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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 .             

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

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

Υφυπουργών» 

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. του άρθρου 133 του ν. 4512/2018(Α΄5) «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών 

Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» 

γ. 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  Εφαρμογής Κανονισμών, Υποδομών και Ελέγχου  του  Υπουργείου 

Οικονομίας και Ανάπτυξης. 

 

  1.  Προκηρυσσόμενες θέσεις 

  

 Γενική Διεύθυνση Εφαρμογής Κανονισμών,  Υποδομών    και Ελέγχου. 

1. Διεύθυνση Τεχνικής Βιομηχανικής Νομοθεσίας. 

2. Διεύθυνση Τεχνικών Επαγγελμάτων και Ασφάλειας Εγκαταστάσεων. 

3. Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας. 

4. Διεύθυνση Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών Πάρκων. 

5. Διεύθυνση Συντονισμού και Παρακολούθησης του κανονιστικού πλαισίου για το    

επιχειρηματικό περιβάλλον. 
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 2.      Γενική Περιγραφή Καθηκόντων  Προκηρυσσόμενων Θέσεων 

α .  Διεύθυνση Τεχνικής Βιομηχανικής Νομοθεσίας. 

Βασικά καθήκοντα του Προϊσταμένου της προκηρυσσόμενης θέσης ευθύνης είναι : 

 Η παρακολούθηση και εποπτεία της εφαρμογής της Τεχνικής Νομοθεσίας για τα βιομηχανικά 

προϊόντα και υπηρεσιών ποιότητας σχεδιασμός και εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων ελέγχων 

για την εποπτεία της αγοράς. 

 Η υποστήριξη των ελληνικών παραγωγικών προϊόντων και υπηρεσιών και η συμμόρφωσή τους 

προς τις απαιτήσεις της Τεχνικής Νομοθεσίας. 

 

β . Διεύθυνση Τεχνικών Επαγγελμάτων και Ασφάλειας Εγκαταστάσεων 

     Βασικά καθήκοντα του Προϊσταμένου της προκηρυσσόμενης θέσης ευθύνης είναι : 

 Η διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για την άσκηση Τεχνικών Επαγγελμάτων για τα οποία 

απαιτείται η έκδοση επαγγελματικής άδειας, σε ό,τι αφορά στην κατασκευή, συντήρηση, 

επισκευή και την επιτήρηση του με βάση της ισχύουσας νομοθεσίας. 

 Η προώθηση νομοθετικών ρυθμίσεων και διοικητικών μέτρων για την προστασία των πολιτών, 

του περιβάλλοντος και των εργαζομένων από την εν γένει λειτουργία πάσης φύσεως 

ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων καθώς και μεθόδων και διαδικασιών των 

απαιτούμενων ελέγχων. 

 

γ . Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας.  

    Βασικά καθήκοντα του Προϊσταμένου της προκηρυσσόμενης θέσης ευθύνης είναι : 

 

 Η ανάπτυξη και λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Ποιότητας στους τομείς Τυποποίησης 

διαπίστευσης μετρολογίας και της εποπτείας της αγοράς. 

 Η υποστήριξη θεσμών προώθησης της Ποιότητας και της Εποπτείας της Αγοράς. 

  αρμόδια Εθνική Αρχή Εποπτείας για την εφαρμογή Ευρωπαϊκών Κανονισμών για την 

Ποιότητα και για Κέντρο Πληροφόρησης για τα Πρότυπα και τους Τεχνικούς Κανόνες και για 

την εφαρμογή της Οδηγίας για την Γενική Ασφάλεια Προϊόντων. 

 

δ.  Διεύθυνση Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών Πάρκων. 

    Βασικά καθήκοντα του Προϊσταμένου της προκηρυσσόμενης θέσης ευθύνης είναι : 

 Η συνεχής βελτίωση του τρόπου εφαρμογής της νομοθεσίας, κατά τρόπο που να στηρίζει την 

οικονομική ανάπτυξη, να μη δημιουργεί επιπρόσθετο κόστος και διοικητικό βάρος και να 

προωθεί τις καλές πρακτικές. 

  Η κωδικοποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας.  

  Ο σχεδιασμός και η εποπτεία πολιτικών για την βιομηχανική χωροθεσία οργανωμένων 

υποδοχέων επιχειρηματικότητας, βιομηχανικών, επιχειρηματικών πάρκων. 

  Η εφαρμογή πολιτικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση βιομηχανικών ατυχημάτων 

μεγάλης έκτασης. 

 Η λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος από τη βιομηχανική δραστηριότητα,  η 

ανάδειξη επενδυτικών πρωτοβουλιών περιβαλλοντικής μέριμνας και η μείωση των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 
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ε. Διεύθυνση Συντονισμού και Παρακολούθησης του κανονιστικού πλαισίου για το    

επιχειρηματικό περιβάλλον. 

     Βασικά καθήκοντα του Προϊσταμένου της προκηρυσσόμενης θέσης ευθύνης είναι : 

  Η παρακολούθηση και ο συντονισμός των μεταρρυθμιστικών ενεργειών για την 

απλοποίηση της αδειοδότησης και την αναμόρφωση της άσκησης  εποπτείας στις 

οικονομικές δραστηριότητες και την αγορά προϊόντων, καθώς και η αξιολόγηση της 

εφαρμογής των ενεργειών αυτών, προκειμένου να υποστηρίζεται και να ενισχύεται η 

συμμόρφωση των επιχειρήσεων, να εμπεδώνονται σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ του 

δημόσιου  και ιδιωτικού τομέα και να επιτυγχάνεται η βελτίωση του επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος. 

 Ο σχεδιασμός, η οργάνωση, η υποστήριξη και η παρακολούθηση της λειτουργίας του 

Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων 

(ΟΠΣ-ΑΔΕ) του άρθρου 14 του ν. 4442/2016, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές. 

       

 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. 
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 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, 

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 Τεχνικής Βιομηχανικής Νομοθεσίας προΐστανται υπάλληλοι όλων των 

Κλάδων της ΠΕ  κατηγορίας. 

2. Στη Διεύθυνση Τεχνικών Επαγγελμάτων και Ασφάλειας Εγκαταστάσεων προΐστανται 

υπάλληλοι όλων των Κλάδων της ΠΕ  κατηγορίας. 

3. Στη Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας προΐστανται υπάλληλοι όλων των Κλάδων της ΠΕ  

κατηγορίας. 

4. Στη Διεύθυνση Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών Πάρκων προΐστανται 

υπάλληλοι όλων των Κλάδων της ΠΕ  κατηγορίας. 

5. Στη Διεύθυνση Συντονισμού και Παρακολούθησης του κανονιστικού πλαισίου για το  

επιχειρηματικό περιβάλλον προΐστανται υπάλληλοι όλων των Κλάδων της ΠΕ  κατηγορίας. 

 

 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 
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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.  

 

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 
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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 

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. 
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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. 

 

 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                
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Συνημμένα : 

Παράρτημα  Α  : Υπόδειγμα Αίτησης Υποψηφιότητας - Βιογραφικό Σημείωμα  

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

 

 

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) 
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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  

      Εφαρμογής  

      Κανονισμών,  

      Υποδομών &  

       Ελέγχου 

1. Διεύθυνση Τεχνικής Βιομηχανικής Νομοθεσίας 

 

 

2. Διεύθυνση Τεχνικών Επαγγελμάτων και 

Ασφάλειας Εγκαταστάσεων 

 

 

3. Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας  

4. Διεύθυνση Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και 

Επιχειρηματικών Πάρκων 

 

5. Διεύθυνση Συντονισμού και Παρακολούθησης 

του κανονιστικού πλαισίου για το    

επιχειρηματικό περιβάλλον 

 

 

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 ) 

 

 

 

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 
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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 & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικής 

Βιομηχανικής Νομοθεσίας 

Οργανισμός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδρομική Διεύθυνση) 

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

 

ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 

ΈΚΔΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 
 Κωδικός θέσης:  

Σύντομη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

 Μεριμνά για την παρακολούθηση και εποπτεία της εφαρμογής της Τεχνικής Νομοθεσίας για τα βιομηχανικά 

προϊόντα και υπηρεσιών ποιότητας σχεδιασμός και εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων ελέγχων για την εποπτεία 

της αγοράς και την υποστήριξη των ελληνικών παραγωγικών προϊόντων και υπηρεσιών και η συμμόρφωσή τους 

προς τις απαιτήσεις της Τεχνικής Νομοθεσίας. 

 

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 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς με τους οποίους συνεργάζεται  Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

Γενικές Διευθύνσεις & Δ/νσεις  λοιπών 
Υπουργείων 

Προϊστάμενος Τμήματος Ηλεκτρικών και 
Ηλεκτρονικών Συσκευών και Προϊόντων 

και Ενεργειακών Αποδόσεων, 
Μηχανημάτων, Μεταφορικών Μέσων 
και Εγκαταστάσεων Χώρων Αναψυχής 

Υπουργός 

              Εποπτευόμενους φορείς 
Προϊστάμενος  Τμήματος Θερμικών 

Εγκαταστάσεων και Μέσων υπό Πίεση 
και Λοιπών Βιομηχανικών Προϊόντων     

Γενικός Γραμματέας 

Γενικός Διευθυντής 

 Προϊστάμενος  Τμήματος Δομικών, 
Χημικών και λοιπών Βιομηχανικών 

Προϊόντων 
 

 Προϊστάμενος  Τμήματος Επαλήθευσης 
Μετρήσεων και Επιθεώρησης 

Μετρητικών Συστημάτων. 
[Εισροών - Εκροών] 
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Κύρια καθήκοντα 

 Παρακολουθεί και ελέγχει την εφαρμογή της τεχνικής βιομηχανικής νομοθεσίας, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 22 του Ν. 4072/2012 (80Α') και όπως εκάστοτε ισχύει σχετικά με θέματα ασφάλειας, 
παραγωγής και διάθεσης στην αγορά ή και χρήσης βιομηχανικών προϊόντων, όπως οι ηλεκτρικές 
συσκευές, το ηλεκτρολογικό υλικό, οι ηλεκτρικές μηχανές, οι λαμπτήρες, το ηλεκτρονικό υλικό, ο 
ηλεκτρονικός εξοπλισμός, τα μηχανήματα, τα ανυψωτικά, τα επιτρεπόμενα όρια θορύβου και τα 
καυσαέρια σε ορισμένες κατηγορίες αυτών, τα σκάφη αναψυχής, οι εγκαταστάσεις και τα πάρκα 
αναψυχής, οι παιδικές χαρές και οι χώροι παιχνιδιού, οι συσκευές αερολυμάτων που εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών «Νέας Προσέγγισης» (ενδεικτικά Οδηγία 73/23/ΕΟΚ, 2005/32/ 
ΕΚ, 94/9/ΕΚ, Οδηγίες για την ενεργειακή απόδοση και σήμανση και το θεσμικό πλαίσιο για τους 
ρευματοδότες-ρευματολήπτες, Οδηγία 2006/42/ΕΚ, 94/25/ΕΟΚ, 75/324/ΕΟΚ, 94/1/ΕΟΚ, 
2008/47/ΕΚ, 2000/14/ΕΚ, 2012/96/ΕΕ, κ.λπ.), των Κανονισμών ή άλλων σχετικών κανονιστικών 
αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των σχετικών εθνικών διατάξεων με τις οποίες 
ενσωματώνονται στο εθνικό δίκαιο οι ως άνω Οδηγίες, καθώς και των αμιγώς εθνικών διατάξεων 
(μη εναρμονισμένος τομέας) της τεχνικής βιομηχανικής νομοθεσίας. 

 Επεξεργάζεται και καταρτίζει τις σχετικές κανονιστικές αποφάσεις (Υ.Α., Κ.Υ.Α, Π.Δ.) για την 
μεταφορά και ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο των Οδηγιών «Νέας Προσέγγισης» ή άλλων σχετικών 
πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αποφάσεις, κ.λπ.) καθώς και τις τυχόν τροποποιήσεις ή 
αναθεωρήσεις τους, που ρυθμίζουν θέματα ασφάλειας, κατασκευής, εμπορίας και διάθεσης στην 
αγορά προϊόντων που εμπίπτουν στις ανωτέρω ή παρεμφερείς κατηγορίες βιομηχανιών 
προϊόντων. 

 Επεξεργάζεται και συντάσσει νομοθετικές ρυθμίσεις για τη λήψη των απαιτούμενων 
συμπληρωματικών εθνικών μέτρων εφαρμογής Κανονισμών της ΕΕ σχετικά με τη παραγωγή, 
διάθεση και χρήση. 

 Μεριμνά για την εισήγηση, διαμόρφωση και κατάρτιση τεχνικών κανονισμών ή άλλων 
κανονιστικών αποφάσεων σχετικά με τη λήψη μέτρων για την ασφάλεια βιομηχανικών 
εγκαταστάσεων και για την αποθήκευση, διακίνηση και διάθεση στην αγορά ασφαλών 
βιομηχανικών προϊόντων, και για τον έλεγχο εφαρμογής των τεχνικών προδιαγραφών των 
προϊόντων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 1682/1987 (14 Α'). 

 Διαμορφώνει και συντάσσει ερμηνευτικές εγκυκλίους, οδηγούς εφαρμογής και λοιπά διοικητικά 
έγγραφα παροχής οδηγιών και διευκρινίσεων για την ενιαία και ορθή εφαρμογή της σχετικής 
τεχνικής βιομηχανικής νομοθεσίας, εθνικής και ενωσιακής. 

 Παρέχει πληροφορίες και διευκρινήσεις προς τους οικονομικούς φορείς και τις συναρμόδιες 
υπηρεσίες (Διευθύνσεις Ανάπτυξης Π.Ε., Τελωνειακές Αρχές, υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσίων Έργων, κ.λπ.) περί ορθής εφαρμογής της κείμενης τεχνικής βιομηχανικής νομοθεσίας για 
τα προϊόντα. 

 Ενημερώνει τους οικονομικούς φορείς των σχετικών βιομηχανικών κλάδων και των επιμελητηρίων, 
και των τεχνικών και επιστημονικών ενώσεων σχετικά με την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου, 
αρμοδιότητας του Τμήματος, μέσω ιστοσελίδας ή κάθε άλλης δυνατής επικοινωνιακής μεθόδου. 

 Μεριμνά για τη λειτουργία Ομάδων Εργασίας για την νομοτεχνική υποστήριξη ενσωμάτωσης 
Οδηγιών Νέας Προσέγγισης και των Κανονισμών και τη λήψη μέτρων εφαρμογής των. 

 Μεριμνά για το σχεδιασμό, τη σύνταξη και την υλοποίηση ετήσιου προγράμματος εποπτείας της 
αγοράς βιομηχανικών προϊόντων, αρμοδιότητας της Διεύθυνσης, σε συνεργασία με τα λοιπά 
Τμήματα της Διεύθυνσης, η υποβολή του προγράμματος στην αρμόδια Διεύθυνση Πολιτικής 
Ποιότητας και Γενικής Ασφάλειας Προϊόντων για την ενημέρωση της ΕΕ στο πλαίσιο του 
Κανονισμού 765/2008, η αξιολόγηση και ο επανασχεδιασμός του καθώς και η υποβολή 
απολογισμού της εφαρμογής του ως άνω προγράμματος. 

 Μεριμνά για την πραγματοποίηση όλων των ενεργειών που σχετίζονται με τη διενέργεια των 
ελέγχων βιομηχανικών προϊόντων. 

 Συνεργάζεται με συναρμόδια Υπουργεία και φορείς για την υλοποίηση του έργου της εποπτείας 
της αγοράς, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 4072/2012 (Α' 86). 
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 Εισηγείται για την έκδοση των αποφάσεων επιβολής διοικητικών κυρώσεων στους παραβάτες των 
διατάξεων αρμοδιότητας του Τμήματος και η εξέταση ενστάσεων και προσφυγών κατά των 
σχετικών αποφάσεων. 

 Λαμβάνει τα μέτρα που προβλέπονται για την αρμόδια αρχή από το άρθρο 6 της ΚΥΑ Ζ3-
2810/14.12.2004 (ΦΕΚ 1885/Β/20-12-2004) για τη Γενική Ασφάλεια των Προϊόντων. 

 Τηρεί και ενημερώνει τα αρχεία ελέγχων που διενεργούνται με βάση το ετήσιο πρόγραμμα 
εποπτείας της αγοράς καθώς και του κεντρικού ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος 
εποπτείας της αγοράς που λειτουργεί στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, σε συνεργασία με τη 
Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας και Γενικής Ασφάλειας Προϊόντων. 

 Παρακολουθεί και συμμετέχει σε όλα τα όργανα, τις επιτροπές και τις ομάδες εργασίας της ΕΕ, για 
θέματα συνδιαμόρφωσης και εφαρμογής των ανωτέρω οδηγιών και κανονισμών, αρμοδιότητας 
του Τμήματος καθώς και εποπτείας της αγοράς των σχετικών προϊόντων. Η συνεργασία με τις 
αρχές άλλων κρατών μελών και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για θέματα εποπτείας της αγοράς στα 
σχετικά προϊόντα. 

 Ενημερώνει τους οικονομικούς φορείς των σχετικών βιομηχανικών κλάδων και των επιμελητηρίων, 
και των τεχνικών και επιστημονικών ενώσεων σχετικά με την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου, 
μέσω ιστοσελίδας ή κάθε άλλης δυνατής επικοινωνιακής μεθόδου. 

 Αρμοδιότητες που προκύπτουν από την εφαρμογή του άρθρου 76 (1) του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 
1907/2006/EK (REACH) για τα χημικά προϊόντα, όπως εκάστοτε ισχύει, σχετικά με την αξιολόγηση 
των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων κατά την αδειοδότηση και την επιβολή περιορισμών 
χημικών προϊόντων. 

 Μεριμνά για τη σύνταξη εθνικής νομοθεσίας, την εναρμόνιση αυτής προς το δίκαιο της ΕΕ, καθώς 
και για την εφαρμογή της και ειδικότερα σε σχέση με τις μονάδες και τα όργανα μέτρησης που 
χρησιμοποιούνται στη διακίνηση καυσίμων. 

 Χορηγεί εθνική έγκριση για όργανα μέτρησης που χρησιμοποιούνται για τη διακίνηση καυσίμων 
και τηρεί μητρώο εγκεκριμένων οργάνων μέτρησης που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά. 

 Παρέχει ενημέρωση, πρακτικές οδηγίες και κατευθύνσεις στους κατασκευαστές και εισαγωγείς των 
οργάνων μέτρησης που χρησιμοποιούνται στη διακίνηση καυσίμων. 

 Παρέχει ενημέρωση, πρακτικές οδηγίες και κατευθύνσεις και μεριμνά για την παροχή εκπαίδευσης 
των υπαλλήλων των αρμοδίων υπηρεσιών που ασχολούνται με την εποπτεία της αγοράς, τον 
αρχικό και περιοδικό έλεγχο, καθώς και με τους έκτακτους ελέγχους, των οργάνων μέτρησης που 
χρησιμοποιούνται στη διακίνηση καυσίμων. 

 Μεριμνά για το σχεδιασμό ολοκληρωμένων συστημάτων εισροών εκροών, για τη σύνταξη ή 
αναθεώρηση των τεχνικών προδιαγραφών των συστημάτων αυτών, την παροχή ενημέρωσης στους 
ενδιαφερόμενους, την εποπτεία της υλοποίησης του όλου έργου, την αξιολόγηση των εταιρειών 
εγκατάστασης, τον έλεγχο των τεχνικών φακέλων εγκαταστάσεων, τον έλεγχο ισοζυγίων και τον 
επιτόπιο έλεγχο σε εγκαταστάσεις για την αξιολόγηση της τεχνικής επάρκειας και νόμιμης 
λειτουργίας αυτών. 

 Μεριμνά για τη διενέργεια του Αρχικού Ελέγχου, στα όργανα μέτρησης που χρησιμοποιούνται στη 
διακίνηση καυσίμων με εθνική έγκριση, βάσει του Π.Δ. 524/78, όπως ισχύει. 

 Υποστηρίζει τις διαδικασίες ελέγχου της νόμιμης λειτουργίας όλων των συστημάτων εισροών 
εκροών και κάνει χρήση των αποτελεσμάτων αυτών ως εργαλείων ελέγχου των πρατηρίων ή 
λοιπών εγκαταστάσεων, υποστηρίζει την επίλυση διαφόρων τεχνικών προβλημάτων που 
ανακύπτουν, ενώ ενημερώνει και συντονίζει τους εμπλεκόμενους φορείς και χρήστες σε όλα τα 
στάδια της εγκατάστασης και της χρηματοδότησης. 

 Συντονίζει τη διενέργεια εκτάκτων μετρολογικών ελέγχων από τις αρμόδιες υπηρεσίες καθώς και 
τη διενέργεια μετρολογικών ελέγχων για τα όργανα μέτρησης που χρησιμοποιούνται στη διακίνηση 
καυσίμων. 

 Παρέχει, κατόπιν αξιολόγησης, εξουσιοδότηση σε συνεργεία για τον έλεγχο, ρύθμιση και σφράγιση 
των οργάνων μέτρησης και συστημάτων που χρησιμοποιούνται στη διακίνηση καυσίμων, καθώς 
και την τήρηση μητρώου των ως άνω συνεργείων. 
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 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 Τεχνικής Βιομηχανικής Νομοθεσίας 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. 

 

Θεσμική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

 
 Εκπροσωπεί την Διεύθυνση  Τεχνικής Βιομηχανικής Νομοθεσίας, όπου απαιτείται.  
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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 & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Επαγγελμάτων και Ασφάλειας Εγκαταστάσεων 

Οργανισμός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδρομική Διεύθυνση) 

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

 

ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΈΚΔΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 
 Κωδικός θέσης:  

Σύντομη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Μεριμνά για τη  διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για την άσκηση Τεχνικών Επαγγελμάτων για τα οποία 

απαιτείται η έκδοση επαγγελματικής άδειας, σε ό,τι αφορά στην κατασκευή, συντήρηση, επισκευή και την 

επιτήρηση του με βάση της ισχύουσας νομοθεσίας, και την προώθηση νομοθετικών ρυθμίσεων και διοικητικών 

μέτρων για την προστασία των πολιτών, του περιβάλλοντος και των εργαζομένων από την εν γένει λειτουργία 

πάσης φύσεως ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων καθώς και μεθόδων και διαδικασιών των απαιτούμενων 

ελέγχων. 

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 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς με τους οποίους συνεργάζεται  Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

Γενικές Διευθύνσεις & Δ/νσεις  λοιπών 
Υπουργείων 

Προϊστάμενος Τμήματος   
Πολιτικών και Αδειοδότησης 
Τεχνικών Επαγγελμάτων και 

Δεξιοτήτων 

Υπουργός 

Εποπτευόμενους φορείς 

Προϊστάμενος  Τμήματος    
Μητρώων και Ελέγχου Τεχνικών 
Επαγγελμάτων, Η/Μ και Λοιπών 

Εγκαταστάσεων 

Γενικός Γραμματέας 

                 Γενικός Διευθυντής 

               Προϊστάμενος  Τμήματος    
Συνεργασίας, Εποπτείας και 
Υποστήριξης Περιφερειών 
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Κύρια καθήκοντα 

 Προσδιορίζει για τα Τεχνικά Επαγγέλματα που ασκούνται στις εγκαταστάσεις σύμφωνα με τους Ν. 
3982/2011 (ΦΕΚ Α΄143) και Ν. 6422/1934 (ΦΕΚ Α' 412), όπως εκάστοτε ισχύουν, το τεχνικό τους 
αντικείμενο (κατηγοριοποίηση, εγκατάσταση) για την άσκηση του οποίου κατοχυρώνεται η 
υποχρέωση Αναγγελίας ή Αδειοδότησης ή Πιστοποίησης, καθώς και τα επαγγελματικά προσόντα που 
απαιτούνται για την άσκηση του επαγγέλματος και η διαβάθμισή του. 

 Προσδιορίζει σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς τη διαδικασία χορήγησης επαγγελματικών 
αδειών άσκησης τεχνικών επαγγελμάτων για τις οποίες προβλέπονται εξετάσεις, τις ειδικότερες 
απαιτήσεις για ανεξαρτησία, αμεροληψία και ικανότητα των μελών των εξεταστικών επιτροπών, το 
σύστημα εσωτερικού ελέγχου των υπηρεσιών των αδειοδοτουσών αρχών των Περιφερειών και των 
εξεταστικών επιτροπών, την εξεταστέα ύλη, τον τρόπο και τις αναγκαίες υποδομές για τη διενέργεια 
των εξετάσεων, τη διάρκεια, τον τρόπο και το περιεχόμενο της επιμόρφωσης των μελών των 
εξεταστικών επιτροπών, τον τύπο και το περιεχόμενο των εκδιδόμενων αδειών και βεβαιώσεων. 

 Προσδιορίζει σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς το διεθνές πρότυπο διαπίστευσης και τις 
εφαρμόσιμες απαιτήσεις του, τη σύνθεση του συλλογικού οργάνου ελέγχου της ανεξαρτησίας και της 
αμεροληψίας του φορέα, τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία για την αδειοδότηση των ιδιωτικών 
φορέων διεξαγωγής εξετάσεων για χορήγηση επαγγελματικής άδειας άσκησης τεχνικών 
επαγγελμάτων, τη διαδικασία και τον τρόπο διενέργειας του ελέγχου των αδειοδοτημένων φορέων 
καθώς και την αρχή επιβολής κυρώσεων σε αυτούς, την εξειδίκευση των παραβάσεων, τα κριτήρια για 
την κλιμάκωση των προβλεπομένων κυρώσεων στους αδειοδοτημένους φορείς και τη διαδικασία 
επιβολής τους, τον τύπο και το περιεχόμενο της βεβαίωσης επιτυχούς εξέτασης, τον τρόπο 
συγκρότησης και τήρησης του Μητρώου Αδειοδοτημένων Φορέων, καθώς και τον τρόπο 
δημοσιοποίησής του (ν. 3982/2011, Α΄143, ΚΥΑ 14132/924/ΦΓ 9.6.4. ΦΕΚ 3133/Β/10-12-2013). 

 Προσδιορίζει σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς τις προϋποθέσεις έγκρισης των φορέων επαγ-
γελματικής κατάρτισης που δύναται να υποκαταστήσει επαγγελματική εμπειρία για την άσκηση των 
τεχνικών επαγγελμάτων, το περιεχόμενο και τη διάρκεια της κατάρτισης για κάθε ειδικότητα, καθώς 
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια και τις προϋποθέσεις αντικατάστασης της επαγγελματικής 
εμπειρίας με παρακολούθηση προγραμμάτων επαγγελματικής (θεωρητικής και πρακτικής) κατάρτισης 
από εγκεκριμένους για το σκοπό αυτό φορείς. 

 Προσδιορίζει σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς το ύψος των παραβόλων υπέρ της Περιφέρειας 
και τον τρόπο υπολογισμού της αποζημίωσης των μελών των εξεταστικών επιτροπών, για τη 
διαδικασία χορήγησης επαγγελματικών αναγγελιών ή αδειών όπου προβλέπονται εξετάσεις. 

 Προσδιορίζει τις προβλεπόμενες κυρώσεις στην περίπτωση της μη ποιοτικής παροχής υπηρεσιών από 
αδειούχους τεχνικούς επαγγελματίες ασκούντες τις ως άνω τεχνικές δραστηριότητες και συγκεκριμένα 
καθορίζει τα κριτήρια για την κλιμάκωση των προβλεπομένων κυρώσεων, τα όργανα, τη διαδικασία 
επιβολής τους και κάθε άλλη αναγκαία σχετική λεπτομέρεια. 

 Προσδιορίζει τις επαγγελματικές υποχρεώσεις των πιστοποιούμενων, καθώς και το περιεχόμενο της 
απαιτούμενης υποχρεωτικής κατάρτισης που πρέπει να λάβουν, πριν από την πιστοποίηση σε 
συνεργασία, όπου απαιτείται, με τους αρμόδιους φορείς, οργανισμούς και υπηρεσίες. 

 Παρακολουθεί και συμμετέχει στα ευρωπαϊκά και διεθνή όργανα και οργανισμούς, για τα θέματα των 
επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα (θεσμικά και άλλα) 
σχετικά με την εναρμόνιση και εφαρμογή στη χώρα των σχετικών ευρωπαϊκών θεσμικών κανόνων 
(Οδηγίες, Κανονισμοί κ.λπ.) ή και τη δημιουργία εθνικού πλαισίου όπου αυτό απαιτείται. 

 Εισηγείται στην Επιτροπή Τεχνικών Επαγγελμάτων του Ν. 3982/2011 για θέματα αρμοδιότητάς του 
σχετικά με την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου των τεχνικών επαγγελμάτων. 

 Εκπονεί το εθνικό θεσμικό πλαίσιο και εναρμονίζει στο ελληνικό δίκαιο τις σχετικές Ευρωπαϊκές 
Οδηγίες ή άλλες σχετικές Πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καθιερώνει τους αναγκαίους τεχνικούς 
κανονισμούς, πρότυπα και προδιαγραφές που πρέπει να εφαρμόζονται σύμφωνα με τις υφιστάμενες 
κανονιστικές διατάξεις για την παραγωγή, διάθεση στην αγορά και θέση σε λειτουργία των 
εγκαταστάσεων, όπως τους Ανελκυστήρες, τα Συρματόσχοινα για τη μεταφορά προσώπων, τα 
Ανυψωτικά Μηχανήματα και Εγκαταστάσεις αυτών, τις Κυλιόμενες Κλίμακες και Κυλιόμενους 
Πεζόδρομους και τις Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις, σύμφωνα με τις υφιστάμενες εθνικές 
διατάξεις και τις σχετικές Ευρωπαϊκές Οδηγίες Τεχνικής Εναρμόνισης. 
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 Μεριμνά για την έκδοση εθνικών κανονισμών σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας, 
Μετρολογίας και Γενικής Ασφάλειας Προϊόντων σχετικά με τις προϋποθέσεις για την παραγωγή, 
διάθεση στην αγορά και θέση σε λειτουργία των εγκαταστάσεων στους Ανελκυστήρες (Οδηγία 
95/16/ΕΚ), τα Συρματόσχοινα για τη μεταφορά προσώπων (Οδηγία 2000/9/ΕΚ), τα Ανυψωτικά 
Μηχανήματα και Εγκαταστάσεις καθώς και τις Κυλιόμενες Κλίμακες και Κυλιόμενους Πεζόδρομους 
(σύμφωνα με τον Κανονισμό Ελέγχων Ανυψωτικών Μηχανημάτων, την Οδηγία 2006/42/ΕΚ και τις 
κείμενες εθνικές διατάξεις) και τις Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις (σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν. 4483/1965), καθώς και κάθε άλλο σχετικό ευρωπαϊκό νομοθετικό κείμενο (Κανονισμός, 
Απόφαση κ.λπ.) που ισχύει ή πρόκειται να εκδοθεί για τα προϊόντα /εγκαταστάσεις αυτά. 

 Μεριμνά για τον προσδιορισμό και το σχεδιασμό των ειδικών απαιτήσεων και των προδιαγραφών λει-
τουργίας των Φορέων Πιστοποίησης Προσώπων για κάθε συγκεκριμένη κατηγορία Πιστοποιημένης 
Τεχνικής Επαγγελματικής Απασχόλησης και επιμελείται για την καθιέρωση και την εφαρμογή 
διαδικασιών πιστοποίησης προσώπων και ελεγκτών. 

 Προσδιορίζει και καθορίζει, σε συνεργασία όπου απαιτείται, με τις αρμόδιες υπηρεσίες και 
οργανισμούς, τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές για την επιλογή Φορέων Πιστοποίησης 
Προσωπικού και εκπονεί προδιαγραφές / κανονισμούς σχετικά με τους ελέγχους και επανελέγχους 
εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης κτιρίων. 

 Συνεργάζεται, όπου απαιτείται, με τους αρμόδιους φορείς, οργανισμούς και υπηρεσίες, και 
προσδιορίζει τα Επαγγελματικά Προσόντα και τις υποχρεώσεις των Ελεγκτών Εγκαταστάσεων, όπως 
και τις διαδικασίες και τα απαιτούμενα προσόντα για την διαβάθμισή τους, τους όρους και τους 
φορείς πιστοποίησής τους, καθώς και το περιεχόμενο της απαιτούμενης υποχρεωτικής κατάρτισής 
τους. 

 Αναπτύσσει, διατηρεί, συντηρεί και βελτιώνει το Ενιαίο Μητρώο Φυσικών ή Νομικών Προσώπων τα 
οποία ασκούν Τεχνικά Επαγγέλματα, το Ενιαίο Μητρώο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων που 
περιλαμβάνει την καταγραφή, καταχώρηση και έλεγχο των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 
και των ανελκυστήρων, το Μητρώο Κυλιόμενων Κλιμάκων και Πεζόδρομων, καθώς και αυτό των 
Πιστοποιητών  Ελεγκτών Εγκαταστάσεων. 

 Σχεδιάζει, εφαρμόζει, εποπτεύει και παρακολουθεί τα ετήσια προγράμματα για τον έλεγχο/τους 
ελέγχους της εφαρμογής της τεχνικής βιομηχανικής νομοθεσίας σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο 
σχετικά με τις Εγκαταστάσεις με Συρματόσχοινα για τη μεταφορά προσώπων (σύμφωνα με την Οδηγία 
2000/9/ΕΚ), τα Ανυψωτικά Μηχανήματα και Εγκαταστάσεις, τις Κυλιόμενες Κλίμακες και Πεζόδρομους 
(σύμφωνα με τον Κανονισμό Ελέγχων Ανυψωτικών Μηχανημάτων, την Οδηγία 2006/42/ΕΚ και τις 
κείμενες εθνικές διατάξεις), τους Ανελκυστήρες (σύμφωνα με την Οδηγία 95/16/ ΕΚ και τις κείμενες 
εθνικές διατάξεις) και τις Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
4483/1965), όπως αυτές τροποποιούνται και ισχύουν. 

 Καθορίζει σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Διευθύνσεις τη μεθοδολογία και τις διαδικασίες της 
επιτήρησης, της εποπτείας και των ελέγχων των εγκαταστάσεων της παραγράφου αα και των 
υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένου και του ελέγχου ορθότητας του σήματος CE. Ασκεί τη φυσική 
εποπτεία και έλεγχο της αγοράς στις περιπτώσεις διερεύνησης καταγγελιών και ατυχημάτων στις 
περιπτώσεις των Ανυψωτικών Μηχανημάτων, των Κυλιόμενων Κλιμάκων και Πεζοδρόμων και στα 
Συρματόσχοινα για τη μεταφορά προσώπων. 

 Καταρτίζει και δημοσιοποιεί με κάθε πρόσφορο μέσο στις επιχειρήσεις κατευθυντήριες οδηγίες, 
εγχειρίδια εφαρμογής και εγκυκλίους για την καλύτερη υλοποίηση και εφαρμογή των κανονιστικών 
αυτών διατάξεων. 

 Παρακολουθεί και συμμετέχει, ως αρμόδια υπηρεσία (εθνική αρχή), σε όλα τα όργανα και τις 
επιτροπές της ΕΕ, προκειμένου να εκφράζει τις εθνικές θέσεις και να διαμορφώνει το πλαίσιο της 
επιτήρησης, της εποπτείας και των ελέγχων σε κοινοτικό επίπεδο για την ορθή εφαρμογή των 
κανόνων λειτουργίας της ευρωπαϊκής αγοράς. 

 Ενημερώνει το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα που λειτουργεί στη ΓΓΒ σχετικά με τα αποτε-
λέσματα των ελέγχων που διενεργούνται στην προαναφερόμενη τεχνική βιομηχανική νομοθεσία, 
καθώς και για την πορεία της υλοποίησης του Ετήσιου Προγράμματος Εποπτείας της Αγοράς, καθώς 
και κάθε άλλου στοιχείου που προκύπτει από τους ελέγχους. 
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 Συνεργάζεται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής διοικητικής συνεργασίας με τις άλλες αρμόδιες εθνικές 
αρχές στο εσωτερικό και σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ για θέματα της εποπτείας της αγοράς στα 
συγκεκριμένα αντικείμενα αρμοδιότητάς της. 

 Εποπτεύει την καλή λειτουργία των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων τόσο σε κτίρια όσο και σε 
βιομηχανικές και άλλες εγκαταστάσεις, σύμφωνα με το πρότυπο HD 384 και τις άλλες συναφείς 
νομοθετικές ρυθμίσεις για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας προσωπικού, σε κεντρικό και 
περιφερειακό επίπεδο, σε συνεργασία με άλλους συναρμόδιους φορείς. 

 Μεριμνά και επιμελείται για όλες τις ενέργειες, πράξεις και δράσεις που σχετίζονται με τη σύσταση, 
συγκρότηση και ενημέρωση σχετικών μητρώων, σώματος επιθεωρητών και ελεγκτικών μηχανισμών. 

 Επιβάλλει τις κατά νόμο κυρώσεις στους παραβάτες των διατάξεων αρμοδιότητάς του. 

 Μελετά και εισηγείται τα μέτρα και τις κανονιστικές ρυθμίσεις που απαιτούνται σχετικά με την 
εφαρμογή διαδικασιών για τις προαναφερόμενες εγκαταστάσεις. 

 Παρακολουθεί την εφαρμογή της βιομηχανικής νομοθεσίας από τις αρμόδιες Διευθύνσεις των 
Περιφερειακών Ενοτήτων, τις κεντρικές Υπηρεσίες συναρμόδιων Υπουργείων, τα Επιμελητήρια καθώς 
και από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, οι οποίες είναι αρμόδιες για την αδειοδότηση των 
δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης που υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 3982/2011. 

 Συνεργάζεται με τα Επιμελητήρια (Βιομηχανικά, Βιοτεχνικά, Εμπορικά, Επαγγελματικά, Τεχνικά) και 
τους παραγωγικούς φορείς για τον εντοπισμό και την επίλυση των προβλημάτων, τα οποία 
αναφύονται από την εφαρμογή της βιομηχανικής νομοθεσίας, καθώς και την επεξεργασία προτάσεων 
οι οποίες βελτιώνουν το σύστημα αδειοδότησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και των 
δραστηριοτήτων του Ν. 3982/2011 όπως εκάστοτε ισχύει. 

 Παρεμβαίνει, όπου απαιτείται, σε συνεργασία με τα Τμήματα Α «Πολιτικών και Αδειοδότησης 
Τεχνικών Επαγγελμάτων και Δεξιοτήτων» και Β «Μητρώων και Ελέγχου Τεχνικών Επαγγελμάτων, Η/Μ 
και Λοιπών Εγκαταστάσεων», για την έκδοση εγκυκλίων ή οδηγιών και τη διενέργεια των 
απαραίτητων ενεργειών προκειμένου να επιτυγχάνεται η συνεχής βελτίωση του συστήματος 
αδειοδότησης των δραστηριοτήτων του Ν. 3982/2011 καθώς και η βελτίωση του επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος, αναφορικά με την αδειοδότηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. 

 Συντονίζει επιτελικά τις αρμόδιες Διευθύνσεις Περιφερειακών Ενοτήτων, καθώς και των Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Ανάπτυξης, οι οποίες είναι αρμόδιες για θέματα ηλεκτρομηχανολογικών 
εγκαταστάσεων ή για την επιθεώρηση των σχετικών δραστηριοτήτων του Ν. 3982/2011, με την 
παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών και την παρέμβαση με την ανάληψη των απαραίτητων ενεργειών, 
προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενες διορθωτικές ή διαρθρωτικές αλλαγές, καθώς και 
η εφαρμογή με ενιαίο τρόπο της βιομηχανικής νομοθεσίας. 

 Μελετά και εισηγείται για μέτρα σχετικά με την εφαρμογή διαδικασιών, προκειμένου οι 
δραστηριότητες αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης ή άλλων 
σχετικών αρμοδίων Διευθύνσεων να διεκπεραιώνονται από τα «Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών». 

 Συμμετέχει σε εθνικά όργανα, συμβούλια και ομάδες εργασίας που ασχολούνται με θέματα αναγνώ-
ρισης επαγγελματικών προσόντων ή τίτλων τεχνικής εκπαίδευσης/ κατάρτισης, όπως Σ.Α.Ε.Π., 
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 

 Καθορίζει το σχετικό πλαίσιο και χορηγεί την άδεια/βεβαίωση άσκησης των επαγγελματικών δραστη-
ριοτήτων σε ξένους υπηκόους για προσωρινή παροχή υπηρεσίας. 

 Υποστηρίζει, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών, τη λειτουργία του Ηλεκτρο-
νικού Συστήματος Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά (ΙΜΙ), με το οποίο ανταλλάσσονται 
πληροφορίες μεταξύ χωρών της Ε.Ε. για τα επαγγελματικά δικαιώματα προσώπων τα οποία ασκούν 
Τεχνικά Επαγγέλματα στις δραστηριότητες του Ν. 3982/2011, προκειμένου να ασκούν αντίστοιχες 
δραστηριότητες στις χώρες της Ε.Ε.. 

 Εισηγείται στην Επιτροπή Τεχνικών Επαγγελμάτων του Ν. 3982/2011 για θέματα αρμοδιότητάς του 
σχετικά με την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου των τεχνικών επαγγελμάτων. 

 Επιμελείται της κοινοποίησης των νομοθετημάτων, των εγκυκλίων και των εγγράφων, τα οποία 
εκδίδονται από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης στις αρμόδιες Διευθύνσεις των 
Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων και τα Κ.Υ.Ε, καθώς και στις Υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, οι 
οποίες χορηγούν τις προβλεπόμενες άδειες σύμφωνα με το Ν. 3982/2011. 
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 Μεριμνά και επιμελείται για όλες τις ενέργειες, πράξεις και δράσεις που σχετίζονται με την 
σύσταση, συγκρότηση και ενημέρωση σχετικών μητρώων, σώματος επιθεωρητών και ελεγκτικών 
μηχανισμών. 

 Μελετά και εισηγείται για μέτρα και τις όποιες κανονιστικές ρυθμίσεις απαιτούνται σχετικά με την 
εφαρμογή διαδικασιών, για τις ανωτέρω αρμοδιότητες. 

 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 Τεχνικών Επαγγελμάτων και Ασφάλειας Εγκαταστάσεων 
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. 

 

Θεσμική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

 
 Εκπροσωπεί την Διεύθυνση Τεχνικών Επαγγελμάτων και Ασφάλειας Εγκαταστάσεων, όπου απαιτείται.  

 

ΑΔΑ: 7Μ8Α465ΧΙ8-ΑΜΨ



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 & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πολιτικής 

Ποιότητας 

Οργανισμός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδρομική Διεύθυνση) 

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

 

ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΈΚΔΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 
 Κωδικός θέσης:  

Σύντομη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Μεριμνά για την ανάπτυξη και λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Ποιότητας στους τομείς Τυποποίησης 

διαπίστευσης μετρολογίας και της εποπτείας της αγοράς, την υποστήριξη θεσμών προώθησης της Ποιότητας και 

της Εποπτείας της Αγοράς και επειδή η Διεύθυνση είναι αρμόδια Εθνική Αρχή Εποπτείας, μεριμνά για την 

εφαρμογή Ευρωπαϊκών Κανονισμών για την Ποιότητα και για Κέντρο Πληροφόρησης για τα Πρότυπα και τους 

Τεχνικούς Κανόνες και για την εφαρμογή της Οδηγίας για την Γενική Ασφάλεια Προϊόντων. 

 

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 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς με τους οποίους συνεργάζεται  Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

Γενικές Διευθύνσεις & Δ/νσεις  λοιπών 
Υπουργείων 

Προϊστάμενος Τμήματος    
Πολιτικών Ποιότητας, 

Επιχειρηματικής Αριστείας και 
Μετρολογικής Πολιτικής 

Υπουργός 

Εποπτευόμενους φορείς 

Προϊστάμενος  Τμήματος    
Εποπτείας Δομών και Υποδομών 
Ποιότητας, Εποπτείας Τεχνικής 

Νομοθεσίας και Διαχείρισης 
Ελεγκτικών Μηχανισμών 

Γενικός Γραμματέας 

Γενικός Διευθυντής 

               
Προϊστάμενος  Τμήματος       

Γενικής Ασφάλειας Προϊόντων    
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Κύρια καθήκοντα 

 Σχεδιάζει τις πολιτικές και εξειδικεύει τους στρατηγικούς και επιχειρησιακούς στόχους για την 
ανάπτυξη και τη λειτουργία ολοκληρωμένου Εθνικού Συστήματος Ποιότητας στη χώρα και 
παρακολουθεί και υποστηρίζει την εφαρμογή τους. 

 Εποπτεύει την ορθή εφαρμογή των κανόνων του Εθνικού Συστήματος Ποιότητας, και στηρίζει τις 
εθνικές υποδομές ποιότητας στους τομείς της Τυποποίησης, της Διαπίστευσης, της Μετρολογίας, 
της Πιστοποίησης, των Εργαστηριακών Δοκιμών και της Εποπτείας της Αγοράς, προκειμένου να 
διασφαλίζει την ορθή και συνεκτική τήρησής τους προς όφελος των επιχειρήσεων, της οικονομίας 
και των πολιτών. 

 Προάγει την «Κουλτούρα Ποιότητας» στα στελέχη των υπηρεσιών του δημόσιου και του ευρύτερου 
δημοσίου τομέα, της βιομηχανίας και των επιχειρήσεων, ενώ προωθεί την ποιότητα, με κάθε 
πρόσφορο μέσο, ως ένα βασικό εργαλείο οριζόντιας προσέγγισης για τη βελτίωση των 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων, την 
ανάκαμψη της οικονομίας και τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας. 

 Εκπονεί και εισηγείται προγράμματα, πρωτοβουλίες, δράσεις, ενέργειες και μέτρα που 
συμβάλλουν στη διάδοση των αρχών της ποιότητας με έμφαση στους τομείς της μεταποίησης και 
των υπηρεσιών. 

  Υποστηρίζει το «Εθνικό Συμβούλιο Πολιτικής Ποιότητας» της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας και 
συντονίζει τη λειτουργία αυτού. 

 Συμμετέχει σε όργανα και επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επεξεργάζονται πολιτικές ποι-
ότητας και εκπροσωπεί τη χώρα σε διεθνή fora για θέματα ποιότητας. 

 Αναλαμβάνει δράσεις και πρωτοβουλίες συνεργασίας και υποστηρίζει εκδηλώσεις προώθησης, 
προβολής, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σχετικά με τη διάδοση της ποιότητας και των 
εξειδικευμένων υπηρεσιών της στις επιχειρήσεις, στις υπηρεσίες του δημόσιου και ευρύτερου 
δημόσιου τομέα, των οργανισμών περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης, των ερευνητικών 
κέντρων και των ανωτάτων ιδρυμάτων. αλλά και για τη διαμόρφωση ενιαίας στρατηγικής στην 
εφαρμογή των κανόνων ποιότητας και των κριτηρίων αξιολόγησής της. 

 Προωθεί τη χρήση σύγχρονων οργανωτικών και διοικητικών εργαλείων σε φορείς και επιχειρήσεις, 
όπως πρότυπα για την Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης της Ποιότητας, Ευέλικτης Οργάνωσης 
Δομών, Πιστοποίησης, Διαπίστευσης, αλλά και για την προώθηση της Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης. 

 Συμβάλλει στη λειτουργία «Παρατηρητηρίου Ολικής Ποιότητας και Επιχειρηματικής Αριστείας» και 
προωθεί σύγχρονους μηχανισμούς βραβείων ποιότητας, επιχειρηματικής αριστείας, συγκριτικής 
αξιολόγησης στις ασκούμενες πολιτικές και τις επιχειρηματικές δράσεις. 

 Διαχειρίζεται το Εθνικό Μοντέλο Ολικής Ποιότητας και  Επιχειρηματικής Αρίστευσης όπως 
δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα (ΕΠΑΝ) και 
προωθεί κίνητρα, δράσεις και ενέργειες για την ανάδειξη του θεσμού αυτού. 

 Υποστηρίζει το Εθνικό Μοντέλο Ολικής Ποιότητας και Επιχειρηματικής Αρίστευσης και το προωθεί 
μέσω διαδικασιών συνεχούς επιμόρφωσης και με τη συνεργασία φορέων κατάρτισης και 
εκπαίδευσης. Συμμετέχει ενεργά στην περαιτέρω ανάπτυξη του και στην ανάδειξη του σε εθνικό ή  
και Ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 Καθορίζει την πολιτική και στρατηγική για την ανάπτυξη, την ενσωμάτωση και την εφαρμογή 
διαδικασιών και εργαλείων για την υιοθέτηση συστημάτων Ολικής Ποιότητας και Επιχειρηματικής 
Αριστείας καθώς και την προώθηση του Εθνικού Μοντέλου στην επιχειρηματική δραστηριότητα. 
Συμβάλλει στην υιοθέτηση «συνείδησης ποιότητας» στα στελέχη της βιομηχανίας, αλλά και στην 
παραγωγική διαδικασία και συνεργάζεται, για τον σκοπό αυτό, με βιομηχανικές και επιχειρηματι-
κές ενώσεις, κλαδικά επιμελητήρια και επαγγελματικές ενώσεις. 
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 Παρακολουθεί σε εθνικό επίπεδο, την εφαρμογή του μοντέλου του EFQM ή άλλων σύγχρονων 
Ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών και συντονίζει εθνικά τη λειτουργία τους. 

 Υποστηρίζει και παρακολουθεί την εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας και Καινοτομίας 
στις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας και του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας γενικότερα, για τη βέλτιστη διοικητική λειτουργία των υπηρεσιακών δομών 
της Δημόσιας Διοίκησης και για την αποτελεσματική και αποδοτικότερη παραγωγή του 
επιτελούμενου έργου. 

 Προωθεί και υποστηρίζει σε εθνικό επίπεδο την «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR)» και προτείνει 
κίνητρα για την υιοθέτηση των κατάλληλων διαδικασιών που συμβάλλουν στην υλοποίηση της.  

 Μεριμνά για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με το ευρωπαϊκό δίκαιο στα θέματα 
νομικής μετρολογίας και για το λόγο αυτό συμμετέχει στα αντίστοιχα ευρωπαϊκά και διεθνή 
όργανα και τις επιτροπές που επεξεργάζονται θέματα της αρμοδιότητάς του. 

 Μεριμνά για την τακτοποίηση των οικονομικών υποχρεώσεων της χώρας, ως μέλους σε διεθνείς, 
ευρωπαϊκούς ή εθνικούς οργανισμούς, που σχετίζονται με τη μετρολογία. 

 Ρυθμίζει θέματα που εμπίπτουν στο πεδίο της νομικής μετρολογίας σχετικά με τα 
προσυσκευασμένα προϊόντα, τον μετρολογικό έλεγχο και τα ανεκτά όρια σφάλματος του καθαρού 
περιεχομένου αυτών. 

 Ρυθμίζει θέματα που εμπίπτουν στο πεδίο της νομικής μετρολογίας σχετικά με τις μονάδες 
μέτρησης, τις τεχνικές προδιαγραφές των σταθμικών οργάνων και των μετρητικών διατάξεων και 
καθορίζει, σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας, τα νόμιμα ανεκτά όρια 
σφάλματος με βάση την εγνωσμένη αβεβαιότητα των μετρητικών οργάνων. 

 Μεριμνά για την ορθή εφαρμογή των κανόνων νομικής μετρολογίας στα διάφορα μετρολογικά 
όργανα και μετρητικές διατάξεις που χρησιμοποιούνται στην αγορά και στις εμπορικές συναλλαγές 
με τη διενέργεια κατάλληλων ελεγκτικών μηχανισμών. Για το λόγο αυτό έχει πρόσβαση σε χώρους 
παραγωγής, αποθήκευσης ή χρήσης αυτών (αντλίες υγρών καυσίμων, βυτιοφόρα μεταφοράς 
καυσίμων, κ.λπ.). 

 Καταρτίζει και εκδίδει, σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας, Τεχνικές Οδηγίες 
Ελέγχου μετρητικών οργάνων και διατάξεων για χρήση από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες και 
κατευθυντήριες οδηγίες για τεχνική υποστήριξη κατασκευαστών και εισαγωγέων στα προϊόντα 
μετρητικού εξοπλισμού. 

 Μεριμνά για την εξειδικευμένη εκπαίδευση, την αξιολόγηση και την Πιστοποίηση Επιθεωρητών - 
Ελεγκτών νομικής μετρολογίας, καθώς και των στελεχών των συναρμόδιων περιφερειακών 
υπηρεσιών της χώρας στα διάφορα θεματικά πεδία μετρολογικών ελέγχων. 

 Εποπτεύει τις δραστηριότητες των Εθνικών Υποδομών Ποιότητας, στους τομείς της Τυποποίησης, 
της Διαπίστευσης και της Μετρολογίας (ΕΣΥΠ-Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης - Εθνικό 
Σύστημα Διαπίστευσης - Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας), καθώς και στους τομείς των 
Εργαστηριακών Δοκιμών και της αξιολόγησης της Συμμόρφωσης (ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ - Εταιρεία 
Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Μετάλλων, Πιστοποιήσεων και Παροχής 
υπηρεσιών Ποιότητας). 

 Εκπροσωπεί την Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας στα συλλογικά όργανα διοίκησης των Εθνικών 
Υποδομών Ποιότητας, στα αρμόδια Συμβούλια, Επιτροπές και Ομάδες που λειτουργούν στα 
πλαίσια των Εθνικών Υποδομών Ποιότητας, με σκοπό την ορθή εφαρμογή των εθνικών πολιτικών 
που αποφασίζονται στους τομείς αρμοδιότητάς τους, καθώς και για την προώθηση και την 
παρακολούθηση των κριτηρίων και κανόνων της ποιότητας. 

 Αξιολογεί τη συνδρομή των Εθνικών Υποδομών Ποιότητας στη συνολική πολιτική Ποιότητας, 
εξετάζει την επίπτωση της ποιότητας στη μεταποιητική δραστηριότητα βάσει των πολιτικών που 
υιοθετήθηκαν και εισηγείται μέτρα βελτίωσης. Λαμβάνει μέτρα και συντονίζει δράσεις για 
βελτίωση των χορηγουμένων υπηρεσιών ποιότητας στη βιομηχανία, την επιχείρηση και ιδιαίτερα 
τη ΜμΕ, τους εργαζόμενους και τους καταναλωτές. 

 Προωθεί προγράμματα, πρωτοβουλίες και μέτρα οικονομικής στήριξης των Εθνικών Υποδομών 
Ποιότητας, αναβάθμισης των χορηγουμένων υπηρεσιών και βελτίωσης της λειτουργίας τους. 
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 Προωθεί σε εθνικό επίπεδο την Αναγνώριση ή και την Κοινοποίηση δημόσιων και ιδιωτικών 
Φορέων Αξιολόγησης της Συμμόρφωσης και Εργαστηρίων Δοκιμών, Αναλύσεων και Διακρίβωσης 
για τη νόμιμη και απρόσκοπτη δραστηριοποίησή τους στα πεδία της βιομηχανικής τεχνικής 
νομοθεσίας. 

 Συνεργάζεται με τις ενώσεις κλαδικών και επαγγελματικών φορέων, όπως και με τις Ενώσεις των 
Διαπιστευμένων Φορέων Πιστοποίησης και Ελέγχου (HellasCert) και των Ελληνικών Εργαστηρίων 
(Hellas Lab) για την προώθηση και εφαρμογή αρχών και κανόνων ποιότητας στη βιομηχανία, τις 
επιχειρήσεις και τις υπηρεσίες με στόχο τη βελτίωση της παραγωγής και έμμεσα της 
ανταγωνιστικότητας της εθνικής οικονομίας. 

 Προωθεί, σε συνεργασία με τις Εθνικές Υποδομές Ποιότητας, δράσεις ενημέρωσης, 
ευαισθητοποίησης και πληροφόρησης των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων, σχετικά με τη 
σημασία και τον αναπτυξιακό ρόλο της Ποιότητας στην ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια 
των επιχειρήσεων καθώς και για τη συμβολή της ποιότητας στη δημιουργία θέσεων εργασίας. 

 Αξιολογεί και παρακολουθεί την υλοποίηση, σε συνεργασία όπου αυτό απαιτείται με τις Εθνικές 
Υποδομές Ποιότητας, έργων που εντάσσονται σε συγχρηματοδοτούμενα ή εθνικά προγράμματα 
για την προώθηση ή υποστήριξη της ποιότητας. 

 Υποστηρίζει, συντονίζει και παρακολουθεί τη λειτουργία του Εθνικού Κέντρου Πληροφόρησης 
σχετικά με τα Πρότυπα και τους Τεχνικούς Κανονισμούς στα πλαίσια της εφαρμογής των διατάξεων 
της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 98/34/ΕΚ για την άρση των τεχνικών εμποδίων στην ευρωπαϊκή αγορά. 
Παρακολουθεί τις εξελίξεις της τεχνικής νομοθεσίας των άλλων κρατών μελών και ενημερώνει τις 
αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς της χώρας. 

 Τηρεί Μητρώο Διαπιστευμένων Φορέων και Εργαστηρίων που αναγνωρίζονται στα πλαίσια της 
εθνικής τεχνικής νομοθεσίας ή κοινοποιούνται στις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
για την εφαρμογή των διατάξεων των ευρωπαϊκών οδηγιών.  

 Καταρτίζει, σε συνεργασία με τις άλλες συναρμόδιες εθνικές αρχές της χώρας, το Εθνικό 
Πρόγραμμα Εποπτείας Αγοράς για βιομηχανικά προϊόντα και υπηρεσίες ποιότητας. 

 Παρακολουθεί σε συνεχή και τακτική βάση την υλοποίησή του και ενημερώνει τα αρμόδια 
ευρωπαϊκά όργανα και τις αντίστοιχες εθνικές αρχές των άλλων κρατών μελών για την πορεία 
εφαρμογής του. 

 Επιμελείται την ορθή εφαρμογή του Ετήσιου Προγράμματος Εποπτείας της Αγοράς βιομηχανικών 
προϊόντων και υπηρεσιών ποιότητας, συνεργάζεται για το σκοπό αυτό με τις συναρμόδιες εθνικές 
αρχές ελέγχου και τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης της χώρας και προωθεί τις 
αναγκαίες διμερείς συνεργασίες για την υλοποίησή του. 

 Καταρτίζει τις ετήσιες Εκθέσεις Απολογισμού από την πορεία των Προγραμμάτων Εποπτείας της 
Αγοράς και ενημερώνει σχετικά τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και τις υπηρεσίες της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Enterprise and Industry - DG SANCO) και παρέχει σχετική πληροφορία 
για τη δημοσίευση των στατιστικών στοιχείων του «Πίνακα Επιδόσεων Ενιαίας Αγοράς» σε θέματα 
Καταναλωτή (The Consumer Markets Scoreboard). 

 Ελέγχει αυτεπάγγελτα ή κατόπιν καταγγελίας τη συμμόρφωση των διατιθέμενων στην αγορά 
βιομηχανικών και καταναλωτικών προϊόντων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΓΓΒ. 

 Συμμετέχει σε εθνικό επίπεδο στις επιτροπές και ομάδες εργασίας που προωθούν διατάξεις ή εν-
σωματώνουν εναρμονισμένη κοινοτική νομοθεσία για βιομηχανικά προϊόντα και εκπροσωπεί τη 
χώρα στην ευρωπαϊκή διοικητική συνεργασία (ADCO - administrative cooperation). 

 Καταρτίζει σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας 
«Ενημερωτικά Έντυπα» και «Εγχειρίδια Εφαρμογής» κλαδικού χαρακτήρα για την ορθή εφαρμογή 
των κανόνων της τεχνικής νομοθεσίας καθώς και «Κατευθυντήριες Οδηγίες» για την ενημέρωση 
των Πιστοποιημένων Επιθεωρητών - Ελεγκτών που δραστηριοποιούνται στο σύστημα Εποπτείας 
της Αγοράς.  

 Εκδίδει πρακτικούς οδηγούς, κατευθυντήριες γραμμές και κώδικες δεοντολογίας στο πλαίσιο των 
διαδικασιών συν-ρύθμισης, σε συνεργασία με συναρμόδιες αρχές, φορείς της αγοράς, 
πανεπιστημιακά ιδρύματα και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις σχετικά με την επισήμανση, την 
παρουσίαση και την προώθηση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών που επικαλούνται 
οφέλη σχετικά με την υγεία των πολιτών, την προστασία του περιβάλλοντος, την ενεργειακή από-
δοση, την εξοικονόμηση πόρων ή και ιδιαίτερα, για καινοτόμα χαρακτηριστικά και ιδιότητες σε 
σύγκριση με συμβατικά προϊόντα. 
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 Παρέχει επιστημονική και γραμματειακή υποστήριξη στο «Συντονιστικό Συμβούλιο Εποπτείας 
Αγοράς» που λειτουργεί η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας για τον συντονισμό όλων των 
συναρμόδιων εθνικών αρχών ελέγχου της χώρας (άρθ. 26, Ν. 4072/2012). 

 Τηρεί και υποστηρίζει, ενημερώνει σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Διευθύνσεις της ΓΓΒ, το 
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εποπτείας της Αγοράς και μεριμνά για τη συνεχή 
αναβάθμιση και επικαιροποίηση των στοιχείων του. 

 Τηρεί τα στοιχεία των ελεγκτικών μηχανισμών, εκπονεί απολογιστικές εκθέσεις προόδου και 
δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα αυτών σε τακτά χρονικά διαστήματα εντός του έτους και σε ετήσια 
βάση. 

 Τηρεί και επικαιροποιεί το Μητρώο Επιθεωρητών - Ελεγκτών, που συμμετέχουν στο Σύστημα 
Εποπτείας της Αγοράς και πραγματοποιούν το έργο των ελέγχων για βιομηχανικά προϊόντα και 
υπηρεσίες ποιότητας. 

 Μεριμνά για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, την αξιολόγηση, την πιστοποίηση και την ένταξή στο 
Μητρώο Επιθεωρητών - Ελεγκτών, των υπαλλήλων και των λοιπών στελεχών που συμμετέχουν στο 
σύστημα εποπτείας της αγοράς. 

  Τηρεί και αναπτύσσει βάσεις δεδομένων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα, σχετικά με 
τη νομοθεσία, τα προϊόντα, τους παραγωγούς/κατασκευαστές, τους εισαγωγείς, τους διανομείς, τα 
σημεία ελέγχου, τα σχετικά πρότυπα και προδιαγραφές, καθώς και τους Διαπιστευμένους Φορείς 
Πιστοποίησης, Ελέγχου και Εργαστηριακών Δοκιμών, οι οποίοι εμπλέκονται στις διαδικασίες 
διαπίστωσης της συμμόρφωσης. 

 Εκπονεί προγράμματα, δράσεις και πρωτοβουλίες για ενημέρωση, πληροφόρηση και 
ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκομένων μερών στο σύστημα εποπτείας της αγοράς, ενώ 
οργανώνει κατάλληλα workshops για τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την εφαρμογή ορθών 
πρακτικών στην αποτελεσματική εφαρμογή του ελέγχου αγοράς. 

 Συμμετέχει και παρακολουθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ως αρμόδια εθνική αρχή, τις πολιτικές και 
νομοθετικές πρωτοβουλίες στον τομέα της Γενικής Ασφάλειας Προϊόντων και εποπτεύει σε εθνικό 
επίπεδο την εφαρμογή του εναρμονισμένου ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου όπως αυτό εκάστοτε 
διαμορφώνεται και ισχύει. 

 Μεριμνά για την ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στο εθνικό δίκαιο και εισηγείται την 
έκδοση εφαρμοστικών πράξεων στον τομέα της επισήμανσης και της γενικής ασφάλειας 
προϊόντων, ιδιαίτερα των μη υπαγομένων σε ειδικότερες τομεακές νομοθεσίες της ευρωπαϊκής 
τεχνικής εναρμόνισης. Με την αρμοδιότητα αυτή εισηγείται τους όρους διάθεσης στην αγορά των 
προϊόντων των μη υπαγομένων σε εναρμονισμένη ευρωπαϊκή νομοθεσία, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά 
τα χαρακτηριστικά ποιότητας αυτών και δημοσιοποιεί τις προϋποθέσεις διάθεσης των προϊόντων 
αυτών για την κατάλληλη πληροφόρηση και ενημέρωση του πολίτη. 

 Εκπονεί τις εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις σχετικά με τις απαιτήσεις ασφάλειας 
και προστασίας χρηστών καταναλωτών καθώς και τους όρους διάθεσης στην αγορά όλων των 
προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο της εναρμονισμένης ευρωπαϊκής νομοθεσίας στο πεδίο της 
γενικής ασφάλειας των προϊόντων. 

 Εκπονεί, συντονίζει και παρακολουθεί το ετήσιο πρόγραμμα εποπτείας της αγοράς σε συνεργασία 
με το Γενικό Χημείο του Κράτους και τις περιφερειακές αυτοδιοικήσεις της χώρας στον τομέα της 
γενικής ασφάλειας και της ποιότητας των προϊόντων. 

 Καταρτίζει την ετήσια έκθεση απολογισμού από την εφαρμογή των προγραμμάτων εποπτείας 
αγοράς και ενημερώνει σχετικά τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και την αρμόδια υπηρεσία 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG SANCO) για την έκδοση των στατιστικών στοιχείων του Πίνακα 
Επιδόσεων της Ενιαίας Αγοράς σε θέματα Καταναλωτή (The Consumer Markets Scoreboard).  

 Ελέγχει κατόπιν καταγγελίας ή αυτεπάγγελτα τη συμμόρφωση προς τη νομοθεσία αρμοδιότητάς 
του, των διατιθέμενων στην αγορά καταναλωτικών προϊόντων. 

 Συμμετέχει σε διμερή και κοινά ευρωπαϊκά προγράμματα εποπτείας της αγοράς για την εφαρμογή 
του εναρμονισμένου θεσμικού πλαισίου (όπως τα συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή προγράμματα του Οργανισμού PROSAFE, οι ομάδες εργασίας για το σύστημα RAPEX 
κλπ.) Συμμετέχει επίσης σε όλα τα ευρωπαϊκά όργανα για τον τομέα της γενικής Ασφάλειας 
Προϊόντων(όπως το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Ασφάλεια των Προϊόντων, τις ομάδες εργασίας του 
Συμβουλίου και τις Επιτροπής κ.λπ.), 
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προκειμένου να εκφράζει τις εθνικές θέσεις και να συνδιαμορφώνει το πλαίσιο εποπτείας της 
αγοράς σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 Αποτελεί το Εθνικό Σημείο Επαφής, του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ταχείας Ανταλλαγής 
Πληροφοριών για μη Ασφαλή Προϊόντα (σύστημα RAPEX) και συνεργάζεται με τις κατά περίπτωση 
αρμόδιες αρχές για παρακολούθηση των ανακλήσεων και λοιπών διορθωτικών μέτρων που 
λαμβάνονται. 

 Δημοσιοποιεί Δελτία Τύπου με τις εβδομαδιαίες αναφορές του συστήματος RAPEX μεταφρασμένες 
στην ελληνική γλώσσα, για ενημέρωση των καταναλωτών, των ελεγκτικών αρχών και των 
οικονομικών φορέων. 

 Εκπονεί και εκδίδει Ενημερωτικά Φυλλάδια και Δελτίων Τύπου, προς ενημέρωση των πολιτών, των 
καταναλωτών και των εμπλεκόμενων οικονομικών φορέων σχετικά με θέματα ασφάλειας 
προϊόντων και υπηρεσιών. 

 Αξιολογεί και συνεργάζεται με επιτροπές εμπειρογνωμόνων για την εκτίμηση κινδύνων 
καταναλωτικών προϊόντων με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 
σύστημα RAPEX. 

  Λαμβάνει τα προσήκοντα περιοριστικά μέτρα για την προστασία του κοινού, από την κυκλοφορία 
μη ασφαλών προϊόντων στην ελληνική αγορά (δεσμεύσεις, αποσύρσεις, ανακλήσεις κ.λπ.) και 
επιβάλλει τις κατά νόμο κυρώσεις στους παραβάτες των διατάξεων αρμοδιότητάς του. 

  Συνεργάζεται με το Γενικό Χημείο του Κράτους και τις Τελωνειακές Αρχές για τους ελέγχους προϊό-
ντων αρμοδιότητας του Τμήματος στα σημεία εισόδου. 

 Εκδίδει πρακτικούς οδηγούς, κατευθυντήριες γραμμές ή/και κώδικες δεοντολογίας στο πλαίσιο 
των διαδικασιών συν-ρύθμισης, σε συνεργασία με συναρμόδιες αρχές, φορείς της αγοράς, 
πανεπιστημιακά ιδρύματα και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις σχετικά με την επισήμανση, την 
παρουσίαση και την προώθηση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών που επικαλούνται 
οφέλη σχετικά με την υγεία των πολιτών, την προστασία του περιβάλλοντος, την ενεργειακή από-
δοση, την εξοικονόμηση πόρων ή και, ιδιαίτερα, για καινοτόμα χαρακτηριστικά και ιδιότητες σε 
σύγκριση με συμβατικά προϊόντα, σε ό,τι αφορά τη γενική ασφάλεια προϊόντων. 

 Εποπτεύει την εφαρμογή της Οδηγίας για την επισήμανση των υποδημάτων, του Κανονισμού για 
τις ονομασίες νομοθεσίας των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και της εθνικής νομοθεσίας για 
τα αντικείμενα από πολύτιμα μέταλλα και τα δερμάτινα είδη, σε ό,τι αφορά τη γενική ασφάλεια 
προϊόντων. 

 Παρακολουθεί και συντονίζει σε εθνικό επίπεδο την εφαρμογή και τη λειτουργία των διατάξεων 
των Ευρωπαϊκών Κανονισμών 764/2008/ΕΚ και 765/2008/ΕΚ, σχετικά με τους κανόνες εποπτείας 
της αγοράς στον τομέα των βιομηχανικών προϊόντων. 

 Αποτελεί το Εθνικό Σημείο Επαφής για τη λειτουργία και την παρακολούθηση σε εθνικό και ευρω-
παϊκό επίπεδο του Κανονισμού 764/2008/ΕΚ σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση και την 
επίκληση ρήτρας διασφάλισης σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία στην ευρωπαϊκή αγορά. 

 Εκπονεί προγράμματα, προτείνει δράσεις και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την 
ευαισθητοποίηση, την ενημέρωση και την πληροφόρηση των οικονομικών παραγόντων και των 
εμπλεκομένων φορέων ελέγχου και επιθεώρησης στα θέματα εφαρμογής της τεχνικής νομοθεσίας 
και της αποτελεσματικότερης εφαρμογής των κανόνων Εποπτείας της Αγοράς, σε ό,τι αφορά τη 
γενική ασφάλεια προϊόντων.  

 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. 

ΑΔΑ: 7Μ8Α465ΧΙ8-ΑΜΨ



 Συμβάλλει στη δημιουργία συνθηκών, στην ανάδειξη επιλογών και στην παροχή κινήτρων και 
ενισχύσεων για υιοθέτηση συστημάτων Ολικής Ποιότητας - Επιχειρηματικής Αριστείας, μέσω των 
συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων κρατικών ενισχύσεων ή των άλλων χρηματοδοτικών 
εργαλείων. 

 Καταγράφει, μελετά και αξιολογεί πολιτικές και δείκτες που αφορούν στην Ολική Ποιότητα - 
Επιχειρηματική Αριστεία για την εκπόνηση συγκρίσιμων στοιχείων αναφοράς, δεικτών και 
βαρομέτρων Ποιότητας και προβαίνει στη συλλογή, ανάλυση, κωδικοποίηση, αξιολόγηση και 
διάδοση αντίστοιχων πληροφοριών. 

 

 

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 Τεχνικών Επαγγελμάτων και Ασφάλειας Εγκαταστάσεων 
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. 

 

Θεσμική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

 
 Εκπροσωπεί την Διεύθυνση Τεχνικών Επαγγελμάτων και Ασφάλειας Εγκαταστάσεων, όπου απαιτείται.  
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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 & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αδειοδότησης 

Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών Πάρκων 

Οργανισμός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδρομική Διεύθυνση) 

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

 

ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ 

ΈΚΔΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 
 Κωδικός θέσης:  

Σύντομη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Μεριμνά για την απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης για την εγκατάσταση, επέκταση, εκσυγχρονισμό και λειτουργία 
μεταποιητικών επιχειρήσεων, την παρακολούθηση της μεταρρύθμισης απλούστευσης αδειοδότησης των επιχειρήσεων και 
της μεταρρύθμισης σχετικά με την εποπτεία των οικονομικών δραστηριοτήτων, καθώς και της αποτελεσματικής εφαρμογής 
των μεταρρυθμίσεων, σε κεντρικό και σε τοπικό επίπεδο, την συνεχή βελτίωση του τρόπου εφαρμογής της νομοθεσίας, κατά 
τρόπο που να στηρίζει την οικονομική ανάπτυξη, να μη δημιουργεί επιπρόσθετο κόστος και διοικητικό βάρος και να προωθεί 
τις καλές πρακτικές, την κωδικοποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας, τον σχεδιασμό και την εποπτεία πολιτικών για την 
βιομηχανική χωροθεσία οργανωμένων υποδοχέων επιχειρηματικότητας, βιομηχανικών, επιχειρηματικών πάρκων, την 
εφαρμογή πολιτικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση βιομηχανικών ατυχημάτων μεγάλης έκτασης, την λήψη μέτρων για 
την προστασία του περιβάλλοντος από τη βιομηχανική δραστηριότητα, την ανάδειξη επενδυτικών πρωτοβουλιών 
περιβαλλοντικής μέριμνας και την μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

 

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 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς με τους οποίους συνεργάζεται  Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

Γενικές Διευθύνσεις & Δ/νσεις  λοιπών 
Υπουργείων 

Προϊστάμενος Τμήματος     
Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και 

Κωδικοποίησης Διαδικασιών 
Υπουργός 

Εποπτευόμενους φορείς 

Προϊστάμενος  Τμήματος    
Περιβάλλοντος και Βιομηχανικής 

Ασφάλειας, Βιομηχανικής και 
Επιχειρηματικής Χωροθεσίας 

Γενικός Γραμματέας 
Γενικός Διευθυντής 

               Προϊστάμενος  Τμήματος         
Υποστήριξης Περιφερειών, Επιθεωρητών 
και Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών 

Μητρώων 

 

 Προϊστάμενος  Τμήματος          
Απλοποίησης Αδειοδότησης και 

Εποπτείας Οικονομικών Δραστηριοτήτων 
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Κύρια καθήκοντα 

 Χορηγεί ως Αδειοδοτούσα Αρχή άδειες εγκατάστασης, επέκτασης, εκσυγχρονισμού και λειτουργίας 
βιομηχανιών και βιοτεχνιών φαρμάκων και παραγωγής ιατρικών αερίων, ελέγχει και επιβάλλει 
κυρώσεις σε περιπτώσεις παραβάσεων και εξετάζει αιτήματα για την κατά παρέκκλιση έκδοση 
αδειών των δραστηριοτήτων που υπάγονται στις διατάξεις του δεύτερου μέρους του Ν. 3982/2011, 
όπως εκάστοτε ισχύει. 

 Συμμετέχει στη διαδικασία πιστοποίησης της Υπηρεσίας χορήγησης αδειών του Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδος και των κατά τόπον αρμοδίων για τις μεταποιητικές και συναφείς 
δραστηριότητες Επιμελητηρίων και Ενώσεων αυτών, εισηγείται στον Γενικό Γραμματέα 
Βιομηχανίας για την πιστοποίησή τους και παρακολουθεί το έργο τους. 

 Παρέχει υποστήριξη στην Επιτροπή εξέτασης ενδικοφανών προσφυγών του άρθρου 31 του Ν. 
3982/2011, όπως ισχύει. 

 Μεριμνά για την εφαρμογή, την παρακολούθηση της λειτουργίας και την περαιτέρω ανάπτυξη 
συστήματος ηλεκτρονικής διασύνδεσης του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με όλες τις 
συναρμόδιες Αρχές για την αδειοδότηση των δραστηριοτήτων του Ν.3982/2011 και προβαίνει στην 
αξιολόγηση των στοιχείων που καταχωρούνται στο σύστημα. 

 Ενημερώνει για την πορεία των επενδύσεων σε κάθε νομό και περιφέρεια, τις επιχειρηματικές 
τάσεις που διαμορφώνονται και τα προβλήματα που τυχόν δημιουργούνται στους κλάδους της 
μεταποίησης. 

 Επεξεργάζεται τη μορφή των εντύπων που χρησιμοποιούνται από τις Αδειοδοτούσες Αρχές σχετικά 
με την αδειοδότηση των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων. 

 Παρακολουθεί τη διαδικασία αδειοδότησης των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων από 
τις Αδειοδοτούσες Αρχές και ενημερώνεται για τα προβλήματα που αναφύονται από την εφαρμογή 
της σχετικής νομοθεσίας, είτε με υπηρεσιακή αλληλογραφία, είτε με επιτόπιες επισκέψεις, που 
περιλαμβάνουν μελέτη φακέλων αδειών και λήψη αντιγράφων, προκειμένου να αξιολογηθεί η 
διαδικασία αδειοδότησης. 

 Μεριμνά για την εκπαίδευση των υπαλλήλων που υπηρετούν στις Αδειοδοτούσες Αρχές, τόσο 
μέσω του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, όσο και με κάθε άλλο 
πρόσφορο μέσο και διαδικασία. 

 Παρακολουθεί και λαμβάνει μέτρα σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση βιομηχανικών 
ατυχημάτων μεγάλης έκτασης (ΒΑΜΕ) σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο της Οδηγίας SEVEZO. 
Αξιολογεί τις μελέτες ασφαλείας των βιομηχανικών εγκαταστάσεων για την πρόληψη και 
αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης και διενεργεί σχετικούς ελέγχους 
αναφορικά με την αξιολόγηση και εφαρμογή τους σχετικά με τα μέτρα που εφαρμόζουν οι 
βιομηχανίες. 

 Αξιολογεί τις προτάσεις ή αναλαμβάνει πρωτοβουλίες με τους συναρμόδιους φορείς και προωθεί 
προγράμματα για επενδύσεις και δράσεις που σχετίζονται με την πρόληψη και αντιμετώπιση 
Βιομηχανικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης (BAME), την ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και 
πληροφόρηση όλων των εμπλεκόμενων μερών. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες με τους συναρμόδιους φορείς για την ανάγκη τεχνολογικών και 
οργανωτικών αλλαγών στην παραγωγική διαδικασία που θα κατοχυρώνουν τις βέλτιστες 
προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας των βιομηχανικών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος 
κατά τα κοινοτικά πρότυπα, και γενικότερα θα προάγουν την ασφάλεια των βιομηχανικών 
εγκαταστάσεων. 

 Συμμετέχει σε διυπουργικά όργανα για την εκπόνηση Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης συνεργαζόμενο με 
άλλους συναρμόδιους φορείς και Υπουργεία, όπως και σε Επιτροπές για μελέτες χωροταξικού 
σχεδιασμού που σχετίζονται με τις βιομηχανικές και άλλες υποδομές. 
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 Σε συνεργασία με συναρμόδιες Υπηρεσίες σχεδιάζει και προωθεί μέτρα για την διαχείριση των 
επικίνδυνων και τοξικών αποβλήτων που προέρχονται από την βιομηχανία για την ανάπτυξη 
καθαρών τεχνολογιών επεξεργασίας των αποβλήτων για την επιλογή καταλλήλων τεχνικών, για την 
διάθεση των επικίνδυνων ουσιών και για την αξιοποίηση των αποβλήτων με επαναχρησιμοποίηση 
ή ανάκτηση δευτερογενών πρώτων υλών ή την παραγωγή ενέργειας. 

 Σχεδιάζει, υλοποιεί και ελέγχει δράσεις για τη δημιουργία Περιβαλλοντικών Δικτύων, την ενίσχυση 
της συνεργασίας επιχειρήσεων με σκοπό τη διαχείριση ή και αξιοποίηση βιομηχανικών αποβλήτων 
ή άλλων ειδικών απορριμμάτων υλικών, την ανάκτηση και ανακύκλωση υλικών και την 
επεξεργασία και διάθεση των αποβλήτων, την πιστοποίηση προϊόντων με το οικολογικό σήμα 
(Ecolabel), την εφαρμογή Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κ.λπ. 

 Εποπτεύει και ελέγχει τη λειτουργία των Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και 
Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (ΟΥΜΕΔ), την εφαρμογή των κανονισμών λειτουργίας τους και 
παρακολουθεί την πορεία των επενδυτικών σχεδίων αρμοδιότητας ΓΓΒ που έχουν ενταχθεί στα 
Ευρωπαϊκά Προγράμματα Ενισχύσεων. 

 Εισηγείται για την ίδρυση Επιχειρηματικών Πάρκων σε περιοχές προτεραιότητας της χώρας από 
ιδιωτικούς ή μικτούς φορείς με βάση την κείμενη νομοθεσία, και για την επέκταση ή αναβάθμιση 
υφιστάμενων ΟΥΜΕΔ. 

 Μεριμνά για τη λήψη και προώθηση κάθε απαραίτητου μέτρου προς εξασφάλιση σύγχρονων 
υποδομών υψηλής στάθμης (βασικές υποδομές, επικοινωνίες, τηλεπικοινωνίες, δίκτυα, κ.λπ.) 
στους ανωτέρω ΟΥΜΕΔ, ενώ προωθεί έργα προστασίας του περιβάλλοντος σε αυτούς. 

 Εισηγείται σε συνεργασία με άλλα συναρμόδια υπουργεία και φορείς για τη λήψη νομοθετικών και 
διοικητικών μέτρων, αναφορικά με την κάθε μορφής χωροθέτηση μεταποιητικών και 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, καθώς και τη χρήση εκτάσεων γης για τις εν λόγω 
δραστηριότητες. 

 Καταγράφει τις υπάρχουσες ανάγκες, καθορίζει τις προτεραιότητες και τη διαδικασία προώθησης 
κάθε απαραίτητου θεσμικού, διοικητικού ή άλλου μέτρου (συμπεριλαμβανομένων των 
απαλλοτριώσεων) για την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Επιχειρηματικών Πάρκων, και λοιπών 
Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων και συνεργάζεται 
με τα συναρμόδια Υπουργεία και φορείς για την εξασφάλιση του αναγκαίου χώρου για τις προ-
ηγούμενες δραστηριότητες. 

 Εφαρμόζει πολιτικές και προωθεί την κατάλληλη νομοθεσία για την ανάπτυξη και επέκταση 
Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων και λαμβάνει 
μέτρα για την αναβάθμιση και βέλτιστη αξιοποίηση τους. 

 Συμμετέχει στη διαδικασία κατάρτισης του Χωροταξικού Σχεδιασμού και σχεδιάζει και εισηγείται 
μέτρα για την εύρυθμη λειτουργία της βιομηχανίας, τη βελτίωση των υποδομών σε περιοχές με 
μεγάλες βιομηχανικές και επιχειρηματικές συγκεντρώσεις και τη δημιουργία ειδικών βιομηχανικών 
και επιχειρηματικών κλαδικών ζωνών. 

 Εφαρμόζει τη σχετική νομοθεσία για τις απαλλοτριώσεις ιδιωτικών εγκαταστάσεων με σκοπό την 
ίδρυση, επέκταση ή μεταφορά βιομηχανιών γενικά, ενώ έχει και την ευθύνη της, όπως και για την 
παραχώρηση κοινόχρηστων, δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων με σκοπό την ίδρυση, επέκταση ή 
μεταφορά βιομηχανιών γενικά, σε συνεργασία σε κάθε περίπτωση με τα συναρμόδια Υπουργεία. 

 Παρέχει τη σύμφωνη γνώμη για την παραχώρηση δημοσίων κτημάτων από το Υπουργείο 
Οικονομικών, με σκοπό την ίδρυση ή επέκταση βιομηχανιών ή για απόληψη πρώτης ύλης από τις 
βιομηχανίες, καθώς και για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης αιγιαλού ή παραλίας από το ίδιο 
Υπουργείο και για το σκοπό αυτό. 

 Παρέχει γνώμη για τη σύσταση Ελεύθερης Ζώνης και Ελεύθερης Αποθήκης σύμφωνα με το άρθρο 
39 του Ν. 2960/2001 «Τελωνειακός Κώδικας» όπως εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει. 

 Συνεργάζεται με τις κατά περίπτωση αρμόδιες Υπηρεσίες, τις περιφερειακές υπηρεσίες και Φορείς 
για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά αρμοδιότητες αυτής της παραγράφου. 
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 Δημιουργεί και διατηρεί σχετικές ηλεκτρονικές βάσεις με σκοπό τη λεπτομερή ενημέρωση των 
επιχειρηματιών σχετικά με όλες τις διαδικασίες, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις διοικητικές 
πράξεις και γνωμοδοτήσεις που απαιτούνται για την αδειοδότηση των Επιχειρηματικών Πάρκων, 
καθώς και σχετικά με τις απαλλοτριώσεις για βιομηχανικούς σκοπούς και εν γένει όλα τα αρχεία 
που οφείλουν να τηρούνται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης. 

 Παρακολουθεί και αξιολογεί την αποτελεσματικότητα της βιομηχανικής νομοθεσίας για την 
αδειοδότηση μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων, μεριμνά για την κωδικοποίηση της 
ανωτέρω νομοθεσίας εισηγείται τροποποιήσεις αυτής και τρόπους βελτίωσης του επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος και μεριμνά για την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με το σχετικό δίκαιο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 Συντονίζει επιτελικά τις Αδειοδοτούσες Αρχές, μεριμνά για την έκδοση εγκυκλίων ή οδηγιών επί της 
εφαρμογής της βιομηχανικής νομοθεσίας για την αδειοδότηση μεταποιητικών και συναφών 
δραστηριοτήτων και απαντά σε ερωτήματα των Αδειοδοτουσών Αρχών με σκοπό την εφαρμογή της 
σχετικής νομοθεσίας με ενιαίο τρόπο. 

 Συνεργάζεται με τα Επιμελητήρια και τους παραγωγικούς φορείς για τον εντοπισμό και την 
επίλυση των προβλημάτων, τα οποία αναφύονται από την εφαρμογή της βιομηχανικής νομοθεσίας 
για την αδειοδότηση μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων, καθώς και για την επεξεργασία 
προτάσεων οι οποίες βελτιώνουν το σύστημα αδειοδότησης των δραστηριοτήτων του Ν. 
3982/2011, όπως ισχύει. 

 Συνεργάζεται με συναρμόδια Υπουργεία και φορείς για την έκδοση νομοθετικών και διοικητικών 
μέτρων που αφορούν την προστασία των πολιτών του περιβάλλοντος και των εργαζομένων από 
την εν γένει λειτουργία μεταποιητικών και συναφών μονάδων. Διατυπώνει γνώμη για τα 
νομοθετήματα που συντάσσονται από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας ή των συναρμόδιων Υπουργείων και αφορούν σε θέματα βιομηχανικής 
νομοθεσίας, στο σύνολό της, προκειμένου να διαπιστωθεί η συμβατότητά τους με τη νομοθεσία 
αδειοδότησης των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων. 

 Παρέχει διοικητική και κάθε άλλη υποστήριξη στο έργο της Κεντρικής Συντονιστικής Ομάδας 
Διοίκησης Αδειοδότησης του άρθρου 32 του Ν. 3982/2011. 

 Συνεργάζεται και υποστηρίζει τον τρόπο λειτουργίας των επιλεγμένων κέντρων εξυπηρέτησης 
πολιτών (ΚΕΠ) ως κέντρα υποδοχής της αίτησης και ενημέρωσης. 

 Τηρεί, ενημερώνει και ελέγχει το Μητρώο Επιθεωρητών του άρθρου 27 του Ν. 3982/2011, όπως 
ισχύει, καθώς επίσης συντονίζει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την λειτουργία του. 

 Μεριμνά και επιμελείται για όλες τις ενέργειες, πράξεις και δράσεις που σχετίζονται με την 
σύσταση, συγκρότηση και ενημέρωση σχετικών μητρώων, σώματος επιθεωρητών και ελεγκτικών 
μηχανισμών και εισηγείται για μέτρα και κανονιστικές ρυθμίσεις που απαιτούνται σχετικά με την 
εφαρμογή τους. 

 Παρακολουθεί και συντονίζει τις ενέργειες για τη διασφάλιση της συνοχής της μεταρρύθμισης 
σχετικά με την απλοποίηση της αδειοδότησης και την ενίσχυση της εποπτείας των οικονομικών 
φορέων μέσω: α) της συνδρομής του στην έγκριση και εφαρμογή νέων νομοθετικών κειμένων με 
τα οποία εισάγονται διαδικασίες, απαιτήσεις, εργαλεία κ.λπ. για την αδειοδότηση και την 
εποπτεία, β) της ευθυγράμμισης μεταξύ των πρακτικών που εφαρμόζονται από τις αρμόδιες αρχές 
και της νομοθεσίας και γ) της αντιμετώπισης μη εναρμονισμένων ερμηνειών μεταξύ των διαφόρων 
ρυθμιστικών φορέων, προκειμένου να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση και ερμηνεία της νομοθεσίας 
και να μην δημιουργείται ανασφάλεια δικαίου. 

 Καθορίζει σε συνεργασία με συναρμόδια Υπουργεία τη στρατηγική προσέγγιση των 
μεταρρυθμίσεων σε σχέση με θέματα απλούστευσης της αδειοδότησης και εποπτείας των 
οικονομικών φορέων.  

 Παρακολουθεί την ορθή εφαρμογή των ανωτέρω μεταρρυθμίσεων προκειμένου να εξασφαλίζεται 
η συνέχεια του μεταρρυθμιστικού έργου και να επιτυγχάνεται η βελτίωση του επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος.  

 Μεριμνά για συνεχείς βελτιώσεις στις διαδικασίες αδειοδότησης και εποπτείας, προκειμένου να 
εμπεδώνονται σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και να αυξάνεται η 
συμμόρφωση των επιχειρήσεων.  
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 Συνδιαλέγεται με φορείς εκπροσώπησης των επιχειρήσεων – κοινωνικούς εταίρους, προκειμένου 
να διασφαλίζεται η ανταλλαγή απόψεων προς όφελος της διαμόρφωσης πολιτικών βελτίωσης του 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος.  

 Παρέχει μεθοδολογική καθοδήγηση για τη μεταρρύθμιση της εποπτείας των οικονομικών φορέων, 
συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης μεθόδων εκτίμησης και διαχείρισης κινδύνου και 
προώθησης της συμμόρφωσης, της ανάπτυξης ειδικών εργαλείων (π.χ. φύλλων ελέγχου), του 
συντονισμού μεταξύ των εποπτευουσών αρχών και της ανταλλαγής εμπειριών. 

 Μεριμνά για την ενιαία εφαρμογή της νομοθεσίας αναφορικά με το έργο και τις δραστηριότητες 
των εποπτευουσών αρχών. Υποστηρίζει τη προώθηση και διάδοση των καλών πρακτικών άσκησης 
εποπτείας μέσω της οργάνωσης σεμιναρίων, της σύνταξης σχετικών εγκυκλίων, κ.α. τόσο προς τις 
αρμόδιες αρχές όσο και προς τους οικονομικούς φορείς. 

 Είναι ο διαχειριστής του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων 
και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) του άρθρου 14 του Ν. 4442/2016 για την υποστήριξη του τιθέμενου με τον 
ως άνω νόμο θεσμικού πλαισίου για την αδειοδότηση και την εποπτεία των οικονομικών 
δραστηριοτήτων και με στόχο τη διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των διαφόρων 
ρυθμιστικών αρχών και την αυτοματοποίηση των διαδικασιών. 

 Λειτουργεί ως αποθετήριο τεχνογνωσίας και εμπειρίας όσον αφορά την αδειοδότηση και την 
εποπτεία οικονομικών δραστηριοτήτων. 

 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. 

 Συνεργάζεται με τα συναρμόδια Υπουργεία και φορείς, για την έκδοση νομοθετικών και 
διοικητικών μέτρων που αφορούν την προστασία των πολιτών, του περιβάλλοντος και των 
εργαζομένων από την εν γένει λειτουργία των βιομηχανιών και βιοτεχνιών. 

 Λαμβάνει μέτρα και προωθεί ενέργειες σχετικά με την οικολογική πιστοποίηση των βιομηχανικών 
προϊόντων και παραγωγικών διαδικασιών και την απονομή οικολογικού σήματος προϊόντων, 
καθώς και δράσεις για την απονομή οικολογικών βραβείων σε μεταποιητικές επιχειρήσεις για 
προϊόντα και παραγωγικές διαδικασίες. 

 
 
 
 
 

Θεσμική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

 
 Εκπροσωπεί την Διεύθυνση Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών Πάρκων, όπου 

απαιτείται.  
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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 
 

 

 

 

 

 

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 Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών Πάρκων 
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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Διάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιμόρφωση πριν 

την ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 

 
3 έτη 

  
Όχι 
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Τομέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Συντονισμού & 

Παρακολούθησης του Κανονιστικού Πλαισίου 

για το Επιχειρηματικό Περιβάλλον 

Οργανισμός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδρομική Διεύθυνση) 

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

 

ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΈΚΔΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 
 Κωδικός θέσης:  

Σύντομη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Μεριμνά για το συντονισμό των μεταρρυθμιστικών ενεργειών για την απλοποίηση της αδειοδότησης και 

την αναμόρφωση της άσκησης εποπτείας στις οικονομικές δραστηριότητες  και την αγορά προϊόντων 

προκειμένου να ενισχύονται οι σχέσεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και να επιτυγχάνεται η βελτίωση 

του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Σχεδιάζει, οργανώνει, υποστηρίζει και παρακολουθεί την λειτουργία 

του ΟΠΣ-ΑΔΕ σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές. 

 

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 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς με τους οποίους συνεργάζεται  Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

Γενικές Διευθύνσεις & Δ/νσεις  λοιπών 
Υπουργείων 

Προϊστάμενος Τμήματος     Απλοποίησης 
Αδειοδότησης Οικονομικών 

Δραστηριοτήτων 
Υπουργός 

Εποπτευόμενους φορείς 
Προϊστάμενος  Τμήματος     Συντονισμού 

Εποπτείας Οικονομικών 
Δραστηριοτήτων & Προϊόντων  

Γενικός Γραμματέας 
Γενικός Διευθυντής  

               Προϊστάμενος  Τμήματος         
Υποστήριξης Λειτουργίας 

Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού 
Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων & 

Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) 
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Κύρια καθήκοντα 

 Παρακολουθεί και συντονίζει τις ενέργειες για τη διασφάλιση της συνοχής της μεταρρύθμισης 
σχετικά με την απλοποίηση της αδειοδότησης και την ενίσχυση της εποπτείας των οικονομικών 
φορέων μέσω: α) της συνδρομής του στην έγκριση και εφαρμογή νέων νομοθετικών κειμένων με 
τα οποία εισάγονται διαδικασίες, απαιτήσεις, εργαλεία κ.λπ. για την αδειοδότηση και την 
εποπτεία, β) της ευθυγράμμισης μεταξύ των πρακτικών που εφαρμόζονται από τις αρμόδιες αρχές 
και της νομοθεσίας και γ) της αντιμετώπισης μη εναρμονισμένων ερμηνειών μεταξύ των διαφόρων 
ρυθμιστικών φορέων, προκειμένου να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση και ερμηνεία της νομοθεσίας 
και να μην δημιουργείται ανασφάλεια δικαίου. 

 Καθορίζει σε συνεργασία με συναρμόδια Υπουργεία τη στρατηγική προσέγγιση των 
μεταρρυθμίσεων σε σχέση με θέματα απλούστευσης της αδειοδότησης και εποπτείας των 
οικονομικών φορέων. 

 Παρακολουθεί την ορθή εφαρμογή των ανωτέρω μεταρρυθμίσεων προκειμένου να εξασφαλίζεται 
η συνέχεια του μεταρρυθμιστικού έργου και να επιτυγχάνεται η βελτίωση του επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος. 

 Μεριμνά για συνεχείς βελτιώσεις στις διαδικασίες αδειοδότησης και εποπτείας, προκειμένου να 
εμπεδώνονται σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και να αυξάνεται η 
συμμόρφωση των επιχειρήσεων. 

 Συνδιαλέγεται με φορείς εκπροσώπησης των επιχειρήσεων – κοινωνικούς εταίρους, προκειμένου 
να διασφαλίζεται η ανταλλαγή απόψεων προς όφελος της διαμόρφωσης πολιτικών βελτίωσης του 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος. 

 Παρέχει μεθοδολογική καθοδήγηση για τη μεταρρύθμιση της εποπτείας των οικονομικών φορέων, 
συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης μεθόδων εκτίμησης και διαχείρισης κινδύνου και 
προώθησης της συμμόρφωσης, της ανάπτυξης ειδικών εργαλείων (π.χ. φύλλων ελέγχου), του 
συντονισμού μεταξύ των εποπτευουσών αρχών και της ανταλλαγής εμπειριών. 

 Μεριμνά για την ενιαία εφαρμογή της νομοθεσίας αναφορικά με το έργο και τις δραστηριότητες 
των εποπτευουσών αρχών. Υποστηρίζει τη προώθηση και διάδοση των καλών πρακτικών άσκησης 
εποπτείας μέσω της οργάνωσης σεμιναρίων, της σύνταξης σχετικών εγκυκλίων, κ.α. τόσο προς τις 
αρμόδιες αρχές όσο και προς τους οικονομικούς φορείς. 

 Είναι ο διαχειριστής του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων 
και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) του άρθρου 14 του Ν. 4442/2016 για την υποστήριξη του τιθέμενου με τον 
ως άνω νόμο θεσμικού πλαισίου για την αδειοδότηση και την εποπτεία των οικονομικών 
δραστηριοτήτων και με στόχο τη διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των διαφόρων 
ρυθμιστικών αρχών και την αυτοματοποίηση των διαδικασιών. 

 Συνδιαλέγεται με φορείς εκπροσώπησης των επιχειρήσεων – κοινωνικούς εταίρους, προκειμένου 
να διασφαλίζεται η ανταλλαγή απόψεων προς όφελος της διαμόρφωσης πολιτικών βελτίωσης του 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος.  

 Συνεργάζεται με τα συναρμόδια Υπουργεία και φορείς, για την έκδοση νομοθετικών και 
διοικητικών μέτρων που αφορούν την απλοποίηση και βελτίωση των διαδικασιών αδειοδότησης 
των οικονομικών δραστηριοτήτων. 

 Παρέχει μεθοδολογική καθοδήγηση για τη μεταρρύθμιση της εποπτείας των οικονομικών φορέων, 
συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης μεθόδων εκτίμησης και διαχείρισης κινδύνου και 
προώθησης της συμμόρφωσης, της ανάπτυξης ειδικών εργαλείων (π.χ. φύλλων ελέγχου), του 
συντονισμού μεταξύ των εποπτευουσών αρχών και της ανταλλαγής εμπειριών. 
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 Λειτουργεί ως αποθετήριο τεχνογνωσίας και εμπειρίας όσον αφορά την αδειοδότηση και την 
εποπτεία οικονομικών δραστηριοτήτων. 

 Συνεργάζεται με τα συναρμόδια Υπουργεία και φορείς, για την έκδοση νομοθετικών και 
διοικητικών μέτρων που αφορούν την προστασία των πολιτών, του περιβάλλοντος και των 
εργαζομένων από την εν γένει λειτουργία των βιομηχανιών και βιοτεχνιών. 

 Λαμβάνει μέτρα και προωθεί ενέργειες σχετικά με την οικολογική πιστοποίηση των βιομηχανικών 
προϊόντων και παραγωγικών διαδικασιών και την απονομή οικολογικού σήματος προϊόντων, 
καθώς και δράσεις για την απονομή οικολογικών βραβείων σε μεταποιητικές επιχειρήσεις για 
προϊόντα και παραγωγικές διαδικασίες. 

 Είναι ο διαχειριστής του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων 
και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) του άρθρου 14 του Ν. 4442/2016 για την υποστήριξη του τιθέμενου με τον 
ως άνω νόμο θεσμικού πλαισίου για την αδειοδότηση και την εποπτεία των οικονομικών 
δραστηριοτήτων και με στόχο τη διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των διαφόρων 
ρυθμιστικών αρχών και την αυτοματοποίηση των διαδικασιών. 

 Υποστηρίζει την Ομάδα Διαχείρισης Έργου και επεξεργάζεται τα δεδομένα του ΟΠΣ-ΑΔΕ με στόχο 
την υποστήριξη παρακολούθησης και αξιολόγησης της εφαρμογής με σκοπό τη διατύπωση 
βελτιωτικών προτάσεων επί του θεσμικού πλαισίου. 

 Συνεργάζεται με αδειοδοτούσες αρχές και φορείς εκπροσώπησης των επιχειρήσεων-κοινωνικούς 
εταίρους για τη διαμόρφωση πολιτικών βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. 

 Παρέχει διευκρινήσεις και οδηγίες προς τις αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της ομοιόμορφης 
νομοθετικής ερμηνείας και εφαρμογής των μεταρρυθμιστικών ενεργειών. 

 Μεριμνά για την ενιαία εφαρμογή της νομοθεσίας αναφορικά με το έργο και τις δραστηριότητες 
των εποπτευουσών αρχών. Υποστηρίζει τη προώθηση και διάδοση των καλών πρακτικών άσκησης 
εποπτείας μέσω της οργάνωσης σεμιναρίων, της σύνταξης σχετικών εγκυκλίων, κ.α. τόσο προς τις 
αρμόδιες αρχές όσο και προς τους οικονομικούς φορείς. 

 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  Συντονισμού & Παρακολούθησης του Κανονιστικού Πλαισίου για το 

Επιχειρηματικό Περιβάλλον, 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   Συντονισμού & Παρακολούθησης του Κανονιστικού 
Πλαισίου για το Επιχειρηματικό Περιβάλλον, 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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