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ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ  

ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ 

«ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ (GDPR-General Data 

Protection Regulation, EU2016/679)» 
  

  

 Καλούµε όλους τους ενδιαφερόµενους που επιθυµούν, να υποβάλλουν προσφορά για τις 

υπηρεσίες «Συµβούλων για την Εναρµόνιση µε το νέο Κανονισµό Προστασίας ∆εδοµένων 

(GDPR-General Data Protection Regulation, EU2016/679)» (µε CPV79411000-8, ), µε σκοπό 

τη σύναψη σύµβασης µε απ’ ευθείας ανάθεση για το Γ.Ν. Σύρου για χρονικό διάστηµα δύο 

ετών, προϋπολογιζόµενης δαπάνης €20.000,00, µε το Φ.Π.Α, Κ.Α.Ε. 439, πληρώντας τις κάτωθι 

προδιαγραφές:  

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
Αντικείµενο της ανάθεσης είναι η λήψη συµβουλευτικών υπηρεσιών µε σκοπό τη 

συµµόρφωση του Γ.Ν. Σύρου (εφεξής «ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ») προς τον «ΓΕΝΙΚΟ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ – GDPR» – Κανονισµός (ΕΕ) 2016/679. Ο 

Γενικός Κανονισµός για την Προστασία των δεδοµένων της ΕΕ «General Data Protection 

Regulation – GDPR», εγκρίθηκε στις 14 Απριλίου 2016 και δηµοσιεύθηκε στην Επίσηµη 

Εφηµερίδα της ΕΕ στις 4 Μαΐου 2016. Ο GDPR έχει τεθεί σε εφαρµογή σε όλα τα κράτη 

µέλη της ΕΕ από τις 25 Μαΐου 2018. Συγχρόνως,  κατήργησε και αντικατέστησε την οδηγία 

95/46/ΕΚ και τη νοµοθεσία εφαρµογής των κρατών µελών της (Ν2472/1997). 
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Στο Παράρτηµα Α παρατίθενται τα βασικά στοιχεία του Κανονισµού τα οποία θα πρέπει να 

ληφθούν υπόψη κατά την υλοποίηση του έργου. 

 

Το έργο περιλαµβάνει υπηρεσίες για τη διενέργεια µελέτης ωριµότητας του ΦΟΡΕΑ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ έναντι του νέου Κανονισµού µε σκοπό τον προσδιορισµό του επίπεδου 

συµµόρφωσης του ΦΟΡΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ µε τις διατάξεις του κανονισµού GDPR, καθώς 

και υπηρεσίες ∆ιαχείρισης και Υλοποίησης του έργου συµµόρφωσης προς τον παραπάνω 

Κανονισµό. Η µελέτη ωριµότητας θα αξιολογεί όλους τους τοµείς δραστηριότητας του 

ΦΟΡΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ως προς την ετοιµότητά τους έναντι του GDPR, θα εντοπίζει όλες 

τις περιοχές, όπου δεν παρατηρείται πλήρης ετοιµότητα και απαιτούνται ενέργειες 

συµµόρφωσης, θα εµβαθύνει στις ανωτέρω περιοχές και θα προτείνει συγκεκριµένα µέτρα, 

ώστε ο ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ να ξεκινήσει εγκαίρως την υλοποίηση όλων των 

διορθωτικών ενεργειών συµµόρφωσης. Στο αντικείµενο του έργου συµπεριλαµβάνονται: η 

ανάπτυξη των ∆ραστηριοτήτων Επεξεργασίας (Data Inventory and Flow Mapping), η 

εκπόνηση Μελέτης Ανάλυσης Ελλείψεων και Αποκλίσεων (Policy Gap Analysis), η σύνταξη 

Πλάνου Συµµόρφωσης (Compliance Plan) και Ανάλυσης του Αντίκτυπου στην Προστασία 

Προσωπικών ∆εδοµένων (Privacy Impact Assessment) η εκπαίδευση των ΥΠ∆ (DPO) και 

του προσωπικού του ΦΟΡΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, όπως ορίζονται από τον κανονισµό GDPR και 

τα οποία θα αποτελούν βασικά παραδοτέα του έργου. 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ως πρώτο βήµα του έργου, είναι απαραίτητος ο νοµικός προσδιορισµός της έννοιας του 

φυσικού προσώπου αναφορικά µε τον GDPR. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να προσδιοριστούν οι 

ρόλοι του ΦΟΡΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ που εµπίπτουν στο πεδίο του GDPR καθώς και η εθνική 

νοµοθεσία ή οι διεθνείς συνθήκες από τις οποίες προκύπτουν οι ρόλοι αυτοί. 

Αναλυτικά το έργο περιλαµβάνει: 

� Ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης ως προς την προστασία των προσωπικών δεδοµένων που 

διαχειρίζεται ο ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ και ειδικότερα, την αξιολόγηση των υφιστάµενων 

πρακτικών, των γραπτών πολιτικών και διαδικασιών, των πληροφοριακών συστηµάτων και 

δικτυακών υποδοµών και κάθε στοιχείου που επηρεάζει την προστασία, και την ασφάλεια των 

προσωπικών δεδοµένων σε όλες τις δραστηριότητες και τις υπηρεσιακές µονάδες του ΦΟΡΕΑ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. 

� ∆ηµιουργία λεπτοµερών ροών δεδοµένων (Data inventory and data Flow mapping) ανά τµήµα 

ή ανά κατηγορία προσωπικών δεδοµένων, όπου θα απεικονίζονται όλες οι πληροφορίες σχετικά 

µε τη διαχείριση των προσωπικών δεδοµένων στο ΦΟΡΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ µε σκοπό τη 

δηµιουργία του αρχείου δραστηριοτήτων επεξεργασίας δεδοµένων που αποτελεί απαίτηση του 

GDPR. 

� Εντοπισµός κενών και ελλείψεων ως προς τις απαιτήσεις του κανονισµού (Gap Analysis), 

κατηγοριοποιηµένα  ανά  θεµατική περιοχή και κρισιµότητα. 

� Λεπτοµερής αξιολόγηση που θα καταδεικνύει τον βαθµό ετοιµότητας συµµόρφωσης του ΦΟΡΕΑ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ σε σχέση µε τις απαιτήσεις του GDPR, τα βασικά κενά και τους κινδύνους. Για 

κάθε κενό που εντοπίζεται, είναι απαραίτητος ο καθορισµός των απαραίτητων ενεργειών 

αντιµετώπισης και η δηµιουργία ενός λεπτοµερούς, προτεραιοποιηµένου και ολοκληρωµένου 

πλάνου ενεργειών συµµόρφωσης (Compliance Plan and Roadmap). 

� Σύνταξη Μελέτης Εκτίµησης αντίκτυπου (Privacy Impact Assessment) µε βάση τα 

προβλεπόµενα στον Κανονισµό. 

� Εκπόνηση των απαραίτητων Πολιτικών και ∆ιαδικασιών Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων, 

Ασφάλειας Πληροφοριών και Επιχειρησιακής Συνέχειας µε βάση τα προτεινόµενα µέτρα του 

πλάνου συµµόρφωσης. 





� Σύνταξη Ανάλυσης Επικινδυνότητας για την ασφάλεια των πληροφοριών (data) του ΦΟΡΕΑ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (Information Security Risk Assessment). 

 

Ειδικότερα η αξιολόγηση που θα καταδεικνύει το βαθµό ετοιµότητας συµµόρφωσης του 

ΦΟΡΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  θα περιλαµβάνει, τουλάχιστον, τα εξής: 

 
� Αξιολόγηση της νοµικής βάσης, στην οποία στηρίζεται η συλλογή του συνόλου των 

συλλεγόµενων προσωπικών δεδοµένων, της παρεχόµενης συναίνεσης από τον εκάστοτε 

συµβαλλόµενο, των παρεχόµενων πληροφοριών κλπ. 

� Αξιολόγηση  της  δυνατότητας  ικανοποίησης  των  δικαιωµάτων  των  φυσικών προσώπων 

� Αξιολόγηση του επιπέδου ασφαλείας και επιχειρησιακής συνέχειας 

� Αξιολόγηση της επάρκειας της οργανωτικής δοµής 

� Αξιολόγηση των υφιστάµενων συµβάσεων του ΦΟΡΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ µε Τρίτους Φορείς που 

εκτελούν επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων του ΦΟΡΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

� Αξιολόγηση των υφιστάµενων συµβάσεων του ΦΟΡΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ µε Τρίτους Φορείς που 

αποστέλλουν/κοινοποιούν προσωπικά δεδοµένα στο ΦΟΡΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

� Αξιολόγηση της νοµιµότητας και της ασφαλούς διαβίβασης προσωπικών δεδοµένων 

� Αξιολόγηση του επιπέδου ωριµότητας και ευαισθητοποίησης του ΦΟΡΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ στα 

θέµατα προστασίας προσωπικών δεδοµένων 

� Αξιολόγηση των πληροφοριακών συστηµάτων 

� Αξιολόγηση των µέτρων προστασίας και των µηχανισµών ελέγχου (measures and controls) και 

διασφάλισης της συµµόρφωσης 

� Αξιολόγηση σχετικών γραπτών πολιτικών και διαδικασιών 

 

Με σκοπό την επιτυχή υλοποίηση των σκοπών του έργου, ο υποψήφιος ανάδοχος είναι 

απαραίτητο στη µεθοδολογία που θα ακολουθήσει να: 

 
� Αναλύσει την τρέχουσα κατάσταση των πληροφοριακών συστηµάτων και δικτυακών υποδοµών, 

των υφιστάµενων πολιτικών, διαδικασιών και πρακτικών, οι οποίες σχετίζονται µε την ασφάλεια 

των πληροφοριών, την επιχειρησιακή συνέχεια και την προστασία των προσωπικών δεδοµένων 

� ∆ιεξάγει συνεντεύξεις µε προσωπικό του ΦΟΡΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, καλύπτοντας σε 

αντιπροσωπευτικό επίπεδο, κάθε δραστηριότητα των Υπηρεσιακών Μονάδων του ΦΟΡΕΑ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. 

� Παρέχει ένα λεπτοµερές data flow map ανά µονάδα/τµήµα, ή ανά κατηγορία προσωπικών 

δεδοµένων µε σκοπό την πλήρη συµβατότητα µε τις απαιτήσεις του κανονισµού GDPR σχετικά 

µε τα αρχεία των δραστηριοτήτων επεξεργασίας. 

� Χρησιµοποιήσει  συγκεκριµένη  µεθοδολογία  ή/και  εργαλείο  λογισµικού  για  τον εντοπισµό 

των προσωπικών δεδοµένων στα ψηφιακά συστήµατα του ΦΟΡΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, τα 

αποτελέσµατα των οποίων θα χρησιµοποιήσει, σε συνδυασµό µε άλλες µεθοδολογίες, για την 

ανάπτυξη των Data Flow Maps και τη δηµιουργία του αρχείου δραστηριοτήτων επεξεργασίας 

δεδοµένων. Το συγκεκριµένο αρχείο θα περιλαµβάνει, κατ’ ελάχιστο, την τεκµηρίωση της 

νοµικής βάσης πάνω στην οποία στηρίζεται η συλλογή της παρεχόµενης συναίνεσης (π.χ. λόγω 

εθνικής νοµοθεσίας ή εποπτικού ρόλου) από τον εκάστοτε συµβαλλόµενο, των παρεχόµενων 

πληροφοριών, κ.α. 





� Πραγµατοποιήσει δειγµατοληπτικό έλεγχο σε όλες τις εφαρµογές και  αποθηκευτικά µέσα 

(ψηφιακά, έντυπα, αναλογικής εικόνας και ήχου κ.α.) που τηρούν και επεξεργάζονται 

προσωπικά δεδοµένα, καθώς και να προτείνει µε σαφήνεια τις απαιτούµενες αλλαγές και 

τροποποιήσεις βάσει του νέου κανονισµού. 

� ∆ιεξάγει λεπτοµερή αξιολόγηση των επιπτώσεων στην προστασία και ασφάλεια των δεδοµένων, 

αξιολογώντας τους κινδύνους που σχετίζονται µε θέµατα ασφάλειας των πληροφοριών και µε 

νοµικά ζητήµατα προστασίας δεδοµένων και δίνοντας προτεραιότητα στα ευρήµατα, ανάλογα µε 

το επίπεδο κινδύνου. 

� ∆ηµιουργήσει  λεπτοµερές  πλάνο  ενεργειών  αντιµετώπισης  και  διαχείρισης  των ευρηµάτων, 

έτσι ώστε οι επικεφαλής των αρµόδιων Τµηµάτων, σε συνεργασία µε την Επιτροπή 

Παρακολούθησης του Έργου, να είναι σε θέση να εφαρµόσουν τις ενέργειες που θα προταθούν. 

Πιο συγκεκριµένα, ο Ανάδοχος του έργου θα παρέχει λίστα προτάσεων σχετικά µε τις αναγκαίες 

δράσεις αντιµετώπισης (συµπεριλαµβανοµένων και των προτεινόµενων τεχνολογικών λύσεων) 

για κάθε κενό ή έλλειψη που προκύπτει. 

� Πραγµατοποιήσει έλεγχο και αξιολόγηση, κατά το εφικτό, όλων των συµβάσεων του ΦΟΡΕΑ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ µε Τρίτους Φορείς (Εργαστήρια, Νοσοκοµεία, Κέντρα Υγείας), µε σκοπό να 

εντοπίσει κενά στην προστασία και επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων και να προτείνει 

παράλληλα ενέργειες µε σκοπό την προσαρµογή τους στον GDPR 

Όλες οι προτεινόµενες ενέργειες συµµόρφωσης είναι απαραίτητο να καλύπτουν ολόκληρο τον 

κύκλο ζωής των προσωπικών δεδοµένων (δηλ. συλλογή, καταγραφή, τροποποίηση / 

ενηµέρωση, αποθήκευση, µεταφορά, διαγραφή / καταστροφή κ.λπ.) και να έχουν συµφωνηθεί 

µε την Επιτροπή Παρακολούθησης Έργου και τη ∆ιοίκηση του ΦΟΡΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ πριν 

την παράδοση του πλάνου συµµόρφωσης. 

 

 

ΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ 

 
ΦΑΣΗ 1: Έναρξη έργου - Οργάνωση δράσεων 

 

Η φάση αυτή περιλαµβάνει τις ακόλουθες δράσεις: 
� Παρουσίαση στη ∆ιοίκηση ολοκληρωµένης πρότασης για την οργάνωση, τη διοίκηση, καθώς και 

για τον προσδιορισµό των ρόλων των εµπλεκοµένων στο έργο, η οποία θα περιλαµβάνει: 

� Καταγραφή εργασιών και αλληλεξάρτηση αυτών 

� Καθορισµό των παραδοτέων και των χρονικών ορόσηµων 

� Συστηµατική παρακολούθηση της προόδου του έργου και των παραδοτέων 

� Τρόπος παρακολούθησης της κρίσιµης διαδροµής, επισήµανση τοµέων ανησυχίας και 

πρόταση διορθωτικών ενεργειών σε περίπτωση αποκλίσεων από το σχέδιο 

� Παροχή  τεχνικής υποστήριξης στην Επιτροπή Παρακολούθησης του ΦΟΡΕΑ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, καθώς και στις επί µέρους Οµάδες Εργασίας που θα συσταθούν στο 

πλαίσιο υλοποίησης του ανωτέρω έργου 

� Εκτίµηση απαιτούµενων ανθρωποηµερών µε αναφορά στην: 

� Αντιστοίχιση εργασιών µε απαιτούµενους (ανθρώπινους) πόρους του υποψήφιου Αναδόχου 

και του ΦΟΡΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

� Εκτίµηση επάρκειας πόρων 

� Κάλυψη των αναγκών που δεν καλύπτονται από τους διαθέσιµους πόρους µε χρήση 

εξωπορισµού (outsourcing) 

� Μέριµνα για την Σύνταξη Αναφορών Προόδου 

� Σύνταξη αναφορών προόδου προς την Επιτροπή Παρακολούθησης Έργου και τις επιµέρους 

οµάδες εργασίας του ΦΟΡΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ οσάκις απαιτείται ad hoc εκθέσεις σχετικά µε 

συγκεκριµένα θέµατα 

� Οργάνωση συναντήσεων Steering Committee 

� Σύσταση Μικτών Οµάδων Υλοποίησης 





� Προγραµµατισµός συναντήσεων 

� Πρακτικά συναντήσεων 

Παραδοτέα  Φάσης  1: 

 
� Πλάνο υλοποίησης έργου (Περιγραφή του Έργου στην οποία περιγράφεται ο τρόπος προσέγγισης 

και εκτέλεσης του Έργου,  συµπεριλαµβανοµένης - ανά Φάση - της σύνθεσης της Οµάδας Έργου 

του υποψήφιου Αναδόχου, των επιµέρους καθηκόντων των προσώπων που θα την απαρτίζουν, 

το πλήθος των ανθρωποηµερών (Α/Η) ανά Φάση, των παραδοτέων και του 

χρονοδιαγράµµατος). 

ΦΑΣΗ 2: Συγκέντρωση δεδοµένων.  

 

Η φάση αύτη περιλαµβάνει τις ακόλουθες δράσεις: 
� Επισκόπηση των επιχειρησιακών, τεχνικών και λειτουργικών διαδικασιών. 

� Συγκέντρωση των απαιτούµενων πληροφοριών για τη συλλογή και επεξεργασία των 

προσωπικών δεδοµένων, µέσω της διενέργειας συνεντεύξεων µε το αρµόδιο προσωπικό  όλων 

των Τµηµάτων. 

� ∆ηµιουργία διαγραµµάτων ροής δεδοµένων που θα αποτυπώνουν τις φάσεις του κύκλου ζωής 

των δεδοµένων, από τη συλλογή, χρήση, αποθήκευση, µεταφορά µέχρι και την καταστροφή τους. 

� ∆ηµιουργία του αρχείου δραστηριοτήτων και πόρων επεξεργασίας του ΦΟΡΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

µε έµφαση σε όλες τις κρίσιµες περιοχές επεξεργασίας. 

� Εντοπισµός προσωπικών δεδοµένων σε συστήµατα µε δοµηµένες και αδόµητες πληροφορίες του 

ΦΟΡΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. 

� Εντοπισµός  των  κρίσιµων αποκλίσεων έναντι  των απαιτήσεων του  Κανονισµού GDPR. 

Επισηµαίνεται ότι η χαρτογράφηση των δεδοµένων αναµένεται να γίνει και µέσω 

συνεντεύξεων και θα καλύπτει περιοχές όπως δεδοµένα σε Φυσικό Αρχείο, 

Έγχαρτη/Ψηφιακή ή Αναλογική µορφή (πχ. CCTV), εµπλεκόµενες εφαρµογές/εργαλεία και 

λόγους συλλογής τους από το ΦΟΡΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. 

 

Παραδοτέα Φάσης 2: 

 
� Αναφορές  µε  προσωπικά  δεδοµένα  που  εντοπίστηκαν  στα  συστήµατα  προς ανάλυση. 

� Data Inventory and Data Flow Mapping  που θα καλύπτουν την απαίτηση του GDPR σχετικά 

µε το αρχείο δραστηριοτήτων επεξεργασίας δεδοµένων και θα περιέχουν όλες  τις  επιπλέον  

απαραίτητες  πληροφορίες,  ώστε  να  απεικονίζεται  πλήρως  η τρέχουσα κατάσταση ως προς τη 

διαχείριση προσωπικών δεδοµένων και να είναι εφικτός  ο  εντοπισµός  κενών  ως  προς  τις  

απαιτήσεις  του  θεσµικού  πλαισίου (διαγράµµατα ροής δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, µε 

κρίσιµες πληροφορίες). 

 

ΦΑΣΗ 3: Μελέτη ανάλυσης Ελλείψεων και Αποκλίσεων (Gap Analysis και Maturity 

Assessment)  

 

Η φάση αύτη περιλαµβάνει τις ακόλουθες δράσεις: 
� Μελέτη υφιστάµενης κατάστασης ως προς τη διαχείριση προσωπικών δεδοµένων από άποψη: 

� Νοµική 

� Οργάνωσης, Πολιτικών Και ∆ιαδικασιών 

� Ασφάλειας Πληροφοριών 

� Τεχνολογική 

� εντοπισµός  των  πεδίων  µη  συµµόρφωσης  στις  πρακτικές  και  διαδικασίες  που 

εφαρµόζονται κατά τον χειρισµό των προσωπικών δεδοµένων, ως προς: 

� τις απαιτήσεις του GDPR 

� το κανονιστικό πλαίσιο του έργου, συµπεριλαµβανοµένων σχετικών δικαστικών αποφάσεων 





� τις απαιτήσεις των διεθνών προτύπων ISO 27001, ISO 27002 για την ασφάλεια των 

πληροφοριών 

� Μελέτη ως προς τις υφιστάµενες επεξεργασίες δεδοµένων (και της διαβαθµίσεώς τους) σε 

συνδυασµό µε τα εµπλεκόµενα συστήµατα πληροφορικής του ΦΟΡΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

� Αναγνώριση  των  υφιστάµενων  αποκλίσεων  από  τις  απαιτήσεις  του  Γενικού Κανονισµού 

Προστασίας ∆εδοµένων ως προς τις επιµέρους περιοχές επεξεργασίας προσωπικών δεδοµένων 

� Μελέτη αποκλίσεων της υφιστάµενης κατάστασης του ΦΟΡΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ σε σχέση µε τις 

απαιτήσεις του Κανονισµού για κάθε επεξεργασία. Η µελέτη θα πρέπει να περιλαµβάνει 

τουλάχιστον τις παρακάτω περιοχές: 

� Απαιτήσεις ως προς την υποχρέωση τήρησης αρχείου δραστηριοτήτων 

� Συναίνεση 

� Συλλογή, Χρήση, Αποθήκευση 

� ∆ιατήρηση δεδοµένων/Καταστροφή 

� ∆ικαιώµατα πρόσβασης, διόρθωσης, αλλαγής,  φορητότητας και διαγραφής 

� Κοινοποίηση σε Τρίτα Μέρη 

� ∆ιαβίβαση σε τρίτες χώρες 

� Ασφάλεια επεξεργασίας προσωπικών δεδοµένων 

� Έλεγχος και παρακολούθηση των οργανωτικών και τεχνολογικών µέτρων 

� Πόροι 

� Γνωστοποίηση παραβίασης Προσωπικών ∆εδοµένων σε εποπτική αρχή ή/και στο υποκείµενο 

των δεδοµένων 

� Καταγραφή   των   σχετικών   ευρηµάτων   σε   σχέση   µε   το   βαθµό   ετοιµότητας 

συµµόρφωσης του ΦΟΡΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ και τις επιµέρους αποκλίσεις που παρουσιάζει σε 

σχέση µε τις ανωτέρω απαιτήσεις. 

Παραδοτέα  Φάσης  3: 

 
� Gap Analysis 

 

ΦΑΣΗ 4: ∆ιενέργεια Privacy Impact Assessment και Ανάπτυξη σχεδίου διορθωτικών 

ενεργειών 

 

Η φάση αυτή περιλαµβάνει τις ακόλουθες δράσεις: 
� ∆ιενέργεια  Privacy  Impact  Assessment  µε  βάση  τις  έγκυρες  πρακτικές  και µεθοδολογίες, 

που αναφέρθηκαν ανωτέρω 

� Σύνταξη αναλυτικού και σαφούς σχεδίου στο οποίο θα: 

� συµπεριλαµβάνονται οι προτάσεις βελτίωσης ανά τµήµα και Μονάδα του ΦΟΡΕΑ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, µε σκοπό την αντιµετώπιση των ελλείψεων ή/και αποκλίσεων σε σχέση µε 

τις απαιτήσεις του Κανονισµού και τις απαιτήσεις του ευρύτερου κανονιστικού πλαισίου και 

των προτύπων, όπως αναλύεται παραπάνω 

� προσδιορίζονται συγκεκριµένες ενέργειες και εργασίες, ώστε να βελτιωθεί κατά το δυνατόν 

συντοµότερα το επίπεδο συµµόρφωσης 

� περιλαµβάνονται προτάσεις µε σκοπό τη συµµόρφωση µε τον GDPR µέσω 

i. της τροποποίησης υφιστάµενων διαδικασιών, 

ii. της τροποποίησης του περιβάλλοντος λειτουργίας των πληροφοριακών συστηµάτων, 

iii. της διατήρησης στο µέλλον ικανοποιητικού επίπεδου συµµόρφωσης 

iv. της  συστηµατικής  αύξησης  του  επιπέδου  συµµόρφωσης  σε  χρονικό επίπεδο που θα 

προσδιοριστεί σε συνεργασία µε το ΦΟΡΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. 

 

Παραδοτέα  Φάσης  4: 

 
� Privacy Impact Assessment 





� Compliance Plan που να συµπεριλαµβάνει προτάσεις αλλαγών για την ικανοποίηση των 

απαιτήσεων στις διαδικασίες, τα µη ψηφιακά αρχεία και τα Πληροφοριακά Συστήµατα του 

ΦΟΡΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. 

ΦΑΣΗ 5: Υλοποίηση µέρους των διορθωτικών ενεργειών. 

 

Η φάση αύτη περιλαµβάνει τις ακόλουθες δράσεις, εφόσον αυτές κριθούν απαραίτητες βάσει 

των παραδοτέων των προηγούµενων Φάσεων: 
� Υποβολή  πρόσθετων  προτάσεων  για  την  υλοποίηση  πρωτοβουλιών  που  θα αυξήσουν το 

επίπεδο συµµόρφωσης µε τον GDPR, λαµβάνοντας υπόψη καθιερωµένα πρότυπα ασφάλειας 

� ∆ιενέργεια Information Security Risk Assessment 

� Υλοποίηση δράσεων ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης 

� Σύνταξη πολιτικών και διαδικασιών 

� προστασίας δεδοµένων 

� ασφάλειας δεδοµένων κατά ISO 27001, ISO 27002 

� ∆ιενέργεια πλήρους Εσωτερικής Επιθεώρησης (Internal Audit) που να καλύπτουν όλες τις 

παραπάνω πολιτικές και διαδικασίες, ώστε αυτές να εφαρµόζονται και να είναι πιστοποιήσιµες 

κατά τα αντίστοιχα πρότυπα. 

Παραδοτέα  Φάσης  5: 

 
� Information Security Risk Assessment 

� ∆ράσεις ευαισθητοποίησης 

� ∆ράσεις εκπαίδευσης και επιµόρφωσης 

� Πολιτικές και διαδικασίες: 

i. προστασίας δεδοµένων 

ii. ασφάλειας δεδοµένων κατά ISO 27001, ISO 27002 

� Εκθέσεις, ευρήµατα και προτεινόµενες διορθωτικές ενέργειες για κάθε επιθεωρούµενο τµήµα 

του ΦΟΡΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ µετά από το Internal Audit 

 

Η ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του έργου πρέπει να είναι όχι πέραν των τεσσάρων (4) µηνών 

από την ηµεροµηνία σύναψης της σύµβασης. 

 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 
� Όλες οι προτάσεις είναι απαραίτητο να βασίζονται και να λαµβάνουν υπόψη εκτός από τον 

Κανονισµό Γενικής Προστασίας ∆εδοµένων (GDPR), το υφιστάµενο Ελληνικό Νοµοθετικό 

Πλαίσιο (συµπεριλαµβανοµένης της νοµολογίας), τις κατευθυντήριες γραµµές για το GDPR που 

δηµοσιεύονται από την Οµάδα Εργασίας για την Προστασία ∆εδοµένων του Άρθρου 29 (WP 

29), τις κατευθυντήριες οδηγίες, γνωµοδοτήσεις και αποφάσεις της Ελληνικής Αρχής 

Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων (καθώς και τις κατά περίπτωση κατευθυντήριες γραµµές ή 

αποφάσεις άλλων Ευρωπαϊκών Αρχών Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων) και τις βέλτιστες 

πρακτικές σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα. 

� Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να συµπεριλάβει στην προσφορά του : 

� Χρονοδιάγραµµα  δραστηριοτήτων  –  προγραµµατισµό  φάσεων  υλοποίησης έργου 

� Αριθµό ανθρωποηµερών ανά φάση του έργου, καθώς και το είδος των στελεχών ανά 

κατηγορία εξειδίκευσης που θα απασχοληθούν, ανά φάση του έργου 

� Αναφορά στην µεθοδολογία, τα εργαλεία ή/και το λογισµικό που θα χρησιµοποιηθούν για την 

αναζήτηση των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που είναι αποθηκευµένα ψηφιακά (data 

discovery) 

� Πρόσθετες υπηρεσίες που είναι σε θέση να αναλάβει κατά την υλοποίηση των ενεργειών του 

πλάνου συµµόρφωσης 

� Ο   υποψήφιος   Ανάδοχος   θα   πρέπει   να   διαθέτει   εµπειρία   στην   παροχή 

συµβουλευτικών  υπηρεσιών  ελεγκτικής,  οργάνωσης,  εκπόνησης  πολιτικών  και 





βελτιστοποίησης  επιχειρησιακών  διαδικασιών.  Επίσης  θα  πρέπει  να  διαθέτει αποδεδειγµένη 

εµπειρία στην ανάλυση κινδύνων, την αξιολόγηση ετοιµότητας και στον  τοµέα  της  ασφάλειας  

των  πληροφοριακών συστηµάτων.  Το  προσωπικό  της ανάδοχης εταιρείας που θα στελεχώσει 

το έργο πρέπει να κατέχει πιστοποιήσεις σχετικές µε τη ασφάλεια πληροφορικών συστηµάτων, τη 

διαχείριση κινδύνων και ανάλογες δεξιότητες. Όλα τα ανωτέρω να αποδεικνύονται µε την 

επισύναψη των σχετικών εγγράφων. 

� Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να έχει διεκπεραιώσει παρόµοια έργα στην Ελλάδα ή το 

εξωτερικό και να διαθέτει αποδεδειγµένη εµπειρία ολοκλήρωσης έργων αξιολόγησης έναντι του 

κανονισµού GDPR. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να περιέχεται  στη προσφορά, λίστα µε πληροφορίες 

για παρόµοια έργα υλοποίησης GDPR. 

� Η Οµάδα Έργου του υποψηφίου Αναδόχου θα πρέπει να περιλαµβάνει έµπειρα στελέχη  που  

έχουν  εµπλακεί  σε  ολοκληρωµένα  έργα  GDPR  και  τα  οποία  θα καλύπτουν κατ’ ελάχιστο 

τις ακόλουθες κατηγορίες: 

� Project Manager και διαχείριση έργων 

� συµβούλους οργάνωσης και διασφάλισης ποιότητας 

� ειδικούς στην ασφάλεια πληροφοριών και την ανάλυση κινδύνων και αξιολόγηση των 

ευπαθειών 

� εξειδικευµένους νοµικούς στην προστασία δεδοµένων 

� ειδικούς στις τεχνολογικές υποδοµές, τις εφαρµογές πληροφορικής και την ασφάλεια 

πληροφοριακών συστηµάτων 

Για το λόγο αυτό, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να προσκοµίσει, µαζί µε την τεχνική του 

προσφορά, τα αναλυτικά βιογραφικά των στελεχών που θα απαρτίσουν την οµάδα έργου του. 

 
� Ο Ανάδοχος θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένος σε διαδικασίες διαχείρισης έργων που 

εξασφαλίζουν την ποιότητα και να διαθέτει την πιστοποίηση ISO 9001 ή πιστοποίηση µε άλλα 

αντίστοιχα διεθνή πρότυπα, επισυνάπτοντας στην προσφορά του τα σχετικά έγγραφα. Ο 

Ανάδοχος πρέπει να αναλάβει στο πλαίσιο του παραπάνω έργου τη χορήγηση νοµικών 

συµβουλών προσαρµοσµένων στις ανάγκες της οργάνωσης του ΦΟΡΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ και να 

αναλάβει επιπλέον τη σύνταξη των νοµικών εγγράφων που θα απαιτηθούν.  

� Το  έργο θα  εκπονηθεί  σε  συνεργασία  µε  τα  αρµόδια  στελέχη  της  Επιτροπής 

Παρακολούθησης Έργου που θα συστήσει ο ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. 

� Η προσφορά θα περιλαµβάνει περιγραφή της µεθοδολογίας υλοποίησης, καθώς και αναφορά 

στις τεχνικές και τα πρότυπα που θα χρησιµοποιηθούν για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών. 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

 
Αµέσως µετά την Ολοκλήρωση του Έργου, ξεκινάει η περίοδος υποστήριξης του συνόλου 

των διαδικασιών στο πλαίσιο εφαρµογής του GDPR, η οποία – για τη διασφάλιση συνέχειας 

– θα έχει χρονική διάρκεια ίση µε 2 έτη. Τα βασικά πακέτα εργασιών που θα περιλαµβάνουν 

οι υπηρεσίες υποστήριξης είναι τα ακόλουθα: 

 
� Πλήρεις και ολοκληρωµένες υπηρεσίες ΥΠ∆ (DPO): Θα ορίσει ο υποψήφιος ανάδοχος τον 

(εξωτερικό) ΥΠ∆ ο οποίος θα συµµετέχει/συντονίζει τις εργασίες της οµάδας των ΥΠ∆ του 

ΦΟΡΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. 

� Επιπρόσθετες υπηρεσίες συµµόρφωσης και εναρµόνισης µε το GDPR: Οι υπηρεσίες αυτές 

περιλαµβάνουν το σύνολο των εργασιών τις οποίες ο υποψήφιος ανάδοχος απαιτείται να 

παράσχει, για να αντιµετωπιστούν όλες οι οργανωσιακές αλλαγές που πρόκειται να λάβουν χώρα 

κατά την περίοδο υποστήριξης. Ενδεικτικά (µη περιοριστικά) αναφέρεται η αναµόρφωση του 

οργανισµού / οργανογράµµατος του ΦΟΡΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. 





 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ 

 
Η παραλαβή των υπηρεσιών θα γίνεται ανά Φάση από την Επιτροπή Παρακολούθησης 

Έργου που θα ορίσει ο ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Με την παράδοση από τον Ανάδοχο του 

µέρους του έργου που αντιστοιχεί στη συγκεκριµένη  Φάση,  η  Επιτροπή  Παρακολούθησης  

συντάσσει  πρακτικό  οριστικής παραλαβής, το οποίο επιβεβαιώνει ότι τα παραδοτέα της 

Φάσης αυτής πληρούν τις προδιαγραφές της σχετικής σύµβασης. 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του συνόλου των Φάσεων του Έργου, συντάσσεται από την 

Επιτροπή Παρακολούθησης το Πρακτικό Ολοκλήρωσης, το οποίο επιβεβαιώνει την οριστική 

παραλαβή του συνόλου του έργου. 

 

ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ, ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 
Ο Ανάδοχος οφείλει τόσο κατά τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης όσο και µετά τη λήξη αυτής, 

χωρίς χρονικό περιορισµό, να µην αποκαλύπτει ή µε οποιονδήποτε τρόπο αφήνει να 

διαρρεύσουν σε τρίτους και να µη χρησιµοποιεί, µε κανένα τρόπο ή µέσο, οποιαδήποτε 

στοιχεία σχετικά µε το ΦΟΡΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, καθώς επίσης να αποτρέπει µε κάθε νόµιµο 

µέσο την ανακοίνωση αυτών. 

 

Ακολουθούν τα Παραρτήµατα Α, Β και Γ τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των 

Τεχνικών Προδιαγραφών. 

 

 

 





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΑΡΧΕΣ ΕΡΓΟΥ 

 
Τα βασικά στοιχεία του Κανονισµού τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την 

υλοποίηση του ως άνω έργου είναι τα ακόλουθα: 

 
� Πληροφόρηση και ∆ιαφάνεια: τα υποκείµενα φυσικά πρόσωπα να ενηµερώνονται συνοπτικά, 

κατανοητά, εύκολα και µε διαφάνεια για τις πηγές προέλευσης των προσωπικών δεδοµένων, το 

σκοπό ή τους σκοπούς της επεξεργασίας των προσωπικών δεδοµένων, τη νοµική βάση ή το 

έννοµο συµφέρον της επεξεργασίας, τους αποδέκτες των πληροφοριών, τη διαβίβαση ή / και την 

πρόθεση διαβίβασης σε τρίτη χώρα, τη χρήση τους ή/και την πρόθεση χρήσης για δηµιουργία 

προφίλ ή αυτοµατοποιηµένης λήψης αποφάσεων, την πρόθεση ή / και τη χρήση για άλλους 

σκοπούς, την ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του ΦΟΡΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ,  το χρονικό 

διάστηµα της αποθήκευσης των δεδοµένων, τα δικαιώµατα των φυσικών προσώπων καθώς και 

τα δικαιώµατα υποβολής καταγγελιών ή/και ανάκλησης συγκατάθεσης. 

� ∆ικαίωµα στη λήθη: Όταν εκλείπει ο λόγος της επεξεργασίας των δεδοµένων ή το υποκείµενο 

αίρει τη συγκατάθεσή του (σε περίπτωση που αυτή είναι αναγκαία), ή όταν τα δεδοµένα 

υποβλήθηκαν σε παράνοµη επεξεργασία κ.τ.λ. το υποκείµενο έχει δικαίωµα να ζητήσει τη 

διαγραφή των δεδοµένων και ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει υποχρέωση άµεσα να τα διαγράψει 

και, αν τα έχει δηµοσιοποιήσει, να ενηµερώσει και όλους τους άλλους που τα έχουν 

αναδηµοσιεύσει, ότι το υποκείµενο ζήτησε τη διαγραφή τους 

� Σαφής συγκατάθεση: Το κάθε άτοµο (ενδιαφερόµενο φυσικό πρόσωπο) πρέπει να δώσει τη 

συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδοµένων 

� Ψευδωνυµοποίηση:   Ο   υπεύθυνος   επεξεργασίας   και   οι   εκτελούντες   την επεξεργασία 

οφείλουν να χρησιµοποιούν µεθόδους προστασίας των προσωπικών δεδοµένων όπως 

κρυπτογράφηση, ψευδώνυµα, απόκρυψη της πληροφορίας (Data masking) κλπ. 

� ∆ικαίωµα φορητότητας των δεδοµένων: Το υποκείµενο (ενδιαφερόµενο φυσικό πρόσωπο) 

έχει δικαίωµα να ζητά από τον υπεύθυνο επεξεργασίας να λαµβάνει τα δεδοµένα σε κοινώς 

αναγνωρίσιµο µορφότυπο, καθώς και να ζητά την απευθείας διαβίβαση των δεδοµένων του σε 

άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας 

� Προστασία των Προσωπικών ∆εδοµένων εκ του σχεδιασµού και εξ ορισµού (Privacy by 

Design & by Default): Κάθε νέα υπηρεσία/προϊόν, λογισµικό ή διαδικασία θα πρέπει να 

σχεδιάζεται λαµβάνοντας υπόψη τις επιταγές του κανονισµού GDPR 

� Υποχρέωση  γνωστοποίησης  παραβιάσεων  ασφάλειας:  Όταν  ο  υπεύθυνος επεξεργασίας 

λάβει γνώση της παραβίασης της ασφάλειας του συστήµατος οφείλει να ειδοποιήσει την 

ανεξάρτητη αρχή που είναι υπεύθυνη για την προστασία προσωπικών δεδοµένων εντός του 

προβλεπόµενου χρονικού ορίου. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να εξετάζει αν η 

γνωστοποίηση πρέπει να γίνει και στα ίδια τα υποκείµενα των δεδοµένων µε στόχο τη 

δηµιουργία κλίµατος εµπιστοσύνης αλλά και για λόγους υπευθυνότητας και διαφάνειας 

� ∆ιασυνοριακή  διαβίβαση  δεδοµένων:  Η  οδηγία  περιλαµβάνει  ξεκάθαρους κανόνες για τη 

διαβίβαση των προσωπικών δεδοµένων από τις αρχές επιβολής του νόµου σε αρχές εκτός της 

ΕΕ, έτσι ώστε να µην υπονοµεύεται το επίπεδο προστασίας των φυσικών προσώπων που είναι 

κατοχυρωµένο στην ΕΕ 

� Πρόστιµα από µη συµµόρφωση: Η µη συµµόρφωση µε τους κανόνες προστασίας προσωπικών 

δεδοµένων επιφέρει και πρόστιµα στις επιχειρήσεις που τον παραβιάζουν έως 20 εκατοµµύρια € 

ή 4% του συνολικού παγκόσµιου ετήσιου κύκλου εργασιών ("τζίρος") του προηγούµενου 

οικονοµικού έτους 

� Αρχές ως προς την ποιότητα των δεδοµένων: Ο υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να 

επιβεβαιώνει ότι τηρούνται οι ακόλουθες αρχές προστασίας δεδοµένων: 

� Πρώτη Αρχή: Νόµιµη Επεξεργασία (Lawful Processing): Τα προσωπικά δεδοµένα θα 

πρέπει να επεξεργάζονται µε θεµιτό και νόµιµο τρόπο 

� ∆εύτερη Αρχή: Προσδιορισµός του Σκοπού (Purpose Specification): Τα προσωπικά 

δεδοµένα θα πρέπει να λαµβάνονται µόνο για έναν ή περισσότερους συγκεκριµένους και 





νόµιµους σκοπούς, και δεν πρέπει να υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία µε 

οποιονδήποτε τρόπο ασυµβίβαστο µε το σκοπό ή τους σκοπούς αυτούς 

� Τρίτη    Αρχή:    Ελαχιστοποίηση    και    Σχετικότητα    ∆εδοµένων    (Data Relevancy): 

Τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να είναι κατάλληλα, συναφή, όχι υπερβολικά 

και να περιορίζονται σε αυτά που είναι απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού ή των 

σκοπών για τους οποίους υφίστανται επεξεργασία 

� Τετάρτη  Αρχή:  Ακρίβεια  ∆εδοµένων  (Data  Accuracy):  Τα  προσωπικά δεδοµένα 

πρέπει να είναι ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, να ενηµερώνονται 

� Πέµπτη   Αρχή:   Περιορισµένη   ∆ιατήρηση   ∆εδοµένων   (Limited   Data Retention): 

Τα προσωπικά δεδοµένα που έχουν τύχει επεξεργασίας για οποιονδήποτε σκοπό ή σκοπούς 

δεν θα πρέπει να διατηρούνται για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα από ότι είναι απαραίτητο 

για το σκοπό αυτό ή τους σκοπούς αυτούς 

� Έκτη Αρχή: Θεµιτή Επεξεργασία (Fair Processing): Τα προσωπικά δεδοµένα θα πρέπει 

να υποβάλλονται σε επεξεργασία µε εµπιστευτικότητα, ακεραιότητα και διαθεσιµότητα, 

σύµφωνα µε τα δικαιώµατα των φυσικών προσώπων όπως αυτά προβλέπονται από τον 

κανονισµό 

� Έβδοµη  Αρχή:  Λογοδοσία  (Accountability):  Θα  πρέπει  να  ληφθούν  τα κατάλληλα 

διοικητικά, τεχνικά και οργανωτικά µέτρα, µε τρόπο που να αποδεικνύονται, έναντι µη 

εξουσιοδοτηµένης ή παράνοµης επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και 

έναντι τυχαίας απώλειας ή καταστροφής, ή βλάβης, ή άλλης ζηµιάς στα προσωπικά 

δεδοµένα που τηρούνται από την επιχείρηση 

Υπεύθυνος(οι) Προστασίας ∆εδοµένων (ΥΠ∆): Σε κάθε δηµόσιο φορέα (εκτός από τα 

δικαστήρια στο πλαίσιο των δικαιοδοτικών τους αρµοδιοτήτων, εάν τα κράτη επιλέξουν να 

τα εξαιρέσουν) και σε κάθε ιδιωτικό φορέα που λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων τους 

παρακολουθούν υποκείµενα δεδοµένων σε µεγάλη κλίµακα ή επεξεργάζονται ευαίσθητα 

δεδοµένα, ορίζεται ένα ή περισσότερα πρόσωπα ως ΥΠ∆. Ο ΥΠ∆ λειτουργεί ως µια 

εσωτερική Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων που διασφαλίζει ότι η δηµόσια υπηρεσία ή ο 

ιδιωτικός φορέας τηρεί τις διατάξεις του Κανονισµού και συνεργάζεται µε την Εθνική Αρχή 

Προστασίας για την τήρηση των διατάξεων. Στην περίπτωση του ΦΟΡΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ θα 

οριστούν (και θα λάβουν από το έργο την απαιτούµενη εκπαίδευση και πιστοποίηση) δύο 

ΥΠ∆. 





 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για το έργο υλοποίησης και τις υπηρεσίες υποστήριξης δύο 

(2) ετών εκτιµάται στο ποσό των 20.000,00 € (συµπ. ΦΠΑ).  

 

Το κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η οικονοµικότερη προσφορά αποκλειστικά βάση τιµής 

στο σύνολο των ανωτέρω. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 
Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ    

1.1. Ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης 

ως προς την προστασία των 

προσωπικών δεδοµένων που 

διαχειρίζεται ο ΦΟΡΕΑΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ και ειδικότερα, την 

αξιολόγηση των υφιστάµενων 

πρακτικών, των γραπτών πολιτικών 

και διαδικασιών, των 

πληροφοριακών συστηµάτων και 

δικτυακών υποδοµών και κάθε 

στοιχείου που επηρεάζει την 

προστασία, και την ασφάλεια των 

προσωπικών δεδοµένων σε όλες τις 

δραστηριότητες και τις υπηρεσιακές 

µονάδες του ΦΟΡΕΑ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. 

ΝΑΙ   

1.2. ∆ηµιουργία λεπτοµερών ροών 

δεδοµένων (Data inventory and data 

Flow mapping) ανά τµήµα ή ανά 

κατηγορία προσωπικών δεδοµένων, 

όπου θα απεικονίζονται όλες οι 

πληροφορίες σχετικά µε τη 

διαχείριση των προσωπικών 

δεδοµένων στο ΦΟΡΕΑ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ µε σκοπό τη 

δηµιουργία του αρχείου 

δραστηριοτήτων επεξεργασίας 

δεδοµένων που αποτελεί απαίτηση 

του GDPR. 

ΝΑΙ   

1.3. Εντοπισµός κενών και ελλείψεων ως 

προς τις απαιτήσεις του κανονισµού 

(Gap Analysis), κατηγοριοποιηµένα  

ανά  θεµατική περιοχή και 

κρισιµότητα. 

ΝΑΙ   

1.4. Σύνταξη Μελέτης Εκτίµησης 

αντίκτυπου (Privacy Impact 

Assessment) µε βάση τα 

προβλεπόµενα στον Κανονισµό. 

ΝΑΙ   

1.5. Εκπόνηση των απαραίτητων 

Πολιτικών και ∆ιαδικασιών 

Προστασίας Προσωπικών 

∆εδοµένων, Ασφάλειας 

Πληροφοριών και Επιχειρησιακής 

ΝΑΙ   





Συνέχειας µε βάση τα προτεινόµενα 

µέτρα του πλάνου συµµόρφωσης. 

1.6. Σύνταξη Ανάλυσης Επικινδυνότητας 

για την ασφάλεια των πληροφοριών 

(data) του ΦΟΡΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

(Information Security Risk 

Assessment). 

ΝΑΙ   

1.7. Λεπτοµερής αξιολόγηση που θα 

καταδεικνύει τον βαθµό ετοιµότητας 

συµµόρφωσης του ΦΟΡΕΑ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ σε σχέση µε τις 

απαιτήσεις του GDPR, τα βασικά 

κενά και τους κινδύνους. Για κάθε 

κενό που εντοπίζεται, είναι 

απαραίτητος ο καθορισµός των 

απαραίτητων ενεργειών 

αντιµετώπισης και η δηµιουργία ενός 

λεπτοµερούς, προτεραιοποιηµένου 

και ολοκληρωµένου πλάνου 

ενεργειών συµµόρφωσης 

(Compliance Plan and Roadmap). 

ΝΑΙ   

1.7.1. Αξιολόγηση της νοµικής βάσης, 

στην οποία στηρίζεται η συλλογή 

του συνόλου των συλλεγόµενων 

προσωπικών δεδοµένων, της 

παρεχόµενης συναίνεσης από τον 

εκάστοτε συµβαλλόµενο, των 

παρεχόµενων πληροφοριών κλπ. 

ΝΑΙ   

1.7.2. Αξιολόγηση  της  δυνατότητας  

ικανοποίησης  των  δικαιωµάτων  

των  φυσικών προσώπων 

ΝΑΙ   

1.7.3. Αξιολόγηση του επιπέδου ασφαλείας 

και επιχειρησιακής συνέχειας 

ΝΑΙ   

1.7.4. Αξιολόγηση της επάρκειας της 

οργανωτικής δοµής 

ΝΑΙ   

1.7.5. Αξιολόγηση των υφιστάµενων 

συµβάσεων του ΦΟΡΕΑ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ µε Τρίτους Φορείς 

που εκτελούν επεξεργασία 

προσωπικών δεδοµένων του ΦΟΡΕΑ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΝΑΙ   

1.7.6. Αξιολόγηση των υφιστάµενων 

συµβάσεων του ΦΟΡΕΑ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ µε Τρίτους Φορείς 

που αποστέλλουν/κοινοποιούν 

προσωπικά δεδοµένα στο ΦΟΡΕΑ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΝΑΙ   

1.7.7. Αξιολόγηση της νοµιµότητας και της 

ασφαλούς διαβίβασης προσωπικών 

δεδοµένων 

ΝΑΙ   

1.7.8. Αξιολόγηση του επιπέδου 

ωριµότητας και ευαισθητοποίησης 

του ΦΟΡΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ στα 

θέµατα προστασίας προσωπικών 

δεδοµένων 

ΝΑΙ   

1.7.9. Αξιολόγηση των πληροφοριακών 

συστηµάτων 

ΝΑΙ   

1.7.10.Αξιολόγηση των µέτρων προστασίας 

και των µηχανισµών ελέγχου 

(measures and controls) και 

διασφάλισης της συµµόρφωσης 

ΝΑΙ   

1.7.11.Αξιολόγηση σχετικών γραπτών 

πολιτικών και διαδικασιών 

ΝΑΙ   

1.8. ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται ΝΑΙ   





(κατ’ ελάχιστον) στη µεθοδολογία 

που θα ακολουθήσει να: 

1.8.1. Αναλύσει την τρέχουσα κατάσταση 

των πληροφοριακών συστηµάτων 

και δικτυακών υποδοµών, των 

υφιστάµενων πολιτικών, 

διαδικασιών και πρακτικών, οι 

οποίες σχετίζονται µε την ασφάλεια 

των πληροφοριών, την 

επιχειρησιακή συνέχεια και την 

προστασία των προσωπικών 

δεδοµένων 

ΝΑΙ   

1.8.2. ∆ιεξάγει συνεντεύξεις µε προσωπικό 

του ΦΟΡΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, 

καλύπτοντας σε αντιπροσωπευτικό 

επίπεδο, κάθε δραστηριότητα των 

Υπηρεσιακών Μονάδων του 

ΦΟΡΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. 

ΝΑΙ   

1.8.3. Παρέχει ένα λεπτοµερές data flow 

map ανά µονάδα/τµήµα, ή ανά 

κατηγορία προσωπικών δεδοµένων 

µε σκοπό την πλήρη συµβατότητα µε 

τις απαιτήσεις του κανονισµού 

GDPR σχετικά µε τα αρχεία των 

δραστηριοτήτων επεξεργασίας. 

ΝΑΙ   

1.8.4. Χρησιµοποιήσει  συγκεκριµένη  

µεθοδολογία  ή/και  εργαλείο  

λογισµικού  για  τον εντοπισµό των 

προσωπικών δεδοµένων στα 

ψηφιακά συστήµατα του ΦΟΡΕΑ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, τα αποτελέσµατα 

των οποίων θα χρησιµοποιήσει, σε 

συνδυασµό µε άλλες µεθοδολογίες, 

για την ανάπτυξη των Data Flow 

Maps και τη δηµιουργία του αρχείου 

δραστηριοτήτων επεξεργασίας 

δεδοµένων. Το συγκεκριµένο αρχείο 

θα περιλαµβάνει, κατ’ ελάχιστο, την 

τεκµηρίωση της νοµικής βάσης πάνω 

στην οποία στηρίζεται η συλλογή 

της παρεχόµενης συναίνεσης (π.χ. 

λόγω εθνικής νοµοθεσίας ή 

εποπτικού ρόλου) από τον εκάστοτε 

συµβαλλόµενο, των παρεχόµενων 

πληροφοριών, κ.α. 

ΝΑΙ   

1.8.5. Πραγµατοποιήσει δειγµατοληπτικό 

έλεγχο σε όλες τις εφαρµογές και  

αποθηκευτικά µέσα (ψηφιακά, 

έντυπα, αναλογικής εικόνας και ήχου 

κ.α.) που τηρούν και επεξεργάζονται 

προσωπικά δεδοµένα, καθώς και να 

προτείνει µε σαφήνεια τις 

απαιτούµενες αλλαγές και 

τροποποιήσεις βάσει του νέου 

κανονισµού. 

ΝΑΙ   

1.8.6. ∆ιεξάγει λεπτοµερή αξιολόγηση των 

επιπτώσεων στην προστασία και 

ασφάλεια των δεδοµένων, 

αξιολογώντας τους κινδύνους που 

σχετίζονται µε θέµατα ασφάλειας 

των πληροφοριών και µε νοµικά 

ζητήµατα προστασίας δεδοµένων και 

δίνοντας προτεραιότητα στα 

ευρήµατα, ανάλογα µε το επίπεδο 

ΝΑΙ   





κινδύνου. 

1.8.7. ∆ηµιουργήσει  λεπτοµερές  πλάνο  

ενεργειών  αντιµετώπισης  και  

διαχείρισης  των ευρηµάτων, έτσι 

ώστε οι επικεφαλής των αρµόδιων 

Τµηµάτων, σε συνεργασία µε την 

Επιτροπή Παρακολούθησης του 

Έργου, να είναι σε θέση να 

εφαρµόσουν τις ενέργειες που θα 

προταθούν. Πιο συγκεκριµένα, ο 

Ανάδοχος του έργου θα παρέχει 

λίστα προτάσεων σχετικά µε τις 

αναγκαίες δράσεις αντιµετώπισης 

(συµπεριλαµβανοµένων και των 

προτεινόµενων τεχνολογικών 

λύσεων) για κάθε κενό ή έλλειψη 

που προκύπτει. 

ΝΑΙ   

 Πραγµατοποιήσει έλεγχο και 

αξιολόγηση, κατά το εφικτό, όλων 

των συµβάσεων του ΦΟΡΕΑ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ µε Τρίτους Φορείς 

(Εργαστήρια, Νοσοκοµεία, Κέντρα 

Υγείας), µε σκοπό να εντοπίσει κενά 

στην προστασία και επεξεργασία 

προσωπικών δεδοµένων και να 

προτείνει παράλληλα ενέργειες µε 

σκοπό την προσαρµογή τους στον 

GDPR 

   

1.9. Όλες οι προτεινόµενες ενέργειες 

συµµόρφωσης είναι απαραίτητο να 

καλύπτουν ολόκληρο τον κύκλο 

ζωής των προσωπικών δεδοµένων 

(δηλ. συλλογή, καταγραφή, 

τροποποίηση / ενηµέρωση, 

αποθήκευση, µεταφορά, διαγραφή / 

καταστροφή κ.λπ.) και να έχουν 

συµφωνηθεί µε την Επιτροπή 

Παρακολούθησης Έργου και τη 

∆ιοίκηση του ΦΟΡΕΑ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ πριν την παράδοση 

του πλάνου συµµόρφωσης. 

ΝΑΙ   

2.  ∆ΡΑΣΕΙΣ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ – 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ 

(Κατ’ ελάχιστον) 

   

2.1. Παρουσίαση στη ∆ιοίκηση 

ολοκληρωµένης πρότασης για την 

οργάνωση, τη διοίκηση, καθώς και 

για τον προσδιορισµό των ρόλων 

των εµπλεκοµένων στο έργο, η οποία 

θα περιλαµβάνει: 

� Καταγραφή εργασιών και 

αλληλεξάρτηση αυτών 

� Καθορισμό των παραδοτέων 

και των χρονικών ορόσημων 

� Συστηματική παρακολούθηση 

της προόδου του έργου και των 

παραδοτέων 

� Τρόπος παρακολούθησης της 

κρίσιμης διαδρομής, 

επισήμανση τομέων ανησυχίας 

και πρόταση διορθωτικών 

ενεργειών σε περίπτωση 

αποκλίσεων από το σχέδιο 

ΝΑΙ   





� Παροχή  τεχνικής υποστήριξης 

στην Επιτροπή 

Παρακολούθησης του ΦΟΡΕΑ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, καθώς και στις 

επί μέρους Ομάδες Εργασίας 

που θα συσταθούν στο πλαίσιο 

υλοποίησης του ανωτέρω 

έργου 

2.2. Εκτίµηση απαιτούµενων 

ανθρωποηµερών µε αναφορά στην: 

� Αντιστοίχιση εργασιών με 

απαιτούμενους (ανθρώπινους) 

πόρους του υποψήφιου 

Αναδόχου και του ΦΟΡΕΑ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

� Εκτίμηση επάρκειας πόρων 

� Κάλυψη των αναγκών που δεν 

καλύπτονται από τους 

διαθέσιμους πόρους με χρήση 

εξωπορισμού (outsourcing) 

ΝΑΙ   

2.3. Μέριµνα για την Σύνταξη Αναφορών 

Προόδου 

� Σύνταξη αναφορών προόδου 

προς την Επιτροπή 

Παρακολούθησης Έργου και τις 

επιμέρους ομάδες εργασίας 

του ΦΟΡΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

οσάκις απαιτείται ad hoc 

εκθέσεις σχετικά με 

συγκεκριμένα θέματα 

ΝΑΙ   

2.4. Οργάνωση συναντήσεων Steering 

Committee 

� Σύσταση Μικτών Ομάδων 

Υλοποίησης 

� Προγραμματισμός 

συναντήσεων 

� Πρακτικά συναντήσεων 

ΝΑΙ   

2.5. ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ: Πλάνο υλοποίησης 

έργου (Περιγραφή του Έργου στην 

οποία περιγράφεται ο τρόπος 

προσέγγισης και εκτέλεσης του 

Έργου,  συµπεριλαµβανοµένης - ανά 

Φάση - της σύνθεσης της Οµάδας 

Έργου του υποψήφιου Αναδόχου, 

των επιµέρους καθηκόντων των 

προσώπων που θα την απαρτίζουν, 

το πλήθος των ανθρωποηµερών 

(Α/Η) ανά Φάση, των παραδοτέων 

και του χρονοδιαγράµµατος). 

ΝΑΙ   

2.6. Επισκόπηση των επιχειρησιακών, 

τεχνικών και λειτουργικών 

διαδικασιών. 

ΝΑΙ   

2.7. Συγκέντρωση των απαιτούµενων 

πληροφοριών για τη συλλογή και 

επεξεργασία των προσωπικών 

δεδοµένων, µέσω της διενέργειας 

συνεντεύξεων µε το αρµόδιο 

προσωπικό  όλων των Τµηµάτων. 

ΝΑΙ   

2.8. ∆ηµιουργία διαγραµµάτων ροής 

δεδοµένων που θα αποτυπώνουν τις 

φάσεις του κύκλου ζωής των 

δεδοµένων, από τη συλλογή, χρήση, 

ΝΑΙ   





αποθήκευση, µεταφορά µέχρι και 

την καταστροφή τους. 

2.9. ∆ηµιουργία του αρχείου 

δραστηριοτήτων και πόρων 

επεξεργασίας του ΦΟΡΕΑ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ µε έµφαση σε όλες 

τις κρίσιµες περιοχές επεξεργασίας. 

ΝΑΙ   

2.10. Εντοπισµός προσωπικών δεδοµένων 

σε συστήµατα µε δοµηµένες και 

αδόµητες πληροφορίες του ΦΟΡΕΑ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. 

ΝΑΙ   

2.11. Εντοπισµός  των  κρίσιµων 

αποκλίσεων έναντι  των απαιτήσεων 

του  Κανονισµού GDPR. 

ΝΑΙ   

2.12. ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ: Αναφορές  µε  

προσωπικά  δεδοµένα  που  

εντοπίστηκαν  στα  συστήµατα  προς 

ανάλυση. 

ΝΑΙ   

2.13. ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ: Data Inventory and 

Data Flow Mapping  που θα 

καλύπτουν την απαίτηση του GDPR 

σχετικά µε το αρχείο 

δραστηριοτήτων επεξεργασίας 

δεδοµένων και θα περιέχουν όλες  

τις  επιπλέον  απαραίτητες  

πληροφορίες,  ώστε  να  

απεικονίζεται  πλήρως  η τρέχουσα 

κατάσταση ως προς τη διαχείριση 

προσωπικών δεδοµένων και να είναι 

εφικτός  ο  εντοπισµός  κενών  ως  

προς  τις  απαιτήσεις  του  θεσµικού  

πλαισίου (διαγράµµατα ροής 

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, 

µε κρίσιµες πληροφορίες). 

ΝΑΙ   

2.14. Μελέτη υφιστάµενης κατάστασης ως 

προς τη διαχείριση προσωπικών 

δεδοµένων από άποψη: 

� Νομική 

� Οργάνωσης, Πολιτικών Και 

Διαδικασιών 

� Ασφάλειας Πληροφοριών 

� Τεχνολογική 

ΝΑΙ   

2.15. Εντοπισµός  των  πεδίων  µη  

συµµόρφωσης  στις  πρακτικές  και  

διαδικασίες  που εφαρµόζονται κατά 

τον χειρισµό των προσωπικών 

δεδοµένων, ως προς: 

� τις απαιτήσεις του GDPR 

� το κανονιστικό πλαίσιο του 

έργου, συμπεριλαμβανομένων 

σχετικών δικαστικών 

αποφάσεων 

� τις απαιτήσεις των διεθνών 

προτύπων ISO 27001, ISO 27002 

για την ασφάλεια των 

πληροφοριών 

ΝΑΙ   

2.16. Μελέτη ως προς τις υφιστάµενες 

επεξεργασίες δεδοµένων (και της 

διαβαθµίσεώς τους) σε συνδυασµό 

µε τα εµπλεκόµενα συστήµατα 

πληροφορικής του ΦΟΡΕΑ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΝΑΙ   

2.17. Αναγνώριση  των  υφιστάµενων  ΝΑΙ   





αποκλίσεων  από  τις  απαιτήσεις  

του  Γενικού Κανονισµού 

Προστασίας ∆εδοµένων ως προς τις 

επιµέρους περιοχές επεξεργασίας 

προσωπικών δεδοµένων 

2.18. Μελέτη αποκλίσεων της 

υφιστάµενης κατάστασης του 

ΦΟΡΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ σε σχέση µε 

τις απαιτήσεις του Κανονισµού για 

κάθε επεξεργασία. Η µελέτη θα 

πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον 

τις παρακάτω περιοχές: 

� Απαιτήσεις ως προς την 

υποχρέωση τήρησης αρχείου 

δραστηριοτήτων 

� Συναίνεση 

� Συλλογή, Χρήση, Αποθήκευση 

� Διατήρηση 

δεδομένων/Καταστροφή 

� Δικαιώματα πρόσβασης, 

διόρθωσης, αλλαγής,  

φορητότητας και διαγραφής 

� Κοινοποίηση σε Τρίτα Μέρη 

� Διαβίβαση σε τρίτες χώρες 

� Ασφάλεια επεξεργασίας 

προσωπικών δεδομένων 

� Έλεγχος και παρακολούθηση 

των οργανωτικών και 

τεχνολογικών μέτρων 

� Πόροι 

� Γνωστοποίηση παραβίασης 

Προσωπικών Δεδομένων σε 

εποπτική αρχή ή/και στο 

υποκείμενο των δεδομένων 

ΝΑΙ   

2.19. Καταγραφή   των   σχετικών   

ευρηµάτων   σε   σχέση   µε   το   

βαθµό   ετοιµότητας συµµόρφωσης 

του ΦΟΡΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ και τις 

επιµέρους αποκλίσεις που 

παρουσιάζει σε σχέση µε τις 

ανωτέρω απαιτήσεις. 

ΝΑΙ   

2.20. ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ: Gap Analysis ΝΑΙ   

2.21. ∆ιενέργεια  Privacy  Impact  

Assessment  µε  βάση  τις  έγκυρες  

πρακτικές  και µεθοδολογίες, που 

αναφέρθηκαν ανωτέρω 

ΝΑΙ   

2.22. Σύνταξη αναλυτικού και σαφούς 

σχεδίου στο οποίο θα: 

� συμπεριλαμβάνονται οι 

προτάσεις βελτίωσης ανά 

τμήμα και Μονάδα του ΦΟΡΕΑ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, με σκοπό την 

αντιμετώπιση των ελλείψεων 

ή/και αποκλίσεων σε σχέση με 

τις απαιτήσεις του Κανονισμού 

και τις απαιτήσεις του 

ευρύτερου κανονιστικού 

πλαισίου και των προτύπων, 

όπως αναλύεται παραπάνω 

� προσδιορίζονται συγκεκριμένες 

ενέργειες και εργασίες, ώστε να 

βελτιωθεί κατά το δυνατόν 

ΝΑΙ   





συντομότερα το επίπεδο 

συμμόρφωσης 

� περιλαμβάνονται προτάσεις με 

σκοπό τη συμμόρφωση με τον 

GDPR μέσω 
v. της τροποποίησης 

υφιστάμενων διαδικασιών, 

vi. της τροποποίησης του 

περιβάλλοντος λειτουργίας 

των πληροφοριακών 

συστημάτων, 

vii. της διατήρησης στο μέλλον 

ικανοποιητικού επίπεδου 

συμμόρφωσης 

viii. της  συστηματικής  αύξησης  

του  επιπέδου  

συμμόρφωσης  σε  χρονικό 

επίπεδο που θα 

προσδιοριστεί σε 

συνεργασία με το ΦΟΡΕΑ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. 

2.23. ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ: Privacy Impact 

Assessment 

ΝΑΙ   

2.24. ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ: Compliance Plan 

που να συµπεριλαµβάνει προτάσεις 

αλλαγών για την ικανοποίηση των 

απαιτήσεων στις διαδικασίες, τα µη 

ψηφιακά αρχεία και τα 

Πληροφοριακά Συστήµατα του 

ΦΟΡΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. 

ΝΑΙ   

2.25. Υποβολή  πρόσθετων  προτάσεων  

για  την  υλοποίηση  πρωτοβουλιών  

που  θα αυξήσουν το επίπεδο 

συµµόρφωσης µε τον GDPR, 

λαµβάνοντας υπόψη καθιερωµένα 

πρότυπα ασφάλειας 

ΝΑΙ   

2.26. ∆ιενέργεια Information Security 

Risk Assessment 

ΝΑΙ   

2.27. Υλοποίηση δράσεων ενηµέρωσης 

και ευαισθητοποίησης 

ΝΑΙ   

2.28. Εκπαίδευση των δύο (2) ΥΠ∆ (DPO) 

και του προσωπικού του ΦΟΡΕΑ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

   

2.29. Σύνταξη πολιτικών και διαδικασιών 

� προστασίας δεδομένων 

� ασφάλειας δεδομένων κατά ISO 

27001, ISO 27002 

ΝΑΙ   

2.30. ∆ιενέργεια πλήρους Εσωτερικής 

Επιθεώρησης (Internal Audit) που να 

καλύπτουν όλες τις παραπάνω 

πολιτικές και διαδικασίες, ώστε 

αυτές να εφαρµόζονται και να είναι 

πιστοποιήσιµες κατά τα αντίστοιχα 

πρότυπα. 

ΝΑΙ   

2.31. ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ: Information 

Security Risk Assessment 

ΝΑΙ   

2.32. ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ: ∆ράσεις 

ευαισθητοποίησης 

ΝΑΙ   

2.33. ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ: ∆ράσεις 

εκπαίδευσης και επιµόρφωσης 

ΝΑΙ   

2.34. ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ: Πολιτικές και 

διαδικασίες: 

ΝΑΙ   





iii. προστασίας δεδομένων 

iv. ασφάλειας δεδομένων κατά 

ISO 27001, ISO 27002 

2.35. ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ: Εκθέσεις, ευρήµατα 

και προτεινόµενες διορθωτικές 

ενέργειες για κάθε επιθεωρούµενο 

τµήµα του ΦΟΡΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

µετά από το Internal Audit 

ΝΑΙ   

3.  ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ    

3.1. Όλες οι προτάσεις είναι απαραίτητο 

να βασίζονται και να λαµβάνουν 

υπόψη εκτός από τον Κανονισµό 

Γενικής Προστασίας ∆εδοµένων 

(GDPR), το υφιστάµενο Ελληνικό 

Νοµοθετικό Πλαίσιο 

(συµπεριλαµβανοµένης της 

νοµολογίας), τις κατευθυντήριες 

γραµµές για το GDPR που 

δηµοσιεύονται από την Οµάδα 

Εργασίας για την Προστασία 

∆εδοµένων του Άρθρου 29 (WP 29), 

τις κατευθυντήριες οδηγίες, 

γνωµοδοτήσεις και αποφάσεις της 

Ελληνικής Αρχής Προστασίας 

Προσωπικών ∆εδοµένων (καθώς και 

τις κατά περίπτωση κατευθυντήριες 

γραµµές ή αποφάσεις άλλων 

Ευρωπαϊκών Αρχών Προστασίας 

Προσωπικών ∆εδοµένων) και τις 

βέλτιστες πρακτικές σύµφωνα µε τα 

διεθνή πρότυπα. 

ΝΑΙ   

3.2. Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να 

συµπεριλάβει στην προσφορά του : 

� Χρονοδιάγραμμα  

δραστηριοτήτων  –  

προγραμματισμό  φάσεων  

υλοποίησης έργου 

� Αριθμό ανθρωποημερών ανά 

φάση του έργου, καθώς και το 

είδος των στελεχών ανά 

κατηγορία εξειδίκευσης που θα 

απασχοληθούν, ανά φάση του 

έργου 

� Αναφορά στην μεθοδολογία, τα 

εργαλεία ή/και το λογισμικό 

που θα χρησιμοποιηθούν για 

την αναζήτηση των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα που 

είναι αποθηκευμένα ψηφιακά 

(data discovery) 

� Πρόσθετες υπηρεσίες που είναι 

σε θέση να αναλάβει κατά την 

υλοποίηση των ενεργειών του 

πλάνου συμμόρφωσης 

ΝΑΙ   

3.3. Ο   υποψήφιος   Ανάδοχος   θα   

πρέπει   να   διαθέτει   εµπειρία   

στην   παροχή συµβουλευτικών  

υπηρεσιών  ελεγκτικής,  οργάνωσης,  

εκπόνησης  πολιτικών  και 

βελτιστοποίησης  επιχειρησιακών  

διαδικασιών.  Επίσης  θα  πρέπει  να  

διαθέτει αποδεδειγµένη εµπειρία 

στην ανάλυση κινδύνων, την 

ΝΑΙ   





αξιολόγηση ετοιµότητας και στον  

τοµέα  της  ασφάλειας  των  

πληροφοριακών συστηµάτων.  Το  

προσωπικό  της ανάδοχης εταιρείας 

που θα στελεχώσει το έργο πρέπει να 

κατέχει πιστοποιήσεις σχετικές µε τη 

ασφάλεια πληροφορικών 

συστηµάτων, τη διαχείριση κινδύνων 

και ανάλογες δεξιότητες. Όλα τα 

ανωτέρω να αποδεικνύονται µε την 

επισύναψη των σχετικών εγγράφων. 

3.4. Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να 

έχει διεκπεραιώσει παρόµοια έργα 

στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και να 

διαθέτει αποδεδειγµένη εµπειρία 

ολοκλήρωσης έργων αξιολόγησης 

έναντι του κανονισµού GDPR. Ως εκ 

τούτου, θα πρέπει να περιέχεται  στη 

προσφορά, λίστα µε πληροφορίες για 

παρόµοια έργα υλοποίησης GDPR. 

ΝΑΙ   

3.5. Η Οµάδα Έργου του υποψηφίου 

Αναδόχου θα πρέπει να 

περιλαµβάνει έµπειρα στελέχη  που  

έχουν  εµπλακεί  σε  ολοκληρωµένα  

έργα  GDPR  και  τα  οποία  θα 

καλύπτουν κατ’ ελάχιστο τις 

ακόλουθες κατηγορίες: 

� Project Manager και διαχείριση 

έργων 

� συμβούλους οργάνωσης και 

διασφάλισης ποιότητας 

� ειδικούς στην ασφάλεια 

πληροφοριών και την ανάλυση 

κινδύνων και αξιολόγηση των 

ευπαθειών 

� εξειδικευμένους νομικούς στην 

προστασία δεδομένων 

� ειδικούς στις τεχνολογικές 

υποδομές, τις εφαρμογές 

πληροφορικής και την 

ασφάλεια πληροφοριακών 

συστημάτων 

ΝΑΙ   

3.6. Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να 

προσκοµίσει, µαζί µε την τεχνική 

του προσφορά, τα αναλυτικά 

βιογραφικά των στελεχών που θα 

απαρτίσουν την οµάδα έργου του. 

ΝΑΙ   

3.7. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να είναι 

πιστοποιηµένος σε διαδικασίες 

διαχείρισης έργων που εξασφαλίζουν 

την ποιότητα και να διαθέτει την 

πιστοποίηση ISO 9001 ή 

πιστοποίηση µε άλλα αντίστοιχα 

διεθνή πρότυπα, επισυνάπτοντας 

στην προσφορά του τα σχετικά 

έγγραφα. Ο Ανάδοχος πρέπει να 

αναλάβει στο πλαίσιο του παραπάνω 

έργου τη χορήγηση νοµικών 

συµβουλών προσαρµοσµένων στις 

ανάγκες της οργάνωσης του ΦΟΡΕΑ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ και να αναλάβει 

επιπλέον τη σύνταξη των νοµικών 

εγγράφων που θα απαιτηθούν.  

ΝΑΙ   





3.8. Το  έργο θα  εκπονηθεί  σε  

συνεργασία  µε  τα  αρµόδια  

στελέχη  της  Επιτροπής 

Παρακολούθησης Έργου που θα 

συστήσει ο ΦΟΡΕΑΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. 

ΝΑΙ   

3.9. Η προσφορά θα περιλαµβάνει 

περιγραφή της µεθοδολογίας 

υλοποίησης, καθώς και αναφορά 

στις τεχνικές και τα πρότυπα που θα 

χρησιµοποιηθούν για την παροχή 

των σχετικών υπηρεσιών. 

ΝΑΙ   

4.  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ    

4.1. Χρονική διάρκεια ίση µε δύο (2) έτη 

από την ολοκλήρωση του Έργου 

ΝΑΙ   

4.2. Βασικά Πακέτα Εργασιών των 

Υπηρεσιών Υποστήριξης 

ΝΑΙ   

4.2.1. Πλήρεις και ολοκληρωµένες 
υπηρεσίες ΥΠ∆ (DPO): Θα ορίσει ο 

υποψήφιος ανάδοχος τον 

(εξωτερικό) ΥΠ∆ ο οποίος θα 

συµµετέχει/συντονίζει τις εργασίες 

της οµάδας των ΥΠ∆ του ΦΟΡΕΑ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. 

ΝΑΙ   

4.2.2. Επιπρόσθετες υπηρεσίες 

συµµόρφωσης και εναρµόνισης µε 

το GDPR: Οι υπηρεσίες αυτές 

περιλαµβάνουν το σύνολο των 

εργασιών τις οποίες ο υποψήφιος 

ανάδοχος απαιτείται να παράσχει, 

για να αντιµετωπιστούν όλες οι 

οργανωσιακές αλλαγές που 

πρόκειται να λάβουν χώρα κατά την 

περίοδο υποστήριξης 

ΝΑΙ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 

ΕΕΕΣ –ΤΕΥ∆ (Προσαρµοσµένο από την Αναθέτουσα Αρχή) 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι:  

Πληροφορίες σχετικά µε την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα
i
  και τη διαδικασία 

ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δηµοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, µε τις οποίες είναι δυνατή η 

αδιαµφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης: 

Α: Ονοµασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ 

αναθέτοντα φορέα (αφ) 

- Ονοµασία: [ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡ∆ΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ] 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜ∆ΗΣ : [99221944] 

- Ταχυδροµική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Γεωργίου Παπανδρέου 

2/Ερµούπολη/84100] 

- Αρµόδιος για πληροφορίες: [Μήλλα Κων/να] 

- Τηλέφωνο: [2281360321] 

- Ηλ. ταχυδροµείο: [kmilla@vardakeio.gr] 

- ∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) : [www.vardakeio.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης 

- Τίτλος ή σύντοµη περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένου του 

σχετικού CPV): 79411000-8 [Ανάθεση Υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε θέµατα 

γενικής διαχείρισης)] για το  Νοσοκοµείο Σύρου «ΒΑΡ∆ΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ»,  

- Κωδικός στο ΚΗΜ∆ΗΣ: [ 19PROC...............] 

- Η σύµβαση αναφέρεται σε έργα, προµήθειες, ή υπηρεσίες : [υπηρεσίες] 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τµηµάτων : [ΜΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΧΙ] 

-Αριθµός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή: [ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ GDPR] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥ∆ ΘΑ 

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 





Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα 
 Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα 
 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυµία: [   ] 

Αριθµός φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του 

οικονοµικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό 
αριθµό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 
υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδροµική διεύθυνση: [……] 

Αρµόδιος ή αρµόδιοι: 
Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδροµείο: 
∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού 
τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 

[……] 
[……] 

 





Β: Πληροφορίες σχετικά µε τους νόµιµους εκπροσώπους του οικονοµικού φορέα 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοµατεπώνυµο 
συνοδευόµενο από την ηµεροµηνία και τον τόπο 

γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδροµική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδροµείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτοµερή στοιχεία σχετικά 
µε την εκπροσώπηση (τις µορφές της, την 
έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 

 





Μέρος III: Λόγοι αποκλεισµού 
Α: Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού: 

1. συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση 

2. δωροδοκία 

3. απάτη 

4. τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές 

δραστηριότητες 

5. νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της 

τροµοκρατίας 

6. παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων. 

Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις βάρος 
του οικονοµικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το 
οποίο είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους 
λόγους που παρατίθενται ανωτέρω (σηµεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από 
πέντε έτη κατά το µέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί 
απευθείας περίοδος αποκλεισµού που εξακολουθεί να 
ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Εάν ναι, αναφέρετε: 

α) Ηµεροµηνία της καταδικαστικής απόφασης 
προσδιορίζοντας ποιο από τα σηµεία 1 έως 6 αφορά και 
τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης, 
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]� 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση: 

α) Ηµεροµηνία:[   ],  

σηµείο-(-α): [   ],  
λόγος(-οι):[   ] 
β) [……] 
γ) ∆ιάρκεια της περιόδου αποκλεισµού 
[……] και σχετικό(-ά) σηµείο(-α) [   ] 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……] 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο οικονοµικός 
φορέας έχει λάβει µέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισµού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν: [……] 





Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

 Απάντηση: 

1) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωµή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, 
στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν 
εγκατεστηµένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 





Γ: Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή επαγγελµατικό 
παράπτωµα 

Πληροφορίες σχετικά µε πιθανή αφερεγγυότητα, 
σύγκρουση συµφερόντων ή επαγγελµατικό 
παράπτωµα 

Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τοµείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 
δικαίου; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, ο οικονοµικός φορέας έχει λάβει 
µέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισµού («αυτοκάθαρση»); 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα 
που λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονοµικός φορέας σε οποιαδήποτε 

από τις ακόλουθες καταστάσεις : 
α) πτώχευση, ή  
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 
γ) ειδική εκκαθάριση, ή 
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από 

το δικαστήριο, ή 
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συµβιβασµού, ή  
στ) αναστολή επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, ή  
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία 

προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου 
Εάν ναι: 
- Παραθέστε λεπτοµερή στοιχεία: 
- ∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 
ωστόσο ο οικονοµικός φορέας, θα δύναται να 
εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβανόµενης υπόψη της 

εφαρµοστέας εθνικής νοµοθεσίας και των µέτρων 
σχετικά µε τη συνέχιση της επιχειρηµατικής του 
λειτουργίας υπό αυτές τις περιστάσεις  
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
-[.......................] 

-[.......................] 
 
 
 
 
 

 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 
των εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονοµικός φορέας σοβαρό 
επαγγελµατικό παράπτωµα; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
[.......................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας 
µέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα 
που λήφθηκαν:  
[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονοµικός φορέας συµφωνίες µε 

άλλους οικονοµικούς φορείς µε σκοπό τη 
στρέβλωση του ανταγωνισµού; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας 
µέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα 
που λήφθηκαν: 
[……] 

Γνωρίζει ο οικονοµικός φορέας την ύπαρξη τυχόν 
σύγκρουσης συµφερόντων, λόγω της συµµετοχής 
του στη διαδικασία ανάθεσης της σύµβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονοµικός φορέας ή επιχείρηση 
συνδεδεµένη µε αυτόν συµβουλές στην 

[] Ναι [] Όχι 
 





αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει 
µε άλλο τρόπο αναµειχθεί στην προετοιµασία της 
διαδικασίας σύναψης της σύµβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 
πληροφορίες: 

 
 
 
 
[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονοµικός φορέας σοβαρή ή 
επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση 
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης 
δηµόσιας σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης 
µε αναθέτοντα φορέα ή προηγούµενης σύµβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα την 
πρόωρη καταγγελία της προηγούµενης σύµβασης 
, αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις;  
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας 
µέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα 
που λήφθηκαν: 
[……] 

Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι: 
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας 
των λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση των 
κριτηρίων επιλογής, 
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση 
τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την 
αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει µε αθέµιτο 
τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να 

αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να του αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα 
στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 
αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις 
που αφορούν τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την 

ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 





Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
Α: Καταλληλότητα 

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονοµικός φορέας είναι 
εγγεγραµµένος στα σχετικά επαγγελµατικά 
ή εµπορικά µητρώα που τηρούνται στην 
Ελλάδα ή στο κράτος µέλος 

εγκατάστασής; του: 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 
των εγγράφων):  
[……][……][……] 

 

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύµφωνα µε τα 
µέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 
περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι είµαι σε θέση, κατόπιν αιτήµατος και χωρίς 
καθυστέρηση, να προσκοµίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές µορφές αποδεικτικών εγγράφων 
που αναφέρονται, εκτός εάν : 
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 
δικαιολογητικά απευθείας µε πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος 
µέλος αυτή διατίθεται δωρεάν. 
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος δίδω επισήµως τη συγκατάθεσή µου στ... [προσδιορισµός της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο µέρος Ι, ενότητα Α], 
προκειµένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 
υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο µέρος/ενότητα/σηµείο] του παρόντος 
Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλωσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισµός της 
διαδικασίας προµήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραποµπή στη δηµοσίευση στον εθνικό τύπο, 
έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθµός αναφοράς)]. 
Ηµεροµηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆’  

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

Στοιχεία οικονοµικού φορέα 

-Επωνυµία……………………………………………. 

-ΑΦΜ………………………………………………… 

-∆ΟΥ…………………………………………………. 

-∆ιεύθυνση…………………………………………… 

-Τηλ…………………………………………………... 

-FAX..………………………………………………... 

-Email..……………………………………………….. 

 

Ηµεροµηνία..…./.…../…….             

 

Προς : Γ.Ν. ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡ∆ΑΚΕΙΟ 
& ΠΡΩΙΟ»  

 

 

Σας υποβάλουµε την οικονοµική µας προσφορά για τη διακήρυξη «Υπηρεσίες 
συµβούλων για την εναρµόνιση του Γ.Ν. Σύρου µε το νέο κανονισµό προστασίας 
δεδοµένων (GDPR – General Data Protection Regulation, EU 2016/679)» (CPV: 
79411000-8 Υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε θέµατα γενικής διαχείρισης), 
σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα : 

A/A ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 

1 ΕΡΓΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  
  

2 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (2)∆ΥΟ 
ΕΤΩΝ   

  

 
ΣΥΝΟΛΑ  

  

 

 Υπογραφή – Σφραγίδα 

 

* Οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό µπορούν να διαµορφώσουν το έντυπο της οικονοµικής 

προσφοράς µε διαφορετικό τρόπο και να συµπεριλάβουν τις πληροφορίες που επιθυµούν, αρκεί 

να περιλαµβάνονται µε σαφήνεια και ακρίβεια οι ελάχιστες απαιτήσεις που απαιτούνται από τους 

όρους της παρούσας διακήρυξης. 

 

Ευχαριστούµε και περιµένουµε την απάντησή σας άµεσα ήτοι:  έως 25/01/2019 

στο e-mail: kmilla@vardakeio.gr 

 

Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

 

 

 

_______________________ 

ΤΡΙΤΖΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 





 

 
                                                 

 




