
                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 
3η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Καστοριά, 9/3/2021
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.:  2422
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Μαυριωτίσσης
Ταχ.Κώδικας: 52 100 Καστοριά ΠΡΟΣ
Τηλέφωνο: 24673 50621 ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
Fax: 24673 50657
email: prom1@kastoriahospital.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DPO) ΤΟΥ ΓΕΝΙ  ΚΟΥ  

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ www.kastoriahospital.gr 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΚΩΔΙΚΟΣ (CPV) Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ασφάλειας.-
CPV: 79417000-0 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ Φ.Π.Α. 3.000,00€ με ΦΠΑ 24% 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή) 

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Τακτικό Προϋπολογισμό του Φορέα έτους 2021, ΚΑΕ: 
0419

ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1 έτος (12 μήνες)

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ Όπως ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

22-03-2021 Ημέρα: Δευτέρα  Ώρα: 14:30μ.μ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 23-03-2021 Ημέρα: Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ.

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ et.diavgeia.gov.gr (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ),  
www.  eprocuremen  t  .  gov.  gr   (Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.), 
www.  kastoriahospital  .gr   

Το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς λαμβάνοντας υπόψη:

1. την  2/14.01.2021απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου
2. τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, άρθρο 118
3. την  υπ’  αριθμ.  985/29-01-2021 (ΑΔΑ:  ΨΞ8Ι4690ΒΥ-ΖΧΨ)  απόφαση  ανάληψης  δημοσιονομικής

υποχρέωσης
προβαίνει  σε συλλογή προσφορών με σκοπό την ανάθεση υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων
(DPO).

ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα
και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών.
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Λόγοι αποκλεισμού 
Αποκλείεται  από  τη  συμμετοχή  στην  παρούσα  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  ο  προσφέρων  εφόσον
συντρέχει στο πρόσωπό του ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:

 Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους
λόγους:  α)  συμμετοχή  σε  εγκληματική  οργάνωση,  β)  δωροδοκία,  γ)  απάτη,  δ)  τρομοκρατικά
εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, ε) νομιμοποίηση εσόδων
από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και στ) παιδική εργασία και
άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.

 Όταν  ο  προσφέρων  έχει  αθετήσει  τις  υποχρεώσεις  του  όσον  αφορά  στην  καταβολή  φόρων  ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

Κριτήρια επιλογής
Για την συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης ο προσφέρων  πρέπει να διαθέτει

 Πιστοποίηση κατά ISO 9001 ή πιστοποίηση με άλλα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα
 Πιστοποίηση κατά ISO 27001:2013 ή αντίστοιχο διεθνές πρότυπο, 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).

2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
Οι  προσφορές  υποβάλλονται  από  τους  ενδιαφερόμενους,  στο  Γραφείο  Προμηθειών  του  Γενικού
Νοσοκομείου Καστοριάς, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα πρόσκληση,
στην Ελληνική Γλώσσα, σε σφραγισμένο φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016.

Ο κύριος φάκελος θα περιλαμβάνει επί ποινή απόρριψης τα εξής:

α) Ένα σφραγισμένο φάκελο «Δικαιολογητικά συμμετοχής», ο οποίος θα περιλαμβάνει:
 Για  την  απόδειξη  της  μη  συνδρομής  των  λόγων  αποκλεισμού  οι  προσφέροντες  οφείλουν  να

προσκομίσουν:
Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει εις βάρος τους αμετάκλητη
καταδικαστική  απόφαση  για  έναν  από  τους  ακόλουθους  λόγους:  α)  συμμετοχή  σε
εγκληματική οργάνωση, β) δωροδοκία, γ) απάτη, δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα
συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες  ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας  και  στ)  παιδική εργασία  και  άλλες
μορφές εμπορίας ανθρώπων.
Υπεύθυνη  δήλωση στην  οποία  θα  δηλώνεται  ότι  ο  προσφέρων  δεν  έχει  αθετήσει  τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

 Για  την  απόδειξη  της  ύπαρξης  των  κριτηρίων  επιλογής  οι  οι  προσφέροντες  οφείλουν  να
προσκομίσουν:

Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι ο προσφέρων διαθέτει πιστοποίηση κατά
ISO 9001 ή πιστοποίηση με άλλα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα, ISO 27001:2013 ή αντίστοιχο
διεθνές  πρότυπο,  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).

Σε  περίπτωση  νομικού  προσώπου,  οι  ως  άνω  υπεύθυνες  δηλώσεις  υπογράφοναι  από  τον  νόμιμο
εκπρόσωπο και διαχειριστή της εταιρίας ή πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο.

β) Ένα σφραγισμένο φάκελο «Τεχνική προσφορά», ο οποίος θα περιλαμβάνει:
 Πλήρη τεχνική περιγραφή στην ελληνική γλώσσα του αντικειμένου της προσφερόμενης υπηρεσίας,

σε πλήρη συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της πρόσκλησης
 Άδειες,  πιστοποιητικά,  βεβαιώσεις,  βιογραφικά,  φωτοαντίγραφα πτυχίων κ.α.,  που πιστοποιούν

αυτά που ζητούνται στις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος της πρόσκλησης
 Έγγραφη  δήλωση  του  συμμετέχοντα  στην  οποία  θα  δηλώνει  ότι  η  προσφορά  του  ισχύει  για

διάστημα τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ημερών
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω όγκου, να τοποθετηθούν
στον  κυρίως  φάκελο,  τότε  αυτά  συσκευάζονται  ιδιαίτερα  και  ακολουθούν  τον  κυρίως  φάκελο  με  την
ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
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γ) Ένα σφραγισμένο φάκελο «Οικονομική προσφορά», ο οποίος θα περιλαμβάνει:
 Την οικονομική προσφορά του συμμετέχοντα
 Οι  προσφερόμενες  τιμές  για  την  παροχή  υπηρεσιών,  θα  δοθούν  σε  ευρώ  (EURO)  και  θα

αναγράφονται αριθμητικώς και ολογράφως, τόσο χωρίς ΦΠΑ, όσο και με τον αναλογούντα ΦΠΑ.
 Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με

την κείμενη νομοθεσία,  μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,  για την παροχή των υπηρεσιών στον
τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

 Τον  κωδικό  Παρατηρητηρίου  Τιμών  της  ΕΠΥ  Προσφορές  με  τιμή  υψηλότερη από την  τιμή  του
παρατηρητηρίου τιμών θα απορρίπτονται (Ν.3918/11 άρθρο 13 -Ν.4052/12, άρθρο 14, παρ. 7) . Σε
περίπτωση που κάποια υπηρεσία δεν παρακολουθείται  από το Παρατηρητήριο Τιμών,  αυτό θα
δηλώνεται σε υπεύθυνη δήλωση.

Προσφορές  που  δεν  δίνουν  τις  τιμές  σε  ΕΥΡΩ  ή  που  καθορίζουν  σχέση  ΕΥΡΩ  προς  ξένο  νόμισμα  θα
απορρίπτονται  ως  απαράδεκτες.  Σε  περίπτωση  διαφοροποίησης  μεταξύ  της  αναγραφόμενης  τιμής
αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως.
Προσφορές που οι τιμές τους υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα δαπάνη απορρίπτονται 
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από την πρόσκληση, απορρίπτεται
ως απαράδεκτη.

3. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ -ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Η  αποσφράγιση  του  φακέλου   των  δικαιολογητικών  συμμετοχής,  των  τεχνικών  προσφορών  και  των
οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής
που θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό.
Για τις συμβάσεις με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο
βάσει τιμής εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται αποτελέσματα όλων των σταδίων ως άνω.

4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (“προσωρινό ανάδοχο”), να υποβάλλει εντός προθεσμίας, δέκα (10)
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα
που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4250/2014 (Α΄74).
 Απόσπασμα ποινικού μητρώου (ή ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή

διοικητική  αρχή  του  κράτους  μέλους  ή  της  χώρας  καταγωγής  ή  της  χώρας  όπου  είναι
εγκατεστημένος  ο  εν  λόγω  οικονομικός  φορέας),  έκδοσης  τελευταίου  τριμήνου,  από  το  οποίο
προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016,
ήτοι:  ότι  δεν  υπάρχει  εις  βάρος  του  αμετάκλητη  καταδικαστική  απόφαση  για  έναν  από  τους
ακόλουθους  λόγους:  α)  συμμετοχή  σε  εγκληματική  οργάνωση,  β)  δωροδοκία,  γ)  απάτη,  δ)
τρομοκρατικά  εγκλήματα  ή  εγκλήματα  συνδεόμενα  με  τρομοκρατικές  δραστηριότητες,  ε)
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και στ)
παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά:
α) στις  περιπτώσεις  εταιρειών  περιορισμένης  ευθύνης  (Ε.Π.Ε.),  ιδιωτικών  και  κεφαλαιουχικών
εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές,

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) τον Διευθύνονται Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου

Για την  απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του
ν. 4412/2016, είναι αποδεκτή η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε
περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου η υποβολή αυτής εκ μέρους του
νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του ν. 4412/2016.

 Πιστοποιητικό  της  κατά  περίπτωση  αρμόδιας  αρχής,  από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  κατά  την
ημερομηνία  διενέργειας  του  διαγωνισμού,  είναι  ενήμερος  ως  προς  τις  υποχρεώσεις  του  που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές
του υποχρεώσεις.
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 Πιστοποιητικά  πιστοποίησης κατά ISO 9001 ή πιστοποίησης με άλλα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα,
ISO 27001:2013 ή αντίστοιχο διεθνές πρότυπο, 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).

 Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος.

5. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ- ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
Τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  και  της  εισήγησης  της  Επιτροπής
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης από το  Δ.Σ. του Νοσοκομείου, το οποίο και θα λάβει την
απόφαση για υπογραφή σύμβασης, για την εν λόγω υπηρεσία.
Με την υπογραφή της σύμβασης θα προσκομισθεί εγγυητική καλής εκτέλεσής της. Το ύψος της εγγυητικής
θα ανέρχεται στο 5% της αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ.

6. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
Παρακολούθηση και Παραλαβή του Έργου
Για τις ανάγκες της παρακολούθησης και παραλαβής του έργου θα συσταθεί από την Αναθέτουσα Αρχή
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ), οι οποίοι θα έχουν τη συνολική εποπτεία της
πορείας εργασιών και των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. 
Ο DPO θα παραδίδει διμηνιαίες αναφορές στις οποίες θα ενημερώνει την διοίκηση για τα αποτελέσματα
των  εσωτερικών  ελέγχων,  την  εξέλιξη  της  πορείας  συμμόρφωσης  και  θα  παρέχει  συμβουλές  για  την
κάλυψη των κενών ως προς την ικανοποίηση των απαιτήσεων του κανονισμού.
Η ΕΠΠΕ παρακολουθεί την πορεία εξέλιξης του έργου και είναι αρμόδια για την έγκριση και πιστοποίηση
του συνόλου των παραδοτέων. Επιπλέον των παραλαβών, η ΕΠΠΕ μπορεί να διενεργεί απροειδοποίητους
δειγματοληπτικούς ελέγχους κατά την εξέλιξη των εργασιών κάθε φάσης.
Παρακολούθηση κατά την εξέλιξη των εργασιών
Ο Ανάδοχος καθ'  όλη τη διάρκεια  εξέλιξης  των εργασιών θα συνεργάζεται  στενά με την ΕΠΠΕ και  τον
υπεύθυνο του έργου και θα παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία, διευκολύνοντας το έργο του συντονισμού και
ελέγχου. 
Σε  κάθε  περίπτωση  και  σε  οποιοδήποτε  σημείο  της  εξέλιξης  του  έργου,  εάν  η  ΕΠΠΕ  διαπιστώνει  μη
συμμορφώσεις με τους όρους της σύμβασης και τις τιθέμενες προδιαγραφές, ενημερώνει εγγράφως τον
Ανάδοχο,  ο  οποίος  υποχρεούται  να  προβεί  σε  διορθωτικές  ενέργειες  και  να  αναφέρει  αυτές  στην
Αναθέτουσα  Αρχή  5  εργάσιμες  ημέρες  από  τη  γνωστοποίηση  των  σχετικών  ευρημάτων.  Εφόσον
διαπιστωθεί  διατήρηση  των  μη  συμμορφώσεων  και  μετά  τις  διορθωτικές  ενέργειες,  παράλειψη
διορθωτικών  ενεργειών  ή  πρόθεση  παραπλάνησης  της  Αναθέτουσας  Αρχής,  τότε  η  ΕΠΠΕ  μπορεί  να
εισηγηθεί την έναρξη των διαδικασιών για την κήρυξη του Αναδόχου ως έκπτωτου.
Τα  πρακτικά  οριστικής  παραλαβής,  ποιοτικής  και  ποσοτικής,  πρακτικά  εκτελεσθεισών  εργασιών,  θα
συντάσσονται και θα υπογράφονται (απ΄ όλα τα μέλη της επιτροπής παραλαβής/ παρακολούθησης), την
ίδια ημέρα (το αργότερο εντός τριών εργάσιμων ημερών) από την  ημερομηνία παράδοσης της εργασίας
και θα αναφέρουν ρητά τις εκτελεσθείσες εργασίες και γενικά την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης.

7. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  
Η πληρωµή θα γίνει σε ευρώ (€)
Xρόνος  εξόφλησης:  εξήντα  (60)  ημέρες  από  την  επόμενη  της  έκδοσης  του  τιμολογίου  και  εφόσον
υποβληθούν όλα  τα  νόμιμα  παραστατικά  και  δικαιολογητικά  που  προβλέπονται  από  τις  ισχύουσες
διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες
που διενεργούν τον έλεγχο.
Τον ανάδοχο βαρύνουν οι νόµιµες κρατήσεις.
Κατά την πληρωμή του τιμήματος παρακρατείται ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος
Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει την αναθέτουσα αρχή.
Για ότι δεν αναφέρεται στην παρούσα πρόσκληση, ισχύουν οι περί προμηθειών του Δημοσίου νόμοι και
διατάξεις (Ν.4412/2016).

Ο Διοικητής 

Χάτσιος  Γρηγόριος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Ανάθεση υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO)

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩN (DPO)

Ο DPO θα παρακολουθεί την εφαρμογή των Πολιτικών/Διαδικασιών  Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
που έχουν αναπτυχθεί για την συμμόρφωση του Νοσοκομείου με τον Κανονισμό. Επιπλέον θα αναθεωρεί
και θα βελτιώνει τις Πολιτικές / Διαδικασίες όπου κρίνει απαραίτητο. Επίσης θα επικαιροποιεί τις εκτιμή-
σεις αντίκτυπου (DPIA) και θα δημιουργεί καινούριες για επεξεργασίες υψηλού ρίσκου. Ακόμα θα αναλαμ-
βάνει την ενημέρωση του προσωπικού καθώς και τις εσωτερικές επιθεωρήσεις, με σκοπό την επίτευξη του
βέλτιστου επιπέδου συμμόρφωσης.
Ο DPO διευκολύνει τη συμμόρφωση του υπευθύνου επεξεργασίας και των εκτελούντων την επεξεργασία
προς τις διατάξεις του GDPR και μεσολαβεί μεταξύ των διαφόρων ενδιαφερομένων (π.χ. εποπτικές αρχές,
υποκείμενα των δεδομένων). Ο ρόλος του είναι συμβουλευτικός (όχι αποφασιστικός). Καταρχήν δεν φέρει
προσωπική ευθύνη για τη μη συμμόρφωση προς τον GDPR, έχει όμως βέβαια την ευθύνη καθοδήγησης του
φορέα προς την απαιτούμενη συμμόρφωση προς τον GDPR.
Αναλυτικά τα καθήκοντα του DPO είναι τα ακόλουθα:
• Να ενημερώνει και να συμβουλεύει τον οργανισμό και τους υπαλλήλους του σχετικά με τις υποχρεώσεις
τους. που απορρέουν από τον GDPR και άλλες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων.
• Να παρακολουθεί την εσωτερική συμμόρφωση με τον GDPR και άλλες διατάξεις περί προστασίας δεδο-
μένων  π.χ. προσδιορισμός και διαχείριση δραστηριοτήτων επεξεργασίας, εκπαίδευση προσωπικού, διενέρ-
γεια εσωτερικών ελέγχων.  Προκειμένου να καταστεί εφικτός ο εσωτερικός έλεγχος συμμόρφωσης κάθε
τμήματος του Νοσοκομείου στις υποχρεώσεις του GDPR  απαιτείται η  φυσική παρουσία του DPO ανά δί-
μηνο, ώστε να καλυφθούν στην διάρκεια του έτους όλα τα τμήματα του Νοσοκομείου.  Ύστερα από κάθε
επίσκεψη  θα παραδίδεται έκθεση στην Διοίκηση του Νοσοκομείου στην οποία θα αναφέρεται η πορεία
συμμόρφωσης του κάθε τμήματος με τον κανονισμό και θα προτείνονται οι αναγκαίες διορθωτικές ή
βελτιωτικές ενέργειες.
• Να παρέχει συμβουλές για την εκτίμηση αντικτύπου και να παρακολουθεί την υλοποίησή της.
• Να είναι το πρώτο σημείο επαφής για τις εποπτικές αρχές και τα υποκείμενα των δεδομένων (εργαζόμε-
νοι, ασθενείς, κ.λπ.).
• Να συνεργάζεται με την εποπτική αρχή και να ενεργεί ως σημείο επικοινωνίας με την εποπτική αρχή για
ζητήματα που σχετίζονται με την επεξεργασία, περιλαμβανομένης της διαβούλευσης που αναφέρεται στο
άρθρο 36 του  GDPR
• Να συμμετέχει σε όλα τα ζητήματα σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων (π.χ. παρουσία σε
συσκέψεις ανώτερων και μεσαίων στελεχών της διοίκησης ή αντίστοιχα άλλων Φορέων και κατά τη λήψη
αποφάσεων, καταγραφή λόγων διαφωνίας με τις συμβουλές του, έγκαιρη διαβίβαση πληροφοριών για πα-
ροχή γνώμης, άμεση λήψη γνώμης σε περίπτωση περιστατικού παραβίασης).
• Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, λαμβάνει δεόντως υπόψη τον κίνδυνο που συνδέεται με τις
πράξεις επεξεργασίας, συνεκτιμώντας τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επε-
ξεργασίας. 
• Λογοδοτεί απευθείας στο ανώτατο διοικητικό επίπεδο του εργοδότη, ενώ παράλληλα δεσμεύεται από την
τήρηση του απορρήτου ή της εμπιστευτικότητας σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων του.
• Είναι σε άμεση συνεργασία με το Γραφείο Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων του Υπουργείου Υγείας για
την ενίσχυση των δράσεων προστασίας δεδομένων του Υπουργείου και την εφαρμογή τους στο σύνολο των
εποπτευόμενων φορέων με ομοιογενή και εύρυθμο τρόπο.
Ο DPO θα πρέπει 
Η Διοίκηση του Φορέα φροντίζει αντίστοιχα ώστε ο DPO :
• Να έχει ελεύθερη πρόσβαση σε δεδομένα και πράξεις επεξεργασίας 
• Να εκπληρώνει τα καθήκοντά του με ανεξάρτητο τρόπο (δεν λαμβάνει εντολές για την άσκηση των καθη-
κόντων του) και δεν υφίσταται κυρώσεις επειδή επιτέλεσε τα καθήκοντά του.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να:
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 Διαθέτει ομάδα έργου η οποία θα αποτελείται από τουλάχιστον:
o Ένα εξειδικευμένο νομικό, που θα αναλάβει και τον ρόλο του DPO, με γνώση και εμπειρία

των πρακτικών περί Προστασίας και διαχείρισης προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο υλο-
ποίησης της συμμόρφωσης. Να αποτελεί ή να έχει αποτελέσει μέλος της ομάδας έργου σε
δύο τουλάχιστον έργα GDPR εκ των οποίων τουλάχιστον ένα σε Δημόσιο Νοσοκομείο. Να
έχει πιστοποίηση DPO και να έχει οριστεί ως DPO σε τουλάχιστον ένα Δημόσιο Νοσοκομείο

o Ένα εξειδικευμένο επιστήμονα Πληροφορικής με γνώση και εμπειρία της ασφαλούς διαχεί-
ρισης δεδομένων μέσω πληροφοριακών συστημάτων. Να αποτελεί ή να έχει αποτελέσει
μέλος της ομάδας έργου σε ένα τουλάχιστον παρόμοιο έργο GDPR σε Οργανισμό Παροχής
Υπηρεσιών Υγείας.

o Ένα  πιστοποιημένο  Εσωτερικό  Ελεγκτή.  Να  αποτελεί  ή  να  έχει  αποτελέσει  μέλος  της
ομάδας έργου σε ένα τουλάχιστον παρόμοιο έργο GDPR σε Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών
Υγείας.

o Ένα πιστοποιημένο Διαχειριστή  Κινδύνων.  Να αποτελεί  ή  να έχει  αποτελέσει  μέλος  της
ομάδας έργου σε ένα τουλάχιστον παρόμοιο έργο GDPR σε Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών
Υγείας.

Η υλοποίηση των έργων από τον Ανάδοχο θα πρέπει να τεκμηριώνεται με Βεβαίωση από τον φορέα, ή
αντίστοιχη σύμβαση.

Η συμμετοχή των μελών της ομάδας  σε παρόμοιο έργο θα πρέπει να τεκμηριώνεται με Βεβαίωση από
τον φορέα.
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