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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  

 

Οι υποψήυιοι καλούνται να προσκομίσουν:   
 

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. 

 

 
 
 
 

 


