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ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑ  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Πρόσληψης ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη βάσει
των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007

Ο Δήμαρχος  Παλαμά  έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παρ.1,  περίπτ. δ' του άρθρου 58 του Ν.3852/2010

(ΦΕΚ  87/τ.Α/07-06-2010),  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», περί αρμοδιοτήτων

Δημάρχου.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 163 τουΝ.3584/2007 (Φ.Ε.Κ. 143/2007τ.Α'/

28-06-

2007),  «Κύρωση  του  Κώδικα  Κατάστασης  Δημοτικών  και  Κοινοτικών

Υπαλλήλων»,  περί  Ειδικών  Συμβούλων  ή  Ειδικών  Συνεργατών  ή

Επιστημονικών  Συνεργατών,  όπως  τροποποιήθηκε  και  ισχύει  από

01.01.2013  σύμφωνα  με  τις  περ.  1  και  2  της  υποπαραγράφου  ΣΤ1  του

άρθρου  πρώτου  του  Ν.4093/12  (ΦΕΚ  222τ.Α'/12-112012)  σχετικά  με  τον

επανακαθορισμό  των  θέσεων  ειδικών  συνεργατών,  επιστημονικών

συνεργατών, ειδικών συμβούλων στους ΟΤΑ Α’  και Β’ βαθμού,

3. Τα  διαλαμβανόμενα  στηνυπ’αριθμ.55/74802/29.12.2011  εγκύκλιο

του ΥΠ.ΕΣ.Α.& Η.Δ.

4. Τα  διαλαμβανόμενα  στο  ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.2/47/26328/22.01.2013

έγγραφο  του

ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ

5.  Το  άρθρο  ένατο  του  Ν.4057/2012  «Πειθαρχικό  δίκαιο  Δημοσίων

Πολιτικών



Διοικητικών  Υπαλλήλων  και  Υπαλλήλων  Νομικών  Προσώπων  Δημοσίου

Δικαίου» σε συνδυασμό με το ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.2/898/8687-14.5.2012 έγγραφο



του  Υπουργείου  Διοικητικής  Μεταρρύθμισης  και  Η.Δ.  με  το  οποίο

διευκρινίζεται ότι για την πρόσληψη προσωπικού ειδικών θέσεων των Ο.Τ.Α.  

Α’ και Β’ βαθμού δεν απαιτείται έγκριση της Τετραμελούς Επιτροπής της ΠΥΣ

33/2006

6. Τον  Οργανισμό  Εσωτερικών  Υπηρεσιών  του  Δήμου  Παλαμά  που

δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2627/Β/8-11-2011.

7. Την  4455/25-06-2020  βεβαίωση  περί  εγγραφής  στον  προϋπολογισμό  του

Δήμου( Κ.Α. 00-6031.00 και 00-6053.00) σχετικών πιστώσεων.

8. Το γεγονός ότι στο Δήμο Παλαμά προβλέπονται σύμφωνα με την παρ. 2 του

άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 τέσσερις (4) θέσεις ειδικού συνεργάτη εκ των

οποίων οι  τρεις (3)  δεν είναι καλυμμένες.
                              

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ

Την  πρόθεση  για  την  πρόσληψη  με  επιλογή, ενός  (1)  Ειδικού  Συνεργάτη, με

σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και ειδικότερα έως τη

λήξη  της  θητείας  της  τρέχουσας  Δημοτικής  Αρχής, απόφοιτου  Α.Ε.Ι.  Σχολής

Γ ε ω π ο ν ί α ς ,  Τ μ ή μ α τ ο ς  φ υ τ ι κ ή ς  π α ρ α γ ω γ ή ς  με επαρκείς γνώσεις

στα  θέματα   που

άπτονται  των  αρμοδιοτήτων  του  Δήμου  Παλαμά  που  σχετίζονται  με  τα

θέματα φυτικής παραγωγής και με ειδικότητα γεωργίας και βελτίωσης φυτών και

τις συναφείς μελέτες αυτών.

Δεν  ασκεί  αποφασιστικές  αρμοδιότητες  οποιασδήποτε  μορφής  και  παρέχει

συμβουλές  και  διατυπώνει  εξειδικευμένες  γνώμες,  γραπτά  ή  προφορικά,  για

θέματα  γεωπονικής  φύσεως,  εκπόνηση  μελετών,  την  παρακολούθηση

προγραμμάτων  ΕΣΠΑ  κ.α.,  την  τεκμηρίωση  και  υποβολή  προτάσεων  για

συγχρηματοδοτούμενα  προγράμματα   και  ιδίως  στην  επόμενη

προγραμματική ευρωπαϊκή περίοδο .

Τηρεί  τεχνικά αρχεία με αναλυτικά στοιχεία για έργα και  υπηρεσίες σε θέματα

περιβάλλοντος,  (αναλώσεις  υλικών,  απασχόληση  προσωπικού,  απασχόληση

τεχνικού εξοπλισμού, στοιχεία κόστους κλπ)  και  αντίστοιχα  αρχεία μελετών και

σχεδίων.



Παράλληλα,  θα ασχοληθεί  με  τη  διαδικασία αξιοποίηση του Σταθμού Γεωργικής
Έρευνας και την επαναλειτουργία του  χώρου ως «Επιδεικτικός Αγρός Παλαμά», ως
πρότυπο επιδεικτικό κέντρο αγροτικής ανάπτυξης, με καινοτόμο χαρακτήρα, που
θα  προσβλέπει  στην  προστιθέμενη  αξία  για  την  περιοχή  και  την  αγροτική
παραγωγή,  στήριξη  και  ενίσχυση  της  απασχόλησης  μέσω  και  εκπαιδευτικών
δράσεων, ανάπτυξη της έρευνας και διάχυση των αποτελεσμάτων της.
-   την  αξιοποίηση της έκτασης για πειραματικές και επιδεικτικές καλλιέργειες, με
προτεραιότητα να δίνεται στα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, καθώς και σε
άλλες  καλλιέργειες  για  τις  οποίες  υπάρχει  δυνατότητα  ανάπτυξης  και  ικανής
απόδοσης  π.χ.  στέβια,  ρόδι,  τύποι  σίτου  π.χ.  δίκοκκο,  θερμοκηπευτικές
καλλιέργειες, κτηνοτροφικά φυτά κ.α.  Η βιολογική καλλιέργεια συμπεριλαμβάνεται
στη στόχευση.
-   διάδοση των αποτελεσμάτων της λειτουργίας του επιδεικτικού Αγρού, τρόπων
και  μεθόδων  γεωργικής  καλλιέργειας,  για  γενική  εφαρμογή  στην  αγροτική
παραγωγή. 

 την  ανάγκη  επαναλειτουργίας  και  επανασύνδεσης  του  Σταθμού  με  τον
Παλαμά, με στόχο να αναδειχθεί σε Επιδεικτικό Γεωργικό Κέντρο όλης της
ευρύτερης  περιοχής  της  Θεσσαλίας,  με  καινοτόμο  χαρακτήρα  και
λειτουργία, πολλαπλής ωφέλειας, 

 τις δυνατότητες χρηματοδότησης που υπάρχουν κυρίως μέσα από το Π.Α.Α.
αλλά και άλλες πηγές, 

- Ωρίμανση  προτάσεων  έργων  που  αφορούν  στον  «Επιδεικτικό  Αγρό
Παλαμά», για υποβολή στις προσκλήσεις χρηματοδότησης που αναμένονται
από  το  Πρόγραμμα  Αγροτικής  Ανάπτυξης   και  λοιπά  Προγράμματα
περιόδου, για την υλοποίησή τους. 

Το  συμβουλευτικό  του  έργο  απευθύνεται  προς  το  Δήμαρχο,  το  Δημοτικό

Συμβούλιο και την Οικονομική Επιτροπή.

Οι ενδιαφερόμενοι/ νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

Α) Τα  γενικά  προσόντα  διορισμού  που  προβλέπονται  για  τους  υπαλλήλους  του

πρώτου  μέρους  του  ν.  3584/07  (άρθρα  11  έως  και  17).  Για  τα  γενικά  προσόντα

διορισμού απαιτείται  χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου,

κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνετε ότι πληρούνται. 

Β) Πτυχίο  ή  δίπλωμα  Α.Ε.Ι.  της  ημεδαπής  ή  ισότιμο  πτυχίο  ή  δίπλωμα  της

αλλοδαπής. 

Γ) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε καινοτόμες καλλιέργειες.

Δ) Αποδεικτικό γνώσης Η/Υ

Ε) Πτυχίο γνώσης αγγλικής γλώσσας (επίπεδο proficiency).

Ζ) Προηγούμενη εμπειρία  σε Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού.

Η) Η εμπειρία στη διαχείριση  καλλιεργειών θα ληφθεί υπόψη.



Για  την πλήρωση  της  παραπάνω θέσης  οι  ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να

υποβάλλουν αίτηση, βιογραφικό σημείωμα, φωτοαντίγραφο των δύο όψεων

του ατομικού δελτίου ταυτότητας, υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν.

1599/2007 ότι δεν έχουν το κώλυμα του άρθρου 16 του Ν. 3584/2007 και του

άρθρου  17  του  Ν.3584/2007  και  όσα  δικαιολογητικά  αποδεικνύουν  τα

προαναφερθέντα προσόντα τους, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την

επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσης στον Τύπο ή της

ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος του

Δήμου Παλαμά, δηλαδή και 03-07-2020 στα γραφεία της υπηρεσίας μας 

στην ακόλουθη διεύθυνση:

 Δήμος  Παλαμά  -  Παλαμάς  απευθύνοντας  την  στην  αρμόδια

υπάλληλο  (κ.  Πάσχου  Αλεξάνδρα  -  τηλ:  2444350123) κατά  τις  εργάσιμες

ημέρες και ώρες.

                                Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΑΛΑΜΑ

                    ΓΙΩΡΓΟΣ  Η.  ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ


