ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: (Θέση Πρώτου Διορισμού)
1. Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα:
Α8: 17946,18823,19700,20577,21454,22331,23208,24085,24962,25839,26716,27593.
Α10 :25112,26313,27514,28715,29916,31117,32318,33519,34720.
Α11: 29684,30885,32086,33287,34488,35689,36890,38091,39292.
2. Καθήκοντα και ευθύνες:
2.1 Εκτελεί καθήκοντα σχετικά με την εισαγωγή, συντήρηση, βελτίωση και ανάπτυξη της
πληροφορικής με βάση τα καθορισμένα πρότυπα και μεθοδολογίες,
περιλαμβανομένων των πιο κάτω:
α) σχεδιασμό, ανάπτυξη, συντήρηση και υποστήριξη συστημάτων πληροφορικής
β) ετοιμασία μελετών, προδιαγραφών, προτύπων
γ) αξιολόγηση προσφορών
δ) διαχείριση, υποστήριξη και σχεδιασμό τηλεπικοινωνιακών δικτύων
ε) σχεδιασμό, συντήρηση και διαχείριση τραπεζικών πληροφοριών
στ) ετοιμασία προγραμμάτων και σελίδων Internet και ηλεκτρονική απεικόνιση
δεδομένων
ζ) διεύθυνση και συντήρηση έργων πληροφορικής
η) διεξαγωγή της σχετικής με τα καθήκοντα του αλληλογραφίας
2.2 Διεξάγει έρευνες, μελέτες, συλλέγει και αναλύει τα απαραίτητα στοιχεία και
πληροφορίες και ετοιμάζει εισηγητικά σημειώματα, υπομνήματα, εκθέσεις και
πρακτικά.
2.3 Φροντίζει για την υλοποίηση των λαμβανομένων αποφάσεων, εφαρμόζει την σχετική
Νομοθεσία και Κανονισμούς και διεξάγει την σχετική αλληλογραφία.
2.4 Εποπτεύει και ελέγχει κατώτερο προσωπικό.
2.5 Τηρεί πρακτικά συνεδριάσεων των Δημοτικών Επιτροπών και άλλων
συσκέψεων και διεκπεραιώνει τις αποφάσεις που λαμβάνονται.
2.6 Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του ανατεθούν.
3. Απαιτούμενα προσόντα:
3.1 Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα
ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών:
Επιστήμη των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή/και της Πληροφορικής
(περιλαμβανομένων των Software Engineering, Management Information Systems,
Information Technology), Ηλεκτρονική Μηχανική.
(Ο όρος Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή
τίτλο).
3.2 Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.

3.3 Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, οργανωτική και διοικητική ικανότητα,
πρωτοβουλία, υπευθυνότητα, ευθυκρισία και ικανότητα αποτελεσματικής
συνεργασίας.
Σημειώσεις για τα καθήκοντα και ευθύνες και τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης:
1. Στην περίπτωση υποψηφίων που κατέχουν προσόντα σε Κλάδο της Μηχανικής
Επιστήμης, αυτά θα πρέπει να είναι τέτοια που να επιτρέπουν στους κατόχους τους
να εγγραφούν ως μέλη του ΕΤΕΚ στην οικεία για κάθε περίπτωση ειδικότητα
σύμφωνα με το σχετικό νόμο.
2. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιτύχουν σε γραπτή εξέταση σύμφωνα με τη σχετική
νομοθεσία .
3. Ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου, ο / η κάτοχος της θέσης θα τυγχάνει ειδικής
εκπαίδευσης και θα παρακολουθεί επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα
καθήκοντα της.
4. Οι υπάλληλοι που θα διοριστούν μετά την ημερομηνία έγκρισης του παρόντος
Σχεδίου Υπηρεσίας, θα εργάζονται όταν απαιτείται από τις ανάγκες της υπηρεσίας
και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου της Δημοτικής Υπηρεσίας, το σύνολο όμως
των ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει το καθορισμένο αριθμό ωρών την βδομάδα.
5. Οι διοριζόμενοι μετά την έγκριση του παρόντος Σχεδίου υπηρεσίας θα πρέπει να
επιτύχουν στις εξετάσεις πάνω στον περί Δήμων Νόμο και στους σχετικούς
Δημοτικούς Κανονισμούς και τον περί Γενικών Αρχών Διοικητικού Δικαίου Νόμο
μέσα σε 2 χρόνια ή 4 εξεταστικές περιόδους από το διορισμό τους.
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