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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ   

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ),  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ψ.Ν.Α. ΣΤΙΣ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4961/2022  ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ 

ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΟΧΩΡΟΥ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 20.000,00 με ΦΠΑ  

 

Προς : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τον Νόμο 3329/ΦΕΚ 81/Τ.Α΄/2005, «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», 

όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

2. Τον Νόμο 3527/ΦΕΚ 25/Τ.Α΄/2007, «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις » 

3. Τον Νόμο 3861/2010 ΦΕΚ 112/Α/13-7-2010 ¨Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών διοικητικών και αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και 

άλλες διατάξεις». 

4. Τον Ν. 4024/2011 άρθρο 26 «περί συγκρότησης συλλογικών οργάνων της Διοίκησης». 

5. Τον Ν. 4412/8.8.16 (αρ. φύλλου 147) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

οδηγίες  2014/24/Ε.Ε & 2014/25/Ε.Ε). 

6. Τον Ν. 4605/01-04-2019  άρθρο 43 <<τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4412/2016 >>. 

7. Την Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 42/Α/25-2-2020) παρ. 3 «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης 

κορωνοϊού».  

8. Το Π.Δ. 80/2016 άρθρο 9 παρ. 4 περί Ανάληψης δέσμευσης ποσού.  

9. Τον Ν.4727/20 (ΦΕΚ 184/23.09.2020 τεύχος Α'): Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία 

της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο 

Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις 

10.  Τον Ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του 

Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την 

προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση 

στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 

Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», 

11. Την με αριθμ. 42η/17-11-2022 (Οικ. Θέμα 2ο)  απόφαση ΔΣ του ΨΝΑ (ΑΔΑ : ΨΩΔΥ469Η5Ω-Χ4Ι), η οποία, 

μεταξύ άλλων, εγκρίνει διενέργεια Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,  με κριτήριο κατακύρωσης τη 

συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχου 

εταιρείας για την προσαρμογή του Ψ.Ν.Α. στις διατάξεις του Ν.4961/2022  και την ενίσχυση του απέναντι στους 

κινδύνους του κυβερνοχώρου. 

1. Το Το πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ : 22REQ011563974 

2. Το εγκεκριμένο πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ : 22REQ011580457 

3.  Η με αριθμ. 1190 απόφαση ανάληψης δέσμευσης για το 2022 και η αριθμ. 153 απόφαση ανάληψης δέσμευσης για 

το 2023. 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο   Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο   Α Τ Τ Ι Κ Η Σ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Τμήμα    :  Προμηθειών 

Τηλ. 2132054245  Πληροφορίες: Μ. Κουτσούκη, Eσ: 468  e-mail: promith@psyhat.gr  

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%A9%CE%94%CE%A5469%CE%975%CE%A9-%CE%A74%CE%99
mailto:promith@psyhat.gr
ΑΔΑ: 9Κ32469Η5Ω-ΞΙΣ
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Το ΨΝΑ απευθύνει πρόσκληση μέσω της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης, με συλλογή κλειστών σφραγισμένων 

προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, στους οικονομικούς φορείς  για την υποβολή :  

 

1. Τεχνικής & οικονομικής προσφοράς καθώς και δικαιολογητικών κατακύρωσης, προϋπολογισθείσας δαπάνης 

20.000,00€ με Φ.Π.Α, για την ανάδειξη εταιρείας για την προσαρμογή του Ψ.Ν.Α. στις διατάξεις του 

Ν.4961/2022  και την ενίσχυση του απέναντι στους κινδύνους του κυβερνοχώρου σε βάρος του ΚΑΕ 0419, 

CPV : 32582000-6. 

 

 Οι τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της παρούσης 

 

2. Η προς αξιολόγηση οικονομική προσφορά, θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ ́ ελάχιστον τα ακόλουθα:  

α. Την καθαρή τιμή του είδους. 

β. Τον αναλογούντα ΦΠΑ. 

Τη συνολική αξία της οικονομικής προσφοράς . 

 

Κατά την υποβολή της προσφοράς απαιτείται υποχρεωτικά κατάθεση: 

 Οικονομικής προσφοράς, η τιμή της οποίας δίνεται σε ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και 

περιλαμβάνει κρατήσεις υπέρ τρίτων, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, 

για την παροχή της υπηρεσίας , με τον τρόπο που θα προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.. 

 Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με το άρθρ. 23 του ν. 4782 σε αντικατάσταση του άρθρ. 74 του ν. 4412/2016,  

περί μη επιβολής σε βάρος σας της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της 

κείμενης νομοθεσίας. 

 Υπεύθυνη δήλωση, περί αποδοχής των όρων που τέθηκαν στο παρόν έγγραφο πλήρως και ανεπιφύλακτα.   

 Δικαιολογητικά κατακύρωσης (προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες 

σύναψης δημόσιων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 των άρθρων 73 και 74 του ν. 4412/16): 

 Ποινικό μητρώο 

 Φορολογική & ασφαλιστική ενημερότητα 

 ΓΕΜΗ  

 Πιστοποιητικό εκπροσώπησης 

 Έγγραφα πρωτοδικείου περί : 1) μη πτώχευσης, 2) λύσης, 3) αναγκαστικής διαχείρισης, 4) 

συνδιαλλαγής – εξυγίανσης, 5) διορισμού εκκαθαριστή-συν εκκαθαριστή, 6)υπαγωγής στο καθεστώς ειδικής 

εκκαθάρισης, 7)σχεδίου αναδιοργάνωσης, 8) υπαγωγής α) στην έκτακτη διαδικασία ρύθμισης υποχρεώσεων 

εμπόρων με δεσμευτική δύναμη για το σύνολο των πιστωτών β) καθεστώς ειδικής διαχείρισης του Ν. 

4307/2014.  

 

Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής τους. 

 

3. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 

παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ ποσού (645,16€), και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

 

4. Παρακαλούμε όπως η προσφορά σας υποβληθεί στην Υπηρεσία μας σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο έως 

την 12/12/2022, και ώρα 12:00π.μ., στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου – Λεωφ. Αθηνών 374, Χαϊδάρι, και 

πρέπει να είναι συντεταγμένη στην Ελληνική γλώσσα, χωρίς ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις 

στο κείμενο και στα ποσά. (Στην αποσφράγιση των προσφορών μπορούν να παρευρίσκονται οι 

συμμετέχοντες κατά την ημερομηνία και ώρα που αναφέρεται στο παρόν έγγραφο, ως καταληκτική) 

 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ: 

Η υποβολή προσφοράς δεν είναι δεσμευτική για την Υπηρεσία ως προς την ανάθεση της σύμβασης.  

 

Ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να συμφωνεί  πλήρως και ανεπιφύλακτα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και 

τους λοιπούς όρους της παρούσας.  

 

5. Η παρούσα πρόσκληση είναι αναστηθείσα στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και το ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις. 

 

 

ΑΔΑ: 9Κ32469Η5Ω-ΞΙΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄-  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗ

ΣΗ 

1 
Ο υποψήφιος ανάδοχος  θα πρέπει: 

Να είναι πιστοποιημένος με ISO 27001, ISO 90001, ISO 20000-1, ISO 14001 
ΝΑΙ 

2 
Ο υποψήφιος ανάδοχος  θα πρέπει: 

Να έχει υλοποιήσει τουλάχιστον δύο (2) Έργα Συμμόρφωσης με το ΓΚΠΔ 
ΝΑΙ 

3 

Ο υποψήφιος ανάδοχος  θα πρέπει: 

Nα διαθέτει ομάδα έργου που θα πρέπει να περιλαμβάνει με ποινή αποκλεισμού, 

εξειδικευμένα επιστημονικά στελέχη με τους εξής ρόλους και προσόντα, ήτοι:  

Α) Ένας (1) Υπεύθυνος Έργου, με μακροχρόνια και διακεκριμένη επιστημονική 

εξειδίκευση και εμπειρία, πτυχιούχο ΑΕΙ και 20ετή επαγγελματική εμπειρία σε θέματα 

υλοποίησης ή διαχείρισης  έργων πληροφορικής,  ο οποίος θα έχει τη συνολική ευθύνη των 

εργασιών του αναδόχου, τη διοίκηση, την πρόοδο και τον συντονισμό όλων των στελεχών 

της ομάδας έργου, θα είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση της ποιότητας του έργου, καθώς 

και την τήρηση όλων των προδιαγραφών πληρότητας που θέτει το νοσοκομείο 

Β) Ένας (1) Νομικός Σύμβουλος με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από την ημεδαπή ή 

αντίστοιχου ιδρύματος της αλλοδαπής σε αντικείμενο σχετικό με το Δίκαιο της 

Πληροφορικής, πανεπιστημιακό Δίπλωμα (ΑΕΙ) από την ημεδαπή ή αντίστοιχο 

πανεπιστήμιο της αλλοδαπής και Πιστοποίηση ISO/IEC 17024 για Υπεύθυνους Προστασίας 

Δεδομένων (DPO Executive s) 

Γ) Ένας (1) Υπεύθυνος Ασφάλειας Πληροφοριακών συστημάτων που να έχει εμπειρία 

από ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων και ειδικότερα των δεδομένων που 

κυκλοφορούν στα συστήματα αυτά. Θα πρέπει να διαθέτει κατ’ ελάχιστο πανεπιστημιακό 

δίπλωμα (ΑΕΙ) από την ημεδαπή ή αντίστοιχο πανεπιστήμιο της αλλοδαπής, μεταπτυχιακό 

δίπλωμα (ΑΕΙ) από την ημεδαπή ή αντίστοιχο πανεπιστήμιο της αλλοδαπής, Διδακτορικό 

Δίπλωμα από την ημεδαπή ή αντίστοιχο πανεπιστήμιο της αλλοδαπής, σε αντικείμενο 

σχετικό με την προστασία δεδομένων σε ψηφιακά περιβάλλοντα. Επίσης θα πρέπει να έχει 

συμμετοχή σε δραστηριότητες προτυποποίησης με δημοσιευμένο επιστημονικό έργο. 

Δ) Δυο (2) Υπεύθυνοι Κυβερνοασφάλειας  με πανεπιστημιακό δίπλωμα (ΑΕΙ) από την 

ημεδαπή ή αντίστοιχο πανεπιστήμιο της αλλοδαπής στην Πληροφορική, μεταπτυχιακό 

δίπλωμα από την ημεδαπή ή αντίστοιχο πανεπιστήμιο της αλλοδαπής σε αντικείμενο 

σχετικό με τα πληροφοριακά συστήματα και πιστοποίηση Offensive Security Certified 

Professional (OSCP)  

ΝΑΙ 

4 Η διάρκεια του έργου δε θα ξεπεράσει τους 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ΝΑΙ 

5 
Ο ανάδοχος εγγυάται την εχεμύθεια των αποτελεσμάτων και όσων δεδομένων συλλεχθούν 

κατά την υλοποίηση της εργασίας και υποχρεούται σε αυτό. 
ΝΑΙ 

6 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να κάνει ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης των πληροφοριακών 

συστημάτων και δικτυακών υποδομών, των λογισμικών, και όλων των εφαρμογών καθώς και 

κάθε στοιχείο που επηρεάζει την επιχειρησιακή συνέχεια του νοσοκομείου σε όλες τις 

δραστηριότητες, τα τμήματα, τα παραρτήματα και τις διευθύνσεις του οργανισμού. Αυτό 

περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο την κατάρτιση καταλόγου με α) τις υποδομές πληροφορικής για το 

σύνολο της κεντρικής μας υπηρεσίας και τις εξωνοσοκομειακές μας δομές  (σταθμοί εργασίας, 

διακομιστές, δικτυακές συσκευές, εκτυπωτές), β) το λογισμικό (λειτουργικά συστήματα κι 

εφαρμογές), γ) τα πληροφοριακά αγαθά ανά κτιριακή υποδομή 

ΝΑΙ 

7 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να κάνει ανάλυση  των υφιστάμενων πολιτικών, διαδικασιών και 

πρακτικών, οι οποίες σχετίζονται με την ασφάλεια των πληροφοριών, την επιχειρησιακή 

συνέχεια και την προστασία των επιχειρησιακών δεδομένων της υπηρεσίας μας. 

ΝΑΙ 

8 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να καταρτίσει κατάλογο με τις ευπάθειες των συστημάτων 

πληροφορικής που ενδέχεται να εκδηλωθούν στους καταγεγραμμένους πόρους και μπορεί να 

αποτελέσουν αντικείμενο εκμετάλλευσης  

ΝΑΙ 

9 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να διενεργήσει Vulnerability Assessment προκειμένου να εκτιμηθούν 

αναλυτικά οι κίνδυνοι και να καταγραφούν οι ενδεχόμενες ευπάθειες των συστημάτων 

πληροφορικής και επικοινωνιών, που είναι δυνατό να αποτελέσουν αντικείμενο εκμετάλλευσης  
ΝΑΙ 

ΑΔΑ: 9Κ32469Η5Ω-ΞΙΣ
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10 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να δημιουργήσει λεπτομερές πλάνο ενεργειών αντιμετώπισης και 

διαχείρισης των ευρημάτων, έτσι ώστε οι επικεφαλής της υπηρεσίας να είναι σε θέση να 

εφαρμόσουν τις απαραίτητές ενέργειες 

ΝΑΙ 

11 
Ο ανάδοχος θα πραγματοποιήσει αξιολόγηση όλων των πρακτικών που σχετίζονται με την 

επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και να παρέχει συγκεκριμένες και λεπτομερείς 

προτάσεις για δράσεις συμμόρφωσης για την εναρμόνιση με τον ν. 4961/2022 

ΝΑΙ 

12 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει σύνολο προτάσεων για τη βελτίωση του επιπέδου 

ασφάλειας σε σχέση με την κυβερνοασφάλεια και τα πληροφοριακά συστήματα  
ΝΑΙ 

13 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει σύνολο προτάσεων για Πολιτικές Ασφάλειας 

Πληροφοριών και Ασφάλειας συστημάτων Πληροφορικής 
ΝΑΙ 

14 
Ο ανάδοχος θα πρέπει προσδιορίσει τον κίνδυνο καθώς και τον τρόπο αντιμετώπισής των 

κινδύνων, με τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την αποτελεσματικότερη προστασία του 

συνόλου της υπηρεσίας 

ΝΑΙ 

15 

Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία, όπως διαγράμματα, σχέδια, πλάνα, στατιστικά 

στοιχεία και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή στοιχείο που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή 

καταρτίζεται από τον ανάδοχο, κατά την εκτέλεση του έργου, είναι εμπιστευτικά και ανήκουν 

στην απόλυτη κυριότητα του νοσοκομείου 

ΝΑΙ 

16 
Ο ανάδοχος δεσμεύεται από την τήρηση του απόρρητου και εμπιστευτικότητας σχετικά με την 

άσκηση των καθηκόντων του, ευθυνόμενος και για τυχόν συναφείς παραβάσεις των μελών της 

ομάδας που τον συνεπικουρεί, αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης. 

ΝΑΙ 

17 
Η μελέτη θα αξιολογεί όλους τους τομείς δραστηριότητας της υπηρεσίας ως προς την 

ετοιμότητα, θα προτείνει συγκεκριμένα μέτρα, ώστε το νοσοκομείο  να ξεκινήσει την 

υλοποίηση όλων των διορθωτικών ενεργειών συμμόρφωσης. 

ΝΑΙ 

18 
Ο ανάδοχος θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για το θέμα, όποτε απαιτηθούν από το 

νοσοκομείο από την έναρξη της σύμβασης 
ΝΑΙ 

19 

Το έργο προτείνουμε να χωριστεί σε 5 φάσεις : 

Φάση 1 : πλάνο υλοποίησης Έργου (περιλαμβάνει καταγραφή εργασιών, γενική περιγραφή του 

έργου και του τρόπου με τον οποίο θα εκτελεστεί, παράδοση σχετικού εγχειριδίου  

Φάση 2 : Συλλογή δεδομένων και καταγραφή αγαθών (περιλαμβάνει κατάλογο με τις υποδομές 

πληροφορικής και επικοινωνιών, όπως ιδίως σταθμούς εργασίας, διακομιστές, δικτυακές 

συσκευές, εκτυπωτές κτλπ, Κατάλογο με τα λογισμικά που χρησιμοποιούνται, όπως ιδίως τα 

λειτουργικά συστήματα και οι εφαρμογές, Κατάλογο με τα πληροφοριακά αγαθά της 

υπηρεσίας ανά κτιριακή υποδομή, κατάλογο με τις διαφορετικές εκτιμώμενες απειλές, που 

δύνανται να εκδηλωθούν στους πόρους του νοσοκομείου, όπως αυτοί θα καταγραφούν) 

Φάση 3 : Vulnerability Assessment (περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των περιουσιακών 

στοιχείων του νοσοκομείου στα οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί διενέργεια ευπάθειας των 

συστημάτων, την προτεραιοποίηση των στοιχείων που αποτελούν βασικά επιχειρησιακά 

εργαλεία, τη σάρωση ευπάθειας των στοιχείων, την ανάλυση αποτελεσμάτων και προτάσεις 

άμεσης αποκατάστασης , τον προσδιορισμό του συνολικού κινδύνου, ως συνδυασμού της 

πιθανότητας πραγματοποίησης των απειλών που έχουν αναγνωριστεί και της εκτίμησης της 

επίπτωσής τους στις υποδομές, αγαθά και  τις λειτουργίες της υπηρεσίας. 

Φάση 4: Ανάπτυξη σχεδίου διορθωτικών ενεργειών (περιλαμβάνει αναλυτικό, σαφές και 

συγκεκριμένο πλάνο ενεργειών για την βελτίωση  και την κάλυψη των αποκλίσεων ή 

παραλείψεων και ότι άλλο κρίνεται απαραίτητο για τη βελτίωση του νοσοκομείου απέναντι σε 

απειλές στον κυβερνοχώρο) 

Φάση 5: Δημιουργία ενιαίας πολιτικής ασφάλειας συστημάτων πληροφορικής  

NAI 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ Ψ.Ν.Α. 

Ο ΠΡΟΪΣΤ. ΤΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΣΑΓΔΗ 

 

ΑΔΑ: 9Κ32469Η5Ω-ΞΙΣ




		2022-11-29T14:17:35+0200
	Athens




