
Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4437, 28.3.2014  Ν. 41(Ι)/2014 

41(Ι)/2014 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ  

 

 
       Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός 

τίτλος. 

 
13(Ι) του 2008. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Προστασίας του 

Ανταγωνισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014 και θα διαβάζεται μαζί με 

τον περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμο του 2008 (που στο εξής 

θα αναφέρεται ως «o βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών 

Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού 

Νόμοι του 2008 και 2014. 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 2 

του βασικού 

νόμου. 

2.  Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

   

  (α)  Με την αντικατάσταση του όρου «Άρθρο 81 ΕΚ» και του ορισμού 

αυτού από τον ακόλουθο νέο όρο και ορισμό:  

   

   «“Άρθρο 101 ΣΛΕΕ” σημαίνει το Άρθρο 101 της Συνθήκης για 

τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·»· 

   

  (β) με την αντικατάσταση του όρου «Άρθρο 82 ΕΚ» και του ορισμού 

αυτού, από τον ακόλουθο νέο όρο και ορισμό: 

   

    «“Άρθρο 102 ΣΛΕΕ” σημαίνει το Άρθρο 102 της Συνθήκης 

για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·»· 

   

  (γ)  με την αντικατάσταση από τον ορισμό του όρου «δεσπόζουσα 

θέση», της λέξης «σημαίνει» (πρώτη γραμμή), με τη λέξη 
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«περιλαμβάνει»∙ 

   

  (δ)  με την αντικατάσταση του ορισμού του όρου «επιχείρηση», από 

τον ακόλουθο νέο ορισμό: 

   

   «“επιχείρηση” περιλαμβάνει, κάθε φορέα που ασκεί 

οικονομική δραστηριότητα ανεξάρτητα από το νομικό 

καθεστώς που τον διέπει και τον τρόπο χρηματοδότησής 

του∙»∙ 

   

  (ε)  με την αντικατάσταση του ορισμού του όρου «Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή» από τον ακόλουθο νέο ορισμό: 

   

   «“Ευρωπαϊκή Επιτροπή” σημαίνει την Επιτροπή της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης∙»∙ 

   

  (στ)  με τη διαγραφή από αυτό του όρου «κοινοτικό δίκαιο του 

ανταγωνισμού» και του ορισμού του και την προσθήκη στην 

κατάλληλη αλφαβητική σειρά, του ακόλουθου νέου όρου και του 

ορισμού του: 

   

   «“ενωσιακό δίκαιο του ανταγωνισμού” σημαίνει τα Άρθρα 101 

έως 109 της ΣΛΕΕ και το δυνάμει αυτών θεσπιζόμενο 

παράγωγο δίκαιο∙»∙ 

   

  (ζ)  με τη διαγραφή από αυτό του όρου «κύκλος εργασιών» και του 

ορισμού του∙ 

   

  (η)  με τη διαγραφή από αυτό του όρου «προμήθεια» και του 

ορισμού του∙ 

   

  (θ)  με την διαγραφή από αυτό του όρου «Συνθήκη» και του ορισμού 
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του και με την προσθήκη στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, του 

ακόλουθου νέου όρου και του ορισμού του: 

 

 «“ΣΛΕΕ” σημαίνει τη Συνθήκη για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης∙».
 

   

  (ι)  με την αντικατάσταση του ορισμού του όρου «Υπουργός» με τον 

ακόλουθο νέο ορισμό: 

 

 «“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, 

Βιομηχανίας και Τουρισμού.». 

   

Τροποποίηση 

του άρθρου 3 

του βασικού 

νόμου. 

3. Το εδάφιο (1) του άρθρου 3 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη 

διαγραφή από αυτό της φράσης «ή ενώσεων επιχειρήσεων» (δεύτερη και 

τρίτη γραμμή).  

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 5 

του βασικού 

νόμου. 

4.  Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

   
  (α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού, με το ακόλουθο 

νέο εδάφιο (2): 

   

   «(2) Στις συμπράξεις για τις οποίες τυγχάνουν εφαρμογής οι 

διατάξεις του παρόντος Νόμου και όχι οι διατάξεις του 

ενωσιακού δικαίου του ανταγωνισμού, εφαρμόζονται κατ’ 

αναλογίαν οι διατάξεις των Κανονισμών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης που εκδίδονται δυνάμει της παραγράφου 3 του 

Άρθρου 101 ΣΛΕΕ στο βαθμό που δεν υπάρχει αντίθετη 

διάταξη σε Διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει του εδαφίου (1) 

του παρόντος άρθρου· σε τέτοια περίπτωση, οι συμπράξεις 
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τεκμαίρονται επιτρεπτές και έγκυρες δυνάμει του 

Ευρωπαϊκού Κανονισμού, ο οποίος ρυθμίζει την ίδια 

κατηγορία συμπράξεων στα πλαίσια του ενωσιακού δικαίου 

του ανταγωνισμού.»∙ 

   

  (β)  με την αντικατάσταση από την παράγραφο (β) του εδαφίου (3) 

αυτού, των λέξεων «Κοινοτικού» (δεύτερη γραμμή) και 

«Κοινοτικό» (τέταρτη γραμμή), με τις λέξεις «Ευρωπαϊκού» και 

«Ευρωπαϊκό», αντίστοιχα∙ 

   

  (γ)  με την αντικατάσταση από την παράγραφο (β) του εδαφίου (4) 

αυτού, των λέξεων «Κοινοτικού» (δεύτερη γραμμή), 

«Κοινοτικός» (τέταρτη γραμμή) και «κοινοτικού» (πέμπτη 

γραμμή), με τις λέξεις «Ευρωπαϊκού», «Ευρωπαϊκός» και 

«ενωσιακού», αντίστοιχα. 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 6 

του βασικού 

νόμου. 

5. Το εδάφιο (2) του άρθρου 6 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη 

διαγραφή από αυτό της φράσης «, στη διακοπή εμπορικών σχέσεων με 

ανάληψη ή μεταφορά των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται με τις εν 

λόγω εμπορικές σχέσεις κατά τρόπο που επηρεάζει ουσιωδώς τον 

ανταγωνισμό» (ένατη μέχρι δωδέκατη γραμμή). 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 17 

του βασικού 

νόμου. 

6.  Το άρθρο 17 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

   
  (α)  Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) αυτού, της φράσης «των 

διατάξεων του παρόντος Νόμου και/ή των Άρθρων 81ΕΚ και/ή 

82ΕΚ» (τέταρτη και πέμπτη γραμμή), με τη φράση «των άρθρων 

3 και/ή 6 και/ή των Άρθρων 101 ΣΛΕΕ και/ή 102 ΣΛΕΕ.»∙ 

   

  (β)  με τη διαγραφή από την παράγραφο (β) του εδαφίου (4) αυτού, 
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της φράσης «ύστερα από απόφαση του Προέδρου,» (πρώτη 

γραμμή) και την αντικατάσταση στην πρώτη επιφύλαξη αυτού, 

της φράσης «των Άρθρων 81 ΕΚ και/ή 82 ΕΚ» (τρίτη και τέταρτη 

γραμμή), με τη φράση «των Άρθρων 101 ΣΛΕΕ και/ή 102 

ΣΛΕΕ»∙ 

   

  (γ)  με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος του εδαφίου (6) 

αυτού, με άνω και κάτω τελεία και την προσθήκη, αμέσως μετά, 

της ακόλουθης νέας επιφύλαξης:  

   

       «Νοείται ότι οι κατά τα ανωτέρω παριστάμενοι, κατά την 

υποβολή γραπτών παρατηρήσεων, προσδιορίζουν σαφώς 

τυχόν εμπιστευτικής φύσεως πληροφορίες και/ή 

επιχειρηματικά απόρρητα.». 

   

Τροποποίηση 

του άρθρου 19 

του βασικού 

νόμου. 

7. Το άρθρο 19 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

   
  (α)  Με την προσθήκη, στο εδάφιο (2) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη 

«Υπουργείο» (ένατη γραμμή), της λέξης «Ενέργειας,».   

   

  (β)  με τη διαγραφή από το εδάφιο (4) αυτού της φράσης «, ύστερα 

από απόφαση του Προέδρου,» (πρώτη και δεύτερη γραμμή)∙ 

   

  (γ)  με τη διαγραφή από το εδάφιο (7) αυτού, της φράσης                 

«, σύμφωνα με οποιεσδήποτε οδηγίες που δυνατόν να δοθούν 

σε αυτόν από το Διευθυντή,» (πρώτη και δεύτερη γραμμή). 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 21 

του βασικού 

8. Το άρθρο 21 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

     (α)  Με την προσθήκη αμέσως μετά τη φράση «των άρθρων 3 και/ή 6,» 
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νόμου. 

 

(δεύτερη και τρίτη γραμμή) αυτού, της φράσης «και/ή των Άρθρων 

101 ΣΛΕΕ και/ή 102 ΣΛΕΕ». 

     (β) με την προσθήκη αμέσως μετά τη λέξη «αυτεπάγγελτα» (τρίτη 

γραμμή) αυτού, των λέξεων «και/ή έρευνα σε κλάδους της οικονομίας 

ή τύπους συμφωνιών δυνάμει του άρθρου 32Α». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 22 

του βασικού 

νόμου. 

9.  Το εδάφιο (2) του άρθρου 22 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

   

  (α)  Με την αντικατάσταση στην παράγραφο (α) αυτού, της φράσης 

«των Άρθρων 81 ΕΚ και/ή 82 ΕΚ» (δεύτερη και τρίτη γραμμή), 

με τη φράση «των Άρθρων 101 ΣΛΕΕ και/ή 102 ΣΛΕΕ»∙ 

   

  (β)  με τη διαγραφή από αυτό, της πρότασης «Τα κατά το άρθρο 

αυτό τηρούμενα Μητρώα είναι δημόσια.» (όγδοη γραμμή)∙ 

   

  (γ) με την προσθήκη, αμέσως μετά το τέλος αυτού, του ακόλουθου 

νέου εδαφίου (3): 

   

   «(3) Τα κατά το άρθρο αυτό τηρούμενα Μητρώα είναι 

δημόσια, υπό την επιφύλαξη της υποχρέωσης διαφύλαξης 

των επιχειρηματικών απορρήτων και/ή πληροφοριών 

εμπιστευτικής φύσεως των επιχειρήσεων και/ή των 

προσώπων που υπέβαλαν καταγγελία κατά τα οριζόμενα 

στο άρθρο 35.». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 23 

του βασικού 

νόμου. 

10. Το άρθρο 23 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

  (α)  Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) αυτού, της φράσης «των 
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Άρθρων 81 και 82 ΕΚ» (δεύτερη γραμμή), με τη φράση «των 

Άρθρων 101 ΣΛΕΕ και/ή 102 ΣΛΕΕ»∙ 

   

  (β)  με την αντικατάσταση στην παράγραφο (δ) του εδαφίου (2) 

αυτού, των λέξεων «Κοινοτικού» (δεύτερη γραμμή), 

«Κοινοτικός» (τέταρτη γραμμή) και «κοινοτικού» (τέταρτη 

γραμμή), με τις λέξεις «Ευρωπαϊκού», «Ευρωπαϊκός»  και 

«ενωσιακού», αντίστοιχα∙ 

   

  (γ)  με την αντικατάσταση στην παράγραφο (στ) του εδάφιου (2) 

αυτού, της φράσης «των Άρθρων 81 ΕΚ ή/και 82 ΕΚ» (πρώτη 

και δεύτερη γραμμή), με τη φράση «των Άρθρων 101 ΣΛΕΕ 

και/ή 102 ΣΛΕΕ»∙ 

   

  (δ)  με την αντικατάσταση στην παράγραφο (ζ) του εδάφιου (2) 

αυτού, της φράσης «του Άρθρου 81 ΕΚ» (δεύτερη, τέταρτη και 

έκτη γραμμή), και της λέξης «κοινοτικής» (τέταρτη γραμμή) με τη 

φράση «του Άρθρου 101 ΣΛΕΕ» και τη λέξη «ενωσιακής», 

αντίστοιχα. 

   

  (ε)  με την αντικατάσταση στην παράγραφο (η) του εδαφίου (2) 

αυτού, της λέξης «άλλες» (πρώτη γραμμή), με τη λέξη 

«διοικητικές»∙ 

   

  (στ)  με τη διαγραφή της παραγράφου (ιγ) του εδαφίου (2) αυτού και 

την προσθήκη αμέσως μετά των ακόλουθων νέων παραγράφων 

(ιγ), (ιδ), (ιε), (ιστ) και (ιζ): 

    

   «(ιγ)  να λαμβάνει απόφαση για ανάληψη δεσμεύσεων 

κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 25∙ 

    

   (ιδ) να προβαίνει στη λήψη δηλώσεων κατά τα οριζόμενα 
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στο άρθρο 30Α του παρόντος Νόμου. 

    

   (ιε)  να διεξάγει έρευνα σε συγκεκριμένο κλάδο της 

οικονομίας ή σε συγκεκριμένους τύπους συμφωνιών 

κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 32Α του παρόντος 

Νόμου∙ 

    

   (ιστ)  να καθορίζει, με απόφασή της,  τα κριτήρια εξέτασης 

υποθέσεων κατά προτεραιότητα, για παραβάσεις 

των άρθρων 3 και/ή 6 και/ή των Άρθρων 101 ΣΛΕΕ 

και/ή 102 ΣΛΕΕ κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 23Α 

του παρόντος Νόμου και να εξετάζει υποθέσεις κατά 

προτεραιότητα στη βάση των εν λόγω κριτηρίων˙   

    

   (ιζ)  οποιαδήποτε άλλη αρμοδιότητα της χορηγεί ο παρών 

Νόμος ή οι κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει 

αυτού.».
 

  

  (ζ) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (3) αυτού, των λέξεων 

«κοινοτικού» (δεύτερη γραμμή) και «κοινοτικό» (τέταρτη 

γραμμή) με τις λέξεις «ενωσιακού» και «ενωσιακό», αντίστοιχα. 

Προσθήκη νέων 

άρθρων στο 

βασικό νόμο. 

 

11. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το 

άρθρο 23 αυτού, των ακόλουθων νέων άρθρων 23Α και 23Β: 

   

 «Καθορισμός 

κριτηρίων για 

εξέταση 

καταγγελιών κατά 

προτεραιότητα. 

 

23Α.-(1) Η Επιτροπή με απόφασή της, η οποία 

δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, 

γνωστοποιεί τα κριτήρια, τα οποία λαμβάνει υπόψη για 

κατά προτεραιότητα εξέταση των υποθέσεων που 

αφορούν παραβάσεις των άρθρων 3 και/ή 6 του Νόμου 

και/ή των Άρθρων 101 της ΣΛΕΕ και/ή 102 της ΣΛΕΕ. 
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  (2) Η κατά το εδάφιο (1) απόφαση της Επιτροπής εκδίδεται 

κατόπιν διεξαγωγής δημόσιας διαβούλευσης, λαμβάνοντας 

υπόψη ιδίως το δημόσιο συμφέρον, τις πιθανές επιπτώσεις 

στον ανταγωνισμό και/ή στους καταναλωτές και τις 

προθεσμίες παραγραφής ως αυτές καθορίζονται στο 

άρθρο 41. 

   

  (3) Η Επιτροπή δύναται να τροποποιεί την κατά το εδάφιο 

(1) απόφασή της, όποτε κρίνει αναγκαίο και σε κάθε 

περίπτωση εντός τριών (3) ετών από τη δημοσίευση της 

απόφασης. 

   

 Συνεργασία με 

άλλες αρχές. 

23Β.-(1) Η Επιτροπή δύναται να συνεργάζεται με τις 

ρυθμιστικές ή άλλες αρχές που ασκούν έλεγχο σε 

συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας της Δημοκρατίας και 

παρέχει τη συνδρομή της, εφόσον της ζητηθεί, σε αυτές.  

 

     (2) Η Επιτροπή δύναται να ζητεί τη συνδρομή των ως 

άνω ρυθμιστικών ή άλλων αρχών, κατά την άσκηση των 

αρμοδιοτήτων της δυνάμει του άρθρου 23 του παρόντος 

Νόμου. 

 

     (3) Η Επιτροπή δύναται να συνάπτει πρωτόκολλα 

συνεργασίας με άλλες εθνικές Αρχές Ανταγωνισμού.». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 24 

του βασικού 

νόμου. 

12. Το άρθρο 24 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

   
  (α)  Με την προσθήκη, αμέσως μετά τον αριθμό «6» (πρώτη 

γραμμή) αυτού, της φράσης «και/ή των Άρθρων 101 ΣΛΕΕ και/ή 



10 

 

102 ΣΛΕΕ»∙ 

   

  (β)  με την αντικατάσταση στην παράγραφο (α) αυτού, της λέξης 

«βαρύτητα» (δεύτερη γραμμή) με τη λέξη «σοβαρότητα»∙  

   

  (γ) με την αντικατάσταση στην παράγραφο (α) αυτού, της φράσης 

«ο οποίος κύκλος εργασιών έλαβε χώρα κατά το έτος μέσα στο 

οποίο συντελέστηκε η παράβαση ή κατά το αμέσως 

προηγούμενο της παράβασης έτος» (όγδοη μέχρι δέκατη 

γραμμή), με τη φράση «ο οποίος κύκλος εργασιών 

πραγματοποιήθηκε κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος»∙ 

   

  (δ)  με την αντικατάσταση στην παράγραφο (γ) αυτού, της λέξης 

«διορθωτικού» (πρώτη γραμμή), με τη λέξη «διαρθρωτικού»∙ 

   

  (ε)  με την αντικατάσταση της παραγράφου (δ) αυτού, με την 

ακόλουθη νέα παράγραφο (δ): 

   

   «(δ) σε περίπτωση κατά την οποία οι εμπλεκόμενες 

επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων δεν συμμορφώνονται 

με την εκδοθείσα δυνάμει των παραγράφων (β) και (γ) 

απόφαση της Επιτροπής, η Επιτροπή δύναται να επιβάλει 

διοικητικό πρόστιμο μέχρι πέντε τοις εκατόν (5%) επί του 

μέσου ημερήσιου κύκλου εργασιών κατά το προηγούμενο 

οικονομικό έτος για κάθε ημέρα συνέχισης της 

παράβασης.»∙ 

   

  (στ)  με τη διαγραφή των παραγράφων (ε) και (στ) αυτού. 

  

Αντικατάσταση 

του άρθρου 25 

του βασικού 

νόμου. 

13.  Το άρθρο 25 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο 

άρθρο 25: 
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 «Ανάληψη 

δεσμεύσεων. 

25.-(1) Σε περίπτωση που η Επιτροπή σκοπεύει να 

εκδώσει απόφαση, με την οποία να απαιτεί τον τερματισμό 

μιας παράβασης των διατάξεων των άρθρων 3 και/ή 6 του 

Νόμου και/ή των Άρθρων 101 ΣΛΕΕ και/ή 102 ΣΛΕΕ και οι 

εμπλεκόμενες επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων 

προσφέρονται να αναλάβουν δεσμεύσεις για να 

ανταποκριθούν στις αντιρρήσεις της Επιτροπής κατά την 

προκαταρκτική της εκτίμηση, η Επιτροπή δύναται με 

απόφασή της να καθιστά τις δεσμεύσεις αυτές 

υποχρεωτικές για τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις ή ενώσεις 

επιχειρήσεων. Η απόφαση της Επιτροπής δύναται να 

εκδοθεί για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και πρέπει να 

συμπεραίνει ότι δεν συντρέχουν πλέον λόγοι να αναλάβει 

περαιτέρω δράση. 

 

     (2) Σε περίπτωση κατά την οποία οι εμπλεκόμενες 

επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων δεν εκπληρώνουν 

αναληφθείσες από αυτές δεσμεύσεις, οι οποίες έχουν 

καταστεί υποχρεωτικές σύμφωνα με εκδοθείσα δυνάμει του 

εδαφίου (1) απόφαση, η Επιτροπή δύναται να επιβάλλει 

διοικητικό πρόστιμο μέχρι δέκα επί τοις εκατόν (10%) του 

κύκλου εργασιών, ο οποίος πραγματοποιήθηκε κατά το 

προηγούμενο οικονομικό έτος .». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 27 

του βασικού 

νόμου. 

14.  Το άρθρο 27 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

   
  (α)  Με την αντικατάσταση της φράσης «των άρθρων 24 ή 25» 

(δεύτερη και τρίτη γραμμή) αυτού, με τη φράση «των άρθρων 

24, 25 ή 28»∙ 
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  (β)  με την προσθήκη στην παράγραφο (γ) αυτού, αμέσως μετά τη 

λέξη «ανακριβών» (δεύτερη γραμμή), της φράσης «, ψευδών, 

ελλιπών, ή παραπλανητικών». 

   

Τροποποίηση 

του άρθρου 28 

του βασικού 

νόμου. 

15. Το άρθρο 28 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  (α)  Με την αντικατάσταση στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2) 

αυτού, της φράσης «των Άρθρων 81 ΕΚ και/ή 82 ΕΚ» (τρίτη 

γραμμή), με τη φράση «των Άρθρων 101 ΣΛΕΕ και/ή 102 

ΣΛΕΕ»∙ 

   

  (β)  με την αντικατάσταση της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) 

αυτού, με την ακόλουθη νέα παράγραφο (β): 

   

   «(β) συντρέχει επείγουσα περίπτωση, λόγω σοβαρού 

κινδύνου ανεπανόρθωτης βλάβης στον ανταγωνισμό.»∙ 

   

  (γ) με τη διαγραφή της παραγράφου (γ) του εδαφίου (2) αυτού∙ 

   

  (δ)  με την αντικατάσταση στο εδάφιο (3) αυτού, της φράσης «των 

Άρθρων 81 ΕΚ και/ή 82 ΕΚ» (έκτη και έβδομη γραμμή) με τη 

φράση «των Άρθρων 101 ΣΛΕΕ και/ή 102 ΣΛΕΕ»∙ 

   

  (ε)   με την αντικατάσταση στο εδάφιο (4) αυτού, της φράσης 

«δεκαεπτά χιλιάδες (17.000) ευρώ» (δεύτερη και τρίτη γραμμή), 

με τη φράση «πέντε επί τοις εκατόν (5%) του μέσου ημερήσιου 

κύκλου εργασιών κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος»˙ 

   

  (στ)  με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (4) αυτού, του 

ακόλουθου νέου εδαφίου (5): 
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   «(5) Σε περίπτωση κατά την οποία οι ενδιαφερόμενες 

επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων ενεργούν κατά τρόπο 

που αντιβαίνει σε εκδοθείσα δυνάμει του εδαφίου (1) 

απόφαση, η Επιτροπή δύναται να επιβάλλει διοικητικό 

πρόστιμο μέχρι πέντε επί τοις εκατόν (5) του κύκλου 

εργασιών, ο οποίος πραγματοποιήθηκε κατά το 

προηγούμενο οικονομικό έτος .». 

   

Τροποποίηση  

του Μέρους VI 

του βασικού 

νόμου. 

16. Ο τίτλος του Μέρος VI του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

διαγραφή των λέξεων «ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 30 

του βασικού 

νόμου. 

17.  Το άρθρο 30 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  (α)  Με την προσθήκη, στο τέλος του εδαφίου (1) αυτού, αμέσως 

μετά τη λέξη «πρόσωπα» (έκτη γραμμή) της φράσης «ή 

δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς»∙ 

   

  (β)  με την αντικατάσταση του εδαφίου (3) αυτού, με το ακόλουθο 

νέο εδάφιο (3): 

   

   «(3) Το πρόσωπο, η επιχείρηση, η ένωση επιχειρήσεων, ο 

δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας προς τους οποίους 

απευθύνεται το αίτημα της Επιτροπής, έχει υποχρέωση 

προς έγκαιρη, πλήρη και ακριβή παροχή των αιτούμενων 

πληροφοριών εντός της ταχθείσας προθεσμίας: 

   

     Νοείται ότι οι δημόσιοι φορείς δύνανται να 

αρνηθούν την παροχή των αιτούμενων πληροφοριών σε 
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περίπτωση που η παροχή θα προσέκρουε σε διάταξη του 

δικαίου της ένωσης ή νόμου ή δευτερογενούς νομοθεσίας, 

που αποσκοπεί στην εναρμόνιση με το δίκαιο της 

ένωσης.»∙ 

   

  (γ)  με την αντικατάσταση του εδαφίου (4) αυτού, με το ακόλουθο 

νέο εδάφιο (4): 

   

   «(4)  Σε περίπτωση που η απάντηση και/ ή οι πληροφορίες 

που δίδονται από το πρόσωπο, την επιχείρηση, την ένωση 

επιχειρήσεων, το δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα στους οποίους 

απευθύνεται το αίτημα για  παροχή πληροφοριών, είναι 

ελλιπείς, ασαφείς ή χρήζουν περαιτέρω διευκρινίσεων 

και/ή διερεύνησης, η Επιτροπή δύναται να προβεί στην 

υποβολή νέου αιτήματος προς το εν λόγω πρόσωπο, την 

επιχείρηση, την ένωση επιχειρήσεων, το δημόσιο ή 

ιδιωτικό φορέα με σκοπό τη λήψη όλων των απαιτούμενων 

πληροφοριών και/ ή απαραίτητων διευκρινίσεων και/ ή 

επεξηγήσεων. Στο εν λόγω αίτημα πρέπει να καθορίζεται 

προθεσμία προς παροχή των εν λόγω πληροφοριών και/ ή 

διευκρινήσεων, που δεν δύναται να είναι μικρότερη των 

επτά (7) ημερών, και οι ενδεχόμενες κυρώσεις σε 

περίπτωση μη συμμόρφωσης προς την ως άνω 

υποχρέωση.»˙ 

   

  (δ)   με την προσθήκη στην παράγραφο (α) του εδαφίου (7) αυτού, 

αμέσως μετά το διαζευκτικό «ή» (τρίτη γραμμή) του συνδέσμου 

«/και» (δεύτερη γραμμή)˙ 

   

  (ε) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (7) αυτού, της φράσης 

«διοικητικό πρόστιμο μέχρι ογδόντα πέντε χιλιάδες ευρώ» (έκτη 
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και έβδομη γραμμή), με τη φράση «σε επιχείρηση, ένωση 

επιχειρήσεων, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ιδιωτικούς φορείς 

διοικητικό πρόστιμο μέχρι ένα επί τοις εκατόν (1%) του κύκλου 

εργασιών τους κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος»∙ 

   

  (στ) με την προσθήκη, στο εδάφιο (8) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη 

«επιβάλει» (τρίτη γραμμή), της φράσης «σε επιχείρηση, ένωση 

επιχειρήσεων, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ιδιωτικούς φορείς»∙ 

   

  (ζ)   με την αντικατάσταση στο εδάφιο (8) αυτού, της φράσης                 

«δεκαεπτά χιλιάδες ευρώ» (τρίτη και τέταρτη γραμμή) με τη 

φράση «πέντε επί τοις εκατόν (5%) του μέσου ημερήσιου 

κύκλου εργασιών κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος»˙ 

   

  (η) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (9) αυτού, της λέξης 

«κοινοτικού» (πέμπτη γραμμή), με τη λέξη «ενωσιακού»∙ 

   

  (θ)   με την προσθήκη αμέσως μετά το τέλος του εδαφίου (9) αυτού, 

του ακόλουθου νέου εδαφίου (10): 

   

   «(10) Το πρόσωπο, η επιχείρηση ή η ένωση επιχειρήσεων, 

ο δημόσιος ή ο ιδιωτικός φορέας, προς τους οποίους 

απευθύνεται το αίτημα της Επιτροπής, με την υποβολή των 

αιτούμενων πληροφοριών, προσδιορίζει έγγραφα, δηλώσεις 

και οποιοδήποτε υλικό θεωρεί ότι περιέχει εμπιστευτικής 

φύσεως πληροφορίες και/ή επιχειρηματικά απόρρητα, 

αιτιολογώντας την άποψή του, και παρέχει χωριστή μη 

εμπιστευτική εκδοχή εντός της προθεσμίας που τάσσει η 

Επιτροπή για τη γνωστοποίηση των απόψεων του/της: 

   

    Νοείται ότι εάν το πρόσωπο, η επιχείρηση ή η ένωση 
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επιχειρήσεων ή ο ιδιωτικός φορέας δεν ασκήσει τη 

δυνατότητα που του παρέχεται δυνάμει του παρόντος 

εδαφίου, η Επιτροπή δύναται να θεωρήσει ότι τα αντίστοιχα 

έγγραφα, σε δηλώσεις και το υπόλοιπο υλικό δεν περιέχουν 

απόρρητα στοιχεία ή εμπιστευτικής φύσεως πληροφορίες.». 

  

Προσθήκη νέου 

άρθρου στο 

βασικό νόμο. 

18. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το 

άρθρο 30 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 30Α: 

  
 «Εξουσία προς 

λήψη δηλώσεων. 

30Α.-(1) Η Επιτροπή δύναται, κατά την άσκηση των κατά 

τον παρόντα Νόμο αρμοδιοτήτων, εξουσιών και 

καθηκόντων της, να διεξάγει συνέντευξη με κάθε φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο, το οποίο συναινεί προς αυτό, με σκοπό 

τη λήψη δηλώσεων αναφορικά με το αντικείμενο της 

διενεργούμενης έρευνας. 

 

     (2) Η σχετική συνέντευξη μπορεί να διεξαχθεί με 

οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. η Επιτροπή δύναται να 

καταγράφει τις καταθέσεις που λαμβάνει από τα 

ερωτώμενα πρόσωπα σε οποιαδήποτε μορφή, εφόσον 

ενημερώσει αυτά για το γεγονός. 

 

     (3) Πριν την έναρξη της συνέντευξης η Επιτροπή 

γνωστοποιεί στο πρόσωπο, με το οποίο προτίθεται να 

διεξάγει συνέντευξη, τη νομική βάση και το σκοπό της 

συνέντευξης, υπενθυμίζει τον συναινετικό χαρακτήρα 

αυτής και ενημερώνει περί της καταγραφής της 

συνέντευξης. 

   

       (4) Αντίγραφο της καταγεγραμμένης συνέντευξης 

τίθεται στη διάθεση του ερωτώμενου προσώπου, το 
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οποίο εφόσον εγκρίνει αυτό, το υπογράφει.». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρο 31 

του βασικού 

νόμου. 

19.  Το άρθρο 31 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  (α) Με την προσθήκη, στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) αυτού, 

αμέσως μετά τη λέξη «επιχειρήσεων» (τρίτη γραμμή) της 

φράσης «, καθώς και σε κάθε άλλο επαγγελματικό χώρο»∙ 

   

  (β) με την αντικατάσταση της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) 

αυτού, με την ακόλουθη νέα παράγραφο (γ): 

  

 «(γ) να λαμβάνει ή να αποκτά υπό οποιαδήποτε μορφή 

αντίγραφο ή απόσπασμα αρχείων, βιβλίων, λογαριασμών 

και κάθε άλλο έγγραφο επαγγελματικής δραστηριότητας 

ανεξαρτήτως της μορφής αποθήκευσής τους και 

οπουδήποτε και αν αυτά φυλάσσονται˙»˙ 

   

  (γ)  με την αντικατάσταση στο εδάφιο (7) αυτού, της φράσης 

«ογδόντα πέντε χιλιάδες ευρώ» (δεύτερη γραμμή), με τη 

φράση «ένα επί τοις εκατόν (1%) του κύκλου εργασιών κατά το 

προηγούμενο οικονομικό έτος»˙  

   

  (δ)  με την αντικατάσταση στο εδάφιο (8) αυτού, της φράσης 

«δεκαεπτά χιλιάδες ευρώ» (τρίτη γραμμή) με τη φράση «πέντε 

επί τοις εκατόν (5%) του μέσου ημερήσιου κύκλου εργασιών 

κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος»˙ 

   

  (ε) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (9) αυτού, της λέξης 

«κοινοτικού» (τέταρτη γραμμή) με τη λέξη «ενωσιακού». 
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Τροποποίηση 

του άρθρου 32 

του βασικού 

νόμου. 

20. Το άρθρο 32 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  (α) Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) αυτού, της λέξης 

«διατάγματος» (δεύτερη γραμμή) με τη λέξη «εντάλματος»∙ 

   

  (β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (3) αυτού, με το ακόλουθο 

νέο εδάφιο (3): 

   

   «(3) Το Δικαστήριο εκδίδει ένταλμα που επιτρέπει στην 

Επιτροπή να ασκεί, τηρουμένων των αναλογιών, τις 

εξουσίες που αναφέρονται στις παραγράφους (α), (β), (γ), 

(δ) και (ε) του εδαφίου (1) του άρθρου 31, κατά τη 

διενέργεια ελέγχου σε κατοικίες και σε οποιοδήποτε άλλο 

χώρο, γήπεδο και μεταφορικό μέσο. Το ως άνω ένταλμα  

εκδίδεται εφόσον το Δικαστήριο ικανοποιείται ότι η αίτηση 

που υποβάλλεται σύμφωνα με το εδάφιο (2) δικαιολογείται 

από τα γεγονότα.»∙  

   

  (γ) με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (5) αυτού, του 

ακόλουθου νέου εδαφίου (6): 

   

   «(6) Τα εδάφια (2), (4), (5), (6), (9) και (10) του άρθρου 31 

εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, και στις 

περιπτώσεις διενέργειας ελέγχου δυνάμει του παρόντος 

άρθρου.». 

  

Προσθήκη νέου 

άρθρου στο 

βασικό νόμο. 

21. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το 

άρθρο 32 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 32Α: 

   
 «Εξουσία προς 32Α.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 30, 
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διεξαγωγή ερευνών 

σε κλάδους της 

οικονομίας ή 

τύπους 

συμφωνιών. 

 

30Α και 31, η Επιτροπή δύναται, όταν η πορεία των 

εμπορικών συναλλαγών, η δυσκαμψία των τιμών ή άλλες 

περιστάσεις δημιουργούν υπόνοιες για πιθανό 

περιορισμό ή στρέβλωση του ανταγωνισμού στη 

Δημοκρατία, να διεξάγει έρευνα σε συγκεκριμένο κλάδο 

της οικονομίας ή σε συγκεκριμένους τύπους συμφωνιών 

σε διάφορους κλάδους. 

   

       (2) Η Επιτροπή δύναται να ζητεί τις πληροφορίες που 

απαιτούνται για την εφαρμογή των άρθρων 3 και/ή 6 και/ή 

των Άρθρων 101 ΣΛΕΕ και/ή 102 ΣΛΕΕ, καθώς επίσης 

και να διενεργεί κάθε αναγκαίο προς τούτο έλεγχο. Η 

Επιτροπή δύναται, ιδίως, να ζητήσει από τις επιχειρήσεις 

ή τις ενώσεις επιχειρήσεων να της καταστήσουν γνωστή 

οποιαδήποτε συμφωνία, απόφαση ή εναρμονισμένη 

πρακτική. 

   

       (3)  Η Επιτροπή δύναται να δημοσιεύει έκθεση για τα 

αποτελέσματα της έρευνάς της σε συγκεκριμένους 

κλάδους της οικονομίας ή συγκεκριμένους τύπους 

συμφωνιών σε διάφορους κλάδους. 

   

       (4)  Η Επιτροπή δύναται να χρησιμοποιεί τα στοιχεία, 

τα οποία προκύπτουν από την έρευνα, σε υποθέσεις 

διερεύνησης πιθανών παραβάσεων των άρθρων 3 και/ή 6 

και/ή των Άρθρων 101 ΣΛΕΕ και/ή 102 ΣΛΕΕ.». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 33 

του βασικού 

νόμου. 

22. Το εδάφιο (4) του άρθρου 33 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση της λέξης «κοινοτικού» (τρίτη γραμμή) με τη λέξη 

«ενωσιακού». 
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Τροποποίηση 

του άρθρου 35 

του βασικού 

νόμου. 

23. Το άρθρο 35 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  (α) Με την αντικατάσταση στον πλαγιότιτλο αυτού, της φράσης 

«των Άρθρων 81ΕΚ και/ή 82ΕΚ» με τη φράση «των Άρθρων 

101ΣΛΕΕ και/ή 102 ΣΛΕΕ»∙ 

   

  (β)  με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) αυτού, της φράσης «των 

Άρθρων 81 ΕΚ και/ή 82 ΕΚ» (δεύτερη γραμμή) με τη φράση 

«των Άρθρων 101 ΣΛΕΕ και/ή 102 ΣΛΕΕ»∙ 

   

  (γ)  με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος του εδάφιου (3) 

αυτού, με άνω και κάτω τελεία και την προσθήκη αμέσως μετά, 

της ακόλουθης νέα επιφύλαξης: 

   

      «Νοείται ότι σε περίπτωση που καταγγελία αφορά πράξη, 

παράλειψη ή συμπεριφορά που προφανώς δεν εμπίπτει 

στην αρμοδιότητα της Επιτροπής, βάσει των διατάξεων του 

παρόντος Νόμου, η Επιτροπή, ενημερώνει σχετικά το 

πρόσωπο που υπέβαλε την καταγγελία: 

 

    Νοείται περαιτέρω ότι σε περίπτωση που καταγγελία 

αφορά πράξη, παράλειψη ή συμπεριφορά που δεν 

εντάσσεται στις προτεραιότητες της Επιτροπής, κατά τα 

οριζόμενα στο Άρθρο 23Α, η Επιτροπή ενημερώνει σχετικά 

το πρόσωπο που υπέβαλε την καταγγελία.»∙ 

   

  (δ)  με την αντικατάσταση στο εδάφιο (5) αυτού, της φράσης «των 

Άρθρων 81 ΕΚ και/ή 82 ΕΚ» (έκτη γραμμή) με τη φράση «των 

Άρθρων 101 ΣΛΕΕ και/ή 102 ΣΛΕΕ». 
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Τροποποίηση 

του άρθρου 40 

του βασικού 

νόμου. 

24. Το άρθρο 40 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  (α)  Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) αυτού, της φράσης «των 

Άρθρων 81 ΕΚ και/ή 82 ΕΚ» (τέταρτη και πέμπτη γραμμή) με τη 

φράση «των Άρθρων 101 ΣΛΕΕ και/ή 102 ΣΛΕΕ»∙ 

   

  (β)  με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) αυτού, της λέξης «τελική» 

(πέμπτη γραμμή) με τη λέξη «τελεσίδικη»∙ 

   

  (γ)  με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) αυτού, της φράσης «των 

Άρθρων 81 ΕΚ και/ή 82 ΕΚ» (τέταρτη γραμμή) με τη φράση 

«των Άρθρων 101 ΣΛΕΕ και/ή 102 ΣΛΕΕ». 

   

Αντικατάσταση 

του άρθρου 41 

του βασικού 

νόμου. 

25. Το άρθρο 41 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο 

άρθρο 41: 

 «Προθεσμία 

επιβολής 

διοικητικών 

προστίμων από 

την Επιτροπή. 

41.-(1) Η Επιτροπή αποστερείται της εξουσίας προς 

επιβολή διοικητικών προστίμων για παραβάσεις των 

διατάξεων του παρόντος Νόμου και/ή του ενωσιακού 

δικαίου του ανταγωνισμού, εάν δεν ασκήσει την εξουσία 

αυτή εντός των ακόλουθων προθεσμιών: 

    

   (α)  εντός τριών (3) ετών, προκειμένου περί 

παραβάσεων των διατάξεων αναφορικά με 

το αίτημα παροχής πληροφοριών ή τη 

διενέργεια ερευνών, σύμφωνα με τα όσα 

ορίζονται στα άρθρα 30, 31 και 32Α, 

    

   (β)  εντός πέντε (5) ετών, προκειμένου περί  των 

υπόλοιπων παραβάσεων. 
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       (2) Η προθεσμία προσμετράται από την ημέρα που 

συντελέστηκε η παράβαση, σε περίπτωση δε κατ’ 

εξακολούθηση ή κατ’ επανάληψη παράβασης από την 

ημέρα που έπαυσε η παράβαση. 

   

       (3) Η προθεσμία διακόπτεται από κάθε πράξη της 

Επιτροπής, η οποία αποβλέπει στη διεξαγωγή 

προκαταρκτικής έρευνας ή σε διαδικασία εξέτασης 

πιθανολογούμενης παράβασης των διατάξεων του 

παρόντος Νόμου. Στις πράξεις αυτές συγκαταλέγονται 

ιδίως- 

    

   (α)  η κίνηση διαδικασίας εξέτασης από μέρους 

της Επιτροπής, σύμφωνα με το εδάφιο (1) 

του άρθρου 17∙ 

    

   (β)  το γραπτό αίτημα της Επιτροπής για 

παροχή πληροφοριών, σύμφωνα με το 

εδάφιο (1) του άρθρου 30∙ 

    

   (γ)  η γραπτή εντολή της Επιτροπής για έρευνα 

σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 31∙ 

    

   (δ)  η γραπτή εντολή της Επιτροπής για έρευνα 

σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 32Α. 

    

       (4) Η προθεσμία αρχίζει εκ νέου μετά από κάθε 

διακοπή.  

   

       (5)  Η προθεσμία που ισχύει για την επιβολή 

διοικητικών προστίμων αναστέλλεται για όσο καιρό η 
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απόφαση της Επιτροπής αποτελεί αντικείμενο 

εκκρεμούσας διαδικασίας ενώπιον του Ανωτάτου 

Δικαστηρίου.». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 42 

του βασικού 

νόμου. 

26. Το άρθρο 42 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

   
  (α)  Με την αντικατάσταση του εδάφιου (1) αυτού, με το ακόλουθο 

νέο εδάφιο (1): 

   

   «(1) Τα διοικητικά πρόστιμα για παραβάσεις των διατάξεων 

του παρόντος Νόμου και/ή των Άρθρων 101 ΣΛΕΕ και/ή 

102 ΣΛΕΕ επιβάλλονται από την Επιτροπή με δεόντως 

αιτιολογημένη απόφαση, κατόπιν διεξαγωγής δέουσας 

έρευνας κι αφού ληφθεί υπόψη η σοβαρότητα και η διάρκεια 

της παράβασης σε κάθε περίπτωση.». 

   

Τροποποίηση 

του άρθρου 44 

του βασικού 

νόμου. 

27. Το εδάφιο (5) του άρθρου 44 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη σ’ αυτό, αμέσως μετά τον αριθμό «24» (πέμπτη γραμμή)  της 

φράσης «για κάθε παράβαση των άρθρων 3 και/ή 6 και/ή των Άρθρων 101 

ΣΛΕΕ και/ή 102 ΣΛΕΕ». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 50 

του βασικού 

νόμου. 

28. Το άρθρο 50 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  (α)  Με την αντικατάσταση στον πλαγιότιτλο αυτού, της λέξης 

«κοινοτικού» με τη λέξη «ενωσιακού»˙ 

 

(β)  με την αντικατάσταση σ’ αυτό, της λέξης «κοινοτικού» (πέμπτη 

γραμμή) με τη λέξη «ενωσιακού». 
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Τροποποίηση 

του άρθρου 51 

του βασικού 

νόμου. 

29. Το άρθρο 51 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  (α) Με την προσθήκη, στο εδάφιο (1) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη 

«δύναται» (πρώτη γραμμή) της φράσης «,κατόπιν 

αιτιολογημένης γνώμης της Επιτροπής,»∙ 

   

  (β)  με τη διαγραφή της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) αυτού, και 

την αναρίθμηση των εδαφίων αυτού, αφού διαγραφεί ο αριθμός 

«(α)», πρώτη γραμμή, στο εδάφιο (2) αυτού. 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 53 

του βασικού 

νόμου. 

30. Το άρθρο 53 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

  

  (α) Με τη διαγραφή του εδαφίου (2) αυτού, και την αναρίθμηση των 

εδαφίων (3) και (4) αυτού, σε εδάφια (2) και (3) αντίστοιχα. 

 

(β) με την προσθήκη αμέσως μετά το τέλος του εδαφίου (3) αυτού, 

όπως αυτό αναριθμήθηκε, του ακόλουθου νέου εδαφίου (4): 

  

 

 

 

 

41(Ι) του 2014. 

 

«(4)  Στις περιπτώσεις παραβάσεων των διατάξεων του βασικού 

νόμου και/ή μη συμμόρφωσης με απόφαση της Επιτροπής που 

συντελέστηκαν πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος 

του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού (Τροποποιητικού) 

Νόμου του 2014, εφαρμόζονται οι διατάξεις του βασικού νόμου, 

σε σχέση με την επιβολή προστίμου.». 

 

 

 

 


