ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Πρωτ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΠΗ΄, 21 Φεβρουαρίου 2012,
Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία
ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Αριθ.
Διεκπ.

Ρυθµιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νοµοθέτησης

Άρθρο 1
Ορισµοί
1. Αντικείµενο του παρόντος νόµου είναι η βελτίωση
της ρυθµιστικής διακυβέρνησης. Ως βελτίωση της ρυθµιστικής διακυβέρνησης νοείται η τήρηση των αρχών και η
εφαρµογή των µέσων της καλής νοµοθέτησης.
2. Για τους σκοπούς του παρόντος:
α. Ρύθµιση είναι κάθε νοµοσχέδιο, προσθήκη ή τροπολογία και κάθε πράξη ή απόφαση, η οποία περιέχει γενικούς και απρόσωπους κανόνες δικαίου και είναι µείζονος
σηµασίας.
β. Καλή νοµοθέτηση είναι η πολιτική και η διαµόρφωση
αρχών και µέσων για τη βελτίωση της ποιότητας των
ρυθµίσεων και των διαδικασιών παραγωγής τους.
γ. Ρυθµιστική διακυβέρνηση είναι η διαδικασία συντονισµού των δράσεων καλής νοµοθέτησης, στις οποίες
περιλαµβάνονται ο ρυθµιστικός προγραµµατισµός και η
τήρηση των αρχών αυτής κατά τη σύνταξη, θέσπιση και
εφαρµογή των ρυθµίσεων, καθώς και η λήψη µέτρων πολιτικής για την προώθησή τους.
δ. Ανάλυση συνεπειών ρυθµίσεων είναι η έκθεση, στην
οποία αποτυπώνονται οι συνέπειες της ρύθµισης ως
προς τη σχέση κόστους - οφέλους και τις πιθανές διακινδυνεύσεις, ιδίως στην οικονοµία, την κοινωνία, το περιβάλλον και καθηµερινότητα του πολίτη.
ε. Διοικητικά βάρη είναι το κόστος που προκύπτει για
τις επιχειρήσεις, τον τοµέα του εθελοντισµού, τη δηµόσια διοίκηση και τους πολίτες κατά τη συµµόρφωσή τους
µε τη νοµική υποχρέωση να τηρούν στοιχεία και να παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε τη δράση τους ή την παραγωγή τους είτε στις δηµόσιες αρχές είτε σε τρίτους,
εφόσον οι πληροφορίες αυτές δεν θα συλλέγονταν εάν
δεν υπήρχε η σχετική νοµική υποχρέωση.

στ. Αναµόρφωση Δικαίου είναι η εκ νέου ρύθµιση ενός
πεδίου σχέσεων και θεµάτων το οποίο έχει αποτελέσει
αντικείµενο νοµοθετικής ή και κανονιστικής παρέµβασης.
ζ. Γραφείο Καλής Νοµοθέτησης είναι το Γραφείο Καλής Νοµοθέτησης της Γενικής Γραµµατείας της Κυβέρνησης.
η. Γραφείο Νοµοθετικής Πρωτοβουλίας είναι το γραφείο που συστήνεται σε κάθε Υπουργείο, σύµφωνα µε το
άρθρο 14 του παρόντος και έχει τις αρµοδιότητες του
άρθρου 15 παράγραφος 3.
Άρθρο 2
Αρχές της καλής νοµοθέτησης
1. Η ποιότητα των ρυθµίσεων διασφαλίζεται µε την τήρηση των αρχών καλής νοµοθέτησης, όπως είναι ιδίως:
α. Η αναγκαιότητα.
β. Η αναλογικότητα (καταλληλότητα, εύλογη σχέση
µέσου και σκοπού µε υιοθέτηση του λιγότερο επαχθούς
µέτρου).
γ. Η απλότητα και η σαφήνεια του περιεχοµένου των
ρυθµίσεων.
δ. Η αποφυγή αποκλινουσών από την κατά περίπτωση
γενική πολιτική ή αντιφατικών ρυθµίσεων.
ε. Η αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα µε συνεκτίµηση τόσο των θεµελιούντων τη ρύθµιση των οικονοµικών και άλλων στοιχείων, όσο και των συνεπειών της
ρύθµισης.
στ. Η διαφάνεια.
ζ. Η επικουρικότητα και λογοδοσία µε τον προσδιορισµό των αρµόδιων οργάνων εφαρµογής των ρυθµίσεων.
η. Η ασφάλεια δικαίου.
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θ. Η προσβασιµότητα στις ρυθµίσεις και µε ηλεκτρονικά µέσα.
ι. Η δυνατότητα υποβολής προτάσεων σχετικών µε τις
ρυθµίσεις κατά το στάδιο της κατάρτισης και της αξιολόγησης της εφαρµογής τους (ανοιχτή διαδικασία).
ια. Η ισότητα των φύλων.
ιβ. Η δηµοκρατική νοµιµοποίηση.
2. Οι αρχές της καλής νοµοθέτησης εφαρµόζονται:
α. κατά την κατάρτιση και αξιολόγηση νόµων και κανονιστικών πράξεων,
β. κατά την απλούστευση, µε την τροποποίηση ή κατάργηση διατάξεων, την αναµόρφωση και την κωδικοποίηση, καθώς και κατά την ενσωµάτωση του κοινοτικού δικαίου,
γ. κατά την κατάρτιση προτάσεων νόµου.
Άρθρο 3
Διαδικασίες καλής νοµοθέτησης
1. α) Οι Υπουργοί, στην αρχή της τακτικής συνόδου
της Βουλής και στο πλαίσιο του νοµοθετικού προγραµµατισµού του Υπουργείου τους, υποχρεούνται να ενηµερώνουν το Γραφείο Καλής Νοµοθέτησης σχετικά µε τον
αριθµό και το αντικείµενο των νοµοσχεδίων που προτίθενται να εισαγάγουν για ψήφιση στη Βουλή.
β) Επιτρέπεται η υπέρβαση του προγραµµατισµένου αριθµού των νοµοσχεδίων εφόσον αυτό δικαιολογείται επαρκώς από τις επικρατούσες συνθήκες µε την προϋπόθεση της έγκρισης του Υπουργικού Συµβουλίου, ή αν
πρόκειται για νοµοσχέδια µε τα οποία γίνεται εναρµόνιση Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε το εθνικό δίκαιο, για νοµοσχέδια που κυρώνουν πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου και διεθνείς συνθήκες ή συµβάσεις,
καθώς και για νοµοσχέδια που χαρακτηρίζονται από την
Κυβέρνηση ως κατεπείγοντα ή που έχουν επείγοντα χαρακτήρα και συζητούνται και ψηφίζονται σύµφωνα µε τα
άρθρα 109 και 110 του Κανονισµού της Βουλής.
2. α) Το αντικείµενο κάθε νοµοσχεδίου ρυθµίζεται κατά τρόπο πλήρη. Εξουσιοδοτικές διατάξεις θεσπίζονται
µόνο:
i. εάν η νοµοθετική εξουσιοδότηση είναι ειδική και ορισµένη σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 43 του
Συντάγµατος και
ii. εάν ο σκοπός της εξουσιοδότησης δεν µπορεί να επιτευχθεί µε τη χρήση υφιστάµενων εξουσιοδοτήσεων.
Οι εξουσιοδοτικές διατάξεις εκτός από τα οικεία άρθρα καταχωρίζονται και σε αυτοτελές άρθρο µε τον τίτλο «εξουσιοδοτήσεις» στο τέλος του νοµοσχεδίου, πριν
από τις µεταβατικές και καταργούµενες διατάξεις.
β) Εφόσον το νοµοσχέδιο προβλέπει την έκδοση προεδρικών διαταγµάτων ή άλλων κανονιστικών πράξεων
µέσα σε αποκλειστική προθεσµία και το Γραφείο Καλής
Νοµοθέτησης το κρίνει αναγκαίο, δεν εισάγεται στο Υπουργικό Συµβούλιο για συζήτηση, αν δεν συνοδεύεται
από τα προσχέδια αυτών των πράξεων και από χρονοδιάγραµµα εφαρµογής.
3. Οι διατάξεις που ρυθµίζουν θέµατα που προκύπτουν
από τη µεταβολή της νοµοθεσίας και τη µετάβαση από
την προϊσχύουσα νοµοθεσία (µεταβατικές διατάξεις) τίθενται σε αυτοτελές άρθρο. Οι µεταβατικές διατάξεις
δεν επιτρέπεται να τίθενται στο ίδιο άρθρο µε τις διατάξεις του νοµοσχεδίου που έχουν πάγιο χαρακτήρα.

4. α) Σε περίπτωση νοµοθετικής µεταβολής, κατά την
οποία αντικαθίστανται, τροποποιούνται, προστίθενται ή
παρεµβάλλονται άρθρα, παράγραφοι, λέξεις ή καταργούνται ισχύουσες διατάξεις, αναφέρεται ολόκληρο το
άρθρο ή κεφάλαιο, όπως διαµορφώνεται τελικά. Επίσης,
δεν επιτρέπονται: αα) η αόριστη παραποµπή σε άλλες
διατάξεις, οι οποίες πρέπει να αναφέρονται ρητά και συγκεκριµένα και ββ) οι παρεκκλίσεις από πάγιες ή πρόσφατες διατάξεις χωρίς αποχρώντα λόγο.
β) Σε περίπτωση συνολικής ρύθµισης ενός θέµατος,
διατυπώνεται το σύνολο των σχετικών διατάξεων και οι
καταργούµενες διατάξεις αναφέρονται ρητά σε αυτοτελές άρθρο στο τέλος του νοµοσχεδίου.
5. Η έναρξη ισχύος του νοµοσχεδίου πρέπει να καταχωρίζεται πάντοτε σε ιδιαίτερο άρθρο. Αν για ορισµένες
διατάξεις ορίζεται διαφορετικός σε σχέση µε τις λοιπές
διατάξεις χρόνος έναρξης της ισχύος τους, αυτό πρέπει
να ορίζεται ρητώς σε αυτοτελή και αριθµηµένη παράγραφο, µε µνεία της σχετικής διάταξης και του χρόνου έναρξης της ισχύος της.
6. Κάθε νοµοσχέδιο συνοδεύεται από κατάλογο που
περιλαµβάνει τις διατάξεις (κατ’ άρθρο και κατά παράγραφο), το αντικείµενο των οποίων εµπίπτει στην αρµοδιότητα περισσότερων Υπουργείων και τα Υπουργεία
στα οποία αφορούν. Ο κατάλογος, καθώς και κάθε τροποποίησή του υπογράφονται από τους συναρµόδιους Υπουργούς.
Άρθρο 4
Υποχρεώσεις των οργάνων θέσπισης ρυθµίσεων
για την τήρηση των αρχών καλής νοµοθέτησης
Τα όργανα θέσπισης ρυθµίσεων µεριµνούν για:
α. Τον εντοπισµό και οριοθέτηση του προβλήµατος, το
οποίο επιβάλλει τη ρύθµιση και τον εντοπισµό των συναφών νοµοθετικών ή κανονιστικών ρυθµίσεων.
β. Τον προσδιορισµό και τεκµηρίωση των αρνητικών
συνεπειών της µη ρύθµισης.
γ. Τον προσδιορισµό των διαθέσιµων εναλλακτικών επιλογών και τη συγκριτική τεκµηρίωση της ικανότητάς
τους να επιτυγχάνουν τους επιδιωκόµενους σκοπούς.
δ. Τη στάθµιση των ωφεληµάτων, του κόστους και των
διακινδυνεύσεων που προκύπτουν από την υιοθέτηση
της ρύθµισης σε αναφορά µε τη βέλτιστη σχέση κόστους-οφέλους της προκρινόµενης εναλλακτικής και
την ελάχιστη δυνατή επέλευση παρεπόµενων δυσµενών
αποτελεσµάτων, ιδίως στην οικονοµία, την κοινωνία, τη
διοίκηση και το περιβάλλον.
ε. Τη σαφήνεια των νοηµάτων της ρύθµισης και ιδίως
τη διατύπωση συγκεκριµένων, µετρήσιµων, σαφών και
χρονικά οριοθετηµένων στόχων που επιδιώκονται µε αυτή. Ειδικότερα, την παροχή σε ανοιχτή και επεξεργάσιµη
µορφή όλων των απαραίτητων δεδοµένων, ιδίως στατιστικών, οικονοµικών, περιβαλλοντικών και χωρικών που
αφορούν και τεκµηριώνουν την προτεινόµενη ρύθµιση.
στ. Τη γραµµατική και συντακτική ορθότητα των διατάξεων και την τήρηση των νοµοτεχνικών κανόνων.
ζ. Την υιοθέτηση όλων των απαραίτητων µέτρων για
τη διασφάλιση της επίτευξης των στόχων πολιτικής µε
το ελάχιστο δυνατό κόστος, στο οποίο περιλαµβάνονται
τα διοικητικά βάρη για τις επιχειρήσεις, τους πολίτες και
τη διοίκηση.
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η. Την οργάνωση και παρακολούθηση κοινωνικής ή κάθε άλλου είδους διαβούλευσης, που κρίνεται ως αναγκαία, καθώς και την οργάνωση και παρακολούθηση της
συµµετοχής των ενδιαφεροµένων κατά το σχεδιασµό, εφαρµογή και αξιολόγηση της ρύθµισης.
θ. Το σαφή προσδιορισµό των οργάνων της διοίκησης
που είναι αρµόδια για την εφαρµογή της ρύθµισης.
ι. Την υιοθέτηση κανόνων που υπηρετούν τις αρχές
της βιώσιµης ανάπτυξης.
Άρθρο 5
Μέσα της καλής νοµοθέτησης
Μέσα της καλής νοµοθέτησης είναι ιδίως η διαβούλευση, η ανάλυση συνεπειών ρυθµίσεων, η αιτιολογική έκθεση των νόµων, η απλούστευση, η κωδικοποίηση, η αναµόρφωση του δικαίου και η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων εφαρµογής των ρυθµίσεων.
Άρθρο 6
Διαβούλευση
1. Η διαβούλευση επιτυγχάνεται µε τη δηµοσιοποίηση,
µε πρόσφορα µέσα, της σχεδιαζόµενης ρύθµισης, µε
σκοπό την έγκαιρη ενηµέρωση και συµµετοχή σε αυτήν
των πολιτών, κοινωνικών φορέων και κάθε ενδιαφεροµένου. Υπόχρεος για την κίνηση της διαδικασίας διαβούλευσης είναι ο έχων τη νοµοθετική πρωτοβουλία Υπουργός.
2. Η διαβούλευση επί των νοµοσχεδίων γίνεται και µέσω του δικτυακού τόπου www.opengov.gr, οπότε ολοκληρώνεται σε δύο φάσεις, οι οποίες µπορούν να λαµβάνουν χώρα ταυτόχρονα:
α) Η πρώτη φάση της διαβούλευσης διαρκεί τουλάχιστον δύο (2) εβδοµάδες. Αντικείµενο της διαβούλευσης
είναι η ενηµέρωση και η παροχή δυνατότητας σχολιασµού σχετικά µε το στόχο και το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα της σχεδιαζόµενης ρύθµισης, οι εναλλακτικές επιλογές, το κόστος, τα οφέλη και οι διακινδυνεύσεις που
ενδέχεται να προκύψουν από αυτήν.
β) Η δεύτερη φάση διαρκεί τουλάχιστον τρεις (3) εβδοµάδες. Κατά τη δεύτερη φάση της διαβούλευσης αναρτάται στο δικτυακό τόπο προσχέδιο των διατάξεων
του νοµοσχεδίου και παρέχεται η δυνατότητα κατ’ άρθρον σχολιασµού.
Στην περίπτωση κατά την οποία υπάρχει έτοιµο σχέδιο
διατάξεων, η πρώτη φάση παραλείπεται µε πρωτοβουλία
του οικείου Υπουργού και η δεύτερη φάση επιµηκύνεται
κατά µία εβδοµάδα.
3. Η διαβούλευση µπορεί να διακοπεί, καθώς και να
συντµηθεί ή να επιµηκυνθεί ο χρόνος της, µε πρωτοβουλία του οικείου Υπουργού για επαρκώς τεκµηριωµένους
λόγους, οι οποίοι αναφέρονται στην έκθεση επί της δηµόσιας διαβούλευσης που συνοδεύει τη ρύθµιση.
4. Το Γραφείο Νοµοθετικής Πρωτοβουλίας του οικείου
Υπουργείου συντάσσει έκθεση επί της δηµόσιας διαβούλευσης, στην οποία παρουσιάζονται οµαδοποιηµένα τα
σχόλια και οι προτάσεις όσων έλαβαν µέρος στη διαβούλευση και τεκµηριώνεται η ενσωµάτωσή τους ή µη στις
τελικές διατάξεις. Η έκθεση συνοδεύει τη ρύθµιση κατά
την κατάθεσή της στη Βουλή, αναρτάται στο δικτυακό
τόπο που έλαβε χώρα η διαβούλευση και αποστέλλεται

µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις από τις οποίες προήλθαν τα σχόλια.
Άρθρο 7
Ανάλυση συνεπειών ρυθµίσεων
1. Κάθε σχέδιο νόµου, προσθήκη ή τροπολογία, καθώς
και κανονιστική απόφαση µείζονος οικονοµικής ή κοινωνικής σηµασίας, συνοδεύεται από ανάλυση συνεπειών
ρυθµίσεων, στην οποία περιλαµβάνονται και η τεκµηρίωση της τήρησης των αρχών του άρθρου 2, καθώς και τα
οριζόµενα στις περιπτώσεις α΄ έως δ΄ του άρθρου 4. Η
ανάλυση συνεπειών ρυθµίσεων υποβάλλεται µαζί µε το
σχέδιο των διατάξεων στο Γραφείο Καλής Νοµοθέτησης
που προβλέπεται στο άρθρο 14.
2. Το Γραφείο Καλής Νοµοθέτησης και η Ανεξάρτητη
Αρχή Συνήγορος του Πολίτη συνεργάζονται µε τα Γραφεία Νοµοθετικής Πρωτοβουλίας των Υπουργείων που
προβλέπονται στο άρθρο 14 για τη βελτίωση της ποιότητας της ανάλυσης συνεπειών ρυθµίσεων.
3. Εφόσον πρόκειται για σχέδιο νόµου, προσθήκη ή
τροπολογία, η ανάλυση συνεπειών ρυθµίσεων, καθώς και
οι παρατηρήσεις του Γραφείου Καλής Νοµοθέτησης επ’
αυτής κατατίθενται στη Βουλή και αναρτώνται στο δικτυακό τόπο της Βουλής.
Άρθρο 8
Αιτιολογική έκθεση
Κάθε σχέδιο νόµου, προσθήκη ή τροπολογία συνοδεύονται κατά την κατάθεσή τους στη Βουλή από αιτιολογική έκθεση. Στην αιτιολογική έκθεση επεξηγούνται αναλυτικά η αναγκαιότητα και ο σκοπός της ρύθµισης, τεκµηριώνεται δε αναλυτικά η τήρηση των αρχών της καλής
νοµοθέτησης του άρθρου 2.
Άρθρο 9
Αξιολόγηση αποτελεσµάτων εφαρµογής
1. Μετά την πάροδο τριών ετών και πάντως πριν από
την παρέλευση πενταετίας από τη θέση του νόµου σε ισχύ, αξιολογείται η ρύθµιση µε βάση τα δεδοµένα που ανακύπτουν από την εφαρµογή της. Κατά την αξιολόγηση
αποτιµώνται το κόστος που απαίτησε η εφαρµογή της
ρύθµισης, οι επιπτώσεις ή παρεπόµενες συνέπειες που
προέκυψαν από αυτήν, το όφελος και τα εν γένει θετικά
αποτελέσµατα που προήλθαν από την εφαρµογή της,
καθώς και τα πορίσµατα της νοµολογίας.
2. Η αξιολόγηση διενεργείται από το Γραφείο Νοµοθετικής Πρωτοβουλίας του οικείου Υπουργείου, το οποίο,
αφού λάβει υπόψη τα αποτελέσµατα της εφαρµογής της
ρύθµισης από τις καθ’ ύλην αρµόδιες υπηρεσίες και τις
απόψεις αυτών, διατυπώνει τις προτάσεις βελτίωσης,
τροποποίησης ή αναθεώρησης των διατάξεων του νόµου
που κρίνονται αναγκαίες, αφού προηγουµένως απευθυνθεί στους καθ’ ύλην αρµόδιους κοινωνικούς εταίρους,
πανεπιστηµιακά ή ερευνητικά ιδρύµατα, επιστηµονικούς
φορείς, καθώς και στην Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή. Αξιολόγηση µπορεί να διενεργεί και η Βουλή από
όργανο και µε τη διαδικασία που προβλέπεται στον Κανονισµό της.
3. Η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων εφαρµογής της
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ρύθµισης, η πρόταση νέας ρύθµισης µε την ένταξη σε
αυτήν των τροποποιούµενων διατάξεων και η ανάλυση
συνεπειών των νέων διατάξεων υποβάλλονται προς εκτίµηση και διατύπωση παρατηρήσεων στο Γραφείο Καλής Νοµοθέτησης, σύµφωνα µε το άρθρο 7 παράγραφος
2 του παρόντος.
Στο τέλος Νοεµβρίου κάθε έτους τα Γραφεία Νοµοθετικής Πρωτοβουλίας κάθε Υπουργείου υποβάλλουν στο
Γραφείο Καλής Νοµοθέτησης κατάλογο των ρυθµίσεων,
οι οποίες αξιολογούνται κατά το επόµενο έτος, καθώς
και χρονοδιάγραµµα της αξιολόγησής τους.
Άρθρο 10
Απλούστευση
1. Κατά τη σύνταξη κάθε σχεδίου νόµου, προσθήκης ή
τροπολογίας, καθώς και κάθε κανονιστικής απόφασης
µείζονος οικονοµικής ή κοινωνικής σηµασίας, λαµβάνεται µέριµνα για την απλούστευση των διαδικασιών µε
σκοπό, µεταξύ άλλων, την ενίσχυση γενικά της ανταγωνιστικότητας. Η απλούστευση επιτυγχάνεται, ιδίως, µε
ρυθµίσεις που αναφέρονται:
α. Στη µείωση του αριθµού των εµπλεκόµενων φορέων
και στην οµαδοποίηση οµοειδών καθηκόντων.
β. Στη µείωση των απαιτούµενων δικαιολογητικών, την
κατάργηση ή αντικατάστασή τους µε υπεύθυνη δήλωση
ή την αυτεπάγγελτη αναζήτησή τους και την κατάργηση
της υποχρέωσης υποβολής τους, όταν αυτά έχουν ήδη
κατατεθεί σε άλλη υπηρεσία.
γ. Στην ενοποίηση εντύπων και αιτήσεων, τη συντόµευση του χρόνου διεκπεραίωσης και τον καθορισµό αποκλειστικών προθεσµιών.
δ. Στην απάλειψη και την αποφυγή προώθησης περιττών ρυθµίσεων.
2. Μέσα απλούστευσης αποτελούν, ιδίως, η έκδοση δικαιολογητικών για κάθε χρήση και απεριόριστη διάρκεια,
η µείωση των σηµείων ελέγχου, η οµαδοποίηση αδειών
και εγκρίσεων, η σιωπηρή έγκριση αιτηµάτων των ενδιαφεροµένων, εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία απάντησης, η εξυπηρέτηση από ένα µόνο σηµείο (υπηρεσίες
µιας στάσης), η µείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων
και η παροχή δυνατότητας ηλεκτρονικής επικοινωνίας.
3. Κατά την απλούστευση το Γραφείο Νοµοθετικής
Πρωτοβουλίας του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργείου µεριµνά για την τήρηση των αρχών και της διαδικασίας καλής νοµοθέτησης των άρθρων 2 και 3.
Άρθρο 11
Αναµόρφωση δικαίου
1. Η αναµόρφωση αποσκοπεί στον περιορισµό της πολυνοµίας, την επικαιροποίηση και αποκάθαρση της υφιστάµενης νοµοθεσίας, κατά τρόπο ώστε οι εναποµένοντες κανόνες να είναι ορθοί, λειτουργικοί και περισσότερο εύληπτοι και προσιτοί.
2. Στην αναµόρφωση περιλαµβάνεται, κατά περίπτωση, η απλοποίηση, κατάργηση παρωχηµένων διατάξεων
και ένταξη σε ενιαίο κείµενο των νόµων, κανονιστικών
διαταγµάτων και αποφάσεων, καθώς και η µετά την ένταξη κατάργησή τους ως αυτοτελών διατάξεων.
Άρθρο 12
Κωδικοποίηση
1. Κατά την κωδικοποίηση λαµβάνει χώρα, κατά περί-

πτωση, αναδιάρθρωση διατάξεων, απάλειψη των διατάξεων που έχουν καταργηθεί ρητά ή σιωπηρά, καθώς και
των µεταβατικών διατάξεων που δεν έχουν πεδίο εφαρµογής, αναδιατύπωση των κειµένων σε εύληπτη γλώσσα, προσαρµογή των διατάξεων που καθορίζουν αρµοδιότητες διοικητικών και άλλων οργάνων προς το ισχύον
οργανωτικό σχήµα των κεντρικών και αποκεντρωµένων
κρατικών υπηρεσιών, των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης και των νοµικών προσώπων του δηµόσιου τοµέα
(νοµοθετική κωδικοποίηση).
2. Η κωδικοποίηση µπορεί να πάρει και τη µορφή συγκέντρωσης στο κωδικοποιητικό κείµενο όλων των ισχυουσών διατάξεων, νοµοθετικού ή κανονιστικού χαρακτήρα, χωρίς όµως ένταξη των κωδικοποιηµένων διατάξεων
σε ενιαίο κείµενο και χωρίς κατάργησή τους (διοικητική
κωδικοποίηση).
Άρθρο 13
Ενσωµάτωση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
1. Κατά τη µεταφορά του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ελληνική έννοµη τάξη, τα όργανα ενσωµάτωσης µεριµνούν για:
α. Την τήρηση των αρχών καλής νοµοθέτησης του άρθρου 2 και των νοµοτεχνικών κανόνων του άρθρου 4.
β. Την αποφυγή ασαφειών ή νοµοτεχνικών ελλείψεων,
καθώς και την αποφυγή της προσθήκης διατάξεων άσχετων µε το περιεχόµενο της προς ενσωµάτωση ρύθµισης.
γ. Την έγκαιρη εναρµόνιση.
2. Τα Γραφεία Νοµοθετικής Πρωτοβουλίας των Υπουργείων, κατά την ενσωµάτωση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µεριµνούν για την εφαρµογή των αρχών
καλής νοµοθέτησης, ιδίως κατά τη σύνταξη της Ανάλυσης Συνεπειών Ρυθµίσεων.
Άρθρο 14
Δοµές της Καλής Νοµοθέτησης
Οργανωτικές µονάδες της καλής νοµοθέτησης είναι
το Γραφείο Καλής Νοµοθέτησης, όπως µετονοµάζεται
το Γραφείο Υποστήριξης της Καλής Νοµοθέτησης, που
έχει συσταθεί και λειτουργεί στη Γενική Γραµµατεία της
Κυβέρνησης, και τα Γραφεία Νοµοθετικής Πρωτοβουλίας
των Υπουργείων, τα οποία συνιστώνται µε το νόµο αυτόν
και υπάγονται απευθείας στον οικείο Υπουργό.
Άρθρο 15
Λειτουργία των Γραφείων Καλής Νοµοθέτησης
και Νοµοθετικής Πρωτοβουλίας
1. Το Γραφείο Καλής Νοµοθέτησης και τα Γραφεία Νοµοθετικής Πρωτοβουλίας των Υπουργείων συνεργάζονται για τον έλεγχο της ποιότητας των ρυθµίσεων.
2. Το Γραφείο Καλής Νοµοθέτησης υποστηρίζει και συντονίζει τη λειτουργία των Γραφείων Νοµοθετικής Πρωτοβουλίας των Υπουργείων και ασκεί, ιδίως, τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α. Συντάσσει την Ανάλυση Συνεπειών Ρυθµίσεων για
ρυθµίσεις που εκδίδονται ύστερα από πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου ή του Πρωθυπουργού.
β. Συνεργάζεται µε τα Γραφεία Νοµοθετικής Πρωτοβουλίας των Υπουργείων, καθώς και µε αρµόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων και ανεξάρτητες αρχές για θέµατα
αρµοδιότητάς τους, µε σκοπό την πληρότητα των Αναλύσεων Συνεπειών Ρυθµίσεων, παρέχοντας εκ των προ-

5
τέρων γενικές κατευθύνσεις και διατυπώνοντας ειδικές
υποδείξεις, καθώς και προβαίνοντας εκ των υστέρων σε
διορθωτικές παρεµβάσεις.
γ. Το Γραφείο Καλής Νοµοθέτησης ζητά τη γνώµη της
επιτροπής ανταγωνισµού κατά τη σύνταξη των κατευθυντήριων οδηγιών προς τα Υπουργεία σχετικά µε τον τρόπο ανάλυσης συνεπειών ρυθµίσεων, όσον αφορά στη
λειτουργία του ελεύθερου ανταγωνισµού.
δ. Συνεργάζεται µε τα Γραφεία Νοµοθετικής Πρωτοβουλίας και τις καθ’ ύλη αρµόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων για την εκτίµηση των συνεπειών αναφορικά µε
ρυθµίσεις, που καταρτίζονται στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε σκοπό τη διαµόρφωση των εθνικών θέσεων που ενδείκνυται να υποστηριχθούν.
ε. Συνεργάζεται µε τα Γραφεία Νοµοθετικής Πρωτοβουλίας και τις καθ’ ύλη αρµόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων στην εκτίµηση των επιπτώσεων και συνεπειών των
ρυθµίσεων, οι οποίες περιλαµβάνονται σε υπό κατάρτιση
διεθνείς συµβάσεις ή συµφωνίες ή σε άλλα διεθνώς δεσµευτικά κείµενα, και συµβάλλει στη διαµόρφωση των εθνικών θέσεων που ενδείκνυται να υποστηριχθούν.
στ. Οργανώνει και συντονίζει, σε συνεργασία µε τα
Γραφεία Νοµοθετικής Πρωτοβουλίας των Υπουργείων,
προγράµµατα και µέτρα για την απλούστευση ισχυουσών ρυθµίσεων.
ζ. Ασκεί τις αρµοδιότητες των παραγράφων 2 και 3 του
άρθρου 7.
η. Υποβάλλει στον Πρωθυπουργό Ετήσιες Εκθέσεις
σχετικά µε την πορεία της καλής νοµοθέτησης, οι οποίες
γνωστοποιούνται στην Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας της Βουλής.
θ. Καταρτίζει ετήσιο σχέδιο µε µετρήσιµους στόχους
που έχει ως σκοπό τη µείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων, την απλούστευση της νοµοθεσίας και την εξάλειψη περιττών κανονιστικών ρυθµίσεων.
3. Τα Γραφεία Νοµοθετικής Πρωτοβουλίας των Υπουργείων συµµετέχουν στο σχεδιασµό των νοµοθετικών και
κανονιστικών ρυθµίσεων, καταρτίζουν τα νοµοσχέδια
που αναθέτει σε αυτά ο Υπουργός και µεριµνούν, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες καθ’ ύλη υπηρεσίες για την καλή ποιότητά τους. Ασκούν, ιδίως, τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α. Παρέχουν την αναγκαία τεχνογνωσία για την τήρηση των αρχών καλής νοµοθέτησης στις αρµόδιες καθ’
ύλη υπηρεσίες που αναλαµβάνουν την εκπόνηση ή την
απλούστευση ρυθµίσεων.
β. Συντάσσουν, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες καθ’
ύλη υπηρεσίες, την Ανάλυση Συνεπειών Ρυθµίσεων, επισηµαίνοντας ταυτόχρονα τις συναφείς νοµοθετικές ή
κανονιστικές ρυθµίσεις.
γ. Μεριµνούν, σε συνεργασία µε το Γραφείο Καλής
Νοµοθέτησης, για τη διενέργεια κοινωνικού διαλόγου
και διαβουλεύσεων µε εκπροσώπους των κοινωνικών
φορέων και ενδιαφερόµενων οµάδων.
δ. Επισηµαίνουν τις νοµοθετικές και κανονιστικές ρυθµίσεις του οικείου Υπουργείου που χρήζουν απλούστευσης, αναµόρφωσης, κωδικοποίησης ή επικαιροποίησης.
ε. Συλλέγουν, ταξινοµούν και προωθούν Επιτροπή Κωδικοποιήσεων και Αναµόρφωσης του Δικαίου (Ε.Κ.Α.Δ.)
του άρθρου 17 κωδικοποιούµενες ρυθµίσεις ή ρυθµίσεις

των νοµικών πεδίων, στα οποία εντοπίζεται η ανάγκη αναµόρφωσης.
στ. Συντάσσουν, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες καθ’
ύλη υπηρεσίες, την έκθεση αξιολόγησης αποτελεσµάτων εφαρµογής.
ζ. Συµµετέχουν υποχρεωτικά στις νοµοπαρασκευαστικές επιτροπές του Υπουργείου και τηρούν ηλεκτρονικό
αρχείο των τελικών προτάσεων των εν λόγω επιτροπών.
Άρθρο 16
Νοµοπαρασκευαστικές επιτροπές
Στις νοµοπαρασκευαστικές επιτροπές των Υπουργείων, όταν αυτές συνιστώνται, µε απόφαση του Υπουργού,
συµµετέχουν τουλάχιστον ένας υπάλληλος του Γραφείου Νοµοθετικής Πρωτοβουλίας, καθώς και επιστήµονες
εγνωσµένου κύρους και εµπειρίας, µε ειδικότητα αντίστοιχη του αντικειµένου της νοµοθετικής ρύθµισης, ιδίως οικονοµολόγοι και κοινωνιολόγοι.
Άρθρο 17
Επιτροπή Κωδικοποιήσεων και Αναµόρφωσης
του Δικαίου (Ε.Κ.Α.Δ.)
Στη Γενική Γραµµατεία της Κυβέρνησης συνιστάται η
Επιτροπή Κωδικοποιήσεων και Αναµόρφωσης του Δικαίου (Ε.Κ.Α.Δ.).
Ο Γενικός Γραµµατέας της Κυβέρνησης υποβάλλει ετησίως στον Πρωθυπουργό έκθεση για το έργο της Επιτροπής.
Άρθρο 18
Συγκρότηση και αρµοδιότητες Επιτροπής
Κωδικοποιήσεων και Αναµόρφωσης
του Δικαίου (Ε.Κ.Α.Δ.)
1. Η Επιτροπή Κωδικοποιήσεων και Αναµόρφωσης του
Δικαίου αποτελείται από εννέα (9) µέλη, στα οποία περιλαµβάνεται ο Πρόεδρός της, µε τριετή θητεία, η οποία
µπορεί να ανανεώνεται. Πρόεδρος και µέλη της Επιτροπής δύνανται να ορίζονται, µε απόφαση του Γενικού
Γραµµατέα της Κυβέρνησης, εν ενεργεία ή µη δικαστικοί
λειτουργοί, Νοµικοί Σύµβουλοι και Πάρεδροι του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, καθηγητές των Ανώτατων
Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων µε συναφή εξειδίκευση, νοµικοί και επιστήµονες πληροφορικής εγνωσµένου κύρους.
2. Η Επιτροπή Κωδικοποιήσεων και Αναµόρφωσης του
Δικαίου έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α. Τον καθορισµό των κριτηρίων σύµφωνα µε τα οποία
προκρίνεται, κατά περίπτωση, η αναµόρφωση της νοµοθεσίας αντί της απλής κωδικοποίησης των ισχυουσών
διατάξεων.
β. Εισηγείται προς τον Πρωθυπουργό, διά του Γενικού
Γραµµατέα της Κυβέρνησης, και τον καθ' ύλην αρµόδιο
Υπουργό για συγκεκριµένα νοµικά πεδία στα οποία κρίνεται απαραίτητη η αναµόρφωση της νοµοθεσίας, µαζί
µε το προβλεπόµενο χρονοδιάγραµµα υλοποίησής τους.
γ. Την κατά το άρθρο 10 παράγραφο 1 στοιχείο δ΄
πρόταση απάλειψης και απαλειφής περιττών ρυθµίσεων.
δ. Τη σύνταξη και υποβολή στον Πρωθυπουργό και τον
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Γενικό Γραµµατέα της Κυβέρνησης, µέσα στο πρώτο δεκαπενθήµερο κάθε ηµερολογιακού έτους, έκθεσης, η οποία δηµοσιεύεται στο διαδίκτυο σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α' 112) και περιλαµβάνει αποτίµηση για την κατάσταση της υφιστάµενης νοµοθεσίας σε
σχέση προς το πρόβληµα της πολυνοµίας, τις προτάσεις
αναµόρφωσης που έχουν υποβληθεί, καθώς και προτάσεις περαιτέρω αναµόρφωσης της υφιστάµενης νοµοθεσίας.
ε. Τον καθορισµό των νοµοτεχνικών κανόνων για τη
σύνταξη κωδίκων και, ιδίως, τη διαίρεση και ταξινόµηση
της ύλης, τον τρόπο αρίθµησης των άρθρων, παραγράφων και εδαφίων, τον τρόπο παραποµπής στις διατάξεις
που κωδικοποιούνται ή αναµορφώνονται, τον τρόπο αναγραφής τίτλων στα άρθρα και στα επί µέρους κεφάλαια
των κωδίκων και τη γλωσσική διατύπωσή τους.
στ. Σε συνεργασία µε τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, τη διαµόρφωση και εισήγηση στους καθ' ύλην αρµόδιους Υπουργούς προδιαγραφών πληροφοριακών υποδοµών που υποστηρίζουν τη διαδικασία Ταξινόµησης και Κωδικοποίησης.
ζ. Την εισήγηση στον Γενικό Γραµµατέα της Κυβέρνησης και τον καθ' ύλην αρµόδιο Υπουργό αναφορικά στα
νοµικά πεδία τα οποία πρέπει να κωδικοποιηθούν και
στις συγκεκριµένες νοµοθετικές αλλαγές που είναι απαραίτητες για τη βελτίωση της νοµοπαρασκευαστικής και
κωδικοποιητικής λειτουργίας. Το συντονισµό, αξιολόγηση και έγκριση του έργου της κωδικοποίησης που πραγµατοποιείται από επιτροπές κωδικοποίησης των Υπουργείων, καθώς και από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα σύµφωνα µε το άρθρο 19 παράγραφος 1 του παρόντος και τη
διαβίβαση των τελικών σχεδίων στον Γενικό Γραµµατέα
της Κυβέρνησης και τον καθ' ύλην αρµόδιο Υπουργό.
Την αξιολόγηση των επί µέρους εργασιών κωδικοποίησης που διενεργούνται από ειδικές επιτροπές, οι οποίες
έχουν συσταθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, και την υποβολή πρότασης προς τον αρµόδιο Υπουργό σύµφωνα µε το άρθρο 20 παράγραφο 1 εδάφιο τέταρτο.
η. Τη σύνταξη και υποβολή στον Πρωθυπουργό και τον
Γενικό Γραµµατέα της Κυβέρνησης, εντός του πρώτου
δεκαπενθηµέρου κάθε ηµερολογιακού έτους, έκθεσης η
οποία δηµοσιεύεται στο διαδίκτυο σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α' 112) και περιλαµβάνει αποτίµηση της προόδου των δράσεων κωδικοποίησης που έχουν αναληφθεί, της κατάστασης των σχετικών πληροφοριακών υποδοµών, καθώς και περαιτέρω προτάσεις
κωδικοποίησης της υφιστάµενης νοµοθεσίας και επέκτασης ή βελτίωσης των σχετικών πληροφοριακών υποδοµών.
θ. Με ευθύνη του Γενικού Γραµµατέα της Κυβέρνησης,
η έκθεση της Ε.Κ.Α.Δ. διαβιβάζεται στα λοιπά µέλη της
Κυβέρνησης, στον Πρόεδρο της Βουλής και τους Προέδρους των ανωτάτων δικαστηρίων.
3. Στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της, η Επιτροπή Κωδικοποιήσεων και Αναµόρφωσης του Δικαίου επιδιώκει
τη συνεργασία και τη διατύπωση απόψεων εκ µέρους
του νοµικού κόσµου, επιστηµονικών και επαγγελµατικών
φορέων και άλλων τυχόν εµπειρογνωµόνων και δύναται,
για την υποβοήθηση του έργου της, να θέτει σε δηµόσια
διαβούλευση µέσω του διαδικτύου, προτάσεις και ερω-

τήµατα σχετικά µε την αναµόρφωση πεδίων του δικαίου.
Η Ε.Κ.Α.Δ. δύναται, επίσης, για την υποβοήθηση του
έργου της, να θέτει σε δηµόσια διαβούλευση µέσω του
διαδικτύου σχέδια και προτάσεις κωδικοποίησης της υφιστάµενης νοµοθεσίας και ανασχεδιασµού των σχετικών
πληροφοριακών υποδοµών και να καλεί σε ακρόαση δηµόσιους λειτουργούς, υπαλλήλους και εµπειρογνώµονες. Για την εκτέλεση του έργου της, η Ε.Κ.Α.Δ. λαµβάνει, ιδίως, υπόψη:
α. τη διεθνή εµπειρία και συναφείς και πρόσφορες νοµοθετικές πρακτικές των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
β. τις ετήσιες και ειδικές εκθέσεις των ανεξαρτήτων
αρχών, οι οποίες κοινοποιούνται σε αυτή µε επιµέλεια
των εν λόγω αρχών, καθώς και
γ. τυχόν σχετικές εισηγήσεις των αρµοδίων οργάνων
των ενώσεων δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών,
των δικηγορικών και συµβολαιογραφικών συλλόγων της
Χώρας και των νοµικών τµηµάτων των ηµεδαπών Α.Ε.Ι..
4. Η Ε.Κ.Α.Δ. µεριµνά, επίσης, για την αξιοποίηση προτάσεων των πολιτών που αφορούν στον εντοπισµό και
την απάλειψη συγκεκριµένων ασαφειών και κακοτεχνιών του υφιστάµενου νοµικού πλαισίου.
5. Η Ε.Κ.Α.Δ. εξυπηρετείται γραµµατειακά από τη Γενική Γραµµατεία της Κυβέρνησης.
Άρθρo 19
Διαδικασία κωδικοποίησης της νοµοθεσίας
1. Ο Γενικός Γραµµατέας της Κυβέρνησης µπορεί να
εισηγείται στον καθ’ ύλην αρµόδιο Υπουργό την εκτέλεση έργων κωδικοποίησης σύµφωνα µε την ισχύουσα Ευρωπαϊκή και εθνική νοµοθεσία. Τα προσχέδια κωδίκων
που συντάσσονται µε την παραπάνω διαδικασία, υποβάλλονται στην Ε.Κ.Α.Δ., η οποία, µετά από σχετική επεξεργασία, τα υποβάλλει ως σχέδια κωδίκων στον Γενικό
Γραµµατέα της Κυβέρνησης και τον καθ’ ύλην αρµόδιο
Υπουργό.
2. Το περιεχόµενο των κωδίκων κυρώνεται καταρχήν
µε τη διαδικασία του άρθρου 76 παράγραφοι 6 και 7 του
Συντάγµατος, πλην του µέρους µε το οποίο καταργούνται ή τροποποιούνται ισχύουσες διατάξεις νόµου, για
το οποίο πρέπει να προηγηθεί η συνήθης κοινοβουλευτική διαδικασία. Η κωδικοποίηση αµιγώς κανονιστικών διατάξεων γίνεται µε προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε
πρόταση των κατά περίπτωση αρµοδίων Υπουργών.
Άρθρο 20
Εργασίες κωδικοποίησης από ειδικές επιτροπές
1. Από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόµου επιτρέπεται η σύσταση νέων επιτροπών κωδικοποίησης στα Υπουργεία µόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις, µε αιτιολογηµένη απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Κυβέρνησης, ύστερα από πρόταση του καθ’ ύλη αρµόδιου Υπουργού και γνώµη της Ε.Κ.Α.Δ..
Μέσα σε ένα (1) µήνα από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόµου αποστέλλεται στην Ε.Κ.Α.Δ., µε ευθύνη του
καθ’ ύλη αρµόδιου Υπουργού, φάκελος από τον οποίο
προκύπτει η πρόοδος των εργασιών τυχόν ειδικών επιτροπών κωδικοποίησης που είχαν συσταθεί εντός των Υπουργείων, είτε είχαν ανατεθεί σε αναδόχους, για την
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κωδικοποίηση επί µέρους τοµέων νοµοθεσίας. Στο φάκελο περιλαµβάνεται συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα για
την προβλεπόµενη περάτωση του έργου. Μετά από πρόταση της Ε.Κ.Α.Δ., ο αρµόδιος Υπουργός αποφασίζει για
την, κατά περίπτωση, συνέχιση της εν εξελίξει κωδικοποίησης σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος.
2. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν εφαρµόζονται
στις επιτροπές κωδικοποίησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων.
Άρθρο 21
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται ύστερα από
πρόταση του Πρωθυπουργού, µέσα σε έξι (6) µήνες από
τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, ρυθµίζονται η οργάνωση, η στελέχωση και η λειτουργία του Γραφείου
Καλής Νοµοθέτησης, συνιστώνται οι αναγκαίες για την
επιτέλεση του έργου του θέσεις επιστηµονικού προσωπικού και ορίζονται οι ειδικότητες και τα απαιτούµενα
προσόντα του.
Με όµοιο διάταγµα µπορεί να συγχωνεύονται σε αυτό
οργανικές µονάδες που επιτελούν όµοιο ή παρεµφερές
έργο ή να µεταφέρονται σε αυτό συναφείς µε το έργο
του αρµοδιότητες άλλων οργανικών µονάδων.
2. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται ύστερα από
πρόταση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση
αρµόδιου Υπουργού, µέσα σε οκτώ (8) µήνες από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, ρυθµίζονται η οργάνωση,
η στελέχωση, µε τη σύσταση των αναγκαίων θέσεων και
η λειτουργία των Γραφείων Νοµοθετικής Πρωτοβουλίας
σε κάθε Υπουργείο.
Με το ίδιο προεδρικό διάταγµα συγχωνεύονται σε αυτά οργανικές µονάδες που επιτελούν όµοιο ή παρεµφερές έργο ή µεταφέρονται σε αυτά συναφείς µε το έργο
τους αρµοδιότητες άλλων οργανικών µονάδων.
3. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται ύστερα από
πρόταση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης συνιστάται διυπουργικός
κλάδος καλής νοµοθέτησης και ορίζονται ο αριθµός των
θέσεων του κλάδου, τα προσόντα, τα κριτήρια και η δια-

δικασία βάσει των οποίων εντάσσονται υπάλληλοι στον
κλάδο αυτόν. Στον κλάδο καλής νοµοθέτησης µετατάσσονται, µε αίτησή τους και εφόσον πληρούν τα κριτήρια
και έχουν τα προσόντα, οι υπηρετούντες στα Γραφεία
Νοµοθετικής Πρωτοβουλίας σύµφωνα µε τις διαδικασίες
του άρθρου 71 του ν. 3528/2007. Ο κλάδος καλής νοµοθέτησης υπάγεται στον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Στην έκδοση των παραπάνω προεδρικών διαταγµάτων συµπράττει και ο Υπουργός Οικονοµικών, εφόσον
προκαλούνται δαπάνες στον προϋπολογισµό.
Άρθρο 22
Μεταβατικές διατάξεις
1. Έως την έναρξη λειτουργίας των Γραφείων Νοµοθετικής Πρωτοβουλίας στα Υπουργεία, οι καθ’ ύλην αρµόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων οφείλουν να τηρούν τις
αρχές καλής νοµοθέτησης κατά το σχεδιασµό και την
εκπόνηση νοµοθετικών και κανονιστικών ρυθµίσεων.
2. Η στελέχωση του Γραφείου Καλής Νοµοθέτησης και
των Γραφείων Νοµοθετικής Πρωτοβουλίας συντελείται
µέσα σε τέσσερις (4) µήνες από την έκδοση των προεδρικών διαταγµάτων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 21.
3. Η εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος νόµου αξιολογείται ανά τριετία και η αξιολόγηση λαµβάνεται υπ’
όψιν για τυχόν νοµοθετική µεταβολή.
4. Με ευθύνη των οικείων Υπουργών, εντοπίζονται υποχρεωτικά µέσα σε αποκλειστική προθεσµία εννέα (9)
µηνών από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού και καταγράφονται οι διατάξεις που πρέπει να καταργηθούν.
5. Η λειτουργία της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης (ΚΕΚ) που συστήθηκε µε το ν. 3133/2003 (Α΄ 85) συνεχίζεται ως την ηµεροµηνία που ορίζεται µε απόφαση
του Γενικού Γραµµατέα της Κυβέρνησης, η οποία δεν
µπορεί να παραταθεί πέραν του τριµήνου από τη συγκρότηση της Ε.Κ.Α.Δ.. Από την ίδια ηµεροµηνία καταργείται και ο ν. 3133/2003. Εργασίες κωδικοποίησης διενεργούµενες από την ΚΕΚ, οι οποίες δεν έχουν περατωθεί κατά την ανωτέρω ηµεροµηνία, συνεχίζονται από την
Ε.Κ.Α.Δ..
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Άρθρο 23
Έναρξη ισχύος
1. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόµου αρχίζει
από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Κατ' εξαίρεση, η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 3
παράγραφοι 1 και 2 αρχίζει την 1η Οκτωβρίου 2012.

Αθήνα,
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