
                                                                       

                                            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ                
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ                    
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ &                   
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Βασ. Γεωργίου Α΄ 1 – 54636

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ' αριθμ. ΣΜΕ 3/2022

για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα  -1- άτομο ειδικότητας Επαγγελματικού 

Συμβούλου (για το Κέντρο Ένταξης Μεταναστών),

στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου  «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θεσσαλονίκης με 
παράρτημα ΚΕΜ» 

                                                           Ο Δήμος Θεσσαλονίκης

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.2527/1997 «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του 

Ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις » (ΦΕΚ 206 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4430/2016 «Κοινωνική και Αλληλέγγυα 
Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 205 Α΄).

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄), όπως έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 «α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, β) Ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 
2012 (EE L 156/16.6.2012) στο Ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν.3419/2005 (Α 297) και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265/τ.Α΄/23-12-2014).

4. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/τ.Α΄/7-7-2016).
5. Την υπ’ αριθμ. 499/04-05-2022 (ΑΔΑ:9ΨΤ0ΩΡ5-ΜΡ5) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Θεσσαλονίκης περί της έγκρισης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα 
άτομο ειδικότητας Επαγγελματικού Συμβούλου.



                                                                       

ΑΠΕΥΘΥΝΕΙ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου  με ένα -1-  
άτομο, στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου  «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θεσσαλονίκης με 
παράρτημα ΚΕΜ», με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα 
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Κωδικός
απασχόλησης Τόπος εκτέλεσης έργου Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης

401 Δήμος 
Θεσσαλονίκης ΠΕ Επαγγελματικών Συμβούλων Από 15-06-2022 έως   

03-09-2023

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

Κωδικός 
απασχόλησης

Τίτλος σπουδών 
και 

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

401

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Πτυχίο ή δίπλωμα οποιασδήποτε σχολής Κοινωνικών, Οικονομικών, 
Ανθρωπιστικών, Φιλοσοφικών, Παιδαγωγικών ή Θετικών Επιστημών ΑΕΙ ή Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ 
της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος  τίτλος σχολών της αλλοδαπής.
β) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευσης στη Συμβουλευτική/Επαγγελματικό 
Προσανατολισμό/ Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας.
γ) Εμπειρία τουλάχιστον ενός -1- έτους στο αντικείμενο της παροχής υπηρεσιών 
Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού.
δ) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
ε) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: i) επεξεργασίας κειμένου, ii) υπολογιστικών 
φύλλων και   iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με άτομο με τα 
ανωτέρω προσόντα)
α) Πτυχίο ή δίπλωμα οποιασδήποτε σχολής Κοινωνικών, Οικονομικών, 
Ανθρωπιστικών, Φιλοσοφικών, Παιδαγωγικών ή Θετικών Επιστημών ΑΕΙ ή Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ 
της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος  τίτλος σχολών της αλλοδαπής.
β) Εμπειρία τουλάχιστον ενός -1- έτους στο αντικείμενο της παροχής υπηρεσιών 
Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού.



                                                                       

γ) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
δ) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: i) επεξεργασίας κειμένου, ii) υπολογιστικών 
φύλλων και   iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

Το αντικείμενο απασχόλησης αφορά στην παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής σταδιοδρομίας 
/ επαγγελματικού προσανατολισμού, στην αποτύπωση, αξιολόγηση και ανατροφοδότηση της 
επαγγελματικής πρακτικής, αναπτύσσοντας παράλληλα σχετικά εκπαιδευτικά προγράμματα.

Η συνολική αμοιβή του/της Αναδόχου που θα απασχοληθεί για την εκτέλεση του έργου της εν 
λόγω ειδικότητας ανέρχεται στο ποσό των έντεκα χιλιάδων οχτακοσίων είκοσι έξι ευρώ 
(11.826,00 €), συμπεριλαμβανομένων φόρων και κρατήσεων, εφόσον προβλέπονται από την 
κείμενη νομοθεσία.
Η Αναθέτουσα Αρχή βαρύνεται με τυχόν εισφορές που προκύπτουν από την εφαρμογή των 
διατάξεων του άρθρου 39 του Ν.4387/16 (ΦΕΚ 85/Α’). 

Σημειώνεται ότι ο/η επιλεχθείς/είσα υποψήφιος/α  σε περίπτωση που δε διαθέτει δελτίο 
παροχής  υπηρεσιών θα πρέπει, το αργότερο έως την υπογραφή της σύμβασης, να έχει κάνει 
έναρξη στην εφορία ως ελεύθερος επαγγελματίας.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  
Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα 
ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της ειδικότητας που ζητείται για 
την εκτέλεση του έργου, μετά από την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο ο υποψήφιος 
μετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία. 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

401

Για την απόδειξη εμπειρίας απαιτείται:

 Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η 
διάρκεια της ασφάλισης και

 Χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 
του ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνονται επακριβώς ο χρόνος, αναλυτικά 
το αντικείμενο απασχόλησής του καθώς και τα στοιχεία της επωνυμίας του 
εργοδότη. 

Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα καθώς και οι απασχολούμενοι με σύμβαση έργου 
μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα και της υπεύθυνης 
δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα από την 
οποία να προκύπτουν αναλυτικά το αντικείμενο απασχόλησής του* και η χρονική 
διάρκεια της εμπειρίας.



                                                                       

 Για τους ελεύθερους επαγγελματίες απαιτούνται αθροιστικά:

 Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της 
ασφάλισης,
 Υπεύθυνη δήλωση, χωριστή από την αίτηση, κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, ότι 
πραγματοποίησε συγκεκριμένες εργασίες, μελέτες και έργα σχετικά με το αντικείμενο της 
εμπειρίας     &
 Υποβολή μιας τουλάχιστον σχετικής σύμβασης ή ενός τουλάχιστον δελτίου παροχής 
υπηρεσιών ανά έτος, που να καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια και το είδος της 
εμπειρίας.

Στην περίπτωση που η εμπειρία έχει αποκτηθεί στο δημόσιο τομέα, εναλλακτικά, αντί των 
προαναφερομένων, οι υποψήφιοι μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα 
του δημόσιου τομέα από την οποία να προκύπτουν αναλυτικά το αντικείμενο 
απασχόλησής του* και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας. 

*Βεβαιώσεις δημοσίου τομέα, στις οποίες δεν αναφέρεται αναλυτικά το αντικείμενο 
απασχόλησης, πέραν της ειδικότητας,  δεν θα λαμβάνονται υπόψη για μοριοδότηση.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

1. ΑΝΕΡΓΙΑΣ 
1α.  ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 60 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο τους 18  μήνες)

μήνες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 18 και άνω
μονάδες 0 0 0 200 260 320 380 440 500 560 620 1040

1β.  ΧΡΟΝΟΣ  ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ18 ΜΗΝΕΣ (40 μονάδες ανά μήνα ανεργίας , με ανώτατο όριο τους 9 μήνες)
μήνες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 και άνω

36036360

1040

μονάδες 40 80 120 160 200 240 280 320             360
 
2.   ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ ΓΟΝΕΑΣ ΚΑΙ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (300 μονάδες)

 3.   ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ ΓΟΝΕΑΣ ΚΑΙ ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (200 μονάδες)

 4.   ΜΟΝΟΓΟΝΕΑΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (100 μονάδες )
       
 5.   ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ ( 50 μονάδες για καθένα με ανώτατο όριο τα 6 τέκνα)

αριθμός τέκνων 1 2 3 4 5 6

μονάδες 50 100 150 200 250 300

 6.   ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ  (για ΠΕ και ΤΕ οι μονάδες του βασικού τίτλου με 2 δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με το 40, ενώ για ΔΕ με το 20)
κατηγορίες  ΠΕ & ΤΕ 5 … 5,5 … 6 … 6,5 … 7 … 7,5 … 8 … 8,5 … 9 … 9,5 … 10
κατηγορία ΔΕ 10 … 11 … 12 … 13 … 14 … 15 … 16 … 17 … 18 … 19 … 20
μονάδες 200 … 220 … 240 … 260 … 280 … 300 … 320 … 340 … 360 … 380 … 400

7. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ (για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ 150 μονάδες)*
8. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ (για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ αυτοτελής μεταπτυχιακός τίτλος 70 μονάδες)*
9. ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΙ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΟΣ ΤΙΤΟΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ (για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ integrated master 32 μονάδες)*
10. ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ*

     α. Δεύτερος τίτλος σπουδών (για την κατηγορίας ΠΕ της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας 30 μονάδες)



                                                                       

Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας περιγράφονται αναλυτικά στο «Παράρτημα 
ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)» (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., ενότητα Ε., 
υποενότητα «ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»).  

Επισημαίνεται ότι η Υπεύθυνη Δήλωση για την απόδειξη της εμπειρίας, όπου απαιτείται, 
προσκομίζεται  σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με το ανωτέρω Παράρτημα, καθόσον η βεβαίωση 
προϋπηρεσίας του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) έχει καθαρά 
πληροφοριακό χαρακτήρα ως προς την ειδικότητα, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 8657/12-1-2020 
έγγραφο του Τμήματος Ασφάλισης Μισθωτών του e-ΕΦΚΑ.

Ανάρτηση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος στο χώρο ανακοινώσεων του κεντρικού καταστήματος, στην ιστοσελίδα του 
Δήμου Θεσσαλονίκης (www.thessaloniki.gr) και συγκεκριμένα μέσω της διαδρομής: Θέλω από το 
Δήμο→ Θέλω να ενημερωθώ→ Νέα → Προκηρύξεις Προσωπικού, καθώς και στο πρόγραμμα 
«Διαύγεια». 

Υποβολή  αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής και να την υποβάλουν 
με τα σχετικά δικαιολογητικά συμμετοχής αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, 
στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Βασ. Γεωργίου Α' 1, Τ.Κ. 546 36, 
Δ/νση Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, Τμήμα Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού, υπόψη 
κας Βλαχιώτη Βασιλικής (Γραφείο 326). 

11. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 84 μήνες)

μήνες εμπειρίας 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 … 57 58 59 84 και άνω

μονάδες 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 … 399 406 413 588

12. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 50% (200 μονάδες)

13. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΓΟΝΕΑ, ΤΕΚΝΟΥ, ΑΔΕΛΦΟΥ Ή ΣΥΖΥΓΟΥ (130 μονάδες)

*Τα κριτήρια 7, 8, 9, και 10 υπολογίζονται αθροιστικά για τους/τις κατόχους διδακτορικού και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου 
σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (intergrated master) και δεύτερου τίτλου σπουδών. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων του ενός διδακτορικών 
διπλωμάτων ή/και μεταπτυχιακών τίτλων ή/και ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), ή/και δεύτερου τίτλου 
σπουδών, βαθμολογείται επιπλέον ένας μόνο εξ αυτών των τίτλων και εάν πρόκειται για μη ομοιόβαθμους τίτλους, βαθμολογείται ο υψηλότερος εξ αυτών, 
λαμβάνοντας σε κάθε περίπτωση το ήμισυ των μονάδων που αντιστοιχούν στον οικείο τίτλο σπουδών.

http://www.thessaloniki.gr/


                                                                       

Για περαιτέρω διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 
2313317139,  2313317128,  2313317666,2313317137.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από  10/05/2022 έως και 19/05/2022.

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.

Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων

Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει τους πίνακες κατάταξης των 
υποψηφίων  στο χώρο ανακοινώσεων του κεντρικού καταστήματος, στην ιστοσελίδα του Δήμου 
Θεσσαλονίκης και στο πρόγραμμα «Διαύγεια».

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε 
αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της 
ανάρτησής τους και υποβάλλεται αυτοπροσώπως στο γρ. 326, 3ος όροφος στο Δημαρχείο 
Θεσσαλονίκης.

Τα  ειδικά παραρτήματα απόδειξης γλωσσομάθειας (Α2) με σήμανση έκδοσης «14.01.2022», 
χειρισμού Η/Υ (Α1) με σήμανση έκδοσης «14.03.2022», καθώς και το έντυπο υποβολής 
συμμετοχής στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορούν να αναζητηθούν στην 
ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης (www.thessaloniki.gr) και συγκεκριμένα μέσω της 
διαδρομής: (www.thessaloniki.gr→ θέλω από το Δήμο → θέλω να ενημερωθώ →Νέα→ 
Προκηρύξεις Προσωπικού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                                                  
                                                                                             ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΖΕΡΒΑΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Τµήµα Μητρώων και ∆ιαδικασιών Προσωπικού - Ν020001
valavanh d.valavanh
∆ήµος Θεσσαλονίκης
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