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Πρακτικό Αξιολόγησης πρόσληψης 
 
Στην Αθήνα σήμερα την 02 Ιουνίου, ημέρα Τρίτη και σύμφωνα με την πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη θέση του υπεύθυνου προστασίας 
δεδομένων με Αριθ. Πρωτοκ. 3011A/2020 στις 18/05/2020, πραγματοποιήθηκε η αξιολόγηση των ενδιαφερομένων για τη μία (1) θέση 
υπεύθυνου προστασίας δεδομένων, από την επιτροπή η οποία ορίστηκε με Αριθ. Πρωτοκ. 3011Β/2020 στις 18/05/2020 και αποτελείται από 
τους Ελίζα Μωυσή υπεύθυνη έργων και Ποδηματά Ιάσονα Συντονιστή γενικό γραμματέα διοικητικού συμβουλίου. 
Στην Πρόσκληση για τη θέση του Υπεύθυνου προστασίας δεδομένων πλήρους απασχόλησης και έπειτα από αξιολόγηση από την επιτροπή, 

πέρασαν στο στάδιο της συνέντευξης οι ακόλουθοι οι οποίοι βαθμολογήθηκαν και η τελική κατάταξη διαμορφώθηκε σύμφωνα με τους 

παρακάτω πίνακες: 

ΕΝΑΣ (1) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

 
1.  

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Ι: ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 

ΒΑΡΥΤΗΤΑ 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 
• ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής ή πτυχίο Νομικής 

 
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 

ΝΑΙ 

• Άριστη γνώση Αγγλικής ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΝΑΙ 

• Άριστες γνώσεις πληροφορικής ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΝΑΙ 

•           Πιστοποίηση DPO ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΝΑΙ 

• Εμπειρογνωσία στο τομέα του δικαίου και των πρακτικών περί 
προστασίας δεδομένων και σε προσωπικά δεδομένα ειδικών 
κατηγορικών 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 

ΝΑΙ 

• Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΝΑΙ 

• Γνώση των διαδικασιών απόδησης των υπηρεσιών του Φορέα 
(εσωτερικά και προς τρίτους) 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ 
ΝΑΙ 

• Γνώση των τεχνολογιών πληροφορίας και ασφάλειας 
δεδομένων 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ 
ΝΑΙ 

Σχόλια:  Πληρεί τα τυπικά προσόντα και προχωρά στη διαδικασία της 

συνέντευξης  

 
ΠΡΟΚΡΙΝΕΤΑΙ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΙΙ: ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

• Ομαδικό Πνεύμα 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 
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• Επικοινωνιακό Προφίλ 

•  Αμεροληψία, αντικειμενική κρίση 

• Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στη μη διάκριση, 
εχεμύθεια/εμπιστευτικότητα 

• Διάθεση εξέλιξης (κατάρτιση, επιμόρφωση, ενημέρωση) 

• Δυνατότητα ευελιξίας και προσαρμογής 

ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ= 59/60  ΕΠΙΤΥΧΟΥΣΑ 

 
Μετά την ανωτέρω αξιολόγηση η κατάταξη των υποψηφίων έχει ως εξής: 

1. Πληρεί τα τυπικά προσόντα προκρίνεται στη διαδικασία της συνέντευξης με βαθμολογία =59/60 ΕΠΙΤΥΧΟΥΣΑ 
 

Η επιτροπή αξιολόγησης σύμφωνα με την ανωτέρω αξιολόγηση για τη μία (1) θέση Υπεύθυνου προστασίας δεδομένων πλήρους 
απασχόλησης και  εισηγείται στο Δ.Σ. την πρόσληψη της κάτωθι: 

1. ΩΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 


