
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Τροποποίηση διατάξεων του Ν.Δ. ΐ3δ/1946 <(Περί κυρώ-

σεως, τροποπυιήσεως και συμπλ.ηρώσεως του από 10,11.
5.1946 Ν.Δ. περί Αγορχνομικού Κινδικός».

IIρος τη Βουλή- των Ελλήνων

Με το σχέί’.ο νόμου επιχειρείται η τροποποίηση ω:ισμένων 
ίιατάξεων. του Αγορανομ’.ν,ού Κώδεκα.. ώστε να ν.ατί'τει 
αποτελετματιαώτερος ο ίλε—yc; της αγοράς.

Οι προτ.ινόμενες τροποποιήσεις ανάφέρονναι :
(α) στο είδος και στον τρόπο επιβολής ουρισμένων κυρώ

σεων , σε περιπτώσεις σοβαρών άγοοάνομικών παραβάσεων, 
και (β) στ/jv κατάργηση της ευχέρειας διορισμού, με σύμ
βαση, του αγορανομικώς υπεύθυνου'.'-

Ειδικώτερα : —
1. Με τα άρθρα 1 και 2 ορίζεται ότι, σε περίπτωση σο

βαρών αγορανομικών παραβάσεων, παράλληλα προς την ποι
νική δίκη ή και ανεξάρτητα από αυτή, είναι δυνατή η επιβολή 
του μέτρου της αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας του κατα
στήματος ή της επιχείρησης.^ Ι'ύττ--,

Η τροποποίηση των διατάξεων των άρθρων 57α και 57β 
του Αγορανομικού Κώδικα κρίθηκε-αναγκαία, γιατί η ε
ξάρτηση της επιβολής του μετροώ-"·ήξ/αφ αίρεσης της άδειας 
λειτουργίας μετά τη; πφοηγοίμενη τελ.εσίίπ/.η καταδίκη οδη
γούσε ή στην μη επιβολή του μέτρού-7'τχ στη; επσβολή του σε 
χρόνο πσλ-ύ μεναγενε'σπερο, ούστε να^είναι ανώφελο.

2. Με το άρθρο 3 καταργείται. η εε>^ρεια διορισμού, με 
σύμβαση , του αγορανομικώς υπεύθυνου,-ώστε την ευθύνη να 
έχουν και στις ποινικές κυρώσεις να υπόκειντ-,ι οι πραγματικά 
υπεύθυνοι των καταστημάτων ή επιχειρήσεων.

Η ανεύρεση των υπεύθυνων, σε κάθε παράβαση, και η 
επιβολή των π.ινικών κυρώσεων ιί,αι έργο της Δικαιοσύ
νης. Δεν είναι νοητό, ούτε φυσικά σύμφωνο με την λειτουρ
γία της ποινικής ευθύνης, να ορίζεται συμβατικά το πρόσωπο 
που θα υποστεί την ποινική δίωξη και την ενδεχόμενη κατα
δίκη σε περίπτωση παραβάσεων της ποι.ικής νομ'θεσίας. 
Πολύ περισσότερο δεν είναι ανεκτό αυτό που συχνά συμβε ί- 
σει σήμερα, η πρόσληψη δηλαδή υπαλλήλων «κατ’ επάγ
γελμα κατηγορουμένων», που αναλαμβάνουν, ως αγορανο
μικώς υπεύθυνοι, την «διεκπεραίωση» των ποινικών δικών 
των επιχειρήσεων», ·» · .

Αθήνα, -1 1 Απριλίου 1983
Οι Υπουργοί ' ‘‘ν ·*

Δικαιοσύνης Οικονομικών
Γ. ΜΑΓΚΑΚΗΣ Δ. ΚΟΥΛΟΥΡΙΑΝΟΣ

Εμποείου
γ. μωρα'·ι·της

ΚΑΤΑΡΓΩΥΜΕΝΕΣ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.Δ. 136/1946, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ , .

/Αρθρο 36 t .

1. α) Δια ίτάσαν παράβασιν των διατάξεων του παρόντος 
ν. και των εις εκτέλεσιν αυτού διατάξεων εις τα ξενοδοχεία 
φαγητού και ύπνου, να εστιατόρια παντός είδους, οικοτρο
φεία, ζαχαροπλαστεία, ζυθοπωλεία, παντοπωλεία, -μαγει
ρεία, οινοπωλεία, αρτοποιεία, αρτεργοστάσισ, κρεοπωλεία 
και γενικώς τα καταστήματα εργοστάσια και εργαστήρια 
και δημόσια κέντρα (άρθρο. -7 παρ. 1) τιμωρούνται ως αυ
τουργοί και εάν δεν συντρέχωσιν οι όροι.της συστάσεως κατά 
νας διατάξεις του ποινικού νόμου, ο κύριος της επιχειρήσεως, 
ο διευθυντής και ο επόπτης του εστιατορίου ή ξενοδοχείου 
και λοιπών ως άνω καταστημάτων, εργοστασίων, εργαστη
ρίων κλπ β) δια πάσαν δε παράβασιν των περί ανωτάτων τι
μών Αγορανομ. διατάξεων ή υπέρβασιν των εν τ.ις τιμολο- 
γίοις των ανωτέρω καταστημάτων κ.λ.π. αναγραφόμενων τι

μών (και όταν δεν επιβάλληται νόμω η. τήρησις τοιούτων τι
μολογίων) οι προειρημένοι και ο εισπράξας ταμίας και οι 
θαλαμηπόλοι ή υπηρέται ή υπάλληλοι των καταστημάτων, εκ
τός εάν η παράβασις ετελ,έσθη υπό μόνου τ„υ υπαλλήλ,ου, ο 
δε προϊστάμενος τούτου μόλις λαβών γνώσιν κατεμήνυσεν εις 
τας αρχάς τον παραβάτην. Επίσης, εάν ο εισπράξας ταμίας, 

-οι θαλαμηπόλοι, υπηρέται. υπάλληλοι, μη ούσης ωρισμένης- 
δια διατάξεως ανωνάτης τιμής ενήργησαν συμφώνως τιμο- 
λογίω καθορισθέντι υπό διευθυντού ή επόπτου της επιχει- 
ρήσεως, όπερ περιέχει υπερβολικόν κέρδος τότε απαλλάσσον
ται ούτοι πάσης διώξεως, ευθύνονται δε μόνον οι εν τω στειχ. 
α' αναφερόμειοι.

2. Διά συμβάσεως δύναται να αναλ.ηφθή η ευθύνη της 
παραβάσεως των κατά την προηγούμενην παράγραφον δια
τάξεων. μόνον υπό των κατ’ ουσίαν διευθυνόντων ή διοεκούν- 
των την επιχείρησιν. Μετά των συμβατικώς υπευθύνων τι- 
μωρούνταΓ'ίίαι οι κατά την προηγουμένην παράγραφον υ
πεύθυνοι, εφ’ όσον τελούν εν γνώσει της παραβάσεως (Η 
παρ. 2 του ά.-.θ. 36 αντίκ. ωε άνω διά του αρθ. 11 Ν. 802/ 
1978).

Άρθρο 37
1. Διά πάσαν εις τα εν τω προηγουμένω άρθρ. καταστή

ματα, εργοστάσια, εργαστήρια κλπ. νοθείαν- ή παραποίησιν 
τροφίμων, φαγητών και λ,οιπών ειδών ή χρησιμοποίησιν υ
λικών, κρεάτων ιχθύων και παντός ετέρου είδους εν απο
συνθέσει, επιβλ,αβών ή στερούμενων θρεπτικών ουσιών ή η- 
λαττωμένης αξίας, ως αυτουργοί τιμωρούνται, και αν δεν συν- 
τρέχωσιν οι όροι της συστάσεως, ο κύριος των επιχειρήσεο ·, 
ο διευθυντής, ο επόπτης του ξενοδοχείου, ή εστιατορίου ή 
παντός ετέρου καταστήματος, εργαστηρίου ή εργοστασίου, ο 
μάγειρος, ο υπομάγειρος και πας εν αυτοίς βοηθός και γενι
κώς το εργατικόν προσωπικόν, εάν δεν καταγγείλωσι την 
πράξιν και τον παραβάτην εγκαίρως, ώστε να αποτραπή η 
πώλησις ή χρησιμοποίησις των τοιούτων εδεσμάτων και τρο
φίμων υπό του κοινού. Η πράξις τιμωρείται και προ οι- 
ασδήποτε χρησιμοποιήσεως , εφ’όσον πάντες οι ανωτέρω υ
πεύθυνοι δεν σπεύσωσι προ πάσης χρησιμοποιήσεως να προ- 
βώσιν εις την καταστροφήν των ανωτέρω ειδών.

2. Αι περί -απαλλ.αγής από της εύθύνης διατάξεις παρ.
1 ατοιχ. β' και η ϊιάταξις της παρ. 2 ταυ άρ·3ρ. 36 εφαρ
μόζεται και εις τας περιπτώσεις του παρόντος άρθρου.

- Άρθρο 57α · - ' : '·' *
1. Εν περιπτώσει καταδίκης κατάστασης τελεσιδίκου 

επί τινι των εν τω παρόντι Νομοθετικώ Διατάγματι προ- _ 
βλ.επομένων αδικημάτων α) της εισπράξεως τιμήματος υπερ- 
τέρου του εις τους τιμοκαταλόγους και τιμολ.όγια αναγρα
φόμενου, έστου και άν δεν επιβάλλεται Νόμω η τήρησις τού
των, β) της εισπράξεως τιμών ανωτέρων των ισχυουσών ε- 
κάστοτε διατιμήσεων (ανώταται τιμαί) ή τιμών περιεχου- 
σών ποσοστόν κέρδους ανώτερον του εκάστοτε αγορανομι
κώς καθοριζόμενου και εφ’ όσον κατεγνώσθη τελεσιδίκους διά 
τα ανωτέρω αδικήματα ποινή φυλ.χκίσεως τουλάχιστον τριών 
μηνών, δύναται ο Υπουργός Εμπορίου δΓ αποφάσεώς του 
εκ διδόμενης ριετά σύμφωνον γνώμην της αρμοδίας Αγορανο- 
μικής Επιτροπής και εκτελουμένης υπό των οικείων Αστυ
νομικών Αρχών να διατάσση αναλόγως των συνθηκών υφ’ 
ας ετελ,έσθη σαν τα ανωτέρω αδικήματα και των εκ τούτων 
συνεπειών δια το κοινόν, την απαγόρευσιν λειτουργίας του 
Κέντρου, ή της επιχειρήσεως, επί χρόνον μέχρι τριάκοντα 
(30) το πολύ ημερών.

2. Επί δευτέρας, εντός τριών ετών από της τελεσιδικίας 
της προηγουμένης καταδίκης επί τω αυτώ των εν παραγράφω 
1 αδικήματα, τινός των υπευθύνων των εν αυτή κέντρων ή 
επιχειρήσεων και αφ’ όσον κατεγνώσθη ποινή υπερτέρα του 
εν αυτή τασσομένου ορίου, δύναται ο Υπουργός Εμπορίου δι’ 
αποφάσεώς του, εκδιδομένης μετά σύμφωνον γνώμην της αρ
μοδίας Αγορανομικής Επιτροπής, να διατάσση την απαγό- 
ρευσιν της λειτουργίας τούτων μέχρι τριών μηνών.
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3. Επί τρίτης, εντός τριών ετών από της τε/^σιδικίας της 
δευτέρας καταδίκης ετ.ί τω χυτώ των εν παραγράφω 1 
αδικήματι τινός των υπευθύνων των εν αυτή κέντρων ή επι
χειρήσεων και εφ’ όσον κατεγνώσΟη ποινή υπέρτερα του εν 
αυτή τασσομένου ορίου, δύναται ο Υπουργός Εμπορίου δι 
αποφάσεώς του, εκδιδομένης μετά σύμφωνον γνώμην της 
αρμοδίας Αγορανομικής Επιτροπής, να διατάσση την απα- 
γόρευσιν λειτουργίας τούτων επί χρόνον μεγαλύτερον των 
τριών μηνών και μέχρις οριστικής απαγορεύσεως λειτουρ
γίας τούτιον.

4. Αι διατάξεις των παραγράφων 1,2, και 3 εφαρμόζοντα1 
και επί καταδίκης διά το υπό του παρόντος Ν. Α/τος προ- 
βλεπόμενον αδίκημα της νοθείας τροφίμων και εν γένει ει
δών βιοτικών αναγκών προορισμένων προς εμπορίαν, ανε
ξαρτήτως της καταγνωσΟείσης ποινής.

5. Εν περιπτώσει καταδίκης καταστάσης τελεσιδίκου επ/ 
τω εν τω παρόντι Νομοθετικά) Διαάγμχτι προβ/.επομένω αδι- 
κήματι της εκπροθέσεως πωλήσεως ή κατοχής προς πώλη- 
σιν ή διανομής προς κατανάλωσιν τροφίμων αποσ>υντεθειμέ- 
νων ή εκ τεθνεώτων ή νοσούντων ζώων ή εν γένει τροφίμων ή 
ποτεόν παντός είδους, οπωσδήποτε επικινδύνων εις την δη
μοσίαν υγείαν, δύναται ο Υπουργός Εμπορίου δι* αποφάσεώς 
του εκδιδομένης"μετά σύμφωνόν γνώμην της αρμόδιας"Λγο- 
ρανομικής Επιτροπής και εκτελουμένης υπό tgjV οικείων Α
στυνομικών Αρχών να διατάσση αναλόγως των συνθηκών 
υφ ας ετελέσθη το ανωτέρω αδίκημα και των εκ τούτου συ- 
νεπειοδν δια το κοινόν, την πρόσκαιρον ή και οριστικήν απα- 
γόρευσιν /χιτουργίας των οικείων επιχειρήσεων.

6. Επιβ?.ηθέντος του μέτρου της οριστικής απαγορεύσεως 
λειτουργίας κέντρου ή επιχειρήσεως καθιερούται διαρκής 
ανικανότης του επιχειρηματία προς συνέχισιν της λειτουρ
γίας ή ίδρυσιν ή συμμετοχήν τούτου εις ομοίαν ή παρεμφερή 
επιχείρησιν εις το αυτό ή έτερον ή μισθούμενον ακίνητον.

• 7. Επί κέντρων ή επιχειρήσεων κειμένων έκτος της περι
φέρειας του Νομού Αττικής, η κατά τας προηγουμένας παρα
γράφους αρμοδιέτης ασκείται υπό του κατά τόπον αρμοδίου, 
κατα περίπτωσιν Νομάρχου.

_ S. At κατά το παρόν άρθρον αποφάσεις του Υπουργού ή 
Νομάρχου, δημοσιευόμενα! εν περιλήψει εις δύο το πολύ 
ε?'Γ/,αεΡ'-5ας της έδρας της επιχειρήσεως ή εν ελλείψει αυτόθι 
ί?τ<ίΧε?ιθων, εις τας εν τη πρωτευούση του Νομού εκδιδομέ- 
νας τοιχυτας ή και εν περιφερεία μείζονι του Νομού, δαπά- 
ναις του καταοικαζομένου, εισπραττομέναις κατά τας δια- 
τχςεις του Νόμου περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων.

9. Αι επιβαλλόμεναι κατ’ εφαρμογήν του παρόντος Νό
μου απαγορεύσεις λειτουργίας κέντρων ή επιχειρήσεων εν 
γένει εκτελούνται και εάν εισέτι εχώρηοε καθ’ οιονδήποτε 
τρόπον μεταβίβασις της εκμεταλλεύσειος του κέντρου ή της 
επιχειρήσεως ή στοιχείων ταύτης. οιασδήποτε τοιαύτης 
μεταβιβασεως ούσης ακύρου εάν έλαβε χώραν μετά την ά
σκηση της ποινικής διώξεως.

10. Διά των εκδιδομένων, συμφώνως προς τας παραγρά
φους 1 εως και 5 του παρόντος άρθρου, αποφάσεων του Υ
πουργού Εμπορίου ή των οικείων Νομαρχών καθορίζεται η 
διαδικασία εφαρμογής της απαγορεύσεως λειτουργίας Επι- 
χειρησεως. (Το άρθρο 57α προστεθέν διά του άρθρ. 1 Ν. 101/ 
1975 αντικατεστάΟη ως άνω διά του άρθρ. 5 του Ν. 802/1978 
και προσετέθησαν άρθρα 573. 57γ και 57δ).

Άρθρον 57β

Ε'-? ~~~ κατά το προηγούμενου άρθρον του παρόντοζ 
Νόμου εκδιδομένας υπό του Υπουργού ή Νομάρχου αποφά* ι 
σεις, καθορίζεται επακριβώς η χρονολογία ενάρξεως της 
απαγορεύσεως λειτουργίας του κέντρου ή της επιχειρήσεως, 
ταυτης μη δυναμένης να ορισθη εις χρόνον μεταγενέστερον - 
του έτους από της χρονολογίας της δημοσιεύσεως εις τον 
τύπον της σχετικής αποφάσεώς, κατά τα εν παραγράφω 
8 του προηγουμένου άρθρου του παρόντος οριζόμενα.

2. Οι Προϊστάμενοι της Γραμματείας των Δικαστηρίων 
υφ’ ων εςεδόθησαν τελεσίδικοι κχταδικαστικαι/αποφάσεις, 
περί ων το άρθρον 57α του παρόντος Νόμου, υποχρεούνταί 
όπως εντός προθεσμίας τριάκοντα (39) ημερών από της δη
μοσιεύσεως ή τελεσιδικίας υποβάλιυσιν εις διπλούν κεκυρω- 
μένα αντίγραφα τούτων, εξ ων το εν εις την οικείαν περιφε
ρειακήν Υπηρεσίαν του Υπουργείου Εμπορίου, το δε έτερον 
εις την Γενικήν Τεχνικήν Διεύθυνσιν του ίδιου Υπουργείου.

3. Η κατά τους ορισμούς του άρθρου 57α δυνητική διά 
τον Υπουργόν ή Νομάρχην, κατά περίπτωσιν, απόφασις, περί 
πρόσκαιρου ή οριστικής απαγορεύσεως της λειτουργίας των 
κέντρων ή επιχειρήσεων, εκδίδεται εντός ανατρεπτικής προ
θεσμίας τριών μηνών από της περιελεύσεως εις τας οικείας 
Υπηρεσίας των, συμφώνως τη προηγουμένη παραγράφω," 
καταδικαστικών αποφάσεων.

4. Η οικεία Αστυνομική Αρχή προς ην κοινοποιείται εις 
διπλούν η κατά το άρθρον 57 α του παρόντος Νόμου από- 
φασις του Υπουργού ή Νομάρχου, μεριμνά δια την εκτέλεσιν 
ταύτης, αναφέρει δε περί τούτου αμελλητί τόσον εις την αρ
μοδίαν περιφερειακήν Υπηρεσίαν του Υπουργείου Εμπορίου 
όσον και εις την Γενική Τεχνικήν Διεύθυνσιν τούτου.

_5. Παρά τη Γενική Τεχνική Διευθύνσει του Υπουργείου" 
Εμπορίου τηρείται βιβλίον Μητρώου των εκδιδομένων απο-' 
φάσεων, περί απαγορεύσεως λειτουργίας των επιχειρήσεων* 
των καταδικαζόμενων υπευθύνων, συμφώνως τω παρόν τί.* 
Νόμω, κατά τα ειδικώτερον καθορισθησόμενα δι’ χποφά-V 
σεως του Υπουργείου Εμπορίου.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΓ
Τροποποίηση, διατάξεων ταυ Ν_Δ. 136/1940 «.περί κυρώ-· 

σεως, τροποποίησε ως και συμπλήρωσε ως tcj από 1 (ν; 
11.5.1956 Ν.Δ. περί Αγορανεμικού Κωδικός».

Αρίλρο 1.
Το άρ-Sso 57·α του Ν.Δ. 136/1946 που προστέύητ/.-: με το 

άρόρο 1 του Νόμομ 101/1975 και αντικαταστάύηκε με το- 
άρ-Spo 5 του Νόμου 802/1978 αντικαθίσταται ως εξής: 

«’Ap-S-po 57α: 1. Σε επίπτωση παράδοσης διατάξεων του 
νόμου αυτού κιαι των διατάξεων που εκδίδοντα: σε εκτέλεσή 
του και που αναφέρονται: α) στην είσπραξη τιμήματος υπέρ
τερου από αυτό που αναγράφεται στους τιμοκαταλόγους και 
τιμολόγια, ακόμα και αν δεν επιόάλλετρκ η τήρηση αυτών 
από το νόμο, ή στην είσπραξη τιμών ανώτερων από τις δια
τμήσεις που ισχύουν κάύε φορά (ανώτατες τιμές), ή τιμών 
που περιέχουν ποσοστό κέρδους α-/ώτερο από α^τό που ορίζε
ται κά-So φορά σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού, 
β) σε νοόευση τροφίμων και ειδών που κ.αλΰπταυν γενικά όι'.- 
τικές ανάγκες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-S:ου 31 
παρ. 4 και 5 του νόμου αυτού, και του άρ-άρου 281 του Ποι
νικού Κώδικα και γ) σε διάόεση στην κατανάλωση τροφίμων 
και ποτών κ,ατά οποιοδήποτε τρόπο επικίνδυνων στη δημόσιο: 
υγεία, σύμφωνα με τη διάταξη του άρόρου 32 παφ. 4 Του 
νόμου αυτού, ο Υπουργός Εμπορίου μπορεί με απόφαοή του. 
χνεξάρτητ* από την άσκηση ποινικής δίωξης, να διατάτσει 
■ανάλογα με τι; συν-Sήκες κάτω από τις οποίες ένει τελεσόεί 
η παράδοση, το είδος χυτής και τις συνέπειες που έχε*, για 
το κοινό, τη) απαγόρευση της λειτουργίας της επιχείρησε,ς 
ή του κέντρου για διάστημα μέχρι ένα μήνα.

2. Η απόφυση εκδίδεται μετά γνώμη της αρμόδιας Λγο- 
ρανιςεικής Επιτροπής, η οποία συνέρχεται και γ/ΐυαοδοτεί 
υποχρεωτικά μέσα στην προθεσμία που ορίζει ο Υπουργός 
σε κάόε περίπτωση και αφού προηγούμενα η Επιτροπή καλέ- 
σει £ΤΪΓ?άφως προ σαράντα οκτώ ωρών τον ενδιαφερόμενό 
να εκόέσει τις απόψεις του.

3. _Γ:α το· κέντρα ή επιχειρήσεις που ν.ειτό.υσγούν ί/.τός 
της περιφέρειας του Νομού Αττικής τη/ αρμοδιότητα αυτή.


