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Θέμα: «Ανοιχτής Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος  Υποβολής Πρότασης 
Συνεργασίας για υπηρεσίες «GDPR Compliance »και 

Εκπαίδευσης του ανθρωπίνου δυναμικού του Επιμελητηρίου Ηρακλείου   

Για την ορθή εφαρμογή Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «Για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι 

της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη 

κυκλοφορία των δεδομένων αυτών», 

Στο πλαίσιο της εφαρμογής Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

προκειμένου να διασφαλιστεί η προσαρμογή του Επιμελητηρίου μας στον εν λόγω Κανονισμό 

προβαίνουμε σε Ανοιχτή Πρόσκληση Ενδιαφέροντος  Υποβολής Πρότασης Συνεργασίας «GDPR 

Compliance Services» και εκπαίδευσης- κατάρτισης του συνόλου του ανθρωπίνου δυναμικού του 

Επιμελητηρίου. 

 

Σκοπός 

Με την έκδοση της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωση ενδιαφέροντος, εφεξής «Πρόσκληση», 

προσβλέπει στην υποβολή προτάσεων από τους ενδιαφερόμενους, εφεξής «Υποψήφιοι», οι 

οποίοι μπορούν να προσφέρουν σύμφωνα με τις απαιτήσεις, υπηρεσίες πλήρους 

συμμόρφωσης του Επιμελητηρίου Ηρακλείου στις διατάξεις του Κανονισμού 2016/679 της ΕΕ 

"Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων - GDPR", προκειμένου να επιλεγεί κατόπιν 

αξιολόγησης ο προτιμώμενος Υποψήφιος. 

Οι Υποψήφιοι υποβάλλουν πρόταση συνεργασίας συνολικά για «GDPR Compliance 

Services», περιλαμβανομένου και των υπηρεσιών εκπαίδευσης. 

Η Πρόταση δεν συνιστά σε καμία περίπτωση δέσμευση του Επιμελητηρίου Ηρακλείου για τη 

σύναψη σύμβασης με οποιοδήποτε από τους Υποψηφίους ως αποτέλεσμα της παρούσας 

διαδικασίας. 
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Το Επιμελητήριο Ηρακλείου έχει δικαίωμα να ανακαλέσει την παρούσα Πρόσκληση 

οποτεδήποτε, αζημίως και αναιτιολόγητα. 

Η τελική επιλογή εκ μέρους του Επιμελητηρίου Ηρακλείου του προεπιλεγμένου Υποψηφίου δεν 

θεμελιώνει υποχρέωση του Επιμελητηρίου Ηρακλείου κατάρτισης σύμβασης με τον 

προεπιλεγμένο Υποψήφιο. 

3. Συμμετοχή και προθεσμία υποβολής προτάσεων 

Δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα για τις υπηρεσίες «GDPR Compliance » έχουν φυσικά 

και νομικά πρόσωπα ή/και ενώσεις / συμπράξεις προσώπων ( φυσικών ή/και νομικών), όπως 

δικηγόροι, δικηγορικές εταιρείες, εταιρείες πληροφορικής, επιστήμονες πληροφορικής, εταιρείες 

συμβουλευτικής, σε σύμπραξη για τις υπηρεσίες εκπαίδευσης ανθρωπίνου δυναμικού  με 

φορείς εξειδικευμένης εκπαίδευσης-κατάρτισης, με 10ετή τουλάχιστον αποδεδειγμένη εμπειρία 

σε εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα ενηλίκων. Οι φορείς εκπαίδευσης – κατάρτισης 

δύνανται να συμπράττουν και με φορείς πιστοποίησης. 

Οι Υποψήφιοι οι οποίοι θα συμμετάσχουν στην Πρόσκληση, παρακαλούνται όπως 

υποβάλλουν τις προτάσεις τους πλήρεις και σύμφωνα με τις προβλεπόμενες στην Πρόσκληση 

προϋποθέσεις έως και την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019 στην ακόλουθη διεύθυνση: Επιμελητήριο 

Ηρακλείου, Κορωναίου 9, 71202 Ηράκλειο Υπόψη κας Πετράκη,  ή αποστέλλοντας τον 

ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή ή Courier, στην ως άνω διεύθυνση. Στην περίπτωση της 

ταχυδρομικής αποστολής, η Υπηρεσία ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο και το περιεχόμενο 

των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν. Προσφορές που κατατίθενται μετά την 

παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες, δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται. 

Για τυχόν διευκρινίσεις οι Υποψήφιοι παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με τον κο 

Καραπιδάκη Γιώργο, τηλ 2810-282026 τις εργάσιμες μέρες και ώρες και με αποστολή 

μηνύματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: karapidakis@ebeh.gr  έως την 

καταληκτική ημερομηνία. 

Οι Υποψήφιοι δύνανται να υποβάλουν τις Προτάσεις τους χωρίς περιορισμό, εφόσον μπορούν 

να επιδείξουν αξιοσημείωτη τεχνογνωσία επί του αντικειμένου και εμπειρία συνεργασίας με 

πελατολόγιο. 

Η πρόταση θα πρέπει να είναι ευανάγνωστη και σαφής, ώστε να μην υπάρχει καμία αμφιβολία 

ως προς το λεκτικό και τα αριθμητικά στοιχεία, και να συνοδεύεται με όλα τα αναφερόμενα 

δικαιολογητικά. 

4. Εύρος έργου (Scope): 

Ο προτιμώμενος πάροχος υπηρεσιών θα πρέπει να λάβει υπόψη του ότι το πεδίο εφαρμογής 

καταλαμβάνει το σύνολο των υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Ηρακλείου συμπεριλαμβανομένων 

επιχειρησιακών λειτουργιών / μονάδων λειτουργίας, των λειτουργιών υποστήριξης, των 

ιστοτόπων και των πληροφοριακών συστημάτων που εμπλέκονται στην αποθήκευση, 

επεξεργασία, διαβίβαση και διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και την 

εκπαίδευση του συνόλου  ανθρωπίνου δυναμικού του Επιμελητηρίου. 

mailto:karapidakis@ebeh.gr
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5.  Περιεχόμενο πρότασης – Αιτούμενες Υπηρεσίες & Παραδοτέα 

Η πρόταση θα πρέπει να περιλαμβάνει και να ανταποκρίνεται πλήρως στις αιτούμενες 

υπηρεσίες και τα ενδεικτικά παραδοτέα που αναφέρονται στο συνημμένο Παράρτημα 1, το 

οποίο αποτελεί αναπόσταστο τμήμα της παρούσας, και πιο συγκεκριμένα να καλύπτει και τους 

τρεις (3) κατωτέρω πυλώνες: 

α Σχεδιασμός και αξιολόγηση των υφιστάμενων δομών, διαδικασιών, συστημάτων κ.λπ. του 

Επιμελητηρίου Ηρακλείου 

β Προσαρμογή, δημιουργία και αναβάθμιση των απαραίτητων δομών, διαδικασιών, 

συστημάτων με βάση τις επιταγές του GDPR κλπ. 

γ Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης – κατάρτισης του  συνόλου του ανθρωπίνου δυναμικού του 

Επιμελητηρίου. 

 

5.1. Περιεχόμενο της πρότασης – Προϋποθέσεις 

Α. για τις υπηρεσίες «GDPR Compliance » 

• Παρουσίαση του Υποψηφίου και των συνεργατών του με σαφή αναφορά στα 

τυπικά τους προσόντα και την σχετική επαγγελματική εμπειρία ( βιογραφικά –

προφίλ - πρότερη εμπειρία – πελατολόγιο). 

• Αποδεδειγμένη εξειδικευμένη επιστημονική γνώση και εμπειρία σε έργα 

ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων και προστασίας δεδομένων διάρκειας 

τουλάχιστον 3 ετών. 

• Αποδεδειγμένη εμπειρία στην προετοιμασία προσαρμογής Οργανισμών στο 

ΓΚΠΔ, έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον τρία (3) σχετικά έργα και 

συναφή εμπειρία στην κανονιστική συμμόρφωση σε θέματα προστασίας 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (προσκόμιση συμβάσεων σε περίπτωση 

σταδίου υλοποίησης, ή βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης σε περίπτωση 

ολοκλήρωσης). Στην περίπτωση που υπάρχει ολοκληρωμένο έργο στον 

Επιμελητηριακό θεσμό θα συνεκτιμηθεί 

• Αποδεδειγμένη εμπειρία στην προετοιμασία Οργανισμών για πιστοποίηση κατά 

το πρότυπο ασφάλειας πληροφοριών. Στην περίπτωση που υπάρχει 

ολοκληρωμένο έργο ISO-27001 θα συνεκτιμηθεί. 

• Εξειδικευμένη και έμπειρη επιστημονική Ομάδα Έργου, που περιλαμβάνει 

συγκεκριμένες ειδικότητές κατ’ ελάχιστον ως εξής: Νομικό, Ειδικούς Επιστήμονες 

στις ΤΠΕ, ειδικό σε διαδικασίες πιστοποίησης κλπ  
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Β. για τις υπηρεσίες εκπαίδευσης - κατάρτισης του ανθρωπίνου δυναμικού του 

Επιμελητηρίου  

Η εκπαίδευση - κατάρτιση από φορέα εξειδικευμένης εκπαίδευσης - κατάρτισης ενηλίκων 

πρέπει να διενεργείται από επιστήμονες, ειδικούς σε θέματα Προστασίας Προσωπικών 

Δεδομένων και σε θέματα ασφάλειας πληροφοριακών δεδομένων και συστημάτων ( δικηγόρους 

ή/και επιστήμονες πληροφορικής ), διαγνωσμένου κύρους και με σχετική επαγγελματική 

εμπειρία στην προστασία προσωπικών δεδομένων και την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού 

Κανονισμού για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. 

 (δυνητικά θα μπορεί να προτείνεται και φορέας κατάρτισης με εμπειρία κατάρτισης σε 

θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων ) 

 

Για αυτό απαιτείται,  

• Τουλάχιστον 1ετής εμπειρία των εκπαιδευτών στην κανονιστική συμμόρφωση σε θέματα 

προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Πρόσθετο εκτιμώμενο προσόν αποτελεί αν ο 

εκπαιδευτής είναι ήδη DPO σε φορέα ή επιχείρηση καθώς κι αν έχει πρότερη εκπαιδευτική 

εμπειρία σε εκπαίδευση ανθρωπίνου δυναμικού στο πεδίο προστασίας προσωπικών 

δεδομένων  

• Παρουσίαση της ομάδας έργου (βιογραφικά) καθώς και κάθε σχετικού στοιχείου που 

αποδεικνύει τη σχετική εμπειρία των μελών αυτής της ομάδας καθώς και του πρότερου έργου 

του φορέα ή της ένωσης, καθώς και παρουσίαση του εκπαιδευτικού προγράμματος (διδακτικές 

ενότητες και ώρες εκπαίδευσης) συνοδευόμενο από προτεινόμενο εκπαιδευτικό υλικό για τους 

υπαλλήλους του Επιμελητηρίου  . 

• Δήλωση έλλειψης συνδρομής συνθηκών σύγκρουσης συμφερόντων. 

• Προσκόμιση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών που αναφέρονται διεξοδικά. 

 

6. Προϋπολογισμός Δαπάνης 

• Η προϋπολογισθείσα δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό Πέντε Χιλιάδων 

(5.000,00€) ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%. 

• Η δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση των ΚΑΕ 0412 του οικονομικού έτους 2019 με 

CPV:79930000-2.  

• Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης που αφορά το έτος 2019, με αριθμό πρωτ.: 229/06-

02-2019, ΑΔΑ: ΩΦΨΣ469ΗΛΞ-Τ42 και ΑΔΑΜ έγκρισης 19REQ004436252. 

 

7. Γενικοί όροι Συμμετοχής 
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Α. Καθήκον Εχεμύθειας 

Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε αναδημοσίευση ή ανακοίνωση από τον Υποψήφιο σχετικά με 

την διαδικασία της Πρόσκλησης, ή οποιαδήποτε δημοσίευση της πρότασης του καθώς και 

οιαδήποτε είδους συζήτηση του Υποψηφίου με τρίτους ή λοιπούς συνυποψήφιους σχετικά με 

την διαδικασία της παρούσας Πρόσκλησης και των επικοινωνιών που θα λάβουν χώρα με τους 

Υποψήφιους μετά τη δημοσίευση αυτής. 

Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή την Πρόσκληση και παρέχονται καθ’ 

οποιονδήποτε άλλο τρόπο στους Υποψηφίους τίθενται στη διάθεσή τους υπό την προϋπόθεση 

ότι οι Υποψήφιοι δεν επιτρέπεται, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του 

Επιμελητηρίου Ηρακλείου 

• Να αποκαλύψουν, να αντιγράψουν, να αναπαράγουν, να διανέμουν ή να μεταβιβάσουν 

πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση της παρούσας Πρόσκλησης συνολικώς ή μερικώς σε 

οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. 

• Να χρησιμοποιήσουν τις παρεχόμενες πληροφορίες από το Επιμελητήριο Ηρακλείου για 

οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από τους σκοπούς της ανάπτυξης και υποβολής των 

προτάσεων τους. 

Β. Το Επιμελητήριο Ηρακλείου αναλαμβάνει την υποχρέωση σεβασμού της εμπιστευτικότητας 

των υποβαλλόμενων προτάσεων.  

Γ. Οι πληροφορίες που υποβάλλονται από τον Υποψήφιο θα εξεταστούν και θα αξιολογηθούν 

από το Επιμελητήριο, με βάση την ποιότητα των βιογραφικών, την εμπειρία και το πελατολόγιο 

που θα καταθέσει και αποδείξει ο Υποψήφιος (ποιοτικό κριτήριο), σε συνδυασμό με την 

Οικονομική του Προσφορά (οικονομικό κριτήριο). 

Η ανάθεση πραγματοποιείται με κριτήριο την ποιοτικότερη και οικονομικότερη προσφορά, 

σύμφωνα με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, όπως αυτή προβλέπεται στο νόμο 
4412/20161, όπως αυτός ισχύει . 

                                                           

1 http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art127 
Νόμος 4412/2016 Άρθρο 2  
«…31) ως «απευθείας ανάθεση» νοείται η διαδικασία ανάθεσης χωρίς εκ των προτέρων 
δημοσιότητα, στο πλαίσιο της οποίας οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς αναθέτουν στον 
οικονομικό φορέα της επιλογής τους, κατόπιν έρευνας αγοράς και διαβούλευσης με έναν ή 
περισσότερους οικονομικούς φορείς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 118 και 328,…» 
 Νόμος 4412/2016 Άρθρο 118. Απευθείας ανάθεση 
«1. Προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της 
σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. 
2. Η απευθείας ανάθεση διενεργείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της αναθέτουσας αρχής, χωρίς να 
απαιτείται η συγκρότηση συλλογικού οργάνου για το σκοπό αυτόν. 
3. Μετά την έκδοση της απόφασης απευθείας ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή δημοσιεύει αυτή στο 
ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 38, με την επιφύλαξη του άρθρου 379 παράγραφος 3. 
Η απόφαση ανάθεσης περιέχει κατ' ελάχιστο: 

 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art127
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Δ. Όταν ολοκληρωθούν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων των Υποψηφίων ο 

Υποψήφιος που θα είναι προτιμώμενος από τον φορέα ειδοποιείται μέσω ηλεκτρονικού 

                                                           

α) την επωνυμία και τα στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής, 
β) περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης και της αξίας της, 
γ) όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση, 
δ) κάθε άλλη πληροφορία που η αναθέτουσα αρχή κρίνει απαραίτητη. 
4. Αν παραβιασθεί η υποχρέωση της παρ. 3, η σύμβαση είναι αυτοδίκαια άκυρη…» 
 
ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ : 
http://segm.gr/wp-content/uploads/2017/05/3015-08.05.2017.pdf ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ 
ΟΔΗΓΙΑ 19 (Απόφαση 31/2017 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων) ΘΕΜΑ: 
Συμβάσεις κάτω των ορίων των άρθρων 5 (ΒΙΒΛΙΟ Ι) και 235 (ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ) του Ν. 4412/2016(Α 147) 
«Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ 
και 2014/25/ΕΕ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Αρ. Πρωτ.: 
3015 Αθήνα, 08/05/2017 
 
«…5.2 Απευθείας ανάθεση Σύμφωνα με το άρθρο 118 παρ. 3 μετά την έκδοση της απόφασης 
απευθείας ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή δημοσιεύει αυτή στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 66, 
με την επιφύλαξη του άρθρου 379 παράγραφος 3. Το άρθρο 379 παρ. 3 ορίζει ότι η ισχύς των 
παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 38 αρχίζει από τη δημοσίευση της απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 
38. Η εν λόγω απόφαση δεν έχει εκδοθεί ακόμα, και εξακολουθεί να ισχύει η Π1/2380/201217 . 
Συνεπώς, εφόσον στην υπάρχουσα ΚΥΑ για το ΚΗΜΔΗΣ (Π1/2380/2012) δεν προβλέπεται η 
δημοσίευση της απόφασης ανάθεσης, εξ αντικειμένου δεν δημοσιεύεται η απόφαση ανάθεσης στο 
ΚΗΜΔΗΣ. Περαιτέρω σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 120 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε 
με την παρ. 32 του άρθρου 22 του ν. 4441/2016, η αποστολή της πρώτης πρόσκλησης υποβολής 
προσφοράς ή της πρώτης πρόσκλησης συμμετοχής σε διαπραγμάτευση στην περίπτωση της 
διαδικασίας απευθείας ανάθεσης ή διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης αντίστοιχα, δεν 
απαιτείται να αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ. Ομοίως, τα ανωτέρω ισχύουν κατ’ αναλογία και για τις 
συμβάσεις του Βιβλίου ΙΙ που συνάπτονται με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με το άρθρο 328…» 
«…9.2 Απευθείας ανάθεση αρ. 118 και 328 Τα ανωτέρω αναφερόμενα άρθρα θέτουν τις προϋποθέσεις 
υπό τις οποίες επιτρέπεται η προσφυγή στην εξαιρετική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 

Συγκεκριμένα :  η προσφυγή στη διαδικασία αυτή επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, 

εκτός ΦΠΑ, δεν υπερβαίνει τις 20.000€.  Δεν απαιτείται η συγκρότηση συλλογικού οργάνου για τη 

διενέργεια απευθείας ανάθεσης.  Δεν απαιτείται η δημοσίευση της απόφασης απευθείας ανάθεσης 
στο ΚΗΜΔΗΣ, μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 38. (Πρβ Ενότητα 5.2 της 

παρούσης)  Ειδικά για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών 
συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, στην παρ. 5 του εν λόγω άρθρου προβλέπεται κάθε αναθέτουσα 
αρχή προκειμένου να προβεί στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης να δημοσιεύει, μία φορά κατ΄ 
έτος και για διάστημα είκοσι ημερών, πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά 
κατηγορίες έργων/μελετών. Για την επιλογή του αναδόχου διενεργείται δημόσια ηλεκτρονική 
κλήρωση από επιτροπή που ορίζεται από την αναθέτουσα αρχή, μεταξύ αυτών που περιλαμβάνονται 
στον ανωτέρω κατάλογο. Σε συνέχεια της νομοθετικής εξουσιοδότησης της παρ. 6 του άρθρου 118 του 
ν. 4412/2016, εκδόθηκε η υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/οικ 15299/ΦΝ 466 (Β/900/17.03.2017) “Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων για Δημόσιες Συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και 
λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών” Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με 
την οποία αναπτύσσεται το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων και περιγράφονται τα 
ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας του, μέσω του οποίου πλέον, διενεργούνται οι ηλεκτρονικές 
κληρώσεις της παρ. 5 του ίδιου ως άνω άρθρου του νόμου, όσον αφορά τη διενέργεια των απευθείας 
αναθέσεων των δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών 
επιστημονικών υπηρεσιών. Επισημαίνεται ότι σε συνέχεια της ανωτέρω υπουργικής απόφασης, η 
Γενική Γραμματεία Υποδομών εξέδωσε την εγκύκλιο υπ’ αριθ. 6 (ΑΔΑ 7ΞΦ9465ΧΘΞ-673) και εγχειρίδιο 
χρήσης (Μάρτιος 2017) του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Κληρώσεων…» 

http://segm.gr/wp-content/uploads/2017/05/3015-08.05.2017.pdf
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ταχυδρομείου, εντός 10 ημερών από το πέρας της αξιολόγησης,  καλούμενος για 

συμβασιοποίηση της ανάθεσης σε αυτόν. 

Ε. Προς αποφυγή οποιασδήποτε αμφιβολίας, κάθε Υποψήφιος με την υποβολή της πρότασης 

του, συμφωνεί ότι το Επιμελητήριο Ηρακλείου δικαιούνται να χρησιμοποιήσουν τις 

πληροφορίες που περιέχονται στην πρόταση του και τυχόν συνοδευτικά αυτής προσκομιζόμενα 

έγγραφα σε φυσική ή ηλεκτρονική μορφή, στο βαθμό που είναι απαραίτητο, προς επίτευξη του 

σκοπού της Πρόσκλησης και προκειμένου να αξιολογήσουν το ενδεχόμενο συνεργασίας μαζί 

του. Το Επιμελητήριο  Ηρακλείου θα διατηρήσει στο αρχείο του την πρόταση και κάθε σχετική 

παρεχόμενη πληροφορία του Υποψηφίου για όσο διάστημα θεωρεί ότι χρειάζεται προς 

εξυπηρέτηση του σκοπού της παρούσας. 

 

Στ. Έξοδα Συμμετοχής 

Το Επιμελητήριο σε καμιά περίπτωση δεν ευθύνεται  για οποιοδήποτε κόστος των Υποψηφίων 

σχετιζόμενο με την διερεύνηση, διαδικασία και συμμετοχή στην Πρόσκληση, ακόμη και σε 

περίπτωση ακύρωσης ή τερματισμού της διαδικασίας από το Επιμελητήριο, ή μη ανάθεσης 

οποιαδήποτε ενέργειας . 

 

Ζ. Κανόνες αποκλεισμού και σύγκρουση συμφερόντων 

ι. Οποιαδήποτε προσπάθεια του Υποψηφίου να επηρεάσει τη διαδικασία με οποιονδήποτε 

τρόπο μπορεί να οδηγήσει στον αποκλεισμό του. 

Συγκεκριμένα, οι Υποψήφιοι απαγορεύεται, άμεσα ή έμμεσα, ανά πάσα στιγμή: 

• να αναθεωρήσουν ή να τροποποιήσουν το περιεχόμενο της πρότασής τους  

• να λάβει πληροφόρηση από οποιονδήποτε από τους υπαλλήλους ή συνεργάτες του 

Επιμελητηρίου σχετικά με άλλο Υποψήφιο ή Πρόταση. 

ιι. Αποκλείονται οι Υποψήφιοι που δεν πληρούν τα κριτήρια της παρούσης ή ελλείπουν από το 

φάκελο υποβολής προσφοράς τα αιτούμενα δικαιολογητικά ή κάποιο από αυτά .  

ιιι. Οι Υποψήφιοι είναι υπεύθυνοι να διασφαλίσουν ότι δεν υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων 

μεταξύ του Υποψήφιου, των συνεργατών και των συμβούλων του και του Επιμελητηρίου. Κάθε 

Υποψήφιος που δεν συμμορφώνεται με αυτήν την απαίτηση μπορεί να αποκλειστεί από τη 

διαδικασία κατά την κρίση του Επιμελητηρίου . 

Ο Υποψήφιος συμφωνεί ότι κάθε υποβαλλόμενη Πρόταση συμπεριλαμβανομένης της 

Οικονομικής Προσφοράς, θα παραμένει σε ισχύ για περίοδο τριών μηνών από την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής της Πρότασης σύμφωνα με την παρούσα Πρόσκληση. 
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Η. Όροι πληρωμής 

Σε περίπτωση συνεργασίας, η τιμολόγηση θα γίνεται προς το Επιμελητήριο Ηρακλείου στο 

οποίο προσφέρονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες. Τα τιμολόγια για τις παρεχόμενες υπηρεσίες 

θα εκδίδονται με τη παράδοση του κάθε παραδοτέου έργου σύμφωνα με τα ανωτέρω και θα 

εξοφλούνται εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία αποδοχής του παραδοτέου από το 

Επιμελητήριο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνημμένα  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2  

 

 

 

 

 

Η Διευθύντρια 

 

 

Πετράκη Μαρία 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

GDPR ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ / ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

 

ΦΑΣΗ 1 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ/ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

1. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
✓ Χρονοδιάγραμμα : Λεπτομερές χρονοδιάγραμμα με το πλήθος των στόχων, των 

ορόσημων, των παραδοτέων και των πόρων που θα χρησιμοποιηθούν στη φάση 1 

και 2 του παρόντος πίνακα, με ρητή αναφορά στις ημερομηνίες ολοκλήρωσης - 

παράδοσης. 

✓ Προσδιορισμός των απαιτούμενων πόρων (αριθμός προσώπων, εξειδίκευση, 

εμπειρία, πιστοποίηση, κλπ.) για τον συντονισμό και τη διενέργεια των 

απαιτούμενων εργασιών για την υλοποίηση του έργου συμμόρφωσης με τον GDPR. 

 

2. ΚΥΡΙΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

Α. Data Mapping/ Καταγραφή πράξεων επεξεργασίας 

✓ Κατάρτιση πρότυπου ερωτηματολογίου για την καταγραφή των επεξεργασιών μετά 

από διαβούλευση με το Επιμελητήριο για την προσαρμογή του ερωτηματολογίου 

στις ανάγκες του Επιμελητηρίου. 

✓ Καταγραφή όλων των πράξεων επεξεργασίας που πραγματοποιούνται από το 

Επιμελητήριο, καθώς και το είδος των δεδομένων, την χρήση αυτών, τους 

εκτελούντες την επεξεργασία, τους αποδέκτες των δεδομένων, τους σκοπούς 

επεξεργασίας κ.λπ. 

✓ 1η  έκδοση του Αρχείου Δραστηριοτήτων (Άρθρο 30) 
 

 

Β. Privacy Data Process & Assets Register 

✓ Διαδικασία διαχείρισης δεδομένων, με τις κύριες πηγές δεδομένων, τη συλλογή 

δεδομένων και τα μέσα αποθήκευσης δεδομένων του Επιμελητηρίου. 

✓ Μητρώο αγαθών και αλληλοεξαρτήσεων 
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Γ. GAP Analysis Summary Report & Detailed GAP analysis Report 

✓ Εκτενής και συνοπτική έκθεση των κενών που εντοπίστηκαν σύμφωνα με τις 

διατάξεις του GDPR και αξιολόγηση αποτελεσμάτων. 

 

Δ. Data Privacy Impact Assessment (DPIA) 

Διενέργεια DPIA κατά τα κάτωθι ενδεικτικώς αναφερόμενα: 

✓ Προσδιορισμός της ανάγκης για DPIA - καθορισμός εγγενών κινδύνων της 

επεξεργασίας που επιβάλλουν την DPIA. 

✓ Περιγραφή της ροής πληροφοριών – συλλογή αποθήκευση, χρήση, διαγραφή- οι 

οποίες περιέχονται στη διαδικασία επεξεργασίας. 

✓ Προσδιορισμός των συναφών της ιδιωτικότητας κινδύνων και του αντίκτυπου τους 

για το Επιμελητήριο και ιεράρχηση προτεραιοτήτων βάσει των επιπτώσεων τους. 

✓ Εύρεση και αξιολόγηση των λύσεων για κάθε διαπιστωμένο κίνδυνο, λήψη 

απόφασης απόρριψης ή αποδοχής του. Λήψη κατάλληλων μέτρων περιορισμού του 

κινδύνου. 

✓ Μελέτη αποτίμησης επιπτώσεων απώλειας προστασίας δεδομένων 

✓ Μελέτη αποτίμησης επικινδυνότητας 

✓ Σχέδιο διαχείρισης επικινδυνότητας  

✓ Πλάνο αντιμετώπισης περιστατικών παραβίασης συστημάτων και απώλειας 

δεδομένων 
 

 

 

ΦΑΣΗ 2 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 

1. Νόμιμη Βάση Επεξεργασίας 

✓ Αξιολόγηση της νόμιμης βάσης έκαστης επεξεργασίας και πρόταση αναζήτησης 

εναλλακτικής βάσης επεξεργασίας σε περίπτωση διαπίστωσης ελλείψεων. 

✓ Συναίνεση  

✓ Επικαιροποίηση ή/και παροχή πρόσθετης συναίνεσης σύμφωνα με τις επιταγές του 

GDPR. 

✓ Σύνταξη προτύπων δηλώσεων συναίνεσης, σε αντιστοιχία με τις 

χρήσεις/επεξεργασίες 

 

2. (Privacy Notices) 

Σύνταξη ενημερώσεων (Privacy Notices) για έκαστη επεξεργασία προς τα αντίστοιχα 

υποκείμενα, όπως ενδεικτικά: εργαζόμενους, αντισυμβαλλόμενους προμηθευτές, μέλη  κτλ 
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✓ Διαμόρφωση προτύπων των απαιτούμενων όρων ανά κατηγορία συμβάσεως 

(εργασίας, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έργου κλπ.) 

✓ Διαμόρφωση Δηλώσεων Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για την ιστοσελίδα 

του Επιμελητηρίου. 

 

3. Privacy by design & Privacy by default 

Έλεγχος εν γένει της εφαρμογής κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων 

σχεδιασμένων για την εφαρμογή αρχών προστασίας των δεδομένων και την ενσωμάτωση 

των απαραίτητων εγγυήσεων στην επεξεργασία και για να διασφαλιστεί ότι, εξ ορισμού, 

υφίστανται επεξεργασία μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητα 

για τον εκάστοτε σκοπό της επεξεργασίας.  

✓ Ανάπτυξη προτάσεων/λύσεων για τη βελτίωση των μέτρων ασφαλείας κατά τρόπο 

ώστε να πληρούν τις απαιτήσεις του GDPR.. 

✓ Εκτελούντες την επεξεργασία Δημιουργία πρότυπων συμβάσεων με τους 

εκτελούντες την επεξεργασία και τροποποίηση των υφιστάμενων των συμβάσεων με τους 

εκτελούντες την επεξεργασία σύμφωνα με τις επιταγές του GDPR. Καθορισμός οδηγιών 

διαδικασιών που πρέπει να ακολουθούν οι εκτελούντες την επεξεργασία (ΕΕ)  

✓ Εσωτερικές Πολιτικές και Διαδικασίες Αναθεώρηση ή/και σύνταξη εσωτερικών 

πολιτικών και διαδικασιών σύμφωνων με τα προβλεπόμενα στον GDPR και 

προσαρμοσμένες στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες (Privacy Policy, Acceptable Use Policy, 

Information Security Policy, κλπ.) 

 

4. Ασφάλεια δεδομένων  

Εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για τη διασφάλιση του 

κατάλληλου επίπεδου ασφάλειας έναντι των κινδύνων, περιλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, 

κατά περίπτωση: 

✓ της ψευδωνυμοποίησης και της κρυπτογράφησης δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα, 

✓ της δυνατότητας διασφάλισης του απορρήτου, της ακεραιότητας, της 

διαθεσιμότητας και της αξιοπιστίας των συστημάτων και των υπηρεσιών 

επεξεργασίας, 

✓ της δυνατότητας αποκατάστασης της διαθεσιμότητας και της πρόσβασης σε 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε εύθετο χρόνο σε περίπτωση φυσικού ή 

τεχνικού συμβάντος, 

✓ διαδικασίας για την τακτική δοκιμή, εκτίμηση και αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας των τεχνικών και των οργανωτικών μέτρων για τη διασφάλιση 

της ασφάλειας της επεξεργασίας. 
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✓ διαδικασίας ελέγχου Ηλεκτρονικής Πρόσβασης  (να καθιερωθεί Πολιτική κωδικών 

πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα επεξεργασίας) 

 

5. Περιστατικά Ασφαλείας  

✓ Σύνταξη πολιτικής για την καταγραφή περιστατικών ασφαλείας με στόχο την 

ενημέρωση των αρχών και των υποκειμένων εντός των προβλεπόμενων 

προθεσμιών, σύμφωνα με τον GDPR. 

 

7. Διαδικασία ικανοποίησης δικαιώματος πρόσβασης, διαγραφής και 

εναντίωσης 

✓ Σύνταξη πολιτικής και διαμόρφωση διαδικασίας σχετικής με το δικαίωμα πρόσβασης 

του υποκειμένου στα δεδομένα του και διαγραφής αυτών κατά τα προβλεπόμενα 

στον GDPR. 

 

8. Τελική αναφορά και σύνταξη Αρχείου Δραστηριοτήτων (Compliance 

Plan) 

 

9. Συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη μετά την ολοκλήρωση της 

προσαρμογής (implementation follow up) 

✓ Υποστήριξη σε συμβουλευτικό και τεχνικό επίπεδο για την αναπροσαρμογή του 

συνόλου των παραδοτέων βάσει των δεδομένων που θα διαμορφωθούν από τη 

ημερομηνία εφαρμογής του GDPR έως την 31.12.2019. 

 

 

ΦΑΣΗ 3 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Ο προτιμώμενος πάροχος υπηρεσιών θα πρέπει να παρέχει στο ανθρώπινο δυναμικό του  

Επιμελητηρίου Ηρακλείου τουλάχιστον τα εξής : 

✓ Απόκτηση βασικών γνώσεων για το νέο πλαίσιο επεξεργασίας δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα για την ομαλή εφαρμογή του νέου Κανονισμού από το 

σύνολο του προσωπικού του  Επιμελητηρίου και την προσαρμογή αυτών στα νέα  

καθήκοντα. 

✓ Διαχωρισμός δεδομένων που επεξεργάζεται το Επιμελητήριο σε προσωπικά και μη  - 

αποσαφήνιση εννοιών 
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✓ Γνώση των Δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων και προστασία φυσικών 

προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων. 

✓ Κατανόηση του ρόλου του Επιμελητηρίου στην επεξεργασία προσωπικών 

δεδομένων.  

✓ Κατανόηση της ανάγκης συνεργασίας και συνεκτικότητας σύμφωνα με το 

περιεχόμενο και τις απαιτήσεις του Νέου Γενικού Κανονισμού για την αποφυγή 

κυρώσεων. 

✓ Εκπαίδευση στο σύστημα συμμόρφωσης του οργανισμού με το GDPR (Data Privacy 

System Management) 

 

 

Ενδεικτικές Διδακτικές Ενότητες:  

1. Ανάλυση βασικών εννοιών  
2. Αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων  
3. Τα θεμελιώδη δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων  
4. Υπεύθυνος επεξεργασίας (καθήκοντα και υποχρεώσεις). 
5. Προσφυγές – Ευθύνες 
6. Ειδικές περιπτώσεις επεξεργασίας 
7. Έννοια δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (απλά/ευαίσθητα) 
8. Έννοια της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
9. Υποκείμενα δεδομένων/Υπεύθυνος Επεξεργασίας/Εκτελών την επεξεργασία 
10. Οι βασικές αρχές επεξεργασίας σύμφωνα με τον Κανονισμό 
11. Βάσεις επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ο ρόλος της 

συναίνεσης.  
12. Δικαιώματα Υποκειμένων/ επιχειρήσεων μελών  
13. Διαδικασίες αναφοράς παραβάσεων 
14. Επεξήγηση των σημείων του gap analysis σε νομικό επίπεδο και τεχνικό επίπεδο 
15. Case studies 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  2 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1. Παραστατικό εκπροσώπησης (εφόσον ο προσφέρων συμμετέχει µε αντιπρόσωπό του).   

2. Στοιχεία που τεκμηριώνουν την εμπειρία και την επάρκεια του προσφέροντα όπως αυτά 

υποστηρίζουν τις απαιτήσεις που περιγράφονται στην παρ. 6. Της παρούσης ( 

Περιεχόμενο της πρότασης – Προϋποθέσεις) 

3. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε 

ισχύει, η οποία φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών 

ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται 

βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, στην οποία:  
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α) Να αναγράφονται τα στοιχεία της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος στην οποία 

συµµετέχουν.  

β) Να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της συγκεκριµένης προσφοράς τους: 

- ∆εν τελούν σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή πτωχευτικού 

συµβιβασµού. - ∆εν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικά µε την άσκηση της 

επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. - Μέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς 

είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους - Ότι δεν 

συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού του οικονοµικού φορέα από την συµµετοχή σε 

διαδικασία σύναψης σύµβασης των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/8-

8- 2016). - ∆εν έχουν τιµωρηθεί µε αποκλεισµό από διαγωνισµούς προµηθειών ή 

υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα. - Ότι η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους 

της παρούσας πρόσκλησης της οποίας έλαβαν γνώση και την αποδέχονται πλήρως και 

ανεπιφυλάκτως. - Ότι αναλαµβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα 

προσκόµιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης - Ότι οι προσφορές ισχύουν για 120 

ηµέρες από την εποµένη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών. - Ότι 

είναι µέλη του οικείου Επιµελητηρίου.  

γ) Ότι η προσφορά του αφορά στο σύνολο των υπηρεσιών, όπως αυτές περιγράφονται 

στην παρούσα πρόσκλησης και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της.  

ε) Ότι διαθέτουν κατάλληλη και επαρκή υποδοµή (ειδικευµένο προσωπικό, κ.λ.π.) για την 

εκτέλεση του έργου.  

 

Στην υπεύθυνη δήλωση πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του νόμιμου 

εκπροσώπου της εταιρείας (αναλόγως της νομικής της μορφής), καθώς και το σχετικό 

έγγραφο της εκπροσώπησης σύμφωνα με το ισχύον καταστατικό της εταιρείας 

 

Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς από ένωση προσώπων, όλα τα 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής του Παραρτήματος Β΄ θα πρέπει να υποβληθούν για 

καθένα από τα μέλη που συμμετέχουν στην ένωση. Η ένωση προσώπων δύναται 

να υποβάλλει επιπρόσθετα έγγραφα και πληροφορίες 


