
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στο σχέδιο νόμον «κερί τροκοκυιήσεως διατάξεων τον Ν.Δ.
136/46, «κερί κυρώσεως, τροκοκοιήσεως κα: συμκλησώ-
σεως τον αχό 10/11.5.46 Ν.Δ. ττερί Αγορανομικού Κω
δικός».

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Με το συνημμένο σχέδιο νόμον εχιχειρείτα: η τροχοχσιηση 
ορισμένων διατάξεων τον Αγορανομικού Κώδικα στα χλαίσια 
της αχοχοινικοκοίησης συγκεκριμενων αγορανομικών χαραίά- 
σεων.

Οι αχοχοινιχοχοιούμενες αγορανομικες χαραόασεις είναι ο: 
λιγοτερα σημαντικές ατό όσες χροέλέχονσαι στον Αγορανομι- 
κό Κώδικα χλην όμως εμφανίζονται μι μια σχετικά αυξημέ- 
ντ) συχνέτητα διάχραξής τους.

Η ρύόμιση αχοίλέκει ουσιαστικά στην ομαλοχοίηση της 
αγορας χρος το συμφέρον του καταναλωτικού χοινού γιατί τ, 
ctastxaota εχιίολής διοικητιχών κροσχίμων χοι> υχοχαύιστά 
τις χοινιχές κορώσεις είναι αχλούστερη, ταχύτερη χαι λυτ:- 
τελέστερη.

Αχοί λ έχει ζχόμα στην ελάφρυνση των χοινιχων διχαστηρί- 
ων αχό ένσ φόρτο υχο-ύέσεων μικρής σημασίας χον καταταλαι- 
χωρούν τους χαράγοντες της δίχης χαι καθυστερούν εχιχίνον- 
va την αχονομή της δικαιοσύνης μέχρι σημείου να εγγίζονται 
τα όρια της αρνησιδικίας.

Αλλά χβ: τους ενδιαφερομένους εχαγγελματίες εξοκηρ ε- 
τεί γιατί τους αχαλάσσει αχό την εχιίάρυνση του χοινιχού 
τους μητρώου χαι των δαχανών χρόνου χαι χρήματος χου συ- 
νεχάγετα: η χοινιχή ίίχη.

Αχοόλέχιει τέλος η ρύ&μιση στη; ενίσχυση τον χύρους xa: 
της αχοτελεσματιχότητας του νόμου, χοινωνιχών αγα-υών χον 
ίλάχτοντα: αχό το νομοθετικό χληθωρ:σμό. ιδίως χροχειμε- 
νου για χόινιχές διατάξεις σχετιχές με κράξεις χου η χοινή 
συνείδηση του δικαίου δε θεωρεί εγχληματίες.

Ειδικότερα:

1. Με τα άρθρα 1 χαι 2 εξειδικεύεται οι αγορανομικές 
καραίά-σεις χου αχοχοινικσχοιούμενες τιμωρούνται, χλέον με 
διοικητικό χρόστιμο.

Συγκεκριμένα είναι : α) η μη χαρατκενή φαγητών και λοι- 
χών ειδών ίιοτικής ανάγκης οχιό εστιατόρια και άλλα κατα
στήματα χου χροορίζονται για την εξοκηρέτηση του κοινού, β)

Με την χασάγραφο 8 ρυθμίζονται η ίεόαίω-στ και είσχοα- 
αη του χροστιμου και με την χαρ. 10 τα σχετικά με το μη
τρώο παραδοχών.

Με την χαρ. 11 εχεκτείνετζ: η εφαρμογή των διατάξεων 
των χαρ. 8—10 χαι στις χροσφυγες χατα των διοικητικών 
πράξεων χον κροίλέποντα”. στο άρθρο 57α τον Ν.Λ. 136/ 
1946. άχωτ αντικαταστώθηκε αε το άσθοο 1 τον V 140Ί/ 
1983.

Εκί τον χροκειμε-υον σημειώνεται ότι με τα άρθοζ 1 και 
2 τον Ν. 1401/1983. χαρζσχέθηκε στον Γχουργό Εκτο:ίου 
και στους Νομάρχες η δυνατότητα εχιίολής γ·* οοισμενες 
στόαρέτ χαραόάσεις του Αγορανομικού Κώδικα (νοθεία τοο- 
φίμων. εισχραξη τιμών ανώτερων τηο διατίμησης κ.λχ. και 
μά/,ιστα ανεξάρτητα ή και κατάλληλα με τη/ χοινική δίω
ξη των υκευθύνων, διοικητικών κυρώσεων, συγκεκριμένη ;ε 
χρόστιμο ή απαγόρευση λειτουργίας.

Ενώ όμως με τις χαρχχάνω διατάξεις καθορίστηκαν λε- 
χτομερειακά οι ουσιαστικές προϋποθέσεις, όχως εχίσης και 
ο τροχος χαι η διαδικασία εχιίολής των κυρώσεων αυτί·)/ 
δεν κροίλέφθηκε τίχοτα για τη διχαστική χροστασία των 
οιοικουμενων σε έάρος των οχοίων εχιίάλλονται οι εν λόγιο 
κυρώσεις, ειδικότερα δε για το είδος χαι τη οόση το)ν ενδί
κων μέσων χου μχορούν να ασκηθούν, τα Δικαστήρια ενώχιον 
των οχοιων θα «κευθύνονχαι. καθώς και το είδος τον δικα
στικού ελέγχου των καταλογιστικών χράξεων.

Έτσι σήμερα για μεν την χαρεζόμενη διοικητική κύρωση 
της εχιίολής χροστιμου χωρεί ανακοχή με ίάση το άρθρο 
583 τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας στα χολιτιχά δικα
στήρια. κατά δε των αχοφάσεων αχ αγόρευσης λειτουργίας 
σης επιχείρησης αίτηση ακύρωσης στο Σνμίοϋλιο Εχικρσ- 
τείας.

Ήδη και μετά την επέκταση με το Ν. 1 4(Χ> '83 τη; δι- 
καιοδοτίας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων ; όλες 
κατ αρχήν τις διοικητικές διαφορές ουσίας καρεχεται χλέ:·ν 
στους διοικονμένονς και για τις χαρεχόμενις διοικητικές 
κυρώσεις του άρθρου 57α η ίδια δικαστική προστασία χου 
χοοόλέχε: το προστιθέμενο ττο Ν. Δ. 130/46 νέο άρθρο 
57ε. δηλαδή χροσφυγή ενώχιον του αρμοδίου Διοικητικού 
Πρωτοδικείου, το οχοίο ελέγχει την χράξη της διοίκησης 
τόσο αχό χλευράς νομιμότητας νόσο και αχό αλευράς ουσίας 
και μπορεί όχι ;μόνο να ακυρώνει αλλά και να μεταρρυθμί
ζει την πράξη χεριορίζοντας τις κυρώσεις στο κροσήκον με-

η επιδίωξη ή η «χίτευξη υχερίολικού κέρδους χατά την πώ
ληση αντικειμένων χαροχών χαι λοιχών ειδών ίιοτιχής ανά
γκης χου είναι καταταγμένα στην αγορανομιχή κατηγορία των 
ελεγχόμενων για υχερίολικό κέρδος χαι γ) η μη τήρηση αχ: 
τους κωλητές ειδών ίιοτιχής ανάγκης χιναχίδας σχετικής αε 
τη.ν ποιότητα. χροέλευση χαι τιμή χώλησης χυτών.

Σημειώνεται ότι εξακολου-υε! να παραμένει ποινικό αδί
κημα η μη τήρηση αχό τα εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, κέ
ντρα διασκέδασης και λοιπά παρόμοια καταστήματα χινακ·.- 
δας (τιμοκατάλογος) για τα είδη χου προσφέρουν κα. την 
τιμή χώλησής τους.

2. Με το άρθρο 3 καθορίζονται τα όρια του διοικητικού 
προστίμου και η διαδικασία εχιίολής του. με εξειδικευση 
της αναλογιχότητας ως μέτρου κατα την εχιμετρητη του 
χροστιμου.

Ειδικότερο ττην χαράγραφο 4 ορίζεται οτ: το διοικητικό 
χρόστιμο εχιίάλλετα: στο φορέα τη; εχιχείρησης με αχό- 
φαση του Νομάρχη μετά αχό σύμφωνη γνώμη της Λγοσανο- 
μιχής Επιτροπής της Νομαρχίας τόσο ως χρος την τέλεση 
•της χαράίασης όσο και ως χροσ, το ύψος ταυ χροστιμου.

Με τι; χαραγράσου; 5. 6 και 7 ρυθμίζονται αναλυτικά 
τα δικαιώματα της υχεράοχισης κατά τη διοικητική διαει- 
κασία εχιίολής του χροστιμου κα: την άσκηση προσφυγής κα: 
ενδίκων μέσων κατά της πράξης εχιίολής του χροστιμου.

3. Με το άσθσο 4 κοοστίθετα: χαε. 10 στ: άρθρο Γ>7α 
τσυ Ν.Δ. 136/46 (άρθρο 1 Ν. 1401/83) χου αναφερεται 
ττην κύρωση της χροσωρινής ή οριστικής αχ αγόρευση; /.ε·- 
τουργίας εχιχείρησης ή κέντρου.

Με την εν λόγω χροσ-ΰήκη -ύεσχίζεται για την κύρωση 
•ης αχ αγόρευσης λειτουργίας εχιχείρητης εξαίρετη αχό τον 
•ενικό κανόνα του άρ·5ρου 78 του Κώδικα Φορολογικής Δι- 
,ονομίας το οχοίο χαρέχει αχαλλα-ρή εκτελετη: των διο- 
,ητικών χοάξεων για ότο χρόνο δι αρκεί η χρο-ύετμ ·. z α- 
κησης χροτφυγής κα: κυρίως η άσκηση χροσουγής. κα: 
ούτε γιατί δεν κρίνετα: σκόχμιο η άσκητη χροσφυγης να 
ναττίλλε: την εκτέλεση της κράσης χου αχαγορεύει τη 
.ειτουργία εχιχείρησης μέχρι σην έκδοση οριστική:; αχο- 
ασης. δηλαδή εχ: δύο ή και χερισσοτερα χρονιά οεοομενου 
τ: η εν λογω κυσουση χροίλεχετα: για ιοιαιτερα τοοαρες 
γοσανομικές χασαίάσεις ιννύεια. εισχρααη τιμών ανώσε
ων της διατίμησης κ.λχ.).

Ο ενδ'αφεροκενος χροστατευεται εχαρκως με σο οικαιο>- 
α χου έχει να ζητήσει αχέ το Διοικητικό Δικαστήριο την 
ναστολή εκτέλεσης σης διοικητικής χρααης για ει:ικο-ς 
α: συγκεκριμένους λόγους.

4. Τέλος με το άρ-ύρο 5 ρυ-5μίζετα: η τύχη των εκκρε- 
ών δικών για χασαίάσεις των οχοιων οι κοινικες συν,χει_ς 
ίροντα: με το νόμο αυτό ν.α-ύώς εχίσης κα: των υχούετεωντων
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fis ίδιες Χ2ρχόααε:ς χον δεν έχε: ακόμα αακη-όει χοινιχή 
iioir,. 0: νχοόεσεις κα: των δνε χα:i:tw κατηγοριών 
διχόκίαζοντα: ττ:ς αρμόδιες αγορανομι-χές Εχιτρεχές.

A-Sr,va, 29 Ιονλιον 1987

Δικαιοσύνης
ΕΑ. ΒΕΡΓΒΑΕΗΣ

η.

Ο: Γχονργεί

Εκχοτίον
Ρ0ΓΜΕΛ1ΩΤΗΣ

Ο 7.0V0μΐ7.ών
δ. ΤΐυΐίυΑΑϊ

Τρεχοχοιονμενες διατάξεις στο -σχέδιο vtucv «χερ: τροχοχοιή- 
σεως τον ΝΑ- 136/1946. χερί κνοώοεως. τροχοχοιήαεως 
7.2: τνμχληρώτεως τον 2x0 lO/d 1.5.1946 «χερ: Αγορανι- 
μ.:κθν Κωδικός».

ΝΑ. 136/19 46
'Ap-Spo 30.

Παράγρ. 19. «Η μη χχραχν.ενή ρχγητών 7.2: λοιχών ει
δών ί ετ:τ.ών αναγκών εν μ,έρε: ή εν όλω ντο εστιατορίων χα: 
γενικώς κ.χτχτττϊ.ι.άτων, εργαστηρίων ή εργοττχαίων χρος ε- 
ξνχηρέτητ:ν rev -/.οίνον χροοριζομένων».

'Ap-Spo 38.

ίίαραγρ. 8. «Ο: χχρχόχτα: των διατάξεων των χχρχγρά- 
ρων 1 - —7 too χάροντες τιμωρούνται με ρυλάν.ισιν μέχρι? ε
νός έτενς ή με χρηματικήν χοιν-ήν».

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΓ

:ΙΙερ: τρ-οχοχοιήσεως τον ΝΑ. 136/46. χερ: χνρωαεως τρο
χέ χε-ιήτεως 7.2: τνμχληρώτεως τον αχέ Ι0/1ί.<;.40 Λ. 
Δ. «χερ: Αγερχνομια.ον Κώδικες».

Άρόρο 1.

1. Η χχράγρχρος 19 τον ap-Spov 30 too νομο-δετια-ον εια- 
ταγματες 136/1946 αντικαθίσταται ω; εξτ,ς:

«19. Η μη .χαρχαχενή. εν όλω τ, εν μέρε:. ρίγη των ν.α: 
λοιχών ειδών έιετιν.ής ανάγκης χζε εατ:ζτε::α y.2: άλλα 

ν.χτχστήμχτα. εργαστήρια ή εργεττατια χον ζρεεριζεντα: 
για την εξνζηρέτηση τον κοινού, τιμωρείται μόνο με διει- 
α.ητικ,έ χρόττιμο».

2. Στο xp-Spc 30 too νσμο-λετικον διατάγματος 130/ 
1946 χεοττί-ύετα: ζαράγραρες 20, ως εξής:

«20. 1 :2 Τ2 αντικείμενα. με τιρεχες 7.2: /.είχε. είδη 
όιοτιχής ανάγκης χον ν.ά-Sz ρερά 72εχχτηρίζοντχ: 7.2: ει- 
νχ: καταταγμένα στην αγερ χνεμική ν.χτηγεριχ "ω- ε/.εγχ-ε- 
μένων για νζερέελιν.έ 7.έρδες. τ, εζίτενξτ ή εζιδίωξη τ;- 
τει-ον κ,έρδονς τιμωρείται μόνο με διοικητικό ζροττιμο».

'Ap-Spo 2.

Η χαράγραρος 8 τον άσ-Spov 38 tea νεμεόετικον διατάγ
ματος 136/1946 αντικχόιττατα: ως εξής:

«S. Ο: χαρχεάτες των δ:ζτάξεων των ζζρχγραεων ! 
7.2: 7 τιμωρούνται με σν/.άν.ιση μέχρις ενός έτενς ή 

χρημχτιν.ή ζοινή. Ο: ζζρζεζτες των διατάξεων των ζζεα- 
-;ρχμων 2 εως 6 τ-μωρτ/.τζ: μεν: με ε ε’.τ.ττ:/.: τρ:ττ:με.·ι.

Άρ5ρ: 3.

Στ: νεμε-Sετ::'.: ΐ:χτχ-;μχ 136/194·.'. τρεττίόετζ. άεόρε
δ7ε' ω; εχτ(ς:

«ΆεΑεε 57ε'

1. Τε χρό—μεε τεν χρεε/.£τετ2: ττο ap-Spo 30 22:2- 
'•.p-xco: 19 7.2: 20 7.2: χτε 2ρ·όρε 38 Τ2ρϊ-;ρ2?ες 8 ερίζετ2: 
2χό 10.000 (τέν.2 χι/.εάεες) μέχρ: 700.000 (εχτ27.έ- 
τιες -/./.Αεες). Τς τετό αετό μχορε: να μετχόάλλο/τα: με

ατχμχαε:: tj-j Τχεαργοό Εμ-τερΐεν. αετό ατεέ γνώμτ. της 
γν«>μο;ετ:7.-ίςς Ετ::τρετΐΓ,ς τ:μών.

2. Σε τερ-χτωττ, νέας χαρόεαττ,ς των ε:ατάμεων τεε 
άρύ-ρου 30 ταραγραρε: 19 7.α: 20 τ, τον άρ-Spov 38 τχρόγραρε: 
2 εως 6 μετά τε χρενιχό ίιαχττμωζ όέχα *7.τώ μηνών orri την 
τελετή της χροη-ρεόμενης ταράόατης, γ:2 την οτοί.2 έχε: 
ε τ. ίλη-S ε: τ:ρεετ:με. τε ανώτατε έ?:ε τε. τρεετίν.εε ί’.τελϊ- 
τ·.χζετ2:.

3. Η εχιμέτρητη τον ττροττίμον γίνετα: τε αναλογία με τη 
εαρντητε της χαράεαττςς, •ώτειτα αχό ττάίμ:τη όλων των 
ειοιχών συν-όηχών. Ε/νίφρότατες ζαρχίάσεις xou έγιναν χω
ρίς οόλ* ή έαρείά αμέλεια μτοροόν να μένονν ατιμώρητες, 
αν αντό cixaio/.εγείτχι αχέ τε τόνελε των ειΒιχών συν-όηχών.

4. 1ε χρόττιμο εχώόλλετα: ε:ς όάρες τον ψζρ&α της εχι- 
χείρητης με αχόφαση τον νομάρχη, στην χεριφέρεια τον εχείον 
έγινε η χαράόατη, μετά αχό ονμρωνη γ·νώμη της αρμόίιας 
•αγερανανιχτ,ς Εχιτρεχής. Η Εχιτροχή γνωμοοοτεί χχι για 
την τελετή τη; χαράεατης χα: για τε όόος τεν χροττίμον.

Η Εχιτροχη. χρ:ν γνωαεεετήσε:. χαλε: τον υχόχεεε να 
χαρότχε: γραχτές εςηγήτε-.ς μέτα σε χροόετμία εέχΑ ημε
ρών αχό την εχίόοτη της τχετιχής χρότ/.λη-της. Η Εχιτρεχή 
μχορεί να χ.αλε: τον νχόχρεο χα: γ:α την χαροχή χροοερ:τ.ών 
εςηγήτεων. χν το χρίνε: ανχγχχίο.

5. Στην αχόφατη εχιόο/.ής χροττίμον αναοεροντχ: χερι- 
ληχτιχα τχ χραγματ:χό χεριττχτ:χό της χαράέχτης ν.χ-νώς 
7.x: ε: α-ρορχνεμ:ν.£ς χα: άλλες ;:ατόςε:ς χον χροόλέχενν την 
χαράόατη 7.α: το χρόττιμο.

6. Μαζί με τη-/ αχόματη εχιόολής τον χροττίμον εχιείέε- 
τα: στον νχόχρεο ν.α: αντίγραρο γνωμοοότητης της αρμό/ίιας 
αγερονομΐ7.ής εχιτροχής. Ο: εχ:όάτε:ς γίνονται τνμοοενα με 
τις οιατά£ε:ς των άρθρων 59 έως 67 τον χώϊιν.α χερολο- 
γ:χης όιχονομίας.

7. Καχά της αχόματης χεν εχιόάλλε: "ε χρέττ:ν.ε χώρε: 
χροτονγή ττα ταχτιχά δ·.ο:χητΐ7.ά οΐ7.αττήρ·.α. Η άτχητη 7.α: 
ε7.εί-/.ατη της χροτρνγής ο.α: το)ν ενείν.ων μετων οιέχοντα: 
αχο τον -/.ω: χα οερολεγχ/.ης ·: α.ονεμ-ας. με τ:ς αχόλεν-όες 
χαρεχ.χλίτε:ς:

α) Όχον στον 7.ώε:κα τορολογιχής οικονομίας αναρέρε- 
ντα: «ο:7.ονομ:χή 2ρχή>> ή «ρερο/.εγ:ν.τ αρχή» νεε:τα: ε αε- 
μόειες νομάρχης ενω όχον χ/αρέρετα: ε «Γχονργός Οικονο
μικών» νοείτα: ε Γχονργός Εμχορίον.

ό)Προτρ·νγ£; κατά αχςράτεων εχ:όελής χροττίμον μέχρ: 
χοτον τραχμών 200.000 ί::αχετίων χιλ:ά:ων) εκοιχάζοντα: 
αχό το μονομελές οιοιχ.ητιχ,ό χρωτοίιχείο.

γ) Σε έτετη νχόχειντα: μό-/ο ο: οριττιχές αχοράτε:ς των 
διοικητικών χρωτε::7.ε:ων με τ:ς οχείες ν.αταλεγίζετα χρέ- 
ττιμε ερχχμών 30.000 (τρια-.χα χιλιάδων) ν.α: άνω. Οι διατά
ξεις των εδαρίων α' χ.α: £' της χαρχγρχρον 2 τον όρ-Srov 
165 τεν 7.ώί:χα τερο/.εγιχής δικονομίας έχονν ερχρμτγή 
χα: ττητ/ χερίχτωτη αντή.

ϊ) Οχσν γ:α την ενέργεια ειαειχαττιχής χράξης ή την 
άτχητη ένδικον μέσον αχαιτείτα: η τάαχραξη τον Ο!7.ονομΐ7.εν 
•ερόρον με άλλη αρχή, ενεργεί μόνες ε αρμόδιες νομάρχης.

ε'ί Στις νχο-όέτεις αντές χχοχ.λείετα: η διοικητική εχίλειτη 
της ειχροράς.

S. Μετά τη-/ χχρχκτη χάροδε της χροΑετμίχς γιχ την 
άτχ.ητη χροτρνγής. το χοτό τον χροττίμον δεεα:ώνετ2: ττε 
τηαότιε ταμείο της έδρας της εχ:χεί:ητης ή-της εταγγε/.μα- 
τ:ν.ης ή αττικής κατοτα.ίας τεν νχοχτεεν ν.α: ειτχράττετα: 
τνμρωι/α με τον -κώδικα είτχραξης των δημοσίων εσόδων. 
-Εάν χτκη-όε: χροτρνγή κατά της αχότατης εχιόολής τεν 
χρεττνμεν. όεδαιώνετα: χμέτως χετεττέ 2(1- ιεικετ: τα εκα
τό) τεν χροττίμον. Στη-/ χερίχτωτη αντή ερχρμόζετα: η διά
ταξη τεν άρ-Spov 2 τον νόμον 820/1978.

9. Σε χερίχτωτη αλλαγής τον ρορέα της εχιχείρηχης με
τά την τέλεση της χαράόατης. ο νέος ρερέας εν-όννετα: εις
-ε/.όν.λτρε με τεν χαλαιό γ:2 την χληρωμή τον χροττίμον.


