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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ 
“ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.” 

 
 

06.04.2021 
 
1. Εισαγωγή  

 
1.1. Δυνάμει του N. 3986/2011, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η «Ταμείο 
Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου A.E.» (εφεξής το «ΤΑΙΠΕΔ» ή «Ταμείο») είναι 
ο αρμόδιος φορέας για τη εκτέλεση του προγράμματος αξιοποίησης της ιδιωτικής περιουσίας 
του Ελληνικού Δημοσίου, προσελκύοντας σημαντικές εγχώριες και διεθνείς ροές κεφαλαίου, 
που θα συνεισφέρουν στην επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας και θα τροφοδοτήσουν την 
οικονομική ανάπτυξη. 
1.2. Στο πλαίσιο της εκτέλεσης του ανωτέρω σκοπού του και της λειτουργίας του, το ΤΑΙΠΕΔ 
ενδιαφέρεται να λάβει Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Επικοινωνίας από εταιρεία (ή κοινοπραξία ή 
ένωση εταιρειών, εφεξής ο «Σύμβουλος») που δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά, με 
αποδεδειγμένη εξειδίκευση και εμπειρία, η οποία θα παράσχει τις υπηρεσίες και την 
υποστήριξή της στο ΤΑΙΠΕΔ (εφεξής οι «Υπηρεσίες»), σύμφωνα με τα κατωτέρω υπό 2 
αναφερόμενα. 
1.3. Η ανάθεση θα γίνει κατά τις διατάξεις του Νόμου 3986/2011 και του Κανονισμού Όρων και 
Διαδικασιών Αναθέσεων και Προμηθειών του ΤΑΙΠΕΔ (εφεξής «Κανονισμός ΤΑΙΠΕΔ»), όπως 
τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. οικ. 2/16128/0025 Υπουργική Απόφαση 
(ΦΕΚ Β΄ 476).  
 
2. Αντικείμενο της πρόσκλησης - Υπηρεσίες προς ανάθεση 

Το αντικείμενο των Υπηρεσιών προς ανάθεση αφορά την παροχή υπηρεσιών και την υποστήριξη 
στο σχεδιασμό και την ολοκληρωμένη υλοποίηση της επικοινωνιακής στρατηγικής της ΤΑΙΠΕΔ 
Α.Ε. 
Πιο συγκεκριμένα, το προς ανάθεση έργο απαρτίζεται από τα ακόλουθα δύο μέρη: 
 
2.1 Επικοινωνιακή στρατηγική και υλοποίησή της  
2.1.1. Συνδρομή του ΤΑΙΠΕΔ στο σχεδιασμό και στη διαμόρφωση της επικοινωνιακής του 

στρατηγικής καθώς επίσης και αναμόρφωσή της σύμφωνα με τις εξελίξεις του προγράμματος 

και του ευρύτερου περιβάλλοντος. 

2.1.2. Σχεδιασμός και υλοποίηση της επικοινωνιακής στρατηγικής και των προωθητικών 

ενεργειών του προγράμματος αξιοποίησης ανά κοινό-στόχο. 

2.1.3. Διοργάνωση παρουσιάσεων, συναντήσεων και προωθητικών ενεργειών για την 

ενημέρωση του ευρύτερου επενδυτικού κοινού και συμμετοχή σε ανάλογες εκδηλώσεις. 

Σύνταξη απολογισμών ποσοτικών και ποιοτικών των εν λόγω ενεργειών. 

2.1.4. Υποστήριξη και διαχείριση Δημοσίων Σχέσεων (Public Relations) και Δημοσίων 

Υποθέσεων (Public Affairs) του ΤΑΙΠΕΔ. 
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2.1.5. Επικοινωνιακή στοχοθέτηση του ευρύτερου επενδυτικού κοινού σε όλους τους τομείς 

που αφορούν στην αξιοποίηση της ιδιωτικής περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου.  

2.1.6. Media Relations – συμβουλευτική υποστήριξη στις σχέσεις με τους εκπροσώπους των 

ΜΜΕ, οργάνωση συναντήσεων και διαχείριση σχετικών καταστάσεων και σχέσης με τα ΜΜΕ 

στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

2.1.7. Παρακολούθηση, κωδικοποίηση, παρουσίαση και ανάλυση έντυπης και ηλεκτρονικής 

δημοσιότητας, περιλαμβανομένων των blogs και social media. Σύνταξη απολογισμών 

ποσοτικών και ποιοτικών ανά χρονικό διάστημα που θα ορίσει το ΤΑΙΠΕΔ. 

2.1.8. Διαχείριση και υποστήριξη των λογαριασμών του ΤΑΙΠΕΔ στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης. Προτάσεις περαιτέρω ανάπτυξης της παρουσίας του Ταμείου στα social media στο 

πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής επικοινωνίας. 

2.1.9. Παραγωγή και κυκλοφορία digital PR.  

2.1.10. Διαχείριση κρίσεων (Crisis Management) & εκτάκτων αναγκών επικοινωνίας.  

2.1.11. Άμεση ανταπόκριση για την παροχή εξειδικευμένων συμβουλών ανάλογα με τις ειδικές 

ανάγκες του ΤΑΙΠΕΔ. 

2.1.12. Υποστήριξη της Διεύθυνσης Εταιρικής Επικοινωνίας στη διαχείριση των αναμενόμενων 

καθημερινών αναγκών. 

2.1.13. Παροχή εκπαίδευσης στα στελέχη του ΤΑΙΠΕΔ σχετικά με τα μηνύματα και τη 

μεθοδολογία επικοινωνίας τους. 

 
2.2. Διαχείριση του ιστότοπου www.hradf.gr  
Συνεχής διαχείριση, 24ωρη τεχνική υποστήριξη, ανανέωση σε περιεχόμενο και εμφάνιση και 
εμπλουτισμός του περιεχομένου του ιστότοπου της ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε., στην ελληνική και αγγλική 
γλώσσα. Προτάσεις περαιτέρω ανάπτυξης της ιστοσελίδας του ΤΑΙΠΕΔ στο πλαίσιο της 
ευρύτερης στρατηγικής επικοινωνίας.  

 
3. Διάρκεια και Αμοιβή 
 
3.1. Η διάρκεια της σύμβασης για τα παραπάνω αντικείμενα ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από 
την υπογραφή της σύμβασης με τον Ανάδοχο, με μονομερή δυνατότητα το ΤΑΙΠΕΔ να την 
επεκτείνει κατά δώδεκα (12) επιπλέον μήνες, με έγγραφη συμφωνία των μερών. Το Ταμείο 
δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση αζημίως οποτεδήποτε πριν τη λήξη της.   
3.2. Το ΤΑΙΠΕΔ διατηρεί την πλήρη και αποκλειστική ευχέρεια να ακυρώσει, αναστείλει, 
τροποποιήσει ή μεταθέσει χρονικά την παρούσα διαδικασία, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, 
καθώς και να διακόψει τις διαπραγματεύσεις ή συνομιλίες σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο, 
χωρίς καμία ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή/και τρίτων προσώπων. 
3.3. Το ΤΑΙΠΕΔ διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τη διαδικασία σύναψης σύμβασης με τον 
επιλεχθέντα Ανάδοχο, χωρίς καμία ευθύνη έναντι του, εάν ο τελευταίος ευθύνεται για 
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καθυστέρηση της διαδικασίας πλέον των τριών (3) εβδομάδων. Σε αυτή την περίπτωση, το 
ΤΑΙΠΕΔ διατηρεί το δικαίωμα να προχωρήσει σε σύναψη σύμβασης με τον δεύτερο στη σειρά 
βαθμολογίας επιλεχθέντα.  
3.4. Το ανώτατο προϋπολογιζόμενο κόστος για τις παραπάνω περιγραφόμενες ετήσιες 
υπηρεσίες ανέρχεται σε Ευρώ εβδομήντα χιλιάδες (€70.000), πλέον ΦΠΑ. Σε αυτό το ποσό δεν 
περιλαμβάνονται τα κόστη παραγωγής/ τρίτων, των οποίων ο προϋπολογισμός θα υποβάλλεται 
πριν την πραγματοποίηση τους στο ΤΑΙΠΕΔ για έγκριση, καθώς και οι υπηρεσίες δημιουργικού, 
οι οποίες θα υπολογίζονται βάσει αναλυτικού τιμοκαταλόγου που ο Υποψήφιος οφείλει να 
καταθέσει μαζί με την οικονομική του προσφορά (βλ. και σημείο 4.1.6. πιο κάτω). 
 
4. Ελάχιστα Απαιτούμενα προσόντα – κριτήρια επιλογής  
 
Οι ενδιαφερόμενες εταιρίες (ή κοινοπραξίες ή ενώσεις εταιρειών, εφεξής «Ενδιαφερόμενοι»), 
ως ελάχιστες προϋποθέσεις για να συμμετάσχουν στον παρόντα διαγωνισμό και για να 
αξιολογηθεί η προσφορά τους θα πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον τα κάτωθι: 
4.1. Εξειδικευμένες γνώσεις, γνώση της διεθνούς αγοράς, κύρος και αποδεδειγμένη εμπειρία 
σε σχέση με τους παραπάνω τομείς στην ελληνική αγορά. Ειδικότερα, θα πρέπει υποχρεωτικά 
να διαθέτουν και να συμπεριλάβουν στην πρόταση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που θα 
υποβάλουν τα ακόλουθα:  
 
4.1.1. Σχετική αποδεδειγμένη εμπειρία σε έργα μεγάλης κλίμακας (π.χ. συγχωνεύσεις, 
εξαγορές, επενδύσεις). Απαιτείται η προσκόμιση συγκεκριμένου καταλόγου των 
αναφερόμενων έργων με επισήμανση των μελών της ομάδας έργου που συμμετείχαν σε αυτά, 
ώστε να αποδεικνύεται η εμπειρία τους. (Μέρος Α Φακέλου Α΄, βαρύτητα 15%).  
4.1.2. Αποδεδειγμένο ιστορικό και ενεργό δίκτυο με ελληνικά μέσα ενημέρωσης και με την 
ελληνική επενδυτική κοινότητα (Μέρος Β΄ Φακέλου Α΄ βαρύτητα 15%).  
4.1.3. Προτεινόμενη σύνθεση της ομάδας έργου και της δομής αυτής, περιλαμβανομένης της 
εξειδικευμένης εμπειρίας εκάστου των μελών της ομάδας που θα μετάσχουν στην παροχή των 
Υπηρεσιών, καθώς, επίσης, και τα σχετικά βιογραφικά τους σημειώματα. Απαιτείται η άριστη 
γνώση της αγγλικής γλώσσας από το σύνολο των μελών της ομάδας έργου (Μέρος Γ΄ Φακέλου 
Α΄, βαρύτητα 15%).  
4.1.4. Προτεινόμενη προσέγγιση και μέθοδο εργασίας με ιδιαίτερη έμφαση στην υλοποίηση της 
στρατηγικής του ΤΑΙΠΕΔ. Προτεινόμενη προσέγγιση για τη μορφοποίηση του ιστοτόπου του 
ΤΑΙΠΕΔ. (Φάκελος Β΄, βαρύτητα 35%).  
4.1.5. Η προσφορά και τα σχετικά δικαιολογητικά θα πρέπει να παρουσιάζονται χωριστά για 
κάθε ένα από τα σημεία υπό 2.1. έως 2.2 ανωτέρω.  
4.1.6. Προτεινόμενοι οικονομικοί όροι συνεργασίας και παροχής υπηρεσιών: Η Εκδήλωση 
Ενδιαφέροντος θα πρέπει να περιλαμβάνει τους οικονομικούς όρους συνεργασίας για το προς 
ανάθεση έργο παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας και ιδίως αναλυτική αμοιβή, τη δομή της, 
έξοδα για την παροχή των υπηρεσιών με πρόβλεψη για ανώτατο συμβατικό όριο αμοιβής και 
εξόδων για τη χρονική διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών και αναλυτικό τιμοκατάλογο με 
κόστη παραγωγής/ τρίτων και δημιουργικού όπως τα τελευταίο ορίζονται στο σημείο 3.4. 
ανωτέρω (Φάκελος Γ’, βαρύτητα 20%). 
4.1.7. Οικονομικές προσφορές που υπερβαίνουν το ανώτατο προϋπολογιζόμενο κόστος δεν θα 
ληφθούν υπόψη και οι προτάσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που τις περιέχουν θα 
απορρίπτονται στο σύνολό τους.  
4.1.8. Τόσο οι ενδιαφερόμενοι όσο και τα μέλη της ομάδας έργου πρέπει να δηλώσουν 
υπεύθυνα ότι δεν βρίσκονται σε σύγκρουση συμφερόντων ως προς τις υπηρεσίες που ζητείται 
να παρέχουν προς το ΤΑΙΠΕΔ, καθώς και ότι δεν έχουν επαγγελματική σχέση ή ότι δεν παρέχουν 
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υπηρεσίες προς τρίτους, τέτοιες που ενδεχομένως να συνιστούν σύγκρουση συμφερόντων και, 
σε περίπτωση που γίνει η ανάθεση στον Σύμβουλο Επικοινωνίας, θα αναφέρεται ότι αυτή δεν 
θα οδηγήσει σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων για κανένα από τα εμπλεκόμενα μέρη.  
Η εν λόγω δήλωση ως προς την σύγκρουση συμφερόντων θα ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια της 
συμβατικής σχέσης παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας στο ΤΑΙΠΕΔ. 
Το ΤΑΙΠΕΔ δύναται ανά πάσα στιγμή να ζητήσει από τους ενδιαφερόμενους και τα μέλη της 
ομάδας έργου να υποβάλουν διευκρινίσεις και αποδεικτικά στοιχεία για θέματα που 
σχετίζονται με σύγκρουση συμφερόντων. 
4.1.9. Όλα τα κριτήρια υπό 4.1.1 - 4.1.8 ανωτέρω πρέπει να ικανοποιούνται. Ενδιαφερόμενοι 
που δεν πληρούν τα απαιτούμενα ελάχιστα επίπεδα συμμετοχής - ικανοτήτων - εμπειρίας -
γνώσης ή δεν υποβάλλουν πλήρεις φακέλους με τα απαιτούμενα στοιχεία, όπως αυτά 
αναγράφονται στην παρούσα πρόσκληση και ορίζονται από τις εφαρμοστέες διατάξεις, θα 
αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής. 
4.1.10. Η επιλεγείσα εταιρεία (ή κοινοπραξία ή ένωση εταιρειών) και τα φυσικά πρόσωπα που 
θα απασχοληθούν στις υπηρεσίες θα οφείλουν να τηρούν τους κανόνες δεοντολογίας του 
επαγγέλματός τους και το επαγγελματικό απόρρητο, ακόμη και μετά το πέρας της συνεργασίας 
τους με το Ταμείο. 
 
5. Διαδικασία Επιλογής & Ανάθεση 
 
5.1. Η ανάθεση θα γίνει κατά τις διατάξεις του Κανονισμού του ΤΑΙΠΕΔ.  

5.2. Οι Ενδιαφερόμενοι θα αξιολογηθούν επί τη βάση του συνόλου των υπό 4 ανωτέρω 
κριτηρίων, όπως αυτά παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στον κατωτέρω πίνακα στάθμισής 
τους. Η σύμβαση θα κατακυρωθεί στον υποψήφιο με την υψηλότερη βαθμολογία. 

Κριτήριο  Βαρύτητα  

Εμπειρία – Ομάδα Έργου ΦΑΚΕΛΟΣ A’  
Μέρος Α΄ Φακέλου Α΄ 
Μέρος Β΄ Φακέλου Α΄ 
Μέρος Γ΄ Φακέλου Α΄ 

45 % 
15% 
15% 
15% 

Προτάσεις επικοινωνιακής στρατηγικής  
& υλοποίησής τους – ΦΑΚΕΛΟΣ B’ 

35 % 

Οικονομική Προσφορά – ΦΑΚΕΛΟΣ Γ’ 20 % 

 

5.3. Το ΤΑΙΠΕΔ δύναται να ζητήσει επιπλέον διευκρινίσεις ή συμπληρώσεις στις κατατεθείσες 
Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος, εφόσον απαιτηθεί. 

5.4. Οι Ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την προσφορά τους που θα περιλαμβάνει 
σωρευτικά τους ΦΑΚΕΛΟΥΣ Α΄, Β΄, Γ΄, μαζί με όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα συστατικά 
τους στοιχεία, δηλώσεις και πληροφορίες και κάθε άλλο συνοδευτικό έγγραφο που 
αποδεικνύει την ζητούμενη επαγγελματική εμπειρία του Ενδιαφερόμενου και των 
επιμέρους μελών της προτεινόμενης ομάδας έργου,  

i. είτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση: tender@hraf.gr (υπόψη 
κας Χρυσούλας Ραλλιά), με την ένδειξη «ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (Σημειώνεται ότι το μέγιστο αποδεκτό 
μέγεθος κάθε ηλεκτρονικού μηνύματος είναι 8ΜΒ, τα επισυναπτόμενα αρχεία δε θα 

mailto:tender@hraf.gr
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πρέπει να είναι συμπιεσμένα (.zip) και η ονομασία τους δε θα πρέπει να ξεπερνά τους 
20 χαρακτήρες)  

ii. είτε ανεβάζοντας (upload) τα αρχεία σε ηλεκτρονικό φάκελο που θα δημιουργήσει το 
Ταμείο, γνωστοποιώντας στη διεύθυνση tender@hraf.gr την ηλεκτρονική διεύθυνση 
αλληλογραφίας (e-mail address) του υπευθύνου, μέχρι και 48 ώρες πριν την 
καταληκτική προθεσμία του διαγωνισμού, ώστε να του αποσταλούν οδηγίες και 
κωδικοί πρόσβασης για το «ανέβασμα» (upload)  του υλικού της προσφοράς (μέγιστο 
συνολικό μέγεθος αρχείων 15GΒ).   

5.5.  Ο Φάκελος Γ’ θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού του συνόλου της προσφοράς, να 
υποβληθεί προστατευμένος με Κωδικό Πρόσβασης (Password). Μετά την αξιολόγηση των 
Φακέλων Α’ και Β’ της προσφοράς, οι υπό αξιολόγηση Ενδιαφερόμενοι που κριθούν ότι α) 
κατέθεσαν πλήρεις φακέλους και β) πληρούν τις προϋποθέσεις  των παραγράφων 4.1.1 έως 
4.1.8. θα κληθούν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον ως ανωτέρω υπεύθυνο 
επικοινωνίας του ΤΑΙΠΕΔ για το διαγωνισμό να αποστείλουν τον Κωδικό (Password), ώστε 
να αξιολογηθεί και το περιεχόμενο του Φακέλου Γ’ (Οικονομική Προσφορά). Όσοι 
Ενδιαφερόμενοι, μετά από πρόσκληση του Ταμείου να αποστείλουν τον Κωδικό 
Πρόσβασης δεν ανταποκριθούν στον χρόνο που θα τους έχει ταχθεί να αποστείλουν τον 
Κωδικό Πρόσβασης, θα αποκλείονται από τη διαγωνιστική διαδικασία.  

5.6. Οι Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος δύναται να υποβληθούν μέχρι και την 20η Απριλίου 2021, 
ώρα 16:00 Ελλάδας. Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος υποβληθείσες μετά το πέρας της 
παραπάνω προθεσμίας δε θα γίνονται δεκτές και δε θα αξιολογούνται. Τυχόν 
διευκρινιστικά ερωτήματα οι Ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν στη διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου tender@hraf.gr, υπόψιν κας Χρονοπούλου Βούλας ή 
τηλεφωνικά στο 210-3274400. Για την ορθή λήψη των δικαιολογητικών συνιστάται 
επιβεβαίωση τηλεφωνικά ή γραπτά ως ανωτέρω, εκ μέρους και με αποκλειστική ευθύνη 
εκάστου Ενδιαφερόμενου. 

5.7.  Το ΤΑΙΠΕΔ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον Ενδιαφερόμενο με την υψηλότερη 
βαθμολογία την βελτίωση της οικονομικής του προσφοράς, πριν από την κατακύρωση.  

5.8. Η κατακύρωση ολοκληρώνεται με την υπογραφή έγγραφης σύμβασης μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ 
και του Ενδιαφερόμενου με την υψηλότερη βαθμολογία. 

6. Γενικοί Όροι 
 

6.1. Οι υποβληθείσες Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος των Ενδιαφερομένων και η παρούσα 
Πρόσκληση θα ερμηνεύονται και θα διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και μόνο, 
λαμβάνοντας υπόψη και τις επικρατούσες συνθήκες στη αγορά, την πρακτική του ΤΑΙΠΕΔ 
και την εσωτερική πολιτική του, συμπεριλαμβανομένων των όρων και προϋποθέσεων που 
είναι συνήθεις στις εκάστοτε συναλλαγές.  

6.2. Το ΤΑΙΠΕΔ, οι διευθυντές, εργαζόμενοι και το κάθε είδους προσωπικό του Ταμείου ή οι 
προστηθέντες αυτού, καθώς και οι σύμβουλοι του ΤΑΙΠΕΔ δεν υπέχουν καμία ευθύνη ή 
υποχρέωση αποζημίωσης αναφορικά με οποιοδήποτε σφάλμα, παράληψη ή λανθασμένη 
δήλωση της παρούσας Πρόσκλησης. Κατά του ΤΑΙΠΕΔ και των προσώπων που αναφέρονται 
ανωτέρω ουδέν πρόσωπο αποκτά, για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, οποιοδήποτε δικαίωμα 
για αποζημίωση ή άλλη αξίωση από την παρούσα Πρόσκληση ή/και από την συμμετοχή του 
στην διαδικασία που περιγράφεται στο παρόν έγγραφο. 
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6.3. Το ΤΑΙΠΕΔ διατηρεί τη διακριτική του ευχέρεια, να ακυρώσει, αναστείλει, τροποποιήσει ή 
αναβάλει την παρούσα διαδικασία, χωρίς καμία προηγούμενη προειδοποίηση, καθώς και 
να λύσει οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις ή συζητήσεις σε οποιοδήποτε στάδιο της κι αν 
βρίσκεται η διαδικασία, χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω ευθύνη έναντι οποιουδήποτε 
συμμετέχοντα ή / και τρίτου.  

6.4.  Κάθε διαφορά που απορρέει από ή σε σχέση με την παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένων των Εκδηλώσεων Ενδιαφέροντος που υποβάλλουν 
οι συμμετέχοντες, υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας, 
Ελλάδα. 
 

7. Ενημέρωση για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα  
 

7.1 Ενημέρωση   
Το ΤΑΙΠΕΔ, με έδρα στην Αθήνα, στη συμβολή των οδών Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου, με Τ.Κ. 105 
62, Τηλ.: +30 210 3274400 και e-mail: info@hraf.gr, επέχει θέση υπευθύνου επεξεργασίας 
σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα φυσικών προσώπων, τα οποία θα συλλεγούν 
στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης και η επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων γίνεται 
σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως 
εκάστοτε ισχύει ειδικότερα δε του Κανονισμού (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 και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός 
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων- Κανονισμός) και του Ν. 4264/2019 (ΦΕΚ Α 
137/29.08.2019), όπως ισχύει.   
Οι Υποψήφιοι οφείλουν να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της εθνικής και ενωσιακής 
νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και να λαμβάνουν τα 
κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την διασφάλιση της συμμόρφωσής τους με 
αυτήν. Ειδικότερα, με την υποβολή Προσφοράς, οι Υποψήφιοι δηλώνουν ότι έχουν 
διασφαλίσει τη νόμιμη βάση επεξεργασίας για τη διαβίβαση και χορήγηση των προσωπικών 
δεδομένων που θα παρασχεθούν στο Ταμείο στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, καθώς 
και ότι έχουν ενημερώσει τα φυσικά πρόσωπα, τα δεδομένα των οποίων θα χορηγηθούν στο 
Ταμείο για τη διαβίβαση αυτή. 
 
7.2. Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
Το ΤΑΙΠΕΔ, υπό την ιδιότητά του ως υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερώνει ότι στο πλαίσιο και 
για την εκπλήρωση των σκοπών της παρούσας συλλέγει, το ίδιο ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και 
για λογαριασμό του, και επεξεργάζεται τα ακόλουθα δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς: 
 
Α. Είδος και πηγή δεδομένων  
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που ζητούνται με την παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος (όπως στοιχεία επικοινωνίας, πληροφορίες σχετικές με την εμπειρία, δηλώσεις 
περί μη σύγκρουσης συμφερόντων) και τα οποία θα υποβληθούν στο Ταμείο στο πλαίσιο του 
παρόντος Διαγωνισμού από φυσικά πρόσωπα (νόμιμοι εκπρόσωποι, μέλη ομάδας έργου των 
Ενδιαφερομένων).  
Β. Σκοπός επεξεργασίας   
Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση της υποβληθείσας Προσφοράς, η εφαρμογή της 
Σύμβασης, η προάσπιση των δικαιωμάτων του Ταμείου και η εν γένει ασφάλεια και προστασία 
των συναλλαγών, καθώς και η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων του Ταμείου. Τα 
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δεδομένα ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από το Ταμείο και για την 
ενημέρωση του Υποψηφίου σχετικά με την αξιολόγηση της υποβληθείσας Προσφοράς.   
Γ. Αποδέκτες των δεδομένων   
Αποδέκτες των υπό παρ. Α ανωτέρω δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι η 
Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε., δημόσιοι φορείς ή/και δικαστικές αρχές, 
στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.   
 
7.3 Χρόνος τήρησης   
Τα υπό παρ. Α ανωτέρω δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ετών από τη 
λήξη της Σύμβασης με οποιονδήποτε τρόπο. Σε περίπτωση μη σύναψης σύμβασης, τα 
δεδομένα θα τηρούνται από το Ταμείο για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών. Μετά τη λήξη των 
ανωτέρω περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται με ασφάλεια.   

7.4  Άσκηση δικαιωμάτων  
1. Κάθε φυσικό πρόσωπο έχει δικαίωμα να γνωρίζει ποια δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα που το αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας, να 
ζητήσει τη διόρθωση τους, να προβάλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις και να εναντιωθεί στην 
επεξεργασία των δεδομένων που τον αφορούν για σκοπούς άλλους από αυτούς που 
περιγράφονται ανωτέρω καθώς και να ζητήσει από το Ταμείο την απευθείας διαβίβασή 
τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων, κάθε 
φυσικό πρόσωπο μπορεί να απευθύνεται εγγράφως στο Ταμείο (e-mail: dpo@hraf.gr ).   
2. Η άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων δεν απαλλάσσει τον Υποψήφιο από τις 
υποχρεώσεις που φέρει λόγω της συμμετοχής του στον Διαγωνισμό.    
3. Το Ταμείο έχει δικαίωμα να αρνηθεί αίτημα για διαγραφή των δεδομένων του 
Υποψηφίου εάν η τήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή 
υποστήριξη νόμιμων δικαιωμάτων του ή δικαιωμάτων τρίτων.   
 

7.5  Υποχρεώσεις του Ταμείου   
Το Ταμείο έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου 
και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή 
αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από 
οποιονδήποτε και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία. 


