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Πρόγραμμα Πρακτικής Εκπαίδευσης στην Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού 

(άρθρο 22 του Ν. 13(Ι)/2022) 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

Στην Λευκωσία σήµερα, ……………………..:Ο/Η κ. …………………….………………………...,  

απόφοιτος/η του Πανεπιστηµίου …………………………………………………………………….,  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΣ/Η στην Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισµού.  

 

Συµφωνεί και αποδέχεται ανέκκλητα τα ακόλουθα:  

 

1. Έχει αναγνώσει και μελετήσει τους σχετικούς κανονισμούς που ισχύουν σε σχέση με το 

Αμισθί Πρόγραμμα Πρακτικής Εκπαίδευσης και αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις του / της 

στη βάση αυτών.  

 

2. Οποιαδήποτε στοιχεία, πληροφορίες, συζητήσεις, γνώσεις, έγγραφα ή άλλο υλικό, το 

οποίο δίνεται σε αυτόν/ήν ή περιέρχεται σε γνώση του/της κατά την περίοδο εκπαίδευσής 

του/της στην Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισµού αποτελούν για 

τον/ην εκπαιδευόµενο/η εμπιστευτική πληροφόρηση και υποχρεούται σε εχεμύθεια στη 

βάση και των άρθρων 22(2) και 40 του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου 

του 2022, Ν. 13(Ι)/2022 (στο εξής «ο Νόµος»).  

 

3. Δεσµεύεται και αποδέχεται να µην κοινοποιεί ούτε να µεταδίδει σε οιοδήποτε, να µην 

αναπαράγει και να µην αποκαλύπτει οιαδήποτε εµπιστευτική πληροφόρηση, σε καµία 

περίπτωση. Επίσης, δεσµεύεται να µη χρησιµοποιεί οποιαδήποτε εµπιστευτική 

πληροφόρηση προς όφελος του/της ή προς όφελος τρίτου, τόσο καθ΄ όλη τη διάρκεια της 

εκπαίδευσης του/της στην Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισµού όσο και µετά την 

αποχώρησή του/της από αυτή.  

 

4. Αποδέχεται ότι, σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης προς εχεµύθεια την οποία 

του επιβάλλει το άρθρο 40 του Νόµου, διαπράττει ποινικό αδίκηµα, ως η πρόνοια του 

άρθρου 61 του Νόµου.  

 

5. Αποδέχεται όπως σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης προς εχεµύθεια καθίσταται 

υπόλογος/ η και υποχρεούται σε καταβολή αποζηµιώσεων προς την Επιτροπή για κάθε 

ζηµία που τυχόν υποστεί η Επιτροπή από την παράβαση όρου ή όρων της παρούσας 

δήλωσης, καθώς και κάθε υποχρέωσης της Επιτροπής που απορρέει από τον περί της 
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Προστασίας του Ανταγωνισµού Νόµο του 2022 και από τον περί της Προστασίας των 

Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμο του 2018 (Ν. 125(I)/2018).  

 

Ο/Η Εκπαιδευόµενος/η  

………………………………………………………………….  

 

Μάρτυρες 

1. …………………………………………….…..………..  

Υπογραφή – ονοµατεπώνυµο  

 

2. ………………………………………………….………..  

Υπογραφή – ονοµατεπώνυµο 

 

Σημείωση: Με την παρούσα Δήλωση εμπιστευτικότητας θα επισυνάπτεται και υπογράφεται από τον 

Εκπαιδευόμενο αντίγραφο του εγγράφου «Αμισθί πρόγραμμα πρακτικής εκπαίδευσης στην Επιτροπή Προστασίας 

του Ανταγωνισμού», όπως αυτό αποφασίστηκε από την Επιτροπή  στην βάση του άρθρου 22 του περί της 

Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου του 2022, Ν. 13(Ι)/2022.» 

 

 

 

 


