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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΕΟΜΕΝΩΝ (ΓΚΠΔ 

υπηρεσίες/GDPR SERVICES)    21/2018 ΟΑΚ ΑΕ  

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. προκειμένου να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο 

«ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 

ΔΕΔΕΟΜΕΝΩΝ», συνολικής (ενδεικτικής) προτεινόμενης δαπάνης 10.000,00 ευρώ προ ΦΠΑ και με  

διάρκεια 5 μήνες, σύμφωνα με τον νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των φυσικών 

προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (GDPR) 2016/679  

 
Έχοντας υπόψη  

 Την με αρ πρωτ. 4777/22-05-2018/22-03-2018 εισήγηση του Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών 
(ΑΔΑΜ: 18REQ003184061) 

 Το με αρ πρωτ 4914/24-05-2018 απόσπασμα πρακτικού 07/2018 ΔΣ ΟΑΚ ΑΕ ΘΕΜΑ ΗΔ Νο 29 

 Την με αρ πρωτ 5198/04-06-2018 έγκριση (ΑΔΑ: 6ΕΜΖΟΞ5Ψ-Ο1Γ) 

 Την με αρ πρωτ 5252/04-06-2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑΜ: 18REQ003205242, 
AΔA: 6Υ0ΩΟΞ5Ψ-Β7Ι) 

Κ Α Λ Ε Ι     Κ Α Θ Ε     Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Μ Ε Ν Ο 

Να καταθέσει προσφορά, έως και 13/06/2018 και ώρα 14.00 είτε αυτοπροσώπως είτε με ταχυδρομική 
αποστολή (παράδοση μέχρι την ημερομηνία αυτή) στα γραφεία Του Οργανισμού στη διεύθυνση ΟΑΣΗ 
ΒΑΡΥΠΈΤΡΟΥ ΟΔΟΣ ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΧΑΝΙΑ ΤΚ 73100 μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τον φάκελο τους στον οποίο θα πρέπει να αναγράφονται 
ευκρινώς 
 
α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα. 
β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.) 
γ. Το θέμα της Πρόσκλησης: «Προετοιμασία για τη συμμόρφωση με τον νέο Ευρωπαϊκό Γενικό 
Κανονισμό Προστασίας των Φυσικών Προσώπων έναντι της Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα, 2016/679 (GDPR)» 
δ. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης. 
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ε. Τα στοιχεία του αποστολέα. 
 
Και θα περιέχει: 
 
Α )Την αίτηση  εκδήλωση ενδιαφέροντος- οικονομική προσφορά (Παράρτημα Α) 
Β) Την τεχνική προσφορά από την οποία θα προκύπτει η συμμόρφωση στους όρους της πρόσκλησης 
και θα προσκομίζονται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την τεκμηρίωση των προσόντων τους. 
(Παράρτημα Β) 
Γ) Βιογραφικό σημείωμα (του υποψήφιου και όλων των τυχόν φυσικών προσώπων που απαρτίζουν την 
ομάδα) 
 
Μετά την ανάδειξη του μειοδότη και πριν την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει ο υποψήφιος να 
καταθέσει: 
 

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου (έκδοσης τελευταίου τριμήνου από το οποίο θα να προκύπτει ότι 
δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του δραστηριότητα. (Θα πρέπει 
να κατατεθεί για το σύνολο των φυσικών προσώπων που απαρτίζουν τη ομάδα εργασίας του). 

 

 Πιστοποιητικό περί του ότι έχουν εκπληρωθεί  οι φορολογικές υποχρεώσεις (φορολογική 
ενημερότητα ) καταβολής , σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία Φορολογική ενημερότητα 

 

 Πιστοποιητικό περί του ότι έχουν εκπληρωθεί  οι ασφαλιστικές  υποχρεώσεις (ασφαλιστική 
ενημερότητα ) καταβολής , σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία  

 
Η προσφερόμενη συνολική τιμή θα αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς, θα δοθεί υποχρεωτικά 
σε ευρώ. ΦΠΑ . Στην προσφορά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και η προσφορά Ανάπτυξης και 
εγκατάστασης συστήματος διαχείρισης ασφάλειας των πληροφοριών ISO 27001 το κόστος του οποίου 
θα είναι συμπληρωματικό του ενδεικτικού προυπολογισμού.  
 
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται. 
 

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη. 

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στη ιστοσελίδα του Οργανισμού, στη Διαύγεια και στο 

ΚΗΜΔΗΣ. 

Πληρ. Ε Μηλιδάκης τηλ 2821029214 κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες. 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΑΚ ΑΕ 

ΚΑΖΑΣΗΣ ΦΩΤΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΑΙΤΗΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

Ο κατώι υπογεγραμμένος ……………………………………………..δηλώνω υπεύθυνα ότι: 

Α) έχω λάβει πλήρως γνώση και συμφωνώ με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. 

Β) τα φυσική πρόσωπα που απαρτίζουν την ομάδα εργασίας για την ανάληψη του έργου 

είναι:……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Γ) Η οικονομική προσφορά είναι  

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ευρώ προ 

ΦΠΑ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΕΟΜΕΝΩΝ  

Αριθμητικώς  
 

Ολογράφως 
 

 

Επίσης συμπληρωματικά θα πρέπει να δοθεί προσφορά που θα αφορά την ανάπτυξη συστήματος 

διαχείρισης ασφάλειας ISO 27001  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ευρώ προ 

ΦΠΑ 

Ανάπτυξη και εγκατάσταση συστήματος διαχείρισης 
ασφάλειας των πληροφοριών ISO 27001 

 

Αριθμητικώς 
 

Ολογράφως 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

B1. 
Η Τεχνική Περιγραφή της προτεινόμενης δαπάνης αναλύεται ως εξής: 
 
Στάδιο 1 
 
Προετοιμασία, αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης, διάγνωση αναγκών-μέτρων. 
 
 
Περιγραφή: Οι ενέργειες που προβλέπονται στο στάδιο αυτό είναι: 
 
• Καταγραφή- χαρτογράφηση διαθέσιμων πόρων δεδομένων και διαδικασιών 
• Καταγραφή δεδομένων που διαχειρίζεται ο οργανισμός και πιθανώς εμπίπτουν στις κατηγορίες 
προσωπικών ευαίσθητων δεομένων. 
• Καταγραφή προσωπικού – υπευθύνων που χειρίζεται τα δεδομένα 
• Καταγραφή- χαρτογράφηση των ΙΤ Υποδομών του οργανισμού. 
• Αποτύπωση κάθε μορφής δεδομένων που τηρούντα (DataMapping) 

• Έλεγχος και αξιολόγηση των επιχειρησιακών στρατηγικών και διαδικασιών σε σχέση με την 
διαχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (εξασφάλιση δικαιωμάτων, συγκατάθεση, 
ανίχνευση πιθανών διόδων παραβίασης, εξέταση των πιθανών προβλημάτων που προκύπτουν κατά 
την ανάθεση ή την υλοποίηση συμβάσεων κ.λπ. 
• Εσωτερική ροή κυκλοφορίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 
• Αξιολόγηση βαθμού συμμόρφωσης (Gap Analysis) και τεκμηρίωση της υφιστάμενης ασφάλειας. 
• Καταγραφή διαδικασιών του οργανισμού που χρησιμοποιεί ή επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα. 
• Προσδιορισμός Νομικής Βάσης Αφορά τις νομικές απαιτήσεις για αντιμετώπιση του λειτουργικού 
κίνδυνο και του κινδύνου βλάβης των ατόμων ,την προστασία των εργαζομένων, τον κώδικα 
δεοντολογίας, την συλλογή χρήση και προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, την πιθανή 
διαγραφή, τις δευτερεύουσες χρήσεις ,την συναίνεση των συνεργατών- πελατών, την ασφαλή 
καταστροφή, την χρήση στα κοινωνικά δίκτυα, την παρακολούθηση των δικτύων και λοιπών μέσων 
παρακολούθησης και έλεγχου (π.χ. τηλεδιασκέψεις κάμερες παρακολούθησης κ.λπ.), το ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο, τα αιτήματα πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα και στην συναίνεση παράδοσης 
στοιχείων, στον περιορισμό φορητότητας των δεδομένων και των κινδύνων που επιφέρει, τα αιτήματα 
διαγραφής, την αντιμετώπιση διαρροών πληροφορίας, τις πολιτικές συνεργατών-πελατών, την 
προστασία μέσω δικτύων, lnternet, υπηρεσίεςCloud κ.λπ. 
 
 
Παραδοτέα: 
Αποτύπωση δεδομένων που τηρούνται και διαδικασιών που εμπίπτουν στον Κανονισμό Προστασίας 
Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) 679/2016 και διάγνωση των μέτρων - αναγκών βάσει της Υφιστάμενης 
κατάστασης. 
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Στάδιο 2 
Έλεγχος συμμόρφωσης, εκτίμηση αντίκτυπου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, 
ανάλυση αποτίμηση και διαχείριση επικινδυνότητας 
 
Στο στάδιο αυτό γίνονται οι έλεγχοι, εκτιμήσεις και αποτιμήσεις που περιγράφονται κατωτέρω 
 
2.1 'Έλεγχος Συμμόρφωσης 
Ο ανάδοχος θα επιθεωρήσει τα σημεία αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων, έγγραφων και 
ηλεκτρονικών, την πρόσβαση σε αυτά, καθώς επίσης και τις συμφωνίες εμπιστευτικότητας που έχουν 
υπογραφεί, ώστε να διαπιστωθεί μέχρι ποιού βαθμού εξασφαλίζονται μετά την ανάλυση της 
υφιστάμενης κατάστασης οι απαιτήσεις του GDPR. 
 
2.2 Εκτίμηση αντίκτυπου για την προστασία των προσωπικών 
Ο ανάδοχος θα διεξάγει την εκτίμηση αντίκτυπου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων 
βάσει κατάλληλων μεθοδολογιών Η εκτίμηση αντίκτυπου σχετικά με την προστασία προσωπικών 
δεδομένων θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω: 
• συστηματική περιγραφή των προβλεπόμενων διαδικασιών επεξεργασίας και Δημοσιοποίησης όλων 
των επί μέρους πράξεων του οργανισμού. 
• την εκτίμηση των αντίκτυπων-κινδύνων για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των Υποκειμένων των 
δεδομένων, 
 
Παραδοτέα: 
2.3 Αποτίμηση Επικινδυνότητας και διαχείριση κινδύνων 
Στο στάδιο αυτό και λαμβάνοντας υπόψη τον έλεγχο μη συμμόρφωσης που έγινε κατά τις 
προηγούμενες επιθεωρήσεις και την εκτίμηση αντίκτυπου, θα διεξάγει 
 
2.3.1 Αποτίμηση Επικινδυνότητας 
Η αποτίμηση επικινδυνότητας, θα πρέπει περιλαμβάνει την αποτίμηση της τρέχουσας κατάσταση; και 
την εκτίμηση των κινδύνων για τα προσωπικά δεδομένα, των απειλών και των ευπαθειών των 
πληροφοριακών συστημάτων (στα οποία είναι αποθηκευμένα τα προσωπικά δεδομένα) ή των άλλων 
μέσων αποθήκευσης, με την ταυτόχρονη ανάθεση υπευθυνότητας (risk owneΓ~για κάθε έναν από τους 
κινδύνους. Η εκτίμηση θα γίνει με βάση την επίδραση που θα έχει η διαρροή, αποκάλυψη ή η μη 
εξουσιοδοτημένη τροποποίηση ή καταστροφή τους, στα φυσικά πρόσωπα που αφορούν και στην 
ομαλή λειτουργία του Ιδρύματος. 
 
2.3.2 Διαχείριση Κινδύνων 
Σε συνέχεια της αποτίμησης επικινδυνότητας ο οργανισμός θα πρέπει αποφασίσει για τη διαχείριση 
των κινδύνων εξετάζοντας λύσεις, όπως Αποδοχή του Επιπέδου Επικινδυνότητας (Risk Acceptance), 
Μεταβίβαση του Επιπέδου Επικινδυνότητας (Risk Transfer), Αποφυγή του Επιπέδου Επικινδυνότητας 
(Risk Avoidance) και Αντιμετώπιση του Επιπέδου Επικινδυνότητας (Risk Mitigation). Στην Αντιμετώπιση 
του Επιπέδου Επικινδυνότητας (Risk Mitigation) ο ανάδοχος θα προσδιορίσει τους μηχανισμούς 
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ασφάλειας που θα χρειαστεί να υιοθετηθούν, λαμβάνοντας υπόψη τους ήδη εγκατεστημένους 
μηχανισμούς αλλά και τις δυνατότητες τόσο σε έμψυχο όσο και άψυχο δυναμικό. 
 
 
Παραδοτέα: 
Ο ανάδοχος θα παρουσιάσει στη Διοίκηση του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης 
• Τα αποτελέσματα του ελέγχου συμμόρφωσης και κατά πόσον οι υφιστάμενες διαδικασίες του 
οργανισμού καλύπτουν τις προδιαγραφές και τις υποχρεώσεις σύμφωνα με τον Κανονισμό Προστασίας 
Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) 679/2016 
• Τα αποτελέσματα που αφορούν την εκτίμηση τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού 
αντίκτυπου τόσο από την μη εφαρμογή όσο και από την εφαρμογή των κατευθύνσεων και απαιτήσεων 
του κανονισμού και τέλος 
• Την αποτίμηση της επικινδυνότητας και τους τρόπους διαχείρισης κινδύνου και 
προτεινόμενα μέτρα και ενέργειες αποκατάστασης προκειμένου να μετριαστούν επαρκώς οι Κίνδυνοι 
που  εντοπίστηκαν αλλά και να δοθεί κατεύθυνση προς το επόμενα (τελικά στάδια). 
 
Στην συνέχεια και βάσει των εξαγομένων των σταδίων 1 & 2 και τις στρατηγικές κατευθύνσεις της 
διοίκησης και των αρμόδιων υπηρεσιακών οργάνων ο ανάδοχος θα αναπτύξει το πρόγραμμα 
συμμόρφωσης. 
 
Στάδιο 3 
Ανάπτυξη Προγράμματος Συμμόρφωσης 
Ακολουθεί η ανάπτυξη από τον ανάδοχο του προγράμματος συμμόρφωσης του οργανισμού με τον 
Kανoνισμό, αποτελούμενο από πολιτικές και διαδικασίες για την αποτελεσματική προστασία των 
προσωπικών δεδομένων που διατηρεί ο οργανισμός. 
Ειδικότερα, ο ανάδοχος θα αναπτύξει την πολιτική προστασίας - ασφάλειας των προσωπικών 
δεδομένων που θα επικεντρώνεται στον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται η συλλογή, αποθήκευση, 
επεξεργασία και διαχείριση των προσωπικών δεδομένων, καθώς και στις υποχρεώσεις που απορρέουν 
από τον Κανονισμό. Έτσι θα πρέπει να αναπτυχθούν στην φάση αυτή 
 
• Πολιτικές προστασίας και ασφάλειας που θα πρέπει να αντιμετωπίζουν (ενδεικτικά): Τις νομΙΚές 
απαιτήσεις για αντιμετώπιση των κινδύνων από τις λειτουργίες του οργανισμού αλλά και τον κίνδυνο 
βλάβης των ατόμων ,την προστασία των εργαζομένων ,τον κώδικα δεοντολογίας, την συλλογή χρήση 
και προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων 
πελατών, την ασφαλή καταστροφή, την χρήση στα κοινωνικά δίκτυα, την παρακολούθηση των δικτύων 
και λοιπών μέσων παρακολούθησης και έλεγχου (π.χ. τηλεδιασκέψεις κάμερες παρακολούθησης 
Κ.λπ.), το Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τα αιτήματα πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα και στην 
συναίνεση παράδοσης στοιχείων, στον περιορισμό φορητότητας των δεδομένων, τα αιτήματα 
διαγραφής, την αντιμετώπιση διαρροών πληροφορίας, τις πολιτικές συνεργατών - πελατών, την 
προστασία μέσω δίκτυον, Internet ,υπηρεσίες CIoud κ.λπ.) 
• Συγγραφή Σχεδίου Ανάκαμψης από Καταστροφές 
• Κατάρτιση Σχεδίου Διαχείρισης Συμβάντων και καταγραφής-παρακολούθησης ενεργειών 
• Ανάπτυξη Πολιτικής Συμβάσεων-Συνεργατών (συνεργάτες, προμηθευτές, υπεργολάβοι, κ.α.) 
 

18PROC003212176 2018-06-06ΑΔΑ: ΩΚΘΓΟΞ5Ψ-ΖΩΙ



 

Παραδοτέα: 
Ο ανάδοχος στα πλαίσια του σταδίου αυτού θα παραδώσει προς τον οργανισμό τα κάτωθι έγγραφα: 
 
• Σχέδιο προτεινόμενων πολιτικών προστασίας και ασφάλειας του οργανισμού. 
• Σχέδιο για την ανάκαμψη από απώλειες και καταστροφές προσωπικών δεδομένων. 
• Σχέδιο καταγραφής και παρακολούθησης των πράξεων και διαδικασιών που σχετίζονται με την 
προστασία των προσωπικών δεομένων και την ιχνηλασιμότητα των επί μέρους ενεργειών του 
αρμόδιου προσωπικού. 
• Τις κατευθύνσεις για την σύνταξη των συμβάσεων του οργανισμού. 
• Οποιαδήποτε άλλη αναγκαία διαδικασία προκύψει ως απαίτηση για την προσαρμογή του 
οργανισμού, στον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) 679/2016. 
 
Στάδιο 4 
Εκπαίδευση και Ενημέρωση 
 
Ο ανάδοχος θα παρέχει, εκπαίδευση του προσωπικού πάνω στην πολιτική Ασφαλείας του οργανισμού, 
με σκοπό την ευαισθητοποίηση σε θέματα προσωπικών δεδομένων και της ασφάλειάς τους. 
 
Μέσω της εκπαίδευσης αυτής ο ανάδοχος θα ενημερώσει το προσωπικό για τον κανονισμό και τις 
απαιτήσεις του, για τις πολιτικές προστασίας και τις σχετικές διαδικασίες, για τους ρόλους του, τις 
ευθύνες που απορρέουν και ότι άλλο έχει να κάνει με την εκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού 
του, ώστε: 
• Να είναι ενήμεροι για τον Κανονισμό, τις απαιτήσεις του και την υποχρέωση του Ιδρύματος να 
συμμορφώνεται μ' αυτές. 
• Να είναι γνώστες των πολιτικών προστασίας προσωπικών δεδομένων και των επιμέρους 
διαδικασιών. 
• Να καταλαβαίνουν πλήρως τους ρόλους που τους έχουν ανατεθεί και τις ευθύνες που απορρέουν 
από αυτούς. 
• Να αποδέχονται και να γνωρίζουν λεπτομερώς τις διαδικασίες αντιμετώπισης συμβάντων αλλά και 
τις υπόλοιπες κρίσιμες διαδικασίες Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. 
 
 
Παραδοτέα: 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να οργανώσει μία τουλάχιστον ημερίδα σε χώρους του Οργανισμού που θα 
αφορά στην ευρύτερη ενημέρωση της διοίκησης και του προσωπικού για τις νέες διαδικασίες. 
 
Πέραν των εκπαιδεύσεων, ο ανάδοχος θα παρέχει/δημιουργήσει κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό για 
μελλοντική χρήση/ αναφορά από τον Οργανισμό. 
 
Λοιπές Υπηρεσίες του αναδόχου 
Υπηρεσίες Data Protection Officer (DPO) 
 
Ο ανάδοχος μέχρι την ολοκλήρωση του έργου θα παρέχει πιστοποιημένο συνεργάτη του προκειμένου 
να αναλάβει τα καθήκοντα του Data Protection Officer, εφ' όσον απαιτείται. Ο Data Protection Officer 
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θα πλαισιώνεται από κατάλληλη υποστηρικτική ομάδα του αναδόχου, η τεχνογνωσία και κατάρτιση 
της οποίας θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις συμμόρφωσης προς τον Κανονισμό. Επίσης στα 
παραδοτέα του αναδόχου θα πρέπει να περιλαμβάνεται και εκτίμηση για την μελλοντική και σε ποιο 
επίπεδο ανάγκη υποστήριξης του οργανισμού όσον αφορά τις υπηρεσίες DPΟ. 
 
 
Eπαναξιολόγηση 
Ο ανάδοχος επίσης θα πρέπει να αναλάβει την διαδικασία πρώτης επαναξιολόγησης σε 
προσυμφωνημένο χρόνο (σύμφωνα και με τις απαιτήσεις της υφιστάμενης νομοθεσίας) μετά την 
ολοκλήρωση του έργου. 
 

 

B2 

Ανάπτυξη και εγκατάσταση συστήματος διαχείρισης ασφάλειας των πληροφοριών ISO 27001 

 

Επίσης θα πρέπει να προσφερθεί  συμπληρωματικά το κόστος  ανάληψης από τον ανάδοχο της ανάπτυξης και 

εγκατάστασης συστήματος διαχείρισης ασφάλειας των πληροφοριών ISO 27001 συνοδευόμενο από τεκμηρίωση 

της αναγκαιότητας του ή μη. 

 Η απόφαση της εγκατάστασης του ISO 27001  θα ληφθεί σε μεταγενέστερη φάση αλλά θα πρέπει να υπάρχει 

στην προσφορά.   
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