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ΚΑΘΔ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΟ  

 

ΠΡΟΚΛΗΗ   ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ 

ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΜΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΠΡΟ ΣΟΝ 

Γ.Κ.Π.Γ. / ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΠΔΤΘΤΝΟΤ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ (DPO), ΤΜΦΩΝΑ 

ΜΔ ΣΟΝ 2016/679 ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ 

ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ (GDPR – GENERAL DATA PROTECTION REGULATION), ΓΙΑ ΥΡΟΝΙΚΗ 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΓΤΟ (2) ΔΣΩΝ ΜΔ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΣΗ ΑΠΔΤΘΔΙΑ ΑΝΑΘΔΗ  

(ΑΡΘΡΑ 118 ΚΑΙ 120 ΣΟΤ Ν. 4412/2016 ΟΠΩ ΔΥΔΙ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΘΔΙ ΚΑΙ ΙΥΤΔΙ)  

 

 

Έσονηαρ ςπότη: 

1. Σιρ διαηάξειρ : 

1.1 ηνπ Ν. 3329/2005 (ΦΔΚ Α΄ 81 /4-4-2005) «Εθνικό Σύζηημα Υγείαρ και Κοινυνικήρ 

Αλληλεγγύηρ και λοιπέρ διαηάξειρ» όπσο ηζρύεη ζήκεξα.  

1.2 ηνπ Ν. 3527/2007 (ΦΔΚ Α΄ 25 /9-2-2007)  «Κύπυζη ζςμβάζευν ςπέπ Ν.Π. εποπηεςομένυν 

από ηο ΥΥ& ΚΑ και λοιπέρ διαηάξειρ»  

1.3 ηνπ Ν. 3861/2010 (ΦΔΚ Α΄ 112 /13-07-2010) «Ενίζσςζη ηηρ διαθάνειαρ με ηην 

ςποσπευηική ανάπηηζη νόμυν και ππάξευν ηυν κςβεπνηηικών, διοικηηικών και 

αςηοδιοικηηικών οπγάνυν ζηο διαδίκηςο "Ππόγπαμμα Διαύγεια" και άλλερ διαηάξειρ».  

1.4 ησλ άξζξσλ 21 & 23 ηνπ Ν. 3871/2010 (ΦΔΚ Α΄141 /17-08-2010) «Δημοζιονομική 

Διασείπιζη και Εςθύνη». 

1.5 ηνπ Ν. 4013/2011 (ΦΔΚ Α΄ 204 /15-09-2011) «Σύζηαζη ενιαίαρ Ανεξάπηηηηρ Απσήρ 

Δημοζίυν Σςμβάζευν και Κενηπικού Ηλεκηπονικού Μηηπώος Δημοζίυν Σςμβάζευν - 

Ανηικαηάζηαζη ηος έκηος κεθαλαίος ηος ν.3588/2007(πηυσεςηικόρ κώδικαρ) Πποπηυσεςηική 

διαδικαζία εξςγίανζηρ και άλλερ διαηάξειρ.»  

1.6  ηνπ Ν. 4250/2014 (ΦΔΚ Α΄ 74 /26-03-2014) «Διοικηηικέρ Απλοςζηεύζειρ - Καηαπγήζειρ, 

Σςγσυνεύζειρ Νομικών Πποζώπυν και Υπηπεζιών ηος Δημοζίος Τομέα-Τποποποίηζη 

Διαηάξευν ηος π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπέρ πςθμίζειρ» 
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1.7 ηνπ Ν.4270/2014 (ΦΔΚ Α΄ 143 /28-06-2014) «Απσέρ δημοζιονομικήρ διασείπιζηρ και 

εποπηείαρ (ενζυμάηυζη ηηρ Οδηγίαρ 2011/85/ΕΕ) - δημόζιο λογιζηικό και άλλερ διαηάξειρ. 

1.8 ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ Α΄ 147/08-08-16) «Δημόζιερ Σςμβάζειρ Έπγυν, Ππομηθειών και 

Υπηπεζιών (πποζαπμογή ζηιρ οδηγίερ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί 

θαη ηζρύεη.  

1.9 ηνπ Ν.4472/2017 (ΦΔΚ Α΄ 74/19-05-2017) «Σςνηαξιοδοηικέρ διαηάξειρ Δημοζίος και 

ηποποποίηζη διαηάξευν ηος ν. 4387/2016, μέηπα εθαπμογήρ ηυν δημοζιονομικών ζηόσυν 

και μεηαππςθμίζευν, μέηπα κοινυνικήρ ζηήπιξηρ και επγαζιακέρ πςθμίζειρ, Μεζοππόθεζμο 

Πλαίζιο Δημοζιονομικήρ Σηπαηηγικήρ 2018-2021 και λοιπέρ διαηάξειρ.» 

1.10 ηνπ Ν.4727/2020 (ΦΔΚ Α΄ 184/23-09-2020) «Φεθηαθή Γηαθπβέξλεζε (Δλζσκάησζε ζηελ 

Διιεληθή Ννκνζεζία ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2016/2102 θαη ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2019/1024) – 

Ηιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο (Δλζσκάησζε ζην Διιεληθό Γίθαην ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 

2018/1972) θαη άιιεο δηαηάμεηο.» 

1.11 ηνπ Π.Γ. 80/2016 (ΦΔΚ Α΄ 145/5-8-2016) «Ανάλητη ςποσπεώζευν από ηοςρ διαηάκηερ».  

 

2. Σελ ππ’ αξηζ. 17/23/22-09-2022 Απόθαζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ κε ηελ νπνία 

εγθξίζεθε ε ζθνπηκόηεηα θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ παξνρήο 

ζπκβνπιεπηηθώλ ππεξεζηώλ ζπκκόξθσζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ πξνο ηνλ Γ.Κ.Π.Γ. / Τπεξεζίεο 

ππεπζύλνπ Δπεμεξγαζίαο Γεδνκέλσλ (DPO), ζύκθσλα κε ηνλ 2016/679 Γεληθό Καλνληζκό γηα ηελ 

Πξνζηαζία Πξνζσπηθώλ Γεδνκέλσλ (GDPR – General Data Protection Regulation), γηα ρξνληθή 

δηάξθεηα δύν (2) εηώλ, κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά κόλν βάζεη ηηκήο, κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο (ΑΡΘΡΑ 118 ΚΑΙ 120 ΣΟΤ 

Ν. 4412/2016 ΟΠΧ ΔΥΔΙ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΘΔΙ ΚΑΙ ΙΥΤΔΙ) ζπλνιηθήο πξνϋπνινγηζζείζαο 

δαπάλεο € 24.000,00 πιένλ ΦΠΑ ή  € 29.760,00 ζπκπ. ΦΠΑ 24%. 

 

 

Σο Γενικό Νοζοκομείο Παίδυν «Η ΑΓΙΑ ΟΦΙΑ»  

 

ζαρ πποζκαλεί να ςποβάλλεηε πποζθοπά για ηην παποσή ζςμβοςλεςηικών ςπηπεζιών 

ζςμμόπθυζηρ ηος Νοζοκομείος ππορ ηον Γ.Κ.Π.Γ. / Τπηπεζίερ ςπεςθύνος Δπεξεπγαζίαρ 

Γεδομένυν (DPO), ζύμθυνα με ηον 2016/679 Γενικό Κανονιζμό για ηην Πποζηαζία Πποζυπικών 

Γεδομένυν (GDPR – General Data Protection Regulation), για σπονική διάπκεια δύο (2) εηών. 

 

 

ςνολική Πποϋπολογιζθείζα δαπάνη €24.000,00 πλέον ΦΠΑ ή  €29.760,00 ζςμπ. ΦΠΑ 24% 

 

 

 

1. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

 

Οη πξνζθνξέο ζα θαηαηεζνύλ ζύκθσλα κε ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηνπ Παξαξηήκαηνο Α΄ ηεο 

παξνύζεο.  

Οη πξνζθνξέο ηζρύνπλ θαη δεζκεύνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα 120 εκέξεο ηνπιάρηζηνλ από ηελ 

επνκέλε ηεο ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο.  

 

Οι πποζθοπέρ θα γίνονηαι δεκηέρ ζε ηλεκηπονική μοπθή μέζυ ηηρ πλαηθόρμας ηλεκηρονικών 

διαγωνιζμών iSupplies έυρ ηην Τρίτη 01/11/2022 και ώπα 14:00, ενώ θα καηαηεθούν και ζε ένηςπη 

μοπθή μεηά ηην ηλεκηπονική ςποβολή ηοςρ ζηο iSupplies, έυρ ηιρ 10:00 π.μ. ηηρ επομένηρ 

επγάζιμηρ ημέπαρ, ήηοι ηην Σεηάπηη 02/11/2022, ζηο Ππυηόκολλο ζηη Γπαμμαηεία ηος 
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Νοζοκομείος ζε ζθπαγιζμένο θάκελο, ζηον οποίο ππέπει να αναγπάθονηαι εςκπινώρ ηα ζηοισεία 

ηηρ ππόζκληζηρ.   

 

2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ-ΑΝΑΘΔΗ ΤΜΒΑΗ 
 

Σν θξηηήξην αλάζεζεο είλαη η πλέον ζςμθέποςζα από οικονομική άποτη πποζθοπά μόνο βάζει 

ηιμήρ.  

Η πξνζθνξά ζα γίλεη δεθηή, εθόζνλ πιεξνί ην άξζξν 1 ηεο παξνύζεο θαη δελ ππεξβαίλεη ηελ πηζαλή 

δαπάλε. 

ε πεξίπησζε ύπαξμεο πεξηζζόηεξσλ ηεο κίαο απνδεθηώλ ηζόηηκσλ πξνζθνξώλ, ε αλάζεζε γίλεηαη κε 

θιήξσζε κεηαμύ ησλ ππνςήθησλ αλαδόρσλ πνπ κεηνδόηεζαλ, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηηο δηαηάμεηο 

ηνπ αξ. 90 ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ Α΄147).  

Μεηά ηην κοινοποίηζη ηηρ ζσεηικήρ απόθαζηρ ανάθεζηρ, ν αλάδνρνο πνπ ζα επηιεγεί, ζα θιεζεί λα 

ππνγξάςεη ζρεηηθή ζύκβαζε πξνζθνκίδνληαο ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά κε ζπλδξνκήο ησλ ιόγσλ 

απνθιεηζκνύ ησλ παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016, θαη ζπγθεθξηκέλα:  

 

i) απόζπαζκα  πνηληθνύ  κεηξώνπ με ημεπομηνία έκδοζηρ ηελεςηαίος ηπιμήνος ππιν ηην ςποβολή 

ηος ή ειιείςεη απηνύ, ηζνδύλακν εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη από αξκόδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή 

αξρή ηνπ θξάηνπο – κέινπο ή ηεο ρώξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρώξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν ελ 

ιόγσ νηθνλνκηθόο θνξέαο, από ην νπνίν πξνθύπηεη όηη δελ έρεη θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε 

δηθαζηηθή απόθαζε. 

 

Η ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνπκέλνπ εδαθίνπ αθνξά γηα: 

 Σηο πεξηπηώζεηο ΔΠΔ, ηδησηηθώλ θεθαιαηνπρηθώλ εηαηξεηώλ ( Ι.Κ.Δ. ), ΟΔ. θαη ΔΔ, ηνπο 

δηαρεηξηζηέο. 

 Σηο πεξηπηώζεηο Α.Δ., ηνλ δηεπζύλνληα ζύκβνπιν, θαζώο θαη όια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ. 

 Σηο πεξηπηώζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκώλ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. 

 ε όιεο ηηο ππόινηπεο πεξηπηώζεηο λνκηθώλ πξνζώπσλ, ηνλ θαηά πεξίπησζε λόκηκν εθπξόζσπν. 

 

ii) Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα.  

iii) Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα.  

iv) Απνδεηθηηθά Έγγξαθα Ννκηκνπνίεζεο: 

 

 Γηα Αλώλπκε εηαηξεία απαηηείηαη: α) ηζρύνλ θαηαζηαηηθό ηεο, β) ζεηξά Φ.Δ.Κ. ζύζηαζεο, 

ηξνπνπνηήζεσλ θαηαζηαηηθνύ θαη γ) Φ.Δ.Κ., ζην νπνίν ππάξρεη δεκνζηεπκέλε νιόθιεξε ε 

αλαθνίλσζε κε ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην θαη ηελ εθπξνζώπεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείαο. 

 Γηα Δ.Π.Δ., θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθό, από ην νπνίν πξνθύπηεη ν δηαρεηξηζηήο ηεο Δ.Π.Δ. 

 Δάλ ν πξνζθέξσλ είλαη πξνζσπηθή εηαηξεία (Ο.Δ., Δ.Δ.) πξέπεη λα πξνζθνκίζεη επηθπξσκέλν 

αληίγξαθν ηνπ ηειεπηαίνπ ηζρύνληνο θαηαζηαηηθνύ. 

 ηηο πεξηπηώζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο από έλσζε νηθνλνκηθώλ θνξέσλ, όια ηα κέιε ηεο 

επζύλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιόθιεξνλ.   

 

Σα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θαη ζηνηρεία πξέπεη λα απνδεηθλύνπλ ηελ ελ γέλεη λνκηθή θαηάζηαζε ηνπ 

ζπκκεηέρνληνο θαη από απηά πξέπεη λα πξνθύπηνπλ ν Πξόεδξνο, ν Γηεπζύλσλ ύκβνπινο θαη ηα κέιε 

Γ.. ηεο Α.Δ. θαη ηα ππόινηπα πξόζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα δεζκεύνπλ κε ηελ ππνγξαθή ηεο ην 

λνκηθό πξόζσπν θαη ηα έγγξαθα ηεο λνκηκνπνίεζεο απηώλ, αλ απηό δελ πξνθύπηεη επζέσο από ην 

θαηαζηαηηθό αλαιόγσο κε ηε λνκηθή κνξθή ησλ εηαηξεηώλ ή θάζε άιινπ λνκηθνύ πξνζώπνπ. Σα 

θπζηθά πξόζσπα, ζα ππνβάιινπλ έλαξμε επηηεδεύκαηνο από ηελ αληίζηνηρε Γεκόζηα Οηθνλνκηθή 

Τπεξεζία θαη ηηο κεηαβνιέο ηνπ.  
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Οη ελώζεηο νηθνλνκηθώλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ, θαηά 

πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνκηθό θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε, ζύκθσλα κε όζα 

νξίδνληαη ζην άξζξν 19 ηνπ Ν. 4412/2016, πεξί νηθνλνκηθώλ θνξέσλ. Οη ελώζεηο νηθνλνκηθώλ θνξέσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλώλ ζπκπξάμεσλ, δελ απαηηείηαη λα πεξηβιεζνύλ ζπγθεθξηκέλε 

λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο. Η αλαζέηνπζα αξρή  κπνξεί λα απαηηήζεη από ηηο ελώζεηο 

νηθνλνκηθώλ θνξέσλ λα πεξηβιεζνύλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή, εθόζνλ ηνπο αλαηεζεί ε ζύκβαζε. 

 

 

 

                 

 
               

    Ο  ΓΙΟΙΚΗΣΗ 

 

 

                                                                                         

 

                                                                                           ΔΜΜΑΝΟΤΗΛ Κ. ΠΑΠΑΑΒΒΑ 

 

 

 

ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ: 

Σκήκα Πξνκεζεηώλ  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄ 

 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

ύληαμε θαη ππνβνιή ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ παξνρήο ζπκβνπιεπηηθώλ 

ππεξεζηώλ ζπκκόξθσζεο ηνπ Γ.Ν.Π.Α Η Αγία νθία κε ηνλ Γεληθό Καλνληζκό Πξνζηαζίαο 

Πξνζσπηθώλ Γεδνκέλσλ (Γ.Κ.Π.Γ. / GDPR–General Data Protection Regulation) / Τπεξεζίεο 

Τπεπζύλνπ Δπεμεξγαζίαο Γεδνκέλσλ (DPO – Data Protection Officer) 

 

Ο Τπεύζπλνο Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθώλ Γεδνκέλσλ (ΤΠΓ) θαη ππνςήθηνο αλάδνρνο δηνξίδεηαη βάζεη 

επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ θαη ηδίσο βάζεη ηεο εκπεηξίαο  πνπ δηαζέηεη ζηνλ ηνκέα ηνπ δηθαίνπ θαη ησλ 

νδεγηώλ πεξί πξνζηαζίαο πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ. Δηδηθόηεξα γηα ηνλ ΤΠΓ απαηηνύληαη: 

1. Απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηελ πξνζηαζία πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ. 

2. Απνδεδεηγκέλε γλώζε ησλ ηερλνινγηώλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ θαζώο θαη ησλ βαζηθώλ 

αξρώλ δηαρείξηζεο ησλ  πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ κε αζθάιεηα. 

3. Να έρεη νινθιεξώζεη ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) έξγα ζπκκόξθσζεο θαη εθαξκνγήο ηνπ λένπ 

Καλνληζκνύ 2016/679/ΔΔ ζε θνξείο κε πάλσ από 250 άηνκα πξνζσπηθό  εθ ησλ νπνίσλ ην έλα λα 

είλαη ζε Ννζνθνκείν επί πνηλήο απνθιεηζκνύ.  

4. Να απαξηίδεηαη από έλα ηνπιάρηζηνλ άηνκν - δηθεγόξν κε πέληε (5) έηε απνδεδεηγκέλε λνκηθή 

εκπεηξία ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ θαη εθπαίδεπζε Data Protection Officer 

(DPO) κε βάζε ην Πξόηππν EN ISO 17024 από ζρήκα πηζηνπνίεζεο δηαπηζηεπκέλν από ην ΔΤΓ 

Α.Δ. 

5. Να απαξηίδεηαη από έλα ηνπιάρηζηνλ άηνκν κε απνδεδεηγκέλε  εκπεηξία απνθιεηζηηθά ζε ζέκαηα 

αζθάιεηαο πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ θαη πιεξνθνξηώλ – ύκβνπιν Πιεξνθνξηθήο  

(Information Security Consultant) πηζηνπνηεκέλνο σο ISO 27001 Lead Auditor, Παλεπηζηεκηαθήο 

Δθπαίδεπζεο.  

6. Να έρεη εκπεηξία ζηνλ ρεηξηζκό ππνζέζεσλ πνπ άπηνληαη ηεο πξνζηαζίαο πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ, 

ηδίσο επίιπζεο αηηεκάησλ ησλ ππνθεηκέλσλ από ην ρώξν ηεο πγείαο. 

 

Aναλςηικά ηα καθήκονηα, οι απμοδιόηηηερ και οι ςπηπεζίερ πος θα παπέσονηαι από ηον Τπεύθςνο 

Πποζηαζίαρ Γεδομένυν καθ΄ όλη ηη διάπκεια ςλοποίηζηρ ηος έπγος. 

 

1. O αλάδνρνο έρεη ιάβεη γλώζε ηεο πθηζηάκελεο κειέηεο θαη ησλ πξαθηηθώλ ελαξκόληζεο ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Ννζνθνκείνπ κε ην ηνλ Γεληθό Καλνληζκό - GDPR θαη ηελ Δζληθή 

Ννκνζεζία. θαη πξαγκαηνπνηεί ζπλερείο ελαξκνλίζεηο ησλ πξαθηηθώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ κε ζθνπό 

ηελ θάιπςε ηπρόλ ειιείςεσλ ώζηε λα επηιύνληαη πξνβιήκαηα πνπ αθνξνύλ ζηε δηαρείξηζε ησλ 

πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ ησλ ππνθεηκέλσλ.   

2. Ο Τπεύζπλνο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ είλαη  αξκόδηνο λα παξαθνινπζεί, λα επηζεσξεί θαη 

αλαζεσξεί ην αξρείν δξαζηεξηνηήησλ. Δπηπιένλ, ζα επηβιέπεη ηελ εθαξκνγή ησλ ηερληθώλ θαη 

νξγαλσηηθώλ κέηξσλ πνπ έρεη απνθαζίζεη λα πινπνηήζεη ε Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ζα ελζσκαηώλεη 

ζε απηό όπνηα λέα ή επηθαηξνπνηεκέλε δηαδηθαζία πξνθύπηεη από ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο ζε ζπλεξγαζία θαη επηθνηλσλία κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή / Ννζνθνκείν.   

3. Θα αλαιακβάλεη ηηο ελεκεξώζεηο θαη  ηηο εθπαηδεύζεηο  ηνπ πξνζσπηθνύ θαη ηηο εζσηεξηθέο 

επηζεσξήζεηο, κε ζηόρν ηελ επίηεπμε ηνπ βέιηηζηνπ επηπέδνπ πξνζηαζίαο. Λόγσ ηνπ κεγέζνπο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ νη εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο είλαη ζύλζεηεο θαη ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα θαιύπηεη 
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ηνπιάρηζηνλ ηηο παξαθάησ εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο:  

 Δθπαίδεπζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο (on-the-job-training).  

 Μαδηθή εθπαίδεπζε ζε 2σξεο πλεδξηάζεηο.  

 Γηάζεζε εθπαηδεπηηθνύ θαη ελεκεξσηηθνύ πιηθνύ γηα λενεηζεξρόκελνπο εξγαδνκέλνπο ζε 

έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή. Σν εθπαηδεπηηθό πιηθό λα δηαηεζεί  ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή / 

Ννζνθνκείν ζε πξόηππν scorn γηα λα κπνξέζεη λα πξνζαξηεζεί ζε learning management system 

– LMS ηδηνθηεζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

4. Παξνρή ζπκβνπιώλ θαη θαζνδήγεζεο πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή / Ννζνθνκείν θαη ηνπο 

ππαιιήινπο ηεο πνπ επεμεξγάδνληαη ή εκπιέθνληαη ζηε δηαρείξηζε δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ 

ραξαθηήξα αλαθνξηθά κε ηηο ππνρξεώζεηο πνπ απνξξένπλ από ηνλ Γεληθό Καλνληζκό (GDPR) θαη 

ηελ Δζληθή Ννκνζεζία. Δπηπιένλ εθαξκνγή θαηάιιεισλ ηερληθώλ θαη νξγαλσηηθώλ κέηξσλ γηα ηε 

ζπκκόξθσζε ηνπο. 

5. Αλαζεώξεζε ηεο  πνιηηηθήο δηαρείξηζεο αηηεκάησλ ησλ ππνθεηκέλσλ πνπ αθνξνύλ ζε πξνζσπηθά 

δεδνκέλα, ζπλνδεπόκελε από ην ζρεηηθό αξρείν. 

6. ύληαμε εζσηεξηθήο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ ησλ εξγαδνκέλσλ. 

7. Παξαθνινύζεζε ηεο ζπκκόξθσζεο ηεο Αλαζέηνπζαο   Αξρήο / Ννζνθνκείνπ θαη ηνπ πξνζσπηθνύ 

κε ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο, ηηο δηαηάμεηο ηεο Δ.Δ. θαη κε ηνλ ΓΚΠΓ ζύκθσλα κε ηηο 

πνιηηηθέο ηνπ Ννζνθνκείνπ πνπ αθνξνύλ ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα.  

8. Η έγγξαθε ελεκέξσζε πξνο ηε Γηνίθεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Ννζνθνκείν βάζε Γεληθνύ 

Καλνληζκνύ κε ηξηκεληαίαο έθζεζεο ε νπνία ζα θαηαγξάθεη ηνλ βαζκό ζπκκόξθσζεο.  

9. Η ππνζηήξημε θαη ε  δηόξζσζε  πκβάζεσλ εθηεινύλησλ ηελ επεμεξγαζία θαη ζπγγξαθή κνληέινπ 

ζύκβαζεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 28 ζηελ Διιεληθή θαη ζηελ Αγγιηθή γιώζζα, όπνπ απαηηείηαη.  

10. Η ζύληαμε ξήηξαο ερεκύζεηαο ησλ ππαιιήισλ.  

11. Η παξνρή ζπκβνπιώλ πξνο ηελ  Αλαζέηνπζα Αξρή / Ννζνθνκείνπ όζνλ αθνξά ζηελ εθηίκεζε 

αληίθηππνπ ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ θαη ζηελ πινπνίεζήο ηεο ζύκθσλα κε ην 

άξζξν 35 ηνπ Γεληθνύ Καλνληζκνύ. Δθπόλεζε εθηίκεζεο αληίθηππνπ γηα όπνηα δηαδηθαζία θξηζεί 

σο επηθίλδπλε. 

12. Η άκεζε θαηαγξαθή ησλ ζπκβάλησλ παξαβίαζεο θαη αλαθνξάο ηνπο πξνο ηελ Αξρή Πξνζηαζίαο 

Πξνζσπηθώλ Γεδνκέλσλ (θαη πξνο ηα ππνθείκελα, εθόζνλ απαηηεζεί). 

13. Θα είλαη ζε άκεζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δπνπηηθή Αξρή – ην Γξαθείν Τπεπζύλνπ Πξνζηαζίαο 

Γεδνκέλσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο γηα ηελ ελίζρπζε ησλ δξάζεσλ πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο ζην ζύλνιν ησλ επνπηεπόκελσλ θνξέσλ κε νκνηνγελή θαη 

εύξπζκν ηξόπν. 

14. Ο Τπεύζπλνο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Θα ελεξγεί σο πξόζσπν επηθνηλσλίαο γηα δεηήκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

δηαβνύιεπζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 36 ηνπ Γεληθνύ Καλνληζκνύ) θαη εθόζνλ δεηεζεί ζα 

ζπκκεηέρεη ζε όια ηα δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ (π.ρ. παξνπζία 

ζε ζπζθέςεηο αλώηεξσλ θαη κεζαίσλ ζηειερώλ ηεο δηνίθεζεο  ή αληίζηνηρα άιισλ θνξέσλ  θαη 

θαηά ηε ιήςε απνθάζεσλ, θαηαγξαθή ιόγσλ δηαθσλίαο κε ηηο ζπκβνπιέο ηνπ, έγθαηξε δηαβίβαζε 

πιεξνθνξηώλ θα άκεζε ιήςε γλώκεο ζε πεξίπησζε πεξηζηαηηθνύ παξαβίαζεο). 

15. Θα είλαη δηαζέζηκνο, είηε κε θπζηθή παξνπζία ζε εγθαηαζηάζεηο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο / 

Ννζνθνκείν θαηόπηλ επηθνηλσλίαο,  είηε κέζσ αλνηθηήο ηειεθσληθήο γξακκήο ή δηαδηθηπαθήο 

επηθνηλσλίαο πνπ ζα εμαζθαιίζεη ε Αλαζέηνπζα Αξρή / Ννζνθνκείν, γηα δεηήκαηα πνπ 

πξνθύπηνπλ ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ. 
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16. Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ, ιακβάλεη δεόλησο ππόςε ηνλ θίλδπλν πνπ ζπλδέεηαη κε 

ηηο πξάμεηο επεμεξγαζίαο, ζπλεθηηκώληαο ηε θύζε, ην πεδίν εθαξκνγήο, ην πιαίζην θαη ηνπο 

ζθνπνύο επεμεξγαζίαο. 

17. Λνγνδνηεί απεπζείαο ζην αλώηαην δηνηθεηηθό επίπεδν ηνπ εξγνδόηε, ελώ παξάιιεια δεζκεύεηαη 

από ηελ ηήξεζε ηνπ απνξξήηνπ ή ηεο εκπηζηεπηηθόηεηαο ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ 

ηνπ. 

 

Γιάπκεια ζύμβαζηρ 

Η δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο είλαη δύν (2) έηε, όπσο νξίδεηαη ζηελ ππ΄αξηζ. πξση. 7004/05-04-2022 

Απόθαζε Γηνηθεηή. Η ζπλνιηθή  πξνϋπνινγηζζείζα δαπάλε γηα ην έλα έηνο είλαη 12.000€ ζπλ ην 

Φ.Π.Α.. 
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