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Περίγραµµα θέσης εργασίας  
 
Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας  

Γενική ∆ιεύθυνση:  

∆ιεύθυνση: 
Επιχειρησιακού Προγραµµατισµού και Συστηµάτων 
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

Τµήµα: Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 

Άµεσα Προϊστάµενος (τίτλος): 
Προϊστάµενος του Τµήµατος Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης 

Άµεσα Υφιστάµενοι (τίτλοι):  

Τίτλος θέσης: 
Υπάλληλος του Τµήµατος Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης  

Κλάδος / Ειδικότητα:  

 
Ενότητα 2. Καθήκοντα της θέσης εργασίας.  

Κύρια καθήκοντα:  
(τα κύρια καθήκοντα απορρέουν από τις αρµοδιότητες του ΟΕΥ που αφορούν τη συγκεκριµένη 
θέση εργασίας) 

  
1. Μελέτη του ισχύοντος Εθνικού και Κοινοτικού θεσµικού πλαισίου σε ότι αφορά την 

παροχή υπηρεσιών Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 
2. Επιλογή και σχεδιασµός έργων πληροφορικής: Στρατηγική Ανάλυση, Επιχειρησιακή 

Ανάλυση, Ανάλυση Σκοπιµότητας, Τεχνική Ανάλυση, Οικονοµική Ανάλυση, Λειτουργική 
Ανάλυση, Ανάλυση Λειτουργίας. 

3. ∆ιοίκηση έργων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (Project Management) 
4. Εισηγήσεις για την εναρµόνιση των υπηρεσιών του ∆ήµου Θεσσαλονίκης µε το ισχύον  

θεσµικό πλαίσιο. 
5. Σχεδιασµός και συντονισµός δράσεων που αφορούν την ψηφιακή σύγκλιση και την 

εφαρµογή υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. 
6. Μελέτη και σχεδιασµός δράσεων Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης σύµφωνα µε το 

Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Θεµατολόγιο. 
7. Μελέτη διαδικασιών, κανόνων και προτύπων για την επίτευξη διαλειτουργικότητας  µεταξύ 

των υπηρεσιών του ∆ήµου Θεσσαλονίκης αλλά και µεταξύ του ∆ήµου Θεσσαλονίκης και 
των υπόλοιπων φορέων της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. 

8. Μελέτη για την ανάπτυξη και εφαρµογή νέων τεχνολογιών και µεθόδων πληροφορικής σε 
τοµείς που ενδιαφέρουν τον ∆ήµο Θεσσαλονίκης και τους συναλλασσόµενους πολίτες. 

9. ∆ηµιουργία εφαρµογών ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης του πολίτη (e-Services). 
10. Ανάπτυξη εφαρµογών για δράσεις  Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 
11. Παροχή συµβουλευτικής για ζητήµατα Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 
12. Σύνταξη οδηγιών χρηστών (user guides) και εκπαίδευση-επιµόρφωση του προσωπικού 

του ∆ήµου Θεσσαλονίκης στα πλαίσια της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και της χρήσης 
ψηφιακών υπηρεσιών. 

13. Παροχή υπηρεσιών Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης από την ∆ιαδικτυακή Πύλη του ∆ήµου 
Θεσσαλονίκης. 

14. ∆ιαχείριση των σελίδων του ∆ήµου Θεσσαλονίκης στα Μέσα Κοινωνικής ∆ικτύωσης. 
15. Σχεδιασµός, υλοποίηση και συντήρηση πλατφόρµας ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 
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Ενότητα 3. ∆ιαδικασίες που αφορούν τη συγκεκριµένη θέση εργασίας 

∆ιαδικασίες: 

1. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ ΤΠΕ 
2. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΠΕ 

 

 
Ενότητα 4. Απαιτήσεις της θέσης εργασίας για γνώσεις, δεξιότητες και εµπειρία.  

Βασικές γνώσεις, δεξιότητες και εµπειρία:  
(προσδιορίζεται επακριβώς το είδος και το επίπεδο των γνώσεων και των δεξιοτήτων που 
απαιτούνται για την εκτέλεση κάθε καθήκοντος) 

Εκπαίδευση:  
Πτυχίο ή δίπλωµα οποιουδήποτε τµήµατος ή σχολής ΑΕΙ –ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισοτίµων σχολών 
της αλλοδαπής στην Πληροφορική. 
Επιθυµητός ο µεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας ή και ο διδακτορικός τίτλος στα 
γνωστικά αντικείµενα της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, ∆ιοίκησης Έργων Πληροφορικής, 
∆ιαχείρισης Ποιότητας . 
 
Βασικές γνώσεις:  
Άριστη γνώση των λειτουργικών συστηµάτων Windows XP, Windows 7. 
Γνώσεις προγραµµατισµού και ανάλυσης. 
Γνώση σε θέµατα Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 
Γνώση στη ∆ιοίκηση Έργων Πληροφορικής.  
  
∆εξιότητες / Ικανότητες:   
Επικοινωνία, Εργασία σε οµάδες 
Αναλυτική σκέψη  
Αναζήτηση πληροφοριών και παρακολούθηση των εξελίξεων  
∆ιαχείριση χρόνου 
 
Ξένες γλώσσες:   
Αγγλικά 
 
Εµπειρία:   
Εµπειρία σε συναφές αντικείµενο στον ιδιωτικό ή το δηµόσιο τοµέα.  
Συµµετοχή σε ∆ιοίκηση Έργων Πληροφορικής. 
Εµπειρία σε θέµατα εθνικού και κοινοτικού δικαίου που αφορούν στην Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση 

 
Ενότητα 5. Έλεγχος και έγκριση από Προϊσταµένους  

Ο Προϊστάµενος 
του Τµήµατος: 

 
………………. 

(Ονοµατεπώνυµο & υπογραφή) 

 

…………….. 
Ηµεροµηνία ελέγχου & έγκρισης 

Ο Προϊστάµενος 
της ∆/νσης: 

 

………………. 
(Ονοµατεπώνυµο & υπογραφή) 

 

…………….. 
Ηµεροµηνία ελέγχου & έγκρισης 
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