
Επί τοϋ σχεδίου νόμου «ττερί άντικαταστάσεως τής παρα
γράφου 4 τοϋ άρθρου 6 τοϋ Ν-_ 3475/55 «περί τυποποιή
σεων νωπών αγροτικών προϊόντων και ιδρύσεων Κεντρι
κών καί Τοπικών Αγορών αυτών».

____ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

Ποός ζΐ/ν Βονλ'ην ζών ‘Ελλήνων

-έμενα εις την περιοχήν. εις ήν λειτουργεί Κεντρική Αγορά.
Βάσει των ώς άνωτέρω Διατάξεων τό λιανικόν έμπόριον 

είναι ΰποχρεωμένον, όπου ύφίστανται Ααχαναγοραι να προ- 
υηθεύηται τα όπωροκηπευτικά έκ τών Κεντρικών Αγορών 
τούτων.

’Επειδή εις περιόδους αιχμής τής προσφοράς λόγω ύπερ- 
ταραγωγής τών όπωροκηπευτικών ύφίσταται πρόβλημα δια- 
)έτϊως τούτων καί προς τον σκοπόν διευρύνσεων τής κατα
ναλώσεων των, διά τής μειώσεως τών τιμών πωλήσεως των, 
τυνεπεία τής μή μεσολαβήσεων τών χονδρεμπόρων τών 
κεντρικών Ααχαναγορών καί επιβαρύνσεων των διά τών 
σχετικών εξόδων καί τοϋ κέρδους χονδρικής πωλήσεως, 
/.ρίνεται σκόπιμον όπως κατ’ έξαίρεσιν επιτρέπεται ή άπ’ 
Αθεΐας άπό_ την παραγωγήν_ προμήθεια Από τοϋ λιανικού — 
εμπορίου νωπών αγροτικών προϊόντων, άνευ τής παρεμβά
σεως τοϋ χονδρεμπορίου τών Κεντρικών Λαχαναγορών, διά 
την άπ’ ευθείας πώλησιν προς τό καταναλωτικόν κοινόν 
καί τοϋτο. ύπό τοϋ προς ψήφισιν σχεδίου Νόμου επιδιώκεται 
προς όφελος τών τε παρ - γωγών καί τής καταναλώσεων.

Έν Άθήναις τή 30 ’Ιουλίου 1975

Γεωογίας 
ΙΠ. ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΐ

Οί 'Υπουργοί

I.
’Εμπορίου

ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

ΝΟΜΟΣ ύπ’ άριθ. 3475
Περί τυποποιήσεων νωπών άγροτικών προϊόντων καί ιδρύ

σεων κεντρικών καί τοπικών άγορών αυτών.

ΠΑΥΛΟΣ
' ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Γηφισάμενοι όμοφώνως μετά τής Βουλής, άποφασίζομεν καί 
διατάσσομεν

Άρθρον 6.

1. Εις τάς περιφέρειας τής τέως Δ/σεως Πρωτευούσης 
καί Θεσσαλονίκης ιδρύονται άνά μία Κεντρική ’Αγορά 
χονδρικής πωλήσεως νωπών άγροτικών προϊόντων, έφω- 
κασμέναι μέ πλήρη τεχνικόν έξοπλισμόν καί έγκαταστά- 
σεις.

2. Τοιαϋται άγοραί δύνανται νά ίδρύωνται καί εις άλλα 
καταναλ.ωτικά Κέντρα διά Β. Διαταγμάτων προτάσει τών 
Υπουργών Γειυργίας καί ’Εμπορίου.

3. Ή άπ’ ευθείας προς τό λιανικόν έμπόριον χονδρική 
πωλησις τών νωπών άγροτικών προϊόντων είτε τυποποιη
μένων είτε μή θά ένεργήται μόνον διά τών Κεντρικών Άγο- 
;ών.

4. Διά κοινών άποφάσεων τών 'Υπουργών ’Εμπορίου 
καί Γεωργίας δύναται νά έξαιρεθή τής ύποχρεώσεως ταύτης 
Ί προς τό λιανικόν έμπόριον διάθεσις είδών παραγομένων 
εις τήν περιφέρειαν εις την οποίαν λειτουργεί Κεντρική 
’Αγορά.

Διά τής αυτής άποφάσεως καθορίζονται αί προϋποθέσεις 
τής έξαιρέσεως ταύτης ως καί τά όρια έκάστης τών έν λόγω 
περιφερειών. ( , ,

Λί_ τιμαί όμως τών πωλησεων τούτων εν ουδεμιά περι- 
πτώσει δύνανται καί εις τάς περιπτώσεις ταύτας νά είναι 
άνώτεραι τών διαμορφουμένων τοιούτων χονδρικής πωλή
σεως εις τάς Κεντρικάς ’Αγοράς. ^7 — 'Ά-----

5. ' Η νομική μορφή ύφ’ ήν θά λειτουργήσουν αί Κεντρικαί 
Άγοραί χονδρικής πωλήσεως νωπών άγροτικών προϊόντων, 
τά τής διοικήσεως καί διαχειρίσεως αύτών ώς καί τά τής 
όργανώσεως λειτουργίας καθορισθήσονται διά Β. Διαταγμά
των προτάσει τών 'Υπουργών Γεωργίας καί ’Εμπορίου.

6. Οί παραβάται τών παραγράφων 3 καί 4 τοϋ παρόντος 
τιμωρούνται κατά τό άρθρον 31 τοϋ Άγορανομικοϋ Κώδι
κας.

Άρθρον 15.

'Η ισχύς τοϋ παρόντος άρχεται μετά ένα μήνα άπό τής 
δημοσιεύσεως αύτοϋ εις τήν ’Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως.

'Ο παρών Νόμος ψηφισθείς ύπό τής Βουλής καί παρ’ 
ήμών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά τής Έφημε- 
ρίδος τής Κυβερνήσεως καί έκτελεσθήτω ώς νόμος τοϋ 
Κράτους.

’Εν Άθήναις τή 30 Δεκεμβρίου 1955 

ΠΑΥΛΟΣ--------------------------------- ------------

’Επί τών Οικονομικών ’Επί τής Δικαιοσύνης
ΑΝΔΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Κ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

’Επί τοϋ ’Εμπορίου 
Β. ΠΑΠΛΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ 

’Επί τής Γεωργίας
Κ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Έθεωρήθη καί έτέθη ή μεγάλη τοϋ Κράτους σφραγίς. 
Έν Άθήναις τή 31 Δεκεμβρίου 1955

'Ο έπί τής Δικαιοσύνης 'Υπουργός 
ΚΩΝΣΤ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί άντικαταστάσεως τής παραγράφου 4 τοϋ άρ-3ρου 6 τοΰ 

Νόμου 3475/1955 περί τυποποιήσεως νωπών άγροτικών 
προϊόντων καί ίδρύσεως Κεντρικών καί Τοπικών Άγορών 
αυτών.

’Ap-Spov 1.

Ή παράγραφος 4 τοΰ άρ·3ρου 6 τοΰ Ν. 3475/1955 ivTt- 
καύίσταται ώς ακολούθως:

«4. Διά κοινής άποφάσεως τών Υπουργών Εμπορίου καί 
Γεωργίας δύναται νά έξαιρε-5ή τής ύποχρεώσεως ταύτης, ή 
προς τό λιανικόν έμπόριον διά-3εσις ειδών παραγομένων εις 
τήν περιφέρειαν εις τήν οποίαν λειτουργεί Κεντρική ’Αγορά.

Διά τής αυτής άποφάσεως καθορίζονται αί προϋποθέσεις 
τής έξαιρέσεως ταύτης ώς καί τά όρια έκάστης τών έν λό
γω περιφερειών.

Αί τιμαί τών πωλησεων τούτων δεν δύνανται νά είναι άνώ- 
τεραι τών τοιούτων χονδρικής πωλήσεως εις τά? Κεντρικάς 
’Αγοράς.

ΔΓ όμοιας άποφάσεως δύναται έπίσης νά έξαιρε·3ή τής ύπο
χρεώσεως ταύτης, ή άπ’ εύ·3είας άπό τήν παραγωγήν προμή
θεια ύπο τοΰ λιανικού ’Εμπορίου νωπών άγροτικών προϊόντων, 
δι’ άπ’ εύ-5είας διά·3εσιν πρός τήν κατανάλωσιν, εις περιό
δους αιχμής προσφοράς ή υπερπαραγωγής, τών προϊόντων 
τούτων».


