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Στέλνουμε τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις μας σχετικά με τις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

για τη Διακήρυξη – Διαγωνισμό με Αρ. Πρωτ.: 5344/10/02/2021 

 

«Υπηρεσία για την Εφαρμογή του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών 

Δεδομένων 679/2016 (General Data Protection Regulation – GDPR) και ορισμού Υπευθύνου 

Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO) του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών» 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

 

Α) Αναφορικά με τις Απαιτήσεις για τον Ανάδοχο  

 

1) Ένα κομμάτι του έργου το οποίο προκηρύσσει ο Φορέας, αφορά το κομμάτι της Παροχής 

Υπηρεσιών Πληροφορικής. Το ISO 27001:2013 το οποίο ζητείται, είναι απαραίτητο, αλλά 

διασφαλίζει κυρίως τις εσωτερικές διαδικασίες των αναδόχων αναφορικά με τα δεδομένα 

τα οποία θα λάβουν από την Αναθέτουσα Αρχή, οπότε δεν αρκεί. 

Θα πρέπει να ζητείται και ISO το οποίο θα εξασφαλίζει ότι οι Ανάδοχοι θα υιοθετούν μια 

ολοκληρωμένη προσέγγιση, και ότι θα εφαρμόζουν τις απαραίτητες μεθόδους και 

διαδικασίες για την παροχή αποτελεσματικών υπηρεσιών πληροφορικής. Βάσει και των 

προδιαγραφών και των απαιτήσεων για την Ομάδα Έργου που θα πλαισιώνει τον Ανάδοχο, 

κρίνεται απαραίτητο να διασφαλιστεί το ότι η παροχή των υπηρεσιών για τα πληροφοριακά 

συστήματα θα είναι πιστοποιημένη και αποτελεσματική. 

To ISO το οποίο διασφαλίζει ότι τηρούνται οι προδιαγραφές αυτές για του Αναδόχους, είναι 

το ISO 20000-1:2018. 

 

Οπότε η διατύπωση που υπάρχει στην διακήρυξη θα πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: 

«Ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει Πιστοποιήσεις σε Διεθνή Πρότυπα: 

ISO 9001:2015 (Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας) που διασφαλίζει την προσδοκώμενη 

ποιότητα στα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει 

ISO 27001:2013 (Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών) που διασφαλίζει την 

ασφαλή φύλαξη, πληρότητα και επικαιροποίηση των πληροφοριών.] 



ISO 20000-1:2018 (Διαχείριση Παροχής Υπηρεσιών Πληροφορικής) που διασφαλίζει τις 

απαραίτητες μεθόδους για την παροχή αποτελεσματικών υπηρεσιών πληροφορικής». 

 

2) Αφού στην Περιγραφή του Έργου στην Φάση 4 δηλώνεται ότι θα πρέπει να 

πραγματοποιηθεί Data Protection Impact Assessment σε Διαδικασίες, θα πρέπει να υπάρχει 

τουλάχιστον η Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης κάποιας DPIA σε Μονάδα Υγείας, σε Οργανισμό 

με περισσότερα από 600 άτομα, για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του Νοσοκομείου. 

Άρα η διατύπωση που πρέπει να προστεθεί είναι η εξής: 

 

«Ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει διεκπεραιώσει την τελευταία τριετία τουλάχιστον ένα (1) 

έργο Data Protection Impact Assessment σε Δημόσια ή Ιδιωτική Μονάδα Υγείας, που να 

απασχολεί τουλάχιστον 600 άτομα προσωπικό. Η υλοποίηση του Έργου πρέπει να 

αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση επιτυχούς εκτέλεσης μέσα στα απαιτούμενα χρονικά 

πλαίσια.» 

 

 

Β) Αναφορικά με τις απαιτήσεις που αφορούν την Ομάδα Έργου του Αναδόχου 

 

1) Υπεύθυνος Έργου Project Manager: Σχετικά με τον Υπεύθυνο Έργου πέρα από τα 

ακαδημαϊκά προσόντα, ζητείται να έχει εκπληρώσει ένα (1) έργο συμμόρφωσης σε 

Υγειονομική Μονάδα τουλάχιστον 300 κλινών. Καθώς οι Δημόσιες Μονάδες με τουλάχιστον 

300 κλίνες είναι πολύ λίγες, άρα περιορίζεται πάρα πολύ ο ανταγωνισμός, θεωρούμε πως 

πρέπει να προστεθούν και οι Ιδιωτικές Μονάδες Υγείας τουλάχιστον 300 κλινών. Οπότε 

πρέπει να τροποποιηθεί και η λέξη Υγειονομική Μονάδα και να αλλάξει σε Μονάδα Υγείας 

για να περιλαμβάνει τα Ιδιωτικά Νοσοκομεία τα οποία έχουν τουλάχιστον 300 κλίνες. 

Οπότε η διατύπωση θα πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: 

 

«Υπεύθυνο Έργου (Project Manager), ο οποίος να διαθέτει πτυχίο Πανεπιστημιακής 

Εκπαίδευσης (Τμήματος: Πληροφορικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικού, Νομικής, 

Τμήματος Πολυτεχνικής Σχολής) να έχει τουλάχιστον 3ετη εμπειρία στην διοίκηση έργων 

που σχετίζονται με την ασφάλεια πληροφοριών και να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς 

τουλάχιστον ένα (1) έργο συμμόρφωσης Δημόσιας / Ιδιωτικής Μονάδας Υγείας τουλάχιστον 

300 κλινών προς τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων – GDPR» Κανονισμός (ΕΕ) 

2016/679.» 

 



2) Ελεγκτής Συστημάτων Διαχείρισης Πληροφοριών: Η συγκεκριμένη ειδικότητα 

προκειμένου να μπορέσει να διατελέσει αποτελεσματικά το ρόλο, πρέπει να έχει σπουδές 

σε αντικείμενο της Πληροφορικής, όπως ζητείται και από όλες τις άλλες ειδικότητες οι 

οποίες αναφέρονται σε τέτοιους ρόλους στο Έργο.  

Άρα η διατύπωση θα πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: 

 

«Ελεγκτής Συστημάτων Διαχείρισης Πληροφοριών, με πτυχίο Πληροφορικής 

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, με πιστοποίηση ως ISO 27001 auditor ή άλλη ισοδύναμη με 

3ετη εμπειρία στο αντικείμενο» 

 

3) Ειδικός Ιατρικής Πληροφορικής: Στη συγκεκριμένη ειδικότητα πρέπει να προστεθούν οι 

Ιδιωτικές μονάδες παροχής Υγείας και παροχής Υπηρεσιών Υγείας, στην εμπειρία του 

ατόμου που θα αναλάβει το ρόλο αυτό. Ειδικότερα στις Μονάδες Παροχής Υπηρεσιών 

Υγείας, ο Ειδικός Ιατρικής Πληροφορικής έχει περισσότερες αρμοδιότητες καθότι δεν 

ασχολείται μονάχα με τη συγκεκριμένη δομή στην οποία βρίσκεται, αλλά με όλο το φάσμα 

των πληροφοριακών συστημάτων Δημόσιων και Ιδιωτικών Οργανισμών, αναφορικά με τα 

δεδομένα των ασθενών και την προστασία τους. 

Με την προσθήκη αυτή εξασφαλίζεται και η αντικειμενικότητα και η συμμετοχή στον 

διαγωνισμό περισσότερων εταιρειών, άρα και οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν στο 

Νοσοκομείο. 

Άρα η διατύπωση θα πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: 

 

«Ειδικός Ιατρικής Πληροφορικής, ο οποίος να διαθέτει Πτυχίο Πληροφορικής 

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, και αποδεδειγμένη τουλάχιστον 5ετη εμπειρία σε Δημόσιο 

ή Ιδιωτικό Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Υγείας» 

 

4) (να αποδεικνύεται με σχετικές βεβαιώσεις φορέων/εργοδοτών) – Επειδή δεν είναι τόσο 

εύκολο στον ιδιωτικό τομέα, αλλά και στο δημόσιο να βρεθούν τέτοιες βεβαιώσεις, 

προτείνεται να ζητηθεί να υπογράψουν οι Εταιρείες Υπεύθυνη Δήλωση που να δεσμεύονται 

για την αλήθεια αυτών τα οποία δηλώνουν σε Βιογραφικά – Ομάδα έργου – Πιστοποιήσεις 

κτλπ. Με τέτοιο τρόπο και οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεσμεύονται για την αλήθεια των 

προτάσεών τους, αλλά και διασφαλίζεται ταυτόχρονα το Νοσοκομείο. 

Άρα η διατύπωση θα πρέπει να είναι: 

 



«(να αποδεικνύεται με σχετικές βεβαιώσεις φορέων/ εργοδοτών ή με Υπεύθυνη Δήλωση 

από τον Ανάδοχο που να επισημαίνει την αλήθεια όσων δηλώνει στην Τεχνική Προσφορά 

του)» 

 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση παραμένουμε στη διάθεσή σας, 

 

Με εκτίμηση, 

 

 

 

 


