
ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ  ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Ειδική Διοικητική Κωδικοποίηση νομοθεσίας κατεπειγόντων μέτρων αποφυγής και 
περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και αντιμετώπισης σχετικών 

προβλημάτων 



Φορέας εκπόνησης
Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Τμήμα Διοικητικών Κωδικοποιήσεων – «Ραπτάρχης»

ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΦΕΚ:

Γραφείο Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων



Πηγές και μεθοδολογία
ΠΗΓΕΣ:

Νομοθετήματα: ΦΕΚ Α΄ και Β΄ 

Εγκύκλιοι: Πρόγραμμα Δι@υγεια

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ:

Μέθοδος διοικητικής κωδικοποίησης όπως αυτή έχει
διαμορφωθεί από το Τμήμα Διοικητικών Κωδικοποιήσεων -
Ραπτάρχης, βασισμένη στη μεθοδολογία που έχει αναπτυχθεί
επί δεκαετίες στο Έργο του Διαρκή Κώδικα Νομοθεσίας.



Έννοια της διοικητικής κωδικοποίησης 
(παρ. 2 άρθρου 65 ν. 4622/2019)

Η κωδικοποίηση μπορεί να πάρει και τη μορφή συγκέντρωσης 
στο κωδικοποιητικό κείμενο όλων των ισχυουσών διατάξεων, 
νομοθετικού ή κανονιστικού χαρακτήρα, χωρίς όμως ένταξη 
των κωδικοποιημένων διατάξεων σε ενιαίο κείμενο και χωρίς 
κατάργησή τους (διοικητική κωδικοποίηση)



Περιεχόμενο της έκδοσης της 12.11.2020:
800 αριθμημένα νομοθετήματα που δημοσιεύθηκαν από την 25.2.2020 
(ημερομηνία έκδοσης της πρώτης Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού»), 
μέχρι και την 7.10.2020 (με το ΦΕΚ Β΄ 4429). Τα νομοθετήματα κατανέμονται 
σε οκτώ συνεχόμενους τόμους.

Κατάλογος Εγκυκλίων ανά Υπουργείο.

Συνολικός Πίνακας περιεχομένων.



Τρόπος παρουσίασης των νομοθετημάτων
Τα νομοθετήματα παρουσιάζονται σε χρονολογική σειρά, στην ισχύουσα την
7.10.2020 μορφή τους

Σε κάθε νομοθέτημα υπάρχει υπερσύνδεσμος με το Φύλλο Εφημερίδας της
Κυβέρνησης στο οποίο δημοσιεύθηκε.

Κάτω από κάθε εξουσιοδοτική διάταξη σημειώνονται οι κατ΄ εξουσιοδότηση
εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις μέχρι την 7.10.2020.

έχουν καταχωρηθεί, ιδιαίτερης ρυθμιστικής χρησιμότητας σχόλια που αφορούν
ερμηνευτικούς ή άλλους συσχετισμούς πεδίου εφαρμογής κλπ. μεταξύ
διαφορετικών ρυθμίσεων

Η κωδικοποίηση επικαιροποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. 



Πού αναρτάται ο ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ
Στον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής
Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης

https://www.secdigital.gov.gr/project/pandektis-katepeigonton-rythmistikon-m/

Στον ιστότοπο αναρτώνται και οι προηγούμενες εκδόσεις του
ΠΑΝΔΕΚΤΗ προκειμένου να διευκολύνεται η αναζήτηση της
ιστορικότητας του ρυθμιστικού έργου.

https://www.secdigital.gov.gr/project/pandektis-katepeigonton-rythmistikon-m/


Δρ. Βασιλική Νταλάκου

Νομικός Συνεργάτης Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

Μέλος ΣΕΠ Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

v.dalakou@mindigital.gr


