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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ
Έκδοση της οδηγίας στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.
Ανακοίνωση της οδηγίας από τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης (ΓΓΚ) στο αρμόδιο υπουργείο.
Απάντηση του επισπεύδοντος υπουργείου και κοινοποίηση στη ΓΓΚ πλάνου εμπρόθεσμης ενσωμάτωσης, το οποίο κατ’ ελάχιστον αναφέρει τα ακόλουθα:
Αρμόδια Διεύθυνση, υπάλληλος αυτής που ορίζεται ως υπεύθυνος ενσωμάτωσης ή/και σύμβουλος αρμόδιου υπουργού που παρακολουθεί
τη διαδικασία και στοιχεία επικοινωνίας αυτών.
Συναρμοδιότητα άλλων υπουργείων.
Τυχόν προσκόμματα που εντοπίζονται ως προς τη διαδικασία εναρμόνισης.
Νομοθετικές διατάξεις που θα πρέπει να τροποποιηθούν ή που αντίκεινται στις διατάξεις της οδηγίας ή υφιστάμενες διατάξεις που
συνιστούν ενσωμάτωση, καθώς και εκκρεμείς διαδικασίες παράβασης δικαίου ΕΕ με σχετικό αντικείμενο.
Χρονοδιάγραμμα ενσωμάτωσης.
Αποτύπωση υφιστάμενων εθνικών διατάξεων, οι οποίες:
Καλύπτουν πλήρως και επαρκώς τις διατάξεις της οδηγίας.
Υπερκαλύπτουν τις διατάξεις της οδηγίας.
Δεν συνάδουν με τις διατάξεις της οδηγίας.
Επιλογή εθνικού μέτρου μεταφοράς (υ.α, κ.υ.α., π.δ., νόμος).
Υιοθέτηση εθνικών μέτρων μεταφοράς (έκδοση νόμου ή κανονιστικής πράξης).
Κοινοποίηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπίας στην ΕΕ και της ΓΓΚ του Φύλλου Εφημερίδας Κυβέρνησης (ΦΕΚ) με τα
εθνικά μέτρα μεταφοράς που υιοθετήθηκαν και του πίνακα αντιστοιχίας που τα συνοδεύει.
Έκδοση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του αντίστοιχου κωδικού αριθμού ΜΝΕ (Mesure Nationale d'Exécution).
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ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ν. 1338/1983 άρθρο 62 ν. 4235/2014 άρθρο 50 ν. 4342/2015 ν.3469/2006 άρθρο 76 π.δ. 63/2005)

Σύνταξη σχεδίου απόφασης από την καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία του επισπεύδοντος υπουργείου.
Αναγραφή στο προοίμιο της απόφασης των διατάξεων των νόμων, στις οποίες βασίζεται η έκδοσή της, καθώς και των προτάσεων ή γνωμοδοτήσεων που
απαιτούνται κατά νόμο για την έκδοσή της και ιδίως:
Παράγραφος 1, άρθρου 1 ν. 1338/1983: χρήση εξουσιοδοτικής διάταξης που ήδη υφίσταται ή εκάστοτε παρέχεται.
Παράγραφος 3, άρθρου 1 ν. 1338/1983: έκδοση κανονιστικής πράξης με τύπο διάφορο του π.δ. ή της υπουργικής απόφασης (Διοικητής της
Τράπεζας της Ελλάδας, Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο).
Άρθρο 2 ν. 1338/1983: έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης με αντικείμενο τεχνικού χαρακτήρα από όσα απαριθμούνται περιοριστικά.
Παράγραφος 2, άρθρου 62 ν. 4235/2014: έκδοση (κοινής) υπουργικής απόφασης για τη μεταφορά οδηγιών που αφορούν (α) την Κοινή
Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) και (β) τους τομείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής πολιτικών της ΕΕ, εκτός της ΚΑΠ, εφόσον δεν υφίσταται ειδική εξουσιοδότηση.
Παράγραφος 4, άρθρου 14 ν. 2251/1994: έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης για την προσαρμογή και συμμόρφωση προς οδηγίες,
αποφάσεις, κανονισμούς και συστάσεις, που εκδίδονται από τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα κατανάλωσης και
προστασίας του καταναλωτή.
Αναφορά της πράξης της ΕΕ προς την οποία επιχειρείται η προσαρμογή (βλ. προτελευταίο -συνήθως- άρθρο της οδηγίας).
Προώθηση του σχεδίου υπουργικής απόφασης για υπογραφή στον υπουργό και τους συναρμόδιους υπουργούς.
Συνυπογραφή από τον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ή και από τον Υπουργό που εκδίδει κανονιστική πράξη που έχει τύπο
διάφορο της υπουργικής απόφασης (παράγραφος 3, άρθρου 1 ν. 1338/1983).
Συνυπογραφή από τον Υπουργό Δικαιοσύνης (παρ. 2, άρθρου 62 ν. 4235/2014).
Συνυπογραφή από τον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και τον Υπουργό Δικαιοσύνης (παρ. 4, άρθρου 14 ν. 2251/1994).
Τήρηση σειράς τάξης των υπουργείων. (βλ. www.ggk.gr)
Προώθηση του σχεδίου της υπουργικής απόφασης από το υπουργείο στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση (βλ. http://www.et.gr για οδηγίες σχετικά με
την αποστολή/κατάθεση κειμένων για δημοσίευση).
Χορήγηση «Κωδικού Αριθμού Δημοσιεύματος» (ΚΑΔ), με τον οποίο γίνεται η παρακολούθηση της πορείας του.
Αποστολή του σχεδίου σε μορφή τυπογραφικού δοκιμίου από το Εθνικό Τυπογραφείο στη ΓΓΚ, η οποία μεριμνά για τη θεώρησή τους.
Δημοσίευση της απόφασης από το Εθνικό Τυπογραφείο.
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2. ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ (παράγραφος 2, άρθρου 43 Σ ν. 1338/1983 άρθρο 50 ν. 4342/2015 άρθρο 76 π.δ. 63/2005 άρθρο 16 π.δ. 18/1989)
Α΄ ΣΤΑΔΙΟ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟ ΣτΕ
Σύνταξη σχεδίου π.δ. από την καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία του επισπεύδοντος υπουργείου.
Αναγραφή στο προοίμιο του π.δ. όλων των διατάξεων των νόμων, στις οποίες βασίζεται η έκδοσή του, καθώς και των προτάσεων ή γνωμοδοτήσεων που
απαιτούνται κατά νόμο για την έκδοσή του και ιδίως:
Άρθρο 4 ν. 1338/1983: παροχή εξουσιοδότησης πλαισίου με χρονικό όριο χρήσης αυτής έως 31-12-2020. Το άρθρο αυτό εφαρμόζεται
μόνο εφόσον δεν υπάρχει πεδίο εφαρμογής των ειδικών εξουσιοδοτήσεων των άρθρων 1 και 2 του ν. 1338/1983.
Αναφορά της πράξης της ΕΕ προς την οποία επιχειρείται η προσαρμογή (βλ. προτελευταίο συνήθως άρθρο της οδηγίας).
Οι υπεξουσιοδοτήσεις που τυχόν παρέχονται θα πρέπει να βρίσκονται εντός των ορίων του άρθρου 43 παρ. 2 Σ.
Προώθηση του σχεδίου π.δ. για υπογραφή στον υπουργό και τους συναρμόδιους υπουργούς.
Συνυπογραφή από τον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (άρθρο 1 παρ. 3 ν. 1338/1983).
Τήρηση σειράς τάξης των υπουργείων. (βλ. www.ggk.gr)
Αποστολή από το καθ’ ύλην αρμόδιο υπουργείο σχεδίου π.δ. και σχετικών εγγράφων στη ΓΓΚ, για τα οποία θα πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
Σχέδιο π.δ. σε επτά (7) επικυρωμένα αντίγραφα (φωτοαντίγραφα του υπογεγραμμένου από τον επισπεύδοντα υπουργό και όλους
τους συναρμόδιους υπουργούς πρωτοτύπου, στα οποία έχει τεθεί η σφραγίδα της αρμόδιας υπηρεσίας του επισπεύδοντος υπουργείου
και η υπογραφή του προϊσταμένου της, φέρουν ημερομηνία, την οποία δεν υποκαθιστά η ημερομηνία του διαβιβαστικού εγγράφου προς
το ΣτΕ).
Κείμενο όλων των διατάξεων (νόμοι, π.δ. κ.λπ.), που αναφέρονται στο προοίμιο του σχεδίου, σε ένα (1) αντίγραφο.
Διαβιβαστικό έγγραφο προς τη ΓΓΚ (υπογεγραμμένο από τον προϊστάμενο του αρμόδιου τμήματος).
Έλεγχος από τη ΓΓΚ της πληρότητας των εγγράφων που συνοδεύουν το π.δ. και προέλεγχος επί του περιεχομένου του.
Διαβίβαση του π.δ. και των εγγράφων που το συνοδεύουν στο ΣτΕ για την κατά το Σύνταγμα επεξεργασία του.
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ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Β΄ΣΤΑΔΙΟ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣτΕ (υποπερίπτωση αα, περίπτωση α, άρθρου 76 π.δ 63/2005  παρ. 1, άρθρου 16 π.δ. 18/1989)
Γνωμοδότηση του ΣτΕ και αποστολή σχετικού Πρακτικού Επεξεργασίας και φακέλου στο αρμόδιο υπουργείο.
Κοινοποίηση ενός (1) αντιγράφου της γνωμοδότησης στη ΓΓΚ.

Γ΄ ΣΤΑΔΙΟ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑ ΣτΕ
Αποστολή από το καθ’ ύλην αρμόδιο υπουργείο σχεδίου π.δ. και σχετικών εγγράφων στη ΓΓΚ , για τα οποία θα πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
Σχέδιο π.δ. εκτυπωμένου σε πάπυρο, όπου δεν αναγράφεται η λέξη «Σχέδιο», αλλά «Προεδρικό Διάταγμα» (με τις υπογραφές του
επισπεύδοντος υπουργού και όλων των συναρμόδιων υπουργών). Στο προοίμιο των διαταγμάτων που δημοσιεύονται πρέπει να αναγράφεται
ο αριθμός και η χρονολογία της γνωμοδότησης του Συμβουλίου.
Δύο επικυρωμένα από το υπουργείο αντίγραφα του σχεδίου π.δ. εκτυπωμένου σε πάπυρο.
Σχέδιο π.δ. πριν από την αποστολή του στο ΣτΕ (αντίγραφο).
Εισηγητική Έκθεση προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας (με την υπογραφή του επισπεύδοντος υπουργού).
Γνωμοδότηση ΣτΕ (αντίγραφο).
Η ΓΓΚ ελέγχει εάν η Διοίκηση συμμορφώθηκε προς τις παρατηρήσεις του ΣτΕ.
Η ΓΓΚ προωθεί το σχέδιο προς υπογραφή στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Η ΓΓΚ παραλαμβάνει το υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας σχέδιο και ειδοποιεί το αρμόδιο υπουργείο, προκειμένου να το παραλάβει και να το
αποστείλει στην τελική του μορφή (όπως υπεγράφη από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας) για δημοσίευση στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης.
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ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΝΟΜΟ

Α΄ΣΤΑΔΙΟ – ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΚΕΝΕ)
Σχέδιο νόμου (με υπογραφή του επισπεύδοντος υπουργού και των συναρμόδιων υπουργών).
Αιτιολογική Έκθεση (με υπογραφή του επισπεύδοντος υπουργού).
Οδηγία ΕΕ.
Τροποποιούμενες και καταργούμενες διατάξεις.
Β΄ΣΤΑΔΙΟ – ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ (άρθρο 85, άρθρα 111-112 και 114-123 Κανονισμού της Βουλής  άρθρα 73, 74, 75 Σ.)
Σχέδιο νόμου (υπογεγραμμένο από τους αρμόδιους υπουργούς).
Αιτιολογική έκθεση που πρέπει να περιέχει τους λόγους και τους σκοπούς των προτεινόμενων ρυθμίσεων (με υπογραφή του επισπεύδοντος και συνυπογραφές όλων
των συναρμόδιων υπουργών).
Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, για κάθε νομοσχέδιο /πρόταση νόμου που συνεπάγεται επιβάρυνση του προϋπολογισμού.
Ειδική έκθεση (άρθρο 75 παρ. 3 Σ. ) για νομοσχέδιο που συνεπάγεται δαπάνη ή ελάττωση εσόδων για τον τρόπο που θα καλυφθούν (με υπογραφές από τον
αρμόδιο υπουργό και τον Υπουργό Οικονομικών).
Γνωμοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου (άρθρο 73 παρ. 2 Σ), όταν πρόκειται για νομοσχέδια που αναφέρονται στην απονομή σύνταξης και στις προϋποθέσεις
της.
Τροποποιούμενες ή/και καταργούμενες διατάξεις.
Έκθεση ανάλυσης συνεπειών ρυθμίσεων.
Έκθεση επί της δημόσιας διαβούλευσης, που έχει προηγηθεί της κατάθεσής τους.

Έκθεση ανάλυσης (ή αξιολόγησης) συνεπειών ρύθμισης και έκθεση δημόσιας διαβούλευσης δεν απαιτούνται εάν πρόκειται για κάποια από τις ακόλουθες νομοθετικές διαδικασίες: σύσταση ειδικών
επιτροπών σύνταξης και κύρωσης κωδίκων, κύρωση διεθνών συνθηκών ή συμβάσεων, αναπομπή νομοσχεδίων και προτάσεων νόμων στη Βουλή, προτάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου για τη
διεξαγωγή δημοψηφίσματος, προτάσεις βουλευτών για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος, κήρυξη της επικράτειας σε κατάσταση πολιορκίας, προτάσεις για τροποποίηση του Κανονισμού της Βουλής,
προτάσεις για την αναθεώρηση του Συντάγματος, προϋπολογισμός εξόδων και ισολογισμός-απολογισμός της Βουλής, κατάθεση, συζήτηση και εξέταση του προϋπολογισμού του Κράτους από την
αρμόδια διαρκή επιτροπή, κατάθεση και εξέταση του απολογισμού και του γενικού ισολογισμού του κράτους από την αρμόδια επιτροπή, συζήτηση και ψήφιση το προϋπολογισμού, του απολογισμού
και του γενικού ισολογισμού του κράτους. Εάν το νομοσχέδιο έχει χαρακτηριστεί από την Κυβέρνηση κατεπείγον δεν απαιτείται να συνοδεύεται από έκθεση αξιολόγησης και δημόσιας διαβούλευσης.
Υποβάλλεται μόνο συνοπτική έκθεση αξιολόγησης
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