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Α1. ΤΕΚΜΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ 
 
Στις 27 Απριλίου του 2016 υιοθετήθηκε ο νέος Γενικός Κανονισμός για τα Προσωπικά 
Δεδομένα (General Data Protection Regulation, εν συντομία, GDPR), ο οποίος θα 
εφαρμοσθεί άμεσα σε όλα τα Κράτη Μέλη της ΕΕ (χωρίς να απαιτείται εσωτερική 
νομοθετική εναρμόνιση) στις 25 Μαΐου 2018.  
Αυτό σημαίνει ότι μετά τις 25.05.2018 όποιοι επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα 
υποχρεούνται να τηρούν τον Κανονισμό και θα αντιμετωπίζουν κυρώσεις σε περίπτωση μη 
τήρησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτόν. Τα πρόστιμα που μπορεί να 
επιβληθούν σε περίπτωση παραβίασης του Κανονισμού μπορούν να φτάσουν έως και τα 20 
εκατομμύρια Ευρώ, για δε τις επιχειρήσεις έως και το 4% του ετήσιου παγκόσμιου κύκλου 
εργασιών τους. 
 
Επομένως, οι επιχειρήσεις πρέπει να λάβουν άμεσα τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να 
διασφαλίσουν τη συμμόρφωση και να αποφύγουν την επιβολή αυστηρών κυρώσεων αλλά 
και αγωγές αποζημίωσης. Η μη συμμόρφωση μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικούς 
οικονομικούς και επιχειρηματικούς κινδύνους, καθώς η παραβίαση δεδομένων μπορεί να 
οδηγήσει σε υποχρέωση ευρείας κοινοποίησής της και κατά συνέπεια να βλάψει τη φήμη 
μίας επιχείρησης. 
 
Ο Δήμος Βέροιας, ως φορέας του Δημοσίου, υπάγεται εξ ορισμού, στο πεδίο εφαρμογής 
του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την προστασία προσωπικών δεδομένων και 
υποχρεούται να ορίσει έναν Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO). 
 
Ήδη έχει ανατεθεί και είναι σε εξέλιξη η παροχή υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας 
Δεδομένων (DPO) κατά τα προβλεπόμενα στον  Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών 
Δεδομένων, η οποία παρέχεται σε ετήσια βάση. Η υπογραφείσα σύμβαση λήγει 12-07-2020 
και θα πρέπει να ανατεθεί εκ νέου η παρεχόμενη υπηρεσία σε εξωτερικό συνεργάτη για 
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τους ίδιους λόγους που ο Δήμος προχώρησε στην πρώτη ανάθεση όπως αναλύεται 
κατωτέρω. 
 Η επιλογή και τοποθέτηση στη θέση του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) 
υπαλλήλου υπηρετούντος στο Δήμο προϋποθέτει : 
1.- Να υπηρετεί υπάλληλος με τις απαραίτητες διαπιστεύσεις και 
2.- Ο υπάλληλος αυτός να ασχολείται μόνο με αυτό το αντικείμενο καθ’ όλη τη διάρκεια 
του έτους και να λογοδοτεί στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 
 
Στον Δήμο Βέροιας δεν υπηρετεί υπάλληλος διαπιστευμένος DPO και ως εκ τούτου η 
υπηρεσία θα παρασχεθεί από εξωτερικό συνεργάτη. 
 
 
 

Α2 .ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  
 
Α2.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. 

Τρεις είναι βασικές κατηγορίες περιπτώσεων διορισμού DPO: 
α) η επεξεργασία διενεργείται από δημόσια αρχή ή φορέα, εκτός από δικαστήρια που 
ενεργούν στο πλαίσιο της δικαιοδοτικής τους αρμοδιότητας,  
β) οι βασικές δραστηριότητες του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την 
επεξεργασία συνιστούν πράξεις επεξεργασίας οι οποίες, λόγω της φύσης, του πεδίου 
εφαρμογής και/ή των σκοπών τους, απαιτούν τακτική και συστηματική παρακολούθηση 
των υποκειμένων των δεδομένων σε μεγάλη κλίμακα, ή 
γ) οι βασικές δραστηριότητες του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την 
επεξεργασία συνιστούν μεγάλης κλίμακας επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα κατά το άρθρο 9 και δεδομένων που αφορούν ποινικές καταδίκες 
και αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 10. 
Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ, Τμήμα 4 «Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων» ,Άρθρο 37 «Ορισμός του 
υπευθύνου προστασίας δεδομένων» αναφέρεται ότι: 
 
1.   Ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο εκτελών την επεξεργασία ορίζουν υπεύθυνο 
προστασίας δεδομένων σε κάθε περίπτωση στην οποία: 
α) η επεξεργασία διενεργείται από δημόσια αρχή ή φορέα, εκτός από δικαστήρια που 
ενεργούν στο πλαίσιο της δικαιοδοτικής τους αρμοδιότητας, 
β) οι βασικές δραστηριότητες του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την 
επεξεργασία συνιστούν πράξεις επεξεργασίας οι οποίες, λόγω της φύσης, του πεδίου 
εφαρμογής και/ή των σκοπών τους, απαιτούν τακτική και συστηματική παρακολούθηση των 
υποκειμένων των δεδομένων σε μεγάλη κλίμακα, ή 
γ) οι βασικές δραστηριότητες του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την 
επεξεργασία συνιστούν μεγάλης κλίμακας επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα κατά το άρθρο 9 και δεδομένων που αφορούν ποινικές καταδίκες 
και αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 10. 
2.   Όμιλος επιχειρήσεων μπορεί να διορίσει ένα μόνο υπεύθυνο προστασίας δεδομένων, 
υπό την προϋπόθεση ότι κάθε εγκατάσταση έχει εύκολη πρόσβαση στον υπεύθυνο 
προστασίας δεδομένων. 
3.   Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία είναι δημόσια αρχή ή 
δημόσιος φορέας, ένας μόνο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων μπορεί να ορίζεται για 
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πολλές τέτοιες αρχές ή πολλούς τέτοιους φορείς, λαμβάνοντας υπόψη την οργανωτική τους 
δομή και το μέγεθός τους. 
4.   Σε περιπτώσεις πλην των αναφερόμενων στην παράγραφο 1, ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
ή ο εκτελών την επεξεργασία ή ενώσεις και άλλοι φορείς που εκπροσωπούν κατηγορίες 
υπευθύνων επεξεργασίας ή εκτελούντων την επεξεργασία μπορούν να ορίζουν υπεύθυνο 
προστασίας δεδομένων ή, όπου απαιτείται από το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους, 
ορίζουν υπεύθυνο προστασίας δεδομένων. Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων μπορεί να 
ενεργεί για τις εν λόγω ενώσεις και τους άλλους φορείς που εκπροσωπούν υπευθύνους 
επεξεργασίας ή εκτελούντες την επεξεργασία. 
5.   Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων διορίζεται βάσει επαγγελματικών προσόντων και 
ιδίως βάσει της εμπειρογνωσίας που διαθέτει στον τομέα του δικαίου και των πρακτικών 
περί προστασίας δεδομένων, καθώς και βάσει της ικανότητας εκπλήρωσης των καθηκόντων 
που αναφέρονται στο άρθρο 39. 
6.   Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων μπορεί να είναι μέλος του προσωπικού του 
υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία ή να ασκεί τα καθήκοντά του 
βάσει σύμβασης παροχής υπηρεσιών. 
7.   Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία δημοσιεύουν τα στοιχεία 
επικοινωνίας του υπευθύνου προστασίας δεδομένων και τα ανακοινώνουν στην εποπτική 
αρχή. 
Άρθρο 38 «Θέση του υπευθύνου προστασίας δεδομένων» 
1.   Ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο εκτελών την επεξεργασία διασφαλίζουν ότι ο 
υπεύθυνος προστασίας δεδομένων συμμετέχει, δεόντως και εγκαίρως, σε όλα τα ζητήματα 
τα οποία σχετίζονται με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 
2.   Ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο εκτελών την επεξεργασία στηρίζουν τον υπεύθυνο 
προστασίας δεδομένων στην άσκηση των καθηκόντων που αναφέρονται στο άρθρο 39 
παρέχοντας απαραίτητους πόρους για την άσκηση των εν λόγω καθηκόντων και πρόσβαση 
σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και σε πράξεις επεξεργασίας, καθώς και πόρους 
απαραίτητους για τη διατήρηση της εμπειρογνωσίας του. 
3.   Ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο εκτελών την επεξεργασία διασφαλίζει ότι ο υπεύθυνος 
προστασίας δεδομένων δεν λαμβάνει εντολές για την άσκηση των εν λόγω καθηκόντων. Δεν 
απολύεται ούτε υφίσταται κυρώσεις από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την 
επεξεργασία επειδή επιτέλεσε τα καθήκοντά του. Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων 
λογοδοτεί απευθείας στο ανώτατο διοικητικό επίπεδο του υπευθύνου επεξεργασίας ή του 
εκτελούντος την επεξεργασία. 
4.   Τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να επικοινωνούν με τον υπεύθυνο προστασίας 
δεδομένων για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των δεδομένων τους προσωπικού 
χαρακτήρα και με την άσκηση των δικαιωμάτων τους δυνάμει του παρόντος κανονισμού. 
5.   Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων δεσμεύεται από την τήρηση του απορρήτου ή της 
εμπιστευτικότητας σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων του, σύμφωνα με το δίκαιο της 
Ένωσης ή του κράτους μέλους. 
6.   Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων μπορεί να επιτελεί και άλλα καθήκοντα και 
υποχρεώσεις. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία διασφαλίζουν ότι τα 
εν λόγω καθήκοντα και υποχρεώσεις δεν συνεπάγονται σύγκρουση συμφερόντων. 
Άρθρο 39 «Καθήκοντα του υπευθύνου προστασίας δεδομένων» 
1.   Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων έχει τουλάχιστον τα ακόλουθα καθήκοντα: 
α) ενημερώνει και συμβουλεύει τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την 
επεξεργασία και τους υπαλλήλους που επεξεργάζονται τις υποχρεώσεις τους που 
απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό και από άλλες διατάξεις της Ένωσης ή του κράτους 
μέλους σχετικά με την προστασία δεδομένων, 
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β) παρακολουθεί τη συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό, με άλλες διατάξεις της 
Ένωσης ή του κράτους μέλους σχετικά με την προστασία δεδομένων και με τις πολιτικές του 
υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία σε σχέση με την προστασία 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων της ανάθεσης 
αρμοδιοτήτων, της ευαισθητοποίησης και της κατάρτισης των υπαλλήλων που συμμετέχουν 
στις πράξεις επεξεργασίας, και των σχετικών ελέγχων, 
γ) παρέχει συμβουλές, όταν ζητείται, όσον αφορά την εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την 
προστασία των δεδομένων και παρακολουθεί την υλοποίησή της σύμφωνα με το άρθρο 35, 
δ) συνεργάζεται με την εποπτική αρχή, 
ε) ενεργεί ως σημείο επικοινωνίας για την εποπτική αρχή για ζητήματα που σχετίζονται με 
την επεξεργασία, περιλαμβανομένης της προηγούμενης διαβούλευσης που αναφέρεται στο 
άρθρο 36, και πραγματοποιεί διαβουλεύσεις, ανάλογα με την περίπτωση, για οποιοδήποτε 
άλλο θέμα. 
2.   Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων λαμβάνει 
δεόντως υπόψη τον κίνδυνο που συνδέεται με τις πράξεις επεξεργασίας, συνεκτιμώντας τη 
φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας.» 
 
Με  την  παρούσα  υπηρεσία   προβλέπεται αναλυτικά: 
 
Η Επιτροπή του άρθρου 29 (WP29) τονίζει ότι ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) είναι 
επαγγελματίας που πρέπει να είναι κατάλληλος για να καθορίσει τη συμμόρφωση του οργανισμού με 
τους εθνικούς και ευρωπαίους νόμους και πρακτικές για την προστασία των δεδομένων, 
συμπεριλαμβανομένης της "σε βάθος κατανόησης του GDPR". Ο ΥΠΔ πρέπει να συμμετέχει από το 
αρχικό στάδιο σε όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την προστασία των δεδομένων και πρέπει να 
συμπεριληφθεί ως «εταίρος συζήτησης» στο πλαίσιο του οργανισμού, να προσκληθεί να συμμετάσχει 
σε συνεδριάσεις της διοίκησης, να ζητηθεί η γνώμη του σχετικά με θέματα προστασίας δεδομένων και 
να εμπλακεί έγκαιρα σε περιστατικά παραβίασης δεδομένων. 
Προτείνει σε μια υποσημείωση ότι η ανεξάρτητη λειτουργία του ΥΠΔ μπορεί να μην είναι συμβατή με 
τους ρόλους της διοίκησης, αποκλείοντας τις ανώτερες διοικητικές θέσεις που «οδηγούν στον 
προσδιορισμό των σκοπών και των μέσων» της επεξεργασίας δεδομένων, όπως ο επικεφαλής των 
ανθρώπινων πόρων ή της πληροφορικής. 
Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων – ομάδα εργασίας- είναι ο «διευθύνει» την συμμόρφωση.  
Επειδή ο DPO που γνωρίζει πολύ καλά και σε βάθος τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας των 
Δεδομένων, όλες τις Οδηγίες της Επιτροπής του Άρθρου 29 (η οποία θα αποτελέσει το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων), την εθνική νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων, χωρίς 
να είναι απαραίτητα νομικός, ενώ παράλληλα έχει γνώσεις πληροφορικής - και μάλιστα ασφάλειας 
πληροφοριακών συστημάτων, χωρίς να είναι απαραίτητα πτυχιούχος πληροφορικής, γνώσεις 
οργάνωσης και διοίκησης ομάδας έργου, γνώσεις δημοσίων σχέσεων και πειθώ.  
Θα πρέπει να είναι προσβάσιμος στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στον 
Δήμο αλλά και στους πολίτες των οποίων τα δεδομένα επεξεργάζεται ο Δήμος 365 μέρες τον χρόνο, 24 
ώρες την ημέρα. 
 
O Υπεύθυνος προστασίας προσωπικών δεδομένων (DPO as a Service), θα έχει τις ακόλουθες 
αρμοδιότητες και εργασίες: 
• θα ενημερώνει και να συμβουλεύει τον Δήμο και τους εργαζομένους που εκτελούν την 
επεξεργασία σχετικά με τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ και την εθνική νομοθεσία περί 
προστασίας δεδομένων, 
• να παρακολουθεί τη συμμόρφωση με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ και των εθνικών διατάξεων περί 
προστασίας δεδομένων και με τις πολιτικές του οργανισμού σας σε σχέση με την προστασία των 
προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της ανάθεσης ευθυνών, της ευαισθητοποίησης και 
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της κατάρτισης του προσωπικού που ασχολείται με τις διαδικασίες επεξεργασίας, και τους σχετικούς 
ελέγχους  
• να παρέχει συμβουλές, όταν ζητηθεί, όσον αφορά την εκτίμηση των επιπτώσεων στην 
προστασία δεδομένων και να παρακολουθεί την απόδοσή της σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ 
• να συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή και την Εθνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων και να 
εκπροσωπεί τον οργανισμό σας ενώπιον αρμοδίων αρχών ως Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων 
• να ενεργεί ως σημείο επαφής της εποπτικής αρχής για ζητήματα που αφορούν την 
επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της προηγούμενης διαβούλευσης που αναφέρεται στο άρθρο 36 
του Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και  να διαβουλεύεται σχετικά με 
οποιοδήποτε άλλο θέμα, όπου είναι απαραίτητο. 
• να συντάξει, να υποβάλει για έγκριση και να κυκλοφορήσει Πολιτικές Προστασίας Δεδομένων  
• να παρέχει εξατομικευμένα, ανά Τμήμα και Λειτουργία, Εκπαίδευση σχετικά με το πλαίσιο του 
ΓΚΠΔ 
• να συμβουλεύει για την ανάγκη διεξαγωγής αξιολόγησης αντικτύπου δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα (DPIA) με τη χρήση προκαθορισμένων προτύπων και να εξασφαλίζει την υποβολή τους με 
την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ανάλογα με την περίπτωση. 

 
Οι υπηρεσίες Εξωτερικού Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων, στην περίπτωση που ορίζεται άτομο 
της αναδόχου εταιρείας, ως Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων του Οργανισμού, παρέχονται τόσο με 
επιτόπου επισκέψεις, όσο και απομακρυσμένα. Είναι δε «προσβάσιμος» από την Αρχή Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, τον Οργανισμό αλλά και τα Υποκείμενα των Δεδομένων, 24/365. 

 
Τα παραδοτέα της υπηρεσίας του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων είναι: 

 

o Παροχή ενημέρωσης και συμβουλών στον 

υπεύθυνο επεξεργασίας (Δήμο Βέροιας), καθώς 

και στο προσωπικό που απασχολεί, σχετικά με 

τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με τη νομοθεσία 

περί προστασίας δεδομένων για 12 μήνες· 

(τριμηνιαία αναφορά) 

 

 

o Παροχή συμβουλών και έλεγχος της απαίτησης 

υλοποίησης ΕΑΠΔ (Εκτίμηση Αντίκτυπου στα 

Προσωπικά Δεδομένα) και παρακολούθηση του 

αποτελέσματος 

 

 

o Συνεργασία με ΑΠΔ (Αρχή προστασίας 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα) και 

εκπροσώπηση ως σημείο επαφής για ΑΠΔ 

σχετικά με ζητήματα που αφορούν την 

επεξεργασία (τεκμηριωτικό υλικό της 

επικοινωνίας ανά τρίμηνο) 

 

 

o Παρακολούθηση της συμμόρφωσης του 

οργανισμού με το σύνολο της νομοθεσίας που 

Επίσκεψη στο Δήμο έως 2 μέρες τον μήνα 

κατά μέσο όρο (πρακτικό συνάντησης ανά 

επίσκεψη) και απασχόληση εξ αποστάσεως 

για τις ανάγκες και τα θέματα που προκύπτουν 

στον Δήμο άλλες 16 μέρες τον χρόνο  

 

 

o Εγκατάσταση ολοκληρωμένης ηλεκτρονικής 

εφαρμογής για την παρακολούθηση της 

συμμόρφωσης από τον DPO από απόσταση 

(εκτύπωση αναφορών) 

 

 

o Εκπροσώπηση ως σημείο επαφής για 

αιτήματα φυσικών προσώπων που 

αφορούν την επεξεργασία των δεδομένων 

τους προσωπικού χαρακτήρα και την 

άσκηση των δικαιωμάτων τους (τριμηνιαία 

αναφορά αιτημάτων) 

 

 

o  Υποχρεωτική δημοσιοποίηση των στοιχείων 

επικοινωνίας του DPO (έντυπο ανακοίνωσης 
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αφορά την προστασία δεδομένων, επίσης κατά 

τη διάρκεια ελέγχων, δραστηριοτήτων 

ενημέρωσης και εκπαίδευσης του προσωπικού 

που συμμετέχει σε πράξεις επεξεργασίας 

(πρακτικό συνάντησης ανά δραστηριότητα) 

 

DPO στην ΑΠΔΠΧ) 

 

 

 

Σημειώση: 
Ο ΥΠΔ αναφέρεται απευθείας στο υψηλότερο επίπεδο διοίκησης του οργανισμού, δηλαδή στον 
Δήμαρχο. 

 
 

 
Α3.- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

 
Η υπηρεσία θα ολοκληρωθεί  με το πέρας της σύμβασης .Η διάρκεια αυτής είναι ένα έτος, από την 
ημερομηνία ανάρτησης αυτής στο ΚΗΜΔΗΣ.  

 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΜΗΝΕΣ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

Α.4. ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ 
 
Σύμφωνα με την Αριθμ. ΔΝΣγ /32129/ΦΝ 466 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών 
«Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 
επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8 δ του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147).» 
άρθρο ΓΕΝ. 4 «Αμοιβή μηχανικών ή άλλων επιστημόνων ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης»,  
«1. Η προεκτιμώμενη αμοιβή σε Ευρώ για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών μηχανικού ή άλλου 
επιστήμονα που δεν αφορούν στην εκπόνηση μελέτης αμειβόμενης βάσει ειδικών προβλέψεων του 
παρόντος υπολογίζεται ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης ανά ημέρα ή κλάσμα ημέρας ως εξής: 
α- Για επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 10 έτη: 300*τκ 
β- Για επιστήμονα εμπειρίας από 10 έως 20 έτη: 450*τκ 
γ- Για επιστήμονα εμπειρίας μεγαλύτερης των 20 ετών: 600*τκ, 
όπου τκ είναι ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ 3.». 
Στις 19/3/2020 εκδόθηκε η Εγκύκλιος 2/2020 του Υπουργείου Υποδομών, & Μεταφορών (Αρ. Πρωτ. 
ΔΝΣ/οικ20641/ΦΝ439.6), με την οποία αναπροσαρμόστηκε ο συντελεστής (τκ) του άρθρου ΓΕΝ.3 του 
«Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 
επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8δ του άρθρου 53 του Ν. 4412/2016» , και έχει 
τιμή (τκ) = 1,227. 
 
Οι προκηρύξεις που εγκρίνονται μετά τις 20.03.2020 λαμβάνουν υποχρεωτικά υπόψη την ως άνω τιμή 
για τον προσδιορισμό της προεκτιμώμενης αμοιβής. 
 
 Ήτοι για επιστήμονα εμπειρίας από 10 έως 20 έτη: 450*τκ, η ημερήσια αμοιβή έχει ως εξής:  
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450*1,227= 552,15€.  
Η απασχόληση και αναλόγως η προκύπτουσα αμοιβή αναλύεται κατωτέρω: 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΟΣΤΟΣ Τιμή 

Επισκέψεις Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων, 

ανθρωποημέρες/έτος 

12 552,15 6.625,8 

Εξ αποστάσεως απασχόληση Υπεύθυνου 

Προστασίας Δεδομένων, ανθρωποημέρες /έτος 

16 552,15 8.834,4 

Υπηρεσίες αρχικής εγκατάστασης/ 

Παραμετροποίησης ηλεκτρονικής εφαρμογής, 

κατ’ αποκοπή 

1 1.900 1.900,00 

Άδεια χρήσης λογισμικού, κατ΄αποκοπή 1 800 800,00 

CLOUD HOSTING, 10 χρήστες/μήνα  1.800,00 1.800,00 

ΣΥΝΟΛΟ   19.960,2 

ΦΠΑ 24%   4.790,45 

ΣΥΝΟΛΟ με ΦΠΑ   24.750,65 

 
Η εκτιμώμενη αμοιβή είναι για το σύνολο των σταδίων εκτέλεσης της υπηρεσίας 19.960,2€ χωρίς 
Φ.Π.Α. (σύνολο με Φ.Π.Α 24.750,65€) . 
Με το πέρας κάθε τριμήνου ο ανάδοχος καταθέτει τιμολόγιο.  
Εφόσον δεν υπάρχει καμία έγγραφη παρατήρηση από την υπηρεσία, μετά την παραλαβή από την 
αρμόδια επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο , γίνεται η εξόφληση του τιμολογίου σε τριάντα (30) 
ημέρες από την ολοκλήρωση της παραλαβής, όπως προβλέπεται από τον νόμο και περιγράφεται πιο 
πάνω.  
  

Α.5. ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
 
Η υπηρεσία έχει περιληφθεί στον προϋπολογισμό και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης του Δήμο 
Βέροιας, τρέχοντος έτους με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) 
κατά τα προβλεπόμενα στον  Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR 
2016/679)»  με πίστωση 24.750,65€ ,που βαρύνει τον Κ.Α. 02.00.6117.002. 
 

Α.6. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
 
Η περιγραφόμενη γενική υπηρεσία δύναται να εκτελεστεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, 
όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 περ. 31, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 παρ. 1,2,3 
και 4, ύστερα από την υποβολή προσφορών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 120 παρ. 3 του 
Ν.4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει τιμής, εφόσον είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές ,τους όρους της 
μελέτης και αφορά στο σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών του προϋπολογισμού της μελέτης και 
εφόσον οι συμμετέχοντες καλύπτουν τις προϋποθέσεις συμμετοχής ,όπως περιγράφονται πιο κάτω. 
 

Α.7. ΤΕΚΜΡΙΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
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Η παρούσα υπηρεσία προϋποθέτει ειδικές γνώσεις  και εμπειρία καθώς και γνώση διαδικασιών και 
διατάξεων. 
 Ο  υποψήφιος ανάδοχος- εταιρία ή φυσικά πρόσωπα- θα πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω προσόντα: 
• Πιστοποιημένους από αρμόδιο φορέα, Υπευθύνους Προστασίας Δεδομένων (DPO) οι οποίοι 
να έχουν εμπλακεί σε έργα GDPR. 
Η ομάδα έργου θα αποτελείται από έναν Νομικό Πιστοποιημένο DPO, που θα ορισθεί στην Α.Π.Δ., 
έναν Μηχανικό Πληροφορικής (ως υπεύθυνο τεχνικών θεμάτων) και έναν Υπεύθυνο διαδικασιών και 
επικοινωνίας. 
 

Α.8. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
Επισυνάπτεται στο παρόν. 
 
 

Α.9. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
 
Εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από τη σχετική νομοθεσία όσον αφορά τις φορολογικές υποχρεώσεις, 
τις δεσμεύσεις και τις συνθήκες εργασίας. 
 

Α.10. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών 
Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) κατά τα προβλεπόμενα στον  Γενικό 
Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR 2016/679)» 

 
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Παροχή υπηρεσιών 

Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων 
(DPO) κατά τα προβλεπόμενα στον  

Γενικό Κανονισμό Προστασίας 
Προσωπικών Δεδομένων (GDPR 

2016/679)» 

Μ.Μ ΠΟΣ ΤΙΜΗ 
ΑΞΙΑ 

ΠΡΟΣΦ. 

1η πληρωμή (α΄ τρίμηνο 
σύμβασης) 

Παροχή υπηρεσιών 
Υπευθύνου Προστασίας 
Δεδομένων (DPO) 

Μήνες 3 4.990,05€ 4.990,05€ 

2η πληρωμή (β΄ τρίμηνο 
σύμβασης) 

Παροχή υπηρεσιών 
Υπευθύνου Προστασίας 
Δεδομένων (DPO) 

Μήνες 3 

4.990,05€ 4.990,05€ 

3η πληρωμή (γ΄ τρίμηνο 
σύμβασης) 

Παροχή υπηρεσιών 
Υπευθύνου Προστασίας 
Δεδομένων (DPO) 

Μήνες 3 

4.990,05€ 4.990,05€ 

4η πληρωμή (δ΄ τρίμηνο 

σύμβασης) 

Παροχή υπηρεσιών 

Υπευθύνου Προστασίας 
Δεδομένων (DPO) 

Μήνες 3 

4.990,05€ 4.990,05€ 

 
Σύνολα 19.960,20€ 

 
 Φ. Π. Α.24% 4.790,45€ 

 
Πληρωτέο 24.750,65€ 
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Βέροια 1-7-2020 
                                                                   

Συντάχθηκε Ελέγχθηκε Θεωρήθηκε 

 
 
 
 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Π.Ε. Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ-

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ –
ΠΛΗΡΟΦOΡΙΚΗΣ 

 
 

ΤΡΙΓΩΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Α.11. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
Πρότυπη Δήλωση Φορέα Υλοποίησης.  
 
Δήλωση Φορέα Υλοποίησης  
 
Σας ενημερώνουμε, ότι η εταιρία μας με επωνυμία ..................................................... διαθέτει 
ομάδα έργου που αποτελείται από έναν Νομικό Πιστοποιημένο DPO, που θα ορισθεί στην 
Α.Π.Δ., έναν Μηχανικό Πληροφορικής (ως υπεύθυνο τεχνικών θεμάτων) και έναν Υπεύθυνο 
διαδικασιών και επικοινωνίας,  ως απασχολούμενο προσωπικό  ή εξωτερικούς  συνεργάτες , 
κατά τα προβλεπόμενα στον  το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 
(GDPR 2016/679 ) από αρμόδιο προς τούτο φορέα ,με πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, με 
τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες για να ανταποκριθεί στον ρόλο που αναφέρεται στη 
σύμβαση. 
 
 
 
 
Ημερομηνία: ... / ... / 2020  
Για το φορέα υλοποίησης,  
Ο/Η Δηλών/ούσα: 
 
 
 
 



 
 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: « Παροχή υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) κατά τα προβλεπόμενα στον  Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών 
Δεδομένων (GDPR 2016/679)» 

 
 
 
 

Α.12. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
Η ομάδα έργου αποτελείται από έναν Νομικό Πιστοποιημένο DPO, που θα ορισθεί στην Α.Π.Δ., έναν 
Μηχανικό Πληροφορικής (ως υπεύθυνο τεχνικών θεμάτων) και έναν Υπεύθυνο διαδικασιών και 
επικοινωνίας. 
- Οι συμμετέχοντες στην ομάδα, θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, να 
έχουν τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες για να ανταποκριθούν στον ρόλο τους με αποδεδειγμένη, 
πιστοποιημένη από ανεξάρτητο φορέα, γνώση και εμπειρία στον τομέα του δικαίου και των πρακτικών 
περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.  
Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, ισχύσει υποχρεωτική πιστοποίηση των 
προσώπων που φέρουν την ιδιότητα του DPO, ο ανάδοχος υποχρεούται να ορίσει DPO που θα 
διαθέτει την εν λόγω υποχρεωτική πιστοποίηση. 
 
Β. Οι οικονομικοί φορείς την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς θα πρέπει να έχουν συνάψει 
τουλάχιστον δύο συμβάσεις παροχής υπηρεσιών Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) κατά τα 
προβλεπόμενα στον  το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR 2016/679 )  
 
Γ. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας 
1. Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι κατά ISO 27001 για την Διαχείριση 
Ασφάλειας Πληροφοριών 
2. Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι κατά ISO 9001 για την Παροχή 
Συμβουλευτικών Υπηρεσιών 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: « Παροχή υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) κατά τα προβλεπόμενα στον  Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών 
Δεδομένων (GDPR 2016/679)» 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ-
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  
 
Διεύθυνση: Μητροπόλεως 46,  
Τ.Κ. 59132 Βέροια 

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«  Π α ρ ο χ ή  υ π η ρ ε σ ι ώ ν  
Υ π ε υ θ ύ ν ο υ  Π ρ ο σ τ α σ ί α ς  
Δ ε δ ο μ έ ν ω ν  ( D P O )  κ α τ ά  τ α  
π ρ ο β λ ε π ό μ ε ν α  σ τ ο ν   Γ ε ν ι κ ό  
Κ α ν ο ν ι σ μ ό  Π ρ ο σ τ α σ ί α ς  
Π ρ ο σ ω π ι κ ώ ν  Δ ε δ ο μ έ ν ω ν  
( G D P R  2 0 1 6 / 6 7 9 ) »  
 
 
 
 

 

 
CPV: CPV: 79411000-8 (υπηρεσίες παροχής 
συμβουλών σε 
θέματα γενικής διαχείρισης) 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

 
24.750,65€ 

(19.960,20€ + ΦΠΑ 24%) 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV: 79417000-0  
(υπηρεσίες παροχής συμβουλών 

σε θέματα γενικής διαχείρισης) 
« Παροχή υπηρεσιών Υπευθύνου 

Προστασίας Δεδομένων (DPO) 
κατά τα προβλεπόμενα στον  το 
Γενικό Κανονισμό Προστασίας 

Προσωπικών Δεδομένων (GDPR 
2016/679)» 

Μ.Μ ΠΟΣ ΤΙΜΗ 
ΑΞΙΑ 

ΠΡΟΣΦ. 

Προσφερόμενη 
τιμή μονάδος 
σε ευρώ (€) 

Προσφορά 
(€)  

1η πληρωμή (α΄ τρίμηνο 
σύμβασης) 

Μήνες 3 4.990,05€ 4.990,05€ 

  

2η πληρωμή (β΄ τρίμηνο 
σύμβασης) 

Μήνες 3 

4.990,05€ 4.990,05€   

3η πληρωμή (γ΄ τρίμηνο 
σύμβασης) 

Μήνες 3 

4.990,05€ 4.990,05€   

4η πληρωμή (δ΄ τρίμηνο 
σύμβασης) 

Μήνες 3 

4.990,05€ 4.990,05€   

Σύνολα 19.960,20€ 
  

 Φ. Π. Α.24% 4.790,45€ 
  

Τελικό σύνολο 24.750,65€ 
  

Στο ποσό συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα που θα πραγματοποιηθούν για τους σκοπούς της 
σύμβασης. 
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ……………….. 
                          (υπογραφή και σφραγίδα) 


