
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
-ο σχέδιο Νόμου «πεοί τροποποιήσει»; καί συμπληρώσει»; 
τοΰ νόμου 3475/1955 «περί τυποποιήσει»; νωπών αγρο
τικών προϊόντων καί ιδρύσει»; κεντρικών και τοπικών 
αγορών αυτών» καί άλλ.ων τινών διατάξεων.

Ποός τήν Βουλήν τών Έλλήνουν

Μέ τό άρθρο 1 τοΰ Νομοσχεδίου αντικαθίστανται οί παρά- 
αοοι 3, 4 καί 6 τοΰ άρθρου 6 τοΰ νόμου 3475/1955.
Διευκρινίζεται ότι ή ανωτέρω παράγραφο; 4 ισχύει σή- 
;α όπω; άντικαταστάθηκε μέ τό άρθρο 1 τοΰ νόμου 182/ 
75 «περί άντικαταστάσεω; της παραγράφου 4 τοΰ άρθρου 6 
; νόαου 3475/1955 «περί τυποποιήσει»; νωπών άγροτικών 
/ιόντων καί ιδρύσει»; Κεντρικών καί Τοπικών Αγορών 
-ών».
Τό κείμενο τών παραγράφων πού αντικαθίστανται είνα1 
ακόλουθο:

«3. Ή απ’ ευθεία; προ; τό λιανικόν Έμπόριον χονδρική 
λησι; τών νωπών άγροτικών προϊόντων είτε τυποποιημέ- 
, είτε μή θά ένεργήται μόνον διά τών Κεντρικών ’Αγορών.
«4. Διά κοινή; άποφάσεω; τών Υπουργών ’Εμπορίου καί 
ιωργίας δύναται νά έξαιρεθή τής ΰποχρεώσεω; ταύτη;, η 
. τό λιανικόν έμπόριον διάθεσι; ειδών παραγομένων εί; τήν 
ριφέρειαν εί; τήν όποιαν λειτουργεί Κεντρική ’Αγορά.
Διά τής αυτής άποφάσεω; καθορίζονται αί προϋποθέσει; 

εξαιρέσει»; ταύτη; ώ; καί τά όρια έκαστη; τών έν λόγω 
φερειών.
ί τιμαί τών πωλήσεω ν τούτων δέν δύνανται νά είναι άνώ- 
ι τών τοιούτων χονδρική; πωλήσεω; εί; τάς Κεντρικά; 
,ράς.
ι όμοιας άποφάσεως δύναται επίσης νά έςαιρεθή τή; 
/ρεώσεως ταύτη;, ή άπ’ ευθείας άπό τήν παραγωγήν 
ιήθεια ύπό τοΰ λιανικού ’Εμπορίου νωπών άγροτικών 
όντων, δΓ άπ’ ευθεία; διάθεσιν προς τήν κατανάλωσιν 
τεριόδους αιχμής προσφορά; ή υπερπαραγωγής, τών 
οντων τούτων».
. Οί παραβάται τών παραγράφων 3 καί 4 τοΰ παρόντος 
οοΰνταικατά τό άρθρον 31 τοΰ Άγορανομικοΰ Κωδικός».
άντικατάσταση τών-παραπάνω διατάξεων ύπαγορεύτη- 

:ό τήν άνάγκη νά καταστή δυνατό τό άνοιγμα τή; άγο- 
αί νά δημιουργηθοΰν άνταγωνιστικώτερε; συνθήκες στή 
ρφωση τών τιμών τών οπωρολαχανικών, προ; όφελος 
ταραγωγών καί τή; καταναλώσει»;.
ικώτερα διατηρείται ή άρχή σύμφωνα μέ τήν όποια ή 
κή πώληση τών άγροτικών προϊόντων, τυποποιημέ- 
μή, Οά ένεργήται μόνο διά τών Κεντρικών Αγορών, 

ιται όμω; σέ εξαιρέσει; πού επιβάλλονται άπό τήν 
η δημιουργία; χοίρων, έκτο; Κεντρικών ’Αγορών, γιά 
ιουργηθοΰν έτσι καί άλλα; εστίες πωλήσεω; τών άγρο- 
προΐόντων πού Οά συμβάλλουν στήν καλύτερη λειτουρ- 
ίν άνταγωνιστικών δυνάμεων.
αύτό τό λόγο παρέχεται εξουσιοδότηση στού; Ύπουρ- 
εωργίας καί ’Εμπορίου νά προσδιορίζουν χωροταξικά 
ανωτέρω χώρου; καί νά καθορίζουν μέ κοινέ; άποφά- 
υ;, τις άναγκαίε; προϋποθέσει; γιά τήν άσκηση τή; 
άνω χονδρεμπόρια;.
;μη εξειδικεύονται οί όροι μέ τούς οποίου; Οά δύναται 
γματοποιή ται ή άγσρά παραγι·>γή; ήρτημένης, γιά νά 
χερή; ή παρακολούθηση τή; κανονικότητο; τών τιμών 
:ω; τών άγοραζομένων ειδών. - -
: τό σκοπό τή; μεθοδεύσει»; διεξαγωγή; τοΰ λιανε- 
j τών νωπών άγροτικών προϊόντων, έξουσιοδοτοΰν- 
νωτέρω ‘Υπουργοί νά επιτρέπουν ύπό συγκεκριμένου; 
αί προϋποθέσεις, τήν άπ’ εύθείας άγορά έκ μέρους τών 
j/.ητών τών έν λ.όγω ειδών άπό τούς τόπους τής πα
ς τους, γιά νά τά διαθέτουν άπ’ ευθείας στήν κατα-

Μέ τήν ρύθμιση αύτή δημιουργοΰνται προϋποθέσεις γιά τήν 
παράλληλη πραγμάτωση δύο επιθυμητών σκοπών, δηλαδή 
οί μέν παραγωγοί νά εισπράττουν υψηλότερε; τιμές γιά τά 
προϊόντα τού;, οί δέ καταναλ.ωτέ; νά πληρώνουν χαμηλότερε; 
τιμές γιά τά εΐδη πού άγοράζουν. άφοΰ σ’ αύτό τό κύκλ.ωμα 
διακινήσει»; τών άγαθών δέν θά ύπάρχη παρέμβαση διαμεσο
λαβητών ή μεσαζόντων.

Μέ το άρθρο 2 τοΰ Νομοσχεδίου, προβ/.έπεται ότι μέ κοινή 
άπόφαση τών ίδιων 'Υπουργών μπορεί νά έπιτραπεΐ ή εγκα
τάσταση στί; Κεντρικέ; ’Αγορές, Χονδρεμπορικών Επιχει
ρήσεων ή Συνεταιριστικών Γεωργικών ’Οργανώσεων, γιά 
τήν άσκηση τή; χονδρεμπόρια; νωπών ή ξηρών ή επεξεργα
σμένων προϊόντων φυτική; προελεύσειος. στά όποια πεοι- 
λ.αμβάνονται καί τά οινοπνευματώδη ποτά.

Είδικώτερα γιά τού; Γεωργικού; Συνεταιρισμού; ή τί; 
'Ενώσει; τους, προβ/.έπεται ή δυνατότητα νά πωλοΰν χον- 
δρικώ; είδη πού άποκτοΰν άπό παραγωγού; ή Συνεταιρι
σμού; μή μέλη τους.

'Η άνωτέρω ρύθμιση έγινε άναγκαία γιά τούς άκολούθου; 
λόγους.

Έφ’ όσον μέ το άνοιγμα τή; ’Αγοράς, πού έπιδιώκεται μέ 
τό παρόν σχέδιο Νόμου, έκδηλωθεΐ έπιθυμία τών χονδρε
μπόρων νά μεταστεγασθοΰν στού; νέου; χώρους πού θά δη- 
μιουργηθοΰν, ή Κεντρική Λαχαναγορά θά έμπλουτισθεΐ μέ 
’Επιχειρήσει; ή Γεωργικού; Συνεταιρισμού; πού θά καλύ
πτουν μεγαλ.ύτερο φάσμα έμπορευσίμων προϊόντων σέ άριθ- 
μο καί είδη μέ βασικά βεβαίως προϊόντα τά όπωροκηπευτικά.

’Ακόμη οί Γεωργικοί Συνεταιρισμοί, οί όποιοι σύμφωνα 
καί μέ τις ίσχύουσες διατάξεις μποροΰν νά έγκαθίστανται 
στις Κεντρικές ’Αγορές, άπεδείχθη ότι δέν διαθέτουν τις 
προϋποθέσεις γιά νά επιβιώσουν εμπορικά καί οικονομικά 
μέσα σ’ αύτούς τού; χώρους.

' Η αιτία είναι ή χονδρεμπόρια ένός ή δύο άγροτικών προϊ
όντων παραγωγής τους, στήν όποια συνήθως έπιδίδονται, 
δέν έπαρκεΐ γιά νά δημιουργήσει τόν συναλλακτικό εκείνο 
κύκλο πού είναι άπαραίτητο; γιά τήν βιωσιμότητα αύτή; 
τή; δραστηριότητά; τους.

Μέ τήν νέα διάταξη μπορεί νά παρέχεται στί; Συνεταιρι
στικέ; Γεωργικέ; ’Οργανώσεις, ή ευχέρεια νά άσκοΰν άπό 
τούς χώρους τών Κεντρικών ’Αγορών τήν χονδρεμπόρια 
πολλ.ών προϊόντων φυτική; προελεύσεως, πού θά τά άπο
κτοΰν άπό παραγωγού; πού δέ'/ είναι μέλη του; ή καί άπό 
άλλ.ου; Γειυργικού; Συνεταιρισμούς.

Έτσι μέ τήν μεγάλη ποικιλία ειδών πού θά μποροΰν νά 
έμπορεύωνται θά διευρύνουν τόν συναλλακτικό του; κύκλ.ο, 
γεγονός πού θά τί; καταστήσει εμπορικά καί οικονομικά 
βιώσιμες, ένώ παράλληλα θά δημιουργηθοΰν γενικώτερες 
άνταγωνιστικές συνθήκες μέσα στού; χώρους τών Κεντρι
κών ’Αγορών πάνω στήν διακίνηση τών προϊόντων καί τήν 

• άσκηση τής χονδρέμπορος.
Μέ τό άρθρο 3 τοΰ Νομοσχεδίου, επιδιώκεται ή άρση ένός 

άτοπου μέ τό όποιο έμμεσα περιγράφεται ή διάταξη τής παρ.
2 τοΰ άρθρου 36 τοΰ Νομοθετικού Διατάγματος 136/1946 
«περί Άγορανομικοΰ Κώδικο;» πού άφορα στον ορισμό τοΰ 
άγορανομικώ; ύπευθύνου άπό τί; ’Επιχειρήσεις.

Τό κείμενο τή; παραπάνω παραγράφου, πού μέ τό νομο
σχέδιο άντικαθίσταται, είναι το άκόλ.ουθο:

«2. Ή διά συμβάσεω; άνάληψις τής εύθύνη; ύπό ύπαλλ,ή- 
λ.ου τής έπιχειρήσεως δέν άπαλλάσσει τόν προϊστάμενον τοΰ 
ύπαλλ.ήλ.ου ή τόν διευθυντήν τής έπιχειρήσεως όταν τελ.ώσιν 
ούτοι έν γνώσει τή; παραβάσεως».

Είδικώτερα διάφορε; βιομηχανικές, βιοτεχνικέ; ή έμπορι- 
κές ’Επιχειρήσει; καί Καταστήματα, άναθέτουν μέ σύμβαση 
τήν άγορανομική εύθύνη γιά τις παραβάσεις πού γίνονται 
άπ’ αύτές σέ πρόσωπα πού δέν έχουν καμμία σχέση μέ τήν 
διοίκηση ή τήν διεύθυνσή τους. ,
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’Αποτέλεσμα της παραπάνω τακτικής είναι νά μηνύωντχι 
δικάζωντχι καί καταδικάζωνται, για άγορχνομικά αδικήματα, 
άτομα τά όποια βρίσκονται σέ σχέση έξαρτήσεως άπο τον 
Διευθυντή τής Έπιχειρήσεως καί έτσι αναλαμβάνουν, έναντι 
άντιμισθίας που τούς καταβάλλεται γι’ αύτό μόνον τον σκο
πό, ευθύνες πού κανονικά υπέχει ό ίδιος.

Μέ τήν νέα ρύθμιση τροποιεΐται ή παραγρ. 2 τοϋ άρθρου 
ο6 τού Nil. 136/1946 «περί Άγορανεμικίϋ Κώϊηας» χαί 
έ’τ?: ή άναλ.η·ύη pi τύιέατη τής εύό>ύνης γιά τά άγερ-χνομιαά
ιαΐικηματα. ·ύά μπςρεί να γίνεται μονεν ατο προαωπα ποι/ 
cty.ivv ή ϋ'.ενλυνςυν στην ουσία τήν επιχείρηση ή τά Παραρτή
ματα τη; ααί γιαυτο τόν λ.όγο έπιίάλλετα: νά ϋτεχονν τήν
εύ-λϋνη γιά τις τελούμενες παραβάσεις.

Μέ το άσύρο 4 τοϋ νομοσχεδίου ρυθμίζονται τά νέμστσ 
πού άτοροϋν στις προϋποθέσεις πωλήσεως εμπορευμάτων μέ 

μειωμένες τιμές.
Έίςικ-ώτερσ σύμφωνα μέ τις ίσχΰουσες ρυύρίσεις τοϋ άρύρου 

13 του Νόμου 504/76 «περί ’Επιμελητηρίων, ’Εμπορικών 
’Αντιπροσώπων, Μεσιτών ’Αστικών Συμβάσεων καί τινων 
άλλων διατάξεων», μέ άποφάσεις τοΰ 'Τπουργοϋ ’Εμπορίου 
επιτρέπεται νά ορίζεται σέ όλη τήν Χώρα, ό αριθμός κατ’ 
έτος, ό χρόνος ένάρςεως καί ή διάρκεια τών πωλήσεων εμπο
ρευμάτων μέ μειωμένες τιμές λόγω παρόδου έποχής.

Μέ όμοιες αποφάσεις μπορεί νά παρατείνεται κατά περί- . 
πτώση ή διάρκεια αυτών τών πωλήσεων.

Ή πρακτική εφαρμογή τών παραπάνω ρυθμίσεων παρου
σίασε πολλές αποκλίσεις καί καταστρατηγήσεις, επειδή 
πολλές ’Επιχειρήσεις, πολ.ύ πριν άπό τήν έναρξη τής χρονι
κής περιόδου τών εκπτώσεων, εφαρμόζανε τό μέτρο ενώ 
άλλες γιά νά ρευστοποιήσουν ορισμένα εμπορεύματα τους, 
σέ χρονικές περιόδους στις όποιες δέν έπιτρέπετο, σύμφωνα 
μέ τις ανωτέρω διατάξεις, ή πώληση μέ μειωμένες τιμές, 
χρησιμοποιούσαν ανορθόδοξες μεθόδους ή τεχνάσματα, όπως 
ή άναγγελ.ία γιά «ειδική προσφορά» κ.λ_π.

φάσεων πού Θά έκδίδονται, τά όργανα στά όποια ανατίθεται 
η εκτέλεση τούτων, ως καί οί δικαστικού χαρακτηρος ρυθμί
σεις πού κατατείνουν στήν ακριβή τήρηση τών ορισμών τού 
ανωτέρω άρθρου 5/α, διά δέ τού άρθρου 57δ διατηρούνται 
έν ίσχύι οί διατάξεις τής παραγρ. 3 τού άρθρου 8 τού Ν.Δ. 
4485/1965 πού έχουν σχέση μέ τήν οριστική ανάκληση τών 
αδειών λειτουργίας άντλ,ιών βενζίνης καί πετρελ,αίου εσω
τερικής καύσεως έπί καταδίκης σέ οίανδήποτε ποινή τού 
άρθρου 31 τού Άγορανομικού Κώδικα γιά νόθευση τών πα
ραπάνω καυσίμων.

Τέλιος μέ το άρθρο 6 κχτσ.ργούντχι οί διατάξεις τού άρθρου 
1 τοΰ Ν. 101/1975, γιατί, τά υπό τού κχταργουμένου άρθρου 
οριζόμενα, ρυθμίζονται σε νέα βάση μέ τις διατάξεις τού α
νωτέρω άρθρου 57α.

Μέ τό ίδιο άρθρο διατηρείται τό καθεστώς τών διοικητι
κών μέτρων πού προεβλ.έπετο άπό τό άρθρο 1 τού Ν. 101/ 
1975 γιά τά αδικήματα τής νοθείας πού διεπρά/θησαν μέχρι 
τής ένάρξεω; ισχύος τού παρόντος Νόμου.

"Εν Ά-ύήναις τή 3 Ίουνίοy 1978

Δικαιοσύνης
Γ. ΣΤΑΜΛΤΗΣ 

Γεωργίας
I. ΜΠΟΊΤΟΣ

Οί Υπουργοί
Οικονομικών

ΑΘ. ΚΑΝΕΛΑΟ Π ΟΤΛΟΣ 
’Εμπορίου

Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΤΛΟΣ
Δημ. Τάξεως

Α. ΜΠΑΛΚΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ
’Επί τού σχεδίου Νόμου : «Περί τροποποιήσεως καί

συμπληρώσεως τού Ν. 3475/1955 «περί τυποποιήσεως 
νωπών αγροτικών προϊόντων καί ίδρύσεως κεντρικών 
καί τοπικών αγορών αυτών» καί άλλ.ων τινών διατάξεων»:

Μέ τις κανονιστικές άποφάσεις τού 'Υπουργού ’Εμπορίου 
πού προβλέπονται στό Νομοσχέδιο, θά καθιερωθεί μηχανι
σμός σύμφωνα μέ τόν όποιο θά αποκλείονται ανεξέλεγκτες 
καί πχρχπλ.ανητικές γιά τό καταναλωτικό κοινό ενέργειες 
τών ’Επιχειρήσεων.

Μέ τό άρθρο 5 τού Νομοσχεδίου προστίθενται μετά τό άρ
θρο 57 τού Άγορανομικού Κώδικα άρθρα 57α, 57β, 57γ καί 
57δ.

Είδικώτερα διά τού άρθρου 57α παρέχεται στον Υπουρ
γό ’Εμπορίου ή τούς οικείους Νομάρχας ή εξουσία, όπως, 
ύστερα άπό ορισμένη διαδικασία, έπιβάλλ,ουν δυνητικά μέ 
άποφάσεις τους κατ’ ακολουθία άδικημάτων τελεσιδίκως 
έκδικασθέντων καί ποινικά κολ,ασθέντων, τό διοικητικό μέτρο 
τής άπαγορεύσεως τής λ.ειτουργίας τής Έπιχειρήσεως τού 
καταδικασθέντος, τής διάρκειας τούτου έξχρτωμένης άπό τήν 
καθ’ ύποτροπή διάπραξη τών ρητά καθοριζομένων αδικημά
των.

Μέ τις διατάξεις τού ανωτέρω άρθρου, άποσκοπεΐται ή 
συμπλήρωση τών συναφών ορισμών τού Άγορανομικού Κώ
δικα σέ τρόπο ώστε νά καταστεί λ,υσιτελ.ής ή αντιμετώπιση 
άγορανομικών παραβάσεων διά τής επιβολής προσθέτων, 
διοικητικής φύσεως μέτρων, κατά παραβατών καταδικαζό
μενων τελεσιδίκως γιά αδικήματα πού προσβάλλ.ουν ιδιαί
τερα τό περί δικαίου αίσθημα τού λαού.

ΤΙ πρός νομοθέτηση ρύθμιση τού ανωτέρω άρθρου, είναι 
νεοπαγής γιά τήν χώραν μας. άπαντάται στήν Νομοθεσία 
άλλ.ων χωρών (Γχλλ.ία). βασικά δέ επιδιώκεται μέ αυτήν ή 
άνάσχεση τών διαρκώς αύξανομένων άγορανομικών παραβά
σεων. πού στρέφονται κατά τής έφαρμοζομένης πολιτικής 
διχμορφώσεως τών τιμών ειδών βιοτικών αναγκών καί τών 
οποίων τά γενεσιουργέ. αίτια πρέπει νά άναζητήθούν στήν 
έφεση άπολχύσεως αθεμίτων κερδών σέ συνδυασμό προς τήν 
παρούσα φάση τής οικονομικής συγκυρίας καί τήν συναφή μέ 
κύτη ψυχολογία.

Ακόμη μέ τά προστιθέμενα, κατά τά άνωτέρω, άρθρα 
5/β καί 57γ διαγράφομαι τά τού τρόπου εφαρμογής τών-άπο-

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΑΙ, ΛΝΤΙΚΛΘΙΣΤΩΜΕ.ΝΛΙ κ.λ.π. 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΝΟΜΟΣ 3475/1955
ΆρΟρον 6.

1. Εις τάς περιφέρειας τής τέως Δ/σεως Πρωτευούσης 
καί Θεσσαλ.ονίκης ιδρύονται άνά μία Κεντρική Αγορά χον
δρικής πωλήσεως νωπών άγροτικών προϊόντων, έφωδιασμέ- 
ναι μέ πλήρη τεχνικόν έξοπλ,ισμόν καί εγκαταστάσεις.

2. Τοιαύται άγοραί δύνανται νά ίδρύωνται καί εις άλλ.α 
καταναλ,ωτικά Κέντρα διά Β. Διαταγμάτων προτάσει τών 
'Υπουργών Γεωργίας καί ’Εμπορίου.

3. Ή άπ’ ευθείας πρός τό λιανικόν Έμπόριον χονδρική 
πώλ.ησις τών νωπών άγροτικών προϊόντων είτε τυποποιημέ
νων είτε μή Οά ένεργήται μόνον διά τών Κεντρικών Αγο
ρών.

4. Διά κοινών αποφάσεων τών Υπουργών ’Εμπορίου καί 
Γεωργίας δύναται νά έξαιρεθή τής υποχρεώσει»; ταύτης ή 
πρός τό λ.ιχνικόν έμπόριον διάθεσις ειδών πχραγομένων εις 
τήν περιφέρειαν εις τήν όποιαν λειτουργεί Κεντρική Αγορά.

Διά τής αύτής άποφάσεως καθορίζονται αί προϋποθέσεις 
τής έξαιρέσεως ταύτης ώς καί τά όρια έκάστης τών έν λ.όγω 
περιφερειών.

Αί τιμαί όμως τών πωλήσεων τούτων έν ούδεμια περι- 
πτιόσει δύνανται καί εις τάς περιπτώσεις ταύτας νά είναι 
ανώτεραι τών διαμορφουμένων τοιούτων χρονδικής πωλήσεως 
εις τάς Κεντρικάς Αγοράς.

5. 'Η νομική μορφή ύφ’ ήν Οά λειτουργήσουν αί Κεντρι- 
καί Άγοραί χονδρικής πωλήσεως νωπών άγροτικών προϊόν
των, τά τής διοικήσεως καί όιαχειρίσεως αυτών ώς καί τά 
τής όργανώσεως λειτουργίας καθορισΟήσοντχι διά Β. Δια
ταγμάτων προτάσει τών Υπουργών Γεωργίας καί ’Εμπο
ρίου.

6. Οί παραβάτχι τών παραγράφων 3 καί 4 τοΰ παρόντος 
τιμωρούνται κατά τό άρθρον 31 τοΰ Άγορανομικού Κώδι- 
κος.
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Ν.Δ. 136 1946 

"Αρθρον 36.

2. Ή διά συμβάσεως άνάληύις τής ευθύνη; ύ—ό ύτταλλή- 
τής έττιχειρήσεως δέν άπαλλάσσει τον προϊστάμενο τοϋ 

λλήλου ή τόν διευθυντήν τής έττιχειρήσεως, όταν τελώ- 
ούτοι έν γνώσει τής τταραβάσεως.

ΝΟΜΟΣ 101/1975

ΆρΟρον 1.
ίετά το άρΟρον 57 τοϋ Ν.Λ. 136/1946 προστίθεται άρ- 

ν υπό τόν αριθμόν «57α», ε/ον ώς ακολούθως :

«"ΑρΟρον 57α.
. Έν περιπτώσει καταδίκης καταστάσης τελεσιδίκου, 

·. των έν τω παρόντι Ν. Διατάγματι προβλεπομένων άδι- 
ιάτων νοθείας τροφίμων καί έν γένει ειδών βιωτικών 

αγκών προωρισμένων πρός έμπορίαν, περί ών το άρΟρον 
. δύναται ό 'Υπουργός ’Εμπορίου, δι’ άττοφάσεοϋς του 
διδόμενης μετά γνώμην τής αρμόδιας Άγορανομικής 
.πιτροττης καί έκτελουμένης ϋπό των οικείων Άστυνομι- 

’Αρχών νά διατάσση, άναλόγως τών συνθηκών ΰφ’ άς 
έσθη το άδίκημα καί τών έκ τούτου συνεπειών διά τό 
,ν, την άπαγόρευσιν τής πωλήσεως ύπό τοϋ καταδι- 
ΐέντος τοϋ είδους έφ’ ού διεπιστώθη ή νοθεία ή καί 
ς ταύτης τής λειτουργίας τής έπιχειρήσεως (Έμπορι- 
καταστήματος, Βιομηχανίας, Βιοτεχνίας), ήτις διε- 

•ησε την νοθείαν καί έπί χρόνον ούχί μείζονα τών 
κοντά ήμερών.
Ή κατά την προηγουμενην παράγραφον άρμοδιότης 
ΐται εις τήν έκτος τής τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης 
ρέρειαν ύπό τοϋ άρμοδίου κατά περίπτωσιν Νομάρχου.
Αί κατά τό παρόν άρΟρον άποφάσεις τοϋ 'Υπουργού ή 
Νομάρχου δημοσιεύονται έν περιλήψει εις δύο τό πολύ 
:ρίδας τής έδρας τοϋ καταστήματος, δαπάναις τοϋ 
ίικασθέντος, ή, έν έλλείψει αύτόθι ήμερησίων έφημε- 
, εις τάς έν τή Πρωτευούση τοϋ Νομοϋ. έκδιδομένας 
τας, μερίμνη τοϋ 'Υπουργού ή τοϋ οικείου Νομάρχου.

ΝΟΜΟΣ ΥΓΥ ΑΡΙΘ. 1S2

αντικαταστάσεως τής παραγράφου 4 τοϋ άρθρου 6 
Νόμου 3475/1955 «περί τυποποιήσεως νωπών

οτικών προϊόντων καί ίδρύσεως Κεντρικών καί 
τικών ’Αγορών αυτών ».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

οισάμενοι όμοφώνως μετά τής Βουλής, άπεφασίσαμεν : 

"ΑρΟρον 1.
ταράγραφος 4 τοϋ άρθρου 6 τοϋ Ν. 3475/1955 άντι- 
αται ώς ακολούθως :

κοινής άποφάσεως τών Υπουργών ’Εμπορίου και 
.ας δύναται νά έςαιρεθή τής ύποχρεώσεως ταύτης, ή 
ό λιανικόν έμπόριον διάθεσις ειδών παραγομένων εις 
τιφέρειαν εις τήν όποιαν λειτουργεί Κεντρική ’Αγορά.
τής αύτής άποφάσεως καθορίζονται αί προϋποθέσεις 
ιιρέσεως ταύτης ώς καί τά όρια έκάστης τών έν λόγω 
εειών.
τιμαι τών πωλήσεων τούτων δέν δύνανται νά είναι 
αι τών τοιούτων χονδρικής πωλήσεως εις τάς Κεντρί-
■v^r. *

Δι’ όμοιας άποφάσεως δύναται επίσης νά έςαιοεθή τής 
ύποχρεώσεως ταύτης. ή άπ’ εύθείας άπό τήν παραγωγήν 
προμήθεια ύπό τοϋ λιανικού ’Εμπορίου νωπών αγροτικών 
προϊόντων, δ’ άπ’ εύθείας διάθεσιν πρός τήν κατανάλωσιν, 
εις περιόδους αιχμής προσφοράς ή ύπερπαραγωγής, τών 
προϊόντων τούτων.

ΆρΘρον 2.
'Η ισχύς τοϋ παρόντος άρχεται άπό τής δημοσιεύσεώς του 

διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως.
Ό παρών Νόμος ψηφισΟείς ύπό τής Βουλής καί παρ’ 'Ημών 

σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά τής Έφημερίδος τής 
Κυβερνήσεως καί έκτελεσθήτω ώς νόμος τοϋ Κράτους.

Έν ΆΘήναις τή 26 Σεπτεμβρίου 1975

Ό Ποόεδροε τής Δηοιοκοατία; 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΛΤΣΟΣ

Οί 'Υπουργοί
Γεωργίας Έαπορίου

ΙΠ. ΙΟΡΔΑΝΌΓΛΟΥ ΙΩ. ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

Έθεωρήθη καί έτέθη ή μεγάλη τοϋ Κράτους σφραγίς.
Έν ΆΘήναις τή 27 Σεπτεμβρίου 1975

'Ο έπί τήε Δικαιοσύνης Ύπουογός
ΚΏΝ7Ν0Σ ΣΤΕΦΑΝΆΚΗΣ'

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ

Περί τροποποιήσεως χαί συμπληρώσεως τοϋ Ν. 3475/1955 
«περί τυποποιήσεως νωπών αγροτικών προϊόντων χαί ίϊρύ- 
σεως κεντρικών χαί τοπικών αγορών χυτών χ,αί άλλων 
τινών ίιατάεεω·/).·.

Άρύρον 1.
Α! παράγραροι 3. 4 χαί 6 τοϋ άρ-5ρου 6 τού Νόμοι) 

3475/1955, ώς αύτα: νόν ισχύουν, άντικαόίστανται ώς ακο
λούθως:

«3. Ή προς τό λιανικόν έμπόριον χονϊρική πώλησις τών 
νωπών αγροτικών προϊόντων, τυποποιημένων ή μη, ·ύα ενερ- 
γήται μόνον ϊιά τών Κεντρικών ’Αγορών.

Διά κοινών αποφάσεων τών Υπουργών Γεωργίας καί Εμ
πορίου. έπιτρέπεται ή ϊιάΰισις πρός τό λιανικόν έμπόριον 
τών ανωτέρω προϊόντων καί ύπό χρονϊροπωλητών έγκα·5ι- 
στωμένων εις χώρους έκτος τών Κεντρικών Λαχαναγορών καί 
εις άπόστασιν ούχί μικροτέραν τών ϊύο χιλιομέτρων άπό αϋτάς.

Διά τών ώς άνω κοινών αποφάσεων, καθορίζονται έπακρι- 
6ώς οί χώροι εις οΰς ϊύνχ,ιται νά λειτουργούν καταστήματα 
χονϊρικής πωλήσεως έκτός Κεντρικών Λαχαναγορών κατά τά 
άνωτέρω. ό τρόπος καί οί προΰπο-ύέσεις άσκήσεως τού έπαγ- 
γέλματος τοϋ χονϊροπωλητοΰ, τά σημεία υποχρεωτικής ζυ- 
γίσεως τών είσκομιζομένων όπωρολαχανικών, ώς και πάν έτε
ρον στοιχείον άπαραίτητον ϊιά τήν έπωφελεστέρα) υπέρ τών 
παραγωγών καί τών καταναλωτών ϊιακίνησιν καί έμπορίαν 
τών άνωτέρω προϊόντων.

Εις τά καταστήματα τών ώς άνω ϊευτέρου και τρίτου εία- 
φίου τού παρόντος άρ-ύσου, επιτρέπεται ή έπί προμηύεία καί

φάσεων των 'Υπουργών Γεωργίας καί Εμπορίου.
Εις τάς περιπτώσεις αγοράς ήρτημένης παραγωγής. ίύνα- 

ται ϊιά κοινών άποοάσεων τών. Ύ—«·>»*«".· Α:-—.-........  ·π. . .


