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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 1895 της 7ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1983 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ο περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμος του 1983 εκδίδεται διό 
δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
συμφώνως τω άρθρω 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 62 του 1983 
ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩ

ΝΙΣΜΟΥ, ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ 
ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΤΕΡΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ. 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
ΜΕΡΟΣ Ι.ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Προστασίας του Συνοπτικός 
Ανταγωνισμού Νόμος του 1983. τίτλος. 

2. Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν άλλως προκύπτη εκ του Ερμηνεία. 
κειμένου— 

«οκνταγωνισμός» σημαίνει την μορφήν εκείνην της αγοράς 
(market) προϊόντος τινός εις την οποίοτν, λόγω της υπάρξεως 
ικανού αριθμού επιχειρήσεων ή . ομάδων επιχειρήσεων διενερ
Γ/ουσών εγχωρίως αγοράς και ή πωλήιοτεις αυτού, ουδειμία εξ 
αυτών δύναταυ διά πράξεων και ή παραλείψεων όπως επίδραση 
επί της ελευθέρας διαμορφώσεως της τιμής του προϊόντος' 

«δεσπόζουσα θέσις» σημαίνει την θέσιν επιχειρήσεως εις την 
αγοράν (market) προϊόντος τινός εκ της οποίας θέσεως η επι
χείρησις, συνεπεία της υπ* αυτής κατοχής σημαντικού μέρους 
της εγχωρίου προσφοράς και ή ζητήσεως, δύναται διά πράξεων 
και ή παραλείψεων να επίδραση επί της διαμορφώσεως της τιμής 
του προϊόντος" 

«δημόσιος υπάλληλος» σημαίνει τον κατέχοντα δημοσίου θέσιν 
είτε μονίμως είτε προσωρινώς είτε αναπληρωματικώς είτε επί 
συμδάσει, συμφώνως προς τας διατάξεις του περί Δημοσίας 33 του 1967 
Υπηρεσίας Νόμου* 3ΐτουΐ980 

78 του 1981 
10 του 1983. 

«δικαστήριον» σημαίνει αρμόδιον Δικαστήριον εγκαθιδρυόμενον 
δυνάμει του άρθρου 32' 

(859) 
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«ενηρμονισμένη πρακτική» σημαίνει την υπό δύο ή πλειόνων 
επιχειρήσεων διενέργειαν και ή αποφυγήν των αυτών πράξεων 
εντός των πλαισίων των επιχειρηματικών αυτών δραστηριοτήτων, 
άνευ συνεννοήσεως μετ' αλλήλων, προς τον σκοπόν προκλή
σεως ωριισμένσυ αποτβλιεισιμιατος' 

«Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπήν Προστασίας του Ανταγω
νίσιμου, την ιδρυομένην δυνάμει του άρθρου 8' 

«επιχείρη'σις» σημαίνει φυσικόν ή νομικόν πρόσωπον το οποίον 
έχει ως σκοπόν την επίτευξιν κέρδους ή επιτυγχάνει κέρδος, 
περιλαμβάνει δε και τας ενώσεις των τοιούτων προσώπων υφ' 
οιανδήποτε μορφήν" 

«πρόεδρος» σημαίνει τον Πρόεδρον της Επιτροπής* 
«προϊόν» σημαίνει οιονδήποτε αγαθόν και περιλαμβάνει οιαν^ 

δήποτε υπηρεσίαν 
«συγχώνευσις επιχειρήσεων» σημαίνει την συγχώνευσιν ήτις 

πραγματοποιείται, είτε διά της συστάσεως νέας επιχειρήσεως 
εις αντικατάστασιν υφισταμένων, είτε διά της απορροφήσεως 
;μιάς ή πλειόνων επιχειρήσεων υπό άλλης, είτε δι' εξίαγορΊάς 
Ιμιάς ή πλεϋόνων επιχειρήιοιεων υπό άλλης' 

«σύμπραξις» σημαίνει την υπό δύο ή πλειόνων επιχειρήσεων 
διενέργειαν και ή αποφυγήν των αυτών πράξεων εντός των 
πλαισίων των επιχειρηματικών αυτών δραστηριοτήτων, προς τον 
σκοπόν προκλήσεως ωρισμένου αποτελέσματος,, περιλαμβάνει 
δε και την ενηρμονισμένην πρακτικήν αλλά δεν περιλαμβάνει 
την συγχώνευσιν επιχειρήσεων»' 

«Υπηρεσία» σημαίνει την Υπηρεσίαν Ελέγχου Τιμών και Προ
στασίας, του Καταναλωτού, του Υπουργείου Εμπορίου και Βιομη
χανίας' 

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργόν Εμπορίου και· Βιομη
νίας. 

ΜΕΡΟΣ Ι1.-ΑΜΤΙΚΕΙΜΕΜΌΗ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Ε Ι Σ 
3; Απαγορεύεται πάσα σύμπραξις ήτις: έχει; ως σκοπόν αντικεί

μενον ή. αποτέλεσμα,, αναφορικώς προς οιονδήποτε προϊόν— 
(α); τον άμεσαν ή έμμιεοον καθορίσιμόν των τιμών άίγίοράς· ή 

πωλήσεως ή των αμοιβών ή; άλλων όρων ή; μορφών συναλ
λαγής· 

(β) τον περιορισμόν ή τον έλεγχόν της; παραγωγής, τηίς διαθέ
σεως,, της τεχνολογικής αναπτύξεως ή των επενδύσεων' 

(γ) τον δυσμενή επηρεασμόν της ποιότητος, επί ζημία των 
καταναλωτών 

(δ) τον χωρισμό ν των αγορών και ή των πηγών εφοδιασμού 
εις ,τομείς, γεωγραφικούς ή" μη' 

(ε) την κατά τρόπον δυσχεραίνοντά την λειτόυργίαν του αντα
γωνισμού εφαρμογήν εν τω εμπορίω άνισων όρων δι* ισοδυ
νάμους παροχάς, ιδία δε την αδικάιολόγητόν άρνησιν; πωλή
σεως,, αγοράς, παροχής ή αποδοχής υπηρεσιών ή; άλλης 
συναλλαγής' 

(στ) την εξάρτησιν συνάψεως συμβάσεων εκ της παρά των αντι^ 
συμβαλλομένων αποδοχής, προσθέτων παροχών^ άι οποίάι 
κατά την φύσιν των ή συμφώνως προς τας έμπορικάς συνή
θειας; δεν συνδέονται μετά του αντικειμένου των συμβάσεων 
τούτων. 

Απαγορεύα

με ναι 
συμπράξεις. 
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Καταχρηστική 
εκμετάλλευσις 
δεσποζούσης 
θέσεως. 

4.—(1) Εις τας διατάξεις του άρθρου 3 δεν εμπίπτουσιν, εν όλω Εξαιρέσεις 
ή εν μέρει, αι συμπράξεις αι πληρούσαι αθροιστικώς τας κάτωθι 
προϋπόθεσε ις— 

(α) συμβάλλουίσιν, επί ευλογώ συμμετοχή των καταναλωτών 
εις την προκύπτουσαν ωφέλειαν, εις βελτίωσιν της παρα
γωγής ή της διανομής των προϊόντων ή εις προώθησιν της 
τεχνικής ή οικονομικής προόδου' 

(β) δεν επιβάλλουσιν εις τας οικείας επιχειρήσεις περιορισμούς 
πέραν των απολύτως αναγκαίων και 

(γ) δεν παρέχουσα/ εις τας επιχειρήσεις αυτάς την δυνατότητα 
καταργήσεως του ανταγωνισμού εις σημαντικόν τμήμα της 
οικείας αγοράς. 

(2) Επιφυλασσομένων των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας, συμ
πράξεις απόβλέπουσαι αποκλειστικώς εις την εξασφάλισιν, προώθη
σιν ή ενίσχυσιν εξαγωγών, δεν εμπίπτουσιν εις τας διατάξεις του 
παρόντος Νόμου, εκτός εάν διά διατάγματος του Υπουργικού Συμ
βουλίου εκδιδομένου τη προτάσει του Υπουργού και δημοσιευομένου 
εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας, ήθελεν ορισθή άλλως 
δι' οιανδήποτε επιχείρησιν ή οιονδήποτε προϊόν ή 6t* οιανδήποτε 
κατηγορίαν επιχειρήσεων ή προϊόντων. 

5. Απαγορεύεται η οιασδήποτε μορφής καταχρηστική εκμετάλλευ
σις εικ μέρους μιας ή περισσοτέρων επιχειρήσεων της δεσποζούσης 
θέσεως αυτής ή αυτών επί του συνόλου ή μέρους της εγχωρίου 
αγοράς (market) προϊόντος, και ιδία— 

(α) ο άμεσος ή έμμεσος εξαναγκασμός προς καθορισμόν των 
τιμών αγοράς ή πωλήΐσεως, ή των αμοιβών ή άλλων μη 
ευλόγων όρων ή μορφών συναλλαγής' 

(β) ο περιορισμός της παραγωγής, της διαθέσεως, της τεχνο
λογικής αναπτύξεως ή ο επηρεασμός της ποιότητος επί 
ζημία των καταναλωτών" 

(γ) η εφαρμογή ανίσων όρων δι' ισοδυνάμους παροχάς, ιδία δε 
η αδικαιολόγητος άρνησις πωλήσεων,, αγορών, παροχής ή 
αποδοχής υπηρεσιών ή άλλων συναλλαγών, κατά τρόπον 
ώστε επιχειρήσεις τινές να τίθενται εις μειονεκτικήν εν τω 
ανταγωνισμώ θέσιν' 

(δ) η εξάρτησις της συνάψεως συμβάσεων εκ της παρά των 
αντισυμβαλλομένων αποδοχής προσθέτων παροχών ή συνά
ψεως προσθέτων συμβάσεων αι οποίαι, κατά την φύσιν των 
ή συμφώνως προς τας εμπορικάς συνηθείας, δεν συνδέονται 
μετά του αντικειμένου των συμβάσεων τούτων. 

6. Ανεξαρτήτως των διατάξεων οιουδήποτε ετέρου Νόμου εν σχέσει 
προς τον καθορισμόν ανωτάτων και ή κατωτάτων επιπέδων τιμών 
ή ποσών ή ποσοστών κέρδους, εις την περίπτωσιν προϊόντων εις 
την αγοράν (market) των οποίων, λόγω ιδιομορφίας αυτής, δεν υπάρ
χουισι συνθήκοι ανταγωνιίσμού, το Υπουργιικόν Σαμβούλιον δύναται, 
διά διατάγματος αυτού δημοσιευομένου εν τη επισήμω εφημερίδι 
της Δημοκρατίας, να καθορίζη ανώτατα και ή κατώτατα επίπεδα 
τιμών και ή ανώτατα και ή κατώτατα ποσά και ή ποσοστά κέρδους. 

7. Το Υπουργικόν Συμδούλιον δύναται, δι'αποφάσεως αυτού δημο
σιευομένης εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας να παρέχη 
εξαίρεσιν εκ της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου 
εις οιασδήποτε δημοσίας ή κοινής ωφελείας επιχειρήσεις ή κατη
γορίας αυτών, διά σκοπούς προαγωγής της οικονομικής αναπτύξεως 
της χώρας, διά τοσούτο χρσνίικόν δυάστηιμα και υπό τοιούτους 
όρους ως ήθελε κρίνει αναγκαίον ή οκοπιμον. 

Ανώταπα και 
κατώτατα 
επίπεδα 
τιμών, ' 
ποσά και 
ποσοστά 
κέρδους. 

Εξουσία δι' 
εξαίρεσιν 
δημοσίων 
και κοινής 
ωφελείας 
επιχειρήσεων. 
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' Ιδρυσις 
Επιτροπής 
Προστασίας 
Ανταγω
νισμού. 

Σύνθεσις 
Επιτροπής. 

Εξουσίαι 
Προέδρου. 

Διορισμός 
Αναπληρωτού 
Προέδρου. 

Εξουσίαι 
Αναπληρωτού 
Προέδρου. 

ΣυνεδρΟαι 
Επιτροπής. 

ΜΕΡΟΣ I I I  Ι Δ Ρ Υ Σ Ι Σ , Σ Κ Ο Π Ο Σ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
8. Διά του παρόντος ιδρύεται Επιτροπή Προστασίας του Ανταγω

νισμού, ήτις λειτουργεί και ενεργεί συμφώνως προς τας διατάξεις 
του παρόντος Νόμου. 

9.—(1) Η κοττά το άρθρον 8 ιδρυόμενη Επιτροπή οπταρτίζεται εκ 
πέντε μελών διοριζομένων δι' αποφάσεως του Υπουργικού Συμβου
λίου διά περίοδον μη υπερβαίνουσαν τα τρία έτη. Διά της αποφά
σεως ταύτης ορίζεται, εκ των μελών, ο Πρόεδρος της Επιτροπής. 
Το Υπουργικόν Συμβούλιον δύνοτται, καθ' οιονδήποτε χρόνον, να 
τερματίση την θητείαν οιουδήποτε μέλους. 

(2) Τα Μέλη της Επιτροπής επιλέγονται μεταξύ προσώπων κεκτη
μένων γνώσεις ή"πείραν περί τ α θέματα τα οποία πραγματεύεται 
ο παρών Νόμος. Εκ τούτων τα δύο δέον να προέρχονται εκ του 
ιδιωτικού τομέως. 

10*—(1) Ο Πρόεδρος προΐσταται της Επιτροπής, συγκαλεί τας 
συνεδριάσεις αυτής και προεδρεύει τούτων, υπογράφει δε τα πρα
κτ ικά και πάσαν ση'μαντικήν αλληλογραφίαν ή παν σημαντικόν 
έγγραφον. 

(2) Ο Πρόεδρος έχει καθήκον όπως μεριμνά ίνα πάσα απόφασις 
της Επιτροπής εκτελήται δεόντως, επιβλέπων την τοιαύτην εκτέλεσιν. 

11.—(1) Κατά την διάρκειαν οιασδήποτε χρονικής περιόδου καθ' ην 
ο Πρόεδρος ευρίσκεται επ' αδεία ή αδυνατεί λόγω απουσίας εκ της 
Δημοκρατίας ή ασθενείας ή οιουδήποτε άλλου λόγου να εκτέλεση 
τα καθήκοντα αυτού ή να ασκήση τας αρμοδιότητας αυτού ως 
Προέδρου δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου εάν η, τοιαύτη 
απουσία ή αδυναμία υπερβαίνη ή προβλέπεται να υπερβή τας δεκα
πέντε ημέρας, ο Υπουργός διορίζει εν εκ των μελών της Επιτροπής 
ως Αναπληρωτήν Πρόεδρον : 

Νοείται ότι εάν η χρονική διάρκεια της ως άνω απουσίας ή αδυ
ναμίας του Προέδρου είναι συντσμωτέρα ή προβλέπεται να είναι 
συντομώτέρα των δεκαπέντε ημερών, ο Υπουργός δύναται να διορίζη 
Αναπληρωτήν Πρόεδρον ίνα προεδρεύση συνεδρίας της Επιτροπής 
ήτις δέον όπως προτ/ματοποιηθή εντός της χρονικής περιόδου της 
απουσίας του Προέδρου. 

(2) Η εν τω εδαφίω (1) αναφερομένη χρονική περίοδος της υπό 
του Αναπληρωτού Προέδρου αναπληρώσεως του Προέδρου δεν δύ
ναται να εκτείνεται πέραν της λήξεως του χρόνου της θητείας του 
Προέδρου. 

12. Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος κέκτηται απάσας τας εξουσίας και 
αρμοδιότητας του Προέδρου κατά την χρονικήν περίοδον καθ' ην 
αναπληροί τούτον. 

13.—(1) Η Επιτροπή συνεδριάζει νομίμως εφ' όσον μετέχωσι της 
συνεδρίας ο Πρόεδρος αυτής κα ι δύο έτερα μέλη της Επιτροπής. 

(2) Η Επιτροπή λαμβάνει αποφάσεις διά της συμφώνου ψήφου 
τριών τουλάχιστον εκ των παρόντων μελών αυτής. 

(3) Εις τας περιπτώσεις τας αναφερομένας εν τω άρθρω 22 η 
Επιτροπή λαμβάνει αποφάσεις διά της συμφώνου ψήφου τεσσάρων 
τουλάχιστον εκ των παρόντων μελών αυτής. 

(4) Η ημερησία διάταξις εκάστης συνεδρίας καταρτίζεται υπό 
του Προέδρου, κοινοποιείται δε εις έκαστον μέλος της Επιτροπής 
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ιείικοίσι τεσσάρας τουλάχιστον ώρας προ της συνεδρίας. Ειν περυπτώ
σει ειτειγούσης ανάγκης η ημερησία διάταξις δύναται να κυκλο
φορήση μεταξύ των μελών αμέσως προ της συγκροτήσεως της 
συνεδρίας. 

(5) Εις την ημερησίαν διάταξιν εγγράφεται υπό του Προέδρου 
οιονδήποτε θέμα, εάν τούτο ήθελε ζητηθή παρ' οιουδήποτε μέλους της 
Επιτροπής ουχί αργότερον των τεσσαράκοντα οκτώ ωρών προ της 
συγκροτήσεως της συνεδρίας εάν το θέμα τούτο δύναται πρόσφορος 
να εξετασθή κατά την τοιαύτην συνεδρίαν, άλλως το θέμα περι
λαμβάνεται εις την ημερησίαν διάταξιν μελλοντικής συνεδρίας κατά 
την οποίαν τούτο δύναται προσφόρως να εξετασθή, αλλ' εν πάση 
περιπτώσει ουχί αργότερον των τριάκοντα ημερών από της ημερο
μηνίας καξ* ην εζητήθητούτο. 

(6) Η εγκυρότης οιασδήποτε πράξεως, αποφάσεως ή εργασίας 
της Επιτροπής δεν επηρεάζεται λόγω χηρείας της θέσεως του 
Προέδρου αυτής. 

(7) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, η Επιτροπή 
δύναται να ρύθμιση την εσωτερικήν αυτής λειτουργίαν. 

14. Κατά την ενώπιον της Επιτροπής συζήτησιν οιουδήποτε θέμα Δυνατή 
τος σχετιζομένου προς παράδασ ιν του παρόντος Νόμου, δύναται παρουσία εις 
να παρίστανται , τη αιτήσει των, εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι των ^^^ροσώπων 
επιχειρήσεων εις τ α ς οποίας αφορά η σχετική συζήτησις, εις στά EV©ra
διον το οποίον αποφασίζε ι ο Πρόεδρος. φερομένης 

επιχειρήσεως. 
15. Η Επιτροπή κέκτηται εξουσίαν ό π ω ς ακυρώνη ή ανατρέπη Γενιχή 

πάσαν σύμπραξιν , εάν ήθελε κρίνει ότι αύτη είναι αντίθετος προς , αρμοδιότης 
ή η τοιαύτη ακύρωσις ή ανατροπή είναι α ν α γ κ α ί α διά, τους σκο ErrtUtP°™te· 
πους του παρόντος Νόμου.. 

16.—(1) Η Επιτροπή κέκτηται αρμοδιότητα να αποφασίζη κατά Αρμοδώτης 
πόσον συντρέχουσιν αι υπό των παραγράφων (α) , (β) και (γ) του προ*· 
εδαφίου (1) του άρθρου 4 τιθέμεναι προϋποθέσεις προς παροχήν ε^αρεσιν· 
εξαιρέσεως, ως και να παραχωρή την τοιαύτην εξαίρεσιν δυνάμει 
των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 4, κατόπιν εγγράφου 
αιτήσεως ενδιαφερόμενης επιχειρήσεως. 

(2) Εκδίδουσα απόφασιν δυνάμει της εξουσίας της παραχωρού
μενης αυτή υπό του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή : 

(α) Καθορίζει τον χρόνον ενάρξεως της ισχύος της αποφάσεως, 
ο οποίος εν όυδεμιά περιπτώσει δύναται να είναι προγε
νέστερος της ημερομηνίας της συμφώνως προς το άρθρον 
27 ή 28 γενομένης γνωστοποιήσεως' 

(β) καθορίζει την δ,ιάρκειαν ισχύος της αποφάσεως, ήτις δεν 
δύναται να υπερδαίνη τα πέντε έτη, 

δύναται δε να εξαρτά την τοιαύτην απόφασιν εκ τοιούτων προϋπο
θέσεων και όρων, ως ήθελε κρίνει σκόπιμον : 

Νοείται ότι, κατόπιν αιτήσεως της ενδιαφερόμενης επιχειρήσεως, 
υποβαλλομένης τουλάχιστον δύο μήνας προ της λήξεως της ισχύος 
εξαιρέσεως, η Επιτροπή εξετάζει την τοιαύτην αίτησιν προς παροχήν 
νέας εξαιρέσεως, συμφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος 
άρθρου. 

17. Η Επιτροπή δύναται να ανακαλέση ή να τροποποίηση την από Ανάκλησιςή 
φασίν της περί παροχής εξαερέσεως, χορηγηθείσης δυνάμει του ^ " " ^ ^ 
άρθρου 16, είτε επεϋδή μετεβλήθη η υπάρχουσα κατάστασις ως προς ίί££; ως 

ουσιώδες σημείον της αποφάσεως, είτε επειδή η επιχείρησις δεν εξαίρεσιν. 
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ΠιστσποΙησις 
■περί μη 
υπάρξεως 
παραβάσεως 
καιανά
κλησις 
αυτής. 

συμμορφούται προς τας προϋποθέσεις ή τους όρους υπό τας οποίας 
ή τους οποίους παρεσχέθη προς αυτήν η εξαίρεσις. Εις περίπτωσιν 
μη συμμορφώσεως δύναται να δοθή εις την περί ανακλήσεως ή τρο
ποποιήσεως απόφαισιν αναδρομική ισχύς, αρχομένη από του χρόνου 
κατά τον οποίον η επιχείρησις, διά πράξεως ή παραλείψεως, δεν 
συνεμορφώθη προς τας προϋποθέσεις ή τους όρους, υπό τας οποίας 
ή τους οποίους παρεσχέθη η εξαίρεσις. 

18.—(1) Κατόπιν αιτήσεως ενδιαφερόμενης επιχειρήσεως, ήτις υπο
βάλλεται προς την Επιτροπήν μέσω της Υπηρεσίας, η Επιτροπή δύ
ναται να πιστοποιή ότι, επί τη βάσει των τεθέντων υπ' όψιν αυτής 
στοιχείων, δεν υφίσταται παράβασις των διατάξεων των άρθρων 
3 και 5. 

Η πιστοποίησις αύτη δύναται να ζητηθή και προκειμένου περί μελ
λούσης να πραγματοποιηθή συμπράξεως επιχειρήσεων ή εκμεταλ
λεύσεως δεσποζούσης θέσεως, εν περιπτώσει δε παραχωρήσεως 
της τοιαύτης πιστοποιήσεως, αύτη δύναται να περιέχη τοιούτους 
όρους, οίους ήβελεν ορίσει η Επιτροπή, 

(2) Η δυνάμει του εδαφίου (1) παραχωρούμενη πιστοποίησις 
δύναται να οονακληθή καθ' οιονδήποτε χρόνον, δι' αποφάσεως της 
Επιτροπής, εάν και εφ' όσον η Επιτροπή διαπίστωση ότι η επιχεί
ρησις διά πράξεων ή παραλείψεων δεν συμμορφούται προς τας δια
τάξεις του παρόντος Νόμου, ή τους όρους ή τας προϋποθέσεις οίτινες 
ή αίτινες δυνατόν να είχον τεθή. 

19. Άπασαι αι ρυθμιζόμεναι διά των διατάξεων του παρόντος 
Νόμου πράξεις της επιχειρήσεως, αι πραγματοποιηθείσαι ή μέλ
λουσαι να πραγματοποιηθώσι, διά τας οποίας εξεδόθη πιστοποίησις, 
δυνάμει του άρθρου 18, θεωρούνται ως κατά τεκμήριον έγκυροι, 
εκτός εάν αποδειχθή ότι η τοιαύτη πιστοποίησις παρεχωρήθη λόγω 
της υπό της επιχειρήσεως υποβολής ανακριβών ή αναληθών στοι
χείων ή λόγω αποκρύψεως των αληθών τοιούτων, οπότε η πιστο
ποίησις, δι* αποφάσεως της Επιτροπής, κηρύσσεται ως ανύπαρκτος, 
θεωρείται δε ως μηδέποτε παραχωρηθείσα. 

20. Η Επιτροπή κατόπιν εγγράφου και ενυπόγραφου καταγγελίας 
υποβαλλομένης υφ* οιουδήποτε προσώπου ή της Υπηρεσίας, δύναται 
δι' αποφάσεως της— 

(α) να επιστήση την προσοχήν της επιχειρήσεως εις την 
ύπαρξιν της παραβάσεως και να ζητήση όπως εντός τακτής 
προθεσμίας παύση η τοιαύτη παράβασις και αποφευχθή 
επανάληψις αυτής εις το μέλλον" 

(β) να στέρηση την επιχείρησα/ του δικαιώματος προς παροχήν 
εξαιρέσεως δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 16 έστω 
και αν συντρέχωσιν αι προϋποθέσεις των παραγράφων (α), 
(β) κάι (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 4, διά χρονικήν 
περίοδον μη υπερβαίνουσαν τα πέντε έτη. 

Ανώκλησις και 21. Η Επιτροπή δικαιούται καθ' οιονδήποτε χρόνον όπως ανακα
τροπσποίησις λέση ή τροποποίηση οιανδήποτε απόφασίν της, εάν κρίνη * ότι τα 
αποφάσεων. οτοιχεία άτινα είχον υποβληθή αυτή ήσαν εσφαλμένα ή ελλιπή ή 

ψευίδή ή εάν πρσέικυψαν νέα στοιχεία ειπιβάλλοντο: την τσιαύτην 
•ανάκλησιν ή τροποποίησιν. 

Επανεξέτασις 22.—(1) Οιαδήποτε επιχείρησις επηρεαζόμενη εξ οιασδήποτε απο
αποφάσεων. φάσεως της Επιτροπής δικαιούται όπως, εντός ενός μηνός από της 

εκδόσεως της τοιαύτης αποφάσεως, δι' εγγράφου αιτήσεως της, 
ζητήση ανάκλησιν ή τροποποίησιν της αποφάσεως της Επιτροπής, 
υποβάλλουσα λειπτοΐμερή στοιχεία και λόγους προς υ^οστήριξιν της 
αιτήσεως της. 

Πιατσποιη
θεΐσαι 
πράξεις 
κατά 
τεκμήριον 
έγκυροι 
εκτός εάν η 
πιστοποίησις 
κηρυχθή, 
ανύπαρκτος. 

Κυρώσεις. 
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(2) Η Επιτροπή επιλαμβάνεται οιασδήποτε αιτήσεως υποβαλλο
μένης συμφώνως προς τας διατάξεις του εδαφίου (1), κατά το δυνα
τόν εντός χρονικού διαστήματος μη υπερβαίνοντος τους δύο μήνας 
από της υποβολής της αιτήσεως και αποφασίζει αναλόγως: 

Νοείται ότι μέχρι λήψεως οιασδήποτε νέας αποφάσεως υπό της 
Επιτροπής, η προσβαλλομένη απόφασις παραμένει ισχυρά. 

23. Η Επιτροπή, εξετάζουσα οιανδήποτε ενώπιον αυτής υπόθεσιν Παροχή 
δύναται να ζητήση όπως μέσω της Υπηρεσίας παρασχεθώσιν εις <"°lX£lcjv 

αυτήν οιαδήποτε στοιχεία ήθελε κρίνει αναγκαία ή χρήσιμα, ανεξαρ Επΰτρσπήν. 
τήτως εάν τούτα θεωρούνται εμπιστευτικά εκτός εάν τούτο ρητώς 
απαγορεύηται δι* ετέρου εν ισχύι Νόμου. 

ΜΕΡΟΣ IV.  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΟΥ ΕΝ 
Σ ΧΕΣΕΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΝ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 

ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ 
24. Αι αρμοδιότητες της Υπηρεσίας εν σχέσει προς την εφαρμογήν Αρμοδιότη*ες. 

του παρόντος Νόμου είναι αι ακόλουθοι: 
(α) Η τήρησις του Μητρώου Γνωστοποιήσεων Συμπράξεων και 

του Μητρώου Αποφάσεων συμφώνως προς τας διατάξεις των 
άρθρων 25 και 26' 

(β) η διενέργεια ερευνών τη συνεργασία άλλων αρμοδίων υπη
ρεσιών προς διαπίστωσιν παραβάσεων του παρόντος Νόμου, 
ή διαταγμάτων εκδιδομένων δυνάμει διατάξεων του παρόν
τος Νόμου, η συλλογή εγγράφων και λοιπών στοιχείων, η 
λήψις καταθέσεων και η ενέργεια πάσης αναγκαίας σχετι
κής πράξεως* 

(γ) η μελέτη, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελίας υπό φυσι
κού ή νομικού προσώπου, η εισοτγωγή υποθέσεων εις την 
Επιτροπή ν και η: επ' αυτών υποβολή εισηγήσεων προς ταύ
τηιν" 

(δ) η διενέργεια των διά την εφαρμογήν του παρόντος Νόμου 
αναγκαίων κοινοποιήσεων και δημοσιεύσεων* 

(ε) η μέριμνα ή εποπτεία, τη; συνεργασία άλλων αρμοδίων 
υπηρεσιών, προς εκτέλεσιν ή εφαρμογήν των αποφάσεων 
της Επιτροπής και των κατά τον παρόντα Νόμον εκδιδο
μένων δικαστικών αποφάσεων* 

(στ) η εκτέλεσις των έργων γραμματείας διά τη;ν Επιτροπήν 
(ζ) πάσα άλλη ενέργεια δι' εφαρμογήν ή τήρησιν των διατά

ξεων και σκοπών του παρόντος Νόμου. 

ΜΕΡΟΣ VΜΗΤΡΩΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙ Σ 
25. Υπό της Υπηρεσίας τηρείται Μη,τρώον Γνωστοποιήσεων Συμ Μητρώον 

πράξεων εις το οποίον κοαοόχωρούνται αι κατά τα άρθρα 27 και 28 Γνωστό
γνωστοποιήσεις. 2 2 5 U 

26.—(1) Υπό της Υπηρεσίας τηρείται Μητρώον Αποφάσεων εις Μητρώον 
το οποίον κοτταχωρούνται άπασαι αι αποφάσεις αι οποίαι λαμβά Α™***500"^· 
νονται δυνάμει των διοττάξεων του παρόντος Νόμου είτε υπό της 
Επιτροπής είτε υπό του Δικαστηρίου. 

(2) Οιονδήποτε φυσικόν ή νομικόν πρόσωπον δύναται όπως δι' 
εγγράφου αιτήσεως ζητήση την παροχήν προς αυτό υπό της Υπη>
ρεσίας στοιχείων εκ των περιεχομένων εν τω Μητρώω Αποφάσεων. 
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Γνωστοποίησις 
παλαιών 
συμπράξεων. 

Γνωστοποίησις 
νέων 
συμπράξεων. 

Κυρώσεις δια 
παράλειψινή 
άρνησιν 
συμμορ

φώσεως 
προς το 
άρθρον 27 
ή 28. 
Περίιεχόμενον 
Γνωστο

ποιήσεως. 

Συνέπειαι 
Γνωστό? 
ίποιήσεως. 

ΕγκαθΟδρυσις 
Δικαστηρίου. 

27. Πάσα σύμιπραξις υφισταμένη κατά την ημερσμηνδαν ενάρξεως 
της ισχύος του παρόντος Νόμου, δέον όπως γνωστοποιηθή υφ' εκά
ιοίτης τον συιμπρίοπτουΐσών επιχειρήσεων εις την Υπηρεισίαν εντός έξ 
μηνών από της ημερομηνίας ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νό
μου. 

28. Πάσα σύμπραξις πραγματοποιουμένηι μετά την ημερομηνίαν 
ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου, δέον όπως γνωστοπσιήται 
υφ' εκάστης των συμπραττουσών επιχειρήσεων εις την Υπηρεσίαν 
εντός ενός μηνός από της ημερομηνίας πραγματοποιήσεως αυτής. 

29. Παράλειψις ή άρνησις οιασδήποτε επιχειρήσεως όπως συμμορ
φωθή προς τας διίατάξεις του άρθρου 27 ή 28, αναλόγως της περι
πτώσεως, συνιστά αδίκημα τιμωρούμε νον συμφώνως προς τας δια
τάξεις του άρθρου 39. 

30. Η δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 27 ή 28 γενομένη γνω
στοποίη;σις δέον όπως περιέχη άπαντα τα αναγκαία στοιχείο: διά 
την υπό της Υπηρεσίας εξέτασιν της συγκεκριμένης περιπτώσεως ή 
την διενέργειαν ερευνών ή τον έλεγχόν των συμπράξεων, οπωσδή
ποτε δε δέον να περιέχη— 

'(α) /την επωνυμίαν κιαι την έΐδραν μιας εκάστης των συιμπροπ
τουσών επιχειρήσεων' 

(β) τα έγγραφο: διά των οποίων κατηρτίσθηι ηι σύμπραξις' και 
(γ) παν έτερον στοιχείον εξ ου προκύπτει η γνωστοποιουμένη 

σύμπραξις. 
31.—(1) Μέχρις εκδόσεως αποφάσεως υπό της Επιτροπής σύμφω

νος προς τας διατάξεις των άρθρων 15, 16 ή 18, η υπό των ενδια
φερομένων επιχειρήσεων δυνάμει του άρθρου 27 ή 28 γνωστοπσιη
θείσα σύμπραξις θεωρείται προσωρινώς έγκυρος και νόμιμος. 

(2) Οιαδήποτε ακύρωσις ή ανατροπή γνωστοποιηθείσης συμπρά
ξεως γενομένη; δυνάμει του άρθρου 15 άρχεται ισχύουσα τρεις ημέ
ρας μετά την ταχυδρόμησιν ειδοποιήσεως προς τας ενδιαφερόμενος 
επιχειρήσεις περί της τοιαύτης ακυρώσεως ή ανατροπής υπό της 
Υπηρεσίας. 

(3) Οιαδήποτε ακύρωσις ή ανατροπή μη, γνωστοπαιηθείσης συμ
πράξεως, γενομένη δυνάμει του άρθρου 15, ανατρέχει μέχρι της ημε
ρομηνίας ενάρξεως της τοιαύτης συμπράξεως ή της ημερομηνίας 
ιενάρξεως της ιιαχύος του παρόντος Νόμου, οιοδήποτε είναι η μίετα
γενειστέρα. 

Μέρος ν ΐ  Δ Ι Κ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Ν 
32.—(1) Το Ανώτατο ν Δικαστήριον, τηρουμένων των διατάξεων 

του Συντάγματος, διορίζει εν σχέσει προς εκάστην επαρχίαν, μέλος 
ή μέλη του Επαρχιακού Δικαστηρίου της τοιαύτης Επαρχίας επί 
σκοπώ ακροάσεως και εκδόσεως αποφάσεως επί οιασδήποτε δια
φοράς αναφυόμενης κατά την εφαρμογήν του παρόντος Νόμου και 
παντός παρεμπίπτοντος ή συμπληρωματικού προς τοιαύτην διαφορών 
θέματος. 

(2) Το Δικαστήριον κατά την ακρόασιν οιασδήποτε δικαστικής 
υποθ&αεως δυινάμειι του παρόντος Νόμου, τηρούμενοι οιουδήποτε Δια
δικαστικού Κανονισμού, δεν δεσμεύεται υπό του εκάστοτε ισχύοντος 
δικαίου της αποδείξεως αλλά εν η περιπτώσει μάρτυς αρνείται να 
απάντηση εις οιανδήποτε ερώτησιν, ήτις κατά την γνώμην του Δικα
στηρίου τείνει να ενοχοποίηση τούτον, δεν απαιτείται παρ* αυτού 
όπως * απάντηση εις την τοιαύτην ερώτησιν και δεν υπόκειται εις 
δίωξιν διότι αρνείται να απάντηση εις ταύτην. 
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Μέρος VI ΙΠΟΙΚΙΛΑί ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
33. Άπαντες οι δημόσιοι υπάλληλοι οφείλσυσι, εκτός εάν τούτο Υποχρέωσις 

οοπαγορεύηιται δι' οιουδήποτε Νόμου, όπως OMXKOWCOVCOOW οΰμελλητί Δημοσίων 
εις την Υπηρεσίαν οιαδήποτε στοιχεία ή οιασδήποτε πληροφορίας π ^ ων' 
άτινα ή αίτινες περιέχονται εις γνώσιν αυτών εν τη ενασκήσει των 
καθη,κόντων αυτών και τα οποία ή αι οποίαι είναι χρήσιμα ή χρή
σιμοι διά την εφαρμογή ν του παρόντος Νόμου, πάσα δε τοιοώτη' 
ανακοίνωσις θα θεωρήται ως δέουσα εκτέλεσις υπηρεσιακού καθή
κοντος συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου 65 του περί Δήμο 33 του 1967 
σίας Υπηρεσίας Νόμου. 3ΐτουΐ980 

78 του 1981 
10 του 1983. 

34. Πάσα επιχείρησις υποχρεούται όπως παρέχηί περιοδικώς ή άμα YTO>xPeCi)0l<; 
ως ζητηθώσιν, εντός προθεσμίας καθοριζομένης υπό της Υπηρεσίας ^ ^ [ ^ ν ή 
οιαδήποτε στοιχεία ή οιασδήποτε πληροφορίας, άτινα ή αίτινες ζη πληροφοριών, 
τούνται υπ' αυτής διά σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του παρόν
τος Νόμου, και άτινα ή αίτινες κατέχονται υπ* αυτής ή είναι εν 
γνώσει αυτής. 

35.—(1) Οσάκις το Δικαστήριον ικανσποιήται δι* ενόρκου καταγ Εξουσία be 
γελίας γενομένης υπό προσώπου εξουσιοδοτημένου προς τούτοι υπό εττιτόπιον 
της Υπηρεσίας όπως ενεργή διά σκοπούς του παρόντος άρθρου ^ υ ν α ν ' 
είτε— 

(α) ότι υφίσταται εύλογος αιτία να πιστεύηται ότι έχει δια
πραχθή ή διαπράττεται αδίκημα τι κατά παράβασιν των 
διατάξεων του παρόντος Νόμου και ότι νομίμως παραδε
ικταί αποΙ&είξι&ις ιδιά την διάπραξιν του αδικήματος ευρί
σκονται εν οιαδήποτε οικοδομή καθοριζαμένηι εν τη καταγ
γελία' ή 

(β) ότι οιαδήποτε έγγραφα και λοιπά στοιχεία άτινα έδει όπως 
πταρουίσυαίοίθώσι συΐμφώνως τω άρθρω 34 και δεν έιχουίσιν 
εισέτι παρουσιασθή ευρίσκονται εν οιαδήποτε οικοδομή, 

ιδύναται να εικΙδώοιη ένίταλμα ερεύνης εξουσιοδοτούν οιονδήποτε αστυ
νομικό ν ομού μεθ' οιωνδήποτε άλλων προσώπων κατονομαζομένων 
εν τω εντάλματι και οιουσδήποτε άλλους αστυνομικούς όπως εισέλ
θωοιν ειις την κΐαθορϋοΐδιείισιαν εν τη .κοπογγειλία οικοδομήν, πληιν ουκο
δομής προσώπου το οποίον συμφώνως προς το δίκαιον της αποδεί
ξεως δεσμεύεται υπό του επαγγελματικού απορρήτου, καθ* οιονδή
ποτε χρόνον εν καιρώ ημέρας εντός ενός μηνός από της η;μερομηι
νίας του εντάλμοαος και να ερευνήσωσι την οικοδομήν. 

(2) Πρόσωπον τι εξουσιοδστημένον υπό εντάλματος, ως εν εδα
φίω (:1) αναφέρεται, δύναται να ερευνήση; οιανδήποτε οικοδομήν ως 
και οιονδήποτε πρόσωπον το οποίον ευρίσκεται εν αυτή ή διά τα 
οποίον υπάρχει εύλογος αιτία να πιστεύη ότι τούτο έχει εγκατα
λείψει ή είναι έτοιμον να εισέλθη* εις την οικοδομήν και δύναται να 
κατάσχη; οιονδήποτε αντικείμενον ευρισκόμενον εντός της οικοδο
μής κιαι διά το οποίον υπάρχει εύλογος, αυτία να πυστεύη ότι απο
τελεί οπιόδειξιν διά την διάπραξιν οιουδήποτε αδικήματος κατά 
παράδασιν του παρόντος Νόμου ή οιαδήποτε έγγραφα και λοιπά 
στοιχεία διά τα οποία υπάρχει εύλογος αιτία να πιστεύη ότι έδει 
όπως παρουΐσΜασβώσι δυνάμει του άρθρου 34: 

Νοείται ότι ουδεμία γυνή θα ερευνάται εκτός μόνον υπό άλλης 
γυναικός, δυνάμει εντάλματος ερεύνης το οποίον εξεδόθη! δυνάμει 
του παρόντος άρθρου^ 

(3) Οιαδήποτε έγγραφα και λοιπά στοιχεία τα οποία περιέχονται 
εις την κατοχή ν της Υπηρεσίας δυνάμει του παρόντος άρθρου, δύναν
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Υποχρέωσις 
προς 
εχέμυθε ιαν. 

33 του 1967 
31 του 1980 
78 του 1981 
10 του 1983. 

Τύπος, 
περιεχόμενον 
και τρόπος 
υποβολής 
γνωστο

ποιήσεων και 
αιτήσεων. 

Αδικήματα 
δια παροχήν 
ψευδών 
πληροφοριών, 
κλπ. 

Αδικήματα 
διά μη 
συμμόρφωσιν 
προς τα 
άρθρα 27 
και 28. 

Αδικήματα 
διά μη 
παροχήν 
αιτηθέντων 
στοιχείων. 

Ποινική 
ευθύνη. 

ται να κατακρατηθώσι διά περίοδον τριών μηνών ή εάν κατά την 
διάρκειαν της εν λόγω περιόδου ήρξατο δικαστική διαδικασία εν 
σχέσει προς αδίκημα διά το οποίον τα εν λόγω έγγραφα ή στοιχεία 
δύνανται να χρησιμοποιηθώσιν ως αποδείξεις, μέχρι της τελικής 
αποπερατώσεως της τοιαύτης διαδικασίας. 

36. Ο Πρόεδρος, και τα μέλη της Επιτροπής ως και παν πρόσω
πον εν τη Υπηρεσία, υπέχουσιν υποχρέωσιν προς εχεμύθειαν αναφο
ρικώς προς οιαδήποτε στοιχεία ή οιασδήποτε πληροφορίας άτινα 
ή αίτινες περιέχονται εις γνώσιν αυτών εν τη ενασκήσει των καθη
κόντων των, εφαρμοζομένων εν προκειμένω των διοττάξεων του 
άρθρου 65 του περί Δημοσίας Υπηρεσίας Νόμου. 

37. Ο τύπος, το περιεχόμενον και ο τρόπος υποβολής των γνωστο
ποιήσεων και αιτήσεων αίτινες προνοούνται εν τω παρόντι Νόμω 
ορίζονται υπό του Υπουργού. 

38. Πας όστις καθ' οιονδήποτε τρόπον παρέχει προς την Υπηρε
σίαν ή τα αρμόδια προς έλεγχον όργοτνα αυτής, εν γνώσει του, 
ψευδείς πληροφορίας ή αποκρύπτει αληθείς τοιαύτας, διαπράττει 
αδίκημα και εν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται εις φυλάκισιν μη 
υπερδαύνουσαν τους έξ μήνας ή εις χρηιμιατιικήν ποινή ν, μη υπερβαί
νουσαν τας πεντακόσιας λίρας, ή εις αμφοτέρας τας ως άνω ποινάς. 

39. Πάσα επιχείρησις μη συμμορφουμένη' προς τας διατάξεις του 
άρθρου 27 ή 28 διαπράττει αδίκημα και εν περιπτώσει καταδίκης 
υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερδαίνουσαν τας χιλίας λίρας: 

Νοείται ότι εάν η συμφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος 
άρθρου καταδικασθείσα επιχείρη,σις εξακολουθή μη συμμορφουμένη 
προς τας διατάξεις του άρθρου 27 ή 28 και μειτά την κατταδίκην 
αυτής υπό του δικαστηρίου, εξακολουθεί διαπράττουσα το εν τω 
παρόντι άρθρω αναφερόμενον αδίκημα δι* οιονδήποτε χρονικόν διά
στημα κατά το οποίον η μη συμμόρφωσις της επιχειρήσεως διαρκεί 
και εν περιπτώσει νέας καταδίκης υπόκειται εις την αυτήν, χρημα
τικήν ποινήν την οριζομένην εν τω παρόντι άρθρω. 

40. Πάσα επιχείρησις ήτις, κατά παράδασιν των διατάξεων του 
άρθρου 34 αρνείται ή παραλείπει να παράσχη τα αιτηθέντα στοιχεία 
ή τας αιτηθείσας πληροφορίας, διαπράττει αδίκημα και εν περι
πτώσει κοτταοίΙκιης υπόκειται εις χρηματϋκήν ποινήν μη υπερδαίνου
σαν τας είκοσι λίρας ημερησίως δι* εκάστην η;μέραν καθ* ην εξα
κολουθεί το αδίκημα. 

41.—(1) Διά πάσαν παράδασιν των διατάξεων του παρόντος Νό
μου ποινικώς ευθύνονται — 

(α) αναφορικώς προς ατομικήν επιχείρησιν, ο επιχειρηματίας" 
(β) αναφορικώς προς οιανδήποτε ετέραν επιχείρησιν, τα μέλη 

του διοικητικού συμβουλίου, ή ελλείψει τούτου οι διευθύνον
τες σύμβουλοι, ή ελλείψει τούτων οι μέτοχοι ή οι εταίροι ή 
οι συνεταίροι της επιχειρήσεως, εκτός εάν αποδείξωσιν ότι 
οεν μετείχαν διά πράξεως ή παραλείψεως των εις την λήψιν 
της σχετικής αποφάσεως. 

>(2) Εις την περίπτωσιν ενώσεως επιχίειρήισεων την ευθύνηιν υπέ
χουσι τα εν τω εδαφίω (1) αναφερόίμενα πρόσωπα μιάς εικάοπης 
των επιχειρήσεων των αποτελουσών την ένωσιν επιχειρήσεων. 
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(3) Τα εις τα εδάφια (1) κα ι (2) προσδιοριζόμενα φυσικοί πρό
ισωπα είναι υπεύθυνα δια της πρααωπιυκής αυκών περιουσίας αλλη
λεγγύως κα ι κεχωρισμενως μετά της περιουσίας του οικείου νομικού 
προσώπου, διά τη;ν καταβολήν των επιβαλλομένων εις τούτο, κατά 
τας διατάξεις του παρόντος Νόμου, χρηματικών ποινών. 

1(4)" Υφυοίταμένων των κατά τον παρόντα Νόιμον προϋποθέσεων, 
τ α εν τω εδαφίω (1) προσδιοριζόμενα φυσυκά πρόσωπα υπεχουσι 
την ρηθείσαν ευθύνη,ν ανεξάρτητος της ισχύος των οικείων συμπρά
ξεων. 

(5) Ο υφ' οιασδήποτε επιχειρήσεως ορισμός ετέρου προσώπου 
ως υπευθύνου ή οιαδήποτε διευθετησις αντίθετος ή μη συνάδουσα 
προς τας διατάξεις του παρόντος άρθρου θα είναι, διά τους σκοπούς 
του παρόντος Νόμου, άνευ ισχύος κα ι δεν θα λαμβάνηται υπ* όψιν. 

42. Εις περίπτωσιν καθ' ην φυίσικόν ή νσμιικόν πρόσωπον υποοπή Δικαίωμα 
αιμέσως ή είμμέισως ζημίαν εξ ενεργειών ή παραλείψεων επιχειρήσεως ^ ^ ^ 
αίίτινες αντιβαίνουισι προς τας δυοπάξεις του άρθρου 3 ή 5 του πα ζημιώσεις, 
ρόντος Νόμου, το ούτω ζηίμυωθέν πρόσωπον έχει κατά της τοιαύτης 
επιχειρήσεως αγώγιΐμον δικαίωιμα δι* αποζηίμίωσιν της ούτως επενε
χθείίσης ζηιμίας. 

43* ΠΓη εισηγήσει του Υπουργού, το Υπουργιικόν Συΐμβούλιον εκ Τέλη. 
δίδει Κανονιισμούς διά των οποίων σρίζειται το ύψος των τελών άτινα 
ικαταβάλλονται επί τη υποβολή αιτήσεως δυνάμει των ακολούθων 
διατάξεων του παρόντος Νόμου— 

ί(α) προς παροχήν εξαιρέσεως δυνάμει των διατάξεων του εδα
φίου (1) του άρθρου 16* 

'(β) προς πιίοΤΓΟποίηισιν περί μη υπάρξεως παραβάσεως των δια
τάξεων των άρθρων 3 ικαι 5, δυνάμει των διατάξεων του 
Εδαφίου '(1) του άρθρου 18' . 

(γ) προς επανεξέτασιν αποφάσεως της Επι/τροπής δυνάμει των 
Ιδιίατάξειων του εδαφίου (1) του άρθρου 22" 

(δ) προς παροχήν στοιχείων είκ του Μητρώου Αποφάσεων δυ
νάμει των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 26. 

44.—1(1) Τιο Υπουργικόν Συιμβούλιον δύναται να είκ&ίδη Κανόνι κανονισμοί, 
ισμούς διά την εν γένει εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος 
Νόμου κα ι διά τοιαύτα άλλα θέματα περί ων ο παρών Νόμος απαι
τε ί ή προνοεί την έκδσαιν Κανονισμών κα ι δύναται ωσαύτως να εκ
δδδη Κανονισμούς περί παντός θέματος εφ' όσον η έΐκίδοσις τοιούτων 
Κανονισμών κρίνεται σκόπιμος διά την εφαρμογήν του παρόντος 
Νόμου. 

<(2) Παν πρόσωπον όπερ παραλείπει να συιμμορφωθή προς τας 
διατάξεις οιουδήποτε Κανονισμού γενοίμενου δυνάμει του παρόντος 
άρθρου ή παραβαίνει ταύτας, είναι ένοχον αδικήματος και εν περι
πτώσει καταδίκης υπόκειται εις χρηίματιικήν ποινήν μη υπερβαίνου
ισαν τας διακοσίας Χίρας ή εις φυλάκισαν διά χροναικόν διάστημα μη 
υπερβαίνον τους εξ μήνας, ή εις αμφοτέρας τας ποινάς της φυλακί
σεως 'Κ'οοι της χρηματικής τσραύτης. 

ι(3) ιΚανονισμοί γινόμενοι επί τη βάσει του παρόντος άρθρου κατα
τίθενται εις την Βουλήν των Αντιπροσώπων. Εάν εντός τριάκοντα 
ηιμερών από της τοιαύτης καταθέσεως η Βουλή των Αντιπροσώπων 
δι* αποφάσεως αυτής δεν τροποποίηση; ή οοκυρώοη τους ούτω ιοατα
τεθέντας Κανονισμούς, εν όλω ή εν μέρει, τότε ούτοι αιμέσως μετά 
την πάροδον της ως άνω προθεσμίας δηιμοσυεύοντα!ΐ εν τη ετπτιίσήιμω 
εφηΐμερίΐδι της Δηΐμοκρατίας κα ι τίθενται εν ισχύι από της τοιαύίτης 
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οηιμοουεύσιειως. Εν περιπτώοίει τραποπσυήΊσιεως τούτων, εν όλιω ή εν 
/μέρει, οπό της Βουλής των Αντιπροσώπων, ούτοι δηΐμσσιίεύοΜται εν 
τη ειπιοηΊμω εψηιμερίιδι της Δηιμακρατίας ως ήθελον ούτω τροποποΊηθή 
υπ' αυτής και τίθενται εν ισιχόι από της τοιαύτης δηΐμοσιεύοΐεως. 

Συμπράξεις 45. Οιονδήποτε σύμπραξις υ<ριισταΐμένη κκχιτά τον χρόνον ε<νάρξ|εως 
υφιοτώμεναι ^ ς ι : σχυθς του <παρόντος Νόμου δυνάμει των δϋατάξίεων οιουίδήποτε 
Νόμ^.

1 ι ε ν ι
'
σ
Χ^

>1
· Νόμου δεν εμπίπτει εις τας διατάξεις του παρόντος Νόιμου. 

Έναρξις 46. Ο παρών Νόμος τ ίθεται εν ιοιχύι από της ηιμεραμηνίας ην ήθε-

ισχυοςτου j^v 0ρ{ίσ&ι τ ο Υιπουργιικόν Συιμβούλιον δια Υνωστοπουήοιεως αυτού 
Νόμου°

ς δημοσιευομένης εις την επίισηιμον εψηΐμερΟδα της Δη/μοικρατΟας. 


