
ΕΙΣΗΓΠΤΙΚΠ ΕΚΘΕΣ1Σ
’Επί. τοϋ σχεδίου Νόμου «περί έλέγχου μονοπωλίων καί 

ολιγοπωλίων καί ττοοοτατία; τοϋ ελευθέρου ανταγω
νισμού».

Πρός τήν Βονλ'ην ιών Ελλήνων

1. Είναι κοινός τόπος, ότι ή προστασία τοϋ ελευθέρου

καί νά βλάψουν, οΰτω, τόσον το συμφέρον του καταναλω
τικού κοινού, όσον καί τής εθνικής οικονομίας γενικώτερον, 
αποτελεί έν έκ των σημαντικών καθηκόντων τοϋ Κράτους, 
ύπό καθεστώς έλευθέρας οικονομίας.

2. 'Ως έκ τούτου, αί νομοθεσίαι όλων τών προηγμένων 
χωρών περιέχουν σχετικές διατάςεις·, ιδίως δε προνοοϋν διά 
την άποτροπήν δυσμενών επιπτώσεων επί τής άγοράς εκ 
τής λειτουργίας TRUSTS. CARTELS ή ετέρων μορφών

' έπηρεασμοϋ τών τιμών, τής παραγωγής, τής τεχνολογίας 
κ.λ.π.

3. ’Επίσης, εις την Ε.Ο.Κ. όπως καί εις την Ε.Κ.Α.Χ., 
~ ισχύουν λεπτομερείς διατάξεις έπι τοϋ θέματος τούτου.
Οΰτως ή Συνθήκη τής Ρώμης προβλέπει σχετικώς κυρίως 
είς τα άρθρα 85 εως 90, (ιδίως δέ 85 καί 86) άλλα καί εις 
πολλάς άλλας διατάξεις. Βάσει δέ αύτοίν έξεδόθησαν καί 
διάφορα Διατάγματα- Κανονισμοί τής Κοινότητος, τά όποια 
ρυθμίζουν έν λεπτομέρεια τά τής προστασίας τοϋ ελευθέρου 
ανταγωνισμού.

4. Ή Ελλάς, μέχρι σήμερον, στερείται άναλόγου νο
μοθεσίας, καίτοι τό Σύνταγμα, διά τών άρθρων 5 παρ. 1 
καί 106 παρ. 2, παρέχει τό άναγκαΐον πρός τούτο νομικόν 
πλαίσιον. Βεβαίως, διατάξεις σχετικαί πρός τούς περιορισμούς

_ τοϋ άνταγωνισμοΰ εύρίσκονται εγκατεσπαρμένοι είς την άσπ- 
κήν ή έμπορικήν νομοθεσίαν, πλήν αύται ούδόλως καλύπτουν 
τό υφιστάμενόν νομοθετικόν κενόν. ’Επί πλέον, ούδείς διοι
κητικός μηχανισμός προβλέπεται ύπό τής ίσχυούσης νο
μοθεσίας ίνα ένεργή προληπτικώς ή κατασταλτικώς πρός 
αποτροπήν τής παρακωλύσεως, τής νοθεύσεως ή τοϋ περιο
ρισμού τοϋ άνταγωνισμοΰ.

5. Τά κενά ταϋτα έρχεται νά καλύψη τό είσχγόμενον πρός 
ψήφισιν νομοσχέδιον. Τούτο έχει καταρτισθή έν αρμονία 
πρός τά ισχύοντα εις την Ε.Ο.Κ. είς τρόπον, ώστε άποτελεΐ, 
έπί τοϋ θέματος τούτου, καί έναρμόνισιν τής ελληνικής νο
μοθεσίας πρός τούς θεσμούς τής Κοινής Αγοράς.

Κατά την κατάρτισίν του δέ, έλήφθησαν ύπ* δψιν τά 
Ισχύοντα σχετικώς είς τάς κυριωτέρας χώρας τής Δύσεως, 
άλλα καί τά διδάγματα έκ τής έφαρμογής τών σχετικών 
θεσμών τόσον είς αύτάς, όσον καί είς την Ε.Ο.Κ.

6. ’Εν προκειμένω παρατηρητέα τά έξης : Είς τάς νο
μοθεσίας τών διαφόρων χωρών τρία, κυρίως, συστήματα 
άντιμετωπίσεως τού προβλήματος τών συμπράξεων έπι- 
χειρήσεων άκολουθοϋνται :

α) Τό σύστημα τής άπαγορεύσεως τών συμπράξεων έπι- 
χέιρήσεων.

Κατά τό σύστημα αύτό άπαγορεύονται κατά βάσιν αί 
περιορίζουσαι * τον άνταγωνισμόν συμπράξεις επιχειρή
σεων. συνήθως δέ προβλέπονται καί έξαιρέσεις άπό τής 
άπαγορεύσεως. Αύται δέ καθιεροΰνται έν συνδυασμώ πρός 
ύποχρεωτικήν άναγγελίαν τών άπαγοοευομένων συμπρά
ξεων. .·

β) Τό σύστημα τοϋ κολασμού τών καταχρήσεων, κατά 
τό όποιον επιτρέπονται', κατ’ αρχήν, αί συμπράξεις έπι- 
χειρήσεων, προβλέπεται όμως ή δυνατότης έξουδετερώ- 
σεως τών έντεϋθεν δυναμένων νά προκόψουν καταχρήσεων. 
Συνήθως καί ή τοιαύτη ρύθμισις συμπληροϋται διά καθιερώ- 
σεως ύποχρεώσεως άναγγελίας τών συμπράξεων.

γ. Τό σύστημα τής ύποχρεωτικής άναγγελίας τών συμ
πράξεων πρός τόν σκοπόν καταχώρισεώς των είς δημόσια
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βιβλία. Κατά τό σύστημα τούτο αί συμπράξεις είναι έγκυροι, 
έφ’ όσον ήθελον άναγγελθή είς την άρμοδίαν άρχήν.

Τό ύπό κρίσιν σχέδιον νόμου έπέλεξε τό σύστημα έπι- 
φυλάξεως άδειας, ήτοι τό σύστημα άπαγορεύσεως τών συμ
πράξεων. μέ δυνατότητα έξαιρέσεως διά πράξεως άρμοδίας 
πρός τούτο άρχής, διότι έθεωρήθη ώς τό πλέον άποτελεσμα- 
τικόν διά την ελληνικήν πραγματικότητα καί ώς ένηρμονι- 
σμένον πρός τά Εσχύοντα είς την Εύρωπαϊκήν Οικονομικήν 
Κοινότητα (άρθρα 85 καί 86 τής Συνθήκης τής Ρώμης). 
Ούτω προβλέπεται ή άπαγόρευσις καί άπόλυτος άκυρότης 
τών συμπράξεων έκείνων, αίτινες παρακωλύουν ή νοθεύουν 
τον άνταγωνισμόν. Προβλέπεται έπίσης ή δυνατότης όπως 
έξαιροΰνται τής άπαγορεύσεως τής παρ. 1 τού άρθρου 1 
ώρισμέναι συμπράξεις έπιχειρήσεων.

7. Είδικώτερον, διά τών παρ. 1 καί 2 τού άρθρου 1 τοϋ 
προτεινομένου σχεδίου. Νόμου ορίζεται ότι άπαγορεύονται 
καί είναι άπολύτως άκυροι συμφωνίαι μεταξύ έπιχειρήσεων, 
άποφάσεις ενώσεων έπιχειρήσεων καί οίασδήποτε μορφής 
ένηρμονισμένη πρακτική έπιχειρήσεων αί όποιαι έχουν ώς 
άντικείμενον ή άποτέλεσμα την παρακώλυσιν, τόν περιο
ρισμόν, ή την νόθευσιν τού άνταγωνισμοΰ. Άπαριθμοΰνται 
δέ αί κυριώτεραι σχετικαί περιπτώσεις, αί όποιαι είναι αί 
προβλεπόμεναι καί ύπό τού άρθρου 85 1 τής Συνθήκης τής 
Ρώμης. Είναι δέ αύται ό άμεσος ή έμμεσος καθορισμός τών 
τιμών καί λοιπών όρων συναλλαγής, ό περιορισμός ή ό 
έλεγχος τής παραγωγής, τής διαθέσεως τής τεχνολογικής 
άναπτύξεως ή τών έπενδύσεων ή κατανομή τών άγορών ή 
τών πηγών έφοδιασμοΰ, ή έν τώ έμπορίω έφαρμογή άνίσων 
όρων δι’ ισοδυνάμους παροχάς (ώς ή άδικαιολόγητος άρνη- ' 
σις πωλήσεως ή άγοράς) καί ή έξάρτησις συνάψεως συμβά
σεων έκ τής παρά τών αντισυμβαλλομένων άποδοχής άδι- 
καιολογήτων προσθέτων παροχών.

Διά τής παραγράφου 3 όρίζονται αί προϋποθέσεις ύπό 
τάς οποίας δύνανται νά έξαιρεθοΰν τής άπαγορεύσεως ώρι
σμέναι συμπράξεις.

Ίνα ύπάρξη δέ τοιαύτη έξαίρεσις δέον όπως συντρέχουν 
άθροιστικώς αί έξής προϋποθέσεις : .

α. Ή ύπό κρίσιν συμφωνία, άπόφασις ή πρακτική νά 
συμβάλλη είς τήν βελτίωσιν τής παραγωγής ή τής διανομής 
τών προϊόντων ή είς τήν τεχνικήν ή οικονομικήν πρόοδον έκ 
τής τοιαύτης δέ συμβολής νά ώφελήται καί ή κατανάλω
σή-

β. Οί περιορισμοί, τούς οποίους έπιβάλλει είς τάς έπι- 
χειρήσεις ή οικεία συμφωνία, άπόφασις ή πρακτική νά πε- 
ριορίζωνται είς τούς άπολύτως άναγκαίους πρός πραγμα
τοποίησή τών άνωτέρω σκοπών, καί

γ. ‘Οπωσδήποτε, διά τών ώς άνω συμφωνιών, άποφά- 
φάσεων ή πρακτικής νά μή έπέρχεται κατάργησις τοϋ άντα- 
γωνισμοΰ είς σημαντικόν τμήμα τής άγοράς.

8. Πέρα τών άνωτέρω, τό νομοσχέδιον έν άρθρω 2 προ
βλέπει περί προστασίας τής άγοράς καί τοϋ καταναλωτικού 
κοινού έκ τής ύπό έπιχειρήσεως, ή όποια κατέχει δεσπό
ζουσαν έν τή άγορά θέσιν καταχρηστικής έκμεταλλεύσεως 
αύτής. Ή διάταξις αύτη συμπορεύεται πρός τήν γενικήν 
άρχήν. τοϋ δικαίου περί άποδοκιμασίας τής καταχρήσεως 
δικαιώματος, άρχήν, ή δποία προκειμένου περί έλευθερίας 
τοϋ ανταγωνισμού προσλαμβάνει ιδιαιτέραν σημασίαν. Καί 
τούτο διότι εύχερής είναι ή καταχρηστική έκμετάλλευσις 
τής δεσποζούσης θέσεως έπιχειρήσεως έν τή άγορά θίγουσα 
αύτήν ταύτην τήν ούσίαν τού έλευθέρου άνταγωνισμοΰ. Πρός 
τόν σκοπόν δέ τονισμού τών κυριωτέρων έν τή πράξει, 
περιπτώσεων αύτής, παρατίθενται αύται ένδεικτικώς έν 
άρθρφ 2 ώστε ν’ άποφευχθή καί ή δημιουργία έν προκειμένω 
άμφισβητήσεων έπ’ ώφελεία τής άσφάλείας τοϋ δικαίου καί

' τών συναλλαγών. .
*Η ένδεικττκή άπαρίθμησις παρέχει τήν εύχέρειαν είς 

τά αρμόδια όργανα νά έπισημάνουν καί είς άλλας περιπτώ
σεις τήν καταχρηστικήν έκμετάλλευσιν δεσποζούσης θέ
σεως καί νά τήν άποτρέψουν ή καταστείλουν.



Αί κυριώτερ'αί, πάντως, περιπτώσεις, αί όποΐαι άπαοι- 
θμοΰνται έν τώ νόμω είναι ό έξαναγκασμός πρός καθορισμόν 
τής- παραγωγής, καταναλώσεως ή τεχνολογικής άναπτυ- 
ξεως,' έπί ζημία των καταναλωτών ή άνισος μεταχείρισις 
των έμπορευομένων θέτουσα αυτούς είς μειονεκτικήν έν τώ 
άνταγωνισμώ θέσιν Ιδίως δέ ή άδικαιολόγητος άρνησις 
πωλήσεως, αγοράς ή άλλης συναλλαγής καί ή έξάρτησις 
ττς συνάψεως ρυμβάσεως έκ της παρά τοϋ αντισυμβαλλομένου 
αποδοχής προσθέτων δρων άσχέτων πρός την σύμβασιν.

Διά τής γενικής διατάζεως τοΰ άρθρου 3 ορίζεται, πρός 
άρσιν ένδεχομένης άμφισβητήσεως 6τι. αί κατά τά άρθρα 1 
καί 2 άπαγορεύσεις ένεργοΰν άνευ ανάγκης προηγουμένης 
έκδάσεως άποφάσεως αρχής τίνος.'

Διά τοϋ άρθρου 4 προβλέπονται ό καθορισμός των έπι- 
τρεπομένων συγχωνεύσεων Επιχειρήσεων καί ό ορισμός 
τής έννοίας τοϋ δρου «συγχώνευσις ’Επιχειρήσεων» πρύς 
αποφυγήν οίασδήποτε άσαφείας καί .παρερμηνείας.

9. Λόγω τής ακολουθούμενης ύπό τοϋ προτεινομένου 
σχεδίου νόμου αρχής, περί γενικής άπαγορεύσεως συμφωνιών, 
άποφάκίων καί ενεργειών αί όποΐαι ίύνανται νά περιορίσουν 
τν> έλε.ύ-3ε'ρσ> άκταγω·^'Λμόν, ώς καί τχφ\ άπτγσρΈυτεως τής 
αναραχρτρτιιής ένμκταλλεύπως τής άεσποζούσης ·3έσκως 
Έπιχειρήσεως είς τήν αγοράν, έκρίθη,.σκόπιμον δπως διά
λογους συμφέροντος τής ’Εθνικής Οικονομίας (ώς είναι 
π.χ’. ή προστασία τής Ελληνικής ’Εμπορικής Ναυτιλίας- 
κλπ.) ή προστασίας τοϋ κοινωνικοϋ συνόλου, καθιερωθοΰν 
έξαιρέσεις, δυνατότης έξαιρέσεων καί είδικαί ρυθμίσεις. Ουτω 
διά τοΰ άρθρου 5 προβλέπεται 6τι : ■ ' ’

Κατόπιν γνωμοδοτήσεως τής ’Επιτροπής Προστασία 
τοΰ -Ανταγωνισμού καί κοινών άποφάσεων, κατά περί- 
τττωσιν, τών 'Υπουργών Συντονισμοΰ, ’Εμπορίου Γεωργίας 
Συγκοινωνιών καί Εμπορικής Ναυτιλίας δύναται νά έξαι- 
ρώνται τής έφαρμογής τών διατάξεων τοΰ νόμου αί κάτωθι 
επιχειρήσεις :

1. Δημόσιαι ή κοινής ώφελείας
2. Γεωργικαί
3. Μεταφορών
’Επίσης διά κοινής άποφάσεως τών Υπουργών Συντο

νισμού, Οικονομικών καί ’Εμπορίου δύναται νά έξαιρεθοΰν 
καί έτεροι κλάδοι έπιχειρήσεων ή νά θεσπίζονται είδικαί ρυ
θμίσεις. '' Ν

10. Διά τοΰ άρθρου 6, προβλέπεται, ύπδ τήν έπιφύλαξιν 
τών ύπό διεθνών συμβάσεων άπορρεουσών ύποχρεώσεων, 
δπως μή έχουν έφαρμογήν αί διατάξεις τοΰ προτεινομένου 
νόμου έπί συμφωνιών καί άποφάσεων, αίτινες έχουν ώς 
σκοπόν τήν έξασφάλισιν προώθησιν ή ένίσχυσιν τών εξα
γωγών, έκτος έάν άλλως ήθελεν όρισθή διά κοινής άποφά
σεως τών 'Υπουργών Συντονισμοΰ καί ’Εμπορίου κατόπιν 
γνωμοδοτήσεως τής ’Επιτροπής Προστασίας τοΰ Άντα- 
γωνισμοΰ. Καί τοΰτο προς ύποβοήθησιν τής έξαγωγικής 
προσπάθειας ής χώρας.

11. Βασικόν δργανον δημιουργούμενον δυνάμει τοΰ προ- 
κειμένου νομοσχεδίου αποτελεί ή ’Επιτροπή Προστασίας 
’Ελευθέρου Άνταγωνισμοϋ.
- At αρμοδιότητες τής ’Επιτροπής καθιστούν ταύτην άπο- 
φασιστικόν δργανον άσκήσεως τής έπί τοΰ άνταγωνισμοϋ 
πολιτικής έν Έλλάδι, διότι αΰτη έξετάζει καί κρίνει είς 
τό διοικητικόν έπίπεδον τάς διαφόρους περιπτώσεις παρα- 
βάσεως τοΰ έλευθέρου άνταγωνισμοϋ.

Είδικώτερον, συμφώνως προς τάς διατάξεις τοΰ Σχε
δίου Νόμου, συνιστάται παρά τώ Υπουργεία) ’Εμπορίου 
έπταμελής ’Επιτροπή προστασίας τοΰ ’Ανταγωνισμού (άρ- 
θρον 8) είς ήν άρμοδιότητα τής όποιας, υπάγονται : ·

α. Ή έκδοσις άποφάσεων έπί τών περιπτώσεων, περί 
ών τά άρθρα 1, παρ. 1, καί 2. ’Εν περιπτώσει διαπιστώσεως 
παραβασεως, η Επιτροπή δύναται νά άπευθύνη συστάσεις 
είς τάς ένδιαφερομένας επιχειρήσεις ή ενώσεις.έπιχειρήσεων 
δπως παυσουν τήν παράβασιν, νά ύποχρεώση ταύτας δπως 
παύσουν τήν παράβασιν, νά άππειλήση πρόστιμον διά ήν 
περιππτωσιν συνεχίσεως ή έπανάλήψεως τής παραβασεως, 
να απειληση πρόστιμον καί νά θεωρήση τοΰτο καταππεσόν

οσάκις βεβαιοΰται ή συνέχισις ή έπανάληψις τής ππαραβα- 
σεως καί νά έπιβάλ.η πρόστιμον είς τάς ύποπεσούσας εις ή 
παράβασιν έπιχειοήσεις ή ένώσεις έπιχειρήσεων (άρθρο-
9) .

β. Ή έκδοσις άποφάσεευν περί έφαρμογής τοΰ άρθρου 1 
παράγραφος 3, δι’ ών δύναται νά κηρυχθούν, έν άλω ή έ- 
μέρει* ώς ίσχυραί άπαγορευόμεναι κατ’ άρχήν συμφωνία! 
μεταξύ έπιχειρήσεων, άποφάσεις ενώσεων έπιχειρήσεω·. 
καί περιπτώσεις ένηρμονισμένης πρακτικής ή κατηγορία: 
τούτων, έφ’ δσον αύται πλ.ηροΰν τάς προϋποθέσεις τάί 
άναφεοομένας είς ήν παράγεαοον 3 τοΰ άρθρου 1 (άρθρο*.
10) . *

γ. Ή γνωμοδότησις έπί τών περιπτώσεων τών αρθρωι 
5 καί 6 (περί έξαιρέσεων καί ειδικών ρυθμίσεων ώς κα! 
έξαγωγικών συμπράξεων).

δ. Ή πιστοποίησις, κατόπιν αΐήσεως ής ένδιαφερο- 
μένης έπιχειρήσεως ή ένώσεως έπιχειρήσεων, ότι δέν ύφί- 
σταται παράβασις τών διατάξεων τών άρθρών 1, παράγραφος 
1, καί 2. Ή πιστοποίησις αυτή δύναται νά ζητηθή καί 
προκειμένου περί μελλούσης νά πραγματοποιηθή συμπρά- 
ξεως έπιχειρήσεων ή έκμεταλλεύσεως δεσποζούσης θέσεως 
καί-τοΰτο πρός ύποβοήθησιν τών έπίχειρηματίκών απο
φάσεων καί άποφυγήν τών δυσμενών έπιπτώσεών έκ ής 
μελλοντικής διαπιστώσεως παραβάσεων. τών άρθρων 1, 
παράγραφος 1, καί 2.

12. Διά ήν έξασφάλισιν πλήρους έγγυήσεως όρθής καί 
άμερολήπτου κρίσεως, έν άρμονία καί πρός ήν έπιταγήν 
τοΰ άρθρου 87 παρ. 1 τοΰ Συντάγματος, έπιτρέπεται προστ 
φυγή- κατά τών άποφάσεων ής ’Επιτροπής Προστασίας 
τοΰ Άνταγωνισμοϋ, ένώπιον τοΰ Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Αθηνών καί έφεσις κατά ής άποφάσεως αύτοΰ, ένώπιον 
τοΰ Διοικητικού Έφετείου Αθηνών. Κατά τών άποφάσεων 
τοΰ Διοικητικού Έφετείου Αθηνών, έπιτρέπεται αϊτησις 
άναιρέσεως ένώπιον τοΰ Συμβουλίου ,Έπικρατείας. Τόσον 
ή προσφυή καί ή έφεσις, όσον .καί ή αϊτησις άναιρέσεως, 
δυνάμει τοΰ προκειμένου νόμου,, δέον νά έκδικάζωνται έντός 
τριμήνου άπό ής καταθέσεώς των καί τοΰτο πρός ςπί- 
σπευσιν τών διαδικασιών διά τον μετριασμόν τών δυσμενών 
οικονομικών έπιπτώσεών έκ ής ύφισταμένης έκκρεμό- 
τητος.

'Η δικονομία ένώπιον τών διοικητικών δικαστηρίων 
προβλέπεται έν τώ νόμω (άρθρ. 14 έως 17) ότι θά είναι 
βασικώς ή όρεζομένη ύπό τοΰ Κώδικος Φορολογικής Δι
κονομίας καί τών περί Συμβουλίου Επικράτειας ίσχυουσών 
διατάξεων, μέ τάς άναγκαίας έν 6ψει τοΰ αντικειμένου τοΰ 
νόμου, προσαρμογάς. Οΰτω π.χ. είς άσκησιν τών ύπό τοΰ 
νόμου παρεχομένων ένδικων βοηθημάτων δικαιούται, πλήν 
τών ένδιαφερομένων μερών, καί ό Γενικός Επίτροπος ής 
Επικράτειας έπί τών τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, 
έξασφαλιζομένου οΰτω, πληρεστέρου έλέγχου έπί ής λει
τουργίας τοΰ συσήματος προστασίας τοΰ έλευθέρου αντα
γωνισμού.

13. Πρός ύποβοήθησιν τοϋ έργου ής ’Επιτροπής Προ
στασίας τοΰ Ανταγωνισμού προβλέπεται ή σύστασις παρά 
τώ 'Υπουργείω Εμπορίου Υπηρεσίας Προστασίας τοϋ 
’Ανταγωνισμού (άρθρον 7). παρόμοιας πρός τάς ύφισταμένας 
είς όλας τάς Εΰρωπαϊκάς Χώρας, τάς Η.Π.Λ. κ.λ.π. καί 
παρέχεται άφ’ ενός μέν ή έξουσιοδότησις όπως διά Προ
εδρικών Διαταγμάτων έκδιδομένων προτάσε·. τών Υπουργών 
Προεδρίας Κυβερνήσεως, Οικονομικών καί Εμπορίου, κπ- 
θορισθή ή όργάνωσις ής Υπηρεσίας, αί οργανικά*, θέσεις 
καί τά προσόντα πρός κατάληψιν αυτών, άφ’ ετέρου δέ 
ορίζεται, έν άρμονία καί πρός τάς διατάξεις τών παρ. 2 
καί 3 τοΰ άρθρου 103 τοΰ Συντάγματος, ότι δι’ άποφάσεως 
τοϋ Υπουργού Εμπορίου προσλαμβάνονται πρόσωπα κατάλ
ληλα διά ήν κατάληψιν τών άντιστοίχων θέσεων ή άποσπών- 
ται τοιαΰτα έξ άλλων υπηρεσιών ή οργανισμών ' Η αποστολή 
καί αί αρμοδιότητες ής 'Υπηρεσίας Προστασίας τοϋ Αντα
γωνισμού, ώς καθορίζεται διά ής πάρ. 3 τοϋ άρθρου 7 
συνίστανται κυρίως, είς ήν ήρησιν τού Μητρώου Συμ-
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πράξεως ’Επιχειρήσεων, εις τήν ύποβοήθησιν της Επιτρο
πής Προστασίας τοΰ ’Ανταγωνισμού, εις τήν έκτέλεσιν των 
αποφάσεων της και εις τήν λήψιν όλων των άναγκαίων μέ
τρων. διοικητικών ή ενώπιον της Δικαιοσύνης διά τήν 
έξασφάλισιν τής εφαρμογής τοΰ παρόντος νόμοι.

L4. Διά των άρθρων 19 έως 23 τοΰ προκειμένου Νομο
σχεδίου ορίζονται τά τής τη ρήσεως τοΰ Ειδικού Μητρώου 
Συμπράξεως ’Επιχειρήσεων άποτελουμένου έκ τοΰ Προ
σωρινού Μητρώου και τοΰ 'Οριστικού Μητρώου Συμπράςεως 
’Επιχειρήσεων τά τής ύποχρεώσεως γνωστοποιήσεως πα
λαιών και νέων συμπράςεων, ώς και το περιεχομενον και 
χί τυνέπειαι τής γνωττοποιήτεως. ΕΙΒικώτερον ορίζεται ότι 
εις το οριστικόν Μητρώον Συμπράςεως Επιχειρήσεων (άρ- 
Ορον 19) καταχωρίζονται αί αποφάσεις τής ’Επιτροπής 
Προστασίας τοΰ ’Ανταγωνισμού έπι θεμάτων ή διαφορών 
άναγομένων εις τάς διατάξεις τών παραγράφων 1 και 3 
τοΰ άρθρου 1, έφ’ όσον αύται κατέστησην άμετάκλητοι, 
αί άμετάκλητοι άπορχτεις τοΰ Διοικητικού Πρωτοδικείου κχ: 
Διοικητικού Έεετείου ' Α-ύηνών ώς καί χί άποςάτ-ις τού 
Σ'υμίουλίου Έπικρχτείχς επί τών αυτών -ύεμχτων.

15. Διά τών άρθρων 20 καί 21 ορίζεται ή ύποχρέωσις 
τών συμπραττουσών επιχειρήσεων ή' ενώσεων" επιχειρή
σεων πρός γνωστοποίησιν εις τήν 'Τπηρεσίαν Προστασίας 
τοΰ ’Ανταγωνισμού, τών ΰπό τοΰ άρθρου 1, παράγραφος 1, 
προβλ-επομένων συμφωνιών, αποφάσεων καί περιπτώσεων 
ένηρμονισμένης πρακτικής, τών υφισταμένων κατά τον . 
χρόνον θέσεως έν ίσχύι τοΰ προκειμένου νόμου ώς και τών 
πραγματοποιουμένων μετά τήν θέσιν έν ίσχύι αύτοϋ. ’Απο
δίδεται ιδιαιτέρα σημασία εις τήν ύποχρέωσιν γνωστοποιή- * 
σεως, ώς ουσιώδους στοιχείου διά τήν εφαρμογήν τής έπί τοΰ 
ανταγωνισμού πολιτικής, δι* ο καί ό νόμος έν άρθρω 21 . 
παρ. 3 επιβάλλει ύποχρέωσιν γνωστοποιήσεως καί των ; 
έπιτρεπομένων συγχωνεύσεων, πρός αποφυγήν καταστρα- · 
τηγήσεων τών διατάξεων αύτοϋ. Έξ άλλου προβλέπονται 
αύστηραί ποιναί εις βάρος έκάστης τών συμπραττουσών καί 
παραλειψασών τήν γνωστοποίησιν έπιχειρήσεων ή ενώ
σεων έπιχειρήσεων, ενώ ή γνωστοποίησις, κατ’ άρθρα 20 
καί 21, αποφάσεων ή ένηρμονισμένης πρακτικής έκ τών ύπό 
τοΰ άρθρου 1 παράγρ. 1 προβλεπομένων άπαλάσσει τής 
κατά το άρθρον 29, παράγραφος 1, ποινικής εύθύνης τά 
ϋπεύ-λυνχ πρόσωπα. Έπί της προέλέπετχ: διά τού άρ-3ρ. 22,' 
ότι ή γνωστοποίησις δέον νά περιέχη άπαντα τά άναγκαΐα 
στοιχεία προς διευκάλυνσιν τής αρμόδιας αρχής νά προβή 
εις τήν έξέτασιν τής συγκεκριμένης περιπτώσεως ή τήν 
ένέργειαν έρευνών κατά τομείς ή τον έλεγχον τών συμπράξεων 
έπιχειρήσεων. Τέλος διά τοΰ άρθρου 23 ορίζονται αί συνέ- 
πειαι τής γνωστοποιήσεως.

16. Πέρα τών ανωτέρω, προς διευκόλυνσιν τοΰ έργου 
τής Υπηρεσίας Προστασίας τοΰ ’Ανταγωνισμού, διά τών . 
άρθρων 25 καί 26 άφ’ ενός μεν ορίζεται ή ύποχρέωσις τών 
έπιχειρήσεων νά παρέχουν άπαντα τά αίτούμενα στοιχεία, 
άφ’ ετέρου δέ παρέχεται ή δυνατότης εις τούς έντεταλμένους 
ύπαλλήλους τής Υπηρεσίας Προστασίας τοΰ ’Ανταγωνι
σμού, έχοντας τάς έξουσίας Φορολογικού Έλεγκτοϋ, νά 
έλέγχουν τά πάσης φύσεως βιβλία, νά ένεργοΰν έρεύνας είς 
τα γραφεία καί λοιπούς χώρους τών έπιχειρήσεων, νά ένερ
γοΰν κατ’ οικον έρεύνας, τηρούμενων τών διατάξεων τοΰ

άρθρου 9 τοΰ Συντάγματος καί νά λαμβάνουν ένορκους ή 
άνωμότους κατά την κρίσιν των, καταθέσεις. Διά τοΰ άρθρου 
27 ορίζεται ότι οί ύπάλληλοι τής 'Υπηρεσίας Προστασίας 
τοΰ ’Ανταγωνισμού, λαμβάνοντες γνώσιν άπορρήτων στοι
χείων έπιχειρήσεων ύποχρεοΰνται νά τηροΰν περί αυτών 
έχεμύθειαν, προβλέπονται δέ αύστηραί κυρώσεις διά τούς 
παραβαίνοντας τήν ύποχρέωσιν ταύτην καί τοΰτο πρός 
προστασίαν τής έπιχειρηματικής δράσεως.

17. Δεδομένου ότι ή δημιουργία μονοπωλιακών ή όλι- 
γοπωλιακών καταστάσεων παρεμποδίζει τήν ομαλήν λει
τουργίαν τής άγορας, έχουσα σοβαράς συνέπειας τόσον διά 
τό καταναλωτικόν κοινόν, όσον καί διά τήν ’Εθνικήν Οικο
νομίαν γενικώτερον παρέχεται ύπό τοΰ προκειμένου νόμου 
(άρθρον 24) τό δικαίωμα καταγγελίας τών παραβάσεων 
τοΰ-άρθρου · 1, παράγραφος 1, είς παν φυσικόν ή νομικόν 
πρόσωπον. Παραλλήλως δέ ορίζεται, διά τής παραγράφου 
2 τοΰ άρθρου 24, ή ύποχρέωσις τών δημοσίων ύπαλλήλων, 
τών ύπαλλήλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τών 
έργαζομένων είς δημοσίας ή κοινής ώφελείας έπιχειρήσεις. 
όπως άνακοινοΰν άμελλητί είς τήν 'Υπηρεσίαν Προστασίας 
τοΰ ’Ανταγωνισμού παν δ,τι μανθάνουν καθ’ οίονδήποτε 
τρόπον-περί παραβάσεων τών. διατάξεων τών άρθρων 1, 
παράγραφος 1, καί 2.

18. Πρός προστασίαν τής άρχής τοΰ έλευθέρου άντα- 
γωνισμοΰ κατά τών πιθανών προσπαθειών καταστρατηγή- 
σεώς της, προβλέπονται ποινικαί κυρώσεις κατά τών παρα
βατών τών διατάξεων τού νόμου (άρθρα 28-30).

19. Διά τοΰ άρθρου 31 ορίζονται τά τέλ,η τών κατά τον 
προτεινόμενον νόμον διαδικασιών.

20. Διά τοΰ άρθρου 32 προβλέπεται ή έκτασις τής εφαρ
μογής τού νόμου, λαμβανομέ/ης μερίμνης, ώστε ούτος νά 
καταλαμβάνη τάς άπαγορευομέ/ας ύπ’ αύτοϋ' πράξεις, 
έφ’ όσον έπενεργοΰν έν 'Ελλάδι, έστω καί άν αυται γίνωνται 
έκτός αυτής, ή αί οίκεϊαι έπιχειρήσεις δέν έχουν έγκατά- 
στασιν έν Έλλάδι. *

21. Διά τών άρθρων 33 έως 36 ρυθμίζονται τά τής δη- 
μοσιεύσεως είς την ’Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως άπο- 
φάσεων έκδιδομένων κατά τόν προτεινόμενον νόμον, τά τών 
επιδόσεων, τά τής είσπράξεως τών βάσει αύτοϋ έπιβαλ- 
λ,ομένων προστίμων καί τά τών διατηρουμένων διατά- 
ξεων.

22. Τέλος, διά τοΰ άρθρου 37 ορίζεται ή έναρξιίς έφαρ- 
μογής τοΰ προκειμένου νόμου.

Έν Άθήναις τή 18 Αύγούστου 1977
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