
 
Θεσσαλονίκη Παρασκευή 1 Ιουνίου 2018 
 
Θέμα: Ειδική Προσφορά για μέλη Της ΕΦΕΕΘ για εναρμόνιση σχετικά με τον κανονισμό προστασίας 

προσωπικών δεδομένων (GDPR) 
 
 Η εταιρία μας είναι στη ευχάριστη θέση να παρέχει στα μέλη σας , τη δυνατότητα να 
εναρμονιστούν με τις προτάσεις του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας προσωπικών Δεδομένων  
 

Η πρόταση αφορά τις παρακάτω εργασίες: 
1. Μηχανογραφική ανάλυση του εξοπλισμού τους και της υλικοτεχνικής τους υποδομής του κάθε 

γραφείου με επιτόπια έρευνα από εξειδικευμένο προσωπικό. 

a. Θα αναλυθεί η υποδομή τόσο από πλευράς λογισμικού όσο και από πλευράς 
εξοπλισμού 

b. Θα αναλυθεί ο τρόπος δικτύωσης του γραφείου (wifi & lan & antivirus) 
c. Θα αναλυθεί ο server από πλευράς λογισμικών , συνδέσεων δικτύων , ασφάλειας 

χρηστών και κοινόχρηστων τοποθεσιών, fire wall  
d. Ανάλυση τρόπου σύνδεσης με πηγές εκτός γραφείου και ύπαρξη vpn συνδέσεων (όπου 

απαιτείται) 
e. Ανάλυση του τρόπου χρήσης email και επικοινωνιών με πελάτες. 

 

Για όλα τα παραπάνω θα συνταχθεί πολυσέλιδη μελέτη όπου θα καταγράφονται όλες οι 
περιπτώσεις επεξεργασίας, όλες οι δραστηριότητες και όλος ο εξοπλισμός ενώ ταυτόχρονα 
θα επισημαίνονται οι ευπάθειες της κάθε εγκατάστασης. 

2. Υλοποίηση από νομικής πλευράς. 

a. Αρχικά θα συνταχθεί πρότυπη σύμβαση , από εξειδικευμένο νομικό , η οποία θα 

καλύψει όλες τις βασικές διαδικασίες, που εκτελεί ένα λογιστικό γραφείο σε σχέση με 

τους πελάτες του. Η πρόταση αυτή θα γίνει με βάση την ανάλυση ενός μέλους 

πρότυπο. 

b. Σε κάθε μέλος θα γίνεται προσαρμογή της σύμβασης ανάλογα με τις ανάγκες του , από 

εξειδικευμένο νομικό , έτσι ώστε η εγκυρότητα της κάθε προσέγγισης να είναι 

δεδομένης αξιοπιστίας. 

Τυχόν παρεκκλίσεις από την κύρια σύμβαση πρότυπο θα εξετάζονται κατά περίπτωση  

3. Η ολοκλήρωση της τεχνικής μελέτης θα συνοδεύεται από μη δεσμευτική πρόταση / προσφορά  

υλοποίησης. Στην περίπτωση που γίνει αποδοχή της πρότασης υλοποίησης θα συνταχθεί 

τεύχος υλοποίησης το οποίο θα συνοδεύει την τεχνική μελέτη ,έτσι ώστε να είναι δυνατή η 

τεκμηρίωση και παρακολούθηση στο μέλλον της κάθε εγκατάστασης. 

 

Πλήθος 
Προσωπικού 

Είδος Υπηρεσίας Τιμή Προσφοράς Ειδική τιμή για τα 
μέλη του συλλόγου 
σας 

0-5 άτομα Μηχανογραφικά 600 300 
Νομικά 200 150 

6-10 άτομα Μηχανογραφικά 800 400 
Νομικά 300 200 

11 άτομα και πάνω Θα γίνει προσφορά μετά από εξέταση της υποδομής 



  Σε περίπτωση που δεν επιλεγεί και η νομική υπηρεσία , θα σας παραδοθεί απλά μια σύμβαση 
πρότυπο για τους πελάτες σας, έτσι ώστε να την προσαρμόσετε ανάλογα, ενώ στην περίπτωση που 
επιλεγεί και η νομική υπηρεσία θα γίνει και επαφή και με την νομικό , έτσι ώστε να διερευνηθούν 
τυχόν λοιπές προσεγγίσεις που δεν καλύπτονται από την σύμβαση πρότυπο (ώστε να τροποποιηθεί 
κατάλληλα η σύμβαση με βάση τις ανάγκες σας) 

 
 
Διαδικασία & Τρόπος Πληρωμής 
 
Η αποδοχή του κάθε μέλους θα γίνεται μόνο με ενημέρωση από το διοικητικό προσωπικό της 

ΕΦΕΕΘ και μόνο έτσι θα ισχύσει ο ειδικός τιμοκατάλογος. 
Το μέλος που θα αποδεχθεί την προσφορά θα πρέπει να προκαταβάλλει το 30% (αξία + ΦΠΑ) 

ενώ το υπόλοιπο θα μπορεί να το εξοφλήσει με την παράδοση της τεχνικής μελέτης με μετρητά / 
κατάθεση σε λογαριασμό , ή θα μπορεί να αποπληρώσει όλο το ποσό μέσω πιστωτικής κάρτας με 5 
άτοκες δόσεις. 
 

Σε περίπτωση που ανατεθεί και η υλοποίηση αυτή θα έχει ξεχωριστό τρόπο πληρωμής, με 
βάση την προσφορά που θα κατατεθεί στο κάθε μέλος . 

Κάθε αποδοχή θα θεωρείται έγκυρη μόνο μετά την κατάθεση της προκαταβολής και μόνο τότε 
θα μπαίνει σε σειρά προτεραιότητας εκτέλεσης, ενώ ταυτόχρονα θα συντάσσεται ένα συμφωνητικό 
που θα περιγράφει όλη τη διαδικασία , έτσι ώστε να είναι καλυμμένο το κάθε μέλος σε περίπτωση 
ελέγχου από τον αρμόδιο δημόσιο φορέα . 
 

 

 Ισχύς προσφοράς μέχρι 31/10/2018 
 
 

Μετά τιμής 
Για την SRG 

Πολύδωρος Αντωνιάδης 


