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Ο  Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

  

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις :  

α. Των άρθρων 84-86 του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων 

(Υπαλληλικός Κώδικας ν.3528/2007), όπως ισχύουν . 

β. του άρθρου 24
Α
 και των παρ. 1γ, 1δ και 4 του άρθρου 30 του ν. 4369/2016 «Εθνικό Μητρώο 

Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα 

αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια – αξιοκρατία και 

αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης ) και άλλες διατάξεις » (Α΄ 33) όπως ισχύουν . 

γ.   του άρθρου 54 «Περιεχόμενο, έγκριση και τροποποίηση Οργανισμών» του ν. 4178/2013 

(Α΄174) 

δ. του Π.Δ. 50/2001  «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του Δημοσίου 

Τομέα »  (Α΄39) όπως ισχύει .             

2. του Π.Δ. 22/2018  (Α΄37) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή  Υπουργού  και 

Υφυπουργών» 

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη  πλήρωσης θέσεων  ευθύνης επιπέδου  Διεύθυνσης για τη   Γενική Διεύθυνση 

Αγοράς του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, κατ’ εφαρμογή  των διατάξεων των 

άρθρων   84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως ισχύει 
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3. του Π.Δ. 123/2016 (Α΄208 ) «Ανασύσταση και μετονομασία ………, Μετονομασία 

Υπουργείων ………,Οικονομίας Ανάπτυξης & Τουρισμού»   

4. α. του Π.Δ. 147/2017 (Α΄ 192) «Οργανισμός του Υπουργείου  Οικονομίας και Ανάπτυξης». 

β. τα περιγράμματα θέσεων εργασίας των προκηρυσσόμενων θέσεων, τα οποία 

προσαρτώνται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της.   

     5. την αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.46/2267/οικ.32096/16-12-2016 (Β’ 4123) υπουργική απόφαση 

«Διεξαγωγή δομημένης συνέντευξης κατά την επιλογή προϊσταμένων». 

   6. α. την αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.47/2306/οικ17520/29.05.2017 διευκρινιστική εγκύκλιο  του      

Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης . 

             β. την αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.50./2403/οικ19403/31.05.2018  διευκρινιστική εγκύκλιο  του     

Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης . 

    7.  Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών του Υπουργείου  και πλήρωσης των θέσεων  

ευθύνης. 

                              

                                        Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε  

         Προκηρύσσουμε την πλήρωση των κάτωθι θέσεων ευθύνης επιπέδου  Διεύθυνσης, που 

υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση     Αγοράς  του  Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. 

 

 1.  Προκηρυσσόμενες θέσεις 

      Γενική Διεύθυνση Αγοράς. 

1. Διεύθυνση Εταιρειών  

2. Διεύθυνση Επιχειρηματικότητας και Επιμελητηρίων 

3. Διεύθυνση Θεσμικών Ρυθμίσεων Εμπορίου. 

4. Διεύθυνση Ελέγχων και Παρατηρητηρίων.  

5. Διεύθυνση Σημάτων. 

 

 2.      Γενική Περιγραφή Καθηκόντων  Προκηρυσσόμενων Θέσεων 

α. Διεύθυνση Εταιρειών  

      Βασικά καθήκοντα του Προϊσταμένου της προκηρυσσόμενης θέσης ευθύνης είναι : 

 Η διαμόρφωση και παρακολούθηση της νομοθεσίας περί Ανωνύμων Εταιρειών, Εταιρειών 

Περιορισμένης Ευθύνης, Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιριών και προσωπικών εταιρειών. 

 Η παρακολούθηση της κοινοτικής νομοθεσίας που αφορά στις κεφαλαιουχικές εταιρείες και η 

εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου. 

  Η εποπτεία   ειδικών κατηγοριών Ανωνύμων Εταιριών και Υποκαταστημάτων αλλοδαπών 

εταιρειών που ανήκουν στις συγκεκριμένες ειδικές κατηγορίες και η τήρηση του Γενικού 
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Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ), σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, σε συνδυασμό 

με τις διατάξεις περί Γ.Ε.ΜΗ. του ν. 3419/2005. 

  Η καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. όλων των πράξεων και στοιχείων των ανωτέρω εταιρειών. 

  Η παρακολούθηση της λειτουργίας του  (Γ.Ε.ΜΗ.), η μελέτη και η εισήγηση μέτρων για τη 

νομοθετική αντιμετώπιση θεμάτων που αφορούν στην τήρηση και λειτουργία του.  

 Η εκπόνηση, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης, προγραμμάτων 

εκπαίδευσης και επιμόρφωσης για θέματα αρμοδιότητάς της. 

 

β. Διεύθυνση Επιχειρηματικότητας και Επιμελητηρίων 

Βασικά καθήκοντα του Προϊσταμένου της προκηρυσσόμενης θέσης ευθύνης είναι : 

  Η ενίσχυση, η ανάπτυξη και αρωγή της επιχειρηματικότητας μέσω της παρακολούθησης και 

βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, της στήριξης της επιχειρηματικής καινοτομίας, 

της διασύνδεσης των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) με ευρωπαϊκά προγράμματα και της 

παρακολούθησης των Δικτύων Συνεργειών (clusters) στον τομέα του Εμπορίου, της 

διαμόρφωσης εθνικής στρατηγικής και νομοθετικής ρύθμισης της Εταιρικής Κοινωνικής 

Ευθύνης (ΕΚΕ), της στήριξης και ανάπτυξης της ηλεκτρονικής διαλειτουργικής 

επιχειρηματικότητας, καθώς και η ομαλή λειτουργία των Εμπορικών Εκθέσεων. 

  Η στήριξη και μέριμνα για  την ομαλή λειτουργία του θεσμού των Επιμελητηρίων της χώρας. 

  Η ανάλυση δομών αγοράς και η λήψη των απαραίτητων νομοθετικών μέτρων για την 

διασφάλιση της λειτουργίας της αγοράς με όρους υγιούς ανταγωνισμού. 

 

γ. Διεύθυνση Θεσμικών Ρυθμίσεων Εμπορίου. 

      Βασικά καθήκοντα του Προϊσταμένου της προκηρυσσόμενης θέσης ευθύνης είναι : 

 

  Η ρύθμιση κανόνων λειτουργίας εμπορίου. 

  Η εκπόνηση και βελτίωση κανόνων διακίνησης προϊόντων και υπηρεσιών. 

  Η μελέτη και εισήγηση μέτρων που αφορούν στο υπαίθριο εμπόριο (στάσιμο και πλανόδιο) 

και η υποστήριξη λειτουργίας των ηλεκτρονικών μητρώων του υπαίθριου εμπορίου. 

 

δ.   Διεύθυνση Ελέγχων και Παρατηρητηρίων.  

Βασικά καθήκοντα του Προϊσταμένου της προκηρυσσόμενης θέσης ευθύνης είναι : 

 

 Ο έλεγχος της τήρησης των κανόνων Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ. προϊόντων και εμπορευμάτων και σε 

χώρους παροχής υπηρεσιών καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης καταναλωτικών αγαθών 

και υπηρεσιών με τις διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας 

Καταναλωτή. 

ΑΔΑ: 61Α1465ΧΙ8-ΞΒΑ



 Η συλλογή τιμών προϊόντων και υπηρεσιών και η καταγραφή και τήρηση αυτών στο σύστημα 

του Παρατηρητηρίου Τιμών και σε άλλα συστήματα, καθώς και η πληροφόρηση, μέσω των 

συστημάτων  για τα επίπεδα και την εξέλιξη των τιμών. 

 

ε. Διεύθυνση Σημάτων  

    Βασικά καθήκοντα του Προϊσταμένου της προκηρυσσόμενης θέσης ευθύνης είναι : 

 

 Η εφαρμογή του δικαίου περί ελληνικών, κοινοτικών και διεθνών σημάτων, καθώς και η 

διαφύλαξη και προαγωγή των δικαιωμάτων εμπορικής ιδιοκτησίας. 

 

        

   3.     Δικαίωμα  Υποβολής Αίτησης Υποψηφιότητας ,  Απαιτούμενα Τυπικά 

Προσόντα,  Εμπειρία.    

            Α. Δικαίωμα συμμετοχής  

 Για τις προκηρυσσόμενες θέσεις δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας 

έχουν όλοι οι υπάλληλοι μόνιμοι και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατηγορίας/ 

εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ, που κατέχουν οργανική θέση στο Υπουργείο Οικονομίας και 

Ανάπτυξης  και ανήκουν σε κλάδο /ειδικότητα  οι υπάλληλοι του οποίου προβλέπεται ότι  

μπορούν να προΐστανται από τις οργανικές διατάξεις του Υπουργείου Οικονομίας και 

Ανάπτυξης,  Π.Δ. 147/2017 (Α΄192) , εφόσον : 

A1. κατά την ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιοτήτων : 

α)  έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου  Διεύθυνσης επί ένα (1) έτος 

τουλάχιστον 

ή 

β)  είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου συναφούς διδακτορικού διπλώματος ή απόφοιτοι της Εθνικής 

Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ή κάτοχοι αναγνωρισμένου 

συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και  σε κάθε περίπτωση  κατέχουν  το βαθμό Α΄ με 

πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον έξι  (6) έτη στο βαθμό αυτόν 

ή 

δ) κατέχουν το βαθμό Α΄  και έχουν ασκήσει συνολικά  τουλάχιστον για τρία (3) έτη καθήκοντα 

προϊσταμένου   Τμήματος  

ή 

κατέχουν  το βαθμό Α΄ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον δέκα (10) έτη στο βαθμό αυτόν. 

 Για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84 και 85 του Υ.Κ., όπως ισχύουν, λαμβάνεται 

υπόψη αποκλειστικά η εν τοις πράγμασι άσκηση καθηκόντων θέσης ευθύνης επιπέδου 

Διεύθυνσης ή Τμήματος, που έχει διανυθεί σε Υπουργεία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες, 
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Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ν.Π.Δ.Δ., Ανεξάρτητες Αρχές, Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού και 

Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, καθώς και σε αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες. 

  Α2.  Οι Κλάδοι προϊσταμένων  ανά προκηρυσσόμενη θέση, οι υπάλληλοι του οποίου προβλέπεται 

ότι μπορούν να προΐστανται από τις οργανικές διατάξεις του Υπουργείου  Π.Δ (147/2017) 

καθώς και τυχόν πρόσθετα προσόντα που απαιτείται να έχουν οι υποψήφιοι σύμφωνα με τις 

οικείες οργανικές διατάξεις είναι οι εξής: 

 

1. Στη Διεύθυνση Εταιρειών προΐστανται υπάλληλοι όλων των Κλάδων της ΠΕ  κατηγορίας.. 

2. Στη Διεύθυνση Επιχειρηματικότητας και Επιμελητηρίων προΐστανται υπάλληλοι όλων 

των Κλάδων της ΠΕ  κατηγορίας. 

3. Στη Διεύθυνση Θεσμικών Ρυθμίσεων Εμπορίου προΐστανται υπάλληλοι όλων των Κλάδων 

της ΠΕ  κατηγορίας. 

4. Στη Διεύθυνση Ελέγχων και Παρατηρητηρίων προΐστανται υπάλληλοι όλων των Κλάδων 

της ΠΕ  κατηγορίας. 

5. Στη Διεύθυνση Σημάτων προΐστανται υπάλληλοι όλων των Κλάδων της ΠΕ  κατηγορίας, με 

προϋπόθεση την πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, έτσι όπως αποδεικνύεται στο π.δ. 

50/2001, όπως ισχύει. 

 

 Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από τα ειδικά προσόντα και τους βασικούς τίτλους 

σπουδών οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 

(Ε.Σ.Δ.Δ.Α.), μπορούν να συμμετέχουν ως υποψήφιοι στην προκήρυξη ανεξαρτήτως του 

τίτλου σπουδών που κατέχουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 84 παρ. 5 εδάφιο β΄ 

του ν. 3528/2007, όπως ισχύει. 

 

4.         Κωλύματα  Υποψηφιότητας  

1. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για επιλογή σε θέση προϊσταμένου οποιουδήποτε 

επιπέδου υπάλληλος που αποχωρεί αυτοδικαίως από την υπηρεσία εντός ενός (1) έτους από 

την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων. 

2. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλογή προϊσταμένου ούτε να τοποθετηθεί 

προϊστάμενος υπάλληλος, ο οποίος διανύει δοκιμαστική υπηρεσία ή τελεί σε διαθεσιμότητα 

ή αργία ή έχει καταδικαστεί τελεσιδίκως για τα αναφερόμενα στη παρ. 1 του άρθρου 8 του 

Υ.Κ. (ν. 3528/2007) αδικήματα ή του έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική 

ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών για οποιοδήποτε πειθαρχικό 

παράπτωμα μέχρι τη διαγραφή της ποινής κατά το άρθρο 145 του Υ.Κ.  

  3. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος υπάλληλος,  ο οποίος  ως αξιολογητής, κατ’ άρθρο 15 

του ν. 4369/2016,  δεν  έχει εκπληρώσει  την υποχρέωση αξιολόγησης των υφισταμένων του,  

σύμφωνα με   τις διατάξεις του άρθρου 24
Α
  του  ν. 4369/2016.  
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1. Προθεσμία  Υποβολής Υποψηφιοτήτων  
 

 Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας ορίζεται σε δέκα πέντε (15) και 

αρχίζει πέντε (5) μέρες μετά τη δημοσίευση της προκήρυξης, ήτοι από  την  21
η
  Ιουνίου  

2018 και  λήγει την  5
η
   Ιουλίου 2018. 

 Το εμπρόθεσμο της αίτησης υποψηφιότητας κρίνεται από τη σχετική πρωτοκόλληση   αυτής 

ή από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου, εφόσον αυτή αποστέλλεται ταχυδρομικώς. 

 

 

6.    Αίτηση  Υποψηφιότητας  

 

1. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για πέντε (5) θέσεις, κατ’ ανώτατο 

όριο . 

2. Η αίτηση υποψηφιότητας κατατίθεται στην  Διεύθυνση  Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου 

Δυναμικού του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης  . Την αίτηση υποβάλλει ο υποψήφιος 

είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, εφόσον η 

εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε 

ταχυδρομικώς επί αποδείξει. 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 του υποψηφίου. 

3. Η αίτηση υποψηφιότητας συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, που συντάσσεται 

με ευθύνη του υποψηφίου και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Σε περίπτωση αναντιστοιχίας 

των όσων υπεύθυνα δηλώνει ο υποψήφιος στην αίτηση υποψηφιότητας και στο βιογραφικό 

σημείωμα με όσα τηρούνται στο προσωπικό Μητρώο του υπαλλήλου και στο αρχείο της 

Υπηρεσίας, λαμβάνονται υπόψη όσα βεβαιώνει η Διεύθυνση  Διαχείρισης & Ανάπτυξης 

Ανθρώπινου Δυναμικού  του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης,  αφού προηγουμένως έχει 

καλέσει τον υποψήφιο για την  προσκόμιση των επιπλέον εκείνων στοιχείων που υπεύθυνα 

δηλώνει ότι κατέχει. Η ανωτέρω διαδικασία βεβαίωσης των στοιχείων της αίτησης 

υποψηφιότητας και του βιογραφικού σημειώματος του υπαλλήλου από την  Διεύθυνση 

Διαχείρισης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού γίνεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 

δέκα (10) ημερών από την επομένη της λήξης της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων. 

4. Μετά το πέρας της προηγούμενης αποκλειστικής δεκαήμερης προθεσμίας της παρ. 3, η 

Διεύθυνση Διαχείρισης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού κοινοποιεί  αμελλητί  σε κάθε 

υποψήφιο τη βεβαίωση των στοιχείων της αίτησης υποψηφιότητας και του βιογραφικού του 

σημειώματος. Οι υποψήφιοι, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την 

κοινοποίηση, υποβάλλουν στη Διεύθυνση  Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 
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τυχόν  αντιρρήσεις τους επί των βεβαιώσεων. Οι  εν λόγω  αντιρρήσεις εξετάζονται από τη 

Διεύθυνση  Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού εντός αποκλειστικής 

προθεσμίας πέντε (5) ημερών. 

5. Μετά το πέρας των διαδικασιών των παρ. 3 και 4, η Διεύθυνση  Διαχείρισης και Ανάπτυξης 

Ανθρώπινου Δυναμικού αποστέλλει αμελλητί στο ΣΕΠ του Υπουργείου Οικονομίας & 

Ανάπτυξης τις βεβαιώσεις στοιχείων των υποψηφίων,  τις αιτήσεις υποψηφιότητας και  τα 

βιογραφικά τους σημειώματα  καθώς και τυχόν αντιρρήσεις που  υποβλήθηκαν από τους 

υποψήφιους. 

 

7.  Στάδια Επιλογής  

1. Η επιλογή των υποψηφίων πραγματοποιείται από το Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων 

(Σ.Ε.Π.) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης , σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 

84-86 του Υ.Κ., όπως ισχύουν. 

 

2. Το Σ.Ε.Π. εξετάζει κατ΄ αρχάς το παραδεκτό των αιτήσεων των υποψηφίων,  σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 84 του Υ.Κ., όπως ισχύει.  Οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τους όρους 

των άρθρων 84-86 του Υ.Κ., όπως ισχύει, και της προκήρυξης αποκλείονται από την 

περαιτέρω διαδικασία, με απόφαση του Σ.Ε.Π. 

3.   Ακολούθως, μοριοδοτεί κάθε υποψήφιο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 85 του Υ.Κ., 

όπως ισχύει, και στο άρθρο 30 του ν. 4369/2016. Στη συνέχεια, το Σ.Ε.Π. καταρτίζει, με 

βάση τη μοριοδότηση της παρ. 1 του άρθρου 85 του Υ.Κ., πίνακα κατάταξης για κάθε 

προκηρυσσόμενη θέση κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας. 

4.  Ακολουθεί η διαδικασία της δομημένης συνέντευξης, στην οποία καλούνται οι επτά (7) 

πρώτοι υποψήφιοι εκάστου πίνακα κατάταξης. Κατά τη διαδικασία της δομημένης 

συνέντευξης, το Σ.Ε.Π. λαμβάνει υπόψη του το προσαρτημένο στην παρούσα περίγραμμα 

θέσης εργασίας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της προκήρυξης. 

5. Για την τελική μοριοδότηση, ο συνολικός αριθμός των μορίων κάθε ομάδας κριτηρίων, 

πολλαπλασιάζεται με τον εξής συντελεστή: 

 40% για την ομάδα κριτηρίων α’: τυπικά, εκπαιδευτικά προσόντα και προσόντα 

επαγγελματικής κατάρτισης, 

 25% για την ομάδα κριτηρίων β’: εργασιακή εμπειρία και άσκηση καθηκόντων 

ευθύνης, 

 35% για την ομάδα κριτηρίων δ’: δομημένη συνέντευξη. 

6.    Όποιος/α επιλεγεί από το Σ.Ε.Π. τοποθετείται, με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας & 

Ανάπτυξης η οποία εκδίδεται το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη γνωστοποίηση 

της επιλογής του, ως προϊστάμενος/η στη θέση για την οποία έχει επιλεγεί, για θητεία τριών 

(3) ετών. 
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 8.     Χρόνος  Συνδρομής   Προϋποθέσων  - Κωλυμάτων  Υποψηφιότητας  

Οι προϋποθέσεις και τα προσόντα επιλογής θα πρέπει να συντρέχουν κατά την 

 ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας. 

Τα κωλύματα υποψηφιότητας δεν πρέπει να συντρέχουν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας 

επιλογής, καθώς και κατά το χρόνο τοποθέτησης του υπαλλήλου. Η Διεύθυνση Διαχείρισης και 

Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης οφείλει  να 

ενημερώνει  αμελλητί το Σ.Ε.Π.  οποτεδήποτε ανακύψει κώλυμα υποψηφιότητας του 

υποψηφίου. 

 

9.   Tρόπος  Απόδειξης  Προσόντων   

Όλα τα προσόντα πρέπει να αποδεικνύονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ.50/2001.   

Ειδικά, για την απόδειξη του επιπέδου γλωσσομάθειας, λαμβάνονται  υπόψη τα οριζόμενα στο 

Παράρτημα Γλωσσομάθειας, το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. 

 

10.  Δημοσιότητα της  Προκήρυξης  

 
1. Η παρούσα προκήρυξη αναρτάται αμελλητί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον δικτυακό 

τόπο του Υπουργείου Οικονομίας και  Ανάπτυξης καθώς και στην  ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ  . 

2. Η Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου 

Οικονομίας και Ανάπτυξης γνωστοποιεί, με κάθε πρόσφορο τρόπο, την προκήρυξη στους 

υπαλλήλους που ανήκουν οργανικά στο Υπουργείο, προκειμένου να λάβουν  γνώση οι 

υπάλληλοι. 

  

 

                                                                                              Ο    ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

                                                                                        ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ      

 

 

                                                                                                     Ι . ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ                                  

 

 

 

Συνημμένα : 

Παράρτημα  Α  : Υπόδειγμα Αίτησης Υποψηφιότητας - Βιογραφικό Σημείωμα  

Παράρτημα  Β :  Πέντε  (5) Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας (Π.Θ.Ε.) 
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Κοινοποίηση : 

Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) gd_prosl@asep.gr 

(για ανάρτηση  στην ιστοσελίδα) 

 

            Εσωτερική Διανομή : 

- Γραφείο Υπουργού  

- Γραφείο  Αν. Υπουργού  

- Γραφείο  Υφυπουργού 

      -    Γραφεία Γενικών/ Ειδικών Γραμματέων 

      -    Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 

           Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 

           Τμήμα Υπηρεσιακής Κατάστασης Υπαλλήλων 

- It@mnec.gr (για ανάρτηση  στην ιστοσελίδα του Υπουργείου) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:gd_prosl@asep.gr
mailto:It@mnec.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

 

 

 

 
 

ΑΙΤΗΣΗ  ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ - 

                                         ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
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                                                                 Α. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ :   

ΠΡΟΣ: Διεύθυνση Διαχείρισης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Οικονομίας και 

Ανάπτυξης 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 

ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ 

(έως πέντε κατ’ 

ανώτατο όριο): 

 

 

   Γενική Διεύθυνση  

       Αγοράς 

1. Διεύθυνση Εταιρειών  

 

 

2. Διεύθυνση Επιχειρηματικότητας και 

Επιμελητηρίων 

 

 

3. Διεύθυνση Θεσμικών Ρυθμίσεων Εμπορίου 

 

 

4. Διεύθυνση Ελέγχων και Παρατηρητηρίων  

 

 

5. Διεύθυνση Σημάτων 

 

 

Α.1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ: 

 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: 

 

ΟΝΟΜ/ΜΟ ΠΑΤΡΟΣ: 

ΟΝΟΜ/ΜΟ ΜΗΤΡΟΣ: 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 

 

ΑΔΤ: 

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 

FAX: ΚΙΝΗΤΟ: 

 

Ε-MAIL: 1. (εργασίας) 

 

Ε-MAIL: 2. (προσωπικό) 

 

Α.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: 

 

ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠΑΙΔ. ΒΑΘΜΙΔΑ: 

 

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: 

ΒΑΘΜΟΣ: 

 

ΦΟΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ: 

ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΥΠΗΡΕΤΩ: 

 

Α.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  (στην οποία ανήκει 

οργανικά ο υπάλληλος) 

 

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ : 

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 

E - MAIL: 
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Α.4. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

(συμπληρώστε με Χ όσες από τις παρακάτω επιλογές ισχύουν στην περίπτωσή σας) 

Είμαι υπάλληλος κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ  

 

 

Κατέχω οργανική θέση στο Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης   και υπάγομαι στις 

διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα 

 

Έχω ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης για ένα (1) έτος τουλάχιστον ή  

Είμαι κάτοχος αναγνωρισμένου συναφούς διδακτορικού διπλώματος και κατέχω το 

βαθμό Α΄ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον έξι (6) έτη στο βαθμό αυτό ή 

 

Είμαι απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 

(Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) και κατέχω το βαθμό Α΄ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον έξι (6) έτη 

στο βαθμό αυτό  ή 

 

Είμαι κάτοχος αναγνωρισμένου συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και 

κατέχω το βαθμό Α΄ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον έξι (6) έτη στο βαθμό αυτό ή 

 

Κατέχω το βαθμό Α’ και έχω ασκήσει συνολικά τουλάχιστον για τρία (3) έτη 

καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος. 

 

Κατέχω το βαθμό Α΄ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον δέκα (10) έτη στο βαθμό 

αυτόν. 

 

Κατέχω πτυχίο ή δίπλωμα   ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, το οποίο 

αποτελεί   τυπικό προσόν του κλάδου …………..,  οι υπάλληλοι του οποίου 

προβλέπεται ότι μπορούν να προΐστανται στη  Διεύθυνση ……….    

Αφορά τις θέσεις  αριθ.  ..……,    ..……. ,  ………, ……….., ………..  (αναφέρεται ο 

αύξων αριθμός της προκηρυσσόμενης θέσης ) 

 

Κατέχω  πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας  

Αφορά τις θέσεις  αριθ.  ……,    …….(αναφέρεται ο αύξων αριθμός της 

προκηρυσσόμενης θέσης ) 

 

 

Ενότητα Α.5: ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 

Δεν αποχωρώ αυτοδικαίως από την υπηρεσία εντός ενός (1) έτους από την 

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων 

 

Δεν διανύω δοκιμαστική υπηρεσία  

Δεν τελώ σε διαθεσιμότητα ή αργία  

Δεν έχω καταδικαστεί τελεσιδίκως για τα αναφερόμενα στη παρ. 1 του άρθρου 8 του 

Υ.Κ. (ν. 3528/2007) αδικήματα, 

 

Δεν μου έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του 

προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα 

μέχρι τη διαγραφή της ποινής κατά το άρθρο 145 του Υ.Κ. 

 

Έχω προβεί στην αξιολόγηση των υφισταμένων μου για την αξιολογική περίοδο 2017, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4369/2016. 

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτή την αίτηση-δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το 

αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν. 1599/1986). 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του 

άρθρ. 22 του ν. 1599/1986, δηλώνω ότι όλα τα στοιχεία της αίτησής μου είναι ακριβή και αληθή. Σε 

περίπτωση ανακρίβειας, γνωρίζω ότι θα έχω τις συνέπειες που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 

1599/1986. 

Ο/Η αιτών/-ούσα: 

------------------------------ 

Υπογραφή 
-------------------------------- 

Ημερομηνία 
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Β. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ  

Β.1. ΤΥΠΙΚΑ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: 

 

Τίτλος πτυχίου Εκπαιδευτικό ίδρυμα Έτος κτήσης 

   

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ: 

Τίτλος πτυχίου Εκπαιδευτικό ίδρυμα Έτος κτήσης 

   

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΙΤΛΟΙ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: 

Τίτλος πτυχίου Εκπαιδευτικό ίδρυμα Έτος κτήσης 

   

ΣΥΝΑΦΕΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ: 

Τίτλος Διδακτορικού Διπλώματος Εκπαιδευτικό ίδρυμα Έτος κτήσης 

   

ΣΥΝΑΦΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 

Τίτλος Μεταπτυχιακού Εκπαιδευτικό ίδρυμα Έτος κτήσης 

 

 

 

 

 

 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΝΑΦΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 

Τίτλος Μεταπτυχιακού Εκπαιδευτικό ίδρυμα Έτος κτήσης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ/ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: 

 Διδακτορικό Δίπλωμα/  

Μεταπτυχιακός Τίτλος 
Εκπαιδευτικό ίδρυμα Έτος κτήσης 
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ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΣΔΔΑ: 

 

Τμήμα Εξειδίκευσης (εάν υπάρχει) Εκπαιδευτική Σειρά Έτος αποφοίτησης 

  

 

 

 

 

ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ: 

Ξένη γλώσσα Επίπεδο Τίτλος πιστοποιητικού/Φορέας έκδοσης 

   

   

   

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ: (της τελευταίας δεκαετίας, όπως ορίζεται στις διατάξεις της υποπερ. ζζ΄ 

της περ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 85 του Υπαλληλικού Κώδικα): 

Φορέας Επιμόρφωσης Πρόγραμμα Επιμόρφωσης 
Ημέρες/Ώρες 

επιμόρφωσης 

Έτος 

παρακολούθησης 
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Β.2. ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ  

Β.2.1. ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ  

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ 

Διάρκεια 

απασχόλησης 

(έτη/μήνες) 

Φορέας απασχόλησης Οργανική μονάδα Θέση 
Περιγραφή αντικειμένου 

εργασίας 
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Β.2.2. ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΕΙ ΩΣ 

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 

Διάρκεια 

απασχόλησης 
Φορέας απασχόλησης Θέση/ Ιδιότητα Περιγραφή αντικειμένου εργασίας 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Β.3. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ   

Β.3.1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 

Ιδιότητα Φορέας Αντικείμενο εργασιών Έτος συμμετοχής 
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Β.3.2. ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Είδος συγγραφικού 

έργου 
Τίτλος συγγραφικού έργου Δημοσίευση σε: Έτος δημοσίευσης 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

Β.3.3. ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΛΠ. 

Είδος 

δραστηριότητας 

(π.χ. ανακοίνωση, 

εισήγηση) 

Φορέας διοργάνωσης Θέμα εισήγησης/ανακοίνωσης Έτος διεξαγωγής 
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Β.3.4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

Είδος διδακτικής 

εμπειρίας 
Φορέας  Θέμα  Έτος  

    

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

Β.3.5. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ 

Φορέας επιμόρφωσης Πρόγραμμα επιμόρφωσης 
Ημέρες 

επιμόρφωσης 

Έτος 

επιμόρφωσης 

    

    

    

    

    

ΑΔΑ: 61Α1465ΧΙ8-ΞΒΑ



 

 

 

 

 

 

 

   

Β.3.6. ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ: 

Είδος γνώσης 

(π.χ. επεξεργασία κειμένου) 
Τρόπος κτήσης της γνώσης χειρισμού Η/Υ 

  

Β.3.7.  ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

 

 

------------------------------ 

Υπογραφή 

 

……………………………………………  

(Ονοματεπώνυμο υποψηφίου)  

 

 

-------------------------------- 

 

Ημερομηνία 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
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Τομέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εταιρειών 

Οργανισμός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδρομική Διεύθυνση) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Πλ. Κάνιγγος 
Τ.Κ. 101 80 
Αθήνα 

 

ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

ΈΚΔΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 
 Κωδικός θέσης:  

Σύντομη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Μεριμνά  για τη νομοθετική αντιμετώπιση θεμάτων εμπορικών εταιρειών. 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς με τους οποίους συνεργάζεται  Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

ΓΔ & Δ/νσεις λοιπών Υπουργείων 
Προϊστάμενος Τμήματος       

Εταιρικού Δικαίου και Γενικού 
Εμπορικού Μητρώου 

Υπουργός 

Εποπτευόμενους φορείς 

Προϊστάμενος Τμήματος    
Εποπτείας Εισηγμένων Ανωνύμων 

Εταιρειών και Αθλητικών 
Ανωνύμων Εταιρειών 

Γενικός Γραμματέας 
Γενικός Διευθυντής 

               Προϊστάμενος  Τμήματος    
Ασφαλιστικών Ανωνύμων 

Εταιρειών και Χρηματοπιστωτικών 
Ιδρυμάτων 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Tύπος εργασιακής σχέσης Βαθμός 

  Υπαγωγή στο μισθολόγιο 

 

  Μόνιμο Προσωπικό 

 

  Α 

  Εξαίρεση από το μισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 

 Β 

  Επιπλέον αμοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισμένου Χρόνου 

 

  Γ 

   Έμμισθη εντολή ή άλλη σχέση εργασίας. 

Αναφέρατε 

 

  Δ 
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Κύρια καθήκοντα 

 Μελετά και εισηγείται μέτρα για τη νομοθετική αντιμετώπιση θεμάτων εμπορικών εταιρειών 
(προσωπικών και κεφαλαιουχικών). 

 Παρακολουθεί την κοινοτική νομοθεσία που αφορά τις κεφαλαιουχικές εταιρείες, την ευρωπαϊκή 
εταιρεία και την εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου περί κεφαλαιουχικών εταιρειών και εμπορικού 
μητρώου με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 Εκδίδει εγκυκλίους και παρέχει οδηγίες προς τις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες για την ορθή 
εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας για τις ημεδαπές Ανώνυμες Εταιρείες, τις Εταιρείες 
Περιορισμένης Ευθύνης, τις  Ι.Κ.Ε, τις προσωπικές εταιρείες και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών  
Εταιρειών.  

 Ορίζει ελεγκτές Ανωνύμων Εταιρειών για όλη την Επικράτεια και η αποδέχεται την παραίτησή τους. 

 Παρακολουθεί τη λειτουργία του Γ.Ε.ΜΗ. 

 Παρέχει οδηγίες προς τις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. και τις κατά τόπους περιφερειακές αρμόδιες υπηρεσίες, 
που ασκούν εποπτεία επί των Ανωνύμων Εταιρειών, για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας για το 
Γ.Ε.ΜΗ. και εκπονεί σε συνεργασία με το ΕΚΔΔΑ προγράμματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης. 

 Μελετά και η εισηγείται μέτρα για τη νομοθετική αντιμετώπιση θεμάτων που αφορούν στην τήρηση 
και λειτουργία του Γ.Ε.ΜΗ.. 

 Συνεργάζεται με το Εποπτικό Συμβούλιο του Γ.Ε.ΜΗ. και την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων 
Ελλάδας (ΚΕΕΕ) ως διαχειριστή της Βάσης του Γ.Ε.ΜΗ. 

 Εποπτεύει τις Ανώνυμες Εταιρείες των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες σε οργανωμένη 
χρηματιστηριακή αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα. 

 Εποπτεύει κάθε άλλη μη εισηγμένη Ανώνυμη Εταιρεία οσάκις προβλέπεται από διάταξη νόμου. 

 Εποπτεύει επί των ευρωπαϊκών εταιρειών που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα και των οποίων οι 
μετοχές είναι εισηγμένες  σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα. 

 Εποπτεύει τις αθλητικές Ανώνυμες Εταιρείες, σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, σε 
συνδυασμό με την ειδική νομοθεσία από την οποία αυτές διέπονται. 

 Εγκρίνει τη διασυνοριακή συγχώνευση κεφαλαιουχικών και των ως άνω εταιρειών. 

 Καταχωρεί στο Γ.Ε.ΜΗ. όλες τις πράξεις και στοιχεία των ως άνω εταιρειών. 

 Εποπτεύει τα Πιστωτικά Ιδρύματα όλης της χώρας που έχουν τη μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας 
σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με την ισχύουσα κάθε 
φορά τραπεζική νομοθεσία. 

 Εποπτεύει τις ασφαλιστικές εταιρείες όλης της χώρας που έχουν τη μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας 
σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με την ισχύουσα κάθε 
φορά ασφαλιστική νομοθεσία. 

 Εποπτεύει τις κατωτέρω Ανώνυμες Εταιρείες, σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως 
ισχύει, σε συνδυασμό με την ειδική νομοθεσία από την οποία διέπονται, ήτοι: 

 Τις Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου. 

 Τις Ανώνυμες Εταιρείες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων. 

 Τις Ανώνυμες Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και 

 Κάθε άλλη ανώνυμη εταιρεία, η οποία χαρακτηρίζεται χρηματοδοτική και οι μετοχές της είναι 
εισηγμένες σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα. 

 Μεριμνά για την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. ανακοίνωσης εγκατάστασης στην Ελλάδα 
υποκαταστημάτων των ως άνω εταιρειών, με έδρα άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, και εκδίδει αποφάσεις 
για την εγκατάσταση υποκαταστημάτων τους με έδρα τρίτες χώρες καθώς και τις εποπτεύει για την 
εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας των Ανωνύμων Εταιρειών σε συνδυασμό με την ισχύουσα, 
κατά περίπτωση, νομοθεσία. 
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 Καταχωρεί στο Γ.Ε.ΜΗ. όλες τις πράξεις και στοιχεία, των ως άνω εταιρειών που σύμφωνα με τη 
νομοθεσία υπόκεινται σε δημοσιότητα. 

 Εγκρίνει τη διασυνοριακή συγχώνευση των ως άνω εταιρειών. 

 Μεριμνά για την ευθυγράμμιση των στρατηγικών σκοπών της Διεύθυνσης με τον σκοπό της Γενικής 
Διεύθυνσης στην οποία υπάγεται. 

 Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις βάσει των επιχειρησιακών στόχων. 

 Διασφαλίζει συνθήκες οριζόντιας συνεργασίας μεταξύ των οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης και 
λοιπών φορέων της Δημόσιας Διοίκησης. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της λειτουργίας της Διεύθυνσης. 

 Εγκρίνει τα περιγράμματα  θέσεων εργασίας των υποκείμενων οργανικών μονάδων.  

 Συντονίζει , ελέγχει και αναθέτει εργασίες στους προϊσταμένους των τμημάτων  που υπάγονται στη 
Διεύθυνση για την επίτευξη των επιχειρησιακών τους στόχων. 

 Διαχειρίζεται και αξιοποιεί το προσωπικό ώστε να επιτυγχάνονται οι θεσπισμένοι στόχοι. 

 Εξασφαλίζει την συνεργασία των τμημάτων  ως προς τη διαχείριση των καταστάσεων κρίσεως.   

 Αξιολογεί το προσωπικό σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. 

 

 

 

 

 

Απαιτούμενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 
 
«Προσοντολόγιο» (ΠΔ 

50/2001), όπως ισχύει. 

Οργανισμός του Υπουργείου 

Οικονομίας και Ανάπτυξης 

Άρθρο 81 του Π.Δ.147/2017 

 
 

 Στη Διεύθυνση Εταιρειών  προΐσταται υπάλληλος  όλων των κλάδων της 
ΠΕ κατηγορίας. 
  

 Πτυχίο Ανωτάτης Εκπαίδευσης  
 

 

Θεσμική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

 
 Εκπροσωπεί την Διεύθυνση Εταιρειών, όπου απαιτείται.  
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 ΓΝΩΣΕΙΣ  Γνώση σχετικής  νομοθεσίας και κανονισμών . 

 Τεχνικές  διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού, ψυχολογία της εργασίας 

 Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασμού, στοχοθεσίας και δεικτών 
παρακολούθησης, Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας, Κώδικα Επικοινωνίας Δημοσίων Υπηρεσιών. 

 Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας  

  κειμένων (β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου   

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 

εργασίας 

 

 Εργασία πέραν του τυπικού ωραρίου. 

 

Εμπειρία 

αρ. 29 του Ν.4369/2016 (Α΄33) 

 Άσκηση καθηκόντων προϊσταμένου  Διεύθυνσης για ένα (1) έτος 

τουλάχιστον ή κατοχή αναγνωρισμένου συναφούς διδακτορικού 

διπλώματος  ή αποφοίτηση από τη  Εθνική Σχολή  Δημόσιας Διοίκησης 

και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.)  ή κατοχή αναγνωρισμένου συναφούς 

μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον έξι 

(6) έτη στο βαθμό Α΄ ή κατοχή Α΄ βαθμού  και άσκηση καθηκόντων 

προϊσταμένου Τμήματος  για τρία (3) τουλάχιστον έτη συνολικά  ή κατοχή 

του Α΄ βαθμού με τουλάχιστον δέκα (10) έτη πλεονάζοντα χρόνο στο 

βαθμό αυτό. 

 

 

 

  

Δεξιότητες    

  Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωμία 

 Να είναι οργανωτικός 

 Να επιδεικνύει συνεργατικό /ομαδικό πνεύμα 

 Να εμψυχώνει τις ομάδες 

 Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσμάτων 

 Να είναι αξιόπιστος, αντικειμενικός  και εχέμυθος 

 Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

 Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

 Να διαθέτει διαπραγματευτικές ικανότητες 
 

 

 

Διάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιμόρφωση πριν 

την ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 

 
3 έτη 

  
Όχι 
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Τομέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 

Επιχειρηματικότητας και Επιμελητηρίων 

Οργανισμός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδρομική Διεύθυνση) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Πλ. Κάνιγγος 
Τ.Κ. 101 80 
Αθήνα 

 

 

ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ   ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ 

ΈΚΔΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 
 Κωδικός θέσης:  

Σύντομη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Μεριμνά για την βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και  τη στήριξη  της επιχειρηματικής καινοτομίας. 
Στήριξη και ομαλή λειτουργία του θεσμού των Επιμελητηρίων της χώρας. 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς με τους οποίους συνεργάζεται  Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

ΓΔ& Δ/νσεις  λοιπών Υπουργείων 
Προϊστάμενος Τμήματος         

Δομής Αγοράς και Ανταγωνισμού 
Υπουργός 

Εποπτευόμενους φορείς 
Εποπτικό Συμβούλιο Γ.Ε.ΜΗ. 

Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων 
Ελλάδας –ΚΕΕΕ 

Προϊστάμενος  Τμήματος     
Επιχειρηματικότητας 

Γενικός Γραμματέας 

Γενικός Διευθυντής 

 
Προϊστάμενος  Τμήματος     

Επιμελητηρίων 
 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Tύπος εργασιακής σχέσης Βαθμός 

  Υπαγωγή στο μισθολόγιο 

 

  Μόνιμο Προσωπικό 

 

  Α 

  Εξαίρεση από το μισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 

 Β 

  Επιπλέον αμοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισμένου Χρόνου 

 

  Γ 

   Έμμισθη εντολή ή άλλη σχέση εργασίας. 

Αναφέρατε 

 

  Δ 
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Κύρια καθήκοντα 

 Αρμοδιότητες σχετικά με τη Δομή Αγοράς: 

 Η άρση εμποδίων και φραγμών εισόδου στους διάφορους κλάδους επιχειρηματικής 
δραστηριότητας, καθώς και η άρση εμποδίων στη λειτουργία των εμπορικών επιχειρήσεων.  

 Η ενίσχυση της καινοτομίας των εμπορικών επιχειρήσεων. 

 Η χρηματοδότηση της επιχειρηματικότητας των εμπορικών επιχειρήσεων. 

 Η ένταξή της στην εκπαίδευση. 

 Η διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής για την εμπορική χωροταξία. 

 Η εισήγηση για τη λήψη των απαραίτητων γενικών μέτρων για την ορθολογική διάρθρωση και 
δημιουργία κινήτρων για την προαγωγή και τον εκσυγχρονισμό του εσωτερικού εμπορίου της 
χώρας, με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητάς του και την παρακολούθηση της εν γένει 
δραστηριότητας του εμπορίου στο εσωτερικό. 

 Η παροχή οδηγιών στις αρμόδιες υπηρεσίες για τα ανωτέρω θέματα. 

 Η παρακολούθηση των πολιτικών και των τάσεων που επιδρούν στο εμπόριο σε εθνικό, ευρωπαϊκό 
και διεθνές επίπεδο, καθώς και η παρακολούθηση των καλών πρακτικών, που εφαρμόζονται σε 
άλλα κράτη, για την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων και την αξιοποίησή τους για την ανάπτυξη 
του εμπορίου στην Ελλάδα και τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στον τομέα αυτόν. 

 Η έκδοση εγκυκλίων για την παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων στις κατά τόπους αρμόδιες 
Υπηρεσίες σε θέματα εμπορίου των Περιφερειών, των Περιφερειακών Ενοτήτων και των 
Μητροπολιτικών Περιφερειών της Χώρας, σε Δήμους και Οργανισμούς, για την εφαρμογή της 
κείμενης νομοθεσίας αρμοδιότητας της Διεύθυνσης. 

 Αρμοδιότητες σχετικά με τον Αθέμιτο Ανταγωνισμό: 

 Η μέριμνα για την άσκηση των προβλεπόμενων, από τις κείμενες διατάξεις, αρμοδιοτήτων του 
Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας σε θέματα ανταγωνιστικής συμπεριφοράς των 
επιχειρήσεων. 

 Η μελέτη και εισήγηση μέτρων για τη νομοθετική αντιμετώπιση θεμάτων ανταγωνισμού. 

 Η μέριμνα για την έκδοση των προβλεπόμενων, από το Ν. 3959/2011 «Προστασία του ελεύθερου 
ανταγωνισμού» (Α΄ 93), αποφάσεων κανονιστικού περιεχομένου και λοιπών πράξεων. 

 Η μελέτη και εισήγηση μέτρων για τη νομοθετική αντιμετώπιση θεμάτων αθέμιτων εμπορικών 
συμπεριφορών. 

 Η αξιολόγηση του νομοθετικού πλαισίου για τις συνθήκες ανταγωνισμού και ειδικότερα: 

 Η εξέταση των φραγμών εισόδου ή ρυθμίσεων εισόδου νέων επιχειρήσεων στην αγορά. 

 Η μελέτη της αύξησης των κοστών του αντιπάλου. 

 Η εξέταση νομοθετικών ρυθμίσεων που περιορίζουν τον αριθμό των προμηθευτών, καθώς και 
την χορήγηση αποκλειστικών δικαιωμάτων. 

 Η εξέταση των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων που περιορίζουν τον ανταγωνισμό 
μεταξύ των προμηθευτών. 

 Η εξέταση ρυθμίσεων που αφορούν στο περιεχόμενο και τον καθορισμό προδιαγραφών. 

 Η εξέταση ρυθμίσεων που επηρεάζουν τις τιμές. 

 Η εξέταση ρυθμίσεων που αφορούν την διαφήμιση και το μάρκετινγκ. 

 Η παρακολούθηση των αθέμιτων πρακτικών των επιχειρήσεων και η εισήγηση για τη λήψη 
μέτρων αντιμετώπισης αυτών. 

 Η εκπροσώπηση της χώρας μας σε κοινοτικούς, διεθνείς οργανισμούς σε θέματα αρμοδιότητας του 
Τμήματος. 
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 Αρμοδιότητες σχετικά με τις κλαδικές έρευνες: 

 Η συμβολή στη διαμόρφωση μέτρων πολιτικής που διασφαλίζουν συνθήκες ομαλότητας στην 
αγορά, αποτελεσματικό ανταγωνισμό και εν τέλει χαμηλό επίπεδο τιμών, μέσα από την παροχή 
στους φορείς διαμόρφωσης πολιτικής: 

 πληροφόρησης σχετικά με τη δομή και τις συνθήκες λειτουργίας της αγοράς, στοιχεία που 
οριοθετούν εν τέλει το επίπεδο του ανταγωνισμού στη χώρα. 

 πληροφόρησης σχετικά με τους παράγοντες που διαμορφώνουν το κόστος παραγωγής στη 
χώρα και επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητά της. 

 πληροφόρησης σχετικά με την εξέλιξη των τιμών καταναλωτή και τις διαγραφόμενες τάσεις. 

 πληροφόρησης σχετικά με το βαθμό τήρησης της αρχής των ίσων αποστάσεων κατά την 
τιμολόγηση μεταξύ των εταιρειών που λειτουργούν με οποιοδήποτε τύπο και μορφή στην 
Ελλάδα και των εταιρειών που είναι συνδεδεμένες με αυτές 

 Αρμοδιότητες σχετικά με το Παρατηρητήριο Εμπορίου: 

 Η φροντίδα για τη σωστή και ομοιόμορφη καταχώρηση στο σύστημα δεδομένων εμπορικών 
επιχειρήσεων, ιδίως επωνυμία επιχείρησης, κλάδος επιχειρηματικής δραστηριότητας, τόπος 
άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

 Η φροντίδα για την ομαλή λειτουργία της δικτυακής πύλης (portal) και την επικαιροποίηση των 
πληροφοριών που περιέχει. 

 Η δημιουργία, για τις υπόχρεες υποβολής στοιχείων επιχειρήσεις, κωδικού πρόσβασης σε 
εξουσιοδοτημένο χρήστη, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα υποβολής αυτών ηλεκτρονικά. 

 Η επεξεργασία των δεδομένων της βάσης για την παραγωγή στατιστικών αναφορών και δεικτών, 
σχετικά με τις τάσεις, εξελίξεις και τα κρίσιμα για τις επιχειρήσεις μεγέθη. 

 Η διαχείριση του συστήματος και η δικτύωσή του με ανάλογα παρατηρητήρια ή Οργανισμούς που 
λειτουργούν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες χώρες, για τη μεταφορά διεθνούς 
τεχνογνωσίας, καταγραφή και διάδοση βέλτιστων μεθόδων και πρακτικών, ανταλλαγή εμπειριών 
και διάχυση πληροφοριών σε θέματα, πρακτικές και πολιτικές, σχετικά με το εμπόριο. 

 Η μέριμνα για την ανάρτηση των στατιστικών αναφορών και δεικτών στη δικτυακή πύλη (portal). 

 Η ενημέρωση, για τα παραπάνω στοιχεία, Φορέων του Δημοσίου, Ενώσεων Εμπορικών Επιχειρήσεων, 
καθώς και κάθε ενδιαφερόμενου για νόμιμη χρήση. 

 Παρακολουθεί, αναλύει και επεξεργάζεται δείκτες επιχειρηματικότητας και επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος. 

 Λαμβάνει μέτρα για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, καθώς και η μέριμνα για την 
ανάπτυξη μηχανισμών υποστήριξης και εξυπηρέτησης επιχειρήσεων. 

 Διασυνδέει και παρακολουθεί Ευρωπαϊκά Προγράμματα Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ). 

 Παρακολουθεί τα Δίκτυα Συνεργειών (Clusters) στον τομέα του Εμπορίου. 

 Για την Εταιρική  Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ): 

 Διαμορφώνει εθνική στρατηγική για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη με στόχο την ανάπτυξη, την 
καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα. 

 Προωθεί το Πλαίσιο Αρχών και Πρακτικών ΕΚΕ. 

 Υιοθετεί κριτήρια ΕΚΕ για τις Δημόσιες Προμήθειες. 

 Διαμορφώνει στρατηγικές συμμαχίες της Γ.Γ.Ε. με τα Επιστημονικά Ιδρύματα, τα Επιμελητήρια και 
τους Φορείς ΕΚΕ. 

 Μεριμνά για την ίδρυση Παρατηρητηρίου ΕΚΕ για ενημέρωση και υποστήριξη των επιχειρήσεων. 

 Αναπτύσσει και χρησιμοποιεί κατάλληλα εργαλεία μέτρησης αποτελεσμάτων ΕΚΕ (δείκτες 
απόδοσης). 

 Ενημερώνει και καταρτίζει τις επιχειρήσεις σε θέματα καλών πρακτικών για την Εταιρική Κοινωνική 
Ευθύνη, τη δημοσιοποίηση καλών πρακτικών ΕΚΕ, τη διοργάνωση σεμιναρίων και την παροχή 
συμβουλών σε θέματα ΕΚΕ, με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. 

 Παρακολουθεί την εξέλιξη της κοινοτικής νομοθεσίας και προωθεί τα απαιτούμενα εκτελεστικά 
μέτρα. 

 Για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο και την Οικονομία Διαμοιρασμού: 

 Σχεδιάζει την εθνική στρατηγική στον τομέα του ηλεκτρονικώς επιχειρείν. 
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 Εισηγείται και λαμβάνει μέτρα για την άρση των εμποδίων και την είσοδο των επιχειρήσεων στον 
τομέα του ηλεκτρονικώς επιχειρείν, σε όλες τις μορφές του, καθώς και για την τεχνολογική 
ανάπτυξη αυτών και την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους στον τομέα αυτό. 

 Προωθεί την οργάνωση των υποδομών για την απρόσκοπτη λειτουργία των επιχειρήσεων στο 
ηλεκτρονικό περιβάλλον. 

 Μεριμνά για την προώθηση και την αναβάθμιση των υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου, μέσα από 
το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης, κατάρτισης και εκπαίδευσης των 
επιχειρήσεων και των στελεχών του Δημοσίου. 

 Εισηγείται και λαμβάνει μέτρα για την εμπέδωση πνεύματος εμπιστοσύνης κατά τις συναλλαγές με 
ηλεκτρονικά μέσα. 

 Μεριμνά για την εφαρμογή του ισχύοντος κάθε φορά ρυθμιστικού πλαισίου σχετικά με το 
ηλεκτρονικό εμπόριο. 

 Συντονίζει και υποστηρίζει την εκπροσώπηση της χώρας μας σε κοινοτικούς ή διεθνείς οργανισμούς 
και πρωτοβουλίες για θέματα ηλεκτρονικού εμπορίου, καθώς και σε ανάλογες πρωτοβουλίες 
άλλων χωρών. 

 Συμμετέχει σε όργανα και επιτροπές που χειρίζονται θέματα ηλεκτρονικού εμπορίου. 

 Παρακολουθεί την εξέλιξη της κοινοτικής νομοθεσίας και προωθεί τα απαιτούμενα εκτελεστικά μέτρα. 

 Προωθεί και ενισχύει την επιχειρηματική καινοτομία.  

 Εκπονεί και βελτιώνει το θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησης και λειτουργίας των Εμπορικών Εκθέσεων και 
των Εκθεσιακών χώρων. 

 Μελετά και εισηγείται μέτρα για την προαγωγή του θεσμού των Εμπορικών Βιομηχανικών 
Επιμελητηρίων στη χώρα μας. 

 Διαμορφώνει αναγκαίο θεσμικό πλαίσιο και μεριμνά για την εφαρμογή του. 

 Διαμορφώνει πολιτικές για ανάληψη και προώθηση πρωτοβουλιών, σχετικά με την ανάπτυξη διεθνών 
εμπορικών συνεργασιών. 

 Ενημερώνει και παρακολουθεί τα ειδικά μητρώα που τηρούν τα Επιμελητήρια. 

 Μεριμνά για την ευθυγράμμιση των στρατηγικών σκοπών της Διεύθυνσης με τον σκοπό της Γενικής 
Διεύθυνσης στην οποία υπάγεται. 

 Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις βάσει των επιχειρησιακών στόχων. 

 Διασφαλίζει συνθήκες οριζόντιας συνεργασίας μεταξύ των οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης και 
λοιπών φορέων της Δημόσιας Διοίκησης. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της λειτουργίας της Διεύθυνσης. 

 Εγκρίνει τα περιγράμματα  θέσεων εργασίας των υποκείμενων οργανικών μονάδων.  

 Συντονίζει , ελέγχει και αναθέτει εργασίες στους προϊσταμένους των τμημάτων  που υπάγονται στη 
Διεύθυνση για την επίτευξη των επιχειρησιακών τους στόχων. 

 Διαχειρίζεται και αξιοποιεί το προσωπικό ώστε να επιτυγχάνονται οι θεσπισμένοι στόχοι. 

 Εξασφαλίζει την συνεργασία των τμημάτων  ως προς τη διαχείριση των καταστάσεων κρίσεως.   

 Αξιολογεί το προσωπικό σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. 

 

 

Θεσμική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

 
 Εκπροσωπεί την Διεύθυνση  Επιχειρηματικότητας και Επιμελητηρίων , όπου απαιτείται.  
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Απαιτούμενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 
 
«Προσοντολόγιο» (ΠΔ 

50/2001), όπως ισχύει. 

Οργανισμός του Υπουργείου 

Οικονομίας και Ανάπτυξης 

Άρθρο 81 του Π.Δ.147/2017 

 
 

 Στη Διεύθυνση Επιχειρηματικότητας και Επιμελητηρίων  προΐσταται 
υπάλληλος  όλων των κλάδων της ΠΕ κατηγορίας. 
  

 Πτυχίο Ανωτάτης Εκπαίδευσης  
 
 
  

 

 ΓΝΩΣΕΙΣ  Γνώση σχετικής  νομοθεσίας και κανονισμών . 

 Τεχνικές  διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού, ψυχολογία της εργασίας 

 Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασμού, στοχοθεσίας και δεικτών 
παρακολούθησης, Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας, Κώδικα Επικοινωνίας Δημοσίων Υπηρεσιών. 

 Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας  
 κειμένων (β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου   

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 

εργασίας 

 

 Εργασία πέραν του τυπικού ωραρίου. 

 

Εμπειρία 

αρ. 29 του Ν.4369/2016 (Α΄33) 

 Άσκηση καθηκόντων προϊσταμένου  Διεύθυνσης για ένα (1) έτος 

τουλάχιστον ή κατοχή αναγνωρισμένου συναφούς διδακτορικού 

διπλώματος  ή αποφοίτηση από τη  Εθνική Σχολή  Δημόσιας Διοίκησης 

και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.)  ή κατοχή αναγνωρισμένου συναφούς 

μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον έξι 

(6) έτη στο βαθμό Α΄ ή κατοχή Α΄ βαθμού  και άσκηση καθηκόντων 

προϊσταμένου Τμήματος  για τρία (3) τουλάχιστον έτη συνολικά  ή κατοχή 

του Α΄ βαθμού με τουλάχιστον δέκα (10) έτη πλεονάζοντα χρόνο στο 

βαθμό αυτό. 
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Δεξιότητες    

  Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωμία 

 Να είναι οργανωτικός 

 Να επιδεικνύει συνεργατικό /ομαδικό πνεύμα 

 Να εμψυχώνει τις ομάδες 

 Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσμάτων 

 Να είναι αξιόπιστος, αντικειμενικός  και εχέμυθος 

 Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

 Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

 Να διαθέτει διαπραγματευτικές ικανότητες 
 

 

 

Διάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιμόρφωση πριν 

την ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 

 
3 έτη 

  
Όχι 
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Τομέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Θεσμικών 

Ρυθμίσεων Εμπορίου 

Οργανισμός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδρομική Διεύθυνση) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Πλ. Κάνιγγος 
Τ.Κ. 101 80 
Αθήνα 

 

ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

ΈΚΔΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 
 Κωδικός θέσης:  

Σύντομη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Μεριμνά για την  ρύθμιση των κανόνων λειτουργίας εμπορίου. 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς με τους οποίους συνεργάζεται  Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

ΓΔ & Δ/νσεις λοιπών Υπουργείων 
Προϊστάμενος Τμήματος    

Εμπορίου Προϊόντων      
Υπουργός 

Εποπτευόμενους φορείς 
 

Προϊστάμενος  Τμήματος     
Εμπορίου Υπηρεσιών   

Γενικός Γραμματέας 

Γενικός Διευθυντής 

 Προϊστάμενος  Τμήματος      
Υπαίθριου Εμπορίου 

 

 
  

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Tύπος εργασιακής σχέσης Βαθμός 

  Υπαγωγή στο μισθολόγιο 

 

  Μόνιμο Προσωπικό 

 

  Α 

  Εξαίρεση από το μισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 

 Β 

  Επιπλέον αμοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισμένου Χρόνου 

 

  Γ 

   Έμμισθη εντολή ή άλλη σχέση εργασίας. 

Αναφέρατε 

 

  Δ 
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Κύρια καθήκοντα 

 Μεριμνά για το Χονδρικό Εμπόριο. 

 Για την Εφοδιαστική Αλυσίδα και Δίκτυα Διανομής (logistics): 

 Παρακολουθεί τα πρότυπα για την ακεραιότητα και το σεβασμό των εμπλεκόμενων μερών στην 
εφοδιαστική αλυσίδα και τα δίκτυα διανομής. 

 Μεριμνά για την ακεραιότητα της λειτουργίας της εφοδιαστικής αλυσίδας και των δικτύων 
διανομής, την ηθική, τον επαγγελματισμό και την ευθύνη για τη διασφάλιση της ποιότητας και 
της έγκαιρης παροχής υπηρεσίας σχετικά με όλες τις επιχειρησιακές δραστηριότητες της 
εφοδιαστικής αλυσίδας και των δικτύων διανομής. 

 Μεριμνά για την εκπαίδευση και ενημέρωση των επιχειρήσεων για τις νόμιμες και ηθικές 
επιχειρησιακές πρακτικές. 

 Παρακολουθεί την εφαρμογή του ισχύοντος νομικού πλαισίου σχετικά με την εφοδιαστική 
αλυσίδα, τα δίκτυα διανομής και την αποθήκευση. 

 Συντονίζει και υποστηρίζει την εκπροσώπηση της χώρας μας σε κοινοτικούς ή διεθνείς 
οργανισμούς και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για θέματα εφοδιαστικής αλυσίδας, δικτύων 
διανομής και μεθόδων αποθήκευσης. 

 Συμμετέχει σε όργανα και επιτροπές που χειρίζονται θέματα σχετικά με την εφοδιαστική 
αλυσίδα, τα δίκτυα διανομής και την αποθήκευση. 

 Παρακολουθεί την εξέλιξη της κοινοτικής νομοθεσίας, την ενσωμάτωσή της στο ελληνικό δίκαιο  
και την προώθηση των απαιτούμενων εκτελεστικών μέτρων. 

 Μεριμνά για τις Χονδρεμπορικές αγορές – Δημοπρατήρια. 

 Για το Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων: 

 Μεριμνά για την ανάπτυξη του θεσμού του Χρηματιστηρίου Εμπορευμάτων και την αξιοποίησή 
του για την ενημέρωση της επιχειρηματικής κοινότητας. 

 Μεριμνά για την άσκηση πολιτικών βελτίωσης του οικονομικού περιβάλλοντος. 

 Για τους Κανόνες  ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.  για προϊόντα: 

 Επεξεργάζεται και συντάσσει κανόνες λειτουργίας και κυρωτικού πλαισίου για τα προϊόντα 
καθόλα τα στάδια διακίνησης και εμπορίας αυτών. 

 Εναρμονίζει την εθνική νομοθεσία με το κοινοτικό δίκαιο. 

 Επικοινωνεί με συναρμόδιες υπηρεσίες, κεντρικές και περιφερειακές, για θέματα Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ. 

 Παρέχει πληροφοριακό υλικό στη Διεύθυνση Πολιτικής και Ενημέρωσης Καταναλωτή για την 
ενημέρωση της ιστοσελίδας της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή σχετικά με τα ως 
άνω θέματα. 

 Παρέχει απαντήσεις σε σχετικά ερωτήματα καταναλωτών, περιφερειακών και συναρμόδιων 
υπηρεσιών και φορέων αγοράς καθώς και απαντήσεις επί δικαστικών θεμάτων και θεμάτων 
κοινοβουλευτικού ελέγχου. 

 Παρέχει υπηρεσίες για καταστήματα STOCK και OUTLET, εκπτώσεις, προσφορές, προωθητικές 
ενέργειες, τήρηση πινακίδων και τιμοκαταλόγων από επιχειρήσεις. 

 Συμμετέχει στην απόδοση ελληνικού σήματος. 

 Εκπροσωπεί τη Δ/νση σε διυπουργικά-κοινοτικά όργανα, επιτροπές, διεθνείς οργανισμούς και 
ομάδες εργασίας. 

 Αντιμετωπίζει κρίσεις στην αγορά μέσω σχεδίων εκτάκτου ανάγκης. 

 Για την ίδρυση και ωράριο καταστημάτων: 

 Μελετά και εισηγείται μέτρα για τη νομοθετική ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την ίδρυση 
καταστημάτων Λιανικού Εμπορίου. 

 Διαμορφώνει μέτρα πολιτικής που αφορούν την απλοποίηση αδειοδότησης εμπορικών 
επιχειρήσεων και μείωσης των διοικητικών βαρών των επιχειρήσεων. 

 Διαμορφώνει πλαισίο για τη λειτουργία των επιχειρήσεων ως προς το ωράριο λειτουργίας 
αυτών, τις εκπτώσεις, προσφορές, προωθητικές ενέργειες κ.λπ. 
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 Για τους Κανόνες Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.: 

 Μεριμνά για την έκδοση νόμων, κανόνων και λοιπών κανονιστικών πράξεων για τη ρύθμιση της  
παροχής υπηρεσιών σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πολιτικής και Ενημέρωσης Καταναλωτή. 

 Μεριμνά για την παροχή υπηρεσιών για μισθώσεις ακινήτων, μισθώσεις κατοικιών, εμπορικές 
και επαγγελματικές μισθώσεις, εστίαση και αναψυχή, δίδακτρα ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, 
τήρηση πινακίδων και τιμοκαταλόγων από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών. 

 Εναρμονίζει την εθνική νομοθεσία με το ενωσιακό δίκαιο, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση 
Πολιτικής και Ενημέρωσης Καταναλωτή και συναρμόδιους φορείς. 

 Ενημερώνει και χειρίζεται θέματα − ερωτήματα που τίθενται από ενδιαφερόμενους φορείς, 
δημόσιους, ιδιωτικούς, περιφερειακές υπηρεσίες. 

 Εκπροσωπεί τη Δ/νση σε διυπουργικά – κοινοτικά όργανα, επιτροπές, διεθνείς οργανισμούς, 
ομάδες εργασίας. 

 Μελετά και εισηγείται μέτρα για τη νομοθετική ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στους: 

 Μεσίτες Αστικών Συμβάσεων. 

 Εμπορικούς Αντιπροσώπους. 

 Μελετά και εισηγείται μέτρα που αφορούν το Υπαίθριο Εμπόριο (στάσιμο και πλανόδιο). 

 Αναφορικά με τις Λαϊκές  Αγορές: μεριμνά για την έκδοση νομοθετικών κανόνων για θέματα 
οργάνωσης και λειτουργίας αγορών, ημερήσιου δικαιώματος των προσερχομένων στις αγορές 
πωλητών, καθώς και μεριμνά για τον εκσυγχρονισμό και την εύρυθμη λειτουργία τους. 

 Αναφορικά με το ΣΥΚΑΠ: Ορίζει το νομοθετικό πλαίσιο και τη γραμματειακή υποστήριξη του 
ΣΥΚΑΠ. 

 Υποστηρίζει και παρακολουθεί τα ηλεκτρονικά μητρώα Υπαίθριου Εμπορίου. 

 Μεριμνά για την ευθυγράμμιση των στρατηγικών σκοπών της Διεύθυνσης με τον σκοπό της Γενικής 
Διεύθυνσης στην οποία υπάγεται. 

 Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις βάσει των επιχειρησιακών στόχων. 

 Διασφαλίζει συνθήκες οριζόντιας συνεργασίας μεταξύ των οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης και 
λοιπών φορέων της Δημόσιας Διοίκησης. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της λειτουργίας της Διεύθυνσης. 

 Εγκρίνει τα περιγράμματα  θέσεων εργασίας των υποκείμενων οργανικών μονάδων.  

 Συντονίζει , ελέγχει και αναθέτει εργασίες στους προϊσταμένους των τμημάτων  που υπάγονται στη 
Διεύθυνση για την επίτευξη των επιχειρησιακών τους στόχων. 

 Διαχειρίζεται και αξιοποιεί το προσωπικό ώστε να επιτυγχάνονται οι θεσπισμένοι στόχοι. 

 Εξασφαλίζει την συνεργασία των τμημάτων  ως προς τη διαχείριση των καταστάσεων κρίσεως.   

 Αξιολογεί το προσωπικό σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. 

 

 

 

 

 

 

 

Θεσμική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

 
 Εκπροσωπεί την Διεύθυνση Θεσμικών Ρυθμίσεων Εμπορίου, όπου απαιτείται.  
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Απαιτούμενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 
 
«Προσοντολόγιο» (ΠΔ 

50/2001), όπως ισχύει. 

Οργανισμός του Υπουργείου 

Οικονομίας και Ανάπτυξης 

Άρθρο 81 του Π.Δ.147/2017 

 
 

 Στη Διεύθυνση Θεσμικών Ρυθμίσεων Εμπορίου προΐσταται υπάλληλος  
όλων των κλάδων της ΠΕ κατηγορίας. 
  

 Πτυχίο Ανωτάτης Εκπαίδευσης  
 
 
  

 

 ΓΝΩΣΕΙΣ  Γνώση σχετικής  νομοθεσίας και κανονισμών . 

 Τεχνικές  διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού, ψυχολογία της εργασίας 

 Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασμού, στοχοθεσίας και δεικτών 
παρακολούθησης, Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας, Κώδικα Επικοινωνίας Δημοσίων Υπηρεσιών. 

 Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας  
 κειμένων (β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου   

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 

εργασίας 

 

 Εργασία πέραν του τυπικού ωραρίου. 
 

Εμπειρία 

αρ. 29 του Ν.4369/2016 (Α΄33) 

 Άσκηση καθηκόντων προϊσταμένου  Διεύθυνσης για ένα (1) έτος 

τουλάχιστον ή κατοχή αναγνωρισμένου συναφούς διδακτορικού 

διπλώματος  ή αποφοίτηση από τη  Εθνική Σχολή  Δημόσιας Διοίκησης 

και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.)  ή κατοχή αναγνωρισμένου συναφούς 

μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον έξι 

(6) έτη στο βαθμό Α΄ ή κατοχή Α΄ βαθμού  και άσκηση καθηκόντων 

προϊσταμένου Τμήματος  για τρία (3) τουλάχιστον έτη συνολικά  ή κατοχή 

του Α΄ βαθμού με τουλάχιστον δέκα (10) έτη πλεονάζοντα χρόνο στο 

βαθμό αυτό. 

 

 

 

 

  

Δεξιότητες    

  Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωμία 

 Να είναι οργανωτικός 

 Να επιδεικνύει συνεργατικό /ομαδικό πνεύμα 

 Να εμψυχώνει τις ομάδες 

 Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσμάτων 

 Να είναι αξιόπιστος, αντικειμενικός  και εχέμυθος 

 Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

 Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

 Να διαθέτει διαπραγματευτικές ικανότητες 
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Διάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιμόρφωση πριν 

την ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 

 
3 έτη 

  
Όχι 
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Τομέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ελέγχων και 

Παρατηρητηρίων 

Οργανισμός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδρομική Διεύθυνση) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Πλ. Κάνιγγος 
Τ.Κ. 101 80 
Αθήνα 

 

ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ 

ΈΚΔΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 
 Κωδικός θέσης:  

Σύντομη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Μεριμνά για τον έλεγχο της τήρησης των κανόνων Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ. προϊόντων και εμπορευμάτων και σε χώρους 

παροχής υπηρεσιών καθώς και για τον έλεγχο της συμμόρφωσης καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών με τις 

διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή.  

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς με τους οποίους συνεργάζεται  Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

ΓΔ & Δ/νσεις λοιπών Υπουργείων 
Προϊστάμενος Τμήματος     

Συντονισμού Ελέγχων Τροφίμων 
και Ποτών 

Γενικός Γραμματέας 

Γενικός Διευθυντής 

Εποπτευόμενους φορείς 

Συναρμόδιες Περιφερειακές Ελεγκτικές 
Υπηρεσίες 

Προϊστάμενος  Τμήματος      
Συντονισμού Ελέγχων 

Βιομηχανικών Προϊόντων και 
Παροχής  Υπηρεσιών 

Υπουργός 

 Προϊστάμενος  Τμήματος       
Παρατηρητηρίων Τιμών 

 

 Προϊστάμενος  Τμήματος      
Χημικών Αναλύσεων 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Tύπος εργασιακής σχέσης Βαθμός 

  Υπαγωγή στο μισθολόγιο 

 

  Μόνιμο Προσωπικό 

 

  Α 

  Εξαίρεση από το μισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 

 Β 

  Επιπλέον αμοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισμένου Χρόνου 

 

  Γ 

   Έμμισθη εντολή ή άλλη σχέση εργασίας. 

Αναφέρατε 

 

  Δ 
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Κύρια καθήκοντα 

 Οργανώνει τους ελέγχους για την τήρηση των κανόνων λειτουργίας της  αγοράς σε καθημερινή 
βάση στην περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας. 

 Οργανώνει και συμμετέχει σε ειδικά κλιμάκια ελέγχων σε όλη την επικράτεια σε συνεργασία με 
ΣΥΚΑΠ και άλλες ελεγκτικές υπηρεσίες μετά από εντολή του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και 
Προστασίας Καταναλωτή. 

 Συνεργάζεται με τις συναρμόδιες περιφερειακές ελεγκτικές υπηρεσίες. 

 Παρέχει απαντήσεις σε κοινοβουλευτικούς ελέγχους και δικαστικά θέματα  αρμοδιότητας του. 

 Μεριμνά για τη συλλογή πληροφοριών και στοιχείων από συναρμόδιες υπηρεσίες, ηλεκτρονικές 
πλατφόρμες και φορείς αγοράς. 

 Εκπροσωπεί τη Δ/νση σε διυπουργικά – ενωσιακά όργανα, επιτροπές, διεθνείς οργανισμούς, 
ομάδες εργασίας για θέματα Εποπτείας Αγοράς. 

 Αντιμετωπίζει τις κρίσεις στην αγορά μέσω σχεδίων εκτάκτου ανάγκης. 

 Διασφαλίζει τον έλεγχο του ελληνικού σήματος. 

 Μεριμνά για την τήρηση και ενημέρωση του ενιαίου ηλεκτρονικού μητρώου της Διεύθυνσης. 

 Οργανώνει τους ελέγχους για την τήρηση των κανόνων λειτουργίας της  αγοράς σε καθημερινή 
βάση στην περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας. 

 Συντονίζει τις τιμοληψίες σε επίπεδο λιανικής για τρόφιμα και ποτά, προϊόντα πρωτογενούς 
παραγωγής, βιομηχανικά προϊόντα, καύσιμα και υπηρεσίες. 

 Συντονίζει τις τιμοληψίες για προϊόντα πρωτογενούς παραγωγής σε επίπεδο παραγωγού, προϊόντα 
πρωτογενούς παραγωγής σε επίπεδο χονδρικής και νωπά αλιεύματα σε ιχθυόσκαλες. 

 Επεξεργάζεται τα στοιχεία για τη διαχρονική εξέλιξη τιμών και την εξαγωγή στατιστικών 
συμπερασμάτων. 

 Συλλέγει και επεξεργάζεται στοιχεία τραπεζικών συναλλαγών. 

 Υποστηρίζει τα σχετικά ηλεκτρονικά Παρατηρητήρια. 

 Μεριμνά για τη διενέργεια χημικών και οργανοληπτικών αναλύσεων ελαιολάδου με σκοπό τη 
συλλογή των απαραίτητων στοιχείων για τη διαμόρφωση των παραμέτρων ποιότητας και νοθείας 
του ελληνικού ελαιολάδου. 

 Ενημερώνει τις αρμόδιες υπηρεσίες και τις ενδιαφερόμενες παραγωγικές τάξεις για την προστασία 
του ελληνικού ελαιολάδου που συνιστά εθνικό προϊόν και είναι βασικό είδος για τη διατροφή του 
Έλληνα καταναλωτή. 

 Ενημερώνει το Υπουργείο που είναι αρμόδιο για τη χάραξη και εφαρμογή της κυβερνητικής 
πολιτικής στον τομέα των τροφίμων, σχετικά με τις μελέτες που διενεργεί για το ελληνικό 
ελαιόλαδο και η συμμετοχή των εμπειρογνωμόνων του τμήματος σε όργανα διεθνών οργανισμών. 

 Μεριμνά για τη διενέργεια οργανοληπτικών αναλύσεων ελαιολάδου κατόπιν αιτημάτων των 
υπεύθυνων φορέων ελέγχου της αγοράς και η γνωμοδότηση για την κατάταξη του ελαιολάδου 
σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΚ 2568/91. 

 Διασφαλίζει τον εργαστηριακό έλεγχο δειγμάτων ελαιολάδου κρατικών προμηθειών, εφόσον 
προβλέπεται από τους όρους των διακηρύξεων και των συμβάσεων. 

 Παρέχει υπηρεσίες εκτέλεσης φυσικοχημικών αναλύσεων και οργανοληπτικών αναλύσεων 
ελαιολάδου, χορήγησης πιστοποιητικών ποιότητας και οργανοληπτικής εξέτασης, προς 
οργανισμούς, επιχειρήσεις και ιδιώτες, κατόπιν είσπραξης τελών, σύμφωνα με τις εκάστοτε 
ισχύουσες διατάξεις της Υ.Α. 300 2640/1552/06−02−2002 – ΦΕΚ 161 Β΄ (άρθρο 33 παρ. 1 Ν. 
3377/2005 –ΦΕΚ 202/Α΄). 

 Συμμετέχει σε όργανα διεθνών οργανισμών για θέματα που αφορούν τις φυσικές και χημικές 
σταθερές, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και τις μεθόδους ελέγχου ελαιολάδου, στην υποεπιτροπή 
χημικών εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για την γνωμοδότηση των κριτηρίων που 
καθορίζουν τα όρια εμπορίας και διακίνησης ελαιολάδου, και σε όργανα διεθνών οργανισμών για 
θέματα που αφορούν τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του ελαιολάδου. 
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 Διοργανώνει διεργαστηριακές δοκιμές στην Ελλάδα για τον έλεγχο της αξιοπιστίας των 
αναγνωρισμένων ομάδων δοκιμαστών παρθένου ελαιολάδου. 

 Συμμετέχει σε εργαστηριακές δοκιμές ελέγχου ποιότητας με εργαστήρια άλλων χωρών, που 
πραγματοποιούνται για την εξακρίβωση της αξιοπιστίας των μεθόδων ανάλυσης και των 
εργαστηρίων. 

 Διεξάγει και εκπονεί ετήσια μελέτη των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών του παρθένου 
ελαιολάδου από όλες τις ελαιοπαραγωγικές περιοχές της Ελλάδας. 

 Παρακολουθεί και μελετά τις τεχνολογικές εξελίξεις στη βιομηχανική παραγωγή ελαίων και 
σπορελαίων. 

 Συμμετέχει σε διεθνή προγράμματα προς αναζήτηση νέων μεθόδων αναλύσεων για τη βελτίωση 
της ποιότητας και την καταπολέμηση της νοθείας του ελαιολάδου. 

 Συνεργάζεται με εκπαιδευτικά ιδρύματα και άλλους φορείς σε εργαστηριακές έρευνες. 

 Οργανώνει και πραγματοποιεί σεμινάρια για την οργανοληπτική αξιολόγηση του παρθένου 
ελαιολάδου. 

 Μεριμνά για την ευθυγράμμιση των στρατηγικών σκοπών της Διεύθυνσης με τον σκοπό της Γενικής 
Διεύθυνσης στην οποία υπάγεται. 

 Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις βάσει των επιχειρησιακών στόχων. 

 Διασφαλίζει συνθήκες οριζόντιας συνεργασίας μεταξύ των οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης και 
λοιπών φορέων της Δημόσιας Διοίκησης. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της λειτουργίας της Διεύθυνσης. 

 Εγκρίνει τα περιγράμματα  θέσεων εργασίας των υποκείμενων οργανικών μονάδων.  

 Συντονίζει , ελέγχει και αναθέτει εργασίες στους προϊσταμένους των τμημάτων  που υπάγονται στη 
Διεύθυνση για την επίτευξη των επιχειρησιακών τους στόχων. 

 Διαχειρίζεται και αξιοποιεί το προσωπικό ώστε να επιτυγχάνονται οι θεσπισμένοι στόχοι. 

 Εξασφαλίζει την συνεργασία των τμημάτων  ως προς τη διαχείριση των καταστάσεων κρίσεως.   

 Αξιολογεί το προσωπικό σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. 

 

 

Απαιτούμενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 
 
«Προσοντολόγιο» (ΠΔ 

50/2001), όπως ισχύει. 

Οργανισμός του Υπουργείου 

Οικονομίας και Ανάπτυξης 

Άρθρο 81 του Π.Δ.147/2017 

 
 

 Στη Διεύθυνση Ελέγχων και Παρατηρητηρίων προΐσταται υπάλληλος 
όλων των κλάδων της ΠΕ Κατηγορίας. 
   

 Πτυχίο Ανωτάτης Εκπαίδευσης  
 
 
  

 

Θεσμική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

 
 Εκπροσωπεί την Διεύθυνση  Ελέγχων και Παρατηρητηρίων, όπου απαιτείται.  
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 ΓΝΩΣΕΙΣ  Γνώση σχετικής  νομοθεσίας και κανονισμών . 

 Τεχνικές  διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού, ψυχολογία της εργασίας 

 Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασμού, στοχοθεσίας και δεικτών 
παρακολούθησης, Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας, Κώδικα Επικοινωνίας Δημοσίων Υπηρεσιών. 

 Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας  
 κειμένων (β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου   

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 

εργασίας 

 

 Εργασία πέραν του τυπικού ωραρίου. 

 

Εμπειρία 

αρ. 29 του Ν.4369/2016 (Α΄33) 

 Άσκηση καθηκόντων προϊσταμένου  Διεύθυνσης για ένα (1) έτος 

τουλάχιστον ή κατοχή αναγνωρισμένου συναφούς διδακτορικού 

διπλώματος  ή αποφοίτηση από τη  Εθνική Σχολή  Δημόσιας Διοίκησης 

και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.)  ή κατοχή αναγνωρισμένου συναφούς 

μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον έξι 

(6) έτη στο βαθμό Α΄ ή κατοχή Α΄ βαθμού  και άσκηση καθηκόντων 

προϊσταμένου Τμήματος  για τρία (3) τουλάχιστον έτη συνολικά  ή κατοχή 

του Α΄ βαθμού με τουλάχιστον δέκα (10) έτη πλεονάζοντα χρόνο στο 

βαθμό αυτό. 

 

 

 

  

Δεξιότητες    

  Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωμία 

 Να είναι οργανωτικός 

 Να επιδεικνύει συνεργατικό /ομαδικό πνεύμα 

 Να εμψυχώνει τις ομάδες 

 Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσμάτων 

 Να είναι αξιόπιστος, αντικειμενικός  και εχέμυθος 

 Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

 Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

 Να διαθέτει διαπραγματευτικές ικανότητες 
 

 

 

Διάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιμόρφωση πριν 

την ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 

 
3 έτη 

  
Όχι 
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Τομέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Σημάτων 

Οργανισμός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδρομική Διεύθυνση) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Πλ. Κάνιγγος 
Τ.Κ. 101 80 
Αθήνα 

 

ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ   ΣΗΜΑΤΩΝ 

ΈΚΔΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 
 Κωδικός θέσης:  

Σύντομη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Μεριμνά για την εφαρμογή του δικαίου περί ελληνικών, κοινοτικών και διεθνών σημάτων, καθώς και η 

διαφύλαξη και προαγωγή των δικαιωμάτων εμπορικής ιδιοκτησίας. 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς με τους οποίους συνεργάζεται  Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

ΓΔ & Δ/νσεις λοιπών Υπουργείων 
Προϊστάμενος Τμήματος      

Κατάθεσης Σημάτων και Θεσμικών 
Ρυθμίσεων 

Υπουργός 

Εποπτευόμενους φορείς 
Προϊστάμενος  Τμήματος      

Ελέγχου και Παραδοχής Σημάτων        

 Γενικός Γραμματέας 

Γενικός Διευθυντής 

 
Προϊστάμενος  Τμήματος        

Ελληνικού Σήματος προϊόντων και 
υπηρεσιών 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Tύπος εργασιακής σχέσης Βαθμός 

  Υπαγωγή στο μισθολόγιο 

 

  Μόνιμο Προσωπικό 

 

  Α 

  Εξαίρεση από το μισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 

 Β 

  Επιπλέον αμοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισμένου Χρόνου 

 

  Γ 

   Έμμισθη εντολή ή άλλη σχέση εργασίας. 

Αναφέρατε 

 

  Δ 
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Κύρια καθήκοντα 

 Διασφαλίζει την παροχή οδηγιών στους καταθέτες εθνικών σημάτων για την ακολουθητέα 
διαδικασία κατάθεσης της σχετικής δήλωσης την παραλαβή των δηλώσεων σημάτων και την 
επιμέλεια βιβλιοδεσίας αυτών. 

 Παραλαμβάνει τις αιτήσεις μετατροπής κοινοτικού και διεθνούς σήματος σε εθνικό. 

 Μεριμνά για την τήρηση Μητρώου Σημάτων και την τήρηση και λειτουργία ηλεκτρονικού 
ευρετηρίου σημάτων. 

 Εποπτεύει την αίθουσα Μητρώου Σημάτων και παρέχει οδηγίες για χρήση της από τους 
ενδιαφερόμενους. 

 Μεριμνά για την έκδοση βιβλίων και εντύπων, την έκδοση αντιγράφων σημάτων και την έκδοση 
αντιγράφων αποφάσεων εξεταστών και Δ.Ε.Σ. 

 Παρέχει τη διοικητική μέριμνα για την έκδοση απόφασης συγκρότησης της Δ.Ε.Σ. και κάθε άλλο 
θέμα που αφορά τη λειτουργία της. 

 Μεριμνά για την παραλαβή των παραχωρήσεων αδειών χρήσεως σήματος, την τήρηση και 
λειτουργία του αρχείου των αποφάσεων των εξεταστών και της Δ.Ε.Σ.. 

 Διασφαλίζει την καταχώριση στο Μητρώο Σημάτων των μεταβολών επί των σημάτων (ιδίως 
μεταβιβάσεις, ανανεώσεις, αλλαγή διεύθυνσης, επωνυμίας, νομικής μορφής, πληρεξουσίου 
δικηγόρου και αντικλήτου, ενέχυρα, κατασχέσεις), των παραχωρήσεων αδειών χρήσεως, καθώς και 
τη χορήγηση σχετικών πιστοποιητικών. 

 Παρέχει οδηγίες στους Έλληνες καταθέτες κοινοτικού και διεθνούς σήματος για την ακολουθητέα 
διαδικασία καταθέσεων δηλώσεων κοινοτικών και διεθνών σημάτων. 

 Επιμελείται τη σύναψη συμβάσεων με το Γραφείο Εναρμόνισης στην Εσωτερική Αγορά (Ο.Η.Ι.Μ.) 
και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Διανοητικής Ιδιοκτησίας (W.I.P.O.). 

 Διενεργεί τον έλεγχο της αρχαιότητας κοινοτικών σημάτων που στηρίζονται σε εθνικά σήματα και 
την ενημέρωση του Μητρώου Σημάτων. 

 Μεριμνά για την παραλαβή, μετάφραση, έλεγχος των στοιχείων των διεθνών σημάτων, την 
αλληλογραφία με το Διεθνές Γραφείο στις περιπτώσεις λάθους ή ανακρίβειας των στοιχείων 
αυτών, τη συμπλήρωση των δηλώσεων διεθνών σημάτων με χώρα προορισμού την Ελλάδα, την 
επιμέλεια βιβλιοδεσίας αυτών και την ένταξη σε ηλεκτρονικό μητρώο και την μέριμνα για την 
τήρηση και λειτουργία του ηλεκτρονικού αρχείου/μητρώου διεθνών σημάτων με χώρα προέλευσης 
και με χώρα προορισμού την Ελλάδα. 

 Παραλαμβάνει αιτήσεις διεθνών σημάτων που στηρίζονται σε εθνικές δηλώσεις ή καταχωρίσεις, 
τον έλεγχο αυτών και τη διαβίβασή τους στο Διεθνές Γραφείο (W.I.P.O) εντός διμήνου από την 
κατάθεση, και την επικοινωνία με αυτό ή/και τον καταθέτη στις περιπτώσεις παραλείψεων ή 
λαθών προς αποκατάσταση αυτών. 

 Μεριμνά για την τήρηση και λειτουργία αρχείου κατάθεσης Διεθνών σημάτων με χώρα 
προορισμού την Ελλάδα. 

 Παραλαμβάνει τις αιτήσεις αντικατάστασης εθνικών σημάτων από διεθνή εξέταση αυτών και 
ενημερώνει τα βιβλία−Μητρώα και το Διεθνές Γραφείο (W.I.P.O.). 

 Παρακολουθεί διαρκώς τις εθνικές δηλώσεις ή καταχωρίσεις που αποτελούν βάση διεθνούς 
αίτησης και ενημερώνει το Διεθνές Γραφείο (W.I.P.O.) για κάθε μεταβολή τους. 

 Μεριμνά για την τήρηση και λειτουργία αρχείου κατάθεσης/μεταβολών σε ειδικούς φακέλους ανά 
διεθνές σήμα βάσει κοινοποιήσεων από το Διεθνές Γραφείο Σημάτων (W.I.P.O.). 

 Παρακολουθεί το λογαριασμό απολήψεων από το Γραφείο Εναρμόνισης στην Εσωτερική Αγορά 
(Ο.Η.Ι.Μ.). 

 Μεριμνά για την υποβολή εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα δήλωσης κατάθεσης και μεταβολής 
σήματος. 

 Συντάσσει τον προϋπολογισμό της Διεύθυνσης. 

 Μεριμνά για την τήρηση ειδικού βιβλίου χρέωσης ανά ελεγκτή και εξεταστή των κατατεθειμένων 
δηλώσεων σημάτων. 

 Διασφαλίζει τον έλεγχο επί των προγενεστέρων σημάτων για την παραδοχή ή όχι των εθνικών και 
διεθνών δηλώσεων σημάτων (εθνικών, διεθνών και εκ μετατροπής) και η υποβολή του πορίσματος 
του ελέγχου στους εξεταστές. 
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 Μεριμνά για την τήρηση ειδικού βιβλίου, στο οποίο καταχωρούνται τα αποτελέσματα του ως άνω 
ελέγχου. 

 Εξετάζει τις δηλώσεις σημάτων από τους εξεταστές. 

 Μεριμνά για την κοινοποίηση και δημοσίευση των αποφάσεων των εξεταστών. 

 Παραλαμβάνει τα ένδικα μέσα (αιτήσεις ανακοπών, προσφυγών, αιτήσεις διαγραφής), 
προσδιορίζει την εκδίκασή τους και την εγγραφή τους στο οικείο Μητρώο ενδίκων. 

 Μεριμνά για την εγγραφή του ενδίκου στο οικείο βιβλίο Σημάτων, καθώς και στην ηλεκτρονική 
βάση δεδομένων, για την απρόσκοπτη λειτουργία των τμημάτων της Δ.Ε.Σ., για την προετοιμασία 
του φακέλου των υποθέσεων του εκθέματος έκαστης συνεδρίασης, για τη σύνταξη εκθέματος κάθε 
δικασίμου και για τη δημόσια ανάρτησή του. 

 Μεριμνά για την τήρηση ειδικού βιβλίου συνεδριάσεων (δικασίμων) της Διοικητικής Επιτροπής 
Σημάτων (Δ.Ε.Σ.), την καταγραφή των εκδικαζόμενων υποθέσεων και τη γνωστοποίηση στους 
καταθέτες της ημερομηνίας δικασίμου, καθώς επίσης για την τήρηση ειδικού βιβλίου 
συνεδριάσεων της Δ.Ε.Σ. και την καταγραφή των εκδικαζομένων υποθέσεων, την τήρηση βιβλίου 
διασκέψεων της Δ.Ε.Σ., την έκδοση αποφάσεων από τη Δ.Ε.Σ. επί των εκδικαζομένων υποθέσεων, 
και την τήρηση ειδικού βιβλίου δημοσιεύσεων των αποφάσεων της Δ.Ε.Σ. (Δεκτών − Δεκτών εν 
μέρει – Απορριπτικών − Ενδίκων Μέσων) και η ενημέρωση των βιβλίων σημάτων. 

 Μεριμνά για την κοινοποίηση των αποφάσεων της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων και  η τήρηση 
βιβλίου/ μητρώου δικαστικών επιμελητών, την μέριμνα για τη δημοσίευση των αποφάσεων της 
Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων, και την οριστική καταχώριση των σημάτων στα βιβλία και στο 
Μητρώο. 

 Διασφαλίζει τις οριστικοποιήσεις των σημάτων. 

 Μεριμνά για τη διαδικασία ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών ή όποιου άλλου 
δικαστηρίου ορισθεί. 

 Διατυπώνει αποφάσεις και εγκυκλίους που αφορούν το σύνολο των θεμάτων της Διεύθυνσης. 

 Απαντά σε προδικαστικά ερωτήματα που αφορούν εκκρεμείς υποθέσεις στα Ευρωπαϊκά 
δικαστήρια και σε ερωτήσεις του Γραφείου Κοινοβουλευτικού Ελέγχου. 

 Εξετάζει τα Διεθνή Σήματα και εκδίδει αποφάσεις επ’ αυτών. 

 Παρακολουθεί την έκδοση των αποφάσεων των εξεταστών εντός των νομίμων προθεσμιών για τα 
Διεθνή Σήματα. 

 Μεριμνά για τη μετάφραση των κυριοτέρων στοιχείων των αποφάσεων των εξεταστών και της 
Δ.Ε.Σ. και την κατά νόμο κοινοποίησή τους στο Διεθνές Γραφείο. 

 Κοινοποιεί κατά νόμο στο Διεθνές Γραφείο και ενημερώνει τους διεθνείς καταθέτες περί των 
ασκηθέντων ενδίκων μέσων επί των διεθνών σημάτων και των αποφάσεων επ’ αυτών. 

 Υποστηρίζει την Επιτροπή Ελληνικού Σήματος. 

 Μεριμνά για τον έλεγχο και την πιστοποίηση του ελληνικού σήματος και την έκδοση 
νομοθετημάτων και κανονισμών. 

 Διενεργεί δράσεις για την προώθηση και την προβολή του ελληνικού σήματος. 

 Μεριμνά για την ευθυγράμμιση των στρατηγικών σκοπών της Διεύθυνσης με τον σκοπό της Γενικής 
Διεύθυνσης στην οποία υπάγεται. 

 Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις βάσει των επιχειρησιακών στόχων. 

 Διασφαλίζει συνθήκες οριζόντιας συνεργασίας μεταξύ των οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης και 
λοιπών φορέων της Δημόσιας Διοίκησης. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της λειτουργίας της Διεύθυνσης. 

 Εγκρίνει τα περιγράμματα  θέσεων εργασίας των υποκείμενων οργανικών μονάδων.  

 Συντονίζει , ελέγχει και αναθέτει εργασίες στους προϊσταμένους των τμημάτων  που υπάγονται στη 
Διεύθυνση για την επίτευξη των επιχειρησιακών τους στόχων. 

 Διαχειρίζεται και αξιοποιεί το προσωπικό ώστε να επιτυγχάνονται οι θεσπισμένοι στόχοι. 

 Εξασφαλίζει την συνεργασία των τμημάτων  ως προς τη διαχείριση των καταστάσεων κρίσεως.   

 Αξιολογεί το προσωπικό σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. 
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Απαιτούμενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 
 
«Προσοντολόγιο» (ΠΔ 

50/2001), όπως ισχύει. 

Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης 
Άρθρο 81 του Π.Δ.147/2017 

 
 

 Στη Διεύθυνση Σημάτων προΐσταται υπάλληλος όλων των κλάδων της ΠΕ 
κατηγορίας με προϋπόθεση την   πολύ καλή γνώσης της αγγλικής 
γλώσσας, έτσι όπως αποδεικνύεται από το π.δ.  50/2001 όπως ισχύει. 
 

 Πτυχίο Ανωτάτης Εκπαίδευσης  
 
 

 

 

 ΓΝΩΣΕΙΣ  Γνώση σχετικής  νομοθεσίας και κανονισμών . 

 Τεχνικές  διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού, ψυχολογία της εργασίας 

 Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασμού, στοχοθεσίας και δεικτών 
παρακολούθησης, Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας, Κώδικα Επικοινωνίας Δημοσίων Υπηρεσιών. 

 Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας  
 κειμένων (β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου   

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 

εργασίας 

 

 Εργασία πέραν του τυπικού ωραρίου. 

 

Εμπειρία 

αρ. 29 του Ν.4369/2016 (Α΄33) 

 Άσκηση καθηκόντων προϊσταμένου  Διεύθυνσης για ένα (1) έτος 

τουλάχιστον ή κατοχή αναγνωρισμένου συναφούς διδακτορικού 

διπλώματος  ή αποφοίτηση από τη  Εθνική Σχολή  Δημόσιας Διοίκησης 

και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.)  ή κατοχή αναγνωρισμένου συναφούς 

μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον έξι 

(6) έτη στο βαθμό Α΄ ή κατοχή Α΄ βαθμού  και άσκηση καθηκόντων 

προϊσταμένου Τμήματος  για τρία (3) τουλάχιστον έτη συνολικά  ή κατοχή 

του Α΄ βαθμού με τουλάχιστον δέκα (10) έτη πλεονάζοντα χρόνο στο 

βαθμό αυτό. 

 

 

 

 

 

 

 

Θεσμική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

 
 Εκπροσωπεί την Διεύθυνση Σημάτων, όπου απαιτείται.  
 Συνεργάζεται με τους Γενικούς Διευθυντές και Διευθυντές του Υπουργείου καθώς και των λοιπών 

Υπουργείων προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική άσκηση της κυβερνητικής πολιτικής σε 
θέματα  της  Εμπορικής Ιδιοκτησίας. 
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Δεξιότητες    

  Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωμία 

 Να είναι οργανωτικός 

 Να επιδεικνύει συνεργατικό /ομαδικό πνεύμα 

 Να εμψυχώνει τις ομάδες 

 Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσμάτων 

 Να είναι αξιόπιστος, αντικειμενικός  και εχέμυθος 

 Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

 Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

 Να διαθέτει διαπραγματευτικές ικανότητες 
 

 

 

Διάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιμόρφωση πριν 

την ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 

 
3 έτη 

  
Όχι 
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