
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 

 
Ανοιχτή  Πρόσκληση Ενδιαφέροντος  

Υποβολής Πρότασης Συνεργασίας 

Για υπηρεσίες Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων  

(DPO) 

1. Εισαγωγή 
Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις και η παγκοσμιοποίηση δημιούργησαν νέες προκλήσεις για την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η κλίμακα της συλλογής και της ανταλλαγής 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αυξήθηκε σημαντικά. Η τεχνολογία επιτρέπει τόσο σε 
ιδιωτικές επιχειρήσεις, όσο και σε δημόσιες αρχές να κάνουν χρήση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα σε πρωτοφανή κλίμακα για την επιδίωξη των δραστηριοτήτων τους, ενώ τα φυσικά 
πρόσωπα ολοένα και περισσότερο δημοσιοποιούν προσωπικές πληροφορίες και τις καθιστούν 
διαθέσιμες σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι εξελίξεις αυτές απαιτούν ένα ισχυρό και πιο συνεκτικό 
πλαίσιο προστασίας των δεδομένων στα κράτη - μέλη της ΕΕ, υποστηριζόμενο από αυστηρή 
εφαρμογή της νομοθεσίας, δεδομένου ότι είναι σημαντικό να δημιουργηθεί η αναγκαία 
εμπιστοσύνη που θα επιτρέψει στην ψηφιακή οικονομία να αναπτυχθεί στο σύνολο της 
εσωτερικής αγοράς.  Τα φυσικά πρόσωπα θα πρέπει να έχουν τον έλεγχο των δικών τους 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ενώ θα πρέπει να ενισχυθούν η ασφάλεια δικαίου και η 
πρακτική ασφάλεια για τα φυσικά πρόσωπα, τους οικονομικούς παράγοντες και τις δημόσιες 
αρχές. 

Το κενό αυτό επιχειρείται να καλυφθεί από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «Για την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών», η ισχύς του οποίου άρχεται  την 25η Μαΐου 2018, 
επιβάλλοντας αυστηρές αρχές και κανόνες για τη διασφάλιση συνεκτικής και υψηλού επιπέδου 
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προστασίας των φυσικών προσώπων και την άρση των εμποδίων στις ροές δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο εν λόγω Κανονισμός τυγχάνει ευρείας 
εφαρμογής και ως εκ τούτου οι διατάξεις του διέπουν κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της εγκατάστασης υπεύθυνου επεξεργασίας ή 
εκτελούντος την επεξεργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως εκ τούτου το πεδίο εφαρμογής του 
Κανονισμού καταλαμβάνει πάσης φύσεως επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, φορείς του 
Δημοσίου, ΝΠΔΔ ΚΑΙ ΝΠΙΔΔ, οργανώσεις, επιστημονικές εταιρίες, ενώσεις φυσικών ή νομικών 
προσώπων, σωματεία κ.λ.π., που επεξεργάζονται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους 
προσωπικά δεδομένα. Συνεπώς Ο Κανονισμός καταλαμβάνει και όλα τα Επιμελητήρια της χώρας. 

Περαιτέρω,     

Σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω Κανονισμού, ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να 
εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζει και να μπορεί να 
αποδεικνύει ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις του εν λόγω 
Κανονισμού. Τα μέτρα αυτά επανεξετάζονται και επικαιροποιούνται, όταν κρίνεται απαραίτητο, 
και περιλαμβάνουν την εφαρμογή i) κατάλληλων πολιτικών για την προστασία των δεδομένων 
από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, ii) κωδίκων δεοντολογίας και iii)  μηχανισμών πιστοποίησης 
(άρθρο 24 του Κανονισμού).  

Η ανάγκη συμμόρφωσης των υπεύθυνων επεξεργασίας και των εκτελούντων την επεξεργασία 
προσωπικών δεδομένων με τις διατάξεις της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα είναι διττή: 

Α) αφενός καθίσταται επιτακτική λόγω του αυστηρού κανονιστικού πλαισίου, που διέπει την 
επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, αλλά και των συνεχώς αυξανόμενων προστίμων που 
επιβάλλονται σε περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται παραβατική συμπεριφορά, αποκλίνουσα από 
τις θεσμοθετημένες πρακτικές και διαδικασίες.  

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι παραβάσεις των βασικών αρχών για την επεξεργασία των 
προσωπικών δεδομένων και των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων επισύρουν 
διοικητικά πρόστιμα έως 20.000.000 ευρώ ή, σε περίπτωση επιχειρήσεων, έως το 4% του 
συνολικού παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών του προηγούμενου οικονομικού έτους, ανάλογα 
με το ποιο είναι υψηλότερο, ενώ οι παραβάσεις των υποχρεώσεων του υπεύθυνου επεξεργασίας 
και του εκτελούντος την επεξεργασία, επισύρουν διοικητικά πρόστιμα έως 10.000.000 ευρώ ή, σε 
περίπτωση επιχειρήσεων, έως το 2% του συνολικού παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών του 
προηγούμενου οικονομικού έτους, ανάλογα με το ποιο είναι υψηλότερο.   

Β) αφετέρου καθίσταται επιβεβλημένη για λόγους εμπορικούς και απολύτως επιχειρηματικούς. 
Ειδικότερα, η δραστηριοποίηση του υπεύθυνου επεξεργασίας και του εκτελούντος την 
επεξεργασία είναι πλέον απολύτως συνυφασμένη με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων 
(πολλές φορές ακόμη και ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων).  



  

Επομένως, η εκ μέρους μας  τήρηση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων 
αποτελεί στοιχείο ”sinequanon”: i) για τη σύννομη δραστηριοποίησή μας και  ii) για τη 
συμμόρφωσή μας προς αντίστοιχες υποχρεώσεις τους που προβλέπονται σε συμβάσεις 
συνεργασίας με τρίτους καθώς και ιιι) την προστασία των μελών μας.  

Επειδή η ευθυγράμμιση και εναρμόνιση με τον εν λόγω Κανονισμό κρίνεται υποχρεωτική και 
επίσης κρίνεται υποχρεωτικός ο ορισμός υπευθύνου προστασίας δεδομένων (DPO) για κάθε 
Επιμελητήριο της Επικράτειας , ως συνάγεται από το άρθρο 37 του εν λόγω Κανονισμού.  

Στο πλαίσιο αυτό και προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή του Κανονισμού, 
προβαίνουμε σε  Ανοιχτή Πρόσκληση Ενδιαφέροντος Υποβολής Πρότασης Συνεργασίας για 
υπηρεσίες Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO). 

2. Σκοπός 
Με την έκδοση της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωση ενδιαφέροντος, εφεξής «Πρόσκληση», 
προσβλέπει στην υποβολή προτάσεων από τους ενδιαφερόμενους, εφεξής «Υποψήφιοι», οι 
οποίοι μπορούν να προσφέρουν σύμφωνα με τις απαιτήσεις, υπηρεσίες πλήρους συμμόρφωσης 
του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας στις διατάξεις του Κανονισμού 2016/679 της ΕΕ "Γενικός 
Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων - GDPR", προκειμένου να επιλεγεί κατόπιν αξιολόγησης ο 
προτιμώμενος Υποψήφιος. 

Οι Υποψήφιοι υποβάλλουν πρόταση συνεργασίας για υπηρεσίες DPO . 

Η Πρόταση δεν συνιστά σε καμία περίπτωση δέσμευση του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας για τη 
σύναψη σύμβασης με οποιοδήποτε από τους Υποψηφίους ως αποτέλεσμα της παρούσας 
διαδικασίας. 

Το Επιμελητήριο έχει την δυνατότητα να ανακαλέσει την παρούσα Πρόσκληση οποτεδήποτε, 
αζημίως και αναιτιολόγητα. 

 
Η τελική επιλογή εκ μέρους του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας του προεπιλεγμένου Υποψηφίου δεν 
θεμελιώνει υποχρέωση του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας κατάρτισης σύμβασης με τον 
προεπιλεγμένο Υποψήφιο. 

3. Συμμετοχή και προθεσμία υποβολής προτάσεων 
Δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα έχουν φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα και ενώσεις 
προσώπων. Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων δύναται να είναι δικηγόρος ή/και δικηγορική 
εταιρεία ή ένωση αυτών ή/και εταιρεία πληροφορικής  ή/και  επιστήμονες πληροφορικής ή/και 
εταιρείες συμβουλευτικής ή ελεγκτικές,  σε σύμπραξη ή μη με εταιρείες πιστοποίησης.  

 



  

Οι Υποψήφιοι οι οποίοι θα συμμετάσχουν στην Πρόσκληση, παρακαλούνται όπως υποβάλλουν 
τις προτάσεις τους πλήρεις και σύμφωνα με τις προβλεπόμενες στην Πρόσκληση προϋποθέσεις 
έως και την 31-01-2019 ,σε κλειστό φάκελο στα γραφεία του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας. 

Για τυχόν διευκρινίσεις οι Υποψήφιοι παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με την Υπηρεσία του 
Επιμελητηρίου Φθιώτιδας έως την καταληκτική ημερομηνία. 

Οι Υποψήφιοι δύνανται να υποβάλουν τις Προτάσεις τους χωρίς περιορισμό, εφόσον μπορούν να 
επιδείξουν αξιοσημείωτη τεχνογνωσία επί του αντικειμένου και εμπειρία συνεργασίας με 
πελατολόγιο. Η πιστοποίηση της ιδιότητος του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) από 
Διαπιστευμένο Οργανισμό Πιστοποίησης θα ληφθεί υπόψη. 

Η πρόταση θα πρέπει να είναι ευανάγνωστη και σαφής, ώστε να μην υπάρχει καμία αμφιβολία 
ως προς το λεκτικό και τα αριθμητικά στοιχεία, και να συνοδεύεται με όλα τα αναφερόμενα 
δικαιολογητικά. 

4. Εύρος έργου (Scope): 
Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO), σύμφωνα και με τα άρθρα 39 επ. του 
Κανονισμού ΕΕ) 2016/679 

« α) ενημερώνει και συμβουλεύει το Επιμελητήριο ή τον εκτελούντα την επεξεργασία, αλλά και 

τους υπαλλήλους αυτών που επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, σχετικά με τις 

υποχρεώσεις τους όσον αφορά την προστασία δεδομένων,  

β) παρακολουθεί τη συμμόρφωση του φορέα με τον εφαρμοστέο Κανονισμό και τις τυχόν άλλες 

εφαρμοστέες ενωσιακές ή εθνικές διατάξεις σχετικά με την προστασία δεδομένων και με τις 

πολιτικές του Επιμελητηρίου ή του εκτελούντος την επεξεργασία σε σχέση με την προστασία των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων της ανάθεσης αρμοδιοτήτων, της 

ευαισθητοποίησης των υπαλλήλων που συμμετέχουν στις πράξεις επεξεργασίας, και των 

σχετικών ελέγχων,  

γ) παρέχει συμβουλές, εφόσον του ζητηθεί, όσον αφορά την εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την 

προστασία των δεδομένων και παρακολουθεί την υλοποίησή της,  

δ) συνεργάζεται με την εποπτική αρχή,  

ε) ενεργεί ως σημείο επικοινωνίας για την εποπτική αρχή για ζητήματα που σχετίζονται με την 

επεξεργασία, περιλαμβανομένης της προηγούμενης διαβούλευσης και πραγματοποιεί 

διαβουλεύσεις, ανάλογα με την περίπτωση, για οποιοδήποτε άλλο θέμα».  



  

5.  Περιεχόμενο πρότασης – Αιτούμενες Υπηρεσίες  
Η πρόταση θα πρέπει να περιλαμβάνει και να ανταποκρίνεται πλήρως στις αιτούμενες υπηρεσίες  

6.Περιεχόμενο της πρότασης – Προϋποθέσεις 
• Παρουσίαση του Υποψηφίου και των συνεργατών του, αν υπάρχουν, με σαφή αναφορά στα 
τυπικά τους προσόντα και την σχετική επαγγελματική εμπειρία. 

• Εμπειρία στην κανονιστική συμμόρφωση σε θέματα προστασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα θα εκτιμηθεί. 

• Δήλωση έλλειψης συνδρομής συνθηκών σύγκρουσης συμφερόντων. 

• Κόστος παροχής υπηρεσιών για 1 έτος  

• Προσκόμιση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών που αναφέρονται διεξοδικά. 

Ειδικότερα, 

Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων (φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ή/ και ενώσεις 
προσώπων) πρέπει να διαθέτει, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες  αποδεικτέες δεξιότητες και 
εμπειρογνωμοσύνη, η δε πιστοποιημένη παρακολούθηση εξειδικευμένων σεμιναρίων DPO ( για 
τα φυσικά πρόσωπα) κρίνεται ως επιπλέον προσόν, χωρίς όμως να μπορεί να υποκαταστήσει την 
εμπειρία στον τομέα προστασίας προσωπικών δεδομένων   : 

� εμπειρογνωσία στον τομέα του δικαίου και των πρακτικών περί προστασίας δεδομένων,  

� γνώση των πράξεων επεξεργασίας που διενεργούνται, 

� γνώση του τομέα των τεχνολογιών πληροφοριών και της ασφάλειας δεδομένων, 

� γνώση του τομέα δραστηριότητας και του φορέα, 

� ικανότητα ανάπτυξης νοοτροπίας προστασίας των δεδομένων στους κόλπους του 
οργανισμού. 

Τα Καθήκοντα του DPO  ορίζονται στο άρθρο 39 του Κανονισμού και το Επιμελητήριο οφείλει να 
παράσχει τα οριζόμενα στο άρθρο 38 του αυτού. 

7. Γενικοί όροι Συμμετοχής 

Α. Καθήκον Εχεμύθειας 
Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε αναδημοσίευση ή ανακοίνωση από τον Υποψήφιο σχετικά με την 
διαδικασία της Πρόσκλησης, ή οποιαδήποτε δημοσίευση της πρότασης του καθώς και οιαδήποτε 
είδους συζήτηση του Υποψηφίου με τρίτους ή λοιπούς συνυποψήφιους σχετικά με την διαδικασία 



  

της παρούσας Πρόσκλησης και των επικοινωνιών που θα λάβουν χώρα με τους Υποψήφιους μετά 
τη δημοσίευση αυτής. 

Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή την Πρόσκληση και παρέχονται καθ’ οποιονδήποτε 
άλλο τρόπο στους Υποψηφίους τίθενται στη διάθεσή τους υπό την προϋπόθεση ότι οι Υποψήφιοι 
δεν επιτρέπεται, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας: 

• Να αποκαλύψουν, να αντιγράψουν, να αναπαράγουν, να διανέμουν ή να μεταβιβάσουν 
πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση της παρούσας Πρόσκλησης συνολικώς ή μερικώς σε 
οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. 

• Να χρησιμοποιήσουν τις παρεχόμενες πληροφορίες από το Επιμελητήριο Φθιώτιδας, για 
οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από τους σκοπούς της ανάπτυξης και υποβολής των προτάσεων 
τους. 

Β. Το Επιμελητήριο Φθιώτιδας αναλαμβάνει την υποχρέωση σεβασμού της εμπιστευτικότητας των 
υποβαλλόμενων προτάσεων.  

Γ. Οι πληροφορίες που υποβάλλονται από τον Υποψήφιο θα εξεταστούν και θα αξιολογηθούν από 
το Επιμελητήριο, με βάση την ποιότητα των βιογραφικών, την εμπειρία και το πελατολόγιο που θα 
καταθέσει και αποδείξει ο Υποψήφιος (ποιοτικό κριτήριο), σε συνδυασμό με την Οικονομική του 
Προσφορά (οικονομικό κριτήριο)  . 

Η ανάθεση πραγματοποιείται με κριτήριο την ποιοτικότερη και οικονομικότερη προσφορά.  και με 
τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης , όπως αυτή ορίζεται  στο Ν. 4412/2016 όπως ισχύει. 

Δ. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων των Υποψηφίων ολοκληρώνονται εντός 
πέντε (5)  εργασίμων ημερών από το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας Υποβολής και ο Υποψήφιος 
που θα είναι προτιμώμενος από τον φορέα ειδοποιείται μέσω επιστολής, εντός τριών (3) ημερών 
από το πέρας της αξιολόγησης,  καλούμενος για συμβασιοποιήσει της ανάθεσης σε αυτόν. 

Ε. Προς αποφυγή οποιασδήποτε αμφιβολίας, κάθε Υποψήφιος με την υποβολή της πρότασης του, 
συμφωνεί ότι το Επιμελητήριο Φθιώτιδας δικαιούνται να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες που 
περιέχονται στην πρόταση του και τυχόν συνοδευτικά αυτής προσκομιζόμενα έγγραφα σε φυσική 
μορφή, στο βαθμό που είναι απαραίτητο, προς επίτευξη του σκοπού της Πρόσκλησης και 
προκειμένου να αξιολογήσουν το ενδεχόμενο συνεργασίας μαζί του. Το Επιμελητήριο  θα 
διατηρήσει στο αρχείο του την πρόταση και κάθε σχετική παρεχόμενη πληροφορία του 
Υποψηφίου για όσο διάστημα θεωρεί ότι χρειάζεται προς εξυπηρέτηση του σκοπού της 
παρούσας. 

Στ. Έξοδα Συμμετοχής 

Το Επιμελητήριο σε καμιά περίπτωση δεν ευθύνεται  για οποιοδήποτε κόστος των Υποψηφίων 
σχετιζόμενο με την διερεύνηση, διαδικασία και συμμετοχή στην Πρόσκληση, ακόμη και σε 
περίπτωση ακύρωσης ή τερματισμού της διαδικασίας από το Επιμελητήριο. 



  

Ζ. Κανόνες αποκλεισμού,  δεοντολογίας και σύγκρουση συμφερόντων 

ι. Οποιαδήποτε προσπάθεια του Υποψηφίου ή/και συμβούλου του να επηρεάσει τη διαδικασία με 
οποιονδήποτε τρόπο μπορεί να οδηγήσει στον αποκλεισμό του. 

Συγκεκριμένα, οι Υποψήφιοι απαγορεύεται, άμεσα ή έμμεσα, ανά πάσα στιγμή: 

• να αναθεωρήσουν ή να τροποποιήσουν το περιεχόμενο της πρότασής τους κατόπιν συμφωνίας 
με οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, 

• να συνάπτουν οποιαδήποτε συμφωνία ή ρύθμιση με οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο σχετικά με τη 
μορφή ή το περιεχόμενο της πρότασης , 

• να λάβουν πληροφόρηση από οποιονδήποτε από τους υπαλλήλους ή συνεργάτες του 
Επιμελητηρίου σχετικά με άλλο Υποψήφιο ή Πρόταση. 

•  να μην έχουν προσκομίσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  

ιι. Οι Υποψήφιοι είναι υπεύθυνοι να διασφαλίσουν ότι δεν υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων 
μεταξύ του Υποψήφιου, των συνεργατών και των συμβούλων του και του Επιμελητήριο. Κάθε 
Υποψήφιος που δεν συμμορφώνεται με αυτήν την απαίτηση μπορεί να αποκλειστεί από τη 
διαδικασία κατά την κρίση του Επιμελητηρίου . 

Ο Υποψήφιος συμφωνεί ότι κάθε υποβαλλόμενη Πρόταση συμπεριλαμβανομένης της Οικονομικής 
Προσφοράς, θα παραμένει σε ισχύ για περίοδο τριών μηνών από την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής της Πρότασης σύμφωνα με την παρούσα Πρόσκληση. 

Η. Όροι πληρωμής 

Σε περίπτωση συνεργασίας, η τιμολόγηση θα γίνεται προς το Επιμελητήριο Φθιώτιδας στο οποίο 
προσφέρονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες. 

 

Συν/μενα 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1. Πιστοποιητικά περί μη κήρυξης σε κατάσταση πτώχευσης και υπαγωγής σε 

παρόμοιες καταστάσεις 

2. Πιστοποιητικά περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξη σε πτώχευση ή υπαγωγής σε παρόμοιες 
καταστάσεις 

3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου 
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4. B3ci1waq aapaAIoTIKç Evn1Jp6TnTuc 

5. fllmolrolqhlKó popoAoyIKç £VflpEpólqTac 

6. 'Eyypapa vopipouoiaqç voIJIKwv upocririwv 

7. Auoôo iç flpóakAflaflç Yiio3oAç flpoopopóç 

8. KQTQmGTIKÔ Z€ TrEpIrrTwafl irou 0 cvôIa(pEpópvoc Elval vopIKÔ upóowiro 

9. EIöIKEç TrEplmci)acIç: Z.€ uepITrTwofl uuo3oAflç Kolvflç TTpopopáç arró Evwr irpooiirnwv, óAci 

TO IKOOA0yflTIK6 uppio>ç IOU flivaKa ea upiici Va unopAnOoOvyla KOVG 0116 ia IJEAq uou 

ouppETouv oirv bwan. HtVW(Yn irpooiniwv 6OVaTal vu uiro3ókAEl £rrIupóaOTa Eyypclpa KGb 

uAflpopopIEç. 
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