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Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 
Αρ. 5755, 18.11.2022 

 

Κ.Δ.Π. 442/2022

 

Αριθμός 442 
 

Οι περί Απαλλαγής και Μείωσης του Διοικητικού Προστίμου σε Περίπτωση Συμπράξεων κατά Παράβαση 
του άρθρου 3 του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου ή/και του Άρθρου 101 της ΣΛΕΕ (Πρόγραμμα 
Επιεικούς Μεταχείρισης) Κανονισμοί του 2022, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό  Συμβούλιο, δυνάμει του 
άρθρου 65 του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου, αφού κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων 
και εγκρίθηκαν από αυτή, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το εδάφιο (3) 
του άρθρου 3 του περί της Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με 
Εξουσιοδότηση  Νόμου, Νόμου (Ν. 99  του 1989  όπως  τροποποιήθηκε με  τους  Νόμους 227  του 
1990  μέχρι 3(Ι) του 2010). 

 

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ 
 
 

Προοίμιο. 
Επίσημη 
Εφημερίδα 
της Ε.Ε.: L 11, 

4.1.2019, σ. 3. 

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 65 
 

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2019/1 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 για την παροχή 
αρμοδιοτήτων στις αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών ώστε να επιβάλλουν 
αποτελεσματικότερα τους κανόνες και για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής 
αγοράς»,

 
13(Ι) του 2022 

169(Ι) του 2022. 

Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούνται  δυνάμει των διατάξεων 
του άρθρου 65 του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου, εκδίδει τους ακόλουθους 
Κανονισμούς:

Συνοπτικός 
τίτλος. 

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Απαλλαγής και Μείωσης του Διοικητικού 
Προστίμου σε Περίπτωση Συμπράξεων κατά Παράβαση του άρθρου 3 του περί της Προστασίας 
του   Ανταγωνισμού   Νόμου   ή/και   του   Άρθρου   101   της   ΣΛΕΕ   (Πρόγραμμα   Επιεικούς 
Μεταχείρισης) Κανονισμοί του 2022. 
 

ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Ερμηνεία.                     2.-(1)  Στους παρόντες Κανονισμούς, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια- 
 

«απαλλαγή από την επιβολή διοικητικού πρόστιμου» σημαίνει την εξαίρεση από την επιβολή 
διοικητικού προστίμου, το οποίο θα επιβαλλόταν διαφορετικά από την Επιτροπή σε επιχείρηση για 
τη συμμετοχή της σε μυστική σύμπραξη, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 3 του Νόμου 
και του Άρθρου 101 ΣΛΕΕ, ώστε να επιβραβευθεί για τη συνεργασία της με την Επιτροπή στο 
πλαίσιο του Προγράμματος Επιεικούς Μεταχείρισης· 

 

 
Επίσημη 

Εφημερίδα 
της Ε.Ε.: L 1, 
4.1.2003, σ. 1. 

«Αρχή Ανταγωνισμού» σημαίνει την Αρχή ή τις Αρχές των κρατών μελών που είναι αρμόδιες για 
την προστασία του ανταγωνισμού και οι οποίες έχουν καθοριστεί ως τέτοιες από τα κράτη μέλη 
δυνάμει του άρθρου 35 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003· 
 

 
 
 
«δήλωση επιεικούς μεταχείρισης» σημαίνει την προφορική ή γραπτή δήλωση ή αντίγραφό της, 
που υποβάλλεται αυτοβούλως από ή εκ μέρους επιχείρησης ή φυσικού προσώπου προς την 
Επιτροπή ή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην οποία περιγράφονται στοιχεία που γνωρίζει για τη 
σύμπραξη, και ο ρόλος της/του σε αυτή, και η οποία καταρτίστηκε ειδικά με σκοπό την υποβολή 
της στην Επιτροπή ή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να εξασφαλισθεί απαλλαγή από την 
επιβολή προστίμων ή μείωσή τους, κατ' εφαρμογή του Προγράμματος Επιεικούς Μεταχείρισης, μη 
περιλαμβανομένων αποδεικτικών στοιχείων που υπάρχουν, ανεξαρτήτως της διαδικασίας 
εφαρμογής του Νόμου, και ασχέτως εάν οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνονται στον φάκελο 
της Επιτροπής ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ως προϋπάρχουσες πληροφορίες· 
 
«επιεικής μεταχείριση» σημαίνει την απαλλαγή από την επιβολή διοικητικού προστίμου ή τη 
μείωση διοικητικού προστίμου· 
 
«Επιτροπή» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τις διατάξεις του άρθρου 2 του 
περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου· 
 
«Ευρωπαϊκή Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

 
 

 
Επίσημη 
Εφημερίδα 

«Κανονισμός  (ΕΚ)  αριθ.  1/2003»  σημαίνει  την  πράξη  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  με  τίτλο 
«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του Συμβουλίου, της 16ης  Δεκεμβρίου 2002, για την εφαρμογή 
των κανόνων ανταγωνισμού που προβλέπονται στα άρθρα 81 και 82 της Συνθήκης, όπως αυτός 
τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 487/2009 του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου 2009, 
για  την  εφαρμογή  του  άρθρου  81  παράγραφος  3  της  συνθήκης  σε  ορισμένες  κατηγορίες
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της Ε.Ε.: L 148, 
11.6.2009, σ. 1. 

συμφωνιών και εναρμονισμένων πρακτικών στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών»· 
 
 
«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 
 
«μείωση διοικητικού προστίμου» σημαίνει τη μείωση του ποσού του προστίμου, το οποίο θα 
επιβαλλόταν διαφορετικά από την Επιτροπή σε επιχείρηση για τη συμμετοχή της σε μυστική 
σύμπραξη, κατά παράβαση του άρθρου 3 του Νόμου ή/και του Άρθρου 101 ΣΛΕΕ, ώστε να 
επιβραβευθεί για τη συνεργασία της με την Επιτροπή στο πλαίσιο του Προγράμματος Επιεικούς 
Μεταχείρισης· 
 
«μυστική σύμπραξη» σημαίνει σύμπραξη, η ύπαρξη της οποίας αποκρύπτεται εν όλω ή εν μέρει· 
 
«Νόμος» σημαίνει τον περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμο· 
 
«Οδηγία (ΕΕ) 2019/1» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 
2019/1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης  Δεκεμβρίου 2018, για την 
παροχή  αρμοδιοτήτων  στις  αρχές  ανταγωνισμού  των  κρατών  μελών  ώστε  να  επιβάλλουν 
αποτελεσματικότερα  τους  κανόνες  και  για  τη  διασφάλιση  της  εύρυθμης  λειτουργίας  της 
εσωτερικής αγοράς»· 

 
«προϋπάρχουσες πληροφορίες» σημαίνει τα αποδεικτικά στοιχεία που υπάρχουν ανεξάρτητα από 
τη διαδικασία της Επιτροπής,  της Αρχής Ανταγωνισμού ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 
ασχέτως εάν τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνονται στον φάκελό τους· 
 
«ΣΛΕΕ» σημαίνει τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 
 
 
«σύμπραξη» σημαίνει την τυπική ή άτυπη, γραπτή ή άγραφη, εκτελεστή κατά νόμο ή μη συμφωνία 
ή εναρμονισμένη πρακτική μεταξύ δύο ή περισσότερων ανταγωνιστών η οποία αποσκοπεί στον 
συντονισμό της ανταγωνιστικής τους συμπεριφοράς στην αγορά ή στον επηρεασμό των 
σημαντικών παραμέτρων του ανταγωνισμού μέσω πρακτικών και περιλαμβάνει 
τον καθορισμό ή τον συντονισμό των τιμών αγοράς ή πώλησης ή άλλων όρων συναλλαγής, 
περιλαμβανομένου του καθορισμού ή συντονισμού σε σχέση με τα δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας, την παροχή ποσοστώσεων παραγωγής ή πωλήσεων, την κατανομή των αγορών και 
πελατών, περιλαμβανομένης της νόθευσης διαγωνισμών, τους περιορισμούς των εισαγωγών ή 
εξαγωγών ή τις  ενέργειες αθέμιτου ανταγωνισμού σε βάρος άλλων ανταγωνιστών. 
 

(2) Όροι  οι  οποίοι  δεν  ορίζονται  στους  παρόντες  Κανονισμούς,  έχουν  την  έννοια  που 
αποδίδεται σε αυτούς από τον Νόμο.

Πεδίο εφαρμογής 
των παρόντων 
Κανονισμών. 

3. Οι παρόντες Κανονισμοί εφαρμόζονται για την επιεική μεταχείριση επιχειρήσεων οι οποίες 
αποκαλύπτουν τη συμμετοχή τους σε μυστική σύμπραξη, κατά παράβαση των διατάξεων του 
άρθρου  3  του  Νόμου  και  του  Άρθρου  101  ΣΛΕΕ,  συνεργαζόμενες  με  την  Επιτροπή  και 
νοουμένου ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται δυνάμει των προνοιών των παρόντων 
Κανονισμών. 
 

ΜΕΡΟΣ ΙΙ 
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΑΙ 

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

Απαλλαγή από το 
διοικητικό πρόστιμο. 

4.-(1) Η Επιτροπή χορηγεί απαλλαγή από την επιβολή διοικητικού προστίμου το οποίο 
διαφορετικά θα επιβαλλόταν σε επιχείρηση που υποβάλλει συναφή αίτηση σε περίπτωση κατά 
την οποία η εν λόγω επιχείρηση αποκαλύπτει στην Επιτροπή τη συμμετοχή της σε μυστική 
σύμπραξη τηρουμένων των προνοιών του Κανονισμού 7, και νοουμένου ότι αυτή πληροί 
σωρευτικά τις προϋποθέσεις που προβλέπονται δυνάμει των προνοιών του Κανονισμού 6 και είναι 
η πρώτη που προσκομίζει στην Επιτροπή αποδεικτικά στοιχεία τα οποία- 

(α)    κατά  τον  χρόνο  παραλαβής  της  αίτησης  από  την  Επιτροπή,  της  επιτρέπουν  να 
διενεργήσει στοχευμένο έλεγχο δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 38 ή/και 39 του Νόμου, 
όσον αφορά παράβαση του άρθρου 3 του Νόμου και του Άρθρου 101 ΣΛΕΕ, αναφορικά 
με τη μυστική σύμπραξη, εφόσον η Επιτροπή δεν είχε έως τότε επαρκή αποδεικτικά 
στοιχεία για διενέργεια ελέγχου ή δεν είχε διενεργήσει τέτοιο έλεγχο, δυνάμει των διατάξεων 
των άρθρων 38 ή/και 39 του Νόμου∙ ή 

 
(β) σύμφωνα με την Επιτροπή, είναι επαρκή για τη διαπίστωση παράβασης των διατάξεων 

του άρθρου 3 του Νόμου ή/και του Άρθρου 101 ΣΛΕΕ, εφόσον η Επιτροπή δεν έχει επαρκή  
στοιχεία  για  τη  διαπίστωση  της  παράβασης  και  καμία  άλλη  επιχείρηση  δεν 
πληρούσε στο παρελθόν τις προϋποθέσεις απαλλαγής δυνάμει της υποπαραγράφου (α), 

όσον αφορά την εν λόγω μυστική σύμπραξη.



2720 
  

 
 
 

 

(2) Η Επιτροπή χορηγεί απαλλαγή από την επιβολή διοικητικού προστίμου, μόνο εφόσον η 
εμπλεκόμενη επιχείρηση δεν έχει προβεί σε ενέργειες για να αναγκάσει άλλες επιχειρήσεις να 
προσχωρήσουν ή να παραμείνουν σε μυστική σύμπραξη. 

Μείωση διοικητικού 
προστίμου. 

5.-(1) Η Επιτροπή χορηγεί σε επιχείρηση μείωση του διοικητικού προστίμου που διαφορετικά θα 
της επιβαλλόταν, σε περίπτωση κατά την οποία η επιχείρηση- 
 

(α)    δεν πληροί τις προϋποθέσεις απαλλαγής σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού 4· 
και 

 
(β)    πληροί σωρευτικά τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις πρόνοιες του Κανονισμού 

6· και 
 

(γ)    αποκαλύπτει στην Επιτροπή τη συμμετοχή της σε μυστική σύμπραξη· και 
 

(δ)    προσκομίζει στην Επιτροπή αποδεικτικά στοιχεία αναφορικά με την πιθανολογούμενη 
μυστική σύμπραξη, τα οποία προσδίδουν σημαντική επιπρόσθετη αποδεικτική αξία όσον 
αφορά την απόδειξη παράβασης που καλύπτει το Πρόγραμμα Επιεικούς Μεταχείρισης, σε 
σχέση με τα αποδεικτικά στοιχεία που έχει ήδη στην κατοχή της η Επιτροπή κατά τον 
χρόνο υποβολής της αίτησης για μείωση του διοικητικού προστίμου. 

 
(2) Σε περίπτωση κατά την οποία η αιτήτρια επιχείρηση υποβάλει αδιάσειστα στοιχεία, τα 

οποία χρησιμοποιεί η Επιτροπή για την απόδειξη περαιτέρω πραγματικών περιστατικών με 
αποτέλεσμα την αύξηση των προστίμων σε σύγκριση με τα πρόστιμα που θα επιβάλλονταν 
διαφορετικά στις συμμετέχουσες στη μυστική σύμπραξη επιχειρήσεις, η Επιτροπή δεν λαμβάνει 
υπόψη τέτοια πρόσθετα περιστατικά, κατά τον καθορισμό του επιβλητέου διοικητικού προστίμου 
στην αιτήτρια επιχείρηση, η οποία παρείχε τα αποδεικτικά στοιχεία. 
 

(3) Η Επιτροπή χορηγεί μείωση διοικητικού προστίμου, μόνο εφόσον η εμπλεκόμενη 
επιχείρηση δεν έχει προβεί σε ενέργειες για να αναγκάσει άλλες επιχειρήσεις να προσχωρήσουν 
ή να παραμείνουν σε μυστική σύμπραξη. 
 

(4) Για τους σκοπούς του παρόντος Κανονισμού- 
 

(α)   «σημαντική επιπρόσθετη αποδεικτική αξία» αναφέρεται στον βαθμό στον οποίο τα 
παρεχόμενα αποδεικτικά στοιχεία ενισχύουν, λόγω της ίδιας της φύσης τους ή/και του 
επιπέδου των λεπτομερειών τους, τη δυνατότητα της Επιτροπής να αποδείξει την 
πιθανολογούμενη μυστική σύμπραξη· 

 
(β)    ενοχοποιητικά αποδεικτικά στοιχεία που σχετίζονται άμεσα με τα εν λόγω πραγματικά 

περιστατικά  θεωρούνται  κατά  κανόνα  ότι  έχουν  μεγαλύτερη  αξία  από  εκείνα  που 
αναφέρονται έμμεσα μόνο σε αυτά· 

 
(γ)    ο  απαιτούμενος  βαθμός  επιβεβαίωσης  των  υποβαλλόμενων  αποδεικτικών  στοιχείων 

από άλλες πηγές, προκειμένου να θεωρηθούν αυτά αξιόπιστα έναντι των άλλων 
επιχειρήσεων που εμπλέκονται στην υπόθεση, επηρεάζει την αξία αυτών των στοιχείων, 
ώστε αδιάσειστα αποδεικτικά στοιχεία να έχουν μεγαλύτερη αξία από στοιχεία τα οποία 
απαιτούν επιβεβαίωση, περιλαμβανομένων των δηλώσεων, εφόσον αυτά αμφισβητηθούν.

Προϋποθέσεις για 
την απαλλαγή από 
το διοικητικό 
πρόστιμο και τη 
μείωση του 
διοικητικού 
προστίμου. 

6.  Άνευ  επηρεασμού  των  προνοιών  των  Κανονισμών  4  και  5,  επιχείρηση,  για  να  τύχει 
απαλλαγής από το διοικητικό πρόστιμο ή μείωσης του διοικητικού προστίμου, οφείλει σε κάθε 
περίπτωση να πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
 

 
 
 
 

(α)   Συνεργάζεται πλήρως, ειλικρινώς, συνεχώς και ταχέως με την Επιτροπή, από την 
ημερομηνία υποβολής της αίτησης έως και την ολοκλήρωση της διοικητικής διαδικασίας 
εξέτασης  της υπόθεσης, σε σχέση με όλες τις υπό διερεύνηση επιχειρήσεις, με την 
έκδοση απόφασης και ειδικότερα- 

 
(i)       παρέχει ταχέως στην Επιτροπή όλες τις πληροφορίες και τα αποδεικτικά στοιχεία 

τα οποία έχει στην κατοχή της ή στα οποία έχει πρόσβαση αναφορικά με την 
πιθανολογούμενη μυστική σύμπραξη και ιδίως- 

(αα)    το όνομα και τη διεύθυνση της επιχείρησης που υποβάλλει την αίτηση για 
χορήγηση απαλλαγής από το διοικητικό πρόστιμο ή μείωσης του διοικητικού 
πρόστιμου∙
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(ββ)   τα ονόματα όλων των άλλων επιχειρήσεων που συμμετέχουν ή έχουν 

συμμετάσχει στην πιθανολογούμενη μυστική σύμπραξη∙ 

(γγ)  λεπτομερή περιγραφή της πιθανολογούμενης μυστικής σύμπραξης, 
περιλαμβανομένων των επηρεαζόμενων προϊόντων και περιοχών, καθώς 
και της διάρκειας και της φύσης της μυστικής σύμπραξης∙ 

(δδ)    πληροφορίες αναφορικά με αίτηση επιείκειας η οποία έχει υποβληθεί στο 
παρελθόν ή ενδέχεται να υποβληθεί στο μέλλον στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
σε Αρχή Ανταγωνισμού άλλου κράτους μέλους ή σε αρχή ανταγωνισμού 
τρίτων χωρών σε σχέση με την πιθανολογούμενη μυστική σύμπραξη· 

(ii)     παραμένει  στη  διάθεση  της  Επιτροπής  για  να  απαντήσει  σε  αίτημα  το  οποίο 
δύναται να συμβάλει στην τεκμηρίωση των σχετικών πραγματικών περιστατικών∙ 

(iii)    θέτει στη διάθεση της Επιτροπής τους διευθυντές, τα διοικητικά στελέχη και τα 
λοιπά μέλη του προσωπικού για συνέντευξη και καταβάλλει εύλογες προσπάθειες 
για να θέτει πρώην διευθυντές, διοικητικά στελέχη και λοιπά μέλη του προσωπικού 
στη διάθεση της Επιτροπής για συνέντευξη∙ 

(iv)    δεν καταστρέφει, παραποιεί ή αποκρύπτει πληροφορίες ή/και αποδεικτικά στοιχεία∙ 

(v)     δεν αποκαλύπτει την υποβολή ή το περιεχόμενο της αίτησης στην Επιτροπή για 
χορήγηση απαλλαγής ή μείωσης του διοικητικού προστίμου της επιχείρησης, προτού 
η Επιτροπή εκδώσει έκθεση αιτιάσεων στο πλαίσιο της υπόθεσης δυνάμει των 
διατάξεων του άρθρου 18 του Νόμου, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά· 

 
(β) τερμάτισε τη συμμετοχή της στην πιθανολογούμενη  μυστική σύμπραξη, το αργότερο 

αμέσως μετά την υποβολή της αίτησής της, στη βάση των προνοιών των Κανονισμών 4 
και  5,  εκτός  εάν  κρίνεται  από  την  Επιτροπή  ευλόγως  αναγκαία  η  συνέχιση  της 
συµµετοχής της, προκειμένου να διαφυλαχθεί η ακεραιότητα της έρευνάς της· 

 
(γ)    σε περίπτωση που η επιχείρηση εξετάζει ή μελετά το ενδεχόμενο υποβολής αίτησης 

επιείκειας στην Επιτροπή, δυνάμει των προνοιών του Κανονισμού 4 ή 5, δεν πρέπει να- 
 

(i)      έχει καταστρέψει, παραποιήσει ή αποκρύψει πληροφορίες ή αποδεικτικά στοιχεία, 
αναφορικά με την πιθανολογούμενη μυστική σύμπραξη∙ή 

 

(ii)     έχει αποκαλύψει την υποβολή της αίτησης ή οτιδήποτε από το περιεχόμενό της, 
παρά μόνο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή σε Αρχές Ανταγωνισμού άλλων κρατών 
μελών ή σε αρχές ανταγωνισμού τρίτων χωρών. 

 

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ 

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ 

Μορφή και 
περιεχόμενο των 
δηλώσεων 
επιεικούς 
μεταχείρισης. 
Παράρτημα Ι. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Παράρτημα Ι. 

7.-(1)  Άνευ επηρεασμού των προνοιών της παραγράφου (2) και για σκοπούς των προνοιών 
των υποπαραγράφων (α) και (β) της παραγράφου (1) του Κανονισμού 4 και του Κανονισμού 5, 
επιχείρηση η οποία επιθυμεί να επωφεληθεί από το Πρόγραμμα Επιεικούς Μεταχείρισης 
υποβάλλει αίτηση επιείκειας για χορήγηση απαλλαγής από το διοικητικό πρόστιμο ή μείωσης του 
διοικητικού προστίμου, η οποία περιλαμβάνει τις πληροφορίες και τα αποδεικτικά στοιχεία που 
προβλέπονται στο Παράρτημα Ι. 
 
 

(2) Σε περίπτωση κατά την οποία επιχείρηση το επιθυμεί, δύναται να υποβάλει δήλωση 
επιεικούς μεταχείρισης προφορικά, η οποία καταγράφεται με οποιοδήποτε μέσο κρίνεται 
πρόσφορο από την Επιτροπή και σε τέτοια περίπτωση, η αιτήτρια επιχείρηση δεν έχει στην κατοχή 
ή υπό την επίβλεψη ή τον έλεγχό της την υποβληθείσα δήλωση επιεικούς μεταχείρισης, η οποία 
ωστόσο τίθεται στη διάθεσή της αμέσως μετά την υποβολή της, προκειμένου η επιχείρηση να την 
εγκρίνει, αφού διαπιστώσει ότι όσα έχουν δηλωθεί προφορικά εκ μέρους της έχουν αποτυπωθεί 
με ακρίβεια: 
 

Νοείται ότι, η αιτήτρια επιχείρηση διατηρεί την υποχρέωση να προσκομίσει τα απαραίτητα 
αποδεικτικά στοιχεία, όπως αυτά προβλέπονται στο Παράρτημα Ι, αναλόγως εάν αιτείται την 
απαλλαγή ή τη μείωση του διοικητικού προστίμου. 
 

(3) Η  αιτήτρια  επιχείρηση  που  επιθυμεί  να  επωφεληθεί  από  το  Πρόγραμμα  Επιεικούς 
Μεταχείρισης δύναται να υποβάλει αίτηση δυνάμει των προνοιών του παρόντος Κανονισμού 
στην Ελληνική γλώσσα ή σε άλλη επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει 
καθορισθεί προηγουμένως μεταξύ της Επιτροπής και της εν λόγω επιχείρησης. 
 

(4) Η αίτηση για μείωση του διοικητικού προστίμου δύναται να υποβληθεί σε οποιοδήποτε
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στάδιο πριν από την έκδοση απόφασης της Επιτροπής επί της πιθανολογούμενης μυστικής 
σύμπραξης: 

 
Νοείται ότι, η Επιτροπή δύναται να απορρίψει αίτηση για μείωση του διοικητικού προστίμου, 

για τον λόγο ότι αυτή υποβλήθηκε μετά την κοινοποίηση της έκθεσης αιτιάσεων. 
 

Συνοπτική αίτηση.        8.-(1)  Η Επιτροπή αποδέχεται την υποβολή συνοπτικής αίτησης για απαλλαγή ή μείωση του 
διοικητικού προστίμου, σε περίπτωση κατά την οποία επιχείρηση έχει υποβάλει πλήρη αίτηση 
για  απαλλαγή  ή  μείωση  του  διοικητικού  προστίμου  ή  αίτηση  για  παραχώρηση  αριθμού 
προτεραιότητας για την ίδια πιθανολογούμενη μυστική σύμπραξη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
εφόσον η αίτηση καλύπτει περισσότερα από τρία κράτη μέλη ως επηρεαζόμενες περιοχές. 

 
Παράρτημα ΙΙ.                    (2) Η συνοπτική αίτηση περιλαμβάνει τα στοιχεία που προβλέπονται στο Παράρτημα ΙΙ. 

 
(3) Επιχείρηση δύναται να υποβάλει συνοπτική αίτηση προφορικά, η οποία καταγράφεται με 

οποιοδήποτε μέσο κρίνεται πρόσφορο από την Επιτροπή και σε τέτοια περίπτωση η αιτήτρια 
επιχείρηση δεν έχει στην κατοχή ή υπό την επίβλεψη ή υπό τον έλεγχό της τη συνοπτική αίτηση, 
η οποία ωστόσο τίθεται στη διάθεσή της, αμέσως μετά την υποβολή, για να διαπιστώσει κατά πόσο 
έχουν αποτυπωθεί με ακρίβεια όσα έχουν δηλωθεί από μέρους της προφορικά και να τα εγκρίνει. 

 
(4) Η συνοπτική αίτηση υποβάλλεται σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Κανονισμού 

στην ελληνική γλώσσα ή σε άλλη επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει 
καθοριστεί προηγουμένως μεταξύ της Επιτροπής και της αιτήτριας. 

 
(5) Κατά τον χρόνο παραλαβής της συνοπτικής αίτησης, η Επιτροπή εξακριβώνει αν έχει ήδη 

παραλάβει συνοπτική ή πλήρη αίτηση επιεικούς μεταχείρισης από άλλη αιτήτρια επιχείρηση 
όσον αφορά την ίδια πιθανολογούμενη μυστική σύμπραξη. 

 
 
 
 

 
Παράρτημα ΙΙ. 

(6) Σε  περίπτωση  που  για  την  ίδια  πιθανολογούμενη  μυστική  σύμπραξη  η  Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή παραλαμβάνει πλήρη αίτηση και η Επιτροπή συνοπτική αίτηση προτού διευκρινιστεί 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εάν θα εξετάσει την υπόθεση εν όλω ή εν μέρει, η Επιτροπή 
δύναται, πριν την υποβολή πλήρους αίτησης κατ’ εφαρμογή των προνοιών της παραγράφου (7), 
να  ζητήσει  από  την  αιτήτρια  ειδικές  διευκρινίσεις  μόνο  όσον  αφορά  τα  στοιχεία  που 
προβλέπονται στο Παράρτημα ΙΙ. 
 

(7) Τηρουμένων  των  προνοιών  της  παραγράφου  (6),  σε  περίπτωση  κατά  την  οποία  η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημερώσει την Επιτροπή ότι δεν προτίθεται να συνεχίσει την εξέταση της 
υπόθεσης αναφορικά με την πλήρη αίτηση επιεικούς μεταχείρισης, εν όλω ή εν μέρει, η αιτήτρια 
επιχείρηση  δύναται  να υποβάλει  πλήρη  αίτηση  στην  Επιτροπή  δυνάμει  των  προνοιών  του 
Κανονισμού 4 ή 5: 

 
Νοείται ότι, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον είναι απολύτως απαραίτητο για την 

οριοθέτηση ή την κατανομή των υποθέσεων, η Επιτροπή δύναται να ζητήσει από την αιτήτρια 
επιχείρηση να υποβάλει πλήρη αίτηση, προτού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ενημερώσει ότι δεν 
προτίθεται να συνεχίσει την εξέταση της υπόθεσης, εν όλω ή εν μέρει: 
 

Νοείται  περαιτέρω  ότι,  η  αιτήτρια  επιχείρηση  έχει  το  δικαίωμα  οικειοθελούς  υποβολής 
πλήρους αίτησης στην Επιτροπή σε προγενέστερο στάδιο. 
 

(8) Σε περίπτωση κατά την οποία η Επιτροπή ζητήσει την υποβολή πλήρους αίτησης ή η 
αιτήτρια υποβάλει οικειοθελώς σε προγενέστερο στάδιο πλήρη αίτηση, η Επιτροπή ορίζει ένα 
εύλογο χρονικό περιθώριο εντός του οποίου η αιτήτρια επιχείρηση οφείλει να υποβάλει την 
πλήρη αίτησή της δυνάμει των προνοιών του Κανονισμού 4 ή 5, συνοδευόμενη από τα κατά 
περίπτωση απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία και πληροφορίες. 
 

(9) Οι   πληροφορίες   που   περιέχονται   στην   αίτηση   επιεικούς   μεταχείρισης,   η   οποία 
υποβάλλεται δυνάμει των προνοιών της παραγράφου (7), λογίζονται υποβληθείσες κατά τον χρόνο   
υποβολής   της   συνοπτικής   αίτησης,   εφόσον   υποβάλλονται   εντός   του   χρονικού διαστήματος 
που έθεσε η Επιτροπή, δυνάμει των προνοιών της παραγράφου (8) και εφόσον η συνοπτική 
αίτηση καλύπτει τα ίδια επηρεαζόμενα προϊόντα και τις ίδιες επηρεαζόμενες εδαφικές περιοχές και 
αφορά σε ίδια διάρκεια της πιθανολογούμενης μυστικής σύμπραξης με την αίτηση επιεικούς 
μεταχείρισης που υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία ενδέχεται να έχει 
επικαιροποιηθεί. 
 

(10)  Επιχείρηση, η οποία υποβάλλει συνοπτική αίτηση δυνάμει των προνοιών του παρόντος 
Κανονισμού, εφαρμόζει τις πρόνοιες των Κανονισμών 4 και 6.

Υποβολή 
αποδεικτικών 

9. Η επιχείρηση υποβάλλει αρχικά πληροφορίες και αποδεικτικά στοιχεία σε υποθετική βάση, 
υποβάλλοντας  κατάλογο  με  λεπτομερή  περιγραφή  των  αποδεικτικών  στοιχείων  τα  οποία
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στοιχείων σε 
υποθετική βάση. 

 

προτίθεται να γνωστοποιήσει σε μεταγενέστερη ημερομηνία που καθορίζεται από κοινού με την 
Επιτροπή, στον οποίο αναφέρονται με ακρίβεια η φύση και το περιεχόμενο των αποδεικτικών 
στοιχείων, τηρουμένης της υποθετικής βάσης της γνωστοποίησης: 
 

Νοείται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία η επιχείρηση το κρίνει απαραίτητο δύναται να 
χρησιμοποιηθούν αντίγραφα εγγράφων από τα οποία έχουν απαλειφθεί τα ευαίσθητα 
αποσπάσματα, ώστε να επεξηγηθεί η φύση και το περιεχόμενο των αποδεικτικών στοιχείων.

Χορήγηση αριθμού 
προτεραιότητας. 
Παράρτημα ΙΙΙ. 

10.-(1) Επιχείρηση η οποία επιθυμεί να υποβάλει αίτηση επιεικούς μεταχείρισης δύναται να 
αποταθεί στην Επιτροπή υποβάλλοντας τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ, 
ώστε να της δοθεί αριθμός προτεραιότητας για σκοπούς κατάταξής της για επιεική μεταχείριση, 
έως ότου συγκεντρώσει τις αναγκαίες πληροφορίες και τα αποδεικτικά στοιχεία τα οποία 
προβλέπονται στις πρόνοιες του Κανονισμού 6. 

 
(2)   Η ικανοποίηση του προβλεπόμενου στην παράγραφο (1) αιτήματος εναπόκειται στη 

διακριτική ευχέρεια της Επιτροπής. 
 

(3)(α)  Η Επιτροπή, εφόσον χορηγηθεί σε επιχείρηση αριθμός προτεραιότητας, 
προσδιορίζει, κατά περίπτωση, το χρονικό διάστημα εντός του οποίου η αιτήτρια 
επιχείρηση  οφείλει  να  συμπληρώσει  την  αίτησή  της  με  την  υποβολή  των 
αναγκαίων πληροφοριών και αποδεικτικών στοιχείων, ώστε να τηρηθούν οι 
ελάχιστες προϋποθέσεις όσον αφορά τα αποδεικτικά στοιχεία για τη χορήγηση 
απαλλαγής από το διοικητικό πρόστιμο ή τη μείωση του διοικητικού προστίμου. 

 
(β)    Σε περίπτωση κατά την οποία η αιτήτρια επιχείρηση συμπληρώσει την αίτησή της 

εντός της ταχθείσας προθεσμίας, οι πληροφορίες και τα αποδεικτικά στοιχεία που 
υποβάλλει λογίζεται ότι υποβλήθηκαν κατά την ημερομηνία χορήγησης του αριθμού 
προτεραιότητας: 

 
Νοείται  ότι,  επιχείρηση  στην  οποία χορηγείται  αριθμός  προτεραιότητας  δεν 

δύναται   να   συμπληρώσει   την   αίτηση   επιείκειας   υποβάλλοντας   αίτηση   σε 
υποθετική βάση δυνάμει των προνοιών του Κανονισμού 9. 

 
(4)   Αιτήτρια επιχείρηση η οποία επιθυμεί να της δοθεί αριθμός προτεραιότητας στην 

κατάταξη για την επιεική μεταχείριση δύναται να υποβάλει αίτηση στην ελληνική γλώσσα ή σε άλλη 
επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει καθοριστεί προηγουμένως μεταξύ της 
Επιτροπής και της εν λόγω επιχείρησης.

Απόδειξη 
παραλαβής αίτησης. 

11.-(1)  Η Επιτροπή με την παραλαβή της αίτησης επιείκειας και κατόπιν αιτήματος της αιτήτριας 
επιχείρησης, παρέχει βεβαίωση παραλαβής της αίτησης και των στοιχείων που υποβλήθηκαν, 
στην οποία πιστοποιείται η ημερομηνία και η ώρα παραλαβής τους.

 
 

 
Παράρτημα ΙΙ. 

Παράρτημα ΙΙ. 

(2) Σε  περίπτωση  υποβολής  συνοπτικής  αίτησης  και  σχετικού  αιτήματος  της  αιτήτριας 
επιχείρησης, η Επιτροπή χορηγεί στην επιχείρηση έγγραφη βεβαίωση παραλαβής της αίτησης, 
στην οποία αναφέρεται η ημερομηνία και ώρα της υποβολής των πληροφοριών που προβλέπονται 
στο Παράρτημα ΙΙ και, σε περίπτωση κατά την οποία επιχείρηση υποβάλει πρώτη συνοπτική 
αίτηση για τη συγκεκριμένη πιθανολογούμενη μυστική σύμπραξη η οποία πληροί τις απαιτήσεις 
που προβλέπονται στο Παράρτημα ΙΙ, η Επιτροπή παρέχει έγγραφη βεβαίωση ως προς τούτο.

Αξιολόγηση 
στοιχείων. 

12.-(1) Η Επιτροπή με την παραλαβή της αίτησης επιείκειας σύμφωνα με τις πρόνοιες του 
Κανονισμού 7 εξετάζει κατά πόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες στους Κανονισμούς 4 και 5 
προϋποθέσεις. 
 

(2) Σε  περίπτωση  κατά  την  οποία  η  επιχείρηση  υπέβαλε  πληροφορίες  και  αποδεικτικά 
στοιχεία σε υποθετική βάση σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού 9, η Επιτροπή ελέγχει κατά 
πόσο η φύση και το περιεχόμενο των αποδεικτικών στοιχείων που περιγράφονται λεπτομερώς 
στον κατάλογο πληρούν τις προβλεπόμενες στους Κανονισμούς 4 και 5 προϋποθέσεις και 
ενημερώνει σχετικά την επιχείρηση. 
 

ΜΕΡΟΣ IV 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Υπό όρους 
χορήγηση 
απαλλαγής από το 
διοικητικό πρόστιμο. 

13.-(1) Η Επιτροπή, μόλις εξακριβώσει ότι οι πληροφορίες και τα αποδεικτικά στοιχεία που 
υπέβαλε η επιχείρηση δυνάμει των προνοιών του Κανονισμού 6 πληρούν τις προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στην υποπαράγραφο (α) ή (β) της παραγράφου (1) του Κανονισμού 4 και στους 
Κανονισμούς  6 και  7 για απαλλαγή  από το  διοικητικό  πρόστιμο,  με  απόφασή  της  χορηγεί 
απαλλαγή από το διοικητικό πρόστιμο υπό όρους και κοινοποιεί την υπό όρους απόφασή της 
εγγράφως στην επιχείρηση το αργότερο κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της έκθεσης 
αιτιάσεων.
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(2) Σε περίπτωση κατά την οποία επιχείρηση, η οποία υπέβαλε αποδεικτικά στοιχεία σε 
υποθετική βάση σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού 9, υποβάλλει εντός της συμφωνηθείσας 
προθεσμίας τα αποδεικτικά στοιχεία που αναφέρονται στον κατάλογο που προβλέπεται  στις 
πρόνοιες του Κανονισμού 10 και εφόσον διαπιστωθεί από την Επιτροπή ότι τα αποδεικτικά 
στοιχεία αντιστοιχούν στον εν λόγω κατάλογο και πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται 
στην υποπαράγραφο (α) ή (β) της παραγράφου (1) του Κανονισμού 4 και στους Κανονισμούς 6 
και 7 για απαλλαγή, η Επιτροπή με απόφασή της χορηγεί απαλλαγή από το διοικητικό πρόστιμο 
υπό όρους και κοινοποιεί την υπό όρους απόφασή της στην επιχείρηση το αργότερο κατά την 
ημερομηνία κοινοποίησης της έκθεσης αιτιάσεων. 

 
(3) Σε περίπτωση κατά την οποία δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στην 

υποπαράγραφο (α) ή (β) της παραγράφου (1) του Κανονισμού 4 και στους Κανονισμούς 6 και 7, 
η Επιτροπή με απόφασή της δεν χορηγεί απαλλαγή από το διοικητικό πρόστιμο και ενημερώνει 
γραπτώς την αιτήτρια επιχείρηση, η οποία σε τέτοια περίπτωση δύναται να ζητήσει από την 
Επιτροπή να εξετάσει τις υποβληθείσες πληροφορίες και αποδεικτικά στοιχεία, με σκοπό να 
τύχει μείωσης του διοικητικού προστίμου, δυνάμει των προνοιών των παρόντων Κανονισμών: 

 

 
Νοείται  ότι,  σε  περίπτωση  κατά  την  οποία  η  επιχείρηση  ζητήσει  από  την  Επιτροπή  να 

εξετάσει τις υποβληθείσες πληροφορίες και αποδεικτικά στοιχεία με σκοπό να τύχει μείωσης του 
διοικητικού προστίμου, ως ημερομηνία παραλαβής της αίτησης για μείωση του διοικητικού 
προστίμου λογίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης για απαλλαγή από το διοικητικό 
πρόστιμο. 

 
(4)  Η αιτήτρια επιχείρηση δύναται να ζητήσει γραπτώς όπως ενημερωθεί από την Επιτροπή 

γραπτώς αναφορικά με την έκβαση της αίτησής της. 

Απόφαση της 
Επιτροπής για 
απαλλαγή από το 
διοικητικό πρόστιμο. 

14.-(1) Η Επιτροπή λαμβάνει την απόφασή της επί της αίτησης για χορήγηση απαλλαγής από 
διοικητικό πρόστιμο ως μέρος της απόφασης που εκδίδει δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου 
(α) του εδαφίου (1) του άρθρου 29 του Νόμου σε σχέση με τη διαπιστωθείσα παράβαση, ως 
ακολούθως:

(α) 
 
 

 
(β) 

Σε περίπτωση κατά την οποία η Επιτροπή διαπιστώσει ότι η επιχείρηση πληροί τις 
προβλεπόμενες  στους  Κανονισμούς  4,  6  και  7  προϋποθέσεις  χορηγεί  στην 
επιχείρηση απαλλαγή από το διοικητικό πρόστιμο∙ή 
 
σε περίπτωση κατά την οποία η Επιτροπή διαπιστώσει ότι η επιχείρηση δεν πληροί 
τις προβλεπόμενες στους Κανονισμούς 4, 6 και 7 προϋποθέσεις, δεν χορηγεί στην 
επιχείρηση απαλλαγή από το διοικητικό πρόστιμο.

Πρόθεση της 
Επιτροπής για τη 
μείωση του 
διοικητικού 
προστίμου. 

15.-(1) Σε περίπτωση κατά την οποία η αιτήτρια επιχείρηση πληροί τις προβλεπόμενες στους 
Κανονισμούς  5,  6 και  7 προϋποθέσεις  για μείωση του  διοικητικού  προστίμου,  η  Επιτροπή 
ενημερώνει την αιτήτρια επιχείρηση για την πρόθεσή της να προβεί σε μείωση του διοικητικού 
προστίμου,  τηρουμένων  των  προνοιών  των  παρόντων  Κανονισμών,  κοινοποιώντας  την 
πρόθεσή της στην αιτήτρια επιχείρηση γραπτώς το αργότερο μέχρι την κοινοποίηση της έκθεσης 
αιτιάσεων. 
 

(2)   Σε περίπτωση κατά την οποία η αιτήτρια επιχείρηση δεν πληροί τις προβλεπόμενες 
στους Κανονισμούς 5, 6 και 7 προϋποθέσεις για μείωση του διοικητικού προστίμου, η Επιτροπή 
δεν χορηγεί τη μείωση του διοικητικού προστίμου, ενημερώνοντας γραπτώς την ενδιαφερόμενη 
επιχείρηση περί τούτου.

Απόφαση 
της Επιτροπής για 
χορήγηση μείωσης 
του διοικητικού 
προστίμου. 

16.-(1) Η Επιτροπή λαμβάνει απόφαση επί αίτησης για μείωση του διοικητικού προστίμου ως 
μέρος της απόφασής της που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (α) του εδαφίου 
(1) του άρθρου 29 του Νόμου αναφορικά με τη διαπιστωθείσα παράβαση και όσον αφορά τη 
μείωση του διοικητικού προστίμου προσδιορίζει τα ακόλουθα: 
 
 

(α) Κατά πόσον τα αποδεικτικά στοιχεία που υπέβαλε η αιτήτρια επιχείρηση είχαν σημαντική 
επιπρόσθετη αποδεικτική αξία σε σχέση με τις αποδείξεις που είχε κατά τον χρόνο εκείνο 
στην κατοχή της η Επιτροπή∙ 

 

(β) κατά πόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες στους Κανονισμούς 5, 6 και 7 προϋποθέσεις.∙ 
 

(γ)  το επίπεδο της μείωσης του διοικητικού προστίμου ως ακολούθως: 
 

(i) Για την πρώτη επιχείρηση η οποία πληροί τα οριζόμενα στις πρόνοιες του Κανονισμού 5 

προβλέπεται μείωση τριάντα τοις εκατόν (30%) έως πενήντα τοις εκατόν (50%)∙
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(ii)  για  τη  δεύτερη  επιχείρηση  η  οποία  πληροί  τα  οριζόμενα  στις  πρόνοιες  του 

Κανονισμού  5  προβλέπεται μείωση  είκοσι  τοις  εκατόν  (20%)  έως  τριάντα  τοις 
εκατόν (30%)∙ 

 

(iii)      για τις επόμενες επιχειρήσεις οι οποίες πληρούν τα οριζόμενα στις πρόνοιες του 
Κανονισμού 5 προβλέπεται μείωση έως είκοσι τοις εκατόν (20%). 

 

 
(2)   Η  Επιτροπή,  προκειμένου  να προσδιορίσει  το  ακριβές  επίπεδο  της  μείωσης  του 

διοικητικού προστίμου εντός των ορίων που καθορίζονται στην υποπαράγραφο (γ) της 
παραγράφου (1), λαμβάνει υπόψη της τη χρονική στιγμή κατά την οποία υποβλήθηκαν τα 
αποδεικτικά στοιχεία που πληρούν την προβλεπόμενη στον Κανονισμό 5 προϋπόθεση και τον 
βαθμό της επιπρόσθετης αποδεικτικής τους αξίας και δύναται να λάβει επιπλέον υπόψη την 
έκταση και τη συνέπεια της συνεργασίας της επιχείρησης μετά την ημερομηνία υποβολής των 
αποδεικτικών στοιχείων. 

Αναστολή εξέτασης 
άλλων αιτήσεων. 

17.-(1) Η Επιτροπή δεν εξετάζει άλλες αιτήσεις για απαλλαγή από το διοικητικό πρόστιμο, προτού 
αποφανθεί επί της αίτησης που έχει υποβληθεί για την ίδια πιθανολογούμενη μυστική σύμπραξη, 
η οποία προηγείται χρονικά. 
 

(2) Η  Επιτροπή  δεν  αποφαίνεται  επί  αίτησης  για  μείωση  του  ύψους  του  διοικητικού 
προστίμου, προτού αποφανθεί επί τυχόν άλλων αιτήσεων που έχουν ήδη υποβληθεί για 
απαλλαγή από το διοικητικό πρόστιμο για την ίδια πιθανολογούμενη μυστική σύμπραξη. 
 

ΜΕΡΟΣ V 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
 

Εξουσιοδότηση.           18. Δηλώσεις επιεικούς μεταχείρισης ή συνοπτικές αιτήσεις ή αιτήσεις για εξασφάλιση αριθμού 
προτεραιότητας,   οι   οποίες   υποβάλλονται   από   επιχείρηση,   συνοδεύονται   από   σχετική 
εξουσιοδότηση της επιχείρησης για υποβολή της δήλωσης ή της αίτησης. 

Κοινές 
δηλώσεις ή αιτήσεις. 

19. Εξαιρουμένων των περιπτώσεων διαδοχής και συνδεδεμένων επιχειρήσεων και, εφόσον τούτο 
κριθεί ενδεδειγμένο, δεν γίνονται αποδεκτές από κοινού αιτήσεις και δηλώσεις επιεικούς 
μεταχείρισης ή συνοπτικές αιτήσεις ή αιτήσεις χορήγησης αριθμού προτεραιότητας από δύο (2) 
ή περισσότερες επιχειρήσεις.

Ψευδείς, ανακριβείς 
και παραπλανητικές 
δηλώσεις ή αιτήσεις. 

20.-(1) Ψευδής, ανακριβής ή/και παραπλανητική δήλωση εκ μέρους αιτήτριας επιχείρησης, καθώς 
και μη εκπλήρωση από μέρους της οποιουδήποτε όρου ή προϋπόθεσης που επιβάλλεται δυνάμει 
των προνοιών των παρόντων Κανονισμών ή/και απόφασης της Επιτροπής, σε οποιοδήποτε 
στάδιο της διαδικασίας, δυνατό να έχει ως συνέπεια την απώλεια του ευεργετήματος της 
απαλλαγής από την επιβολή διοικητικού προστίμου ή κάθε άλλης ευνοϊκής μεταχείρισης 
προβλεπόμενης στους παρόντες Κανονισμούς, με απόφαση της Επιτροπής. 
 

(2) Η Επιτροπή δύναται να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο ύψους έως τριακοσίων πενήντα 
χιλιάδων ευρώ (€350.000) σε επιχείρηση που εκ προθέσεως ή εξ αμελείας παρέχει ψευδείς, 
ελλιπείς,   ανακριβείς   ή/και   παραπλανητικές   δηλώσεις,   στο   πλαίσιο   διαδικασιών   που 
προβλέπονται στον Νόμο.

Χορήγηση 
απαλλαγής ή 
μείωσης του 
διοικητικού 
προστίμου 
από την Επιτροπή. 

21.  Ανεξαρτήτως  του  αριθμού  των  επιχειρήσεων  που  υποβάλλουν  αίτηση  επιείκειας,  η 
Επιτροπή δεν δεσμεύεται να χορηγήσει απαλλαγή ή μείωση του διοικητικού προστίμου σε μία ή 
περισσότερες επιχειρήσεις, εκτός εάν πληρούνται όλες οι προβλεπόμενες στους παρόντες 
Κανονισμούς προϋποθέσεις.

Χρήση στοιχείων 
μετά την απόρριψη 
της αίτησης. 

22.  Η  Επιτροπή  δεν  χρησιμοποιεί  στοιχεία  ή/και  πληροφορίες  που  υποβλήθηκαν  από 
επιχείρηση για σκοπούς χορήγησης απαλλαγής ή μείωσης του διοικητικού προστίμου δυνάμει των 
προνοιών των Κανονισμών 4 και 5, σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης για απαλλαγή ή μείωση 
του διοικητικού προστίμου, εκτός εάν η επιχείρηση έδωσε τη σύμφωνη γνώμη της ή τα εν λόγω 
στοιχεία ή/και πληροφορίες περιήλθαν σε γνώση της Επιτροπής με άλλο τρόπο.

 

Εχεμύθεια.                    23.    Η Επιτροπή προστατεύει την ταυτότητα της επιχείρησης που υπέβαλε δήλωση επιεικούς 
μεταχείρισης προστίμου, το περιεχόμενο της δήλωσης επιεικούς μεταχείρισης και το γεγονός της 
συνεργασίας της επιχείρησης με την Επιτροπή, μέχρι και τον καταρτισμό έκθεσης αιτιάσεων, εκτός 
από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η Επιτροπή δεσμεύεται από άλλη νομική υποχρέωση ή με τη 
σύμφωνη γνώμη της αιτήτριας επιχείρησης.
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Πρόσβαση 
στον φάκελο 
αιτήσεων 
απαλλαγής ή 
μείωσης του 
διοικητικού 
προστίμου. 

 

24.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 40 και 41 του Νόμου, πρόσβαση στα στοιχεία 
που συνοδεύουν τις δηλώσεις   εξουσιοδοτημένων από τις επιχειρήσεις προσώπων, τα οποία 
υποβάλλονται στην Επιτροπή στο πλαίσιο της κατάθεσης αιτήσεων επιείκειας, χορηγείται μόνο 
δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 42 του Νόμου. 
 
 
 
 

(2) Τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 40 έως 42 του Νόμου, πρόσβαση σε δηλώσεις 
εξουσιοδοτημένων από τις επιχειρήσεις προσώπων, οι οποίες υποβάλλονται στην Επιτροπή 
δυνάμει  των  προνοιών  των  παρόντων  Κανονισμών,  χορηγείται  μόνο  στα  γραφεία  της 
Επιτροπής, σε επιχείρηση στην οποία έχει κοινοποιηθεί έκθεση αιτιάσεων, στον βαθμό που 
κρίνεται αναγκαίο για την άσκηση των δικαιωμάτων υπεράσπισης στο πλαίσιο της διαδικασίας 
ενώπιον της Επιτροπής για εξέταση πιθανολογούμενων παραβάσεων ή καταγγελιών, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Νόμου: 
 

Νοείται ότι, πρόσβαση σε δήλωση εξουσιοδοτημένου προσώπου επιχείρησης για  χορήγηση 
απαλλαγής ή μείωσης του διοικητικού προστίμου χορηγείται υπό την προϋπόθεση ότι τα 
εξουσιοδοτημένα πρόσωπα ή/και οι νομικοί σύμβουλοί τους οι οποίοι αποκτούν πρόσβαση στη 
δήλωση δεν αντιγράφουν με μηχανικό ή ηλεκτρονικό μέσο ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο το 
περιεχόμενό της. 
 

(3)  H  Επιτροπή  απορρίπτει  αιτήσεις  τρίτων,  φυσικών  ή  νομικών  προσώπων,  που 
επιθυμούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε δήλωση και αίτηση επιχείρησης για χορήγηση 
απαλλαγής ή μείωσης του διοικητικού προστίμου ή σε συνοπτική αίτηση ή σε αίτηση για 
εξασφάλιση αριθμού προτεραιότητας ή σε αίτηση σε υποθετική βάση ή/και στα στοιχεία ή/και 
στις πληροφορίες που τις συνοδεύουν.

Περιορισμοί στη 
χρήση των 
πληροφοριών και 
στοιχείων. 

25.-(1) Τηρουμένων των προνοιών του Κανονισμού 24, οι πληροφορίες και τα στοιχεία που 
συνοδεύουν  τις  αιτήσεις  επιείκειας  ή/και  τις  δηλώσεις  των  εξουσιοδοτημένων   από  τις 
επιχειρήσεις προσώπων ή/και τις συνοπτικές αιτήσεις επιχειρήσεων χρησιμοποιούνται από την 
επιχείρηση  στην  οποία  έχει  κοινοποιηθεί  έκθεση  αιτιάσεων  και  στην  οποία  έχει  δοθεί  το 
δικαίωμα πρόσβασης, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο για την άσκηση των δικαιωμάτων 
υπεράσπισης στο πλαίσιο της διοικητικής διαδικασίας ενώπιον της Επιτροπής για εξέταση 
πιθανολογούμενων παραβάσεων ή καταγγελιών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 18, 41 
και 42 του Νόμου- 
 

(α) ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου ή του Ανωτάτου Δικαστηρίου κατά την εξέταση των 
αποφάσεων της Επιτροπής στο πλαίσιο άσκησης προσφυγής ή έφεσης, αντίστοιχα· ή 

 

 
(β) ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων και δικαστηρίων των κρατών μελών σε υποθέσεις που 

συνδέονται άμεσα με την υπόθεση για την οποία έχει χορηγηθεί πρόσβαση και αφορούν 
την κατανομή, μεταξύ των μετεχόντων στη σύμπραξη, του διοικητικού προστίμου που 
τους επιβάλλεται από κοινού και αλληλεγγύως από την Επιτροπή. 

 

 
(2)   Σε περίπτωση που πρόσωπα που έχουν αποκτήσει πρόσβαση σε αιτήσεις επιείκειας 

ή/και  δηλώσεις  εξουσιοδοτούμενων  προσώπων  ή/και  σε  συνοπτικές  αιτήσεις  επιχειρήσεων, 
παραβούν την υποχρέωση προς εχεμύθεια που υπέχουν δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (2) 
του  άρθρου  40  του  Νόμου  και  των  προνοιών  του  παρόντος  Κανονισμού,  η  εν  λόγω 
συμπεριφορά λογίζεται ως έλλειψη ειλικρινούς συνεργασίας σύμφωνα με τις πρόνοιες του 
Κανονισμού 6. 
 

(3)   Πρόσωπο   το   οποίο   παραβαίνει   τις   προβλεπόμενες   στην   παράγραφο   (1) 
υποχρεώσεις, διαπράττει ποινικό αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε 
χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€350.000).

Αστική 
ευθύνη. 

26. Η χορήγηση απαλλαγής από το διοικητικό πρόστιμο ή η μείωση του ύψους του με απόφαση 
της Επιτροπής δεν απαλλάσσει την επιχείρηση από την αστική ευθύνη που δυνατό να συνεπάγεται 
η συμμετοχή της σε σύμπραξη κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 3 του Νόμου και του 
Άρθρου 101 ΣΛΕΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Νόμου.

Διακριτική ευχέρεια 
της Επιτροπής 
για έρευνα. 

27.  Σε  κάθε  περίπτωση,  η  λήψη  αιτήσεων  και  η  χορήγηση  βεβαίωσης  υπαγωγής  στους 
παρόντες Κανονισμούς για απαλλαγή επιχείρησης από την επιβολή διοικητικού προστίμου ή 
μείωσή του, δεν συνεπάγεται υποχρέωση της Επιτροπής να επιληφθεί της υπόθεσης σε σχέση 
με την πιθανολογούμενη παράβαση του Νόμου.

Συνεργασία 
στο πλαίσιο του 

28.-(1) Η Επιτροπή συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις Αρχές Ανταγωνισμού 
άλλων κρατών μελών επί ζητημάτων που άπτονται του Προγράμματος Επιεικούς Μεταχείρισης
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Ευρωπαϊκού 
Δικτύου 
Ανταγωνισμού. 

σύμφωνα με την Οδηγία (EE) 2019/1 και η υπαγωγή επιχείρησης στις πρόνοιες των παρόντων 
Κανονισμών δεν συνεπάγεται τη χορήγηση απαλλαγής ή μείωσης του διοικητικού προστίμου 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή τις Αρχές Ανταγωνισμού, στη βάση των στοιχείων που η 
επιχείρηση έχει δώσει στην Επιτροπή. 
 

(2)   Οι αιτήσεις επιείκειας που υποβάλλονται στην Επιτροπή δυνάμει των προνοιών των 
παρόντων Κανονισμών δύναται να ανταλλάσσονται μεταξύ των Αρχών Ανταγωνισμού, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ.1/2003, νοουμένου ότι-

 
Παράρτημα IV. 

(α) έχει εξασφαλιστεί η συγκατάθεση της επιχείρησης, η οποία υποβάλλει τη δήλωση που 
προβλέπεται στο Παράρτημα ΙV∙ή 

 
(β) η Αρχή Ανταγωνισμού, στην οποία υποβάλλεται η αίτηση επιεικούς μεταχείρισης, έχει 

επίσης  παραλάβει  αίτηση  επιείκειας,  η  οποία  αφορά  στην  ίδια  παράβαση  και 
προέρχεται από τον ίδιο αιτούντα ο οποίος έχει υποβάλει αίτηση και στην διαβιβάζουσα 
αρχή, υπό την προϋπόθεση ότι κατά τον χρόνο διαβίβασης της δήλωσης επιεικούς 
μεταχείρισης  ο  αιτών  δεν  είχε  το  δικαίωμα  να  αποσύρει  πληροφορίες  τις  οποίες 
υπέβαλε στην Αρχή Ανταγωνισμού κατά την παραλαβή της δήλωσης.

 

Κατάργηση 
Κανονισμών. 
Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο (Ι): 
11.11.2011. 

29. Με την έναρξη της ισχύος των παρόντων Κανονισμών, οι περί Απαλλαγής και Μείωσης του 
Διοικητικού Προστίμου σε Περίπτωση Συμπράξεων κατά Παράβαση του άρθρου 3 του Νόμου ή/και 
του Άρθρου 101 της ΣΛΕΕ (Σχέδιο Επιείκειας) Κανονισμοί του 2011 καταργούνται.

 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

(Κανονισμός 7) 

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ Ή ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ 
 

Πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην αίτηση για απαλλαγή από το διοικητικό πρόστιμο ή μείωση του διοικητικού 
προστίμου: 

 
Α.     Δήλωση εξουσιοδοτημένου προσώπου της επιχείρησης με το ακόλουθο περιεχόμενο: 

 
1. Όνομα και διεύθυνση της επιχείρησης που υποβάλλει την αίτηση για χορήγηση απαλλαγής από το διοικητικό 

πρόστιμο ή μείωσης του διοικητικού προστίμου. 
 

2. Ονόματα όλων των επιχειρήσεων που συμμετέχουν ή έχουν  συμμετάσχει στην  πιθανολογούμενη  μυστική 
σύμπραξη. 

 
3.    Λεπτομερής περιγραφή των επηρεαζόμενων προϊόντων/υπηρεσιών. 

 
4.    Λεπτομερής περιγραφή των επηρεαζόμενων εδαφικών περιοχών (σχετική γεωγραφική αγορά). 

 
5.    Λεπτομερής περιγραφή της πιθανολογούμενης μυστικής σύμπραξης. 

 
6.    Διάρκεια και φύση της πιθανολογούμενης μυστικής σύμπραξης. 

 
7. Πληροφορίες σχετικά με οποιαδήποτε αίτηση επιείκειας που έχει υποβληθεί στο παρελθόν ή ενδέχεται να 

υποβληθεί στο μέλλον στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή σε οποιαδήποτε Αρχή Ανταγωνισμού άλλου κράτους μέλους, 
ή σε αρχή ανταγωνισμού τρίτης χώρας, σε σχέση με την πιθανολογούμενη μυστική σύμπραξη. 

 

Β.     Αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την πιθανολογούμενη μυστική σύμπραξη που έχει στην κατοχή της ή στα οποία 
έχει πρόσβαση η αιτήτρια επιχείρηση κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, ιδίως δε κάθε αποδεικτικό στοιχείο που αφορά 
το ίδιο χρονικό πλαίσιο της παράβασης. 

 

 
Γ.     Υπεύθυνη δήλωση από την αιτήτρια επιχείρηση ή εξουσιοδοτημένο από αυτήν πρόσωπο ότι όλες οι πληροφορίες 
που δίδονται στην αίτηση και τη δήλωση είναι αληθείς. 

 
 

Υπογραφή εξουσιοδοτούμενου προσώπου και σφραγίδα επιχείρησης 
 

Ημερομηνία
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

(Κανονισμός 8) 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ 

Η συνοπτική αίτηση για απαλλαγή από την επιβολή διοικητικού προστίμου ή τη μείωση του διοικητικού προστίμου 
περιλαμβάνει σύντομη περιγραφή σε σχέση με τα ακόλουθα: 

 
1.     Το όνομα και τη διεύθυνση της επιχείρησης που υποβάλλει την αίτηση. 

 
2.     Τα ονόματα άλλων συμμετεχόντων στην πιθανολογούμενη μυστική σύμπραξη. 

 
3.     Τα επηρεαζόμενα προϊόντα/υπηρεσίες. 

 
4.     Τις επηρεαζόμενες εδαφικές περιοχές (σχετική γεωγραφική αγορά). 

 
5.     Τη διάρκεια και τη φύση της πιθανολογούμενης μυστικής σύμπραξης. 

 
6. Τα κράτη μέλη, στα οποία είναι πιθανόν να βρίσκονται τα αποδεικτικά στοιχεία αναφορικά με την πιθανολογούμενη 

μυστική σύμπραξη. 
 

7. Πληροφορίες αναφορικά με οποιαδήποτε αίτηση επιείκειας έχει υποβληθεί στο παρελθόν ή ενδέχεται να υποβληθεί 
στο μέλλον σε Αρχή Ανταγωνισμού άλλου κράτους μέλους, ή σε αρχή ανταγωνισμού τρίτης χώρας, σε σχέση με την 
πιθανολογούμενη μυστική σύμπραξη. 

 
Υπεύθυνη δήλωση από την αιτήτρια επιχείρηση ή εξουσιοδοτημένο από αυτήν πρόσωπο ότι όλες οι πληροφορίες που 
δίδονται στην αίτηση είναι αληθείς. 

 
Υπογραφή εξουσιοδοτούμενου προσώπου και σφραγίδα επιχείρησης 

 
 

Ημερομηνία
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

(Κανονισμός 10) 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
 

Πληροφορίες  που  περιλαμβάνονται  στην  αίτηση  για  εξασφάλιση  αριθμού  προτεραιότητας,  από  την  αιτήτρια 
επιχείρηση: 

 
1.     Όνομα και διεύθυνσή της επιχείρησης που υποβάλλει την αίτηση. 

 
2.     Ονόματα όλων των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην πιθανολογούμενη μυστική σύμπραξη. 

 
3.     Αιτιολογική βάση του αιτήματος για χορήγηση αριθμού προτεραιότητας. 

 
4.     Επηρεαζόμενα προϊόντα/υπηρεσίες. 

 
5.     Επηρεαζόμενες εδαφικές περιοχές (σχετική γεωγραφική αγορά). 

 
6.     Διάρκεια της πιθανολογούμενης μυστικής σύμπραξης. 

 
7.     Φύση της συμπεριφοράς της πιθανολογούμενης μυστικής σύμπραξης. 

 
8. Πληροφορίες  αναφορικά  με  οποιαδήποτε  αίτηση  επιείκειας  έχει  υποβληθεί  στο  παρελθόν  ή  ενδέχεται  να 

υποβληθεί στο μέλλον στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή σε οποιαδήποτε Αρχή Ανταγωνισμού άλλου κράτους 
μέλους ή σε αρχή ανταγωνισμού τρίτης χώρας, σε σχέση με την πιθανολογούμενη μυστική σύμπραξη. 

 
Υπεύθυνη δήλωση από την αιτήτρια επιχείρηση ή εξουσιοδοτημένο από αυτήν πρόσωπο ότι όλες οι πληροφορίες 
που δίδονται στην αίτηση είναι αληθείς. 

 
Υπογραφή εξουσιοδοτούμενου προσώπου και σφραγίδα επιχείρησης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 

(Κανονισμός 28) 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού  
[Ημερομηνία]

 

Θέμα: Εκούσια αποποίηση δικαιώματος τήρησης εμπιστευτικής 
φύσεως πληροφοριών 

 
Ως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος της [ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Α], διαβεβαιώνω ότι η [ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Α], αποποιείται 
του δικαιώματος τήρησης εμπιστευτικής φύσεως πληροφοριών που εμποδίζει την Επιτροπή Προστασίας 
του Ανταγωνισμού (εφεξής «η Επιτροπή») να κοινοποιεί πληροφορίες εμπιστευτικής φύσεως στην [Αρχή 
Ανταγωνισμού Β], αναφορικά με τη δήλωση απαλλαγής ή μείωσης του διοικητικού προστίμου που έγινε από 
την υποβάλλουσα τη δήλωση [ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Α], υπό τους όρους και τις προπϋ οθέσεις που αναφέρονται στο 
παρόν  έντυπο.  Συγκεκριμένα,  η  [ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  Α],  παρέχει  τη  συγκατάθεσή  της  στην  Επιτροπή  να 
διαβιβάσει στην [Αρχή Ανταγωνισμού Β] τη δήλωση απαλλαγής ή μείωσης του διοικητικού προστίμου της 
[ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Α]. 

 
Η αποποίηση του δικαιώματος εμπιστευτικότητας παρέχεται μόνο αναφορικά με την κοινοποίηση στοιχείων 
στην [Αρχή Ανταγωνισμού Β] και υπό τον όρο ότι οι εν λόγω πληροφορίες θα αντιμετωπίζονται ως 
πληροφορίες εμπιστευτικής φύσεως από την [Αρχή Ανταγωνισμού Β]. Η παρούσα συγκατάθεση δεν αφορά 
την αποποίηση του δικαιώματος τήρησης εμπιστευτικής φύσης πληροφοριών από την [ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Α] 
αναφορικά με την άμεση ή έμμεση κοινοποίηση πληροφοριών εμπιστευτικής φύσεως σε τρίτους αλλά μόνο 
την κοινοποίηση των εν λόγω πληροφοριών στην [Αρχή Ανταγωνισμού Β]. 

 
Η [Αρχή Ανταγωνισμού Β], εμποδίζεται όπως κοινοποιεί με οποιονδήποτε τρόπο έγγραφα ή πληροφορίες που 
βρίσκονται σε έγγραφα ή αποσπάσματα ή το περιεχόμενο αυτών. Η [Αρχή Ανταγωνισμού Β], έχει την 
υποχρέωση να προστατεύει εμπιστευτικής φύσεως πληροφορίες αναφορικά με τρίτους. 

 

 
 
 

Δηλών 
 

 
 
 

[ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Α] 


