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Πληροφορίες: Δήμαρχος                                                               

Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η :
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ - ΜΕΘΑΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58, του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ87/τ.Α’/2010), «Νέα 
Αρχιτεκτονικήτης Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 163, του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ143/τ.Α΄/2007), «Κώδικας 
Κατάστασης Δημοτικών και ΚοινοτικώνΥπαλλήλων», όπως αντικαταστάθηκε με τις 
διατάξεις του άρθρου213, του Ν.4555/2018 και ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες: «Σε 
κάθε δήμο συνιστώνται θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή 
Επιστημονικών Συνεργατών, συνολικού αριθμού ίσου με τοναριθμό των 
Αντιδημάρχων τουδήμου, σύμφωνα με το άρθρο 59παρ. 2 του Ν. 3852/2010», δηλαδή, 
στην περίπτωση του Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων, συνολικά τέσσερις (4).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 45 παρ. 11 του Ν. 3979/2011(ΦΕΚ 138/τ.Α΄/2011).
4. Τις διατάξεις της παρ. 6του άρθρου 78 του Ν. 4604/2019(ΦΕΚ 50/τ.Α΄/2019).
5. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Τροιζηνίας - Μεθάνων (ΦΕΚ 
2807/Β΄/09-12-2011), όπως τροποποιήθηκε(ΦΕΚ 860/Β΄/12-03-2019) και ισχύει.
6. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου.

Γνωστοποιεί την πλήρωση της παρακάτω θέσης, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου, που αφορά σε έναν (1) ειδικό συνεργάτη, που θα επικουρεί το 
Δήμαρχο στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του και γενικότερα του έργου του και 
συγκεκριμένα:
• Μια (1) θέση Ειδικού Συνεργάτη του Δήμου, ΤΕ Νοσηλευτικής, που θα συνεπικουρεί 
και θα επιβλέπει τους νοσηλευτές και το προσωπικό του προγράμματος «Βοήθεια στο 
Σπίτι» και θα συμβάλλει στη διεκπεραίωση θεμάτων κοινωνικής μέριμνας, 
ενισχύοντας τη στελέχωση της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου.   
Για την πλήρωση της παραπάνω θέσης, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν 
τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) Αίτηση, β) Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών Α.Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ήισότιμο πτυχίο της 
αλλοδαπής,γ) Πιστοποιητικό Γνώσης Χειρισμού Η/Υ, δ) Βιογραφικό Σημείωμα,ε) 
Φωτοαντίγραφο των δύο όψεωντου Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας,στ) Υπεύθυνη 
Δήλωση του Ν.1599/1986, με την οποία ο ενδιαφερόμενοςνα δηλώνει ότι έχει τα γενικά 
προσόντα διορισμού (άρθρα 11 έως και 17 τουΝ.3584/2007), καθώς και ότι, σε 
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περίπτωση επιλογής του, θα προσκομίσει όλα τα προβλεπόμενα από την παρ. 3 του 
άρθρου 163, του Ν.3584/2007 έγγραφα που πιστοποιούν την κατοχή των γενικών και 
τυπικών προσόντων διορισμού, ζ) Πιστοποιητικό Εντοπιότητας, η) Ειδική Εμπειρία – 
Προϋπηρεσία σε προγράμματα κοινωνικής μέριμνας και παροχής υπηρεσιών υγείας σε  
Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Ι.Δ. αυτών, θ) Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας σε γραπτό και 
προφορικό λόγο, Πολύ Καλή γνώση δεύτερης ξένης Γλώσσας, Οποιαδήποτε κατά την 
κρίση τους επιπλέον δικαιολογητικά.

Η πλήρωση της θέσης θα γίνει ύστερα από δημόσια γνωστοποίηση, ανάρτηση 
στην ιστοσελίδα του δήμου και δια του τύπου, με απόφαση Δημάρχου, ο οποίος θα 
προσλάβει το πρόσωπο που, κατά τηνκρίση του, είναι κατάλληλο.

Η εργασιακή σχέση του ειδικού συνεργάτη διέπεται από τις διατάξεις του 
άρθρου 163του Ν. 3584/2007. Θα προσληφθεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία της δημοτικής περιόδου 
εντός της οποίας προσλήφθηκε, και μπορεί να λυθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις.

Οι Ειδικοί Συνεργάτες δεν ασκούν αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε 
μορφής και υπόκεινται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου για την 
επικουρία του οποίου θα έχουν προσληφθεί.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση, είτε αυτοπροσώπως, στο 
Πρωτόκολλο του Δήμου, είτε να την αποστείλουν, επί αποδείξει - με συστημένη 
επιστολή, μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ανάρτηση – δημοσίευση της 
παρούσας γνωστοποίησης, στην ιστοσελίδα του δήμου και στον ημερήσιο τύπο, 
συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στο Δημοτικό Κατάστημα, που έχει 
έδρα στο Γαλατά,κατά τις ώρες λειτουργίας του Δημαρχείου.
(Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 22980 – 42211 / 43738).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΡ. ΠΟΛΛΑΛΗΣ
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