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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
15 Ιανουαρίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ Α.Σ.Ε.Π.

Αρ. Φύλλου 1

ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN AΝΩΤΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/
ΔΔΑΔ/ΤΔΥΕΦ/6251/618/610/6
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την
πλήρωση θέσης Διευθυντή/-ριας στον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ), καθορισμός ειδικών προσόντων, συγκρότηση επιτροπής επιλογής και κριτήρια επιλογής.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) των εδαφ β΄ και γ΄ της παρ 4 του άρθρου 8 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” (ΦΕΚ Α΄ 33),
β) του άρθρου 69 του ν. 2121/1993 «Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα»
(Α΄ 25),
γ) του άρθρου 5 του π.δ/τος 311/94 «Καταστατικό
του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας» (Α΄ 165),
όπως ισχύει,
δ) του π.δ/τος 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων...» (Α΄ 114),
ε) του π.δ/τος 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α΄ 7, διόρθωση σφάλματος
Α΄ 158),
στ) του π.δ/τος 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 160).
2. Την ανάγκη πλήρωσης της θέσης του/της Διευθυντή/-ριας του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας.
3. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού
αποφασίζουμε
Ι. Απευθύνουμε δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του/της Διευ-

θυντή/-ριας του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας
(ΟΠΙ), Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.)
που εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού και
Αθλητισμού.
ΙΙ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ
1. Ο/Η Διευθυντής/-ρια του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας έχει τις εξής αρμοδιότητες:
Α. Έχει την επιστημονική και διοικητική διεύθυνση
του ΟΠΙ.
Β. Προΐσταται των Υπηρεσιών και του απασχολούμενου προσωπικού του ΟΠΙ και μεριμνά για την ομαλή και
αποδοτική τους λειτουργία.
Γ. Εφαρμόζει τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού.
Δ. Ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που του ανατίθενται
από το Δ.Σ. του Οργανισμού, καθώς και αυτές που προβλέπονται από το π.δ. 311/94 «Καταστατικό του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας» (Α΄ 165).
2. Ο/Η Διευθυντής/-ρια του ΟΠΙ ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού με τριετή θητεία που μπορεί να ανανεωθεί μετά από εισήγηση
του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού.
ΙΙΙ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
EΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ.
1. Οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να διαθέτουν:
Α) Πτυχίο Α.Ε.Ι. και διδακτορικό τίτλο της ημεδαπής
ή ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής, αναγνωρισμένους
από τον ΔΟΑΤΑΠ, καθώς και ειδικές γνώσεις ή εμπειρία
σε θέματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας.
Β) Επιθυμητά προσόντα
- Άριστη γνώση, επιπροσθέτως της ελληνικής γλώσσας, μίας τουλάχιστον γλώσσας από τις ακόλουθες:
αγγλική, γαλλική ή γερμανική.
- Επικοινωνιακές δεξιότητες και πνεύμα συνεργασίας, εμπειρία αποτελεσματικής λειτουργίας σε ομαδικά
σχήματα, ικανότητα να εμπνέουν τους συνεργάτες, να
αξιοποιούν και να συντονίζουν τις δημιουργικές τους
δεξιότητες.
2. Οι προϋποθέσεις και τα προσόντα επιλογής πρέπει
να συντρέχουν κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας.
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ΙV. Υποβολή Αίτησης Υποψηφιότητας - Δικαιολογητικά.
1. Οι ενδιαφερόμενοι/ες να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής Διευθυντή/ριας του ΟΠΙ, υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας της
τελευταίας δημοσίευσης της πρόσκλησης αυτής στον ημερήσιο Τύπο.
2. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από:
i. Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα παρατίθενται οι σπουδές, το έργο, η εμπειρία, η δραστηριότητα και τα
λοιπά προσόντα των υποψηφίων,
ii. Όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα (βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, τίτλους σπουδών ή οποιοδήποτε άλλο
επίσημο στοιχείο για την τεκμηρίωση των κριτηρίων επιλογής) και
iii. Πρόταση - υπόμνημα στο οποίο θα συνοψίζουν το όραμά τους για τον ΟΠΙ, το πλαίσιο πραγματοποίησης,
καθώς και τις προτάσεις τους για τη βέλτιστη επίτευξη των σκοπών όπως αυτοί αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση και σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο και τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του.
3. Οι αιτήσεις και όλα τα συνοδευτικά έγγραφα υποβάλλονται στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα, αρκεί στη δεύτερη περίπτωση να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. Σε περίπτωση διαφωνίας, υπερισχύει η επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών θα γίνονται δεκτά, εφόσον συνοδεύονται με
επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Τα πρωτότυπα των εγγράφων θα προσκομιστούν, όταν ζητηθούν για
έλεγχο.
4. Σε περίπτωση υποβολής των δικαιολογητικών μέσω αντιπροσώπου, συνυποβάλλεται και η σχετική εξουσιοδότηση.
5. Οι αιτήσεις με τα συνοδευτικά έγγραφα υποβάλλονται: α) είτε με κατάθεση στο κεντρικό Πρωτόκολλο του
ΥΠΠΟΑ,
β) είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση protocol.dd@culture.gr,
γ) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή (Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού Μπουμπουλίνας 20-22 ΤΚ
10682).
6. Σε περίπτωση αποστολής του φακέλου υποψηφιότητας με το ταχυδρομείο, για το εμπρόθεσμο της αίτησης
θα λαμβάνεται υπ’ όψη ως ημερομηνία κατάθεσης η ημερομηνία αποστολής, όπως προκύπτει από τη σφραγίδα
του ταχυδρομείου. Στον φάκελο πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη: “Αίτηση συμμετοχής στη δημόσια πρόσκληση για
τη θέση του Διευθυντή του ΟΠΙ”.
7. Προσόντα που αναφέρονται στην αίτηση ή/και στο βιογραφικό σημείωμα, αλλά δεν τεκμηριώνονται με την
υποβολή των αντίστοιχων δικαιολογητικών, δεν θα ληφθούν υπόψη για την τελική κατάταξη των υποψηφίων.
V. Δημοσιοποίηση πρόσκλησης.
Η Προκήρυξη θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του ΥΠΠΟΑ και του ΟΠΙ. Επίσης, περίληψη της Προκήρυξης θα
δημοσιευθεί σε δύο εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας.
VI. Επιτροπή Αξιολόγησης.
Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων που θα υποβληθούν σύμφωνα με την παρούσα, θα πραγματοποιηθεί από
τριμελή επιτροπή επιλογής, αποτελούμενη από τους: α) Διονυσία Καλλινίκου, ομότιμη καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, β) Σύλβια Σταυρίδου, Επίκουρη καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΔΠΘ, και γ) Αλέξανδρο Κολιοθωμά, L.L.M.,
δικηγόρο, μέλος του ΔΣΑ.
VIΙ. Διαδικασία Αξιολόγησης.
1. Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού παραλάβει τους φακέλους υποψηφιοτήτων, συγκαλείται σε συνεδρίαση για
να εξετάσει τις υποψηφιότητες, με βάση (α) τα επιστημονικά προσόντα, και (β) την επαγγελματική εμπειρία και
την άσκηση καθηκόντων ευθύνης των υποψηφίων που προκύπτουν από την αίτηση και τα συνοδευτικά αυτής
έγγραφα.
2. Ακολούθως, πραγματοποιείται συνέντευξη των υποψηφίων με την εξής διαδικασία:
i. Οι υποψήφιοι/-ες καλούνται ενώπιον της Επιτροπής σε ημέρα και ώρα που θα οριστούν από τον/την Πρόεδρό
της.
ii. Στο πλαίσιο της συνέντευξης αναπτύσσονται θέματα σχετικά με το αντικείμενο και τις αρμοδιότητες της υπό
πλήρωση θέσης, προκειμένου η Επιτροπή να διαμορφώσει γνώμη για την προσωπικότητα, την ικανότητα και την
καταλληλότητα των υποψηφίων για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης του Διευθυντή του ΟΠΙ, να αξιολογήσει τις διοικητικές ικανότητές τους στον προγραμματισμό, τον συντονισμό, την ανάληψη πρωτοβουλίας, τη λήψη
αποτελεσματικών αποφάσεων και τη διαχείριση κρίσεων, καθώς και τη δυνατότητα πολύ καλού χειρισμού της
Ελληνικής γλώσσας για τους μη Έλληνες υποψήφιους. Επίσης, λαμβάνονται υπόψη οι επικοινωνιακές δεξιότητες, η
ικανότητα διαχείρισης χρόνου, τα χαρακτηριστικά ηγεσίας, ιδίως υπό συνθήκες πίεσης, η ικανότητα συντονισμού
ομάδων εργασίας και η δημιουργικότητα των υποψηφίων.
iii. Για τη συνέντευξη τηρείται πρακτικό.
3. Μετά την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων, συντάσσεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης πλήρης φάκελος για
έκαστο υποψήφιο.
VIΙI. Διορισμός επιλεγέντος.
Οι φάκελοι όλων των υποψηφίων, μαζί με τεκμηριωμένη εισήγηση της Επιτροπής, με πλήρη και ειδική αιτιολόγηση βάσει των επιστημονικών προσόντων, της επαγγελματικής εμπειρίας και της συνέντευξης εκάστου υποψη-
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φίου, υποβάλλονται στον/στην Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, προκειμένου να προβεί στην τελική επιλογή
και τον διορισμό του/της Διευθυντή/-ριας. Για το διορισμό εκδίδεται απόφαση του/της Υπουργού Πολιτισμού και
Αθλητισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Ιανουαρίου 2019
Η Υπουργός
ΜΥΡΣΙΝΗ ΖΟΡΜΠΑ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.
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