
1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                                   
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡ. ΠΟΡΩΝ                                                           
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ταχ. Διεύθυνση :  Βασ. Γεωργίου Α΄1
Ταχ. Κώδικας : 546 36, Θεσσαλονίκη    

 
                                                                                                                           

                  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

       Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη: 

1. Tις διατάξεις των  άρθρων 11-17,  163 & 167 του Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143/Α΄/2007),  όπως έχουν 

τροποποιηθεί και ισχύουν.

2. Tις διατάξεις των  άρθρων  60 & 213 του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133/Α΄/2018).

3. Tις διατάξεις των  άρθρων  58 και 59 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/Α’/2010), όπως έχουν τροποποιηθεί 

και ισχύουν.

4. Την υπ΄αρ. 126113/03-09-2019 (ΑΔΑ: 618ΧΩΡ5-Δ17) Απόφαση Δημάρχου περί του ορισμού οκτώ -
8- Αντιδημάρχων.

5. Τις διατάξεις του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ  

3360/Β’/2012), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

6. Την ανάγκη για την παροχή εξειδικευμένων συμβούλων προς το Δήμαρχο.

Α. Γνωστοποιεί  την πρόθεσή του να προβεί στην πλήρωση πέντε -5-  θέσεων Ειδικών Συμβούλων 

και δύο -2- θέσεων  Επιστημονικών Συνεργατών και προς τούτο καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/νες να  

υποβάλλουν σχετική αίτηση με πλήρες βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, για 

τις κατωτέρω ειδικές θέσεις συμβούλων και επιστημονικών συνεργατών ως εξής: 

1. Μία -1- θέση Ειδικού Συμβούλου, ο οποίος θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει 

εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή προφορικά σε θέματα προγραμμάτων απόδημου ελληνισμού και 

διαχείρισης διεθνών σχέσεων στο Δήμο Θεσσαλονίκης και στα Νομικά Πρόσωπα αυτού. 

2. Μία -1- θέση Ειδικού Συμβούλου ο οποίος θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει 

εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή προφορικά για την υποστήριξη των υπηρεσιών του Δήμου και για 

την υλοποίηση της οικονομικής στρατηγικής του Δήμου Θεσσαλονίκης και των Νομικών 

Προσώπων αυτού , καθώς επίσης και σε θέματα καταπολέμησης των διακρίσεων, την προστασία 

και την προαγωγή των δικαιωμάτων του ανθρώπου, ιδιαίτερα στην περίπτωση των μεταναστών, 

των μειονοτήτων και άλλων ευάλωτων ομάδων.
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3. Μία -1- θέση Ειδικού Συμβούλου, ο οποίος θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει 

εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή προφορικά σε θέματα  πολιτικού σχεδιασμού και σχεδιασμού 

επικοινωνιακής πολιτικής στο Δήμο Θεσσαλονίκης και στα Νομικά Πρόσωπα αυτού. 

4. Μία -1- θέση Επιστημονικού Συνεργάτη οποίος θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει 

εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή προφορικά σε νομικά θέματα διοικητικού δικαίου και της 

διοικητικής επιστήμης που αφορούν στο Δήμο Θεσσαλονίκης και στα Νομικά Πρόσωπα αυτού,  με 

έμφαση σε θέματα τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης και συναφών αντικειμένων. 

5. Μία -1- θέση Επιστημονικού Συνεργάτη, ο οποίος θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει 

εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή προφορικά σε θέματα οργάνωσης, προγραμματισμού, 

υλοποίησης και διαχείρισης τεχνικών έργων και συγκεκριμένα τοπογραφικά, πολεοδομικά, 

υδραυλικά θέματα και μελέτες, καθώς και σε θέματα  ομβρίων υδάτων και δικτύων αποχέτευσης 

που αφορούν στο Δήμο Θεσσαλονίκης και στα Νομικά Πρόσωπα αυτού. 

6. Μία -1- θέση Ειδικού Συμβούλου, ο οποίος θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει 

εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή προφορικά σε θέματα δημοσίων συμβάσεων, συμβάσεων 

παραχώρησης και ανάθεσης έργων, συντήρησης υποδομών, καθώς και σε θέματα σύνταξης 

φακέλων συμμετοχής σε διαγωνισμούς στο Δήμο Θεσσαλονίκης και στα Νομικά Πρόσωπα αυτού . 

7. Μία -1- θέση Ειδικού Συμβούλου, ο οποίος θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει 

εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή προφορικά σε θέματα πολιτισμού, πολιτιστικής διαχείρισης, 

καθώς και στην οργάνωση και το συντονισμό καλλιτεχνικών σχημάτων  στο Δήμο Θεσσαλονίκης 

και στα Νομικά Πρόσωπα αυτού.

Οι ανωτέρω θα υπόκεινται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου και θα ασκούν 
καθήκοντα επιτελικά χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής. 
Το συμβουλευτικό τους έργο θα απευθύνεται προς το Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο, την Εκτελεστική 

Επιτροπή, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ανάλογα με τις αρμοδιότητές τους. 

Ειδικά οι Επιστημονικοί Συνεργάτες θα παρέχουν υπηρεσίες, μέσα στον κύκλο των γνώσεων τους, σε 

εξειδικευμένα επιστημονικά και τεχνικά θέματα, που μπορεί να αναφέρονται στη διενέργεια ερευνών, 

εκπόνηση μελετών, σύνταξη εκθέσεων, υποβολή προτάσεων ή εισηγήσεων, επεξεργασία και παρουσίαση 

στοιχείων απαραίτητων για την πραγμάτωση των σκοπών του Δήμου, παροχή επιστημονικής ή 

τεχνολογικής βοήθειας σε ειδικά θέματα που απασχολούν τις οργανωτικές μονάδες του Δήμου, 

συστηματική παρακολούθηση της επιστήμης και τεχνολογίας στον τομέα της δραστηριότητας τους, 

τήρηση αρχείου ελληνικών και ξένων βιβλιογραφικών δεδομένων, ή σε κάθε άλλη εργασία που τους 

ανατίθεται από το Δήμαρχο. 
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           Β. Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλλουν  σχετική αίτηση με τα κατωτέρω 

δικαιολογητικά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις 

υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους:

1. Σχετική αίτηση στην οποία να προσδιορίζεται με σαφήνεια για ποια εκ των προκυρησσόμενων 

θέσεων ενδιαφέρονται (1-7).

2. Πτυχίο ή δίπλωμα σχολής Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΠΕ ή ΤΕ) της ημεδαπής ή 

ισότιμο πτυχίο  ή δίπλωμα της αλλοδαπής (αντίγραφο ή πρωτότυπο για την ημεδαπή, τίτλους 

αναγνώρισης ή ισοτιμίας για την αλλοδαπή).

3. ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ  απαιτείται επιπλέον  Διδακτορικό 

δίπλωμα ή τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών Ανώτατης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή 

αξιόλογες ειδικές μελέτες, σχετιζόμενα με το αντικείμενο της απασχόλησης τους

4. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

5. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα  με σαφή αναφορά σε ακαδημαϊκή ή επαγγελματική εμπειρία 

συναφή με την εκάστοτε απαιτούμενη εξειδίκευση των θέσεων 1 -7, συνοδευόμενο από σχετική 

υπεύθυνη δήλωση ως προς την εξειδικευμένη εμπειρία. Επίσης, η ειδίκευση  μπορεί να 

αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας.  

Η εξειδικευμένη εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:

        -Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το 

άρθρο 8 του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια 

της εξειδικευμένης εμπειρίας. Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της 

υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την 

οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. 

     - Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το 

άρθρο 8 του Ν.1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. 

6. Υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται τα 

γενικά προσόντα διορισμού (άρθρα 11-17 του Ν. 3584/2007).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: 

α) Όσοι από τους ενδιαφερόμενους/ες έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, αυτή 
είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση των καθηκόντων του Ειδικού Συμβούλου. 

β) Το έργο των Ειδικών Συμβούλων, Ειδικών και Επιστημονικών Συνεργατών δεν είναι 
ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του Δικηγόρου,  αλλά αναστέλλει την άσκηση του δικηγορικού 
λειτουργήματος. 
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Με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μπορεί να εισαχθεί εξαίρεση από το 
ανωτέρω ασυμβίβαστο, καθώς και από την αναστολή της άσκησης  του δικηγορικού 
λειτουργήματος, μόνο όμως για τους Ειδικούς/Επιστημονικούς Συνεργάτες. Στην περίπτωση αυτή 
έχει ανάλογη εφαρμογή η διάταξη της παρ.3, περ.Α’ του άρθρου 29 του Ν.3463/2006.

Γ. Τα ανωτέρω απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά ταχυδρομικά με 

συστημένη επιστολή,  στην ακόλουθη διεύθυνση: Βασ. Γεωργίου Α' 1, Τ.Κ. 546 36, απευθύνοντάς 

την προς το Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Δημάρχου, εντός προθεσμίας πέντε (5) 

εργασίμων ημερών, από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσης σε δύο τοπικές εφημερίδες 

και συγκεκριμένα από  16-09-2019 έως και την  20-09-2019. Στην περίπτωση αποστολής των 

αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει 

ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των 

υποψηφίων.

Δ. Η παρούσα γνωστοποίηση δημοσιεύεται σε δύο τοπικές εφημερίδες ημερήσιας κυκλοφορίας, 

αναρτάται στη Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του Δήμου μας.

 

     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                 

                                                                                                              ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΕΡΒΑΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Τµήµα Μητρώων και ∆ιαδικασιών Προσωπικού - Γ020001
Valavani Despoina
∆ήµος Θεσσαλονίκης
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