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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Β4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
Οικονομικών Σχέσεων 

με  χώρες Β. Αμερικής, Ωκεανίας, 
Ιαπωνίας, 

Ελβετίας, ΕΕ και ΕΟΧ 

                    ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ-ΕΠΕΙΓΟΝ 
                     

                                        
                                       Αθήνα, 21 Μαίου  2013 
                                    Α.Π.Φ.  1080/ΑΣ 24206 
                        

                   
 

  
 

ΠΡΟΣ:   -  Ως πίνακας αποδεκτών 
 
ΚΟΙΝ.:      Υπουργείο Οικονομικών 

-   Γραφείο κ. Υπουργού 
-   Πρεσβεία Δουβλίνου 

 
Ε.Δ. :     -  Διπλ. Γραφείο κ. Υπουργού 
            -  Διπλ. Γραφ. ΥΦΥΠΕΞ κ. Δ. Κούρκουλα 
            -  Διπλ. Γραφ. ΥΦΥΠΕΞ κ. Τσιάρα 
            -  Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέως ΔΟΣ & ΑΣ 
             -  Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέως 
            -  Γραφ. κ.κ. Α΄ και Β΄ Γεν. Δ/ντων 
            -  Α1  Διεύθυνση 
 
 
ΘEMA:    «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στον Διαγωνισμό για την ανάθεση 
αποκλειστικής Άδειας 20-ετούς διάρκειας για τη λειτουργία του Εθνικού Λαχείου (National Lottery) 
στην Ιρλανδία» 
 
 
               Μετά από σχετική ανακοίνωση του Ιρλανδού Υπουργού Δημοσίων Δαπανών και 
Μεταρρύθμισης (“D/PER”) κ. Brendan Howlin TD, η Πρεσβεία μας στο Δουβλίνο με το υπ΄ αρίθμ. 
ΑΠΦ 2110/39/ΑΣ340/9/5/13 τηλεαντιγράφημά της, μας πληροφόρησε για την εν θέματι πρόσκληση 
ενδιαφέροντος για συμμετοχή στον Διαγωνισμό για την ανάθεση αποκλειστικής Άδειας 20-ετούς 
διάρκειας για τη λειτουργία του Εθνικού Λαχείου (National Lottery) στην Ιρλανδία, τα περιεχόμενα της 
οποίας συνοψίζουμε ως κάτωθι και παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας το ταχύτερο 
δυνατόν.   
 
 
Α΄  ΦΑΣΗ 
 
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η πλήρης διαγωνιστική διαδικασία θα ξεκινήσει στις 27 Μαϊου 2013, 
όταν θα εκδοθεί το έγγραφο Request for Applications (“RFA”). 
 
Προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων είναι: 
1. Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία πρέπει να συμπληρωθεί καθώς και τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά αυτής όπως αναλύονται στο Appendix I της εξασέλιδης (6) 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Invitation to submit an expression of interest to 
participate in a competition to become the next licensee for a 20 year exclusive licence to 
operate the National Lottery in Ireland), τα οποία εντοπίζονται στον διαδικτυακό τόπο :   

      http://per.gov.ie/wp-content/uploads/EOI-National-Lottery-8-May-2013.pdf  
 
2. Η δωδεκασέλιδη (12) Διαδικασία και Συμφωνία Εμπιστευτικότητας (Process and Confidentiality 

Agreement /PCA), η οποία εντοπίζεται στον διαδικτυακό τόπο: 
      http://per.gov.ie/wp-content/uploads/PCA-National-Lottery-8-May-2013.pdf  
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Η σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ως και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να 
υποβληθούν και ταχυδρομικά και ηλεκτρονικά στις κάτωθι διευθύνσεις, μέχρι την 7 Ιουνίου 
2013 και όχι αργότερα από τις 19.00 ώρα Ελλάδος (δηλ. 17.00 ώρα Ιρλανδίας):  
 
α) σε πρωτότυπη μορφή (hard copy) στην ταχυδρομική διεύθυνση: 
National Lottery Competition 2013 
Davy Corporate Finance 
Davy House 
49 Dawson Street 
Dublin 2 
IRELAND  
 
β) σε ηλεκτρονική μορφή (σε μορφή PDF File), στην ηλεκτρονική ταχυδρομική διεύθυνση: 
nationallotterycompetition2013@davy.ie  
 
Τυχόν ερωτήσεις από τους ενδιαφερομένους υποψηφίους θα πρέπει να απευθύνονται στους 
συμβούλους του Υπουργείου, στο Davy Corporate Finance και στην ως άνω ηλεκτρονική 
ταχυδρομική διεύθυνση.  

 
 
 

Β΄  ΦΑΣΗ 
 
Μετά την παραλαβή των πλήρων Εκφράσεων Ενδιαφέροντος, το Υπουργείο Δημοσίων Δαπανών 
και Μεταρρύθμισης (“D/PER”) αναμένει να προσφέρει στους υποψηφίους τη δυνατότητα για επίσημη 
συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την ανωτέρω αποκλειστική Άδεια, παρέχοντας, σε εύθετο χρόνο, ένα 
κωδικό πρόσβασης σε ένα on line εικονικό Dataroom (“VDR”) που περιέχει ένα αντίγραφο του 
λεπτομερούς εγγράφου  (“RFA”) που διέπει τον Διαγωνισμό για την ανωτέρω άδεια και ένα σχέδιο 
της επόμενης Άδειας λειτουργίας του Εθνικού Λαχείου (National Lottery) στην Ιρλανδία.  
 
Οι υποψήφιοι θα έχουν την ευκαιρία να επανεξετάσουν με μεγαλύτερη λεπτομέρεια τις πληροφορίες 
σχετικά με το National Lottery και το APNLC  κατά το VDR πριν υποβάλουν τις δεσμευτικές τους 
προσφορές προκειμένου να γίνουν ο επόμενος / η επόμενη κάτοχος της εν λόγω αδείας. 
 
Αναμένεται να δοθεί χρόνος πάνω από τρεις μήνες στους υποψηφίους για να διατυπώσουν, με 
πλήρη χρηματοδότηση, τις δεσμευτικές προσφορές τους. Επί του παρόντος, αναμένεται ότι η 
προθεσμία υποβολής των προσφορών θα είναι η Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2013. 
 
Το   (“D/PER”) προβλέπει ότι θα επιλεγούν δύο υποψήφιοι (προτιμώμενος και εφεδρικός), οι οποίοι 
θα ενημερωθούν τον Οκτώβριο του 2013. Η ανάθεση της Αδείας στον προτιμώμενο θα πρέπει να 
έχει οριστικοποιηθεί το Νοέμβριο του 2013.     

 
 
 

Η Β1 Δ/νση προς την οποία κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται να καταχωρήσει την εν λόγω 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στη διαδικτυακή πύλη agora.  

 
 
 
               Η  Διευθύντρια κ.α.α. 
 
 
 
 
                                Αλεξάνδρα Θεοδωροπούλου 
                Σύμβουλος Πρεσβείας Α΄ 
 
Β4 Διεύθυνση   ΓΛ/γλ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
 

 
 

- ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΣΕΒ), Γραφείο κ. Προέδρου, 
e-mail: info@sev.org.gr 

- ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΒΒΕ), Γραφείο κ. 
Προέδρου, e-mail: secretariat@sbbe.gr 

- ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΣΒΑΠ), Γραφείο κ. 
Προέδρου, e-mail: svap@svap.gr 

- ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΕΕ), Γραφείο κ. 
Προέδρου, e-mail: keeuhcci@otenet.gr  

- ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, Γραφείο κ. 
Προέδρου, e-mail: info@acci.gr 

- ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, Γραφείο κ. Προέδρου, e-mail: 
info@acsmi.gr 

- ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Γραφείο κ. 
Προέδρου, e-mail: root@ebeth.gr 

- ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Γραφείο κ. Προέδρου, e-mail: 
info@veth.gov.gr 

- ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Γραφείο κ. 
Προέδρου, e-mail: evep@pcci.gr, prdep@pcci.gr 

- ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Γραφείο κ. Προέδρου, e-mail: 
info@bep.gr 

- ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ, Γραφείο κ. Προέδρου, e-mail: 
tee@central.tee.gr  

- ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (ΣΑΤΕ)  
Γραφείο κ. Προέδρου, e-mail: info@sate.gr  

- ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΤΑΞΕΩΝ (ΣΤΕΑΤ) 
- Γραφείο κ. Προέδρου, e-mail: info@steat.gr 
-  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΕΛΛΑΔΟΣ 

(ΣΕΣΜΑ), Γραφείο κ. Προέδρου, e-mail: sesma@hol.gr 
- ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, Γραφείο κ. Προέδρου,        

e-mail: info@segm.gr 
- ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, Γραφείο κ. 

Προέδρου, e-mail: info@sepe.gr 
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