Νόμος υπ'Αριθμ. 3373
Αντικατάσταση και συμπλήρωση του ν. 703/1977 «Περί ελέγχου
μονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας του ελεύθερου
ανταγωνισμού» (ΦΕΚ 278 Α΄).

Αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1.

Μετά το άρθρο 2 του ν. 703/1977 προστίθεται άρθρο 2α ως εξής:

Άρθρο 2
1.

Η παράγραφος 5 του άρθρου 4 του ν. 703/1977 αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 3
1.

Μετά το άρθρο 4 του ν. 703/1977 προστίθεται άρθρο 4α ως εξής:

Άρθρο 4
1.

Η παράγραφος 1 του άρθρου 4β του ν. 703/1977 αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 5
1.

Η παράγραφος 3 του άρθρου 4γ του ν. 703/1977 αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 6
1.

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

Άρθρο 7
1.

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

Άρθρο 8
1.

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

Άρθρο 9
1.

Προστίθεται μετά το άρθρο 4στ του ν. 703/1977 νέο άρθρο 5, το οποίο έχει ως εξής: 5 παρέμβαση σε
κλάδους της οικονομίας 1 Μετά από αίτημα του Υπουργού Ανάπτυξης ή αυτεπάγγελτα, η Επιτροπή
Ανταγωνισμού εξετάζει συγκεκριμένο κλάδο της ελληνικής οικονομίας και εφόσον διαπιστώσει ότι στον
κλάδο αυτόν δεν υπάρχουν συνθήκες αποτελεσματικού ανταγωνισμού και κρίνει ότι η εφαρμογή των
άρθρων 1, 2, 2α και 4 επ. δεν επαρκεί για τη δημιουργία συνθηκών αποτελεσματικού ανταγωνισμού
μπορεί, με αιτιολογημένη απόφασή της, να λάβει κάθε απολύτως αναγκαίο κανονιστικό μέτρο
συμπεριφοράς ή διαρθρωτικού χαρακτήρα για τη δημιουργία συνθηκών αποτελεσματικού
ανταγωνισμού στο συγκεκριμένο κλάδο της οικονομίας Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, το αργότερο μέσα
σε εξήντα (60) ημέρες από την έναρξη της διαδικασίας κατά την προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να
γνωστοποιήσει τις αιτιολογημένες απόψεις της ως προς την ύπαρξη συνθηκών αποτελεσματικού
ανταγωνισμού στο συγκεκριμένο υπό εξέταση κλάδο της εθνικής οικονομίας, καθορίζοντας και τις επί
μέρους αγορές από τις οποίες αποτελείται ο κλάδος αυτός. 2 Η Επιτροπή Ανταγωνισμού δημοσιεύει τις
απόψεις της επαρκώς και με πρόσφορο τρόπο και θέτει αυτές σε δημόσια διαβούλευση Η δημόσια
διαβούλευση διαρκεί τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες. 3 Μετά το πέρας της δημόσιας διαβούλευσης και
εφόσον η Επιτροπή Ανταγωνισμού διαπιστώνει ξανά ότι και μετά τη διενέργεια της διαβούλευσης, στο
συγκεκριμένο κλάδο της οικονομίας δεν υπάρχουν συνθήκες αποτελεσματικού ανταγωνισμού,
ανακοινώνει τα συγκεκριμένα διαρθρωτικά μέτρα ή μέτρα συμπεριφοράς τα οποία θεωρεί ότι είναι τα
απολύτως αναγκαία και πρόσφορα και σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, για τη δημιουργία
συνθηκών αποτελεσματικού ανταγωνισμού Τα μέτρα, τα οποία είναι δυνατόν να επιβληθούν από την
Επιτροπή Ανταγωνισμού, είναι, ιδίως, η τήρηση της αρχής διαφάνειας, της μη διακριτικής μεταχείρισης,
του λογιστικού διαχωρισμού και της υποχρέωσης κοστοστρέφειας στις τιμές. 4 Η Επιτροπή
Ανταγωνισμού δημοσιεύει επαρκώς και με πρόσφορο τρόπο τις απόψεις της για τα μέτρα που
ανακοινώνει κατά την προηγούμενη παράγραφο και θέτει αυτές σε δημόσια διαβούλευση Η δημόσια
διαβούλευση διαρκεί τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες. 5 Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, μετά το πέρας της
διαβούλευσης κατά την προηγούμενη παράγραφο και αφού λάβει υπόψη τα αποτελέσματα αυτής,
επιβάλλει, με απόφασή της, η οποία είναι και η μόνη εκτελεστή, τα συγκεκριμένα μέτρα συμπεριφοράς ή
διαρθρωτικού χαρακτήρα τα οποία θεωρεί ότι είναι τα απολύτως αναγκαία και σύμφωνα με την αρχή
της αναλογικότητας για τη δημιουργία συνθηκών αποτελεσματικού ανταγωνισμού. 6 Η απόφαση της
Επιτροπής Ανταγωνισμού κοινοποιείται αμελλητί στον Υπουργό Ανάπτυξης ο οποίος, μέσα σε
αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, μπορεί, με αιτιολογημένη απόφασή του, να άρει την
εφαρμογή των μέτρων που επέβαλε η Επιτροπή Ανταγωνισμού ή να τροποποιήσει αυτά, εφόσον αυτό
δικαιολογείται από λόγους κοινωνικής πολιτικής ή εθνικής οικονομίας ή δημοσίου συμφέροντος, που
προφανώς υπερβαίνουν το σκοπό της λήψης όλων ή μερικών από τα συγκεκριμένα μέτρα. 7 Το
αργότερο μέσα σε ένα έτος από την έκδοση των αποφάσεων κατά τις παραγράφους 5 ή 6, η Επιτροπή
Ανταγωνισμού οφείλει να κινήσει τη διαδικασία εξέτασης του σχετικού κλάδου της οικονομίας και να
αξιολογήσει κατά πόσον έχουν αποκατασταθεί οι συνθήκες αποτελεσματικού ανταγωνισμού ή κατά
πόσον είναι αναγκαίο, να τροποποιηθούν τα μέτρα τα οποία έχει λάβει και να επιβληθούν μέτρα
ελαφρύτερα ή βαρύτερα, κατά περίπτωση Για το σκοπό αυτόν ακολουθείται η διαδικασία των
προηγούμενων παραγράφων Σε κάθε περίπτωση ο Υπουργός Ανάπτυξης μπορεί να υποβάλει σχετικό
αίτημα στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, εφόσον το κρίνει αναγκαίο. 8 Οι αποφάσεις που εκδίδονται
σύμφωνα με τις παραγράφους 6 και 7, προσβάλλονται με αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της

Επικρατείας, από όποιον έχει προς τούτο έννομο συμφέρον. 9 Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου,
η Επιτροπή Ανταγωνισμού συλλέγει τα αναγκαία στοιχεία σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 25, 26
και 27 του ν. 703/1977. 10 Σε κάθε επιχείρηση η οποία δεν εφαρμόζει τις αποφάσεις που εκδίδονται
σύμφωνα με τις παραγράφους 6 και 7 επιβάλλεται, με απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, σύμφωνα
με το άρθρο 9 του ν. 703/1977, πρόστιμο τουλάχιστον δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ, που μπορεί να
φτάσει μέχρι ποσό ίσο με το 15% του ετήσιου κύκλου εργασιών της επιχείρησης, που υπολογίζεται
σύμφωνα με το άρθρο 4στ του ν. 703/1977. 11 Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης η οποία εκδίδεται
ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ρυθμίζονται τα θέματα, που αφορούν στη
δημόσια διαβούλευση, στις ελάχιστες προϋποθέσεις δημοσιότητας και στο περιεχόμενο αυτής, στη
διαδικασία, καθώς και στους όρους και τις προϋποθέσεις με τη συνδρομή των οποίων ο Υπουργός
Ανάπτυξης μπορεί να ανακαλεί την εφαρμογή των μέτρων που προτείνει η Επιτροπή Ανταγωνισμού ή να
προβαίνει σε τροποποίηση αυτών, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. 12 Αν, από τη διαδικασία
της έρευνας και της διαβούλευσης κατά τις διατάξεις του άρθρου αυτού, προκύψει ότι συντρέχουν οι
προϋποθέσεις εφαρμογής των άρθρων 81 και 82 της Συνθ Ε.Κ., εφαρμόζονται οι διατάξεις του
Κανονισμού (Ε.Κ.) αριθ. 1/2003 του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2002 (L1/4.1.2003) και κατά περίπτωση
οι διατάξεις του άρθρου αυτού που είναι σχετικές με τα προαναφερόμενα άρθρα της Συνθ Ε.Κ. και οι
διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 4 επ. του ν. 703/1977.
2.

Αναριθμούνται τα άρθρα 5 και 6 του ν. 703/1977, σε άρθρα 6 και 7 αντίστοιχα.

Άρθρο 10
1.

Η παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 703/1977 αντικαθίσταται ως εξής:

2.

Η παρ. 6 του άρθρου 8 του ν. 703/1977 αντικαθίσταται ως εξής:

3.

Η παρ. 7 του άρθρου 8 του ν. 703/1977 αντικαθίσταται ως εξής:

4.

α.

5.

Η παρ. 13 του άρθρου 8 του ν. 703/1977 αντικαθίσταται ως εξής:

6.

Στο τέλος της παρ. 14 του άρθρου 8 του ν. 703/1977, προστίθεται η εξής πρόταση: «Η προθεσμία

Η παρ. 11 του άρθρου 8 του ν. 703/1977 αντικαθίσταται ως εξής:

κλήτευσης σύμφωνα με τα παραπάνω στις περιπτώσεις των άρθρων 4δ και 4ε, δεν μπορεί να είναι
μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών.».
7.

Η παρ. 15 του άρθρου 8 του ν. 703/1977 αντικαθίσταται ως εξής:

8.

Στο τέλος του άρθρου 8 του ν. 703/1977, προστίθενται παράγραφοι 16, 17, 18 και 19 αντιστοίχως, ως εξής:
16 Η Επιτροπή Ανταγωνισμού έχει διακεκριμένη νομική προσωπικότητα και παρίσταται αυτοτελώς σε
κάθε είδους δίκες που έχουν ως αντικείμενο πράξεις ή παραλείψεις της. 17 Η Επιτροπή Ανταγωνισμού
μπορεί όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι να συγκροτεί με απόφασή της επιτροπές και ομάδες εργασίας για
την εξέταση και έρευνα σε θέματα ανταγωνισμού και λειτουργίας της Επιτροπής και της Γενικής
Διεύθυνσης Ανταγωνισμού Στις επιτροπές και ομάδες εργασίας μπορεί να συμμετέχουν και πρόσωπα που
δεν αποτελούν μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού ή προσωπικό της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού
Η ανωτέρω απόφαση λαμβάνεται με πρωτοβουλία της Επιτροπής ή μετά από αίτημα του Υπουργού
Ανάπτυξης Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης καθορίζονται
οι αμοιβές των προσώπων που συμμετέχουν στις πιο πάνω επιτροπές και ομάδες εργασίας. 18 Για τις
δαπάνες μετακίνησης, ημερήσιας αποζημίωσης και διανυκτέρευσης του Προέδρου, των μελών της
Επιτροπής Ανταγωνισμού, του προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, καθώς και των
υπαλλήλων που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 26, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 2685/1999
(ΦΕΚ 35 Α΄), όπως ισχύουν κάθε φορά. 19 Στην Επιτροπή Ανταγωνισμού συνιστάται αυτοτελές γραφείο

νομικής υποστήριξης, το οποίο υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού Το
γραφείο νομικής υποστήριξης έχει ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες α)Της δικαστικής και εξωδικαστικής
εκπροσώπησης και υπεράσπισης των συμφερόντων της Επιτροπής Ανταγωνισμού. 1 Της νομικής
υποστήριξης των πράξεων της Επιτροπής Ανταγωνισμού ενώπιον κάθε δικαστηρίου και αρχής της
ημεδαπής και αλλοδαπής και της καθοδήγησης των ενεργειών της με νομικές συμβουλές και
γνωμοδοτήσεις. 2 Της δικαστικής υπεράσπισης και νομικής υποστήριξης των μελών της Επιτροπής
Ανταγωνισμού και του προσωπικού που υπηρετεί και απασχολείται στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού
με οποιαδήποτε έννομη σχέση, όταν ενάγονται ή κατηγορούνται για πράξεις ή παραλείψεις που
ανάγονται αποκλειστικά στην εκπλήρωση των καθηκόντων τους Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, που
εκδίδεται ύστερα από πρόταση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, καθορίζονται ο αριθμός των οργανικών
θέσεων των δικηγόρων του αυτοτελούς γραφείου νομικής υποστήριξης, τα γενικά και ειδικά προσόντα
αυτών, τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής τους, καθώς και η αμοιβή αυτών Οι δικηγόροι του
γραφείου νομικής υποστήριξης επιλέγονται από την Επιτροπή Ανταγωνισμού ύστερα από σχετική
προκήρυξη, τηρουμένων των αρχών της δημοσιότητας, της διαφάνειας, της αντικειμενικότητας και της
αξιοκρατίας Οι ανωτέρω δικηγόροι προσλαμβάνονται με σχέση έμμισθης εντολής και διέπονται από τις
διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων.

Άρθρο 11
1.

Η παρ. 1 του άρθρου 8β του ν. 703/1977 αντικαθίσταται ως εξής:

2.

Η περίπτωση ιβ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 8β του ν. 703/1977, τροποποιείται ως εξής: 1 Διατυπώνει
γνώμη, προκειμένου να εκδοθούν οι υπουργικές αποφάσεις οι οποίες προβλέπονται στα άρθρα 6 και 7
του παρόντος νόμου.

3.

Μετά την περίπτωση ιγ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 8β του ν. 703/1977 προστίθενται νέες
περιπτώσεις: ιδ΄, ιε΄, ιστ΄ και ιζ΄ ως ακολούθως: 1 Με εξαίρεση τη διαδικασία ενώπιον του Διοικητικού
Εφετείου Αθηνών κατά το άρθρο 14 και τη διαδικασία ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά το
άρθρο 15 μπορεί να διατυπώνει, με πρωτοβουλία της, γραπτώς τη γνώμη της προς τα δικαστήρια για
θέματα εφαρμογής των άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Με την άδεια του
κατά περίπτωση αρμόδιου δικαστηρίου μπορεί επίσης να διατυπώνει τη γνώμη της προφορικά Στην
περίπτωση αυτή την Επιτροπή Ανταγωνισμού εκπροσωπεί ο Πρόεδρος ή, κατόπιν εξουσιοδότησης
αυτού, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος ή μέλος της Επιτροπής ή ο Γενικός Διευθυντής ή μέλος του
προσωπικού Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού Η Επιτροπή Ανταγωνισμού μπορεί να ζητεί, από το κατά
περίπτωση αρμόδιο δικαστήριο, κάθε έγγραφο που κρίνεται αναγκαίο για τη διατύπωση της γνώμης της
κατά τα προηγούμενα εδάφια. 2 Ανακαλεί το ευεργέτημα απαλλαγής, σύμφωνα με την παρ. 2 του
άρθρου 29 του Κανονισμού 1/2003 του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2002 «για την εφαρμογή των
κανόνων ανταγωνισμού που προβλέπονται στα άρθρα 81 και 82 της Συνθήκης Ευρωπαϊκής Κοινότητας .
α.

Ορίζει τις προτεραιότητες της δράσης της και, με την επιφύλαξη της περίπτωσης στ΄ της παρ. 1 του
άρθρου 8γ αποφασίζει για τη διενέργεια αυτεπάγγελτων ερευνών από τη Γενική Διεύθυνση
Ανταγωνισμού.

β.

Μετά από αίτημα του Υπουργού Ανάπτυξης ή αυτεπάγγελτα εξετάζει συγκεκριμένο κλάδο της
ελληνικής αγοράς και, εφόσον διαπιστώσει ότι στο συγκεκριμένο κλάδο δεν υπάρχουν συνθήκες
αποτελεσματικού ανταγωνισμού και κρίνει ότι η εφαρμογή των άρθρων 1, 2, 2α και 4 επ. δεν επαρκεί
για τη δημιουργία συνθηκών αποτελεσματικού ανταγωνισμού, μπορεί, με αιτιολογημένη απόφασή

της, να λάβει κάθε απολύτως αναγκαίο κανονιστικό μέτρο που αφορά τη διάρθρωση της αγοράς
και αποσκοπεί στη δημιουργία συνθηκών αποτελεσματικού ανταγωνισμού, σύμφωνα με τη
διαδικασία του άρθρου 5.».
4.

Η περίπτωση ιδ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 8β αναριθμείται σε ιη΄

5.

Μετά την περίπτωση ιη΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 8β, όπως αυτή αναριθμήθηκε, προστίθεται νέα
περίπτωση ιθ΄ ως εξής: 1 Συνεργάζεται στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις Αρχές Ανταγωνισμού
των άλλων Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας του
ανταγωνισμού, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος νόμου και του Κανονισμού 1/2003.

6.

Η παράγραφος 3 του άρθρου 8β του ν. 703/1977 αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 12
1.

Στην παρ. 1 του άρθρου 8γ του ν. 703/1977 προστίθενται περιπτώσεις ε΄ και στ΄ ως εξής: ε) ασκεί τις
εξουσίες που προβλέπονται στο άρθρο 4δ, στ) αποφασίζει, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων ιστ΄και ιζ΄
της παραγράφου 2 του άρθρου 8β, για τη διενέργεια αυτεπάγγελτων ελέγχων από τη Γενική Διεύθυνση
Ανταγωνισμού.

Άρθρο 13
1.

Η παρ. 1 του άρθρου 8δ του ν. 703/1977 αντικαθίσταται ως εξής:

2.

α.

Η παρ. 2 του άρθρου 8δ του ν. 703/1977 αντικαθίσταται ως εξής:

3.

α.

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 8δ του ν. 703/1977 αντικαθίσταται ως εξής:

β.

Μετά το τέταρτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 8δ του ν. 703/1977 προστίθεται πέμπτο εδάφιο ως
εξής: Η απόσπαση υπαλλήλου μπορεί να διακοπεί, μετά από εισήγηση της Επιτροπής
Ανταγωνισμού, σε περίπτωση που οι ανάγκες της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, για τις οποίες
έγινε η απόσπαση του συγκεκριμένου υπαλλήλου, μπορούν να καλυφθούν από το προσωπικό της.

4.

Η παρ. 5 του άρθρου 8δ του ν. 703/1977 αντικαθίσταται ως εξής:

5.

Η παρ. 6 του άρθρου 8δ του ν. 703/1977 τροποποιείται ως εξής: 6 Οι θέσεις των Προϊσταμένων των
Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Επιτροπής
Ανταγωνισμού μπορεί να καταλαμβάνονται από προσωπικό της Επιτροπής Ανταγωνισμού που υπηρετεί
σε αυτήν με απόσπαση.

Άρθρο 14
1.

Το άρθρο 8ε του ν. 703/1977, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 15
1.

Το άρθρο 8στ του ν. 703/1977 αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 16
1.

Ο τίτλος του άρθρου 9 του ν. 703/1977 αντικαθίσταται ως εξής: Εξουσίες της Επιτροπής επί παραβάσεων
του παρόντος.

2.

Η παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 703/1977, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

3.

Μετά την παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 703/1977 προστίθεται νέα παράγραφος 4, ως εξής:

4.

Η παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 703/1977 αναριθμείται ως παράγραφος 5 και το πρώτο εδάφιο

αντικαθίσταται ως εξής:
5.

Μετά την παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 703/1977, όπως αναριθμήθηκε, προστίθεται νέα παράγραφος 6, ως
εξής:

6.

Η παράγραφος 5 αναριθμείται ως παράγραφος 7

Άρθρο 17
1.

Το άρθρο 11α του ν. 703/1977 αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 18
1.

Μετά το άρθρο 11α του ν. 703/1977 προστίθεται νέο άρθρο 11β ως εξής:

Άρθρο 19
Εθνική Αρχή Ανταγωνισμού
1.

Στο άρθρο 13β προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής: 3 Οι αρχές ανταγωνισμού της Επιτροπής της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, νοούνται ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Άρθρο 20
1.

Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 703/1977, προστίθεται παράγραφος 5, ως εξής: 5 Για το
παραδεκτό της συζήτησης των προσφυγών που ασκούνται κατά των αποφάσεων της Επιτροπής
Ανταγωνισμού με τις οποίες επιβάλλονται πρόστιμα, απαιτείται η κατάθεση παραβόλου ποσού ίσου με
το είκοσι τοις εκατό (20%) του επιβαλλόμενου προστίμου, το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των
100.000 ευρώ.

Άρθρο 21
1.

Η παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 703/1977 αντικαθίσταται ως εξής:

2.

Μετά την παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 703/1977, προστίθεται παράγραφος 3, ως εξής:

Άρθρο 22
1.

Η παρ. 4 του άρθρου 22 του ν. 703/1977 αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 23
1.

Το άρθρο 23 του ν. 703/1977 αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 24
1.

Το άρθρο 24 του ν. 703/1977 αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 25
1.

Η παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 703/1977 αντικαθίσταται ως εξής:

2.

Η παράγραφος 7 του άρθρου 26 του ν. 703/1977 αντικαθίσταται ως εξής:

3.

Η παράγραφος 4 του άρθρου 26 του ν. 703/1977 αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 26

Αναπροσαρμογή προστίμων, χρηματικών ποινών, παραβόλων και τελών Τα πρόστιμα, οι χρηματικές ποινές,
τα παράβολα και τα τέλη, που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 703/ 1977, αναπροσαρμόζονται ως
εξής:
1.

Το πρόστιμο που επιβάλλεται με την παράγραφο 4 του άρθρου 4β, σε δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ.

2.

Το πρόστιμο που επιβάλλεται με την παράγραφο 1 του άρθρου 4ε, σε τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ. Η
χρηματική ποινή που επιβάλλεται με την παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου σε δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.

3.

Η χρηματική ποινή που επιβάλλεται με την παράγραφο 2 του άρθρου 9, σε δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ. Η
χρηματική ποινή που επιβάλλεται με την παράγραφο 6 του ίδιου άρθρου, σε πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ.

4.

Το πρόστιμο που επιβάλλεται με την παράγραφο 2 στοιχ. β΄ του άρθρου 21 σε δεκαπέντε χιλιάδες (15.000)
ευρώ.

5.

Το πρόστιμο που επιβάλλεται με την παράγραφο 2 στοιχείο α΄ του άρθρου 25 σε δεκαπέντε χιλιάδες
(15.000) ευρώ με ανώτατο όριο το 1% του κύκλου εργασιών, όπως αυτός υπολογίζεται σύμφωνα με το
άρθρο 4στ.

6.

Το πρόστιμο που επιβάλλεται με την παράγραφο 6 του άρθρου 26 σε δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ με
ανώτατο όριο τα εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ.

7.

Η χρηματική ποινή που επιβάλλεται με την παράγραφο 4 στοιχ. α΄ του άρθρου 27 σε χίλια (1.000) με
ανώτατο όριο τα δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ. Η χρηματική ποινή που επιβάλλεται με την παράγραφο 5
του ίδιου άρθρου σε χίλια πεντακόσια (1.500) με ανώτατο όριο τα δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ.

8.

Η χρηματική ποινή που επιβάλλεται με την παράγραφο 2 του άρθρου 29 σε πέντε χιλιάδες (5.000) με
ανώτατο όριο τα δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ.

9.

Τα ποσά των παραβόλων που ορίζονται στο άρθρο 31 αναπροσαρμόζονται ως εξής:
α.

Στο ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ για τις αναφερόμενες στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού
γνωστοποιήσεις κατά το άρθρο 21, για τις αιτήσεις κατά το άρθρο 10 περί εφαρμογής της
παραγράφου 3 του άρθρου 1 ή της ανανέωσης της σχετικής απόφασης της Επιτροπής
Ανταγωνισμού και για την αίτηση χορήγησης αρνητικής πιστοποίησης κατά το άρθρο 11

β.

Στο ποσό των χιλίων πενήντα (1.050) ευρώ για τις αναφερόμενες στην παράγραφο 1 του άρθρου
αυτού γνωστοποιήσεις και για τις αιτήσεις κατά τις παραγράφους 7 και 3 των άρθρων 4δ και 4ε
αντιστοίχως.

γ.

Στα ποσά των τριακοσίων (300) και εκατό (100) ευρώ, για τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2
παράβολα και τέλη, αντιστοίχως

Άρθρο 27
1.

Στο άρθρο 27 του ν. 703/1977 προστίθεται παράγραφος 6, ως εξής:

Άρθρο 28
1.

Το άρθρο 28 του ν. 703/1977 τροποποιείται ως εξής: 28 ανακοίνωσης παραβάσεων Η Επιτροπή
Ανταγωνισμού, όταν διαπιστώσει παράβαση των διατάξεων των άρθρων 1 παρ. 1, 2, 2α και 4-4στ, ή
υποχρεώσεων που έχουν επιβληθεί σε επιχειρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 5, προβαίνει σε σχετικές
ανακοινώσεις προς την αρμόδια εισαγγελική αρχή, το αργότερο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών
από την έκδοση της οικείας απόφασής της.

Άρθρο 29

1.

Η πρώτη παράγραφος του άρθρου 29 του ν. 703/1977 τροποποιείται ως εξής: 1 Όποιος ατομικώς ή ως
εκπρόσωπος νομικού προσώπου συνάπτει συμφωνίες, λαμβάνει αποφάσεις ή εφαρμόζει εναρμονισμένη
πρακτική, από αυτές που απαγορεύονται από το άρθρο 1 παράγραφος 1, καθώς και από το άρθρο 81 της
Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και όποιος ενεργεί κατά παράβαση των άρθρων 4 έως 4στ, καθώς
και όποιος με τις ιδιότητες αυτές, κατά παράβαση του άρθρου 2, καθώς και του άρθρου 82 της Συνθήκης
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, καταχράται τη δεσπόζουσα θέση στην αγορά του ίδιου ή της επιχείρησης
που εκπροσωπεί ή κατά παράβαση του άρθρου 2α καταχράται τη σχέση οικονομικής εξάρτησης προς
αυτόν ή προς την επιχείρηση που εκπροσωπεί ή παραβαίνει το άρθρο 5 παράγραφος 10, τιμωρείται με
χρηματική ποινή από τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ Σε περίπτωση
υποτροπής τα όρια αυτά διπλασιάζονται.

Άρθρο 30
1.

Η παρ. 4 του άρθρου 30 του ν. 703/1977 αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 31
1.

Το άρθρο 33α του ν. 703/1977 αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 32
1.

Μετά το άρθρο 35 του ν. 703/1977 προστίθεται άρθρο 35α, ως εξής:

Άρθρο 33
Μεταβατικές διατάξεις
1.

Μέχρι την 31.9.2005 η προθεσμία των ενενήντα (90) ημερών που προβλέπεται στην παρ. 6 του άρθρου 4δ
του ν. 703/1977, όπως τροποποιείται από το άρθρο 6 του παρόντος, δεν είναι αποκλειστική και η
πάροδος αυτής δεν συνεπάγεται την έγκριση της αίτησης.

2.

Το προεδρικό διάταγμα, που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 13 του παρόντος νόμου,
εκδίδεται μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού

3.

Η απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, που λαμβάνεται σύμφωνα με τη νέα παράγραφο 4 του
άρθρου 9 του ν. 703/1977, εκδίδεται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη δημοσίευση του παρόντος.

4.

Όπου στο ν. 703/1977 γίνεται λόγος για τον Υπουργό Εμπορίου, νοείται ο Υπουργός Ανάπτυξης.

5.

Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου, υπάλληλοι της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού
μπορούν, με αίτησή τους και σύμφωνη γνώμη της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού, να
μεταταχθούν σε υφιστάμενη κενή οργανική ή προσωποπαγή θέση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου
του Υπουργείου Ανάπτυξης

6.

Ο χρόνος της απόσπασης υπαλλήλου στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, από την έναρξη ισχύος του
ν. 2296/1995 (ΦΕΚ 43 Α΄) λογίζεται, για κάθε συνέπεια, ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην οργανική
θέση του υπαλλήλου και συνυπολογίζεται και προσμετράται για την προαγωγή του υπαλλήλου στον
επόμενο βαθμό ή βαθμίδα καθήκοντος. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση μετάταξης υπαλλήλων της
Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, κατά
τα οριζόμενα στο άρθρο 8δ παρ. 2 του ν. 703/1977.

7.

Όπου στο ν. 703/1977 γίνεται αναφορά στη Γραμματεία της Επιτροπής Ανταγωνισμού ή στην Υπηρεσία
Προστασίας του Ανταγωνισμού, νοείται η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού.

8.

Μέσα σε προθεσμία ενενήντα (90) ημερών από την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου, η Επιτροπή

Ανταγωνισμού μπορεί με απόφασή της να θέσει στο Αρχείο της υποθέσεις που είχαν εισαχθεί σε αυτή
πριν από τις 31.12.1998 και δεν έχουν εξετασθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Για το σκοπό
αυτόν, η Επιτροπή Ανταγωνισμού υποχρεούται να καταχωρήσει στην ιστοσελίδα της τις υποθέσεις που
έθεσε στο αρχείο της εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη της σχετικής απόφασης, την οποία κοινοποιεί
στα ενδιαφερόμενα μέρη. Στην ίδια προθεσμία δημοσιεύεται σχετική ανακοίνωση σε δύο τουλάχιστον
οικονομικές εφημερίδες και μία ημερήσια πανελλήνιας κυκλοφορίας. Μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από
την τήρηση των ανωτέρω προϋποθέσεων δημοσιότητας, υποθέσεις για τις οποίες έγιναν καταγγελίες
από συγκεκριμένα πρόσωπα, τα πρόσωπα αυτά έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν να μην τεθεί στο
αρχείο συγκεκριμένη υπόθεση. Στην περίπτωση αυτή η συγκεκριμένη υπόθεση παραμένει προς εξέταση.
9.

Συγκεντρώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί ή γνωστοποιηθεί στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, κατ΄
εφαρμογή του άρθρου 4β του ν. 703/1977, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, κρίνονται
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 703/1977, όπως αυτές ίσχυαν πριν από την αντικατάσταση ή
τροποποίησή τους με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

10.

Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος κατά την παρ. 2 του άρθρου 8δ του ν. 703/1977, η
Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού συνεχίζει να λειτουργεί ως έχει.

11.

Η ακυρότητα τόσο των μη γνωστοποιηθεισών όσο και των γνωστοποιηθεισών συμφωνιών, αποφάσεων
και πρακτικών, οι οποίες έχουν συναφθεί ή ληφθεί ή εφαρμοσθεί μετά την έναρξη της ισχύος του
παρόντος νόμου, ανατρέχει στον αντίστοιχο χρόνο της σύναψης ή της λήψης ή της εφαρμογής αυτών

12.

Συμβάσεις, αποφάσεις και πρακτικές, οι οποίες έχουν συναφθεί ή ληφθεί ή εφαρμοσθεί πριν από την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, κρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 703/1977,
όπως αυτές ίσχυαν πριν τροποποιηθούν με τον παρόντα νόμο.

Άρθρο 34
Καταργούμενες διατάξεις
1.

Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καταργούνται το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου
8δ, η παράγραφος 3 του άρθρου 13β, το άρθρο 20, οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 21 του ν. 703/1977,
καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη με το περιεχόμενο των διατάξεων του
παρόντος νόμου ή αναφέρεται σε θέμα ρυθμιζόμενο από αυτόν.

Άρθρο 35
Έναρξη ισχύος
1.

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός
αν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις αυτού. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
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