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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
Ι.Κωλέττη 25Β, 54624 Θεσσαλονίκη 
Website : www.sysep.org 
E-mail : info@sysep.org 
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Προς 

7η Υγειονομικη Περιφερεια Κρητης 
Τμήμα Προμηθειών, 3ο χλμ Εθν. Οδού Ηρακλείου –  

Μοιρών, Ηράκλειο Κρήτης (τηλ. 2813/408.818, κα Φραγκισκου) 
 

 

Θέμα   

1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR) ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DPO) " 

 

Αξιότιμοι κύριοι/ες, 

 
Ο Σύνδεσμος Συμβούλων Επιχειρήσεων (ΣΥΣΕΠ), ιδρύθηκε το έτος 2011, ως σύνδεσμος μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα με σκοπό τη διαφύλαξη, τη μελέτη και την προαγωγή των κοινών 
οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των Μελών του, στα πλαίσια της 
εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου. 
 

Τα Μέλη του Συνδέσμου είναι επιχειρήσεις του κλάδου των Συμβούλων Επιχειρήσεων.  
Διοικητική  Έδρα του Συνδέσμου είναι η Θεσσαλονίκη επί της οδού  Ι. Κωλέττη 25Β, οι 
δραστηριότητες όμως του Συνδέσμου καλύπτουν τους επαγγελματίες Πανελλαδικά και δύναται 
να εκτείνονται & εκτός των ορίων της Ελληνικής επικράτειας.   

Ο Σύνδεσμος εκπροσωπώντας τα Μέλη του και με βάση τις καταγγελίες των μελών του, 
καταγγέλλει την 1η δημόσια διαβούλευση του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου  
του  Γενικού  Νοσοκομείου  Βενιζέλειο  ‐  Πανάνειο  προς  τον  «ΓΕΝΙΚΟ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – GDPR» – Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 και παροχή υπηρεσιών Data Protection Officer (DPO). 
Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των δεδομένων της ΕΕ «General Data Protection Regulation – 
GDPR». 
 
 
 
 
 
Συγκεκριμένα αναφερόμαστε το σημείο της προκήρυξης που αναφέρεται στην απόδειξη της 
τεχνικής ικανότητας στην σελίδα 6-7 όπου οι οικονομικοί φορείς πρέπει προσκομίσουν τα κάτωθι: 
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Ποιο συγκεκριμένα αναφερόμαστε αναλυτικά στα σημεία της διαβούλευσής που αναφέρεται στην 
απόδειξη της τεχνικής ικανότητας όπου οι οικονομικοί φορείς πρέπει προσκομίσουν τα κάτωθι: 

 

1. Στην αναφορά για την εμπειρία του ανάδοχου αλλά και του μέλος της ομάδας έργου στην 
ελεγκτική σας παραθέτουμε τις παρακάτω ορισμούς σε διεθνείς και ελληνικές περιγραφές 
της Ελεγκτικής  Επιστήμης: 
  
Οι κυριότεροι από τους ορισμούς αυτούς είναι οι εξής 
Κατά τον Αμερικανό R. MONTGOMERY  
«Ελεγκτική είναι η συστηματική εξέταση των βιβλίων και δικαιολογητικών μίας επιχείρησης 
ή ενός οργανισμού προς το σκοπό της πιστοποίησης ή εξακρίβωσης και της βάσει αυτών 
γνωμάτευσης για τα γεγονότα, τα οποία ανάγονται στην οικονομική κατάσταση και τις 
οικονομικές πράξεις αυτής».  
Κατά τον STRADLING  
«Ελεγκτική είναι η συστηματική εξέταση των βιβλίων και δικαιολογητικών μίας επιχείρησης 
με σκοπό:  
α. την εξακρίβωση των γεγονότων, που σχετίζονται με την κατάσταση της περιουσίας της 
επιχείρησης, ως και των συναλλαγών της και  
β. τη σύνταξη σχετικής εκθέσεως».  
Κατά τον J. BAUDE  
«Ελεγκτική είναι η συστηματική έρευνα των βιβλίων και δικαιολογητικών μίας επιχείρησης 
που μας επιτρέπει:  
α. Να επαληθεύουμε αν οι λογαριασμοί εκφράζουν την πραγματική κατάσταση της 
επιχείρησης σε δεδομένη στιγμή.  
β. Να ελέγχουμε την ακρίβεια των λογιστικών εγγραφών, τόσο από αριθμητική άποψη, όσο 
και από την άποψη του λογιστικού περιεχομένου.  
γ. Να πειθόμαστε ότι η τηρούμενη λογιστική είναι σαφής, κατανοητή και καλά οργανωμένη, 
καθώς και ότι οι εσωτερικοί έλεγχοι λειτουργούν κανονικά.  
δ. Να κρίνουμε ενδεχομένως μία οικονομική διαχείριση.» 
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Κατά τον καθηγητή Μάριο Τσιμάρα  

«Ελεγκτική είναι το σύνολο των ιδιαίτερων κανόνων και τεχνικών τρόπων, που απορρέουν 
από τη βαθιά γνώση της Οικονομικής των εκμεταλλεύσεων, της λογιστικής και του δικαίου, με 
τους οποίους διενεργείται ο έλεγχος εμπορικών βιβλίων, οικονομικών καταστάσεων, 
λογιστικών εγγραφών, δικαιολογητικών εγγράφων και συναφών στοιχείων προς διαπίστωση 
πράξεων ή παραλείψεων και συναγωγή συμπερασμάτων σχετικών προς ορισμένη 
οικονομική διαχείριση». 

 

Άρα η ελεγκτική είναι κλάδος της Οικονομικής των Επιχειρήσεων που πραγματεύεται τις 
αρχές, τους κανόνες και τις προϋποθέσεις για τη διενέργεια ελέγχου σε κάθε οικονομική 
διαχείριση ξένης περιουσίας και που βασική προϋπόθεση για τη διενέργεια ελέγχου είναι η 
προγενέστερη λογιστική απεικόνιση των πράξεων της οικονομικής διαχείρισης. Συνεπώς 
δεν θα έπρεπε να είναι κριτήριο αποκλεισμού στην συγκεκριμένη πρόσκληση αφού 
δεν έχει άμεση συνάφεια με την συγκεκριμένη διακήρυξη. 

 

2. Στην αναφορά ότι ‘’ο Υπεύθυνος έργου της ανάδοχης εταιρείας πρέπει να κατέχει 
πιστοποιήσεις σχετικές με τη διαχείριση κινδύνων και ανάλογη προϋπηρεσία σε 
αντίστοιχη θέση’’ διερωτόμαστε γιατί θα έπρεπε μόνο αυτός να κατέχει τις σχετικές 
πιστοποιήσεις. 

3. Εξηγήστε μας το σκεπτικό που θα πρέπει να περιοριστεί στον υπεύθυνο έργου 
‘’τουλάχιστον 4ετή αποδεδειγμένη εμπειρία εκπαίδευσης σε δημόσιους φορείς καθώς και 
αποδεδειγμένη εμπειρία συμβουλευτικών - ελεγκτικών έργων σε Δημόσιους Φορείς Υγείας 
για τουλάχιστον δύο έτη. Επιπλέον απαραίτητη προϋπόθεση είναι να είναι ορισμένος DPO 
σε δύο τουλάχιστο Δημόσιους Οργανισμούς Υγείας.’’  εμπειρία που φωτογραφίζει 
ουσιαστικά 1-2 άτομα πανελλαδικά?  

4. Εξηγήστε μας το σκεπτικό που θα πρέπει να περιοριστεί η εμπειρία ‘’Ένα (1) 
Πιστοποιημένο Εσωτερικό Ελεγκτή με αποδεδειγμένη εμπειρία σε έργα ελεγκτικά-
συμβουλευτικά σε Δημόσιους Φορείς Υγείας άνω των τριών ετών. Επιπλέον απαραίτητη 
προϋπόθεση είναι να είναι ορισμένος DPO σε δύο τουλάχιστο Δημόσιους 
Οργανισμούς Υγείας.’’ η εμπειρία που φωτογραφίζει ουσιαστικά 1-2 άτομα 
πανελλαδικά?  

 

Σημειώνουμε ότι, τόσο η ελληνική νομοθεσία περί διαγωνισμών και συμβάσεων (Π.Δ. 118, Ν. 
3886/2010, Ν. 703/77, Ν. 4412/2016), όσο και η ευρωπαϊκή προστατεύουν τον ανταγωνισμό. 
Συγκεκριμένα σε Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τον ανταγωνισμό στον 
τομέα των επαγγελματικών υπηρεσιών, σημειώνονται τα εξής:  «Οι περιορισμοί μπορεί να 
εξαλείφουν ή να περιορίζουν τον ανταγωνισμό μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών και, με τον τρόπο 
αυτό, να μειώνουν τα κίνητρα των ελεύθερων επαγγελματιών να εργάζονται κατά τρόπο 
αποδοτικό σε σχέση με το κόστος, να μειώνουν τις τιμές, να βελτιώνουν την ποιότητα ή να 
προσφέρουν καινοτόμες υπηρεσίες. Οι ρυθμίσεις σχετικά με τις τιμές, οι περιορισμοί της 
διαφήμισης και οι φραγμοί εισόδου μπορεί, για παράδειγμα, να έχουν ως αποτέλεσμα τη 
διατήρηση των τιμών σε επίπεδα υψηλότερα των ανταγωνιστικών».  

Επίσης η διακήρυξη είναι πλήρως αντίθετες με το άρθρο 18 του Ν.4412/2015 για την ισότιμη και 
χωρίς διακρίσεις αντιμετώπιση των οικονομικών φορέων-εν προκειμένω μελετητών-από τις 
αναθέτουσες αρχές. 
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Με την πρόφαση της πολυπλοκότητας, των σημαντικών εμπροσθοβαρών υποχρεώσεων στις 
προϋποθέσεις συμμετοχής των φορέων αλλά και του ιδιαιτέρου αντικειμένου εμπειρίας των 
στελεχών που απαιτεί την εμπειρία στον παρόν έργο, η αναθέτουσα αρχή  εξαιρεί από το 
διαγωνισμό πληθώρα άλλων επιχειρήσεων με αξιόλογη εμπειρία στο ίδιο. Η δυνατότητα 
απόδειξης της εμπειρίας των φορέων αλλά και των στελεχών της επερχόμενης πρόσκλησης είναι 
γνωστό στους επαγγελματίες του αντικειμένου στην Κρήτη αλλά και στην Ελλάδα, ότι είναι 
περιορισμένη και δεν δικαιολογείται για κανέναν λόγο. 

Παρακαλούμε όπως επανεξεταστεί το θέμα και διορθωθεί η εν λόγω αδικία, προκειμένου να έχουν 
το δικαίωμα συμμετοχής όλες οι επιχειρήσεις που καλύπτουν αντικειμενικά τα κριτήρια 
συμμετοχής στον διαγωνισμό.   

 

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση επιθυμείτε 

 

Για το Σύνδεσμο Συμβούλων Επιχειρήσεων, 

 

Ο Πρόεδρος 

 

      Αλεξιάδης Κλεόβουλος 

 

   

 


