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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης 
(τεύχος 536/Γ’/14-5-2018) 

 
     Με την υπ. αριθμ. Δ.Δ.2704/27-4-2018  απόφαση του Περιφερειάρχη  

Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα  με τις διατάξεις των άρθρων 
159 και 243,244 του Ν. 3852/2010  (Φ.Ε.Κ.  87/τεύχος Α΄/7-6-2010)ως ισχύουν , 34 
εδάφιο (β)  του Οργανισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Π.Δ. 
144/2010 ΦΕΚ 237/τ.Α΄/27.12.2010 όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ. 225/07-
12-2016 και 238/20-12-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης, ΦΕΚ 4387/Β’/30- 12-2016), της υποπαραγράφου ΣΤ.1 της 
παραγράφου ΣΤ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (ΦΕΚ222/τ.Α/12-11-2012) σε 
συνδυασμό με αυτές, των παρ. 5 έως 13 του άρθρου 67 του Ν. 1416/1984 (Φ.Ε.Κ. 
18/Τεύχος Α΄/21-2-1984), του άρθρου 14 παρ.2 περ. ι του Ν.2190/1994 , του άρθρου 4 
της ΠΥΣ 33/27-12-2006( ΦΕΚ 280/τ.Α’/28-12-2006) όπως ισχύει, του Π.Δ.410/1988 
(ΦΕΚ191/τ.Α’/30-8-1988), του  άρθρου 9 παρ.8.  του    Ν. του Ν.4354/2015 
(ΦΕΚ176/Α/16-12-2015), προσλαμβάνεται η Παναγιώτα Καλύβα του Σταύρου, με 
ΑΔΤ ΑΑ 415333, πτυχιούχος Νομικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, 
δικηγόρος του Πρωτοδικείου Ροδόπης ,ως ειδική σύμβουλος του Αντιπεριφερειάρχη 
Ροδόπης, για την επικουρία αυτού σε νομικά ζητήματα, σε αντίστοιχη κενή οργανική 
θέση, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας ίσης με την 
θητεία του Αντιπεριφερειάρχη, διότι συντρέχουν στο πρόσωπό της όλα τα απαιτούμενα 
προσόντα. 
 

Η προσλαμβανόμενη ασκεί επιτελικά καθήκοντα (σύμφωνα με την παρ.10 του 
άρθρου 67 του ν.1416/1984) που της ανατίθενται από τον Αντιπεριφερειάρχη Ροδόπης 
και δεν έχει αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής. Για την ολοκλήρωση 
της πρόσληψης θα υπογραφεί  ειδική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου  από την οποία και συνάπτεται η εργασιακή σχέση και αρχίζει η υποχρέωση για 
παροχή υπηρεσιών. 
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Η σύμβασή της θα λυθεί αυτοδίκαια και χωρίς αποζημίωση με την αποχώρηση 
για οποιοδήποτε λόγο του Αντιπεριφερειάρχη για την επικουρία του οποίου 
προσλαμβάνεται. 
     
(Αριθμός Βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού 
Δημοσίου: 1235815805/23-04-2018) 
    
(Αρ. βεβαίωσης ύπαρξης πίστωσης Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας ΑΜΘ: 
Δ.Ο.  1437 /30-4-2018 ) 
 
                                                                   Ο  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  ΑΜΘ 
                                                                               
 
      ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΤΙΟΣ 
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