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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 

 

Τίτλος θέσης Επιχειρηματικός αναλυτής (ΑΝΔΡΑΣ/ΓΥΝΑΙΚΑ) 

Ομάδα καθηκόντων/βαθμός AD 6 

Τύπος σύμβασης Έκτακτος υπάλληλος  

Κωδικός  EXT/22/08/AD6/DTD – Επιχειρηματικός αναλυτής 

Προθεσμία υποβολής 

αιτήσεων 

16/02/2022 23:59 μ.μ. ώρα Αλικάντε (Ώρα Κεντρικής 

Ευρώπης, CET)  

Τόπος υπηρεσίας Αλικάντε, ΙΣΠΑΝΙΑ 

Ο εφεδρικός πίνακας ισχύει 

έως 

31/12/2023 

Αριθμός υποψηφίων στον 

εφεδρικό πίνακα 

35 

 
Το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) διοργανώνει διαδικασία 
επιλογής προκειμένου να καταρτίσει εφεδρικό πίνακα για την κάλυψη μίας ή περισσότερων κενών 
θέσεων επιχειρηματικού αναλυτή. Το Γραφείο αναζητά επαγγελματίες υψηλής κατάρτισης, ικανούς 
να διενεργούν αναλύσεις και αξιολογήσεις διαδικασιών με σκοπό τη βελτίωση των επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων και την ανάπτυξη λογισμικού. Η διαδικασία επιλογής αποσκοπεί στην κάλυψη 
κενών θέσεων στο Τμήμα Ψηφιακού Μετασχηματισμού (DTD). Ο εφεδρικός πίνακας που θα 
προκύψει μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για προσλήψεις σε παρόμοιες θέσεις σε άλλα τμήματα, 
ανάλογα με τις ανάγκες του EUIPO.   
 
 
1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ  
 
1.1 Το EUIPO 
 
Με περισσότερα από 25 έτη εργασίας το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (EUIPO) έχει πλέον εδραιώσει τη θέση του στον τομέα της ΔΙ. Το EUIPO είναι ανεξάρτητος 
και αυτοχρηματοδοτούμενος οργανισμός μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΕΕ), ο οποίος είναι αρμόδιος για την καταχώριση των σημάτων, σχεδίων και υποδειγμάτων στην 
ΕΕ. Είναι ένας από τους πιο προηγμένους τεχνολογικά και καινοτόμους οργανισμούς στον τομέα 
της διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΙ). Πράγματι, νέες τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) ή η 
τεχνολογία αλυσίδας συστοιχιών (blockchain), έχουν πλέον ενσωματωθεί πλήρως στην πρακτική 
του EUIPO και συμβάλλουν στην επίτευξη ενός μοναδικού και εξαιρετικά σημαντικού 
επιχειρηματικού στόχου: την καταχώριση και την προστασία των σημάτων και των σχεδίων και 
υποδειγμάτων σε όλη την Ευρώπη κατά τρόπο οικονομικά αποδοτικό, αξιόπιστο και έγκαιρο.  
 
Το EUIPO έχει ενστερνιστεί πλήρως τις νέες τάσεις της ΔΙ όσον αφορά την παγκοσμιοποίηση και 
την αυξανόμενη σημασία που αποδίδεται στην επιβολή της νομοθεσίας. Από το 2013, το Γραφείο 
είναι αρμόδιο για την έρευνα, την επικοινωνία, την ανταλλαγή γνώσεων και τη συνεργασία με τις 
αρχές επιβολής του νόμου μέσω του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου παραβίασης των δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας («το Παρατηρητήριο») για το σύνολο των δικαιωμάτων διανοητικής 

http://euipo.europa.eu/
mailto:candidatures.external@euipo.europa.eu
https://www.youtube.com/watch?v=hp40XN-AIGU
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ιδιοκτησίας. 
 
Το EUIPO δεν δραστηριοποιείται μόνο στην Ευρώπη. Έχει πλέον διευρύνει την εμβέλειά του στις 
πέντε ηπείρους και υλοποιεί, για παράδειγμα, έργα ΔΙ χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ στην Κίνα, 
τη Νοτιοανατολική Ασία, τη Λατινική Αμερική, την Καραϊβική και την Αφρική.  
 
Εδώ και αρκετά έτη, το EUIPO έχει υιοθετήσει ισχυρές μεθοδολογίες διαχείρισης έργων ως τον 
προτιμώμενο μηχανισμό για την εφαρμογή της ατζέντας αλλαγών που περιλαμβάνεται σε 
διαδοχικά στρατηγικά σχέδια, το τελευταίο από τα οποία, το SP2025, βρίσκεται σε εξέλιξη.  
 

Το EUIPO είναι ένας αποκεντρωμένος, αυτοχρηματοδοτούμενος οργανισμός, ο οποίος είναι και ο 
μεγαλύτερος οργανισμός της ΕΕ έως σήμερα. Σε ευθυγράμμιση με την οικονομική ανάπτυξη της 
Ευρώπης και την αυξανόμενη συνεισφορά του EUIPO στην ανάπτυξη αυτή, το εργατικό δυναμικό 
του EUIPO έχει επίσης διευρυνθεί σε εύρος και βάθος, αποκτώντας μεγαλύτερη ποικιλομορφία σε 
ό,τι αφορά τα προφίλ των εργαζομένων (π.χ. ειδικοί σε θέματα διεθνούς συνεργασίας, ειδικοί ΤΝ, 
αναλυτές δεδομένων κ.λπ.), αλλά και σε συνολικό επίπεδο (ανάπτυξη της τάξης του 5% τα 
τελευταία 5 χρόνια).  Οι πολιτικές προσωπικού του EUIPO δημιουργούν ένα περιβάλλον με 
επαγγελματικές προκλήσεις, στο οποίο οι εργαζόμενοι απολαμβάνουν πληθώρα κορυφαίων 
πρωτοβουλιών, όπως προγράμματα καθοδήγησης και εκπαίδευσης, συμβουλές καριέρας και 
δυνατότητες σχεδιασμού διαδοχής, δυνατότητες εσωτερικής και εξωτερικής κινητικότητας, στις 
οποίες περιλαμβάνονται και οργανισμοί εκτός ΕΕ, αλλά και ευκαιρίες προετοιμασίας για χρήση 
τεχνολογιών ΤΝ. 
 
Το EUIPO βρίσκεται σε μια μοναδική, παραθαλάσσια τοποθεσία στο Αλικάντε σε νεόδμητες 
εγκαταστάσεις, όπου το προσωπικό επωφελείται από τις υπηρεσίες που παρέχονται (όπως 
υπηρεσίες λιανικής πώλησης, αθλητικές εγκαταστάσεις κ.λπ.). Επιπλέον, το Αλικάντε διαθέτει 
ευρωπαϊκό σχολείο. Από το 2008, το Γραφείο έχει δεσμευτεί να μειώσει την περιβαλλοντική 
επιβάρυνση αναλαμβάνοντας εκτεταμένες πρωτοβουλίες. Χάρη στη γεωγραφική του θέση στο 
Αλικάντε, το EUIPO διαθέτει άρτια συγκοινωνιακή σύνδεση με πολλές τοποθεσίες μέσω 
αμαξοστοιχιών υψηλής ταχύτητας και εξυπηρετείται από τον 4ο μεγαλύτερο αερολιμένα της χώρας. 
Το EUIPO προσφέρει έναν μοναδικό συνδυασμό επαγγελματικών ευκαιριών και ποιότητας ζωής. 
 
Είναι ένας δυναμικός οργανισμός που χαρακτηρίζεται από πολυπολιτισμικότητα και έχει γλώσσες 
εργασίας τα Αγγλικά, τα Γαλλικά, τα Γερμανικά, τα Ιταλικά και τα Ισπανικά. 
 
Για περαιτέρω πληροφορίες επισκεφθείτε τον ακόλουθο δικτυακό τόπο:  
https://euipo.europa.eu/ohimportal/el/home 
 
1.2 Το ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 
Το Τμήμα Ψηφιακού Μετασχηματισμού (DTD) είναι υπεύθυνο για όλες τις δραστηριότητες και 
διαδικασίες που συνδέονται με την εφαρμογή της ψηφιακής στρατηγικής του Γραφείου, μεταξύ 
άλλων για τις μεθόδους και τα εργαλεία εργασίας, τον καθορισμό τους, την εφαρμογή τους και τις 
περαιτέρω προσαρμογές τους. Η ανάπτυξη ψηφιακών προϊόντων εμπίπτει αποκλειστικά στις 
αρμοδιότητες του Τμήματος. Ο διευθυντής είναι υπεύθυνος και επικουρείται από πέντε 
προϊσταμένους υπηρεσιών. 
 
Η Υπηρεσία Λειτουργιών και Υποδομών είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση και λειτουργία των 
υποδομών πληροφορικής, του περιβάλλοντος εργασίας, καθώς και για τη διαχείριση της ασφάλειας 
των πληροφοριακών συστημάτων. 
 

http://euipo.europa.eu/
mailto:candidatures.external@euipo.europa.eu
https://www.youtube.com/watch?v=8huWrnw-Vno&feature=youtu.be
https://euipo.europa.eu/ohimportal/el/home
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Η Υπηρεσία Σχεδιασμού είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση του σχεδιασμού των πληροφοριακών 
συστημάτων, τη διαχείριση έργων και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων, όπως επίσης και για τη 
διαχείριση και προώθηση κοινών εργαλείων EUIPN. 
 
Η Υπηρεσία Νέων Τεχνολογιών είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση 
δυνητικών τεχνολογιών και νέων προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης νέων ιδεών, 
καθώς και για τη διαχείριση και την προώθησή τους. 
 
Η Υπηρεσία Ανάλυσης Επιχειρησιακών Αναγκών είναι υπεύθυνη για τον καθορισμό νέων 
μεθόδων εργασίας και επιχειρησιακών απαιτήσεων βάσει δεδομένων, τον ποσοτικό προσδιορισμό 
των αντίστοιχων πλεονεκτημάτων τους, τη βελτίωση των επιχειρησιακών διαδικασιών και την 
εξόρυξη δεδομένων· 
 
Η Υπηρεσία Επιχειρησιακής Αρχιτεκτονικής είναι υπεύθυνη για τη συνολική επιχειρησιακή 
αρχιτεκτονική, συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής αρχιτεκτονικής και των αντίστοιχων προτύπων 
καθώς και της Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών. 
 

 

2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 
 
Υπό την άμεση ευθύνη του προϊσταμένου της Υπηρεσίας Ανάλυσης Επιχειρησιακών Αναγκών, ο 
επιτυχών υποψήφιος θα πρέπει να εκτελεί τα ακόλουθα καθήκοντα: 
 

• παροχή μεθοδικής έρευνας, ανάλυσης, επανεξέτασης και τεκμηρίωσης για το σύνολο ή 
μέρος μιας επιχείρησης σε ό,τι αφορά τις επιχειρηματικές λειτουργίες και διαδικασίες, τις 
πληροφορίες που χρησιμοποιήθηκαν και τα δεδομένα στα οποία βασίζονται οι πληροφορίες· 

• καθορισμός των επιχειρηματικών στόχων και των προσπαθειών που πρέπει να καταβληθούν 
για την επίτευξή τους καθώς και του εύρους των πρωτοβουλιών αλλαγής· 

• συμβολή στον καθορισμό των προδιαγραφών των στρατηγικών επιχειρηματικών 
απαιτήσεων σε επίπεδο που να επιτρέπει την αποτελεσματική υλοποίηση των 
συμφωνηθεισών αλλαγών· 

• προσδιορισμός και συμβολή στον καθορισμό απαιτήσεων για τη βελτίωση των διαδικασιών 
και των συστημάτων (π.χ.: συστήματα ΤΠ), μειώνοντας το κόστος τους, ενισχύοντας τη 
βιωσιμότητά τους και προσδιορίζοντας ποσοτικά τα δυνητικά επιχειρηματικά οφέλη· 

• κατάρτιση βιώσιμων προδιαγραφών και κριτηρίων αποδοχής κατά την προετοιμασία της 
κατασκευής συστημάτων πληροφοριών και επικοινωνιών· 

• συμβολή στον καθορισμό της πολιτικής για την ανακάλυψη, την ανάλυση και την τεκμηρίωση 
απαιτήσεων·  

• συμβολή στον καθορισμό προτύπων απαιτήσεων και ποιοτικών στόχων σε επίπεδο 
οργανισμού σε συμφωνία με τους βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς· 

• οργάνωση του πεδίου εφαρμογής και καθορισμός των επιχειρηματικών προτεραιοτήτων που 
αφορούν στρατηγικές επιχειρηματικές αλλαγές με τη συμμετοχή των ατόμων που είναι 
αρμόδια για τη χάραξη επιχειρηματικών πολιτικών και τον καθορισμό κατευθυντήριων 
γραμμών· 

http://euipo.europa.eu/
mailto:candidatures.external@euipo.europa.eu
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• καθορισμός της συμβολής της τεχνολογίας στους επιχειρηματικούς στόχους, μέσω της 
χάραξης στρατηγικών, της επικύρωσης και αιτιολόγησης επιχειρηματικών αναγκών, της 
εκπόνησης μελετών σκοπιμότητας, της ανάπτυξης λεπτομερών επιχειρηματικών μοντέλων 
υψηλού επιπέδου, της προετοιμασίας επιχειρηματικών υποθέσεων, της επίβλεψης της 
ανάπτυξης και της εφαρμογής λύσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις της αλλαγής 
στον οργανισμό και σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς· 

• καθορισμός και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στους τομείς του Τμήματος Ψηφιακού 
Μετασχηματισμού (DTD)· 

• διασφάλιση αποτελεσματικής επικοινωνίας με τους ενδιαφερόμενους φορείς· 

• συμμετοχή σε διατμηματικά δίκτυα για την πραγματοποίηση αναλύσεων, συζητήσεων και 
προτάσεων σχετικά με τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών του 
Γραφείου· 

• σχεδιασμός και παραγωγή γραφικών παραστάσεων, τεκμηρίωσης για τα έργα και εκθέσεων 
υψηλής ποιότητας που προσελκύουν το ενδιαφέρον στα αγγλικά. 

 
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 του αντίστοιχου τμήματος. 

 
 
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:  
 
3.1 Γενικοί όροι1  

• Να είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

• Να απολαύουν πλήρως των πολιτικών τους δικαιωμάτων 

• Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει της 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. 
 
3.2 Εκπαίδευση  

• Να έχουν επίπεδο εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε ολοκληρωμένες πανεπιστημιακές 
σπουδές διάρκειας τουλάχιστον 3 ετών πιστοποιούμενες με δίπλωμα.  

 

 
1 Βλ. άρθρο 12 του Καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

http://euipo.europa.eu/
mailto:candidatures.external@euipo.europa.eu
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3.3 Επαγγελματική πείρα 

• Να διαθέτουν τουλάχιστον 5 έτη συναφούς επαγγελματικής πείρας πλήρους 
απασχόλησης2 σε σχέση -και αντίστοιχου επιπέδου- με τα καθήκοντα που περιγράφονται 
στην ενότητα «Καθήκοντα».  

 
3.4 Γλωσσικές γνώσεις 

• Να έχουν άριστη γνώση μίας από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ (τουλάχιστον 
επίπεδο C1) – Γλώσσα 1. 

• Να έχουν καλή γνώση της αγγλικής (τουλάχιστον επίπεδο Β2) – Γλώσσα 2.3 
 

Τα αναφερόμενα επίπεδα αντιστοιχούν στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τα γλωσσικά 
προσόντα. 
 
3.5 Δεξιότητες χρήσης υπολογιστή 
Απαιτείται υψηλού επιπέδου γνώση υπολογιστών. Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν εκτεταμένη 
πρακτική πείρα στη χρήση εφαρμογών υπολογιστών, όπως το MS Office ή παρόμοια πακέτα 
λογισμικού (κυρίως Word, Excel, PowerPoint, Outlook, MS project), στη διαχείριση βάσεων 
δεδομένων (σε επίπεδο χρήστη) και στην αναζήτηση στο Διαδίκτυο. 
 
 
4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
 
Παρά την απαιτούμενη πείρα του σημείου 3 της παρούσας προκήρυξης κενής θέσης (κριτήρια 
επιλεξιμότητας), και ειδικότερα του σημείου 3.3, το Γραφείο χρησιμοποιεί τα ακόλουθα κριτήρια 
προκειμένου να επιλέξει τους υποψηφίους με τα περισσότερα προσόντα για το στάδιο της 
συνέντευξης και δοκιμασίας: 
   

1. αποδεδειγμένη πείρα στην επιχειρηματική ανάλυση σε διάφορους τομείς, μεταξύ άλλων: 
λογισμικό, διεργασίες, στρατηγική και επιχειρησιακές βελτιώσεις· 

2. πείρα στην παραγωγή προδιαγραφών απαιτήσεων λογισμικού και επιχειρηματικών 
υποθέσεων (business case)· 

3. πείρα στη χαρτογράφηση επιχειρησιακών διαδικασιών «ως έχουν», και στην καταγραφή 
προβληματικών σημείων με σκοπό την ανάπτυξη νέων λύσεων για την αντιμετώπιση 
προκλήσεων και προβλημάτων·  

4. πείρα στη διεξαγωγή δοκιμών αποδοχής χρηστών (UAT)·  
5. γνώση μεθοδολογίας διαχείρισης έργων, όπως η PRINCE2 ή αντίστοιχη· 
6. γνώση των προτύπων ITIL ή/και ISO. 

 
Εκτός από τα προαναφερθέντα κριτήρια, οι υποψήφιοι που θα κληθούν σε συνέντευξη και γραπτές 
δοκιμασίες θα αξιολογηθούν επίσης βάσει των ακόλουθων κριτηρίων:  
 
Ικανότητες 
 

• Επικοινωνία: ικανότητα γραπτής και προφορικής επικοινωνίας με σαφήνεια και ακρίβεια. 

• Ανάλυση και επίλυση προβλημάτων: ικανότητα εντοπισμού των κρίσιμων στοιχείων 
σύνθετων ζητημάτων και ικανότητα ανεύρεσης δημιουργικών και πρακτικών λύσεων. 

 
2 Η επαγγελματική πείρα υπολογίζεται από την ημερομηνία απόκτησης του αντίστοιχου διπλώματος που 

απαιτείται σύμφωνα με το σημείο 3.2.  
3 Η γλώσσα αυτή πρέπει να είναι διαφορετική από τη Γλώσσα 1. 

http://euipo.europa.eu/
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• Πνεύμα συνεργασίας: ικανότητα συνεργασίας με άλλα άτομα στο πλαίσιο ομάδων και σε 
διοργανικό επίπεδο, σεβασμός της διαφορετικότητας των άλλων, ικανότητα δημιουργίας 
ομαδικού πνεύματος ενθαρρύνοντας τα μέλη να εργάζονται για την επίτευξη κοινών στόχων 
και την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών.  

• Μάθηση και ανάπτυξη: ικανότητα ανάπτυξης και βελτίωσης των προσωπικών δεξιοτήτων 
και των γνώσεων σχετικά με τον οργανισμό και το περιβάλλον του οργανισμού, δέσμευση 
για την κατάρτιση άλλων ατόμων, δεξιότητες ανταλλαγής γνώσεων και συστηματικής 
βελτίωσης των μεθόδων εργασίας. 

• Ιεράρχηση και οργάνωση: ικανότητα ιεράρχησης των σημαντικότερων εργασιών, 
ικανότητα ευελιξίας στην εργασία και αποτελεσματική οργάνωση του φόρτου εργασίας του 
ιδίου και των άλλων.  

• Προσαρμοστικότητα: να παραμένουν αποτελεσματικοί υπό πιεστικές συνθήκες εργασίας, 
να είναι ευέλικτοι και να προσαρμόζονται στις αλλαγές του εργασιακού περιβάλλοντος καθώς 
και να παροτρύνουν άλλους να πράττουν το ίδιο και να υιοθετούν οι ίδιοι και η ομάδα τους 
προσέγγιση αντιμετώπισης των μεταβαλλόμενων συνθηκών. 

• 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 του 
ιδίου και της ομάδας στην οποία συμμετέχει.  

• Ηγεσία: να διοικούν και να διευθύνουν άτομα και ομάδες για την επίτευξη αποτελεσμάτων, 
να αναθέτουν κατάλληλα καθήκοντα στα μέλη της ομάδας τους και να παρέχουν σαφείς 
οδηγίες, να εμπνέουν ενθουσιασμό και θετική στάση στους υπαλλήλους σχετικά με την 
εργασία τους και τη συμβολή τους στα επιτεύγματα του EUIPO. 

 
 
5. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΚΑΙ ΓΡΑΠΤΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ 
 
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 θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά και, δεδομένης της φύσης των καθηκόντων, θα 
διεξαχθούν 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 
Γραφείου, τις γνώσεις του γύρω από την ΕΕ, όπως επίσης και η καταλληλότητά του για την εκτέλεση 
των προβλεπόμενων καθηκόντων και για εργασία σε διεθνές περιβάλλον.  
 
Οι υποψήφιοι που θα προσκληθούν στη συνέντευξη θα κληθούν να προσκομίσουν τα κατάλληλα 
επαγγελματικά στοιχεία πριν από τη συμμετοχή τους στη συνέντευξη. 
 
Γραπτές δοκιμασίες 

http://euipo.europa.eu/
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Οι υποψήφιοι ενδέχεται να υποβληθούν σε μία ή περισσότερες δοκιμασίες για να ολοκληρωθεί η 
αξιολόγηση μίας ή περισσότερων από τις προαναφερθείσες πτυχές. Οι υποψήφιοι που θα 
προσκληθούν στη συνέντευξη και στις δοκιμασίες θα λάβουν αναλυτικές πληροφορίες μαζί με την 
πρόσκληση. 
 
 
6. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
 
Για γενικές πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες επιλογής και πρόσληψης στο EUIPO, καθώς και 
για τους όρους απασχόλησης, 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 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, ως σωστή απόδοση θεωρείται 
η αγγλική 
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