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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                                                                                  Βαθμός Ασφαλείας 

                                     Ιωάννινα :  18-03-2022 

                                             Αριθ. Πρωτ. :  3733 

 

 

ΠΡΟΣ:  
SPACE HELLAS A.E 

ΤΜΗΜΑ               :    OIKONOMIKO 

                                                          
 
 
 
 

ΓΡΑΦΕΙΟ            :    ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 Πληροφ.             :      Β.Παύλου  
Ταχ. Δ/νση : Λεωφόρος Μακρυγιάννη 
Τ.Κ. : 450 01 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
Τηλέφωνο : 2651080625 
Fax : 2651029470 
Email : v.pavlou@gni-hatzikosta.gr 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 38/22  
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ DATA PROTECTION OFFICER ( DPO ) ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ 
 
O Διοικητής του Γ.Ν. Ιωαννίνων «Γ.Χατζηκώστα» έχοντας υπόψη τα παρακάτω σχετικά: 
 
1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, του αρ. 107 του Ν.4497/2017 και του αρ. 43 του Ν.4605/2019 

2. Το αριθμ. 10976/07-09-2021  αίτημα του τμήματος Πληροφορικής – Τεχνικές Προδιαγραφές   

3. Την  αριθμ  511/04-03-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ: ΨΛΧΤ46906Ω-ΓΙ9 και ΑΔΑΜ:  

22REQ010228631 

4. Την αριθμ. 6/11-03-2022 (Θ.9) Απόφαση του Δ.Σ  

 

 
Σας προσκαλεί να καταθέσετε τεχνοοικονομική προσφορά 

 
για ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ DATA PROTECTION OFFICER ( DPO )  ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ,   ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  22.320,00€  με ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος 
προαίρεσης ενός (1) επιπλέον έτους,  με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς την Δευτέρα 28/03/2022 
και ώρα 11.00πμ. 
 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Νοσοκομείου την Δευτέρα 28/03/2022 και 
ώρα 11.00  π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών. Η  προσφορά μπορεί να υποβληθεί ή να αποσταλεί  μέσα σε σφραγισμένο 
φάκελο με την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία» στο πρωτόκολλο, μέχρι και την 
Δευτέρα 28/03/2022 και ώρα 11.00 πμ. , στη Δ/νση: Λεωφ. Μακρυγιάννη 50, ΤΚ 45000, Ιωάννινα . 

 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Η τεχνοοικονομική σας προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί στο Πρωτόκολλο ή να σταλεί μέχρι Δευτέρα 
28/03/2022    και ώρα 11.00. 

   Η προσφορά υποβάλλεται συνταγμένη ή μεταφρασμένη επισήμως στην ελληνική γλώσσα. (ενημερωτικά και 
τεχνικά φυλλάδια μπορούν να υποβάλλονται και στην αγγλική γλώσσα χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην 
ελληνική), σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, και μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο (κυρίως 
φάκελος), στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς τα εξής: 
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Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά 

οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε 

αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν 

διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτήν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την 

κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

 

Μέσα στο φάκελο της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (κυρίως φάκελος), τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία  κατά 

προτίμηση και προς διευκόλυνση της αρμόδιας Επιτροπής σε ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους σε δύο αντίτυπα, ένα 

πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, με  τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου και ως εξής: 

 

1.ΦΑΚΕΛΟΣ Α με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
2.ΦΑΚΕΛΟΣ Β με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

1. Φάκελος Δικαιολογητικών συμμετοχής 
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των 
παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα 
παρακάτω δικαιολογητικά:   

α. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή ισχύον καταστατικό από όπου να προκύπτουν εμφανώς τα μέλη του ΔΣ σε 
περίπτωση ΑΕ, ΑΕΒΕ,ΑΒΕΕ, καθώς και ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας με χρόνο έκδοσης έως 30 εργάσιμες 
ημέρες πριν την υποβολή τους. 

β. Απόσπασμα ποινικού μητρώου όλων των μελών του ΔΣ με χρόνο έκδοσης έως τρεις (3) μήνες πριν την 
υποβολή τους). 

γ. Φορολογική ενημερότητα που να αναγράφει για ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ 
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ και να είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής της. 

δ. Ασφαλιστική ενημερότητα που να αναγράφει ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠΔΔ και ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ και να είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο 
υποβολής της. 

ε. Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου 
αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.  (άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε 
από το άρθρο 23 του Ν.4782/2021)  

στ. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986, ότι ο υποψήφιος οικονομικός φορέας: 
 i) αποδέχεται πλήρως τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. 
  ii) αναφέρει στην προσφορά του στοιχεία αληθή και ακριβή. 
iii) παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση του 

Νοσοκομείου για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση της διαδικασίας προμήθειας. 
 iv) ότι ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από το 

άνοιγμα των προσφορών. 
 

2. Φάκελος τεχνικο-οικονομικής προσφοράς 
Τοποθετούνται όλα τα στοιχεία που αφορούν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές  του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄ . 
Η οικονομική προσφορά του υποψηφίου, με την τιμή σε ευρώ. Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ 
τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, 
εκτός από τον ΦΠΑ, που θα δίνεται ξεχωριστά, είτε ως ποσοστό, είτε ως απόλυτη τιμή.  Στην οικονομική 
προσφορά να αναφέρεται ότι ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές 
ημέρες από το άνοιγμα των προσφορών. 
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση απορρίπτεται.  
Η τιμή της προσφοράς δεν πρέπει να υπερβαίνει την προϋπολογιζόμενη δαπάνη.  
 

                                   ΠΡΟΣ:  Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ την αριθμ.  38/22  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

για την  «ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ DATA PROTECTION OFFICER ( DPO ) ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 28/03/2022 και ώρα 11.00  π.μ 

 

 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-74-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AD%CE%B1/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-23-%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ad%ce%b1/
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Α/Α ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 
  ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
ΦΠΑ       
24% 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
ΦΠΑ 

1. 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  DATA PROTECTION 
OFFICER ( DPO) 

1ο ΕΤΟΣ 9.000.00 2.160,00 11.160,00 

2. 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  DATA PROTECTION 
OFFICER ( DPO) 

2ο ΕΤΟΣ 9.000.00 2.160,00 11.160,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ  18.000,00€ 4.320,00€ 22.320,00€ 

 
 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 11.160,00 € συμπ. ΦΠΑ για ένα (1) έτος  και η συνολική αξία 

αυτής, εφόσον ενεργοποιηθεί από το Νοσοκομείο το δικαίωμα προαίρεσης (ήτοι παράταση της διάρκειάς της για ένα επιπλέον 
έτος), στο ποσό των 22.320,00€ συμπ. ΦΠΑ ευρώ για δύο (2) έτη. Για τη δέσμευση του συνολικού ποσού, έχει ληφθεί η (3) 
σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Νοσοκομείου της για τα έτη 2022, 2023,2024. 
 
 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις 
ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία  
για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. Η έκδοση του τιμολογίου θα γίνεται ανά τρίμηνο, και η πρώτη τιμολόγηση 
θα γίνει με το πέρας του πρώτου τριμήνου της σύμβασης.  

Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά Ι δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του 
Προμηθευτή θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους 
των αρμόδιων Υπουργείων.  
Οι κρατήσεις οι οποίες βαρύνουν τον προμηθευτή είναι οι ακόλουθες: 

α) Υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (Φ.Ε.Κ. 545 Β’ /24-3-’09) : 2,00 %. 
β) Ο προβλεπόμενος από το άρθρο 64 Κεφ. Β παρ. 2 του Ν. 4172/13 φόρος εισοδήματος, ο οποίος παρακρατείται κατά 

την πληρωμή του τιμήματος. 
γ) Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων: κράτηση 0,07% επί της αξίας κάθε πληρωμής προ 

φόρων και κρατήσεων (Ν. 4146/13 - Ν. 4013/11-Ν. 4412/16). 
δ) Τέλος χαρτοσήμου ποσοστού 3% επί του ποσού της ανωτέρω κράτησης, πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. ποσοστού 

20%. 
ε) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς 

και κάθε άλλης συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π), καθώς και των 
λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παρ. 3 του αρ. 350 του ν. 4412/2016 (Α΄147). Στην παραπάνω κράτηση παρακρατείται 
επίσης το αναλογούν χαρτόσημο 3% υπέρ Δημοσίου και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%. 

Ο αναλογούν Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) βαρύνει το Νοσοκομείο. 
Εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης δεν απαιτούνται. 
Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα πρόσκληση  εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του Δημοσίου διατάξεις, όπως 
ισχύουν κάθε φορά. 

 
 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
                                                                                                    
 
 

                                                                                           ΔΕΡΔΕΜΕΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
Α. ΓΕΝΙΚΑ 

Το Γ.Ν.Ι. «Γ. Χατζηκώστα» προκηρύσσει πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή φυσικού ή νομικού 

προσώπου που θα παρέχει στο Γ.Ν.Ι. «Γ. Χατζηκώστα» τις υπηρεσίες Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα (εφεξής ΥΠΔ) - Data Protection Officer (DPO), σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ της ΕΕ 

«General Data Protection Regulation – GDPR», εγκρίθηκε στις 14 Απριλίου 2016 και δημοσιεύθηκε στην 

Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ στις 4 Μαΐου 2016. Εφαρμόζεται δε σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ από τις 25 

Μαΐου 2018. 

Η παροχή των υπηρεσιών θα έχει χρονική διάρκεια ίση με ένα (1) έτος, διατηρώντας το Νοσοκομείο το 

δικαίωμα προαίρεσης ενός (1) επιπλέον έτους βάση της αριθμ. 6/11-03-2022 απόφασης του Δ.Σ.  

 

Β. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ DPO 

Ο ΥΠΔ θα παρακολουθεί, αναθεωρεί και βελτιώνει το Πρόγραμμα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 
που έχει αναπτύξει και λειτουργεί ο Φορέας, με βάση τις απαιτήσεις του νέου Κανονισμού για την 
προστασία των προσωπικών δεδομένων. Επιπλέον, θα παρακολουθεί την εφαρμογή των τεχνικών και 
οργανωτικών μέτρων που έχει δεσμευτεί να πραγματοποιήσει ο Φορέας, θα επικαιροποιεί τα DPIAs που 
έχουν δημιουργηθεί για τις επεξεργασίες υψηλού ρίσκου, θα αναλαμβάνει τις ενημερώσεις και 
εκπαιδεύσεις του προσωπικού και τις εσωτερικές επιθεωρήσεις, με στόχο την επίτευξη του βέλτιστου 
επιπέδου προστασίας.  
Ο ρόλος του είναι συμβουλευτικός (όχι αποφασιστικός). Καταρχήν δεν φέρει προσωπική ευθύνη για τη 
μη συμμόρφωση προς τον ΓΚΠΔ, έχει όμως βέβαια την ευθύνη καθοδήγησης του φορέα προς την 
απαιτούμενη συμμόρφωση προς το ΓΚΠΔ. (Επισημαίνεται ότι υπεύθυνος να διασφαλίζει και να μπορεί να 
αποδεικνύει ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο 
εκτελών την επεξεργασία). 
Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του ΥΠΔ περιλαμβάνουν:  

• Την εκπροσώπηση του Φορέα έναντι της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

(ΑΠΔΠΧ).  

• Την εκπροσώπηση του Φορέα έναντι των υποκειμένων.  

• Την επικοινωνία με τις αρμόδιες εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές.  

• Την παροχή συμβουλών/διευκρινήσεων στην Διοίκηση του Φορέα σε θέματα προστασίας 

προσωπικών δεδομένων.  

• Την ευθυγράμμιση του Φορέα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού. 

• Τον σχεδιασμό και την διεξαγωγή εσωτερικών προγραμμάτων ενημέρωσης και εκπαίδευσης του 

προσωπικού. 

• Την διεξαγωγή όλων των καθηκόντων του ΥΠΔ όπως ορίζονται από τον Κανονισμό. 

Η Διοίκηση του Φορέα φροντίζει αντίστοιχα ώστε ο ΥΠΔ: 

• Να έχει ελεύθερη πρόσβαση σε δεδομένα και πράξεις επεξεργασίας 

• Να εκπληρώνει τα καθήκοντά του με ανεξάρτητο τρόπο (δεν λαμβάνει εντολές για την άσκηση των 

καθηκόντων του) και δεν υφίσταται κυρώσεις επειδή επιτέλεσε τα καθήκοντά του. 

Γ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Γ.Ν.Ι. «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» - ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

1. Δικαιώματα συμμετοχής έχει οποιαδήποτε εταιρεία δραστηροποιείται στο αντικείμενο ή φυσικό 

πρόσωπο, με την προϋπόθεση ότι αποδέχεται τις προϋποθέσεις τους κεφ. Β και εξασφαλίζει όλες τις 

απαράβατες απαιτήσεις του παρόντος κεφαλαίου Γ. Ως αντικείμενο νοείται ο τομέας διακίου και 

πρακτικών περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και η ικανότητα εκπλήρωσης 

των καθηκόντων που αναφέρονται στο άρθρο 39 του GDPR. 
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2. Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001, ISO 27001, ISO 14001, ISO 20000, 
ISO22301.Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα ο υποψήφιος ανάδοχος προσκομίζει: 
i. σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνο με το πρότυπο ISO 9001:2015. 
ii. σύστημα Διαχείρισης για την Ασφάλεια των πληροφοριών, σύμφωνο με το πρότυπο ISO 
 27001:2013. 
iii. σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνο με το πρότυπο ISO 14001:2015.  
iv. σύστημα Διαχείρισης Υπηρεσιών Πληροφορικής, σύμφωνο με το πρότυπο ISO 20000-1:2018. 
v.  σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22301:2019. 

 
3. Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, ο υποψήφιος ανάδοχος απαιτείται να διαθέτει τα 

παρακάτω χαρακτηριστικά: 
α)  Αποδεδειγμένη γνώση και εμπειρία των νομικών και τεχνικών θεμάτων των προσωπικών δεδομένων και 

προϋπηρεσία σε έργα αξιολόγησης έναντι του κανονισμού GDPR. Η ως άνω εμπειρία αποδεικνύεται με την 
ανάληψη και υλοποίηση δύο (2) έργων Υπηρεσιών Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) σε 
Νοσοκομεία. Τα έργα μπορεί να είναι ολοκληρωμένα ή σε εξέλιξη. 
Προς απόδειξη της εμπειρίας θα πρέπει να προσκομιστεί υπεύθυνη δήλωση του 
Ν.1599/86συμπληρωμένη από τον ανάδοχο στην οποία θα περιλαμβάνεται ένας Πίνακας με τα εξήςπεδία 
συμπληρωμένα για κάθε σχετικό έργο: επωνυμία φορέα υλοποίησης, τίτλος έργου,περιεχόμενο έργου, 
χρονική διάρκεια (από - έως), υπεύθυνος φορέα και στοιχείαεπικοινωνίας υπευθύνου. 
Ο υποψήφιος ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για την κάθε εγγραφή του πίνακα της 
υπεύθυνης δήλωσης να υποβάλλει σχετική δήλωση του φορέα υλοποίησης στην οποία ναενημερώνει για 
την ομαλή και εντός του συμβατικού χρονοδιαγράμματος εξέλιξη του έργου.Η δήλωση αυτή βρίσκεται στο 
Παράρτημά Α της παρούσας. Κάθε έργο του Πίνακα της υπεύθυνης δήλωσης Ν. 1599/86 το οποίο δε θα 
συνοδεύεται από την αντίστοιχη δήλωση τουφορέα υλοποίησης, δε θα προσμετράται στα 
προαναφερόμενα κριτήρια εμπειρίας. 

β)  Η Ομάδα Έργου του υποψηφίου Αναδόχου θα πρέπει να περιλαμβάνει έμπειρα στελέχη που έχουν 
εμπλακεί σε ολοκληρωμένα ή υπό υλοποίηση έργα ασφάλειας πληροφοριών και προστασίας προσωπικών 
δεδομένων και τα οποία θα καλύπτουν κατ’ ελάχιστο τις ακόλουθες κατηγορίες:  

• Ένα (1) Διαχειριστή Έργου (Project Manager):  
Θα πρέπει να είναι εργαζόμενος του αναδόχου, να διαθέτει πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, 
μεταπτυχιακό τίτλο και να είναι πιστοποιημένος Project Management Professional (PMP) και να έχει 
εμπειρία σε τουλάχιστον 5 έργα σε θέματα προστασίας δεδομένων ή/και ασφάλειας πληροφοριών τα 
τελευταία 2 χρόνια.  

• Έναν (1) Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων – ΥΠΔ (Data Protection Officer (DPO)):  
Θα πρέπει να είναι εργαζόμενος του αναδόχου, να διαθέτει πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, να 
είναι πιστοποιημένος DPO και να έχει αναλάβει αντίστοιχα καθήκοντα σε τουλάχιστον 3 Νοσοκομεία, τα 
τελευταία 2 χρόνια. Θα πρέπει επίσης να είναι πιστοποιημένος ISO 27001 Lead Auditor. 

• Έναν (1) Αναπληρωτή Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων – ΥΠΔ (Data Protection Officer (DPO)): 
Θα πρέπει να είναι εργαζόμενος του αναδόχου, να διαθέτει πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, να 
είναι πιστοποιημένος DPO και να έχει αναλάβει καθήκοντα DPO σε τουλάχιστον ένα Νοσοκομείο, τα 
τελευταία 2 χρόνια.  

• Έναν (1) Σύμβουλο Ασφάλειας Πληροφοριών και Προστασίας Δεδομένων (Information Security & Data 
Protection Consultant):  
Θα πρέπει να είναι εργαζόμενος του αναδόχου, να διαθέτει πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και 
μεταπτυχιακό πάνω σε θέματα ασφάλειας πληροφοριών, να διαθέτει εμπειρία σε τουλάχιστον 3 έργα σε 
νοσοκομεία τα τελευταία 2 έτη σε θέματα προστασίας δεδομένων ή/και ασφάλειας πληροφοριών. Θα 
πρέπει να είναι πιστοποιημένος με ISO 27001 Lead Auditor και Πιστοποιημένος ISO 27799 Foundation. 

• Ένα (1) Νομικό Σύμβουλο, με επιστημονική εξειδίκευση και εμπειρία και στην υλοποίηση έργων 
προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.  
Ο Νομικός Σύμβουλος θα πρέπει να είναι εργαζόμενος του αναδόχου και να έχει εμπειρία σε 
τουλάχιστον 3 έργα σε νοσοκομεία, τα τελευταία 2 έτη, στην υλοποίηση έργων προστασίας προσωπικών 
δεδομένων και ασφάλειας πληροφοριών.  

• Έναν (1) IT Auditor με εξειδίκευση σε θέματα Πληροφορικής και εμπειρία σε θέματα ασφάλειας 
πληροφοριακών συστημάτων.  



 25/22 

 
 6 

Θα πρέπει να είναι εργαζόμενος του αναδόχου, να διαθέτει πτυχίο Πανεπιστημιακής 

Εκπαίδευσης, μεταπτυχιακό πάνω σε θέματα ασφάλειας πληροφοριών και να διαθέτει εμπειρία σε 

τουλάχιστον 3 έργα σε νοσοκομεία,  τα τελευταία 2 έτη σε θέματα προστασίας δεδομένων και 

ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων. Θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος με ISO 27001 

LeadAuditor και Πιστοποιημένος ISO 22301 Auditor. 

Για την προτεινόμενη ομάδα έργου θα πρέπει να αποδεικνύεται η εμπειρία από τα βιογραφικά 

σημειώματα και τις σχετικές βεβαιώσεις. 

 

 

 

Παράρτημα Α 
 
Πρότυπη Δήλωση Φορέα Υλοποίησης. 
 
Δήλωση Φορέα Υλοποίησης 
 
Σας ενημερώνουμε, ότι στην εταιρία/στον φορέα μας με επωνυμία …………………………… 
………………………………………………………… βρίσκεται σε εξέλιξη/έχει ολοκληρωθεί έργο παροχής 
συμβουλευτικών υπηρεσιών με ανάδοχο ή μέλος αναδόχου κοινοπραξίας την εταιρία 
……………………………………… με σκοπό τη μελέτη συμμόρφωσης της εταιρίας/φορέα μας στο 
πλαίσιο του ΓΚΠΔ. Το έργο εξελίσσεται/ έχει ολοκληρωθεί ομαλά εντός του συμφωνηθέντος 
χρονοδιαγράμματος. 

 
Ημερομηνία: .../.../2021 

 

Για το φορέα υλοποίησης, 

 

Ο/Η Δηλών/ούσα 


