
 

 

                   
               ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
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                                         Αρ. πρωτ.:       7910 
   ΣΜΗΜΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ                                                                  
  ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ      ΠΡΟ:  Κάκε ενδιαφερόμενο 
 
ΠΛΗΡ.:  Δ.ουλτάνθσ 
ΣΗΛ :    2313 322330  

     e-mail: agdim-prom@3ype.gr 
 
 

   ΠΡΟΚΛΗΗ  ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 
 
Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ δια ηης σποβολής έγγραθφν ζθραγιζμένφν 

προζθορών για ηην παροτή  σπηρεζιών καθοδήγηζης και παροτής ζσμβοσλών (DPO)  

ηοσ Γ.Ν.Θ «Γ.ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ-Ο ΑΓΙΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ» (νοζοκομείο έδρας και οργανική 

μονάδα)  ζηο πλαίζιο ζσμμόρθφζης με ηον Γενικό Κανονιζμό Προζηαζίας Προζφπικών 

Γεδομένφν (ΔΔ/2016/679) και σπηρεζιών Τπεύθσνοσ Προζηαζίας Γεδομένφν (DPO), 

προϋπολογιζθείζας δαπάνης 4.000,00€ ζσμπεριλαμβανομένοσ ηοσ ΦΠΑ για ένα (1) έηος 

και κριηήριο καηακύρφζης ηην πλέον ζσμθέροσζα από  οικονομική άπουη προζθορά 

αποκλειζηικά βάζει ηιμής (ταμηλόηερη ηιμή). 

                 
ΧΕΣ.:  α) Ο  Ν. 4412/08-08-2016   (Δθμόςιεσ  υμβάςεισ  Ζργων,  Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν)  
            άρκρα 116 και 118, όπωσ τροποποιικθκε, ςυμπλθρϊκθκε και ιςχφει ςιμερα. 

β) Ο Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ. Αϋ)  «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ – Καταργιςεισ, 
υγχωνεφςεισ  Νομικϊν Προςϊπων και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα – Σροποποίθςθ 
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ 161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ». 
γ) Η υπ’ αρικμ. 6θ Ζκτακτθ υνεδρίαςθ/κζμα 3ο /21-04-2022 απόφαςθ του Δ.. του 
Νοςοκομείου περί ζγκριςθσ Προγραμματιςμοφ Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν 
διαχειριςτικοφ ζτουσ 2022 του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ – Ο ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ». 

            δ) Σθν υπ’αρικμ. 434/7126/18-05-2022 (ΑΔΑ:Φ6ΕΚ46904Κ-2Α9) απόφαςθ ανάλθψθσ 
υποχρζωςθσ τθσ Οργανικισ μονάδασ «Γ. Γεννθματάσ» και τθν αντίςτοιχθ υπ’αρικμ. 
706/6578/18-05-2022 (ΑΔΑ:6ΚΩΦ4690Β1-0ΨΦ) απόφαςθ από τθν οργανικι μονάδα «Ο 
Άγιοσ Δθμιτριοσ» ΚΑΕ: 0439, για τθ διενζργεια διαγωνιςμοφ. 

            ε) Η  υπϋαρικμ. 9θ υνεδρίαςθ/κζμα 27ο /09-06-2022 (ΑΔΑ:ΩΔΟ64690Β1-ΑΙ0) απόφαςθ           
του Δ.. του Γ.Ν.Θ.«Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ – Ο ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ»,  περί   ζγκριςθσ 
ςκοπιμότθτασ και διενζργειασ τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ,  για  τθν  ανάκεςθ των 
υπθρεςιϊν    που  αναφζρεται  ςτο κζμα και επικφρωςθσ πρακτικοφ τεχνικϊν 
προδιαγραφϊν (μετά από δθμόςια  διαβοφλευςθ). 

 
 
  





 

 

     Οι  προςφορζσ  πρζπει  να φκάνουν ςτθν υπθρεςία με οποιονδιποτε τρόπο (είτε δια 
υποβολισ, είτε ταχυδρομικϊσ),  απαραίτθτα  μζχρι  και  τθν Παραςκευι  24-06-2022, ζωσ  14:00  
ςτο  Γραφείο Πρωτοκόλλου  τθσ  Οργανικισ Μονάδασ «Ο ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ», Ελζνθσ 
Ζωγράφου 2, 1οσ όροφοσ, κτίριο Διοίκθςθσ. 
     Η αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ των προςφορϊν κα γίνει τθν Δευτζρα  27-06-2022,  ϊρα 
10:30 ςτο Γραφείο Προμθκειϊν από τθν Αρμόδια Επιτροπι. 
 
     Κατά τθν αποςφράγιςθ δικαιοφνται να παρίςτανται οι προςφζροντεσ ι οι νόμιμοι 
εκπρόςωποί τουσ εφόςον είναι εφοδιαςμζνοι με ςχετικι εξουςιοδότθςθ.  
     Η υποβολι μόνο μιασ προςφοράσ δεν αποτελεί κϊλυμα για τθ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ του 
Διαγωνιςμοφ και τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 
     Εν ςυνεχεία, θ επιτροπι διενζργειασ και αξιολόγθςθσ, ςε κλειςτι ςυνεδρίαςθ, κα προβεί ςτθν 
αξιολόγθςθ των υποβλθκζντων προςφορϊν και τθ ςφνταξθ του πρακτικοφ αξιολόγθςθσ, το 
οποίο και διαβιβάηεται ςτο Αρμόδιο Όργανο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ προσ επικφρωςθ. 
 
    Εμπρόκεςμεσ κεωροφνται οι προςφορζσ που κα ζχουν περιζλκει ςτθν Τπθρεςία μζχρι τθν 
παραπάνω θμερομθνία και ϊρα. Προςφορζσ που κατατίκενται μετά τθν παραπάνω θμερομθνία 
και ϊρα, είναι εκπρόκεςμεσ και επιςτρζφονται από τθν Τπθρεςία που διενεργεί το διαγωνιςμό, 
χωρίσ να αποςφραγιςκοφν. 
 
Η εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ για ζνα (1) ζτοσ ανζρχεται ςτο ποςό των €4.000,00 
ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α. 24% (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΠΑ: €3.225,81 Φ.Π.Α: 
€774,19). 
 
ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ 
 
Σο πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ καταχωρικθκε: 
 
Α) ςτο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ). 
Β) ςτο διαδίκτυο, ςτισ ιςτοςελίδεσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτισ διευκφνςεισ (URL):   
www.oagiosdimitrios.gr και www.gennimatas-thess.gr ςτο πεδίο Προκθρφξεισ-Διαγωνιςμοί.  
Γ) ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΓΕΙΑ). 
 
 Ακολουκοφν οι Ειδικοί όροι: 
 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

Οι οικονομικζσ προςφορζσ κα δίνονται ςε Ευρϊ. 
 
Θα κατατεκοφν τεχνικι και οικονομικι προςφορά ςε δφο (2) αντίτυπα (ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ – 
ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ) ςε ενιαίο ςφραγιςτό φάκελο, ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Σο ζνα αντίτυπο κα φζρει τθν 
ζνδειξθ "ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ" και το άλλο ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ. 
 
το φάκελο κάκε προςφοράσ πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ:  
 
• Η λζξθ "ΠΡΟΦΟΡΑ" με κεφαλαία γράμματα  
• Ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ  
• Ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ πρόςκλθςθσ και ο αρικμόσ πρωτοκόλλου αυτισ. 
• Η θμερομθνία αποςφράγιςθσ.  
• Σα πλιρθ ςτοιχεία του Προςφζροντα. 





 

 

 
τθν τεχνικι προςφορά, θ οποία κα είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ 
και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α Σ Ο   Αϋ, κα κατατεκεί και υπεφκυνθ 
διλωςθ όπωσ εμφανίηεται ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Βϋ. 
 
Όπωσ επίςθσ και Τπεφκυνθ διλωςθ του ςυμμετζχοντα, με τθν οποία κα δθλϊνεται ότι:  
α) θ προςφορά μου πλθροί τισ απαιτοφμενεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του διαγωνιςμοφ, β) 
διακζτω τα απαιτοφμενα προςόντα για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, γ) θ προςφορά ιςχφει για 
διάςτθμα τουλάχιςτον εκατόν είκοςι (120) θμερϊν δ) Σα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτθν 
προςφορά είναι αλθκι και ακριβι ε) Παραιτοφμαι από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςθσ ςχετικά 
με οποιαδιποτε απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για αναβολι, ακφρωςθ – ματαίωςθ του 
διαγωνιςμοφ. 
 
Η οικονομικι προςφορά κα πρζπει να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ 
πρόςκλθςθσ και τουσ όρουσ που αναφζρονται ςτο Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α   Αϋ. 
 
Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν να υποβάλλουν προςφορά μόνο ςτο ςφνολο του 
αντικειμζνου του διαγωνιςμοφ και κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από  
οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι). 

 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
                                        
1. Η πλθρωμι τθσ αξίασ των ανωτζρω υπθρεςιϊν, κα γίνει ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ν. 
4412/08-08-2016 (Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν), μετά τθν υπογραφι 
του ςχετικοφ  πρωτοκόλλου ποςοτικισ και ποιοτικισ εκτζλεςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ και με 
τθν προςκόμιςθ του τιμολογίου και των δελτίων φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ. 
τα τιμολόγια κα αναφζρεται θ τιμι των υπθρεςιϊν μόνο ςε ΕΤΡΩ. 
2. Οι προςφορζσ κα ιςχφουν για τουλάχιςτον εκατόν είκοςι (120) θμζρεσ. 
3. Η ςυναφκείςα ςφμβαςθ κα ιςχφει για ζνα (1) ζτοσ . 
4. Ο Ανάδοχοσ υπόκειται ςτισ νόμιμεσ κρατιςεισ. O Φ.Π.Α. βαρφνει το Νοςοκομείο. 
5. Ο χρόνοσ εκτζλεςθσ είναι άμεςοσ από τθν επομζνθ τθσ υπογραφισ του ςυμφωνθτικοφ. 
6. Η κατακφρωςθ κα γίνει ςτον Ενδιαφερόμενο που κα προςφζρει τθ χαμθλότερθ τιμι 
ςφγκριςθσ μεταξφ τεχνικά αποδεκτϊν υπθρεςιϊν.  
 
 
Ο οικονομικόσ φορζασ καλείται να προςκομίςει: 
-Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου του Διαχειριςτι τθσ εταιρείασ ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου 
από το οποίο να προκφπτει, ότι δεν ζχει καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ, για 
κάποιο από τα αδικιματα τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 του Ν.4412/2016, για κάποιο από τα 
αδικιματα του Αγορανομικοφ Κϊδικα, ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ 
δραςτθριότθτασ, εφόςον αυτό ορίηεται ςτθ διακιρυξθ ι για κάποιο από τα αδικιματα τθσ 
υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ πλαςτογραφίασ, τθσ ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ 
και τθσ δόλιασ χρεωκοπίασ.  
-Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου, 
από το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελείτε ςε πτϊχευςθ και, επίςθσ, ότι δεν τελείτε ςε 
διαδικαςία κιρυξθσ πτϊχευςθσ.  
-Πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να προκφπτει 
ότι κατά τθν θμερομθνία τθσ ωσ άνω ειδοποίθςθσ, είςτε ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ 





 

 

που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) και ωσ προσ τισ 
φορολογικζσ υποχρεϊςεισ τουσ.  
-Πιςτοποιθτικό του οικείου Επιμελθτθρίου, με το οποίο κα πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι ςασ 
ςε αυτό και το ειδικό επάγγελμά ςασ, κατά τθν θμζρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, και 
αφετζρου ότι εξακολουκείτε να παραμζνετε εγγεγραμμζνοι μζχρι τθσ επίδοςθσ τθσ παροφςασ 
ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ. 
-Πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ από ΓΕΜΗ 
 
Αρμόδιο όργανο για τθν ζγκριςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ, είναι το Διοικθτικό 
υμβοφλιο του Νοςοκομείου. 
ε περίπτωςθ μθ προςζλευςθσ του Αναδόχου εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
κατακφρωςθσ αυτισ με απόφαςθ του Δ.., κθρφςςεται ζκπτωτοσ, ςφμφωνα με το Ν. 4412/08-08-
2016 (Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν) και του επιβάλλονται οι 
προβλεπόμενεσ από το Νόμο κυρϊςεισ. 
7.Εφόςον θ υπθρεςία παρακολουκείται  από το Παρατθρθτιριο Σιμϊν (ΦΕΚ 777/Βϋ/04-06-2010) 
τθσ Ε.Π.Τ., καλείςτε να προςκομίςετε Τπεφκυνθ Διλωςθ με τισ αναγραφόμενεσ τιμζσ  ςτθν 
ιςτοςελίδα www.epromy.gr (παρατθρθτιριο τιμϊν). Η υπθρεςία δεν κα δεχκεί οικονομικι 
προςφορά ανϊτερθ των τιμϊν που κα αναφζρονται ςτθν παραπάνω διλωςθ. Εάν θ εν λόγω 
υπθρεςία δεν παρακολουκείται από το Παρατθρθτιριο Σιμϊν, απλϊσ κα το αναφζρετε ςτθν 
Τπεφκυνθ Διλωςθ. 
8. Η διαγωνιςτικι διαδικαςία κα διενεργθκεί ςφμφωνα με τον Ν. 4412/08-08-2016 (Δθμόςιεσ 
υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν) και τθν 9θ υνεδρίαςθ/κζμα 27ο /09-06-2022 
(ΑΔΑ:ΩΔΟ64690Β1-ΑΙ0) απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου του Νοςοκομείου. 
 
Επιςθμαίνουμε ότι λόγω των ειδικϊν ςυνκθκϊν, ςε περίπτωςθ που δεν είναι δυνατι θ 
προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν τθσ προςφοράσ, ο ανάδοχοσ μπορεί να υποβάλλει 
Τπεφκυνθ Διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Αϋ 75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει  
και να τα υποβάλλει εντόσ εφλογου χρονικοφ διαςτιματοσ.. (ΠΝΠ 84/13.04.2020). 
 
Για ό,τι δεν προβλζπεται ςτθν παροφςα ςφμβαςθ, εφαρμόηονται οι περί προμθκειϊν του 
Δθμοςίου διατάξεισ (Ν.4412/2016), όπωσ τροποποιικθκαν και ιςχφουν. 
 
Ακολουκοφν οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ, που αποτελοφν αναπόςπαςτο τμιμα του παρόντοσ, 
όπωσ ςτο ςυνθμμζνο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Αϋ. 
 
    Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ Γ.Ν.Θ.              Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΡΙΑ ΣΟΤ Γ.Ν.Θ. 
   «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ-Ο ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ»                  «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ-Ο ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ» 
   ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ   «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ»             ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ  «Ο ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ»               
                         
                                                                                                    

                                                                                                                                       
  
               ΝΙΚΗΣΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟ                                     ΒΑΙΛΙΚΗ ΣΡΑΟΤΔΑ  
                                                                                    

 

   
 
 
 
 

 

http://www.epromy.gr/




 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Αϋ 

 
ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ  ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΠΔΤΘΤΝΟΤ ΠΡΟΣΑΙΑ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ (DPO) 
 
 
Α. ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΤΠΔΤΘΤΝΟΤ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΡΟΧΠΙΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 

 
 

1. Θα ελεκεξψλεη  θαη ζα ζπκβνπιεχεη γξαπηψο  ην Γ.Ν.Θ. "Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ- Ο ΑΓΙΟ 

ΔΗΜΗΣΡΙΟ" ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο ή ηνλ εθηεινχληα ηελ επεμεξγαζία θαη ηνπο 

ππαιιήινπο  ηνπ,  ζρεηηθά κε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηνλ Γ.Κ.Π.Δ. θαη 

άιιεο δηαηάμεηο πεξί πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ.  

2. Θα παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή ησλ Πνιηηηθψλ/Δηαδηθαζηψλ Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ 

Δεδνκέλσλ πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί γηα ηελ ζπκκφξθσζε ηνπ Φνξέα κε ηνλ Καλνληζκφ, 

κε θπζηθή παξνπζία ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο φπνηε απηφ θξίλεηαη 

απαξαίηεην ηφζν απφ ηνλ ΑΝΑΔΟΥΟ, φζν θαη απφ ηελ ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΥΗ.  

3. Θα πξαγκαηνπνηήζεη αμηνιφγεζε φισλ ησλ δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ ζπκβάζεσλ ηνπ 

λνζνθνκείνπ κε ηξίηνπο, λα εληνπίζεη θελά θαη λα πξνηείλεη ελέξγεηεο κε ζθνπφ ηελ 

πξνζαξκνγή ηνπο ζηνλ λέν θαλνληζκφ 

4. Θα πξνηείλεη θαη ζα εηζεγείηαη πξνο ηε Δηνίθεζε έγθξηζε γηα αλαζεψξεζε θαη βειηίσζε 

ζηηο πνιηηηθέο / δηαδηθαζίεο / νδεγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζπκκφξθσζεο φπνπ θξίλεη 

απαξαίηεην.  

5. Θα πξνβαίλεη ζε εχξεζε θελψλ σο πξνο ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ 

θαλνληζκνχ. Γηα θάζε θελφ πνπ εληνπίδεηαη, θαζνξηζκφο ησλ απαξαίηεησλ ελεξγεηψλ 

πξφιεςεο, αληηκεηψπηζεο θαη δεκηνπξγία ελφο ιεπηνκεξνχο, πξνηεξαηνπνηεκέλνπ θαη 

νινθιεξσκέλνπ πιάλνπ ζπκκφξθσζεο 

6. Θα επηθαηξνπνηεί ηηο εθηηκήζεηο αληηθηχπνπ (DPIA), ζα δεκηνπξγεί θαηλνχξγηεο γηα 

επεμεξγαζίεο πςεινχ ξίζθνπ ζε κεληαία βάζε απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη ζα 

παξαθνινπζεί ηελ πινπνίεζή ηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 35 ηνπ Γ.Κ.Π.Δ. 

7. Θα αλαιακβάλεη ηελ ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ, θαζψο θαη ηηο εζσηεξηθέο 

επηζεσξήζεηο, κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ηνπ βέιηηζηνπ επηπέδνπ ζπκκφξθσζεο. 

8. Θα παξαθνινπζεί  ηε ζπκκφξθσζε ηνπ Ννζνθνκείνπ κε ηνλ Γ.Κ.Π.Δ. θαη κε άιιεο 

δηαηάμεηο πεξί πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ θαη κε ηηο πνιηηηθέο ηνπ ππεχζπλνπ 

επεμεξγαζίαο ή ηνπ εθηεινχληα ηελ επεμεξγαζία ζε ζρέζε κε ηελ πξνζηαζία 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο πξφηαζεο 

αλακφξθσζεο δηαδηθαζηψλ, επηθαηξνπνίεζεο ηεο ραξηνγξάθεζεο δεδνκέλσλ θαη 

ξνψλ θαη ηεο αλάζεζεο αξκνδηνηήησλ, ηεο επαηζζεηνπνίεζεο θαη θαηάξηηζεο ησλ 

ππαιιήισλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο πξάμεηο επεμεξγαζίαο θαη ηεο δηελέξγεηαο ησλ 

ζρεηηθψλ ειέγρσλ. 

9. Θα είλαη ην πξψην ζεκείν επαθήο γηα ηηο επνπηηθέο αξρέο θαη ηα ππνθείκελα ησλ 

δεδνκέλσλ(αζζελείο, εξγαδφκελνη θηι) 

10. Θα ζπλεξγάδεηαη κε ηελ Αξρή Πξνζηαζίαο Δεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα 

(Α.Π.Δ.Π.Υ) θαη ζα ελεξγεί σο πξφζσπν επηθνηλσλίαο κε ηελ Α.Π.Δ.Π.Υ γηα ηα 

δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επεμεξγαζία, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνεγνχκελεο 

δηαβνχιεπζεο πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 36 ηνπ Γ.Κ.Π.Δ. θαη ζα πξαγκαηνπνηεί 

δηαβνπιεχζεηο, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, γηα νπνηνδήπνηε άιιν ζέκα ζπλδέεηαη κε 





 

 

ηηο πξάμεηο επεμεξγαζίαο, ζπλεθηηκψληαο ηε θχζε, ην πεδίν εθαξκνγήο, ην πιαίζην θαη 

ηνπο ζθνπνχο επεμεξγαζίαο 

11. Θα ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ Τπεχζπλν Πξνζηαζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο γηα ηελ 

ελίζρπζε ησλ δξάζεσλ πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ηελ 

εθαξκνγή ηνπο ζην ζχλνιν ησλ επνπηεπφκελσλ θνξέσλ κε νκνηνγελή θαη εχξπζκν 

ηξφπν. 

12. Θα  πξνβαίλεη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζε ελεκεξψζεηο ζην πξνζσπηθφ ησλ 

ηκεκάησλ ηνπ λνζνθνκείνπ, ζα ζηέιλεη ελεκεξσηηθέο επηζηνιέο  θαη γεληθφηεξα ζα 

δηαδξακαηίδεη θαίξην ξφιν ζηελ αλάπηπμε λννηξνπίαο πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ ζην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ζα ζπκβάιιεη ζηελ εθαξκνγή νπζησδψλ 

ζηνηρείσλ ηνπ ΓΚΠΔ, φπσο νη αξρέο ηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ, ηα δηθαηψκαηα ησλ 

ππνθεηκέλσλ ησλ δεδνκέλσλ, ε πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ ήδε απφ ηνλ ζρεδηαζκφ θαη 

εμ νξηζκνχ, ηα αξρεία ησλ δξαζηεξηνηήησλ επεμεξγαζίαο, ε αζθάιεηα ησλ δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ε γλσζηνπνίεζε θαη αλαθνίλσζε παξαβίαζεο δεδνκέλσλ 

13. Θα παξέρεη άκεζα ηε γλψκε ηνπ (εγγξάθσο)- εληφο 24 σξψλ ζε πεξίπησζε 

παξαβίαζεο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ή άιινπ ζρεηηθνχ ζπκβάληνο 

14. Να δεκηνπξγήζεη ιεπηνκεξέο πιάλν ελεξγεηψλ αληηκεηψπηζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ 

επξεκάησλ, έηζη ψζηε νη επηθεθαιήο φισλ ησλ επηκέξνπο δξαζηεξηνηήησλ λα είλαη ζε 

ζέζε λα εθαξκφζνπλ ηηο απαξαίηεηέο ελέξγεηεο. 

15. Θα απαληά ζε εξσηήκαηα ηνπ ππεχζπλνπ επεμεξγαζίαο ή ηνπ εθηεινχληα ηελ 

επεμεξγαζία, ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ ή ππαιιήισλ θαζψο θαη ζε  

θαηαγγειίεο πνπ αθνξνχλ επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ  εληφο 5 εξγάζηκσλ 

εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζή ηνπο ζε απηφλ. 

16. Θα ινγνδνηεί απεπζείαο ζην αλψηαην δηνηθεηηθφ επίπεδν ηνπ Γ.Ν.Θ. "Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ- 

Ο ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ" ( Δηνηθεηηθφ πκβνχιην Ννζνθνκείνπ) θαη ζα ζπκκεηέρεη ζε  

ζπζθέςεηο θαη θαηά ηε ιήςε απνθάζεσλ  αλψηεξσλ θαη κεζαίσλ ζηειερψλ ηεο 

δηνίθεζεο γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζηαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, 

θαζ΄φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. 

17. Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, δεζκεχεηαη απφ ηελ ηήξεζε ηνπ απνξξήηνπ ή 

ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο  ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, ζχκθσλα κε ην 

δίθαην ηεο Έλσζεο ή ηεο ρψξαο καο . 

18. Θα έρεη ειεχζεξε πξφζβαζε ζε δεδνκέλα θαη πξάμεηο επεμεξγαζίαο. 

19. Γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ΤΠΔ ην Ννζνθνκείν ζα παξέρεη δηαθξηηφ ρψξν 

πνπ ζα δηαηεζεί γηα ην ζθνπφ απηφ. 

20. Θα εθπιεξψλεη ηα θαζήθνληά ηνπ κε αλεμάξηεην ηξφπν (δελ ιακβάλεη εληνιέο γηα ηελ 

άζθεζε ηνπ θαζεθφλησλ ηνπ) θαη δελ πθίζηαηαη θπξψζεηο επεηδή επηηέιεζε ηα 

θαζήθνληά ηνπ. 

21. Ο ξφινο ηνπ ζα είλαη ζπκβνπιεπηηθφο θαη φρη απνθαζηζηηθφο. Δε θέξεη πξνζσπηθή 

επζχλε γηα ηε κε ζπκκφξθσζε ηνπ Οξγαληζκνχ πξνο ηνλ Γ.Κ.Π.Δ., θέξεη φκσο ηελ 

επζχλε θαζνδήγεζεο ηνπ λνζνθνκείνπ πξνο ηελ απαηηνχκελε ζπκκφξθσζε πξνο ηνλ 

Γ.Κ.Π.Δ. θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ ππφθεηηαη ζε επζχλε απνδεκίσζεο πξνο ηνλ νξγαληζκφ 

γηα πξφζηηκα ηα νπνία ελδερνκέλσο δερζεί απφ δηθέο ηνπ παξαιείςεηο ή ακέιεηα. 

22. Θα δεκηνπξγήζεη θαηαιφγνπο θαη ζα ηεξεί  κεηξψν ησλ πξάμεσλ επεμεξγαζίαο 

(βαζηθφ αξρείν δξαζηεξηνηήησλ) κε βάζε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλνπλ απφ ηα 

δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ Ννζνθνκείνπ πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ηελ επεμεξγαζία 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. Σν ελ ιφγσ αξρεία ζα πξέπεη λα ζεσξνχληαη σο 





 

 

έλα απφ ηα εξγαιεία πνπ επηηξέπνπλ ζηνλ ππεχζπλν πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ λα 

επηηειεί δχν απφ ηα θαζήθνληά ηνπ, ήηνη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζπκκφξθσζεο, θαη 

ηελ ελεκέξσζε θαη παξνρή ζπκβνπιψλ ζηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο ή ηνλ εθηεινχληα 

ηελ επεμεξγαζία. ε θάζε πεξίπησζε, ηα αξρεία πνπ επηβάιιεηαη λα ηεξνχληαη δπλάκεη 

ηνπ άξζξνπ 30 ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη σο εξγαιείν πνπ επηηξέπεη ζηνλ 

ππεχζπλν επεμεξγαζίαο θαη ηελ επνπηηθή αξρή, θαηφπηλ αηηήκαηνο, λα έρνπλ κηα 

επηζθφπεζε φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα πνπ επηηειεί έλαο νξγαληζκφο. Απνηειεί επνκέλσο πξνυπφζεζε 

ζπκκφξθσζεο θαη, θαηά ζπλέπεηα, απνηειεζκαηηθφ κέηξν ινγνδνζίαο. Δεκηνπξγία 

ιεπηνκεξψλ data flow maps αλά επηρεηξεζηαθή κνλάδα, ηκήκα ή κείδνλα θαηεγνξία 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, κε ζθνπφ ηελ επαξθή ζπκβαηφηεηα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

GDPR, φπνπ ζα απεηθνλίδνληαη φιεο νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζην λνζνθνκείν. Σα data flow maps ζα θαιχπηνπλ ηελ 

απαίηεζε ηνπ GDPR γηα ην αξρείν δξαζηεξηνηήησλ επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ θαη ζα 

πεξηέρνπλ φιεο ηηο επηπιένλ απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο, ψζηε λα απεηθνλίδεηαη πιήξσο 

ε ηξέρνπζα θαηάζηαζε σο πξνο ηε δηαρείξηζε πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη λα 

εληνπίδνληαη θελά σο πξνο ηηο απαηηήζεηο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ. 

23. Τπνρξενχηαη λα πξαγκαηνπνηεί ηνπιάρηζηνλ 1 επίζθεςε θάζε 15 εκέξεο , δηάξθεηαο έμη 

(6) πιήξσλ σξψλ ζε πξσηλή θαη εξγάζηκε εκέξα (2 κεληαίεο επηζθέςεηο ζην 

λνζνθνκείν έδξαο "Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ" θαη 2 κεληαίεο επηζθέςεηο ζηελ νξγαληθή κνλάδα 

"Ο ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ") θαη ρξνληθφ δηάζηεκα 6 κελψλ . Μεηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 

6κελνπ θαη έσο ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο ν ΤΠΔ ππνρξενχηαη λα παξίζηαηαη ζε 

ζπλαληήζεηο ζην λνζνθνκείν  φπνηε θξίλεηαη αλαγθαίν απφ ηε Δηνίθεζε ηνπ 

Ννζνθνκείνπ. 

24. Τπνρξενχηαη λα νξίζεη ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ ζηαζεξνχ θαη θηλεηνχ ηειεθψλνπ ν 

νπνίνο ιεηηνπξγεί ζε εξγάζηκεο ψξεο θαη ηνπιάρηζηνλ κεηαμχ 8:00 κε 17:00 

πξνθεηκέλνπ λα απεπζχλεηαη ν εξγαδφκελνο πνπ έρεη νξηζηεί θάζε θνξά κε ζρεηηθή 

απφθαζε ηνπ Οξγαληζκνχ γηα γλσκνδνηήζεηο ή ζπκβνπιέο θαη δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε 

ην αληηθείκελν ηεο Τπεξεζίαο ηνπ  

 
 

Β. ΠΡΟΟΝΣΑ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ 
 
1. ηνλ δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα. Εθφζνλ πξφθεηηαη γηα 

λνκηθφ πξφζσπν, απηφ ζα νξίζεη κε ηελ πξφηαζή ηνπ ην θπζηθφ πξφζσπν εθείλνπ πνπ ζα 

αλαιάβεη ην ξφιν ηνπ ΤΠΔ (DPO). Ο ππνςήθηνο κπνξεί λα δειψζεη φηη πιαηζηψλεηαη απφ 

ζπλεξγάηεο θπζηθά πξφζσπα. 

2. Η πξνζθνξά ζα πεξηιακβάλεη πεξηγξαθή ηεο κεζνδνινγίαο πινπνίεζεο, θαζψο θαη αλαθνξά 

ζηηο ηερληθέο θαη ηα πξφηππα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ παξνρή ησλ ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ. 

3. Ο Αλάδνρνο ζα πξνζαξκφζεη ηελ κεζνδνινγία ηνπ ζηηο αλάγθεο ηνπ Οξγαληζκνχ, 

δηαζθαιίδνληαο ηελ ειάρηζηε ρξνληθή επηβάξπλζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηελ απξφζθνπηε 

ιεηηνπξγία ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

4. Οη ελδηαθεξφκελνη ππνςήθηνη (θπζηθά πξφζσπα ή ν εθπξφζσπνο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ 

άιισο/ή θαη ην ππνδεηθλπφκελν απφ ην λνκηθφ άηνκν σο DPO), ζα πξέπεη λα ζπγθεληξψλνπλ ηα 

παξαθάησ αλαθεξφκελα πξνζφληα: 

α) Επαγγεικαηηθά πξνζφληα, ηδίσο βάζεη ηεο εκπεηξνγλσζίαο ζηνλ ηνκέα ηνπ δηθαίνπ θαη ησλ 

πξαθηηθψλ πεξί πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ, θαζψο θαη βάζεη ηεο ηθαλφηεηαο εθπιήξσζεο ησλ 

θαζεθφλησλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 39 ηνπ ΓΚΠΔ. 





 

 
β) Πηπρίν ΑΕΙ Ννκηθήο ρνιήο ή ρνιήο Πιεξνθνξηθήο ή Πηπρίν Οηθνλνκηθψλ πνπδψλ θαη 

Δηνίθεζεο Επηρεηξήζεσλ ή ρνιήο Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ή αληίζηνηρν ηίηιν ζπνπδψλ ηεο 

Αιινδαπήο αλαγλσξηζκέλν απφ ηνλ Δηεπηζηεκνληθφ Οξγαληζκφ Αλαγλψξηζεο Σίηισλ 

Αθαδεκατθψλ θαη Πιεξνθφξεζεο. 

γ) Άδεηα Αζθήζεσο Επαγγέικαηνο εθφζνλ απηή πξνβιέπεηαη αλάινγα κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ 

πξνζψπνπ. 

δ) Πνιχ θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο (αλαγλσξηζκέλνο ηίηινο ΑΕΠ)  

ε) Αλεπηπγκέλεο γλψζεηο Η/Τ (απνδεηθλπφκελεο κε: α) αλαγλσξηζκέλν πηζηνπνηεηηθφ ρξήζεο Η/Τ 

(π.ρ. ECDL ή ACTA ή ηζνδχλακν)  β) κε ηίηινπο ζπνπδψλ, βαζηθνχο ή/θαη κεηαπηπρηαθνχο, 

Παλεπηζηεκηαθήο ή/θαη Σερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο, απφ ηελ αλαιπηηθή βαζκνινγία ησλ νπνίσλ 

πξνθχπηεη φηη νη ππνςήθηνη έρνπλ παξαθνινπζήζεη επηηπρψο ηέζζεξα ηνπιάρηζηνλ καζήκαηα, 

ππνρξεσηηθά ή θαη’ επηινγή, Πιεξνθνξηθήο ή γλψζεο ρεηξηζκνχ Η/Τ). 

ζη) Εκπεηξία ζηνλ ηνκέα ηνπ Δηθαίνπ θαη ησλ πξαθηηθψλ πεξί πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ θαη  

άξηζηε γλψζε ηνπ ΓΚΠΔ 

δ) Γλψζε ηνπ ηνκέα ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξίαο, ησλ 

ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο ζε ζέκαηα πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ δεδνκέλσλ 

ε) Καιή γλψζε ηνπ ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Οξγαληζκνχ, ησλ δηνηθεηηθψλ θαλφλσλ θαη 

δηαδηθαζηψλ απφδνζεο ηνπ νξγαληζκνχ  

ζ) Καιή γλψζε ησλ πξάμεσλ επεμεξγαζίαο πνπ δηελεξγνχληαη θαη ησλ αλαγθψλ ηνπ ππεχζπλνπ 

επεμεξγαζίαο  

Ι) Απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηελ πινπνίεζε ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) αληίζηνηρσλ έξγσλ ζε 

αληίζηνηρνπο νξγαληζκνχο (Φνξείο Τγείαο). 

 

Οι σπουήθιοι καλούνηαι να προζκομίζοσν:   
 

1. Πιήξεο βηνγξαθηθφ ζεκείσκα (ηνπ ππνςεθίνπ θαη φισλ ησλ ηπρφλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ 

απαξηίδνπλ ηελ νκάδα ηνπ). 

2. Επθξηλέο θσηναληίγξαθν ηνπ Πηπρίνπ Σίηινπ πνπδψλ  (πξνζφλ β). 

3. Επθξηλέο θσηναληίγξαθν ηνπ Πηπρίνπ Αγγιηθήο Γιψζζαο (πξνζφλ δ). 

4. Επθξηλέο θσηναληίγξαθν ηεο Άδεηαο Αζθήζεσο Επαγγέικαηνο εθφζνλ απηή πξνβιέπεηαη 

αλάινγα κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ πξνζψπνπ (πξνζφλ γ). 

5. Επθξηλέο θσηναληίγξαθν ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Γλψζεο Η/Τ (πξνζφλ ε). 

6. ηνηρεία (βεβαηψζεηο, πηζηνπνηεηηθά), ηα νπνία ζα απνδεηθλχνπλ: 

 Σελ εμεηδηθεπκέλε επηζηεκνληθή γλψζε θαη εκπεηξνγλσζία ησλ πξαθηηθψλ πεξί 

πξνζηαζίαο θαη δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ θαη ηεο ηθαλφηεηαο εθπιήξσζεο ησλ 

θαζεθφλησλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ ΓΚΠΔ ζην πιαίζην ζπκκφξθσζεο θαη 

πινπνίεζεο απηνχ, εηδηθά ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ ηνκέα ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο. 

 Σε γλψζε ηνπ ηνκέα ηεο Τγείαο θαη εηδηθφηεξα ησλ δηνηθεηηθψλ θαλφλσλ πνπ ηνλ 

δηέπνπλ 

 Σε γλψζε γηα ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη εηδηθφηεξα ηελ δηαρείξηζε δεδνκέλσλ 

κέζσ απηψλ θαη ηελ αζθάιεηά ηνπο 

 
Εθφζνλ ν ππνςήθηνο δειψζεη φηη πιαηζηψλεηαη απφ ζπλεξγάηεο θπζηθά πξφζσπα ζα πξέπεη λα 

αλαθέξεηαη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ζαθήο θαηακεξηζκφο ησλ θαζεθφλησλ ζηνπο θφιπνπο ηεο 

νκάδαο ηνπ αλαδφρνπ θαη λα νξίδεηαη έλα κφλν άηνκν σο επηθεθαιήο επηθνηλσλίαο γηα θάζε 

νξγαληθή κνλάδα (λνζνθνκείν έδξαο "Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ" θαη νξγαληθή κνλάδα "Ο ΑΓΙΟ 

ΔΗΜΗΣΡΙΟ" ).Ο ππεχζπλνο πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ (DPO)  πνπ ζα νξηζηεί ζα  είλαη θνηλφο θαη 

γηα ηηο δχν νξγαληθέο κνλάδεο. 

 





 

 
Επεηδή νη ππεχζπλνη πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ επηηξέπεηαη λα επηηεινχλ θαη άιια θαζήθνληα, ε 

αλάζεζε ζ΄ απηνχο άιισλ θαζεθφλησλ θαη ππνρξεψζεσλ είλαη δπλαηή κφλν ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη δελ πξνθχπηνπλ ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ. Ο DPO δελ κπνξεί λα θαηέρεη 

ζηνπο θφιπνπο ηνπ Οξγαληζκνχ ζέζε απφ ηελ νπνία κπνξεί λα θαζνξίδεη ηνπο ζθνπνχο θαη ηα 

κέζα επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. 

 

Θα απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη απφ θπζηθφ πξφζσπν ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ 

ζα ππνδεηθλχεη θπζηθφ πξφζσπν σο DPO, ην νπνίν δηαηεξεί ζρέζε εξγαζίαο κε ην Ννζνθνκείν 

θαη κπνξεί λα πξνθχςεη ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ. 

 
Πξνζθνξέο πνπ δε ζπλνδεχνληαη απφ επαξθή ηεθκεξίσζε ησλ πξνζφλησλ ή πνπ 

θαζνξίδνπλ ακνηβή εθηφο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζα απνξξίπηνληαη. 
ε πεξίπησζε πνπ πξνθχςεη ηζνηηκία αλάκεζα ζε δχν ή πεξηζζφηεξνπο ππνςεθίνπο ζα 

επηιεγεί κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο: 

 Απηφο κε ηελ κεγαιχηεξε εκπεηξνγλσζία θαη ηελ ηθαλφηεηα άζθεζεο θαζεθφλησλ ηνπ 

άξζξνπ 39 ηνπ ΓΚΠΔ φπσο πξνθχπηεη απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ θαηαηέζεθαλ  

 Απηφο κε ην πςειφηεξν βαζκφ πηπρίνπ ζε ΑΕΙ 

 Απηφο κε ην πςειφηεξν επίπεδν ζηηο μέλεο γιψζζεο 

Απαξαίηεηα γηα ηηο Τπεξεζίεο Τπεχζπλνπ Πξνζηαζίαο Δεδνκέλσλ,  φιεο νη πξνηάζεηο ηνπ 
αλαδφρνπ ζα βαζίδνληαη θαη ζα ιακβάλνπλ ππφςε εθηφο απφ ηνλ Καλνληζκφ Γεληθήο Πξνζηαζίαο 
Πξνζσπηθψλ Δεδνκέλσλ (GDPR), ην πθηζηάκελν Ειιεληθφ Ννκνζεηηθφ Πιαίζην 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο λνκνινγίαο), ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ην GDPR πνπ 
δεκνζηεχνληαη απφ ηελ Οκάδα Εξγαζίαο γηα ηελ Πξνζηαζία Δεδνκέλσλ ηνπ Άξζξνπ 29 (WP 29), 
ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο, γλσκνδνηήζεηο θαη απνθάζεηο ηεο Ειιεληθήο Αξρήο Πξνζηαζίαο 
Πξνζσπηθψλ Δεδνκέλσλ (θαζψο θαη ηηο θαηά πεξίπησζε θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ή απνθάζεηο 
άιισλ Επξσπατθψλ Αξρψλ Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Δεδνκέλσλ) θαη ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο 
ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Βϋ 

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 
(άρκρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των ςτοιχείων που υποβάλλονται με αυτι τθ διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί με βάςθ το αρχείο 
άλλων υπθρεςιϊν (άρκρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 
  

ΠΡΟ(1):  

Ο – Η Όνομα:  
Επϊνυμο
: 

 

Όνομα και Επϊνυμο  
Πατζρα:  

 

Όνομα και Επϊνυμο  
Μθτζρασ: 

 

Ημερομθνία γζννθςθσ(2):   

Σόποσ Γζννθςθσ:  

Αρικμόσ Δελτίου  
Σαυτότθτασ: 

 Σθλ:  

Σόποσ Κατοικίασ:  Οδόσ  Αρικ:  ΣΚ:  

Αρ. Σθλεομοιοτφπου (Fax):  
Δ/νςθ Ηλεκτρ. 
Σαχυδρομείου (Εmail): 

 

 
Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ (3), που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του 
άρκρου 22 του Ν. 1599/1986, δθλϊνω ότι μζχρι τθν θμζρα υποβολισ – αποςτολισ τθσ προςφοράσ μου: 

1)  Ζλαβα γνϊςθ και αποδζχομαι πλιρωσ και ανεπιφυλάκτωσ όλουσ τουσ όρουσ τθσ διαδικαςίασ 

2)  υμμετζχω ςτθ διαδικαςία του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ – Ο ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ» για τθν παροχι υπθρεςιϊν 
υπεφκυνου προςταςίασ δεδομζνων . 

3)  Δεν ζχω καταδικαςκεί με τελεςίδικθ  απόφαςθ για κάποιο αδίκθμα από τα αναφερόμενα ςτθν παρ. 1 του 
άρκρου 73 του Ν.4412/2016. 

4)  Είμαι φορολογικά και αςφαλιςτικά ενιμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ μου, ςφμφωνα με τθν παρ. 2 του 
άρκρου 73 του Ν.4412/2016. 

5) Δεν τελϊ ςε κάποια από τισ αναφερόμενεσ περιπτϊςεισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 73 του Ν.4412/2016 ι 
ανάλογεσ καταςτάςεισ, 

6)  Δεν υφίςτανται νομικοί περιοριςμοί ςτθ λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ και δεν μου ζχει επιβλθκεί θ ποινι του 
αποκλειςμοφ από διαγωνιςμοφσ, με αμετάκλθτθ Τπουργικι απόφαςθ, θ οποία βρίςκεται ςε ιςχφ. 

7)  Είμαι εγγεγραμμζνοσ ςτο οικείο Επιμελθτιριο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 2 του άρκρου 75 του 
Ν.4412/2016. 

8)  Πλθρϊ τα κριτιρια επιλογισ, ζτςι όπωσ ζχουν κακοριςτεί ςτθ διακιρυξθ, ςφμφωνα με το άρκρο 75 του 
Ν.4412/2016 
9) Δεν ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ τθσ εταιρείασ μασ Πράξεισ Επιβολισ προςτίμου για παραβίαςθ των εργαςιακϊν 
ςχζςεων (άρκρα 73 & 80 του Ν. 4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

10)  Αναλαμβάνω τθν υποχρζωςθ για τθν ζγκαιρθ και προςικουςα προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν του 
άρκρου 80 του Ν.4412/2016, ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 103 του ιδίου Νόμου, 
ςε όποιο ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ μου ηθτθκοφν. 

 
                                                                                                      Ημερομθνία:  
                                                                                           Ο/Η Δθλ……… 
 
                                                                                                   
                                                                                                       (Τπογραφι)          
 
                                                                                                                                                                                    
 





 

 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτθ ι Αρχι ι θ Τπθρεςία του δθμόςιου τομζα, που 
απευκφνεται θ αίτθςθ. 
(2) Αναγράφεται ολογράφωσ.  
(3) «Όποιοσ εν γνϊςει του δθλϊνει ψευδι γεγονότα ι αρνείται ι αποκρφπτει τα αλθκινά με ζγγραφθ 
υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 τιμωρείται με φυλάκιςθ τουλάχιςτον τριϊν μθνϊν. Εάν ο υπαίτιοσ 
αυτϊν των πράξεων ςκόπευε να προςπορίςει ςτον εαυτόν του ι ςε άλλον περιουςιακό όφελοσ 
βλάπτοντασ τρίτον ι ςκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάκειρξθ μζχρι 10 ετϊν. 
(4) ε περίπτωςθ ανεπάρκειασ χϊρου θ διλωςθ ςυνεχίηεται ςτθν πίςω όψθ τθσ και υπογράφεται από τον 
δθλοφντα ι τθν δθλοφςα.  
 
 
Η ανωτζρω υπεφκυνθ διλωςθ υπογράφεται (για τα νομικά πρόςωπα) από τον εκπρόςωπο του 
οικονομικοφ φορζα. Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα, νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, 
όπωσ προκφπτει από το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο 
υποβολισ τθσ προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να 
εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ 
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 
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