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Πλήρωση κενής θέσης: Επιχειρησιακός αρχιτέκτονας 
Μονάδα: Τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

Κωδικός αναφοράς: (ECDC/AD/2016/ICT-EA) 
 

 

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την ως άνω θέση έκτακτου υπαλλήλου στο 
Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC). 

Περιγραφή καθηκόντων 
Η μονάδα ΤΠΕ του ECDC αναζητά επιχειρησιακό αρχιτέκτονα τεχνολογίας πληροφοριών (EA-ΤΠ) 
υπεύθυνο για την επιχειρησιακή αρχιτεκτονική (ΕΑ) των εφαρμογών και των υποδομών του 
Κέντρου, καθώς και για τη συμβολή στη διαχείριση της ΕΑ του Κέντρου. 

Ο(H) κάτοχος της θέσης θα λογοδοτεί στον(στην) προϊστάμενο της μονάδας ΤΠΕ. 

Ειδικότερα, θα είναι αρμόδιος(-α) για τους ακόλουθους τομείς εργασίας: 

• σταδιακή εφαρμογή της EA στο ECDC σε συνεργασία με την ομάδα επιχειρησιακής 
αρχιτεκτονικής (ΟΕΑ) 

• σύσφιξη των δεσμών εντός της ΟΕΑ, στην οποία συμμετέχουν επιχειρησιακοί αρχιτέκτονες 
λειτουργιών, πληροφοριών και ΤΠ, καθώς και σύσφιξη των δεσμών με τις άλλες λειτουργίες 
του ECDC 

• επικοινωνία με την αρμόδια ΓΔ της Επιτροπής και άλλους εξωτερικούς ενδιαφερόμενους, κατά 
περίπτωση 

• ρόλος θεματοφύλακα και εστιακού σημείου επαφής για θέματα ΕΑ-ΤΠ, διασφαλίζοντας την 
ευαισθητοποίηση και την ανταλλαγή γνώσεων 

• κατάρτιση αποφάσεων σε θέματα στρατηγικής, πολιτικής, στόχων, διαδικασιών και εργαλείων 
ΕΑ-ΤΠ, επιδιώκοντας την ευθυγράμμιση με την ΟΕΑ, και συνδρομή στην κατάρτιση 
στρατηγικών αποφάσεων σε θέματα ΕΑ λειτουργιών και πληροφοριών 

• συντήρηση και τεκμηρίωση της υπάρχουσας κατάστασης ΕΑ-ΤΠ (As-is) με βάση στόχους 
ποιότητας 

• επανεξέταση της υπάρχουσας κατάστασης ΕΑ-ΤΠ εντοπίζοντας και προτείνοντας πεδία που 
επιδέχονται βελτίωση, σχεδιασμός και τεκμηρίωση της επιθυμητής κατάστασης ΕΑ-ΤΠ (To-
be) με βάση συναφείς στόχους ποιότητας 

• ανάλυση κενών, υποβολή προτάσεων για τον προγραμματισμό των δράσεων και οδικών 
χαρτών για διαδικασίες μετάβασης της ΕΑ-ΤΠ 
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• καθορισμός της στρατηγικής και της πολιτικής για την ΕΑ-ΤΠ, καθώς και των βασικών αρχών 
σχεδιασμού με βάση το όραμα και τους στόχους των ενδιαφερόμενων, προκειμένου οι 
εφαρμογές και οι υποδομές να είναι κατάλληλες για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται, 
διαλειτουργικές, μετατρέψιμες, ασφαλείς και το δυνατόν πιο οικονομικές 

• τακτική παρακολούθηση των αναδυόμενων τεχνολογιών στον κλάδο και των βέλτιστων 
πρακτικών στον τομέα της ΤΠ, καθώς και της χρήσης ΤΠ από αντίστοιχους οργανισμούς 

• συμβολή στην ανάπτυξη της στρατηγικής ΤΠ του Κέντρου 

• καθοδήγηση των υπευθύνων για τον σχεδιασμό της αρχιτεκτονικής ΤΠ του Κέντρου, στους 
οποίους συγκαταλέγονται αρχιτέκτονες λύσεων, αναλυτές λειτουργιών και μηχανικοί 
συστημάτων 

• επιβολή της εφαρμογής βέλτιστων πρακτικών σε θέματα ΕΑ-ΤΠ σε συντονισμό με την ΟΕΑ 

• μέριμνα για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων και την ενημέρωσή τους για θέματα 
ανάπτυξης της ΕΑ 

• ανάληψη ρόλου αρμόδιου επανεξέτασης της αρχιτεκτονικής των λύσεων και διασφάλιση τις 
ανάπτυξης λύσεων σύμφωνα με τις αρχές της ΕΑ 

• συνδρομή στις διευθύνουσες επιτροπές του χαρτοφυλακίου ΤΠ. 

Απαιτούμενα προσόντα και πείρα 
A. Τυπικές προϋποθέσεις 

Οι επιλέξιμοι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν ένα σύνολο τυπικών προϋποθέσεων. Συγκεκριμένα, 
οι υποψήφιοι πρέπει: 

• να έχουν επίπεδο εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές 
πιστοποιούμενες από δίπλωμα όταν η κανονική διάρκεια πανεπιστημιακής εκπαίδευσης 
είναι τουλάχιστον τέσσερα έτη, ή επίπεδο εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε πλήρεις 
πανεπιστημιακές σπουδές πιστοποιούμενες από δίπλωμα και κατάλληλη επαγγελματική 
πείρα τουλάχιστον ενός έτους όταν η κανονική περίοδος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης 
είναι τουλάχιστον τρία έτη1 

• να διαθέτουν τουλάχιστον 9 έτη επαγγελματικής πείρας2 (μετά την απόκτηση του 
διπλώματος) 

• να γνωρίζουν άριστα μία από τις γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διαθέτουν 
επαρκή γνώση μιας άλλης γλώσσας της ΕΕ στον βαθμό που είναι απαραίτητη για την 
άσκηση των καθηκόντων τους3 

                                                 

1 Λαμβάνονται υπόψη μόνον διπλώματα και πιστοποιητικά τα οποία χορηγήθηκαν σε κράτη μέλη της ΕΕ ή τα οποία αποτελούν 
αντικείμενο πιστοποιητικών ισοδυναμίας εκδοθέντων από αρχές των εν λόγω κρατών μελών. 

2 Η υποχρεωτική στρατιωτική θητεία λαμβάνεται πάντα υπόψη.  

3 Επιπλέον, για να είναι επιλέξιμα για προαγωγή μέσω της ετήσιας διαδικασίας προαγωγής, τα μέλη του προσωπικού πρέπει να 
διαθέτουν λειτουργική γνώση μιας τρίτης γλώσσας της ΕΕ, όπως περιγράφεται στον ισχύοντα κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης 
και στους κανόνες εφαρμογής του.  
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• να είναι πολίτες ενός εκ των κρατών μελών της ΕΕ ή της Νορβηγίας, της Ισλανδίας ή του 
Λιχτενστάιν 

• να απολαύουν των πολιτικών τους δικαιωμάτων4 

• να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις που προβλέπονται από τους 
ισχύοντες νόμους 

• να παρέχουν τα εχέγγυα ήθους που απαιτούνται για την άσκηση των προβλεπόμενων 
καθηκόντων και 

• να είναι σωματικά ικανοί για την άσκηση των καθηκόντων που σχετίζονται με τη θέση. 

 

B. Κριτήρια επιλογής 

Για την πλήρωση των προϋποθέσεων κάλυψης της θέσης, προσδιορίστηκαν ορισμένα βασικά 
κριτήρια σχετικά με την επαγγελματική πείρα και τα προσωπικά χαρακτηριστικά/τις 
διαπροσωπικές δεξιότητες. Αυτά είναι: 

Επαγγελματική πείρα/γνώσεις 

• Τουλάχιστον 5ετής προϋπηρεσία στη διοίκηση EA, περιλαμβανομένου του σχεδιασμού -
σε επίπεδο επιχείρησης- των αρχιτεκτονικών όψεων και των διαδικασιών που αφορούν 
τις λειτουργίες (business views and processes), τις πληροφορίες, τις εφαρμογές, την 
ασφάλεια και την υποδομή ΤΠ, με έμφαση στην EA-TΠ, για διάφορους εργοδότες 

• Πανεπιστημιακές σπουδές στον τομέα της Πληροφορικής, της Τεχνολογίας 
Πληροφοριών, της Μηχανικής ή άλλους συναφείς τομείς, τουλάχιστον τετραετούς 
διάρκειας 

• Αποδεδειγμένες τεχνικές γνώσεις στην ενσωμάτωση εμπορικών ετοιμοπαράδοτων 
εφαρμογών σε όλα τα επίπεδα, τόσο εσωτερικά όσο και με εξωτερική ανάθεση, καθώς 
και σε περιβάλλοντα Service Oriented Architecture (SOA) 

• Αποδεδειγμένη εμπειρία στην ανάπτυξη προσχεδίων, τη διακυβέρνηση και τη διοίκηση 
ΕΑ, καθώς και στη βελτιστοποίηση της EA-ΤΠ σε επίπεδο επιχείρησης 

• Πρακτική εμπειρία σε διαδικασίες μετάβασης ΕΑ σε οργανισμούς, ηγετικές δεξιότητες και 
δεξιότητες διαχείρισης αλλαγών 

• Πολύ καλή γνώση των συναφών πλαισίων αρχιτεκτονικής, όπως το TOGAF (κατά 
προτίμηση) ή το Zachman, και βαθιά κατανόηση του γνωστικού αντικειμένου, των 
διαδικασιών, των εννοιών και των βέλτιστων πρακτικών της ΕΑ 

• Επαρκής εμπειρία στην ανάπτυξη στρατηγικών συλλογισμών και συμβουλών 

• Άριστη γραπτή και προφορική γνώση της αγγλικής γλώσσας. 

Προσωπικά χαρακτηριστικά/διαπροσωπικές δεξιότητες  

• Πνεύμα εξυπηρέτησης, ισχυρό αίσθημα ευθύνης και ανάληψη πρωτοβουλιών  

• Ευελιξία και ικανότητα εργασίας υπό πίεση 

• Ικανότητα ανάλυσης σύνθετων πληροφοριών από ευρύ φάσμα πηγών, σύνοψης και 
διατύπωσης πρακτικών συστάσεων, στρατηγικών και προγραμμάτων δράσης 

                                                 

4 Πριν από τον διορισμό του(της), ο(η) επιλεγείς(-είσα) υποψήφιος(-α) θα κληθεί να προσκομίσει αντίγραφο ποινικού μητρώου. 
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• Αναλυτική, δομημένη και μεθοδική προσέγγιση, με ιδιαίτερη προσοχή στη λεπτομέρεια 

• Άριστες δεξιότητες ακρόασης και διαπραγμάτευσης και ικανότητα εργασίας στο πλαίσιο 
ομάδας 

• Ικανότητα αναδιατύπωσης της επιχειρησιακής στρατηγικής/των επιχειρησιακών αναγκών 
με όρους απαιτήσεων αρχιτεκτονικής ΤΠ 

• Ικανότητα εδραίωσης της προσωπικής αξιοπιστίας μέσα από ανοιχτή επικοινωνία, 
διακριτικότητα και διπλωματία. 

Προσδιορίστηκαν επίσης μορφές πείρας και δεξιότητες οι οποίες θεωρούνται πλεονεκτήματα για 
τη συγκεκριμένη θέση. Αυτές είναι: 

• Συναφή επαγγελματικά τυπικά προσόντα (π.χ. πιστοποίηση TOGAF 9, RM-ODP, πλαίσιο 
Zachman, C4ISR ή ισοδύναμη πιστοποίηση, πιστοποίηση Microsoft professional, Java 
Certified Enterprise architect (SCEA) για την πλατφόρμα Java, IBM professional, Oracle 
professional, πιστοποιήσεις ISM) 

• Εμπειρία από αποθήκες δεδομένων (Data warehouse), μεγάλους όγκους δεδομένων (Big-
Data), επιχειρησιακή νοημοσύνη (Business intelligence), συστήματα γεωγραφικών 
πληροφοριών (GIS), υπολογιστικό νέφος (Cloud) 

• Πρακτική εμπειρία στη χρήση εργαλείων αρχιτεκτονικής CASE για την τεκμηρίωση 
αρχιτεκτονικών σχεδίων (όπως το Sparx EA ή αντίστοιχο) και προτύπων μοντελοποίησης 
(Archimate, BPMN, UML κλπ.) 

• Κατανόηση των τάσεων του κλάδου της ΤΠ και των οδικών χαρτών για την ανάπτυξη 
προϊόντων, καθώς και των διαδικασιών και των μεθόδων ανάπτυξης και διαχείρισης 
έργων. Εμπειρία στην παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων. 

• Εμπειρία στο Disciplined Agile Delivery Lifecycle και/ή στο Disciplined Agile Delivery Lean 
Lifecycle και/ή στο Lean Continuous Delivery Lifecycle 

Ανάλογα με τον αριθμό των αιτήσεων που θα παραληφθούν, η επιτροπή επιλογής ενδέχεται να 
εφαρμόσει αυστηρότερες προϋποθέσεις στο πλαίσιο των προαναφερόμενων κριτηρίων επιλογής. 

Πρόσληψη και όροι απασχόλησης 
Ο(Η) κάτοχος της θέσης θα διοριστεί βάσει του καταλόγου με τους επικρατέστερους υποψηφίους 
που θα προτείνει στον διευθυντή η επιτροπή επιλογής. Η παρούσα προκήρυξη κενής θέσης 
αποτελεί τη βάση για τη διατύπωση της πρότασης της επιτροπής επιλογής. Οι υποψήφιοι 
ενδέχεται να υποβληθούν σε γραπτές εξετάσεις. Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν ότι το 
περιεχόμενο της πρότασης μπορεί να δημοσιοποιηθεί και ότι η συμπερίληψη στον κατάλογο με 
τους επικρατέστερους υποψηφίους δεν αποτελεί εγγύηση πρόσληψης. Ο κατάλογος με τους 
επικρατέστερους υποψηφίους θα καταρτιστεί κατόπιν ανοικτής διαδικασίας επιλογής. 

Ο(Η) επιλεγείς(-είσα) υποψήφιος(-α) θα προσληφθεί ως έκτακτος(-η) υπάλληλος βάσει του 
άρθρου 2 στοιχείο στ) του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, για διάστημα πέντε ετών το οποίο μπορεί να ανανεωθεί. Ο διορισμός γίνεται στον βαθμό 
AD 8. 

Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν ότι ο κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης της ΕΕ απαιτεί 
από όλους τους νεοπροσληφθέντες υπαλλήλους να ολοκληρώσουν επιτυχώς δοκιμαστική 
περίοδο. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους της σύμβασης και της απασχόλησης, βλ. 
καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο διατίθεται 
στην ακόλουθη διεύθυνση: 
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http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Documents/Staff_Regulations_2014.pdf 

Τόπος απασχόλησης θα είναι η Στοκχόλμη, όπου το Κέντρο ασκεί τις δραστηριότητές του. 

Εφεδρικός πίνακας 

Ενδέχεται να καταρτιστεί εφεδρικός πίνακας προσλήψεων για να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση 
ανάγκης πλήρωσης παρόμοιων κενών θέσεων. Θα ισχύσει έως την 31η Δεκεμβρίου του έτους 
της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων και ενδέχεται να παραταθεί. 

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν συμπληρωμένη αίτηση στη διεύθυνση 
Recruitment@ecdc.europa.eu προσδιορίζοντας σαφώς στο θέμα του μηνύματος 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τον κωδικό της κενής θέσης και το επώνυμό τους. 

Για να είναι έγκυρη η αίτηση, πρέπει να συμπληρωθούν όλες οι απαιτούμενες 
ενότητες στο σχετικό έντυπο, το οποίο πρέπει να υποβληθεί σε μορφή Word ή PDF 
και, κατά προτίμηση, στην αγγλική γλώσσα5. Οι μη πλήρεις αιτήσεις θεωρούνται 
άκυρες. 

Το έντυπο αίτησης του ECDC είναι διαθέσιμο στον δικτυακό του τόπο, στην ακόλουθη 
διεύθυνση: 
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Pages/JobOpportunities.aspx 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την πορεία 
της εν λόγω διαδικασίας επιλογής, καθώς και σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία 
πρόσληψης, διατίθενται στον δικτυακό τόπο του ECDC, για την πρόσβαση στον οποίο μπορείτε 
να χρησιμοποιήστε τον ως άνω σύνδεσμο. 

Λόγω του μεγάλου όγκου των λαμβανομένων αιτήσεων, θα ειδοποιηθούν μόνον οι υποψήφιοι 
που θα επιλεγούν για συνέντευξη. 

                                                 

5 Η παρούσα προκήρυξη κενής θέσης μεταφράστηκε στις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ από το αγγλικό πρωτότυπο. Καθώς η γλώσσα 
των καθημερινών εργασιών του Κέντρου είναι γενικά η αγγλική, το ECDC προτιμά να λάβει την αίτηση στα αγγλικά. 
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