ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Πρωτ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΚΕ΄, 8 Νοεµβρίου 2017,
Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία
ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Αριθ.
Διεκπ.

Άσκηση υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισµός της επιµελητηριακής νοµοθεσίας
και άλλες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΟΡΙΣΜΟΙ – ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ
Άρθρο 1
Αντικείµενο - Πεδίο Εφαρµογής
Αντικείµενο του παρόντος Μέρους είναι ο καθορισµός
των όρων και προϋποθέσεων για την άσκηση συγκεκριµένων εµπορικών δραστηριοτήτων σε ανοικτό χώρο.
Άρθρο 2
Ορισµοί
Για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί:
1. «Υπαίθριο εµπόριο»: η εµπορική δραστηριότητα που
ασκείται σε ανοικτό χώρο, όπως η πώληση προϊόντων σε
λαϊκές και λοιπές οργανωµένες υπαίθριες αγορές, καθώς και το πλανόδιο εµπόριο.
2. «Στάσιµο εµπόριο»: η άσκηση υπαίθριας εµπορικής
δραστηριότητας από πωλητή που δεν µετακινείται από
το καθορισµένο από την αρµόδια αρχή σταθερό σηµείο.
3. «Πλανόδιο εµπόριο»: η άσκηση υπαίθριας εµπορικής δραστηριότητας από πωλητή που µετακινείται µε ή
χωρίς τη χρήση οποιουδήποτε αυτοκινούµενου ή ρυµουλκούµενου οχήµατος ή οποιουδήποτε άλλου κινητού
µέσου.
4. «Παραγωγός πωλητής υπαίθριου εµπορίου»: ο παραγωγός, ο οποίος δραστηριοποιείται στο υπαίθριο εµπόριο και διαθέτει προϊόντα αποκλειστικά ιδίας παραγωγής.
5. «Μεταποίηση»: η ενέργεια µε την οποία τροποποιεί-

ται ουσιαστικά το αρχικό προϊόν, συµπεριλαµβανοµένης
της θερµικής επεξεργασίας, του καπνίσµατος, του αλατίσµατος, της ωρίµανσης, της αποξήρανσης, του µαριναρίσµατος, της εκχύλισης, της εξώθησης ή συνδυασµού αυτών των µεθόδων.
6. «Μεταποιηµένα προϊόντα»: τα τρόφιµα που προέρχονται από τη µεταποίηση µη µεταποιηµένων προϊόντων.
Τα προϊόντα αυτά είναι δυνατό να περιέχουν συστατικά
τα οποία είναι αναγκαία για την παρασκευή τους ή τα οποία τους προσδίδουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.
7. «Επαγγελµατίας πωλητής υπαίθριου εµπορίου»: το
φυσικό πρόσωπο, το οποίο δραστηριοποιείται στο υπαίθριο εµπόριο, διαθέτοντας τα είδη του άρθρου 17, τα οποία δεν προέρχονται από ιδία παραγωγή.
8. «Αγροτικά προϊόντα»: τα προϊόντα του εδάφους,
της κτηνοτροφίας, της πτηνοτροφίας, της µελισσοκοµίας, της θαλάσσιας αλιείας, της σπογγαλιείας, της οστρακαλιείας, της αλιείας εσωτερικών υδάτων, της υδατοκαλλιέργειας, της δασοπονίας, της θηραµατοπονίας
και των κάθε είδους εκτροφών, τα προϊόντα που προέρχονται από το πρώτο στάδιο επεξεργασίας ή µεταποίησης αυτών, καθώς και κάθε άλλο προϊόν που προέρχεται
από την αγροτική εν γένει δραστηριότητα.
9. «Λαϊκή αγορά»: η υπαίθρια, µετακινούµενη, οργανωµένη αγορά, στην οποία δραστηριοποιούνται παραγωγοί πρωτογενών και µεταποιηµένων προϊόντων οικοτεχνίας, καθώς και επαγγελµατίες πωλητές για τη διάθεση
κυρίως πρωτογενών, αλλά και βιοµηχανικών ειδών.
10. «Εµποροπανήγυρις»: η υπαίθρια αγορά, στην οποία διατίθενται ποικίλα εµπορεύµατα, µε την ευκαιρία
γιορτής θρησκευτικού ή επετειακού χαρακτήρα.
11. «Κυριακάτικες αγορές»: οι υπαίθριες αγορές που
λειτουργούν κατά τις Κυριακές και στις οποίες δραστηριοποιούνται κυρίως παλαιοπώλες, συλλέκτες, ρακοσυλλέκτες και συναφείς επιτηδευµατίες.
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ου που δεν καλύφθηκε ή στο υπερβάλλον ποσό του τέλους που καλύφθηκε από εσφαλµένο υπολογισµό.»
2. Η ρύθµιση της παραγράφου 1 καταλαµβάνει και τις
περιπτώσεις, κατά τις οποίες τα ποσά έχουν ήδη επιστραφεί στους δικαιούχους µετά από έγκριση του οικείου Επιτρόπου.
Άρθρο 106
Τροποποιήσεις αναπτυξιακών νόµων
1. Στο τέλος της περίπτωσης α΄ του άρθρου 12 του
ν. 4399/2016 (Α΄117) προστίθεται η εξής φράση:
«είτε και χωρίς την προϋπόθεση αύξησης της εξωστρέφειάς τους, εφόσον οι εξαγωγές τους καταλαµβάνουν περισσότερο από το 85% του κύκλου εργασιών το
τρίτο έτος πριν το έτος υποβολής της αίτησης υπαγωγής
του επενδυτικού σχεδίου.»
2.α. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 4 του άρθρου 77 του
ν. 4399/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«δ. Αν στην απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης ορίζεται υπολειπόµενο ποσό ενίσχυσης µικρότερο των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ ή στην καταβολή της τελευταίας δόσης υπολείπεται ποσό µέχρι του ορίου των τριακοσίων
χιλιάδων (300.000) ευρώ, καταβάλλεται άπαξ ή προστίθεται στην προηγούµενη δόση κατ’ εξαίρεση του όρου
της παραγράφου 1.»
β. Η περίπτωση ε΄ της παρ. 4 του άρθρου 77 του
ν. 4399/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«ε. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης µπορεί να συγχωνεύονται η 3η, 4η, 5η, 6η και 7η
δόση σε µία ή περισσότερες δόσεις µε κριτήρια το µέγεθος της επιχείρησης και το ύψος του υπολειπόµενου ποσού της ενίσχυσης.»
γ. Η περίπτωση στ΄ της παρ. 4 του άρθρου 77 του
ν. 4399/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«στ. Για τα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται: αα)
στις περιοχές των περιπτώσεων θ΄ και ι΄ του άρθρου 12
του παρόντος, ββ) σε περιοχές που έχουν πληγεί από
φυσικές καταστροφές όπως οριοθετούνται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εσωτερικών και Υποδοµών και Μεταφορών που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της διάταξης του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 10
του ν. 2576/1998 (Α΄25) και µε την προϋπόθεση της επαρκούς τεκµηρίωσης του άµεσου επηρεασµού τους από τις προκληθείσες φυσικές καταστροφές, µε την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης καταβάλλεται το συνολικό ποσό της τρίτης, τέταρτης, πέµπτης, έκτης και έβδοµης δόσης.»
3. Στο τέλος του άρθρου 78 του ν. 4399/2016 προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:
«8. Στις περιπτώσεις των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3299/2004 (Α΄ 261)
και του ν. 3908/2011 (Α΄ 8) και έχει γίνει χρήση βραχυπρόθεσµου δανεισµού σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 3299/2004 και την παρ. 4 του άρθρου 1 του
π.δ. 35/2011, µπορεί ο βραχυπρόθεσµος δανεισµός να
µετατραπεί σε µακροπρόθεσµο δάνειο.»
4. Στο άρθρο 80 του ν. 4399/2016 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Για τις αποζηµιώσεις των µελών των Επιτροπών Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων και των µελών της Επιτροπής Ενστάσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 15

ισχύουν αναλογικά τα οριζόµενα για τα µέλη της Επιτροπής Διαχείρισης Μητρώων και Ελέγχου Διαδικασιών του
άρθρου 26. Για τις αποζηµιώσεις του Προέδρου, των Μελών, Γραµµατέων και αξιολογητών - εισηγητών της Γνωµοδοτικής Επιτροπής του Υπουργείου Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης) ισχύουν αναλογικά τα οριζόµενα για
τη Γνωµοδοτική Επιτροπή του Υπουργείου Οικονοµίας
και Ανάπτυξης του άρθρου 27. Η προβλεπόµενη στο άρθρο 2 της υπ’ αριθµ. 26226/3.3.2017 κοινής απόφασης
των Υπουργών Οικονοµίας και Ανάπτυξης και Οικονοµικών (ΥΟΔΔ 117) αµοιβή για την αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων επιµερίζεται ως εξής: 20% για τον έλεγχο
πληρότητας, 40% για τον έλεγχο νοµιµότητας και 40%
για την αξιολόγηση εύλογου κόστους και τον έλεγχο
δεικτών βαθµολογίας. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης µπορεί να αναµορφώνονται οι ποσοστώσεις αυτές. Οι ρυθµίσεις της παραγράφου αυτής
έχουν ισχύ από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του
ν. 4399/2016.»
5. Η περίπτωση ε΄ της παρ. 15 του άρθρου 7 του
ν. 3299/2004 (Α΄ 261) αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) Ειδική Γνωµοδοτική Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων
της Γενικής Γραµµατείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης
συστήνεται στη Γενική Γραµµατεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων (Γ.Γ.Σ.Ι.Ε.) του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Ειδική Γνωµοδοτική Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων που γνωµοδοτεί για το χαρακτηρισµό:
α) των υπηρεσιών ως εξαιρετικά προηγµένης τεχνολογίας ή ως νέων, β) των προϊόντων ως εξαιρετικά προηγµένης τεχνολογίας ή ως νέων, γ) επενδύσεων ως επενδύσεων ανάπτυξης λογισµικού, δ) επενδύσεων ως εργαστηρίων εφαρµοσµένης βιοµηχανικής, ενεργειακής, µεταλλευτικής, γεωργικής, κτηνοτροφικής και ιχθυοκαλλιεργητικής έρευνας, ε) επενδύσεων ως επενδύσεων ανάπτυξης τεχνολογιών, στ) επενδύσεων ως επενδύσεων
παραγωγής καινοτοµικών προϊόντων ή και εισαγωγής
καινοτοµιών στην παραγωγική διαδικασία. Μέλη της Ειδικής Επιτροπής Εµπειρογνωµόνων είναι ο Γενικός
Γραµµατέας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων ως
πρόεδρος, ο Γενικός Γραµµατέας Έρευνας και Τεχνολογίας, ο Γενικός Γραµµατέας Βιοµηχανίας, ένα (1) εξειδικευµένο σε θέµατα τεχνολογίας στέλεχος της Γενικής
Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.), ένας
(1) εκπρόσωπος της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας
(Γ.Γ.Β.) του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης εξειδικευµένος σε θέµατα τεχνολογίας, ένας (1) εξωτερικός
εµπειρογνώµονας που προέρχεται από πανεπιστηµιακά
ή ερευνητικά ιδρύµατα ή εργαστήρια και ένας (1) εξωτερικός εµπειρογνώµονας που ορίζεται από το Σ.Ε.Β.. Στην
απόφαση συγκρότησης της Ειδικής Επιτροπής Εµπειρογνωµόνων, που εκδίδεται από τον Υπουργό Οικονοµίας
και Ανάπτυξης, εξειδικεύονται οι αρµοδιότητες, ο τρόπος λειτουργίας και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια
για το έργο της Επιτροπής.»
6. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 10
του άρθρου 85 του ν. 4399/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι ρυθµίσεις του πρώτου εδαφίου έχουν εφαρµογή
από την 1η Ιανουαρίου 2018 για τις αποφάσεις ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας των επενδύσεων που εκδίδονται µετά την ηµεροµηνία αυτή. Για
τις αποφάσεις ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής
λειτουργίας των επενδύσεων που εκδίδονται µέχρι την
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30ή Νοεµβρίου 2017, το διάστηµα των δύο (2) µηνών του
πρώτου εδαφίου αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2018 και σε
κάθε περίπτωση ο φορέας της επένδυσης υποχρεούται
στην υποβολή των στοιχείων πριν την εκταµίευση της εγκριθείσας ενίσχυσης που πραγµατοποιείται µετά την ηµεροµηνία αυτή.»
7. Στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παρ. 10 του άρθρου 85 του ν. 4399/2016 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Αν η τελική ηµεροµηνία εµπρόθεσµης υποβολής της
δήλωσης εκάστου έτους τήρησης των µακροχρονίων υποχρεώσεων είναι προγενέστερη της 1ης.1.2013, δεν απαιτείται η υποβολή της µέσω του Πληροφοριακού Συστήµατος Κρατικών Ενισχύσεων.»
8. Η παρ. 17 του άρθρου 85 του ν. 4399/2016 αντικαθίσταται, αφότου ίσχυσε, ως εξής:
«17. Μέχρι την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 3 του άρθρου 80, καθώς και των
παραγράφων 4 του άρθρου 24, 4 του άρθρου 25 και 2 του
άρθρου 27, διατηρείται σε ισχύ η υπ’ αριθµ. 2/88585/
0022/21.12.2012 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων (ΥΟΔΔ 592).»
9. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4399/
2016 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Στις Επιτροπές συµµετέχει ο Νοµικός Σύµβουλος ή
Πάρεδρος του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους του οικείου Φορέα, χωρίς δικαίωµα ψήφου.»
Άρθρο 107
Τροποποιήσεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)
1. Η παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147),
αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Η αθέτηση της υποχρέωσης της παραγράφου 2 συνιστά σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα του οικονοµικού φορέα κατά την έννοια της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα
στις κείµενες διατάξεις. Ειδικά, κατά τη διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης παροχής υπηρεσιών καθαρισµού ή/και φύλαξης, ως σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα νοούνται ιδίως τα προβλεπόµενα στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 68 του
ν. 3863/2010 (Α΄ 115).»
2. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του
άρθρου 37 του ν. 4412/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«β) να απαιτούνται προηγµένες ηλεκτρονικές υπογραφές, όπως ορίζονται στον Κανονισµό (ΕΕ) 910/2014.»
3. Η παρ. 3 του άρθρου 67 του ν. 4412/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται και στις δηµόσιες
συµβάσεις κάτω των ορίων, του άρθρου 121 οι οποίες
διενεργούνται µε ηλεκτρονικά µέσα κατά τις διατάξεις
του παρόντος νόµου.»
4. Μετά την περίπτωση γγ΄ και πριν την περίπτωση β΄
της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 προστίθεται
εδάφιο ως εξής:
«Για τα προηγούµενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους συµµετέχοντες
στην περίπτωση απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ή ένδικο βοήθηµα ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσµία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή ένδικων βοηθηµάτων ή έχει λάβει χώρα παραίτησης από το δικαίωµα άσκησης αυτών ή αυτά έχουν απορριφθεί αµετακλήτως.»

5. Στην περίπτωση η΄ της παρ. 4 του άρθρου 72 του
ν. 4412/2016, η φράση «ηµεροµηνία διενέργειας» αντικαθίσταται από τη φράση «καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών».
6. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου
73 η λέξη «τελεσίδικη» αντικαθίσταται από τη λέξη «αµετάκλητη».
7. Τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 73 αντικαθίστανται ως εξής:
«Η υποχρέωση αποκλεισµού οικονοµικού φορέα εφαρµόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών
(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους
διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον
διευθύνοντα σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου,
γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισµών τα µέλη του
Διοικητικού Συµβουλίου.»
8. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 73 του
ν. 4412/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οποιοσδήποτε οικονοµικός φορέας εµπίπτει σε µια
από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2γ και 4 µπορεί να προσκοµίζει στοιχεία προκειµένου να αποδείξει ότι τα µέτρα που έλαβε επαρκούν
για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει
ο σχετικός λόγος αποκλεισµού.»
9. Στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 προστίθενται παράγραφοι 10 και 11, που έχουν ως εξής:
«10. Εάν η περίοδος αποκλεισµού δεν έχει καθοριστεί
µε αµετάκλητη απόφαση, ορίζεται ότι στις περιπτώσεις
της παραγράφου 1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε
(5) έτη από την ηµεροµηνία της καταδίκης µε αµετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου 4 στα
τρία (3) έτη από την ηµεροµηνία του σχετικού γεγονότος.
11. Το παρόν άρθρο δεν εφαρµόζεται σε δηµόσιες
συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία ίση ή κατώτερη των δύο
χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α..»
10. Η παράγραφος 1 του άρθρου 74 αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Αν στο πλαίσιο διαδικασίας σύναψης µιας δηµόσιας σύµβασης διαπιστωθεί ότι συντρέχει στο πρόσωπο
ενός οικονοµικού φορέα ένας από τους λόγους αποκλεισµού των παραγράφων 1, 2γ και 4 του άρθρου 73 κι ο οικονοµικός φορέας δεν λάβει τα µέτρα για να αποδείξει
την αξιοπιστία του, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 73 µπορεί να επιβληθεί εις βάρος του αποκλεισµός από τη συµµετοχή σε εν εξελίξει και µελλοντικές διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων για
εύλογο χρονικό διάστηµα.»
11. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου
74 αντικαθίσταται ως εξής:
«Εάν η περίοδος αποκλεισµού δεν έχει καθορισθεί από τελεσίδικη απόφαση, η µέγιστη περίοδος αποκλεισµού δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη από την ηµεροµηνία της καταδίκης µε αµετάκλητη απόφαση στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρ-
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