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ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ – ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - DATA PROTECTION OFFICER (DPO) 
 

Ι. ΓΕΝΙΚΑ 

Με την παρούσα έκθεση προδιαγραφών, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 24.000,00 € 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, προβλέπεται η Παροχή  Υπηρεσιών Data 

Protection Officer (DPO) του Δήμου Ωραιοκάστρου για δύο έτη.  

Η δαπάνη θα βαρύνει τις Δημοτικές πιστώσεις οικονομικού έτους 2019 με το ποσό των 

6.000,00 € του οικονομικού έτους 2020 με το ποσό των 12.000,00 € και του οικονομικού 

έτους 2021 με το ποσό των 6.000,00 €. 

Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16. 

Κωδικός CPV: 79417000-0 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ασφάλειας 
Κ.Α. 00.6142.1002 Υπηρεσίες Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 
 
Ο Γενικός Ευρωπαϊκός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 

(GDPR), ψηφίστηκε το 2016, και ισχύει καθολικά, υποχρεωτικά και άμεσα από την 

25/05/2018. Αφορά σε κάθε είδους επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, 

αυτοματοποιημένη ή μη, και εισάγει μια σειρά διαδικασιών και υποχρεώσεων για τους 

Υπεύθυνους  Επεξεργασίας, η παραβίαση των οποίων μπορεί, να προκαλέσει την επιβολή 

προστίμων, που θα φτάνουν μέχρι και τα 20.000.000,00 ευρώ ή το 4% του παγκόσμιου 

τζίρου των επιχειρήσεων. Η υποχρεωτικότητα για τους φορείς του Δημοσίου, βάσει του 

Κανονισμού,(άρθρο 5 παρ. 2), είναι ρητή και αδιαπραγμάτευτη. Το άρθρο 24 καθορίζει 

τον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί μπορούν να επιτύχουν τη συμμόρφωσή τους 
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απαιτώντας την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων. Οι οργανισμοί 

οφείλουν να αποδείξουν ότι η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

πραγματοποιείται σύμφωνα με τον Κανονισμό. Για την ακρίβεια, σε 39 άρθρα του 

Κανονισμού απαιτούνται αποδεικτικά στοιχεία των τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων που 

διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τον Κανονισμό. 

Επιπροσθέτως, επιβάλλονται πρόσθετες υποχρεώσεις σε Υπεύθυνους Επεξεργασίας και 

Εκτελούντες την Επεξεργασία, ανάμεσα στις οποίες είναι ο υποχρεωτικός ορισμός 

Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων – Data Protection Officer, (DPO), σύμφωνα με το 

άρθρο 37 του Κανονισμού. Ο  ρόλος  του  Data Protection Officer  είναι  συμβουλευτικός  

και  υποστηρικτικός. Λαμβάνοντας υπόψη τον κίνδυνο που συνδέεται µε τις πράξεις 

επεξεργασίας ο DPO  ενηµερώνει και συμβουλεύει τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας ή τον 

Εκτελούντα την Επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και το προσωπικό του 

Δήμου σχετικά µε τις απαιτήσεις που θέτει ο Κανονισμός αναφορικά με την  προστασία 

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και παρακολουθεί τη συμμόρφωση µε τον Κανονισμό, 

µε σκοπό την ελαχιστοποίηση του κινδύνου παραβίασης, η οποία επιφέρει υψηλά 

πρόστιμα. 
 
 

ΙΙ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ DATA PROTECTION OFFICER 

O Data Protection Officer – (DPO), στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων του, δεν 

υπέχει προσωπική ευθύνη, είναι ανεξάρτητος σύµβουλος, µε αποκλειστικά συμβουλευτικό 

– επιτελικό ρόλο την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τον Κανονισμό. Ακόμη, για 

την απρόσκοπτη άσκηση των καθηκόντων του πρέπει να διασφαλίζονται οι προϋποθέσεις 

που θέτει ο Κανονισμός, δηλαδή η προσβασιμότητα του στα προσωπικά δεδοµένα που 

τηρούνται στον Δήμο και η γνώση του αντικειμένου της εσωτερικής δοµής, των πολιτικών 

και κανόνων που υιοθετεί και εφαρμόζει ο Δήμος. Επιπλέον, ο DPO θα συνεργάζεται σε 

συνεχή βάση με την ομάδα διοίκησης Έργου του Δήμου θα συμμετέχει ενεργά στο 

Σχεδιασμό και την Υλοποίηση του Προγράμματος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, 

ενώ θα έχει άμεση πρόσβαση στην διοίκηση του Δήμου. 

Συγκεκριμένα, στις αρμοδιότητες του DPO περιλαµβάνονται τα κάτωθι: 

• Ενηµερώνει και συμβουλεύει την Διοίκηση του Δήμου και το προσωπικό που 

επεξεργάζονται δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα σχετικά µε τις υποχρεώσεις που 

απορρέουν από τον Κανονισμό. 



3 

 

• Παρακολουθεί   τη   συμμόρφωση   του   Δήμου,   συμπεριλαμβανομένων   της 

ανάθεσης  αρμοδιοτήτων, της  ευαισθητοποίησης  και  της  κατάρτισης  του προσωπικού 

που συμμετέχει σε πράξεις επεξεργασίας. 

• Παρακολουθεί  την εναρμόνιση της λειτουργίας του Δήμου σε ότι αφορά τις 

πολιτικές,   πρακτικές   και   τη   μεθοδολογία  επεξεργασίας,   αποθήκευσης   και 

μεταφοράς δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. 

• Παρέχει συμβουλές όσον αφορά την εκτίµηση αντικτύπου σχετικά µε την 

προστασία των δεδοµένων και παρακολουθεί την υλοποίησή της σύµφωνα µε το άρθρο 

35. 

• Συνεργάζεται  µε  την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ως 

αρμόδια εποπτική αρχή και  ενεργεί  ως  σηµείο  επικοινωνίας ανάµεσα στην ΑΠΔΠΧ και 

τον Δήμο για ζητήµατα που σχετίζονται µε την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα. 

• Πραγματοποιεί διαβουλεύσεις, ανάλογα µε την περίπτωση, για οποιοδήποτε άλλο 

θέµα που σχετίζεται µε τη διαχείριση δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. 

• Επικαιροποίηση/αναθεώρηση του συνόλου της τεκμηρίωσης που αφορά την 

εναρμόνιση του Δήμου με τον Κανονισμό ή επιμέρους διαδικασιών και πολιτικών που 

περιλαμβάνονται σ’ αυτήν. 

• Ελέγχει τη διαφοροποίησης ροής πληροφορίας, σύμφωνα με την Χαρτογράφηση 

των Δεδομένων, (Data Mapping).  

• Ελέγχει την υλοποίηση των μέτρων ασφαλείας & προστασίας Προσωπικών 

Δεδομένων όπως καταγράφονται στο Αρχείο Διενέργειας Εκτίμησης Αντικτύπου ( DPIA). 

• Ελέγχει την εφαρμογή του συνόλου της τεκμηρίωσης (πολιτικών, διαδικασιών, 

εντύπων, νομικών εγγράφων) από τη Διοίκηση του Δήμου και τους υπαλλήλους κάθε 

τμήματος/υπηρεσίας. 

• Εκπαιδεύει τη Διοίκηση, το προσωπικό και την ομάδα διοίκησης Έργου του Δήμου 

αναφορικά με το σύνολο του έργου συμμόρφωσης του Δήμου με τον Κανονισμό και 

παρακολουθεί την εφαρμογή του από όλα τα τμήματα/υπηρεσίες του Δήμου. 

• Λαµβάνει  δεόντως  υπόψη  τον  κίνδυνο  που  συνδέεται  µε  τις  πράξεις 

επεξεργασίας, συνεκτιμώντας  τη  φύση, το  πεδίο  εφαρµογής, το  πλαίσιο  και τους 

σκοπούς της επεξεργασίας. 
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ΠΡΟΣΟΝΤΑ DATA PROTECTION OFFICER 

O Data Protection Officer – (DPO), βάσει των επιταγών του Κανονισμού (άρθρο 37), 

πρέπει να διαθέτει εμπειρογνωσία στον τομέα του Δικαίου και των Πρακτικών περί 

προστασίας δεδομένων. Επιπλέον, ο Κανονισμός ορίζει ότι DPO μπορεί να είναι είτε 

φυσικό πρόσωπο είτε νομικό πρόσωπο, το οποίο ορίζει για την εκτέλεση των υπηρεσιών 

ένα αρμόδιο φυσικό πρόσωπο.  

Ειδικότερα, ο αναλαμβάνων την εκτέλεση των υπό κρίση υπηρεσιών, θα πρέπει να έχει 

παράσχει υπηρεσίες DPO σε έναν (1) τουλάχιστον  Δημόσιο Φορέα, με αρμόδιο φυσικό 

πρόσωπο πτυχιούχο Νομικής Σχολής, με εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα προστασίας 

προσωπικών δεδομένων, όπως αυτές αποδεικνύονται με την κατοχή μεταπτυχιακού 

διπλώματος ή κατ’ εξαίρεση την απόκτηση σχετικής πιστοποίησης.  

 

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ-ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ DATA PROTECTION OFFICER 

Οι υπηρεσίες του DPO θα παρέχονται στα πλαίσια των επισκέψεων του, στις 

εγκαταστάσεις του Δήμου καθώς και σε κάθε σημείο που απασχολείται το προσωπικό του. 

Συγκεκριμένα θα γίνονται οπωσδήποτε τουλάχιστον δύο επισκέψεις ανά μήνα από τον 

DPO στα κεντρικά σημεία του Δήμου και περιοδικές επισκέψεις ανάλογα με τις ανάγκες 

του Δήμου και στις υπόλοιπες εγκαταστάσεις όπου απασχολείται προσωπικό του, με 

ελάχιστη συχνότητα μία φορά το τρίμηνο στις αποκεντρωμένες περιοχές του Δήμου.  

Επίσης θα  γίνονται και έκτακτες επισκέψεις κατά την κρίση του ή μετά από κάλεσμα της 

ομάδας διοίκησης Έργου του Δήμου αν παραστεί ανάγκη, ενδεικτικά σε περίπτωση 

καταγγελίας ή ελέγχου από την αρμόδια εποπτική αρχή.  Κατά τις επισκέψεις αυτές ο DPO 

θα έχει επαφές κυρίως με την ομάδας διοίκησης Έργου όπου θα συζητούνται τα παραπάνω 

θέματα και θα γίνονται σχετικές υποδείξεις, τους Προϊσταμένους και το προσωπικό του 

Δήμου.  

Επίσης στο τέλος κάθε τριμήνου αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει σχετικό report 

για τα πεπραγμένα του. 

ΙΙΙ.ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ - IV. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών το ενδεικτικό κόστος δαπάνης ορίζεται σε 

24.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.  

Η αμοιβή καταβάλλεται ως εξής: 

1. Παροχή Υπηρεσιών Data Protection Officer (DPO) για δύο έτη από την 
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έναρξη της σύμβαση (24 μήνες) 

• 25% συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με την πάροδο 6 μηνών και την παραλαβή από 

την αρμόδια επιτροπή του Δήμου (έτος 2019).  

• 50% συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με την πάροδο 12 μηνών και την παραλαβή από 

την αρμόδια επιτροπή του Δήμου (έτος 2020).  

• 25% συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με την ολοκλήρωση της σύμβασης και την 

παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου (έτος 2021).  

 

 
 
 
 

Ο Συντάξας   Η Προϊσταμένη 

   

 

Α/Α Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΠΟΣ. ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ. 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 Παροχή Υπηρεσιών Data Protection Officer 
(DPO) 

Υπηρεσία 
1 19.354,84 € 19.354,84 €

ΣΥΝΟΛΟ 19.354,84 €

Φ.Π.Α. 24% 4.645,16 €

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 24.000,00 €
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