
Έπί τού zyεοίου Νόμου «περί πυμπληρώσεως τοϋ Nc/'.v·:::·
κοϋ Aιατάγματος 136 1946 «περί κϋρ'ώσεως. τροποποιή-
3εως 7.αί συμπληοώσεως τοϋ άπο 10/11.5.46 Ν.Δ. «περί
Αγειανομιν.ού Ινώίτίν.ο;»,

77ρός τ)',)' Βουλήν τώ>· Ελλήνων
Ύπό το·3 ίσχύοντο; Άγορανομικοϋ Κωδικό; άπειλοϋνται 

ποινικαί κυρώσει; κατά των παραβατών επιτακτικών ή 
άπαγοεευτικών διατάξεων τουτου ή των κατ εςουσιοδο- 
τ*/·civ χύτου έ/διόοίΐενίον xxvovkjtixou yxpxx./jpo^ «.px^wCov 
(Άγορανομικών Διατάξεων, Δελτίων Τιμών κ.λπ.).

Διά τών διατάξεων τοϋ φερομένου προ; ψηφισιν σχεόιου 
Νόμου, άποσκοπείται ή συμπλήρωσες τών συναφών ορισμών 
τοϋ οηθέντος Κώδτκο;, εΐ; τρόπον ώστε νά καταστη λυσι
τελή; ή άντιμετώπισις άγορανομικών παραβάσεων διά τη; 
επιβολή; προσθέτων, διοικητικής φύσεως μέτρων, κατά 
παραβατών κάταδικαζομένων τελεσιδίκους δΓ αδικήματα 
προσβά/λ.οντα ιδιαιτέρως τό περί δικαίου αίσθημα τοϋ λαοϋ.

Εΐδικώτερον διά τοϋ προστιθεμένου, μετά τό άρθρον 57 
τοϋ Άγορανομικοϋ Κώδικος,. άρθρου 57α Παρέχεται ή 
εξουσία εις τον Υπουργόν Εμπορίου ή τού; οικείους Νο- 
μάρχας όπως, μετά τήρησιν δεδομένης διαδικασίας, επι
βάλλουν δυνητικώς δΓ άποφάσεών των καί κατί ακολουθίαν 
άδικημάτων τελεσίδικο); έκδικασθέντων καί ποινικώς κο- 
λασθέντων τό διοικητικόν μέτρον τής άπαγορεύσεως τής 
λειτουργίας τής έπιχειρήσεως τοϋ καταδικασθέντος, τής 
διάρκειας τούτου έξαρτωμένης έκ τής καθ’ υποτροπήν δια- 
πράξεως ρητώς καθοριζομένων άδικημάτων.

Ή προς νομοθέτησιν ρύθμισις, νεοπαγής διά την χώραν 
μας, άπαντάται εις την Νομοθεσίαν έτέρων χωρών (Γαλλία) 
βασικως δε επιδιώκεται διά ταύτης ή άνάσχεσις τών αύ- 
ξητικώς σημειουμένων άγορανομικών παραβάσεων, τών 
στρεφομένων κατά της έφαρμοζομένης πολιτικής διαμορφώ- 
σεως τών τιμών ειδών βιοτικών αναγκών καί τών οποίων 
τά γενεσιουργά αίτια δέον νά άναζητηθοϋν είς έφεσιν άπο- 
λαύσεως αθεμίτων κερδών έν συνδυασμό» προς την παροϋσα 
οάσιν τής οικονομικής συγκυρίας καί την συναφή μέ αυτήν 
ψυχολογίαν.

Περαιτέρω διά τών προστιθεμένων, κατά τά άνωτέρω, 
άρθρων 57β, 57γ καί 57δ διαγράφονται τά τοϋ τρόπου εφαρ
μογής τών έκδοθησομένων αποφάσεων, τά όργανα είς ά 
ανατίθεται ή έκτέλεσις τούτων ώς καί διαδικαστικού χαρα- 
κτήρος ρυθμίσεις κατατείνουσαι είς την άκριβή τήρησιν τών 
ορισμών τοϋ Νόμου τούτου.

Διά τής παρεχομένης υπό τοϋ άρθρου 57ε εξουσίας εις τον 
'Υπουργόν ’Εμπορίου δύναται ούτος νά άπαγορεύη την 
κυκλοφορίαν αγαθών ύπό νέαν ονομασίαν, παρασκευήν, 
συσκευασίαν ή τυποποίησιν. έφ’ όσον διά ταύτης έπιδιώκεται 
αΰξησι; τής τιμής ήδη κυκλοφορούντων συναφών προϊόντων 
ύποκειμέ')θ)ν είς διατίμησιν, έπιτυγχανομένης οΰτω τής 
αντιμετωπίσει»; δραστηριοτήτων αίτινες ύπό την έπίφασιν 
τής βελτιώσεως καί έξελίξεως τών προσφερομένιυν προ
ϊόντων. κατατείνουν, ούσία, είς άνοδον τοϋ υφισταμένου 
επιπέδου τιμών.

Ύπό τοϋ άρθρου 57στ καθιεροϋται ευχέρεια τοϋ Ύπουργοϋ 
Εμπορίου, ΐνα δΓ Άγορανομικών Διατάξεων ΰποχρεοϊ τάς 
Επιχειρήσεις όπως άναγράφωσιν έπί τών παραγομένων 

η εισαγομενων ύπ’ αυτών προϊόντων τήν «συνιστωμένην» 
παρά τούτων τιμήν λιανικής πωλήσεως.

Ή σκοπιμότης τής διατάξεως έγκειται είς τό γεγονός 
οτι αί τιμαί πωλήσεως όμοιων άκριβώς προϊόντων διαφορο
ποιούνται έν πολλοί; κατά την λιανικήν πώλησιν αύτών, 
τοϋ καταναλωτικού κοινού μή διαθέτοντος έν προκειμένω 
ούδεν στοιχεΐον συγκριτικόν ή προσδιοριστικόν τής κατα
βλητέας άξίας.

Δια τής εφαρμογής τοϋ μέτρου, πέραν τής κατά τά άνω
τέρω ένημερώσεως τής καταναλώσεως, θά δοθή, ώς προσ- 
δοκάται, κίνητρον είς τάς επιχειρήσεις διά τήν ύπ’ αύτών

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣ1Σ ασκησιν πολιτικής τιμών ύπό ανταγωνιστικόν πνεύμα, λόγω 
-τής δημοσιότητος ήτις θά άκολουθήση τάς συνιστωμένας 
ύπ’ αύτών τιμάς.

Περαιτέρω έκ τοϋ λόγου ότι ή «συνιστωμένη» τιμή δεν 
δύναται νά ύποκαταστήση τάς ίσχυούσας Άγορανομικάς 
Διατάξει; διά τά είδη δΓ ά ή διαμόρφωσις τών τιμών ρυθμί
ζεται ύπό τούτων, ρητώς διαλαμβάνεται έν τώ Νόμω ότι 
αΰτη δεν έχει εφαρμογήν έν προκειμένω.

Αί ρυθμίσεις τοϋ άρθρου 2 τοϋ σχεδίου Νόμου, δΓ ών 
προστίθεται έδάφιον είς τήν παράγραφον 1 τοϋ άρθρου I τοϋ 
Ν.Δ. 136/46 «περί Άγορανομικοϋ Κώδικος» άποσκοποϋν 
είς τήν παροχήν δυνατότητος είς τον Υπουργόν Εμπορίου 
όπως, δΓ Άγορανομικών Διατάξεων, άπαγορεύη είς τάς 
συναλλαγά;, συμφωνίας καί οίασδήποτε μορφής μεθόδους, 
αίτινες κατατείνουν είς τήν προσέλκυσιν άγοραστών κατά 
τρόπον έμπορικώς άνεπίτρεπτον καί οίκονομικώς άσύμφο- 
ρον.

Εΐδικώτερον ή έφαρμοζομένη, ύπό έπιχειρήσεων παρα- 
γωγής ειδών εύρείας καταναλώσει»;, τακτική διά τής οποίας 
έπιδιούκεται αύξησις τοϋ συναλλακτικού κύκλου των, μέσω 
τής προσφοράς είς τούς καταναλωτάς, ώρισμέ.ης ποσότητος, 
προσθέτων ειδών ή παροχών ύπό μορφήν δώρου, πέραν τοϋ 
ότι δημιουργεί άνίσους όρους συναγωνισμού έναντι όμοει- 
δών έπιχειρήσεων αίτινες δεν μετέρχονται τήν ιδίαν τα
κτικήν, άποβαίνει παραπλανητική καί ζημιογόνος διά τό 
καταναλωτικόν κοινόν, όπερ διά τοϋ κινήτρου τής αποκτή
σει»; τών προσθέτων ειδών ή παροχών, ωθείται είς άγοράς 
αίτινες ύπό ύγιείς συνθήκας θά κατηυθύνοντο πρός έτερα 
πλέον χρήσιμα είδη.

’Επί πλέον ή τακτική αΰτη παρακωλύει τήν θετικήν ά- 
νέλιξιν τής οικονομίας, καθ’ όσον νοθ ύει τούς όρους τοϋ ύ- 
γιοΰς συναγιονισμοΰ, όστις δέον νά δ.εξάγεται μέ άποκλει- 
στικά κριτήρια ποιότητος καί κόστους τών προσφερομένων 
προϊόντων.

Διά τών Διατάξεων τοϋ άρθρου 3 τοϋ σχεδίου Νόμου 
καταργοϋνται ίσχύουσαι νομοθετικαί ρυθμίσεις καί ορίζονται 
τά τής ένάρςιως ισχύος τούτου.

Έν Άθήναις τη 31 ’Ιανουάριου 1977 
Οί Υπουργοί

Δικαιοσύνης ’Εμπορίου
ΚΩΝ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝ. ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

ΣΧΕΔΙΩΝ ΝΌΜΟΥ

Περί συμπληρώσει» ς τοϋ Νομοθετικού Διατάγματος 136/46 
«περί κυρωσεως, τροποποιήτεως καί συμπληρώσει»; τού άπό 
10/11.5.46 Ν.Δ. «περί Άγορανομικοϋ Κώδικος».

Ά?*?•άρον 1.
Μετά το άρ·5ρον 57 τού Ν.Δ. 136/46. προστ 

57α, 57β. 57γ, 57δ, 57ε καί 57στ, εχοντα ώς
> r * (·ι-υεντα; αρ·5ρα 
άκολούϋως:

ιι'Αρ-Spov 57 α.
1. Έν περιπτώσει καταδίκης καταστάσης τελεσιδίκου έπί 

τινι τών έν τώ παρόντι Ν. Δ/τι προίλεπομένων αδικημάτων: 
α) τής νο·5ε!ας τροφίμων καί έν γένει ειδών βιοτικών ανα
γκών προωριτμένων πρός εμπορίαν, β) τής είτπράπεως τιμών 
ύπερβαινουσών τάς εις τούς τιμοκαταλόγους τών κέντρων 
έστιάσεως. αναψυχής καί ψυχαγωγίας, άναγραοομένας τοιαύ- 
τας καί γ) τής εΐσπράςεω; ύπό τών κέντρων τούτων ή έτέ
ρων εμπορικών, βιομηχανικών καί βιοτεχνικών έπιχειρήσεων, 
τιμών άνωτέρων τών ίσχυουσών έκάστοτε διατιμήσεων (ανώ
τατα·. τιμαί) ή τιμών περιεχουσών ποσοστόν κέρδους άνώτερον 
τοϋ έκάστοτε άγορανομικώς καύοριζομένου. δύναται ό Υπουρ
γός Εμπορίου δΓ άποφάσεώς του έκδιδομένης μετά γνώμην 
τής αρμόδιας Άγορανομικής Επιτροπής καί έκτελουμένης 
ύπό τών οικείων ’Αστυνομικών ’Αρχών νά διατάσση άναλίγως 
τών συνθηκών ύφ’ ας έτελέσύησαν τά άνωτέρω αδικήματα


