
Ερώτημα 1:  
 
Εάν οι παρεχόμενες υπηρεσίες του αναδόχου της παρούσας αφορούν μόνο συμβουλευτική 
υπηρεσία ή και την υλοποίηση των εργασιών. 
 
Απάντηση ΕΔΟΕΑΠ: 
 
Οι υπηρεσίες του αναδόχου θα πρέπει να εμπεριέχουν τα εξής: 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να μελετήσει επακριβώς την υφιστάμενη μηχανογράφηση σε 
όλα τα θέματα που αφορούν τον κανονισμό GDPR και στη συνέχεια να καταγράψει 
και να παρουσιάσει επακριβώς τις υποδείξεις του ως προς εκείνα τα σημεία της 
μηχανογράφησης που θα πρέπει να κρυπτογραφηθούν. 
Δεν θέλουμε από τον ανάδοχο να ασχοληθεί με την αναβάθμιση του υφιστάμενου 
πηγαίου κώδικα σε κώδικα κρυπτογραφημένο. 
Ο Ανάδοχος θα κληθεί να μας υποδείξει όλα τα σημεία στα οποία πρέπει να 
εφαρμοστεί κρυπτογράφηση. Σε κάθε ένα επί μέρους θέμα που θα χρειαστεί 
κρυπτογράφηση θα πρέπει να μας προτείνει μία ή περισσότερες μεθόδους 
κρυπτογράφησης. 
Και συγκεκριμένα: 
Α) όλες τις οθόνες και τα εκτυπωτικά των προγραμμάτων του ΕΔΟΕΑΠ (επάνω στα 
εμφανιζόμενα στοιχεία και όχι στον πηγαίο κώδικα) 
Β) την πιθανή κρυπτογράφηση όλων των βάσεων δεδομένων  
Γ) των δεδομένων αλλά και των μηχανογραφικών εργασιών που διενεργούνται 
μεταξύ εσωτερικών τμημάτων του ΕΔΟΕΑΠ 
Δ) των δεδομένων αλλά και των μηχανογραφικών εργασιών που διενεργούνται 
μεταξύ ΕΔΟΕΑΠ και εξωτερικών Προμηθευτών, Υπηρεσιών Υγείας, Δημόσιων ή άλλων 
Οργανισμών. 
Για παράδειγμα επισημαίνουμε ότι υπάρχουν ήδη διαρκείς διασυνδέσεις, οι οποίες 
εμπεριέχουν διαρκή αποστολή ή παραλαβή δεδομένων. 
 
 
Ερώτημα 2: 
 
Εάν τα υφιστάμενα Πληροφοριακά Συστήματα του ΕΔΟΕΑΠ υποστηρίζουν κρυπτογράφηση 
και, αν τυχόν δεν υποστηρίζεται, το κόστος για την αναβάθμισή τους θα βαρύνει τον 
Οργανισμό ή τον Ανάδοχο της παρούσας σύμβασης; 
 
Απάντηση ΕΔΟΕΑΠ: 
 
Σε εκείνα από τα υφιστάμενα πληροφορικά συστήματα του ΕΔΟΕΑΠ που δεν 
υποστηρίζουν κρυπτογράφηση, τότε το κόστος θα βαρύνει τον Οργανισμό και όχι τον 
ανάδοχο. 
 
 
Ερώτημα 3: 
 
Στην περίπτωση που αφορούν και την υλοποίηση της κρυπτογράφησης ως αποτέλεσμα, 
ερωτάται εάν ο ΕΔΟΕΑΠ διαθέτει ήδη τα απαραίτητα εργαλεία λογισμικού και τον τεχνικό 



εξοπλισμό που μπορεί να κριθεί απαραίτητος για την υλοποίηση των εργασιών, αν δε δεν τα 
διαθέτει, τότε ο Ανάδοχος βαρύνεται με την προμήθειά τους και, εν τέλει, το κόστος 
προμήθειας του σχετικού λογισμικού κρυπτογράφησης ή και του τεχνικού εξοπλισμού το 
επιβαρύνεται ο Οργανισμός ή ο Ανάδοχος της παρούσας σύμβασης; 
 
Απάντηση ΕΔΟΕΑΠ: 
 
Ο ΕΔΟΕΑΠ διαθέτει τμήμα Ανάπτυξης Λογισμικού. Το τμήμα Ανάπτυξης Λογισμικού 
θα υλοποιήσει τις γραπτές οδηγίες του ανάδοχου στα θέματα της κρυπτογράφησης. 
Σε όποια επί μέρους σημεία του πληροφοριακού συστήματος ΕΔΟΕΑΠ δεν θα 
επαρκεί ο υφιστάμενος εξοπλισμός αλλά και οι δυνατότητες του υφιστάμενου 
ανθρώπινου δυναμικού, αυτά τα κόστη θα τα επιβαρυνθεί ο ΕΔΟΕΑΠ και όχι ο 
ανάδοχος. 
 


