
  

ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθ. 4048/2012 (Α΄ 34) 
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. 
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 ικανότητας 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.   
  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 ενσωμάτωση τους ή μη στις τελικές διατάξεις. Η έκθεση 
συνοδεύει τη ρύθμιση κατά την κατάθεση 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.α) 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, τα οριζόμενα στις περιπτώσεις α' έως δ' του άρθρου 4, καθώς και οι 
ενδεχόμενες συνέπειες στην οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική ανάπτυξη 
των νησιών. Για την τελευταία ως άνω περίπτωση, απαιτείται ειδική τεκμηρίωση και 
αξιολόγηση και προς το σκοπό αυτό αναζητείται υποχρεωτικά η προηγούμενη 
γνώμη της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.  

β) Η ανάλυση συνεπειών ρυθμίσεων υποβάλλεται μαζί με το σχέδιο των διατάξεων 
στο Γραφείο Καλής Νομοθέτησης που προβλέπεται στο άρθρο 14.»  

Η παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο 32 Ν. 4150/29-29 Απρ. 2013 
(ΦΕΚ Α΄ 102), τομ. Τομ. 20, Κεφ. Α, Θέμα α, αριθ. 157, σελ. 36, 546. 

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 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 αντικατάσταση 
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 κατάργηση τους ως 
αυτοτελών διατάξεων. 

 

Άρθρο 12 

Κωδικοποίηση 

1. Κατά την κωδικοποίηση λαμβάνει χώρα, κατά περίπτωση, 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 κατάργηση 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 
προτέρων 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. 
 

Άρθρα 17-20 (Καταργήθηκαν, όπως το άρθρο 18 είχε τροποποιηθεί από το άρθρο 
27 Ν. 4109/18-23 Ιαν. 2013, ΦΕΚ Α΄ 16, τομ. 39, Κεφ. Α, Θέμα α, αριθ. 41, σελ. 12,16,  
από το άρθρο 5 Ν. 4142/4-9 Μαΐου 2013, ΦΕΚ Α΄ 83, Τομ. 32, Κεφ. Β, Θέμα α, αριθ. 
141, σελ. 116,435). 

 
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.  
 
Για την οργάνωση, στελέχωση και λειτουργία του Γραφείου Καλής Νομοθέτησης της 
Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης εκδόθηκε το Π.Δ. 149/30-31 Οκτ. 2013 (ΦΕΚ Α΄ 232), 
κατωτ. αρ. 13. 
 
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.  
 
Για τη δημιουργία και ένταξη δομών Νομοθετικής Πρωτοβουλίας στη διάρθρωση  των 
επιμέρους Υπουργείων, τις αρμοδιότητες και τις θέσεις των προϊσταμένων τους βλ. 
Οργανισμούς Υπουργείων και ειδικότερα Π.Δ. 99/27-28 Αυγ. 2014 (ΦΕΚ Α΄ 166) για το 
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Π.Δ. Π.Δ. 100/27-
28 Αυγ. 2014 (ΦΕΚ Α΄ 167) για το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής, Π.Δ. 101/27-28 Αυγ. 2014 (ΦΕΚ Α΄ 168) για το Υπουργείο Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Π.Δ. 103/27-28 Αυγ. 2014 (ΦΕΚ Α΄ 170) για το 
Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, Π.Δ. 104/27-28 Αυγ. 2014 (ΦΕΚ Α΄ 171) για το Υπουργείο 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Π.Δ. 105/27-28 Αυγ. 2014 (ΦΕΚ Α΄ 172) για το Υπουργείο 
Εσωτερικών, Π.Δ. 106/27-28 Αυγ. 2014 (ΦΕΚ Α΄ 173) για το Υπουργείο Υγείας, Π.Δ. 107/27-
28 Αυγ. 2014 (ΦΕΚ Α΄ 174) για το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Π.Δ. 
108/27-28 Αυγ. 2014 (ΦΕΚ Α΄ 175) για το Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης, Π.Δ. 109/27-
28 Αυγ. 2014 (ΦΕΚ Α΄ 176) για το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Π.Δ. 
111/29-29 Αυγ. 2014 (ΦΕΚ Α΄ 178), για το Υπουργείο Οικονομικών, Π.Δ. 112/29-29 Αυγ. 
2014 (ΦΕΚ Α΄ 179 για το Υπουργείο Τουρισμού, Π.Δ. 113/29-29 Αυγ. 2014 (ΦΕΚ Α΄ 180) για 
το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Π.Δ. 114/29-29 Αυγ. 2014 
(ΦΕΚ Α΄ 181) για το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Π.Δ. 116/2-3  Σεπτ. 2014 (ΦΕΚ 
Α΄ 185) για το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Για την οργάνωση, στελέχωση 
και λειτουργία του Γραφείου Νομοθετικής Πρωτοβουλίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, 
βλ. Π.Δ. 34/5-5 Ιουν. 2015 (ΦΕΚ Α΄ 54). 
 
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 διαδικασία 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. (Καταργήθηκε από το άρθρο 5 Ν. 4142/4-9 Μαΐου 2013, ΦΕΚ Α΄ 83, Τομ. 32, Κεφ. Β, 
Θέμα α, αριθ. 141, σελ. 116,435). 
 

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. 

 


