ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το αντικείµενο του παρόντος Έργου είναι η κωδικοποίηση του κανονιστικού και
ρυθµιστικού πλαισίου που αφορά στο υπαίθριο εµπόριο κάθε είδους και µορφής,
συµπεριλαµβανοµένων τροποποιήσεων και συµπληρώσεων σχετικών διατάξεων. Η
ένωσή µας ακολουθώντας τις επιταγές του ν. 3133/2003, κωδικοποίησε χωριστά τις
διατάξεις των τυπικών νόµων, από τις διατάξεις κανονιστικών διαταγµάτων,
υπουργικών αποφάσεων και άλλων πράξεων της διοίκησης.
Σε αυτό το πλαίσιο προετοιµάσθηκαν δύο (2) κωδικοποιήσεις:
- Μία που περιλαµβάνει όλες τις νοµοθετικές διατάξεις: Συντάχθηκε σχέδιο Nόµου, το
οποίο περιλαµβάνει κωδικοποιηµένες όλες τις νοµοθετικές διατάξεις. Συνολικά,
κωδικοποιήθηκαν διατάξεις δεκαπέξι (16) Νόµων.
- Μία που περιλαµβάνει όλες τις κανονιστικές διατάξεις: Συντάχθηκε σχέδιο
προεδρικού διατάγµατος, το οποίο περιλαµβάνει κωδικοποιηµένες όλες τις
κανονιστικές διατάξεις.
Συνολικά, κωδικοποιήθηκαν διατάξεις οκτώ (8) Προεδρικών ∆ιαταγµάτων και
δεκαοκτώ (25) Υπουργικών Αποφάσεων.
Το έργο σύµφωνα µε την τεχνική µας προσφορά υλοποιήθηκε σε δύο (2) φάσεις.
Κατά την πρώτη φάση η οποία ολοκληρώθηκε την 14.11.2011 µε την υποβολή του
Παραδοτέου Α, καταρτίσθηκε το πρώτο σχέδιο της κωδικοποίησης επί του οποίου
έγιναν σχετικές παρατηρήσεις από την Αναθέτουσα Αρχή. Κατά τη δεύτερη φάση η
οποία ολοκληρώθηκε την 30.11.2011 µε την υποβολή του Συνολικού Παραδοτέου Β,
κατατέθηκε

το πλήρες έργο που αφορά το ως άνω έργο. Η Επιτροπή

Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ) απέστειλε το υπ’ αρ. πρ.
656/14.12.2011 έγγραφο µε παρατηρήσεις για το Παραδοτέο Β΄.

Η ένωσή µας

απέστειλε αναθεωρηµένο Τελικό Παραδοτέο, στο οποίο ενσωµατώθηκαν οι ως άνω
παρατηρήσεις. Ακολούθως, η ΕΠΠΕ υπέβαλε νέες προφορικές παρατηρήσεις στο
ως αναθεωρηµένο Τελικό Παραδοτέο. Η ένωσή µας απέστειλε εµπροθέσµως το
Τελικό Παραδοτέο, στο οποίο ενσωµατώθηκαν όλες οι ως άνω παρατηρήσεις.
Η αναλυτική διάρθρωση του Παραδοτέου έχει ως εξής:



Στο

Κεφάλαιο

1

–

Εξειδικευµένη

Μεθοδολογική

Προσέγγιση

παρουσιάζεται αναλυτικά η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε κατά την εκπόνηση του
παρόντος έργου µε γνώµονα τις αρχές της καλής νοµοθέτησης.
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Στο Κεφάλαιο 2 - Νέο Σχέδιο Νόµου για Νοµοθετικές Ρυθµίσεις µε τίτλο

«Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας που
αφορούν το Υπαίθριο Εµπόριο» παρουσιάζεται η κωδικοποίηση υπό σχεδίου
Νόµου των υφισταµένων διατάξεων Νόµων σχετικά µε το υπαίθριο εµπόριο κάθε
είδους και µορφής. Επίσης, περιλαµβάνεται και Αιτιολογική Έκθεση σύµφωνα µε τα
πρότυπα των Κωδίκων.


Στο

Κεφάλαιο

3

–

Νέο

Σχέδιο

Προεδρικού

∆ιατάγµατος

για

Κανονιστικές Ρυθµίσεις µε τίτλο «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο των
κανονιστικών διατάξεων που αφορούν το Υπαίθριο Εµπόριο» παρουσιάζεται η
κωδικοποίηση υπό µορφή Προεδρικού ∆ιατάγµατος των υφισταµένων κανονιστικών
διατάξεων (Προεδρικά ∆ιατάγµατα, Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις και Υπουργικές
Αποφάσεις) σχετικά µε το υπαίθριο εµπόριο κάθε είδους και µορφής. Στο πλαίσιο
αυτό προετοιµάσθηκαν και πρότυπα των νέων απαιτούµενων εντύπων που αφορούν
στο σύνολο του το υπαίθριο εµπόριο, επί τη βάσει της παρούσας κωδικοποίησης.
Επίσης περιλαµβάνεται Εισηγητική-Αιτιολογική έκθεση.


Στο Κεφάλαιο 4 – Παρουσίαση του θεµατικού αντικειµένου της

Ισχύουσας Νοµοθεσίας για το Υπαίθριο Εµπόριο παρουσιάζεται αναλυτικά το
αντικείµενο της υπό κωδικοποίηση ύλης. Το κείµενο αυτό θα µπορούσε να διατεθεί
ψηφιακά µέσω της ιστοσελίδας της Αναθέτουσας Αρχής.


Στο Κεφάλαιο 5 – Εύρεση µε τίτλους και ακρωνύµια δίνεται η δυνατότητα

κατηγοριοποίηση της υπό κωδικοποίηση ύλης. Το κείµενο αυτό θα µπορούσε να
διατεθεί ψηφιακά µέσω της ιστοσελίδας της Αναθέτουσας Αρχής.


Στο Κεφάλαιο 6 – Ενδεικτικές Ερωτήσεις-Απαντήσεις παρουσιάζονται

υπό µορφή ερώτησης – απάντησης κάποια σηµαντικά θέµατα που αποτελούν
αντικείµενο του παρόντος Έργου. Το κείµενο αυτό θα µπορούσε να διατεθεί ψηφιακά
µέσω της ιστοσελίδας της Αναθέτουσας Αρχής.


Στο Παράρτηµα του παρόντος έργου υποβάλλεται ένα CD στο οποίο

περιλαµβάνονται όλες οι κωδικοποιούµενες διατάξεις, ήτοι οι δεκαπέξι (16) Νόµοι,
οκτώ (8) Προεδρικά ∆ιατάγµατα και είκοσι πέντε (25) Υπουργικές Αποφάσεις.
Τα αρχεία αυτά θα µπορούσαν να διατεθούν ψηφιακά µέσω της ιστοσελίδας της
Αναθέτουσας Αρχής.
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Η Οµάδα Έργου του Αναδόχου εκφράζει τις ευχαριστίες της προς όλα τα στελέχη της
Αναθέτουσας Αρχής και της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του
Έργου, για την εξαιρετική συνεργασία σε όλες τις φάσεις εκπόνησης του παρόντος.
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