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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 

ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 

& ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ, 

ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 2016/679 ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

(GDPR) 

Ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών (πλέον ΙΣΠ) αποτελεί ΝΠΔΔ και λειτουργεί σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν.4512 (ΦΕΚ 5 τ.Α΄ 17/1/2018). 

O ΙΣΠ τόσο ως αυτοτελή διοικητική οντότητα, όσο και τα μέλη του ως δικαιούχοι ιδιωτικών 

φορέων παροχής ιατρικών υπηρεσιών (φυσικών και νομικών προσώπων) εκπροσωπούμενα 

από τον ΙΣΠ, επεξεργάζονται μεγάλης κλίμακας και υψηλής ευαισθησίας προσωπικά δεδομένα 

με σκοπό την παροχή υπηρεσιών που απορρέουν εκ του Ν. 4512/2018 και ιατρικών 

υπηρεσιών προς τους πολίτες αντίστοιχα.  

Το Δ.Σ. του ΙΣΠ, με την από 26.03.2018 απόφασή του, αποφάσισε τη διενέργεια διαδικασίας για 

την προσέλκυση προτάσεων και προσφορών από προμηθευτές και την συγκριτική 

αξιολόγησή τους για την επιλογή του προμηθευτή που προσφέρει τη βέλτιστη πρόταση-

προσφορά, για την επιλογή εξωτερικού σύμβουλου που θα υλοποιήσει τη συμμόρφωση του 

ΙΣΠ και των υπόχρεων μελών του με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό GDPR.  

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο υπό το οποίο λειτουργεί ο ΙΣΠ, 

μπορείτε να απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα του ΙΣΠ (www.ispatras.gr ). Για πλήρη και αναλυτική 

παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Κανονισμού GDPR, βλ. τον ηλεκτρονικό σύνδεσμο στην 

ιστοσελίδα: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:32016R0679.  

Στον ακόλουθο πίνακα 1 παρατίθεται υγειονομικός χάρτης της περιοχής με αριθμητικούς 

παραμέτρους φορέων τον οποίο επιθυμούμε να λάβετε υπόψη δεδομένου ότι είναι οι δυνητικοί 

αποδέκτες των υπηρεσιών. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

Α/Α Είδος φορέα Αριθμός 

1. 

Ιατρικός Σύλλογος Πατρών ΝΠΔΔ 

(ν.4512/2018) 

-εγγεγραμμένα τακτικά μέλη: 1930 

-εγγεγραμμένα μέλη ειδικού μητρώου: 27 

-εγγεγραμμένα νομικά πρόσωπα ΠΦΥ: 26 

-εγγεγραμμένες Ιδιωτικές κλινικές: 4  
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2. Κλινικά ιατρεία 500 

3. Διαγνωστικά εργαστήρια 90 

4. Ιδιωτικά πολυϊατρεία/Διαγνωστικά κέντρα 5 

5. Ιδιωτικές κλινικές 4 

6. Ιδιωτικές Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας 5 

 

Στον ακόλουθο πίνακα 2 παρατίθενται οι βασικές, καθώς και οι επιπλέον υπηρεσίες για τις 

οποίες επιθυμούμε να αποστείλετε την τεχνική και οικονομική σας προσφορά που θα αφορά 

σε κάθε είδος φορέα και θα αποτελέσει δυνητικό αποδέκτη των υπηρεσιών.  

 

 

Αριθ. Πρωτ.:  2037 

 
Πάτρα:  28-3-2018 

http://www.ispatras.gr/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:32016R0679
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

1 Βασικές Υπηρεσίες. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για τη συμμόρφωση του ΙΣΠ και των 

ιδιωτικών φορέων παροχής ιατρικών υπηρεσιών στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό GDPR. 

1.1 Την απαιτούμενη νομική υποστήριξη για το σύνολο του GDPR 

1.2 Τη συγγραφή λεκτικών συγκατάθεσης και ενημέρωσης των υποκειμένων 

1.3 Τη συγγραφή των πρόσθετων πράξεων συβάσεων για:  

- προμηθευτές - εργοδότες που αποστέλλουν προσωπικά δεδομένα  

- εποπτικές αρχές που αποστέλλουμε προσωπικά δεδομένα  

- υπαλλήλους του ΙΣΠ και των ιδιωτικών φορέων παροχής ιατρικών υπηρεσιών  

- συνεργαζόμενες εταιρείες (εσωτερικός έλεγχος – Αναλογιστής) 

1.4 Καταγραφή Πολιτικών Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

1.5 Καταγραφή Διαδικασιών και Μητρώων που απαιτεί το GDPR 

1.6 Εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων 

1.7 Εκπαίδευση προσωπικού για GDPR 

1.8 Σχεδιασμός Ασφάλειας Πληροφοριακού Εξοπλισμού και Εφαρμογών 

1.9 Έκθεση συμμόρφωσης ΙΣΠ και ιδιωτικών φορέων στον Κανονισμό GDPR. 

2. Επιπλέον Υπηρεσίες που μπορείτε να συμπεριλάβετε. 

2.1 Outsourcing υπηρεσία για DPO 

2.2 Εκπαίδευση DPO αν επιλεγεί να γίνει εσωτερική ανάθεση 

2.3 Συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη λήψη πιστοποίησης ISO 27.001 

2.4 Outsourcing Συνολική Παρακολούθηση ασφάλειας δικτύου (με firewall, λογισμικό 

παρακολούθησης και απαιτούμενες τεχνικές εργασίες) 

2.5 Penetration Test ispatras.gr 

2.6 Δύο (2) Firewall και τεχνικές εργασίες παραμετροποίησης 

2.7 Εφαρμογή παρακολούθησης ασφάλειας δικτύου για τον έλεγχο και την ενημέρωση 

του Εποπτικού Μηχανισμού σε περίπτωση παραβίασης ασφαλείας. 

 

Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος από την εταιρεία σας, παρακαλείσθε να υποβάλετε προς τον 

ΙΣΠ: 

- Πλήρη τεχνική πρόταση – παρουσίαση των συμβουλευτικών υπηρεσιών που 

προσφέρετε: στην σχετική παρουσίαση θα πρέπει να αναφέρονται λεπτομερώς οι 

φάσεις του έργου, καθώς και τα παραδοτέα κάθε φάσης, το χρονοδιάγραμμα 

υλοποίησης και η ομάδα εργασίας ανά είδος φορέα αποδέκτη υπηρεσιών (Πιν. 1). 

- Οικονομική πρόταση, με βάση την οποία προτείνετε τη δυνητική συνεργασία σας με τον 

ΙΣΠ, για την υλοποίηση του έργου ανά είδος φορέα αποδέκτη υπηρεσιών. 

Τα ως άνω στοιχεία, τα οποία θα πρέπει να υποβληθούν προς τον ΙΣΠ τόσο σε μορφή hard 

copy (Βότση 42, ΤΚ 262 21, Πάτρα), όσο και ηλεκτρονικά: info@ispatras.gr – το αργότερο μέχρι 

την Πέμπτη, 12 Απριλίου 2018 και ώρα 2:00 μμ, ώστε να τεθούν υπόψη του Δ.Σ. του ΙΣΠ. 
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