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«ΥΠΗΡΕΣΙΑ ( ΕΡΓΑΣΙΑ ) :   Συµβούλου προς τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων 
(D.P.Ο.)  
 

                                            ΜΕΛΕΤΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

  Η µελέτη αφορά την  
<<Παροχή Υπηρεσιών Συµβούλου Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων (Data Protection 
Officer-  D.P.O.) και υπηρεσιών GDPR στα πλαίσια του Κανονισµού 2016/679 (EE)-GDPR για 
τη ΔΕΥΑ  Ρεθύµνης».  

 

Ο Γενικός Κανονισµός για την Προστασία Δεδοµένων εισάγει για πρώτη φορά αναλυτικά  
διατάξεις για τον ρόλο, τις παρεχόµενες .εγγυήσειξ και τα καθήκοντά του Υπεύθυνου Προστασίας 
Δεδοµένων (άρθρα 37-40), ο οποίος βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο του νέου νοµικού πλαισίου.  

Ειδικότερα, ορίζεται ότι υπό συγκεκριµένες προϋποθέσεις, ορισµένοι υπεύθυνοι αλλά και 
εκτελούντες την επεξεργασία υποχρεούνται πλέον να ορίζουν υπεύθυνο προστασίας δεδοµένων.  

Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδοµένων (DPO) διευκολύνει τη συµµόρφωση του υπεύθυνου  
επεξεργασίας και του εκτελούντος την επεξεργασία µε τις διατάξεις του ΓΚΠΔ - (GDPR 2016/679), 
και µεσολαβεί µεταξύ των διαφόρων ενδιαφεροµένων (π.χ. εποπτικές αρχές, υποκείµενα των 
δεδοµένων). Ο ρόλος του είναι συµβουλευτικός (όχι αποφασιστικός) και δεν φέρει προσωπική 
ευθύνη για τη µη συµµόρφωση µε τον Κανονισµό.  

 Σύµφωνα µε το άρθρο 37 παρ. 1 του ΓΚΠΔ - (GDPR 2016/679), ο ορισµός   υπεύθυνου 
προστασίας δεδοµένων είναι υποχρεωτικό; σε τρεις συγκεκριµένε; περιπτώσεις:  

α) όταν η επεξεργασία διενεργείται από δηµόσια αρχή ή δηµόσιο φορέα,  
β) όταν οι βασικές δραστηριότητες του υπεύθυνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την 

επεξεργασία συνιστούν πράξεις επεξεργασίας οι οποίες απαιτούν τακτική και συστηµατική 
παρακολούθηση των υποκειµένων των δεδοµένων σε µεγάλη κλίµακα ή  

γ) όταν οι βασικές δραστηριότητες του υπεύθυνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την 
επεξεργασία συνιστούν µεγάλης κλίµακας επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδοµένων ή δεδοµένων 
προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν ποινικές καταδίκες και αδικήµατα.  

Η ΔΕΥΑ Ρεθύμνης  ως Ν.Π.Ι.Δ , επεξεργάζεται δεδοµένα που αφορούν  
στοιχεία υπαλλήλων, πολιτών, πελατών, προµηθευτών, παρέχει πλήθος υπηρεσιών που απαιτούν 
επεξεργασία τόσο απλών όσο και ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων  και  έχει υποχρεώσεις 
επεξεργασίας, κοινοποίηση; και γνωστοποίησης που  
επιβάλλονται από το νόµο, όπως είναι η ανάρτηση ψηφιοποιηµένων εγγράφων στη ΔΙΑ ΥΓΕΙΑ,  
µισθοδοσίες, εισαγγελικέ; παραγγελίες, διαβιβάσεις εγγράφων Κ.α., ενώ συχνά συνεργάζεται µε 
τρίτα µέρη  και αναθέτει µέρος των υπηρεσιών του σε τρίτους του ιδιωτικού τοµέα. Έτσι λόγω των 
δεδοµένων που  διαχειρίζεται η ΔΕΥΑΡ  , υπάγεται εξ ορισµού, στο πεδίο εφαρµογής του  νέου 
ΓΚΠΔ - (GDPR 2016/679), και κατ' επέκταση υποχρεούται να ορίσει έναν Υπεύθυνο Προστασίας  
Δεδοµένων (DPO) για όλες τις παραπάνω διαδικασίες και ενέργειες  επεξεργασίας που εκτελούνται 
από τις  διευθύνσεις και τµήµατα της επιχείρησης.  

ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - DPO  

  

Ο DPO προαγει την κουλτουρα της πρoστασιας προσωπικων ε οµενων εντος του  

οργανισµού η  φορέα. Τα ελάχιστα καθήκοντα του DPO είναι τα ακόλουθα:  



• Να ενηµερώνει και να συµβουλεύει τον οργανισµό και τους υπαλλήλους του σχετικά µε 
τις  υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τον Κανονισµό και άλλες διατάξεις περί προστασίας 
δεδοµένων.  

• Να παρακολουθεί την εσωτερική συµµόρφωση µε τον Κανονισµό και άλλες διατάξεις περί 
προστασίας δεδοµένων (π.χ, προσδιορισµός και διαχείριση δραστηριοτήτων επεξεργασίας, 
εκπαίδευση  προσωπικού, διενέργεια εσωτερικών ελέγχων).  

• Να παρέχει συµβουλές για την εκτίµηση αντίκτυπου και να παρακολουθεί την 

υλοποίηση της.  
•    Να είναι το πρώτο σηµείο επαφής για τις εποπτικές αρχές και τα υποκείµενα των 

δεδοµένων (εργαζόµενοι, πελάτες κ.λπ.),  

• Ν α συνεργάζεται µε την εποπτική αρχή.  

• Να παραδίδει τρεις (3) τετραµηνίες εκδόσεις συνολικού ελέγχου (report) της 

αναθέτουσας αρχής.  

Ειδικότερα, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, ο Σύµβουλος του Υπεύθυνου Προστασίας  
Δεδοµένων - DPO οφείλει να λαµβάνει υπόψη, τους κίνδυνου; που συνδέονται µε τις πράξεις  
επεξεργασίας, το πλαίσιο στο οποίο υφίσταται η επεξεργασία, τη φύση της επεξεργασίας των 
δεδοµένων,  καθώς και τους σκοπούς και λόγους όπου κρίνεται απαραίτητη η διαδικασία εκτέλεση; 
της επεξεργασίας.  
Επιπρόσθετα, υποχρέωση του DPO κατά την διάρκεια εκτέλεση; των καθηκόντων και αρµοδιοτήτων  
αποτελεί και η άρτια συνεργασία µε όλες τις διευθύνσεις και τα τµήµατα της επιχείρησης  

Επιπρόσθετες ευθύνες όλων των διευθύνσεων και τµηµάτων της επιχείρησης  σε σχέση µε 
τον DPO,  όπου απορρέουν από τον ΓΚΠΔ - (GDPR 2016/679) και οι οποίες θα πρέπει να τηρηθούν 
είναι οι  ακόλουθες:  

• Διασφάλιση της συµµετοχή; του DPO σε όλα τα τµήµατα σχετικά µε την προστασία  
προσωπικών δεδοµένων (π.χ, παρουσία σε συσκέψεις ανώτερων και µεσαίων στελεχών της 
διοίκησης και  κατά τη λήψη αποφάσεων, καταγραφή λόγων διαφωνίας µε τις συµβουλές του, 
έγκαιρη διαβίβαση  πληροφοριών για παροχή γνώµης, άµεση λήψη γνώµης σε περίπτωση 
περιστατικού παραβίασης).  

• Διασφάλιση ελεύθερης πρόσβασης του DPO σε δεδοµένα και πράξεις επεξεργασίας της 
ΔΕΥΑΡ 

• Παροχή διαθεσιµότητας απαραίτητων πόρων στον DPO για την εκπλήρωση των 
καθηκόντων  του DPO (π.χ, ενεργή στήριξη από τα ανώτερα διοικητικά στελέχη, οικονοµικού; 
πόρους, υποδοµές,  συνεχή; κατάρτιση).  

• Ο DPO να µπορεί να εκπληρώνει τα καθήκοντα του µε ανεξάρτητο τρόπο (δεν θα 
λαµβάνει  εντολές για την άσκηση των καθηκόντων του) και δεν θα απολύεται ούτε θα υφίσταται 
κυρώσεις επειδή  επιτέλεσε τα καθήκοντα του.  

• Ο DPO θα λογοδοτεί απευθείας στο ανώτατο διοικητικό επίπεδο του εργοδότη.  
•  Όταν ο DPO θα ασκεί πρόσθετα καθήκοντα, αυτά να µην συνεπάγονται σε σύγκρουση  

συµφερόντων (π.χ, δεν θα µπορεί να κατέχει θέση από την οποία µπορεί να καθορίσει τους σκοπού; 
και τα  µέσα της επεξεργασίας, όπως θέσεις ανώτερης διοίκησης).  

• Ο DPO θα δεσµεύεται από την τήρηση του απορρήτου ή της εµπιστευτικότητας σχετικά 
µε  την εκτέλεση των καθηκόντων του.  

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ τον ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ προς τον ΥΠΕΥΘΥΝΟ  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - DPO  

Ο Σύµβουλος DPO θα πρέπει να διαθέτει την κατάλληλη εµπειρογνωσία στον τοµέα του 
δικαίου  και των πρακτικών περί προστασίας δεδοµένων, καθώς και την ικανότητα εκπλήρωση; των 
καθηκόντων  του. Επιπρόσθετα, ο DPO θα πρέπει να έχει γνώση και κατανόηση των 
δραστηριοτήτων που ενέχουν  επεξεργασία δεδοµένων στη ΔΕΥΑΡ  συνολικά όλων των 
διευθύνσεων και τµηµάτων της επιχείρησης  στον οποίο  και θα απασχοληθεί, καθώς και των 
τεχνολογιών πληροφορίας και µεθόδων ασφαλείας που εφαρµόζονται  για την προστασία των 
δεδοµένων.  

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ GDPR 2016/679 (ΕΕ) 
Λόγω των δεδοµένων που διαχειρίζεται  η επιχείρηση,   υπάγεται  εξ ορισµού, στο πεδίο 

εφαρµογής του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισµού για την Προστασία των Προσωπικών  Δεδοµένων - 
GDPR. Ειδικότερα, η επιχείρηση  διενεργεί πράξεις, που πραγµατοποιούνται µε ή χωρίς τη χρήση  



αυτοµατοποιηµένων µέσων, σε δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδοµένων 
προσωπικού  χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώρηση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, 
η προσαρµογή ή η µεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση µε 
διαβίβαση,διάδοση ή  κάθε άλλη µορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασµός, ο περιορισµός, η 
διαγραφή ή η καταστροφή. Οι βασικέξ δραστηριότητες του συνιστούν πράξεις επεξεργασίας, οι 
οποίες, λόγω της φύσης του πεδίου εφαρµογής και των σκοπών τους, απαιτούν τακτική και 
συστηµατική παρακολούθηση των υποκειµένων  των δεδοµένων σε µεγάλη κλίµακα, ενώ αφορούν 
και ειδικέ; κατηγορίες προσωπικών δεδοµένων.  

Επιπρόσθετα, η οργανωτική δοµή της επιχείρησης , απαιτεί την υποστήριξη των εσωτερικών 
αναγκών  επικοινωνίας και διακίνηση; εγγράφων µε ένα σύγχρονο σύστηµα διαχείρισης ροών 
εργασιών. Οι εν λόγω ροές, αφενός θα πρέπει να καταγραφούν και να αποτυπωθούν σε ένα σχέδιο 
διασφάλισης ποιότητας για τον Δήµο, αφετέρου θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η υποχρέωση της 
επιχείρηση εναρµονιστεί πλήρως µε τον Γενικό Κανονισµό GDPR 2016/679 που είναι σε ισχύ από 
την 25η Μαϊου του 2018.  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
Βασικό αντικείµενο του έργου που περιγράφεται στην παρούσα τεχνική µελέτη είναι το 

σύνολο των υπηρεσιών και διαδικασιών που θα οδηγήσουν στη συµµόρφωση της ΔΕΥΑΡ µε τις 
επιταγές  του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισµού GDPR 2016/679. Οι υπηρεσίες και οι 
διαδικασίες αυτές έχουν  ως ακολούθως:  

1. Αξιολόγηση όλων των τοµέων δραστηριότητας του Δήµου και όλων των τµηµάτων και 
διευθύνσεων του, ως προς την ετοιµότητα τους έναντι του GDPR.  

2. Υπόδειξη όλων εκείνων των διευθύνσεων και τµηµάτων του Δήµου, όπου δεν 
παρατηρείται  
πλήρης ετοιµότητα και απαιτούνται διαδικασίες συµµόρφωσης.  

3. Υποβολή προφάσεων, σχεδίων εφαρµογής και χρονοδιαγραµµάτων υλοποίησης των 
αναγκαίων ενεργειών και διαδικασιών που θα προταθούν για την πλήρη εναρµόνιση µε τον Γενικό 
Κανονισµό GDPR 2016/679.  

4. Εκτέλεση και υλοποίηση των προτεινόµενων προτάσεων, ενεργειών και διαδικασιών.  
5.Ενηµέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού ανά διεύθυνση, ανά τµήµα της επιχείρησης  

για την άρτια εφαρµογή του Κανονισµού.  

Αναλυτικότερα επί των υπηρεσιών και διαδικασιών του έργου:  
• Διενέργεια καταγραφής και ανάλυσης της υπάρχουσα; κατάστασης ως προς τις διαδικασίες 

επεξεργασίας και προστασίας των προσωπικών δεδοµένων που ακολουθεί η επιχείρηση , όπου 
εµπεριέχει την  αξιολόγηση των υφιστάµενων πρακτικών, των γραπτών πολιτικών και διαδικασιών, 
των πληροφοριακών  συστηµάτων και δικτυακών υποδοµών, καθώς και κάθε επιπρόσθετου 
δεδοµένου που επηρεάζει την  προστασία των προσωπικών δεδοµένων σε όλες τις διαδικασίες και 
ενέργειες που ακολουθούν οι  διευθύνσεις, όλα τα τµήµατα και τα παραρτήµατα της επιχείρησης . 
Επιπλέον, θα αξιολογηθεί και η υφιστάµενη  κατάσταση ως προς την ασφάλεια των πληροφοριών 
και δεδοµένων που αποτυπώνονται σε έντυπα  
έγγραφα/αρχεία.  

• Δηµιουργία data flow maps ανά διεύθυνση, ανά τµήµα, ανά παράρτηµα, ή ανά κατηγορία 
προσωπικών δεδοµένων, όπου θα αποτυπώνονται όλες οι πληροφορίες σχετικά µε τη διαχείριση των 
προσωπικών δεδοµένων στον Δήµο. Μέσω των data flow maps θα ικανοποιείται η απαίτηση του 
GDPR για το αρχείο δραστηριοτήτων επεξεργασίας δεδοµένων, ενώ παράλληλα θα απεικονίζεται 
και η τρέχουσα κατάσταση ως προς τη διαχείριση των προσωπικών δεδοµένων, αναδεικνύονταξ 
ταυτόχρονα και πιθανές ευπάθειες και αποκλίσει; του συστήµατος ως προς τις απαιτήσεις του 
Γενικού Κανονισµού 2016/679.  

• Δηµιουργία Gap Analysis, κατηγοριοποιώντας ανά θεµατική περιοχή και κρισιµότητα τις 
πιθανές ευπάθειες και αποκλίσεις του συστήµατος, καθώς και η δηµιουργία ενός λεπτοµερούς και  
ολοκληρωµένου πλάνου αντιµετώπισης τους και συµµόρφωσης (compliance plan and roadmap).  

• Δηµιουργία έκθεση; εκτίµησης αντίκτυπου (Data Ρτίνεον Impact Assessment) σύµφωνα 
µε τις απαιτήσεις του Κανονισµού.  

• Δηµιουργία των απαραίτητων Πολιτικών και Διαδικασιών Προστασίας Προσωπικών  
Δεδοµένων, Ασφάλειας Πληροφοριών και Επιχειρησιακή; Συνέχειας σύµφωνα µε τις 
προτεινόµενες ενέργειες και διαδικασίες του πλάνου συµµόρφωσης.  

• Δηµιουργία Αναφοράς Ανάλυσης Επικινδυνότητας για την ασφάλεια πληροφοριών του 
Δήµου (Information Security Risk Assessment), όπου θα παρουσιάζονται συµπεράσµατα και 
συστάσεις για οποιαδήποτε μελλοντική εργασία σχετικά με τις υπηρεσίες αξιολόγησης ασφάλειας 
δικτύου και εφαρμογής μέτρων μετριασμού των ευπαθειών και αποκλίσεων του συνολικού 



συστήματος της επιχείρησης . 

 
O ΝΕΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ EΝΩΣΗΣ GDPR (2016/679) 
 
Ο General Data Protection Regulation-GDPR (2016/679) είναι ο Νέος Γενικό; Κανονισµός  

Προστασίας Δεδοµένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος τέθηκε σε εφαρµογή στις 25 Μαίου 
2018. Ο Κανονισµός είναι γενικής εφαρµογής, υποχρεωτικό; σε όλα τα στοιχεία του και άµεσα 
εφαρµοζόµενος σε όλα τα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Ο Νέος Γενικός Κανονισµός Προστασίας δεδοµένων GDPR (2016/679) αποτελεί ένα 
νοµοθέτηµα  άµεσης εφαρµογής, κατισχύει των εθνικών νοµοθεσιών των κρατών µελών για την 
προστασία προσωπικών δεδοµένων, χωρίς να χρειάζεται να εισαχτεί µε νόµο στην εσωτερική 
έννοµη τάξη. Αυτό σηµαίνει ότι η  
θέση σε ισχύ του Κανονισµού εκτοπίζει ουσιαστικά οποιαδήποτε προγενέστερη νοµοθεσία, 
τουλάχιστον ως  προς το πεδίο εφαρµογής του Κανονισµού και ως προς τις διατάξεις του που 
βρίσκονται τυχόν σε αντίθεση  
µε τις διατάξεις του Κανονισµού.  

Επίσης, ο Νέος Κανονισµός έχει σχεδιαστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να δώσει στους πολίτες 
µεγαλύτερο έλεγχο των προσωπικών τους στοιχείων στα πλαίσια του νέου ψηφιακού κόσµου των 
"έξυπνων" κινητών τηλεφώνων, των µέσων κοινωνική; δικτύωσης, των ηλεκτρονικών τραπεζικών 
συναλλαγών και των διεθνών συναλλαγών. Επίσης ο Κανονισµός απαιτεί µεγαλύτερη διαφάνεια και 
επιβάλλει αυστηρότερους όρους για τη συλλογή και τη χρήση των προσωπικών δεδοµένων. Το νέο 
δίκαιο  
δίνει στα πρόσωπα περισσότερα δικαιώµατα και δυνατότητες να διεκδικήσουν τα δικαιώµατα τους 
αλλά  και αποζηµιώσεις στα δικαστήρια. Κάθε Φυσικό ή Νοµικό Πρόσωπο (τόσο του δηµόσιου όσο 
και του  ιδιωτικού τοµέα), που επεξεργάζεται δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα, οφείλει, να έχει 
προσαρµόσει την  επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων αλλά και όλες τις δραστηριότητες του 
που συνδέονται µε αυτή σε  
ένα ανανεωµένο και περισσότερο αυστηρό νοµικό πλαίσιο, όπως αυτό αναλύεται στα άρθρα του 
Νέου Γενικού Κανονισµού-GDΡR (2016/679).  

Τα βασικά δοµικά σηµεία του Κανονισµού που οφείλει η επιχείρηση  να εφαρµόσει είναι:  

Συγκατάθεση ανά κατηγορία επεξεργασίας των δεδοµένων: Το κάθε άτοµο (ενδιαφερόµενο  
πρόσωπο) πρέπει να δώσει την συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των προσωπικών του 
δεδοµένων.  

Φορητότητα των δεδοµένων: Το υποκείµενο (ενδιαφερόµενο πρόσωπο) έχει δικαίωµα να 
ζητά  
από τον υπεύθυνο επεξεργασίας να λαµβάνει τα δεδοµένα σε κοινώς αναγνωρίσιµο µορφότυπο, 
καθώς και  
την απευθείας διαβίβαση των δεδοµένων του σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.  

Δικαίωµα στην λήθη: Όταν εκλείπει ο λόγος της επεξεργασίας των δεδοµένων ή το 
υποκείµενο  αίρει την συγκατάθεσή του (σε περίπτωση που αυτή είναι αναγκαία), ή όταν τα 
δεδοµένα υποβλήθηκαν σε  παράνοµη επεξεργασία Κ.τ.λ. το υποκείµενο έχει δικαίωµα να ζητήσει 
την διαγραφή των δεδοµένων και ο  
υπεύθυνος επεξεργασίας έχει υποχρέωση άµεσα να τα διαγράψει και, αν τα έχει δηµοσιοποιήσει, να 
ενηµερώσει και όλους τους άλλους που τα έχουν αναδηµοσιεύσει ότι το υποκείµενο ζήτησε την 
διαγραφή  
τους.  

Ενηµέρωση για τις παραβιάσεις ασφάλειας: Όταν ο υπεύθυνος λάβει γνώση την παραβίαση 
της ασφάλειας του συστήµατος οφείλει να ειδοποιήσει την ανεξάρτητη αρχή που είναι υπεύθυνη για 
την προστασία προσωπικών δεδοµένων. Η γνωστοποίηση πρέπει να γίνεται και στο ίδιο το 
υποκείµενο των  
δεδοµένων.  

Πρόστιµα από µη συµµόρφωση: Η µη συµµόρφωση µε τους κανόνες προστασίας 
προσωπικών δεδοµένων επιφέρει και πρόστιµα στις επιχειρήσεις και οργανισµούς που τον 
παραβιάζουν έως 20 εκατ. € ή 4% του συνολικού παγκόσµιου ετήσιου κύκλου εργασιών του 
προηγούµενου οικονοµικού έτους.  

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδοµένων-DΡΟ: Σε κάθε δηµόσιο φορέα και σε κάθε ιδιωτικό 



φορέα που λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων τους παρακολουθούν υποκείµενα δεδοµένων σε 
µεγάλη κλίµακα ή επεξεργάζονται ευαίσθητα δεδοµένα, ορίζεται ένα πρόσωπο ως Υπεύθυνος 
Προστασίας Δεδοµένων. 

 Ο DPO λειτουργεί ως µια εσωτερική Αρχή Προστασίας Δεδοµένων που διασφαλίζει ότι η 
δηµόσια υπηρεσία ή ο ιδιωτικό; φορέας τηρεί τις διατάξεις του Κανονισµού και συνεργάζεται µε την 
Εθνική Αρχή  
Προστασίας για την τήρηση των διατάξεων.  

Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδοµένων: θα πρέπει να παρέχει όλες εκείνες τις πολιτικές 
απορρήτου και τις επεξηγήσεις σε σαφή και κατανοητή γλώσσα. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να 
επιβεβαιώνει ότι όλες οι θεµελιώδεις αρχές προστασίας προσωπικών δεδοµένων θα τηρούνται 
πλήρως σε κάθε διαδικασία που θα εκτελείται εντός του χώρου του Δήµου.  
Αξιολόγηση και Εκτίµηση Επιπτώσεων Προστασίας Δεδοµένων: Ο υπεύθυνος επεξεργασίας  
πρέπει να επιβεβαιώνει ότι εφαρµόζεται µια διαδικασία για τη διεξαγωγή µιας αξιολόγησης του 
κινδύνου προστασίας των δεδοµένων (Data Protection Impact Assessment) σε όλες τις 
επιχειρησιακές µονάδες.  

Ο Εκτελών την Επεξεργασία: είναι το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, η δηµόσια αρχή, η υπηρεσία ή  

άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασµό του υπευθύνου της  

 

            Συγκατάθεση του υποκείμενου των δεδομένων: κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, 
συγκεκριμένη, ρητή και πλήρη επίγνωση, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι 
συµφωνεί µε δήλωση ή µε σαφή θετική ενάργεια, να αποτελέσουν αντικείµενο επεξεργασίας τα 
δεδοµένα  προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν,  

Παραβίαση Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα: η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί 
σε τυχαία ή παράνοµη καταστροφή, απώλεια, µεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση 
δεδοµένων  προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο 
τρόπο σε επεξεργασία.  

        Οι Θεµελιώδεις Αρχές που διέπουν τον κανονισµό για τη Νοµιµότητα κάθε Επεξεργασίας  

Δεδοµένων (αρ. 5)  
 •  Η αρχή νοµιµότητας, αντικειµενικότητας και διαφάνειας.  

• Η αρχή του περιορισµού του σκοπού.  
• Η αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδοµένων.  
• Η αρχή της ακρίβειας των δεδοµένων.  
• Η αρχή του περιορισµού της περιόδου τήρησης των δεδοµένων.  
• Η αρχή της ακεραιότητα; και εµπιστευτικότητας των δεδοµένων.  
• Η αρχή της λογοδοσίας.  

Τα Θεµελιώδη Δικαιώµατα του Υποκείµενου των Δεδοµένων (αρ. 12-13)  
• Το δικαίωµα της ενηµέρωσης.  
• Το δικαίωµα πρόσβασης.  
• Το δικαίωµα διόρθωσης.  
• Το δικαίωµα στη λήθη.  
• Το δικαίωµα στον περιορισµό της επεξεργασίας.  
• Το δικαίωµα στην φορητότητα.  
• Το δικαίωµα αντίρρησης.  
• Το δικαίωµα αντίρρησης στις περιπτώσεις profiling.  
• Οι περιορισµοί των δικαιωµάτων.  

Οι Θεµελιώδεις Υποχρεώσεις του Υπεύθυνου Επεξεργασίας (αρ. 24 - 37)  
• Να λάβει τα απαραίτητα µέτρα για την απρόσκοπτη άσκηση των δικαιωµάτων των 

υποκειµένων.  
• Υποχρέωση γνωστοποίησης όσον αφορά τη διόρθωση ή τη διαγραφή δεδοµένων ή τον 

περιορισµό της επεξεργασίας.  
• Υποχρέωση πρόβλεψης προστασίας των δεδοµένων ήδη από το σχεδιασµό της 
επεξεργασίας και εξ ορισµού.  
• Υποχρέωση για τήρηση αρχείων σχετικά µε τις δραστηριότητες επεξεργασίας.  
• Υποχρέωση συνεργασίας µε την εποπτική αρχή προστασίας προσωπικών δεδοµένων.  
• Υποχρέωση για τη διασφάλιση του απορρήτου και της ασφάλειας της επεξεργασίας.  
• Υποχρεώσεις σε περίπτωση παραβίασης  



• Υποχρέωση γνωστοποίησης της παραβίασης στην εποπτική αρχή  
• Υποχρέωση ανακοίνωση; παραβίασης στα υποκείµενα  
•Υποχρέωση διενέργειας εκτίµησης αντίκτυπου σε περίπτωση απώλειας ευαίσθητων 

δεδοµένων. Υποχρέωση διενέργειας προηγούµενης διαβούλευσης µε την εποπτική αρχή. 
Υποχρέωση  ορισµού Υπευθύνου Προστασίας Δεδοµένων (DPO)  

Για την περαιτέρω κατανόηση και διαβάθµιση των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα 
παρακάτω παρατίθενται µερικά από τα βασικά χαρακτηριστικά τους:  

Δεδοµένα Προσωπικού Χαρακτήρα  
Τα Δεδοµένα Προσωπικού Χαρακτήρα είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιήσιµο ή 

ταυτοποιηµένο φυσικό πρόσωπο (κυποκείµενο των δεδοµένων»). Το ταυτοποιήσιµο φυσικό 
πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα µπορεί να εξακριβωθεί, άµεσα ή έµµεσα, ιδίως µέσω 
αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που 
προσιδιάζουν σωµατική  
φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονοµική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω 
φυσικού προσώπου, (για παράδειγµα το όνοµα, ο αριθµός ταυτότητας, τα δεδοµένα θέσης, το 
επιγραµµικό αναγνωριστικό ταυτότητας-ΙΡ, κ.α.)  

Ευαίσθητα προσωπικά Δεδοµένα  
Μια κατηγορία των Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα είναι και τα Ευαίσθητα 

Προσωπικά Δεδοµένα, τα οποία αποκαλύπτουν πολιτικά φρονήµατα, θρησκευτικέ; ή φιλοσοφικές 
πεποιθήσεις, φυλετική ή εθνική καταγωγή, συµµετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, γενετικά 
δεδοµένα, βιοµετρικά δεδομένα, εικόνες προσώπου ή δακτυλοσκοπικά δεδομένα, δεδομένα που 
αφορούν την υγεία ή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία σχετίζονται με τη σωματική ή 
ψυχική υγεία ενός φυσικού προσώπου, συμπεριλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών υγειονομικής 
φροντίδας, και τα οποία αποκαλύπτουν πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του - 
δεδομένα που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό. 
Ειδικότερη κατηγορία είναι τα δεδομένα που αφορούν ποινικές καταδίκες ή αδικήματα. 

 

Επεξεργασία Δεδοµένων  
Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγµατοποιείται µε ή χωρίς τη χρήση 

αυτοµατοποιηµένων µέσων, σε δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδοµένων 
προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, 
η προσαρµογή ή η µεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση µε 
διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη  µορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασµός, ο περιορισµός, η 
διαγραφή ή η καταστροφή,  

Κατάρτιση Προφίλ  
Οποιαδήποτε µορφή αυτοµατοποιηµένης επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα 

που συνίσταται στη χρήση δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα για την αξιολόγηση ορισµένων 
προσωπικών πτυχών ενός φυσικού προσώπου, ιδίως για την ανάλυση ή την πρόβλεψη πτυχών που 
αφορούν την απόδοση στην εργασία, την οικονοµική κατάσταση, την υγεία, τις προσωπικές 
προτιµήσεις, τα  ενδιαφέροντα, την αξιοπιστία, τη συµπεριφορά, τη θέση ή τις µετακινήσεις του εν 
λόγω φυσικού  
προσώπου.  

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ GDPR στο Δήµο Ρεθύµνης  

Για την Εφαρµογή του GDPR στο Δήµο Ρεθύµνης απαιτούνται συγκεκριµένες ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ GDPR και ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ του ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, για το σκοπό αυτό 
προτείνονται τα κάτωθι παραδοτέα, τα οποία θα διαρθρωθούν σε 4 διακριτές φάσεις, και θα 
ολοκληρωθούν εντός µηνός η κάθεμια  από την υπογραφή της σύµβασης ανάληψης υπηρεσιών:  

 1.  Προκαταρκτικέ; ενέργειες  
ΦΑΣΗ 1 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  

Χρονοδιάγραµµα  

Συγκρότηση Οµάδας για την υλοποίηση των προαπαιτούµενων για τη συµµόρφωση µε  



τονGDΡR.  

Παροχή του ανθρώπινου δυναµικού, και µε φυσική παρουσία στην έδρα του φορέα, αν  

απαιτηθεί, έως και την ολοκλήρωση του έργου.  

 2.  ΚΥΡΙΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ  
ΦΑΣΗ2 
Α. Data Mapping/ Καταγραφή πράξεων επεξεργασίας! Αρχείο Δραστηριοτήτων  
• Κατάρτιση πρότυπου ερωτηµατολογίου για την καταγραφή των επεξεργασιών µετά από  

διαβούλευση µε τον φορέα για την προσαρµογή του ερωτηµατολογίου στις ανάγκες του.  
• Καταγραφή όλων των πράξεων επεξεργασίας, που πραγµατοποιούνται από τον φορέα, 

καθώς  
και το είδος των δεδοµένων, την χρήση αυτών, τους εκτελούντες την επεξεργασία, τους αποδέκτες 
των  
δεδοµένων, τους σκοπούς επεξεργασίας κ.λπ.  

• Διαδικασία διαχείρισης δεδοµένων, µε τις κύριες πηγές δεδοµένων, τα είδη των 
δεδοµένων τη  συλλογή δεδοµένων και τα µέσα αποθήκευσης δεδοµένων του φορέα.  

Β. GAP Analysis Report  
• Έκθεση των κενών που εντοπίστηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις του GDPR και 

αξιολόγηση αποτελεσµάτων.  
• Προσδιορισµός των συναφών της ιδιωτικότητας κινδύνων και του αντίκτυπου τους για τον 

φορέα και ιεράρχηση προτεραιοτήτων βάσει των επιπτώσεων τους.  
 
Εύρεση και αξιολόγηση των λύσεων για κάθε διαπιστωµένο κίνδυνο, µέτρα απόρριψης ή  
αποδοχή; του.  

• Λήψη κατάλληλων µέτρων περιορισµού του κινδύνου.  
 

ΦΑΣΗ3 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ αιολιτικές Ασφαλείας και πρότυπα νοµικών όρων συµµόρφωσης και  

συγκατάθεσης) 

1. Νόµιµη Βάση Επεξεργασίας  

• Αξιολόγηση της νόµιµης βάσης έκαστης επεξεργασίας και πρόταση αναζήτησης  

εναλλακτική; 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  

•Ενηµέρωση Υποκειµένων  

2. (Privacy Notices)  

• Σύνταξη ενηµερώσεων (ΡήνaCΥ Notices) για έκαστη επεξεργασία προς τα αντίστοιχα  

υποκείµενα, όπως ενδεικτικά: εργαζόµενους, αντισυµβαλλόµενους προµηθευτές, µέλη κτλ.  

• Διαµόρφωση προτύπων των απαιτούµενων όρων ανά κατηγορία συµβάσεως (εργασίας, 

ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έργου κλπ.),  

• Διαµόρφωση Δηλώσεων Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων για την ιστοσελίδα του φορέα  

3.Ασφάλεια δεδοµένων  

Προτάσεις εφαρµογής κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών µέτρων για τη διασφάλιση του 

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

περίπτωση:  

α) της ψευδωνυµοποίησης και της κρυπτογράφησης δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα,  

β) της δυνατότητας διασφάλισης του απορρήτου, της ακεραιότηταξ, της διαθεσιµότητας και της 

αξιοπιστίας των συστηµάτων και των υπηρεσιών επεξεργασίας,  

γ) της δυνατότητας αποκατάσταση; της διαθεσιµότητας και της πρόσβασης σε δεδοµένα 

προσωπικού χαρακτήρα σε εύθετο χρόνο σε περίπτωση φυσικού ή τεχνικού συµβάντος,  

δ) διαδικασία; για την τακτική δοκιµή, εκτίµηση και αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητα; των 

τεχνικών και των οργανωτικών µέτρων για τη διασφάλιση της ασφάλειας της επεξεργασίας.  



4. Περιστατικά Ασφαλείας  

Σύνταξη πολιτική; για την καταγραφή περιστατικών ασφαλείας µε στόχο την ενηµέρωση των 

αρχών και των υποκειµένων εντός των προβλεπόµενων προθεσµιών, σύµφωνα µε τον GDPR.  

5. Διαδικασία ικανοποίησης δικαιώµατος πρόσβασης, διαγραφής και εναντίωσης  

Σύνταξη πολιτική; και διαµόρφωση διαδικασία; σχετική; µε το δικαίωµα πρόσβασης του  

υποκειµένου στα δεδοµένα του και διαγραφής αυτών κατά τα προβλεπόµενα στον GDPR.  

3.Συµβουλευτική και τεχνική υποστήριξη µετά την ολοκλήρωση της προσαρµογής  

(iιnplementation follow υρ)  

ΦΑΣΗ 4 Εκπαίδευση Προσωπικού  

Παρεχόµενη εκπαίδευση στο ανθρώπινο δυναµικό του φορέα τουλάχιστον στα εξής:  

•Γενικές γνώσεις για την άσκηση δικαιώµατος ελευθερίας της έκφρασης και της ενηµέρωσης.  

•Απόκτηση βασικών γνώσεων για το νέο πλαίσιο επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού  

χαρακτήρα για την οµαλή εφαρµογή του νέου Κανονισµού από το σύνολο του προσωπικού του φορέα 

και την προσαρµογή αυτών στα νέα καθήκοντα.  

• Γνώση των Δικαιωµάτων των υποκειµένων των δεδοµένων και προστασία φυσικών προσώπων 

έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων.  

•Κατανόηση του ρόλου του φορέα 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.  

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.Διαβιβάσεις δεδοµένων σε τρίτες χώρες  

6.Ανεξάρτητεξ εποπτικέξ αρχές  

7.Συνεργασία και Συνεκτικότητα  

8.Προσφυγέξ - Ευθύνες  

9.Ειδικές περιπτώσεις επεξεργασίας.  

Χρονοδιάγραµµα Φάσεων Έργου  

Το έργο θα εκτελεστεί σε τέσσερις (4) φάσεις και σε διάστηµα το οποίο δε θα 
υπερβαίνει τους  τέσσερις(4) µήνες, όπως περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα:  



 

 

 

                    Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

 

 Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού: α) να διαθέτουν εμπειρία σε 

εκτέλεση ενός αντίστοιχου έργου για τουλάχιστον ένα (1) έτος. β)Να διαθέτουν ομάδα έργου. Η ομάδα 

έργου, θα πρέπει να αποτελείται το ελάχιστο από δύο (2) άτομα ως εξής: (i) Νομικός με πιστοποίηση 

στην παροχή συμβούλου υπηρεσιών DPO, ο οποίος θα πρέπει να έχει συμμετάσχει στην εκτέλεση 

τουλάχιστον ενός αντίστοιχου έργου υποχρεωτικά σε φορέα ΝΠΔΔ για τουλάχιστον ένα (1) έτος, (ii) 

Στέλεχος ΠΕ με ειδικότητα στο τομέα Πληροφορικής με εμπειρία είτε στην Ασφάλεια Πληροφοριακών 

Συστημάτων ή σε Κυβερνοασφάλεια (Cyber Security). Η εμπειρία θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση 

των κατάλληλων βεβαιώσεων και πιστοποιητικών. Οι οικονομικοί φορείς θα αναφέρουν αναλυτικά στην 

προσφορά τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα των στελεχών της Ομάδας Έργου. Τα 

στελέχη που θα απασχοληθούν στη σύμβαση θα αναφέρονται ονομαστικά και θα παρατίθενται για το 

καθένα τα εξής στοιχεία: αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, και έγγραφα που πιστοποιούν τη σχέση με το 

φορέα (στέλεχος, υπάλληλος, εξωτερικός συνεργάτης). 
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