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Α Π Ο Φ Α Σ Η 

 

ΝΑΘΑΝΑΗΛ, Δ.:  Τπό θξίζε είλαη ε αίηεζε εκεξ. 

29.1.2105 πνπ ππέβαιε ην ελδηαθεξόκελν κέξνο κε ηελ νπνία 

επηδηώθεηαη δηάηαγκα ηνπ Γηθαζηεξίνπ κε ζθνπό ε αηηήηξηα 

εηαηξεία λα απνθαιύςεη ζην ελδηαθεξόκελν κέξνο όια ηα 

ζηνηρεία θαη ηζρπξηζκνύο πνπ ηζρπξίδεηαη όηη απνηεινύλ 

εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο θαη ηα νπνία έρεη απνθξύςεη ή 

απαιείςεη ή δελ ζπκπεξηέιαβε ζηε γξαπηή αγόξεπζε πνπ 

επέδσζε ζην ελδηαθεξόκελν κέξνο ζηηο 13.5.2014.  Σαπηόρξνλα 

επηδηώθεηαη δηάηαγκα όπσο ε αηηήηξηα επηδώζεη ζην 

ελδηαθεξόκελν κέξνο έγγξαθν ή γξαπηή αγόξεπζε ζηελ νπνία λα 

πεξηέρνληαη νη απαιεηθζέληεο ηζρπξηζκνί ή ζηνηρεία εληόο είθνζη 

εκεξώλ από ηελ έθδνζε ηνπ ζρεηηθνύ δηαηάγκαηνο.   

 

 Σν πξόβιεκα δεκηνπξγήζεθε σο εμήο:  Η αηηήηξηα Αξρή 

Σειεπηθνηλσληώλ Κύπξνπ (εθεμήο «ε Αξρή»), θαηαρώξεζε 

πξνζθπγή ελαληίνλ ηεο Δπηηξνπήο Πξνζηαζίαο Αληαγσληζκνύ 

θαη ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, επηδηώθνληαο αθύξσζε ηεο 

απόθαζεο όπσο απηή θνηλνπνηήζεθε κε επηζηνιή εκεξ. 6.2.2013 

ζηελ νπνία δηαπηζηώζεθε όηη ε Αξρή παξαβίαζε ην άξζξν 

6(1)(α) θαη (γ) ηνπ Νόκνπ αξ. 13(Ι)/2008, επηβάιινληαο θαηά 

ζπλέπεηα πξόζηηκν ύςνπο €295.277 πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηό 

0.065% επί ηνπ εηήζηνπ θύθινπ εξγαζηώλ ηεο Αξρήο γηα ην έηνο 

πνπ έιεμε ζηηο 31.12.2007. ηελ πξνζβαιιόκελε πξάμε 

επηζπλάθζεθε  ε απόθαζε ηεο Δ.Π.Α., εκεξ. 25.1.2013 κε ηελ 
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νπνία επεβιήζε ην πξόζηηκν, θαιώληαο ηελ Αξρή λα ππνδείμεη 

κε ζαθήλεηα ζηελ Δ.Π.Α. ηπρόλ εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ 

πεξηέρνληαη ζηελ απόθαζε θαη ηηο νπνίεο ε Αξρή ζεσξνύζε όηη 

δελ ζα έπξεπε λα δεκνζηεπζνύλ ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο 

Γεκνθξαηίαο.  Η Αξρή κε ηελ πξνζθπγή ηεο δελ θαηνλόκαζε 

νπνηνδήπνηε ελδηαθεξόκελν κέξνο, αιιά ε Primetel PLC 

εκθαλίζζεθε ζηε δηαδηθαζία κε ζρεηηθή επηζηνιή θαη κε 

αλάινγν δηνξηζηήξην δηθεγόξνπ. 

 

 Αθνινύζεζε ε θαηαρώξεζε έλζηαζεο από πιεπξάο ησλ 

θαζ΄ σλ ζηελ νπνία επηζπλάθζεθε ε κε εκπηζηεπηηθή  κνξθή ηνπ 

θεηκέλνπ ηεο απόθαζεο ηεο Δ.Π.Α., σο ζπλεκκέλν 30, κε ηελ 

ππόδεημε όηη ην πιήξεο θείκελν ηεο απόθαζεο είλαη 

θαηαρσξεκέλν ζην δηνηθεηηθό θάθειν ηεο ππόζεζεο θαη ζα ηεζεί 

ελώπηνλ ηνπ Γηθαζηήξην γηα ζθνπνύο ιήςεο ηεο απόθαζεο ηνπ.  

ηε ζπλέρεηα ζηε γξαπηή αγόξεπζε ηεο Αξρήο πεξηέρνληαη 

ζεκεία θελά κε ηελ έλδεημε «ΑΚΡΩ ΔΜΠΙΣΔΤΣΙΚΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ» θαη θαη΄ αθνινπζίαλ θαη ε γξαπηή αγόξεπζε 

ησλ θαζ΄ σλ θαη ηδηαηηέξσο ηεο Δ.Π.Α., θαηαρσξήζεθε κε ηελ 

ππόδεημε ζηελ αξρή ηεο αγόξεπζεο όηη ε αγόξεπζε ππνβαιιόηαλ 

ππό ηελ επηθύιαμε όισλ ησλ δηθαησκάησλ ησλ θαζ΄ σλ λα 

απαληήζνπλ ζηνπο πξνβαιιόκελνπο από ηελ Αξρή ηζρπξηζκνύο 

θαη νη νπνίνη έρνπλ δηαγξαθεί ή απνθξπθζεί ζηε δηθή ηεο 

αγόξεπζε ππό ηνλ ηίηιν «ΑΚΡΩ ΔΜΠΙΣΔΤΣΙΚΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ».  ηελ ππόδεημε απηή αλαθέξεηαη επίζεο επί 
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ιέμεη: «ε αληίζεηε πεξίπησζε επζεβάζησο ππνβάιισ όηη απηνί 

δελ ζα πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε.».   

 

 ηηο 12.1.15, ζην ηεξεζέλ πξαθηηθό ε ζπλήγνξνο ησλ θαζ΄ 

σλ αλέθεξε όηη γηα ζθνπνύο ζπκκόξθσζεο κε ηηο νδεγίεο ηνπ 

Γηθαζηεξίνπ θαηαρώξεζαλ ηελ αγόξεπζε ηνπο ππό ηελ 

επηθύιαμε όηη ζα πξέπεη είηε λα ηεο δνζεί αληίγξαθν ηεο 

αγόξεπζεο ηεο Αξρήο κε όια ηα ζηνηρεία, είηε αλ ηα ζηνηρεία 

απηά δελ απνθαιπθζνύλ, δελ ζα πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε γηα 

ζθνπνύο ηεο απόθαζεο.  Η θα Καιιή πνπ εκθαλίζζεθε γηα ηνπο 

θαζ΄ σλ δήηεζε νδεγίεο από ην Γηθαζηήξην ώζηε λα δηαηαρζεί ε 

Αξρή λα πξνζθνκίζεη αληίγξαθν ηεο αγόξεπζεο κε όια ηα 

δεδνκέλα.  Σν Γηθαζηήξην αθνύ άθνπζε ηνπο ζπλεγόξνπο έδσζε 

νδεγίεο όπσο θαηαρσξεζεί ζρεηηθή αίηεζε ηόζν από ηνπο θαζ΄ 

σλ ε αίηεζε, όζν θαη από ην ελδηαθεξόκελν κέξνο εάλ ην 

έθξηλαλ ζθόπηκν ώζηε λα εμεηαζηεί ην ζέκα ηεο κε απνθάιπςεο 

ζηνηρείσλ.  Καηερσξήζε επνκέλσο ε ππό θξίζε αίηεζε από 

πιεπξάο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ κέξνπο κόλν θαη κεηά από ηελ 

θαηαρώξεζε εθ κέξνπο ηεο Αξρήο θαη ελώ αξρηθά νη θαζ΄ σλ δελ 

θαηαρώξεζαλ νη ίδηνη νπνηαδήπνηε αίηεζε, δηαθάλεθε ζηηο 

10.9.2015 όηη ήζειαλ θαη απηνί ελ ηέιεη λα αθνπζηνύλ επί ηεο 

αηηήζεσο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ κέξνπο, δόζεθαλ νδεγίεο όπσο θαη 

νη θαζ΄ σλ ιάβνπλ κέξνο ζηελ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ 

κέξνπο είηε ππέξ, είηε ελαληίνλ.  Σειηθώο θαηαρσξήζεθε 

έλζηαζε από πιεπξάο ησλ θαζ΄ σλ ζηηο 2.10.2015.   
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 Οη ζπλήγνξνη αγόξεπζαλ εθηελώο ζην Γηθαζηήξην ζηηο 

20.10.2015 ππέξ θαη ελαληίνλ ηεο αίηεζεο κε αλαθνξά 

ηδηαηηέξσο από ηνλ θ. Πνιπβίνπ ζε λνκνινγία Αγγιηθώλ 

Γηθαζηεξίσλ θαη Γηθαζηεξίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.  Η 

βαζηθή ζέζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ κέξνπο είλαη όηη απζαίξεηα ε 

Αξρή ρσξίο νπνηαδήπνηε πξνεγνύκελε άδεηα ηνπ Γηθαζηεξίνπ 

απνθάζηζε λα θαηαρσξήζεη θαη επηδόζεη ζην ελδηαθεξόκελν 

κέξνο γξαπηή αγόξεπζε από ηελ νπνία απάιεηςε ή δελ 

απνθάιπςε ή δελ ζπκπεξηέιαβε ηζρπξηζκνύο θαη ζηνηρεία ηα 

νπνία ε ίδηα ηζρπξίδεηαη όηη απνηεινύλ εκπηζηεπηηθέο 

πιεξνθνξίεο, ελώ απηνί νη ηζρπξηζκνί θαη δεδνκέλα δόζεθαλ 

ζηνπο θαζ΄ σλ.  Απνηέιεζκα είλαη όηη ην ελδηαθεξόκελν κέξνο 

δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνσζήζεη ηα επηρεηξήκαηα ηνπ κε επάξθεηα 

νύηε λα πξνβάιεη ηελ ππεξάζπηζε ηνπ αλαθνξηθά κε ηζρπξηζκνύο 

πνπ δελ γλσξίδεη, δεκηνπξγώληαο έηζη αληζόηεηα κεηαμύ ησλ 

δηαδίθσλ θαη ε επίθιεζε εθ κέξνπο ηεο Αξρήο ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνύ/επαγγεικαηηθνύ απνξξήηνπ δελ κπνξεί λα 

ζεσξεζεί όηη ππεξηεξεί ηνπ δηθαηώκαηνο ππεξάζπηζεο ή ηνπ 

δηθαηώκαηνο γηα δίθαηε δίθε.  Με βάζε δε ηε λνκνινγία ηνπ 

Γεληθνύ Γηθαζηεξίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε Δ.Π.Α. δελ 

κπνξεί από κόλε ηεο λα απνθαζίδεη πνηα έγγξαθα είλαη δπλαηόλ 

λα απαιεηθζνύλ ή λα κελ απνθαιπθζνύλ ή λα απνθαζίδεη πνηα 

ζηνηρεία ηνπ δηνηθεηηθνύ θαθέινπ δπλαηόλ λα είλαη ή λα κελ 

είλαη ρξήζηκα γηα ηελ άκπλα ελόο ελδηαθεξόκελνπ κέξνπο.   
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 Η ζέζε ηνπ θ. Υαηδετσάλλνπ ήηαλ όηη ε αίηεζε είλαη 

πξόσξε δηόηη δελ έρεη ηεζεί ελώπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ νηηδήπνηε 

ην νπνίν δελ είρε δνζεί ζηελ πιεπξά ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ κέξνπο 

θαη ζηε Γεκνθξαηία.  Σν νπζηώδεο γηα ηελ ππόζεζε είλαη όηη 

ππάξρνπλ κε πξνζβάζηκα δεδνκέλα ηα νπνία είλαη απηά πνπ 

πεξηέρνπλ επηρεηξεκαηηθά απόξξεηα θαη εζσηεξηθέο 

δηαβνπιεύζεηο ηεο Δ.Π.Α.  ηελ πεξίπησζε, δελ είρε ζέζε ην 

ελδηαθεξόκελν κέξνο ζηελ νπζία ηεο δηεξεύλεζεο ηεο Δ.Π.Α. 

δηόηη απηή αθνξνύζε ηελ Αξρή θαη ε Primetel, ε νπνία ππέβαιε 

ηελ θαηαγγειία, δελ είρε ζέζε θαηεγόξνπ, αιιά ζέζε απινύ 

ελδηαθεξνκέλνπ κέξνπο.  Δάλ ην ελδηαθεξόκελν κέξνο σο 

παξαπνλνύκελν πξόζσπν έρεη πξόζβαζε ζηα επηρεηξεκαηηθά 

απόξξεηα απηό ζεκαίλεη όηη θαηαξγείηαη ην απόξξεην θαη ε 

εκπηζηεπηηθόηεηα.  

 

 Σν ελδηαθεξόκελν κέξνο ζηελ πξνζθπγή απηή έρεη κελ 

δηθαίσκα λα αθνπζηεί, αιιά ηελ θαζ΄ απηό ππνζηήξημε ηεο 

απόθαζεο ηεο Δ.Π.Α., ζα ηελ πξνσζήζεη ε Γεκνθξαηία, ε νπνία 

θαη έρεη πξόζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο ηόζν από ην θάθειν ηεο 

Δ.Π.Α., όζν θαη από ην θάθειν ηεο απόθαζεο.  Πεξαηηέξσ, ε 

Δ.Π.Α. απνθάζηζε όηη νη πιεξνθνξίεο πνπ ηώξα αλαδεηνύληαη 

είλαη εκπηζηεπηηθέο θαη δελ απνθαιύπηνληαη θαη απηό ήηαλ κηα 

αλεμάξηεηε εθηειεζηή δηνηθεηηθή πξάμε, ε νπνία θνηλνπνηήζεθε 

ζηελ πιεπξά ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ κέξνπο, ην νπνίν δελ ηελ 

πξνζέβαιε εληόο ησλ 75 εκεξώλ πνπ πξνλνεί ην ύληαγκα.  
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πλεπώο δελ κπνξεί λα γίλεη εθ ησλ πζηέξσλ παξεκπίπησλ    

έιεγρνο κηαο απόθαζεο πνπ θαηέζηε ηειεζίδηθνο.   

 

 Η Δ.Π.Α., κέζσ ηεο θαο Καιιή, δέρζεθε όηη δελ ππάξρεη 

θάπνην λνκνζεηηθό πιαίζην πνπ λα δηέπεη ην όιν δήηεκα, αιιά ην 

Γηθαζηήξην έρεη εμνπζία ζην πιαίζην ηεο δηθαζηηθήο δηαδηθαζίαο 

λα απνθαζίζεη αλάινγα εθδίδνληαο ζρεηηθέο νδεγίεο κε ζηόρν 

ηελ νξζή απνλνκή ηεο δηθαηνζύλεο.  Η Δ.Π.Α. θάιεζε ην 

Γηθαζηήξην λα ζηαζκίζεη ηελ αξρή ηεο εκπηζηεπηηθόηεηαο ησλ 

πιεξνθνξηώλ πνπ αθνξνύλ επηρεηξεκαηηθά απόξξεηα θαη ε 

νπνία πξνζηαηεύεηαη από ηα Γηθαζηήξηα ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο κε ην δηθαίσκα ηεο εθαηέξσζελ αθξόαζεο.  Σν 

ελδηαθεξόκελν κέξνο ήηαλ παξόλ ζε όιε ηε δηνηθεηηθή 

δηαδηθαζία, γλώξηδε όηη νη πιεξνθνξίεο δελ ηνπ είραλ δνζεί θαη 

δελ ππέβαιε νπνηαδήπνηε έλζηαζε.  Γέρζεθε όκσο ε θα Καιιή 

όηη δελ εκπνδίδεηαη ηώξα ην ελδηαθεξόκελν κέξνο λα ππνβάιεη 

ην αίηεκα γηα ηελ ζ΄ απηόλ παξνρή ησλ πιεξνθνξηώλ.  Γερόκελε 

πεξαηηέξσ ην όηη όιεο νη πιεξνθνξίεο ζα πξέπεη λα 

απνθαιπθζνύλ ζην ίδην ην Γηθαζηήξην., θάιεζε ην Γηθαζηήξην 

λα δώζεη έκθαζε ζηελ πξνζηαζία πνπ αθνξά ηελ 

εκπηζηεπηηθόηεηα ησλ επηρεηξεκαηηθώλ απνξξήησλ, εηζεγνύκελε 

όηη εάλ απνθαιπθζνύλ ηέηνηα εκπηζηεπηηθά ζηνηρεία, αθόκε θαη 

ζην ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο ελώπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ, απηό 

ελδερνκέλσο λα επεξεάζεη ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ 

θαλόλσλ ηνπ Γηθαίνπ ηνπ Αληαγσληζκνύ κε ηηο επηρεηξήζεηο λα 
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είλαη απξόζπκεο λα πξνζθέξνπλ πιεξνθνξίεο ζηελ ίδηα ηελ 

Δ.Π.Α.  

 

 Έρνληαο αθνύζεη όιεο ηηο πιεπξέο κε ηδηαίηεξε πξνζνρή 

θαη έρνληαο εμεηάζεη όια ηα δεδνκέλα, ηε ζρεηηθή λνκνζεζία θαη 

ηε λνκνινγία πνπ παξαηέζεθε, ην Γηθαζηήξην δελ εληνπίδεη 

απνρξώληα ιόγν κε έγθξηζεο ηεο αίηεζεο.  Σν δηθαίσκα ηνπ 

Γηθαζηεξίνπ είλαη λα έρεη ελώπηνλ ηνπ όια ηα ζηνηρεία, δεδνκέλα 

θαη γεγνλόηα πνπ νδήγεζαλ ζηε ιήςε κηαο ζπγθεθξηκέλεο 

απόθαζεο.  Απηό ην δηθαίσκα απνξξέεη από ην απιό γεγνλόο όηη 

είλαη ζπληαγκαηηθά ην κόλν ζεζκηθό όξγαλν πνπ δύλαηαη λα 

εθδώζεη απόθαζε πνπ λα επηιύεη ηελ ελώπηνλ ηνπ δηαθνξά.  Η 

πξόζβαζε ζην Γηθαζηήξην είλαη θαηνρπξσκέλε από ην Άξζξν 

30.1 ηνπ πληάγκαηνο, νη απνθάζεηο δε ηνπ Γηθαζηεξίνπ 

νθείινπλ λα είλαη αηηηνινγεκέλεο θαηά ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ ελ 

ιόγσ άξζξνπ.  Η δηθαησκαηηθή απηή πξόζβαζε επηθέξεη θαη 

επηβάιιεη θαη αληίζηνηρεο ππνρξεώζεηο ζηνπο δηαδίθνπο.  Γελ 

είλαη δπλαηόλ λα απνθξύπηνληαη ζηνηρεία, δεδνκέλα ή 

πιεξνθνξίεο πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ επίιπζε ηεο 

δηαθνξάο.  Σν Γηθαζηήξην δελ κπνξεί λα επηηειέζεη ην έξγν ηνπ 

ελ θελώ, νύηε θαη ζηε βάζε ειιηπώλ πιεξνθνξηώλ. 

 

 Η Αξρή επέιεμε λα πξνζθύγεη ζην Αλώηαην Γηθαζηήξην 

δπλάκεη ηνπ Άξζξν 146 ηνπ πληάγκαηνο γηα λα ακθηζβεηήζεη 

ην επηβιεζέλ από ηελ Δ.Π.Α. πξόζηηκν, επί θαηαγγειίαο πνπ 

έγηλε πξνο ηελ ηειεπηαία από ην ελδηαθεξόκελν κέξνο.  Η Δ.Π.Α 
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ελήξγεζε από κόλε ηεο δεηώληαο από ηελ Αξρή, αλ ήζειε θαηά 

ηε δεκνζηνπνίεζε ηεο απόθαζεο, λα απαιείςεη ή λα αθαηξέζεη 

νπνηαδήπνηε δεδνκέλα. Απηό ε Δ.Π.Α. ην έπξαμε ζην λνκνζεηηθό 

πιαίζην πνπ δηέπεη ηηο δηθέο ηεο ππνρξεώζεηο θαη επζύλεο, αιιά 

θαη δηθαηώκαηα, όπσο απνξξένπλ από ηα άξζξα 18 θαη 23 ηνπ 

Νόκνπ. 

 

 Η Αξρή όκσο δελ κπνξνύζε λα ζεσξήζεη από κόλε ηεο όηη 

δηθαηνύην ζηελ παξνύζα δηθαζηηθή δηαδηθαζία λα κελ 

απνθαιύςεη απηά ηα νπνία ε ίδηα ζεσξεί εκπηζηεπηηθέο 

πιεξνθνξίεο θαη ζίγνπξα δελ κπνξνύζε λα ην πξάμεη ρσξίο ηελ 

πξνεγνύκελε άδεηα ηνπ Γηθαζηεξίνπ.  Η Δ.Π.Α., από ηελ άιιε, 

δεηώληαο από ηελ Αξρή πνηεο πιεξνθνξίεο ζα έπξεπε λα κελ 

απνθαιπθζνύλ θαηά ηε δεκνζηνπνίεζε ηεο απόθαζεο ζηελ 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο ελήξγεζε, όπσο ήδε 

ιέρζεθε, ζηε βάζε ησλ δηθώλ ηεο λνκνζεηηθώλ ππνρξεώζεσλ 

πνπ απνξξένπλ από ην άξζξν 33 ηνπ Νόκνπ αξ. 13(Ι)/2008.  Σν 

άξζξν απηό επηβάιιεη ζηνλ Πξόεδξν θαη ηα Μέιε ηεο Δ.Π.Α., 

αιιά ζε όια ηα πξόζσπα θαη ππαιιήινπο απηήο θαζήθνλ 

ερεκύζεηαο θαη κε θνηλνπνίεζεο θαη δεκνζηνπνίεζεο ησλ όζσλ 

επηρεηξεκαηηθώλ απνξξήησλ θαη πιεξνθνξηώλ εκπηζηεπηηθήο 

θύζεσο πεξηέξρνληαη ζηε γλώζε ηνπ θαηά ηελ ελάζθεζε ησλ 

ππεξεζηαθώλ ηνπο θαζεθόλησλ.  Παξάβαζε ηεο ππνρξέσζεο 

ερεκύζεηαο ζπληζηά θαηά ην εδάθην (3) ηνπ άξζξνπ «βαξύ 

πεηζαξρηθό αδίθεκα». 
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 Η λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηελ Δ.Π.Α. θαη ηα ζρεηηθά άξζξα 8 

θαη 33, δελ αλαθέξνληαη ζε δηθαζηηθέο δηαδηθαζίεο θαη δελ 

κπνξνύλ λα έρνπλ νπνηαδήπνηε επίπησζε επί ηεο δηαθάλεηαο ηεο 

δηθαζηηθήο δηαδηθαζίαο, αιιά θαη ηδηαηηέξσο  σο πξνο ηελ 

ηζόηεηα ησλ όπισλ κεηαμύ ησλ δηαδίθσλ πνπ είλαη ελώπηνλ ηνπ 

Γηθαζηεξίνπ.  Οξζά ν θ. Πνιπβίνπ δίλνληαο έκθαζε ζηελ 

ηδηόηεηα ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ κέξνπο σο δηαδίθνπ ηόληζε ην 

αλεπίηξεπην ηεο γλσζηνπνίεζεο νξηζκέλσλ δεδνκέλσλ ζηνπο 

ππόινηπνπο δηαδίθνπο θαη όρη ζηνλ ίδην. Η ζηάζκηζε πνπ ζα 

πξέπεη λα γίλεηαη κεηαμύ ησλ δηαθόξσλ Αξρώλ ζηηο νπνίεο 

αλαθέξζεθε ε δηθεγόξνο ηεο Δ.Π.Α., δελ κπνξεί λα γίλεηαη ρσξίο 

θξηηήξηα θαη δηαδηθαζίεο πνπ λα ηα πξνβιέπεη ε ίδηα ε λνκνζεζία 

ζηα επαίζζεηα απηά ζέκαηα ηνπ αληαγσληζκνύ. 

 

 ηελ ππόζεζε Thermphase Limited v. Δημοκρατίας 

(1990) 3 Α.Α.Γ. 3951, ζηελ νπνία αλαθέξζεθε ν θ. Πνιπβίνπ, 

ηνλίζηεθε ε αλάγθε γηα επαξθή δηθαζηηθό έιεγρν ηεο δηνηθεηηθήο 

πξάμεο ζε δηαδηθαζία όπνπ ππήξρε ηζρπξηζκόο γηα ηελ 

παξαβίαζε βηνκεραληθνύ απνξξήηνπ πξνζθνξνδόηε.  Σν 

Γηθαζηήξην έθξηλε όηη ε αλαγλώξηζε ηνπ απνξξήηνπ δελ 

ππεξηζρύεη ηεο αλάγθεο άζθεζεο επαξθνύο δηθαζηηθνύ ειέγρνπ 

ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεο από ην Γηθαζηήξην όπσο επηβάιιεη ην 

ύληαγκα.  Βεβαίσο ε απόθαζε απηή έρεη ιεθζεί πξηλ ηελ 

έληαμε ηεο Γεκνθξαηίαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ζε ρξνληθό 

ζεκείν πνπ ε Γεκνθξαηία δελ δεζκεύεην από ην ελσζηαθό 

δίθαην.  Όκσο ε αξρή πνπ έζεζε δελ παύεη λα παξακέλεη ηζρπξή 
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θαη ε όπνηα πξνζηαζία δίδεηαη θαηά ην δίθαην ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο ζην πιαίζην ησλ ππνζέζεσλ πνπ εμεηάδεη κηα Δπηηξνπή 

Αληαγσληζκνύ, δελ επεξεάδεη θαη΄ αλάγθε ηελ επί ησ 

Γηθαζηεξίσ δηαδηθαζία.  πλαθώο έρεη αλαθεξζεί από ηνλ 

εππαίδεπην ζπλήγνξν όηη ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην έρνπλ εηζαρζεί 

εηδηθέο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο ζε ζέκαηα πνπ ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο 

κεηαρείξηζεο είηε αλαθνξηθά κε ππνζέζεηο ζεμνπαιηθήο 

θαθνπνίεζεο, είηε ζε ππνζέζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

ηξνκνθξαηία. 

 

  Η Γεκνθξαηία δελ εηζήμε νπνηεζδήπνηε ηδηαίηεξεο 

ξπζκίζεηο σο πξνο ηελ ελώπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ δηαρείξηζε ηεο 

δηαδηθαζίαο όηαλ εκπιέθνληαη δεηήκαηα εκπηζηεπηηθώλ 

πιεξνθνξηώλ ζην πιαίζην ηνπ δηθαίνπ ηνπ αληαγσληζκνύ.  Η 

ξύζκηζε απηή είλαη αλαγθαία ώζηε λα εμηζνξξνπεζνύλ νη δύν εθ 

πξώηεο όςεσο αληηθξνπόκελεο αξρέο, απηή ηεο πξνζηαζίαο ησλ 

βηνκεραληθώλ θαη άιισλ εκπηζηεπηηθώλ πιεξνθνξηώλ θαη ηεο 

αξρήο ηεο δηαθάλεηαο πνπ επηβάιιεηαη λα δηέπεη ηε δηθαζηηθή 

δηαδηθαζία.  Γελ έρεη εηζαρζεί νπνηαδήπνηε ηέηνηα πξόλνηα, 

νπόηε ε δηαδηθαζία ζε πξνζθπγή ελαληίνλ απόθαζεο ηεο Δ.Π.Α., 

παξακέλεη εληόο ησλ ζπλήζσλ πιαηζίσλ πνπ δηέπνπλ ηηο 

πξνζθπγέο κε εθαξκνγή ηνπ πθηζηάκελνπ πεξί ηνπ Αλσηάηνπ 

πληαγκαηηθνύ Γηθαζηεξίνπ Γηαδηθαζηηθνύ Καλνληζκνύ ηνπ 

1962, ηεο λνκνινγίαο πνπ έρεη αλαπηπρζεί από ην Αλώηαην 

Γηθαζηήξην θαη ηα όζα πξνβιέπνληαη από ην     Άξζξν 146 ηνπ 

πληάγκαηνο. 
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 Γελ επζηαζεί ε ζέζε ηνπ θ. Υαηδετσάλλνπ όηη ε επίδηθε 

αίηεζε είλαη πξόσξε, δηόηη ε πξνζθπγή ήδε έρεη πξνρσξήζεη κε 

ηηο αλάινγεο νδεγίεο γηα αληαιιαγή ησλ αγνξεύζεσλ θαη είλαη ε 

πιεπξά ηεο Αξρήο πνπ θαηέζηεζε πξνβιεκαηηθή ηελ ππόζεζε κε 

ην λα αλαιάβεη ηελ επζύλε λα θαηαρσξήζεη γξαπηή αγόξεπζε 

από ηελ νπνία παξέκεηλαλ θελά ππό ην πξόζρεκα ησλ 

εκπηζηεπηηθώλ πιεξνθνξηώλ.  Σν δεηνύκελν είλαη λα ππάξρεη 

ηζόηεο όπισλ κεηαμύ ησλ δηαδίθσλ.  Σν ελδηαθεξόκελν κέξνο 

δελ έρεη ιηγόηεξε ππόζηαζε από ηνπο   ππόινηπνπο δύν δηαδίθνπο 

δειαδή ηελ Αξρή, σο αηηεηέο, θαη ηελ Δ.Π.Α., σο θαζ΄ σλ.  Οξζά 

βεβαίσο ν θ. Υαηδετσάλλνπ αλέδεημε όηη ηελ νξζόηεηα ηεο 

απόθαζεο ηεο Δ.Π.Α., ζα ηελ ππνζηεξίμεη ε ίδηα ε Δ.Π.Α., κέζσ 

ησλ δηθεγόξσλ ηεο. Καη ην ελδηαθεξόκελν κέξνο έρεη 

ππνζηεξηθηηθό ραξαθηήξα. Γελ ηίζεηαη όκσο ε ζέζε απηή επί ησλ 

νξζώλ ηεο δηαζηάζεσλ.  Σν θάζε ελδηαθεξόκελν κέξνο κπνξεί λα 

αλαδείμεη πξόζζεηα ζηνηρεία πξνο ππνζηήξημε ηεο 

πξνζβαιιόκελεο πξάμεο θαη πνπ ελδερνκέλσο ν θαζ΄ νπ ε 

αίηεζε λα κελ αληειήθζε ή λα κελ αλαδείμεη ζηελ δηθή ηνπ 

επηρεηξεκαηνινγία.  Δθείλν πνπ απαγνξεύεηαη από ηε λνκνινγία 

ζην ελδηαθεξόκελν κέξνο είλαη λα αληηζηξαηεπζεί ηελ 

πξνζβαιιόκελε πξάμε.   

 

 Ούηε θαη επζηαζεί ε ζέζε ηεο Αξρήο όηη ήηαλ γλσζηό ζην 

ελδηαθεξόκελν κέξνο ε ζρεηηθή απόθξπςε ησλ πιεξνθνξηώλ θαη 

εθδόζεθε επ΄ απηνύ ζρεηηθή απόθαζε ηεο Δ.Π.Α., ε νπνία δελ 

πξνζεβιήζε κε πξνζθπγή θαη άξα θσιύεηαη ηώξα ην 
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ελδηαθεξόκελν κέξνο λα ηνπνζεηεζεί αληίζεηα.  Η απόθξπςε ησλ 

πιεξνθνξηώλ έγηλε εληόο ηεο δηθαζηηθήο δηαδηθαζίαο ηεο 

παξνύζαο πξνζθπγήο.  Ήηαλ κε αλακελόκελν από νπνηνλδήπνηε 

θαη ζίγνπξα δελ θσιύεηαη ηώξα ην ελδηαθεξόκελν κέξνο λα 

ππνβάιεη ηελ ππό θξίζε αίηεζε, όπσο νξζά αλαγλώξηζε θαη ε 

ζπλήγνξνο ηεο Δ.Π.Α. 

 

 Η απόθαζε ζηελ Akzo Chemie BV, ππόζεζε αξ. 53/85, 

εκεξ. 23.6.1986, ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, δελ 

επηιύεη ην πξόβιεκα σο πξνο ηη δένλ γέλεζζαη ζηε δηθαζηηθή 

δηαδηθαζία.  Δθεί, αλαδεηθλύνληαο ηελ αξρή όηη ζε θακηά 

πεξίπησζε δελ είλαη δπλαηόλ λα αλαθνηλσζνύλ έγγξαθα ζηνλ 

θαηαγγείιαληα ηελ ππόζεζε πνπ πεξηέρνπλ απόξξεηα 

επηρείξεζεο, ην Γηθαζηήξην κε ην Πέκπην Σκήκα ηνπ, αθύξσζε 

ηελ απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο κε βάζε ηελ νπνία δόζεθαλ 

εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο ζηελ παξαπνλνύκελε ζε ππόζεζε 

πνπ αθνξνύζε αληαγσληζηηθέο εηαηξείεο θαη ζηελ νπνία είραλ 

αλαθνηλσζεί νη πιεξνθνξίεο απηέο ζην πιαίζην δηνηθεηηθήο 

δηαδηθαζίαο πνπ αλεθύε κεηαμύ ηεο εηαηξείαο ECS πνπ είρε 

θαηαγγείιεη ηελ Akzo ζηελ Δπηηξνπή γηα παξαβίαζε ηνπ          

Άξζξνπ 86 ηεο πλζήθεο ΔΟΚ, σο πξνο απεηιή πνπ ε Akzo είρε 

εθηνμεύζεη ελαληίνλ ηεο όηη ζα ρξεζηκνπνηνύζε αζπλήζηζηα 

ρακειή ηηκνινγηαθή πνιηηηθή γηα λα εθηόπηδε ηελ ECS από ηελ 

αγνξά. 

 



 14 

 ην ίδην κήθνο θύκαηνο θηλνύληαη θαη νη ππόινηπεο 

απζεληίεο πνπ παξέζεζαλ νη ζπλήγνξνη ζε ζρέζε κε ην ελσζηαθό 

δίθαην, (Pfleiderer A.G. v. Bundeskartellamt, ππόζεζε C-360/09, 

εκεξ. 14.6.2011 – αθνξνύζε δηαθνξά ελώπηνλ αξρήο 

αληαγσληζκνύ γηα πιήξε πξόζβαζε ζην θάθειν ηεο δηαδηθαζίαο 

– Varec SA v. Etat belge, ππόζεζε C-450/06, εκεξ. 25.10.2007 – 

ζύλνςε δεκόζηαο ζύκβαζεο ζην Βέιγην κε πξνζθπγή ελώπηνλ 

ηνπ Conseil d’ Etat – θ.ά.).  Η ηειεπηαία απηή ππόζεζε Varec  

έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία εθόζνλ αθνξνύζε δηαδηθαζία ελώπηνλ 

Γηθαζηεξίνπ.  Αλαγλσξίζηεθε εθεί όηη, «ε αξρή ηεο εθαηέξσζελ 

αθξόαζεο ζπλεπάγεηαη, θαηά γεληθό θαλόλα, ην δηθαίσκα ησλ 

ζηνηρείσλ θαη ησλ παξαηεξήζεσλ πνπ ππνβάιινληαη ζην 

Γηθαζηήξην θαη λα εθθέξνπλ ζπλαθώο ηε γλώκε ηνπο.».  Απηό 

βέβαηα ζπλάδεη θαη κε ηηο δηαρξνληθέο ζέζεηο ηνπ θνηλνδηθαίνπ 

όπνπ νη αξρέο ηεο δηαθάλεηαο ηεο δηθαζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηνπ 

δηθαηώκαηνο ηεο ειεπζεξίαο έθθξαζεο θαη ηνπνζέηεζεο, είλαη 

αλαγλσξηζκέλεο κε δερόκελεο ακθηζβήηεζε, (A. v. British 

Broadcasting Corporation (2014) 2 W.L.R. 1243 θαη British 

Broadcasting Corporation v. Roden (2015) W.L. 2190724).  

Αθόκε θαη ζε ππνζέζεηο πνπ δηαμέγνληαη γηα θάπνην θαιό ιόγν 

in camera, νη αξρέο ηεο θπζηθήο δηθαηνζύλεο δελ αιινηώλνληαη, 

ηα δε δηθαηώκαηα ησλ δηαδίθσλ παξακέλνπλ ηα ίδηα, (Al Rawi v. 

Security Service (2011) UKSC 34).  Μάιηζηα ηα Γηθαζηήξηα 

ζηελ Αγγιία είλαη πνιύ θεηδσιά ζην λα απνδερζνύλ αθόκε θαη 

αθαίξεζε ή απόθξπςε ζθεπηηθνύ ζηηο απνθάζεηο ηνπο πνπ 

δεκνζηνπνηνύληαη, έρνληαο ππόςε όηη νπνηαδήπνηε έθπησζε ηεο 
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αξρήο ηεο δηαθάλεηαο («open justice principle»), πξέπεη λα 

αηηηνινγείηαη, αιιά θαη λα πεξηνξίδεηαη όισο ηδηαηηέξσο, (R. (on 

the application of Mohamed) v. Secretary of State for Foreign 

and Commonwealth Affairs (2011) Q. B. 218). 

 

 Η αξρή ηεο πξνζηαζίαο ησλ επηρεηξεκαηηθώλ απνξξήησλ 

είλαη αλαγλσξηζκέλε (Akzo – αλσηέξσ – θαη SEP v. Επιτροπής 

πιινγή 1994 ζει. 1-1991 ζθέςε 37) θαη ε δηαηήξεζε ζεκηηνύ 

αληαγσληζκνύ ζην πιαίζην ησλ δηαδηθαζηώλ δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ απνηειεί ζεκαληηθό δεκόζην ζπκθέξνλ, αιιά απηό 

δελ ζεκαίλεη όηη νη δηάδηθνη έρνπλ «απόιπην θαη απεξηόξηζην 

δηθαίσκα πξόζβαζεο ζην ζύλνιν ησλ ζρεηηθώλ κε ηελ ελ ιόγσ 

δηαδηθαζία ζπλάςεσο ζηνηρείσλ πνπ θαηαηέζεθαλ ελώπηνλ ηεο 

αξκνδίαο γηα ηελ πξνζθπγή αξρήο.», (Varec – αλσηέξσ –       

ζθές. 51). 

 

 ηελ Varec ιέρζεθαλ ζηελ ζθέςε 52, ηα εμήο: 

 

«Η αξρή ηεο πξνζηαζίαο ησλ εκπηζηεπηηθώλ πιεξνθνξηώλ θαη ησλ 

επηρεηξεκαηηθώλ απνξξήησλ πξέπεη λα εθαξκόδεηαη έηζη ώζηε ε 

πξνζηαζία απηή λα ζπκθηιηώλεηαη κε ηηο επηηαγέο ηεο 

απνηειεζκαηηθήο  δηθαζηηθήο  πξνζηαζίαο  θαη  κε  ηνλ  ζεβαζκό 

ησλ δηθαησκάησλ άκπλαο ησλ δηαδίθσλ (βι., θαη΄ αλαινγία, 

απόθαζε ηεο 13
εο

 Ινπιίνπ 2006, C-438/04, Mobistar, πιινγή 2006, 

ζ. Ι-6675, ζθέςε 40) θαη, ζηελ πεξίπησζε έλδηθεο πξνζθπγήο ή 

πξνζθπγήο ελώπηνλ αξρήο ε νπνία ζεσξείηαη δηθαηνδνηηθό όξγαλν 

θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 234ΔΚ, έηζη ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη όηη 

ε όιε δηαδηθαζία δελ ζίγεη ην δηθαίσκα γηα δίθαηε δίθε.» 
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  ην ηέινο ηεο εκέξαο πξέπεη λα γίλεη ζηάζκηζε θξηηεξίσλ, 

παξαγόλησλ θαη παξακέηξσλ πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε 

θαηά πεξίπησζε κε πξνεμάξρνπζα αξρή ηε δηαζθάιηζε δίθαηεο 

δίθεο γηα όινπο ηνπο παξάγνληεο ηεο.  Έρνληαο ππόςε όηη ε 

ελώπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ δηαδηθαζία δηέπεηαη από ηηο αξρέο ηεο 

δηαθάλεηαο, ηεο θπζηθήο δηθαηνζύλεο, ηεο εθαξκνγήο ησλ 

δηαδηθαζηώλ δπλάκεη ηνπ Καλνληζκνύ ηνπ 1962 θαη ηδηαηηέξσο 

ηνλ Καλνληζκό 10 θαη ηνλ ηξόπν πνπ ελήξγεζε ε Αξρή ρσξίο 

πξνεγνύκελε άδεηα ηνπ Γηθαζηεξίνπ, ζεσξείηαη νξζό όπσο 

εθδνζεί Γηάηαγκα απνθάιπςεο ησλ παξαγξάθσλ πνπ έρνπλ 

αθαηξεζεί από ηελ αγόξεπζε ηεο Αξρήο, σο ε αίηεζε ηνπ 

ελδηαθεξνκέλνπ κέξνπο παξ. «Α». 

 

  Δπνκέλσο εθδίδεηαη Γηάηαγκα όπσο  ε Αηηήηξηα ζηελ 

πξνζθπγή θαηαρσξήζεη εληόο 30 εκεξώλ ζην θάθειν ηεο 

δηαδηθαζίαο θαη επηδώζεη ζην ελδηαθεξόκελν κέξνο, αιιά θαη 

ζηνπο θαζ΄ σλ, λέα γξαπηή αγόξεπζε ζηελ νπνία ζα 

πεξηιακβάλνληαη όια ηα ζηνηρεία θαη δεδνκέλα πνπ έρνπλ 

αθαηξεζεί από ηελ θαηαρσξεζείζα αγόξεπζε ηεο Αξρήο ζηηο 

13.5.2014. 

 

  Οη θαζ΄ σλ ζα έρνπλ κεηά ηελ επίδνζε 30 εκέξεο γηα 

θαηαρώξεζε λέαο εθ κέξνπο ηνπο αγόξεπζεο θαη ην 

ελδηαθεξόκελν κέξνο άιιεο 30 εκέξεο κεηέπεηηα γηα ηελ 

θαηαρώξεζε ηεο δηθήο ηνπ αγόξεπζεο.  Η αηηήηξηα ζα 

θαηαρσξήζεη ηέινο απαληεηηθή αγόξεπζε εληόο 15 εκεξώλ. 
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  Δθδίδεηαη επίζεο Γηάηαγκα όπσο νη θαηαρσξεζείζεο σο 

άλσ αγνξεύζεηο ηνπνζεηεζνύλ από ηνπο αληίζηνηρνπο δηαδίθνπο 

ζε θάθειν πνπ ζα θέξεη ηελ έλδεημε «εκπηζηεπηηθόο», ε 

πξόζβαζε ζηνλ νπνίν ξεηώο απαγνξεύεηαη ζε νπνηνλδήπνηε 

ηξίην, εθηόο ηνπ Γηθαζηεξίνπ θαη ησλ δηαδίθσλ κεξώλ. 

 

 

 

 

 

       η. Ναζαλαήι, 

          Γ. 
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