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Ανακοίνωση της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού αναφορικά με τη 
διαδικασία πρόσβασης στο φάκελο υπόθεσης, εκδιδόμενη δυνάμει των άρθρων 
26(2)(ια) και 42(9) του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου του 2022 

(Νόμος αρ. 13(Ι)/2022) 
 

Ημερομηνία 25/5/2022 

 

1. Στις 23 Φεβρουαρίου 2022 τέθηκε σε ισχύ ο περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμος 

του 2022 (Νόμος αρ. 13(Ι)/2022) ο οποίος αντικατέστησε τους περί της Προστασίας του 

Ανταγωνισμού Νόμους του 2008 και 2014.  

2. Σύμφωνα με τα άρθρα 26(2)(ια) και 42(9) του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού 

Νόμου του 2022 (εφεξής ο «Νόμος»), η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (εφεξής 

η «Επιτροπή») κέκτηται αρμοδιότητας να εκδίδει ανακοινώσεις, συστάσεις και 

κατευθυντήριες γραμμές για ενημέρωση οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου σχετικά με θέματα 

της αρμοδιότητάς της και των ενώπιόν της διαδικασιών,  συμπεριλαμβανομένων 

ανακοινώσεων αναφορικά με την πρόσβαση στο διοικητικό φάκελο. 

3. Ως προς τούτο, η Επιτροπή σε συνεδρία της ημερομηνίας 25/5/2022 αποφάσισε όπως 

εκδώσει την παρούσα Ανακοίνωση ώστε να προσφέρει καθοδήγηση για ζητήματα που 

αφορούν στη διαδικασία πρόσβασης σε διοικητικό φάκελο υπόθεσης. Ο όρος «πρόσβαση 

στο φάκελο» χρησιμοποιείται αποκλειστικά με την έννοια που αποδίδεται στο άρθρο 42 του 

Νόμου. 

4. Η παρούσα ανακοίνωση παρέχει πληροφόρηση αναφορικά με: 

(α) τη δυνατότητα χορήγησης πρόσβασης σε διοικητικό φάκελο υπόθεσης, 

(β) τις διαδικασίες υλοποίησης της πρόσβασης,  

(γ) ποιες πληροφορίες αφορούν προσβάσιμα και μη προσβάσιμα έγγραφα που περιέχονται 

σε διοικητικό φάκελο υπόθεσης, και 

(δ) τη δυνατότητα χορήγησης πρόσβασης σε Αίθουσα Δεδομένων σε ανεξάρτητους 

εμπειρογνώμονες επιχειρήσεων ή ενώσεων επιχειρήσεων, 
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στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του Νόμου,  καθώς και κατ’ αναλογία του περί 

Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου του 2014 (Ν.83(Ι)/2014) και του περί 

Διατραπεζικών Προμηθειών για Πράξεις Πληρωμών με Κάρτες Νόμου του 2018 

(Ν.77(Ι)/2018).  

5. Η πρόσβαση στον φάκελο υπόθεσης αποτελεί μία από τις διαδικαστικές εγγυήσεις που 

αποσκοπούν στην εφαρμογή της αρχής προστασίας των δικαιωμάτων άμυνας και της 

ισότιμης μεταχείρισης.  

6. Το ΔΕΚ (ΔΕΕ) και το ΠΕΚ (ΓενΔΕΕ) αναγνωρίζοντας το δικαίωμα των επιχειρήσεων να 

έχουν πρόσβαση στο φάκελο της υπόθεσης, υπογραμμίζει ότι το δικαίωμα αυτό υπόκειται 

σε ορισμένους περιορισμούς, οι οποίοι αποσκοπούν στη διασφάλισης της διαδικασίας 

λήψης αποφάσεων και των έννομων συμφερόντων τρίτων.1  

7. Επισημαίνεται πως η Επιτροπή έχει ήδη εκδώσει Ανακοίνωση με την οποία ενημερώνει όλα 

τα υποκείμενα των δεδομένων σχετικά με τις αρμοδιότητες της που περιλαμβάνουν τη 

συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορούν και τα 

δικαιώματα αυτών, η οποία βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της. Βλ. «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ»:  

http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/6F0E260CAFAAD7ABC225
88280042E4A6?OpenDocument 

 

1. Δικαίωμα πρόσβασης στο φάκελο υπόθεσης κατά την ενώπιον της 
Επιτροπής διοικητική διαδικασία 

8. Τηρουμένων των προνοιών του άρθρου 42 του Νόμου, δικαίωμα πρόσβασης στο διοικητικό 

φάκελο έχει: 

(α) επιχείρηση και/ή ένωση επιχειρήσεων στην οποία κοινοποιήθηκε Έκθεση Αιτιάσεων για 

ενδεχόμενες παραβάσεις των άρθρων 3 και/ή 6  του Νόμου ή/και των Άρθρων 101 και/ή 

102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής «ΣΛΕΕ») 

συμφώνως του άρθρου 18 του Νόμου, και 

(β) πρόσωπο, επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων, ιδιωτικός φορέας εναντίον του οποίου 

κινήθηκε διαδικασία εξέτασης άλλων παραβάσεων πλην των άρθρων 3 και/ή 6 του Νόμου 

                                                           
1 Τούτο έγινε δεκτό και στην απόφαση Tokai Carbon κατά Επιτροπής (αποφάσεις ΠΕΚ της 29ης Απριλίου 2004, 
Τ-236/01,Τ-239/01, Τ-244/01 έως Τ-246/01, Τ-251/01 και Τ-252/01 Συλλογή 2004, σελ.ΙΙ-1181), στην οποία το 
ΠΕΚ έκρινε, ότι: «η Επιτροπή, προκειμένου να παράσχει στις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις τη δυνατότητα να 
αμυνθούν αποτελεσματικά κατά των αιτιάσεων που διατυπώνονται κατ’ αυτών στην ανακοίνωση των αιτιάσεων, 
υποχρεούται να τους καταστήσει προσιτό ολόκληρο το φάκελο έρευνας της υποθέσεως, εξαιρουμένων των 
εγγράφων που περιέχουν επιχειρηματικά απόρρητα άλλων επιχειρήσεων ή άλλα εμπιστευτικά πληροφοριακά 
στοιχεία και των εσωτερικών εγγράφων της Επιτροπής. Ως προς τα εσωτερικά έγγραφα της Επιτροπής, ο 
περιορισμός προσβάσεως δικαιολογείται από την ανάγκη διασφαλίσεως της εύρυθμης λειτουργίας της 
Επιτροπής στον τομέα της πατάξεως των παραβάσεων των κανόνων του ανταγωνισμού της Συνθήκης ΕΚ.» 

http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/6F0E260CAFAAD7ABC22588280042E4A6?OpenDocument
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και των Άρθρων 101 και/ή 102 ΣΛΕΕ, και προς τούτο τους κοινοποιήθηκαν οι λόγοι επί τους 

οποίους κρίνεται ότι πιθανολογείται παράβαση, συμφώνως του άρθρου 19 του Νόμου, 

9. Η Επιτροπή, δύναται να χορηγήσει πρόσβαση στα μη επιχειρηματικά απόρρητα και στις 

πληροφορίες μη εμπιστευτικής φύσεως του φακέλου της υπόθεσης, σε φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα που υπέβαλαν καταγγελία στη βάση του άρθρου 44 του Νόμου σε περίπτωση 

που βάσει των στοιχείων που έχει ενώπιον της, δεν προκύπτει εύλογη υποψία για 

πιθανολογούμενη παράβαση των άρθρων 3 και/ή 6 του Νόμου ή / και των Άρθρων 101 

και/ή 102 ΣΛΕΕ, συμφώνως του άρθρου 42(6) του Νόμου. Σε τέτοια περίπτωση, που 

αναλύεται εκτενέστερα πιο κάτω, χορηγείται πρόσβαση, κατόπιν γραπτού αιτήματος στην 

Επιτροπή και πριν την έκδοση απόφασης. Υπογραμμίζεται ότι δεν χορηγείται πρόσβαση 

σε δηλώσεις επιεικούς μεταχείρισης. Η Επιτροπή σημειώνει πως το ΓενΔΕΕ2 έχει 

αποφανθεί ότι οι καταγγέλλοντες δεν έχουν τα  ίδια δικαιώματα με τα μέρη που υπόκεινται 

σε διαδικασία εξέτασης παράβασης και ως εκ τούτου, αυτές οι περιπτώσεις διαχωρίζονται 

από εκείνες που αφορούν τις επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων στις οποίες έχει 

κοινοποιηθεί Έκθεση Αιτιάσεων.  

10. Πρόσβαση στο φάκελο της υπόθεσης χορηγείται επίσης  

(α) σε πρόσωπο εναντίον του οποίου στρέφεται έκθεση αιτιάσεων για παραβάσεις του περί 

Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου (Ν. 83(Ι)/2014), σύμφωνα με το άρθρο 

33(5) και 

(β) σε πρόσωπο εναντίον του οποίου στρέφεται Έκθεση Αιτιάσεων για παραβάσεις 

οποιουδήποτε εκ των Άρθρων 6, 8 έως 9, 10(1) έως (3), 11 και 12 του Κανονισμού (ΕΕ) 

2015/751, σύμφωνα με το άρθρο 10 του περί Διατραπεζικών Προμηθειών για Πράξεις 

Πληρωμών με Κάρτες Νόμου του 2018 (Ν.77(Ι)/2018). 

11. Εάν μια έρευνα οδηγήσει σε πιθανολογούμενη παράβαση και καταλήξει στον καταρτισμό 

και κοινοποίηση Έκθεσης Αιτιάσεων, η Επιτροπή παρέχει πρόσβαση στα έγγραφα τα οποία 

απέκτησε, συγκέντρωσε ή εκπόνησε στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας καθότι η 

πρόσβαση στον φάκελο υπόθεσης αποτελεί μία από τις διαδικαστικές εγγυήσεις που 

αποσκοπούν στην εφαρμογή της αρχής προστασίας των δικαιωμάτων άμυνας και της 

ισότιμης μεταχείρισης και παρέχεται μόνο κατόπιν αιτήματος.  

12. Σε επίπεδο γενικών αρχών δικαίου, η εκτίμηση του απορρήτου χαρακτήρα μιας 

πληροφορίας απαιτεί τη στάθμιση μεταξύ αφενός των απαιτήσεων λυσιτελούς άσκησης του 

δικαιώματος άμυνας και αφετέρου της ανάγκης διαφύλαξης του απορρήτου ορισμένων 

στοιχείων και των νόμιμων συμφερόντων που απαγορεύουν τη δημοσίευσή τους.3 Η  

                                                           
2 Βλέπε υπόθεση T-17/93, Matra-Hachette SA κατά Επιτροπής Συλλογή 1994, II-595, Σκέψη 34. 
3 Βλ. απόφαση ΔΕΕ της 25.10.2011, C-110/10 P, Solvay κατά Επιτροπής, σκέψεις 47-49 [σκ. 49 «…το δικαίωμα 
προσβάσεως στον φάκελο συνεπάγεται ότι η Επιτροπή υποχρεούται να παρέχει στην ενδιαφερόμενη επιχείρηση 
τη δυνατότητα εξετάσεως όλων των εγγράφων που περιλαμβάνονται στον φάκελο έρευνας και τα οποία ενδέχεται 
να είναι κρίσιμα για την άμυνα της επιχειρήσεως αυτής. Στα έγγραφα αυτά συγκαταλέγονται τόσο τα 



Επιτροπή επισημαίνει πως η διαφύλαξη των απορρήτων έχει ισότιμη αξία με το δικαίωμα 

υπεράσπισης των ελεγχόμενων επιχειρήσεων και θα πρέπει να αποτελεί κάθε φορά 

αντικείμενο στάθμισης. 

13. Για την αποτελεσματική και συνεπή εφαρμογή των εθνικών και ενωσιακών κανόνων 

ανταγωνισμού, η κοινοποίηση των αποδεικτικών στοιχείων δεν θα πρέπει να περιορίζει 

αδικαιολόγητα την αποτελεσματική εφαρμογή του δικαίου ανταγωνισμού από τις αρχές 

ανταγωνισμού.4 Εξάλλου, ο χαρακτηρισμός μιας πληροφορίας ως εμπιστευτικής δεν 

εμποδίζει την Επιτροπή να αποκαλύψει και να χρησιμοποιήσει τα πληροφοριακά στοιχεία, 

στο βαθμό που είναι αναγκαίο για τη διαπίστωση παραβίασης του Νόμου ή/και των άρθρων 

101 και/ή 102 της ΣΛΕΕ (βλ. άρθρο 42(2) του Νόμου).  

2. Σε ποια έγγραφα δίδεται πρόσβαση 

2.1. Διοικητικός φάκελος της υπόθεσης 

14. Ο φάκελος της υπόθεσης της Επιτροπής αποτελείται από τα στοιχεία, πληροφορίες και 

έγγραφα που συλλέγονται ή υποβάλλονται στο πλαίσιο της προκαταρκτικής διερεύνησης 

καταγγελιών ή αυτεπάγγελτων ερευνών και τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής. 

Σε περίπτωση συνεξέτασης υποθέσεων κατά το άρθρο 44(10) του Νόμου, όλα τα στοιχεία 

του φακέλου θεωρούνται ενιαίος φάκελος. 

2.2. Έγγραφα στα οποία χορηγείται πρόσβαση 

15. Οι υπό διερεύνηση επιχειρήσεις ή/και ενώσεις επιχειρήσεων πρέπει να λαμβάνουν γνώση 

των πληροφοριακών στοιχείων που περιλαμβάνονται στον φάκελο της υπόθεσης της 

Επιτροπής, έτσι ώστε, με βάση τα στοιχεία αυτά, να μπορέσουν να διατυπώσουν 

ουσιαστικά τις απόψεις τους επί των εκ πρώτης όψεως συμπερασμάτων αναφορικά με τις 

πιθανολογούμενες παραβάσεις των άρθρων 3 και/ή 6 του Νόμου και των Άρθρων 101 και/ή 

102 της ΣΛΕΕ, που διατυπώνει η Επιτροπή στις αιτιάσεις της με την Έκθεση Αιτιάσεων. 

Προς τούτο, τους παρέχεται πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα που συγκροτούν τον φάκελο της 

Επιτροπής, όπως αυτός ορίζεται ανωτέρω, και τα οποία λήφθηκαν κατά τη διάρκεια της 

προκαταρκτικής έρευνας, στα ευρήματα της προκαταρκτικής έρευνας (έκθεση ευρημάτων), 

με εξαίρεση τα εσωτερικά έγγραφα, τα επιχειρηματικά απόρρητα, και τις εμπιστευτικής 

φύσεως πληροφορίες των επιχειρήσεων,5 στα οποία η πρόσβαση μπορεί να περιοριστεί εν 

                                                           
ενοχοποιητικά όσο και τα απαλλακτικά στοιχεία, πλην των επιχειρηματικών απορρήτων άλλων επιχειρήσεων, 
των εσωτερικών εγγράφων της Επιτροπής και άλλων εμπιστευτικών πληροφοριών»] και απόφαση ΔΕΕ της 
29.3.2012, C-1/11, Interseroh Scrap and Metals Trading, σκ. 43, απόφαση ΔΕΚ της 14.2.2008, C-450/06, Varec 
SA, σκ. 47 επ. και σε αυτές παρατιθέμενη νομολογία. Βλ. ΣτΕ 2007/2013, σκ. 12 επ., ΣτΕ 2365/2013, σκ. 11. 
4 Βλ. και αποφάσεις ΠΕΚ της 29.04.2004, Tokai Carbon κατά Επιτροπής, Τ-236/01,Τ-239/01, Τ-244/01 έως Τ-
246/01, Τ-251/01 και Τ-252/01 Συλλ. ΙΙ-1181, σκ. 40, σύμφωνα με την οποία ο περιορισμός προσβάσεως 
δικαιολογείται από την ανάγκη διασφαλίσεως της εύρυθμης λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα 
της πατάξεως των παραβάσεων των κανόνων του ανταγωνισμού της Συνθήκης ΕΚ.  
5 Βλέπε άρθρο 42 του Νόμου. Οι εξαιρέσεις αυτές αναφέρονται και στην υπόθεση T-7/89, Hercules Chemicals 
κατά Επιτροπής, Συλλογή 1991, II-1711, σκέψη 54. Το Δικαστήριο αποφάνθη ότι δεν εναπόκειται μόνο στην 
Επιτροπή να αποφασίζει ποια έγγραφα ενός φακέλου είναι δυνατόν να αποβούν χρήσιμα για την άμυνα των 



μέρει ή εν όλω.6 Η πρόσβαση παρέχεται όπου τούτο είναι δυνατόν σε μη εμπιστευτική 

εκδοχή των πρωτότυπων πληροφοριών. Σε περίπτωση που η εμπιστευτικότητα μπορεί να 

διασφαλιστεί μόνο με συνοπτική παρουσίαση των σχετικών πληροφοριών, παρέχεται 

πρόσβαση σε σύνοψή τους.  

16. Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του Νόμου σε σχέση με την προστασία επιχειρηματικών 

απορρήτων και/ή πληροφοριών εμπιστευτικής φύσεως, δεν επιτρέπεται στην Επιτροπή να 

στηρίξει απόφασή της πάνω σε έγγραφο που δεν κοινοποιήθηκε ή υποδείχθηκε ή στο οποίο 

δεν δόθηκε πρόσβαση στην επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων εναντίον της οποίας 

στρέφεται η καταγγελία ή η αυτεπάγγελτη έρευνα. Ειδικότερα, τηρουμένων των προνοιών 

του άρθρου 42(4) του Νόμου, κατά τη διοικητική διαδικασία, εάν η Επιτροπή προτίθεται να 

στηρίξει την απόφασή της σε έγγραφο το οποίο δεν κοινοποίησε ή υπέδειξε ή στο οποίο 

δεν δόθηκε πρόσβαση στην επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων εναντίον της οποίας 

στρέφεται η καταγγελία ή η αυτεπάγγελτη έρευνα, τότε υπάρχει υποχρέωση από μέρους 

της Επιτροπής να κοινοποιήσει το εν λόγω έγγραφο προς την εν λόγω επιχείρηση ή ένωση 

επιχειρήσεων και να της δώσει εύλογο χρόνο για εξέταση του. 

17. Στην περίπτωση που, κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής έρευνας, είτε στο πλαίσιο της 

λήψης δηλώσεων κατά το άρθρο 37 του Νόμου, είτε στο πλαίσιο διεξαγωγής ελέγχων κατά 

το άρθρο 38 του Νόμου, τηρηθούν πρακτικά, τότε αυτά καθίστανται προσβάσιμα, 

τηρουμένης της προστασίας τυχόν επιχειρηματικών απορρήτων ή άλλων πληροφοριών 

εμπιστευτικής φύσεως, εφόσον αποτελούν και μέρος των αποδεικτικών στοιχείων στα 

οποία η Επιτροπή μπορεί να βασιστεί κατά την αξιολόγηση μιας υπόθεσης.7 

18. Τέλος, επισημαίνεται πως πληροφορίες και/ή στοιχεία που συντάσσονται, 

συγκεντρώνονται, ετοιμάζονται: 

(α) από φυσικά ή νομικά πρόσωπα για σκοπούς εφαρμογής των προνοιών του Νόμου,  

(β) από την Επιτροπή και/ή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και/ή Αρχή Ανταγωνισμού Κράτους 

Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για σκοπούς της ενώπιον της Επιτροπής διαδικασίας,  

δεν δύναται να χρησιμοποιηθούν από την επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων στην οποία 

έχει δοθεί πρόσβαση σύμφωνα με το άρθρο 42(5) του Νόμου, σε διαδικασίες ενώπιον των 

Δικαστηρίων και διαδικασίες ενώπιον άλλων Αρχών Ανταγωνισμού των Κρατών Μελών της 

                                                           
εμπλεκόμενων (πρβλ. υπόθεση T-30/91, Solvay κατά Επιτροπής, Συλλογή 1995, II-1775, σκέψεις 81-86, και 
υπόθεση T-36/91, ICI κατά Επιτροπής, Συλλογή 1995, II-1847, σκέψεις 91-96) 
6 Βλέπε απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου στην Υπόθεση αρ. 955/2018 ημερομηνίας 6/5/2020, απόφαση 
του Διοικητικού Δικαστηρίου στην Υπόθεση αρ. 1123/2015 ημερομηνίας 17/12/2019, υπόθεση Τ-7/89, Hercules 
Chemicals, NV κατά της Επιτροπής, Συλλογή 1991, ΙΙ-1711, σκέψη 54, υπόθεση Τ-23/99, LR AF 1998 A/S κατά 
Επιτροπής, Συλλογή 2002, ΙΙ-1705, σκέψη 87. 
7 Επισημαίνεται πως οι ενδοϋπηρεσιακές σημειώσεις/σημειώματα που ενδεχομένως να κρατούνται στις 
συσκέψεις, αυτές, αποτελούν ερμηνεία της Υπηρεσίας σε σχέση με τα όσα διαμείβονται κατά τις συσκέψεις, 
οπότε χαρακτηρίζονται εσωτερικά έγγραφα, βλέπε ενδεικτικά Υποθέσεις T-191/98 and T-212/98 to T-214/98 
Atlantic Container Line and others v. Commission [2003] ECR II-3275, παρ. 349-359. 



Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι να περατωθεί η ενώπιον της Επιτροπής διαδικασία και εκδοθεί 

απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 29 του Νόμου. 

2.3. Έγγραφα στα οποία δεν χορηγείται πρόσβαση 

2.3.1. Εσωτερικά Έγγραφα 

19. Στα εσωτερικά έγγραφα, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Νόμου, περιλαμβάνονται: 

(α) τα προπαρασκευαστικά έγγραφα και τα έγγραφα εσωτερικής χρήσης (ιδίως 

σημειώματα, σχέδια ή άλλα έγγραφα εργασίας και επικοινωνίας) της Επιτροπής, της 

Υπηρεσίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή Αρχής Ανταγωνισμού Κράτους Μέλους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης,  

(β) η αλληλογραφία μεταξύ της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή άλλων Αρχών 

Ανταγωνισμού Κρατών Μελών της ΕΕ που συντάσσεται ή/και ανταλλάσσεται στο πλαίσιο 

εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 1/2003 και του Νόμου.8 Ενδεικτικά επισημαίνονται τα 

έγγραφα και οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται στο πλαίσιο εφαρμογής των άρθρων 11, 

14, και 22 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (Ε) 1/20039 (συμπεριλαμβανομένων τυχόν 

παρατηρήσεων εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή άλλων Εθνικών Αρχών 

Ανταγωνισμού εντός του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ανταγωνισμού επί της υπόθεσης10). 

(γ) η αλληλογραφία μεταξύ της Επιτροπής ή άλλων δημοσίων αρχών ή υπηρεσιών της 

Δημοκρατίας ή Αρχών Ανταγωνισμού τρίτων χωρών, ή μεταξύ των αρχών αυτών. 

20. Τα εσωτερικά έγγραφα δεν μπορούν να είναι ούτε ενοχοποιητικά, ούτε απαλλακτικά. Δεν 

συνιστούν μέρος των αποδεικτικών στοιχείων στα οποία η Επιτροπή μπορεί να βασίσει την 

εκ μέρους της αξιολόγηση μιας υπόθεσης. Λόγω της μη αποδεικτικής αξίας τους, η μη 

πρόσβαση στα εσωτερικά έγγραφα δεν παραβλάπτει την ορθή άσκηση των δικαιωμάτων 

άμυνας των μερών.11 Οι εν λόγω πληροφορίες αφορούν μη διαβαθμισμένες πληροφορίες 

και φέρουν την ένδειξη «Μη Προσβάσιμα –Ε.Σ.». 

21. Σε ορισμένες εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες τα έγγραφα που προέρχονται από 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή Αρχή Ανταγωνισμού άλλου Κράτους Μέλους ή άλλων 

δημοσίων αρχών ή υπηρεσιών της Δημοκρατίας ή Αρχών Ανταγωνισμού τρίτων χωρών, ή 

μεταξύ των αρχών αυτών, περιέχουν ισχυρισμούς κατά των εμπλεκόμενων μερών, τους 

οποίους η Επιτροπή οφείλει να εξετάσει ή αποτελούν μέρος των αποδεικτικών στοιχείων, 

τότε χορηγείται πρόσβαση κατόπιν της διαγραφής τυχόν επιχειρηματικών απορρήτων ή 

                                                           
8 Παροχή Αμοιβαίας Συνεργασίας μεταξύ των Αρχών Ανταγωνισμού των Κρατών Μελών της ΕΕ. 
9 Βλέπε άρθρο 27 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 1/2003 και την Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη 
συνεργασία στο πλαίσιο του δικτύου των Αρχών Ανταγωνισμού, παρ. 43. 
10 Βλέπε άρθρο 27 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 1/2003 και την Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη 
συνεργασία στο πλαίσιο του δικτύου των Αρχών Ανταγωνισμού, παρ. 46, και το Εγχειρίδιο Διαδικασιών 
ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενότητα 3, παρ. 26 όπου προβλέπεται ότι: «Any observations are 
to be remain internal to the Network and are not disclosed to the parties.». 
11 Βλέπε αποφάσεις Δικαστηρίου στις υποθέσεις Τ-221/95 σκέψη 76, T-4/89 BASF σκέψη 51 και Τ-25/95 
Cimenteries σκέψη 420. 



πληροφοριών εμπιστευτικής φύσεως. Τούτο ενδέχεται να συμβεί ιδίως: (α) στο πλαίσιο 

ανταλλαγής και χρήσης εγγράφων και πληροφοριών, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

και των Αρχών ανταγωνισμού των Κρατών Μελών ως αποδεικτικού μέσου προκειμένου για 

την εφαρμογή των άρθρων 101 και/ή 102 της ΣΛΕΕ κατ’ εφαρμογή του άρθρου 12 του 

Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 1/2003, και (β) στο πλαίσιο συλλογής πληροφοριών και στοιχείων 

από δημόσιες ή άλλες αρχές για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής. 

2.3.2 Εμπιστευτικές πληροφορίες 

22. Ο φάκελος της Επιτροπής δυνατό να περιλαμβάνει επιχειρηματικά απόρρητα καθώς και 

πληροφορίες εμπιστευτικής φύσεως, στις οποίες η πρόσβαση είναι δυνατό να περιορισθεί 

εν μέρει ή εν όλω.12  Η πρόσβαση παρέχεται, όπου τούτο είναι δυνατό, σε μη εμπιστευτική 

εκδοχή των πρωτότυπων πληροφοριών. Κάθε φορά η εμπιστευτικότητα μπορεί να 

εξασφαλιστεί μόνο με συνοπτική παρουσίαση των σχετικών πληροφοριών, παρέχεται 

πρόσβαση σε σύνοψή τους.  Όλα τα λοιπά έγγραφα είναι προσβάσιμα στην πρωτότυπη 

μορφή τους. 

(α) Επιχειρηματικά απόρρητα 

23. Στα επιχειρηματικά απόρρητα, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Νόμου, περιλαμβάνονται τα 

επαγγελματικά μυστικά σχετικά με τις επαγγελματικές δραστηριότητες μιας επιχείρησης ή 

ένωσης επιχειρήσεων, η αποκάλυψη των οποίων θα μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρή 

βλάβη της εν λόγω επιχείρησης ή ένωσης επιχειρήσεων. Πρόκειται για τα έγγραφα ή τα 

μέρη των εγγράφων που περιέχουν επαγγελματικά μυστικά μιας επιχείρησης που 

σχετίζονται με τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες των οποίων όχι μόνο η κοινολόγηση, 

αλλά και η απλή διαβίβαση σε πρόσωπο άλλο από εκείνο που προσκόμισε το στοιχείο 

μπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη στα συμφέροντα της.13 

24. Ενόσω η αποκάλυψη πληροφοριών σχετικά με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες μιας 

επιχείρησης θα μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρή βλάβη της επιχείρησης, οι πληροφορίες 

αυτές αποτελούν επιχειρηματικά απόρρητα. Στις πληροφορίες που είναι δυνατό να 

χαρακτηριστούν ως επιχειρηματικά απόρρητα περιλαμβάνονται: α) τεχνικές και/ή 

οικονομικές πληροφορίες σχετικά με την τεχνογνωσία μιας επιχείρησης, β) οι μέθοδοι 

κοστολόγησης, γ) τα μυστικά και οι μέθοδοι παραγωγής, δ) οι πηγές εφοδιασμού, ε) οι 

παραγόμενες και πωλούμενες ποσότητες, τα μερίδια αγοράς, στ) οι πίνακες πελατών και 

                                                           
12 Υπόθεση T-7/89 Hercules Chemicals v. Commission, para. 54., Υπόθεση T-23/99, LR AF 1998 A/S v. 
Commission, [2002] ECR II-1705, para. 170. Απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου ημερομηνίας επί της 
αίτησης για αποκάλυψη και επιθεώρηση εγγράφων στην προσφυγή 1123/2015 και απόφαση του Διοικητικού 
Δικαστηρίου ημερομηνίας 6/5/2020 επί της αίτησης για αποκάλυψη και επιθεώρηση εγγράφων στην 
προσφυγή 955/2018. 
13 Βλέπε Απόφαση ΠΕK της 18/09/1996 υπόθεση T-353/94 Postbank NV κατά της Επιτροπής , σκ.87. 



διανομέων, ζ) τα σχέδια διαχείρισης της αγοράς, η) η διάρθρωση του κόστους και των τιμών, 

και θ) η στρατηγική πωλήσεων. 14 

 (β) Πληροφορίες εμπιστευτικής φύσης 

25. Στις πληροφορίες εμπιστευτικής φύσεως, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Νόμου, 

περιλαμβάνονται πληροφορίες πέραν των επιχειρηματικών απορρήτων, οι οποίες είναι 

δυνατόν να θεωρηθούν ως εμπιστευτικές ενόσω η αποκάλυψη τους θα μπορούσε να 

βλάψει ουσιωδώς ένα πρόσωπο ή επιχείρηση. Ανάλογα με τις συγκεκριμένες περιστάσεις 

κάθε υπόθεσης, τούτο μπορεί να ισχύει και για πληροφορίες που παρέχονται από τρίτα 

μέρη για επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων οι οποίες είναι σε θέση να ασκήσουν πολύ 

μεγάλη οικονομική ή εμπορική πίεση στους ανταγωνιστές τους ή στους εμπορικούς 

εταίρους, πελάτες ή προμηθευτές τους.15  

26. Συνεπώς, η κατηγορία «πληροφορίες εμπιστευτικής φύσεως» μπορεί να περιλαμβάνει 

πληροφορίες που θα επέτρεπαν στα μέρη να αναγνωρίσουν τους καταγγέλλοντες ή άλλους 

τρίτους που προβάλλουν εύλογη επιθυμία να παραμείνουν ανώνυμοι και τυχόν 

πληροφορίες οι οποίες, παρότι κατ’ αρχήν αφορούν επιχειρηματική δραστηριότητα, 

συνδέονται επίσης με στοιχεία της προσωπικότητας ή της ιδιωτικής σφαίρας με κίνδυνο 

μεταξύ άλλων να εκτεθούν σε αντίποινα από ανταγωνιστές και/ή προμηθευτές.  

27. Στην έννοια των εμπιστευτικής φύσεως πληροφοριών εμπίπτει επιπλέον η αλληλογραφία 

σχετικά με χαρακτηρισμό επιχειρηματικών απορρήτων ή εμπιστευτικής φύσεως 

πληροφοριών, καθώς κατά κανόνα είναι τόσο στενά συνδεδεμένη με τα ίδια τα απόρρητα 

που η αποκάλυψή της θα ισοδυναμούσε με αποκάλυψη του επιχειρηματικού απορρήτου ή 

της εμπιστευτικής φύσεως πληροφορίας.16   

28. Η κατηγορία των πληροφοριών εμπιστευτικής φύσεως περιλαμβάνει στρατιωτικά μυστικά.  

 

3. Κριτήρια για την αποδοχή των αιτημάτων για εμπιστευτική αντιμετώπιση 
στοιχείων και πληροφοριών 

29. Πληροφορίες χαρακτηρίζονται ως επιχειρηματικά απόρρητα ή πληροφορίες εμπιστευτικής 

φύσεως, όταν το εμπλεκόμενο πρόσωπο ή η επιχείρηση που αφορούν έχει υποβάλει στην 

Επιτροπή σχετικό αιτιολογημένο αίτημα, το οποίο και έχει γίνει αποδεκτό. Σχετική επί 

τούτου, είναι η Ανακοίνωση της Επιτροπής αναφορικά με τον χαρακτηρισμό και τη 

                                                           
14 Βλ. παρ. 18 της Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί των κανόνων πρόσβασης στον φάκελο 
υπόθεσης της Επιτροπής δυνάμει των άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης ΕΚ, των άρθρων 53, 54 και 57 της 
Συμφωνίας ΕΟΧ, και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου. 
15 Υπόθεση Τ-65/89 BPB Industries και British Gypsum, Συλλογή 1993, ΙΙ/389,  και υπόθεση  Τ-221/98,Endemol 
κατά Επιτροπής, Συλλογή 1999, ΙΙ-1299, σκέψη 69 και υπόθεση Τ-5/02, Laval κατά Επιτροπής, Συλλογή 2002, 
ΙΙ-4381, σκέψεις 98 και επόμ. 
16 Βλέπε απόφαση Δικαστηρίου στις Υποθέσεις T-191/98 and T-212/98 to T-214/98 Atlantic Container Line and 
others v. Commission [2003] ECR II-3275, σκέψη 355. 



μεταχείριση των επιχειρηματικών απορρήτων και πληροφοριών εμπιστευτικής φύσης 

εκδιδόμενη δυνάμει των άρθρων 26(2)(ια) και 41(8) του Νόμου. 

30. Επισημαίνεται παρά ταύτα πως η Επιτροπή δύναται να χαρακτηρίσει κατά την κρίση της, 

επιπρόσθετες πληροφορίες, έγγραφα και μέρη των εγγράφων ως επιχειρηματικά απόρρητα 

ή πληροφορίες εμπιστευτικής φύσεως. 

31. Ο χαρακτηρισμός μιας πληροφορίας ως επιχειρηματικό απόρρητο ή πληροφορία 

εμπιστευτικής φύσεως δεν εμποδίζει την αποκάλυψή της εάν η πληροφορία αυτή είναι 

αναγκαία για την απόδειξη πιθανολογούμενης παράβασης του Νόμου ή/και των άρθρων 

101 και /ή 102 ΣΛΕΕ («ενοχοποιητικό έγγραφο»), ή εάν η πληροφορία αυτή είναι αναγκαία 

για την απαλλαγή της επιχείρησης ή ένωσης επιχειρήσεων εναντίον της οποίας έχουν 

κοινοποιηθεί αιτιάσεις («απενοχοποιητικό έγγραφο») (άρθρο 40 του Νόμου). Στην 

περίπτωση αυτή, η ανάγκη διαφύλαξης των δικαιωμάτων άμυνας των μερών μέσω της 

παροχής της ευρύτερης δυνατής πρόσβασης στο φάκελο της Επιτροπής είναι δυνατό να 

υπερβαίνει σε σπουδαιότητα τη μέριμνα προστασίας του εμπιστευτικού χαρακτήρα των 

πληροφοριών άλλων εμπλεκομένων μερών.  Εναπόκειται στην Επιτροπή να αξιολογήσει 

αν οι περιστάσεις αυτές συντρέχουν στην εκάστοτε περίπτωση.  Προς τούτο απαιτείται να 

αξιολογούνται όλα τα σχετικά στοιχεία, όπως:  

α) η χρησιμότητα της πληροφορίας για τη στοιχειοθέτηση ή μη μιας παράβασης, καθώς και 

η αποδεικτική της αξία, 

β) το αν η πληροφορία είναι απαραίτητη, 

γ) το κατά πόσον αποτελεί ευαίσθητο στοιχείο (δηλαδή σε ποιον βαθμό η αποκάλυψή της 

θα έβλαπτε τα συμφέροντα του εμπλεκόμενου προσώπου ή επιχείρησης), 

δ) η προκαταρκτική εκτίμηση της σοβαρότητας της εικαζόμενης παράβασης. 

4. Πότε παρέχεται πρόσβαση στο Διοικητικό Φάκελο 

32. Το αίτημα πρέπει να υποβάλλεται γραπτώς εντός της προθεσμίας που τίθεται από την 

Επιτροπή κατά την κοινοποίηση της Έκθεσης Αιτιάσεων για πιθανολογούμενες παραβάσεις  

των άρθρων 3 και/ή 6 του Νόμου και /ή των άρθρων 101 και/ή 102 της ΣΛΕΕ. Η πρόσβαση  

στο φάκελο σε σχέση με καταγγέλλοντες κατόπιν αποστολής της προκαταρκτικής εκτίμησης 

της Επιτροπής σε σχέση με τα ευρήματά της πως δεν προκύπτει εύλογη υποψία για 

πιθανολογούμενη   παράβαση του Νόμου και  των άρθρων 101 και/ή 102 της ΣΛΕΕ 

διαχωρίζεται σε σχέση με τις περιπτώσεις που αναφέρονται ανωτέρω και αναλύεται σε 

ξεχωριστό τμήμα της παρούσας Ανακοίνωσης.  

33. Επισημαίνεται πως πριν από την αποστολή της Έκθεσης Αιτιάσεων της Επιτροπής (εάν μια 

έρευνα καταλήξει σε πιθανολογούμενη παράβαση και στον καταρτισμό και την κοινοποίηση 



Έκθεσης Αιτιάσεων), σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου τα μέρη δεν έχουν δικαίωμα 

πρόσβασης στο φάκελο της υπόθεσης. 

5. Παροχή πρόσβασης στο Διοικητικό φάκελο 

34. Η πρόσβαση στο φάκελο υπόθεσης παρέχεται τηρουμένης της αρχής της ίσης μεταχείρισης 

και της προστασίας των δικαιωμάτων άμυνας όλων των εμπλεκομένων στη υπόθεση μερών 

στους οποίους έχει επιδοθεί έκθεση αιτιάσεων. Επισημαίνεται πως σε περίπτωση ύπαρξης 

νέων αποδεικτικών στοιχείων — είτε ενοχοποιητικών είτε απαλλακτικών — αναφερόμενα 

στους ισχυρισμούς που διατυπώνονται κατά του εν λόγω μέρους στην Έκθεση Αιτιάσεων 

της Επιτροπής, δίνεται πρόσβαση και σε αυτά.   

35. Τηρουμένων των προνοιών του άρθρου 43(2) του Νόμου και των διατάξεων του περί 

Αγωγών Αποζημίωσης για Παραβάσεις του Δικαίου του Ανταγωνισμού Νόμου, τα 

επιχειρηματικά απόρρητα και/ή οι πληροφορίες εμπιστευτικής φύσεως στις οποίες έχουν 

πρόσβαση πρόσωπα δυνάμει του άρθρου 42(7) και του άρθρου 43 του Νόμου, δύνανται 

να χρησιμοποιηθούν μόνο για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του Νόμου και των 

άρθρων 101 και/ή 102 της ΣΛΕΕ, ενώπιον της Επιτροπής. Χωρίς επηρεασμό των 

διατάξεων του περί Αγωγών Αποζημίωσης για Παραβάσεις του Δικαίου του Ανταγωνισμού 

Νόμου του 2017, και τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 26(4) του Νόμου, δεν 

επιτρέπεται σε τρίτα πρόσωπα πρόσβαση σε πληροφορίες του διοικητικού φάκελου 

υποθέσεων, που είτε εκκρεμούν ενώπιον της Επιτροπής είτε έχουν ολοκληρωθεί. 

36. Για την πρόσβαση καθορίζεται ημερομηνία από κοινού με την επιχείρηση και/ή ένωση 

επιχειρήσεων και προσδιορίζονται τα άτομα (όνομα και ιδιότητα) τα οποία θα προσέλθουν 

στα γραφεία της Επιτροπής για τη διενέργεια της πρόσβασης εκ μέρους της επιχείρησης ή 

της ένωσης επιχειρήσεων.  

37. Η Επιτροπή είναι δυνατό να αποφασίσει την παροχή πρόσβασης στο φάκελο υπόθεσης με 

τους ακόλουθους τρόπους, λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες της και αυτές των μερών: 

α) με πρόσκληση προς τους ενδιαφερόμενους να εξετάσουν τον προσβάσιμο φάκελο ή 

μέρος του, στα γραφεία της Επιτροπής, 

β) με CD-ROM ή οποιοδήποτε άλλο μέσο καταχώρησης ηλεκτρονικών δεδομένων που είναι 

δυνατό να τεθεί σε χρήση, και 

γ) με αντίγραφα του προσβάσιμου φακέλου εντύπως τα οποία αποστέλλονται 

ταχυδρομικώς ή με το χέρι ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο. 

Η Επιτροπή, είναι δυνατόν να επιλέξει και συνδυασμό των τρόπων αυτών. 

38. Για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε φάκελο υπόθεσης, τα μέρη λαμβάνουν κατάσταση 

των εγγράφων που απαρτίζουν το φάκελο της Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν είναι 

υποχρεωμένη να παρέχει μετάφραση των στοιχείων του φακέλου. 



39. Εάν ένα εμπλεκόμενο μέρος κρίνει, αφού εξασφαλίσει πρόσβαση στο φάκελο υπόθεσης, 

ότι χρειάζεται να λάβει γνώση συγκεκριμένων μη προσβάσιμων πληροφοριών για τις 

ανάγκες της άμυνάς του, μπορεί να υποβάλει σχετικό αιτιολογημένο αίτημα στην Επιτροπή. 

Η Επιτροπή αποφασίζει την παροχή ή όχι της πρόσβασης στα συγκεκριμένα στοιχεία στη 

βάση των όσων καταγράφονται στο κεφάλαιο 3 της παρούσας Ανακοίνωσης. 

40. Στην περίπτωση που εφαρμόζεται η παράγραφος (α) ανωτέρω, η πρόσβαση στο διοικητικό 

φάκελο της υπόθεσης  της Επιτροπής γίνεται στην παρουσία προσωπικού της Υπηρεσίας 

της Επιτροπής. Καθήκον της Υπηρεσίας αποτελεί η επίβλεψη της διαδικασίας ως προς τη 

διασφάλιση της εμπιστευτικότητας των στοιχείων που περιέχονται στο διοικητικό φάκελο 

καθώς και η παροχή διευκρινίσεων και βοήθειας αποκλειστικά και μόνο σε σχέση με τη 

διαδικασία. 

41. Τα πρόσωπα τα οποία διενεργούν την πρόσβαση στο διοικητικό φάκελο της υπόθεσης 

καλούνται να υπογράψουν σχετικό έγγραφο/ έντυπο διαδικασίας πρόσβασης στο διοικητικό 

φάκελο της υπόθεσης το οποίο αποσκοπεί στη διασφάλιση της διαδικασίας και στην 

εφαρμογή των προνοιών του άρθρου 42  του Νόμου, δηλώνοντας ότι: 

(α) δεν έχουν μετακινήσει, ή αλλοιώσει, ή παραποιήσει ή φωτοτυπήσει ή φωτογραφήσει, 

καθ’ οιονδήποτε τρόπο, οιοδήποτε έγγραφο του διοικητικού φακέλου και ότι έχουν 

διενεργήσει την πρόσβαση με τρόπο ώστε να διασφαλιστούν τα εμπιστευτικά έγγραφα,  

(β) η πρόσβαση και η γνώση που έλαβαν αναφορικά με στοιχεία και πληροφορίες που 

περιλαμβάνονται στο διοικητικό φάκελο της υπόθεσης, θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά 

και μόνο για σκοπούς της υπόθεσης στο πλαίσιο της οποίας έχει εγκριθεί το αίτημα για 

πρόσβαση.  

42. Σε περίπτωση που ο φάκελος της υπόθεσης δεν έχει ψηφιοποιηθεί, και η πρόσβαση 

παρέχεται στην έντυπη μορφή του φακέλου, τότε όλα τα έγγραφα που έχουν κριθεί από την 

Επιτροπή ως επιχειρηματικά απόρρητα ή/και πληροφορίες εμπιστευτικής φύσεως, ή/και 

εσωτερικά έγγραφα ή/και άλλα έγγραφα τα οποία δεν σχετίζονται ή/και χρησιμοποιούνται 

προς απόδειξη των αιτιάσεων που έχουν διατυπωθεί στην Έκθεση Αιτιάσεων, σφραγίζονται 

σε φακέλους. Επί των σφραγισμένων φακέλων γίνεται αναφορά στο έγγραφο που ο 

φάκελος εμπεριέχει.  

43. Σε περίπτωση που η πρόσβαση αφορά υπόθεση της οποίας ο διοικητικός φάκελος έχει 

ψηφιοποιηθεί, τότε δύναται να δίδεται πρόσβαση συμφώνως του άρθρου 42(3) του Νόμου 

σε ψηφιακή/ ηλεκτρονική μορφή σε μορφή CD, μόνο στη μη εμπιστευτική εκδοχή των 

εγγράφων του διοικητικού φακέλου (ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ) με πλήρη κατάλογο των 

εγγράφων του διοικητικού φακέλου, τηρουμένων των όσων καταγράφονται στην παρούσα 

Ανακοίνωση. 



44. Η πρόσβαση στο διοικητικό φάκελο, όταν αυτή γίνεται στα γραφεία της Επιτροπής, 

πραγματοποιείται με επιθεώρηση των εγγράφων και λήψη σχετικών σημειώσεων. Αφού 

ολοκληρωθεί η διαδικασία πρόσβασης, τα πρόσωπα που έχουν διενεργήσει την πρόσβαση, 

παραδίδουν στον επιβλέποντα Λειτουργό ή σε άλλο μέλος του προσωπικού της Υπηρεσίας, 

υπογεγραμμένο το σχετικό έγγραφο στο οποίο  καταγράφεται η ώρα έναρξης και η ώρα 

ολοκλήρωσης αυτής, το οποίο υπογράφεται επίσης από τον τελευταίο μετά το πέρας της 

διαδικασίας. Νοείται πως το έντυπο διαδικασίας πρόσβασης στο διοικητικό φάκελο της 

υπόθεσης συμπληρώνεται και υπογράφεται από τα πρόσωπα που πραγματοποιούν την 

πρόσβαση  για κάθε ημέρα που αυτή διαρκεί. 

45. Επισημαίνεται πως πρόσβαση στα στοιχεία που συνοδεύουν τις δηλώσεις 

εξουσιοδοτημένων προσώπων των επιχειρήσεων, τα οποία υποβάλλονται στην Επιτροπή 

στο πλαίσιο αιτήσεων επιείκειας, χορηγείται μόνο στη βάση του άρθρου 42 του Νόμου και 

τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 40 έως 41 του Νόμου. 

46. Επίσης, πρόσβαση σε δηλώσεις εξουσιοδοτημένων προσώπων των επιχειρήσεων για τη 

χορήγηση απαλλαγής ή μείωσης του διοικητικού προστίμου οι οποίες υποβάλλονται στην 

Επιτροπή χορηγείται μόνο στα γραφεία της Επιτροπής, σε επιχείρηση στην οποία έχει 

κοινοποιηθεί Έκθεση Αιτιάσεων, στο βαθμό που είναι αναγκαίο για την άσκηση των 

δικαιωμάτων άμυνας στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας που ορίζεται στα άρθρα 18 και 19 

του Νόμου, και τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 40 έως 42 του Νόμου. Νοείται ότι 

πρόσβαση σε δήλωση εξουσιοδοτημένου προσώπου επιχείρησης για τη χορήγηση 

απαλλαγής ή μείωσης του διοικητικού προστίμου, χορηγείται υπό την προϋπόθεση ότι τα 

εξουσιοδοτημένα πρόσωπα και/ή οι νομικοί σύμβουλοι αυτών που θα αποκτήσουν 

πρόσβαση δεν θα αντιγράφουν με οποιοδήποτε τρόπο ή μηχανικό ή ηλεκτρονικό μέσο το 

περιεχόμενο αυτών. 

47. Δεν γίνονται αποδεκτές αιτήσεις τρίτων, φυσικών ή νομικών, προσώπων που επιθυμούν 

να έχουν πρόσβαση στη δήλωση και αίτηση επιχείρησης για τη χορήγηση απαλλαγής ή 

μείωσης του διοικητικού προστίμου ή συνοπτική αίτηση ή αίτηση για αριθμό προτεραιότητας 

ή αίτηση σε υποθετική βάση, ή/και στα στοιχεία ή/και στις πληροφορίες που τις συνοδεύουν. 

 

5. Παροχή πρόσβασης και παροχή εγγράφων σε καταγγέλλοντες 

48. Η Επιτροπή σημειώνει πως το ΓενΔΕΕ 17 έχει αποφανθεί ότι οι καταγγέλλοντες δεν έχουν 

τα  ίδια δικαιώματα με τα μέρη που υπόκεινται σε διαδικασία εξέτασης παράβασης και ως 

εκ τούτου, αυτές οι περιπτώσεις διαχωρίζονται από εκείνες που αφορά τις επιχειρήσεις ή 

ενώσεις επιχειρήσεων στις οποίες έχει κοινοποιηθεί έκθεση Αιτιάσεων.  

                                                           
17 Βλέπε υπόθεση T-17/93, Matra-Hachette SA κατά Επιτροπής Συλλογή 1994, II-595, σκέψη 34. 



49. Ο καταγγέλλων, ο οποίος έχει ενημερωθεί από την Επιτροπή για την πρόθεσή της να 

απορρίψει την καταγγελία του με την αποστολή της προκαταρκτικής εκτίμησης της 

Επιτροπής σε σχέση με τα ευρήματά της πως δεν προκύπτει εύλογη υποψία για 

πιθανολογούμενη  παράβασης του Νόμου και των άρθρων 101 και/ή 102 της ΣΛΕΕ, μπορεί 

να υποβάλει αίτημα για πρόσβαση σε έγγραφα στα οποία η Επιτροπή βασίστηκε στην 

προκαταρκτική της εκτίμηση.  

50. Προς τούτο, στον καταγγέλλοντα παρέχεται δικαίωμα πρόσβασης στα σχετικά έγγραφα, μια 

και μοναδική φορά, μετά την αποστολή της επιστολής που του γνωστοποιείται η 

προκαταρκτική εκτίμηση της Επιτροπής και πριν την έκδοση της απόφασης της, 

τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 40 και 41 του Νόμου. 

51. Επιπρόσθετα, ο καταγγέλλων δεν έχει δικαίωμα πρόσβασης σε επιχειρηματικά απόρρητα 

ή πληροφορίες εμπιστευτικής φύσεως άλλων προσώπων, επιχειρήσεων και/ή ενώσεων 

επιχειρήσεων που έχουν περιέλθει στην Επιτροπή κατά τη διάρκεια της έρευνας ή εξέτασης 

υπόθεσης, καθώς ούτε σε δηλώσεις επιεικούς μεταχείρισης.18 

 

6.  Παροχή πρόσβασης σε Αίθουσα Δεδομένων (Data Room) αναφορικά με τη 
διαδικασία εξέτασης πιθανολογούμενων παραβάσεων των άρθρων 3 και/ή 6 
του Νόμου και /ή των άρθρων 101 και/ή 102 της ΣΛΕΕ 

52. Η Επιτροπή στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 18 και 42 του Νόμου, 

αναφορικά με τη διαδικασία εξέτασης πιθανολογούμενων παραβάσεων των άρθρων 3 και/ή 

6 του Νόμου και /ή των άρθρων 101 και/ή 102 της ΣΛΕΕ δύναται να χορηγήσει σε 

καταγγελλόμενους/ υπό διερεύνηση επιχειρήσεις (για σκοπούς του παρόντος Κεφαλαίου το 

«Μέρος») κατ’ εξαίρεση πρόσβαση σε Αίθουσα Δεδομένων.19 Κάτωθι παρέχεται 

καθοδήγηση ως προς τη διαδικασία που θα ακολουθείται. 

53. Η πρόσβαση σε Αίθουσα Δεδομένων αποτελεί διαδικασία στη βάση της οποία δίνεται 

πρόσβαση σε εξαιρετικές περιπτώσεις σε πληροφορίες τις οποίες η Επιτροπή θεωρεί ότι 

αποτελούν επιχειρηματικά απόρρητα ή/και πληροφορίες εμπιστευτικής φύσεως κατά την 

έννοια των σχετικών προνοιών της Ανακοίνωσης της Επιτροπής20 και στο πλαίσιο των 

διατάξεων των άρθρων 18(6), 40 μέχρι 43 του Νόμου (τα «Δεδομένα»21), υπό αυστηρές 

προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν έγγραφο αναφορικά με τη διαδικασία πρόσβασης 

σε Αίθουσα Δεδομένων. 

                                                           
18 Βλέπε άρθρο 42(6) του Νόμου αρ. 13(Ι)/2022. 
19 Η Επιτροπή έλαβε σχετική καθοδήγηση από τις Βέλτιστες Πρακτικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους 
Χώρους Δεδομένων (Data Room Best Practices). 
20 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί των κανόνων πρόσβασης στον φάκελο υπόθεσης της 
Επιτροπής δυνάμει των άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης ΕΚ, των άρθρων 53, 54 και 57 της Συμφωνίας ΕΟΧ, 
και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (2005/C 325/07). 
21 Κάθε αναφορά σε «Δεδομένα» είναι σε ευρεία έννοια και αφορά κάθε στοιχείο (Δεδομένα, Κώδικες και 
Αποτελέσματα) τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στην ανάλυση της Επιτροπής. 



54. Η διαδικασία πρόσβασης σε Αίθουσα Δεδομένων έχει εξαιρετικό χαρακτήρα και δεν θα 

πρέπει να εκληφθεί σε καμία περίπτωση ως πάγια διαδικαστική πρακτική της Επιτροπής 

αναφορικά με προσβάσεις σε διοικητικούς φακέλους υποθέσεων της Επιτροπής. Η 

διαδικασία μπορεί να διενεργηθεί αποκλειστικά σχετικά με συγκεκριμένη υπόθεση και ειδικά 

σε συγκεκριμένες πληροφορίες, οι οποίες έχουν κριθεί από την Επιτροπή ως πληροφορίες 

εμπιστευτικής φύσεως και οι οποίες παρόλα αυτά αποκαλύπτονται. 

55. Παραμένει στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Επιτροπής να διεξαγάγει τη διαδικασία της 

αίθουσας δεδομένων, ως ένα κατ’ εξαίρεση εργαλείο παροχής πρόσβασης στον διοικητικό 

φάκελο της Επιτροπής, σε πολύ περιορισμένες περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατή ή είναι 

πολύ επαχθής για τον πάροχο δεδομένων να παράσχει σχετικές μη εμπιστευτικές εκδοχές 

μέρους του διοικητικού φακέλου της Επιτροπής με επαρκή αποδεικτική αξία σε εύθετο 

χρόνο.22 Επιχειρηματικά απόρρητα και πληροφορίες εμπιστευτικής φύσεως που δεν είναι 

αναγκαίες για την άσκηση των δικαιωμάτων άμυνας ή των οποίων η αποδεικτική αξία 

μπορεί να αποκαλυφθεί με εναλλακτικό τρόπο θα πρέπει να μείνουν εκτός του πεδίου 

εφαρμογής των δεδομένων που περιλαμβάνονται σε αίθουσα δεδομένων για να 

αποφευχθεί η άσκοπη έκθεση των πληροφοριών εμπιστευτικής φύσης του Παρόχου 

Δεδομένων. 

56. Ως εκ τούτου, η διαδικασία δεν δύναται να δεσμεύσει την Επιτροπή αναφορικά με τυχόν 

μεταγενέστερη διαδικασία πρόσβασης του Μέρους στην συγκεκριμένη υπόθεση ή 

αναφορικά με άλλες υποθέσεις της Επιτροπής.  

57. Η Επιτροπή δύναται, έχοντας σταθμίσει την αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων 

άμυνας των μερών με τα νόμιμα συμφέροντα προς εμπιστευτικότητα των Παρόχων 

Δεδομένων23, κατ' εξαίρεση να κρίνει πως θα αποκαλύψει συγκεκριμένες πληροφορίες με 

αποκλειστικό σκοπό να επιτραπεί στους Εξωτερικούς Συμβούλους του Μέρους να έχουν 

την ευκαιρία να κατανοήσουν καλύτερα τα αποδεικτικά στοιχεία που επικαλείται η Επιτροπή 

έτσι ώστε να μπορούν να απαντήσουν στην Έκθεση Αιτιάσεων της Επιτροπής εκ μέρους 

του Μέρους.  

58. Επισημαίνεται ότι, οι εξωτερικοί σύμβουλοι, δύνανται να έχουν πρόσβαση σε 

προκαθορισμένες από την Επιτροπή πληροφορίες εμπιστευτικής φύσης για την 

επαλήθευση της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε από τη Επιτροπή, κατ΄ εφαρμογή των 

άρθρων 40 και 42 του Νόμου. Επισημαίνεται πως η περαιτέρω αποκάλυψη των Δεδομένων 

της Αίθουσας Δεδομένων χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Επιτροπής 

απαγορεύεται αυστηρά και αποτελεί παράβαση του άρθρου 40 του Νόμου. 

                                                           
22 Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για την αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων του ανταγωνισμού. 
23 Ως Πάροχοι Δεδομένων νοούνται οι εταιρείες, δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς και αρχές, οι οποίες στο πλαίσιο 
της προκαταρκτικής έρευνας της υπόθεσης υπέβαλαν στην Επιτροπή στοιχεία και δεδομένα κατόπιν αιτημάτων 
συλλογής πληροφοριών. 



59. Η Διαδικασία για την πρόσβαση στην Αίθουσα Δεδομένων ισχύει για τους Εξωτερικούς 

Συμβούλους και γίνεται προκειμένου να εξασφαλιστεί η νόμιμη προστασία των 

επιχειρηματικών απορρήτων και πληροφοριών εμπιστευτικής φύσεως που συλλέχθηκαν 

στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας της εκάστοτε υπόθεσης. 

60. Η πρόσβαση σε «Αίθουσα Δεδομένων» στους εξωτερικούς συμβούλους υπόκειται σε 

συμμόρφωση με τους Κανόνες της Αίθουσας Δεδομένων, οι οποίοι πρέπει να γίνονται 

αποδεκτοί από τους αποδέκτες της κοινοποίησης Έκθεσης Αιτιάσεων και να υπογράφονται 

από τους εξωτερικούς συμβούλους τους, προτού οι τελευταίοι αποκτήσουν πρόσβαση στην 

Αίθουσα Δεδομένων. Λόγω του ευαίσθητου και εμπιστευτικού χαρακτήρα των δεδομένων 

που περιέχονται σε Αίθουσα Δεδομένων, η πρόσβαση σ’ αυτή περιορίζεται σε 

περιορισμένη ομάδα προσώπων και απευθύνεται «μόνο για τον εξωτερικό σύμβουλο». Οι 

κανόνες για την Αίθουσα Δεδομένων προβλέπουν ότι η πρόσβαση παρέχεται με αυστηρές 

υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας, αυξημένα μέτρα ασφαλείας και κατάλληλη εποπτεία. Οι 

εξωτερικοί σύμβουλοι περιορίζονται κατ’ αρχήν στους εξωτερικούς οικονομικούς 

συμβούλους και/ή στον εξωτερικό νομικό σύμβουλο των αποδεκτών της κοινοποίησης της 

Έκθεσης Αιτιάσεων, ανάλογα με τον ποσοτικό ή ποιοτικό χαρακτήρα της αίθουσας 

δεδομένων. Οι εν λόγω εξωτερικοί σύμβουλοι πρέπει να δεσμευτούν να τηρήσουν τους 

όρους μη δημοσιοποίησης και τήρησης εμπιστευτικότητας των Δεδομένων που αποτελούν 

επιχειρηματικά μυστικά και πληροφορίες εμπιστευτικής φύσεως καθώς και να αποδεχτούν 

τους Κανονισμούς πρόσβασης στην Αίθουσα Δεδομένων και να υπογράψουν Δέσμευση 

Μη Δημοσιοποίησης και Τήρησης Εμπιστευτικότητας  (βλέπε Παράρτημα Α) προτού 

αποκτήσουν πρόσβαση στην Αίθουσα Δεδομένων. Οι Εξωτερικοί Σύμβουλοι και κάθε 

άτομο που ανήκει στην ομάδα των εν λόγω εξωτερικών συμβούλων δεσμεύονται να τηρούν 

το γράμμα και το πνεύμα της συγκεκριμένης διαδικασίας. 

61. Κατά την προσέλευση τους στα γραφεία της Επιτροπής, και πριν λάβουν πρόσβαση στα 

Δεδομένα, οι Εξωτερικοί Σύμβουλοι θα πρέπει να προσκομίσουν έγγραφο που να 

αποδεικνύει και επιβεβαιώνει την ταυτότητα τους και/ή την επαγγελματική τους ιδιότητα 

καθώς και, τον εργοδότη τους. Κάθε μέλος της ομάδας των Εξωτερικών Συμβούλων, πρέπει 

να προσκομίζει ξεχωριστή εξουσιοδότηση. Μόνο σε αυτά τα πρόσωπα θα επιτραπεί η 

πρόσβαση στην Αίθουσα Δεδομένων.  Οι συνήθεις κανόνες για την είσοδο στα κτίρια της 

Επιτροπής ισχύουν.  

62. Η είσοδος στην Αίθουσα Δεδομένων, η συμπεριφορά σε αυτή και η χρήση των δεδομένων 

υπόκεινται αυστηρά στις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα διαδικασία και 

από την «Συμφωνία Μη Δημοσιοποίησης και Τήρησης Εμπιστευτικότητας» (βλέπε 

Παράρτημα Β). 

 



63. Τέλος, επισημαίνεται πως τα Παραρτήματα Α και Β αποτελούν πρότυπα και 

διαμορφώνονται κατά περίπτωση. 

 

 

Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α  

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

Υπόθεση: [……………………………………] (αρ. φακ. [……………..]) 

 

Επειδή εγώ, ο/η υπογεγραμμένος/η [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ],  

δηλώνω ότι έχω οριστεί ως εξωτερικός/ή σύμβουλος από την εταιρεία […………….] (στο 

εξής το «Μέρος») σε σχέση με την [ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ] (αρ. φακ. [……]) και είμαι δεόντως 

εξουσιοδοτημένος/η από το Μέρος να αναλάβω τις παρακάτω δεσμεύσεις, και 

Επειδή η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (στο εξής η «Επιτροπή»), με μοναδικό 

σκοπό να επιτρέψει στον/ην εξωτερικό/ή σύμβουλο [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ], του Μέρους να επαληθεύσει τα αποδεικτικά στοιχεία, διαθέτει σε 

Αίθουσα Δεδομένων τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από τους Παρόχους Δεδομένων24 στο 

πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας και τα οποία χρησιμοποιήθηκαν από την Επιτροπή 

στην ανάλυση [……………………………………………] και 

Επειδή για σκοπούς επαλήθευσης της εγκυρότητας της ανάλυσης της Επιτροπής στην 

Έκθεση Αιτιάσεων αναφορικά με [……………………………………….], το Μέρος το οποίο 

με έχει διορίσει ως εξωτερικό τους Σύμβουλο στην παραπάνω αναφερόμενη διαδικασία, με 

έχει απαλλάξει από επαγγελματικά καθήκοντα και υποχρεώσεις που έχω έναντι του, σε 

σχέση με την αποκάλυψη όλων των Δεδομένων στο Μέρος, και 

Επειδή κάποια και/ή όλα τα Δεδομένα αποτελούν επιχειρηματικά μυστικά και πληροφορίες 

εμπιστευτικής φύσης και πρέπει να μην αποκαλύπτονται σε καμία περίπτωση στο Μέρος ή 

σε οποιοδήποτε άλλο τρίτο μέρος· 

Αναλαμβάνω επίσημα την υποχρέωση: 

(i) να χρησιμοποιήσω τα Δεδομένα αποκλειστικά και μόνο για την προετοιμασία 

έκθεσης για την αίθουσα δεδομένων (η «Έκθεση της Αίθουσας Δεδομένων»), 

απευθυνόμενη στο Μέρος, και εφόσον κριθεί αναγκαίο, μιας εμπιστευτικής 

                                                           
24 Ως Πάροχοι Δεδομένων νοούνται οι εταιρείες, δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς και αρχές, οι οποίες στο πλαίσιο 
της προκαταρκτικής έρευνας της παρούσας υπόθεσης υπέβαλαν στην Επιτροπή στοιχεία και δεδομένα 
κατόπιν αιτημάτων συλλογής πληροφοριών. 
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εκδοχής χωρίς αποκρύψεις της έκθεσης της Αίθουσας Δεδομένων 

απευθυνόμενη στην Επιτροπή, που να εμπεριέχει τα ευρήματα και 

συμπεράσματα σχετικά με την εγκυρότητα και την αξιοπιστία των αναλύσεων 

της Επιτροπής, αναφορικά με τις πληροφορίες που χρησιμοποιήθηκαν για 

σκοπούς αξιολόγησης της πιθανολογούμενης παράβασης του άρθρου [……]  

του Νόμου από μέρους της /των [….], που υιοθετήθηκαν στην Έκθεση Αιτιάσεων 

κατά πόσο τα ποσοτικά αποδεικτικά στοιχεία του διοικητικού φακέλου της 

Επιτροπής υποστηρίζουν τις προβαλλόμενες από αυτή αιτιάσεις· 

(ii) να μην αντιγράψω (σε οποιαδήποτε μορφή, φυσική, ψηφιακή ή άλλως) ή 

αφαιρέσω οποιαδήποτε Δεδομένα από την αίθουσα δεδομένων, και να 

συμμορφωθώ πλήρως με τις διαδικασίες που ορίζονται στους Κανόνες 

Πρόσβασης στην Αίθουσα Δεδομένων που συνέταξε η Επιτροπή τους οποίους 

ανέγνωσα και αποδέχομαι· 

(iii) να μην αποκαλύψω, μεταδώσω, επικοινωνήσω ή διαθέσω τα στοιχεία που 

παρέχονται από τους Παρόχους Δεδομένων ή που περιέχονται στην Έκθεση 

της Αίθουσας Δεδομένων (ή τυχόν παρατηρήσεις, σχόλια, συμπεράσματα ή 

πορίσματα που εξάγονται από τέτοιες Πληροφορίες ή Έκθεση Αίθουσας 

Δεδομένων) με οποιοδήποτε τρόπο, σχήμα ή μορφή σε οποιοδήποτε άλλο 

πρόσωπο (συμπεριλαμβανομένου του Μέρους), εκτός από τα προβλεπόμενα 

στην παράγραφο (v) πιο κάτω· 

(iv) να διασφαλίσω ότι η Έκθεση της Αίθουσας Δεδομένων δεν περιέχει 

οποιαδήποτε επιχειρηματικά απόρρητα και πληροφορίες εμπιστευτικής φύσης 

που παρέχονται από τους Παρόχους Δεδομένων, και κατ' ουδένα τρόπο να 

αποκαλύψω οποιαδήποτε τέτοια επιχειρηματικά απόρρητα και πληροφορίες 

εμπιστευτικής φύσης, είτε άμεσα, έμμεσα ή σιωπηρά καθ’ οιοδήποτε χρόνο. 

(v) να παράσχω την Έκθεση της Αίθουσας Δεδομένων στην Επιτροπή, πριν από 

την κοινοποίησή της στο Μέρος, προκειμένου να εξακριβωθεί ότι δεν έχουν 

αντιγραφεί ή άλλως αποκαλυφθεί επιχειρηματικά απόρρητα και πληροφορίες 

εμπιστευτικής φύσεως· 

(vi) να ενημερώσω δεόντως και εγκαίρως την Επιτροπή για τυχόν παραβιάσεις των 

δεσμεύσεων μου αυτών, είτε ως αποτέλεσμα των ενεργειών ή παραλείψεών μου 

ή των ενεργειών άλλων, μόλις τις αντιληφθώ· και 

(vii) να επιζητώ την πλήρη συμμόρφωση με τους όρους της παρούσας δήλωσης από 

οποιαδήποτε πρόσωπα εργάζονται μαζί μου, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα, στην 

εξέταση και ανάλυση των Δεδομένων στην Αίθουσα Δεδομένων και/ή στη 

σύνταξη της Έκθεσης της Αίθουσας Δεδομένων, και να παρέχω λίστα όλων 



αυτών των προσώπων στην Επιτροπή καθώς και την υπογεγραμμένη από 

αυτούς αποδοχή των όρων αυτής της συμφωνίας. 

 

Ονοματεπώνυμο:…………………….…………………….  

 

Ιδιότητα/Θέση:………………. ……………………..………. 

 

Ημερομηνία:……………………..……….. ………………… 

 

Τόπος:……………………. ………………………………… 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Υπόθεση: [……………………………………] (αρ. φακ. [……………..]) 

Στο πλαίσιο της πρόσβασης στον διοικητικό φάκελο της Επιτροπής Προστασίας του 

Ανταγωνισμού (στο εξής «η Επιτροπή») που δόθηκε στην εταιρεία 

[…………………………….], (στο εξής το «Μέρος») μέσω του/της Εξωτερικού/ής 

Συμβούλου [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ],  στην υπόθεση 

[……………………………………….] δυνάμει των άρθρων 18 και 42 του περί της 

Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου αρ. 13(Ι)/2022 (στο εξής «ο Νόμος») και σύμφωνα 

με την απόφαση της Επιτροπής στις συνεδρίες της με ημερομηνίες [……………] η 

Επιτροπή καθιστά διαθέσιμη μια αίθουσα στις εγκαταστάσεις της (η "Αίθουσα Δεδομένων") 

στους εξωτερικούς συμβούλους, εντεταλμένων από το Μέρος.   

Η Αίθουσα Δεδομένων περιέχει πληροφορίες τις οποίες η Επιτροπή θεωρεί ότι αποτελούν 

επιχειρηματικά απόρρητα και πληροφορίες εμπιστευτικής φύσεως κατά την έννοια των 

σχετικών προνοιών της Ανακοίνωσής της περί των κανόνων πρόσβασης στον φάκελο 

υπόθεσής της και στο πλαίσιο των διατάξεων των άρθρων 18(6), 40 μέχρι 43 του Νόμου 

(τα «Δεδομένα»25), και ως εκ τούτου, θα διατεθούν κατ’ εξαίρεση στο πλαίσιο της 

διαδικασίας αίθουσας δεδομένων και υπό τις αυστηρές προϋποθέσεις που ορίζονται στο 

παρόν έγγραφο αναφορικά με τη Διαδικασία της Αίθουσας Δεδομένων. 

Κάθε αίθουσα δεδομένων που οργανώνεται από την Επιτροπή υπόκειται στους κανόνες 

της Επιτροπής, οι οποίοι πρέπει να γίνονται αποδεκτοί από τους αποδέκτες της 

κοινοποίησης της Έκθεσης Αιτιάσεων και να υπογράφονται από τους εξωτερικούς 

συμβούλους τους προτού αποκτήσουν πρόσβαση στην αίθουσα δεδομένων. 

Οι κανόνες για την αίθουσα δεδομένων προβλέπουν ότι η πρόσβαση στην αίθουσα 

δεδομένων παρέχεται με αυστηρές υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας, αυξημένα μέτρα 

ασφαλείας και κατάλληλη εποπτεία. 

Επισημαίνεται ότι η παρούσα διαδικασία πρόσβασης σε Αίθουσα Δεδομένων έχει 

εξαιρετικό χαρακτήρα και δεν θα πρέπει να εκληφθεί σε καμία περίπτωση ως πάγια 

διαδικαστική πρακτική της Επιτροπής αναφορικά με προσβάσεις σε διοικητικούς φακέλους 

                                                           
25 Κάθε αναφορά σε «Δεδομένα» είναι σε ευρεία έννοια και αφορά κάθε στοιχείο (Δεδομένα, Κώδικες και 
Αποτελέσματα) τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στην ανάλυση της Επιτροπής. 
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υποθέσεών της. Η παρούσα διαδικασία έχει συσταθεί αποκλειστικά σχετικά με την υπόθεση 

– [……………………….] και ειδικά για παροχή πρόσβασης σε συγκεκριμένες πληροφορίες 

οι οποίες είχαν κριθεί από την Επιτροπή ως εμπιστευτικής φύσεως. Ως εκ τούτου, η 

παρούσα διαδικασία δεν δύναται να δεσμεύσει την Επιτροπή αναφορικά με τυχόν 

μεταγενέστερη διαδικασία πρόσβασης του Μέρους στην παρούσα υπόθεση ή αναφορικά 

με άλλες υποθέσεις της Επιτροπής.  

Η Επιτροπή, έχοντας σταθμίσει την αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων άμυνας των 

μερών έναντι των νόμιμων συμφερόντων προς εμπιστευτικότητα των Παρόχων 

Δεδομένων26, κατ' εξαίρεση κρίνει πως θα αποκαλύψει συγκεκριμένες πληροφορίες με 

αποκλειστικό σκοπό να επιτραπεί στους Εξωτερικούς Συμβούλους να έχουν την ευκαιρία 

να κατανοήσουν καλύτερα τα αποδεικτικά στοιχεία που επικαλείται η Επιτροπή σχετικά με 

[…………………………………………………………] έτσι ώστε να μπορούν να απαντήσουν 

στην Έκθεση Αιτιάσεων της Επιτροπής εκ μέρους του Μέρους. Συγκεκριμένα, θα δοθεί 

πρόσβαση στις πληροφορίες που χρησιμοποιήθηκαν για σκοπούς αξιολόγησης της 

πιθανολογούμενης παράβασης [………….]. 

Περαιτέρω αποκάλυψη των Δεδομένων στα οποία δίνεται πρόσβαση στην Αίθουσα 

Δεδομένων χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Επιτροπής απαγορεύεται 

αυστηρά. 

Παραμένει στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Επιτροπής να διεξαγάγει τη διαδικασία της 

αίθουσας δεδομένων, ως ένα κατ΄ εξαίρεση εργαλείο παροχής πρόσβασης στο διοικητικό 

φάκελο της υπόθεσης, σε πολύ περιορισμένες περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατή ή είναι 

πολύ επαχθής για τον Πάροχο δεδομένων να παράσχει σχετικές μη εμπιστευτικές εκδοχές 

μέρους του διοικητικού φακέλου της Επιτροπής με επαρκή αποδεικτική αξία σε εύθετο 

χρόνο.27 Επιχειρηματικά απόρρητα και πληροφορίες εμπιστευτικής φύσης που δεν είναι 

αναγκαίες για την άσκηση των δικαιωμάτων άμυνας ή των οποίων η αποδεικτική αξία 

μπορεί να αποκαλυφθεί με εναλλακτικό τρόπο θα πρέπει να μείνουν εκτός του πεδίου 

εφαρμογής των δεδομένων που περιλαμβάνονται σε αίθουσα δεδομένων για να 

αποφευχθεί η άσκοπη έκθεση των πληροφοριών εμπιστευτικής φύσης του Παρόχου 

Δεδομένων. 

Η παρούσα Διαδικασία για την πρόσβαση στην Αίθουσα Δεδομένων ισχύει για τους 

Εξωτερικούς Συμβούλους και έχει συσταθεί προκειμένου να εξασφαλιστεί η νόμιμη 

προστασία των επιχειρηματικών απορρήτων και πληροφοριών εμπιστευτικής φύσης που 

                                                           
26 Πάροχος Δεδομένων νοούνται οι εταιρείες, δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς και αρχές, οι οποίες στο πλαίσιο της 
προκαταρκτικής έρευνας της παρούσας υπόθεσης υπέβαλαν στην Επιτροπή στοιχεία και δεδομένα κατόπιν 
αιτημάτων συλλογής πληροφοριών. 
27 Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για την αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων του ανταγωνισμού. 



συλλέχθηκαν στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας στην ανωτέρω αναφερόμενη 

υπόθεση. 

Οι Εξωτερικοί Σύμβουλοι και κάθε άτομο που ανήκει στην ομάδα αυτών είναι υποχρεωμένοι 

να συμφωνήσουν με την παρούσα διαδικασία της Αίθουσας Δεδομένων και να υπογράψουν 

τις Δεσμεύσεις Μη Δημοσιοποίησης και Τήρησης Εμπιστευτικότητας, προτού τους δοθεί 

πρόσβαση στην Αίθουσα Δεδομένων και κατ΄ επέκταση στα Δεδομένα. Οι Εξωτερικοί 

Σύμβουλοι και κάθε άτομο που ανήκει στην ομάδα των εν λόγω εξωτερικών συμβούλων 

δεσμεύονται να τηρούν το γράμμα και το πνεύμα της παρούσας διαδικασίας. 

Κατά την προσέλευση τους στα γραφεία της Επιτροπής, και πριν λάβουν πρόσβαση στα 

Δεδομένα,  οι Εξωτερικοί Σύμβουλοι θα πρέπει να προσκομίσουν έγγραφο που αποδεικνύει 

ή βεβαιώνει την ταυτότητα τους, την επαγγελματική τους ιδιότητα, τον εργοδότη τους, και 

την εξουσιοδότησή τους. Μόνο σε αυτά τα πρόσωπα θα επιτραπεί η πρόσβαση στην 

Αίθουσα Δεδομένων.  Οι συνήθεις κανόνες για την είσοδο στα κτίρια της Επιτροπής 

ισχύουν. 

Η είσοδος στην Αίθουσα Δεδομένων, η συμπεριφορά σε αυτή και η χρήση των δεδομένων 

υπόκεινται αυστηρά στις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα διαδικασία και 

από την Συμφωνία Μη δημοσιοποίησης και Τήρησης Εμπιστευτικότητας: 

Α. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Στην Αίθουσα Δεδομένων, θα υπάρχει ηλεκτρονικός υπολογιστής προς χρήση από τους 

Εξωτερικούς Συμβούλους. 

Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής τίθεται στη διάθεση των εξωτερικών συμβούλων με σκοπό να 

έχουν την ευκαιρία να ελέγξουν και να επαληθεύσουν τα αποδεικτικά στοιχεία που έχουν 

προηγουμένως καθοριστεί από την Επιτροπή και τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για σκοπούς 

καταρτισμού ή υποστήριξης της Έκθεσης Αιτιάσεων. Τέλος, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής 

τίθεται στη διάθεση των εξωτερικών συμβούλων με σκοπό να τους επιτρέψει να 

αναπαραγάγουν και ελέγξουν την αξιοπιστία της ανάλυσης της Επιτροπής και τη σύνταξη 

μη εμπιστευτικής έκθεσης για το μέρος. 

Θα τίθεται επίσης στη διάθεση των συμβούλων τοπικός εκτυπωτής με αριθμημένες λευκές 

σελίδες ο οποίος θα συνδεθεί με τον υπολογιστή που θα παραχωρηθεί. 

Δεν θα είναι στη διάθεση των εξωτερικών συμβούλων εξωτερικό μέσο αποθήκευσης 

δεδομένων. 

Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 40 και 42 του Νόμου, οι εξωτερικοί σύμβουλοι 

που λαμβάνουν γνώση επιχειρηματικών απορρήτων και πληροφοριών εμπιστευτικής 



φύσεως, έχουν υποχρέωση προς εχεμύθεια και οφείλουν να μην κοινοποιούν και/ή 

δημοσιοποιούν αυτές σε οποιονδήποτε. 

Υπογραμμίζεται εμφαντικά ότι οι εξωτερικοί σύμβουλοι δεν αφαιρούν δεδομένα, 

πληροφορίες ή έγγραφα από την αίθουσα δεδομένων, ούτε αποκαλύπτουν επιχειρηματικά 

απόρρητα ή/και πληροφορίες εμπιστευτικής φύσεως που έχουν ληφθεί στο πλαίσιο 

διαδικασίας σε αίθουσα δεδομένων, προς τους αποδέκτες της Έκθεσης Αιτιάσεων ή σε 

οποιοδήποτε τρίτο μέρος. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που οι Εξωτερικοί Σύμβουλοι 

φέρουν (προσκομίσουν) μαζί τους σημειώσεις ή έγγραφα, τότε αυτά με το πέρας της 

πρόσβασης θα πρέπει να παραμείνουν στην αίθουσα για σκοπούς διασφάλισης της 

τήρησης εμπιστευτικότητας των στοιχείων στα οποία δίδεται πρόσβαση. 

Ομοίως, η επιχείρηση που είναι αποδέκτης κοινοποίησης Έκθεσης Αιτιάσεων δεν ζητεί ποτέ 

ούτε λαμβάνει πληροφορίες εμπιστευτικής φύσεως που προέρχονται από την αίθουσα 

δεδομένων από τον (τους) εξωτερικό (-ους) σύμβουλο (-ους). Ωστόσο μπορεί να 

παρασχεθεί από τους εξωτερικούς συμβούλους στους αποδέκτες της κοινοποίησης των 

αιτιάσεων μια μη εμπιστευτική έκθεση της αίθουσας δεδομένων. 

Αντίγραφα των Δεδομένων, θα τίθενται στη διάθεση των Εξωτερικών Συμβούλων σε 

ηλεκτρονική μορφή. Στον υπολογιστή θα υπάρχει συγκεκριμένος φάκελος εντός του οποίου 

θα βρίσκονται μια σειρά από αρχεία προς εξέταση από τους Εξωτερικούς Συμβούλους. 

Εάν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της αίθουσας δεδομένων, οι Εξωτερικοί Σύμβουλοι 

κρατούν σημειώσεις, αυτές ενδέχεται να ελεγχθούν από προσωπικό της Υπηρεσίας της 

Επιτροπής, ανά πάσα στιγμή. Όλες οι εν λόγω σημειώσεις δεν μπορούν, σε καμία 

περίπτωση, να μεταφερθούν εκτός της αίθουσας δεδομένων και πρέπει να καταστρέφονται 

στο τέλος της διαδικασίας. 

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πρόσβασης δεν επιτρέπεται καμία εξωτερική επικοινωνία, 

σε οποιαδήποτε μορφή. Οι Εξωτερικοί Σύμβουλοι δεν επιτρέπεται να φέρουν μαζί τους 

οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή, φωτογραφική μηχανή, κινητό τηλέφωνο ή άλλη 

συσκευή επικοινωνίας ή καταγραφής ενόσω βρίσκονται στην αίθουσα δεδομένων και θα 

αφήνουν αυτές εκτός της αίθουσας δεδομένων. Οι Εξωτερικοί Σύμβουλοι συμφωνούν και 

αποδέχονται ότι σε περίπτωση που τους ζητηθεί να υποβληθούν σε έλεγχο ανά πάσα 

στιγμή μεταξύ κάθε εισόδου και εξόδου από την Αίθουσα Δεδομένων θα επιτρέψουν 

τούτο. Κάθε συσκευή, όπως κινητά τηλέφωνα ή άλλες φορητές / κινητές ασύρματες 

συσκευές, φορητοί υπολογιστές, PDAs, συσκευές εγγραφής φωνής, φωτογραφικές 

μηχανές, CDs, DVDs, USB sticks και κλπ, θα αφήνονται οικειοθελώς εκτός της Αίθουσας 

Δεδομένων ή θα απομακρύνονται και θα επιστρέφονται μετά την έξοδο από την Αίθουσα 

Δεδομένων (ή στο τέλος της ημέρας). 



Στην Αίθουσα Δεδομένων θα παρευρίσκεται συνεχώς προσωπικό της Υπηρεσίας της 

Επιτροπής. Όποιος βγαίνει από την αίθουσα δεδομένων, ενόσω βρίσκεται στις 

εγκαταστάσεις της Επιτροπής, θα πρέπει να συνοδεύεται από προσωπικό της Υπηρεσίας 

της Επιτροπής. 

Γ.  ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ/ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΜΕΡΟΣ Ή ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Η μη εμπιστευτική έκθεση της αίθουσας δεδομένων (η "Έκθεση της Αίθουσας Δεδομένων”), 

είναι το μόνο μέσο με το οποίο οι εξωτερικοί σύμβουλοι μπορούν να επικοινωνούν και να 

συζητούν τα δεδομένα του χώρου της αίθουσας δεδομένων με τους αποδέκτες της Έκθεσης 

Αιτιάσεων. 

Η Έκθεση της Αίθουσας Δεδομένων περιέχει τα πορίσματα και τα συμπεράσματα των 

Εξωτερικών Συμβούλων, όσον αφορά την εκτίμησή τους για τα δεδομένα που έλεγξαν, τα 

οποία είναι σχετικά για την άσκηση των δικαιωμάτων άμυνας του πελάτη τους. 

Η Έκθεση της Αίθουσας Δεδομένων πρέπει να περιέχει μόνο πληροφορίες μη 

εμπιστευτικής φύσεως. Στο τέλος της διαδικασίας της Αίθουσας Δεδομένων, η Επιτροπή θα 

εξετάσει και εγκρίνει την υπό αναφορά Έκθεση που θα έχει ετοιμαστεί από τους 

Εξωτερικούς Συμβούλους ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν περιέχει επιχειρηματικά απόρρητα 

και πληροφορίες εμπιστευτικής φύσεως.28 Μόνο μετά την έγκρισή της, η Επιτροπή θα 

στείλει στον αποδέκτη της Έκθεσης Αιτιάσεων, την Έκθεση της Αίθουσας Δεδομένων που 

ετοιμάστηκε από τους Εξωτερικούς τους Συμβούλους. 

Οι Εξωτερικοί Σύμβουλοι δεν θα αφαιρούν δεδομένα, πληροφορίες ή έγγραφα από την 

αίθουσα δεδομένων, ακόμη και αν αυτά τα δεδομένα, πληροφορίες ή έγγραφα δεν 

περιέχουν επιχειρηματικά απόρρητα και πληροφορίες εμπιστευτικής φύσεως. 

Οι Εξωτερικοί Σύμβουλοι αποδέχονται και συναινούν όπως μην προβούν σε επίκληση του 

δικηγορικού απορρήτου ή άλλου είδους προνομιακής προστασίας έναντι οποιουδήποτε 

μέρους της Έκθεσης της Αίθουσας Δεδομένων που θα δοθεί στους αποδέκτες της Έκθεσης 

Αιτιάσεων. 

Κατά τη διάρκεια της πρόσβασης στην αίθουσα δεδομένων, οι εξωτερικοί σύμβουλοι μπορεί 

να αποφασίσουν να ετοιμάσουν και να παραδώσουν στην Επιτροπή εμπιστευτική εκδοχή 

της Έκθεσης της Αίθουσας Δεδομένων με μοναδικό σκοπό να εξηγήσουν με περισσότερες 

λεπτομέρειες πώς έχουν πραγματοποιήσει τους υπολογισμούς τους και πως έχουν φτάσει 

στις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματά τους που περιέχονται στην εν λόγω Έκθεση, η 

οποία ως αναφέρθηκε πρέπει να περιέχει μόνο πληροφορίες μη εμπιστευτικής φύσεως. Σε 

μια τέτοια περίπτωση, οι Εξωτερικοί Σύμβουλοι θα πρέπει να εξηγήσουν τις διαφορές 

                                                           
28 Κατά την εξέταση της Έκθεσης της Αίθουσας Δεδομένων, επιπλέον εκδοχές ή αποκρύψεις ή τροποποιήσεις, 
μπορεί να γίνουν από την Επιτροπή για την προστασία των επιχειρηματικών απορρήτων και λοιπών 
πληροφοριών εμπιστευτικής φύσης τρίτων, πριν η εν λόγω Έκθεση εγκριθεί από την Επιτροπή. 



μεταξύ των δύο εκδοχών της Έκθεσης της Αίθουσας Δεδομένων, καταδεικνύοντας, στην 

εμπιστευτική εκδοχή της, τυχόν πληροφορίες εμπιστευτικής φύσεως στα αποτελέσματα 

που περιλαμβάνονται σε αυτή. Η εμπιστευτική εκδοχή της Έκθεσης της Αίθουσας 

Δεδομένων θα καταχωριστεί στο αρχείο της Επιτροπής, θα παραμείνει στην αποκλειστική 

κατοχή της τελευταίας, και δεν θα είναι προσβάσιμη από τους αποδέκτες της Έκθεσης 

Αιτιάσεων. 

Δ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Η πρόσβαση στην Αίθουσα Δεδομένων θα πραγματοποιηθεί σε ωράριο που καθορίζεται εκ 

των προτέρων και διαρκεί στο ωράριο εργασίας της Δημόσιας Υπηρεσίας. Η πρόσβαση σε 

Αίθουσα Δεδομένων δύναται να παραταθεί πλέον της μιας ημέρας μόνο αν τούτο κριθεί 

αναγκαίο. 

Ε. ΠΙΘΑΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πρόσβασης στην Αίθουσα Δεδομένων, εφόσον 

ζητηθεί, μπορεί να επιτραπεί η πρόσβαση στην Αίθουσα Δεδομένων από τους στους 

νομικούς συμβούλους των παρόχων δεδομένων με αποκλειστικό σκοπό την επαλήθευση 

της ύπαρξης κατάλληλων εγγυήσεων για την τήρηση της εμπιστευτικότητας. 

Ζ. ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

Με την υπογραφή του εγγράφου «Δέσμευσης Μη Δημοσιοποίησης και Τήρησης 

Εμπιστευτικότητας» και συμφωνώντας με τους «Κανονισμούς της Αίθουσας Δεδομένων», 

οι Εξωτερικοί Σύμβουλοι του Μέρους αναγνωρίζουν τα δικαιώματά τους και αποδέχονται 

τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τη διαδικασία της αίθουσας δεδομένων. Σε 

περίπτωση που κάποιος από τους κανόνες ή υποχρεώσεις δεν γίνει σεβαστός από 

οποιονδήποτε από τους Εξωτερικούς Συμβούλους του Μέρους, θα ζητηθεί από όλους τους 

συμμετέχοντες στην Αίθουσα Δεδομένων να εγκαταλείψουν αμέσως την αίθουσα 

δεδομένων. 

Συμφώνως του άρθρου 61 του Νόμου, πρόσωπο που παραβαίνει την υποχρέωση προς 

εχεμύθεια την οποία του επιβάλλει το άρθρο 40 του Νόμου, διαπράττει ποινικό αδίκημα 

τιμωρούμενο με φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους 6 μήνες ή με χρηματική ποινή που δεν 

υπερβαίνει 1, 500 ευρώ ή και με τις δύο αυτές ποινές. 

Επιπλέον, η Επιτροπή θα λαμβάνει όλα τα κατάλληλα νομικά μέτρα σε περίπτωση 

παραβίασης των Κανόνων της Αίθουσας Δεδομένων και/ή της Δέσμευσης Μη 

Δημοσιοποίησης και Τήρησης Εμπιστευτικότητας, που περιλαμβάνουν και που δεν 

περιορίζονται σε αγωγές αποζημίωσης. Η Επιτροπή θα ενημερώνει επίσης τους σχετικούς 

δικηγορικούς συλλόγους ή άλλες επαγγελματικές ενώσεις, ανάλογα με την περίπτωση, 

αναφορικά με την παραβίαση των εφαρμοστέων δεοντολογικών ή επαγγελματικών 

κανόνων συμπεριφοράς. 



 

Έλαβα γνώση των Κανόνων Παροχής Πρόσβασης στην Αίθουσα Δεδομένων και 

αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τούτους. 
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