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ΕΝΗΜΕΡΩΤΊΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 

Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (ΕΠΑ) εκδίδει το παρόν έντυπο με στόχο την ενημέρω-
ση και πληροφόρηση επιχειρήσεων, ενώσεων επιχειρήσεων και δικηγόρων για τις κύριες αλλαγές 
που επήλθαν στη νομοθεσία που διέπει το έργο της μέσω του περί της Προστασίας του Ανταγω-
νισμού Νόμου του 2022.

Ο οδηγός είναι ενημερωτικού χαρακτήρα και δεν αντικαθιστά τα υπό αναφορά νομοθετήματα και 
κανονισμούς. 

Οι ενδιαφερόμενοι προτρέπονται να ανατρέξουν στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής Προ-
στασίας Ανταγωνισμού όπου είναι αναρτημένο το πλήρες κείμενο του περί της Προστασίας του 
Ανταγωνισμού Νόμου. 

www.competition.gov.cy 
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ΠΕΡΊΕΧΟΜΕΝΑ



Ο ΠΕΡΊ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΊΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2022 
ΟΊ ΣΗΜΑΝΤΊΚΟΤΕΡΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ 

Στις 23 Φεβρουαρίου 2022 τέθηκε σε ισχύ ο περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμος του 
2022 (αρ.13(Ι)/2022), ο οποίος καταργεί τους περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμους 
του 2008 και 2014. Η νέα νομοθεσία ενσωματώνει την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2019/1 για την παροχή 
αρμοδιοτήτων στις αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών ώστε να επιβάλλουν αποτελεσματι-
κότερα τους κανόνες και για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς  
(OJ L 11/3 ημερομηνίας 14/01/2019) και αποβλέπει στην αποτελεσματικότερη άσκηση των αρ-
μοδιοτήτων της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού. 

Σκοπός αυτού του Οδηγού είναι η ενημέρωση επιχειρήσεων, ενώσεων επιχειρήσεων και δικηγό-
ρων για τις κύριες αλλαγές που επήλθαν στη νομοθεσία. Συνοπτικά, οι αλλαγές αυτές αφορούν τη 
διαδικασία υποβολής καταγγελίας, την ενδυνάμωση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων της Επιτρο-
πής Προστασίας του Ανταγωνισμού (εφεξής "η Επιτροπή"), τον χαρακτηρισμό και την προστασία 
των επιχειρηματικών απορρήτων και των εμπιστευτικής φύσεως πληροφοριών, τη διαδικασία 
πρόσβασης στον φάκελο υπόθεσης, την υποχρέωση υποβολής γραπτής εξουσιοδότησης, τον 
χαρακτήρα της διαδικασίας ενώπιον της Επιτροπής και το παραδεκτό αποδεικτικών στοιχείων, 
την ανεξαρτησία της Επιτροπής και την αμοιβαία συνεργασία της με άλλες εθνικές αρχές αντα-
γωνισμού, το ύψος και το είδος των διοικητικών προστίμων και τον χαρακτήρα της τελεσίδικης 
απόφασης της Επιτροπής στο πλαίσιο πιθανών αγωγών αποζημιώσεων.
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ΔΊΑΔΊΚΑΣΊΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΊΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΊΤΡΟΠΗ

Προς διευκόλυνση της υποβολής καταγγελίας στην Επιτροπή, το Παράρτημα Ι του Νόμου 
αρ.13(Ι)/2022, παραθέτει τις πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται σε μια καταγγελία 
παραβάσεων των διατάξεων των άρθρων 3 και/ή 6 του Νόμου και του Άρθρου 101 και/ή 102 
της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Καταγγελία δύναται να υποβλη-
θεί από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον, δηλαδή μπορεί να 
αποδείξει ότι υπέστη ή υπάρχει σοβαρός ή πιθανός κίνδυνος να υποστεί αισθητή οικονομική βλά-
βη ή ότι τίθεται ή υπάρχει σοβαρός ή πιθανός κίνδυνος να τεθεί σε μειονεκτική στον ανταγωνισμό 
θέση, ως άμεσο αποτέλεσμα της παράβασης (άρθρο 44(2)).

Δεδομένης της ψηφιακής μεταρρύθμισης και της εισαγωγής του συστήματος αυτοματο-
ποίησης γραφείου, η καταγγελία στην Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλεται γραπτώς, σε 
έντυπη και σε ψηφιακή επεξεργάσιμη και μη επεξεργάσιμη μορφή. Η καταγγε-
λία υπογράφεται από το πρόσωπο που την υποβάλλει ή από εξουσιοδοτημένο δικηγόρο ή 
αντιπρόσωπο του προσώπου που υποβάλλει την καταγγελία και περιέχει όλα τα στοιχεία 
που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι του Νόμου (άρθρο 44(3)). Το Παράρτημα Ι του Νόμου  
αρ. 13(Ι)/2022 περιλαμβάνει επίσης οδηγίες για την ορθή και 
ολοκληρωμένη υποβολή της καταγγελίας. 

Η υποβολή της καταγγελίας μπορεί 
να γίνει με παράδοση: 

(α) ιδιοχείρως στο γραφείο της Επιτροπής, ή 

(β) µε ταχυμεταφορά - courier, ή 

(γ) µε συστημένη επιστολή, συνοδευόμενη 
από απόδειξη παράδοσης. 

Επιπρόσθετα, η παράδοση πρέπει να γίνεται με αποστολή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση chairman@competition.gov.cy µε συνηµµένη ενυπόγραφη καταγγελία 
σε µορφή αρχείου .pdf ή με άλλο πρόσφορο μέσο που ήθελε καθορίσει η Επιτροπή. Η συμπλη-
ρωμένη καταγγελία µε τα συνοδευτικά έγγραφα υποβάλλεται σε ψηφιακή, επεξεργάσιμη και 
μη επεξεργάσιμη μορφή.

Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί στο άρθρο 44(4) του Νόμου, σύμφωνα με το οποίο όταν η 
καταγγελία δεν περιέχει όλες τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι, η Επιτροπή 
μπορεί είτε να αποδεχθεί την καταγγελία ή να ζητήσει διευκρινίσεις και/ή συμπλήρωση στοιχείων 
σε εύλογη προθεσμία τουλάχιστον είκοσι (20) ημερών. Η Επιτροπή δεν υποχρεούται να λάβει υπό-
ψη της οποιαδήποτε στοιχεία υποβληθούν μετά την εκπνοή τής σχετικής προθεσμίας. 7



Εάν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, η Επιτροπή μπορεί να απορρίψει την καταγγελία και να 
χρησιμοποιήσει τα υποβληθέντα στοιχεία κατά την κρίση της και/ή για διερεύνηση παραβάσεων 
μέσω αυτεπάγγελτης έρευνας. Εάν η Επιτροπή λάβει απάντηση εντός της σχετικής προθεσμίας, 
μπορεί είτε να θεωρήσει τα στοιχεία επαρκή και να προχωρήσει στην αποδοχή της καταγγελίας, ή 
να ζητήσει επιπρόσθετες διευκρινήσεις τάσσοντας νέα προθεσμία τουλάχιστον επτά (7) ημερών 
(άρθρο 44(6)). Εάν η Επιτροπή θεωρήσει τα νέα στοιχεία επαρκή, προχωρεί στην αποδοχή της 
καταγγελίας. Σε περίπτωση που η Επιτροπή δεν λάβει απάντηση εντός της νέας προθεσμίας ή 
κρίνει ότι οι διευκρινίσεις που έχει λάβει δεν είναι ικανοποιητικές, απορρίπτει την καταγγελία 
και έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τα υποβληθέντα στοιχεία κατά την κρίση της και/ή για 
διερεύνηση παραβάσεων μέσω αυτεπάγγελτης έρευνας (άρθρο 44(6)).

Η Επιτροπή δύναται επίσης να απορρίπτει καταγγελία όταν η καταγγελία προφανώς δεν εμπί-
πτει στην αρμοδιότητά της, ή το πρόσωπο που προβαίνει στην καταγγελία στερείται εννόμου 
συμφέροντος, ή η καταγγελία δεν εμπίπτει στις προτεραιότητες της Επιτροπής (άρθρο 44(7)) και 
ενημερώνει σχετικά το πρόσωπο που την υπέβαλε. 

Όταν η Επιτροπή αποδεχθεί μια καταγγελία, δίνει οδηγίες προς την Υπηρεσία για διεξαγωγή προ-
καταρκτικής έρευνας των πιθανολογούμενων παραβάσεων που αναφέρονται στην καταγγελία 
(άρθρο 44(8)). Σε περίπτωση που μετά την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής έρευνας της Υπη-
ρεσίας και την υποβολή έκθεσης ευρημάτων, η Επιτροπή διαπιστώσει ότι η υποβληθείσα καταγ-
γελία δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου, ή ότι, βάσει των στοιχείων που έχει 
ενώπιόν της, δεν προκύπτει εύλογη υποψία για πιθανολογούμενη παράβαση των διατάξεων των 
άρθρων 3 και/ή 6 και του Άρθρου 101 ΣΛΕΕ και/ή του Άρθρου 102 ΣΛΕΕ, εκδίδει σχετική από-
φαση (άρθρο 44(11)). Σε περίπτωση που η Επιτροπή, ύστερα από την ολοκλήρωση της δέουσας 
προκαταρκτικής έρευνας που διενεργείται από την Υπηρεσία και την υποβολή έκθεσης ευρημά-
των, διαπιστώσει ότι υπάρχει πιθανολογούμενη παράβαση στην οποία αναφέρεται η καταγγελία, 
εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 18 (άρθρο 44 (12)).

Ο Νόμος αρ.13(Ι)/2022 προβλέπει ότι, αίτημα για απόσυρση καταγγελίας που υποβλήθη-
κε στην Επιτροπή επιτρέπεται οποιαδήποτε στιγμή πριν ή κατά τη διεξαγωγή της έρευνας και 
πριν από την απόφαση της Επιτροπής να εκκινήσει διαδικασία εξέτασης παράβασης σύμφωνα 
με το άρθρο 18 (άρθρο 45(1)). Το αίτημα απόσυρσης πρέπει να υποβληθεί γραπτώς προς την 
Επιτροπή υπογεγραμμένο από το πρόσωπο που υποβάλλει την καταγγελία αυτοπροσώπως ή δια 
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου (άρθρο 45(2)). Αίτημα υπό όρο ή αίρεση δεν λαμβάνεται υπό-
ψη. Τονίζεται ότι η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να συνεχίσει τη διερεύνηση της καταγγελίας 
αυτεπάγγελτα χρησιμοποιώντας το υλικό του σχηματισθέντος φακέλου. Σε αυτή την περίπτω-
ση, η διαδικασία εξέτασης συνεχίζεται από το στάδιο στο οποίο η υπόθεση βρισκόταν πριν από 
την υποβολή του αιτήματος απόσυρσης. Αίτημα επαναφοράς αποσυρθείσας καταγγελίας δεν  
επιτρέπεται.

8



ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΟΥΣΊΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΊΊ 
ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

Το Παράρτημα ΙΙ του Νόμου αρ. 13(Ι)/2022 παραθέτει την εξουσιοδότηση που πρέπει να υπο-
βληθεί για τη νομιμοποίηση των νομικών συμβούλων ή εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων που 
θα εκπροσωπούν το πρόσωπο που εμπλέκεται σε διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής. Συγκεκρι-
μένα, η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε περιπτώσεις που πρόσωπα θα ενεργήσουν μέσω των νο-
μικών συμβούλων ή εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων όταν:

• Η Επιτροπή αποφασίζει να κινήσει διαδικασία εξέτασης παράβασης, εφόσον ύστερα από 
δέουσα προκαταρκτική έρευνα που διενεργείται από την Υπηρεσία, διαπιστώσει πιθανολογούμε-
νη παράβαση των διατάξεων των άρθρων 3 και/ή 6 του Νόμου και/ή του Άρθρου 101 ΣΛΕΕ και/ή 
102 ΣΛΕΕ (άρθρο 18).

• Η Επιτροπή αποφασίζει να κινήσει διαδικασία εξέτασης άλλων παραβάσεων των διατάξε-
ων του Νόμου, πλην των διατάξεων των άρθρων 3 και/ή 6 του Νόμου και/ή του Άρθρου 101 ΣΛΕE 
και/ή 102 ΣΛΕΕ, και προς τούτο κοινοποιεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64, στο εμπλε-
κόμενο πρόσωπο τους λόγους επί των οποίων κρίνει ότι πιθανολογείται παράβαση των διατάξεων 
του Νόμου (άρθρο 19).

• Η Επιτροπή απευθύνει αίτημα προς επιχείρηση, ένωση επιχειρήσεων ή άλλο φυσικό ή νο-
μικό πρόσωπο, ή δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα, επιχειρήσεις, ενώσεις επιχειρήσεων, ή άλλο φυσικό 
ή νομικό πρόσωπο, για παροχή πληροφοριών τις οποίες κρίνει απαραίτητες για την άσκηση των 
αρμοδιοτήτων, εξουσιών και καθηκόντων της (άρθρο 36). Για την πλήρη και έγκαιρη παροχή 
των εν λόγω πληροφοριών είναι υπεύθυνα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που βαρύνονται 
με την υποχρέωση παροχής πληροφοριών.

• Φυσικό ή νομικό πρόσωπο προβαίνει σε καταγγελία (Άρθρο 44). Για να γίνει αποδεκτή η 
καταγγελία πρέπει να υποβληθεί γραπτώς, σε έντυπη και ψηφιακή επεξεργάσιμη και μη επεξερ-
γάσιμη μορφή, η οποία δύναται να τύχει επεξεργασίας, και να 
υπογραφεί από το πρόσωπο που υποβάλλει την καταγγελία, 
ή εξουσιοδοτημένο δικηγόρο ή αντιπρόσωπο 
του προσώπου που υποβάλλει την καταγγελία 
και να περιέχει όλα τα στοιχεία που 
αναφέρονται στο Παράρτημα Ι (βλ. πιο πάνω 
«Διαδικασία υποβολής καταγγελίας στην 
Επιτροπή»).
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ΚΩΔΊΚΟΠΟΊΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΠΊΤΡΟΠΗΣ ΝΑ 
ΚΛΗΤΕΥΕΊ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΝΑΦΟΡΊΚΑ ΜΕ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΟΥ ΔΊΕΞΑΓΕΊ

Ο νέος Νόμος διατηρεί τις ουσιαστικές διατάξεις που αφορούν την απαγόρευση των περιοριστι-
κών του ανταγωνισμού συμπράξεων και την απαγόρευση της καταχρηστικής εκμετάλλευσης δε-
σπόζουσας θέσης ή σχέσης οικονομικής εξάρτησης. Επίσης, ο νέος Νόμος όχι μόνο διατηρεί τις 
εξουσίες που ήδη κατείχε η Επιτροπή , οι οποίες κωδικοποιούνται στο Μέρος VI του Νόμου, αλλά 
επιπλέον της δίνει τη δυνατότητα να κλητεύσει οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, επι-
χείρηση ή ένωση επιχειρήσεων συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων τους, καθώς και κάθε 
φυσικό πρόσωπο, με σκοπό τη λήψη δηλώσεων και πληροφοριών, εφόσον αυτοί ενδέχεται να 
κατέχουν πληροφορίες σχετικές με την εφαρμογή των άρθρων 3 και/ή 6 και των Άρθρων 101 
και/ή 102 ΣΛΕΕ (άρθρο 37(1)).

Οι συνεντεύξεις για τη λήψη τέτοιων πληροφοριών μπορούν να διενεργηθούν από οποιοδήποτε 
μέλος του προσωπικού της Υπηρεσίας και/ή από εξουσιοδοτημένα μέλη του προσωπικού των 
Αρχών Ανταγωνισμού των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 37(2)) με οποιοδή-
ποτε πρόσφορο μέσο (άρθρο 37(3)), μετά τη γνωστοποίηση στο πρόσωπο της νομικής βάσης και 
του σκοπού της συνέντευξης (άρθρο 37(4)). Το πρόσωπο που έχει δώσει συνέντευξη λαμβάνει 
αντίγραφο για σκοπούς επαλήθευσης των όσων έχουν δηλωθεί και, αφού το υπογράψει, λαμ-
βάνει αντίγραφο (άρθρο 37(5)). Η κοινοποίηση πληροφοριών στην Επιτροπή μέσω αυτής της 
συνέντευξης δεν θεωρείται ότι παραβιάζει οποιονδήποτε περιορισμό στην κοινοποίη-
ση πληροφοριών που επιβάλλεται μέσω σύμβασης ή μέσω νομοθετικής, κανονιστικής ή διοι-
κητικής διάταξης και δεν επισύρει για το πρόσωπο που δίνει την συνέντευξη οποιαδήποτε νομική 
ευθύνη σε σχέση με την εν λόγω κοινοποίηση (άρθρο 37(6)).
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ΚΩΔΊΚΟΠΟΊΗΣΗ ΤΗΣ ΔΊΑΔΊΚΑΣΊΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΊΣΜΟΥ ΤΩΝ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΊΚΩΝ ΑΠΟΡΡΗΤΩΝ
Ο νέος Νόμος δίνει ιδιαίτερη σημασία στην προστασία των επαγγελματικών απορρήτων. Όπως και 
η προηγούμενη νομοθεσία, ο Νόμος του 2022 προβλέπει ότι ο Πρόεδρος, τα μέλη της Επιτροπής, 
οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας και άλλοι δημόσιοι υπάλληλοι όπως και άτομα που παρέχουν υπη-
ρεσίες στην Επιτροπή ή είναι αποσπασμένοι στην Επιτροπή έχουν υποχρέωση προς εχεμύθεια 
και οφείλουν να μην κοινοποιούν επιχειρηματικά απόρρητα και/ή πληροφορίες εμπιστευτικής 
φύσης (άρθρο 40(1)). Η Επιτροπή φροντίζει όπως η δημοσίευση των αποφάσεών της γίνεται χω-
ρίς την αποκάλυψη δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα φυσικών προσώπων, εκτός όπου τέτοια 
δημοσίευση κατά την κρίση της είναι απολύτως απαραίτητη και ανάλογη σε σχέση με τον 
επιδιωκόμενο σκοπό (άρθρο 20(3)). 

Η κοινοποίηση πληροφοριών στην Επιτροπή στη βάση του Νόμου του 2022 δεν θεωρείται ότι 
παραβιάζει οποιονδήποτε περιορισμό στην κοινοποίηση πληροφοριών που επιβάλλεται δυνά-
μει σύμβασης ή νομοθετικής, κανονιστικής ή διοικητικής διάταξης. Ως εκ τούτου, η νομοθεσία 
προστατεύει τα πρόσωπα που προβαίνουν σε κοινοποιήσεις από πιθανές νομικές ευθύνες.  
Η προστασία αυτή ισχύει τόσο σε περιπτώσεις όπου η Επιτροπή απευθύνει αίτημα για πληροφο-
ρίες (άρθρο 36(8)), κλητεύει νομικό ή φυσικό πρόσωπο για τη λήψη δηλώσεων (άρθρο 37(6)) και 
κατά τη διενέργεια ελέγχων (άρθρα 38(10) και 39(7)). 

Το άρθρο 41 του Νόμου αρ. 13(Ι)/2022 επεξηγεί τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται 
για τον χαρακτηρισμό στοιχείων και πληροφοριών ως επιχειρηματικά απόρρητα ή εμπιστευτικές 
πληροφορίες και τον συνεπακόλουθο χειρισμό τους από την Επιτροπή ως τέτοια. Το πρόσωπο, 
επιχείρηση, ή ένωση επιχειρήσεων, ο ιδιωτικός ή δημόσιος φορέας που υποβάλλει πληροφορί-

Άρνηση ή παράλειψη συμμόρφωσης με τέτοια κλήτευση και εκ προθέσεων ή εξ αμε-
λείας παροχή ψευδών ελλιπών, ανακριβών ή παραπλανητικών πληροφοριών δύναται 
να επιφέρει διοικητικό πρόστιμο μέχρι 1% επί του κύκλου εργασιών της επιχείρησης ή ένωσης 
επιχειρήσεων κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος της απόφασης (άρθρο 47(1)(β)). Επίσης, 
άρνηση ή παράλειψη συμμόρφωσης με τέτοια κλήτευση δύναται να επιφέρει διοικητικό πρό-
στιμο έως 5% του μέσου ημερήσιου κύκλου εργασιών κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος για 
κάθε μέρα συνέχισης της παράβασης από την ημέρα της απόφασης (άρθρο 47(1)(γ)). Φυσικά 
πρόσωπα που αρνούνται να συμμορφωθούν με κλήση για παροχή δήλωσης και/ή παρέχουν εκ 
προθέσεως ή εξ αμελείας ψευδείς, ελλιπείς, ανακριβείς ή παραπλανητικές πληροφορίες, διατρέ-
χουν κίνδυνο διοικητικού προστίμου έως 25.000 ευρώ (άρθρο 47(1)(δ)) και έως €5.000 για κάθε 
μέρα από την μέρα της απόφασης παράλειψης συμμόρφωσης με κλήτευση για παροχή δήλωσης 
(άρθρο 47(1)(ε)) (βλ. επίσης πιο κάτω «Διοικητικά Πρόστιμα και Υπολογισμός Αυτών»).
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ες και γραπτές παραστάσεις στο πλαίσιο έρευνας της Επιτροπής οφείλει να προσδιορίσει εντός 
ταχθείσας προθεσμίας οποιαδήποτε έγγραφα, δηλώσεις και άλλο υλικό, θεωρεί ότι περιέχει επι-
χειρηματικά απόρρητα και/ή πληροφορίες εμπιστευτικής φύσεως αιτιολογώντας την άποψή 
του για το κάθε ένα από αυτά (άρθρο 41(2)). Ταυτόχρονα, οφείλει να παρέχει ξεχωριστή μη 
εμπιστευτική εκδοχή στην οποία περιγράφει με ουσιώδη και συνοπτικό τρόπο κάθε διαγραμ-
μένο απόσπασμα σε μη εμπιστευτική μορφή (άρθρο 41(2)). Πληροφορίες, έγγραφα και μέρη των 
εγγράφων για τα οποία δεν υποβάλλεται τέτοια αιτιολογημένη δήλωση δεν θεωρούνται επιχειρη-
ματικά απόρρητα ή πληροφορίες εμπιστευτικής φύσεως, εκτός εάν η Επιτροπή αποφασίσει 
διαφορετικά (άρθρο 41(3)). 

Η Επιτροπή προς υποβοήθηση του κοινού έχει την εξουσία να εκδίδει ανακοίνωση αναφορικά με 
τον χαρακτηρισμό και τη μεταχείριση των επιχειρηματικών απορρήτων και πληροφοριών εμπι-
στευτικής φύσης (άρθρα 26(2)(ια) και 41(8)). Όλες οι ανακοινώσεις της Επιτροπής αναρτώνται 
στην ιστοσελίδα της, www.competition.gov.cy. 

Σε περιπτώσεις όπου η Υπηρεσία διαφωνεί με το αίτημα χαρακτηρισμού πληροφοριών εμπι-
στευτικής φύσης και/ή επιχειρηματικών απορρήτων που έχει υποβληθεί από πρόσωπο, ενημε-
ρώνει γραπτώς τον αιτούντα για την πρόθεσή της να εισηγηθεί στην Επιτροπή τον μη χαρακτη-
ρισμό των πληροφοριών ως τέτοιες, εκθέτοντας τους σχετικούς λόγους και δίνοντας προθεσμία 
εντός της οποίας ο αιτητής μπορεί να στείλει εγγράφως τις απόψεις του (άρθρο 41(4)). 

Με την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής μελέτης των επιχειρηματικών απορρήτων και/ή πλη-
ροφοριών εμπιστευτικής φύσης αλλά και απόψεων που τυχόν λήφθηκαν, η Υπηρεσία υποβάλλει 
στην Επιτροπή σχετική εισηγητική έκθεση. Ακολούθως, η Επιτροπή αποφασίζει για τον χαρα-
κτηρισμό του εγγράφου ή της πληροφορίας και ενημερώνει σχετικά το πρόσωπο, την επιχείρηση 
ή την ένωση επιχειρήσεων, τον ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα (άρθρο 41(6), 41(7)). 

Η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα, κατά την κρίση της, να χαρακτηρίσει και επιπρόσθετες πληροφο-
ρίες, έγγραφα και μέρη των εγγράφων ως επιχειρηματικά απόρρητα ή πληροφορίες εμπιστευτι-
κής φύσεως. 

Με τον νέο Νόμο, κωδικοποιείται επίσης 
η διαδικασία πρόσβασης στον διοικητικό 
φάκελο της υπόθεσης (άρθρο 42), 
η οποία επεξηγείται πιο κάτω. 
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ΚΩΔΊΚΟΠΟΊΗΣΗ ΤΗΣ ΔΊΑΔΊΚΑΣΊΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 
ΣΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΥΠΟΘΕΣΗΣ
Τα στοιχεία, πληροφορίες και έγγραφα που συλλέγονται ή υποβάλλονται στο πλαίσιο προκαταρ-
κτικής διερεύνησης καταγγελιών ή αυτεπάγγελτων ερευνών και τα σχετικά πρακτικά των συνε-
δριάσεων της Επιτροπής αποτελούν μέρος του φακέλου υπόθεσης (άρθρο 41(1)). 

Ο Νόμος του 2022 κωδικοποιεί και συγκεκριμενοποιεί τη διαδικασία πρόσβασης στον φάκελο 
υπόθεσης. Σύμφωνα με το άρθρο 42(1), οποιαδήποτε επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων στην 
οποία κοινοποιήθηκε έκθεση αιτιάσεων ή 
κοινοποιήθηκαν οι λόγοι βάσει των οποίων 
κρίνεται ότι πιθανολογείται παράβαση των δι-
ατάξεων του Νόμου έχει δικαίωμα πρόσβασης 
στα μη επιχειρηματικά απόρρητα και τις 
πληροφορίες μη εμπιστευτικής φύσεως 
και σε έγγραφα που αποτελούν μέρος 
του διοικητικού φακέλου της υπόθεσης. 
Καμία επιχείρηση, ένωση επιχειρήσεων ή τρίτο πρόσωπο δεν έχει δικαίωμα πρόσβασης σε εσω-
τερικά έγγραφα. 

Η επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων δύναται να αιτηθεί πρόσβαση σε επιχειρηματικά απόρ-
ρητα ή πληροφορίες εμπιστευτικής φύσεως. Η Επιτροπή μπορεί να παρέχει τέτοια πρό-
σβαση με αιτιολογημένη απόφασή της εν όλο ή εν μέρει μόνο σε περιπτώσεις όπου η πρόσβαση 
σε αυτά είναι αναγκαία για την άσκηση των δικαιωμάτων υπεράσπισης επιχείρησης ή ένωσης 
επιχειρήσεων στις οποίες κοινοποιήθηκε έκθεση αιτιάσεων και μόνο σε πρόσωπο για το οποίο 
τέτοια πρόσβαση κρίνεται απολύτως αναγκαία για την άσκηση των δικαιωμάτων υπεράσπισης 
της επιχείρησης ή ένωσης επιχειρήσεων (άρθρο 42(2)).

Ο Νόμος του 2022 διατηρεί τη διάταξη της προηγούμενης νομοθεσίας σύμφωνα με την οποία η 
Επιτροπή δεν μπορεί να στηρίξει απόφασή της πάνω σε έγγραφο που δεν κοινοποιήθηκε ή υπο-
δείχθηκε ή στο οποίο δεν δόθηκε πρόσβαση στην επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων εναντίον της 
οποίας στρέφεται η καταγγελία ή η αυτεπάγγελτη έρευνα (άρθρο 42(3)). Εάν, κατά τη διάρκεια 
της σχετικής διαδικασίας η Επιτροπή προτίθεται να στηρίξει την απόφασή της σε έγγραφο το 
οποίο δεν κοινοποίησε ή υπέδειξε ή στο οποίο δεν έδωσε πρόσβαση στην επιχείρηση ή ένωση 
επιχειρήσεων εναντίον της οποίας στρέφεται η καταγγελία ή η αυτεπάγγελτη έρευνα, έχει υπο-
χρέωση να το κοινοποιήσει στην εν λόγω επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων και να της δώσει 
εύλογο χρόνο να το εξετάσει (άρθρο 42(4)).
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Ο Νόμος του 2022 προβλέπει ρητά ότι επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων στην οποία έχει δοθεί 
πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν την εφαρμογή του Νόμου απαγορεύεται να χρησιμο-
ποιήσει τέτοιες πληροφορίες σε διαδικασίες ενώπιον των Δικαστηρίων και σε διαδικασίες ενώπι-
ον άλλων Αρχών Ανταγωνισμού των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι να ολοκλη-
ρωθεί η διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής και εκδοθεί απόφαση (άρθρο 42(5)).

Σε περίπτωση που δεν προκύψει εύλογη υποψία για πιθανολογούμενη παράβαση των άρθρων 3 
και/ή 6 του Νόμου και/ή του Άρθρου 101 και/ή 102 ΣΛΕΕ, η Επιτροπή κατόπιν αιτήματος και πριν 
από την έκδοση απόφασης μπορεί να χορηγήσει σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που υπέβαλαν 
καταγγελία, πρόσβαση στα μη επιχειρηματικά απόρρητα και στις πληροφορίες μη εμπιστευτικής 
φύσεως του φακέλου της υπόθεσης, εξαιρουμένων των δηλώσεων επιεικούς μεταχείρισης (άρ-
θρο 42(6)). Οι δηλώσεις επιεικούς μεταχείρισης απολαμβάνουν επιπρόσθετη ιδιαίτερη προστα-
σία από κοινοποίηση και δημοσιοποίηση εφόσον - αντίθετα με άλλες πληροφορίες του φακέλου - 
δεν μπορούν να δημοσιοποιηθούν στο πλαίσιο των διαδικασιών ή στο πλαίσιο αποζημιώσεων για 
παραβάσεις του δικαίου του ανταγωνισμού (βλ. τον περί Αγωγών Αποζημίωσης για Παραβάσεις 
του Δικαίου του Ανταγωνισμού Νόμο (άρθρο 40(4)). 

Πρόσωπα τα οποία έχουν πρόσβαση σε επιχειρηματικά απόρρητα και/ή πληροφορίες εμπιστευ-
τικής φύσεως μπορούν να χρησιμοποιήσουν τέτοιες πληροφορίες μόνο για σκοπούς εφαρμογής 
των διατάξεων του Νόμου και του Άρθρου 101 και/ή 102 ΣΛΕΕ ενώπιον της Επιτροπής (άρθρο 
43(1)). Ο διοικητικός φάκελος μιας υπόθεσης, ο οποίος συμπεριλαμβάνει τα επιχειρηματικά 
απόρρητα και/ή πληροφορίες εμπιστευτικής φύσεως που συλλέγονται για σκοπούς εφαρμογής 
του Νόμου του 2022, υποβάλλεται στο Διοικητικό Δικαστήριο σε περίπτωση προσφυγής εναντί-
ον απόφασης της Επιτροπής στη βάση του άρθρου 146 του Συντάγματος (άρθρο 43(2)). Δεν επι-
τρέπεται σε τρίτα πρόσωπα η πρόσβαση σε πληροφορίες διοικητικού φακέλου υπόθεσης (άρθρο 
42(7)) και σε περίπτωση που διάδικος επιθυμεί πρόσβαση σε επιχειρηματικά απόρρητα τρίτων 
και/ή πληροφορίες εμπιστευτικής φύσεως, πρέπει να υποβάλει σχετικό αίτημα στο Δικαστήριο 
(άρθρο 43(2)). 

Θα πρέπει να σημειωθεί πως φυσικό ή νομικό πρόσωπο που λαμβάνει γνώση επιχειρηματικών 
απορρήτων και πληροφοριών εμπιστευτικής φύσεως και παραβαίνει την υποχρέωση προς 
εχεμύθεια (άρθρο 40(2), διαπράττει ποινικό αδίκημα και σε περίπτωση καταδίκης του, υπό-
κειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν 
υπερβαίνει τα €1,500 ή και στις δύο αυτές ποινές (άρθρο 61).

Η Επιτροπή προς υποβοήθηση του κοινού έχει την εξουσία να εκδίδει ανακοίνωση αναφορικά 
με τη διαδικασία πρόσβασης στον διοικητικό φάκελο (άρθρο 42(9)). Όλες οι ανακοινώσεις της 
Επιτροπής αναρτώνται στην ιστοσελίδα της, www.competition.gov.cy14



Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΔΊΑΔΊΚΑΣΊΑΣ ΕΝΩΠΊΟΝ ΤΗΣ ΕΠΊΤΡΟΠΗΣ 
ΚΑΊ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΑΠΟΔΕΊΚΤΊΚΩΝ ΣΤΟΊΧΕΊΩΝ

Το άρθρο 32 διατηρεί τον χαρακτηρισμό της διαδικασίας ενώπιον της Επιτροπής ως ανακριτικό 
και/ή διερευνητικό. Αυτό αφορά την άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων και εξουσιών της Επι-
τροπής όπως αυτές καθορίζονται στα άρθρα 18 και 19 (διαδικασία εξέτασης πιθανολογούμενων 
παραβάσεων), 26 (αρμοδιότητες της Επιτροπής), 29 (εξουσίες της Επιτροπής σε περίπτωση δια-
πίστωσης παράβασης των ουσιωδών άρθρων και των άρθρων 101 και/ή 102 της ΣΛΕΕ), 30 (ανά-
ληψη δεσμεύσεων), 31 (εξουσία προς διεξαγωγή ερευνών σε κλάδους της οικονομίας ή τύπους 
συμφωνιών) και 34 (προσωρινά μέτρα). Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και εξουσιών της και 
με σκοπό την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου, η Επιτροπή μπορεί να υποβάλλει 
ερωτήματα, να ζητεί διευκρινίσεις και επεξηγήσεις από τα εμπλεκόμενα μέρη, να διατάσσει την 
προσαγωγή αποδεικτικών στοιχείων, να καλεί μάρτυρες και να ορίζει επίδικα θέματα.

Το άρθρο 32 προσθέτει επίσης μια σημαντική διευκρίνηση σχετικά με το παραδεκτό των αποδει-
κτικών στοιχείων που γίνονται δεκτά ενώπιον της Επιτροπής. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν 
έγγραφα, προφορικές δηλώσεις, ηλεκτρονικά μηνύματα - ανεξαρτήτως εάν αυτά φαίνε-
ται ότι δεν έχουν αναγνωσθεί ή έχουν διαγραφεί - καταγραφές, καθώς και κάθε άλλο αντι-
κείμενο το οποίο περιέχει πληροφορίες, ανεξαρτήτως της 
μορφής τους, του τρόπου καταγραφής τους και 
του μέσου επί του οποίου είναι αποθηκευμένες 
οι πληροφορίες.
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ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΊΑ ΤΗΣ ΕΠΊΤΡΟΠΗΣ 

Ο Νόμος του 2022 διασφαλίζει τη λειτουργική ανεξαρτησία της Επιτροπής Προστασίας Ανταγω-
νισμού, εξασφαλίζοντας ότι τα μέλη της Επιτροπής ενεργούν με ακεραιότητα και απέχουν από 
κάθε ενέργεια ασυμβίβαστη με την άσκηση των καθηκόντων τους. Όπως και στον προηγούμενο 
Νόμο, δεν επιτρέπεται στον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής να έχουν οποιοδήποτε οικονο-
μικό ή άλλο συμφέρον, το οποίο μπορεί να επηρεάσει το αμερόληπτο της κρίσης τους κατά την 
άσκηση των κατά τον Νόμο αρμοδιοτήτων, εξουσιών και καθηκόντων της Επιτροπής και οποιον-
δήποτε άλλο Νόμο στη βάση του οποίου παρέχονται στην Επιτροπή εξουσίες και αρμοδιότητες. 
Στον νέο Νόμο έχουν μεταφερθεί οι διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) αρ. 2019/1, και συναφώς κατά 
την εκτέλεση των καθηκόντων και την άσκηση των εξουσιών τους, ο Πρόεδρος και τα μέλη της 
Επιτροπής δεν ζητούν ούτε λαμβάνουν εντολές από κρατικό ή οποιονδήποτε άλλο δημόσιο ή ιδι-
ωτικό φορέα, ενεργούν ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε πολιτικές ή εξωτερικές παρεμβάσεις, και 
απέχουν από κάθε πράξη ασυμβίβαστη με την εκτέλεση των καθηκόντων και/ή με την άσκηση 
των εξουσιών τους για την εφαρμογή του Νόμου του 2022 καθώς και του Άρθρου 101 ΣΛΕΕ και/ή 
του Άρθρου 102 ΣΛΕΕ και οποιουδήποτε άλλου Νόμου στη βάση του οποίου παρέχονται στην 
Επιτροπή εξουσίες και αρμοδιότητες (άρθρο 10(2)). 

Ο Πρόεδρος και τα μέλη, μετά την αποχώρησή τους από την Επιτροπή, δεν απασχολού-
νται με διαδικασίες που αφορούν τον Νόμο και οποιονδήποτε άλλο Νόμο στη βάση του οποίου 
παρέχονται στην Επιτροπή εξουσίες και αρμοδιότητες, όταν αυτές αφορούν υποθέσεις στις οποίες 
συμμετείχαν στη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένων αυτών που βρίσκονται ενώπιον της 
Επιτροπής για σκοπούς επανεξέτασης ή ανάκλησης (άρθρο 10(3)). 

Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής δεν επιτρέπεται να ασκούν οποιοδήποτε επάγγελμα ή ερ-
γασία ή να ασχολούνται σε επιχείρηση οποιασδήποτε φύσης ή να δέχονται με πληρωμή οποιαδή-
ποτε άλλη απασχόληση πέραν των καθηκόντων τους (άρθρο 13), ενώ, μεταξύ άλλων, δεν επιτρέ-
πεται ο διορισμός προσώπου ως Προέδρου ή μέλους της Επιτροπής σε περίπτωση που διατηρεί 
ή απέκτησε οικονομικό ή άλλο συμφέρον το οποίο μπορεί να επηρεάσει το αμερόληπτο της 
κρίσης του κατά την άσκηση των καθηκόντων του (άρθρο 9(2)). Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος ή 
άλλο μέλος της Επιτροπής διατήρησε ή απέκτησε οικονομικό ή άλλο συμφέρον το οποίο δύναται 
να επηρεάσει το αμερόληπτο της κρίσης του και δεν υπέβαλε την παραίτησή του, καταχράστηκε 
τη θέση του, ή έχει αποφασιστεί από το Δικαστήριο ότι ενήργησε κατόπιν πολιτικής ή άλλης εξω-
τερικής παρέμβασης κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται 
να τον κηρύξει έκπτωτο (άρθρο 14(3)(α)).

Τέλος, η Επιτροπή διαθέτει ανεξαρτησία ως προς τον τρόπο διάθεσης των κονδυλίων του προϋ-
πολογισμού της (άρθρο 8(3)).
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΤΑΓΩΝΊΣΜΟΥ 
ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε.

Ο Νόμος του 2022 ενισχύει τη συνεργασία της Επιτροπής με άλλες Αρχές Ανταγωνισμού των 
Κρατών Μελών της Ε.Ε. και εισάγει διατάξεις για αμοιβαία συνδρομή στη διεξαγωγή ερευνών. 
Η Επιτροπή μπορεί να διενεργήσει όλους τους αναγκαίους αιφνίδιους ή μη ελέγχους σε επιχει-
ρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων τόσο κατά την άσκηση των δικών της αρμοδιοτήτων, εξουσιών 
και καθηκόντων, όσο και εξ ονόματος άλλων Αρχών Ανταγωνισμού των Κρατών Μελών της Ε.Ε. 
(άρθρο 38). 

Η Επιτροπή έχει επίσης τη δυνατότητα να αποδεχθεί αίτημα από άλλη Αρχή Ανταγωνισμού 
των Κρατών Μελών της Ε.Ε. για την κοινοποίηση εξ ονόματός τους, σε αποδέκτη που ορίζει η 
τελευταία, προκαταρκτικών αιτιάσεων σχετικά με πιθανολογούμενη παράβαση των διατάξεων 
του Άρθρου 101 και/ή του Άρθρου 102 ΣΛΕΕ, οποιαδήποτε άλλη διαδικαστική πράξη, η οποία 
εκδίδεται στο πλαίσιο εφαρμογής των άρθρων 101 και 102 ΣΛΕΕ, καθώς και κάθε άλλο σχετικό 
έγγραφο που αφορά την εφαρμογή των εν λόγω άρθρων και συνδέεται με την εφαρμογή αποφά-
σεων που επιβάλλουν πρόστιμο ή περιοδικές χρηματικές ποινές (άρθρο 53).

Οι αιτήσεις των Αρχών Ανταγωνισμού των Κρατών Μελών της Ε.Ε. για την εκτέλεση αποφάσεων 
σε σχέση με την επιβολή προστίμου ή περιοδικών χρηματικών ποινών υποβάλλονται στο Επαρχι-
ακό Δικαστήριο, το οποίο έχει οριστεί ως η αρμόδια αρχή (άρθρο 54).
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ΔΊΟΊΚΗΤΊΚΑ ΠΡΟΣΤΊΜΑ ΚΑΊ ΥΠΟΛΟΓΊΣΜΟΣ ΑΥΤΩΝ 

Ο Νόμος αρ. 13(Ι)/2022 συγκεντρώνει στο Μέρος VIII τις πληροφορίες που αφορούν τα διοικη-
τικά πρόστιμα που μπορεί να επιβάλει η Επιτροπή στις επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων, στα 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή στους ιδιωτικούς φορείς που παραβαίνουν τις διατάξεις του παρό-
ντος Νόμου ή παραλείπουν να συμμορφωθούν με αυτές. Πιο κάτω παρατίθενται τα διοικητικά 
πρόστιμα όπως προβλέπονται στο άρθρο 47:

• Διοικητικό πρόστιμο έως 10% του κύκλου εργασιών κατά το προηγούμενο οικονο-
μικό έτος της απόφασής της, σε περίπτωση κατά την οποία οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις ή 
ενώσεις επιχειρήσεων:

(i) έχει διαπιστωθεί δυνάμει απόφασης της Επιτροπής ότι παραβίασαν τις διατάξεις των άρθρων 
3 και/ή 6 του Νόμου και/ή του Άρθρου 101 ΣΛΕΕ και/ή του Άρθρου 102 ΣΛΕΕ.

(ii) δεν συμμορφώνονται με τις αποφάσεις της Επιτροπής που εκδόθηκαν στη βάση του άρθρου 
29(1)(β) και 29(1)(γ) (υποχρέωση για τερματισμό παράβασης και επιβολή όρων και διαρθρωτι-
κών ή διαρθρωτικών μέτρων) και του άρθρου 34 (προσωρινά μέτρα).

(iii) δεν εκπληρώνουν αναληφθείσες από αυτές δεσμεύσεις, οι οποίες έχουν καταστεί υποχρεωτι-
κές σύμφωνα με απόφαση της Επιτροπής στη βάση του άρθρου 30(1).

(iv) παραλείπουν να συμμορφωθούν, εντός ταχθείσας προθεσμίας, με υποχρέωση η οποία επι-
βάλλεται από οποιαδήποτε διάταξη του Νόμου για παροχή των αιτούμενων πληροφοριών. 
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• Διοικητικό πρόστιμο έως 1% επί του κύκλου εργασιών της επιχείρησης ή ένωσης 
επιχειρήσεων κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος της απόφασης σε περίπτωση:

(i) εκ προθέσεως ή εξ αμελείας παροχής ψευδών, ελλιπών, ανακριβών ή παραπλανητικών πλη-
ροφοριών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 36 και 37 (συλλογή πληροφοριών και λήψη 
δηλώσεων από την Επιτροπή).

(ii) άρνησης παραλαβής γραπτού αιτήματος της Επιτροπής για τη συλλογή πληροφοριών δυνάμει 
των διατάξεων του άρθρου 36.

(iii) άρνησης ή παράλειψης συμμόρφωσης με κλήτευση ή παροχή δήλωσης δυνάμει των διατά-
ξεων του άρθρου 37.

(iv) παροχής ελλιπών και/ή αλλοιωμένων αιτηθέντων αρχείων, βιβλίων, λογαριασμών ή άλλων 
εγγράφων που σχετίζονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα στο πλαίσιο ελέγχου δυνάμει 
των διατάξεων του άρθρου 38 (διενέργεια ελέγχων σε χώρους επιχειρήσεων ή ενώσεων επιχει-
ρήσεων).

(v) άρνησης συμμόρφωσης με εντολή της Επιτροπής για έλεγχο, εκδοθείσας δυνάμει των διατά-
ξεων του άρθρου 38.

(vi) εκ προθέσεως ή εξ αμελείας παραβίασης σφραγίδας που τοποθετήθηκε δυνάμει των διατά-
ξεων του Άρθρου 38(1)(δ).

(vii) παροχής ανακριβών ή παραπλανητικών απαντήσεων και/ή παράλειψης ή άρνησης παροχής 
πλήρους απάντησης σε ερώτηση που υποβάλλεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 38(1)(ε).

• Διοικητικό πρόστιμο έως 5% του μέσου ημερήσιου κύκλου εργασιών της κατά το 
προηγούμενο οικονομικό έτος της απόφασής για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβα-
σης, από την ημερομηνία που ορίζει η απόφαση, σε περίπτωση κατά την οποία οι εμπλεκόμενες 
επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων:

(i) δεν συμμορφώνονται με τις αποφάσεις της Επιτροπής που εκδόθηκαν στη βάση των διατάξε-
ων των άρθρων 29(1)(β) και 29(1)(γ) και του άρθρου 34.

(ii) παραλείπουν να συμμορφωθούν πλήρως με την απόφαση της Επιτροπής για ανάληψη δε-
σμεύσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30.

(iii) παραλείπουν να παρέχουν τις αιτούμενες πληροφορίες εντός της ταχθείσας προθεσμίας σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36.

(iv) παραλείπουν να συμμορφωθούν με κλήση της Επιτροπής ή αρνούνται ή παραλείπουν να  
συμμορφωθούν με κλήση της Επιτροπής για παροχή δήλωσης δυνάμει των διατάξεων του  
άρθρου 37. 19



(v) παραλείπουν να συμμορφωθούν με εντολή της Επιτροπής για διενέργεια ελέγχου σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 38.

• Διοικητικό πρόστιμο ύψους έως €25.000 σε φυσικά πρόσωπα σε περίπτωση:

(i) εκ προθέσεως ή εξ αμελείας παροχής ψευδών, ελλιπών, ανακριβών ή παραπλανητικών πληρο-
φοριών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 36 και 37.

(ii) άρνησης παραλαβής γραπτού αιτήματος της Επιτροπής για τη συλλογή πληροφοριών δυνάμει 
των διατάξεων του άρθρου 36.

(iii) άρνησης ή παράλειψης συμμόρφωσης με κλήση ή παροχή δήλωσης εκδοθείσας δυνάμει των 
διατάξεων του άρθρου 37.

(iv) μη συμμόρφωσης με υποχρέωση η οποία επιβάλλεται από οποιαδήποτε διάταξη του παρό-
ντος Νόμου για παροχή των αιτούμενων πληροφοριών εντός της ταχθείσας προθεσμίας.

• Διοικητικό πρόστιμο ύψους έως €5.000 σε φυσικά πρόσωπα για κάθε ημέρα από την 
ημερομηνία που ορίζει η απόφαση: 

(i) παράλειψης παροχής των αιτούμενων πληροφοριών εντός ταχθείσας προθεσμίας σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 36.

(ii) παράλειψης συμμόρφωσης με κλήτευση από την Επιτροπή ή παροχή δήλωσης, σε περίπτωση 
άρνησης ή παράλειψης συμμόρφωσης με κλήτευση για παροχή δήλωσης ή παροχή δήλωσης δυ-
νάμει των διατάξεων του άρθρου 37.

Παράλληλα με τις αλλαγές στην επιβολή προστίμων για παράλειψη παροχής αιτούμενων πληρο-
φοριών σε επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα, ο νέος Νόμος έχει επιφέρει αλλαγές στον τρόπο 
υπολογισμού των προστίμων. Σύμφωνα με το άρθρο 47(2), για τον υπολογισμό του κύκλου εργα-
σιών της επιχείρησης ή ένωσης επιχειρήσεων, η Επιτροπή χρησιμοποιεί τα καλύτερα διαθέσιμα 
στοιχεία. Σε περίπτωση που τα στοιχεία που υποβλήθηκαν από μία επιχείρηση ή ένωση επιχει-
ρήσεων είναι ελλιπή ή αναξιόπιστα, η Επιτροπή μπορεί να υπολογίσει τον κύκλο εργασιών τής 
εν λόγω επιχείρησης ή ένωσης επιχειρήσεων βάσει στοιχείων τα οποία θα εξασφαλιστούν και/ή 
οποιωνδήποτε άλλων πληροφοριών θεωρεί σχετικές και κατάλληλες και μπορεί να απευ-
θυνθεί σε δημόσιες αρχές της Δημοκρατίας για σκοπούς συλλογής των εν λόγω πληροφοριών.

Για σκοπούς επιβολής διοικητικών προστίμων, η έννοια της επιχείρησης εφαρμόζεται τόσο στις 
μητρικές εταιρείες, όσο και στους νόμιμους και/ή οικονομικούς διαδόχους των επιχειρήσεων.  
Σε περίπτωση που η παράβαση που διέπραξε η ένωση επιχειρήσεων συνδέεται με τις δραστη-
ριότητες των μελών της, η Επιτροπή μπορεί να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο ανερχόμενο έως  
το άθροισμα του 10% του κύκλου εργασιών κάθε επιχείρησης που είναι μέλος της 
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παραβαίνουσας ένωσης επιχειρήσεων και που δραστηριοποιείται στην αγορά που 
επηρεάζεται από την παράβαση (άρθρο 47(3)).

Σύμφωνα με το άρθρο 47(4), η Επιτροπή μπορεί να αναπροσαρμόζει το διοικητικό πρόστι-
μο ανάλογα με την ύπαρξη επιβαρυντικών και/ή ελαφρυντικών περιστάσεων, ιδίως 
λαμβανομένου υπόψη τού κατά πόσο η επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων έχει παραβεί τις 
διατάξεις του παρόντος Νόμου εκ προθέσεως ή εξ αμελείας και/ή τυχόν αποζημίωση 
που καταβλήθηκε ως αποτέλεσμα συναινετικού διακανονισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του 
περί Αγωγών Αποζημίωσης για Παραβάσεις του Δικαίου του Ανταγωνισμού Νόμου. 
Επιπλέον, η Επιτροπή δύναται να απαλλάξει από διοικητικό πρόστιμο ή να μειώσει το 
ύψος του διοικητικού προστίμου που θα επιβαλλόταν διαφορετικά σε μία επιχείρηση  
ή ένωση επιχειρήσεων, στη βάση των κριτηρίων και προϋποθέσεων που καθορίζονται στο  
Πρόγραμμα Επιεικούς Μεταχείρισης (άρθρο 47(5)). 

Η Επιτροπή με απόφασή της μπορεί να γνωστοποιεί τον τρόπο αξιολόγησης της σοβαρότητας και 
διάρκειας της παράβασης, καθώς και τις επιβαρυντικές και ελαφρυντικές περιστάσεις που δύνα-
ται να ληφθούν υπόψη για σκοπούς καθορισμού του επιβληθέντος διοικητικού προστίμου (άρθρο 
47(6)). Οι αποφάσεις της Επιτροπής αναρτώνται στην ιστοσελίδα της και δημοσιεύονται στην Επί-
σημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση που επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο σε ένωση επιχειρήσε-
ων, λαμβανομένου υπόψη του κύκλου εργασιών των μελών της, και η εν λόγω ένωση επιχειρή-
σεων δεν είναι αξιόχρεη, είναι υποχρεωμένη να ζητήσει συνεισφορές από τις επιχειρήσεις 
που την απαρτίζουν προκειμένου να καλύψει το ποσό του διοικητικού προστίμου (άρθρο 48(1)).  
Σε περίπτωση που εντός της προθεσμίας που έχει ορίσει η Επιτροπή, δεν πραγματοποιηθούν οι συ-
νεισφορές στο ακέραιο, η Επιτροπή δύναται να απαιτήσει την καταβολή του διοικητικού προστίμου 
απευθείας από καθεμία από τις επιχειρήσεις, οι 
εκπρόσωποι των οποίων ανήκαν στα εμπλεκόμενα 
όργανα λήψης αποφάσεων της ένωσης επιχειρήσεων 
(άρθρο 48(2)). Η Επιτροπή, όταν έχει απαιτήσει πλη-
ρωμή σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2) του 
άρθρου 48 στην περίπτωση που είναι απαραίτητη για 
την εξασφάλιση της πλήρους πληρωμής του διοικη-
τικού προστίμου, μπορεί να απαιτεί πληρωμή του 
υπολοίπου από οποιοδήποτε μέλος της ένωσης 
επιχειρήσεων που δραστηριοποιείτο στην αγο-
ρά στην οποία συνέβη η παράβαση (άρθρο 48(3)).  21



Η Επιτροπή δεν απαιτεί πληρωμή βάσει των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3) του άρθρου 48 
από επιχειρήσεις που αποδεικνύουν ότι δεν εφάρμοσαν την παράνομη απόφαση της ένωσης 
επιχειρήσεων και ότι, είτε δεν είχαν αντιληφθεί την ύπαρξή της, είτε ότι αποστασιοποι-
ήθηκαν ενεργά από αυτήν, προτού έχει αρχίσει να διερευνά την υπόθεση (άρθρο 48(4)). Η 
οικονομική ευθύνη κάθε επιχείρησης, όσον αφορά την καταβολή διοικητικού προστίμου το οποίο 
επιβλήθηκε σε ένωση επιχειρήσεων στην οποία η επιχείρηση είναι μέλος, δεν υπερβαίνει το 
10% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης αυτής, για κάθε παράβαση των διατάξεων των 
άρθρων 3 και/ή 6 του Νόμου και/ή του Άρθρου 101 ΣΛΕΕ και/ή 102 ΣΛΕΕ (άρθρο 48(5)).

Τα διοικητικά πρόστιμα για παραβάσεις των διατάξεων του Νόμου και του Άρθρου 101 ΣΛΕΕ και/ή 
102 ΣΛΕΕ επιβάλλονται από την Επιτροπή με αιτιολογημένη απόφαση, κατόπιν διεξαγωγής 
δέουσας έρευνας και αφού ληφθεί υπόψη η σοβαρότητα και η διάρκεια της παράβασης σε κάθε 
περίπτωση. Η Επιτροπή, προτού επιβάλει διοικητικό πρόστιμο, ειδοποιεί την επηρεαζόμενη 
επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων ή πρόσωπο, για την πρόθεσή της να επιβάλει το διοικητικό 
πρόστιμο, ενημερώνοντας την εν λόγω επιχείρηση ή την ένωση επιχειρήσεων ή το πρόσωπο για 
τους λόγους για τους οποίους προτίθεται να ενεργήσει τοιουτοτρόπως και παρέχοντας στην εν 
λόγω επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων ή πρόσωπο το δικαίωμα υποβολής γραπτών παρα-
στάσεων, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας 30 ημερών (άρθρο 50).

Όσον αφορά όλα τα διοικητικά πρόστιμα, η νέα νομοθεσία προβλέπει πως σε περίπτωση που 
πρόστιμο δεν πληρωθεί εντός 60 ημερών από την ημέρα κοινοποίησης της απόφασης της Επι-
τροπής, ή εντός της προθεσμίας που έχει δοθεί από την Επιτροπή, καταβάλλεται πλέον ετήσιος 
τόκος από την ημέρα λήξης της ισχύουσας προθεσμίας. Το ύψος του νόμιμου τόκου καθορί-
ζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του περί του Ενιαίου Δημοσίου Επιτοκίου Υπερημερίας Νόμου.  
Η Επιτροπή κατ’ εξαίρεση μπορεί να αποφασίσει κατόπιν υποβολής αιτιολογημένου αιτήμα-
τος από επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων την καταβολή των διοικητικών προστίμων σε δόσεις 
(άρθρο 51).

Σε περίπτωση παράλειψης πληρωμής των κατά τον παρόντα Νόμο επιβαλλόμενων από την 
Επιτροπή διοικητικών προστίμων, η Επιτροπή λαμβάνει δικαστικά μέτρα και εισπράττει το οφει-
λόμενο ποσό ως αστικό χρέος οφειλόμενο προς τη Δημοκρατία (άρθρο 52).
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Η ΤΕΛΕΣΊΔΊΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΊΤΡΟΠΗΣ ΩΣ ΑΜΑΧΗΤΟ 
ΤΕΚΜΗΡΊΟ ΣΕ ΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟΖΗΜΊΩΣΕΩΝ

Τέλος, ο Νόμος αρ. 13(Ι)/2022 ευθυγραμμίζει τη νομοθεσία με τον Νόμο περί Αγωγών Απο-
ζημίωσης για Παραβάσεις του Δικαίου του Ανταγωνισμού (Νόμος αρ. 113(Ι)/2017) μέσω μιας 
σημαντικής αλλαγής στον χαρακτήρα της τελεσίδικης απόφασης της Επιτροπής με την οποία 
διαπιστώνεται παράβαση των διατάξεων των άρθρων 3 και/ή 6 του Νόμου και του Άρθρου 101 
και/ή 102 ΣΛΕΕ. Σύμφωνα με το άρθρο 63 του νέου Νόμου, τελεσίδικη απόφαση της Επιτροπής 
με την οποία διαπιστώνεται παράβαση, αποτελεί αμάχητο τεκμήριο και μπορεί να χρησιμοποι-
ηθεί από οποιοδήποτε πρόσωπο που υπέστη ζημιά που προκλήθηκε από την παράβαση σύμφωνα 
με τις διατάξεις του περί Αγωγών Αποζημίωσης για Παραβάσεις του Δικαίου του Ανταγωνισμού 
Νόμου. Σημειώνεται πως ο Νόμος του 2008 και 2014 προέβλεπε ότι τέτοια απόφαση αποτελούσε 
μαχητό τεκμήριο της αλήθειας του περιεχομένου της. 
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