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές [άρθρο 4Α 2716/1999, όπως προστέθηκε με το ν. 

4272/2014 (ΦΕΚ 145 Α')]», 

17. Υ.Α. υπ’ αρ. Α4β/ΓΠ/οικ.63439/17 (Β΄ 2932), «Πλαίσιο εκπόνησης πολιτικών ψυχικής υγείας και 

καθορισμός κριτηρίων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών, διαδικασίας και κάθε άλλης 

λεπτομέρειας για έγκριση σκοπιμότητας και χορήγηση άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας 

Μονάδων Ψυχικής Υγείας στον Ιδιωτικό Κερδοσκοπικό και μη Κερδοσκοπικό Τομέα του άρθρου 

11 του ν. 2716/ 1999», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

18. Υ.Α. υπ’ αρ. Γ3α,β/ΓΠ/οικ.49291/19 (Β΄ 2809), «Σύστημα διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης, 

ελέγχου, επιχορήγησης και παρακολούθησης της ποιότητας σε μονάδες ψυχικής υγείας», 

19. Κ.Υ.Α. Γ3α/Γ.Π.οικ.44338/19 (Β΄ 2289), «Ενιαίο πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας των Κέντρων 

Ψυχικής Υγείας», 
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20. Κ.Υ.Α. Γ3α/Γ.Π.οικ.44342/19 (Β΄ 2289), «Ενιαίο πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας των 

Κοινοτικών Κέντρων Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων (Κο.Κε.Ψ.Υ.Π.Ε.)». 

 

Αναμένεται η έγκριση αρμοδίως της σκοπιμότητας της σχετικής δαπάνης, η ανάληψη από την 

αρμόδια Διεύθυνση της υποχρέωσης για τη δαπάνη της κωδικοποίησης και στη συνέχεια πρόσκληση 

για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και την υποβολή προσφορών από τους ενδιαφερομένους να 

αναλάβουν το έργο αυτό, καθώς και ορισμός υπαλλήλων για την παρακολούθηση των εργασιών του 

αναδόχου και Υπηρεσίας ή Επιτροπής για την παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης της σύμβασης. 

 

 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

 

Α)        Η Κ.Ε.Κ. αποφάσισε στην από 20 Ιουλίου 2020 συνεδρίασή της να εισηγηθεί στον Γενικό 

Γραμματέα Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων την εκκίνηση της διαδικασίας νομοθετικής 

κωδικοποίησης της δασικής νομοθεσίας, δεδομένου ότι η παλαιότερα γενομένη κωδικοποίηση της εν 

λόγω νομοθεσίας έχει ανάγκη περαιτέρω επεξεργασίας. Με την υπ’ αρ. 1000/7.9.2020 απόφαση του 

Γενικού Γραμματέα Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων εγκρίθηκε η εκκίνηση της διαδικασίας της 

εν λόγω κωδικοποίησης, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 67 του ν. 4622/2019. 

 

       Η εκτέλεση των σχετικών προπαρασκευαστικών εργασιών της προαναφερόμενης κωδικοποίησης, 

ήτοι η συγκέντρωση της σχετικής νομοθεσίας και η σύνταξη διαγράμματος κωδικοποίησης, καθώς και 

προσχεδίου κώδικα αποφασίσθηκε να ανατεθεί, αρχικά, σε ομάδα εργασίας, σύμφωνα με την παρ. 5 

του άρθρου 66 του ν. 4622/2019. 

 

       Η Κ.Ε.Κ. ανέθεσε στα μέλη της κ. Ευαγγελία Κουτούπα και κ. Γεώργιο Θεοδωρακόπουλο να 

παρέχουν κάθε αναγκαία υποστήριξη στο έργο της ομάδας εργασίας, χωρίς να μετέχουν στη σύνθεσή 

της. 

 

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας είχε στο παρελθόν αναθέσει σε ανάδοχο κοινοπραξία την 

εν λόγω κωδικοποίηση και είχε παραλάβει το έργο το 2016. Μετά από συνάντηση της Κ.Ε.Κ. με την 

ανάδοχο τον Σεπτέμβριο 2020, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αποφάσισε την εκ νέου 

ανάθεση της επικαιροποίησης της νομοθεσίας και αποσαφήνισης της κωδικοποιητέας ύλης στην ίδια 

ανάδοχο. Η σύμβαση ανάθεσης υπεγράφη στις 9.12.2020 με δίμηνη διάρκεια και δυνατότητα 

παράτασης επί έναν μήνα. Τον Οκτώβριο 2020 οι εισηγητές της Κ.Ε.Κ. κ. Ε. Κουτούπα και κ. Γ. 

Θεοδωρακόπουλος εξέτασαν το έργο που είχε παραδοθεί το 2016 και υπέβαλαν γραπτές 
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παρατηρήσεις τόσο στο Υπουργείο όσο και στην ανάδοχο. Τέλη Φεβρουαρίου 2021 η ανάδοχος 

απέστειλε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στην κ. Ευαγγελία Κουτούπα και στον κ. 

Γεώργιο Θεοδωρακόπουλο το έργο που είχε επιτελέσει μέχρι εκείνη τη χρονική στιγμή. Κατά την 

τελευταία συνάντηση των μελών της Κ.Ε.Κ. κ. Ε. Κουτούπα και κ. Γ. Θεοδωρακόπουλου με 

εκπροσώπους του Υπουργείου και της αναδόχου κοινοπραξίας υποστηρίχθηκε από τους τελευταίους 

ότι η ολοκλήρωση του προσχεδίου κώδικα θα είναι εφικτή μέχρι τις αρχές Ιουνίου του τρέχοντος έτους. 

 

Β)        Η Κ.Ε.Κ. αποφάσισε στην από 11 Ιανουαρίου 2021 συνεδρίασή της να εισηγηθεί στον Γενικό 

Γραμματέα Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων την εκκίνηση της διαδικασίας νομοθετικής 

κωδικοποίησης της νομοθεσίας για τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών, 

τη ΔΕΗ και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄ αρ. 46/18.1.2021 απόφασή 

του, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 67 του ν. 4622/2019. 

 

        Η εκτέλεση των σχετικών προπαρασκευαστικών εργασιών της προαναφερόμενης κωδικοποίησης, 

ήτοι η συγκέντρωση της σχετικής νομοθεσίας και η σύνταξη διαγράμματος κωδικοποίησης, καθώς και 

προσχεδίου κώδικα αποφασίσθηκε αρχικά να ανατεθεί σε ομάδα εργασίας. Στη συνέχεια, με την υπ’ 

αρ. 117/19.2.2021 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων 

προβλέφθηκε η δυνατότητα εκτέλεσης των προαναφερόμενων προπαρασκευαστικών εργασιών και σε 

εξωτερικό συνεργάτη ή ανάδοχο, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 66 του ν. 4622/2019. 

 

       Η Κ.Ε.Κ. ανέθεσε στο μέλος της κ. Ηλία Μικρουλέα να παρέχει κάθε αναγκαία υποστήριξη στο έργο 

της ομάδας εργασίας ή του εξωτερικού συνεργάτη ή αναδόχου, χωρίς να μετέχει στη σύνθεσή των 

σχετικών οργάνων. 

 

       Ενδεικτική νομοθεσία που αφορά τη θεματική ενότητα της ενέργειας: 

1) Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών, ΔΕΗ 

• ν. 1468/1950, Περί ιδρύσεως δημοσίας επιχειρήσεως ηλεκτρισμού (Α' 169), 

• ν. 2244/1994, Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και 

από συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις (Α' 168), 

• ν. 2773/1999, Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας - Ρύθμιση θεμάτων 

ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις (Α' 286), 

• ν. 2837/2000, Ρύθμιση θεμάτων Ανταγωνισμού Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, Τουρισμού 

και άλλες διατάξεις (Α' 178), 

• ν. 2941/2001, Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιρειών, αδειοδότησης Ανανεώσιμων 

Πηγών Ενέργειας, ρύθμιση θεμάτων της Α.Ε. "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ" και άλλες διατάξεις 

(Α' 201), 
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• ν. 3175/2003, Αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού, τηλεθέρμανση και άλλες διατάξεις 

(Α' 207), 

• ν. 3426/2005, Επιτάχυνση της διαδικασίας για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής 

ενέργειας. (Α' 309), 

• ν. 4001/2011, Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για 

Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις. (Α΄179), 

• ν. 4336/2015, Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής 

Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση 

της Συμφωνίας Χρηματοδότησης (Α' 94), 

• ν. 4389/2016, Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών 

στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις (Α' 94). 

 

2) Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 

 

• ν. 2244/1994, Ρύθμιση θεμάτων Ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 

και από συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις (Α΄ 168), 

• ν. 2773/1999, Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας-Ρύθμιση θεμάτων 

ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις (Α΄ 286), 

• ν. 2941/2001, Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιρειών, αδειοδότησης Ανανεώσιμων 

Πηγών Ενέργειας, ρύθμιση θεμάτων της Α.Ε. «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ» και άλλες 

διατάξεις. (Α΄ 201), 

• ν. 3468/2006, Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και 

Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις (Α΄ 

129), 

• ν. 3734/2009, Προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών 

ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες 

διατάξεις (Α΄ 8), 

• ν. 3851/2010, Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την 

αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Α΄ 85). 

 

       Η διαδικασία αναμένεται να ξεκινήσει τους προσεχείς μήνες. 

 
 

Γ)        Mε την παρ. 11 του ν. 4447/2016 (Α΄ 241) προβλέφθηκε η σύσταση ειδικής νομοπαρασκευαστικής 

διαδικασίας για τη σύνταξη Κώδικα χωροταξίας και πολεοδομίας. Με το από 11.6.2020 έγγραφο του 
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Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Δ. Οικονόμου προς τον Γενικό Γραμματέα Νομικών και 

Κοινοβουλευτικών Θεμάτων ζητήθηκε από την Κ.Ε.Κ. η συμμετοχή μέλους της στην εν λόγω ομάδα 

εργασίας. Η Κ.Ε.Κ. αποφάσισε στην από 15 Ιουνίου 2020 συνεδρίασή της να προτείνει τη συμμετοχή 

του μέλους της κ. Ευαγγελίας Κουτούπα και στην από 30 Ιουνίου 2020 συνεδρίασή της να προτείνει ως 

αναπληρωτή της κ. Ευαγγελίας Κουτούπα το μέλος της κ. Γεώργιο Θεοδωρακόπουλο. Με την υπ’ αρ. 

ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/68041/2965/13.7.2020 (Β΄ 2956) απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας Δ. Οικονόμου συγκροτήθηκε η σχετική ομάδα εργασίας και ορίσθηκε ότι οι εργασίες της θα 

ολοκληρωθούν μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου 2021. 

 

 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 

 

       Με την από 8 Ιουλίου 2020 εισήγηση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού προς τον Γενικό 

Γραμματέα Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων προτάθηκε στην Κ.Ε.Κ. η κωδικοποίηση της νομοθεσίας 

αρμοδιότητας του εν λόγω Υπουργείου. Με την εισήγηση αυτή συμφώνησε η Κ.Ε.Κ. στην από 20 Ιουλίου 

2020 συνεδρίασή της. Με την υπ’ αρ. 1003/7.9.2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Νομικών και 

Κοινοβουλευτικών Θεμάτων εγκρίθηκε η εκκίνηση της διαδικασίας νομοθετικής κωδικοποίησης της 

προαναφερόμενης νομοθεσίας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 67 του ν. 4622/2019. Σε πρώτη φάση, 

η κωδικοποίηση θα αφορά τη νομοθεσία για την πολιτιστική κληρονομιά και τον σύγχρονο πολιτισμό. 

 
       Η εκτέλεση των σχετικών προπαρασκευαστικών εργασιών της προαναφερόμενης κωδικοποίησης, ήτοι 

η συγκέντρωση της σχετικής νομοθεσίας και η σύνταξη διαγράμματος κωδικοποίησης, καθώς και προσχεδίου 

κώδικα αποφασίσθηκε να ανατεθεί σε ομάδα εργασίας, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 66 του ν. 

4622/2019. 

 

       Η Κ.Ε.Κ. ανέθεσε στο μέλος της κ. Πιερρίνα – Αγγελική Κοριατοπούλου να παρέχει κάθε αναγκαία 

υποστήριξη στο έργο της εν λόγω ομάδας εργασίας, χωρίς να μετέχει στη σύνθεσή της.  

 

       Με την υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΜΠ/559851/52447/40669/38425/14805/9.10.2020 

απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας για την εκτέλεση των 

σχετικών προπαρασκευαστικών εργασιών της κωδικοποίησης της νομοθεσίας για την πολιτιστική 

κληρονομιά. 

 
Ενδεικτική νομοθεσία για: 
 
α) την πολιτιστική κληρονομιά: 
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ν. 1103/1980 Κύρωση διεθνούς σύμβασης UNESCO (1970) για την παρεμπόδιση της παράνομης  

διακίνησης πολιτιστικών αγαθών, 

ν. 3028/2002 Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, 

ν. 3057/2002 Τροποποίηση και συμπλήρωση του ν. 2725/1999, ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου 

Πολιτισμού και άλλες διατάξεις, άρθρο 80, 

ν. 3348/2005 Κύρωση της Σύμβασης Unidroit για τα κλαπέντα ή παρανόμως εξαχθέντα πολιτιστικά  

αγαθά, 

ν. 3525/2007 Πολιτιστική Χορηγία. 

 

β) την αρχαιολογική νομοθεσία: 

 

ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ:  ν. 5343/1932, άρθρο 307, 

 π.δ. 941/1977, άρθρο 46, 

 υ.α. αρ. Β1/439/19.10.1999, άρθρο 2, 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ: ν. BPΞZ΄/1893, άρθρο 1, 

ν. 4823/1930, άρθρο 2, 

ν. 5046/1931 , άρθρο 6, 

κ. ν. 5351/1932, άρθρα 8 - 9, 44, 51, 

ν. 4177/1961, άρθρο 10, παρ. 4, 

ν.δ. 797/1971, άρθρα 7, 9, 11 (παρ. 1 εδ. 3, παρ. 3 και 6 εδ. 2 - 3) και 30, 

κ.υ.α. αρ. 5 οίκ. 25860/26.4.1982, άρθρο 3, παρ. 14α, 

ν. 2833/2000, άρθρο 4, παρ. 2, 

ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΡΧΑΙΩΝ: κ ν. 5351/1932, άρθρα 28 - 29, 61, 

 ν. 1947/1939, άρθρο 14, 

 ν. 736/1977, άρθρα 2 παρ. 1η) και 8 ε) - ζ), 

ΝΕΟΤΕΡΑ ΜΝΗΜΕΙΑ:  ν. 1469/1950, άρθρα 1 – 6, 

 ν.δ. 132/1969, άρθρα 2 παρ. 2, 3 παρ. 4, 

 ν. 1577 /1985, όπως αντικαταστάθηκε με το ν. 2831/2000, άρθρα 4, 9 παρ. 7 

και 9, 20 παρ. 1 και 7, 22 παρ. 5 – 7, 

 ν. 2557/1997, άρθρο 9 παρ. 4, 

ν. 2831/2000, άρθρο 29, 

ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΑΡΧΑΙΩΝ:  κ.ν. 5351/1932, άρθρα 23 – 34. 
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       Με το υπ’ αρ. 20698/19.1.2021 έγγραφο της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού προς τον Πρόεδρο 

της Κ.Ε.Κ. εισήχθη στην Κ.Ε.Κ. το προσχέδιο κώδικα προς έλεγχο. Ο έλεγχος ξεκίνησε την 1η Φεβρουαρίου 

2021 και ολοκληρώθηκε στις 17 Μαρτίου 2021. 

 

       Με το υπ’ αρ. 184/24.3.2021 έγγραφο του Προέδρου της Κ.Ε.Κ. προς την Υπουργό Πολιτισμού και 

Αθλητισμού παραδόθηκε το τελικό κείμενο του σχεδίου Κώδικα της νομοθεσίας που αφορά τις Αρχαιότητες 

και την εν γένει πολιτιστική κληρονομιά, η σχετική Αιτιολογική Έκθεση και Πίνακες κωδικοποιητικών και 

κωδικοποιούμενων διατάξεων που έτυχαν τελικής επεξεργασίας από την Κ.Ε.Κ.  

 

       Ως προς τη νομοθετική κωδικοποίηση της νομοθεσίας που αφορά τον σύγχρονο πολιτισμό, αναμένεται 

η έκδοση απόφασης συγκρότησης της ομάδας εργασίας για την εκτέλεση των προπαρασκευαστικών 

εργασιών κωδικοποίησης της νομοθεσίας για τον σύγχρονο πολιτισμό. 

 

Ενδεικτική νομοθεσία για τον σύγχρονο πολιτισμό :  

 

• ν. 342/1976 Περί του Οργανισμού της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης, 

• ν. 1079/1980 Οργανισμός λειτουργίας της Εθνικής Πινακοθήκης και Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτζου, 

• ν. 1158/1981 Περί Οργανώσεως και διοικήσεως σχολών Ανωτέρας Καλλιτεχνικής Εκπαιδεύσεως, 

Κρατικού Βραβείου Θεάτρου και καταργήσεως Αδείας Ασκήσεως Επαγγέλματος Ηθοποιού, 

• ν. 1218/1981 Περί Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος, 

• ν. 1348/1983 Διάλυση του ΝΠΔΔ με την επωνυμία " Άρμα Θέσπιδος" και άλλες διατάξεις, 

• ν. 1597/1986 Προστασία και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης, ενίσχυση της ελληνικής 

κινηματογραφίας και άλλες διατάξεις, 

• ν. 2273/1994 Εθνικό Θέατρο, Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και άλλες διατάξεις», αφορά και στην 

Κρατική Ορχήστρα Ελληνικής Μουσικής, στην Ορχήστρα των Χρωμάτων, στο Μουσικό και 

Εκπαιδευτικό Οργανισμό Ελλάδος, στην Εθνική Λυρική Σκηνή, στο Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, 

• ν. 2557/1997 Θεσμοί, μέτρα και δράσεις πολιτιστικής ανάπτυξης, 

• ν. 3004/2002 Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τις Κινηματογραφικές συμπαραγωγές, 

• ν. 3057/2002 Τροποποίηση και συμπλήρωση του ν. 2725/1999, ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου 

Πολιτισμού και άλλες διατάξεις, άρθρο 80, 

• ν. 3207/2002 Ρύθμιση θεμάτων Ολυμπιακής Προετοιμασίας και άλλες διατάξεις, 

• ν. 3565/2007 Ίδρυση Εθνικού Κέντρου Θεάτρου και Χορού, 

• ν. 3905/2010 Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης και άλλες διατάξεις, άρθρο 40, 

• β.δ. 16/1966 Περί ιδρύσεως ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων, 
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• π.δ. 370/1983 Κανονισμός Οργάνωσης και λειτουργίας Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης, 

• π.δ. 372/1983 Κανονισμός Οργάνωσης και λειτουργίας Ανωτέρων Σχολών Χορού, 

• π.δ. 457/1983 Ίδρυση και λειτουργία ερασιτεχνικών σχολών χορού, 

• π.δ. 598/1985 Κατάταξη της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης στην ανώτερη βαθμίδα καλλιτεχνικής 

εκπαίδευσης, οργάνωση και λειτουργία αυτής, 

• π.δ. 265/1987 Αναγνώριση τίτλων σπουδών κλασικής κιθάρας, κλαβικύμβαλου (τσέμπαλο) και 

κρουστών οργάνων, 

• π.δ. 285/1987 Διαδικασία παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών από τους τηλεοπτικούς σταθμούς, 

• π.δ. 336/1989 Οργανισμός λειτουργίας Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης Εθνικού Θεάτρου και 

Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, 

• π.δ. 187/1991 Προσαρμογή Ελληνικής Νομοθεσίας για την Καλλιτεχνική Εκπαίδευση στις διατάξεις της 

Κοινοτικής Νομοθεσίας, 

• π.δ. 113/1998 Καταστατικό Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, 

• π.δ. 64/2009 Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Ανωτέρων Σχολών Κινηματογραφίας – Τηλεόρασης – 

Κτιριακές Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός αυτών. 

 

 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 

 

 

       Η Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης αποφάσισε στην από 21 Σεπτεμβρίου 2020 συνεδρίασή της να 

εισηγηθεί στον Γενικό Γραμματέα Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων την εκκίνηση της διαδικασίας 

νομοθετικής κωδικοποίησης της νομοθεσίας για τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων, η οποία 

εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 1111/6.10.2020 απόφασή του, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 67 του ν. 

4622/2019. 

 

       Η εκτέλεση των σχετικών προπαρασκευαστικών εργασιών της προαναφερόμενης κωδικοποίησης, ήτοι 

η συγκέντρωση της σχετικής νομοθεσίας και η σύνταξη διαγράμματος κωδικοποίησης, καθώς και προσχεδίου 

κώδικα αποφασίσθηκε να ανατεθεί σε ομάδα εργασίας, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 66 του ν. 

4622/2019. 

 

       Η Κ.Ε.Κ. ανέθεσε στα μέλη της κ. Παναγιώτη Δουδωνή και κ. Γεώργιο Χαλαζωνίτη να παρέχουν κάθε 

αναγκαία υποστήριξη στο έργο της ομάδας εργασίας, χωρίς να μετέχουν στη σύνθεσή της. 
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       Με την υπ’ αρ. 90134/21.12.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 1109) απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών 

συγκροτήθηκε η ομάδα εργασίας για την εκτέλεση των σχετικών προπαρασκευαστικών εργασιών της 

προαναφερόμενης κωδικοποίησης. 

 

       Με το υπ’ αρ. 20747/18.3.2021 έγγραφο του Προέδρου της ομάδας εργασίας προς την Κ.Ε.Κ. εισήχθη 

το προσχέδιο κώδικα προς έλεγχο. Ο έλεγχος ξεκίνησε στις 29 Μαρτίου 2021 και ολοκληρώθηκε στις 26 

Απριλίου 2021. 

 

       Με το υπ’ αρ. 246/27.4.2021 έγγραφο του Προέδρου της Κ.Ε.Κ. προς τον Υπουργό Εσωτερικών 

παραδόθηκε το τελικό κείμενο του σχεδίου Κώδικα της νομοθεσίας για τη χρηματοδότηση των πολιτικών 

κομμάτων, η σχετική Αιτιολογική Έκθεση και Πίνακες κωδικοποιητικών και κωδικοποιούμενων διατάξεων, 

όπως τα παραπάνω έτυχαν τελικής επεξεργασίας από την Κ.Ε.Κ.  

 

 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ 

 

 

 

       Με την υπ’ αρ. 1223/2.6.2020 εισήγηση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου προς τον Γενικό 

Γραμματέα Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων προτάθηκε στην Κ.Ε.Κ. η κωδικοποίηση της νομοθεσίας 

αρμοδιότητας του εν λόγω Υπουργείου. Με την εισήγηση αυτή συμφώνησε η Κ.Ε.Κ. στην από 10 Ιουνίου 

2020 συνεδρίασή της. Με την υπ’ αρ. 839/13.7.2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Νομικών και 

Κοινοβουλευτικών Θεμάτων εγκρίθηκε η εκκίνηση της διαδικασίας νομοθετικής κωδικοποίησης, σε πρώτη 

φάση, των διατάξεων των τυπικών νόμων αρμοδιότητας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, 

σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 67 του ν. 4622/2019. 

 
       Η εκτέλεση των σχετικών προπαρασκευαστικών εργασιών της προαναφερόμενης κωδικοποίησης, ήτοι 

η συγκέντρωση της σχετικής νομοθεσίας και η σύνταξη διαγράμματος κωδικοποίησης, καθώς και προσχεδίου 

κώδικα αποφασίσθηκε να ανατεθεί σε ομάδα εργασίας, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 66 του ν. 

4622/2019. 

 

       Η Κ.Ε.Κ. ανέθεσε στο μέλος της κ. Αλέξανδρο Δημάκη να παρέχει κάθε αναγκαία υποστήριξη στο έργο 

της εν λόγω ομάδας εργασίας, χωρίς να μετέχει στη σύνθεσή της.  
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       Με την υπ’ αρ. 8967/31.7.2020 απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου συγκροτήθηκε 

ομάδα εργασίας για την εκτέλεση των σχετικών προπαρασκευαστικών εργασιών της προαναφερόμενης 

κωδικοποίησης. 

 

       Στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου ετοιμάζονται δύο προσχέδια κώδικα: 

α)  προσχέδιο κώδικα για τη νομοθεσία Ασύλου, Υποδοχής και Ταυτοποίησης και Αρχής Προσφυγών. Η 

ομάδα εργασίας απέστειλε στην Κ.Ε.Κ. στις 22 Απριλίου 2021 το προσχέδιο κώδικα και επίκειται η 

επεξεργασία του. 

β)  προσχέδιο κώδικα για τη νομοθεσία νόμιμης μετανάστευσης, το οποίο ευρίσκεται ακόμη σε αρχικό 

στάδιο. 

 

 
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
 

 

 

       Από το Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών Κωδικοποιήσεων – Ραπτάρχης προωθείται η διαρκής διοικητική 

κωδικοποίηση της νομοθεσίας που αφορά την πανδημία του COVID-19.  

 

 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

 

       Με την από 2 Ιουλίου 2020 εισήγηση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής προς τον Γενικό 

Γραμματέα Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων και τον Πρόεδρο της Κ.Ε.Κ. προτάθηκε στην Κ.Ε.Κ. η 

κωδικοποίηση της νομοθεσίας αρμοδιότητας του εν λόγω Υπουργείου. Με την εν λόγω εισήγηση συμφώνησε 

η Κ.Ε.Κ. στην από 6 Ιουλίου 2020 συνεδρίασή της. Με την υπ’ αρ. 842/13.7.2020 απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων εγκρίθηκε η εκκίνηση της διαδικασίας νομοθετικής 

κωδικοποίησης σε πρώτη φάση των διατάξεων των τυπικών νόμων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας 

και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 67 του ν. 4622/2019. 

 
 
       Η εκτέλεση των σχετικών προπαρασκευαστικών εργασιών της προαναφερόμενης κωδικοποίησης, ήτοι 

η συγκέντρωση της σχετικής νομοθεσίας και η σύνταξη διαγράμματος κωδικοποίησης, καθώς και προσχεδίου 

κώδικα αποφασίσθηκε να ανατεθεί σε ομάδα εργασίας, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 66 του ν. 

4622/2019. 
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       Η Κ.Ε.Κ. ανέθεσε στο μέλος της κ. Κωνσταντίνο Δάφνη να παρέχει κάθε αναγκαία υποστήριξη στο έργο 

της ομάδας εργασίας, χωρίς να μετέχει στη σύνθεσή της.  

 

       Με την υπ’ αρ. 1100/57551/8.9.2020 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

συγκροτήθηκαν επτά (7) ομάδες εργασίας για τις εξής θεματικές ενότητες: 

 

α) θέματα προσωπικού Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, 

β) θαλάσσιες ενδομεταφορές και δικαιώματα επιβατών, 

γ) ασφάλεια ναυσιπλοΐας και προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος, 

δ) ναυτική εργασία και εκπαίδευση ναυτικών, 

ε) οργάνωση και εκμετάλλευση λιμένων, 

στ)  πλοία αναψυχής και ναυτιλιακές εταιρείες πλοίων αναψυχής, 

ζ)  νησιωτική πολιτική.  

 
       Στις 7 Δεκεμβρίου 2020 υπεγράφη μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Νομικών και Κοινοβουλευτικών 

Θεμάτων και του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής προγραμματική συμφωνία για την εκτέλεση 

των προπαρασκευαστικών εργασιών κωδικοποίησης με ανάθεση σε ομάδα εργασίας. 

 

 
ΚΩΔΙΚΕΣ 

 

 
ΕΡΓΟ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΣΤΑΔΙΟ 
 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟ 
ΟΜΑΔΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ 

Α. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λ.Σ.-
ΕΛ.ΑΚΤ.  

Έχει παραδοθεί στην Ομάδα Εποπτείας 
μέρος του προσχεδίου Κώδικα που αφορά 
στην κωδικοποίηση του ν. 3079/2002. Η 
Κωδικοποίηση όλης της λοιπής νομοθεσίας 
εκκρεμεί. 

Σε αρχικό στάδιο 
επεξεργασίας. 

 Β.ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΝΔΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ 

Έχει παραδοθεί στην Ομάδα Εποπτείας το 
προσχέδιο κώδικα (ν. 2932/2001, ν. 
3709/2008 και ν.δ. 187/1973), καθώς και 
πίνακες κωδικοποιητικών και 
κωδικοποιούμενων διατάξεων, κατόπιν 
διενέργειας όλων των αναγκαίων 
διαβουλεύσεων/επεξεργασίας/διορθώσεων 
από την Ομάδα Εποπτείας. Υπολείπεται η 
παροχή διευκρινίσεων από την αρμόδια 
ομάδα εργασίας αναφορικά με τη 
συμπερίληψη/ισχύ ή όχι άρθρων του ΚΔΝΔ 
καθώς και άλλων διατάξεων που 
περιλαμβάνονται στο ν. 6059/1934.  

Ολοκλήρωση 
επεξεργασίας στις 

26.4.2021 
 
 

Γ.ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Ι. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ  
Έχει παραδοθεί στην Ομάδα Εποπτείας 
μέρος του προσχεδίου κώδικα που αφορά 
στην εν λόγω θεματική υποενότητα (ν. 
3622/2007, ν. 4504/2017, α.ν. 388/1968, ν. 
973/1971, ν. 187/1973, ν.δ. 712/1970, ν. 

Σε αρχικό στάδιο 
επεξεργασίας (πλην 

του ν.δ. 712/1970 που 
τελεί σε στάδιο τελικής 

επεξεργασίας) 
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4033/2011, καθώς και πίνακες 
κωδικοποιητικών και κωδικοποιούμενων 
διατάξεων. Η Κωδικοποίηση όλης της 
λοιπής νομοθεσίας εκκρεμεί. 
ΙΙ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Έχει παραδοθεί στην Ομάδα Εποπτείας 
μέρος του προσχεδίου κώδικα (ν. 743/1977 
και ν. 4037/2012) που αφορά στην εν λόγω 
θεματική υποενότητα καθώς και πίνακες 
κωδικοποιητικών και κωδικοποιούμενων 
διατάξεων. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δ. ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ 

I. ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
Έχει παραδοθεί στην Ομάδα Εποπτείας 
μέρος του προσχεδίου κώδικα (α.ν. 
192/1936 – Α΄438), καθώς και πίνακας 
κωδικοποιητικών και κωδικοποιούμενων 
διατάξεων. Εκκρεμεί η παράδοση των προς 
κωδικοποίηση άρθρων του ΚΔΝΔ.  
II. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ  
Δεν έχει παραδοθεί μέχρι σήμερα έργο από 
την αρμόδια ομάδα εργασίας αναφορικά με 
αυτό το μέρος του προσχεδίου Κώδικα, 
καθώς η προς κωδικοποίηση νομοθεσία 
τελεί σε διαδικασία αναδιαμόρφωσης.  

Σε μεσαίο στάδιο 
επεξεργασίας. 

Ε.ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΛΙΜΕΝΩΝ 

1. Έχει παραδοθεί προσχέδιο κώδικα του 
Μέρους Τρίτου του ν. 2932/2001 (Α΄145) 
και κατόπιν αρχικής επεξεργασίας του με 
παρατηρήσεις από την Ομάδας Εποπτείας 
και ενσωμάτωσης αυτών, αναμένονται οι 
τελικές παρατηρήσεις της για την 
οριστικοποίησή του (Τελικό στάδιο 
επεξεργασίας). 
2. Έχει γίνει αξιολόγηση της δυνατότητας 
ενοποίησης των διατάξεων που αφορούν 
τα ανταποδοτικά τέλη επιβατών και 
οχημάτων [άρθρο 6 του ν. 2399/1996 
(Α΄90) και άρθρο 20 του ν. 3622/2007 
(Α΄281), αντίστοιχα]. Κατόπιν θετικής 
απάντησης της Ομάδας Εποπτείας, η 
Ομάδα Εργασίας βρίσκεται στη διαδικασία 
κατάρτισης προσχεδίου Κώδικα που 
αφορά τις εν λόγω διατάξεις με 
ενσωμάτωση των παρατηρήσεων. 
3. Η Κωδικοποίηση όλης της λοιπής 
νομοθεσίας εκκρεμεί. 

 

ΣΤ. ΠΛΟΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 
ΠΛΟΙΩΝΑΝΑΨΥΧΗΣ 

Ι. ΠΛΟΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 
Έχει παραδοθεί στην Ομάδα Εποπτείας 
μέρος του προσχεδίου κώδικα που αφορά 
στην εν λόγω θεματική υποενότητα (ν. 
4256/2014, και πιο συγκεκριμένα τα άρθρα 
1-14) καθώς και πίνακες κωδικοποιητικών 
και κωδικοποιούμενων διατάξεων) κατόπιν 
διενέργειας όλων των αναγκαίων 

 
 
Ολοκλήρωση 
επεξεργασίας 
14.5.2021 
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διαβουλεύσεων/επεξεργασίας/διορθώσεων 
από την Ομάδα Εποπτείας. Αναμονή 
άρθρου 15 του ν. 4256/2014 το οποίο 
αφορά μεταβατικές διατάξεις, άρθρου 16 ν. 
4256/2014, το οποίο αφορά σε διατήρηση 
του άρθρου του ν. 2743/1999 για τη 
σύνθεση πληρωμάτων και άρθρου 42 του 
ν. 4256/2014 το οποίο αφορά στην 
κρουαζιέρα. Αναμονή εξέτασης και 
απάντησης από Ομάδα Εργασίας για τη 
συμπερίληψη των άρθρων 1-4 ν. 
3872/2010 «Εκτέλεση περιηγητικών 
πλοίων με σημαία τρίτων χωρών και άλλες 
διατάξεις» στον Κώδικα. 
ΙΙ. Ναυτιλιακές Εταιρείες Πλοίων 
Αναψυχής 
Αναμονή υποβολής έργου από Ομάδα 
Εργασίας προσχεδίου κώδικα νομοθεσίας 
για τις ΝΕΠΑ (ν. 3182/2003). Δεν έχει 
παραδοθεί μέχρι σήμερα ολοκληρωμένο 
έργο από την αρμόδια ομάδα εργασίας 
αναφορικά με αυτό το μέρος του 
προσχεδίου Κώδικα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σύνταξη και 
επεξεργασία κώδικα 
από την Ομάδα 
Εποπτείας (αρχικό 
στάδιο). 

Ζ. ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Έχει παραδοθεί (31/03/2021) από την 
αρμόδια ομάδα εργασίας προσχέδιο 
κώδικα με το σύνολο των προς 
κωδικοποίηση νόμων (ν. 4770/ 2021 και ν. 
4551/2018) καθώς και πίνακας 
κωδικοποιητικών και κωδικοποιούμενων 
διατάξεων και έχει διαβιβασθεί στην ΚΕΚ. 

Έχει υποβληθεί στην 
Κ.Ε.Κ. στις 23.4.2021 
προς έλεγχο 

 

 

 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 

 

       Με την υπ’ αρ. 2321/18.6.2020 εισήγηση του Υπουργού Τουρισμού προς τον Γενικό Γραμματέα Νομικών 

και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων προτάθηκε στην Κ.Ε.Κ. η κωδικοποίηση της νομοθεσίας αρμοδιότητας του 

εν λόγω Υπουργείου. Με την εισήγηση αυτή συμφώνησε η Κ.Ε.Κ. στην από 22 Ιουλίου 2020 συνεδρίασή της. 

Με την υπ’ αρ. 843/13.7.2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων 

εγκρίθηκε η εκκίνηση της διαδικασίας σε πρώτη φάση διοικητικής κωδικοποίησης της νομοθεσίας 

αρμοδιότητας του Υπουργείου Τουρισμού, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 67 του ν. 4622/2019. 

       Η εκτέλεση των σχετικών προπαρασκευαστικών εργασιών της προαναφερόμενης κωδικοποίησης, ήτοι 

η συγκέντρωση της σχετικής νομοθεσίας αποφασίσθηκε να ανατεθεί σε ομάδα εργασίας. 
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       Η Κ.Ε.Κ. ανέθεσε στα μέλη της κ. Παναγιώτη Δουδωνή και κ. Θεοχάρη Μπίρπο να παρέχουν κάθε 

αναγκαία υποστήριξη στο έργο της ομάδας εργασίας, χωρίς να μετέχουν στη σύνθεσή της.  

       Με την υπ’ αρ. 12452/5.8.2020 απόφαση του Υπουργού Τουρισμού συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας για 

την εκτέλεση των σχετικών προπαρασκευαστικών εργασιών της προαναφερόμενης κωδικοποίησης. 

       Η συλλογή της νομοθεσίας ολοκληρώθηκε σχετικά σύντομα από τον Νομικό Σύμβουλο του Υπουργού 

και μέλος της ως άνω ομάδας εργασίας και το κωδικοποιητικό κείμενο, αποτελούμενο από 1.000 περίπου 

σελίδες, απεστάλη στην ΚΕΚ.  

       Στις αρχές Φεβρουαρίου του 2021 ξεκίνησε από τους δύο ως άνω εισηγητές της Κ.Ε.Κ., ο έλεγχος του 

κωδικοποιητικού αυτού κειμένου. Κατά τον έλεγχο των 100 πρώτων σελίδων του κειμένου διαπιστώθηκαν 

ορισμένες παραλείψεις ή λάθη. Διαπιστώθηκε ότι για την πληρότητα της κωδικοποίησης πρέπει να γίνουν 

στο κωδικοποιητικό κείμενο ορισμένες συμπληρώσεις και διορθώσεις. Μετά τον έλεγχο αυτό διατυπώθηκαν 

από τους εισηγητές γενικές και ειδικές παρατηρήσεις, οι οποίες τέθηκαν υπόψη της Κ.Ε.Κ., οι οποίες μαζί με 

τις 100 σελίδες του κειμένου, όπως είχε συμπληρωθεί, διαβιβάσθηκαν στον Νομικό Σύμβουλο του Υπουργού, 

με την υπόδειξη να γίνει επανέλεγχος και συμπλήρωση των ισχυουσών διατάξεων και στο υπόλοιπο τμήμα 

του κωδικοποιητικού κειμένου, σύμφωνα με τις γενικές παρατηρήσεις και το διορθωμένο κείμενο που του 

απεστάλη ως υπόδειγμα. Ήδη, ξεκίνησε η διαδικασία διόρθωσης και συμπλήρωσης του κωδικοποιητικού 

κειμένου και υπολογίζεται ότι μέχρι το τέλος Μαΐου 2021 θα ολοκληρωθεί από τον Νομικό Σύμβουλο του 

Υπουργού Τουρισμού η διοικητική κωδικοποίηση της ως άνω νομοθεσίας. 

 

       Απεστάλησαν στη συνέχεια στα μέλη της Κ.Ε.Κ. κ. Θεοχάρη Μπίρπο και κ. Παναγιώτη Δουδωνή προς 

έλεγχο 420 συνολικά σελίδες, σε σύνολο 1.000 περίπου σελίδων, από το κωδικοποιητικό κείμενο στο οποίο 

έχουν συγκεντρωθεί οι διατάξεις των τυπικών νόμων αρμοδιότητας του Υπουργείου Τουρισμού. 

 

 

 

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 

 

 

       Η Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης αποφάσισε στην από 21 Σεπτεμβρίου 2020 συνεδρίασή της να 

εισηγηθεί στον Γενικό Γραμματέα Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων την εκκίνηση της διαδικασίας, σε 

πρώτη φάση, διοικητικής κωδικοποίησης της νομοθεσίας για τα Άτομα με Αναπηρία (Α. με Α.), η οποία 

εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 1113/6.10.2020 απόφασή του, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 67 του ν. 

4622/2019.  

       Η εκτέλεση των σχετικών προπαρασκευαστικών εργασιών της προαναφερόμενης κωδικοποίησης, ήτοι 

η συγκέντρωση της σχετικής νομοθεσίας, αποφασίσθηκε να ανατεθεί σε ομάδα εργασίας. Η Κ.Ε.Κ. ανέθεσε 
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στα μέλη της κ. Αλέξανδρο Δημάκη και κ. Ηλία Μικρουλέα να παρέχουν κάθε αναγκαία υποστήριξη στο έργο 

της ομάδας εργασίας, χωρίς να μετέχουν στη σύνθεσή της. 

       Τα μέλη της ομάδας εργασίας ζήτησαν από όλα τα Υπουργεία να συγκεντρώσουν και να καταγράψουν 

τους τυπικούς νόμους, τις κανονιστικές πράξεις, τις εγκυκλίους και την υπό ενσωμάτωση ενωσιακή νομοθεσία 

που αφορά τα Α. με. Α., κατά τον λόγο της αρμοδιότητάς τους. 

       Η καταγραφή αυτή έγινε σε σημαντικό βαθμό. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, η ουσιαστική 

ολοκλήρωση της διοικητικής κωδικοποίησης θα έχει επιτευχθεί έως τον Ιούνιο 2021.  

 

 

ΜΕΡΟΣ Β΄  

 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

 

 

       Η Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης προτείνει οι νέες κωδικοποιήσεις ανά Υπουργείο να αφορούν: 

 

α) την εν γένει νομοθεσία του Υπουργείου Εξωτερικών και ιδίως την προξενική νομοθεσία, 

 

β) τη νομοθεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που αφορά κυρίως την εισαγωγή των 

υποψηφίων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και εκείνη που αφορά την ίδια την τριτοβάθμια εκπαίδευση, 

 

γ) τη νομοθεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων, 

 

δ) τη νομοθεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού που αφορά τον αθλητισμό, 

 

ε)  την εν γένει νομοθεσία του Υπουργείου Εσωτερικών που αναφέρεται στην κατάσταση των μονίμων 

δημοσίων υπαλλήλων, των μονίμων υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. και των νομικών προσώπων δημοσίου 

δικαίου, καθώς τη νομοθεσία των με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου υπαλλήλων του δημοσίου και 

των λοιπών ως άνω νομικών προσώπων. 

 

στ) τη νομοθεσία αρμοδιότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 

 

ζ) τη νομοθεσία αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, και κυρίως τη νομοθεσία για 

τις εν γένει μεταφορές και τις άδειες οδήγησης, 
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η)  την εν γένει νομοθεσία αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 

 

θ)  την νομοθεσία που αφορά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας 

Επικοινωνίας και Ενημέρωσης. 

            

 

 

 

 

Αθήνα, 5 Μαΐου 2021 

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος 

 

 

 
 
 
 

Γεώργιος     Σταυρόπουλος 


