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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 

 

Τίτλος θέσης Υπάλληλος-σύνδεσμος στην υπηρεσία διασύνδεσης του 

EUIPO στις Βρυξέλλες (ΑΝΔΡΑΣ/ΓΥΝΑΙΚΑ) 

Ομάδα καθηκόντων/βαθμός AD 9 

Τύπος σύμβασης Έκτακτος υπάλληλος  

Κωδικός αναφοράς  EXT/20/30/AD 9/ICLAD 

Προθεσμία υποβολής 

αιτήσεων 

27/03/2020 24:00 ώρα Αλικάντε (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης-

CET) 

Τόπος εργασίας Βρυξέλλες, ΒΕΛΓΙΟ 

Ο εφεδρικός πίνακας ισχύει 

έως 

31/12/2020 

Αριθμός υποψηφίων στον 

εφεδρικό πίνακα  

3 

Το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO ή Γραφείο) διοργανώνει 
διαδικασία επιλογής προκειμένου να καταρτίσει εφεδρικό πίνακα για την κάλυψη κενής θέσης 
υπαλλήλου-συνδέσμου στην υπηρεσία διασύνδεσης του EUIPO που εδρεύει στις Βρυξέλλες 
(Βέλγιο). 
 
1.  ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
 

Το Γραφείο ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 40/94 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1993, 
[νυν κανονισμός (ΕΕ) 2017/1001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης 
Ιουνίου 2017, για το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΚΣΕΕ)] ως αποκεντρωμένος οργανισμός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), με στόχο την προστασία των δικαιωμάτων ΔΙ των επιχειρήσεων και των 
καινοτόμων επιχειρηματιών σε ολόκληρη την ΕΕ και εκτός αυτής. Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
6/2002, της 12ης Δεκεμβρίου 2001, θεσπίζεται το καταχωρισμένο κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα, το 
οποίο τελεί επίσης υπό τη διαχείριση του Γραφείου, ενώ ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 386/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Απριλίου 2012, ανέθεσε στο Γραφείο το 
Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για την Παραβίαση των Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας. 

Από την ίδρυσή του το 1994, το Γραφείο εδρεύει στο Αλικάντε της Ισπανίας, όπου διαχειρίζεται την 
καταχώριση του σήματος της ΕΕ και το καταχωρισμένο κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα, τα οποία 
ισχύουν σε ολόκληρη την ΕΕ. Στο πλαίσιο του έργου σε επίπεδο ΕΕ περιλαμβάνεται επίσης ο τομέας 
της σύγκλισης εργαλείων και πρακτικών, σε συνεργασία με τους εταίρους στα εθνικά και 
περιφερειακά γραφεία ΔΙ σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, τους χρήστες και τους υπόλοιπους θεσμικούς 
εταίρους. Από κοινού, τα εν λόγω γραφεία αποτελούν το Δίκτυο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPN) και συνεργάζονται με στόχο να προσφέρουν στους χρήστες μια 
συνεκτική πρακτική καταχώρισης, τόσο σε εθνικό όσο και σε ενωσιακό επίπεδο. 

Ο επιτυχών υποψήφιος θα τοποθετηθεί στην Υπηρεσία Θεσμικών Σχέσεων (IRS) του Τομέα 
Διεθνούς Συνεργασίας που υπάγεται στο Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας και Νομικών Υποθέσεων 
(ICLAD). 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/eu-trade-mark-legal-texts
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/eu-trade-mark-legal-texts
https://euipo.europa.eu/ohimportal/web/observatory/home
https://www.tmdn.org/
https://www.tmdn.org/
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Αρμοδιότητα του Τμήματος Διεθνούς Συνεργασίας και Νομικών Υποθέσεων είναι η ενίσχυση του 
ενωσιακού συστήματος ΔΙ μέσω της ευρωπαϊκής και διεθνούς συνεργασίας, οι εξωτερικές σχέσεις 
με τα ενδιαφερόμενα μέρη του Γραφείου και όλες οι νομικές υποθέσεις του Γραφείου. 
 
Στόχος της Υπηρεσίας Θεσμικών Σχέσεων είναι να διασφαλίσει τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων 
μερών και να υποστηρίξει την εμπεριστατωμένη διαδικασία λήψης αποφάσεων, μέσω της 
διαχείρισης των θεσμικών σχέσεων με τα όργανα της ΕΕ, με τα εθνικά γραφεία ΔΙ των κρατών 
μελών, καθώς και των σχέσεων με τις ενώσεις χρηστών. Η Υπηρεσία Θεσμικών Σχέσεων είναι 
υπεύθυνη για τη γραμματεία του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Προϋπολογισμού, 
καθώς και για τη διαχείριση των συνεδριάσεων διασύνδεσης, των εκδηλώσεων και των 
ενδιαφερόμενων μερών. 
 
Η υπηρεσία διασύνδεσης του EUIPO στις Βρυξέλλες διαδραματίζει σημαντικό ρόλο όσον αφορά τον 
στόχο του Γραφείου να υλοποιήσει το στρατηγικό σχέδιο και να προωθήσει τη συνεργασία για την 
ενίσχυση του Δικτύου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ. Διασφαλίζει την καθημερινή παρακολούθηση 
των σχέσεων με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, καθώς και με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη του EUIPO. Η 
υπηρεσία διασύνδεσης στις Βρυξέλλες έχει καθοριστικό ρόλο στη διασφάλιση της απρόσκοπτης 
επικοινωνίας και της υποβολής αναφορών προς και από το EUIPO. Επίσης, ασκεί σημαντική 
λειτουργία ως σημείο εισόδου και ως φυσικός συνομιλητής στο πλαίσιο των σχέσεων του EUIPO με 
φορείς που εδρεύουν στις Βρυξέλλες. 
 
Για περαιτέρω πληροφορίες επισκεφθείτε τον ακόλουθο δικτυακό τόπο: 
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/home 

 

2.  ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 
 

Υπό την εποπτεία του προϊσταμένου της Υπηρεσίας Θεσμικών Σχέσεων, ο επιτυχών υποψήφιος θα 
κληθεί να αναλάβει καθήκοντα στην υπηρεσία διασύνδεσης του EUIPO στις Βρυξέλλες, και 
ειδικότερα: 
 

• Να εκπροσωπεί το EUIPO και τα συμφέροντά του ενώπιον των θεσμικών οργάνων της ΕΕ 
(Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Συμβούλιο της ΕΕ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή) και άλλων σημαντικών 
ενδιαφερόμενων μερών. 

• Να προάγει την αποστολή και τους στόχους του Γραφείου σύμφωνα με το στρατηγικό σχέδιο 
και να συνεισφέρει ενεργά στην υλοποίησή τους. 

• Να παρέχει τεχνική εμπειρογνωσία, ανάλυση και συμβουλές υψηλού επιπέδου για ευρύ 
φάσμα θεσμικών και διαδικαστικών θεμάτων, καθώς και θεμάτων πολιτικής ή για 
οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με τα πεδία ευθύνης και αρμοδιότητας του Γραφείου. 

• Να υποβάλλει, σε τακτική βάση, εκθέσεις για ζητήματα νομοθεσίας και πολιτικής που 
αφορούν το EUIPO. 

• Να αναπτύσσει, να διατηρεί και να προωθεί θετικές σχέσεις με τον ευρωπαϊκό Τύπο, τα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης και/ή άλλα εσωτερικά/εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη. 

• Να συντονίζει ειδικές εκδηλώσεις σε συνεργασία με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ. 

• Να καταρτίζει εκθέσεις υψηλού επιπέδου, να συντάσσει ομιλίες, υπομνήματα, παρουσιάσεις, 
ενημερωτικά δελτία και δελτία Τύπου. 

• Να διοργανώνει εργαστήρια, συνεδριάσεις, τελετές και άλλες εκδηλώσεις που αποσκοπούν 
στην ενημέρωση και/ή στην προβολή. 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/home
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• Να διαχειρίζεται, να συντονίζει και να οργανώνει τις καθημερινές εργασίες και δραστηριότητες 
των υπαλλήλων που είναι τοποθετημένοι στην υπηρεσία διασύνδεσης του EUIPO. 

 
Καθήκοντα που αφορούν το σύνολο του προσωπικού: 

• Να συμμετέχουν ενεργά στην επίτευξη των στόχων του EUIPO σύμφωνα με το στρατηγικό 
σχέδιο. 

• Να εκτελούν κάθε άλλο καθήκον ή αρμοδιότητα που ενδέχεται να ανατεθεί από τον 
προϊστάμενο. 

 

3.  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ 
 
Για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν όλους τους 
ακόλουθους όρους κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων: 
 
Γενικοί όροι1 

• Να είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

• Να απολαύουν όλων των πολιτικών τους δικαιωμάτων. 

• Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει της οικείας 
νομοθεσίας περί στρατολογίας. 

• Να διαθέτουν τα εχέγγυα ήθους που απαιτούνται για την άσκηση των προβλεπόμενων 
καθηκόντων. 

• Να πληρούν τους όρους υγείας που απαιτούνται για την άσκηση των καθηκόντων τους. 
 
Εκπαίδευση 

• Να έχουν επίπεδο εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές 
πιστοποιούμενες με δίπλωμα, όταν η κανονική διάρκεια φοίτησης είναι τέσσερα ή 
περισσότερα έτη 
 
Ή 
 

• Να έχουν επίπεδο εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές 
πιστοποιούμενες με δίπλωμα (πτυχίο) και κατάλληλη επαγγελματική πείρα τουλάχιστον 
ενός έτους, όταν η κανονική διάρκεια της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης είναι 
τουλάχιστον τρία έτη. 

 
Επαγγελματική πείρα 

• Να διαθέτουν τουλάχιστον 12 έτη2 συναφούς επαγγελματικής πείρας πλήρους 
απασχόλησης. 

• Τουλάχιστον 6 από τα εν λόγω 12 έτη, πρέπει να έχουν αποκτηθεί στον τομέα της 
διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΙ). 
 

Γλωσσικές γνώσεις 

                                                           
1 Βλ. άρθρο 12 του Καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό (ΚΛΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
2 Η επαγγελματική πείρα υπολογίζεται από την ημερομηνία κατά την οποία ο υποψήφιος απέκτησε το σχετικό δίπλωμα 

που του παρέχει πρόσβαση στην ομάδα καθηκόντων.  Στην περίπτωση επιπέδου εκπαίδευσης το οποίο αντιστοιχεί σε 
ολοκληρωμένες πανεπιστημιακές σπουδές όταν η κανονική διάρκεια φοίτησης είναι τουλάχιστον τρία έτη, η κατάλληλη 
επαγγελματική εμπειρία ενός έτους δεν μπορεί να συμπεριληφθεί στην μεταπτυχιακή επαγγελματική εμπειρία που 
απαιτείται. Στην περίπτωση αυτή, απαιτείται συνολική επαγγελματική πείρα 13 ετών μετά την απονομή του τριετούς 
πτυχίου. 
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• Να έχουν άριστη γνώση της αγγλικής (τουλάχιστον επίπεδο C1) – Γλώσσα 1. 

• Να έχουν καλή γνώση της γαλλικής (τουλάχιστον επίπεδο Β2) – Γλώσσα 2. 
 

Τα αναφερόμενα επίπεδα αντιστοιχούν στα επίπεδα που καθορίζονται στο Κοινό Ευρωπαϊκό 
Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες. 
 
Δεξιότητες πληροφορικής 
 
Απαιτείται υψηλού επιπέδου γνώση υπολογιστών. Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν εκτεταμένη 
επαγγελματική πείρα στη χρήση εφαρμογών υπολογιστών όπως το MS Office ή παρόμοια λογισμικά 
(κυρίως Word, Excel, PowerPoint, Outlook), στη διαχείριση βάσεων δεδομένων και στην αναζήτηση 
στο Διαδίκτυο. 
 
 
4.  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
 
Για την επιλογή των καταλληλότερων υποψηφίων που θα κληθούν σε συνέντευξη και, ενδεχομένως 
σε γραπτές εξετάσεις, το Γραφείο θα λάβει υπόψη τα ακόλουθα πρόσθετα προσόντα: 
 

• Πτυχίο νομικής. 

• Μεταπτυχιακές σπουδές ή εξειδίκευση στον τομέα του δικαίου που διέπει τη ΔΙ ή σε συναφή 
πεδία. 

• Άριστη γνώση του δικαίου και των πολιτικών της ΕΕ, ιδίως των νομικών πράξεων και των 
κανονισμών για την ΔΙ. 

• Επαγγελματική πείρα σε οργανισμό ή περιβάλλον παραπλήσιο με αυτό του Γραφείου. 

• Προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός έτους στον τομέα της διπλωματίας, των διαπραγματεύσεων, 
της δικτύωσης και της συνεργασίας με υψηλόβαθμα ενδιαφερόμενα μέρη. 

• Αποδεδειγμένη πείρα στην εκπροσώπηση οργανισμού σε συνεδριάσεις, συσκέψεις και 
δίκτυα υψηλού επιπέδου. 

• Προϋπηρεσία στον τομέα της διεθνούς συνεργασίας. 

• Άριστες δεξιότητες σύνταξης εγγράφων, ιδίως κειμένων στρατηγικού, πολιτικού και νομικού 
χαρακτήρα. 

 
Εκτός από τα προαναφερθέντα κριτήρια, οι υποψήφιοι που θα κληθούν σε συνέντευξη και γραπτές 
εξετάσεις θα αξιολογηθούν επίσης βάσει των ακόλουθων κριτηρίων: 
 
Ικανότητες 
Ειδικότερα: 
• Επικοινωνία: ικανότητα γραπτής και προφορικής επικοινωνίας με σαφήνεια και ακρίβεια. 
• Ανάλυση και επίλυση προβλημάτων: ικανότητα εντοπισμού των κρίσιμων στοιχείων 

δύσκολων ζητημάτων και ικανότητα ανεύρεσης δημιουργικών και πρακτικών λύσεων. 
• Συνεργασία: ικανότητα συνεργασίας με άλλους συναδέλφους και άλλες υπηρεσίες και 

σεβασμός στις ατομικές διαφορές των συνεργατών τους, δημιουργία αίσθησης ομαδικού 
πνεύματος μέσω της προώθησης κοινών στόχων και της ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών. 

• Μάθηση και ανάπτυξη: ικανότητα ανάπτυξης και βελτίωσης των προσωπικών δεξιοτήτων και 
των γνώσεων σχετικά με τον οργανισμό και το περιβάλλον του, δέσμευση για την κατάρτιση 
άλλων υπαλλήλων, δεξιότητες ανταλλαγής γνώσεων και συστηματικής βελτίωσης των μεθόδων 
εργασίας. 
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• Ιεράρχηση και οργάνωση: ικανότητα ιεράρχησης των σημαντικότερων εργασιών, ικανότητα 
ευελιξίας στην εργασία και αποτελεσματική οργάνωση του φόρτου εργασίας των ιδίων και των 
άλλων. 

• Ποιότητα και αποτελέσματα: ανάληψη προσωπικής ευθύνης και πρωτοβουλίας για την 
παράδοση έργου υψηλής ποιότητας στο πλαίσιο καθορισμένων διαδικασιών, σαφής 
προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση του πελάτη (σε εσωτερικό και εξωτερικό επίπεδο), 
ικανότητα ανάπτυξης συστηματικών και μεθοδικών διαδικασιών σε έργα και εργασίες των ιδίων 
και της ομάδας στην οποία συμμετέχουν. 

• Προσαρμοστικότητα: διατήρηση της αποδοτικότητας υπό συνθήκες πίεσης, ευελιξία και 
ικανότητα προσαρμογής σε μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον, ικανότητα παρότρυνσης των 
άλλων να ακολουθήσουν το παράδειγμά τους, καθώς και ικανότητα να προσαρμόζουν τη δική 
τους προσέγγιση και την προσέγγιση της ομάδας τους στις μεταβαλλόμενες περιστάσεις. 

• Ηγεσία: διοίκηση και διαχείριση ατόμων και ομάδων για την επίτευξη αποτελεσμάτων, 
αποτελεσματική ανάθεση εργασιών στα μέλη της ομάδας τους και παροχή σαφών οδηγιών προς 
αυτά, ενθάρρυνση και πρόκληση θετικής στάσης σε άλλους σχετικά με την εργασία τους και τη 
συμβολή τους στα επιτεύγματα του EUIPO. 

 
 
5.  ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΚΑΙ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
 
Προεπιλογή 
Στους επικρατέστερους υποψηφίους βάσει των κριτηρίων επιλογής που περιγράφονται στο σημείο 
4, ενδέχεται να ζητηθεί έλεγχος των γλωσσικών τους γνώσεων (ιδίως της ικανότητας προφορικής 
επικοινωνίας στα αγγλικά), καθώς και της επαγγελματικής τους πείρας και/ή άλλων δεξιοτήτων, 
γνώσεων και ικανοτήτων. Ο έλεγχος αυτός κατά τη διαδικασία προεπιλογής δεν συνεπάγεται 
πρόσκληση των υποψηφίων σε συνέντευξη, αλλά αποτελεί ένα στάδιο επιλογής των 
καταλληλότερων υποψηφίων που θα κληθούν για συνέντευξη. 
 
Συνέντευξη 
Οι συνεντεύξεις πραγματοποιούνται στο Αλικάντε και, ανάλογα με τη φύση της θέσης εργασίας, 
διεξάγονται στην αγγλική γλώσσα. Ενδέχεται να αξιολογηθούν και άλλες γλώσσες που δηλώνονται 
στην αίτηση/το βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου, ανάλογα με τα επίπεδα που αναφέρονται στην 
προκήρυξη κενής θέσης. 
Κατά τη συνέντευξη θα ελεγχθούν οι γνώσεις του υποψηφίου σε θέματα που αφορούν τα καθήκοντα 
που θα του ανατεθούν (τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες συμπεριφοράς), τις δραστηριότητες του 
EUIPO, θέματα της ΕΕ, όπως επίσης και η καταλληλότητά του για την εκτέλεση των προβλεπόμενων 
καθηκόντων και για εργασία σε διεθνές περιβάλλον. 
 
Γραπτές εξετάσεις 
Οι υποψήφιοι ενδέχεται να υποβληθούν σε μία ή περισσότερες γραπτές εξετάσεις για να 
ολοκληρωθεί η αξιολόγηση μίας ή περισσότερων από τις προαναφερθείσες πτυχές. Οι υποψήφιοι 
που προσκαλούνται στη συνέντευξη και στις γραπτές εξετάσεις θα λάβουν αναλυτικές πληροφορίες 
μαζί με την πρόσκληση. 
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6.  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
Για γενικές πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες επιλογής και πρόσληψης στο EUIPO, ανατρέξτε 
στον παρακάτω σύνδεσμο. 
 
 
7.  ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ 
 
Για να υποβάλετε υποψηφιότητα, κάντε κλικ σε αυτόν τον σύνδεσμο. 
 
Στην παρούσα προκήρυξη κενής θέσης, όλα τα έγγραφα που περιλαμβάνονται ως σύνδεσμοι ή στα 
οποία γίνεται αναφορά θεωρείται ότι αποτελούν μέρος της συγκεκριμένης προκήρυξης. 
 

Σημαντική επισήμανση: 

Επισημαίνεται στους υποψηφίους ότι οι πληροφορίες που παρέχονται στην αίτηση/στο 
βιογραφικό τους σημείωμα/στο προφίλ τους αποτελούν τη βάση για την αξιολόγηση της 
επιλεξιμότητας και των κριτηρίων επιλογής. Επομένως, οι υποψήφιοι καλούνται να 
διαβάσουν προσεκτικά τις απαιτήσεις και να υποβάλουν τις σχετικές πληροφορίες με όλα 
τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την αξιολόγηση. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί 
στις πληροφορίες που αφορούν την εκπαίδευση και την επαγγελματική τους πείρα, ιδίως 
τις ακριβείς ημερομηνίες, την περιγραφή των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων που έχουν 
αναλάβει και εκτελέσει μέχρι σήμερα, καθώς και των εργαλείων που έχουν χρησιμοποιήσει. 

 

*Σε περίπτωση που παρατηρούνται διαφοροποιήσεις μεταξύ των γλωσσικών αποδόσεων, σωστή απόδοση θεωρείται η 
αγγλική. 
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