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ΈΚΔΟΣΗ: 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Κωδικός 
Θέσης:

Τομέας Πολιτικής Κωδικός ΓΠ Τίτλος Θέσης Εργασίας

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

1.1 Προϊστάμενος Γεν. Διεύθυνσης 

Οργανισμός Τόπος Εργασίας (Ταχυδρομική 
Διεύθυνση)

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΛΛΑΔΑ 65110 ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 
10

Γενικό Προφίλ

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθμός

 Υπαγωγή στο μισθολόγιο  Μόνιμο Προσωπικό  Α

 Εξαίρεση από το μισθολόγιο  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου     Β

 Προσωπικό Ορισμένου Χρόνου   Γ

    Δ

 Επιπλέον αμοιβές

 Έμμισθη εντολή ή άλλη σχέση 
εργασίας

Αναφέρατε:
 Ε

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας

Φορείς με τους οποίους 
συνεργάζεται

Αναφέρονται στη θέση 
εργασίας

Αναφέρεται σε

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, 
Περιφερειακές 
Υπηρεσίες, ΑΣΕΠ, 
ΕΚΔΔΑ, ΓΛΚ, ΑΑΔΕ, 
ΕΛΣΤΑΤ, Ε.Ο.Τ., 
Ελεγκτικό Συνέδριο, 
Ενιαία Αρχή 
Πληρωμών, Γενικούς 
Διευθυντές λοιπών 
Δήμων.

ΠροΙστάμενος Διεύθυνσης 
Προγραμματισμού Ανάπτυξης 
και Ψηφιακών Υπηρεσιών 
ΠροΙστάμενος Διεύθυνσης 
Δόμησης και Πολεοδομικού 
Σχεδιασμού
ΠροΙστάμενος Διεύθυνσης 
Ποιότητας Ζωής
ΠροΙστάμενος Διεύθυνσης 
Κοινωνικής προστασίας Παιδείας 
και Αθλητισμού
ΠροΙστάμενος Διεύθυνσης 
Διοικητικών Υπηρεσιών
ΠροΙστάμενος Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών

    Δήμαρχο
 Γενικό Γραμματέα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Δημοσιονομικός διαχειριστής

Αναπτύσσει και εφαρμόζει τις δημόσιες πολιτικές της Γενικής Διεύθυνσης της οποίας προΐσταται.

Σύντομη Περιγραφή της θέσης εργασίας

∆ΗΜΟΣ ∆ΕΛΦΩΝ Πρωτοκολλήθηκε στις 15/06/2022-09:08:46 µε αριθµό 11854/2022
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ΠροΙστάμενος Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών
ΠροΙστάμενος Διεύθυνσης 
Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών 
(Κ.Ε.Π.)

   Αποκεντρωμένες υπηρεσίες με 
έδρα    τη Δημοτική Ενότητα 
Φιλίππων
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Απαιτούμενα Προσόντα

• Έχει την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου που συγκροτούν τη Γενική 
Διεύθυνση και ιδίως για την οργάνωση, το συντονισμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση 
της λειτουργίας τους. Ειδικότερα ο Γενικός Διευθυντής:

• Κατευθύνει το σχεδιασμό των δραστηριοτήτων και των αντιστοίχων προγραμμάτων δράσης των 
υπηρεσιών, συνεργαζόμενος με το Γενικό Γραμματέα και τους αντίστοιχους προϊσταμένους των 
υπηρεσιών, έτσι ώστε να εναρμονίζονται προς τους περιοδικούς στόχους του Δήμου.

• Μεριμνά για την κατάλληλη οργάνωση των πόρων των υπηρεσιών (ανθρώπινο δυναμικό, τεχνικά 
μέσα, υποδομές εσωτερικές διαδικασίες λειτουργίας κλπ), ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται 
στην αποτελεσματική και αποδοτική υλοποίηση των δραστηριοτήτων τους και των αντίστοιχων 
προγραμμάτων δράσης τους.

• Συντονίζει τη λειτουργία των υπηρεσιών συνεργαζόμενος με τους αντίστοιχους προϊσταμένους.
• Παρακολουθεί, ελέγχει και αξιολογεί την καλή λειτουργία των υπηρεσιών σε σχέση πάντοτε προς 

τις δραστηριότητές τους και την επίτευξη των περιοδικών προγραμμάτων δράσης τους.
• Αξιολογεί την επάρκεια και αποτελεσματικότητα των πόρων της κάθε υπηρεσίας (ανθρώπινο 

δυναμικό, τεχνικά μέσα κλπ) και διατυπώνει προτάσεις για τη συμπλήρωσή τους ή τη βελτίωση  της 
απόδοσής τους.

• Δύναται να συγκαλεί περιοδικά ή κατά περίπτωση Συντονιστικά Συμβούλια στα οποία μετέχουν με 
εκπροσώπους τους το σύνολο ή μέρος (ανάλογα με ομοιογενή θεματικά αντικείμενα) των 
υπηρεσιών του Δήμου.

• Υπογράφει έγγραφα σύμφωνα με το σύστημα δικαιοδοσιών υπογραφής εγγράφων που εφαρμόζει 
ο Δήμος.

• Παρέχει εμπεριστατωμένες εισηγήσεις στην πολιτική ηγεσία, μετά από ανάλυση δεδομένων και 
αξιολόγηση κινδύνων και διαμορφώνει εναλλακτικές επιλογές βάσει της ανάλυσης του εσωτερικού 
και εξωτερικού περιβάλλοντος λειτουργίας του φορέα.

• Διασφαλίζει συνθήκες οριζόντιας συνεργασίας μεταξύ των Γενικών Διευθύνσεων του φορέα και 
λοιπών φορέων της Δημόσιας Διοίκησης.

• Εισηγείται την ετήσια στοχοθεσία και παρακολουθεί  την επίτευξή της βάσει των θεσπισμένων 
δεικτών απόδοσης

• Εισηγείται για τη συνεχή βελτίωση του τρόπου λειτουργίας των οργανικών μονάδων με την 
υποβολή προτάσεων οργανωτικού και επιχειρησιακού ανασχεδιασμού.

• Εκπροσωπεί  τη Γενική Διεύθυνση, όπου απαιτείται. 
• Εγκρίνει τα περιγραμμάτων θέσεων εργασίας των υποκείμενων οργανικών μονάδων. 
• Συντονίζει και αναθέτει εργασίες στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων που υπάγονται στη 

Γενική Διεύθυνση για την επίτευξη των επιχειρησιακών τους στόχων.
• Διαχειρίζεται  και αξιοποιεί το προσωπικό ώστε να επιτυγχάνονται οι θεσπισμένοι στόχοι.
• Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για τη διαχείριση κρίσεων.
• Αξιολογεί το προσωπικό σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Κύρια καθήκοντα

• Εκπροσωπεί τη Γενική Διεύθυνση όπου απαιτείται.
• Συνεργάζεται με εκπροσώπους άλλων φορέων, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική 

υλοποίηση των αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης.

Θεσμική Εκπροσώπηση και Συνεργασία
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Τυπικά Προσόντα

ΠΔ 50/2001 
(αρθ.3)
ΟΕΥ

ΠΕ όλων των ειδικοτήτων
1. Για τους κλάδους ΠΕ μιας ή περισσοτέρων ειδικοτήτων των οποίων η ονομασία 
είναι ίδια με την ονομασία πτυχίου ή διπλώματος ΑΕΙ, προσόν διορισμού ορίζεται 
το ομώνυμο, κατά ειδικότητα, πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο 
αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.
2. Στην περίπτωση κλάδου ή ειδικότητας για την οποία το οριζόμενο από την 
προηγούμενη παράγραφο πτυχίο ή δίπλωμα δεν παρέχεται από ΑΕΙ ημεδαπής, ως 
προσόν διορισμού γίνεται δεκτό το συναφούς ονομασίας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ 
της ημεδαπής, ή το ομώνυμο ή συναφούς ονομασίας ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα 
σχολών της αλλοδαπής.

• ΠΔ 50/2001 (άρθρο 3)
• ΟΕΥ

ΓΝΩΣΕΙΣ
Επιθυμητά 
Προσόντα

• Γνώση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας, του κώδικα δημοσίων 
πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων ΝΠΔΔ, καθώς και τις 
διαδικασίες διοικητικής πρακτικής.

• Γνώση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς τα θέματα που άπτονται της 
αρμοδιότητας της υπηρεσίας στην οποία υπηρετεί.

• Γνώση του νομικού πλαισίου για την κατάρτιση και εκτέλεση του 
προϋπολογισμού 

• Γνώση των νέων διαδικασιών και κανόνων κατάρτισης του 
προϋπολογισμού 

• Γνώση τεχνικών διαπραγμάτευσης και επικοινωνίας
• Γνώση της οργάνωσης και λειτουργίας του φορέα καθώς και των διαδικασιών 

δημοσιονομικής διαχείρισης

Ειδικές 
απαιτήσεις θέσης 
εργασίας

• Εργασία πέραν του τυπικού ωραρίου.
• Συχνή συνεργασία και συναντήσεις με εκπροσώπους άλλων φορέων, συμμετοχή 

σε ομάδες εργασίας.
• Μετακινήσεις εντός και εκτός Ελλάδας και συναντήσεις με εκπροσώπους άλλων 

χωρών στο πλαίσιο ευρωπαϊκών/διεθνών ομάδων εργασίας

Εμπειρία             α) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης για ένα (1) 
έτος τουλάχιστον ή
            β) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης για τρία (3) 
τουλάχιστον έτη ή
            γ) είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου συναφούς διδακτορικού διπλώματος ή 
απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ή 
κάτοχοι αναγνωρισμένου συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, κατέχουν 
βαθμό Α΄ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον οκτώ (8) έτη στο βαθμό αυτόν ή
            δ) κατέχουν το βαθμό Α΄ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον δέκα (10) έτη 
στο βαθμό αυτόν.

Δεξιότητες • Να διαθέτει διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες.
• Να αναλύει και συνθέτει με αντικειμενικότητα και αξιοπιστία.
• Να επιδεικνύει συνεργατικό / ομαδικό πνεύμα.
• Να διαθέτει ικανότητα ανταπόκρισης σε αυστηρά χρονοδιαγράμματα.
• Να χαρακτηρίζεται από επαγγελματισμό και αποφασιστικότητα.
• Να διασφαλίζει σύνδεση μεταξύ διαχειριστικών πράξεων και δημοσιονομικών 

αποφάσεων 
• Να συντονίζει πολυεπίπεδες δομές
• Να είναι αξιόπιστος και εχέμυθος
• Να είναι αντικειμενικός
• Να είναι επικοινωνιακός  
• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων
• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών
• Να διαθέτει διαπραγματευτικές ικανότητες
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Διάρκεια θητείας Υποχρεωτική επιμόρφωση 
πριν την ανάληψη της θέσης

Άλλες Πληροφορίες

Όχι
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