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ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ  

Αντικείμενο του διαγωνιςμοφ είναι θ λιψθ ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν με ςκοπό τθ 

ςυμμόρφωςθ του Γενικοφ Νοςοκομείου Άμφιςςασ (εφεξισ «ΦΟΡΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ») 

προσ τον «ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – GDPR» – Κανονιςμόσ (ΕΕ) 

2016/679και παροχι υπθρεςιϊν Data Protection Officer (DPO). Ο Γενικόσ Κανονιςμόσ για 

τθν Προςταςία των δεδομζνων τθσ ΕΕ «General Data Protection Regulation – GDPR», 

εγκρίκθκε ςτισ 14 Απριλίου 2016 και δθμοςιεφκθκε ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ ΕΕ ςτισ 

4 Μαΐου 2016. Ο GDPR προβλζπεται να εφαρμοςτεί άμεςα ςε όλα τα κράτθ μζλθ τθσ ΕΕ 

από τισ 25 Μαΐου 2018. υγχρόνωσ, κα καταργιςει και κα αντικαταςτιςει τθν οδθγία 

95/46/ΕΚ και τθ νομοκεςία εφαρμογισ των κρατϊν μελϊν τθσ (Ν2472/1997).  

Σο ζργο περιλαμβάνει υπθρεςίεσ για τθ διενζργεια μελζτθσ ωριμότθτασ του ΦΟΡΕΑ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ζναντι του νζου Κανονιςμοφ με ςκοπό τον προςδιοριςμό του επιπζδου 

ςυμμόρφωςθσ του ΦΟΡΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ με τισ διατάξεισ του κανονιςμοφ GDPR, κακϊσ 

και υπθρεςίεσ Διαχείριςθσ και Τλοποίθςθσ του ζργου ςυμμόρφωςθσ προσ τον παραπάνω 

Κανονιςμό. Η μελζτθ ωριμότθτασ κα αξιολογεί όλουσ τουσ τομείσ δραςτθριότθτασ του 

ΦΟΡΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ωσ προσ τθν ετοιμότθτά τουσ ζναντι του GDPR, κα εντοπίηει όλεσ τισ 

περιοχζσ, όπου δεν παρατθρείται πλιρθσ ετοιμότθτα και απαιτοφνται ενζργειεσ 

ςυμμόρφωςθσ, κα εμβακφνει ςτισ ανωτζρω περιοχζσ και κα προτείνει ςυγκεκριμζνα 

μζτρα, ϊςτε Ο ΦΟΡΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ να ξεκινιςει εγκαίρωσ τθν υλοποίθςθ όλων των 

διορκωτικϊν ενεργειϊν ςυμμόρφωςθσ. το αντικείμενο του ζργου ςυμπεριλαμβάνονται: 

θ ανάπτυξθ των Δραςτθριοτιτων Επεξεργαςίασ (Data Inventory and Flow Mapping), θ 

εκπόνθςθ Μελζτθσ Ανάλυςθσ Ελλείψεων και Αποκλίςεων (Gap Analysis), θ ςφνταξθ 

Πλάνου υμμόρφωςθσ (Compliance Plan) και Ανάλυςθσ του Αντίκτυπου ςτθν Προςταςία 

Προςωπικϊν Δεδομζνων (Privacy Impact Assessment) και θ εκπαίδευςθ του προςωπικοφ 

του ΦΟΡΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, όπωσ ορίηονται από τον κανονιςμό GDPR και τα οποία κα 

αποτελοφν βαςικά παραδοτζα του ζργου.  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ  

Ωσ πρϊτο βιμα του ζργου, είναι απαραίτθτοσ ο νομικόσ προςδιοριςμόσ τθσ ζννοιασ του 

φυςικοφ προςϊπου αναφορικά με τον GDPR. το πλαίςιο αυτό πρζπει να 

προςδιοριςτοφν οι ρόλοι του ΦΟΡΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ που εμπίπτουν ςτο πεδίο του GDPR 

κακϊσ και θ εκνικι νομοκεςία ι οι διεκνείσ ςυνκικεσ από τισ οποίεσ προκφπτουν οι 

ρόλοι αυτοί.  
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Αναλυτικά το ζργο περιλαμβάνει:  

 Ανάλυςθ τθσ τρζχουςασ κατάςταςθσ ωσ προσ τθν προςταςία των προςωπικϊν 

δεδομζνων που διαχειρίηεται ο ΦΟΡΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ και ειδικότερα, τθν αξιολόγθςθ 

των υφιςτάμενων πρακτικϊν, των γραπτϊν πολιτικϊν και διαδικαςιϊν, των 

πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων και δικτυακϊν υποδομϊν και κάκε ςτοιχείου που 

επθρεάηει τθν προςταςία, και τθν αςφάλεια των προςωπικϊν δεδομζνων ςε όλεσ τισ 

δραςτθριότθτεσ και τισ υπθρεςιακζσ μονάδεσ του ΦΟΡΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ.  

 Δθμιουργία λεπτομερϊν ροϊν δεδομζνων (Data Flow mapping) ανά τμιμα ι ανά 

κατθγορία προςωπικϊν δεδομζνων, όπου κα απεικονίηονται όλεσ οι πλθροφορίεσ 

ςχετικά με τθ διαχείριςθ των προςωπικϊν δεδομζνων ςτο ΦΟΡΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ με 

ςκοπό τθ δθμιουργία του αρχείου δραςτθριοτιτων επεξεργαςίασ δεδομζνων που 

αποτελεί απαίτθςθ του GDPR.  

 Εντοπιςμόσ κενϊν και ελλείψεων ωσ προσ τισ απαιτιςεισ του κανονιςμοφ 

(Gap Analysis), κατθγοριοποιθμζνα  ανά  κεματικι περιοχι και κριςιμότθτα. 

 

 Λεπτομερισ αξιολόγθςθ που κα καταδεικνφει τον βακμό ετοιμότθτασ 

ςυμμόρφωςθσ του ΦΟΡΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ςε ςχζςθ με τισ απαιτιςεισ του GDPR, 

τα βαςικά κενά και τουσ κινδφνουσ. Για κάκε κενό που εντοπίηεται, είναι 

απαραίτθτοσ ο κακοριςμόσ των απαραίτθτων ενεργειϊν αντιμετϊπιςθσ και θ 

δθμιουργία ενόσ λεπτομεροφσ, προτεραιοποιθμζνου και ολοκλθρωμζνου 

πλάνου ενεργειϊν ςυμμόρφωςθσ (Compliance Plan and Roadmap). 

 

 φνταξθ Μελζτθσ Εκτίμθςθσ αντίκτυπου (Privacy Impact Assessment) με βάςθ τα 

προβλεπόμενα ςτον Κανονιςμό.  

 Εκπόνθςθ των απαραίτθτων Πολιτικϊν και Διαδικαςιϊν Προςταςίασ Προςωπικϊν 

Δεδομζνων, Αςφάλειασ Πλθροφοριϊν και Επιχειρθςιακισ υνζχειασ με βάςθ τα 

προτεινόμενα μζτρα του πλάνου ςυμμόρφωςθσ.  

Ειδικότερα θ αξιολόγθςθ που κα καταδεικνφει το βακμό ετοιμότθτασ ςυμμόρφωςθσ του 

ΦΟΡΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ  κα περιλαμβάνει, τουλάχιςτον, τα εξισ:  

 Αξιολόγθςθ τθσ νομικισ βάςθσ, ςτθν οποία ςτθρίηεται θ ςυλλογι του ςυνόλου των 

ςυλλεγόμενων προςωπικϊν δεδομζνων, τθσ παρεχόμενθσ ςυναίνεςθσ από τον 

εκάςτοτε ςυμβαλλόμενο, των παρεχόμενων πλθροφοριϊν κλπ.  
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 Αξιολόγθςθ  τθσ  δυνατότθτασ  ικανοποίθςθσ  των  δικαιωμάτων  των  φυςικϊν 

προςϊπων  

 Αξιολόγθςθ του επιπζδου αςφαλείασ και επιχειρθςιακισ ςυνζχειασ  

 Αξιολόγθςθ τθσ επάρκειασ τθσ οργανωτικισ δομισ  

 Αξιολόγθςθ των υφιςτάμενων ςυμβάςεων του ΦΟΡΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ με Σρίτουσ 

Φορείσ που εκτελοφν επεξεργαςία προςωπικϊν δεδομζνων του ΦΟΡΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ  

 Αξιολόγθςθ των υφιςτάμενων ςυμβάςεων του ΦΟΡΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ με Σρίτουσ 

Φορείσ που αποςτζλλουν/κοινοποιοφν προςωπικά δεδομζνα ςτο ΦΟΡΕΑ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ  

 Αξιολόγθςθ τθσ νομιμότθτασ και τθσ αςφαλοφσ διαβίβαςθσ προςωπικϊν 

δεδομζνων  

 Αξιολόγθςθ του επιπζδου ωριμότθτασ και ευαιςκθτοποίθςθσ του ΦΟΡΕΑ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ςτα κζματα προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων  

 Αξιολόγθςθ των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων  

 Αξιολόγθςθ των μζτρων προςταςίασ και των μθχανιςμϊν ελζγχου (measures and 

controls) και διαςφάλιςθσ τθσ ςυμμόρφωςθσ  

 Αξιολόγθςθ ςχετικϊν γραπτϊν πολιτικϊν και διαδικαςιϊν  

Με ςκοπό τθν επιτυχι υλοποίθςθ των ςκοπϊν του ζργου, ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ είναι 

απαραίτθτο ςτθ μεκοδολογία που κα ακολουκιςει να:  

 Αναλφςει τθν τρζχουςα κατάςταςθ των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων και 

δικτυακϊν υποδομϊν, των υφιςτάμενων πολιτικϊν, διαδικαςιϊν και πρακτικϊν, οι 

οποίεσ ςχετίηονται με τθν αςφάλεια των πλθροφοριϊν, τθν επιχειρθςιακι ςυνζχεια 

και τθν προςταςία των προςωπικϊν δεδομζνων  

 Διεξάγει ςυνεντεφξεισ με προςωπικό του ΦΟΡΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, καλφπτοντασ ςε 

αντιπροςωπευτικό επίπεδο, κάκε δραςτθριότθτα των Τπθρεςιακϊν Μονάδων του 

ΦΟΡΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ.  

 Παρζχει ζνα λεπτομερζσ data flow map ανά μονάδα/τμιμα, ι ανά κατθγορία 

προςωπικϊν δεδομζνων με ςκοπό τθν πλιρθ ςυμβατότθτα με τισ απαιτιςεισ 

του κανονιςμοφ GDPR ςχετικά με τα αρχεία των δραςτθριοτιτων επεξεργαςίασ. 
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 Χρθςιμοποιιςει  ςυγκεκριμζνθ  μεκοδολογία  και  εργαλείο  λογιςμικοφ  για  

τον εντοπιςμό των προςωπικϊν δεδομζνων ςτα ψθφιακά ςυςτιματα του 

ΦΟΡΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, τα αποτελζςματα των οποίων κα χρθςιμοποιιςει, ςε 

ςυνδυαςμό με άλλεσ μεκοδολογίεσ, για τθν ανάπτυξθ των Data Flow Maps και 

τθ δθμιουργία του αρχείου δραςτθριοτιτων επεξεργαςίασ δεδομζνων. Σο 

ςυγκεκριμζνο αρχείο κα περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιςτο, τθν τεκμθρίωςθ τθσ 

νομικισ βάςθσ πάνω ςτθν οποία ςτθρίηεται θ ςυλλογι τθσ παρεχόμενθσ 

ςυναίνεςθσ (π.χ. λόγω εκνικισ νομοκεςίασ ι εποπτικοφ ρόλου) από τον 

εκάςτοτε ςυμβαλλόμενο, των παρεχόμενων πλθροφοριϊν, κ.α. 

 

 Πραγματοποιιςει δειγματολθπτικό ζλεγχο ςε όλεσ τισ εφαρμογζσ και  

αποκθκευτικά μζςα (ψθφιακά, ζντυπα, αναλογικισ εικόνασ και ιχου κ.α.) που τθροφν 

και επεξεργάηονται προςωπικά δεδομζνα, κακϊσ και να προτείνει με ςαφινεια τισ 

απαιτοφμενεσ αλλαγζσ και τροποποιιςεισ βάςει του νζου κανονιςμοφ.  

 

 Διεξάγει λεπτομερι αξιολόγθςθ των επιπτϊςεων ςτθν προςταςία και αςφάλεια 

των δεδομζνων, αξιολογϊντασ τουσ κινδφνουσ που ςχετίηονται με κζματα αςφάλειασ 

των πλθροφοριϊν και με νομικά ηθτιματα προςταςίασ δεδομζνων και δίνοντασ 

προτεραιότθτα ςτα ευριματα, ανάλογα με το επίπεδο κινδφνου.  

 Δθμιουργιςει  λεπτομερζσ  πλάνο  ενεργειϊν  αντιμετϊπιςθσ  και  διαχείριςθσ  των 

ευρθμάτων, ζτςι ϊςτε οι επικεφαλισ των αρμόδιων Σμθμάτων, ςε ςυνεργαςία με τθν 

Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ του Ζργου, να είναι ςε κζςθ να εφαρμόςουν τισ ενζργειεσ 

που κα προτακοφν. Πιο ςυγκεκριμζνα, ο Ανάδοχοσ του ζργου κα παρζχει λίςτα 

προτάςεων ςχετικά με τισ αναγκαίεσ δράςεισ αντιμετϊπιςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνων 

και των προτεινόμενων τεχνολογικϊν λφςεων) για κάκε κενό ι ζλλειψθ που 

προκφπτει.  

 Πραγματοποιιςει ζλεγχο και αξιολόγθςθ, κατά το εφικτό, όλων των ςυμβάςεων 

του ΦΟΡΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ με Σρίτουσ Φορείσ, με ςκοπό να εντοπίςει κενά ςτθν 

προςταςία και επεξεργαςία προςωπικϊν δεδομζνων και να προτείνει παράλλθλα 

ενζργειεσ με ςκοπό τθν προςαρμογι τουσ ςτον GDPR  

Όλεσ οι προτεινόμενεσ ενζργειεσ ςυμμόρφωςθσ είναι απαραίτθτο να καλφπτουν 

ολόκλθρο τον κφκλο ηωισ των προςωπικϊν δεδομζνων (δθλ. ςυλλογι, καταγραφι, 
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τροποποίθςθ / ενθμζρωςθ, αποκικευςθ, μεταφορά, διαγραφι / καταςτροφι κ.λπ.) 

και να ζχουν ςυμφωνθκεί με τθν Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ Ζργου και τθ Διοίκθςθ 

του ΦΟΡΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ πριν τθν παράδοςθ του πλάνου ςυμμόρφωςθσ.  

 

ΦΑΕΙ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ – ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ  

ΦΑΗ 1: υγκζντρωςθ δεδομζνων.   

Η φάςθ αφτθ περιλαμβάνει τισ ακόλουκεσ δράςεισ:  

 Επιςκόπθςθ των επιχειρθςιακϊν, τεχνικϊν και λειτουργικϊν διαδικαςιϊν.  

 υγκζντρωςθ των απαιτοφμενων πλθροφοριϊν για τθ ςυλλογι και επεξεργαςία 

των προςωπικϊν δεδομζνων, μζςω τθσ διενζργειασ ςυνεντεφξεων με το αρμόδιο 

προςωπικό  όλων των Σμθμάτων.  

 Δθμιουργία διαγραμμάτων ροισ δεδομζνων που κα αποτυπϊνουν τισ φάςεισ του 

κφκλου ηωισ των δεδομζνων, από τθ ςυλλογι, χριςθ, αποκικευςθ, μεταφορά μζχρι 

και τθν καταςτροφι τουσ.  

 Δθμιουργία του αρχείου δραςτθριοτιτων και πόρων επεξεργαςίασ του ΦΟΡΕΑ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ με ζμφαςθ ςε όλεσ τισ κρίςιμεσ περιοχζσ επεξεργαςίασ.  

 Εντοπιςμόσ προςωπικϊν δεδομζνων ςε ςυςτιματα με δομθμζνεσ και αδόμθτεσ 

πλθροφορίεσ του ΦΟΡΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ.  

 Εντοπιςμόσ των κρίςιμων αποκλίςεων ζναντι των απαιτιςεων του Κανονιςμοφ 

GDPR.  

Επιςθμαίνεται ότι θ χαρτογράφθςθ των δεδομζνων αναμζνεται να γίνει και μζςω 

ςυνεντεφξεων και κα καλφπτει περιοχζσ όπωσ δεδομζνα ςε Φυςικό Αρχείο, 

Ζγχαρτθ/Ψθφιακι ι Αναλογικι μορφι (πχ. CCTV), εμπλεκόμενεσ εφαρμογζσ/εργαλεία και 

λόγουσ ςυλλογισ τουσ από το ΦΟΡΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ.  

Παραδοτζα Φάςησ 1:  

 Αναφορζσ  με  προςωπικά  δεδομζνα  που  εντοπίςτθκαν  ςτα  ςυςτιματα  προσ 

ανάλυςθ.  

 Data Flow Mapping  που κα καλφπτει τθν απαίτθςθ του GDPR ςχετικά με το αρχείο 

δραςτθριοτιτων επεξεργαςίασ δεδομζνων και κα περιζχουν όλεσ  τισ  επιπλζον  

απαραίτθτεσ  πλθροφορίεσ,  ϊςτε  να  απεικονίηεται  πλιρωσ  θ τρζχουςα κατάςταςθ 

ωσ προσ τθ διαχείριςθ προςωπικϊν δεδομζνων και να είναι εφικτόσ  ο  εντοπιςμόσ  
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κενϊν  ωσ  προσ  τισ  απαιτιςεισ  του  κεςμικοφ  πλαιςίου (διαγράμματα ροισ 

δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα, με κρίςιμεσ πλθροφορίεσ). 

ΦΑΗ 2: Μελζτθ ανάλυςθσ Ελλείψεων και Αποκλίςεων (Gap Analysis)   

Η φάςθ αφτθ περιλαμβάνει τισ ακόλουκεσ δράςεισ:  

 Μελζτθ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ ωσ προσ τθ διαχείριςθ προςωπικϊν δεδομζνων 

από άποψθ:  

 Νομικι  

 Οργάνωςθσ, Πολιτικϊν Και Διαδικαςιϊν  

 Αςφάλειασ Πλθροφοριϊν  

 Σεχνολογικι  

 Εντοπιςμόσ  των  πεδίων  μθ  ςυμμόρφωςθσ  ςτισ  πρακτικζσ  και  διαδικαςίεσ  που 

εφαρμόηονται κατά τον χειριςμό των προςωπικϊν δεδομζνων, ωσ προσ:  

 τισ απαιτιςεισ του GDPR  

 το κανονιςτικό πλαίςιο του ζργου, ςυμπεριλαμβανομζνων ςχετικϊν 

δικαςτικϊν αποφάςεων  

 Μελζτθ ωσ προσ τισ υφιςτάμενεσ επεξεργαςίεσ δεδομζνων (και τθσ διαβακμίςεϊσ 

τουσ) ςε ςυνδυαςμό με τα εμπλεκόμενα ςυςτιματα πλθροφορικισ του ΦΟΡΕΑ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ  

 Αναγνϊριςθ  των  υφιςτάμενων  αποκλίςεων  από  τισ  απαιτιςεισ  του  Γενικοφ 

Κανονιςμοφ Προςταςίασ Δεδομζνων ωσ προσ τισ επιμζρουσ περιοχζσ επεξεργαςίασ 

προςωπικϊν δεδομζνων  

 Μελζτθ αποκλίςεων τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ του ΦΟΡΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ςε 

ςχζςθ με τισ απαιτιςεισ του Κανονιςμοφ για κάκε επεξεργαςία. Η μελζτθ κα πρζπει 

να περιλαμβάνει τουλάχιςτον τισ παρακάτω περιοχζσ:  

 Απαιτιςεισ ωσ προσ τθν υποχρζωςθ τιρθςθσ αρχείου δραςτθριοτιτων  

 υναίνεςθ  

 υλλογι, Χριςθ, Αποκικευςθ  

 Διατιρθςθ δεδομζνων/Καταςτροφι  

 Δικαιϊματα πρόςβαςθσ, διόρκωςθσ, αλλαγισ, φορθτότθτασ και διαγραφισ  

 Κοινοποίθςθ ςε Σρίτα Μζρθ  

 Διαβίβαςθ ςε τρίτεσ χϊρεσ  

 Αςφάλεια επεξεργαςίασ προςωπικϊν δεδομζνων  
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 Ζλεγχοσ και παρακολοφκθςθ των οργανωτικϊν και τεχνολογικϊν μζτρων  

 Πόροι  

 Γνωςτοποίθςθ παραβίαςθσ Προςωπικϊν Δεδομζνων ςε εποπτικι αρχι 

ι/και ςτο υποκείμενο των δεδομζνων  

 Καταγραφι   των   ςχετικϊν   ευρθμάτων   ςε   ςχζςθ   με   το   βακμό   ετοιμότθτασ 

ςυμμόρφωςθσ του ΦΟΡΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ και τισ επιμζρουσ αποκλίςεισ που 

παρουςιάηει ςε ςχζςθ με τισ ανωτζρω απαιτιςεισ.  

Παραδοτζα  Φάςησ  2:  

 Gap Analysis  

ΦΑΗ 3: Διενζργεια Privacy Impact Assessment και Ανάπτυξθ ςχεδίου διορκωτικϊν 

ενεργειϊν  

Η φάςθ αυτι περιλαμβάνει τισ ακόλουκεσ δράςεισ:  

 Διενζργεια  Privacy  Impact  Assessment  με  βάςθ  τισ  ζγκυρεσ  πρακτικζσ  και 

μεκοδολογίεσ, που αναφζρκθκαν ανωτζρω  

 φνταξθ αναλυτικοφ και ςαφοφσ ςχεδίου ςτο οποίο κα:  

 ςυμπεριλαμβάνονται οι προτάςεισ βελτίωςθσ ανά τμιμα και Μονάδα του 

ΦΟΡΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, με ςκοπό τθν αντιμετϊπιςθ των ελλείψεων ι/και 

αποκλίςεων ςε ςχζςθ με τισ απαιτιςεισ του Κανονιςμοφ και τισ απαιτιςεισ του 

ευρφτερου κανονιςτικοφ πλαιςίου και των προτφπων, όπωσ αναλφεται παραπάνω  

 προςδιορίηονται ςυγκεκριμζνεσ ενζργειεσ και εργαςίεσ, ϊςτε να βελτιωκεί 

κατά το δυνατόν ςυντομότερα το επίπεδο ςυμμόρφωςθσ  

 περιλαμβάνονται προτάςεισ με ςκοπό τθ ςυμμόρφωςθ με τον GDPR μζςω  

i. τθσ τροποποίθςθσ υφιςτάμενων διαδικαςιϊν,  

ii. τθσ τροποποίθςθσ του περιβάλλοντοσ λειτουργίασ των 

πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων, 

iii. τθσ διατιρθςθσ ςτο μζλλον ικανοποιθτικοφ επίπεδου ςυμμόρφωςθσ  

iv. τθσ  ςυςτθματικισ  αφξθςθσ  του  επιπζδου  ςυμμόρφωςθσ  ςε  

χρονικό επίπεδο που κα προςδιοριςτεί ςε ςυνεργαςία με το ΦΟΡΕΑ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ.  

Παραδοτζα  Φάςησ  3:  

 Privacy Impact Assessment  
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 Compliance Plan που να ςυμπεριλαμβάνει προτάςεισ αλλαγϊν για τθν ικανοποίθςθ 

των απαιτιςεων ςτισ διαδικαςίεσ, τα μθ ψθφιακά αρχεία και τα Πλθροφοριακά 

υςτιματα του ΦΟΡΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ.  

ΦΑΗ 4: Τλοποίθςθ μζρουσ των διορκωτικϊν ενεργειϊν.  

Η φάςθ αφτθ περιλαμβάνει τισ ακόλουκεσ δράςεισ, εφόςον αυτζσ κρικοφν 

απαραίτθτεσ βάςει των παραδοτζων των προθγοφμενων Φάςεων: 

 Τποβολι  πρόςκετων  προτάςεων  για  τθν  υλοποίθςθ  πρωτοβουλιϊν  που  κα 

αυξιςουν το επίπεδο ςυμμόρφωςθσ με τον GDPR, λαμβάνοντασ υπόψθ κακιερωμζνα 

πρότυπα αςφάλειασ  

 Τλοποίθςθ δράςεων εκπαίδευςθσ  

 φνταξθ πολιτικϊν  

 Διενζργεια πλιρουσ Εςωτερικισ Επικεϊρθςθσ (Internal Audit) που να καλφπτουν 

όλεσ τισ παραπάνω πολιτικζσ και διαδικαςίεσ, ϊςτε αυτζσ να εφαρμόηονται και να 

είναι πιςτοποιιςιμεσ κατά τα αντίςτοιχα πρότυπα.  

Παραδοτζα  Φάςησ  4:  

 Δράςεισ εκπαίδευςθσ και επιμόρφωςθσ 

 Προτεινόμενεσ διορκωτικζσ ενζργειεσ για κάκε επικεωροφμενο τμιμα του ΦΟΡΕΑ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ μετά από το Internal Audit  

ΤΠΗΡΕΙΕ ΤΠΕΤΘΤΝΟΤ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ξεκινάει θ περίοδοσ υποςτιριξθσ του ςυνόλου των 

διαδικαςιϊν ςτο πλαίςιο εφαρμογισ του GDPR, θ οποία κα ζχει χρονικι διάρκεια ίςθ 

με 1 ζτοσ. Σα βαςικά πακζτα εργαςιϊν που κα περιλαμβάνουν οι υπθρεςίεσ 

υποςτιριξθσ είναι τα ακόλουκα: 

 Πλιρεισ και ολοκλθρωμζνεσ υπθρεςίεσ ΤΠΔ (DPO): Θα ορίςει ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ 

τον (εξωτερικό) ΤΠΔ ο οποίοσ κα ςυμμετζχει/ςυντονίηει τισ εργαςίεσ τθσ ομάδασ των 

ΤΠΔ του ΦΟΡΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ. 

 Επιπρόςκετεσ υπθρεςίεσ ςυμμόρφωςθσ και εναρμόνιςθσ με το GDPR: Οι υπθρεςίεσ 

αυτζσ περιλαμβάνουν το ςφνολο των εργαςιϊν τισ οποίεσ ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ 

απαιτείται να παράςχει, για να αντιμετωπιςτοφν όλεσ οι οργανωτικζσ αλλαγζσ που 

πρόκειται να λάβουν χϊρα κατά τθν περίοδο υποςτιριξθσ.  
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ΕΙΔΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ 

 Όλεσ οι προτάςεισ είναι απαραίτθτο να βαςίηονται και να λαμβάνουν υπόψθ εκτόσ 

από τον Κανονιςμό Γενικισ Προςταςίασ Δεδομζνων (GDPR), το υφιςτάμενο Ελλθνικό 

Νομοκετικό Πλαίςιο  (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ νομολογίασ), τισ κατευκυντιριεσ 

γραμμζσ για το GDPR που δθμοςιεφονται από τθν Ομάδα Εργαςίασ για τθν Προςταςία 

Δεδομζνων του Άρκρου 29  (WP 29), τισ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ, γνωμοδοτιςεισ και 

αποφάςεισ τθσ Ελλθνικισ Αρχισ Προςταςίασ Προςωπικϊν Δεδομζνων (κακϊσ και τισ 

κατά περίπτωςθ κατευκυντιριεσ γραμμζσ ι αποφάςεισ άλλων Ευρωπαϊκϊν Αρχϊν 

Προςταςίασ Προςωπικϊν Δεδομζνων) και τισ βζλτιςτεσ πρακτικζσ ςφμφωνα με τα 

διεκνι πρότυπα. 

 Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ πρζπει να ςυμπεριλάβει ςτθν προςφορά του :  

 Χρονοδιάγραμμα  δραςτθριοτιτων  –  προγραμματιςμό  φάςεων  

υλοποίθςθσ ζργου  

 Ο   υποψιφιοσ   Ανάδοχοσ   κα   πρζπει   να   διακζτει   εμπειρία   ςτθν   παροχι 

ςυμβουλευτικϊν  υπθρεςιϊν  ελεγκτικισ,  οργάνωςθσ,  εκπόνθςθσ  πολιτικϊν  και 

βελτιςτοποίθςθσ  επιχειρθςιακϊν  διαδικαςιϊν.  Επίςθσ  κα  πρζπει  να  διακζτει 

αποδεδειγμζνθ εμπειρία ςτθν ανάλυςθ και αξιολόγθςθ κινδφνων.  Σουλάχιςτον ο 

Τπεφκυνοσ ζργου τθσ ανάδοχθσ εταιρείασ πρζπει να κατζχει πιςτοποιιςεισ ςχετικζσ με 

τθ διαχείριςθ κινδφνων και ανάλογθ προχπθρεςία ςε αντίςτοιχθ κζςθ. Όλα τα 

ανωτζρω να αποδεικνφονται με τθν επιςφναψθ των ςχετικϊν εγγράφων.  

 Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα πρζπει να ζχει διεκπεραιϊςει παρόμοια ζργα ςτθν 

Ελλάδα ι το εξωτερικό και να διακζτει αποδεδειγμζνθ εμπειρία ολοκλιρωςθσ ζργων 

αξιολόγθςθσ ζναντι του κανονιςμοφ GDPR. Ωσ εκ τοφτου, κα πρζπει να περιζχεται  ςτθ 

προςφορά, λίςτα με πλθροφορίεσ για παρόμοια ζργα υλοποίθςθσ GDPR. 

 Η Ομάδα Ζργου του υποψθφίου Αναδόχου κα πρζπει να περιλαμβάνει ζμπειρα 

ςτελζχθ  που  ζχουν  εμπλακεί  ςε  ολοκλθρωμζνα  ζργα  GDPR  και  τα  οποία  κα 

καλφπτουν κατ’ ελάχιςτο τισ ακόλουκεσ κατθγορίεσ:  

 Τπεφκυνοσ ζργου με εμπειρία εκπαίδευςθσ ςε δθμόςιουσ φορείσ κακϊσ και 

αποδεδειγμζνθ εμπειρία ςυμβουλευτικϊν - ελεγκτικϊν ζργων ςε Δθμόςιουσ 

Φορείσ Τγείασ. Επιπλζον απαραίτθτθ προχπόκεςθ είναι να είναι οριςμζνοσ DPO ςε 

ζναν τουλάχιςτον οργανιςμό. 
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 Ζνα (1) Πιςτοποιθμζνο Εςωτερικό Ελεγκτι με αποδεδειγμζνθ εμπειρία ςε ζργα 

ελεγκτικά-ςυμβουλευτικά ςε Δθμόςιουσ Φορείσ Τγείασ. Επιπλζον απαραίτθτθ 

προχπόκεςθ είναι να είναι οριςμζνοσ DPO ςε ζναν τουλάχιςτον οργανιςμό.  

 Ζνα (1) Νομικό φμβουλο, με επιςτθμονικι εξειδίκευςθ και εμπειρία ςε προςταςία 

δεδομζνων (με ςχετικι πιςτοποίθςθ). 

 Ζνα (1) μζλοσ τθσ ομάδασ με εξειδίκευςθ με κζματα Πλθροφορικισ και εμπειρία ςε 

κζματα αςφάλειασ πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων. 

Για το λόγο αυτό, ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα πρζπει να προςκομίςει, μαηί με τθν τεχνικι 

του προςφορά, τα αναλυτικά βιογραφικά των ςτελεχϊν που κα απαρτίςουν τθν ομάδα 

ζργου του και τα αντίςτοιχα ζγγραφα τεκμθρίωςθσ.  

 Σο  ζργο κα  εκπονθκεί  ςε  ςυνεργαςία  με  τα  αρμόδια  ςτελζχθ  τθσ  Επιτροπισ 

Παρακολοφκθςθσ Ζργου που κα ςυςτιςει ο ΦΟΡΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ.  

Η προςφορά κα περιλαμβάνει περιγραφι τθσ μεκοδολογίασ υλοποίθςθσ, κακϊσ και 

αναφορά ςτισ τεχνικζσ  κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν παροχι των ςχετικϊν υπθρεςιϊν. 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΤ 

Η παραλαβι των υπθρεςιϊν κα γίνεται ανά Φάςθ από τθν Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ 

Ζργου που κα ορίςει ο ΦΟΡΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ. Με τθν παράδοςθ από τον Ανάδοχο του 

μζρουσ του ζργου που αντιςτοιχεί ςτθ ςυγκεκριμζνθ  Φάςθ,  θ  Επιτροπι  

Παρακολοφκθςθσ  ςυντάςςει  πρακτικό  οριςτικισ παραλαβισ, το οποίο επιβεβαιϊνει ότι 

τα παραδοτζα τθσ Φάςθσ αυτισ πλθροφν τισ προδιαγραφζσ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. 

Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του ςυνόλου των Φάςεων του Ζργου, ςυντάςςεται από τθν 

Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ το Πρακτικό Ολοκλιρωςθσ, το οποίο επιβεβαιϊνει τθν 

οριςτικι παραλαβι του ςυνόλου του ζργου.  

ΕΧΕΜΤΘΕΙΑ, ΕΜΠΙΣΕΤΣΙΚΟΣΗΣΑ  

Ο Ανάδοχοσ οφείλει τόςο κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ όςο και μετά τθ λιξθ 

αυτισ, χωρίσ χρονικό περιοριςμό, να μθν αποκαλφπτει ι με οποιονδιποτε τρόπο αφινει 

να διαρρεφςουν ςε τρίτουσ και να μθ χρθςιμοποιεί, με κανζνα τρόπο ι μζςο, οποιαδιποτε 

ςτοιχεία ςχετικά με το ΦΟΡΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, κακϊσ επίςθσ να αποτρζπει με κάκε νόμιμο 

μζςο τθν ανακοίνωςθ αυτϊν.  

Ακολουκοφν τα Παραρτιματα Α, Β και Γ τα οποία αποτελοφν αναπόςπαςτο τμιμα των 

Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν.  
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ΒΑΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ & ΑΡΧΕ ΕΡΓΟΤ  

Σα βαςικά ςτοιχεία του Κανονιςμοφ τα οποία κα πρζπει να λθφκοφν υπόψθ κατά τθν 

υλοποίθςθ του ωσ άνω ζργου είναι τα ακόλουκα:  

 Πληροφόρηςη και Διαφάνεια: τα υποκείμενα φυςικά πρόςωπα να ενθμερϊνονται 

ςυνοπτικά, κατανοθτά, εφκολα και με διαφάνεια για τισ πθγζσ προζλευςθσ των 

προςωπικϊν δεδομζνων, το ςκοπό ι τουσ ςκοποφσ τθσ επεξεργαςίασ των προςωπικϊν 

δεδομζνων, τθ νομικι βάςθ ι το ζννομο ςυμφζρον τθσ επεξεργαςίασ, τουσ αποδζκτεσ 

των πλθροφοριϊν, τθ διαβίβαςθ ι / και τθν πρόκεςθ διαβίβαςθσ ςε τρίτθ χϊρα, τθ 

χριςθ τουσ ι/και τθν πρόκεςθ χριςθσ για δθμιουργία προφίλ ι αυτοματοποιθμζνθσ 

λιψθσ αποφάςεων, τθν πρόκεςθ ι / και τθ χριςθ για άλλουσ ςκοποφσ, τθν ταυτότθτα 

και τα ςτοιχεία επικοινωνίασ του ΦΟΡΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ,  το χρονικό διάςτθμα τθσ 

αποκικευςθσ των δεδομζνων, τα δικαιϊματα των φυςικϊν προςϊπων κακϊσ και τα 

δικαιϊματα υποβολισ καταγγελιϊν ι/και ανάκλθςθσ ςυγκατάκεςθσ.  

 Δικαίωμα ςτη λήθη: Όταν εκλείπει ο λόγοσ τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων ι το 

υποκείμενο αίρει τθ ςυγκατάκεςι του (ςε περίπτωςθ που αυτι είναι αναγκαία), ι 

όταν τα δεδομζνα υποβλικθκαν ςε παράνομθ επεξεργαςία κ.τ.λ. το υποκείμενο ζχει 

δικαίωμα να ηθτιςει τθ διαγραφι των δεδομζνων και ο υπεφκυνοσ επεξεργαςίασ ζχει 

υποχρζωςθ άμεςα να τα διαγράψει και, αν τα ζχει δθμοςιοποιιςει, να ενθμερϊςει 

και όλουσ τουσ άλλουσ που τα ζχουν αναδθμοςιεφςει, ότι το υποκείμενο ηιτθςε τθ 

διαγραφι τουσ . 

 αφήσ ςυγκατάθεςη: Σο κάκε άτομο (ενδιαφερόμενο φυςικό πρόςωπο) πρζπει να 

δϊςει τθ ςυγκατάκεςι του για τθν επεξεργαςία των προςωπικϊν του δεδομζνων  

 Ψευδωνυμοποίηςη: Ουπεφκυνοσεπεξεργαςίασκαιοιεκτελοφντεσ ςτθν επεξεργαςία 

οφείλουν να χρθςιμοποιοφν μεκόδουσ προςταςίασ των προςωπικϊν δεδομζνων όπωσ 

κρυπτογράφθςθ, ψευδϊνυμα, απόκρυψθ τθσ πλθροφορίασ (Data masking) κλπ. 

 Δικαίωμα φορητότητασ των δεδομζνων: Σο υποκείμενο (ενδιαφερόμενο φυςικό 

πρόςωπο) ζχει δικαίωμα να ηθτά από τον υπεφκυνο επεξεργαςίασ να λαμβάνει τα 

δεδομζνα ςε κοινϊσ αναγνωρίςιμο μορφότυπο, κακϊσ και να ηθτά τθν απευκείασ 

διαβίβαςθ των δεδομζνων του ςε άλλον υπεφκυνο επεξεργαςίασ  

 Προςταςία των Προςωπικών Δεδομζνων εκ του ςχεδιαςμοφ και εξ οριςμοφ (Privacy 

by Design & by Default): Κάκε νζα υπθρεςία/προϊόν, λογιςμικό ι διαδικαςία κα 

πρζπει να ςχεδιάηεται λαμβάνοντασ υπόψθ τισ επιταγζσ του κανονιςμοφ GDPR  
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 Τποχρζωςη  γνωςτοποίηςησ  παραβιάςεων  αςφάλειασ:  Όταν  ο  υπεφκυνοσ 

επεξεργαςίασ λάβει γνϊςθ τθσ παραβίαςθσ τθσ αςφάλειασ του ςυςτιματοσ οφείλει να 

ειδοποιιςει τθν ανεξάρτθτθ αρχι που είναι υπεφκυνθ για τθν προςταςία προςωπικϊν 

δεδομζνων εντόσ του προβλεπόμενου χρονικοφ ορίου. Ο υπεφκυνοσ επεξεργαςίασ 

πρζπει να εξετάηει αν θ γνωςτοποίθςθ πρζπει να γίνει και ςτα ίδια τα υποκείμενα των 

δεδομζνων με ςτόχο τθ δθμιουργία κλίματοσ εμπιςτοςφνθσ αλλά και για λόγουσ 

υπευκυνότθτασ και διαφάνειασ  

 Διαςυνοριακή  διαβίβαςη  δεδομζνων: Η οδθγία περιλαμβάνει ξεκάκαρουσ κανόνεσ 

για τθ διαβίβαςθ των προςωπικϊν δεδομζνων από τισ αρχζσ επιβολισ του νόμου ςε 

αρχζσ εκτόσ τθσ ΕΕ, ζτςι ϊςτε να μθν υπονομεφεται το επίπεδο προςταςίασ των 

φυςικϊν προςϊπων που είναι κατοχυρωμζνο ςτθν ΕΕ  

 Πρόςτιμα από μη ςυμμόρφωςη: Ημθ ςυμμόρφωςθ με τουσ κανόνεσ προςταςίασ 

προςωπικϊν δεδομζνων επιφζρει και πρόςτιμα ςτισ επιχειριςεισ που τον 

παραβιάηουν ζωσ 20 εκατομμφρια € ι 4% του ςυνολικοφ παγκόςμιου ετιςιου κφκλου 

εργαςιϊν ("τηίροσ") του προθγοφμενου οικονομικοφ ζτουσ  

 Αρχζσ ωσ προσ την ποιότητα των δεδομζνων: Ο υπεφκυνοσ επεξεργαςίασ πρζπει να 

επιβεβαιϊνει ότι τθροφνται οι ακόλουκεσ αρχζσ προςταςίασ δεδομζνων:  

 Πρώτη Αρχή: Νόμιμη Επεξεργαςία (Lawful Processing): Σα προςωπικά δεδομζνα 

κα πρζπει να επεξεργάηονται με κεμιτό και νόμιμο τρόπο  

 Δεφτερη Αρχή: Προςδιοριςμόσ του κοποφ (Purpose Specification): Σα προςωπικά 

δεδομζνα κα πρζπει να λαμβάνονται μόνο για ζναν ι περιςςότερουσ 

ςυγκεκριμζνουσ και νόμιμουσ ςκοποφσ, και δεν πρζπει να υποβάλλονταιςε 

περαιτζρω επεξεργαςία με οποιονδιποτε τρόπο αςυμβίβαςτο με το ςκοπό ι τουσ 

ςκοποφσ αυτοφσ. 

 Σρίτη    Αρχή:    Ελαχιςτοποίηςη    και    χετικότητα    Δεδομζνων    (Data 

Relevancy): Σα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα πρζπει να είναι κατάλλθλα, 

ςυναφι, όχι υπερβολικά και να περιορίηονται ςε αυτά που είναι απαραίτθτα για 

τθν επίτευξθ του ςκοποφ ι των ςκοπϊν για τουσ οποίουσ υφίςτανται επεξεργαςία. 

 Σετάρτη  Αρχή:  Ακρίβεια  Δεδομζνων  (Data  Accuracy):  Σα  προςωπικά δεδομζνα 

πρζπει να είναι ακριβι και, εφόςον χρειάηεται, να ενθμερϊνονται. 

 Πζμπτη   Αρχή:   Περιοριςμζνη   Διατήρηςη   Δεδομζνων   (Limited   Data 

Retention): Σα προςωπικά δεδομζνα που ζχουν τφχει επεξεργαςίασ για 

οποιονδιποτε ςκοπό ι ςκοποφσ δεν κα πρζπει να διατθροφνται για μεγαλφτερο 
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χρονικό διάςτθμα από ότι είναι απαραίτθτο για το ςκοπό αυτό ι τουσ ςκοποφσ 

αυτοφσ  

 Ζκτη Αρχή: Θεμιτή Επεξεργαςία (Fair Processing): Σα προςωπικά δεδομζνα κα 

πρζπει να υποβάλλονται ςε επεξεργαςία με εμπιςτευτικότθτα, ακεραιότθτα και 

διακεςιμότθτα, ςφμφωνα με τα δικαιϊματα των φυςικϊν προςϊπων όπωσ αυτά 

προβλζπονται από τον κανονιςμό  

 Ζβδομη  Αρχή:  Λογοδοςία  (Accountability):  Θα  πρζπει  να  λθφκοφν  τα 

κατάλλθλα διοικθτικά, τεχνικά και οργανωτικά μζτρα, με τρόπο που να 

αποδεικνφονται, ζναντι μθ εξουςιοδοτθμζνθσ ι παράνομθσ επεξεργαςίασ 

δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και ζναντι τυχαίασ απϊλειασ ι καταςτροφισ, 

ι βλάβθσ, ι άλλθσ ηθμιάσ ςτα προςωπικά δεδομζνα που τθροφνται από τθν 

επιχείρθςθ  

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Η προχπολογιςκείςα δαπάνη για το ζργο υλοποίηςησ εκτιμάται ςτο ποςό των ….. € ( 

ςυμπ. ΦΠΑ).  Οι υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ για ζνα (1) ζτοσ.  

Σο κριτιριο κατακφρωςθσ κα  είναι  θ  οικονομικότερθ  προςφορά  ςτο  ςφνολο  των 

ανωτζρω. 
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