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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Υφιστάμενα και υπό ανάπτυξη Πληροφοριακά 
Συστήματα, Έρευνα και Πρότυπα Κωδικοποίησης και Πηγές 
Πληροφόρησης στην Ελλάδα 
 
Βάσεις Νομικών Πληροφοριών 
e-Τhemis 

 Υπηρεσία «Διαρκής Κώδικας Νομοθεσίας - ΡΑΠΤΑΡΧΗΣ» του ΥΔιΜΗΔ 
 Βασική Λειτουργικότητα 

o Διαχείριση του Διαρκούς Κώδικα Νομοθεσίας 
o Διαχείριση εγγράφων, Ψηφιοποίηση εγγράφων & Ηλ. Πρωτόκολλο 
o Διαχείριση Ροών Εργασίας 
o Πληροφοριακή Πύλη Προβολής & Διάθεσης ΔΚΝ 
o Ανάπτυξη και Διάθεση τόμων ΔΚΝ και τευχών ΠΑΝΔΕΚΤΗ σε CD/DVD και e-mail 
o Δυναμική Παραγωγή Αναφορών 
o Παρέχει υπηρεσίες διαλειτουργικότητας ανάμεσα στα επιμέρους παρεχόμενα 

υποσυστήματα και τη διασύνδεση με τρίτα συστήματα. 
 Προβλήματα 

o Ανεπαρκής επικαιροποίηση 
o Έλλειψη υποστήριξης 
o Ταξινόμηση με βάση κατάλογο από προκαθορισμένους θεματικούς τομείς (θεματικές 

ενότητες ΔΚΝ) - 
http://www.ethemis.gov.gr/Portal/?Page=downloads&menu1=0&menu2=0  

NOMOS 
 Εμπορική συνδρομητική εφαρμογή της Intrasoft International 
 Βασική Λειτουργικότητα: 

 Δυνατότητα αναζήτησης πληροφοριών στη Νομοθεσία και Νομολογία με τη χρήση 
ιεραρχικού θεματικού ευρετηρίου νομικών όρων, με παράλληλη δυνατότητα χρήσεως 
λέξεως κειμένου. 

 Δυνατότητα αναζήτησης των νομοθετημάτων βάσει αριθμού και έτους ή βάσει ΦΕΚ. 
 Δυνατότητα αναζήτησης των πληροφοριών νομολογίας, νομικής αρθρογραφίας, 

γνωμοδοτήσεων του ΝΣΚ κλπ. βάσει αριθμού, έτους και άρθρου του ερμηνευομένου 
νομοθετήματος. 

 Δυνατότητα αναζήτησης πληροφοριών νομοθεσίας και νομολογίας βάσει πινάκων 
Κωδίκων (π.χ. ΑΚ). 

 Δυνατότητες περαιτέρω διαδοχικής εξειδίκευσης-μείωσης των, βάσει αρχικής 
αναζήτησης, πληροφοριών, βάσει λέξεων. 

 Δυνατότητα πληροφόρησης επί των συμμορφώσεων της Ελληνικής Νομοθεσίας στην 
Κοινοτική με παράλληλη δυνατότητα πληροφόρησης επί των τροποποιήσεων των 
Οδηγιών & Κανονισμών της ΕΕ και την σχετική προς αυτές Νομολογία των Ελληνικών 
Δικαστηρίων και του ΔΕΚ. 

 Λειτουργία Νομοθετικής Επικαιρότητας που παρέχει την δυνατότητα συνεχούς 
ενημέρωσης στη νέα νομοθεσία (Α, Β και Δ ΦΕΚ). 

 Δυνατότητες υπαναχώρησης σε προηγούμενο βήμα αναζήτησης, και συνέχιση 
αναζήτησης από ενδιάμεσο στάδιο με νέους παράγοντες εξειδίκευσης. 

 Πληροφόρηση του χρήστη επί των επιλογών του και βημάτων αναζήτησης και επί των 
αποτελεσμάτων (αριθμός πληροφοριών) σε κάθε στάδιο έρευνας. 

 Δυνατότητες πολλών συνδυασμών αναζήτησης. 
 Προβλήματα 

 Εμπορική συνδρομητική εφαρμογή. Κάθε άντληση πληροφορίας θα είναι χρεώσιμη. 
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ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ 
Συνδρομητική εφαρμογή του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών 
Βασική Λειτουργικότητα: 

 Εθνική Νομοθεσία 
 Εθνική Νομολογία 

 Κοινοτικό Δίκαιο – Εναρμόνιση 
 Παρακολούθηση Δημοσίευσης Αποφάσεων Δικαστηρίων 
 Εκθέματα – Πινάκια 
 Παρακολούθηση ροής μήνυσης 
 Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας 
 Υπολογισμός τόκων υπερημερίας 
 Νομική Βιβλιοθήκη (http://www.dsalib.gr ) 
 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για το Δικηγόρο και τα Ταμεία 

ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: 
Η Βάση Δεδομένων είναι Δομημένη σε επίπεδο Άρθρου Νομοθετήματος. Το Άρθρο αποτελεί την 
Βασική Σημασιολογική Οντότητα Πληροφορικής και Νομικής Επεξεργασίας Η βάση δεδομένων 
ακολουθεί αυστηρά τους κανόνες Νομικής Επεξεργασίας του Διαρκή Κώδικα Νομοθεσίας 
«ΡΑΠΤΑΡΧΗ». Θησαυρός Νομικών όρων και διασύνδεσή του με κάθε άρθρο 
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ : 
Αναπτύχθηκε εφαρμογή ακολουθώντας τα πρότυπα διαλειτουργικότητας της EUR-LEX που επιτρέπει 
την on line εμφάνιση των οδηγιών σε εκτέλεση των οποίων εκδόθηκαν Εθνικά Νομοθετήματα, και 
αντίστροφα, δηλαδή κάθε οδηγία με ποια εθνικά Νομοθετήματα εναρμονίζεται. 
Παρουσίαση εφαρμογής  http://www.dsanet.gr/1024x768.htm 
ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ 
Πρόκειται για εμπορική εφαρμογή που: 

 περιλαμβάνει νομολογία ΟΛΩΝ των κλάδων δικαίου.  
 Στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ καταχωρείται το ΣΥΝΟΛΟ των αποφάσεων των Ανώτατων Δικαστηρίων 

(αποφάσεις του Α.Π. πολιτικές και ποινικές, του ΣτΕ και του ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ) σε 
ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ αφού τα τρία αυτά Ανώτατα Δικαστήρια μας εφοδιάζουν με όλες τις 
αποφάσεις τους σε ψηφιακή μορφή.  

 Επίσης καταχωρείται απόσπασμα ή το πλήρες κείμενο των σημαντικότερων αποφάσεων 
κατώτερων δικαστηρίων. Σημαντικές αποφάσεις θεωρούνται, κατά τεκμήριο, όλες όσες 
δημοσιεύονται στα 40 περίπου νομικά περιοδικά.  

ΕΠΑΦΟΣ Νομοθεσία της εκπαίδευσης 
Η «Νομοθεσία της Εκπαίδευσης» αποτελεί ένα λογισμικό που αναπτύχθηκε από τον ΕΠΑΦΟ και 
περιέχει σε ηλεκτρονική μορφή όλα τα θέματα που αφορούν τόσο στη λειτουργία του σχολείου όσο 
και τον καθηγητή ως εκπαιδευτικό και ως δημόσιο υπάλληλο, η παρουσίαση των οποίων γίνεται πέρα 
από την κλασική μορφή των περιεχομένων ενός βιβλίου (ενότητες - κεφάλαια - τίτλοι θέματος) και με 
εξελιγμένο μηχανισμό αναζήτησης.  
 
Πληροφοριακά Συστήματα και Εφαρμογές 
Εφαρμογή Εθνικού Τυπογραφείου για σύνταξη και διαχείριση των ΦΕΚ 
Σύστημα διαχείρισης εγγράφων με binary files τα οποία συνοδεύονται από metadata. Το ενδιαφέρον 
σε αυτή είναι ότι χρησιμοποιείται και από στελέχη της ΓΓΚ για την διόρθωση σε νομοτεχνικό επίπεδο 
πριν την έκδοση του ΦΕΚ. Η σύνδεση γίνεται μέσω VPN με το Εθνικό Τυπογραφείο.  
Για παλιά ΦΕΚ, 1833-1991, υπάρχει στοιχεία εγγραφών με περίληψη, έτος, τεύχος, φεκ, είδος νόμου. 
Από το 1992 και μετά υπάρχει αναλυτική αρχειοθέτηση με αριθμό νόμου με βασικά στοιχεία: 
Προεπισκόπηση Εγγράφου, Κωδικός Αριθμός Δημοσιεύματος (ΚΑΔ), Έγγραφα– Εικόνες (pdf), 
Περιγραφή περιεχομένου, Τίτλος, Κείμενο, Υπογραφή 
Βασική Λειτουργικότητα: 

 Εισαγωγή εγγράφων 
 Σάρωση των εγγράφων που έχουν έρθει σε έντυπη μορφή 
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 Χαρακτηρισμός 
 Πρωτόκολλο – ΚΑΔ 
 Διαχείριση Ροών Εργασίας (ΦΕΚ, δοκίμια, έγγραφα) 
 Πληροφοριακή Πύλη Προβολής & Διάθεσης (ΦΕΚ) 
 Δυναμική Παραγωγή Αναφορών και απαντήσεων στον Πολίτη 

Βουλή των Ελλήνων  
Το ΟΠΣ της ΒτΕ έχει αρκετές δυνατότητες σχετικά με την ταξινόμηση της νομοθεσίας. Διαχειρίζεται 
αιτιολογικές εκθέσεις, προσχέδια κ.α. Έχουν αναπτυχθεί ειδικές Εφαρμογές Διαχείρισης 
Κοινοβουλευτικού  Έργου: 

 Εφαρμογές αρχειοθέτησης, διαχείρισης και αναζήτησης/ανάκτησης κειμένων και ευρετηρίων 
Πρακτικών, Νομοθετικού Ελέγχου και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, με συνδυασμό σύγχρονων 
τεχνολογιών ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης κειμένων, σχεσιακών βάσεων δεδομένων, τεχνικών 
και εργαλείων αυτόματης δεικτοδότησης και ανάκτησης κειμένων, σάρωσης και οπτικής 
αναγνώρισης χαρακτήρων. 

 Εφαρμογές Πληροφοριακού Συστήματος Διοίκησης 
 Εφαρμογές Αυτοματισμού Γραφείου 
 Εφαρμογή Κοινοβουλευτικής Διαφάνειας για τις διοικητικές πράξεις της Βουλής με 

διασύνδεση με το ΟΠΣ της ΒτΕ. 
 
Πηγές Πληροφοριών 
Στη συνέχεια παρουσιάζονται πληροφοριακά συστήματα και υπηρεσίες του δημόσιου τομέα που 
διαχειρίζονται συναφή πληροφορία η οποία θα μπορούσε να αξιοποιηθεί με τη χρήση μηχανισμών 
διαλειτουργικότητας και διάθεσης των δεδομένων αυτών. Κάποια συστήματα διαθέτουν πληροφορία 
που αναφέρεται σε συγκεκριμένους τομείς λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης και μπορούν να 
αξιοποιηθούν για συγκεκριμένες θεματικές ενότητες για την οργάνωση και κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας (κάθετα συστήματα). 
Δι@ύγεια 
Ν. 3861/10, «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια»,  
www.diavgeia.gov.gr . Στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/10 προβλέπεται το πεδίο 
εφαρμογής που απαριθμεί 22 κατηγορίες πράξεων που πλέον αναρτώνται υποχρεωτικά στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 
Στη διεύθυνση opendata.diavgeia.gov.gr, παρέχονται τα εργαλεία που επιτρέπουν ανοιχτή πρόσβαση 
στα δεδομένα κα τις αποφάσεις του Προγράμματος. 
Εθνικό Τυπογραφείο 
Το Εθνικό Τυπογραφείο είναι η δημόσια υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για την κυκλοφορία της 
ελληνικής νομοθεσίας . Τα φύλλα της «Εφημερίδος της Κυβερνήσεως» (Φ.Ε.Κ.) εκδίδονται και 
κυκλοφορούν ταυτόχρονα σε δύο μορφές, την έντυπη και την ηλεκτρονική ενώ εκδίδονται σε τεύχη, με 
βάση το περιεχόμενο των θεμάτων. Η ηλεκτρονική κυκλοφορία συντελείται με την καταχώριση του 
Φ.Ε.Κ. στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Τα Φ.Ε.Κ. σε ηλεκτρονική μορφή είναι πλέον 
διαθέσιμα ΔΩΡΕΑΝ από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου.  
Η βάση του Εθνικού Τυπογραφείου συμμετέχει στην Ενιαία Πύλη Πρόσβασης για την Εθνική 
Νομοθεσία (N-LEX), που αποτελεί τμήμα της Πύλης EUR-LEX της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
ΕΡΜΗΣ 
Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης ΕΡΜΗΣ, Kυβερνητικός Διαδικτυακός τόπος της Δημόσιας Διοίκησης 
για την πληροφόρηση πολιτών και επιχειρήσεων και την ασφαλή διεκπεραίωση ηλεκτρονικών 
συναλλαγών από ένα κεντρικό σημείο. Διαχειρίζεται αποθετήριο διαδικασιών του δημόσιου τομέα με 
θεματική ταξινόμηση, στις οποίες απεικονίζεται και το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο. 
Πλατφόρμα διαβουλεύσεων OpenGov 
Η δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση όπως διεξάγεται μέσω του opengov αποτελείται από τέσσερις 
διαδοχικές φάσεις: 

 Προετοιμασία: Η μονάδα καινοτομίας του ΕΚΔΔΑ σε συνεργασία με τους αρμόδιους 
συνεργάτες του εκάστοτε Υπουργείου προετοιμάζουν αντίστοιχα την ιστοσελίδα και το υλικό 
της διαβούλευσης και μεριμνούν για τη συνολική έγκριση του περιεχομένου από το γραφείο 
του πρωθυπουργού. 
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 Δημόσιος σχολιασμός: Μόλις εγκριθεί, η διαβούλευση δημοσιεύεται και είναι ανοικτή σε 
σχολιασμό. Οι αρμόδιοι συνεργάτες κάθε υπουργείου διαβάζουν και εγκρίνουν τη 
δημοσίευση των εισερχόμενων σχολίων (moderation). Είναι σημαντικό για την πετυχημένη 
διεξαγωγή της διαβούλευσης οι αρμόδιοι συνεργάτες κάθε υπουργείου, σε συνεργασία με τη 
μονάδα καινοτομίας του ΕΚΔΔΑ, να συμμετέχουν ενεργά απαντώντας επώνυμα σε όποια 
σχόλια χρειάζεται και δημοσιεύοντας απόψεις και υλικό με στόχο τη δημιουργική 
ανατροφοδότηση της διαβούλευσης. 

 Επεξεργασία συμπερασμάτων: Όταν παρέλθει η χρονική προθεσμία για τη διαβούλευση, το 
Υπουργείο στέλνει ευχαριστήριο κείμενο που περιλαμβάνει και τα πρώτα συμπεράσματα. 
Ταυτόχρονα, επεξεργάζεται τα σχόλια των πολιτών συντάσσοντας έκθεση επί της δημόσιας 
διαβούλευσης η οποία προβλέπεται από το άρ. 85 παρ. 3 του Κανονισμού της Βουλής. 

 Ολοκλήρωση : Όταν αναρτηθεί ο ψηφισμένος νόμος και η έκθεση επί των αποτελεσμάτων 
της διαβούλευσης η διαβούλευση θεωρείται ολοκληρωμένη. 

Συμβούλιο της Επικρατείας 
Η έρευνα της νομολογίας του Δικαστηρίου, αλλά και αποφάσεων του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, 
του ΔΕΚ κ.λπ. γίνεται μέσω ηλεκτρονικής βάσεως δεδομένων. Η αξιοποίηση του συστήματος 
Διαχείρισης Εγγράφων και Ροής Εργασιών καθιστά εφικτή την πρόσβαση στο σύνολο της νομολογίας 
του Συμβουλίου της Επικρατείας και παρέχεται η δυνατότητα στους διαδίκους να ενημερωθούν 
ηλεκτρονικά για την πορεία της υποθέσεώς τους και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση για χορήγηση 
πιστοποιητικών. Δεδομένων των αλλαγών στο θεσμικό πλαίσιο έχει ήδη επιδειχθεί και η, μοναδική για 
τα ελληνικά δεδομένα, δυνατότητα ηλεκτρονικής καταθέσεως δικογράφων και στην πρώτη 
ηλεκτρονική επίδοση απόφασης του Δικαστηρίου στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης με 
ηλεκτρονική υπογραφή. Προβλέπεται περαιτέρω επέκταση του Πληροφοριακού Συστήματος, διάχυση 
της παραπάνω αντιμετώπισης αλλά και εξέταση θεμάτων ανωνυμοποίησης αποφάσεων στο πλαίσιο 
του ΟΣΔΔΥ (βλ. έργα υπό εξέλιξη), στο οποίο το ΣτΕ είναι δικαιούχος. 
Ελεγκτικό Συνέδριο 
Υπάρχουν και λειτουργούν (ανάμεσα σε άλλες) εφαρμογές για Διαχείριση και Παρακολούθηση 
Δικαστικών & Διοικητικών Υποθέσεων, Διαχείρισης και Παρακολούθησης Εγγράφων, Εφαρμογή 
Παρακολούθησης και Διαχείρισης Διοικητικών Πληροφοριών, Εφαρμογή Προληπτικού Ελέγχου, 
Κατασταλτικού Ελέγχου, Διαχείρισης Τράπεζας Νομικού Περιεχομένου, Νομολογία, Νομοθεσία κ.α. 
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 
Αξιοποίηση της πληροφορίας που διαχειρίζεται και διαθέτει τo EKT, ο εθνικός οργανισμός που 
συγκεντρώνει, τεκμηριώνει και διαθέτει περιεχόμενο σε θέματα επιστήμης, έρευνας & τεχνολογίας. 
Αξιοποίηση των υποδομών ανοικτής πρόσβασης στη γνώση (Ηλεκτρονικά Αποθετήρια & Περιοδικά). 
Γενικά Αρχεία του Κράτους 
Αξιοποίηση του συστήματος ταξινόμησης και ευρετηρίασης του αρχειακού υλικού της χώρας σε ό,τι 
έχει σχέση με τη διοικητική, οικονομική και κοινωνική ζωή του ελληνικού κράτους. 
Φορείς κάθετης νομοθεσίας (ενδεικτικά)  
e-poleodomia www.poleodomia.gov.gr 
Αξιοποίηση πληροφορίας οικοδομικών αδειών κ.α. 
Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας http://legis.obi.gr/ 
Χώρος εξειδικευμένης αναζήτησης και πληροφόρησης σε θέματα Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, 
παρέχοντας πρόσβαση σε τέσσερις κατηγορίες νομικών εγγράφων 
(νομοθεσία/νομολογία/γνωμοδοτήσεις/αρθρογραφία). Ο χρήστης της βάσης μπορεί να επιλέξει 
ανάμεσα στην αναζήτηση εγγράφων με βάση προεπιλεγμένα κριτήρια και την ελεύθερη αναζήτηση με 
λέξεις-κλειδιά που απαρτίζουν το θησαυρό νομικών όρων βιομηχανικής ιδιοκτησίας (LEXICON). 
 
 Έργα Υπό Εξέλιξη 
Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων (ΟΣΔΔΥ) 
Η ηλεκτρονικοποίηση της ροής της ποινικής και πολιτικής διαδικασίας, μέσω του σχεδιασμού και της 
υλοποίησης ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος το οποίο θα περιλαμβάνει επιμέρους 
εφαρμογές (υπό-συστήματα) για την υποστήριξη της επιχειρησιακής λειτουργίας των μονάδων όλων 
των βαθμίδων των δικαστηρίων που εμπλέκονται στη ροή κάθε δικαστικής υπόθεσης (Ποινικής και 
Πολιτικής), θα συμβάλλει σε μια σειρά στόχων όπως αναλύονται στις ακόλουθες ενότητες και κυρίως 
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στην εισαγωγή ενός ομογενοποιημένου πληροφοριακού περιβάλλοντος για τα ελληνικά δικαστήρια θα 
έχει ως βασικό αποτέλεσμα την επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης, τη δραστική μείωση του 
λειτουργικού κόστους των φορέων απονομής της δικαιοσύνης, την αναβάθμιση της διοικητικής 
ικανότητας των Δικαστηρίων κλπ. ενώ θα συμβάλει στη διάχυση της νομολογίας και την έγκαιρη ένταξή 
της στη νομοθετική τεκμηρίωση. 
Πληροφοριακά Συστήματα στο πλαίσιο των Κωδικοποιήσεων της Πρόσκλησης 1/ΕΥΣΣΕΠ (ως ΕΦΔ) 
Προδιαγράφονται συστήματα για οργάνωση, επεξεργασία και διάχυση της νομοθετικής, κανονιστικής 
και λοιπής σχετικής ύλης προς τεκμηρίωση. Ανάμεσα στα ζητούμενα εμφανίζονται η βάσει διεθνών 
προτύπων δόμηση της πληροφορίας καθώς και:  

 Ενσωμάτωση μηχανισμού σημασιολογικής μοντελοποίησης (με δημιουργία γνωσιακού 
μοντέλου/οντολογιών) τόσο για αποθήκευση της γνώσης και αποτελεσματική πλοήγηση και 
αναζήτηση στον μεγάλο όγκο περιεχομένου όσο και για επίτευξη σημασιολογικής 
διαλειτουργικότητας με άλλα πληροφοριακά συστήματα 

 Μεθοδολογίες ανάπτυξης και συντήρησης οντολογιών 
 Σημασιολογικός σχολιασμός/χαρακτηρισμός και εμπλουτισμός (ημιαυτόματος και 

χειρωνακτικός/υποβοηθούμενος) των εγγράφων προς τεκμηρίωση. 
 Διασύνδεσή τους με διαθέσιμα στο Διαδίκτυο σχετικά οντολογικά μοντέλα και θησαυρούς 

όρων.  
Έρευνα και Πρότυπα 
Η έρευνα και η ανάπτυξη διεθνώς προσανατολίζεται, μεταξύ άλλων, στα ζητήματα που αφορούν τη 
διάθεση νομικού περιεχομένου στο Διαδίκτυο, την ανάπτυξη συστημάτων που βασίζονται στη γνώση 
(knowledge-based systems), το σχεδιασμό νομικών οντολογιών και σημασιολογικών λεξικών, τις 
νομικές εφαρμογές του σημασιολογικού ιστού, τη δομημένη αποτύπωση νομικών εγγράφων με 
ανοιχτή μορφή (πρότυπα XML όπως MetaLex, Akoma-Ntoso, OASIS LegalDocumentML κλπ), 
σημασιολογική διαλειτουργικότητα κ.α,. Τέλος, δεν λείπουν και προτάσεις (αλλά και ενδεικτικές 
υλοποιήσεις) για υιοθέτηση σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων παρακολούθησης εκδόσεων και 
αλλαγών που αξιοποιούνται σε έργα ανάπτυξης λογισμικού (π.χ. Git), ώστε κάθε φορά να είναι 
διαθέσιμη η τελική (ισχύουσα) μορφή των νομικών διατάξεων (ενοποιημένη νομοθεσία). Σε ορισμένες 
περιπτώσεις, μάλιστα, γίνεται αναφορά για δυνατότητα αναδρομής σε συγκεκριμένη παρελθοντική 
στιγμή και αποτύπωση της τότε ισχύουσας νομοθεσίας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: Πληροφοριακά Εργαλεία για την πρόσβαση, Ενοποίηση 
και Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας/Νομολογίας της Ε.Ε. 
Europa: «Σύνοψη της νομοθεσίας της ΕΕ»47  
Ο δικτυακός τόπος παρουσιάζει τις κύριες πτυχές της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) με 
σύντομο, ευανάγνωστο και αντικειμενικό τρόπο. Αποτελεί μέρος της δικτυακής πύλης Europa, που 
δημοσιεύεται από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Παρέχει περίπου 3000 συνόψεις της νομοθεσίας της ΕΕ. 
Αυτές διατίθενται υπό μορφή ενημερωτικών δελτίων ταξινομημένων σε 32 θεματικές ενότητες που 
αντιστοιχούν στις δραστηριότητες της ΕΕ. Οι ενότητες αφορούν διάφορους τομείς, από τη γεωργία 
μέχρι τις μεταφορές, παρέχοντας πλήρη κάλυψη που ανταποκρίνεται στα τελευταία δεδομένα της 
νομοθετικής επικαιρότητας της ΕΕ. Ωστόσο, δεν καλύπτονται νομικές αποφάσεις με προσωρινό μόνο 
ενδιαφέρον, όπως οι αποφάσεις περί επιχορηγήσεων. Είναι διαθέσιμη στις 24 επίσημες γλώσσες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο δικτυακός τόπος είναι, μαζί με την EUR-Lex, την PreLex και το Europe Direct, τα 
οποία και συμπληρώνει, προσφέροντας εύχρηστες συνόψεις από, συχνά, ιδιαίτερα εκτενή και τεχνικά 
νομοθετικά κείμενα της ΕΕ. 
“EUR-Lex” 48Ευρετήριο της ισχύουσας νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Η EUR-Lex παρέχει τα πλήρη κείμενα όλων των νομικών εγγράφων της ΕΕ και αποτελεί μια πύλη 
πρόσβασης στο Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο, η οποία ξεκίνησε τη λειτουργία της τον Ιούνιο του 2001. 
Σήμερα, η  EUR-Lex παρέχει δωρεάν πρόσβαση στη νομοθεσία της ΕΕ και σε άλλα δημοσιεύσιμα 
έγγραφα και είναι διαθέσιμη στις 24 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το περιεχόμενο του 
δικτυακού τόπου, 2.815.000 έγγραφα, χρονολογείται από το 1951. Η βάση δεδομένων ενημερώνεται 
σε καθημερινή βάση, ενώ κάθε χρόνο προστίθενται περίπου 12.000 έγγραφα. Το 2013 ο ιστότοπος 
άρχισε να λειτουργεί σε νέα έκδοση και συμπεριλαμβάνει πλέον πολλά είδη κειμένων που προέρχονται 
κυρίως από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς επίσης και από τα κράτη μέλη, τις 
χώρες ΕΖΕΣ, κ.λπ. 
Το περιεχόμενο χωρίζεται σε τομείς:  

1. Συνθήκες,  
2.  Διεθνείs συμφωνίες,  
3.  Νομοθεσία,   
4. Συμπληρωματική νομοθεσία,  
5.  Προπαρασκευαστικές πράξεις,  
6. Νομολογία,  
7.  Εθνικά εκτελεστικά μέτρα,  
8. Αναφορές σε εθνικές νομολογίες που αφορούν το δίκαιο της ΕΕ, 
9.  Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις,  
10.  Ενοποιημένη νομοθεσία49,  
11. σειρά C  
12. Άλλα έγγραφα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα σειρά C, E  
13.  Έγγραφα ΕΖΕΣ. 

Στη βάση δεδομένων EUR-Lex περιέχονται επίσης οι νομοθετικές διαδικασίες. Ο πολίτης μπορεί να 
παρακολουθήσει τον κύκλο ζωής μιας νομοθετικής πρότασης από τη στιγμή που υποβάλλεται μέχρι τη 

                                                
47 http://europa.eu/legislation_summaries/about/index_el.htm 
48 http://eurlex.europa.eu/el/legis/latest/index.htm 
49 “Ενοποίηση" είναι η συγκέντρωση σε μια νομική πράξη όλων των διαδοχικών τροποποιήσεων και των 
διορθωτικών της. Διάφορα νομικά κείμενα που είχαν αρχικά δημοσιευθεί επίσημα σε διαφορετικά τεύχη της 
Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγκεντρώνονται ως μια «ενοποιημένη συλλογή» σε ένα 
ευανάγνωστο έγγραφο στο οποίο μπορείτε να βρείτε την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ. Αν μετά την ενσωμάτωση 
της τελευταίας τροποποιητικής πράξης δημοσιευθεί νέο διορθωτικό, αυτό προστίθεται αμέσως, εκτός αν επιφέρει 
μια ήσσονος σημασία αλλαγή, οπότε προστίθεται κατά την επόμενη ενοποίηση. Η Υπηρεσία Εκδόσεων ενοποιεί 
κανονισμούς, οδηγίες και αποφάσεις της ΕΕ, αλλά δεν ενοποιεί νομικές πράξεις που παραμένουν σε ισχύ μόνο για 
σύντομο χρονικό διάστημα. Διορθώσεις ήσσονος σημασίας σε μερικές μόνο γλώσσες ενσωματώνονται με την 
ευκαιρία μεταγενέστερων τροποποιητικών πράξεων. 



119 
 

στιγμή που γίνεται νόμος. Μπορεί επίσης, να δεί τα σχετικά έγγραφα, τις λεπτομέρειες κάθε σταδίου 
της διαδικασίας, τις αποφάσεις κάθε οργάνου, τις αρμόδιες υπηρεσίες κ.λπ. 
Επίσης, EUR-Lex περιλαμβάνει την Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης50. 
Από το 1952 έως το 1957 η Επίσημη Εφημερίδα εκδίδετο ως ενιαία σειρά (A).  Τον Απρίλιο του 1958 η 
σειρά A αντικαταστάθηκε από τη σειρά P. Η σειρά P υπήρχε από το 1958 έως το 1967. Η σειρές L και C 
καθιερώθηκαν το 1968. Από το 1998, εκτός από την έντυπη, διατίθεται και ηλεκτρονική έκδοση στη 
δικτυακή πύλη EUR-Lex. Σήμερα όλες οι Επίσημες Εφημερίδες σαρώνονται και τηλεφορτώνονται 
σταδιακά στην EUR-Lex σε μορφή PDF. Οι Επίσημες Εφημερίδες είναι διαθέσιμες στην επίσημη γλώσσα 
κάθε κράτους μέλους από την ημερομηνία προσχώρησής του στην ΕΕ (με εξαίρεση τα ιρλανδικά). Η 
νομοθεσία που ήταν σε ισχύ κατά την ημερομηνία προσχώρησης μεταφράζεται και δημοσιεύεται σε 
ειδικές εκδόσεις — οι ειδικές εκδόσεις του 2004 και του 2007 είναι ήδη διαθέσιμες ηλεκτρονικά και οι 
παλαιότερες θα προστεθούν σύντομα. Από την 1η Ιουλίου 2013, με βάση τον κανονισμό (ΕΕ) No 
216/2013, η ηλεκτρονική έκδοση της Επίσημης Εφημερίδας της ΕΕ είναι αυθεντική και παράγει νομικά 
αποτελέσματα. 
PreLex 
H PreLex51 αποτελεί μια βάση δεδομένων των διαθεσμικών διαδικασιών.  Παρακολουθεί όλες τις 
νομοθετικές προτάσεις (νομοθετικές και δημοσιονομικές υποθέσεις, σύναψη διεθνών 
συμφωνιών) και τις ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τη στιγμή της διαβίβασής τους 
στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (και στο πλαίσιο της διαδικασίας λήψης 
αποφάσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των άλλων θεσμικών οργάνων): 

 το στάδιο της διαδικασίας, 
 οι αποφάσεις των θεσμικών οργάνων, 
 τα ονόματα των ατόμων, 
 οι αρμόδιες υπηρεσίες, 
 οι παραπομπές των εγγράφων, 
 καθώς και οι εργασίες των διάφορων θεσμικών οργάνων που συμμετέχουν στη 

διαδικασία (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Συμβούλιο, ΟΚΕ, Επιτροπή των Περιφερειών, 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, κ.τ.λ.) 

Europe Direct52  
Ο συγκεκριμένος δικτυακός τόπος είναι μια  κεντρική υπηρεσία πληροφόρησης, η οποία  απαντά στα 
ερωτήματα των πολιτών σχετικά με την ΕΕ. Ειδικότερα, παρέχει μια κεντρική υπηρεσία πληροφόρησης, 
με την οποία μπορεί ο πολίτης να επικοινωνεί μέσω τηλεφώνου ή διαδικτύου και εκτός των άλλων να  
λάβει οδηγίες μέσω διαδικτυακής συνομιλίας για να βρει: α) συγκεκριμένα έγγραφα της ΕΕ 
(νομοθεσία, εκδόσεις, δελτία Τύπου κ.λπ.) β) ενημερωτικά δελτία, εκθέσεις, στατιστικές, έγγραφα 
εργασίας κ.λπ. που αφορούν συγκεκριμένες πολιτικές της ΕΕ.  
EuroVoc53 
Το EuroVoc είναι μια πολύγλωσση και πολυτομεακή συλλογή όρων που καλύπτει την ορολογία των 
διαφόρων τομέων δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ιδιαίτερη έμφαση στις 
κοινοβουλευτικές δραστηριότητες. Το EuroVoc είναι διαθέσιμο στις 23 επίσημες γλώσσες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και στη γλώσσα μιας χώρας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (σερβικά). Υπεύθυνη για 
το EuroVoc είναι η Υπηρεσία Εκδόσεων, η διαχείριση της οποίας βασίζεται πλέον στη χρήση 
οντολογιών (οντολογία: εννοιολογικός προσδιορισμός ενός πεδίου ενδιαφέροντος) καθώς και στις 
τεχνολογίες σημασιολογικού ιστού. Ο θησαυρός EuroVoc χρησιμοποιείται κυρίως από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, την Υπηρεσία Εκδόσεων, τα εθνικά και περιφερειακά κοινοβούλια της Ευρώπης, τις 
εθνικές διοικήσεις, καθώς και πολλούς άλλους χρήστες των κρατών μελών και κρατών εκτός ΕΕ. Στόχος 
του θησαυρού είναι να παρέχει στις υπηρεσίες διαχείρισης και διάδοσης των πληροφοριών ένα 
εργαλείο ευρετηρίασης που να εξασφαλίζει συνοχή για την αποτελεσματική διαχείριση του υλικού 
τεκμηρίωσης και να επιτρέπει στους χρήστες να πραγματοποιούν τεκμηριωτικές αναζητήσεις 
χρησιμοποιώντας μια ελεγχόμενη γλώσσα. 

                                                
50 http://new.eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html 
51 http://ec.europa.eu/prelex/apcnet.cfm?CL=el 
52 http://europa.eu/europedirect/introducing/index_el.htm 
53 http://eurovoc.europa.eu/drupal/ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: Υφιστάμενες αρμόδιες δομές 
 
Υπηρεσία Διαρκούς Κώδικα Νομοθεσίας «Ραπτάρχης» 
Το έργο του νομικού Παντελή Ραπτάρχη, στα τέλη της δεκαετίας του 1940 αποτέλεσε την  πρώτη 
προσπάθεια συστηματικής και διαρκώς ενημερούμενης συγκέντρωσης και ταξινόμησης της 
Νομοθεσίας κατά θέματα. Το έργο αυτό δεν προοριζόταν μόνο για την κάλυψη των αναγκών των 
νομικών και δικαστικών. Βαθύτερος στόχος και επιθυμία του ιδρυτή του αποτέλεσε να διατηρηθεί η 
εργασία αυτή «χάριν των πολιτών», από τους οποίους πηγάζει και στους οποίους στηρίζεται ο θεσμός 
της δημοκρατίας.  
Η προσπάθεια που διήρκεσε 40 ολόκληρα έτη, κατέληξε στην εδραίωση μιας οικονομικά αυτοδύναμης 
και εύρωστης επιχειρηματικής μονάδας, η οποία περιήλθε στο Ελληνικό Δημόσιο κατόπιν δωρεάς από 
τον ιδρυτή της λίγο πριν το τέλος της ζωής του με την υποβολή σχετικής αίτησής του (στις 23/02/1977) 
προς το τότε Υπουργείο Προεδρίας για αποδοχή της δωρεάς του. Η δωρεά περιλάμβανε όχι μόνο την 
επιχείρηση, αλλά και το προσωπικό που απασχολούνταν σε αυτή, το οποίο διέθετε την απαιτούμενη 
εμπειρία και τεχνογνωσία για την εύρυθμη συνέχιση του έργου. Η δωρεά περιλάμβανε, επίσης, και 110 
σειρές του Διαρκούς Κώδικα Νομοθεσίας από 111 τόμους η κάθε μια. Το ζήτημα της δωρεάς 
συζητήθηκε από το Τμήμα Διακοπών Εργασιών της Βουλής θέρους του 1978 (σύνοδος Α΄, Συνεδρία ΙΓ΄ 
της 26/07/78) κατά την οποία τέθηκαν προβληματισμοί και ακούσθηκαν σχόλια που εξακολουθούν να 
είναι άξια προσοχής υπό το φως των γεγονότων που έχουν λάβει χώρα έκτοτε. Η τελική ψήφιση του 
νομοσχεδίου οδήγησε στη δημιουργία του Ν. 805/1978, με τον οποίο το Κράτος ανέλαβε τη δέσμευση 
να συνεχίσει και να ολοκληρώσει το έργο του Π. Ραπτάρχη μέσω του Υπουργείου Προεδρίας της 
Κυβέρνησης.  
Τρόπος Λειτουργίας του Κώδικα σήμερα 
Σήμερα το έργο του «Διαρκούς Κώδικα Νομοθεσίας» (ΔΚΝ) εκτελείται από το Τμήμα Εκδόσεων και 
Γραμματειακής Λογιστικής Εξυπηρέτησης της Διεύθυνσης Οικονομικού της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης. Το προσωπικό του αποτελείται από τέσσερις Νομικούς συμβούλους, οι οποίοι είναι 
επιφορτισμένοι με το έργο της Κωδικοποίησης, καθώς και από διοικητικό προσωπικό το οποίο αριθμεί 
περί τα τριανταπέντε άτομα. Η ενημέρωση όσον αφορά τις μεταβολές ή τις νέες ψηφίσεις νομοθετικών 
κειμένων γίνεται μέσω δισκετών οι οποίες αποστέλλονται, ανά εξάμηνο, από την αρμόδια υπηρεσία 
του Εθνικού Τυπογραφείου, στο Νομικό τμήμα του «Ραπτάρχη». Τα κείμενα αυτά περιλαμβάνουν 
Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα καθώς και Υπουργικές Αποφάσεις. Από τους νομικούς γίνεται η 
εξέταση των κειμένων, ο εντοπισμός του τόμου στον οποίο αναφέρεται η νέα διάταξη και η κατάλληλη 
επεξεργασία. Οι δυνατότητες που παρέχονται είναι δύο. Είτε αντικαθίσταται είτε προστίθεται, κάποιο 
τμήμα ή το σύνολο μιας διάταξης στις προγενέστερες.  
Μετά την περάτωση της εργασίας του νομικού τμήματος, τα κείμενα με δυνατότητα επεξεργασίας, 
παραδίδονται στη γραμματειακή υποστήριξη της υπηρεσίας, όπου πραγματοποιείται η 
δακτυλογράφηση του συνολικού κειμένου. Για ιστορικούς και πρακτικούς λόγους, αναφέρονται και οι 
προγενέστερες τροποποιήσεις (μέχρι και οι τρεις προηγούμενες). Επίσης, στις περιπτώσεις όπου 
κρίνεται αναγκαίο, γίνεται εκτενέστερος σχολιασμός του κειμένου. Το κείμενο, που ετοιμάζεται και 
γίνεται τεύχος, προτού σταλεί για εκτύπωση στο Εθνικό Τυπογραφείο, επανελέγχεται από τον αρμόδιο 
νομικό συνεργάτη. Μετά την αποστολή του στο Εθνικό Τυπογραφείο επιστρέφει ως τεύχος του 
Πανδέκτη και αποστέλλεται προς τους συνδρομητές, οι οποίοι είναι τόσο φυσικά όσο και νομικά 
πρόσωπα, νομικές υπηρεσίες τραπεζών / υπουργείων κλπ.  
Δυστυχώς, λόγω των μεγάλων καθυστερήσεων που παρουσιάζονται στην έγκαιρη και ταχεία 
ενημέρωση των νομοθετικών διατάξεων, ο αριθμός των συνδρομητών φθίνει διαρκώς.  

Ψηφιακή βάση δεδομένων 
Η δημιουργία και ανάπτυξη της ψηφιακής βάσης e-themis (www.e-themis.gov.gr) με την αξιοποίηση 
συγχρηματοδοτούμενων έργων  που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Β’ ΚΠΣ και του Γ’ ΚΠΣ («Μελέτη και 
Ανάπτυξη Συστήματος Αυτοματοποίησης της Διαδικασίας Διαχείρισης Αρχειοθέτησης & Διάχυσης της 
Νομοθεσίας στο Ευρύ Κοινό»), βασίστηκε στο έντυπο υλικό, τη θεματολογία και τη μεθοδολογία 
άτυπης κωδικοποίησης του έργου «Διαρκής Κώδικας Νομοθεσίας – Ραπτάρχης». Η βάση παρέχει 
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δωρεάν πρόσβαση στο σύνολο της ελληνικής νομοθεσίας (νόμοι, διατάγματα και κανονιστικές 
αποφάσεις, όπως δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως) από συστάσεως του Ελληνικού 
κράτους. Το περιεχόμενό της είναι οργανωμένο σε 42 θεματικές ενότητες, ενώ παρέχεται και 
δυνατότητα αναζήτησης με λέξεις - κλειδιά, ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση των πολιτών στη 
νομική πληροφορία που χρειάζονται. Το περιεχόμενο της βάσης επικαιροποιείται διαρκώς, ώστε να 
διασφαλίζεται η ακρίβεια των στοιχείων.  
 
Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης 
Η ΓΓΚ αποτελεί, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ΠΔ 63/2005, αυτοτελή δημόσια υπηρεσία που υπάγεται 
στον Πρωθυπουργό και είναι “επιτελική δημόσια υπηρεσία, η οποία υποστηρίζει το έργο του 
Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, παρέχει γραμματειακή 
υποστήριξη στο Υπουργικό Συμβούλιο, στα λοιπά συλλογικά κυβερνητικά όργανα και στις διυπουργικές 
επιτροπές, εκτός αν τα καθήκοντα αυτά έχουν ανατεθεί σε άλλα όργανα, συντονίζει και παρακολουθεί 
την εφαρμογή των αποφάσεων των οργάνων αυτών και γενικά ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που 
προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, ή ανατίθενται σε αυτήν από άλλες 
διατάξεις”. 
Το σύστημα αξιολόγησης των συνεπειών των ρυθμίσεων εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία της 
Κυβέρνησης. Η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης ζητά πληροφορίες και διευκρινίσεις από τα 
Υπουργεία, παρακολουθεί την τήρηση των αρχών και διαδικασιών καλής νομοθέτησης και, αν 
απαιτείται, αποστέλλει εγκυκλίους και κατευθυντήριες οδηγίες προς αυτά. 
Στην ΓΓΚ υπάγονται οι ΚΕΝΕ και ΚΕΚ.  
 
Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή (ΚΕΝΕ) 
Η Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή (Κ.Ε.Ν.Ε) υπάγεται στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης 
και έχει έναν σημαντικό ρόλο στην διαδικασία επιψήφισης των κωδίκων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
ΣτΕ. Η ΚΕ.Ν.Ε αποτελείται από δεκαοκτώ τακτικά μέλη. Ως μέλη της ορίζονται εν ενεργεία ή επίτιμοι 
δικαστικοί λειτουργοί, νομικοί σύμβουλοι και πάρεδροι του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, μέλη 
του Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ως και 
δικηγόροι. Στα μέλη της ΚΕ.Ν.Ε. μπορεί να προστεθούν μέχρι πέντε έκτακτα μέλη για τη μελέτη ειδικών 
θεμάτων σε τομείς ειδικών επιστημονικών γνώσεων ή εμπειρίας. Τα μέλη της ΚΕΝΕ ορίζονται, παύονται 
και αντικαθίστανται με απόφαση του Πρωθυπουργού. Με απόφαση του Πρωθυπουργού ορίζεται ο 
Πρόεδρος, ο οποίος συντονίζει τις εργασίες της ΚΕ.Ν.Ε. και παρέχει υπηρεσίες πλήρους απασχόλησης. 
Με την ίδια απόφαση ορίζονται εκ των λοιπών μελών, και οι δύο αντιπρόεδροι της ΚΕ.Ν.Ε. 
Αρμοδιότητες της ΚΕΝΕ είναι: 
α) Η επεξεργασία όλων των σχεδίων νόμων και των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου που 
υποχρεωτικώς παραπέμπονται σε αυτήν, από άποψη συστηματική και νομοτεχνική, καθώς και η 
αρτιότερη διατύπωση του κειμένου τους. 
β) Η διερεύνηση της συνταγματικής νομιμότητας των προτεινόμενων ρυθμίσεων και της συμβατότητας 
τους με το κοινοτικό και το διεθνές δίκαιο, ιδιαίτερα δε με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως 
των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ε.Σ.Δ.Α) και τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των 
Δικαιωμάτων (Ε.Δ.Δ.Α). 
γ) Η επισήμανση των ειδικότερων συνεπειών ή προεκτάσεων που ενδέχεται να έχουν οι προτεινόμενες 
ρυθμίσεις σε οικονομικό ή κοινωνικό επίπεδο. 
δ) Η υπόδειξη στη Διοίκηση της ανάγκης λήψεως περαιτέρω νομοθετικών μέτρων για την άρση τυχόν 
συγκρούσεων ή την εναρμόνιση της νομοθεσίας προς την συνταγματική, κοινοτική και διεθνή έννομη 
τάξη. 
ε) Η μελέτη κάθε θέματος στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, που παραπέμπεται σε αυτήν από τον 
Πρωθυπουργό ή τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης. 
Ο Πρόεδρος συγκαλεί την Επιτροπή και οργανώνει τον τρόπο διεξαγωγής των εργασιών της. Ο 
Πρόεδρος μπορεί να αναθέσει σε μέλος της Επιτροπής τον έλεγχο σχεδίων νόμων με τους οποίους 
κυρώνονται διεθνείς συμβάσεις ως και σχεδίων κωδίκων, που εισάγονται κατόπιν στη Βουλή για 
ψήφιση κατά τη διαδικασία του άρθρου 76, παραγρ. 6 και 7 του Συντάγματος. Το μέλος της Επιτροπής, 
κατά το χρονικό διάστημα που ασκεί τον έλεγχο των συμβάσεων ή των σχεδίων κωδίκων, 
απαλλάσσεται από τη συμμετοχή του στις συνεδριάσεις της ολομέλειας και των τμημάτων. Το μέλος 
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αυτό εισηγείται, τελικά, ενώπιον της Κ.Ε.Ν.Ε. Η Επιτροπή, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, 
συνεργάζεται με το Νομικό Γραφείο της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και τις αρμόδιες για την 
σύνταξη των νομοθετικών κειμένων υπηρεσίες των Υπουργείων. Οι υπηρεσίες αυτές, καθώς και κάθε 
υπηρεσία στην οποία απευθύνεται η Επιτροπή, υποχρεούται να παρέχουν τις πληροφορίες και τα 
στοιχεία που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής 
παρίσταται ένα τουλάχιστον μέλος του Νομικού Γραφείου της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης, 
καλούνται δε και παρίστανται οι εκάστοτε αρμόδιοι εκπρόσωποι των υπουργείων. 

 
Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποιήσεων (ΚΕΚ) 
Η ΚΕΚ είναι αρμόδια για την κωδικοποίηση της νομοθεσίας όπως ισχύει. Με απόφαση της, μετά από 
εισηγήσεις των αρμοδίων υπουργών και έγκριση του ΓΓΚ, προτείνονται κώδικες τυπικών νόμων, 
κώδικες κανονιστικών διαταγμάτων, και κανονιστικών υπουργικών αποφάσεων που πρέπει να 
καταρτιστούν και το θεματικό αντικείμενο του καθενός. Η απόφαση διαβιβάζεται από τον ΓΓΚ στους 
αρμόδιους υπουργούς [στους κώδικες νόμων μπορεί να περιληφθούν κατ’ εξαίρεση διατάξεις 
κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων -αρθ. 20. Ν.3226/04]. 
Οι υπηρεσίες του δημόσιου τομέα έχουν υποχρέωση να παρέχουν στην Κ.Ε.Κ. κάθε πληροφορία και 
στοιχείο που τους ζητείται. Για την υποβοήθηση του έργου της μπορεί να καλεί μέλη του Νομικού 
Συμβουλίου του Κράτους, γενικούς δ/ντες και δ/ντες Υπουργείων και ΝΠΔΔ άλλους υπηρεσιακούς 
παράγοντες, ειδικούς επιστήμονες και εμπειρογνώμονες.      
Με απόφαση της ΚΕΚ που εγκρίνεται από τον ΓΓΚ μπορεί να ανατίθεται κατά παρέκκλιση από κάθε 
γενική και ειδική διάταξη και με απευθείας ανάθεση σε νομικά πρόσωπα, οργανισμούς και ινστιτούτα 
του ευρύτερου δημοσίου τομέα σε νομικά πρόσωπα και ενώσεις προσώπων μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα και σε ειδικούς επιστήμονες, η εκτέλεση συγκεκριμένων προπαρασκευαστικών ενεργειών 
(συγκέντρωση νομοθεσίας, κατάταξη σε θεματικές ενότητες, σύνταξη και τεκμηρίωση εγχειριδίου)  
[αρθ. 20 Ν.3226/04] 
Η ΚΕΚ συντάσσει εγχειρίδιο που περιέχει τους νομοτεχνικούς κανόνες για τη σύνταξη των Κωδίκων. Οι 
κανόνες αναφέρονται ιδίως στη διαίρεση και ταξινόμηση της ύλης, στον τρόπο αρίθμησης των άρθρων, 
παραγράφων και εδαφίων, στον τρόπο παραπομπής στις διατάξεις που κωδικοποιούνται και στον 
τρόπο αναγραφής τίτλων στα άρθρα και στα επί μέρους κεφάλαια των Κωδίκων, καθώς και στη 
γλωσσική διατύπωσή τους. 
Ο Πρόεδρος της ΚΕΚ υποβάλει τον Ιούνιο και τον Δεκέμβριο στον ΓΓΚ έκθεση πεπραγμένων και 
προόδου εργασιών (Άρθ. 9 1460/12.07.2006). 
  
Οι οδηγίες του εγχειριδίου της ΚΕΚ 
Η κωδικοποίηση περιορίζεται σε ισχύουσες διατάξεις. Τούτο, επομένως, σημαίνει ότι τυχόν 
καταργηθείσες, ρητώς ή σιωπηρώς, θα πρέπει να απαλείφονται. Αν μία διάταξη δεν περιλαμβάνεται 
στην κωδικοποίηση διότι έχει καταργηθεί σιωπηρώς, αυτό αναφέρεται ρητά στην αιτιολογική έκθεση 
του κώδικα. Η σχετική απόφαση (περί της διαγραφής) αποτελεί προϊόν λεπτής ερμηνευτικής 
επεξεργασίας. Η απάλειψη είναι ευχερής, όταν υπάρχει ρητή διάταξη νόμου ή κανονιστικής πράξης ή 
σχετική απόφαση του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου, όταν αυτό ασκεί την αρμοδιότητα του άρθρου 
100 παρ. 1 στ. ε’ του Συντάγματος για την άρση της αμφισβήτησης περί της ουσιαστικής 
αντισυνταγματικότητας διάταξης τυπικού νόμου. Αντιθέτως, είναι δυσχερέστερη, όταν πρόκειται περί 
σιωπηρής κατάργησης, όπως όταν, με νεότερη διάταξη, ρυθμίζεται ακριβώς το ίδιο αντικείμενο ή 
γενικότερα το ρυθμιστικό πεδίο της μεταγενέστερης καλύπτει απολύτως την προγενέστερη ρύθμιση, 
ενόψει του ερμηνευτικού κανόνα ότι δεν μπορούν να συνισχύουν δύο διατάξεις για το ίδιο αντικείμενο 
και της αρχής ότι μεταγενέστερος νόμος καταργεί προγενέστερο. 
Επισημαίνεται ότι σιωπηρή κατάργηση επέρχεται, εκτός των άλλων, και σε περίπτωση αντίθεσης προς 
μεταγενέστερο Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 
Επίσης, τυχόν μεταβατικές διατάξεις των κωδικοποιούμενων πράξεων, οι οποίες έχουν απολέσει πλέον 
το αντικείμενο εφαρμογής τους, πρέπει να απαλείφονται. Η πιθανολόγηση ότι υφίστανται εκκρεμείς 
υποθέσεις, οι οποίες ρυθμίζονται με τις μεταβατικές αυτές διατάξεις, δεν συνιστά καθ΄ εαυτή λόγο 
κωδικοποίησης των μεταβατικών διατάξεων. 
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Όταν κάποια κωδικοποιούμενη διάταξη θέτει προθεσμία, η οποία έχει παρέλθει, για την έκδοση 
κανονιστικής πράξης, η μνεία της προθεσμίας αυτής στην κωδικοποίηση παραλείπεται, εκτός αν από 
την οικεία διάταξη συνάγεται η ανάγκη αναγραφής της. 
Ο συντάκτης του κώδικα διαθέτει ευχέρεια να αναδιατυπώνει τις σχετικές διατάξεις, ώστε να 
χαρακτηρίζονται από λιτότητα, συνεκτικότητα και φραστική ομοιομορφία. Η αναδιατύπωση συνιστά 
πτυχή της ευχέρειας αυτής, στην οποία κατ΄ εξοχήν περιλαμβάνεται και η επέλευση των αναγκαίων 
μεταβολών, σε περίπτωση που έχει προηγηθεί μεταφορά αρμοδιοτήτων ή οργανωτική αναδιάρθρωση 
(π.χ. μεταβολή της ονομασίας Υπουργείου ή Γενικής Γραμματείας ή μεταβολή νομικού όρου). Τέτοιου 
είδους μεταβολές είναι συχνές στη νομοθετική και διοικητική πρακτική, ώστε η σχετική ενημέρωση του 
κειμένου του συγκροτούμενου κώδικα να αποτελεί πραγματικά πολύτιμη βοήθεια προς τον 
εφαρμοστή του δικαίου, ο οποίος δεν είναι κατ΄ ανάγκην ο έμπειρος νομικός. Η ευχέρεια αυτή ωστόσο 
δεν περιλαμβάνει τη μεταβολή της ισχύουσας ρύθμισης. 
Στις περιπτώσεις διατάξεων, με τις οποίες προβλέπεται η έκδοση απόφασης από περισσότερους 
υπουργούς, στο κείμενο του κώδικα η απόφαση αυτή θα μνημονεύεται ως εξής: «με κοινή απόφαση 
των Υπουργών …. Ως προς τη σειρά αναγραφής των Υπουργών, ακολουθείται η διατύπωση της 
κωδικοποιημένης διάταξης, ενώ ως προς τον τίτλο των υπουργών ακολουθείται η ονομασία τους κατά 
το χρόνο της κωδικοποίησης. 
Κρίνεται επίσης απαραίτητο να τίθεται στον κώδικα ρητή πρόβλεψη για τη δημοσίευση στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των κανονιστικών πράξεων, των οποίων η έκδοση προβλέπεται από τις 
κωδικοποιημένες διατάξεις, έστω και αν δεν περιέχεται σχετική ρήτρα στις διατάξεις αυτές, εκτός εάν 
προβλέπεται άλλος τρόπος δημοσίευσης κατά το νόμο περί Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. 
Οι διατάξεις του κώδικα πρέπει να χαρακτηρίζονται από ομοιομορφία ως προς τη δόμηση και τη 
διατύπωση του περιεχομένου τους, στο μέγιστο δυνατό βαθμό για κείμενο που αποτελεί 
κωδικοποίηση και όχι εξ υπαρχής νομοθέτηση. H τήρηση των υποδείξεων, οι οποίες διατυπώνονται στο 
παρόν εγχειρίδιο, σε σχέση με τα νομοτεχνικά ζητήματα που εγείρονται μπορεί να εξασφαλίσει την 
επιδιωκόμενη ομοιομορφία. 
Συγκεκριμένα, η συντομία, σαφήνεια και περιεκτικότητα κατά τη διατύπωση των άρθρων συνιστά 
αρετή του κώδικα. Οι προτάσεις πρέπει να είναι σύντομες και εύληπτες. Πρέπει να αποφεύγονται 
πλατειασμοί και πολύπλοκες διατυπώσεις που πολλές φορές δημιουργούν ασάφεια. Επίσης, πρέπει να 
αποφεύγονται οι μακρές, δαιδαλώδεις και σχοινοτενείς φράσεις που απαρτίζονται από πλήθος 
επιμέρους παρενθετικών ή αναφορικών προτάσεων, καθιστώντας δυσχερή ή και αδύνατη την 
κατανόηση. Η κατανομή των νοημάτων σε περισσότερες αυτοτελείς, μικρές, περιεκτικές και 
ακριβόλογες προτάσεις συμβάλλει στην ευχερέστερη κατανόηση του κειμένου του κώδικα. Οι σχέσεις 
μεταξύ των διαφόρων μερών της φράσης πρέπει να είναι γραμματικά σωστές. Δεν πρέπει να 
καταλείπεται περιθώριο αμφισβήτησης εάν, για παράδειγμα, το αντικείμενο αφορά το ρήμα της κύριας 
πρότασης ή το ρήμα της δευτερεύουσας πρότασης. 
Το κείμενο πρέπει να χωρίζεται σε εύκολα αφομοιώσιμες υποδιαιρέσεις, διότι ένα κείμενο υπερβολικά 
πυκνό μπορεί να είναι δυσχερώς κατανοητό. Η κατάτμηση αυτή δεν επιτρέπεται, ωστόσο, να καταλήξει 
σε υπέρμετρο και τυπολατρικό κατακερματισμό του κειμένου των διατάξεων. 
Δεν είναι απαραίτητο από άποψη ερμηνείας ούτε ευκταίο από άποψη σαφήνειας να εξαντλείται το 
αντικείμενο των ρυθμίσεων ορισμένου θέματος σε ένα μόνο άρθρο. Είναι προτιμότερο οι σχετικές 
ρυθμίσεις να περιλαμβάνονται σε περισσότερα άρθρα που συγκεντρώνονται στο ίδιο κεφάλαιο. Όταν 
υπάρχει ανάγκη, είναι προτιμότερο να αυξάνεται ο αριθμός των άρθρων παρά οι παράγραφοι που 
περιέχονται σε αυτά. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνονται μεταγενέστερες μεταβολές, τροποποιήσεις ή 
αντικαταστάσεις διατάξεων του κώδικα, καθώς και οι παραπομπές άλλων νομοθετημάτων σε αυτές. 
Η εφαρμογή των παραπάνω οδηγιών τελεί υπό την προϋπόθεση ότι η αναδιάρθρωση των διατάξεων 
δεν συνεπάγεται αλλοίωση της εννοίας των κωδικοποιούμενων κανόνων ή τη δημιουργία 
ερμηνευτικών προβλημάτων. Επίσης, πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή, αν η κείμενη νομοθεσία 
παραπέμπει σε κωδικοποιούμενη διάταξη. Στην περίπτωση αυτή, τυχόν διάσπαση εκτεταμένης ή 
σχοινοτενούς διάταξης σε περισσότερες παραγράφους ή άλλες ενότητες κατ΄ εφαρμογή των 
προαναφερθεισών οδηγιών, μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο αλλοίωσης της εννοίας των διατάξεων 
που παραπέμπουν στην κωδικοποιούμενη διάταξη. Στην εξαιρετική αυτή περίπτωση σκόπιμο είναι να 
αποφεύγεται οποιαδήποτε επέμβαση στη δομή της κωδικοποιούμενης διάταξης. 
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Επίσης, η λελογισμένη χρήση όρων της επιστήμης ή της καθομιλουμένης είναι αποδεκτή, εφόσον 
κινείται στο πλαίσιο της επίσημης νεοελληνικής (δημοτικής) γλώσσας και στις απαιτήσεις ενός 
δημόσιου κειμένου που υπερβαίνει τα στενά όρια μιας συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής και μίας 
περιορισμένης χρονικής περιόδου. Η πυκνότητα λ.χ. που εξασφαλίζει στο λόγο η χρήση μιας μετοχής ή 
μιας φράσης ή μιας παγιωμένης έκφρασης, που πάντως δεν έχει αντικατασταθεί από κάποια άλλη 
αντίστοιχη της δημοτικής, δεν πρέπει να θυσιάζεται σε τυπολατρικούς κανόνες, οι οποίοι οδηγούν σε 
λεκτική χαλαρότητα, εξεζητημένη απλούστευση και αλλοίωση του ύφους ενός επίσημου νομικού 
κειμένου, όπως είναι το κείμενο του κώδικα. 
Εξάλλου, ιδιαίτερη φροντίδα πρέπει να καταβάλλεται κατά τη διατύπωση του κειμένου του κώδικα για 
την εξασφάλιση της επιβαλλόμενης ομοιομορφίας στους όρους σε σχέση και με τη λοιπή νομοθεσία. Η 
ανομοιομορφία, ιδίως στην ορολογία, ενδέχεται να έχει δυσμενείς επιπτώσεις ακόμη και στο 
ουσιαστικό περιεχόμενο του κώδικα, προκαλώντας ερμηνευτικά ζητήματα. 
Ειδικότερα, προκειμένου να διευκολυνθεί η κατανόηση και η ερμηνεία μιας διάταξης, πρέπει να 
υπάρχει μέριμνα για τη συνοχή του κειμένου. Μπορεί να γίνει διάκριση μεταξύ της τυπικής συνοχής, 
που αφορά τις πτυχές της ορολογίας, και της ουσιαστικής συνοχής με ευρεία έννοια, που αφορά τη 
λογική του συνόλου του κώδικα. 
Η συνοχή του κειμένου εξασφαλίζεται με την χρήση του ίδιου γλωσσικού ιδιώματος, των ίδιων 
γραμματικών κανόνων και ίδιων όρων για να αποδίδονται οι ίδιες έννοιες. Δηλαδή, ταυτόσημοι όροι 
δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για να εκφράσουν διαφορετικές έννοιες. Ο στόχος έγκειται στη 
μη ύπαρξη διφορούμενων εννοιών, αντιφάσεων ή αμφιβολιών ως προς τη σημασία μίας έννοιας. 
Επομένως, ο ίδιος όρος πρέπει να χρησιμοποιείται με ομοιόμορφο τρόπο όταν πρέπει να αποδοθεί η 
ίδια έννοια, ενώ όταν αποσκοπείται η απόδοση διαφορετικής έννοιας πρέπει να επιλέγεται άλλος 
όρος. 
Στο σύνολο του κώδικα πρέπει να υπάρχει σεβασμός των ορισμών. Επομένως οι ορισμοί πρέπει να 
χρησιμοποιούνται με ομοιόμορφο τρόπο και το περιεχόμενο δεν επιτρέπεται να αφίσταται των 
ορισμών που δίδονται. 
 
Υπουργεία  
Με απόφαση του εκάστοτε οικείου Υπουργού, τα υπουργεία μπορούν να συγκροτούν επιτροπές για 
την σύνταξη κωδίκων. Στις εν λόγω Υπουργικές αποφάσεις αναφέρεται ο αριθμός και τα στοιχεία των 
μελών της επιτροπής, ορίζονται οι αναπληρωτές τους, προσδιορίζεται το θεματικό πεδίο και το εύρος 
της κωδικοποίησης και ορίζεται η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης των εργασιών της επιτροπής.  
Οι Μονάδες Καλής Νομοθέτησης που προβλέπονται στον Ν4048/2012, δεν έχουν συσταθεί στα 
περισσότερα υπουργεία.  
 


