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Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

 
Με την αρ. πρωτ. οικ. 31074/10-5-2011 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Αττικής κ. 
Λιλίκας Βασιλάκου, που εκδόθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 160 και 243 
παρ. 1 και 2 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», του άρθρου 67 παρ. 5 έως 
και 13 του Ν. 1416/1984 και του άρθρου 36 του Π.∆.145/2010 (ΦΕΚ 238/τ.Α΄/27-12-
2010) «Οργανισµός Περιφέρειας Αττικής» προσελήφθη η κ. Αικατερίνη Αδαµοπούλου 
- Κουτσογιάννη του Ιωάννη ως Ειδική Σύµβουλος της Αντιπεριφερειάρχη Αττικής κ. 
Λιλίκας Βασιλάκου, στην οποία έχει ανατεθεί από τον Περιφερειάρχη Αττικής η 
άσκηση των αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικού, όπως προβλέπονται στο 
άρθρο 12 του Π.∆/τος 145/2010, µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου 
Χρόνου, που θα υπογραφεί µεταξύ της εν λόγω Αντιπεριφερειάρχη και της ανωτέρω 
Ειδικής Συµβούλου.  
Η ανωτέρω Ειδική Σύµβουλος θα υπόκειται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση της 
Αντιπεριφερειάρχη Αττικής κ. Λιλίκας Βασιλάκου. Θα ασκεί καθήκοντα επιτελικά και 
δε θα έχει αποφασιστικές αρµοδιότητες οποιασδήποτε µορφής. Θα παρέχει 
συµβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευµένες γνώµες, γραπτά ή προφορικά, για 
θέµατα διοικητικής υποστήριξης της εν λόγω Αντιπεριφερειάρχη καθώς και για θέµατα 
σχετικά µε τις αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικού, που έχουν ανατεθεί στην κ. 
Λιλίκα Βασιλάκου. Η πρόσληψη της κ. Αικατερίνης Αδαµοπούλου - Κουτσογιάννη ως 
Ειδικής Συµβούλου θα ισχύσει από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. Η 
θητεία της θα λήξει την ηµεροµηνία λήξης της θητείας της Αντιπεριφερειάρχη Αττικής 
κ. Λιλίκας Βασιλάκου. Η σύµβαση λύεται επίσης µε το θάνατο, την έκπτωση ή την 
παραίτηση της Ειδικής Συµβούλου, µε την καταγγελία της σύµβασής της ή µε την 
πάροδο είκοσι ηµερών από την αποχώρηση της Αντιπεριφερειάρχη Αττικής κ. Λιλίκας 
Βασιλάκου, εφόσον ο αντικαταστάτης της δεν εκδηλώσει µε πράξη του τη 
συγκατάθεση για τη διατήρησή της. 
Στην απόφαση πρόσληψης αναφέρεται το αριθµ. 1920/17-1-2011 έγγραφο της 
∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Αττικής, στο οποίο βεβαιώνεται ότι για την 
πρόσληψη των δεκαπέντε (15) ειδικών συµβούλων της Περιφέρειας Αττικής, θα 
προβλεφθεί πίστωση στον υπό κατάρτιση προϋπολογισµό του οικονοµικού έτους 
2011 της Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ  0211, 0289, 0291, φορέας 072). 
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