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Προς: Αδειοδοτημένους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών
Θέμα:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης στο
πλαίσιο του έργου «Άυλη Ψηφιακή Κάρτα για τη στήριξη του Τουρισμού – EviaSamosPass» με αντικείμενο την ενίσχυση της ζήτησης του εγχώριου τουρισμού και
την οικονομική στήριξη της τουριστικής δραστηριότητας των περιοχών της Σάμου
και της Βόρειας Εύβοιας, που επλήγησαν από τον καταστροφικό σεισμό της 30ης
Οκτωβρίου 2020 και τις φονικές φωτιές του Αυγούστου του 2021.
ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:

Υπηρεσία

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ
ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
CPV/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022 και ώρα
17:00
66000000-0 : Χρηματοπιστωτικές και
ασφαλιστικές υπηρεσίες

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του καταστατικού της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. όπως ισχύει, τροποποιημένο και
κωδικοποιημένο με την απόφαση της από 15/09/2021 Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης (Πρακτικό 50 ) και καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 06/10/2021 με
Κωδικό Καταχώρισης 2638991, σύμφωνα με την από 06/10/2021 και με
αριθμ. πρωτ. 2453273 Ανακοίνωση Καταχώρισης του ΕΒΕΑ.
β)Το άρθρο 1 του Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α/8.7.2019) «Σύσταση,
συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ
Υπουργείων».
γ)Το άρθρο 58 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α/9.8.2019) «Ρυθμίσεις του
Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση,
συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα».
δ) Το άρθρο 51 παρ. 15-22 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/30-10-2019)
«Λοιπά οργανωτικά ζητήματα Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης».
ε) Του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ Α 258) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και
Καινοτομία και άλλες διατάξεις», όπως κάθε φορά ισχύει.
στ) Του Ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λειτουργία της ανώτατης
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α
114/04.08.2017), όπως κάθε φορά ισχύει.
ζ) Του Ν. 4521/2018 με τίτλο «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και
άλλες διατάξεις», όπως κάθε φορά ισχύει.
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η) του Ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184 Α/23-9-2020) «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».
θ) Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ
(Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), όπως ισχύει.
ι) Του Ν. 4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α/2019) με τίτλο «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», όπως κάθε
φορά ισχύει.
ια) του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α/23-7-2013): Φορολογία εισοδήματος,
επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν.
4127/2013 και άλλες διατάξεις, όπως κάθε φορά ισχύει.
Ιβ)του Ν. 4934/2022 (ΦΕΚ 100/Α/23-05-2022) και συγκεκριμένα του
άρθρου 30 «Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης για τη στήριξη του τουρισμού
της Βόρειας Εύβοιας και της Σάμου».
2. Της υπ’ αριθμ. Ζ/3016/22-08-2019 Απόφασης του Υπουργού Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ υπ’ αριθμ. 622, Τεύχος
Υ.Ο.Δ.Δ./26-08-2019.
3. Την από 28/08/2019 Απόφαση της 494ης Συνεδρίας του ΔΣ της ΕΔΥΤΕ Α.Ε.
(Θέμα 3, «Παροχή εξουσιοδοτήσεων επί των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού
Συμβουλίου») που ανακοινώθηκε από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με
την από 11/09/2019 και με αρ. πρωτ. 1678396 ανακοίνωσή του.
4. Την από 27/05/2022 Απόφαση της 637η Συνεδρίας του ΔΣ της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. (θέμα
6, «Έγκριση της υποβολής Τεχνικού Δελτίου του Έργου: «Άυλη Ψηφιακή Κάρτα
για τη στήριξη του Τουρισμού – Evia-SamosPass», προς το Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της
άμεσης έναρξης υλοποίησης των εργασιών αυτού».
Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. καλεί κάθε οικονομικό φορέα (όπως ειδικότερα ορίζεται παρακάτω ως
Πάροχος Υλοποίησης), ο οποίος πληροί τις απαιτήσεις και είναι σε θέση να παράσχει
εν συνόλω τις υπηρεσίες που περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσης, να
υποβάλλει πρόταση σύμφωνα με τις συνημμένες απαιτήσεις και τεχνικές
Προδιαγραφές στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Άυλη Ψηφιακή Κάρτα για τη
στήριξη του Τουρισμού – Evia-SamosPass».
Φορέας Υλοποίησης
Φορέας Υλοποίησης είναι η ΕΔΥΤΕ Α.Ε.
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Πάροχος Υλοποίησης
Η πρόσκληση απευθύνεται σε αδειοδοτημένους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών,
που πληρούν τις προβλέψεις της 2ης Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις
πληρωμές 2015/2366 και του αντίστοιχου ελληνικού πλαισίου που καθορίζεται με
τον Ν. 4537/2018 και οι οποίοι αποτελούν εκδότες χρεωστικών καρτών 4-μερών
διεθνών σχημάτων εγνωσμένου κύρους, με δική τους άδεια. Επιπρόσθετα, οι
Πάροχοι Υπηρεσιών Πληρωμών που μπορούν να συμμετέχουν, οφείλουν να
πληρούν το σύνολο των υποχρεώσεων του Ν.4446/2016, και τις υποχρεώσεις
παροχής στοιχείων στο «Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και
Λογαριασμών Πληρωμών» (Σ.Μ.Τ.Λ. και Λ.Π.) του άρθρου 62 του ν. 4170/2013 (Α’
163) και περιλαμβάνονται στο σχετικό μητρώο της Τράπεζας της Ελλάδος.
1. Περιγραφή του Αντικειμένου
Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. υλοποιεί τη δράση/έργου «Άυλη Ψηφιακή Κάρτα για τη στήριξη του
Τουρισμού – Evia-SamosPass», που ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής, στη
συνεδρίασή της στις 19/05/2022 μέσω του σχεδίου Νόμου για την «Ένταξη των
περιοχών ισχύος του κτηματολογικού κανονισμού Δωδεκανήσου στο Eθνικό
Kτηματολόγιο, εφαρμογή σε αυτές της κοινής εθνικής νομοθεσίας - Διασύνδεση
Ληξιαρχείων και “Ελληνικού Κτηματολογίου” - Καταχώριση αγωγών και αιτήσεων
στα κτηματολογικά φύλλα και λοιπές διατάξεις» και ήδη δημοσιευθέντος ν.
4934/2022 (Α΄ 100) και συγκεκριμένα στο Άρθρο 30 αυτού «Χορήγηση οικονομικής
ενίσχυσης για τη στήριξη του τουρισμού της Βόρειας Εύβοιας και της Σάμου».
Βασικός στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της ζήτησης του εγχώριου τουρισμού
και η οικονομική στήριξη της τουριστικής δραστηριότητας των περιοχών της Σάμου
και της Βόρειας Εύβοιας, που επλήγησαν από τον καταστροφικό σεισμό της 30ης
Οκτωβρίου 2020 και τις φονικές φωτιές του Αυγούστου του 2021, αντίστοιχα.
Συγκεκριμένα, προτείνεται σχέδιο στήριξης της τουριστικής κίνησης στις παραπάνω
πληγείσες περιοχές, μέσα από την αξιοποίηση μίας άυλης χρεωστικής κάρτας, κατά
το πρότυπο των καρτών Freedom Pass και Fuel Pass.
Η άυλη χρεωστική κάρτα, που θα παρέχεται σε κάθε ενήλικο φυσικό
πρόσωπο/δικαιούχο, που είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, θα περιέχει
συγκεκριμένο διαθέσιμο ποσό για την κάλυψη δαπανών τοπικής μεταφοράς,
εστίασης και διαμονής, σε επιχειρήσεις των παραπάνω περιοχών.
Το ποσό αυτό θα πιστώνεται στην άυλη χρεωστική κάρτα, που θα εκδίδεται ειδικά
για τον σκοπό αυτόν από Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών, μέσω της ειδικής
εφαρμογής της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).
Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης, που αποτελεί την επιδότηση του δικαιούχου και
των ωφελούμενων, προσδιορίζεται ως εξής:
α) για τους δικαιούχους του προγράμματος «Evia-SamosPass» που θα επιλέξουν ως
προορισμό τους Δήμους Δήμους Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας
Άννας, η ενίσχυση ανέρχεται σε εκατό πενήντα (150,00) ευρώ για όλες τις Φάσεις
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της δράσης όπως εν συνεχεία αναφέρονται στην, πλην της Φάσης 2 (Αυγούστου)
που ανέρχεται στα εκατό (100,00) ευρώ.
β) για τους δικαιούχους του προγράμματος «Evia-SamosPass» που θα επιλέξουν ως
προορισμό τη Σάμο, η ενίσχυση ανέρχεται σε τριακόσια (300,00) ευρώ για όλες τις
Φάσεις της δράσης όπως εν συνεχεία αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 12, πλην
της Φάσης 2 (Αυγούστου) που ανέρχεται στα διακόσια (200,00) ευρώ.
Σημειώνεται, ότι η δράση αναμένεται να πραγματοποιηθεί σε τέσσερις (4) διαδοχικές
φάσεις και συγκεκριμένα Φάση 1 (Ιούλιος 2022), Φάση 2 (Αύγουστος 2022), Φάση
3 (Σεπτέμβριος 2022) και Φάση 4 (Οκτώβριος 2022).
Ο αριθμός των άυλων ψηφιακών χρεωστικών καρτών ανά επιλέξιμη περιοχή και ανά
Φάση καθορίζεται ως εξής:»
Φάση 1 : ΒΕ 8000 κάρτες / Σάμος 4000 κάρτες
Φάση 2 : ΒΕ 4050 κάρτες / Σάμος 2025 κάρτες
Φάση 3 : ΒΕ 7300 κάρτες / Σάμος 3650 κάρτες
Φάση 4 : ΒΕ 2000 κάρτες / Σάμος 1000 κάρτες
και θα γίνεται μεταφορά τυχόν υπόλοιπων ποσών της φάσης 1 στη φάση 3 και των
φάσεων 2 και 3 στη φάση 4.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού
Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων CPV: 66000000-0 : Χρηματοπιστωτικές και
ασφαλιστικές υπηρεσίες
2. Λόγοι αποκλεισμού
Ο Οικονομικός Φορέας / Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών αποκλείεται από τη
συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του ένας ή
περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της
απόφασης πλαίσιο 2008/841/ ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008,
για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008
σ. 42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα (εγκληματική
οργάνωση),
β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της
καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της
25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης πλαίσιο
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση
της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς
και, όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα
των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία
υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2
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(εμπορία επιρροής μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα)
του Ποινικού Κώδικα,
γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια
των άρθρων 3 και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω
του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της
Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία
πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237
παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση
κ.λπ.), 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη
με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του
Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν.
2960/2001, Α' 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών
συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών
των συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή
απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις για την ποινική
προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν.
4689/2020 (Α' 103),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως στα άρθρα 3-4 και 5-12 της
Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την
αντικατάσταση της απόφασης πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για
την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L
88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης
εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων
187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 3235 του ν. 4689/2020 (Α' 103),
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ης Μαΐου 2015,
σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για
τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ)
αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την
κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (EE L 141/05.06.2015)
και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α' 139),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο
άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της
εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την
αντικατάσταση της απόφασης πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101

Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 7 • AΘHNA • T.K.11523 • THΛ: 210 74.74.274
7, KIFISIAS AV.• 11523, ATHENS • GREECE • TEL: +30.210.74.74.274

e-mail: info@grnet.gr • www.grnet.gr

σελ. 5

ΑΔΑ: 66ΔΡ469ΗΡΧ-ΠΟΥ
ΕΔΥΤΕ Α.E.
Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας
GRNET S.A.
National Infrastructures for Research and Technology

της 15.4.2011, σ. 1) και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού κώδικα
(εμπορία ανθρώπων).
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα / Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών
εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού
οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:
α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών
κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.),
τους διαχειριστές, ή
β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και
εκπροσώπησης της εταιρείας, ή
γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή
δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο
εκπρόσωπο.
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οποιοσδήποτε οικονομικός
φορέας / Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών, εάν η ΕΔΥΤΕ:
α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας / Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών
έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή
διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις
της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή
β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας /
Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά
στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Οι υποχρεώσεις των περ. α' και β' θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν
έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό
διακανονισμό που τηρείται.
Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας / Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών όταν
εκπληρώσει τις ανωτέρω υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους
του δεσμευτικού διακανονισμού.
Αν ο οικονομικός φορέας / Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών είναι Έλληνας πολίτης
ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν στις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική
ασφάλιση.
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Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, η
περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με
αμετάκλητη απόφαση.
Ο οικονομικός φορέας / Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών, αποκλείεται αυτοδίκαια και
από την παρούσα διαδικασία περίπτωση που του έχει επιβληθεί η ποινή του
οριζόντιου αποκλεισμού, με την κοινή υπουργική απόφαση σύμφωνα με το Άρθρο
74 του Ν. 4412/2016.
3. Χρηματοδότηση του έργου
Η παροχή της ως άνω υπηρεσίας θα διατεθεί στον Φορέα Υλοποίησης χωρίς κόστος
ανάπτυξης, με τη μορφή δωρεάς προς το Ελληνικό Δημόσιο και την τήρηση της
προβλεπόμενης διαδικασίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 3
του ν. 4182/2013 ( Α΄ 185). Ο Φορέας Υλοποίησης θα αναλάβει τη διαχείριση της
σχετικής διαδικασίας.
4. Ισχύς Προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς /
Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών για διάστημα 6 μηνών από την επόμενη της
αποστολής της παρούσας πρόσκλησης.
5. Υποβολή πρότασης
Η
πρόταση δωρεάς υποβάλλεται ενιαία, ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου και μόνο για το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών, άλλως
απορρίπτεται.
Για τη συμμετοχή στην παρούσα ο οικονομικός φορέας απαιτείται να διαθέτει
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική
υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε
από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης.
6. Τόπος - Χρόνος υποβολής προσφορών
Η πρόταση των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων / Παρόχου Υπηρεσιών
Πληρωμών πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και
θα περιλαμβάνει ευκρινώς τις παρακάτω ενδείξεις:
Πρόταση για την με αριθ. πρωτ. 8894/17-06-2022 Πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για το έργο «Άυλη Ψηφιακή Κάρτα για την στήριξη του Τουρισμού
– Evia-SamosPass».
Φορέας Διενέργειας: ΕΔΥΤΕ Α.Ε.
Διεύθυνση: Λεωφ. Κηφισίας 7,

11523 - Αθήνα

Στοιχεία προσφέροντος οικονομικού φορέα / Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών):
Επωνυμία: …………………………………………………………………………………………
Διεύθυνση:………………………………………………………………………………………….
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Αριθμός τηλεφώνου:………………………………………………
Email:……………………………….……………….
Η ανωτέρω ηλεκτρονική υποβολή πρέπει να έχει αποσταλεί στο e-mail
promith@admin.grnet.gr το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022
και ώρα 17:00.
Με την υποβολή (ηλεκτρονική αποστολή) της πρότασης, η οποία θα πρέπει να φέρει
ψηφιακή υπογραφή, ο οικονομικός φορέας / Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών
δεσμεύεται ότι:
α) δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της
διαδικασίας, εφόσον επιλεγεί,
β) λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των
πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
Γλώσσα
Η πρόταση και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική
γλώσσα.
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό
περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να
συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την ΕΔΥΤΕ, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου,
θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
7. Υποβολή Προσφορών
Ο ηλεκτρονικός φάκελος της πρότασης αποτελείται από τους εξής 2 υποφακέλους:
(Α) Έναν ηλεκτρονικό Υποφάκελο «Δικαιολογητικά συμμετοχής».
(Β) Έναν ηλεκτρονικό Υποφάκελο «Τεχνική Πρόταση».
Αναλυτικότερα, ο Υποφάκελος
περιλαμβάνει τα παρακάτω:

(Α)

«Δικαιολογητικά

συμμετοχής»

θα

Ι. Δικαιολογητικά σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης:
Υποβάλλονται σε ψηφιακή μορφή τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία
προκύπτει η εξουσία υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου και τα οποία πρέπει να
έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός
αν σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.
Ειδικότερα:
1. ΦΕΚ ή Ανακοίνωση δημοσίευσης στο ΓΕΜΗ του πρακτικού ΔΣ εκπροσώπησης
του νομικού προσώπου (αν υπάρχει ειδική εξουσιοδότηση για τη
συγκεκριμένη δράση και τον υπογράφοντα τα σχετικά έγγραφα αυτής να
προσκομισθεί και το αντίστοιχο έγγραφο),
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ΙΙ. Ηλεκτρονική Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86 του νομίμου εκπροσώπου (μέσω
της εφαρμογής gov.gr) ότι α) ως νόμιμος εκπρόσωπος του Παρόχου Υπηρεσιών
Πληρωμής δηλώνει υπεύθυνα δεσμεύοντας το νομικό πρόσωπο ότι αποδέχεται την
συμμετοχή στη δράση του Παρόχου Υπηρεσιών β) είναι ο αρμόδιος και νόμιμος
εκπρόσωπος του Παρόχου για την υπογραφή όλων των εγγράφων της
συγκεκριμένης πρότασης, του επισυναπτόμενου στην παρούσα DPA και για την
υποβολή της πρότασης γ) δε συντρέχουν οι προβλεπόμενοι στο άρθρο 2 της
παρούσας λόγοι αποκλεισμού για τον συγκεκριμένο Πάροχο δ) αποδέχεται όλους
τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης και ε) αποδέχεται όλους τους όρους του
έργου «Άυλη Ψηφιακή Κάρτα για τη στήριξη του Τουρισμού – Evia-SamosPass» με
αντικείμενο την ενίσχυση της ζήτησης του εγχώριου τουρισμού και την οικονομική
στήριξη της τουριστικής δραστηριότητας των περιοχών της Σάμου και της Βόρειας
Εύβοιας, που επλήγησαν από τον καταστροφικό σεισμό της 30ης Οκτωβρίου 2020
και τις φονικές φωτιές του Αυγούστου του 2021.
(Β) Ο Υποφάκελος «Τεχνική Πρόταση» θα περιλαμβάνει την περιγραφή των
εξειδικευμένων υπηρεσιών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος Ι Φυσικό
Αντικείμενο της παρούσας και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 για δωρεάν παροχή
της περιγραφόμενης στην παρούσα υπηρεσίας προς το Ελληνικό Δημόσιο/ Φορέα.
8. Διαδικασία επιλογής / Αποδοχή πρότασης
Η παρακάτω περιγραφόμενη διαδικασία επιλογής Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών
θα ακολουθείται κάθε φορά που υποβάλλεται πρόταση έως την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής τους και όσες φορές κριθεί απαραίτητο σύμφωνα με τα
ακόλουθα βήματα:
Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής πρότασης και
την αποδοχή της πρότασης δωρεάς Παρόχου θα συνταχθεί ενιαίο Πρακτικό ως εξής:
Α) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο (Επιτροπή Αξιολόγησης) ελέγχει τον ενιαίο
ηλεκτρονικό Φάκελο της πρότασης (όλους τους υποφακέλους) και καταχωρεί την
πρόταση, τα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής και τα αποτελέσματα του
ελέγχου αυτών στο πρακτικό.
Β) Στη συνέχεια, και εφόσον κρίθηκαν πλήρη τα δικαιολογητικά συμμετοχής,
προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής πρότασης. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα
με τους όρους της παρούσας και ελέγχεται η υπεύθυνη δήλωση Δωρεάν παροχής
καθώς και η κάλυψη των απαιτήσεων των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων
παροχής των ζητούμενων υπηρεσιών και καταχωρείται στο πρακτικό το αποτέλεσμα.
Γ) Στη συνέχεια, και εφόσον η τεχνική πρότασης/εις κρίθηκε/αν ως τεχνικά
αποδεκτή/ες, το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο ολοκληρώνει τη σύνταξη του ενιαίου
πρακτικού με το οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψη της
πρότασης/εων, τα αποτελέσματα της διαδικασίας επιλογής, και την κοινοποι εί στην
ΕΔΥΤΕ.
Στην περίπτωση περισσότερων προτάσεων που έγιναν αποδεκτές, η ΕΔΥΤΕ δύναται
να αποδεχτεί την πρόταση καθενός από τους ανωτέρω Παρόχους.
Δ) Στη συνέχεια εκδίδεται από την ΕΔΥΤΕ απόφαση αποδοχής, με την οποία
εγκρίνεται το ενιαίο πρακτικό της Επιτροπής και επικυρώνονται τα αποτελέσματα
όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Πρόταση»).
Η ανωτέρω απόφαση της ΕΔΥΤΕ κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στον Πάροχο/ους
Υπηρεσιών Πληρωμών, μαζί με αντίγραφο του ενιαίου Πρακτικού της διαδικασίας
ελέγχου και αξιολόγησης των προτάσεων των ως άνω σταδίων.
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9. Χρονική Διάρκεια
Η δράση αναμένεται να πραγματοποιηθεί σε τέσσερις (4) διαδοχικές φάσεις και
συγκεκριμένα Φάση 1 (Ιουλίου 2022), Φάση 2 (Αυγούστου 2022), Φάση 3
(Σεπτεμβρίου 2022) και Φάση 4 (Οκτωβρίου 2022).
Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης υποβολής αιτήσεων δικαιούχων κάθε φάσης
προσδιορίζονται ως εξής:
Φάση 1 : από Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022 έως και Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022
Φάση 2 : από Δευτέρα 25 Ιουλίου 2022 έως και Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022
Φάση 3 : από Πέμπτη 25 Αυγούστου 2022 έως και Τετάρτη 31 Αυγούστου 2022
Φάση 4: από Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022 έως και Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022
Κατά τη διάρκεια των προαναφερθέντων περιόδων, οι Πάροχοι Υπηρεσιών
Πληρωμών θα εκδίδουν τις άυλες ψηφιακές κάρτες στους δικαιούχους πολίτες, οι
αιτήσεις των οποίων έχουν εγκριθεί από τη δράση.
Σε κάθε περίπτωση, η χρονική διάρκεια της δράσης καθορίζεται μέχρι τις 31.12.2022
και μέχρι τότε είναι υποχρεωτικό να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους οι Πάροχοι
Υπηρεσιών Πληρωμών που θα συμμετέχουν στη Δράση, με τους όρους που
περιγράφονται στην Παρούσα Πρόσκληση.
10. Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα
1) Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, οι πληροφορίες οι οποίες θα τύχουν
οποιασδήποτε μορφής επεξεργασία από τον Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών, τους
εργαζόμενους, τους συνεργάτες αυτού και τους τυχόν υπεργολάβους (οποιαδήποτε
σχέση έχουν με τον Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών) ενδέχεται να περιέχουν και
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως ορίζοντα στον Γενικό Κανονισμό
Προστασίας Δεδομένων (Άρθρα 4, 9, 10 ΓΚΠΔ). Η επεξεργασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται αποκλειστικά για τον σκοπό που αφορά
το αντικείμενο των υπηρεσιών που αναλαμβάνει να παράσχει ο Πάροχος Υπηρεσιών
Πληρωμών στον Φορέα Υλοποίησης, με βάση την παρούσα και μόνο στην έκταση
που επιβάλλει ο σκοπός της επεξεργασίας σύμφωνα το αντικείμενο των υπηρεσιών
που αναλαμβάνει να παρέχει. Ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών δεσμεύεται,
αποδεχόμενος τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης, ότι δεν θα προχωρήσει σε
περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που θα συλλεχθούν
και θα υποστούν επεξεργασία από πλευράς του στο πλαίσιο υλοποίησης του
παρόντος έργου για οποιοδήποτε άλλο σκοπό.
2) Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα εκτελείται σύμφωνα
με τους όρους και συμφωνίες της παρούσας καθώς και την κείμενη νομοθεσία περί
υλοποίησης του αντικειμένου της παρούσας. Κατά την εκτέλεση της παρούσας και
την υλοποίηση του αντικειμένου αυτής, όπως αναλυτικά περιγράφεται ανωτέρω, ο
Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών τηρεί υποχρεωτικά τις απαιτήσεις που προκύπτουν
από τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των
δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός
για την Προστασία Δεδομένων), όπως ισχύει και του Ν. 4624/2019 (ΦΕΚ
137/Α/2019) με τίτλο «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
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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»,
όπως κάθε φορά ισχύει.
3) Στο παραπάνω πλαίσιο, ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών θα πρέπει να φροντίσει
για την προστασία της διαθεσιμότητας, της ακεραιότητας και της εμπιστευτικότητας
του συνόλου των πληροφοριών που διακινούνται μέσω των συστημάτων του,
αναζητώντας και εντοπίζοντας - με μεθοδικό και συστηματικό τρόπο - τα τεχνικά
μέτρα και τις οργανωτικο-διοικητικές διαδικασίες οι οποίες είναι αναγκαίες για
την επαρκή ασφάλεια των συστημάτων, εφαρμογών, μέσων και υποδομών, στο
βαθμό που αυτή μπορεί να διασφαλιστεί από πλευράς του στο πλαίσιο του παρόντος
έργου.
4) Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υφίστανται επεξεργασία από τον
Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών στο πλαίσιο της παρούσας, θα πρέπει να είναι
διαθέσιμα μόνο στους χρήστες που είναι εξουσιοδοτημένοι για την προσπέλασή
τους. Ουσιαστικά τα δεδομένα κάθε χρήστη θα είναι απόρρητα και θα διαχειρίζονται
μόνο από εξουσιοδοτημένους χρήστες των συστημάτων του Παρόχου Υπηρεσιών
Πληρωμών. Επίσης θα λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε να αποτρέπονται
επιθέσεις κλοπής και απώλειας δεδομένων.
5) Τα δεδομένα δεν πρέπει να αλλοιώνονται. Για να εξασφαλιστεί η ακεραιότητα των
δεδομένων πρέπει να παρέχονται κατάλληλοι μηχανισμοί διαφύλαξης της
ακεραιότητας (integrity) και συνέπειάς τους (consistency) που θα αποτρέπουν
επιθέσεις δολιοφθοράς δεδομένων.
6) Ο Πάροχος υλοποίησης λειτουργεί ως αυτοτελώς υπεύθυνος επεξεργασίας για
την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της παρούσας και
βαρύνεται με τις αντίστοιχες υποχρεώσεις ενός αυτοτελώς υπεύθυνου επεξεργασίας
σύμφωνα με την σχετική κείμενη νομοθεσία.
7) Προς αποφυγή αμφιβολιών, τα μέρη συμφωνούν ότι ο Πάροχος Υπηρεσιών
Πληρωμών είναι πλήρως υπεύθυνος για τυχόν παραβάσεις της σχετικής κείμενης
νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που προκύπτουν
από:
Οποιαδήποτε δραστηριότητα επεξεργασίας που εκτελεί ως Υπεύθυνος
Επεξεργασίας Δεδομένων- και/ή
Οποιαδήποτε παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που ενδέχεται
να συμβεί ανά πάσα στιγμή σε σχέση με τις δραστηριότητες επεξεργασίας για τις
οποίες ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών είναι Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων.
Ο Πάροχος Υπηρεσιών υποχρεούται να υπογράψει το επισυναπτόμενο DPA
(Παράρτημα ΙΙ) πριν την έναρξη παροχής των υπηρεσιών του.
Με εκτίμηση,

2022.06.17

Aristeidis
16:03:02
Sotiropoulos

+03'00'

Αριστείδης Σωτηρόπουλος
Διευθύνων Σύμβουλος ΕΔΥΤΕ Α.Ε.
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Παράρτημα Ι - ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
1.

Αντικείμενο του Έργου

1.1

Περιγραφή

Αντικείμενο του Έργου αποτελεί η παροχή υπηρεσιών υλοποίησης άυλης ψηφιακής χρεωστικής
κάρτας. Ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών που θα αναλάβει την υλοποίηση του έργου (δύναται να
είναι πλέον του ενός) θα πρέπει να είναι αδειοδοτημένος βάσει των προβλέψεων της 2ης Οδηγίας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις πληρωμές 2015/ 2366 και του αντίστοιχου ελληνικού πλαισίου
που καθορίζεται με τον Ν. 4537/2018 και επιπλέον θα πρέπει να είναι εκδότης χρεωστικών
καρτών 4-μερών διεθνών σχημάτων εγνωσμένου κύρους, με δική του άδεια.
Ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών, χωρίς να συνάπτει πελατειακή σχέση με έκαστο δικαιούχο, θα
εκδίδει και θα διανέμει αποκλειστικά με ψηφιακά μέσα, άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα, η οποία θα
αξιοποιείται ως το αποκλειστικό μέσο πληρωμής για τη διάθεση της ενίσχυσης των δικαιούχων, η
οποία θα καταναλώνεται αποκλειστικά σε συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων (βάσει κωδικού
MCC). Το ποσό που θα πιστωθεί σε έκαστο δικαιούχο, δεν θα μπορεί να μεταφερθεί σε άλλο
λογαριασμό ή να γίνει ανάληψη αυτού, και στην άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα δεν θα μπορεί να
πιστωθεί άλλο χρηματικό ποσό, εκτός από ποσά που παρέχονται μέσω της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. στο πλαίσιο
της παρούσας δράσης.
Ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών θα διανέμει ηλεκτρονικά τις άυλες ψηφιακές χρεωστικές κάρτες
εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του εκάστοτε σχετικού αρχείου με τους
επιβεβαιωμένους δικαιούχους όπως θα αποστέλλεται από τον Φορέα Υλοποίησης, και θα διαθέτει
εφαρμογή Web και εφαρμογές για συσκευές iOS, Android στην ελληνική γλώσσα για την
ενεργοποίηση και διαχείριση της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας. Ο Πάροχος Υπηρεσιών
Πληρωμών οφείλει να εξασφαλίζει ότι η άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα που εκδίδει, αξιοποιείται
υποχρεωτικά μέσω των αντίστοιχων διεθνώς πιστοποιημένων ως προς την ασφάλεια ψηφιακών
πορτοφολιών ApplePay και GooglePay κατά τις αγορές σε φυσικά καταστήματα μέσω των ήδη
υφιστάμενων τερματικών αποδοχής καρτών (POS).
Επιπλέον, ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών δύναται να εξυπηρετεί τους δικαιούχους στο πλαίσιο
του έργου και με δικές του εφαρμογές (web και mobile) ως προς την αξιοποίηση των άυλων
ψηφιακών χρεωστικών καρτών. Ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών, ύστερα από ενημέρωση από τον
φορέα υλοποίησης, οφείλει να καταργήσει όλες τις διανεμηθείσες κάρτες, και μετά από εκκαθάριση,
να επιστρέψει στον Φορέα Υλοποίησης τυχόν αδιάθετα ποσά από τις καταργηθείσες άυλες ψηφιακές
κάρτες των δικαιούχων, καθώς και τυχόν αδιάθετο ποσό που έλαβε από τον Φορέα Υλοποίησης για
τον ανωτέρω λόγο.
Οι δικαιούχοι θα μπορούν να εισέλθουν στην υπηρεσία μέσω ειδικής εφαρμογής που θα
δημιουργηθεί από την ΕΔΥΤΕ Α.Ε. και να αιτηθούν την έκδοση άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας
στην οποία πιστώνεται, από την ΕΔΥΤΕ Α.Ε., το αναλογούν ποσό.
Η είσοδος του δικαιούχου στην ειδική εφαρμογή, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής
Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov. gr-ΕΨΠ), πραγματοποιείται κατόπιν αυθεντικοποίησής του με τη
χρήση των κωδικών - διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων
Δημόσιας Διοίκησης (taxisnet).
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Στη συνέχεια, ο δικαιούχος καταχωρίζει τα στοιχεία επικοινωνίας του, και ειδικότερα τη διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου, τα οποία στη συνέχεια πιστοποιεί.
Επίσης, δηλώνει τον προορισμό της επιλογής του (Σάμο ή Βόρεια Εύβοια). Ακολούθως, δηλώνει ότι ο
ίδιος και οι ωφελούμενοι αυτού δεν έχουν επιλεγεί ως δικαιούχοι - ωφελούμενοι στο πλαίσιο του
προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2021-2022 του Ο.Α.Ε.Δ., του προγράμματος για τον
Κοινωνικό Τουρισμό της Δ.Υ.Π.Α. 2022, της δράσης «Τουρισμός για όλους» του Υπουργείου
Τουρισμού, δυνάμει του άρθρου 45 του ν. 4933/2022 (Α’ 99) ή συναφούς παροχής από οποιονδήποτε
άλλο φορέα για την ίδια χρονική περίοδο. Παράλληλα δηλώνει ότι το χρηματικό ποσό που πιστώνεται
στη χρεωστική κάρτα θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά από τον ίδιο για την κάλυψη δαπανών τοπικής
μεταφοράς, εστίασης και διαμονής του ιδίου και των ωφελούμενών του και δεν είναι εφικτή
οποιαδήποτε μεταφορά σε τρίτο πρόσωπο ή η ανάληψή του. Οι δηλώσεις των προηγούμενων εδαφίων
συνιστούν ταυτοχρόνως και υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986 (Α’ 75), ως προς την αλήθεια του
περιεχομένου τους. Ο δικαιούχος καταχωρίζει τέλος, το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα επιλογής του, από
το οποίο θα εκδοθεί η κάρτα, αιτείται την έκδοση της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και την
πίστωση του σχετικού ποσού.
Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής της αίτησης του φυσικού προσώπου και εφόσον επαληθευθεί η
ιδιότητά του ως δικαιούχου, η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. διαβιβάζει στο πιστωτικό ίδρυμα ή τον χρηματοπιστωτικό
οργανισμό, τηρουμένων των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, το όνομα, το επώνυμο,
τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό κινητού τηλεφώνου του δικαιούχου, την
ακριβή ημερομηνία λήξης της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, τον προορισμό επιλογής του
δικαιούχου στον οποίο επιτρέπεται η χρήσης της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας (Βόρεια Εύβοια
ή Σάμος) και το ποσό της ενίσχυσης, για τον σκοπό της έκδοσης της άυλης ψηφιακής χρεωστικής
κάρτας και της πίστωσης του ποσού της ενίσχυσης, και εμβάζει, στον Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών
το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στον κάθε δικαιούχο.
Στη συνέχεια, ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών ενημερώνει τον δικαιούχο για τη διαδικασία που
πρέπει να ακολουθήσει για την ενεργοποίηση της κάρτας και την πίστωση του χρηματικού ποσού,
αποστέλλοντας: α) γραπτό μήνυμα (sms) στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει ο
δικαιούχος στην ειδική εφαρμογή, με ενσωματωμένες οδηγίες για την ενεργοποίηση της άυλης
ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και β) μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει ο δικαιούχος στην ειδική εφαρμογή με ενσωματωμένο
σύνδεσμο για την ενεργοποίηση της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας. Αφότου εισέλθει στον
ανωτέρω σύνδεσμο, ο δικαιούχος δημιουργεί προσωπικό κωδικό πρόσβασης (password) και λαμβάνει
κωδικό επιβεβαίωσης, με νέο γραπτό μήνυμα (sms), προκειμένου να ενεργοποιήσει την άυλη ψηφιακή
χρεωστική κάρτα.
Ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών, χωρίς να συνάπτει πελατειακή σχέση με έκαστο δικαιούχο, θα
εκδίδει και θα διανέμει αποκλειστικά με ψηφιακά μέσα, άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα, η οποία θα
αξιοποιείται ως το αποκλειστικό μέσο πληρωμής για τη διάθεση της ενίσχυσης των δικαιούχων και θα
καταναλώνεται αποκλειστικά σε συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων (βάσει κωδικού MCC) που
αναρτώνται στη σελίδα της δράσης στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr ΕΨΠ)
και επικαιροποιούνται από την ΕΔΥΤΕ Α.Ε., και αποκλειστικά για τις συγκεκριμένες επιλέξιμες
τερματικές συσκευές συναλλαγών (POS) των ως άνω συνεργαζόμενων επιχειρήσεων.
Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε, θα διαβιβάσει στον Πάροχο/ους Υπηρεσιών Πληρωμών που θα συμμετέχει/ουν στη
δράση, λίστα με τις επιλέξιμες τερματικές συσκευές συναλλαγών (POS) των ως άνω συνεργαζόμενων
επιχειρήσεων, όπως αυτές θα συλλεχθούν από όλα τα αδειοδοτημένα πιστωτικά ιδρύματα και
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χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που εκδίδουν βάσει σχετικής άδειας τερματικά αποδοχής καρτών
(POS). Τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί αυτοί υποχρεούνται να
κοινοποιούν, την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε εβδομάδας στην ΕΔΥΤΕ Α.Ε., νεότερα POS που θα
πληρούν τις ως άνω περιγραφόμενες προϋποθέσεις ώστε να καθίστανται και αυτά επιλέξιμα για τη
δράση.
Κάθε Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών οφείλει εντός 5 εργάσιμων ημερών να ενημερώσει τα συστήματα
του με τη λίστα των POS που θα του διαβιβάζει η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. καθώς και με τη λίστα των επιλέξιμων
κατηγοριών επιχειρήσεων (MCC) εφόσον χρήζει επικαιροποίησης.
Ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών θα διανέμει ηλεκτρονικά τις άυλες ψηφιακές χρεωστικές κάρτες
εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του εκάστοτε σχετικού αρχείου με τους
επιβεβαιωμένους δικαιούχους όπως θα αποστέλλεται από την ΕΔΥΤΕ Α.Ε..
Η συμμετοχή του Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών στη δράση και η υποβολή εκδήλωσης
ενδιαφέροντος συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των όρων και των δεσμεύσεων που περιγράφονται
στην παρούσα πρόσκληση, στο Νόμο 4934/23.5.2022 και συγκεκριμένα το άρθρο 30:«Χορήγηση
οικονομικής ενίσχυσης για τη στήριξη του τουρισμού της Βόρειας Εύβοιας και της Σάμου» αλλά και
κάθε σχετικού θεσμικού πλαισίου που αφορά στην παρούσα δράση.
Υποχρεώσεις Παρόχων Υλοποίησης

1.2

Η παροχή υπηρεσιών εκ μέρους των Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών θα πραγματοποιηθεί σε 2
στάδια:
Φάση 1: Υλοποίηση και δοκιμές
Στο πλαίσιο της Φάσης 1 ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών θα παρέχει τα απαραίτητα μέσα και
υποδομές για την έγκαιρη παράδοση του έργου. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της Φάσης 1 ο
Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών οφείλει να διασφαλίσει με ίδια μέσα:
-

Την ανάλυση και τον σχεδιασμό της λύσης.

-

Τον προγραμματισμό των απαραίτητων τεχνικών εργασιών και δοκιμών.

-

Την υλοποίηση της λύσης ώστε να καλύπτει όλες τις συμφωνημένες προδιαγραφές.

-

Τις απαραίτητες τεχνικές δοκιμές σε δοκιμαστικό και παραγωγικό περιβάλλον.

-

Την επίλυση πιθανών προβλημάτων που θα αναδειχθούν τόσο κατά τη διάρκεια των δοκιμών όσο
και κατά τη διάρκεια του Προγράμματος.

Η φάση 1 εκκινεί από την εγκριτική απόφαση συμμετοχής του Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών στη
δράση και πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο, την ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων εκ
μέρους των δικαιούχων στη Δράση, ήτοι την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022.
Στο πλαίσιο της Φάσης αυτής, ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών οφείλει να υλοποιήσει πιθανές
τροποποιήσεις, παραμετροποιήσεις ή/και προσθήκες στη λειτουργικότητα των εφαρμογών καθώς
και τις απαραίτητες δοκιμές αυτών ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της δράσης και η
εξυπηρέτηση των δικαιούχων.
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Φάση 2 Υπηρεσίες διάθεσης καρτών
Στο πλαίσιο της Φάσης 2, ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών θα εξασφαλίζει την εύρυθμη
καθημερινή λειτουργικότητα της δράσης βάσει των προδιαγραφών. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια
της Φάσης 2 ο Πάροχος, θα διασφαλίζει με ίδια μέσα:
-

Ορθή λήψη και επεξεργασία του αρχείου με τα στοιχεία των δικαιούχων.

-

Την έκδοση και ηλεκτρονική διανομή των άυλων ψηφιακών καρτών στους δικαιούχους.

-

Την πραγματοποίηση των απαραίτητων χρεοπιστώσεων στην άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα.

-

Την ορθή λειτουργία των εφαρμογών σε περιβάλλον Web και κινητών.

-

Την ολοκλήρωση των κύκλων πληρωμών μέσω των καρτών διαμέσω του αντιστοίχου σχήματος.

-

Την ασφάλεια των συναλλαγών με βάση τα διεθνή πρότυπα.

Η φάση 2 εκκινεί με την ολοκλήρωση της φάσης 1 και λήγει με τη λήξη της δράσης, που προσδιορίζεται
στις 31.12.2022.

Απαιτούμενη Ελάχιστη Λειτουργικότητα

1.3


Η διάθεση της ενίσχυσης σε κάθε δικαιούχο γίνεται μέσω άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας
πληρωμών, ώστε να εξασφαλίζεται η χρήση της σε όλες τις προβλεπόμενες κατηγορίες
επιχειρήσεων. Η άυλη ψηφιακή κάρτα πληρωμών θα πρέπει να έχει την ίδια λειτουργικότητα
με οποιαδήποτε άλλη φυσική (πλαστική) χρεωστική κάρτα, χωρίς τους περιορισμούς των
ανώνυμων προπληρωμένων καρτών που επιβάλλει το Ευρωπαϊκό πλαίσιο.



Η χρεωστική κάρτα θα πρέπει να είναι διαθέσιμη αποκλειστικά σε άυλη ψηφιακή μορφή (virtual)
εξασφαλίζοντας την άμεση έκδοση και διανομή στους δικαιούχους.



Η ψηφιακή άυλη χρεωστική κάρτα θα πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε φυσικά
καταστήματα, με χρήση των ήδη διαθέσιμων τερματικών αποδοχής καρτών (POS).
Η άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα θα πρέπει να αποθηκεύεται σε συσκευές κινητών
τηλεφώνων (smartphones) είτε σε λειτουργικό iOS είτε σε Android που υποστηρίζουν NFC με
χρήση των αντίστοιχων διεθνώς πιστοποιημένων ως προς την ασφάλεια ψηφιακών
πορτοφολιών ApplePay (για συσκευές iOS) και GooglePay (για συσκευές Android), με σκοπό
την χρήση σε POS (ανέπαφες συναλλαγές). Είναι επιθυμητό να παρέχεται και δυνατότητα
εναλλακτικής εξυπηρέτησης (π.χ κατάλληλη εφαρμογή mobile και web του Παρόχου) των
δικαιούχων των οποίων οι κινητές συσκευές δεν υποστηρίζουν Google Services. Η δυνατότητα
αυτή απαιτείται να περιγράφεται στην τεχνική προσφορά.
H άυλη ψηφιακή κάρτα θα αποτυπώνει λογότυπα και κείμενο που θα συμφωνηθεί με τον Φορέα
Υλοποίησης, σε πλήρη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές των σχημάτων καρτών. Το εικαστικό
της κάρτας θα παραδοθεί από τον Φορέα Υλοποίησης, σε format .svg.
H άυλη ψηφιακή κάρτα θα πρέπει να πληροί όλες τις σχετικές προδιαγραφές αυστηρής
ταυτοποίησης (SCA/PSD2) κατά την πραγματοποίηση αγορών, με χρήση κατάλληλης
ταυτοποίησης (PIN, credentials) για τη χρήση ψηφιακών πορτοφολιών στις πληρωμές σε
φυσικά καταστήματα.
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Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. θα αποστέλλει ημερησίως με ηλεκτρονικό αρχείο στον Πάροχο Υπηρεσιών
Πληρωμών, κατάλογο αποκλειστικά και μόνο με τα ελάχιστα στοιχεία επικοινωνίας του
δικαιούχου (Όνομα, Επώνυμο, email, κινητό τηλέφωνο, Ποσό Κατάθεσης, την ακριβή
ημερομηνία λήξης της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας).
Προϋπόθεση για την ενεργοποίηση και χρήση της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας του
εκάστοτε δικαιούχου, είναι ότι δεν απαιτείται υπάρχουσα πελατειακή σχέση, ούτε δημιουργείται
νέα πελατειακή σχέση («κωδικός πελάτη») μεταξύ Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών και
δικαιούχου.
Για την ενεργοποίηση της άυλης χρεωστικής κάρτας του εκάστοτε δικαιούχου η διαδικασία
οφείλει να είναι αποκλειστικά ηλεκτρονική, και απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε απαίτηση
για φυσική παρουσία του σε υποκαταστήματα του Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών.
Κατόπιν, ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών έχοντας λάβει ημερησίως τα στοιχεία επικοινωνίας
των δικαιούχων οφείλει να ενεργοποιεί τις αντίστοιχες άυλες ψηφιακές κάρτες εντός δύο (2)
εργάσιμων ημερών, και να ενημερώνει σχετικά τον δικαιούχο με χρήση SMS και email στα
στοιχεία επικοινωνίας που έχουν κοινοποιηθεί (ο αριθμός κινητού και το email θα είναι
απαραίτητα για την υποβολή της αίτησης άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας).
Ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών οφείλει να παρέχει στον δικαιούχο τη δυνατότητα
πρόσβασης στα στοιχεία της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, στο διαθέσιμο υπόλοιπο και
στις κινήσεις της κάρτας, τόσο μέσω εφαρμογής web όσο και μέσω εφαρμογής για iOS και
Android, στην ελληνική γλώσσα.
Η χρήση της ενίσχυσης θα γίνεται αποκλειστικά σε συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων
(MCCs) με δραστηριότητα στους Δήμους Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας
Άννας και το νησί της Σάμου, που αναρτώνται στη σελίδα της δράσης στην Ενιαία Ψηφιακή
Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr ΕΨΠ) και επικαιροποιούνται από την ΕΔΥΤΕ Α.Ε..
Προτείνεται το σύνολο των άυλων ψηφιακών χρεωστικών καρτών να εκδίδεται υπό
συγκεκριμένη αριθμοσειρά BIN (BIN range) ώστε να είναι δυνατή η αναγνώρισή της και από
τρίτες επιχειρήσεις που επιθυμούν να συνδράμουν με πρόσθετες παροχές. Εφόσον αυτό δεν
είναι δυνατό, ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών θα πρέπει να δεσμεύεται ότι μπορεί να
παρέχει την αντίστοιχη πληροφορία αν και όταν αυτό ζητηθεί.
Η άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα θα εκδίδεται λαμβάνοντας ως ημερομηνία λήξης την
τελευταία ημερολογιακή ημέρα του μήνα που αφορά η φάση. Δηλαδή οι κάρτες που
εκδίδονται από Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022 έως και Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022 (Φάση 1) θα
απενεργοποιούνται στις 31 Ιουλίου 2022 και τυχόν αδιάθετα ποσά θα επιστρέφονται στην
ΕΔΥΤΕ Α.Ε.
Ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμώς οφείλει να επιστρέψει στον Φορέα Υλοποίησης τυχόν
αδιάθετα ποσά από τις καταργηθείσες άυλες ψηφιακές χρεωστικές κάρτες των δικαιούχων.
Η επιστροφή συνοδεύεται με αναφορά για το αδιάθετο ποσό κάθε άυλης ψηφιακής κάρτας που
έχει εκδοθεί.



Ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών υποχρεωτικώς θα πρέπει να διαθέτει σε τακτική βάση
που θα συμφωνηθεί (π.χ. εβδομαδιαίως), ανώνυμα, συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία
εξέλιξης της πρωτοβουλίας (π.χ. ποσοστό χρήσης ενίσχυσης ανά κατηγορία επιχειρήσεων,
συνολική αξία συναλλαγών, κλπ.), και να τα διαθέτει με ανοικτό τρόπο σε κυβερνητικές
ιστοσελίδες που θα υποδείξει η ΕΔΥΤΕ Α.Ε.



Ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών υποχρεωτικώς θα πρέπει να διαθέτει σε τακτική βάση που
θα συμφωνηθεί (π.χ μηνιαίως) αναφορές με θέματα που ανέκυψαν και επιλύθηκαν κατά την
περίοδο αναφοράς έκδοσης άυλων ψηφιακών χρεωστικών καρτών.
Το ποσό της ενίσχυσης στην άυλη χρεωστική κάρτα δεν μπορεί να μεταφερθεί σε
άλλο λογαριασμό ή να γίνει ανάληψη αυτού.



Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 7 • AΘHNA • T.K.11523 • THΛ: 210 74.74.274
7, KIFISIAS AV.• 11523, ATHENS • GREECE • TEL: +30.210.74.74.274

e-mail: info@grnet.gr • www.grnet.gr

σελ. 16

ΑΔΑ: 66ΔΡ469ΗΡΧ-ΠΟΥ
ΕΔΥΤΕ Α.E.
Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας
GRNET S.A.
National Infrastructures for Research and Technology



Δεν είναι εφικτή η πίστωση της συγκεκριμένης άυλης χρεωστικής κάρτας με άλλο χρηματικό
ποσό από άλλη αιτία.

Επισημαίνεται ότι επιχειρήσεις στις οποίες θα δύναται να καταναλωθεί η ενίσχυση, θα λαμβάνουν
τις πληρωμές τους μέσω των ήδη υφιστάμενων τερματικών αποδοχής καρτών και των υφιστάμενων
διαδικασιών ηλεκτρονικών συναλλαγών, ακολουθώντας τον ήδη διαθέσιμο μηχανισμό εκκαθάρισης
καρτών πληρωμών, όπως κάνουν ήδη και για όλες τις λοιπές κάρτες πληρωμών που αποδέχονται.
Η διαδικασία είσπραξης θα είναι αυτόματη και δεν θα διαφοροποιείται από την καθημερινή
πρακτική που
ακολουθούν σήμερα οι επιχειρήσεις, συνεπώς δεν υφίσταται οποιαδήποτε
καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του κύκλου κάθε συναλλαγής, ενώ δεν απαιτείται καμία
επιπρόσθετη ενέργεια από μέρους τους για τη συμμετοχή.
Η επικοινωνία μεταξύ του Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών και του συστήματος θα γίνεται μέσω
ανταλλαγής αρχείων. Τα αρχεία θα εναποτίθενται σε συγκεκριμένα folders παρόχου cloud που
θα επιλεγεί από τον Φορέα Υλοποίησης.

1.4

Απαιτήσεις Ασφαλείας

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών απαιτείται να λάβει τα
απαραίτητα μέτρα ασφάλειας, λαμβάνοντας υπόψη του:




Το Θεσμικό και νομικό πλαίσιο που ισχύει (π.χ. Τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα ΕΕ2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
27ης Απριλίου 2016, Το ν.4624/2019 (Α΄ 137/29-08-2019) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού ΕΕ2016/679 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», Προστασία των προσωπικών
δεδομένων στον τηλεπικοινωνιακό τομέα Ν. 3471/2006)
Τους κατά περίπτωση απαραίτητους μηχανισμούς ασφάλειας

Στο παραπάνω πλαίσιο, ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών θα πρέπει να φροντίσει για την προστασία
της διαθεσιμότητας, της ακεραιότητας και της εμπιστευτικότητας του συνόλου των πληροφοριών που
διακινούνται εντός του Συστήματος, αναζητώντας και εντοπίζοντας - με μεθοδικό και συστηματικό
τρόπο - τα τεχνικά μέτρα και τις οργανωτικο-διοικητικές διαδικασίες οι οποίες είναι αναγκαίες
για την επαρκή ασφάλεια των συστημάτων, εφαρμογών, μέσων και υποδομών, στο βαθμό που
αυτή μπορεί να διασφαλιστεί από πλευράς του στο πλαίσιο του παρόντος έργου.
Εμπιστευτικότητα
Ένας σημαντικός όγκος δεδομένων του συστήματος είναι απόρρητα και επομένως θα πρέπει να είναι
διαθέσιμα μόνο στους χρήστες που είναι εξουσιοδοτημένοι για την προσπέλασή τους. Ουσιαστικά τα
δεδομένα κάθε χρήστη θα είναι απόρρητα και θα διαχειρίζονται μόνο από εξουσιοδοτημένους χρήστες
του συστήματος. Επίσης θα λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε να αποτρέπονται επιθέσεις
κλοπής δεδομένων.
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Ακεραιότητα
Τα δεδομένα δεν πρέπει να αλλοιώνονται. Για να εξασφαλιστεί η ακεραιότητα τους θα πρέπει να
παρέχονται κατάλληλοι μηχανισμοί διαφύλαξης της ακεραιότητας (integrity) και συνέπειάς τους
(consistency) που θα αποτρέπουν επιθέσεις δολιοφθοράς δεδομένων.
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Παράρτημα ΙΙ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (εφεξής «Συμφωνητικό»)
Μεταξύ:
Α) της Ανωνύμου Εταιρείας του ελληνικού δημοσίου με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΔΥΤΕ Α.Ε.» που εδρεύει στο Δήμο
Αθηναίων, Λεωφόρος Κηφισίας αρ. 7, στον 2ο όροφο, Τ.Κ. 11523, με ΑΦΜ 094536469, ΔΟΥ ΦΑΕ
Αθηνών, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Αριστείδη Σωτηρόπουλο, Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής,
σύμφωνα με την από 28/08/2019 απόφαση της 494ης Συνεδρίας του ΔΣ της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. (Θέμα 3) που
ανακοινώθηκε από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με την από 11/09/2019 και με αρ. πρωτ.
1678396 ανακοίνωσή του (εφεξής καλούμενης ως «υπεύθυνης»), και
Β) της ……. με την επωνυμία …… και τον διακριτικό τίτλο «…», με έδρα ….. ΑΦΜ ….., ΔΟΥ …., όπως νόμιμα
εκπροσωπείται από …………. , υπό την ιδιότητά της ως Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών, που πληροί τις
προβλέψεις της 2ης Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις πληρωμές 2015/2366 και του αντίστοιχου
ελληνικού πλαισίου που καθορίζεται με τον Ν. 4537/2018 και η οποία αποτελεί εκδότη χρεωστικών
καρτών 4-μερών διεθνών σχημάτων εγνωσμένου κύρους, με δική της άδεια (εφεξής καλούμενης ως ο
«διακριτός υπεύθυνος»). Επιπρόσθετα, ο «διακριτός υπεύθυνος» οφείλει να πληροί το σύνολο των
υποχρεώσεων του Ν.4446/2016, και τις υποχρεώσεις παροχής στοιχείων στο «Σύστημα Μητρώων
Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών» (Σ.Μ.Τ.Λ. και Λ.Π.) του άρθρου 62 του ν.
4170/2013 (Α’ 163) και που περιλαμβάνονται στο σχετικό μητρώο της Τράπεζας της Ελλάδος
Στο πλαίσιο της με αριθμ. πρωτ. 8894/17-06-2022 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή
προσφοράς στο πλαίσιο του έργου «Άυλη Ψηφιακή Κάρτα για τη στήριξη του Τουρισμού – EviaSamosPass» με αντικείμενο την ενίσχυση της ζήτησης του εγχώριου τουρισμού και την οικονομική
στήριξη της τουριστικής δραστηριότητας των περιοχών της Σάμου και της Βόρειας Εύβοιας, που
επλήγησαν από τον καταστροφικό σεισμό της 30ης Οκτωβρίου 2020 και τις φονικές φωτιές του
Αυγούστου του 2021 (εφεξής καλούμενη ως «Πρόσκληση»)
Προοίμιο:
Λαμβάνοντας υπόψη:
(α) Τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΕ) 2016/679 του
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των
φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και γι α την
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), όπως κάθε φορά ισχύει [εφεξής καλούμενος ως «ΓΚΠΔ»],
(β) Το Ν. 4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α/2019) «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», όπως κάθε
φορά ισχύει [εφεξής καλούμενος ως «Νόμος»],
(γ) Την από 03/03/2020 απόφαση της 516ης Συνεδρίασης του ΔΣ της ΕΔΕΤ ΑΕ (Θέμα 4: «Έγκριση
Πολιτικής Ασφαλείας Πληροφοριών ΕΔΕΤ Α.Ε»),
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(δ) Την από 12/04/2019 απόφαση της 482ης Συνεδρίας του ΔΣ της ΕΔΕΤ ΑΕ (Θέμα 10) «Έγκριση
Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΕΔΕΤ Α.Ε.»,
(ε) Η «υπεύθυνη» καλεί κάθε οικονομικό φορέα (όπως ειδικότερα ορίζεται παραπάνω ως Πάροχος
Υλοποίησης), ο οποίος πληροί τις απαιτήσεις και είναι σε θέση να παράσχει εν συνόλω τις υπηρεσίες που
περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της «Πρόσκλησης», να υποβάλλει πρόταση σύμφωνα με τις συνημμένες
απαιτήσεις και τεχνικές Προδιαγραφές στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Άυλη Ψηφιακή Κάρτα για
τη στήριξη του Τουρισμού – Evia-SamosPass».
1.
ΟΡΙΣΜΟΙ
"Υπεύθυνος επεξεργασίας": η οντότητα που καθορίζει μόνη της ή από κοινού με άλλους τους σκοπούς και
τα μέσα επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
"Διακριτός υπεύθυνος επεξεργασίας": η οντότητα που καθορίζει μόνη της τους σκοπούς και τα μέσα
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
"Συμφωνία για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων" σημαίνει την παρούσα συμφωνία για την
επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων,
"Υποκείμενο των δεδομένων" σημαίνει ένα άτομο που είναι το υποκείμενο των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα,
"Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα": κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο
φυσικό πρόσωπο, όπου ταυτοποιήσιμο πρόσωπο είναι εκείνο που μπορεί να ταυτοποιηθεί, άμεσα ή έμμεσα,
ιδίως με αναφορά σε συγκεκριμένα στοιχεία ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που αφορούν τη
φυσική, φυσιολογική, ψυχική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική του ταυτότητα,
"Παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα": παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή
παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή πρόσβαση σε δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται, αποθηκεύονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία,
"Επεξεργασία": κάθε πράξη ή σύνολο πράξεων που εκτελείται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε
με αυτόματο μέσο είτε όχι, όπως συλλογή, καταγραφή, οργάνωση, αποθήκευση, προσαρμογή ή εναλλαγή,
ανάκτηση, διαβούλευση, χρήση, κοινοποίηση με διαβίβαση, διάδοση ή άλλη διάθεση, διαγραφή ή
καταστροφή (και οι όροι "επεξεργασία" και "επεξεργασμένα" ερμηνεύονται αναλόγως),
2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
2.1 Σκοπός της παρούσας είναι να καθορίσει τους ρόλους και τις ευθύνες κάθε συμβαλλόμενου μέρους σε
σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Επιλέξιμων Δικαιούχων στο πλαίσιο του
ανωτέρω έργου.
3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ
3.1 Ο «διακριτός υπεύθυνος » επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο για την εκτέλεση
και διεκπεραίωση του αντικειμένου της «Πρόσκλησης» στην οποία συμμετέχει ». H οποιασδήποτε μορφής
επεξεργασία (γνωστοποίηση, μεταφορά ή/ και πρόσβαση) εκ μέρους του «διακριτού υπεύθυνου » δεν
αντίκειται στην ισχύουσα Ευρωπαϊκή και Εθνική νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα.
3.2 Το αντικείμενο και ο σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αφορούν
αποκλειστικά και μόνο στην εκτέλεση των ως άνω υπηρεσιών που αναλαμβάνει να παράσχει δυνάμει της
αποδοχής της «Πρόσκλησης» ο «διακριτός υπεύθυνος» και αφορούν στην:
Φάση 1: Υλοποίηση και δοκιμές
Στο πλαίσιο της Φάσης 1 ο «διακριτός υπεύθυνος» θα παρέχει τα απαραίτητα μέσα και υποδομές για την
έγκαιρη παράδοση του έργου. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της Φάσης 1 ο «διακριτός υπεύθυνος»
οφείλει να διασφαλίσει με ίδια μέσα:
Την ανάλυση και το σχεδιασμό της λύσης
Τον προγραμματισμό των απαραίτητων τεχνικών εργασιών και δοκιμών
Την υλοποίηση της λύσης ώστε να καλύπτει όλες τις συμφωνημένες προδιαγραφές
Τις απαραίτητες τεχνικές δοκιμές σε δοκιμαστικό και παραγωγικό περιβάλλον
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Την επίλυση πιθανών προβλημάτων που θα αναδειχθούν τόσο κατά τη διάρκεια των δοκιμών όσο
και κατά τη διάρκεια του Προγράμματος.
Η φάση 1 εκκινεί από την εγκριτική απόφαση συμμετοχής του «διακριτού υπεύθυνου» στη δράση και
πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο, την ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων εκ μέρους των
δικαιούχων στη Δράση, ήτοι την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022.
Στο πλαίσιο της Φάσης, ο «διακριτός υπεύθυνος» οφείλει να υλοποιήσει πιθανές τροποποιήσεις,
παραμετροποιήσεις ή/και προσθήκες στη λειτουργικότητα των εφαρμογών καθώς και τις απαραίτητες
δοκιμές αυτών ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της δράσης και η εξυπηρέτηση των δικαιούχων.
Φάση 2: Υπηρεσίες διάθεσης καρτών
Στο πλαίσιο της Φάσης 2, ο «διακριτός υπεύθυνος» θα εξασφαλίζει την εύρυθμη καθημερινή
λειτουργικότητα της δράσης βάσει των προδιαγραφών. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της Φάσης 2 ο
«διακριτός υπεύθυνος» , θα διασφαλίζει με ίδια μέσα:
Ορθή λήψη και επεξεργασία του αρχείου με τα στοιχεία των δικαιούχων.
Την έκδοση και ηλεκτρονική διανομή των άυλων ψηφιακών καρτών στους δικαιούχους.
Την πραγματοποίηση των απαραίτητων χρεοπιστώσεων στην άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα
Την ορθή λειτουργία των εφαρμογών σε περιβάλλον Web και κινητών.
Την ολοκλήρωση των κύκλων πληρωμών μέσω των καρτών διαμέσω του αντιστοίχου σχήματος.
Την ασφάλεια των συναλλαγών με βάση τα διεθνή πρότυπα.
Η φάση 2 εκκινεί με την ολοκλήρωση της φάσης 1 και λήγει με τη λήξη της δράσης, που προσδιορίζεται
στις 31.12.2022.
3.3. Στο πλαίσιο της εκτέλεσης των γενικών υπηρεσιών που περιγράφονται ανωτέρω και αποτελούν
αντικείμενο της «Πρόσκλησης», υφίστανται επεξεργασία οι παρακάτω κατηγορίες δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα:
Στοιχεία Δικαιούχου που υποβάλλει την αίτηση στο πληροφοριακό σύστημα:
•
Ονοματεπώνυμο
•
Στοιχεία επικοινωνίας (email, τηλέφωνο)
•
Την ακριβή ημερομηνία λήξης της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας
•
Το ποσό της ενίσχυσης
Σημειώνεται, ότι αμέσως μετά την ημερομηνία λήξης της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας σύμφωνα ο
«διακριτός υπεύθυνος» υποχρεούται άμεσα να την απενεργοποιήσει και να ενημερώσει την ΕΔΥΤΕ.Α.Ε.
σχετικά με το συνολικό ποσό το οποίο, για οποιονδήποτε λόγο, δεν έχει πιστωθεί στους δικαιούχους ή δεν
έχει χρησιμοποιηθεί από αυτούς και επιστρέφει το ανωτέρω ποσό στην ΕΔΥΤΕ Α.Ε.
3.4 Στο
πλαίσιο της εκτέλεσης των γενικών υπηρεσιών που περιγράφονται ανωτέρω και αποτελούν
αντικείμενο της «Πρόσκλησης », υφίστανται επεξεργασία τα περιγραφόμενα στην παράγραφο 3.3 του
παρόντος δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, των δικαιούχων.
3.5 Ο «διακριτός υπεύθυνος » προβαίνει στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο
πλαίσιο της «Πρόσκλησης» που αποδέχεται και για τους σκοπούς της παροχής των ως άνω υπηρεσιών που
αποτελούν αντικείμενό της. Οποιασδήποτε άλλη επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με
οποιοδήποτε τρόπο και μορφή απαγορεύεται, εκτός εάν η επεξεργασία αυτή είναι απαραίτητη για τη
συμμόρφωση με υποχρέωση του «διακριτού υπεύθυνου », η οποία προβλέπεται από το ισχύον θεσμικό
πλαίσιο. Στην περίπτωση αυτή, ο «διακριτός υπεύθυνος » ενημερώνει την «υπεύθυνη» για την εν λόγω
απαίτηση- πριν από την επεξεργασία-, εκτός εάν εκ του νόμου απαγορεύεται αυτού του είδους η
ενημέρωση για λόγους δημόσιου συμφέροντος.
3.6 Ο «διακριτός υπεύθυνος » δεσμεύεται δυνάμει του παρόντος, ότι η επεξεργασία των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται αποκλειστικά εντός των εδαφικών ορίων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Για οποιαδήποτε διαβίβαση δεδομένων σε
χώρα η οποία δεν είναι κράτος μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ (λ.χ. λόγω αποθήκευσης σε σύστημα
νεφοϋπολογιστικής - cloud) απαιτείται προηγούμενη ενημέρωση και παροχή γραπτής συναίνεσης της
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«υπεύθυνης». Η εν λόγω διαβίβαση, υπόκειται σε συμμόρφωση με τις ειδικές απαιτήσεις που αφορούν τη
διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε χώρες εκτός της ΕΕ και του ΕΟΧ δυνάμει της
υφιστάμενης νομοθεσίας.
4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ «ΔΙΑΚΡΙΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ »
4.1 Ο «διακριτός υπεύθυνος » διασφαλίζει ότι πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που
αφορούν στο παρόν έχουν μόνο τα εξουσιοδοτημένα, κατά περίπτωση και ανάλογα με το σκοπό
επεξεργασίας, πρόσωπα και μόνο για τον συμφωνηθέντα, σύμφωνα με παρόν, σκοπό της επεξεργασίας
καθώς και ότι έχουν εγγράφως ενημερωθεί και αναλάβει δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας ή τελούν
υπό τη δέουσα κανονιστική υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας.
4.2 Ο «διακριτός υπεύθυνος » διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα τα οποία είναι εξουσιοδοτημένα να
επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του, προβαίνουν στην επεξεργασία
αυτή, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος.
4.3 Ο «διακριτός υπεύθυνος » οφείλει να ενημερώσει τα πρόσωπα τα οποία είναι εξουσιοδοτημένα να
επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την σχετική
κείμενη ενωσιακή και εθνική νομοθεσία και από το παρόν «Συμφωνητικό».
5. ΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
5.1 Ο «διακριτός υπεύθυνος », σύμφωνα με το Άρθρο 30 ΓΚΠΔ, τηρεί Αρχείο/-α όλων των κατηγοριών
δραστηριοτήτων επεξεργασίας που διεξάγονται στο πλαίσιο του παρόντος.
Το Αρχείο/τα Αρχεία περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα εξής:
α) το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του «διακριτού υπεύθυνου » και, κατά περίπτωση, των
εκπροσώπων αυτών,
β) το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) του «διακριτού
υπεύθυνου »,
γ) τις κατηγορίες υποκειμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τις κατηγορίες των επεξεργασιών
που πραγματοποιεί ο «διακριτός υπεύθυνος» ,
δ) γενική περιγραφή των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας που εφαρμόζει ο «διακριτός
υπεύθυνος » κατά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
5.2 Ο «διακριτός υπεύθυνος » τηρεί όλα τα αρχεία των δραστηριοτήτων επεξεργασίας γραπτώς, και
οπωσδήποτε σε ηλεκτρονική μορφή. Ο «διακριτός υπεύθυνος » έχει την υποχρέωση να διατηρεί τα
σχετικά αρχεία ενημερωμένα και να προσθέτει ή να αφαιρεί δραστηριότητες επεξεργασίας και τις σχετικές
πληροφορίες, ανάλογα με τη περίπτωση.
5.3 Ο «διακριτός υπεύθυνος » θέτει το αρχείο δραστηριοτήτων επεξεργασίας στη διάθεση της
«υπεύθυνης» κατόπιν τυχόν σχετικού αιτήματός αυτής. Η «υπεύθυνη» διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει
συγκεκριμένες εξηγήσεις από τον «διακριτό υπεύθυνο » σε σχέση με το περιεχόμενο του αρχείου
δραστηριοτήτων επεξεργασίας.
5.4 Ο «διακριτός υπεύθυνος » θέτει το αρχείο δραστηριοτήτων στη διάθεση της ΑΠΔΠΧ, κατόπιν
αιτήματος.
6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΥΘΥΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ «ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ» ΚΑΙ ΤΟΥ «ΔΙΑΚΡΙΤΟΥ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ» »
6.1 Η «υπεύθυνη» διαβιβάζει μόνο τα προσωπικά δεδομένα των δικαιούχων που είναι επιλέξιμοι να
επωφεληθούν από το έργο «Άυλη Ψηφιακή Κάρτα για τη στήριξη του Τουρισμού – Evia-SamosPass».
6.2 Περιορισμός των προσωπικών δεδομένων: Η «υπεύθυνη» γνωστοποιεί μόνο τα Προσωπικά Δεδομένα
που ζητούνται ρητά στο πλαίσιο της παρούσας «Πρόσκλησης», προκειμένου να διασφαλιστεί ότι
διαβιβάζονται μόνο τα απολύτως αναγκαία και απαραίτητα δεδομένα. Επιπλέον, η «υπεύθυνη»
διασφαλίζει ότι τα εν λόγω Προσωπικά Δεδομένα είναι ακριβή και ενημερωμένα. Με τη σειρά του ο
«διακριτός υπεύθυνος» εγγυάται ότι αιτείται μόνο τα Προσωπικά Δεδομένα που είναι απολύτως
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απαραίτητα για τον συγκεκριμένο σκοπό της επεξεργασίας, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο παρόν, και
εφεξής μεριμνά για την ακρίβεια και ενημέρωσής τους.
6.3. Ο «διακριτός υπεύθυνος » οφείλει να διασφαλίζει την συμμόρφωσή του με τις υποχρεώσεις που
πηγάζουν από τον «ΓΚΠΔ» και το «Νόμο», όπως αυτός κάθε φορά θα ισχύει, υπό την ιδιότητά του ως
αυτοτελώς υπεύθυνος επεξεργασίας στο πλαίσιο του παρόντος. Ιδίως αναφορικά με τη νομιμότητα του
σκοπού επεξεργασίας, την κατάλληλη νομική βάση επεξεργασίας, την εφαρμογή των κατάλληλων
τεχνικών και οργανωτικών μέτρων προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υφίστανται
επεξεργασία, την ενημέρωση των υποκειμένων, την άσκηση των δικαιωμάτων των «υποκειμένων των
δεδομένων», τις υποχρεώσεις ενημέρωσης σε περίπτωση περιστατικού παραβίασης.
6.4 Ο «διακριτός υπεύθυνος » είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διαχείριση των παραβιάσεων
δεδομένων για τα επόμενα στάδια της επεξεργασίας, δηλαδή από τη στιγμή που λαμβάνει τον κατάλογο
των επιλέξιμων δικαιούχων από την «υπεύθυνη».
6.5 Ο «διακριτός υπεύθυνος » έχει πλήρη ευθύνη και υποχρέωση να αποζημιώσει πλήρως τα
ενδιαφερόμενα υποκείμενα ή/και την «υπεύθυνη» για κάθε ζημία που υπέστησαν τόσο οι ίδιοι, άμεσα ή
έμμεσα, όσο και οποιοσδήποτε τρίτος, όταν η ζημία προκλήθηκε ως αποτέλεσμα της μη τήρησης ή/και της
υπέρβασης των νομίμων εντολών και παραβίασης των όρων του παρόντος ή/και των υποχρεώσεων που
επιβάλλονται στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών και στους «διακριτούς υπεύθυνους» από τον «ΓΚΠΔ»
και το εθνικό και ευρωπαϊκό πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο
σύνολό του.
6.6 Ο «διακριτός υπεύθυνος» έχει την ευθύνη και την υποχρέωση να αποζημιώσει την «υπεύθυνη» για
κάθε ζημία που υπέστη από υπαίτιες πράξεις ή παραλείψεις του προσωπικού, των προστηθέντων, ή/και
των εκπροσώπων της.
6.7 Ο «διακριτός υπεύθυνος » οφείλει να υποστηρίζει την «υπεύθυνη» για τυχόν διενέργεια μελέτης
εκτίμησης επιπτώσεων/αντικτύπου της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εάν αυτό
καταστεί απαραίτητο με βάση τις διαδικασίες επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και
σύμφωνα με τους όρους του «ΓΚΠΔ» και του «Νόμου», όπως κάθε φορά ισχύει.
6.8 Ο «διακριτός υπεύθυνος » οφείλει να παρέχει στην «υπεύθυνη» τη συνδρομή της, για τη διαβούλευση
με την ΑΠΔΠΧ σχετικά με τα προτεινόμενα και ενδεδειγμένα μέτρα περιορισμού του κινδύνου στις
περιπτώσεις, όπου η μελέτη εκτίμησης αντικτύπου υποδεικνύει ότι η επεξεργασία θα προκαλούσε υψηλό
κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των «υποκειμένων των δεδομένων».
6.9 Ο «διακριτός υπεύθυνος» οφείλει να διατηρεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται
δυνάμει του παρόντος σε ξεχωριστά αρχεία από άλλα τυχόν δεδομένα που επεξεργάζεται για λογαριασμό
οποιουδήποτε τρίτου.
7. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
7.1 Ο «διακριτός υπεύθυνος » αποδέχεται και αναγνωρίζει διά του παρόντος «Συμφωνητικού» ότι
οποιαδήποτε παραβίαση των υποχρεώσεών του από τους όρους του παρόντος, συνιστά σοβαρή παράβαση
των δεσμεύσεών του έναντι της «υπεύθυνης», δυνάμενη να οδηγήσει σε άμεση λήξη της συνεργασίας
τους για σπουδαίο λόγο, σύμφωνα με τους όρους της «Πρόσκλησης» Στην περίπτωση οποιασδήποτε
παραβίασης των παρόντων όρων από τον «διακριτό υπεύθυνο », η «υπεύθυνη» θα δικαιούται σωρευτικά
α) να καταγγείλει την Σύμβαση άμεσα και με υπαιτιότητα του «διακριτού υπεύθυνου », β) να επιδιώξει
επιπροσθέτως την αποκατάσταση κάθε ζημίας, εξόδου ή δαπάνης ήθελε υποστεί, εγείροντας αγωγές,
προσφυγές ή αξιώσεις ενώπιον κάθε αρμοδίου Δικαστηρίου ή Αρχής, εξαιτίας της ως άνω παραβίασης.
7.2 Ο «διακριτός υπεύθυνος » αναγνωρίζει τα παραπάνω ως δίκαια και εύλογα, λαμβάνοντας υπόψη τη
σοβαρότητα και τις επαχθέστατες συνέπειες των σχετικών παραβάσεων.
7.3 Ο «διακριτός υπεύθυνος » συμφωνεί και αποδέχεται να μην ανακοινώσει την κατάρτιση του παρόντος
ούτε και τους όρους οι οποίοι έχουν συμφωνηθεί σε αυτό παρά μόνο όπου και όπως νόμος ορίζει.
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7.4 Το παρόν «Συμφωνητικό» υπερισχύει και αντικαθιστά κάθε προγενέστερο αντίστοιχο «Συμφωνητικό»
που τυχόν υπεγράφη μεταξύ της «υπεύθυνης» και του «διακριτού υπεύθυνου », στο πλαίσιο εκτέλεσης
του αντικειμένου της «Πρόσκλησης»
7.5 Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την ερμηνεία και την εφαρμογή του παρόντος αρμόδια
είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας, και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.
8. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
8.1 Ο «διακριτός υπεύθυνος » είναι υπεύθυνος για τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία περί προστασίας
δεδομένων από τη στιγμή που λαμβάνει τα Προσωπικά Δεδομένα των Δικαιούχων από την «υπεύθυνη»
στο πλαίσιο υλοποίησης του αντικειμένου της «Πρόσκλησης».
8.2. Η «υπεύθυνη» δεν φέρει καμία ευθύνη για τη νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα που λαμβάνει χώρα από τον «διακριτό υπεύθυνο» στο πλαίσιο του παρόντος «Συμφωνητικού».
8.3. Η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την πλευρά της
«υπεύθυνης» στο πλαίσιο του παρόντος δεν θίγεται από τη νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνει χώρα από την πλευρά του «διακριτού υπεύθυνου» στο πλαίσιο του
παρόντος.
9. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ»
α)
Οι διατάξεις της παρούσας αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της «Πρόσκλησης», τους όρους της
οποίας αποδέχεται ο «διακριτός υπεύθυνος»,
β)
Σε περίπτωση οποιασδήποτε σύγκρουσης ή ασυμφωνίας μεταξύ της «Πρόσκλησης» και του
παρόντος σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων υπερισχύει το παρόν.
Ως εκ τούτου υπογράφεται το παρόν σε δύο πρωτότυπα και κάθε συμβαλλόμενο μέρος λαμβάνει από ένα:

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟ
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