
Είδος:  ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 
ΦΕΚ:  Α 159 19460511 

Τέθηκε σε ισχύ:  11.05.1946 
Ηµ.Υπογραφής:  11.05.1946 
Ηµ.Πώλησης 

ΦΕΚ:  11.05.1946 

Τίτλος:  
Περί κυρώσεως, τροποποιήσεως και συµπληρώσεως του από 
10/11/1946 Ν.Δ. "Περί Αγορανοµικού Κώδικος". 

Προοίµιο:  

Εχοντες υπ' όψει το ψήφισµα Η' της 1 Αυγ. 1946 της Δ' 
Αναθεωρήσεως Βουλής των Ελλήνων "περί εξουσιοδοτήσεως 
προς έκδοσιν ψηφισµάτων και Νοµοθετικών Διαταγµάτων κατά 
την διάρκειαν των διακοπών της Δ' Αναθεωρητικής Βουλής" µετ' 
απόφασιν της Επιτροπής εξουσιοδοτήσεως της Βουλής, προτάσει 
του Ηµετέρου Υπουργικού Συµβουλίου, απεφασίσαµεν και 
διατάσσοµεν: 

Θέµατα:  Αγορανοµικός Κώδικας 
Σχόλια:  Ο παρών Κώδικας κυρώθηκε µε το ΝΔ 136/1946 (ΦΕΚ Α 159). 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ  

 
Αρθρο:  1 
Ηµ/νία:  11.05.1946 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1946 
Περιγραφή 

όρου θησαυρού:  ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
Τίτλος Αρθρου:  Αγορανοµικαί διατάξεις 

Λήµµατα:  
ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 
,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΕΙΔΩΝ 

Σχόλια:  

Σχόλιο παραγράφου 1: Οι περιπτώσεις δ' και ε' τίθενται όπως 
αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 6 του Ν. 802/1978. Η περίπτωση 
ις' προστέθηκε µε το άρθρο 7 Ν. 802/1978. 

 
Κείµενο Αρθρου 
1. Δι' αγορανοµικών διατάξεων, εκδιδοµένων υπό του Υπουργού Εφοδιασµού 
δύνονται να ρυθµίζονται γενικώς µεν παν µέτρον δια τον κανονισµόν των τιµών 
αντικειµένων και παροχών παντός είδους, ως και δια την επάρκειαν ειδών βιοτικών 
αναγκών δια δε: α) Αι σχέσεις παραγωγής, διανοµής και καταναλώσεως. β) Τα της 
οργανώσεως και προστασίας της καταναλώσεως, επίσης δε και τα των µεταφορών 
από των τόπων της παραγωγής µέχρι των τόπων της καταναλώσεως. γ) Οι όροι, ους 
δέον να πληρώσι τα αντικείµενα βιοτικών αναγκών, ο έλεγχος της ποιότητος αυτών 
και τα κατά την νοθείας τούτων µέτρα. "δ) Αι ανώταται τιµαί, το ποσοστιαίον κέρδος 
ή το τοιούτων εκπεφρασµένον εις τους απολύτους µονάδας (δραχµικόν κέρδος), επί 
πωλήσεως χονδρικής και λιανικής, αντικειµένων βιοτικών αναγκών. ε) Αι ανώταται 
τιµαί, το ποσοστιαίον κέρδος ή το τοιούτον εκπεφρασµένον εις απολύτους µονάδας 



(δραχµικόν κέρδος) επί παροχών πάσης φύσεως εξυπηρετουσών αµέσως ή εµµέσως 
βιοτικάς ανάγκας". ς) Τα της απαγορεύσεως µεταφοράς από µίας περιφερείας εις 
άλλην εγχωρίων ή εκ του εξωτερικού εισαγοµένων ειδών, τα της επιβολής 
παρακρατήµατος επί τούτων, ως και έτερα συναφή µέτρα επιβαλλόµενα εκ 
γενικωτέρου συµφέροντος ή τοπικών αναγκών. ζ) Τα της απαγορεύσεως ή 
περιορισµού πωλήσεως και καταναλώσεως ωρισµένων ειδών βιοτικών αναγκών, τα 
της αναπληρώσεως ελλειπότων τοιούτων και αντικαταστάσεως αυτών δι' άλλων 
οµοειδών ή αναλόγων, τα του περιορισµού του αριθµού των εις τα εστιατόρια και 
παρόµοια καταστήµατα παρασκευαζοµένων φαγητών και τα συστατικά και η 
περιεκτηκότης εκάστου είδους, ως και το ποσόν της εξ εκάστου τούτων παρεχοµένης 
µερίδος. η) Μετ' έγκρισιν του Υπουργικού Συµβουλίου τα της απαγορεύσεως ή 
περιορισµού της εξαγωγής ειδών εις το εξωτερικόν καθόλου ή εν µέρει και καθ' ας 
περιπτώσεις εκ των κειµένων διατάξεων δεν απαγορεύεται η εξαγωγή. θ) Καθ' ύλην 
την Χώραν ή καθ' ωρισµένας περιφερείας: 1) αι ποιότητες των αλεύρων και του 
άρτου, αίτινες φέρονται εις την κατανάλωσιν και τα διακριτικά τούτων γνωρίσµατα. 
2) αι ποιότητες του άρτου εκ µίγµατος αλεύρων εκ σίτου και αλευρών εξ άλλων 
δηµητριακών καρπών κατ' αναλογίαν οριζοµένην δια της αυτής διατάξεως ή δια 
ποιότης άρτου δια τα άτοµα δια τα οποία ενδείκνυνται η χρήσις τοιούτου εκ λόγων 
υγείας. ι) Τα του τόπου και του τρόπου πωλήσεως και αποθηκεύσεως αντικειµένων 
βιοτικών αναγκών και αι σχετικαί υποχρεώσεις των ιδιοκτητών ή κατόχων τοιούτων 
ειδών και του προσωπικού αυτών. ια) Τα της κατατάξεως εις κατηγορίας προς 
καθορισµόν ανωτάτης τιµής ή ποσοστού κέρδους των εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων 
και παντός εν γένει εργοστασίου, εργαστηρίου ή καταστήµατος παρασκευάζοντος ή 
πωλούντος τρόφιµα και ποτά και παντός δηµοσίου κέντρου ή καταστήµατος εις 
εξυπηρέτησιν του κοινού προωρισµένου, αναλόγως της φορολογικής κλάσεως εις ην 
υπάγονται ταύτα ή επί τη βάσει άλλων στοιχείων οικονοµικών, εµφανίσεως, 
πελατείας κλπ. η ανωτάτη τιµή ή ποσοστόν κέρδους επί των υπό τούτων πωλουµένων 
ειδών ή παρεχοµένον υπηρεσιών, ως και το τυχόν εις το προσωπικών αυτών 
παρεχόµενον φιλοδώρηµα. ιβ) Τα κόµιστρα µεταφοράς προσώπων ή πραγµάτων δι' 
οιουδήποτε µεταφορικού µέσου. ιγ) Αι µεταξύ παραγωγών, εµπόρων χονδρικής 
ηµιχονδρικής πωλήσεως και εµπόρων λιανικής πωλήσεως αγοροπωλησίαι. ιδ) Αι 
απαγορεύσεις προαγορών επί παντός είδους αντικειµένων βιοτικών αναγκών και τα 
της περαιτέρω εκτελέσεως των προ των σχετικών αγορανοµικών διατάξεων 
συναφθεισών τοιούτων συµβάσεων. ιε) Τα του ελέγχου των µέτρων και σταθµών και 
τα του καθορισµού των απαιτουµένων µέτρων προς πρόληψιν εξαπατήσεως του 
κοινού. "ις) Αι ανώταται τιµαί, το ποσοστιαίον κέρδος ή το τοιούτον εκπεφρασµένον 
εις απολύτους µονάδας (δραχµικό κέδρος) επί πωλήσεως χονδρικής ή λιανικής 
αντικειµένων βιοτικών αναγκών ή αι ανωτάται τιµαί παροχής υπηρεσιών, κατά 
κλάδους οµοειδών επιχειρήσεων, τούτων συναγοµένων βάσει των εφαρµοσθεισών επ' 
αυτών τούτων των επιχειρήσεων, κατά περίπτωσιν, τιµών κατά προγενέστερον της 
εκδηλώσεως του ρυθµιστικού µέτρου χρονικόν διάστηµα". 2. Οµοίως επιτρέπεται, 
όπως προς διατήρησιν της τιµής του άρτου κανονίζωνται εκάστοτε δι' αγορανοµικών 
διατάξεων: α) Τα είδη, αι ποιότητες και η αναλογία του εισαγοµένου και αλεθοµένου 
σίτου, η εξ εγχωρίου σίτου ειδική Παρασκευή αλεύρων δια ζυµαρικά, 
ζαχαροπλαστικήν και αλευροποιϊαν πολυτελείας δι' ειδικών αλευροµύλων. β) Η 
παρασκευή ειδικού άρτου δια διαιτητικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς. γ) Τα της 
παρασκευής και καταναλώσεως σταφιδόψωµου, αι σχετικαί υποχρεώσεις αρτοποιών 
και κοινού και παν συναφές αντικείµενον. Καθ' όµοιον τρόπον ορίζονται οι 
υποχρεώσεις των αλευροβιοµηχανών και αρτοποιών, ως και πάσα ετέρα λεπτοµέρεια 
αφορώσα τα αντικείµενα, περί ων διαλαµβάνει η παρούσα παράγραφος.  



 
Αρθρο:  1Α 
Ηµ/νία:  11.05.1946 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1946 
Περιγραφή όρου 

θησαυρού:  ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Λήµµατα:  

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ 
ΚΩΔΙΚΑΣ ,ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ,ΒΙΒΛΙΑ ΠΑΡΑ 
ΓΩΓΗΣ/ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟΥ 

Σχόλια:  
Το άρθρο 1α προστέθηκε µε το άρθρο 18 (Α) Ν. 1436/26-30 Απρ. 
1984 (ΦΕΚ Α' 54). 

 
Κείµενο Αρθρου 
"Με αγορανοµικές διατάξεις που εκδίδονται από τον Υπουργό Εµπορίου µπορούν να 
ρυθµίζονται και τα εξής θέµατα: α) Η έκδοση από τους παραγωγούς, εισαγωγείς 
χονδρεµπόρους τιµοκαταλόγου µε αναγραφή της αρχικής των ενδιαµέσων, της 
τελικής τιµής (καταναλωτή) και των εκπτώσεων λόγω κύκλου εργασιών, µε χρονική 
διάρκεια ισχύος όχι µικρότερη από 4 µήνες. β) Η υποχρεωτική τήρηση από Ανώνυµες 
Εταιρείες και ΕΠΕ και από κλάδους επιχειρήσεων, άσχετα από τη νοµική του µορφή, 
θεωρηµένου Βιβλίου Αποθήκης ή/και Βιβλίου Παραγωγής/Κοστολογίου, τα οποία θα 
τηρούνται όπως ορίζουν τα άρθρ. 8 και 9 του ΠΔ99/1977 "περί Κ.Φ.Σ." και όταν 
ακόµη δεν είναι υποχρεωτική η τήρηση τους από φορολογικό νόµο. γ) Τα της 
πώλησης ή κατοχής για πώληση ή µεταποίηση ή διαµονής ή µεταφοράς για 
κατανάλωση αγαθών τα οποία είναι ακατάλληλα για βρώση ή µπορούν να 
προκαλέσουν οποιοδήποτε κίνδυνο ή βλάβη στην υγεία ανθρώπων ή ζώων ή 
οποιαδήποτε ζηµιά σε φυτά. δ) Η γνωστοποίηση στο Υπουργείο Εµπορίου, ύστερα 
από πρόσκληση του επιτηδευµατία, οποιωνδήποτε στοιχείων κόστους, τιµών, 
πιστώσεων εκπρώσεων και άλλων χρήσιµων στοιχείων ή πληροφοριών για το σκοπό 
προσδιορισµού του κόστους, όπως αυτά προκύπτουν και διαµορφώνονται από τα 
τηρούµενα από τον επιτηδευµατία Βιβλία και στοιχεία, θεωρούµενα και µη και η 
διαδικασία, ο τρόπος και ο χρόνος γνωστοποίησης. ε) Ο καθορισµός κατώτατης τιµής 
της µε οποιοδήποτε τρόπο διάθεσης κάθε αγαθού που παράγεται εγχώρια ή 
εισάγεται".  

 
Αρθρο:  2 
Ηµ/νία:  11.05.1946 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1946 
Περιγραφή 

όρου 
θησαυρού:  ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

Λήµµατα:  

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 
,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ,ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ,ΜΗ 
ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ,ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ 

Σχόλια:  Το άρθρο 2 τίθενται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 άρθρ. 23 



Νοµ. 1682/14-16 Φεβρ. 1987 (ΦΕΚ Α', 14). τοµ. 13Β' σελ. 829. 
 
Κείµενο Αρθρου 
1. Με αγορανοµικές διατάξεις, που εκδίδονται από τον Υπουργό Εµπορίου µετά από 
γνωµοδότηση της Γνωµοδοτικής Επιτροπής Τιµών, ή, αν πρόκειται για την 
περιφέρεια ενός νοµού, µε αγορανοµική διάταξη του οικείου νοµάρχη και µετά από 
γνωµοδότηση της οικείας νοµαρχιακής αγορανοµικής επιτροπής τα αντικείµενα, οι 
παροχές και τα είδη βιοτικής ανάγκης κατατάσσονται στις παρακάτω αγορανοµικές 
κατηγορίες: α) "Ελεγχόµενα". β) "Μη ελεγχόµενα". Η κατά το προηγούµενο εδάφιο 
κατάταξη των αντικειµένων, παροχών και ειδών βιοτικής ανάγκης σε ελεγχόµενα και 
σε µη ελεγχόµενα µπορεί να είναι ολόκληρη ή µερική ίδια σε ολόκληρο το κράτος ή 
και διαφορετική ανάλογα µε τις περιφέρειες. Εφ' όσον αντικείµενο, παροχή και 
κάποιο είδος δεν ήθελε χαρακτηρισθεί µε αγορανοµική διάταξη ως ελεγχόµενο, 
θεωρείται ως µη ελεγχόµενο. Επί των αντικειµένων, παροχών και ειδών που δεν 
ελέγχονται κάθε φορά και για όσο χρόνο θα διαρκεί ο χαρακτηρισµός τους ως µη 
ελεγχοµένων δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις: α) του άρθρ.1 παρ. 1, στοιχ. δ', ε' και 
ιστ'. β) του άρθρ. 5. γ) του άρθρ. 7 παρ. 1, 2. δ) του άρθρ. 30 παρ. 1 του παρόντος 
νόµου. Με απόφαση της Επιτροπής Τιµών και Εισοδηµάτων, που θα εκδοθεί εντός 
εξαµήνου από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού, καθορίζονται οι προϋποθέσεις, τα 
κριτήρια και οι λοιποί όροι για την κατάταξη αντικειµένων και παροχών στις 
παραπάνω κατηγορίες καθώς και για την µετάταξή τους από µια κατηγορία σε άλλη. 
2. Με αγορανοµικές διατάξεις που εκδίδονται κατά τον τρόπο που ορίζονται στην 
προηγούµενη παράγραφο τα ελεγχόµενα αντικείµενα, οι παροχές και τα είδη βιοτικής 
ανάγκης διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: α) Σε ελεγχόµενα για υπερβολικό κέρδος. 
β) Σε διατιµηµένα ή ελεγχόµενου κέρδους. Εφ' όσον αντικείµενο, παροχή ή κάποιο 
είδος δεν χαρατηρίζεται µε αγορανοµική διάταξη σαν διατιµηµένο ή προκαθορισµένο 
ποσοστιαίου ή απόλυτου δραχµικού κέρδους, θεωρείται ως ελεγχόµενο για 
υπερβολικό κέρδος. Επί των αντικειµένων, παροχών και ειδών βιοτικής ανάγκης που 
κάθε φορά χαρακτηρίζονται και είναι καταταγµένα στην αγορανοµική κατηγορία των 
ελεγχόµενων για υπερβολικό κέρδος δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις, α) του άρθρ. 1 
παρ. 1, στοιχ. δ', ε' και ιστ'. β) του άρθρ. 5. γ) του άρθρ. 7 παρ. 1,2 του παρόντος 
νόµου. 3. Η γνωµοδοτική Επιτροπή Τιµών, καθώς και οι αγορανοµικές επιτροπές 
κατά περίπτωση, γνωµατεύουν περί της κατάταξης των αντικειµένων, παροχών και 
ειδών βιοτικής ανάγκης, σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στο άρθρο αυτό, µέσα σε 
προθεσµία που ορίζει ο υπουργός ή ο κατά περίπτωση νοµάρχης. Εαν οι ανωτέρω 
επιτροπές δεν υποβάλουν µέσα στην παραπάνω προθεσµία της γνωµατεύσεις στις 
αρχές από τις οποίες τους ζητείται κατά νόµο η γνώµη τους ή κατά το άρθρο αυτό 
κατάταξη των αντικειµένων, παροχών και ειδών βιοτικής ανάγκης ενεργείται και 
χωρίς τη γνώµη τους".  

 
Αρθρο:  2Α 
Ηµ/νία:  11.05.1946 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1946 
Περιγραφή όρου 

θησαυρού:  ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

Λήµµατα:  
ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 
,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ,ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ,ΜΗ 



ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ 
Σχόλια:  Το άρθρ. 2α προστέθηκε µε την παρ. 2 άρθρ. 23 Ν. 1682/1987. 

 
Κείµενο Αρθρου 
1. Οπου στις διατάξεις του νόµου αυτού, όπως αυτός τροποποιηµένος ισχύει ή σε 
διατάξεις άλλων νόµων, διαταγµάτων ή στις αγορανοµικές διατάξεις ή αποφάσεις που 
εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότησή τους αναφέρεται ο όρος "ουσιώδη" νοείται ο όρος 
"ελεγχόµενα". Επίσης αγορανοµικές ρυθµίσεις, καθώς και κάθε άλλου είδους 
ρυθµίσεις που διαλαµβάνονται στους παραπάνω νόµους, διατάγµατα, αγορανοµικές 
διατάξεις και αποφάσεις που αναφέρονται στην κατάταξη αντικειµένων, παροχών και 
ειδών βιοτικής ανάγκης, στην αγορανοµική κατηγορία των ουσιωδών και στην 
αγορανοµική τους ή άλλης µορφής µεταχείρηση, εξ αιτίας αυτής τους της κατάταξης, 
αυτές νοούνται ότι αναφέρονται στη µε τον όρο "ελεγχόµενα" αγορανοµική 
κατηγορία του προηγούµενου άρθρου. 2. Οπου στις διατάξεις του νόµου αυτού, όπως 
αυτός τροποποιηµένος ισχύει, ή σε διατάξεις άλλων νόµων, διαταγµάτων ή στις 
αγορανοµικές διατάξεις ή αποφάσεις που εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότησή τους 
αναφέρεται ο όρος "ουσιώδη εν ανεπαρκεία" νοείται ο όρος "διατιµηµένα ή 
ελεγχόµενου κέρδους". Επίσης ρυθµίσεις που διαλαµβάνονται στους παραπάνω 
νόµους, διατάγµατα, αγορανοµικές διατάξεις και αποφάσεις που αναφέρονται στην 
κατάταξη αντικειµένων, παροχών και ειδών βιοτικής ανάγκης στην αγορανοµική 
κατηγορία των ουσιωδών σε ανεπαρκεία και στην αγορανοµική τους µεταχείριση εξ 
αιτίας αυτής τους της κατάταξης, αυτές νοούνται ότι αναφέρονται στη µε τον όρο 
"διατιµηµένα ή ελεγχοµένου κέρδους" αγορανοµική κατηγορία του προηγούµενου 
άρθρου (παρ. 2 στοιχ. β). 3. Οπου στις διατάξεις του νόµου αυτού, όπως αυτός 
τροποποιηµένος ισχύει ή σε διατάξεις άλλων νόµων, διαταγµάτων ή στις 
αγορανοµικές διατάξεις ή αποφάσεις που εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότησή τους 
αναφέρεται ο όρος "ουσιώδη εν επάρκεια" νοείται ο όρος "ελεγχόµενα για 
υπερβολικό κέρδος". Επίσης ρυθµίσεις που διαλαµβάνονται στους παραπάνω νόµους, 
διατάγµατα, αγορανοµικές διατάξεις και αποφάσεις, που αναφέρονται στην κατάταξη 
αντικειµένων, παροχών και ειδών βιοτικής ανάγκης στην αγορανοµική κατηγορία 
των ουσιωδών σε επάρκεια και στην αγορανοµική τους µεταχείριση εξ αιτίας αυτής 
τους της κατάταξης, αυτές νοούνται ότι αναφέρονται στην µε τον όρο "ελεγχόµενα 
για υπερβολικό κέρδος" αγορανοµική κατηγορία του προηγούµενου άρθρου (παρ.2, 
στοιχ. α'). 4. Οπου στις διατάξεις του νόµου αυτού, όπως αυτός τροποποιηµένος 
ισχύει, ή σε διατάξεις άλλων νόµων, διαταγµάτων ή στις αγορανοµικές διατάξεις ή 
αποφάσεις που εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότησή τους αναφέρεται ο όρος "επουσιώδη" 
νοείται ο όρος "µη ελεγχόµενα". Οµοια, ρυθµίσεις που διαλαµβάνονται στους 
παραπάνω νόµους, διατάγµατα, αγορανοµικές διατάξεις και αποφάσεις, που 
αναφέρονται στην κατάταξη αντικειµένων, παροχών και ειδών βιοτικής ανάγκης στην 
αγορανοµική κατηγορία των επουσιωδών και στην αγορανοµική τους µεταχείρηση εξ 
αιτίας αυτής τους της κατάταξης, αυτές νοούνται ότι αναφέρονται στη µε τον όρο "µη 
ελεγχόµενα" αγορανοµική κατηγορία του προηγούµενου άρθρου".  

 
Αρθρο:  3 
Ηµ/νία:  11.05.1946 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1946 
Περιγραφή όρου ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 



θησαυρού:  

Λήµµατα:  
ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ 
ΚΩΔΙΚΑΣ 

Σχόλια:  
Το άρθρο 3 τίθενται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 
ΠΚ 1 ΝΔ 61/1973. 

 
Κείµενο Αρθρου 
"1. Πάσαι αι κατά τα άρθρ. 1 και 2 του παρόντος εκδιδόµεναι Αγορανοµικαί 
Διατάξεις δηµοσιεύονται δια της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως και ισχύουν από της 
εν αυτή δηµοσιεύσεως ή από της εποµένης της δια του Τύπου ανακοινώσεως των, 
οσάκις η διάταξις ορίζει τοιαύτην έναρξιν ισχύος. Εν τη τελευταία ταύτη περίπτωση η 
εις την Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως δηµοσιεύσεις δέον να ενεργήται το βραδύτερον 
εντός µηνός από της δια του Τύπου ανακοινώσεως. 2. Αι κατά την προηγούµενην 
εκδιδόµεναι διατάξεις δύναται να ορίζουν ηµεροµηνίαν ενάρξεως της ισχύος αυτών 
µεταγενεστέραν της εις Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως δηµοσιεύσεως ή της εποµένης 
της δια του Τύπου ανακοινώσεως".  

 
Αρθρο:  4 
Ηµ/νία:  11.05.1946 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1946 
Περιγραφή όρου 

θησαυρού:  ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Λήµµατα:  
ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ 
ΚΩΔΙΚΑΣ 

 
Κείµενο Αρθρου 
Αι κατά τα άρθρα 1 και 2 αγορανοµικαί διατάξεις ισχύουσι καθ' άπαν το Κράτος, εφ' 
όσον δεν γίνεται εν αυταίς ειδικώτερος προσδιορισµός.  

 
Αρθρο:  5 
Ηµ/νία:  11.05.1946 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1946 
Περιγραφή όρου 

θησαυρού:  ΤΙΜΕΣ-ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΙ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ-ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 

Λήµµατα:  

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ 
ΚΩΔΙΚΑΣ ,ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ,ΔΕΛΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΩΝ 
ΤΙΜΩΝ 

Σχόλια:  

Η παράγραφος 1 που αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 2 ΝΔ 
61/1973 όπως αντικαταστάθηκε εκ νέου µε το άρθρο 3 Ν. 
802/1978. 

 
Κείµενο Αρθρου 
"1. Ο Υπουργός Εµπορίου δύναται να εκδίδη δελτία ανωτάτων τιµών επί 
αντικειµένων βιοτικών αναγκών, εφ' όσον δεν εξεδόθη Αγορανοµική Διάταξις κατά 



το άρθρ.1 του παρόντος. Τα δελτία ταύτα ισχύουν από της εποµένης της δια του 
ηµερησίου τύπου ανακοινώσεως, δύναται όµως να ορίζεται εν αυτοίς και 
µεταγενέστερα ηµεροµηνία ενάρξεως της ισχύος των. Αι υπό των Νοµαρχών 
εκδιδόµεναι εκάστοτε Αγορανοµικαί Διατάξεις δηµοσιεύονται δια του ηµερησίου 
τοπικού τύπου, ή έναρξις της ισχύος των άρχεται από της εποµένης της δια του εν 
λόγω τόπου δηµοσιεύσεως των, ελλείψει δε του ως άνω τύπου τοιχοκαλλώνται εν τω 
Νοµαρχιακώ και Δηµοτικώ Καταστήµατι και ετέρω χώρω οριζοµένω δια πράξεως 
του Νοµάρχου, συντασσοµένης προς τούτο και σχετικής εκθέσεως η δε ισχύς τούτων 
εν τη περιπτώσει ταύτη, άρχεται από της εποµένης της εις τους εν λόγω χώρους 
τοιχοκαλλήσεως των. Τα υπό των Νοµαρχών εκδιδόµενα εκάστοτε Δελτία Τιµών 
τοιχοκολλώνται εν τω Νοµαρχιακώ και Δηµοτικώ Καταστήµατι και ετέρω χώρω 
οριζοµένω δια της οικείας πράξεως του Νοµάρχου, συντασσοµένης προς τούτο και 
σχετικής εκθέσεως, η δε ισχύς αυτών, εν τη περιπτώσει ταύτη, άρχεται από της 
εποµένης της εις τους εν λόγω χώρους τοιχοκολλήσεως των. Aι εν τη παρούση 
παραγράφω αναφερόµεναι Αγορανοµικαί Διατάξεις και Δελτία Τιµών των Νοµαρχών 
δύναται να ορίζουν ηµεροµηνίαν ενάρξεως της ισχύος των µεταγενεστέραν της 
εποµένης της δια του ηµερήσιου τύπου δηµοσιεύσεως ή της επόµενης 
τοιχοκολλήσεως". 2. Ο Υπουργός Εφοδιασµού δύναται να καθορίζη δι' αποφάσεως 
αυτού ανώτατα όρια τιµών ή ποσοστά κέδρους επί αντικειµένων βιοτικών αναγκών 
παραγοµένων η κατεχοµένων υπό ωρισµένου φυσικού ή νοµικού προσώπου. Η 
απόφασις ισχύει από της κοινοποιήσεως αυτής εις τον ενδιαφερόµενον.  

 
Αρθρο:  6 
Ηµ/νία:  11.05.1946 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1946 
Περιγραφή όρου 

θησαυρού:  ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Λήµµατα:  
ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ 
ΚΩΔΙΚΑΣ 

 
Κείµενο Αρθρου 
Ο Υπουργός του Εφοδιασµού δύναται να ανατεθή την άσκησιν των κατά τον παρόντα 
νόµον αρµοδιοτήτων αυτού εν όλω ή εν µέρει εις Γενικούς Διοικητάς, Διοικητάς, 
Νοµάρχας, Επάρχους, Αγορανοµικάς Επιτροπάς και εις αστυνοµικάς αρχάς.  

 
Αρθρο:  7 
Ηµ/νία:  11.05.1946 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1946 
Περιγραφή όρου 

θησαυρού:  ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 
Τίτλος Αρθρου:  Αγορανοµικές Επιτροπές 

Λήµµατα:  

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ 
ΚΩΔΙΚΑΣ ,ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ,ΑΝΩΤΑΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ 
ΚΕΡΔΟΥΣ 



 
Κείµενο Αρθρου 
1. Εις την έδραν εκάστου Πρωτοδικείου συνιστώναται Επιτροπαί, ων η αρµοδιότης 
και δικαιοδοσία εκτείνεται εντός της περιφερείας του οικείου Πρωτοδικείου, 
συντιθήµεναι κατά τας εν των εποµένω άρθρο διατάξεις. Αι επιτροπαί αυταί 
καθορίζουσι δι' αγορανοµικών διατάξεων ανωτάτας τιµάς ή ποσοστά κέδρους: α) επί 
της χονδρικής, ηµιχονδρικής και λιανικής πωλήσεως αντικειµένων βιοτικών αναγκών 
εν γένει, β) των πάσης φύσεως παροχών, οπωσδήποτε εξυπηρετουσών βιοτικάς 
ανάγκας, γ) ξενοδοχείων φαγητού και λοιπών καταστηµάτων. Ως κατάστηµα νοείται 
πας περίκλειστος ή αναπεπταµένος τόπος εις ον δεκτόν το κοινόν και ένθα 
παρασκευάζεται ή παρέχεται οιονδήποτε είδος τροφής ή ποτού ή άλλης τίνος βιοτικής 
ανάγκης. Υπό τον όρον τούτον περιλαµβάνονται ιδία αναψυκτήρια, θέατρα, 
κινηµατογράφοι, καφενεία, ζυθοπωλεία, παντοπωλεία, ξενοδοχεία, οικοτροφεία, 
ενοικιαζόµενα δωµάτια, εστιατόρια, οινοπνευµατοπωλεία, αρτοπωλεία, 
γαλακτοπωλεία, µαγειρεία, οινοµαγειρεία, και πάντα τα παρόµοια καταστήµατα, 
πρατήρια, εργαστήρια και εργοστάσια ως και δηµόσια κέντρα πάσης φύσεως 
(οπουδήποτε λειτουργούντα και επί µεταφορικών µέσων έτι). 2. Αι κατά το παρόν 
άρθρον Επιτροπαί, ή υποεπιτροπαί, εκ µελών των συνιστάµεναι, δύναται να 
συντάσσωσι δελτία τιµών επί παντός τροφίµων και άλλων ειδών βιοτικών αναγκών. 
Τα δελτία ταύτα τοιχοκολλούνται κατά τα εν άρθροις 12 και 16 παρ. 3 του παρόντος 
νόµου οριζόµενα. 3.Αι ως άνω Επιτροπαί έργον έχουσι επίσης όπως γνωµοδοτώσιν 
εάν, εν περιπτώσει καθ' ην δεν υφίσταται καθωρισµένη ανωτάτη τιµή ή ανώτατον 
ποσοστόν κέρδους κατά τας διατάξεις του παρόντος Νόµου, απεκτήθη ή επεδιώχθη 
υπερβολικόν κέρδος κατά το άρθρον 30 παρ. 1 του παρόντος Νόµου και συµφώνως 
προς τα εν αυτή αναφερόµενα κριτήρια. Αι αποφάσεις των Επιτροπών τούτων 
έχουσιν ισχύν απλής γνωµοδοτήσεως συνεκτιµωµένης µετά των λοιπών αποδεικτικών 
στοιχείων. Αι Επιτροπαί δικαιούνται να προβαίνωσιν εις πάσαν έρευναν και να 
αιτώνται την προσαγωγήν παντός στοιχείου, χρησίµου δια το έργον των. Δικασταί 
µετασχόντες της Επιτροπής ως γνωµοδοτικής δεν δύναται να µετάσχωσι της 
συνθέσεως του δικάζοντος το υπερβολικόν κέρδος δικαστηρίου. Αι Επιτροπαί 
υποχρεούνται, όπως εντός δεκαπενθηµέρου το βραδύτερον από της παραλαβής της 
σχετικής αιτήσεως του αρµοδίου Εισαγγελέως γνωµοδοτώσιν επί των τιθεµένων 
αυτοίας ερωτηµάτων. Προς τούτο ο Πρόεδρος της Επιτροπής υποχρεούται αµελλητί 
να συγκαλέση ταύτην.  

 
Αρθρο:  8 
Ηµ/νία:  11.05.1946 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1946 
Περιγραφή 

όρου 
θησαυρού:  ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

Λήµµατα:  
ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 
,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

Σχόλια:  

Η σύνθεση της επιτροπής αυτής τροποποιήθηκε µε την ΥΑΕµπ. 
6901/1953. Η εν λόγω επιτροπή διατηρήθηκε µε το άρ. 23 ΒΔ 
866/1960 και µε την παρ. 2 του άρ. 1 ΒΔ 458/1965, όπου και 
καθορίζεται η σύνθεσή της. 



 
Κείµενο Αρθρου 
Αι κατά τας διατάξεις του προηγούµενου άρθρου συνιστώµεναι Επιτροπαί 
συντίθενται ως εξής: Α'. Δια την περιφέρειαν των Πρωτοδικείων Αθηνών και 
Πειραιώς συνιστάται ενιαία Επιτροπή εδρεύουσα εν Αθήναις, ήτις αποτελείται: 
Γραµµατεύς της Επιτροπής ταύτης ορίζεται υπό του Προέδρου εις την υπάλληλων 
του Υπουργείου Εφοδιασµού. Η Επιτροπή συνεδριάζει εν των καταστήµατι του 
Υπουργείου και ευρίσκεται εν απαρτία όταν οι παρόντες είναι πλείονες των απόντων. 
Αι αποφάσεις λαµβάνονται κατά πλειοψηφίαν, εν ισοψηφία νικώση της ψήφου του 
Προέδρου. Β'. 1. Δια τας περιφερείας των λοιπών Πρωτοδικείων, αι επιτροπαί 
αποτελούνται: α) Εξ ενός Εφέτου ως Προέδρου, εάν υπάρχη Εφετείον εν τη έδρα του 
Πρωτοδικείου, οριζοµένου, ως και του αναπληρωτού του, κατά τας κειµένας 
διατάξεις, άλλως εκ του Προέδρου των Πρωτοδικών. β) Εκ του παρά τω Ειδικώ 
Αγορανοµικώ Τµήµατι της Εισαγγελέως, όπου δε δεν λειτουργεί τοιούτο εκ του 
Εισαγγελέως των Πρωτοδικών. γ) Εκ του Διοικητού της Χωροφυλακής, όπου δε 
υπάρχει Αστυνοµία Πόλεων εκ του Διευθυντού της Αστυνοµίας. δ) Εκ του 
προϊσταµένου του Παραρτήµατος του Γενικού Χηµείου του Κράτους. ε) Εκ του 
Προϊσταµένου της Γεωργικής υπηρεσίας. ς) Εκ του Προϊσταµένου του Γραφείου 
Εφοδιασµού. ζ) Εξ ενός αντιπροσώπου του Εµπορικού και βιοµηχανικού 
Επιµελητηρίου. η )Εξ ενός αντιπροσώπου του Επαγγελµατικού και Βιοτεχνικού 
Επιµελητηρίου. θ) Εξ ενός αντιπροσώπου του Εργατικού Κέντρου, εν ελλείψει δε 
τοιούτου της πολυµελεστέρας εργατικής οργανώσεως. 2. Εάν εις την έδραν του 
Πρωτοδικείου υπάρχη Περιφερειακόν Εµπορικόν και Βιοµηχανικόν Επιµελητήριον, 
της Επιτροπής µετέχει αντιπρόσωπος τούτου, όπου δε δεν υπάρχει ούτε τοιούτον 
Επιµελητήριον, της Επιτροπής µετέχει αντιπρόσωπος του Εµπορικού Συλλόγου. 3. 
Εάν εις την έδραν του Πρωτοδικείου υπάρχουσι ιδιαίτερα Επιµελητήρια, 
Επαγγελµατικον και Βιοτεχνικόν, της Επιτροπής µετέχουσιν ανά εις αντιπρόσωπος 
εκατέρου των Επιµελητηρίων τούτων. Εαν εις έδραν του Πρωτοδικείου υπάρχη 
Τοπικόν Τµήµα του Επαγγελµατικού και Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου, µετέχει της 
Επιτροπής αντιπρόσωπος τούτου. Οπου δε δεν υπάρχη ούτε τοιούτον Τµήµα, της 
Επιτροπής µετέχει αντιπρόσωπος της οικείας οργανώσεως των επαγγελµατιών και 
βιοτεχνών. 4. Τα εκ δηµοσίων υπαλλήλων µέλη της Επιτροπής αναπληρούσιν οι 
νόµιµοι αναπληρωταί των. Εάν εις την έδραν του Πρωτοδικείου δεν εδρεύουν αι υπό 
στοιχ. δ' ε' και ς' της παρ. 1 δηµόσιαι υπηρεσίαι, ο Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζει 
αντί τούτων άλλους δηµοσίους υπαλλήλους ως και τους αναπληρωτάς αυτών. Οι 
αντιπρόσωποι των επαγγελµατικών τάξεων, ως και οι αναπληρωταί, τούτων, 
ορίζονται εντός ευλόγου προθεσµίας τασσοµένης υπό του Προέδρου, υπό των 
οικείων συµβουλίων, όπου δε δεν υπάρχουσι σχετικαί οργανώσεις ή εν περιπτώσει 
παρελεύσεως απρόκτου της ταχθείσης δια τον διορισµόν προθεσµίας, τον 
αντιπροσώπων εκάστης τάξεως ως και τον αναπληρωτήν αυτού ο Πρόεδρος της 
Επιτροπής. 5. Εν περιπτώσει καθ' ην µετέχουσι της Επιτροπής Πρωτοδίκης και 
Αντεισαγγελεύς Πρωτοδικών, της Επιτροπής προεδρεύει το Πρωτοδίκης. 6. Χρέη 
Γραµµατέως της Επιτροπής εκτελεί δηµόσιος υπάλληλος οριζόµενος υπό του 
Προέδρου αυτής, όστις ορίζει και τον αναπληρωτήν αυτού. 7. Αι Επιτροπαί 
συνέρχονται άπαξ τουλάχιστον της εβδοµάδας καθ' ηµέραν και ώραν οριζοµένην υπό 
του Προέδρου, κατόπιν σχετικής προσκλήσεως αυτού. Αποφασίζουσιν όταν οι 
παρόντες είναι πλείονες τον απόντων, αι δε αποφάσεις λαµβάνονται κατά 
πλειοψηφίαν εν ισοψηφίαν νικώσης της ψήφου του Προέδρου.  
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Αρθρο:  
Ηµ/νία:  11.05.1946 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1946 
Περιγραφή όρου 

θησαυρού:  ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

Λήµµατα:  
ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ 
ΚΩΔΙΚΑΣ ,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

 
Κείµενο Αρθρου 
Αι Αγορανοµικαί διατάξεις της εν Αθήναις Επιτροπής υποβάλλονται δια του 
Προέδρου αυτής τον Υπουργόν Εφοδιασµού άµα τη εκδόσει των. Αι αγορανοµικαί 
διατάξεις των Επιτροπών των περιφερειών των υπαγοµένων εις Γενικάς Διοικήσεις 
υποβάλλονται άµα τη εκδόσει των εις τους αρµοδίους Γενικούς Διοικητάς, εφ' όσον 
ασκούσιν εν τω θεµάτι τούτω τα ανωτέρω δικαιώµατα του Υπουργού Εφοδιασµού, 
κατά το άρθρον 6 του παρόντος νόµου, άλλως αύται ως και των λοιπών πόλεων 
υποβάλλονται άµα της εκδόσει των εις τον Υπουργόν Εφοδιασµού.  

 
Αρθρο:  10 
Ηµ/νία:  11.05.1946 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1946 
Περιγραφή 

όρου θησαυρού:  
ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΛΕΥΡΑ-ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΟΙ-
ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ-ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 

Λήµµατα:  

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 
,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ,ΑΝΩΤΑΤΗ ΤΙΜΗ ΑΛΕΥΡΩΝ 
,ΑΝΩΤΑΤΗ ΤΙΜΗ ΑΡΤΟΥ 

 
Κείµενο Αρθρου 
1. Συνίσταται εν τη περιφερεία των Πρωτοδικείων Αθηνών Πειραιώς Ειδική 
Αγορανοµική Επιτροπή καθορισµού ανωτάτης τιµής ή ποσοστού κέρδους επί των 
αλεύρων και άρτου συντιθεµένη α) εκ του Γενικού Γραµµατέως του Υπουργείου 
Εφοδιασµού, ως Προέδρου, β) του Διευθυντού της Δ/νσεως Αρτου του Υπουργείου 
Εφοδιασµού, γ) του Διευθυντού της Δ/σεως Δικαστικού του Υπουργείου 
Εφοδιασµού, δ) του Γενικού Επόπτου Αγορανοµίας, ε) ενός Χηµικού οριζοµένου υπό 
του Υπουργείου Εφοδιασµού, ς) ενός αντιπροσώπου του Συνδέσµου 
Αλευροβιοµηχανών της Ελλάδος, ζ) ενός αντιπροσώπου της Οµοσπονδίας 
Επαγγελµατιών και Βιοτεχνών Αθηνών, η) ενός αντιπροσώπου της Συντεχνίας 
Αρτοποιών Αθηνών, και θ) ενός αντιπροσώπου των αρτεργατών οριζοµένου υπό του 
Υπουργού Εφοδιασµού. 2. Τον πρόεδρον κωλυόµενον αναπληρού ο κατά βαθµόν 
ανώτερος των δηµοσίων υπαλλήλων µελών της Επιτροπής. Χρέη Γραµµατέως της 
Επιτροπής εκτελεί εις εκ των µονίµων υπαλλήλων του Υπουργείου Εφοδιασµού, 
οριζόµενος ως και ο αναπληρωτής του, δι' αποφάσεως του Υπουργού Εφοδιασµού. 3. 
Τα υπό στοιχεία ε', ς', και η' µέλη της Επιτροπής, ως και οι αναπληρωταί τούτων, 
ορίζονται εκάστοτε υπό των οικείων οργανώσεων. 4. Επιτροπή ευρίσκεται εν απαρτία 
όταν οι παρόντες είναι πλείονες των απόντων των αποφάσεων λαµβανοµένων κατά 
πλειοψηφίαν, της ψήφου του Προέδρου νικώσης εν περιπτώσει ισοψηφίας. 5. Η κατά 
το παρόν άρθρον αρµοδιότης της Ειδικής Αγορανοµικής Επιτροπής ασκείται εις τας 



εκτός περιφερείας των Πρωτοδικείων Αθηνών - Πειραιώς περιφερείας, υπό των κατά 
τόπους Αγορανοµικών Επιτροπών.  

 
Αρθρο:  11 
Ηµ/νία:  11.05.1946 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1946 
Περιγραφή 

όρου θησαυρού:  
ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΛΕΥΡΑ-ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΟΙ-
ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ-ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 

Λήµµατα:  

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 
,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ,ΑΝΩΤΑΤΗ ΤΙΜΗ ΑΛΕΥΡΩΝ 
,ΑΝΩΤΑΤΗ ΤΙΜΗ ΑΡΤΟΥ 

 
Κείµενο Αρθρου 
1. Αι κατά το προηγούµενον άρθρον Επιτροπαί υποχρεούνται να συνυπολογίζωσιν εις 
τα αλεστικά έξοδα και τας υπέρ των ταµείων ασφαλίσεως µυλεργατών και 
αρτεργατών εν τοις οικείοις νόµοις οριζοµένας εισφοράς, εκ του τυχόν δε µη 
γενοµένου συνυπολογισµού ουδέν γεννάται δικαίωµα προς αποφυγήν της καταβολής 
των εισφορών τούτων, υποχρεουµένου του αλευροβιοµηχάνου να συνυπολογίζη 
ταύτας κατά τον καθορισµόν της τιµής πωλήσεως των αλεύρων. Εν περιπτώσει 
άρσεως της διατιµήσεως του άρτου, συνεχίζεται η καταβολή εις τα Ταµεία 
ασφαλίσεως µυλεργατών και ασφαλίσεως αρτεργατών των υπέρ αυτών κατά τας 
κείµενας διατάξεις ποσών. 2. Η κατά τα ανωτέρω µη τήρησις των επιβαλλοµένων εις 
τους αλευροβιοµηχάνους υποχρεώσεων τιµωρείται µε τας εν άρθρω 30 του παρόντος 
νόµου ποινάς.  

 
Αρθρο:  12 
Ηµ/νία:  11.05.1946 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1946 
Περιγραφή όρου 

θησαυρού:  ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

Λήµµατα:  
ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ 
ΚΩΔΙΚΑΣ ,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

 
Κείµενο Αρθρου 
Αι Αγορανοµικαί διατάξεις, της µεν Επιτροπής Αθηνών και Πειραιώς δηµοσιεύονται 
εν τη Εφηµερίδι της Κυβερνήσεως, των δε Γενικών Διοικητών, Νοµαρχών, ως και 
των λοιπών Επιτροπών τοιχοκολλώνται εν τω Καταστηµάτι της Γενικής Διοικήσεως, 
Νοµαρχίας ή του Δηµαρχείου της πόλεως ένθα εδρεύει η οικεία επιτροπή και 
ισχύουσιν από της τοιαύτης δηµοσιεύσεως ή τοιχοκολλήσεως αυτών.  

 
Αρθρο:  13 
Ηµ/νία:  11.05.1946 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1946 



Περιγραφή όρου 
θησαυρού:  ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

Λήµµατα:  
ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ 
ΚΩΔΙΚΑΣ ,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

 
Κείµενο Αρθρου 
Αι Αγορανοµικαί Επιτροπαί υποχρεούνται να καλώσιν αντιπροσώπους των 
ενδιαφεροµένων επαγγελµατιών, όπως εκθέτωσι προφορικώς ή εγγράφως τας 
απόψεις των επί των θεµάτων, ων αύται επιλαµβάνονται κατά τας διατάξεις του 
παρόντος νόµου.  

 
Αρθρο:  14 
Ηµ/νία:  11.05.1946 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1946 
Περιγραφή όρου 

θησαυρού:  ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

Λήµµατα:  
ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ 
ΚΩΔΙΚΑΣ ,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

 
Κείµενο Αρθρου 
1. Δι' αποφάσεως του Υπουργού Εφοδιασµού δύναται να συσταθώσιν Αγορανοµικαί 
Επιτροπαί και εις τας έδρας των Ειρηνοδικείων ένθα δεν εδρεύουσι Πρωτοδικεία. 2. 
Αι τοπικαί αύται Επιτροπαί συντίθενται ως εξής: α) Εκ του Επαρχου, εις ας έδρας 
Ειρηνοδικείων υφίσταται τοιούτος, β) εκ του Ειρηνοδικείου, γ) εκ του Οικ. Εφόρου, 
δ) εκ του αστυνόµου, ε) εξ ενός καθηγητού των Φυσικοµαθηµατικών του εν τη ιδία 
πόλει εδρεύοντος Γυµνασίου ή εν ελλείψει ή κωλύµατι τοιούτου, ετέρου σχολείου 
δηµοσίου εν τη ιδία πόλει εδρεύοντος, οριζοµένου υπό του κατά το παρόν άρθρον 
Προέδρου της Επιτροπής, ς) ενός δηµοτικού ή κοινοτικού συµβούλου της έδρας του 
Ειρηνοδικείου οριζοµένου υπό του οικείου δηµοτικού ή κοινοτικού Συµβουλίου, ζ) 
ενός αντιπροσώπου εκ των µελών εκάστης των εν τη έδρα του Ειρηνοδικείου 
οργανώσεως εµπορικής, επαγγελµατικής, γεωργικής και εργατικής. 3. Τα υπό 
στοιχεία Ζ' µέλη της Επιτροπής, ως και ανά δύο αναπληρωταί εκάστου τούτων, 
ορίζονται καθ' ηµερολογιακόν έτος υπό του Διοικητικού Συµβουλίου της οικείας 
οργανώσεως. Εάν εν τη έδρα του Ειρηνοδικείου υπάρχωσιν εν δράσει πλείονες της 
µίας οργανώσεις εκάστης τάξεως, ο Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζει την οργάνωσιν, 
ήτις θα αντιπροσωπευθή εν τη Επιτροπή. Εν η περιπτώσει δεν υπάρχει οργάνωσις 
τάξεως τίνος ο Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζει ένα ιδιώτην εκ της τάξεως ταύτης. 4. 
Χρέη Προέδρου της Επιτροπής εκτελεί ο Επαρχος, εν ελλείψει δε Επάρχου ο 
Ειρηνοδίκης. Τον Ειρηνοδίκην ελλείποντα, απόντα ή κωλυόµενον αναπληροί εν τη 
προεδρία εις αµφοτέρας τας ως άνω περιπτώσεις εις εκ των δηµοσίων υπαλλήλων 
µελών της Επιτροπής, οριζόµενος υπό του Νοµάρχου, µέχρι δε ορισµού τοιούτου ο 
κατά βαθµόν ανώτερος τούτων και επί οµοιοβάθµων ο αρχαιότερος. 5. Εις πόλεις 
εδρεύει Νοµαρχία µετέχει της κατά το παρόν άρθρον Επιτροπής ο Νοµάρχης ή ο 
νόµιµος αναπληρωτής του. Εν τη περιπτώσει ταύτη προεδρεύει της Επιτροπής ο 
Νοµάρχης ή ο αναπληρωτής τούτου, εφ' όσον έχει βαθµόν τουλάχιστον τµηµατάρχου. 
6. Προκειµένου η Επιτροπή να επιληφθή προϊόντων γεωργικόν, κτηνοτροφικών ή 
δασικών µετέχει ταύτης κατά λόγον αρµοδιότητος ο εν τη έδρα του Ειρηνοδικείου 



τυχόν εδρεύων προϊστάµενος της οικείας Γεωργικής ή Κτηνιατρικής ή Δασικής 
υπηρεσίας. 7. Χρέη γραµµατέως της Επιτροπής εκτελεί ο γραµµατεύς του 
Ειρηνοδικείου ή ο νόµιµος αναπληρωτής του. Η Επιτροπή εν τοσαύτω δύναται να 
ορίση άλλον δηµόσιον υπάλληλον ως γραµµατέα αυτής. 8. Τα εκ του νόµου µέλη της 
Επιτροπής ελλείποντα ή απόντα ή κωλυόµενα αναπληρούνται υπό των νοµίµων 
αναπληρωτών των.  

 
Αρθρο:  15 
Ηµ/νία:  11.05.1946 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1946 
Περιγραφή όρου 

θησαυρού:  ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

Λήµµατα:  
ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ 
ΚΩΔΙΚΑΣ ,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

 
Κείµενο Αρθρου 
Εις ας πόλεις δεν εδρεύει ούτε Πρωτοδικείον ούτε Ειρηνοδικείον, δύναται να 
συσταθώσιν Αγορανοµικαί Επιτροπαί δι' αποφάσεως του Υπουργού Εφοδιασµού, δι' 
ης ορίζεται και η σύνθεσις αυτών.  

 
Αρθρο:  16 
Ηµ/νία:  11.05.1946 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1946 
Περιγραφή όρου 

θησαυρού:  ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

Λήµµατα:  
ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ 
ΚΩΔΙΚΑΣ ,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

 
Κείµενο Αρθρου 
1. Σκοπός της συστάσεως και λειτουργίας των κατά τα άρθρα 14 και 15 τοπικών 
αυτών επιτροπών είναι ο δια τας Αγορανοµικάς Επιτροπάς εν γένει κατά τα 
προηγούµενα άρθρα καθοριζόµενος, επί πλέον δε και η κατά µήνα λεπτοµερής 
καταγραφή πάσης υπαρχούσης ποσότητος εις την περιφέρειαν του Ειρηνοδικείου, και 
ειδικώς εις ένα έκαστοντων τόπων της παραγώγης και εις χείρας των παραγωγών και 
κατόχων, εκάστου είδους βιοτικών αναγκών. 2. Αι κατά τα άρθρα 14 και 15 
Επιτροπαί συνεδριάζουν προσκλήσει του Προέδρου εν τω γραφείω αυτού, ή εν άλλω 
δηµοσίω κατάστηµατι οριζοµένω υπ' αυτού, ευρίσκονται εν απαρτία εάν οι παρόντες 
είναι πλείονες των απόντων και αποφασίζουν κατά πλειοψηφίαν των παρόντων, εν 
ισοψηφία εν ισοψηφίαν νίκωσης της ψήφου του Προέδρου. 3. Αι αγορανοµικαί 
διατάξεις των κατά τα άρθρα 14 και 15 Επιτροπών ισχύουσιν από της 
τοιχοκολλήσεως εις τον κατάστηµα του Επάρχου ή του Ειρηνοδικείου ή της 
Κοινότητος και υποβάλλονται άµα της εκδόσει των εις τον Πρόεδρον της οικείας 
πρωτοδικειακής Επιτροπής προς έγκρισιν.  
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Αρθρο:  
Ηµ/νία:  11.05.1946 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1946 
Περιγραφή όρου 

θησαυρού:  ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

Λήµµατα:  
ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ 
ΚΩΔΙΚΑΣ ,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

Σχόλια:  Η παρ. 4 προσετέθη δια του άρθρ. 2 ΑΝ 782/1948. 
 
Κείµενο Αρθρου 
1. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων των κατά τον παρόντα νόµον Επιτροπών εισίν 
έγκυρα εάν φέρωσι τας υπογραφάς του απαιτουµένου δια την συγκρότησιν της 
νοµίµου απαρτίας αριθµού µελών. Εάν µέλος τι αρνηθή να υπογράφη τα πρακτικά 
βεβαιούται τούτο εν αυτοίς. Εν τοιαύτη περιπτώσει τα πρακτικά εισίν έγκυρα, εφ' 
όσον είναι υπογεγραµµένα υπό της πλειοψηφίας. 2. Αι λεπτοµέριαι της λειτουργίας 
των ιδίων Επιτροπών τα δικαιώµατα και καθήκοντα των Προέδρων των µελών και 
των γραµµατέων τούτων και πάσα ετέρα λεπτοµέρεια αφορώσα ταύτας, ρυθµίζεται δι' 
αποφάσεων του Υπουργού Εφοδιασµού. 3. Δι' αποφάσεων του Υπουργού δύναται να 
συνιστώνται επιτροπαί προς µελέτην αντικειµένων αγορανοµικών. "4. Δι' αποφάσεων 
του Υπουργού Εφοδιασµού και Διανοµών εκδιδοµένων κατόπιν συµφώνου γνώµης 
του κατά το ΝΔ 666/48 Ανωτάτου Συµβουλίου Εφοδιασµού και Διανοµών, δύναται 
να τροποποιήται η σύνθεσις των κατά τα άρθρ. 7-16 του παρόντος Νόµου 
Επιτροπών".  

 
Αρθρο:  18 
Ηµ/νία:  11.05.1946 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1946 
Περιγραφή όρου 

θησαυρού:  ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

Λήµµατα:  
ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ 
ΚΩΔΙΚΑΣ ,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

 
Κείµενο Αρθρου 
Ο Υπουργός Εφοδιασµού δικαιούται να προεδρεύη κατ' οικείαν κρίσιν των 
Αγορανοµικών Επιτροπών.  

 
Αρθρο:  19 
Ηµ/νία:  11.05.1946 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1946 
Περιγραφή όρου 

θησαυρού:  ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Λήµµατα:  
ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ 
ΚΩΔΙΚΑΣ ,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 



 
Κείµενο Αρθρου 
Απασαι αι αγορανοµικαί διατάξεις υποβάλλονται άµα τη εκδόσει των εις τον 
Υπουργόν Εφοδιασµού δικαιούµενον ν' αναστέλλη την εφαρµογήν αυτών, ν' ακυροί, 
καταργή ή τροποποιή ταύτας δι' αποφάσεων του, ως και να προκαλή την έκδοσιν 
νέων τοιούτων.  

 
Αρθρο:  20 
Ηµ/νία:  11.05.1946 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1946 
Περιγραφή όρου 

θησαυρού:  ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Λήµµατα:  
ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ 
ΚΩΔΙΚΑΣ ,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
Κείµενο Αρθρου 
Η διάταξις του προηγουµένου άρθρου έχει εφαρµογήν αι επί των κατά το άρθρον 6 
εκδιδοµένων πράξεων, αποφάσεων και αγορανοµικών διατάξεων κατ' 
εξουσιοδότησιν του Υπουργού Εφοδιασµού.  

 
Αρθρο:  21 
Ηµ/νία:  11.05.1946 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1946 
Περιγραφή όρου 

θησαυρού:  ΛΑΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ-ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΠΛΑΝΟΔΙΟΙ 

Λήµµατα:  
ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ 
ΚΩΔΙΚΑΣ ,ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 

Σχόλια:  Η παρ. 4 προστέθηκε µε το Ν. 3255/1955. 
 
Κείµενο Αρθρου 
1. Επιτρέπεται, όπως δι' αποφάσεων του Υπουργού Εφοδιασµού συνιστώνται και 
διαλύωνται λαϊκαι αγοραί καθ' άπαν το Κράτος. 2. Αι λαϊκαί αγοραί υπάγονται εις 
την αποκλειστικήν δικαιοδοσίαν και τον έλεγχον του Υπουργού Εφοδιασµού. 3. Τα 
της λειτουργίας των λαϊκών αγορών ως και παν έτερον αντικείµενον αφορών ταύτας 
ρυθµίζονται δι' αποφάσεων του Υπουργού Εφοδιασµού. 4. "Εις τας διατάξεις του 
παρόντος άρθρου υπάγονται και αι λαϊκαι αγοραί αι λειτουργούσαι κατ' έθιµον υπό 
την µορφήν παζαριού καθ' εκάστην Κυριακήν ή άλλην ηµέραν της εβδοµάδος εις του 
Δήµους ή τας Κοινότητας της Επικρατείας".  

 
Αρθρο:  22 
Ηµ/νία:  11.05.1946 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1946 



Περιγραφή όρου 
θησαυρού:  

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΙΔΩΝ-ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ-ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ-
ΕΠΙΤΑΞΕΙΣ 

Τίτλος Αρθρου:  Δεσµεύσεις 

Λήµµατα:  
ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ 
ΚΩΔΙΚΑΣ ,ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 

 
Κείµενο Αρθρου 
1. Ο Υπουργός Εφοδιασµού δύναται δι' αγορανοµικών αυτού διατάξεων. α) Να 
υποχρέωνη πάντα βιοµήχανον, βιοτέχνην, παραγωγόν αι γενικώς κάτοχον ειδών 
βιοτικών αναγκών, όπως υποβάλη δήλωσιν περί παντών υπ' αυτού παραγοµένων ή 
κατεχοµένων ειδών, β) Να απαγορεύη την ελευθέραν διάθεσιν αυτών, γ) να ορίζη τα 
του τρόπου διαθέσεως των κατά το παρόν άρθρον δεσµευοµένων ειδών. Ο κάτοχος 
του είδους του οποίου απηγορεύθη η ελευθέρα διάθεσις οφείλει να τηρή αυτό εν καλή 
καταστάσει και να λαµβάνη πάντα τα προς τούτο απαιτούµενα µέτρα. Εάν ο κάτοχος 
δεν λάβη το προσήκοντα µέτρα δύναται η Αστυνοµική Αρχή, τη εντολή του 
Υπουργού Εφοδιασµού ή της αρµοδίας Αγορανοµικής Επιτροπής, να διατάξη την δια 
τρίτου εκτέλεσιν των αναγκαίων έργων δαπάναις του κατόχου. 2. Προκειµένου περί 
δεσµεύσεως ειδών βιοτικών αναγκών παραγοµένων ή κατεχοµένων υπό ωρισµένου 
φυσικού ή νοµικού προσώπου ή κατά την προηγούµενην παράγραφον υποχρέωσις 
προς δήλωσιν, δεσµεύσεις και διάθεσις του είδους δύναται να ενεργήται και δι' 
αποφάσεως του Υπουργού, ισχυούσης από της κοινοποιήσεως αυτής εις τον 
ενδιαφερόµενον.  

 
Αρθρο:  23 
Ηµ/νία:  11.05.1946 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1946 
Περιγραφή όρου 

θησαυρού:  
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΙΔΩΝ-ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ-ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ-
ΕΠΙΤΑΞΕΙΣ 

Τίτλος Αρθρου:  Επιτάξεις 

Λήµµατα:  

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ 
ΚΩΔΙΚΑΣ ,ΕΠΙΤΑΞΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ,ΕΠΙΤΑΞΕΙΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

 
Κείµενο Αρθρου 
1. Επιτρέπεται εις τον Υπουργόν Εφοδιασµού να προβαίνη δι' αποφάσεως αυτού εις 
επίταξιν τροφίµων και άλλων αντικειµένων κινητών εξυπηρετούντων οπωσδήποτε 
βιοτικάς ανάγκας, ή εργοστασίων, εργαστηρίων, καταστηµάτων παραγωγής, 
επεξεργασίας ή πωλήσεως ή αποθηκεύσεως τοιούτων ειδών ή της χρήσεως ακινήτων 
χρησίµων εις δηµόσιαν ή κοινωτικήν ανάγκην. Η επίταξις ενεργείται υπό της 
αρµοδίας Αστυνοµικής Αρχής ή άλλης Δηµοσίας ή Κοινοτικής Αρχής, επί τούτω 
διατασσόµενης υπό του αυτού Υπουργού. Κατά την ενέργειαν της επιτάξεως δύναται 
να παρίσταται ή συµµετέχη αντιπρόσωπος του Υπουργού Εφοδιασµού δηµοσίος 
υπάλληλος ή δικαστικός λειτουργός, οριζόµενος υπ' αυτού. 2. Ο Υπουργός 
Εφοδιασµού καθορίζει δι' αποφάσεών του τον τρόπον της χρησιµοποιήσεως ή 
διαθέσεως των επιτασσοµένων πραγµάτων.  



 
Αρθρο:  24 
Ηµ/νία:  11.05.1946 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1946 
Περιγραφή όρου 

θησαυρού:  
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΙΔΩΝ-ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ-ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ-
ΕΠΙΤΑΞΕΙΣ 

Λήµµατα:  

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ 
ΚΩΔΙΚΑΣ ,ΕΠΙΤΑΞΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ,ΕΠΙΤΑΞΕΙΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

 
Κείµενο Αρθρου 
Αµα τη επιβολή της επιτάξεως καλείται ο δια τούτης βαρυνόµενης όπως εντός 
προθεσµίας τασσόµενης παρά του διατάξαντος την επίταξιν, κατά το προηγούµενον 
άρθρον, καταθέση τα δικαιολογητικά αυτού έγγραφα εις την ενεργήσασαν την 
επίταξιν Αρχήν, ήτις διαβιβάζει ταύτα αµελλητί εις την Αγορανοµικήν Επιτροπήν της 
περιφερείας όπου ενηργήθη η επίταξις προς γνωµοδότησιν δια τον κανονισµόν της 
τιµής επιταχθέντος είδους.  

 
Αρθρο:  25 
Ηµ/νία:  11.05.1946 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1946 
Περιγραφή όρου 

θησαυρού:  
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΙΔΩΝ-ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ-ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ-
ΕΠΙΤΑΞΕΙΣ 

Λήµµατα:  

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ 
ΚΩΔΙΚΑΣ ,ΕΠΙΤΑΞΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ,ΕΠΙΤΑΞΕΙΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

 
Κείµενο Αρθρου 
Την τιµήν της επιτάξεως ορίζει ο Υπουργός Εφοδιασµού µετά σχετικήν 
γνωµοδότησιν της κατά το προηγούµενον άρθρον αρµοδίας Αγορανοµικής 
Επιτροπής. Η Αγορανοµική Επιτροπή υποχρεούται όπως εντός δέκα πέντε ηµερών, 
αφ' ης περιελθώσι τα σχετικά έγγραφα εις τον Πρόεδρον αυτής, γνωµοδοτήση και 
υποβάλη την σχετικήν γνωµοδότησιν προς τον Υπουργόν, εκτός εάν ειδικοί λόγοι 
κωλύµατος δεν επιτρέπουσι τούτο, ότε υποχρεούται να δικαιολογήση την βραδύτητα 
της υποβολής, αναφέρουσα δια του Προέδρου της. Εκάστης γνωµοδοτήσεως 
προηγείται ακρόασις των ενδιαφεροµένων, των προτάσεων αυτών καταχωριζοµένων 
εις τα πρακτικά της γνωµοδοτήσεως εκάστης Επιτροπής.  

 
Αρθρο:  26 
Ηµ/νία:  11.05.1946 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1946 
Περιγραφή 

όρου θησαυρού:  ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ-ΕΚΘΕΣΕΙΣ-ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ 



Λήµµατα:  

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 
,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ,ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΣ 
ΕΛΕΓΧΟΣ ,ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

 
Κείµενο Αρθρου 
1. Αι αρµόδιαι διοικητικαί, αστυνοµικαί, χηµικαί, υγειονοµικαί κτηνιατρικαί και 
αγορανοµικαί υπηρεσίαι, οι Πρόεδροι των Αγορανοµικών Επιτροπών, οι Εισαγγελείς 
και δικαστικοί λειτουργοί αγορανοµικής αρµοδιότητος δύναται να επιθεωρώσι τα 
προς πώλισιν εκτιθέµενα ή οπωσδήποτε προοριζόµενα είδη, όσα υπόκεινται εις τον 
κατά τας διατάξεις του νόµου τούτου έλεγχον. 2. Αι αυταί αρχαί δύναται να 
λαµβάνωσι δείγµατα προς εξέτασιν εκ παντών των ελεγχοµένων ειδών. Τα του 
τρόπου της λήψεως του δείγµατος, του ποσού, της συσκευής, σφραγίσεως και 
επισηµάνσεως, τα της διασφαλίσεως της ταυτότητος του δείγµατος και πάσα 
λεπτοµέρεια αφορώσα την δειγµατοληψίαν κανονίζονται δια αγορανοµικής 
διατάξεως εκδιδοµένης κατά το άρθρον 1 του παρόντος νόµου κατόπιν 
γνωµατεύσεως των αρµοδίων αρχών. 3. Εις τον παρ' ου λαµβάνεται το δείγµα δίδεται 
δελτίον παραλαβής εν τω οποίω σηµειούται και το ποσόν του δείγµατος, δίδεται δ' 
ωσαύτως τη αιτήσει του ιδίου και δείγµα ταυτοχρόνως λαµβανόµενον και του 
ελεγχοµένου είδους επισήµως εσφραγισµένον.  

 
Αρθρο:  27 
Ηµ/νία:  11.05.1946 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1946 
Περιγραφή 

όρου θησαυρού:  ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ-ΕΚΘΕΣΕΙΣ-ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ 

Λήµµατα:  

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 
,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ,ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΣ 
ΕΛΕΓΧΟΣ ,ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Σχόλια:  Η παρ. 3 τίθενται όπως αντικαταστάθηκε µε το ΝΔ 980/1971. 
 
Κείµενο Αρθρου 
1. Κατά την ενέργειαν δειγµατοληψίας λαµβάνονται υποχρεωτικώς δύο δείγµατα 
κατά τα κεκανονισµένα υπό του Γενικού Χηµείου του Κράτους ή άλλης αρµόδιας 
Κρατικής Υπηρεσίας, άτινα αποστέλλονται τάχιστα µετά των σχετικών πρωτοκόλλων 
προς την αρµοδίαν χηµικήν υπηρεσίαν, ήτις µετ' εξακρίβωσιν και πιστοποίησιν του 
αλυµάντου των σφραγίδων και της ταυτότητος του δείγµατος το µεν των δειγµάτων 
φυλάσσει εσφραγισµένον παρ' αυτή, το δ' έτερον υποβάλλει προς εξέτασιν. 2. Περί 
της γενοµένης εξετάσεως συντάσσεται έκθεσις, ήτις αποστέλλεται εις την ερωτώσαν 
αρχήν, ήτις ανακοινοί το αποτέλεσµα της εξετάσεως (ουχί δε αντίγραφον εκθέσεως ή 
τον αριθµόν δείγµατος) δι' επιδόσεως εις τον κύριον του εξετασθέντος δείγµατος. Η 
έκθεσις αύτη συντάσσεται τόσον ιδίου εγγράφου, όσον και επί της οπίσθιας όψεως 
του πρωτοκόλλου δειγµατοληψίας. Εν τη τελευταία ταύτη αναγράφεται και η 
χρονολογία καθ' ην παρελήφθη το δείγµα υπό της χηµικής υπηρεσίας, ως εκείνη καθ' 
ην ενηργήθη η χηµική εξέτασις. Αν ο κύριος του εξετασθέντος δείγµατος δηλώσει, 
ότι ηγόρασε το είδος εξ ου το δείγµα παρ' άλλου τίνος, ούτινος, υποχρεούται να 
δηλώση και την ταυτότητα και κατοικίαν, η περί της εξετάσεως έκθεσις ανακοινούται 
και εις τον πωλήσαντα τούτο δι' επιδόσεως. "3. Η ενεργήσασα την δειγµατοληψίαν 



αρχή εξαιρουµένων των περιπτώσεων καθ' ας δια της εκθέσεως του Γενικού Χηµείου 
του Κράτους βεβαιούται ότι τα δείγµατα είναι κανονικά, αναφέρει περί του 
αποτελέσµατος της εξετάσεως ταύτης εις τον αρµόδιον Εισαγγελέα, προς ον 
υποβάλλει ταυτοχρόνως και τα κατά τα προηγούµενα εδάφια αποδεικτικά 
επιδόσεως".  

 
Αρθρο:  28 
Ηµ/νία:  11.05.1946 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1946 

Περιγραφή 
όρου 

θησαυρού:  ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ-ΕΚΘΕΣΕΙΣ-ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ 

Λήµµατα:  

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 
,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ,ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΣ 
ΕΛΕΓΧΟΣ ,ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Σχόλια:  

Σχόλιο της παρ. 2: Το εντός " " παραλειπόµενο εδάφιο καταργήθηκε 
µε την παρ. 2 άρθρ. 2 ΝΔ 2606/1953. Το εντός " " δεύτερο εδάφιο της 
παρ. 4 προστέθηκε από την παρ. 1 άρθρου 54 Ν. 1961/1991 (ΦΕΚ Α 
132). Το εντός ( ) πέµπτο εδάφιο της παρ. 4 καταργήθηκε µε την παρ. 
2 αρ. 2 ΝΔ 2606/1953. Το εντός " " έκτο εδάφιο της παρ. 4 τίθενται 
όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 άρ. 2 ΝΔ 2606/1953. Η µέσα σε 
" " διάταξη του δευτέρου εδαφίου της παρ. 6 προστέθηκε από την 
παρ. 1 άρθρου 54 Ν. 1961/3-3 Σεπτ. 1991 (ΦΕΚ Α 132). Τα εδάφια 
δεύτερο και τρίτο της παρ. 6 προστέθηκαν µε το άρ. 1 ΝΔ 3013/1954. 
Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 που είχε προστεθεί µε το άρθρ. 1 ΝΔ 
3013/1954 και είχε αντικατασταθεί µε το άρ. 7 ΝΔ 218/1973, τίθεται 
δε, όπως αντικαταστάθηκε εκ νέου µε το άρ. 2 Ν. 101/1975. Η 
παράγραφος 7 καταργήθηκε µε το άρ. 2 ΝΔ 3013/1954. Η 
παράγραφος 11 καταργήθηκε µε το άρ. 2 ΝΔ 3013/1954. Οι 
παραγράφοι 6-12 προστέθηκαν µε το άρ. 1 ΝΔ 2606/1953. Το 
προβλεπόµενο από την παρ. 12 παράβολο ορίζεται σε 500 δρχ. µε την 
ΥΑΕµπ. 60190/3573/18-8/16-9-1975. Με την ΥΑ 
3001396/49/0078/25-31 Ιαν. 1994 (ΦΕΚ Β 61), ανακαθορίστηκε το 
παράβολο για την κατ' έφεση εξέταση δειγµάτων τροφίµων κ.λ.π. από 
το Γ.Χ.Κ. σε δρχ. 10.000 τροποποιηθείσης έτσι της υπ' αριθ. ΥΑ 
3013338/3052/0078/3.8.90. Με την ΥΑ 3011238/6397/0078/4-16 
Ιουν. 1998 (ΦΕΚ Β 607), τροποποιήθηκε η άνω 3001396/492/0078/94 
απόφαση και ανακαθορίστηκε το ανωτέρω παράβολο σε δρχ. 30.000. 

 
Κείµενο Αρθρου 
1. Ο κύριος του δείγµατος ή ο εξ ου ηγόρασε τούτο τρίτος, δύναται να υποβάλη 
έφεσιν κατά του αποτελέσµατος της πρώτης εξετάσεως, επιδιδοµένην εντός 48 ωρών 
από της εις εκάτερον των ενδιαφεροµένων επιδόσεως. Παρελθούσης απράκτου της 
προθεσµίας ταύτης η έκθεσις του πρώτου εξετάσαντος καθίσταται οριστική. 2. 
Εφεσις επιδίδεται εις την ενεργήσασαν την δειγµατοληψίαν αρχήν, συνοδεύεται δε 
δια Γραµµατίου καταθέσεως παραβόλου δραχµών πέντε χιλιάδων (5.000) εις το 



Ταµείον Παρακαταθηκών και Δανείων εις πίστωσιν του Γενικού Χηµείου του 
Κράτους δια την προµήθειαν εργαλείων και επιστηµονικών συγγραµάτων. (Δια 
ΒΔ/τος εκδιδοµένου προτάσει του Υπουργού Εφοδιασµού δύναται ν' αυξοµοιώται το 
ποσόν του κατά το προηγούµενον εδάφιον παραβόλου). 3. Η προθεσµία της εφέσεως 
και η άσκησις ταύτης αναστέλλει την διαδικασίαν της ποινική διώξεως. 4. Η 
ενεργήσασα την δειγµατοληψίαν αρχή αναφέρει εις τον αρµόδιον Εισαγγελέα περί 
της ασκηθείσης εφέσεως, ειδοποιεί δε παρευθύς την αρµόδιαν Χηµικήν υπηρεσίαν 
του Γενικού Χηµείου του Κράτους την εξετάσασαν το πρώτον δείγµα, ήτις εφ' όσον 
παρ' αυτή υπηρετούσι πλείονες του εντός Χηµικαί προβαίνει εις την εξέτασιν τούτο, 
δι' ετέρου Χηµικού, άλλως µεριµνά δια την άµεσον αποστολήν του δευτέρου 
δείγµατος µετά των σχετικών εις την πλησιεστέραν χηµικήν υπηρεσίαν του Γενικού 
Χηµείου του Κράτους, ίνα αύτη προβή εις την εξέτασιν τούτου. "Η εξέταση του 
δεύτερου µείγµατος µπορεί να γίνει και από άλλη χηµική υπηρεσία υπό τις 
προϋποθέσεις που ορίζει ο Κώδικας Τροφίµων, Ποτών και αντικειµένων κοινής 
χρήσεως". Κατά τας εξετάσεις ταύτας δύναται να παρίσταται και ιδιώτης επιστήµων 
Χηµικός, διοριζόµενος υπό του εκκαλούντος, όστις δέον εν τη αιτήσει του ν' 
αναφέρει το ονοµατεπώνυµον και την διεύθυνσιν του προτεινοµένου ιδιώτου 
Χηµικού. Εν περιπτώσει καθ' ην ο εν τη αιτήσει υποδεικνυόµενος χηµικός δεν 
προσήλθε κατά την καθορισθείσαν υπό της υπηρεσίας ηµέραν προς εκτέλεσιν της 
εξετάσεως, κατόπιν εγγράφου ειδοποιήσεως της υπηρεσίας του Γενικού Χηµείου του 
Κράτους, τότε η κατ' έφεσιν ενεργείται παρά της υπηρεσίας του Γενικού Χηµείου του 
Κράτους άνευ της παρουσίας του ιδιωτικού χηµικού. (Επί δειγµάτων τροφίµων 
ευαλλοιώτων, εις ην περίπτωσιν κατά την κατ' έφεσιν εξέτασιν το δείγµα ευρεθή 
ηλλοιωµένον, ισχύει το αποτέλεσµα της πρώτης εξετάσεως). "Δι' αποφάσεων του 
Υπουργού Εµπορίου, εκδιδοµένων µετά γνώµην του Ανωτάτου Χηµικού Συµβουλίου 
και δηµοσιευοµένων δια της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα 
ευαλλαίωτα τρόφιµα και ποτά". Εν περιπτώσει διαφωνίας µεταξύ των δύο 
ενεργησάντων τας εξετάσεις Χηµικών δηµοσίων υπαλλήλων, ή µεταξύ του Χηµικού 
δηµοσίου υπαλλήλου και του παρισταµένου κατά την έφεσιν εξέτασιν ιδιώτου 
Χηµικού, αποφαίνεται το Ανώτατον Χηµικόν Συµβούλιον κατά τον σχετικόν περί 
Γενικού Χηµείου του Κράτους νόµον, προς ο διαβιβάζεται υπό της υπηρεσίας 
ολόκληρος ο φάκελλος της κρινοµένης υποθέσεως. Κατά την περίπτωσιν ταύτην του 
Συµβουλίου τούτου µετέχει ως µέλος αντιπρόσωπος του Επαγγελµατικού 
Επιµελητηρίου Αθηνών. Κατά την υπό του Συµβουλίου συζήτησιν κλητεύεται 
υποχρεωτικώς και ο ενδιαφερόµενος, όστις δύναται να παρασταθή αυτοπροσώπως ή 
δι' αντιπροσώπου του και αναπτύξη ενώπιον αυτού την υπόθεσίν του. Εν περιπτώσει 
διαφωνίας, υποχρεούται ο ιδιώτης χηµικός να διατυπώση λεπτοµερώς ταύτην εν τω 
συντασσοµένω πρωτοκόλλω επανεξετάσεως και ο Χηµικός δηµόσιος υπάλληλος την 
αντιπαρατήρησίν του. Η κατά τα ανωτέρω έκθεσις αποστέλλεται εν αντιγράφω εις 
την ενεργήσασαν την δειγµατοληψίαν αρχήν, ήτις άµα τη περιπτώσει της κατά την 
παρούσαν παράγραφον διαδικασίας, υποβάλλει αντίγραφα απασών των εκθέσεων 
των χηµικών υπηρεσιών εις τον αρµόδιον Εισαγγελέα. 5. Ο Γενικός Διευθυντής του 
Γενικού Χηµείου του Κράτους διατάσσει την επιστροφήν του παραβόλου αν η έφεσις 
γίνη δεκτή ή την κατάπτωσιν αυτού υπέρ του Γενικού Χηµείου κατά την παρ. 2 του 
παρόντος άρθρου αν η έφεσις ήθελεν του εκκαλούντος. 6. Προκειµένου περί 
ευαλλοιώντων τροφίµων και ποτών η ενεργήσασα την δειγµατοληψίαν Αρχή 
αποστέλλει τα παρά ταύτης ληφθέντα δείγµατα, µετά των σχετικών πρωτοκόλλων 
δειγµατοληψίας, αυθηµερόν εις την αρµόδιαν Χηµικήν υπηρεσίαν, ήτις 
επιλαµβάνεται τάχιστα της χηµικής εξετάσεως του πρώτου των εις διπλούν, κατά τα 
κεκανονισµένα, ληφθέντος δείγµατος, εφ' όσον δε εκ των αποτελεσµάτων της 



χηµικής εξετάσεως προκύπτει ότι το εξεστασθέν δείγµα είναι νοθευµένον ή 
ακατάλληλον προς βρώσιν και ότι γενικώς δεν πληροί τους όρους των σχετικών 
διατάξεων του Κώδικος περί τροφίµων, ποτών κλπ. προβαίνει αυτεπαγγέλτως και 
άνευ ασκήσεως υπό του ενδιαφεροµένου της υπό των διατάξεων του άρθρ. 28 του 
Αγορανοµικού Κωδικος προβλεποµένης εφέσεως, εις την χηµικήν εξέτασιν του 
δευτέρου δείγµατος, εκτός εάν εν τω πρωτοκόλλω δειγµατοληψίας ρητώς 
αναγράφεται υπό του ενδιαφεροµένου ότι δεν επιθυµεί την κατ' έφεσιν εξέτασιν του 
ληφθέντος δείγµατος. "Κατά την διενέργειαν δειγµατοληψίας επί ευαλλοιώτων 
τροφίµων και ποτών, δέον εις το συντασσόµενον πρωτόκολλον δειγµατοληψίας να 
δηλούται εγγράφως υπό του κατόχου του δείγµατος: α) εάν ούτος επιθυµή η κατ' 
έφεσιν εξέτασις του δευτέρου δείγµατος να γίνη παρουσία ιδιώτου χηµικού, 
αναγράφων άµα το ονοµατεπώνυµον και την διεύθυνσίν αυτού ή β) εάν επιθυµή την 
εκτέλεσιν της εφέσεως άνευ της παρουσίας ιδιώτου χηµικού ή γ) εάν δεν επιθυµή την 
άσκησιν εφέσεως. "Η εξέταση του δεύτερου δείγµατος µπορεί να γίνει και από άλλη 
χηµική υπηρεσία υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Κώδικας Τροφίµων, Ποτών και 
αντικειµένων κοινής χρήσεως". Εις περίπτωσιν καθ' ην εν τω πρωτοκόλλω 
δειγµατοληψίας ουδεµία δήλωσις εγένετο, τότε, ο κύριος του δείγµατος ή ο κάτοχος 
αυτού στερείται του δικαιώµατος της ασκήσεως εφέσεως, η δε αρµόδια Χηµική 
Υπηρεσία ανακοινοί το αποτέλεσµα της εξετάσεως του πρώτου δείγµατος εις την 
αποστείλασαν τούτο Αρχήν δια την περαιτέρω ενέργειαν. "Εάν η δειγµατοληψία επί 
ευαλλοιώτων τροφίµων και ποτών, διενεργήται εις χείρας τρίτου κατόχου ή έναν ο 
κύριος του δειγµατιζοµένου είδους δηλώση ότι ηγόρασε τούτο παρ' άλλου τινός, η 
αρµόδια χηµική υπηρεσία, εις περίπτωσιν µη κανονικότητος του δείγµατος, προβαίνει 
πάντοτε αυτεπαγγέλτως εις εξέτασιν του δευτέρου δείγµατος, έστω και αν ακόµη ο 
κάτοχος του εξ ου εξήφθη το δείγµα είδους, δήλωση εν τω πρωτοκόλλω της 
δειγµατοληψίας ότι δεν επιθυµεί την άσκησιν εφέσεως ή παραλείψη, ένεκα 
οιουδήποτε λόγου την υποβολή σχετικής δηλώσεως. Εν ή περιπτώσει, ο εξ ου 
λαµβάνεται το δείγµα δηλώση εν τω πρωτοκόλλω δειγµατοληψίας ότι επιθυµεί την 
κατ' έφεσιν εξέτασιν τούτου παρουσία ιδιώτου χηµικού, ενεργείται κατά την δήλωσίν 
του". Η επανεξέτασις του δείγµατος εκτελείται, προκειµένου περί της Κεντρικής 
Υπηρεσίας του Γενικού Χηµείου του Κράτους, παρά της Χηµικής υπηρεσίας του 
Τµήµατος Εφέσεων αυτής, προκειµένου δε περί των παραρτηµάτων του Γενικού 
Χηµείου του Κράτους, εν οις υπηρετούσι πλείονες του ενός χηµικοί, η εξέτασις 
εκτελείται παρ' ετέρου χηµικού του παραρτήµατος και ουχί παρά του εκτελέσαντος 
την εξέτασιν του πρώτου δείγµατος, τοιούτου. Οι Διευθυνταί Παραρτηµάτων, εν οις 
υπηρετεί εις µόνον χηµικός, αποστέλλουσιν άµα τω πέρατι της εξετάσεως του 
πρώτου δείγµατος εφόσον τούτου είναι νοθευµένον ή µη κανονικόν, το δεύτερον 
δείγµα µετά των σχετικών εις το πλησιέστερον Παράρτηµα του Γενικού Χηµείου του 
Κράτους, ούτινος η υπηρεσία προβαίνει εις την ταχίστην εξέτασιν αυτού. 7. 
(Κατηργήθη δια του άρθρ. 2 ΝΔ 3013/1954.) 8. Εν περιπτώσει καθ' ην το δεύτερον 
δείγµα ήθελεν ευρεθή ηλλοιωµένον, εις βαθµόν παρακωλύοντα την εκτέλεσιν της 
εξετάσεως αυτού, δεν ενεργείται η εξέτασις τούτου. Εν τη περιπτώσει ταύτη ισχύει το 
αποτέλεσµα της εξετάσεως του πρώτου δείγµατος. Εν τη συντασσοµένη εκθέσει παρά 
του ενεργήσαντος την εξέτασιν χηµικού ή χηµικών αναγράφεται το είδος της 
αλλοιώσεως, το ποσοστόν ταύτης το προκάλεσαν ή επιταχύναν την αλλοίωσιν αίτιον 
και παν έτερον σχετικόν στοιχείον προς µόρφωσιν ακριβούς γνώµης. Εν περιπτώσει 
διαφωνίας του παραστάντος ιδιωτού χηµικού εφαρµόζονται αι διατάξεις του εδαφ. ς' 
της παρ. 4 του άρθρ. 28 ως το άρθρον τούτο τροποποιείται και συµπληρούται δια του 
παρόντος. 9. Τα αποτελέσµατα των χηµικών εξετάσεων του πρώτου και δεύτερου 
δείγµατος κοινοποιούνται εις την αποστείλασαν το δείγµα Αρχήν, ήτις ανακοινοί 



ταύτα εις τον κάτοχον του είδους εφ' ου εγένετο η δειγµατοληψίαν, εφόσον δε εκ των 
αποτελεσµάτων εξετάσεως του δευτέρου δείγµατος επιβεβαιούται τα αποτελέσµατα 
εξετάσεως του πρώτου τοιούτου, η Αρχή αύτη προσκαλεί τον ενδιαφερόµενον όπως 
εντός προθεσµίας 5 ηµερών καταβάλη εις το Δηµόσιον Ταµείον το νόµιµον 
παράβολον της γενοµένης αναλύσεως του δευτέρου δείγµατος. Εν περιπτώσει 
δυστροπίας ή αρνήσεως του υποχρέου εις την καταβολήν του παραβόλου τούτου, η 
αποστείλασα το δείγµα Αρχή προβαίνει εις την βεβαίωσιν του οφειλοµένου ποσού, 
ούτινος η είσπραξις ενεργείται κατά τας σχετικάς περί εισπράξεως των δηµοσίων 
εσόδων διατάξεις. 10. Εν περιπτώσει διαφοράς µεταξύ των αποτελεσµάτων των 
χηµικών εξετάσεων πρώτου και δευτέρου δείγµατος, ως και εις τας περιπτώσεις 
αυτεπαγγέλτου εξετάσεως, καθ' ας το δεύτερον δείγµα ευρέθη ηλλοιωµένον και δεν 
γίνεται εξέτασις αυτού αποφαίνεται περί ταύτης, τηρουµένων των διατάξεων του 
εδαφίου ε' της παρ. 4 του άρθρ. 28, ως το άρθρον τούτο τροποποιείται και 
συµπληρούται δια του παρόντος, το Ανώτατον Χηµικόν Συµβούλιον, προς ο 
διαβιβάζεται ο οικείος φάκελλος µεθ' απάντων των σχετικών. 11. (Κατηργήθη δια του 
άρθρ. 2 ΝΔ 3013/1954). 12. Παρέχεται εις τον Υπουργόν Εµπορίου το δικαίωµα 
όπως δι' αποφάσεων του, δηµοσιευοµένων δια της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως, 
αυξοµειώνη εκάστοτε το παράβολον ασκουµένων εφέσεων προς επανεξέτασιν 
δειγµάτων τροφίµων κλπ.".  

 
Αρθρο:  29 
Ηµ/νία:  11.05.1946 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1946 
Περιγραφή 

όρου θησαυρού:  ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ-ΕΚΘΕΣΕΙΣ-ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ 

Λήµµατα:  

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 
,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ,ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΣ 
ΕΛΕΓΧΟΣ ,ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

 
Κείµενο Αρθρου 
Πάσα ετέρα λεπτοµέρεια εφορώσα τας κατά τον παρόντα νόµον εξετάσεις την 
παράστασιν κατά τας εφέσεις ιδιωτών χηµικών, ως και παν έτερον συναφές 
αντικείµενον, ρυθµισθήσεται δια ΒΔ/τος προτάσει του Υπουργού Εφοδιασµού 
εκδιδοµένου.  

 
Αρθρο:  30 
Ηµ/νία:  11.05.1946 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1946 

Περιγραφή 
όρου 

θησαυρού:  ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ 

Λήµµατα:  

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 
,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ 
ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ,ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ 



Σχόλια:  

Στην αρχή του παρόντος άρθρου είχε αντικατασταθεί µε τη παρ. 1 
άρθρου 1 ΝΔ 218/1973 στη συνέχεια καταργήθηκε το ΝΔ και 
επαναφέρθηκε σε ισχύ η προϊσχύσασα ανωτέρω µέσα σε " " διάταξη 
από το άρθρο 2 ΝΔ 69/1974. Οι εν τός " " λέξεις της παρ. 1 
προστέθηκαν µε την παρ. 3 άρθρ. 23 Ν 1682/1987. Η παρ. 1 τίθενται 
όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρ. 3 ΑΝ 782/1948. Η παρ. 7 του 
παρόντος άρθρου αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 άρθρου 54 Ν. 
1961/3-3 Σεπτ. 1991 (ΦΕΚ Α 132). Η παρ. 19 αντικαταστάθηκε µε 
την παρ. 1 άρθρ. 1 Ν 1732/1987. Η παρ. 20 προστέθηκε µε την παρ. 2 
άρθρ. 1 Ν 1732/1987. 

 
Κείµενο Αρθρου 
"Με φυλάκισιν ή µε χρηµατικήν ποινήν ή και δι' αµφοτέρων των ποινών τούτων 
τιµωρούνται:" "1. Οστις δια τρόφιµα παντός είδους, καυσίµους ή φωτιστικός ύλας, δι' 
αντικείµενα χρήσιµα δια τας ανάγκας των στρατιωτικών εν γένει υπηρεσιών ή του 
κοινού, δια φάρµακα η φαρµακευτικά είδη και γενικώς δια παν αντικείµενον ή πάσαν 
παροχήν αµέσως ή εµµέσως εξυπηρετούσαν βιοτικάς ανάγκας, απαιτεί, προς πώλησιν 
χονδρικήν, ηµιχονδρικήν ή λιανικήν, προς µίσθωσιν ή γενικώς προς οιανδήποτε 
χρήσιν, τιµάς ή ανταλλάγµατα ή δέχεται προσφοράς ή υποσχέσεις περί καταβολής εις 
αυτόν ανταλλαγµάτων ή τιµών, αι οποίαι υπερβαίνουσι προκριµένου µεν περί 
ουσιωδών ειδών ευρισκοµένων εν ανεπαρκεία την καθωρισµένην ανωτάτην τιµήν ή 
το καθωρισµένον ανώτατον ποσοστόν εµπορικού ή επαγγελµατικού κέρδους, 
προκειµένου δε περί ουσιωδών ειδών εν γένει περιέχουσαν υπερβολικόν κέρδος, 
λαµβανοµένων υπ' όψιν του τιµήµατος της αγοράς, των ειδικών δαπανών του 
εµπορίου, βιοµηχανίας ή βιοτεχνίας, "της αποδόσεως των ιδίων, ως και των 
συνολικώς απασχολουµένων κεφαλαίων", των αναλογιών εις τα γενικάς δαπάνας, και 
τας αποσβέσεις των επαγγελµατικών εγκαταστάσεων κλπ. εις τους τόκους του 
κεφαλαίου, εις το ποσοστόν του εµπορικού κινδύνου, της αµοιβής της προσωπικής 
εργασίας του επιχειρηµατίου εν συνδυασµώ προς τας περιστάσεις και την εν γένει 
κατάστασιν της αγοράς και παν έτερον συναφές προς το ασκούµενον εµπόριον, 
βιοµηχανίαν ή βιοτεχνίαν στοιχείον, λαµβανοµένης πάντοτε υπ' όψιν υπό του 
Δικαστηρίου και της τιµής της αντικαταστάσεως. Προκειµένου περί διώξεως δι' 
υπερβαλικόν κέρδος κατά το προηγούµενον εδάφιον επί ουσιωδών ειδών εν επαρκεία 
ευρισκοµένων εν τη αγορά, προ πάσης εισαγωγής της υποθέσεως εις το ακροατήριον 
απαιτείται γνωµοδότησις της οικείας Αγορανοµικής Επιτροπής συµφώνως ταις 
διατάξεσι του άρθρ. 7 παρ. 3 και του άρθρ. 60 παρ. 2 και 3 του παρόντος Νόµου". 2. 
Οστις επιδιώκει ή επιτυγχάνει υπερβολικόν κέρδος καθ' οινδήποτε τρόπον, ιδία δε 
ελλιπούς σταθµίσεως ή µετρήσεως, πωλήσεως ειδών τίνων κατωτέρας ποιότητος, εις 
τιµήν αρµόζουσαν εις ανωτέραν ποιότητα, ή ατελούς οψήσεως ή παρασκευής, 
συνυπολογισµού βάρους περικαλύµατος, καθ' ας περιπτώσεις απαγορεύεται ούτος, ή 
χρήσεως περικαλύµµατος βάρους ανωτέρου του δι' αγορανοµικών ή άλλων 
διατάξεων καθωρισµένου, καθ' ας περιπτώσεις επιτρέπεται ο συνυπολογισµός ούτος, 
ή δι' οιουδήποτε άλλου τεχνάσµατος. 3. Οστις ηγόρασε και γενικώς συνηλλαγή µετά 
του επιτυχόντος κατά την παρ. 1 και 2 το υπερβολικόν κέρδος, εφ' όσον την 
συναλλαγήν ενήργησε προς εµπορίαν και εν γένει του υπερβολικού της τιµής. 4. 
Οστις επί σκοπώ κέρδους δια µεταπωλήσεως ή καθ' οιονδήποτε τρόπον αγοράζει εν 
τω εσωτερικώ ή εν πλω αντικείµενα εκ των εν τη παραγράφω 1 του παρόντος άρθρου 
αναφεροµένων εις τιµάς υπερβαινούσας τας δια των αγορανοµικών διατάξεων 
καθωρισµένας τιµάς ή ανώτατον ποσοστόν κέρδους. 5. Οι κατά ξηράν και θάλασσαν 
αγωγιάται, πλοιοκτήται, εφοπλισταί και πλοίαρχοι, εξιούντες διόδια ή κόµιστρα 



υπερβαίνοντα τας δια συµβάσεως ή υπό αρµοδίων αρχών, οριζοµένας τιµάς ή 
ανώτατον ποσοστόν κέρδους ή ενέχοντα υπερβολικόν κέρδος λαµβανοµένων υπ' όψιν 
των εν γένει περιστάσεων υφ' ας διεξάγωνται αι κατά ξηράν ή θάλασσαν µεταφοραί. 
Αγωγιάτης θεωρείται πας όστις επί µισθώ (αµοιβή) δέχεται να µεταφέρη εις 
ωρισµένον τόπον πρόσωπα ή πράγµατα ή και αµφότερα είτε αυτοπροσώπως, είτε δι' 
άλλων παρενθέντων προσώπων δι' οιουδήποτε µέσου ή οιασδήποτε δυνάµεως, ως 
κόµιστρα δε ή διόδια θεωρούνται παν ό,τι λαµβάνουσι τα ανωτέρω πρόσωπα 
(αγωγιάται κλπ) προς εκτέλεσιν της συµβάσεως µεταφοράς (αµοιβή, δαπάνη δια 
µεταφοράν και φύλαξιν, εκφόρτωσιν, έξοδα υπερηµερίας, και γενικώς πάσα αµοιβή ή 
δαπάνη προς εκτέλεσιν συµβάσεως). 6. Οι ιδιοκτήται, εκµισθωταί ή διευθυνταί 
ξενοδοχείων οικοτροφείων ή παρεµφερών επιχειρήσεων, οι εκµισθωταί βοσκών, 
λειβαδιών, οίτινες λαµβάνουσι ή αξιούσι µισθώµατα πέραν του εκάστοτε τασσοµένου 
ορίου. "7. Οι ανακριβώς δηλούντες και οι αρνούµενοι να δηλώσι προς το κοινόν ή τας 
αρχάς την ποιότηταν και τον τόπον της προελεύσεως και παραγωγής των 
αντικειµένων βιοτικών αναγκών και οι παρέχοντες ανακριβείς πληροφορίας επί των 
τιµών, εις ας επραγµατοποίησαν επ' αυτών αγοραπωλησίας ή περί των µεταξύ των 
παραγωγών, βιοµηχάνων, βιοτεχνών, εµπόρων, χονδρικής, ηµιχονδρικής και λιανικής 
πωλήσεως συναλλαγών των και οι παρέχοντες ανακριβείς ή ελλιπείς πληροφορίας επί 
του περιεχοµένου τούτων, των τιµολογίων, βιβλίων κλπ". 8. Οσοι λαβόντες άδειαν 
εξαγωγής είδους τίνος εκ των εν τη παρ. 1 καθοριζοµένων, εφ' ου έχει καθορισθή 
παρακράτηµα, εξάγουσι το παρακράτηµα τούτο. 9. Οστις αναµιγνύει το ούτω πωλεί 
διαφόρων ποιοτήτων ειδών εκ των εν τη παραγράφω 1 αναφεροµένων, εξαιρουµένων 
των περιπτώσεων καθ' ας λόγω της φύσεως του είδους επιβάλλεται ή επιτρέπεται η 
τοιαύτη ανάµιξις και εφ' όσον αύτη είναι ανεγνωρισµένη επισήµως. 10. Ο διατηρών 
κατάστηµα, πρατήριον, εργαστήριον, ή εργοστάσιο τροφίµων και γενικώς ειδών 
βιοτικών αναγκών και πας έµπορος τοιούτων ειδών, όστις άνευ νοµίµου 
δικαιολογητικής αιτίας και επί σκοπώ καταστρατηγήσεως των διατάξεων του 
παρόντος νόµου δεν προµηθεύεται τα αναγκαία είδη. Ως ένοχοι του κατά το 
προηγούµενον εδάφιον προβλεποµένου αδικήµατος θεωρούνται και οι πωλούντες 
αντικείµενα βιοτικών αναγκών µόνον καθ' ωρισµένον χρόνον ή τόπον ή σειράν, επί 
σκοπώ καταστρατηγήσεως των διατάξεων του παρόντος νόµου. 11. Πας 
καταστηµατάρχης, εργοστασιάρχης, πρατηριούχος, πλανόδιος ή στάσιµος (µη 
καταστηµατάρχης) πωλητής, µεταπράτης και γενικώς πας έµπορος ειδών βιοτικών 
αναγκών, όστις: α) κατέχει ψευδή µέτρα ή σταθµά ή ζυγούς ή β) µεταχειρίζεται άλλα 
παρά τα διατεταγµένα κατά τα νόµιµα σεσηµασµένα και εις καλήν κατάστασιν 
διατηρούµενα, µέτρα ή σταθµά ή ζυγούς ή γ) αποποιείται την µέτρησιν ή στάθµισιν 
και δ) πωλεί µε µέτρον είδη ων η πώλισις και καθωρισµένη δια σταθµών. Εν πάση 
περιπτώσει τα ψευδή µέτρα, σταθµά ή ζυγοί κατάσχονται και καταστρέφονται. 12. Οι 
µη συµµορφούµενοι µε τας υπό της αρµόδιας χηµικής υπηρεσίας οδηγίας, 
γνωµοδοτήσεις και αποφάσεις, δι' ως καθορίζονται οι όροι ους δέον να πληρώσι τα 
εις κατανάλωσιν προσφερόµενα εδώδιµα και ποτά, ως και τα αντικείµενα χρήσεως 
και οι όροι οίτινες δέον να τηρώνται κατά την κατεργασίαν και την συντήρησιν 
αυτών προς φύλαξιν της δηµοσίας υγείας και αποφυγήν απάτης των αγοραστών. 13 
Οστις καταστρέφει, βλάπτει, θέτει εις κυκλοφορίαν, αναλίσκει, εξάγει, µεταφέρει, 
αλλοιοί ή δι' οιουδήποτε µέσου υφαιρεί από τας αρχάς τρόφιµα ή άλλα είδη, τα οποία 
κατά τας διατάξεις του παρόντος Νόµου κατεσχέθησαν ή ων απηγορεύθη, η 
κυκλοφορία, κατανάλωσις, εξαγωγή ή µεταφορά. 14. Οστις δυσχεραίνει ή εµποδίζει 
τον υπό των αρµοδίων υπαλλήλων ασκούµενον συµφώνως προς τας διατάξεις του 
παρόντος Νόµου έλεγχον, ως και όστις καθ' οιονδήποτε τρόπον αρνείται να 
παραδώση εις τους αρµοδίου υπαλλήλους προς ελέγχον τα υπ' αυτών κατεχόµενα 



δικαιολογητικά, αγοράς ή πωλήσεως, κοστολόγια, τιµολόγια και παν άλλο έγγραφον 
εξ ων διαπιστούται η τιµή αγοράς ή πωλήσεως και παν έτερον έξοδον ως και η 
προέλευσιν αυτών. 15. Οι οπωσδήποτε παραβαίνοντες τας κατά τον παρόντα νόµον 
εκδιδοµένας αγορανοµικάς διατάξεις και άλλας Αστυνοµικάς Διατάξεις ρυθµιζούσας 
αγορανοµικά αντικείµενα. 16. Οι αρνούµενοι να προβώσιν εις την κατά το άρθρ. 22 
δήλωσιν, οι ανακριβώς δηλούντες, οι οπωσδήποτε αρνούµενοι να παρασχώσι πάσαν 
υπό των Αρχών αιτουµένην σχετικήν πληροφορίαν, οι µη παρέχοντες αυτήν εντός της 
ταχθείσης προθεσµίας, οι οπωσδήποτε διαθέτοντες είδη, ων απηγορεύθη η ελευθέρα 
διάθεσις, οι παραβαίνοντες οιονδήποτε όρον τιθέµενον υπό των αυτών αρχών και οι 
οπωσδήποτε παραβαίνοντες τας διατάξεις των άρθρων 5 (παρ. 2 ) και 22. 17. Οι 
σιτοπαραγωγοί, σιτέµποροι, κτηνοτρόφοι, ζωέµποροι, τυροκόµοι, παραγωγοί και 
έµποροι ελαίου και άλλων προϊόντων βιοτικών αναγκών, οίτινες δολίως 
µεταβιβάζουσι δια συµβολαίων ή προφορικών συµφωνιών είδη του εµπορίου των 
βιοµηχανίας ή της παραγωγής αυτών, επί σκοπώ να αποφύγωσι τας επιβαλλοµένας 
αυτοίς ανωτάτας τιµάς ή ποσοστά κέρδους ή όρους απαγορεύοντας την εξαγωγήν, 
τας προπωλήσεις, προαγοράς και αγοράς, τα παρακρατήµατα και πάντα 
περιοριστικών όρον, επιβαλλόµενον αυτοίς εκ γενικωτέρου συµφέροντος ή εκ 
τοπικών αναγκών. Εαν η τοιαύτη ενέργεια εγένετο κατά συνεννόησιν και προέκυψεν 
εντεύθεν έλλειψις ή απόκρυψις τροφίµων ή και άλλων ειδών βιοτικών αναγνών, 
τούτο αποτελεί ιδιαιτέραν επιβαρυντικήν περίστασιν. 18. Οστις, επί τω σκοπώ 
συγκαλύψεως αγορανοµικού τίνος αδικήµατος, ή όπως επιτύχη καθορισµόν 
επωφελούς τιµής, αποκρύπτει τα εµπορικά αυτού βιβλία ή παρουσιάζει βιβλία ή 
στοιχεία παραποιηµένα ή περιέχοντα ψευδείς ενδείξεις, εάν η πράξις δεν τιµωρείται 
βαρύτερον κατ' άλλην διάταξιν. "19.Η µη παρασκευή, εν όλω η εν µέρει, φαγητών 
και λοιπών ειδών βιοτικής ανάγκης από εστιατόρια και άλλα καταστήµατα, 
εργαστήρια ή εργοστάσια που προορίζονται για την εξυπηρέτηση του κοινού, 
τιµωρείται µόνο µε διοικητικό πρόστιµο". "20. Για τα αντικείµενα, τις παροχές και 
λοιπά είδη βιοτικής ανάγκης, που κάθε φορά χαρακτηρίζονται και είναι καταταγµένα 
στην αγορανοµική κατηγορία των ελεγχοµένων για υπερβολικό κέρδος, η επίτευξη ή 
επιδίωξη τέτοιου κέδρους τιµωρείται µόνο µε διοικητικό πρόστιµο".  

 
Αρθρο:  31 
Ηµ/νία:  11.05.1946 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1946 

Περιγραφή 
όρου 

θησαυρού:  ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ 

Λήµµατα:  

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 
,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ 
ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ,ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

Σχόλια:  

Στην αρχή του παρόντος άρθρου είχε αντικατασταθεί µε τη παρ. 1 
άρθρου 1 ΝΔ 218/1973 στη συνέχεια καταργήθηκε το ΝΔ και 
επαναφέρθηκε σε ισχύ η προϊσχύσασα ανωτέρω µέσα σε " " διάταξη 
από το άρθρο 2 ΝΔ 69/1974. Οι πα ρ. 1 και 2 τίθενται όπως 
αντικαταστάθηκαν µε το άρ. 10 ΝΔ 218/1973. Οι παρ. 16-18 
προστέθηκαν µε το άρ. 1 Ν. 2838/1954. 



 
Κείµενο Αρθρου 
"Με φυλάκιση και µε χρηµατικήν ποινήν τιµωρούνται:" "1. Οστις, ανεξαρτήρως 
διωκοµένου σκοπού, καταστρέφει παρακαταθήκας και αποταµιεύµατα οιωνδήποτε 
ειδών βιοτικής ανάγκης και γενικώς αντικειµένων παντός είδους εξυπηρετούντων 
βιοτικάς ανάγκας, αδιακρίτως αγορανοµικής κατηγορίας εις ην υπάγονται, περιορίζει 
την παραγωγήν ή το εµπόριον αυτών, προβαίνει εις τεχνάσµατα ή άλλας αθεµίτους 
ενέργειας. Εις τας περιπτώσεις ταύτας περιλαµβάνεται επίσης: α) η καθ' οιονδήποτε 
τρόπον σκοπουµένην συγκέντρωσις προϊόντων (ενός ή πλειόνων), β) η απόκρυψις εν 
µέρει ποσότητος εξ αυτών και η αγορά µεγάλων ποσοτήτων τοιούτων. 2. Οστις, 
παρακρατεί αντικείµενα εκ των εν τη προηγουµένη παραγράφω αναφεροµένων, άτινα 
παρήχθησαν ή απεκτήθησαν υπ' αυτού επί σκοπώ απαλλοτριώσεως. Ως 
παρακράτησις ιδία θεωρείται και η απόκρυψις ή άρνησις πωλήσεως και η καθ' 
οιονδήποτε τρόπον µη θέσις εις κυκλοφορίαν των αντικειµένων τούτων". 3. Ο 
διατηρών ξενοδοχείον ύπνου, όστις αποκρύπτει την ύπαρξιν εν αυτώ κενών 
δωµατίων. Ως κενόν δωµάτιον νοείται πας διαθέσιµος χώρος προωρισµένος δι' 
ενοίκησιν πελατών και πάσα εν τίνι δωµατίω ελευθέρα (µη µεµισθωµένη) κλίνη. 4. 
Οστις, εκτός της περιπτώσεως του άρθρου 292 του Ποινικού νόµου, παραποιεί ή 
νοθεύει τρόφιµα και εν γένει είδη βιοτικών αναγκών προωρισµένα προς εµπορίαν. Η 
υπό του δράστου πώλησις, θέσις εις κυκλοφορίαν ή κατοχή προς πώλησιν ή χρήσιν 
του κοινού τοιούτων αντικειµένων αποτελεί ιδιαιτέραν επιβαρυντικήν περίστασιν. 5. 
Οστις, µη συµµετασχών εις το υπό της προηγουµένης παραγραφου προβλεπόµενον 
αδίκηµα, εν γνώσι κατέχει προς εµπορίαν, πωλεί, θέτει εις κυκλοφορίαν ή παραδίδει 
εις χρήσιν άλλου αντικειµένου εκ των εν τη προηγουµένη παραγράφω αναφεροµένων 
παραποιηµένα η νοθευµένα παρ' άλλου. 6. Πας παραγωγός, εργοστασιάρχης, 
καταστηµατάρχης ή οιοσδήποτε τρίτος, αποκρύπτων, καταστρέφων, βλάπτων ή δι 
οιουδήποτε µέσου υφαιρών τρόφιµα ή άλλα είδη, ων διετάχθη η επίταξις, είτε προ 
είτε µετά την επιβολήν αυτής ως και ο αρνούµενος ή παρεµποδίζων την εκτέλεσιν 
αυτής καθ' οιονδήποτε τρόπον επιφυλαττοµένης και πάσης ετέρας βαρυτέρας 
ποινικής διατάξεως, αι δε τυχόν επί τοιούτω αθεµίτω σκοπώ γενόµεναι 
απαλλοτριώσεις θεωρούνται αυτοδικαίως άκυροι. 7. Οστις εκποιεί ή άλλως 
παρανόµως χρησιµοποιεί επιταγµένα είδη ή παραµελεί την καλήν συντήρησιν των εις 
την κατοχήν του τοιούτων ειδών, ως και ο µεταφέρων τοιούτα είδη παρά την 
υπάρχουσαν απαγόρευσιν. 8. Ο ιδιοκτήτης, διευθυντής, ατµοπλοϊκής εταιρείας ή 
κυβερνήτης ατµοπλοίου ή ετέρων µεταφορικών µέσων, ως και πας τρίτος εις την 
κατοχήν του οποίου ευρίσκονται ταύτα, την κατοχήν του οποίου ευρίσκονται ταύτα, 
όστις παρά την γενοµένην επίταξιν αρνείται να θέση ταύτα εις την διάθεσιν της αρχής 
ή ποιείται χρήσιν τούτων παρά τας υποδείξεις αυτής. 9. Οστις, παραλαβών ποσότητα 
εµπορευµάτων ή εν γένει αντικειµένων βιοτικών αναγκών κατ' εντολήν των αρχών, 
διαθέτει ταύτην κατά διάφορον τρόπον εκείνου, δι' ον τω παρεδόθησαν. 10. Οστις, 
έχων την υποχρέωσιν να διαθέση κατά καθωρισµένον υπό του νόµου ή της αρχής 
τρόπον τα εµπορεύµατα, τα οποία κατέχει προς εµπορίαν, διαθέτει ταύτα κατά 
διάφορον τρόπον. 11. Οστις εξαπατά την αρχήν κατά την έκδοσιν ή χρησιµοποίησιν 
αδειών µεταφοράς ή διατακτικών αφορωσών τρόφιµα ή άλλα αντικείµενα αµέσως ή 
εµµέσως, χρήσιµα δια τας βιοτικάς ανάγκας, εάν η πράξις δεν τιµωρείται βαρύτερον 
κατ' άλλην διάταξιν. 12. Οστις αποκτά είδη εκ των υπό της αρχής διανεµοµένων, ων 
δεν δικαιούται ή εις ποσόν ανώτερον εκείνου όπερ δικαιούται. 13. Οστις επί τω 
σκοπώ µη επιτρεποµένης κτήσεως ειδών κατά την προηγουµένην παράγραφον 
ποιείται εν γνώσει χρήσιν πλαστών πιστοποιήσεων ή δελτίων ή άκυρων δελτίων ή 
δελτίων ανηκόντων εις άλλον, ως και ο εκδούς η παρόδους εις τον χρησιµοποιήσαντα 



τας τοιαύτας πιστοποιήσεις ή δελτία, εάν κατ' άλλην διάταξιν δεν επιβάλλεται 
βαρυτέρα ποινή. Δια της καταδικαστικής αποφάσεως δύναται να διατάσσεται προσέτι 
η αφαίρεσις και του δελτίου, ου κατά νόµον δικαιούται ο καταδικασθείς. 14. Ο εν 
αγνοία του αγοραστού πωλών κρέας εκ ζώου, όπερ κατά τας εν Ελλάδι συνηθείας δεν 
θεωρείται βρώσιµον. 15. Πας ιδιοκτήτης ή διευθυντής εργοστασίου, διευθυντής ή 
προϊστάµενος ή αντιπρόσωπος Βιοµηχανικής ή εµπορικής επιχειρήσεως πάσης 
κατηγορίας, χειροτέχνης, αρτοποιός, παντοπώλης, ιδιοκτήτης ή οδηγός αυτοκινήτου 
και επαγγελµατίας οιουδήποτε είδους, όστις αρνείται να εκτελέση οιανδήποτε 
διαταγήν νοµίµως εκδιδοµένην υπό του Υπουργού Εφοδιασµού ή των παρ' αυτού 
εντεταλµένων οργάνων, αφορώσαν τον επισιτισµόν του Κράτους, πόλεως, κώµης ή 
χωριού. "16. Βιοµήχανος ή βιοτέχνης ζυµαρικών, όστις πωλεί άλευρα µακανοποιϊας ή 
χρησιµοποιεί ή διαθέτει ταύτα εις άλλας χρήσεις εκτός της παρασκευής ζυµαρικών. 
17. Αλευροβιοµήχανος όστις πωλεί ή οπωσδήποτε διαθέτει άλευρα µακαρονοποιίας 
εις πάντα έτερον µη τυγχάνοντα βιοµήχανον ή βιοτέχνην ζυµαρικών και διατηρούντα 
µακαρονοποιείον εν λειτουργία. 18 Οστις, πλην διατηρούντων µακαρονοποιείον εν 
λειτουργίαν βιοµηχάνων ή βιοτεχνών ζυµαρικών, κατέχει άλευρα µακαρονοποιίας".  

 
Αρθρο:  32 
Ηµ/νία:  11.05.1946 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1946 

Περιγραφή 
όρου 

θησαυρού:  ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ 

Λήµµατα:  

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 
,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ 
ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ,ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

Σχόλια:  

Στην αρχή του παρόντος άρθρου είχε αντικατασταθεί µε τη παρ. 1 
άρθρου 1 ΝΔ 218/1973 στη συνέχεια καταργήθηκε το ΝΔ και 
επαναφέρθηκε σε ισχύ η προϊσχύσασα ανωτέρω µέσα σε " " διάταξη 
από το άρθρο 2 ΝΔ 69/1974. Οι Οι παρ. 5, 6 και 7 προστέθηκαν µε το 
άρθρο 2 ΝΔ 218/1973. Η παρ. 8 προστέθηκε µε το άρθρο 10 Ν 
802/1978. 

 
Κείµενο Αρθρου 
"Με φυλάκισιν τουλάχιστον τριών µηνών και µε χρηµατικήν ποινήν τιµωρούνται:" 1. 
Οστις καταστρέφει πρώτας ύλας ή προϊόντα γεωργικά, κτηνοτροφικά ή βιοµηχανικά 
ή µέσα παραγωγής ή µεταφοράς και εντεύθεν προξενεί βαρείαν βλάβην εις την 
εθνικήν Οικονοµίαν ή προκαλεί σηµαντικήν ελάττωσιν των προϊόντων αυτών. 2. Ο 
αρτοποιός, όστις προ της αρτοποιήσεως παρακρατεί ή οπωσδήποτε διαθέτει υπέρ 
τρίτων παραδοθέντα αυτώ υπό των Αρχών δια την παρασκευήν του άρτου ή όστις 
διαθέτει του παρασκευασθέντας άρτους κατά τρόπον διάφορον εκείνου, δι' ον 
προωρίσθησαν. 3. Οι εντεταλµένοι την διαχείρισιν, φύλαξιν, άλεσιν ή µεταφοράν 
ειδών προωρισµένων προς αρτοποιϊαν οι διαπράττοντες την εν τη προηγουµένη 
παραγράφω παράβασιν. 4. Οστις πωλεί ή κατέχει προς πώλισιν ή διανέµει προς 
κατανάλωσιν τρόφιµα αποσυντεθειµένα ή εκ τεθνεώντων ή νοσούντων ζώων ή εν 
γένει και ποτά παντός είδους οπωσδήποτε επικίνδυνα εις την δηµοσίαν υγείαν. Εαν εκ 



της υπό της παρούσης παραγράφου προβλεποµένης πράξεως επήλθεν ο θάνατος ή η 
βλάβη της υγείας προσώπου τίνος εφαρµόζονται δια το αποτέλεσµα τούτο ή αι του 
ποινικού νόµου διατάξεις. "5. Οστις παραδίδει εις χρήσιν, παρασκευάζει, κατέχει ή 
θέτει εις κυκλοφορίαν σπορέλαια, άτινα εξεταζόµενα χηµικώς δεν παρέχουν σαφώς 
τας γενικάς ή ειδικάς αυτών αντιδράσεις ταυτότητος τας εφαρµοζοµένας υπό του 
Γενικού Χηµείου του Κράτους". "6. Οστις απαιτεί ή εισπράττει τίµηµα υπέρτερον του 
εις τας πινακίδας, τιµοκαταλόγους και τιµολόγια αναγραφοµένου, έστω και αν δεν 
επιβάλλεται νόµω ή τήρησις τούτων". "7. Οστις, πωλών αγαθά, απαιτεί ή υποχρεώνει 
τον αγοραστήν εις την συναγοράν υπό τούτου και ετέρου είδους µη ζητουµένου υπ' 
αυτού". "8. Οστις καθ' οιονδήποτε τρόπον παραβαίνει τας εκδιδοµένας, συµφώνως το 
άρθρ. 57α του παρόντος Νόµου, αποφάσεις του Υπουργού Εµπορίου ή των οικείων 
Νοµαρχών, δι' ων επιβάλλεται το µέτρον της απαγορεύσεως λειτουργίας 
Επιχειρήσεως".  

 
Αρθρο:  33 
Ηµ/νία:  11.05.1946 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1946 
Περιγραφή όρου 

θησαυρού:  ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ 

Λήµµατα:  

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 
,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ 
ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ,ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

 
Κείµενο Αρθρου 
Εάν αι εν τοις άρθροις 30, 31 και 32 παραβάσεις ετελέσθησαν εξ αµελείας 
επιβάλλεται φυλάκισης το πολύ εξ µηνών ή χρηµατικήν ποινή.  

 
Αρθρο:  34 
Ηµ/νία:  11.05.1946 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1946 
Περιγραφή 

όρου 
θησαυρού:  ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΒΑΤΩΝ 

Λήµµατα:  

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 
,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ 
ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ,ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ,ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ 
,ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΩΝ 

 
Κείµενο Αρθρου 
Τα µηχανήµατα και σκεύη, τα χρησιµοποιούµενα προς νοθείαν η παραποίησιν ειδών 
βιοτικών αναγκών και τα επικίνδυνα οπωσδήποτε εις την αρµόδιαν δηµόσιαν υγείαν 
ή ακατάλληλα προς χρήσιν είδη κατάσχονται και καταστρέφονται, εφαρµοζοµένων 
κατά τα λοιπά των γενικών περί κατασχέσεως και εκποιήσεως διατάξεων του 
παρόντος Νόµου.  



 
Αρθρο:  35 
Ηµ/νία:  11.05.1946 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1946 
Περιγραφή 

όρου 
θησαυρού:  

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΒΑΤΩΝ ΤΙΜΕΣ-ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΙ-
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ-ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 

Λήµµατα:  

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 
,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ 
ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ,ΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ,ΠΟΙΝΙΚΕΣ 
ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

 
Κείµενο Αρθρου 
1. Πας βιοµήχανος, βιοτέχνης, έµπορος, πρατηριούχος υποχρεούται να κατέχει και 
εκδίδη τιµολόγια των υπ' αυτού αγοραζοµένων και προς εµπορίαν πωλουµένων 
ειδών, εµφαίνονται: 1) έντυπον τον τίτλον και την διεύθυνσιν του καταστήµατος, 2) 
ονοµατεπώνυµο πωλητού και αγοραστού, 3) το αντικείµενον, 4) το είδος, 5) την 
τιµήν κατά συνήθη µονάδα (βάρος, µέτρον, τεµάχιον), 6) την συνολικήν ποσότητα, 7) 
ποιότητα, 8) προέλευσιν, 9) ηµεροµηνίαν, 10) υποργαφήν πωλητού. Τα τιµολόγια 
τούτα συντάσσονται επί ηριθµηµένου διπλότυπου ούτινος το αποσκοπτόµενον µέρος 
παραδίδεται εις τον αγοραστήν, δέον δε να επιδεικνύεται εις τους ενεργούντος τον 
έλεγχον δηµοσίου υπαλλήλους. Τοιαύτα τιµολόγια υποχρεούνται να εκδίδωσιν οι 
ανωτέρω εις πάσαν άλλην περίπτωσιν επί τη αιτήσει µόνον παντός ετέρου 
αγοραστού. Πάσα λεπτοµέρεια ρυθµίζεται δι' αγορανοµικής διατάξεως κατά το 
άρθρον 1 του παρόντος νόµου. Ο παραβάτης της διατάξεως της παρούσης 
παραγράφου τιµωρείται µε φυλάκισιν η µε χρηµατικήν ποινήν. 2. Εν περιπτώσει 
ενεργείας αγοραπωλησίας ηµιχονδρικής ή λιανικής υπό εµπόρου χονδρικής ή 
ηµιχονδρικής πωλήσεως, επιτρέπεται εις τούτον η επίτευξις του ποσοστού κέδρους 
µόνον ηµιχονδρικής ή λιανικής πωλήσεως. 3. Επί των αγοραπωλησίων των παντός 
είδους τροφίµων, µεταξύ των παραγωγών (δια τα εγχώρια προϊόντα) ή εισαγωγέων 
(δια τα εκ του εξωτερικού εισαγόµενα) και των εµπόρων ηµιχονδρικής ή λιανικής 
πωλήσεως, δεν αναγνωρίζεται ποσοστόν κέδρους εις πλείονας των ακολούθων 
εµπόρων: α) εάν εµπόρον χονδρικής ή ηµιχονδρικής πωλήσεως εν τω τόπω της 
παραγωγής ή εισαγωγής (δια το εκ του εξωτερικού τοιαύτα είδη). β) ένα έµπορον 
χονδρικής ή ηµιχονδρικής πωλήσεως εν τω τόπω της καταναλώσεως και γ) τους εν τω 
τόπω της καταναλώσεως εµπόρους λιανικής πωλήσεως. Δι' αγορανοµικής διατάξεως 
εκδιδοµένης υπό του Υπουργού Εφοδιασµού δύναται να υπαχθώσι και άλλα 
αντικείµενα βιοτικών αναγκών εν γένει εις την διάταξιν της παρούσης παραγράφου. 
4. Ο Υπουργός Εφοδιασµού ή ο αρµόδιος Εισαγγελεύς δύναται εκάστοτε να 
παραγγέλλη την υπό των αρµοδίων υπαλλήλων αρµοδιότητος Αγορανοµίας και υπό 
παντός ανακριτικού υπαλλήλου θεώρισιν των κοστολογίων ή στελεχών τιµολογίων ή 
εµπορικών βιβλίων κλπ. Οι υπάλληλοι ούτοι υποχρεούνται εις την τήρησιν 
εχεµυθείας κατά τους όρους των άρθρων 16 του νόµου 146 και 63 του Νόµου 2190. 
5. Πάσα ετέρα συναφής προς τα ανωτέρω υποχρέωσις και λεπτοµέρεια ρυθµίζεται δι' 
αγορανοµικής διατάξεως κατά τα άρθρα 1 και 2 του παρόντος νόµου.  

 
Αρθρο:  36 



Ηµ/νία:  11.05.1946 
Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1946 

Περιγραφή 
όρου 

θησαυρού:  ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ 

Λήµµατα:  

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 
,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ 
ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ,ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΚΕΡΔΟΣ ,ΑΙΣΧΡΟΚΕΡΔΕΙΑ 
,ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

Σχόλια:  
Σχόλιο παρ. 2: Η εντός " " παρ. 2 καταργήθηκε µε την παρ. 1 άρθρ. 
3 ν 1401/1983. 

 
Κείµενο Αρθρου 
1. α) Δια πάσαν παράβασιν των διατάξεων του παρόντος νόµου και των εις εκτέλεσιν 
αυτού διατάξεων εις τα ξενοδοχεία φαγητού και ύπνου, τα εστιατόρια παντός είδους, 
οικοτροφεία, ζαχαροπλαστεία, ζυθοπωλεία, παντοπωλεία, µαγειρεία, οινοπωλεία, 
αρτοποιεία, αρτεργοστάσια, κρεοπωλεία και γενικώς τα καταστήµατα, εργοστάσια 
και εργαστήρια και δηµόσια κέντρα (άρθρον 7 παράγραφος 1) τιµωρούνται ως 
αυτουργοί και εάν συντρέχουν οι όροι της συστάσεως κατά τας διατάξεις του 
ποινικού νόµου, ο κύριος της επιχειρήσεως, ο διευθυντής και ο επόπτης του 
εστιατορίου ή ξενοδοχείου και λοιπών ως άνω καταστηµάτων, εργοστασίων, 
εργαστηρίων κλπ., β) δια πάσαν δε παράβασιν των περί ανωτάτων τιµών 
αγορανοµικών διατάξεων, ή υπέρβασιν των εν τοις τιµολογίοις των ανωτέρω 
καταστηµάτων κλπ. αναγραφοµένων τιµών (και όταν δεν επιβάλλεται νόµω η τήρησις 
τοιούτων τιµολογίων), οι προειρηµένοι και ο εισπράξας ταµίας και οι θαλαµηπόλοι, η 
υπηρέται, η υπάλληλοι των καταστηµάτων, εκτός εάν η παράβασις ετελέσθη υπό 
µόνου του υπαλλήλου, 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 ανωτάτης τιµής, ενήργησαν 
συµφώνως τιµολογίω καθορισθέντι υπό του διευθυντού ή επόπτου της επιχειρήσεως, 
όπερ περιέχει υπερβολικόν κέρδος, τότε απαλλάσσονται ούτοι πάσης διώξεως 
ευθύνονται δε µόνον οι εν τω στοιχ. α' αναφερόµενοι. 2. (Καταργήθηκε από την παρ. 
1 άρθρ. 3 Νοµ. 1401/1983).  

 
Αρθρο:  37 
Ηµ/νία:  11.05.1946 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1946 
Περιγραφή 

όρου 
θησαυρού:  ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΒΑΤΩΝ 

Λήµµατα:  

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 
,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ 
ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ,ΝΟΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ,ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

Σχόλια:  
Σχόλιο παρ. 2: Η παρ. 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 
2 αρ. 3 Ν 1401/1983. 



 
Κείµενο Αρθρου 
1. Δια πάσαν εις τα εν τω προηγουµένω άρθρω καταστήµατα, εργοστάσια, 
εργαστήρια κλπ. νοθείαν ή παραποίησιν τροφίµων, φαγητού και λοιπών ειδών, ή 
χρησιµοποίησιν υλικών, κρεάτων, ιχθύων και παντός ετέρου είδους εν αποσυνθέσει, 
επιβλαβών ή στερουµένων θρεπτικών ουσιών ή ηλαττωµένης αξίας, ως αυτουργοί 
τιµωρούνται, και αν δεν συντρέχουν οι όροι της συστάσεως, ο κύριος των 
επιχειρήσεων, ο διευθυντής, ο επόπτης του ξενοδοχείου ή εστιατορίου ή παντός 
ετέρου καταστήµατος, εργαστηρίου ή εργοστασίου, ο µάγειρας, ο υποµάγειρας και 
πας εν ουτοίς βοηθός και γενικώς το εργατικόν προσωπικόν, εάν δεν καταγγείλωσι 
την πράξιν και τον παραβάτην εγκαίρως, ώστε να αποτραπή η πώλησις ή 
χρησιµοποίησις των τοιούτων εδεσµάτων και τροφίµων υπό του κοινού. Η πράξις 
τιµωρείται και προ οιασδήποτε χρησιµοποιήσεως, εφ' όσον πάντες οι ανωτέρω 
υπεύθυνοι δεν σπεύσωσι προς πάσης χρησιµοποιήσεως να προβώσιν εις την 
καταστροφήν των ανωτέρω ειδών. "2. Οι διατάξεις της παρ. 1 στοιχ. β του άρθρ. 36 
που προβλέπουν απαλλαγή από την ευθύνη εφαρµόζονται και στις περιπτώσει του 
άρθρου αυτού".  

 
Αρθρο:  38 
Ηµ/νία:  11.05.1946 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1946 
Περιγραφή 

όρου 
θησαυρού:  ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΒΑΤΩΝ 

Λήµµατα:  

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 
,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ 
ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ,ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ,ΠΟΙΝΙΚΕΣ 
ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

Σχόλια:  
Σχόλιο παρ. 8: Η παρ. 8 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρ. 2 
Ν 1732/1987. 

 
Κείµενο Αρθρου 
1. Πας διατηρών ζυθοπωλείον, οικοτροφείον, γαλακτοπωλείον 
(συµπεριλαµβανοµένων και των κατασκευαζόντων φαγητά), ζαχαροπλαστείον ή 
παρόµοια καταστήµατα, δηµόσιον θέαµα ή κέντρον εν ω παρέχεται οιονδήποτε είδος 
τροφής, ποτόν, ζαχαροπλαστικής ή διατηρών καθ' οιονδήποτε τρόπον εν δηµοσίω 
θεάµατι τοιούτον κατάστηµα ή πρατήριον υποχρεούται: α) Να έχη αναρτηµένας 
σταθερώς, εις καταφανή µέρη του καταστήµατος και του τόπου του δηµοσίου 
θεάµατος και εις απάσας τας αιθούσας αυτού, πινακίδας εν αις ν' αναγράφωνται 
ευδιακρίτως το ονοµατεπώνυµον των προϊσταµένων της επιχειρήσεως, η επωνυµία 
ταύτης, παν υπ' αυτού πωλούµενον η κατεχόµενον προς πώλησιν είδος, η ποιότης, 
προέλευσις και η τιµή πωλήσεως αυτού κατά συνήθη µονάδα (βάρος, µέτρον, 
τεµάχιον). β) Να διατηρή προς χρήσιν την πελατείας τιµολόγια υπογεγραµµένα υπό 
των προϊσταµένων της επιχειρήσεως, και εµφαίνοντα τα αυτά ως και εν ταις πινακίσι 
στοιχεία. Τα εστιατόρια, ζυθοεστιατόρια και µαγειρεία δέον να τηρώσι µόνον τα κατά 
το εδαφιον β' τιµολόγια. 2. Πας διατηρών οιονδήποτε κατάστηµα, πρατήριον, 
εργοστάσιον, εργαστήριον πλην των εν τη προηγουµένη πραγράφω 1, ένθα πωλεί 



οιονδήποτε είδος βιοτικής ανάγκης και έχων οπωσδήποτε εν τη κατοχή του τοιαύτα 
είδη, υποχρεούται: α) Να έχη τοποθετηµένην επί εκάστου είδους πινακίδα 
εµφαίνουσαν την ποιότητα, προέλευσιν και τιµήν πωλήσεως κατά συνήθη µονάδα 
(βάρος, µέτρον, τεµάχιον). Εν περιπτώσει καθ' ην ως εκ του είδους του αντικειµένου 
είναι αδύνατος η συγκρότησις πινακίδος υπό τούτου τοποθετείται πινακίς εν τω µέρει 
(ψυγείον, δοχείον κλπ.) όπου είναι τούτο τοποθετηµένον προς πώλησιν. Κατά τας 
περιπτώσις του παρόντος εδαφίου επιβάλλεται υποχρέωσις αναρτήσεως στεθερώς 
πινακίδων εµφαινουσών το ονοµατεπώνυµον των προϊσταµένων της επιχειρήσεως 
και την επωνυµίαν ταύτης, ή β) Να έχη σταθερώς αναρτηµένας εις καταφανή µέρη 
του καταστήµατος του και εις το απάσας τας αιθούσας αυτού πινακίδας ως εν τω 
εδαφίω α' της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Η κατά την παρούσαν παράγραφον 
υποχρέωσις επιβάλλεται και εις τους στασίµους (µη όντας καταστηµατάρχας) και 
τους πλανόδιους πωλητάς ειδών βιοτικών αναγκών. 3. Η αυτή υποχρέωσις 
αναρτήσεως πινακίδων εις πάντα τα δωµάτια, αιθούσας επιβάλλεται και εις τους 
διατηρούντας ξενοδοχείο ύπνου, ενοικιαζόµενα δωµάτια (πανσιόν) και παρόµοια 
καταστήµατα, όσον αφορά το µίσθωµα εκάστης κλίνης ή δωµατίου και γενικώς 
πάσης παροχής ή υπηρεσίας, ως και το τίµηµα παντός παρεχοµένου εν αυτοίς είδους. 
4. Αι κατά τας προηγουµένας παραγράφους υποχρεώσεις επιβάλλονται και όταν τα εν 
αυταίς καταστήµατα κλπ. λειτουργούσιν εντός παντός είδους οχήµατος, πλοίου η 
µεταφορικού µέσου. 5. Πας εκµισθών υπηρεσίας πληρούσας απαραιτήτως βιοτικάς 
ανάγκας, υποχρεούται να έχη σταθερώς αναρτηµένας πινακίδας εις καταφανές µέρος 
του καταστήµατός του ή του γραφείου του, εµφαινούσας τα τιµάς, ανθ' ων παρέχει 
τας υπηρεσίας ταύτας και να χορηγή εις πάντα πελάτην επί τη αιτήσει του τιµολόγιον. 
6. Αι κατά τας προηγούµενας παραγράφους υποχρεώσεις επιβάλλονται είτε υφίσταται 
καθωρισµένη ανωτάτη τιµή ή ανώτατον ποσοστόν εµπορικού ή επαγγελµατικού 
κέρδους είτε µη. 7. Απαγορεύεται απολύτως η καθ' οιονδήποτε τρόπον και εν πάση 
περιπτώσει καθ' υπέρβασιν των εν ταις κατά τα ανωτέρω διατάξεσι πινακίσι και 
τιµολογίοις αναγραφοµένων τιµών είσπραξις τιµήµατος (εξαιρουµένου του κατά τας 
κειµένας διατάξεις φιλοδορήµατος). "8. Οι παραβάτες των διατάξεων των παρ. 1 και 
7 τιµωρούνται µε φυλάκιση µέχρις ενός έτους ή µε χρηµατική ποινή. Οι παραβάτες 
των διατάξεων των παρ. 2 εως 6 τιµωρούνται µόνο µε διοικητικό πρόστιµο". 9. Αι 
λεπτοµέρειαι προς εκτέλεσιν των διατάξεων του παρόντος άρθρου και πάσα ετέρα 
συναφής υποχρέωσις ρυθµίζεται δι' αγορανοµικής διατάξεως κατά τα άρθρα 1-2 του 
παρόντος νόµου.  

 
Αρθρο:  39 
Ηµ/νία:  11.05.1946 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1946 
Περιγραφή 

όρου 
θησαυρού:  ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΒΑΤΩΝ 

Λήµµατα:  

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 
,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ 
ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ,ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΟΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ,ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

 
Κείµενο Αρθρου 



Η εν τοις κατά το παρόντα νόµον καταστήµασιν, εργαστηρίοις και πάσι τοις 
Δηµοσίας κέντροις, ή καταστήµασιν εις εξυπηρέτησιν του κοινού προωριµένοις 
παράβασις των όρων της Υγιεινής και καθαριότητος, των δια των κειµένων 
διατάξεων κεκανονισµένων, διώκεται και τιµωρείται κατά τας ειδικάς περί ταύτης 
διατάξεις.  

 
Αρθρο:  40 
Ηµ/νία:  11.05.1946 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1946 
Περιγραφή 

όρου 
θησαυρού:  ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΒΑΤΩΝ 

Λήµµατα:  

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 
,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ 
ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ,ΑΘΕΜΙΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ,ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

 
Κείµενο Αρθρου 
1. Εργοστασιάρχαι, χειροτέχναι, διευθυνταί, προϊστάµενοι και αντιπρόσωποι 
Βιοµηχανικών ή εµπορικών επιχειρήσεων πάσης κατηγορίας και προµηθευταί 
αναλαβόντες ωρισµένας υποχρεώσεις επισιτισµού τροφοδοσίας ή εφοδιασµού καθ' 
οιονδήποτε τρόπον, εγγράφως ή προφορικώς, δυνάµει του νόµου ή συµβάσεως ειδών 
βιοτικών αναγκών, διαρκείας ωρισµένης ή ενδεικνυοµένης εκ των περιστάσεων και 
κατά την κρίσιν του δικαστηρίου, απέναντι οιασδήποτε κρατικής ή δηµοτικής ή 
Κοινοτικής αρχής, οίτινες απειλούσιν εγγράφως ή προφορικώς την παύσιν των 
εργασιών ή την διακοπήν της εκπληρώσεως των αναληφθεισών υποχρεώσεών των, 
εάν έπραξαν ταύτα, όπως επιδιώξωσι την αύξησιν των καθωρισµένων ή 
συµπεφωνηµένων τιµών ή ποσοστών κέρδους, ή όπως επιτύχωσιν οιονδήποτε 
αθέµιτον κέρδος ή όρους ευνοϊκωτέρους τιµωρούνται επιφυλασσοµένων βαρυτέρων 
ορισµών του παρόντος άλλου ποινικού νόµου: α) Δια φυλακίσεως τουλάχιστον ενός 
µηνός και χρηµατικής ποινής εάν δεν συνεπορφώθησαν εµπροθέσµως µε τας 
προσκλήσεις ή τας διαταγάς της αρχής. β) Δια φυλακίσεως τουλάχιστον δύο µηνών 
και χρηµατικής ποινής εάν η ως άνω ενέργεια εγένετο κατά συνεννόησιν τριών ή 
πλειόνων και εντεύθεν προκύψη η παύσις της εργασίας ή η διακοπή της 
εκπληρώσεως των αναληφθεισών υποχρεώσεων αυτών. 2. Με τας αυτάς ποινάς 
τιµωρείται πας καθ' οιονδήποτε τρόπον συνεργήσας εν γνώσει εις τας εν τη παρ. 1 
του παρόντος άρθρου παραβάσεις, εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του 
ΚΠΝ.  

 
Αρθρο:  41 
Ηµ/νία:  11.05.1946 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1946 
Περιγραφή όρου 

θησαυρού:  ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΒΑΤΩΝ 

Λήµµατα:  
ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 
,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ 



ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ,ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
 
Κείµενο Αρθρου 
Πας συµµέτοχος εις τας υπό του προηγουµένου άρθρου προβλεποµένας παραβάσεις 
διευθυντής, σύµβουλος συνεταίρος, διοικητής ανωνύµου εταιρείας ή προϊστάµενος 
άλλης ιδιωτικής επιχειρήσεως γενικωτέρου σκοπού, τιµωρείται µε τας εν τω άρθρω 
40 ποινάς και κατά τας εν αυτώ διακρίσεις, απαλλάσσεται όµως πάσης ποινής εάν 
εγκαίρως και πριν ακόµη επέλθη το εν παρ. 1 εδ.β' του άρθρου 40 αποτέλεσµα, 
ανακοινώση εις την Αρχήν πάσαν σχετικήν πληροφορίαν, ης έλαβεν γνώσιν, απέχων 
εµφανώς και δι' εµπράκτου ενεργείας της περαιτέρω συµµετοχής του.  

 
Αρθρο:  42 
Ηµ/νία:  11.05.1946 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1946 
Περιγραφή 

όρου 
θησαυρού:  ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΒΑΤΩΝ 

Λήµµατα:  

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 
,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ 
ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ,ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΚΕΡΔΟΣ ,ΑΙΣΧΟΚΕΡΔΕΙΑ 
,ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

 
Κείµενο Αρθρου 
Με τας εν άρθρω 40 ποινάς και µετά τας εν αυτώ διακρίσεις τιµωρούνται, κατ' 
επάγγελµα παραγωγοί τροφίµων και γενικώς ειδών βιοτικών αναγκών και πάσης 
κατηγορίας εµπόροι, βιοµήχανοι, βιοτέχναι, αρτοποιοί, αρτεργάται οίτινες παύουσι 
τας εργασίας προµηθείας ή των παραγωγήν των τοιούτων ειδών βιοτικών αναγκών, 
επί τω σκοπώ να επιτυχώσι τον καθορισµόν µεγαλυτέρων τιµών ή ποσοστού κέρδους, 
είτε όρους µη επιτραπέντος αυτοίς της Αρχής, είτε προς αποφυγήν εφαρµογής των 
διατάξεων του παρόντος ή άλλων σχετικών Νοµων.  

 
Αρθρο:  43 
Ηµ/νία:  11.05.1946 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1946 
Περιγραφή 

όρου 
θησαυρού:  ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΒΑΤΩΝ 

Λήµµατα:  

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 
,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ 
ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ,ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗ ΑΠΕΡΓΩΝ ,ΠΟΙΝΙΚΕΣ 
ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

 
Κείµενο Αρθρου 
Εν περιπτώσει παύσεως των εργασιών εκ µέρους των εν τοις ανωτέρω άρθροις 40-42 



αναφεροµένων προσώπων δικαιούται η Κυβέρνησης δια Διαταγµάτων εκδιδοµένων 
προτάσει των αρµοδίων Υπουργών: α) να προβαίνη εις την επιστράτευσιν των 
προσώπων τούτων και β) να καλή τα απεργούντα πρόσωπα να επαναλάβωσι τας 
εργασίας αυτών εντός 12 ωρών από της προσκλήσεως. Η άρνησις τούτων όπως 
υπακούσωσιν εις την πρόσκλησιν ταύτην, συνεπάγεται την πρόσκαιρον ή οριστικήν 
αφαίρεσιν της αδείας ή την απαγόρευσιν ασκήσεως του επαγγέλµατος ή 
επιτηδεύµατος διατασσοµένων δι' αποφάσεως του Υπουργού Εφοδιασµού ή άλλης 
αρµοδίας κατά τας κειµένας διατάξεις Αρχής.  

 
Αρθρο:  44 
Ηµ/νία:  11.05.1946 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1946 
Περιγραφή όρου 

θησαυρού:  
ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΙ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 

Λήµµατα:  

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 
,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ 
ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ,ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

 
Κείµενο Αρθρου 
1. Η ιδιότης του υπαιτίου παραβάσεως του παρόντος νόµου, ως ανήκοντος εις την 
αγορανοµικήν ή την Αστυνοµικήν υπηρεσίαν, θεωρείται κατά την επιµέτρησιν της 
ποινής πάντοτε ως επιβαρυντική περίστασις. 2 Εν τη εννοία του παρόντος νόµου 
πρόσωπον ανήκον εις την αγορανοµικήν υπηρεσίαν θεωρείται το εντεταλµένον έστω 
και προσωρινώς: α) οιανδήποτε υπηρεσίαν του επισιτισµού παρά τω αρµοδίω 
Υπουργείω ή εις οιανδήποτε άλλην συναφή υπηρεσίαν και β) άσκησιν αγορανοµικών 
καθηκόντων.  

 
Αρθρο:  45 
Ηµ/νία:  11.05.1946 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1946 
Περιγραφή όρου 

θησαυρού:  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ-ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
ΠΑΡΑΒΑΤΩΝ 

Λήµµατα:  

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 
,ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ,ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 
,ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

 
Κείµενο Αρθρου 
1. Αποφάσει του Υπουργού Εφοδιασµού δύναται να διαταχθή έλεγχος διαχειριστικός 
ή επισιτιστικός επί παντός οργανισµού ή υπηρεσίας ή ευαγούς ιδρύµατος. Εν τη αυτή 
αποφάσει ορίζονται υπό τούτου και οι ελεγκταί. 2. Πας Διευθυντής ή Ταµίας ή 
Διαχειριστής των εν τη 1η παραγράφω αναφεροµένων ευαγών ιδρυµάτων, υπηρεσιών 
και οργανισµών υποχρεούται όπως θέτη εις την διάθεσίν των ελεγκτών τα βιβλία της 
διαχειρίσεως και εν γένει παν στοιχείον όπερ ήθελε ζητηθή παρ' αυτών. Οι παραβάται 
της διατάξεως ταύτης τιµωρούνται δια φυλακίσεως.  



 
Αρθρο:  45Α 
Ηµ/νία:  11.05.1946 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1946 
Περιγραφή όρου 

θησαυρού:  ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 

Λήµµατα:  
ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ 
ΚΩΔΙΚΑΣ ,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ,ΕΞΟΥΣΙΕΣ 

Σχόλια:  Η παραπάνω διάταξη προστέθηκε µε το άρ. 18 Ν 1436/1984. 
 
Κείµενο Αρθρου 
"Για τον έλεγχο τήρησης των αγορανοµικών νόµων και των αγορανοµικών διατάξεων 
και υπουργικών αποφάσεων που εκδίδονται σε εκτέλεση τους, ύστερα από εντολή 
του Υπουργού Εµπορίου, οι εντετελµένοι υπάλληλοι των Διευθύνσεων του 
Υπουργείου Εµπορίου της άλλοτε Γενικής Δ/νσεως Τιµών και Εφοδίων και των 
περιφερειακών υπηρεσιών έχουν όσες εξουσίες προβλέπονται από το άρθρ. 45 του 
ΠΔ 99/1977 "περί Κώδικος Φορολογικών Στοιχείων" και όσες προβλέπονται από τις 
παρ. 1, 2 και 4 του άρθρ. 26 του Νοµ. 703/1977 και υποχρεώσεις ανάλογες µε εκείνες 
του άρθρ. 27 του ίδιου νόµου. Οι επιτηδευµατίες έχουν όλες τις ευθύνες και 
υπόκεινται σε όλες τις ποινικές και άλλες κυρώσεις που προβλέπονται από την 
παραπάνω νοµοθεσία".  

 
Αρθρο:  46 
Ηµ/νία:  11.05.1946 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1946 
Περιγραφή 

όρου θησαυρού:  ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΒΑΤΩΝ 

Λήµµατα:  

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 
,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ 
ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ,ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ,ΥΠΟΤΡΟΠΗ 

Σχόλια:  
Σχόλιο: H παραπάνω διάταξη θεωρείται ότι καταργήθηκε µε την 
παρ. 1 άρθρ. 473 ΠΚ (Γνωµ. Εισαγγελέως ΑΠ33/1954). 

 
Κείµενο Αρθρου 
Εν περιπτώσει διπλής υποτροπής του καταδικασθέντος δι' αγορανοµικόν αδίκηµα εκ 
δόλου πραχθέν, επιβάλλεται ποινή φυλακίσεως τουλάχιστον εξ µηνών συν τη 
χρηµατική τοιαύτη.  

 
Αρθρο:  47 
Ηµ/νία:  11.05.1946 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1946 
Περιγραφή όρου 

θησαυρού:  ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΒΑΤΩΝ 



Λήµµατα:  

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 
,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ 
ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ,ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

 
Κείµενο Αρθρου 
1. Εν περιπτώσει καταδίκης δι' αδίκηµα προβλεπόµενον υπό του παρόντος Νόµου το 
Δικαστήριον, λαµβάνον υπ' όψει την βαρύτητα της παραβάσεως, δύναται να 
διατάσση την δαπάνη του καταδικασθέντος δηµοσίευσιν της αποφάσεως εις δύο 
τουλάχιστον ηµερησίας εφηµερίδος του τόπου της εκτελέσεως της πράξεως ή εν 
ελλείψει τοιούτων εις τας εν τη πρωτευούση του νόµου εκδιδοµένας. Το ποσόν της 
δαπάνης ταύτης ορίζεται εν τη ιδία καταδικαστική αποφάσει και εισπράττεται ως 
έξοδον της δίκης ως και αι κατά της περιουσίας ποιναί. 2. Την αυτήν δηµοσίευσιν 
δύναται να διατάσση το Δικαστήριον τη αιτήσει του κατηγορηθέντος εις περίπτωσιν 
αθωώσεως. Το ποσόν και της δαπάνης ταύτης ορίζεται ως ανωτέρω και καταβάλλεται 
εις την δηµοσιεύσασαν εφηµερίδα υπό του κατά το ΝΔ 12/8/1926 (κυρωθέν δια του 
Νόµου 3860) Ταµείου Αρτου.  

 
Αρθρο:  48 
Ηµ/νία:  11.05.1946 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1946 
Περιγραφή 

όρου 
θησαυρού:  ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΒΑΤΩΝ 

Λήµµατα:  

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 
,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ 
ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ,ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ,ΔΗΜΕΥΣΗ ΕΙΔΩΝ 

 
Κείµενο Αρθρου 
Πάντα τα αντικείµενα του αγορανοµικού αδικήµατος, εάν δεν πρόκειται κατά τας 
διατάξεις του παρόντος νόµου να καταστραφώσι δηµεύονται. Η ασκηθείσα έφεσις 
παρά του καταδικασθέντος αναστέλλει την εκτέλεσιν της περί δηµεύσεως διατάξεως 
της αποφάσεως και αντιστρόφως η έφεσις της Εισαγγελικής Αρχής κωλύει την 
εκτέλεσιν της περί αποδόσεως των κατασχεθέντων διατάξεως της αποφάσεως.  

 
Αρθρο:  49 
Ηµ/νία:  11.05.1946 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1946 

Λήµµατα:  ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 

Σχόλια:  

Σχόλιο: Παραλείπεται ως µη ισχύον, γιατί η προβλεπόµενη σ'αυτό 
καταβολή του µισού των - κατά τον παρόντα νόµο - χρηµατική ποινή 
στο ταµείο Αρτου καταργήθηκε. 

 
Κείµενο Αρθρου 



(Προέβλεπε την καταβολήν του ηµίσεος των κατά τον παρόντα νόµον επιβαλλοµένων 
χρηµατικών ποινών εις το Ταµείων Αρτου, το οποίον καταργήθη δια το ΒΔ 9/26 
Φεβρ. 1950, 5. Γζ).  

 
Αρθρο:  50 
Ηµ/νία:  11.05.1946 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1946 
Περιγραφή όρου 

θησαυρού:  
ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ 

Λήµµατα:  

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 
,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ 
ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ,ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ 

Σχόλια:  
Σχόλιο: Το παραπάνω αρ. τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρ. 
3 ΝΔ 218/1973. 

 
Κείµενο Αρθρου 
"Τα υπό του παρόντος ΝΔ/τος προβλεπόµενα αδικήµατα υπόκεινται εις την υπό του 
Ποινικού Κώδικος προβλεπόµενην παραγραφήν".  

 
Αρθρο:  51 
Ηµ/νία:  11.05.1946 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1946 
Περιγραφή 

όρου 
θησαυρού:  

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΒΑΤΩΝ 
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΠΟΙΝΩΝ 

Λήµµατα:  

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 
,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ 
ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ,ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ,ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΟΙΝΗΣ 

Σχόλια:  

Το παρόν άρθρο είχε αντικατασταθεί από το άρθρο 4 ΝΔ 218/1973, 
το οποίο καταργήθηκε και επανέφερε σε ισχύ την προϊσχύσασα 
ανωτέρω διάταξη του παρόντος άρθρου, µε το άρθρο 2 του ΝΔ 
69/1974. 

 
Κείµενο Αρθρου 
"1. Η µετατροπή εις χρηµατικήν της δια παράβασιν του παρόντος νόµου ή κατ' 
εφαρµογήν αυτού επιβαλλοµένης ποινής φυλακίσεως επιτρέπεται συµφώνως προς τα 
κειµένας σχετικάς διατάξεις. 2. Η προηγούµενη παράγραφος εφαρµόζεται και επί 
µετατροπής ποινών δια παραβάσεις τελεσθείσας προ της ισχύος του παρόντος".  

 
Αρθρο:  52 
Ηµ/νία:  11.05.1946 
Ηµ/νία 11.05.1946 



Ισχύος:  
Περιγραφή 

όρου 
θησαυρού:  ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΒΑΤΩΝ 

Λήµµατα:  

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 
,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ 
ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ,ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
,ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ,ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

Σχόλια:  
Σχόλιο: Οι παρ. 1 και 2 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν µε το άρ. 4 
ΝΔ 3013/1954. 

 
Κείµενο Αρθρου 
1-2. "Τα αποσυντεθειµένα, ηλλοιωµένα και γενικώς ακατάλληλα προς βρώσιν ή προς 
χρήσιν ή επικίνδυνα εν γένει εις την δηµόσιαν υγείαν πάντος είδους τρόφιµα ή άλλα 
αντικείµενα βιοτικών αναγκών, απάντων τούτων πιστοποιουµένων δι' εκθέσεως των 
κατά τας κείµενας διατάξεις αρµοδίων Αρχών, κατάσχονται έστω και εάν δεν 
συντρέχη περίπτωσις ποινικης διώξεως, συντασσοµένης εκθέσεως. Τα ως άνω παντός 
είδους τρόφιµα ή άλλα αντικείµενα βιοτικών αναγκών, δύναται, µετά γνωµάτευσιν 
του Α.Χ.Σ., να χρησιµοποιηθώσι προς έτερον σκοπόν ή να βιοµηχανοποιηθώσι µετά 
προηγουµένην µετουσίωσιν αυτών, εφ' όσον τυγχάνουσι δεκτικά τοιαύτης, άλλως 
καταστρέφονται. Τα ως βιοµηχανοποιήσιµα κρίνονται, µη δεκτικά όµως 
µετουσιώσεως, παρακολουθούνται κατά τον χρόνο της βιοµηχανοποιήσεως αυτών 
παρ' Επιτροπής, οριζοµένης δι' αποφάσεως του Υπουργού του Εµπορίου. Τα µη 
βιοµηχανοποιήσιµα, κατά την ανωτέρω παράγραφον ακατάλληλα προς βρώσιν 
τρόφιµα ή ποτά, εφ' όσον προηγήθη κατάσχεσις αυτών, εκποιούνται και προ της 
εκδόσεως της δικαστικής αποφάσεως δι' αποφάσεως του αρµοδίου Εισαγγελέως, υπό 
τον όρον της µετουσιώσεως αυτών, ταύτης γινοµένης δαπάναις του αγοραστού, υπό 
τον έλεγχον και παρακολούθησιν της κατά την προηγουµένην παράγραφον 
Επιτροπής. Το εκ της εκποιήσεως αντίτιµον κατατίθεται εις το Ταµείον 
Παρακαταθηκών και Δανείων και αποδίδεται τις εκείνον ον θέλει ορίση η δικαστική 
απόφασις. Τα µη πληρούντα του εκάστοτε οριζοµένους όρους παντός είδους τρόφιµα 
κατάλληλα όµως προς βρώσιν, δεν κατάσχονται". 3. Αι σχετικαί εκθέσεις 
κατασχέσεως και εκποιήσεως και το γραµµάτιον καταθέσεως του τιµήµατος ως και 
πάσα άλλη έκθεσις διαβιβάζονται εις τον αρµόδιον Εισαγγελέα δια την ποινικήν 
δίωξιν του παραβάτου. 4. Πάσα παράβασις του παρόντος άρθρου υπό δηµοσίου 
υπαλλήλου τιµωρείται µε την υπό του Ποιν. Νόµου προβλεποµένην επί παραβάσει 
καθήκοντος ποινήν.  

 
Αρθρο:  53 
Ηµ/νία:  11.05.1946 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1946 
Περιγραφή όρου 

θησαυρού:  ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΒΑΤΩΝ 

Λήµµατα:  
ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ 
ΚΩΔΙΚΑΣ ,ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΔΩΝ ,ΦΥΛΑΚΤΡΑ 



 
Κείµενο Αρθρου 
Τα φύλακτρα των κατασχοµένων ειδών ορίζονται υπό του ενεργούντος κατά το 
επόµενον άρθρον την εκποίησιν ή διάθεσιν αυτών δια πράξεως καταχωρουµένης εν 
τη περί ταύτης εκθέσει αυτών κατά την κρίσιν ανδρός αγαθού, λαµβανοµένων υπ' 
όψει της διαρκείας φυλάξεως, του καταληφθέντος υπό των κατεσχηµένων χώρου, της 
ποσότητος και του είδους αυτών, και της ορισθείσης δια την εκποίησιν τιµής. Αν ο 
φύλαξ ή έτερος ήθελε προβή και εις την διανοµήν των εκποιουµένων εις την κατά τα 
άνω αµοιβήν προστίθεται ποσοστόν µέχρι 3% επί της αξίας των πραγµάτων. Τα 
έξοδα δια την µεταφοράν των κατασχοµένων καθορίζονται καθ' όµοιον τρόπον 
συνολικώς βάσει των εκάστοτε κρατουσών συνθηκών ως προς τον καθορισµόν των 
µεταφορικών και βαρύνουσιν επίσης τα κατασχόµενα. Η πράξις αύτη δεν είναι 
εκτελεστή, ειµή αφού πρότερον εγκρίθη, ως προς τα φύλακτρα και την αµοιβήν δια 
την διανοµήν, υπό του αρµοδίου Προέδρου Πρωτοδικών ή του νοµίµου αναπληρωτού 
του, δυναµένου να µειώση ή αυξήση τα ποσά των ανωτέρω ορίων. Η έγκρισις 
γράφεται ατελώς παρά πόδας της εκθέσεως περί εκποιήσεως, διαθέσεως ή αποδόσεως 
των κατεσχηµένων αναφεροµένου ολογράφως του ποσού. Του κατά τα ανωτέρω των 
φυλάκτρων εξαιρούνται τα φύλακτρα και λοιπά δικαιώµατα της Προνοµιούχου 
Εταιρείας Γενικών Αποθηκών της Ελλάδος, άτινα ορίζονται συµφώνως τοις 
ισχύουσιν εκάστοτε τιµολογίοις τούτων. Η δαπάνη δια την φύλαξιν και την εκ του 
τόπου της κατασχέσεως εις τον τόπον της φυλάξεως µεταφοράν των κατασχοµένων 
ειδών εν περιπτώσει αµετακλήτου απαλλαγής του κατηγορουµένου και αποδόσεως 
τούτων εις αυτόν βαρύνει το Δηµόσιον. Δια την απόληψιν ταύτης υποβάλλεται υπό 
του ενδιαφεροµένου εις τον Πρόεδρον των Πρωτοδικών του τόπου ένθα εγένετο η 
µεταφορά και η φύλαξις αίτησις εφ' απλού χάρτου παρά πόδας της οποίας δια 
πράξεώς του µη υποκειµένης εις τέλος τι ορίζει ο Πρόεδρος τόπον χρόνον 
εκδικάσεως της και διατάσσει την κοινοποίησιν αυτής εν αντιγράφω εφ' απλού εις το 
Δηµόσιον προ 15 πλήρων ηµερών προ της δικασίµου, εφ' όσον πρόκειται περί της 
περιφέρειας των Πρωτοδικείων Αθηνών ή Πειραιώς, εις άλλας δε περιφέρειας προ 
τριάκοντα πληρών ηµερών. Η εκδίκασις της αιτήσεως γίνεται ατελώς κατά την 
διαδικασίαν των άρθρων 634 εκ επ. της Πολ. Δικονοµίας εκ των ενόντων το δε 
επιδικαζόµενον ποσόν καθορίζεται συµφώνως τοις οριζοµένοις εν τη προηγουµένη 
παραγράφω. Κατά της αποφάσεως του Προέδρου, µη δυναµένου να παραπέµψη την 
υπόθεσιν εις το δικαστήριον, ουδέν ένδικον µέσον επιτρέπεται, ούσης αµετακλήτου 
άµα τη εκδόσει της.  

 
Αρθρο:  54 
Ηµ/νία:  11.05.1946 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1946 
Περιγραφή όρου 

θησαυρού:  ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΒΑΤΩΝ 

Λήµµατα:  

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ 
ΚΩΔΙΚΑΣ ,ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΔΩΝ ,ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΩΝ 
,ΔΗΜΕΥΣΗ ΕΙΔΩΝ 

 
Κείµενο Αρθρου 
1. Η εκποίησις των κατασχοµένων ως και των δηµευοµένων διατάσσεται δι' 



αποφάσεως του διευθύνοντος το Αγοραν. Τµήµα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών 
Εισαγγελέως, όπου δε δεν υπάρχει τοιούτον υπό του Εισαγγελέως των Πρωτοδικών, 
γίνεται δε απ' ευθείας εις το κοινόν καθ' όν τρόπον ορίζει η διατάσσουσα ταύτην 
απόφασις και επί τη υπό ταύτης κατά την κρίσιν ανδρός αγαθού οριζοµένη τιµή επί 
παρουσία δε πάντοτε ενός Πρωτοδίκου ή αντεισαγγελέως Πρωτοδικών, δυναµένου 
να αναπληρωθή υπό Ειρηνοδίκου ή Πταισµατοδίκου εν απολύτω δε αδυναµία υπό 
του οικείου Αστυνόµου συντασσοµένης λεπτοµερούς εκθέσεως. Τα υποκείµενα εις 
αµεσωτάτην φθοράν εκποιούνται κατά τον ανωτέρω τρόπον µετ' απόφασιν του 
Εισαγγελέως. Πάσα εκποίησις, δι' ην ετηρήθησαν αι διατάξεις αύται, είναι 
αυτοδικαίως άκυρος. 2. Ο κατά την προηγουµένην παράγραφον αρµόδιος 
Εισαγγελεύς, δύναται αντί της εκποιήσεως να διαθέτη, επί καταβολή της αξίας, 
οριζοµένης κατά την προηγουµένην παράγραφον, τα κατασχεθέντα είδη δι' 
αποφάσεως του εις Ευαγή, Ιδρύµατα, Συνεταιρισµού Προµηθευτικούς Δηµοσίων 
υπαλλήλων, κατηγορίας Δηµοσίων υπαλλήλων ή πολιτικών και στρατιωτικών 
συντάξεων και εις Λαϊκά Συσσίτια, εάν δε πρόκειται περί ειδών χρησίµων ή 
καταλλήλων κυρίως προς βιοµηχανικήν επεξεργασίαν ή δι' ωρισµένης κατηγορίας 
παραγωγών ή άλλων επαγγελµατικών ή δια τας ανάγκας Κρατικών υπηρεσιών εις 
σχετικάς επιχειρήσεις, παραγωγούς ή Συνεταιρισµούς ή άλλας ενώσεις τοιούτων ή εις 
τας άνω Κρατικάς υπηρεσίας, συντασσοµένης εκθέσεως περί τη παραδόσεως.  

 
Αρθρο:  55 
Ηµ/νία:  11.05.1946 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1946 
Περιγραφή όρου 

θησαυρού:  ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΒΑΤΩΝ 

Λήµµατα:  

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ 
ΚΩΔΙΚΑΣ ,ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ,ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΔΩΝ 
,ΔΗΜΕΥΣΗ ΕΙΔΩΝ 

 
Κείµενο Αρθρου 
Αι λεπτοµέρειαι ως και παν αντικείµενον συναφές προς τας διατάξεις των άρθρων 52-
54, ρυθµίζονται δια διατάξεων εκδιδοµένων κατά το άρθρον 1 του παρόντος Νόµου. 
Δι' οµοίων διατάξεων δύναται να ορίζωνται τα της εκποιήσεως και εν γένει της 
διαθέσεως των κατασχοµένων ή δηµευοµένων ειδών και κατά τρόπον διάφορον του 
εν τω προηγουµένω άρθρω οριζοµένου.  

 
Αρθρο:  56 
Ηµ/νία:  11.05.1946 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1946 
Περιγραφή όρου 

θησαυρού:  ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΒΑΤΩΝ 

Λήµµατα:  

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ 
ΚΩΔΙΚΑΣ ,ΔΗΜΕΥΣΗ ΕΙΔΩΝ ,ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΩΝ 
,ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΤΟΥ 



 
Κείµενο Αρθρου 
1. Το δικαστήριον δια της καταδικαστικής αποφάσεως διατάσσει την δήµευσιν των 
κατά το άρθρ. 52 παρ. 2 κατασχεθέντων. Τα δηµευθέντα εκποιούνται συµφώνως προς 
το άρθρ. 54, ,το δε προϊόν της εκποιήσεως των κατατίθεται παρά τω Ταµείω Αρτου 
ως εσόδον αυτού. 2. Κηρυχθέντος αθώου του εφ' ου κατεσχέθησαν, διατάσσεται η εις 
τούτον απόδοσις αυτών ή του προϊόντος της εκποιήσεως, αν προηγήθη αύτη, κατά 
την παρ. 2 του άρθρου 52 και του άρθρ. 54.  

 
Αρθρο:  57 
Ηµ/νία:  11.05.1946 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1946 
Περιγραφή όρου 

θησαυρού:  ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Λήµµατα:  
ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ 
ΚΩΔΙΚΑΣ 

 
Κείµενο Αρθρου 
Αι δια των διατάξεων του παρόντος Νόµου επιβαλλόµεναι υποχρεώσεις ισχύουσιν 
ανεξαρτήτως τω δι' άλλων γενικών ή ειδικών διατάξεων καθοριζοµένων τοιούτων.  

 
Αρθρο:  57Α 
Ηµ/νία:  18.09.2003 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1946 

Περιγραφή 
όρου 

θησαυρού:  ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΒΑΤΩΝ 

Λήµµατα:  

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 
,ΑΓΟΡΑΝΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ 
ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ,ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

Σχόλια:  

Τα όρια του προστίµου της παρ. 1 του παρόντος άρθρου 
αναπροσαρµόστηκαν και ορίστηκαν από 50.000 µέχρι 10.000.000 
δραχµές από την ΥΑ Α2/3422/9-25 Απρ. 1991, (ΦΕΚ Β 258). 
Αναπροσαρµόστηκαν και πάλι από 146,74 µέχρι 29347,03 ΕΥΡΩ µε 
την ΥΑ Α2-88 (ΦΕΚ Β΄ 58/24.1.2002). Το ελάχιστο όριο του 
προστίµου αναπροσαρµόστηκε και πάλι στα 733,70 ευρώ µε την παρ. 
1 της ΥΑ Α2-1708 (ΦΕΚ Β΄ 1345/18.9.2003), ενώ µε την παρ. 2 της 
ίδιας ΥΑ το ανώτερο πρόστιµο παρέµεινε αµετάβλητο. Η παρ. 4 
αντικαταστάθηκε από την περ.α άρθρου 9 Ν. 1934/18 Απρ. 1990/8 
Μαρτ. 1991 (ΦΕΚ Α 31). Το µέσα σε " " δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 32 του Ν. 2000/24-24 Δεκ. 1991 
(ΦΕΚ Α 206). Η παρ. 10 προστέθηκε από το άρθρο 4 του Νόµου 
1732/7-15 Σεπτ. 1987 (ΦΕΚ Α 164). Η παρ. 11 προστέθηκε από την 
περ. β του άρθρου 19 του Νόµου 1934/1991 (ΦΕΚ Α 31). Το παρόν 



άρθρο αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Ν. 1401/1983. 
 
Κείµενο Αρθρου 
"1. Σε περίπτωση παράβασης διατάξεων του νόµου αυτού και των διατάξεων που 
εκδίδονται σε εκτέλεση του και που αναφέρονται: α) στην είσπραξη τιµήµατος 
υπερτέρου από αυτού που αναγράφεται στους τιµοκαταλόγους και τιµολόγια, ακόµα 
και αν δεν επιβάλλεται η τήρηση αυτών από το νόµο, ή στην είσπραξη τιµών 
ανώτερων από τις διατιµήσεις που ισχύουν κάθε φορά (ανώτατες τιµές) ή τιµές που 
περιέχουν ποσοστό κέρδους ανώτερο από αυτό που ορίζεται κάθε φορά σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του νόµου αυτού β) σε νόθευση τροφίµων και ειδών που καλύπτουν 
γενικά βιοτικές ανάγκες, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρ. 31 παρ. 4 και 5 του 
νόµου αυτού και του άρθρ. 281 του Ποινικού Κώδικα και γ) σε διάθεση στην 
κατανάλωση τροφίµων και ποτών κατά οποιοδήποτε τρόπο επικίνδυνων στη δηµόσια 
υγεία, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρ. 32 παρ. 4 του νόµου αυτού, ο Υπουργός 
Εµπορίου µπορεί µε απόφασή του, ανεξάρτητα από την άσκηση ποινικής δίωξης, να 
επιβάλλει στο φορέα της επιχείρησης πρόστιµο από "733,70" έως "29347,03 ευρώ", 
σε σοβαρές δε περιπτώσεις, ανάλογα µε τις συνθήκες τέλεσης της πράξης, το είδος 
αυτής και τις συνέπειες που έχει για το κοινό και εφόσον έχει ήδη ασκηθεί ποινική 
δίωξη, να διατάσσει την απαγόρευση της λειτουργίας της επιχείρησης ή του κέντρου 
για διάστηµα µέχρι 30 ηµερών. 2. Η απόφαση εκδίδεται µετά σύµφωνη γνώµη, για 
την ύπαρξη παράβασης των διατάξεων της παρ.1, της αρµόδιας Αγορανοµικής 
Επιτροπής, η οποία συνέρχεται και γνωµοδοτεί υποχρεωτικά µέσα στην προθεσµία 
που ορίζει ο Υπουργός σε κάθε περίπτωση και αφού προηγούµενα η Επιτροπή 
καλέσει εγγράφως προ σαράντα οκτώ ωρών τον ενδιαφερόµενο να εκθέσει τις 
απόψεις του. 3. Για τα κέντρα ή επιχειρήσεις που λειτουργούν εκτός της περιφέρειας 
του Νοµού Αττικής την αρµοδιότητα αυτή, των παρ. 1 και 2, έχουν οι κατά τόπους 
αρµόδιοι κατά περίπτωση Νοµάρχες και οι οικείες Αγορανοµικές Επιτροπές. "4. Σε 
περίπτωση νέας παράβασης των διατάξεων που αναφέρονται στην παρ. 1 αυτού του 
άρθρου, µέσα σε 12 µήνες από την προηγούµενη παράβαση, τα όρια των κυρώσεων 
της παρ.1 διπλασιάζονται¨. 5. Ο Υπουργός Εµπορίου ή ο κατά περίπτωση Νοµάρχης 
αποφασίζει µετά σύµφωνη γνώµη της οικείας Αγορανοµικής Επιτροπής για τη 
διατήρηση ή µη της απαγόρευσης λειτουργίας της επιχείρησης ή του κέντρου, όταν 
για την ίδια πράξη εκδοθεί αθωωτική απόφαση από τα ποινικά Δικαστήρια. "Σε 
περίπτωση που η αθωωτική απόφαση στηρίζεται σε µη τέλεση αντικειµενικά της 
πράξης, επέρχεται αυτοδίκαια ανάκληση της απαγόρευσης λειτουργίας της 
επιχείρησης ή του κέντρου και κάθε πρόστιµο επιστρέφεται στον ενδιαφερόµενο, 
ύστερα από προσκόµιση επίσηµου αντίγραφου της αθωωτικής απόφασης του 
δικαστηρίου στην υπηρεσία που εξέδωσε την απόφαση επιβολής του προστίµου 
αυτού". 6. Σε περίπτωση τελεσίδικης καταδίκης, σύµφωνα µε το άρθρο 281 του 
Ποινικού Κώδικα και τα άρθρ. 31 παρ. 4 και 5 και 32 παρ. 4 του Νόµου αυτού για τα 
αδικήµατα νόθευσης τροφίµων και ειδών που καλύπτουν γενικά βιοτικές ανάγκες και 
διάθεσης στην κατανάλωση τροφίµων ή ποτών κατά οποιονδήποτε τρόπο 
επικίνδυνων στη δηµόσια υγεία, εφόσον η επιβληθείσα στερητική της ελευθερίας 
ποινή υπερβαίνει του 3 µήνες, ο Υπουργός Εµπορίου ή ο κατά περίπτωση Νοµάρχης 
µπορεί να διατάσσει, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ. 1, 2 και 3 αυτού άρθρου, την 
απαγόρευση λειτουργίας της επιχείρησης ή του κέντρου για διάστηµα µέχρι έξι 
µηνών, σε περίπτωση δε υποτροπής µέσα σε µία τριετία µπορεί να διατάσσει το 
οριστικό κλείσιµο της επιχείρησης ή του κέντρου. 7. Οι αποφάσεις του Υπουργού 
Εµπορίου ή του Νοµάρχη που προβλέπει το άρθρο αυτό δηµοσιεύονται σε περίληψη 
σε δύο το πολύ εφηµερίδες της έδρας της επιχείρησης ή εάν δεν εκδίδονται τοπικές 



εφηµερίδες σε εκδιδόµενες στην πρωτεύουσα του νοµού ή σε µεγαλύτερη του νοµού 
περιφέρεια, µε δαπάνες του παραβάτου που εισπράττονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του νόµου περί είσπραξης δηµοσίων εσόδων. 8. Οι απαγορεύσεις λειτουργίας 
κέντρων ή επιχειρήσεων εν γένει που επιβάλλονται σε εφαρµογή του νόµου αυτού 
εκτελούνται από τις οικείες αστυνοµικές αρχές. Η εκτέλεση των αποφάσεων αυτών 
δεν εµποδίζεται και αν ακόµη, έγινε, µε οποιοδήποτε τρόπο, µεταβίβαση της 
εκµετάλλευσης του κέντρου ή της επιχείρησης ή στοιχείων αυτής, ως και µεταβολή 
µε οποιοδήποτε τρόπο του φορέα της επιχείρησης ή του κέντρου. 9. Οποιαδήποτε 
κατά την προηγούµενη παράγραφο µεταβίβαση ή µεταβολή του φορέα 
εκµετάλλευσης των κέντρων ή των επιχειρήσεων εν γένει είναι άκυρη, αν έγινε µετά 
την κίνηση της διαδικασίας επιβολής της απαγόρευσης λειτουργίας αυτών". "10. Επί 
προσφυγών κατά πράξεων που διατάσσουν την προσωρινή ή οριστική απαγόρευση 
της λειτουργίας της επιχείρησης ή του κέντρου, αρµόδιο είναι το τριµελές διοικητικό 
πρωτοδικείο, η απόφαση του οποίου υπόκειται πάντοτε σε έφεση. Η άσκηση 
προσφυγής κατά πράξης διατάσσει την οριστική ή προσωρινή απαγόρευση της 
λειτουργίας της επιχείρησης ή του κέντρου δεν αναστέλλει την εκτέλεση της πράξης. 
Το δικαστήριο όµως µπορεί, ως συµβούλιο και µετά από αίτηση του υπόχρεου που 
έχει ήδη ασκήσει προσφυγή, να αναστείλει την εκτέλεση της πράξης σε περίπτωση 
πιθανολόγησης ευδοκίµησης της προσφυγής. Στην αίτηση πρέπει να αναφέρονται οι 
ειδικοί και συγκεκριµένοι λόγοι που είναι ικανοί να δικαιολογήσουν την αναστολή. 
Αντίγραφο της αίτησης κοινοποιείται στον Υπουργό ή το Νοµάρχη για να εκθέσουν 
της απόψεις του µέσα σε προθεσµία έξι (6) ηµερών". "11. Με απόφαση του 
Υπουργού Εµπορίου δύνανται να αναπροσαρµόζονται τα όρια των προστίµων που 
προβλέπονται στην παρ. 1 µέχρι του δεκαπλασίου αυτών".  

 
Αρθρο:  57Β 
Ηµ/νία:  11.05.1946 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1946 
Περιγραφή 

όρου θησαυρού:  
ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

Λήµµατα:  

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 
,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ 
ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

Σχόλια:  
Σχόλιο: Το εν λόγω άρθρο, που είχε προστεθεί από το άρ. 5 Ν 
802/1978, τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρ. 2 Ν 1401/1983. 

 
Κείµενο Αρθρου 
"1. Με τις αποφάσεις που εκδίδονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του προηγούµενου 
άρθρ. 57α καθορίζονται η διαδικασία και ο χρόνο εφαρµογής της απαγόρευσης 
λειτουργίας της επιχείρησης ή του κέντρου και κάθε άλλη λεπτοµέρεια. 2. Οι 
προϊστάµενοι της Γραµµατείας των Δικαστηρίων που εξέδωσαν τελεσίδικες 
καταδικαστικές αποφάσεις για αδικήµατα του άρθρ. 57α παρ. 6 αυτού του νόµου 
έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν µέσα σε προθεσµία 40 ηµερών από τη δηµοσίευση 
ή την τελεσιδικία της απόφασης αντίγραφο της ή στην Κεντρική ή στις 
Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Εµπορίου. 3. Ο Υπουργός Εµπορίου και 
οι κατά περίπτωση αρµόδιοι Νοµάρχες, µετά την παραποµπή των κατηγορουµένων 
για αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρ. 57α αυτού του νόµου στο ακροατήριο, µπορούν 



να ζητούν από τις αρµόδιες Αρχές αντίγραφα των σχετικών δικογραφιών για την 
τυχόν επιβολή των κυρώσεων του νόµου αυτού. 4. Η οικεία Αστυνοµική Αρχή, προς 
την οποία κοινοποιείται σε δύο αντίγραφα ή κατά το άρθρ. 57α αυτού του νόµου 
απόφαση του Υπουργού Εµπορίου ή του Νοµάρχη, φροντίζει για την εκτέλεσή της, 
ενηµερώνει δε χωρίς καθυστέρηση την αρµόδια Περιφερειακή Υπηρεσία και την 
Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εµπορίου. 5. Για την παρακολούθηση των 
επιβαλλόµενων ποινών και την προστασία των συναλλασσοµένων θα τηρείται σε 
κάθε Νοµαρχία και για την περιφέρεια Αττικής στις Κεντρικές Υπηρεσίες του 
Υπουργείου Εµπορίου ειδικό βιβλίο, αριθµηµένο και θεωρηµένο, στο οποίο θα 
αναγράφονται τα στοιχεία της επιχείρησης, η διεύθυνσή της, η απόφαση παραποµπής 
της υπόθεσης στην Αγορανοµική Επιτροπή, η παράβαση, η ηµεροµηνία απόφασης 
της Αγορανοµικής Επιτροπής, τα στοιχεία της απόφασης επιβολής κυρώσεων, το 
είδος των κυρώσεων και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ήθελε ορισθεί µε απόφαση του 
Υπουργού Εµπορίου".  

 
Αρθρο:  57Γ 
Ηµ/νία:  11.05.1946 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1946 
Περιγραφή όρου 

θησαυρού:  ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Λήµµατα:  
ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ 
ΚΩΔΙΚΑΣ ,ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

Σχόλια:  
Σχόλιο: Το εν λόγω άρ. τίθεται όπως προστέθηκε µε το άρ. 5 
Ν 802/1978. 

 
Κείµενο Αρθρου 
Δια την επίδοσιν της εν άρθρ. 57α του παρόντος Νόµου αποφάσεως εφαρµόζονται τα 
υπό του άρθρ. 155 του Κώδικος Ποινικής Δικονοµίας οριζόµενα.  

 
Αρθρο:  57Δ 
Ηµ/νία:  11.05.1946 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1946 
Περιγραφή όρου 

θησαυρού:  ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Λήµµατα:  
ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ 
ΚΩΔΙΚΑΣ ,ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ,ΒΕΝΖΙΝΗ 

Σχόλια:  
Σχόλιο: Το εν λόγω άρ. τίθεται όπως προστέθηκε µε το άρ. 5 
Ν. 802/1978. 

 
Κείµενο Αρθρου 
Δια των διατάξεων του παρόντος Νόµου δεν θίγονται αι ειδικαί διατάξεις της παρ. 3 
του άρθρ. 8 του ΝΔ 4485/1965 "περί µεταβολής του φόρου καταναλώσεως επί της 
βενζίνης και περί τρόπου προσδιορισµού των δαπανών διακινήσεως των υγρών 
καυσίµων και τίνων άλλων διατάξεων.  



 
Αρθρο:  57Ε 
Ηµ/νία:  30.10.2003 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1946 

Περιγραφή 
όρου 

θησαυρού:  ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΒΑΤΩΝ 

Λήµµατα:  

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 
,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ 
ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ 

Σχόλια:  

Με την ΑΙ-7440/18-29 Σεπτ. 1987 καθορίζονται οι λεπτοµέρειες για 
την τήρηση του µητρώου παραβατών αποποινικοποιουµένων 
αγορανοµικών αδικηµάτων. Η περίπτωση γ της παρ. 7 του παρόντος 
άρθρου καταργήθηκε µε τη παρ. 18 του άρθρ. 4 του Ν. 2479/1997 
(ΦΕΚ Α 67) και οι περ. δ και ε αναριθµήθηκαν σε γ και δ. Με την ΥΑ 
Α2-4755/30 Αυγ.-5 Σεπτ. 1995 (ΦΕΚ Β 770), τα όρια των άνω 
προστίµων αναπροσαρµόζονται και ορίζονται αυτά από 30.000 δρχ. 
µέχρι και 1.000.000 δρχ. Αναπροσαρµόστηκαν και πάλι τα όρια των 
προστίµων από 88,4 µέχρι 2934,70 Ευρώ µε την ΥΑ Α2-88 (ΦΕΚ Β΄ 
58/24.1.2002). Αναπροσαρµόστηκαν και πάλι και ορίστηκαν από 200 
ευρώ έως 6.000 ευρώ µε την παρ. 3 της ΥΑ Α2-1708 (ΦΕΚ Β΄ 
1345/18.9.2003), στην οποία προφανώς εκ παραδροµής αναφέρεται 
ότι η αναπροσαρµογή αφορά το άρθρο 57α. Το εντός " " δεύτερο 
εδάφιο της παρ. 8 του παρόντος άρθρου αντικαταστάθηκε από την 
παρ. 9 άρθρου 41 Ν. 2065/1992 (ΦΕΚ Α 113).- Οι παρ. 1 και 2 
τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν µε τις παρ. 1 και 2 αντιστοίχως του 
άρθρου 24 του ν. 3190/2003 (Α΄ 249), ενώ οι παρ. 12 και 13 
προστέθηκαν µε την παρ. 3 του ιδίου άρθρου.- Σύµφωνα µε την παρ. 
4 του άρθρου 24 του ν. 3190/2003 (Α΄ 249/30.10.2003), εκκρεµούσες 
υποθέσεις που αφορούν το παρόν άρθρο και αναφέρονται σε 
περιόδους πριν την έναρξη ισχύος της ανωτέρω παρ. 4 (: 30.10.2003), 
δεν θίγονται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. 

 
Κείµενο Αρθρου 
«1. Το πρόστιµο που προβλέπεται στο άρθρο 30 παρ. 19 και στο άρθρο 38 παρ. δ του 
παρόντος νοµοθετικού διατάγµατος ορίζεται σε 350 ευρώ. Το πρόστιµο που 
προβλέπεται στο άρθρο 30 παρ. 20 του παρόντος νοµοθετικού διατάγµατος ορίζεται 
από 200 ευρώ µέχρι 6.000 ευρώ. 2. Σε περίπτωση νέας παράβασης των διατάξεων του 
άρθρου 30 παρ. 20 του παρόντος νοµοθετικού διατάγµατος µέσα σε χρονικό 
διάστηµα δεκαοκτώ µηνών από την τέλεση της προηγούµενης παράβασης, για την 
οποία έχει επιβληθεί το πρόστιµο, το ανώτατο όριο του προστίµου διπλασιάζεται». 3. 
Η επιµέτρηση του προστίµου γίνεται σε αναλογία µε τη βαρύτητα της παράβασης, 
έπειτα από στάθµιση όλων των ειδικών συνθηκών. Ελαφρότατες παραβάσεις που 
έγιναν χωρίς δόλο ή βαρειά αµέλεια µπορούν να µένουν ατιµώρητες, αν αυτό 
δικαιολογείται από το σύνολο των ειδικών συνθηκών. 4. Το πρόστιµο επιβάλλεται σε 
βάρος του φορέα της επιχείρησης µε απόφαση του νοµάρχη, στην περιφέρεια του 
οποίου έγινε η παράβαση, µετά από σύµφωνη γνώµη της αρµόδιας αγορανοµικής 



επιτροπής. Η επιτροπή γνωµοδοτεί για την τέλεση της παράβασης και για το ύφος του 
προστίµου. Η επιτροπή, πριν γνωµοδοτήσει, καλεί τον υπόχρεο να παράσχει γραπτές 
εξηγήσεις µέσα σε προθεσµία δέκα ηµερών από την επίδοση της σχετικής 
πρόσκλησης. Η επιτροπή µπορεί να καλεί τον υπόχρεο και για την παροχή 
προφορικών εξηγήσεων, αν το κρίνει αναγκαίο. 5. Στην απόφαση επιβολής 
προστίµου αναφέρονται περιληπτικά τα πραγµατικά περιστατικά της παράβασης 
καθώς και οι αγορανοµικές και άλλες διατάξεις που προβλέπουν την παράβαση και 
το πρόστιµο. 6. Μαζί µε την απόφαση επιβολής του προστίµου στον υπόχρεο και 
αντίγραφα γνωµοδότησης της αρµόδιας αγορανοµικής επιτροπής. Οι επιδόσεις 
γίνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρ. 59 έως 67 του κώδικα φορολογικής 
δικονοµίας. 7. Κατά της απόφασης που επιβάλλει το πρόστιµο χωρεί προσφυγή στα 
τακτικά διοικητικά δικαστήρια. Η άσκηση και εκδίκαση της προσφυγής και των 
ενδίκων µέσων διέπονται από τον κώδικα φορολογικής δικονοµίας, µε τις ακόλουθες 
παρεκκλίσεις: α) Οπου στον κώδικα φορολογικής δικονοµίας αναφέρονται 
"οικονοµικής αρχή" ή "φορολογική αρχή", νοείται ο αρµόδιος νοµάρχης ενώ όπου 
αναφέρονται ο "Υπουργός Οικονοµικών" νοείται ο Υπουργός Εµπορίου. β) 
Προσφυγές κατά αποφάσεων επιβολής προστίµου µέχρι ποσού δρχ. 200.000 
εκδικάζονται από το µονοµελές διοικητικό πρωτοδικείο. γ) Παραλείπεται ως µη 
ισχύουσα. "γ" (δ) Οπου για την ενέργεια διαδικαστικής πράξης ή την άσκηση ένδικου 
µέσου απαιτείται η σύµπραξη του οικονοµικού εφόρου µε άλλη αρχή, ενεργεί µόνος 
ο αρµόδιος νοµάρχης. "δ" (ε) Στις υποθέσεις αυτές αποκλείεται η διοικητική επίλυση 
της διαφοράς. 8. Μετά την πάροδο άπρακτης της προθεσµίας για την άσκηση 
προσφυγής, το ποσό του προστίµου βεβαιώνεται στο δηµόσιο ταµείο της έδρας της 
επιχείρησης ή της επαγγελµατικής ή αστικής κατοικίας του υπόχρεου και 
εισπράττεται σύµφωνα µε τον κώδικα είσπραξης των δηµοσίων εσόδων. "Εάν 
ασκηθεί προσφυγή κατά της αποφάσεως επιβολής του προστίµου, βεβαιώνεται 
αµέσως ποσοστό 70% για τις παραβάσεις της περιπτ. β) της παρ. 1 του άρθρου 57α 
και 50% του προστίµου, σε κάθε άλλη περίπτωση. Η είσπραξη του παραπάνω 
ποσοστού του αµφισβητούµενου προστίµου δεν µπορεί να ανασταλεί µε δικαστική 
απόφαση". 9. Σε περίπτωση αλλαγής του φορέα της επιχείρησης µετά την τέλεση της 
παράβασης, ο νέος φορέας ευθύνεται εις ολόκληρο µε τον παλαιό για την πληρωµή 
του προστίµου. εκτός εάν ο νέος φορέας τελεί σε καλή πίστη κατά το χρόνο της 
µεταβίβασης. 10. Στην υπηρεσία εµπορίου κάθε νοµαρχίας τηρείται αλφαβητικά 
µητρώο παραβατών των διατάξεων του άρθρ. 30 παρ. 19 και 20 και του άρθρ. 38 παρ. 
2 έως 6, ενώ στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Εµπορίου τηρείται αλφαβητικά 
γενικό µητρώο για του παραβάτες όλης της χώρας. Τα µητρώα είναι δηµόσια βιβλία 
προσιτά σε οποιονδήποτε. Με απόφαση του Υπουργού Εµπορίου µπορούν να 
καθορίζονται οι λεπτοµέρειες της τήρησης καθώς και οι όροι δηµοσιότητας των 
µητρώων. Με όµοια απόφαση τα µητρώα αυτά µπορεί να συγχωνεύονται µε τα ειδικά 
βιβλία που προβλέπονται στην παρ. 5 του άρθρ. 57β. 11. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 
8 εφαρµόζονται και στις περιπτώσεις επιβολής των διοικητικών κυρώσεων, που 
προβλέπονται από το άρθρ. 57α, εφ' όσον δεν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα 
νόµο". «12. Οι διατάξεις των παραγράφων 3, 4, 5, 6, 7 και 8 του παρόντος άρθρου 
αφορούν µόνο τη διαδικασία περί του προστίµου του άρθρου 30 παρ. 20 του 
παρόντος νοµοθετικού διατάγµατος . 13. Ειδικά για τα πρόστιµα που προβλέπονται 
στο άρθρο 30 παρ.19 και στο άρθρο 38 παρ. 8 του παρόντος νοµοθετικού 
διατάγµατος ορίζονται τα ακόλουθα: α. Τα πρόστιµα αυτά επιβάλλονται άµεσα, µε τη 
βεβαίωση της παράβασης, από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα, που κατά το παρόν 
νοµοθετικό διάταγµα έχουν αρµοδιότητα άσκησης αγορανοµικών ελέγχων. β. Τα 
ελεγκτικά όργανα που βεβαιώνουν τις ως άνω παραβάσεις συντάσσουν εις 



τετραπλούν πράξη βεβαίωσης της παράβασης στην οποία αναγράφονται: 1. Τα 
στοιχεία του εκµεταλλευτή της επιχείρησης, ονοµατεπώνυµο, όνοµα πατρός- µητρός, 
έτος και τόπος γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, αριθµός αστυνοµικής ταυτότητας και 
Α.Φ.Μ., εφόσον η επιχείρηση είναι ατοµική ή η επωνυµία της επιχείρησης και ο 
Α.Φ.Μ. αυτής, εφόσον η επιχείρηση είναι νοµικό πρόσωπο. 2. Η διεύθυνση, οδός - 
αριθµός - πόλη, όπου λειτουργεί η επιχείρηση. 3. Η αρµόδια Δ.Ο.Υ. στην οποία 
ανήκει ο εκµεταλλευτής της επιχείρησης ή το Νοµικό Πρόσωπο. 4. Ο χρόνος και ο 
τόπος τέλεσης της παράβασης. 5. Η συνοπτική περιγραφή της παράβασης. 6. Το 
επιβαλλόµενο πρόστιµο της ως άνω παραγράφου. γ. Η πράξη βεβαίωσης της 
παράβασης υπογράφεται από τα όργανα που βεβαιώνουν την παράβαση και από το 
παριστάµενο κατά τον έλεγχο πρόσωπο της επιχείρησης, άσχετα αν είναι ο 
εκµεταλλευτής ή µέλος του νοµικού προσώπου ή κάποιος υπάλληλος της 
επιχείρησης. Στην περίπτωση που εκδηλωθεί άρνηση υπογραφής από τον ελεγχόµενο, 
η άρνηση αυτή βεβαιώνεται επί της πράξης από τα ελεγκτικά όργανα. δ. Από την ως 
άνω πράξη βεβαίωσης, ένα αντίτυπο παραδίδεται στον ελεγχόµενο, ένα αντίτυπο 
παραδίδεται αµελλητί από τα όργανα αυτά στην Προϊστάµενη τους Αρχή, ένα 
αντίτυπο αποστέλλεται µε µέριµνα της εν λόγω Υπηρεσίας στην αρµόδια Δ.Ο.Υ. και 
ένα αντίτυπο παραµένει στο στέλεχος, το οποίο παραδίδεται στην ίδια ως άνω 
υπηρεσία, µετά την εξάντληση του. ε. Κάθε άλλη αναγκαία ρύθµιση για τον τρόπο 
επιβολής των εν λόγω διοικητικών προστίµων καθορίζεται µε απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης. στ. Κατά της πράξης βεβαίωσης της παράβασης, επιτρέπεται 
προσφυγή στο αρµόδιο Διοικητικό Πρωτοδικείο, µέσα σε είκοσι ηµέρες από την 
επίδοση ή παράδοση στον ελεγχθέντα της πράξης επιβολής του προστίµου. Μετά την 
πάροδο άπρακτης της προθεσµίας για την άσκηση προσφυγής, το ποσό του 
προστίµου βεβαιώνεται στο Δηµόσιο Ταµείο της έδρας του ελεγχθέντος και 
εισπράττεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων 
(Κ.Ε.Δ.Ε.) και αποδίδεται στον Κρατικό Προϋπολογισµό. Πάτο παραδεκτό της ως 
άνω προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου καταβάλλεται από τον 
ελεγχθέντα το 50% του επιβληθέντος προστίµου».  

 
Αρθρο:  58 
Ηµ/νία:  11.05.1946 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1946 
Περιγραφή 

όρου θησαυρού:  ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ 

Λήµµατα:  

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 
,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ 
ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ,ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
Κείµενο Αρθρου 
1. Τα υπό του παρόντος νόµου προβλεπόµενα πληµµελήµατα εισάγονται προς 
εκδίκασιν δι' απ' ευθείας κλήσεως µετά ή άνευ προηγουµένης προανακρίσεως. Αν ο 
Εισαγγελεύς φρονή ότι δια τίνα των κατηγορουµένων δεν υπάρχουσιν ενδείξεις 
ενοχής, εισάγει δια τούτον την υπόθεσιν εις το δικαστικόν συµβούλιον τους δε 
λοιπούς παραπέµπει αµέσως δι' απ' ευθείας κλήσεως εις το ακροατήριον. 2. Τακτική 
ανάκρισις τότε µόνον ενεργείται όταν ο εισαγγέλευς κρίνη ότι δέον να προφυλακισθή 
ο κατηγορούµενος. Και εν τη περιπτώσει ταύτη δύναται ο αρµόδιος Εισαγγελεύς, 



µετά γνώµην του ανακριτού, να εισαγάγη την υπόθεσιν εις το ακροατήριον δι' απ' 
ευθείας κλήσεως, καθ' ης δεν επιτρέπεται προσφυγή.  

 
Αρθρο:  59 
Ηµ/νία:  11.05.1946 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1946 
Περιγραφή 

όρου 
θησαυρού:  ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ 

Λήµµατα:  

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 
,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ 
ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ,ΕΠ' ΑΥΤΟΦΟΡΩ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ 
ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ 

 
Κείµενο Αρθρου 
Επί των επ' αυτοφόρω καταλαµβανοµένων αγορανοµικών αδικηµάτων εφαρµόζονται 
οι διατάξεις του Ν. Διατάγµατος της 22 Νοεµ. 1923 "περί αµέσου εκδικάσεως 
πληµµεληµάτων τινών επ' αυτοφώρω".  

 
Αρθρο:  60 
Ηµ/νία:  11.05.1946 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1946 
Περιγραφή 

όρου 
θησαυρού:  ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ 

Λήµµατα:  

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 
,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ 
ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ,ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΚΕΡΔΟΣ ,ΑΙΣΧΡΟΚΕΡΔΕΙΑ 

 
Κείµενο Αρθρου 
1. Εις περίπτωσιν καθ' ην, µη υφισταµένης καθωρισµένης ανωτάτης τιµής ή 
ανωτάτου ποσοστού κέρδους, διώκεται τις λόγω αποκτήσεως ή επιδιώξεως 
υπερβολικού κέρδους κατά το άρθρον 30 παρ. 1 του παρόντος νόµου, εφαρµόζεται, 
και επί των επ' αυτοφώρω καταλαµβανοµένω τοιούτων αδικηµάτων, αι διατάξεις του 
άρθρου 58. 2. Κατά πάσαν περίπτωσιν διώξεως δι' υπερβολικόν κέρδος κατά το 
άρθρον 30 παρ. 1 του παρόντος νόµου ο αρµόδιος Εισαγγελεύς υποχρεούται να 
προκαλέση αµελλητί προ πάσης εισαγωγής της υποθέσεως εις το ακροατήριον 
γνωµοδότησιν της οικείας Αγορανοµικής Επιτροπής περί της υπάρξεως ή µη 
υπερβολικού κέρδους. 3. Ο αρµόδιος Εισαγγελεύς υποχρεούται να εισαγάγη την 
υπόθεσιν εις το ακροατήριον άµα τη περιελεύσει της γνωµοδοτήσεως της Επιτροπής 
εις την Εισαγγελίαν. Εαν όµως εντός µηνός από της περιελεύσεως της µηνύσεως εις 
την Εισαγγελίαν η Επιτροπή δεν γνωµατεύση ή η γνωµάτευσις αυτής δεν περιέλθη εις 
την Εισαγγελίαν, ο Εισαγγελεύς υποχρεούται κατά πάσαν περίπτωσιν να εισαγάγη 
την υπόθεσιν προς εκδίκασιν, µη συγχωρουµένης αναβολής εκ της αιτίας ταύτης.  



 
Αρθρο:  61 
Ηµ/νία:  11.05.1946 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1946 
Περιγραφή όρου 

θησαυρού:  ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ 

Λήµµατα:  

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 
,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ 
ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ,ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ 

 
Κείµενο Αρθρου 
Κατά των παραπεµπτικών βουλευµάτων του συµβουλίου των πληµµελειοδικών ουδέν 
ένδικον µέσον επιτρέπεται.  

 
Αρθρο:  62 
Ηµ/νία:  11.05.1946 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1946 
Περιγραφή όρου 

θησαυρού:  ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 

Λήµµατα:  

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ 
ΚΩΔΙΚΑΣ ,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ 
,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ 

Σχόλια:  
Σχόλιο παρ. 1: Η εντός " " φράση προστέθηκε µε το άρ. 3 
Ν2838/1954. 

 
Κείµενο Αρθρου 
1. Παρά τοις Πρωτοδικείοις Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης και Πατρών 
καθίσταται ίδιον Τµήµα Πληµµελειοδικών προς εκδίκασιν των υπό του παρόντος 
νόµου προβλεποµένων πληµµεληµάτων "αρµοδιότητος Τριµελούς 
Πληµµελειοδικείου" ου οι δικασταί ορίζονται κατά Σεπτέµβριον εκάστου έτους δια 
κοινής αποφάσεως του Προέδρου και του Εισαγγελέως Εφετών µετ' ισαρίθµων 
αναπληρωτών. Πάσαν ταις Εισαγγελίας των Πρωτοδικείων τούτων καθίσταται επίσης 
ίδιον τµήµα δια την δίωξιν των αγορανοµικών αδικηµάτων διευθυνόµενον υφ' ενός 
αντεισαγγελέως οριζοµένου υπό του Εισαγγελέως. 2. Δι' αποφάσεως του Υπουργού 
Εφοδιασµού δύναται να αποσπώνται κατώτεροι υπάλληλοι του Υπουργείου 
Εφοδιασµού εις τα κατά την προηγουµένην παράγραφον τµήµατα των 
Πληµµελειοδικείων και Εισαγγελιών Αθηνών και Πειραιώς προς ενίσχυσιν της 
Γραµµατείας των Τµηµάτων τούτων. Οι ούτω αποσπώµενοι υπάλληλοι έχουσι τα 
δικαιώµατα και τας υποχρεώσεις των δικαστικών υπαλλήλων.  

 
Αρθρο:  63 
Ηµ/νία:  11.05.1946 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1946 



Περιγραφή 
όρου θησαυρού:  ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ 

Λήµµατα:  

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 
,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ 
ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ,ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
Κείµενο Αρθρου 
1. Κατά την εκδίκασιν αδικήµατος προβλεποµένου υπό του παρόντος νόµου δεν 
απαγορεύεται η εξέτασις ως µάρτυρος του ενεργήσαντος της προανάκρισιν ή άλλην 
ανακριτικήν πράξιν υπαλλήλου, δύναται δε να καλήται, κατά την κρίσιν του 
δικαστηρίου ή Εισαγγελέως, προς εξέτασιν ο ενεργήσας την υγειονοµικήν, χηµικήν, 
µικροβιολογικήν κλπ. εξέτασιν ή άλλος ειδικός δηµόσιος υπάλληλος ή αντιπρόσωπος 
της δηµόσιας υπηρεσίας εις ην ούτος ανήκει. 2. Εν περιπτώσει αναβολής της δίκης το 
Δικαστήριον ορίζει υποχρεωτικώς εν τη ιδία περί αναβολής αποφάσει, ετέραν ρητήν 
δικάσιµον εντός δεκαπενθηµέρου από της αναβολής άνευ νέας κλητεύσεως των 
παρόντων κατηγορουµένων και µαρτύρων.  

 
Αρθρο:  64 
Ηµ/νία:  11.05.1946 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1946 
Περιγραφή 

όρου θησαυρού:  ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 

Λήµµατα:  

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 
,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ 
ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ,ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
Κείµενο Αρθρου 
1. Οι παρά τη Αγορανοµία υπηρετούντες χηµικοί, κτηνίατροι, αστυίατροι, 
περιβάλλονται δια την ενέργειαν των ειδικών αυτών αγορανοµικών καθηκόντων δια 
δικαιωµάτων και καθηκόντων ανακριτικού υπαλλήλου. 2. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι, 
αρµοδιότητος αγορανοµίας, οι κατά τας ειδικάς περί αυτών διατάξεις αρµόδιοι, και 
πας ανακριτικός υπάλληλος, έχουσι δια την εκτέλεσιν των κατά τον παρόντα Νόµον 
ειδικών καθηκόντων των δικαίωµα ελευθέρας εισόδου εις πάντας τους κατά το 
άρθρον 7 παρ. 2 του παρόντος Νόµου και 122 του κωδικοποιηθέντος Νόµου 4971 
(30-9-41) Περί Αστυνοµίας Πόλεων τόπους, εργαστήρια, εργοστάσια, πρατήρια και 
καταστήµατα, προς ενέργειαν επιθεωρήσεως και ελέγχου κατά τε την ηµέραν και 
νύκτα (εφ' όσον κατά την τελευταίαν ταύτην εκτελείται εργασία). Οι αυτοί υπάλληλοι 
δικαιούνται να ελέγχωσι τα βιβλία και παν έγγραφον σχετιζόµενον µε το 
διεξαγόµενον εµπόριον.  

 
Αρθρο:  65 
Ηµ/νία:  11.05.1946 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1946 



 
Κείµενο Αρθρου 
.  

 
Αρθρο:  66 
Ηµ/νία:  11.05.1946 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1946 
Περιγραφή 

όρου θησαυρού:  ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ 

Λήµµατα:  

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 
,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ 
ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ,ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
Κείµενο Αρθρου 
Αι περί ιδιαζούσης και εξαιρετικής δικαιοδοσίας διατάξεις των άρθρων 36-41 της 
Ποινικής Δικονοµίας ή οιουδήποτε άλλου Νόµου, δεν έχουσιν εφαρµογήν επί των 
υπό του παρόντος Νόµου προβλεποµένων αδικηµάτων, των κατηγορουµένων 
παντών, ανεξαρτήτως της ιδιότητος αυτών, υπαγοµένων εις το Δικαστήριον των 
πληµµελειοδικών και τας παρά Πληµµελειοδίκαις ανακριτικάς αρχάς.  

 
Αρθρο:  67 
Ηµ/νία:  11.05.1946 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1946 
Περιγραφή 

όρου 
θησαυρού:  ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ 

Λήµµατα:  

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 
,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ 
ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ,ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ,ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ 
ΚΕΡΔΟΣ ,ΑΙΣΧΡΟΚΕΡΔΕΙΑ ,ΝΟΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 
Κείµενο Αρθρου 
Οπου εν τη κειµένη νοµοθεσία αναφέρεται παραποµπή εις τους νόµους περί 
αισχροκερδείας και νοθείας, ως τοιούτοι θεωρούνται ο παρών Νόµος, προκειµένου δε 
περί ποινών τοιαύται θεωρούνται αι υπό του παρόντος Νόµου ορίζοµεναι.  

 
Αρθρο:  68 
Ηµ/νία:  11.05.1946 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1946 
Περιγραφή όρου 

θησαυρού:  ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
Λήµµατα:  ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ 



ΚΩΔΙΚΑΣ ,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ 
,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ 

 
Κείµενο Αρθρου 
1. Η εφαρµογή του παρόντος Νόµου ανήκει εις την αποκλειστικήν δικαιοδοσία και 
τον έλεγχον του Υπουργού Εφοδιασµού και των εξ αυτού εξαρτωµένων υπηρεσιών. 
2. Δια Διατάγµατος, τη προτάσει του Υπουργού Συµβουλίου εκδιδοµένου, δύναται να 
υπαχθώσι και άλλα αντικείµενα εις την αρµοδιότητα του Υπουργού Εφοδιασµού, 
πλην των προβλεποµένων υπό του παρόντος ή άλλου γενικού ή ειδικού Νόµου.  

 
Αρθρο:  69 
Ηµ/νία:  11.05.1946 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1946 
Περιγραφή όρου 

θησαυρού:  ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Λήµµατα:  
ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ 
ΚΩΔΙΚΑΣ ,ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ 

 
Κείµενο Αρθρου 
1. Αι κατά τον παρόντα Νόµον εκδιδόµεναι αποφάσεις του Υπουργού Εφοδιασµού 
δεν χρήζουν καταχωρήσεως εις την Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 2. Αι απαιτούµεναι 
πιστώσει δια την αντιµετώπισιν των κατά τον παρόντα Νόµον δαπανών 
(περιλαµβανοµένων και των γραφικών εξόδων, προµήθειας εργαλείων και λοιπών 
αντικειµένων δειγµατοληψίας και χηµικής εξετάσεως, ελέγχου και σφραγίσεως 
µέτρων και σταθµών) εγγράφονται εν ειδικώ προϋπολογισµό των εξόδων και 
Υπουργείου Εφοδιασµού και τα γραφικά έξοδα των Επιτροπών των υπό του 
παρόντος Νόµου προβλεποµένων, ως και η αµοιβή των µελών υπό του παρόντος 
νόµου προβλεποµένων Επιτροπών κανονίζονται δι' αποφάσεων του Υπουργού 
Εφοδιασµού.  

 
Αρθρο:  70 
Ηµ/νία:  11.05.1946 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1946 
Περιγραφή όρου 

θησαυρού:  ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Λήµµατα:  
ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ 
ΚΩΔΙΚΑΣ ,ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ,ΤΡΟΦΙΜΑ ,ΠΟΤΑ 

 
Κείµενο Αρθρου 
1. Καταργούνται: α) τα ΝΔ 699 του 1941 και 1249 του 1942, β) οι νόµοι 127, 383 και 
493 του 1943 και οι νόµοι 1459, 1531 και 1820 του 1944, γ) ο αναγκ. νόµους 382 του 
1936 περί Αγορανοµικού κώδικος, ως ετροποποιήθη και συνεπληρώθη 
µεταγενεστέρως, πλην των άρθρων 60-61 αυτού και ο αναγκ. νόµος 996 του 1937, δ) 
ο νόµος 702 του 1916, ε) ο νόµος 223 του 1945, ς) το άρθρον 5 παρ. 3 του Νοµ. 



Διατάγµατος 1690 του 1942 "περί εκµεταλλεύσεως των δασών κλπ." και το άρθρον 2 
του νόµου 482 του 1943 "περί τρόπο εκδικάσεως των δασικών αδικηµάτων" µόνον 
όσον αφορά την αρµοδιότητα των Ανωτέρων Αγορανοµικών Δικαστηρίων, ανθ' ων 
καθίστανται αρµόδια τα δικαστήρια των πληµµελειοδικών εφαρµόζονται τας κοινάς 
δικονοµικάς διατάξεις, ζ) το άρθρον 13 του αν. νόµου 312 του 1945, η) ο αν. νόµους 
722 του 1945, θ) το άρθρον 5 του αν. νόµου 710 του 1945, ι) ο αν. νόµος 756 του 
1945, των εκκρεµών αναθεωρήσεων θεωρουµένων ως µη ασκηθεισών, ια) το άρθρον 
3 του αν. νόµου 1024 του 1946 και ιβ) ο αν. νόµος 514/1945. 2. Πάσα γενική ή ειδική 
διάταξις, αντικειµένη εις τον παρόντα νόµον ή οπωσδήποτε ρυθµίζουσα ή αφορώσα 
αντικείµενα, περί ων ο παρών νόµος διαλαµβάνει, καταργείται, πλην: 1) των ειδικών 
διατάξεων δι' ων ανατίθεται εις άλλας αρχάς ο καθορισµός ανωτάτης τιµής ή 
ποσοστού κέδρους επί πωλήσεως ωρισµένων ειδών ή παροχής υπηρεσιών ή ο 
καθορισµός των όρων ους δέον να πληρώσι τα εις την κατανάλωσιν προσφερόµενα 
εδώδιµα και ποτά, ως και τα αντικείµενα χρήσεως, και καθ' ους ειδικώτερον 
επιτρέπεται η κατεργασία και συντήρησις αυτών προς προφύλαξιν της δηµόσιας 
υγείας και αποφυγήν απάτης των αγοραστών, 2) των αφωρωσών οπωσδήποτε εις 
αντικείµενα αρµοδιότητος ετέρου Υπουργείου και αίτινες άπασαι διατηρούνται εν 
ισχύϊ. 3. Δεν θίγονται του παρόντος Νόµου αι διατάξεις: α) του Νόµου 378/45, β) της 
υπ' αριθµ. 57/1945 Συντ. Πράξεως, γ) της υπ' αριθ. 79/1946 Συντ. Πράξεως, δ) του 
ΑΝ 755/1945 και ε) του ΑΝ 1030/1945. 4. Απαντα τα τουριστικά επαγγέλµατα 
υπάγονται εις την αποκλειστικήν αρµοδιότητα και δικαιοδοσίαν του Υπουργείου 
Εφοδιασµού δια παν αντικείµενον προβλεπόµενον ή οπωσδήποτε ρυθµιζόµενον υπό 
του παρόντος νόµου καταργουµένης πάσης αντιθέτου διατάξεως. 5. Αι µέχρι της 
δηµοσιεύσεως του παρόντος Νόµου εν ισχύϊ πάσης φύσεως διατάξεις αγορανοµικού 
περιεχοµένου, εκδοθείσαι υπό του Υπουργού Εφοδιασµού ή άλλων αρµοδίων 
οργάνων κατά τας διατάξεις του υπ' αριθ. 382/1936 Αν. Νόµου "περί Αγορανοµικού 
Κώδικος", ως ούτος ετροποποιήθη και συνεπληρώθη δια νεωτέρων Νόµων, 
διατηρούνται εν ισχύϊ, εφ' όσον αύται αντίκεινται εις τον παρόντα Νόµον, επί 
τετράµηνον από της κυρώσεως του παρόντος Νόµου, µετά την παρέλευσιν του 
οποίου αποβάλλουσιν την ισχύν των.  

 
Αρθρο:  71 
Ηµ/νία:  11.05.1946 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1946 
Περιγραφή όρου 

θησαυρού:  ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Λήµµατα:  
ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ 
ΚΩΔΙΚΑΣ 

 
Κείµενο Αρθρου 
Αι εκκρεµείς ενώπιον των κατά το άρθρον 29 του ΝΔ 1249 ως αντικατεστάθη δια του 
άρθρου 20 του νόµου 493 του 1943, ειδικών ανακριτών υποθέσεις διαβιβάζονται άµα 
τη ενάρξει της ισχύος του παρόντος εις τον παρά πληµµελειοδίκαις Εισαγγελέα, όστις 
ενεργεί περαιτέρω κατά το άρθρον 85 του παρόντος. Η προφυλάκισις των 
κατηγορουµένων συνεχίζεται µέχρις εκδικάσεως της κατηγορίας, εκτός εάν ήθελε 
διακοπή κατά το άρθρον 228 Ποιν. Δικονοµίας ή διαταχθή η επ' εγγυήσει απόλυσις 
του κατηγορουµένου, κατά τας σχετικάς διατάξεις της αυτής Δικονοµίας.  



 
Αρθρο:  72 
Ηµ/νία:  11.05.1946 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1946 
Περιγραφή όρου 

θησαυρού:  ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 

Λήµµατα:  

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ 
ΚΩΔΙΚΑΣ ,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ,ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ 
,ΑΝΑΚΟΠΗ 

 
Κείµενο Αρθρου 
1. Αι εκκρεµείς ενώπιον των Ανωτέρων Αγορανοµικών Δικαστηρίων και του εν 
Κρήτη Εφετείου (νόµος 127 του 1943) υποθέσεις εισάγονται ενώπιον των αρµοδίων 
δικαστηρίων πληµµελειοδικών δια κλητηρίου θεσπίσµατος του Εισαγγελέως. 
Ενώπιον αυτών εισάγονται επίσης αι εκκρεµείς ανακοπαί κατά των αποφάσεων των 
Ανωτέρων Αγορανοµικών Δικαστηρίων. Τα Δικαστήρια των πληµµελειοδικών 
εφαρµόζουσι τας διατάξεις του παρόντος νόµου, εφ' όσον αύται είναι επιεικέστεραι. 
2. Κατά των ερήµην καταδικαστικών αποφάσεων των Ανωτέρων Αγορανοµικών 
Δικαστηρίων, και αυτών έτι των αµετακλήτων καταστασών επιτρέπεται εφ' όσον 
εξετίθη η δι' αυτών επιβληθείσα περιοριστική της ελευθερίας ποινή, ανακοπή κατά τα 
άρθρα 338-340 Ποινικής Δικονοµίας εντός 20 ηµερών από της ισχύος του παρόντος, 
συντασσοµένης εκθέσεως ενώπιον του γραµµατέως των πληµµελειοδικών. Η 
ανακοπή εισάγεται προς συζήτησιν ενώπιον του αρµοδίου δικαστηρίου 
πληµµελειοδικών την πρώτην δικάσιµον µεθ' ηµέρας δέκα από της ασκήσεως αυτής. 
Κατά της αποφάσεως του δικαστηρίου επιτρέπεται µόνον αίτησις αναιρέσεως κατά τα 
εν τη Ποιν. Δικονοµία ωρισµένα. Ο από της δηµοσιεύσεως της ερήµην αποφάσεως 
µέχρι της υπό του δικαστηρίου των πληµµελειοδικών εκδικάσεως της ανακοπής 
διαδροµών χρόνος, δεν υπολογίζεται εις τον υπό του άρθρου 77 οριζόµενον χρόνον 
παραγραφής.  

 
Αρθρο:  73 
Ηµ/νία:  11.05.1946 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1946 
Περιγραφή όρου 

θησαυρού:  ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ 

Λήµµατα:  

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ 
ΚΩΔΙΚΑΣ ,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ 
,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ,ΠΟΙΝΕΣ 

 
Κείµενο Αρθρου 
1. Επί των αµετακλήτως προ της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος νόµου 
καταδικασθέντων δια παραβάσεις των δια του άρθρου 70 καταργουµένων διατάξεων 
εις εγκληµατικήν ποινήν, εφ' όσον τας παραβάσεις ταύτας ο παρών νόµος ή άλλη 
ποινική διάταξις τιµωρεί δια ποινής φυλακίσεως ή και χρηµατικής, το δικαστήριον 
των πληµµελειοδικών του τόπου της εκτίσεως της ποινής, µετά προηγουµένην 
κλήτευσιν του καταδικασθέντος, προσδιορίζει το µέγεθος της εκτιτέας ποινής κατά 



τας διατάξεις τας προβλεπούσας της επανορθωτικήν ποινή. Κατά της αποφάσεως του 
δικαστηρίου ουδέν ένδικον µέσον επιτρέπεται. Της προσδιορισθείσης ποινής 
επιτρέπεται η µετατροπή εις χρηµατικήν. 2. Εαν η πράξις αφ' η κατεδικάσθη τις 
αµετακλήτως κατ' εφαρµογήν των δια του άρθρου 70 καταργουµένων διατάξεων, δεν 
προβλέπεται υπό του παρόντος νόµου ή άλλης ποινικής διατάξεως, ο καταδικασθείς 
απολύεται άµα τη δηµοσίευσει του παρόντος εκ των φυλακών, διαταγή του 
εισαγγελέως των πληµµελειοδικών του τόπου της εκτίσεως της ποινής. Πάσαν 
αµφισβήτησιν ή αµφιβολίαν λύει το συµβούλιον των πληµµελειοδικών, κατά του 
βουλεύµατος του οποίου επιτρέπεται µόνον αίτησιν αναιρέσεως κατά τας σχετικάς 
διατάξεις της Ποινικής Δικονοµίας.  

 
Αρθρο:  74 
Ηµ/νία:  11.05.1946 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1946 
Περιγραφή όρου 

θησαυρού:  ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Λήµµατα:  
ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ,ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ 
ΚΩΔΙΚΑΣ 

 
Κείµενο Αρθρου 
1. Πάσα λεπτοµέρεια αφορώσα την εκτέλεσιν του παρόντος νόµου και παν έτερον 
συναφές αντικείµενον ρυθµίζεται δια Β. Διαταγµάτων του Υπουργού Εφοδιασµού 
εκδιδοµένων. 2. Η ισχύς του παρόντος νόµου άρχεται µετά είκοσιν ηµέρας από της 
δηµοσιεύσεως αυτού εις την Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.  


