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                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  

 ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ  
 

                    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ   

Αθήνα,    02-11-2021 
Αρ. Πρωτ. 920960 

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 - 17 
Ταχ. Κώδικας:  117 43, Αθήνα  
Τηλ.: 2132063750 
E-mail: gperatt@patt.gov.gr 
 

         

ΘΕΜΑ: Πρόσληψη Άμισθου Ειδικού Συμβούλου Λώλου Βασιλείου του Αθανασίου και 
ανάθεση καθηκόντων για την επικουρία του έργου του Περιφερειάρχη 
Αττικής. 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.  

2. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α') «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», 
όπως ισχύουν.  

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 11 του ν. 4674/2020                                 
(ΦΕΚ 53Α') «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες 
διατάξεις». 

4. Την ανάγκη επικουρίας του Περιφερειάρχη Αττικής σε θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης.  

5. Το γεγονός ότι ο Λώλος Βασίλειος του Αθανασίου κατέχει εμπειρία σε θέματα 
τοπικής αυτοδιοίκησης, προκειμένου να υποστηρίξει το έργο του Περιφερειάρχη 
Αττικής. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Την πρόσληψη ως Άμισθου Ειδικού Συμβούλου, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παραγράφου 4 του άρθρου 11 του Ν.4674/2020 (ΦΕΚ 53Α') «Στρατηγική αναπτυξιακή 
προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», του Λώλου Βασιλείου του Αθανασίου και 
την ανάθεση καθηκόντων για την επικουρία του έργου του Περιφερειάρχη σε θέματα 
τοπικής αυτοδιοίκησης, με χρονική διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής της 
παρούσας απόφασης και για ένα έτος. 

Ο ανωτέρω Άμισθος Ειδικός Σύμβουλος υπηρετεί εθελοντικά, δεν λαμβάνει μισθό ή 
αποζημίωση, πλην των εξόδων εκτός έδρας κίνησης, υπόκειται απευθείας στην 
ιεραρχική εξάρτηση του Περιφερειάρχη για την επικουρία του οποίου προσλαμβάνεται, 
δεν παρεμβάλλεται στην οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα και δεν έχει 
αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής.   

Παρέχει συμβουλές και διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά, 
αποκλειστικά σε θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης και υποστηρίζει στο αντικείμενό του τα 
διοικητικά όργανα, τις επιτροπές και τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής. 

 
 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

 
 
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ 

 
 
Κοινοποιήσεις: 

1) κ. Λώλο Βασίλειο   

2) Εκτελεστικό Γραμματέα  

3) Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας 

4) Γενική Δ/νση Οικονομικών 
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