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Ανακοίνωση της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού αναφορικά με τον 

χαρακτηρισμό και τη μεταχείριση των επιχειρηματικών απορρήτων και 

πληροφοριών εμπιστευτικής φύσης εκδιδόμενη δυνάμει των άρθρων 26(2)(ια) και 

41(8) 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 41(8) 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 τον χαρακτηρισμό και την μεταχείριση των επιχειρηματικών 

απορρήτων και πληροφοριών εμπιστευτικής φύσεως. 

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

εκδώσει την παρούσα Ανακοίνωση ώστε να προσφέρει καθοδήγηση για τα ζητήματα που 

αφορούν στον τρόπο υποβολής αιτημάτων χαρακτηρισμού επιχειρηματικών απορρήτων 

και/ή πληροφοριών εμπιστευτικής φύσεως και την υποβολή μη εμπιστευτικής εκδοχής 

εγγράφων, καθώς και να πληροφορήσει για την έννοια των επιχειρηματικών απορρήτων 

και/ή εμπιστευτικής φύσεως πληροφοριών και τη μεταχείριση (προστασία) αυτών από την 

Επιτροπή στο πλαίσιο εφαρμογής του Νόμου. 

4. Εάν μια έρευνα καταλήξει με τον καταρτισμό και την κοινοποίηση Έκθεσης Αιτιάσεων, η 

Επιτροπή παρέχει πρόσβαση στα έγγραφα τα οποία απέκτησε, εκπόνησε ή συγκέντρωσε 

στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας. Η πρόσβαση στο 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.  
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5. Το δικαίωμα πρόσβασης στο φάκελο της υπόθεσης δεν καλύπτει τα τμήματα του φακέλου 

που περιέχουν επιχειρηματικά απόρρητα ή πληροφορίες εμπιστευτικής φύσεως, ούτε τα 

εσωτερικά έγγραφα της Επιτροπής ως η έννοια που αποδίδεται σε αυτά στο άρθρο 2 του 

Νόμου. Συνεπώς, η αποτελεσματικότερη διαχείριση των επιχειρηματικών απορρήτων και/ή 

πληροφοριών εμπιστευτικής φύσεως αναντίλεκτα ενισχύει την ασφάλεια δικαίου και 

διαφάνειας της διοικητικής διαδικασίας προς όφελος όλων των εμπλεκομένων μερών, 

επιτυγχάνοντας εξοικονόμηση διοικητικών πόρων. 

6. 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.1 Η 

διαφύλαξη των απορρήτων είναι ισότιμη αξία προς το δικαίωμα υπεράσπισης των 

ελεγχόμενων επιχειρήσεων και θα πρέπει να αποτελεί κάθε φορά αντικείμενο στάθμισης. 

7. Επιχειρήσεις, ενώσεις επιχειρήσεων, φυσικά και νομικά πρόσωπα και δημόσιοι και ιδιωτικοί 

φορείς υποχρεούνται, με βάση το Νόμο2 να προσδιορίζουν τα επιχειρηματικά απόρρητα και 

τις πληροφορίες εμπιστευτικής φύσεως που περιέχονται σε επιστολές, δηλώσεις και/ή 

έγγραφα τα οποία υποβάλλουν στην Επιτροπή και βρίσκονται στο φάκελο της υπόθεσης. 

Η εν λόγω υποχρέωση επεκτείνεται επίσης στις γραπτές παρατηρήσεις που ενδεχομένως 

να υποβάλουν οι αποδέκτες της κοινοποίησης της Έκθεσης Αιτιάσεων αναφορικά με 

πιθανολογούμενες παραβάσεις του Νόμου και/ή των άρθρων 101 και/ή 102 της Συνθήκης 

για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής «ΣΛΕΕ») και στις γραπτές 

παραστάσεις που ενδεχομένως να υποβάλουν οι αποδέκτες επιστολών σε σχέση με τα 

προκαταρκτικά συμπεράσματα της Επιτροπής πως δεν προκύπτει εύλογη υποψία για 

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

8. Η Επιτροπή δύναται επίσης να παραχωρήσει πρόσβαση σε έγγραφα που δεν περιέχουν 

επιχειρηματικά απόρρητα και πληροφορίες εμπιστευτικής φύσεως σε φυσικά ή νομικά 

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

όπου κατόπιν της ολοκλήρωσης της δέουσας προκαταρκτικής έρευνας, δεν προκύπτει 

εύλογη υποψία για πιθανολογούμενη παράβαση των άρθρων 3 και/ή 6 του Νόμου ή / και 

 
1 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 Ευρωπαϊκή 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 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, και απόφαση ΕΑ 520/VΙ/2011 (TASTY FOODS) παρ. 9 και 
σχετική απόφαση ΔΕφΑθ 869/2013, σκ. 4-5. 
2 Βλ. άρθρο 41 του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου του 2022 (Νόμος αρ. 13(Ι)/2022). 
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των Άρθρων 101 και/ή 102 της ΣΛΕΕ, συμφώνως του άρθρου 42(6) του Νόμου. Σε τέτοια 

περίπτωση χορηγείται πρόσβαση, κατόπιν γραπτού αιτήματος στην Επιτροπή και πριν την 

έκδοση απόφασης, ενώ υπογραμμίζεται ότι δεν χορηγείται πρόσβαση σε δηλώσεις 

επιεικούς μεταχείρισης. 

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

ανταγωνισμού, η κοινοποίηση των αποδεικτικών στοιχείων δεν πρέπει να περιορίζει 

αδικαιολόγητα την αποτελεσματική εφαρμογή του δικαίου ανταγωνισμού από τις αρχές 

ανταγωνισμού.3 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 ΣΛΕΕ4.  

10. Η παρούσα ανακοίνωση παρέχει πληροφόρηση αναφορικά με: 

(α) την έννοια και την αντιμετώπιση των επιχειρηματικών απορρήτων και /ή εμπιστευτικής 

φύσεως πληροφοριών, και 

(β) τον τρόπο υποβολής της μη εμπιστευτικής εκδοχής εγγράφων από πρόσωπα/ 

επιχειρήσεις/ ενώσεις επιχειρήσεων/ δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς,  

στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου 

του 2022, 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).  

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 

 
3 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 Επιτροπής στον τομέα της 
πατάξεως των παραβάσεων των κανόνων του ανταγωνισμού της Συνθήκης ΕΚ. 
4 βλ. άρθρο 42(2) του Νόμου αρ. 13(Ι)/2022. 
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11. Διευκρινίζεται πως η παρούσα ανακοίνωση αφορά αφενός την άσκηση των δικαιωμάτων 

των εμπλεκόμενων μερών κατά των ενώπιων της Επιτροπής διαδικασιών καθώς και την 

δημοσίευση των αποφάσεων της Επιτροπής στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας5. 

1. Ποιες πληροφορίες ενδέχεται να αποτελούν επιχειρηματικά απόρρητα και 

πληροφορίες εμπιστευτικής φύσεως  

12. 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 την εν λόγω επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων.  

13. Πρόκειται για τα έγγραφα ή τα μέρη των εγγράφων που περιέχουν επαγγελματικά μυστικά 

μιας επιχείρησης που σχετίζονται με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες μιας επιχείρησης 

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 

του τελευταίου.6 

14. Εφόσον 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:7  

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 διανομέων,  

ζ) τα σχέδια διαχείρισης της αγοράς,  

η) η διάρθρωση του κόστους και των τιμών, και  

 
5 Η Επιτροπή ενεργώντας στη βάση των γενικών αρχών του διοικητικού δικαίου, καθιστά διαθέσιμες όσο το δυνατόν 
περισσότερες πληροφορίες και μόνο δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που αποτελούν επιχειρηματικά απόρρητα ή πληροφορίες 
εμπιστευτικής φύσεως πληροφορίες. Θα πρέπει επί τούτου να πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις: i) πρέπει να 
είναι γνωστά σε περιορισμένο μόνον αριθμό προσώπων· ii) πρέπει να πρόκειται για πληροφοριακά στοιχεία η αποκάλυψη 
των οποίων μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ζημία στο πρόσωπο που τα προσκόμισε ή σε τρίτους· και iii) τα συμφέροντα που 
μπορεί να θιγούν από την αποκάλυψη της πληροφορίας απαιτείται να είναι αντικειμενικώς άξια προστασίας. 
6 Βλέπε Απόφαση ΠΕK της 18/09/1996 υπόθεση T-353/94 Postbank NV κατά της Επιτροπής , σκ.87. 
7 Παρ. 18 της Ανακοίνωσης της 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. 
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θ) η στρατηγική πωλήσεων.  

15. Επισημαίνεται πως με βάση σχετική νομολογία της Ε.Ε.,8 για να χαρακτηριστεί μία 

πληροφορία ως επιχειρηματικό απόρρητο θα πρέπει να είναι γνωστή σε περιορισμένο 

αριθμό ατόμων9 και η αποκάλυψή της να μπορεί να προξενήσει σοβαρή ζημία στο 

πρόσωπο που την προσκόμισε ή σε τρίτα πρόσωπα. Επίσης, τα συμφέροντα που μπορεί 

να θιγούν από τη δημοσίευση της πληροφορίας απαιτείται να είναι αντικειμενικώς άξια 

προστασίας. 

16. 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.10  

17. 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. Η κατηγορία 

των πληροφοριών εμπιστευτικής φύσεως περιλαμβάνει στρατιωτικά μυστικά.  

18. Από τη νομολογία συνάγεται πως για να θεωρηθούν τα πληροφοριακά στοιχεία 

εμπιστευτικού χαρακτήρα, πρέπει να πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις: i) 

πρέπει να είναι γνωστά σε περιορισμένο μόνον αριθμό προσώπων· ii) πρέπει να πρόκειται 

για πληροφοριακά στοιχεία η αποκάλυψη των οποίων μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ζημία 

στο πρόσωπο που τα προσκόμισε ή σε τρίτους· και iii) τα συμφέροντα που μπορεί να θιγούν 

από την αποκάλυψη της πληροφορίας απαιτείται να είναι αντικειμενικώς άξια προστασίας11.  

 
8 Απόφαση ΠΕΚ της 30.05.2006, υπόθεση T-198/03 Bank Austria Creditanstalt AG κατά Επιτροπής, σκ. 71 και 
απόφαση ΠΕΚ της 12.10.2007, υπόθεση T-474/04, Pergan Hilfsstoffe für industrielle Prozesse GmbH κατά 
Επιτροπής, σκ. 65 και 72 όπου διευκρινίζεται ότι το συμφέρον μιας επιχειρήσεως στην οποία επιβλήθηκε 
πρόστιμο για παράβαση του δικαίου του ανταγωνισμού να μη δημοσιοποιηθούν λεπτομέρειες της παραβατικής 
συμπεριφοράς δεν τυγχάνει ιδιαίτερης προστασίας.  
9 Υπόθεση Τ-474/04 Pergan v. Επιτροπής [2007] ECR II-4225, παρ. 65.  
10 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. 
11 Υπόθεση T-198/03 Bank Austria Creditanstalt AG κατά Επιτροπής, EU:T:2006:136, Συλλογή 2006, σ. II1429, 
σκέψη 71. 
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19. Πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα δύνανται να θεωρηθούν, τέλος, τα ονόματα 

προσώπων που δεν έχουν σχέση με την παράβαση, στο βαθμό που συνιστούν δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα τα οποία δεν μπορούν να διαβιβαστούν. Όπως με όλες τις 

διαγραφές/ υποδείξεις/ σκιάσεις, αποτελεί ευθύνη της επιχείρησης που προσκομίζει το 

έγγραφο να υποβάλει αιτήματα για εμπιστευτική μεταχείριση και για σκοπούς διασφάλισης 

της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, να προσδιορίζει με σαφήνεια τα 

δεδομένα αυτά (άρθρο 41(2)(β)).  

3. Πληροφορίες οι οποίες κατά κανόνα δεν εμπίπτουν στην έννοια των 

επιχειρηματικών απορρήτων και/ή εμπιστευτικής φύσεως πληροφοριών 

20. Η αξιολόγηση του κατά πόσο ένα δεδομένο ή πληροφορία ή στοιχείο περιέχει/ αποτελεί 

επιχειρηματικό απόρρητο ή πληροφορία εμπιστευτικής φύσεως, πρέπει να γίνεται κατά 

περίπτωση. Όλες οι άλλες πληροφορίες και τα λοιπά έγγραφα που υποβάλλονται ή 

συλλέγονται από επιχειρήσεις και που δεν καλύπτονται από τους ανωτέρω ορισμούς των 

«επιχειρηματικών απορρήτων» ή «πληροφοριών εμπιστευτικής φύσεως», και δη οι 

πληροφορίες που είναι ήδη δημόσιες, κατά κανόνα δεν θεωρούνται «εμπιστευτικές». 

21. Οι πληροφορίες που αναφέρονται σε επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων οι οποίες είναι ήδη 

γνωστές εκτός επιχείρησης (σε περίπτωση ομίλου, εκτός του ομίλου), ή εκτός της ένωσης 

επιχειρήσεων στην οποία έχουν κοινοποιηθεί από την εν λόγω επιχείρηση, δεν θεωρούνται 

συνήθως εμπιστευτικές. Για να απωλέσει μια πληροφορία τον εμπιστευτικό της χαρακτήρα 

είναι αρκετό να είναι διαθέσιμη σε έναν (ακόμη και στενό) κύκλο εξειδικευμένων 

επαγγελματιών ή να μπορεί να συναχθεί από δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες.12 

22. Κάτωθι παρατίθενται ενδεικτικά πληροφορίες οι οποίες δεν θεωρούνται εμπιστευτικές, 

εκτός εάν τεκμηριωθεί επαρκώς ο λόγος περί του αντιθέτου: 

(α) Πληροφορίες που αφορούν την ελεγχόμενη ή ερωτώμενη επιχείρηση ή τον όμιλο στον 

οποίο ανήκει (π.χ. προβλεπόμενες αυξήσεις τιμών, ημερομηνίες εφαρμογής τέτοιων 

αυξήσεων, ονόματα πελατών, χρόνος πίστωσης) και οι οποίες είναι ήδη γνωστές εκτός της 

επιχείρησης αυτής (σε περίπτωση ομίλου, εκτός του ομίλου) ή εκτός της ένωσης στην οποία 

έχουν κοινοποιηθεί. Ενδεικτικά αναφέρονται ως παράδειγμα: η ανακοίνωση εμπορικής 

πολιτικής εκ μέρους της επιχείρησης μέσω αποστολής επιστολών και εγκυκλίων προς 

χονδρεμπόρους ή στο δίκτυο διανομής, ενδεικτικές τιμές, αυξήσεις τιμών, ημερομηνίες 

εφαρμογής των εν λόγω αυξήσεων τιμών, ονόματα πελατών (ιδίως δεν όταν αυτοί είναι 

επιχειρήσεις) 

 
12 Βλέπε διάταξη του Πρωτοδικείου της 29/5/1997 στην υπόθεση Τ-89/96 British Steel κατά Επιτροπής, σκ.26, 
27 Βλ. και απόφαση ΠΕΚ, υπόθεση Τ-383/03, Hunix Semiconductor Inc. κατά Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (σκ. 54-60, 75, 88, 90) και απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου ημερομηνίας 15/7/2015 στην υπόθεση 
Τ-462/2012 Pilington κατά της Επιτροπής. 
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(β) Οι θέσεις και/ή οι ιδιότητες των στελεχών και υπαλλήλων των εταιρειών που σχετίζονται 

με το αντικείμενο της έρευνας. Αν τα εν λόγω πρόσωπα φέρονται να συμμετείχαν στις 

συναντήσεις που σχετίζονται με την πιθανολογούμενη παράβαση ή έλαβαν πληροφορίες 

σχετικά με αυτή, τότε τα ονόματα και οι ιδιότητες τους παραμένουν ανοικτά στην 

προσβάσιμη μορφή των φακέλων της υπόθεσης. Νοείται πως κατ’ εφαρμογή του άρθρου 

22(3) του Νόμου, η δημοσίευση των αποφάσεων γίνεται χωρίς την αποκάλυψη δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα φυσικών προσώπων, εκτός από τις περιστάσεις που η Επιτροπή, 

κατά την κρίση της, θεωρεί ότι η εν λόγω δημοσίευση είναι απολύτως απαραίτητή και 

ανάλογη σε σχέση με τον επιδιωκόμενο σκοπό. 

(γ) Γενικοί όροι συναλλαγών, καθώς και παρόμοιες συμβατικές ρήτρες οι οποίες 

περιλαμβάνονται σε συμβάσεις που συνάπτονται με μεγάλο πλήθος αντισυμβαλλομένων 

με βάση πρότυπες συμβάσεις/ συμβάσεις πλαίσιο ή πιλοτικές συμβάσεις (π.χ. όροι που 

εφαρμόζονται σε δίκτυο διανομής ή δικαιοχρησίας). 

(δ) Οι πράξεις και τα στοιχεία των επιχειρήσεων που κατά νόμο υποβάλλονται σε 

δημοσιότητα.13 

(ε) Αριθμός εγγραφής της επιχείρησης στο μητρώο του Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής 

Ιδιοκτησίας. 

(στ) Προκηρύξεις δημόσιων ή ιδιωτικών διαγωνισμών, πρακτικά δημόσιων διαγωνισμών 

και λοιπά στοιχεία των συμμετεχόντων σε δημόσιο διαγωνισμό μετά από την ολοκλήρωση 

της σχετικής διαδικασίας αξιολόγησης του από την αρμόδια αναθέτουσα αρχή. 

(ζ) Εγκύκλιοι δημόσιων οργανισμών και φορέων, ανακοινώσεων, περιοδικά και άλλες 

εκδόσεις ενώσεων επιχειρήσεων που διανέμονται στα μέλη τους, πληροφορίες που 

εντοπίζονται από το διαδίκτυο. 

(η) Οι πληροφορίες που έχουν απωλέσει την εμπορική τους σπουδαιότητα, όπως, μεταξύ 

άλλων, λόγω παρέλευσης του χρόνου, δεν μπορούν πλέον να θεωρούνται εμπιστευτικές. 

Κατά γενικό κανόνα, η Επιτροπή θα θεωρεί ότι πληροφορίες που αναφέρονται στον κύκλο 

εργασιών των μερών, στις πωλήσεις, στα μερίδια αγοράς και σε παρόμοια στοιχεία, και που 

αφορούν χρονικές περιόδους πέραν των παρελθόντων πέντε (5) ετών, δεν είναι πλέον 

εμπιστευτικές.14 Στην περίπτωση αυτή, η σχετική πληροφορία θα θεωρείται εμπιστευτική 

μόνο αν καταδειχθεί με ειδική δικαιολογία ότι παρά τον ιστορικό της χαρακτήρα, εξακολουθεί 

να αποτελεί ουσιώδες στοιχείο της εμπορικής θέσης της επιχείρησης ή ένωσης 

 
13 Στοιχεία που συμπεριλαμβάνονται στο μητρώο και στους φακέλους του Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής 
Ιδιοκτησίας. 
14 Βλέπε απόφαση του Πρωτοδικείου στην υπόθεση Τ-271/03, Deutsche Telekom κατά Επιτροπής, Συλλ.2006 
ΙΙ-1747, σκ. 45, απόφαση ΠΕΚ στην υπόθεση Τ-3833/03, Hynix Semiconductor Inc. Κατά Συμβουλίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σκ. 60. 
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επιχειρήσεων την οποία αφορά.15 

(θ) Η σειρά κατάταξης των ανταγωνιστών στη σχετική αγορά βάσει των μεριδίων αγοράς. 

(ι) Δεδομένα που προέρχονται από και αφορούν άλλη επιχείρηση (όπως αναγγελίες τιμών, 

στοιχεία πωλήσεων, κλπ.). Κατ’ εξαίρεση ωστόσο μπορούν θεωρηθούν εμπιστευτικά τα 

δεδομένα που λαμβάνονται στο πλαίσιο σύμβασης με άλλη επιχείρηση, η οποία προβλέπει 

εμπιστευτική μεταχείριση. Τυχόν γενικόλογες αναφορές σε συμφωνία τήρησης του 

απορρήτου δεν αρκούν για να δικαιολογηθεί η εμπιστευτική μεταχείριση τέτοιου είδους 

πληροφοριών.  

4. Τρόπος και  διαδικασία υποβολής αιτημάτων χαρακτηρισμού επιχειρηματικών 

απορρήτων και/ή πληροφοριών εμπιστευτικής φύσεως και της μη εμπιστευτικής 

εκδοχής εγγράφων 

23. Πληροφορίες χαρακτηρίζονται ως επιχειρηματικά απόρρητα ή πληροφορίες εμπιστευτικής 

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

Επιτροπή σχετικό αίτημα, το οποίο και έχει γίνει αποδεκτό. 

24. Κατά την υποβολή ή συλλογή πληροφοριών, δυνάμει των άρθρων 36 έως 39 και 44 του 

Νόμου 13(Ι)/2022, των άρθρων 10, 42 έως 44 του Νόμου αρ. 83(Ι)/2014 και των άρθρων 7 

και 8 του Νόμου αρ. 77(Ι)/2018 και την υποβολή γραπτών παραστάσεων/ παρατηρήσεων 

δυνάμει των άρθρων 18, 19, 44(11) και 50 του Νόμου 13(Ι)/2022 και δυνάμει του άρθρου 

34 του Νόμου 83(Ι)/2014, πρόσωπο, επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων, ιδιωτικός ή 

δημόσιος φορέας, προσδιορίζει εντός ταχθείσας προθεσμίας, έγγραφα, δηλώσεις και 

οποιοδήποτε υλικό θεωρεί ότι περιέχει επιχειρηματικά απόρρητα και/ή πληροφορίες 

εμπιστευτικής φύσεως αιτιολογώντας την άποψή του για ένα έκαστο εξ αυτών καθώς και 

υποδεικνύει με σαφήνεια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, και παρέχει ξεχωριστή μη 

εμπιστευτική εκδοχή στην οποία περιλαμβάνεται ουσιώδης συνοπτική περιγραφή κάθε 

διαγραμμένου αποσπάσματος σε μη εμπιστευτική μορφή. 

25. Κάθε πρόσωπο, επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων, ιδιωτικός ή δημόσιος φορέας που 

υποβάλλει πληροφορίες ή παρατηρήσεις σε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις, ή 

μεταγενέστερα υποβάλλει στην Επιτροπή περαιτέρω πληροφορίες κατά τη διάρκεια της 

ίδιας διαδικασίας, έχει υποχρέωση να προσδιορίζει σαφώς κάθε έγγραφο, μέρος 

εγγράφου και /ή στοιχείο που θεωρεί εμπιστευτικό εκθέτοντας σχετικούς λόγους, και να 

παρέχει/ προσκομίζει χωριστά μια μη εμπιστευτική εκδοχή, εντός της προθεσμίας που 

τίθεται από την Επιτροπή, σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά: 

 
15 Βλέπε Απόφαση του Δικαστηρίου ημερομηνίας 14/3/2017 στην υπόθεση C-162/15 P Evonik Degussa GmbH, 
κατά Επιτροπής. 
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α) Πρόσωπο προς το οποίο έχει αποσταλεί από την Επιτροπή Έκθεση Αιτιάσεων και 

γνωστοποιεί τις γραπτές παρατηρήσεις του επί των αιτιάσεων αυτών, κατά την αποστολή 

των γραπτών παρατηρήσεων, 

β) Καταγγέλλων που γνωστοποιεί τις γραπτές παρατηρήσεις του επί της Έκθεσης 

Αιτιάσεων της Επιτροπής, κατά την αποστολή των γραπτών παρατηρήσεων, 

γ) Σε όλες τις περιπτώσεις υποβολής ή συλλογής πληροφοριών κατ΄ εφαρμογή των 

διατάξεων του Νόμου, κατά την υποβολή των πληροφοριών, 

δ) Οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο καλείται από την Επιτροπή να 

διατυπώσει τις απόψεις του, γνωστοποιεί τις απόψεις αυτές είτε εγγράφως είτε κατά τη 

διάρκεια της ενώπιον της Επιτροπής διαδικασίας, και 

ε) Καταγγέλλων που γνωστοποιεί τις απόψεις του επί των προκαταρκτικών 

συμπερασμάτων της Επιτροπής πως δεν προκύπτει εύλογη υποψία για πιθανολογούμενη 

παράβαση των άρθρων 3 και/ή 6 του Νόμου ή / και των Άρθρων 101 και/ή 102 ΣΛΕΕ. 

26. Τα αιτήματα για χαρακτηρισμό των πληροφοριών ως επιχειρηματικά απόρρητα ή 

πληροφορίες εμπιστευτικής φύσεως, πρέπει να τεκμηριώνονται με σαφήνεια και ως προς 

τούτο πρέπει να δίνονται οι λόγοι για τους οποίους ζητείται να χαρακτηριστούν οι 

πληροφορίες ως επιχειρηματικά απόρρητα ή πληροφορίες εμπιστευτικής φύσεως. 

Επίσης, τα σχετικά αιτήματα αναφέρονται μόνο σε πληροφορίες που υποβάλλονται στην 

Επιτροπή από το ίδιο το πρόσωπο ή την επιχείρηση, και όχι σε πληροφορίες που 

προέρχονται από άλλη πηγή. 

27. Για την ταχεία εξέταση των αιτημάτων εμπιστευτικότητας κατά τα ανωτέρω ισχύουν, για 

κάθε περίπτωση, τα χρονοδιαγράμματα για την υποβολή και /ή τη συλλογή πληροφοριών 

και τα χρονοδιαγράμματα που καθορίζονται για την υποβολή των γραπτών παρατηρήσεων 

θα πρέπει να τηρούνται από τα εμπλεκόμενα  πρόσωπα. Στις διαδικασίες δυνάμει των 

άρθρων 3 και /ή 6 του Νόμου και των άρθρων 101 και/ ή 102 της ΣΛΕΕ, πρόσωπο, 

επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων, ιδιωτικός ή δημόσιος φορέας, παρέχουν εντός της 

καθορισθείσας προθεσμίας και συνοπτική περιγραφή κάθε διαγραμμένης πληροφορίας. 

28. Η Υπηρεσία της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 23(1)(στ) του Νόμου, κέκτηται 

αρμοδιότητας να ετοιμάζει και να υποβάλλει στην Επιτροπή εισηγητική έκθεση αναφορικά 

με τον καθορισμό επιχειρηματικών απορρήτων ή πληροφοριών εμπιστευτικής φύσεως. 

29. Σε περίπτωση που η Υπηρεσία της Επιτροπής διαφωνεί με το αίτημα χαρακτηρισμού 

πληροφοριών εμπιστευτικής φύσεως και/ή επιχειρηματικών απορρήτων, τότε κατ’ 

εφαρμογή της παραγράφου (στ) του εδαφίου (1) του άρθρου 23 του Νόμου, γνωστοποιεί 

εγγράφως στον αιτούντα την πρόθεσή της να εισηγηθεί στην Επιτροπή το μη χαρακτηρισμό 
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των πληροφοριών ως τέτοιες, εκθέτοντας τους σχετικούς λόγους και τάσσει προθεσμία 

εντός της οποίας ο αιτητής μπορεί να στείλει εγγράφως τις απόψεις του. Με την 

ολοκλήρωση της προκαταρκτικής μελέτης των επιχειρηματικών απορρήτων και/ή 

πληροφοριών εμπιστευτικής φύσεως και/ή προσωπικών δεδομένων λαμβανομένων υπόψη 

των απόψεων που τυχόν λήφθηκαν από τον αιτούντα, η Υπηρεσία της Επιτροπής 

υποβάλλει στην Επιτροπή σχετική εισηγητική έκθεση. 

30. Η Επιτροπή αποφασίζει, τελικώς, για τον χαρακτηρισμό του εγγράφου ή της πληροφορίας, 

ή/και την ανάγκη για αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων και ενημερώνει σχετικά το 

πρόσωπο, επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων, ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα. 

31. Για σκοπούς διασφάλισης της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πρέπει 

να προσδιορίζονται με σαφήνεια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουν 

υποβληθεί σε σχέση με τις εξουσίες και αρμοδιότητες της Επιτροπής δυνάμει των 

παραγράφων (α) - (ιστ) του εδαφίου 2 του άρθρου 26 του Νόμου και κατά τις ενώπιον της 

Επιτροπής διαδικασίες σύμφωνα με τα άρθρα 18 και 19 του Νόμου.  

Υποβολή αίτησης χαρακτηρισμού επιχειρηματικών απορρήτων ή/και πληροφοριών 

εμπιστευτικής φύσεως 

32. Τα πρόσωπα ή επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων ή δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς, 

λαμβανομένων των όσων καταγράφονται στην παρούσα ανακοίνωση, κατά την υποβολή 

πληροφοριών κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου πρέπει: 

(α) να τεκμηριώνουν την αίτησή τους για την τήρηση επιχειρηματικού απορρήτου ή/και 

εμπιστευτικής φύσεως πληροφοριών σχετικά με κάθε επιμέρους έγγραφο ή τμήμα 

εγγράφου, δήλωση ή τμήμα δήλωσης,  

(β) να παρέχουν στην Επιτροπή τη μη εμπιστευτική εκδοχή των εγγράφων και δηλώσεων, 

στην οποία διαγράφονται τα εμπιστευτικά αποσπάσματα, 

(γ) να παρέχουν ουσιώδη συνοπτική περιγραφή κάθε διαγραμμένου αποσπάσματος σε μη 

εμπιστευτική μορφή και σε περίπτωση που αυτές οι πληροφορίες αφορούν ποσοστά 

μεριδίων αγοράς, αυτές να κοινοποιούνται σε κλίμακες πεντάδας έως το 10% και 

ακολούθως με κλίμακες δεκάδας έως το 100%, και 

(δ) να προσδιορίζουν επακριβώς τις επιχειρήσεις έναντι των οποίων έκαστη 

προσδιορισθείσα πληροφορία/στοιχείο θεωρείται κατά την κρίση τους επιχειρηματικό 

απόρρητο ή/και πληροφορία εμπιστευτικής φύσεως. 

Προσκόμιση ολοκληρωμένης μη εμπιστευτικής εκδοχής κάθε εγγράφου, δήλωσης ή 

αποσπάσματα αυτών 
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33. Τα πρόσωπα ή επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων ή δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς πρέπει να 

υποβάλλουν μη εμπιστευτική εκδοχή για κάθε υπόμνημα/έγγραφο για το οποίο 

αιτούνται εμπιστευτική μεταχείριση (συμπεριλαμβανομένων έκαστου συνημμένου 

αυτού). Οι τυποποιημένες δηλώσεις περί εμπιστευτικότητας στα επιστολόχαρτα 

δικηγορικών ή άλλων εταιρειών ή οι αυτόματες δηλώσεις αποποίησης ευθύνης σε μηνύματα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν λογίζονται ως αιτήματα εμπιστευτικής μεταχείρισης. 

34. Τα πρόσωπα ή επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων ή δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς πρέπει να 

προσκομίσουν χωριστή μη εμπιστευτική εκδοχή των εγγράφων στην οποία θα έχουν 

διαγραφεί οι πληροφορίες τις οποίες θεωρούν επιχειρηματικά απόρρητα ή εμπιστευτικής 

φύσεως πληροφορίες με μαύρη σκίαση.  

35. H μη εμπιστευτική εκδοχή των εγγράφων πρέπει να βρίσκεται σε αντιστοιχία με την 

εμπιστευτική εκδοχή ως προς τον αριθμό των σελίδων και τη μορφή τους. Εάν το 

αίτημα αφορά επιμέρους τμήματα κάποιου εγγράφου, θα πρέπει να υποβάλλεται μη 

εμπιστευτική εκδοχή ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ του εγγράφου. 

36. Για σκοπούς αποτελεσματικότητας, τα μέρη καλούνται επιπρόσθετα να προσκομίζουν 

προσχέδιο της μη εμπιστευτικής εκδοχής των εγγράφων στο οποίο οι εμπιστευτικές 

πληροφορίες θα έχουν τονιστεί με έγχρωμο μαρκαδόρο (highlighter marker)/ σκίαση κατά 

τρόπο ώστε να είναι δυνατόν να εντοπίζονται εύκολα και να είναι ευανάγνωστα (π.χ. με 

κίτρινο χρώμα). 

37. Κατά κανόνα, δεν θα γίνονται δεκτά αιτήματα εμπιστευτικότητας για το σύνολο εγγράφου ή 

για ολόκληρες ενότητες ενός εγγράφου, εφόσον είναι εφικτό να προστατεύονται τα 

επιχειρηματικά απόρρητα και οι εμπιστευτικής φύσεως πληροφορίες με συγκεκριμένες 

διαγραφές. Διευκρινίζεται ότι δεν θα γίνονται δεκτές λευκές (κενές) σελίδες ή σελίδες που 

έχουν διαγραφεί τελείως. Κατ’ ελάχιστον δεν θα πρέπει να διαγράφονται οι τίτλοι και οι 

επικεφαλίδες σε έγγραφα/ πίνακες /εικόνες και γραφήματα. Σε αντίθετη περίπτωση θα 

πρέπει να προσκομίζεται μη εμπιστευτική μορφή αυτών. 

38. Για καλύτερη κατανόηση, τα πρόσωπα ή επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων ή δημόσιοι ή 

ιδιωτικοί φορείς που υποβάλλουν τις πληροφορίες θα πρέπει να παρέχουν μια μη 

εμπιστευτική περιγραφή της προς απόκρυψη πληροφορίας από την οποία να προκύπτει το 

νόημα της πληροφορίας.  

39. Επισημαίνεται ότι, τα πρόσωπα έχουν την ευθύνη να διασφαλίζουν ότι οι ιδιότητες 

(properties) των εγγράφων που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, δεν αποκαλύπτουν 

πληροφορίες εμπιστευτικής φύσης και επιχειρηματικά απόρρητα. 
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40. Τονίζεται πως οι μη εμπιστευτικές εκδοχές των υποβαλλόμενων εγγράφων, οι περιγραφές 

και οι περιλήψεις πιθανόν να καταστούν προσβάσιμες στα εμπλεκόμενα στην υπόθεση 

μέρη δυνάμει του άρθρου 42 του Νόμου, και δεν θα πρέπει, ως εκ τούτου, να περιέχουν 

επιχειρηματικά απόρρητα ή πληροφορίες εμπιστευτικής φύσεως ή δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα.  

41. Τέλος, επισημαίνεται ότι στην εμπιστευτική μορφή των εγγράφων θα πρέπει να υπάρχει 

ένδειξη [ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Ε.Α] ή [ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Π.Ε.Φ] 

και όχι η ένδειξη [ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ] ή [ΑΠΟΡΡΗΤΟ].   

 

Αιτιολογία του αιτήματος χαρακτηρισμού επιχειρηματικών απορρήτων ή/και πληροφοριών 

εμπιστευτικής φύσεως  

42. Τα πρόσωπα ή επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων ή δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς οφείλουν 

να αιτιολογούν προσηκόντως το αίτημα για το χαρακτηρισμό επιχειρηματικών απορρήτων 

ή/και πληροφοριών εμπιστευτικής φύσεως. Ως εκ τούτου, θα πρέπει: 

(α) να τεκμηριώνεται με σαφήνεια και πληρότητα κάθε αίτημα χαρακτηρισμού 

εμπιστευτικότητας εγγράφως εξηγώντας: 

(i) γιατί μια πληροφορία συνιστά επιχειρηματικό απόρρητο ή/και πληροφορία 

εμπιστευτικής φύσεως και  

(ii) με ποιον τρόπο θα έβλαπτε σημαντικά την επιχείρηση ή τρίτο φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο η αποκάλυψή της.  

(β) να υποβάλλεται ουσιώδης συνοπτική μη εμπιστευτική περιγραφή κάθε πληροφορίας 

για την οποία υποβάλλεται σχετικό αίτημα.16  

43. Ειδικότερα, για τη μη εμπιστευτική εκδοχή και για τις συνοπτικές περιγραφές που 

αντικαθιστούν τα εμπιστευτικά τμήματα, θα πρέπει να παρέχονται στοιχεία ούτως ώστε τα 

μέρη που λαμβάνουν πρόσβαση σ’ αυτά, να μπορούν να εκτιμήσουν αν η διαγραφείσα 

πληροφορία είναι πιθανόν να είναι αναγκαία για την άσκηση των δικαιωμάτων τους. 

44. Έγγραφο με τυποποιημένες σφραγίδες με την ένδειξη [ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ] ή [ΑΠΟΡΡΗΤΟ] ή 

άλλη ένδειξη και αυτοματοποιημένες επιφυλάξεις (αποποιήσεις) εμπιστευτικότητας σε 

ηλεκτρονική αλληλογραφία (disclaimers) χωρίς καμία περαιτέρω αιτιολόγηση, δεν θα 

 
16 Η Επιτροπή στο πλαίσιο της πρόσβασης στο φάκελο της υπόθεσης παρέχει σαφή μη εμπιστευτικής μορφής 
περιγραφή του περιεχομένου των εμπιστευτικών εγγράφων, που δηλώνει με σαφήνεια και ευκρίνεια το 
περιεχόμενό τους. 
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θεωρείται αιτιολογημένο αίτημα για το χαρακτηρισμό συγκεκριμένων πληροφοριών ως 

επιχειρηματικά απόρρητα ή/και πληροφορίες εμπιστευτικής φύσεως. 

45. Οι πληροφορίες, τα έγγραφα και τα μέρη των εγγράφων, για τα οποία δεν υποβλήθηκε 

αιτιολογημένη δήλωση χαρακτηρισμού επιχειρηματικών απορρήτων και/ή πληροφοριών 

εμπιστευτικής φύσεως ή ξεχωριστή μη εμπιστευτική εκδοχή, δεν θα θεωρούνται 

επιχειρηματικά απόρρητα ή πληροφορίες εμπιστευτικής φύσεως,  

46. Η αιτιολόγηση και οι μη εμπιστευτικές περιγραφές για κάθε πληροφορία για την οποία 

υποβάλλεται σχετικό αίτημα θα πρέπει να παρατίθενται με τη μορφή καταλόγου. Ενδεικτικά 

παρατίθεται ο κάτωθι Πίνακας: 

Παράδειγμα: Κατάλογος αιτημάτων 

Α/Α Διαγραφές από τη 

σελίδα ΧΧΧ/ 

παράγραφο ΧΧ/ 

γραμμές  …… της 

πρωτότυπης 

εμπιστευτικής 

μορφής του 

εγγράφου 

ημερομηνίας 

………… 

Καθορισμός κατά πόσο 

είναι επιχειρηματικό 

απόρρητο / 

εμπιστευτικής φύσεως 

πληροφορία και 

αιτιολόγηση του 

αιτήματος  

Μη 

εμπιστευτική 

συνοπτική 

περιγραφή 

Πρόσβαση 

επιτρέπεται στα 

εμπλεκόμενα 

μέρη 

(καταγγέλλοντα 

και/ή 

καταγγελλόμενο)  

     

     

 

47. Οι μη εμπιστευτικές εκδοχές των υπομνημάτων/εγγράφων και οι περιγραφές των 

διαγραφεισών πληροφοριών πρέπει να συντάσσονται κατά τρόπο ώστε να παρέχουν σε 

όποιον δικαιούται πρόσβαση στις μη εμπιστευτικές εκδοχές τη δυνατότητα να διαπιστώσει 

αν οι διαγραφείσες πληροφορίες ενδέχεται να έχουν σημασία για την άσκηση των 

δικαιωμάτων του. Είναι επομένως πολύ σημαντικό να παρέχονται ακριβείς περιγραφές, με 

βάση τις οποίες τα άλλα μέρη να μπορούν να αξιολογήσουν τις πληροφορίες και να 

υποβάλουν, εφόσον το κρίνουν αναγκαίο, αιτιολογημένο αίτημα στην Επιτροπή για να τους 

επιτρέψει την πρόσβαση σε πληροφορίες για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτημα 

εμπιστευτικής μεταχείρισης (άρθρο 42 (2) του Νόμου). 

48. Επίσης, οι τελικές μη εμπιστευτικές περιγραφές και η τελική αιτιολόγηση των αιτημάτων για 

εμπιστευτική μεταχείριση θα πρέπει να είναι προσβάσιμες στα μέρη που δικαιούνται 

πρόσβαση στο φάκελο. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να βεβαιώνεται από το μέρος που 
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υποβάλλει σχετικό αίτημα ότι ο πίνακας με τις περιγραφές και την αιτιολόγηση των 

αιτημάτων  για εμπιστευτική μεταχείριση δεν περιέχουν πληροφορίες εμπιστευτικού 

χαρακτήρα. Η Επιτροπή θα θεωρεί μη εμπιστευτικές τις τελικές περιγραφές και την 

τελική αιτιολόγηση των αιτημάτων για εμπιστευτική μεταχείριση, καθώς και τις μη 

εμπιστευτικές εκδοχές των εγγράφων που  υποβάλλονται από τα μέρη. 

49. Σε κάθε περίπτωση υπογραμμίζεται ότι ο χαρακτηρισμός μιας πληροφορίας ως 

εμπιστευτικής φύσεως πληροφορία ή/και επιχειρηματικό απόρρητο δεν εμποδίζει την 

Επιτροπή να αποκαλύψει και να χρησιμοποιήσει τα πληροφοριακά στοιχεία οσάκις τούτο 

είναι αναγκαίο για τη διαπίστωση παράβασης/ παραβάσεων των άρθρων 3 και/ή 6 του 

Νόμου καθώς και των άρθρων 101 και /ή 102 της ΣΛΕΕ και προς εφαρμογή των διατάξεων 

του Νόμου  ή/και για την εφαρμογή του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων 

Νόμου του 2014 ή/και για τον περί Διατραπεζικών Προμηθειών για Πράξεις Πληρωμών με 

Κάρτες Νόμο του 2018 (Νόμος αρ.77(Ι)/2018). 

50. Η Επιτροπή επίσης, είναι δυνατόν ασκώντας τη διακριτική της ευχέρεια να ανακαλέσει την 

αποδοχή αιτήματος εμπιστευτικότητας, εν όλω ή εν μέρει, αργότερα κατά τη διαδικασία. 

51. Στο Παράρτημα Α της παρούσας Ανακοίνωσης παρατίθενται ενδεικτικά παραδείγματα 

αιτημάτων χαρακτηρισμού επιχειρηματικών απορρήτων και/ή πληροφοριών εμπιστευτικής 

φύσεως και ειδικότερα για το πως γίνεται η αιτιολόγηση και η υποβολή μη εμπιστευτικών 

περιγραφών (Τα παραδείγματα αυτά βασίζονται στα παραδείγματα που έχουν ετοιμαστεί 

και εκδοθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή). 

 

Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού



 

 

 

 

 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

Ημερομηνία της 
Επιστολής/ 

γραπτών 
παρατηρήσεων 

Διαγραφές στη 
σελίδα 

# / παράγραφο # 
της πρωτότυπης 

εμπιστευτικής 
εκδοχής 

(αναφέρατε το 
παράρτημα # 

όπου απαιτείται) 

Αιτιολόγηση 
αιτήματος 

εμπιστευτικής 
μεταχείρισης 

Μη εμπιστευτική 
περιγραφή 

 Σελίδες 1-3, 
παράγραφος ΧΧ 

Ο A βρίσκεται σε 
διαπραγματεύσεις με 
τον Β για τον 
καθορισμό τιμών. Αν 
ο Β λάμβανε γνώση 
της στρατηγικής 
τιμολόγησης του Α, θα 
υπονομευόταν σοβαρά
  η 
διαπραγματευτική 
θέση του  Α  στο 
πλαίσιο   των υπό 
εξέλιξη 
διαπραγματεύσεων 
και  μελλοντικών 
συμβάσεων 
προμηθειών. 

Συνεδρίαση διοικητικού 
συμβουλίου της 
[ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ] σχετικά 
με τη στρατηγική τιμών 
έναντι του B. 

 Σελίδα 6 
παράγραφος ΧΧ 

Ενδεχόμενη 
υλοποίηση έργου από 
κοινού με 
ανταγωνιστή του Β. Το 
έργο είναι ακόμη 
βιώσιμο.  Αν  ο  Β 
λάμβανε γνώση των 
λεπτομερειών των εν 
λόγω συζητήσεων θα 
περιορίζονταν οι 
υφιστάμενες και 
μελλοντικές 
επιχειρηματικές 
ευκαιρίες του Α. 

Εσωτερική ηλεκτρονική 
αλληλογραφία της 
[ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ] σχετικά 
με τον ανεφοδιασμό του/της 
[ΟΝΟΜΑ ΧΩΡΑΣ / 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ]. 
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 Σελίδα 18 
παράγραφος ΧΧ 

Πρόσφατες 
πληροφορίες  για    το 
κόστος παραγωγής, τα 
κέρδη ή   άλλα 
χρηματοοικονομικά 
πληροφοριακά 
στοιχεία     που 
σχετίζονται  με   την 
τρέχουσα 
επιχειρηματική 
στρατηγική και    τις 
εμπορικές σχέσεις. 

Πληροφορίες στρατηγικής 
και εμπορικής φύσης για τις 
δραστηριότητες της 
εταιρείας Α, μεταξύ των 
οποίων περιλαμβάνονται 
πληροφορίες για τα κόστη 
παραγωγής, τα κέρδη και 
άλλα χρηματοοικονομικά 
πληροφοριακά στοιχεία. 

 Σελίδες 54-57 Το έγγραφο περιέχει 
αναλυτικές 
πληροφορίες για την 
επιχειρηματική 
στρατηγική του Α και 
ευαίσθητες 
πληροφορίες   για 
σημαντικά   εμπορικά 
στοιχεία που δεν είναι 
γνωστά στο ευρύ 
κοινό.  Αν   ο 
προμηθευτής  Β 
λάμβανε γνώση των 
εν λόγω 
πληροφοριών,   θα 
πλήττονταν σοβαρά 
τα  επιχειρηματικά 
συμφέροντα του Α και 
θα αποκαλυπτόταν η 
στρατηγική του έναντι 
του Β, γεγονός που θα 
έβλαπτε τη θέση του 
Α στο  πλαίσιο 
μελλοντικών 
συνομιλιών με τον Β 
για    θέματα 
προμηθειών. 

Σύνοψη εσωτερικής 
διαχείρισης - Διάγραμμα της 
[ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ] για τους 
όγκους, την τιμολόγηση, τη 
δομή των συμβάσεων και 
την επιχειρηματική 
στρατηγική σχετικά με 
[ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ]. 
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 Σελίδες 2-6 Ονοματεπώνυμο και/ή 
ιδιότητα/τίτλος και/ή 
άλλα δεδομένα 
προσωπικού 
χαρακτήρα    
 που 
καθιστούν δυνατό τον 
προσδιορισμό   
 της 
ταυτότητας προσώπων 
τα οποία δεν έχουν 
σχέση με την έρευνα. 
Η αποκάλυψη 
ενδέχεται να βλάψει 
τα 
 προσωπικά 
συμφέροντα  των  
 εν λόγω 
προσώπων. 

«Ονοματεπώνυμο 
προσώπου» ή «Υπάλληλος 
της εταιρείας Α»
 ή 
«δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα» 
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 Σελίδες 2, 5 και 8 Οι διαγραφές αφορούν 
εσωτερική 
αξιολόγηση των 
πρακτικών    των 
συναντήσεων με τον 
Β. Ο  Α
 διατηρεί 
επιχειρηματικές 
σχέσεις με τον Β. Αν 
αποκαλυφθούν   
 οι 
πληροφορίες, ο Β θα 
λάβει γνώση των 
στρατηγικών 
διαπραγμάτευσης και 
των   
 εσωτερικών 
παραδοχών,    με 
αποτέλεσμα να πληγεί 
σοβαρά η θέση του Α 
στο     
 πλαίσιο 
μελλοντικών 
συνομιλιών με τον Β 
για θέματα 
προμηθειών. 

Πρακτικά συναντήσεων με 
τον B της 
[ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ]. 

 Σελίδα 5 
παράγραφος ΧΧ 

Κατ’ ιδίαν συνομιλίες 
με πρόσωπα τα οποία 
δεν έχουν σχέση με 
την έρευνα. 

Κατ’ ιδίαν συνομιλίες 

 Σελίδες 2, 4, 5 και 
8 

Ραντεβού ιδιωτικής 
φύσης στην 
προσωπική ατζέντα 
υπαλλήλου εταιρείας. 

Ραντεβού ιδιωτικής φύσης 

 Σελίδα 3 
παράγραφος ΧΧ 

Στοιχεία ταυτότητας 
υπαλλήλου πελάτη ο 
οποίος δεν έχει σχέση 
με την έρευνα. 

Στοιχεία ταυτότητας 
υπαλλήλων πελατών οι 
οποίοι δεν έχουν σχέση με 
την έρευνα 
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 Σελίδα 1 Ονοματεπώνυμα 
προσώπων (εκτός του 
διευθύνοντος 
συμβούλου, του 
υπεύθυνου εμπορικού 
ονόματος και του 
υπεύθυνου 
μάρκετινγκ) που 
συμμετείχαν σε 
εσωτερική συνάντηση 
στην οποία 
συζητήθηκαν 
παρεμπιπτόντως μόνο 
θέματα σχετικά με την 
έρευνα. 

Στοιχεία ταυτότητας 
υπαλλήλων οι οποίοι δεν 
έχουν σχέση με την έρευνα 

 Σελίδα 12 Πληροφορίες 
εσωτερικού 
στρατηγικού 
σχεδιασμού σχετικά 
με την ποιότητα και το 
κόστος των πρώτων 
υλών, τις συμβατικές 
υποχρεώσεις, τις 
τεχνικές διαδικασίες, 
τα διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας, κ.λπ. 

Πληροφορίες εσωτερικού 
στρατηγικού σχεδιασμού 
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 Σελίδα 1 Εσωτερική συζήτηση 
για τη 
χρηματοοικονομική 
κατάσταση της 
εταιρείας (πολιτική 
για το χρέος /ζημία / 
τα στοιχεία 
ενεργητικού, 
όροι χρηματοδότησης, 
μισθολογική πολιτική, 
κ.λπ.). 

Εσωτερική συζήτηση για τη 
χρηματοοικονομική 
κατάσταση της εταιρείας 

 Σελίδα 18 Πληροφορίες για 
προϊόντα/υπηρεσίες 
που δεν έχουν σχέση 
με την υπό εξέλιξη 
έρευνα. 

Πληροφορίες για [ΠΡΟΙΟΝ 
X; ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
Z] που δεν έχει(-ουν) σχέση 
με την υπό εξέλιξη έρευνα 

 Σελίδα 14 Πληροφορίες για 
διμερείς εμπορικές 
σχέσεις με πελάτη 
(έκθεση συνάντησης), 
οι οποίες δεν 
αποκαλύφθηκαν σε 
άλλους ανταγωνιστές. 

Πληροφορίες για διμερείς 
εμπορικές σχέσεις με 
πελάτη 

 


