
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΓΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤ ΙΔΙΑΝ ΑΡΘΡΩΝ

στο σχέδιο νόμου Τροποποίηση της νομοθεσίας περί αντα
γωνισμού και άλλες διατάξεις “

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Ο ν. 703/1977 περί προστασίας του ανταγωνισμού ψηφίστηκε 
από τη Βουλή των Ελλήνων το 1977 προκειμένου να δημιουρ
γήσει το θεσμικό πλαίσιο προστασίας του ανταγωνισμού, που 
συντελεί στη ρύθμιση των όρων λειτουργίας της ελεύθερης 
οικονομίας και λειτουργεί προς όφελος του καταναλωτή. Η 
εξασφάλιση της ομαλής και απρόσκοπτης λειτουργίας της α
γοράς και η αποφυγή παραμορφωτικών φαινομένων είναι απα
ραίτητη προϋπόθεση για την πρόοδο της οικονομίας και για 
την προστασίο του καταναλωτή.

Ο νόμος στηρίχθηκε στα κρατούντα στην Ε.Ο.Κ. και στις 
άλλες ευρωπαϊκές χώρες και αποτέλεσε ένα θεσμικό νομοβέ- 
τημα που έδινε τα όπλα στις υπηρεσίες του Δημοσίου να ανπ- 
μετωπίσουν τις απειλές που προέρχονται είτε από συμφωνίες 
μεταξύ αντσγωνιστριών επιχειρήσεων που περιορίζουν ή νο
θεύουν τον ανταγωνισμό, είτε από ανεπίτρεπτη συμπεριφορά 
επιχειρήσεων που κατέχουν δεσπόζουσα θέση στην ελληνική 
αγορά και κρίνουν ότι είναι θεμιτό και επιτρεπτό να κάνουν 
κατάχρηση αυτής.

Η κρίση περί της υπάρξεως παραβάσεως των διατάξεων του 
νόμου είχε ανατεθεί σε ανεξάρτητο δικαιοδοτικό όργανο, την 
Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού, που συνεκροτείτο από 
τεχνοκράτες και του οποίου οι αποφάσεις υπέκειντο στον 
έλεγχο των διοικητικών δικαστηρίων.

Με το ν. 1232/1982 άλλαξε η βασική φιλοσοφία του ν. 703/ 
1977 δεδομένου ότι η παραπάνω Επιτροπή Προστασίας Αντα
γωνισμού καταργήθηκε με το άρθρο 5 και επανασυστάθηκε υπό 
νέα σύνθεση, αποτελούμενη κυρίως από εκπροσώπους διαφόρων 
φορέων, ενώ ταυτόχρονα με τα άρθρα 7 και 8 μεταβλήθηκε σε 
γνωμοδοτικό όργανο και όλη η αποφασιστική εξουσία πέρασε 
στα χέρια του Υπουργού Εμπορίου. Έτσι η κρίση, αν ορισμένες 
πράξεις ή παραλείψεις εμποδίζουν, περιορίζουν ή νοθεύουν 
τον ανταγωνισμό κινδύνευε να χάσει τον καθαρά τεχνοκρατικό 
και νομικό της χαρακτήρα με όλες τις αρνητικές συνέπειες 
μιας τέτοιας ενέργειας.

Με το παρόν σχέδιο νόμου επαναφέρεται η αποφασιστική 
αρμοδιότητα της Επιτροπής και ταυτόχρονα παρέχονται μεί- 
ζονες διασφαλίσεις με τη συμμετοχή δικαστικών λειτουργών 
στην Επιτροπή, ολοκληρωμένη κρίση με την παρουσία ειδικών 
σε θέματα οικονομικού περιεχομένου και ταχύτητα με την 
παραπομπή των υποθέσεων στο δεύτερο βαθμό δικαιοδοσίας 
Των διοικητικών δικαστηρίων.

Ταυτόχρονα ρυθμίζονται και διάφορα άλλα θέματα που προέ- 
κυψαν κατά τη διάρκεια λειτουργίας του θεσμού ώστε vc 
διευκολυνθεί η εφορμογη του νόμου.

Επίσης λομβάνέτοι πρόνοια γιο τον έλεγχο συγκεντρώσεων 
των επιχειρήσεων στο βαθμό που θο απειλήσουν τις συνθήκες 
υγιούς ανταγωνισμού και τη οωστη λειτουργία της σγορας. και 
θα σποτελεσουν τροχοπέδη στην πληρη και σωστή εξυπηρέτηση 
του καταναλωτή.

Ο έλεγχος αυτός οποσκοπεί στη δυνατότητα παρέμβασης 
του υπουργού εμπορίου σε κλάδους που οι συγκεντρώσεις 
όμοιων επιχειρήσεων τείνουν να δημιουργήσουν ανεπιθύμητες 
μονοπωλιακές ή ολιγοπωλιακές καταστάσεις παρεμποδίζοντας 
κατ' αυτόν τον τρόπο τη λειτουργία του ελεύθερου ανταγωνι
σμού.

Πέραν των ανωτέρω με το υπόψη νομοσχέδιο ρυθμίζονται 
θέματα που έχουν σχέση με τα καταστατικά των ανώνυμων 
εταιρειών, με τα σήματα και τη Διοικητική Επιτροπή Σημάτων 
- διάρθρωση, σύνθεση και συγκρότησή της - με τον Αγορανομικό 
Κώδικα, με τα Επιμελητήρια και πς Γενικές Αποθήκες και τέλος 
κυρώνεται η υπ' αριθ. ΚΙ-5333/18—4-90 απόφαση του Υπουργού 
Εμπορίου από της δημοσιεύσεως του παρόντος νομοσχεδίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A

Με τα άρθρα του κεφαλαίου Α' του προτεινομενου νομοσχεδίου 
ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τον ανταγωνισμό.

Αρθρο 1

Αντικαθίσταται το άρθρο 4 του ν. 703/1977 και αποσαφηνίζεται 
πλήρως το ερμηνευτικό ζήτημα που δημιουργήθηκε από την 
εφαρμογή των αντικαθιστάμενων διατάξεων θετικά στην παρ. 
1 και αρνητικά, στην παρ 2, με αποκλεισμό συναλλαγών, οι 
οποίες οικονομικά δεν ανήκουν στην έννοια της συγκεντρώσεως 
είτε κατά σκοπό είτε κατ' αποτέλεσμα και υπηρετούν άλλες 
οικονομικές αναγκαιότητες.

Το ερμηνευτικό ζήτημα είχε προκόψει σχετικό με το αν το 
άρθρο 4 ρύθμιζε μόνο πς συγχωνεύσεις Οπως αυτές περιγρά- 
φονται στα άρθρο 68 και 69 του ν. 2190/1920, Οπως αυτός 
τροποποιήθηκε και ισχύει ή αν αναφερόταν σε κάθε μορφή 
συγκεντρώσεως η οποία έχει το ίδιο οικονομικό αποτέλεσμα.

Η 'Συγχώνευση' της παρ 2 (α) δεν αναφέρεται στην έννοιο 
της συγχώνευσης του δικαίου των εταιοιών αλλά αφορά τη 
συνένωση επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως νομικής μορφής τους.

Άρθρο 2

Προστίθενται τα άρθρο 4α, 4β, 4γ, 4δ και 4ε στο ν. 703/1977 
με τα οποία ρυθμίζονται παραπέρα τα θέματα των συγκεντρώ
σεων με την ενίσχυση της υποχρεώσεως γνωστοποιησεως και 
με την καθιέρωση για πρώτη φορά της δυνατότητας του υπουρ
γού να ελέγχει τις συγκεντρώσεις όπου τούτο κριθει αναγκαίο

Άρθρο 4α

Διατηρείται η υποχρέωση γνωστοποιήσεως των συγκεντρώ
σεων στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εμπορίου εντός 
συντόμου προθεσμίας ενός μηνός (παρ. 1) και καθορίζονται οι 
επιχειρήσεις ή τα πρόσωπα τα οποία υποχρεούνται να προβούν 
σε γνωστοποίηση (παρ.3). Με κανονιστική απόφαση του Υ
πουργού Εμπορίου καθορίζεται το περιεχόμενο της γνωστο
ποιήσεως και κάθε άλλο σχετικό με αυτή στοιχείο (παρ.4).

Επειδή η γνωστοποίηση θα χρησιμοποιηθεί ως μέσον για να 
χαρτογραφηθούν οι κλάδοι της ελληνικής οικονομίας στους 
οποίους παροτηρούνται συγκεντρώσεις, πληροφορία απολύτως 
αναγκαία για τη χαραξη σωστής οικονομικής πολίτικης, καθιε
ρώνεται σημαντικό πρόστιμο (παρ. 5) που επιβάλλεται στην 
περίπτωση παραλείψεως γνωστοποιήσεως της συγκεντρώσεως, 
σε αντίθεση με το ασήμαντου ύψους πρόστιμο που προβλεπόταν 
από τις προισχύουσες διατάξεις.

Ταυτόχρονα όμως απαλλάσσονται από την υποχρέωση γνω
στοποιήσεως μκρουεσαιες επιχειρήσεις (παο_2). που δεν α
παλλάσσονταν από το ποόισχύον καθεστώς, οι συγκεντρώσεις 
των οποίων δε' παρουσιάζουν ενδιαφέρον και η παρακολούθησή 
τους μόνο κόστος θα προσέθετε στην οικονομία και στις ίδιες 
■πς επιχειρήσεις.

Άρθρο 4β

Παρέχεται το δικαίωμα στον Υπουργό Εμπορίου να παρέμβει 
και να ελέγξει τις συγκεντρώσεις, όταν δημιουργείται κίνδυνος 
για τον ανταγωνισμό Ο έλεγχος θο είναι προληπτικός και Οχι 
κατασταλτικός και δεν θα γίνεται υπο το πρίσμα και την σκιά 
τετελεσμένων γεγονότων.

Συγχεκριμένα. αν ο Υπουργός Εμπορίου, είτε από την πα
ρακολούθηση της πορείας των συγκεντρώσεων όπως θα προ
κύπτει από τις γνωστοποιήσεις είτε και ασχέτως απ' αυτές, 
από τις πληροφορίες και την έρευνα των υπηρεσιών, πειοθεί 
Οτι σε ορισμένους κλάδους της οικονομίας υπάρχει κίνδυνος 
δημιουργίας μονοπωλιακών καταστάσεων, δικαιούται με κοινή
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με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας απόφαση νο υπάγει οε 
προληπτικό έλεγχο τις συγκεντρώσεις στον κλάδο αυτόν.

Οι επιχειρήσεις που κατέχουν ήδη προ της συγκέντρωσε ως 
ή που θο οποκτησουν μετά τη συγκέντρωση ορισμένο μεγεθος 
προσδιοριζόμενο είτε ως μερίδιο αγοράς είτε ως ετήσιος κύκλος 
εργασιών, υποχρεουνται νο προβοϋν σε γνωστοποίηση πριν 
την πραγματοποίηση της συγκεντρωσεως και όχι μετά απ αυτήν 
(παο. 2), ώστε να δοθεί η δυνατότητα στον Υπουργό Εμπορίου 
να λάβει τα απαραίτητα μέτρα είτε παρεμποδίσεως της συγκε- 
ντρωσεως είτε επιβολής διαοφαλιστικων Ορων ανταγωνισμού, 
όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που προσδιορίζονται στο 
νόμο (παο. 3).

Αρθρο 4γ

Καθορίζεται η διαδικασία ελέγχου των συγκεντρώσεων οι 
οποίες έχουν υπαχθεί σε προληπτικό έλεγχο. Συγκεκριμένα:

α) Η εξουσία του ελέγχου ανατίθεται στον Υπουργό Εμπορίου 
και όχι στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, λόγω του έντονου οι
κονομικού στοιχείου της σχετικής κρισεως. Ο Υπουργός μπορεί 
να εκδωσει απόφαση που να απαγορεύει τη συγκέντρωση η να 
την επιτρεπει κατ' εξαίρεση ή να διαπιστώνει ότι δεν συντρέχουν 
οι προϋποθέσεις του νομού γιο την απαγόρευση της.

β) Η Επιτροπή Ανταγωνισμού δεν έχει εν προκειμένω απο
φασιστική αλλά γνωμοδοπκή αρμοδιότητα κυρίως στην νομική 
αντιμετώπιση του θέματος.

γ) Λόγω της σημασίας της ταχύτητας στο είδος αυτών των 
συναλλαγών και προς αποφυγή γραφειοκρατικών παρελκυστικών 
ενεργειών εις βάρος των συναλλασσόμενων τάσσεται αποκλει
στική προθεσμία ενέργειας στον υπουργό, ή πάροδος της 
οποίας θεωρείται ως σιωπηρή έγκριση.

Με αυτόν τον τρόπο εξισορροπείται η ανάγκη ελέγχου με 
την ανάγκη ταχείας ενέργειας και δεν θεσμοθετείται τροχοπέδη 
στην οικονομική πρόοδο και στον επιχειρηματικό μετασχηματι
σμό. ο οποίος προσαρμόζεται στις αναγκες της αγοράς και 
κατ’ επέκταση σπς ανάγκες του καταναλωτή.

Αρθρο 4δ

Με τις διατάξεις αυτές καθιερώνονται αυστηρότατες κυρώσεις 
για τους παραβάτες. Όχι μόνο απαγορεύεται η πραγματοποίηση 
της συγκεντρώσεως πριν ή παρασχεθεί η σχετική έγκριση, 
εξαίρεση ή διαπίεπωση νομιμότητας, άλλο και απειλείται βαρύ
τατο πρόστιμο σε περίπτωση πραγματοποιήσεώς της, ανερχό- 
μενο σε ποσό που μπορεί να ανέρχεται μέχρι του 15% του 
κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στη συ
γκέντρωση και επιβάλλεται σωρευπκά με το πρόστιμο γιο την 
περίπτωση παραλείφεως γνωστοποιησεως της συγκεντρώσεως

Επίσης ο Υπουργός Εμπορίου εξοπλίζεται με ισχυρότατες 
εξουσίες, δικαιώματα αναστροφής της συγκέντρωσης που πραγ
ματοποιήθηκε κατά παράβαση των σχετικών διατάξεων δικαιού
μενος και νο διατάξη τη διάσπαση του δημιουργηθέντος νέου 
νομικού προσώπου, το διαχωρισμό των περιουσιακών στοιχείων 
ή Οποιο άλλο μέτρο κρίνε: πρόσφορο γιο την αποκατάσταση 
του υγιους ανταγωνισμού.

Αρθρο 4ε

Θεσπίζονται το κριτήριο για την καθιέρωση υποχρεωσεως 
γνωστοποιησεως της συγκέντρωσης των επιχειρήσεων ή γιο 
την υπαγωγή τους σε υποχρεωτικό έλεγχο σε nr ρίπτωση που 
ο κλάδος στον οποίο ανήκουν υπαχθεί σε διαδικασία προληπτικού 
ελέγχου Αυτό το κριτήρια είναι το μερίδιο της σγορας των 
επιχειρήσεων που συμμετέχουν στη συγκέντρωση και ο κύκλος 
εργασιών τους. Οι εννοιες αυτές οριοθετούνται και ορίζοντα: 
στο άρθρο αυτό.

Άρθρο 3

Αντικαθίσταται το άρθρο 7 του ν. 703/1977. Δεδομένου όη 
η Υπηρεσία Ανταγωνισμού, την οποία προέβλεπε ο ν. 703/1977,

έχει καταργηθεί και οι αρμοδιότητες της ασκούνται από τη 
Διεύθυνση Έρευνας Αγοράς - Ανταγωνισμού, με το εν λόγω 
άρθρο 3 τροποποιείται το άρθρο 7 του ν. 703/1977 και επέρ
χονται οι αναγκαίες προσαρμογές λογω των οργανωτικών με
ταβολών, που έχουν στο μεταξύ επέλθει.

Άρθρο 4

Αντικαθίστατο: το άρθρο 8 του ν. 703/1977 και θεσπίζεται 
εκ νέου η αποφασιστική αρμοδιότητα της Επιτροπής Ανταγω
νισμού, η οποία με τη νέο σύνθεσή της αποσκοπεί στην 
ολόπλευρη προσέγγιση του κρινόμενου ζητήματος και σε ευ
στοχότερη και πλέον τεκμηριωμένη κρίση

Ρυθμίζονται επίσης θέματο λειτουργίας και οργονώσεως της 
Επιτροπής

Επιπλέον με τις παρ 13 και 14 καλύπτεται ύπαρχον νομοθετικό 
κενό και δίδεται στον Υπουργό Εμπορίου η αρμοδιότητο. μετό 
οπό σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Ανταγωνισμού, νο εκδίδει 
αποφααεις και νο χορηγεί ομαδικές εξαιρέσεις, σύμφωνο με 
την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 703/1977, ή να αποφοίνεται 
ότι ορισμένες ουμπράξεις δεν εμπίπτουν στην απαγόρευση της 
παρ. 1 του παραπάνω άρθρου. Με τον τροιιο ουτόν θο απο- 
ουμφορηθει σημαντικό η υπηρεσία και θα μπορέσει να επικε
ντρώσει τις προσπάθειες της σε σοβαρές κα. σημαντικές περι
πτώσεις στρεβλώσεων του ανταγωνισμού

Τέλος παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Εμπορίου νο 
εκδίδει κανονιστικές αποφάσεις μετά από γνώμη της Επιτροπής 
Ανταγωνισμού, με τις οποίες θα ρυθμίζονται λεπτομερειες εφαρ
μογής του νόμου αυτού

Αρθρο 5

Προστίθεται άρθρο 8α. Το άρθρο 8ο θα ρυθμίζει τις αποφα
σιστικές αρμοδιότητες της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Αρθρο 6

Προστίθεται στο άρθρο 12 του ν. 703/1977 παρ. β, η οποίο 
αναφέρεται στη δυνατότητα αναπροσαρμογής των ορίων των 
προστίμων και των χρηματικών ποινών.

Αρθρο 7

Τροποποιείται το άρθρο 14 του ν. 703/1977 και απλουστεϋεται 
η χρονοβορα διαδικασία ορισπκοποιήσεως των αποφάσεων της 
Επιτροπής Ανταγωνισμού Παρακάμπτεται η ενώπιον του Διοι
κητικού Πρωτοδικείου διαδικασία, η οποίο άλλωστε μετά τη 
συμμετοχή δικοστικών λειτουργών στην επιτροπή Ανταγωνισμού 
δεν είναι απαραίτητη και οι αποφάσεις της Επιτροπής ή του 
Υπουργού Εμπορίου στις περιπτώσεις συγκεντρώσεων προσ
βάλλονται στο Διοικητικό ΕφετείΟ Αθηνών.

Η καινοτομία αυτή θα συντομεύσει σημαντικά τον απαράδεκτο 
μακρό χρόνο που εκκρεμούν οι υποθέσεις μέχρι νο ολοκληρωθεί 
το στάδιο ουσιαστικής κρισεως τους και θο συμβάλλει στην 
αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων του νόμου

Άρθρο 6

Τροποποιείται το άρθρο 15 του ν. 703/1977 και προσαρμόζεται 
Οικονομικά η διαδικασία προσβολής και εκδικάσεως των ένδικων 
μέσων και βοηθημάτων, μετά την κατάργηση της δικαιοδοσίας 
του Διοικητικού Πρωτοδικείου

Άρθρο 9

α) Αντικαθίσταται η παρ 1 του άρθρου 18 του ν. 703/1977 
κα: ρυθμίζονται θέματα που έχουν σχέση με την ισχύ των 
αποφάσεων του Υπουργού Εμπορίου και της Επιτροπής Αντα
γωνισμού.

β) Αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 703/1977 
και ρυθμίζονται θέματα παρεμπίπτοντος ελέγχου του κύρους
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συμφωνιών και αποφάΓεων του άρθρου 1 του ν. 703/1977 και 
τρς ύπαρξης απαγορευμένης εναρμονισμένης πρακτικής ή κα
ταχρηστικής εκμετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης και οι εξαιρέ
σεις εκ του ελέγχου αυτού.

γ) Παρέχεται η δυνατότητα στον Υπουργό Εμπορίου να 
ζητήσει τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων.

Άρθρο 10

Τροποποιείται η παρ. 2β του όρθρου 21 του ν. 703/1977 
ώστε ν αναπροσαρμοσθουν σε ρεαλιστικό επίπεδα τη πρόστιμό 
που προβλέπονταν στην παράγραφο αυτή.

Άρθρο 11

Προστίθενται στο άρθρο 26 του ν. 703/1977 παρ. 5 και 6 
και δι αυτών διευρύνονται αναλόγως οι εξουσίες των εντε
ταλμένων υπαλλήλων της Διεύθυνσης Έρευνας Αγοράς - Α
νταγωνισμού και επί των ελέγχων των συγκεντρώσεων επιχει
ρήσεων και ρυθμίζονται θέματα συνδρομής εισαγγελικών και 
αστυνομικών αρχών σε περίπτωση που παρεμποδίζονται στην 
άσκηση των καθηκόντων τους.

Άρθρο 12

Αντικαθίστανται οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 29 του ν. 703/1977 
και προσδιορίζονται τα πρόσωπα τα οποία τιμωρούνται με 
διοικητικές ποινικέ·; και παρεπόμενες των ποινικών χρηματικές 
ποινές, σε περίπτωση παραβάσεων των διατάξεων της παρ. 1' 
του άρθρου 1 και :ου άρθρου 2.

Άρθρο 13

Το Υπουργείο Εμπορίου καθίσταται αρμόδια εθνική αρχή 
Ανταγωνισμού έναντι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και θεσπί
ζεται το νομικό πλαίσιο ενσωμάτωσης του κοινοτικού δικαίου.

Άρθρο ΙΑ

Προστίθεται άρθρο 33α με τις διατάξεις του οποίου θεσπίζεται 
το νομικό πλαίσιο κωδικοποιήσεως της κείμενης περί ανταγω
νισμού νομοθεσίας.

Άρθρο 15

Αναφέρεται στις μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ θ’

Με τα άρθρο του κεφαλαίου Β' ρυθμίζονται θέματα που έχουν 
σχέση με πς ανώνυμες εταιρείες, τη βιομηχανική ιδιοκτησία, 
τον σγορανομικό κώδικα, τα επιμελητήρια, πς γενικές αποθήκες 
και την κύρωση υπουργικής οπόΦοσης.

Άρθρο 16

Τροποποιούνται διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 'Περί Ανωνύμων 
Εταιριών'.

1. Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 4 
του κ.ν. 2190/1920 'Περί Ανωνύμων Εταιριών':

'2. Η προηγούμενη παράγραφος ισχύει αναλόγως και στις 
τροποποιήσεις του καταστατικού

Επειδή στην 'προηγούμενη παράγραφο', όπως αναφέρεται 
πιο πάνω, δηλαδή στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του κ.ν. 
2190/1920, ορίζεται ότι. Ί. Ο Υπουργός Εμπορίου υποχρεουται 
να προκαλέσει. σύμφωνα με το άρθρο 37 του Εμπορικού Νόμου, 
την απόφαση για τη σύσταση ανώνυμης εταιρίας, καθώς και 
την έγκριση του καταστατικού της. εφ Οσον το καταστατικό 
έχει καταρπσθεί δια δημοσίου έγγραφου, σύμφωνα με πς ισχύ-

ουσες διατάξεις.'
Επειδή άπω; έχει τεθεί η υπό τροποποίηση διάταξη, με το 

να παραπεμψει στην 'προηγούμενη της παραγραφο'. δημ-συργεί 
σύγχυση σπς συναλλαγές και τη λανθασμένη αντίληψη όπ και 
για πς τροποποιήσεις καταστατικού Α.Ε. απαιτείται δημόσιο 
έγγραφο ενώ στην πραγματικότητα για πς τροποποιήσεις αυτές 
απαιτείται μόνο απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων 
της Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 34 του κ,ν. 2190/1920 Γιο 
όλα τα πιο πάνω και για την άρση κάθε αμφισβήτησης προτεινεται 
η τροποποίηση της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 4 του 
κ.ν. 2190/1920,

2. Επίσης, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 
36 του κ.ν. 2190/1920, οι ανώνυμες εταιρίες ελέγχονται υπο
χρεωτικά οπό ορκωτούς λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λο
γιστών, όταν υπερβαίνουν, επί δύο συνεχείς χρήσεις, τα αριθ
μητικά όριο των δύο οπό τα παρακάτω τρίο κριτήρια, που 
ορίζονται στην παρ. 6 του άρθρου 42α του ίδιου νόμου, δηλαδή:

α) σύνολο ισολογισμού 130.CX30.000 δραχμές,
β) καθαρός κύκλος εργασιών 260.000.000 δραχμές,
γ) μέσος όρος προσωπικού, που απασχολήθηκε κατά την 

διάρκεια της χρήσης, 50 άτομα.
Τα ανωτέρω κριτήρια καθορίστηκαν με την 4η οδηγία εταιρικού 

δικαίου (78/660/Ε.Ο.Κ. της 25/7/78), προς την οποίο έγινε 
εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με το π.δ. 409/1986, ο 
δε υπολογισμός των δραχμικών ορίων έγινε με βάση την ισοτιμία 
ECU = 73.9619 δρχ. που ισχύει οπό 25/7/1983 (Οδηγό 84/ 
569/Ε.Ο.Κ. της 27/11/84).

Με την παράγρ. 5 του άρθρου 112 του κ.ν. 2190/1920 το 
δραχμικό όρια του άρθρου 42α του ίδιου νόμου για τον έλεγχο 
των χρήσεων από 1ης Ιανουάριου 1987 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 
1989, προσαριιόστηκαν στην πραγμαπκη ισοτιμία, σε δραχμές, 
της μονάδας ECU κατά το έτος 1986, που έγνε η εναρμόνιση 
<π.δ. 409/1986).

Η προσαρμογή αυτή των ορίων, όπως αναφέρεται και στην 
εισηγητική έκθεση του παραπάνω π.δ., έγνε με σκοπό να 
παρασχεθεί η δυνατότητα πρακτικής εφαρμογής των σχεπκών 
διατάξεων μόνο στις εταιρίες εκείνες οι οποίες, μετά την 
αναθεώρηση της ισοτιμίας ECU/δραχμής, που θα εγένετο μετά 
το έτος 1988, θα είχαν περίπου τα προσαρμοσμένα όρια της 
παραγρ. 5 του άρθρου 112 του κ.ν. 2190/1920.

Επειδή Ομως μέχρι σήμερα οπό το έτος 1984 (Οδηγία 84 
/569/Ε.Ο.Κ.) δεν έχουν αναθεωρηθεί τα εκφραζομενο σε Ευ
ρωπαϊκές λογσπκες μονάδες ποσά της 4ης Οδηγίας (78/660 
/Ε.Ο.Κ. της 25/7/78). ούτε έχει τροποποιηθεί η διάταξη του 
άρθρου 53 αυτής με την οποία ορίζεται όπ 'γα την οδηγίο 
αυτήν η αντίστοιχη αξία του ECU σε εθνικό νόμισμα, είναι 
εκείνη που ίσχυε σπς 25/7/1983', θεωρούμε σκόπιμο να πα- 
ραταθει η προθεσμία που καθορίζεται στην παράγρ. 5 του 
άρθρου 112 του κ,ν. 2190/1920 μέχρι και την εταιρική χρηση 
που λήγει πριν την 31/12/1992.

Η μη παράταση θα έχει σαν αποτέλεσμα, εταιρίες που πς 
δυο συνεχείς χρήσεις 1988 κα; 198S υπερβαίνουν τα αριθμητικέ 
opic των δύο από το τρία κριτήρια της παρσγρ. 6 του άρθρου1 
42α του κ,ν. 2190/1920, (που αναοεοονται παραπάνω) και οι 
οποίες με βάση τη σημερινή πραγματικότητα θεωρούνται μικρού 
μεγέθους, να ελεγχθούν γα τη χρήση 1990 από ορκωτούς 
λογστες.

3. Οι προτεινόμενες διατάξεις, που θα αποτελόσουν ενιαίο 
κείμενο θα έχουν ως εξής:

"Αρθρο
1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του κ.ν. 2190/1920 'Περί 

Ανωνύμων Εταιριών' τροποποιείται ως ακολούθως:
'2. Το καταστατικό τροποποιείται με απόφαση της γενικής 

συνέλευσης, που εγκρίνεται από τον Υπουργό Εμπορίου.'
2. Η προθεσμία που προβλέπεται από την παράγραφο 5 του 

άρθρου 112 του κ.ν. 2190/1920 'Περί Ανωνύμων Εταιριών', 
παρατεινεται μέχρι τη χρήση που λήγει πριν την 31η Δεκεμβρίου 
1992. Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας παραγράφου αρχίζει 
από 1ης Ιανουάριου 1990.'
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Αρθρο 17

Τροποποιούντο os διατάξεις:
V ?'· Του άοθρου 6, του αν, 1998/1939 ‘περί σημάτων', που 

cic"1 στο όονονο που αποφασίζει γιο την παραδοχή της 
6n».jw<;-r κστπθέσεως

Με το άρθρο I1 του ν.1406/1983 το Πρωτοβάθμιο Διοικητικό 
Δικαοη ,ρ*ο Σημάτων μετονομάσθηκε σε Διοικητική Επιτροπή 
Σημόη·.·'

τ·.> δε Δευτεροβάθμιο Διοικητικό Δικαστήριο Σημάτων διατη
ρείτο· οε λειτουργία γιο την εκδίκαση ένδικων μέσων που 
εκκρεκ-ν. κο: ς.’οφασεων προγενεστέρων της 11-6-84, με
τον ίδιο ;ι ;ιο

-ια το λογο αυτόν επιβάλλεται η προσαρμογή της παραγράφου 
1 τ>> άρθρου 6 του α.ν. 1998/193S σύμφωνο με το ν. 1406/1983, 
π ο<-...;0 τοοποποιείται ως έξης:

ιο την παραδοχή ή την απόρριψη της δήλωσης κατάθεσης 
ο.ειοτν- ο 'οφασίξει η διο του άρθρου 11 του ν.1406'1983 
ορ,?ό··<· π -λιοικητικη Επιτροπή Σημάτων'.

Ρ· Του άρθρου 1. παραγραφος'2 του ν.164/1975 και του 
ο: ‘’poo 1 ’ του ν.1406/1983, που ορίζει τη σύνθεση και Προεδρία 
τθυ Πρωτοβάθμιου1 Διοικητικού Δικαστηρίου Σημάτων το οποίο 
αποτελείται από δύο (2) τμήματα με Πρόεδρό Πάρεδρο της 
Διοίκησης

Με την ανασύσταση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, 
ήδη Πρόεδρος της Διοικητικής πλέον Επιτροπής Σημάτων είναι 
Πόρε όρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Ο συνεχώς αυξανόμενος αριθμός καταθέσεων σημάτων στη 
χώεο μας, κυρίως τα τρίο (3) τελευταίο χρόνιο είχε σαν 
αποτέλεσμα τη σώρευση ενός μεγάλου αριθμού αιτήσεων και 
σαν περαιτέρω συνέπεια τη σημαντική επιβράδυ/ση στη διαδι
κασία καταχώρισης των σημάτων και ειδικότερο στην εκδίκαση 
αυτών από την Διοικητική Επιτροπή Σημάτων (σήμερα η αίτηση 
για καταχώριση σήματος προσδιορίζεται νο δικασθεί από τη 
Διοικητική Επιτροπή Σημάτων μετά από 2 1/2 περίπου χρόνια). 
Προκτιμενου να διορθωθεί η πιο πάνω κατάσταση επιβάλλεται 
η αύξηση του αριθμού των Τμημάτων της Διοικητικής Επιτροπής 
Σημάτων από δύο (2) σε οκτώ (8).

Ουσιαστικά επιχειρείται διπλασιασμός και όχι τετραπλαοιασμός 
των Τμημάτων της προοναφερθείσας Επιτροπής γιατί μέχρι 
σ',μερο κοι γιο την αντιμετώπιση των υπαρχουοών αναγκών, 
τυ δ··ο Τμήματα της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων λειτουρ
γούσαν και με τις αναπληρωματικές συνθέσεις αυτών

Κοτό συνέπεια το άρθρο 1, παράγραφος 2 του ν. 164/1975 
τροποποιείται υκ· εξής:

Ή Διοικητική Επιτροπή Σημάτων περιλαμβάνει οκτώ τμήματα, 
καθένα οπό το οποία συντίθεται από έναν πάρεδρο του Νομικού 
Συμβουλίου του Κράτους, ως πρόεδρο, το δ/ντη ή έναν τμη- 
μοταρχη της Δ/νσης Εμπορικής κοι Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας 
του '■'γ,curve ίου Εμπορίου και ένα Βιομήχανο ως μέλη".

2, Tu-ν παραγραφών 3 και 4 του άρθρου 7 του ν.1380/1983 
οι οπί-ες ;">ό-.··7ουν τη σύνθεση και προεδρία του δευτερο
βάθμιου διοικητικού δικαστηρίου σημάτων καθώς και ειδικότερα 
βε^-πο δ> ιοισμού των.

Μ; μ;·, ο.εούαταση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. 
επΡ·μν,::τε πΛ-ον η Προεδρία του Δ.Δ.Δ. Σημάτων νσ ασκείται 
απο το Να_κ. Σ Γ - του Κράτους, ο οποίος βαθμολογικέ 
και μισθαλον.ΐΓ. εξισώνεται με Αρεοπαγίτη

Εξανέσ.ι <· ί.'υικ.ός Σύμβουλος του Κράτους προήδρευσε 
σΐϋ ό.Δ /..Σημάτων βάσει του ν.164/1975 ο οποίος τροποποιη- 
θτι·.ε με τα ν.1380/1983 μετά την κατάργηση του Νομικού 
Ιαμβο.·' ο·.· του Κράτους (ν.1256/1982) και με τον οποίο ο 
Πρόεδρός στο ΔΔ.Δ. Σημάτων είναι ο αρχαιότερος στο βαθμό 
του Εκέ-ης ή Παρεδρος του Συμβουλίου της Επικράτειας

μοισ'ν- οι αυξημένες υπηρεσιακές αναγκες, επιβάλλουν τη 
λειτ-.- λε ιεποαςων (4) τμημάτων, έναντι δυο (2).

Κε :υ ε. ε:υ.ι· τι παρογροροι 3 και < του ΐιοθρου 7 του 
ν.'3ΣΧ"' '33 τοομ ·αοιούνται ως έξης:

'3 ~ε ίτ·.— cCOOuio Διοικητικό Δικαστήριο Σημάτων περι
λάμβανε. "·;------- π.'ήματο. Το καθένα απο ου ά απαρτίζετοι

από ενο Νομικο Σύμβουλο του Κράτους ως Πρόεδρο, έναν 
Εφέτη του Εφετειου Αθηνών, έναν Πάρεδρο του Συμβουλίου 
Επικράτειας, έναν Καθηγητη ή Αναπληρωτή Καθηγητη η Επί
κουρο Καθηγητή του Εμπορικού η Αστικού Δίκαιου Ανώτατου 
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και ενο βιομήχανο, ως μέλη

4 Τα μέλη των τμημοτων της Διοικητικής Επιτροπής κοι του 
Δεμτεροβάθμιου Διοικητικού Δικαστηρίου Σημάτων διορίζονται 
με ισάριθμο αναπληρωματικό με απόφαση του Υπουργού Εμπο
ρίου που εκδίδετοι το μηνο Σεπτέμβριο κάθε δεύτερου έτους, 
υστέρα από πρόταση που υποβάλλεται απο το Νομικό Συμβούλιο 
του Κράτους γιο το μέλη που έχουν την ιδιότητα του Παρέδρου 
η του Νομικού Συμβούλου του Κράτους, του Προϊσταμένου του 
Δικαστηρίου στο οποίο υπηρετούν το μέλη που έχουν δικαστική 
ιδιότητα, του αρμόδιου οργάνου του Ανώτατου Εκπαιδευτικού 
Ιδρύματος γιο το μέλη που έχουν την ιδιότητα του ‘καθηγητή 
ή αναπληρωτή καθηγητη ή επίκουρου καθηγητή, του Εμπορικού 
κοι Βιομηχανικού Επιμητηρίου της Αθήνας κοι του Εμπορικού 
κοι Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά γιο τους βιομηχόνους.

Αναπληρωτές του δ/ντή ή του τμημοτάρχη της Δ/νσης 
Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας στη Διοικητική Επιτροπή 
Σημάτων ορίζονται ανώτεροι υπάλληλοι της ίδιας δ/νσης.'

5 Τέλος, προστίθενται διευκρινίσεις στην παράγραφο αυτήν 
που αφορούν στο θέμο της αποζημίωσης των μελών (τακτικών 
κοι αναπληρωματικών), γραμματέων κοι βοηθών γραμματέων, 
που εργαοθηκον από 1-11-1989 μέχρι σήμερα κοι δεν τους 
καταβλήθηκε η οφειλομενη αποζημίωση, διότι, με την 385/1990 
Πράξη του, το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν ενέκρινε την οφειλομενη 
αποζημίωση γιο δυο λογους:

α)διότι δεν θεώρηοε νόμιμη την απόφαοη του Υπουργού 
Εμπορίου γιο τη λειτουργιο των τεσσάρων (4) συνθέσεων 
(τακτικών και αναπληρωματικών μελών) της Διοικητικής Επι
τροπής και του Δ.Δ.Δ. Σημάτων, που είχε εκδοθεί λόγω αυξη
μένων υπηρεσιακών αναγκών.

β) Ειδικότερα γιο το Δ.Δ.Δ. Σημάτων όρισε ο τι το θέμα της 
αποζημίωσης των μελών, γραμματέων και βοηθών γραμματέων 
θο ρυθμίζεται βασει κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονο
μικών και Εμπορίου, κατ εξουσιοδότηση του ν.3205/1955 όπως 
τροποποιήθηκε με το ν.164/1975

Αρθρο 18

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 57ο του 
ν.δ. 136/1946 όπως τροποποιήθηκε τελευταίο με το ν. 1401/ 
1983, ο Υπουργός Εμπορίου μπορεί να επιβάλλει οε περιπτώσεις 
οοβαρων αγορανομικων παραβάσεων (νοθεία τροφίμων, διάθεση 
επικίνδυνων τροφίμων, είσπραξη υπερτιμήματος) μετά οπό σύμ
φωνη γνώμη της Αγορανομικής Επιτροπής, πρόστιμο οπό 50.000 
έως 1.000,000 δρχ. κοι νο διατόσοει την απαγόρευση λειτουργίας 
της επιχείρησης γιο διαστημο μέχρι 30 ημερών.

Με την προτεινόμενη διάταξη (προσθήκη παραγράφου 11) 
παρέχεται η δυνοτότητο στον Υπουργό Εμπορίου νο αναπρο
σάρμοζα το όριο των προστίμων που προβλέπονται στην 
ανωτέρω παρόγρ. 1, προκειμενου νο διατηρείτο: η οοβαροτητο 
του προστίμου και να μην υποβαθμίζεται απο την άνοδο του 
Τιμάριθμου, ενω τροποποιείτο κατάλληλα η διατύπωση της 
παραγράφου 4 που προέβλεπε διπλασιασμό των κυρώσεων σε 
περίπτωση υποτροπής μέσα σε δκεαοκτώ μήνες (2.000.000 δρχ. 
πρόστιμό κο 60 ημέρες κλείσιμο) ώστε νο λαμβόνεται υπόψη 
η παρεχόμενη στον Υπουργό δυνατότητα αναπροσαρμογής των 
προστίμων.

Αρθρο 19

Συνιστάτο στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθη
νών Επιτροπή αποτελομμενη από το δ/ντή της Διεύθυνσης 
Εμπορικών Οργανώσεων του Υπουργείου Εμπορίου κο τον 
προϊστάμενο του αρμόδιου τμήματος, που αναπληρώνονται από 
τους νομίμους αναπληρωτές τους, από ένον εμπορικό αντι
πρόσωπο εισαγωγης-εξαγωγης, κου υποδεικνύεται με τον α
ναπληρωτή του απυ τους Συνδέσμους Εμπορικών Ανππρο-
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σώπων μεταξύ των μελών τους, από έναν εκπρόσωπο της 
Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και από έναν εκπρόσωπο 
της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών.

Οι Σύνδεσμοι Εμπορικών Αντιπροσώπων έχουν ζητήσει τη 
συμμετοχή στην Επιτροπή εκπροσώπων από τους Συνδέσμους 
Αθηνών, Πειραιά και θεσ/νίκης. Γία να αντιπροσωπεύονται στην 
αρμόδια Επιτροπή τουλάχιστον α μεγαλύτερα Σύνδεσμο Ε
μπορικών Αντιπρόσωπων της χώρας και προκειμένου η Επιτροπή 
να αποδίδει δικαιότερο και αντικειμενικότερο έργο, σε σχετικό 
σύντομο χρονικό διάστημα, προτείνεται η ανωτέρω τροπολογία 
της πρώτης παραγράφου.

Με την παράγραφο 2, ρυθμίζονται θέματα των Γ ενικών Α
ποθηκών. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν.δ. 
3077/1954, τα δικαιώματα της Γενικής Αποθήκης, για την 
αποθήκευση προϊόντων ή εμπορευμάτων, εγκρίνονται με από
φαση του Υπουργού Εμπορίου. Με την προτεινόμενη τροπο
λογία, τα δικαιώματα που εισπράττει η Γ ενική Αποθήκη καθο
ρίζονται μόνο με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας, χωρίς καμία 
παρέμβαση του Υπουργού Εμπορίου. Η ανωτέρω ρύθμι-η είναι 
αίτημο της Προνομιούχου Γεν,Αποθήκης Α.Ε. και έχει εγκριθεί 
με την αριθμ. 1391/16-7-1990 απόφαση της Επιτροπής Τιμών 
και Εισοδημάτων.

Αρθρο 20

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 1746/1988 
'Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων' ΦΕΚ 2Α/8-1-88, μέσα 
σε 4 μήνες από την ισχύ του νόμου αυτού, έπρεπε να γίνουν 
οι συγχωνεύσεις των Επιμελητηρίων και μέσα στους επόμενους 
5 μήνες, δηλαδή.μέχρι 8-10-86, οι εκλογές σε όλα τα Επιμε
λητήρια για την ανάδειξη νέων οργάνων Διοικήσεως σύμφωνα 
με τις διατάξεις του π.δ. 220/1988.

Επειδή μέσο στην ανωτέρω προθεσμία δεν είχαν ολοκληρωθεί 
οι διαδικασίες συγχώνευσης των Επιμελητηρίων και διενέργεια 
των εκλογών, η Κεντρική Ένωση των Επιμελητηρίων και τα 
Επιμελητήρια ζήτησαν παράταση του χρόνου διενέργειας των 
εκλογών.

Κατόπιν των ανωτέρω, με τις αποφάσεις ΚΙ-4228/7-11-88 
(ΟΕΚ 822/Β/88) και Κ1-9448/11-7-89 (ΦΕΚ 545/Β/14-7-89) 
παρατάθηκε άχρονος διενέργειας των εκλογών μέχρι 30-11-8S 
Kci 30-11-90 αντίστοιχα

Επειδή για την έκδοση των παραπάνω αποφάσεων δεν υπήρχε 
εξουσιοδοπκη διάταξη στο ν. 1746/1988 αυτές κυρώθηκαν με 
το ν. 1875/90 ©ΕΚ 21/Α/21-2-90.

Η Κεντρική Ένωση των Επιμελητηρίων ζήτησε νέα παράταση 
του χρόνου διενέργειας των εκλογών διότι δεν έχει γίνει ακόμη 
η τροποποίηση βασικών άρθρων του ν. 1746/1988.

Κατόπιν αυτού με την απόβαση Κ1-5333/18-4-90 (ΦΕΚ 
288/8/24-4-90) παρστόθηκε περαιτέρω ο χρονος διενέργειας 
των εκλογών μέχρι 30-11-91 και με τη συνημμένη τροπολογιο 
η απόφαση κυρώνεται με νόμο

Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 1990 
• ; Ο! ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Ιωάννης Παλαιοκροσσάς Αθσν. Κανελλοπουλος

. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΝΑΠΛ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Αθανάσιος Ξαρχάς Ευθύμιος Χριστοδούλου

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΜΕΝΑ ή ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Διατάξεις του ν. 703/1977 που τροποποιούνται, αντικαθίστα
νται ή καταργούνται με το σχέδιο νόμου: "Τροποποίηση της 
Νομοθεσίας περί Ανταγωνισμού και άλλες διατάξεις".

Άρθρο 4_ίάρθρα 1 και 2 σχεδίου νόμου) 
Επιτρεπομένη συγχώνευσις επιχειρήσεων. 1

1. Η συγχώνευσις επιχειρήσεων, ως τοιαύτη. δεν εμπίπτει 
εις την κατ' άρθρον 1, παράγραφος 1, απαγάρευσιν

2. Ως συγχώνευσις, κατά τον παρόντα νόμον, νοεπαι η 
πραγματοποιούμενη: 

α) δια συστάσεως νέας επιχειρπαεως 
β) δί άποροΟφπσεως μιας ή πλειονων υπό άλλης ή 
γ) δί εξαγοράς μιας ή πλειόνων υπό άλλης

Άρθρο 7 (άρθρο 3 του σχεδίου)
Υπηρεσία Προστασίας του Ανταγωνισμού.

1. Συνιστάται παρά τω Υπουργείο) Εμπορίου Υπηρεσία Προ
στασίας του Ανταγωνισμού, της οποίας προισταται υπάλληλος 
επί 2ω ή 3ω βαθμώ.

2. Το της οργανώσεως της Υπηρεσίας τούτης και τα των 
θέσεων και προσόντων των παρ αυτή υπαλλήλων ορίζονται 
διό προεδρικού διατάγματος, εκδιδόμενοι προτάσει των Υπουρ
γών Προεδρίας Κυβερνήσεως, Οικονομικών και Εμπορίου. Διο 
του αυτού διατάγματος δύναται να προβλεφθή ανάλογος αύξησις 
των οργανικών θέσεων του Υπουργείου Εμπορίου.

Προς:
α) πληρωσιν οργανικών θέσεων ειδικού επιστημονικού, ως 

και τεχνικού ή βοηθητικού προσωπικού της Υπηρεσίας Προ
στασίας Ανταγωνισμού ή

β) κάλυψιν απροβλέπτων και επειγουσών αναγκών αυτής, 
πέραν των οργανικών της θέσεων και δί ωρισμένην χρονικήν 
περίοδον, δύναται. δί αποφάσεων του Υπουργού Εμπορίου, 
μετά γνώμην της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού, 
να προσλαμβάνωνται. επί σχέσει ιδιωτικού δικαίου, μέχρις είκοσιν 
(20) υπάλληλοι συγκεντρούντες το διο του ως άνω διατάγματος 
ορισθησόμενα ειδικό προσόντα, αι αποδοχαί των οποίων θέλουν 
καθορίζονται κατά παρεκκλισιν των διατάξεων του νομοθετικού 
διατάγματος 1198/1972 "περί του τρόπου ρυθμίσεως των όρων 
αμοιβών και εργασίας του επί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
προσωπικού του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοι- 
κήσεως κοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και τροπο- 
ποιήσεως διατάξεων της περί συλλογικών συμβάσεων εργασίας 
νομοθεσίας". Ομοίως, διο κοινών αποφάσεων του Υπουργού 
Εμπορίου και του κοτά περίπτωσιν οικείου προϊσταμένου ή 
εποπτεύοντος Υπουργού, δύναται να αποσπώνται εις την Υ
πηρεσίαν Προστασίας του Ανταγωνισμού υπάλληλοι εξ οιαο- 
δήποτε δημοσίας πολιτικής υπηρεσίας ή δημοσίων επιχειρήσεων 
ή οργανισμών ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή επι
χειρήσεων κοινής ωφέλειας ή τραπεζών ελεγχομένων υπό του 
Κράτους Ο χρόνος διάρκειας της αποσπάσεως του υπαλλήλου 
λογίζεται, διο πάσαν συνέπεια, ως χρονος πραγματικής υπη
ρεσίας εν τη θεσες ην οργοντκως κατέχει. Η μισθοδοσία των 
οποσπωμένων και οι εισφοροι εργοδότου εις τα αντίστοιχα 
ασφαλιστικό και επικουρικό ταμείο βαρύνουν τας υπηρεσίας κοι 
τους φορείς εξ ων απεσπασθησσν εξαιρουμένων τυχόν προ
σθέτων αμοιβών βαρυνουσών το Δημόσιόν.

3. Η Υπηρεσία Προστασίας του Ανταγωνισμού αποστολήν 
έχει την εφαρμογήν και τήρησιν των διατάξεων του παρόντος 
νόμου, εις τας αρμοδιότητας αυτής ανήκουν.

α) η ττρησις του Μητρώου Συμπράξεων Επιχειρήσεων, 
β) η διενέργεια ερευνών προς διαπκττωσιν παραβάσεων του 

παρόντος νομού, η συλλογή εγγράφων και λοιπών στοιχείων, 
η λήψις καταθέσεων και η ενέργεια πόσης αναγκαίας σχετικής 
πράξεως.

γ) η εισαγωγή υποθέσεων εις την Επιτροπήν Προστασίας 
του Ανταγωνισμού και η επ' αυτών υποβολή εισηγήσεων προς 
τούτην,

δ) η ενέργεια των δια την εφαρμογήν του παρόντος νόμου 
αναγκαιουσών κοινοποιήσεων και δημοσιεύσεων 

ε) η επιμέλεια της εκ μέρους του Δημοσίου, διο του Υπουργού 
Εμπορίου, ασκήσεως των κατά τας διατάξεις του παρόντος 
νόμου ενδίκων βοηθημάτων,

στ) η μέριμνο ή εποπτείο εκτελέσεως ή εφαρμογής των 
αποφάσεων της Επιτροπής Προστασίος του Ανταγωνισμού και 
των κοτά τον παροντο νόμον εκ διδόμενων δικαστικών αποφά
σεων,
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D η βεβαίωσις των κατά τον παρόντα νόμον επιβαλλόμενων 
•Νόστιμων,

•.η) η εκτέλεσις των έργων γραμματείας της Επιτροπής Προ
στασίας του Ανταγωνισμού.

6) Η παραπομπή εις τος αρμόδιας εισαγγελικος αρχάς των 
δισπιστουμενων πανικών παραβάσεων και 

Ο η ενέργεια πόσης πράξεως, σκοπούσης την εφαρμογήν ή 
τήρησιν των διατάξεων του παρόντος νομού, ίδιο δε η αλλη
λογραφία μετά των διοικητικών, δικαστικών ή ετέρων αρχών 
κα η ενημερωσίς της επί παντός θέματος σχετικού προς το 
-νταείμενον της αρμοδιότητός της.

Λ-· προεδρικών διαταγμάτων εκδιδομένων προτόσει του Υ- 
,'.υργού Εμπορίου κατόπιν γνώμης της Επιτροπής Προστασίας 

του Ανταγωνισμού, δύναται να ανατίθενται εις την Υπηρεσίαν 
Προστασίας του Ανταγωνισμού και έτεροι συναφείς αρμοδιό
τητες.

Άρθρο Β (όρθρο 4 του σχεδίου)

(Το όρθρο 8 του ν. 703/1977, οντικαταστόθηκε με τα παρακατω 
άρθρο 5-8 της Β3/395/1982 κοινής απόφασης των Υπ. Προε
δρίας Κυβερν. και Εμπορίου)

Άρθρο 5
Κατόργηση - Σύσταση

Καταργείται η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού που 
προβλέπετοι από τις διατάξεις του άρθρου Β του ν, 703/1977 
κα: συνιστόται νέα Επιτροπή με την ονομασία ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.

Αρθρο 6 
Σύνθεση

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού αποτελείται:
1. Από τον Πρόεδρο και τον αναπληρωτή του και
2. Από εξ (6) μέλη -με τους αναπληρωτές τους που προέρ

χονται από:
α) Το Υπουργείο Οικονομικών
β) Την Τραπεζα της Ελλάδας
γ) Τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών
δ) Τον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών
ε) Τη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος και
στ) Τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
3. Τον Γενικό Εισηγητή πουείνοι ο Προϊστάμενος της Δ/νσης 

Προστοσίος Ανταγωνισμού χωρίς ψήφο, βοηθουμενο από τον 
Εισηγητή ή τους Εισηγητές της συζητούμενης υπόθεσης και

4 Τον Γραμματέα της Επιτροπής που είναι υπάλληλος της 
Δ/νσης Προστοσίος Ανταγωνισμού, ονοπληρούμενο οπό υπάλ
ληλο της ίδιας Δ/νσης.

Με απόφασή του ο Υπουργός Εμπορίου διορίζει με διετή 
θητεία τον Πρόεδρό και τον Αναπληρωτή του, το μέλη της 
Ern-Όοπηη κα τους αναπληρωτές τους καθώς και τον Γραμματέο 
με τον αναπληρωτή του.

Γιο τον διορισμό των μελών της Επετράπης ο Υπουργός 
- n-Ootou εκδίδει την απόφασή του ύστερο από πρόταση του 

•νοορνττου Οικονομικών, της Τραπεζος της Ελλάδας και των
0.-0’ -νν j On*· <.ισεων που εκπροσωπούνται στην Επιτροπή 

υ·σ "η *·«»ν» δνκηίοεις:
Τλ Υπουργεία Οικονομικών και η Τρόπεζο της Ελλάδας 

προτείνουν οπό ένα ανώτερο τους υπάλληλο με τον αναπληρωτή 
του.

β) Κάθε Οργάνωση από τις παραπάνω ύστερο από έγγραφη 
πρόσκληση του Υπουργού Εμπορίου μέσα σε προθεσμία που 
ορίζει η πρόσκληση καταρτίζει και υποβάλει κατάλογο τριών (3) 
προσώπων από τα οποία ο Υπουργός Εμπορίου διορίζει με την 
: •’ό«>ασή του αντίστοιχο ένα τακτικό μέλος και τον ονοπληρωτή 
του.

Ειδικό για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις τον κατάλογο των 
τρ-όν τρετεινομένων προσώπων καταρτίζει και υποβάλλει η

αντιπροσωπευτική Οργάνωση προς την οποίο κατά την κρίση 
του ο Υπουργός Εμπορίου απευθύνει την πρόκλησή του.

Εον Οργάνωση από τις παραπάνω, δεν υποβάλει τον κατάλογο 
των προτεινομένων προσώπων μέσα στην οριζόμενη από την 
πρόσκληση του Υπουργού Εμπορίου προθεσμία, ο Υπουργός 
Εμπορίου επιλέγει το αντίστοιχο μέλος της Επιτροπής με τον 
αναπληρωτή του. πρόσωπα κατά την κρίση του που προέρχονται 
από το χώρο της Οργάνωσης που παρέλειφε νο υποβάλε. 
εμπρόθεσμο τη ζητηθείσα πρόταση

Άρθρο 7 
Αρμοδιότητες

Η Επιτροπή περιορίζεται οε οπλές μόνο γνωμοδοτικες αρ
μοδιότητες όλες δε οι αποφασιστικές αρμοδιότητες που προ- 
βλέποντοι στον ν. 703/1977 περιέρχονται στον Υπουργό Εμπο
ρίου και ασκούνται οπό αυτόν χωρίς σύμφωνο γνώμη της Επι
τροπής και χωρίς την υποχρεωτική τήρηση των προβλεπομένων 
οπό ης διατάξεις του ν 703/1977 διαδικασιών

Άρθρο 8 
Λειτουργία

Η Επιτροπή λειτουργεί σαν απλό γνωμοδοτικό όργανο του 
Υπουργού Εμπορίου χωρίς την υποχρεωτική τήρηση των δια
τάξεων λειτουργίας του ν. 703/1977 ή την τήρηση διαδικασιών 
δικονομικών που είναι αντίθετες με την απλή γνωμοδοτική 
λειτουργία στην οποία περιορίζεται η Επιτροπή.

Ο Υπουργός Εμπορίου με απΟφασή του θα προσαρμόσει τον 
υπάρχοντα κανονισμό λειτουργίας της καταργηθεισης Επιτροπής 
Προστασίας Ανταγωνισμού, σύμφωνα με ης γνωμοδοηκες αρ
μοδιότητες σπς οποίες περιορίζεται η νέα Επιτροπή Ανταγω
νισμού. Η Επιτροπή συνεδριάζει νόμιμο εφόσον μετέχουν στην 
συνεδρίαση ο Πρόεδρος, ο Γενικός Εισηγητής, τρία τουλάχιστον 
τακτικό μέλη κο: ο Γραμματεας, αποφασίζει δε κατό πλειοψηφίο 
Σε περίπτωση ισοψηφίας των παρόντων υπερισχύει η ψήφος 
του Προέδρου

Τσ της αμοιβής των μετεχόντων στην Επιτροπή καθορίζονται 
με απόφαση των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήοεως Οικονο
μικών και Εμπορίου'.

Άρθρο 12 (άρθρο 6 του σχεδίου)
Επιβολή προστίμων

Τα υπό των διατάξεων του παρόντος νόμου προβλεπόμενο 
πρόστιμα επιβάλλονται δϊ αποφάσεως της επιτροπής Προστο- 
σίας του Ανταγωνισμού.

Άρθρο 14 (άρθρο 7 του σχεδίου νόμου)
Προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

1. Κστό των αποφάσεων της Επιτροπής Προστασίας του 
Ανταγωνισμού χωρίς προσφυγή εντός εικοσιν ήμερων από της 
κοινοποιησεώς των ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Α
θηνών εν τριμελεί συνθεσα Προκειμένου περί προσφυγής 
ασκούμενης υπό του Γενικού Επιτρόπου της Επικράτειας επί 
των τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, η προθεσμία αύτη είναι 
τρίμηνος, αρχομένη οπό της δημοσιεύσεως της αποφόσεως

2. Η ασκησις προσφυγής δεν αναστέλλει την εκτέλεσιν της 
αποφόσεως της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού, 
υφισταμένα όμως αποχρώντος λόγου δύναται σ Πρόεδρος του 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών να αναστείλη, εν όλω ή εν 
μέρει ή υπο όρους, την εκτέλεσιν της καθ' ης ησκήθη προσφυγή 
αποφόσεως, εΦαομοζομένων αναλόγως των διατάξεων του 
άρθρου 2, παραγρο<ρος 2. του νομοθετικού διατάγματος 4600 
/1966 ‘περί ρυθμίσεως θεμάτων τινών φορολογικών δικαστη
ρίων'.

3. Προσφυγή δύναται να ασκηθή:
ά) υπό της καθ' ης εξεδόθη αποφασις τις επιχειρήσεως ή 

ενώσεως επιχειρήσεων.
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β) υπό του υποβαλόντος καταγγελίαν περί παραβίασε ως των 
διατάξεων του παοοντος νομού.

γ) υπό του δημοσίου δια του Υπουργού Εμπορίου και
δ) υπό του Γενικού Επιτρόπου της Επικράτειας επί των 

τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων.
4. Η προσφυγή δέον να εκ δικάζεται εντός τριμήνου από της 

περιλεύσεώς της εις το Διοικητικόν Πρωτοδικειον Αθηνών. 
Αναβολή της συζητήσεως χωρεί όπαξ μόνον δί αποχρώντα 
λόγον εις δικάσιμον μη απεχουσαν πλέον του μηνός από της 
αρχικής δικασίμου, εκτός εάν υφίσταται περίπτωσις συνεκδικά- 
σεως πλειΟνων προσφυγών.

Άρθρο 15 (άρθρο 8 του σχεδίου)
Ένδικα μέσα

1. Κατά των επί προσφυγών κατ' αποφάσεων της Επιτροπής 
Προστασίας του Ανταγωνισμού εκδιδομένων αποφάσεων του 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, επιτρέπεται έφεσις ενώπιον 
του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών εις τους διατελέσαντας δια- 
δίκους κατά την ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών 
δίκην, ασχουμένη και συζητουμένη κατά τας περί εφέσεως 
διατάξεως του Κωδικός Φορολογικής Δικονομίας.

2. Κατά των επί εφέσεων κατ' αποφάσεων του Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Αθηνών, εκδιδομένων, κατά τον παρόντα Νόμον 
αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, επιτρέπεται αί- 
τησις αναιρέσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικράτειας εις 
τους διατελέσαντας διαδικους κατά την ενώπιον του Διοικητικού 
Εφετείου Αθηνών δίκην, ασχουμένη και συζητουμένη, κατό τας 
κείμενος περί αναιρέσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επι
κράτειας διατάξεις

3. Ο Γ ενικός Επίτροπος της Επικράτειας επί των τακτικών 
διοικητικών δικαστηρίων δικαιούται εις άσκησιν εφέσεως ή α
ναιρέσεως και αν δεν υπήρξε διάδικος κατά την δίκην καθ' ήν 
εξεδόθη η προσβαλλομένη απόφασις. Εν τη περιπτώσει ταύτη 
η προθεσμία ασχήσεως του ενδίκου μέσου είναι τρίμηνος από 
της δημοσιεύσεως της αποφάσεως

4. Η έφεσις και η αιτησις αναιρέσεως δέον να εκδικάζωνται 
εντός τριμήνου από της περιελεύσεώς των εις το προς εκδίκασιν 
αστών αρμόδιον δικαστήριον. Αναβολή της συζητήσεως χωρεί 
άπαξ μόνον δτ αποχρώντα λόγον εις δικάσιμον μη απεχουσαν 
πλέον του μηνός από της αρχικής δικασίμου, εκτός εάν υφίσταται 
περίπτωσις συνεχδικάσεως πλειόνων εφέσεων ή αιτήσεων.

5. Αι διατάξεις περί αναστολής της ισχύος των αποφάσεων 
των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, επί ασκήσεως κατ' αυτών 
εφέσεως, αιτήσεως αναθεωρησεως ή αιτήσεως αναιρέσεως, 
εφαρμόζονται και επί των κατα τον παρόντα νόμον εκδιδομένων 
αποφάσεων.

Άρθρο 18 (άρθρο 9 του σχεδίου)
Δικαιοδοσία ετερων δικαστηρίων.

1. Αι αποφάσεις της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνι
σμού. καθ' ων δεν ησκήθη εμπροθέσμως προσφυγή η η ασκηθείoc 
προσφυγή σπεροκρθη αμετοκλήτως. δεσμεύουν τα επιλαμβανό- 
μενα κυρίως ή παρεμπιπτόντως της αυτής υποθέσεως δικα
στήρια. Αι κατά τον παρόντα νόμον εκδικόμεναι αποφάσεις του 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, του Διοικητικού Εφετείου 
Αθηνών και του Συμβουλίου της Επικράτειας, έχουν ισχύν 
δεδικασμένου κατά τας κειμένας διατάξεις.

2. Εξαιρουμένης της περιπτώσεως του άρθρου 1, παράγραφος
3. και επιφυλασσόμενων των διατάξεων τής προηγουμένης 
παρσγράφου, τα πόσης φύσεως δικαστήρια δικαιούνται να κρί
νουν παρεμπιπτόντως το κύρος των κατ' άρθρον 1, παράγραφος
1. συμφωνιών και αποφάσεων, ως και περί της υπαρξεως 
απαγορειμένης ενηρμονισμένης πρακτικής ή καταχρηστικής 
εκμεταλλεύοεως δεσποζουσης θέσεως. Εκ της τοιαύτης κρίσεως 
δεν δεσμεύονται η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού, 
το Διοικητικό Πρωτοδικειον Αθηνών, το Διοικητικόν Εφετείον 
Αθηνών και το Συμβούλιον της Επικράτειας κρίνοντα κατ' 
εφαρμογήν του παρόντος νόμου.

3. Ο εχων υποβάλλει καταγγελίαν κατ' άρθρον 24 παράγραφος 
1 περί παραβασεως των διατάξεων των άρθρων 1, παράγραφος 
1, ή 2 δικαιούται, εφ όσον έχει προς τούτο έννομον συμφέρον, 
να ζητήση παρά του κατά τόπον αρμοδίου μονομελούς πρω
τοδικείου την λήψιν ασφαλιστικών μέτρων, των οποίων η ισχύς 
διαρκει μέχρις εκδόσεως αποφάσεως υπό της Επιτροπής Προ
στασίας του Ανταγωνισμού, μη εφαρμοζόμενων εν προκειμενω 
των περί εξαρτήσεως της ισχύος των ασφαλιστικών μέτρων εκ 
της ασκήσεως κύριος αγωγής διατάξεων του Κώδικος Πολιτικής 
Δικονομίας Η ληφις των ασφαλιστικών μέτρων δεν κωλύεται 
εκ της κατ' άρθρον 23 παράγραφος 1 προσωρινής έγκυρότητος 
συμφωνίας ή αποφάσεως τίνος.

Αρθρο 21 (άρθοο 10 του σχεδίου)
Γνωστοποιήσεις νέων συμπράξεων.

1. Αι υπό του άρθρου 1, παράγραφος 1, προβλεπόμεναι 
συμφωνιαι, αποφάσεις και περιπτώσεις ενηρμονισμένης πρα
κτικής, αι πραγματοποιούμενοι μετά την θέσιν εν ισχύι του 
παρόντος νόμου, δέον να γνωστοποιώνται υπό των συμπρατ- 
τουσών επιχειρήσεων ή ενώσεων επιχειρήσεων εις την Υπη- 
ρεσ ,.ν Προστασίας Ανταγωνισμού εντός τριάκοντα ημερών από 
της συνάψεως, λήψεως ή τελέσεώς των.

2. Η παράλειψις της κατά τα ανωτέρω γνωστοποιήσεως 
συνεπάγεται εις βάρος εκάστης των συμπραττουσών και πα- 
ραλειψασών την γνωστοποίησιν επιχειρήσεων ή ενώσεων επι
χειρήσεων.

α) οριστική αδυναμίαν εφαρμογής του άρθρου 1, παράγραφος 
3, και

β) επιβολή προστίμου εξ εκατόν χιλιάδων έως πεντακοσιων 
χιλιάδων δραχμών.

3. Εις την ως ανω γνωστοποίησιν υπόκεινται και αι κατά το 
άρθρον 4 συγχωνεύσεις επιχειρήσεων. Η γνωστοποίησις δέον 
νο γίνεται εντός τριάκοντα ημερών από της συγχωνεύσεως, 
εν παραλείψει της δε, επιβάλλεται το κατά το εδάφιον (β) της 
παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου πρόσπμον.

Άρθρο 26 (άρθρο 11 του σχεδίου)
Διεξαγωγή ερευνών κατα περίπτωσιν.
1. Προς διαπιατωσιν παραβάσεων των άρθρων 1, παράγραφος 

1, και 2 α εντεταλμένοι υπάλληλοι της Υπηρεσίας Προστασίας 
του Ανταγωνισμού, έχοντες τας εξουσίας φορολογικού ελε- 
γκτού. δύναντα ιδία:

α) να ελέγχι»υν τα πασης (ρύσεως βιβλία, στοιχεία και λοιπά 
έγγραφο των επιχειρήσεων και ενώσεων επιχειρήσεων, λαμβα- 
νοντες ανάγραφα ή αποσπάσματα αυτών.

β) να ενεργούν ερεύνας εις τα γραφεία και τους λοιπούς 
χώρους των επιχειρήσεων και ενώσεων επιχειρήσεων.

γ) τηρούμενων των διατάξεων του άρθρου 9 του Συντάγματος 
vc ενεργούν κατ' οίκον ερεύνας.

δ) να λαμβάνουν ενόρκους ή ανωμότους, κατά την κρίσιν 
των, καταθέσεις, επιφυλασσόμενων των διατάξεων του άρθρου 
212 του Κώδικος Ποινικής Δικονομίας.

2. Περί των γενομενων ελέγχων και ερευνών συντάσσεται 
υπό του διεξάγοντος τούτος έκθεσις, ανάγραψαν της οποίας 
κοινοποιείται εις τας οικείος επιχειρήσεις και ενώσεις επιχει
ρήσεων.

3. Η σχετική εντολή παρέχεται εγγράφως υπό του Προϊστα
μένου της Υπηρεσίας Προστασίας του Ανταγωνισμού, περιέχει 
δε το αντικείμενον της ερεύνης και τας συνέπειας παρεμπο- 
δίσεως ή δυσχερόνσεως τούτης ή αρνήσεως εμφανίσεως των 
αιτουμενων βιβλίων, στοιχείων και λοιπών έγγραφων ή χορη- 
γησεως αντίγραφων ή αποσπασμάτων αυτών.

4. Επιφυλασσόμενων των κατά το άρθρον 29 ποινικών κυ
ρώσεων, εις τους καθ οιονδήποτε τρόπον παρεμποδίζοντας ή 
δυσχεραίνοντας τας κατά την πρώτην παράγραφον του παρό
ντος άρθρου ερεύνας, ως και εις τους αρνουμένους την επίδειξιν 
των αιτουμένων βιβλίων, στοιχείων και λοιπών εγγράφων, επι
βάλλεται. δΓ αποφάσεως της Επιτροπής Προστασίας του Α
νταγωνισμού, πρόσπμον εκ δραχμών εκατόν χιλιάδων μέχρις. 
ενός εκατομμυρίου.
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Αρθρο 29 (άρθρο 12 του σχεδίου)
Ποινικά κυρώσεις.

1. Οι ατομικώς ή ως εκπροσωπούντες νομικο πρΟοωπο 
σπναπτοντες συμφωνίας λαύδανο ντε ς αποφάσεις ή εφαρμόζο- 
ντες ενηρμονισμένην πρακτικήν, εκ των απαγορευόμενων υπό 
του άρθρου 1 παράγραφος 1, ως και ot υπό τας αυτός ιδιότητας, 
κατά παράβασιν του άρθρου 2 καταχρώμενα της δεσποζούσης 
εν τη αγορά θέσεως αυτών ή της ην εκπροσωπούν επιχειρήσεως, 
τιμωρούνται δια φυλακίσεως τουλάχιστον τριών μηνών και χρη
ματικής ποινής εκατόν χιλιάδων εως διακοσϊων χιλιάδων δραχ- 
υών, των ως άνω ορίων διπλασιαζόμενων εν υποτροπή.

2. Δια φυλακίσεως τουλάχιστον τριών μηνών και χρηματικής 
ποινής εκατόν χιλιάδων έως διακοσίων χιλιάδων δραχμών, των 
τριών τούτων διπλασιαζόμενων εν υποτροπή, τιμωρούνται:

α) ο καθ οιονδήποτε τρόπον παρακωλύων τον προς εφαρ- 
.<ογήν των διατάξεων του παρόντος νόμου έλεγχον εκ μέρους 
ίων κατά τα άρθρα 7 και 26 αρμοδίων οργάνων, ίδια δια 
παρεμβολής προσκομμάτων η αποκρύψεως στοιχείων,

β) ο αρνουμενος ή κωλυσιεργων εις την παροχήν των κατ 
άρθρον 25 πληροφοριών εις την Υπηρεσίαν Προστασίας του 
Ανταγωνισμού, ή τα αρμόδιο προς έλεγχον όργανα αυτής,

γ) ο κατα παράβασιν των διατάξεων των άρθρων 25 και 26 
παρεχων, εις την Υπηρεσίαν Προστασίας του Ανταγωνισμού ή 
τα αρμόδια προς έλεγχον όργανα αυτής, εν γνώσει ψευδείς 
πληροφορίας ή αποκρυπτων αληθείς, και

δ) ο αρνουμενος. καίτοι προς τούτο κληθείς παρά εντεταλ
μένος κατ' άρθρον 26. παράγραφος 1 και 2. υπαλλήλου της 
Υπηρεσίας Προστασίας του Ανταγωνισμού, να προβή εις ένορ
κον ή ανώμοχον ενώπιον αυτού κατάθεσιν. συμφώνως προς 
τας διατάξεις του άρθρου 26 παράγραφος 1. ως και όσης, 
κατά την διάρκειαν τοιαύτης καταθέσεώς του, εν γνώσει κα
ταθέτει ψευδή ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθή.

‘Αρθρο 40 (άρθρο 16 του σχεδίου)

1. Ο Υπουργός Εμπορίου υποχρεούται να προκαλέσει. σύμ
φωνα με το άρθρο 37 του Εμπορικού Νόμου, την απόφαση για 
τη σύσταση ανώνυμης εταιρίας, καθώς και την έγκριση του 
καταστατικού της, εφόσον το καταστατικό έχει καταρτισθεί δια 
δημοσίου εγγράφου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

(7°) Μετά την εισαγωγή του Κ.Πολ.Δ. βλ. άρθρο 3 2 του Ειο. 
Ν.Κ.Πολ-Δ.

(8) Το άρθρο 4 τέθηκε όπως ανπκαταστάθηκε με το άρθρο 
5 του Π-Δ.409/1986 (προσαρμογή προς το άρθρο 30,31 και 32 
2 της Δεύτερης Οδηγίας) Η παρόγρ. 1 του άρθρου 4 και το 
δεύτερο εδάφιο της παραγρ. 5 του ίδιου άρθρου τέθηκαν όπως 
τροποποιήθηκαν, στη συνέχεια, με τις παραγρ. 1 και 2, αντί
στοιχα, του άρθρου 2 του Π_Δ. 498/1987.

2. Η προηγούμενη παράγραφος ισχύει αναλόγως και σπς 
τροποποιήσεις του καταστατικού.

3. Η πρόσκληση γιο τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης 
~οι η απόφαση της για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου 
ηρέημ. με ποινή ακυρότητας, νο ορίζει το σκοπό της μεκυσης

.3ως και τττ.' τρόπο πραγματοποίησής της. Η απόφαση αυτή 
' να συνοδεύεται από έκθεση Ορκωτού Λογιστή, στην
,τ.ι'-. νι ρεβοΐ' -νεται η ικανότητα της εταιρίας να ικανοποιήσει 
. , δάι-Ρ v , της. C Υπουργός Εμπορίου δεν εγκρίνει την

γιε μείωση, ον θεωρεί με βάση την έκθεση του 
ώμ~ω'.ού Λογιστή, ότι μετά από τη μείωση δεν απονέμουν 
ικανές εγγυήσεις για την ικανοποίηση των δανειστών.

4. Δεν γίνεται καμμκι καταβολή στους μετόχους από το 
αποδεσμευόμενο με τη μείωση ενεργητικό της εταιρίας, με 
ποινή ακυρότητα αυτής της καταβολής, εκτός εάν ικανοποιηθούν 
οι δανειστές της εταιρίας των οποίων οι απαιτήσεις γεννήθηκαν 
πριν από τη δημοσιότητα της απόφασης για μείωση ή εάν το 
δικαστήριο αποφανθεί Οτι οι απαιτήσεις αυτές είναι αβάσιμες.

ζ. Ευ, υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε 
απόβαση της Γενικής Συνέλευσης, που αφορά τη μείωση του 
κεφαλαίου, τελεί υπό την έγκριση της κατηγορίας ή των κα

τηγοριών μετόχων, το δικαιώματα των οποίων θίγονται απο την 
απόφαση αυτή.

Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της θίγόμενης 
κατηγορίας, που λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με τα 
ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από τα 
άρθρα 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ.2.

Για τη σύγκληση αυτής της συνέλευσης, τη συμμετοχή ο 
αυτήν, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφά
σεων, την ψηφοφορία, καθώς και την ακύρωση των αποψασεων 
της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη Γ ενική 
Συνέλευση των μετόχων.

Αρθρο 112 (123)
Μεταβατικές Διατάξεις

1. Οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 426, 43 και 43α, 
όπως ίσχυαν πριν από την αντικατάστασή τους, με εξαίρεση 
τις διατάξεις περί δημοσιότητας των οικονομικών καταστάσεων 
που διατυπώνονται αναμορφωμένες στο νέο άρθρο 43β, δια
τηρούνται σε ισχύ και εφαρμόζονται οπό τις τραπεζικές επι
χειρήσεις, μέχρι να θεσπιστούν και ισχύοουν ειδικές διατάξεις 
γιο τις επιχειρήσεις αυτές.

2. Οι διατάξεις της παρ 1 του άρθρου 36, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, εφαρμόζονται υποχρεωτικό γιο τον τακτικό έλεγχο 
των ονώνυμων εταιρειών, για τις οποίες η εταιρική χρήση αρχίζει 
μετά την 31η Δεκεμβρίου 1986

Για την πρώτη εφαρμογή της διάταξης του προηγούμενου 
εδαφίου, το όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α είναι αυτό που 
προκύπτουν οπό τα βιβλία και στοιχεία της χρήσης που όρχιοε 
πριν οπό την 31η Δεκεμβρίου 1986.

Το σύνολο του ισολογισμού προκύπτει από το άθροισμα των 
στοιχείων του ενεργητικού, όπως αυτό εμφονίζεται στον ισο
λογισμό του τέλους της πιο πάνω χρήσης, μετά την αφαίρεση 
των τυχόν σωρευμένων ζημιών, που περιλαμβάνονται στο ά
θροισμα αυτό.

3. Οι ισχύουσες διατάξεις αναφορικό με τον έλεγχο των 
ανώνυμων εταιρειών από τους Ορκωτούς Λογιστές του Σώματος 
Ελλήνων Ορκωτών Λογιστών θα συνεχίσουν νο εφαρμόζονται 
για τις εταιρείες, οι οποίες δεν υπερβαίνουν το όρια των δύο 
από τα τρία κριτήρια της παρ. 6 του άρθρου 42α, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει

4. Οι ανώνυμες εταιρείες, για τις οποίες η εταιρική χρήση 
αρχίζει μετά την 31η Δεκεμβρίου 1986, είναι υποχρεωμένες να 
καταρτίζουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση 
διαχείρισης με βάση τις διατάξεις των άρθρων 26 παρ. 2, 27, 
36 παρ. 1, 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 παρ, 1 
και 2, και 112 παρ. 1 έως και 7, όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν.

(123) Το άρθρο 112 προέρχεται από το άρθρο 70β το οποίο 
είχε προστεθεί με το άρθρο 42 του Π.Δ. 409/1986 Με το 
άρθρο 20 του Π.Δ. 498/1987 το άρθρο 70β αριθμήθηκε σε 
άρθρο 112 και τροποποιήθηκε και διαμορφώθηκε, όπως παρα- 
θέτεται παραπανω (προσαρμογή προς το άρθρα 32 της Τρίτης 
οδηγίας, 42 και 43 της Τέταρτης οδηγίας, 26 $ 4 της Έκτης 
Οδηγίας, 6*5, 40 και 49 ί 2 της Έβδομης Οδηγίας)

5. Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 
36, όπως τροποποιήθηκε και ισχύες και των διατάξεων των 
παραπάνω παρ. 2 και 3, για τον τακτικό έλεγχο των ανώνυμων 
εταιρειών, στην περίοδο από 1ης Ιανουάριου 1987 μέχρι 31ης 
Δεκεμβρίου 1989, τα δραχμικά όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α 
ορίζοντα; ως εξής:

α. σύνολο ισολογισμού 200.000.000 δραχμές, όπως αυτό 
προκύπτει οπό την άθροιση των στοιχείων Α μέχρι και Ε του 
ενεργητικού στο υπόδειγμα ισολογισμού που παραπέμπει το 
άρθρο 42γ, και

β. καθαρός κύκλος εργασιών 400.000.000 δραχμές
Κατά την πρώτη εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 

αυτής, για τον υπολογισμό των παραπάνω ορίων εφαρμόζεται 
το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.



9

Ot παρ. 7 και 8 του άρθρου 42ο εφαρμόζονται αναλόγως και 
ττην περίπτωση των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.

6. Οι ανώνυμες εταιρείες που θα υπάρχουν κατά την 31η 
^εκεμβριου 1986 ενγράφονται στο οικείο Μητρώο Ανώνυμων 
-ταιρειων με επιμέλεια των αρμόδιων Υπηρεσιών του Υπουρ- 
,-είου Εμπορίου.

Με αποφάσεις του Υπουργού Εμπορίου, που δημοσιεύονται 
πτην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, καθορίζονται τα σχετικά με 
την έγγραφη των πιο πάνω ανωνύμων εταιρειών στο Μητρώο.

7. Οι ανώνυμες εταιρείες που θα υπάρχουν κατά την 31η 
Δεκεμβρίου 1986 υποχρεούνται να τροποποιήσουν το καταστα
τικό τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2. μέχρι 31η 
Δεκεμβρίου 1988, εφοσον αυτό δεν περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία 
που προβλέπονται από το άρθρο 2. Οι εταρείες αυτές μπορούν, 
κατ' εξαίρεση, να μην εφαρμόσουν τη διάταξη της παρ. 2 του 
άρθρου 2:

8. Οι διατάξεις των παρ 4 και 5 του άρθρου 70 δεν 
εφαρμόζονται στους κατόχους μετατρέψιμων ομολογιών ή άλ
λων μετατρέψιμων χρεογράφων, αν μέχρι την ημερομηνία ισχύος 
των διατάξεων αυτών, με τους όρους έκδοσης των προανα- 
φερόμενων τίτλων, έχει καθοριστεί η θέση των κατόχων των 
τίτλων αυτών για την περίπτωση συγχώνευσης

9. Οι συγχωνεύσεις με απορρόφηση ή με σύσταση νέας 
εταιρείας ή με εξαγορό, για τις οποίες, μέχρι την έναρξη ισχύος 
των διατάξεων των άρθρων 68 έως και 80, είχε πραγματοποιηθεί 
η προβλεπόμενη εκτίμηση της εισφερόμενης περιουσίας και οι 
Γενικές Συνελεύσεις.

παρ. 3 και 4 του άρθρου 7 του ν. 1380/1983.
(άρθρο 17 του σχεδίου)

3. Το Δευτεροβάθμιο Διοικητικό Δικαστήριο Σημάτων περι
λαμβάνει δύο τμήματα. Το καθένα από αυτό απαρτίζεται από 
έναν Εφέτη του Εφετείου Αθηνών, έναν Πάρεδρο του Συμ
βουλίου της Επικράτειας, ένα Νομικό Σύμβουλο της Διοίκησης, 
έναν Καθηγητή ή Υφηγητή του Εμπορικού ή Αστικού Δικαίου 
Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και έναν Βιομήχανο.

Στο Δικαστήριο προεδρεύει ο αρχαιότερος στο βαθμό του, 
Εφέτης ή Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικράτειας'.

'4. Τα μέλη και των δύο τμημάτων των παραπάνω Δικαστηρίων 
διορίζονται με ισάριθμα αναπληρωματικό, με απόφαση του Υ
πουργείου Εμπορίου, που εκδίδεται το μήνα Σεπτέμβριο κάθε 
δεύτερου έτους, υστέρα από πρόταση που υποβάλλεται από 
τον Προϊστάμενο του Δικαστηρίου, στο οποίο υπηρετούν τα 
μέλη που έχουν δικαστική ιδιότητα, της Διεύθυνσης Δικαστικού 
του Γενικού Λογιστηρίου του Κρότους για τα μέλη που έχουν 
την ιδιότητα του Νομικού Συμβούλου της Διοίκησης, του Νομικού 
Τμήματος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών για 
τα μέλη που έχουν την ιδιότητα .του Κασηγητη ή Υφηγητή, του 
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Αθήνας για τους 
βιομηχόνους που συμμετέχουν στο πρώτο τμήμα και του Ε
μπορικού και του Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραια για τους 
βιομηχανους που συμμετέχουν στο δεύτερο τμήμα κάθε δικο- 
στηρίου.

Αναπληρωτές του Διευθυντή και του αρμόδιου Τμηματάρχη 
της Διεύθυνσης Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας ορί
ζονται δύο ανώτεροι υπάλληλοι της ίδιας Διεύθυνσης 

Ο Γραμματέας κάθε τμήματος των Δικαστηρίων ορίζεται με 
τον αναπληρωτή του, με απόφαση του Υπρμργού Εμπορίου. Οι 
Γραμματείς και οι αναπληρωτές του πρέπει να είναι υπάλληλοι 
του αρμόδιου τμήματος της Διεύθυνσης Εμπορικής και Βιομη
χανικής Ιδιοκτησίας, Πτυχιούχοι Ανώτατης Σχολής 

Με την ίδια απόφαση ορίζεται ένας βοηθός γραμματέας με 
τον αναπληρωτή του για κάθε τμήμα των Δικαστηρίων.

Οι βοηθοί και οι αναπληρωτές τους πρέπει να είναι υπάλληλοι 
του αρμόδιου τμήματος της παραπανω Διεύθυνσης'.

Αρθρο 11. του ν. 1406/1983.

Από το χρόνο που ορίζεται στην περίπτ. β' της παρσγρ. 1 
του άρθρου 9, το Πρωτοβάθμιο Διοικητικό Δικαστήριο Σημάτων,

που προβλέπεται από τον Α.Ν. 1998/1939 (ΨΕΚ 420) μετονο
μάζεται σε Διοκητική Επιτροπή Σημάτων Η προεδρία των 
τμημάτων της Επιτροπής αυτής ανατίθεται σε πάρεδρο της 
Διοίκησης. Δικαίωμα προσφυγής κατά των αποφάσεων της 
παραπανω Επιτροπής έχουν και τα εμπορικά, βιομηχανικό, 
επαγγελματικά και βιοτεχνικά επιμελητήρια.

Διατάξεις του ν.δ. 136/46 περί Αγορ. Κωδικός Οπως ανπκα- 
τασταθηκε με το άρθρο 1 του ν. 1401/83 και τροποποιήθηκε 
με τον ν. 1732/87.

Αρθρο 57α (άρθρο 18 του σχεδίου)

1. Σε περίπτωση παράβασης διατάξεων του νόμου αυτού και 
των διατάξεων που εκ δίδονται σε εκτέλεσή του και που ανο- 
φέρονται στην είσπραξη τιμήματος υπερτέρου από αυτό που 
οναγραφεται στους τιμοκατάλογους και τιμολόγια ακόμα και αν 
δεν επιβάλλεται η τήρηση αυτών από το νόμο, ή στην είσπραξη 
τιμών ανώτερων από πς διατιμήσεις που ισχύουν κάθε φορό 
(ανώτατες τιμές) ή τιμών που περιέχουν ποσοστό κέρδους 
ανώτερο από αυτό που ορίζεται κάθε φορά σύμφωνα με πς 
διατάξεις του νόμου αυτού.

β! σε νόθευση τροφίμων και ειδών που καλύπτουν γενικό 
βιοτικές ανάγκες του άρθρου 31 παρ. 4 και 5 του νόμου αυτού 
και του άρθρου 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 
άρθρου 32 παρ.4 του νόμου αυτού, ο Υπουργός Εμπορίου 
μπορεί με απόφασή του. ανεξάρτητα από την άσκηση ποινικής 
διώξεως, vc επιβάλλει στο φορέα της επιχείρησης πρόστιμο 
από 30.000 ώς 1.000.000 δρχ., σε σοβαρές δε περιπτώσεις, 
ανάλογα με πς συνθήκες τέλεσης της πράξης, το είδος αυτής 
και πς συνέπειες που έχει για το κοινό και εφόσον έχει ήδη 
ασκηθεί ποινική δίωξη, να διατάσσει την απαγόρευση της λει
τουργίας της επιχείρησης ή του κέντρου για διάστημα μέχρι 
τριάντα (30) ημερών.

2. Η απόφαση εκδίδεται μετά σύμφωνη γνώμη, για την ύπαρξη 
παράβασης των διατάξεων της παρ. 1 της αρμόδιας, Αγορα- 
νομικής Επιτροπής η οποία συνέρχεται και γνωμοδοτεί μπο- 
χρεωττκά 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 πς 
απόψεις του.

3. Για τα κέντρα ή επιχειοησεις που λειτουργούν εκτός της 
περιφέρειας του Νομού Αττικής την αρμοδιότητα αυτή, των 
παραγραφών 1 και 2, έχουν οι κατά τοπους αρμόδιοι κατά 
περίπτωση Νομάρχες και οικείες Αγορανομικες Επιτροπές

4. Σε περίπτωση νέας ποοαβασης των διατάξεων που ανο- 
φέρονται στην παράγραφο ι αυτού του άρθρου μέσα σε δε
καοχτώ (18) μήνες από την προηγούμενη παράβαση, τα ανώτατο 
όρια των κυρώσεων της παραγράφου 1 διπλασιάζονται, ώστε 
να μπορεί να επιβληθεί πρόστιμό μέχρι 2.000.000 δρχ. ή να 
διαταχθεί η απαγόρευση λειτουργίας της επιχείρησης ή του 
κέντρου για διάστημα μέχρι εξήντα (60) ημερών

5. Ο Υπουργός Εμπορίου ή ο κστά περίπτωση Νομάρχης 
αποφασίζει μετό σύμφωνη γνώμη της οικείας Αγορανομικής 
Επιτροπής για τη διατήρηση ή μη της απαγόρευσης λειτουργίας 
της επιχείρησης ή του κέντρου όταν για την ίδια πράξη εκδοθει 
αθωωτική απόφαση από τα ποινικό Δικαστήρια Σε περίπτωση 
που η αθωωτική απόφαση στηρίζεται σε μη τέλεση αντικειμενικό 
της πράξης επέρχεται αυτοδίκαια ανάκληση της απαγόρευσης 
λειτουργίας της επιχείρησης ή του κέντρου.

6. Σε περίπτωση τελεσίδικης καταδίκης, σύμφωνα με το άρθρο 
281 του Ποινικού Κώδικα και τα άρθρα 31 παρ. 4 και 5 και 32 
παραγρ. 4 του νόμου αυτου για τα αδικήματα νόθευσης τροφίμων 
και ειδών που καλύπτουν γενικά βιοτικές αναγκες και διάθεσης 
στην κατανάλωση τροφίμων η ποτών κατά οποιονδήποτε τρόπο 
επικινδύνων στη δημόσια υγεο εφόσον η επιβληθείσα στερητική 
της ελευθερίας ποινή υπερβαίνει τους τρεις μήνες, ο Υ πουργός 
Εμπορίου η ο κατά περίπτωση Νομάρχης μπορεί να διατάσσει 
σύμφωνα με πς διατάξεις των παραγραφών 1, 2 και 3 αυτού
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i ου άρθρου , την απαγόρευση λειτουργίας της επιχείρησης ή 
του κέντρου γιο διάστημά μέχρι έξι (6) μηνών, σε περίπτωση 
δε υποτροπής μέσα σε μία τριετία μπορεί να διατασσει το 
οοισπκο κλείσιμο της επιχείρησης ή του κέντρου.

7. Οι αποφύσεις του Υπουργού Εμπορίου ή του Νομάρχη 
που προβλέπει το άρθρο αυτό δημοσιεύονται σε περίλημκ) σε 
δύο το πολύ εφημερίδες της έδρας της επιχείρησης ή εάν δεν 
εκδϊδονται τοπικές εφημερίδες σε εκδιδομενες στην πρωτεύου
σα του νομού ή σε μεγαλύτερη του νομού περιφέρεια, με 
δαπάνες του παραβάτου που εισπράττοντας σύμφωνα με τις 
οιατάξεις του νόμου περί είσπραξης δημοσίων εσόδων

8. Οι απαγορεύσεις λειτουργίας κέντρων ή επιχειρήσεων εν 
γενει που επιβάλλονται σε εφαρμογή του νομού αυτου εκτε- 
λουνται από τις οικείες αστυνομικές αρχές. Η εκτέλεση των 
αποφάσεων αυτών δεν εμποδίζεται και αν ακόμη έγινε, με 
οποιοδήποτε τρόπο, μεταβίβαση της εκμετάλλευσης του κέντρου 
η της επιχείρησης ή στοιχείων αυτής, ως και μεταβολή με 
οποιοδήποτε τρόπο του φορέα της επιχείρησης ή του κέντρου.

9. Οποιοδήποτε κατά την προηγούμενη παραγραψο μεταβί
βαση ή μεταβολή του φορέα εκμετάλλευσης των κέντρων ή 
των επιχειρήσεων εν γένει είναι άκυρη, ον εγινε μετό την 
κίνηση της διαδικασίας επιβολής της απαγόρευσης λειτουργίας 
αυτών.

Άρθρο 4

Στο άρθρο 57α του νομοθετικού διατάγματος 136/1946 όπως 
ανπκαταστάθηκε με το άρθρο 1 του νόμου 1401/1983, προ
στίθεται παράγραφος 10 ως εξής:

ΊΟ. Επί προσφυγών κατά πράξεων που διατάσσουν την 
προσωρινή ή οριστική απαγόρευση της λειτουργίας της επιχεί
ρησης ή του κέντρου, αρμόδιο είναι το τριμελές διοικητικό 
πρωτοδικείο, η απόφαση του οποίου υπόκειται πάντοτε σε 
έφεση.

Η άσκηση προσφυγής κατά πράξης που διατασσει 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 μετό από αίτηση 
του υπόχρεου που έχει ήδη ασκήσει προσφυγή, να αναστειλει 
την εκτέλεση της πράξης σε περίπτωση πιθανολόγησης ευδο
κίμησης της προσφυγής. Στην αίτηση πρέπει να αναφέρονται 
οι ειδικοί και συγκεκριμένοι λόγοι που είναι ικανοί νο δικαιο
λογήσουν την αναστολή. Αντίγραφο της αίτησης κοινοποιείται 
στον Υπουργό ή το Νομάρχη γιο νο εκθέσουν τις απόψεις 
τους μέσα σε προθεσμία έξι (6) ημερών'.

ν. 1746/1986

Άρθρο 16. (άρθρο 19 του σχεδίου)
Χρηματιστήριο εμπορευμάτων.

Οι διατάξεις των άρθρων 2 περιπτ. γ, ιδ . ιε . ιζ\ 8 παρ. 7, 
10 και 12 εφαρμόζονται αναλόγως και στο χρηματιστήριο ε
μπορευμάτων.

2. Το μέλη των χρηματιστηρίων εμπορευμάτων οφείλουν νο 
καταβάλλουν ετήσια συνδρομή προς αυτα. Αν τα μέλη των 
χοηματ>στηοιων η να κα μέλη επιμελητηρίων, η συνδρομή αυτή 
ουνεισπραττεται με τη συνδρομή των επιμελητηρίων και απο
δίδετε στο γο.-^ιατιστΓηιο. Με προεδρικό δισταγμό, που εκδί- 
ύετύ. με πρόωση ταυ Υπουργού Εμπορίου, καθορίζεται το ύψος 
’ης συνδρομής των μελών κάθε χρηματιστηρίου

3, Στα χρηματιστήριο εμπορευμάτων μπορούν νο συναλλάσ
σονται με τη μεσολάβηση μεσίτη ή απευθείας, όλοι οι εγγε
γραμμένοι στο μητρώο των επιμελητηρίων της Χωράς, καθώς 
και εμπορικοί οίκοι του εξωτερικού. Η διαδικοσιο καταχώρισης 
των συμφωνητικών ή των συμβολαίων, στην περίπτωση της 
απευθείας συναλλαγής, η σύνταξη του δελτίου τιμών καθώς 
κα κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια που αφορά τις συναλλαγές 
ουΑυϊζετα με π. δ/γμα, που εκδίδετο με πρόταση του Υπουργού 
Εμπορίου, ύστερα από γνώμη της επιτροπείας των χρηματι

στηοίων εμπορευμάτων.
4. Η παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 307/1976 (ΦΕΚ 101) 

αντικαθίσταται ως έξης:
Ί. Συνιστόται στο Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθη

νών επιτροπή οποτελούμενη από το διευθυντή της Διεύθυνσης 
Εμπορικών Οργανώσεων του Υπουργείου Εμπορίου1 και τον 
προϊστάμενο του αρμόδιου τμήματος, που αναπληρώνονται από 
τους νόμιμους αναπληρωτές τους, από έναν εμπορικό αντι
πρόσωπο εισαγωγής και εξαγωγής που υποδεικνύεται με τον 
αναπληρωτή του από τους συνδέσμους εμπορικών αντιπροσώ
πων μεταξύ των μελών τους, από έναν εκπρόσωπο της Κε
ντρικής 'Ενωσης Επιμελητηρίων και από έναν εκπρόσωπο της 
Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών. Η επιτροπή συγκροτείται με 
απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, η οποίο ορίζει τον πρόεδρο, 
τον αντιπρόεδρο, το μέλη και το γραμματέα της. Η επιτροπή 
επικουρείται στο έργο της από διοικητικούς υπαλλήλους που 
τίθενται στη διάθεσή της από το Εμπορικό και Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο Αθηνών. Ο αριθμός των υπαλλήλων αυτών και ο 
τρόπος εργασίας τους καθορίζονται με την προβλεπόμενη από 
την παρ 3 υπουργική απόφαση'.

ν.δ 3077/1954
Άρθρο 26 (άρθρο 20 του σχεδίου)

Οι ειοόγοντεςεις τας Γεν. Αποθηκος προϊόντα ή εμπορεύματο 
οφείλουσι νο κσταβάλωσι εις τον διαχειριζόμενον αποθήκην, 
δικαίωμα αποταμιεύαεως κανονιζόμενον κατό τετραγωνικόν μέ- 
τρον κατό δεκαπενθήμερον αδιαίρετον και αναλόγως του είδους

Τα καταβλητέο εις τους εκμεταλλευόμενους την Γ εν. Απο
θήκην δικοιωματο αποταμιεύσεως επί των αποθηκεμμένων προ
ϊόντων ή εμπορευμάτων, άτινο υποδιαιρούνται εις κατηγορίας 
κατ' είδος και ποιόν ή κατ' άλλας διακρίσεις αναγράφονται εν 
τιμολογιω συνταοσομένω υπό των εκμεταλλευόμενων και εγκε- 
κριμένω δϊ αποφάσεως του Υπουργού επί του Εμπορίου μετό 
γνώμην της υπό του άρθρου 20 του παρόντος προβλεπομένης 
Επιτροπής. Δια του αυτού τιμολογίου καθορίζεται και το ειδικόν 
δικαίωμα εισαγωγής, ή εξαγωγής δια τας κατά την εισαγωγήν 
του αποθηκευμένου ή τας εξαγωγΰς αυτού εκ της αποθήκης 
προσθέτους απασχολήσεις ή δσπόνας. Διό Δ/τος εφ άπαξ 
εκδιδομένου προτόσει του επί του Εμπορίου Υ πουργού και μετό 
γνώμην της Επιτροπής του άρθρου 20 του παρόντος θέλουσι 
ορισθή τα στοιχεία άπνα θα λαμβόνωνται υπ όψει δια τον 
υπολογισμόν των δικαιωμάτων του αναδόχου ως και πόσο 
σχετική λεπτομέρεια

Τα εγκεκριμένα τιμολόγια δέον να εφαρμόζωνται έναντι όλων 
των πελατών όνευ προτιμήσεως ή εξαιρέσεως αμέσου ή εμ
μέσου.

Δια την αποθήκευσιν ειδών σνηκόντων εις το Δημόσιον 
κανονίζεται ειδικόν τιμαλόγιον, εκτός ον δϊ ειδικής συμβόσεως 
μετό του σνοδόχου κυρουμένωης διο β. δ/τος προκαλουμένου 
υπό του αρμοδίου Υπουργού ήθελον καθορισθή άλλως ή και 
καταβλητέα εις τον διαχειριζόμενον Γεν. Αποθήκην αμοιβή ως 
και α οροί διενεργείας της διαχειρίσεως τούτης

Το γεγονός αυτό τούτο της εισαγωγής των εμπορευμάτων 
εν Γενικαις Αποθηκαις συνεπάγεται δια τους αποθετος την 
πλήρη αποδοχήν των διατάξεων του Κανονισμού και των τι
μολογίων του ονοδοχου.

Ο διαχειριζόμενος Γ εν. Αποθήκην δεν υποχρεούται εις από- 
δοσιν του αποθηκευθεντος ανευ προηγούμενης εξοφλησεως 
των γεν αρένων επί του πράγματος δαπανών κατα τον παρόν 
Ορθρον οφειλομένων αυτώ Οτι να εν περιπτώσει καθυστερησεώς 
των και από της ημέρας τούτης λογίζονται μετά του νομίμου 
εκΰστοτε τόκου προεξοφλησεως της Τραπέζης της Ελλάδος 
βεβαιουυενα εν αρνησει του υπόχρεου δϊ αποφάσεως του 
Προέδρου των Πρωτοδικών εκ διδόμενης κατά τας διατάξεις 
της νομοθεσίας 'περί εχδικάσεως των εκ συναλλαγματικής κλπ. 
διαφορών" και όνευ κλητεύσεως του αποθέτου αν ούτως δεν 
είναι γνωστός ή δεν σνευρεθη'
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ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Συνεδρίαση αριθμός 8 της 3 Ιανουάριου 1991, ωρο 5.30 μ.μ.

Συνεδρίασε το τμήμα Γ της Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής 
Επιτροπής και παρευρέθηκαν α Α. Τσούτσος, Επίτιμος Αντι
πρόεδρος του Σ.Τ.Ε., Ν. Παπαθανασίου, αρεοπαγίτης, Π. Χρι
στόφορος. σύμβουλος επικράτειας. Α. Κομισόπουλος, νομικός 
σύμβουλος του Κρότους, 1. Σπυριδακης. καθηγητής πανεπιστη
μίου, Ν. Σακελλαρίου, πόρεδρος ΣτΕ, X. Κότσιφας, εφετης Δ.Δ 
(εισηγητής), Κ. Χιώλος δικηγόρος και Γ. Μαγούλας, αναπλη
ρωτής καθηγητής πανεπιστημίου και επεξεργάστηκε το κείμενο 
που στάλθηκε σχεδίου νομού του Υπουργείου Εμπορίου 'Τρο
ποποίηση της Νομοθεσίας περί Ανταγωνισμού και άλλες δια
τάξεις'.

Γραμμετέας ο Σ. Κοτσιώνης
Παρευρέθηκαν οι εκπρόσωποι του Υπουργού Α. Τζινιέρη - 

Τσενέκου, Ν. Φρατζής, I. Κατρακόσης και I. Σιμός.
Εισάγεται ενώπιον της Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Ε

πιτροπής Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εμπορίου, που αφορά 
το ανωτέρω θέμα, συνοδευόμενο από Έκθεση του Γ ενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους και ειδική έκθεση, σύμφωνα με το 
άρθρο 75 παρ. 1 και 3 του Συντάγματος, καθώς και από 
αιτιολογική έκθεση και διατυπώνονται οι εξής παρατηρήσεις:

Το νομοσχέδιο αυτό χωρίζεται στο Κεφάλαιο Α' στο οποίο 
τροποποιούνται διατάξεις του ν. 703/1977 'περί ελέγχου μο
νοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας του Ελεύθερου 
ανταγωνισμού" και στο Κεφάλαιο Β στο οποίο τροποποιούνται 
διατάξεις του ν. 2190/1920 'Περί Ανωνύμων Εταιρειών', του 
α.ν. 1998/1939 'Περί Σημάτων', του ν.δ. 136/1946 'Περί Αγο- 
ρανομικού Κώδικα' και του ν. 1746/1988 'Περί ρυθμισεως του 
θεσμού των Επιμελητηρίων και άλλες διατάξεις'.

Σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 74 του Συντάγματος 
'Νομοσχέδιο ή πρόταση νόμου που περιέχει διατάξεις άσχετες 
με το κύριο αντικείμενό τους δεν εισάγεται για συζήτηση'

Στην προκειμένη περίπτωση, στο σχέδιο νόμου, περιέχονται 
διατάξεις που αναφέρονται σε διαφορετικούς νόμους, οι οποίοι 
όμως ρυθμίζουν εννόμους σχέσεις και καταστάσεις αναφορικά 
με την άσκηση του εμπορίου. Επομένως, οι διατάξεις που 
περιλαμβάνονται και στα δύο κεφάλαια είναι σχετικές με το 
κύριο αντικείμενο του νομοσχεδίου που είναι η άσκηση του 
εμπορίου και συνεπώς συμφωνούν με την πιο πάνω συνταγματική 
επιταγή, γι' αυτό ο τίτλος του νομοσχεδίου, πρέπει να ανπ- 
κατασταθεί ως ακολούθως "Τροποποίηση της νομοθεσίας περί 
ανταγωνισμού, περί Ανωνύμων Εταιρειών, περί Σημάτων, περί 
Αγορανομικού Κώδικα και περί ρυθμισεως του θεσμού των 
Επιμελητηρίων'. Και τούτο γιατί με τη διατύπωση που έχει 'και 
άλλες διατάξεις' παρέχει τη δυνατότητα προσθηκών ή τροπο
λογιών οι οποίες ενδεχομένως vc μη σχετίζονται με το κύριο 
αντικείμενο του νομοσχεδίου

Α. Γενικές παρατηρήσεις
1. No προσεχθεί η ομοιομορφία του κείμενου, όπου μνημο

νεύονται αριθμοί νόμων ή διαταγμάτων, (λχ. Α.Ν. 199&/133S. 
Ν.Δ. 3077/1954, ν. 7C3/1S77, Νομος 703/1977. ΓΣΔ. 165/25- 
8-88, τεύχος Α), να αναφέρονται με τα μικρά αρχικό (λ.χ. αν., 
ν.δ., ν, π,δ.), ο αριθμός (λχ. 703), η χρονολογία πληρης (λ.χ. 
1977) και σε παρένθεση, κατά την πρώτη μνεία, το τεύχος και 
ο αριθμός Εφ. Κυβ, (λχ. Α 278).

2. Όπου μνημονεύονται περισσότεροι υπουργού να τοποθε
τούνται με την καθιερωμένη ααρό (λχ. άρθρο 2).

3. Γίνεται χρήση κεφαλαίων γραμμάτων στις λέξεις "Κεφάλαιο' 
και "Αρθρο', ως τίτλος, ενώ στα νομοθετικά κείμενα γράφεται 
μόνο το πρώτο γράμμα με κεφαλαίο (λ.χ. Κεφάλαιο Α', Άρθρο 
1).

4. Να ενοποιηθεί η γλωσσική διατύπωση των διατάξεων στη 
σύγχρονη γλώσσα.

Β. Ειδικές παρατηρήσεις
1. Στο άρθρο 1 παρ. 2β στην τελευταία γραμμή μεταξύ των 

λέξεων 'περισσοτέρων' 'επιχειρήσεων' πρέπει να τεθεί η λέξη 
'άλλων' δηλαδή 'μιας ή περισσοτέρων άλλων επιχειρήσεων',

σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1β του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
4064/1989 του Συμβουλίου της 21 Δεκεμβρίου 1989, προς τον 
οποίον πρέπει να είναι εναρμονισμένο το παρόν σχέδιο νόμου 
(άρθρο 25 του Κανονισμού). Το κείμενο που ακολουθεί να 
γράφει στη συνέχεια, γιατί αναφέρεται στην περ. β.

2. Στο άρθρο 2 (αρ. 4α παρ. 2α) η λέξη 'ένα' που υπάρχει 
στην πρόταση 'αντιπροσωπεύει στην εθνική αγορά ή σε ένα 
σημαντικό τμήμα' πρέπει να διαγράφει

3. Το άρθρο 4γ παρ. 1 πρέπει να αναμορφωθεί ως εξής: Άν 
ο Υπουργός Εμπορίου, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής 
Ανταγωνισμού, κρίνει ότι μια συγκέντρωση απαγορεύεται κατο 
τις διατάξεις του άρθρου 4β παρ. 3, εκδίδει απόφαση εντός 
δύο (2) μηνών από την ημερομηνία γνωστοποιήσεως, με την 
οποία απαγορεύει την πραγματοποίηση της συγκεντρώσεως 
Κατ εξαίρεση, ο Υπουργός μπορεί, μετά από γνωμοδότηση της 
Επιτροπής Ανταγωνισμού, να επιτρέπει τις συγκεντρώσεις που 
παρουσιάζουν γενικότερα οικονομικά πλεονεκτήματα, τα οποίο 
αντισταθμίζουν τον περιορισμό του ανταγωνισμού που θα προ
κόψει από τη συγκέντρωση, ή που είναι απαραίτητες για την 
εξυπηρέτηση σημαντικών συμφερόντων του κοινωνικού συνόλου

Η ανωτέρω απόφαση περί τις χορηγήσεως εξαιρέσεως μπορεί 
να συνοδεύεται από την επιβολή όρων ή υποχρεώσεων που 
θα αποβλέπουν στη διασφάλιση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού'.

4. Στην παρ. 2 του άρθρου 4γ η φράση Έφ' όσον' πρέπει 
να γραφεί με μια λέξη 'εφόσον'.

5. Στην παρ. 4 του άρθρου 4γ και στην πρόταση 'να ανακαλέσει 
την απόφαση περί μη εφαρμογής της απαγορεύσεως ή χορη
γήσεως εξαιρέσεως της παρ.1,' πρέπει να διαγράφει η φράση 
•μη εφαρμογής της απαγορεύσεως'.

6. Στην παρ 2 του άρθρου 4δ η πρόταση Ό Υπουργός
Εμπορίου μπορεί μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αντο- 
γωνισμού να αναγνωρίσει την ακυρότητα της δικαιοπραξίας, με 
την οποία αποκτήθηκε ο έλεγχος, ή να ..... ' πρέπει να ανα
μορφωθεί ως εξής: 'ο Υπουργός Εμπορίου, μετά από γνωμο
δότηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, διαπιστώνοντας την ακυ
ρότητα της δικαιοπραξίας, με την οποία αποκτήθηκε ο έλεγχος,
μπορεί, ή να ..... '. Η διατύπωση αυτή είναι σύμφωνη με τις
παρ 3 και 4 του άρθρου 8 του πιο πάνω Κανονισμού (ΕΟΚ).

7. Ετπσημαίνεται ότι η παρ. 2 του άρθρου 4ε εμφανίζει 
σημαντική και ουσιώδη διαφοροποίηση, σε σχέση με την παρ.
1 του άρθρου 5 του πιο πάνω Κανονισμού (ΕΟΚ) όσον αφορά 
τον καθορισμό του 'συνολικού κύκλου εργασιών'.

8. Στην παρ. 6 του άρθρου 8 (άρθρο 4) η λέξη 'τακτικά' 
πρέπει να διαγράφει για να είναι δυνατή η συνεδρίαση της 
επιτροπής και με αναπληρωματικά μέλη όταν τα τακτικά κω
λύονται.

9. Στην παρ. 15 του άρθρου 8 (άρθρο 4) η φράση 'του νόμου 
αυτού' πρεπει να ανηκατασταθεί με τη φράση 'του άρθρου 
αυτού', ώστε η νομοθετική εξουσιοδότηση για την έκδοση 
αποφάσεων να είναι ειδική και σύμφωνη με το άρθρο 43 παρ.
2 του Συντάγματος.

Κεφάλαιο Β

10. Παρατηρήσεις επί της νομιμότητας και συνταγματικότητας 
των παραγραφών 2 και 3 του άρθρου 17.

Με το άρθρο 11 του ν. 1406/1983, ο οποίος εκ δόθηκε κατ' 
επιταγή του άρθρου 94 του Συντάγματος, το Πρωτοβάθμιο 
Δικαστήριο Σημάτων μετονομάσθηκε σε Διοικητική Επιτροπή 
Σημάτων και από. 11-6-1984 και εντεύθεν οι πράξεις που 
εκδϊδονται προσβάλλονται με ένδικα μέσα ενώπιον των τακτικών 
Διοικητικών Δικαστηρίων (άρθρ 1 παρ. 2ε του ν. 1406/1983). 
Επομένως μετά την υπαγωγή των πιο πάνω διαφορών στα 
τακτικά διοικητικά Δικαστήρια, το Δευτεροβάθμιο Δικαστήριο 
Σημάτων, για τις πράξεις που εκδϊδονται μετά την 11-6-1984 
από τη Διοικητική Επιτροπή Σημάτων, δεν έχει δικαιοδοσία, 
αφού αυτές προσβάλλονται πλέον ενώπιον των Διοικητικών 
Δικαστηρίων και όχι με έφεση ενώπιον του δευτεροβάθμιου 
Δικαστηρίου Σημάτων όπως όριζε η διάταξη του άρθρου 8 του 
αν. 1998/1939. Κατά συνέπεια, σύμφωνα με το άρθρο 31 του
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J-406/1963. το Δευτεροβάθμιο Δικαστήριο Σημάτων εχει κο- 
ταφγηθει. Με τις παραπάνω διατάζεις το τμήματα του Δευτε
ροβάθμιου Δικαστηρίου Σημάτων, το οποίο υφιστατο γιο την 
εκδίκαση εφέσεων κατά πράξεων του Πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου 
Iηματων (ήδη Διοικητική Επιτροπή Σημάτων) που είχαν εκδοθε; 
μέχρι 11-6-1964, αυξάνονται από δυο (2) σε τεσσερο (4) με 
,ην αιτιολογία or, αυτό επιβάλλεται από τις αυξημένες υπη
ρεσιακές ανάγκες και ειδικότερα γιοη τα τελευταία 3 χρόνιο 
υπάρχει σώρευση μεγάλου αριθμού αιτήσεων και σημαντική 
επιβράδυνση στην εκδίκασή τους. Η αιτιολογία αυτή μπορεί να 
πηρίξει την αύξηση των τμημάτων της Διοικητικής Επιτροπής 
1-ΐμάτων, όχι όμως και την αύξηση των Τμημάτων του Δευτε- 
;οβάθμιου Δικαστηρίου Σημάτων αφού μετά την 11-6-1964 οι 
ιραξεις που εκ δίδονται από την παραπανω Επιτροπή, εκδικό- 

ζρνται από τα Τακτικό Διοικητικό Δικαστήριο Εάν υπάρχουν 
ακόμα εκκρεμείς εφέσεις κατά αποφάσεων του πρώην Πρωτο
βάθμιου Δικαστηρίου Σημάτων (σύμφωνο με τη Διοίκηση υπάρ- 
,ουν 3.000 υποθέσεις), πρέπει αυτό νο μνημονεύεται στην 
μτιαλογική έκθεση και στο σχέδιο νόμου πρέπει νο τεθεί στην 
..up. 2 του άρθρου 17, μεταξύ των λέξεων ’τροποποιούνται' 
ιοί 'ως εξής', η φράση 'με την επιφύλαξη των διατάξεων του 
ν. 1406/1963'.

11. Με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι ο Νομικός 
Σύμβουλος του Κράτους προεδρεύει του Δικαστηρίου, παρά το 
γεγονός ότι στο Δικαστήριο αυτό μετέχει και Δικαστικός Λει
τουργός. Η ρύθμιση αυτή είναι συνταγματικά θεμιτή, σύμφωνα 
■jl την 2342/1376 απόφαση του Συμβουλίου της Επικράτειας

12. Στο άρθρο 17 (άρθρο 17 του σχεδίου) η παρ. 5 να 
διατυπωθεί ως εξής: 'Τα με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου 
διορισθεντα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, α γραμματείς 
και οι βοηθοί γραμματέων, των μέχρι τη δημοσίευση του νόμου 
αμτου λειτουργούντων τμημάτων, τόσο της Διοικητικής Επι
τροπής Σημάτων, όσο και του Δευτεροβάθμιου Διοικητικού 
Δικαστηρίου Σημάτων, δικαιούνται για όλες τις πραγματοποιη- 
θειοες συνεδριάσεις από 1-11-1969 και εφεξής, την οφειλΟμενη 
και μη καταβληθείσα αποζημίωση, η οποία, για μεν τα μέλη της 
Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων προβλέπεται από το 1505/1984, 
γιο δε το Δευτεροβάθμιο Διοικητικό Δικαστήριο Σημάτων, θα 
καθοριστεί από κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 
Εμπορίου, που θα εκδοθε; με βάση το ν. 3205/1955, όπως 
τροποποιήθηκε με το ν. 164/1975".

Στο σημείο αυτό διακόπηκε η συνεδρίαση, λόγω του προχω
ρημένου της ώρας, για τις 7-1-1991, ώρα 5.00 μ,μ.

Αθήνα 3 Ιανουάριου 1991

Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας
Α. ΤΣΟΥΤΣΟΣ Σ. ΚΟΤΣΙΩΝΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Συνεδρίαση αριθμός 10 της 7 Ιανουάριου 1991, ώρο 5.30 μ,μ. 
Συνεδρίασε το τμήμα Γ της Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής 

Επιτροπής κα: παρευρέθησαν οι Α. Τσούτσος, Επίτιμος Ανπ- 
οόεδρος του ΣτΕ, Ν. Παπαθανασίου, αεροπαγίτης, Π. Χρι- 

ττοφοοος. σύμβουλος επικράτειας. Α. Κομισόπουλος, ναμικος 
■ υβουλος του Κράτους, Ν. Σοκελλαριου παοεδρος ΣτΕ. X. 
στακτός αφέτης Δ_Δ (εισηγητής), Κ. Χιώλος δικηγόρος και 

Μαγουλάς, αναπληρωτής καθηγητής πανεπιστημίου κα συ- 
'χιστ τη συνεδρίαση του κείμενου σχεδίου νομού του Υπουρ

γείου Εμπορίου Τροποποίηση ττγς νομοθεσίας περί ανταγω
νισμού και άλλες διατάξεις'.

Γραμματέας ο Σ. Κστσιώνης.
Παρευρέθησαν α εκπρόσωπε* του Υπουργού Α Τζινιέρη- 

Τσενέκου και Ν. Φρατζής.
Κλήθηκε αλλά δεν παρευρέθηκε ο I. Σπυριδάκης. καθηγητής 

.πανεπιστημίου, λόγω κωλύματος.
Η Επιτροπή στη συνεχεία του υπαριθ 7 της 3-1-1991 

πρακτικού της συζήτησε το περιεχόμενο του νομοσχεδίου και

διατύπωσε τις εξής παρατηρηθείς:
1. Στο άρθρο 7 και στην παρ 1 του άρθρου 14, που 

αντικαθίσταται, νο διαγροφέί το δεύτερο εδάφιο: Τιροκειμένου. 
αποφασεως'. γιατί δεν προβλέπεται αρμοδιότητα του Γενικού 
Επιτρόπου AM. κατό αποφάσεων της διοίκησης

2. Στο άρθρο 7 και στην παρ. 3 του άρθρου 14, που 
αντικαθίστανται, νο διαγράφουν στον πρώτο στίχο η λέξη: 
'επίσης' και η περ. δ ολόκληρη.

3. Στο άρθρο 6 και στον τελευταίο στίχο της παρ 3 του 
άρθρου 15, που αντικαθίσταται, νο απαλειφθούν οι λέξεις: 
εφέσεων ή'.

4. Στο άρθρο 8, η παρ. 4 του άρθρου 15, που αντικαθίσταται, 
νο διατυπωθεί ως εξής:

Όι διατάξεις του άρθρου 52 του η.δ 18/1989 (Α 8 Κωδ 
Διατ. Νόμων γιο το Σ.τ.Ε. ) γιο χορήγηση αναστολής εκτέλέσεως 
διοικητικών πράξεων που προσβάλλονται με αίτηση ακυρώσεως, 
εφαρμόζονται οναλόγως και γιο αναστολή εκτελέοεως των 
αποφάσεων των τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων σε περίπτωση 
άσκησης καταυτών αναιρέοεως σύμφωνο με το νόμο αστό'.

5. Στο άρθρο 9, η παρ. 1 του άρθρου 18, που αντικαθίσταται, 
νο διατυπωθεί ως έξης:

Όι αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και του 
Συμβουλίου της Επικράτειας, που εκδίδονται κατόπιν προσφυγής 
σύμφωνο με το νόμο αυτό, έχουν ισχύ δεδικασμένου Αν δεν 
οσκήθηκε προσφυγή ex αποφάσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού 
και του Υπουργού Εμπορίου ελέγχονται από τα δικαστήρια ως 
προς το κύρος των μόνο παρεμπιπτόντως'.

6. Στο άρθρο 9. η παρ 2 του άρθρου 16, που αντικαθίσταται, 
να απαλείφθεί ως περιττή, μετά τη νέα διατύπωση της παρ 
1 και η παρ. 3 να αριθμηθεί ως παρ. 2

7. Στο άρθρο 10 και στην πρώτη σειρά μετά τη φράση 'του 
άρθρου 21' νο προστεθεί η φράση ' του ν. 703/1977'.

8. Στο άρθρο 12 οι δυο πρώτοι στίχοι να διατυπωθούν ως 
εξής: Όι παρ. 1 και 2 του άρθρου 29 του ν. 703/1977 
αντικαθίστανται ως εξής:'.

9. Στο άρθρο 12. η παρ. 1 του άρθρου 29, που αντικαθίσταται, 
να εναρμονιστεί γλωσσικά με το άλλο κείμενο του νομοσχεδίου.

10. Στο άρθρο 12 (άρθρο 29 παρ. 1 του ν. 703/1977) μετά 
την πρότοση 'εκ των απαγορευμένων υπό του άρθρου 1 παρ. 
V να τεθεί 'ως και οι ενεργούντες κατά παράβαση των άρθρων 
4—4δ'.

11. Στο άρθρο 12 και στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 29, 
που αντικαθίσταται, να τεθούν δύο τελείες και να ακολουθήσει 
το πλήρες κείμενο της παραγράφου

12. Στο άρθρο 12 και στο εδ. δ της παρ. 2 του άρθρου 29, 
που αντικαθίσταται, μετά τη φράση : 'κατΌρθρο 26 παρ. 1 και 
2' νο προστεθεί η φρύση : 'κοι 5'.

13. Νο προστεθεί νέο άρθρο με αριθμό 13 με το εξής 
περιεχόμενό:

'Ot διατάξεις των άρθρων 3. 16 παρ.3, 19, 28, 30 παρ. 1, 31 
και 32 εφαρμόζονται και επί των συγκεντρώσεων επιχειρήσεων'.

14. Τα άρθρο 13__ 21 του σχεδίου αναριθμούνται, ανπστοίχως,
σε 14....22.

15. Στο αοθρο 14 (άρθρο 13 του σχεδίου) παροτηρείται ότι 
οι μεν κοινοτικοί κανονισμοί έχουν άμεση εφαρμογή στο Κρά- 
τη-Μέλη, γιατί είναι κανόνες δικαίου υπέρτεροι των εσωτερικών 
κανόνων, οι δε κοινοτικές οδηγίες δεν εφαρμόζονται αν δεν 
γίνει εναρμόνιση, γιστί εφαρμοστέο δίκαιο εν προκειμένω είναι 
η ισχυουοα νομοθεσία σε κοθε Κράτος-Μέλος. Η παρ. 2 του 
ίδιου άρθρου 14 πρέπει να διάγραφε; γιατί περιλαμβάνει εξου
σιοδότηση γενική κα αόριστη που δεν επιτρέπεται από το 
Σύνταγμα (άρθρο 43).

16. Το άρθρο 15 (άρθρο 14 του σχεδίου) νο διατυπωθεί ως 
εξής:

"Αρθρο 15

Μετά το άρθρο 33 του ν 703/1977 προστίθεται άρθρο 33ο 
το οποίο έχει ως εξής:
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'Άρθρο 33c
Κωδικοποίηση διατάξεων

Με προεδρικό διαταγμα που εκ δίδεται με πρόταση του Υ
πουργού Εμπορίου μπορεί οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας 
περί ανταγωνισμού να κωδικοποιούντα» σε ενιαίο κείμενο, με
ταγλωττιζόμενες, επιτρεπόμενης της αναμορφώσεως της σειράς 
των σχετικών άρθρων'

17. Στο άρθρο 16 (άρθρο 15 του σχεδίου) και στον τρίτο 
στίχο της παρ. 1 μετά τη λέξη 'υφιστάμενη' νο προστεθεί η 
λέξη: ‘επιτροπή·, η οποία να απαλείφθεί από το τέλος του 
τέταρτου στίχου.

18. Στο άρθρο 19 (άρθρο 18 του σχεδίου) και στην παρ. 11, 
που προστίθεται, δεν προβλέπονται τα όρια εντός των οποίων 
θα γίνονται αναπροσαρμογές στα πρόστιμα με απόφαση του 
Υπουργού Εμπορίου, γιαυτό η διάταξη εμφανίζει ανεπίτρεπτη 
αοριστία

19. Στο άρθρο 20 (άρθρο 19 του σχεδίου) παρ. 1 (παρ 1 
του άρθρου 3 του ν. 307/760 να διασαφηνιστεί εάν στην 
Επιτροπή που προβλέπεται μετέχει ένας ή περισσότεροι εμπο
ρικοί αντιπρόσωποι με αναπληρωτές. Επειδή η Επιτροπή ασκεί 
έργο αναφερόμενο στο δημόσιο συμφέρον πρέπει να εξασφα
λιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της. Γίαυτό πρέπει ή νο 
οριστούν περισσότερα τα μέλη ή να οριστεί τι θα γίνει σε 
περίπτωση μη ορισμού ή μη συμμμετοχης μελών εξ ιδιωτών 
στις συνεδριάσεις της Επιτροπής

20. Στο άρθρο 21 (άρθρο 20 του σχεδίου) πρέπει να προστεθεί 
η περίληψη της απόφασης, που κυρώνεται, καθώς και ολόκληρο 
το κείμενο της απόφασης, για να γίνει περιεχόμενο του νόμου

Αθήνα, 7 Ιανουάριου 1991 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Α.Τσούτσος Σ. Κοτσιώνης

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Τροποποίηση της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού και 
άλλες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Τροποποίηση του ν. 703/1977 "Περί ελέγχου μονοπωλίων και 
ολιγοπωλίων και προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού'

Άρθρο 1

Το άρθρο 4 του ν.703/1977 αντικαθίσταται ως εξής:

“Αρθρο 4
Συγκέντρωση επιχειρήσεων

1. Η συγκέντρωση επιχειρήσεων δεν εμπίπτει καθεαυτή στην 
απαγόρευση του άρθρου 1 παρ .1 του παρόντος

2. Συγκέντρωση πραγματοποιείται όταν:
α) συγχωνεύονται με κάθε τρόπο δύο ή περισσότερες επι

χειρήσεις οποιοσδήποτε μορφής,
β) ένα ή περισσότερα πρόσωπο, που ελέγχουν ήδη τουλάχιστο 

μία επιχείρηση, ή μία ή περισσότερες επιχειρήσεις, αποκτούν 
άμεσα ή έμμεσα τον έλεγχο του συνόλου ή τμημάτων μιας ή 
περισσότερων επιχειρήσεων.

Ως έλεγχος νοείται η δυνατότητα καθορισμού της δράσεως 
μιας επιχειρήσεως που επιτυγχάνεται με την απόκτηση περιου
σιακών στοιχείων ή δικαιωμάτων συμμέτοχης στην επιχείρηση

3. Δεν θεωρείται ότι συντρέχει περίπτωση συγκεντρώσεως 
όταν: α) τράπεζες, πιστωτικά ιδρύματα ή άλλοι χρηματοοικο
νομικοί οργανισμοί ή ασφαλιστικές εταιρείες, στις συνήθεις 
δραστηριότητες των οποίων περιλαμβάνεται η εμπορία και 
διαπραγμάτευση τίτλων, αποκτούν δικαιώματα συμμετοχής σε 
μία επιχείρηση, με σκοπό την περαιτέρω διάθεσή τους, εψ 
όσον η διάθεση αυτή πραγματοποιείται εντός έτους απο την

ημερομηνιο ατοκτήσεως και στο διάστημα αυτό, δεν ασκούν 
τα δικαιώματα ψήφου που παρέχει το δικαίωμα συμμετοχής, μι 
σκοπό να επηρεάσουν την ανταγωνιστική συμπεριφορά τη; 
επιχειρήσεως αυτής στην αγορά

β) Η απόκτηση δικαιωμάτων συμμέτοχης πραγματοποιείτε, 
από εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και τα δικαιωματ; 
αυτό ασκούνται για τη διασφάλιση ακέραιος της αξίας τω\ 
επενδύσεων αυτών και όχι για τον επηρεασμό της ανταγων: 
στικής συμπεριφοράς των σχετικών επιχειρήσεων'

Άρθρο 2

Μετά το άρθρο 4 προστίθενται τα ακόλουθα άρθρα 4α, 4ρ 
4γ, 4δ και 4ε:

"Άρθρο 4α
Γ νωστοποίηση συγκεντρώσεων επιχειρήσεων

1. Κάθε συγκέντρωση επιχειρήσεων πρέπει να γνωστοποιείτε: 
εντός μηνός από την πραγματοποίησή της στην αρμόδια γιο 
τον ανταγωνισμό υπηρεσία του Υπουργείου Εμπορίου.

2. Κατεξαιρεση δεν απαιτείται γνωστοποίηση όταν:
α) το μερίδιο συμμετοχής στην αγορό των αγαθών ή υπη

ρεσιών, που αφορά η συγκέντρωση, αντιπροσωπεύει στην εθνική 
αγορά ή σε ένα σημαντικό τμήμα της μέχρι 10% του συνολικού 
κύκλου εργασιών ή β) ο συνολικός κύκλος εργασιών όλων των 
επιχειρήσεων, που συμμετέχον στη συγκέντρωση, κατά το 
οριζόμενα στο άρθρο 4ε. δεν υπερβαίνει στην εθνική αγορό 
το σε δραχμές ισόποσο των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) 
Ευρωπαϊκών Λογιστικών Μονάδων (ECU) .

3. Υποχρεουνται σε γνωστοποίηση:
α) σε περίπτωση που η συγκέντρωση αποτελεί αντικείμενο 

συμφωνίας των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στη συγκέντρω
ση, η καθεμια από αυτές,

β) σε όλες τις άλλες περιπτώσεις τα πρόσωπα, οι επιχειρήσεις 
ή ομάδες προσώπων ή επιχειρήσεων που αποκτούν έλεγχο 
στο σύνολο ή σε τμήματα μιας ή περισσότερων επιχειρήσεων.

4. Με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, μετά από γνώμη 
της Επιτροπής Ανταγωνισμού, καθορίζεται το ειδικότερο πε
ριεχόμενο της γνωστοποιήσεως και κάθε άλλο σχετικό μ' αυτήν 
θέμα

5. Ο Υπουργός Εμπορίου μπορεί, μετά από γνώμη της 
Επιτροπής Ανταγωνισμού, να επιβάλλει πρόστιμο ύψους μέχρι 
5% του συνολικού κύκλου εργασιών, όπως αυτός ορίζεται στο 
άρθρο 4ε, σε περίπτωση παραλείψεως της υποχρεώσεως προς 
γνωστοποίηση.'

“Αρθρο 4β
Συγκέντρωση ομοειδών επιχειρήσεων υπαγόμενη 

σε προληπτικό έλεγχο

1. Με «χνη απόφαση των Υπουογών Εμπορίου και Εθνικής 
Οικονομίας, είναι δυνατό να υπαχθούν σε προληπτικό έλεγχο 
συγκεντρώσεις ομοειδών επιχειρήσεων που ανήκουν σε κλο- 
δους. στους οποίους κρίνεται ότι η αύξηση του βαθμού συγκε
ντρώσεως μπορεί να οδηγήσει σε παρεμπόδισε,, περιορισμό ή 
νόθευση του ανταγωνισμού στο σύνολο ή σε μέρος της εθνικής 
αγορας. ιδιαίτερα, με τη δημιουργία ή την ενίσχυση δεσπόζουσας 
θέσης.

2. Κάθε σχέδιο συγκέντρωσης σε επιχερηματικό κλάδο, για 
τον οποίο προβλέπεται προληπτικός έλεγχος συγκεντρώσεων, 
σύμφωνο με την παρ. 1 του παρόντος άρθρου, πρέπει να 
γνωστοποιείται στην αρμόδια για τον ανταγωνισμό υπηρεσία 
πριν απο την πραγματοποίησή του όταν:

α) το μερίδιο συμμετοχής όλων των επιχειρήσεων που συμ
μετέχουν στη συγκέντρωση, στη συνολική εθνική αγορά ή σε 
σημαντικό τμήμα αυτής, των προϊόντων και υπηρεσιών της 
αυτής χρήσης, αντιπροσωπεύει τουλάχιστον 35% του συνολικού 
κύκλου εργασιών ή

β) ο συνολικός κύκλος εργασιών όλων των επιχειρήσεων, 
που συμμετέχουν στη συγκέντρωση, κατά τα οριζόμενα στο


