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Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου 

Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος 

Σηλ:. 22510 24444 – Fax: 22510 40121 

E-mail:protokolo@deyamyt.gr 

ΣΙΣΛΟ ΜΕΛΕΣΗ:      

Τποστήριξη της ΔΕΤΑΛ στην εναρμόνιση της λειτουργίας της στις 

απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την προστασία 

προσωπικών δεδομένων (GDPR) 

ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΛΕΣΗ:     41/2018 

ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ:     Πόροι ΔΕΤΑΛ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 10.000,00 € χωρίς τον Υ.Π.Α 

  
 

Α. ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 

Α.Σεχνική Περιγραφή του Έργου 

Με τον νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, που 

τίθεται σε εφαρμογή στις 25 Μαΐου 2018, καθιερώνεται ένα ενιαίο νομικό πλαίσιο για 

την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. 

Ο Γενικός Κανονισμός GDPR 2016/679, έχει εφαρμογή σε όλες τις ιδιωτικές και δημόσιες 

επιχειρήσεις, καθώς και τις κρατικές αρχές που με οποιοδήποτε τρόπο διαχειρίζονται 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πολιτών, πελατών, πελατών των πελατών τους, 

εργαζομένων, συνεργατών ή άλλων φυσικών προσώπων. Ως εκ τούτου ο Γενικός 

Κανονισμός για τα Προσωπικά Δεδομένα, αφορά και την Δ.Ε.Τ.Α.Λ, αφού διαχειρίζεται 

μεταξύ άλλων προσωπικά δεδομένα των πολιτών. 

Σο αντικείμενο των υπηρεσιών του έργου, είναι το σύνολο των υπηρεσιών και ενεργειών 

που θα οδηγήσουν στη συμμόρφωση της Δ.Ε.Τ.Α.Λ στις επιταγές του νέου 

κανονισμού και θα περιλαμβάνει: 

 

1. Φαρτογράφηση της ροής των πληροφοριών της Δ.Ε.Τ.Α.Λ που αφορούν την 

συλλογή, διάθεση και επεξεργασία τους, κατόπιν διενέργειας επιθεώρησης, 

συνεντεύξεων και καταγραφής των ακολουθούμενων διαδικασιών και 

υφιστάμενων υποδομών της Δ.Ε.Τ.Α.Λ. 

 

2. Αξιολόγηση του υφιστάμενου επιπέδου συμμόρφωσης της Δ.Ε.Τ.Α.Λ. με τον 

Κανονισμό ως προς την διαχείριση των προσωπικών δεδομένων. Εντοπισμός 

των αποκλίσεων από τον Κανονισμό. 

 

3. Κατάρτιση Πολιτικών και Κωδικών Δεοντολογίας διαχείρισης προσωπικών 

δεδομένων. ύνταξη σχεδίου συμμόρφωσης για την υιοθέτηση τεχνολογικών 

μεθόδων και μέτρων ασφαλείας, για την διαχείριση των προσωπικών 

δεδομένων, εναρμόνιση της λειτουργίας των οργανικών μονάδων. 

 

4. Νομική υποστήριξη που αφορά στην κατάρτιση προτάσεων για την ανάληψη 

διορθωτικών ενεργειών με σκοπό τη συμμόρφωση με τον Κανονισμό, καθώς 

και σύνταξη και παράδοση υποδειγμάτων συναινέσεων και κειμένων προς 

ένταξη στις ήδη υπάρχουσες συμβάσεις. Νομική αξιολόγηση της διαχείρισης 

των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των συμβάσεων που συνάπτει η 

Δ.Ε.Τ.Α.Λ. υπό το φως των θεμελιωδών αρχών του Κανονισμού (Λογοδοσία, 

Περιορισμός του σκοπού, Διαφάνεια, Νομιμότητα και Αντικειμενικότητα, 

ελαχιστοποίηση δεδομένων, ακρίβεια, χρόνος διατήρησης/διαγραφή, 

Διαβιβάσεις, Δικαιώματα καταναλωτών.) 
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5. Διόρθωση διαδικασιών και πρακτικών στην διαχείριση προσωπικών δεδομένων 

μετά την εφαρμογή του σχεδίου συμμόρφωσης. 

 

6. Ευαισθητοποίηση της Διοίκησης, Εκπαίδευση του Προσωπικού που 

επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα, με στόχο την συμμόρφωση του με τις 

απαιτήσεις του Κανονισμού. 

1 Φάσεις/τάδια του Έργου 

1.1 Αποτύπωση και αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης 

H αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης μεταξύ άλλων περιλαμβάνει: 

 Έλεγχος των προσωπικών δεδομένων που διαχειρίζονται εντός/εκτός 

επιχείρησης, διατηρούνται η/και μεταβιβάζονται. 

 Έλεγχος των εσωτερικών διαδικασιών / πρακτικών σχετικά με την 

διαχείριση των προσωπικών δεδομένων εντός και εκτός  επιχείρησης. 

 Έλεγχος των πληροφοριακών συστημάτων και των εσωτερικών 

διαδικασιών ασφάλειας. 

 Έλεγχος νομικών εγγράφων/συμβάσεων. 

Ως αποτέλεσμα της αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης  θα υλοποιηθεί 

σχετική μελέτη αποκλίσεων η οποία και τεκμηριωμένα θα επισημαίνει τα κενά της 

Δ.Ε.Τ.Α.Λ σε σχέση με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού και τις ενέργειες που 

πρέπει να ακολουθήσει για να εναρμονιστεί.   

 

Παραδοτέα α –φάσης:  

 

Π-1 Τποβολή Μελέτης Αποκλίσεων (GAP-ANALYSIS) 

Π-2 Αρχείο δραστηριοτήτων επεξεργασίας (αν απαιτείται και σύμφωνα με το άρθρο 30 

του Κανονισμού ) 

 

1.2 Ολοκλήρωση διαδικασίας συμμόρφωσης 

Με βάση τις διαπιστώσεις, θα υπάρξει σχεδιασμός λεπτομερούς και ολοκληρωμένου 

πλάνου συμμόρφωσης με τις επιταγές του κανονισμού, που θα καλύπτει όλο το 

φάσμα των επεξεργασιών που γίνονται σε όλο τον κύκλο της ζωής των δεδομένων και 

αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας. 

 

Σο πλάνο συμμόρφωσης για την κάλυψη των αποκλίσεων θα καταρτιστεί αφού 

παρουσιαστούν στην Διοίκηση της επιχείρησης τα ευρήματα από την φάση της 

αποτύπωσης. Σο πλάνο συμμόρφωσης θα λαμβάνει υπόψη τα ευρήματα της μελέτης 

αποκλίσεων και θα περιλαμβάνει ενδεικτικά τα ακόλουθα: 

 Ανάλυση Δράσεων για την κάλυψη των απαιτήσεων. 

 Κοστολόγηση δράσεων – απαιτήσεις σε πόρους ( κυρίως σε έργα ΙΣ) 

 Φρονική αλληλουχία δράσεων προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο 

αποτέλεσμα (εναρμόνιση) στο συντομότερο χρονικό διάστημα. 

 Εκπαίδευση εργαζομένων 

 Σην μελέτη επίπτωσης Ιδιωτικότητας (αν κριθεί από την ά-φάση ότι απαιτηθεί) 

 Διαδικασίες ασφάλειας 

 Πολιτικές 

 Έλεγχος και προσαρμογή των συμβάσεων του οργανισμού εσωτερικά και με 

τρίτους 
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Παραδοτέα- β –φάσης 

 

Π-3 Εγχειρίδιο πολιτικών διαδικασιών συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων που 

μπορεί να αποτελεί και στοιχείο της πολιτικής ασφαλείας της Δ.Ε.Τ.Α.Λ. 

 

Π-4 υγγραφή πολιτικής ασφαλείας 

 

Π-5 Κατάρτιση σχεδίου διαχείρισης συμβάντων 

 

Π-6 Κατάρτιση χεδίου Αναγγελίας Διαρροής στην Αρχή Προστασίας 

Προσωπικών Δεδομένων 

 

Π-7 Πρόγραμμα εκπαίδευσης ανά οργανωτική μονάδα με ορισμένο εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα υλικό και παρουσιολόγιο. Αποτελεί τμήμα της απαραίτητης για την 

συμμόρφωση τεκμηρίωσης 

2 Χρονοδιάγραμμα έργου 

Σο έργο έχει χρονοδιάγραμμα 6 μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

 

3 Προϋπολογισμός έργου 

Σο έργο προϋπολογίζεται στις 10.000 ευρώ πλέον του αναλογούντος ΥΠΑ 

 

 

 

 

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ  & 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΕΤΑΛ 

 

 

 

 

ΜΙΦΑΛΗ ΜΑΡΑΜΠΟΤΣΗ 

 

 

 

 

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ 

ΔΕΤΑΛ 

 

 

 

ΔΕΠΟΙΝΑ ΜΠΩΚΟΤ 

ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΦΑΝΙΚΟ 

 

 

 


