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Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ : 

 

1. Τις διατάξεις: 

α. Του Ν. 4497/2017  περί «Εκσυγχρονισµού της επιµελητηριακής Νοµοθεσίας » 

όπως τροποποιήθηκε ο Ν. 2081/1992  

β. Του Ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, 

Προµηθειών και Υπηρεσιών» - Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ για τις διαδικασίες κάτω των ορίων, όπως αυτός τροποποιήθηκε µε ν. 

4782/2021. 

2. Την αριθ. 5/7.4.2021 Απόφαση της ∆ιοικητικής Επιτροπής του ΕΕΘ, µε την 

οποία αποφασίστηκε  η προκήρυξη πρόσκλησης ενδιαφέροντος για Ορκωτό 

Λογιστή . 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Αντικείµενο της παρούσας πρόσκλησης, θα είναι η διενέργεια του τακτικού 

διαχειριστικού ελέγχου της  χρήσης   2020  από  Ορκωτό Ελεγκτή και η παράδοση 

έκθεσης του διαχειριστικού ελέγχου της χρήσης 2020, υπογεγραµµένη από τον 

Ορκωτό Ελεγκτή που θα διενεργήσει τον διαχειριστικό έλεγχο για το Επαγγελµατικό 

Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης και την αστική µη κερδοσκοπική εταιρία του 

«Αναπτυξιακή Μη Κερδοσκοπική Εταιρία Επαγγελµατιών  Θεσσαλονίκης» καθώς και 

να υπογράψει τον  ισολογισµό χρήσης, τις καταστάσεις αποτελεσµάτων χρήσης και 

λογαριασµού γενικής εκµετάλλευσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 

205/1998(Α΄163) καθώς και τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Ε.Ε.Θ. και 

της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρίας του «Αναπτυξιακή Μη Κερδοσκοπική Εταιρία 

Επαγγελµατιών Θεσσαλονίκης όπως ορίζει ο Ν.4497/2017, Ν.4712/2020 και 

4782/2021. 

Η εργασία του παραπάνω ελέγχου θα παρασχεθεί εντός του 2021 και να έχει 

ολοκληρωθεί έως τις 30 Σεπτεµβρίου 2021. 

Το κριτήριο ανάθεσης του έργου θα είναι η χαµηλότερη οικονοµική προσφορά. 
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2.ΑΜΟΙΒΗ  

Η αµοιβή του έργου στον ανάδοχο και της προσφοράς ορίζεται κατά ανώτατο όριο, µε 

ποινή ακυρότητας συµµετοχής στην παρούσα, σε 4.000 Ευρώ µη υµπεριλαµβανοµένου 

του ΦΠΑ. Στην αµοιβή περιλαµβάνονται κάθε άλλου είδους τέλη, φόροι και 

οποιεσδήποτε άλλες νόµιµες επιβαρύνσεις 

3. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

∆ικαιούχοι συµµετοχής θα είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις ή κοινοπραξίες 

αυτών, που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ως Ορκωτοί Ελεγκτές. 

 Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν είναι: 

1) Αίτηση στην οποία οι ενδιαφερόµενοι θα αναφέρουν την πρόθεσή τους για 

συµµετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς και το 

ονοµατεπώνυµο και τον ΑΜ ΣΟΕΛ του Ορκωτού Ελεγκτή, που προτείνουν για τη 

διενέργεια του ελέγχου, ο οποίος θα πρέπει να έχει διετή τουλάχιστον εµπειρία 

σχετική µε το αντικείµενο για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση. 

2) Τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (TEΥ∆) [άρθρου 79 παρ. 4 Ν.  

4412/2016 (Α 147)], σύµφωνα µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, υπογεγραµµένο από το 

νόµιµο εκπρόσωπο, διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση ενώσεων προσώπων που 

υποβάλλουν κοινή οικονοµική προσφορά υποβάλλεται ΤΕΥ∆ από κάθε µέλος της 

ένωσης. 

3) Βεβαιώσεις αντίστοιχης εργασιακής εµπειρίας πρωτίστως σε ΝΠ∆∆  και 

εταιρείες αυτών ή ιδιωτικών επιχειρήσεων. Για την απόδειξη των προϋποθέσεων ο 

ενδιαφερόµενος θα προσκοµίσει πέντε  τουλάχιστον βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης 

έργου αντίστοιχης παροχής υπηρεσίας. Θα εκτιµηθεί η εµπειρία σε Επιµελητήρια 

Ν.4497/2017.  

 ( Η τήρηση των στοιχείων που αποστέλλονται θα είναι εµπιστευτική). 

4) Αντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος βαθµίδας Ορκωτού 

Ελεγκτή . 
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5) Αντίγραφο της εγγραφής στο Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών. 

 

6) Φωτοαντίγραφο των δυο (2) όψεων της Αστυνοµικής Ταυτότητας του   

νοµίµου/ων εκπροσώπου/πων. 

 

7) Υπεύθυνη δήλωση (παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986,όπως εκάστοτε 

ισχύει) θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής, ότι α) δεν έχει αποκλεισθεί από 

άλλους διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου, β) δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, 

παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη 

ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία 

κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού 

συµβιβασµού ή άλλη ανάλογη διαδικασία, γ) δεν έχει υπαχθεί στη έκτακτη 

διαδικασία ρύθµισης του αρθ. 62 Ν.4307/2014 δ) είναι ενήµερος ως προς τις 

υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς 

τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του 

διαγωνισµού, ε) δεν έχει καταδικαστεί για αδίκηµα, σχετικό µε την άσκηση της 

επαγγελµατικής του δραστηριότητας.  

 

8) Υπεύθυνη δήλωση (παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε 

ισχύει) θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής, ότι α) έχει λάβει γνώση και 

συµφωνεί ανεπιφύλακτα µε την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 

β) η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, 

και ισχύει για 120 ηµέρες από την εποµένη της καταληκτικής ηµεροµηνίας 

υποβολής προσφορών γ) σε περίπτωση απασχόλησης προσωπικού για την 

υλοποίηση των υπηρεσιών φέρει αποκλειστικά την ευθύνη αµοιβών, ασφάλισης, 

κλπ. δ) παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσής του, για την οποιαδήποτε 

Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης του 

διαγωνισµού, ή της υπαναχώρησης της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

Η Υπεύθυνη ∆ήλωση υπογράφεται από τον προσφέροντα (σε περίπτωση νοµικού 

προσώπου από το νόµιµο εκπρόσωπο σύµφωνα µε το καταστατικό), πρέπει να φέρει 

ηµεροµηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών προ της 
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καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται θεώρηση του 

γνησίου υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. 

 

9) Αντίγραφα των πρωτότυπων νοµιµοποιητικών εγγράφων, όπως ΦΕΚ   ίδρυσης 

και τροποποιήσεις του( για διαγωνιζόµενους µε µορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) επικυρωµένο 

αντίγραφο ή απόσπασµα του καταστατικού του διαγωνιζοµένου και των εγγράφων 

τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.), βεβαίωση έναρξης (για φυσικά πρόσωπα) 

Ειδικότερα Για τις Ανώνυµες Εταιρίες (Α.Ε.): 

 Φωτοαντίγραφο ανακοίνωσης καταχώρησης του ισχύοντος διοικητικού συµβουλίου 

και της εκπροσώπησης της εταιρείας στο ΦΕΚ ή στο ΓΕΜΗ. 

 

Για τις Εταιρίες Περιορισµένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), τις Ιδιωτικές 

Κεφαλαιουχικές Εταιρείες 

(ΙΚΕ) και τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.): 

Φωτοαντίγραφο του τελευταίου τροποποιηµένου καταστατικού από το οποίο να 

προκύπτει ο διαχειριστής και η εκπροσώπηση της εταιρείας όπως έχει καταχωρηθεί 

στο αρµόδιο πρωτοδικείο ή ΓΕΜΗ. 

Για ατοµική επιχείρηση – Φυσικό Πρόσωπο: 

     Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης εργασιών από την αρµόδια ∆.Ο.Υ. ή    

     σχετική εκτύπωση µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας της Ανεξάρτητης Αρχής   

     ∆ηµοσίων Εσόδων (εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”,   

      όπως αυτά εµφανίζονται στο taxisnet.). 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόµιµη σύστασή του οικονοµικού 

φορέα, το/τα πρόσωπο/α που δεσµεύει/ουν νόµιµα την εταιρία κατά την ηµεροµηνία 

διενέργειας του διαγωνισµού (νόµιµος εκπρόσωπος, δικαίωµα υπογραφής κ.λ.π.), 

τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η 

θητεία του/των ή/και των µελών του οργάνου διοίκησης/ νόµιµου εκπροσώπου. (Οι 

ενώσεις και οι κοινοπραξίες προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, µαζί µε 
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την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε 

προσφέροντα που συµµετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία). 

 

Στις περιπτώσεις που µε την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά 
γίνονται αποδεκτά είτε  κατά τα  προβλεπόµενα  στις  διατάξεις  του Ν.  4250/2014 (Α’  
94), είτε και  σε  απλή φωτοτυπία,  εφόσον συνυποβάλλεται  υπεύθυνη  δήλωση,  
στην  οποία βεβαιώνεται  η  ακρίβειά  τους .  

 
Το ΕΕΘ µπορεί να ζητήσει από τους υποψήφιους  συµµετέχοντες σε κάθε στάδιο της 

παρούσας, πληροφορίες-διευκρινίσεις ή κάθε επιπλέον έγγραφο προς απόδειξη της 

ύπαρξης προϋποθέσεων συµµετοχής.  

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβληθούν µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, µε 

την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ 

ΕΛΕΓΚΤΗ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΕΘ», πάνω στον οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία του 

ενδιαφερόµενου. Εντός του φακέλου αυτού θα τοποθετηθεί και ξεχωριστός 

σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», που θα 

περιέχει την οικονοµική προσφορά (τιµή χωρίς τον ΦΠΑ και συµπεριλαµβανοµένου 

του ΦΠΑ). 

Ο σφραγισµένος φάκελος θα αποσταλεί ή θα κατατεθεί στο Γραφείο Πρωτοκόλλου 

του ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ έως και την 

Τετάρτη 5 Μαΐου 2021 και ώρα 13.00. Προσφορές που θα παραληφθούν µετά την 

παραπάνω προθεσµία θα θεωρηθούν εκπρόθεσµες και δεν θα ληφθούν υπόψη.  

Η τελική επιλογή θα γίνει από την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και της 

οικονοµικής προσφοράς, από την αρµόδια Επιτροπή αξιολόγησης. Το κριτήριο 

ανάθεσης του ελέγχου θα είναι η χαµηλότερη οικονοµική προσφορά. Στην περίπτωση 

που δεν πληρούνται όλα τα δικαιολογητικά από τον ενδιαφερόµενο, δεν θα 

αποσφραγίζεται η οικονοµική προσφορά, η οποία και θα του επιστρέφεται.  

Σε περίπτωση που η συνολική τιµή µε Φ.Π.Α. υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα 

δαπάνη η προσφορά του συµµετέχοντα θα απορρίπτεται. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαµηλές σε σχέση µε το αντικείµενο της 

σύµβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονοµικούς φορείς να εξηγήσουν 
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την τιµή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής 

προθεσµίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής 

πρόσκλησης.  

Σηµειώνεται ότι: 

Η προσφορά και κάθε δήλωση του προσφέροντα που τυχόν απαιτείται, υπογράφεται από 

τον ίδιο ή από τον νόµιµο εκπρόσωπό του. Ως εκπρόσωπος του οικονοµικού φορέα για 

την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόµιµος εκπρόσωπος αυτού, όπως 

προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο 

υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συµµετοχής ή το αρµοδίως εξουσιοδοτηµένο φυσικό 

πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονοµικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συµβάσεων ή 

για συγκεκριµένη διαδικασία σύναψης σύµβασης. 

 

Παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών. 

Η Επιτροπή παραλαµβάνει από το Πρωτόκολλο µόνο τους φακέλους των προσφορών, 

που κατατέθηκαν εµπρόθεσµα, ενώ απορρίπτει χωρίς να αποσφραγίσει τις 

εκπρόθεσµες προσφορές προκειµένου να επιστραφούν.  

Με ποινή ακυρότητας του διαγωνισµού, απαγορεύεται µετά την παρέλευση του 

χρόνου αυτού να γίνει για οποιοδήποτε λόγο δεκτή προσφορά, εκτός εάν η 

εµπρόθεσµη επίδοση των προσφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή και µετά την 

παρέλευση του χρόνου που ορίζεται στη διακήρυξη.  

Η υποβολή µόνο µίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυµα για τη συνέχιση της 

διαδικασίας του διαγωνισµού και την ανάθεση της σύµβασης 

Η κατά τα ανωτέρω αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής, και 

των οικονοµικών προσφορών µπορούν να γίνουν σε µία δηµόσια συνεδρίαση, κατά 

την κρίση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση που οι 

προσφορές έχουν ακριβώς την ίδια τιµή (ισότιµες), η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον 

(προσωρινό) ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν 

ισότιµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται παρουσία των οικονοµικών φορέων, που 

υπέβαλαν τις ισότιµες προσφορές. Μετά το πέρας της διαδικασίας η Αναθέτουσα Αρχή 

συντάσσει το σχετικό πρακτικό, το οποίο και κοινοποιείται σε όλους τους 
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προσφέροντες µε τηλεοµοιότυπο (fax) ή µε την αποστολή ηλεκτρονικού µηνύµατος (e-

mail). 

Mε τη κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης του έργου, ο ανάδοχος υποχρεούται να 

προσκοµίσει τα αναφερόµενα πιστοποιητικά στο άρθρο 6 β΄ και γ΄ της παρούσας  

πρόσκλησης. 

Μετά την ανάθεση θα υπογραφεί σύµβαση ανάθεσης του ελέγχου της χρήσης  2020 µε 

τον ανάδοχο και η πληρωµή θα γίνει αµέσως µετά την ολοκλήρωση και παράδοση του 

ισολογισµού χρήσης, των καταστάσεων αποτελεσµάτων χρήσης και του λογαριασµού 

γενικής εκµετάλλευσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 205/1998(Α΄163) καθώς 

και των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων του Ε.Ε.Θ. και της αστικής µη 

κερδοσκοπικής εταιρίας του «Αναπτυξιακή Μη Κερδοσκοπική Εταιρία 

Επαγγελµατιών  Θεσσαλονίκης  όπως ορίζει ο Ν.4497/2017  και της έκδοσης του 

σχετικού τιµολογίου από τον ανάδοχο. 

Για την πληρωµή του Αναδόχου απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά:  

α) τιµολόγιο του Αναδόχου,  

β) φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα σε ισχύ κατά την ηµέρα πληρωµής  

γ) καθώς και όποιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από το Λογιστήριο της 

Αναθέτουσας Αρχής  

Τα προβλεπόµενα από τις φορολογικές διατάξεις παραστατικά θα εκδίδονται στο 

όνοµα της Αναθέτουσας Αρχής, µετά την εκτέλεση και παράδοση των υπηρεσιών, 

κατά τα οριζόµενα στο παρόν άρθρο. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται µε κάθε νόµιµη 

ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νοµικών Προσώπων, Ανεξάρτητων Αρχών ή 

άλλων Οργανισµών που κατά νόµο τον βαρύνει. Η καθαρή αξία των παραστατικών 

υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήµατος βάσει του Ν.4172/2013 και σε 

κρατήσεις σε ποσοστό 0,06216% (υπέρ Ε.Α.∆Η.ΣΥ. 0,06 %, 3% επί των κρατήσεων 

για τέλη χαρτοσήµου και 20% επί του χαρτοσήµου υπέρ ΟΓΑ) και σε ποσοστό 

0,06216% (υπέρ Α.Ε.Π.Π. 0,06216 %, 3% επί των κρατήσεων για τέλη χαρτοσήµου 

και 20% επί του χαρτοσήµου υπέρ ΟΓΑ).  

 

Η υποβολή µόνο µίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυµα για τη συνέχιση της 

διαδικασίας του διαγωνισµού και την ανάθεση της σύµβασης. 
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Το ΕΕΘ  δεν αναλαµβάνει καµία δέσµευση ως προς σύναψη σύµβασης, δεδοµένου ότι 

επαφίεται στην πλήρη διακριτική της ευχέρεια η σύναψη ή  µη  συµβάσεων,  καθώς  

και  ο  αριθµός  αυτών,  αποκλειόµενης  οιασδήποτε  αξιώσεως  των ενδιαφεροµένων. 

Η αναθέτουσα αρχή µαταιώνει ή δύναται να µαταιώσει  εν όλω ή εν µέρει 

αιτιολογηµένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του ν. 

4412/2016. Σε περίπτωση ακύρωσης ή µαταίωσης του ∆ιαγωνισµού, όσοι είχαν 

συµµετάσχει σε αυτόν δεν έχουν δικαίωµα αποζηµίωσης για οποιοδήποτε λόγο. 

Το Ε.Ε.Θ. δεν φέρει ουδεµία ευθύνη ή υποχρέωση για τις εργασιακές αποδοχές και 

ασφαλιστικές εισφορές του συµµετέχοντα, για τις οποίες υφίσταται η υποχρέωση 

αυτού για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας, δηλαδή, 

καταβολή των νοµίµων αποδοχών, οι οποίες σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να είναι 

κατώτερες των προβλεποµένων από την οικεία (κλαδική) ΣΣΕ, τήρηση του νοµίµου 

ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων κλπ., 

υποχρεούται δε σε προσκόµιση του πίνακα προσωπικού, νοµίµως υποβληθέντα στις 

αρµόδιες Υπηρεσίες, µε την προσκόµιση του παραστατικού πληρωµής. 

  Επίσης,  αν  διαπιστωθούν  σφάλµατα  ή  παραλείψεις  σε οποιοδήποτε  στάδιο  της  

διαδικασίας  ανάθεσης,  µπορεί,  µετά  από  γνώµη  του  αρµόδιου  οργάνου,  να 

ακυρώσει  µερικώς  τη  διαδικασία  ή  να  αναµορφώσει  ανάλογα  το  αποτέλεσµά  της  

ή  να  αποφασίσει  την επανάληψή της από το σηµείο που εµφιλοχώρησε το σφάλµα ή 

η παράλειψη. 

 

Στα πλαίσια εφαρµογής του νέου κανονισµού  ΓΚΠ∆ (GDPR) τα προσωπικά δεδοµένα 

των συµµετεχόντων µε τη ρητή συναίνεση τους θα παραµείνουν καθ’ όλη τη διάρκεια 

αξιολόγησης στο ΕΕΘ, υπό  αυστηρή εµπιστευτικότητα, και θα χρησιµοποιηθούν κατ’ 

αποκλειστικότητα για τους σκοπούς του διαγωνισµού. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΕΕΘ 

ΜΙΧΑΗΛ ΖΟΡΠΙ∆ΗΣ 
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