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Θεσσαλονίκη, 31-12-2019 

    
 

  
ΠΠΡΡΟΟΣΣΚΚΛΛΗΗΣΣΗΗ ΕΕΚΚΔΔΗΗΛΛΩΩΣΣΗΗΣΣ  ΕΕΝΝΔΔΙΙΑΑΦΦΕΕΡΡΟΟΝΝΤΤΟΟΣΣ   

 Το ««ΙΙΠΠΠΠΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΕΕΙΙΟΟ» Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, σε συνέχεια της υπ΄ αριθ. 1544/31-12-
2019 [ΑΔΑ: 6ΑΩΓ469067-53Γ] Απόφασης της Διοικήτριας διενεργεί έρευνα αγοράς για ττηηνν  ααννάάθθεεσσηη  

ττοουυ  ρρόόλλοουυ  ττοουυ  ΥΥππεεύύθθυυννοουυ  ΑΑσσφφααλλεείίααςς  ππλληηρροοφφοορριιώώνν  κκααιι  ΔΔιικκττύύωωνν  κκααθθώώςς  κκααιι  ττηηςς  δδιιααδδιικκαασσίίααςς  

σσυυμμμμόόρρφφωωσσηηςς  ττοουυ  ΝΝοοσσοοκκοομμεείίοουυ  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  ΝΝ..44557777//22001188  κκααιι  ττηηςς  ΥΥπποουυρργγιικκήήςς  

ΑΑππόόφφαασσηηςς  11002277//22001199,,  ααξξίίααςς  1199..884400,,0000€€  μμεε  ΦΦ..ΠΠ..ΑΑ..,,  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττιιςς  ττεεχχννιικκέέςς  ππρροοδδιιααγγρρααφφέέςς  όόππωωςς  

ααννααλλυυττιικκάά  ππεερριιγγρράάφφοοννττααιι  ππααρραακκάάττωω::  

Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα προσόντα: 

 Να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001 και ISO 27001 

 Η ομάδα έργου θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες ειδικότητες 

o Information Security Consultant 

o IT Auditor 

o Νομικό Σύμβουλο 

 Όλα τα μέλη της ομάδας θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον 5ετή εμπειρία σε έργα με αντικείμενο 
θέματα ασφάλειας πληροφοριών / προσωπικών δεδομένων 

 Επιπρόσθετα, ο Υπεύθυνου Ασφαλείας Πληροφοριών και Δικτύων που θα οριστεί για το Νοσοκομείο 
από τον οικονομικό φορέα θα αποτελεί μέρος της ομάδας έργου και θα διαθέτει τουλάχιστον: 

o Πιστοποίηση ISO 27001 auditor 

o Βεβαίωση ως Data Protection Officer (DPO) από εταιρία πιστοποιήσεων ή αντίστοιχη 
βεβαίωση 

o Πιστοποίηση Certified Information Security Manager (CISM) ή αντίστοιχη 

o 10ετη εμπειρία πάνω σε ασφάλεια πληροφοριών και δεδομένων 

Οι αρμοδιότητες του Υπευθύνου Ασφαλείας Πληροφοριών και Δικτύων θα είναι κατ’ ελάχιστον οι ακόλουθες: 

 Να αποτελεί το σημείο επαφής με την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας και το αρμόδιο CSIRT. 

 Να συνεργάζεται με την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας και με το αρμόδιο CSIRT. 

 Να συντονίζει και επιβλέπει το Νοσοκομείο ως προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον N. 
4577/2018, την Yπουργική Aπόφαση 1027/2019 καθώς και από άλλες διατάξεις της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας σχετικά με την Ασφάλεια Συστημάτων Δικτύων και 
Πληροφοριών. 
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 Να εποπτεύει την υλοποίηση της Ενιαίας Πολιτικής Ασφάλειας και την ικανοποίηση των βασικών 
απαιτήσεων ασφάλειας, την εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των υπαλλήλων του Νοσοκομείου σε 
θέματα ασφάλειας πληροφοριών και δικτύων καθώς, και τη σύνταξη της αναφοράς αυτοαξιολόγησης 
του Νοσοκομείου που αποστέλλεται στην Εθνική Αρχή Κυβερνοσφάλειας. 

 Να παρίσταται στους ελέγχους που πραγματοποιεί η Ομάδα Επιθεώρησης Ελέγχου, όπως αυτή 
ορίζεται από την Εθνική Αρχή Κυβερνοσφάλειας, και της παρέχει όλα τα κατάλληλα μέσα για να 
διευκολύνει το έργο της. 

 Να εκτελεί ελέγχους ασφάλειας πληροφοριών και να αναφέρει τα αποτελέσματα τους στην Διοίκηση 
του Νοσοκομείου προκειμένου εξασφαλίζει τη συμμόρφωση του Νοσοκομείου ως προς τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τον N. 4577/2018, την Yπουργική Aπόφαση 1027/2019 καθώς και 
από άλλες διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας σχετικά με την 
Ασφάλεια Συστημάτων Δικτύων και Πληροφοριών. 

 Να επιβλέπει και συντονίζει την εφαρμογή των Πολιτικών και Διαδικασιών Ασφάλειας, μέσω χρήσης 
κατάλληλων προτύπων, διαδικασιών και διεθνών πρακτικών και να λειτουργεί ως σημείο επαφής με 
τους αρμόδιους φορείς.  

 Να διατηρεί κατάλληλα Μέτρα και Μηχανισμούς Ασφάλειας που ικανοποιούν τις «Βασικές 
Απαιτήσεις Ασφαλείας», όπως αυτές ορίζονται από την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας, για την 
προστασία των Πληροφοριών και Δικτύων του Νοσοκομείου. 

 Να φροντίζει ώστε το σύνολο των Πολιτικών και Διαδικασιών Ασφάλειας που έχουν οριστεί να είναι 
σε ισχύ σε όλο το εύρος του Νοσοκομείου  

 Να επιθεωρεί την εφαρμογή των Πολιτικών και Διαδικασιών Ασφάλειας τακτικά ή εκτάκτως σε 
περίπτωση που κριθεί απαραίτητο και να τις αναθεωρεί σε περίπτωση που αλλάζει κάτι ουσιαστικό 
στη λειτουργία του Νοσοκομείου 

 Να αναφέρει στην Ανώτατη Διοίκηση του Νοσοκομείου το Επίπεδο Ασφάλειας των Πληροφοριών και 
Δικτύων του Νοσοκομείου, το επίπεδο συμμόρφωση του με τον ν. 4577/2018 και την υπουργική 
απόφαση 1027/2019 καθώς και τον υπολειπόμενο κίνδυνο. 

 Να φέρει την ευθύνη της αξιολόγησης και διαχείρισης του εκάστοτε συμβάντος ασφαλείας και της 
κοινοποίησης του στην CSIRT και στην Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας. 

 Να επιβλέπει τους ελέγχους αποτελεσματικότητας των Μέτρων Ασφάλειας των Πολιτικών και 
Διαδικασιών Ασφαλείας σε όλο το εύρος του Νοσοκομείου. 

 Να παρακολουθεί και να συνεισφέρει στην εκτέλεση της συνεχούς παρακολούθησης της ασφάλειας 
των συστημάτων του Νοσοκομείου. 

 Να ενεργεί μέσω αναφορών ή οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο απέναντι στη μη συμμόρφωση με 
τις Πολιτικές και Διαδικασίες Ασφάλειας. 

 Να ενημερώνεται για τυχόν τροποποιήσεις στην ισχύουσα νομοθεσία, ώστε να εφαρμόζει τις 
απαραίτητες αλλαγές στις Πολιτικές Ασφάλειας. 

και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις του ν. Ν4577/2018 καθώς και της υπουργικής 
απόφασης 1027/2019. 

 Παράλληλα ο ανάδοχος θα αναλάβει την συμμόρφωση του Νοσοκομείου με το Νόμο Ν4577/2018 
καθώς και την υπουργική απόφαση 1027/2019. Η διαδικασία συμμόρφωσης θα γίνει με βάση το Διεθνές 
Πρότυπο ISO 27001 και κατ’ ελάχιστον θα ικανοποιεί τις «Βασικές Απαιτήσεις Ασφαλείας», όπως αυτές 
ορίζονται από την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας. 
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Η συμμόρφωση του Νοσοκομείου θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τις ακόλουθες ενέργειες / 
στάδια  

 Καταγραφή Υφιστάμενης Κατάστασης του Νοσοκομείο σε επίπεδο Ασφάλειας Πληροφοριών και 
Δικτύων 

 Καταγραφή Αγαθών που σχετίζονται με την Ασφάλεια Πληροφοριών και Δικτύων 

 Εκπόνηση Πολιτικών και Διαδικασιών Ασφάλειας Πληροφοριών και Δικτύων 

 Ανάπτυξη απαραίτητων εγγράφων Συμμόρφωσης με το ν. Ν4577/2018 καθώς και την υπουργική 
απόφαση 1027/2019. 

 Αποτίμηση και Διαχείριση της Επικινδυνότητας με βάση ISO 27005 

 Δοκιμαστική Εφαρμογή των Πολιτικών και Διαδικασιών Ασφάλειας Πληροφοριών και Δικτύων 

 Εσωτερική Επιθεώρηση / Αυτοαξιολόγηση μετά από την Δοκιμαστική Εφαρμογή. 

 Εκπαίδευση του προσωπικού 
 
καθώς και κάθε άλλη ενέργεια / στάδιο που κρίνεται απαραίτητο για την συμμόρφωση του Νοσοκομείου. 
 
Ως παραδοτέα ορίζονται  

 Το σύνολο των τυποποιημένων εντύπων που απαιτούνται για τη συμμόρφωση του Νοσοκομείου με 
τον ν. Ν4577/2018 και την υπουργική απόφαση 1027/2019 σύμφωνα με το πρότυπο ISO 27001 

 Πολιτικές και Διαδικασίες Ασφάλειας Πληροφοριών και Δικτύων που καλύπτουν κατ’ ελάχιστο τον ν. 
4577/2018 και την υπουργική απόφαση 1027/2019 

 Η αποτίμηση και Διαχείριση της Επικινδυνότητας 

 Υλικό εκπαίδευσης 
 
Ο χρόνος υλοποίησης της συμμόρφωσης καθώς των προσφερόμενων υπηρεσιών Υπεύθυνου Ασφαλείας 
Πληροφοριών και Δικτύων ορίζεται σε ένα (1) έτος και το εκτιμώμενο κόστος σε 16.000€ πλέον ΦΠΑ. 

 

Παρακαλούμε τις εταιρείες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σ΄ αυτήν, να υποβάλλουν κλειστή 
προσφορά σύμφωνα με τις παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές, στο Γραφείο Προμηθειών του 
Νοσοκομείου, μμέέχχρριι  ττιιςς  1100--11--22002200  ηημμέέρραα  ΠΠααρραασσκκεευυήή  κκααιι  ώώρραα  1155::0000μμ..μμ.. Πληροφορίες: Τ. Κυρίτση, 
τηλ. 231331 2232, email: tkiritsi@ippokratio.gr  

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου από 
την αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16. 

 

  Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
 
 
 
     ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 

 


