
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΣΚΟΠΟΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Αντικείµενο
Άρθρο 3 Ορισµοί
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙ-

ΣΜΟΥ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ
Άρθρο 4 Πρόσκληση σε απαγορευµένη σύµπραξη και

ανακοίνωση µελλοντικών προθέσεων τιµολόγησης προϊ-
όντων και υπηρεσιών µεταξύ ανταγωνιστών - Προσθήκη
άρθρου 1Α στον ν. 3959/2011
Άρθρο 5 Προηγούµενη γνωστοποίηση συγκεντρώσε-

ων επιχειρήσεων - Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 6 του
ν. 3959/2011
Άρθρο 6 Διαδικασία προληπτικού ελέγχου συγκεντρώ-

σεων και αποφάσεις της Επιτροπής Ανταγωνισµού - Τρο-
ποποίηση παρ. 2, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 14 και προσθήκη παρ.
4Α στο άρθρο 8 του ν. 3959/2011
Άρθρο 7 Αναστολή πραγµατοποίησης της συγκέντρω-

σης - Τροποποίηση άρθρου 9 του ν. 3959/2011
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑ-

ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ - ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ - ΔΙΕΥ-
ΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΕΠΙΕΙΚΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ
Άρθρο 8 Τροποποίηση τίτλου του Κεφαλαίου δεύτερου

του ν. 3959/2011
Άρθρο 9 Σύσταση και λειτουργία Επιτροπής Ανταγωνι-

σµού - Αντικατάσταση παρ. 1, 2, 3, 7 και 11,  κατάργηση
παρ. 15  και προσθήκη παρ. 18  στο άρθρο 12 του
ν. 3959/2011 (Άρθρα 4 παρ. 1, 2, 3, 4 και 5 της Οδηγίας
(ΕΕ) 2019/1)
Άρθρο 10 Πειθαρχικός έλεγχος - Τροποποίηση παρ. 2

άρθρου 13 του ν. 3959/2011 (Άρθρο 4 παρ. 2, 3 Οδηγίας
(ΕΕ) 2019/1)

Άρθρο 11 Πειθαρχική διαδικασία - Τροποποίηση   παρ.
2, 5, 9, 10 και 13 και κατάργηση παρ. 4 άρθρου 13Α του
ν. 3959/2011 (Άρθρο 4 παρ. 2, 3 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1)
Άρθρο 12 Αρµοδιότητες της Επιτροπής Ανταγωνισµού

- Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 14 του ν. 3959/2011
(Άρθρα 4 και 10 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1)
Άρθρο 13 Εξέταση υποθέσεων από την Επιτροπή Α-

νταγωνισµού - Τροποποίηση παρ. 1, 2, 4, 5, 6, 7 και 9Α,
προσθήκη παρ. 9Β  άρθρου 15 του ν. 3959/2011
Άρθρο  14 Έσοδα και προϋπολογισµός της Επιτροπής

Ανταγωνισµού - Αντικατάσταση παρ. 6 άρθρου 17 του
ν. 3959/2011 
Άρθρο 15 Νοµική υποστήριξη µελών και προσωπικού

της Επιτροπής Ανταγωνισµού - Αντικατάσταση παρ. 1 και
τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 18 του ν. 3959/2011
Άρθρο 16 Αρµοδιότητες Προέδρου και Αντιπροέδρου

της Επιτροπής - Τροποποίηση παρ. 1, 4 και αντικατάστα-
ση παρ. 3 άρθρου 19 του ν. 3959/2011
Άρθρο 17 Οργάνωση της Επιτροπής Ανταγωνισµού -

Τροποποίηση τίτλου, παρ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 και
προσθήκη παρ. 13, 14 και 15 στο άρθρο 21 του
ν. 3959/2011

(Άρθρο 5 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1)
Άρθρο 18 Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού Επιτροπής

Ανταγωνισµού - Προσθήκη    άρθρου 21Γ στον
ν. 3959/2021
Άρθρο 19 Εξουσίες της Επιτροπής επί παραβάσεων -

Τροποποίηση άρθρου 25 του ν. 3959/2011 (Άρθρα 10, 11
Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1) 
Άρθρο 20 Πρόστιµα - Προσθήκη άρθρου 25Β στον

ν. 3959/2011 (Άρθρα 13 έως και 16 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1)
Άρθρο 21 Δεσµεύσεις - Προσθήκη άρθρου 25Γ στον

ν. 3959/2011 (Άρθρο 12 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1)
Άρθρο 22 Ασφαλιστικά µέτρα - Προσθήκη άρθρου 25Δ

στον ν. 3959/2011 (Άρθρο 11 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1)

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρωτ.                         Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΝΖ΄, 20 Ιανουαρίου 2022,
Αριθ. Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία

Διεκπ.                         ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Εκσυγχρονισµός του δικαίου ανταγωνισµού για την ψηφιακή εποχή - Τροποποίηση του ν. 3959/2011 
και ενσωµάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης Δεκεµβρίου

2018 για την παροχή αρµοδιοτήτων στις αρχές ανταγωνισµού των κρατών µελών, ώστε να επιβάλλουν 
αποτελεσµατικότερα τους κανόνες και για τη διασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς 

και άλλες διατάξεις



Άρθρο 23 Συνεργασία µεταξύ των εθνικών αρχών α-
νταγωνισµού - Τροποποίηση άρθρου 28 του ν. 3959/2011
(Άρθρο 24 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1)
Άρθρο 24 Συνεργασία µεταξύ αρχών ανταγωνισµού

κατά τη διενέργεια µέτρων έρευνας - Προσθήκη άρθρου
28Α στον ν. 3959/2011 (Άρθρα 24 και 27 παρ. 7 Οδηγίας
(ΕΕ) 2019/1)
Άρθρο 25 Επιδόσεις εγγράφων αρχών ανταγωνισµού

κρατών µελών - Προσθήκη άρθρου 28Β στον
ν. 3959/2011 (Άρθρα 25 και 27 παρ. 1, 2 και 4 έως 7 Οδη-
γίας (ΕΕ) 2019/1)
Άρθρο 26 Εκτέλεση αποφάσεων αρχών ανταγωνισµού

κρατών µελών - Προσθήκη άρθρου 28Γ στον
ν. 3959/2011 (Άρθρα 26 και 27 παρ. 1 έως και 6 και 8 Ο-
δηγίας (ΕΕ) 2019/1)
Άρθρο 27 Διαφορές επί αιτήσεων για κοινοποίηση ή ε-

κτέλεση αποφάσεων που επιβάλλουν πρόστιµα ή περιο-
δικές χρηµατικές ποινές - Προσθήκη άρθρου 28Δ στον
ν. 3959/2011 (Άρθρο 28 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1)
Άρθρο 28 Ετήσια έκθεση της Επιτροπής Ανταγωνι-

σµού - Τροποποίηση άρθρου 29 του ν. 3959/2011 (Άρθρο
5 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1)
Άρθρο 29 Διαδικασία διευθέτησης διαφορών - Προ-

σθήκη άρθρου 29Α στον ν. 3959/2011 
Άρθρο 30  Προγράµµατα επιεικούς µεταχείρισης για

µυστικές συµπράξεις - Προσθήκη άρθρου 29Β στον
ν. 3959/2011 (Άρθρα 17 παρ. 1, 18 παρ. 1 και 20 Οδηγίας
(ΕΕ) 2019/1)
Άρθρο 31 Γενικές προϋποθέσεις για την επιεική µετα-

χείριση - Προσθήκη άρθρου 29Γ στον ν. 3959/2011 (Άρ-
θρο 19 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1)
Άρθρο 32 Απαλλαγή από τα πρόστιµα - Προσθήκη άρ-

θρου 29Δ στον ν. 3959/2011 (Άρθρο 17 παρ. 2 έως και 4
Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1)
Άρθρο 33 Μείωση των προστίµων - Προσθήκη άρθρου

29Ε στον ν. 3959/2011 (Άρθρο 18 παρ. 2 και 3 Οδηγίας
(ΕΕ) 2019/1)
Άρθρο  34 Αριθµός προτεραιότητας - Προσθήκη άρ-

θρου 29ΣΤ στον ν. 3959/2011 (Άρθρο 21 Οδηγίας (ΕΕ)
2019/1)
Άρθρο 35 Υποβολή συνοπτικής αίτησης - Προσθήκη

άρθρου 29Ζ στον ν. 3959/2011 (Άρθρο 22 Οδηγίας (ΕΕ)
2019/1)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ - ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΗ ΑΝΑ-

ΛΗΨΗΣ ΔΡΑΣΗΣ - ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΠΡΟΣΒΑΣΗ -
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Άρθρο 36 Αντικατάσταση τίτλου του Κεφαλαίου τέ-

ταρτου του ν. 3959/2011
Άρθρο 37 Καταγγελίες - Τροποποίηση παρ. 1, 4 και 6

άρθρου 36 του ν. 3959/2011
Άρθρο 38 Συνοπτική διαδικασία επί καταγγελιών - Τρο-

ποποίηση παρ. 2 και 3 άρθρου 37 του ν. 3959/2011
Άρθρο 39 Επιστολή µη ανάληψης δράσης - Προσθήκη

άρθρου 37Α στον ν. 3959/2011
Άρθρο 40 Αντικατάσταση τίτλου του Κεφαλαίου πέ-

µπτου του ν. 3959/2011
Άρθρο 41 Παροχή πληροφοριών - Αντικατάσταση παρ.

1, τροποποίηση παρ. 3 και προσθήκη παρ. 1Α, 2Α, 2Β στο
άρθρο 38 του ν. 3959/2011 (Άρθρα 13 έως και 16 Οδη-
γίας (ΕΕ) 2019/1)
Άρθρο 42 Διεξαγωγή ερευνών - Τροποποίηση παρ. 1, 2

και 5 άρθρου 39 του ν. 3959/2011 (Άρθρα 6 έως και 12
και 13 έως και 16 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1)

Άρθρο 43 Επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρα-
κτήρα από την Επιτροπή Ανταγωνισµού - Προσθήκη άρ-
θρου 39Α στον ν. 3959/2011
Άρθρο 44 Έρευνες σε κλάδους της οικονοµίας ή σε τύ-

πους συµφωνιών - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 40 του
ν. 3959/2011
Άρθρο 45 Υποχρέωση εχεµύθειας - Τροποποίηση παρ.

2, 3 και 6 άρθρου 41 του ν. 3959/2011
Άρθρο 46 Πρόσβαση των µερών σε φακέλους και πε-

ριορισµοί στη χρήση των πληροφοριών - Προσθήκη άρ-
θρου 41Α στον ν. 3959/2011 (Άρθρο 31 Οδηγίας (ΕΕ)
2019/1)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Άρθρο 47 Παραγραφή για την επιβολή κυρώσεων - Α-

ντικατάσταση παρ. 1, τρο- ποποίηση παρ. 3, 4, 6, 7 και
προσθήκη παρ. 8 στο άρθρο 42 του ν. 3959/2011 (Άρθρο
29 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1)
Άρθρο 48 Αλληλεπίδραση µεταξύ αιτήσεων απαλλα-

γής από πρόστιµα και κυρώσεις σε φυσικά πρόσωπα -
Τροποποίηση άρθρου 44 του ν. 3959/2011 (Άρθρο 23 Ο-
δηγίας (ΕΕ) 2019/1)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΤΕΛΗ - ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ -

ΚΛΗΤΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
Άρθρο 49 Τέλη - Τροποποίηση παρ. 1 και 5 του άρθρου

45 του ν. 3959/2011
Άρθρο 50 Κλητεύσεις και επιδόσεις από την Επιτροπή

Ανταγωνισµού - Τροποποί- ηση παρ. 3 άρθρου 48 του
ν. 3959/2011
Άρθρο 51 Είσπραξη προστίµων - Τροποποίηση άρθρου

49 του ν. 3959/2011 (Άρθρα 24 έως και 28 Οδηγίας (ΕΕ)
2019/1)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 52 Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 53 Καταργούµενες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡ-

ΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άρθρο 54 Δηµοσίευση εµπορικής επωνυµίας επιχειρή-

σεων που παραβιάζουν τα µέτρα περιστολής της πανδη-
µίας COVID-19
Άρθρο 55 Ενίσχυση Επικουρικού Κεφαλαίου - Τροπο-

ποίηση της παρ. 2 του άρθρου 20 του π.δ. 237/1986  
Άρθρο 56 Παρατάσεις προθεσµιών λήξης, εµφάνισης

και πληρωµής αξιογράφων και παρατάσεις σχετικά µε το
ευεργέτηµα µη καταχώρησης αξιογράφων σε αρχεία δε-
δοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς υπό όρους - Τροπο-
ποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 34 του ν. 4829/2021
Άρθρο 57 Διεύρυνση πεδίου εφαρµογής Ταµείου Ε-

νεργειακής Μετάβασης - Αντικατάσταση παρ. 3 και 4 στο
άρθρο εξηκοστό πρώτο του ν. 4839/2021
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡ-

ΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Άρθρο 58 Ειδικές ρυθµίσεις για τις αποσπάσεις στη

Μόνιµη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ε.Ε. - Τροπο-
ποίηση παρ. 9 άρθρου 329 ν. 4781/2021
Άρθρο 59 Σύσταση Αυτοτελούς Γραφείου Διαχείρισης

Τοµεακού Προγράµµατος Ανάπτυξης στο Υπουργείο Ε-
ξωτερικών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙ-

ΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Άρθρο 60 Διατάξεις για τον κατώτατο µισθό - Προσθή-

κη παρ. 10 στο άρθρο 103 ν. 4172/2013
Άρθρο 61 Διευκολύνσεις για γονείς εργαζόµενους
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στον ιδιωτικό τοµέα λόγω νόσησης των τέκνων τους από
τον κορωνοϊό COVID -19 - Αντικατάσταση του άρθρου 16
ν. 4722/2020
Άρθρο 62 Ειδική άδεια ασθένειας εργαζόµενων λόγω

νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19
Άρθρο 63 Υποχρεωτικότητα εµβολιασµού - Τροποποίη-

ση άρθρου 24 ν. 4865/2020
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡ-

ΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Άρθρο 64 Διαδικασία επιλογής διοικήσεων σε Ν.Π.Δ.Δ.

και Ν.Π.Ι.Δ. - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 20
ν. 4735/2020
Άρθρο 65 Επιλογή και τοποθέτηση προϊσταµένων υπη-

ρεσιακών µονάδων Ε.Υ.Π. - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου
δεύτερου π.δ. 96/2020
Άρθρο 66 Διευκολύνσεις σε υπαλλήλους γονείς τέ-

κνων νοσούντων µε COVID-19
Άρθρο 67 Ειδικές ρυθµίσεις για τους εργαζοµένους σε

φορείς του δηµοσίου τοµέα που τελούν σε αναστολή ά-
σκησης καθηκόντων - Τροποποίηση περ. α΄ παρ. 6 άρ-
θρου 206 ν. 4820/2021
Άρθρο 68 Μετατάξεις µονίµων διοικητικών υπαλλήλων

σε δικαστήρια, εισαγγελίες και γενικές επιτροπείες της
Χώρας - Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 3 ν. 4440/2016
Άρθρο 69 Υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων

των Κ.Ε.Π. για παροχή υπη- ρεσιών που σχετίζονται µε
την κάλυψη εκτάκτων αναγκών για την προστασία της
δηµόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 70 Ειδικοί όροι δόµησης για την ανέγερση νέου

Δηµοτικού Κοληµβητηρίου στον Δήµο Δράµας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡ-

ΓΕΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑ-
ΣΙΑΣ
Άρθρο 71 Ρυθµίσεις θεµάτων πολιτικής προστασίας
Άρθρο 72 Συµβάσεις προµήθειας αυτοδιαγνωστικών

τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (self-test) του ιού
SARS - COVID-19 της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής
Προστασίας - Τροποποίηση άρθρου 145 του ν. 4831/2021
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 73 Έναρξη ισχύος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΚΟΠΟΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

Άρθρο 1
Σκοπός

Σκοπός του παρόντος είναι ο εκσυγχρονισµός της νο-
µοθεσίας για την προστασία του ελεύθερου ανταγωνι-
σµού µέσω της ενσωµάτωσης στην ελληνική έννοµη τά-
ξη της Οδηγίας 2019/1, για την ενίσχυση των εγγυήσεων
ανεξαρτησίας και των πόρων, καθώς και των εξουσιών ε-
φαρµογής της νοµοθεσίας και των προστίµων, ώστε οι
αρχές ανταγωνισµού να επιβάλλουν αποτελεσµατικά
την ενωσιακή και την εθνική νοµοθεσία περί ανταγωνι-
σµού και να διασφαλιστεί ένας ενιαίος χώρος επιβολής
των κανόνων ανταγωνισµού στην Ευρώπη. 
Ταυτόχρονα, σκοπός του παρόντος είναι η επικαιρο-

ποίηση της νοµοθεσίας για τον ανταγωνισµό, µε την
τροποποίηση και συµπλήρωση του ν. 3959/2011 (Α΄ 93),
λαµβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στην ψηφιακή οικονο-
µία για την προώθηση της προστασίας των δικαιωµάτων

των µερών επί των διαδικασιών ενώπιον της Επιτροπής
Ανταγωνισµού και την ενίσχυση της αποτελεσµατικότη-
τας και της αποτρεπτικής δυνατότητας της Επιτροπής Α-
νταγωνισµού έναντι αντιανταγωνιστικών πρακτικών.

Άρθρο 2
Αντικείµενο

Αντικείµενο του παρόντος είναι ο εκσυγχρονισµός τό-
σο του ουσιαστικού δικαίου ανταγωνισµού όσο και των
διαδικασιών εφαρµογής του ν. 3959/2011 (Α΄ 93) και των
άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα, ώστε να συµβαδίζει
µε τις ανάγκες της ψηφιακής οικονοµίας και η ενσωµάτω-
ση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί-
ου και του Συµβουλίου της 11ης Δεκεµβρίου 2018 για την
παροχή αρµοδιοτήτων στις αρχές ανταγωνισµού των
κρατών µελών, µε στόχο την αποτελεσµατικότερη επιβο-
λή των εθνικών και ενωσιακών κανόνων ανταγωνισµού.

Άρθρο 3 
Ορισµοί 

1. Όπου στον παρόντα νόµο, καθώς και στον
ν. 3959/2011 (Α΄ 93) γίνεται αναφορά στην Επιτροπή Α-
νταγωνισµού και σε απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνι-
σµού, νοείται η Ολοµέλεια της Επιτροπής Ανταγωνι-
σµού.

2. Όπου στον παρόντα νόµο, καθώς και στον
ν. 3959/2011, γίνεται αναφορά στα Μέλη της Επιτροπής
Ανταγωνισµού, νοούνται οι Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος,
Εισηγητές, τακτικά και αναπληρωµατικά Μέλη της Επι-
τροπής Ανταγωνισµού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ

Άρθρο 4
Πρόσκληση σε απαγορευµένη σύµπραξη και 

ανακοίνωση µελλοντικών προθέσεων τιµολόγησης
προϊόντων και υπηρεσιών µεταξύ ανταγωνιστών - 

Προσθήκη άρθρου 1Α στον ν. 3959/2011

Στον ν. 3959/2011 (Α΄ 93) προστίθεται άρθρο 1Α ως ε-
ξής:

«Άρθρο 1Α
Πρόσκληση σε απαγορευµένη σύµπραξη και 

ανακοίνωση µελλοντικών προθέσεων τιµολόγησης
προϊόντων µεταξύ ανταγωνιστών

1. Απαγορεύεται σε µία επιχείρηση να προτείνει, να ε-
ξαναγκάζει, να παρέχει κίνητρα ή να προσκαλεί µε οποι-
ονδήποτε τρόπο άλλη επιχείρηση να συµµετέχει σε συµ-
φωνία µεταξύ επιχειρήσεων ή σε αποφάσεις ενώσεων ε-
πιχειρήσεων ή σε εναρµονισµένες πρακτικές, οι οποίες
έχουν ως αντικείµενο την παρεµπόδιση, τον περιορισµό
ή τη νόθευση του ανταγωνισµού στην Ελληνική Επικρά-
τεια και οι οποίες συνίστανται:
α) στον άµεσο ή έµµεσο καθορισµό των τιµών αγοράς

ή πώλησης σε µία αγορά ή
β) στον περιορισµό ή στον έλεγχο της παραγωγής, της

διάθεσης, της τεχνολογικής ανάπτυξης ή των επενδύσε-
ων ή 
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γ) στην κατανοµή των αγορών ή των πηγών εφοδια-
σµού. 

2. Μία επιχείρηση απαγορεύεται να γνωστοποιεί πλη-
ροφορίες για τιµή, έκπτωση, παροχή ή πίστωση σχετικά
µε προϊόντα ή υπηρεσίες που προµηθεύει ή προµηθεύε-
ται, εάν:
α) η γνωστοποίηση περιορίζει τον αποτελεσµατικό α-

νταγωνισµό στην Ελληνική Επικράτεια, και 
β) δεν αποτελεί συνήθη εµπορική πρακτική. 
Προκειµένου να αξιολογηθεί εάν η γνωστοποίηση πε-

ριορίζει τον αποτελεσµατικό ανταγωνισµό, λαµβάνονται
υπόψη:
α) ο βαθµός εξειδίκευσης και ο εξατοµικευµένος χαρα-

κτήρας των πληροφοριών, 
β) εάν οι πληροφορίες σχετίζονται µε µελλοντικές

δραστηριότητες,
γ) σε ποιον βαθµό οι πληροφορίες είναι άµεσα προ-

σβάσιµες στο κοινό,
δ) εάν η γνωστοποίηση εντάσσεται σε ένα σύνολο πα-

ρόµοιων γνωστοποιήσεων από την επιχείρηση,
ε) εάν υφίσταται ιστορικό προηγούµενων συµπαιγνιών

στη συγκεκριµένη αγορά ή τον κλάδο µεταξύ των ίδιων
επιχειρήσεων, και
στ) εάν η σχετική αγορά που αφορά η γνωστοποίηση

είναι συγκεντρωµένη και ολιγοπωλιακή.
Η γνωστοποίηση πληροφοριών δεν θεωρείται ότι πε-

ριορίζει τον αποτελεσµατικό ανταγωνισµό εάν απευθύ-
νεται αποκλειστικά στους τελικούς χρήστες του προϊό-
ντος ή της υπηρεσίας.

3. Πρακτικές που εµπίπτουν στις παρ. 1 και 2, δεν απα-
γορεύονται, εφόσον πληρούν κατ’ αναλογία µε τις προϋ-
ποθέσεις της παρ. 3 του άρθρου 1. 

4. Από την εφαρµογή των παρ. 1 και 2 εξαιρούνται οι
επιχειρήσεις µε συνολικό κύκλο εργασιών µικρότερο
των πενήντα εκατοµµυρίων (50.000.000) ευρώ και µε λι-
γότερους από διακοσίους πενήντα (250) υπαλλήλους.

5. Το παρόν άρθρο δεν θίγει κατ’ ουδένα τρόπον την ε-
φαρµογή των άρθρων 1 και 2 του παρόντος ή τα άρθρα
101 και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρω-
παϊκής Ένωσης. Σε περίπτωση συνδροµής των προϋπο-
θέσεων εφαρµογής του παρόντος και των άρθρων 1 και
2 του παρόντος και 101 και 102 της Συνθήκης για τη Λει-
τουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συµπεριλαµβανοµέ-
νης, ενδεικτικώς, της περίπτωσης ανταλλαγής εµπορικά
ευαίσθητων πληροφοριών, εφαρµόζονται τα τελευταία
αυτά άρθρα, κατ’ αποκλεισµό του παρόντος.»

Άρθρο 5
Προηγούµενη γνωστοποίηση συγκεντρώσεων 
επιχειρήσεων - Τροποποίηση παρ. 7  άρθρου 6 

του ν. 3959/2011

Στην παρ. 7 του άρθρου 6 του ν. 3959/2011 (Α΄ 93), α)
τροποποιείται το πρώτο εδάφιο µε πρόβλεψη προηγού-
µενης δηµόσιας διαβούλευσης αντί εισήγησης της Ολο-
µέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισµού, β) προστίθεται
δεύτερο εδάφιο και γ) αντικαθίσταται το τρίτο εδάφιο
και το άρθρο 6 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 6
Προηγούµενη γνωστοποίηση 
συγκεντρώσεων επιχειρήσεων

1. Κάθε συγκέντρωση επιχειρήσεων πρέπει να γνω-

στοποιείται στην Επιτροπή Ανταγωνισµού µέσα σε τριά-
ντα (30) ηµέρες από τη σύναψη της συµφωνίας ή τη δη-
µοσίευση της προσφοράς ή ανταλλαγής ή την ανάληψη
υποχρέωσης για την απόκτηση συµµετοχής, που εξα-
σφαλίζει τον έλεγχο της επιχείρησης, όταν ο συνολικός
κύκλος εργασιών όλων των επιχειρήσεων που συµµετέ-
χουν στη συγκέντρωση κατά το άρθρο 10 ανέρχεται
στην παγκόσµια αγορά τουλάχιστον σε εκατόν πενήντα
εκατοµµύρια (150.000.000) ευρώ και δύο (2) τουλάχι-
στον από τις συµµετέχουσες επιχειρήσεις πραγµατοποι-
ούν, η καθεµία χωριστά, συνολικό κύκλο εργασιών άνω
των δεκαπέντε εκατοµµυρίων (15.000.000) ευρώ στην
ελληνική αγορά.

2. Η προθεσµία των τριάντα (30) ηµερών αρχίζει από
την επέλευση της πρώτης από τις πράξεις, που αναφέ-
ρονται στην προηγούµενη παράγραφο.

3. Υποχρεούνται σε γνωστοποίηση:
α) όταν οι συγκεντρώσεις συνίστανται σε συγχώνευση

κατά την έννοια της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 5 ή
σε απόκτηση κοινού ελέγχου κατά την έννοια της περ.
β΄ της παρ. 2 του άρθρου 5 από κοινού οι επιχειρήσεις
που συµµετέχουν στις πράξεις αυτές,
β) σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, το πρόσωπο ή η επι-

χείρηση που αποκτά τον έλεγχο στο σύνολο ή σε τµήµα-
τα µιας ή περισσότερων επιχειρήσεων.

4. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της υποχρέωσης
προς γνωστοποίηση η Επιτροπή Ανταγωνισµού επιβάλ-
λει στον καθένα από τους υπόχρεους προς γνωστοποίη-
ση κατά την παρ. 3 πρόστιµο ύψους τουλάχιστον τριάντα
χιλιάδων (30.000) ευρώ, το οποίο δεν υπερβαίνει το δέ-
κα τοις εκατό (10%) του συνολικού κύκλου εργασιών, ό-
πως αυτός ορίζεται στο άρθρο 10. Κατά την επιµέτρηση
του προστίµου λαµβάνονται ιδίως υπόψη η οικονοµική ι-
σχύς των επιχειρήσεων που συµµετέχουν στη συγκέ-
ντρωση, το πλήθος των επηρεαζόµενων αγορών και το
επίπεδο του ανταγωνισµού σε αυτές, καθώς και η εκτι-
µώµενη επίδραση της συγκέντρωσης στον ανταγωνισµό.

5. Με απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισµού καθορί-
ζεται το ειδικότερο περιεχόµενο της γνωστοποίησης και
ρυθµίζεται κάθε άλλο σχετικό µε αυτή θέµα.

6. Οι υπόχρεοι σε γνωστοποίηση, αµέσως µετά τη
γνωστοποίηση, υποχρεούνται να δηµοσιεύσουν τη γνω-
στοποιούµενη συγκέντρωση σε µία ηµερήσια οικονοµική
εφηµερίδα, πανελλαδικής κυκλοφορίας, µε έξοδά τους.
Το κείµενο της δηµοσίευσης κοινοποιείται αµέσως στην
Επιτροπή Ανταγωνισµού και δηµοσιεύεται στον διαδι-
κτυακό τόπο που διατηρεί η Επιτροπή Ανταγωνισµού. Ο-
ποιοσδήποτε ενδιαφερόµενος µπορεί να υποβάλλει πα-
ρατηρήσεις ή να παρέχει στοιχεία επί της γνωστοποιού-
µενης συγκέντρωσης. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού λαµβά-
νει υπόψη το εύλογο έννοµο συµφέρον των επιχειρήσε-
ων που συµµετέχουν στη συγκέντρωση για διατήρηση
του επιχειρηµατικού απορρήτου. Με απόφαση της Επι-
τροπής Ανταγωνισµού καθορίζεται το ειδικότερο περιε-
χόµενο της δηµοσίευσης και ρυθµίζεται κάθε άλλο σχε-
τικό µε αυτή θέµα.

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία εκδίδεται κατόπιν
δηµόσιας διαβούλευσης, µπορεί να τροποποιούνται τα
κατώτατα όρια και τα κριτήρια που προβλέπονται στην
παρ. 1. Με την ίδια απόφαση, µπορεί να ορίζονται διαφο-
ρετικά κατώτατα όρια και κριτήρια ανά κλάδους της οικο-
νοµίας. Η απόφαση αυτή βασίζεται σε στατιστικά στοι-
χεία, τα οποία συγκεντρώνει η Επιτροπή Ανταγωνισµού,

4



µετά από χαρτογράφηση των αγορών, κάθε τριετία και α-
φορούν στην εφαρµογή του παρόντος και την κατάστα-
ση του ανταγωνισµού κατά την προηγούµενη τριετία.»

Άρθρο 6
Διαδικασία προληπτικού ελέγχου συγκεντρώσεων

και αποφάσεις της Επιτροπής Ανταγωνισµού - Τροπο-
ποίηση παρ. 2, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 14 και προσθήκη παρ.

4Α στο άρθρο 8 του ν. 3959/2011

Στο άρθρο 8 του ν. 3959/2011 (Α΄ 93), α) στην παρ. 2
προστίθεται εδάφιο στο τέλος, β) στην παρ. 4 προστίθε-
νται στο πρώτο εδάφιο επιφύλαξη της παρ. 4Α και νέο ε-
δάφιο στο τέλος, γ) προστίθεται παρ. 4Α, δ) στις παρ. 5,
7, 10 και 14 προστίθενται παραποµπές στην παρ. 4α, ε)
στις παρ. 11 και 12 προστίθενται παραποµπές στις παρ. 2
και 4α και επέρχονται νοµοτεχνικές βελτιώσεις, στ) στην
παρ. 12 στο πρώτο εδάφιο µετά τη λέξη «δύο (2)» και
πριν τη λέξη «ηµερών» προστίθεται η λέξη «εργάσιµων»
, ζ) στην περ. β) της παρ. 14 προστίθεται νέο δεύτερο ε-
δάφιο, και το άρθρο 8 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 8
Διαδικασία προληπτικού ελέγχου συγκεντρώσεων 

και αποφάσεις της Επιτροπής Ανταγωνισµού

1. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού εξετάζει τη γνωστοποι-
ούµενη συγκέντρωση, µόλις υποβληθεί η σχετική γνω-
στοποίηση.

2. Αν διαπιστωθεί ότι η γνωστοποιηθείσα συγκέντρω-
ση δεν εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 6 παρ.
1, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισµού, µέσα σε έ-
ναν (1) µήνα από τη γνωστοποίηση, εκδίδει πράξη, η ο-
ποία κοινοποιείται στα πρόσωπα ή στις επιχειρήσεις που
έχουν προβεί στη γνωστοποίηση. Η πράξη αυτή δεν πε-
ριορίζει την εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 1 και
2. Περίληψη των σχετικών πράξεων αναρτάται στον δια-
δικτυακό  τόπο που διατηρεί η Επιτροπή Ανταγωνισµού.

3. Αν διαπιστωθεί ότι η γνωστοποιηθείσα συγκέντρω-
ση, παρότι εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της παρ. 1 του
άρθρου 6, δεν προκαλεί σοβαρές αµφιβολίες ως προς το
συµβατό της µε τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγω-
νισµού στις επί µέρους αγορές στις οποίες αφορά, η Επι-
τροπή Ανταγωνισµού, µε απόφασή της που εκδίδεται µέ-
σα σε έναν (1) µήνα από τη γνωστοποίηση, εγκρίνει τη
συγκέντρωση.

4. Με την επιφύλαξη της παρ. 4Α, αν διαπιστωθεί ότι η
γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση εµπίπτει στο πεδίο ε-
φαρµογής του παρόντος νόµου και προκαλεί σοβαρές
αµφιβολίες ως προς το συµβατό αυτής µε τις απαιτήσεις
λειτουργίας του ανταγωνισµού στις επί µέρους αγορές
στις οποίες αφορά, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγω-
νισµού, µε απόφασή του, που εκδίδεται µέσα σε έναν (1)
µήνα από τη γνωστοποίηση, κινεί τη διαδικασία της πλή-
ρους διερεύνησης της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης
και ενηµερώνει αµελλητί τις συµµετέχουσες επιχειρή-
σεις σχετικά µε την απόφασή του. Από τη γνωστοποίηση
στις συµµετέχουσες επιχειρήσεις της κίνησης της διαδι-
κασίας πλήρους διερεύνησης, οι συµµετέχουσες επιχει-
ρήσεις µπορούν από κοινού να προβαίνουν σε τροποποι-
ήσεις στη συγκέντρωση ή να προτείνουν την ανάληψη
δεσµεύσεων, ώστε να µην προκαλούν σοβαρές αµφιβο-

λίες ως προς το συµβατό αυτής µε τις απαιτήσεις λει-
τουργίας του ανταγωνισµού στις επί µέρους αγορές,
στις οποίες αφορά, και να τις κοινοποιούν στην Επιτρο-
πή Ανταγωνισµού. Οι εν λόγω διαδικασίες περατώνονται
µε την έκδοση απόφασης κατά τα προβλεπόµενα στις
παρ. 6 και 8.

4Α. Αν διαπιστωθεί ότι, κατόπιν τροποποιήσεων που ε-
πέφεραν οι συµµετέχουσες επιχειρήσεις, µια γνωστο-
ποιηθείσα συγκέντρωση δεν προκαλεί πλέον σοβαρές
αµφιβολίες κατά την έννοια της παρ. 4, η Επιτροπή Α-
νταγωνισµού, µε απόφασή της, που εκδίδεται εντός της
προθεσµίας της παρ. 3, εγκρίνει τη συγκέντρωση. Η από-
φαση της Επιτροπής Ανταγωνισµού µπορεί να συνοδεύ-
εται από όρους και υποχρεώσεις για να εξασφαλίζεται η
συµµόρφωση των συµµετεχουσών επιχειρήσεων µε τις
δεσµεύσεις που ενδεχοµένως έχουν αναλάβει έναντι
της Επιτροπής Ανταγωνισµού, ώστε η συγκέντρωση επι-
χειρήσεων, η οποία υπόκειται σε προηγούµενη γνωστο-
ποίηση, να καταστεί συµβατή µε την παρ. 1 του άρθρου 7
και, στην περίπτωση της παρ. 5 του άρθρου 5, συµβατή
µε την παρ. 3 του άρθρου 1.
Οι τροποποιήσεις που προτείνουν οι συµµετέχουσες

επιχειρήσεις, υποβάλλονται το αργότερο µέσα σε προ-
θεσµία είκοσι (20) ηµερών από τη γνωστοποίηση της συ-
γκέντρωσης.
Η Επιτροπή Ανταγωνισµού µπορεί, µε την ως άνω από-

φασή της, να απειλήσει κατά των συµµετεχουσών επι-
χειρήσεων πρόστιµο σε περίπτωση µη συµµόρφωσης αυ-
τών προς τους παραπάνω όρους ή προϋποθέσεις στο
πλαίσιο των δεσµεύσεων, κατά τα προβλεπόµενα στην
παρ. 8. 

5. Με την επιφύλαξη των παρ. 2, 3 και 4Α, η υπόθεση
εισάγεται στην Επιτροπή Ανταγωνισµού µέσα σε προθε-
σµία σαράντα πέντε (45) ηµερών από την ηµεροµηνία κί-
νησης της διαδικασίας πλήρους διερεύνησης.

6. Με απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισµού, η οποία
εκδίδεται µέσα σε ενενήντα (90) ηµέρες από την ηµερο-
µηνία κίνησης της διαδικασίας πλήρους διερεύνησης, α-
παγορεύεται η συγκέντρωση όταν πληρούνται οι προϋ-
ποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 7 και, στην περίπτωση
της παρ. 5 του άρθρου 5, όταν δεν πληρούνται οι προϋ-
ποθέσεις της παρ. 3 του άρθρου 1. Σε κάθε άλλη περί-
πτωση, η Επιτροπή Ανταγωνισµού επιτρέπει τη συγκέ-
ντρωση. Η πάροδος της προθεσµίας των ενενήντα (90)
ηµερών, χωρίς την έκδοση απορριπτικής απόφασης, θε-
ωρείται ως έγκριση της συγκέντρωσης εκ µέρους της Ε-
πιτροπής Ανταγωνισµού, η οποία εκδίδει υποχρεωτικώς
τη σχετική διαπιστωτική πράξη.

7. Οι αποφάσεις που εκδίδονται σύµφωνα µε τις παρ.
3, 4Α και 6, καλύπτουν και τους περιορισµούς που συν-
δέονται άµεσα µε την πραγµατοποίηση της συγκέντρω-
σης και είναι απαραίτητοι για αυτήν.

8. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού µπορεί να εγκρίνει συ-
γκέντρωση, µε την απόφαση της παρ. 6, υπό όρους και
προϋποθέσεις που η ίδια επιβάλλει, προκειµένου να εξα-
σφαλίζεται η συµµόρφωση των συµµετεχουσών επιχει-
ρήσεων µε τις δεσµεύσεις που αυτές έχουν αναλάβει έ-
ναντι της Επιτροπής Ανταγωνισµού, ούτως ώστε να κα-
ταστεί η συγκέντρωση συµβατή µε την παρ. 1 του άρ-
θρου 7 και, στην περίπτωση της παρ. 5 του άρθρου 5,
συµβατή µε την παρ. 3 του άρθρου 1.
Οι δεσµεύσεις που προτείνουν οι συµµετέχουσες επι-
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χειρήσεις, υποβάλλονται το αργότερο µέσα σε προθε-
σµία είκοσι (20) ηµερών από την ηµεροµηνία εισαγωγής
της υπόθεσης στην Επιτροπή Ανταγωνισµού µε την κα-
τάθεση της σχετικής εισήγησης κατά τα προβλεπόµενα
στην παρ. 5.
Η Επιτροπή Ανταγωνισµού µπορεί, σε εξαιρετικές πε-

ριπτώσεις, να αποδεχθεί δεσµεύσεις και µετά την πάρο-
δο της παραπάνω προθεσµίας που τάσσεται για την υπο-
βολή τους. Σε αυτήν την περίπτωση η προθεσµία των ε-
νενήντα (90) ηµερών της παρ. 6 µπορεί, µε απόφαση της
Επιτροπής που κοινοποιείται στις γνωστοποιούσες επι-
χειρήσεις, να αυξάνεται σε εκατόν πέντε (105) ηµέρες.
Η Επιτροπή Ανταγωνισµού µπορεί µε την ίδια απόφασή
της να απειλήσει κατά των συµµετεχουσών επιχειρήσε-
ων πρόστιµο σε περίπτωση µη συµµόρφωσης αυτών
προς τους παραπάνω όρους ή προϋποθέσεις στο πλαίσιο
των δεσµεύσεων. Το πρόστιµο του προηγούµενου εδα-
φίου µπορεί να ανέρχεται µέχρι ποσοστού δέκα τοις ε-
κατό (10%) του συνολικού κύκλου εργασιών των συµµε-
τεχουσών επιχειρήσεων, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο
10. Για την επιµέτρηση του προστίµου λαµβάνονται κυ-
ρίως υπόψη οι επιπτώσεις στον ανταγωνισµό από τη µη
συµµόρφωση. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού µπορεί µε από-
φαση της να θεωρήσει ότι κατέπεσε το πρόστιµο, εφό-
σον διαπιστωθεί η µη συµµόρφωση των συµµετεχουσών
επιχειρήσεων στους όρους ή προϋποθέσεις που επιβλή-
θηκαν. Σε περίπτωση που οι συµµετέχουσες επιχειρή-
σεις εξακολουθούν να µη συµµορφώνονται, εφαρµόζο-
νται οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 9.

9. Η Επιτροπή µπορεί να λαµβάνει προσωρινά µέτρα
κατάλληλα για την αποκατάσταση ή τη διατήρηση συν-
θηκών αποτελεσµατικού ανταγωνισµού.

10. Τα παραπάνω µέτρα λαµβάνονται όταν µια συγκέ-
ντρωση:
α) έχει πραγµατοποιηθεί κατά παράβαση της παρ. 1 και

δεν έχει ακόµα ληφθεί απόφαση, σύµφωνα µε την παρ. 1
του άρθρου 7,
β) έχει πραγµατοποιηθεί κατά παράβαση ενός όρου ή

προϋπόθεσης που έχει επιβληθεί στις συµµετέχουσες ε-
πιχειρήσεις µε την απόφαση που προβλέπεται στις παρ.
4Α και 8,
γ) έχει πραγµατοποιηθεί κατά παράβαση των διατάξε-

ων ή των αποφάσεων που απαγορεύουν την πραγµατο-
ποίησή της.

11. Οι προθεσµίες που προβλέπονται στις παρ. 2, 3, 4,
4Α, 5 και 6 µπορούν να παραταθούν στις ακόλουθες πε-
ριπτώσεις:
α) αν συµφωνήσουν οι γνωστοποιούσες επιχειρήσεις,
β) αν η γνωστοποίηση είναι λανθασµένη ή παραπλανη-

τική, µε αποτέλεσµα να µην µπορεί η Επιτροπή Ανταγω-
νισµού να προβεί στην αξιολόγηση της γνωστοποιούµε-
νης συγκέντρωσης.
Οι προθεσµίες που προβλέπονται στις παρ. 2, 3, 4 και

4Α, µπορούν επίσης να παραταθούν, αν το έντυπο της
γνωστοποίησης δεν έχει συµπληρωθεί πλήρως, µε απο-
τέλεσµα να µην µπορεί η Επιτροπή Ανταγωνισµού να
προβεί στην αξιολόγηση της γνωστοποιούµενης συγκέ-
ντρωσης. Με εξαίρεση την περ. α΄, η Επιτροπή υποχρε-
ούται, εντός επτά (7) εργάσιµων ηµερών από την ηµερο-
µηνία της γνωστοποίησης, να ζητήσει από τις γνωστο-
ποιούσες επιχειρήσεις τη διόρθωση της αρχικής γνωστο-
ποίησης. Ως χρονικό σηµείο έναρξης των προθεσµιών

στην εν λόγω περίπτωση θεωρείται η ηµεροµηνία της
προσήκουσας γνωστοποίησης.

12. Οι προθεσµίες που προβλέπονται στις παρ. 2, 3, 4,
4Α, 5 και 6, αναστέλλονται κατ’ εξαίρεση όταν οι συµµε-
τέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις δεν συµµορ-
φώνονται προς την υποχρέωση παροχής πληροφοριών
κατά το άρθρο 38 και εφόσον οι συµµετέχουσες επιχει-
ρήσεις ειδοποιηθούν για αυτό µέσα σε αποκλειστική
προθεσµία δύο (2) εργάσιµων ηµερών από τη λήξη της
προθεσµίας που είχε ταχθεί για την παροχή των πληρο-
φοριών. Στην περίπτωση αυτή, ως χρονικό σηµείο επανέ-
ναρξης των προθεσµιών θεωρείται η ηµεροµηνία της πα-
ροχής από τις συµµετέχουσες επιχειρήσεις των πλήρων
και ακριβών πληροφοριών που ζητήθηκαν κατά το άρθρο
38.

13. Αν, µε δικαστική απόφαση, ακυρώνεται εν όλω ή εν
µέρει η απόφαση που εκδίδεται µε βάση τις προηγούµε-
νες παραγράφους του άρθρου αυτού, η Επιτροπή Αντα-
γωνισµού επανεξετάζει τη συγκέντρωση υπό το πρίσµα
των συνθηκών που επικρατούν στην αγορά. Τα κοινοποι-
ούντα µέρη υποβάλλουν για τον σκοπό αυτόν νέα γνω-
στοποίηση ή συµπληρωµατική της αρχικής, εφόσον η τε-
λευταία έχει καταστεί ελλιπής λόγω αλλαγών που µεσο-
λάβησαν στις συνθήκες της αγοράς ή στα στοιχεία που
είχαν δοθεί. Εφόσον δεν υπάρχουν τέτοιου είδους αλλα-
γές, τα µέρη επιβεβαιώνουν το γεγονός αυτό στην Επι-
τροπή Ανταγωνισµού.

14. Οι αποφάσεις που εκδίδονται σύµφωνα µε τις παρ.
2, 3, 4Α και 6, µπορούν να ανακληθούν στις ακόλουθες
περιπτώσεις:
α) αν η έκδοσή τους στηρίχθηκε σε ανακριβή και παρα-

πλανητικά στοιχεία,
β) αν οι συµµετέχουσες επιχειρήσεις παραβούν οποι-

ονδήποτε όρο ή υποχρέωση που καθορίζονται µε την α-
πόφαση. Περίληψη των πράξεων ανάκλησης αναρτάται
στον διαδικτυακό τόπο που διατηρεί η Επιτροπή Ανταγω-
νισµού.
Αν ανακληθεί η απόφαση στις πιο πάνω περιπτώσεις,

επιτρέπεται η έκδοση νέας απόφασης, χωρίς την τήρηση
των προθεσµιών που προβλέπονται στο άρθρο αυτό.»

Άρθρο 7
Αναστολή πραγµατοποίησης της συγκέντρωσης -

Τροποποίηση άρθρου 9 του 
ν. 3959/2011

Στα πρώτα εδάφια των παρ. 1, 4 και 5 του άρθρου 9
του ν. 3959/2011 (Α΄ 93) προστίθενται παραποµπές στην
παρ. 4Α του άρθρου 8, στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 α-
ντικαθίσταται η φράση «ή οι πωλητές» µε τη φράση «και
οι πωλητές» και το άρθρο 9 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 9
Αναστολή πραγµατοποίησης της συγκέντρωσης

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των παρ. 2 και 3
απαγορεύεται η πραγµατοποίηση της συγκέντρωσης µέ-
χρι την έκδοση µιας (1) από τις αποφάσεις που προβλέ-
πονται στις παρ. 2, 3, 4Α και 6 του άρθρου 8. Η απαγό-
ρευση αυτή ισχύει και για τις συγκεντρώσεις που δεν
γνωστοποιήθηκαν σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παρ.
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1 του άρθρου 6. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της
απαγόρευσης αυτής, επιβάλλεται από την Επιτροπή Α-
νταγωνισµού, σε όσους υπέχουν την υποχρέωση γνω-
στοποίησης κατά την παρ. 3 του άρθρου 6, πρόστιµο του-
λάχιστον τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, το οποίο σε
κάθε περίπτωση δεν µπορεί να υπερβαίνει το δέκα τοις
εκατό (10%) του συνολικού κύκλου εργασιών, όπως αυ-
τός ορίζεται στο άρθρο 10. Κατά την επιµέτρηση του
προστίµου λαµβάνονται ιδίως υπόψη η οικονοµική ισχύς
των συµµετεχουσών στη συγκέντρωση επιχειρήσεων, ο
αριθµός των επηρεαζόµενων από τη συγκέντρωση σχε-
τικών αγορών και οι συνθήκες του ανταγωνισµού που ε-
πικρατούν σε αυτές, καθώς και τα εκτιµώµενα αποτελέ-
σµατα στον ανταγωνισµό από τη συγκέντρωση.

2. Οι διατάξεις της παρ. 1 δεν αποκλείουν την πραγµα-
τοποίηση δηµόσιας προσφοράς, αγοράς ή ανταλλαγής,
ή την απόκτηση στο πλαίσιο χρηµατιστηριακών συναλ-
λαγών συµµετοχής που εξασφαλίζει τον έλεγχο µιας ε-
πιχείρησης, εφόσον οι πράξεις αυτές γνωστοποιούνται
στην Επιτροπή Ανταγωνισµού, µέσα στην προθεσµία που
προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 6 και υπό τον όρο
ότι ο αποκτών δεν ασκεί τα δικαιώµατα ψήφου που συν-
δέονται µε τους συγκεκριµένους τίτλους ή τα ασκεί µό-
νο για να διατηρήσει την πλήρη αξία της επένδυσής του
και βάσει ειδικής άδειας, η οποία παρέχεται από την Επι-
τροπή Ανταγωνισµού, σύµφωνα µε την παρ. 3.

3. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού µπορεί, ύστερα από αίτη-
ση, να επιτρέψει παρέκκλιση από τις υποχρεώσεις που
ορίζονται στις παρ. 1 και 2, προκειµένου να αποφευ-
χθούν σοβαρές ζηµιές σε βάρος µιας ή περισσότερων ε-
πιχειρήσεων τις οποίες αφορά η πράξη συγκέντρωσης ή
σε βάρος τρίτου. Για την απόφαση αυτή, η Επιτροπή Α-
νταγωνισµού συνυπολογίζει, µεταξύ άλλων, την απειλή
που συνιστά η εν λόγω συγκέντρωση για τον ανταγωνι-
σµό. Στην απόφαση που επιτρέπει την παρέκκλιση, µπο-
ρεί να τίθενται όροι και υποχρεώσεις για την εξασφάλι-
ση συνθηκών αποτελεσµατικού ανταγωνισµού και την α-
ποτροπή καταστάσεων που θα µπορούσαν να δυσχερά-
νουν την εκτέλεση τυχόν απαγορευτικής οριστικής από-
φασης. Η άδεια παρέκκλισης µπορεί να ζητείται και να
παρέχεται οποτεδήποτε, είτε πριν από τη γνωστοποίηση
είτε µετά τη συναλλαγή. Η απόφαση που επιτρέπει την
παρέκκλιση, µπορεί να ανακληθεί από την Επιτροπή Α-
νταγωνισµού, αν συντρέχει κάποιος από τους λόγους
που αναφέρονται στην παρ. 14 του άρθρου 8.

4. Αν η συγκέντρωση έχει ήδη πραγµατοποιηθεί κατά
παράβαση των διατάξεων ή των αποφάσεων που απαγο-
ρεύουν την πραγµατοποίησή της ή έχει πραγµατοποιηθεί
κατά παράβαση ενός όρου ή µιας προϋπόθεσης που συ-
νοδεύει απόφαση που ελήφθη δυνάµει των παρ. 4Α ή 8
του άρθρου 8, η Επιτροπή Ανταγωνισµού µπορεί, µε από-
φαση που εκδίδεται σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου
8 ή µε χωριστή απόφαση χωρίς τήρηση προθεσµίας: 
α) να διατάσσει τον διαχωρισµό των επιχειρήσεων που

συµµετέχουν στη συγκέντρωση, ιδίως µε τη διάλυση της
συγχώνευσης ή τη διάθεση όλων των µετοχών ή στοιχεί-
ων του ενεργητικού που έχουν αποκτηθεί, ούτως ώστε
να επανέλθει η κατάσταση που επικρατούσε πριν από
την πραγµατοποίηση της συγκέντρωσης,
β) να διατάσσει τη λήψη άλλου κατάλληλου µέτρου

για να εξασφαλίζει τη λύση της συγκέντρωσης από τις

συµµετέχουσες επιχειρήσεις ή τη λήψη άλλων µέτρων
αποκατάστασης.
Σε βάρος των επιχειρήσεων που δεν συµµορφώνονται

µε την απόφαση αυτή, η Επιτροπή Ανταγωνισµού επι-
βάλλει πρόστιµο ύψους µέχρι δέκα τοις εκατό (10%) του
συνολικού κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων που συµ-
µετέχουν στη συγκέντρωση κατά τα οριζόµενα στο άρ-
θρο 10 και επιπλέον πρόστιµο ύψους δέκα χιλιάδων
(10.000) ευρώ για κάθε ηµέρα που παρέρχεται χωρίς
συµµόρφωση προς την απόφαση.

5. Το κύρος των δικαιοπραξιών που καταρτίζονται κα-
τά παράβαση της παρ. 1, εξαρτάται από την απόφαση
που εκδίδεται κατ’ εφαρµογή των παρ. 2, 3, 4Α και 6 του
άρθρου 8 ή κατ’ εφαρµογή της παρ. 4. Ωστόσο, οι διατά-
ξεις του παρόντος άρθρου ουδόλως θίγουν το κύρος των
χρηµατιστηριακών συναλλαγών επί τίτλων γενικώς, πε-
ριλαµβανοµένων και των τίτλων που είναι µετατρέψιµοι
σε άλλους τίτλους, εκτός αν οι αγοραστές και οι πωλη-
τές γνώριζαν ή όφειλαν να γνωρίζουν ότι η σχετική συ-
ναλλαγή πραγµατοποιείται κατά παράβαση της παρ. 1.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ - ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ - 
ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΕΠΙΕΙΚΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ

Άρθρο 8
Τροποποίηση τίτλου του κεφαλαίου 

δεύτερου του ν. 3959/2011

Στο τέλος του τίτλου του Κεφαλαίου Δεύτερου του ν.
3959/2011 (Α΄ 93) προστίθενται οι λέξεις «ΑΜΟΙΒΑΙΑ
ΣΥΝΔΡΟΜΗ - ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΕΠΙΕΙΚΗΣ ΜΕ-
ΤΑΧΕΙΡΙΣΗ» και ο τίτλος διαµορφώνεται ως εξής: 

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ - ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ - 
ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΕΠΙΕΙΚΗΣ 

ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ»

Άρθρο 9
Σύσταση και λειτουργία Επιτροπής Ανταγωνισµού -

Αντικατάσταση παρ. 1, 2, 3, 7 και 11, κατάργηση παρ.
15 και προσθήκη παρ. 18 στο άρθρο 12 του ν. 3959/2011

(Άρθρα 4 παρ. 1, 2, 3, 4 και 5 της Οδηγίας (ΕΕ)
2019/1)

Στο άρθρο 12 του ν. 3959/2011 (Α΄ 93), α) αντικαθίστα-
νται οι παρ. 1, 2, 3, 7 και 11, β)  καταργείται η παρ. 15, γ)
προστίθεται παρ. 18 και το άρθρο 12 διαµορφώνεται ως
εξής:

«Άρθρο 12
Επιτροπή Ανταγωνισµού

1. Συνιστάται Επιτροπή Ανταγωνισµού, η οποία λει-
τουργεί ως ανεξάρτητη αρχή. Τα µέλη της απολαµβά-
νουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας και κα-
τά την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους δεσµεύονται µό-
νο από τον νόµο και τη συνείδησή τους και υποχρεού-
νται να τηρούν τις αρχές της αντικειµενικότητας και της
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αµεροληψίας. Τα µέλη της δεν λαµβάνουν, ούτε ζητούν
οδηγίες από την Κυβέρνηση ή άλλους δηµόσιους ή ιδιω-
τικούς φορείς κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
Τα µέλη της Επιτροπής Ανταγωνισµού δεν παύονται για
λόγους που συνδέονται µε την εκτέλεση των καθηκό-
ντων τους ή την άσκηση των εξουσιών τους, µε την επι-
φύλαξη των προβλεποµένων στα άρθρα 13 και 13Α. Η Ε-
πιτροπή Ανταγωνισµού παρακολουθείται διοικητικά και
οικονοµικά από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων και υπόκειται σε κοινοβουλευτικό έλεγχο, σύµφωνα
µε τον Κανονισµό της Βουλής, κατά την παρ. 1 του άρ-
θρου 2 του ν. 3051/2002 (Α΄ 220). Η Επιτροπή Ανταγωνι-
σµού έχει νοµική προσωπικότητα, διοικητική και οικονο-
µική αυτοτέλεια και παρίσταται αυτοτελώς σε κάθε εί-
δους δίκες. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού πρέπει να διαθέ-
τει επαρκές ειδικευµένο προσωπικό και οικονοµικούς,
τεχνικούς και τεχνολογικούς πόρους, αναγκαίους για
την αποτελεσµατική εκτέλεση των καθηκόντων και την
αποτελεσµατική άσκηση των εξουσιών της.

2. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού αποτελείται από δέκα
(10) µέλη, και συγκεκριµένα τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόε-
δρο, έξι (6) Εισηγητές και δύο (2) τακτικά µέλη, µε τους
αναπληρωτές τους. Τα µέλη της Επιτροπής Ανταγωνι-
σµού είναι πρόσωπα αναγνωρισµένου κύρους, που δια-
κρίνονται για την επιστηµονική τους κατάρτιση και την ε-
παγγελµατική τους ικανότητα στον νοµικό και στον οικο-
νοµικό τοµέα, ιδίως σε θέµατα ελεύθερου ανταγωνι-
σµού. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και οι Εισηγητές εί-
ναι ανώτατοι κρατικοί λειτουργοί πλήρους και αποκλει-
στικής απασχόλησης και τελούν, κατά τον χρόνο που κα-
τέχουν τη θέση τους, σε αναστολή της επαγγελµατικής
τους δραστηριότητας. Με την απόφαση διορισµού καθο-
ρίζεται εάν τα δύο (2) τακτικά µέλη είναι πλήρους και α-
ποκλειστικής ή µερικής απασχόλησης. Δεν θεωρείται
παραβίαση της υποχρέωσης πλήρους και αποκλειστικής
απασχόλησης η ανάληψη διδακτικών καθηκόντων υπό
καθεστώς µερικής απασχόλησης ως µέλη Δ.Ε.Π. και
Σ.Ε.Π. οποιασδήποτε βαθµίδας των Ανωτάτων Εκπαιδευ-
τικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.), σύµφωνα µε τις οικείες διατά-
ξεις. Τα δύο (2) αναπληρωµατικά µέλη πρέπει να έχουν
τα ίδια προσόντα µε τα δύο (2), αντίστοιχα, τακτικά µέλη
που αναπληρώνουν όταν αυτά απουσιάζουν ή κωλύο-
νται. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος, ο Πρόεδρος
αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο, ο Αντιπρόεδρος
από τον Εισηγητή, που είναι αρχαιότερος κατά τον διορι-
σµό και ο Εισηγητής αναπληρώνεται από άλλον Εισηγη-
τή κατά την πιο πάνω αρχαιότητα κατά τον διορισµό. 

3. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Α-
νταγωνισµού επιλέγονται µε απόφαση της Διάσκεψης
των Προέδρων της Βουλής των Ελλήνων, κατ’ ανάλογη
εφαρµογή του άρθρου 101Α του Συντάγµατος. Η απόφα-
ση της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής κοινοποι-
είται αµελλητί στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων, ο οποίος οφείλει να εκδώσει την πράξη διορισµού ε-
ντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από την κοινο-
ποίηση. Μέχρι να επέλθει η αναγκαία τροποποίηση του
Κανονισµού της Βουλής, ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόε-
δρος της Επιτροπής Ανταγωνισµού επιλέγονται, ύστερα
από εισήγηση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων, µε Πράξη Υπουργικού Συµβουλίου, η οποία εκδίδεται
ύστερα από σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής Θεσµών και
Διαφάνειας της Βουλής.
Η επιλογή των Εισηγητών και των δύο (2) τακτικών και

αναπληρωµατικών µελών της Επιτροπής Ανταγωνισµού
γίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
κατόπιν σύµφωνης γνώµης της Επιτροπής Θεσµών και
Διαφάνειας της Βουλής, βάσει καταλόγου υποψηφίων, ο
οποίος καταρτίζεται από Επιτροπή Επιλογής, ύστερα α-
πό ανοικτό διαγωνισµό, ο οποίος δεν περιλαµβάνει εξε-
ταστική διαδικασία, αλλά κατάθεση ατοµικού φακέλου.
Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και
αναρτάται στο διαδίκτυο, σύµφωνα µε τα άρθρα 75 έως
80 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184), καθορίζονται η διαδικασία
προκήρυξης του διαγωνισµού, η γραµµατειακή υποστή-
ριξη της Επιτροπής Επιλογής, καθώς και κάθε άλλο θέµα
σχετικό µε την εφαρµογή της παρούσας. Η πρώτη φάση
επιλογής γίνεται από ανεξάρτητη πενταµελή Επιτροπή
Επιλογής, η οποία αποτελείται από: α) τον Πρόεδρο ή Α-
ντιπρόεδρο του Συµβουλίου της Επικρατείας ή τον Πρό-
εδρο ή Αντιπρόεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του Κρά-
τους, ως Πρόεδρο, β) τον Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο του
Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.),
γ) έναν πρώην Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο της Επιτροπής
Ανταγωνισµού, οριζόµενο µε κλήρωση, δ) ένα µέλος
ΔΕΠ Α.Ε.Ι. µε εξειδίκευση στο δίκαιο ανταγωνισµού, που
υποδεικνύεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων, και ε) ένα µέλος ΔΕΠ Α.Ε.Ι. µε εξειδίκευση στα οι-
κονοµικά του ανταγωνισµού, που υποδεικνύεται από τον
Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Η Επιτροπή Επιλο-
γής συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης
και Επενδύσεων. Η Επιτροπή Επιλογής καταρτίζει κατά-
λογο των υποψηφίων, µε βάση τα κριτήρια της προκήρυ-
ξης, ο οποίος αποτελείται από διπλάσιο αριθµό υποψη-
φίων από τον αριθµό των σχετικών θέσεων και υποβάλ-
λεται στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Αν οι
υποψήφιοι είναι λιγότεροι από τον διπλάσιο αριθµό των
θέσεων, στον κατάλογο περιλαµβάνονται όλοι οι υποψή-
φιοι. Σε δεύτερη φάση, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων επιλέγει από τον κατάλογο τους υποψηφίους οι
οποίοι θα πληρώσουν τις κενωθείσες θέσεις µε τη σύµ-
φωνη γνώµη της Επιτροπής Θεσµών και Διαφάνειας της
Βουλής για κάθε έναν από αυτούς ξεχωριστά, σύµφωνα
µε τα ειδικότερα προβλεπόµενα στον Κανονισµό της
Βουλής. Αν η Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας δεν ε-
γκρίνει έναν ή περισσότερους από τους προταθέντες υ-
ποψηφίους, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
προτείνει εναλλακτικούς υποψηφίους από τον κατάλογο
των υποψηφίων. Σε περίπτωση που εξαντληθεί ο κατά-
λογος των υποψηφίων, χωρίς να έχει επιτευχθεί σύµφω-
νη γνώµη της Επιτροπής Θεσµών και Διαφάνειας της
Βουλής για τον απαραίτητο αριθµό υποψηφίων, ώστε να
υπάρξει νόµιµη σύνθεση της Επιτροπής, σύµφωνα µε
την παρ. 7 του άρθρου 15, πραγµατοποιείται νέος διαγω-
νισµός για τις υπολειπόµενες κενωθείσες θέσεις. 
Τα τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη της Επιτροπής Α-

νταγωνισµού, καθώς και οι Εισηγητές διορίζονται µε α-
πόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η θη-
τεία του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, των Εισηγητών
και των λοιπών µελών της Επιτροπής Ανταγωνισµού εί-
ναι πενταετής και µπορεί να ανανεωθεί µία φορά. Η δια-
δικασία διορισµού των µελών της Επιτροπής κινείται κά-
θε φορά δύο (2) µήνες πριν από τη λήξη της θητείας των
προηγούµενων µελών.
Αν πεθάνει, παραιτηθεί ή εκπέσει µέλος της Επιτροπής
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Ανταγωνισµού, διορίζεται νέο µέλος για πλήρη θητεία.
Μέχρι τον διορισµό νέου µέλους, η λειτουργία της Επι-
τροπής δεν διακόπτεται, εκτός από την περίπτωση που
προβλέπεται στην παρ. 7 του άρθρου 15. Δεν µπορούν
να οριστούν µέλη της Επιτροπής Ανταγωνισµού, τα πρό-
σωπα που έχουν εκπέσει από την ιδιότητα του µέλους
αυτής για τους λόγους που ορίζονται στον παρόντα νό-
µο. Η θητεία των µελών της Επιτροπής Ανταγωνισµού
παρατείνεται αυτοδικαίως µέχρι τον διορισµό νέων.
Ειδικά, ως προς τον χρόνο αποχώρησής τους, ο Πρόε-

δρος και ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισµού
αποχωρούν αυτοδικαίως µε τη συµπλήρωση του εβδοµη-
κοστού τρίτου (73) έτους της ηλικίας τους και τα µέλη
της Επιτροπής Ανταγωνισµού µε τη συµπλήρωση του ε-
βδοµηκοστού (70) έτους της ηλικίας τους. 

4. Τα µέλη της Επιτροπής Ανταγωνισµού, τακτικά και
αναπληρωµατικά, κατά την ανάληψη των καθηκόντων
τους γνωστοποιούν στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων και στον Πρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισµού
την παροχή υπηρεσίας, συµβουλής, εργασίας ή έργου,
που έχουν αναλάβει µε εντολή ή µε οποιαδήποτε έννοµη
σχέση τα τελευταία πέντε (5) χρόνια πριν από την έναρ-
ξη της θητείας τους. Αντίστοιχη υποχρέωση έγγραφης
ενηµέρωσης του Προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνι-
σµού υφίσταται και για κάθε έργο, εργασία, υπηρεσία,
συµβουλή ή εντολή που παρέχουν τα µέλη της Επιτρο-
πής που δεν είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλη-
σης κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Εφόσον από τις
πιο πάνω γνωστοποιήσεις προκύπτει προηγούµενη ή υ-
φιστάµενη σχέση του µέλους µε επιχείρηση που εµπλέ-
κεται άµεσα ή έµµεσα σε υπό εξέταση υπόθεση, τεκµαί-
ρεται κώλυµα συµµετοχής του στις συνεδριάσεις της Ε-
πιτροπής Ανταγωνισµού για τη συζήτηση και λήψη από-
φασης που σχετίζεται µε την επιχείρηση αυτή.

5. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, τα τακτικά µέλη
της Επιτροπής Ανταγωνισµού, τα οποία δεν είναι πλή-
ρους και αποκλειστικής απασχόλησης, καθώς και τα ανα-
πληρωµατικά µέλη, δεν επιτρέπεται να ασκούν οποιοδή-
ποτε έµµισθο ή άµισθο δηµόσιο λειτούργηµα ή κάθε άλ-
λη επαγγελµατική δραστηριότητα επιχειρηµατική ή µη
που δεν συµβιβάζονται µε την ιδιότητα και τα καθήκοντα
του µέλους της Επιτροπής Ανταγωνισµού. Δεν συνιστά
ασυµβίβαστο για τα µέλη της Επιτροπής Ανταγωνισµού,
τακτικά και αναπληρωµατικά, η άσκηση καθηκόντων µέ-
λους ΔΕΠ Α.Ε.Ι., µε καθεστώς πλήρους ή µερικής απα-
σχόλησης.

6. Για τα µέλη ή τους αναπληρωτές για τους οποίους
προκύπτει ζήτηµα ασυµβίβαστου κατά την παρ. 5, απο-
φασίζει το πειθαρχικό συµβούλιο που προβλέπεται στο
άρθρο 13. Σε εκτέλεση της απόφασης εκδίδεται πράξη
του αρµόδιου για τον διορισµό του µέλους οργάνου.

7. Η ιδιότητα του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, του
Εισηγητή και του τακτικού ή αναπληρωµατικού µέλους
της Επιτροπής Ανταγωνισµού είναι ασυµβίβαστη µε την
οποιασδήποτε µορφής κατοχή θέσης στην Προεδρία της
Κυβέρνησης ή στο ιδιαίτερο γραφείο µέλους της Κυβέρ-
νησης ή υφυπουργού ή Γενικού ή Ειδικού Γραµµατέα,
συµπεριλαµβανοµένης και της περίπτωσης της παρ. 7
του άρθρου 46 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) περί άµισθων
ειδικών συµβούλων, για µία πενταετία µετά από τη λήξη
της εν λόγω κατοχής θέσης. Η ιδιότητα του Προέδρου,

του Αντιπροέδρου, των Εισηγητών και του µέλους (τα-
κτικού ή αναπληρωµατικού) της Επιτροπής Ανταγωνι-
σµού είναι ασυµβίβαστη µε την εξ αίµατος ή εξ αγχιστεί-
ας µέχρι β΄ βαθµού συγγένεια ή συζυγική σχέση ή σχέ-
ση βάσει συµφώνου συµβίωσης µε πρόσωπο που είναι
µέλος της Κυβέρνησης. Τα ασυµβίβαστα της παρούσας
παραγράφου ισχύουν κατά τον χρόνο διορισµού και καθ’
όλη τη διάρκεια της θητείας. Η διαπίστωση ενός από τα
ασυµβίβαστα της παρούσας παραγράφου συνεπάγεται
την αυτοδίκαιη έκπτωση από τη θέση του Προέδρου, του
Αντιπροέδρου, του Εισηγητή ή του µέλους, τακτικού ή α-
ναπληρωµατικού, αντίστοιχα, µε την έκδοση σχετικής
πράξης. Η παρούσα αρχίζει να ισχύει µε τη δηµοσίευση
του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και κα-
ταλαµβάνει και τα ήδη υπηρετούντα πρόσωπα, εφόσον
στην περίπτωση του πρώτου εδαφίου δεν είχε παρέλθει
κατά τον χρόνο διορισµού τους πενταετία από τη λήξη
της εν λόγω κατοχής θέσης, ή εφόσον, στην περίπτωση
του δευτέρου εδαφίου, το ασυµβίβαστο υφίσταται κατά
τον χρόνο έναρξης ισχύος της. Τα ασυµβίβαστα της πα-
ρούσας παραγράφου δεν ισχύουν και δεν εφαρµόζονται
εφόσον για το υπηρετούν πρόσωπο διατυπώθηκε θετική
γνώµη µε πλειοψηφία τεσσάρων πέµπτων (4/5) τουλάχι-
στον της Επιτροπής Θεσµών και Διαφάνειας της Βουλής
κατά τη διαδικασία διορισµού του.
Αποκλείεται ο διορισµός µέλους της Επιτροπής Αντα-

γωνισµού, στο οποίο έχει επιβληθεί η ποινή οριστικής
παύσης ως µέλους σε άλλες ανεξάρτητες αρχές για
χρονικό διάστηµα δέκα (10) ετών από τη θέση του σε ο-
ριστική παύση. Σε περίπτωση επιβολής εντός διετίας δύο
(2) πειθαρχικών ποινών προστίµου σε µέλος της Επιτρο-
πής Ανταγωνισµού για το ίδιο ή διαφορετικό πειθαρχικό
παράπτωµα, το µέλος αυτό εκπίπτει αυτοδίκαια από τη
θέση του.

8. Στον Πρόεδρο, στον Αντιπρόεδρο και στα µέλη της
Επιτροπής Ανταγωνισµού απαγορεύεται ο άµεσος ή έµ-
µεσος προσπορισµός οποιουδήποτε οφέλους από επι-
χειρήσεις ή από τρίτους που επηρεάζονται άµεσα από τη
δραστηριότητά τους.

9. Τα µέλη της Επιτροπής Ανταγωνισµού και οι ανα-
πληρωτές τους έχουν υποχρέωση τήρησης της εµπι-
στευτικότητας και της εχεµύθειας.

Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα µέλη της Επιτρο-
πής Ανταγωνισµού υποχρεούνται στην τήρηση εµπι-
στευτικότητας πληροφοριών σχετικών µε επιχειρηµατι-
κή δραστηριότητα των οποίων έλαβαν γνώση κατά την
άσκηση των καθηκόντων τους για τέσσερα (4) έτη µετά
τη λήξη της θητείας ή την αποχώρησή τους.

10. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων, ύστερα από γνώµη της Επιτροπής Ανταγωνι-
σµού, καταρτίζεται Κώδικας Δεοντολογίας που ρυθµίζει
τον τρόπο άσκησης των καθηκόντων των µελών της Επι-
τροπής Ανταγωνισµού και του προσωπικού της Γενικής
Διεύθυνσης Ανταγωνισµού.

11. Τα µέλη της Επιτροπής Ανταγωνισµού δεν επιτρέ-
πεται, µετά τη λήξη της θητείας τους, µε οποιονδήποτε
τρόπον, να παρέχουν υπηρεσία µε έµµισθη εντολή ή µε
οποιαδήποτε έννοµη σχέση, σε εταιρεία ή επιχείρηση ε-
πί των υποθέσεων εκείνων τις οποίες οι ίδιοι χειρίστηκαν
ή επί των οποίων είχαν συµµετάσχει στη λήψη απόφα-
σης κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Τα µέλη της Επι-
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τροπής Ανταγωνισµού δεν επιτρέπεται, για τρία (3) έτη
µετά τη λήξη της θητείας τους να αναλαµβάνουν την υ-
περάσπιση υποθέσεων ενώπιον της Επιτροπής Ανταγω-
νισµού ή την προσφυγή ενώπιον των δικαστηρίων κατά
αποφάσεων της Επιτροπής Ανταγωνισµού. Σε όσους πα-
ραβαίνουν το δεύτερο εδάφιο, επιβάλλεται, µε απόφαση
του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, πρόστιµο ίσο µε το δεκαπλάσιο των συνο-
λικών αποδοχών και αποζηµιώσεων που έλαβε το µέλος
της Επιτροπής Ανταγωνισµού κατά τη διάρκεια της θη-
τείας του.

12. Τα µέλη της Επιτροπής Ανταγωνισµού εκπίπτουν
αυτοδικαίως από τη θέση τους µόνο στις περιπτώσεις
που προβλέπονται στην παρ. 7 του παρόντος άρθρου,
στην παρ. 12 του άρθρου 12, στην παρ. 13 του άρθρου
13Α και στην παρ. 8 του άρθρου 15 και αν εκδοθεί σε βά-
ρος τους αµετάκλητη δικαστική απόφαση για αδίκηµα
που συνεπάγεται κώλυµα διορισµού σε θέση δηµοσίου
υπαλλήλου ή έκπτωση δηµοσίου υπαλλήλου, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πο-
λιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α΄ 26). Η αυτοδίκαιη έκπτωση
διαπιστώνεται µε απόφαση του Πειθαρχικού Συµβουλί-
ου, πλην της περίπτωσης της παρ. 8 του άρθρου 15. Με
εξαίρεση τις περιπτώσεις αυτοδίκαιης έκπτωσης και ορι-
στικής παύσης κατά τα προβλεπόµενα στο παρόν, η θη-
τεία των µελών της Επιτροπής Ανταγωνισµού δεν µπο-
ρεί να λήξει πρόωρα µε απόφαση ή πράξη δηµόσιας αρ-
χής, κατά τα οριζόµενα στην παρ. 1. 

13. Η ιδιότητα του µέλους αναστέλλεται αν εκδοθεί α-
µετάκλητο παραπεµπτικό βούλευµα για αδίκηµα που συ-
νεπάγεται κώλυµα διορισµού σε θέση δηµοσίου υπαλλή-
λου ή έκπτωση δηµοσίου υπαλλήλου, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) και µέχρι να εκδοθεί
αµετάκλητη αθωωτική απόφαση. Αν ανασταλεί η ιδιότη-
τα µέλους, διορίζεται αναπληρωµατικό µέλος, η θητεία
του οποίου διαρκεί όσο διαρκεί η αναστολή.

14. Οι αποδοχές των µελών της Επιτροπής Ανταγωνι-
σµού, που είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλη-
σης, καθώς και το ύψος της αποζηµίωσης κατά συνε-
δρίαση που χορηγείται στα µέλη της, καθορίζονται, µε
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων, µε την επιφύλαξη των διατάξεων
του ν. 3833/2010 (Α΄ 40). Με όµοια απόφαση καθορίζε-
ται η αποζηµίωση για τους υπαλλήλους της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ανταγωνισµού που συµµετέχουν στις συνε-
δριάσεις της Επιτροπής για θέµατα της αρµοδιότητάς
τους και για τον γραµµατέα της κάθε υπόθεσης. Οι υπάλ-
ληλοι που αποζηµιώνονται για να συµµετέχουν κατά τα
ανωτέρω στις συνεδριάσεις της Επιτροπής, δεν µπορούν
να υπερβαίνουν τους πέντε (5).

15. Καταργείται.
16. Οι δηµόσιοι λειτουργοί, δηµόσιοι υπάλληλοι, υπάλ-

ληλοι νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου ή ιδιωτικού
δικαίου που εποπτεύονται από το κράτος ή δικηγόροι µε
έµµισθη εντολή, εφόσον διορίζονται µέλη της Επιτροπής
Ανταγωνισµού, µπορούν να απαλλάσσονται µε κοινή α-
πόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και
του αρµόδιου κατά περίπτωση Υπουργού από τα άλλα υ-
πηρεσιακά τους καθήκοντα για τον χρόνο που συµµετέ-
χουν στην Επιτροπή, λαµβάνοντας το σύνολο των απο-

δοχών και των επιδοµάτων της οργανικής τους θέσης,
σε βάρος του προϋπολογισµού της Επιτροπής Ανταγωνι-
σµού. Οι ρυθµίσεις του προηγούµενου εδαφίου δεν ισχύ-
ουν για τα µέλη της Επιτροπής που είναι πλήρους και α-
ποκλειστικής απασχόλησης. Ο χρόνος αυτός, για όλα τα
παραπάνω µέλη, θεωρείται ως χρόνος πραγµατικής υπη-
ρεσίας για κάθε συνέπεια, σε καµία δε περίπτωση η συµ-
µετοχή τους δεν µπορεί να επηρεάσει δυσµενώς την υ-
πηρεσιακή τους κατάσταση ή θέση.

17. Ο Πρόεδρος και όλα τα µέλη της Επιτροπής Αντα-
γωνισµού, καθώς και τα αναπληρωµατικά µέλη υποβάλ-
λουν κατ’ έτος στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου τη
δήλωση περιουσιακής κατάστασης που προβλέπεται από
τον ν. 3213/2003 (Α΄ 309).

18. Σε περίπτωση διορισµού υπαλλήλου της Γενικής
Διεύθυνσης Ανταγωνισµού ή της Επιτροπής Ανταγωνι-
σµού σε θέση Προέδρου, Αντιπροέδρου, ή Εισηγητή της
Επιτροπής Ανταγωνισµού, και µετά το πέρας της θητείας
αυτού στην ως άνω θέση, ο υπάλληλος αποσπάται για
χρονικό διάστηµα δύο (2) τουλάχιστον ετών ή µετατάσ-
σεται σε άλλη υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα, σύµφωνα
µε τις διαδικασίες του ενιαίου συστήµατος κινητικότητας
που προβλέπεται από τον ν. 4440/2016 (Α΄ 224).» 

Άρθρο 10
Πειθαρχικός έλεγχος - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου

13 του ν. 3959/2011
(Άρθρο 4 παρ. 2, 3 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1)

Στην παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 3959/2011 (Α΄ 93), α-
ντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο, προστίθεται νέο δεύτε-
ρο εδάφιο και το άρθρο 13 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 13
Πειθαρχικός έλεγχος

1. Για κάθε παράβαση των υποχρεώσεών τους, που α-
πορρέουν από τον παρόντα νόµο και τις κανονιστικές
πράξεις που εκδίδονται κατ’εξουσιοδότηση αυτού, τα
µέλη της Επιτροπής Ανταγωνισµού υπέχουν πειθαρχική
ευθύνη. Την πειθαρχική διαδικασία ενώπιον του Πειθαρ-
χικού Συµβουλίου της παρ. 2 κινεί το Υπουργικό Συµβού-
λιο, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων για τον πρόεδρο και τα µέλη της. Το Πει-
θαρχικό Συµβούλιο αποφασίζει σε πρώτο και τελευταίο
βαθµό την επιβολή των κυρώσεων που ορίζονται κατά τη
διαδικασία του άρθρου 13Α.

2. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο αποτελείται από δύο (2)
Συµβούλους Επικρατείας, έναν (1) Αρεοπαγίτη και δύο
(2) καθηγητές Α.Ε.Ι., εν ενεργεία ή οµότιµους, µε ειδί-
κευση στο δίκαιο του ανταγωνισµού, στο εµπορικό, ποι-
νικό ή δηµόσιο δίκαιο ή τα οικονοµικά, µε πενταετή θη-
τεία. Η πρόωρη επανασυγκρότηση του Πειθαρχικού Συµ-
βουλίου και η µε άλλον τρόπο πρόωρη λήξη της ως άνω
θητείας µε διοικητική πράξη απαγορεύονται. Καθήκοντα
προέδρου ασκεί ο αρχαιότερος των δικαστικών λειτουρ-
γών. Χρέη γραµµατέα του Συµβουλίου εκτελεί υπάλλη-
λος του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Ο πρό-
εδρος, τα µέλη και ο γραµµατέας του Συµβουλίου ορίζο-
νται µε ισάριθµους αναπληρωτές.

3. Το Συµβούλιο συγκροτείται µε απόφαση του Υπουρ-
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γού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία εκδίδεται µέσα
σε εξήντα (60) ηµέρες από την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος. Η αµοιβή του προέδρου, των µελών και του γραµ-
µατέα καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οι-
κονοµικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, µε την επιφύ-
λαξη των διατάξεων του ν. 3833/2010 (Α΄ 40). Ειδικά, τα
µέλη του Συµβουλίου που είναι δικαστικοί λειτουργοί,
διορίζονται µε απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συµ-
βουλίου.

4. Σε εκτέλεση της πειθαρχικής απόφασης, εκδίδεται
σχετική πράξη του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων.»

Άρθρο 11
Πειθαρχική διαδικασία - Τροποποίηση παρ. 2, 5, 9, 10

και 13 και κατάργηση παρ. 4 άρθρου 13Α 
του ν. 3959/2011

(Άρθρο 4 παρ. 2, 3 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1)

Στο άρθρο 13Α του ν. 3959/2011 (Α΄ 93), α) η περ. α)
της παρ. 2 βελτιώνεται νοµοτεχνικά, το δεύτερο εδάφιο
της παρ. 2 τροποποιείται ως προς το είδος της αµέλειας,
β) η παρ. 4 καταργείται, γ) στην περ. ε) της παρ. 5 προ-
στίθεται η λέξη «οικονοµικής» πριν τη λέξη «ζηµίας», δ)
στην παρ. 9 προστίθενται δύο νέα εδάφια, ε) στην παρ.
10, στο τέλος του πρώτου εδαφίου η λέξη «δίωξη» αντι-
καθίσταται από τη λέξη «διαδικασία», απαλείφεται το
τρίτο εδάφιο, στο νέο τρίτο εδάφιο προστίθεται συγκε-
κριµένη αναφορά στον ν. 3528/2007 (Α΄ 26), στ) στο τρί-
το εδάφιο της παρ. 13 προστίθεται εξαίρεση για την πε-
ρίπτωση διαφορετικής απόφασης του Συµβουλίου της Ε-
πικρατείας, ύστερα από άσκηση αίτησης αναστολής και
το άρθρο 13Α διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 13Α
Πειθαρχική διαδικασία

1. Ο Πρόεδρος και τα µέλη του Πειθαρχικού Συµβουλί-
ου απολαύουν πλήρους ανεξαρτησίας κατά την άσκηση
των καθηκόντων τους, δεν ζητούν ούτε δέχονται οδη-
γίες και υπέχουν υποχρέωση εµπιστευτικότητας και εχε-
µύθειας. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο συνεδριάζει νοµίµως
µε την παρουσία όλων των µελών του και αποφασίζει µε
απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.

2. Ως πειθαρχικά παραπτώµατα θεωρούνται: α) η σο-
βαρή παράβαση του παρόντος και της νοµοθεσίας που
διέπει τα καθήκοντα του µέλους, β) η απόκτηση ή η επι-
δίωξη απόκτησης αθέµιτου οικονοµικού οφέλους ή α-
νταλλάγµατος του ιδίου του µέλους ή τρίτου προσώπου
κατά την άσκηση των καθηκόντων του ή εξ αφορµής αυ-
τών και γ) η υπαίτια πρόκληση ζηµίας σε βάρος του Δη-
µοσίου ή της Επιτροπής Ανταγωνισµού. Για τα παραπά-
νω πειθαρχικά παραπτώµατα επιβάλλονται πειθαρχικές
ποινές, αν έχουν τελεστεί µε δόλο ή βαριά αµέλεια.

3. Οι επιβαλλόµενες από το Πειθαρχικό Συµβούλιο ποι-
νές είναι: α) πρόστιµο έως τις αποδοχές δώδεκα (12) µη-
νών και β) οριστική παύση.

4. Καταργείται.
5. Η ποινή της οριστικής παύσης µπορεί να επιβληθεί

µόνο στις εξής περιπτώσεις:
α) αν το πειθαρχικό παράπτωµα συνιστά ταυτόχρονα

και αξιόποινη πράξη,

β) αν το µέλος απέκτησε ή επιδίωξε να αποκτήσει αθέ-
µιτο οικονοµικό όφελος ή αντάλλαγµα προς όφελος του
ιδίου ή τρίτου προσώπου κατά την άσκηση των καθηκό-
ντων του ή εξ αφορµής αυτών,
γ) της εκ προθέσεως παράβασης της υποχρέωσης ε-

µπιστευτικότητας και εχεµύθειας,
δ) της παράβασης της παρ. 5 του άρθρου 12,
ε) της πρόκλησης οικονοµικής ζηµίας σε βάρος του

Δηµοσίου ή της Επιτροπής Ανταγωνισµού µε πρόθεση ή
από βαριά αµέλεια.

6. Μετά την κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας κατά
την παρ. 1 του άρθρου 13, ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού
Συµβουλίου υποχρεούται να καλέσει το µέλος σε προη-
γούµενη ακρόαση και παροχή έγγραφων εξηγήσεων µε
κλήση, η οποία αναφέρει µε ακρίβεια το αποδιδόµενο
παράπτωµα και τα πραγµατικά περιστατικά που το στοι-
χειοθετούν και επιδίδεται στο µέλος µε δικαστικό επιµε-
λητή ή άλλο δηµόσιο όργανο. Στην κλήση αναφέρεται η
ηµεροµηνία ακρόασης του µέλους ενώπιον του Πειθαρ-
χικού Συµβουλίου, η οποία δεν µπορεί να απέχει λιγότε-
ρο των δέκα (10) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµη-
νία επίδοσης της κλήσης. Προ της ακροάσεως και της
παροχής έγγραφων εξηγήσεων, το µέλος έχει πρόσβα-
ση στον φάκελο της υπόθεσης και δικαιούται να λάβει α-
ντίγραφο αυτού. Το πειθαρχικά διωκόµενο µέλος δικαι-
ούται να παρίσταται µε δικηγόρο της επιλογής του.

7. Κατά την ακρόαση, το µέλος υποβάλλει ενώπιον του
Πειθαρχικού Συµβουλίου τις έγγραφες εξηγήσεις του,
παρέχει τις απαιτούµενες διευκρινίσεις, απαντά σε ερω-
τήσεις και εν γένει διευκολύνει το έργο του Πειθαρχικού
Συµβουλίου για τη διακρίβωση των πραγµατικών περι-
στατικών της υπόθεσης. Μετά την ολοκλήρωση της ανω-
τέρω διαδικασίας, το Πειθαρχικό Συµβούλιο διασκέπτε-
ται αυθηµερόν και εκδίδει απόφαση, η οποία είτε:

α) κρίνει ικανοποιητικές και επαρκείς τις εξηγήσεις
του µέλους και παύει την πειθαρχική διαδικασία,

β) δίδει εντολή στον Πρόεδρο του Συµβουλίου να συ-
ντάξει έκθεση πειθαρχικού παραπτώµατος, στην οποία
περιγράφονται τα πραγµατικά περιστατικά, το κατά την
παρ. 2 πειθαρχικό παράπτωµα και ορίζεται ηµέρα και ώ-
ρα συνεδριάσεως του Πειθαρχικού Συµβουλίου για τη
συζήτηση της υποθέσεως, στην οποία καλείται να παρα-
στεί το διωκόµενο µέλος, εφόσον το επιθυµεί και µε
πληρεξούσιο δικηγόρο. 
Η ως άνω απόφαση και στις δύο περιπτώσεις επιδίδε-

ται στο µέλος µε δικαστικό επιµελητή ή άλλο δηµόσιο
όργανο.

8. Σε περίπτωση άσκησης πειθαρχικής δίωξης µε από-
φαση της περ. β΄ του εδαφίου β΄ της προηγούµενης πα-
ραγράφου, κατά την ορισθείσα ηµέρα συνεδρίασης, το
Πειθαρχικό Συµβούλιο δύναται κατά την κρίση του να ε-
ξετάσει µάρτυρες, µετά δε την προφορική ενώπιον του
απολογία του διωκόµενου µέλους ή, σε περίπτωση µη
εµφανίσεώς του, µετά τη διαπίστωση της νόµιµης κλή-
τευσής του, εκδίδει αµέσως την απόφασή του. Το Πει-
θαρχικό Συµβούλιο δύναται, αν το κρίνει αναγκαίο, να
διατάξει τη συµπλήρωση της έκθεσης πειθαρχικού παρα-
πτώµατος και επανάληψη της συζητήσεως. Στην περί-
πτωση αυτή καλείται µε νέα κλήση το διωκόµενο µέλος,
στην οποία ορίζεται νέα ηµέρα και ώρα συζητήσεως, η ο-
ποία επιδίδεται σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγρα-
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φο. Η επίδοση αυτή µπορεί να παραλειφθεί, εφόσον το
µέλος κατά την πρώτη συζήτηση ήταν παρόν και του
γνωστοποιήθηκε η νέα ηµεροµηνία συζητήσεως. Το Πει-
θαρχικό Συµβούλιο δύναται επίσης άπαξ να αναβάλει τη
λήψη αποφάσεως, προκειµένου να εξετάσει ή επανεξε-
τάσει µάρτυρες, ορίζοντας για τον λόγο αυτόν νέα ηµε-
ροµηνία συζήτησης της υποθέσεως. Στην περίπτωση αυ-
τή, κλήση του διωκόµενου µέλους απαιτείται µόνο εάν
αυτό ήταν απόν.Οι µάρτυρες προσέρχονται µε επιµέλεια
των ενδιαφεροµένων. Η µη προσέλευση των µαρτύρων
δεν κωλύει τη λήψη αποφάσεως.

8α. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο ενηµερώνει εγγράφως
την Επιτροπή Ανταγωνισµού για την πρόοδο της υπόθε-
σης, όποτε ερωτάται προς τούτο από την Επιτροπή Α-
νταγωνισµού, διαφυλασσόµενης σε κάθε περίπτωση της
εµπιστευτικότητας της διαδικασίας. Η Επιτροπή Ανταγω-
νισµού παρέχει εγγράφως τις απόψεις της προς το Πει-
θαρχικό Συµβούλιο, συνοδευόµενες µε όσα έγγραφα
σχετίζονται µε την υπόθεση.

9. Η απόφαση του Πειθαρχικού Συµβουλίου είναι ειδι-
κώς αιτιολογηµένη, συντάσσεται εγγράφως και τηρού-
νται συνοπτικά πρακτικά των συνεδριάσεων. Για τους
σκοπούς του έργου του Πειθαρχικού Συµβουλίου µπο-
ρούν να χρησιµοποιούνται ηλεκτρονικά µέσα καταγρα-
φής του συνόλου ή µέρους της προφορικής διαδικασίας.
Μετά την κατάρτιση και υπογραφή των πρακτικών όλα
τα ηλεκτρονικά βοηθήµατα καταστρέφονται.

10. Η πειθαρχική διαδικασία είναι αυτοτελής και ανε-
ξάρτητη από τυχόν εκκρεµή ποινική διαδικασία. Η ποινι-
κή δίκη δεν αναστέλλει αυτοδίκαια την πειθαρχική διαδι-
κασία,δύναται όµως το Πειθαρχικό Συµβούλιο να διατά-
ξει την αναστολή της µέχρι την περάτωση της ποινικής
δίκης. Σε περίπτωση αµετάκλητης απόφασης ποινικού
δικαστηρίου για αδίκηµα σχετιζόµενο µε παραβάσεις
των διατάξεων του παρόντος ή για αδίκηµα που συνεπά-
γεται κώλυµα διορισµού ή έκπτωση δηµοσίου υπαλλή-
λου, σύµφωνα µε τα άρθρα 4 έως 10 και 149 έως 151 του
ν. 3528/2007 (A΄ 26), εκδίδεται απόφαση του Πειθαρχι-
κού Συµβουλίου, µε την οποία διαπιστώνεται η οριστική
παύση του µέλους.

11. Τα πειθαρχικά παραπτώµατα της παρ. 2 παραγρά-
φονται µετά πενταετία από την τέλεση αυτών. Πειθαρχι-
κό παράπτωµα, το οποίο αποτελεί και ποινικό αδίκηµα,
δεν παραγράφεται πριν παραγραφεί το ποινικό αδίκηµα.
Η κατά την παρ. 6 κλήση για ακρόαση και για έγγραφες
εξηγήσεις διακόπτει την ως άνω παραγραφή. Στην περί-
πτωση αυτή ο συνολικός χρόνος παραγραφής δεν µπο-
ρεί να υπερβεί τα επτά (7) έτη, µε την επιφύλαξη του ε-
δαφίου β΄ και της περίπτωσης της αναστολής της πει-
θαρχικής διαδικασίας κατά την παρ. 10, οπότε και ο χρό-
νος παραγραφής του πειθαρχικού παραπτώµατος δεν
συµπληρώνεται πριν την παρέλευση έτους από την ηµε-
ροµηνία δηµοσίευσης της αµετάκλητης απόφασης ποινι-
κού δικαστηρίου.

12. Οι διατάξεις του Μέρους Ε΄ («Πειθαρχικό Δίκαιο»)
του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Υπαλλή-
λων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., ο οποίος κυρώθηκε µε το
άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007, όπως οι διατάξεις αυτές
εκάστοτε ισχύουν, εφαρµόζονται αναλόγως, στο µέτρο
που δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος νόµου.

13. Οι αποφάσεις του Πειθαρχικού Συµβουλίου, καθώς
και οι πράξεις του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσε-

ων, που εκδίδονται σε εκτέλεση των αποφάσεων αυτών
κατά την παρ. 4 του άρθρου 13, υπόκεινται σε αίτηση α-
κυρώσεως ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας. Αν
µε την απόφαση του Πειθαρχικού Συµβουλίου επιβάλλε-
ται η ποινή της οριστικής παύσης ή η απόφαση αυτή έχει
ως συνέπεια την αυτοδίκαιη έκπτωση του µέλους κατά
την παρ. 4, τότε η απόφαση του Πειθαρχικού Συµβουλίου
υπόκειται σε προσφυγή ενώπιον του Συµβουλίου της Ε-
πικρατείας, κατά τα άρθρα 41 έως 44 του π.δ. 18/1989
(Α΄ 8). Από την κοινοποίηση της πειθαρχικής απόφασης
που επιβάλλει την ποινή της οριστικής παύσης ή συνεπά-
γεται την αυτοδίκαιη έκπτωση και έως τη λήξη της προ-
θεσµίας προσφυγής ενώπιον του Συµβουλίου της Επι-
κρατείας ή, σε περίπτωση εµπρόθεσµης άσκησης προ-
σφυγής, έως τη µε οποιονδήποτε τρόπον περάτωση της
δίκης, το µέλος της Επιτροπής Ανταγωνισµού τίθεται αυ-
τοδίκαια σε αργία, εκτός αν άλλως αποφασίσει το Συµ-
βούλιο της Επικρατείας ύστερα από άσκηση αίτησης α-
ναστολής. Η παρ. 3 του άρθρου 103 και οι παρ. 1 έως 3
του άρθρου 105 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πο-
λιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Ν.Π.Δ.Δ. εφαρµόζονται και σε αυτήν την περίπτωση. Κα-
τά τη διάρκεια της αργίας τα µέλη εξακολουθούν να βα-
ρύνονται µε τους περιορισµούς, τις υποχρεώσεις και τα
ασυµβίβαστα του άρθρου 12. Σε περίπτωση θέσης µέ-
λους σε αργία διορίζεται αναπληρωµατικό µέλος, η θη-
τεία του οποίου διαρκεί όσο διαρκεί η αργία.»

Άρθρο 12
Αρµοδιότητες της Επιτροπής Ανταγωνισµού - 

Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 14 του 
ν. 3959/2011

(Άρθρα 4 και 10 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1)

Στο άρθρο 14 του ν. 3959/2011 (Α΄ 93), α) στην παρ. 1
συγκεκριµενοποιείται η αναφορά στην αρµοδιότητα άλ-
λων αρχών, β) στην παρ. 2 διορθώνονται και αποσαφηνί-
ζονται οι παραποµπές στις αναφερόµενες διατάξεις,
τροποποιούνται η περ. γ) ως προς τις προϋποθέσεις λή-
ψης κανονιστικών µέτρων, η περ. ι), προκειµένου να προ-
στεθεί η αρµοδιότητα της Επιτροπής Ανταγωνισµού για
τη διενέργεια πράξεων ενηµέρωσης και ευαισθητοποίη-
σης του κοινού, η περ. ιζ) ως προς την ενηµέρωση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την περάτωση της διαδικα-
σίας, καθώς και για τη λήψη ασφαλιστικών µέτρων, η
περ. ιη) ως προς τις αναφερόµενες διατάξεις, προστίθε-
νται περ. ιθ) και κ) και το άρθρο 14 διαµορφώνεται ως ε-
ξής: 

«Άρθρο 14
Αρµοδιότητες της Επιτροπής Ανταγωνισµού

1. Με την επιφύλαξη των αρµοδιοτήτων άλλων αρχών
που ορίζονται µε την περ. στ) της παρ. 2 του άρθρου 113
του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) και µε τις περ. κα) και κδα) της
παρ. 1 και α) της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4053/2012
(Α΄ 44), η Επιτροπή Ανταγωνισµού είναι αρµόδια για την
τήρηση του παρόντος νόµου και των άρθρων 101 και 102
της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού εκτελεί τα καθήκοντά
της και ασκεί τις εξουσίες της µε αµεροληψία και προς
το συµφέρον της αποτελεσµατικής και οµοιόµορφης ε-
φαρµογής των άρθρων αυτών. 
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2. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού, ιδίως:
α) Διαπιστώνει αν υφίσταται παράβαση των άρθρων 1

και 2 του παρόντος και των άρθρων 101 και 102 της Συν-
θήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
λαµβάνει τις αποφάσεις που αναφέρονται στα άρθρα 25
και 25Γ του παρόντος.

β) Εγκρίνει ή απαγορεύει, κατά τα άρθρα 7 και 8, την
πραγµατοποίηση συγκέντρωσης επιχειρήσεων που γνω-
στοποιείται σε αυτήν κατά το άρθρο 6. Σε περίπτωση που
η συγκέντρωση έχει πραγµατοποιηθεί κατά παράβαση
του παρόντος νόµου ή των σχετικών αποφάσεων της Ε-
πιτροπής Ανταγωνισµού, βάσει των άρθρων 7 και 8, µπο-
ρεί να λάβει µέτρα, κατά την παρ. 4 του άρθρου 9. Μπο-
ρεί να επιτρέψει παρέκκλιση από την υποχρέωση ανα-
στολής της πραγµατοποίησης της συγκέντρωσης επιχει-
ρήσεων, κατά τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 9.

γ) Λαµβάνει κάθε αναγκαίο κανονιστικό µέτρο που α-
ποσκοπεί στη δηµιουργία συνθηκών αποτελεσµατικού α-
νταγωνισµού, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 11. 
δ) Απειλεί ή και επιβάλλει τα πρόστιµα και τις άλλες

κυρώσεις, όπως ορίζεται στις ειδικότερες διατάξεις.
ε) Λαµβάνει προσωρινά µέτρα κατά τις παρ. 9 και 10

του άρθρου 8 και ασφαλιστικά µέτρα κατά το άρθρο 25
Δ.
στ) Επιτρέπει, µε απόφασή της, την εξαίρεση συµπρά-

ξεων κατά κατηγορίες, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρ-
θρου 1.

ζ) Ανακαλεί µε απόφασή της το ευεργέτηµα της απαλ-
λαγής: 
αα) σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 29 του Κανονι-

σµού (ΕΚ) αριθµ. 1/2003 του Συµβουλίου, της 16ης Δε-
κεµβρίου 2002, για την εφαρµογή των κανόνων ανταγω-
νισµού που προβλέπονται στα άρθρα 81 και 82 της Συν-
θήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (L 1),
ββ) όταν σε συγκεκριµένη περίπτωση, συµφωνίες, ε-

ναρµονισµένες πρακτικές ή αποφάσεις ενώσεων επιχει-
ρήσεων που εµπίπτουν σε απόφαση εξαίρεσης συµπρά-
ξεων κατά κατηγορίες που έχει εκδοθεί από την Επιτρο-
πή Ανταγωνισµού κατά την περ. στ΄, παράγουν αποτελέ-
σµατα τα οποία δεν συµβιβάζονται µε την παρ. 3 του άρ-
θρου 1.
η) Συλλέγει, επεξεργάζεται και αξιολογεί, τηρώντας

το καθήκον της εχεµύθειας, τα αναγκαία για την εκπλή-
ρωση της αποστολής της στοιχεία και πληροφορίες,
σύµφωνα µε τα άρθρα 38 και 39.
θ) Με εξαίρεση τη διαδικασία ενώπιον του Διοικητικού

Εφετείου Αθηνών κατά το άρθρο 30 και τη διαδικασία ε-
νώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας κατά τα άρθρα
11 παρ. 7 και 32, µπορεί να υποβάλει παρατηρήσεις είτε
γραπτά, µε δική της πρωτοβουλία, είτε προφορικά, µε
την άδεια του αρµόδιου δικαστηρίου, για θέµατα εφαρ-
µογής των άρθρων 1 και 2, καθώς και των άρθρων 101
και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Στην περίπτωση προφορικής διατύπωσης γνώ-
µης, την Επιτροπή Ανταγωνισµού εκπροσωπεί ο Πρόε-
δρος ή ο Αντιπρόεδρος, ή κατόπιν εξουσιοδότησης του
Προέδρου, µέλος της Επιτροπής ή ο Γενικός Διευθυντής
ή µέλος του προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης Αντα-
γωνισµού. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού µπορεί να ζητεί, α-
πό το κατά περίπτωση αρµόδιο δικαστήριο, κάθε έγγρα-

φο που κρίνεται αναγκαίο για τη διατύπωση της γνώµης
της κατά τα προηγούµενα εδάφια.
ι) Διατυπώνει γνώµη επί θεµάτων ανταγωνισµού και ε-

πί των προτάσεων τροποποίησης του παρόντος νόµου
κατά το άρθρο 23 και διενεργεί πράξεις ενηµέρωσης και
ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά µε την πολιτική α-
νταγωνισµού.
ια) Εκδίδει ανακοινώσεις και κατευθυντήριες γραµµές

σχετικά µε την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος
νόµου.
ιβ) Διατυπώνει, µε απόφασή της, πρόταση για την έκ-

δοση του Κανονισµού Λειτουργίας και Διαχείρισής της.
ιγ) Διορίζει, µε απόφασή της, τον Γενικό Διευθυντή

της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισµού.
ιδ) Εκδίδει µε απόφασή της: 
αα) τα κριτήρια της κατά προτεραιότητα εξέτασης των

υποθέσεων και των στρατηγικών στόχων, κατόπιν διε-
νέργειας δηµόσιας διαβούλευσης. Η σχετική απόφαση
λαµβάνει υπόψη ιδίως το δηµόσιο συµφέρον, τις πιθανές
επιπτώσεις στον ανταγωνισµό, την προστασία του κατα-
ναλωτή, τις προθεσµίες παραγραφής του άρθρου 42, κα-
θώς και το αποτέλεσµα που προσδοκάται από την πα-
ρέµβασή της σε συγκεκριµένη υπόθεση. Η εφαρµογή
των κριτηρίων της κατά προτεραιότητα εξέτασης και η ε-
πιδίωξη των στρατηγικών στόχων αποτελεί αντικείµενο
της έκθεσης που υποβάλλεται ετησίως στη Βουλή κατά
το άρθρο 29,
ββ) τον καθορισµό των όρων, των προϋποθέσεων και

των διαδικασιών ένταξης µίας επιχείρησης ή ενός φυσι-
κού προσώπου στο Πρόγραµµα Επιείκειας της Επιτρο-
πής, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα άρθρα 29Β έως και
29Ζ,
γγ) τον τρόπο υπολογισµού των προστίµων που επι-

βάλλονται στις περιπτώσεις των άρθρων 25, 25Β, 29Α,
38 παρ. 3 και 39 παρ. 5, 
δδ) τη διαδικασία επιβολής δεσµεύσεων κατά το άρ-

θρο 25Γ,
εε) τον καθορισµό της διαδικασίας, των όρων και των

προϋποθέσεων της διαδικασίας διευθέτησης διαφορών
κατά το άρθρο 29Α.
ιε) Με απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισµού, που α-

ναρτάται στον διαδικτυακό της τόπο, ποσοτικοποιούνται
τα κριτήρια της κατά προτεραιότητα εξέτασης των υπο-
θέσεων και των στρατηγικών στόχων, κατ’ εφαρµογή συ-
στήµατος µοριοδότησης και καθορίζονται οι λεπτοµέρει-
ες εφαρµογής αυτού. Με την πιο πάνω απόφαση µπορεί
να προβλέπεται ότι η Επιτροπή Ανταγωνισµού δεν εξε-
τάζει καταγγελίες οι οποίες συγκεντρώνουν, κατ’ εφαρ-
µογή του συστήµατος µοριοδότησης, χαµηλή βαθµολο-
γία. Οι απορριπτικές αποφάσεις καταγγελιών λόγω χα-
µηλής βαθµολογίας εκδίδονται από τον Πρόεδρο της Ε-
πιτροπής, κατόπιν εισήγησης της Γενικής Διεύθυνσης Α-
νταγωνισµού, είναι αιτιολογηµένες και κοινοποιούνται
στον καταγγέλλοντα µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από
τη λήψη τους. Η σειρά κατάταξης των υποθέσεων µπο-
ρεί, όταν αυτό κρίνεται δικαιολογηµένο, να αναθεωρεί-
ται µε απόφαση του Γενικού Διευθυντή, η οποία υποβάλ-
λεται για έγκριση στην πρώτη Ολοµέλεια της Επιτροπής
που συγκαλείται µετά από τη λήψη της απόφασης. Η Ο-
λοµέλεια µπορεί να απορρίπτει την απόφαση του Γενι-
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κού Διευθυντή. Το σύστηµα µοριοδότησης χρησιµοποιεί-
ται αποκλειστικά για τον εσωτερικό χειρισµό των υποθέ-
σεων από την Επιτροπή Ανταγωνισµού και τα αποτελέ-
σµατα της κατάταξης ούτε δηµοσιοποιούνται ούτε κοι-
νοποιούνται στον καταγγέλλοντα ή σε οποιονδήποτε
τρίτο.
ιστ) Με την επιφύλαξη της περ. ια της παρ. 1 του άρ-

θρου 19 αποφασίζει για τη διενέργεια αυτεπάγγελτων ε-
ρευνών από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισµού.

ιζ) Συνεργάζεται µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις
αρχές ανταγωνισµού των άλλων κρατών  µελών της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης για την εφαρµογή της ενωσιακής νο-
µοθεσίας για τον ανταγωνισµό, σύµφωνα µε τον παρό-
ντα νόµο και τον Κανονισµό 1/2003 και ενηµερώνει σχε-
τικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την περάτωση της δια-
δικασίας, την οποία έχει αρµοδίως κοινοποιήσει κατά
την παρ. 3 του άρθρου 11 του Κανονισµού 1/2003, καθώς
και για τη λήψη ασφαλιστικών µέτρων.
ιη) Παρέχει προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύ-

σεων, ύστερα από έγγραφο αίτηµά του, κάθε πληροφο-
ρία γενικής φύσεως που κατέχει, µε την επιφύλαξη του
επιχειρηµατικού απορρήτου και εφόσον οι ζητούµενες
πληροφορίες δεν αφορούν σε στοιχεία που εµπίπτουν
στην ερευνητική διαδικασία ή σε υποβληθείσες αιτήσεις
για ένταξη στο Πρόγραµµα Επιείκειας σύµφωνα µε όσα
ορίζονται στα άρθρα 29Α επ..
ιθ) Προβαίνει σε χαρτογράφηση των συνθηκών αντα-

γωνισµού, σε όλες τις αγορές ή όλους τους κλάδους της
οικονοµίας, όταν αυτό απαιτείται για την αποτελεσµατι-
κή άσκηση των αρµοδιοτήτων της, όπως αυτές περιγρά-
φονται στο παρόν άρθρο. Με απόφαση της Επιτροπής Α-
νταγωνισµού καθορίζονται οι αγορές ή οι κλάδοι της οι-
κονοµίας προς χαρτογράφηση.
κ) Διαπιστώνει αν υφίσταται παράβαση του άρθρου 1Α

και λαµβάνει τις αποφάσεις που αναφέρονται στις περ.
α΄ έως και ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 25.

3. Όλες οι δηµόσιες υπηρεσίες και αρχές, οι οργανι-
σµοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσί-
ου δικαίου, καθώς και οι φορείς που ανήκουν στον ευρύ-
τερο δηµόσιο τοµέα, κατά τις διατάξεις του ν. 1892/1990
(Α΄ 101), υποχρεούνται να υποβοηθούν το έργο της Επι-
τροπής Ανταγωνισµού, ύστερα από σχετική έγγραφη αί-
τηση του Προέδρου της, παρέχοντας ιδίως τη συνδροµή
τους στο πλαίσιο της διεξαγωγής των ερευνών κατά το
άρθρο 39 µε τη συλλογή και παροχή πληροφοριών και
στοιχείων σχετικά µε:

α) την εξέλιξη, διάρθρωση και τις τάσεις της εγχώριας
κατανάλωσης, την οργάνωση και δοµή κλάδων της αγο-
ράς, καθώς και τις συνθήκες ανταγωνισµού κάθε κλά-
δου,

β) την κατάρτιση πινάκων διακλαδικών κοστολογικών
σχέσεων και δεικτών,

γ) την παρακολούθηση του βαθµού συγκέντρωσης
των επιχειρήσεων, κατά κλάδο οικονοµικής δραστηριό-
τητας ή την ύπαρξη εναρµονισµένων πρακτικών και τη
διερεύνηση καταχρηστικής συµπεριφοράς της δεσπό-
ζουσας θέσης επιχειρήσεων,

δ) την παρακολούθηση της εκτέλεσης των αποφάσε-
ων της Επιτροπής Ανταγωνισµού που εκδίδονται βάσει
του παρόντος νόµου, καθώς και των δικαστικών αποφά-

σεων που εκδίδονται στις περιπτώσεις προσβολής των
προηγούµενων αποφάσεων.»

Άρθρο 13
Εξέταση υποθέσεων από την Επιτροπή 

Ανταγωνισµού - Τροποποίηση παρ. 1, 2, 4, 5, 6, 7 και
9Α, προσθήκη παρ. 9Β άρθρου 15 του ν. 3959/2011

Στο άρθρο 15 του ν. 3959/2011 (Α΄ 93), α) τροποποιεί-
ται το πρώτο εδάφιο των παρ. 1 και 6 ως προς τις παρα-
πεµπόµενες διατάξεις και υποθέσεις, β) στο πρώτο εδά-
φιο της παρ. 2, προστίθεται εξαίρεση της περίπτωσης
του άρθρου 11, γ) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 αυξάνε-
ται ο αριθµός των ηµερών για την κατάθεση της εισήγη-
σης από εκατόν είκοσι (120) σε εκατόν πενήντα (150), δ)
στο πρώτο εδάφιο της παρ. 5 αυξάνεται η προθεσµία έκ-
δοσης απόφασης από την Επιτροπή Ανταγωνισµού από
δώδεκα (12) σε δεκαπέντε (15) µήνες, ε) στην παρ. 7
τροποποιούνται το πρώτο εδάφιο προκειµένου να αυξη-
θεί ο αριθµός των µελών που απαιτούνται για την επίτευ-
ξη απαρτίας από δύο (2) σε τρία (3) και το τελευταίο ε-
δάφιο προκειµένου να αντικατασταθούν οι λέξεις «Γρα-
φείο Προέδρου», από τις λέξεις «Γραµµατεία Προέδρου,
Αντιπροέδρου, Εισηγητών και Ολοµέλειας», στ) τροπο-
ποιείται το πρώτο εδάφιο της παρ. 9Α, προκειµένου να
διευρυνθεί η δυνατότητα χρήσης τεχνικών µέσων (τηλε-
διάσκεψης) στις συζητήσεις ενώπιον της Επιτροπής Α-
νταγωνισµού, ζ) προστίθεται παρ. 9Β για τη µυστικότητα
των συνεδριάσεων και το άρθρο 15 διαµορφώνεται ως ε-
ξής:

«Άρθρο 15
Εξέταση υποθέσεων από την Επιτροπή Ανταγωνισµού

1. Ο Πρόεδρος, ύστερα από εισήγηση της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ανταγωνισµού, εισάγει ενώπιον της Επιτρο-
πής Ανταγωνισµού, από τις υποθέσεις των περιπτώσεων
των άρθρων 1, 1Α και 2 που εκκρεµούν ενώπιον της Γενι-
κής Διεύθυνσης, όσες από αυτές πληρούν τα κριτήρια
της κατά προτεραιότητα εξέτασης, όπως αυτά προσδιο-
ρίζονται κατά την υποπερ. αα΄ της περ. ιδ΄ της παρ. 2
του άρθρου 14, καθώς και τις υποθέσεις του άρθρου 11,
συνεκτιµώντας το διαθέσιµο ανθρώπινο δυναµικό, τον α-
ριθµό και την πορεία των υποθέσεων που εκκρεµούν από
προηγούµενες κληρώσεις υποθέσεων κατά την παρ. 2.
Από την εφαρµογή συστήµατος µοριοδότησης, η Γενική
Διεύθυνση Ανταγωνισµού διερευνά τις υποθέσεις σύµ-
φωνα µε τη σειρά κατάταξης που προκύπτει, σύµφωνα
µε όσα ορίζονται στην περ. ιε΄ της παρ. 2 του άρθρου 14.

2. Κάθε υπόθεση της παρ. 1, πλην της περίπτωσης του
άρθρου 11, αµέσως µετά την έκδοση απόφασης της Επι-
τροπής Ανταγωνισµού περί της κατά προτεραιότητα εξέ-
τασής της, καθώς και κάθε υπόθεση συγκέντρωσης που
αφορά περιπτώσεις των άρθρων 5 µέχρι 10, ανατίθεται
σε έναν από τους Εισηγητές ύστερα από κλήρωση από
την Ολοµέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισµού. Σε περί-
πτωση που η υπόθεση εισάγεται σύµφωνα µε τον παρό-
ντα νόµο σε τµήµα, µε την ίδια απόφαση της Ολοµέλειας
ορίζονται, ύστερα από κλήρωση, στην οποία δεν συµµε-
τέχει ο Εισηγητής της υπόθεσης, τα τακτικά µέλη της Ε-
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πιτροπής, που θα αποτελέσουν τη σύνθεση του τµήµα-
τος που θα αναλάβει την υπόθεση. Του τµήµατος προε-
δρεύει κατά κανόνα ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος. Με
απόφαση της Ολοµέλειας της Επιτροπής, ύστερα από ει-
σήγηση του Προέδρου, µπορεί να ανατεθεί η προεδρία
ενός τµήµατος σε ένα από τα τακτικά µέλη που κληρώ-
θηκαν, εκτός από τον Εισηγητή που ορίστηκε για τη συ-
γκεκριµένη υπόθεση.

3. Ο Εισηγητής, στον οποίο ανατίθεται υπόθεση, συνε-
πικουρείται από υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Α-
νταγωνισµού, που ορίζονται από τον Γενικό Διευθυντή ύ-
στερα από πρόταση του αρµόδιου κατά περίπτωση Διευ-
θυντή της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισµού κατά το
άρθρο 21. Ο αριθµός των υπαλλήλων της Γενικής Διεύ-
θυνσης Ανταγωνισµού, που ορίζεται κατά περίπτωση, ε-
ξαρτάται από τη σοβαρότητα της υπόθεσης.

4. Η εισήγηση κατατίθεται στην Ολοµέλεια ή στο αντί-
στοιχο τµήµα, κατά περίπτωση, µέσα σε εκατόν πενήντα
(150) ηµέρες από την ανάθεσή της, µε την επιφύλαξη
των προθεσµιών που προβλέπονται στα άρθρα 5 έως 10.
Η προθεσµία αυτή µπορεί να παρατείνεται από τον Πρό-
εδρο της Επιτροπής Ανταγωνισµού, µετά από αίτηµα του
Εισηγητή, για χρόνο ο οποίος δεν υπερβαίνει τις εξήντα
(60) ηµέρες.

5. Κάθε απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισµού λαµ-
βάνεται µέσα σε δεκαπέντε (15) µήνες από την ανάθεση
της σχετικής υπόθεσης στον Εισηγητή, εκτός των περι-
πτώσεων που προβλέπονται στα άρθρα 5 µέχρι 10. Σε ε-
ξαιρετικές περιπτώσεις, ή όταν η υπόθεση χρήζει περαι-
τέρω έρευνας, η Επιτροπή Ανταγωνισµού µπορεί να πα-
ρατείνει την προθεσµία αυτή, το ανώτερο, µέχρι δύο (2)
µήνες.

6. Οι υποθέσεις που αφορούν την εφαρµογή των άρ-
θρων 1, 1Α, 2 και 5 µέχρι 10, αν δεν προβλέπεται διαφο-
ρετικά στον παρόντα νόµο, εισάγονται υποχρεωτικά σε
τετραµελή, µαζί µε τον Εισηγητή, Τµήµατα, εκτός από
τις υποθέσεις µείζονος σηµασίας που εισάγονται µε α-
πόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισµού στην Ολοµέλεια.
Στις λοιπές περιπτώσεις, οι υποθέσεις εισάγονται απευ-
θείας στην Ολοµέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισµού. Η
Επιτροπή Ανταγωνισµού συνεδριάζει σε Ολοµέλεια του-
λάχιστον µία (1) φορά τον µήνα.

7. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού συνεδριάζει νόµιµα σε
Ολοµέλεια, εφόσον µετέχουν στη συνεδρίαση ο Πρόε-
δρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Εισηγητής, που έχει οριστεί για
τη συγκεκριµένη υπόθεση, και τρία (3) τουλάχιστον µέ-
λη, τακτικά ή αναπληρωµατικά, αποφασίζει δε, κατά
πλειοψηφία των παρόντων. Στις συνεδριάσεις και δια-
σκέψεις της Ολοµέλειας και των κατά τα κατωτέρω Τµη-
µάτων της Επιτροπής Ανταγωνισµού συµµετέχει ο Ειση-
γητής που έχει οριστεί για τη συγκεκριµένη υπόθεση χω-
ρίς δικαίωµα ψήφου. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερι-
σχύει η ψήφος του προεδρεύοντος. Τα Τµήµατα της Επι-
τροπής Ανταγωνισµού συνεδριάζουν νόµιµα, εφόσον µε-
τέχουν στη συνεδρίαση ο Πρόεδρος, ή ο Αντιπρόεδρος ή
άλλο προεδρεύον τακτικό µέλος, ο Εισηγητής που έχει
οριστεί για τη συγκεκριµένη υπόθεση και δύο (2) επιπλέ-
ον τακτικά µέλη. Τόσο στην Ολοµέλεια όσο και σε κάθε
Τµήµα συµµετέχουν χωρίς δικαίωµα ψήφου οι υπάλλη-
λοι της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισµού που χειρίζο-
νται την υπόθεση που συζητείται και ο Γραµµατέας της
Ολοµέλειας ή του Τµήµατος που ορίζεται κατά περίπτω-

ση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισµού µε
τον αναπληρωτή του και προέρχεται από τους υπαλλή-
λους της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισµού που απαρτί-
ζουν τη Γραµµατεία Προέδρου, Αντιπροέδρου, Εισηγη-
τών και Ολοµέλειας.

8. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή, ούτε
µε αναπλήρωση, η νόµιµη συγκρότηση Τµήµατος στο ο-
ποίο έχει εισαχθεί υπόθεση ή για σπουδαίο λόγο καθί-
σταται αδύνατη η λειτουργία του, η Ολοµέλεια της Επι-
τροπής Ανταγωνισµού αναλαµβάνει την υπόθεση ή την
αναθέτει σε άλλο Τµήµα, που ορίζει µε απόφασή της,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου. Στην πε-
ρίπτωση αυτή, και µε εξαίρεση τις περιπτώσεις της πα-
ραγράφου 6 του άρθρου 8, οι προθεσµίες που προβλέπο-
νται στον νόµο, υπολογίζονται εκ νέου. Μέλη της Επι-
τροπής Ανταγωνισµού τα οποία απουσιάζουν χωρίς
σπουδαίο λόγο για τρεις συνεχόµενες συνεδριάσεις
Τµήµατος στο οποίο µετέχουν ή της Ολοµέλειας, εκπί-
πτουν αυτοδίκαια από την ιδιότητά τους. Η έκπτωση δια-
πιστώνεται µε σχετική απόφαση του Προέδρου της Επι-
τροπής.

9. Κατά την ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισµού συ-
ζήτηση επί των αιτήσεων και των καταγγελιών που υπο-
βάλλονται σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο, µπορούν να
παρίστανται αυτοπροσώπως ή µετά ή δια πληρεξουσίου
δικηγόρου αυτοί που υπέβαλαν αίτηση ή καταγγελία, οι
οποίοι καλούνται προς τούτο σαράντα πέντε (45) ηµέρες
πριν από τη συζήτηση, οι επιχειρήσεις και ενώσεις επι-
χειρήσεων κατά των οποίων κινήθηκε η ενώπιον της Επι-
τροπής Ανταγωνισµού διαδικασία, καθώς και όσοι προ-
βλέπονται από τον Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουργίας
και Διαχείρισης της Επιτροπής. Η προθεσµία κλήτευσης
στις περιπτώσεις των άρθρων 8 και 9 δεν µπορεί να είναι
µικρότερη των δεκαπέντε (15) ηµερών. Τα κλητευόµενα
µέρη µπορούν να παραιτούνται των προθεσµιών ή να ζη-
τούν τη σύντµησή τους. Σε περίπτωση περισσότερων
κλητευόµενων µερών, απαιτείται παραίτηση από τη νόµι-
µη προθεσµία ή αίτηση σύντµησης από όλα τα µέρη.

9Α.. Η ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισµού συζήτη-
ση δύναται, προς διευκόλυνση της λειτουργίας της Επι-
τροπής, ιδίως εάν δεν είναι εφικτή ή είναι εξαιρετικά δυ-
σχερής η αυτοπρόσωπη παρουσία ορισµένων ή όλων
των µερών ή για άλλους λόγους έκτακτης ανάγκης, να
γίνεται και µε τη χρήση τεχνικών µέσων (τηλεδιάσκεψη)
ως προς τα µέρη αυτά. Για τη χρήση της διαδικασίας της
τηλεδιάσκεψης αποφασίζει, κατά διακριτική της ευχέ-
ρεια, η Επιτροπή Ανταγωνισµού. Στις περιπτώσεις αυτές,
στον Κανονισµό Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επι-
τροπής Ανταγωνισµού καθορίζονται ο τόπος της συνε-
δρίασης, ο τρόπος διαπίστωσης της απαρτίας και δια-
σφάλισης της µυστικότητας της συνεδρίασης, ο τρόπος
τήρησης των πρακτικών και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέ-
ρεια.

9Β. Οι συνεδριάσεις είναι µυστικές έναντι των επιχει-
ρήσεων ή φυσικών προσώπων που δεν δικαιούνται να
παρίστανται σε αυτές, δυνάµει των προβλέψεων του πα-
ρόντος ή του Κανονισµού Λειτουργίας και Διαχειήισης
της Επιτροπής. Παραβίαση της µυστικότητας επισύρει
την επιβολή των κυρώσεων της παραγράφου 7Α του άρ-
θρου 44. 
Αν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης παρακωλύεται η

διαδικασία από την παρουσία τρίτων προσώπων, µε από-
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φαση της αρχής που λαµβάνεται παραχρήµα και κατα-
χωρίζεται στο πρακτικό ή την απόφαση, µπορεί να διακο-
πεί η διαδικασία και να συνεχισθεί µε την παρουσία µόνο
των µερών. 

10. Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ενώπιον της
Ολοµέλειας ή Τµήµατος της Επιτροπής Ανταγωνισµού
και ιδίως για την εξέταση µαρτύρων, τηρούνται πρακτι-
κά. Η προθεσµία για την υποβολή συµπληρωµατικού υ-
ποµνήµατος αρχίζει από την εποµένη της κοινοποίησης
στα µέρη, µε επιµέλεια των Γραµµατέων της επιτροπής
των πρακτικών. Σε κάθε περίπτωση, τα πρακτικά κοινο-
ποιούνται στα µέρη µέσα σε ένα µήνα από την ολοκλή-
ρωση της συζήτησης της υπόθεσης.

11. Οι αποφάσεις της Επιτροπής Ανταγωνισµού κοινο-
ποιούνται µε επιµέλεια των Γραµµατέων της επιτροπής
σε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις του παρόντος νόµου.»

Άρθρο 14
Έσοδα και προϋπολογισµός της Επιτροπής 

Ανταγωνισµού - Αντικατάσταση της παρ. 6 άρθρου
17 του ν. 3959/2011

Στο άρθρο 17 του ν. 3959/2011 (Α΄ 93) η παρ. 6 αντι-
καθίσταται, το δεύτερο εδάφιο της παρ. 8 τροποποιείται
ως προς την παραποµπή στα εδάφια της περ. Α΄ της
παρ. 6 και το άρθρο 17 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 17
Έσοδα και προϋπολογισµός της Επιτροπής 

Ανταγωνισµού 
(Άρθρο 5 της Οδηγίας-Πόροι)

1. Στις ανώνυµες εταιρείες που ιδρύονται ή αυξάνουν
το µετοχικό τους κεφάλαιο, επιβάλλεται τέλος ύψους έ-
να τοις χιλίοις (1%ο), υπολογιζόµενο επί του µετοχικού
κεφαλαίου ή επί του ποσού της αύξησης του µετοχικού
κεφαλαίου αντιστοίχως υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνι-
σµού. Τα έσοδα αυτά εισπράττονται στο όνοµα και για
λογαριασµό της Επιτροπής Ανταγωνισµού και κατατίθε-
νται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασµό, τη διαχείριση του
οποίου έχει η Επιτροπή Ανταγωνισµού, σύµφωνα µε τον
Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισής της.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων, κατόπιν εισήγησης της Επιτρο-
πής Ανταγωνισµού, καθορίζονται τα όργανα, ο τρόπος
και η διαδικασία είσπραξης των πιο πάνω χρηµατικών πο-
σών. Τα έσοδα της Επιτροπής Ανταγωνισµού πρέπει κατ’
ελάχιστο να ανέρχονται για τα έτη 2021 και 2022 σε πο-
σό που αντιστοιχεί σε ύψος 0.0000368 του Ακαθάριστου
Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ) του οικονοµικού έτους 2019,
όπως αυτό ορίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή
(«ελάχιστο όριο εσόδων»), ενώ για τα έτη από το 2023
και εφεξής σε ποσό που αντιστοιχεί σε ύψος 0.00004
(τέσσερα του δισεκατοµµυρίου) του Ακαθάριστου Εθνι-
κού Προϊόντος (ΑΕΠ) του προηγούµενου οικονοµικού έ-
τους, όπως αυτό ορίζεται κατ’ έτος από την Ελληνική
Στατιστική Αρχή («ελάχιστο όριο εσόδων»). Εάν το ύψος
των εσόδων της Επιτροπής Ανταγωνισµού από τα τέλη
του προηγούµενου εδαφίου είναι χαµηλότερο του ελάχι-
στου ορίου εσόδων, η σχετική διαφορά συµπληρώνεται

από τον Κρατικό Προϋπολογισµό µε απόφαση του Υ-
πουργού Οικονοµικών, κατόπιν σχετικού αιτήµατος του
Προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισµού. Με απόφαση
του Υπουργού Οικονοµικών, κατόπιν σχετικού αιτήµατος
του Προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισµού, τα έσοδα
της Επιτροπής Ανταγωνισµού δύνανται να ενισχύονται
από τον Κρατικό Προϋπολογισµό κατ’ ελάχιστο σε ύψος
0.00001 (ένα του δισεκατοµµυρίου) του Ακαθάριστου Ε-
θνικού Προϊόντος (ΑΕΠ) του προηγούµενου έτους, όπως
αυτό ορίστηκε από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, εφό-
σον το συµβούλιο εµπειρογνωµόνων της Επιτροπής Α-
νταγωνισµού των παρ. 3 και 4 του άρθρου 22, κρίνει, κα-
τά απλή πλειοψηφία, ότι οι µεσοπρόθεσµοι στόχοι της Ε-
πιτροπής Ανταγωνισµού, βάσει της στοχοθεσίας της Επι-
τροπής, και ύστερα από µέτρηση βασικών δεικτών από-
δοσης, έχουν επιτευχθεί. Η ενίσχυση των εσόδων της Ε-
πιτροπής µε αυτό το ποσό πραγµατοποιείται εντός του
αµέσως επόµενου οικονοµικού έτους.

1A. Για την άσκηση των αρµοδιοτήτων της, η Επιτροπή
Ανταγωνισµού εισπράττει, εκτός του τέλους της παρ. 1,
ως πόρο, επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις, χρηµατοδοτήσεις
ερευνητικών προγραµµάτων ή κάθε άλλο έσοδο που
προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδρύµατα µη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως διεθνείς οργανισµούς,
επιστηµονικούς και ερευνητικούς οργανισµούς. Τα έσο-
δα αυτά εισπράττονται στο όνοµα και για λογαριασµό
της Επιτροπής Ανταγωνισµού και κατατίθενται σε ειδικό
τραπεζικό λογαριασµό, τη διαχείριση του οποίου έχει η
Επιτροπή Ανταγωνισµού, σύµφωνα µε τον Κανονισµό
Λειτουργίας και Διαχείρισής της. Τα έσοδα αυτά δεν
µπορούν να υπερβαίνουν κατ’ έτος το δεκαπέντε τοις ε-
κατό (15%) του «ελάχιστου ορίου εσόδων» της παρ. 1.
Με απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισµού ρυθµίζονται
θέµατα σχετικά µε τη διαχείριση των πόρων του προη-
γούµενου εδαφίου, την παροχή αµοιβών σε τρίτους και
πρόσθετων αµοιβών στο προσωπικό και τα µέλη της Επι-
τροπής Ανταγωνισµού αποκλειστικά για την εκτέλεση
των σχετικών ερευνητικών προγραµµάτων.

2. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού έχει υποχρέωση να τη-
ρεί λογαριασµούς και αρχεία, στα οποία συµπεριλαµβά-
νονται τα αποτελέσµατα χρήσης και ο ισολογισµός, σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις του δηµοσίου λογιστικού και, ό-
πως ειδικότερα ορίζεται στον Κανονισµό Εσωτερικής
Λειτουργίας και Διαχείρισης. Ο έλεγχος των οικονοµι-
κών στοιχείων και των ετήσιων λογαριασµών και οικονο-
µικών καταστάσεων γίνεται από δύο (2) ορκωτούς λογι-
στές. Τα στοιχεία αυτά και οι οικονοµικές καταστάσεις
δηµοσιεύονται στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής και
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και υποβάλλονται
στον Πρόεδρο της Βουλής µαζί µε την ετήσια έκθεση
του άρθρου 29 και τον προϋπολογισµό του επόµενου έ-
τους.

3. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού υπόκειται στον κατα-
σταλτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

4. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού διαθέτει ανεξαρτησία
ως προς τον τρόπο διάθεσης του χορηγούµενου προϋ-
πολογισµού της για τους σκοπούς εκπλήρωσης των κα-
θηκόντων της, εντός του πλαισίου του ν. 4270/2014 (Α΄
143).

5. Αν από την οικονοµική διαχείριση της Επιτροπής Α-
νταγωνισµού στο τέλος κάθε οικονοµικού έτους προκύ-
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πτει θετικό καθαρό αποτέλεσµα χρήσης (έσοδα - έξοδα),
διατίθεται έως το ογδόντα τοις εκατό (80%) του θετικού
οικονοµικού αυτού αποτελέσµατος, µε κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων, ως έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισµού.

6. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού µπορεί να προβαίνει σε
σύναψη δηµοσίων συµβάσεων, σύµφωνα µε τον Κανονι-
σµό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισής της, συ-
µπεριλαµβανοµένης και της αγοράς ή µίσθωσης ακινή-
των. Το τίµηµα της αγοράς ή της µίσθωσης ακινήτων κα-
ταβάλλεται από τους πόρους της Επιτροπής Ανταγωνι-
σµού. 
Α.  Η αγορά ακινήτου διενεργείται µε δηµόσιο διεθνή

διαγωνισµό. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η αγορά ακινή-
του χωρίς διαγωνισµό, εφόσον το προς αγορά ακίνητο
είναι ιδιοκτησίας νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου
(Ν.Π.Δ.Δ.), οργανισµού τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ ή β΄
βαθµού, σύµφωνα µε την περ. β) της παρ. 2 του άρθρου
192 του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α΄
114) και την περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ.
242/1996 (Α΄ 179), για την εκµίσθωση ακινήτων και σύµ-
φωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 186 του Κώδικα Δήµων
και Κοινοτήτων και την παρ. 3 του άρθρου 13 του π.δ.
242/1996, για την εκποίηση ακινήτων, δηµόσιας επιχεί-
ρησης και οργανισµού (Δ.Ε.Κ.Ο.), της Τράπεζας της Ελ-
λάδος, ανώνυµης εταιρείας, η οποία ελέγχεται από το
δηµόσιο, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 14 του ν.
4270/2014, ή εποπτεύεται από αυτό, ιδρύµατος ή κοινω-
φελούς περιουσίας του ν. 4182/2013 (Α΄ 185). Σε περί-
πτωση που το ακίνητο το οποίο πρόκειται να αγοράσει η
Επιτροπή Ανταγωνισµού, χρειάζεται παρεµβάσεις, προ-
σθήκες ή βελτιώσεις, δύναται να προβαίνει σε αυτές εξ ι-
δίων πόρων. Η µελέτη για τις ανωτέρω εργασίες και η
έκδοση της απαιτούµενης άδειας µπορούν να ανατε-
θούν, σύµφωνα µε την ενωσιακή και εθνική νοµοθεσία
περί δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπη-
ρεσιών, σε µελετητικό γραφείο. Η παραλαβή του ακινή-
του, έτοιµου προς χρήση, γίνεται από Επιτροπή, την ο-
ποία συγκροτεί η Ολοµέλεια της Επιτροπής Ανταγωνι-
σµού.
Β. Η µίσθωση ακινήτου για τη στέγαση των υπηρεσιών

της Επιτροπής µπορεί να υπερβαίνει και τη δωδεκαετία
που προβλέπεται στο άρθρο 4 του ν. 3130/2003 (Α΄ 76),
µε ανώτατη διάρκεια τα σαράντα (40) έτη και µε δυνατό-
τητα άπαξ ανανέωσης. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού δύνα-
ται να συνάπτει συµβάσεις µακροχρόνιας µίσθωσης.
Η µίσθωση ακινήτου διενεργείται µε δηµόσιο µειοδοτι-

κό διαγωνισµό. Στη διαδικασία µίσθωσης δικαιούνται να
υποβάλουν προσφορές οι κύριοι των ακινήτων και οι κά-
τοχοι αυτών, δυνάµει σύµβασης χρηµατοδοτικής µίσθω-
σης (leasing), εφόσον προσκοµίζουν έγγραφη συναίνεση
του κυρίου του ακινήτου. Ο κύριος του ακινήτου συνυπο-
γράφει τη σύµβαση µίσθωσης, διασφαλίζοντας την ακώ-
λυτη χρήση του µισθίου από την Επιτροπή Ανταγωνι-
σµού καθόλη τη διάρκεια της µίσθωσης, σε περίπτωση
δε καταγγελίας της σύµβασης χρηµατοδοτικής µίσθω-
σης, υπεισέρχεται ως εκµισθωτής στη σύµβαση µε την
Επιτροπή Ανταγωνισµού για την υπόλοιπη διάρκεια αυ-
τής µε τους ίδιους όρους.
Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η µακροχρόνια µίσθωση α-

κινήτου χωρίς διαγωνιστική διαδικασία, διαζευκτικά, ε-
φόσον: α) το προς µίσθωση ακίνητο είναι ιδιοκτησίας νο-
µικού προσώπου δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), οργανι-
σµού τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ ή β΄ βαθµού, δηµόσιας
επιχείρησης και οργανισµού (Δ.Ε.Κ.Ο.), της Τράπεζας
της Ελλάδος, ανώνυµης εταιρείας, η οποία ελέγχεται α-
πό το Δηµόσιο, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 14 του ν.
4270/2014, ή εποπτεύεται από αυτό, ιδρύµατος ή κοινω-
φελούς περιουσίας του ν. 4182/2013, ή β) πρόκειται για
την επέκταση της Επιτροπής Ανταγωνισµού σε µη µι-
σθωµένους χώρους του ιδίου ή παρακείµενου ακινήτου.
Σε περίπτωση που το ακίνητο χρειάζεται παρεµβάσεις,
προσθήκες ή βελτιώσεις, δύναται να προβαίνει σε αυτές
εξ ιδίων πόρων. Τα ποσά για την εκπόνηση της µελέτης,
την έκδοση αδείας, την κατασκευή και την παρακολού-
θηση εκτέλεσης των εργασιών και την παραλαβή του µι-
σθίου, στον βαθµό που βαρύνουν τον εκµισθωτή, µετά α-
πό κοινή συµφωνία των µερών, συµψηφίζονται µε τα
συµβατικώς οριζόµενα µισθώµατα ή άλλως συνυπολογί-
ζονται κατά τον καθορισµό του ύψους του µισθώµατος.
Η µελέτη για τις ανωτέρω εργασίες και η έκδοση της α-
παιτούµενης άδειας µπορούν να ανατεθούν, σύµφωνα
µε τις διατάξεις περί δηµοσίων συµβάσεων έργων, προ-
µηθειών και υπηρεσιών, σε µελετητικό γραφείο. Η παρα-
λαβή του µισθίου, έτοιµου προς χρήση, γίνεται από Επι-
τροπή, την οποία συγκροτεί η Ολοµέλεια της Επιτροπής
Ανταγωνισµού και στην οποία συµµετέχουν εκπρόσωποι
του εκµισθωτή και της µισθώτριας.

7. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού αποδίδει στους δικαιού-
χους ποσά που έχουν καταβληθεί υπέρ της αχρεωστή-
τως. Σε αυτά συµπεριλαµβάνεται ιδίως, το ποσό της παρ.
1, που αντιστοιχεί στο ιδρυτικό κεφάλαιο που δεν κατα-
βλήθηκε ή στο ποσό της αύξησης του κεφαλαίου που
δεν καλύφθηκε ή στο υπερβάλλον ποσό του τέλους που
καλύφθηκε από εσφαλµένο υπολογισµό.

8. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού µπορεί να προβαίνει στη
σύναψη σύµβασης χρηµατοδοτικής µίσθωσης ακινήτου
µε εκµισθώτρια την ίδια. Για τη σχετική διαδικασία ισχύ-
ουν κατ` αναλογία τα προβλεπόµενα στα εδάφια δεύτε-
ρο, τρίτο και τέταρτο της περ. Α΄ της παρ. 6.

9. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων, εγγραπτέα στο οικείο κτηµατολογικό βιβλίο, µετα-
βιβάζεται στην Επιτροπή Ανταγωνισµού, όπως νόµιµα
εκπροσωπείται, η κυριότητα του ακινήτου που βρίσκεται
στην Αθήνα, επί των οδών Κότσικα 1Α και Πατησίων 70,
που έχει αγοραστεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ε-
πενδύσεων έναντι τιµήµατος που καταβλήθηκε από τους
πόρους της Επιτροπής Ανταγωνισµού και στο οποίο η τε-
λευταία στεγάζει τις υπηρεσίες της.»

Άρθρο 15
Νοµική υποστήριξη µελών και προσωπικού της 

Επιτροπής Ανταγωνισµού - Αντικατάσταση παρ. 1 
και τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 18 του ν. 3959/2011

Στο άρθρο 18 του ν. 3959/2011 (Α΄ 93), αντικαθίσταται
η παρ. 1 και τροποποιείται το τελευταίο εδάφιο της παρ.
2. ώστε να καταλαµβάνει το προσωπικό που αποχώρησε
από την Επιτροπή Ανταγωνισµού και το άρθρο 18 δια-
µορφώνεται ως εξής:
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«Άρθρο 18
Νοµική υποστήριξη µελών και προσωπικού 

της Επιτροπής Ανταγωνισµού

1. Τα µέλη της Επιτροπής Ανταγωνισµού, τακτικά και
αναπληρωµατικά, και το προσωπικό της Επιτροπής Αντα-
γωνισµού, όταν δρουν µέσα στο πλαίσιο των αρµοδιοτή-
των και των καθηκόντων τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του παρόντος νόµου, δεν διώκονται και δεν ενάγονται
για ενέργειες που αφορούν την εφαρµογή του παρόντος
νόµου ή γνώµη που διατύπωσαν κατά την άσκηση των
καθηκόντων τους, εκτός αν ενήργησαν εκ δόλου ή παρα-
βίασαν το απόρρητο των πληροφοριών και στοιχείων,
που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των κα-
θηκόντων τους ή παρέβησαν το καθήκον εχεµύθειας του
άρθρου 26 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν.
3528/2007). Η ρύθµιση αυτή ισχύει και για τα µέλη της Ε-
πιτροπής Ανταγωνισµού, καθώς και για το προσωπικό
της Επιτροπής Ανταγωνισµού, τα οποία αποχώρησαν α-
πό την Επιτροπή Ανταγωνισµού.

2. Η δικαστική υπεράσπιση και νοµική υποστήριξη των
µελών της Επιτροπής Ανταγωνισµού και του προσωπι-
κού που υπηρετεί και απασχολείται στην Επιτροπή Αντα-
γωνισµού µε οποιαδήποτε έννοµη σχέση, όταν ενάγο-
νται ή κατηγορούνται για πράξεις ή παραλείψεις που α-
νάγονται αποκλειστικά στην εκπλήρωση των καθηκό-
ντων τους, ανατίθεται εφόσον οι ανωτέρω το επιθυµούν,
σε εξωτερικό δικηγόρο που ορίζεται από την Ολοµέλεια
της Επιτροπής Ανταγωνισµού, µε εξαίρεση τις πράξεις ή
παραλείψεις οι οποίες στρέφονται κατά της ιδίας. Η Επι-
τροπή Ανταγωνισµού καλύπτει τη σχετική δαπάνη, το ύ-
ψος της οποίας προσδιορίζεται στη συγκεκριµένη από-
φαση. Το ενδιαφερόµενο µέλος της Επιτροπής Ανταγω-
νισµού και τα µέλη του προσωπικού της Επιτροπής Αντα-
γωνισµού µπορούν διαζευκτικά να χρησιµοποιούν τις υ-
πηρεσίες άλλου δικηγόρου της επιλογής τους. Με από-
φαση της Ολοµέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισµού ορί-
ζεται το ανώτατο ύψος της σχετικής δαπάνης που καλύ-
πτει η Επιτροπή Ανταγωνισµού. Το µέλος ή ο υπάλλη-
λος, ο οποίος καταδικάζεται αµετακλήτως, είναι υποχρε-
ωµένος να επιστρέψει στην Επιτροπή Ανταγωνισµού το
σύνολο της δαπάνης που η Επιτροπή έχει καταβάλει για
τη δικαστική υπεράσπισή του. Η ρύθµιση αυτή ισχύει για
τα µέλη της Επιτροπής Ανταγωνισµού, καθώς και για το
προσωπικό της Επιτροπής Ανταγωνισµού, τα οποία απο-
χώρησαν από την Επιτροπή Ανταγωνισµού.»

Άρθρο 16
Αρµοδιότητες Προέδρου και Αντιπροέδρου της 

Επιτροπής - Τροποποίηση παρ. 1, 4 και αντικατάστα-
ση παρ. 3 άρθρου 19 του ν. 3959/2011

Στο άρθρο 19 του ν. 3959/2011 (Α΄ 93), α) στην παρ. 1,
προστίθενται περ. ιβ) και ιγ), β) αντικαθίσταται η παρ. 3,
γ) τροποποιείται η περ. α) της παρ. 4 ως προς την απα-
λοιφή της  λέξης «ελλείπει» και το άρθρο 19 διαµορφώ-
νεται ως εξής:

«Άρθρο 19
Αρµοδιότητες Προέδρου και Αντιπροέδρου 

της Επιτροπής

1. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισµού εκπρο-
σωπεί την Επιτροπή ενώπιον παντός τρίτου και έχει σύµ-
φωνα µε το νόµο, τις κανονιστικές πράξεις και τις απο-
φάσεις της Ολοµέλειας την ευθύνη της λειτουργίας αυ-
τής, ασκεί δε τις προς τούτο αρµοδιότητες και ιδίως:

α) ενηµερώνει τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων για την εκτέλεση των αποφάσεων της Επιτροπής Α-
νταγωνισµού, τη βεβαίωση και την είσπραξη των βεβαιω-
µένων προστίµων,

β) συντονίζει και κατευθύνει τη λειτουργία της Επι-
τροπής Ανταγωνισµού και των οργανικών µονάδων αυ-
τής,

γ) εκπροσωπεί την Επιτροπή Ανταγωνισµού στις Επι-
τροπές και Οµάδες, συνεδριάσεις και Συνόδους στο
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Οργανισµού Οικο-
νοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) και άλ-
λων διεθνών οργανισµών, δυνάµενος να εξουσιοδοτεί
προς τούτο τον αντιπρόεδρο ή µέλος της Επιτροπής Α-
νταγωνισµού ή τον Γενικό Διευθυντή ή τους Διευθυντές
ή υπάλληλο των οργανικών µονάδων αυτής,

δ) είναι ο ανώτερος διοικητικός προϊστάµενος του
προσωπικού των οργανικών µονάδων της Επιτροπής Α-
νταγωνισµού,

ε) συγκροτεί το Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συµβού-
λιο του προσωπικού της Επιτροπής, σύµφωνα µε τις ι-
σχύουσες διατάξεις,
στ) µεριµνά για την κατάρτιση του προϋπολογισµού,

του απολογισµού και του ισολογισµού της Επιτροπής,
ζ) εποπτεύει τη διαχείριση των οικονοµικών της Επι-

τροπής και τη διάθεση των χρηµατικών κονδυλίων, σύµ-
φωνα µε τις αποφάσεις της Ολοµέλειας της Επιτροπής,
τις διατάξεις του Κανονισµού Εσωτερικής Λειτουργίας
και Διαχείρισης και της κείµενης νοµοθεσίας,

η) ασκεί τις εξουσίες που προβλέπονται στο άρθρο 8,
θ) αποφασίζει, µε την επιφύλαξη της περίπτωσης ιστ΄

της παραγράφου 2 του άρθρου 14, για τη διενέργεια αυ-
τεπάγγελτων ελέγχων από τη Γενική Διεύθυνση Αντα-
γωνισµού,

ι) προβαίνει στην έκδοση ανακοινώσεων προς ενηµέ-
ρωση του κοινού,
ια) υπογράφει τα ερωτήµατα προς το Νοµικό Συµβού-

λιο του Κράτους για θέµατα αρµοδιότητας της Επιτρο-
πής Ανταγωνισµού, αποδέχεται τις σχετικές γνωµοδοτή-
σεις και εγκρίνει τα πρακτικά γνωµοδοτήσεων του Ν.Σ.Κ.
σε δικαστικές και εξώδικες υποθέσεις της Επιτροπής,
ιβ) εκδίδει τις πράξεις διορισµού του προσωπικού της

Επιτροπής Ανταγωνισµού, σύµφωνα µε όσα προβλέπο-
νται στην παρ. 5 του άρθρου 21,
ιγ) ασκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα που προβλέπεται στον

παρόντα νόµο και δεν έχει ανατεθεί σε άλλο όργανο.
2. Ο Πρόεδρος µπορεί να εξουσιοδοτεί τον Αντιπρόε-

δρο, τους Εισηγητές, τον Γενικό Διευθυντή ή προϊσταµέ-
νους των οργανικών µονάδων της Επιτροπής Ανταγωνι-
σµού να ασκούν µέρος των αρµοδιοτήτων του και να υ-
πογράφουν έγγραφα ή πράξεις «µε εντολή» του.
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3. Ο Πρόεδρος ορίζει, µε απόφασή του, το διοικητικό
προσωπικό της Επιτροπής Ανταγωνισµού που στελεχώ-
νει τις οργανικές µονάδες: 
α) Διεύθυνση Συντονισµού και Γραµµατείας Προέδρου,

Αντιπροέδρου, Εισηγητών και Ολοµέλειας, β) Γραφείο
Νοµικού Συµβούλου, γ) Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και
Επικοινωνίας, και δ) Ανεξάρτητο Γραφείου Εσωτερικού
Ελέγχου. Για τη διαδικασία επιλογής των προϊστάµενων
αυτών εφαρµόζονται αναλόγως όσα προβλέπονται στις
παρ. 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 21 και στο άρθρο 21Β. 

4. Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισµού έχει
τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α) αναπληρώνει τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ανταγω-

νισµού όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται,
β) παρακολουθεί την εκτέλεση των αποφάσεων της Ε-

πιτροπής Ανταγωνισµού, τη βεβαίωση και την είσπραξη
των βεβαιωµένων προστίµων και ενηµερώνει την Ολοµέ-
λεια,

γ) συντονίζει και εποπτεύει την εκπόνηση επιχειρη-
σιακών και εκπαιδευτικών προγραµµάτων,

δ) µε εξουσιοδότηση του Προέδρου, ασκεί µέρος των
αρµοδιοτήτων αυτού και υπογράφει έγγραφα ή πράξεις
«µε εντολή» του.»

Άρθρο 17
Οργάνωση της Επιτροπής Ανταγωνισµού - 

Τροποποίηση τίτλου, παρ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12
και προσθήκη παρ. 13, 14, 15 και 16 στο άρθρο 21 

του ν. 3959/2011
(Άρθρο 5 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1)

Στο άρθρο 21 του ν. 3959/2011 (Α΄ 93), α) τροποποιεί-
ται ο τίτλος µε διαγραφή της αναφοράς στο προσωπικό
της Επιτροπής Ανταγωνισµού, β) στην παρ. 1, αντικαθί-
σταται το δεύτερο εδάφιο και καταργείται το τρίτο εδά-
φιο, γ) οι παρ. 2, 3, 5 και 8 αντικαθίστανται, δ) τα δύο
πρώτα εδάφια της παρ. 4 τροποποιούνται προκειµένου
να γίνεται αναφορά όχι µόνο σε διευθύνσεις, αλλά και
σε τµήµατα και στο δεύτερο εδάφιο διαγράφεται η ανα-
φορά σε µεταταχθέντες διευθυντές στην Επιτροπή Α-
νταγωνισµού, ε) στην παρ. 6, στο πρώτο εδάφιο επικαι-
ροποιείται η παραποµπή στις αναφερόµενες διατάξεις,
στο δεύτερο εδάφιο διαγράφεται η αναφορά σε απόσπα-
ση και το τρίτο εδάφιο καταργείται, στ) στην παρ. 7, τρο-
ποποιούνται το πρώτο εδάφιο ως προς τις ιδιότητες των
εµπειρογνωµόνων και το δεύτερο εδάφιο ως προς τα αρ-
µόδια όργανα και προστίθεται νέο τρίτο εδάφιο, ζ) στην
παρ. 9 αντικαθίστανται το πρώτο και το τρίτο εδάφιο της
περ. α) και η περ. β) και προστίθεται περ. γ), η) στην παρ.
10, µετά τις λέξεις «Οι θέσεις των προϊσταµένων» προ-
στίθενται οι λέξεις «της Γενικής Διεύθυνσης», οι λέξεις
«Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισµού» αντικαθίστανται α-
πό τις λέξεις «Επιτροπής Ανταγωνισµού», προστίθενται
τρία εδάφια για τη διαδικασία απόσπασης και διαγράφε-
ται η αναφορά σε υπαλλήλους που έχουν µεταταχθεί
στην Επιτροπή Ανταγωνισµού, θ) στην παρ. 12, τροπο-
ποιούνται το πρώτο εδάφιο ως προς το πεδίο εφαρµογής
και το τέταρτο εδάφιο ως προς τις συνέπειες της πρό-
σληψης δικηγόρου σε θέση ειδικού επιστηµονικού προ-
σωπικού και προστίθεται νέο τελευταίο εδάφιο, ι) προ-
στίθενται παρ. 13 έως 16 και το άρθρο 21 διαµορφώνεται
ως εξής: 

«Άρθρο 21
Οργάνωση της Επιτροπής Ανταγωνισµού

1. Στην Επιτροπή Ανταγωνισµού συνιστάται Γενική Δι-
εύθυνση Ανταγωνισµού της οποίας προΐσταται Γενικός
Διευθυντής. Η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισµού αποτε-
λείται από διευθύνσεις ανά τοµέα, καθώς και αυτοτελή
τµήµατα και γραφεία. 

2. Ο Γενικός Διευθυντής συντονίζει τη λειτουργία των
Διευθύνσεων και λοιπών οργανικών µονάδων που υπά-
γονται σ’ αυτόν. Ο Γενικός Διευθυντής επιλέγεται ύστε-
ρα από δηµόσια προκήρυξη της θέσης στην οποία προσ-
διορίζονται τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που κα-
λείται να πληροί, και δεν απαιτείται να προέρχεται από
το προσωπικό της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισµού. Ο
Γενικός Διευθυντής διορίζεται µε απόφαση της Ολοµέ-
λειας της Επιτροπής Ανταγωνισµού, µε τετραετή θητεία,
η οποία µπορεί να ανανεωθεί για µία µόνο φορά, µε την
επιφύλαξη του άρθρου 21Γ. Η πρόσληψη δικηγόρου στη
θέση του Γενικού Διευθυντή συνεπάγεται αναστολή του
δικηγορικού λειτουργήµατος. Ο Γενικός Διευθυντής λαµ-
βάνει αποδοχές, επιδόµατα, προσαυξήσεις και λοιπές
παροχές που προβλέπονται για τους Γενικούς Διευθυ-
ντές της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων.

3. Η οργάνωση και η διάρθρωση των οργανικών µονά-
δων της Επιτροπής σε διευθύνσεις, τµήµατα και γρα-
φεία, οι αρµοδιότητες αυτών και τα προσόντα του προ-
σωπικού, ο αριθµός των θέσεων του προσωπικού, η κα-
τανοµή αυτών σε κλάδους και ειδικότητες και κάθε σχε-
τικό θέµα καθορίζονται µε τον Οργανισµό της Επιτροπής
Ανταγωνισµού. Ο συνολικός αριθµός των θέσεων του
προσωπικού ορίζεται στις διακόσιες τριάντα (230). Η Γε-
νική Διεύθυνση Ανταγωνισµού δύναται να στελεχώνε-
ται, περαιτέρω, κατ’ ανώτατο όριο και από έως δύο (2)
έµµισθους δικηγόρους, οι οποίοι επιλέγονται µε προκή-
ρυξη και δεν επιτρέπεται να αναλαµβάνουν ή να συµµε-
τέχουν σε υποθέσεις που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµο-
γής του παρόντος κατά τη διάρκεια της απασχόλησής
τους στην Επιτροπή Ανταγωνισµού και για ένα (1) έτος
µετά από την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη της εντολής.
Επιπλέον, τα εν λόγω πρόσωπα δεν επιτρέπεται µετά α-
πό την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη της εντολής να ανα-
λαµβάνουν ή να συµµετέχουν σε υποθέσεις που χειρί-
στηκαν ή στον χειρισµό των οποίων είχαν συµµετάσχει
κατά τη διάρκεια της απασχόλησής τους στην Επιτροπή
Ανταγωνισµού. Με την προκήρυξη της πλήρωσης των ως
άνω θέσεων καθορίζεται η ιδιότητα παρά Πρωτοδίκαις,
παρ’ Εφέταις ή παρ’ Αρείω Πάγω, των προς πρόσληψη
έµµισθων δικηγόρων. Η σχέση που συνδέει τους εµµί-
σθους δικηγόρους µε την Επιτροπή Ανταγωνισµού είναι
αυτή των άρθρων 42 έως 46 του ν. 4194/2013 («Κώδικας
Δικηγόρων», Α΄ 208).

4. Η πρόσληψη δικηγόρου στη θέση προϊσταµένου δι-
εύθυνσης και τµήµατος συνεπάγεται αναστολή του δικη-
γορικού λειτουργήµατος. Οι διευθυντές και τµηµατάρ-
χες που δεν ανήκουν στο προσωπικό της Επιτροπής Α-
νταγωνισµού ή δεν έχουν αποσπασθεί σε αυτήν προς
πλήρωση θέσης διευθυντή ή τµηµατάρχη, λαµβάνουν τις
κάθε είδους αποδοχές, επιδόµατα, προσαυξήσεις και
λοιπές παροχές που λαµβάνουν τα µέλη του ειδικού επι-
στηµονικού προσωπικού όταν επιλέγονται ως προϊστά-
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µενοι διευθύνσεων ή τµηµάτων. Για τον καθορισµό του
µισθολογικού κλιµακίου προσµετράται ο χρόνος προϋ-
πηρεσίας κάθε προηγούµενης σχετικής απασχόλησης.

5. Επιτρέπεται η πλήρωση των θέσεων µε: 
α) διορισµό, σύµφωνα µε το άρθρο 7 του ν. 4765/2021

(Α΄ 7), ή
β) µε µετάταξη µόνιµων ή µε σύµβαση εργασίας ιδιωτι-

κού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων του δηµόσιου
τοµέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 14 του ν.
4270/2014 (Α΄ 143).
Ο διορισµός ενεργείται µε πράξη του Προέδρου της Ε-

πιτροπής Ανταγωνισµού. Η µετάταξη διενεργείται σύµ-
φωνα µε τα οριζόµενα στον ν. 4440/2016 (Α΄ 224). 

6. Το ειδικό επιστηµονικό προσωπικό προσλαµβάνεται
µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό-
νου, σύµφωνα µε τον ν. 4765/2021. Η πλήρωση των θέ-
σεων µπορεί να γίνει και µε µετάταξη, κατά τις διατάξεις
του παρόντος άρθρου. 

7. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού µπορεί να συµβουλεύε-
ται ειδικούς και εµπειρογνώµονες, φυσικά ή νοµικά πρό-
σωπα, για ιδιαίτερα θέµατα και προβλήµατα, εφόσον το
κρίνει αναγκαίο και σκόπιµο. Με απόφαση της Επιτροπής
Ανταγωνισµού ορίζεται το ύψος της αποζηµίωσης των
ειδικών και των εµπειρογνωµόνων. Η συνολική ετήσια α-
ποζηµίωση έκαστου ειδικού και εµπειρογνώµονα, φυσι-
κού ή νοµικού προσώπου, δεν µπορεί να υπερβαίνει το α-
νώτατο όριο, σύµφωνα µε το άρθρο 118 του ν.
4412/2016 (Α΄ 147) για την απευθείας ανάθεση υπηρε-
σιών. 

8. Στην Επιτροπή Ανταγωνισµού µπορούν να απασχο-
λούνται αµισθί για περίοδο που δεν µπορεί να υπερβαί-
νει τους εννέα (9) µήνες για τον καθένα, νέοι επιστήµο-
νες, των οποίων ο αριθµός δεν µπορεί να υπερβαίνει
τους είκοσι (20), προκειµένου να αποκτήσουν πρακτική
εµπειρία στον νοµικό ή οικονοµικό τοµέα του ελεύθερου
ανταγωνισµού και στην εφαρµογή νέων τεχνολογιών.

9. α) Το Υπηρεσιακό Συµβούλιο του προσωπικού των
οργανικών µονάδων της Επιτροπής Ανταγωνισµού συ-
γκροτείται µε απόφαση του Προέδρου της Επιτροπής και
αποτελείται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνι-
σµού, που ορίζεται ως Πρόεδρος του Συµβουλίου, ένα
(1) µέλος της Επιτροπής, που εκλέγεται από την Ολοµέ-
λεια αυτής κατόπιν εισήγησης του Προέδρου, από τον
Προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισµού και
από δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους του προσωπικού µε
βαθµό τουλάχιστον Β΄. Οι παραπάνω ορίζονται µε τους
αναπληρωτές τους. Με απόφαση της Επιτροπής Αντα-
γωνισµού ορίζεται ως αναπληρωτής του Γενικού Διευθυ-
ντή ο προϊστάµενος της Διεύθυνσης Επικεφαλής Νοµι-
κού. Το Υπηρεσιακό Συµβούλιο λειτουργεί και ως Πρω-
τοβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο του προσωπικού της Γε-
νικής Διεύθυνσης.
β) Καθήκοντα Δευτεροβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλί-

ου του προσωπικού των οργανικών µονάδων της Επιτρο-
πής Ανταγωνισµού ασκεί το Πειθαρχικό Συµβούλιο της
παρ. 2 του άρθρου 13.
γ) Με απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισµού συστή-

νεται Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης, το έργο της οποίας
ορίζεται στο άρθρο 21 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33). Αποτε-
λείται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισµού
ως Πρόεδρο, µε αναπληρωτή ένα (1) µέλος της Επιτρο-
πής Ανταγωνισµού που εκλέγεται από την Ολοµέλεια

αυτής κατόπιν εισήγησης του Προέδρου, τον προϊστάµε-
νο της Γενικής Διεύθυνσης µε αναπληρωτή τον προϊστά-
µενο της Διεύθυνσης Επικεφαλής Νοµικού της Γενικής
Διεύθυνσης Ανταγωνισµού, ένα (1) µέλος της Επιτροπής
Ανταγωνισµού µε αναπληρωτή έτερο µέλος της Επιτρο-
πής Ανταγωνισµού, που εκλέγονται από την Ολοµέλεια
αυτής κατόπιν εισήγησης του Προέδρου και από δύο (2)
προϊσταµένους Γενικής Διεύθυνσης από άλλον φορέα
µε τους αναπληρωτές τους. Για την επιλογή των µελών
που προέρχονται από άλλον φορέα διενεργείται υπο-
χρεωτικά δηµόσια κλήρωση µεταξύ τουλάχιστον πέντε
(5) υποψηφίων, που προέρχονται από πέντε (5) διαφορε-
τικούς φορείς. Γραµµατέας της Ειδικής Επιτροπής Αξιο-
λόγησης ορίζεται υπάλληλος της Διεύθυνσης αρµοδιό-
τητας θεµάτων προσωπικού της Επιτροπής Ανταγωνι-
σµού. Στην Επιτροπή µετέχουν χωρίς δικαίωµα ψήφου
και δύο (2) αιρετοί εκπρόσωποι των µόνιµων υπαλλήλων
ή των υπαλλήλων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) της Επιτροπής Ανταγωνι-
σµού. Η θητεία των µελών της Ειδικής Επιτροπής Αξιο-
λόγησης είναι διετής. Η συγκρότηση της Ειδικής Επιτρο-
πής Αξιολόγησης γίνεται εντός είκοσι (20) ηµερών από
τη λήξη της θητείας της.

10. Οι θέσεις των προϊσταµένων της Γενικής Διεύθυν-
σης, των διευθύνσεων, τµηµάτων και γραφείων της Επι-
τροπής Ανταγωνισµού µπορεί να καταλαµβάνονται από
προσωπικό της Επιτροπής, από υπαλλήλους που έχουν
αποσπασθεί σε αυτήν προς πλήρωση της θέσης ή από
πρόσωπα επί θητεία κατά την παράγραφο 4. H πράξη α-
πόσπασης υπαλλήλων στις θέσεις προϊσταµένων της Ε-
πιτροπής Ανταγωνισµού εκδίδεται από τον Πρόεδρο της
Επιτροπής Ανταγωνισµού και κοινοποιείται αµέσως στην
υπηρεσία προέλευσης του υπαλλήλου, καθώς και στον ί-
διο, ο οποίος υποχρεούται να αναλάβει υπηρεσία στη
νέα του θέση το αργότερο εντός ενός (1) µηνός από την
ως άνω κοινοποίηση. Η απόσπαση πραγµατοποιείται κα-
τά παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις της κείµενης
νοµοθεσίας και για χρόνο ίσο µε τη θητεία της εκάστοτε
θέσης προϊσταµένου, µε  δυνατότητα ανανέωσης άπαξ.
Για την απόσπαση αυτή δεν απαιτείται γνώµη του Υπηρε-
σιακού Συµβουλίου της υπηρεσίας από την οποία προέρ-
χεται ο αποσπασµένος.

11. Τα ασυµβίβαστα του πρώτου και δεύτερου εδαφίου
της παρ. 7 του άρθρου 12 του παρόντος νόµου ισχύουν
και εφαρµόζονται αναφορικά και µε την ιδιότητα του Γε-
νικού Διευθυντή ή του προϊσταµένου Διεύθυνσης της Γε-
νικής Διεύθυνσης Ανταγωνισµού. Τα εν λόγω ασυµβίβα-
στα ισχύουν κατά τον χρόνο διορισµού και καθ’ όλη τη
διάρκεια της σχετικής ανάθεσης καθηκόντων. Με σχετι-
κή απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισµού, ο Γενικός Δι-
ευθυντής ή ο προϊστάµενος Διεύθυνσης απαλλάσσεται
των καθηκόντων του όταν διαπιστώνεται η συνδροµή α-
συµβίβαστου στο πρόσωπό του. Η παρούσα αρχίζει να ι-
σχύει µε τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου στην Εφη-
µερίδα της Κυβερνήσεως και καταλαµβάνει και τα ήδη υ-
πηρετούντα στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης, εφόσον
στην περίπτωση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 7
του άρθρου 12 του παρόντος νόµου δεν είχε παρέλθει,
κατά τον χρόνο ανάθεσης των καθηκόντων τους στη Γε-
νική Διεύθυνση, πενταετία από τη λήξη της κατοχής θέ-
σης ή της ανάθεσης ή της απόσπασης ή της απασχόλη-
σης σε γραφείο του ίδιου εδαφίου, ή εφόσον, στην περί-
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πτωση του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 7 του άρ-
θρου 12 του παρόντος νόµου το ασυµβίβαστο υφίσταται
κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος της.

12. Οι υπάλληλοι της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνι-
σµού, της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων και Επικοινω-
νίας, της Διεύθυνσης Συντονισµού και Γραµµατείας Προ-
έδρου και του Γραφείου Εσωτερικού Ελέγχου, καθώς και
οι αποσπασµένοι σ’ αυτήν υπάλληλοι λαµβάνουν ειδική
πρόσθετη αµοιβή που καθορίζεται κατά κατηγορία µε
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων και καταβάλλεται από τον προϋπο-
λογισµό της Επιτροπής Ανταγωνισµού. Στην περίπτωση
που οι αποσπασµένοι υπάλληλοι λαµβάνουν από την υ-
πηρεσία τους ειδικές πρόσθετες αµοιβές, υποχρεούνται
να επιλέξουν µε δήλωσή τους προς τη Γενική Διεύθυνση
Ανταγωνισµού της Επιτροπής Ανταγωνισµού, που κοινο-
ποιείται και στην υπηρεσία από την οποία είναι αποσπα-
σµένοι, την ειδική πρόσθετη αµοιβή της παρούσας παρα-
γράφου ή τις ειδικές πρόσθετες απολαβές που προβλέ-
πονται στην οργανική τους θέση. Οι αποδοχές του ειδι-
κού επιστηµονικού προσωπικού που προσλαµβάνεται κα-
τά την παράγραφο 6, καθορίζονται µε κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων. Η πρόσληψη δικηγόρου σε θέση ειδικού επιστηµο-
νικού προσωπικού συνεπάγεται τη διατήρηση της δικη-
γορικής ιδιότητας και τη θέση αυτού σε καθεστώς ανα-
στολής του δικηγορικού λειτουργήµατος, χωρίς να θίγο-
νται τα ασφαλιστικά του δικαιώµατα, κατά παρέκκλιση
κάθε άλλης διάταξης. Η παρ. 2 του άρθρου 24 του ν.
1868/1989 (Α΄230), όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 1
του άρθρου 37 του ν. 2145/1993 (Α΄ 88) εφαρµόζεται α-
ναλόγως, µε εξαίρεση τη δεύτερη περίοδο του πρώτου
εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 1868/1989, από
την ηµέρα ανάληψης των καθηκόντων τους, για τους δι-
κηγόρους που υπηρετούν στην Επιτροπή Ανταγωνισµού
και τελούν σε υποχρεωτική αναστολή άσκησης του λει-
τουργήµατός τους. Η διάταξη του προηγούµενου εδαφί-
ου εφαρµόζεται για τα µέλη της Επιτροπής Ανταγωνι-
σµού που είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλη-
σης, εφόσον είναι δικηγόροι.
Η υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού, συµπερι-

λαµβανοµένων και των δικηγόρων που τελούν σε ανα-
στολή, διέπεται κατά περίπτωση από:
α. τον Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοι-

κητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νοµικών Προσώπων
Δηµοσίου Δικαίου (ν. 3528/2007, Α΄ 26) ως προς το µόνι-
µο προσωπικό, που εφαρµόζεται αναλόγως,
β. τον Κώδικα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου του Δη-

µοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. (π.δ. 410/1988, Α΄
191) και τον ν. 3801/2009 (Α΄ 163) ως προς το προσωπι-
κό που απασχολείται µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δι-
καίου.

13. Το προσωπικό της Επιτροπής Ανταγωνισµού εκτε-
λεί τα καθήκοντά του µε αµεροληψία, εχεµύθεια, επαγ-
γελµατισµό, διαφάνεια και προς το συµφέρον της απο-
τελεσµατικής εφαρµογής των άρθρων 101 και 102 της
Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
καθώς και των άρθρων 1, 1Α και 2 του παρόντος, τηρώ-
ντας όσα προβλέπονται στην υπ’ αριθµ. 1239/25.2.2020
(Β΄ 598) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων, όπως εκάστοτε ισχύει. Απολαµβάνει προσωπικής
και λειτουργικής ανεξαρτησίας και εκτελεί το έργο του
ανεπηρέαστο από πολιτικές και άλλες εξωτερικές πα-
ρεµβάσεις. Για τον σκοπό αυτόν δεν υπόκειται σε καµία

εντολή ή υπόδειξη προερχόµενη από άλλη δηµόσια αρ-
χή, εξαιρουµένων των εισαγγελικών και δικαστικών αρ-
χών.

14. Το προσωπικό της Επιτροπής Ανταγωνισµού υπο-
χρεούται να λαµβάνει τα απαραίτητα µέτρα, ώστε να
προλαµβάνονται και να αποφεύγονται καταστάσεις σύ-
γκρουσης συµφερόντων. Στο πλαίσιο αυτό, οφείλει να ε-
νηµερώνει αµελλητί και εγγράφως την υπηρεσία για κα-
ταστάσεις ή γεγονότα, τα οποία πιθανολογείται ότι ενέ-
χουν κίνδυνο σύγκρουσης συµφερόντων. Η παραβίαση
των ανωτέρω υποχρεώσεων συνιστά πειθαρχικό παρά-
πτωµα, το οποίο τιµωρείται σύµφωνα µε τον Κώδικα Δε-
οντολογίας και ανάλογα µε τη σοβαρότητα της συµπερι-
φοράς. 

15. Μετά από την αποχώρηση για οποιονδήποτε λόγο
του προσωπικού, δεν επιτρέπεται για χρονικό διάστηµα
ενός (1) έτους από την αποχώρησή του, να συµµετέχει,
στο πλαίσιο της επαγγελµατικής δραστηριότητάς του,
σε υπόθεση η οποία σχετίζεται µε τη διαδικασία εφαρµο-
γής των άρθρων 1, 1Α, 2 ή 5 έως και 10 του παρόντος και
101 ή 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης που το συγκεκριµένο µέλος του προσωπι-
κού χειρίστηκε κατά τη διάρκεια της απασχόλησης ή της
θητείας του. Μετά από την αποχώρηση για οποιονδήπο-
τε λόγο των Προϊσταµένων της Γενικής Διεύθυνσης, Δι-
ευθύνσεων, Τµηµάτων και Γραφείων που προέρχονται α-
πό τον ιδιωτικό ή δηµόσιο τοµέα και δεν ανήκουν στο
προσωπικό της Επιτροπής Ανταγωνισµού, δεν επιτρέπε-
ται τα εν λόγω πρόσωπα να συµµετέχουν σε υποθέσεις
που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος κατά
τη διάρκεια της απασχόλησής τους στην Επιτροπή Αντα-
γωνισµού και για έξι (6) µήνες από την αποχώρησή τους.
Δεν επιτρέπεται επίσης να συµµετέχουν καθ’ οιονδήπο-
τε τρόπο στο πλαίσιο της επαγγελµατικής δραστηριότη-
τάς τους, σε υποθέσεις που σχετίζονται µε την εφαρµο-
γή των άρθρων 1, 1Α, 2 ή 5 έως και 10 του παρόντος και
101 ή 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης, τις οποίες χειρίστηκαν κατά τη διάρκεια
της θητείας τους.

16. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού δύναται, µε αιτιολογη-
µένη απόφασή της, ύστερα από ακρόαση, να απαλλάσ-
σει των καθηκόντων τους προϊσταµένους της Γενικής Δι-
εύθυνσης, των διευθύνσεων, των τµηµάτων και γραφεί-
ων της Επιτροπής Ανταγωνισµού πριν από τη λήξη της
θητείας τους, για λόγους που ανάγονται σε πληµµελή ά-
σκηση των καθηκόντων τους, και ιδιαίτερα για αδικαιο-
λόγητη επιείκεια ή µεροληψία κατά τη σύνταξη των εκ-
θέσεων αξιολόγησης, για πληµµελή άσκηση ή αδυναµία
άσκησης ελέγχου επί των υπαλλήλων, για µη προσήκου-
σα συµπεριφορά προς τους πολίτες, ευθυνοφοβία, α-
προθυµία για την εφαρµογή νέων µεθόδων οργάνωσης,
λειτουργίας και αποδοτικότητας, αδικαιολόγητη καθυ-
στέρηση στη διεκπεραίωση των υποθέσεων, κακή συνερ-
γασία µε λοιπούς προϊσταµένους και µειωµένη ποιοτική
και ποσοτική απόδοση.»

Άρθρο 18
Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού Επιτροπής 

Ανταγωνισµού - Προσθήκη άρθρου 21Γ στον 
ν. 3959/2011

Στον ν. 3959/2011 (Α΄ 93) προστίθεται άρθρο 21Γ ως
εξής:
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«Άρθρο 21Γ
Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού Επιτροπής 

Ανταγωνισµού 

1. Οι προϊστάµενοι των οργανικών µονάδων της Επι-
τροπής Ανταγωνισµού που δεν ανήκουν στο προσωπικό
της Επιτροπής Ανταγωνισµού ή στον δηµόσιο τοµέα, ό-
πως ορίζεται στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), ο-
ρίζονται, ύστερα από την επιλογή τους σύµφωνα µε τη
διαδικασία του άρθρου 21Β του παρόντος, µε απόφαση
του Προέδρου, µε τετραετή θητεία, η οποία µπορεί να α-
νανεωθεί για δύο (2) επιπλέον χρόνια κατά ανώτατο ό-
ριο. 

2. Οι αποδοχές του προϊσταµένου της γενικής διεύ-
θυνσης, των προϊσταµένων διεύθυνσης της Επιτροπής
Ανταγωνισµού και των προϊσταµένων τµηµάτων της Επι-
τροπής Ανταγωνισµού που δεν ανήκουν στον δηµόσιο
τοµέα, καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Οικονο-
µικών κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ανταγωνισµού.

3. Για τις άδειες και διευκολύνσεις που δικαιούνται οι
προϊστάµενοι της παρ. 1 εφαρµόζονται αναλογικά οι δια-
τάξεις που εκάστοτε ισχύουν για τους υπαλλήλους µε
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου.

4. Το υπηρεσιακό συµβούλιο και το δευτεροβάθµιο πει-
θαρχικό συµβούλιο του άρθρου 21, που είναι αρµόδια για
τους µονίµους υπαλλήλους της Επιτροπής Ανταγωνι-
σµού, είναι αρµόδια να εκφέρουν σύµφωνη γνώµη και
για ζητήµατα των προϊσταµένων της παρ. 1. 

5. Οι προϊστάµενοι της παρ. 1 αξιολογούν και αξιολο-
γούνται σύµφωνα µε το σύστηµα αξιολόγησης που ισχύ-
ει για τους προϊσταµένους και υπαλλήλους της Επιτρο-
πής Ανταγωνισµού.»

Άρθρο 19
Εξουσίες της Επιτροπής επί παραβάσεων - 
Τροποποίηση άρθρου 25 του ν. 3959/2011

(Άρθρα 10, 11 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1)

Στο άρθρο 25 του ν. 3959/2011 (Α΄ 93), α) οι παρ. 2, 3,
4, 5, 6 και 8 καταργούνται, β) στην παρ. 1, στο πρώτο ε-
δάφιο διαγράφεται η αναφορά σε αίτηση του αρµόδιου
Υπουργού, στην περ. δ) διορθώνεται η παραποµπή στις
αναφερόµενες διατάξεις, προστίθεται αναφορά ως προς
την υπαιτιότητα και διαγράφεται η αναφορά σε µη εκ-
πλήρωση αναληφθείσας δέσµευσης, στην περ. ε) διορ-
θώνεται η παραποµπή στις αναφερόµενες διατάξεις, α-
ντικαθίσταται η περ. στ) και προστίθενται περ. ζ) και η),
γ) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 7 η προθεσµία ενηµέρω-
σης του Προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισµού γίνεται
τριάντα (30) ηµέρες από τη γνωστοποίηση της απόφα-
σης, δ) προστίθεται παρ. 9, και το άρθρο 25 διαµορφώνε-
ται ως εξής:

«Άρθρο 25
Εξουσίες της Επιτροπής επί παραβάσεων

1. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού αν, ύστερα από σχετική
έρευνα που διεξάγεται είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν
καταγγελίας, διαπιστώσει παράβαση των άρθρων 1, 2
και 11 του παρόντος ή των άρθρων 101 και 102 της Συν-
θήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε α-
πόφασή της, διαζευκτικά ή σωρευτικά, µπορεί:

α) να απευθύνει συστάσεις σε περίπτωση παράβασης
των άρθρων 1 και 2 του παρόντος ή των άρθρων 101 και
102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Έ-
νωσης,

β) να υποχρεώσει τις ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις ή
τις ενώσεις επιχειρήσεων να παύσουν την παράβαση και
να παραλείπουν αυτή στο µέλλον,
γ) να επιβάλει µέτρα συµπεριφοράς ή διαρθρωτικού

χαρακτήρα, τα οποία πρέπει να είναι αναγκαία και πρό-
σφορα για την παύση της παράβασης, ανάλογα µε το εί-
δος και τη βαρύτητα αυτής. Μέτρα διαρθρωτικού χαρα-
κτήρα επιτρέπεται να επιβάλλονται µόνο στην περίπτω-
ση που είτε δεν υφίστανται εξίσου αποτελεσµατικά µέ-
τρα συµπεριφοράς είτε όλα τα εξίσου αποτελεσµατικά
µέτρα συµπεριφοράς είναι ενδεχοµένως επαχθέστερα
από τα µέτρα διαρθρωτικού χαρακτήρα, 
δ) να επιβάλει πρόστιµο κατά την παρ. 1 του άρθρου

25Β στις επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων που, εκ
προθέσεως ή εξ αµελείας, υπέπεσαν στην παράβαση,
ε) να απειλήσει πρόστιµο κατά την παρ. 1 ή την παρ. 2

του άρθρου 25Β ή και τα δύο σε περίπτωση συνέχισης ή
επανάληψης της παράβασης,
στ) να επιβάλει πρόστιµο κατά την παρ. 1 του άρθρου

25Β ή χρηµατική κύρωση κατά την παρ. 2 του ιδίου άρ-
θρου ή και τα δύο, όταν, µε απόφασή της, βεβαιώνεται η
συνέχιση ή η επανάληψη της παράβασης ή η παράλειψη
εκπλήρωσης αναληφθείσας από τις επιχειρήσεις ή ενώ-
σεις επιχειρήσεων δέσµευσης, που κατέστη υποχρεωτι-
κή µε απόφαση κατ’ εφαρµογή του άρθρου 25Γ, ή η µη
τήρηση επιβληθέντων µέτρων συµπεριφοράς ή διαρθρω-
τικού χαρακτήρα,
ζ) να επιβάλει πρόστιµο κατά την παρ. 1 του άρθρου

25Β ή χρηµατική κύρωση κατά την παρ. 2 του ιδίου άρ-
θρου ή και τα δύο, σε επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρή-
σεων, σε περίπτωση µη συµµόρφωσης προς απόφαση
που διατάσσει ασφαλιστικά µέτρα κατ’ εφαρµογή του
άρθρου 25Δ, 
η) να διαπιστώνει ότι η παράβαση έχει διαπραχθεί κα-

τά το παρελθόν.
2. Καταργείται.
3. Καταργείται.
4. Καταργείται.
5. Καταργείται.
6. Καταργείται.
7. Οι εµπλεκόµενες επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρή-

σεων υποχρεούνται µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από τη
γνωστοποίηση της απόφασης µε την οποία διαπιστώνε-
ται η παράβαση ή η πιθανολόγηση της παράβασης και
διατάσσεται η παύση της, να ενηµερώσουν τον Πρόεδρο
της Επιτροπής Ανταγωνισµού για τις ενέργειες, στις ο-
ποίες προέβησαν ή πρόκειται να προβούν για την παύση
της παράβασης. Την ίδια υποχρέωση υπέχουν οι επιχει-
ρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων, όταν πρόκειται για συµ-
µόρφωση προς δικαστική απόφαση που εκδόθηκε ύστε-
ρα από προσφυγή κατά απόφασης της Επιτροπής Αντα-
γωνισµού.

8. Καταργείται.
9. Αν η Επιτροπή Ανταγωνισµού διαπιστώσει παράβα-

ση του άρθρου 1Α, µπορεί, µε απόφασή της, να επιβάλ-
λει τα µέτρα που προβλέπονται στις περ. α΄ έως και ζ΄
της παρ. 1 και στο άρθρο 25.»
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Άρθρο 20
Πρόστιµα - Προσθήκη άρθρου 25Β στον ν. 3959/2011 

(Άρθρα 13 έως και 16 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1)

Στον ν. 3959/2011 (Α΄ 93) προστίθεται άρθρο 25Β ως
εξής:

«Άρθρο 25Β
Πρόστιµα

1. Το πρόστιµο των περ. δ΄, ε΄, στ΄ και ζ΄ της παρ. 1
του άρθρου 25 πρέπει να είναι αποτελεσµατικό, αναλο-
γικό και αποτρεπτικό, µπορεί δε να φθάνει µέχρι ποσο-
στού δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού παγκόσµιου
κύκλου εργασιών της επιχείρησης κατά την προηγούµε-
νη της έκδοσης της απόφασης χρήση. Σε περίπτωση οµί-
λου εταιρειών, για τον υπολογισµό του προστίµου, λαµ-
βάνεται υπόψη ο συνολικός παγκόσµιος κύκλος εργα-
σιών του οµίλου. Για τον καθορισµό του ύψους του προ-
στίµου λαµβάνονται υπόψη η σοβαρότητα, η διάρκεια, η
γεωγραφική έκταση της παράβασης, η διάρκεια και το εί-
δος της συµµετοχής στην παράβαση της συγκεκριµένης
επιχείρησης. 
Εφόσον είναι δυνατόν να υπολογιστεί το ύψος του οι-

κονοµικού οφέλους της επιχείρησης από την παράβαση,
το ύψος του επιβαλλόµενου προστίµου δεν µπορεί να εί-
ναι µικρότερο από αυτό, ακόµα και αν υπερβαίνει το πο-
σοστό που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο. Για τον σκοπό ε-
πιβολής του προστίµου, η έννοια της επιχείρησης κατα-
λαµβάνει τις µητρικές εταιρείες, στο πλαίσιο ενιαίας οι-
κονοµικής οντότητας, τους µερικώς και ολικώς καθολι-
κούς διαδόχους σε περίπτωση εταιρικών µετασχηµατι-
σµών και τους αποκτώντες την επιχείρηση µετά από την
τέλεση της παράβασης, εφόσον ο παραβάτης αδυνατεί
να καταβάλει το επιβληθέν πρόστιµο ή άλλη χρηµατική
ποινή κατά τον χρόνο της επιβολής τους.

2. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού µπορεί, µε απόφασή της,
να επιβάλει χρηµατικές κυρώσεις ανά ηµέρα µη συµµόρ-
φωσης, οι οποίες καθορίζεται αναλογικά προς τον µέσο
ηµερήσιο συνολικό παγκόσµιο κύκλο εργασιών της επι-
χείρησης ή της ένωσης επιχειρήσεων κατά την προηγού-
µενη της έκδοσης της απόφασης οικονοµική χρήση µε α-
νώτατο όριο το τρία τοις εκατό (3%) αυτού του κύκλου
εργασιών και υπολογίζονται από την ηµεροµηνία που ο-
ρίζει η απόφαση της Επιτροπής.

3. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού συνεκτιµά ως ελαφρυντι-
κή περίσταση, κατά τον καθορισµό του ύψους του προ-
στίµου, τυχόν αποζηµιώσεις που έχουν καταβληθεί
στους ζηµιωθέντες από την εξετασθείσα αντιανταγωνι-
στική πρακτική, ή σε σηµαντικό αριθµό αυτών, στο πλαί-
σιο συναινετικού διακανονισµού. Αν ο συναινετικός δια-
κανονισµός εκκρεµεί, η Επιτροπή Ανταγωνισµού δύναται
να αναστείλει την έκδοση της απόφασης περί επιβολής
του προστίµου για χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο
των τριών (3) µηνών.

4. Όταν η παράβαση που διέπραξε η ένωση επιχειρή-
σεων συνδέεται µε τις δραστηριότητες των µελών της,
το πρόστιµο µπορεί να ανέρχεται µέχρι ποσοστού δέκα
τοις εκατό (10%) του συνολικού παγκόσµιου κύκλου ερ-
γασιών των µελών αυτής που είχαν ενεργή δράση στην
αγορά στην οποία συνέβη η παράβαση κατά την προη-
γούµενη της έκδοσης της απόφασης χρήση. Αν επιβάλ-
λεται πρόστιµο σε ένωση επιχειρήσεων, λαµβανοµένου

υπόψη του συνολικού κύκλου εργασιών των µελών της,
και η ένωση δεν είναι αξιόχρεη, η ένωση είναι υποχρεω-
µένη να ζητήσει εισφορές από τα µέλη της, προκειµένου
να καλύψει το ποσό του προστίµου. Εάν δεν καταβλη-
θούν εισφορές µέσα στην προθεσµία που έχει ορισθεί, η
Επιτροπή Ανταγωνισµού µπορεί να απαιτήσει την κατα-
βολή του προστίµου απευθείας από καθεµία από τις επι-
χειρήσεις, οι εκπρόσωποι των οποίων ανήκαν στα εµπλε-
κόµενα όργανα λήψης αποφάσεων της ένωσης. Όταν η
Επιτροπή Ανταγωνισµού έχει απαιτήσει πληρωµή, σύµ-
φωνα µε το προηγούµενο εδάφιο, µπορεί, εφόσον είναι
απαραίτητη για την εξασφάλιση της ολοσχερούς πληρω-
µής του προστίµου, να απαιτήσει πληρωµή του υπολοί-
που από οποιοδήποτε µέλος της ένωσης που είχε ενερ-
γή δράση στην αγορά στην οποία συνέβη η παράβαση. Η
Επιτροπή Ανταγωνισµού δεν απαιτεί πληρωµή βάσει των
προηγούµενων εδαφίων από επιχειρήσεις που αποδει-
κνύουν ότι δεν εφάρµοσαν την παράνοµη απόφαση της
ένωσης διότι είτε δεν είχαν αντιληφθεί την ύπαρξή της
είτε αποστασιοποιήθηκαν ενεργά από αυτήν πριν αρχί-
σει η Επιτροπή Ανταγωνισµού να διερευνά την υπόθεση.
Η οικονοµική ευθύνη κάθε επιχείρησης όσον αφορά στην
καταβολή του προστίµου δεν υπερβαίνει το δέκα τοις ε-
κατό (10%) του συνολικού παγκόσµιου κύκλου εργασιών
κατά την προηγούµενη της έκδοσης της απόφασης οικο-
νοµική χρήση.

5. Υπεύθυνοι για την τήρηση των άρθρων 1, 1Α, 2, 5 έ-
ως 10 και των παρ. 5 και 6 του άρθρου 11 του παρόντος,
καθώς και των άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης για τη
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι επί ατοµικών
επιχειρήσεων οι επιχειρηµατίες, επί αστικών και εµπορι-
κών εταιρειών και κοινοπραξιών οι διαχειριστές τους και
όλοι οι οµόρρυθµοι εταίροι, ειδικώς δε επί ανωνύµων ε-
ταιρειών τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου και τα αρ-
µόδια για την υλοποίηση των σχετικών αποφάσεων πρό-
σωπα και επί εισηγµένων ανωνύµων εταιρειών, τα εκτε-
λεστικά µέλη του διοικητικού συµβουλίου, ενώ επί ενώ-
σεων επιχειρήσεων, το ανώτατο όργανο διοίκησης αυ-
τών. Διορισµός άλλου υπευθύνου για την παράβαση των
κανόνων ανταγωνισµού απαγορεύεται. Επί αποφάσεων
συλλογικών οργάνων της επιχείρησης ή της ένωσης επι-
χειρήσεων που ελήφθησαν κατά πλειοψηφία ευθύνονται
µόνον οι υπερψηφήσαντες. Τα παραπάνω φυσικά πρό-
σωπα ευθύνονται µε την προσωπική τους περιουσία εις
ολόκληρον µε το οικείο νοµικό πρόσωπο, για την κατα-
βολή του ποσού του προστίµου. Η Επιτροπή Ανταγωνι-
σµού µπορεί να επιβάλει στα παραπάνω φυσικά πρόσω-
πα, µετά από προηγούµενη ακρόασή τους, και αυτοτε-
λές πρόστιµο από διακόσιες χιλιάδες (200.000) έως δύο
εκατοµµύρια (2.000.000) ευρώ, εφόσον αποδεδειγµένα
συµµετείχαν σε προπαρασκευαστικές πράξεις, στην ορ-
γάνωση ή τη διάπραξη της παράνοµης συµπεριφοράς
της επιχείρησης. Για την επιµέτρηση του προστίµου λαµ-
βάνονται ιδιαιτέρως υπόψη η θέση τους στην επιχείρηση
και ο βαθµός συµµετοχής τους στην παράνοµη πράξη.»

Άρθρο 21
Δεσµεύσεις - Προσθήκη άρθρου 25Γ 

στον ν. 3959/2011
(Άρθρο 12 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1)

Στον ν. 3959/2011 (A΄ 93) προστίθεται άρθρο 25Γ ως
εξής:
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«Άρθρο 25Γ
Δεσµεύσεις

1. Αν η Επιτροπή Ανταγωνισµού πιθανολογεί, κατά τη
διάρκεια σχετικής έρευνας που διεξάγεται είτε αυτεπαγ-
γέλτως είτε κατόπιν καταγγελίας, παράβαση των άρ-
θρων 1, 1Α και 2 του παρόντος ή των άρθρων 101 και 102
της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, µπορεί µε απόφασή της, αφού ζητήσει την άποψη
των συµµετεχόντων στην αγορά, να αποδέχεται, την εκ
µέρους των εµπλεκόµενων επιχειρήσεων ή ενώσεων ε-
πιχειρήσεων,  ανάληψη δεσµεύσεων προς παύση της πι-
θανολογούµενης παράβασης και να καθιστά τις δεσµεύ-
σεις αυτές υποχρεωτικές για τις επιχειρήσεις ή ενώσεις
επιχειρήσεων. Η απόφαση της Επιτροπής µπορεί να εκ-
δοθεί για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, εφόσον κρί-
νεται ότι δεν συντρέχουν λόγοι για περαιτέρω δράση
αυτής. Η Επιτροπή µπορεί, ύστερα από αίτηση που υπο-
βάλλει κάθε ενδιαφερόµενος ή αυτεπαγγέλτως, να κινή-
σει εκ νέου τη διαδικασία, εάν υπάρξει ουσιαστική µετα-
βολή των γεγονότων στα οποία βασίσθηκε η απόφαση, ή
οι εµπλεκόµενες επιχειρήσεις αθετήσουν τις δεσµεύσεις
που έχουν αναλάβει, ή η απόφαση βασίσθηκε σε ελλι-
πείς, ανακριβείς ή παραπλανητικές πληροφορίες των εν-
διαφερόµενων επιχειρήσεων.

2. Οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία αποδοχής
δεσµεύσεων εκ µέρους των ενδιαφερόµενων επιχειρή-
σεων ή ενώσεων επιχειρήσεων και θέµατα σχετικά µε
την αναστολή των προθεσµιών των παρ. 4 και 5 του άρ-
θρου 15 καθορίζονται µε απόφαση της Επιτροπής Αντα-
γωνισµού.»

Άρθρο 22
Ασφαλιστικά µέτρα - Προσθήκη άρθρου 25Δ 

στον ν. 3959/2011
(Άρθρο 11 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1)

Στον ν. 3959/2011 (Α΄ 93) προστίθεται άρθρο 25Δ ως
εξής:

«Άρθρο 25Δ
Ασφαλιστικά µέτρα

1. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού λαµβάνει ασφαλιστικά
µέτρα αυτεπαγγέλτως, όταν πιθανολογείται παράβαση
των άρθρων 1 και 2 του παρόντος ή των άρθρων 101 και
102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Έ-
νωσης και συντρέχει επείγουσα περίπτωση λόγω κινδύ-
νου σοβαρής και ανεπανόρθωτης βλάβης του ανταγωνι-
σµού. 

2. Στο πλαίσιο της αρµοδιότητας λήψης ασφαλιστικών
µέτρων και µετά από κλήση σε ακρόαση του φυσικού ή
νοµικού προσώπου, το οποίο φέρεται να διέπραξε την
πιθανολογούµενη παράβαση, η Επιτροπή Ανταγωνισµού
µπορεί να εκδίδει προσωρινή διαταγή, η οποία ισχύει έ-
ως την έκδοση της απόφασης επί των ασφαλιστικών µέ-
τρων. Αν εκδοθεί προσωρινή διαταγή, τα ασφαλιστικά
µέτρα εισάγονται στο αρµόδιο τµήµα ή την Ολοµέλεια,
κατά την παρ. 6 του άρθρου 15, µέσα σε τριάντα (30) η-
µέρες, διαφορετικά παύει αυτοδικαίως η ισχύς της προ-
σωρινής διαταγής.

3. Αν διαταχθούν ασφαλιστικά µέτρα, η Επιτροπή Α-
νταγωνισµού υποχρεούται να εισαγάγει την υπόθεση

στο αρµόδιο τµήµα ή την Ολοµέλεια, κατά την παρ. 6 του
άρθρου 15, µέσα σε δώδεκα (12) µήνες από την έκδοση
της απόφασης των ασφαλιστικών µέτρων, µε δυνατότη-
τα παράτασης της ανωτέρω προθεσµίας για δώδεκα (12)
επιπλέον µήνες, διαφορετικά παύει αυτοδικαίως η ισχύς
των ασφαλιστικών µέτρων. 

4. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού έχει δικαίωµα να µεταρ-
ρυθµίσει ή να ανακαλέσει ολικά ή εν µέρει την απόφασή
της, εφόσον επήλθε µεταβολή των συνθηκών που δικαι-
ολογεί την ανάκληση ή τη µεταρρύθµισή της.

5. Η απόφαση µε την οποία διατάσσονται ή ανακαλού-
νται ασφαλιστικά µέτρα, υπόκειται σε προσφυγή ενώ-
πιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών µέσα σε προθε-
σµία εξήντα (60) ηµερών από την κοινοποίησή της. Η α-
πόφαση επί της προσφυγής εκδίδεται εντός τριών (3)
µηνών από την συζήτηση.»

Άρθρο 23
Συνεργασία µεταξύ των εθνικών αρχών 
ανταγωνισµού - Τροποποίηση άρθρου 28 

του ν. 3959/2011
(Άρθρο 24 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1) 

Στο άρθρο 28 του ν. 3959/2011 (Α΄ 93), α) αντικαθίστα-
ται ο τίτλος, β) στην παρ. 1 αντικαθίστανται οι περ. α) και
β) και προστίθεται περ. γ), γ) καταργούνται οι παρ. 2 και
3 και το άρθρο 28 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 28
Συνεργασία µεταξύ των εθνικών αρχών 

ανταγωνισµού

1. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού, ως Εθνική Αρχή Αντα-
γωνισµού, είναι αρµόδια για τη συνεργασία:

α) µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τις προβλέψεις
του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 1/2003 του Συµβουλίου, της
16ης Δεκεµβρίου 2002, για την εφαρµογή των κανόνων
ανταγωνισµού που προβλέπονται στα άρθρα 81 και 82
της συνθήκης (L 1), 

β) µε τις αρχές ανταγωνισµού κρατών µελών της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης που έχουν οριστεί από τα εν λόγω
κράτη, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 35 του Κανονισµού
1/2003, ως αρµόδιες για την εφαρµογή των άρθρων 101
και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, κατά τις προβλέψεις του Κανονισµού 1/2003,
και
γ) µε τις αρχές ανταγωνισµού άλλων χωρών διµερώς

και στο πλαίσιο διεθνών και περιφερειακών δικτύων συ-
νεργασίας. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού δύναται να συνά-
πτει µνηµόνια συνεργασίας µε αρχές ανταγωνισµού άλ-
λων χωρών για την προώθηση της µεταξύ τους συνεργα-
σίας. 

2. Καταργείται.
3. Καταργείται.»

Άρθρο 24
Συνεργασία µεταξύ αρχών ανταγωνισµού κατά τη

διενέργεια µέτρων έρευνας - Προσθήκη άρθρου 28Α 
στον ν. 3959/2011

(Άρθρα 24 και 27 παρ. 7 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1)

Στον ν. 3959/2011 (Α΄ 93) προστίθεται άρθρο 28Α ως
εξής:
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«Άρθρο 28Α
Συνεργασία µεταξύ αρχών ανταγωνισµού κατά τη 

διενέργεια µέτρων έρευνας

1. Όταν η Επιτροπή Ανταγωνισµού ασκεί τις εξουσίες
του άρθρου 39 εξ ονόµατος και για λογαριασµό αρχής α-
νταγωνισµού κράτους µέλους, σύµφωνα µε το άρθρο 22
του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 1/2003, κατόπιν αίτησης της
αρχής αυτής, παρίστανται και συντρέχουν τους εντεταλ-
µένους κατά το άρθρο 39 του παρόντος υπαλλήλους της
Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισµού υπάλληλοι και λοιπά
συνοδεύοντα άτοµα, τα οποία έχουν εξουσιοδοτηθεί ή
ορισθεί από την αιτούσα αρχή ανταγωνισµού, υπό την ε-
ποπτεία των υπαλλήλων της Επιτροπής Ανταγωνισµού.
Η εντολή της παρ. 2 του άρθρου 39 αναφέρει την πράξη
εξουσιοδότησης ή ορισµού των υπαλλήλων της αιτού-
σας αρχής και των λοιπών προσώπων που τους συνο-
δεύουν.

2. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού δύναται να εντέλλεται
εγγράφως σε υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Α-
νταγωνισµού να παρίστανται και να συντρέχουν ενεργά
αρχή ανταγωνισµού κράτους µέλους, η οποία διενεργεί
στο έδαφος αυτού του κράτους µέλους, στο όνοµα και
για λογαριασµό της Επιτροπής Ανταγωνισµού, έλεγχο ή
κατάθεση, σύµφωνα µε το άρθρο 22 του Κανονισµού
(ΕΚ) αριθµ. 1/2003. Προς τον σκοπό αυτόν η Επιτροπή Α-
νταγωνισµού υποβάλλει αίτηση στην εθνική αρχή αντα-
γωνισµού.

3. Κατόπιν αίτησης αρχής ανταγωνισµού κράτους µέ-
λους, η Επιτροπή Ανταγωνισµού δύναται να ασκεί στο ό-
νοµα και για λογαριασµό της αρχής αυτής τις εξουσίες
των άρθρων 38 και 39 του παρόντος, προκειµένου να
διαπιστωθεί κατά πόσον επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχει-
ρήσεων, οι οποίες εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του
παρόντος νόµου, δεν συµµορφώνονται µε τα µέτρα έ-
ρευνας που διατάσσει και τις αποφάσεις που εκδίδει η
αιτούσα αρχή σε διαδικασίες για την εφαρµογή των άρ-
θρων 101 και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

4. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού δύναται να ζητήσει από
αρχή ανταγωνισµού κράτους µέλους να λάβει στο έδα-
φός του κάθε µέτρο έρευνας, κατ’ εφαρµογή της εθνικής
της νοµοθεσίας, στο όνοµα και για λογαριασµό της Επι-
τροπής Ανταγωνισµού, προκειµένου να εξακριβωθεί κα-
τά πόσον επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων δεν συµ-
µορφώνονται µε µέτρα έρευνας που διέταξε ή αποφά-
σεις που εξέδωσε η Επιτροπή Ανταγωνισµού. 

5. Οι πληροφορίες που συλλέγονται κατά τις παρ. 3
και 4 µπορούν να ανταλλαγούν και να χρησιµοποιηθούν
ως αποδεικτικά µέσα, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο
άρθρο 12 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 1/2003. 

6. Αν ζητηθεί από την αρχή, στην οποία υποβάλλεται η
αίτηση της παρ. 4, η Επιτροπή Ανταγωνισµού αποδίδει
πλήρως όλα τα εύλογα έξοδα σε σχέση µε τη διενέργεια
των µέτρων έρευνας, ιδίως τα µεταφραστικά, εργατικά
και διοικητικά έξοδα, περιλαµβανοµένων των εξόδων
της παρ. 2. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού µπορεί να υποβά-
λει στην αιτούσα αρχή της παρ. 3 αίτηση για απόδοση
των εξόδων που πραγµατοποίησε κατά τη διενέργεια µέ-
τρων έρευνας στο όνοµα και για λογαριασµό της, περι-
λαµβανοµένων των εξόδων της παρ. 1.»

Άρθρο 25
Επιδόσεις εγγράφων αρχών ανταγωνισµού κρατών
µελών - Προσθήκη άρθρου 28Β στον ν. 3959/2011
(Άρθρα 25 και 27 παρ. 1, 2 και 4 έως και 7 Οδηγίας

(ΕΕ) 2019/1)

Στον ν. 3959/2011 (Α΄ 93) προστίθεται άρθρο 28Β ως
εξής:

«Άρθρο 28Β
Επιδόσεις εγγράφων αρχών ανταγωνισµού

1. Κατόπιν αίτησης αρχής ανταγωνισµού κράτους µέ-
λους, η Επιτροπή Ανταγωνισµού επιδίδει για λογαρια-
σµό της αρχής αυτής σε επιχειρήσεις, ενώσεις επιχειρή-
σεων ή φυσικά πρόσωπα που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρ-
µογής του παρόντος, τα ακόλουθα έγγραφα:
α) εισηγήσεις και οποιοδήποτε αντίστοιχο έγγραφο

κατά την έννοια του άρθρου 15 του παρόντος σχετικά µε
εικαζόµενη παράβαση των άρθρων 101 ή 102 της Συνθή-
κης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),
β) αποφάσεις στις οποίες εφαρµόζονται τα άρθρα 101

ή 102 ΣΛΕΕ, 
γ) οποιοδήποτε άλλο διαδικαστικό έγγραφο, που εκ-

δόθηκε σε διαδικασίες για την εφαρµογή των άρθρων
101 ή 102 ΣΛΕΕ και πρέπει να επιδοθεί και 
δ) κάθε άλλο έγγραφο που αφορά στην εφαρµογή των

άρθρων 101 ή 102 ΣΛΕΕ, περιλαµβανοµένων εγγράφων
αναφορικά µε την εκτέλεση αποφάσεων της αιτούσας
αρχής που επιβάλλουν πρόστιµα ή χρηµατικές ποινές.
Στη διαδικασία επίδοσης εφαρµόζεται το άρθρο 48 του

παρόντος. 
2. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού δύναται να ζητήσει από

αρχή ανταγωνισµού κράτους µέλους να επιδώσει για λο-
γαριασµό της έγγραφα που αναφέρονται στην παρ. 1.
Για την απόδειξη της επίδοσης αρκεί η έκθεση που εκδί-
δεται από την αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση. 

3. Η αίτηση των παρ. 1 και 2 συνοδεύεται από ενιαίο
τίτλο, στον οποίο προσαρτάται αντίγραφο της πράξης
προς επίδοση σε αποδέκτη, ο οποίος εµπίπτει στο πεδίο
εφαρµογής του παρόντος νόµου ή του κράτους µέλους
ανά περίπτωση. Ο ενιαίος τίτλος περιλαµβάνει τα εξής: 
α) το όνοµα και τη γνωστή διεύθυνση του αποδέκτη

και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο ή πληροφορία χρήσιµο
για την ταυτοποίηση του αποδέκτη,
β) περίληψη των σχετικών γεγονότων και περιστάσε-

ων,
γ) περίληψη του συνηµµένου αντιγράφου της πράξης

που πρόκειται να επιδοθεί ή να εκτελεστεί,
δ) το όνοµα, τη διεύθυνση και άλλα στοιχεία επικοινω-

νίας όσον αφορά στην αρχή στην οποία υποβάλλεται η
αίτηση και
ε) την προθεσµία εντός της οποίας πρέπει να πραγµα-

τοποιηθεί η κοινοποίηση, όπως νόµιµες προθεσµίες ή
προθεσµίες παραγραφής.

4. Ο ενιαίος τίτλος διαβιβάζεται στην Επιτροπή Αντα-
γωνισµού στην ελληνική γλώσσα, εκτός αν σε συγκεκρι-
µένες περιπτώσεις συµφωνηθεί διµερώς διαφορετικά. Η
πράξη προς επίδοση υπόκειται σε µετάφραση στην ελλη-
νική γλώσσα.

5. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού απορρίπτει την αίτηση
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της παρ. 1, εφόσον η αίτηση ή ο ενιαίος τίτλος δεν πλη-
ρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου ή η πραγ-
µατοποίηση της επίδοσης είναι προδήλως αντίθετη προς
τη δηµόσια τάξη. Όταν η Επιτροπή Ανταγωνισµού προτί-
θεται να απορρίψει το αίτηµα ή όταν απαιτούνται πρό-
σθετες πληροφορίες, ενηµερώνει σχετικώς την αιτούσα
αρχή. Σε διαφορετική περίπτωση, πραγµατοποιεί αµελ-
λητί την επίδοση.

6. Αν ζητηθεί από την αρχή, στην οποία υποβάλλεται η
αίτηση της παρ. 2, η Επιτροπή Ανταγωνισµού αποδίδει
πλήρως όλα τα εύλογα έξοδα σε σχέση µε την επίδοση,
ιδίως τα µεταφραστικά, εργατικά και διοικητικά έξοδα. Η
Επιτροπή Ανταγωνισµού µπορεί να υποβάλει στην αιτού-
σα αρχή της παρ. 1 αίτηση για απόδοση των εξόδων που
πραγµατοποίησε σε σχέση µε την επίδοση πράξεων της
παρ. 1.»

Άρθρο 26
Εκτέλεση αποφάσεων αρχών ανταγωνισµού κρατών
µελών - Προσθήκη άρθρου 28Γ στον ν. 3959/2011

(Άρθρα 26 και 27 παρ. 1 έως και 6 και 8 Οδηγίας (ΕΕ)
2019/1)

Στον ν. 3959/2011 (Α΄ 93) προστίθεται άρθρο 28Γ ως
εξής:

«Άρθρο 28Γ
Εκτέλεση αποφάσεων αρχών ανταγωνισµού 

κρατών - µελών

1. Κατόπιν αίτησης αρχής ανταγωνισµού κράτους µέ-
λους, η Επιτροπή Ανταγωνισµού προβαίνει σε όλες τις α-
παραίτητες ενέργειες, κατά το άρθρο 49 του παρόντος,
για την εκτέλεση αποφάσεων επιβολής προστίµων ή πε-
ριοδικών χρηµατικών ποινών, οι οποίες εκδόθηκαν στο
πλαίσιο διαδικασιών για την εφαρµογή των άρθρων 101
ή 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΣΛΕΕ), εφόσον η απόφαση είναι τελεσίδικη και
η επιχείρηση ή η ένωση επιχειρήσεων, έναντι των οποί-
ων είναι εκτελεστό το πρόστιµο ή η περιοδική χρηµατική
ποινή, δεν έχει επαρκείς πόρους στο κράτος µέλος της
αιτούσας αρχής, ώστε να είναι δυνατή η είσπραξη του
προστίµου ή της ποινής. Ειδικότερα, η Επιτροπή Αντα-
γωνισµού διαβιβάζει για λογαριασµό της αιτούσας αρ-
χής την αίτηση και όλα τα απαραίτητα έγγραφα και στοι-
χεία κατά την παρ. 4 στην αρµόδια Υπηρεσία της Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) ή σε κάθε
άλλη αρµόδια αρχή, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο
άρθρο 49. Η αρχή ανταγωνισµού κράτους µέλους βεβαι-
ώνει την Επιτροπή Ανταγωνισµού για τη συνδροµή αδυ-
ναµίας είσπραξης του προστίµου ή της ποινής, σύµφωνα
µε όσα αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο. 

2. Κατόπιν αίτησης αρχής ανταγωνισµού κράτους µέ-
λους, η Επιτροπή Ανταγωνισµού δύναται και σε άλλες
περιπτώσεις, οι οποίες δεν καλύπτονται από την παρ. 1,
να εκτελεί κατά την παρ. 1 τελεσίδικες αποφάσεις για
την επιβολή προστίµων ή χρηµατικών ποινών, οι οποίες
εκδόθηκαν σε διαδικασίες για την εφαρµογή των άρ-
θρων 101 ή 102 ΣΛΕΕ. Τούτο ισχύει ιδίως όταν η επιχεί-
ρηση ή ένωση επιχειρήσεων, έναντι των οποίων είναι ε-
κτελεστό το πρόστιµο ή η περιοδική χρηµατική ποινή,
δεν διαθέτει εγκατάσταση στο κράτος µέλος της αιτού-
σας αρχής. 

3. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού δύναται να ζητήσει από
αρχή ανταγωνισµού κράτους µέλους την εκτέλεση τελε-
σίδικων αποφάσεών της για την επιβολή προστίµων ή
περιοδικών χρηµατικών ποινών στο πλαίσιο διαδικασιών
για την εφαρµογή των άρθρων 101 ή 102 ΣΛΕΕ.

4. Στις αιτήσεις κατά τις παρ. 1, 2 και 3 εφαρµόζεται το
άρθρο 28Β. Η αίτηση συνοδεύεται από αντίγραφο της
πράξης που πρέπει να εκτελεσθεί. Ο ενιαίος τίτλος, επι-
πλέον των στοιχείων που ορίζονται στην παρ. 3 του άρ-
θρου 28Β, περιλαµβάνει και τα εξής: 
α) πληροφορίες σχετικά µε την απόφαση που επιτρέ-

πει την εκτέλεση στο κράτος µέλος της αιτούσας αρχής, 
β) την ηµεροµηνία τελεσιδικίας της απόφασης,
γ) το ποσό του προστίµου ή της περιοδικής χρηµατικής

ποινής και
δ) πληροφορίες που αποδεικνύουν τις εύλογες προ-

σπάθειες τις οποίες κατέβαλε η αιτούσα αρχή για την ε-
κτέλεση της απόφασης στην επικράτειά της.
Ο ενιαίος τίτλος, που επιτρέπει την εκτέλεση, αποτε-

λεί τον µοναδικό εκτελεστό τίτλο και δεν χρήζει ανα-
γνώρισης. 

5. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού απορρίπτει την αίτηση
της παρ. 1, εφόσον η αίτηση ή ο ενιαίος τίτλος δεν πλη-
ρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου, ή η εκτέ-
λεση είναι προδήλως αντίθετη προς τη δηµόσια τάξη. Ό-
ταν η Επιτροπή Ανταγωνισµού προτίθεται να απορρίψει
το αίτηµα, ή όταν απαιτούνται πρόσθετες πληροφορίες,
ενηµερώνει σχετικώς την αιτούσα αρχή. Σε διαφορετική
περίπτωση πραγµατοποιεί αµελλητί την εκτέλεση. 

6. Για την εκτέλεση των αιτηµάτων των παρ. 1 και 2, η
Επιτροπή Ανταγωνισµού, ανά περίπτωση, µετατρέπει σε
ευρώ τα πρόστιµα, ή τις περιοδικές χρηµατικές ποινές
που έχουν επιβληθεί σε άλλο νόµισµα, µε τη συναλλαγ-
µατική ισοτιµία που ισχύει την ηµεροµηνία κατά την ο-
ποία επιβλήθηκαν τα πρόστιµα ή οι περιοδικές χρηµατι-
κές ποινές.

7. Αν η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση της
παρ. 3 δεν ανακτήσει τα έξοδα εκτέλεσης από τα ει-
σπραχθέντα πρόστιµα ή τις περιοδικές χρηµατικές ποι-
νές, ή από την επιχείρηση έναντι της οποίας είναι εκτε-
λεστό το πρόστιµο ή η περιοδική χρηµατική ποινή, η Επι-
τροπή Ανταγωνισµού, εφόσον ζητηθεί από την αρχή
στην οποία υποβάλλεται η αίτηση, αποδίδει πλήρως όλα
τα έξοδα σε σχέση µε την εκτέλεση, ιδίως τα µεταφρα-
στικά, εργατικά και διοικητικά έξοδα. 

8. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού, η αρµόδια υπηρεσία της
Α.Α.Δ.Ε. ή κάθε άλλη αρµόδια αρχή, ανά περίπτωση, έ-
χει δικαίωµα να ανακτήσει το πλήρες κόστος σε σχέση
µε τα µέτρα εκτέλεσης των παρ. 1 και 2 από τα πρόστιµα
ή τις περιοδικές χρηµατικές ποινές που εισπράχθηκαν
στο όνοµα της αιτούσας αρχής, συµπεριλαµβανοµένων
των µεταφραστικών, εργατικών και διοικητικών εξόδων.
Εάν δεν εισπραχθούν τα πρόστιµα ή οι περιοδικές χρη-
µατικές ποινές, η Επιτροπή Ανταγωνισµού, ή κάθε άλλη
αρµόδια αρχή, ανά περίπτωση, µπορεί να ζητήσει από
την αιτούσα αρχή να αναλάβει τα σχετικά έξοδα. Η Επι-
τροπή Ανταγωνισµού, η αρµόδια Υπηρεσία της Α.Α.Δ.Ε.
ή κάθε άλλη αρµόδια αρχή, ανά περίπτωση, µπορεί να α-
νακτήσει τα έξοδα εκτέλεσης από την επιχείρηση έναντι
της οποίας είναι εκτελεστό το πρόστιµο ή η περιοδική
χρηµατική ποινή. Ο ενιαίος τίτλος αποτελεί εκτελεστό
τίτλο για την είσπραξη των εξόδων.» 
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Άρθρο 27
Διαφορές επί αιτήσεων για κοινοποίηση ή εκτέλεση
αποφάσεων που επιβάλλουν πρόστιµα ή περιοδικές

χρηµατικές ποινές - Προσθήκη άρθρου 28Δ 
στον ν. 3959/2011

(Άρθρο 28 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1)

Στον ν. 3959/2011 (Α΄ 93) προστίθεται άρθρο 28Δ ως
εξής:

«Άρθρο 28Δ
Διαφορές επί αιτήσεων για κοινοποίηση ή εκτέλεση
αποφάσεων που επιβάλλουν πρόστιµα ή περιοδικές

χρηµατικές ποινές

1. Διαφορές ως προς τη νοµιµότητα, α) της προς κοι-
νοποίηση πράξης κατά το άρθρο 28Β ή της προς εκτέλε-
ση απόφασης κατά το άρθρο 28Γ και β) του ενιαίου τίτ-
λου κατά τα άρθρα 28Β και 28Γ εµπίπτουν στη δικαιοδο-
σία των αρχών και δικαστηρίων του κράτους µέλους της
αιτούσας αρχής και διέπονται από τη νοµοθεσία του εν
λόγω κράτους µέλους.

2. Διαφορές ως προς την εγκυρότητα της κοινοποίη-
σης και τα µέτρα επιβολής που λαµβάνονται βάσει της ε-
θνικής νοµοθεσίας του κράτους µέλους της αρχής στην
οποία υποβάλλεται η αίτηση, εµπίπτουν στη δικαιοδοσία
των εθνικών αρχών και δικαστηρίων του εν λόγω κρά-
τους µέλους και διέπονται από την εθνική νοµοθεσία αυ-
τού του κράτους µέλους.»

Άρθρο 28
Ετήσια έκθεση της Επιτροπής Ανταγωνισµού - 

Τροποποίηση άρθρου 29 του ν. 3959/2011
(Άρθρο 5 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1)

Το άρθρο 29 του ν. 3959/2011 (Α΄ 93) τροποποιείται
ως προς την προθεσµία υποβολής και το αντικείµενο της
έκθεσης της Επιτροπής Ανταγωνισµού, προστίθεται δεύ-
τερο εδάφιο και το άρθρο 29 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 29
Ετήσια έκθεση της Επιτροπής Ανταγωνισµού

Η Επιτροπή Ανταγωνισµού υποβάλλει µέχρι την 30ή Ι-
ουνίου κάθε έτους στον Πρόεδρο της Βουλής ετήσια έκ-
θεση, η οποία περιέχει στοιχεία για τη δραστηριότητά
της, την εφαρµογή των κριτηρίων κατά προτεραιότητα ε-
ξέτασης και την επιδίωξη των στρατηγικών στόχων, τις
αποφάσεις της και τις εκτιµήσεις της για την κατάσταση
και τις εξελίξεις στον τοµέα της αρµοδιότητάς της, τους
διορισµούς και τις παύσεις µελών της Ολοµέλειας, το ύ-
ψος των πόρων που διατέθηκαν το συγκεκριµένο έτος
και τις µεταβολές τους σε σύγκριση µε τα προηγούµενα
έτη. Η έκθεση αυτή αναρτάται στο διαδίκτυο.»

Άρθρο 29
Διαδικασία διευθέτησης διαφορών - Προσθήκη 

άρθρου 29Α στον ν. 3959/2011

Στον ν. 3959/2011 (Α΄ 93) προστίθεται άρθρο 29Α ως
εξής: 

«Άρθρο 29Α
Διαδικασία διευθέτησης διαφορών

Με απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισµού µπορεί να
θεσπιστεί διαδικασία διευθέτησης διαφορών για τις επι-
χειρήσεις που παραδέχονται την αποδιδόµενη σε αυ-
τούς παράβαση των άρθρων 1, 1Α και 2 του παρόντος ή
των άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την απόφαση αυτή ρυθµί-
ζονται τα εξής θέµατα:
α) οι όροι και οι προϋποθέσεις υπαγωγής στη διαδικα-

σία διευθέτησης,
β) το στάδιο της διαδικασίας, κατά το οποίο µπορεί να

υποβληθεί αίτηµα του ελεγχοµένου να υπαχθεί σε διαδι-
κασία διευθέτησης το αργότερο µέχρι την κατάθεση από
το µέρος του πρώτου υποµνήµατος µετά από την κοινο-
ποίηση της εισήγησης,
γ) η διαδικασία που ακολουθείται, προκειµένου να επι-

τευχθεί η διευθέτηση της διαφοράς. Στη διαδικασία αυτή
προβλέπεται υποχρεωτικά η παραδοχή από τον ελεγχό-
µενο της αποδιδόµενης σε αυτόν παράβασης ως προϋ-
πόθεση για τη διευθέτηση της διαφοράς. Εάν τελικά η
διευθέτηση δεν επιτευχθεί, η δήλωση του ελεγχοµένου
περί παραδοχής της παράβασης, όπως περιλαµβάνεται
στις παρατηρήσεις που υπέβαλε, θεωρείται ανακληθείσα
και δεν µπορεί να ληφθεί υπόψη ούτε από την Επιτροπή
ούτε από τα δικαστήρια,
δ) η πρόσβαση των συµµετεχόντων στη διαδικασία δι-

ευθέτησης και στα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διευθέτησης, καθώς
και η δυνατότητα αξιοποίησης των δηλώσεων και απο-
δεικτικών στοιχείων που προσκοµίστηκαν από τα µέρη
κατά τη διαδικασία αυτή,
ε) η δυνατότητα χωριστής διευθέτησης, σε περίπτωση

περισσότερων ελεγχοµένων, εκ των οποίων µόνο µερι-
κοί συναινούν στη διευθέτηση,

στ) η δυνατότητα της Επιτροπής, σε περίπτωση διευ-
θέτησης της διαφοράς, να µειώσει τα επιβαλλόµενα
πρόστιµα. Η µείωση δεν µπορεί να υπερβαίνει το δεκα-
πέντε τοις εκατό (15%) σε σχέση προς το πρόστιµο που
θα επιβαλόταν σε περίπτωση µη διευθέτησης της διαφο-
ράς, όπως αυτό το πρόστιµο θα διαµορφωνόταν ύστερα
και από µείωση, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο
29Ε,

ζ) ζητήµατα διαχρονικού δικαίου, και
η) κάθε άλλο σχετικό ζήτηµα. 
Σε περίπτωση διευθέτησης της διαφοράς, η Επιτροπή

εκδίδει απόφαση κατ’ απλοποιηµένη διαδικασία, στην ο-
ποία, µεταξύ άλλων, βεβαιώνονται η τέλεση της αποδι-
δόµενης παράβασης, καθώς και το γεγονός της διευθέ-
τησης της διαφοράς, και επιβάλλονται οι ανάλογες κυ-
ρώσεις.»

Άρθρο 30
Προγράµµατα επιεικούς µεταχείρισης για µυστικές

συµπράξεις - Προσθήκη άρθρου 29Β στον ν. 3959/2011
(Άρθρα 17 παρ. 1, 18 παρ. 1 και 20 Οδηγίας (ΕΕ)

2019/1)

Στον ν. 3959/2011 (Α΄ 93) προστίθεται άρθρο 29Β ως
εξής:
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«Άρθρο 29Β
Προγράµµατα επιεικούς µεταχείρισης 

για µυστικές συµπράξεις

1. Με απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισµού καθορί-
ζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις απαλλαγής από την ε-
πιβολή προστίµων ή µείωσης των προστίµων των άρ-
θρων 25 και 25Β που επιβάλλονται σε βάρος επιχειρήσε-
ων, ενώσεων επιχειρήσεων που συµµετείχαν αυτοτελώς
σε οριζόντια σύµπραξη (καρτέλ) και φυσικών προσώπων
που συµβάλλουν στη διερεύνηση οριζόντιων συµπράξε-
ων (καρτέλ) του άρθρου 1 του παρόντος ή του άρθρου
101 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Έ-
νωσης (Πρόγραµµα Επιείκειας). 

2. Με την απόφαση της παρ. 1 ρυθµίζονται τα εξής θέ-
µατα:
α) οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης απαλλαγής

από την επιβολή προστίµων ή µείωσης των προστίµων
των άρθρων 25 και 25Β του παρόντος και οι ελάχιστες α-
παιτήσεις παροχής αποδεικτικών στοιχείων,
β) ο τύπος και το περιεχόµενο των πλήρων ή συνοπτι-

κών αιτήσεων υπαγωγής στο Πρόγραµµα Επιείκειας και
των δηλώσεων που τις συνοδεύουν, τα έγγραφα που τις
συνοδεύουν, η διαδικασία υποβολής και παραλαβής
τους, καθώς και η διαδικασία που ακολουθείται για την α-
ξιολόγησή τους. Με την απόφαση της παρ. 1 η Επιτροπή
Ανταγωνισµού προβλέπει ιδίως:
βα) τη δυνατότητα των αιτούντων να υποβάλουν εγ-

γράφως δηλώσεις που συνοδεύουν πλήρεις ή συνοπτι-
κές αιτήσεις υπαγωγής στο Πρόγραµµα Επιείκειας, 
ββ) τη δυνατότητα των αιτούντων να υποβάλουν τις

δηλώσεις που συνοδεύουν πλήρεις ή συνοπτικές αιτή-
σεις υπαγωγής στο Πρόγραµµα Επιείκειας σε µία από τις
επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατόπιν δι-
µερούς συµφωνίας µεταξύ της Επιτροπής Ανταγωνισµού
και της αιτούσας επιχείρησης ή φυσικού προσώπου,
βγ) τη διαδικασία παραλαβής των πλήρων ή συνοπτι-

κών αιτήσεων υπαγωγής στο Πρόγραµµα Επιείκειας και
των δηλώσεων που τις συνοδεύουν. Στη διαδικασία αυτή
προβλέπεται και η δυνατότητα της Επιτροπής Ανταγωνι-
σµού να παραλαµβάνει τις δηλώσεις που συνοδεύουν αί-
τηση υπαγωγής στο Πρόγραµµα Επιείκειας, προφορικά ή
µε άλλα κατάλληλα, κατά την κρίση της, µέσα, τα οποία
επιτρέπουν στον αιτούντα να µην έχει στην κατοχή, ή υ-
πό την επίβλεψη, ή τον έλεγχό του τέτοιες υποβληθεί-
σες δηλώσεις. Για τον σκοπό αυτόν, η Επιτροπή Ανταγω-
νισµού οφείλει να διαθέτει τα κατάλληλα µέσα καταγρα-
φής,
βδ) τη χορήγηση βεβαίωσης παραλαβής της αίτησης υ-

παγωγής στο Πρόγραµµα Επιείκειας και των στοιχείων
που υποβλήθηκαν, στην οποία πιστοποιούνται η ηµερο-
µηνία και η ώρα παραλαβής, 
γ) η διαδικασία ενηµέρωσης των αιτούντων για την πο-

ρεία εξέτασης των αιτηµάτων τους, και ιδίως η χορήγη-
ση απαλλαγής υπό όρους από τα πρόστιµα (προσωρινή
χορήγηση απαλλαγής) και η δυνατότητα του αιτούντος
να υποβάλει αίτηµα ενηµέρωσής του εγγράφως σχετικά
µε την έκβαση της αίτησης απαλλαγής από τα πρόστιµα
που υπέβαλε, 
δ) η πρόσβαση των συµµετεχόντων στην πιθανολο-

γούµενη παράβαση, στις αιτήσεις υπαγωγής στο Πρό-

γραµµα Επιείκειας, καθώς και στις δηλώσεις και στα έγ-
γραφα και αποδεικτικά στοιχεία που τις συνοδεύουν,
ε) η χορήγηση αριθµού προτεραιότητας για αιτήσεις

µείωσης των προστίµων και τις ελάχιστες πληροφορίες
που συνοδεύουν το αίτηµα χορήγησης αριθµού προτε-
ραιότητας για αιτήσεις µείωσης των προστίµων και η
γλώσσα υποβολής του αιτήµατος χορήγησης αριθµού
προτεραιότητας για αιτήσεις µείωσης των προστίµων,
στ) ζητήµατα χρονικής εφαρµογής και
ζ) κάθε άλλο σχετικό θέµα. 
3. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού, εφόσον πληρούνται οι

σχετικές προϋποθέσεις, χορηγεί το ευεργέτηµα επιείκει-
ας µε την οριστική απόφασή της επί της υπόθεσης, στην
οποία, µεταξύ άλλων, διαπιστώνεται η τέλεση της παρά-
βασης, βεβαιώνεται το γεγονός της υποβολής και της
ευδοκίµησης των υποβληθέντων αιτηµάτων υπαγωγής
στο Πρόγραµµα Επιείκειας, χορηγείται απαλλαγή από τα
πρόστιµα των άρθρων 25 και 25Β ή µείωση των προστί-
µων των ιδίων άρθρων, προσδιορίζεται το ύψος της µείω-
σης ανά αιτούσα επιχείρηση, ένωση επιχειρήσεων ή φυ-
σικό πρόσωπο και επιβάλλονται οι ανάλογες κυρώσεις.»

Άρθρο 31
Γενικές προϋποθέσεις για την επιεική µεταχείριση -

Προσθήκη άρθρου 29Γ στον ν. 3959/2011
(Άρθρο 19 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1)

Στον ν. 3959/2011 (Α΄ 93) προστίθεται άρθρο 29Γ ως
εξής:

«Άρθρο 29Γ
Γενικές προϋποθέσεις για την επιεική µεταχείριση

Για τη χορήγηση απαλλαγής ή µείωσης του προστίµου
πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να πληρούνται σωρευτικά
τουλάχιστον οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 
α) ο αιτών να συνεργάζεται πλήρως, ειλικρινά, χωρίς

καθυστέρηση και σε διαρκή βάση µε την Επιτροπή Αντα-
γωνισµού, από την υποβολή της αίτησης µέχρι την ολο-
κλήρωση της διοικητικής διαδικασίας εξέτασης της υπό-
θεσης για όλα τα εµπλεκόµενα µέρη και ιδίως: 
αα) να παρέχει χωρίς καθυστέρηση στην Επιτροπή Α-

νταγωνισµού όλες τις πληροφορίες και όλα τα αποδει-
κτικά στοιχεία που έχει, ή περιέρχονται µεταγενέστερα
στην κατοχή ή στη διάθεσή του, ή στα οποία έχει µε ο-
ποιονδήποτε τρόπο πρόσβαση σχετικά µε την πιθανολο-
γούµενη παράβαση και ιδίως τις επωνυµίες και διευθύν-
σεις του ίδιου και όλων των επιχειρήσεων που συµµετέ-
χουν ή είχαν συµµετάσχει στην πιθανολογούµενη παρά-
βαση, λεπτοµερή περιγραφή της πιθανολογούµενης πα-
ράβασης, συµπεριλαµβανοµένων των θιγόµενων προϊό-
ντων και περιοχών και της διάρκειας και της φύσης της
παράβασης, πληροφορίες σχετικά µε οποιαδήποτε αίτη-
ση επιείκειας που έχει υποβληθεί στο παρελθόν, ή ενδέ-
χεται να υποβληθεί στο µέλλον σε οποιαδήποτε άλλη
αρχή ανταγωνισµού κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Έ-
νωσης, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή στις αρχές ανταγω-
νισµού τρίτων χωρών σε σχέση µε την πιθανολογούµενη
παράβαση,
αβ) να παραµένει στη διάθεση της Επιτροπής Ανταγω-

νισµού για να απαντήσει, χωρίς καθυστέρηση, σε οποιο-
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δήποτε ερώτηµα ή αίτηµα που µπορεί να συµβάλει στην
απόδειξη των σχετικών πραγµατικών περιστατικών,
αγ) να µην καταστρέφει, αλλοιώνει, παραποιεί ή απο-

κρύπτει οποιαδήποτε πληροφορία ή αποδεικτικό στοι-
χείο που µπορεί να συµβάλει στη στοιχειοθέτηση της πι-
θανολογούµενης παράβασης,
αδ) να µην αποκαλύψει σε τρίτο, µε την εξαίρεση άλ-

λων αρχών ανταγωνισµού και της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής, το γεγονός ότι υπέβαλε αίτηση υπαγωγής στο Πρό-
γραµµα Επιείκειας ή το περιεχόµενο αυτής, µέχρι την
κοινοποίηση στις εµπλεκόµενες επιχειρήσεις της εισή-
γησης επί της υπόθεσης, εκτός εάν άλλως συµφωνηθεί
µε την Επιτροπή Ανταγωνισµού,
αε) ειδικά για την αιτούσα επιχείρηση, να θέτει τους

διευθυντές, διοικητικά στελέχη και λοιπά µέλη του προ-
σωπικού στη διάθεση της Επιτροπής Ανταγωνισµού για
παροχή καταθέσεων στο πλαίσιο της υπόθεσης και να
καταβάλει εύλογες προσπάθειες για να θέτει πρώην δι-
ευθυντές, διοικητικά στελέχη και λοιπά µέλη του προσω-
πικού στη διάθεση της Επιτροπής Ανταγωνισµού για πα-
ροχή καταθέσεων,
β) η αιτούσα επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων να τερ-

µατίσει τη συµµετοχή της στην πιθανολογούµενη παρά-
βαση το αργότερο αµέσως µετά από την υποβολή της αί-
τησης υπαγωγής στο Πρόγραµµα Επιείκειας. Με την α-
πόφαση του άρθρου 29Β η Επιτροπή Ανταγωνισµού δύ-
ναται να προβλέψει εξαίρεση από την τήρηση της υπο-
χρέωσης αυτής, προκειµένου να διαφυλάσσεται ή να δι-
ευκολύνεται η έρευνά της αναφορικά µε την πιθανολο-
γούµενη παράβαση,
γ) ο αιτών, κατά το χρονικό διάστηµα εξέτασης της πι-

θανότητας υποβολής αίτησης ένταξης στο Πρόγραµµα
Επιείκειας:
γα) να µην καταστρέψει, παραποιήσει ή αποκρύψει

πληροφορίες ή αποδεικτικά στοιχεία για την πιθανολο-
γούµενη παράβαση και 
γβ) να µην αποκαλύψει σε οποιονδήποτε τρίτο, µε την

εξαίρεση άλλων αρχών ανταγωνισµού και της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής, το γεγονός ότι σκοπεύει να υποβάλει αί-
τηση ένταξης στο Πρόγραµµα Επιείκειας ή το περιεχό-
µενο ή τµήµα του περιεχοµένου της.»

Άρθρο 32
Απαλλαγή από τα πρόστιµα - Προσθήκη 

άρθρου 29Δ στον ν. 3959/2011
(Άρθρο 17 παρ. 2 έως και 4 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1)

Στον ν. 3959/2011 (Α΄ 93) προστίθεται άρθρο 29Δ ως
εξής:

«Άρθρο 29Δ
Απαλλαγή από τα πρόστιµα

1. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού χορηγεί σε µια επιχείρη-
ση, ένωση επιχειρήσεων ή σε ένα φυσικό πρόσωπο α-
παλλαγή από τα πρόστιµα των άρθρων 25 και 25Β, εφό-
σον ο αιτών: 
α) οµολογεί τη συµµετοχή του σε οριζόντια σύµπραξη

του άρθρου 1 του παρόντος ή του άρθρου 101 της Συν-
θήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(ΣΛΕΕ),

β) στο πλαίσιο της σύµπραξης αυτής δεν επιχείρησε
να αναγκάσει άλλες επιχειρήσεις να προσχωρήσουν ή
να παραµείνουν σε αυτή, 
γ) υποβάλλει στην Επιτροπή Ανταγωνισµού πρώτος α-

ποδεικτικά στοιχεία τα οποία:
γα) είτε παρέχουν, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτη-

σης, τη δυνατότητα στην Επιτροπή Ανταγωνισµού να
πραγµατοποιήσει στοχευµένο έλεγχο σε σχέση µε πιθα-
νολογούµενη οριζόντια σύµπραξη για την οποία η Επι-
τροπή Ανταγωνισµού δεν είχε έως τότε στη διάθεσή της
επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για διενέργεια ελέγχου, ή
δεν είχε ήδη διενεργήσει τέτοιο έλεγχο, 
γβ) είτε, κατά την κρίση της Επιτροπής Ανταγωνισµού,

είναι επαρκή για τη διαπίστωση οριζόντιας σύµπραξης
του άρθρου 1 του παρόντος ή του άρθρου 101 ΣΛΕΕ, για
την οποία η Επιτροπή Ανταγωνισµού δεν είχε, έως τον
χρόνο υποβολής της αίτησης, στη διάθεσή της επαρκή α-
ποδεικτικά στοιχεία που θα της επέτρεπαν τη διαπίστω-
ση παράβασης του άρθρου 1 του παρόντος ή του άρθρου
101 ΣΛΕΕ και καµία άλλη επιχείρηση δεν πληροί κατά
τον χρόνο υποβολής της αίτησης τις προϋποθέσεις α-
παλλαγής της υποπερ. γα) σχετικά µε την εν λόγω πα-
ράβαση,
δ) πληροί τις γενικές προϋποθέσεις χορήγησης απαλ-

λαγής από την επιβολή προστίµων του άρθρου 29Γ.
2. Σε περίπτωση απόρριψης του αιτήµατος για απαλ-

λαγή, ο αιτών µπορεί να ζητήσει από την Επιτροπή Αντα-
γωνισµού να εξετάσει την αίτησή του ως αίτηµα µείωσης
του προστίµου.»

Άρθρο 33
Μείωση των προστίµων - Προσθήκη 

άρθρου 29Ε στον ν. 3959/2011
(Άρθρο 18 παρ. 2 και 3 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1)

Στον ν. 3959/2011 (Α΄ 93) προστίθεται άρθρο 29Ε ως
εξής:

«Άρθρο 29Ε
Μείωση των προστίµων

1. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού χορηγεί σε µια επιχείρη-
ση, ένωση επιχειρήσεων ή σε ένα φυσικό πρόσωπο µείω-
ση των προστίµων των άρθρων 25 και 25Β, όταν: 
α) δεν πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις χορή-

γησης απαλλαγής από την επιβολή προστίµων των άρ-
θρων 25 και 25Β, 
β) οµολογεί τη συµµετοχή σε οριζόντια σύµπραξη του

άρθρου 1 του παρόντος ή του άρθρου 101 της Συνθήκης
για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
γ) παρέχει στην Επιτροπή Ανταγωνισµού αποδεικτικά

στοιχεία για την πιθανολογούµενη παράβαση, τα οποία
έχουν σηµαντική τουλάχιστον προστιθέµενη αποδεικτι-
κή αξία, σε σχέση µε τα αποδεικτικά στοιχεία που βρί-
σκονται ήδη κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης στην
κατοχή της Επιτροπής Ανταγωνισµού, αναφορικά µε την
πιθανολογούµενη παράβαση,
δ) πληροί τις γενικές προϋποθέσεις χορήγησης απαλ-

λαγής από την επιβολή προστίµων του άρθρου 29Γ.
2. Εάν ο αιτών µείωση του προστίµου παράσχει στην

Επιτροπή Ανταγωνισµού αδιάσειστα αποδεικτικά στοι-
χεία σχετικά µε νέα πραγµατικά περιστατικά, η παροχή
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των οποίων έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση των επιβλη-
τέων προστίµων στους συµµετέχοντες στην παράβαση
σε σύγκριση µε τα πρόστιµα που επρόκειτο να επιβλη-
θούν χωρίς τα νέα αποδεικτικά στοιχεία, η Επιτροπή Α-
νταγωνισµού δεν λαµβάνει υπόψη της ως επιβαρυντικά
τα στοιχεία αυτά κατά τον καθορισµό του ύψους του επι-
βλητέου προστίµου σε βάρος του αιτούντος ο οποίος τα
παρείχε.»

Άρθρο 34
Αριθµός προτεραιότητας - Προσθήκη άρθρου 

29ΣΤ στον ν. 3959/2011 
(Άρθρο 21 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1)

Στον ν. 3959/2011 (Α΄ 93) προστίθεται άρθρο 29ΣΤ ως
εξής:

«Άρθρο 29ΣΤ
Αριθµός προτεραιότητας

1. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού, κατά τη διακριτική της
ευχέρεια, κατόπιν αιτιολογηµένου αιτήµατος της επιχεί-
ρησης, ένωσης επιχειρήσεων ή του φυσικού προσώπου
που επιθυµεί να υποβάλει αίτηση απαλλαγής από τα
πρόστιµα, χορηγεί στον αιτούντα θέση στην κατάταξη
για την επιεική µεταχείριση (εφεξής «αριθµός προτεραι-
ότητας»), για χρονικό διάστηµα που ορίζεται κατά περί-
πτωση. Ο αιτών δύναται να υποβάλει το αίτηµα για χορή-
γηση αριθµού προτεραιότητας σε µία από τις επίσηµες
γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατόπιν διµερούς
συµφωνίας µεταξύ της Επιτροπής Ανταγωνισµού και του
αιτούντος.

2. Με το αίτηµα χορήγησης αριθµού προτεραιότητας ο
αιτών παρέχει στην Επιτροπή Ανταγωνισµού τις πληρο-
φορίες που βρίσκονται στη διάθεσή του για την οριζό-
ντια σύµπραξη του άρθρου 1 του παρόντος ή του άρθρου
101 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Έ-
νωσης, όπως:
α) το όνοµα και τη διεύθυνσή του,
β) τις επωνυµίες και διευθύνσεις των επιχειρήσεων

που συµµετέχουν, ή είχαν συµµετάσχει στην πιθανολο-
γούµενη παράβαση,
γ) τα θιγόµενα προϊόντα και περιοχές,
δ) τη διάρκεια και τη φύση της πιθανολογούµενης πα-

ράβασης και
ε) πληροφορίες σχετικά µε οποιαδήποτε αίτηση επιεί-

κειας έχει υποβληθεί στο παρελθόν ή ενδέχεται να υπο-
βληθεί στο µέλλον σε οποιαδήποτε άλλη αρχή ανταγω-
νισµού κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή σε αρχή ανταγωνισµού τρίτων
χωρών σε σχέση µε την πιθανολογούµενη παράβαση.

3. Ο αιτών διατηρεί τη σειρά προτεραιότητας που έλα-
βε, αν εντός του οριζόµενου χρονικού διαστήµατος προ-
σκοµίσει τις πληροφορίες και τα αποδεικτικά στοιχεία
του άρθρου 29Γ. Στην περίπτωση αυτή, οι πληροφορίες
και τα αποδεικτικά στοιχεία που προσκοµίζει ο αιτών ε-
ντός του οριζόµενου χρονικού διαστήµατος λογίζονται
ότι υποβλήθηκαν κατά τον χρόνο υποβολής του αιτήµα-
τος για χορήγηση αριθµού προτεραιότητας.»

Άρθρο 35
Υποβολή συνοπτικής αίτησης - Προσθήκη 

άρθρου 29Ζ στον ν. 3959/2011 
(Άρθρο 22 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1) 

Στον ν. 3959/2011 (Α΄ 93) προστίθεται άρθρο 29Ζ ως
εξής:

«Άρθρο 29Ζ
Υποβολή συνοπτικής αίτησης

1. Επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων, οι οποίες έ-
χουν υποβάλει αίτηση επιεικούς µεταχείρισης στην Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή, είτε µε την υποβολή αιτήµατος χορή-
γησης αριθµού προτεραιότητας, είτε µε την υποβολή
πλήρους αίτησης, δύνανται να υποβάλουν συνοπτική αί-
τηση στην Επιτροπή Ανταγωνισµού για την ίδια πιθανο-
λογούµενη παράβαση, υπό την προϋπόθεση ότι η αίτηση
που υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλύπτει πε-
ρισσότερα από τρία (3) κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Έ-
νωσης ως θιγόµενες περιοχές.

2. Οι συνοπτικές αιτήσεις περιλαµβάνουν σύντοµη πε-
ριγραφή των πληροφοριών που ευρίσκονται στην κατοχή
του αιτούντος, του κράτους µέλους ή των κρατών µελών
όπου είναι πιθανόν να βρίσκονται τα αποδεικτικά στοι-
χεία της εικαζόµενης µυστικής σύµπραξης και τουλάχι-
στον τα στοιχεία που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρ-
θρου 29ΣΤ.

3. Σε περίπτωση υποβολής από επιχείρηση ή ένωση ε-
πιχειρήσεων για την ίδια πιθανολογούµενη παράβαση
πλήρους αίτησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συνοπτι-
κής αίτησης στην Επιτροπή Ανταγωνισµού, η αιτούσα ε-
πιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων δέχεται και ακολουθεί
κυρίως τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ιδίως τις
οδηγίες σχετικά µε τη διενέργεια κάθε περαιτέρω εσω-
τερικής έρευνας, κατά το χρονικό διάστηµα µέχρι η Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή να ενηµερώσει την Επιτροπή Ανταγω-
νισµού αν θα εξετάσει την υπόθεση εν όλω ή εν µέρει.
Κατά το χρονικό αυτό διάστηµα, η Επιτροπή Ανταγωνι-
σµού δύναται να ζητήσει από την επιχείρηση ή ένωση ε-
πιχειρήσεων διευκρινίσεις µόνο αναφορικά µε το περιε-
χόµενο της συνοπτικής αίτησης κατά την παρ. 2.

4. Αφότου παραλάβει συνοπτική αίτηση, η Επιτροπή Α-
νταγωνισµού εξακριβώνει αν έχει ήδη παραλάβει συνο-
πτική ή πλήρη αίτηση επιεικούς µεταχείρισης από άλλον
αιτούντα όσον αφορά την ίδια εικαζόµενη µυστική σύ-
µπραξη κατά τον χρόνο παραλαβής της. Εάν η Επιτροπή
Ανταγωνισµού δεν έχει παραλάβει τέτοια αίτηση από
άλλον αιτούντα και θεωρεί ότι η συνοπτική αίτηση περιέ-
χει το ελάχιστο περιεχόµενο που ορίζεται στην παρ. 2,
ενηµερώνει αντίστοιχα τον αιτούντα.

5. Αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενηµερώσει την Επιτροπή
Ανταγωνισµού ότι δεν προτίθεται να χειρισθεί εν όλω ή
εν µέρει την υπόθεση, η Επιτροπή Ανταγωνισµού καλεί
την επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων που υπέβαλε συ-
νοπτική αίτηση σε αυτή, να υποβάλει πλήρη αίτηση, συ-
νοδευόµενη από τα αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία και
πληροφορίες, το αργότερο εντός του οριζόµενου κατά
περίπτωση από την Επιτροπή Ανταγωνισµού χρονικού
διαστήµατος. Οι πληροφορίες και τα αποδεικτικά στοι-
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χεία που προσκοµίζει η αιτούσα επιχείρηση ή ένωση επι-
χειρήσεων εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήµατος
λογίζονται ότι υποβλήθηκαν κατά την ηµεροµηνία υπο-
βολής της συνοπτικής αίτησης, υπό την προϋπόθεση ότι
η συνοπτική αίτηση καλύπτει το ίδιο ή τα ίδια θιγόµενα
προϊόντα, την ίδια ή τις ίδιες θιγόµενες περιοχές και την
ίδια διάρκεια της πιθανολογούµενης παράβασης µε την
αίτηση επιεικούς µεταχείρισης που υποβλήθηκε στην Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή, όπως έχει επικαιροποιηθεί.

6. Αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει ακόµη ενηµερώ-
σει την Επιτροπή Ανταγωνισµού για την πρόθεσή της να
χειρισθεί την υπόθεση, η Επιτροπή Ανταγωνισµού δύνα-
ται να καλέσει επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων που υ-
πέβαλε συνοπτική αίτηση σε αυτή, να υποβάλει πλήρη
αίτηση, όταν αυτό είναι απολύτως απαραίτητο για την ο-
ριοθέτηση ή την κατανοµή των υποθέσεων µεταξύ των
αρχών ανταγωνισµού. 

7. Επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων που έχουν υ-
ποβάλει συνοπτική αίτηση στην Επιτροπή Ανταγωνισµού
δύνανται, σε οποιονδήποτε χρόνο, να υποβάλουν πλήρη
αίτηση σε αυτή.» 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄  
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ - ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΡΑΣΗΣ -

ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΠΡΟΣΒΑΣΗ - 
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Άρθρο 36
Αντικατάσταση τίτλου του Κεφαλαίου 

τέταρτου του ν. 3959/2011

Ο τίτλος του Κεφαλαίου τέταρτου του ν. 3959/2011
(Α΄93) αντικαθίσταται ως εξής: «ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ - ΕΠΙ-
ΣΤΟΛΗ ΜΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΡΑΣΗΣ»

Άρθρο 37
Καταγγελίες - Τροποποίηση παρ. 1, 4 
και 6 άρθρου 36 του ν. 3959/2011

Στο άρθρο 36 του ν. 3959/2011 (Α΄ 93), τροποποιού-
νται η παρ. 1 και το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 ως προς
την προσθήκη της παραποµπής στο άρθρο 1Α, το πρώτο
εδάφιο της παρ. 6 µε την αναφορά και σε υπαλλήλους
Ο.Τ.Α., καθώς και την προσθήκη της παραποµπής στο
άρθρο 1Α και το άρθρο 36 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 36
Καταγγελίες

1. Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο έχει το δικαίωµα να
καταγγέλλει ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισµού, η ο-
ποία ενεργεί ως δηµόσια αρχή εφαρµογής του παρόντος
νόµου, παραβάσεις των άρθρων 1, 1Α και 2 του παρό-
ντος, καθώς και των άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης
για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Με απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισµού καθορί-
ζονται ο τύπος, το περιεχόµενο, τα διαδικαστικά αποτε-
λέσµατα, καθώς και ο τρόπος υποβολής και καταχώρι-
σης των καταγγελιών της παρ. 1.

3. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού µπορεί να δίδει διαφο-
ρετικούς βαθµούς προτεραιότητας στις καταγγελίες που

λαµβάνει, σύµφωνα µε την περίπτωση ιε΄ της παρ. 2 του
άρθρου 14.

4. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού αξιολογεί αν τα στοιχεία
και οι ισχυρισµοί που τίθενται υπόψη της από τον καταγ-
γέλλοντα συνιστούν ενδείξεις παράβασης των άρθρων
1, 1Α και 2 του παρόντος, καθώς και των άρθρων 101 και
102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Έ-
νωσης. Αν από την αξιολόγηση αυτή δεν προκύπτουν εν-
δείξεις παράβασης των άρθρων του πρώτου εδαφίου, η
καταγγελία λογίζεται ως προφανώς αβάσιµη σύµφωνα
µε το άρθρο 37.

5. Οι καταγγελίες αξιολογούνται και κατατάσσονται
το συντοµότερο δυνατό σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
περ. ιδ΄, υποπερ. αα΄ και στην περ. ιε΄ της παρ. 2 του
άρθρου 14 και εξετάζονται από την Επιτροπή κατά τη
διαδικασία του άρθρου 15 ή του άρθρου 37.

6. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι, οι υπάλληλοι νοµικών προ-
σώπων δηµοσίου δικαίου, οι υπάλληλοι Ο.Τ.Α., οι εργα-
ζόµενοι σε δηµόσιες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις κοινής
ωφέλειας και οι εντεταλµένοι προσωρινά την άσκηση
δηµόσιας υπηρεσίας οφείλουν να ανακοινώνουν, χωρίς
υπαίτια καθυστέρηση, στην Επιτροπή Ανταγωνισµού, ό,τι
περιέρχεται σε γνώση τους µε οποιονδήποτε τρόπο και
σχετίζεται µε την παράβαση των άρθρων 1, 1Α και 2 του
παρόντος, καθώς και των άρθρων 101 και 102 της Συνθή-
κης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσοι
δεν εκπληρώνουν την υποχρέωση του προηγούµενου ε-
δαφίου τιµωρούνται µε φυλάκιση µέχρι έξι (6) µηνών ή
χρηµατική ποινή από τριακόσια (300) µέχρι χίλια πεντα-
κόσια (1.500) ευρώ.»

Άρθρο 38
Συνοπτική διαδικασία επί καταγγελιών -

Τροποποίηση παρ. 2 και 3 άρθρου 37 του ν. 3959/2011

Στο άρθρο 38 του ν. 3959/2011 (Α΄93) τροποποιούνται
α) η παρ. 2 ως προς την προσθήκη της παραποµπής του
άρθρου 1Α, β) το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 ως προς την
κοινοποίηση πράξεων της Επιτροπής Ανταγωνισµού σε
όλα τα εµπλεκόµενα µέρη και γ) το δεύτερο εδάφιο ως
προς την ανάρτησή τους στον διαδικτυακό τόπο της και
το άρθρο 37 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 37
Συνοπτική διαδικασία επί καταγγελιών

1. Καταγγελίες περί ζητηµάτων που δεν εµπίπτουν
στις αρµοδιότητες της Επιτροπής Ανταγωνισµού µε βά-
ση τις διατάξεις του παρόντος νόµου τίθενται στο αρ-
χείο της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισµού µε πράξη
του Προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισµού, ύστερα α-
πό εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης, µέσα σε προθε-
σµία πέντε (5) µηνών από την υποβολή τους. Εάν η κα-
ταγγελία εµπίπτει στις αρµοδιότητες άλλης ανεξάρτη-
της ή διοικητικής ή δικαστικής αρχής η Επιτροπή Αντα-
γωνισµού οφείλει να τη διαβιβάσει αρµοδίως µέσα στην
παραπάνω προθεσµία.

2. Προφανώς αβάσιµες καταγγελίες για παραβάσεις
των άρθρων 1, 1Α και 2 του παρόντος, καθώς και των άρ-
θρων 101 και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες υποβάλλονται µόνο στην
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Επιτροπή Ανταγωνισµού και όχι και σε αρχή ανταγωνι-
σµού άλλου κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
τίθενται στο αρχείο της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνι-
σµού µε πράξη του Προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνι-
σµού, ύστερα από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Α-
νταγωνισµού, µέσα σε προθεσµία εννέα (9) µηνών από
την υποβολή τους.

3. Η αρµόδια υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Αντα-
γωνισµού κοινοποιεί στα εµπλεκόµενα µέρη τις παραπά-
νω πράξεις της Επιτροπής Ανταγωνισµού κατά των οποί-
ων ο καταγγέλλων έχει δικαίωµα προσφυγής στο διοικη-
τικό εφετείο. Στο τέλος του έτους, ο Πρόεδρος ενηµε-
ρώνει την Ολοµέλεια για τον αριθµό και τη φύση των υ-
ποθέσεων που τέθηκαν στο αρχείο κατά το έτος αυτό
και οι οποίες αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο που
διατηρεί η Επιτροπή Ανταγωνισµού.»

Άρθρο 39
Επιστολή µη ανάληψης δράσης - Προσθήκη άρθρου

37Α στον ν. 3959/2011

Στον ν. 3959/2011 (Α΄ 93) προστίθεται άρθρο 37Α ως
εξής: 

«Άρθρο 37Α
Επιστολή µη ανάληψης δράσης

1. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισµού, κατόπιν
εισήγησης της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισµού,σε
συνέχεια αιτήµατος του ενδιαφεροµένου, δύναται να α-
ποφανθεί µε επιστολή ως προς τη µη ανάληψη δράσης
αναφορικά µε το άρθρο 1 του παρόντος ή και το άρθρο
101 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Έ-
νωσης (ΣΛΕΕ) είτε διότι δεν πληρούνται οι προϋποθέ-
σεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος ή και του άρ-
θρου 101 ΣΛΕΕ είτε διότι πληρούνται οι προϋποθέσεις
της παρ. 3 του άρθρου 1 του παρόντος ή και του άρθρου
101 ΣΛΕΕ, εφόσον συντρέχει λόγος δηµοσίου συµφέρο-
ντος, όπως η επίτευξη των στόχων της βιώσιµης ανάπτυ-
ξης.

2. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισµού, κατόπιν
εισήγησης της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισµού, µπο-
ρεί να προβεί σε ανάλογη διαπίστωση αναφορικά µε το
άρθρο 2 του παρόντος ή και το άρθρο 102 ΣΛΕΕ.

3. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισµού, κατόπιν
εισήγησης της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισµού, ανα-
καλεί επιστολή µη ανάληψης δράσης που έχει εκδώσει
σύµφωνα µε τις παρ. 1 και 2, εάν περιέλθουν σε γνώση
της Επιτροπής νέα στοιχεία, τα οποία επηρεάζουν ου-
σιωδώς την αξιολόγηση της συµπεριφοράς, εάν µετα-
βληθούν τα πραγµατικά περιστατικά, ή εάν η έκδοση αυ-
τής βασίσθηκε σε αναληθή ή παραπλανητικά στοιχεία. Η
ανάκληση κοινοποιείται αµελλητί στις ενδιαφερόµενες
επιχειρήσεις.

4. Η επιστολή µη ανάληψης δράσης δεν είναι δεσµευ-
τική για την Επιτροπή Ανταγωνισµού και τα δικαστήρια.

5. Με απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισµού εξειδι-
κεύονται τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες
εκδίδεται η επιστολή της παρ. 1 κατόπιν δηµόσιας δια-
βούλευσης και καθορίζεται κάθε άλλο θέµα σχετικό µε
την εφαρµογή του παρόντος.»

Άρθρο 40
Αντικατάσταση τίτλου του Κεφαλαίου 

πέµπτου του ν. 3959/2011

Ο τίτλος του κεφαλαίου πέµπτου του ν. 3959/2011 (Α΄
93) αντικαθίσταται ως εξής: «Υποχρεώσεις επιχειρήσε-
ων και εξουσίες έρευνας - Επεξεργασία δεδοµένων προ-
σωπικού χαρακτήρα».

Άρθρο 41
Παροχή πληροφοριών - Αντικατάσταση παρ. 1, 

τροποποίηση παρ. 3 και προσθήκη 
παρ. 1Α, 2Α, 2Β στο άρθρο 38 του ν. 3959/2011

(Άρθρα 13 έως και 16 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1)

Στο άρθρο 38 του ν. 3959/2011 (Α΄ 93), α) αντικαθίστα-
ται η παρ. 1, β) προστίθενται παρ. 1Α, 2Α και 2Β, γ) στην
παρ. 3 αντικαθίστανται το εισαγωγικό εδάφιο και η περ.
α) και τροποποιείται η περ. β) µε την προσθήκη των υ-
παλλήλων Ο.Τ.Α. και το άρθρο 38 διαµορφώνεται ως ε-
ξής:

«Άρθρο 38
Παροχή πληροφοριών

1. Όταν είναι αναγκαίο για την άσκηση των αρµοδιοτή-
των της Επιτροπής Ανταγωνισµού, που ορίζονται στον
παρόντα, ο Πρόεδρος της Επιτροπής ή ο εξουσιοδοτηµέ-
νος από αυτόν Αντιπρόεδρος, Γενικός Διευθυντής, Διευ-
θυντής ή υπάλληλος της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνι-
σµού, µπορεί να ζητά µε έγγραφο πληροφορίες από επι-
χειρήσεις, ενώσεις επιχειρήσεων ή άλλα φυσικά ή νοµι-
κά πρόσωπα ή δηµόσιες ή άλλες αρχές ή Ο.Τ.Α.. Τα αιτή-
µατα είναι σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας
και δεν υποχρεώνουν τον αποδέκτη τους να παραδεχθεί
την ύπαρξη παράβασης του παρόντος και των άρθρων
101 και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρω-
παϊκής Ένωσης. Η υποχρέωση παροχής όλων των απα-
ραίτητων πληροφοριών καλύπτει τις πληροφορίες στις
οποίες η επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων, άλλα φυσικά
ή νοµικά πρόσωπα ή δηµόσιες αρχές έχουν πρόσβαση.
Στο έγγραφο αναφέρονται τα άρθρα του νόµου, τα ο-

ποία θεµελιώνουν το αίτηµα, ο σκοπός της αίτησης, η
προθεσµία που τάσσεται για την παροχή των πληροφο-
ριών, η οποία δεν µπορεί να είναι βραχύτερη των πέντε
(5) ηµερών για τις πληροφορίες που αφορούν σε υποθέ-
σεις ασφαλιστικών µέτρων ή αποφάσεις βάσει της παρ.
3 του άρθρου 9 ή υποθέσεις συγκεντρώσεων των άρ-
θρων 5 έως και 10 του παρόντος και των δέκα (10) ηµε-
ρών για τις λοιπές περιπτώσεις, καθώς και οι κυρώσεις,
οι οποίες προβλέπονται σε περίπτωση µη συµµόρφωσης
προς την υποχρέωση παροχής πληροφοριών. Εκείνοι,
στους οποίους απευθύνεται το έγγραφο, υποχρεούνται
σε άµεση, πλήρη και ακριβή παροχή των πληροφοριών
που ζητούνται, καθώς και σε παροχή προφορικών διευ-
κρινίσεων εφόσον τούτο τους ζητηθεί. Η Επιτροπή Αντα-
γωνισµού δύναται να ζητήσει την υποβολή των πληρο-
φοριών µε ορισµένο τύπο ιδίως µε τη χρήση διαδικτυα-
κής πλατφόρµας ή µέσω ηλεκτρονικής διασύνδεσης και
πρόσβασης σε ηλεκτρονικά δεδοµένα που τηρούνται
στο δηµόσιο διαδίκτυο.
Όταν οι πληροφορίες ζητούνται από επιχειρήσεις ή ε-
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νώσεις επιχειρήσεων, υποχρεούνται σε παροχή των πλη-
ροφοριών τα υπεύθυνα πρόσωπα της παρ. 5 του άρθρου
25Β και οι αρµόδιοι υπάλληλοι των επιχειρήσεων ή ενώ-
σεων επιχειρήσεων. Δεν υπέχουν υποχρέωση παροχής
πληροφοριών τα πρόσωπα που δεν εξετάζονται σε ποινι-
κές δίκες, κατά το άρθρο 212 του Κώδικα Ποινικής Δικο-
νοµίας, εφόσον τηρήσουν την υποχρέωση της παρ. 4
του ίδιου άρθρου. Με τα οριζόµενα στην παρούσα παρά-
γραφο δεν θίγονται οι διατάξεις περί τραπεζικού απορ-
ρήτου.

1Α. Όταν είναι αναγκαίο για την άσκηση της αρµοδιό-
τητας που ορίζεται στην περ. ιθ) της παρ. 2 του άρθρου
14, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, ή ο εξουσιοδοτηµένος α-
πό αυτόν Αντιπρόεδρος, Γενικός Διευθυντής, Διευθυ-
ντής ή υπάλληλος της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνι-
σµού δύναται, µε έγγραφη αίτηση παροχής πληροφο-
ριών, να ζητεί από επιχειρήσεις, ενώσεις επιχειρήσεων ή
άλλα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή δηµόσιες ή άλλες αρ-
χές ή Ο.Τ.Α. να παράσχουν τις απαραίτητες πληροφο-
ρίες, στις οποίες έχουν πρόσβαση. Εκείνοι, στους οποί-
ους απευθύνεται το αίτηµα, δεν υπέχουν υποχρέωση πα-
ροχής των αιτούµενων πληροφοριών.
Στο έγγραφο αναφέρονται τα άρθρα του νόµου, τα ο-

ποία θεµελιώνουν το αίτηµα, ο σκοπός της αίτησης, το
είδος των αιτούµενων πληροφοριών, η προθεσµία υπο-
βολής των αιτούµενων πληροφοριών, η οποία δεν µπο-
ρεί να είναι βραχύτερη των δέκα (10) ηµερών, καθώς και
οι επαπειλούµενες κυρώσεις, σύµφωνα µε την παρ. 3. Η
Επιτροπή Ανταγωνισµού δύναται να ζητήσει την υποβο-
λή των πληροφοριών µε ορισµένο τύπο, ιδίως µε τη χρή-
ση διαδικτυακής πλατφόρµας ή µέσω ηλεκτρονικής δια-
σύνδεσης και πρόσβασης σε ηλεκτρονικά δεδοµένα που
τηρούνται στο ιδιωτικό δίκτυο και στο δηµόσιο διαδί-
κτυο.

2. Με την επιφύλαξη ειδικών νόµων που καθιερώνουν
υποχρέωση εχεµύθειας, οι δηµόσιες αρχές και τα νοµικά
πρόσωπα δηµοσίου δικαίου υπέχουν υποχρέωση να πα-
ρέχουν πληροφορίες και να συνδράµουν την Επιτροπή
Ανταγωνισµού και τους εντεταλµένους υπαλλήλους της
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

2Α. Για τη διαπίστωση των παραβάσεων των άρθρων 1,
1Α, 2 και 5 έως και 10 και για την εφαρµογή του άρθρου
11, καθώς και για τη διαπίστωση παραβάσεων των άρ-
θρων 101 και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Πρόεδρος της Επιτροπής ή ο ε-
ξουσιοδοτηµένος από αυτόν Αντιπρόεδρος, Γενικός Δι-
ευθυντής, Διευθυντής ή προϊστάµενος τµήµατος δύνα-
ται, να καλεί κατά την κρίση του, και µε την επιφύλαξη
του άρθρου 212 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας, σε κα-
ταθέσεις ανωµοτί ή ένορκες, οποιονδήποτε εκπρόσωπο
επιχείρησης ή ένωσης επιχειρήσεων, εκπροσώπους άλ-
λων νοµικών προσώπων, και κάθε άλλο φυσικό πρόσω-
πο. Στο έγγραφο κλήτευσης αναφέρονται τα άρθρα του
νόµου, στα οποία βασίζεται αυτή, ο σκοπός και η ηµερο-
µηνία διενέργειας της κατάθεσης. Η κλήτευση κοινοποι-
είται στα ως άνω πρόσωπα, πέντε (5) ηµέρες τουλάχι-
στον προ της ηµεροµηνίας διενέργειας της κατάθεσης.

2Β. Όταν είναι αναγκαίο για την άσκηση της αρµοδιό-
τητας που ορίζεται στην περ. ιθ) της παρ. 2 του άρθρου
14, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, ή ο εξουσιοδοτηµένος α-
πό αυτόν Αντιπρόεδρος, Γενικός Διευθυντής, Διευθυ-
ντής ή υπάλληλος της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνι-
σµού δύναται να καλεί σε συζήτηση οποιονδήποτε εκ-

πρόσωπο επιχείρησης ή ένωσης επιχειρήσεων, εκπρο-
σώπους άλλων νοµικών προσώπων, και κάθε άλλο φυσι-
κό πρόσωπο, µε πρόσκληση, η οποία κοινοποιείται στα
ως άνω πρόσωπα πέντε (5) ηµέρες τουλάχιστον προ της
ηµεροµηνίας της συζήτησης. Στην πρόσκληση αναφέρο-
νται τα άρθρα του νόµου, στα οποία βασίζεται αυτή, το
αντικείµενο της συζήτησης και η ηµεροµηνία διενέργει-
άς της. Για τους ως άνω σκοπούς, τηρούνται πρακτικά.
Κάθε άλλο σχετικό θέµα καθορίζεται από τον Κανονισµό
Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνι-
σµού. 

3. Σε περίπτωση άρνησης, δυστροπίας ή καθυστέρη-
σης παροχής πληροφοριών ή άρνησης παροχής προφο-
ρικών επεξηγήσεων ή παροχής ανακριβών, παραπλανη-
τικών ή ελλιπών πληροφοριών, κατά περίπτωση, στο
πλαίσιο εφαρµογής των παρ. 1 και 2 ή σε περίπτωση πα-
ροχής ανακριβών, παραπλανητικών ή ελλιπών πληροφο-
ριών, στο πλαίσιο εφαρµογής των παρ. 1Α και 2Β και µε
την επιφύλαξη των ποινικών κυρώσεων του άρθρου 44, η
Επιτροπή Ανταγωνισµού µπορεί, όταν πρόκειται για:
α) επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων να επιβάλει,

µε απόφασή της, χρηµατική κύρωση ανά ηµέρα µη συµ-
µόρφωσης, η οποία καθορίζεται αναλογικά προς τον µέ-
σο ηµερήσιο συνολικό παγκόσµιο κύκλο εργασιών της ε-
πιχείρησης ή της ένωσης επιχειρήσεων κατά την προη-
γούµενη της έκδοσης της απόφασης οικονοµική χρήση,
µε ανώτατο όριο το 3% αυτού του κύκλου εργασιών και
υπολογίζονται από την ηµεροµηνία που ορίζει η οικεία α-
πόφαση της Αρχής, ατοµικώς δε στους διευθυντές και υ-
παλλήλους τους να επιβάλει πρόστιµο από δεκαπέντε
χιλιάδες (15.000) έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ α-
νά ηµέρα µη συµµόρφωσης,
β) δηµόσιους υπαλλήλους ή υπαλλήλους νοµικών προ-

σώπων δηµοσίου δικαίου ή υπαλλήλους Ο.Τ.Α. να ανα-
φέρεται αρµοδίως, προκειµένου να κινηθεί πειθαρχική
δίωξη για τις πιο πάνω παραβάσεις οι οποίες συνιστούν
πειθαρχικό παράπτωµα.»

Άρθρο 42
Διεξαγωγή ερευνών - Τροποποίηση παρ. 1, 2 και 5

άρθρου 39 του ν. 3959/2011
(Άρθρα 6 έως και 12 και 13 έως και 16 Οδηγίας (ΕΕ)

2019/1)

Στο άρθρο 39 του ν. 3959/2011 (Α΄ 93), α) στην παρ. 1,
αντικαθίσταται το εισαγωγικό εδάφιο, στο τέλος της
περ. α) προστίθεται αναφορά στο δικαίωµα των εντεταλ-
µένων υπαλλήλων της Επιτροπής Ανταγωνισµού για
πρόσβαση στις πληροφορίες στις οποίες έχει πρόσβαση
η υπό έλεγχο επιχείρηση, αντικαθίσταται η περ. β), τρο-
ποποιούνται η περ. γ), προκειµένου να προστεθεί ανα-
φορά στο υπολογιστικό νέφος, η περ. στ), προκειµένου
να εξειδικευθούν οι προϋποθέσεις ελέγχων και ερευνών
και η περ. ζ), προκειµένου να προστεθεί η δυνατότητα
καταθέσεων ή επεξηγήσεων από τρίτο πρόσωπο και τα
είδη αποδεικτικών στοιχείων που γίνονται δεκτά ενώ-
πιον της Επιτροπής, καθώς και η δυνατότητα άρσης του
απορρήτου των επικοινωνιών, αντικαθίσταται η παραπο-
µπή στις περ. «α΄ µέχρι ζ΄», από την περ. στ΄, β) η παρ.
2 βελτιώνεται νοµοτεχνικά, γ) στην παρ. 3 προστίθεται
δεύτερο εδάφιο, δ) αντικαθίσταται η παρ. 5 και το άρθρο
39 διαµορφώνεται ως εξής:
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«Άρθρο 39
Διεξαγωγή ερευνών

1. Προς εκπλήρωση των καθηκόντων της Επιτροπής Α-
νταγωνισµού που προβλέπονται στον παρόντα νόµο, οι
εντεταλµένοι υπάλληλοι της Γενικής Διεύθυνσης Αντα-
γωνισµού ασκούν εξουσίες φορολογικού ελεγκτή και έ-
χουν την αρµοδιότητα ιδίως:
α) να ελέγχουν κάθε είδους και κατηγορίας βιβλία,

στοιχεία και λοιπά έγγραφα των επιχειρήσεων και ενώ-
σεων επιχειρήσεων, καθώς και την ηλεκτρονική εµπορι-
κή αλληλογραφία των επιχειρηµατιών, διοικητών, διευ-
θυνόντων συµβούλων, διαχειριστών και γενικά εντεταλ-
µένων τη διοίκηση ή διαχείριση προσώπων, καθώς και
του προσωπικού των επιχειρήσεων ή ενώσεων επιχειρή-
σεων, ανεξαρτήτως της µορφής αποθήκευσής τους και
οπουδήποτε και εάν αυτά φυλάσσονται και να λαµβά-
νουν αντίγραφα ή αποσπάσµατά τους και έχουν δικαίω-
µα πρόσβασης σε όλες τις πληροφορίες στις οποίες έχει
πρόσβαση η υπό έλεγχο επιχείρηση,
β) να προβαίνουν σε κατασχέσεις, να λαµβάνουν ή να

αποκτούν υπό οποιαδήποτε µορφή αντίγραφο ή απόσπα-
σµα των βιβλίων, εγγράφων, καθώς και ηλεκτρονικών µέ-
σων αποθήκευσης και µεταφοράς δεδοµένων τα οποία
αφορούν σε επαγγελµατικές πληροφορίες και, όταν το
κρίνουν σκόπιµο, να συνεχίζουν την έρευνα πληροφο-
ριών και να επιλέγουν αντίγραφα ή αποσπάσµατα στους
χώρους της Επιτροπής Ανταγωνισµού ή σε άλλους καθο-
ρισµένους χώρους, 
γ) να ελέγχουν και να συλλέγουν πληροφορίες και δε-

δοµένα κινητών τερµατικών, φορητών συσκευών, των ε-
ξυπηρετητών τους και το υπολογιστικό νέφος, σε συνερ-
γασία µε τις αρµόδιες κατά περίπτωση αρχές, που βρί-
σκονται µέσα ή έξω από τις κτιριακές εγκαταστάσεις
των ελεγχόµενων επιχειρήσεων ή ενώσεων αυτών,
δ) να ενεργούν έρευνες στα γραφεία και τους λοιπούς

χώρους και τα µεταφορικά µέσα των επιχειρήσεων ή ε-
νώσεων επιχειρήσεων,
ε) να σφραγίζουν οποιονδήποτε επαγγελµατικό χώρο,

βιβλία ή έγγραφα, κατά την περίοδο που διενεργείται ο
έλεγχος και στο µέτρο των αναγκών αυτού,
στ) να ενεργούν έρευνες σε χώρους, γήπεδα ή µετα-

φορικά µέσα εκτός εκείνων που αναφέρονται στην περ.
δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 39, συµπεριλαµβανοµένων των
κατοικιών των επιχειρηµατιών, διοικητών, διευθυνόντων
συµβούλων, διαχειριστών και γενικά εντεταλµένων τη
διοίκηση ή διαχείριση προσώπων, καθώς και του προσω-
πικού των επιχειρήσεων ή ενώσεων επιχειρήσεων, εφό-
σον υπάρχουν εύλογες υπόνοιες, ότι φυλάσσονται εκεί
βιβλία ή άλλα έγγραφα τα οποία συνδέονται µε την επι-
χείρηση και το αντικείµενο του ελέγχου και ενδέχεται
να είναι σηµαντικά για την απόδειξη παράβασης,
ζ) να λαµβάνουν, κατά την κρίση τους, ένορκες ή ανω-

µοτί καταθέσεις, µε την επιφύλαξη του άρθρου 212 του
Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας, και να ζητούν από κάθε α-
ντιπρόσωπο ή µέλος του προσωπικού της επιχείρησης ή
ένωσης επιχειρήσεων, ή από τρίτο πρόσωπο επεξηγή-
σεις για τα γεγονότα ή τα έγγραφα που σχετίζονται µε
το αντικείµενο και τον σκοπό του ελέγχου και να κατα-
γράφουν τις σχετικές απαντήσεις.
Τα είδη αποδεικτικών στοιχείων που γίνονται δεκτά ως

τέτοια ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισµού περιλαµ-
βάνουν έγγραφα, προφορικές δηλώσεις, ηλεκτρονικά
µηνύµατα, ανεξαρτήτως εάν τα εν λόγω µηνύµατα φαί-
νεται ότι δεν έχουν αναγνωσθεί ή έχουν διαγραφεί, κα-
ταγραφές και κάθε άλλο αντικείµενο το οποίο περιέχει
πληροφορίες, ανεξαρτήτως της µορφής του και του µέ-
σου επί του οποίου είναι αποθηκευµένες οι πληροφο-
ρίες.
Η διαδικασία συλλογής, φύλαξης και επεξεργασίας η-

λεκτρονικών αρχείων και αλληλογραφίας, που συλλέγο-
νται για τους σκοπούς του παρόντος νόµου, καθορίζεται
µε απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισµού. 
Κατά την άσκηση των εξουσιών τους, σύµφωνα µε την

περ. στ΄, οι υπάλληλοι Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνι-
σµού τηρούν τις διατάξεις του άρθρου 9 του Συντάγµα-
τος για το άσυλο της κατοικίας.
Όταν υπάρχουν εύλογες υπόνοιες παράβασης των άρ-

θρων 1 και 2 και τα εν λόγω στοιχεία ενδέχεται να είναι
ουσιώδη για τη διακρίβωση της παράβασης αυτής, η Επι-
τροπή Ανταγωνισµού δύναται, τηρουµένης, πάντως, της
αρχής της αναλογικότητας, να ζητεί την άρση του απορ-
ρήτου των επικοινωνιών κατά τα άρθρα 4 και 5 του ν.
2225/1994 (Α΄ 121).

2. Η σχετική εντολή παρέχεται εγγράφως από τον
Πρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισµού ή τον εξουσιοδο-
τηµένο από αυτόν Αντιπρόεδρο, Γενικό Διευθυντή ή Δι-
ευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισµού της Επι-
τροπής Ανταγωνισµού, προσδιορίζει το αντικείµενο και
τον σκοπό της έρευνας και αναφέρει τις κυρώσεις που
προβλέπονται σε περιπτώσεις παρεµπόδισης ή δυσχέ-
ρανσης αυτής ή άρνησης εµφάνισης των αιτούµενων βι-
βλίων, στοιχείων και λοιπών εγγράφων ή χορήγησης α-
ντιγράφων ή αποσπασµάτων τους. 

3. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ή ο εξουσιοδοτηµένος
από αυτόν Αντιπρόεδρος, Γενικός Διευθυντής ή Διευθυ-
ντής της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισµού της Επιτρο-
πής Ανταγωνισµού, µπορούν να ζητούν, εγγράφως, τη
συνδροµή των δηµόσιων αρχών και υπηρεσιών, των ορ-
γανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου
βαθµού και των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου,
για τη διεξαγωγή των ερευνών που αναφέρονται στις
περ. α΄ µέχρι ζ΄ της παρ. 2. Η εν λόγω συνδροµή µπορεί
επίσης να ληφθεί ως προληπτικό µέτρο.

4. Για τους ελέγχους και τις έρευνες που έγιναν, συ-
ντάσσεται από αυτόν που τις διεξήγαγε έκθεση, αντί-
γραφο της οποίας κοινοποιείται στις οικείες επιχειρή-
σεις και τις ενώσεις επιχειρήσεων.

5. Με την επιφύλαξη των ποινικών κυρώσεων που προ-
βλέπονται στο άρθρο 44, η Επιτροπή Ανταγωνισµού επι-
βάλλει µε απόφασή της, στις επιχειρήσεις και στις ενώ-
σεις επιχειρήσεων που αρνούνται να υποβληθούν ή πα-
ρεµποδίζουν ή δυσχεραίνουν τις έρευνες των παρ. 1, 2
και 3 µε οποιονδήποτε τρόπο, χρηµατική κύρωση ανά η-
µέρα µη συµµόρφωσης. Αυτή, όσον αφορά στις επιχει-
ρήσεις και στις ενώσεις επιχειρήσεων, καθορίζεται ανα-
λογικά προς τον µέσο ηµερήσιο συνολικό παγκόσµιο κύ-
κλο εργασιών της δυστροπούσας επιχείρησης ή ένωσης
επιχειρήσεων κατά την προηγούµενη της έκδοσης της α-
πόφασης οικονοµική χρήση µε ανώτατο όριο το 3% αυ-
τού του κύκλου εργασιών και υπολογίζονται από την η-
µεροµηνία που ορίζει η οικεία απόφαση της Επιτροπής
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Ανταγωνισµού. Περαιτέρω, η Επιτροπή Ανταγωνισµού
µπορεί να επιβάλει σε οποιονδήποτε άλλο επιδεικνύει
την ως άνω συµπεριφορά, χρηµατική κύρωση τουλάχι-
στον δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) έως δύο εκατοµµυ-
ρίων (2.000.000) ευρώ και στους υπαλλήλους των ως ά-
νω επιχειρήσεων ή ενώσεων επιχειρήσεων που επιδει-
κνύουν την ως άνω συµπεριφορά, πρόστιµο τουλάχιστον
πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ έως δύο εκατοµµυρίων
(2.000.000) ευρώ. Εφόσον είναι δυνατόν να υπολογιστεί
το ύψος του οικονοµικού οφέλους από την παράβαση, το
ύψος του επιβαλλόµενου προστίµου δεν µπορεί να είναι
µικρότερο από αυτό, ακόµα και αν υπερβαίνει το ανώτα-
το ποσό που ορίζεται στο τρίτο εδάφιο. Κατά την επιµέ-
τρηση των ανωτέρω λαµβάνονται ιδίως υπόψη η σοβα-
ρότητα της εξεταζόµενης υπόθεσης, η απαξία των πρά-
ξεων και η επίπτωσή τους στην έκβαση της έρευνας.

6. Σε περίπτωση άρνησης ή παρεµπόδισης µε οποιον-
δήποτε τρόπο των εντεταλµένων υπαλλήλων της Γενι-
κής Διεύθυνσης Ανταγωνισµού ή των εντεταλµένων ορ-
γάνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην άσκηση των κα-
θηκόντων τους, αυτοί µπορούν να ζητούν τη συνδροµή
των εισαγγελικών αρχών και κάθε άλλης αρµόδιας αρ-
χής. Η συνδροµή αυτή µπορεί να ζητηθεί και προληπτι-
κά.»

Άρθρο 43
Επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα 

από την Επιτροπή Ανταγωνισµού - Προσθήκη άρθρου
39Α στον ν. 3959/2011

Στον ν. 3959/2011 (Α΄ 93) προστίθεται άρθρο 39Α ως
εξής: 

«Άρθρο 39Α
Περιορισµοί δικαιωµάτων και υποχρεώσεων κατά την
επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα - 

Εξουσιοδοτική διάταξη

1. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού επεξεργάζεται δεδοµένα
προσωπικού χαρακτήρα, όταν η επεξεργασία είναι απα-
ραίτητη για την άσκηση των αρµοδιοτήτων που ανατίθε-
νται σε αυτή δυνάµει του παρόντος, σύµφωνα µε την
περ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του Κανονισµού (ΕΕ)
2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµ-
βουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των
φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδο-
µένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυ-
κλοφορία των δεδοµένων αυτών και την κατάργηση της
οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισµός για την Προστα-
σία Δεδοµένων) (L 119) και του ν. 4624/2019 (Α΄ 137).

2. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού µπορεί να περιορίζει τα
δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στα
άρθρα 12 έως και 15, 17, 18, 20 και 34, καθώς και στο άρ-
θρο 5 του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/679 κατά το µέρος που
αυτά, αναφορικά µε τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτή-
ρα που επεξεργάζεται κατά την άσκηση των εξουσιών έ-
ρευνας, κατά τα άρθρα 38 και 39 του παρόντος νόµου,
καθώς και κατά τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων έρευνας
και επιβολής, εµπίπτουν στις αρµοδιότητές της.

3. Οι περιορισµοί της παρ. 2 του παρόντος εφαρµόζο-
νται όταν η άσκηση των δικαιωµάτων και η εκπλήρωση
των υποχρεώσεων αυτών θέτει σε κίνδυνο, ή δυσχεραί-
νει τις έρευνες ή τις δραστηριότητες επιβολής που διε-

ξάγει η Επιτροπή προς τον σκοπό της εφαρµογής του δι-
καίου του ανταγωνισµού, ιδίως µέσω της αποκάλυψης ε-
ρευνητικών µέσων, µεθόδων και αποδεικτικών στοιχεί-
ων, ή όταν επηρεάζονται δυσµενώς τα δικαιώµατα άλ-
λων υποκειµένων δεδοµένων.

4. Τα υποκείµενα των δεδοµένων που ασκούν οποιο-
δήποτε από τα δικαιώµατα που προβλέπονται στα άρθρα
15, 17 και 18 του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/679, ενηµερώ-
νονται από την Επιτροπή Ανταγωνισµού για τους περιο-
ρισµούς που εφαρµόζονται δυνάµει της παρ. 2 του παρό-
ντος, για τους λόγους που δικαιολογούν την επιβολή
των περιορισµών αυτών, εκτός εάν η εν λόγω ενηµέρω-
ση µπορεί να αποβεί επιζήµια για τους σκοπούς του πε-
ριορισµού, καθώς και για τη δυνατότητά τους να υποβά-
λουν καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδοµένων
Προσωπικού Χαρακτήρα.

5. Όταν δεν συντρέχουν πλέον οι ουσιώδεις λόγοι που
επιβάλλουν τον περιορισµό, η Επιτροπή Ανταγωνισµού
αίρει τον περιορισµό, ενηµερώνοντας ταυτόχρονα το υ-
ποκείµενο των δεδοµένων για τους ουσιώδεις λόγους
για τους οποίους εφαρµόσθηκε.

6. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού εφαρµόζει τους περιορι-
σµούς της παρ. 2 για όσο χρονικό διάστηµα συντρέχουν
οι λόγοι που τους δικαιολογούν. Κατά το διάστηµα αυτό,
η Επιτροπή Ανταγωνισµού θέτει σε εφαρµογή τα κατάλ-
ληλα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα, ώστε να διασφαλί-
ζεται η πρόληψη παράνοµης πρόσβασης στα δεδοµένα
προσωπικού χαρακτήρα ή διαβίβασης των δεδοµένων
αυτών σε πρόσωπα που δεν απαιτείται να τα γνωρίζουν.

7. Ο υπεύθυνος προστασίας δεδοµένων της Επιτροπής
Ανταγωνισµού ενηµερώνεται αµελλητί κάθε φορά που
περιορίζονται τα δικαιώµατα των υποκειµένων των δεδο-
µένων σύµφωνα µε την απόφαση της παρ. 8. Κατόπιν αι-
τήµατος, παρέχεται στον υπεύθυνο προστασίας δεδοµέ-
νων πρόσβαση στο αρχείο καταχώρισης και σε οποιαδή-
ποτε έγγραφα που περιλαµβάνουν τα βασικά πραγµατι-
κά και νοµικά στοιχεία. Ο υπεύθυνος προστασίας δεδο-
µένων µπορεί να ζητήσει επανεξέταση του περιορισµού
και ενηµερώνεται για το αποτέλεσµα της ζητηθείσας ε-
πανεξέτασης.

8. Με απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισµού µπορούν
να ρυθµίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα οργανωτικά
µέτρα και οι διαδικαστικές εγγυήσεις για την εφαρµογή
των περιορισµών, µε τήρηση των αρχών της αναλογικό-
τητας και της λογοδοσίας.»

Άρθρο 44
Έρευνες σε κλάδους της οικονοµίας ή σε τύπους
συµφωνιών - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 40 

του ν. 3959/2011

Η παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 3959/2011 (Α΄ 93) τρο-
ποποιείται, προκειµένου να προστεθεί η αναφορά σε µε-
θόδους διαµόρφωσης εµπορικής συµπεριφοράς, συµπε-
ριλαµβανοµένων αλγοριθµικών µεθόδων, στην παρ. 2
προστίθεται η παραποµπή στο άρθρο 1Α και το άρθρο 40
διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 40
Έρευνες σε κλάδους της οικονοµίας 

ή σε τύπους συµφωνιών

1. Όταν η διαµόρφωση των τιµών ή άλλες περιστάσεις
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δηµιουργούν υπόνοιες για πιθανό περιορισµό ή στρέ-
βλωση του ανταγωνισµού, η Επιτροπή Ανταγωνισµού
µπορεί να διεξαγάγει έρευνα σε συγκεκριµένο κλάδο
της οικονοµίας ή σε συγκεκριµένους τύπους συµφωνιών
ή σε µεθόδους διαµόρφωσης εµπορικής συµπεριφοράς,
συµπεριλαµβανοµένων αλγοριθµικών µεθόδων, σε διά-
φορους κλάδους, εφόσον υπάγονται στην αρµοδιότητά
της.

2. Στο πλαίσιο της έρευνας αυτής, η Επιτροπή Αντα-
γωνισµού µπορεί να ζητήσει από επιχειρήσεις ή ενώσεις
επιχειρήσεων τις πληροφορίες που απαιτούνται για την
εφαρµογή των άρθρων 1, 1Α και 2, καθώς επίσης και να
διενεργήσει κάθε αναγκαίο προς τούτο έλεγχο. Η Επι-
τροπή Ανταγωνισµού µπορεί ιδίως να ζητήσει από τις
παραπάνω επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων να της
καταστήσουν γνωστή οποιαδήποτε συµφωνία, απόφαση
ή εναρµονισµένη πρακτική.

3. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού δύναται να δηµοσιεύσει
έκθεση για το αποτέλεσµα της έρευνάς της σε συγκεκρι-
µένους κλάδους της οικονοµίας ή συγκεκριµένους τύ-
πους συµφωνιών σε διάφορους κλάδους και να ζητήσει
από τους ενδιαφερόµενους να διατυπώσουν παρατηρή-
σεις.

4. Για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, η Επιτρο-
πή Ανταγωνισµού αποφασίζει σε Ολοµέλεια. Για τη συλ-
λογή των αναγκαίων στοιχείων εφαρµόζονται οι διατά-
ξεις των άρθρων 38, 39 και 41.»

Άρθρο 45
Υποχρέωση εχεµύθειας - Τροποποίηση παρ. 2, 3 και 6

άρθρου 41 του ν. 3959/2011 

Στο άρθρο 41 του ν. 3959/2011 (Α΄ 93), τροποποιού-
νται οι παρ. 2 και 3, ώστε να εναρµονισθούν µε την ανα-
ρίθµηση του άρθρου 37 Κ.Π.Δ. σε άρθρο 38 Κ.Π.Δ., στην
παρ. 3 προστίθεται νέο τέταρτο εδάφιο ως προς τη συµ-
µετοχή τρίτων στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Αντα-
γωνισµού, το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 τροποποιείται,
προκειµένου να διευρυνθεί το πεδίο εφαρµογής του, και
το άρθρο 41 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 41
Υποχρέωση εχεµύθειας

1. Οι πληροφορίες, οι οποίες συλλέγονται κατ’ εφαρ-
µογή των διατάξεων του παρόντος νόµου, µπορούν να
χρησιµοποιηθούν µόνο για το σκοπό που επιδιώκεται µε
την αίτηση παροχής πληροφοριών, τον έλεγχο ή την α-
κρόαση.

2. Με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 38 πα-
ράγραφος 2 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας, οι υπάλλη-
λοι της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισµού της Επιτρο-
πής Ανταγωνισµού και οι υπάλληλοι των δηµόσιων αρ-
χών και υπηρεσιών, των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκη-
σης πρώτου και δεύτερου βαθµού και των νοµικών προ-
σώπων δηµοσίου δικαίου, στους οποίους παρέχεται ε-
ντολή κατά τις παρ. 2 έως 4 του άρθρου 39 και οι οποίοι
λαµβάνουν, µε αφορµή την υπηρεσία τους, γνώση απόρ-
ρητων στοιχείων επιχειρήσεων, ενώσεων επιχειρήσεων
ή άλλων φυσικών ή νοµικών προσώπων που δεν έχουν

σχέση µε την εφαρµογή του παρόντος νόµου, υποχρε-
ούνται να τηρούν για τα στοιχεία αυτά εχεµύθεια.

3. Τα απόρρητα στοιχεία, τα οποία έχουν σχέση µε την
εφαρµογή του παρόντος νόµου, αποτελούν µέρος του
διοικητικού φακέλου. Οι υπάλληλοι της παρ. 2 υποχρε-
ούνται να τηρούν εχεµύθεια, µε την επιφύλαξη της διά-
ταξης της παρ. 2 του άρθρου 38 του Κ.Π.Δ., για τα στοι-
χεία που αναφέρονται στο προηγούµενο εδάφιο. Οι προ-
ϋποθέσεις, η έκταση, οι εξαιρέσεις, ο χρόνος και η διαδι-
κασία πρόσβασης στο διοικητικό φάκελο των επιχειρή-
σεων και ενώσεων επιχειρήσεων, κατά των οποίων κινή-
θηκε η ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισµού διαδικα-
σία, και των φυσικών ή νοµικών προσώπων, που υπέβα-
λαν καταγγελία, η διαδικασία χρήσης και δηµοσιοποίη-
σης των προαναφερόµενων απόρρητων στοιχείων από
τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισµού, καθώς και κάθε άλ-
λο σχετικό θέµα καθορίζονται, κατά παρέκκλιση από τις
γενικές διατάξεις περί του δικαιώµατος πρόσβασης στα
έγγραφα, από τον Κανονισµό Λειτουργίας και Διαχείρι-
σης της Επιτροπής Ανταγωνισµού. Οι προϋποθέσεις και
η έκταση της δυνατότητας της Επιτροπής να ενηµερώνει
εγγράφως τρίτα πρόσωπα σχετικά µε τη φύση και το α-
ντικείµενο της διαδικασίας καθορίζονται επίσης από τον
ανωτέρω Κανονισµό. Τα απόρρητα στοιχεία της παρα-
γράφου αυτής αποτελούν µέρος του φακέλου, ο οποίος
υποβάλλεται στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών και στο
Συµβούλιο της Επικρατείας, διατηρώντας τον απόρρητο
χαρακτήρα τους. Προς τον σκοπό αυτόν τα παραπάνω
στοιχεία διαβιβάζονται σε ξεχωριστό τµήµα του διοικητι-
κού φακέλου, το οποίο φέρει την ένδειξη «απόρρητα
στοιχεία». Αρµόδιος υπάλληλος του δικαστηρίου δια-
σφαλίζει ότι τα µέρη δε θα έχουν πρόσβαση στα απόρ-
ρητα για αυτούς τµήµατα του φακέλου, εκτός εάν η πρό-
σβαση κριθεί αναγκαία για την προάσπιση υπέρτερου
συµφέροντος τους, και τους παρασχεθεί σχετική άδεια,
κατά το αναγκαίο µέτρο, κατόπιν αιτήσεως τους, από το
δικάζον δικαστήριο.

4. Σε όποιον παραβαίνει τις υποχρεώσεις που προβλέ-
πονται στις προηγούµενες παραγράφους:

α) επιβάλλεται η ποινή του άρθρου 252 του Ποινικού
Κώδικα, καθώς και χρηµατική ποινή από χίλια (1.000) µέ-
χρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ,

β) ασκείται πειθαρχική δίωξη για την παράβαση της υ-
ποχρέωσης εχεµύθειας που συνιστά πειθαρχικό αδίκη-
µα.

5. Στον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τα µέλη της Ε-
πιτροπής Ανταγωνισµού που παραβαίνουν τις υποχρεώ-
σεις που προβλέπονται στις προηγούµενες παραγρά-
φους επιβάλλεται η ποινή του άρθρου 252 του Ποινικού
Κώδικα, καθώς και χρηµατική ποινή από χίλια πεντακό-
σια (1.500) ευρώ µε ανώτατο όριο τα δεκαπέντε χιλιάδες
(15.000) ευρώ και µε την ίδια απόφαση εκπίπτουν από
την Επιτροπή Ανταγωνισµού.

6. Με τις ποινές της παραγράφου 5 τιµωρείται και κά-
θε πρόσωπο, στο οποίο η Επιτροπή Ανταγωνισµού ανα-
θέτει την εκπόνηση µελέτης για λογαριασµό της, ή συµ-
µετέχει σε οµάδα έργου την οποία έχει συστήσει η Επι-
τροπή Ανταγωνισµού, εφόσον στη σχετική σύµβαση έχει
περιληφθεί ρήτρα για υποχρέωση εχεµύθειας κατά τις
παρ. 2 και 3, καθώς και τα πρόσωπα, τα οποία συµµετέ-
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χουν στο Γραφείο Νοµικής Υποστήριξης, οι έµµισθοι δι-
κηγόροι που απασχολούνται στην Επιτροπή Ανταγωνι-
σµού και οι εξειδικευµένοι σύµβουλοι -επιστήµονες του
άρθρου 21Α, εφόσον παραβαίνουν τις υποχρεώσεις των
παρ. 1 µέχρι 3. Το προηγούµενο εδάφιο εφαρµόζεται και
για τους προστηθέντες του αναδόχου εκπόνησης µελέ-
της, εφόσον έλαβαν γνώση της παραπάνω ρήτρας εχε-
µύθειας.»

Άρθρο 46
Πρόσβαση των µερών σε φακέλους και περιορισµοί

στη χρήση των πληροφοριών - Προσθήκη άρθρου 41Α
στον ν. 3959/2011

(Άρθρο 31 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1)

Στον ν. 3959/2011 (Α΄ 93) προστίθεται άρθρο 41Α ως
εξής:

«Άρθρο 41Α
Πρόσβαση σε στοιχεία και πληροφορίες 
για σκοπούς δικαστικής προστασίας

1. Η πρόσβαση σε υποβληθείσες δηλώσεις για ένταξη
στο Πρόγραµµα Επιείκειας, σύµφωνα µε όσα ορίζονται
στο άρθρο 29Β ή στη διαδικασία του άρθρου 29Α, χορη-
γείται µόνο στους διαδίκους και µόνο για τους σκοπούς
άσκησης των δικαιωµάτων υπεράσπισής τους. 

2. Οι πληροφορίες που προέρχονται από τις προανα-
φερθείσες δηλώσεις, µπορούν να χρησιµοποιούνται από
το µέρος που εξασφάλισε πρόσβαση στον φάκελο της υ-
πόθεσης, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για την άσκηση
των δικαιωµάτων υπεράσπισής του σε υποθέσεις που
συνδέονται άµεσα µε την υπόθεση για την οποία έχει χο-
ρηγηθεί πρόσβαση, και οι οποίες αφορούν: α) στον επι-
µερισµό µεταξύ των συµµετεχόντων στη σύµπραξη προ-
στίµου το οποίο τους επιβλήθηκε από κοινού και αλλη-
λεγγύως από την Επιτροπή Ανταγωνισµού ή β) στην ε-
πανεξέταση απόφασης µε την οποία η Επιτροπή Αντα-
γωνισµού διαπίστωσε παράβαση του άρθρου 101 ή του
άρθρου 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρω-
παϊκής Ένωσης ή των άρθρων 1, 1Α και 2 του παρόντος. 

3. Οι ακόλουθες κατηγορίες πληροφοριών, οι οποίες
λαµβάνονται από ένα µέρος στη διάρκεια διαδικασιών ε-
νώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισµού, δεν χρησιµοποι-
ούνται από το µέρος αυτό σε διαδικασίες ενώπιον δικα-
στηρίων, έως ότου η Επιτροπή Ανταγωνισµού περατώσει
τη διαδικασία ελέγχου ως προς όλα τα ερευνώµενα µέρη
µε την έκδοση απόφασης ή περατώσει µε άλλον τρόπο
τη διαδικασία ενώπιόν της: 
α) πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν από άλλα φυσι-

κά ή νοµικά πρόσωπα για τη διαδικασία ενώπιον της Επι-
τροπής Ανταγωνισµού, 
β) πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν από την Επιτρο-

πή Ανταγωνισµού και απεστάλησαν στα µέρη κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας ενώπιόν της και, 
γ) υποµνήµατα για διευθέτηση που αποσύρθηκαν.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Άρθρο 47
Παραγραφή για την επιβολή κυρώσεων - 

Αντικατάσταση παρ. 1, τροποποίηση παρ. 3, 4, 6, 7
και προσθήκη παρ. 8 στο άρθρο 42 του ν. 3959/2011

(Άρθρο 29 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1)

Στο άρθρο 42 του ν. 3959/2011 (Α΄ 93), α) αντικαθίστα-
ται η παρ. 1, β) στην παρ. 3, αντικαθίσταται το πρώτο ε-
δάφιο και προστίθεται περ. βα), γ) προστίθεται εδάφιο
στην αρχή της παρ. 4, δ) στην παρ. 6 προστίθεται αναφο-
ρά στις περιοδικές χρηµατικές ποινές, ε) τροποποιείται η
παρ. 7 ως προς το πεδίο εφαρµογής, στ) προστίθεται
παρ. 8 και το άρθρο διαµορφώνεται ως εξής: 

«Άρθρο 42
Παραγραφή για την επιβολή κυρώσεων

1. Η εξουσία της Επιτροπής Ανταγωνισµού για επιβο-
λή κυρώσεων για παραβάσεις του παρόντος υπόκειται
σε πενταετή προθεσµία παραγραφής.

2. Η παραγραφή αρχίζει από την ηµέρα διάπραξης της
παράβασης. Ωστόσο, αν µια παράβαση είναι διαρκής ή έ-
χει διαπραχθεί κατ’ εξακολούθηση, η παραγραφή αρχίζει
από την ηµέρα παύσης της παράβασης.

3. Η παραγραφή που ισχύει για την επιβολή προστίµων
και περιοδικών χρηµατικών ποινών διακόπτεται από κάθε
πράξη της Επιτροπής Ανταγωνισµού, της Ευρωπαϊκής Ε-
πιτροπής ή της αρχής ανταγωνισµού κράτους µέλους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία αφορά στη διερεύνη-
ση ή σε διαδικασίες κατά παράβασης που αφορά στην ί-
δια συµφωνία, απόφαση ένωσης ή εναρµονισµένη πρα-
κτική ή άλλη συµπεριφορά απαγορευµένη από τα άρθρα
1, 1Α και 2 του παρόντος και 101 ή 102 της Συνθήκης για
τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διακοπή της
παραγραφής ισχύει από την ηµεροµηνία κοινοποίησης
της πράξης σε µια τουλάχιστον επιχείρηση ή ένωση επι-
χειρήσεων που µετείχε στην παράβαση. Στις πράξεις
που συνεπάγονται τη διακοπή της παραγραφής συγκα-
ταλέγονται ιδίως οι εξής:
α) οι γραπτές αιτήσεις της Επιτροπής Ανταγωνισµού ή

άλλης κατά τα παραπάνω αρχής ανταγωνισµού για την
παροχή πληροφοριών,
β) οι γραπτές εντολές διεξαγωγής ελέγχου που χορη-

γεί στους υπαλλήλους της η Επιτροπή Ανταγωνισµού ή
άλλη κατά τα παραπάνω αρχή ανταγωνισµού,
βα) η γραπτή αίτηση της Επιτροπής Ανταγωνισµού ή

άλλης αρχής ανταγωνισµού κράτους µέλους για κλήση
σε ανωµοτί ή ένορκη κατάθεση ή σε παροχή προφορικών
διευκρινίσεων και επεξηγήσεων εκπροσώπου επιχείρη-
σης ή ένωσης επιχειρήσεων για συγκεκριµένη υπόθεση
που ερευνάται,
γ) η κίνηση διαδικασίας από άλλη κατά τα παραπάνω

αρχή ανταγωνισµού,

37



δ) η κλήρωση υπόθεσης σε εισηγητή και,
ε) η κοινοποίηση έκθεσης αιτιάσεων ή εισήγησης από

την Επιτροπή Ανταγωνισµού ή άλλη κατά τα παραπάνω
αρχή ανταγωνισµού.

4. Η διακοπή της παραγραφής παύει την ηµέρα κατά
την οποία η αρχή ανταγωνισµού περατώνει τη διαδικα-
σία, λαµβάνοντας απόφαση που αναφέρεται στο άρθρο
14 του παρόντος ή σύµφωνα µε τα άρθρα 7, 9 ή 10 του
Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 1/2003, ή καταλήγει στο συµπέ-
ρασµα ότι δεν συντρέχουν λόγοι για περαιτέρω ενέργει-
ες εκ µέρους της. Η διακοπή της παραγραφής ισχύει για
όλες τις επιχειρήσεις και ενώσεις επιχειρήσεων που
συµµετείχαν στην παράβαση.

5. Η παραγραφή αρχίζει εκ νέου ύστερα από κάθε δια-
κοπή. Ωστόσο, η παραγραφή συµπληρώνεται την ηµέρα
παρέλευσης προθεσµίας ίσης µε το διπλάσιο της προθε-
σµίας παραγραφής, υπό την προϋπόθεση ότι η Επιτροπή
Ανταγωνισµού δεν έχει επιβάλλει πρόστιµο. Η προθε-
σµία αυτή παρατείνεται κατά χρονικό διάστηµα ίσο µε
τον χρόνο αναστολής της παραγραφής κατά την παρ. 6.

6. Η παραγραφή που ισχύει για την επιβολή προστίµων
ή περιοδικών χρηµατικών ποινών αναστέλλεται για όσο
καιρό σχετική µε την υπόθεση πράξη ή απόφαση της Επι-
τροπής Ανταγωνισµού αποτελεί αντικείµενο διαδικασίας
που εκκρεµεί ενώπιον των δικαστηρίων. 

7. Η αναστολή της παρ. 6 ισχύει για όλες τις επιχειρή-
σεις και ενώσεις επιχειρήσεων που συµµετείχαν στην
παράβαση και οι οποίες κατέθεσαν προσφυγή κατά της
σχετικής πράξης ή απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνι-
σµού.

8. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού µπορεί, εφόσον έχει
σχετικό έννοµο συµφέρον, να διαπιστώνει ότι η παράβα-
ση έχει διαπραχθεί στο παρελθόν και έχει περαιωθεί, πα-
ρόλο που έχει παραγραφεί η εξουσία επιβολής προστί-
µου.»

Άρθρο 48
Αλληλεπίδραση µεταξύ αιτήσεων απαλλαγής από
πρόστιµα και κυρώσεις σε φυσικά πρόσωπα - 

Τροποποίηση άρθρου 44 του ν. 3959/2011
(Άρθρο 23 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1)

Στο άρθρο 44 του ν. 3959/2011 (Α΄ 93), α) στο δεύτερο
εδάφιο της παρ. 1 και στην περ. α) των παρ. 3Α και 3Β ε-
πικαιροποιούνται οι παραποµπές στις αναφερόµενες
διατάξεις, β) αντικαθίστανται οι περ. β) των υποπαρ. 3Α
και 3Β, γ) προστίθεται παρ. 3Γ, δ) στο πρώτο εδάφιο της
παρ. 4 προστίθεται επιφύλαξη της παρ. 3Α, ε) στην παρ.
5, στο δεύτερο εδάφιο η παραποµπή στην παρ. 3 του άρ-
θρου 113 Π.Κ. διορθώνεται στην παρ. 2 του ιδίου άρθρου
και µετά το δεύτερο εδάφιο προστίθενται δύο νέα εδά-
φια, στ) στην περ. δ) της παρ 7 εισάγεται πρόβλεψη για
τη δυνατότητα επιβολής ποινικών κυρώσεων και σε περί-
πτωση λιποµαρτυρίας στο πλαίσιο προφορικής συζήτη-
σης που διεξάγεται ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνι-
σµού, ζ) προστίθενται παρ. 7Α, 8 και 9 και το άρθρο 44
διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 44
Ποινικές κυρώσεις και άλλες διοικητικές συνέπειες

1. Όποιος συνάπτει συµφωνία, λαµβάνει απόφαση ή ε-
φαρµόζει εναρµονισµένη πρακτική κατά παράβαση του

άρθρου 1 του παρόντος ή του άρθρου 101 της Συνθήκης
για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τιµωρείται
µε χρηµατική ποινή από δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) µέ-
χρι εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ. Με την ίδια
ποινή τιµωρείται όποιος, µε τις ιδιότητες της παρ. 5 του
άρθρου 25Β του παρόντος, ενεργεί κατά παράβαση των
άρθρων 5 µέχρι 10, ή δεν εφαρµόζει τις αποφάσεις που
εκδίδονται σύµφωνα µε τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 11.
Αν η πράξη του πρώτου εδαφίου αφορά σε επιχειρήσεις
που είναι µεταξύ τους πραγµατικοί ή δυνητικοί ανταγω-
νιστές, επιβάλλεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο
ετών και χρηµατική ποινή από εκατό χιλιάδες (100.000)
µέχρι ένα εκατοµµύριο (1.000.000) ευρώ.

2. Όποιος προβαίνει σε κατάχρηση δεσπόζουσας θέ-
σης στην αγορά, κατά παράβαση του άρθρου 2 του πα-
ρόντος ή του άρθρου 102 της Συνθήκης για τη Λειτουρ-
γία της Ευρωπαϊκής Ενωσης, τιµωρείται µε χρηµατική
ποινή από τριάντα χιλιάδες (30.000) µέχρι τριακόσιες χι-
λιάδες (300.000) ευρώ.

3Α. Εφόσον συντρέχει:
α) υπαγωγή στο πρόγραµµα επιείκειας κατ’ εφαρµογή

του άρθρου 29Β µε πλήρη απαλλαγή του προστίµου ή µε
επιβολή µειωµένου προστίµου και ολοσχερή εξόφληση
αυτού, ή 
β) υπαγωγή στη διαδικασία διευθέτησης διαφορών του

άρθρου 29Α και ολοσχερής εξόφληση του προστίµου, ε-
ξαλείφεται το αξιόποινο για τους πρώην και νυν διευθυ-
ντές, διοικητικά στελέχη και λοιπά µέλη του προσωπικού
καθώς και κάθε άλλου υπεύθυνου προσώπου της παρ. 5
του άρθρου 25Β του αδικήµατος του πρώτου και τρίτου
εδαφίου της παρ. 1, της παρ. 2 και των εγκληµάτων που
συρρέουν κατ’ ιδέαν µε αυτά, υπό την προϋπόθεση ότι
τα εν λόγω πρόσωπα συνεργάστηκαν ενεργά µε την Επι-
τροπή Ανταγωνισµού και συνεργάζονται ενεργά µε τον
εισαγγελέα πληµµελειοδικών, καθώς και ότι η αίτηση υ-
παγωγής στο πρόγραµµα επιείκειας ή στη διαδικασία δι-
ευθέτησης διαφορών υποβλήθηκε πριν ενηµερωθούν αρ-
µοδίως σχετικά µε την ποινική δίωξη εις βάρος τους, ή
το ενδεχόµενο ποινικής δίωξης εις βάρος τους. Με την
παροχή διευκόλυνσης τµηµατικής καταβολής του προ-
στίµου, αναστέλλεται η ποινική δίωξη για όσο χρόνο
διαρκεί η ρύθµιση και ο οφειλέτης είναι συνεπής µε τους
όρους της. Κατά το χρονικό διάστηµα της αναστολής, α-
ναστέλλεται η παραγραφή των εγκληµάτων χωρίς να ι-
σχύουν οι χρονικοί περιορισµοί του πρώτου εδαφίου της
παρ. 2 του άρθρου 113 του Ποινικού Κώδικα. Η υπαγωγή
στο πρόγραµµα του άρθρου 29Γ, συνεπεία της οποίας ε-
πιβλήθηκε µειωµένο πρόστιµο, εάν αυτό δεν εξοφληθεί
ολοσχερώς, συνιστά ελαφρυντική περίσταση για τις
πράξεις των παρ. 1 και 2 και επιβάλλεται ποινή µειωµένη
κατά το άρθρο 83 του Ποινικού Κώδικα.

3Β. Εφόσον συντρέχει:
α) υπαγωγή στο πρόγραµµα επιείκειας κατ’  εφαρµογή

του άρθρου 29Β µε πλήρη απαλλαγή του προστίµου ή µε
επιβολή µειωµένου προστίµου και ολοσχερή εξόφληση
αυτού, ή

β) υπαγωγή στη διαδικασία διευθέτησης διαφορών
του άρθρου 29Α και ολοσχερής εξόφληση του προστί-
µου, επέρχεται πλήρης απαλλαγή πρώην και νυν διευθυ-
ντών, διοικητικών στελεχών και µελών του προσωπικού,
καθώς και κάθε άλλου υπευθύνου προσώπου της παρ. 5
του άρθρου 25Β από κάθε είδους διοικητικές κυρώσεις
και κυρώσεις που επιβάλλονται σε µη ποινικές δικαστι-
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κές διαδικασίες, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω
πρόσωπα συνεργάστηκαν ενεργά µε την Επιτροπή Αντα-
γωνισµού κατά την εξέταση της παράβασης και ότι η αί-
τηση υπαγωγής στο Πρόγραµµα Επιείκειας ή στη διαδι-
κασία διευθέτησης διαφορών υποβλήθηκε πριν ενηµερω-
θούν αρµοδίως σχετικά µε την πιθανή επιβολή εις βάρος
τους των σχετικών διοικητικών κυρώσεων.

3Γ. Εφόσον συντρέχει:
α) υπαγωγή στο Πρόγραµµα Επιείκειας κατ’ εφαρµογή

του άρθρου 29Β µε πλήρη απαλλαγή του προστίµου ή µε
επιβολή µειωµένου προστίµου και ολοσχερή εξόφληση
αυτού, ή
β) υπαγωγή στη διαδικασία διευθέτησης διαφορών του

άρθρου 29Α και ολοσχερής εξόφληση του προστίµου, ε-
πέρχεται πλήρης απαλλαγή της επιχείρησης από κάθε
είδους διοικητικές κυρώσεις, πλην των οριζόµενων στο
άρθρο 25 και στις παρ. 1, 2 και 5 του άρθρου 25Β. Στις α-
νωτέρω περιπτώσεις, η διαπίστωση της σχετικής παρά-
βασης δεν θεµελιώνει λόγο αποκλεισµού της επιχείρη-
σης από διαγωνισµούς για δηµόσιες συµβάσεις ή συµβά-
σεις παραχωρήσεων, µε την εξαίρεση της κατ` επανάλη-
ψη παράβασης του άρθρου 1 του παρόντος ή του άρθρου
101 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Έ-
νωσης. Ως επανάληψη της παράβασης νοείται η έκδοση
σχετικής διαπιστωτικής απόφασης εντός έξι (6) ετών α-
πό την προηγούµενη έκδοση άλλης διαπιστωτικής από-
φασης. Η παρούσα εφαρµόζεται στην περίπτωση παρο-
χής διευκόλυνσης τµηµατικής καταβολής του προστίµου
και για όσο χρόνο διαρκεί η ρύθµιση και ο οφειλέτης εί-
ναι συνεπής µε τους όρους της. Επίσης, η παρούσα ε-
φαρµόζεται και για τις περιπτώσεις για τις οποίες έχει
εκδοθεί διαπιστωτική απόφαση παράβασης του άρθρου 1
του παρόντος ή του άρθρου 101 της Συνθήκης για τη
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν έχει ακόµα
παρέλθει τριετία από την έκδοση αυτής. 

4. Με την επιφύλαξη της παρ. 3Α, υπαίτιοι ή συµµέτο-
χοι σε πράξη των παρ. 1 και 2 µένουν ατιµώρητοι, αν µε
δική τους θέληση και πριν εξετασθούν οπωσδήποτε για
την πράξη τους, την αναγγείλουν στον εισαγγελέα
πληµµελειοδικών, στην Επιτροπή Ανταγωνισµού ή σε ο-
ποιαδήποτε άλλη αρµόδια αρχή, προσκοµίζοντας συγ-
χρόνως αποδεικτικά στοιχεία. Σε κάθε άλλη περίπτωση,
η ουσιώδης συµβολή των πιο πάνω προσώπων στην απο-
κάλυψη της συµµετοχής στις πράξεις αυτές, µε την προ-
σκόµιση στοιχείων στις αρχές, θεωρείται ελαφρυντική
περίσταση κατ’ άρθρο 84 Π.Κ. και επιβάλλεται ποινή µει-
ωµένη κατά το άρθρο 83 Π.Κ..

5. Αν η πράξη των παραγράφων 1 και 2 ερευνάται από
την Επιτροπή Ανταγωνισµού ή οποιαδήποτε άλλη αρµό-
δια ρυθµιστική αρχή κατ’ οποιονδήποτε τρόπο, ο Εισαγ-
γελέας Πληµµελειοδικών, µετά την προκαταρκτική εξέ-
ταση, αναβάλλει µε πράξη του κάθε περαιτέρω ενέργεια
µέχρι την έκδοση απόφασης από την Επιτροπή Ανταγω-
νισµού, κατόπιν σύµφωνης γνώµης του Εισαγγελέως Ε-
φετών. Σε αυτήν την περίπτωση δεν ισχύει ο χρονικός
περιορισµός της αναστολής του άρθρου 113 παρ. 2 εδά-
φιο α΄ Π.Κ.. Η υπόθεση δεν εισάγεται στο ακροατήριο
πριν την έκδοση οριστικής απόφασης επί της προσφυγής
που ασκήθηκε κατά της απόφασης της Επιτροπής Αντα-
γωνισµού µε την οποία διαπιστώθηκε η παράβαση για
την τέλεση της οποίας ενέχεται ο κατηγορούµενος, ή
την άπρακτη παρέλευση της σχετικής προθεσµίας προς

άσκηση αυτής. Την υποχρέωση ενηµέρωσης του εισαγ-
γελέα πληµµελειοδικών φέρει η Επιτροπή Ανταγωνι-
σµού, κατ’ ανάλογη εφαρµογή των ορισµών του άρθρου
43.

6. Στις δίκες στις οποίες αφορούν οι παραβάσεις των
παρ. 1 και 2, µπορεί να παρίσταται ως πολιτικώς ενάγον
κάθε πρόσωπο, το οποίο θίγεται άµεσα από τις πράξεις
αυτές.

7. Με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) µηνών τιµωρού-
νται:
α) Όποιος παρεµποδίζει ή δυσχεραίνει µε οποιονδήπο-

τε τρόπο την διεξαγωγή ερευνών για την εφαρµογή των
διατάξεων του παρόντος νόµου από µέρους των κατά το
άρθρο 39 αρµοδίων οργάνων, ιδίως µε την παρεµβολή
προσκοµµάτων ή απόκρυψη στοιχείων.
β) Όποιος αρνείται ή δυσχεραίνει την παροχή των κα-

τά το άρθρο 38 πληροφοριών.
γ) Όποιος παρέχει, κατά παράβαση των διατάξεων

των άρθρων 38 και 39, εν γνώσει, ψευδείς πληροφορίες
ή αποκρύπτει στοιχεία.
δ) Όποιος αρνείται, αν και έχει κληθεί για τον σκοπό

αυτό από εντεταλµένο κατά τις παρ. 1, 2 και 3 του άρ-
θρου 39, υπάλληλο της Επιτροπής Ανταγωνισµού ή άλλο
αρµόδιο για τον έλεγχο όργανο, ή από την Επιτροπή Α-
νταγωνισµού να προβεί σε ένορκη ή ανωµοτί κατάθεση
ενώπιον του, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ. γ΄ της
παρ. 1 του άρθρου 39, ή κατά την ενώπιον της Επιτροπής
Ανταγωνισµού συζήτηση, καθώς και όποιος, κατά τη
διάρκεια της κατάθεσής του, εν γνώσει καταθέτει ψευδή
στοιχεία ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθή.

7Α. Με χρηµατική ποινή από δέκα χιλιάδες (10.000) έ-
ως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ τιµωρείται όποιος πα-
ραβιάζει τη µυστικότητα των συνεδριάσεων της Επιτρο-
πής Ανταγωνισµού.

8. Όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή αρχή ανταγωνισµού
κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν επιλη-
φθεί υπόθεσης στην οποία εµπλέκονται περισσότερες
δικαιοδοσίες, συµπεριλαµβανοµένων των ελληνικών αρ-
χών και δικαστηρίων, και έχουν χορηγήσει το ευεργέτη-
µα της επιείκειας σε επιχείρηση, η Επιτροπή Ανταγωνι-
σµού διασφαλίζει, µε κάθε πρόσφορο κατά την κρίση της
µέσο, τη διενέργεια επαφών και την ανταλλαγή πληρο-
φοριών µεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή της αρχής
ανταγωνισµού κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
που έχει επιληφθεί της υπόθεσης και της ίδιας, του ει-
σαγγελέα πληµµελειοδικών και κάθε άλλης αρµόδιας
ελληνικής αρχής, προκειµένου να εφαρµοστούν οι παρ.
3Α και 3Β, εφόσον συντρέχουν οι απαιτούµενες προϋπο-
θέσεις. Προς τον σκοπό αυτόν, η Επιτροπή Ανταγωνι-
σµού δύναται να κοινοποιεί στον εισαγγελέα πληµµελει-
οδικών ή σε κάθε άλλη αρµόδια ελληνική αρχή τις πλη-
ροφορίες, τα στοιχεία και τα έγγραφα που λαµβάνει από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή την αρχή ανταγωνισµού κρά-
τους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει επιλη-
φθεί της υπόθεσης, µε την επιφύλαξη του άρθρου 12 του
Κανονισµού 1/2003.

9. Όσα προβλέπονται στις παρ. 1 έως και 8, δεν θίγουν
το δικαίωµα των θυµάτων που υπέστησαν ζηµία από πα-
ράβαση της νοµοθεσίας περί ανταγωνισµού να αξιώσουν
πλήρη αποζηµίωση για την εν λόγω ζηµία, σύµφωνα µε
όσα προβλέπονται στον ν. 4529/2018 (Α΄ 56).»

39



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ 
ΤΕΛΗ - ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ -
ΚΛΗΤΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

Άρθρο 49
Τέλη - Τροποποίηση παρ. 1 και 5 του 

άρθρου 45 του ν. 3959/2011

Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 45 του ν. 3959/2011
(Α΄ 93) προστίθενται τρία νέα εδάφια και το άρθρο 45
διαµορφώνεται ως εξής: 

«Άρθρο 45
Τέλη

1. Οι γνωστοποιήσεις του άρθρου 6 και οι αιτήσεις της
παρ. 3 του άρθρου 9 συνοδεύονται, µε ποινή το απαρά-
δεκτο αυτών, από γραµµάτιο καταβολής παραβόλου. Το
ποσό του παραβόλου ορίζεται στο ποσό των χιλίων εκα-
τό (1.100) ευρώ για τη γνωστοποίηση του άρθρου 6 και
για τις αιτήσεις των παρ. 9 και 3 των άρθρων 8 και 9, α-
ντιστοίχως. Το ως άνω ποσό του παραβόλου, στην περί-
πτωση της παρ. 4 του άρθρου 8, ανέρχεται στο ποσό των
τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ. Εκκρεµούσης της καταβο-
λής του ποσού αυτού, η συγκέντρωση δεν µπορεί να
πραγµατοποιηθεί. Το συγκεκριµένο παράβολο, στο σύ-
νολό του, εισπράττεται και αποτελεί έσοδο της Επιτρο-
πής Ανταγωνισµού κατά το άρθρο 17.

2. Η προσφυγή, η αίτηση αναίρεσης, η ανακοπή, η αί-
τηση αναθεώρησης και η παρέµβαση, που ασκούνται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου στα διοι-
κητικά δικαστήρια, καθώς και η αίτηση επανασυζήτησης
ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισµού, συνοδεύονται,
µε ποινή το απαράδεκτο αυτών, από γραµµάτιο καταβο-
λής παραβόλου επτακοσίων πενήντα (750) ευρώ. Ως
προς την απόδοση του παραβόλου εφαρµόζονται οι παρ.
9, 10 και 11 του άρθρου 277 του Κώδικα Διοικητικής Δι-
κονοµίας και η παρ. 4 του άρθρου 36 του π.δ. 18/1989. Α-
πό την υποχρέωση αυτή απαλλάσσεται το Δηµόσιο.

3. Τα υπέρ του Δηµοσίου τέλη χαρτοσήµου στα δικό-
γραφα και τα προσαγόµενα έγγραφα, καθώς και τα υπέρ
του Ταµείου Συντάξεων Νοµικών, του Ταµείου Χρηµατο-
δοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων και του Ταµείου Προνοίας
Δικηγόρων Αθηνών τέλη, για την εγγραφή στο πινάκιο,
την παράσταση δικηγόρου, την κατάθεση δικογράφων ή
υποµνηµάτων και την εν γένει συζήτηση των υποθέσεων
ορίζονται για τη διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής Α-
νταγωνισµού ίσα προς τα της διαδικασίας ενώπιον του
Διοικητικού Πρωτοδικείου.

4. Ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας επί των τακτι-
κών διοικητικών δικαστηρίων απολαύει ατέλειας, ως εάν
είναι αυτό το Δηµόσιο, για κάθε ένδικο βοήθηµα που α-
σκείται από αυτόν, κατά τον παρόντα νόµο, καθώς και
την επ’ αυτού, εν γένει, διαδικασία.

5. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από
πρόταση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, ρυθµίζεται κάθε θέµα σχετικό µε την εφαρ-
µογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.»

Άρθρο 50
Κλητεύσεις και επιδόσεις από την Επιτροπή 

Ανταγωνισµού - Τροποποίηση παρ. 3 
άρθρου 48 του ν. 3959/2011

Στην παρ. 3 του άρθρου 48 του ν. 3959/2011 (Α΄ 93)
µετά από τη λέξη «επιστολή» προστίθενται οι λέξεις «ή
µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µε βεβαίωση παράδο-
σης» και το άρθρο 48 διαµορφώνεται ως εξής: 

«Άρθρο 48
Εφαρµογή διατάξεων περί κλητεύσεων και επιδόσεων

1. Με την επιφύλαξη των παρ. 2 και 3, για όλες τις κλη-
τεύσεις ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισµού που προ-
βλέπονται από τον παρόντα, καθώς και για όλες τις επι-
δόσεις αποφάσεων και εισηγήσεων, εφαρµόζονται οι
διατάξεις περί επιδόσεων των άρθρων 47 µέχρι 57 του
Κ.Δ.Δ..

2. Σε περίπτωση αναβολής ή διακοπής της συζήτησης
για άλλη µέρα και ώρα, η γνωστοποίηση της ηµεροµη-
νίας της µετά την αναβολή ή τη διακοπή συζήτησης
στους διαδίκους που δεν παρίστανται, µπορεί να γίνεται
µε οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.

3. Η επίδοση των υπολοίπων εγγράφων, στα οποία συ-
µπεριλαµβάνονται και οι επιστολές συλλογής στοιχείων
του άρθρου 38, µπορεί να γίνεται µε συστηµένη επιστο-
λή ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µε βεβαίωση πα-
ράδοσης.»

Άρθρο 51
Είσπραξη προστίµων - Τροποποίηση 

άρθρου 49 του ν. 3959/2011
(Άρθρα 24 έως και 28 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1)

Το άρθρο 49 του ν. 3959/2011 (Α΄ 93) τροποποιείται
ως προς τα αρµόδια όργανα βεβαίωσης και είσπραξης
και διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 49
Είσπραξη προστίµων

Τα πρόστιµα που προβλέπονται από τον παρόντα νόµο
βεβαιώνονται από την Επιτροπή Ανταγωνισµού ως δηµό-
σια έσοδα και εισπράττονται κατά τον Κώδικα Είσπραξης
Δηµοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α΄ 90) από την αρµό-
δια Υπηρεσία της Α.Α.Δ.Ε., η οποία ενηµερώνει άµεσα
την Επιτροπή Ανταγωνισµού για την είσπραξη ή µη κάθε
προστίµου.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 52
Μεταβατικές διατάξεις 

1. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της Επιτροπής Α-
νταγωνισµού του άρθρου 29 Α του ν. 3959/2011 (Α΄ 93)
για τη διευθέτηση υποθέσεων, εφαρµόζεται, κατά περί-
πτωση, η ισχύουσα απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνι-
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σµού σχετικά µε τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη
διαδικασία διευθέτησης διαφορών.
Οι διατάξεις του παρόντος για τη διευθέτηση υποθέ-

σεων, συµπεριλαµβανοµένων και των διατάξεων του πα-
ρόντος άρθρου για τη δυνατότητα διευθέτησης, εφαρµό-
ζονται και επί των εκκρεµών ενώπιον της Επιτροπής Α-
νταγωνισµού υποθέσεων µετά τη θέση τους σε ισχύ µε
τη δηµοσίευσή τους στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Ως εκκρεµείς νοούνται οι υποθέσεις για τις οποίες δεν έ-
χουν ολοκληρωθεί οι διασκέψεις της Επιτροπής Ανταγω-
νισµού για την έκδοση απόφασης επί της υπόθεσης. Ει-
δικά ως προς τις εκκρεµείς υποθέσεις για τις οποίες έχει
ήδη κοινοποιηθεί εισήγηση στα µέρη, οι διατάξεις του
παρόντος άρθρου εφαρµόζονται κατά παρέκκλιση από
τις διατάξεις σχετικά µε τις προθεσµίες εκκίνησης της
διαδικασίας διευθέτησης διαφορών ή άλλους τυχόν δια-
δικαστικούς περιορισµούς. 

2. Έως την τροποποίηση της σύνθεσης της Επιτροπής
Ανταγωνισµού, ώστε να αποτελείται από έξι (6) Εισηγη-
τές, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 12, η Επιτροπή
Ανταγωνισµού συνεδριάζει νόµιµα σε Ολοµέλεια, εφό-
σον µετέχουν στη συνεδρίαση ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόε-
δρος, ο Εισηγητής που έχει οριστεί για τη συγκεκριµένη
υπόθεση και δύο τουλάχιστον µέλη, αποφασίζει δε, κατά
πλειοψηφία των παρόντων.

3. Η παρ. 18 του άρθρου 12 δεν καταλαµβάνει τα ήδη
υπηρετούντα πρόσωπα.

Άρθρο 53
Καταργούµενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:
1. το άρθρο 25Α του ν. 3959/2011 (Α΄ 93),
2. η παρ. 4 του άρθρου 13Α του ν. 3959/2011,
3. η περ. γ) της παρ. 5 του άρθρου 21 του ν. 3959/2011,
4. οι παρ. 2, 3, 4, 5, 6, και 8 του άρθρου 25 του ν.

3959/2011,
5. οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 28 του ν. 3959/2011.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Άρθρο 54
Δηµοσίευση εµπορικής επωνυµίας επιχειρήσεων

που παραβιάζουν τα µέτρα περιστολής της
πανδηµίας COVID-19

1. Για την αντιµετώπιση της επιτακτικής ανάγκης προ-
στασίας της δηµόσιας υγείας από τον άµεσο κίνδυνο
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, επιτρέπεται η δη-
µοσίευση της εµπορικής επωνυµίας των επιχειρήσεων
που παραβιάζουν τα µέτρα κατά της διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19, όπως προβλέπονται στην υπό στοι-
χεία  Δ1α/Γ.Π.οικ.2158/14.1.2022 κοινή απόφαση των Υ-
πουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ε-
θνικής Άµυνας, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Προστασίας του Πο-
λίτη, Πολιτισµού και Αθλητισµού, Δικαιοσύνης, Εσωτερι-
κών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρ-
νησης, Υποδοµών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιω-
τικής Πολιτικής, Επικρατείας και του Υφυπουργού στον

Πρωθυπουργό (Β΄ 67), όπως εκάστοτε ισχύει. Η δηµοσί-
ευση της εµπορικής επωνυµίας µιας επιχείρησης λαµβά-
νει χώρα µόνο στην περίπτωση που έχει επιβληθεί σε
αυτή η διοικητική κύρωση της αναστολής λειτουργίας
της, οποιαδήποτε και αν είναι η διάρκεια ισχύος του µέ-
τρου της αναστολής. 

2. Οι εµπορικές επωνυµίες των επιχειρήσεων της παρ.
1 µπορούν να δηµοσιεύονται µε απόφαση του αρµοδίου
οργάνου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων µε
οποιοδήποτε πρόσφορο µέσο. Η προθεσµία υποβολής
και η υποβολή αντιρρήσεων δεν αναστέλλουν την εκτέ-
λεση του µέτρου της δηµοσίευσης της εµπορικής επωνυ-
µίας της επιχείρησης.

3. Οι παρ. 1 και 2 εφαρµόζονται µέχρι τη λήξη της ι-
σχύος των µέτρων κατά της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19 και, πάντως, για χρονικό διάστηµα που δεν
µπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες από την έναρξη
ισχύος του παρόντος.

4. Για τους σκοπούς του παρόντος ως «εµπορική επω-
νυµία» µιας επιχείρησης νοείται το όνοµα, ή η εµπορική
ή εταιρική επωνυµία, ή ο διακριτικός τίτλος αυτής, ή άλ-
λο ιδιαίτερο διακριτικό γνώρισµα ή σηµείο, µε το οποίο η
επιχείρηση, κατά τρόπο ευδιάκριτο, καθίσταται γνωστή
και το οποίο χρησιµοποιεί στην εµπορική της δραστηριό-
τητα, τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα της, κατά τον χρόνο
παραβίασης των µέτρων της παρ. 1 .

Άρθρο 55
Ενίσχυση Επικουρικού Κεφαλαίου - Τροποποίηση της

παρ. 2 του άρθρου 20 του π.δ. 237/1986

Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 20 του π.δ.
237/1986 (Α΄ 110), η φράση «µέχρι την 31η Δεκεµβρίου
2021» αντικαθίσταται από τη φράση «µέχρι την 31η Δε-
κεµβρίου 2023» και η παρ. 2 διαµορφώνεται ως εξής:

«2. Για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του το Επικουρικό
Κεφάλαιο µπορεί να συνάπτει δάνεια και να εκχωρεί ή ε-
νεχυριάζει σε ασφάλεια του δανείου απαιτήσεις του λη-
ξιπρόθεσµες ή και µελλοντικές εισφορές υπέρ αυτού µέ-
χρι ποσοστό 2/3 του συνόλου τους.
Αναστέλλεται κάθε αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος

του Επικουρικού Κεφαλαίου, είτε εις χείρας του, είτε εις
χείρας τρίτων, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, µέ-
χρι την 31η Δεκεµβρίου 2023.
Απαγορεύεται, επίσης, ο συµψηφισµός των εισφορών

των µελών του µε τυχόν οφειλές του Επικουρικού Κεφα-
λαίου προς αυτά.»

Άρθρο 56
Παρατάσεις προθεσµιών λήξης, εµφάνισης και πλη-

ρωµής αξιογράφων και παρατάσεις σχετικά µε το ευερ-
γέτηµα µη καταχώρησης αξιογράφων σε αρχεία δεδο-
µένων οικονοµικής συµπεριφοράς υπό όρους - Τροπο-

ποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 34 του ν. 4829/2021

Στο άρθρο 34 του ν. 4829/2021 (Α΄ 166), τροποποιού-
νται ως προς τις προβλεπόµενες προθεσµίες, οι οποίες
παρατείνονται έως την 31η.8.2022, α) οι περ. α΄, δ΄ και
ε΄ της παρ. 1, β) η υποπερ. αα΄, το πρώτο εδάφιο της υ-
ποπερ. αβ΄ της περ. α΄ και τα τρία πρώτα εδάφια της
περ. β΄ της παρ. 2 και το άρθρο 34 διαµορφώνεται ως ε-
ξής: 
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«Άρθρο 34
Αναστολή προθεσµιών λήξης, εµφάνισης και 

πληρωµής αξιογράφων και ρυθµίσεις για την παροχή
ευεργετήµατος µη καταχώρισης αξιογράφων σε αρχεία

δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς

1. α) Από την 7η.9.2021 και µέχρι την 31η.12.2021, για
τις επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους στους Δήµους
Ιστιαίας - Αιδηψού και Μαντουδίου - Λίµνης - Αγίας Άν-
νας της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέ-
ρειας Στερεάς Ελλάδας, οι οποίοι κηρύχθηκαν σε κατά-
σταση έκτακτης ανάγκης δυνάµει των υπ’ αριθµ.
7076/3.8.2021, 13374/5.8.2021 και 7248/6.8.2021 απο-
φάσεων του Γενικού Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας,
οι προθεσµίες λήξης, εµφάνισης και πληρωµής οφειλό-
µενων από αυτές αξιογράφων αναστέλλονται έως τις
31.8.2022.
β) Τα οριζόµενα στην περ. α΄ ισχύουν για τις επιταγές,

τις συναλλαγµατικές και τα γραµµάτια σε διαταγή, τα ο-
ποία πρέπει να διαβιβασθούν ηλεκτρονικά από όποιον
έλκει δικαίωµα ή έχει υποχρέωση, όπως από τους εκδό-
τες ή αποδέκτες ή κοµιστές τους, στα πιστωτικά ιδρύµα-
τα που λειτουργούν στην Ελλάδα µε οποιαδήποτε µορ-
φή, περιλαµβανοµένων των υποκαταστηµάτων αλλοδα-
πών πιστωτικών ιδρυµάτων που εµπίπτουν στο πεδίο ε-
φαρµογής του ν. 4621/2014 (Α΄107), του Ταµείου Παρα-
καταθηκών και Δανείων, των ιδρυµάτων πληρωµών του
ν. 4537/2018 (Α΄ 84), των ιδρυµάτων ηλεκτρονικού χρή-
µατος του ν. 4021/2011 (Α΄ 218), καθώς και των υποκα-
ταστηµάτων και των αντιπροσώπων ιδρυµάτων πληρω-
µών και ιδρυµάτων ηλεκτρονικού χρήµατος που εδρεύ-
ουν σε άλλα κράτη και λειτουργούν νόµιµα στην Ελλά-
δα, εντός έξι (6) εργάσιµων ηµερών από την επόµενη
της δηµοσίευσης του παρόντος. Η διαβίβαση και γνω-
στοποίηση των αξιογράφων σύµφωνα µε το προηγούµε-
νο εδάφιο πραγµατοποιείται µε ειδική σχετική ηλεκτρο-
νική εφαρµογή των πιστωτικών ιδρυµάτων µέσω του συ-
στήµατος πληρωµών της εταιρίας ΔΙΑΣ Α.Ε., η οποία λει-
τουργεί σύµφωνα µε τις οδηγίες των πιστωτικών ιδρυµά-
των, µε σκοπό τη διευκόλυνση εφαρµογής της παρούσας
και ιδίως, τη διαβίβαση των αξιογράφων στα πιστωτικά ι-
δρύµατα, προκειµένου να ισχύσει για αυτά η προβλεπό-
µενη στην περ. α΄ αναστολή των προθεσµιών. H διαβίβα-
ση των απαιτούµενων στοιχείων από τη φορολογική δι-
οίκηση γίνεται απευθείας από την ΑΑΔΕ µέσω ασφα-
λούς συστήµατος µεταφοράς αρχείου. Ειδικά για τα πι-
στωτικά και χρηµατοδοτικά ιδρύµατα, η διαβίβαση των
στοιχείων γίνεται µέσω της ΔΙΑΣ Α.Ε..
γ) Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, δύναται

να ορίζονται και άλλα αξιόγραφα, πλην των οριζοµένων
στην περ. β΄, για τα οποία εφαρµόζεται το παρόν, και να
ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµο-
γή της παρούσας.
δ) Κατά παρέκκλιση του δευτέρου και τρίτου εδαφίου

της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 3259/2004
(Α΄ 149), αξιόγραφα οφειλόµενα από επιχειρήσεις που
εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της περ. α΄ της παρ. 1
του παρόντος, για τα οποία έχει βεβαιωθεί αδυναµία
πληρωµής από την πληρώτρια τράπεζα από την
3η.8.2021 έως την 6η.9.2021, δεν καταχωρίζονται σε αρ-
χεία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς που τηρού-
νται από πιστωτικά και εν γένει χρηµατοδοτικά ιδρύµατα

ή από φορείς που λειτουργούν νόµιµα χάριν αυτών, εάν
αποδεδειγµένα εξοφληθούν, µετά από τη σφράγιση ή τη
λήξη τους, έως την 31η.8.2022. Αξιόγραφα που εµπί-
πτουν στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας, τα οποία δεν
εξοφλήθηκαν και καταχωρίστηκαν σε αρχεία δεδοµένων
οικονοµικής συµπεριφοράς, διαγράφονται από τη δηµο-
σίευση του παρόντος και δεν καταχωρίζονται εκ νέου σε
αυτά, εάν αποδεδειγµένα εξοφληθούν µετά από τη
σφράγιση ή τη λήξη τους, έως τις 31.8.2022. Για τις α-
παιτήσεις που απορρέουν από τα αξιόγραφα της παρού-
σας, αναστέλλονται, µετά από τη σφράγιση ή τη λήξη ε-
κάστου αξιογράφου, έως τις 31.8.2022, η έκδοση διατα-
γής πληρωµής, καθώς και η λήψη πάσης φύσεως µέτρων
ή η διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης.
ε) Κατά παρέκκλιση του δευτέρου και τρίτου εδαφίου

της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 3259/2004,
αξιόγραφα πληρωτέα από επιχειρήσεις που εµπίπτουν
στο πεδίο εφαρµογής της περ. α΄ της παρ. 1 του παρό-
ντος, για τα οποία ενδέχεται να βεβαιωθεί αδυναµία
πληρωµής από την πληρώτρια τράπεζα, δεν καταχωρίζο-
νται σε αρχεία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς
που τηρούνται από πιστωτικά και εν γένει χρηµατοδοτι-
κά ιδρύµατα ή από φορείς που λειτουργούν νόµιµα χάριν
αυτών, εάν αποδεδειγµένα εξοφληθούν, µετά από τη
σφράγιση ή τη λήξη τους, έως την 31η.8.2022. Αξιόγρα-
φα που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της περ. α` της
παρ. 1 του παρόντος, τα οποία ενδέχεται να καταχωρί-
στηκαν σε αρχεία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφο-
ράς, διαγράφονται από τη δηµοσίευση του παρόντος και
δεν καταχωρίζονται εκ νέου σε αυτά, εάν αποδεδειγµέ-
να εξοφληθούν µετά από  τη σφράγιση ή τη λήξη τους,
έως την 31η.8.2022. Για τις απαιτήσεις που απορρέουν
από τα αξιόγραφα της παρούσας, αναστέλλονται, µετά
από τη σφράγιση ή τη λήξη εκάστου αξιογράφου, έως
την 31η.8.2022, η έκδοση διαταγής πληρωµής, καθώς και
η λήψη πάσης φύσεως µέτρων ή η διενέργεια πράξεων
αναγκαστικής εκτέλεσης.

2. α) Για τους κοµιστές αξιογράφων, οι οποίοι κατά την
έκδοση της παρούσας δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµο-
γής των επιχειρήσεων της περ. α΄ της παρ. 1 του παρό-
ντος, εάν το σύνολο της αξίας των αξιογράφων που ανα-
στέλλονται, σύµφωνα µε τη διαδικασία της παρ. 1, είναι
µεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%) του µέσου µηνι-
αίου κύκλου συναλλαγών τους του αµέσως προηγούµε-
νου φορολογικού έτους, όπως αυτός υπολογίζεται είτε
µε βάση τις συνολικές εκροές που έχουν περιληφθεί σε
αρχικές και τροποποιητικές, εµπρόθεσµες ή εκπρόθε-
σµες δηλώσεις Φ.Π.Α. είτε µε βάση άλλες δηλώσεις από
τις οποίες προκύπτει ο κύκλος εργασιών τους, αν δεν υ-
ποβάλλουν δηλώσεις Φ.Π.Α. παρατείνονται οι προθε-
σµίες καταβολής Φ.Π.Α. ως εξής:
αα) µέχρι και την 31η.8.2022 οι προθεσµίες καταβολής

των βεβαιωµένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφει-
λών από δηλώσεις Φ.Π.Α. µε ποσό φόρου προς καταβο-
λή (χρεωστικές), οι οποίες λήγουν ή έληξαν από
1ης.8.2021 έως την 30ή.9.2021,
αβ) για Φ.Π.Α. που βεβαιώθηκε ή θα βεβαιωθεί στις

Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα βάσει εµπρόθεσµης υποβολής
δηλώσεων Φ.Π.Α. µε καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής
από την 30ή.9.2021 έως και την 31η.12.2021, ώστε οι ο-
φειλές που βεβαιώνονται κατά τη διάρκεια του Σεπτεµ-
βρίου 2021 να καταβάλλονται µέχρι την 31η Αυγούστου
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2022, ενώ οι οφειλές που βεβαιώνονται τους µήνες Ο-
κτώβριο, Νοέµβριο και Δεκέµβριο του έτους 2021, να κα-
ταβάλλονται µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του
µήνα Αυγούστου του έτους 2022. Με απόφαση του Υ-
πουργού Οικονοµικών, που εκδίδεται ύστερα από εισή-
γηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, καθορίζονται τα απαιτού-
µενα στοιχεία και δικαιολογητικά για την εφαρµογή της
παρούσας, οι διαδικασίες αποστολής ή διαβίβασής τους
στη φορολογική διοίκηση από τους φορολογουµένους ή
τρίτους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια τε-
χνικού ή διαδικαστικού χαρακτήρα.
β) Οι κοµιστές αξιογράφων, οι οποίοι κατά τη δηµοσί-

ευση του παρόντος δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής
των επιχειρήσεων της περ. α΄ της παρ. 1, εάν το σύνολο
της αξίας των αξιογράφων που αναστέλλονται, σύµφω-
να µε τη διαδικασία της παρ. 1, είναι µεγαλύτερο του πε-
νήντα τοις εκατό (50%) του µέσου µηνιαίου κύκλου συ-
ναλλαγών τους του αµέσως προηγούµενου φορολογι-
κού έτους, όπως αυτός υπολογίζεται είτε µε βάση τις
συνολικές εκροές που έχουν περιληφθεί σε αρχικές και
τροποποιητικές, εµπρόθεσµες ή εκπρόθεσµες δηλώσεις
Φ.Π.Α. είτε µε βάση άλλες δηλώσεις από τις οποίες προ-
κύπτει ο κύκλος εργασιών τους, αν δεν υποβάλλουν δη-
λώσεις Φ.Π.Α., απολαµβάνουν κατά παρέκκλιση του δεύ-
τερου και τρίτου εδαφίου της περ. α΄ της παρ. 1 του άρ-
θρου 40 του ν. 3259/2004, το ευεργέτηµα της µη κατα-
χώρισης των οφειλόµενων από αυτούς αξιογράφων σε
αρχεία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς που τη-
ρούνται από τα πιστωτικά και εν γένει χρηµατοδοτικά ι-
δρύµατα ή από φορείς που λειτουργούν νόµιµα χάριν
αυτών, εάν αποδεδειγµένα εξοφλήσουν µετά από τη
σφράγιση ή τη λήξη τους, έως την 31η.8.2022, αξιόγρα-
φα τα οποία οφείλουν και για τα οποία έχει βεβαιωθεί α-
δυναµία πληρωµής από την πληρώτρια τράπεζα από την
3η.8.2021 έως την 31η.12.2021. Αξιόγραφα που εµπί-
πτουν στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας, τα οποία δεν
εξοφλήθηκαν και καταχωρίστηκαν σε αρχεία δεδοµένων
οικονοµικής συµπεριφοράς, διαγράφονται από τη δηµο-
σίευση του παρόντος και δεν καταχωρίζονται εκ νέου σε
αυτά, εάν αποδεδειγµένα εξοφληθούν µετά τη σφράγι-
ση ή τη λήξη τους, έως την 31η.8.2022. Για τις απαιτή-
σεις που απορρέουν από τα αξιόγραφα της παρούσας
περίπτωσης, αναστέλλονται, µετά από τη σφράγιση ή τη
λήξη εκάστου αξιογράφου, έως την 31η.8.2022, η έκδο-
ση διαταγής πληρωµής, καθώς και η λήψη πάσης φύσε-
ως µέτρων ή η διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέ-
λεσης. Για την εφαρµογή της παρούσας οι κοµιστές των
αξιογράφων λαµβάνουν σχετική βεβαίωση από τη φορο-
λογική διοίκηση, σχετικά µε τον µέσο µηνιαίο κύκλο συ-
ναλλαγών τους του αµέσως προηγούµενου φορολογι-
κού έτους.

3. Οι παρ. 1 και 2 δεν εµποδίζουν τον υπόχρεο να χο-
ρηγήσει εντολή πληρωµής του αξιογράφου προς τα πι-
στωτικά ιδρύµατα της περ. β΄ της παρ. 1 ή τον υπόχρεο
και τον δικαιούχο να συµφωνήσουν µεταξύ τους την α-
πευθείας πληρωµή του αξιογράφου από τον υπόχρεο
στον δικαιούχο στην αρχικά αναγραφόµενη ηµεροµηνία
λήξης. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, δύνα-
ται να ρυθµίζεται κάθε αναγκαίο, διαδικαστικό και τεχνι-
κό ζήτηµα, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για
την εφαρµογή της παρούσας.»

Άρθρο 57
Διεύρυνση πεδίου εφαρµογής Ταµείου Ενεργειακής

Μετάβασης - Αντικατάσταση παρ. 3 
και 4 στο άρθρο εξηκοστό πρώτο του ν. 4839/2021

Στο άρθρο εξηκοστό πρώτο του ν. 4839/2021 (Α΄ 181),
αντικαθίστανται οι παρ. 3 και 4 και το άρθρο διαµορφώ-
νεται ως εξής:

«Άρθρο εξηκοστό πρώτο
Σύσταση Ειδικού Λογαριασµού µε την ονοµασία 
«Ταµείο Ενεργειακής Μετάβασης» - Χορήγηση 

επιδότησης λογαριασµού ηλεκτρικής ενέργειας και
φυσικού αερίου σε καταναλωτές

1. Συστήνεται ειδικός λογαριασµός µε την ονοµασία
«Ταµείο Ενεργειακής Μετάβασης» και ως διαχειριστής
του ειδικού λογαριασµού ορίζεται η Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε..

2. Ο ειδικός λογαριασµός της παρ. 1, πέρα από τα έσο-
δα που προβλέπονται στην υποπερ. (στ) της περ. Α.2.1
της παρ. Α.2. του άρθρου 25 του ν. 3468/2006 (Α΄129),
δύναται να χρηµατοδοτείται από τον Κρατικό Προϋπολο-
γισµό, καθώς και κατόπιν απόφασης του Υπουργού Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας και από τον Ειδικό Λογαρια-
σµό Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Συµπαρα-
γωγής Ηλεκτρισµού Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης
(ΣΗΘΥΑ) του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (Α΄179).

3. Παρέχεται από τον ειδικό λογαριασµό της παρ. 1 ε-
πιδότηση της τιµολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ε-
νέργειας και πιστώνεται στους λογαριασµούς των δικαι-
ούχων ως έκπτωση από τους προµηθευτές ηλεκτρικής ε-
νέργειας. Δικαιούχοι της ανωτέρω επιδότησης δύναται
να είναι όλοι οι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας ανε-
ξαρτήτως επιπέδου τάσης. 
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και

Ενέργειας και Οικονοµικών καθορίζονται ενδεικτικά:
α) οι δικαιούχοι καταναλωτές,
β) το ύψος επιδότησης σε ευρώ ανά µεγαβατώρα

(MWh), 
γ) η διαδικασία, ο τρόπος, ο χρόνος χορήγησης και ο

χρόνος εκκαθάρισης της επιδότησης, 
δ) η περίοδος κατανάλωσης, 
ε) ανώτατα και κατώτατα όρια καταναλώσεων, 
στ) ανώτατα όρια επιδότησης ανά επιχείρηση, 
ζ) η διαδικασία ελέγχου σώρευσης κρατικών ενισχύσε-

ων και οι συναφείς µε αυτές προϋποθέσεις, η διαδικασία
ανάκτησης ενίσχυσης, εάν αυτό απαιτηθεί, και οι αρµόδι-
οι για τα ανωτέρω φορείς, 
η) οι υποχρεώσεις των προµηθευτών ηλεκτρικής ενέρ-

γειας, καθώς και 
θ) κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τη χορήγηση της επιδό-

τησης, λαµβάνοντας υπόψη οικονοµικά και κοινωνικά
κριτήρια, τις κατηγορίες πελατών, το είδος, το µέγεθος
και το αντικείµενο δραστηριότητας και την ένταση ηλε-
κτρικής ενέργειας των επιχειρήσεων, καθώς και το είδος
των τιµολογίων προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. 
Ειδικά για την περίοδο κατανάλωσης από την

1η.8.2021 µέχρι και τις 31.12.2021, µε κοινή απόφαση
των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας,  Οικονοµι-
κών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων δύναται να
χορηγείται η επιδότηση του πρώτου εδαφίου σε κατανα-
λωτές µε παροχές αγροτικής χρήσης, ανεξαρτήτως επι-
πέδου τάσης και συµπεριλαµβανοµένων επιχειρήσεων
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που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της ξήρανσης α-
γροτικών προϊόντων, λαµβανοµένου υπόψη του είδους
των τιµολογίων προµήθειας. Με την απόφαση του προη-
γούµενου εδαφίου καθορίζονται το ύψος επιδότησης σε
ευρώ ανά µεγαβατώρα (MWh), η διαδικασία, ο τρόπος
και ο χρόνος χορήγησής της, ο χρόνος εκκαθάρισης, α-
νώτατα και κατώτατα όρια καταναλώσεων, ανώτατα όρια
επιδότησης, η διαδικασία ελέγχου σώρευσης κρατικών
ενισχύσεων και οι συναφείς µε αυτές προϋποθέσεις, η
διαδικασία ανάκτησης ενίσχυσης, αν αυτό απαιτηθεί, οι
αρµόδιοι για τα ανωτέρω φορείς, καθώς και κάθε άλλο
θέµα σχετικό µε τη χορήγηση της επιδότησης, λαµβανο-
µένου υπόψη του είδους των τιµολογίων προµήθειας η-
λεκτρικής ενέργειας. 

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος
και Ενέργειας και Οικονοµικών δύναται να παρέχεται α-
πό τον ειδικό λογαριασµό της παρ. 1 επιδότηση της κα-
τανάλωσης φυσικού αερίου και να πιστώνεται στους λο-
γαριασµούς των δικαιούχων ως έκπτωση από τους προ-
µηθευτές φυσικού αερίου. Δικαιούχοι της επιδότησης εί-
ναι όλοι οι καταναλωτές φυσικού αερίου εκτός των πα-
ραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας, συµπεριλαµβανοµένων
των περιπτώσεων συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερ-
µότητας υψηλής ή µη απόδοσης για το σκέλος της κατα-
νάλωσης φυσικού αερίου που αφορά σε παραγωγή θερ-
µικής ενέργειας. 
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και

Ενέργειας και Οικονοµικών καθορίζονται ενδεικτικά:
α) οι δικαιούχοι καταναλωτές, 
β) το ύψος επιδότησης σε ευρώ ανά θερµική µεγαβα-

τώρα (MWhth), 

γ) η διαδικασία, ο τρόπος, ο χρόνος χορήγησης και ο
χρόνος εκκαθάρισης της επιδότησης,
δ) η περίοδος κατανάλωσης, 
ε) ανώτατα και κατώτατα όρια καταναλώσεων, 
στ) ανώτατα όρια επιδότησης, 
ζ) η διαδικασία ελέγχου σώρευσης κρατικών ενισχύσε-

ων και οι συναφείς µε αυτές προϋποθέσεις, η διαδικασία
ανάκτησης ενίσχυσης, αν αυτό απαιτηθεί, και οι αρµόδι-
οι για τα ανωτέρω φορείς, 
η) οι υποχρεώσεις των προµηθευτών φυσικού αερίου,

καθώς και
θ) κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τη χορήγηση της επιδό-

τησης, λαµβάνοντας υπόψη οικονοµικά και κοινωνικά
κριτήρια, τις κατηγορίες πελατών, το είδος, το µέγεθος
και το αντικείµενο δραστηριότητας και την ένταση θερµι-
κής ενέργειας των επιχειρήσεων, καθώς και το είδος των
τιµολογίων προµήθειας φυσικού αερίου.

5. Από τα έσοδα του ειδικού λογαριασµού της παρ. 1
δύναται να επιδοτείται µέρος της δαπάνης για τη χορή-
γηση επιδόµατος θέρµανσης του άρθρου 79 του
ν. 4756/2020 (Α΄ 235). Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονοµικών καθορί-
ζεται το ύψος του ποσού που διατίθεται κατ’ έτος σύµ-
φωνα µε το πρώτο εδάφιο. Το ποσό αυτό µεταφέρεται
σε λογαριασµό του Ελληνικού Δηµοσίου και εµφανίζεται
στα έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισµού µε εγγραφή ι-
σόποσων πιστώσεων στον ΑΛΕ 2250904001 «Επίδοµα

θέρµανσης» του Ειδικού Φορέα 1023-711-0000000 «Γε-
νικές Κρατικές Δαπάνες» του Υπουργείου Οικονοµικών
για τις ανάγκες ενίσχυσης του επιδόµατος θέρµανσης.

6. Ειδικά για τη χορήγηση επιδόµατος θέρµανσης χει-
µερινής περιόδου 2021-2022 η Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. µετα-
φέρει στον λογαριασµό του Ελληνικού Δηµοσίου της
παρ. 5, από τα έσοδα του ειδικού λογαριασµού της παρ.
1 ποσό έως ενενήντα εκατοµµύρια (90.000.000) ευρώ,
χωρίς να απαιτείται η έκδοση της κοινής απόφασης της
παρ. 5, κατόπιν αιτήµατος του Υπουργού Οικονοµικών
προς τη Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε..

7. Ειδικά για την κάλυψη του κόστους λειτουργίας της
τηλεθέρµανσης του Δήµου Εορδαίας της Περιφερειακής
Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδο-
νίας, και µέχρι τη σύνδεση της τηλεθέρµανσης του Δή-
µου µε την υπό κατασκευή µονάδα παραγωγής ηλεκτρι-
κής ενέργειας «ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ V», παρέχεται έκτακτη ε-
νίσχυση στη Δηµοτική Επιχείρηση Τηλεθέρµανσης Πτο-
λεµαΐδας (Δ.Ε.ΤΗ.Π.), από τον ειδικό λογαριασµό της
παρ. 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας και Οικονοµικών καθορίζεται το ύψος
της ενίσχυσης, τηρουµένων των ενωσιακών κανόνων
περί κρατικών ενισχύσεων.

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος
και Ενέργειας και Οικονοµικών δύναται να χρηµατοδο-
τείται από τον ειδικό λογαριασµό της παρ. 1 ο ειδικός
λογαριασµός για την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρι-
κού ρεύµατος που έχει συσταθεί µε το άρθρο 36 του
ν. 4508/2017 (Α΄ 200).

9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος
και Ενέργειας και Οικονοµικών δύναται να χρηµατοδο-
τείται από τον ειδικό λογαριασµό της παρ. 1, ο ειδικός
λογαριασµός για τη χορήγηση ενίσχυσης σε οικιακούς
καταναλωτές λόγω περιβαλλοντικής επιβάρυνσης από
λιγνιτική δραστηριότητα που έχει συσταθεί µε το άρθρο
26 του ν. 4513/2018 (Α΄ 9).»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Άρθρο 58
Ειδικές ρυθµίσεις για τις αποσπάσεις στη Μόνιµη 

Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ε.Ε. - Τροποποίη-
ση παρ. 9 άρθρου 329 ν. 4781/2021

Στο τέλος της παρ. 9 του άρθρου 329 του ν. 4781/2021
(Α΄ 31) προστίθενται δύο νέα εδάφια και η παρ. 9 δια-
µορφώνεται ως εξής:

«9. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και του
κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, επιτρέπεται η από-
σπαση στη Μόνιµη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, µόνιµων ή µε σχέση εργασίας Ιδιωτι-
κού Δικαίου Αορίστου Χρόνου υπαλλήλων που υπηρε-
τούν σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ή στην Τράπεζα
της Ελλάδος. Οι αποσπώµενοι υπάλληλοι ανήκουν στην
κατηγορία ΠΕ ή ΤΕ, γνωρίζουν άριστα την αγγλική ή τη
γαλλική γλώσσα και έχουν γνώση και εµπειρία από τη
λειτουργία των θεσµών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά
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προτίµηση λόγω της θέσης ή του έργου τους στον φο-
ρέα προέλευσης. Η απόσπαση πραγµατοποιείται, εφό-
σον υπάρχει αιτιολογηµένη υπηρεσιακή ανάγκη, για
χρονικό διάστηµα έως τρία (3) έτη και µπορεί να παρατα-
θεί έως τρία (3) επιπλέον έτη. Οι αποσπάσεις στη Μόνιµη
Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
δεν µπορούν να υπερβαίνουν συνολικά τα έξι (6) έτη στη
διάρκεια υπηρεσίας του υπαλλήλου. Ο περιορισµός του
προηγούµενου εδαφίου δεν καταλαµβάνει όσους τοπο-
θετούνται επικεφαλής των Τµηµάτων (Μονάδων) της
Μόνιµης Αντιπροσωπείας της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, µε την προϋπόθεση ότι έχει παρέλθει οκταετία
από τη λήξη της προηγούµενης τοποθέτησής τους στη
Μόνιµη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας. Στην περίπτωση
αυτή, η νέα απόσπαση πραγµατοποιείται εφόσον υπάρ-
χει αιτιολογηµένη υπηρεσιακή ανάγκη, για χρονικό διά-
στηµα που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη, χωρίς δυνατό-
τητα παράτασης.»

Άρθρο 59
Σύσταση Αυτοτελούς Γραφείου Διαχείρισης Τοµεα-
κού Προγράµµατος Ανάπτυξης στο Υπουργείο 

Εξωτερικών

1. Στο τέλος της υποπερ. δζ) της περ. δ) της παρ. 1 του
άρθρου 7 του ν. 4781/2021 (Α΄ 31) προστίθεται στοιχείο
v) ως εξής:

«v) Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης Τοµεακού Προ-
γράµµατος Ανάπτυξης».

2. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 116 του
ν. 4781/2021 προστίθεται περ. ε) ως εξής:

«ε) Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης Τοµεακού Προ-
γράµµατος Ανάπτυξης».

3. Στο τέλος του Κεφαλαίου Γ΄ του Μέρους Α΄ του
ν. 4781/2021 (Α΄ 31) προστίθεται Υποκεφάλαιο ΙΒ΄ ως ε-
ξής:

«ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Άρθρο 158Α
Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης

Τοµεακού Προγράµµατος Ανάπτυξης

1. Στο Υπουργείο Εξωτερικών συστήνεται Αυτοτελές
Γραφείο Διαχείρισης Τοµεακού Προγράµµατος Ανάπτυ-
ξης («Γραφείο ΤΠΑ»), υπαγόµενο απευθείας στον ΣΤ -
Β΄ Γενικό Διευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών, η αποστο-
λή του οποίου συνίσταται στη διαχείριση του προβλεπό-
µενου στον ν. 4635/2019 (Α΄ 167) Τοµεακού Προγράµµα-
τος Ανάπτυξης του Υπουργείου Εξωτερικών.

2. Το Γραφείο ΤΠΑ διαρθρώνεται σε δύο (2) διακριτούς
τοµείς δράσης:
α) Τοµέας Σχεδιασµού και Αξιολόγησης, ο οποίος είναι

αρµόδιος για:
αα) την ενεργοποίηση των προγραµµάτων, σύµφωνα

µε την παρ. Α΄ του άρθρου 129 του ν. 4635/2019, τη σύ-
νταξη των προσκλήσεων, καθώς και τη µέριµνα για την
έκδοση και δηµοσιοποίησή τους,
αβ) τη συγκέντρωση των προτάσεων των δυνητικών

δικαιούχων για την ένταξη έργων στο Πρόγραµµα,

αγ) τον έλεγχο της πληρότητας και αρτιότητας των
προτάσεων για την ένταξη έργων στο Πρόγραµµα, που
κατατίθενται από τους δυνητικούς δικαιούχους, την α-
ξιολόγησή τους και την εισήγηση προς τον αρµόδιο Γενι-
κό ή Ειδικό Γραµµατέα για την ένταξη των έργων στο
Πρόγραµµα,
αδ) τη µέριµνα για τη δηµοσιοποίηση και προβολή των

δράσεων και των στόχων του Προγράµµατος µε βάση το
Σύστηµα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ),
αε) την αξιολόγηση του ΤΠΑ, καθώς και της πρότασης

αναθεώρησής του, όταν διαπιστώνεται σχετική ανάγκη,
αστ) τη σύνταξη εκθέσεων ολοκλήρωσης του ΤΠΑ.
β) Τοµέας Διαχείρισης, Παρακολούθησης και Ελέγχου,

ο οποίος είναι αρµόδιος για:
βα) την παροχή πληροφόρησης και διευκρινίσεων επί

του συστήµατος διαχείρισης,
ββ) τη µέριµνα για την ένταξη των έργων στο Πρό-

γραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων και τη χρηµατοδότησή
τους, µε βάση την ισχύουσα διαδικασία, 
βγ) την παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων α-

πό τους δικαιούχους και τη σύνταξη των προβλεπόµε-
νων εκθέσεων, σύµφωνα µε τις παρ. 1 και 4 του άρθρου
128 του ν. 4635/2019,
βδ) την ενηµέρωση και τον συντονισµό των ενεργειών

των δικαιούχων και των εµπλεκόµενων αρχών στην υλο-
ποίηση του Προγράµµατος,
βε) τη µέριµνα για την αξιοποίηση όλων των διαθέσι-

µων εργαλείων, προκειµένου να παρακολουθείται η εξέ-
λιξη του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου, καθώς
και οι χρηµατοροές των έργων και των µελετών,
βστ) τη διενέργεια διοικητικών επαληθεύσεων και επι-

τόπιων επιθεωρήσεων, σύµφωνα µε την υποπαρ. 2 της
παρ. Β΄ του άρθρου 129 του ν. 4635/2019.

3. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ορίζεται Υ-
πεύθυνος Γραφείου υπάλληλος του Κλάδου Διοικητικού
Προξενικού.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Άρθρο 60
Διατάξεις για τον κατώτατο µισθό -

Προσθήκη παρ. 10 στο άρθρο 103 ν. 4172/2013

Στο άρθρο 103 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), περί της δια-
δικασίας διεξαγωγής της διαβούλευσης για τον καθορι-
σµό του νοµοθετηµένου κατώτατου µισθού και του νοµο-
θετηµένου κατώτατου ηµεροµίσθιου, για πλήρη απασχό-
ληση, για τους υπαλλήλους και εργατοτεχνίτες όλης της
Χώρας, των οποίων η αµοιβή δεν ρυθµίζεται από συλλο-
γική σύµβαση εργασίας, προστίθεται παρ. 10 ως εξής:

«10. Ειδικά για τη διεξαγωγή της διαδικασίας του πα-
ρόντος κατά το έτος 2022, οι προθεσµίες της παρ. 5 και
της περ. α΄ της παρ. 7 καθορίζονται ως εξής:
α) Η αποστολή έγγραφης πρόσκλησης από την Επι-

τροπή Συντονισµού της διαβούλευσης, κατά την υποπερ.
αα) της περ. β΄ της παρ. 5 λαµβάνει χώρα εντός του τε-
λευταίου δεκαηµέρου του µηνός Ιανουαρίου 2022.
β) Η σύνταξη και η υποβολή της έκθεσης της υποπερ.

αα) της περ. β΄ της παρ. 5 λαµβάνουν χώρα το αργότερο
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έως την 28η Φεβρουαρίου 2022.
γ) Η διαβίβαση του υποµνήµατος και της τεκµηρίωσης

κάθε διαβουλευοµένου από την Επιτροπή Συντονισµού
της διαβούλευσης προς τους λοιπούς εκπροσώπους των
κοινωνικών εταίρων, µε πρόσκληση για προφορική δια-
βούλευση, κατά την υποπερ. γγ) της περ. β΄ της παρ. 5,
λαµβάνει χώρα το αργότερο έως την 15η Μαρτίου 2022.
δ) Η διαβίβαση όλων των υποµνηµάτων και της τεκµη-

ρίωσης των διαβουλευοµένων, καθώς και της έκθεσης
των εξειδικευµένων επιστηµονικών και ερευνητικών φο-
ρέων στο Κέντρο Προγραµµατισµού και Οικονοµικών Ε-
ρευνών (Κ.Ε.Π.Ε.) προς σύνταξη Σχεδίου Πορίσµατος
Διαβούλευσης, κατά την υποπερ. δδ) της περ. β΄ της
παρ. 5, λαµβάνει χώρα το αργότερο έως την 31η Μαρτί-
ου 2022.
ε) Το Σχέδιο του Πορίσµατος Διαβούλευσης ολοκλη-

ρώνεται, κατά την υποπερ. εε) της περ. β΄ της παρ. 5, το
αργότερο έως την 15η Απριλίου 2022.
στ) Η εισήγηση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι-

κών Υποθέσεων προς το Υπουργικό Συµβούλιο, για τον
καθορισµό του κατώτατου µισθού υπαλλήλων και του κα-
τώτατου ηµεροµισθίου των εργατοτεχνιτών, κατά την
περ. α΄ της παρ. 7, λαµβάνει χώρα εντός του τελευταίου
δεκαπενθηµέρου του µηνός Απριλίου 2022.
ζ) Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται οι παρ. 1 έως 7.»

Άρθρο 61
Διευκολύνσεις για γονείς εργαζόµενους στον 
ιδιωτικό τοµέα λόγω νόσησης των τέκνων τους 
από τον κορωνοϊό COVID -19 - Αντικατάσταση 

του άρθρου 16 ν. 4722/2020

1. Το άρθρο 16 του ν. 4722/2020 (Α΄ 177) αντικαθίστα-
ται ως εξής:

«Άρθρο 16
Διευκολύνσεις για γονείς εργαζόµενους στον 
ιδιωτικό τοµέα λόγω νόσησης των τέκνων τους 

από τον κορωνοϊό COVID-19

1. Οι γονείς εργαζόµενοι στον ιδιωτικό τοµέα, σε περί-
πτωση νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 των τέκνων
τους, βρεφών, προνηπίων και νηπίων, µαθητών πρωτο-
βάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, που φοιτούν
µέχρι και την Γ΄ τάξη του Γυµνασίου, καθώς και τέκνων
που φοιτούν σε ειδικά σχολεία ή σχολικές µονάδες ειδι-
κής αγωγής και εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως ορίου ηλι-
κίας αυτών, καθώς και ατόµων µε αναπηρία, τα οποία, α-
νεξαρτήτως της ηλικίας τους, είναι ωφελούµενοι σε δο-
µές παροχής υπηρεσιών ανοικτής φροντίδας για άτοµα
µε αναπηρία, δικαιούνται να παρέχουν την εργασία τους
εξ αποστάσεως, για χρονικό διάστηµα έως πέντε (5) ερ-
γάσιµων ηµερών.
Εφόσον η παροχή εξ αποστάσεως εργασίας δεν είναι

εφικτή, δικαιούνται, για το ίδιο χρονικό διάστηµα, να κά-
νουν χρήση ειδικής άδειας λόγω νόσησης των τέκνων
τους από κορωνοϊό COVID-19 που χορηγείται, για τις
τέσσερις (4) πρώτες ηµέρες απουσίας, ενώ την πέµπτη
(5η) ηµέρα απουσίας δύνανται να κάνουν χρήση οποιασ-
δήποτε άλλης άδειας.
Για την παροχή εξ αποστάσεως εργασίας ή τη χορήγη-

ση της ειδικής άδειας, αρκεί η απόδειξη θετικού διαγνω-
στικού ελέγχου, σύµφωνα µε τα εκάστοτε ισχύοντα υ-
γειονοµικά πρωτόκολλα. 
Η άδεια αυτή χορηγείται επιπρόσθετα προς άλλες ά-

δειες που αφορούν στην ασθένεια ή στη νοσηλεία τέ-
κνων, αλλά δεν επιτρέπεται να χορηγείται όταν, κατά το
ίδιο χρονικό διάστηµα, έχει χορηγηθεί στον ίδιο γονέα ο-
ποιαδήποτε άλλη άδεια.

2. Οι γονείς εργαζόµενοι, κατά τη διάρκεια της άδειας
της παρ. 1 λόγω νόσησης των τέκνων τους, λαµβάνουν,
για τις τρεις (3) πρώτες ηµέρες το πενήντα τοις εκατό
(50%) των αποδοχών τους, το οποίο καταβάλλεται από
τον εργοδότη, και για την τέταρτη (4η) ηµέρα λαµβά-
νουν το εκατό τοις εκατό (100%) των αποδοχών τους α-
πό τον τακτικό προϋπολογισµό.

3. Η άδεια της παρ. 1 χορηγείται µόνο στον έναν εκ
των δύο γονέων που είναι δικαιούχοι της άδειας αυτής.
Αν ο ένας εκ των δύο γονέων δεν εργάζεται, ο έτερος
γονέας δεν δικαιούται να κάνει χρήση της άδειας, εκτός
εάν ο γονέας που δεν εργάζεται νοσηλεύεται για οποι-
ονδήποτε λόγο ή νοσεί από COVID-19 ή είναι άτοµο µε
αναπηρία µε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και
άνω, σύµφωνα µε απόφαση αρµόδιας υγειονοµικής επι-
τροπής σε ισχύ, ή λαµβάνει αναπηρικό επίδοµα από τον
Οργανισµό Προνοιακών Επιδοµάτων και Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) ή σύνταξη αναπηρίας. Εφόσον έ-
νας εκ των δύο γονέων είναι εκπαιδευτικός, η άδεια χο-
ρηγείται υποχρεωτικά στον άλλο γονέα, ανεξαρτήτως ε-
άν απασχολείται στον δηµόσιο ή τον ιδιωτικό τοµέα, µε
εξαίρεση την περίπτωση που ο άλλος γονέας απασχο-
λείται σε φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας.

4. Οι εργοδότες υποχρεούνται να δηλώνουν στο Πλη-
ροφοριακό Σύστηµα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργα-
σίας και Κοινωνικών Υποθέσεων όσους εργαζοµένους
τους κάνουν χρήση της άδειας της παρ. 1, καθώς και τη
διάρκεια αυτής. 

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται η
διαδικασία και ο τρόπος χορήγησης της άδειας της παρ.
1, τα δικαιολογητικά που προσκοµίζονται και κάθε ανα-
γκαία λεπτοµέρεια που αφορά στην εφαρµογή του παρό-
ντος. 

6. Το παρόν ισχύει έως τις 15.4.2022. Η ισχύς του δύ-
ναται να παρατείνεται µε απόφαση του Υπουργού Εργα-
σίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.»

2. Αποδοχές, για ηµέρες άδειας νόσησης τέκνου, η ο-
ποία έχει χορηγηθεί σύµφωνα µε το άρθρο 16 του
ν. 4722/2020 πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος,
καταβάλλονται και πληρωµές διενεργούνται σύµφωνα
µε το ίδιο άρθρο.

Άρθρο 62
Ειδική άδεια ασθένειας εργαζόµενων λόγω 

νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19

1. Εργαζόµενοι στον ιδιωτικό τοµέα, σε περίπτωση νό-
σησης από τον κορωνοϊό COVID-19, δικαιούνται να πα-
ρέχουν την εργασία τους εξ αποστάσεως, εφόσον αυτό
είναι εφικτό, για χρονικό διάστηµα έως πέντε (5) εργάσι-
µων ηµερών. Εφόσον η παροχή εξ αποστάσεως εργα-
σίας δεν είναι εφικτή, δικαιούνται, για το ίδιο χρονικό
διάστηµα, να κάνουν χρήση ειδικής άδειας ασθενείας
λόγω νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19. Για την πα-
ροχή εξ αποστάσεως εργασίας ή τη χορήγηση της ειδι-
κής άδειας, αρκεί η απόδειξη θετικού διαγνωστικού ε-
λέγχου, σύµφωνα µε τα εκάστοτε ισχύοντα υγειονοµικά
πρωτόκολλα και δεν απαιτείται ιατρική γνωµάτευση. 
Η άδεια αυτή χορηγείται επιπρόσθετα προς άλλες ά-

46



δειες που αφορούν σε ασθένεια υπαλλήλου και δεν επι-
τρέπεται να χορηγείται όταν, κατά το ίδιο χρονικό διά-
στηµα, έχει χορηγηθεί στον ίδιο εργαζόµενο οποιαδήπο-
τε άλλη άδεια.

2. Η άδεια της παρ. 1 δύναται να παρατείνεται σύµφω-
να µε τα εκάστοτε ισχύοντα υγειονοµικά πρωτόκολλα.

3. Η άδεια της παρ. 1 συνιστά άδεια ασθενείας και ε-
φαρµόζονται οι ισχύουσες διατάξεις ως προς τον τρόπο
πληρωµής από τον εργοδότη και επιδότησής της από
τον ασφαλιστικό φορέα.

4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων δύναται να καθορίζεται κάθε ειδικότε-
ρος όρος και λεπτοµέρεια για τη χορήγηση της άδειας,
την τυχόν παράτασή της και την εν γένει εφαρµογή του
παρόντος.

5. Το παρόν ισχύει έως τις 15.4.2022. Η ισχύς του δύ-
ναται να παρατείνεται µε απόφαση του Υπουργού Εργα-
σίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

6. Το άρθρο 15 του ν. 4722/2020 (Α΄ 177), περί της α-
ναπλήρωσης του χρόνου απουσίας του εργαζοµένου α-
πό την εργασία του, εξακολουθεί να εφαρµόζεται µόνο
για όσους εργαζόµενους τίθενται υποχρεωτικά σε πε-
ριορισµό λόγω επαφής µε επιβεβαιωµένο κρούσµα, σύµ-
φωνα µε τα εκάστοτε ισχύοντα υγειονοµικά πρωτόκολ-
λα και για τον αριθµό των ηµερών που ορίζουν  αυτά. Για
την εφαρµογή του άρθρου 15 του ν. 4722/2022, ο εργα-
ζόµενος υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση, στην οποία τεκ-
µηριώνει ότι ήρθε σε επαφή µε επιβεβαιωµένο κρούσµα
και η αναπλήρωση του χρόνου εργασίας αφορά στο σύ-
νολο των ωρών που αντιστοιχούν στις εργάσιµες ηµέρες
της παραµονής σε περιορισµό. 

Άρθρο 63
Υποχρεωτικότητα εµβολιασµού -

Τροποποίηση άρθρου 24 ν. 4865/2020

1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 24 του
ν. 4865/2021 (Α΄ 238), περί της υποχρεωτικότητας του
εµβολιασµού κατά του κορωνοϊού COVID-19 όλων των
φυσικών προσώπων που έχουν την κατοικία ή τη συνήθη
διαµονή τους εντός της Ελληνικής Επικράτειας και έ-
χουν γεννηθεί έως και την 31η.12.1961, τροποποιείται,
ώστε α) το σχετικό πρόστιµο όχι µόνο να βεβαιώνεται
και να εισπράττεται, αλλά και να επιβάλλεται από την Α-
νεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων, β) η διαδικασία να
διενεργείται, σύµφωνα µε τις ειδικότερες προβλέψεις
της κοινής υπουργικής απόφασης της παρ. 7 του παρό-
ντος άρθρου και τον Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσό-
δων (ν.δ. 356/1974, Α΄ 90 [ΚΕΔΕ]), κατά περίπτωση, και
η παρ. 4 διαµορφώνεται ως εξής:

«4. Στην περίπτωση µη τήρησης της υποχρέωσης της
παρ. 1 επιβάλλεται διοικητικό πρόστιµο εκατό (100) ευ-
ρώ µηνιαίως. Στην περίπτωση διενέργειας της πρώτης
δόσης έως και τη δεκάτη πέµπτη ηµέρα του µήνα και ο-
λοκλήρωσης του εµβολιαστικού κύκλου σύµφωνα µε τις
προβλεπόµενες διαδικασίες και στον προβλεπόµενο
χρόνο, ειδικώς για τον µήνα αυτόν, επιβάλλεται διοικητι-
κό πρόστιµο πενήντα (50) ευρώ. Σε περίπτωση διενέρ-
γειας της πρώτης δόσης από τη δέκατη έκτη ηµέρα του
µήνα και εντεύθεν, επιβάλλεται το σύνολο της κύρωσης
του πρώτου εδαφίου. Ειδικώς για τον µήνα Ιανουάριο
2022, για την παραβίαση της υποχρέωσης της παρ. 1 επι-
βάλλεται διοικητικό πρόστιµο πενήντα (50) ευρώ. Οι κυ-
ρώσεις της παρούσας αίρονται από την πρώτη µέρα του

επόµενου µήνα από την πραγµατοποίηση της πρώτης
δόσης. Σε περίπτωση µη ολοκλήρωσης του εµβολιαστι-
κού κύκλου, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες διαδικασίες
και στον προβλεπόµενο χρόνο, οι κυρώσεις επιβάλλο-
νται από το χρονικό σηµείο θεµελίωσης της σχετικής υ-
ποχρέωσης, σύµφωνα µε την παρ. 1. Το σχετικό πρόστι-
µο επιβάλλεται, βεβαιώνεται και εισπράττεται αµελλητί
από την Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων σύµφωνα
µε τις ειδικότερες προβλέψεις της κοινής απόφασης της
παρ. 7 του παρόντος και τον Κώδικα Είσπραξης Δηµο-
σίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α΄ 90 [ΚΕΔΕ]), κατά περί-
πτωση.»

2. Στο άρθρο 24 του ν. 4865/2021 προστίθεται παρ. 4Α
ως εξής:

«4Α. Ο υπόχρεος στην καταβολή του προστίµου, εφό-
σον αµφισβητεί την πράξη επιβολής του, έχει δικαίωµα
να προσβάλει αυτή ενώπιον των τακτικών διοικητικών δι-
καστηρίων µε προσφυγή ουσίας. Το ίδιο ισχύει και για τη
ρητή απορριπτική απόφαση επί της αίτησης ανάκλησης
της πράξης επιβολής προστίµου ή για τη σιωπηρή απόρ-
ριψή της, η οποία τεκµαίρεται µετά την πάροδο απρά-
κτων ενενήντα (90) ηµερών από την υποβολή της.»

3. Η υποπερ. αβ) της περ. α) της παρ. 7 του άρθρου 24
του ν. 4865/2021, τροποποιείται ως προς το αντικείµενο
της εξουσιοδότησης, και η περ. α) διαµορφώνεται ως ε-
ξής: 

«α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Οικονο-
µικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Διοικητή της Α-
ΑΔΕ, δύνανται να καθορίζονται:
αα) η διαδικασία προσδιορισµού από την Η.ΔΙ.Κ.Α. των

φυσικών προσώπων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµο-
γής του παρόντος, τα αναγκαία δεδοµένα για τον προσ-
διορισµό του Αριθµού Φορολογικού Μητρώου των υπό-
χρεων σε εµβολιασµό φυσικών προσώπων, ο τρόπος δια-
βίβασης αυτών και οι αναγκαίες διαλειτουργικότητες µε
µητρώα του δηµοσίου τοµέα για την ταυτοποίηση των α-
νωτέρω προσώπων, οι ειδικότεροι όροι και τα αναγκαία
τεχνικά και οργανωτικά µέτρα προστασίας των προσωπι-
κών δεδοµένων, ο χρόνος τήρησης αυτών, καθώς και τα
ζητήµατα άσκησης των δικαιωµάτων των υποκειµένων, 
αβ) η διαδικασία ελέγχου, η διαδικασία διαπίστωσης

των παραβάσεων, η διαδικασία και ο τρόπος επιβολής
του προστίµου, η αρµοδιότητα του οργάνου επιβολής, το
περιεχόµενο της πράξης επιβολής και της πράξης ειδο-
ποίησης, ο τρόπος και η διαδικασία κοινοποίησης της ε-
πιβολής του προστίµου, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του
ν. 4174/2013 (Α΄ 170), η προθεσµία καταβολής, ο τρόπος
και χρόνος βεβαίωσης του προστίµου, η διαδικασία εί-
σπραξης, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, η προθεσµία, οι
ειδικοί λόγοι και οι συνέπειες της αίτησης ανάκλησης
της πράξης επιβολής προστίµου, και 
αγ) κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµο-

γή του παρόντος.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Άρθρο 64
Διαδικασία επιλογής διοικήσεων σε Ν.Π.Δ.Δ. και

Ν.Π.Ι.Δ. - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 20 ν. 4735/2020

Η παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4735/2020 (Α΄197) τρο-
ποποιείται, προκειµένου να αποσαφηνισθεί η διατήρηση
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σε ισχύ της διαδικασίας κοινοβουλευτικής ακρόασης ή
παροχής γνώµης, και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής:

«1. Οι Πρόεδροι, Αντιπρόεδροι, Διοικητές, Αναπληρω-
τές Διοικητές, Υποδιοικητές, Διευθύνοντες ή Εντεταλ-
µένοι Σύµβουλοι των νοµικών προσώπων δηµοσίου δι-
καίου, καθώς και των νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαί-
ου των οποίων η επιλογή ανήκει στην Κυβέρνηση, µε ε-
ξαίρεση τους φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρµο-
γής του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314) και
τους φορείς του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α΄ 258),
επιλέγονται σύµφωνα µε τη διαδικασία του παρόντος, µη
θιγοµένης πάντως της διαδικασίας κοινοβουλευτικής α-
κρόασης ή παροχής γνώµης, όπου αυτή προβλέπεται
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, κατά τα ειδικότερα
οριζόµενα στον Κανονισµό της Βουλής.»

Άρθρο 65
Επιλογή και τοποθέτηση προϊσταµένων 

υπηρεσιακών µονάδων Ε.Υ.Π. - Τροποποίηση παρ. 1
άρθρου δεύτερου π.δ. 96/2020

Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου δεύτερου
του π.δ. 96/2020 (Α΄ 232) τροποποιείται από τότε που ί-
σχυσε, α) ως προς την προθεσµία επιλογής και τοποθέ-
τησης προϊσταµένων, β) µε την αντικατάσταση της λέ-
ξης «οργανικών» από τη λέξη «υπηρεσιακών», και η παρ.
1 διαµορφώνεται ως εξής:

«1. Κατά την πρώτη εφαρµογή του Εσωτερικού Κανο-
νισµού και του συνηµµένου σε αυτόν Πίνακα Σύνθεσης
και Κατανοµής του Προσωπικού της Ε.Υ.Π., µετά την
τροποποίηση του άρθρου 4 του π.δ. 1/2017 (Α΄ 2), οι
προϊστάµενοι των οργανικών µονάδων της Ε.Υ.Π. που α-
ναδιαρθρώνονται, επιλέγονται και τοποθετούνται προ-
σωρινά, έως την τακτική επιλογή προϊσταµένων, µε από-
φαση του Διοικητή, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 6
του π.δ. 1/2017, µε την προϋπόθεση να έχουν τα τυπικά
προσόντα που απαιτούνται από τις κείµενες διατάξεις.
Εντός προθεσµίας δεκαοχτώ (18) µηνών, από τη δηµοσί-
ευση του παρόντος, γίνεται η επιλογή και τοποθέτηση
προϊσταµένων των υπηρεσιακών µονάδων από το αρµό-
διο ανά περίπτωση όργανο, σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις για την επιλογή και τοποθέτηση προϊσταµένων
της Ε.Υ.Π.»

Άρθρο 66
Διευκολύνσεις σε υπαλλήλους γονείς 

τέκνων νοσούντων µε COVID-19

1. Στο άρθρο 5Α της από 11.3.2020 Πράξης Νοµοθετι-
κού Περιεχοµένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε µε το άρ-
θρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄76), προστίθενται παρ. 4 και 5
ως εξής:

«4. Οι διευκολύνσεις της παρ. 1 χορηγούνται υπό τις
προϋποθέσεις των παρ. 3 και 5 και στους γονείς υπαλλή-
λους, που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής της παρ. 1
του άρθρου 5, των οποίων τα τέκνα νοσούν µε κορωνοϊό
COVID-19. Για τη χορήγηση µίας εκ των προβλεπόµενων
διευκολύνσεων, εκδίδεται απόφαση του αρµόδιου οργά-
νου, ανεξαρτήτως της αιτούµενης διευκόλυνσης από
τον υπάλληλο και αφού ληφθεί υπόψη η εξυπηρέτηση
των υπηρεσιακών αναγκών. Ειδικά, στην περίπτωση χο-
ρήγησης άδειας ειδικού σκοπού λόγω νόσησης τέκνου

µε κορωνοϊό COVID-19, αυτή χορηγείται µόνο σε γονείς
τέκνων, βρεφών, προνηπίων, νηπίων και µαθητών πρωτο-
βάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που φοιτούν
έως και την Γ΄ Τάξη Γυµνασίου, καθώς και τέκνων που
φοιτούν σε ειδικά σχολεία ή σχολικές µονάδες ειδικής
αγωγής και εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας αυ-
τών, καθώς και ατόµων µε αναπηρία, τα οποία, ανεξαρ-
τήτως της ηλικίας τους, είναι ωφελούµενοι σε δοµές πα-
ροχής υπηρεσιών ανοικτής φροντίδας για άτοµα µε ανα-
πηρία, για χρονικό διάστηµα έως πέντε (5) εργάσιµων η-
µερών, εκ των οποίων έως τρεις (3) ηµέρες απουσίας κα-
ταγράφονται από την υπηρεσία ως δικαιολογηµένη α-
πουσία λόγω νόσησης τέκνου µε κορωνοϊό COVID-19
και έως δύο (2) ηµέρες απουσίας αποτελούν κανονική ά-
δεια. Μετά τη χρήση της ανωτέρω άδειας και εφόσον το
τέκνο συνεχίζει να νοσεί, δεν επιτρέπεται η εκ νέου χο-
ρήγηση άδειας ειδικού σκοπού του προηγούµενου εδα-
φίου, αλλά δύναται να χορηγηθεί άλλη διευκόλυνση των
περ. α, β, γ της παρ. 1, η οποία πάντως δεν εφαρµόζεται
στους εκπαιδευτικούς των δηµόσιων εκπαιδευτικών δο-
µών. Για την παροχή των διευκολύνσεων της παρ. 1, αρ-
κεί η απόδειξη θετικού διαγνωστικού ελέγχου, σύµφωνα
µε τα εκάστοτε ισχύοντα υγειονοµικά πρωτόκολλα. 

5. Εφόσον ο ένας εκ των δύο (2) γονέων, των οποίων
το τέκνο νοσεί µε κορωνοϊό COVID-19 εργάζεται σε φο-
ρέα παροχής υπηρεσιών υγείας, η άδεια ειδικού σκοπού
χορηγείται υποχρεωτικά στον άλλον γονέα, εφόσον εί-
ναι δικαιούχος της άδειας ειδικού σκοπού, ανεξαρτήτως
εάν ο άλλος γονέας απασχολείται στον δηµόσιο ή στον
ιδιωτικό τοµέα. Με εξαίρεση την περίπτωση που ο ένας
γονέας απασχολείται σε φορέα παροχής υπηρεσιών υ-
γείας, οπότε εφαρµόζεται κατά προτεραιότητα το πρώτο
εδάφιο, εφόσον ο ένας εκ των δύο εργαζοµένων είναι
εκπαιδευτικός, η άδεια ειδικού σκοπού χορηγείται υπο-
χρεωτικά στον άλλον γονέα, εφόσον είναι δικαιούχος
της άδειας ειδικού σκοπού, ανεξαρτήτως εάν απασχο-
λείται στον δηµόσιο ή τον ιδιωτικό τοµέα. Εφόσον ο έ-
νας εκ των δύο εργαζοµένων είναι  προσωπικό των Ενό-
πλων Δυνάµεων, των Σωµάτων Ασφαλείας ή των κατα-
στηµάτων κράτησης, η άδεια ειδικού σκοπού χορηγείται
υποχρεωτικά στον άλλο γονέα, εφόσον είναι δικαιούχος
της άδειας ειδικού σκοπού, ανεξαρτήτως εάν απασχο-
λείται στον δηµόσιο ή τον ιδιωτικό τοµέα, µε εξαίρεση
την περίπτωση που ο άλλος γονέας απασχολείται σε φο-
ρείς παροχής υπηρεσιών υγείας ή είναι εκπαιδευτικός.
Για την εφαρµογή της παρ. 4, για τους υπαλλήλους που
απασχολούνται, µε οποιοδήποτε καθεστώς εργασίας,
στο Υπουργείο Υγείας, σε φορείς παροχής υπηρεσιών υ-
γείας, στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και
τους φορείς αυτού, απαιτείται αιτιολογηµένη απόφαση
του αρµόδιου οργάνου της υπηρεσίας κατόπιν σύµφω-
νης γνώµης του αρµόδιου Υπουργού. Για την εφαρµογή
της παρ. 4, εφόσον ο γονέας στον οποίο χορηγείται η ά-
δεια είναι εκπαιδευτικός, αποφαίνεται ο Διευθυντής της
Σχολικής Μονάδας, µετά από σύµφωνη γνώµη του Διευ-
θυντή Εκπαίδευσης. Επιτρέπεται η ανάθεση καθηκόντων
διδασκαλίας µε τηλεκπαίδευση σε εκπαιδευτικούς στους
οποίους χορηγείται η άδεια ειδικού σκοπού της παρ. 4.
Για την εφαρµογή της παρ. 4 στο προσωπικό των Ενό-
πλων Δυνάµεων, των Σωµάτων Ασφαλείας και των κατα-
στηµάτων κράτησης, απαιτείται µόνο αιτιολογηµένη α-
πόφαση του αρµοδίου οργάνου της υπηρεσίας, όπου υ-
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πηρετεί. Τα αρµόδια όργανα αποφαίνονται εάν είναι δυ-
νατή η παροχή των διευκολύνσεων της παρ. 4 ή, στην
περίπτωση που και οι δύο γονείς υπηρετούν στους ανω-
τέρω φορείς ή είναι ένστολο προσωπικό, σε ποιον από
τους δύο γονείς είναι δυνατή η χορήγηση διευκόλυνσης,
µε βάση τη θέση, όπου υπηρετούν και τα καθήκοντα που
ασκούν.»

2. Το παρόν ισχύει έως τις 15.4.2022. Η ισχύς του δύ-
ναται να παρατείνεται µε απόφαση του Υπουργού Εσω-
τερικών.

Άρθρο 67
Ειδικές ρυθµίσεις για τους εργαζοµένους σε φορείς

του δηµοσίου τοµέα που τελούν σε αναστολή άσκησης
καθηκόντων - Τροποποίηση περ. α΄ παρ. 6 άρθρου 206 

ν. 4820/2021

1. Στο τέλος της περ. Α΄ της παρ. 6 του άρθρου 206
του ν. 4820/2021 (Α΄ 130) προστίθενται δύο νέα εδάφια
και η περ. α΄ διαµορφώνεται ως εξής:

«α) Ειδικώς στην περίπτωση εργαζοµένων σε φορείς
του δηµοσίου τοµέα, υπό την έννοια της περ. (α) της
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), που ε-
µπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος, µε από-
φαση του επικεφαλής του φορέα επιβάλλεται, κατά πα-
ρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, το ειδι-
κό διοικητικό µέτρο της αναστολής καθηκόντων για επι-
τακτικούς λόγους προστασίας της δηµόσιας υγείας. Κα-
τά τον χρόνο αναστολής καθηκόντων, ο οποίος δεν λογί-
ζεται ως χρόνος πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας, δεν
καταβάλλονται αποδοχές. Με την πραγµατοποίηση της
πρώτης ή της µοναδικής δόσης η αναστολή αίρεται µε ό-
µοια απόφαση του φορέα, υπό την προϋπόθεση της ολο-
κλήρωσης του εµβολιαστικού κύκλου, σύµφωνα µε τις
προβλεπόµενες διαδικασίες και στον προβλεπόµενο
χρόνο. Στους εργαζόµενους, στους οποίους έχει επιβλη-
θεί το µέτρο της αναστολής άσκησης καθηκόντων και
µέχρι την άρση αυτού δεν επιτρέπεται η διενέργεια ο-
ποιασδήποτε υπηρεσιακής µεταβολής, η άσκηση ή η χο-
ρήγηση άδειας για την άσκηση ιδιωτικού έργου µε αµοι-
βή, καθώς και η χορήγηση πάσης φύσεως αδειών. Στους
εργαζόµενους αυτούς, για το χρονικό διάστηµα που τε-
λούν σε αναστολή, ισχύουν οι περιορισµοί και τα ασυµβί-
βαστα σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 

2. Η παρ. 1  ισχύει αναδροµικά από την ηµεροµηνία ε-
πιβολής του ειδικού διοικητικού µέτρου της αναστολής
άσκησης καθηκόντων σε κάθε εργαζόµενο και οι διοικη-
τικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατά παράβαση αυτής
ανακαλούνται.

Άρθρο 68 
Μετατάξεις µονίµων διοικητικών υπαλλήλων σε 

δικαστήρια, εισαγγελίες και γενικές επιτροπείες της
Χώρας - Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 3 ν. 4440/2016

1. Στην παρ. 8 του άρθρου 3 του ν. 4440/2016 (Α΄ 224)
α) τροποποιείται το πρώτο εδάφιο ως προς τις κατηγο-
ρίες των υπαλλήλων που µετατάσσονται, β) προστίθεται
νέο τρίτο εδάφιο και γ) τροποποιείται το τέταρτο εδάφιο
ως προς τις εφαρµοζόµενες διατάξεις, και η παρ. 3 δια-
µορφώνεται ως εξής:

«8. Ειδικά για τα δικαστήρια, τις εισαγγελίες και τις
γενικές επιτροπείες της Χώρας επιτρέπεται αποκλειστι-
κά η µετάταξη των µονίµων πολιτικών διοικητικών υπαλ-
λήλων, που ανήκουν οργανικά στους φορείς της παρ. 1,
µέσω των διαδικασιών των κύκλων του Ενιαίου Συστήµα-
τος Κινητικότητας. Αρµόδιο όργανό της, κατά το άρθρο
7, αξιολόγησης των υποψηφίων είναι το κατά περίπτωση
αρµόδιο δικαστικό συµβούλιο των ως άνω φορέων υπο-
δοχής. Οι διευθύνοντες τα Δικαστήρια ή τις Εισαγγελίες
στα οποία ανήκουν οι εκάστοτε προκηρυσσόµενες θέ-
σεις, δύνανται να υποβάλλουν στο αρµόδιο δικαστικό
συµβούλιο γνωµοδότηση επί των υποβληθεισών αιτήσε-
ων. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης
και την επιλογή όσων υποψηφίων πληρούν τα απαιτού-
µενα προσόντα για την πλήρωση των οικείων θέσεων
µόνιµων δικαστικών υπαλλήλων, εφαρµοζοµένων ανα-
λόγως των παρ. 2 έως 4 του άρθρου 7, το αρµόδιο όργα-
νο του Υπουργείου Δικαιοσύνης εκδίδει πράξη µετάτα-
ξης των υπαλλήλων που έχουν επιλεχθεί από το δικαστι-
κό συµβούλιο. Μετά τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως, η πράξη µετάταξης κοινοποιείται α-
µελλητί στην υπηρεσία προέλευσης του υπαλλήλου, κα-
θώς και στον ίδιο, ο οποίος υποχρεούται να αναλάβει υ-
πηρεσία στη νέα του θέση το αργότερο εντός ενός (1)
µηνός από την πιο πάνω κοινοποίηση.»

2. Η παρ. 1 καταλαµβάνει και τον δεύτερο κύκλο κινη-
τικότητας του 2021. 

Άρθρο 69
Υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων των Κ.Ε.Π.

για παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται µε την κάλυψη
εκτάκτων αναγκών για την προστασία της δηµόσιας 

υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19

Με απόφαση του οικείου Δηµάρχου και ειδικά για το
χρονικό διάστηµα από 1η Ιανουαρίου 2022 έως 31η Μαρ-
τίου 2022, ο προβλεπόµενος από το άρθρο 20 του
ν. 4354/2015 (Α΄ 176) αριθµός ωρών της απογευµατινής
υπερωριακής απασχόλησης  των υπαλλήλων των Κέ-
ντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών - Κ.Ε.Π., καθορίζεται έως
σαράντα (40) ώρες µηνιαίως, για την κάλυψη εκτάκτων
αναγκών για τη διεκπεραίωση υποθέσεων που σχετίζο-
νται µε την προστασία της δηµόσιας υγείας έναντι του
κορωνοϊού COVID-19,  υπό την προϋπόθεση της χορήγη-
σης βεβαίωσης από τη Διεύθυνση Υπηρεσιών µιας Στά-
σης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σχετικά
µε τη χρήση κωδικών διαπιστευτηρίων στην εφαρµογή
«Κωδικοί Δηµόσιας Διοίκησης» από τους υπαλλήλους
των Κ.Ε.Π. και την πρόσβασή τους στη θυρίδα του
Κ.Ε.Π., στο οποίο υπηρετούν.

Άρθρο 70
Ειδικοί όροι δόµησης για την ανέγερση νέου 
Δηµοτικού κολυµβητηρίου στον Δήµο Δράµας

Στην εκτός σχεδίου έκταση ιδιοκτησίας του Δήµου
Δράµας, εµβαδού 14.600,00 τ.µ., όπως αυτή φαίνεται
στο συνηµµένο τοπογραφικό διάγραµµα του Παραρτή-
µατος Ι, ορίζονται η θέση του νέου κολυµβητηρίου και οι
κάτωθι ειδικοί όροι δόµησης:
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α. Μέγιστη επιτρεπόµενη κάλυψη: 25,00%
β. Συντελεστής Δόµησης: 0,26
γ. Μέγιστο επιτρεπόµενο ύψος: 10,60 µ.
δ. Ελάχιστη απόφαση από τα όρια: 
ως έχει για τα υφιστάµενα κτίρια, 
4,28 µ. για το νέο κολυµβητήριο (από το δασικό όριο),
5,99 µ. για το νέο κολυµβητήριο (από το όριο ιδιοκτη-

σίας).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Άρθρο 71
Ρυθµίσεις θεµάτων πολιτικής προστασίας

1. Στο πλαίσιο της αποτελεσµατικής θωράκισης της
πολιτικής προστασίας της Χώρας και προκειµένου να κα-
ταστεί δυνατή η εξασφάλιση νέων υπηρεσιών αεροπυ-
ρόσβεσης, το Ελληνικό Δηµόσιο αναγνωρίζει, εφόσον
συντρέχει η προϋπόθεση της παρ. 2, τις πάσης φύσεως
οφειλές του Πυροσβεστικού Σώµατος προς τον διεθνή
οργανισµό µε την επωνυµία «Nato Support and Procure-
ment Agency» (NSPA), ποσού οκτώ εκατοµµυρίων τετρα-
κοσίων πενήντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ε-
νός ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών (8.457.481,64€)
οι οποίες αφορούν σε διοικητικά κόστη, σε υπηρεσίες τε-
χνικής, πτητικής εφοδιαστικής υποστήριξης και συντή-
ρησης των εναερίων µέσων του Πυροσβεστικού Σώµα-
τος και σε υπηρεσίες αεροπυρόσβεσης µε µίσθωση ελι-
κοπτέρων δασοπυρόσβεσης, που ο ως άνω οργανισµός
παρείχε κατά τα έτη 2011 έως και 2016.

2. Για την εφαρµογή της παρ. 1, ο ως άνω διεθνής ορ-
γανισµός παραιτείται ανεπιφύλακτα, µε σχετική έγγρα-
φη δήλωσή του, από οποιαδήποτε άλλη αξίωση, που
προέρχεται από την ως άνω αιτία ανεξαρτήτως νοµικής
βάσης, καθώς και από όποια τυχόν σχετική διαδικασία ε-
πίλυσης διαφορών.

Άρθρο 72
Συµβάσεις προµήθειας αυτοδιαγνωστικών τεστ τα-

χείας ανίχνευσης αντιγόνου (self-test) του ιού SARS-
COVID-19 της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής 

Προστασίας - Τροποποίηση άρθρου 145 
του ν. 4831/2021

Στο άρθρο 145 του ν. 4831/2021 (Α΄ 170), τροποποιεί-
ται το τρίτο εδάφιο ως προς την προθεσµία υποβολής
στο Ελεγκτικό Συνέδριο, προστίθεται τέταρτο εδάφιο
και το άρθρο 145 διαµορφώνεται ως εξής: 

«Άρθρο 145
Συµβάσεις προµήθειας αυτοδιαγνωστικών τεστ 
ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (self-test) του ιού

SARS-COVID-19 της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής
Προστασίας

Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνος
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του ο-
ποίου βεβαιώνεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας,
και πάντως για χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να υ-
περβαίνει τους τέσσερις (4) µήνες από την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος, η Γενική Γραµµατεία Πολιτικής
Προστασίας δύναται, κατά παρέκκλιση όλων των κείµε-
νων εθνικών διατάξεων περί δηµοσίων συµβάσεων, κα-
θώς και των διατάξεων περί αρµοδιότητας και σκοπού
του Ινστιτούτου Φαρµακευτικής Έρευνας και Τεχνολο-
γίας Α.Ε. (Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε.), να αναθέτει και να συνάπτει
συµβάσεις προµήθειας αυτοδιαγνωστικών τεστ ταχείας
ανίχνευσης αντιγόνου (self-test) του ιού SARS-COVID-
19 και κάθε είδους παρεπόµενων υπηρεσιών σχετικών,
ενδεικτικά, µε την ασφαλή διάθεση, αποθήκευση, φύλα-
ξη και µεταφορά αυτών από τρίτες εταιρίες. Η διαδικα-
σία επιλογής του αναδόχου και η σύναψη των συµβάσε-
ων του πρώτου εδαφίου γίνονται µε διαπραγµάτευση
της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας µε τρεις
(3) τουλάχιστον δυνητικούς αναδόχους, µε κάθε πρό-
σφορο µέσο, χωρίς την τήρηση απαιτήσεων δηµοσιότη-
τας, τηρουµένης της διαδικασίας της περ. γ) της παρ. 2
του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) και µε αποκλει-
στικό κριτήριο την πλέον συµφέρουσα, βάσει τιµής, προ-
σφορά. Οι ως άνω συµβάσεις υπάγονται στο πεδίο εφαρ-
µογής της παρ. 3 του άρθρου 325 του ν. 4700/2020 (Α΄
127), µε την επιφύλαξη της προθεσµίας υποβολής τους
στο Ελεγκτικό Συνέδριο, η οποία ορίζεται σε τέσσερις
(4) µήνες. Η ισχύς του παρόντος άρθρου εκκινεί από τις
23.9.2021.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄ 
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 73
Έναρξη ισχύος

1. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή
του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζε-
ται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις του.

2. Η ισχύς του άρθρου 4 αρχίζει την 1η.7.2022.
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Αθήνα,                                                                2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ. ΤΑΣΟΥΛΑΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κ. ΠΕΡΙΦΑΝΟΥ




