
Έπί σχεδίου Νόμου «περΓσυμπλήρωσεως- τού ΝΔ. 136/1946 
«—ερi κυρώσεως. τροποποιήσεως xat συμπληρώσεως τοΰ 
άπό 10/11/5/1946 ΝΔ. -περί Αγορανομίχοΰ -Κώϊικος»- 
καί άντιχαταστάσεως-τού-άρθρου 7 τοΰ'Ν.Δ. 218/1973 

• «περί τροποποιήσεως χαί συμπληρώσεως ένίων διατάξεων
τοΰ ΝΔ. 136/1946 χλπ.».

Προς τήν Βονλήν ιών ‘Ελλήνων

Διά τοΰ παρόντος σχεδίου νόμου σχοπείται, άφ’ ενός μέν ή 
άποτελεσματιχωτέρα προστασία τού καταναλωτικού κοινού, 
έναντι ιδιαζόντως άποδοχιμαζομένων ϋπό τής Πολιτείας αθε
μίτων ενεργειών, χαχών τινων έμπορων ή έπαγγελματιών, η 
διάπραξις τών όποιων συνηγορεί εις τήν άνάγχην προσθέτου 
χατασφαλίσεως τού καταναλωτικού κοινού, ϊιά τής απειλής 
χατα τών χερϊοσχόπων τούτων χαί διοικητικών ποινών, μέ
τρου άναμφισβητήσεως προληπτικού χαί κατασταλτικού τής 
ϊιαπράςεως τών περί ών τό ΝΔ. 136/1946 αδικημάτων, άφ’ 
ετερου ϊέ ή θέσπισις ϊιά διχαστικών πίνων προϋποθέσεων, 
ύπαγορευθεισών έχ τής δικαστηριακής, πείρας χατά τήν ερευ
νάν. τών σχέσίν έχόντων, με τά αποτελέσματα τών δειγματο
ληψιών έπί εϋαλλοιώτων τροφίμων, αδικημάτων.

Είδιχώτερον:
Διά τού πρώτου άρθρου απειλείται χάτά τών τελεσιϊι- 

χως χαταϊιχαζομένων ή πρόσθετος,ποινή τής λήψεως χαίτου 
διοικητικού μέτρου τής άπαγορεύσεως τής πωλήαεως τών πα- 
ραγομένων ύπό τής.έπιχειρήσεωςείϊών, άκόμη ϊέ χαί παϋσις 
τής λειτουργίας τοΰ καταστήματος ϊιά χρονικόν ϊιάστημα τριά
κοντα' τό πολύ ήμερών.. Ή απειλή τών κυρώσεων τούτων, απο
τελεί πρόσθετον προληπτικόν τής ϊιαπράξεως τοΰ άϊικήματος 
τής νο-δείας μέτρον, όπερ άναμφισβητήτώς θά συντέλεσή εις 
τον περιορισμόν, εις τό έλάχιστον, τής ϊιαπράςεως τών περί 
ών τό άρθρον άϊικημάτων.

Διά τοΰ ίευτέρου άρδρου άπλοποείται ή διαδικασία περί 
τήν έξέτασιν τοΰ λαμβανομένου ϊευτέρου ϊείγματος έπί τών 
εϋαλλοιώτων τροφίμων, ϊοδέντος ότι αΐ άχρι τοϋϊε ίσχύουσαι 
διατάξεις, ϊέν έλυσαν τό δέμα ικανοποιητικούς, ίίία εις τάς 
περιπτώσεις, καθ’ ας δ παρασκευαστής ή συσχευαστής εύαλ- 
λοιώτων τροφίμων, έχει έϊραν εις έτέραν πάλιν, έκείνης εις 
ήν έλήφθη τό δείγμα. 'Ως έχ τούτου, ϊυσχέρειαι πάντοτε 
έγεννώντο, περί τήν ϊιενέργειαν τής χατ’ έφεσιν έξετάσεως 
τοΰ ϊευτέρου ϊείγματος, -δεδομένου ότι ϊέν καθίσταται ϊυνατή, 
εις το συνολον σχεϊόν τών περιπτώσεων, ή έγκαιρος είϊοποίη- 
σις τοΰ τυχόν μακράν τού τόπου τής δειγματοληψίας έϊρεύον- 
τος παρασκευαστοΰ ή συσκευαστοϋ, προχειμένου ούτος νά 
άσχήστρ έμπροδέσμως, τό ϊιχαίωμα τής χατ1 έφεσιν έξετά
σεως τοΰ ϊείγματος. Αί ϊυσχέρειαι αύται, πολλάχις προχαλέ-. 
σασαι προβλήματα, αντιμετωπίζονται νΰν ϊιά τής άπλοποιTf 
σεως τής ΰπ’ όψίν ϊιαϊιχασίας.

’Εν Άδήναις τή 20 ’Ιουνίου 1975

Ό έπί τοΰ ’Εμπορίου 'Τπουργός 
■ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

^ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΰπ’ άριδ. 3013.
Περί τροποποιήσεως χαί καταργήσεως ϊιατάξεών τινων τοΰ 
ΝΔ. 2606/1953 χαί τροποποιήσεως τοΰ άρδρου 52 τοΰ 
ΝΔ. 136/1936 «περί ’Αγορανομιχοΰ 'Κώϊικος».·

Ail iOAOi ίΚΗ ΕΈ^ΕΣΙΣ

Άρδρσν 1. .
Εις τό τέλος τοΰ έϊαφίου 1 τής παραγράφου 6 τοΰ άρδρου 
1 τοΰ ΝΔ. 2606/1953 «περί τροποποιήσεως χαί συμπληρώ- 
σεως τοΰ ΝΔ. 136/1946 «περί Ά γορανομιχοΰ Κώϊικος» 
προστίθενται νέα έϊάφια έχονταοΰτω:

Έάν ή δειγματοληψία ένεργήται εις χείρας τρίτου κατόχου 
η έάν δ κύριος τοΰ ϊειγματιζομένου είϊους ϊηλώση, ότι ήγό- 
ρασε τοΰτο παρ’ άλλου πινός, ή ένεργήσασα τήν δειγματολη
ψίαν ’Αρχή ειδοποιεί έγγράφως αυθημερόν τον πωλήσαντα τό

είϊος ίνα ούτος έντός προθεσμίας 24 ώρών άπό "ήςΆήψεως 
τής είϊοποιήσεως, γνωρίση εις τήν άρμοϊίαν Χημικήν Ύπη- 
ρεσίαν. έάν έπιδυμή ή ού τήν κατ’ έφεσιν έξέτασιν τοΰ δεί
γματος καί τήν παράστασιν ιδιώτου χημικού, κατά τήν_ ανω
τέρω παράγραφον.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ύπ’ άριδ. 218.
Περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως ένίων διατάξεων τοΰ 

Ν. Δ/τος 136/1946 «περί κυρώσεως, τροποποιήσεως χαί 
συμπληρώσεως τοΰ άπό 10/11.5.1946 ΝΔ. «περί Άγορα- 

' νομικού Κώϊικος» χαί άλλων τινών διατάξεων.
Άρθρον 7.

Τό τέταρτον έϊάφιον τοΰ άρδρου 1 τοΰ ΝΔ. 3013/1954 
«περί τροποποιήσεως χαί καταργήσεως ϊιατάξεών τινων. τού 
ΝΔ. 2606/1953 χαί τροποποιήσεως τοΰ άρδρου 52 τοΰ ΝΔ. 
136/1946 «περί ’Αγορανομιχοΰ Κώϊικος», αντικαθίσταται ώς 
άχολούθως:

Ο! παρασχευασταί ή συσχευασΤαί εϋαλλοιώτων έν γένει 
τροφίμων ίύνανται νά άναγράφουν έπί τών τιμολογίων πωλή- 
σεως τών έν λόγο) ειδών ότι εις περίπτωσιν μή κανονικότη
τες τοΰ δείγματος, ληφδέντος έξ χυτών αίτοόνται τήν χατ’ 
έφεσιν έξέτασιν τούτου, παρουσία ή οΰ χημικού αντιπροσώπου 
των, όριζομένου ύπό τούτων έντός προθεσμίας τριών ήμερών 
άπό τής εΐϊοποιήσεώς των ύπό τής ’Αρχής.

-------- —— ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΓ'
Περί συμπληρώσεως τοΰ ΝΔ. 136/1946 «περί κυρώσεως, 

τροποποιήσεως χαί συμπληρώσεως τοΰ άπό 10/11.5.46 Ν. 
Δ. «περί ’Αγορανομιχοΰ Κώϊικος» χαί αντικαταστάσεις 
τοΰ άρδρου 7 τοΰ ΝΔ. 218/1973 «περί τροποποιήσεως 
χαί συμπ/ ρώσεως ένίων διατάξεων τοΰ ΝΔ. 136/1946 
κλπ.».

Άρθρον 1.

Μετά τό άρθρον 57 τοΰ ΝΔ. 136/1946 προστίθεται άρ- 
θ-ρον ύπό τόν αριθμόν «57α», έχον ώς άχολούθως:

Άρθρον 57α.
1. ’Dv περιπτώσει καταδίκης χαταστάσης τελεσιδίκου, έπί 

τινι τών έν τώ παρόντι Ν. Διατάγματι προβλεπομένων άϊι- 
χημάτων νοθείας τροφίμων χαί έν γένει είϊών βιοτικών άναγ- 
χών προωρισμένων προς έμπορίαν, περί ών τό άρθρον 31, 
ϊύναται δ Τπουργός ’Εμπορίου, ϊι’ άποφάσεώς του έχϊιϊομε- 
νης μετά γνώμην τής άρμοϊίας Άγορανομικής ’Επιτροπής 
χαί έχτελουμένης ύπό τών οικείων ’Αστυνομικών ’Αρχών νά 
διατάσση, άναλόγως τών συνθηκών ΰφ’ ας έτελέσθη τό άϊί- 
κημα χαί τών έχ τούτου συνεπειών ϊιά τό κοινόν, τήν άπα- 
γόρευσιν τής πωλήσεως τών εις α ή νοθεία τροφίμων χαί λοι
πών ώς άνω είϊών ή χαί αυτής ταύτης τής λειτουργίας 
τοΰ έξ ου ή πώλησις καταστήματος χαί έπί χρόνον ούχί μείζο- 
να τών τριάκοντα ήμερών.

2. Ή κατά τήν προηγουμένην παράγραφον άρμοϊιότης 
άσκείται εις τήν έκτος τής τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης 
Περιφέρειαν ύπό τοΰ άρμοϊίου κατά περίπτωσιν Νομάρχου.

3. Αΐ κατά τό παρόν άρθρον αποφάσεις τοΰ Υπουργού ή 
τοΰ Νομάρχου δημοσιεύονται έν περιλήψει εις ϊύο τό πολύ 
έφημερίϊας τής έϊρας τοΰ καταστήματος ϊαπάναις τοΰ κα- 
ταϊικασθέντος ή έν έλλείψει αυτόθι ήμερησίων έφήμερίϊων, 
εις τάς έν τή Πρωτευούση τοΰ Νομού έκϊιϊομένας τοιαύτας, 
μερίμνη τοΰ Τπουργοΰ ή τοΰ οικείου Νομάρχου.

Άρθρον 2.
Τό διά τοΰ άρθρου 1 τοΰ ΝΔ. 3013/1954 «περί τροπο

ποιήσεως καί καταργήσεως ϊιατάξεών τινων τοΰ Ν.Δ. 2606/ 
1953 καί τροποποιήσεως τοΰ άρθρου 52 τοΰ ΝΔ. 136/1946 
«περί ’Αγορανομιχοΰ Κώϊικος» προστεθέν εις τό άρθρον 1 
τοΰ ΝΔ. 2606/1953 χαί άντιχατασταθέν ϊιά τοΰ άρθρου 7 
τοΰ ΝΔ. 218/1973 τέταρτον έϊάφιον άντιχαθίστοτται χαί 
αυθις ώς άχολούθως:


