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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ  

         (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ 
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       ΠΡΟΣ:  
        ∆ήµο Ηρακλείου  

                                                                        Επιµελητήριο   
                                Θυροκόλληση 

 
 

 

    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

 

Το ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ (που θα αναφέρεται στο εξής ως 

Τ.Ε.Ι. Κρήτης) αφού έλαβε υπ’ όψη: 

1. Το νοµοθετικό πλαίσιο που ορίζεται από: 

• Τις διατάξεις του Ν. 4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/6-9-2011 τ. Α΄) όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 

• Τις διατάξεις του άρθρου 2, 12 και 14 του Ν. 4485/4.8.2017 «∆ιάρθρωση της 
ανώτατης εκπαίδευσης - Νοµική µορφή των Α.Ε.Ι». 

• Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α΄) «Ενίσχυση 
της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ» και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 
23 του Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254 Α΄) «Ρυθµίσεις Υπουργείου ∆ιοικητικής 

Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και άλλες ∆ιατάξεις». 
• Το µε αρ. πρωτ. 24/Φ20/16-11-2017 έγγραφο της Εφορευτικής Επιτροπής για την 

ανάδειξη εκπροσώπου των ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και του αναπληρωτή του στη 
Σύγκλητο του ΤΕΙ Κρήτης. 

• Το µε αρ. πρωτ. 7163/Φ20/30-11-2017 έγγραφο του Πρύτανη του ΤΕΙ Κρήτης 
στους Προπτυχιακούς και στους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές για τον ορισµό 

εκπροσώπου µε τον αναπληρωτή του στη Σύγκλητο του ΤΕΙ Κρήτης. 
• Την µε αρ. 172/Φ20/11-01-2018 Απόφαση του Πρύτανη του Τ.Ε.Ι. µε θέµα 

«Καθορισµός  αναπλήρωσης του Πρύτανη και τοµείς ευθύνης και επιµέρους 
αρµοδιότητες των Αντιπρυτάνεων του Τ.Ε.Ι. Κρήτης » (ΦΕΚ 203/τ. Β΄/30-01-

2018).  
• Την απόφαση της Συγκλήτου µε αρ. πράξης 176/11.01.2018 (ΦΕΚ Τεύχος 

Β’/855/12.03.2018) «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων της Συγκλήτου στο Πρυτανικό 
Συµβούλιο για θέµατα της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικού του Τεχνολογικού 
Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Κρήτης». 

• Την µε αρ. 206997/Ζ1/27-11-2017 Πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευµάτων (ΦΕΚ 633/τ. Υ.Ο.∆.∆./30-11-2017) µε την οποία διαπιστώθηκε η 

εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του ΤΕΙ Κρήτης. 

Ταχ. ∆/νση : Εσταυρωµένος  
Ταχ. Κώδικας : 71410 
Πληροφορίες : Μ. ∆αµιανάκη 
Τηλ.  : 2810379307 
Φαξ   : 2810379395 
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• του ν. 4412/2016 (Α' 147) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

• του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…»,  

• του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 
• του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την 

αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων” 
για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου µε τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του 

π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονοµαστικοποίηση  µετοχών Ελληνικών Ανωνύµων 
Εταιρειών που µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προµηθειών του 

∆ηµοσίου ή των νοµικών προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα», της κοινής 
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας µε αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) 

σχετικά µε τα ‘’∆ικαιολογητικά για την τήρηση των µητρώων του ν.3310/2005, 
όπως τροποποιήθηκε µε το ν.3414/2005’’, καθώς και της απόφασης του 

Υφυπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών µε αριθµ.1108437/2565/∆ΟΣ/2005 (Β΄ 
1590) “Καθορισµός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες” 

• του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια 

έγγραφα και στοιχεία”,  
• του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες” 

 
2. Τη  µε αριθµό 9/15-05-2018 Θέµα 5ο Απόφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου του 

Τ.Ε.Ι. Κρήτης που εγκρίνει τη συγκεκριµένη δαπάνη. 

3. Την πίστωση του ΚΑΕ 0439 του Τακτικού Προϋπολογισµό του ΤΕΙ Κρήτης του έτους 
2018. 

4. Την Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης που αφορά το έτος 2018, µε αριθµό πρωτ.: 
3844/Φ80/21-05-2018  και αύξοντα αριθµό καταχώρησης 248 (Α∆Α: ΩΦΓ94691Ο3-
ΣΟΩ) στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωµής. 

5. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του ΤΕΙ Κρήτης. 

 

ΚΑΛΕΙ 

όλους τους ενδιαφερόµενους να υποβάλλουν κλειστή οικονοµική και τεχνική προσφορά  
                                
                                           (CPV:98390000-3) 
 

Αντικείµενο της Πρόσκλησης αποτελεί η ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών 
σχετικά µε την εφαρµογή του Γενικού Κανονισµού για την Προστασία των Προσωπικών 

∆εδοµένων (General Data Protection Regulation) στο TEI Κρήτης, την ενηµέρωση του 
προσωπικού και την   παροχή υπηρεσιών Υπεύθυνου Προστασίας ∆εδοµένων (DPO) για 

τρεις (3) µήνες από την ολοκλήρωση των διαδικασιών εφαρµογής του Γενικού 
Κανονισµού για την Προστασία των Προσωπικών ∆εδοµένων. 

 
Συνολικός Προϋπολογισµός: 20.000,00 πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 24.800,00 € 

συµπεριλαµβανοµένου του νόµιµου ΦΠΑ 24%. 

Συνολική διάρκεια σύµβασης : από την υπογραφή της έως 29/03/2019. 
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∆ικαιούµενοι συµµετοχής σύµφωνα µε το Άρθρο 25 του Ν.4412/08-08-2016 
είναι οι Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα µέλη αυτών µπορούν 

να είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα εγκατεστηµένα: 
α) κράτος-µέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση 

δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές 
σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς 

και  
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και 

έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών 
ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών 
συµπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την 

υποβολή προσφοράς.  
 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη 

της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.   
 

ΣΥΝΤΑΞΗ, ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς: 

α) Η λέξη «Προσφορά» 

β) Η επωνυµία της Υπηρεσίας (ΤΕΙ Κρήτης) 

γ) Ο αριθµός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης ενδιαφέροντος (βρίσκεται στην 1η σελίδα) 

δ) Η ηµεροµηνία αξιολόγησης των προσφορών 

ε) Τα στοιχεία του αποστολέα 

Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να προσκοµίσουν µε την προσφορά τους υποχρεωτικά 

και µε ποινή αποκλεισµού τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

Α: ΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του νόµου 1599/1986 (Α΄75), όπως 

εκάστοτε ισχύει η οποία φέρει ηµεροµηνία εντός των τελευταίων τριάντα 
ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των 

προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρµόδια 
διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ ( ΦΕΚ Α 74-26.03.2014), στην οποία να: 

 

� Nα αναγράφονται τα στοιχεία της πρόσκλησης, 
� Nα δηλώνεται ότι µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς τους:  

• ∆εν βρίσκονται σε καµία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 
4412/16 για τις οποίες οι οικονοµικοί φορείς αποκλείονται ή µπορούν να 

αποκλεισθούν από την ανάληψη δηµόσιας σύµβασης.  
• είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές του 
υποχρεώσεις. 

• είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο, καθώς και το εδικό επάγγελµά τους 
που πρέπει να είναι σχετικό µε το αντικείµενο του διαγωνισµού. 

• αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας  πρόσκλησης, 
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2. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται στην παράγραφο «ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» του Παραρτήµατος της παρούσας. 

 

Β: ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
Οι προσφορές θα γίνουν δεκτές εφόσον πληρούν όλους τους όρους της πρόσκλησης. 

Η παραλαβή των προσφορών θα γίνεται το αργότερο ως την Παρασκευή  01 

/06/2018 και ώρα 11:00 π.µ. στο γραφείο πρωτοκόλλου του ΤΕΙ Κρήτης στο 

Ηράκλειο. 

Οι προσφορές θα ανοιχθούν και θα ελεγχθούν την ίδια ηµέρα µε την λήξη της 

παραλαβής. 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Η κατακύρωση θα γίνει µε κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 

µόνο βάσει τιµής προσφορά.  

 
Σύµφωνα µε το άρθρο 80 του Ν.4412/2016, η αναθέτουσα αρχή µετά την 
αξιολόγηση των προσφορών ειδοποιεί εγγράφως τον εν δυνάµει ανάδοχο, να 
υποβάλει εντός προθεσµίας,  ηµερών (10) από την κοινοποίηση της σχετικής 
έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, ως αποδεικτικά της µη ύπαρξης των λόγων 
αποκλεισµού  που αναφέρονται στα άρθρα 73 και 74 του ν. 4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκαν µε το αρ. 107 του ν.4497/2017,τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης τελευταίου τριµήνου ή, ελλείψει αυτού, 

ισοδύναµο έγγραφο που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-
µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός 

φορέας.  
Η υποχρέωση προσκόµισης του ως άνω αποσπάσµατος αφορά: α) στις περιπτώσεις 

εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), 
τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), το ∆ιευθύνοντα 

Σύµβουλο καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
 

2. πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους - µέλους ή 
χώρας στο οποίο να πιστοποιείται ότι κατά την ηµεροµηνία υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης οι οικονοµικοί φορείς είναι ενήµεροι ως προς τις 
υποχρεώσεις τους που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 
επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 
∆ιευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας αφορά : 
 
Στους οργανισµούς κύριας ασφάλισης αλλά και στους φορείς επικουρικής ασφάλισης. 
 
Τους απασχολούµενους στην επιχείρηση µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας που είναι 
ασφαλισµένοι σε οποιαδήποτε ασφαλιστικό οργανισµό. 
 
Σε περίπτωση ατοµικών επιχειρήσεων, όσους είναι ασφαλισµένοι ως εργοδότες ή 
ελεύθεροι επαγγελµατίες σε ασφαλιστικούς οργανισµούς. 
 
Σε περίπτωση εταιρειών (Νοµικών Προσώπων) την ίδια την εταιρεία (το Νοµικό Πρόσωπο) 
και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν , εκτός εάν αυτά έχουν 
εργασιακή σχέση µε την εταιρεία. 

 

3. Βεβαίωση εγγραφής σε ένα από τα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που τηρούνται 
στο κράτος – µέλος εγκατάστασής τους, όπως περιγράφεται στο Παράρτηµα ΧΙ του  
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Προσαρτήµατος  Α΄ του Ν. 4412/2016 ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση 
ορίζεται στο Παράρτηµα αυτό, µε το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό 
και αφετέρου το ειδικό επάγγελµά τους. Επίσης οι οικονοµικοί φορείς θα πρέπει να 
αποδείξουν ότι παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης.  
Οι  εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν βεβαίωση εγγραφής 
στο Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή Βιοµηχανικό Επιµελητήριο. 

 

4. Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος όπως: το ΦΕΚ ίδρυσης και τις 
τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόµενους µε µορφή Α.Ε και Ε.Π.Ε) επικυρωµένο 
αντίγραφο ή απόσπασµα του καταστατικού του διαγωνιζόµενου και των εγγράφων 
τροποποιήσεων (για Ο.Ε. και Ε.Ε), καθώς επίσης και στοιχεία και έγγραφα από τα οποία 
να προκύπτει ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος Α.Ε τα υπόλοιπα πρόσωπα που 
έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους την  Α.Ε και τα έγγραφα της 
νοµιµοποίησης αυτών, εάν αυτό δεν προκύπτει από το καταστατικό, αναλόγως µε την 
νοµική µορφή των εταιρειών η κάθε άλλου νοµικού προσώπου.  
 

 

Επίσης πριν την υπογραφή της σύµβασης θα πρέπει να κατατεθεί από τον ανάδοχο 
εγγυητική επιστολή καλής  εκτέλεσης το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% 

της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν. 
4412/2016. 

 
Οποιαδήποτε έγγραφα αφορούν τη διαδικασία ανάθεσης αποστέλλονται στη παρακάτω 
διεύθυνση: 

ΤΕΙ Κρήτης 

Κτίριο ∆ιοίκησης 

Τ.Κ. 71410,  

Σταυρωµένος, Ηράκλειο Κρήτης 

Πληροφορίες για το διαγωνισµό µπορούν οι ενδιαφερόµενοι να παίρνουν από το ΤΕΙ 
Κρήτης καθηµερινά, 12.00-14.00 µ.µ. και συγκεκριµένα από την κ. ∆αµιανάκη Μαρία 

(τηλέφωνο επικοινωνίας: 2810379307, fax:2810-379395, e-mail: 
mariadam@staff.teicrete.gr ).  

 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι  µπορούν   να επικοινωνούν µε τον κ. 

Παναγιωτάκη Μιχάλη, Προϊστάµενο του τµήµατος πληροφορικής στο τηλ. 2810379311.  
Αναλυτική περιγραφή των υπηρεσιών, υπάρχει στο Παράρτηµα της Πρόσκλησης το οποίο 

αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα αυτής. 
 
Η πρόσκληση  θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, 

στη διεύθυνση (URL): https://www.teicrete.gr/el/news/proclamations.  

                            

                                                              Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 

                               

 

                                                ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ 

           ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

   ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Συνοπτική παρουσίαση ΤΕΙ Κρήτης 

Στο ΤΕΙ Κρήτης  λειτουργούν  15 ακαδηµαϊκά τµήµατα και 13 µεταπτυχιακά προγράµµατα 
σπουδών. Το οργανόγραµµα ∆ιοικητικών Υπηρεσιών  περιλαµβάνει 4 ∆ιευθύνσεις και 

αυτόνοµες διοικητικές µονάδες επιπέδου τµήµατος. Έχει 152 µέλη ΕΠ, 123 µέλη 
∆ιοικητικού Προσωπικού, 35 µέλη ΕΤΕΠ και 4 µέλη Ε∆ΙΠ  .  

Στο ΤΕΙ Κρήτης έχουν εγκατασταθεί και  λειτουργούν πληροφοριακά συστήµατα που 
αφορούν τη διαχείριση των δεδοµένων Προπτυχιακών φοιτητών, τη ∆ιαχείριση του 

Προσωπικού, τη ∆ιαχείριση των Οικονοµικών και της Περιουσίας και τη ∆ιαχείριση των 
εργασιών του ΕΛΚΕ.  Λειτουργούν επίσης και άλλα Πληροφοριακά Συστήµατα για την 

εξυπηρέτηση αναγκών των διοικητικών υπηρεσιών και της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Αναλυτικότερες  πληροφορίες για το ΤΕΙ Κρήτης εµφανίζονται στον ιστοτόπο 

http://www.teicrete.gr  . 

Περιγραφή Υπηρεσιών 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει κατ’ ελάχιστο τις ακόλουθες υπηρεσίες στα πλαίσια  

της εφαρµογής του Γενικού Κανονισµού για την Προστασία των Προσωπικών ∆εδοµένων 
(General Data Protection Regulation) στο ΤΕΙ Κρήτης. 

Συνοπτικά παρατίθενται οι υπηρεσίες, οι οποίες θα πρέπει να παρασχεθούν  : 
• Αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης, ως προς την επεξεργασία δεδοµένων  

που λαµβάνει χώρα στο ΤΕΙ Κρήτης, τα είδη των δεδοµένων και των υποκειµένων 
τους, τις ροές των δεδοµένων, τις υφιστάµενες πρακτικές, διαδικασίες και 
πολιτικές του Ιδρύµατος, τη δυναµική των φυσικών πόρων του Ιδρύµατος, τη 
δυναµική των τεχνικών πόρων του Ιδρύµατος και τα εφαρµοζόµενα µέτρα 
προστασίας. 

• ∆ιεξαγωγή αξιολόγησης – αποτίµησης της ασφάλειας του πληροφοριακών 
συστηµάτων του οργανισµού σε όλο το εύρος της δικτυακής υποδοµής, που 
περιλαµβάνει συστήµατα, δικτυακό εξοπλισµό, εφαρµογές, δεδοµένα και 
υπηρεσίες.  Η αξιολόγηση – αποτίµηση θα αφορά το σύνολο των υποδοµών και 
των υπηρεσιών που παρέχει ο οργανισµός. 

• Σύνταξη έκθεσης, η οποία θα προτείνει εξατοµικευµένο σχέδιο συµµόρφωσης, 
όπου θα περιγράφονται τα προτεινόµενα µέτρα προς συµµόρφωση µε τον 
Κανονισµό, οι διορθωτικές κινήσεις που πρέπει να γίνουν, τα σηµεία 
αναπροσαρµογής, οι νέες εφαρµοστέες διαδικασίες, η ενίσχυση µε περαιτέρω 
τεχνικά ή οργανωτικά µέτρα, οι τρόποι υλοποίησης, τα χρονοδιαγράµµατα και 
πιθανές εναλλακτικές. 

• Υλοποίηση των οργανωτικών µέτρων που θα προταθούν. 
• Υπηρεσίες του Υπευθύνου Προστασίας ∆εδοµένων (DPO)  

Η παροχή των παραπάνω υπηρεσιών, θα πραγµατοποιηθεί βασισµένη σε δοκιµασµένες 
διαδικασίες και τεχνικές, και µε τον ακριβή καθορισµό παραδοτέων και 
χρονοδιαγραµµάτων αναµένεται να διασφαλίσουν άρτιο αποτέλεσµα. 
 
Οι µελέτες που θα διενεργηθούν,  θα αποτυπώσουν τις απαραίτητες  απαιτήσεις 
ασφάλειας , θα αναδείξουν τυχόν παρούσες παθογένειες υφιστάµενων υπηρεσιών είτε 
υποδοµών και θα προσδιορίσουν τις ευρέως καταξιωµένες βέλτιστες πρακτικές για την 
πρόληψη, αποτροπή και αντιµετώπιση παραβιάσεων ασφάλειας. 
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Αναλυτικό σχέδιο υλοποίησης των υπηρεσιών 

 
Προετοιµασία δηλώσεων δεσµεύσεων: 
Στο στάδιο αυτό θα παρουσιαστούν στη ∆ιοίκηση και στα στελέχη του Ιδρύµατος  , οι 
απαιτήσεις του Κανονισµού και οι ενέργειες προς τη συµµόρφωση, ώστε τα κέντρα λήψης 
των αποφάσεων να έχουν πλήρη γνώση , να προσδιοριστεί η αναγκαιότητα του έργου και 
να παρασχεθεί πλήρης ενηµέρωση για το προσφερόµενο έργο, τα στάδια του, τα 
χρονοδιαγράµµατα και να προσδιοριστούν οι πόροι και οι προσβάσεις που θα 
παρασχεθούν στην οµάδα έργου. Στη συνέχεια πραγµατοποιείται η δήλωση δέσµευσης 
της διοίκησης µε τη δροµολόγηση και την προετοιµασία των δηλώσεων που θα 
κοινοποιηθούν στο προσωπικό του Ιδρύµατος. 
Παραδοτέο: 
∆ήλωση δέσµευσης της διοίκησης και ενηµέρωσης του προσωπικού - εξουσιοδοτήσεις 
πρόσβασης. 
Καταγραφή υπευθύνων ανά τµήµα: 
Προσδιορίζονται οι διευθύνσεις και τα τµήµατα του Ιδρύµατος. Γίνεται καταγραφή των 
ανά τµήµα και ανά αρχείο δεδοµένων υπευθύνων. Η καταγραφή αυτή αποτυπώνεται στο 
Μητρώο Επεξεργασιών ∆εδοµένων. 
Καταγραφή διαθέσιµων φυσικών πόρων: 
Καταγραφή των διαθέσιµων πόρων (ανθρώπων ανά τµήµα), που τίθενται στην διάθεση 
του Υπεύθυνου Προστασίας ∆εδοµένων για την περάτωση των εργασιών, προς την 
επίτευξη συµµόρφωσης και δηµιουργία οµάδας εργασίας, µε ανάθεση ρόλων και 
αρµοδιοτήτων, κατόπιν συναξιολόγησης µε τους υπευθύνους των τµηµάτων. Η οµάδα 
εργασίας πρέπει να είναι αντιπροσωπευτική και να καλύπτει όλα τα διοικητικές µονάδες 
του Ιδρύµατος και τις µορφές  επεξεργασίας προσωπικών δεδοµένων. 
Παραδοτέο: 
Έγγραφη αναφορά µε τα µέλη της οµάδας εργασίας και προσδιορισµός αρµοδιοτήτων και 
υποχρεώσεων. 
Καταγραφή και χαρτογράφηση των ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, που 
τηρούνται από τον Οργανισµό/Φορέα, της επεξεργασίας και της κυκλοφορίας 
τους.  
Στο στάδιο αυτό, θα γίνει καταγραφή ανά επεξεργασία και αρχείο δεδοµένων, του είδους 
των δεδοµένων που τηρούνται, των υποκειµένων, των ροών και θα περιληφθούν όλες οι 
απαραίτητες πληροφορίες που απαιτεί ο Κανονισµός στα πλαίσια της υποχρέωσης για 
τήρηση αρχείου επεξεργασίας, ώστε να αποτυπώνεται πλήρως η κατάσταση επί της 
διαχείρισης των προσωπικών δεδοµένων. 
Στα πλαίσια αυτά θα καθοριστούν τα είδη της επεξεργασίας που πραγµατοποιεί το 
Ίδρυµα, τα δεδοµένα που αφορούν κάθε είδος επεξεργασίας, τα υποκείµενα που αφορούν 
κάθε είδος επεξεργασίας, ο σκοπός και η νοµική βάση της επεξεργασίας, οι πηγές 
προέλευσης των δεδοµένων, ο χρόνος τήρησης των δεδοµένων, ο τόπος (φυσικός ή 
ηλεκτρονικός) τήρησης των δεδοµένων, οι πιθανές διαβιβάσεις ή αναθέσεις σε τρίτους 
µέρους της επεξεργασίας. 
Παραδοτέο: 
Μητρώο Επεξεργασιών ∆εδοµένων 
Προσδιορισµός Νοµικής Βάσης - Έλεγχος ορθότητας: 
Προσδιορίζεται η Νοµική Βάση στην οποία στηρίζεται η επεξεργασία των δεδοµένων και 
εξετάζεται η ορθότητα, η πληρότητα και η εγκυρότητά της. Επιπλέον ελέγχεται η σωστή 
καταγραφή και τεκµηρίωση αυτής, καθώς και ο τρόπος γνωστοποίησής της προς τα 
υποκείµενα. 
Παραδοτέο: 
Πρότυπα κείµενα θεµελίωσης νοµιµοποιητικής βάσης - οδηγίες ενσωµάτωσης στην κάθε 
µορφή επεξεργασίας, καταγραφής, τεκµηρίωσης και γνωστοποίησης 
Χαρτογράφηση των εγκατεστηµένων πληροφοριακών συστηµάτων.  
Στο στάδιο αυτό ελέγχονται, αξιολογούνται και καταγράφονται τα πληροφοριακά 
συστήµατα του Ιδρύµατος, οι δικτυακές του υποδοµές και κάθε πολιτική ή διαδικασία που 
άπτεται της λειτουργίας αυτών και του τοµέα της πληροφορικής. 
Παραδοτέο: 
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Σχηµατικό διάγραµµα των Πληροφοριακών Συστηµάτων του Οργανισµού, µε τις 
επιµέρους λειτουργίες αυτού. 
Έλεγχος και αξιολόγηση πολιτικών και διαδικασιών. 
Στο στάδιο αυτό ελέγχονται οι πολιτικές και τα οργανωτικά µέτρα του Ιδρύµατος, ως 
προς την επάρκειά τους για τον Κανονισµό. Ελέγχεται και αξιολογείται αν υπάρχει 
πολιτική ασφαλείας που προβλέπει διαδικασίες και δυνατότητα ικανοποίησης των 
δικαιωµάτων των υποκειµένων, διαδικασίες για την άµεση και εντός των προβλεπόµενων 
χρονοδιαγραµµάτων ανταπόκριση σε αιτήµατα των υποκειµένων, διαδικασίες λήψης 
συγκατάθεσης των υποκειµένων, διαδικασίες για την εκπαίδευση και τη δηµιουργία 
κουλτούρας στο ανθρώπινο δυναµικό. Ελέγχεται αν υπάρχει επαρκές σχέδιο 
επιχειρησιακής συνέχειας και ανταπόκρισης σε περιστατικά παραβίασης καθώς και αν 
προβλέπονται µηχανισµοί ανίχνευσης περιστατικών παραβίασης. Ελέγχεται αν υπάρχουν 
και αν τηρούνται από το προσωπικό, διαδικασίες αξιολόγησης των διαδικασιών σε σχέση 
µε την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδοµένων. 
Έλεγχος Συµβάσεων. 
Ελέγχονται οι συµβάσεις του οργανισµού µε τρίτους των οποίων προσωπικά δεδοµένα 
επεξεργάζεται (π.χ. προσωπικό, πελάτες) ή οι οποίοι επεξεργάζονται δεδοµένα 
προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασµό του, όσο και µε τρίτους στους οποίους 
διαβιβάζονται δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα. 
 
Καταγραφή Τεκµηρίωσης 
Γίνεται χαρτογράφηση της υπάρχουσας τεκµηρίωσης, που αφορά στην ασφάλεια των 
προσωπικών δεδοµένων και εξετάζεται η πληρότητα και η επάρκειά της. 
Παραδοτέο: 
Πλήρης  έγγραφη  αναφορά των αποτελεσµάτων των ελέγχων , της αξιολόγησης κι της 
καταγραφής 
 ∆ιεξαγωγή αξιολόγησης – αποτίµησης της ασφάλειας του πληροφοριακού 
συστήµατος 
 Αποτίµηση Κινδύνου (Risk Assessment) 
Θα µελετηθούν οι εκθέσεις σε κίνδυνο (exposures) των συστηµάτων του οργανισµού, 
προσδιορίζοντας τις ευπάθειες (vulnerabilities) και τις απειλές (threats) του µε βάση τον 
υφιστάµενο έλεγχο (control). 
Παραδοτέο: 
Μελέτη ανάλυσης επικινδυνότητας και αξιολόγησης κινδύνων των Πληροφοριακών 
Συστηµάτων 
Έλεγχος ευαλωσιµότητας 
Σκοπός του ελέγχου ευαλωσιµότητας είναι η αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας των 
εγκατεστηµένων τεχνικών δικλείδων ασφαλείας, αλλά και η αξιολόγηση του βαθµού 
δυσκολίας για κάποιον χρήστη να παρακάµψει τις δικλείδες ασφάλειας.  
Θα εκτιµηθεί η δυνατότητα επιτυχίας γνωστών επιθέσεων και θα αναπτυχθεί ένα µοντέλο 
επίθεσης (customised attack pattern) προσαρµοσµένο και αποτελεσµατικό για τα 
συστήµατα του οργανισµού. 
Παραδοτέο: 
Αποτελέσµατα ελέγχου ευαλωσιµότητας. 
Κατάρτιση σχεδίου συµµόρφωσης 
Σε αυτό το στάδιο θα σχεδιαστεί λεπτοµερές και ολοκληρωµένο πλάνο συµµόρφωσης του 
Ιδρύµατος µε τις επιταγές του Κανονισµού. Αφού αποτυπωθούν τα αποτελέσµατα των 
προηγούµενων σταδίων, όπως αυτά θα προκύψουν από τους ελέγχους και τις 
αξιολογήσεις, θα προταθούν πιθανές συµπληρώσεις, αλλαγές ή νέα µέτρα. Οι 
προτεινόµενες ενέργειες θα καλύπτουν όλο το φάσµα των επεξεργασιών που γίνονται και 
όλο τον κύκλο ζωής των προσωπικών δεδοµένων που αποτελούν αντικείµενο 
επεξεργασίας. Ο σχεδιασµός θα γίνει από την οµάδα έργου, σύµφωνα µε τα ευρήµατα του 
σταδίου της αποτύπωσης και πάντα σύµφωνα µε τη φιλοσοφία και του Ιδρύµατος και των 
ανθρώπων του. 
Παραδοτέο: 
Αναλυτικό σχέδιο συµµόρφωσης, το οποίο περιλαµβάνει όλα τα Οργανωτικά και Τεχνικά 
µέτρα, που θα πρέπει να λάβει ο Οργανισµός για να συµµορφωθεί µε τις απαιτήσεις του 
Κανονισµού, όλες τις συµπληρώσεις ή προσαρµογές που πρέπει να κάνει σε σχέση µε τα 
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υπάρχοντα µέτρα, καθώς και πιθανές συστάσεις για µέτρα, τα οποία ναι µεν, δεν είναι 
απαραίτητα για την συµµόρφωση προς τον Κανονισµό, αλλά θα µπορούσαν να 
συµβάλλουν στην εύρυθµη λειτουργία του. 
Συγγραφή πολιτικών συλλογής, χρήσης και επεξεργασίας δεδοµένων  
Παραδοτέο: 
Εγχειρίδιο πολιτικών - διαδικασιών συλλογής και επεξεργασίας δεδοµένων.  
Συγγραφή πολιτικής ασφαλείας: 
Η Πολιτική Ασφάλειας (Security Policy)  είναι   έγγραφο που εκπονείται από τον  
Υπεύθυνο Επεξεργασίας, στο οποίο περιγράφονται οι στόχοι της ασφάλειας και οι 
αντίστοιχες διαδικασίες, που πρέπει να ακολουθούνται, ώστε να επιτευχθούν αυτοί οι 
στόχοι. Καθορίζει τη δέσµευση της ∆ιοίκησης και την προσέγγιση του Οργανισµού, 
αναφορικά µε την ασφάλεια των πληροφοριακών συστηµάτων και δικτύων και την 
προστασία προσωπικών δεδοµένων, που τηρεί ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας. 
Κατ' ελάχιστο, περιγράφονται οι βασικές αρχές προστασίας προσωπικών δεδοµένων και 
ασφαλείας  που εφαρµόζονται. Ειδικότερα, θέτει τις βασικές αρχές για α) οργανωτικά 
µέτρα ασφάλειας αναφορικά µε τους ρόλους και τις αρµοδιότητες του προσωπικού και 
των εξωτερικών συνεργατών-εκτελούντων την επεξεργασία, τον καθορισµό και τις 
αρµοδιότητες του υπευθύνου ασφαλείας, την εκπαίδευση του προσωπικού, τη διαχείριση 
περιστατικών ασφαλείας, καθώς και την καταστροφή των προσωπικών δεδοµένων, β) τα 
τεχνικά µέτρα ασφάλειας αναφορικά µε τη διαχείριση των χρηστών, την αναγνώριση και 
ταυτοποίησή τους, την ασφάλεια των επικοινωνιών, τη λειτουργία των αρχείων 
καταγραφής του πληροφοριακού συστήµατος, την εξαγωγή αντιγράφων ασφαλείας, γ) τα 
µέτρα φυσικής ασφάλειας. Προσδιορίζει επακριβώς τον ρόλο κάθε εµπλεκοµένου εντός 
του Οργανισµού, τις αρµοδιότητες, τις ευθύνες και τα καθήκοντά του ως προς τις 
διαδικασίες που αφορούν στην ασφάλεια. Περιγράφει ακόµη κατάλληλη διαδικασία για 
την αναθεώρησή της. Ενδεικτικά µπορεί να περιλαµβάνει διαδικασίες για τη συλλογή και 
αποθήκευση των δεδοµένων, για τη διαγραφή ή καταστροφή τους, για την τήρηση 
αρχείου, για την ενσωµάτωση της προστασίας των δεδοµένων, σε προϊόντα και 
υπηρεσίες. 
Παραδοτέο: 
Πλήρες κείµενο Πολιτικής Ασφαλείας 
Συγγραφή Σχεδίου Ανάκαµψης από Καταστροφές: 
Το Σχέδιο Ανάκαµψης από Καταστροφές (Disaster Recovery and Contingency Plan) είναι 
το έγγραφο, που αναφέρεται στα µέτρα προστασίας, ανάκαµψης και αποκατάστασης 
πληροφοριακών συστηµάτων και τεχνολογικών υποδοµών σε περιπτώσεις έκτακτης 
ανάγκης, όπως φυσικές καταστροφές (πχ σεισµός, πυρκαγιά, πληµµύρα), εξωτερικές 
επιθέσεις/εισβολές κλπ. Συµπληρώνει ή αποτελεί µέρος του Σχεδίου Ασφαλείας. 
Ελέγχεται δε, περιοδικά, προκειµένου να διαπιστώνεται η αποτελεσµατικότητα των 
µεθόδων ανάκαµψης. 
Παραδοτέο: 
Πλήρες κείµενο Σχεδίου Ανάκαµψης από Καταστροφές 
Έλεγχος και εφαρµογή Μηχανισµού Εντοπισµού Παραβιάσεων:  
Έλεγχος υφισταµένου ή εφαρµογή νέου Μηχανισµού Εντοπισµού Παραβιάσεων (Security 
Breaches και απλών Περιστατικών Ασφαλείας (Security Incident) µε αυτόµατη 
καταγραφή (Security log). Αποτελεί µέρος της υποχρεωτικής τεκµηρίωσης και απαραίτητο 
προαπαιτούµενο για την έγκαιρη αντίδραση σε κοινοποίηση Παραβιάσεων. 
∆ιενέργεια Εκτίµησης Αντικτύπου για προστασία των Προσωπικών ∆εδοµένων 
(DPIA) 
Θα προδιαγραφεί και θα εφαρµοστεί µία διαδικασία εκτίµησης αντικτύπου (Data 
Protection - ή Privacy - Impact Assessment) σε όποιες επεξεργασίες δεδοµένων αυτό 
χρειάζεται και τα αποτελέσµατα θα αποτυπωθούν στο Μητρώο Επεξεργασιών 
Κατάρτιση Σχεδίου ∆ιαχείρισης Συµβάντων: 
Το Σχέδιο ∆ιαχείρισης Συµβάντων είναι το έγγραφο, που αναφέρεται στις διαδικασίες, που 
θα εφαρµοσθούν σε περίπτωση Παραβίασης Ασφαλείας. Προσδιορίζει επακριβώς τον ρόλο 
κάθε εµπλεκοµένου εντός και εκτός του Οργανισµού, τις αρµοδιότητες, τις ευθύνες και τα 
καθήκοντά του, ως προς τις διαδικασίες, που αφορούν στην αντίδραση του Οργανισµού, 
σε περίπτωση παραβίασης και απώλειας δεδοµένων. Περιγράφει ακόµη την κατάλληλη 
διαδικασία για την αναθεώρησή της. 
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Παραδοτέο: 
Πλήρες κείµενο Σχεδίου ∆ιαχείρισης Συµβάντων 
∆ιενέργεια Εκτίµησης Αντικτύπου για προστασία των Προσωπικών ∆εδοµένων 
(DPIA) 
Θα προδιαγραφεί και θα εφαρµοστεί µία διαδικασία εκτίµησης αντικτύπου (Data 
Protection - ή Privacy - Impact Assessment) σε όποιες επεξεργασίες δεδοµένων αυτό 
χρειάζεται και τα αποτελέσµατα θα αποτυπωθούν στο Μητρώο Επεξεργασιών 
∆ηµιουργία αρχείου καταγραφής ενεργειών (Audit log): 
Αποτελεί την κορωνίδα της τεκµηρίωσης της συµµόρφωσης ή των βηµάτων, που έχουν 
γίνει προς την κατεύθυνση της συµµόρφωσης, προς τις απαιτήσεις του Κανονισµού. 
Περιλαµβάνει, κατ' ελάχιστο, την καταγραφή των διαδικασιών συλλογής και επεξεργασίας 
των δεδοµένων, το ποσοστό ολοκλήρωσης (µε αναλυτικά βήµατα) των διαφόρων 
σχεδίων, το παρουσιολόγιο της κατά τµήµατα εκπαίδευσης, το Security log. 
Παραδοτέο: 
Συλλογή αρχείων καταγραφής, αυτοµατοποιηµένων και µη. 
  
 
Έλεγχος και προσαρµογή των συµβάσεων του οργανισµού, εσωτερικά και µε 
τρίτους:  
Γίνεται ο έλεγχος των υπαρχουσών συµβάσεων του Οργανισµού, τόσο µε το προσωπικό 
και τους εξωτερικούς συνεργάτες, οι οποίοι έχουν ρόλο εκτελούντος την επεξεργασία, 
όσο και µε τρίτους στους οποίους διαβιβάζονται δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα. Όπου 
χρειάζεται, γίνεται αναµόρφωσή τους, µε βάση τις απαιτήσεις του Κανονισµού.  
Παραδοτέο: 
Αναµορφωµένες συµβάσεις και πρότυπα συµβάσεων προσαρµοσµένα στον Κανονισµό 
∆ηµιουργία κουλτούρας προστασίας προσωπικών δεδοµένων στον Οργανισµό - 
Εκπαίδευση εργαζοµένων κατά τµήµα: 
Εκτεταµένη, κατά τµήµατα, εκπαίδευση του προσωπικού πάνω στην Πολιτική Ασφαλείας 
του Οργανισµού, αλλά και γενικότερα, σε θέµατα προσωπικών δεδοµένων και της 
ασφάλειάς τους, µε σκοπό να δηµιουργηθεί στον Οργανισµό κουλτούρα ασφάλειας 
προσωπικών δεδοµένων. Να αναγνωρίζονται αυτά από τους εργαζοµένους, ως πολύτιµο 
περιουσιακό στοιχείο του Οργανισµού, το οποίο χρήζει προστασίας. Ο ανάδοχος θα 
συµµετάσχει σε ηµερίδα που θα οργανωθεί από το Ίδρυµα για ενηµέρωση των µελών της 
κοινότητας 
Παραδοτέο: 
Πρόγραµµα εκπαιδεύσεων κατά τµήµα µε αναλυτικό, εκπαιδευτικό πρόγραµµα, υλικό και 
παρουσιολόγιο. Αποτελεί τµήµα της απαραίτητης για την συµµόρφωση τεκµηρίωσης. 
Επαναξιολόγηση: 
Αφού ολοκληρωθεί η λήψη των Οργανωτικών και Τεχνικών Μέτρων, γίνεται 
επαναξιολόγηση του επιπέδου συµµόρφωσης του Οργανισµού. 

Χρονοδιάγραµµα Υλοποίησης 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει σχετικό χρονοδιάγραµµα υλοποίησης των  
υπηρεσιών που περιγράφηκαν αφού λάβει υπόψη  ότι οι υπηρεσίες που σχετίζονται µε τη 
συµµόρφωση του ΤΕΙ Κρήτης  θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο εντός 
εξαµήνου από την υπογραφή της σύµβασης και ότι οι υπηρεσίες Υπεύθυνου Προστασίας 
∆εδοµένων (DPO) θα συνεχίσουν να παρέχονται για τρείς επιπλέον µήνες από την 
ολοκλήρωση της φάσης συµµόρφωσης, µε εργασιακό ισοδύναµο τριών ανθρωποµηνών 
για το επιπλέον χρονικό διάστηµα. 

Υπηρεσίες Υπεύθυνου Προστασίας ∆εδοµένων (DPO) 
O ανάδοχος θα παρέχει   κατάλληλα καταρτισµένο και πιστοποιηµένο άτοµο προκειµένου 
να αναλάβει τα καθήκοντα του Data Protection Officer. Ο Υπεύθυνος Προστασίας 
∆εδοµένων θα πλαισιώνεται από κατάλληλη υποστηρικτική οµάδα, η τεχνογνωσία και 
κατάρτιση της οποίας θα καλύπτει όλες τις απαιτήσεις συµµόρφωσης προς το  Γενικό 
Κανονισµό για την Προστασία των ∆εδοµένων (General Data Protection Regulation – 
GDPR).   
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ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Λόγω των ειδικών δυσκολιών αλλά και της ιδιαίτερης σχέσης των υπό προµήθεια 
υπηρεσιών µε θέµατα ποιότητας, ασφάλεια, εχεµύθειας και τεχνολογιών πληροφορικής,  
απαιτείται: 

 

Υποψήφιος ανάδοχος. 

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει: 

1. Να έχει προβεί ο ίδιος σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες συµµόρφωσης κατά 
GDPR. 

2. Να διαθέτει  πιστοποίηση ποιότητας ως προς το πρότυπο ISO 9001 στην εν ισχύ 
έκδοση του, για την παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών. 

3. Να διαθέτει πιστοποίηση ασφάλειας πληροφοριών ως προς το πρότυπο ISO 27001 
στην εν ισχύ έκδοση του, για την παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών. 

4. Να έχει αποδεδειγµένη εµπειρία στην παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών σε 
φορείς ΟΤΑ ή του Ευρύτερου ∆ηµοσίου τουλάχιστον για 3 έτη. Προς απόδειξη να 
καταθέσει σχετικό κατάλογο µε τον πίνακα των έργων και τα αποδεικτικά 
υλοποίησης: Συµβάσεις / πρωτόκολλα παραλαβής ή καλής εκτέλεσης. 

5. Να έχει αποδεδειγµένη εµπειρία σε τουλάχιστον πέντε (5) έργα συµµόρφωσης 
κατά  GDPR (υλοποιηµένα ή σε εξέλιξη).  
Προς απόδειξη της εµπειρίας θα πρέπει να προσκοµίσει υπεύθυνη δήλωση στην 
οποία θα περιλαµβάνεται ένας Πίνακας µε τα εξής πεδία συµπληρωµένα για κάθε 
σχετικό έργο: επωνυµία φορέα υλοποίησης, τίτλος έργου, περιεχόµενο έργου, 
χρονική διάρκεια (από- έως), υπεύθυνος φορέα και στοιχεία επικοινωνίας 
υπευθύνου. Ο υποψήφιος ανάδοχος είναι υποχρεωµένος για την κάθε εγγραφή 
του πίνακα της δήλωσης να υποβάλλει και τα σχετικά τεκµήρια (Σύµβαση ή 
βεβαίωση καλής εκτέλεσης ή πρωτόκολλο παραλαβής / καλής εκτέλεσης). 

6. Να έχει αποδεδειγµένη εµπειρία σε θέµατα εκπαίδευσης, στο σχεδιασµό και στην 
οργάνωση εκπαιδευτικών προγραµµάτων ή εκδηλώσεων και να διαθέτει σχετική 
πιστοποίηση για την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης. 

Οµάδα έργου. 

Η ζητούµενη οµάδα έργου να αποτελείται από: 

• Ένα έµπειρο στέλεχος - νοµικό µε αποδεδειγµένη γνώση στην προστασία 
προσωπικών δεδοµένων, που θα διαθέτει πιστοποιητικό DPO (µε σφραγίδα του 
ΕΣΥ∆). 

• Ένα έµπειρο στέλεχος πληροφορικής µε αποδεδειγµένη γνώση στην προστασία 
προσωπικών δεδοµένων, που θα διαθέτει πιστοποιητικό DPO (µε σφραγίδα του 
ΕΣΥ∆). 

• Ένα έµπειρο στέλεχος πληροφορικής µε αποδεδειγµένη γνώση στην ασφάλεια των 
πληροφοριών και των πληροφοριακών συστηµάτων, ειδικό ∆οκιµών Παρείσδυσης 
(Penetration Tester). Προς απόδειξη να διαθέτει και να καταθέσει αναγνωρισµένο 
πιστοποιητικό (OSCP).  

• Ένα έµπειρο στέλεχος στην παροχή υπηρεσιών εφαρµογής και επιθεώρησης 
συστηµάτων διαχείρισης ποιότητας (ISO 9001) ή/και στην παροχή υπηρεσιών 
εφαρµογής και επιθεώρησης συστηµάτων διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών 
(ISO 27001). Προς απόδειξη να διαθέτει και να καταθέσει αναγνωρισµένα 
πιστοποιητικά.  

 

Της παραπάνω οµάδας να ηγείται έµπειρο στέλεχος µε αποδεδειγµένη γνώση (πτυχίο/ 
µεταπτυχιακό /διδακτορικό)  στο αντικείµενο της ασφάλειας πληροφοριών, µε 
εµπειρία στην ανάπτυξη πολιτικών ασφαλείας.    Ως Υπεύθυνος Οµάδας Έργου, 
µπορεί να ορισθεί και ένα στέλεχος εκ των µελών της, αρκεί να διαθέτει θα διαθέτει 
τα απαιτούµενα προσόντα. Για όλα τα µέλη της Οµάδας Έργου, να κατατεθούν 
βιογραφικά σηµειώµατα 
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Στον πίνακα της οµάδας έργου που θα κατατεθεί, να αναφέρονται τα στελέχη 
αποκλειστικής απασχόλησης στον προσφέροντα. Τουλάχιστον το 60% της Οµάδας 
έργου, υποχρεωτικά, πρέπει να αποτελείται από στελέχη του προσφέροντος, 
µε αποκλειστική σχέση απασχόλησης.  
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