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Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης  ενδιαφέροντος για τη στελέχωση του Αυτοτελούς Τμήματος
Υποστήριξης  Υπευθύνου  Προστασίας  Δεδομένων  στην  Ανεξάρτητη  Αρχή  Δημοσίων  Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.)»

Στο  πλαίσιο  του  Κανονισμού  (ΕΕ)  αριθ.  679/2016  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του
Συμβουλίου,  της 27ης Απριλίου 2016 «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)»,  προβλέπεται  ο  ορισμός  υπευθύνου  προστασίας  δεδομένων  όταν  η
επεξεργασία  διενεργείται  από  δημόσια  αρχή  ή  δημόσιο  φορέα  με  τα  ακόλουθα  καθήκοντα
(άρθρο 39): 

α) ενημερώνει και συμβουλεύει τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την επεξεργασία 
και τους υπαλλήλους που επεξεργάζονται τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τον 
παρόντα κανονισμό και από άλλες διατάξεις της Ένωσης ή του κράτους μέλους σχετικά με την 
προστασία δεδομένων,

β) παρακολουθεί τη συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό, με άλλες διατάξεις της Ένωσης ή 
του κράτους μέλους σχετικά με την προστασία δεδομένων και με τις πολιτικές του υπευθύνου 
επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία σε σχέση με την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων της ανάθεσης αρμοδιοτήτων, της 
ευαισθητοποίησης και της κατάρτισης των υπαλλήλων που συμμετέχουν στις πράξεις 
επεξεργασίας, και των σχετικών ελέγχων,

γ) παρέχει συμβουλές, όταν ζητείται, όσον αφορά την εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την 
προστασία των δεδομένων και παρακολουθεί την υλοποίησή της σύμφωνα με το άρθρο 35,
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δ) συνεργάζεται με την εποπτική αρχή,

ε) ενεργεί ως σημείο επικοινωνίας για την εποπτική αρχή για ζητήματα που σχετίζονται με την 
επεξεργασία, περιλαμβανομένης της προηγούμενης διαβούλευσης που αναφέρεται στο άρθρο 
36, και πραγματοποιεί διαβουλεύσεις, ανάλογα με την περίπτωση, για οποιοδήποτε άλλο θέμα.

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων λαμβάνει δεόντως
υπόψη τον κίνδυνο που συνδέεται με τις πράξεις επεξεργασίας, συνεκτιμώντας τη φύση, το πεδίο
εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας.

Κατόπιν των ανωτέρω και εν όψει της επικείμενης σύστασης Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης
Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), το οποίο
θα υπάγεται απευθείας στον Διοικητή, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ
του κλάδου Εφοριακών, Τελωνειακών και Πληροφορικής, ΤΕ του κλάδου Πληροφορικής και ΔΕ
του  κλάδου  Εφοριακών  της  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων  να  αποστείλουν  αίτηση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος,  σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα,  και  βιογραφικό σημείωμα
έως 18/05/2018 στο fax 210 3375233 ή στο fax 2103375573.

Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι απαιτείται να διαθέτουν τα κάτωθι αναφερόμενα προσόντα:

ΠΕ Εφοριακών/Τελωνειακών

Απαιτούμενα προσόντα:

 Πτυχίο Νομικής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχων σπουδών της Αλλοδαπής
 Γνώση χειρισμού Η/Υ προγραμμάτων Office
 Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας

Επιθυμητά Προσόντα:

 Εμπειρία στον τομέα του δικαίου και των πρακτικών περί προστασίας δεδομένων και 
γνώση του Γενικού Κώδικα Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ)

ΠΕ/ΤΕ Πληροφορικής

Απαιτούμενα προσόντα:

 Πτυχίο  Α.Ε.Ι.  ή  Α.Τ.Ε.Ι.  Πληροφορικής  της  ημεδαπής  ή  ισότιμος  τίτλος  αντίστοιχης
ειδικότητας σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

 Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας

Επιθυμητά Προσόντα:



 Εμπειρία στον τομέα του δικαίου και των πρακτικών περί προστασίας δεδομένων και 
γνώση του Γενικού Κώδικα Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ)

ΔΕ Εφοριακών

Απαιτούμενα προσόντα:

 Ευχέρεια στη χρήση Η/Υ και προγραμμάτων Office
 Καλή γνώση Αγγλικών.

Οι  αιτήσεις  θα  αποσταλούν  διαμέσου  των  Υπηρεσιών  στις  οποίες  ανήκουν  οι  υπάλληλοι,
συνοδευόμενες από διαβιβαστικό της Υπηρεσίας τους, στο οποίο να αναφέρεται η γνώμη του
Προϊσταμένου της Υπηρεσίας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΔΑΔ Β 1048262
ΕΞ2015/08-04-2015 έγγραφο. Στην περίπτωση που οι υπάλληλοι υπηρετούν για οποιονδήποτε
λόγο σε άλλη υπηρεσία από αυτήν στην οποία ανήκει η οργανική τους θέση, η αίτησή τους θα
πρέπει να κοινοποιείται και στην τελευταία, ώστε να λαμβάνει γνώση ο Προϊστάμενος αυτής και
να εκφράζει την άποψή του.

Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν με βάση την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
δεν είναι δεσμευτικές για την υπηρεσία και κατά την εξέτασή τους θα ληφθούν υπόψη και οι
υπηρεσιακές ανάγκες των υπηρεσιών προέλευσης των υπαλλήλων.

Του εγγράφου να λάβουν γνώση με ευθύνη των Προϊσταμένων τους όλοι οι υπάλληλοι.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ



ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Αποδέκτες των Πινάκων  Α΄,  Β΄, Γ, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄, Ζ΄

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1.Γρ. Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
2.Γρ. Προϊσταμένου Γεν. Διεύθυνσης Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης & Ανθρώπινου Δυναμικού
3.Γρ. Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών  Υπηρεσιών
4.Γρ. Προϊσταμένου Γεν. Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης
5.Γρ. Προϊσταμένου Γεν. Διεύθυνσης Τελωνείων & Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.)
6.Γρ. Προϊσταμένου Γεν. Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.)
7.Δ/νση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού- Τμήμα Β΄



ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ :

ΟΝΟΜΑ:

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:

Α.Μ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ:

ΚΛΑΔΟΣ: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ:

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ(ή και ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ):

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ: 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ(εφόσον 

ο υπάλληλος υπηρετεί με απόσπαση): 

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ(σταθερό ή κινητό) :

Χρόνος  Εμπειρίας

Από                   έως

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ:

ΠΡΟΣ :

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ &
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ B΄

Σύμφωνα  με  την  αρ.  ………………………….

πρόσκληση,  παρακαλώ  να  κάνετε  δεκτή  την

αίτηση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντός  μου  για  το
Αυτοτελές  Τμήμα  Υποστήριξης  Υπευθύνου
Προστασίας  Δεδομένων  της  Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

                       

                             Ημ/νια:

                              Ο/Η αιτ……

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ     ΣΗΜΕΙΩΜΑ  



ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Επώνυμο

Όνομα

Όνομα πατρός

Διεύθυνση

Τηλέφωνο

E-mail

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Κατηγορία / Κλάδος

Βαθμός

Υπηρεσία

Ημερομηνία και ΦΕΚ διορισμού

Εργασιακή σχέση

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Χρονολογία

Από - Έως

Τίτλος πτυχίου Εκπαιδευτικό ίδρυμα



ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

Αποδεικτικό γνώσης:

ΑΛΛΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ:

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

Α) Στον Δημόσιο Τομέα

Χρονολογία

Από - Έως

Θέση Αντικείμενο - καθήκοντα

Αγγλικά

Επίπεδο

Τίτλος
πτυχίου



Β) Στον Ιδιωτικό Τομέα

Χρονολογία

Από - Έως

Θέση Αντικείμενο - καθήκοντα

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

          

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ/ΣΥΝΕΔΡΙΑ

(Προσθέστε ξεχωριστές εγγραφές για κάθε σεμινάριο, ξεκινώντας από το πιο πρόσφατο  Ημερομηνία, Τίτλος Σεμιναρίου, 
Φορέας, Διάρκεια)


		2018-05-09T13:53:30+0300




