ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 307/V/2006
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου, του κτιρίου των Γραφείων της
(Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 25η Μαΐου 2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, με την εξής
σύνθεση:
Πρόεδρος: Σπυρίδων Ζησιμόπουλος
Μέλη: Αριστομένης Κομισόπουλος,
Αριστέα Σινανιώτη,
Φαίδων Στράτος,
Γαρυφαλιά Αθανασίου,
Χρήστος Ιωάννου
Σπυρίδων-Βασίλειος Χριστιανός
Δημήτριος Γιαννέλης,
Ελίζα Αλεξανδρίδου, και
Αθανάσιος Στεφόπουλος, κωλυομένης της τακτικής Γεωργίας Μπεχρή-Κεχαγιόγλου.
Γραμματέας: Όλγα-Ανίτα Ραφτοπούλου, κωλυομένης της τακτικής Αικατερίνης Τριβέλη.
Τα λοιπά Τακτικά ή/και Αναπληρωματικά Μέλη δεν προσήλθαν λόγω δικαιολογημένου
κωλύματος.
Θέμα της συνεδρίασης ήταν ο καθορισμός της κατά πενταμελή τμήματα λειτουργίας της
Επιτροπής Ανταγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 11 του ν. 703/1977, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, έπειτα από συζήτηση, αποφασίζει την κατά πενταμελή Τμήματα
λειτουργία της, τις αρμοδιότητες αυτών, την ακριβή σύνθεσή τους, καθώς και τους
προεδρεύοντες των τμημάτων, όπως παρακάτω:
Άρθρο 1
1. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού συνεδριάζει νόμιμα σε Ολομέλεια και σε δύο Τμήματα Α και
Β.
2. Κάθε ένα από τα δύο τμήματα συγκροτείται από τον προεδρεύοντα, τέσσερα (4) μέλη και
τον Γραμματέα.
3. Ο προεδρεύων και τα μέλη των τμημάτων ορίζονται με αποφάσεις της Ολομέλειας της
Επιτροπής Ανταγωνισμού, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.
4. Σε κάθε περίπτωση, των τμημάτων δύναται να προεδρεύει ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Ανταγωνισμού ή ο αναπληρωτής του.
5. Για το χρονικό διάστημα μέχρι 10 Ιουνίου 2007 οι συνθέσεις των δύο Τμημάτων ορίζονται
ως εξής :
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Τμήμα Α΄:
Προεδρεύων: Αριστομένης Κομισόπουλος με αναπληρωτή τον Νικόλαο Γεράσιμο.
Μέλη: Φαίδων Στράτος με αναπληρωτή τον Ιωάννη Δραπανιώτη, Γαρυφαλιά Αθανασίου
με αναπληρωτή τον Βασίλειο Πατσουράτη, Δημήτριος Γιαννέλης με αναπληρωτή τον
Χρήστο Κωνσταντάτο, και Ελίζα Αλεξανδρίδου με αναπληρωτή τον Γεώργιο
Σωτηρόπουλο.
Τμήμα Β΄:
Προεδρεύων: Αριστέα Σινανιώτη με αναπληρωτή τον Αντώνιο Βάγια.
Μέλη: Χρήστος Ιωάννου με αναπληρωτή τον Κυριάκο Μακαρώνα, Βασίλειος-Σπυρίδων
Χριστιανός με αναπληρώτρια την Δέσποινα Κλαβανίδου, Απόστολος Ρεφενές με
αναπληρωτή τον Ευθύμιο Πουρναράκη, και Γεωργία Μπεχρή-Κεχαγιόγλου με
αναπληρωτή τον Αθανάσιο Στεφόπουλο.
Άρθρο 2
1. Στην αρμοδιότητα του Α΄ Τμήματος, με εξαίρεση τις υποθέσεις που κατά την κρίση του
Προέδρου ή του προεδρεύοντος στο Τμήμα πρέπει να κριθούν από την Ολομέλεια,
υπάγονται ιδίως: α) διοικητικές και οικονομικές υποθέσεις, β) υποθέσεις που αφορούν
συγκεντρώσεις επιχειρήσεων, και γ) ασφαλιστικά μέτρα, κατά το άρθρο 9 παρ. 5 του ν.
703/77.
2. Στην αρμοδιότητα του Β΄ Τμήματος, με εξαίρεση τις υποθέσεις που κατά την κρίση του
Προέδρου ή του προεδρεύοντος στο Τμήμα πρέπει να κριθούν από την Ολομέλεια,
υπάγονται ιδίως: α) γνωστοποιήσεις του άρθρου 1 παρ. 3 του ν. 703/77, β) υποθέσεις που
αφορούν συμβάσεις διανομής και συμβάσεις δικαιόχρησης, και γ) οι αρνητικές
πιστοποιήσεις κατά το άρθρο 11 του ν. 703/77.
3. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού εισάγει εκάστοτε τις υποθέσεις προς εκδίκαση
σε ένα από τα δύο Τμήματα, σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις. Σε κάθε ένα από τα δύο
Τμήματα μπορούν να εισάγονται πέραν των υποθέσεων αρμοδιότητός τους, οποιεσδήποτε
υποθέσεις, αν κατά τη κρίση του Προέδρου με τον τρόπο αυτό εξυπηρετείται καλύτερα η
εύρυθμη λειτουργία της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Η Απόφαση εκδόθηκε την 9η Ιουνίου 2006.
Ο Πρόεδρος

Σπυρίδων Ζησιμόπουλος

Η Γραμματέας
Όλγα-Ανίτα Ραφτοπούλου
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