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 ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

 
Για ηην πλήρωζη ηων θέζεων ηοσ Τπεσθύνοσ Προζηαζίας Δεδομένων (Data 

Protection Officer-DPO) και Αναπληρωηή Τπεσθύνοσ Προζηαζίας Δεδομένων ζηο 

Γ.Ν.ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ-ΠΑΣΗΙΩΝ»  
 

τεηικά:  

1. Ο Γεληθόο Καλνληζκόο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ (ΓΚΠΓ), (GDPR) (Δ.Δ) 2016/679  

2.  Η Δγθύθιηνο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο κε ζέκα «Οδεγόο Πξνεηνηκαζίαο – Βαζηθέο 

Καηεπζύλζεηο Φνξέσλ Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο ηνπ Σ.Σ. πξνο ζπκκόξθσζε ζην 

Γεληθό Καλνληζκό Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ 

(GDPR)»(http://www.moh.gov.gr/articles/gdpr/5668-odhgos-proetoimasias-basikes-

kateythynseis-symmorfwshs-pros-to-genikokanonismo-prostasias-dedomenwn-gdpr)     

 
 

ΚΑΛΟΤΜΕ 

 
ε εθδήισζε ελδηαθέξνληνο ην πξνζσπηθό ηνπ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΔΙΟ-

ΠΑΣΗΙΩΝ γηα ηελ θάιπςε ησλ ζέζεσλ Τπεύζπλνπ Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ θαη 

Αλαπιεξσηή Τπεύζπλνπ Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ 

 

Προϋποθέζεις ζσμμεηοτής: 

1) Δπαγγεικαηηθά πξνζόληα (ηδίσο, ΠΔ ή ΣΔ Πιεξνθνξηθήο ή  Πηπρίν Ννκηθήο 

ρνιήο) θαη εκπεηξνγλσζία ζηνλ ηνκέα ηνπ δηθαίνπ θαη ησλ πξαθηηθώλ πεξί 

πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ. 

2) Πνιύ θαιή γλώζε Αγγιηθήο Γιώζζαο. 

 

Επιθσμηηά προζόνηα: 

 Δκπεηξία ζηνλ ηνκέα ηνπ Γηθαίνπ θαη ησλ Πξαθηηθώλ πεξί πξνζηαζίαο 

δεδνκέλσλ 

 Γλώζε ηνπ ηνκέα ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζε ζέκαηα πγείαο 

 Γλώζε ησλ δηαδηθαζηώλ απόδνζεο ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Φνξέα (εζσηεξηθά θαη 

πξνο ηξίηνπο)  

 Γλώζε ησλ ηερλνινγηώλ πιεξνθνξίαο θαη αζθάιεηαο δεδνκέλσλ. 

 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ: 

Η ζπλεξγαζία ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξώλ γηα ηε ζπκκόξθσζε ηνπ Γ.Ν.ΝΔΑ 

ΙΩΝΙΑ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΔΙΟ-ΠΑΣΗΙΩΝ  κε ηνλ Καλνληζκό ηεο Δπξσπατθήο 

                                

  Ν. Ιωνία: 12-10-2018                           

Αρ. Πρωη: 27602 

 

Προς: 

Όπως ο πίνακας αποδεκηών 

 

 

 
 

http://www.moh.gov.gr/articles/gdpr/5668-odhgos-proetoimasias-basikes-kateythynseis-symmorfwshs-pros-to-genikokanonismo-prostasias-dedomenwn-gdpr
http://www.moh.gov.gr/articles/gdpr/5668-odhgos-proetoimasias-basikes-kateythynseis-symmorfwshs-pros-to-genikokanonismo-prostasias-dedomenwn-gdpr


 
 
   

Έλσζεο 2016/679 ν νπνίνο ζεζπίδεη θαλόλεο πνπ αθνξνύλ ζηελ Πξνζηαζία ησλ 

Φπζηθώλ Πξνζώπσλ, έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα 

θαη θαλόλεο πνπ αθνξνύλ ηελ ειεύζεξε θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ 

ραξαθηήξα. 

 

Καθήκονηα ηοσ Τπεσθύνοσ Προζηαζίας Δεδομένων και Αναπληρωηή 

Τπεσθύνοσ Προζηαζίας Δεδομένων 

Ο Τπεύζπλνο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ (ΤΠΓ) (αληίζηνηρα, ν Αλαπιεξσηήο 

Τπεύζπλνο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ (ΑΤΠΓ) θαηά ηελ αλαπιήξσζε απηνύ) 

δηεπθνιύλεη ηε ζπκκόξθσζε ηνπ ππεπζύλνπ επεμεξγαζίαο θαη ησλ εθηεινύλησλ ηελ 

επεμεξγαζία πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΓΚΠΓ θαη κεζνιαβεί κεηαμύ ησλ δηαθόξσλ 

ελδηαθεξνκέλσλ (π.ρ. επνπηηθέο αξρέο, ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ). Ο ξόινο ηνπ 

είλαη ζσμβοσλεσηικός (όρη απνθαζηζηηθόο). Καηαξρήλ δελ θέξεη πξνζσπηθή επζύλε 

γηα ηε κε ζπκκόξθσζε πξνο ηνλ ΓΚΠΓ, έρεη όκσο βέβαηα ηελ επζύλε θαζνδήγεζεο 

ηνπ θνξέα πξνο ηελ απαηηνύκελε ζπκκόξθσζε πξνο ην ΓΚΠΓ. (Επιζημαίνεηαι όηι 

ςπεύθςνορ να διαζθαλίζει και να μποπεί να αποδεικνύει όηι η επεξεπγαζία διενεπγείηαι 

ζύμθωνα με ηον ΓΚΠΔ είναι ο ςπεύθςνορ επεξεπγαζίαρ ή ο εκηελών ηην επεξεπγαζία). 

 

Σα καθήκονηα ηοσ Τπεσθύνοσ Προζηαζίας Δεδομένων (ΤΠΔ) και ηοσ 

Αναπληρωηή ηοσ (ΑΤΠΔ)  αζκούνηαι παράλληλα με ηα καθήκονηα ηης θέζης 

ποσ καηέτει και δεν προβλέπεηαι καμία επιπλέον οικονομική παροτή.  

 

Αλαιπηηθά ηα θαζήθνληα ηνπ ΤΠΓ (θαη, αληίζηνηρα, ηνπ ΑΤΠΓ) είλαη ηα αθόινπζα: 

 Να ελεκεξώλεη θαη λα ζπκβνπιεύεη ηνλ νξγαληζκό θαη ηνπο ππαιιήινπο ηνπ 

ζρεηηθά κε ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο. πνπ απνξξένπλ από ηνλ ΓΚΠΓ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο πεξί πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ. 

 Να παξαθνινπζεί ηελ εζσηεξηθή ζπκκόξθσζε κε ηνλ ΓΚΠΓ θαη άιιεο δηαηάμεηο 

πεξί πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ (π.ρ. πξνζδηνξηζκόο θαη δηαρείξηζε δξαζηεξηνηήησλ 

επεμεξγαζίαο, εθπαίδεπζε πξνζσπηθνύ, δηελέξγεηα εζσηεξηθώλ ειέγρσλ). 

 Να παξέρεη ζπκβνπιέο γηα ηελ εθηίκεζε αληηθηύπνπ θαη λα παξαθνινπζεί ηελ 

πινπνίεζή ηεο. 

 Να είλαη ην πξώην ζεκείν επαθήο γηα ηηο επνπηηθέο αξρέο θαη ηα ππνθείκελα ησλ 

δεδνκέλσλ (εξγαδόκελνη, αζζελείο, θ.ιπ.). 

 Να ζπλεξγάδεηαη κε ηελ επνπηηθή αξρή θαη λα ελεξγεί σο ζεκείν επηθνηλσλίαο κε 

ηελ επνπηηθή αξρή γηα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επεμεξγαζία, 

πεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηαβνύιεπζεο πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 36 ηνπ ΓΚΠΓ. 

 Να ζπκκεηέρεη ζε όια ηα δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία πξνζσπηθώλ 

δεδνκέλσλ (π.ρ. παξνπζία ζε ζπζθέςεηο αλώηεξσλ θαη κεζαίσλ ζηειερώλ ηεο 

δηνίθεζεο ή αληίζηνηρα άιισλ Φνξέσλ θαη θαηά ηε ιήςε απνθάζεσλ, 

θαηαγξαθή ιόγσλ δηαθσλίαο κε ηηο ζπκβνπιέο ηνπ, έγθαηξε δηαβίβαζε 

πιεξνθνξηώλ γηα παξνρή γλώκεο, άκεζε ιήςε γλώκεο ζε πεξίπησζε 

πεξηζηαηηθνύ παξαβίαζεο). 

 Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ, ιακβάλεη δεόλησο ππόςε ηνλ θίλδπλν 

πνπ ζπλδέεηαη κε ηηο πξάμεηο επεμεξγαζίαο, ζπλεθηηκώληαο ηε θύζε, ην πεδίν 

εθαξκνγήο, ην πιαίζην θαη ηνπο ζθνπνύο ηεο επεμεξγαζίαο.  

 Λνγνδνηεί απεπζείαο ζην αλώηαην δηνηθεηηθό επίπεδν ηνπ εξγνδόηε, ελώ 

παξάιιεια δεζκεύεηαη από ηελ ηήξεζε ηνπ απνξξήηνπ ή ηεο εκπηζηεπηηθόηεηαο 

ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ. 



 
 
   

 Δίλαη ζε άκεζε ζπλεξγαζία κε ην Γξαθείν Τπεπζύλνπ Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ 

ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο γηα ηελ ελίζρπζε ησλ δξάζεσλ πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ 

ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο ζην ζύλνιν ησλ επνπηεπόκελσλ θνξέσλ 

κε νκνηνγελή θαη εύξπζκν ηξόπν. 

 

Η Γηνίθεζε ηνπ Φνξέα θξνληίδεη αληίζηνηρα ώζηε ν ΤΠΓ (θαη, αληίζηνηρα, ν ΑΤΠΓ): 

 Να έρεη ειεύζεξε πξόζβαζε ζε δεδνκέλα θαη πξάμεηο επεμεξγαζίαο  

 Να έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηνπο απαξαίηεηνπο πόξνπο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ 

θαζεθόλησλ ηνπ (π.ρ. ελεξγή ζηήξημε από ηα αλώηεξα δηνηθεηηθά ζηειέρε, 

νηθνλνκηθνί πόξνη, ππνδνκέο, ζπλερήο θαηάξηηζε). 

 Να εθπιεξώλεη ηα θαζήθνληά ηνπ κε αλεμάξηεην ηξόπν (δελ ιακβάλεη 

εληνιέο γηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ) θαη δελ πθίζηαηαη θπξώζεηο 

επεηδή επηηέιεζε ηα θαζήθνληά ηνπ.  

 

Οη ελδηαθεξόκελνη ππάιιεινη κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ ηηο αηηήζεηο ηνπο ζην Σκήκα 

Γηαρείξηζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ, ηεο Γηεύζπλζεο Γηνηθεηηθήο Οηθνλνκηθήο 

Τπεξεζίαο, ζπλνδεπόκελεο από Βηνγξαθηθό εκείσκα, βάζεη ηνπ Δπξσπατθνύ 

Πξνηύπνπ (https://europass.cedefop.europa.eu/editors/el/cv/compose), από Γεπηέξα 

15 Οκηωβρίοσ 2018 κέρξη  Σεηάρηη 31 Οκηωβρίοσ 2018.  

 

Η Πξόζθιεζε Δλδηαθέξνληνο ζα αλαξηεζεί ζηνλ Πίλαθα Αλαθνηλώζεσλ θαη ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ (http://www.konstantopouleio.gr )  

 

 

 

 

 

 
                                                                                                     Ο ΔΙΟΚΗΣΗ 

 

 

   ΜΙΥΑΗΛ ΚΟΤΡΣΗ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Πίνακας αποδεκηών 
1. Γηεύζπλζε Ιαηξηθήο Τπεξεζίαο 

2. Γηεύζπλζε Ννζειεπηηθήο Τπεξεζίαο 

3. Γηεύζπλζε Γηνηθεηηθήο Τπεξεζίαο 

4. Γηεπζπληή Σερληθήο Τπεξεζίαο 

5. Γηεπζπληήο Φαξκαθείνπ 

6. Απηνηειέο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο 

7. Γξαθείν Πξνζηαζίαο Γηθαησκάησλ 

https://europass.cedefop.europa.eu/editors/el/cv/compose
http://www.konstantopouleio.gr/


 
 
   

Λεπηώλ Τπεξεζηώλ Τγείαο 

8. Απηνηειέο Σκήκα Διέγρνπ Πνηόηεηαο 

Έξεπλαο θαη πλερηδόκελεο Δθπαίδεπζεο 

       (Με ηην σποτρέωζη ενημέρωζης προζωπικού αρμοδιόηηηας ηοσς) 

 


