
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόμου Τto την αποκρατικοποίηση, ο- 
πλούστευση των διαδικασιών εκκαθάρισης, ενισχιισεως 
των κανόνων ανταγωνισμού και άλλες διατάξεις"

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Η βασική προϋπόθεση για να ξεφυγει η χώρα μας από 
τα σωρευμένα προβλήματα, που μαστίζουν τα 'τελευταία 
δέκα χρόνια την οικονομία μας, είναι να υιοθετηθούν άμεσα 
ορθόδοξες πολιτικές αναιττύξεως.

Με τη σειρά-τους οι-τελευταίες προϋποθέτουν τη λήψη 
μέτρων προς τρεις συγκεκριμένες κατευθύνσεις.

Την αποκρατικοποίηση, με στόχο να μειωθούν οι κρατικές 
δαπάνες και να συρρικνωθουν τα ελλείμματα, που δημιουργεί 
ο δημόσιος τομέας.

Την ανταγωνιστικότητα, με στόχο ο μηχανισμός των τιμών 
να αποκτήσει και πάλι τις ιδιότητες, που έχει για αποτε
λεσματική κατανομή των πόρων της οικονομίας και

Τα επενδυτικά κίνητρα, με στόχο να ενισχυθοϋν οι 
μηχανισμοί noy ευνρουν τη μεγέθυνση του φυσικούριαι του 
ανθρώπινου κεφαλαίου. Οι ρυθμίσεις, που προβλέπει το 
νομοσχέδιο αυτό, εντάσσονται στην προσπάθεια που κα
ταβάλλει η Κυβέρνηση για να επιτύχει την ταχύτατη 
αποκρατικοποίηση της οικονομίας και την αύξηση του 
βαθμού ανταγωνιστικότητος, που παρατηρείται στις επί 
μέρους αγορές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Όπως δείχνει η οικονομική ιστορία της χώρας μας η 
αποκρατικοποίηση αποτέλεσε και κατά το παρελθόν ένα 
σημαντικότατο μοχλό οικονομικής ανάπτυξης. Όλοι οι 
σύγχρονοι ιστορικοί αναγνωρίζουν το γεγονός ότι τα 
θεμέλια του αστικού εκσυγχρονισμού της ελληνικής κοινω
νίας τέθηκαν με την αποκρατικοποήση των κρατικών γαιών 
το 1871, με την μεταβίβαση δηλαδή σε ιδιώτες κρατικής
γής.

Σήμερα, 120 χρόνια μετά από την πρώτη αυτή ιστορική 
πράξη αποκρατικοποίησης, που έθεσε τα θεμέλια της 
βιομηχανικής επανάστασης στη χώρα μας, η Κυβέρνηση 
καταθέτει ένα νόμο, που έχει και αυτός σαν κεντρικό 
περιεχόμενο την αποκρατικοποίηση κεντρικών τομέων της 
οικονομίας μας. επιδιώκοντας την ολοκλήρωση του αστικού 
εκσυγχρονισμού της χώρας.............

Θα πρέπει να τονισθει. ότι το προς ψήφιση νομοσχέδιο 
για την αποκρατικοποίηση δεν αποτελεί ένα εργαλείο 
αντιμετώπισης συγκυριακών προβλημάτων, αλλά ισοδύναμοί 
με μια προσπάθεια επίτευξης θεσμικών μεταβολών στην 
οικονομικοπολιτική υποδομή της χώρας.

Η κυριότητα ενός μεγάλου αριθμού επιχειρήσεως επιδιώ
κεται να παύσει να ανήκει στο κράτος και μεταβιβάζεται 
στο κοινωνικό οώμα κάτω από όρους που ευνοούν τη 
διεύρυνση της ιδιοκτησίας των μέσων παραγωγής. Η θεσμική 
αυτή αλλαγή αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση * για την 
οικονομική ανάπτυξη της κοινωνίας μας. Όπως έχει απο
δείξει, τόσο η ιστορική εμπειρία όσο και η σύγχρονη 
οικονομική επιστήμη, απαραίτηση προϋπόθεση για την 
οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας είναι η ευρεία διάχυση των 
διοκτησιακών δικαιωμάτων. Το οικονομικό θαύμα της Δύσης, 
είναι αναπόσπαστα δεμένο με την εμφάνιση των πολυμε- 
τοχικών επιχειρήσεων, που επέτρεψαν τη διάχυση των 
οιοκτήσιακών δικαιωμάτων σε ευρύτερα πληθυσμιακά στρώ- 
-ΐατα. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Σοβιετική Ένωση 
στην προσπάθεια μετάβασης στην ελεύθερη οικονομία δεν 
οφείλονται, ούτε στην απουσία εξειδικευμένου προσωπικού

ούτε τεχνογνωσίας. Οφείλονται στην απουσία του θεσμού 
της ατομικής ιδιοκτησίας.

Η ιδιωτικοποίηση λοιπόν των κρατικών επιχειρήσεων 
αποτελεί την ανώτατη μορφή κοινωνικοποίησης. Διότι οφ 
ενός μεν οι οικονομικές αυτές μονάδες θα περάσουν στην 
ιδιοκτησία των πολιτών και αφ ετέρου η επιβίωσή τους θα 
εξαρτάται από το αν ικανοποιούν τις κοινωνικές ανάγκες, 
όπως αυτές εκφράζονται από τους μηχανισμούς της 
ζητησης.

Παρ όλο που για τα ελληνικά δεδομένα οι θεσμικές 
μεταβολές, που προτεινονται μ' αυτό το νομοσχέδιο, είναι 
αναμφίβολα πρωτοποριακές εν τούτοις για το διεθνή 
περίγυρο αποτελούν πλέον κοινοτυπίες. Ακολουθούμε ένα 
δρόμο που είναι πλέον αυτονόητος, αφού δεν υπάρχει άλλο 
εναλλακτικό μοντέλο πλην αυτού των αποκρατικοποιήσεων 
και της απελευθέρωσης των αγορών.

Το νομοσχέδιο περιστρέφεται σε δύο άξονες. Ο ένας 
αφορά τις αποκρατικοποιήσεις φορέων του δημόσιου τομέα 
και ο άλλος την απελευθέρωση της αγοράς και την τόνωση 
του ανταγωνισμού. Οι δύο όμως αυτοί άξονες ανάγονται 
σε μια κοινή πολιτική και οικονομική φιλοσοφία:

α. Όσον αφορά το θέμα της πολιτικής φιλοσοφίας τόσο 
η αποκρατικοποίηση όσο και η απελευθέρωση της αγοράς 
αποτελούν απόρροια της συγκεκριμένης οπτικής μέσα από 
την οποία η Κυβέρνηση αντιλαμβάνεται τη σχέση κράτους 
- κοινωνίας των πολιτών. Η κατευθυντήρια αρχή που διέπει 
τις επιλογές της Κυβέρνησης είναι, ότι το κράτος αναλαμ
βάνει μόνον τις δραστηριότητες εκείνες που τεκμηριωμένα 
δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν από την ιδιωτική πρωτο
βουλία. Αυτή η οπτική αποκλείει φυσικά την ανάλυιίη 
πληθώρας επιχειρηματικών δραστηριοτήτων από το κράτος, 
όπως φυσικά αποκλείει και τη ρύθμιση των τιμών από 
μηχανισμούς διαφορετικούς εκείνων της προσφοράς και της 
ζήτησης. Οι ελεύθερα συνδιαλασσόμενοι πολίτες αποτελούν 
για μας τον κινητήριο μοχλό της οικονομικής ανάπτυξης 
και όχι η κρατική γραφειοκρατία. Τόσο λοιπόν η αποκρατι
κοποίηση δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών, όσο και 
η απελευθέρωση των αγορών από τους διοικητικούς 
ελέγχους συνιστούν βήματα προς κατάργηση του ασφυκτι
κού ελέγχου που ασκεί το κρατός στην ελληνική οικονομία.

β. Από την πλευρά της οικονομικής μας φιλοσοφίας, τόσο 
η αποκρατικοποίηση όσο και η απελευθέρωση των αγορών 
αποτελούν συμπληρωματικά μέρη μιας βιώσιμης αναπτυξια
κής πολιτικής. Μια βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη προϋπο
θέτει τιθάσευση του πληθωρισμού, κάτι που επιτυγχάνεται 
οφ' ενός μεν με τη μείωση των δημοσιονομικών ελλειμμά
των, που τροφοδοτούν την ακρίβειο και αφ ετέρου με την 
τόνωση της προσφοράς αγαθών και υπηρεσιών. Η αποκρα
τικοποίηση ζημιογόνων κρατικών επιχειρήσεων οδηγεί στη 
μείωση των ελλειμμάτων, ενώ η απελευθέρωση της αγοράς 
και η τόνωση του ανταγωνισμού οδηγεί στην αύξηση της 
προσφοράς αγαθών και υπηρεσιών.

Η σημερινή "οικονομική συγκυρία' στον τομέα της βιομη
χανικής πολιτικής εκφράζει αναμφισβήτητα τις επιλογές του 
πρόσφατου παρελθόντος.

Μια μακροχρόνια οικονομική κρίση, σε συνδυασμό με την 
'ιδιόμορφη' άσκηση της βιομηχανικής πολιτχής έχει δη
μιουργήσει ένα σύνολο "προβληματικών επιχειρήσεων", 
κοινό χαρακτηριστικό των οποίων είναι η ανάμειξη του 
κράτους σ' αυτές, υπό διάφορες μορφές συμμετοχής.

Σε μια αναμφισβήτητα μικρού μεγέθους εσωτερική αγορά, 
ο απρόσκλητος προστατευτισμός εκ μέρους της πολιτείας, 
που ήλθε να συμπληρωθεί με την, και εκ του αποτελέσμα
τος, αδιαμφισβήτητα βλαπτική επιλογή της δημιουργίας ενός 
"κράτους επιχειρηματία", έχει παράγει από μακρού χρόνου 
ένα σύστημα με άπειρες δομικές δυσλειτουργίες. Η συντο
νισμένη επίδραση τέτοιου είδους επιλογών και πολιτικής 
πρακτικής είχε σαν αποτέλεσμα την εξάντληση των ορίων
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του, αναντίρρητο περιορισμένων δυνατοτήτων, οικονομικού 
μας συστήματος.

Στο τέλη της δεκαετίας του 1980, η λογική που 
εκφράζεται με την αρχή της συρρίκνωσης του δημόσιου 
τομέα, άλλως τον περιορισμό του κράτους στον κατ' εξοχήν 
ρόλο του, που δεν είνσ βεβαίως αυτός του επιχειρηματία, 
δεν αποτελεί νόμο στεγνά διατυπωμένη ιδεολογική κατεύ
θυνση ή απλή δέσμευση έναντι των προγραμματικών 
δηλώσεων της Κυβερνήσεως, αλλά και συγκεκριμένη πολι
τική βούληση γιο την άοκηση μιας, χωρίς αμφιβολία, 
ορθολογικής εθνικής πολιτικής.

Τα ευρύτερα πλαίσιο των επιλογών αυτών έχουν άλλωστε 
προκαθορισθεί μετά την ειοοδο της Ελλάδος στις Ευρω
παϊκές κοινότητες. Η ενσωμάτωση, ταυτίζεται στην ουσία 
με την ταχύτατη δραστική αναθεώρηση του θεσμικού 
πλαισίου με βάση τα κοινοτικά δεδομένα. Το γεγονός αυτό 
Kat μόνο, επιβάλλει συγχρονισμένες και άμεσες ενέργειες 
και γιο τον επαναπροσδιορισμό του ρόλου του δημοσίου 
τομέο αλλά και για την αναθεώρηση της στρατηγικής στον 
τομέα της βιομηχανικής πολιτικής.

Σε μια χώρα λοιπόν σαν την Ελλάδα, που από την μια 
πλευρά άφευκτος εμφανίζεται, σήμερα πλέον, η ανάγκη 
επαναπροσδιορισμού του ρόλου του κράτους και αναθεω- 
ρησεων της βιομηχανικής πολιτικής και οπό την άλλη το 
οικονομικό της σύστημα αδυνατεί να παύσει νο λειτουργεί 
με μια χωρίς όρια μονοδιάστατη κρατική παρέμβαση στην 
παραγωγή, η πολιτική δεν μπορεί παρά να είναι και αυτή 
μονοσήμαντη.

Οι συνθήκες και η λογική επιβάλλουν πλέον μια υπεύθυνα 
συγκεκριμένη πολιτική για την έξοδο από την κρίση. Τη 
συρρίκνωση του κράτους, δηλαδή την πολίτικη της απο
κρατικοποίησης. Μια πολιτική που νο μετατρέπει το ρόλο 
του κράτους από αυτόν του κράτους - προστάτη" σε αυτόν 
του "κράτους εγγυητή των όρων καλής λειτουργίας της 
οικονομίας". Μια πολιτική που στην ουσία της δεν αποβλέπει 
μόνο στη επαχθή μεταβίβαση κρατικής περιουσίας ή διοι
κητικών αρμοδιοτήτων από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα 
στους ιδιώτες, αλλά μια τέτοια πολιτική, που θα δημιουρ
γήσει το κίνητρα και θα εξασφαλίσει πς προϋποθέσεις γιο 
την ανάληψη από τους ιδιώτες νέων πρωτοβουλιών μέοα 
σε πλαίσια ανταγωνιστικά.

Πρέπει να επισημάνει κανείς, πως ενώ βρισκόμαστε σε 
μια περίοδο, που είναι προφανής η γενικότερη αποδοχή 
της λογικής της αποκρατικοποίησης, εν τούτοις δεν έχουν 
ακόμα εκμηδενισθεί κάποιες "αμφιβολίες", αναφορικά με την 
αποτελεσματικότητο της ακολουθούμενης μέχρι σήμερα 
μεθοδολογίας. Οι "αμφιβολίες" αυτές επιτείνονται πολλές 
φορές και από τη διατύπωση επί μέρους αντιρρήσεων, που 
είναι συνήθως προϊόν προσκρούσεως ατομικών συμφερό
ντων των άμεοα ενδιαφερομένων προς το γενικότερο 
συμφέρον του λαού.

Από τη διαπίστωση και μόνο αυτή, καθίσταται προφανής 
η αναγκαιότητα της δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου κσ 
αυτοτελούς νομοθετικού πλαισίου, που να διέπει τη διαδι
κασία της αποκρατικοποίησης κσ αυτήν ακριβώς την ανάγκη, 
σε συνδυασμό με την ειρημένη πολιτική επιλογή της 
παρούσας Κυβέρνησης έρχετσ να καλύψει το προς ψηφισιν 
σχέδιου νόμου.

Σκόπιμο κρίνετσ στο σημείο αυτό να επαναληφθεί με 
έμφαση η πάγια θέση κσ δέσμευση της Κυβερνήσεως, ότι 
προκειμένου περί της Δ.Ε.Η., του Ο.Τ.Ε. κσ της ΟΛΥΜΠΙΑ
ΚΗΣ, η οποία ιδιωτικοποίηση σποφασισθεί σε εκτέλεση του 
νόμου αυτού, δεν πρόκειτσ να επιφέρει απώλεια το ελέγχου 
του Δημοσίου επί των επιχειρήσεων αυτών.

Στην πολιτική πρακτική, ιδίως της τελευταίας δεκαετίας, 
έχει κάνει έντονη της παρουσία της η έννοια του λεγομένου 
"πολιτικού κόστους". ΟμίΛΟύν δε περί αυτού τοσούτο συχνά 
όλοι ανεξαιρέτως οι πολτικοί, σαν να επρόκειτο περί

μεγέθους, το οποίο αοκεί ουσιώδη επιρροή στην ορθότητο 
των πολίτικων επιλογών κσ αποφάσεων.

Η αποδοχή όμως κσ από μια Κυβέρνηση της λογικής της 
προσμετρήοεως του πολιτικού κόστους στις επιλογές της 
εινσ αδιαμφισβήτητα απαράδεκτη, συνάμα μαλιστα κα 
καταστροφική, αφού οδηγεί στην αδράνεια (η οποία πλει- 
στάκις στη χωρά μας εκφευγει της πολίτικης κριτικής) και 
την αποτελμάτωση χρονιζόντων προβλημάτων. Παγια αντί
ληψη αυτής της Κυβέρνησης αποτελεί η θέση της, πως η 
μη προσμετρηση του πολιτικού κόστους είνσ αυτονόητη 
υποχρέωσή της Τούτο σημαίνει, ότι συχνά η σύγκρουση 
της Κυβέρνησης με ορισμένες κοινωνικές ομάδες συγκε
κριμένων συμφερόντων είνσ ασφαλώς προτιμητέα της 
αδράνειας κσ της αναβλητικότητας, ιδίως στις περιπτώσεις, 
που μετά βεβσότητος η σύγκρουση αυτή είνσ"αναπόφευκτη, 
προκειμένου να εξυπηρετηθεί το γενικότερο συμφέρον.

Τ ο προς ψήφισν σχέδιο νόμου για την αποκρατικοποίηση 
αποτελεί ένα ευέλικτο νομικό πλαίσιο, που προσβλέπει 
βάσιμα στην εντατικοποίηση των διαδικασιών αποκρατικο
ποίησης. Διαγράφει με σαφήνεια κσ ακρίβειο το πεδίο 
εφαρμογής της αποκρατικοποίησης, προσδιορίζοντας και 
τους τρόπους που θα συντελεοθεί αυτή, καθορίζει τα 
αρμόδια για την αποκρατικοποίηση όργανα, προβλέπει περί 
του χρόνου εκτέλεσης των επί μέρους διαδικασιών της 
αποκρατικοποίησης, εισάγει διαδικασίες που επιτρέπουν τον 
επαναπροσδιορισμό του πλαισίου ελέγχου και των όρων 
λειτουργίας οργανισμών με αποκλειστικά κατοχυρωμένα 
προνόμια, δημιουργεί έναν αυτοελεγχόμενο μηχανισμό, 
ώστε στο μέλλον να μειώνονται οι πιθανότητες επανεμφά
νισης του φσνομένου των προβληματικών κσ τέλος 
προτείνει ρήτρες αποφυγής εμποδίων που προκύπτουν από 
γραφειοκρατικές διαδικασίες επιδιώκοντας μεγαλύτερη α
κόμα επιτάχυνση της επελευσεως των αποτελεσμάτων της 
αποκρατικοποίησης. Όλα αυτά κάτω από δύο αμετάκλητες 
επιδιώξεις - στόχους.

α. Τη διεύρυνση της συμμετοχής των πολιτών στην 
ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής, κάτι που στη σύγχρονη 
θεώρηση καλύπτεται με τον όρο "λαϊκός καπιταλισμός" και

β. τη διεύρυνση των επιλογών μεταβίβασης ιδιοκτησιακών 
δικσωματων από το Δημόσιο και τους φορείς του στους 
ιδιώτες, πάντοτε όμως μέοα στα πλαίσια της αρχής της 
διαφάνειας.

Η επιλογή των στόχων δεν είνσ τυχαία. Η μέχρι σήμερα 
εμπειρία απέδειξε, ότι κατ' αρχήν η διάχυση και η διεύρυνση 
της οικονομικής εξουσίας αποτελεί το θεμέλιο λίθο για τη 
στήριξη του δημοκρατικού οικοδομήματος. Παράλληλα η 
ταύτιση του κράτους παραγωγού και του κράτους κατανα
λωτή απετέλεσε στον παρελθόν την κυριότερη τροχοπέδη 
για την οικονομική και πολιτική ανάπτυξη της χώρας. Τέλος 
δεν πρέπει να αγνοηθεί το γεγονός, ότι η έκταση του 
δημόσιου τομέα δεν ήταν ποτέ ανεξάρτητη απο αδιαφανείς 
επιλογές στη λειτουργία του. Επιλογές που δεν είναι 
επιτρεπτό πλέον να υπάρχουν εάν προσβλέπουμε σε ένα 
ταχύρυθμο εκσυγχρονισμό της κοινωνίας μας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Βάσει της ιοχύουσας νομοθεσίας που αφορά την εκκα
θάριση υπερχρεωμένων επιχειρήσεων, είνσ δυνατή η πώ
ληση όλων συγχρόνως των κινητών ή ακινήτων της 
επιχείρησης, εκπσουμένων ως συνόλου. Η πώληση όμως 
αυτή, η οποία σημειωτέον αφηνετσ στη διακριτική ευχέρεια 
του εκκαθαριστή, γίνεται με τη συνήθη διαδικασία πλειστη- 
ριασμού, που συνιστάτσ στην ταυτόχρονη παρουσία των 
ενδιαφερομένων κσ υποβολή προφορικών προσφορών κατά 
την ημέρα κσ ώρα διενέργειας του πλειστηριασμού. Ο 
τρόπος αυτός πώλησης δεν είναι πρόσφορος, όταν πρό
κειται vc πωληθεί όλο το ενεργητικό της επιχείρησης, ως



3

σύνολο και μάλιστα μιας μεγάλης επιχείρησης, που μπορεί 
να πωλείται και σε λειτουργία. Τούτο κυρίως διότι ο ισχύων 
τρόπος εκπλειστηριασης δεν παρέχει τη δυνατότητα στον 
ευρυτερο κύκλο ενδιαφερομένων να λάβουν έγκαιρα γνώση 
των διαφόρων στοιχείων και πληροφοριών, που αφορούν 
την επιχείρηση, ώστε να εξασφαλιστεί η προσέλκυση του 
μεγαλύτερου δυνατού αριθμού σοβαρών αγοραστών. Είναι 
επιβεβλημένη λοιπόν η θέσπιση ενός σύγχρονου τρόπου 
πώλησης από τον εκκαθαριστή όλων των στοιχείων του 
ενεργητικού της επιχείρησης, ως συνόλου συμπεριλαμβα
νομένων των σημάτων, δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας και 
πάσης φύσεως απαιτήσεων με δήμόσιο πλειοδοτικό διαγω
νισμό και με διαδικασία που θα εξασφαλίζει την πλήρη 
διαφάνεια, την επαρκή πληροφόρηση των ενδιαφερόμενων 
επενδυτών για τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης, τη 
δυνατότητα υποβολής εγγράφων προσφορών εντός τακτής 
προθεσμίας και την αξιολόγηση των προσφορών αυτών με 
τα δεδομένα της σύγχρονης οικονομικής επιστήμης. Την 
αναγκαιότητα αυτή εξυπηρετεί το προτεινόμενο σχέδιο νέου 
άρθρου 46 α που προστίθεται στο ν. 1892/1990.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Με τις ρυθμίσεις που περιέχονται σ' αυτό το κεφάλαιο, 
τροποποιούνται, συμπληρώνονται και διευρύνονται οι δια
τάξεις του βασικού νόμου της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας 
703/1977. Συγκεκριμένα, όσον αφορά τη διεύρυνση, αυτή 
συνίσταται στην επέκταση των διατάξεων του νόμου, έτσι 
ώστε οι απαγορεύσεις και οι ποινές που προβλέπει να 
ισχύουν:

α. όχι μόνο για επιχειρήσεις, αλλά και για ενώσεις 
προσώπων, που έχουν νομική προσωπικότητα.

β. όχι μόνο για εμπορεύματα, αλλά και για πάσης μορφής 
και φύσεως υπηρεσίες.

γ. όχι μόνο για τις τιμές πωλήσεως. αλλά και για όλους 
τους όρους πωλήσεως αγαθών και υπηρεσιών γενικά και

δ. όχι μόνο για καταχρηστική εμετάλλευση δεσπόζουσας 
θέσης έναντι του συνόλου ή μέρους της αγοράς, αλλά και 
για καταχρηστική εκμετάλλευση της σχέσης οικονομικής 
εξάρτησης από τη δεσπόζουσα επιχείρηση ή επιχειρήσεις.

Στις συμπληρωματικές και ενδεικτικά αναφερόμενες προ- 
κτικές μπορούν να αναφερθούν ως οι πλέον χαρακτηριστι
κές η διάθεση προϊόντων που αποκλίνουν απά τις 
προβλεπόμενες από το νόμο προδιαγραφές ποιότητας ή 
τυποποίησης ή στερούνται των επ' αυτών αναγραφόμενων 
ή διαφημιζόμενων ιδιοτήτων και η παραπλανητική διαφήμιση 
αγαθών και υπηρεσιών, όπως οριοθετείται απά το νόμο γ.α 
την προστασία του καταναλωτού.

Σημαντικό σημείο της ρυθμίσεως αποτελεί ακόμα και η 
κατάργηση των αρνητικών πιστοποιήσεων, η αναπροσαρ
μογή του ποσοστού συγκέντρωσης ομοειδών επιχειρήσεων 
που υπάγεται σε προληπτικό έλεγχο σε 30% ή ισόποσο 65 
εκατομμυρίων ECU συνολικού κύκλου εργασιών και τα υψηλά 
πρόστιμα που θα επιβάλλονται για τις παραβάσεις της 
αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Στο κεφάλαιο Δ' του σχέδιο νόμου επιφέρονται βελτιώσεις 
στο ν. 1961/1991 'για την προστασία του καταναλωτή'.

Οι βελτιώσεις αυτές αφορούν στον επιμερισμό της 
ευθύνης μεταξύ του παραγωγού των αγαθών και του 
διαθέτοντος αυτά στην αγορά αναλόγως, αν τα αγαθά 
πωλούνται συσκευασμένα η μη. Δι αυτού του τρόπου 
σκοπείται όχι κυρίως στο να βρεθούν τα πρόσωπα εκείνα 
στα οποία θα πρέπει να καταλογισθεί η ευθύνη, αλλά κυρίως 
για να επισημανθεί σε όλα τα πρόσωπα που μεσολαβούν

καθ' οιονδήποτε τρόπο από της παραγωγής μέχρι της 
διαθέσεως στην αγορά των προϊόντων το μέτρο της 
ατομικής του καθενός ευθύνης.

Σημαντική προσθήκη στο νομο για την προστασία του 
καταναλωτή πρέπει να θεωρηθεί και η πρόβλεψη, δια της 
προσθήκης ειδικού άρθρου στο νόμο, της δυνατότητος 
εγερσεως εκ μέρους των ενώσεων καταναλωτών συλλογι
κής αγωγής κατά επιχειρήσεων που απολαύουν εκ του 
νόμου προνομίων ή άλλων αποκλειστικών δικαιωμάτων. Η 
δυνατότητα εγέρσεως συλλογικής αγωγής δίδεται στα 
πλαίσια της εκπεφρασμένης πρόθεσης της Κυβερνήσεως 
να προστατεύσει κατά τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο 
τα δικαιώματα του καταναλωτή, κατά τρόπο περιοριστικό 
αρχικώς, προκειμένου να μελετηθούν οι συνέπειες και η 
αποτελεσματικότητά της και να αποκτηθεί εμπειρία χρήσιμη 
ασφαλώς για την επέκταση του μέτρου όχι μόνο στις 
επιχειρήσεις, που απολαύουν κάτοιου προνομίου, αλλά οε 
όλες γενικά τις επιχειρήσεις.

Επί πλέον με την τροποποίηση του άρθρου 42 του νόμου 
για τον καταναλωτή επιδιώκεται να δημιουργηθούν οι 
προϋποθέσεις αλλά κυρίως να αρθούν και τα εμπόδια, που 
παρουσιάζονται στη συγκρότηση επιτροπών που θα επιλαμ
βάνονται εξωδικαστικώς των αναφυόμενων σε τοπικό επί
πεδο καταναλωτικών διαφορών.

Συνάμα καθιερώνονται αρκετά αυστηρές ποινές για κάθε 
παράβαση του νόμου για την προστασία του καταναλωτή, 
διότι πρόθεση της Κυβέρνησης, σταθερά και αμετακίνητη, 
είναι να προστατεύσει κατά τον πλέον πρόσφορο τρόπο 
τον καταναλωτή και όχι μόνο δια παραινέσεων και ευχο
λογίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Στο κεφάλαιο αυτό περιέχονται διατάξεις που αποσκο
πούν στην αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας στο 
υπαίθριο και το πλανόδιο εμπόριο. Είναι γνωστό, ότι 
τελευταία, έχουν κατακλύσει τους δημόσιους και δημοτικούς 
χώρους κάθε είδους υπαίθριοι πωλητές, α οποία διαφεύ- 
γοντες επί το πλείστον να καταβάλλουν τα φορολογικά 
βάρη που κάθε Έλληνας επιτηδεύματος πληρώνει, διαθέ
τουν χωρίς άδεια από κάποια αρχή προϊόντα κάθε είδους 
αμφίβολης ποιότητος και σε τιμές σημαντικά υψηλές αφού 
κατορθώνουν να δημιουργούν την εντύπωση στους κατα
ναλωτές ότι διαθέτουν καλής ποιότητος εμπορεύματα σε 
χαμηλές τιμές.

Με τις ρυθμίσεις του κεφαλαίου αυτού τόσο το υπαίθριο 
όσο και το πλανόδιο εμπόριο επιτρέπεται να ασκούνται με 
φειδώ, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, ενώ παραλλήλως 
ρυθμίζονται και θέματα, που αφορούν τις εμποροπανηγύριεις, 
στο μέτρο που και αυτών η διενέργεια δημιουργεί πλειστάκις 
ανάλογα προβλήματα αυτών που δημιουργούν οι υπαίθριοι 
και πλανόδιοι πωλητές.

Σημαντικό στοιχείο της ρυθμίσεως αποτελεί, ότι τις άδειες 
για την άσκηση των παραπάνω δραστηριοτήτων χορηγούν 
οι ο.τ.α. συντελουμένης και δι αυτού του τρόπου τις 
επιδιωκόμενης αποκέντρωσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

Με το κεφάλαιο αυτό επιφέρονται σημαντικές αλλαγές 
στο καθεστώς, που διέπει τις λαϊκές αγορές. Κεφαλαιώδη 
αλλαγή αποτελεί η εκχώρηση εφεξής των αρμοδιοτήτων, 
που αφορούν την ίδρυση, την κατάργηση, τη χορήγηση 
αδειών, τον καθορισμό θέσεων και την επιβολή κυρώσεων 
στα νομαρχιακά συμβούλια, το όργανο αυτό του δευτέρου 
βαθμού της τοπικής αυτοδιοίκησης, με παράλληλη κατάρ- 
τηση του λειτουργούντος σήμερα Ταμείου Λαϊκών Αγορών.
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Οι λαϊκές αγορές γινοντα σε χώρους των ο.τ.α επιβα
ρύνοντας τις υπηρεσίες τους, δημιουργώντας κυκλοφοριακά 
και άλλα προβλήματα στους δήμους κα τις κοινότητες, 
χωρίς η τοπική αυτοδιοίκηση για δέματα που απασχολούν 
κυρίως αυτή κα τους δημότες να έχουν λόγο σχεδόν περί 
ουδενός θέματος που αφορά τις λαϊκές αγορές.

Η ρύθμιση, που γίνετα με αυτό το σχέδιο νόμου, 
αποσκοπεί στη δημιουργία αποκέντρωσης στη λήψη των 
τποφάσεων με παράλληλη μεταφορά πόρων στην τοπική 
' τοδιοικηση.

Πέραν όμως των λαϊκών αγορών το νομοσχέδιο προβλέ- 
κα για τη λειτουργία σε κάθε ο.τ.α. παζαριού, βάζοντας 

,.ς προϋποθέσεις λειτουργίας τους, ενώ παράλληλα προ- 
αιιονται κυρώσεις, οι οποίες επιβάλλοντα από την τοπική 

αυτοδιοίκση στις περιπτώσεις παραβάσεως των διατάξεων, 
που ρυθμίζουν τα των λαϊκών αγορών και παζαριών.

Πρέπει με έμφαση να σημειωθεί ότι αναφορικά με τις ήδη 
υπάρχουσες άόεις λαϊκών αγορών και με τις ήδη λειτουρ
γούσες λαϊκές αγορές ουδεμιε αλλαγή επιφέρετα και 
Ουδόλως θίγονται τα δικαιώματα προσώπων, που έχουν ήδη 
άδειες λαϊκών αγορών.

Στο αυτό κεφαλαίο και προς αποκατάσταση της νομιμο- 
τητος και της λογικής περιέχεται ρύθμιση για τις περιπτώ
σεις που έχει επιβληθεί κάποιο διοικητικά πρόστιμο από τις 
Γ.Γμόδχς για την επιβολή του αρχές και τα ποινικά 
r ,.αστηρια, επιλαμβανόμενα της αυτής υποθέσεως, κηρύσ- 
σ:<υν τον υπόχρεο αθώο, επειδή δεν τελέοθηκε η ποινικά 
αξιόλογος πράξις. Στις περιπτώσεις λοιπόν αυτές προβλέ- 
πεται η επιστροφή των εισπραχθέντων προστίμων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ - Η'

Οι τροποποιήσεις που επιφέρονται στο ν.1797/1988 για 
τις κρατικές προμήθειες έχουν σαν βασικό στόχο να 
αυξήσουν την αποτελεσματικότητα στη χρήση των πόρων 
σ; ο δημόσιο τομέα και να το κάνουν με πλήρη διαφάνεια 
.. τις διαδικασίες και ελαχιστοποιηση της γραφειοκρατίς που 
Γ.-.-τυ ταλαιπωρεί τους συναλλασσομένους με το Δημόσιο.

Πιο συγκεκριμένα, με γνώμονα την κυβερνητική δέσμευση 
για αποτελεσματικότερη διαχείριση των δημόσιων πόρων, η 
τρ. τολογία υιοθετεί τη βασική αρχή, ότι οι πιό σωστές 
cno-άσεις παιρνονται από αυτούς οι οποίοι γνωρίζουν τις 
ανάγκες, που επιθυμούν να ικανοποιήσουν και έχουν την 
απαιτούμενη πληροφόρηση για να κρίνουν. Αυτό επιτυγχά
νεται με την αποκέντρωση στην εκτέλεση των κρατικών 
προμηθειών, από το Υπουργείο Εμπορίου στους ίδιους τους 
κρσπκούς Φορείς για τους οποίους προορίζονται οι προ
μήθειες. Με το ισχυον καθεστώς οι επί μέρους φορείς έχουν 
την ευθύνη να δικαιολογούν τη σκοπιμότητα και να 
καθορίζουν τ.ς προδιαγραφές των ειδών, που επιθυμούν να 
προμηθευτουν, ενω οι επιλογές των συγκεκριμένων ειδών 
γίνονται cno το Υπουργείο Εμπορίου, το οποίο είναι 
αρμόδιος για την εκτέΛεσή τους Φορέας. Η νεα ρύθμιση 
συνιστατα στο οτ· ο. επί μέρους φορείς του Δημοσίου 
αποκτούν πλέον την ευθύνη και για την εκτέλεση των 
προμηθειών τους. Κατ αυτόν τον τροπο:

c. Ο. διαδικασίες απλουστευοντα- αφού μειώνεται ο 
κ.θυος κα η διασπορά των υπηρεσιών, που μεσολαβούν 

ιψοκοιμένου νο πραγραματοποιηθεί η προμήθεια.
β. συντομεύεται c χοονος εκτέλεσης των προμηθειών, 

αφού, αν μη τ. αλλε, εκλείπει η χρονοβορα ανανκη της 
επικοινωνίας μετάξι συναρμόδιων Φορέων κα 

γ. η ληψη τω. αποφάσεων στε διαφοοα στάδιε που 
ακολουθούν ο. προμήθειες ουαιοστικοποιείτα, αοού η καλή 
εκτέλεση cucoo tout ίδιους τους φορείς που θεμελιώνουν 
τη οκοπιυοτητο ι.ε. κσταρηζουν τις τεχνικές προδιαγραφές 
τω. προμηθειών τους.

Πέραν όμως sr.r. τη. οπετελεσματικοτερΓ, χρήση του

δημοσίου χρήματος που θο προκυψει εξ όλων αυτών των 
λόγων κα ίσως αντίθετα απ' ο τι μερικοί θα είνα διατεθει
μένοι να υποθέσουν, θεωρούμε ότι η αποκέντρωση στις 
κρατικές προμήθειες που επιχειρειτα με το νομοσχέδιο όχι 
μόνο δεν θα μειώσει, αλλά κα θο επαυξήσει τη διαφάνεια 
στη διαχείριση του δημοσίου χρήματος κα τούτο γιατί:

α) ο έλεγχος κα η τελική έγκριση των προμηθειών 
εξακολουθεί να ισχύει κα γίνετα από το Υπουργεία, στα 
οποία υπάγονται οι επί μέρους φορείς, β) η μετάθεση της 
ευθύνης για την εκτέλεση των προμηθειών στους επί 
μέρους φορείς θα πολλαπλασιάσει τα κέντρα λήφεως των 
σχετικών αποφάσεων με αποτέλεσμα να μειωθεί η δύναμή 
τους κα να γίνουν έτσι ευχερέστερο ελέγξιμα κα γ) οι 
επικεφαλής των διάφορων φορέων, οι οποίοι είνα κατά 
τεκμήριο άτομο ικανά κα υπεύθυνα, θα έχουν άμεση 
εποπτεία κα γνώση των αποφάσεων, που λαμβάνονται για 
τις προμήθειες των φορέων, που εποπτεύουν.

Όσον αφορά τέλος στο πολυσυζητημένο επιχείρημα, ότι 
με την αποκέντρωση των κρατικών προμηθειών χονετα η 
δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν σαν μέοο για την ανάπτυξη 
ορισμένων δυναμικών κλάδων της οικονομίας, η πάγια θέση 
μας είναι, ότι οσάκις κα όπου ακολουθήθηκε μια τέτοια 
πολιτική, οδηγηοε οε ανεπανόρθωτες στρεβλώσεις στη 
διάρθρωση της οικονομίας. Για μας ορθή πολιτική εινα αυτή 
που βελτιώνει τους αυτομάτους μηχανισμούς της οικονομίας 
και σ αυτή σίγουρα δεν περιλαμβάνεται η χρήση της 
αγοραστικής δυνάμεως του κράτους γιο νο αναπτυχθούν 
κλάδοι, οι οποίοι δεν στηρίζονται στα διεθνή ανταγωνιστικά 
πλεονεκτήματα της χώρας μας. Εξάλλου, κάτι τέτοιο 
αντιβαίνει και με το κοινοτικό καθεστώς προς το οποίο 
οφείλουμε να προσαρμοοθούμε. Για το θέμα αυτό πρέπει 
τέλος να λεχθεί άτι προκειμενου να προσαρμοσθουν τόσο 
τα υπουργεία όοο και οι επί μέρους φορείς στις νέες 
ρυθμίσεις, ιδίως ως προς τη διάρθρωση των υπηρεσιών 
τους, προβλέπετοι η έναρξη της ισχύος του κεφαλαίου 
αυτού να γίνει την 1.6.1992.

Στο κεφάλαιο Η επιφέρονται τροπολογίες στους ν. 
1514/1985 και 1946/1991 σχετικά με τον τρόπο συγκροτή- 
σεως του Εθνικού Γνωμοδοπκού Συμβουλίου Έρευνας και 
το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Οι μεταβολές αυτές όσον 
αφορά το ν. 1514/1985 γίνονται επειδή η παλαιό διάταξη 
που προέβλεπε τη συγκρότηση των επιστημονικών επιτρο
πών του Ε.Γ.Σ.Ε. με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, 
Ενέργειας και Τεχνολογίας οπό τους προτεινόμενους 
επιστήμονες από τα σχετικά τμήματα των Α.Ε.Ι. και τα 
διοικητικά συμβούλια των εθνικών ερευνητικών κέντρων, 
κρίθηκε δύσκολο να εφαρμοοθεί στην πράξη, επειδή τα 
τμήματο των Α.Ε.Ι. δεν αποστέλλουν προτάσεις η καθυστε
ρούν να τις αποστείλουν με αποτέλεσμα η διαδικασία 
συγκρότησης νο κοόυστερεί σηυαντικά, με δυσμενέστατες 
επιπτώσεις στην όκη λειτουργία ενός οργάνου, που έχει 
οκοπό τη γνωυοδοτηση κα: χαραξη πολίτικης σε σοβαρό
τατο θέματα ερευνάς κα: τεχνολογίας.

Αναφορικά με ΤΟ Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης αυτό 
καταργείται, διότ. στα πλαοα του Εθνικού ιδρύματος 
Ερευνών, υφίστατα υπηρεσία με τον ίδιο τίτλο, τον ίδιο 
σκοπό κα πς ίδιες αρμοδιότητες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ θ'

Μ.ε την τροποποίηση του σαθρού 15 του ν.802/1978, 
οκοπειτα νο παυσε; η κρατική παρέμβαση που αφορά στον 
καθοριομο των περιόδων εκπτώσεων κα με τον τρόπο αυτό 
νο τονωθεί η ονοραστική κίνηση στις εμπορικές επιχειρή
σεις. Επιόιωκετα, ουναυα να οποκατασταθεί η από μακρού 
χρόνοι, κατοταλαιπωρούμενη απο κρατικές παρεμβάσεις 
θεμελιώδης αρχή της ελευθερίας των συμβάσεων, που 
όιρπε: το ιδιωτικό μας δίκαιο.
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Αποτελεί ακόμη η ρύθμιση αυτή χαρακτηριστική αντίρρηση 
κατά της πολιτικής πρακτικής του άμετρου κρατικού πα
ρεμβατισμού, που εννοεί, με βλαπτικές σχεδόν πάντα 
συνέπειες, να εμπλέκεται σε σχέσεις του ιδιωτικού δίκαιου, 
αυτόκλητα διακωλυτικό και άδικα

Οι πωλήσεις με μειωμένες τιμές αποτελούν αναμφισβή
τητα βασικό μέρος της εμπορικής πολιτικής μιας επιχείρη
σης. Οι πωλήσεις λοιπόν αυτού του είδους δεν μπορεί και 
δεν πρέπει να βρίσκονται κάτω από την πρωτοβουλία και 
την έγκριση της πολιτείας, αλλ' αντιθέτως να εκδηλώνονται 
χρονικό με πρωτοβουλία των επιχειρήσεων. Στο μέτρο δε 
που αποτελούν στην ουσία δήλωση της βούλησης του ιδιώτη 
επιχειρηματία που απευθύνεται αποκλειστικά και μόνον στον 
καταναλωτή, η οποιαδήποτε ανάμειξη της πολιτείας σ αυτές 
τις ιδιωτικού δίκαιου σχέσεις είναι λογικά αδιανότητη.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΑΡΘΡΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ A

Στο άρθρο 1 του νόμου αναψέρεται, ότι για την εφαρμογή 
του νόμου αποκρατικοποίηση θεωρείται:

α. Η κατάργηση ή η συγχώνευση φορέων του Δημοσίου, 
β. Η μεταβίβαση σε ιδιώτες φορέων του Δημοσίου ή 

περιουσιακών στοιχείων, δικαιωμάτων και προνομίων των 
φορέων αυτών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 (ιδιωτικο
ποιήσει).

γ. Η εκκαθάριση υπερχρεωμένων φορέων του Δημοσίου. 
Καθορίζεται ότι στις ρυθμίσεις του νόμου υπάγονται όλοι 

οι φορείς του ευρύτερου δημοσίου τομέα, όπως αυτός 
προσδιορίζεται με την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του ν. 
1256/1982, όπως τούτο αρχικώς ίσχυσε, ο Ο.Α.Ε. και όλες 
οι ελεγχόμενες από αυτόν, άμεσα ή έμμεσα, επιχειρήσεις, 
καθώς και κάθε είδους άλλα ν.π.δ.δ. και ν.π.ι.δ., στο 
κεφάλαιο των οποίων μετέχουν κατά πλειοψηφια φορείς 
του Δημοσίου ή τα όργανα διοίκησης τους ορίζονται ή 
εκλέγονται από φορείς του Δημοσίου.

Στο άρθρο 2 ορίζεται ότι η ήδη συσταθείσα Διυπουργική 
Επιτροπή Αποκρατικοποίησης (Δ.Ε.Α.), απαρτίζεται εφεξής 
από τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και 
Βιομηχανίας. Ενέργειας και Τεχνολογίας, ως τακτικών 
μελών και από τον κατά περίπτωση αρμόδιο καθ' ύλην 
υπουργό, στην εποπτεία του οποίου υπάγεται ο φορέας 
του Δημοσίου για την αποκρατικοποίηση του οποίου πρό
κειται να αποφασίσει η Δ.Ε.Α. Ορίζεται ακόμα ο ΥΠ.Ε.Θ.Ο. 
σαν πρόεδρός της Δ.Ε.Α και προσδιορίζεται ο τροπος 
λήψης των αποφάσεων απαυτή. Επί πλέον προβλέπεται ότι 
ο Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας 
εισηγείται για όλα τα θέματα και εποπτεύει το έργο της 
υλοποίησης της αποκρατικοποίησης.

Ακόμη ορίζεται ότι η Δ.Ε.Α. επικουρείται στο έργο της 
από την Ειδική Γραμματεια Αποκρατικοποίησης, που συνι- 
στάται γιο το σκοπο αυτόν στο Υπουργείο Βιομηχανίας, 
Ενέργειας και Τεχνολογίας και της οποίας η οργάνωση και 
λειτουργία καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Βιομη
χανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας. Η Γραμματεία Αποκρα
τικοποίησης που συστήθηκε με την ΑΠ 3625/6.8.90 απόφαση 
του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας καταργείται και το αρχείο 
της παραδίδεται στην Ειδική Γ ραμματεια Αποκρατικοποίη
σης.

Στο άρθρο 3 προβλέπεται ότι κάθε υπουργός που έχει 
υπό την ευρυτερη εποπτεία του φορείς του άρθρου 1 παρ. 
2 του νόμου υποχρεουται να υποβάλλει στη Δ.Ε.Α., μέσα 
σε 30 μέρες απο την ισχύ του νόμου, εισηγηση για την 
άμεση κατά την κρίση του αποκρατικοποίηση φορέων, που 
υπάγονται στην αρμοδιότητα του υπουργείου του και τον 
κατά το άρθρο 1 παρ. 1 τρόπο της αποκρατικοποίησης

(κατάργηση ή συγχώνευση, ιδιωτικοποίηση, εκκαθάριση). Την 
αυτή υποχρέωση έχει ο αρμόδιος υπουργός οποτεδήποτε 
άλλοτε κληθεί από τη Δ.Ε.Α. να υποβάλλει προτάσεις για 
την αποκρατικοποίηση και άλλων φορέων της αρμοδιότητάς 
του, ενώ με νεότερες εισηγήσεις του μπορεί ο χάθε 
υπουργός να εισηγειτα την αποκρατικοποίηση και άλλων 
φορέων της αρμοδιΟτητάς του.

Στην περίπτωση που ο αρμόδιος υπουργός δεν υποβάλλει 
την εισηγηση ή υποβάλλει πρόταση αρνητική γιο την 
αποκρατικοποίηση φορέων της αρμοδιοτητος του, προβλέ- 
πεται ότι η Δ.Ε.Α., μετά από εισήγηση του Υπουργού 
Βιομηχανιος, Ενέργειας και Τεχνολογίας αποφασίζει για την 
αποκρατικοποίηση φορέων της αρμοδιότητος του παραπάνω 
Υπουργείου.

Ορίζεται ότι η Δ.Ε.Α., μετά από εισηγηση του αρμόδιου 
καθ' ύλην υπουργού και του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέρ
γειας και Τεχνολογίας, καθορίζει εκόστοτε με αποφάσεις 
της τους φορείς που θα αποκρατικοποιηθούν και μέοω της 
Ειδικής Γραμματείας Αποκρατικοποίησης γνωστοποιεί τις 
αποφάσεις της στους φορείς, ενώ με απόφαση της Δ.Ε.Α. 
μπορεί να υπαχθούν στη διαδικασία του νόμου αυτού φορείς 
του Δημοσίου των οποίων έχει ήδη αρχίσει η αποκρατικο
ποίηση πριν από την έναρξη της ισχύος του νόμου.

Στο αοθρο 4 προβλέπεται ότι με προεδρικά διατάγματα, 
που εκδίδονται μετά από πρόταση των υπουργών μελών 
της Δ.Ε.Α. και των τυχόν άλλων αρμόδιων κατά περίπτωση 
υπουργών, δύναται να καταργουνται ή συγχωνεύονται 
φορείς του δημοσίου τομέα, εκτός των ανωνύμων εταιρειών. 
Με τα προεδρικά διατάγματα αυτά ρυθμίζονται τα θέματα, 
που σχετίζονται με την κατάργηση ή συγχώνευση και 
δύναται επίσης να καθορίζεται στις περιπτώσεις συγχωνεύ
σεων μετάταξη όλου ή μέρους του πλεονάζοντος και 
απολυόμενου προσωπικού του καταργούμενου ή συγχω- 
νευόμενου φορέα.

Σε περίπτωση κατάργησης φορέα, καθορίζεται με το 
οικείο προεδρικό διαταγμα η τύχη της περιουσίας του, ενω 
σε περίπτωση συγχώνευσης φορέων, καθορίζεται με το 
οικείο προεδρικό διάταγμα και ο οργανισμός η το καταστα
τικό. που διέπει το φορέα που προκύπτει από τη συγχώ
νευση

Προβλέπεται, ότι συγχώνευση ή η διάλυση των φορέων 
του Δημοσίου, που είναι ανώνυμες εταιρείες, γίνεται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 219/1920.

Καθορίζεται ότι η πράξη ή η σύμβαση συγχώνευσης, ή η 
κατάργηση η διάλυση φορέων κατά τον προς ψήφιση νόμο, 
οι συνέπεια αυτών μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων, οι 
μεταγραφές και κάθε άλλη πράξη γιο την πραγμάτωση 
αυτών, απαλλάσσονται από κάθε φόρο, συμπεριλαμβανομέ
νου του «όρου υπεραξίας, που προβλέπεται από το νόμο 
1297/1972, τέλος ή δικαίωμα του Δημοσίου ή τρίτων. Με 
το προεδρικά διατάγματα είναι δυνατό να περιορισθούν το 
δικαιώματα και οι αμοιβές συμβολαιογράφων, δικηγόρων και 
υποθηκοφυλάκων, γαα κάθε πράξη που απαιτείται για τη 
συγχώνευση ή κατάργηση των φορέων.

Μετά την κατά τανωτέρω συγχώνευση μπορεί να επα
κολουθήσει ιδιωτικοποίηση του νέου φορέα κατά τα οριζό
μενα στο άρθρο 5 του νόμου.

Στο άρθρο 5 καθορίζονται οι τρόποι ιδιωτικοποίησης που 
είναι:

α. Πώληση σε ιδιώτες ολόκληρης της επιχείρησης, όταν 
αυτή ανήκει εξ ολοκλήρου σε φορείς του Δημοσίου.

β. Πώληση σε ιδιώτες του συνόλου των μετοχών ή του 
πακέτου της πλειοψηφίας των μετοχών ανώνυμης εταιρείας 
ή των εταιρικών μεριδίων εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης, 
που ανήκουν σε ένα ή σε περισσοτέρους φορείς του 
Δημοσίου ή της συμμετοχής του σε άλλης μορφής εταιρείες.

γ. Εισαγωγή στο χρηματιστήριο και πώληση σε ιδιώτες 
του συνόλου ή μέρους των μετοχών επιχείρησης που ανήκει
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σε έναν ή περισσότερους φορείς του Δημοσίου
δ. Πώληση σε ιδιώτες παγίων περιουσιακών στοιχείων 

της επιχείρησης, μεμονωμένων ή λειτουργικών συνόλων ή 
αυτοτελών μονάδων παραγωγής, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας 
και λοιπών δικαιωμάτων.

ε. Μίσθωση σε ιδιώτες των αναφερομένων στην παρα
πάνω περίπτωση.

δ. Περιουσιακών στοιχείων του φορέα, με ή χωρίς 
δικαίωμα εξαγοράς, για συγκεκριμένη χρονική περίοδο και 
με ή χωρίς ταυτόχρονο με την εκμίσθωση καθορισμό του 
τιμήματος εξαγοράς.

στ. Ανάθεση σε ιδιώτες της διαχείρισης της επιχείρησης, 
με ή χωρίς δικαίωμα εξαγοράς για συγκεκριμένη χρονική 
περίοδο και με ή χωρίς ταυτόχρονο με την ανάθεση 
καθορισμό του τιμήματος εξαγοράς.

ζ. Παραχώρηση σε ιδιώτες αδαών χρήσης και χορήγηση 
αδειών εκμετάλλευσης μεταλλείων και άλλων εγκαταστά
σεων.

Καθορίζεται συνάμα ο τι οι παραπάνω περιπτώσεις ε και 
στ' θα χρησιμοποιούνται επικουρικώς. ως προσωρινό μετα
βατικό στάδιο ιδιωτικοποίησης, όταν κρίνεται ως μη εφικτή 
ή μη συμφέρουσα ή άμεση ιδιωτικοποίηση με έναν από τους 
άλλους τρόπους.

Στο άρθρο 6 προσδιορίζονται οι τρόποι με τους οποίους 
μπορεί να λάβει χώρα πώληση φορέων του δημόσιου τομέο 
και αυτοί είναι:

α. Με τη διαδικασία του άρθρου 9 του νόμου
β. Με διαπραγμάτευση με τους ενδιαφερόμενους ιδιώτες 

επενδυτές, είτε απευθείας από το φορέο-πωλητή είτε με 
τη μεσολάβηση χρηματοοικονομικού οίκου Πριν από κάθε 
διαπραγμάτευση ο φορέας πωλητής ή ο χρηματοοικονομικός 
οίκος που μεσολαβεί δημοσιεύει πρόσκληση υποβολής 
δεσμευτικών προσφορών, που θα συνοδεύονται από εγγυη
τική επιστολή. Η διαδικασία, οι προθεσμίες και οι όροι 
υποβολής των προσφορών κα των σχετικών εγγυητικών 
επιστολών καθορίζονται με τη σχετική πρόσκληση. Οι 
διαδικασίες δημοσιότητας είναι ανάλογες με αυτές του 
άοθρου 46α παρ. 3 του ν. 1892/1990, που προστίθεται με 
το άρθρο 14 του προς ψήφιση νόμου. Για την εφαρμογή 
της διαδικασίας αυτής ορίζεται, ο τι πρέπει να έχει προηγηθεί 
αποτίμηση της επιχείρησης ή εκτίμηση των πωλούμενων 
περιουσιακών στοιχείων αυτής από ανεξάρτητο χρηματοοι
κονομικό σύμβουλο, διάφορο αυτού που μεσολαβεί στην 
πώληση.

Στις περιπτώσεις β’ και γ της παραγράφου 1 του άρθρου 
5 του προς ψήφιση νόμου, εφ' όσον και στις δύο 
περιπτώσεις, η μέσω του χρηματιστηρίου πώληση δεν 
ολοκληρωθεί εντός της αποφασισθείσας από τη Δ.ΕΛ. 
προθεσμίας, προβλέπεται ότι η πώληση μπορεί να γίνει ως 
προς το αδιάθετο μέρος των μετοχών με τη διαδικασία του 
άρθρου 9 ή με διαπραγμάτευση με ιδιώτες επενδυτές.

Προβλέπεται ακόμα, ότι η εκμίσθωση, η ανάθεση της 
διαχείρισης και η παραχώρηση της εκμετάλλευσης, στις 
οποίες αναφέρεται το άρθρο 5 μπορεί να γίνει είτε με τη 
διαπραγμάτευση, είτε με δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό 
με όρους, που καθορίζονται από τη Δ.ΕΛ. ανάλογα με την 
περίπτωση.

4. Στην περίπτωση που η ιδιωτικοποίηση πραγματοποιείται 
με εισαγωγή στο χρηματιστήριο και πώληση οε ιδιώτες του 
συνόλου ή μέρους των μετοχών μιας επιχείρησης του 
Δημοσίου, είναι δυνατό, με απόφαση της Δ.Ε.Α, ποσοστό 
των μετοχών, που υπάρχουν ή εκδίδονται σε κάλυψη της 
αύξησης του κεφαλαίου της ιδιωτικοποιοόμενης επιχείρησης, 
να διατεθεί στους εργαζομένους στην επιχείρηση, τους 
συνταξιούχους αυτής και τους καταναλωτές των αγαθών ή 
τους χρήστες των υπηρεσιών του αποκραπκοποιουμενου 
φορέα. Οι όροι της διαθέσεως αυτής, οι προϋποθέσεις 
κτήσεως των μετοχών από τους εργαζομένους και συντα

ξιούχους. ο χρόνος αποπληρωμής τους ή η ενδεχόμενη 
δωρεάν διάθεσή τους στους εργαζομένους και συνταξιού
χους, καθώς και οι λοιπές λεπτομέρειες καθορίζονται με 
απόφαση της Δ.Ε.Α.. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται και 
οι λεπτομέρειες της διαθέσεως των μετοχών στους εργα
ζομένους στην επιχείρηση και τους συνταξιούχους, ανάλογα 
με το χρόνο υπηρεσίας τους στον αποκρατικοποιούμενο 
φορέα.

Στο άρθρο 7 καθορίζεται ότι επιχειρήσεις για τις οποίες 
συντρέχουν α νόμιμες προϋποθέσεις για τη θέση αυτών 
υπό εκκαθάριση, σύμφωνα με το άρθρο 46 του ν. 1892/1990, 
όπως αυτό τροποποιείται με το άρθρο 14 του προς ψήφιση 
νόμου, τίθενται σε εκκαθάριση του άρθρου αυτού, ενώ, εφ' 
όσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 46α που 
προστίθεται στο ν. 1892/1990 με το άρθρο 14 του προς 
ψήφιση νόμου, η εκκαθάριση της επιχείρησης γίνεται 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου αυτού.

Στο άρθρο 8 προβλέπεται, ότι μέσα σε 20 μέρες από τη 
γνωστοποίηση στο φορέα της απόφασης του άρθρου 3, ο 
φορέας υποχρεούτα στην περίπτωση ιδιωτικοποίησης ή 
εκκαθάρισης να υποβάλει στη Δ.Ε.Α. εισήγηση για τον τρόπο 
και τη διαδικασία ιδιωτικοποίησης ή εκκαθάρισης κατά τα 
προβλεπόμενα στα άρθρα 5, 6 κα 7 του παρόντος νόμου. 
Η εισηγητική αυτή πρόταση δεν είνα δεσμευτική για τη 
Δ.Ε.Α..

Για την περίπτωση που ο φορέας δεν υποβάλει εισήγηση 
μέσα στην παραπάνω προθεσμία, προβλέπετα ότι η Δ.ΕΛ. 
αποφασίζει μετά από εισηγηση του αρμόδιου υπουργού, 
χωρίς την εισήγηση του φορέα, για τον τρόπο κα τη 
διαδικασία ιδιωτικοποίησης ή εκκαθάρισης. Την απόφαση 
αυτή γνωστοποιεί αμέσως η Ειδική Γ ραμματεια Αποκρατι
κοποίησης στον οικείο φορέα, ο οποίος υποχρεούτα να 
προβεί αμέσως στην αποφασισθείσα σύμφωνα με την 
απόφαση της Δ.ΕΛ. αποκρατικοποίηση.

Ορίζετα ότι ον μέσα σε 35 μέρες από την υποβολή της 
εισηγητικής πρότασης του φορέα δεν ληφθεί απόφαση από 
τη Δ.Ε.Α., λογίζεται, ότι έγινε αποδεκτή απάυτήν η 
υποβληθείοα εισηγητική πρόταση του φορέα, ο οποίος 
υποχρεούτα να προβεί αμέσως στην ιδιωτικοποίηση ή 
εκκαθάριση, σύμφωνο με την πρότασή του.

Προβλέπετα ότι σε περίπτωση ιδιωτικοποίησης φορέα, 
στο κεφάλαιο του οποίου μετέχει κατ' απόλυτη πλειοψηφώ 
το Δημόσιο, η Δ.ΕΛ. μπορεί να προσδιορίσει με απόφασή 
της κα τον τρόπο κα τη διαδικασία ιδιωτικοποίησης ή 
εκκαθάρισης.

Προβλέπετα ότι η Δ.ΕΛ. μπορεί να αποφασίσει ως τρόπο 
ιδιωτικοποίησης κα τη μεταβίβαση από το Δημόσιο της 
συμμετοχής του σε υπερχρεωμένες επιχειρήσεις, σε συνε
ταιρισμούς στους οποίους μετέχουν τουλάχιστον το 70% 
του συνόλου των εργαζομένων στις επιχειρήσεις αυτές, με 
ταυτόχρονη μερική ή κα ολική απαλλαγή των επιχειρήσεων 
αυτών από τις οφειλές τους προς το Δημόσιο.

Ορίζετα ότι προκειμένου γιο αποφάσεις της Δ.ΕΛ. για 
την αποκραπκοποιηση επιχειρήσεων του δημόσιου τομέα, 
που έχουν ληφθεί κα γνωστοποιηθεί στους υπόχρεους για 
την αποκρατικοποίησή τους φορείς πριν από την ισχύ του 
παρόντος νόμου εξακολοιΛούν να ισχύουν, ενώ παράλληλα 
η Δ.ΕΛ. μπορεί να τροποποιεί την απόφασή της, που αφορά 
στον τρόπο κα τη διαδικασία ιδιωτικοποίησης ή εκκαθάρι
σης. εφ' όσον δεν υφίστατα εκκρεμής διαδικασία πώλησης 
με δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό.

Καθορίζεται ότι ο φορέας υποχρεούτα να φέρει σε πέρας 
την αποφασισθείσα αποκρατικοποίηση, μέσα στην προθεσμία 
που τάχθηκε με την απόφαση της Δ.ΕΛ., ενώ η Δ.ΕΛ. 
μπορεί, μετά από ατιολογημένη ατηση του φορέα, που 
υποβάλλεται σαυτήν πριν εκπνευσει η ταχθεισα προθεσμία 
να παρατείνει τις παραπάνω προθεσμίες.

Στην περίπτωση που είτε δεν υποβλήθηκε στη Δ.ΕΛ.
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οπό τον φορέα εμπρόθεσμο εισήγηση, είτε δεν ολοκληρώ
θηκε από το φορέα η αποκρατικοποίηση εντός των 
τασσόμενων προθεσυιών, προβλέπεται ότι ο δημόσιός 
φορέας ή οι δημόσιοι φορείς, που ελέγχουν τον παραπάνω 
Φορέα υποχρεουνται αμελλητί να προβουν σε όλες τις κατά 
νόμο απαιτούμενες ενέργειες για την εκλογή ή ορισμό νέας 
διοίκησης, αποκλεισμένων από αυτήν των προσώπων της 
διοίκησης που αντικαθίσταται. Στις παραπάνω ενέργειες 
συμπεριλαμβόνεται και η αίτηση σύγκλησης έκτακτης Γενι
κής Συνέλευσης των μετόχων ανώνυμης εταιρείας, ενώ η 
διαδικασία αυτή δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση, που η 
μη εμπρόθεσμη ολοκλήρωση της αποκρατικοποίησης οφεί
λεται στη μη εκδήλωση επενδυτικού ενδιαφέροντος ή σε 
αντισυμβατική αθέτηση των υποχρεώσεων του αγοραστού.

Στο άρθρο 9 προβλέπεται ότι με απόφαση της Δ.Ε.Α., 
μπορεί να εφαρμοσθεί στην πώληση από φορείς του 
Δημοσίου ολόκληρης επιχείρησης ή μετοχών ανώνυμης 
εταιρείας η εταιρικών μεριδίων Ε.Π.Ε., ειδική διαδικασία 
πώλησης με δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό. Στο άρθρο 
περιγράφεται επακριβώς η διαδικασία του καθορισμού από 
το εφετείο του ποσού της κατώτερης προσφοράς με 
διαδικασίες, που εξασφαλίζουν πλήρως τη διαφάνεια και την 
αντικειμενικότητα. Ορίζεται επί πλέον ότι η πώληση διε- 
νεργείται με δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό του άρθρου 
46α του ν. 1892/1990, που προστίθεται με το άρθρο 14 
του παρόντος σχεδίου νόμου, ενώ η ίδια διαδικασία, μπορεί 
να εφαρμοσθεί και επί πωλήσεως από τους φορείς του 
δημόσιου τομέα, περιουσιακών στοιχείων τους, μεμονωμέ
νων ή λειτουργικών συνόλων, ή αυτοτελών μονάδων 
παραγωγής.

Με το άρθρο 10 καταργείται από της ισχύος του νόμου 
αυτού το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 
25, καθώς και η επιφύλαξη που περιέχεται στην περίπτωση 
β) της παραγράφου 4 του άρθρου 25 του ν. 1914/1990.

Προβλέπεται ότι σε περίπτωση αποκρατικοποίησης (κα
τάργησης ή συγχώνευσης ιδιωτικοποίησης και εκκαθάρισης 
φορέων) που γίνεται σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, 
αίρονται όλοι ot περιορισμοί και οι δεσμεύσεις, που 
απορρέουν από το ν. 1297/1972 και καταργούνται όλες οι 
προβλεπόμενες από το νόμο αυτόν φορολογικές και λοιπές 
συνέπειες της μη τηρησης των παραπάνω περιορισμών, 
δεσμεύσεων και προϋποθέσεων. Αίρονται επίσης χωρίς άλλη 
ρύθμιση όλοι οι περιορισμοί οικονομικής, νομικής η άλλης 
φυσεως, που επιβάλλονται απο άλλες ισχύουοες διατάξεις, 
που αφορούν στη μεταβίβαση μετοχών η εταιρικών μεριδίων 
της επιχείρησης αυτής, με την επιφύλαξη των διατάξεων 
του νόμου περί παραμεθόριων περιοχών.

Ορίζεται ότι όπου από την ισχύουσα νομοθεσία απαιτού
νται άδειες, εγκρίσεις, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά ή άλλα 
έγγραφα οιασόήποτε αρχής σχετιζόμενα με τη διαδικασία 
της αποκρατικοποίησης φορέων του Δημοσίου, τα αρμόδια 
για την έκδοση των εγγράφων αυτών όργανα υποχρεούνται 
να αποφαίνονται μέοα σε 15 μέρες από την υποβολή σ'αυτά 
της σχετικής αίτησης, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης 
της παραπάνω προθεσμίας θεωρείται όπ έχει χορηγηθεί 
αμετακλήτως το αιτηθέν έγγραφο. Στην τελευταία αυτήν 
περίπτωση επέχει την θέση της αιτηθείσας άδειας, έγκρισης, 
απόφασης, πιστοποιητικού ή οιουδήποτε άλλου αιτηθέντος 
εγγράφου, η υπεύθυνη κατά το νόμο δήλωση του νόμιμου 
εκπροσώπου του φορέα, ότι υπεβλήθη αίτηση στην αρμόδια 
αρχή και ότι παρήλθαν από της υποβολής της 15 μέρες, 
χωρίς ν'απορριφθεί η σχετική αίτηση. Στην υπεύθυνη αυτή 
δήλωσή επισυνάπτεται η υποβληθείσα αίτηση και οποιοσ
δήποτε μορφής απόδειξη της ημερομηνίας υποβολής της.

Προβλέπεται ότι στις περιπτώσεις αποκρατικοποίησης 
φορέων του Δημοσίου, που ασκούν αποκλειστικά δικαιώματα 
ή απολαύουν ειδικών προνομίων στην παραγωγή ή τη 
διάθεση ή τη φύλαξη αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών ή

κατέχουν ο*ασδτίποτε άλλης φύσεως προνόμιο ή αποκλει
στικό δικαίωμα η Δ.Ε.Α. μπορεί να αποφασίζει για την 
κατάργηση ή τον περιορισμό ή τη μεταβολή ή το διαχωρισμό 
των προνομίων και δικαιωμάτων αυτών, ασκούσα κατά πάσα 
περίπτωση τον έλεγχο επί των τιμολογήσεων παροχής των 
αγαθών ή υπηρεσιών του αποκραττκοποιημένου φορέα, το 
έργο δε αυτό, μετά τη παρέλευση διετίας από της ισχύος 
του νόμου αυτού το ασκεί η Επιτροπή Τιμών και Εισοδη
μάτων.

Καθορίζεται όπ σε περίπτωση ιδιωτικοποίησης φορέα του 
Δημοσίου, που γίνεται σε εφαρμογή του παρόντος νόμου 
οι εγκρίσεις, που προβλέποντα στα άρθρα 3 και 4 του π.δ. 
207/1987 θα δίδονται μετά από βεβαίωση του πωλητή-φο- 
ρέα του Δημοσίου, όπ η ιδιωτικοποίηση έγινε σύμφωνα με 
πς διατάξεις του παρόντος νόμου, χωρίς να απαιτείται 
απόφαση της γνωμοδοπκής επιτροπής της παρ. 3 της με 
αριθ. ΙΕ 8947/4.7.1986 απόφασης του Υπουργείου Εθνικής 
Οικονομίας.

Στο άρθρο 11 ορίζεται, όπ τα έσοδα του Ο.Α.Ε., που 
προέρχονται από την ιδιωτικοποίηση ή εκκαθάριση επιχει
ρήσεων του, περιέρχονται στο Δημόσιο και μεταφέρονται 
στον ειδικό λογαριασμό με τίτλο 'Λογαριασμός Προγράμ
ματος Αποκρατικοποίησης', που προβλέπεται στο άρθρο 37 
του ν. 1947/1991 και μετονομάζεται οε 'Λογαριασμός 
Αποκρατικοποίησης Επιχειρήσεων Ο.Α.Ε.'.

Παράλληλα προβλέπεται όπ τα έσοδα, που προέρχονται 
από την ιδιωτικοποίηση ή εκκαθάριση λοιπών φορέων του 
Δημοσίου περιέρχονται στο Δημόσιο και μεταφέρονται στον 
Ειδικό Λογαριασμό με τίτλο 'Λογαριασμός Αποκρατικοποίη
σης Φορέων του Δημοσίου', που συνιστάται με τον προς 
ψήφισή νόμο.

Με το άρθρο 12 καταργούνται οι διατάξεις του ν. 
1385/1983 'περί εποπτικών συμβουλίων των επιχειρήσεων 
του κλάδου Μεταλλείων - Ορυχείων'.

Με το άρθρο 13 συμπληρώνεται το άρθρο 4 του ν.δ. 
1297/1972 και προβλέπεται με τη συμπλήρωση αυτήν όπ 
οι μετοχές του Οργανισμού Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων 
(Ο-Α.Ε.) σε εταιρείες, που έχουν υπαχθεί ή ανήκουν σαυτόν 
και περιήλθαν στην κυριότητά του λόγω εισφοράς περιου
σιακών στοιχείων προς πς εταιρείες αυτές ή με οπαονδή- 
ποτε άλλο τρόπο, είναι ελευθέριος μεταβιβαστές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Με το άρθρο 14 αντικαθίστανται οι παράγραφα 1 και 2 
του άρθρου 46 και το άρθρο 47 του ν. 1892/1990 και 
προστίθενται παράγραφα 4 και 5 στο άρθρο 46 και νέο 
άρθρο 46α.

Οι τροποπαούμενες παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 46 
διατυπούνται ως εξής:

"Αρθρο 46

1. Επιχείρηση που έχει αναστείλει ή διακόψει τη λειτουρ
γία της για οικονομικούς λόγους, ή είναι σε κατάσταση 
παύσης πληρωμών ή έχει πτωχεύσει ή τεθεί υπό τη διοίκηση 
και διαχείριση των πιστωτών η υπό προσωρινή διαχείριση 
ή υπό εκκαθάριση οποιοσδήποτε μορφής ή παρουσιάζει 
έκδηλη ακονομική αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων 
οφειλών της, υποβάλλεται στην προβλεπόμενη από το 
άρθρο 9 και 10 του νόμου αυτού εκκαθάριση, ύστερα από 
απόφαση του εφετείου της έδρας της επιχείρησης, εκ δι
δόμενη με βάση πς διατάξεις του προαναφερόμενου άρθρου 
9 του ν. 1386/1983 και έπειτα από αίτηση πιστωτή ή 
πιστωτών, εκπροσωπούντων το 20% των ληξιπρόθεσμων 
υποχρεώσεών της. Ως παύση πληρωμών για την εφαρμογή 
του παρόντος άρθρου, λογίζεται η μη πληρωμή ληξιπρόθε
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σμων υποχρεώσεων, ίση ή μεγαλύτερη του 20% του 
συνόλου των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της επιχείρησης 
και πόντως μεγαλύτερη του ποσού των δρχ. 200.000.000.

2. Η αμοιβή του εκκαθαοιστή καθορίζεται από το εφετείο 
της έδρας της επιχείρησης κατά την εκδίκαση της αιτησεως 
της προηγούμενης παραγράφου του άρθρου αυτού. Στην 
περίπτωση, που ο εκκαθαριστής διορίσθηκε από το εφετείο 
μετά από υπόδειξη πιστωτών που εκπροσωπούν το 51% 
τουλάχιστον των κατά της επιχείρησης απαιτήσεων, τότε η 
αμοιβή του καθορίζεται με συμφωνία των πιστωτών αυτών 
και του εκκαθαριστή και σε περίπτωση μόνο διαφωνίας, 
καθοοίζεται η αμοιβή αυτή από το εφετείο. Είναι δυνατή η 
λήψη προκαταβολής.

Η προστιθέμενη παράγραφος 4 ορίζει ότι από την 
επόμενη ημέρα της υποβολής της αίτησης στο εφετείο για 
τη θέση της επιχείρησης υπό εκκαθάριση απαγορεύεται η 
αναγκαστική εκτέλεση, η ληψη παντός ασφαλιστικού μέτρου 
και η κήρυξή της σε πτώχευση, ενώ η προστιθέμενη 
παράγραφος 5 ορίζει ότι με τη δημοσίευση της απόφασης 
του Εφετείου λύονται όλες οι υφιστάμενες σχέοεις εργασίας 
των εργαζομένων στην υπό εκκαθάριση επιχείρηση, χωρίς 
να απαιτείται καταγγελία.

Στο άρθρο 46α περιγράφεται μία νέα διαδικασία ειδικής 
εκκαθάρισης, οι λεπτομέρειες της οποίας έχουν ως εξής:

Μετά από αίτηση πιστωτών, που εκπροσωπούν το 51% 
τουλάχιστον του συνόλου των κατά της επιχείρησης της 
παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου 46 απαιτήσεων, 
όπως οι απαιτήσεις αυτές εμφανίζονται νομίμως στο 
τελευταίο πριν από την αίτηση νόμιμα καταχωρημένο 
υπόλοιπο πιστωτών στο γενικό καθολικό και εν ελλείψει 
αυτού ή εν περιπτώσει μη νομίμου τηρήσεώς του, όπως 
αποδεικνύεται με κάθε νόμιμο τρόπο, το Εφετείο, με την 
απόφασή του της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου 
46 ή με μεταγενέστερη απόφασή του, διατάσοει την κατά 
το παρόν άρθρο ειδική εκκαθάριση. Στην περίπτωση αυτήν 
εκκαθαριστής διορίζεται υποχρεωτικώς τράπεζα, που λει
τουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή θυγατρική επιχείρηση τέτοιας 
τράπεζας και την οποία τράπεζα ή επιχείρηση υποχρεούνται 
να υποδείξουν οι αιτούντες πιστωτές, συνυποβάλλοντας 
στο Εφετείο δήλωση αυτής, ότι αποδέχεται την υπόδειξή 
της ως εκκαθαριστή. Η ειδική εκκαθάριση του άρθρου 46ο 
μπορεί να διαταχθεί και για επιχειρήσεις, οι οποίες τελούν 
ήδη υπό εκκαθάριση, εφ' όσον δεν έχει διενεργηθεί ακόμα 
πλειστηριασμός βασικών και σχεπζόμενων με την παραγω
γική διαδικασία περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης.

Μετά τη δημοσίευση της απόφασης του εφετείου για το 
διορισμό εκκαθαριστή, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να 
προβεί στη λεπτομερή καταγραφή και την εν συνεχεία 
πώληση, με δημόοιο πλειοδοτικό διαγωνισμό, όλου του 
ενεργητικού της επιχείρησης ως συνόλου. Πλην των 
περιπτώσεων του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 
του άρθρου αυτού, ως ενεργητικό νοείται το σύνολο των 
αναγραφόμενων στον τελευταίο εγκεκριμένο από τη Γ.Σ. 
ισολογισμό της εταιρείας στοιχείων του ενεργητικού και των 
τυχόν άλλων μη αναγραφόμενων στον ισολογισμό στοιχείων 
και δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των πόσης (ρύσεως 
απαιτήσεων, σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και εμπο
ρικής επωνυμίας.

Προβλέπεται ότι μετά από αιτιολογημένη αίτηση των 
πιστωτών το εφετείο διατασσει την προσωρινή παοαυονή 
μέρους ή και όλου του προσωπικού της υπό εκκαθάριση 
επιχείρησης, μόνον όταν το συμφέρον της υπό εκκαθάριση 
επιχείρησης επιβάλλει τούτο.

Ορίζεται, ότι εντός 20 το πολύ ημερών από τη δημοσίευση 
της απόφασης του εφετείου, ο εκκαθαριστής δημοσιεύει 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αγορά της 
πωλουμενης επιχείρησης. Περιγραφετα· το περιεχόμενό της 
πρόσκλησης και προσδιορίζονται οι διατυπώσεις, που αφο

ρούν τη δημοσιότητα αυτής.
Ορίζεται ότι ο εκκαθαριστής συντάσσει εντός προθεσμίας 

30 ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης υπόμνημο 
προσφοράς και καθορίζεται το περιεχόμενο του υπομνήμα
τος αυτου. Προβλέπεται ακόμη ότι ονπγραφο του υπομνή
ματος προσοορας παοαόίδεται σε κάθε ένα από τους 
ενδιαφερομένους ανοραστες, που υπέβαλαν τη δήλωσε, 
ενδιαφέροντος, α οποίο, δικαιούνται επιπροοθετως, αφού 
υποσχεθουν εχγραφως την τηρηση εχεμύθειας, να έχουν 
πρόσβαση σε οποιαδηποτε άλλη πληροφορία που θα 
ζητούσαν για την πωλουμενη επιχείρηση.

Προβλέπεται, όπ μετο πάροδο τουλάχιστον 35 ημερών 
από τη δημοσίευση της προοκλήσεως ενδιαφέροντος κα, 
όχι πέραν των 60 ημερών από τη δημοσίευση της 
αποφάσεως του εφετείου. ο εκκαθαριστής δημοσιεύει 
τηρώντας συγκεκριμένες διατυπώσεις δημοσιότητας διακή
ρυξή διενεργειας δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού και 
περιγραφεται λεπτομεμώς το περιεχόμενό της διακηρύξεως 
αυτής, ενω ρητώς προβλέπεται ότι εκπρόθεσμες προσφο
ρές δεν γίνονται δεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη.

Περιγράφονται οι απαιτουμενες να γίνουν απο τον επί 
του δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού συμβολαιογράφο, ο 
οποίος συντάσσει πράξη κατάθεσης της καθεμιάς προσφο
ράς και κατά την ορισθείοα ημέρα και ωρα αποσφράγισης 
προβαίνει στην αποσφράγιση των προσφορών και συντάσσει 
σχετική έκθεση, στην οποία προσαρτώνται όλες ο; υποβλη- 
θείσες ποοοφορές. Την εκθεση αποσφράγισης προσυπο
γράφει ο εκκαθαριστής και οι λοιποί παροντες. Κεκυρωμένο 
αντίγραφο της έκθεσης αποσφράγισης παοαδίδεται αυθη
μερόν στον εκκαθαριστή, ενώ καθένας που έχει έννομο 
συμφέρον, δικαιούται να ζητήσει αντίγραφο της έκθεσης 
αποσφράγισης.

Περιγράφονται τα μετά την αποσφράγιση των προσφορών 
καθήκοντα του εκκαθαριστού. ο οποίος εντός 5 ήμερων 
από την αποσφράγιση συντάσσει και υποβάλλει σε όλους 
τους πιστωτές και επί τη αίτησε: του σε οποιονδήποτε άλλο 
πιστωτή, συνοπτική έκθεση αξιολόγησης των προσφορών 
και προτείνει την κατακυρωση της πώλησης στον πλειοδότη, 
Προβλέπεται. οτι εφ όσον εγκρίνουν την έκθεση αξιολό
γησης και την ποοτεινόμενη κατακυρωση πιστωτές, που 
εκπροσωπούν το 51% τουλάχιστον των κατά της επιχείρη
σης απαιτήσεων, ο εκκαθαριστής συνάπτει με τον πλειοδότη 
ενώπιον του επί του πλειοδοπκου διαγωνισμού συμβολαιο
γράφου, τη σύμβαση μεταβίβασης του ενεργητικού της 
επιχείρησης, βάσει των όρων της προσφοράς του και των 
τυχόν άλλων επί τα βελτίω όρων, που υποδείχθηκαν από 
τους παραπάνω πιστωτές. Η σύμβαση αυτή, ορίζεται, ότι 
επέχει θέση τελεσίδικης κατακύρωσης του άρθρου 1333 επ 
Κ. Πολ. Δικονομίας. Καθορίζεται, ότι ως πλειοδότης λογί
ζεται εκείνος του οποίου η πρόοφορά εκρίθη απο τον 
εκκαθαριστή και τους ποοανοιρεοθεντες πιστωτές, ως η 
πλέον ουοΦέρουοο vie τους δανειστές.

Προβλέπεται, on το συνολικό ποσό, το οποίο υποχρεού- 
ται σύμφωνα με τη σύυβαση να καταβάλει στον εκκαθαριστή 
ο πλειοδότης επέχει θέση πλειστηριάσματος του άρθρου 
1004 επ. Κ. Πολ. Δικονομίας. Ακόμη προβλέπεται, όπ ο 
εκκαθαριστής υποχοεουτα, να κοταθεσει αμελληπ εντόκως 
το εισάοαττομενο πλειστηοιασυο οε τραπεζα, που λειτουρ
γεί νόμιμα στην Ελλαδυ κα. στ. μετά την καταβολή του 
συμφωνηθεντο·~ Π'χιστηοιααυατος ή του συμωωνηθέντος 
ως αμέσως καταβ/.ιτεοιι ποσού κα ειτ οσον ετηρήθησαν 
στην τελευταία περίπτωση ο ουυΦωνηθεντες όροι εξασφα- 
λιοεως πληοωυης του υπολοίπου, ο εκκαθαριστής συντάσσει 
αμελλητί ενώπιον του επ, του πλειοδοτικού διαγωνισμοί 
συμβολαιογράφου, ονπστοιχως, είτε πράξη εξοφλησεως, 
είτε ποάξη πιστοποιησεως εκπληρωσεως των παραπανω 
υποχρεώσεων τοι πλειοδότη, Η πράξη αυτή στην οποία 
προοαοτατα η σύμβαση μεταβίβασης επεχει θέση περιλή-
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ψεως εκθέσεως κατακυρώσεως του άρθρου 1005 Κ. Πολ. 
Δικονομίας.

Ορίζεται, ότι από της καταβολής όλου του πλειστηριό- 
σματος, η οποία πιστοποιείται με πράξη ολοσχερούς 
εξόφλησης, επέρχονται όλες οι έννομες συνέπειες της 
καταβολής όλου του πλειστηριάσματος από τον υπερθεμά
τισή, που ορίζονται στο άρθρο 1005 Κ. Πολ. Δικονομίας. 
Ακόμα προβλέπεται, ότι επί της μεταβιβάσεως του συνόλου 
του ενεργητικού της επιχερήσεως κατά το άρθρο 46α δεν 
έχει εφαρμογή η διάταξη του άρθρου 797 Α.Κ..

Προβλέπεται, ότι για την ικανοποίηση των απαιτήσεων 
των δανειστών, ο εκκαθαριστής συντάσσει πίνακα, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 1386/1983 και 
του άρθρου 46 παρ. 3 του ν. 1892/1990.

Προβλέπεται ακόμη, ότι αν δεν υποβληθεί καμία νομότυπη 
προσφορά ή πιστωτές που εκπροσωπούν το 51% τουλάχι
στον των κατά της επιχείρησης απαιτήσεων δηλώσουν 
εγγράφως προς τον εκκαθαριστή, ότι δεν θεωρούν καμία 
από τις υποβληθείσες προσφορές ως συμφέρουσα για τους 
πιστωτές, ο διαγωνισμός επαναλαμβάνεται με τη δημοσίευση 
εντός 15 ημερών νέας διακήρυξης. Εάν πάλι και ο νέος 
διαγωνισμός δεν τελεσφορήσει, τότε προβλέπεται ότι το 
εφετείο της έδρας της επιχείρησης, μετά από αίτηση του 
εκκαθαριστή ή οποιοσδήποτε πιστωτή, διατάσσει την τμη
ματική πώληση με πλειστηριασμό των περιουσιακών στοι
χείων της επιχείρησης, σύμφωνα με πς διατάξεις του 
άρθρου 9 του ν. 1386/1983.

Ορίζεται ότι επί της ειδικής αυτής εκκαθαρίσεως ισχύουν 
κατά τα λοιπά αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 3 
και 4 και του άρθρου 10 του ν. 1386/1983, συντεμνομένων 
των προθεσμιών του άρθρου αυτού στο ήμισυ αυτών.

Προβλέπεται, ότι η σύμβαση της μεταβίβασης, οι συνεπεία 
αυτής μεταβιβάσεις, οι μεταγραφές και κάθε άλλη προς 
πραγμάτωση αυτής πράξη, απαλλάσσονται από κάθε φόρο, 
τέλος ή δικαίωμα Δημοσίου ή τρίτων, ενώ τα δικαιώματα και 
οι αμοιβές συμβολαιογράφων, δικηγόρων, δικαστικών επι
μελητών και υποθηκοφυλάκων για τη σύμβαση και κάθε άλλη 
προς πραγμάτωση αυτής πράξη περιορίζονται στο 30% 
αυτών.

Προβλέπεται υπό προϋποθέσεις, ότι αυτή η ειδική 
εκκαθάριση, μπορεί να εφαρμοσθεί και επί πωλήσεως 
αυτοτελούς μονάδας παραγωγής της επιχείρησης.

Τέλος προβλέπεται, ότι με απόφαση του Υπουργού 
Βιομηχανίας. Ενέργειας και Τεχνολογίας, που εκδίδεται μετά 
από σχετική αίτηση του εκκαθαριστή, είναι δυνατόν να 
παρατείνονται προθεσμίες, που τάσσονται για την ειδική 
αυτήν εκκαθάριση, μία μόνο κατά περίπτωση φορά και μέχρι 
του ημίσεως του χρόνου που προβλέπεται για καθεμία από 
αυτές. Επίσης προβλέπεται, ότι με απόφαση του ίδιου 
Υπουργού μπορεί να καθορίζονται άλλως τα δικαιώματα και 
οι αμοιβές συμβολαιογράφων, δικηγόρων, δικαστικών επι
μελητών και υποθηκοφυλάκων της παραγράφου 13.

Το άρθρο 47 του ν. 1892/1990 όπως τροποποιείται ορίζει, 
ότι ο Οργανισμός Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων εξακο
λουθεί νο λειτουργεί και να ασκεί τις προβλεπόμενες από 
το ν. 1386/1983 όπως αυτός ισχύει αρμοδιότητες του, ως 
προς τις επιχειρήσεις, που έχουν ή είχαν υπαχθεί στις 
ρυθμίσεις του προαναφερόμενου νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Με το άρθρο 15 προστίθενται περιπτώσεις στ', ζ', η, θ' 
κοι Γ στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 
703/1977 και τροποποιείται η παράγραφος 2 του άρθρου 
αυτού. Με τις προσθήκες αυτές στον ενδεικτικό κατάλογο 
των απαγορευμένων συμφωνιών, αποφάσεων και εναρμονι- 
σμένης πρακτικής προστίθενται και: α) η καθιέρωση ενιαίων 
όρων πωλήσεως αγαθών ή παροχής υπηρεσιών. (Στους

ενιαίους όρους πωλήσεως περιλαμβάνονται η τιμή, οι όροι 
πληρωμής, τα ποσοστά εκπτώσεων και γενικά κάθε πρα
κτική, με την οποία επιδιώκεται η επιβολή ενιαίων τιμών 
στην πώληση αγαθών ή των παροχή υπηρεσιών, β) η 
αποκλειστική αμοιβαία αγορά-πώληση μεταξύ των μελών 
μιας ενωσεως επιχειρήσεων ή μεταξύ ενώσεων επιχειρή
σεων, γ) η διάθεση, επί ίσοις όροις με άλλα ομοειδή. 
προϊόντων, που στερούνται των επί αυτών αναγραφόμενων 
ή διαφημιζόμενων ιδιοτήτων ή παρά το νόμο, στερούνται 
των αναγκαίων και επιβαλλόμενων επ αυτών επισημάνσεων 
ή αποκλίνουν από τις προβλεπόμενες από το νόμο 
προδιαγραφές ποιότητας ή τυποποίησης, δ) η καθ οιονδή
ποτε τρόπο παρακώλυση της ελεύθερης κυκλοφορίας των 
αγαθών και ε) η παραπλανητική διαφήμιση αγαθών ή 
υπηρεσιών, όπως αυτή οριοθετείται στο άρθρο 19 του ν. 
1969/1991 'Για την προστασία του καταναλωτή'.

Ορίζεται, ότι οι παραπάνω απαγορευμένες συμφωνίες και 
αποφάσεις είναι απόλυτα (άκυρες, ενώ οι απαγορεύσεις 
αυτές ισχύουν και για πς με τρίτους συμφωνίες, πς 
αποφάσεις και την εναρμονισμένη πρακτική των ενώσεων 
προσώπων, που έχουν νομική προσωπικότητα.

Με το (άρθρο 16 το πρώτο εδάφιο του άρθρου 2 του ν. 
703/1977 τροποποιείται ως εξής:

"Αρθρο 2

Απαγορεύεται η υπό μιας ή περισσότερων επιχειρήσεων 
καταχρηστική εκμετάλλευση της δεσπόζουσας θέσης αυτών 
επί του συνόλου ή μέρους της αγοράς της χώρας και η 
καταχρηστική εκμετάλλευση της σχέσης οικονομικής εξάρ
τησης άλλης ή άλλων επιχειρήσεων προς αυτές.

Με το άρθρο 17 ορίζεται, όπ υπό την επιφύλαξη του 
άρθρου 1 παρ. 3, οι κατά το άρθρο 1 παρ. 1 συμφωνίες, 
αποφάσεις και περιπτώσεις εναρμονισμένης πρακτικής και 
η κατ' άρθρο 2 καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας 
θέσης και οικονομικής εξάρτησης απαγορεύεται, χωρίς προς 
τούτο να είναι απαραίτητη προηγούμενη έκδοση απόφασης 
από κάποια αρχή.

Με το (άρθρο 18 ορίζεται, όπ η συγκέντρωση επιχειρή
σεων δεν εμπίπτει καθεαυτή στην απαγόρευση του άρθρου 
1 παρ. 1 και του (άρθρου 2 του νόμου.

Με το άρθρο 19 προβλέπεται αναφορικά με τη συγκέ
ντρωση ομοειδών επιχειρήσεων, που τίθεται υπό προληπτικό 
έλεγχο όπ θα πρέπει: α) το μερίδιο συμμέτοχης όλων των 
επιχειρήσεων που συμμετέχουν στη συγκέντρωση, στη 
συνολική εθνική αγορά ή σε σημαντικό τμήμα αυτής, των 
προϊόντων και υπηρεσιών της αυτής χρήσεως να αντιπρο
σωπεύει τουλάχιστον 30% του συνολικού κύκλου εργασιών 
ή β) ο συνολικός κύκλος εργασιών όλων των επιχειρήσεων, 
που συμμετέχουν στη συγκέντρωση, να φθάνει ή υπερβαίνει 
το σε δραχμές ισόποσο των 65.000.000 ECU.

Στο άρθρο 20 ορίζεται όπ η Επιτροπή Ανταγωνισμού 
μπορεί με απόφασή της να καθορίσει την κατά 4μελή 
τμήματα λειτουργία της για θέματα δευτερευουσης σημα
σίας, καθορίζουσα συγχρόνως την ακριβή σύνθεση και τον 
προεδρεύοντα των τμημάτων αυτών. Ακόμα προβλέπεται, 
όπ με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εθνικής 
Οικονομίας και Εμπορίου, καθορίζεται η αποζημίωση του 
προέδρου και των μελών της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Στο άρθρο 21 προβλέπεται όπ κατά την ενώπιον της 
Επιτροπής Ανταγωνισμού συζήτηση επί των υποβαλλόμενων 
αιτήσεων και καταγγελιών, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, 
υποχρεούνται να παρίστανται αυτοπροσώπως ή μετά ή διο 
πληρεξουσίου δικηγόρου οι υποβάλλοντες την αίτηση ή 
καταγγελία, οι οποίοι και καλούνται προς τούτο προ 15 
ημερών. Το ίδιο ισχύει και ποοκειμένου περί των επιχειρή
σεων και ενώσεων επιχειρήσεων, κατά των οποίων κινήθηκε 
η ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού διαδικασία, οι
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οποίες κα καλουντε προ 30 ημερών. Οι εκατέρωθεν 
ισχυρισμοί των παρισταμένων πρέπει να αποδεικνύοντε 
παραχρήμα

Στο άρθρο 22 ορίζεται ότι το για τις παραβάσεις του 
νόμου απειλούμενο ή επιβαλλόμενο πρόστιμο δεν μπορεί 
να είναι μικρότερο των 60.000.000 δρχ. και μεγαλύτερο των 
100.000.000 δρχ. Σε περιπτώσας εξαιρετικά σοβαρών όμως 
παραβάσεων το πρόσημο αυτό μπορεί να φθάνει, καθ 
υπέρβαση του ανώτατου ορίου, μέχρι ποσοστού 10% επί 
των ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης ή της ένωσης 
επιχειρήσεων ή της έχουσας νομική προσωπικότητα ένωσης 
προσώπων, που υπέπεσαν στην παράβαση, κατά το έτος 
που συντελέστηκε η παράβαση ή το προηγούμενο αυτού 
έτος. Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις και προς 
αποτροπή αμεσα επικείμενου κινδύνου νόθευσης του αντα
γωνισμού ή σε περιπτώσεις πρόδηλα καταχρηστικής εκμε
τάλλευσης της δεσπόζουσας θέσης επιχειρήσεως, 
προβλέπεται, ότι είναι δυνατό, προβλεπόμενα μέτρα να 
λαμβάνονται από τον Υπουργό Εμπορίου, ως προσωρινά 
μέτρα, προ πάσης συζητήσεως της περιπτώσεως στην 
Επιτροπή Ανταγωνισμού. Σης περιπτώσεις αυτές ηροβλέ- 
πεται και η άμεση σύγκληση της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Με το άρθρο 23 καταργούνται οι αρνητικές πιστοποιήσεις, 
που προεβλέποντο από το άρθρο 11 του ν. 703/1977.

Με το άρθρο 24 προβλέπεται ότι εξαιρουμένης της 
περιπτώσεως κατά την οποία ο Υπουργός Εμπορίου 
επιβάλλει, ως προσωρινό, ένα μέτρο για την παράβαση των 
κανόνων του ανταγωνισμού, τα από ης διατάξεις του 
παρόντος νόμου προβλεπόμενα πρόσημα επιβάλλονται με 
απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Με το άρθρο 25, παράγραφος 2β του άρθρου 21 του ν. 
703/1977 αντικαθίσταται ως εξής:

β) Επιβολή προστίμου από 5.000.000 μέχρι 30.000.000 
δραχμές.·

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Με το άρθρο 26 του σχεδίου νόμου καθορίζονται οι 
περιπτώσεις ευθύνης του παραγωγού και του διαθέτου στην 
αγορά αγαθών, που υπολείπονται από πλευράς ποιότητας, 
ασφάλειας και υγιεινής σε βαθμό, που να μπορούν να 
επιφέρουν βλάβη στον καταναλωτή.

Με το άρθρο 27 καθιερώνεται η δυνατότητα εγέρσεως 
εκ μέρους των ενώσεων καταναλωτών συλλογικής αγωγής 
κατά επιχειρήσεων, που απολαύουν προνομίων ή αποκλει
στικών δικαιωμάτων εκ του νόμου. Στο ίδιο άρθρο περιγρό- 
φεται το περιεχόμενο της προστασίας αυτής των 
δικαιωμάτων των καταναλωτών και προσδιορίζονται τα 
κριτήρια βάσει των οποίων μία ένωσις καταναλωτών μπορεί 
να τύχει της διαρκούς διοικητικής άδειας που θα της 
επιτρέπει την έγερση της συλλογικής αγωγής.

Με το άρθρο 28 επιχειρείτε να περιγράφει με μεγαλύτερη 
ευρύτητα ο κύκλος των προσώπων, που μπορούν να 
αποτελόσουν μέλη επιτροπών, που επιλαμβάνονται διαφο
ρών εξωδικασπκώς αναφορικά με την προστασία του 
καταναλωτή.

Με το άρθρο 29 προστίθεται στο νόμο για την προστασία 
του καταναλωτή, άρθρο που φέρει τον αριθμό 48α με βάση 
το οποίο για κάθε παράβαση των διατάξεων του νόμου 
αυτού από προμηθευτές επιβάλλετε από τον Υπουργό 
Εμπορίου πρόσημο από 500.000 δρχ. μέχρι 20.000.000, ενώ 
σε περίπτωση υποτροπής, το ανώτατο όριο προστίμου 
διπλασιάζεται. Ακόμα σε περίπτωση επανειλημμένης υπο
τροπής ο Υπουργός Εμπορίου, μετά από γνώμη του Εθνικού 
Συμβουλίου Καταναλωτών, μπορεί να διατάξει τη διακοπή 
της λειτουργίας της επιχείρησης ή τμήματός της για χρονικό 
διάστημα μέχρις ενός έτους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Με το άρθρο 30 απαγορεύετε η οποιαδήποτε άσκηση 
εμπορικής δραστηριότητας σε μη εστεγασμένο χώρο (υπα- 
θριο εμπόριο) κε μη δυνάμενο να χαρακτηρισθεί σαν 
επαγγελματική στέγη, σύμφωνα με ης διατάξεις του ν. 
813/1978 (ΦΕΚ 137 Α'). Η ίδια απαγόρευση ισχύει και για 
το πλανόδιο εμπόριο (εποχούμενο ή με οποιονδήποτε 
τρόπο κινητό εμπόριο). Σαν πλανόδιο εμπόριο για την 
εφαρμογή του παρόντος νόμου θεωρείτε και εκείνο, που 
γίνετε με τη μέθοδο των επισκέψεων από πόρτα σε πόρτα 
ή με οπεαδήποτε άλλη μορφή, που πραγματοπεουν 
πρόσωπα μη συνδεόμενα με οποιαδήποτε σχέση με νόμιμα 
οργανωμένη επιχείρηση.

Προβλέπετε ότι από την παραπόνω απαγόρευση εξαι- 
ρούντε κε μπορεί να χορηγηθεί άδεια άσκησης υπαίθριου 
ή πλανόδιου εμπορίου οε καθορισμένο τοπο ή περιοχή, οι 
εξής περιπτώσεις: α) προκειμένου περί αοκησεως παραδο
σιακών δραστηριοτήτων, β) όταν πλανόδιος έμπορος οοκει 
τη δραστηριότητά του σε συγκεκριμένο χωριό ή οικισμούς 
που δεν υπάρχει στεγασμένο εμπόριο για τα είδη, που 
ζητείτε η άδεια πλανόδιου πωλητή.

Καθορίζετε, όη οι άδειες για την άσκηση των υπαίθριων 
ή πλανόδιων εμπορικών δραστηριοτήτων χορηγούνται απο 
τους ο.τ.α., μετά από γνώμη του αρμόδιου κατά τοπο 
εμπορικού συλλόγου.

Ορίζετε, όη άδειες υπαίθριου ή πλανόδιου εμπορίου κάθε 
μορφής, που έχουν εκδοθεί, λήγουν αυτοδίκαια την 
31.12.1991.

Για ης εμποροπανηγύρεις προβλέπετε, ότι απαιτείται 
ειδική άδεια, που εκδίδετε σύμφωνα με ης διατάξεις της 
παραγράφου 2 του άρθρου 24 του Δ.Κ.Κ. (π.δ. 323/1989 
ΦΕΚ 126 Α ) κε η ισχύς της άδειας αυτής δεν μπορεί να 
υπερβαίνει ης 5 συναπτές ημέρες Προβλέπετε ακόμα, ότι 
α άδειες εμποροπανηγύρεων χορηγούντε από τους ο.τ.α 
επ’ ευκαιρία θρησκευτικών ή άλλων επετειακών εορτών γιε 
συγκεκριμένο κατάλληλο χώρο κε τόπο, που προσδιορίζεται 
επακριβώς στην οικεία απόφαση του δημοτικού ή κοινοηκού 
συμβουλίου και ο οποίος πρέπει να βρίσκεται σε ικανή 
απόσταση από το εμπορικά κέντρα των πόλεων και 
κωμοπόλεων. Κάθε σχετική δραστηριότητα έξω από το 
συγκεκριμένο αυτό χώρο απαγορεύεται.

Ορίζετε, όη γτα τους υπαίθριους ή πλανόδιους επαγ- 
γελματίες. καθώς και για τους μετέχοντες σης εμποροπο- 
νηγύρεις, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Αγορανομικού 
Κώδικα κε των κατ' εξουσιοδότηση αυτών ισχιουοών 
αγορανομικών διατάξεων. Επίσης έχουν εφαρμογή οι υγειο
νομικές - ασηατρικές κε ε αστυνομικές διατάξεις, καθώς 
κε όπου τους αφορούν οι διατάξεις του Κ.Φ.Σ..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Με το άρθρο 31 εκχωρείτε στην τοπική αυτοδιοίκηση 
του δεύτερου βαθμού κε ειδικότερα στα νομαρχιακό 
συμβούλια κάθε αρμοδιότητα, που αφορά ης λαϊκές αγορές 
κε ιδιαίτερα την ίδρυση, κατάργηση, χορήγηση άδειων, 
καθορισμό θέσεων, επιβολή κυρώσεων κε επιβολή πρόση
μων.

Προβλέπετε όη ο καθορισμός των ειδών, πει επιτρέ
πετε να πωλούνται σης λαϊκές αγορές γίνετε με απόφαση 
του νομάρχη, μετά από γ'νώμη των νομαρχιακών συμβου
λίων, την οποία οφείλουν να εκφράσουν εντός 30ημέοου 
από της σχετικής προσκλήσεως του νομάρχη. Τα επιτρε
πόμενα να πωλούντε σης λαϊκές αγορές είδη πρέπει vc 
είνε μονο προϊόντα γής ή θάλασσας κε είδη ελαφρός 
βιοτεχνίας.

Προβλέπετε όη ήδη ισχύουσες άδειες λαϊκών αγορών
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και υφιστάμενες εν λειτουργία λαϊκές αγορές δεν θίγονται 
από τις ρυθμίσεις αυτού του νόμου.

Με το ίδιο άρθρο επιτρέπεται στους ο.τ.α. με απόφαση 
του δημοτικού ή κοινοτικού τους συμβουλίου, που εκδίδεται 
μετά από γνώμη των επαγγελματικών οργανώσεων των 
εμπόρων, βιοτεχνών και επαγγελματιών της περιοχής να 
καθορίζουν τους όρους, τις προϋποθέσεις Kat κάθε άλλη 
απαραιτηση λεπτομέρεια για τη διενέργεια κατά τις Κυριακές 
παζαριού σε προκαθορισμένους χώρους ευθύνης τους Τα 
είδη, που μπορούν να πωλούνται στο παζάρι κάθε ο.τ.α. 
καθορίζονται με την ίδια απόφαση και είναι ελαττωματικά 
δεύτερης διαλογής ή μεταχειρισμένα. Προβλέπεται ότι οι 
άδειες συμμετοχής επαγγελματιών στο παζάρι χορηγούνται 
με απόφαση των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων, ενώ 
στα παζάρια μπορούν να συμμετάσχουν και έμπορου 
Προβλέπεται τέλος ότι οι συμμετέχοντας στο παζάρι 
υποχρεούνται να αποδεικνύουν τον τρόπο κτήσης των προς 
πώληση ειδών με επίσημα φορολογικά στοιχεία.

Προβλέπεται ότι μπορεί να επιβληθεί κατάσχεση του 
εμπορεύματος υπαίθριων ή πλανόδιων πωλητών ή συμμε- 
τεχόντων στο παζάρι για παραβάσεις του νόμου αυτού.

Με το άρθρο 32 προβλέπεται, ότι σε περίπτωση που 
εκδοθεί αθωωτική απόφαση από το δικαστήριο, η οποία να 
στηρίζεται στη μη τέλεση αντικειμενικά της πράξης για την 
οποία έχουν επιβληθεί διοικητικές κυρώσεις, επέρχεται 
ανάκληση των κυρώσεων αυτών και επιστρέφονται τυχόν 
εισπραχθέντα πρόσημα.

Με το άρθρο 33 καταργείται το Ταμείο Λαϊκών Αγορών 
και ρυθμίζονται θέματα, που αφορούν στην τύχη των 
εργαζομένων σ' αυτό και της περιουσίας του.

ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ζ'-Η'
Στο κεφάλαιο Ζ' και στα άρθρα 34 μέχρι 43 τροποποιείται 

ο ν. 1797/1988 που διέπει ης κραηκές προμήθειες. Οι 
τροποποιήσεις που επιφέρονται αφορούν δύο κυρίως θέ
ματα: την κατάργηση της κεντρικής εκτέλεσης των προμη
θειών και την κατάργηση της τελικής έγκρισης των 
προμηθειών.

Με το άρθρο 34 καταργείται η κεντρική εκτέλεση των 
προμηθειών και εφεξής ορίζεται ότι οι προμήθειες διενερ- 
γούνται όχι από το Υπουργείο Εμπορίου αλλά από τους 
ίδιους τους φορείς για τους οποίους προορίζονται τα προς 
προμήθειαν είδη.

Με το άρθρο 35 καταργείται η τελική έγκριση που 
παρείχετο από τους Υπουργούς Βιομηχανίας, Ενέργειας και 
Τεχνολογίας και Εμπορίου κατά το άρθρο 6 του 
ν.1797/1988.

Πρέπει να λεχθεί, ότι οι τροποποιήσεις των άρθρων του 
ν. 1797/1988 που επιφέρονται με τα λοιπά άρθρα 36-43 
δεν αποτελούν στην ουσία τροποποιήσεις, αλλά προσαρ
μογές των διατάξεων του ν. 1797/1988 στα δεδομένα της 
κατάργησης της κεντρικής εκτέλεσης και της κατάργησης 
της τελικής έγκρισης.

Με το άρθρο 44 τροποποιείται ο προβλεπόμενος από το 
ν. 1514/1985 τρόπος συγκροτήσεως του εθνικού γνωμο- 
δοτικού συμβουλίου έρευνας προκειμένου να αρθούν οι 
μέχρι σήμερα αναφυόμενες δυσκολίες στη συγκράτησή του.

Με το άρθρο 45 καθορίζεται η διαδικασία, που θα 
ακολουθείται εφεξής για τη συγκρότηση του Εθνικού Πίνακα 
Κριτών.

Με το άρθρο 46 τροποποιείται η περίπτωση δ' της 
παραγράφου 13 του άρθρου 9 του ν. 1514/1985 ως προς 
τα πρόσωπα, που συμμετέχουν σης επιτροπές κρίσης του 
άρθρου 16 παρ. 3 του νόμου αυτού.

Με το άρθρο 47 ρυθμίζεται η λήξη της θητείας των ήδη 
διορισμένων μελών των επιτροπών της παραγράφου 2 του 
άρθρου 4 του ν. 1514/1985 κα η λήξη της ισχύος του 
εθνικού καταλόγου κριτών.

Με το άρθρο 48 καταργείται το Εθνικό Κέντρο Τεκμη
ρίωσης του άρθρου 61 του ν. 1946/1991, αφού επικαλύ
πτεται από άλλη υπηρεσία υφιστάμενη, με τον ίδιο σκοπό, 
τίτλο και αρμοδιότητες.

Με το άρθρο 49 ο Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. αλλάζει επωνυμία και 
μετονομάζεται οε Ελληνικός Οργανισμός Μικρων-Μεσαίων 
Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ

Με το άρθρο 50 ρυθμίζονται τα θέματα, που αφορούν τη 
διενέργεια τόσο των τακτικών εκπτώσεων όσο κα των 
προσφορών. Ορίζεται όη το χρόνο έναρξης κα λήξης των 
τακτικών εκπτώσεων, καθορίζουν για τα μέλη τους οι 
εμπορικοί σύλλογοι, οι οποίοι επιλαμβάνοντα κα θεμάτων, 
που αφορούν σης προσφορές.

Στο άρθρο 51 καθορίζονται τα της ενάρξεως της ισχύος 
του παρόντος νόμου.

Αθήνα 21 Νοεμβρίου 1991 
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