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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η   
ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ (1)  ΘΕΣΗΣ  ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών 
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 26/τ.Α’/9-2-2007), όπως ισχύουν.  

2. Τις διατάξεις του άρθρου 243 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως 
ισχύουν. 

3. Τις διατάξεις του Ν.4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων 
και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 176/Α΄/16-12-2015), όπως ισχύουν. 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 75 έως 80 και 108 του ν.4727/2020 «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» (ΦΕΚ 184 Α’), όπως ισχύουν. 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός συστήματος προσλήψεων στον 
δημόσιο τομέα και ενίσχυση του ΑΣΕΠ και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 6/Α’15-01-2021), όπως 
ισχύουν. 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 4 της ΠΥΣ 33/2006 «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο 
Δημόσιο Τομέα». (ΦΕΚ 280/τ.Α΄/28-12-2006), όπως ισχύουν. 

7. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 «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 - «ΓΚΠΔ»)» και τις διατάξεις του νόμου 4624/2019 
(ΦΕΚ A’ 137/29.08.2019) «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 ισχύουν. 
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8. Την με αρ. πρωτ. 37419/13479/8-5-2018 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 1661/Β/11-5-2018) με την οποία εγκρίθηκε η 121/2018 απόφαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής περί τροποποίησης –επικαιροποίησης του 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής. 

9. Το με αρ. πρωτ. οικ.28115/12-7-2012 έγγραφο της Δ/νσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του 
Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: Β41ΞΝ-ΤΥΓ), βάσει του οποίου δεν απαιτείται ούτε μετά την 
ισχύ του ν.4057/2012 έγκριση για το προσωπικό ειδικών θέσεων των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, 
καθώς εξομοιώνεται από άποψη συνεπειών με τους μετακλητούς υπαλλήλους. 

10. Το με αρ. πρωτ. 384330/5-5-2022 έγγραφο της Δ/νσης Προϋπολογισμού  της Περιφέρειας 
Αττικής με συνημμένη την από 5-5-2022  σχετική βεβαίωση, στην οποία αναφέρεται ότι στον 
προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 της Περιφέρειας Αττικής υπάρχει εγγεγραμμένη 
πίστωση για την πλήρωση μίας (1) θέσεως ειδικού συμβούλου για την κάλυψη των αναγκών  
της Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Νήσων της Περιφέρειας Αττικής. 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι  

 
Την πλήρωση μίας (1) θέσεως ειδικού συμβούλου για την κάλυψη των αναγκών της 
Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Νήσων της Περιφέρειας Αττικής. 

Η πρόσληψη θα γίνει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της 
οποίας ακολουθεί τη θητεία της Αντιπεριφερειάρχη για την επικουρία της οποίας προσλαμβάνεται 
και δεν μπορεί να υπερβαίνει τη θητεία της περιφερειακής περιόδου εντός της οποίας 
πραγματοποιείται. Η πρόσληψη θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 243 του Ν. 
3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύουν. 

 
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν :  

• Πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της 
αλλοδαπής ή  

• Ειδίκευση σε επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που 
αποδεικνύεται με αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική 
εμπειρία ανάλογη με τα αντικείμενα στα οποία θα απασχοληθούν. Επίσης, η ειδίκευση ή η 
εμπειρία αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανόμενων ως 
επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας  ή από την ιδιότητά τους ως πρώην αιρετών της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. 

• Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για το μόνιμο προσωπικό του Δημοσίου ήτοι:  
➢ Να είναι Έλληνες πολίτες  

Εξαίρεση: Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 152/2000). Δικαιούνται επίσης να είναι υποψήφιοι: α) 
όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση και έχει παρέλθει ένα έτος από 
την απόκτησή της 
β) όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση και δεν έχει παρέλθει έτος 
από την απόκτησή της, εφόσον μέχρι την απόκτησή της ήταν υπήκοοι κράτους - μέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 

➢ Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται  για την εκτέλεση των 
καθηκόντων της θέσης που θα επιλεγούν 
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➢ Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί 
νόμιμα από αυτές. (Εξαίρεση: Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων 
για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη 
χώρα τους τέτοιο κώλυμα) 

➢ Να μην υπάρχει κώλυμα πρόσληψης από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή δικαστική 
συμπαράσταση ή απόλυση από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Ν.Π.Δ.Δ. 
(άρθρα 8 & 9 του Ν. 3528/2007) 

Τα ανωτέρω πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την τελευταία ημέρα προθεσμίας υποβολής των 
αιτήσεων συμμετοχής, όσο και κατά το χρόνο πρόσληψης. 
 
Για την πρόσληψη θα εκτιμηθεί περαιτέρω: 
▪ η προσωπικότητα  
▪ το είδος των πτυχίων 
▪ οι επικοινωνιακές ικανότητες    

Είναι επιτρεπτή, εφόσον συντρέχουν τα ανωτέρω προσόντα, η πλήρωση της ως άνω θέσης με 
απόσπαση υπαλλήλου του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται με τις διατάξεις του ν. 
1256/1982, συμπεριλαμβανομένων και των Ο.Τ.Α. α` και β` βαθμού. Η διάρκεια της απόσπασης 
είναι ίση με τη διάρκεια της θητείας της Αντιπεριφερειάρχη  και διενεργείται με κοινή απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών και του αρμόδιου, κατά περίπτωση, Υπουργού, η οποία εκδίδεται 
ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου, γνώμη του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου 
του φορέα προέλευσης, καθώς και γνώμη του αρμοδίου διοικητικού συμβουλίου ή του αρμόδιου 
διοικητή, όπου υπάρχει. Η μισθοδοσία του αποσπασμένου υπαλλήλου καταβάλλεται από την 
υπηρεσία υποδοχής. Ο αποσπασμένος, κατά το χρόνο της απόσπασής του, εξακολουθεί να 
υπάγεται στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, στον οποίο είναι ασφαλισμένος.  

Ο/Η ανωτέρω  ειδικός/ή σύμβουλος υπόκειται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση της 
Αντιπεριφερειάρχη, για την επικουρία της οποίας προσλαμβάνεται. Δεν ασκεί αποφασιστικές 
αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής. Παρέχει συμβουλές και διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες, 
γραπτά ή προφορικά, για το συγκεκριμένο τομέα δραστηριότητας της Περιφέρειας τον οποίο έχει 
οριστεί να εξυπηρετεί. 
Το συμβουλευτικό του/της  έργο απευθύνεται προς την Αντιπεριφερειάρχη. 

 
Το έργο του/της ειδικού/ης συμβούλου δεν είναι ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του δικηγόρου, 
ούτε αναστέλλει την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος. Για όσους έχουν την ιδιότητα του 
ελεύθερου επαγγελματία σε άλλο τομέα δραστηριότητας η άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος 
είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση καθηκόντων του ειδικού συμβούλου, του ειδικού συνεργάτη και 
επιστημονικού συνεργάτη, μπορεί όμως να εξαιρεθεί από τον περιορισμό του παρόντος εδαφίου 
με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
 

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς 
πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου θεωρημένη από δημόσια 
αρχή ή έχει εκδοθεί μέσω της διαδικτυακής πύλης gov.gr, είτε ταχυδρομικώς με συστημένη 
επιστολή (στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων 
κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την 
αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων), στο Τμήμα Γραμματειακής 
Υποστήριξης της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού της Περιφέρειας Αττικής, Λ. Συγγρού 80-88, 
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Αθήνα (3ος όροφος), είτε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Τμήματος: 
grammateia.ad@patt.gov.gr, σχετική αίτηση στην οποία θα αναφέρεται η θέση για την οποία 
υποβάλλουν την υποψηφιότητα, με συνημμένα ευκρινή φωτοαντίγραφα:  
1. τίτλων σπουδών  
2. τίτλων σπουδών ξένης γλώσσας, σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι κάτοχος τίτλου ξένης 

γλώσσας.  
3. εγγράφων /βεβαιώσεων απόδειξης επαγγελματικής εμπειρίας.  
4. μελετών σχετικών με το αντικείμενο απασχόλησης εφόσον υπάρχουν.   
5. των δύο όψεων της αστυνομικής  ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας των κρίσιμων σελίδων του 

διαβατηρίου (δηλ. αυτών που αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας κατόχου).   
6. πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης.*  
7. πιστοποιητικού ποινικού μητρώου.* 
8. πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης (για τους άρρενες υποψήφιους).* 

(*τα αριθμ. 6, 7 και 8 δικαιολογητικά αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία) 
9. υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄ 75), όπως ισχύει, ότι: 

α.  δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση 
(κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, 
καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ` υποτροπή 
συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής 

β.  δεν είναι υπόδικοι που να έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή 
για πλημμέλημα της περίπτωσης α΄, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί 

γ.  δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα 
δ.  δεν τελούν είτε υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), είτε υπό 

επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό τις δύο αυτές καταστάσεις  
ε.  δεν έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλο Ν.Π.Δ.Δ. λόγω επιβολής 

της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας 
για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζόμενου και σε καταφατική 
περίπτωση να έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση.  

10. υπεύθυνη δήλωση (Ν. 1599/1986) περί μη κατοχής άλλης θέσης στο δημόσιο τομέα, σύμφωνα 
με τις διατάξεις  του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν.1256/82. 

11. βιογραφικό σημείωμα. 
12. υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄ 75), όπως ισχύει, ότι έχουν λάβει γνώση 

τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 243 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες 
«Το έργο των Ειδικών Συμβούλων, των Ειδικών Συνεργατών και Επιστημονικών Συνεργατών 
περιφερειαρχών και αντιπεριφερειαρχών δεν είναι ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του δικηγόρου, 
ούτε αναστέλλει την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος. Για όσους έχουν την ιδιότητα του 
ελεύθερου επαγγελματία σε άλλο τομέα δραστηριότητας, η άσκηση του ελευθέριου 
επαγγέλματος είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση καθηκόντων του Ειδικού Συμβούλου, του 
Ειδικού Συνεργάτη και Επιστημονικού Συνεργάτη, μπορούν όμως να εξαιρεθούν από τον 
περιορισμό του παρόντος εδαφίου, με απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου». 

13. ενυπόγραφη δήλωση της ενημέρωσης που παρέχεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας 
ανακοίνωσης, αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των υποψηφίων στο 
πλαίσιο της συμμετοχής τους στη διαδικασία πρόσληψης μέσω της υποβολής αίτησης με τα 
συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά προς τον Φορέα. 

 
Εάν ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται:  
Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α, για την ισοτιμία, ή ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου, 
καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των 
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ημεδαπών τίτλων (όπου προβλέπεται) ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό 
Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας ή 
ισοτιμίας και αντιστοιχίας, καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη 
βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων (όπου προβλέπεται). Σε περίπτωση που από την πράξη 
ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από 
το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, 
καθώς και επίσημη μετάφρασή της. 
 
Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξης αναγνώρισης για την ισοτιμία και την 
αντιστοιχία του τίτλου, όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν αποφάσεις αναγνώρισης επαγγελματικών 
προσόντων ή επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, οι οποίες 
χορηγήθηκαν από α) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π) του άρθρου 
55 του ΠΔ 28/2010 και β) του Συμβουλίου Επαγγελματικής Αναγνώρισης τίτλων Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ) του άρθρου 14 του Π.Δ 231/1998. 

Ειδικά  για τα πτυχία της Κύπρου: Για τα πτυχία που αποκτήθηκαν πριν από την πλήρη ένταξη της 
Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1-5-2004) και αναφέρονται στο Π.Δ 299/1977 δεν 
απαιτείται αντιστοιχία. Για τα πτυχία τα οποία έχουν  χρόνο κτήσης μετά την ένταξη της στην Ε.Ε 
απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία. 

Οι τίτλοι σπουδών γνώσης ξένης γλώσσας πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Η επίσημη μετάφραση γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την 
Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από Δικηγόρο  ή από άμισθο  διερμηνέα 
διορισμένο βάσει του Ν. 148/26-12-1913/1-2-1914. Ειδικώς όμως μετά το νέο «Κώδικα 
Δικηγόρων» (άρθρο 36 Ν.4194/2013 ΦΕΚ 208/Α/27-9-2013 μεταφράσεις ξενόγλωσσων εγγράφων 
που γίνονται από Δικηγόρο μετά την 27-9-2013 γίνονται δεκτές εφόσον ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι 
ο ίδιος έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία μετέφρασε. 

ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ 

Της αλλοδαπής  

Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται από την ανακοίνωση, 
πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή 
την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο 
διερμηνέα διορισμένο βάσει του ν.148/26-12-1913/1-2-1914. Ειδικώς όμως μετά τον νέο «Κώδικα 
Δικηγόρων» (άρθρο 36 ν.4194/2013/ΦΕΚ 208/27.09.2013/τ. Α’), μεταφράσεις ξενόγλωσσων 
εγγράφων που γίνονται από δικηγόρο μετά την 27.09.2013, γίνονται δεκτές, εφόσον ο δικηγόρος 
βεβαιώνει ότι ο ίδιος έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία μετέφρασε. 

Τα  ανωτέρω (τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις) γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή 
φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν 
επικυρωθεί από δικηγόρο. 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή  φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα 
οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. 

Της ημεδαπής  
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α) Δημόσια έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και  φορείς 
του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  (π.χ τίτλοι σπουδών – άδειες – πιστοποιητικά – 
βεβαιώσεις κ.λπ.), υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικώς αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα 
των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους. 

β) Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από υπηρεσίες και φορείς 
του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικώς 
αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν 
επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων 
ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου 
δημόσιου τομέα. 

 
Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από 
την επόμενη της δημοσίευσης της παρούσας σε δύο τοπικές εφημερίδες του Νομού. Εάν η 
τελευταία  ημέρα είναι κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της 
προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία 
ο υποψήφιος που υποβάλλει ανυπόγραφη ή εκπρόθεσμη αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά.  

Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/86 και η ανακρίβεια των 
δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. 

Η Υπηρεσία υποχρεούται να προβεί στον αυτεπάγγελτο έλεγχο της γνησιότητας των 
δικαιολογητικών που έχει υποβάλλει ο υποψήφιος προς πρόσληψη, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 4 του αρ. 28 του Ν. 4305/14 (ΦΕΚ 237/31‐10‐2014). 

Ο/Η υποψήφιος/α ο οποίος/α θα επιλεγεί, θα κληθεί να προσκομίσει πιστοποιητικά από τα 
οποία θα προκύπτει η υγεία και η φυσική καταλληλότητά του /της. 

Η παρούσα προκήρυξη θα δημοσιευθεί σε δύο (2) τοπικές εφημερίδες του Νομού και ταυτόχρονα 
θα καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής και στο Πρόγραμμα “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”. 

 
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ 
 
Κοινοποίηση: 
1. Γραφείο Εκτελεστικού Γραμματέα 
2. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Νήσων 

 

  

 
 
 

ΑΔΑ: ΡΕΞ07Λ7-ΕΞΦ



7 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
Ενημέρωση για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα των Υποψηφίων προς 

απασχόληση στην Περιφέρεια Αττικής 
 

Στόχος είναι η ενημέρωση των υποψηφίων προς απασχόληση στην Περιφέρεια Αττικής στο πλαίσιο της 
παρούσας ανακοίνωσης για την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού συμβούλου για την κάλυψη των αναγκών της 
Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους 
δεδομένων από την Περιφέρεια Αττικής σύμφωνα με το ισχύον Ευρωπαϊκό και εθνικό νομοθετικό πλαίσιο 
προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ιδίως τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής 
«Κανονισμός» ή «ΓΚΠΔ») και το νόμο 4624/2019 (εφεξής από κοινού αποκαλούμενα ως «Υφιστάμενη 
Νομοθεσία»). 
Η Περιφέρεια Αττικής αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και συγκεκριμένα Οργανισμό Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης Β’ Βαθμού, με έδρα την Αθήνα, επί της Λεωφόρου Συγγρού, αρ. 80-88 (εφεξής «Περιφέρεια» ή 
«Υπεύθυνος επεξεργασίας»). Στο πλαίσιο της παρούσας ανακοίνωσης συλλέγει και περαιτέρω επεξεργάζεται 
προσωπικά δεδομένα των υποψηφίων, όπως ειδικότερα περιγράφεται κατωτέρω.  
 
1. Ορισμοί 
Για την καλύτερη κατανόηση της παρούσας ακολουθούν βασικοί ορισμοί σύμφωνα με την Υφιστάμενη 
Νομοθεσία: 

• «Υπεύθυνος επεξεργασίας»: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας 
που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα. Για τους σκοπούς της παρούσας, η Περιφέρεια ενεργεί ως Υπεύθυνος 
Επεξεργασίας. 

• «Επεξεργασία»: Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση 
αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η 
μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε 
άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή, είτε αυτά 
ευρίσκονται σε ηλεκτρονική μορφή είτε σε έντυπη μορφή. 

• «Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: Κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο 
φυσικό πρόσωπο, το οποίο είναι το φυσικό πρόσωπο, του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα 
ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, 
σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που 
προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική 
ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου. 

• «Ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή Ευαίσθητα δεδομένα»: δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις 
θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και η 
επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση 
προσώπου, δεδομένων που αφορούν την υγεία ή δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού 
προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό.  

• «Αποδέκτης»: είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας, στα οποία 
κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτον είτε όχι. 

• «Τρίτος»: είναι οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή φορέας, με εξαίρεση το 
υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας και τα πρόσωπα τα οποία, υπό την άμεση εποπτεία 
του υπευθύνου επεξεργασίας, είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα. 

• «Σύμβαση/Διορισμός»: η εργασιακή σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ των μερών ή ο διορισμός του 
υπαλλήλου, η οποία προϋποθέτει ή συνεπάγεται την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, γίνονται αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα, ότι ο κάτωθι υποψήφιος προς απασχόληση 
έλαβε από την Περιφέρεια πλήρη ενημέρωση και γνώση αναφορικά με την συλλογή και εν γένει επεξεργασία 
των προσωπικών του δεδομένων, και η Περιφέρεια ανέλαβε να τηρεί τις παρακάτω υποχρεώσεις, όπως αυτές 
εξειδικεύονται και ειδικότερα κατωτέρω περιγράφονται. 
 
2. Προσωπικά Δεδομένα – Σκοποί – Νόμιμη Βάση  
Η Περιφέρεια φροντίζει πάντοτε να επεξεργάζεται μόνο τα δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα, 
πρόσφορα και συναφή για τον εκάστοτε σκοπό επεξεργασίας, όπως αναφέρεται στη συνέχεια.  
Οι επεξεργασίες που διενεργούνται στο πλαίσιο αξιολόγησης των υποψηφίων είναι οι ακόλουθες: 
 

Προσωπικά Δεδομένα Σκοπός 
Νόμιμη 
Βάση 

Χρόνος 
Διατήρησης 

Αποδέκτες 
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• Δεδομένα ταυτοποίησης όπως 
ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, 
μητρώνυμο, αριθμό δελτίου ταυτότητας 
(ΑΔΤ), 

• Δεδομένα επικοινωνίας όπως τηλέφωνα 
επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, 

• Δεδομένα οικογενειακής  

• Δεδομένα επαγγελματικά, όπως αριθμός 
μητρώου δικηγόρου, 

• Δεδομένα βιογραφικού και πρόσθετων 
απαιτούμενων προσόντων, όπως 
προϋπηρεσία και ακαδημαϊκό υπόβαθρο, 

• Δεδομένα πτυχίου και μεταπτυχιακού, 
όπως αντίγραφο του πτυχίο, 

• Δεδομένα σχετικά με πειθαρχικές ποινές ή 
ποινικές καταδίκες, δικαστική 
συμπαράσταση  

• Δεδομένα σχετικά με την υγεία και την 
φυσική καταλληλότητα για την άσκηση 
των καθηκόντων τους,  

• Δεδομένα σχετικά με την εκπλήρωση 
στρατιωτικών υποχρεώσεων 

Αξιολόγηση 
του 
υποψήφιου 

Άρθρο 6 παρ. 
1 στοιχ. β’,  
Άρθρο 9 παρ. 
2 στοιχ. β’ και 
άρθρο 10 
ΓΚΠΔ 

Μέχρι την 
παρέλευση του 
χρόνου 
παραγραφής 
τυχόν αξιώσεων 
που θα εγερθούν 
από τα μέρη  

Διεύθυνση 
Ανθρώπινου 
Δυναμικού της 
Περιφέρειας, 
αρμόδιες ελεγκτικές/ 
εποπτικές αρχές στο 
βαθμό που απαιτείται 
για την εκπλήρωση 
εκ του νόμου 
υποχρεώσεών της ή 
επιβάλλεται από 
δικαστική απόφαση 
συνυποψήφιους που 
απορρίφθηκαν, 
κατόπιν αίτησής τους 
και εφόσον 
αποδεικνύουν έννομο 
συμφέρον προς 
τούτο 

Σημειώνεται ότι τα δεδομένα των υποψηφίων δεν υπόκεινται σε διαδικασίες αυτοματοποιημένης λήψης 
αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ. 
 
3. Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων εκτός ΕΟΧ 
Κατά κανόνα, η Περιφέρεια δεν διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα σε τρίτες χώρες ή/ και διεθνείς οργανισμούς. 
Σε περίπτωση τέτοιας διαβίβασης, η Περιφέρεια προηγουμένως βεβαιώνει ότι τηρείται μία εκ των νομίμων 
βάσεων του άρθρου 6 του Κανονισμού και: 

1. Η Επιτροπή έχει εκδώσει σχετική απόφαση επάρκειας για την τρίτη χώρα προς την οποία θα γίνει η 
διαβίβαση (άρθρο 45 του Κανονισμού) ή 

2. Τηρούνται οι κατάλληλες εγγυήσεις σύμφωνα με τον Κανονισμό για τη διαβίβαση των δεδομένων 
αυτών (άρθρο 46 του Κανονισμού) ή 

3. Για τις περιστασιακές επεξεργασίες, υφίσταται μία εκ των εξαιρέσεων που προβλέπεται στο άρθρο 49 
του Κανονισμού. 

 
4. Δικαιώματα υποψηφίων  
Οι υποψήφιοι έχουν τα κάτωθι δικαιώματα δυνάμει του Κανονισμού:  

Πρόσβασης Διόρθωσης Διαγραφής Περιορισμού 
 
Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθυνθούν στον Υπεύθυνο 
Προστασίας Δεδομένων της Περιφέρειας στη διεύθυνση dpo@patt.gov.gr. 
 Επιπλέον, οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών του δεδομένων 
(https://www.dpa.gr/el/proswpika_dedomena/epexergasia_fusikwn/katagelia_stin_arxi_dedomena). 
Με την υπογραφή του παρόντος ο υποψήφιος δηλώνει ότι έχει ενημερωθεί επαρκώς για την επεξεργασία των 
προσωπικών δεδομένων του από την Περιφέρεια στο πλαίσιο υποβολής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
στην εδώ αναφερόμενη ανακοίνωση. 
 

Αθήνα ……./…../…….,  
     Η/O υποψήφια/ος 

 
     ………………………………………………………….………….. 

    (ονοματεπώνυμο, υπογραφή) 
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