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  ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ 

 

 

Η δήλωση αυτή αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο 

ερευνών για κρατικές ενισχύσεις που διενεργεί η Επιτροπή και άσκησης συναφών 

καθηκόντων προς το κοινό συμφέρον από την Επιτροπή. Τα δεδομένα που συλλέγονται και 

υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία στο πλαίσιο των εν λόγω ερευνών και καθηκόντων 

περιλαμβάνουν πληροφορίες που αφορούν φυσικά πρόσωπα των οποίων η ταυτότητα είναι 

γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί και η επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων διέπεται από τον 

κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2018/1725
1
. Η επεξεργασία πραγματοποιείται υπό την ευθύνη της 

διοικητικής μονάδας μητρώου και διαφάνειας της ΓΔ Ανταγωνισμού, η οποία ενεργεί ως 

υπεύθυνος της επεξεργασίας δεδομένων. 

 

          

Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου επεξεργασίας: 

 

Unit R1 – Registry and Transparency, DG Competition,   

COMP-R1-MAIL@ec.europa.eu 

 

Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων: 

 

data-protection-officer@ec.europa.eu  

 

Ποιος είναι ο σκοπός της συλλογής δεδομένων; Ποια είναι η νομική βάση της 

επεξεργασίας; 

 

Σκοπός της έρευνας της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις είναι να κριθεί αν χορηγείται κρατική 

ενίσχυση και, εάν ναι, να αξιολογηθεί η συμβατότητά της βάσει των άρθρων 93, 106 και 107 

της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «ΣΛΕΕ»). Όσον αφορά τις 

κρατικές ενισχύσεις για την παραγωγή και την εμπορία γεωργικών προϊόντων, οι κανόνες 

ανταγωνισμού εφαρμόζονται μόνο στον βαθμό που καθορίζεται από το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 42 της ΣΛΕΕ. 

 

                                                 
1
 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, 

για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από 

τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 

αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ, ΕΕ 

L 295 της 21.11.2018, σ. 39-98. 

mailto:COMP-R1-MAIL@ec.europa.eu
mailto:data-protection-officer@ec.europa.eu
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Προκειμένου να είναι σε θέση η Επιτροπή να διενεργεί έρευνες για τις κρατικές ενισχύσεις, 

τα κράτη μέλη οφείλουν να κοινοποιούν στην Επιτροπή τα σχέδιά τους για τη χορήγηση 

κρατικών ενισχύσεων, σύμφωνα με τους ειδικούς κανονισμούς στον τομέα αυτό. Επιπλέον, 

όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2015/1589 του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2015, 

περί λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή του άρθρου 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «διαδικαστικός κανονισμός»), η Επιτροπή μπορεί να 

ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες από τα κράτη μέλη, τις επιχειρήσεις και τις ενώσεις 

επιχειρήσεων. Πληροφορίες μπορούν επίσης να ληφθούν από καταγγέλλοντες και 

ενδιαφερόμενα μέρη. 

 

Οι πληροφορίες που συλλέγονται και υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία από την 

Επιτροπή αφορούν κυρίως επιχειρήσεις που είναι δικαιούχοι ή φέρονται ως δικαιούχοι 

κρατικής ενίσχυσης, σχετίζονται με άλλον τρόπο με δημόσιο μέτρο βάσει έρευνας της ΕΕ για 

κρατικές ενισχύσεις ή αποτελούν ενδιαφερόμενο μέρος σε έρευνα της ΕΕ για κρατικές 

ενισχύσεις. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται κυρίως ως αποδεικτικά στοιχεία για την 

εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ σε σχέση με το αντικείμενο για το οποίο 

συγκεντρώθηκαν. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς στο πλαίσιο των 

αρμοδιοτήτων της Επιτροπής, π.χ. για έρευνες σε άλλο τομέα κρατικών ενισχύσεων ή για 

σκοπούς γενικής πολιτικής συνοχής ή ανάπτυξης της βιομηχανικής πολιτικής.  

 

Επιπλέον, η Επιτροπή μπορεί να επεξεργάζεται δεδομένα κατά την εκτέλεση καθηκόντων 

δημοσίου συμφέροντος που σχετίζονται με τον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων, π.χ. κατά 

τη διεξαγωγή ερευνών αγοράς, διαβουλεύσεων και αξιολογήσεων των διαδικασιών της, με 

σκοπό τη βελτίωση της πρακτικής της και της νομοθεσίας. Η συνεισφορά του υποκειμένου 

των δεδομένων παρέχεται σε εθελοντική βάση σε τέτοιες περιπτώσεις και, για παράδειγμα, 

ομαδοποιείται σε καταλόγους παραληπτών. 

 

 

Ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγουμε; Οι σχετικές κατηγορίες δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα 

 

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται και υποβάλλονται σε περαιτέρω 

επεξεργασία στο πλαίσιο των ερευνών για κρατικές ενισχύσεις περιλαμβάνουν ονόματα, 

στοιχεία επικοινωνίας [(ηλεκτρονική) διεύθυνση, τηλέφωνο και φαξ εργασίας και, 

περιστασιακά, στοιχεία ιδιωτικής επικοινωνίας], τη θέση και τα καθήκοντα του φυσικού 

προσώπου σε μια επιχείρηση (π.χ. γενικός διευθυντής, διευθυντής μάρκετινγκ, κ.λπ.) και, 

ενδεχομένως, τις δηλώσεις και αρχεία ιδιωτών ή που αποδίδονται σε ιδιώτες. Άλλα δεδομένα 

είναι τα στοιχεία επικοινωνίας των καταγγελλόντων ή οι επιχειρηματικές συμμετοχές 

φυσικών προσώπων, για παράδειγμα προκειμένου να εξεταστεί το καθεστώς ΜΜΕ 

ορισμένων επιχειρήσεων. 

 

 

Αποδέκτες και διαβιβάσεις  

Ποιος έχει πρόσβαση στις πληροφορίες που σας αφορούν και σε ποιον κοινοποιούνται οι 

πληροφορίες αυτές; 
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Εντός της Επιτροπής 

 

Η πρόσβαση σε φακέλους κρατικών ενισχύσεων περιορίζεται στο προσωπικό της Επιτροπής. 

Τα συλλεγόμενα έγγραφα αποθηκεύονται ηλεκτρονικά και, κατά περίπτωση, σε έντυπη 

μορφή. Η πρόσβαση στα ηλεκτρονικά αρχεία που αποθηκεύονται στις εφαρμογές διαχείρισης 

υποθέσεων περιορίζεται στο προσωπικό της Επιτροπής. Τα πρωτότυπα αρχεία σε χαρτί 

φυλάσσονται στη Γραμματεία Κρατικών ενισχύσεων (State aid Registry), σε συγκεκριμένη 

θέση, η οποία κλειδώνεται εκτός των ωρών εργασίας. Επιπλέον, η είσοδος στις 

εγκαταστάσεις της Επιτροπής είναι περιορισμένη. Πέραν του προσωπικού της ΓΔ που είναι 

αρμόδιο για την έρευνα, ορισμένα δεδομένα μπορούν επίσης να διατεθούν σε άλλες 

υπηρεσίες της Επιτροπής, με βάση αυστηρά την «ανάγκη γνώσης» τους, για παράδειγμα στο 

πλαίσιο διυπηρεσιακών διαβουλεύσεων, με σκοπό την αξιολόγηση της υπόθεσης κρατικής 

ενίσχυσης. Η Επιτροπή αποθηκεύει και τηρεί επικαιροποιημένους καταλόγους παραληπτών 

για διοικητικούς σκοπούς. 

 

 

 

 

Άλλα θεσμικά και λοιπά όργανα της ΕΕ  

 

Όταν μια καταγγελία αποστέλλεται σε θεσμικό όργανο της ΕΕ προς ενημέρωση, 

παρατηρήσεις ή διατύπωση γνώμης, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να 

διαβιβάζονται στο εν λόγω θεσμικό όργανο (π.χ. καταγγελίες στον Διαμεσολαβητή ή στον 

Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων). Οι αποδέκτες αυτοί υπόκεινται στον κανονισμό 

(ΕΕ) 2018/1725. 

 

Κράτη μέλη και Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ 

 

Η διαβίβαση πληροφοριών που περιέχει ο φάκελος κρατικής ενίσχυσης μπορεί να 

πραγματοποιηθεί μόνο σε πολύ συγκεκριμένες περιστάσεις, είτε προς το κράτος μέλος που 

αποτελεί αντικείμενο της έρευνας, προς τα εθνικά δικαστήρια ή προς την Εποπτεύουσα Αρχή 

της ΕΖΕΣ βάσει των διατάξεων περί συνεργασίας της συμφωνίας ΕΟΧ.  

Εμπιστευτικές πληροφορίες που έχουν παρασχεθεί από όσους απάντησαν, και δεν μπορούν 

να αναφερθούν συγκεντρωτικά ή να καταστούν ανώνυμες κατ’ άλλον τρόπο, δεν 

χρησιμοποιούνται σε καμία απόφαση της Επιτροπής που λαμβάνεται σε υποθέσεις κρατικών 

ενισχύσεων, εκτός εάν η Επιτροπή έχει λάβει προηγουμένως τη συγκατάθεση όσων 

απάντησαν να αποκαλύψει τις πληροφορίες αυτές στο οικείο κράτος μέλος. Η Επιτροπή 

δύναται να λάβει αιτιολογημένη απόφαση, που κοινοποιείται στην οικεία επιχείρηση ή την 

ένωση επιχειρήσεων, στην οποία θα δηλώνεται ότι οι πληροφορίες που έχουν επισημανθεί ως 

εμπιστευτικές και έχουν παρασχεθεί από ερωτηθέντα δεν προστατεύονται και θα καθορίζεται 

χρονική περίοδος, στο τέλος της οποίας οι πληροφορίες θα αποκαλύπτονται.  
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Μια επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων που δίνει πληροφορίες, η οποία δεν είναι δικαιούχος 

της κρατικής ενίσχυσης, μπορεί να ζητήσει για λόγους πιθανής ζημίας να μην αποκαλυφθεί η 

ταυτότητά της στο οικείο κράτος μέλος (άρθρο 6 παράγραφος 2 του διαδικαστικού 

κανονισμού). 

Η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας περί κρατικών 

ενισχύσεων από τα εθνικά δικαστήρια επιτρέπει, σε ορισμένες περιπτώσεις, στα εθνικά 

δικαστήρια να ζητούν πληροφορίες από την Επιτροπή. Εκτός από τη δυνατότητα διαβίβασης 

πληροφοριών που έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή προς τα εθνικά δικαστήρια, ο 

διαδικαστικός κανονισμός προβλέπει ότι τα δικαστήρια μπορούν να ζητούν τη γνώμη της 

Επιτροπής για θέματα που αφορούν την εφαρμογή των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων. 

Η Επιτροπή, με δική της πρωτοβουλία και αφού προηγουμένως ενημερώσει το κράτος μέλος 

για τη σχετική πρόθεσή της, μπορεί να υποβάλει γραπτές παρατηρήσεις στα δικαστήρια των 

κρατών μελών που είναι αρμόδια για την εφαρμογή των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων. 

Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από το αρμόδιο δικαστήριο να διαβιβάσει έγγραφα που 

βρίσκονται στη διάθεση του δικαστηρίου, τα οποία είναι απαραίτητα για την αξιολόγηση του 

ζητήματος από την Επιτροπή (άρθρο 29 του διαδικαστικού κανονισμού). Επιπλέον, η 

Επιτροπή πρέπει επίσης να τηρεί την υποχρέωσή της περί επαγγελματικού απορρήτου. Ως εκ 

τούτου, λόγω του περιορισμένου πεδίου εφαρμογής της, η εν λόγω συνεργασία φαίνεται 

απίθανο να συνεπάγεται κοινοποίηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

 

Τέλος, η Επιτροπή μπορεί επίσης να διαβιβάσει στην Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ 

πληροφορίες στο πλαίσιο των διατάξεων περί συνεργασίας της συμφωνίας ΕΟΧ. Σύμφωνα με 

το πρωτόκολλο 27 της συμφωνίας ΕΟΧ, κάθε πληροφορία που ανταλλάσσεται σχετικά με 

μεμονωμένα προγράμματα και υποθέσεις κρατικών ενισχύσεων αντιμετωπίζεται ως 

εμπιστευτική. 

 

 

 

 

Σύμβουλοι 

 

Για ορισμένους σκοπούς διαβούλευσης και αξιολόγησης με στόχο τη μεγαλύτερη 

αποτελεσματικότητα των διαδικασιών της Επιτροπής, τα στοιχεία επικοινωνίας φυσικών 

προσώπων μπορούν να διαβιβάζονται σε αναδόχους οι οποίοι θα δεσμεύονται να τηρούν τα 

ίδια πρότυπα προστασίας των δεδομένων και εμπιστευτικότητας που τηρούν τα θεσμικά 

όργανα. 

 

 

Πώς προστατεύουμε και διασφαλίζουμε τις πληροφορίες σας; 

 

Εκτός από τα υλικά μέτρα που περιγράφονται ανωτέρω, τα δεδομένα μπορούν να 

αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας μόνο όπου αυτό είναι αναγκαίο για τα καθήκοντα της 

Επιτροπής βάσει των άρθρων 93, 106 και 107-109 της ΣΛΕΕ και σύμφωνα με τον 

διαδικαστικό κανονισμό. Ο διαδικαστικός κανονισμός, καθώς και η νομολογία των 
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δικαστηρίων της ΕΕ, καθορίζουν σαφή όρια στις εξουσίες έρευνας της Επιτροπής, καθώς και 

στη χρήση των πληροφοριών. 

 

Οι πληροφορίες που καλύπτονται από την υποχρέωση τήρησης του επαγγελματικού 

απορρήτου δεν μπορούν κανονικά να δημοσιοποιηθούν. Η ανακοίνωση της Επιτροπής C 

(2003) 4582 της 1ης Δεκεμβρίου 2003 σχετικά με το επαγγελματικό απόρρητο στις 

αποφάσεις για τις κρατικές ενισχύσεις (ΕΕ C 297 της 9.12.2003, σ. 6-9) αποσαφηνίζει τη 

φύση αυτής της υποχρέωσης και τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται.  

 

Οι διάφοροι κανονισμοί ανταγωνισμού εγγυώνται επίσης ότι τυχόν δεδομένα συλλέγονται για 

καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς. Τα δεδομένα μπορούν να συλλέγονται και να 

υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία μόνο για τους σκοπούς της εφαρμογής των 

κανόνων της ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων και για το αντικείμενο για το οποίο συλλέχθηκαν. 

 

 

Πώς μπορείτε να επαληθεύσετε την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

που σας αφορούν και, εάν χρειάζεται, να τα διορθώσετε; 

  

Η χορήγηση στα υποκείμενα των δεδομένων δικαιώματος πρόσβασης, περιορισμού της 

επεξεργασίας ή διαγραφής των δεδομένων τους που περιέχονται στους φακέλους υποθέσεων 

της Επιτροπής θα εμπόδιζε τα καθήκοντα παρακολούθησης και ελέγχου της Επιτροπής κατά 

την επιβολή της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού, τα οποία είναι αναγκαία για τη διασφάλιση 

σημαντικών οικονομικών ή χρηματοοικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(δηλαδή, την εύρυθμη λειτουργία ανταγωνιστικών αγορών). Οι περιορισμοί του άρθρου 25 

του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 και της απόφασης (ΕΕ) 2018/1927 της Επιτροπής της 

5.12.2018
2
 εφαρμόζονται, συνεπώς, στις περιπτώσεις αυτές. Ωστόσο, το υποκείμενο των 

δεδομένων θα έχει τη δυνατότητα να απευθυνθεί στην ηλεκτρονική θυρίδα που αναφέρεται 

στη δήλωση περί απορρήτου, υποβάλλοντας αίτημα περιορισμού της επεξεργασίας ή 

διαγραφής των δεδομένων του που, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, αποτέλεσαν 

αντικείμενο παράνομης επεξεργασίας. 

 

 

Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρεί η Επιτροπή τα δεδομένα σας; 

 

Η Επιτροπή διατηρεί τους φακέλους ανταγωνισμού μέχρι την οριστική περάτωση της 

υπόθεσης, πράγμα που είναι απαραίτητο για μια ορθή διοικητική διαδικασία. Στο χρονικό 

σημείο αυτό, κλείνει το ηλεκτρονικό αρχείο στην εφαρμογή διαχείρισης υποθέσεων. Ενώ τα 

έγγραφα και τα μεταδεδομένα της υπόθεσης παραμένουν προσβάσιμα από το προσωπικό της 

                                                 
2
 Απόφαση (ΕΕ) 2018/1927 της Επιτροπής, της 5ης Δεκεμβρίου 2018, για τη θέσπιση εσωτερικών κανονισμών 

σχετικά με την επεξεργασία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον τομέα του 

ανταγωνισμού σε σχέση με την ενημέρωση των υποκειμένων των δεδομένων και τον περιορισμό ορισμένων 

δικαιωμάτων (ΕΕ L 313 της 10.12.2018, σ. 39-44). 
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Επιτροπής, οι αναζητήσεις σε ολόκληρο το κείμενο (με τη χρήση χωριστού εργαλείου) δεν 

είναι πλέον διαθέσιμες με την παρέλευση δύο ετών από την περάτωση της υπόθεσης. Όσον 

αφορά τις απαντήσεις που δόθηκαν στην Επιτροπή μέσω της πρόσφατης εφαρμογής 

ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου (eQuestionnaire), οι απαντήσεις αυτές θα αποθηκεύονται 

στην εφαρμογή για ορισμένο χρονικό διάστημα, ως εξής: i) τα μεν στοιχεία επικοινωνίας επί 

ένα έτος μετά την περάτωση της υπόθεσης, ii) οι δε λοιπές απαντήσεις επί 5 έτη μετά την 

περάτωση της υπόθεσης. 

 

Μετά την περάτωση της υπόθεσης, ο φάκελος αποστέλλεται στα ιστορικά αρχεία της 

Επιτροπής. Αυτό είναι απαραίτητο για τη συμμόρφωση με τη γενική υποχρέωση της 

Επιτροπής να διατηρεί τα έγγραφα που απέκτησε στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων 

της και τα οποία αφορούν τις δραστηριότητες της ΕΕ. Τούτο θα πρέπει να εκτιμάται στο 

ευρύτερο πλαίσιο της πολιτικής αρχειοθέτησης της Επιτροπής. 

 

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία στο πλαίσιο 

διαβουλεύσεων, αξιολογήσεων και άλλου είδους παρατηρήσεων σχετικά με τις 

δραστηριότητες της Επιτροπής θα αποθηκεύονται για το χρονικό διάστημα που είναι 

αναγκαίο ώστε να μπορεί η Επιτροπή να έρχεται σε επαφή με τα ενδιαφερόμενα μέρη για την 

υποβολή παρατηρήσεων.  Για κάθε συγκεκριμένη διαβούλευση, αξιολόγηση ή άλλο είδος 

ανατροφοδότησης, η περίοδος υποχρεωτικής διατήρησης για τον ανάδοχο δεν θα υπερβαίνει 

τους 6 μήνες από την ημερομηνία που η τελική έκθεση/ εκροή παρασχέθηκε από τον ανάδοχο 

στην Επιτροπή ή από την κατ’ άλλον τρόπο λήξη της σύμβασης μεταξύ του αναδόχου και της  

Επιτροπής.  

 

Στοιχεία επικοινωνίας 

 

Εάν έχετε οποιοδήποτε ερώτημα ή αίτημα σχετικά με τις πληροφορίες που έχετε υποβάλει ή 

σχετικά με τα δικαιώματά σας, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον συντονιστή 

προστασίας δεδομένων της ΓΔ Ανταγωνισμού αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στην 

ακόλουθη ηλεκτρονική ταχυδρομική θυρίδα: comp-data-protection@ec.europa.eu ή να 

επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της Επιτροπής αποστέλλοντας 

ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση data-protection-officer@ec.europa.eu . 

 

Προσφυγή 

 

Σε περίπτωση διαφωνίας, μπορούν να υποβληθούν καταγγελίες στον Ευρωπαίο Επόπτη 

Προστασίας Δεδομένων. Όλες οι λεπτομέρειες διατίθενται στον ακόλουθο δικτυακό τόπο: 

http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB . 

 

mailto:comp-data-protection@ec.europa.eu
mailto:data-protection-officer@ec.europa.eu
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB

	Unit R1 – Registry and Transparency, DG Competition,
	COMP-R1-MAIL@ec.europa.eu

