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ΕΙΑΓΩΓΗ 

Σν κεηαλαζηεπηηθφ θαηλφκελν είλαη έλα θαηλφκελν ην νπνίν ππήξρε αλέθαζελ 

ζηελ ηζηνξία ηεο αλζξσπφηεηαο. Πξφθεηηαη γηα έλα πνιχπινθν θαηλφκελν, θαζφηη 

είλαη ζπλπθαζκέλν κε ηελ αλζξψπηλε εμέιημε θαη επηδξά ζε ζεκαληηθέο πηπρέο ηνπ 

θνηλσληθνχ, νηθνλνκηθνχ θαη πνιηηηθνχ γίγλεζζαη, ρξήδνληαο άκεζε αλάγθε γηα 

θνηλσληθή παξέκβαζε
1
. Ζ Διιάδα γηα πνιιέο δεθαεηίεο ππήξμε ρψξα απνζηνιήο 

κεηαλαζηψλ. Χζηφζν, θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1990 παξαηεξείηαη κηα κεηαλαζηεπηηθή 

εηζξνή πξνο ηελ ρψξα καο, ε νπνία ηελ κεηέηξεςε απφ ρψξα απνζηνιήο ζε ρψξα 

ππνδνρήο κεηαλαζηψλ. πγθεθξηκέλα εηζξένπλ κεηαλάζηεο απφ ηελ Αιβαλία, ηε 

Βνπιγαξία, ηελ Πνισλία, αιιά θαη νκνγελψλ Πνληίσλ απφ ηελ πξψελ νβηεηηθή 

Έλσζε
2
. Οη πεξηζζφηεξνη κεηαλάζηεο πνπ εηζήιζαλ ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν δελ δηέζεηαλ 

ηα ελδεδεηγκέλα έγγξαθα γηα ηελ λφκηκε παξακνλή ηνπο
3
 θαη σο εθ ηνχηνπ 

ραξαθηεξίζηεθαλ σο παξάλνκνη κεηαλάζηεο. 

Ζ ελ ιφγσ κεηαλαζηεπηηθή εηζξνή επέθεξε κεηαβνιέο ζηελ θνηλσλία, γεγνλφο 

πνπ θαηέζηεζε ην θαηλφκελν ηεο κεηαλάζηεπζεο σο έλα απφ ην θπξηφηεξα 

«θνηλσληθν-νηθνλνκηθά» θαηλφκελα δηαξζξσηηθνχ ραξαθηήξα ζηελ Διιάδα
4
. Ζ ρψξα 

ήξζε αληηκέησπε κε έλα κεγάιν αξηζκφ κεηαλαζηψλ, ρσξίο φκσο λα έρεη ηελ 

πξέπνπζα εκπεηξία ψζηε λα δηαρεηξηζηεί ην ζέκα κε ηα θαηάιιεια εξγαιεία θαη 

πνιηηηθέο. Έηζη ην 1991 πξνρψξεζε ζηελ ςήθηζε ηνπ λφκνπ 1975, ν νπνίνο απνηειεί 

θαη ηελ πξψηε πξνζπάζεηα απφ πιεπξάο θπβέξλεζεο ζηελ νηθνδφκεζε ηεο 

κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο. 

Σν παξφλ πφλεκα έρεη σο αληηθείκελν ηελ παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ησλ 

πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο λνκνζεηηθήο κεηαξξπζκηζηηθήο 

παξαγσγήο ζηνλ ηνκέα ηεο κεηαλάζηεπζεο ζηελ Διιάδα. Γηα ην ζθνπφ απηφ 

επηιέρζεθαλ ηα δέθα πην ζεκαληηθά λνκνζεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ κεηαλάζηεπζε 

θαη ηελ απφθηεζε ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο, εθθηλψληαο απφ ην 1991 θαη 

θαηαιήγνληαο ζην 2014.  ηφρνο καο είλαη λα αλαδείμνπκε ηνλ ηξφπν παξαγσγήο 

λφκσλ ζηελ Διιάδα, ελψ επηρεηξείηαη, κέζσ ηεο εμέηαζεο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ 

λφκσλ, λα δηεπθξηληζηεί ε χπαξμε ή κε ειιείκκαηνο πινπνίεζεο αιιά θαη λα 

                                                           
1
Μπακαβόσ & Παπαδοποφλου, 2006, ςελ 14 

2
Κοιλιάρθ, 1997 &Μαρβάκθ 2001 

3
Gropas, Triantafullidou, 2007, ςελ 2 

4
Μπάγκαβοσ- Παπαδοποφλου, 2002, ςελ 60 
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θαζνξηζηεί ν ξφινο πνπ θαηέρνπλ νη παίθηεο αξλεζηθπξίαο ζην ειιεληθφ πνιηηηθφ 

ζχζηεκα, δίδνληαο έκθαζε ζην ξφιν ηεο Κπβέξλεζεο, ζηελ παξαγσγή δεκνζίσλ 

πνιηηηθψλ θαη ζηελ κεηαξξχζκηζε ηεο πνιηηηθήο. 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ λφκσλ πνπ εμεηάζηεθαλ θαη παξνπζηάδνληαη 

ζρεηίδνληαη ζε πξψηε θάζε κε ηηο εμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο πνπ πεξηέρνληαη ζηνπο 

πξναλαθεξφκελνπο λφκνπο. Με ηνλ φξν εμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο λννχληαη ηα 

Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα (ΠΓ), νη Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο (ΤΑ)θαη νη Κνηλέο 

Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο (ΚΤΑ), πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο αλσηέξσ λφκνπο θαη πξέπεη 

λα ελεξγνπνηεζνχλ πξνθεηκέλνπ νη δηαηάμεηο ησλ λφκσλ απηψλ λα εθαξκνζηνχλ ζην 

ζχλνιν ηνπο θαη λα είλαη απνηειεζκαηηθνί. Αλαθνξηθά κε απηέο εξεπλήζεθε: πνηέο 

ελεξγνπνηήζεθαλ, πφζεο εθδφζεθαλ, πφηε εθδφζεθαλ (ζηελ αξρή ή ζην ηέινο ηεο 

βνπιεπηηθήο πεξηφδνπ), θαζψο θαη ην αλ εθδφζεθαλ πεξηζζφηεξα ΠΓ ή ΤΑ.  

Ζ έξεπλα γηα ηνλ αξηζκφ ησλ ΠΓ θαη ησλ ΤΑ έγηλε κε ζηφρν, αθελφο λα 

εμεηαζηεί αλ ε πξνβιεπφκελε δεπηεξεχνπζα λνκνζεζία εθδφζεθε θαη επνκέλσο, ε 

κεηαξξπζκηζηηθή πξνζπάζεηα θξίζεθε σο επηηπρήο, αθνχ εθαξκφζηεθαλ απηά πνπ 

πξνέβιεπαλ νη δηαηάμεηο ηεο, θαη αθεηέξνπ λα αλαδεηρζεί θαη λα εμεγεζεί ν ηξφπνο 

πνπ επέιεμε ε εθάζηνηε πνιηηηθή εγεζία λα λνκνζεηήζεη. Δπέιεμε ηελ ςήθηζε 

ιεπηνκεξεηαθψλ-ζπγθεθξηκέλσλ λφκσλ, πνπ ξπζκίδνπλ ζην ίδην ην ζψκα ηνπο ηελ 

πιεηνςεθία ησλ δεηεκάησλ, ρσξίο λα παξέρνπλ εμνπζηνδφηεζε γηα ηελ έθδνζε 

πνιιψλ ΠΓ θαη ΤΑ ή επέιεμε ηε ζέζπηζε λφκσλ γεληθνχ-αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ, 

νη νπνίνη πξνβιέπνπλ ηελ έθδνζε εθηεηακέλσλ ΠΓ θαη ΤΑ, ζηα νπνία εμεηδηθεχνληαη 

ζέκαηα, πνπ αλαθέξνληαη ζε γεληθέο γξακκέο ζηελ πξσηνγελή λνκνζεζία; 

Δθηφο απφ ηηο εμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο, κειεηήζεθε ε έθηαζε θαη ην 

πεξηερφκελν ησλ λφκσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, έγηλε θαηακέηξεζε ησλ ιέμεσλ ηνπ θάζε 

λνκνζεηήκαηνο θαη ησλ άξζξσλ πνπ πεξηέρεη. Δπηπξφζζεηα, ζε θάζε επηκέξνπο 

άξζξν, πξαγκαηνπνηήζεθε ηφζν θαηακέηξεζε ησλ παξαγξάθσλ θαη ησλ ιέμεσλ πνπ 

πεξηέρεη φζν θαη ραξαθηεξηζκφο ηνπ κε βάζε ην πεξηερφκελν ηνπ.  Με ηνλ ηξφπν 

απηφ ηα άξζξα ηνπ θάζε λφκνπ θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε αθεξεκέλνπ θαη 

ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ θαη ελ ζπλερεία ραξαθηεξίδεηαη ν ίδηνο ν λφκνο σο 

ζπγθεθξηκέλνο ή κε, κε ζηφρν λα θξηζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ. Απηφ γίλεηαη 

γηαηί κε βάζε ηελ ζεσξεηηθή ζπδήηεζε γηα ηελ λνκνζέηεζε, πνπ παξαηίζεηαη ζην 
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παξφλ, έλαο αθεξεκέλα δηαηππσκέλνο λφκνο ρσξίο ζπγθεθξηκέλεο πξφλνηεο είλαη 

δχζθνιν λα εθαξκνζηεί. 

ηα πξψηα δχν Κεθάιαηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο παξνπζηάδεηαη ην 

ζεσξεηηθφ πιαίζην, ζην νπνίν ζα ζηεξηρζεί ε φιε εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα. 

Δηδηθφηεξα, ζην πξψην θεθάιαην παξαηίζεηαη ε ζεσξία κεηαξξπζκίζεσλ, κε έκθαζε 

ζην ξφιν ησλ παηθηψλ αξλεζηθπξίαο θαη θπξίσο ζην ειιεληθφ πνιηηηθφ ζχζηεκα. 

Δλψ, γίλεηαη αλαθνξά ζην ξφιν ηεο Δ.Δ σο παίθηε δηακφξθσζεο δεκνζίσλ 

πνιηηηθψλ. ην δεχηεξν θεθάιαην, γίλεηαη κηα αλαζθφπεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν 

πξαγκαηνπνηείηαη ε λνκνζέηεζε ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα κε βάζε ηε ζρεηηθή  

ζεσξεηηθή ζπδήηεζε θαη ηελ δηεζλή εκπεηξία. Ηδηαίηεξε έκθαζε δίδεηαη ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο λνκνζέηεζεο θαη ζηα ζεζκηθά εξγαιεία ηεο. 

ην ηξίην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε έξεπλα πνπ έγηλε. Παξαηίζεηαη ε 

κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο 

λνκνζεηηθήο παξαγσγήο ησλ επηιεγκέλσλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

κεηαλάζηεπζεο. Γίλνληαη νη πεγέο ηεο έξεπλαο, ηα βήκαηα πνπ αθνινπζήζεθαλ, ηα 

ζηνηρεία πνπ αμηνπνηήζεθαλ θαη νη δείθηεο πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ γηα ηελ κέηξεζε 

ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ απηψλ. Ζ έξεπλα επηθεληξψζεθε ζε δέθα λφκνπο πνπ 

ζπληζηνχλ πξνζπάζεηεο κεηαξξπζκίζεσλ ζην πιαίζην ηεο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο 

ηεο Υψξαο θαη νη νπνίνη εθδφζεθαλ ζε δηαθνξεηηθέο πεξηφδνπο. ηε ζπλέρεηα 

,παξνπζηάδνληαη θαη αλαιχνληαη ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο, Σέινο, θαηαιήγνπκε ζε 

γεληθφηεξα ζπκπεξάζκαηα, ηα νπνία ζα καο βνεζήζνπλ λα θαηαλνήζνπκε ηνλ ηξφπν 

λνκνζέηεζεο ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηελ Διιάδα. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1 

1.Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ 

1.1. Θεωρία Μεηαρρσθμίζεων: Οι Παίκηες Αρνηζικσρίας 

Ζ Διιάδα ηεο κεηαπνιίηεπζεο ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιιέο κεηαξξπζκηζηηθέο 

πξνζπάζεηεο δεκφζησλ πνιηηηθψλ, νη νπνίεο φκσο δελ ζηέθζεθαλ απφ επηηπρία θαη 

απηφ ηδίσο ζηελ θάζε ηεο πινπνίεζήο ηνπο. Χο επηηπρήο νξίδεηαη κηα κεηαξξχζκηζε, 

φηαλ ςεθίδεηαη ην πξσηνγελέο πιέγκα ησλ ζπζρεηηδφκελσλ λφκσλ πνπ αθνξνχλ ην 

πεδίν πνιηηηθήο θαη νινθιεξψλνληαη ηα απαξαίηεηα δεπηεξνγελή δηνηθεηηθά κέηξα 

γηα λα ηεζεί ε πξσηνγελήο λνκνζεζία ζε ιεηηνπξγία. 

Θα πξνζπαζήζνπκε λα εμεγήζνπκε ηνλ ιφγν πνπ απνηπγράλνπλ νη 

κεηαξξπζκίζεηο δεκνζίσλ πνιηηηθψλ βαζηδφκελνη ζηελ ζεσξία πνπ αλέπηπμε ν 

Σζεκπειήο πεξί αξλεζίθπξσλ δξψλησλ
5
. χκθσλα κε ηελ ζεσξία απηή κειεηάηαη ν 

ξφινο ησλ παηθηψλ αξλεζηθπξίαο ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ, ηε ιεηηνπξγία 

ησλ πνιηηηθψλ ζεζκψλ θαη ηε δπλαηφηεηα πνπ έρνπλ λα κεηαξξπζκίδνπλ θαη λα 

κεηαξξπζκίδνληαη. 

«Αξλεζίθπξνο παίθηεο είλαη ην κνλνπξφζσπν ε ζπιινγηθφ ππνθείκελν, ε 

ζπλαίλεζε ηνπ νπνίνπ (απνθαζηδφκελε θαηά πιεηνςεθία, νζάθηο πξφθεηηαη πεξί 

ζπιινγηθψλ παηθηψλ) είλαη αλαγθαία γηα ηελ αιιαγή πνιηηηθήο, είηε ιφγσ ηνπ ξφινπ 

πνπ έρεη ην χληαγκα, είηε ιφγσ ηεο ζέζεο πνπ έρεη ν παίθηεο απηφο ζην πνιηηηθφ 

παηρλίδη ηεο δηαθπβέξλεζεο»
6
. πλεπψο, νη αξλεζίθπξνη δξψληεο δχλαληαη λα 

εθδειψλνληαη εληφο ηνπ θνκκαηηθνχ ζπζηήκαηνο, ζηνλ ηξφπν άζθεζεο ηεο 

λνκνζεηηθήο εμνπζίαο, ζην πιαίζην ηεο δηθαζηηθήο εμνπζίαο, ζηηο θνξπνξαηηζηηθέο 

δνκέο ιήςεσο απνθάζεσλ θαη κέζα απφ ην βαζκφ απηνλνκίαο ηεο δηνίθεζεο ζηελ 

πινπνηεηηθή θάζε ησλ πνιηηηθψλ. Χζηφζν, φηαλ ην χληαγκα νξίδεη ηνπο 

αξλεζίθπξνπο παίθηεο ηφηε απηνί θαινχληαη ζεζκηθνί, θαη ζπγθεθξηκέλα πξφθεηηαη 

γηα ηνλ Πξσζππνπξγφ θαη ηνπο Τπνπξγνχο.  

Οη πνιηηηθνί ζεζκνί ππαγνξεχνπλ ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ν αξηζκφο ησλ 

παηθηψλ αξλεζηθπξίαο, νη απνζηάζεηο αλάκεζά ηνπο θαη ν βαζκφο ζπλνρήο ζην 

                                                           
5
 Σςεμπελισ Γ., 2003 

6
 Σςεμπελισ Γ., 2003, ςελ 24 
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εζσηεξηθφ ηνπο, απφ ηα νπνία εμαξηάηαη ε δηαδηθαζία ιήςεο απφθαζεο θαη δχλαληαη 

λα επεξεάζνπλ ζεκαληηθά αιιά θαη λα θαηεπζχλνπλ ην απνηέιεζκα ηεο πνιηηηθήο 

δηαδηθαζίαο. Δπηπξνζζέησο, κέζσ ησλ πνιηηηθψλ ζεζκψλ νξίδεηαη ε ιεηηνπξγία ησλ 

ζεζκηθψλ δξψλησλ ζηελ πνιηηηθή δηαδηθαζία, θαζψο επίζεο θαη ηα εξγαιεία πνπ 

δηαζέηεη ν θαζέλαο. 

Βαξχλνπζα ζεκαζία θαηέρνπλ νη πξνηηκήζεηο ησλ αξλεζίθπξσλ δξψλησλ ζε 

ζρέζε κε ηελ πνιηηηθή πνπ αθνινπζείηαη, ε νπνία δχλαηαη λα αιιάδεη αθφκα θαη θαηά 

ηηο θάζεηο ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο κηαο ίδηαο πνιηηηθήο. Χζηφζν, νη πξνηηκήζεηο 

απηέο κπνξνχλ λα θαηαιήμνπλ ζε ζπκκαρίεο αλαηξέπνληαο ην status quo, αθφκα θαη 

ζε πεξηπηψζεηο πνπ ν κεγάινο αξηζκφο αξλεζίθπξσλ δξψλησλ ζπλεγνξεί ππέξ ηεο 

δηαηήξεζεο απηνχ
7
. Αληηζηνίρσο, είλαη δπλαηφ ζε έλα ζχζηεκα κε κηθξφ αξηζκφ 

αξλεζίθπξσλ δξψλησλ αιιά κε κεγάιεο δηαθνξνπνηήζεηο ησλ πξνηηκήζεσλ απηψλ, 

λα κείλεη ζηαζεξφ ην status quo ή λα πξαγκαηνπνηνχληαη κφλν πξνζαπμεηηθέο 

αιιαγέο. 

Σα παξαπάλσ ζπλνςίδνληαη ζε απηφ πνπ έρεη αλαθέξεη ν Σζεκπειήο : «Ζ 

αλάιπζή κνπ θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε ζηαζεξφηεηα πνιηηηθήο ελφο πνιηηηθνχ 

ζπζηήκαηνο (δει. ε αδπλακία ζεκαληηθήο αιιαγήο ηνπ status quo) εληζρχεηαη φηαλ 

απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ αξλεζίθπξσλ παηθηψλ, φηαλ κεηψλεηαη ε ζχγθιηζή ηνπο θαη 

απμάλεηαη ε ζπλνρή ηνπο
8
».  

Πξέπεη φκσο ελ ζπληνκία λα πξνρσξήζνπκε ζε έλαλ δηαρσξηζκφ ησλ παηθηψλ 

αξλεζηθπξίαο κε βάζεη φζσλ εκπιέθνληαη ζηε θάζε ζρεδηαζκνχ θαη ηελ θάζε 

πινπνίεζεο ηεο κεηαξξχζκηζεο.  

 

 

 

                                                           
7
 Αλεξόπουλοσ Α., 2004, ςελ 190 

8
 Σςεμπελισ Γ., 2003 ςελ 66 
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1.2.Αρνηζίκσροι Παίκηες ζηη Φάζη Στεδιαζμού/Υλοποίηζης ηων 
Μεηαρρσθμίζεων 

 ηε θάζε ζρεδηαζκνχ κηαο κεηαξξχζκηζεο νη εκπιεθφκελνη αξλεζίθπξνη 

παίθηεο δχλαληαη λα είλαη πξσηίζησο ε θπβέξλεζε θαη νξηαθά ε δεκφζηα δηνίθεζε 

ελψ, ζηελ θάζε πινπνίεζεο ε θπβέξλεζε, ε δηνίθεζε θαη ε δηθαζηηθή εμνπζία. 

Ζ θπβέξλεζε, ζηε θάζε ζρεδηαζκνχ κηαο κεηαξξχζκηζεο, σο ν θχξηνο 

παίθηεο ελφο ζπζηήκαηνο δχλαηαη λα νξίδεη ηελ αηδέληα. Ζ δηαθνξά κεηαμχ 

κνλνθνκκαηηθψλ θαη πνιπθνκκαηηθψλ θπβεξλήζεσλ έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη νη 

πξψηεο έρνπλ επθνιφηεξα ηελ δπλαηφηεηα αιιαγήο ηνπ status quo θαζφηη κφλν έλα 

θφκκα ειέγρεη ηελ πιεηνςεθία ηνπ Κνηλνβνπιίνπ, ζπλεπψο νη θπβεξλήζεηο είλαη 

ζηαζεξέο, ελψ νη δεχηεξεο πξνρσξνχλ ζπλήζσο ζε πξνζαπμεηηθέο αιιαγέο, δηφηη 

εμαηηίαο ηνπ ζπλαζπηζκνχ ησλ θνκκάησλ πνπ απαξηίδνπλ ηελ θπβέξλεζε νη 

απνθάζεηο ιακβάλνληαη δπζθνιφηεξα
9
.  

ηελ θάζε πινπνίεζεο ζεκαίλνληα ξφιν παίδνπλ ν ρξφλνο πινπνίεζεο, 

δειαδή φζν κεγαιχηεξφο ηφζν κηθξφηεξεο πηζαλφηεηεο λα ιάβεη ρψξα ε 

κεηαξξχζκηζε, νη ζπρλέο αιιαγέο ηελ θπβεξλεηηθή ζχλζεζε αιιά θαη νη αιιαγέο ζηηο 

πξνηηκήζεηο ηνπ λένπ ππνπξγνχ, αιιά θαη φηαλ ππάξρνπλ, ζηελ πεξίπησζε κεγάισλ 

κεηαξξπζκίζεσλ, έληνλεο δηαθσλίεο ηεο αμησκαηηθήο αληηπνιίηεπζεο κε ζθνπφ ηελ 

θαηαζηξαηήγεζε ηεο κεηαξξχζκηζεο
10

. εκαληηθφο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηελ 

ζεηηθή έθβαζε κηαο κεηαξξχζκηζεο ζηελ θάζε ηεο πινπνίεζεο είλαη ε έιιεηςε 

εζσηεξηθήο ζπλνρήο ηεο θπβέξλεζεο, αιιά θαη νη δηάθνξνη εμσθπβεξλεηηθνί 

παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα παξεηζθξήζνπλ εληφο ηεο θπβεξλεηηθήο ζχλζεζεο 

πξαγκαηνπνηψληαο ζπκκαρίεο κε ηα θπβεξλεηηθά ζηειέρε, κε ζηφρν λα 

εμππεξεηήζνπλ ηεο δηθέο ηνπο επηζπκίεο ζε πεξίπησζε πνπ αληηηίζεληαη ζε κηα 

κεηαξξχζκηζε. 

Οη δηθαζηέο αλάγνληαη ζε παίθηεο αξλεζίθπξνπο, ζηε θάζε ζρεδηαζκνχ, φηαλ 

δχλαληαη λα θξίλνπλ πξαθηηθέο ηεο θπβέξλεζεο βάζεη πληαγκαηηθψλ θαλφλσλ, 

θαζψο κε ηνλ ηξφπν απηφ αθπξψλεη λφκνπο πνπ έρνπλ ςεθηζηεί θαη εγθξηζεί απφ ηε 

λνκνζεηηθή εμνπζία. Σα δηθαζηήξηα κε ηνλ ηξφπν απηφ αθελφο εθηζηνχλ ηελ πξνζνρή 

ηεο θπβέξλεζεο ζην γεγνλφο φηη θαηαπαηάηαη ην  ζχληαγκα, αλαγθάδνληαο ηελ λα 

                                                           
9
 Σςεμπελισ Γ., 2008 

10
 Αλεξόπουλοσ Α., 2007 
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πηνζεηήζεη κηα λέα ζηξαηεγηθή θαη αθεηέξνπ εξκελεχνληαο ηνπο λφκνπο θαηά ηελ 

δηθή ηνπο νπηηθή, εμαλαγθάδνπλ ην λνκνζεηηθφ ζψκα ζε ςήθηζε λέσλ λφκσλ. 

Αλαθνξηθά κε ηελ θάζε πινπνίεζεο, ν εθάζηνηε δηθαζηήο, εάλ δελ ζπληάζζεηαη κε 

ηελ κεηαξξχζκηζε, κπνξεί λα επεξεάζεη κε ηελ εξκελεία πνπ ζα θάλεη ζηνλ 

θξηλφκελν λφκν, είηε δξψληαο απηφθιεηα είηε ππνθηλνχκελα. 

Ζ δηνίθεζε κπνξεί λα παίμεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε θάζε ζρεδηαζκνχ, ρσξίο 

σζηφζν λα ζεσξείηαη αξλεζίθπξνο παίθηεο. πγθεθξηκέλα, ζηειέρε ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο θηινδνμνχλ λα αζθήζνπλ ηελ επηξξνή ηνπο ζηελ θπβεξλεηηθή αηδέληα 

νχησο ψζηε λα επεθηείλνπλ ηα πξνγξάκκαηά ηνπο. Σα ζηειέρε απηά ζπκκεηέρνπλ 

ζηελ ζχληαμε λνκνζρεδίσλ, σζηφζν πξνρσξνχλ κφλν ζε πξνζαπμεηηθνχ ηχπνπ 

πξνηάζεηο. Αληηζέησο, ζηελ θάζε πινπνίεζεο, ε δηνίθεζε ζπληζηά αξλεζίθπξν 

παίθηε, θαζψο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εθαξκφζεη ή φρη ηνλ εθάζηνηε λφκν ή λα ηνλ 

εθαξκφζεη θαηά ην δνθνχλ κε ζηφρν ηελ εμππεξέηεζε ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο
11

. 

Όζν πην γεληθή θαη αφξηζηε παξνπζηάδεηαη ε πξσηνγελήο λνκνζεζία, ηφζν ε 

δηνίθεζε δχλαηαη λα απνθιίλεη απφ ηελ πνιηηηθή βνχιεζε θαη αληίζεηα φζν πην 

εηδηθή ε λνκνζεζία ηφζν ε δπλαηφηεηα ηεο δηνίθεζεο λα παξεθθιίλεη κεηψλεηαη. 

Σέινο, ηφζν ζηε θάζε ζρεδηαζκνχ φζν θαη ηεο πινπνίεζεο κπνξνχλ λα 

ιεηηνπξγήζνπλ έκκεζα σο αξλεζίθπξνη δξψληεο νη νκάδεο ζπκθεξφλησλ. Σν γεγνλφο 

απηφ έγθεηηαη ζηε κε δηαθαλή απνηειεζκαηηθή δηαζχλδεζε πνπ δεκηνπξγείηαη κεηαμχ 

ησλ νκάδσλ απηψλ, ησλ πνιηηηθψλ πξνζψπσλ, ηεο θπβέξλεζεο θαη ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο. 

 

 

 

 

                                                           
11

 Αλεξόπουλοσ Α., 2007 
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1.3.Οι Παίκηες Αρνηζικσρίας ζηο Ελληνικό Πολιηικό Σύζηημα 

 

ηε θάζε ηεο ιήςεο απφθαζεο, αξλεζίθπξνο δξψλ είλαη ε Κπβέξλεζε. Οη 

Κπβεξλήζεηο ζηελ Διιάδα ήηαλ θπξίσο κνλνθνκκαηηθέο. Χζηφζν, ην 2010 ην 

ζθεληθφ άιιαμε θαζφηη ππεγξάθε ην 1
ν
 κλεκφλην. Έθηνηε, ζε έλα ζθεληθφ έληνλεο 

πνιηηηθήο αζηάζεηαο νη θπβεξλήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ είλαη θπβεξλήζεηο 

ζπλαζπηζκνχ. ηελ πεξίπησζε ησλ κνλνθνκκαηηθψλ θπβεξλήζεσλ, ε χπαξμε ελφο 

δξψληα ζηελ άζθεζε ηεο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο ζπλεπάγεηαη ηελ ιήςε 

αλεκπφδηζησλ απνθάζεσλ εθφζνλ ν ίδηνο ην επηζπκεί, γεγνλφο πνπ δελ πθίζηαηαη 

ζηηο πνιπθνκκαηηθέο, θαζψο νη δξψληεο δχλαηαη λα είλαη πεξηζζφηεξνη
12

. 

πγθεθξηκέλα, ε θπβέξλεζε αλάγεηαη ζε παληνδχλακν παίθηε πνπ κπνξεί λα 

κεηαξξπζκίδεη αλαιφγσο κε ηε βνχιεζή ηνπ, πξνσζψληαο κηα λέα δεκφζηα πνιηηηθή. 

Βέβαηα, ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη κφλν έλαο δξψλ ζην πεδίν ιήςεο απφθαζεο 

πεξηέρεηαη σο αθξαία-νξηαθή ζην ππφδεηγκα ησλ αξλεζίθπξσλ δξψλησλ
13

. Ο 

Πξσζππνπξγφο ζπγθεληξψλεη φιε ηελ εμνπζία θαη ηε δχλακε ιήςεο απνθάζεσλ, 

γεγνλφο πνπ νδεγεί ζε απμεκέλεο πηζαλφηεηεο λα επηηεπρζνχλ πεξηζζφηεξεο 

κεηαξξπζκίζεηο
14

. 

 Δπεηδή, φκσο έρνπκε λα θάλνπκε κε ζπιινγηθνχο παξάγνληεο βέην, ππάξρεη 

πηζαλφηεηα απφθιηζεο πξνηηκήζεσλ νη νπνίεο λα απνβιέπνπλ ζηελ αλαηξνπή ηνπ 

status quo. Δθφζνλ φκσο απηέο νη ηδενινγηθέο πξνηηκήζεηο δελ δεκηνπξγνχλ κεγάιν 

ράζκα δελ ηίζεηαη ζέκα θηλδχλνπ ηεο εζσηεξηθήο ζπλνρήο ηνπ θφκκαηνο
15

. ε 

δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, βάιιεηαη ε ζπλνρή ηνπ θφκκαηνο, εκθαλίδνληαο ην 

ηδενινγηθά δηαηξεκέλν, κεηψλνληαο έηζη ηελ πξνζήισζε ζηηο κεηαξξπζκίζεηο. 

Παξφια απηά, ζηελ ηειεπηαία πεξίπησζε ε θπβέξλεζε δηαζέηεη κέζα επηβνιήο πνπ 

ηεο επηηξέπνπλ λα ελεξγνπνηεί  ηνλ θνκκαηηθφ κεραληζκφ, απμάλνληαο ηελ θνκκαηηθή 

ζπλνρή. Γηαθξίλνπκε ηα εμήο
16

: 

1. Ζ δπλαηφηεηά ηεο λα ζπλδέεη ηελ ςήθηζε ελφο λνκνζρεδίνπ κε ηελ πξνζθπγή ζηε 

δηαδηθαζία ηεο ςήθνπ εκπηζηνζχλεο ζην βαζκφ πνπ νδεγεί ηελ θνηλνβνπιεπηηθή 

                                                           
12

 Αλεξόπουλοσ, Α. 2004, ςελ 189-190 
13

 Σςεμπελισ, Γ., 2003 
14

 Σςεμπελισ, Γ., 2008 
15

 Σςεμπελισ, Γ., 2003, ςελ 43 
16

 Αλεξόπουλοσ, Α., 2004, ςελ 194-195 
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νκάδα ηεο θπβεξλψζαο παξάηαμεο ζε ζπζπείξσζε θαζφηη ε ςεθνθνξία είλαη 

θαλεξή. 

2. Ζ δπλαηφηεηά ηεο λα πξνσζεί ηελ ςήθηζε ελφο λνκνζρεδίνπ κε θαλεξή 

ςεθνθνξία.  

3. Ζ θνκκαηηθή πεηζαξρία ελ γέλεη. Δμαζθαιίδεηαη θαη κε ηελ απεηιή δηαγξαθήο ή 

δηαγξαθή βνπιεπηψλ πνπ εκθαλίδνπλ απνθιίλνπζεο απφ ηελ θπβεξλεηηθή 

πνιηηηθή ηάζεηο.   

Αλαθνξηθά κε ηε θάζε πινπνίεζεο, ε χπαξμε ελφο αξλεζίθπξνπ παίθηε δελ 

εμαζθαιίδεη ηελ επίηεπμε ηεο κεηαξξχζκηζεο. Ζ πνιηηηθή κεηαξξχζκηζε δχλαηαη λα 

απνηχρεη, γηαηί κεηά απφ αιιαγή ζηελ θπβεξλεηηθή ζχλζεζε, ν ππνπξγφο άιιαμε ηε 

βνχιεζή ηνπ θαη ν πξφεδξνο ηεο θπβέξλεζεο ηίζεηαη ππέξ ηνπ ρσξίο λα αζθήζεη 

βέην
17

. Γεληθφηεξα, φηαλ ν ρξφλνο πινπνίεζεο έρεη ππεξθεξάζεη ηνλ πνιηηηθφ θχθιν 

θαη ε αληηπνιίηεπζε δηαθσλεί ξηδηθά κε ηελ κεηαξξχζκηζε, ηφηε είλαη πηζαλή ηφζν ε 

θαηαζηξαηήγεζή ηεο φζν θαη ε αλαηξνπή ηεο. 

Δθηφο απφ ηελ Κπβέξλεζε θαη νη δηθαζηέο αλάγνληαη ζε παίθηεο αξλεζηθπξίαο 

ζην ειιεληθφ πνιηηηθφ ζχζηεκα. Ζ δηθαζηηθή εμνπζία δχλαηαη ζην ζηάδην ιήςεο 

απφθαζεο λα δηαθνξνπνηεζεί απφ ηελ βνχιεζε ηεο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο. 

πγθεθξηκέλα, ην ηΔ επηθαινχκελν ηελ ζπληαγκαηηθφηεηα κπνξεί λα θξίλεη, λα 

κπινθάξεη ή θαη λα ηξνπνπνηήζεη έλα λφκν ή έλα ζρέδην Π.Γ. Χζηφζν, ζην ζηάδην 

απηφ δελ ζπλεζίδεηαη. Όζνλ αθνξά ζηελ θάζε ηεο πινπνίεζεο, ην ηΔ δχλαηαη λα 

απνθιίλεη ηεο εξκελείαο πνπ επηζπκεί ε εθηειεζηηθή εμνπζία, επεξεάδνληαο έηζη ηελ 

παξαγφκελε πνιηηηθή
18

. 

Σέινο, ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα αξλεζίθπξνο δξψλ ζηε θάζε ηεο 

πινπνίεζεο κπνξεί λα είλαη θαη ε δηνίθεζε. Ζ δηνίθεζε ζηελ Διιάδα εμαξηάηαη 

άκεζα απφ ηνλ έιεγρν πνπ ηεο αζθεί ε εθηειεζηηθή εμνπζία θαη σο εθ ηνχηνπ ε 

απηνλφκεζή ηεο είλαη πεξηνξηζκέλε. Ζ δηνίθεζε ζπρλά αδξαλεί ζηελ πξνψζεζε ηεο 

πινπνίεζεο κηαο πνιηηηθήο, γεγνλφο πνπ ζπλεγνξεί κε ηελ χπαξμε πνιπλνκίαο θαη φρη 

ιεπηνκεξψλ νδεγηψλ, απφ κεξηάο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο. Πνιιέο θνξέο ζπλαληάηαη 

ην θαηλφκελν έλαο ππνπξγφο λα εγθαηαιείπεη κηα κεηαξξχζκηζε. Απηφ κπνξεί λα 

είλαη απφξξνηα ηνπ επεξεαζκνχ ηνπ απφ ηηο αξλεηηθά δηαθείκελεο επηηειηθέο 

ππεξεζίεο ησλ ππνπξγείσλ, φηαλ απηέο θάλνπλ επηιεθηηθή ρξήζε ηεο πιεξνθνξίαο 

                                                           
17

 Αλεξόπουλοσ, Α., 2004, ςελ 196 
18

 Αλεξόπουλοσ, Α., 2004, ςελ 198 
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πνπ θαηέρνπλ, ψζηε λα ηνλίζνπλ ηα αξλεηηθά θαη λα κεηψζνπλ ηηο ζεηηθέο πξννπηηθέο 

κηαο κεηαξξχζκηζεο ζηε θάζε ηεο πινπνίεζεο. Γεληθφηεξα, ζα ιέγακε φηη φηαλ ην 

θπβεξλψλ θφκκα δελ έρεη πςειή ζπλνρή ζρεηηθά κε ηελ κεηαξξχζκηζε πνπ πξνσζεί, 

ηφηε ε δηνίθεζε βξίζθεη έθνξν έδαθνο λα απηνλνκεζεί θαη λα δξάζεη πξνο φθεινο 

ηνπ status quo. 
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1.4.Η Εσρωπαϊκή Ένωζη ως Αρνηζίκσρος Δρών ζηη Διαδικαζία 
Διαμόρθωζης Δημοζίων Πολιηικών 

 

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε απνηειεί έλα ηδηφηππν πεξηθεξεηαθφ κφξθσκα, ην νπνίν 

απνηειείηαη απφ 28 θξάηε-κέιε. Γελ ζπληζηά νχηε δηεζλή νξγαληζκφ αιιά νχηε 

πνιηηηθφ ζχζηεκα. Χζηφζν, δηαζέηεη αξθεηά ραξαθηεξηζηηθά ζπλαηλεηηθήο 

ζπλνκνζπνλδίαο, θαζφηη απαξηίδεηαη απφ θξάηε ηα νπνία ρσξίο λα ράζνπλ ηελ εζληθή 

ηνπο ηαπηφηεηα, πνιηηηθή παξάδνζε, θνηλσληθή δνκή θαη ζπληαγκαηηθφ πνιηηηζκφ, 

ζπλαηλνχλ ζε ακνηβαίεο ππνρσξήζεηο ράξηλ ηεο επξσπατθήο ελνπνίεζεο
19

. 

πγθεθξηκέλα, φια ηα θξάηε-κέιε δηαηεξνχλ ηελ θπξηαξρία θαη ηελ αλεμαξηεζία ηνπ, 

αιιά βάζεη πλζεθψλ έρνπλ εθρσξήζεη κέξνο ηεο Δζληθήο ηνπο Κπξηαξρίαο, νχησο 

ψζηε λα κεηαβηβάδνληαη νξηζκέλεο εμνπζίεο αλαθνξηθά κε ηε ιήςε απνθάζεσλ ζηα 

ζεζκηθά φξγαλα ηεο Δ.Δ. γηα ζέκαηα ηα νπνία ραίξνπλ παλεπξσπατθήο ζεκαζίαο. 

Έηζη, παξαηεξνχκε φηη ην Δλσζηαθφ Γίθαην (Πξσηνγελέο θαη Παξάγσγν) ππεξέρεη 

έλαληη ησλ εζληθψλ, ηα νπνία θαινχληαη λα ελαξκνληζηνχλ καδί ηνπ θαη λα εληάμνπλ 

ζηελ εζληθή λνκνζεζία. 

Δπνκέλσο, ζα ιέγακε φηη ε Δπξσπατθή Έλσζε απνηειεί έλα ρψξν φπνπ νη 

θπβεξλήζεηο ησλ θξαηψλ-κειψλ αιιά θαη ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Δ.Δ παξάγνπλ ζε 

ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπο δεκφζηεο πνιηηηθέο. Έηζη, παξαηεξνχκε φηη ππάξρεη κηα 

ηεξαξρηθή ζρέζε θαη πσο θαλέλα θξάηνο-κέινο δελ δχλαηαη λα ιάβεη κφλν ηνπ 

απνθάζεηο, ρσξίο ηελ ζπλδξνκή ηφζν ησλ ππφινηπσλ δηνηθήζεσλ ησλ θ-κ φζν θαη 

ηεο Έλσζεο. 

Με ηελ ηειεπηαία ηξνπνπνηεηηθή πλζήθε, ηε πλζήθε ηεο Ληζζαβφλαο, 

γίλεηαη ν δηαρσξηζκφο ησλ αξκνδηνηήησλ ζηνπο ηνκείο πνιηηηθήο κεηαμχ ηεο Έλσζεο 

θαη ησλ θ-κ σο εμήο: α) απνθιεηζηηθέο αξκνδηφηεηεο, ζηηο νπνίεο δηθαίσκα 

λνκνζέηεζεο θαη έγθξηζεο δεζκεπηηθψλ πξάμεσλ έρεη κφλν ε Έ.Δ, β) ζπληξέρνπζεο 

αξκνδηφηεηεο, φπνπ ε Δ.Δ θαη ηα θξάηε κέιε αζθνχλ απφ θνηλνχ λνκνζεηηθή 

εμνπζία, ηεξψληαο ηελ αξρή ηεο επηθνπξηθφηεηαο θαη γ) ππνζηεξηθηηθέο 

αξκνδηφηεηεο, φπνπ ε Έλσζε δχλαηαη λα παξέκβεη ππνζηεξηθηηθά, ζπκπιεξψλνληαο 

ηε δξάζε ησλ θ-κ. Παξαηεξείηαη, ινηπφλ, φηη ε Δ.Δ έρεη αλαρζεί ζε έλαλ εμσγελή, 

βαζηθφ παίθηε ζηε δηακφξθσζε ησλ δεκνζίσλ πνιηηηθψλ, πνπ παξνπζηάδεηαη είηε σο 

κνλαδηθφο παίθηεο (φηαλ αζθεί απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα) είηε σο παίθηεο πνπ 

                                                           
19

 Μ. Ι. Σςινιςιηζλθσ, Δ. Ν. Χρυςοχόου, 2006, 78 επ. 
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θαζνξίδεη ην βαζηθφ πιαίζην ζε κηα δεκφζηα πνιηηηθή (φηαλ ε αξκνδηφηεηα είλαη 

ζπληξέρνπζα). 

Παξφια απηά φκσο, πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ε επηξξνή πνπ αζθεί ε Δ.Δ ζε 

θάζε εζληθή πνιηηηθή δηαθέξεη απφ θξάηνο ζε θξάηνο θαη απφ έλαλ ηνκέα πνιηηηθήο 

ζε έλαλ άιιν. Σν γεγνλφο απηφ εδξάδεηαη ζην ράζκα πνπ πξνθχπηεη κεηαμχ ηεο 

ελσζηαθήο πνιηηηθήο κε ηελ πξνυπάξρνπζα εζληθή, αιιά θαη κε ηνλ ηξφπν 

ελζσκάησζεο απφ ην ελσζηαθφ δίθαην ζην εζληθφ, θαζφηη κπνξεί λα πθίζηαληαη 

εζληθνί αξλεζίθπξνη δξψληεο νη νπνίνη λα είλαη αληίζεηνη πξνο ηηο κεζφδνπο ηεο 

Δ.Δ.
20

. 

Ζ κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή ζε επίπεδν Δ.Δ θαηέζηε δπλαηή κε ηε πλζήθε 

ηνπ Άκζηεξληακ ην 1999. Δλψ, ην 2009 κε ηε πλζήθε ηεο Ληζζαβφλαο εληάρζεθε 

ζηηο ζπληξέρνπζεο αξκνδηφηεηεο ηεο Έλσζεο. ηελ πξάμε απηφ ζεκαίλεη φηη ην 

εζληθφ δίθαην ελαξκνλίδεηαη κε ηηο επηηαγέο ηνπ Δλσζηαθνχ, ιφγσ ππεξνρήο ηνπ 

δεχηεξνπ. Παξαηαχηα, φπσο αλαθέξακε θαη παξαπάλσ ηα απνηειέζκαηα ηεο 

πνιηηηθήο δχλαληαη λα δηαθέξνπλ απφ θξάηνο ζε θξάηνο. 

πκπεξαζκαηηθά, παξαηεξείηαη φηη ε δηαδηθαζία ηνπ εμεπξσπατζκνχ δελ έρεη 

ηα ίδηα απνηειέζκαηα ζε φια ηα θξάηε θαη απηφ δηφηη ε λνκνζεζία είλαη κε ηέηνην 

ηξφπν δηαηππσκέλε ψζηε λα αθήλεη πεξηζψξηα ζηα θ-κ λα επηιέγνπλ ηα εξγαιεία 

επίηεπμεο ζηφρσλ ηα νπνία ηα ίδηα επηζπκνχλ. Γεδνκέλεο ηεο δηαθνξνπνίεζεο κεηαμχ 

ησλ ελσζηαθψλ απαηηήζεσλ θαη ησλ πξνυπαξρνπζψλ εζληθψλ πνιηηηθψλ θαη 

δεδνκέλνπ φηη νη πξνηηκήζεηο ησλ εζληθψλ παηθηψλ είλαη παξεκθεξείο κε ηνπο 

ελσζηαθνχο ζηφρνπο, ην αλ ζα πινπνηεζεί κηα ελσζηαθή πνιηηηθή εμαξηάηαη απφ ηελ 

ηθαλφηεηα πινπνίεζεο ηνπ θάζε θ-κ
21

. 

 

                                                           
20

Heritier, 2001 
21

Heritier, 2001 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2 

2.Η ΝΟΜΟΘΕΣΗΗ ΣΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ: ΘΕΩΡΗΣΙΚΕ ΠΡΟΕΓΓΙΕΙ 

2.1. Αθηρημένη και Σσγκεκριμένη Νομοθέηηζη 

 

Οη λφκνη ζπληζηνχλ βαζηθφ εξγαιείν γηα ηελ πινπνίεζε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ. 

Ο λφκνο νξίδεη απηφ πνπ ε θνηλνβνπιεπηηθή πιεηνςεθία αλακέλεη λα ζέζεη ζε 

εθαξκνγή θαη αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπγθεληξψλεη, ζέηεη φξηα ζηελ 

εμνπζία ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. εκαληηθέο παξάκεηξνη γηα ηελ πνξεία κηαο 

κεηαξξχζκηζεο, απνηειεί ν ζρεδηαζκφο ηνπ λφκνπ θαη ν ηφπνο πνπ παξάγεηαη, κε ηελ 

έλλνηα φηη δχλαληαη λα πεξηνξίδνπλ ή λα εληζρχνπλ ηηο ελέξγεηεο ησλ παηθηψλ, νη 

νπνίνη κπιέθνληαη ζηε δηαδηθαζία δηακφξθσζεο πνιηηηθήο. 

Καηά ηε δηαδηθαζία λνκνζέηεζεο δχν είλαη νηθπξίαξρνη παίθηεο: νη πνιηηηθνί 

θαη νη γξαθεηνθξάηεο. Οη πνιηηηθνί έρνπλ ηελ εμνπζία λα λνκνζεηνχλ θαη επνκέλσο 

είλαη  απηνί πνπ νξίδνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ εμνπζηνδνηηθψλ δηαηάμεσλ πνπ ππάξρνπλ ζε 

έλα λφκν θαη ηνλ βαζκφ παξαρψξεζεο ειεπζεξίαο δξάζεο ζηε δηνίθεζε. ηα 

θνηλνβνπιεπηηθά ζπζηήκαηα ν παίθηεο απηφο είλαη ε Κπβέξλεζε, ε νπνία ζηηο 

κνλνθνκκαηηθέο θπβεξλήζεηο ζπγθεληξψλεη ηελ πιεηνςεθία ησλ εδξψλ ζην 

Κνηλνβνχιην. Απφ ηελ άιιε κεξηά νη γξαθεηνθξάηεο είλαη κέιε ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο, θαη ζπγθεθξηκέλα επηηειηθά ζηειέρε. Χζηφζν, νη δχν πξναλαθεξφκελνη 

παίθηεο αιιειεπηδξνχλ, θαζψο φηαλ νη πνιηηηθνί πηνζεηνχλ έλα λνκνζέηεκα, νη 

γξαθεηνθξάηεο ζηε ζπλέρεηα ην εθαξκφδνπλ ζχκθσλα κε ηελ εξκελεία ηνπ δίλνπλ. 

Άξα, ην απνηέιεζκα ηεο πνιηηηθήο εμαξηάηαη απφ ηε κηα πιεπξά απφ ηνλ ηξφπν 

ζρεδίαζεο ηνπ λφκνπ απφ ηνπο πνιηηηθνχο θαη απφ ηελ άιιε απφ ηνλ ηξφπν εξκελείαο 

ηνπ θαηά ηελ εθαξκνγή απφ ηνπο γξαθεηνθξάηεο. 

Μέζσ ηεο λνκνζέηεζεο, πξνζδηνξίδνληαη νη ζηφρνη ηεο πνιηηηθήο, ηα 

δηαηηζέκελα κέζα θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηελ πεξάησζή ηνπο. ε 

έλα θξάηνο δηθαίνπ, ν λφκνο ππνδεηθλχεη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ έρεη ε δηνίθεζε ψζηε 

λα εθαξκφδεη ηελ θπβεξλεηηθή πνιηηηθή
22

. Οη λφκνη πνπ ηίζεληαη ζε ηζρχ ζηνρεχνπλ 

ζηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ επηδηψμεσλ ηεο θπβέξλεζεο. Ζ πινπνίεζή ηνπο 
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θαιχπηεη, έζησ θαη κεξηθψο, ηηο επηζπκίεο ησλ ςεθνθφξσλ ηνπο θαη δίλεη ηελ 

δπλαηφηεηα ζηελ θπβέξλεζε λα επαλεθιεγεί θαη λα δηαηεξήζεη ηελ εμνπζία. 

Όκσο παξαηεξείηαη φηη ζπρλά ζηελ πξάμε ε δηνίθεζε απνθιίλεη απφ ηελ 

βνχιεζε ηεο θπβέξλεζεο ψζηε λα πξνσζήζεη ην ζηελφ ίδην φθειφο ηεο. Απηφ 

ζπκβαίλεη δηφηη φηαλ ην θφκκα παξνπζηάδεη ρακειή εζσηεξηθή ζπλνρή, ηθαλά 

ζηειέρε ηεο δηνίθεζεο δχλαληαη λα απηνλνκεζνχλ θαη λα ζπγθξνηήζνπλ 

αληηκεηαξξπζκηζηηθέο ζπκκαρίεο
23

. Γη’ απηφ ε θπβέξλεζε θαηαθεχγεη ζηελ 

ιεπηνκεξή πξσηνγελή λνκνζέηεζε γηα λα πεξηνξίζεη ηελ δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο 

δηνίθεζεο πνπ παξεθθιίλεη. 

Έλα ζέκα ξπζκίδεηαη κέζσ ηεο λνκνζεζίαο είηε κε ηξφπν ζπγθεθξηκέλν είηε 

κε αθεξεκέλν. ηελ πξψηε πεξίπησζε πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο 

πνπ ζα αθνινπζεζνχλ ζε θάζε ζηάδην. ηελ δεχηεξε πεξίπησζε θαζνξίδεηαη έλαο 

ζηφρνο πνιηηηθήο θαη ε επηινγή ησλ κέζσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ, ή ε ξχζκηζε ησλ 

ηερληθψλ ιεπηνκεξεηψλ ηνπ, αθήλνληαη ζηελ δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ αξκφδηνπ 

ππνπξγνχ ή κηαο δεκφζηαο ππεξεζίαο, ψζηε λα επηηεπρζνχλ ηα επηζπκεηά 

απνηειέζκαηα. Χο εθ ηνχηνπ, άιινηε νη λφκνη είλαη ζχληνκνη θαη άιινηε 

καθξνζθειείο. 

ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη φζν πην καθξνζθειήο είλαη 

έλαο λφκνο, είηε κεηξάκε ζειίδεο, είηε κεηξάκε ιέμεηο, ηφζν θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ 

πεξηνξίδεηαη ε δηαθξηηηθή επρέξεηα ησλ δξψλησλ (Τπνπξγνί, δεκφζηεο ππεξεζίεο)
24

. 

Απηφ ζπλεπάγεηαη φηη ν λφκνο έρεη κηθξφηεξε αλάγθε παξαγσγνχ δηθαίνπ (θαηά 

εμνπζηνδφηεζε εθδνζείζα αξρή), ψζηε λα παξάγεη απνηειέζκαηα. Δπνκέλσο, είλαη 

ινγηθφ έλαο καθξνζθειήο λφκνο λα ξπζκίδεη εηδηθά-ζπγθεθξηκέλα θαη ιεπηνκεξεηαθά 

έλα ζέκα θαη έλαο πην ζχληνκνο λφκνο λα αλαθέξεηαη ζηε γεληθή-αθεξεκέλε ξχζκηζε 

ελφο ζέκαηνο. 

Σα κεγάιεο έθηαζεο λνκνζεηήκαηα κε εμαηξεηηθά ιεπηνκεξεηαθή γιψζζα 

γξάθνληαη ελ πξνθεηκέλσ λα θαηεπζχλνπλ ηελ δηαδηθαζία παξαγσγήο πνιηηηθήο. Δλψ, 

ηα αζαθή λνκνζεηήκαηα, ηα νπνία αθήλνπλ αδηεπθξίληζηεο πνιιέο ιεπηνκέξεηεο, 

δίλνπλ ηελ αξκνδηφηεηα απηή ζε άιινπο δξψληεο, θπξίσο γξαθεηνθξάηεο. 

Σνηνπηνηξφπσο, έλαο λφκνο κπνξεί λα ιάβεη δηάθνξα είδε κνξθψλ. Ζ γιψζζα κπνξεί 
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λα είλαη ζπγθεθξηκέλε ή αζαθήο, ην λνκνζέηεκα κπνξεί λα πεξηγξάθεη γεληθά ηελ 

πνιηηηθή πνπ ζέιεη λα κεηαξξπζκίζεη. Μπνξεί επίζεο λα πεξηέρεη ιεπηνκέξεηεο γηα 

ηελ ίδηα ηελ πνιηηηθή ή λα δίλεη έκθαζε ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ νη εμσηεξηθνί παίθηεο 

πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ γηα λα δεκηνπξγήζνπλ πνιηηηθή. 

Ζ επηινγή αθεξεκέλσλ ή ζπγθεθξηκέλσλ λφκσλ ζρεηίδεηαη θαη κε ηελ 

πξφζεζε ησλ ππνπξγψλ γηα «ηηζάζεπζε» ησλ γξαθεηνθξαηψλ θαη ηεο εξκελεπηηθήο 

δπλαηφηεηαο ησλ δηθαζηψλ. Γειαδή, νη ζπγθεθξηκέλνη λφκνη θαηαδεηθλχνπλ 

δηαθάλεηα πξνηηκήζεσλ θαη πξνζέζεσλ απφ ηελ πιεπξά ησλ ππνπξγψλ θαηά ηε 

δηαδηθαζία παξαγσγήο κηαο δεκφζηαο πνιηηηθήο. Παξάιιεια, φκσο, απμάλνπλ ηηο 

πηζαλφηεηεο κε ζπκκφξθσζεο εθ κέξνπο ησλ ζηειερψλ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, 

θαζψο ζέηνπλ ζεκαληηθνχο πεξηνξηζκνχο ζηελ απηνλνκία ηεο δξάζεο ηνπο, κε 

ζπλέπεηα ηελ εθδήισζε αληηδξάζεσλ θαη ηε κε ζπκκφξθσζή ηνπο ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο. Γεληθφηεξα, ζε πεξηπηψζεηο δηαθσλίαο κεηαμχ ππνπξγψλ θαη 

γξαθεηνθξαηψλ ή δηθαζηψλ, νη λφκνη πνπ ζρεδηάδνληαη είλαη ζπγθεθξηκέλνη, 

δηαζθαιίδνληαο ηελ θαηά ην δπλαηφλ απαξέγθιηηε εθαξκνγή ησλ ππνπξγηθψλ 

ζρεδηαζκψλ. 

Σν ζπγθεθξηκέλν θαη ην καθξνζθειέο ή αθεξεκέλν θαη ζχληνκν πεξηερφκελν 

ελφο λφκνπ ελαπφθεηηαη ζε πνιινχο παξάγνληεο. χκθσλα κε ηνπο Huber θαη 

Shipan
25

 ππάξρνπλ ηέζζεξηο γεληθνί παξάγνληεο, νη νπνίνη ζα εμεηδηθεπηνχλ ζηα 

θνηλνβνπιεπηηθά ζπζηήκαηα, κε κνλνθνκκαηηθέο θπβεξλήζεηο. Οη γεληθνί 

παξάγνληεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ αλ ε λνκνζεζία γηα έλα πεδίν δεκφζηαο πνιηηηθήο ζα 

είλαη αθεξεκέλε ή ζπγθεθξηκέλε είλαη: 

i. Ο βαζκφο ηεο πνιηηηθήο ζχγθξνπζεο αλάκεζα ζηνπο πνιηηηθνχο πνπ 

πηνζεηνχλ ηελ λνκνζεζία θαη ζηνπο δξψληεο πνπ ηελ εθαξκφδνπλ. 

ii. Ζ ηθαλφηεηα ησλ πνιηηηθψλ λα γξάθνπλ ιεπηνκεξείο λφκνπο. 

iii. Σν πιαίζην ηεο δηαπξαγκάηεπζεο εληφο ηεο νπνίαο ςεθίδνληαη νη λφκνη 

(χπαξμε παηθηψλ αξλεζηθπξίαο) 

iv. Οη πξνζδνθίεο ησλ πνιηηηθψλ γηα ην ξφιν εμσ-λνκνζεηηθψλ 

παξαγφλησλ, φπσο ν ξφινο ησλ Γηθαζηψλ, ηεο Γηνίθεζεο θαη ησλ 

θνηλσληθψλ εηαίξσλ ζε θνξπνξαηηζηηθά ζπζηήκαηα. 
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 Ζ δπλαηφηεηα πνπ έρνπλ νη πνιηηηθνί λα γξάθνπλ ζπγθεθξηκέλα 

λνκνζεηήκαηα είλαη ζπλάξηεζε ηνπ βαζκνχ επαγγεικαηηζκνχ ηνπο. ηα 

θνηλνβνπιεπηηθά ζπζηήκαηα ε δπλαηφηεηα απηή ζεσξείηαη επαξθήο, δηφηη ηα 

λνκνζρέδηα ζπληάζζνληαη απφ έκπεηξνπο πνιηηηθνχο πνπ ζπλήζσο είλαη κέιε ηνπ 

ππνπξγηθνχ ζπκβνπιίνπ, κε ηε βνήζεηα ησλ επηηειείσλ ηνπο
26

. 

Όζνλ αθνξά ζηελ επίδξαζε  πνπ αζθνχλ ζην ζρεδηαζκφ ησλ λφκσλ νη εμσ-

λνκνζεηηθνί παξάγνληεο (ι.ρ νη δηθαζηέο), νη Huber&Shipan ππνζηεξίδνπλ φηη αξρηθά 

γίλεηαη δηάθξηζε κεηαμχ ζε ρψξεο κε παξάδνζε αζηηθνχ-θσδηθνπνηεκέλνπ δηθαίνπ 

θαη ρψξεο κε παξάδνζε άγξαθνπ-πεξηπησζηνινγηθνχ δηθαίνπ. Θεσξνχλ φηη ζε ρψξεο 

κε παξάδνζε άγξαθνπ δηθαίνπ, φπνπ εθηφο απφ ηηο πξάμεηο ηνπ Κνηλνβνπιίνπ, 

«λφκνη» εθιακβάλνληαη νη απνθάζεηο θαη νη εξκελείεο ησλ δηθαζηψλ, ππάξρεη ε ηάζε 

λα ζρεδηάδνληαη ζπγθεθξηκέλνη θαη ιεπηνκεξείο λφκνη κε ζηφρν ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο 

εξκελεπηηθήο δχλακεο ησλ δηθαζηψλ
27

. 

Αληηζέησο, ζε ρψξεο κε παξάδνζε αζηηθνχ-θσδηθνπνηεκέλνπ δηθαίνπ, νη 

δηθαζηέο εξκελεχνπλ ηνπο λφκνπο, είηε είλαη αθεξεκέλνη είηε ζπγθεθξηκέλνη. Έηζη 

κπνξεί ν δηθαζηήο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη έρεη δηαθνξνπνηεκέλε πξνηίκεζε απφ ηελ 

πνιηηηθή πνπ παξάγεηαη, λα ηελ επεξεάζεη ζηε θάζε ηεο πινπνίεζεο, απνθιίλνληαο 

ηεο εξκελείαο πνπ επηζπκεί ε εθηειεζηηθή εμνπζία. 

Έλαο ζνβαξφο παξάγνληαο είλαη ε χπαξμε ή κε ζπλαζπηζκέλσλ 

θπβεξλήζεσλ. ε πεξηπηψζεηο πνπ έρνπκε ζπλαζπηζκνχο θπβεξλήζεσλ θαη ν αξηζκφο 

ησλ παηθηψλ απμάλεηαη, ν ζρεδηαζκφο ησλ λφκσλ απνηειεί ζεκαληηθφ εξγαιείν, ψζηε 

ην έλα θφκκα λα ειέγμεη ην άιιν. Σν λνκηθφ πιαίζην θαζίζηαηαη πην άθακπην, δηφηη 

ην λνκνζεηηθφ ζψκα είλαη δηαηξεκέλν. Παξφια απηά γίλεηαη πξνζπάζεηα λα 

ελζσκαησζνχλ ζην λνκηθφ πιαίζην νη ζηφρνη ηνπ ζπλαζπηζκνχ πνπ ην δηακνξθψλεη, 

κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ γξαθεηνθξαηψλ.  

Δπηπξφζζεηα, κηα εμίζνπ ζεκαληηθή παξάκεηξνο ζρεδίαζεο ελφο λφκνπ είλαη 

θαη ν ηειηθφο αξηζκφο ησλ παξερφκελσλ εμνπζηνδνηηθψλ δηαηάμεσλ γηα ηελ έθδνζε 

Πξνεδξηθψλ Γηαηαγκάησλ ή Τπνπξγηθψλ Απνθάζεσλ πνπ ζα εκπεξηέρνληαη. Ζ 

χπαξμε κεγάινπ αξηζκνχ ππνδειψλεη ηελ πξφζεζε ηνπ λνκνζέηε λα ξπζκίζεη έλα 

δήηεκα ζε κειινληηθή ρξνληθή ζηηγκή πνπ εθείλνο ζα θαζνξίζεη. Καη’ απηφλ ηνλ 
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ηξφπν επηιέγεηαη νπζηαζηηθά ν αξηζκφο ησλ παηθηψλ κε ηνπο νπνίνπο ζα 

ζπγθξνπζηεί, ην ρξνληθφ ζεκείν απηήο ηεο ζχγθξνπζεο αιιά θαη ν ηξφπνο ηεο. ε 

άκεζε ζπλάξηεζε βξίζθεηαη θαη ην δήηεκα ηνπ ρξφλνπ ηειηθήο έθδνζεο κηαο 

εμνπζηνδνηηθήο δηάηαμεο, κε ηηο κεγάιεο ρξνληθέο θαζπζηεξήζεηο λα ζέηνπλ ππφ 

ζνβαξή ακθηζβήηεζε ηελ νπζηαζηηθή θαη εηιηθξηλή βνχιεζε ηνπ λνκνζέηε λα 

κεηαξξπζκίζεη κε ηξφπν ιεπηνκεξή θαη ηειηθφ έλα πεδίν ή κηα πηπρή πνιηηηθήο.  

Αλ θαη νη ππνπξγνί θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπο ζεσξείηαη φηη δηαζέηνπλ ηελ 

ηθαλφηεηα θαη ηελ επάξθεηα λα ζρεδηάζνπλ λφκνπο ζπγθεθξηκέλνπο θαη ιεπηνκεξείο, 

ελ ηνχηνηο ε ηειηθή επηινγή ηνπο επεξεάδεηαη θαη απφ ηελ χπαξμε θπβεξλεηηθήο 

ζηαζεξφηεηαο. Γειαδή φηαλ νη πνιηηηθέο ζπλζήθεο επλννχλ ηελ θπβεξλεηηθή 

αζηάζεηα θαη νη πηζαλφηεηεο παξακνλήο ζηελ εμνπζία είλαη ιίγεο, ζπλεζέζηεξα 

ζρεδηάδνληαη αθεξεκέλνη λφκνη. ηηο πεξηπηψζεηο χπαξμεο θπβεξλήζεσλ 

ζπλαζπηζκνχ, απμάλνληαη νη πηζαλφηεηεο ζχγθξνπζεο κεηαμχ πνιηηηθψλ θαη 

γξαθεηνθξαηψλ. Απηφ απνξξέεη απφ ην γεγνλφο φηη, φηαλ δεκηνπξγνχληαη πνιηηηθνί 

ζπλαζπηζκνί, ν αξηζκφο ησλ παηθηψλ δηεπξχλεηαη θαη νη λφκνη αλαδεηθλχνληαη ζε 

κείδνλ εξγαιείν ειέγρνπ ηνπ ελφο θφκκαηνο έλαληη ηνπ άιινπ. Καηά ζπλέπεηα, 

εθφζνλ ην λνκνζεηηθφ ζψκα είλαη δηαηξεκέλν, ε λνκνζεζία γίλεηαη πεξηζζφηεξν 

άθακπηε, πξνζπαζψληαο λα ελζσκαηψζεη ην ζχλνιν ησλ επηζπκηψλ θαη ησλ 

επηδηψμεσλ ησλ θνκκάησλ πνπ κεηέρνπλ ζην ζπλαζπηζκφ, κε απνηέιεζκα λα 

κεηψλνληαη ηα πεξηζψξηα δξάζεο ησλ γξαθεηνθξαηψλ.  

Έλαο αθφκε παξάγνληαο επεξεαζκνχ ηνπ ηξφπνπ ζρεδηαζκνχ ησλ λφκσλ 

είλαη ε ρξνληθή ζπγθπξία ηεο ςήθηζήο ηνπο. πλήζσο, ζηελ αξρή ηεο 

θνηλνβνπιεπηηθήο πεξηφδνπ ςεθίδνληαη λφκνη ζπγθεθξηκέλνη, εθφζνλ είλαη λσπή 

αθφκε ε έθθξαζε ηεο ιατθήο εληνιήο θαη ππάξρεη ηζρπξή πνιηηηθή βνχιεζε γηα 

κεηαξξπζκίζεηο. Δπηπιένλ, ζην δηάζηεκα ησλ επφκελσλ εηψλ πνπ αθνινπζνχλ, 

δίδεηαη επαξθέο ρξνληθφ πεξηζψξην γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πξνσζνχκελσλ 

κεηαξξπζκίζεσλ.  

πκπεξαζκαηηθά, φζν απμάλεηαη ε έθηαζε ελφο λφκνπ θαη ν αξηζκφο ησλ 

ιεπηνκεξψλ δηαηάμεσλ, ηφζν πεξηνξίδεηαη ε επρέξεηα ησλ γξαθεηνθξαηψλ λα ηνπο 

εμεηδηθεχζνπλ. Ο ζρεδηαζκφο ζπγθεθξηκέλσλ λφκσλ έρεη σο απνηέιεζκα ηε 

δηαθάλεηα πξνο ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγνχ. Δίλαη πην πηζαλφ λα 

ζρεδηαζηνχλ ζπγθεθξηκέλνη λφκνη ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη ζπκθσλία αλάκεζα 
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ζε επηινγέο πνιηηηθψλ θαη γξαθεηνθξαηψλ θαη φηαλ επηδηψθεηαη ν πεξηνξηζκφο ηεο 

εξκελεπηηθήο δχλακεο ησλ δηθαζηψλ. Φήθηζε λφκνπ ζηελ αξρή ηεο 

θνηλνβνπιεπηηθήο πεξηφδνπ θαη ηζρπξή πνιηηηθή βνχιεζε γηα ηελ εθαξκνγή απηνχ 

νδεγεί ζην ζρεδηαζκφ ζπγθεθξηκέλσλ λφκσλ. Σέινο ε επηδίσμε λα εληαρζνχλ 

πξνηηκήζεηο φισλ ζε έλα λφκν, φηαλ έρνπκε ζπλαζπηζκνχο θπβεξλήζεσλ νδεγεί ζηε 

δεκηνπξγία εμεηδηθεπκέλνπ θαη άθακπηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ. 

Δπηπιένλ, ηα δηθαζηήξηα είλαη παίθηεο αξλεζηθπξίαο φηαλ εμεηάδνπλ ηε 

ζπληαγκαηηθή λνκηκφηεηα θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ ή δηαηαγκάησλ
28

. Σα θαλνληζηηθά 

δηαηάγκαηα παξαθνινπζνχληαη πξνιεπηηθά γηα ηελ ζπληαγκαηηθφηεηα ηνπο απφ ην 

πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο
29

, έηζη κε ηνλ ηξφπν απηφ ην δηθαζηήξην γίλεηαη παίθηεο 

αξλεζηθπξίαο ζηελ λνκνζεηηθή δηαδηθαζία. Αμηνζεκείσην δε, είλαη ην γεγνλφο φηη ηελ 

ηειεπηαία δεθαεηία νη θπβεξλήζεηο επηιέγνπλ ηνλ ηχπν ησλ Τπνπξγηθψλ Απνθάζεσλ 

(απμάλεηαη ν αξηζκφο ηνπο), νη νπνίεο ειέγρνληαη expost γηα ηελ ζπληαγκαηηθφηεηά 

ηνπο θαηφπηλ πξνζθπγήο ηεο δηνίθεζεο
30

. επνκέλσο, κε ηνλ ηξφπν απηφ παξαβιέπεηαη 

ηνηΔ θαη νη δηθαζηέο παχνπλ λα είλαη παίθηεο αξλεζηθπξίαο. 
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2.2.Η Νομοθεηική Διαδικαζία και ηα Θεζμικά Εργαλεία 

 

ηε κεηαπνιηηεπηηθή Διιάδα νη θπβεξλήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ  είλαη θαηά 

θχξην ιφγν κνλνθνκκαηηθέο, θαη φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην χληαγκα απνιακβάλνπλ 

ηεο εκπηζηνζχλεο ηεο θνηλνβνπιεπηηθήο πιεηνςεθίαο. ε ζεσξεηηθφ επίπεδν απηφ 

ζεκαίλεη φηη λνκνζεηηθά είλαη ηζρπξέο, εθφζνλ ε θνκκαηηθή εγεζία ειέγρεη 

απνηειεζκαηηθά ηα κέιε ηεο θνηλνβνπιεπηηθήο νκάδαο θαη κπνξεί λα επηβάιιεη απηφ 

πνπ ιέγεηαη «θνκκαηηθή πεηζαξρία», φπνπ ηα ειιεληθά θνηλνβνπιεπηηθά θφκκαηα 

παξνπζηάδνληαη λα είλαη ηθαλά λα ηελ επηβάιινπλ ζηνπο βνπιεπηέο. Με ηνλ ηξφπν 

απηφ ε θπβέξλεζε αλάγεηαη ζε έλα παίθηε αξλεζηθπξίαο, κε πςειή εζσηεξηθή 

ζπλνρή, πνπ κπνξεί θαη δξα σο εληαίνο δξψλ ζηελ λνκνζεηηθή δηαδηθαζία
31

. 

Οη θαλφλεο νξηζκνχ θαη ειέγρνπ ηεο αηδέληαο άπηνληαη θπξίσο έλα ζχλνιν 

ζεζκηθψλ ξπζκίζεσλ, ηηο νπνίεο παξαρσξνχλ ηα ζπληάγκαηα ζηηο θπβεξλήζεηο, 

δηαζθαιίδνληάο ηνπο ην πιενλέθηεκα ζέζεο ζηε λνκνζεηηθή δηαδηθαζία. Καηά ην 

χληαγκα ηεο Διιάδνο «ην δηθαίσκα πξφηαζεο λφκσλ αλήθεη ζηε Βνπιή θαη ηελ 

Κπβέξλεζε»
32

. Έηζη έρνπκε δχν δηαθξηηά ζηάδηα γηα ηελ εμέιημε ηεο παξαγσγήο 

λφκνπ. 

Σν πξψην ζηάδην, φπνπ ην λνκνζέηεκα θαηαηίζεηαη ζηελ αξκφδηα επηηξνπή 

θαη ςεθίδεηαη αξρηθά θαη’ αξρή, έπεηηα θαη’ άξζξν θαη ελ ηέιεη ζην ζχλνιφ ηνπ. Με 

ην πέξαο ηεο ζπληαγκαηηθήο αλαζεψξεζεο ηνπ 2001
33

 έρεη ην δηθαίσκα θαη λα 

ςεθίζεη θαη λα ηξνπνπνηήζεη ην αξρηθφ θείκελν, θαζψο θαη λα ην ππνβάιιεη ζηελ 

νινκέιεηα καδί κε ηελ έθζεζή ηεο. 

Σν δεχηεξν ζηάδην, φπνπ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην λνκνζέηεκα 

ππεξςεθίδεηαη απφ ηα 4/5 ηεο επηηξνπήο, ππνβάιιεηαη ζηελ νινκέιεηα απεπζείαο γηα 

ςήθηζε. Αληίζεηα, ην λνκνζέηεκα πνπ έρεη ηξνπνπνηήζεη ε επηηξνπή κεηαβηβάδεηαη, 

ζπδεηείηαη θαη ςεθίδεηαη απφ ηελ νινκέιεηα ζε έλα ή ηξεηο γχξνπο, νπφηε ή 

ππεξςεθίδεηαη είηε επηζηξέθεη γηα δηνξζψζεηο ζηελ επηηξνπή. 

Οη θπβεξλήζεηο δηαζέηνπλ νξηζκέλα ζεζκηθά εξγαιεία, πξνθεηκέλνπ λα 

ειέγρνπλ ηελ θνηλνβνπιεπηηθή αηδέληα. Σα εξγαιεία απηά είλαη: 

                                                           
31
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32
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I. Φήθνο εκπηζηνζχλεο. Πξφθεηηαη γηα έλα ζεζκηθφ εξγαιείν ειέγρνπ ηεο 

λνκνζεηηθήο δηαδηθαζίαο, θπξίσο φηαλ ζπλδέεηαη κε ηελ ςήθηζε ελφο 

λνκνζρεδίνπ. 

II. Γπλαηφηεηα δηάιπζεο ηνπ Κνηλνβνπιίνπ. ηελ Διιάδα νη θπβεξλήζεηο 

έρνπλ απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα λα δηαιχνπλ ην θνηλνβνχιην αθφκα θαη 

ζηελ πεξίπησζε πνπ έρνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ, κε πξφθαζε ιφγνπο 

δσηηθνχ εζληθνχ ζπκθέξνληνο. Δίλαη γεγνλφο φκσο φηη νη θπβεξλήζεηο 

εθκεηαιιεχνληαη απηφ ην ζεζκηθφ κέηξν ράξηλ αηθληδηαζκνχ ηεο 

αληηπνιίηεπζεο θαη κε ζθνπφ ηε δηαηήξεζε ηνπ εθινγηθνχ 

πξνβαδίζκαηνο ζηηο επεξρφκελεο εθινγέο. 

III. Υξνληθνί πεξηνξηζκνί. Ο Πξφεδξνο ηνπ Κνηλνβνπιίνπ ζέηεη ην 

ρξνλνδηάγξακκα ηεο λνκνζεηηθήο ιεηηνπξγίαο. Με δεδνκέλν φηη ν 

Πξφεδξνο ηεο Βνπιήο πξνέξρεηαη πάληνηε απφ ην θπβεξλψλ θφκκα, νη 

ειιεληθέο θπβεξλήζεηο δχλαληαη λα ειέγρνπλ ην ρξνλνδηάγξακκα ηεο 

Βνπιήο. Δλψ, ν ραξαθηεξηζκφο ελφο λνκνζρεδίνπ σο επείγνλ, κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζηελ ςήθηζή εληφο 24 σξψλ. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη νη 

θπβεξλήζεηο ειέγρνπλ ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία ηεο Βνπιή. 

Αμηνζεκείσην δε είλαη ην γεγνλφο φηη ρξεζηκνπνηείηαη ζπάληα απηή 

ζεζκηθή εμαίξεζε, θαζψο ε θπβέξλεζε αζθεί απνηειεζκαηηθφ έιεγρν 

ζηελ θαλνληθή λνκνζεηηθή δηαδηθαζία γηα λα επηηχρεη ηελ ςήθηζε ελφο 

λνκνζρεδίνπ εληφο εβδνκάδαο απφ ηελ έλαξμε ζπδήηεζεο ηνπ
34

 

IV. Καλφλεο αιιεινπρίαο ζηε λνκνζεηηθή ιεηηνπξγία. Σν εξγαιείν απηφ 

πεξηθιείεη θαη ηε δπλαηφηεηα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Βνπιήο λα δίλεη 

πξνηεξαηφηεηα ζηα λνκνζρέδηα θαη φρη ζηηο πξνηάζεηο λφκνπ. Παξφκνην 

ζεζκηθφ εξγαιείν πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ην θπβεξλψλ θφκκα 

είλαη ε δπλαηφηεηα ηνπ ππνπξγνχ λα εηζάγεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζπδήηεζεο ηξνπνπνηήζεηο ζην θείκελν ηνπ λνκνζεηήκαηνο κε ηελ 

πξφθαζε κηθξψλ ηερληθψλ βειηηψζεσλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δηαζέηεη 

ηελ πιεηνςεθία ζηελ επηηξνπή ή ηελ νινκέιεηα. Δπηπξφζζεηα, ζηελ 

θαηεγνξία απηή εληάζζεηαη θαη ε δπλαηφηεηα ηεο θπβέξλεζεο κέζσ ηνπ 

Πξνέδξνπ ηεο βνπιήο λα αλαζηείιεη ηελ ζπδήηεζε κε θπβεξλεηηθψλ 

λνκνζεηεκάησλ, αθφκα θαη κέρξη ην ηέινο ηεο θνηλνβνπιεπηηθήο 
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πεξηφδνπ. Ζ Βνπιή δελ δηαθφπηεη ηειείσο ηηο εξγαζίεο ηεο θαηά ηε 

ζεξηλή πεξίνδν, αιιά ιεηηνπξγεί ζε ζεξηλά ηκήκαηα κε ην 1/3 ησλ 

βνπιεπηψλ. Δπνκέλσο, λνκνζεηήκαηα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ 

αξκνδηφηεηα ηεο νινκέιεηαο, κπνξνχλ λα ςεθηζηνχλ ζε ζεξηλφ ηκήκα, 

εθηφο θαλνληθήο λνκνζεηηθήο δηαδηθαζίαο
35

. 

V. Καλφλεο πεξηνξηζκνχ ησλ ηερληθψλ ηξνπνπνηήζεσλ. Μεηά ηελ 

ζπληαγκαηηθή αλαζεψξεζε ηνπ 2001, απαγνξεχεηαη ε ελζσκάησζε κε 

ζρεηηθψλ κε ην ππφ ζπδήηεζε λνκνζρέδην δηαηάμεσλ, παξφιν πνπ ε 

πξαθηηθή απηή ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη. 

Ζ δπλαηφηεηα ηεο θπβέξλεζεο λα ειέγρεη ην πξφγξακκα ησλ εξγαζηψλ ηεο 

Βνπιήο ηεο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα κπνξεί λα αζθεί πίεζε ζηνπο βνπιεπηέο, πνπ 

κπνξεί πνιιέο θνξέο λα κελ είλαη απαξαίηεηα, αιιά ζπληζηά ηαπηφρξνλα θαη 

ζηξαηεγηθή επηινγή ψζηε λα πεξηνξίζεη ηε δεκνζηφηεηα θαη ηηο αληηδξάζεηο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ πξνσζνχκελεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο. Με ηνλ ηξφπν απηφ νη 

δηάθνξεο νκάδεο πίεζεο δελ πξνιαβαίλνπλ λα θηλεηνπνηήζνπλ ηα κέιε ηνπο θαη λα 

ελεκεξψζνπλ ηελ θνηλή γλψκε γηα ηηο ζέζεηο ηνπο, ψζηε λα κπινθάξνπλ ηελ ςήθηζε 

ελφο λνκνζρεδίνπ. Δλψ ε θπβέξλεζε θάλεη ηελ πξψηε θίλεζε νξίδνληαο ην πξφβιεκα 

θαη ηηο ελαιιαθηηθέο ηνπ, γεγνλφο πνπ επηηξέπεη θαη ηνλ έιεγρν ηνπ πνιηηηθνχ 

θφζηνπο
36

. 

Σέινο, πξέπεη λα αλαθέξνπκε ηε δπλαηφηεηα πνπ δίλεηαη ζηε δηνίθεζε απφ ην 

χληαγκα λα λνκνζεηεί κε θαλνληζηηθέο πξάμεηο θαη θαλνληζηηθά δηαηάγκαηα ( ΤΑ 

θαη ΠΓ). Σα ΠΓ εθδίδνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο, αιιά πξέπεη λα 

ππάξμεη ππνγξαθή θαη ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγνχ. Πξνυπφζεζε είλαη λα δίδεηαη εηδηθή 

εμνπζηνδφηεζε γηα ηε ξχζκηζε ελφο ζέκαηνο ζηε δηνίθεζε κε δηάηαμε λφκνπ. Έλαο 

λφκνο πνπ ςεθίδεηαη ζηε Βνπιή κπνξεί λα αθήλεη ηε ξχζκηζε «εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ 

κε ηνπηθφ ελδηαθέξνλ, ή κε ραξαθηήξα ηερληθφ ή ιεπηνκεξεηαθφ
37

» ζηε δηνίθεζε, 

κεηαθέξνληαο ηελ λνκνζεηηθή αξκνδηφηεηα απφ ηε Βνπιή ζηελ Κπβέξλεζε θαη 

αθήλνληαο ηελ εηδηθφηεξε ξχζκηζε ζεκάησλ ζηελ δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο 

ηειεπηαίαο. 
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Δπίζεο, ζα κπνξνχζακε λα ζεκεηψζνπκε ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο ε 

θπβέξλεζε κπνξεί λα παξαθάκςεη πιήξσο ηελ ηππηθή παξαγσγή λφκσλ, κέζσ ηεο 

έθδνζεο ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ, πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ ή απηφλνκσλ 

λνκνζεηηθψλ πξάμεσλ ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο. Μνιαηαχηα, ε εθάζηνηε 

θπβέξλεζε κπνξεί λα θάλεη αιφγηζηε ρξήζε απηήο ηεο δπλαηφηεηαο, φηαλ επηζπκεί λα 

πξνσζήζεη ηελ αηδέληα ηεο εθηφο ηεο δηθαηνδνζίαο ηνπ θνηλνβνπιεπηηθνχ ή θαη 

δηθαζηηθνχ ειέγρνπ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη πξφθεηηαη γηα ππνπξγηθή απφθαζε. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3 

3. ΕΡΕΤΝΑ 

3.1.Μεθοδολογία 

ην παξφλ θεθάιαην ζα αλαιχζνπκε ηελ κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο πνπ 

δηεμήρζε ζε δέθα λνκνζεηήκαηα κεηαξξπζκηζηηθψλ πξνζπαζεηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

κεηαλάζηεπζεο θαη απφθηεζεο ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο. ηφρνο ηεο παξνχζαο 

κειέηεο είλαη ε έξεπλα ηνπ ηξφπνπ λνκνζέηεζεο ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηελ Διιάδα, 

κέζσ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ζπγθεληξψλεη ε λνκνζεηηθή παξαγσγή ησλ 

κεηαξξπζκίζεσλ, αιιά θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο πινπνίεζεο απηψλ. 

Κξηηήξην γηα ηελ επηινγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ λνκνζεηεκάησλ απνηέιεζε 

αθελφο, ε ζπνπδαηφηεηα ησλ αιιαγψλ πνπ επέθεξαλ ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

κεηαλαζηεπηηθνχ ξεχκαηνο απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 1990, θαη κεηά, φπνπ ζσξεδφλ νη 

κεηαλάζηεο έθηαλαλ ζηελ Διιάδα, αθεηέξνπ ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ 

επεξεάζηεθαλ απφ ηηο αιιαγέο. 

Γηαηί ε πνιηηηθή εμνπζία επηιέγεη ηελ έθδνζε εηδηθψλ ή γεληθψλ λφκσλ; Ση 

ξφιν δηαδξακαηίδεη ην πξφζσπν ηνπ εθάζηνηε ππνπξγνχ, ε ζπλνρή ηεο θπβέξλεζεο, 

ε πξαγκαηηθή θαη ε αλακελφκελε δηάξθεηα δσήο ηεο, ην ρξνληθφ ζεκείν πνπ εθδίδεηαη 

ν λφκνο; Δθδίδνληαη ηα πξνβιεπφκελα Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα θαη νη Τπνπξγηθέο 

Απνθάζεηο; Αλ φρη γηα πνην ιφγν; 

Πξνθεηκέλνπ κα δνζνχλ απαληήζεηο ζηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, επηρεηξνχκε 

λα εθαξκφζνπκε ζηελ πξάμε ηελ ζεσξία ησλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη ηε ζεσξία γηα ηελ 

επηινγή ηνπ ηξφπνπ λνκνζέηεζεο. πγθεθξηκέλα, πξνρσξήζακε, αξρηθά, ζηε 

κέηξεζε ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ λφκσλ, δειαδή ηνλ αξηζκφ ζειίδσλ, ηνλ 

αξηζκφ ησλ άξζξσλ, ηνλ αξηζκφ ησλ ιέμεσλ, ησλ αξηζκφ ησλ ινηπψλ 

άξζξσλ/ζπλνιηθνχ αξηζκνχ άξζξσλ θαη ηνλ αξηζκφ ησλ ιέμεσλ ινηπψλ 

άξζξσλ/ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ιέμεσλ. 

Δλ ζπλερεία, πξνβήθακε ζηελ πνζνηηθή αλάιπζε ηεο πξσηνγελνχο 

λνκνζεζία. ε θάζε λφκν έγηλε δηάθξηζε αλάκεζα ζε άξζξα αθεξεκέλνπ θαη 

ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ κε ηελ ρξήζε ησλ εμήο δεηθηψλ: αξηζκφο άξζξσλ 
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ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ/αξηζκφο ζπλνιηθψλ άξζξσλ, αξηζκφο άξζξσλ 

αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ/αξηζκφο ζπλνιηθψλ άξζξσλ, αξηζκφο ιέμεσλ άξζξσλ 

ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ/ζπλνιηθφο αξηζκφο ιέμεσλ, αξηζκφο άξζξσλ 

αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ/ζπλνιηθφο αξηζκφο ιέμεσλ. Κξηηήξηα δηάθξηζεο ζε άξζξα 

ζπγθεθξηκέλνπ θαη αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ ήηαλ: ε έθηαζε ηνπ άξζξνπ θαη ν 

αξηζκφο ησλ εμνπζηνδνηηθψλ δηαηάμεσλ. Άξζξα κεγάιεο έθηαζεο θαη κε ιίγεο 

εμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο ζεσξνχλην ζπγθεθξηκέλνπ πεξηρενκέλνπ θαη ην 

αληίζηξνθν. 

Δλψ,  ιήθζεθε ππφςηλ θαη ν αξηζκφο εμνπζηνδνηηθψλ δηαηάμεσλ γηα ΠΓ ή 

ΤΑ/ αξηζκφ ζειίδσλ, θαζψο θαηαδεηθλχεηαη κε ηνλ ηξφπν απηφ ην ζπγθεθξηκέλν ή 

αθεξεκέλν πεξηερφκελν ηνπ λφκνπ. Όζν ιηγφηεξεο εμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο 

ππάξρνπλ ηφζν πην ζπγθεθξηκέλνο είλαη ν λφκνο θαη ην αληίζηξνθν. Δπηπιένλ, έγηλε 

κέηξεζε ηνπ δείθηε εμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο κε ρξνληθή δέζκεπζε/ζπλνιηθέο 

εμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο, ψζηε λα εξεπλεζεί εάλ πθίζηαηαη ραιαξφηεηα ή 

απζηεξφηεηα ηνπ λνκνζεηήκαηνο σο πξνο ηελ εθαξκνγή ησλ εμνπζηνδνηηθψλ 

δηαηάμεσλ, θαζψο εάλ ππάξρεη ρξνληθή δέζκεπζε, ηφηε έρνπκε απζηεξφηεηα θαη 

επνκέλσο κεγάιεο πηζαλφηεηεο εθαξκνγήο. 

Δπηπξφζζεηα, κεηξήζακε ηελ πξνβιεπφκελε θαη ηελ ηειηθά εθδνζείζα εηδηθή 

λνκνζεηηθή χιε θαλνληζηηθνχ πεξηερνκέλνπ (ΠΓ, ΤΑ), ψζηε λα καο θαλεξσζεί ε 

πινπνίεζε ή κε ηνπ λφκνπ, ε πνηφηεηα ηεο εθαξκνγήο θαη ηειηθά ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο κεηαξξχζκηζεο. Ο δείθηεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ 

ελεξγνπνηεκέλεο εμνπζηνδνηήζεηο ππνρξεσηηθήο έθδνζεο/ζχλνιν εμνπζηνδνηήζεσλ 

ππνρξεσηηθήο έθδνζεο. Δληνπίδακε θάζε θνξά θαη ηε ρξνλνινγία έθδνζεο απηψλ, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζνπκε ηε ρξνληθή απφζηαζε ηεο ςήθηζεο ηνπ λφκνπ θαη ηεο 

έθδνζεο ηεο εμνπζηνδφηεζεο ηεο εηδηθήο λνκνζεηηθήο χιεο. Δλψ, έγηλε δηαρσξηζκφο 

ηεο εηδηθήο λνκνζεηηθήο χιεο πνπ ήηαλ αλαγθαίν λα εθδνζεί γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

λφκνπ θαη ηεο λνκνζεηηθήο χιεο πνπ ππφθεηην ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο 

εθηειεζηηθήο εμνπζίαο γηα ηελ έθδνζή ηεο. Δπνκέλσο, ν δείθηεο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ελ πξνθεηκέλσ λα εθθξαζηεί θαιχηεξα ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

εθηειεζηηθήο εμνπζίαο ζηεο εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο είλαη ελεξγνπνηεκέλεο 

εμνπζηνδνηήζεηο ππνρξεσηηθήο έθδνζεο/ζχλνιν εμνπζηνδνηήζεσλ ππνρξεσηηθήο 

έθδνζεο.  
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Πέξαλ ησλ κεηξήζεσλ κέζσ ησλ παξαπάλσ δεηθηψλ, κειεηήζεθαλ θαη 

ζρνιηάδνληαη επηπιένλ πνηνηηθά ζηνηρεία ησλ κεηαξξπζκίζεσλ. Δηδηθφηεξα, πξφθεηηαη 

γηα ηε κειέηε ησλ αηηηνινγηθψλ εθζέζεσλ, ησλ εθζέζεσλ ηεο επηζηεκνληθήο 

ππεξεζίαο ηεο Βνπιήο, ησλ εθζέζεσλ θαη πξαθηηθψλ ηεο αξκφδηαο θνηλνβνπιεπηηθήο 

επηηξνπήο (φπνπ εμεηάζηεθαλ θπξίσο νη ζέζεηο ησλ εθπξνζψπσλ θνξέσλ ηεο 

θνηλσλίαο), ηα πξαθηηθά ηεο νινκέιεηαο ηεο Βνπιήο ( απφ ηα νπνία πξνέθπςε ε 

χπαξμε ή κε ζπλνρήο ηεο θπβέξλεζεο απφ ηελ ζχγθιηζε ησλ απφςεσλ ησλ 

βνπιεπηψλ ηεο, νη ζέζεηο ηεο αληηπνιίηεπζεο θαη ε ζχγθιηζε ή απφθιηζε απφςεσλ 

απηήο κε ηελ θπβέξλεζε). Δπίζεο, ειέγρζεθε αλ νη λφκνη ζπλνδεχνληαλ απφ έθζεζε 

αμηνιφγεζεο ζπλεπεηψλ θαη έθζεζε δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο. Σέινο, εξεπλήζεθε ε 

ζπλνρή ηνπ θπβεξλεηηθνχ ζρεκαηηζκνχ ηελ πεξίνδν ηεο ςήθηζεο ηνπ λφκνπ, νη έδξεο 

ηεο θπβεξλεηηθήο πιεηνςεθίαο θαη ε απφζηαζε απφ ηηο εθινγέο. 

Πεγέο έξεπλαο ησλ παξαπάλσ απνηέιεζε ε βάζε λνκηθψλ δεδνκέλσλ 

«ΝΟΜΟ» αιιά θαη ε ηζηνζειίδα ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ. 

Οη λφκνη πνπ αλαιχζακε είλαη νη εμήο: 

 Ν.1975/1991 (ΦΔΚ 184/Α/ 04.12.1991): «Είςοδοσ -  ζξοδοσ , παραμονι, 

εργαςία, απζλαςθ αλλοδαπϊν , διαδικαςία αναγνϊριςθσ αλλοδαπϊν προςφφγων 

και άλλεσ διατάξεισ». 

  Ν.2790/2000 (ΦΔΚ 24 Α΄/16.02.2000): «Απνθαηάζηαζε ησλ 

Παιηλλνζηνχλησλ Οκνγελψλ απφ ηελ ηέσο νβηεηηθή Έλσζε θαη άιιεο 

Γηαηάμεηο»  

  Ν.2910/2001 (ΦΔΚ Α' 91/02.05.2001): «Δίζνδνο θαη παξακνλή αιινδαπψλ 

ζηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα. Κηήζε ηεο Διιεληθήο ηζαγέλεηαο κε 

πνιηηνγξάθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

 Ν.3284/2004 (ΦΔΚ Α 217/10.11.2004): «Πεξί Κπξψζεσο ηνπ Κψδηθα ηεο 

Διιεληθήο Ηζαγέλεηαο» 

 Ν.3386/2005 (ΦΔΚ Α'212/23/08/2005): «Δίζνδνο, δηακνλή θαη θνηλσληθή 

έληαμε ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ ζηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα» 

 Ν.3536/2007 (ΦΔΚ 42 Α΄/23.02.2007): «Δηδηθέο Ρπζκίζεηο Θεκάησλ 

Μεηαλαζηεπηηθή Πνιηηηθήο θαη ινηπψλ Εεηεκάησλ Αξκνδηφηεηαο 

Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο» 
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 Ν.3838/2010 (ΦΔΚ Α 49/24.03.2010): «χγρξνλεο Γηαηάμεηο γηα ηελ 

Διιεληθή Ηζαγέλεηα θαη ηελ Πνιηηηθή πκκεηνρή Οκνγελψλ θαη Ννκίκσο 

Γηακελφλησλ Μεηαλαζηψλ θαη Άιιεο Ρπζκίζεηο» 

 Ν.3907/2011 (ΦΔΚ 7 Α΄/26.01.2011): «Ίδξπζε Τπεξεζίαο Αζχινπ θαη 

Τπεξεζίαο Πξψηεο Τπνδνρήο, Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο πξνο 

ηηο Γηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2008/115/ΔΚ «ρεηηθά κε ηνπο Κνηλνχο Καλφλεο 

θαη Γηαδηθαζίεο ζηα Κξάηε-Μέιε γηα ηελ Δπηζηξνθή ησλ Παξαλφκσο 

Γηακελφλησλ Τπεθφσλ Σξίησλ Υσξψλ» θαη Λνηπέο Γηαηάμεηο» 

 Ν.4018/2011 (ΦΔΚ 215 Α΄/30.09.2011): «Αλαδηνξγάλσζε ηνπ πζηήκαηνο 

Αδεηνδφηεζεο γηα ηε Γηακνλή Αιινδαπψλ ζηε Υψξα Τπφ Όξνπο Απμεκέλεο 

Αζθάιεηαο, Ρπζκίζεηο Θεκάησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη 

άιιεο Γηαηάμεηο Αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ» 

  Ν.4251/2014 (ΦΔΚ 80 Α΄/01.04.2014): «Κψδηθαο Μεηαλάζηεπζεο θαη 

Κνηλσληθήο Έληαμεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» 

ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ε αλάιπζε ησλ δέθα λνκνζεηεκάησλ, ζχκθσλα κε 

ηελ ζεσξία φπσο παξαηέζεθε ζηα παξαπάλσ θεθάιαηα. 
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3.2 Μεταρρυθμιςτική Νομοθετική Παραγωγή 

ην παξφλ θεθάιαην ζα παξαζέζνπκε ηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζακε ζηα 

δέθα λνκνζεηήκαηα ηα νπνία κειεηήζακε. 

Νομοθεζία 

3.2.1.Ν. 1975/1991 (ΦΔΚ 184/Α/ 04.12.1991): «Είςοδοσ -  έξοδοσ , παραμονή, 

εργαςία, απέλαςη αλλοδαπών , διαδικαςία αναγνώριςησ 

αλλοδαπών προςφύγων και άλλεσ διατάξεισ». 

Σν ελ ιφγσ λνκνζέηεκα ππήξμε ην πξψην λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ άπηεηαη 

ζεκάησλ αιινδαπψλ ζηελ Υψξα, θαζφηη ε δεθαεηία ηνπ 1990 απνηέιεζε ζηαζκφ γηα 

ηελ χπαξμε αιινδαπψλ ζηε ρψξα. ηφρνο ηνπ απνηέιεζε ε πάηαμε ηεο 

ιαζξνκεηαλάζηεπζεο, κέζσ ηεο πξνζπάζεηαο θαηαζθεπήο κηαο αξλεηηθά 

θνξηηζκέλεο ηαπηφηεηαο γηα ην κεηαλάζηε. 

Ο λφκνο ςεθίζηεθε θαηά ηελ θνηλνβνπιεπηηθή πεξίνδν 1990-1993 (χλνδνο 

Β), κε θπβεξλψλ θφκκα ηε Νέα Γεκνθξαηία, ε νπνία θαηείρε 152 έδξεο (πνζνζηφ 

46,89%), κε Πξσζππνπξγφ ηνλ Κσλ/λν Μεηζνηάθε θαη Τπνπξγφ Γεκνζίαο Σάμεο 

ηνλ Θ. Αλαγλσζηφπνπιν. Σελ πεξίνδν ηεο ςήθηζεο ηνπ λνκνζρεδίνπ παξνπζηάδεηαη 

απμεκέλε θπβεξλεηηθή ζπλνρή, γεγνλφο πνπ απνξξέεη απφ ηα πξαθηηθά ηεο 

Οινκέιεηαο ηεο Βνπιήο. Οη ηειεπηαίεο εθινγέο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηνλ Απξίιην ηνπ 

1990, ζπλεπψο παξαηεξνχκε φηη έρνπκε έλα λνκνζρέδην πνπ ςεθίζηεθε ζρεδφλ ζηελ 

αξρή ηεο ζεηείαο ηεο θπβέξλεζεο, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ελάκηζε ρξφλν κεηά, ζηηο 5 

Ννεκβξίνπ ηνπ 1991. 

Αλαθνξηθά κε ηελ Αμησκαηηθή Αληηπνιίηεπζε θαη ηα ππφινηπα θφκκαηα ηεο 

Βνπιήο έρνπκε λα παξαζέζνπκε φηη θαηαςήθηζαλ ην λνκνζρέδην. πγθεθξηκέλα, ε 

Αμησκαηηθή Αληηπνιίηεπζε, ελψ ήηαλ ππέξ ηεο ςήθηζεο ελφο λφκνπ πνπ ζα 

αθνξνχζε ζηνπο αιινδαπνχο πνπ εηζέξρνληαλ ζηελ ρψξα, ππνζηήξημε φηη ην 

λνκνζρέδην έπαζρε απφ αδπλακίεο θαη ειιείςεηο, ζα επέθεξε επηπιένλ πξνβιήκαηα 

θαη ζηελ εθαξκνγή ηνπ ζα ήηαλ αλαπνηειεζκαηηθφ. Θεσξνχζε φηη ην δήηεκα ηεο 

απέιαζεο ησλ αιινδαπψλ ήηαλ βαζηθφ αιιά δελ ήηαλ μεθάζαξν ζην λνκνζρέδην. 

Δλψ, κηιψληαο γηα ηελ ιαζξνκεηαλάζηεπζε θξνλνχζε φηη δελ ππήξρε ζθαηξηθή 

νπηηθή απφ πιεπξάο θπβέξλεζεο ζην λνκνζρέδην.  
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Δπηπξφζζεηα αληηδξάζεηο ππήξμαλ ηφζν απφ ηνλ πλαζπηζκφ ηεο Αξηζηεξάο 

θαη ηεο Πξνφδνπ φζν θαη απφ ην ΚΚΔ. πλνπηηθά ηα δχν θφκκαηα παξνπζίαζαλ ην 

λνκνζρέδην σο έλδεημε «μελνθνβίαο», ελψ ζηάζεθαλ ηδηαηηέξσο ζην δήηεκα ηεο 

«καχξεο» εξγαζίαο ησλ αιινδαπψλ. Παξφια απηά, ηφζν ε αληηπνιίηεπζε φζν θαη ηα 

ππφινηπα θφκκαηα ζπκθψλεζαλ φηη πξφθεηηαη γηα έλα λνκνζρέδην ην νπνίν αλαγάγεη 

ηελ εθηειεζηηθή εμνπζία ζε ηζρπξή, ιφγσ ησλ πνιιψλ εμνπζηνδνηηθψλ δηαηάμεσλ 

πνπ πξνβιέπεη. 

Αλαθνξηθά κε ηα πνζνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λφκνπ, ηα νπνία 

ζπλνςίδνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί, παξαζέηνπκε ηα εμήο:  

Γείθηεο Μέηξεζεο Βαζηθψλ Ννκνηερληθψλ Υαξαθηεξηζηηθψλ 

 

Βαζκφο Έθδνζεο 

Γεπηεξνγελνχο Ννκνζεζίαο 

(%) 

                   

Αξηζκφο ειίδσλ 

           

8 

Αξηζκφο Άξζξσλ 

πγθεθξηκέλνπ 

Πεξηερνκέλνπ/Αξηζκφο 

πλνιηθψλ Άξζξσλ 

               

37,2% 

Δθδνζείζεο 

Δμνπζηνδνηηθέο 

Γηαηάμεηο/ 

χλνιν 

Δμνπζηνδνηήζεσλ 

   

52,6% 

                  

Αξηζκφο Άξζξσλ 

            

43 

Αξηζκφο Άξζξσλ 

Αθεξεκέλνπ 

Πεξηερνκέλνπ/ 

πλνιηθφο Αξηζκφο 

Άξζξσλ 

             

55,8% 

Δθδνζείζεο 

Δμνπζηνδνηήζεηο 

Τπνρξεσηηθήο 

Έθδνζεο / 

χλνιν 

Δμνπζηνδνηήζεσλ 

Τπνρξεσηηθήο 

Έθδνζεο 

            

51,5% 

                   

Αξηζκφο  Λέμεσλ 

   

7.907 

Αξηζκφο Λέμεσλ 

Άξζξσλ πγθεθξηκέλνπ 

Πεξηερνκέλνπ/πλνιηθφο 

Αξηζκφο Λέμεσλ 

              

39,1% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αξηζκφο Λνηπψλ 

Άξζξσλ/πλνιηθφο 

Αξηζκφο Άξζξσλ 

    

7,9% 

Αξηζκφο Λέμεσλ 

Άξζξσλ Αθεξεκέλνπ 

Πεξηερνκέλνπ/πλνιηθφο 

Αξηζκφο Λέμεσλ 

   56,8% 

Αξηζκφο Λέμεσλ 

Λνηπψλ Άξζξσλ/ 

πλνιηθφο 

Αξηζκφο Λέμεσλ 

          

4,12% 

Αξηζκφο 

Δμνπζηνδνηηθψλ 

Γηαηάμεσλ γηα Τ.Α ή 

Π.Γ/ Αξηζκφο ειίδσλ 

                

4,8 
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 Δμνπζηνδνηηθέο 

Γηαηάμεηο κε Υξνληθφ 

Πεξηνξηζκφ/ πλνιηθέο 

Δμνπζηνδνηηθέο 

Γηαηάμεηο 

                

3,03% 

 

Πίνακαρ 1: Μέηξεζε Βαζηθψλ Ννκνηερληθψλ Υαξαθηεξηζηηθψλ Ν.1975/1991-Βάζκφο Τινπνίεζεο 

 

Ο λφκνο εθηείλεηαη ζε 8 ζειίδεο θαη απνηειείηαη απφ 8 Κεθάιαηα θαη 43 

άξζξα, επνκέλσο πξφθεηηαη γηα έλαλ κεζαίαο έθηαζεο λφκν. Απφ ηηο 43 δηαηάμεηο, νη 

3 είλαη δηαηάμεηο άζρεηεο κε ην ζέκα ηνπ λφκνπ (ινηπέο δηαηάμεηο), απφ ηηο ππφινηπεο 

παξαηεξνχκε φηη νη δηαηάμεηο αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ ππεξηζρχνπλ ζε ζρέζε κε 

απηέο πνπ είλαη ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ (Αθεξεκέλνπ Πεξηερνκέλνπ: 24 άξζξα, 

πγθεθξηκέλνπ: 16). 

Παξαηεξνχκε φηη ν αξηζκφο εμνπζηνδνηηθψλ δηαηάμεσλ πνπ πξνβιέπεη ν 

λφκνο είλαη πςειφο (38 ζπλνιηθέο δηαηάμεηο ή 4,8 δηαηάμεηο αλά ζειίδα). Σν γεγνλφο 

απηφ ππνδειψλεη φηη πνιιά ζέκαηα δελ ξπζκίδνληαη ζαθψο ζηνλ λφκν αιιά 

αλαηίζεληαη ζηελ εθηειεζηηθή εμνπζία. Δπηπξφζζεηα, κφλν κία εμνπζηνδνηηθή 

δηάηαμε πξνβιέπεη πξνζεζκία έθδνζεο ηεο ζρεηηθήο λνκνζεηηθήο χιεο, θάηη πνπ 

ζπλεπάγεηαη πεξηζψξην γηα ραιαξφηεηα ζηε θάζε πινπνίεζεο. Αλαθνξηθά κε ηνπο 

δείθηεο πινπνίεζεο, παξαηεξείηαη φηη ην πνζνζηφ εμνπζηνδνηηθψλ δηαηάμεσλ πνπ 

εθδφζεθαλ είλαη αξθεηά ρακειφ, θαζφηη κφλν 20 εμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο εθδφζεθαλ 

(52,6%). Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα ηηο εμνπζηνδνηήζεηο ππνρξεσηηθήο έθδνζεο 

λνκνζεηηθήο χιεο, ην πνζνζηφ έθδνζήο θξίλεηαη αξθεηά ρακειφ (51,5%). 

χκθσλα κε ηα αλσηέξσ κπνξνχκε λα ζπλάγνπκε φηη ν λφκνο δελ 

πινπνηήζεθε απνηειεζκαηηθά, θαζψο ε δεπηεξνγελήο πξνβιεπφκελε λνκνζεζία δελ 

εθδφζεθε ζην ζχλνιφ ηεο. Δλψ, παξαηεξείηαη θαη απμεκέλε θαζπζηέξεζε ζηελ 

έθδνζε ησλ εμνπζηνδνηηθψλ δηαηάμεσλ. 

Όζνλ αθνξά ζε άιια πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηεο κεηαξξχζκηζεο, 

ζεκεηψλεηαη φηη ε αηηηνινγηθή έθζεζε πνπ ζπλφδεπε ην λνκνζρέδην ήηαλ κηθξή ζε 

έθηαζε (κφιηο 2 ζειίδεο). Γελ παξαηεξείηαη, απφ ηελ έθζεζε πξαθηηθψλ ηεο αξκφδηαο 

Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο λα ζπκκεηείραλ εθπξφζσπνη θνξέσλ ηεο θνηλσλίαο. Ο 

λφκνο δελ ζπλνδεπφηαλ απφ έθζεζε ζπλεπεηψλ, νχηε έθζεζε δηαβνχιεπζεο. 
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3.2.2. Ν.2790/2000 (ΥΕΚ 24 Α΄/16.02.2000): «Αποκατάςταςη των 

Παλιννοςτούντων Ομογενών από την τέωσ οβιετική Ένωςη και 

άλλεσ Διατάξεισ» 

Με ηνλ παξφληα λφκν επηρεηξήζεθε ε λνκηκνπνίεζε πνιιψλ 

παιηλλνζηνχλησλ Διιήλσλ, κε ηε ρνξήγεζε ηε ειιεληθήο ηζαγέλεηαο, αιιά θαη κε 

κηα ζεηξά δηαδηθαζηψλ γηα ηελ νκαιή ηνπο έληαμε ζηελ ειιεληθή θνηλσλία. 

Πξνβιέθζεθε ε ζηεγαζηηθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπο απνθαηάζηαζε, θαζψο θαη κέηξα 

θνηλσληθήο ελίζρπζεο θαη εθπαίδεπζήο ηνπο. Παξάιιεια, ελζαξξχλνληαη δξάζεηο γηα 

ηνλ πνιηηηζκφ, ηελ θαιιηηερληθή δεκηνπξγία ησλ νκνγελψλ θαη ηελ πξνβνιή ηεο ζε 

θεληξηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. εκαληηθή θξίλεηαη, αθφκε, ε δηάηαμε γηα ηε 

δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο γιψζζαο ζηνπο νκνγελείο αλεμαξηήησο ειηθίαο. 

 Ζ ςήθηζε ηνπ λφκνπ έιαβε ρψξα θαηά ηελ θνηλνβνπιεπηηθή πεξίνδν 

1996-2000 (χλνδνο Γ), κε θπβεξλψλ θφκκα ην ΠΑΟΚ, ην νπνίν θαηείρε 162 έδξεο 

ζηε Βνπιή (πνζνζηφ 41,49%) θαη ήηαλ θαηά δεχηεξε ζπλερή ηεηξαεηία Κπβέξλεζε. 

Πξσζππνπξγφο ηεο θπβέξλεζεο ήηαλ ν Κσλ/λνο εκίηεο θαη Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ 

ν Γ. Παπαλδξένπ. Σν ΠΑΟΚ ηελ πεξίνδν απηή παξνπζηάδεη ρακειή θπβεξλεηηθή 

ζπλνρή, θαζψο παξνπζηάδεηαη ηδενινγηθά δηαηξεκέλν
38

. Οη ηειεπηαίεο εθινγέο είραλ 

γίλεη ην επηέκβξην ηνπ 1996 θαη νη επφκελεο ηνλ Απξίιην ηνπ 2000, επνκέλσο 

παξαηεξείηαη φηη ν ελ ιφγσ λφκνο ςεθίζηεθε κφιηο ηξεηο κήλεο πξηλ ηηο εθινγέο θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηηο 18 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2000. 

Ζ αμησκαηηθή αληηπνιίηεπζε ελψ θάλεθε αξρηθά ζεηηθά δηαθείκελε πξνο ην 

λνκνζρέδην, θαζφηη ην ςήθηζε επί ηεο αξρήο, ζηελ πνξεία ηεο Οινκέιεηαο ηάρζεθαλ 

θαηά ηνπ λνκνζρεδίνπ θαη δήηεζαλ ηελ απφζπξζή ηνπ. Ο ιφγνο εδξάδεηαη, θπξίσο 

ζηνλ ηξφπν ρνξήγεζεο ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο, θαζψο πξφηεηλαλ αιιαγέο ζην 

λνκνζρέδην, θπξίσο ιφγσ ησλ θαηαγγειηψλ γηα παξάλνκεο ειιελνπνηήζεηο, νη νπνίεο 

φκσο δελ έγηλαλ δεθηέο. Παξάιιεια, ε αμησκαηηθή αληηπνιίηεπζε δήηεζε απφζπξζε 

ηνπ λνκνζρεδίνπ. Σν ΚΚΔ ηζρπξίζηεθε φηη ην ζρέδην λφκνπ είρε θαζαξά πξνεθινγηθφ 

ραξαθηήξα θαη είλαη αφξηζην θαη γεληθφ, θαηαςεθίδνληαο ην. Ο πλαζπηζκφο ηεο 

Αξηζηεξάο θαη ηεο Πξνφδνπ εληφπηζε ζεηηθά ζηνηρεία ζην λνκνζρέδην θαη ην ςήθηζε, 

θαζψο ηζρπξίζηεθε φηη ήηαλ πξντφλ επεμεξγαζίαο φρη κφλν απφ ην θπβεξλψλ θφκκα, 

αιιά θαη απφ ηελ ππφινηπε βνπιή. Δπίζεο, ην λνκνζρέδην απηφ ςεθίζηεθε θαη απφ 
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ην Γεκνθξαηηθφ Κνηλσληθφ Κίλεκα, σο έλα λνκνζρέδην ην νπνίν είλαη ζεκαληηθφ γηα 

ηελ έληαμε ησλ νκνγελψλ ζηε Υψξα. 

ρεηηθά κε ηα πνζνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λφκνπ παξαζέηνπκε ηα εμήο, ηα 

νπνία ζπλνςίδνληαη θαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

Γείθηεο Μέηξεζεο Βαζηθψλ Ννκνηερληθψλ Υαξαθηεξηζηηθψλ 

 

Βαζκφο Έθδνζεο 

Γεπηεξνγελνχο Ννκνζεζίαο 

(%) 

                   

Αξηζκφο ειίδσλ 

           

6 

Αξηζκφο Άξζξσλ 

πγθεθξηκέλνπ 

Πεξηερνκέλνπ/Αξηζκφο 

πλνιηθψλ Άξζξσλ 

               

18,8% 

Δθδνζείζεο 

Δμνπζηνδνηηθέο 

Γηαηάμεηο/ 

χλνιν 

Δμνπζηνδνηήζεσλ 

      

50% 

                  

Αξηζκφο Άξζξσλ 

              

16 

Αξηζκφο Άξζξσλ 

Αθεξεκέλνπ 

Πεξηερνκέλνπ/ 

πλνιηθφο Αξηζκφο 

Άξζξσλ 

                

81,3% 

Δθδνζείζεο 

Δμνπζηνδνηήζεηο 

Τπνρξεσηηθήο 

Έθδνζεο / 

χλνιν 

Δμνπζηνδνηήζεσλ 

Τπνρξεσηηθήο 

Έθδνζεο 

 

52,6% 

                   

Αξηζκφο  Λέμεσλ 

    

3746 

Αξηζκφο Λέμεσλ 

Άξζξσλ πγθεθξηκέλνπ 

Πεξηερνκέλνπ/πλνιηθφο 

Αξηζκφο Λέμεσλ 

               

24,1% 

 

Αξηζκφο Λνηπψλ 

Άξζξσλ/πλνιηθφο 

Αξηζκφο Άξζξσλ 

             

0 

Αξηζκφο Λέμεσλ 

Άξζξσλ Αθεξεκέλνπ 

Πεξηερνκέλνπ/πλνιηθφο 

Αξηζκφο Λέμεσλ 

                

57,9% 

Αξηζκφο Λέμεσλ 

Λνηπψλ Άξζξσλ/ 

πλνιηθφο 

Αξηζκφο Λέμεσλ 

                

0 

Αξηζκφο 

Δμνπζηνδνηηθψλ 

Γηαηάμεσλ γηα Τ.Α ή 

Π.Γ/ Αξηζκφο ειίδσλ 

                   

4 

 Δμνπζηνδνηηθέο 

Γηαηάμεηο κε Υξνληθφ 

Πεξηνξηζκφ/ πλνιηθέο 

Δμνπζηνδνηηθέο 

Γηαηάμεηο 

        

4,2% 

Πίνακαρ 2: Μέηξεζε Βαζηθψλ Ννκνηερληθψλ Υαξαθηεξηζηηθψλ Ν. 2790/2000- Βαζκφο Τινπνίεζεο 
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Ο λφκνο εθηείλεηαη ζε 6 ζειίδεο, 7 Κεθάιαηα θαη 16 άξζξα, άξα πξφθεηηαη γηα 

έλαλ κηθξήο έθηαζεο λφκν. Ο λφκνο απνηειείηαη θπξίσο απφ άξζξα αθεξεκέλνπ 

πεξηερνκέλνπ( Αθεξεκέλνπ Πεξηερνκέλνπ Άξζξα: 13, πγθεξηκέλνπ:3) 

Ο αξηζκφο εμνπζηνδνηηθψλ δηαηάμεσλ πνπ πξνβιέπεη ν λφκνο (Π.Γ θαη Τ.Α) 

είλαη αξθεηά πςειφο ζπγθεθξηκέλα 24 εμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο ή 4 εμνπζηνδνηηθέο 

δηαηάμεηο αλά ζειίδα, σο εθ ηνχηνπ πνιιά θαίξηα ζέκαηα λα κελ ξπζκίδνληαη ζαθψο, 

αιιά ε εμεηδίθεπζή ηνπο αλαηίζεηαη ζηελ εθηειεζηηθή εμνπζία. Μφλν κία 

εμνπζηνδνηηθή δηάηαμε πξνβιέπεη πξνζεζκία έθδνζεο ηεο ζρεηηθήο λνκνζεηηθήο 

χιεο, γεγνλφο πνπ κεηαθξάδεηαη σο ην πεξηζψξην πνπ δίδεηαη ζηελ θάζε πινπνίεζεο. 

Αλαθνξηθά κε ηνπο δείθηεο πινπνίεζεο παξαηεξνχκε φηη ην πνζνζηφ έθδνζεο ησλ 

πξνβιεπφκελσλ εμνπζηνδνηηθψλ δηαηάμεσλ είλαη πνιχ ρακειφ (50%). Δηδηθφηεξα γηα 

ηηο εμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο ππνρξεσηηθήο έθδνζεο ην πνζνζηφ έθδνζεο θξίλεηαη 

πνιχ ρακειφ (52,6%). 

Απφ ηα παξαπάλσ κπνξνχκε λα ζπλάγνπκε φηη ν λφκνο δελ εθαξκφζηεθε 

απνηειεζκαηηθά ζε κεγάιν βαζκφ, ελψ αλ θξίλνπκε απφ ηα έηε έθδνζεο
39

 ππήξμε 

θαζπζηέξεζε ζηελ εθαξκνγή ηνπ, εμαηηίαο ελδερνκέλσο ηεο ραιαξφηεηαο ιφγσ κε 

πξφβιεςεο πξνζεζκηψλ. 

Να πξνζζέζνπκε φηη ε αηηηνινγηθή έθζεζε πνπ ζπλφδεπε ην λνκνζρέδην 

θξίλεηαη κέηξηαο έθηαζεο (27 ζειίδεο). Δλψ, δελ ζπλνδεπφηαλ απφ έθζεζε ζπλεπεηψλ, 

νχηε απφ έθζεζε δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο. Σέινο, δελ παξαηεξείηαη απφ ηελ έθζεζε 

ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο ε ζπκκεηνρή εθπξνζψπσλ θνξέσλ ηεο θνηλσλία 
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3.2.3. Ν. 2910/2001 (ΥΕΚ Α' 91/02.05.2001): «Είςοδοσ και παραμονή 

αλλοδαπών ςτην Ελληνική Επικράτεια. Κτήςη τησ Ελληνικήσ 

ιθαγένειασ με πολιτογράφηςη και άλλεσ διατάξεισ 

Με ηελ ςήθηζε ηνπ παξφληα λφκνπ ζηφρνο ήηαλ λα θαιπθζνχλ ηα θελά πνπ 

δεκηνχξγεζε ην πξνγελέζηεξν λνκνζεηηθφ πιαίζην, ήηνη ν Ν. 1975/1991. 

πγθεθξηκέλα, έγηλε πξνζπάζεηα λα θαζνξηζηνχλ κε επθξίλεηα νη πξνυπνζέζεηο πνπ 

δηέπνπλ ηελ λφκηκε είζνδν, παξακνλή θαη εξγαζία ησλ αιινδαπψλ ζηελ Διιάδα, 

θαζψο θαη λα θαηνρπξσζνχλ ηα δηθαηψκαηα ησλ αιινδαπψλ πνπ δηακέλνπλ ζηελ 

Υψξα, αιιά θαη λα δεκηνπξγεζεί έλα πιαίζην νκαιήο έληαμήο ηνπο ζηελ ειιεληθή 

θνηλσλία. 

Οξηζκέλα ζεκειηψδε δεηήκαηα πνπ πξνζπαζεί λα δηεπζεηήζεη ν ελ ιφγσ 

λφκνο είλαη ε εθπαίδεπζε ησλ αλειίθσλ ηέθλσλ ησλ κεηαλαζηψλ θαη ε δηαζθάιηζε 

ίζσλ αζθαιηζηηθψλ δηθαησκάησλ κε ηνπο Έιιελεο ππεθφνπο, γηα ηνπο λφκηκνπο 

κεηαλάζηεο. Δπηπξνζζέησο, δίδεηαη ην δηθαίσκα ζηνπο πνιίηεο ηξίησλ ρσξψλ πνπ 

δηακέλνπλ γηα δέθα ζπλαπηά έηε ζηελ ρψξα λα απνθηήζνπλ ηελ ειιεληθή 

ππεθνφηεηα, ζέηνληαο σο πξνυπφζεζε ηελ επαξθή γλψζε ηεο ειιεληθήο ηζηνξίαο, 

γιψζζαο θαη πνιηηηζκνχ
40

. 

Ο λφκνο ςεθίζηεθε θαηά ηελ θνηλνβνπιεπηηθή πεξίνδν 2000-2004 (χλνδνο 

Α), κε θπβεξλψλ θφκκα ην ΠΑΟΚ (158 έδξεο, πνζνζηφ 43,79%), Πξσζππνπξγφ ηνλ 

Κσλ/λν εκίηε θαη Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο 

ηελ Β. Παπαλδξένπ. Οη ηειεπηαίεο εθινγέο έγηλαλ ηνλ Απξίιην ηνπ 2000 θαη νη 

επφκελεο ην Μάξηην ηνπ 2004, επνκέλσο παξαηεξνχκε φηη ην λνκνζρέδην ςεθίζηεθε 

έλα ρξφλν κεηά ην ζρεκαηηζκφ θπβέξλεζεο απφ ην ΠΑΟΚ, δειαδή ζηηο 4 Απξηιίνπ 

ηνπ 2001. Παξαηεξνχκε φηη ην ΠΑΟΚ ηελ πεξίνδν απηή δηαζέηεη ρακειή εζσηεξηθή 

ζπλνρή, θαζψο εκθαλίδεηαη δηαηξεκέλν ηδενινγηθά
41

. 

Ζ αμησκαηηθή αληηπνιίηεπζε θαηαςήθηζε ην λνκνζρέδην επηθαινχκελε φηη 

πθίζηαην αδπλακίεο, θαζψο επηδηψθεη ηελ λνκηκνπνίεζε ησλ ιαζξνκεηαλαζηψλ ρσξίο 

φκσο λα θαιχπηεη φιεο ηηο πηπρέο ηνπ πξνβιήκαηνο. Σν ΚΚΔ επηθαινχκελν φηη κε 

ηνλ παξψλ λφκν ε θπβέξλεζε δελ δείρλεη δηάζεζε λα επηιχζεη ην δήηεκα ηεο 
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κεηαλάζηεπζεο ζηηο πξαγκαηηθέο ηνπ δηαζηάζεηο θαη φηη θαηεπζχλεηαη  πξνο κηα 

απεηιή ηεο θξαηηθήο βίαο θαηά ηνπ ιανχ κέζσ ηνπ πιέγκαηνο αληηδξαζηηθψλ λφκσλ 

θαη πξαθηηθψλ, ελψ επηπξφζζεηα δελ εμαζθαιίδεη ηα δηθαηψκαηα ησλ κεηαλαζηψλ 

είηε ζε επαγγεικαηηθφ επίπεδν είηε ζε θνηλσληθφ, ην θαηαςήθηζε. Ο πλαζπηζκφο ηεο 

Αξηζηεξάο θαη ηεο Πξνφδνπ, επίζεο θαηαςήθηζε ην λνκνζρέδην, θαζψο έθξηλε φηη 

πξνσζείηαη κφλν πεξηνξηζκέλε λνκηκνπνίεζε κεηαλαζηψλ θαη δελ επηιχνληαη ηα 

νπζηαζηηθά πξνβιήκαηα, ελψ θαίλεηαη λα πξνάγεηαη θαη ν «ραθηεδηζκφο», θαζφηη 

πξνβιέπνληαη πνηληθέο θπξψζεηο ζε πνιίηεο πνπ δελ αλαθέξνπλ αιινδαπνχο πνπ 

θηινμελνχλ ζηα αζηπλνκηθά ηκήκαηα. 

ηνλ πίλαθα πνπ παξαζέηνπκε εκθαλίδνληαη ηα πνζνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

λφκνπ.  

Γείθηεο Μέηξεζεο Βαζηθψλ Ννκνηερληθψλ Υαξαθηεξηζηηθψλ 

 

Βαζκφο Έθδνζεο 

Γεπηεξνγελνχο Ννκνζεζίαο 

(%) 

                   

Αξηζκφο ειίδσλ 

 

24 

Αξηζκφο Άξζξσλ 

πγθεθξηκέλνπ 

Πεξηερνκέλνπ/Αξηζκφο 

πλνιηθψλ Άξζξσλ 

 

67,9% 

Δθδνζείζεο 

Δμνπζηνδνηηθέο 

Γηαηάμεηο/ 

χλνιν 

Δμνπζηνδνηήζεσλ 

 

31,4% 

                  

Αξηζκφο Άξζξσλ 

 

81 

Αξηζκφο Άξζξσλ 

Αθεξεκέλνπ 

Πεξηερνκέλνπ/ 

πλνιηθφο Αξηζκφο 

Άξζξσλ 

 

28,4% 

Δθδνζείζεο 

Δμνπζηνδνηήζεηο 

Τπνρξεσηηθήο 

Έθδνζεο / 

χλνιν 

Δμνπζηνδνηήζεσλ 

Τπνρξεσηηθήο 

Έθδνζεο 

 

36,1% 

                   

Αξηζκφο  Λέμεσλ 

 

19.233 

Αξηζκφο Λέμεσλ 

Άξζξσλ πγθεθξηκέλνπ 

Πεξηερνκέλνπ/πλνιηθφο 

Αξηζκφο Λέμεσλ 

 

75,2% 

 

Αξηζκφο Λνηπψλ 

Άξζξσλ/πλνιηθφο 

Αξηζκφο Άξζξσλ 

 

3,7% 

Αξηζκφο Λέμεσλ 

Άξζξσλ Αθεξεκέλνπ 

Πεξηερνκέλνπ/πλνιηθφο 

Αξηζκφο Λέμεσλ 

 

21,4% 

Αξηζκφο Λέμεσλ 

Λνηπψλ Άξζξσλ/ 

πλνιηθφο 

Αξηζκφο Λέμεσλ 

 

3,4% 

Αξηζκφο 

Δμνπζηνδνηηθψλ 

Γηαηάμεσλ γηα Τ.Α ή 

Π.Γ/ Αξηζκφο ειίδσλ 

 

2.1 
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 Δμνπζηνδνηηθέο 

Γηαηάμεηο κε Υξνληθφ 

Πεξηνξηζκφ/ πλνιηθέο 

Δμνπζηνδνηηθέο 

Γηαηάμεηο 

 

3,92% 

Πίνακαρ 3: Μέηξεζε Βαζηθψλ Ννκνηερληθψλ Υαξαθηεξηζηηθψλ Ν. 2910/2001- Βαζκφο Τινπνίεζεο 

 

Ο λφκνο εθηείλεηαη ζε 24 ζειίδεο, 15 θεθάιαηα θαη 81 άξζξα. Απφ ηα 81 

άξζξα, νη 3 (3,7%) είλαη δηαηάμεηο άζρεηεο κε ην ζέκα ηνπ λφκνπ (ινηπέο δηαηάμεηο), 

ηα άξζξα ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ θαηαιακβάλνπλ ην 67,9% (55 άξζξα), ελψ ηα 

άξζξα αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ ην 28,4% (23 άξζξα). 

Παξαηεξνχκε φηη ν αξηζκφο ησλ εμνπζηνδνηηθψλ δηαηάμεσλ πνπ παξέρεη ν 

λφκνο γηα έθδνζε θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ (ΠΓ θαη ΤΑ) είλαη ζρεηηθά πςειφο (51 

εμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο ή 2,1 αλά ζειίδα), κε απνηέιεζκα αξθεηά ζεκαληηθά 

ζέκαηα λα κελ ξπζκίδνληαη ζαθψο αιιά λα αλαηίζεηαη ζηελ εθηειεζηηθή εμνπζία ε 

εμεηδίθεπζή ηνπο. Πξνζεζκία έθδνζεο πξνβιέπνπλ κφλν 2 εμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο, 

πνπ ζπλεπάγεηαη πεξηζψξην γηα ραιαξφηεηα ζηελ θάζε πινπνίεζεο. Όζνλ αθνξά 

ζηνπο δείθηεο πινπνίεζεο, παξαηεξείηαη εμαηξεηηθά κηθξφ πνζνζηφ έθδνζήο ησλ 

εμνπζηνδνηηθψλ δηαηάμεσλ, κφιηο 31,37%. Δηδηθφηεξα γηα ηηο εμνπζηνδνηήζεηο 

ππνρξεσηηθήο έθδνζεο λνκνζεηηθήο χιεο ην πνζνζηφ ελεξγνπνίεζεο θξίλεηαη 

εμαηξεηηθά ρακειφ (36,1%). 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ζπκπεξαίλνπκε φηη ν λφκνο δελ πινπνηήζεθε 

λφκνο δελ πινπνηήζεθε απνηειεζκαηηθά, θαζψο ε δεπηεξνγελήο πξνβιεπφκελε 

λνκνζεζία δελ εθδφζεθε ζην ζχλνιφ ηεο, αιιά επίζεο θαη εμαηηίαο ηεο ραιαξφηεηαο 

ιφγσ ηεο κε πξφβιεςεο πξνζεζκηψλ ζηελ έθδνζε ησλ εμνπζηνδνηήζεσλ. Δλψ, 

παξαηεξείηαη θαη απμεκέλε θαζπζηέξεζε ζηελ έθδνζε ησλ εμνπζηνδνηηθψλ 

δηαηάμεσλ. 

Αλαθνξηθά κε ηα ππφινηπα πνηνηηθά ζηνηρεία, ε αηηηνινγηθή έθζεζε πνπ 

ζπλφδεπε ην λφκν ήηαλ ζπλνιηθά 38 ζειίδσλ, άξα κέηξηαο έθηαζεο.  Απφ ηελ έθζεζε 

πξαθηηθψλ ηεο αξκφδηαο Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο παξαηεξνχκε φηη ζπκκεηείραλ 

εθπξφζσπνη θνξέσλ ηεο θνηλσλίαο, θαη ζπγθεθξηκέλα ε Δζληθή Δπηηξνπή γηα ηα 
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Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ. Ο λφκνο δελ ζπλνδεπφηαλ απφ έθζεζε ζπλεπεηψλ, νχηε 

έθζεζε δηαβνχιεπζεο. 
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3.2.4. Ν. 3284/2004 (ΥΕΚ Α 217/10.11.2004): «Περί Κυρώςεωσ του 

Κώδικα τησ Ελληνικήσ Ιθαγένειασ» 

Ο ελ ιφγσ λφκνο επηρείξεζε λα θσδηθνπνηήζεη πξνυθηζηάκελεο δηαηάμεηο 

αλαθνξηθά κε ηελ ηζαγέλεηα, νη νπνίεο ήηαλ δηάζπαξηεο, νχησο ψζηε λα δεκηνπξγεζεί 

έλαο ζχγρξνλνο θψδηθαο ηζαγέλεηαο, ν νπνίνο ζα ελαξκνλίδεηαη κε ην χληαγκα.  

Έηζη, γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα θάιπςεο ησλ νπνηνλδήπνηε θελψλ δεκηνπξγήζεθαλ 

απφ ηελ πξνγελέζηεξε λνκνζεζία., θαζψο ε απνζπαζκαηηθφηεηα ησλ δηαηάμεσλ 

απηψλ κφλν ζχγρπζε δεκηνπξγνχζε. 

Ο λφκνο 3284/2004 ςεθίζηεθε θαηά ηελ θνηλνβνπιεπηηθή πεξίνδν 2004-2007 

(χλνδνο Α), ε Νέα Γεκνθξαηία, σο θπβεξλψλ θφκκα, θαηείρε 165 έδξεο (45,36%). 

Πξσζππνπξγφο ηεο Κπβέξλεζεο ήηαλ ν Κσλ/λνο Καξακαλιήο θαη Τπνπξγφο 

Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο ν Πξ. Παπιφπνπινο. Ζ Ν.Γ 

παξνπζηάδεη ηζρπξή εζσηεξηθή ζπλνρή ηελ πεξίνδν απηή, γεγνλφο πνπ θαίλεηαη απφ 

ηα πξαθηηθά ηεο ζπδήηεζεο επί ηεο αξρήο ηνπ Ννκνζρεδίνπ. Οη ηειεπηαίεο εθινγέο 

έγηλαλ ηνλ Μάξηην ηνπ 2004 θαη νη επφκελεο ηνλ επηέκβξην ηνπ 2007,ζπλεπψο 

παξαηεξνχκε φηη ν λφκνο ςεθίζηεθε 8 κήλεο κεηά ηνλ ζρεκαηηζκφ θπβέξλεζεο απφ 

ηελ Ν.Γ. εκεησηένλ, φηη ζρεκάηηζε θπβέξλεζε κεηά απφ 11 ρξφληα ζπλερνχο 

δηαθπβέξλεζεο ηνπ ΠΑΟΚ. 

Ζ Αμησκαηηθή Αληηπνιίηεπζε ππεξςήθηζε ην λνκνζρέδην, θαζψο ζεψξεζε φηη 

ήηαλ αλαγθαία ε δηεπθφιπλζε ηεο ελζσκάησζεο ησλ αιινδαπψλ ζηελ ρψξα κέζα 

απφ ηελ θσδηθνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ γηα ηελ θηήζε ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο. Σν 

ΚΚΔ θαηαςήθηζε επί ηεο αξρήο ηνλ λφκν θαη επί ησλ άξζξσλ ηνλ λφκν, δηφηη 

ζεσξνχζε φηη δπζρεξαίλεη ηελ πνιηηνγξάθεζε θαη δελ δεκηνπξγεί ην θαηάιιειν 

θιίκα γηα ηνπο κεηαλάζηεο πνπ δνπλ θαη εξγάδνληαη γηα δεθαεηίεο ζηελ ρψξα, νη 

νπνίνη έρνπλ πξνζθέξεη θαη ζέινπλ λα γίλνπλ έιιελεο πνιίηεο. Σέινο, ν πλαζπηζκφο 

Ρηδνζπαζηηθήο Αξηζηεξάο, παξά ην γεγνλφο φηη αλαγλψξηζαλ ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο 

Κσδηθνπνίεζεο πνπ επηηπγράλεηαη κε ηνλ λφκν απηφ, αιιά θαη ηελ αξηηφηεηά ηνπ, ην 

θαηαςήθηζε δηφηη πηζηεχεη φηη αληηκεησπίδεη κε δπζπηζηία θαη θαρππνςία φζνπο 

επηζπκνχλ λα γίλνπλ έιιελεο πνιίηεο. 

ην ζεκείν απηφ ζα αλαιχζνπκε ηα πνζνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λφκνπ, 

φπσο απηά παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 



45 
 

Μέηξεζεο Βαζηθψλ Ννκνηερληθψλ Υαξαθηεξηζηηθψλ 

 

Βαζκφο Έθδνζεο 

Γεπηεξνγελνχο Ννκνζεζίαο 

(%) 

                   

Αξηζκφο ειίδσλ 

            

7 

Αξηζκφο Άξζξσλ 

πγθεθξηκέλνπ 

Πεξηερνκέλνπ/Αξηζκφο 

πλνιηθψλ Άξζξσλ 

           

63,9% 

Δθδνζείζεο 

Δμνπζηνδνηηθέο 

Γηαηάμεηο/ 

χλνιν 

Δμνπζηνδνηήζεσλ 

 

30,8% 

                  

Αξηζκφο Άξζξσλ 

 

36 

Αξηζκφο Άξζξσλ 

Αθεξεκέλνπ 

Πεξηερνκέλνπ/ 

πλνιηθφο Αξηζκφο 

Άξζξσλ 

           

36,1% 

Δθδνζείζεο 

Δμνπζηνδνηήζεηο 

Τπνρξεσηηθήο 

Έθδνζεο / 

χλνιν 

Δμνπζηνδνηήζεσλ 

Τπνρξεσηηθήο 

Έθδνζεο 

 

42,7% 

                   

Αξηζκφο  Λέμεσλ 

 

3986 

Αξηζκφο Λέμεσλ 

Άξζξσλ πγθεθξηκέλνπ 

Πεξηερνκέλνπ/πλνιηθφο 

Αξηζκφο Λέμεσλ 

 

59,5% 

 

Αξηζκφο Λνηπψλ 

Άξζξσλ/πλνιηθφο 

Αξηζκφο Άξζξσλ 

 

0 

Αξηζκφο Λέμεσλ 

Άξζξσλ Αθεξεκέλνπ 

Πεξηερνκέλνπ/πλνιηθφο 

Αξηζκφο Λέμεσλ 

 

40,5% 

Αξηζκφο Λέμεσλ 

Λνηπψλ Άξζξσλ/ 

πλνιηθφο 

Αξηζκφο Λέμεσλ 

 

0 

Αξηζκφο 

Δμνπζηνδνηηθψλ 

Γηαηάμεσλ γηα Τ.Α ή 

Π.Γ/ Αξηζκφο ειίδσλ 

 

1,9 

 Δμνπζηνδνηηθέο 

Γηαηάμεηο κε Υξνληθφ 

Πεξηνξηζκφ/ πλνιηθέο 

Δμνπζηνδνηηθέο 

Γηαηάμεηο 

 

     0 

Πίνακαρ 4: Μέηξεζε Βαζηθψλ Ννκνηερληθψλ Υαξαθηεξηζηηθψλ Ν. 3284/2004- Βαζκφο Τινπνίεζεο 

 

Ο λφκνο εθηείλεηαη ζε 7 ζειίδεο, απνηειείηαη απφ 4 Κεθάιαηα θαη 36 άξζξα
42

, 

ζπλεπψο έρνπκε έλα κεζαίαο έθηαζεο λφκν. Σα άξζξα ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ 

ππεξβαίλνπλ απηά ηνπ αθεξεκέλνπ (Άξζξα ζπγθεθξηκέλνπ Πεξηερνκέλνπ: 23, 

Αθεξεκέλνπ: 13). Ο αξηζκφο ησλ εμνπζηνδνηηθψλ δηαηάμεσλ πνπ πξνβιέπεη ν λφκνο 

                                                           
42

 2 Άρκρα: Άρκρο 1
ο
 : 1-35, Άρκρο 2

ο
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είλαη ζρεηηθά πςειφο (13 εμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο ή 1,9 αλά ζειίδα). Πξνζεζκία 

έθδνζεο δελ πξνβιέπεηαη γεγνλφο πνπ καξηπξά πεξηζψξην γηα ραιαξφηεηα ζηε θάζε 

πινπνίεζεο. 

Αλαθνξηθά κε ηνπο δείθηεο πινπνίεζεο παξαηεξείηαη πνιχ ρακειφ πνζνζηφ 

έθδνζεο ησλ εμνπζηνδνηηθψλ δηαηάμεσλ (κφιηο 30,8%). πγθεθξηκέλα, γηα ηηο 

εμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο ππνρξεσηηθήο έθδνζεο λνκνζεηηθήο χιεο ην πνζνζηφ 

θξίλεηαη ρακειφ (42,7%). Δλψ, ζχκθσλα κε ηα έηε έθδνζεο παξαηεξείηαη φηη ν 

ρξφλνο ελεξγνπνίεζεο είλαη κεγάινο
43

. Απφ ηα αλσηέξσ, ζπκπεξαίλνπκε φηη ν λφκνο 

δελ εθαξκφζηεθε απνηειεζκαηηθά, αλαθνξηθά κε ηηο λνκνζεηηθέο εμνπζηνδνηήζεηο 

πνπ πξνέβιεπε. 

ρεηηθά κε ηα ππφινηπα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά έρνπκε λα επηζεκάλνπκε 

φηη ν λφκνο ζπλνδεπφηαλ απφ κηα αηηηνινγηθή έθζεζε ζρεηηθά κεζαίαο έθηαζεο (16 

ζει). Γελ ζπλεπάγεηαη απφ ηελ έθζεζε ηεο Κνηλνβνπιεπηηθή Δπηηξνπήο φηη 

ζπκκεηείραλ εθπξφζσπνη θνξέσλ ηεο θνηλσλίαο. Δλψ, ν λφκνο δελ ζπλνδεπφηαλ απφ 

έθζεζε αμηνιφγεζεο ζπλεπεηψλ, νχηε έθζεζε δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
43

 Βλ. παράρτθμα ζτθ ζκδοςθσ 
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3.2.5. Νόμοσ 3386/2005 (ΥΕΚ Α'212/23/08/2005): «Είςοδοσ, διαμονή 

και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών ςτην Ελληνική 

Επικράτεια» 

Με ην ςεθηζζέλ λνκνζρέδην γίλεηαη πξνζπάζεηα γηα κηα πην ζχγρξνλε 

αληηκεηψπηζε θαη εθαξκνγή ηεο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο, ε νπνία ζα 

ελαξκνλίδεηαη ηφζν κε ην ζπκθέξνλ ηεο ρψξαο, φζν θαη κε ηηο ηάζεηο πνπ αλαδεηθλχεη 

ε Δ.Δ. Βαζηθέο ζπληζηψζεο ηνπ λνκνζεηήκαηνο απηνχ απνηεινχλ ε λνκηκφηεηα, ε 

αζθάιεηα δηθαησκάησλ θαη θνηλσληθήο έληαμεο πνπ ελαξκνλίδνληαη κε ηηο πνιηηηθέο 

ηεο ΔΔ. ηφρνο ηνπ λφκνπ ήηαλ ε δηεπζέηεζε ζεκάησλ πνπ πξνέθππηαλ ζρεηηθά κε 

ηνπο νηθνλνκηθνχο κεηαλάζηεο θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο
44

. Δλψ, θχξην γλψξηζκά ηνπ 

απνηειεί ε ζχζηαζε ελφο Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο ηθαλφ λα πξνσζήζεη ηελ έληαμε ησλ 

κεηαλαζηψλ απφ ηξίηεο ρψξεο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία. 

Οη δξάζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη θαη ηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη ζην πιαίζην 

ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πξνγξάκκαηνο θαιχπηνπλ ηνπο αθφινπζνπο ηνκείο: 

o Ζ έληαμε ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

o Ζ επηηπρή παξαθνινχζεζε εηζαγσγηθψλ καζεκάησλ ζρεηηθά κε ηελ 

ηζηνξία, ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηνλ ηξφπν δσήο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο 

o  Ζ πηζηνπνηεκέλε γλψζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο  

o  Ζ ελεξγφο θνηλσληθή ζπκκεηνρή  

 

Ο λφκνο ςεθίζηεθε θαηά ηελ θνηλνβνπιεπηηθή πεξίνδν 2004-2007 (χλνδνο 

Α), κε θπβεξλψλ θφκκα ηε Νέα Γεκνθξαηία (165 έδξεο), Πξσζππνπξγφ ηνλ Κσλ/λν 

Καξακαλιή θαη Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο ηνλ 

Πξ. Παπιφπνπιν. Ζ Ν.Γ παξνπζηάδεη ηζρπξή εζσηεξηθή ζπλνρή ηελ πεξίνδν απηή, 

γεγνλφο πνπ θαίλεηαη απφ ηα πξαθηηθά ηεο ζπδήηεζεο επί ηεο αξρήο ηνπ 

Ννκνζρεδίνπ. Οη ηειεπηαίεο εθινγέο έγηλαλ ηνλ Μάξηην ηνπ 2004 θαη νη επφκελεο ηνλ 

επηέκβξην ηνπ 2007,ζπλεπψο παξαηεξνχκε φηη ν λφκνο ςεθίζηεθε 1,5 ρξφλν κεηά 

ηνλ ζρεκαηηζκφ θπβέξλεζεο. 

Ζ αμησκαηηθή αληηπνιίηεπζε θαηαςήθηζε ην λφκν, θαζψο ηζρπξίζηεθε φηη ε 

θπβέξλεζε πξνζπάζεζε αηειψο λα ελζσκαηψζεη ηελ θνηλνηηθή νδεγία ζηνλ λφκν, 

θαη αθεηέξνπ, ζπγθεληξψλεη πνιιά αξλεηηθά ζηνηρεία ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ σο 

                                                           
44

 Καψάλθσ, 2007, ςελ 1 
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ηξνρνπέδε γηα ηελ εθαξκνγή κηαο επηηπρεκέλεο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο. Σν ΚΚΔ 

θαηαςήθηζε ην λφκν δηφηη έθξηλε φηη πξφθεηηαη γηα έλαλ λφκν «αληί-κεηαλαζηεπηηθφ» 

πνπ δελ επηιχεη ην πξφβιεκα ηεο κεηαλάζηεπζεο, ζπγθεθξηκέλα απηφ ηεο 

λνκηκνπνίεζεο ησλ κεηαλαζηψλ. Σέινο, θαη ν πλαζπηζκφο Ρηδνζπαζηηθήο 

Αξηζηεξάο θαηαςήθηζε ην λνκνζρέδην κε ηελ αηηηνινγία φηη απηφ είλαη ειιηπέο θαη 

δελ θαιχπηεη ζεκαληηθέο πηπρέο ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ δεηήκαηνο. 

ην ζεκείν απηφ ζα αλαιχζνπκε ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά φπσο απηά 

εκθαλίδνληαη ζηνλ παξαηηζέκελν πίλαθα. 

 

 

Γείθηεο Μέηξεζεο Βαζηθψλ Ννκνηερληθψλ Υαξαθηεξηζηηθψλ 

 

Βαζκφο Έθδνζεο 

Γεπηεξνγελνχο Ννκνζεζίαο 

(%) 

                   

Αξηζκφο ειίδσλ 

 

30 

Αξηζκφο Άξζξσλ 

πγθεθξηκέλνπ 

Πεξηερνκέλνπ/Αξηζκφο 

πλνιηθψλ Άξζξσλ 

 

60,2% 

Δθδνζείζεο 

Δμνπζηνδνηηθέο 

Γηαηάμεηο/ 

χλνιν 

Δμνπζηνδνηήζεσλ 

 

48,3% 

                  

Αξηζκφο Άξζξσλ 

 

98 

Αξηζκφο Άξζξσλ 

Αθεξεκέλνπ 

Πεξηερνκέλνπ/ 

πλνιηθφο Αξηζκφο 

Άξζξσλ 

 

39,8% 

Δθδνζείζεο 

Δμνπζηνδνηήζεηο 

Τπνρξεσηηθήο 

Έθδνζεο / 

χλνιν 

Δμνπζηνδνηήζεσλ 

Τπνρξεσηηθήο 

Έθδνζεο 

 

52,6% 

                   

Αξηζκφο  Λέμεσλ 

 

23.454 

Αξηζκφο Λέμεσλ 

Άξζξσλ πγθεθξηκέλνπ 

Πεξηερνκέλνπ/πλνιηθφο 

Αξηζκφο Λέμεσλ 

 

69,7% 

 

Αξηζκφο Λνηπψλ 

Άξζξσλ/πλνιηθφο 

Αξηζκφο Άξζξσλ 

 

0 

Αξηζκφο Λέμεσλ 

Άξζξσλ Αθεξεκέλνπ 

Πεξηερνκέλνπ/πλνιηθφο 

Αξηζκφο Λέμεσλ 

 

30,3% 

Αξηζκφο Λέμεσλ 

Λνηπψλ Άξζξσλ/ 

πλνιηθφο 

Αξηζκφο Λέμεσλ 

 

0 

Αξηζκφο 

Δμνπζηνδνηηθψλ 

Γηαηάμεσλ γηα Τ.Α ή 

Π.Γ/ Αξηζκφο ειίδσλ 

 

2 

 Δμνπζηνδνηηθέο 

Γηαηάμεηο κε Υξνληθφ 

Πεξηνξηζκφ/ πλνιηθέο 
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Δμνπζηνδνηηθέο 

Γηαηάμεηο 

1,8% 

Πίλαθαο 5: Μέηξεζε Βαζηθψλ Ννκνηερληθψλ Υαξαθηεξηζηηθψλ Ν. 3386/2005- Βαζκφο Τινπνίεζεο 

 

 Ο παξψλ λφκνο εθηείλεηαη ζε 30 ζειίδεο, απνηειείηαη απφ 20 

θεθάιαηα θαη 98 άξζξα. Απφ ηηο 98 δηαηάμεηο, νη δηαηάμεηο ζπγθεθξηκέλνπ 

πεξηερνκέλνπ ππεξηζρχνπλ θαηά πνιχ ζε ζρέζε κε απηέο πνπ έρνπλ αθεξεκέλν 

πεξηερφκελν (πγθεθξηκέλνπ Πεξηερνκέλνπ 59, Αθεξεκέλνπ 39). Ο αξηζκφο 

εμνπζηνδνηηθψλ δηαηάμεσλ πνπ πξνβιέπεη ν λφκνο είλαη ζρεηηθά κέηξηνο, αλ 

αλαινγηζηεί θαλείο ηελ έθηαζε ηνπ λφκνπ (60 εμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο ή 2 αλά 

ζειίδα). Χζηφζν, γίλεηαη θαλεξφ φηη ε λνκνζεηηθή εμνπζία αθήλεη ην πεξηζψξην ζηελ 

εθηειεζηηθή λα ξπζκίζεη ζέκαηα πνπ δελ θαζνξίδνληαη κε επθξίλεηα ζηνλ λφκν. 

εκεησηένλ, φηη κφλν κηα εμνπζηνδνηηθή δηάηαμε πξνβιέπεη πξνζεζκία, γεγνλφο πνπ 

ππνδειψλεη φηη αθήλεηαη πεξηζψξην γηα ραιαξφηεηα ζηε θάζε πινπνίεζεο. 

Αλαθνξηθά κε ηνπο δείθηεο πινπνίεζεο, ην πνζνζηφ ελεξγνπνίεζεο ησλ 

εμνπζηνδνηηθψλ δηαηάμεσλ θξίλεηαη ζρεηηθά κηθξφ, θαζψο απφ ηηο πξνβιεπφκελεο 

δηαηάμεηο εθδφζεθε κφλν ην 48,3%. πγθεθξηκέλα, απφ ηηο δηαηάμεηο ππνρξεσηηθήο 

έθδνζεο εθδφζεθε ην 52,6% πνζνζηφ ζρεηηθά κηθξφ. Απφ ηα αλσηέξσ, 

ζπκπεξαίλνπκε φηη ν λφκνο δελ εθαξκφζηεθε απνηειεζκαηηθά, αλαθνξηθά κε ηηο 

λνκνζεηηθέο εμνπζηνδνηήζεηο πνπ πξνέβιεπε. 

ρεηηθά κε ηα ππφινηπα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά έρνπκε λα επηζεκάλνπκε 

φηη ν λφκνο ζπλνδεπφηαλ απφ κηα αηηηνινγηθή έθζεζε κεγάιεο έθηαζεο (65 ζει). Απφ 

ηελ έθζεζε ηεο Κνηλνβνπιεπηηθή Δπηηξνπήο ζπλεπάγεηαη φηη ζπκκεηείραλ 

εθπξφζσπνη θνξέσλ ηεο θνηλσλίαο, ζπγθεθξηκέλα, ν νξγαλσηηθφο γξακκαηέαο ηεο 

ΓΔΔ,  ε Δπηηξνπή γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ, ε Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή 

Δπηηξνπή θαη ε Απνζηνιή Διιάδνο ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Μεηαλάζηεπζεο. Δλψ, 

ν λφκνο δελ ζπλνδεπφηαλ απφ έθζεζε αμηνιφγεζεο ζπλεπεηψλ, νχηε έθζεζε δεκφζηαο 

δηαβνχιεπζεο. 
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3.2.6. Ν.3536/2007 (ΥΕΚ 42 Α΄/23.02.2007): «Ειδικέσ Ρυθμίςεισ 

Θεμάτων Μεταναςτευτική Πολιτικήσ και λοιπών Ζητημάτων 

Αρμοδιότητασ Τπουργείου Εςωτερικών, Δημόςιασ Διοίκηςησ και 

Αποκέντρωςησ» 

Με ην ςεθηζζέλ λνκνζρέδην επηδηψρζεθε κηα ξηδηθή ηνκή πνπ αθνξά ζην 

θαζεζηψο εηζφδνπ θαη δηακνλήο ησλ αιινδαπψλ ζηε Υψξα, αληηκεησπίδνληαο κε ηνλ 

ηξφπν απηφ πξνβιήκαηα πνπ αλαδείρζεθαλ απφ ηα πξνγελέζηεξα λνκνζεηήκαηα. Σα 

πξνβιήκαηα απηά αθνξνχζαλ θπξίσο ζηελ γξαθεηνθξαηηθή δνκή ηνπ ζπζηήκαηνο θαη 

σο εθ ηνχηνπ ζηελ ηαιαηπσξία ησλ αιινδαπψλ, αιιά θαη πξνο ηελ ελαξκφληζε ηνπ 

εζληθνχ κε ην θνηλνηηθφ δίθαην ζηα δεηήκαηα πνιηηηθήο κεηαλάζηεπζεο. 

Ο λφκνο ςεθίζηεθε θαηά ηελ θνηλνβνπιεπηηθή πεξίνδν 2004-2007 (χλνδνο 

Γ), κε θπβεξλψλ θφκκα ηε Νέα Γεκνθξαηία, ε νπνία θαηείρε ην 45,36% ηεο Βνπιήο, 

δειαδή 165 έδξεο. Πξσζππνπξγφο ηεο θπβέξλεζεο ήηαλ ν Κσλ/λνο Καξακαλιήο θαη 

Τπνπξγφο Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο ν Πξ. 

Παπιφπνπινο. Ζ Νέα Γεκνθξαηία παξαηεξνχκε απφ ηα πξαθηηθά ηεο Οινκέιεηαο 

ηεο Βνπιήο φηη έρεη ηζρπξή εζσηεξηθή ζπλνρή ηελ πεξίνδν απηή. Οη πξνεγνχκελεο 

εθινγέο έιαβαλ ρψξα ην Μάξηην ηνπ 2004 θαη νη επφκελεο ηνλ επηέκβξην ηνπ 2007, 

νπφηε παξαηεξνχκε φηη ν λφκνο ςεθίζηεθε7 κήλεο πξηλ ηηο εθινγέο, δειαδή πξνο ηα 

ηέιε ηεο ζεηείαο ηεο θπβέξλεζεο, θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο 13/2/2007.  

Ζ Αμησκαηηθή Αληηπνιίηεπζε θαηαςήθηζε ην λνκνζρέδην ηζρπξηδφκελε φηη 

δελ ιχεη νπζηαζηηθά ηα πξνβιήκαηα, αιιά πξφθεηηαη γηα ζπκπιήξσκα ησλ δηαηάμεσλ 

ηνπ πξνεγνχκελνπ λφκνπ (Ν.3386/2005). Καη απηφ δηφηη, θαίλεηαη φηη κέζσ ηνπ 

λφκνπ απηνχ γίλεηαη πξνζπάζεηα λα εκπνδηζηεί αξρή ηεο θηλεηηθφηεηαο ηνπ 

κεηαλάζηε, είηε σο νηθνλνκηθά αλεμάξηεηνπ εξγαδφκελνπ, είηε ζε εμεξηεκέλε 

εξγαζία, ελψ δελ αληηκεησπίδεηαη ην πξφβιεκα ηεο καχξεο εξγαζίαο. Σν ΚΚΔ, 

επίζεο, θαηαςήθηζε ην λνκνζρέδην επηθαινχκελν φηη δηαησλίδεη ην πξφβιεκα ησλ 

κεηαλαζηψλ, νη νπνίνη ζηεξνχληαη ην δηθαίσκα ηεο λνκηκνπνίεζεο, ηνπο 

εθκεηαιιεχνληαη νη εξγνδφηεο, είλαη ζχκαηα άληζεο κεηαρείξηζεο θαη δελ 

απνιακβάλνπλ αγαζά φπσο ε πγεία θαη ε παηδεία. Ο πλαζπηζκφο Ρηδνζπαζηηθήο 

Αξηζηεξάο θαηαςήθηζε θαη απηφο ην λνκνζρέδην, θαζψο ην έθξηλε απνζπαζκαηηθφ 

θαη δελ αληηκεησπίδεη ην ζέκα ηεο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο φπσο ζα έπξεπε. 

πγθεθξηκέλα, ηνλίδεη ηελ χπαξμε ζθιεξψλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηνλ κεηαλάζηε πνπ 
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ηνλ νδεγνχλ ζηελ κε ηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο λνκηκνπνίεζεο, ηφζν επεηδή δελ 

πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο, φζν θαη ιφγσ ησλ ζχλζεησλ δηαδηθαζηψλ πνπ πξέπεη λα 

αθνινπζεζνχλ. 

ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη επεηδή ν ζπγθεθξηκέλνο λφκνο 

αζρνιείηαη κε δχν δηαθνξεηηθά δεηήκαηα, εκείο ράξηλ ηεο έξεπλαο καο αλαιχζακε 

κφλν ην πξψην θεθάιαην πνπ αθνξά ζηελ κεηαλάζηεπζε. Δλ ζπληνκία ζα 

αλαιχζνπκε ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λφκνπ, φπσο απηά δηαθαίλνληαη ζηνλ 

πίλαθα πνπ αθνινπζεί. 

Γείθηεο Μέηξεζεο Βαζηθψλ Ννκνηερληθψλ Υαξαθηεξηζηηθψλ 

 

Βαζκφο Έθδνζεο 

Γεπηεξνγελνχο Ννκνζεζίαο 

(%) 

                   

Αξηζκφο ειίδσλ 

 

8/16 

Αξηζκφο Άξζξσλ 

πγθεθξηκέλνπ 

Πεξηερνκέλνπ/Αξηζκφο 

πλνιηθψλ Άξζξσλ 

 

66,7% 

Δθδνζείζεο 

Δμνπζηνδνηηθέο 

Γηαηάμεηο/ 

χλνιν 

Δμνπζηνδνηήζεσλ 

 

42,9% 

                  

Αξηζκφο Άξζξσλ 

 

21/48 

Αξηζκφο Άξζξσλ 

Αθεξεκέλνπ 

Πεξηερνκέλνπ/ 

πλνιηθφο Αξηζκφο 

Άξζξσλ 

 

33,3% 

Δθδνζείζεο 

Δμνπζηνδνηήζεηο 

Τπνρξεσηηθήο 

Έθδνζεο / 

χλνιν 

Δμνπζηνδνηήζεσλ 

Τπνρξεσηηθήο 

Έθδνζεο 

 

47,4% 

                   

Αξηζκφο  Λέμεσλ 

 

5938 

(21 

άξζξα) 

Αξηζκφο Λέμεσλ 

Άξζξσλ πγθεθξηκέλνπ 

Πεξηερνκέλνπ/πλνιηθφο 

Αξηζκφο Λέμεσλ 

 

46,3% 

 

Αξηζκφο Λνηπψλ 

Άξζξσλ/πλνιηθφο 

Αξηζκφο Άξζξσλ 

 

0 

Αξηζκφο Λέμεσλ 

Άξζξσλ Αθεξεκέλνπ 

Πεξηερνκέλνπ/πλνιηθφο 

Αξηζκφο Λέμεσλ 

 

22,7% 

Αξηζκφο Λέμεσλ 

Λνηπψλ Άξζξσλ/ 

πλνιηθφο 

Αξηζκφο Λέμεσλ 

 

0 

Αξηζκφο 

Δμνπζηνδνηηθψλ 

Γηαηάμεσλ γηα Τ.Α ή 

Π.Γ/ Αξηζκφο ειίδσλ 

 

2,6 

 Δμνπζηνδνηηθέο 

Γηαηάμεηο κε Υξνληθφ 

Πεξηνξηζκφ/ πλνιηθέο 

Δμνπζηνδνηηθέο 

 

14,3% 
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Γηαηάμεηο 

Πίνακαρ 6: Μέηξεζε Βαζηθψλ Ννκνηερληθψλ Υαξαθηεξηζηηθψλ Ν. 3536/2007- Βαζκφο Τινπνίεζεο 

 

Ο λφκνο εθηείλεηαη ζε 16 ζειίδεο θαη 48 άξζξα. Γηα ηελ έξεπλά καο φπσο 

πξναλαθέξζεθε έγηλε κέηξεζε ζηηο 8 πξψηεο ζειίδεο θαη ζηα 21 άξζξα πνπ 

απαξηίδνπλ ην πξψην θεθάιαην. Απφ ηηο 21 δηαηάμεηο ε πιεηνςεθία είλαη 

ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ, ελψ αθεξεκέλνπ εκθαλίδνληαη ειάρηζηεο (Άξζξα 

πγθεθξηκέλνπ Πεξηερνκέλνπ: 14, Αθεξεκέλνπ: 7). 

Παξαηεξείηαη φηη ν αξηζκφο ησλ εμνπζηνδνηηθψλ δηαηάμεσλ πνπ πξνβιέπεηαη 

είλαη ζρεηηθά πςειφο (21 εμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο ή 2,6 αλά ζειίδα). Σν γεγνλφο 

απηφ ππνδειψλεη φηη αθήλεηαη ζηελ εθηειεζηηθή εμνπζία ε επρέξεηα λα ξπζκίζεη 

ζέκαηα πνπ δελ ξπζκίδεη ζαθψο ν λφκνο. Δπηπξφζζεηα, απφ ηηο 21 δηαηάμεηο κφλν 3 

πξνβιέπνπλ πξνζεζκία έθδνζεο (14,3%), θάηη πνπ ζπλεπάγεηαη πεξηζψξην γηα 

ραιαξφηεηα ζηε θάζε πινπνίεζεο. Αλαθνξηθά κε ηνπο δείθηεο πινπνίεζεο 

παξαηεξείηαη φηη ν αξηζκφο ησλ εμνπζηνδνηηθψλ δηαηάμεσλ πνπ εθδφζεθαλ είλαη 

ρακειφο, κφιηο 9 απφ ηηο 21 πνπ πξνβιέπνληαη (42,7%). εκεησηέσλ, φηη φιεο νη 

εμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεη λνκνζεηηθήο χιεο πνπ εθδφζεθαλ ήηαλ ππνρξεσηηθνχ 

πεξηερνκέλνπ (πνζνζηφ 47,4%). 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ζπκπεξαίλνπκε φηη ν λφκνο δελ πινπνηήζεθε 

λφκνο δελ πινπνηήζεθε απνηειεζκαηηθά, θαζψο ε δεπηεξνγελήο πξνβιεπφκελε 

λνκνζεζία δελ εθδφζεθε ζην ζχλνιφ ηεο, αιιά επίζεο θαη εμαηηίαο ηεο ραιαξφηεηαο 

ιφγσ ηεο κε πξφβιεςεο πξνζεζκηψλ ζηελ έθδνζε ησλ εμνπζηνδνηήζεσλ. Δλψ, 

παξαηεξείηαη θαη απμεκέλε θαζπζηέξεζε ζηελ έθδνζε ησλ εμνπζηνδνηηθψλ 

δηαηάμεσλ. 

Αλαθνξηθά κε ηα ππφινηπα πνηνηηθά ζηνηρεία, ε αηηηνινγηθή έθζεζε πνπ 

ζπλφδεπε ην λφκν ήηαλ ζπλνιηθά 48 ζειίδσλ, άξα ζρεηηθά κεγάιε έθηαζε. Γελ 

παξαηεξείηαη, απφ ηελ έθζεζε πξαθηηθψλ ηεο αξκφδηαο Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο 

λα ζπκκεηείραλ εθπξφζσπνη θνξέσλ ηεο θνηλσλίαο. Ο λφκνο δελ ζπλνδεπφηαλ απφ 

έθζεζε ζπλεπεηψλ, νχηε έθζεζε δηαβνχιεπζεο. 
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3.2.7. Ν. 3838/2010 (ΥΕΚ Α 49/24.03.2010): «ύγχρονεσ Διατάξεισ για 

την Ελληνική Ιθαγένεια και την Πολιτική υμμετοχή Ομογενών και 

Νομίμωσ Διαμενόντων Μεταναςτών και Άλλεσ Ρυθμίςεισ» 

Με ην παξαπάλσ λνκνζέηεκα επηρεηξείηαη λα απνζπαζηεί ε ειιεληθή 

ηζαγέλεηα απφ ηελ πξφζδεζή ηεο κε ηελ «αξρή ηνπ αίκαηνο», δειαδή ην jussanguinis, 

ζηνρεχνληαο ζε κηα πην θηιειεχζεξε ηδηφηεηα ηνπ Έιιελα πνιίηε. πγθεθξηκέλα, 

νξίδεηαη έλαο λένο ηξφπνο θηήζεο ηεο Διιεληθήο Ηζαγέλεηαο κε ηε γέλλεζε ηνπ 

αιινδαπνχ ζηελ Διιάδα ή ηε θνίηεζή ζε ειιεληθφ ζρνιείν θαη ζρεηηθήο δήισζεο 

ησλ γνλέσλ, δίδνληαο έηζη ην δηθαίσκα ζηα παηδηά ηεο δεχηεξεο γεληάο λα 

απνθηήζνπλ ειιεληθή ηζαγέλεηα. Δπηπξφζζεηα, επηδηψθεηαη ν εμνξζνινγηζκφο ηνπ 

ζεζκνχ ηεο πνιηηνγξάθεζεο. Γίλεηαη πξνζπάζεηα ελαξκφληζεο ηεο εζληθήο καο 

λνκνζεζίαο κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο «χκβαζεο γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ αιινδαπψλ 

ζηε δεκφζηα δσή ζε ηνπηθφ επίπεδν» ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο θαη ηηο 

πξνβιέςεηο ηνπ ππφ θαηάξηηζε «Πξνγξάκκαηνο ηεο ηνθρφικεο», πνπ αθνξά ζηελ 

απνλνκή δηθαησκάησλ ζηνπο αιινδαπνχο ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ, θαη’ αλαινγία 

ησλ δηθαησκάησλ πνπ απνιακβάλνπλ νη πνιίηεο ηεο Δ.Δ.  

Ο λφκνο ςεθίζηεθε θαηά ηελ θνηλνβνπιεπηηθή πεξίνδν 2009-2012 (χλνδνο 

Α), κε θπβεξλψλ θφκκα ην ΠΑΟΚ, ην νπνίν έιαβε ζηηο εθινγέο πνζνζηφ 43,92% 

θαη 160 έδξεο. Με Πξσζππνπξγφ ηνλ Γ. Παπαλδξένπ θαη Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ, 

Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο Η. Ραγθνχζε. Σν ΠΑΟΚ θαίλεηαη 

λα δηαζέηεη ηζρπξή εζσηεξηθή ζπλνρή, φπσο παξαηεξνχκε απφ ηα πξαθηηθά ηεο 

Οινκέιεηαο. Οη ηειεπηαίεο εθινγέο έιαβαλ ρψξα ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2009 θαη νη 

επφκελεο ηνλ Μάην ηνπ 2012. Δπνκέλσο, παξαηεξνχκε φηη ν λφκνο ςεθίζηεθε 6 

κήλεο κεηά ηηο εθινγέο, δειαδή ζηηο 16/03/2010. 

Ζ αμησκαηηθή αληηπνιίηεπζε θαηαςήθηζε ην λνκνζρέδην, δηφηη ζεψξεζε πσο 

ε θπβέξλεζε δελ δνκεί κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή αιιά θηηάρλεη έλα λφκν κφλν γηα 

πξνεθινγηθνχο ζθνπνχο, ψζηε λα πξνζειθχζεη ςήθνπο ζηηο επεξρφκελεο δεκνηηθέο 

εθινγέο. Σν ΚΚΔ δήισζε παξψλ ζηελ ςήθηζε ηνπ λνκνζρεδίνπ, θαζψο ζχκθσλα κε 

ηνλ εηδηθφ αγνξεηή ηνπ δελ πξνβιέπνληαη ξπζκίζεηο γηα φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο 

κεηαλάζηεο πνπ δνπλ ζηε ρψξα καο, παξά κφλν γηα ιίγνπο. Δπηπξφζζεηα, ην 

λνκνζρέδην ην θαηαςήθηζε θαη ν Λατθφο Οξζφδνμνο πλαγεξκφο, ελψ ππέξ ηνπ 
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λνκνζρεδίνπ ηάρζεθε ν πλαζπηζκφο Ρηδνζπαζηηθήο Αξηζηεξάο, επηθαινχκελνο φηη 

απνηειεί ην πξψην βήκα γηα ηε δηακφξθσζε ελφο νινθιεξσκέλνπ θψδηθα πεξί 

Ηζαγέλεηαο. 

Όζνλ αθνξά ζηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ 

πίλαθα έρνπκε λα ζεκεηψζνπκε ηα εμήο: 

Γείθηεο Μέηξεζεο Βαζηθψλ Ννκνηερληθψλ Υαξαθηεξηζηηθψλ 

 

Βαζκφο Έθδνζεο 

Γεπηεξνγελνχο Ννκνζεζίαο 

(%) 

                   

Αξηζκφο ειίδσλ 

 

12 

Αξηζκφο Άξζξσλ 

πγθεθξηκέλνπ 

Πεξηερνκέλνπ/Αξηζκφο 

πλνιηθψλ Άξζξσλ 

 

67,7% 

Δθδνζείζεο 

Δμνπζηνδνηηθέο 

Γηαηάμεηο/ 

χλνιν 

Δμνπζηνδνηήζεσλ 

 

16,7% 

                  

Αξηζκφο Άξζξσλ 

 

31 

Αξηζκφο Άξζξσλ 

Αθεξεκέλνπ 

Πεξηερνκέλνπ/ 

πλνιηθφο Αξηζκφο 

Άξζξσλ 

 

32,3% 

Δθδνζείζεο 

Δμνπζηνδνηήζεηο 

Τπνρξεσηηθήο 

Έθδνζεο / 

χλνιν 

Δμνπζηνδνηήζεσλ 

Τπνρξεσηηθήο 

Έθδνζεο 

 

25% 

                   

Αξηζκφο  Λέμεσλ 

 

7944 

Αξηζκφο Λέμεσλ 

Άξζξσλ πγθεθξηκέλνπ 

Πεξηερνκέλνπ/πλνιηθφο 

Αξηζκφο Λέμεσλ 

 

86,3% 

 

 

 

 

 

 

Αξηζκφο Λνηπψλ 

Άξζξσλ/πλνιηθφο 

Αξηζκφο Άξζξσλ 

 

0 

Αξηζκφο Λέμεσλ 

Άξζξσλ Αθεξεκέλνπ 

Πεξηερνκέλνπ/πλνιηθφο 

Αξηζκφο Λέμεσλ 

 

13,7% 

Αξηζκφο Λέμεσλ 

Λνηπψλ Άξζξσλ/ 

πλνιηθφο 

Αξηζκφο Λέμεσλ 

 

0 

Αξηζκφο 

Δμνπζηνδνηηθψλ 

Γηαηάμεσλ γηα Τ.Α ή 

Π.Γ/ Αξηζκφο ειίδσλ 

 

1 

 Δμνπζηνδνηηθέο 

Γηαηάμεηο κε Υξνληθφ 

Πεξηνξηζκφ/ πλνιηθέο 

Δμνπζηνδνηηθέο 

Γηαηάμεηο 

 

8,3% 

Πίνακαρ 7: Μέηξεζε Βαζηθψλ Ννκνηερληθψλ Υαξαθηεξηζηηθψλ Ν. 3838/2010- Βαζκφο Τινπνίεζεο 
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Ο λφκνο εθηείλεηαη ζε 12 ζειίδεο, 4 θεθάιαηα θαη 31 άξζξα. Σα άξζξα 

πγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ ππεξηζρχνπλ έλαληη ησλ άξζξσλ αθεξεκέλνπ 

πεξηερνκέλνπ (πγθεθξηκέλνπ:21, Αθεξεκέλνπ: 10). Ο αξηζκφο εμνπζηνδνηηθψλ 

δηαηάμεσλ πνπ πξνβιέπεη ν λφκνο είλαη αξθεηά κηθξφο, ζπγθεθξηκέλα 12 

εμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο ή 1 αλά ζειίδα. Απφ ηηο εμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο πνπ 

πξνβιέπνληαη κφλν ζε κηα νξίδεηαη πξνζεζκία (8,3%), γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη ηελ 

πξφζεζε ηεο θπβέξλεζεο γηα πεξηζψξην ραιαξφηεηαο ζηελ θάζε πινπνίεζεο. 

Αλαθνξηθά κε ηνπο δείθηεο πινπνίεζεο παξαηεξείηαη ηζρλφ πνζνζηφ έθδνζεο 

ησλ εμνπζηνδνηηθψλ δηαηάμεσλ (16,7%).εκεησηένλ, φηη νη εμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο 

πνπ εθδφζεθαλ ήηαλ ππνρξεσηηθήο έθδνζεο (πνζνζηφ 25%). Δλψ, ζχκθσλα κε ηα 

έηε έθδνζεο παξαηεξείηαη φηη ν ρξφλνο ελεξγνπνίεζεο είλαη κεγάινο
45

. Απφ ηα 

αλσηέξσ, ζπκπεξαίλνπκε φηη ν λφκνο δελ εθαξκφζηεθε απνηειεζκαηηθά, αλαθνξηθά 

κε ηηο λνκνζεηηθέο εμνπζηνδνηήζεηο πνπ πξνέβιεπε. 

ρεηηθά κε ηα ππφινηπα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά έρνπκε λα επηζεκάλνπκε 

φηη ν λφκνο ζπλνδεπφηαλ απφ κηα αηηηνινγηθή έθζεζε κεζαίαο έθηαζεο (46 ζει). Απφ 

ηελ έθζεζε ηεο Κνηλνβνπιεπηηθή Δπηηξνπήο πξνθχπηεη φηη ζπκκεηείραλ εθπξφζσπνη 

θνξέσλ ηεο θνηλσλίαο, εηδηθφηεξα ν πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε, ε Πακπνληηαθή 

Οκνζπνλδία Διιάδνο, ην Διιεληθφ Φφξνπκ Μεηαλαζηψλ, ην σκαηείν «Θεζέαο», ην 

Γξαθείν γηα ηελ Διιάδα ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο ηνπ ΟΖΔ γηα ηνπο Πξφζθπγεο, ν 

Σνκέαο πξνζηαζίαο ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο ηνπ ΟΖΔ γηα ηνπο Πξφζθπγεο, ε 

Κεληξηθή Έλσζε Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, ε Δζληθή Δπηηξνπή γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ 

Αλζξψπνπ, ε Διιεληθή Έλσζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ θαη ε Έλσζε 

Υεηκαξξησηψλ.  Δλψ, ν λφκνο δελ ζπλνδεπφηαλ απφ έθζεζε αμηνιφγεζεο ζπλεπεηψλ, 

νχηε έθζεζε δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο. 

 

 

                                                           
45

 Βλ. παράρτθμα ζτθ ζκδοςθσ 
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3.2.8. Ν.3907/2011 (ΥΕΚ 7 Α΄/26.01.2011): «Ίδρυςη Τπηρεςίασ 

Αςύλου και Τπηρεςίασ Πρώτησ Τποδοχήσ, Προςαρμογή τησ 

Ελληνικήσ Νομοθεςίασ προσ τισ Διατάξεισ τησ Οδηγίασ 2008/115/ΕΚ 

«χετικά με τουσ Κοινούσ Κανόνεσ και Διαδικαςίεσ ςτα Κράτη-Μέλη 

για την Επιςτροφή των Παρανόμωσ Διαμενόντων Τπηκόων Σρίτων 

Φωρών» και Λοιπέσ Διατάξεισ» 

ηνλ παξφληα λφκν ελζσκαηψλεηαη ε νδεγία 2008/115/ΔΚ, κε ηελ νπνία 

γίλεηαη πξνζπάζεηα απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε λα ππάξμεη κηα ζπληνληζκέλε δξάζε 

αληηκεηψπηζεο ηεο ιαζξνκεηαλάζηεπζεο απφ φια ηα θξάηε, θαζψο ήηαλ πξφδειε ε 

αλνκνηνγέλεηα ησλ εζληθψλ ξπζκίζεσλ ζρεηηθά κε ηηο νπζηαζηηθέο πξνυπνζέζεηο θαη 

ηε δηαδηθαζία απνκάθξπλζεο ησλ ππεθφσλ ησλ ηξίησλ ρσξψλ. Πξνβιέπνληαη 

δξάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο παξάλνκεο εηζφδνπ, παξακνλήο ή δηακνλήο 

ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ, δηαδηθαζίεο γηα ηελ επηζηξνθή ησλ αλσηέξσ ζηηο ρψξεο 

θαηαγσγήο ηνπο θαζψο θαη ηε δηαζθάιηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. 

Δπηπιένλ, ζηνλ λφκν πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 

αιινδαπψλ θαη αληζαγελψλ πνπ επηζπκνχλ άζπιν ή δηεζλή πξνζηαζία. Δλψ, 

επηρεηξείηαη ε δεκηνπξγία εηδηθψλ Κέληξσλ Πξψηεο Τπνδνρήο γηα φζνπο αιινδαπνχο 

εηζέξρνληαη παξάλνκα ζηε ρψξα, ψζηε λα δηαπηζηψλεηαη ε ηαπηφηεηά ηνπο αιιά ζα 

απνθαζίδεηαη θαη ε κεηέπεηηα κεηαρείξηζή ηνπο. 

Ο λφκνο ςεθίζηεθε θαηά ηελ θνηλνβνπιεπηηθή πεξίνδν 2009-2012 (χλνδνο 

Β). Σν θπβεξλψλ θφκκα, ην ΠΑΟΚ, θαηείρε ζην Κνηλνβνχιην 160 έδξεο, κε 

Πξσζππνπξγφ ηνλ Γ. Παπαλδξένπ θαη Τπνπξγφ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε Υξ. 

Παπνπηζή. Οη ηειεπηαίεο εθινγέο έγηλαλ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2009 θαη νη επφκελεο ηνλ 

Μάην ηνπ 2012, ζπλεπψο έρνπκε έλα λνκνζρέδην πνπ ςεθίζηεθε θαηά πξνο ηα ηέιε 

ηεο δηαθπβέξλεζεο ηνπ ΠΑΟΚ. 

Ζ αμησκαηηθή αληηπνιίηεπζε ηάρζεθε ππέξ ηνπ λνκνζρεδίνπ, παξά ην φηη είρε 

ζνβαξέο επηθπιάμεηο, θαζψο αθελφο ελζσκαηψλεη επξσπατθή νδεγία θαη αθεηέξνπ 

ζεσξεί ππνρξέσζε λα πξναζπίζεη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα πνπ δηαθπβεχνληαη. 

Χζηφζν, ζηελ ςήθηζε επί ησλ άξζξσλ, δελ ςήθηζε ηα άξζξα 1 θαη 6 ηνπ 

λνκνζρεδίνπ, θαζψο ζεψξεζε φηη ήηαλ αλαπνηειεζκαηηθά. Σν ΚΚΔ ην θαηαςήθηζε, 

ηζρπξηδφκελν φηη πξφθεηηαη γηα έλα απάλζξσπν λνκνζρέδην θαη πσο ε ρψξα πξέπεη λα 

κελ πεηζαξρήζεη ζηε βνχιεζε ηεο Δ.Δ θαη ηνπ ΝΑΣΟ. Ο Λατθφο Οξζφδνμνο 
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πλαγεξκφο θαηαςήθηζε, επίζεο, ην λνκνζρέδην, πιελ νξηζκέλσλ άξζξσλ πνπ έθξηλε 

φηη είραλ ζεηηθφ πεξηερφκελν, θαζψο ζεψξεζε φηη δελ πξναζπίδεη ηα εζληθά 

ζπκθέξνληα. Σέινο, θαη ν πλαζπηζκφο Ρηδνζπαζηηθήο Αξηζηεξάο θαηαςήθηζε κε ηε 

ζεηξά ηνπ ην λνκνζρέδην,  

χκθσλα κε ηνλ παξαηηζέκελν πίλαθα, ζην ζεκείν απηφ ζα αλαιχζνπκε ηα 

πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λφκνπ. 

Γείθηεο Μέηξεζεο Βαζηθψλ Ννκνηερληθψλ Υαξαθηεξηζηηθψλ 

 

Βαζκφο Έθδνζεο 

Γεπηεξνγελνχο Ννκνζεζίαο 

(%) 

                   

Αξηζκφο ειίδσλ 

 

20 

Αξηζκφο Άξζξσλ 

πγθεθξηκέλνπ 

Πεξηερνκέλνπ/Αξηζκφο 

πλνιηθψλ Άξζξσλ 

 

51,1% 

Δθδνζείζεο 

Δμνπζηνδνηηθέο 

Γηαηάμεηο/ 

χλνιν 

Δμνπζηνδνηήζεσλ 

 

57,1% 

                  

Αξηζκφο Άξζξσλ 

 

47 

Αξηζκφο Άξζξσλ 

Αθεξεκέλνπ 

Πεξηερνκέλνπ/ 

πλνιηθφο Αξηζκφο 

Άξζξσλ 

 

48,9% 

Δθδνζείζεο 

Δμνπζηνδνηήζεηο 

Τπνρξεσηηθήο 

Έθδνζεο / 

χλνιν 

Δμνπζηνδνηήζεσλ 

Τπνρξεσηηθήο 

Έθδνζεο 

 

66,7% 

                   

Αξηζκφο  Λέμεσλ 

 

14.391 

Αξηζκφο Λέμεσλ 

Άξζξσλ πγθεθξηκέλνπ 

Πεξηερνκέλνπ/πλνιηθφο 

Αξηζκφο Λέμεσλ 

 

70,8% 

 

Αξηζκφο Λνηπψλ 

Άξζξσλ/πλνιηθφο 

Αξηζκφο Άξζξσλ 

 

0 

Αξηζκφο Λέμεσλ 

Άξζξσλ Αθεξεκέλνπ 

Πεξηερνκέλνπ/πλνιηθφο 

Αξηζκφο Λέμεσλ 

 

29,2% 

Αξηζκφο Λέμεσλ 

Λνηπψλ Άξζξσλ/ 

πλνιηθφο 

Αξηζκφο Λέμεσλ 

 

0 

Αξηζκφο 

Δμνπζηνδνηηθψλ 

Γηαηάμεσλ γηα Τ.Α ή 

Π.Γ/ Αξηζκφο ειίδσλ 

 

2,1 

 Δμνπζηνδνηηθέο 

Γηαηάμεηο κε Υξνληθφ 

Πεξηνξηζκφ/ πλνιηθέο 

Δμνπζηνδνηηθέο 

Γηαηάμεηο 

 

2,4% 

Πίνακαρ 8: Μέηξεζε Βαζηθψλ Ννκνηερληθψλ Υαξαθηεξηζηηθψλ Ν. 3907/2011- Βαζκφο Τινπνίεζεο 
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Αξρηθά, ν λφκνο εθηείλεηαη ζε 20 ζειίδεο, 6 θεθάιαηα θαη 47 άξζξα. Σα 

άξζξα ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ ππεξέρνπλ νξηαθά απηά ηνπ αθεξεκέλνπ 

πεξηερνκέλνπ
46

.  

Παξαηεξνχκε φηη ν αξηζκφο ησλ εμνπζηνδνηηθψλ δηαηάμεσλ πνπ πξνβιέπεη ν 

λφκνο είλαη ζρεηηθά πςειφο, ζπγθεθξηκέλα 42 εμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο ή 2,1 αλά 

ζειίδα. Σν γεγνλφο απηφ καξηπξά φηη πνιιά ζέκαηα δελ ξπζκίδνληαη κε ζαθήλεηα 

ζηνλ λφκν αιιά αθήλνληαη ζηελ εθηειεζηηθή εμνπζία λα ηα ξπζκίζεη. Δπηπξφζζεηα, 

κφλν ζε κηα εμνπζηνδνηηθή δηάηαμε πξνβιέπεηαη πξνζεζκία έθδνζεο, άξα 

ζπλαγάγνπκε φηη ν λνκνζέηεο έρεη αθήζεη πεξηζψξην ραιαξφηεηαο ζηελ θάζε 

πινπνίεζεο. Αλαθνξηθά κε ηνπο δείθηεο πινπνίεζεο βιέπνπκε φηη έρεη εθδνζεί κφλν 

ην 57,1% ησλ πξνβιεπφκελσλ εμνπζηνδνηηθψλ δηαηάμεσλ γηα ηελ έθδνζε 

λνκνζεηηθήο χιεο, πνζνζηφ ρακειφ. Χζηφζν, απφ ηηο εμνπζηνδνηήζεηο ππνρξεσηηθήο 

έθδνζεο έρνπλ εθδνζεί ην 66,7%, έλα ζρεηηθά πςειφ πνζνζηφ. 

χκθσλα κε ηα αλσηέξσ κπνξνχκε λα ζπλάγνπκε φηη ν λφκνο δελ 

πινπνηήζεθε απνηειεζκαηηθά, θαζψο ε δεπηεξνγελήο πξνβιεπφκελε λνκνζεζία δελ 

εθδφζεθε ζην ζχλνιφ ηεο, αιιά επίζεο θαη εμαηηίαο ηεο ραιαξφηεηαο ιφγσ ηεο κε 

πξφβιεςεο πξνζεζκηψλ ζηελ έθδνζε ησλ εμνπζηνδνηήζεσλ. Δλψ, παξαηεξείηαη θαη 

απμεκέλε θαζπζηέξεζε ζηελ έθδνζε ησλ εμνπζηνδνηηθψλ δηαηάμεσλ. 

Όζνλ αθνξά ζε άιια πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηεο κεηαξξχζκηζεο, 

ζεκεηψλεηαη φηη ε αηηηνινγηθή έθζεζε πνπ ζπλφδεπε ην λνκνζρέδην ήηαλ κεγάιε ζε 

έθηαζε ( 142 ζειίδεο). Παξαηεξείηαη, απφ ηελ έθζεζε πξαθηηθψλ ηεο αξκφδηαο 

Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο φηη ζπκκεηείραλ εθπξφζσπνη θνξέσλ ηεο θνηλσλίαο, 

φπσο ν Δπηθεθαιήο ηνπ Γξαθείνπ γηα ηελ Διιάδα ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο ηνπ ΟΖΔ 

γηα ηνπο Πξφζθπγεο θαη ν Πξφεδξνο ηεο Παλειιήληαο Οκνζπνλδίαο Αζηπλνκηθψλ 

Τπαιιήισλ. Ο λφκνο δελ ζπλνδεπφηαλ απφ έθζεζε ζπλεπεηψλ, νχηε έθζεζε 

δηαβνχιεπζεο. 
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3.2.9. Ν.4018/2011 (ΥΕΚ 215 Α΄/30.09.2011): «Αναδιοργάνωςη του 

υςτήματοσ Αδειοδότηςησ για τη Διαμονή Αλλοδαπών ςτη Φώρα Τπό 

Όρουσ Αυξημένησ Αςφάλειασ, Ρυθμίςεισ Θεμάτων Οργανιςμών 

Σοπικήσ Αυτοδιοίκηςησ και άλλεσ Διατάξεισ Αρμοδιότητασ του 

Τπουργείου Εςωτερικών» 

Ο παξψλ λφκνο ελαξκνλίδεη ηνλ θαλνληζκφ 1030/2002/ΔΚ κε ηελ θείκελε 

λνκνζεζία, πξνζαξκφδνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηηο πξνυπάξρνπζεο λνκνζεηηθέο 

ξπζκίζεηο γηα ηελ είζνδν θαη δηακνλή πνιηηψλ ηξίησλ ρσξψλ ζηελ ειιεληθή 

επηθξάηεηα, ψζηε λα πινπνηεζνχλ νη ζηφρνη πνπ ζέηνληαη ζηνλ θαλνληζκφ. Δπίζεο, 

παξαηεξείηαη φηη νη αξκνδηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαδηθαζία έθδνζεο ησλ 

ηίηισλ λφκηκεο δηακνλήο ησλ πνιηηψλ ηξίησλ ρσξψλ κεηαθέξνληαη απνθιεηζηηθά 

ζηελ θξαηηθή δηνίθεζε, ψζηε λα αξζεί ν πξνβιεκαηηθφο ραξαθηήξαο πνπ εκθάληδε 

ζην παξειζφλ απηή ε δηαδηθαζία. 

Ο παξψλ λφκνο ςεθίζηεθε θαηά ηελ θνηλνβνπιεπηηθή πεξίνδν 2009-2012 

(χλνδνο Β), κε ην θπβεξλψλ θφκκα, ην ΠΑΟΚ, λα θαηέρεη 160 έδξεο (43,92%). 

Πξσζππνπξγφο ήηαλ ν Γ. Παπαλδξένπ θαη Τπνπξγφο Δζσηεξηθψλ ν Υ. Καζηαλίδεο. 

Οη ηειεπηαίεο εθινγέο έγηλαλ ηνλ Οθηψβξε ηνπ 2009 θαη νη επφκελεο ην Μάην ηνπ 

2012, σζηφζν ην Ννέκβξην ηνπ 2011, κεηά απφ παξαίηεζε ηνπ Γ.Παπαλδξένπ 

ζρεκαηίζηεθε νηθνπκεληθή θπβέξλεζε κε Πξσζππνπξγφ ηνλ Λ. Παπαδήκν. Ο λφκνο 

ςεθίζηεθε δχν κήλεο πξηλ ηελ αιιαγή θπβέξλεζεο. Παξαηεξείηαη φηη ην ΠΑΟΚ 

δηαζέηεη ρακειή εζσηεξηθή ζπλνρή ηελ πεξίνδν απηή. 

Ζ αμησκαηηθή αληηπνιίηεπζε θαηαςήθηζε επί ηεο αξρήο ην λνκνζρέδην, 

σζηφζν, ςήθηζε νξηζκέλα άξζξα. Ο ιφγνο πνπ πξνέβε ζηελ θαηαςήθηζε ηνπ 

λνκνζρεδίνπ ήηαλ φηη δελ θαηαπνιεκά ηε ιαζξνκεηαλάζηεπζε, αιιά «ππνζάιπεη θαη 

ζπληειεί ζηελ πεξαηηέξσ γηγάλησζε ηεο». Σν ΚΚΔ θαηαςήθηζε ην λνκνζρέδην 

επηθαινχκελν φηη πξφθεηηαη γηα έλα λφκν
47

 πνπ ξπζκίδεη «πξαγκαηηθά έλα 

δνπιεκπφξην ρεξηψλ». Ο Λατθφο Οξζφδνμνο πλαγεξκφο, επίζεο θαηαςήθηζε ην 

λνκνζρέδην, θξίλνληάο ην αληίζεην κε ηε θηινζνθία ηνπ. Δπηπιένλ, ην λνκνζρέδην 

θαηαςεθίζηεθε θαη απφ ηνλ πλαζπηζκφ Ρηδνζπαζηηθήο Αξηζηεξάο. 
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Αλαθνξηθά κε ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λφκνπ φπσο απηά 

δηαθαίλνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ παξαζέηνπκε, έρνπκε λα ζεκεηψζνπκε ηα εμήο: 

Γείθηεο Μέηξεζεο Βαζηθψλ Ννκνηερληθψλ Υαξαθηεξηζηηθψλ 

 

Βαζκφο Έθδνζεο 

Γεπηεξνγελνχο Ννκνζεζίαο 

(%) 

                   

Αξηζκφο ειίδσλ 

 

8/13 

Αξηζκφο Άξζξσλ 

πγθεθξηκέλνπ 

Πεξηερνκέλνπ/Αξηζκφο 

πλνιηθψλ Άξζξσλ 

 

42,9% 

Δθδνζείζεο 

Δμνπζηνδνηηθέο 

Γηαηάμεηο/ 

χλνιν 

Δμνπζηνδνηήζεσλ 

 

20% 

                  

Αξηζκφο Άξζξσλ 

 

7/18 

Αξηζκφο Άξζξσλ 

Αθεξεκέλνπ 

Πεξηερνκέλνπ/ 

πλνιηθφο Αξηζκφο 

Άξζξσλ 

 

57,1% 

Δθδνζείζεο 

Δμνπζηνδνηήζεηο 

Τπνρξεσηηθήο 

Έθδνζεο / 

χλνιν 

Δμνπζηνδνηήζεσλ 

Τπνρξεσηηθήο 

Έθδνζεο 

 

42,9% 

                   

Αξηζκφο  Λέμεσλ 

 

5838 

(7 

άξζξα) 

Αξηζκφο Λέμεσλ 

Άξζξσλ πγθεθξηκέλνπ 

Πεξηερνκέλνπ/πλνιηθφο 

Αξηζκφο Λέμεσλ 

 

41,54% 

 

Αξηζκφο Λνηπψλ 

Άξζξσλ/πλνιηθφο 

Αξηζκφο Άξζξσλ 

 

0 

Αξηζκφο Λέμεσλ 

Άξζξσλ Αθεξεκέλνπ 

Πεξηερνκέλνπ/πλνιηθφο 

Αξηζκφο Λέμεσλ 

 

58,5% 

Αξηζκφο Λέμεσλ 

Λνηπψλ Άξζξσλ/ 

πλνιηθφο 

Αξηζκφο Λέμεσλ 

 

0 

Αξηζκφο 

Δμνπζηνδνηηθψλ 

Γηαηάμεσλ γηα Τ.Α ή 

Π.Γ/ Αξηζκφο ειίδσλ 

 

1,9 

 Δμνπζηνδνηηθέο 

Γηαηάμεηο κε Υξνληθφ 

Πεξηνξηζκφ/ πλνιηθέο 

Δμνπζηνδνηηθέο 

Γηαηάμεηο 

 

0 

Πίλαθαο 9: Μέηξεζε Βαζηθψλ Ννκνηερληθψλ Υαξαθηεξηζηηθψλ Ν. 4018/2011- Βαζκφο Τινπνίεζεο 
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ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη επεηδή ν ζπγθεθξηκέλνο λφκνο 

αζρνιείηαη κε δχν δηαθνξεηηθά δεηήκαηα, εκείο ράξηλ ηεο έξεπλαο καο αλαιχζακε 

κφλν ην πξψην θεθάιαην πνπ αθνξά ζηελ κεηαλάζηεπζε. Δλ ζπληνκία ζα 

αλαιχζνπκε ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λφκνπ, φπσο απηά δηαθαίλνληαη ζηνλ 

πίλαθα πνπ αθνινπζεί. 

Ο λφκνο εθηείλεηαη ζε 13 ζειίδεο θαη 18 άξζξα, εθ ησλ νπνίσλ εκείο 

κειεηήζακε ηα 7 άξζξα, ηα νπνία βξίζθνληαη ζηηο 8 πξψηεο ζειίδεο. Ζ αλαινγία ησλ 

ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ δηαηάμεσλ κε ηνπ αθεξεκέλνπ είλαη ζρεδφλ ε ίδηα, κε 

απηέο ηνπ αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ λα ππεξέρνπλ νξηαθά
48

. 

Ο αξηζκφο ησλ εμνπζηνδνηηθψλ δηαηάμεσλ πνπ πξνβιέπνληαη είλαη ζρεηηθά 

πςειφο (15 εμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο ή 1,9 αλά ζειίδα). Χο εθ ηνχηνπ κπνξνχκε λα 

ζπκπεξάλνπκε φηη ε λνκνζεηηθή εμνπζία αθήλεη ζηελ επρέξεηα ηεο εθηειεζηηθήο λα 

ξπζκίζεη ζέκαηα πνπ δελ ξπζκίδεη ζαθψο ν λφκνο. Απφ ηηο πξνβιεπφκελεο δηαηάμεηο 

δηαπηζηψλνπκε φηη ζε θακία δελ πξνβιέπεηαη πξνζεζκία έθδνζεο, άξα παξαηεξείηαη 

πεξηζψξην ραιαξφηεηαο ζηελ θάζε πινπνίεζεο. Αλαθνξηθά κε ηνπο δείθηεο 

πινπνίεζεο ην πνζνζηφ ησλ εθδνζεηζψλ εμνπζηνδνηηθψλ δηαηάμεσλ θξίλεηαη πάξα 

πνιχ ρακειφ, θαζψο κφλν ην 20% ησλ δηαηάμεσλ πνπ πξνβιέπεηαη εθδφζεθαλ. 

εκεησηέσλ φηη πξφθεηηαη γηα εμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο ππνρξεσηηθήο έθδνζεο. 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ζπκπεξαίλνπκε φηη ν λφκνο δελ πινπνηήζεθε 

λφκνο δελ πινπνηήζεθε απνηειεζκαηηθά, θαζψο ε δεπηεξνγελήο πξνβιεπφκελε 

λνκνζεζία δελ εθδφζεθε ζην ζχλνιφ ηεο, αιιά επίζεο θαη εμαηηίαο ηεο ραιαξφηεηαο 

ιφγσ ηεο κε πξφβιεςεο πξνζεζκηψλ ζηελ έθδνζε ησλ εμνπζηνδνηήζεσλ. Δλψ, 

παξαηεξείηαη θαη απμεκέλε θαζπζηέξεζε ζηελ έθδνζε ησλ εμνπζηνδνηηθψλ 

δηαηάμεσλ. 

Αλαθνξηθά κε ηα ππφινηπα πνηνηηθά ζηνηρεία, ε αηηηνινγηθή έθζεζε πνπ 

ζπλφδεπε ην λφκν ήηαλ ζπλνιηθά 38 ζειίδσλ, άξα ζρεηηθά κεζαίαο έθηαζεο. Γελ 

παξαηεξείηαη, απφ ηελ έθζεζε πξαθηηθψλ ηεο αξκφδηαο Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο 

λα ζπκκεηείραλ εθπξφζσπνη θνξέσλ ηεο θνηλσλίαο. Ο λφκνο ζπλνδεπφηαλ απφ 

έθζεζε ζπλεπεηψλ, αιιά δελ ζπλνδεπφηαλ απφ έθζεζε δηαβνχιεπζεο. 
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3.2.10. Νόμοσ 4251/2014 (ΥΕΚ 80 Α΄/01.04.2014): «Κώδικασ 

Μετανάςτευςησ και Κοινωνικήσ Ένταξησ και λοιπέσ διατάξεισ» 

ηφρνο ηνπ λνκνζεηήκαηνο θαζίζηαηαη ε εδξαίσζε κηαο νινθιεξσκέλεο 

εζληθήο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο κε ζαθή πξνζαλαηνιηζκφ ζην πεδίν ηεο λφκηκεο 

κεηαλάζηεπζεο. Μηα κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή πνπ θηλείηαη ζην πιαίζην ηεο 

επξσπατθήο πνιηηηθήο γηα ηε λφκηκε κεηαλάζηεπζε ζέηνληαο ηαπηφρξνλα ηηο δηθέο 

ηεο εζληθέο πξνηεξαηφηεηεο, νη νπνίεο ζπγθξνηνχληαη γχξσ απφ ηνλ έιεγρν ηεο 

αγνξάο εξγαζίαο, ηελ ππνβνήζεζε ησλ επελδπηηθψλ πξνζπαζεηψλ γηα ηελ αλάπηπμε 

ηεο νηθνλνκίαο, ηε βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ, ηε 

δηαζθάιηζε ηεο δηακνλήο θαη ησλ δηθαησκάησλ ησλ πνιηηψλ ηξίησλ ρσξψλ πνπ 

δηακέλνπλ λφκηκα ζηελ Διιάδα θαη ηελ πξνψζεζε ηεο έληαμήο ηνπο ζηελ ειιεληθή 

θνηλσλία µε ζεβαζκφ ζε δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο θαη µε ηδηαίηεξε κέξηκλα γηα 

φζνπο έρνπλ ηζρπξνχο δεζκνχο µε ηε ρψξα θαη ηδίσο ηε δεχηεξε γεληά. 

Ο ελ ιφγσ λφκνο ςεθίζηεθε θαηά ηελ θνηλνβνπιεπηηθή πεξίνδν 2012-2015 

(χλνδνο Β). Ζ ελ ιφγσ θνηλνβνπιεπηηθή πεξίνδνο είρε ηελ εμήο ηδηνκνξθία ζε ζρέζε 

κε ηηο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο, νη εθινγέο πνπ δηεμήρζεζαλ ηελ 17
ε
 Ηνπλίνπ 2012, 

δελ θαηάθεξαλ λα εθιέμνπλ θπβέξλεζε θαη σο εθ ηνχηνπ ν Πξφεδξνο ηνπ πξψηνπ 

θφκκαηνο, Αλ. ακαξάο (Νέα Γεκνθξαηία), ζρεκάηηζε θπβέξλεζε ζπλεξγαζίαο, 

κεηαμχ ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο, ηνπ ΠΑΟΚ θαη ηεο Γεκνθξαηηθήο Αξηζηεξάο. Σν 

ζχλνιν ησλ εδξψλ πνπ θαηέιαβαλ ζπλνιηθά ήηαλ 179
49

. ην κεηαμχ πξέπεη λα 

ζεκεηψζνπκε φηη είραλ πξνεγεζεί εθινγέο ηνλ Μάην ηνπ ίδηνπ έηνπο, απφ ηηο νπνίεο 

δελ πξνέθπςε θπβέξλεζε πνπ λα ραίξεη ηελ εκπηζηνζχλε ηεο Βνπιήο, νπφηε 

δηεμήρζεζαλ νη εθινγέο ηνπ Ηνπλίνπ απφ ηελ ππεξεζηαθή Κπβέξλεζε ηνπ  Π. 

Πηθξακέλνπ. Δλψ πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ηνλ Ηνχλην ηνπ 2012 έρνπκε ηελ πξψηε 

θπβέξλεζε ζπλεξγαζίαο ηεο κεηαπνιηηεπηηθήο πεξηφδνπ.   

πλεπψο, Πξσζππνπξγφο ήηαλ ν Αλη. ακαξάο θαη Αλαπιεξσηήο Τπνπξγφο 

Δζσηεξηθψλ ν Λ. Γξεγνξάθνο. Όπσο πξναλαθέξζεθε νη ηειεπηαίεο εθινγέο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2012 θαη νη επφκελεο ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2015, 

επνκέλσο παξαηεξνχκε φηη έρνπκε έλα λνκνζρέδην πνπ ςεθίζηεθε θαηά ηνλ 

ηειεπηαίν ρξφλν ηεο ζεηείαο ηεο Κπβέξλεζεο. Απφ ηα πξαθηηθά ηεο Οινκέιεηαο 

θαίλεηαη φηη δελ ππάξρεη εζσηεξηθή ζπλνρή, σζηφζν θαη ηα 3 θφκκαηα πνπ 
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απαξηίδνπλ ηελ θπβέξλεζε ήηαλ ππέξ ηεο ςήθηζεο ηνπ λνκνζρεδίνπ, ράξηλ ηεο 

πνιηηηθήο ζηαζεξφηεηαο. 

Ζ αμησκαηηθή αληηπνιίηεπζε ςήθηζε «παξψλ», δηφηη παξά ην γεγνλφο φηη 

βξήθε πνιιέο αδπλακίεο θαη πξνβιήκαηα ην ζρέδην λφκνπ, ζεψξεζε πνιχ ζεκαληηθφ 

βήκα ην φηη ζίγεηαη ην δήηεκα ηεο έληαμεο ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ θνηλσλία. Σν θφκκα 

ησλ Αλεμάξηεησλ Διιήλσλ θαηαςήθηζε ην λνκνζρέδην, θαζψο ηζρπξίζηεθε φηη ε 

ρψξα δελ αληέρεη άιιεο λνκηκνπνηήζεηο αιινδαπψλ, νχηε ζε νηθνλνκηθφ, νχηε ζε 

θνηλσληθφ νχηε ζε εζληθφ επίπεδν. Ο Λατθφο χλδεζκνο- Υξπζή Απγή επίζεο 

θαηαςήθηζε ην λνκνζρέδην απνθαιψληαο ην σο ην πην «ελδνηηθφ, απαξάδεθην θαη 

παξάινγν λνκνζρέδην γηα ηε κεηαλάζηεπζε πνπ έρεη πνηέ εηζαρζεί πξνο ςήθηζε». 

Σέινο, θαη ην ΚΚΔ θαηαςήθηζε ην λνκνζρέδην, δηφηη δελ αληηκεησπίδεη ην θαίξην θαη 

ζνβαξφ δήηεκα ησλ ρηιηάδσλ κεηαλαζηψλ πνπ δελ έρνπλ λφκηκα έγγξαθα θαη σο εθ 

ηνχηνπ δελ κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ, λα δηακείλνπλ λφκηκα ζηε Υψξα, αιιά νχηε θαη 

λα ηαμηδέςνπλ πξνο ηελ Δπξψπε. 

Αλαθνξηθά κε ηα πνζνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λφκνπ, φπσο απηά 

εκθαλίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα, έρνπκε λα παξαζέζνπκε ηα εμήο: 

 

Γείθηεο Μέηξεζεο Βαζηθψλ Ννκνηερληθψλ Υαξαθηεξηζηηθψλ 

 

Βαζκφο Έθδνζεο 

Γεπηεξνγελνχο Ννκνζεζίαο 

(%) 

                   

Αξηζκφο ειίδσλ 

63 Αξηζκφο Άξζξσλ 

πγθεθξηκέλνπ 

Πεξηερνκέλνπ/Αξηζκφο 

πλνιηθψλ Άξζξσλ 

66,9% Δθδνζείζεο 

Δμνπζηνδνηηθέο 

Γηαηάμεηο/ 

χλνιν 

Δμνπζηνδνηήζεσλ 

35,7% 

                  

Αξηζκφο Άξζξσλ 

148 Αξηζκφο Άξζξσλ 

Αθεξεκέλνπ 

Πεξηερνκέλνπ/ 

πλνιηθφο Αξηζκφο 

Άξζξσλ 

29,7% Δθδνζείζεο 

Δμνπζηνδνηήζεηο 

Τπνρξεσηηθήο 

Έθδνζεο / 

χλνιν 

Δμνπζηνδνηήζεσλ 

Τπνρξεσηηθήο 

Έθδνζεο 

85% 

                   

Αξηζκφο  Λέμεσλ 

48620 Αξηζκφο Λέμεσλ 

Άξζξσλ πγθεθξηκέλνπ 

Πεξηερνκέλνπ/πλνιηθφο 

74,2%  
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Αξηζκφο Λέμεσλ 

Αξηζκφο Λνηπψλ 

Άξζξσλ/πλνιηθφο 

Αξηζκφο Άξζξσλ 

3,4% Αξηζκφο Λέμεσλ 

Άξζξσλ Αθεξεκέλνπ 

Πεξηερνκέλνπ/πλνιηθφο 

Αξηζκφο Λέμεσλ 

24,0% 

Αξηζκφο Λέμεσλ 

Λνηπψλ Άξζξσλ/ 

πλνιηθφο 

Αξηζκφο Λέμεσλ 

1,72% Αξηζκφο 

Δμνπζηνδνηηθψλ 

Γηαηάμεσλ γηα Τ.Α ή 

Π.Γ/ Αξηζκφο ειίδσλ 

0,9 

 Δμνπζηνδνηηθέο 

Γηαηάμεηο κε Υξνληθφ 

Πεξηνξηζκφ/ πλνιηθέο 

Δμνπζηνδνηηθέο 

Γηαηάμεηο 

3,6% 

Πίνακαρ 10: Μέηξεζε Βαζηθψλ Ννκνηερληθψλ Υαξαθηεξηζηηθψλ Ν. 4251/2014- Βαζκφο Τινπνίεζεο 

 

Ο λφκνο εθηείλεηαη ζε 63 ζειίδεο θαη απνηειείηαη απφ ηξία κέξε θαη 148 

άξζξα. Άξα έρνπκε έλαλ λφκν κεγάιεο έθηαζεο. Απφ ηηο 148 δηαηάμεηο νη 5 (3,4%) 

είλαη δηαηάμεηο άζρεηεο κε ην πεξηερφκελν ηνπ λφκνπ, ελψ απφ ηηο ππφινηπεο 

παξαηεξνχκε φηη νη δηαηάμεηο ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ ππεξέρνπλ ζε ζρέζε κε 

απηέο ηνπ αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ (πγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ: 66,89%, 

αθεξεκέλνπ: 29,7%). 

Παξαηεξνχκε φηη ν αξηζκφο ησλ εμνπζηνδνηηθψλ δηαηάμεσλ πνπ πξνβιέπεη ν 

λφκνο είλαη ζρεηηθά κηθξφο (56 εμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο ή 0,9 δηαηάμεηο αλά ζειίδα). 

Σν γεγνλφο απηφ ππνδειψλεη φηη ζηνλ παξφληα λφκν δελ αθήλνληαη πνιιά ζέκαηα 

αζαθή ψζηε λα ξπζκηζηνχλ απφ ηελ εθηειεζηηθή εμνπζία. Δπηπξφζζεηα κφλν 2 

εμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο πξνβιέπνπλ πξνζεζκία έθδνζεο ηεο ζρεηηθήο λνκνζεηηθήο 

χιεο, θάηη πνπ ζπλεπάγεηαη πεξηζψξην γηα ραιαξφηεηα ζηε θάζε πινπνίεζεο. Όζνλ 

αθνξά ζηνπο δείθηεο πινπνίεζεο παξαηεξείηαη φηη εθδφζεθε κφλν ην 35,7% (20 

εμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο), πνζνζηφ ηδηαίηεξα ρακειφ. Χζηφζν, ην πνζνζηφ ησλ 

εμνπζηνδνηηθψλ δηαηάμεσλ ππνρξεσηηθήο έθδνζεο θξίλεηαη ηδηαίηεξα πςειφ (85%) 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ζπλάγνπκε φηη ν λφκνο αλ θαη ζπγθεθξηκέλνο, 

φζνλ αθνξά ηελ δεπηεξνγελή πξνβιεπφκελε λνκνζεζία δελ πινπνηήζεθε 
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απνηειεζκαηηθά, θαζφηη απηή δελ εθδφζεθε ζην ζχλνιφ ηεο. Αθφκε έλαο παξάγνληαο 

πνπ ζπλεηέιεζε ζε απηφ ήηαλ θαη ε ραιαξφηεηα ιφγσ ηεο κε πξφβιεςεο πξνζεζκηψλ 

ζηελ έθδνζε ησλ εμνπζηνδνηηθψλ δηαηάμεσλ. 

Άιια πνζνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο κεηαξξχζκηζεο πνπ κπνξνχκε λα 

αλαθέξνπκε είλαη ε αηηηνινγηθή έθζεζε πνπ ζπλφδεπε ην λνκνζρέδην, ε νπνία 

θξίλεηαη κεγάιεο έθηαζεο (90ζειίδεο). Απφ ηελ έθζεζε πξαθηηθψλ ηεο αξκφδηα 

Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο πξνθχπηεη φηη ζπκκεηείραλ νη εμήο θνξείο: Ο πξφεδξνο 

ηνπ πιιφγνπ Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο, ε ΜΚΟ «Asante», ν Γ/ληήο 

Γεκφζηαο Αζθάιεηαο, εθπξφζσπνο ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο, Δθπξφζσπνο ηεο 

Διιεληθήο Έλσζεο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ, Ο αληηδήκαξρνο Παξαλεζηίνπ, 

Οκάδα Γηθεγφξσλ γηα ηα δηθαηψκαηα Πξνζθχγσλ θαη Μεηαλαζηψλ θαη εθπξφζσπνο 

ηνπ πιιφγνπ Αθξηθαλψλ Γπλαηθψλ. Σέινο, ν λφκνο ζπλνδεπφηαλ απφ έθζεζε 

ζπλεπεηψλ, αιιά φρη απφ έθζεζε δηαβνχιεπζεο. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 4 

4. ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

ην παξφλ θεθάιαην ζα ζπλνςίζνπκε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο. Κπξία 

δηαπίζησζε ηεο κειέηεο πνπ έιαβε ρψξα ζηελ παξνχζα δηαηξηβή, είλαη ε χπαξμε 

ειιείκκαηνο πινπνίεζεο ησλ κεηαξξπζκηζηηθψλ πξνζπαζεηψλ. Μέζσ ηεο αλάιπζεο 

ησλ δέθα λνκνζεηεκάησλ επηρεηξήζεθε λα γίλεη δηάθξηζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο 

κεηαξξπζκηζηηθήο λνκνζεηηθήο παξαγσγήο ζηνλ ηνκέα ηεο κεηαλάζηεπζεο, αιιά θαη 

λα επηζεκαλζεί ν βαζκφο πνπ νη εθάζηνηε λνκνζεηηθέο πξσηνβνπιίεο δελ 

εθαξκφζηεθαλ.  

Χο βαζηθφ ζηνηρείν ηίζεηαη ε ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ λνκνζεηεκάησλ πνπ 

εμεηάζηεθαλ. Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ζχγθξηζεο κεηαμχ ησλ πνξηζκάησλ, 

παξαζέηνπκε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα ηηο βαζηθφηεξεο πιεξνθνξίεο θαη ηα 

απνηειέζκαηα ησλ θπξηφηεξσλ δεηθηψλ, ηφζν πνηνηηθψλ φζν θαη πνζνηηθψλ. 
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 Ν.1975/1991 Ν.2790/2000 Ν.2910/2001 Ν.3284/2004 Ν.3386/2005 

Αληηθείκελν Δίζνδνο-έμνδνο, παξακνλή, 

εξγαζία, απέιαζε αιινδαπψλ, 

δηαδηθαζία αλαγλψξηζεο 

αιινδαπψλ πξνζθχγσλ θαη 

άιιεο δηαηάμεηο 

Απνθαηάζηαζε ησλ 

παιηλλνζηνχλησλ νκνγελψλ 

απφ ηελ ηέσο νβηεηηθή Έλσζε 

θαη άιιεο δηαηάμεηο  

Δίζνδνο θαη παξακνλή 

αιινδαπψλ ζηελ ειιεληθή 

επηθξάηεηα. Κηήζε ηεο 

ειιεληθήο ηζαγέλεηαο κε 

πνιηηνγξάθεζε θαη άιιεο 

δηαηάμεηο 

Πεξί θπξψζεσο ηνπ θψδηθα ηεο 

ειιεληθήο ηζαγέλεηαο 

Δίζνδνο, δηακνλή θαη θνηλσληθή 

έληαμε ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ 

ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα 

Αξηζκφο ειίδσλ 8 6 24 7 30 

Αξηζκφο ΤΑ θαη ΠΓ (Πξβ/Δθδ.) ΤΑ:30/14    ΠΓ:8/6 ΤΑ:24/12    ΠΓ:0/0 ΤΑ: 40/10  ΠΓ:11/6 ΤΑ:11/4  ΠΓ:2/0 ΤΑ:53/27  ΠΓ7/2 

Αξηζκφο Δμνπζηνδνηηθψλ Γηαηάμεσλ 

γηα Π.Γ ή ΤΑ/Αξηζ. ει. 

4,8 4 2,1 1,9 2 

Δλεξγνπνηεκέλεο Δμνπζηνδνηήζεηο/ 

χλνιν Δμνπζηνδνηήζεσλ 

52,6% 50% 31,4% 30,8% 48,3% 

Δλεξγνπνηεκέλεο Δμνπζηνδνηήζεηο 

κε Τπνρξεσηηθή Έθδνζε/ χλνιν 

Δμνπζηνδνηήζεσλ κε Τπνρξεσηηθή 

Έθδνζε 

51,5% 52,6% 36,1% 42,9% 52,6% 

Ο Νφκνο Πξνθχπηεη σο Δλαξκφληζε 

κε ην Δλσζηαθφ Γίθαην 

Όρη Όρη Όρη Όρη Ναη  

Κνηλνβνπιεπηηθή πεξίνδνο 1990-1993 1996-200 2000-2004 2004-2007 2004-2007 



68 
 

 Ν.1975/1991 Ν.2790/2000 Ν.2910/2001 Ν.3284/2004 Ν.3386/2005 

Κπβεξλψλ Κφκκα/Κφκκαηα Νέα Γεκνθξαηία ΠΑΟΚ ΠΑΟΚ Νέα Γεκνθξαηία Νέα Γεκνθξαηία 

Κπβέξλεζε Μνλνθνκκαηηθή  ή 

πλαζπηζκνχ 

Μνλνθνκκαηηθή Μνλνθνκκαηηθή Μνλνθνκκαηηθή Μνλνθνκκαηηθή Μνλνθνκκαηηθή 

Έδξεο θπβεξλψληνο 

θφκκαηνο/θνκκάησλ 

152 162 158 165 165 

Κπβεξλεηηθή πλνρή Απμεκέλε Υακειή Υακειή Ηζρπξή Ηζρπξή 

Υξνληθή Απφζηαζε απφ ηηο 

Πξνεγνχκελεο Δθινγέο (Έηε/ κήλεο) 

1 έηνο θαη 6 κήλεο 3 έηε θαη 4 κήλεο 

 

 

1 8 κήλεο 

 

 

 

 

1 έηνο θαη 5 κήλεο 

ηάζε Αμησκαηηθήο Αληηπνιίηεπζεο Αξλεηηθή Σν ςήθηζε επί ηεο αξρήο, αιιά 

ζηελ πνξεία ηάρζεθε θαηά 

δεηψληαο ηελ απφζπξζή ηνπ 

Αξλεηηθή Θεηηθή Αξλεηηθή 
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 Ν.1975/1991 Ν.2790/2000 Ν.2910/2001 Ν.3284/2004 Ν.3386/2005 

πκκεηνρή Δθπξνζψπσλ Φνξέσλ 

ζηελ Αξκφδηα Κνηλνβνπιεπηηθή 

Δπηηξνπή 

Όρη Όρη Ναη Όρη Ναη 

ηάζε Φνξέσλ - - Θεηηθή, σζηφζν ππήξμαλ θ 

θάπνηεο επηθπιάμεηο 

- Γεληθά Θεηηθή, σζηφζν βξίζθνπλ φηη 

ππάξρνπλ αξθεηά θελά θαη ζέκαηα 

πνπ δελ ξπζκίδνληαη 

Έθζεζε Αμηνιφγεζεο πλεπεηψλ Όρη Όρη Όρη Όρη Όρη 
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 Ν.3536/2007 Ν.3838/2010 Ν.3907/2011 Ν.4018/2011 Ν.4251/2014 

Αληηθείκελν Δηδηθέο ξπζκίζεηο ζεκάησλ 

κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο  

χγρξνλεο Γηαηάμεηο γηα ηελ 

ειιεληθή ηζαγέλεηα θαη ηελ 

πνιηηηθή ζπκκεηνρή νκνγελψλ 

θαη λνκίκσο δηακελφλησλ 

κεηαλαζηψλ θαη άιιεο ξπζκίζεηο 

Ίδξπζε ππεξεζίαο αζχινπ θαη 

ππεξεζίαο πξψηεο ππνδνρήο  

Αλαδηνξγάλσζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο αδεηνδφηεζεο γηα 

ηε δηακνλή αιινδαπψλ ζηε 

ρψξα ππφ φξνπο απμεκέλεο 

αζθάιεηαο 

Κψδηθαο κεηαλάζηεπζεο θαη 

θνηλσληθήο έληαμεο 

Αξηζκφο ειίδσλ 8/16 12 20 8/13 63 

Αξηζκφο ΤΑ θαη ΠΓ (πξβ./εθδ.) ΤΑ:21/9  ΠΓ:0/0 ΤΑ:10/2   ΠΓ:2/0 ΤΑ:37/21   ΠΓ:5/3 ΤΑ:15/3    ΠΓ:0/0 ΤΑ:54/20   ΠΓ:2/0 

Αξηζκφο Δμνπζηνδνηηθψλ Γηαηάμεσλ 

γηα Π.Γ ή ΤΑ/Αξηζ. ει. 

2,6 1 2,1 1,9 0,9 

Δλεξγνπνηεκέλεο Δμνπζηνδνηήζεηο/ 

χλνιν Δμνπζηνδνηήζεσλ 

42,9% 16,7% 57,1% 20% 35,7% 

Δλεξγνπνηεκέλεο Δμνπζηνδνηήζεηο κε 

Τπνρξεσηηθή Έθδνζε/ χλνιν 

Δμνπζηνδνηήζεσλ κε Τπνρξεσηηθή 

Έθδνζε 

47,4% 25% 66,7% 42,9% 25,5% 

Ο Νφκνο Πξνθχπηεη σο Δλαξκφληζε 

κε ην Δλσζηαθφ Γίθαην 

Όρη Όρη Ναη Ναη Ναη 

Κνηλνβνπιεπηηθή πεξίνδνο 2004-2007 2009-2012 2009-2012 2009-2012 2012-2015 

Κπβεξλψλ Κφκκα/Κφκκαηα Νέα Γεκνθξαηία ΠΑΟΚ ΠΑΟΚ ΠΑΟΚ Νέα Γεκνθξαηία, ΠΑΟΚ, 

ΓΖΜΑΡ 
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Κπβέξλεζε Μνλνθνκκαηηθή  ή 

πλαζπηζκνχ 

Μνλνθνκκαηηθή Μνλνθνκκαηηθή Μνλνθνκκαηηθή Μνλνθνκκαηηθή πλαζπηζκνχ 

 Ν.3536/2007 Ν.3838/2010 Ν.3907/2011 Ν.4018/2011 Ν.4251/2014 

Έδξεο θπβεξλψληνο 

θφκκαηνο/θνκκάησλ 

165 160 

 

160 160 179 

Κπβεξλεηηθή πλνρή Ηζρπξή Ηζρπξή Υακειή Υακειή Υακειή 

Υξνληθή Απφζηαζε απφ ηηο 

Πξνεγνχκελεο Δθινγέο (Έηε/κήλεο) 

2 έηε θαη 11 κήλεο 5 κήλεο 1 έηνο θαη 3 κήλεο 1έηνο θαη 11κήλεο 1 έηνο θαη 9κήλεο 

ηάζε Αμησκαηηθήο Αληηπνιίηεπζεο Αξλεηηθή Αξλεηηθή Θεηηθή Αξλεηηθή, αιιά ηάρζεθε ππέξ 

νξηζκέλσλ άξζξσλ, ηα νπνία ηα 

ςήθηζε 

Δλψ, ζεψξεζε ζεκαληηθή 

εμέιημε γηα ηελ έληαμε ησλ 

κεηαλαζηψλ, δήισζε 

«ΠΑΡΧΝ» 

πκκεηνρή Δθπξνζψπσλ Φνξέσλ 

ζηελ Αξκφδηα Κνηλνβνπιεπηηθή 

Δπηηξνπή 

Όρη  Ναη Ναη Όρη Ναη 

ηάζε Φνξέσλ - ε γεληθέο γξακκέο ζεηηθή, αιιά 

δηαηππψζεθαλ θάπνηεο δηαθσλίεο 

θαη αηηήκαηα γηα ηξνπνπνηήζεηο 

Θεηηθή, παξφιν πνπ 

εθθξάζηεθαλ θάπνηεο 

παξαηεξήζεηο θαη 

πξνβιεκαηηζκνί 

- ε γεληθέο γξακκέο ζεηηθή, 

σζηφζν εθθξάζηεθαλ ζνβαξέο 

επηθπιάμεηο, αιιά θαη 

πξνηάζεηο γηα ηξνπνπνηήζεηο 

Έθζεζε Αμηνιφγεζεο πλεπεηψλ Όρη Όρη Όρη Ναη Ναη 



72 
 

Αξρηθά,  πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη βαζηθφο δξψλ αξλεζηθπξίαο ζην ειιεληθφ 

πνιηηηθφ ζχζηεκα αλαδεηθλχεηαη ε Κπβέξλεζε. Οπζηαζηηθά, ε Κπβέξλεζε είλαη απηή 

πνπ νξίδεη ηελ λνκνζεηηθή αηδέληα θαη αλάγεηαη ζε ηζρπξφ παίθηε ζηε θάζε 

ζρεδηαζκνχ. Οη εμεηαδφκελνη λφκνη ζεζπίζηεθαλ απφ κνλνθνκκαηηθέο θπβεξλήζεηο. 

Δμαίξεζε απνηειεί ν Ν. 4251/2014, θαη απηφ δηφηη απφ ηηο εθινγέο ηνπ 2014 θαη 

έπεηηα πξνθχπηνπλ θπβεξλήζεηο ζπλαζπηζκνχ. Σν γεγνλφο ηεο αιιαγήο κνηίβνπ απφ 

κνλνθνκκαηηθέο θπβεξλήζεηο ζε θπβεξλήζεηο ζπλαζπηζκνχ απμάλεη ηνλ αξηζκφ ησλ 

αξλεζίθπξσλ δξψλησλ ζην πνιηηηθφ ζχζηεκα θαη είλαη παξάγνληαο αλαζρεηηθφο ζηελ 

αιιαγή ηνπ status quo. 

Έηζη, κε βαζηθφ παίθηε αξλεζηθπξίαο θπξίσο ηηο κνλνθνκκαηηθέο 

θπβεξλήζεηο, κε ηελ πςειή θνηλνβνπιεπηηθή πιεηνςεθία, ην θπβεξλψλ θφκκα έρεη ηε 

δχλακε λα πξνσζήζεη νπνηνδήπνηε ζρέδην λφκνπ επηζπκεί. Θεσξεηηθά ζα έπξεπε γηα 

ηνλ ιφγν απηφ λα έρνπκε εθαξκνγή θαη πξνψζεζε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη φρη 

έιιεηκκα πινπνίεζεο. Χζηφζν, ν εληνπηζκέλνο ζηνλ πίλαθα ρακειφο βαζκφο 

έθδνζεο ησλ εμνπζηνδνηηθψλ δηαηάμεσλ ζηηο κεηαξξπζκίζεηο, κπνξεί λα απνδνζεί 

ζηελ δηαπίζησζε ρακειήο εζσηεξηθή ζπλνρή ηεο θπβέξλεζεο γχξσ απφ ην 

κεηαλαζηεπηηθφ, αιιά θαη ζηελ κεησκέλε πξνζήισζε ζηε ζρεδηαδφκελε 

κεηαξξχζκηζε. 

Αλαθνξηθά κε ηνλ αξηζκφ ζειίδσλ ησλ λφκσλ γίλεηαη αληηιεπηφ φηη  

δηαρξνληθά απφ κηθξνχο ζε έθηαζε λφκνπο, γίλνληαη κεγαιχηεξεο έθηαζεο. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απφ ηελ έξεπλά καο απνηεινχλ νη Ν.1975/1991, ν 

νπνίνο εθηεηλφηαλ ζε 8 ζειίδεο θαη ν Ν.4251/2014 ζε 63 ζειίδεο. Με βάζε ηε ζεσξία 

ε έθηαζε ζπλδέεηαη κε ηελ δπλαηφηεηα νξηνζέηεζεο ελφο λφκνπ σο ζπγθεθξηκέλνπ ή 

αθεξεκέλνπ. Δπνκέλσο, φζν πεξλνχλ ηα ρξφληα κεηαβαίλνπκε ζε πην εηδηθνχο 

λφκνπο. 

 Ο αξηζκφο ησλ εμνπζηνδνηηθψλ δηαηάμεσλ πνπ πξνβιέπνληαη, γεληθά 

θπκαίλεηαη ζε αξθεηά πςειά επίπεδα, θαζψο παξαηεξνχκε έλα κέζν φξν κεηαμχ ησλ 

εμεηαδφκελσλ λνκνζεηεκάησλ πεξίπνπ ζην 2,3 αλά ζειίδα. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη 

λφκνη ξπζκίδνπλ γεληθά έλα δήηεκα, θαζψο δηαθαίλεηαη φηη αθήλνπλ πνιιά ζέκαηα 

ζηελ επρέξεηα ηεο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο λα ηα ξπζκίζεη κε ηελ έθδνζε 

δεπηεξνγελνχο λνκνζεζίαο (Π.Γ θαη Τ.Α). πκπεξαίλνπκε, ινηπφλ φηη έρνπκε λα 

αληηκεησπίζνπκε λφκνπο αθεξεκέλνπο. Χζηφζν, ζηνλ ηειεπηαίν λφκν, ήηνη ην 
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Ν.4251/2014, ν νπνίνο ςεθίζηεθε κεηά ην κλεκφλην, ε κείσζε ηεο πξνβιεπφκελεο 

εμνπζηνδνηηθήο δηάηαμεο απνηειεί έλδεημε ελφο πην εηδηθνχ λφκνπ. 

Έλα άιιν ελδηαθέξνλ ζηνηρείν πνπ πξνθχπηεη είλαη ηα πνζνζηά 

ελεξγνπνίεζεο ησλ εμνπζηνδνηήζεσλ, ηα νπνία είλαη ζε πνιχ ρακειά επίπεδα. Απηφ 

ζπλεπάγεηαη πξψηνλ, φηη ην έιιεηκκα πινπνίεζεο πνπ πθίζηαηαη είλαη ζεκαληηθφ θαη 

δεχηεξνλ φηη νη κεηαξξπζκίζεηο έρνπλ ρακειή απνηειεζκαηηθφηεηα. πλεπψο, ε 

παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ κεηαξξπζκίζεσλ απφ ηηο θπβεξλήζεηο είλαη ιίαλ 

ραιαξή. Παξαηεξείηαη κεγαιχηεξε ρξεζηκνπνίεζε σο κνξθψλ εμνπζηνδφηεζεο ησλ 

ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ ζε ζρέζε κε ηα πξνεδξηθά δηαηάγκαηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

ζπλνιηθά, ζηα 10 λνκνζεηήκαηα πνπ αλαιχζακε πξνβιέπνληαη 37 ΠΓ θαη 295 

ΤΑ/ΚΤΑ. Άξα έρνπκε κηα απηή έλδεημε φηη ε θπβεξλήζεηο πεξηνξίδνληαη θαηά ηελ 

πινπνίεζε ησλ κεηαξξπζκηζηηθψλ λνκψλ απφ ηελ εμνπζία ησλ δηθαζηψλ ζηελ 

άζθεζε έιεγρνπ ζπληαγκαηηθφηεηαο. 

Δπηπξφζζεηα, αλαθνξηθά κε ηηο εμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο πξνθχπηεη φηη ν 

ρξφλνο έθδνζήο ηνπο είλαη ζρεηηθά κεγάινο πνπ μεπεξλά ηελ δηάξθεηα δσήο ηεο 

θπβέξλεζεο πνπ πηνζέηεζε ην λφκν. Δηδηθφηεξα κε ην Μλεκφλην, κπαίλνπλ ρξνληθνί 

πεξηνξηζκνί, νη νπνίνη ιεηηνπξγνχλ σο κνριφο πίεζεο γηα ηελ εθηειεζηηθή εμνπζία, 

ψζηε λα ιεηηνπξγήζεη ζπζηεκαηηθά θαη νξγαλσκέλα γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 

κεηαξξπζκίζεσλ. Χζηφζν, ηα Μλεκφληα απφ ην 2010 θαη έπεηηα, παξφιν πνπ 

θαίλεηαη λα αζθνχλ πίεζε γηα άκεζεο αιιαγέο, ζηελ πεξίπησζε ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ 

λφκσλ δελ πξνθχπηεη λα ππήξμε θάπνηα εκθαλήο αιιαγή ζηνλ ηξφπν λνκνζέηεζεο.  

 

Απφ ηελ έξεπλα πξνθχπηεη φηη κεξηθνί λφκνη ελεξγνπνηήζεθαλ ζηελ αξρή ηεο 

θνηλνβνπιεπηηθήο πεξηφδνπ. Ζ αλσηέξσ δηαπίζησζε δείρλεη ηεο εθάζηνηε 

θπβέξλεζεο λα ζεζπίδεη ζπγθεθξηκέλνπο κεηαξξπζκηζηηθνχο λφκνπο ζηελ αξρή ηεο 

θνηλνβνπιεπηηθήο ηεο ζεηείαο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα δνθηκαζηεί ζε ζπλζήθεο 

επλντθφηεξεο, έρνληαο σο ζηφρν ηελ πινπνίεζε απηψλ. Χζηφζν, βάζε ηεο έξεπλαο 

καο δελ δηαθαίλεηαη θάηη ηέηνην, ιφγσ ηνπ κηθξνχ δείγκαηνο πνπ έρνπκε. 

Μηα βαζηθή παξαηήξεζε πνπ έρνπκε λα θάλνπκε είλαη φηη ε Δ.Δ αλάγεηαη ζε 

ζεκαληηθφ εμσγελή παξάγνληα θαη βαζηθφ παίθηε ζηε δηακφξθσζε ησλ δεκνζίσλ 

πνιηηηθψλ. Απηφ ζπλάγεηαη απφ ην γεγνλφο φηη πθίζηαληαη κεηαξξπζκίζεηο νη νπνίεο 

πξνθχπηνπλ σο απνηέιεζκα ελαξκφληζεο κε ην Δλσζηαθφ Γίθαην. πγθεθξηκέλα, απφ 
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ηα δέθα λνκνζεηήκαηα ηα 4 έρνπλ ελαξκνληζηεί κε ην ελσζηαθφ δίθαην (Ν.3386/2005, 

3907/2011, 4018/2011 θαη 4251/2014). 

Μειεηψληαο ηα πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο Βνπιήο γίλεηαη αληηιεπηφ φηη 

αλαθνξηθά κε ηελ ζηάζε ηεο Αληηπνιίηεπζεο παξαηεξνχκε φηη άιινηε θξίλεηαη απφ 

αξλεηηζκφ θαη άιινηε εκθαλίδεηαη ζπλαηλεηηθή σο πξνο ηηο βαζηθέο αξρέο ησλ 

κεηαξξπζκίζεσλ, γεγνλφο πνπ πξνθχπηεη απφ ην φηη νη βαζηθέο αξρέο πξνέξρνληαη 

κεηά απφ ηελ ελαξκφληζε κε ην Δλσζηαθφ δίθαην. Χζηφζν, ζηνπο εμεηαδφκελνπο 

λφκνπο παξαηεξνχκε φηη ε αληηπνιίηεπζε ηάρζεθε ππέξ ελφο λνκνζρεδίνπ θαη ην 

ςήθηζε, ζπγθεθξηκέλα ζην Ν. 3284/2004, δηφηη έθξηλε φηη ήηαλ ε πξψηε θνξά πνπ 

ζπζηεκαηνπνηήζεθε ζε έλαλ θψδηθα φιε ε λνκνζεζία πεξί Μεηαλάζηεπζεο θαη 

Ηζαγέλεηαο. 

 Όζνλ αθνξά ζηε ζηάζε ησλ θνξέσλ  γεληθά είλαη ζεηηθή. Όκσο ππήξμαλ 

θάπνηεο επηθπιάμεηο, νη νπνίεο δηαηππψλνληαλ ζην πιαίζην ηεο δηαβνχιεπζεο θαη ησλ 

ζπδεηήζεσλ ζηηο Κνηλνβνπιεπηηθέο Δπηηξνπέο. Παξφια απηά ε ζπκκεηνρή ηνπο δελ 

παξνπζηάδεηαη ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο ςήθηζεο λφκσλ.  

Σέινο, παξαηεξνχκε φηη νη κεηαξξπζκίζεηο δελ ζπλνδεχνληαλ απφ εθζέζεηο 

αμηνιφγεζεο ζπλεπεηψλ. Δμαίξεζε απνηεινχλ νη Ν.4018/2011 θαη 4251/2014, νη 

νπνίεο δελ είραλ νπζηαζηηθφ πεξηερφκελν.  
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Ν.2910/2001 

ΦΕΚ Α' 

91/02.05.2001 

«Είςοδοσ και 

 

 

Απξίιηνο 2001 

 

 

Απξίιηνο 2000 - 

Μάξηηνο 2004 

 

 

ΠΑ.Ο.Κ 
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παραμονι 

αλλοδαπϊν ςτθν 

Ελλθνικι Επικράτεια. 

Κτιςθ τθσ ελλθνικισ 

ικαγζνειασ με 

πολιτογράφθςθ και 

άλλεσ διατάξεισ» 

Ν.3284/2004 (ΦΕΚ Α’ 

217/10-11-2004) 

«Περί κυρϊςεων του 

Κϊδικα τθσ 

Ελλθνικισ 

Ικαγζνειασ» 

 

 

Ννέκβξηνο 

2004 

 

Μάξηηνο 2004 -  

επηέκβξηνο 2007 

 

Νέα 

Γεκνθξαηία 

Ν.3386/2005 (ΦΕΚ 

Α’212/23-08-2005) 

«Είςοδοσ, διαμονι 

και κοινωνικι ζνταξθ 

υπθκόων τρίτων 

χωρϊν ςτθν 

Ελλθνικι 

Επικράτεια» 

 

 

Αχγνπζηνο 

2005 

 

Μάξηηνο 2004 – 

επηέκβξηνο 2007 

 

Νέα 

Γεκνθξαηία 

Ν.3536/2007 (ΦΕΚ 

42 Α’ /23-02-2007) 

«Ειδικζσ ρυκμίςεισ 

κεμάτων 

μεταναςτευτικισ 

πολιτικισ και λοιπϊν 

ηθτθμάτων 

αρμοδιότθτασ 

υπουργείου 

 

Φεβξνπάξηνο 

2007 

 

 

Μάξηηνο 2004 – 

επηέκβξηνο 2007 

 

Νέα 

Γεκνθξαηία 
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εςωτερικϊν, 

δθμόςιασ διοίκθςθσ 

και αποκζντρωςθσ» 

 

Ν.3838/2010 (ΦΕΚ Α’ 

49/24-03-2010) 

«φγχρονεσ 

διατάξεισ για τθν 

ελλθνικι ικαγζνεια 

και τθν πολιτικι 

ςυμμετοχι 

ομογενϊν και 

νομίμωσ 

διαμενόντων 

μεταναςτϊν και 

άλλεσ ρυκμίςεισ». 

 

 

 

Μάξηηνο 2010 

 

Οθηψβξηνο 2009 -  

Μάηνο 2012 

 

ΠΑ.Ο.Κ 

Ν.3907/2011 (ΦΕΚ 7 

Α’/26-01-2011) « 

Κδρυςθ υπθρεςίασ 

αςφλου και 

υπθρεςίασ πρϊτθσ 

υποδοχισ, 

προςαρμογι τθσ 

ελλθνικισ 

νομοκεςίασ προσ τισ 

διατάξεισ τθσ 

οδθγίασ 

2008/115/ΕΚ 

«χετικά με τουσ 

κοινοφσ κανόνεσ και 

διαδικαςίεσ ςτα 

 

Ηαλνπάξηνο 

2011 

 

 Οκτϊβριοσ 2009- Μάιοσ 

2012 

 

 

ΠΑ.Ο.Κ 
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κράτθ-μζλθ για τθν 

επιςτροφι των 

παρανόμωσ 

διαμενόντων 

υπθκόων τρίτων 

χωρϊν» και λοιπζσ 

διατάξεισ» 

 

Ν.4018/2011 (ΦΕΚ 

215 Α’/30-09-2011) « 

Αναδιοργάνωςθ του 

ςυςτιματοσ 

αδειοδότθςθσ για τθ 

διαμονι αλλοδαπϊν 

ςτθ χϊρα υπό όρουσ 

αυξθμζνθσ 

αςφάλειασ, 

ρυκμίςεισ κεμάτων 

οργανιςμϊν τοπικισ 

αυτοδιοίκθςθσ και 

άλλεσ διατάξεισ 

αρμοδιότθτασ του 

υπουργείου 

εςωτερικων». 

 

 

επηέκβξηνο 

2011 

 

Οθηψβξηνο 2009 - 

Μάηνο 2012 

 

ΠΑ.Ο.Κ 

Ν.4521/2014 (ΦΕΚ 

80 A'/01.04.2014) 

«Κϊδικασ 

μετανάςτευςθσ και 

κοινωνικισ ζνταξθσ 

και λοιπζσ διατάξεισ 

 

 

Μάξηηνο 

2014 

 

 

Ηνχληνο 2012 - 

Ηαλνπάξηνο 2015 

 

 

Νέα 

Γεκνθξαηία 
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                            ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ 
 

Παποςζίαζη Αποηελεζμάηων Έπεςναρ Ανά Άπθπο-Πίνακερ 

 

1. Ν. 1975/1991: «Δίζοδορ -  έξοδορ , παπαμονή, επγαζία, απέλαζη 

αλλοδαπών , διαδικαζία αναγνώπιζηρ αλλοδαπών πποζθύγων και άλλερ 

διαηάξειρ»50. 

Άπθπο 1: Αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 2 παξαγξάθνπο 

θαη 88 ιέμεηο. 

Άπθπο 2: Αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 1 παξάγξαθν 

θαη 38 ιέμεηο. 

Άπθπο 3: Αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 3 παξαγξάθνπο 

θαη 94 ιέμεηο. Παξέρεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 1 Π.Γ., ην νπνίν εθδφζεθε 4 

θνξέο ηα έηε 1993-1994 θαη 2001 θαη 1 Τ.Α., ε νπνία εθδφζεθε 2 θνξέο ην 1997.  

Άπθπο 4: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 9 παξαγξάθνπο 

θαη 558 ιέμεηο. Παξέρεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζεο 1 Π.Γ. θαη 3 Τ.Α. Δθδφζεθε 

κφλν ην Π.Γ. ην 1997.  

Άπθπο 5: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 4 παξαγξάθνπο 

θαη 189 ιέμεηο. Παξέρεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 2 Τ.Α. Δθδφζεθε 1 ην 1994. 

Άπθπο 6: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 8 παξαγξάθνπο 

θαη 426 ιέμεηο. Παξέρεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 4 Τ.Α. Γελ εθδφζεθε θακία. 

Άπθπο 7: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 5 παξαγξάθνπο 

θαη 202 ιέμεηο. 

                                                           
50

 Σα άρκρα 1-4,6-8,10-16,18-23,25 (Παρ.1,2,3,5 καταργικθκε με τον άρκρο 36ΠΔ 113/2013, ΦΕΚ Α 
146/14.6.2013)-33 και 35 καταργικθκαν με τον Ν.2910/2011. Προςτζκθκε το άρκρο 12

Α
 με το άρκ. 

13 παρ.1 του Ν.2713/1999 ΦΕΚ Α89/30.4.1999 και αποτελείται από 5 παραγράφουσ. Ωςτόςο και το 
παρόν καταργικθκε με τον Ν.2910/2011 
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Άπθπο 8: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 4 παξαγξάθνπο 

θαη 164 ιέμεηο. 

Άπθπο 9: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 2 παξαγξάθνπο 

θαη 119 ιέμεηο. Παξέρεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 1 Τ.Α, ε νπνία εθδφζεθε ην 

2003. 

Άπθπο 10: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 1 

παξάγξαθν θαη 130 ιέμεηο. 

Άπθπο 11: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειέηηαη απφ 2 

παξαγξάθνπο θαη 75 ιέμεηο. Παξέρεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 1 Τ.Α., ε νπνία 

εθδφζεθε 2 θνξέο ην 1992 θαη 1996. 

Άπθπο 12: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 3 

παξαγξάθνπο θαη 200 ιέμεηο. 

Άπθπο 13: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 4 

παξαγξάθνπο θαη 250 ιέμεηο. 

Άπθπο 14: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 4 

παξαγξάθνπο θαη 164 ιέμεηο. Παξέρεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 1 ΠΓ, ην νπνίν 

εθδφζεθε ην 1998 θαη 1 ΤΑ, ε νπνία δελ εθδφζεθε πνηέ. 

Άπθπο 15: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 5 

παξαγξάθνπο θαη 242 ιέμεηο. Παξέρεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 1 ΤΑ, ε νπνία 

εθδφζεθε ην 1996. 

Άπθπο 16: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 4 άξζξα θαη 

160 ιέμεηο. 

Άπθπο 17: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 4 

παξαγξάθνπο θαη 198 ιέμεηο. Παξέρεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζεο 1 ΤΑ, ε νπνία 

εθδφζεθε 9 θνξέο ηα έηε 1998,2001 θαη 2005-2006, 2010-2012, 2014-2015. 

Άπθπο 18: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 5 

παξαγξάθνπο θαη 222 ιέμεηο. 
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Άπθπο 19: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 1 παξάγξαθν 

θαη 40 ιέμεηο. 

Άπθπο 20: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 1 παξάγξαθν 

θαη 38 ιέμεηο. Παξέρεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 1 ΤΑ, ε νπνία δελ 

ελεξγνπνηήζεθε πνηέ. 

Άπθπο 21: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 4 

παξαγξάθνπο θαη 157 ιέμεηο. Παξέρεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 1 ΤΑ, ε νπνία 

ελεξγνπνηήζεθε 2 θνξέο ηα έηε 1992 θαη 1993. 

Άπθπο 22: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 7 

παξαγξάθνπο θαη 311ιέμεηο. Παξέρεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 2 ΤΑ. 

Δλεξγνπνηήζεθαλ θαη νη 2, 9 θνξέο θαηά ηα έηε 1992-1997 θαη 2001. 

Άπθπο 23: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 5 

παξαγξάθνπο θαη 227 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 1 ΤΑ, ε 

νπνία εθδφζεθε ην 1993. 

Άπθπο 24: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 4 

παξαγξάθνπο θαη 215 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 3 ΠΓ, ηα 

νπνία ελεξγνπνηήζεθαλ 13 θνξέο ηα έηε 1993-1994, 1998-1999, 2002, 2007-2010 θαη 

2013. 

Άπθπο 25: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 7 

παξαγξάθνπο θαη 293 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 1 ΤΑ, ε 

νπνία δελ ελεξγνπνηήζεθε. 

Άπθπο 26: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 2 

παξαγξάθνπο θαη 67 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 1 ΠΓ, ην 

νπνίν δελ ελεξγνπνηήζεθε. 

Άπθπο 27: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 7 

παξαγξάθνπο θαη 367 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 3 ΤΑ, εθ ησλ 

νπνίσλ ελεξγνπνηήζεθε ε 1 ην 1992. 
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Άπθπο 28: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 1 

παξάγξαθν θαη 58 ιέμεηο. 

Άπθπο 29: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 4 

παξαγξάθνπο θαη 124 ιέμεηο. 

Άπθπο 30: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 1 παξάγξαθν 

θαη 70 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 1 ΤΑ, ε νπνία εθδφζεθε ην 

1995. 

Άπθπο 31: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 2 

παξαγξάθνπο θαη 140 ιέμεηο. 

Άπθπο 32: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 2 

παξαγξάθνπο θαη 100 ιέμεηο. 

Άπθπο 33: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 11 

παξαγξάθνπο θαη 963 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 3 ΤΑ. 

Δλεξγνπνηήζεθε ε 1, θαηά ηα έηε 1992-1994 4 θνξέο. 

Άπθπο 34: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 3 

παξαγξάθνπο θαη 140 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 1 ΤΑ, ε 

νπνία εθδφζεθε ην 1996. 

Άπθπο 35: αθεξεκέλνπ πεξηερφκελνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 1 παξάγξαθν 

θαη 31 ιέμεηο. 

Άπθπο 36: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 1 

παξάγξαθν θαη 99 ιέμεηο. 

Άπθπο 37: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 1 

παξάγξαθν θαη 87 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε γηα ηελ έθδνζε 1 ΤΑ, ε νπνία 

δελ ελεξγνπνηήζεθε. 

Άπθπο38: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 4 

παξαγξάθνπο θαη 141 ιέμεηο. 
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Άπθπο 39: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 1 παξάγξαθν 

θαη 25 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε γηα ηελ έθδνζε 1 ΠΓ, ην νπνίν δελ 

ελεξγνπνηήζεθε. 

Άπθπο 40: ινηπέο δηαηάμεηο. Απνηειείηαη απφ 1 παξάγξαθν θαη 119 ιέμεηο. 

Άπθπο 41: ινηπέο δηαηάμεηο. Απνηειείηαη απφ 1 παξάγξαθν θαη 70 ιέμεηο. 

Άπθπο 42: ινηπέο δηαηάμεηο. Απνηειείηαη απφ 4 παξαγξάθνπο θαη 137 ιέμεηο. 

Άπθπο 43: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 1 

παξάγξαθν θαη 48 ιέμεηο. 
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Πίνακαρ Αποηελεζμάηων Ανά Άπθπο 

  

Αξηζκφο 

Λέμεσλ 

 

Παξάγξαθνη 

 

Πεξηερφκελν 

 

Λνηπέο 

Γηαηάμεηο 

 

Π.Γ 

(Πξνβι.) 

 

Τπνρξεσηηθή 

έθδνζε (Με ή 

ρσξίο 

πξνζεζκία) ή 

Γπλεηηθή 

Έθδνζε 

 

Π.Γ 

(Δθδ.) 

 

Έηε 

Έθδνζεο 

 

Τ.Α 

(Πξνβι.) 

 

Τπνρξεσηηθή 

έθδνζε (Με ή 

ρσξίο 

πξνζεζκία) ή 

Γπλεηηθή 

Έθδνζε 

 

Τ.Α 

(Δθδ.) 

 

Έηε 

Έθδνζεο 

 

Άξζξν 1 

 

88 

 

2 

 

Αθεξεκέλν 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Άξζξν 2 

 

38 

 

1 

 

Αθεξεκέλν 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Άξζξν 3 

 

94 

 

3 

 

Αθεξεκέλν 

-  

1 

 

Τπνρξεσηηθή 

 

1(4) 

1993-

1995, 

2001 

 

1 

 

Τπνρξεσηηθή 

 

1(2)
51

 

 

1997 

 

Άξζξν 4 

 

558 

 

9 

 

Αθεξεκέλν 

-  

1 

 

Τπνρξεσηηθή 

 

1 

 

1997 

 

3 

 

Τπνρξεσηηθή 

 

0 

 

- 

 

Άξζξν 5 

 

189 

 

4 

 

Αθεξεκέλν 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

2 

 

Τπνρξεσηηθή 

 

1 

 

1994 

                                                           
51

 Η ΤΑ 700/1997 καταργικθκε 
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Άξζξν 6 426 8 Αθεξεκέλν - - - - - 4 Τπνρξεσηηθή 0 - 

 

Άξζξν 7 

202 5 Αθεξεκέλν - - - - - - - - - 

 

 

Άξζξν 8 

164 4 Αθεξεκέλν - - - - - - - - - 

 

Άξζξν 9 

119 2 Αθεξεκέλν - - - - - 1 Γπλεηηθή 1 2003 

 

Άξζξν 10 

130 1 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

 

Άξζξν 11 

75 2 Αθεξεκέλν - - - - - 1 Τπνρξεσηηθή 1(2)
52

 1992,1996 

 

Άξζξν 12 

200 3 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

 

Άξζξν 13 

250 4 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

                                                           
52

 Η ΤΑ 480/1992 καταργικθκε 
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Άξζξν 14 

164 4 Αθεξεκέλν - 1 Τπνρξεσηηθή 1 1998 1 Τπνρξεσηηθή 0 - 

 

Άξζξν 15 

242 5 Αθεξεκέλν - - - - - 1 Τπνρξεσηηθή 

κε Πξνζεζκία 

1
53

 1996 

 

Άξζξν 16 

160 4 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

 

Άξζξν 17 

198 4 Αθεξεκέλν - - - - - 1 Τπνρξεσηηθή 1(9)
54

 1998,2001, 

2005-06, 

2010-

12,2014-

15 

 

 

Άξζξν 18 

222 5 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

 

Άξζξν 19 

40 1 Αθεξεκέλν - - - - - - - - - 

 38 1 Αθεξεκέλν - - - - - 1 Τπνρξεσηηθή 0 - 

                                                           
53

 Η ΤΑ καταργικθκε 
54

 Καταργικθκαν οι ΤΑ 400/2001, 400/2005, 400/2006 και 400/2010 
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Άξζξν 20 

 

Άξζξν 21 

157 4 Αθεξεκέλν - - - - - 1 Τπνρξεσηηθή 1(2) 1992-1993 

       

Άξζξν 22 

311 7 Αθεξεκέλν - - - - - 2 Τπνρξεσηηθή 2(9) 1992-

1997, 2001 

 

Άξζξν 23 

227 5 πγθεθξηκέλν - - - - - 1 Γπλεηηθή 1 1993 

 

Άξζξν 24 

215 4 Αθεξεκέλν - 3 Τπνρξεσηηθή 3(13) 1993-

94,1998-

99, 

2002, 

2007-10, 

2013 

- - - - 

Άξζξν 25 293 7 Αθεξεκέλν - - - - - 1 Τπνρξεσηηθή 0 - 

Άξζξν 26 67 2 Αθεξεκέλν - 1 Γπλεηηθή 0 - - - - - 

Άξζξν 27 367 7 Αθεξεκέλν - - - - - 3 1-Γπλεηηθή  

2,3- 

Τπνρξεσηηθή 

1
55

 1992 

                                                           
55

 Δυνθτικι 
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Άξζξν 28 58 1 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 29 124 4 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 30 70 1 Αθεξεκέλν - - - - - 1 Τπνρξεσηηθή 1 1995 

Άξζξν 31 140 2 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 32 100 2 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 33 963 11 πγθεθξηκέλν - - - - - 3 Τπνρξεσηηθή 1(4) 1992-94 

Άξζξν 34 140 3 πγθεθξηκέλν - - - - - 1 Τπνρξεσηηθή 1 1996 

Άξζξν 35 31 1 Αθεξεκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 36 99 1 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 37 87 1 πγθεθξηκέλν - - - - - 1 Γπλεηηθή 0 - 

Άξζξν 38 141 4 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 
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Άξζξν 39 25 1 Αθεξεκέλν - 1 Τπνρξεσηηθή 0 - - - - - 

Άξζξν 40 119 1 - Λνηπέο 

Γηαηάμεηο 

- - - - - - - - 

Άξζξν 41 70 1 - Λνηπέο 

Γηαηάμεηο 

- - - - - - - - 

Άξζξν 42 137 4 - Λνηπέο 

Γηαηάμεηο 

- - - - - - - - 

Άξζξν 43 

 

 

48 1 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

 

 

χλνιν 

7.907 147 πγθεθξηκέλα: 

16 

Αθεξεκέλα: 

24 

3 8 Τπνρξεσηηθήο 

έθδνζεο 

ρσξίο 

πξνζεζκία: 7  

Γπλεηηθήο 

έθδνζεο: 1 

6  - 30 Τπνρξεσηηθήο 

έθδνζεο ρσξίο 

πξνζεζκία: 25 

Τπνρξεσηηθήο 

έθδνζεο κε 

πξνζεζκία: 1 

Γπλεηηθήο 

έθδνζεο: 4 

14 - 
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2.Ν. 2790/2000: «Αποκαηάζηαζη ηων Παλιννοζηούνηων Ομογενών από ηην ηέωρ 

οβιεηική Ένωζη και άλλερ Γιαηάξειρ»  

Άπθπο 1: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 19 

παξαγξάθνπο θαη 1372 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 5 ΤΑ, ε 

νπνίεο εθδφζεθαλ 24 θνξέο κεηαμχ ησλ εηψλ 2002-2014. 

Άπθπο 2: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 3 παξαγξάθνπο 

θαη 264 άξζξα. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 2 ΤΑ. Δθδφζεθε ε 1 (13 

θνξέο), κεηαμχ ησλ εηψλ 2004-2014. 

Άπθπο 3: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 7 παξαγξάθνπο 

θαη 384 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 3 ΤΑ. Δθδφζεθαλ νη 2 (16 

θνξέο) θαηά ηα έηε 2001, 2003-2014. 

Άπθπο 4: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 2 

παξαγξάθνπο θαη 116 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 1 ΤΑ, ε 

νπνία εθδφζεθε (12θνξέο) θαηά ηα έηε 2004-2014. 

Άπθπο 5: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 3 παξαγξάθνπο 

θαη 209 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 2 ΤΑ. Δλεξγνπνηήζεθε ε 1 

ην 2003. 

Άπθπο 6: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 3 παξαγξάθνπο 

θαη 254 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 1 ΤΑ, ε νπνία 

ελεξγνπνηήζεθε ην 2009. 

Άπθπο 7: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 1 παξάγξαθν 

θαη 126 ιέμεηο. 

Άπθπο 8: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 3 παξαγξάθνπο 

θαη 109 ιέμεηο. 
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Άπθπο 9: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 3 παξαγξάθνπο 

θαη 210 ιέμεηο. Παξέρεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 2 ΤΑ. Κακία δελ 

ελεξγνπνηήζεθε. 

Άπθπο 10: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 1 παξάγξαθν 

θαη 81 ιέμεηο. Παξέρεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 1 ΤΑ, ε νπνία δελ έρεη 

ελεξγνπνηεζεί. 

Άπθπο 11: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 2 

παξαγξάθνπο θαη 124 ιέμεηο. Παξέρεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 1 ΤΑ, ε νπνία 

δελ έρεη ελεξγνπνηεζεί. 

Άπθπο 12: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 3 

παξαγξάθνπο θαη 234 ιέμεηο. Παξέρεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 4 ΤΑ, νη νπνίεο 

δελ έρνπλ ελεξγνπνηεζεί. 

Άπθπο 13: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 2 

παξαγξάθνπο θαη 92 ιέμεηο. Παξέρεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 1 ΤΑ, ε νπνία 

έρεη ελεξγνπνηεζεί (11 θνξέο) θαηά ηα έηε 2004-2006, 2008-2014. 

Άπθπο 14: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 1 

παξάγξαθν θαη 89 ιέμεηο. Παξέρεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 1 ΤΑ, ε νπνία δελ 

έρεη ελεξγνπνηεζεί. 

Άπθπο 15: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 2 

παξαγξάθνπο θαη 93 ιέμεηο. 

Άπθπο 16: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 1 παξάγξαθν 

θαη 25 ιέμεηο. 
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56

 Τποχρεωτικισ ζκδοςθσ 
57

 1- Τποχρεωτικισ Ζκδοςθσ, 2-Δυνθτικισ 
58

 Καταργικθκαν οι ΤΑ 6645/2001 και 338/2001 

 

 

 

 

Αξηζκφο 

Λέμεσλ 

 

Παξάγξαθνη 

 

Πεξηερφκελν 

 

Λνηπέο 

Γηαηάμεηο 

 

Π.Γ 

(Πξνβι.) 

 

Τπνρξεσηηθή 

έθδνζε (Με 

ή ρσξίο 

πξνζεζκία) ή 

Γπλεηηθή 

Έθδνζε 

 

Π.Γ 

(Δθδ.) 

 

Έηε 

Έθδνζεο 

 

Τ.Α 

(Πξνβι.) 

 

Τπνρξεσηηθή 

έθδνζε (Με ή 

ρσξίο 

πξνζεζκία) ή 

Γπλεηηθή 

Έθδνζε 

 

Τ.Α 

(Δθδ.) 

 

Έηε 

Έθδνζεο 

 

Άξζξν 1 

1372 19 πγθεθξηκέλν - - - - - 5 Τπνρξεσηηθή 5(24) 2002-

2014 

 

Άξζξν 2 

264 3 Αθεξεκέλν - - - - - 2 1-

Τπνρξεσηηθή 

2-Γπλεηηθή 

1(13)
56

 2004-

2014 

Άξζξν 3 348 7 Αθεξεκέλν - - - - - 3 1,2-Γπλεηηθή 

3-

Τπνρξεσηηθή 

2 

(16)
5758

 

2001, 

2003-14 

 

Άξζξν 4 

116 2 πγθεθξηκέλν - - - - - 1 Τπνρξεσηηθή 1(12) 2004-

2014 
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59

 Τποχρεωτικισ ζκδοςθσ 

 

Άξζξν 5 

209 3 Αθεξεκέλν - - - - - 2 1-

Τπνρξεσηηθή 

2-Γπλεηηθή 

1
59

 2003 

Άξζξν 6 254 3 Αθεξεκέλν - - - - - 1 Γπλεηηθή 1 2009 

 

Άξζξν 7 

126 1 Αθεξεκέλν - - - - - - - - - 

 

 

Άξζξν 8 

109 3 Αθεξεκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 9 210 3 Αθεξεκέλν - - - - - 2 Τπνρξεσηηθή 0 - 

Άξζξν 10 81 1 Αθεξεκέλν - - - - - 1 Τπνρξεσηηθή 0 - 

Άξζξν 11 124 2 Αθεξεκέλν - - - - - 1 Τπνρξεσηηθή 

κε Πξνζεζκία 

0 - 

Άξζξν 12 234 3 Αθεξεκέλν - - - - - 4 Τπνρξεσηηθή 0 - 

Άξζξν 13 92 2 Αθεξεκέλν - - - - - 1 Τπνρξεσηηθή 1(11) 2004-06, 

2008-14 
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Άξζξν 14 89 1 πγθεθξηκέλν - - - - - 1 Τπνρξεσηηθή 0 - 

Άξζξν 15 93 2 Αθεξεκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 16 25 1 Αθεξεκέλν - - - - - - - - - 

χλνιν 3.746 56 πγθεθξηκέλα:3 

Αθεξεκέλα:13 

- - - - - 24 Τπνρξεσηηθήο 

έθδνζεο ρσξίο 

πξνζεζκία:18 

Τπνρξεσηηθήο 

έθδνζεο κε 

πξνζεζκία:1 

Γπλεηηθήο 

έθδνζεο:5 

12 - 
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3.Ν. 2910/2001: «Δίζοδορ και παπαμονή αλλοδαπών ζηην Δλληνική Δπικπάηεια. 

Κηήζη ηηρ Δλληνικήρ ιθαγένειαρ με πολιηογπάθηζη και άλλερ διαηάξειρ 

Άπθπο 1: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 1 παξάγξαθν 

θαη 66 ιέμεηο. 

Άπθπο 2: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 3 

παξαγξάθνπο θαη 200 ιέμεηο. 

Άπθπο 3: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 3 παξαγξάθνπο 

θαη 101 ιέμεηο. Παξέρεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 2 ΤΑ, νη νπνίεο εθδφζεθαλ 

(11 θνξέο) θαηά ηα έηε 2003-2006. 

Άπθπο 4: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 4 παξαγξάθνπο 

θαη 153 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε1 ΠΓ θαη 1 ΤΑ, ηα νπνία 

δελ ελεξγνπνηήζεθαλ. 

Άπθπο 5: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 6 

παξαγξάθνπο θαη 183 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 2 ΤΑ, νη 

νπνίεο δελ έρνπλ ελεξγνπνηεζεί. 

Άπθπο 6: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξνπ. Απνηειείηαη απφ 5 

παξαγξάθνπο θαη 190 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 1 ΤΑ, ε 

νπνία δελ έρεη ελεξγνπνηεζεί. 

Άπθπο 7: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 4 

παξαγξάθνπο θαη 323 ιέμεηο. 

Άπθπο 8: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 8 

παξαγξάθνπο θαη 275 ιέμεηο. 

Άπθπο 9: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 1 παξάγξαθν 

θαη 136 ιέμεηο. 
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Άπθπο 10: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 4 

παξαγξάθνπο θαη 224 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 1 ΤΑ κε 

πξνζεζκία, ε νπνία δελ έρεη ελεξγνπνηεζεί. 

Άπθπο 11: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 2 

παξαγξάθνπο θαη 181 ιέμεηο. 

Άπθπο 12: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 1 

παξάγξαθν θαη 51 ιέμεηο. 

Άπθπο 13:ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 1 

παξάγξαθν θαη 54 ιέμεηο. 

Άπθπο 14: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 4 

παξαγξάθνπο θαη 164 ιέμεηο. 

Άπθπο 15: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 1 παξάγξαθν 

θαη 45 ιέμεηο. 

Άπθπο 16: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 1 παξάγξαθν 

θαη 59 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 1 ΤΑ, ε νπνία δελ έρεη 

εθδνζεί. 

Άπθπο 17: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 1 παξάγξαθν 

θαη 36 ιέμεηο. 

Άπθπο 18: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 1 

παξάγξαθν θαη 65 ιέμεηο. 

Άπθπο 19: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 9 

παξαγξάθνπο θαη 502 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 1 ΤΑ, ε 

νπνία δελ έρεη ελεξγνπνηεζεί. 

Άπθπο 20: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 1 

παξάγξαθν θαη 58 ιέμεηο. 
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Άπθπο 21: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 2 

παξαγξάθνπο θαη 159 ιέμεηο. 

 Άπθπο 22: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 3 

παξαγξάθνπο θαη 194 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 2 ΤΑ, νη 

νπνίεο δελ έρνπλ ελεξγνπνηεζεί. 

Άπθπο 23: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 2 

παξαγξάθνπο θαη 119 ιέμεηο. 

Άπθπο 24: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 2 

παξαγξάθνπο θαη 132 ιέμεηο. 

Άπθπο 25: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 7 

παξαγξάθνπο θαη 314 ιέμεηο. 

Άπθπο 26: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 2 

παξαγξάθνπο θαη 146 ιέμεηο. 

Άπθπο 27: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 5 

παξαγξάθνπο θαη 203 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 2 ΤΑ, νη 

νπνίεο δελ έρνπλ ελεξγνπνηεζεί. 

Άπθπο 28: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 5 

παξαγξάθνπο θαη 286 ιέμεηο. 

Άπθπο 29: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 2 

παξαγξάθνπο θαη 153 ιέμεηο. 

Άπθπο 30: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 2 

παξαγξάθνπο θαη 80 ιέμεηο. 

Άπθπο 13: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 1 παξάγξαθν 

θαη 82 ιέμεηο. 

Άπθπο 32: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 3 

παξαγξάθνπο θαη 93 ιέμεηο. 
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Άπθπο 33: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 2 

παξαγξάθνπο θαη 169 ιέμεηο. 

Άπθπο 34: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 5 

παξαγξάθνπο θαη 376 ιέμεηο. 

Άπθπο 35: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 5 

παξαγξάθνπο θαη 448 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 1 ΤΑ, ε 

νπνία δελ έρεη εθδνζεί. 

Άπθπο 36: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 5 

παξαγξάθνπο θαη 262 ιέμεηο. 

Άπθπο 37: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 4 

παξαγξάθνπο θαη 351 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε γηα 2ΤΑ, νη νπνίεο δελ 

έρνπλ ελεξγνπνηεζεί. 

Άπθπο 38: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 1 

παξάγξαθν θαη 93 ιέμεηο. 

Άπθπο 39: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 5 

παξαγξάθνπο θαη 134 ιέμεηο. 

Άπθπο 40: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 5 

παξαγξάθνπο θαη 265 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 1 ΤΑ, ε 

νπνία δελ έρεη εθδνζεί. 

Άπθπο 41: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 5 

παξαγξάθνπο θαη 335 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 1 ΤΑ, ε 

νπνία ελεξγνπνηήζεθε ην 2004. 

Άπθπο 42: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 2 

παξαγξάθνπο θαη 107 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 1 ΤΑ, ε 

νπνία δελ έρεη ελεξγνπνηεζεί. 

Άπθπο 43: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 2 

παξαγξάθνπο θαη 137 ιέμεηο. 
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Άπθπο 44: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 6 

παξαγξάθνπο θαη 626 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 1 ΤΑ, ε 

νπνία δελ ελεξγνπνηήζεθε. 

Άπθπο 45: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 1 παξάγξαθν 

θαη 55 ιέμεηο. 

Άπθπο 46: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 2 

παξαγξάθνπο θαη 115 ιέμεηο. 

Άπθπο 47: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 4 

παξαγξάθνπο θαη 210 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 1 ΤΑ, ε 

νπνία δελ εθδφζεθε. 

Άπθπο 48: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 2 

παξαγξάθνπο θαη 76 ιέμεηο. 

Άπθπο 49: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 4 

παξαγξάθνπο θαη 244 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 1ΤΑ, ε 

νπνία ελεξγνπνηήζεθε ην 2003. 

Άπθπο 50: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 2 

παξαγξάθνπο θαη 274 ιέμεηο. 

Άπθπο 51: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 3 

παξαγξάθνπο θαη 191 ιέμεηο. 

Άπθπο 52: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 2 

παξαγξάθνπο θαη 91 ιέμεηο. 

Άπθπο 53: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 7 

παξαγξάθνπο θαη 506 ιέμεηο. 

Άπθπο 54: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 8 

παξαγξάθνπο θαη 399 ιέμεηο. 
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Άπθπο 55: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 5 

παξαγξάθνπο θαη 621 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 2 ΤΑ, νη 

νπνίεο δελ έρνπλ ελεξγνπνηεζεί. 

Άπθπο 56: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 7 

παξαγξάθνπο θαη 542 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 5 ΠΓ, απφ ηα 

νπνία έρνπλ ελεξγνπνηεζεί ηα 2 θαηά ηα έηε 2001 θαη 2002, θαη 3 ΤΑ, νη νπνίεο δελ 

έρνπλ ελεξγνπνηεζεί. 

Άπθπο 57: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 2 

παξαγξάθνπο θαη 57 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε 2 ΤΑ. Δλεξγνπνηήζεθε ε 1 

ην 2005. 

Άπθπο 58: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 3 

παξαγξάθνπο θαη 339 ιέμεηο. 

Άπθπο 59: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 1 

παξάγξαθν θαη 182 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 1 ΤΑ, ε νπνία 

δελ έρεη ελεξγνπνηεζεί. 

Άπθπο 60: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 3 

παξαγξάθνπο θαη 233 ιέμεηο. 

Άπθπο 61: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 2 

παξαγξάθνπο θαη 43 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 1 ΤΑ, ε νπνία 

δελ εθδφζεθε. 

Άπθπο 62: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 3 

παξαγξάθνπο θαη 101 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 1 ΤΑ, ε 

νπνία ελεξγνπνηήζεθε ην 2003. 

Άπθπο 63: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 3 

παξαγξάθνπο θαη 154 ιέμεηο.  
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Άπθπο 64: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 4 

παξαγξάθνπο θαη 220 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 3 ΤΑ. 

Δλεξγνπνηήζεθε κφλν ε 1 ην 2004. 

Άπθπο 65: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 6 

παξαγξάθνπο θαη 336 ιέμεηο. 

Άπθπο 66: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 8 

παξαγξάθνπο θαη 1441 ιέμεηο. 

Άπθπο 67: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 3 

παξαγξάθνπο θαη 261 ιέμεηο. 

Άπθπο 68: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 1 παξάγξαθν 

θαη 45 ιέμεηο. 

Άπθπο 69: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 9 

παξαγξάθνπο θαη 978 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 1 ΤΑ, ε 

νπνία δελ έρεη ελεξγνπνηεζεί. 

Άπθπο 70: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 3 

παξαγξάθνπο θαη 126 ιέμεηο. 

Άπθπο 71: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 4 

παξαγξάθνπο θαη 190 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 1 ΤΑ, ε 

νπνία ελεξγνπνηήζεθε (2 θνξέο ) ηα έηε 2003 θαη 2005. 

Άπθπο 72: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 1 

παξάγξαθν θαη 188 ιέμεηο. 

Άπθπο 73: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 3 

παξαγξάθνπο θαη 117 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 1 ΠΓ, ην 

νπνίν ελεξγνπνηήζεθε (2 θνξέο) ηα έηε 2002 θαη 2005, θαη 1 ΤΑ, ε νπνία 

ελεξγνπνηήζεθε (6 θνξέο) ηα έηε 2003,2005,2008 θαη 2011. 

Άπθπο 74: ινηπέο δηαηάμεηο. Απνηειείηαη απφ 1 παξάγξαθν θαη 298 ιέμεηο. 
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Άπθπο 75: ινηπέο δηαηάμεηο. Απνηειείηαη απφ 1 παξάγξαθν θαη 262 ιέμεηο. 

Άπθπο 76: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 14 

παξαγξάθνπο θαη 991 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 2 ΠΓ, ηα 

νπνία ελεξγνπνηήζεθαλ (13 θνξέο) ην 2002, θαη 1 ΤΑ, ε νπνία ελεξγνπνηήζεθε (27 

θνξέο) θαηά ηα έηε 2002-2014. 

Άπθπο 77: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 2 

παξαγξάθνπο θαη 369 ιέμεηο. 

Άπθπο 78: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 4 

παξαγξάθνπο θαη 392 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 1 ΠΓ, ην 

νπνίν ελεξγνπνηήζεθε (9 θνξέο) θαηά ηα έηε 2001-2002, 2005-2007 θαη2012, θαη 1 

ΤΑ, ε νπνία δελ έρεη ελεξγνπνηεζεί. 

Άπθπο 79: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 1 παξάγξαθν 

θαη 26 ιέμεηο. 

Άπθπο 80: ινηπέο δηαηάμεηο. Απνηειείηαη απφ 3 παξαγξάθνπο θαη 94 ιέμεηο. 

Άπθπο 81: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 1 

παξάγξαθν θαη 61 ιέμεηο. 
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Αξηζκφο 

Λέμεσλ 

 

Παξάγξαθνη 

 

Πεξηερφκελν 

 

Λνηπέο 

Γηαηάμεηο 

 

Π.Γ 

(Πξνβι.) 

 

Τπνρξεσηηθή 

έθδνζε (Με ή 

ρσξίο 

πξνζεζκία) ή 

Γπλεηηθή 

Έθδνζε 

 

Π.Γ 

(Δθδ.) 

 

Έηε 

Έθδνζεο 

 

Τ.Α 

(Πξνβι.) 

 

Τπνρξεσηηθή 

έθδνζε (Με ή 

ρσξίο 

πξνζεζκία) ή 

Γπλεηηθή 

Έθδνζε 

 

Τ.Α 

(Δθδ.) 

 

Έηε 

Έθδνζεο 

 

Άξζξν 

1 

66 1 Αθεξεκέλν - - - - - - - - - 

 

Άξζξν 

2 

200 3 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

3 

101 3 Αθεξεκέλν - - - - - 2 1-

Τπνρξεσηηθή 

2-Γπλεηηθή 

2(11) 2003-2006 

 

Άξζξν 

4 

153 4 Αθεξεκέλν - 1 Τπνρξεσηηθή 

 

0 - 1 Τπνρξεσηηθή 0 - 

 

Άξζξν 

5 

183 6 πγθεθξηκέλν - - - - - 2 Τπνρξεσηηθή 0 - 
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Άξζξν 

6 

190 5 πγθεθξηκέλν - - - - - 1 Γπλεηηθή 0 - 

 

Άξζξν 

7 

323 4 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

 

 

Άξζξν 

8 

275 8 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

9 
136 1 Αθεξεκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

10 
224 4 πγθεθξηκέλν - - - - - 1 Τπνρξεσηηθή 

κε Πξνζεζκία 

0 - 

Άξζξν 

11  
181 2 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

12  
51 1 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

13  
54 1 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

14 
162 4 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 45 1 Αθεξεκέλν - - - - - - - - - 
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15 

Άξζξν 

16 
79 1 Αθεξεκέλν - - - - - 1 Γπλεηηθή 0 - 

Άξζξν 

17 
36 1 Αθεξεκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

18  
65 1 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

19 
502 9 πγθεθξηκέλν - - - - - 1 Τπνρξεσηηθή 0 - 

Άξζξν 

20 
58 1 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

21 
159 2 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

22  
194 3 πγθεθξηκέλν - - - - - 2 1-

Τπνρξεσηηθή 

2-Γπλεηηθή 

0 - 

Άξζξν 

23 
119 2 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

24 
132 2 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 
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Άξζξν 

25 
314 7 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

26 
146 2 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

27 
203 5 πγθεθξηκέλν  - - - - - 2 1-

Τπνρξεσηηθή 

2-Γπλεηηθή 

0 - 

Άξζξν 

28 
286 5 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

29 
153 2 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

30 
80 2 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

31 
82 1 Αθεξεκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

32 
93 3 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

33  
169 2 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

34 
376 5 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 



111 
 

Άξζξν 

35 
448 5 πγθεθξηκέλν - - - - - 1 Γπλεηηθή 0 - 

Άξζξν 

36 
262 5 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

37 
351 4 πγθεθξηκέλν - - - - - 2 1-Γπλεηηθή  

1-

Τπνρξεσηηθή 

0 - 

Άξζξν 

38 
93 1 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

39 
134 5 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

40 
265 5 πγθεθξηκέλν - - - - - 1 Γπλεηηθή 0 - 

Άξζξν 

41 
335 5 πγθεθξηκέλν - - - - - 1 Τπνρξεσηηθή  1 2004 

Άξζξν 

42 
107 2 Αθεξεκέλν - 1 Γπλεηηθή 0 - 1 Γπλεηηθή 0 - 

Άξζξν 

43  
137 2 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

44 
626 6 πγθεθξηκέλν - - - - - 1 Τπνρξεσηηθή  0 - 
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Άξζξν 

45 
55 1 Αθεξεκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

46 
115 2 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

47 
210 4 Αθεξεκέλν - - - - - 1 Τπνρξεσηηθή 0 - 

Άξζξν 

48 
76 2 Αθεξεκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

49 
244 4 πγθεθξηκέλν - - - - - 1 Τπνρξεσηηθή 1

60
 2003 

Άξζξν 

50  
274 2 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

51 
191 3 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

52 
91 2 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

53 
506 7 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

54 
399 8 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

                                                           
60

 Η ΤΑ 400/2003 καταργικθκε 
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Άξζξν 

55  
621 5 πγθεθξηκέλν - - - - - 2 Τπνρξεσηηθή 0 - 

Άξζξν 

56 
542 7 Αθεξεκέλν - 5 1,2,3-

Τπνρξεσηηθή 

4,5-Γπλεηηθή 

2(14)
6162

 2001-

2002 

3 1,2-

Τπνρξεσηηθή 

3-Γπλεηηθή 

 

0 - 

Άξζξν 

57 
84 2 Αθεξεκέλν - - - - - 2 1-

Τπνρξεσηηθή 

2-Γπλεηηθή 

1
63

 2005 

Άξζξν 

58 
339 3 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

59 
182 1 πγθεθξηκέλν - - - - - 1 Γπλεηηθή 0 - 

Άξζξν 

60 
233 3 Αθεξεκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

61 
43 2 Αθεξεκέλν - - - - - 1 Τπνρξεσηηθή 0 - 

Άξζξν 

62 
101 3 πγθεθξηκέλν - - - - - 1 Γπλεηηθή 1 2003 

                                                           
61

 Τποχρεωτικισ ζκδοςθσ 
62

 Σο ΠΔ 295/2001 καταργικθκε 
63

 Δυνθτικισ ζκδοςθσ 
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Άξζξν 

63 
154 3 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

64 
220 4 πγθεθξηκέλν - - - - - 3 Τπνρξεσηηθή 1 2004 

Άξζξν 

65 
336 6 Αθεξεκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

66  
1441 8 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

67 
261 3 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

68 
45 1 Αθεξεκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

69 
978 9 πγθεθξηκέλν - - -  - 1 Τπνρξεσηηθή 0 - 

Άξζξν 

70 
126 3 Αθεξεκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

71 
190 4 πγθεθξηκέλν - - - - - 1 Τπνρξεσηηθή 1(2)

64
 2003,2005 

Άξζξν 

72 
188 1 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

                                                           
64

 Καταργικθκαν οι ΤΑ οικ. 17414 και ΤΑ φ. 63574/9405/03 
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Άξζξν 

73
65 

117 3 Αθεξεκέλν - 1 Τπνρξεσηηθή  1(2)
66

 2002,2005 1 Τπνρξεσηηθή  1(6)
67

 2003,2005, 

2008,2011 

Άξζξν 

74  
298 1 - Λνηπέο 

Γηαηάμεηο 

- - - - - - - - 

Άξζξν 

75 
262 4 - Λνηπέο 

Γηαηάμεηο 

- - - - - - - - 

Άξζξν 

76 
991 14 Αθεξεκέλν - 2 Τπνρξεσηηθή 2(13) 2002 1 Τπνρξεσηηθή 1(27) 2002-2014 

Άξζξν 

77  
369 2 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

78 
392 4 Αθεξεκέλν - 1 Τπνρξεσηηθή 1(9) 2001-02, 

2005-07, 

2012 

1 Τπνρξεσηηθή 0 - 

Άξζξν 

79 
26 1 Αθεξεκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

80  
94 3 - Λνηπέο 

Γηαηάμεηο 

- - - - - - - - 

Άξζξν 

81 
61 1 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

                                                           
65

 Α)Σο άρκρο αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 23 Ν.3013/2002 ΦΕΚ Α 102/1.5.2002. β) Η περ. γ παρ. 2 καταργικθκε με τθν παρ. 1 άρκρο 16 Ν.3220/2005 ΦΕΚ Α 
48/23.2.2005. γ) Η περ. ε παρ. 2 αντικαταςτάκθκε με τθν παρ. 2 άρκρο 16 Ν.3220/2005. 
66

 Σο ΠΔ 188/2002 καταργικθκε. 
67

 Καταργικθκαν οι ΤΑ φ 63574/9405/03, ΤΑ οικ. 17414 και ΤΑ 449/2008 
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χλνιν  19.233  πγθεθξηκέλα:55 

Αθεξεκέλα:23 

3 11 Τπνρξεσηηθήο 

έθδνζεο 

ρσξίο 

πξνζεζκία: 8 

Γπλεηηθήο 

έθδνζεο: 3 

6 - 40 Τπνρξεσηηθήο 

έθδνζεο ρσξίο 

πξνζεζκία: 26 

Τπνρξεσηηθήο 

έθδνζεο κε 

Πξνζεζκία:2 

Γπλεηηθήο 

έθδνζεο:12 

10 - 
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4.Ν. 3284/2004: «Πεπί Κςπώζεωρ ηος Κώδικα ηηρ Δλληνικήρ Ηθαγένειαρ»
68

 

Άπθπο 1: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 2 

παξαγξάθνπο θαη 46 ιέμεηο. 

Άπθπο 2: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 1 παξάγξαθν 

θαη 40 ιέμεηο. 

Άπθπο 3: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 1 παξάγξαθν 

θαη 22 ιέμεηο. 

Άπθπο 4: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 5 

παξαγξάθνπο θαη 167 ιέμεηο. 

Άπθπο 5: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 3 

παξαγξάθνπο θαη 425 ιέμεηο. 

Άπθπο 6: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 1 παξάγξαθν 

θαη 136 ιέμεηο. 

Άπθπο 7: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 3 παξαγξάθνπο 

θαη 281 ιέμεηο. 

Άπθπο 8: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 2 παξαγξάθνπο 

θαη 48 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 1 ΤΑ, ε νπνία δελ 

ελεξγνπνηήζεθε. 

Άπθπο 9: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 3 

παξαγξάθνπο θαη 107 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 1 ΤΑ, ε 

νπνία δελ ελεξγνπνηήζεθε. 

Άπθπο 10: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 3 

παξαγξάθνπο θαη 166 ιέμεηο.  

                                                           
68

 Προςτζκθκαν τα άρκρα: α) 1Α, με το άρκρο 1 του Ν.3838/2010 ΦΕΚ Α 49/24.3.2010 και 
αποτελείται από 8 παραγράφουσ. β) 5Α, με το άρκρο 3 του Ν.3838/2010 και αποτελείται από 3 
παραγράφουσ και γ) 5Β, με το άρκρο 3 Ν.3838/2010 και αποτελείται από μια παράγραφο. 
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Άπθπο 11: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 1 

παξάγξαθν θαη 28 ιέμεηο. 

Άπθπο 12: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 3 

παξαγξάθνπο θαη 231 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 2 ΤΑ. 

Δλεξγνπνηήζεθε ε 1 ην 2006. 

Άπθπο 13: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 1 παξάγξαθνο 

θαη 59 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 1 ΠΓ, ην νπνίν δελ 

ελεξγνπνηήζεθε. 

Άπθπο 14: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 4 

παξαγξάθνπο θαη 168 ιέμεηο. 

Άπθπο 15: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 4 

παξαγξάθνπο θαη 547 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 3 ΤΑ. 

Δλεξγνπνηήζεθαλ θαη νη 3 (6 θνξέο) θαηά ηα έηε 2005-2007 θαη 2011. 

Άπθπο 16: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 3 

παξαγξάθνπο θαη 168 ιέμεηο. 

Άπθπο 17: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 3 

παξαγξάθνπο θαη 150 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 1 ΤΑ, ε 

νπνία δελ ελεξγνπνηήζεθε. 

Άπθπο 18: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 1 παξάγξαθν 

θαη 94 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 1 ΤΑ, ε νπνία δελ 

ελεξγνπνηήζεθε. 

Άπθπο 19: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 2 

παξαγξάθνπο θαη 124 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 1 ΤΑ, ε 

νπνία δελ ελεξγνπνηήζεθε. 

Άπθπο 20: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 1 

παξάγξαθν θαη 74 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 1 ΤΑ, ε νπνία 

δελ ελεξγνπνηήζεθε. 
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Άπθπο 21: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 1 

παξάγξαθν θαη 68 ιέμεηο. 

Άπθπο 22: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 1 

παξάγξαθν θαη 39 ιέμεηο. 

Άπθπο 23: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 1 

παξάγξαθν θαη 70 ιέμεηο. 

Άπθπο 24: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 1 παξάγξαθν 

θαη 19 ιέμεηο. 

Άπθπο 25: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 2 

παξαγξάθνπο θαη 155 ιέμεηο. 

Άπθπο 26: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 1 παξάγξαθν 

θαη 41 ιέμεηο. 

Άπθπο 27: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 2 

παξαγξάθνπο θαη 43 ιέμεηο. 

Άπθπο 28: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 4 

παξαγξάθνπο θαη 166 ιέμεηο. 

Άπθπο 29: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 1 

παξάγξαθν θαη 19 ιέμεηο. 

Άπθπο 30: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 1 

παξάγξαθν θαη 12 ιέμεηο. 

Άπθπο 31: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 1 

παξάγξαθν θαη 22 ιέμεηο. 

Άπθπο 32: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 2 

παξαγξάθνπο θαη 62 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 1ΠΓ, ην νπνίν 

δελ ελεξγνπνηήζεθε. 
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Άπθπο 33: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 1 παξάγξαθν 

θαη 22 ιέμεηο. 

Άπθπο 34: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 1 

παξάγξαθν θαη 45 ιέμεηο. 

Άπθπο 35: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 1 

παξάγξαθν θαη 109 ιέμεηο. 

Άπθπο 36: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 1 παξάγξαθν 

θαη 13 ιέμεηο. 
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Αξηζκφο 

Λέμεσλ 

 

Παξάγξαθνη 

 

Πεξηερφκελν 

 

Λνηπέο 

Γηαηάμεηο 

 

Π.Γ 

(Πξνβι.) 

 

Τπνρξεσηηθή 

έθδνζε (Με ή 

ρσξίο 

πξνζεζκία) ή 

Γπλεηηθή 

Έθδνζε 

 

Π.Γ 

(Δθδ.) 

 

Έηε 

Έθδνζεο 

 

Τ.Α 

(Πξνβι.) 

 

Τπνρξεσηηθή 

έθδνζε (Με ή 

ρσξίο 

πξνζεζκία) ή 

Γπλεηηθή 

Έθδνζε 

 

Τ.Α 

(Δθδ.) 

 

Έηε 

Έθδνζεο 

 

Άξζξν 1 

46 2 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

 

Άξζξν 2 

40 1 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 3 22 1 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

 

Άξζξν 4 

167 5 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

 

Άξζξν 5 

425 3 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 6 136 1 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

 281 3 Αθεξεκέλν - - - - - - - - - 
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Άξζξν 7  

 

Άξζξν 

8
69

 

48 2 Αθεξεκέλν - - - - - 1 Τπνρξεσηηθή 0 - 

Άξζξν 

9
70 

107 3 πγθεθξηκέλν - - - - - 1 Γπλεηηθή 0 - 

Άξζξν 

10 
166 3 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

11  
28 1 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

12  
231 3 Αθεξεκέλν - - - - - 2 Τπνρξεσηηθή 1 2006 

Άξζξν 

13 
59 1 Αθεξεκέλν - 1 Γπλεηηθή 0 - - - - - 

Άξζξν 

14 
168 4 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

15  
547 4 Αθεξεκέλν - - - - - 3 1,2-

Τπνρξεσηηθή 

3(6) 2005-07, 

2011 

                                                           
69

 Αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 6 του Ν.3838/2010 
70

 Η παρ. 3 που προζβλεπε ΤΑ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 142 παρ. 3 του Ν.4251/2014 ΦΕΚ Α 80/1.4.2014. Ενϊ, προςτζκθκε και 4 παράγραφοσ ςτο εν λόγω άρκρο με 
το Ν.3838/2010. 
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3-Γπλεηηθή 

Άξζξν 

16 
168 3 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

17 
150 3 πγθεθξηκέλν - - - - - 1 Γπλεηηθή  0 - 

Άξζξν 

18 
94 1 Αθεξεκέλν - - - - - 1 Γπλεηηθή 0 - 

Άξζξν 

19  
124 2 πγθεθξηκέλν - - - - - 1 Τπνρξεσηηθή 0 - 

Άξζξν 

20 
74 1 πγθεθξηκέλν - - - - - 1 Γπλεηηθή 0 - 

Άξζξν 

21 
68 1 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

22 
39 1 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

23 
70 1 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

24 
19 1 Αθεξεκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

25 
155 2 Αθεξεκέλν - - - - - - - - - 



124 
 

Άξζξν 

26 
41 1 Αθεξεκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

27 
43 2 Αθεξεκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

28 
166 4 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

29 
19 1 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

30 
12 1 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

31 
22 1 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

32
71 

62 2 Αθεξεκέλν - 1 Τπνρξεσηηθφ 0 - - - - - 

Άξζξν 

33 
22 1 Αθεξεκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

34 
45 1 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

35 
109 1 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

                                                           
71

 Προςτζκθκε 3θ παρ. με το άρκρο 13 του Ν.3838/2010, ενϊ προβλζπεται 1 ΤΑ θ οποία εκδόκθκε 2 φορζσ το 2010. 
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Άξζξν 

36 

13 1 Αθεξεκέλν 

 

- - - - - - - - - 

 

χλνιν 

3986 69 πγθεθξηκέλα:23 

Αθεξεκέλα:13 

- 2 Τπνρξεσηηθήο 

έθδνζεο 

ρσξίο 

πξνζεζκία:1  

Γπλεηηθήο 

έθδνζεο: 1 

0 - 11 Τπνρξεσηηθήο 

έθδνζεο ρσξίο 

πξνζεζκία: 6 

Γπλεηηθήο 

έθδνζεο:5 

4 - 
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5. Ν. 3386/2005: «Δίζοδορ, διαμονή και κοινωνική ένηαξη ςπηκόων ηπίηων 

σωπών ζηην Δλληνική Δπικπάηεια»
72

 

Άπθπο 1: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 1 παξάγξαθν 

θαη 407 ιέμεηο. 

Άπθπο 2: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 4 

παξαγξάθνπο θαη 343 ιέμεηο. 

Άπθπο 3: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 4 παξαγξάθνπο 

θαη 245 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 2 ΤΑ. Δλεξγνπνηήζεθε ε 1 

(2 θνξέο) ην 2008. 

Άπθπο 4: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 3 παξαγξάθνπο 

θαη 148 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 2 ΤΑ. Δλεξγνπνηήζεθε ε 1 

(15 θνξέο) θαηά ηα έηε 2006-2013. 

Άπθπο 5: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 4 παξαγξάθνπο 

θαη 233 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 1 ΠΓ, ην νπνίν 

ελεξγνπνηήζεθε ην 2008, θαη 2 ΤΑ, εθ ησλ νπνίσλ ελεξγνπνηήζεθε κφλν ε 1 (5 

θνξέο) θαηά ηα έηε 2006, 2008, 2010-2012. 

Άπθπο 6: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 7 

παξαγξάθνπο θαη 207 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 2 ΤΑ. 

Δλεξγνπνηήζεθε κφλν ε 1 ην 2005. 

Άπθπο 7: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 5 

παξαγξάθνπο θαη 175 ιέμεηο. 

Άπθπο 8: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 5 

παξαγξάθνπο θαη 544 ιέμεηο. 

                                                           
72

 Α )Ο νόμοσ 3386/2005, πλθν των άρκρων 76,77,78,80,81,82,83 και 89, ζχει αντικαταςτακεί από τον 
Ν.4251/2014 και ςυγκεκριμζνα με το άρκρο 139 (ΦΕΚ Α180/1.4.2014). Β) προςτζκθκε το άρκρο 16

Α
 

με το άρκρο 7 Ν. 3536/2007 ΦΕΚ  Α 42/23.2.2007 και αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 6 του 
ν.4018/2011 ΦΕΚ Α 215/30.9.2011 και αποτελείται από 6 παραγράφουσ. Γ) Προςτζκθκε το άρκρο 36 
α με το άρκρο 6 παρ. 2 του Ν. 4146/2013. Προβλζπει 1 ΚΤΑ, θ οποία δεν ζχει εκδοκεί. 
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Άπθπο 9: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 4 

παξαγξάθνπο θαη 292 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 1 ΤΑ, ε 

νπνία ελεξγνπνηήζεθε (3 θνξέο) θαηά ηα έηε 2006,2013. 

Άπθπο 10: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 1 

παξάγξαθν θαη 302 ιέμεηο.  

Άπθπο 11: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 4 

παξαγξάθνπο θαη 313 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 2 ΤΑ. 

Δλεξγνπνηήζεθε ε 1 (8 θνξέο) θαηά ηα έηε 2005-2007, 2009, 2011 θαη 2013. 

Άπθπο 12: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 7 

παξαγξάθνπο θαη 302 ιέμεηο. 

Άπθπο 13: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 2 

παξαγξάθνπο θαη 159 ιέμεηο. 

Άπθπο 14: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 9 

παξαγξάθνπο θαη 491 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 1ΠΓ, ην 

νπνίν δελ ελεξγνπνηήζεθε, θαη 1 ΤΑ, ε νπνία ελεξγνπνηήζεθε (24 θνξέο) θαηά ηα έηε 

2006-2014. 

Άπθπο 15: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 5 

παξαγξάθνπο θαη 432 ιέμεηο. 

Άπθπο 16: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 4 

παξαγξάθνπο θαη 256 ιέμεηο. 

Άπθπο 17: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 4 

παξαγξάθνπο θαη 308 ιέμεηο. 

Άπθπο 18: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 4 

παξαγξάθνπο θαη 338 ιέμεηο. 

Άπθπο 19: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 3 

παξαγξάθνπο θαη 247 ιέμεηο. 
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Άπθπο 20: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 5 

παξαγξάθνπο θαη 312 ιέμεηο. 

Άπθπο 21: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 3 

παξαγξάθνπο θαη 102 ιέμεηο. 

Άπθπο 22: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 2 

παξαγξάθνπο θαη 107 ιέμεηο. 

Άπθπο 23: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 4 

παξαγξάθνπο θαη 186 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 1ΤΑ, ε 

νπνία δελ ελεξγνπνηήζεθε. 

Άπθπο 24: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 5 

παξαγξάθνπο θαη 381 ιέμεηο.  

Άπθπο 25: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 4 

παξαγξάθνπο θαη 187 ιέμεηο. 

Άπθπο 26: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 7 

παξαγξάθνπο θαη 335 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 2 ΤΑ. 

Δλεξγνπνηήζεθε ε 1 (2 θνξέο) ηα έηε 2005-2006. 

Άπθπο 27: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 5 

παξαγξάθνπο θαη 198 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 1 ΤΑ, ε 

νπνία δελ ελεξγνπνηήζεθε. 

Άπθπο 28: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 3 

παξαγξάθνπο θαη 196 ιέμεηο. 

Άπθπο 29: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 2 

παξαγξάθνπο θαη 178 ιέμεηο. 

Άπθπο 30: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 4 

παξαγξάθνπο θαη 233 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 1ΤΑ, ε 

νπνία δελ ελεξγνπνηήζεθε. 
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Άπθπο 31: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 1 

παξάγξαθν θαη 80 ιέμεηο. 

Άπθπο 32: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 1 

παξάγξαθν θαη 69 ιέμεηο. 

Άπθπο 33: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 2 

παξαγξάθνπο θαη 112 ιέμεηο. 

Άπθπο 34: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 3 

παξαγξάθνπο θαη 154 ιέμεηο. 

Άπθπο 35: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 1 παξάγξαθν 

θαη 92 ιέμεηο. 

Άπθπο 36: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 2 

παξαγξάθνπο θαη 147 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 1 ΤΑ, ε 

νπνία δελ ελεξγνπνηήζεθε. 

Άπθπο 37: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 3 

παξαγξάθνπο θαη 151 ιέμεηο. 

Άπθπο 38: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 2 

παξαγξάθνπο θαη 173 ιέμεηο. 

Άπθπο 39: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 2 

παξαγξάθνπο θαη 154 ιέμεηο. 

Άπθπο 40: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 4 

παξαγξάθνπο θαη 233 ιέμεηο. 

Άπθπο 41: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 2 

παξαγξάθνπο θαη 234 ιέμεηο. 

Άπθπο 42: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 3 

παξαγξάθνπο θαη 139 ιέμεηο. 
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Άπθπο 43: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 3 

παξαγξάθνπο θαη 214 ιέμεηο. 

Άπθπο 44: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 7 

παξαγξάθνπο θαη 457 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 2 ΤΑ. 

Δλεξγνπνηήζεθε ε 1  (3 θνξέο) ηα έηε 2011, 2013. 

Άπθπο 45: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 2 

παξαγξάθνπο θαη 130 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 1ΤΑ, ε 

νπνία δελ ελεξγνπνηήζεθε. 

Άπθπο 46: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 2 

παξαγξάθνπο θαη 77 ιέμεηο. 

Άπθπο 47: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 2 

παξαγξάθνπο θαη 156 ιέμεηο. 

Άπθπο 48: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 4 

παξαγξάθνπο θαη 168 ιέμεηο. 

Άπθπο 49: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 3 

παξαγξάθνπο θαη 88 ιέμεηο. 

Άπθπο 50: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 3 

παξαγξάθνπο θαη 210 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 1 ΤΑ, ε 

νπνία δελ ελεξγνπνηήζεθε. 

Άπθπο 51: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 1 

παξάγξαθν θαη 92 ιέμεηο. 

Άπθπο 52: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 1 

παξάγξαθν θαη 58 ιέμεηο. 

Άπθπο 53: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 1 

παξάγξαθν θαη 165 ιέμεηο. 
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Άπθπο 54: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 2 

παξαγξάθνπο θαη 137 ιέμεηο. 

Άπθπο 55: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 3 

παξαγξάθνπο θαη 154 ιέμεηο. 

Άπθπο 56: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 3 

παξαγξάθνπο θαη 145 ιέμεηο. 

Άπθπο 57: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 3 

παξαγξάθνπο θαη 138 ιέμεηο. 

Άπθπο 58: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 3 

παξαγξάθνπο θαη 282 ιέμεηο. 

Άπθπο 59: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 1 

παξάγξαθν θαη 91 ιέμεηο. 

Άπθπο 60: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 5 

παξαγξάθνπο θαη 371 ιέμεηο. 

Άπθπο 61: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 5 

παξαγξάθνπο θαη 601 ιέμεηο. 

Άπθπο 62: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 3 

παξαγξάθνπο θαη 264 ιέμεηο. 

Άπθπο 63: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 6 

παξαγξάθνπο θαη 329 ιέμεηο. 

Άπθπο 64: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 2 

παξαγξάθνπο θαη 99 ιέμεηο. 

Άπθπο 65: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 3 

παξαγξάθνπο θαη 216 ιέμεηο. 
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Άπθπο 66: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 4 

παξαγξάθνπο θαη 424 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 1 ΤΑ, ε 

νπνία ελεξγνπνηήζεθε ην 2008. 

Άπθπο 67: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 5 

παξαγξάθνπο θαη 301 ιέμεηο. 

Άπθπο 68: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 1 παξάγξαθν 

θαη 124 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 1 ΤΑ, ε νπνία 

ελεξγνπνηήζεθε (3 θνξέο) θαηά ηα έηε 2011, 2014. 

Άπθπο 69: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 1 παξάγξαθν 

θαη 102 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 1 ΠΓ, ην νπνίν 

ελεξγνπνηήζεθε ην 2006. 

Άπθπο 70: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 3 

παξαγξάθνπο θαη 157 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε 2 ΤΑ. Δλεξγνπνηήζεθε ε 

1 ην 2007. 

Άπθπο 71: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 5 

παξαγξάθνπο θαη 161 ιέμεηο. 

Άπθπο 72: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 5 

παξαγξάθνπο θαη 280 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 2 ΤΑ. 

Δλεξγνπνηήζεθε ε 1 (2 θνξέο ) ηα έηε 2011-2012. 

Άπθπο 73: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 5 

παξαγξάθνπο θαη 413 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 1 ΤΑ, ε 

νπνία ελεξγνπνηήζεθε (2 θνξέο) θαηά ηα έηε 2010, 2012. 

Άπθπο 74: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 1 παξάγξαθν 

θαη 67 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 1 ΠΓ, ην νπνίν δελ 

ελεξγνπνηήζεθε. 

Άπθπο 75: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 2 

παξαγξάθνπο θαη 115 ιέμεηο. 
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Άπθπο 76: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 2 

παξαγξάθνπο θαη 471 ιέμεηο. 

Άπθπο 77: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 1 

παξάγξαθν θαη 76 ιέμεηο. 

Άπθπο 78: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 1 παξάγξαθν 

θαη 45 ιέμεηο. 

Άπθπο 79: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 2 

παξαγξάθνπο θαη 137 ιέμεηο. 

Άπθπο 80: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 4 

παξαγξάθνπο θαη 213 ιέμεηο. 

Άπθπο 81: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 2 

παξαγξάθνπο θαη 86 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 1 ΤΑ, ε νπνία 

ελεξγνπνηήζεθε ην 2015. 

Άπθπο 82: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 5 

παξαγξάθνπο θαη 298 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 2ΤΑ, νη 

νπνίεο ελεξγνπνηήζεθαλ (3 θνξέο) θαηά ηα έηε 2009, 2012. 

Άπθπο 83: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 2 

παξαγξάθνπο θαη 289 ιέμεηο. 

Άπθπο 84: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 4 

παξαγξάθνπο θαη 305 ιέμεηο. 

Άπθπο 85: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 2 

παξαγξάθνπο θαη 90 ιέμεηο. 

Άπθπο 86: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 7 

παξαγξάθνπο θαη 578 ιέμεηο. 

Άπθπο 87: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 8 

παξαγξάθνπο θαη 285 ιέμεηο. 
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Άπθπο 88: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 6 

παξαγξάθνπο θαη 699 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 1 ΤΑ, ε 

νπνία ελεξγνπνηήζεθε ην 2016. 

Άπθπο 89: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 5 άξζξα θαη 

580 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 2 ΠΓ, ηα νπνία δελ 

ελεξγνπνηήζεθαλ, θαη 5 ΤΑ, εθ ησλ νπνίσλ ελεξγνπνηήζεθαλ νη 2 (2 θνξέο) ην 2006. 

Άπθπο 90: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 6 

παξαγξάθνπο θαη 303 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 1 ΠΓ, ην 

νπνίν δελ ελεξγνπνηήζεθε, θαη 5 ΤΑ, εθ ησλ νπνίσλ ελεξγνπνηήζεθαλ νη 4 (43 

θνξέο) θαηά ηα έηε 2006-2013. 

Άπθπο 91: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 1 

παξάγξαθν θαη 1378 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 1 ΤΑ, ε νπνία 

ελεξγνπνηήζεθε ην 2005. 

Άπθπο 92: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 7 

παξαγξάθνπο θαη 513 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 6 ΤΑ, εθ ησλ 

νπνίσλ ελεξγνπνηήζεθαλ νη 2 (15 θνξέο) θαηά ηα έηε 2006-2012. 

Άπθπο 93: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 2 

παξαγξάθνπο θαη 196  ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 2 ΤΑ, εθ 

ησλ νπνίσλ ελεξγνπνηήζεθε ε 1 ην 2013. 

Άπθπο 94: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 1 παξάγξαθν 

θαη 38 ιέμεηο. 

Άπθπο 95: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 1 παξάγξαθν 

θαη 11 ιέμεηο. 

Άπθπο 96: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 2 

παξαγξάθνπο θαη 72 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 1 ΤΑ, ε νπνία 

δελ ελεξγνπνηήζεθε. 
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Άπθπο 97: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 1 παξάγξαθν 

θαη 30 ιέμεηο.  

Άπθπο 98: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 1 

παξάγξαθν θαη 53 ιέμεηο. 
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Π.Γ 

(Πξνβι.) 

 

Τπνρξεσηηθή 

έθδνζε (Με ή 

ρσξίο 

πξνζεζκία) ή 

Γπλεηηθή 

Έθδνζε 

 

Π.Γ 

(Δθδ.) 

 

Έηε 

Έθδνζεο 

 

Τ.Α 

(Πξνβι.) 

 

Τπνρξεσηηθή 

έθδνζε (Με ή 

ρσξίο 

πξνζεζκία) ή 

Γπλεηηθή 

Έθδνζε 

 

Τ.Α 

(Δθδ.) 

 

Έηε 

Έθδνζεο 

 

Άξζξν 1 

407 1 Αθεξεκέλν - - - - - - - - - 

 

Άξζξν 2 

343 4 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 3 245 4 Αθεξεκέλν - - - - - 2 Τπνρξεσηηθή 1(2) 2008 

 

Άξζξν 4 

148 3 Αθεξεκέλν - - - - - 2 Γπλεηηθή 1(15) 2006-

2013 

 

Άξζξν 5 

233 4 Αθεξεκέλν - 1 Τπνρξεσηηθή 1 2008 2 1-

Τπνρξεσηηθή 

2-Γπλεηηθή 

1(5)
73

 2006, 

2008, 

2010-12 

Άξζξν 6 207 7 πγθεθξηκέλν - - - - - 2 1-

Τπνρξεσηηθή 

1
74

 2005 

                                                           
73

 Τποχρεωτικισ ζκδοςθσ 
74

 Τποχρεωτικισ ζκδοςθσ 
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2-Γπλεηηθή 

 

Άξζξν 7 

175 5 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

 

 

Άξζξν 8 

544 5 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 9 292 4 πγθεθξηκέλν - - - - - 1 Τπνρξεσηηθή 1(3) 2006, 

2013 

Άξζξν 10 302 1 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 11 313 4 πγθεθξηκέλν - - - - - 2 Τπνρξεσηηθήο 1(8)
75

 2005-07, 

2009, 

2011, 

2013 

Άξζξν 12  302 7 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 13 159 2 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 14 491 9 πγθεθξηκέλν - 1 Γπλεηηθή 0 - 1 Τπνρξεσηηθή 

κε πξνζεζκία 

1(24) 2006-14 

                                                           
75

 Η ΤΑοικ 24103/05 καταργικθκε 
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Άξζξν 15 432 5 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 16 256 4 Αθεξεκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 17 308 4 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 18 338 4 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 19 247 3 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 20  312 5 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 21 102 3 Αθεξεκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 22 107 2 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 23 186 4 Αθεξεκέλν - - - - - 1 Γπλεηηθή 0 - 

Άξζξν 24 381 5 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 25 187 4 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 
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Άξζξν 

26
76 

335 7 πγθεθξηκέλν - - - - - 2 Τπνρξεσηηθή 1(2) 2005-06 

Άξζξν 27 198 5 πγθεθξηκέλν - - - - - 1 Γπλεηηθή 0 - 

Άξζξν 28 196 3 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 29 178 2 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 30 233 4 Αθεξεκέλν - - - - - 1 Τπνρξεσηηθή 0 - 

Άξζξν 31 80 1 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 32 69 1 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 33  112 2 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 34 154 3 Αθεξεκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 35 92 1 Αθεξεκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 36 147 2 Αθεξεκέλν - - - - - 1 Τπνρξεσηηθή 0 - 

                                                           
76

 Προςτζκθκε μια παράγραφοσ (παρ. 8) με τθν παρ.1 άρκρο 6 του Ν.4146/2013 ΦΕΚ Α 90/18.4.2013 
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Άξζξν 37 151 3 Αθεξεκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 38 173 2 Αθεξεκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 39 154 2 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 40 233 4 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 41 234 2 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 42 139 3 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 43 214 3 Αθεξεκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

44
77 

457 7 Αθεξεκέλν - - - - - 2 Γπλεηηθή 1(3) 2011, 

2013 

Άξζξν 45  130 2 Αθεξεκέλν - - - - - 1 Τπνρξεσηηθή  0 - 

Άξζξν 46 77 2 Αθεξεκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 47 156 2 Αθεξεκέλν - - - - - - - - - 

                                                           
77

 Αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 42 του Ν.3907/2011 ΦΕΚ Α 7/26.1.2011 
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Άξζξν 48 168 4 Αθεξεκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 49 88 3 Αθεξεκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 50 210 3 πγθεθξηκέλν - - - - - 1 Τπνρξεσηηθή 0 - 

Άξζξν 51 92 1 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 52 58 1 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 53 165 1 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 54 137 2 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 55 154 3 Αθεξεκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 56 145 3 Αθεξεκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 57 138 3 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 58 282 3 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 
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Άξζξν 59 91 1 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 60 371 5 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 61 601 5 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 62 264 3 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 63 329 6 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 64 99 2 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 65 216 3 Αθεξεκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 66 424 4 πγθεθξηκέλν - - - - - 1 Τπνρξεσηηθή 1 2008 

Άξζξν 67 301 5 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

68
78 

124 1 Αθεξεκέλν - - - - - 1 Τπνρξεσηηθή 1(3) 2011, 

2014 

                                                           
78

 Αντικαταςτάκθκε με τθν παρ.7β του άρκρου 26 Ν.3879/2010 ΦΕΚ Α 163 και ζπειτα με το άρκρο 16 Ν.4018/2011 ΦΕΚ Α215 και εκ νζου με το άρκρο 31 του 
Ν.4115/2013 ΦΕΚ Α 24/30.1.2013 
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Άξζξν 69 102 1 Αθεξεκέλν - 1 Τπνρξεσηηθή 1
79

 2006 - - - - 

Άξζξν 70 157 3 πγθεθξηκέλν - - - - - 2 1-

Τπνρξεσηηθή 

2- Γπλεηηθή 

1
80

 2007 

Άξζξν 71 161 5 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 72 280 5 Αθεξεκέλν - - - - - 2 Γπλεηηθή 1(2) 2011-12 

Άξζξν 73 413 5 πγθεθξηκέλν - - - - - 1 Τπνρξεσηηθή 1(2)
81

 2010, 

2012 

Άξζξν 74 67 1 Αθεξεκέλν - 1 Γπλεηηθή 0 - - - - - 

Άξζξν 75 115 2 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 76 471 2 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 77 76 1 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

                                                           
79

 Σο ΠΔ 150/2006 καταργικθκε 
80

 Τποχρεωτικισ ζκδοςθσ 
81

 Η ΤΑ 400/2010 καταργικθκε 
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Άξζξν 78 45 1 Αθεξεκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 79 137 2 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 80 213 4 Αθεξεκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 81 86 2 Αθεξεκέλν - - - - - 1 Τπνρξεσηηθή 1 2015 

Άξζξν 82 298 5 πγθεθξηκέλν - - - - - 2 Τπνρξεσηηθή 2(3) 2009, 

2012 

Άξζξν 83 289 2 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 84 305 4 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 85 90 2 Αθεξεκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 86 578 7 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 87 285 8 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 88 699 6 πγθεθξηκέλν - - - - - 1 Τπνρξεσηηθή 1 2016 
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Άξζξν 89  580 5 Αθεξεκέλν - 2 Γπλεηηθή 0 - 5 1,2,3-

Τπνρξεσηηθή 

4,5-Γπλεηηθή 

2(2)
82

 2006 

Άξζξν 

90
83 

303 6 Αθεξεκέλν - 1 Γπλεηηθή 0 - 5 1,2-

Τπνρξεσηηθή 

3,4,5-Γπλεηηθή 

4(43)
8485

 2006-13 

Άξζξν 91 1378 1 πγθεθξηκέλν - - - - - 1 Γπλεηηθή 1 2005 

Άξζξν 92 513 7 Αθεξεκέλν - - - - - 6 Τπνρξεσηηθή 2(15) 2006-12 

Άξζξν 93 196 2 Αθεξεκέλν - - - - - 2 1-

Τπνρξεσηηθή 

2-Γπλεηηθή  

1
86

 2013 

Άξζξν 94 38 1 Αθεξεκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 95 11 1 Αθεξεκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 96 72 2 Αθεξεκέλν - - - - - 1 Τπνρξεσηηθή 0 - 

                                                           
82

 1-Τποχρεωτικισ ζκδοςθσ, 2-Δυνθτικισ 
83

 Αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 17 παρ.5 κ 6 Ν.3536/2007 ΦΕΚ Α42/23.2.2007. Μετά τθν αντικατάςταςθ προβλζπονται 9 ΤΑ και κανζνα ΠΔ. Εκδόκθκαν 4 (43) 2006-2013 
84

 3-Δυνθτικισ ζκδοςθσ, 1-Τποχρεωτικισ 
85

 Καταργικθκαν οι ΤΑ 150/2011,171/2009,137/2007, οικ/2006 και 160/2006, ενϊ ςε παφςθ ιςχφοσ τζκθκαν οι ΤΑοικ//2008 και 215/2006. 
86

 Τποχρεωτικισ ζκδοςθσ  
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Άξζξν 97 30 1 Αθεξεκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 98 53 1 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

χλνιν 23.454 336 πγθεθξηκέλα: 

59 

Αθεξεκέλα:39 

- 7 Τπνρξεσηηθήο 

έθδνζεο 

ρσξίο 

πξνζεζκία:2 

Γπλεηηθήο 

έθδνζεο:5 

2 - 53 Τπνρξεσηηθήο 

έθδνζεο ρσξίο 

πξνζεζκία: 35 

Τπνρξεσηηθήο 

έθδνζεο κε 

Πξνζζεζκία:1 

Γπλεηηθήο 

έθδνζεο:17 

27 - 
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6. Ν. 3536/2007 : «Διδικέρ Ρςθμίζειρ Θεμάηων Μεηαναζηεςηική Πολιηικήρ και 

λοιπών Εηηημάηων Απμοδιόηηηαρ Τποςπγείος Δζωηεπικών, Γημόζιαρ 

Γιοίκηζηρ και Αποκένηπωζηρ» 

 

Άπθπο 1: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 7 

παξαγξάθνπο θαη 586 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 4 ΤΑ. 

Δλεξγνπνηήζεθαλ νη 2 (2 θνξέο) ην 2008. 

Άπθπο 2: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 3 

παξαγξάθνπο θαη 158 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 1ΤΑ, ε 

νπνία εθδφζεθε (2 θνξέο) ην 2008. 

Άπθπο 3: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 1 παξάγξαθν 

θαη 131 ιέμεηο. 

Άπθπο 4: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 4 

παξαγξάθνπο θαη 264 ιέμεηο. 

Άπθπο 5: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 5 παξαγξάθνπο 

θαη 213 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 1 ΤΑ, ε νπνία 

ελεξγνπνηήζεθε (6θνξέο) θαηά ηα έηε 2008, 2009,2013. 

Άπθπο 6: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 4 

παξαγξάθνπο θαη 210 ιέμεηο. 

 Άπθπο 7: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 1 

παξάγξαθν θαη 307 ιέμεηο. 

Άπθπο 8: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 4 

παξαγξάθνπο θαη 331 ιέμεηο. 

Άπθπο 9: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 3 παξαγξάθνπο 

θαη 164 ιέμεηο. 
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Άπθπο 10: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 3 

παξαγξάθνπο θαη 241 ιέμεηο. 

Άπθπο 11: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 3 

παξαγξάθνπο θαη 175 ιέμεηο. 

Άπθπο 12: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 1 παξάγξαθν 

θαη 75 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 1 ΤΑ, ε νπνία δελ 

ελεξγνπνηήζεθε. 

Άπθπο 13: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 1 

παξάγξαθν θαη 42 ιέμεηο. 

Άπθπο 14: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 4 

παξαγξάθνπο θαη 265 ιέμεηο. 

Άπθπο 15: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 8 

παξαγξάθνπο θαη 615 ιέμεηο. 

Άπθπο 16: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 2 

παξαγξάθνπο θαη 194 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 2 ΤΑ. 

Δλεξγνπνηήζεθε ε 1 (2 θνξέο) ηα έηε 2009 θαη 2011. 

Άπθπο 17: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 6 

παξαγξάθνπο θαη 417 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 7 ΤΑ. 

Δλεξγνπνηήζεθε κφλν 1 ην 2007. 

Άπθπο 18: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 10 

παξαγξάθνπο θαη 1127 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 1 ΤΑ, ε 

νπνία ελεξγνπνηήζεθε ην 2007. 

Άπθπο 19: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 1 

παξάγξαθν θαη 81 ιέμεηο.  

Άπθπο 20: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 3 

παξαγξάθνπο θαη 285 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη ε έθδνζε 4 ΤΑ. Δλεξγνπνηήζεθαλ νη 2  

(13 θνξέο) θαηά ηα έηε 2007-2012. 
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Άπθπο 21: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 1 παξάγξαθν 

θαη 57 ιέμεηο. 
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Αξηζκφο 

Λέμεσλ 

 

Παξάγξαθνη 

 

Πεξηερφκελν 

 

Λνηπέο 

Γηαηάμεηο 

 

Π.Γ 

(Πξνβι.) 

 

Τπνρξεσηηθή 

έθδνζε (Με 

ή ρσξίο 

πξνζεζκία) ή 

Γπλεηηθή 

Έθδνζε 

 

Π.Γ 

(Δθδ.) 

 

Έηε 

Έθδνζεο 

 

Τ.Α 

(Πξνβι.) 

 

Τπνρξεσηηθή 

έθδνζε (Με ή 

ρσξίο 

πξνζεζκία) ή 

Γπλεηηθή 

Έθδνζε 

 

Τ.Α 

(Δθδ.) 

 

Έηε 

Έθδνζεο 

 

Άξζξν 

1
87

 

586 7 πγθεθξηκέλν - - - - - 4 1,2,3- 

Τπνρξεσηηθή 

4-Γπλεηηθή 

2(2)
88

 2008 

 

Άξζξν 2 

158 3 πγθεθξηκέλν - - - - - 1 Τπνρξεσηηθή 1(2)  2008 

Άξζξν 3 131 1 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

 

Άξζξν 4 

264 4 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

 

Άξζξν 5 

213 5 Αθεξεκέλν - - - - - 1 Τπνρξεσηηθή 1(6) 2008-09, 

2013 

                                                           
87

 Καταργικθκε με το άρκρο 139 παρ. 1 του Ν.4251/2014 ΦΕΚ Α80/1.4.2014 
88

 Τποχρεωτικισ ζκδοςθσ 
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Άξζξν 6 210 4 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

 

Άξζξν 7 

307 1 (4) πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

 

 

Άξζξν 8 

331 4 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 9 164 3 Αθεξεκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 10 241 3 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 11 175 3 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 12 75 1 Αθεξεκέλν - - - - - 1 Τπνρξεσηηθή 0 - 

Άξζξν 13 42 1 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 14 265 4 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 15 615 8 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 
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Άξζξν 16 194 2 Αθεξεκέλν - - - - - 2 Τπνρξεσηηθή 1(2)
89

 2009,2011 

Άξζξν 17 417 6 Αθεξεκέλν - - - - - 7 1-6-

Τπνρξεσηηθή 

7-Γπλεηηθή 

1
90

 2007 

Άξζξν 

18
91 

1127 10 πγθεθξηκέλν - - - - - 1 Τπνρξεσηηθή 1 2007 

Άξζξν 

19
92 

81 1 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 20 285 3 Αθεξεκέλν - - - - - 4 1,3,4-

Τπνρξεσηηθή 

κε Πξνζεζκία 

2-

Τπνρξεσηηθή 

ρσξίο 

Πξνζεζκία 

2(13) 2007-

2012 

Άξζξν 21 57 1 Αθεξεκέλν - - - - - - - - - 
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 Η ΤΑ 150/2011 καταργικθκε 
90

 Τποχρεωτικισ ζκδοςθσ 
91

 Σο άρκρο καταργικθκε με το άρκρο 139 παρ. 1 του Ν.4251/2014 
92

 Καταργικθκε με το άρκρο 139 παρ. 1 του Ν.4251/2014 
 



153 
 

 

 

χλνιν 

5938 66 Άξζξα 

πγθεθξηκέλνπ 

Πεξηερνκέλνπ: 

14 

Αθεξεκέλνπ:7 

- - - - - 21 Τπνρξεσηηθήο 

έθδνζεο ρσξίο 

Πξνζεζκία:16 

Τπνρξεσηηθήο 

έθδνζεο κε 

Πξνζεζκία:3 

Γπλεηηθήο:2 

9
93

 - 
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 Όλεσ Τποχρεωτικισ ζκδοςθσ 
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7. Ν. 3838/2010
94

: «ύγσπονερ Γιαηάξειρ για ηην Δλληνική Ηθαγένεια και ηην 

Πολιηική ςμμεηοσή Ομογενών και Νομίμωρ Γιαμενόνηων Μεηαναζηών και 

Άλλερ Ρςθμίζειρ» 

 

Άπθπο 1: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 2 

παξαγξάθνπο θαη 958 ιέμεηο. 

Άπθπο 2: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 1 παξάγξαθν 

θαη 645 ιέμεηο. 

Άπθπο 3: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 1 παξάγξαθν 

θαη 415 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 1 ΤΑ, ε νπνία δελ έρεη 

ελεξγνπνηεζεί. 

Άπθπο 4: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 1 παξάγξαθν 

θαη 307 ιέμεηο. 

Άπθπο: 5 ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 1 παξάγξαθν 

θαη 533 ιέμεηο. 

Άπθπο 6: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 1 παξάγξαθν 

θαη 65 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 1 ΤΑ, ε νπνία δελ 

ελεξγνπνηήζεθε. 

Άπθπο 7: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 1 παξάγξαθν 

θαη 56 ιέμεηο. 

Άπθπο 8: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 1 παξάγξαθν 

θαη 310 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 1 ΤΑ, ε νπνία δελ έρεη 

ελεξγνπνηεζεί. 

Άπθπο 9: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 1 παξάγξαθν 

θαη 179 ιέμεηο. 
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 Σα άρκρα 14-21 καταργικθκαν με το άρκρο 4 παρ. 1 Ν.4244/2014 ΦΕΚ Α60/11.3.2014 
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Άπθπο 10: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 1 παξάγξαθν 

θαη 205 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 1 ΠΓ, ην νπνίν δελ 

ελεξγνπνηήζεθε. 

Άπθπο 11: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 1 

παξάγξαθν θαη 214 ιέμεηο. 

Άπθπο 12: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 1 

παξάγξαθν θαη 300 ιέμεηο. 

Άπθπο 13: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 1 παξάγξαθν 

θαη 66 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 1 ΤΑ, ε νπνία εθδφζεθε (2 

θνξέο) ην 2010. 

Άπθπο 14: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 3 

παξαγξάθνπο θαη 444 ιέμεηο. 

Άπθπο 15: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 3 

παξαγξάθνπο θαη 369 ιέμεηο. 

Άπθπο 16: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 3 

παξαγξάθνπο θαη 91 ιέμεηο. 

Άπθπο 17: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 4 

παξαγξάθνπο θαη 316 ιέμεηο. 

Άπθπο 18: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 2 

παξαγξάθνπο θαη 266 ιέμεηο. 

Άπθπο 19: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 3 

παξαγξάθνπο θαη 189 ιέμεηο. 

Άπθπο 20: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 1 παξάγξαθν 

θαη 65 ιέμεηο. 
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Άπθπο 21: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 2 

παξαγξάθνπο θαη 158 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 2 ΤΑ. 

Δλεξγνπνηήζεθε ε 1, ην 2010. 

Άπθπο 22: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 3 

παξαγξάθνπο θαη 158 ιέμεηο. 

Άπθπο 23: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 4 

παξαγξάθνπο θαη 411 ιέμεηο. 

Άπθπν 24: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 2 

παξαγξάθνπο θαη 124 ιέμεηο. 

Άπθπο 25: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 2 

παξαγξάθνπο θαη 115 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 1 ΤΑ κε 

πξνζεζκία, ε νπνία δελ ελεξγνπνηήζεθε. 

Άπθπο 26: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 1 παξάγξαθν 

θαη 110 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 1 ΤΑ, ε νπνία δελ 

ελεξγνπνηήζεθε. 

Άπθπο 27: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 1 

παξάγξαθν θαη 52 ιέμεηο. 

Άπθπο 28: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 2 

παξαγξάθνπο θαη 197 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 1 ΤΑ, ε 

νπνία δελ ελεξγνπνηήζεθε. 

Άπθπο 29: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 6 

παξαγξάθνπο θαη 418 ιέμεηο. 

Άπθπο 30: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 2 

παξαγξάθνπο θαη 226 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 1 ΤΑ, ε 

νπνία δελ ελεξγνπνηήζεθε. 

Άπθπο 31: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 1 παξάγξαθν 

θα 17 ιέμεηο. 
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Αξηζκφο 

Λέμεσλ 

 

Παξάγξαθνη 

 

Πεξηερφκελν 

 

Λνηπέο 

Γηαηάμεηο 

 

Π.Γ 

(Πξνβι.) 

 

Τπνρξεσηηθή 

έθδνζε (Με 

ή ρσξίο 

πξνζεζκία) ή 

Γπλεηηθή 

Έθδνζε 

 

Π.Γ 

(Δθδ.) 

 

Έηε 

Έθδνζεο 

 

Τ.Α 

(Πξνβι.) 

 

Τπνρξεσηηθή 

έθδνζε (Με ή 

ρσξίο 

πξνζεζκία) ή 

Γπλεηηθή 

Έθδνζε 

 

Τ.Α 

(Δθδ.) 

 

Έηε 

Έθδνζεο 

 

Άξζξν 1 

958 2 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

 

Άξζξν 2 

645 1 πγθεθξηκέλν - 1 Γπλεηηθή 0 - - - - - 

Άξζξν 3 415 1 πγθεθξηκέλν - - - - - 1 Τπνρξεσηηθή 0 - 

 

Άξζξν 4 

307 1 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

 

Άξζξν 5 

533 1 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 6 65 1 Αθεξεκέλν - - - - - 1 Τπνρξεσηηθή 0 - 

 56 1 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 
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Άξζξν 7  

 

Άξζξν 8 

310 1 πγθεθξηκέλν - - - - - 1 Τπνρξεσηηθή 0 - 

Άξζξν 9 179 1 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

10 
205 1 Αθεξεκέλν - 1 Γπλεηηθή 0 - - - - - 

Άξζξν 

11 
214 1 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

12 
300 1 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

13 
66 1 Αθεξεκέλν - - - - - 1 Τπνρξεσηηθή 1(2) 2010 

Άξζξν 

14 
444 3 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

15 
396 3 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

16 
91 3 Αθεξεκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

17 
316 4 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 
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Άξζξν 

18 
266 2 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

19 
189 3 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

20 
65 1 Αθεξεκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

21 
96 2 πγθεθξηκέλν - - - - - 2 1-

Τπνρξεσηηθή 

2-Γπλεηηθή 

1
95

 2010 

Άξζξν 

22 
158 3 Αθεξεκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

23 
411 4 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

24 
124 2 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

25 
115 2 Αθεξεκέλν - - - - - 1 Τπνρξεσηηθή 

κε Πξνζεζκία 

0 - 

Άξζξν 

26 
110 1 Αθεξεκέλν - - - - - 1 Γπλεηηθή 0 - 

Άξζξν 

27 
52 1 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 
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 Τποχρεωτικισ ζκδοςθσ 
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Άξζξν 

28 
197 2 Αθεξεκέλν - - - - - 1 Τπνρξεσηηθή 0 - 

Άξζξν 

29 
418 6 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

30 
226 2 πγθεθξηκέλν - - - - - 1 Τπνρξεσηηθή 0 - 

Άξζξν 

31 
17 1 Αθεξεκέλν - - - - - - - - - 

 

 

χλνιν 

7944 59 Άξζξα 

πγθεθξηκέλνπ 

Πεξηερνκέλνπ:21 

Αθεξεκέλνπ:10 

- 2 Γπλεηηθήο 

έθδνζεο:2 

0 - 10 Τπνρξεσηηθήο 

έθδνζεο ρσξίο 

πξνζεζκία:7 

Τπνρξεσηηθήο 

έθδνζεο κε 

Πξνζεζκία:1 

Γπλεηηθήο 

έθδνζεο :2 

2 - 
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8. Ν. 3907/2011): «Ίδπςζη Τπηπεζίαρ Αζύλος και Τπηπεζίαρ Ππώηηρ Τποδοσήρ, 

Πποζαπμογή ηηρ Δλληνικήρ Νομοθεζίαρ ππορ ηιρ Γιαηάξειρ ηηρ Οδηγίαρ 

2008/115/ΔΚ «σεηικά με ηοςρ Κοινούρ Κανόνερ και Γιαδικαζίερ ζηα Κπάηη-

Μέλη για ηην Δπιζηποθή ηων Παπανόμωρ Γιαμενόνηων Τπηκόων Σπίηων 

Υωπών» και Λοιπέρ Γιαηάξειρ»
96

 

 

Άπθπο 1: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 4 

παξαγξάθνπο θαη 780 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 2 ΤΑ. 

Δλεξγνπνηήζεθε ε 1 ( 9 θνξέο) θαηά ηα έηε 2011-2014. 

Άπθπο 2: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 7 

παξαγξάθνπο θαη 713 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 4 ΤΑ. 

Δλεξγνπνηήζεθαλ 2 (6 θνξέο) θαηά ηα έηε 2011-2012. 

Άπθπο 3: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 8 

παξαγξάθνπο θαη 514 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 2 ΤΑ. 

Δλεξγνπνηήζεθε ε 1 (5θνξέο) θαηά ηα έηε 2012-2014. 

Άπθπο 4: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 8 

παξαγξάθνπο θαη 353 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 2 ΤΑ. 

Δλεξγνπνηήζεθε ε 1 ην 2011. 

Άπθπο 5: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 7 παξαγξάθνπο 

θαη 389 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 2 ΤΑ, νη νπνίεο 

ελεξγνπνηήζεθαλ (5 θνξέο) θαηά ηα έηε 2012-2014. 

Άπθπο 6: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 1 παξάγξαθν 

θαη 68 ιέμεηο. 

Άπθπο 7: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 2 

παξαγξάθνπο θαη 139 ιέμεηο. 
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 Προςτζκθκε ςτο Νόμο το άρκρο 8Α με το άρκρο 110 παρ.3 του Ν. 4172/2013, ΦΕΚ 
Α167/23.7.2013. Προβλζπει 1 ΤΑ θ οποία εκδόκθκε ( ΦΕΚ Β3295/9.12.2012) 
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Άπθπο 8: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 14 

παξαγξάθνπο θαη 801 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 1 ΠΓ, ην 

νπνίν ελεξγνπνηήζεθε ην 2012, θαη 8 ΤΑ, απφ ηηο νπνίεο ελεξγνπνηήζεθαλ νη 7 θαηά 

ηα έηε 2011-2014. 

Άπθπο 9: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 8 

παξαγξάθνπο θαη 613 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 4 ΤΑ. 

Δλεξγνπνηήζεθε κφλν ε 1 (4 θνξέο) ην 2012. 

Άπθπο 10: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 2 

παξαγξάθνπο θαη 169 ιέμεηο. 

Άπθπο 11: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 5 

παξαγξάθνπο θαη 608 ιέμεηο. 

Άπθπο 12: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 4 

παξαγξάθνπο θαη 251 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 1 ΤΑ, ε 

νπνία ελεξγνπνηήζεθε ην 2014. 

Άπθπο 13: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 3 

παξαγξάθνπο θαη 220 ιέμεηο. 

Άπθπο 14: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 2 

παξαγξάθνπο θαη 107 ιέμεηο. 

Άπθπο 15: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 4 

παξαγξάθνπο θαη 155 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 1 ΤΑ, ε 

νπνία δελ ελεξγνπνηήζεθε. 

Άπθπο 16: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 1 

παξάγξαθν θαη 86 ιέμεηο. 

Άπθπο 17: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 2 

παξαγξάθνπο θαη 204 ιέμεηο. 

Άπθπο 18: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 1 παξάγξαθν 

θαη 389 ιέμεηο. 
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Άπθπο 19: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 2 

παξαγξάθνπο θαη 188 ιέμεηο. 

Άπθπο 20: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 1 

παξάγξαθν θαη 52 ιέμεηο. 

Άπθπο 21: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 5 

παξαγξάθνπο θαη 444 ιέμεηο. 

Άπθπο 22: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 5 

παξαγξάθνπο θαη 333 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 1ΤΑ, ε 

νπνία δελ ελεξγνπνηήζεθε. 

Άπθπο 23: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 6 

παξαγξάθνπο θαη 334 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 1 ΤΑ, ε 

νπνία ελεξγνπνηήζεθε ην 2014. 

Άπθπο 24: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 4 

παξαγξάθνπο θαη 225 ιέμεηο. 

Άπθπο 25: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 2 

παξαγξάθνπο θαη 89 ιέμεηο. 

Άπθπο 26: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 5 

παξαγξάθνπο θαη 387 ιέμεηο. 

Άπθπο 27: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 3 

παξαγξάθνπο θαη 258 ιέμεηο. 

Άπθπο 28: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 5 

παξαγξάθνπο θαη 257 ιέμεηο. 

Άπθπο 29: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 2 

παξαγξάθνπο θαη 76 ιέμεηο. 

Άπθπο 30: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 6 

παξαγξάθνπο θαη 545 ιέμεηο. 
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Άπθπο 31: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 5 

παξαγξάθνπο θαη 188 ιέμεηο. 

Άπθπο 32:αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 5 παξαγξάθνπο 

θαη 147 ιέμεηο. 

Άπθπο 33: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 3 

παξαγξάθνπο θαη 163 ιέμεηο. 

Άπθπο 34: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 1 παξάγξαθν 

θαη 72 ιέμεηο. 

Άπθπο 35: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 4 

παξαγξάθνπο θαη 211 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 1 ΤΑ, ε 

νπνία ελεξγνπνηήζεθε ην 2015. 

Άπθπο 36: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 5 

παξαγξάθνπο θαη 536 ιέμεηο. 

Άπθπο 37: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 5 

παξαγξάθνπο θαη 463 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 1 ΠΓ, ην 

νπνίν δελ ελεξγνπνηήζεθε. 

Άπθπο 38: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 2 

παξαγξάθνπο θαη 144 ιέμεηο. 

Άπθπο 39: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 1 παξάγξαθν 

θαη 40 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη ε έθδνζε 1ΤΑ, ε νπνία δελ έρεη ελεξγνπνηεζεί. 

Άπθπο 40: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 3 

παξαγξάθνπο θαη 146 ιέμεηο. 

Άπθπο 41: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 4 

παξαγξάθνπο θαη 193 ιέμεηο. 
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Άπθπο 42: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 6 

παξαγξάθνπο θαη 1962 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 6 ΤΑ. 

Δλεξγνπνηήζεθαλ κφλν 2 ( 4 θνξέο) θαηά ηα έηε 2011-2013. 

Άπθπο 43: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 1 παξάγξαθν 

θαη 49 ιέμεηο. 

Άπθπο 44: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 2 

παξαγξάθνπο θαη 17 ιέμεηο. 

Άπθπο 45: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 2 

παξαγξάθνπο θαη 159 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 1 ΤΑ, ε 

νπνία ελεξγνπνηήζεθε  (2 θνξέο) ην 2011. 

Άπθπο 46: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 1 παξάγξαθν 

θαη 20 ιέμεηο. 

Άπθπο 47: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 1 παξάγξαθν 

θαη 26 ιέμεηο. 
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Αξηζκφο 

Λέμεσλ 

 

Παξάγξαθνη 

 

Πεξηερφκελν 

 

Λνηπέο 

Γηαηάμεηο 

 

Π.Γ 

(Πξνβι.) 

 

Τπνρξεσηηθή 

έθδνζε (Με ή 

ρσξίο 

πξνζεζκία) ή 

Γπλεηηθή 

Έθδνζε 

 

Π.Γ 

(Δθδ.) 

 

Έηε 

Έθδνζεο 

 

Τ.Α 

(Πξνβι.) 

 

Τπνρξεσηηθή 

έθδνζε (Με ή 

ρσξίο 

πξνζεζκία) ή 

Γπλεηηθή 

Έθδνζε 

 

Τ.Α 

(Δθδ.) 

 

Έηε 

Έθδνζεο 

 

Άξζξν 1 

780 4 πγθεθξηκέλν - - - - - 2 Τπνρξεσηηθή 1(9)
97

 2011-14 

 

Άξζξν 2 

713 7 πγθεθξηκέλν - - - - - 4 Τπνρξεσηηθή 2(6)
98

 2011-12 

Άξζξν 3 514 8 πγθεθξηκέλν - - - - - 2 1-

Τπνρξεσηηθή 

2-Γπλεηηθή κε 

Πξνζεζκία 

1(5)
99

 2012-14 

 

Άξζξν 

4
100

 

353 8 πγθεθξηκέλν - - - - - 2 Τπνρξεσηηθή 1
101

 2011 

                                                           
97

 Οι ΤΑ  φ6///2012 και 723/2012 καταργικθκαν 
98

 Οι ΤΑ  φ6///2012 και 723/2012 καταργικθκαν 
99

Τποχρεωτικισ Ζκδοςθσ 
100

 Η παρ. 4 παραπζμπει ςτο άρκρο 46 του ν.2362/1999 όπου προβλζπεται 1 ΤΑ και 1 ΠΔ, το ΠΔ εκδόκθκε το 2011 και θ ΤΑ καταργικθκε 
101

 Η ΤΑ 455/2012 καταργικθκε 
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Άξζξν 5 

389 7 Αθεξεκέλν - 3 1,2-

Τπνρξεσηηθή 

3-Γπλεηηθή 

2(5)
102

 2012-14 2 Τπνρξεσηηθή 2(5)
103

 2012-14 

Άξζξν 6 68 1 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

 

Άξζξν 7 

139 2 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

 

 

Άξζξν 

8
104

 

801 14 πγθεθξηκέλν - 1 Γπλεηηθή 1 2012 8 1-6-

Τπνρξεσηηθή 

7-Γπλεηηθή 

7(7)
105

 2011-

2014 

Άξζξν 

9
106 

613 8 πγθεθξηκέλν - - - - - 4 1-3-

Τπνρξεσηηθή 

4-Γπλεηηθή 

1(4)
107

 2012 

Άξζξν 10 169 2 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

                                                           
102

 1- Τποχρεωτικισ Ζκδοςθσ, 2- Δυνθτικισ 
103

 Η ΤΑοικ//2013 ζπαυςε να ιςχφει 
104

  Α)Εκδόκθκε 1 ΠΔ (87/2011) βάςει τθσ παρ. 9, θ οποία παραπζμπει ςτο άρκρο 46 του Ν.2362/1999. Β) εκδόκθκε ΤΑ(801/2012) βάςει τθσ παρ. 9 που παραπζμπει ςτο 
άρκρο 46 το Ν.2362/1999 
105

 Τποχρεωτικισ ζκδοςθσ 
106

 Προςτζκθκαν 2 νζεσ παράγραφοι, θ παρ. 9 με το άρκρο 75 παρ.5 Ν.3994/2001 ΦΕΚ Α 165/25.7.2011 και με το άρκρο 43 παρ. 2 Ν.4029/2011 ΦΕΚ Α245/22.11.2011 
αναρικμικθκε ςε παρ. 10, ενϊ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 40 παρ. 1 Ν.4048/2012 ΦΕΚ Α190/8.10.2012 
107

 Τποχρεωτικισ Ζκδοςθσ 
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Άξζξν 11 608 5 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 12  251 4 πγθεθξηκέλν - - - - - 1 Τπνρξεσηηθή 1 2014 

Άξζξν 13 220 3 Αθεξεκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 14 107 2 Αθεξεκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 15 155 4 Αθεξεκέλν - - - - - 1 Γπλεηηθή 0 - 

Άξζξν 16 86 1 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 17 204 2 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 18 389 1 Αθεξεκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 19 188 2 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 20 52 1 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 21 444 5 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 
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Άξζξν 22 333 5 πγθεθξηκέλν - - - - - 1 Τπνρξεσηηθή 0 - 

Άξζξν 23 334 6 Αθεξεκέλν - - - - - 1 Γπλεηηθή 1 2014 

Άξζξν 24 225 4 Αθεξεκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 25 89 2 Αθεξεκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 26 387 5 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 27 258 3 Αθεξεκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 28 257 5 Αθεξεκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 29 76 2 Αθεξεκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 30 545 6 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 31 188 5 Αθεξεκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 32 147 5 Αθεξεκέλν - - - - - - - - - 
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Άξζξν 33 163 3 Αθεξεκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 34 72 1 Αθεξεκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 35 211 4 Αθεξεκέλν - - - - - 1 Τπνρξεσηηθή 1 2015 

Άξζξν 36 536 5 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 37 463 5 Αθεξεκέλν - 1 Τπνρξεσηηθή 0 - - - - - 

Άξζξν 38 144 2 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 39 40 1 Αθεξεκέλν - - - - - 1 Γπλεηηθή 0 - 

Άξζξν 40 146 3 Αθεξεκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 41 193 4 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 42  1962 6 πγθεθξηκέλν - - - - - 6 1-

Τπνρξεσηηθή 

2-6-Γπλεηηθή 

2(4)
108

 2011-13 

                                                           
108

 1-Τποχρεωτικισ ζκδοςθσ, 2-Δυνθτικισ 
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Άξζξν 43 49 1 Αθεξεκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 44 107 2 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 45 159 2 Αθεξεκέλν - - - - - 1 Τπνρξεσηηθή 1(2)
109

 2011 

Άξζξν 46 20 1 Αθεξεκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 47 26 1 Αθεξεκέλν - - - - - - - - - 

 

 

χλνιν 

14.391 180 Άξζξα 

πγθεθξηκέλνπ 

Πεξηερνκέλνπ: 

24 

Αθεξεκέλνπ: 

23 

- 5 Τπνρξεσηηθήο 

έθδνζεο 

ρσξίο 

Πξνζεζκία:3 

Γπλεηηθήο 

έθδνζεο: 2 

3 - 37 Τπνρξεσηηθήο 

έθδνζεο ρσξίο 

πξνζεζκία:27 

Γπλεηηθήο 

έθδνζεο: 10 

21 - 

                                                           
109

 Η ΤΑΔΙΑΔΠ/ΦΑ 2.1/26356 καταργικθκε 
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9. Ν. 4018/2011): «Αναδιοπγάνωζη ηος ςζηήμαηορ Αδειοδόηηζηρ για ηη 

Γιαμονή Αλλοδαπών ζηη Υώπα Τπό Όποςρ Αςξημένηρ Αζθάλειαρ, Ρςθμίζειρ 

Θεμάηων Οπγανιζμών Σοπικήρ Αςηοδιοίκηζηρ και άλλερ Γιαηάξειρ 

Απμοδιόηηηαρ ηος Τποςπγείος Δζωηεπικών» 

 

Άπθπο 1: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 12 

παξαγξάθνπο θαη 1651 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 9 ΤΑ. 

Δθδφζεθαλ κφλν νη 2 (3 θνξέο) θαηά ηα έηε 2013-2014. 

Άπθπο 2: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 5 

παξαγξάθνπο θαη 1318 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε 3 ΤΑ. Δλεξγνπνηήζεθε 

κφλν ε 1 (17 θνξέο) θαηά ηα έηε 2012-2013. 

Άπθπο 3: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 1 παξάγξαθν 

θαη 229 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε γηα έθδνζε 2 ΤΑ, νη νπνίεο δελ 

ελεξγνπνηήζεθαλ. 

Άπθπο 4: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 4 

παξαγξάθνπο θαη 284 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 1 ΤΑ, ε 

νπνία δελ ελεξγνπνηήζεθε. 

Άπθπο 5: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 8 

παξαγξάθνπο θαη 823 ιέμεηο. 

Άπθπο 6 αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 6 παξαγξάθνπο 

θαη 789 ιέμεηο. 

Άπθπο 7: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 9 παξαγξάθνπο 

θαη 744 ιέμεηο. 
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Αξηζκφο 

Λέμεσλ 

 

Παξάγξαθνη 

 

Πεξηερφκελν 

 

Λνηπέο 

Γηαηάμεηο 

 

Π.Γ 

(Πξνβι.) 

 

Τπνρξεσηηθή 

έθδνζε (Με 

ή ρσξίο 

πξνζεζκία) ή 

Γπλεηηθή 

Έθδνζε 

 

Π.Γ 

(Δθδ.) 

 

Έηε 

Έθδνζεο 

 

Τ.Α 

(Πξνβι.) 

 

Τπνρξεσηηθή 

έθδνζε (Με ή 

ρσξίο 

πξνζεζκία) ή 

Γπλεηηθή 

Έθδνζε 

 

Τ.Α 

(Δθδ.) 

 

Έηε 

Έθδνζεο 

 

Άξζξν 

1
110

 

1651 12 Αθεξεκέλν - - - - - 9 1-5-

Τπνρξεσηηθή 

6-9-Γπλεηηθή 

2(3)
111

 2013-14 

 

Άξζξν 2 

1318 5 πγθεθξηκέλν - - - - - 3 1,2-

Τπνρξεσηηθή 

3-Γπλεηηθή 

1(17)
112

 2012-13 

Άξζξν 3 229 1 Αθεξεκέλν - - - - - 2 Γπλεηηθή 0 - 

 

Άξζξν 4 

284 4 πγθεθξηκέλν - - - - - 1 Γπλεηηθή 0 - 

 

Άξζξν 5 

823 8 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

                                                           
110

 Η παρ. 10 Αντικαταςτάκθκε με το άρκ. 11 παρ. 1 Ν.4147/2013 ΦΕΚ Α98/26.4.2013, ενϊ θ παρ.12 καταργικθκε με το άρκ. 11 παρ. 2 του ίδιου νόμου. 
111

 Τποχρεωτικισ ζκδοςθσ 
112

 Τποχρεωτικισ ζκδοςθσ 
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Άξζξν 6 789 6 Αθεξεκέλν - - - - - - - - - 

 

Άξζξν 7 

744 9 Αθεξεκέλν - - - - - - - - - 

 

 

χλνιν 

5838 46 Άξζξα 

πγθεθξηκέλνπ 

Πεξηερνκέλνπ:3 

Αθεξεκέλνπ 

Πεξηερνκέλνπ:4 

- - - - - 15 Τπνρξεσηηθήο 

έθδνζεο ρσξίο 

Πξνζεζκία: 7 

Γπλεηηθήο 

έθδνζεο:8 

3 - 



177 
 

 

 

10. Ν. 4251/2012: «Κώδικαρ Μεηανάζηεςζηρ και Κοινωνικήρ Ένηαξηρ και λοιπέρ 

διαηάξειρ»
113

 

Άπθπο 1: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 1 παξάγξαθν 

θαη 2355 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 1 ΤΑ, ε νπνία 

ελεξγνπνηήζεθε ην 2014. 

Άπθπο 2: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 5 

παξαγξάθνπο θαη 370 ιέμεηο. 

Άπθπο 3: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 6 παξαγξάθνπο 

θαη 484 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 3 ΤΑ. Δλεξγνπνηήζεθε ε 1 

(6 θνξέο) θαηά ηα έηε 2014-2014. 

Άπθπο 4: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 7 

παξαγξάθνπο θαη 818 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 1 ΤΑ, ε 

νπνία δελ ελεξγνπνηήζεθε. 

Άπθπο 5: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 7 

παξαγξάθνπο θαη 471 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 2 ΤΑ. 

Δλεξγνπνηήζεθε ε 1 (3 θνξέο) ην 2014. 

Άπθπο 6: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 1 παξάγξαθν 

θαη 641 ιέμεηο.  

Άπθπο 7: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 5 

παξαγξάθνπο θαη 383 ιέμεηο. 

Άπθπο 8: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 9 παξαγξάθνπο 

θαη 732 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 2 ΤΑ, νη νπνίεο δελ έρνπλ 

ελεξγνπνηεζεί. 

                                                           
113

 Προςτζκθκαν τα άρκρα: α) 2
Α
, με το άρκρο 6 παρ. 5 Ν.4332/2015 ΦΕΚ Α76/9.7.2015 

(Προςαρμογι προσ τθν οδθγία 2011/98/Ε), B) 13Aμε το άρκρο 58 Ν. 4384/2016 γ) 19
Α
 με το άρκρο 8 

παρ. 25, δ)το άρκρο 21
Α
 προςτζκθκε από 1.1.2015 με το άρκρο 7 παρ. 5και ε) 21 Β με το άρκρο 7 

παρ.6 
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Άπθπο 9: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 5 

παξαγξάθνπο θαη 435 ιέμεηο. 

Άπθπο 10: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 5 

παξαγξάθνπο θαη 365 ιέμεηο. 

Άπθπο 11: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 4 

παξαγξάθνπο θαη 362 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 2 ΤΑ. 

Δλεξγνπνηήζεθε ε 1 (3 θνξέο) ην 2015. 

Άπθπο 12: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 4 

παξαγξάθνπο θαη 350 ιέμεηο. 

Άπθπο 13: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 4 

παξαγξάθνπο θαη 535 ιέμεηο. 

Άπθπο 14: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 2 

παξαγξάθνπο θαη 401 ιέμεηο. 

Άπθπο 15: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 7 

παξαγξάθνπο θαη 338 ιέμεηο. 

Άπθπο 16: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ Α κέξνο: 8 

παξαγξάθνπο, Β κέξνο: 4 παξαγξάθνπο θαη Γ κέξνο: 2 παξαγξάθνπο θαη 717 ιέμεηο. 

Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 1 ΤΑ, ε νπνία ελεξγνπνηήζεθε ην 2014. 

Άπθπο 17: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 5 

παξαγξάθνπο θαη 868 ιέμεηο. 

Άπθπο 18: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 8 

παξαγξάθνπο θαη 1760 ιέμεηο. 

Άπθπο 19: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 8 

παξαγξάθνπο θαη 807 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 3 ΤΑ. 

Δλεξγνπνηήζεθε κφλν ε 1 (3 θνξέο) θαηά ηα έηε 2014-2015. 
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Άπθπο 20: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ Α κέξνο: 3 

παξαγξάθνπο, Β κέξνο: 8 παξαγξάθνπο, Γ κέξνο: 1 παξάγξαθν, Γ κέξνο: 1 

παξάγξαθν, Δ κέξνο: 1 παξάγξαθν, Σ κέξνο: 1 παξάγξαθν θαη Ε κέξνο: 1 

παξάγξαθν θαη 1163 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 2 ΤΑ, νη 

νπνίεο δελ ελεξγνπνηήζεθαλ. 

Άπθπο 21: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 11 

παξαγξάθνπο θαη 580 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 1 ΠΓ, ην 

νπνίν δελ ελεξγνπνηήζεθε, θαη 2 ΤΑ, νη νπνίεο ελεξγνπνηήζεθαλ ηα έηε 2014 θαη 

2015. 

Άπθπο 22: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 3 

παξαγξάθνπο θαη 208 ιέμεηο. 

Άπθπο 23: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 2 

παξαγξάθνπο θαη 219 ιέμεηο. 

Άπθπο 24: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 2 

παξαγξάθνπο θαη 143 ιέμεηο. 

Άπθπο 25: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 8 

παξαγξάθνπο θαη 685 ιέμεηο. 

Άπθπο 26: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 4 

παξαγξάθνπο θαη 396 ιέμεηο. 

Άπθπο 27: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 2 

παξαγξάθνπο θαη 133 ιέμεηο. 

Άπθπο 28: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 7 

παξαγξάθνπο θαη 551 ιέμεηο. 

Άπθπο 29: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 8 

παξαγξάθνπο θαη 446 ιέμεηο. 
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Άπθπο 30: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 11 

παξαγξάθνπο θαη 1065 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 1 ΤΑ, ε 

νπνία δελ έρεη ελεξγνπνηεζεί. 

Άπθπο 31: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 3 

παξαγξάθνπο θαη 268 ιέμεηο. 

Άπθπο 32: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 5 

παξαγξάθνπο θαη 320 ιέμεηο. 

Άπθπο 33: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 5 

παξαγξάθνπο θαη 191 ιέμεηο. 

Άπθπο 34: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 4 

παξαγξάθνπο θαη 383 ιέμεηο. 

Άπθπο 35: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 5 

παξαγξάθνπο θαη 492 ιέμεηο. 

Άπθπο 36: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 1 

παξάγξαθν θαη 60 ιέμεηο. 

Άπθπο 37: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 3 

παξαγξάθνπο θαη 249 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 1 ΤΑ, ε 

νπνία δελ ελεξγνπνηήζεθε. 

Άπθπο 38: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 3 

παξαγξάθνπο θαη 256 ιέμεηο. 

Άπθπο 39: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 3 

παξαγξάθνπο θαη 67 ιέμεηο. 

Άπθπο 40: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 1 

παξάγξαθν θαη 59 ιέμεηο. 

Άπθπο 41: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 2 

παξαγξάθνπο θαη 88 ιέμεηο. 
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Άπθπο 42: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 1 παξάγξαθν 

θαη 24 ιέμεηο. 

Άπθπο 43: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 2 

παξαγξάθνπο θαη 91 ιέμεηο. 

Άπθπο 44: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 5 

παξαγξάθνπο θαη 438 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 1 ΤΑ, ε 

νπνία δελ έρεη ελεξγνπνηεζεί. 

Άπθπο 45: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 2 

παξαγξάθνπο θαη 95 ιέμεηο. 

Άπθπο 46: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 1 παξάγξαθν 

θαη 69 ιέμεηο. 

Άπθπο 47: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 2 

παξαγξάθνπο θαη 106 ιέμεηο. 

Άπθπο 48: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 4 

παξαγξάθνπο θαη 251 ιέμεηο. 

Άπθπο 49: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 4 

παξαγξάθνπο θαη 266 ιέμεηο. 

Άπθπο 50: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 2 

παξαγξάθνπο θαη 231 ιέμεηο. 

Άπθπο 51: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 3 

παξαγξάθνπο θαη 147 ιέμεηο. 

Άπθπο 52: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 1 παξάγξαθν 

θαη 60 ιέμεηο. 

Άπθπο 53: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 2 

παξαγξάθνπο θαη 156 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 1 ΤΑ, ε 

νπνία δελ έρεη ελεξγνπνηεζεί. 



182 
 

Άπθπο 54: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 1 

παξάγξαθν θαη 49 ιέμεηο. 

Άπθπο 55: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 1 

παξάγξαθν θαη 122 ιέμεηο. 

Άπθπο 56: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 1 

παξάγξαθν θαη 91 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 1 ΤΑ, ε νπνία 

δελ έρεη ελεξγνπνηεζεί. 

Άπθπο 57: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 2 

παξαγξάθνπο θαη 142 ιέμεηο. 

Άπθπο 58: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 2 

παξαγξάθνπο θαη 88 ιέμεηο. 

Άπθπο 59: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 10 

παξαγξάθνπο θαη 502 ιέμεηο. 

Άπθπο 60: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 5 

παξαγξάθνπο θαη 330 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 1 ΤΑ, ε 

νπνία δελ έρεη ελεξγνπνηεζεί. 

Άπθπο 61: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 4 

παξαγξάθνπο θαη 99 ιέμεηο. 

Άπθπο 62: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 3 

παξαγξάθνπο θαη 83 ιέμεηο. 

Άπθπο 63: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν απνηειείηαη απφ 3 παξαγξάθνπο 

θαη 80 ιέμεηο. 

Άπθπο 64: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 9 

παξαγξάθνπο θαη 315 ιέμεηο. 

Άπθπο 65: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 1 

παξάγξαθν θαη 69 ιέμεηο. 
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Άπθπο 66: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 1 παξάγξαθν 

θαη 18 ιέμεηο. 

Άπθπο 67: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 1 

παξάγξαθν θαη 157 ιέμεηο. 

Άπθπο 68: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 1 παξάγξαθν 

θαη 24 ιέμεηο. 

Άπθπο 69: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 4 

παξαγξάθνπο θαη 224 ιέμεηο. 

Άπθπο 70: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 4 

παξαγξάθνπο θαη 401 ιέμεηο. 

Άπθπο 71: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 3 

παξαγξάθνπο θαη 315 ιέμεηο. 

Άπθπο 72: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 3 

παξαγξάθνπο θαη 146 ιέμεηο. 

Άπθπο 73: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 3 

παξαγξάθνπο θαη 168 ιέμεηο. 

Άπθπο 74: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 4 

παξαγξάθνπο θαη 305 ιέμεηο. 

Άπθπο 75: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 2 

παξαγξάθνπο θαη 73 ιέμεηο. 

Άπθπο 76: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 7 

παξαγξάθνπο θαη 401 ιέμεηο. 

Άπθπο 77: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 1 παξάγξαθν 

θαη 24 ιέμεηο. 
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Άπθπο 78: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 1 παξάγξαθν 

θαη 34 ιέμεηο. 

Άπθπο 79: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 1 παξάγξαθν 

θαη 33 ιέμεηο. 

Άπθπο 80: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 2 

παξαγξάθνπο θαη 70 ιέμεηο. 

Άπθπο 81: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 4 

παξαγξάθνπο θαη 234 ιέμεηο. 

Άπθπο 82: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 5 

παξαγξάθνπο θαη 558 ιέμεηο. 

Άπθπο 83: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 4 

παξαγξάθνπο θαη 332 ιέμεηο. 

Άπθπο 84: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 6 

παξαγξάθνπο θαη 458 ιέμεηο. 

Άπθπο 85: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 4 

παξαγξάθνπο θαη 116 ιέμεηο. 

Άπθπο 86: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 2 

παξαγξάθνπο θαη 234 ιέμεηο. 

Άπθπο 87: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 1 παξάγξαθν 

θαη 78 ιέμεηο. 

Άπθπο 88: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 3 

παξαγξάθνπο θαη 324 ιέμεηο. 

Άπθπο 89: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 4 

παξαγξάθνπο θαη 431 ιέμεηο. 
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Άπθπο 90: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 7 

παξαγξάθνπο θαη 502 ιέμεηο. 

Άπθπο 91: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 2 

παξαγξάθνπο θαη 71 ιέμεηο. 

Άπθπο 92: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 3 

παξαγξάθνπο θαη 119 ιέμεηο. 

Άπθπο 93: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 3 

παξαγξάθνπο θαη 282 ιέμεηο. 

Άπθπο 94: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 3 

παξαγξάθνπο θαη 120 ιέμεηο. 

Άπθπο 95: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 7 

παξαγξάθνπο θαη 323 ιέμεηο. 

Άπθπο 96: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 4 

παξαγξάθνπο θαη 156 ιέμεηο. 

Άπθπο 97: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 4 

παξαγξάθνπο θαη 419 ιέμεηο. 

Άπθπο 98: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 12 

παξαγξάθνπο θαη 797 ιέμεηο. 

Άπθπο 99: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 3 

παξαγξάθνπο θαη 269 ιέμεηο. 

Άπθπο 100: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 4 

παξαγξάθνπο θαη 255 ιέμεηο. 

Άπθπο 101: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 4 

παξαγξάθνπο θαη 156 ιέμεηο. 
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Άπθπο 102: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 7 

παξαγξάθνπο θαη 437 ιέμεηο. 

Άπθπο 103: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 1 παξάγξαθν 

θαη 66 ιέμεηο. 

Άπθπο 104: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 4 

παξαγξάθνπο θαη 139 ιέμεηο. 

Άπθπο 105: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 1 

παξάγξαθν θαη 41 ιέμεηο. 

Άπθπο 106: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 1 παξάγξαθν 

θαη 72 ιέμεηο. 

Άπθπο 107: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 6 

παξαγξάθνπο θαη 446 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 3 ΤΑ. 

Δλεξγνπνηήζεθε κφλν ε 1 (2 θνξέο) θαηά ηα έηε 2015-2016. 

Άπθπο 108: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 1 

παξάγξαθν θαη 123 ιέμεηο. 

Άπθπο 109: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 4 

παξαγξάθνπο θαη 644 ιέμεηο. 

Άπθπο 110: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 1 

παξάγξαθν θαη 63 ιέμεηο. 

Άπθπο 111: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 3 

παξαγξάθνπο θαη 631 ιέμεηο. 

Άπθπο 112: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 1 παξάγξαθν 

θαη 20 ιέμεηο. 

Άπθπο 113: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 6 

παξαγξάθνπο θαη 350 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 1 ΤΑ, ε 

νπνία δελ έρεη ελεξγνπνηεζεί. 
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Άπθπο 114: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 5 

παξαγξάθνπο θαη 290 ιέμεηο. 

Άπθπο 115: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 3 

παξαγξάθνπο θαη 129 ιέμεηο. 

Άπθπο 116: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 4 

παξαγξάθνπο θαη 344 ιέμεηο. 

 Άπθπο 117: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 4 

παξαγξάθνπο θαη 354 ιέμεηο. 

Άπθπο 118: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 3 

παξαγξάθνπο θαη 109 ιέμεηο. 

Άπθπο 119: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 4 

παξαγξάθνπο θαη 566 ιέμεηο. 

Άπθπο 120: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 5 

παξαγξάθνπο θαη 216 ιέμεηο. 

Άπθπο 121: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 6 

παξαγξάθνπο θαη 439 ιέμεηο. 

Άπθπο 122: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 8 

παξαγξάθνπο θαη 486 ιέμεηο. 

Άπθπο 123: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 7 

παξαγξάθνπο θαη 391 ιέμεηο. 

Άπθπο 124: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 3 

παξαγξάθνπο θαη 263 ιέμεηο. 

Άπθπο 125: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 1 παξάγξαθν 

θαη 26 ιέμεηο. 
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Άπθπο 126: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 3 

παξαγξάθνπο θαη 457 ιέμεηο. 

Άπθπο 127: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 4 

παξαγξάθνπο θαη 192 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 1 ΤΑ, ε 

νπνία δελ έρεη ελεξγνπνηεζεί. 

Άπθπο 128: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 3 

παξαγξάθνπο θαη 157 ιέμεηο. 

Άπθπο 129: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 2 

παξαγξάθνπο θαη 165 ιέμεηο. 

 Άπθπο 130: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 2 

παξαγξάθνπο θαη 171 ιέμεηο. 

Άπθπο 131: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 1 

παξάγξαθν θαη 63 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 1 ΤΑ, ε νπνία 

δελ έρεη ελεξγνπνηεζεί. 

Άπθπο 132: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 9 

παξαγξάθνπο θαη 420 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 2 ΤΑ. 

Δλεξγνπνηήζεθε κφλν ε 1 ην 2014. 

Άπθπο 133: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 2 

παξαγξάθνπο θαη 180 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 1 ΤΑ , ε 

νπνία δελ έρεη ελεξγνπνηεζεί. 

Άπθπο 134: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 3 

παξαγξάθνπο θαη 513 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 4 ΤΑ, νη 

νπνίεο δελ έρνπλ ελεξγνπνηεζεί. 

Άπθπο 135: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 2 

παξαγξάθνπο θαη 132 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 1 ΤΑ, ε 

νπνία δελ έρεη ελεξγνπνηεζεί. 
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Άπθπο 136:αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 18 

παξαγξάθνπο θαη 710 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 18 ΤΑ. 

Δλεξγνπνηήζεθαλ νη 9 (18 θνξέο) θαηά ηα έηε 2014-2016. 

Άπθπο 137: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 4 

παξαγξάθνπο θαη 255 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 1 ΠΓ, ην 

νπνίν δελ ελεξγνπνηήζεθε, θαη 1 ΤΑ, ε νπνία δελ ελεξγνπνηήζεθε. 

Άπθπο 138: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 16 

παξαγξάθνπο θαη 2087 ιέμεηο. 

Άπθπο 139: αθεξεκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 3 

παξαγξάθνπο θαη 324 ιέμεηο. 

Άπθπο 140: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 3 

παξαγξάθνπο θαη 153 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 1 ΤΑ, ε 

νπνία δελ έρεη ελεξγνπνηεζεί. 

Άπθπο 141: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 1 

παξάγξαθν θαη 366 ιέμεηο. 

Άπθπο 142: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 11 

παξαγξάθνπο θαη 1051 ιέμεηο. Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 2 ΤΑ. 

Δλεξγνπνηήζεθε κφλν 1 ην 2014. 

Άπθπο 143: ινηπέο δηαηάμεηο. Απνηειείηαη απφ 4 παξαγξάθνπο θαη 461 ιέμεηο. 

Άπθπο 144: ινηπέο δηαηάμεηο: απνηειείηαη απφ 2 παξαγξάθνπο θαη 130 ιέμεηο. 

Άπθπο 145: ινηπέο δηαηάμεηο. Απνηειείηαη απφ 1 παξάγξαθν θαη 165 ιέμεηο. 

Πξνβιέπεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 2 ΤΑ, νη νπνίεο δελ έρνπλ ελεξγνπνηεζεί. 

Άπθπο 146: ινηπέο δηαηάμεηο. Απνηειείηαη απφ 1 παξάγξαθν θαη 12 ιέμεηο. 

Άπθπο 147: ινηπέο δηαηάμεηο. Απνηειείηαη απφ 1 παξάγξαθν θαη 70 ιέμεηο. 
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Άπθπο 148: ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν. Απνηειείηαη απφ 1 

παξάγξαθν θαη 56 ιέμεηο. 
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Αξηζκφο 

Λέμεσλ 

 

Παξάγξαθνη 

 

Πεξηερφκελν 

 

Λνηπέο 

Γηαηάμεηο 

 

Π.Γ 

(Πξνβι.) 

 

Τπνρξεσηηθή 

έθδνζε (Με 

ή ρσξίο 

πξνζεζκία) ή 

Γπλεηηθή 

Έθδνζε 

 

Π.Γ 

(Δθδ.) 

 

Έηε 

Έθδνζεο 

 

Τ.Α 

(Πξνβι.) 

 

Τπνρξεσηηθή 

έθδνζε (Με ή 

ρσξίο 

πξνζεζκία) ή 

Γπλεηηθή 

Έθδνζε 

 

Τ.Α 

(Δθδ.) 

 

Έηε 

Έθδνζεο 

Άξζξν 1 2355 1 Αθεξεκέλν - - - - - 1 Γπλεηηθή  1 2014 

 

Άξζξν 2 

370 5 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 3 484 6 Αθεξεκέλν - - - - - 3 1-

Τπνρξεσηηθή 

2,3-Γπλεηηθή 

1(6)
114

 2014-

2015 

 

Άξζξν 4 

818 7 πγθεθξηκέλν - - - - - 1 Γπλεηηθή 0 - 

 

Άξζξν 5 

471 7 πγθεθξηκέλν - - - - - 2 1-

Τπνρξεσηηθή 

2-Γπλεηηθή 

1(3) 2014 

Άξζξν 6 641 1 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

                                                           
114

 Τποχρεωτικισ ζκδοςθσ 
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Άξζξν 7 

383 5 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

 

Άξζξν 8 

732 9 Αθεξεκέλν - - - - - 2 Γπλεηηθή 0 - 

Άξζξν 9 435 5 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

10 
365 5 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

11 
362 4 Αθεξεκέλν - - - - - 2 1-

Τπνρξεσηηθή 

κε Πξνζεζκία 

2-Γπλεηηθή 

1(3
115

)
116

 2015 

Άξζξν 

12  
350 4 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

13 
535 4 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

14 
401 2 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

15 
338 7 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

                                                           
115

 Τποχρεωτικισ ζκδοςθσ 
116

 Η ΤΑ 685//2015 καταργικθκε 
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Άξζξν 

16 
717 Α:8  Β:4  

Γ:2 

πγθεθξηκέλν - - - - - 1 Τπνρξεσηηθή 1 2014 

Άξζξν 

17 
868 5 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

18 
1760 2 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

19 
807 8 πγθεθξηκέλν - - - - - 3 Γπλεηηθή 1(3) 2014-

2015 

Άξζξν 

20  
1163 Α:3  Β:8   

Γ:1  Γ:1  

Δ:1  Σ:1   

Ε:1 

πγθεθξηκέλν - - - - - 2 1-

Τπνρξεσηηθή 

2-Γπλεηηθή 

0 - 

Άξζξν 

21 
580 11 Αθεξεκέλν - 1 Γπλεηηθή 0 - 2 Γπλεηηθή 2 2014-

2015 

Άξζξν 

22 
208 3 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

23 
219 2 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

24 
143 2 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

25 
685 8 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 
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Άξζξν 

26 
396 4 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

27 
133 2 Αθεξεκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

28 
551 7 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

29 
446 8 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

30 
1065 11 πγθεθξηκέλν - - - - - 1 Τπνρξεσηηθή 0 - 

Άξζξν 

31 
268 3 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

32 
320 5 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

33  
191 5 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

34 
383 4 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

35 
492 5 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

36 
60 1 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 
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Άξζξν 

37 
249 3 πγθεθξηκέλν - - - - - 1 Τπνρξεσηηθή  0 - 

Άξζξν 

38 
256 3 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

39 
67 3 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

40 
59 1 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

41 
88 2 Αθεξεκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

42 
24 1 Αθεξεκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

43 
91 2 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

44 
438 5 πγθεθξηκέλν - - - - - 1 Τπνρξεσηηθή 0 - 

Άξζξν 

45  
95 2 Αθεξεκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

46 
69 1 Αθεξεκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

47 
106 2 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 
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Άξζξν 

48 
251 4 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

49 
266 4 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

50 
231 2 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

51 
147 3 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

52 
60 1 Αθεξεκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

53 
156 2 πγθεθξηκέλν - - - - - 1 Τπνρξεσηηθή 0 - 

Άξζξν 

54 
49 1 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

55 
122 1 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

56 
91 1 πγθεθξηκέλν - - - - - 1 Γπλεηηθή κε 

Πξνζεζκία 

0 - 

Άξζξν 

57 
142 2 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

58 
88 2 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 
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Άξζξν 

59 
502 10 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

60 
330 5 πγθεθξηκέλν - - - - - 1 Γπλεηηθή 0 - 

Άξζξν 

61 
99 4 Αθεξεκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

62 
83 3 Αθεξεκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

63 
80 3 Αθεξεκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

64 
315 9 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

65 
69 1 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

66 
18 1 Αθεξεκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

67 
157 1 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

68 
24 1 Αθεξεκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

69 
224 4 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 
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Άξζξν 

70 
401 4 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

71 
315 3 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

72 
146 3 Αθεξεκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

73 
168 3 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

74 
305 4 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

75 
73 2 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

76 
401 7 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

77 
24 1 Αθεξεκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

78 
34 1 Αθεξεκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

79 
33 1 Αθεξεκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

80 
70 2 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 
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Άξζξν 

81 
234 4 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

82 
558 5 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

83 
332 4 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

84 
458 6 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

85 
116 4 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

86 
234 2 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

87 
78 1 Αθεξεκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

88 
324 3 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

89  
431 4 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

90 
502 7 Αθεξεκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

91 
71 2 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 
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Άξζξν 

92 
119 3 Αθεξεκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

93 
282 3 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

94 
120 3 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

95 
323 7 Αθεξεκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

96 
156 4 Αθεξεκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

97 
419 4 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

98 
797 12 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

99 
269 3 Αθεξεκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

100 
255 4 Αθεξεκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

101 
156 4 Αθεξεκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

102 
437 7 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 
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Άξζξν 

103 
66 1 Αθεξεκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

104 
139 4 Αθεξεκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

105 
41 1 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

106 
72 1 Αθεξεκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

107 
446 6 πγθεθξηκέλν - - - - - 3 1,2-

Τπνρξεσηηθή 

3-Γπλεηηθή 

1(2
117

)
118

 2015-

2016 

Άξζξν 

108 
123 1 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

109 
644 4 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

110 

63 1 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

111 
631 3 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

                                                           
117

HYA 644//2015 ΚΑΣΑΡΓΗΘΗΚΕ 
118

 Τποχρεωτικισ ζκδοςθσ 
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Άξζξν 

112 
20 1 Αθεξεκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

113 
350 6 Αθεξεκέλν - - - - - 1 Γπλεηηθή 0 - 

Άξζξν 

114 
290 5 Αθεξεκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

115 
129 3 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

116 
344 4 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

117 
354 4 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

118 
109 3 Αθεξεκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

119 
566 4 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

120 
216 5 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

121 
439 6 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

122 
486 8 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 
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Άξζξν 

123 
391 7 Αθεξεκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

124 
263 3 Αθεξεκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

125 
26 1 Αθεξεκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

126 
457 3 Αθεξεκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

127 
192 4 Αθεξεκέλν - - - - - 1 Τπνρξεσηηθή 0 - 

Άξζξν 

128 
157 3 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

129 
165 2 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

130 
171 2 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

131 
63 1 πγθεθξηκέλν - - - - - 1 Τπνρξεσηηθή  0 - 

Άξζξν 

132 
420 9 πγθεθξηκέλν - - - - - 2 Τπνρξεσηηθή  1 2014 

Άξζξν 

133 
180 2 πγθεθξηκέλν - - - - - 1 Γπλεηηθή 0 - 
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Άξζξν 

134 
513 3 Αθεξεκέλν - - - - - 4 Γπλεηηθή 0 - 

Άξζξν 

135 
132 2 Αθεξεκέλν - - - - - 1 Γπλεηηθή 0 - 

Άξζξν 

136 
710 18 Αθεξεκέλν - - - - - 18 1-5- Γπλεηηθή 

1-13-

Τπνρξεσηηθή 

9(18)
119

 2014-

2016 

Άξζξν 

137 
255 4 Αθεξεκέλν - 1 Γπλεηηθή  0 - 1 Τπνρξεσηηθή 0 - 

Άξζξν 

138 
2087 16 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

139 
324 3 Αθεξεκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

140 
153 3 πγθεθξηκέλν - - - - - 1 Τπνρξεσηηθή  0 - 

Άξζξν 

141 
366 1 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

Άξζξν 

142 
1051 11 πγθεθξηκέλν - - - - - 3 1,2-Γπλεηηθή 

3-

Τπνρξεσηηθή 

1
120

 2014 

                                                           
119

 Τποχρεωτικισ ζκδοςθσ 
120

 Τποχρεωτικισ ζκδοςθσ 
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Άξζξν 

143 
461 4 - Λνηπέο 

Γηαηάμεηο 

- - - - - - - - 

Άξζξν 

144 
130 2 - Λνηπέο 

Γηαηάμεηο 

- - - - - - - - 

Άξζξν 

145 
165 1 - Λνηπέο 

Γηαηάμεηο 

- - - - 2 Τπνρξεσηηθή 1 2012 

Άξζξν 

146 
12 1 - Λνηπέο 

Γηαηάμεηο 

- - - - - - - - 

Άξζξν 

147 
70 1 - Λνηπέο 

Γηαηάμεηο 

- - - - - - - - 

Άξζξν 

148 

56 1 πγθεθξηκέλν - - - - - - - - - 

χλνιν 48.620 587 Άξζξα 

πγθεθξηκέλνπ 

Πεξηερνκέλνπ:99 

Αθεξεκέλνπ 

Πεξηερνκέλνπ:44 

5 2 Γπλεηηθήο 

έθδνζεο:2  

0 - 54 Τπνρξεσηηθή ο 

έθδνζεο ρσξίο 

Πξνζεζκία:22 

Τπνρξεσηηθήο 

έθδνζεο κε 

Πξνζεζκία: 1 

Γπλεηηθήο 

έθδνζεο:31 

20 - 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ III 
ΣΔΛΗΚΑ ΤΓΚΔΝΣΡΩΣΗΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΝΟΜΩΝ 

 

 

ΝΟΜΟΙ ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΙΚΑ 

ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΧΝ ΑΡΘΡΧΝ 

ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ 

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΣΟΤ  

ΤΜΠΔΡΑΜΑ 

ΝΟΜΟΤ 

Ν.1975/1991 (ΦΕΚ 

184/Α/04.12.1991)   

«Είςοδοσ- ζξοδοσ, παραμονι, 

εργαςία, απζλαςθ 

αλλοδαπϊν, διαδικαςία 

αναγνϊριςθσ αλλοδαπϊν 

προςφφγων και άλλεσ 

διατάξεισ» 

 

 

Αθεξεκέλα  24 

πγθεθξηκέλα      16 

Λνηπέο Γηαηάμεηο                3    

 

 

ΑΦΖΡΖΜΔΝΟ 

ΝΟΜΟ 

Ν.2790/2000 

ΦΕΚ  24 Α'/16.02.2000 

«Αποκατάςταςθ των 

παλιννοςτοφντων ομογενϊν 

από τθν τζωσ οβιετικι 

Ζνωςθ και άλλεσ διατάξεισ» 

 

 

Αθεξεκέλα  13 

πγθεθξηκέλα     3    

Λνηπέο Γηαηάμεηο                -    

 

 

 ΑΦΖΡΖΜΔΝΟ 

ΝΟΜΟ 

Ν.2910/2001 

ΦΕΚ Α' 91/02.05.2001 

«Είςοδοσ και παραμονι 

αλλοδαπϊν ςτθν Ελλθνικι 

Επικράτεια. Κτιςθ τθσ 

ελλθνικισ ικαγζνειασ με 

πολιτογράφθςθ και άλλεσ 

 

 

Αθεξεκέλα  23 

πγθεθξηκέλα      55     

Λνηπέο Γηαηάμεηο                3   

 

 

 ΤΓΚΔΚΡΗΜΔΝΟ  

ΝΟΜΟ 
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διατάξεισ» 

Ν.3284/2004 (ΦΕΚ Α’ 217/10-

11-2004) «Περί κυρϊςεων 

του Κϊδικα τθσ Ελλθνικισ 

Ικαγζνειασ» 

 

 

Αθεξεκέλα  13 

πγθεθξηκέλα      23 

Λνηπέο Γηαηάμεηο                -    

 

 

ΤΓΚΔΚΡΗΜΔΝΟ 

ΝΟΜΟ 

Ν.3386/2005 (ΦΕΚ Α’212/23-

08-2005) «Είςοδοσ, διαμονι 

και κοινωνικι ζνταξθ 

υπθκόων τρίτων χωρϊν ςτθν 

Ελλθνικι Επικράτεια» 

 

 

Αθεξεκέλα  39 

πγθεθξηκέλα      59 

Λνηπέο Γηαηάμεηο                   - 

 

 

ΤΓΚΔΚΡΗΜΔΝΟ 

ΝΟΜΟ 

Ν.3536/2007 (ΦΕΚ 42 Α’ /23-

02-2007) «Ειδικζσ ρυκμίςεισ 

κεμάτων μεταναςτευτικισ 

πολιτικισ και λοιπϊν 

ηθτθμάτων αρμοδιότθτασ 

υπουργείου εςωτερικϊν, 

δθμόςιασ διοίκθςθσ και 

αποκζντρωςθσ» 

 

 

 

 

Αθεξεκέλα  7 

πγθεθξηκέλα       14 

Λνηπέο Γηαηάμεηο                   - 

 

 

 

 

ΤΓΚΔΚΡΗΜΔΝΟ 

ΝΟΜΟ 

Ν.3838/2010 (ΦΕΚ Α’ 49/24-

03-2010) «φγχρονεσ 

διατάξεισ για τθν ελλθνικι 

ικαγζνεια και τθν πολιτικι 

ςυμμετοχι ομογενϊν και 

νομίμωσ διαμενόντων 

μεταναςτϊν και άλλεσ 

ρυκμίςεισ». 

 

 

 

 

Αθεξεκέλα  10 

πγθεθξηκέλα       21 

Λνηπέο Γηαηάμεηο                   - 

 

 

ΤΓΚΔΚΡΗΜΔΝΟ 

ΝΟΜΟ 

 

Ν.3907/2011 (ΦΕΚ 7 Α’/26-   
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01-2011) « Κδρυςθ υπθρεςίασ 

αςφλου και υπθρεςίασ 

πρϊτθσ υποδοχισ, 

προςαρμογι τθσ ελλθνικισ 

νομοκεςίασ προσ τισ 

διατάξεισ τθσ οδθγίασ 

2008/115/ΕΚ «χετικά με 

τουσ κοινοφσ κανόνεσ και 

διαδικαςίεσ ςτα κράτθ-μζλθ 

για τθν επιςτροφι των 

παρανόμωσ διαμενόντων 

υπθκόων τρίτων χωρϊν» και 

λοιπζσ διατάξεισ» 

 

Αθεξεκέλα  23 

πγθεθξηκέλα     24 

Λνηπέο Γηαηάμεηο                  - 

 

ΤΓΚΔΚΡΗΜΔΝΟ 

ΝΟΜΟ 

 

Ν.4018/2011 (ΦΕΚ 215 Α’/30-

09-2011) « Αναδιοργάνωςθ 

του ςυςτιματοσ 

αδειοδότθςθσ για τθ διαμονι 

αλλοδαπϊν ςτθ χϊρα υπό 

όρουσ αυξθμζνθσ αςφάλειασ, 

ρυκμίςεισ κεμάτων 

οργανιςμϊν τοπικισ 

αυτοδιοίκθςθσ και άλλεσ 

διατάξεισ αρμοδιότθτασ του 

υπουργείου εςωτερικων». 

 

 

 

 

 

Αθεξεκέλα  3 

πγθεθξηκέλα      4 

Λνηπέο Γηαηάμεηο                  - 

 

 

 

 

 

ΤΓΚΔΚΡΗΜΔΝΟ 

ΝΟΜΟ 

Ν.4521/2014 (ΦΕΚ 80 

A'/01.04.2014) «Κϊδικασ 

μετανάςτευςθσ και 

κοινωνικισ ζνταξθσ και λοιπζσ 

διατάξεισ 

 

Αθεξεκέλα       44 

πγθεθξηκέλα     99 

Λνηπέο Γηαηάμεηο                  5 

 

 

ΤΓΚΔΚΡΗΜΔΝΟ 

ΝΟΜΟ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV 
ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΤΝΔΓΡΗΑΔΩΝ ΒΟΤΛΖ 

 

 

Tίτλοσ 

Νομοςχεδίου 

Κατάκεςθ – Συηιτθςθ - 

Ψιφιςθ   

Αρικμόσ Νόμου και 

αρικμόσ Φ.Ε.Κ 

Είςοδοσ- ζξοδοσ, παραμονι, 

εργαςία, απζλαςθ 

αλλοδαπών, διαδικαςία 

αναγνώριςθσ αλλοδαπών 

προςφφγων και άλλεσ 

διατάξεισ 

Ημερομ. Κατάκεςθσ: 

 

17/09/1991 

 

υηιτθςθ ςε ολομζλεια 

 

10/10/1991 

15/10/1991 

16/10/1991 

17/10/1991 

22/10/1991 

 

Ψιφιςθ: 05/11/1991 

 

 

Ν.1975/1991 

ΦΕΚ 184/Α/04.12.1991 

Αποκατάςταςθ των 

παλιννοςτοφντων 

ομογενών από τθν τζωσ 

Σοβιετικι Ένωςθ και άλλεσ 

διατάξεισ 

Ημερομ. Κατάκεςθσ: 

 

10/12/1999  

 

υηιτθςθ ςε ολομζλεια 

 

11/01/2000  

 

 

Ν.2790/2000 

ΦΕΚ  24 Α'/16.02.2000 
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12/01/2000  

 

Ψιφιςθ: 18/01/2000 

Είςοδοσ και παραμονι 

αλλοδαπών ςτθν Ελλθνικι 

Επικράτεια. Κτιςθ τθσ 

ελλθνικισ ικαγζνειασ με 

πολιτογράφθςθ και άλλεσ 

διατάξεισ 

Ημερομ. Κατάκεςθσ: 

 

07/12/2001 

 

υηιτθςθ ςε ολομζλεια 

 

06/03/2001  

08/03/2001  

13/03/2001  

15/03/2001  

20/03/2001  

27/03/2001  

28/03/2001  

 

 

 

Ψιφιςθ: 04/04/2001 

 

 

Ν.2910/2001 

ΦΕΚ Α' 91/02.05.2001 

Περί κυρώςεων του Κώδικα 

τθσ Ελλθνικισ Ικαγζνειασ 

Ημερομ. Κατάκεςθσ: 

12/10/2004 

υηιτθςθ ςε Ολομζλεια-

Ψιφιςθ 

02/11/2004 

 

 

Ν.3284/2004  

ΦΕΚ Α’ 217/10-11-2004 
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Είςοδοσ, διαμονι και 

κοινωνικι ζνταξθ υπθκόων 

τρίτων χωρών ςτθν 

Ελλθνικι Επικράτεια 

Ημερομ. Κατάκεςθσ: 

 

24/06/2005 

 

υηιτθςθ ςε ολομζλεια 

 

02/08/2005 

03/08/2005 

 

Ψιφιςθ: 04/08/2005 

 

 

Ν.3386/2005  

ΦΕΚ Α’212/23-08-2005 

Ειδικζσ ρυκμίςεισ κεμάτων 

μεταναςτευτικισ πολιτικισ 

και λοιπών ηθτθμάτων 

αρμοδιότθτασ υπουργείου 

εςωτερικών, δθμόςιασ 

διοίκθςθσ και 

αποκζντρωςθσ 

Ημερομ. Κατάκεςθσ: 

 

19/01/2007 

 

υηιτθςθ ςε ολομζλεια 

 

06/02/2007 

07/02/2007 

08/02/2007 

 

Ψιφιςθ:  13/02/2007 

 

 

Ν.3536/2007  

ΦΕΚ 42 Α’ /23-02-2007  

 

Σφγχρονεσ διατάξεισ για τθν 

ελλθνικι ικαγζνεια και τθν 

πολιτικι ςυμμετοχι 

ομογενών και νομίμωσ 

διαμενόντων μεταναςτών 

και άλλεσ ρυκμίςεισ 

Ημερομ. Κατάκεςθσ: 

 

26/02/2010 

 

υηιτθςθ ςε ολομζλεια 

 

 

 

Ν.3838/2010  

ΦΕΚ Α’ 49/24-03-2010 



212 
 

09/03/2010 

10/03/2010 

09/03/2010 

 

Ψιφιςθ: 16/03/2010 

Ίδρυςθ υπθρεςίασ αςφλου 

και υπθρεςίασ πρώτθσ 

υποδοχισ, προςαρμογι τθσ 

ελλθνικισ νομοκεςίασ προσ 

τισ διατάξεισ τθσ οδθγίασ 

2008/115/ΕΚ «Σχετικά με 

τουσ κοινοφσ κανόνεσ και 

διαδικαςίεσ ςτα κράτθ-μζλθ 

για τθν επιςτροφι των 

παρανόμωσ διαμενόντων 

υπθκόων τρίτων χωρών» 

και λοιπζσ διατάξεισ 

Ημερομ. Κατάκεςθσ: 

 

14/12/2010 

 

υηιτθςθ ςε ολομζλεια 

 

11/01/2011 

12/01/2011 

 

 

Ψιφιςθ:  18/01/2011 

 

Ν.3907/2011  

ΦΕΚ 7 Α’/26-01-2011 

Αναδιοργάνωςθ του 

ςυςτιματοσ αδειοδότθςθσ 

για τθ διαμονι αλλοδαπών 

ςτθ χώρα υπό όρουσ 

αυξθμζνθσ αςφάλειασ, 

ρυκμίςεισ κεμάτων 

οργανιςμών τοπικισ 

αυτοδιοίκθςθσ και άλλεσ 

διατάξεισ αρμοδιότθτασ του 

υπουργείου εςωτερικων 

Ημερομ. Κατάκεςθσ: 

 

01/08/2011 

 

υηιτθςθ ςε ολομζλεια: 

 

13/09/2011 

 

 

 

Ψιφιςθ: 20/09/2011 

 

 

 

 

 Ν.4018/2011  

ΦΕΚ 215 Α’/30-09-2011 
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Κώδικασ μετανάςτευςθσ και 

κοινωνικισ ζνταξθσ και 

λοιπζσ διατάξεισ 

Ημερομ. Κατάκεςθσ: 

 

14/02/2014 

 

υηιτθςθ ςε ολομζλεια: 

 

18/03/2014 

19/03/2014 

20/03/2014 

 

 

Ψιφιςθ: 26/03/2014 

 

 

 

 

Ν.4521/2014  

ΦΕΚ 80 A'/01.04.2014 
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