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Η Επιτροπή Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια και 
τις παρατηρήσεις των οικονομικών φορέων και πιο συγκεκριμένα: 

 Του κου Τ. Γ., Project Manager GDPR Department Computer Studio, 

 του κου Μ. Α., 

 Του κου Τ. Π. από την εταιρεία BLUE VALUE Α.Ε.,  

 Του κου Α. Ρ., 
 της εταιρείας SPARK ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ. ΙΚΕ.  

 
που υπεβλήθησαν στα πλαίσια της Α΄ Φάσης  Διαβούλευσης, αναδιαμόρφωσε τις 
τεχνικές προδιαγραφές ως ακολούθως: 
 
 

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΛΑΙΚΟ» επεξεργάζεται πληθώρα δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και πληροφορίες (σε ηλεκτρονικά ή/και φυσικά 
αρχεία) που μπορούν να ταυτοποιήσουν φυσικά πρόσωπα (ασθενείς, εργαζομένους, 
συνεργάτες, προμηθευτές κ.ά.). 
Αντικείμενο του παρόντος Έργου είναι η εναρμόνιση του Νοσοκομείου με τις 
απαιτήσεις Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ 
679/2016 (GDPR) και η παροχή υπηρεσιών Data Protection Officer (DPO). 
Σκοπός είναι η αναγνώριση των τεχνολογικών και οργανωτικών αναγκών του 
Νοσοκομείου και η κάλυψή τους με την υλοποίηση των αντίστοιχων μέτρων για την 
διαμόρφωση συνεχούς συμμόρφωσής της στις απαιτήσεις του GDPR. 
Το έργο θα αφορά σε όλες τις λειτουργικές Μονάδες του Νοσοκομείου, οι οποίες 
διαχειρίζονται προσωπικά δεδομένα: 
• Τμήματα πρωτοβάθμιας φροντίδας, όπως Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, 
Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία 
• Τμήματα δευτεροβάθμιας φροντίδας, όπως Κλινικές Παθολογικού και 
Χειρουργικού τομέα, Χειρουργεία, ειδικές Μονάδες (Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, 
Μονάδα Εμφραγμάτων, Μονάδα Τεχνητού Νεφρού), Διατομεακά Τμήματα κλπ. 
• Εργαστήρια του Εργαστηριακού Τομέα 
• Διοικητικές Υπηρεσίες, όπως Γραφείο Κίνησης, Λογιστήριο Ασθενών, Τμήμα 
Προσωπικού, Γραμματείες κλπ. 
• Τμήμα Πληροφορικής 
Αναλυτικά το έργο θα περιλαμβάνει: 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩN 
Με την υπογραφή της σύμβασης, ξεκινάει η περίοδος υποστήριξης του συνόλου των 
διαδικασιών στο πλαίσιο εφαρμογής του GDPR, η οποία θα έχει χρονική διάρκεια 
ίση με 1 έτος. Τα βασικά πακέτα εργασιών που θα περιλαμβάνουν οι υπηρεσίες 
υποστήριξης είναι τα ακόλουθα: 
● Πλήρεις και ολοκληρωμένες υπηρεσίες ΥΠΔ (DPO): Θα ορίσει ο υποψήφιος 
ανάδοχος τον (εξωτερικό) ΥΠΔ ο οποίος θα συμμετέχει/συντονίζει τις εργασίες της 
ομάδας των ΥΠΔ 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 οργανωτικές αλλαγές που 
πρόκειται να λάβουν χώρα κατά την περίοδο υποστήριξης. 
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Αντικείμενο 
● Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) ενημερώνει και συμβουλεύει το ΓΝΑ 
«Λαϊκό», τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την επεξεργασία και τους 
εργαζόμενους που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα, για τις υποχρεώσεις τους 
που απορρέουν από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) σχετικά 
με την προστασία προσωπικών δεδομένων  και κάθε άλλη νομοθεσία για την 
προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 
● Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) παρακολουθεί τη συμμόρφωση και 
την τήρηση των διατάξεων του Ν.4624/2019 και κάθε άλλης νομοθεσίας σχετικά με 
την προστασία δεδομένων και με τις πολιτικές του Υπεύθυνου Επεξεργασίας ή του 
Εκτελούντος την Επεξεργασία σε σχέση με την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων της ανάθεσης αρμοδιοτήτων, της 
ευαισθητοποίησης, και της κατάρτισης των υπαλλήλων που συμμετέχουν στις 
πράξεις επεξεργασίας και των σχετικών ελέγχων. 
● Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) παρέχει συμβουλές, όσον αφορά την 
εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία των δεδομένων – εκτίμηση των 
επιπτώσεων των σχεδιαζόμενων πράξεων επεξεργασίας στην προστασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και παρακολουθεί την υλοποίηση της σύμφωνα με το άρθρο 
65. 
● Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) συνεργάζεται με την αρμόδια 
εποπτική αρχή. 
● Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) ενεργεί ως σημείο επαφής για την 
αρμόδια  εποπτική αρχή για ζητήματα που σχετίζονται με την επεξεργασία, 
περιλαμβανομένης της προηγούμενης διαβούλευσης που αναφέρεται στο άρθρο 67, 
τη συμβουλεύεται και πραγματοποιεί διαβουλεύσεις, ανάλογα με την περίπτωση, για 
οποιοδήποτε άλλο θέμα. 
●Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) συνεργάζεται με την αρμόδια 
εποπτική αρχή και έχει δικαίωμα στον έλεγχο των προσωπικών δεδομένων των 
υπηρεσιών για τη διερεύνηση περιπτώσεων που άπτονται της προστασίας 
δεδομένων. 
● Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων 
(DPO) λαμβάνει δεόντως υπόψη τον κίνδυνο που συνδέεται με τις πράξεις 
επεξεργασίας, συνεκτιμώντας τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους 
σκοπούς επεξεργασίας. 
● Ο ΥΠΔ μπορεί να εκτελεί και άλλα καθήκοντα. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο 
εκτελών την επεξεργασία διασφαλίζουν ότι η άσκηση των καθηκόντων αυτών δεν 
οδηγεί σε σύγκρουση συμφερόντων.  
● Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) επιθεωρεί την τήρηση των 
συμφωνηθέντων διαδικασιών, προκειμένου να εκπληρώνεται η συμμόρφωση του 
Νοσοκομείου στο Νομικό και λειτουργικό πλαίσιο, το οποίο έχει οριστεί κατά τη 
διαδικασία της εναρμόνισης. 
● Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) δεσμεύεται από την τήρηση του 
απορρήτου η της εμπιστευτικότητας σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων του, 
σύμφωνα με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Κράτους. 
● Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) λογοδοτεί απευθείας στη Διοίκηση 
του Νοσοκομείου και αποτελεί το πρώτο σημείο επαφής με το υποκείμενο των 
δεδομένων. 
● Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) αφότου αναλάβει καθήκοντα, θα 
πρέπει να έχει μεριμνήσει και για τον αναπληρωτή του. 
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Παραδοτέα: 
● Επικαιροποίηση των πολιτικών, εντύπων και διαδικασιών συμμόρφωσης με τον 
Κανονισμό 
● Παράδοση τριμηνιαίας έκθεσης συμμόρφωσης στην οποία θα αναλύεται ο βαθμός 
συμμόρφωσης του Νοσοκομείου με τα προαπαιτούμενα του Κανονισμού, ή έκτακτα 
εφόσον κριθεί. 
● Δια ζώσης εκπαίδευση (εάν το επιτρέπουν οι επιδημιολογικές συνθήκες) των καθ’ 
υπόδειξη στελεχών του Νοσοκομείου αναφορικά με τον Γενικό Κανονισμό 
Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, η οποία πρέπει να διεξαχθεί κατά τη 
διάρκεια του πρώτου τριμήνου της σύμβασης. 
● Υποστήριξη των υπηρεσιών σε θέματα που άπτονται στο Γενικό Κανονισμό 
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μέσω γνωμοδοτήσεων. 
 
 
Β. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
Όλες οι προτάσεις είναι απαραίτητο να βασίζονται και να λαμβάνουν υπόψη εκτός 
από τον Κανονισμό Γενικής Προστασίας Δεδομένων (GDPR), το υφιστάμενο 
Ελληνικό Νομοθετικό Πλαίσιο (συμπεριλαμβανομένης της νομολογίας), τις 
κατευθυντήριες γραμμές για το GDPR που δημοσιεύονται από την Ομάδα Εργασίας 
για την Προστασία Δεδομένων του Άρθρου 29 (WP 29), τις κατευθυντήριες οδηγίες, 
συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών του Υπουργείου Υγείας, γνωμοδοτήσεις και 
αποφάσεις της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (καθώς και 
τις κατά περίπτωση κατευθυντήριες γραμμές ή αποφάσεις άλλων Ευρωπαϊκών 
Αρχών Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων) και τις βέλτιστες πρακτικές σύμφωνα 
με τα διεθνή πρότυπα. 
 
Επίσης, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να: 
1. υλοποιεί ή να έχει υλοποιήσει τουλάχιστον 3 έργα σε αντίστοιχους οργανισμούς 
(Δημόσια Νοσοκομεία). Επιπλέον, θα πρέπει να περιέχεται στην προσφορά λίστα με 
πληροφορίες για παρόμοια έργα υλοποίησης GDPR 
2. Διαθέτει ομάδα έργου η οποία θα αποτελείται από τουλάχιστον έναν: 
 Πιστοποιημένο Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων που κατέχει αντίστοιχη θέση 
τουλάχιστον σε 3 Δημόσια Νοσοκομεία 
 Αναπληρωτή Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων που κατέχει αντίστοιχη θέση 
τουλάχιστον σε 3 Δημόσια Νοσοκομεία 
 Εξειδικευμένο νομικό με γνώση και εμπειρία των πρακτικών περί Προστασίας 
και  Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων στο πλαίσιο υλοποίησης της 
συμμόρφωσης. Να αποτελεί ή να έχει αποτελέσει μέλος της ομάδας έργου σε τρία (3) 
τουλάχιστον παρόμοια έργα. 
 Πιστοποιημένο Εσωτερικό Ελεγκτή με 3ετή αποδεδειγμένη εμπειρία σε έργα 
ελεγκτικά-συμβουλευτικά σε Δημόσια Νοσοκομεία . Να αποτελεί ή να έχει 
αποτελέσει μέλος της ομάδας έργου σε ένα (1) τουλάχιστον παρόμοιο έργο. 
 Εξειδικευμένο επιστήμονα Πληροφορικής με γνώση και 5ετή εμπειρία της 
ασφαλούς διαχείρισης δεδομένων μέσω πληροφοριακών συστημάτων σε φορέα 
παροχής υγείας. 
Να αποτελεί ή να έχει αποτελέσει μέλος της ομάδας έργου σε ένα (1) τουλάχιστον 
παρόμοιο έργο. 
  Πιστοποιημένο διαχειριστή κινδύνων (risk officer) κατά CRMA, που να είναι 
ορισμένος risk officer σε έναν τουλάχιστον οργανισμό και ορισμένος DPO σε ένα 
Δημόσιο Νοσοκομείο. 
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 Τα μέλη της ομάδας έργου μπορούν να καλύπτουν παραπάνω της μιας 
ιδιότητας. 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 και τα αντίστοιχα έγγραφα τεκμηρίωσης, που θα 
πιστοποιούν την επιστημονική γνώση, εμπειρία και κατάρτιση στα γνωστικά 
αντικείμενα: 
 Οργάνωσης 
 Ασφάλειας πληροφοριών 
 Νομικό 
 Τεχνολογικό. 
Η εμπειρία και η υλοποίηση των έργων από τον Ανάδοχο θα πρέπει να 
τεκμηριώνεται με Βεβαίωση καλής εκτέλεσης από τον πελάτη ή πρωτόκολλο 
οριστικής παραλαβής.  
Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να δηλώσει και να διαθέτει τα μέσα διασφάλισης 
ποιότητας και ασφάλειας των παρεχόμενων υπηρεσιών: 
 Να δηλώσει και να διαθέτει σύστημα διαχείρισης ποιότητας και πιστοποίηση κατά 
ISO 9001:2015 ή νεότερο, με πεδίο εφαρμογής την παροχή συμβουλευτικών 
υπηρεσιών και εκπαίδευσης, την παροχή υπηρεσιών συμμόρφωσης με τον 
Κανονισμό GDPR και την παροχή υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών 
Δεδομένων (DPO). 
 Να δηλώσει και να διαθέτει σύστημα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών και 
πιστοποίηση κατά ISO 27001:2013 ή νεότερο, με πεδίο εφαρμογής την παροχή 
συμβουλευτικών υπηρεσιών και εκπαίδευσης, την παροχή υπηρεσιών συμμόρφωσης 
με τον Κανονισμό GDPR και την παροχή υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας 
Προσωπικών Δεδομένων (DPO).» 
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