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ΘΕΜΑ  : «Επιλογή Επιστημονικού Συνεργάτη του Περιφερειάρχη Ανατολικής  

                          Μακεδονίας και Θράκης.» 
 

Απόφαση 
 

Ο Περιφερειάρχης ΑΜΘ 
 

         Έχοντας υπόψη: 
 
 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 243 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης » 
(Φ.Ε.Κ.  87/τεύχος Α΄/7-6-2010) 

2. Των παραγράφων 5 έως και 13 του άρθρου 67 του Ν.1416/1984 (ΦΕΚ 18/τ.Α'/21-
2-1984) 

3. Το Π. Δ. 144/2010 (ΦΕΚ 237/Α/2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης» (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) άρθρο 34 εδ α. 

4. Την υπ. αριθμ. 74802/29-12-2010 Εγκύκλιο 55 του Υπουργείου Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

5. Την αρ.ΔΔοικ 987/2-3-2017 Προκήρυξη πλήρωσης μιας θέσης Επιστημονικού 
Συνεργάτη του Περιφερειάρχη ΑΜΘ, που δημοσιεύθηκε  στις ημερήσιες 
εφημερίδες ΧΡΟΝΟΣ και ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ του Νομού 
Ροδόπης(φύλλο της 3-3-2017),αναρτήθηκε   με αποδεικτικό (στις3-3-2017) στο 
χώρο ανακοινώσεων της Περιφέρειας ΑΜΘ αλλά και στην ιστοσελίδα της 
Περιφέρειας ΑΜΘ (www.pamth.gov.gr)  και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»με 
ΑΔΑ Ψ40Ζ7ΛΒ-57Ψ. 

6. Το γεγονός ότι κατατέθηκαν τέσσερις (04) συνολικά αιτήσεις με δικαιολογητικά 
για την πλήρωση της μιας θέσης του επιστημονικού συνεργάτη του 
Περιφερειάρχη ΑΜΘ –όλες εμπρόθεσμα - από τους : 
α) Πατσιά Μαρίας του Αθανασίου  (αρ.πρωτ.770/7-3-2017) 
β) Φωτιάδου Σταματία του Μιχαήλ (αρ.πρωτ.808/9-3-2017) 
γ) Κιοσσές Ιωάννης του Αριστείδη (αρ.πρωτ.815/9-3-2017) 
δ) Πνευματικάκης Βασίλειος του Μιχαήλ (αρ.πρωτ.847/10-3-2017) 
 
Από την εξέταση των εμπροθέσμων αιτήσεων με τα συνημμένα σε αυτές  
δικαιολογητικά ,για την αξιολόγησή τους και τη διαπίστωση της συνδρομής των 
προσόντων που απαιτούνται για την πλήρωση της θέσης προκύπτει ότι: 



      Όλοι οι ενδιαφερόμενοι έχουν τα γενικά προσόντα διορισμού. Αναφορικά με τον 
έλεγχο της συνδρομής των ειδικών τυπικών προσόντων που σωρευτικά πρέπει 
κατ’ελάχιστο να συντρέχουν στο πρόσωπο των υποψηφίων (ανεξαρτήτως καταρχήν 
τυχόν άλλων προσόντων) σύμφωνα με την  προκήρυξη ( «Οι ενδιαφερόμενοι Θα 
πρέπει:…Β .έως Ε.: 
Β. Να κατέχουν πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης. 
Γ. Να διαθέτουν άριστη γνώση μιας εκ των δύο γλωσσών Αγγλικής ή Γαλλικής  
Δ. Να διαθέτουν ειδίκευση στη γεωπολιτική ανάλυση για την συγκέντρωση 
,επιστημονική επεξεργασία, τεκμηρίωση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών 
(γεωγραφικών, δημογραφικών, οικονομικών, κοινωνικών, πολιτιστικών κλπ ) της  
Περιφέρειας, με στόχο τη μέγιστη αξιοποίησή τους  στη διαμόρφωση του 
αναπτυξιακού προγραμματισμού της Περιφέρειας και στην αποτίμηση  της 
υλοποίησης της περιφερειακής πολιτικής, αποδεικνυόμενη με αξιόλογη επιστημονική 
ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια ,ομάδες εργασίας, μεταπτυχιακούς 
τίτλους κλπ )ή αξιόλογη επαγγελματική ενασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική 
εμπειρία  . 
Ε. Διδακτορικό δίπλωμα ή τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών ανώτατης σχολής της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής ή αξιόλογες ειδικές μελέτες  σχετιζόμενα με το αντικείμενο 
απασχόλησης»), 
 
προκύπτει ότι : 
όλοι είναι κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και 
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σχετιζόμενου με το αντικείμενο της απασχόλησης, 
ωστόσο οι δύο πρώτες υποψήφιες Πατσιά Μαρία του Αθανασίου  και Φωτιάδου 
Σταματία του Μιχαήλ δεν διαθέτουν ειδίκευση στη γεωπολιτική ανάλυση, ενώ 
περαιτέρω η τελευταία δεν διαθέτει και άριστη γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής 
Γλώσσας. 
Από τους δύο τελευταίους υποψηφίους , γίνεται δεκτό ότι αμφότεροι στοιχειοθετούν 
το κριτήριο της ειδίκευσης στη γεωπολιτική ανάλυση (ο τρίτος Κιοσσές Ιωάννης του 
Αριστείδη, στα πλαίσια του μεταπτυχιακού του τίτλου στη Γεωγραφία και 
εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική σε συνάρτηση με την εμπειρία του) ωστόσο δεν 
διαθέτει την άριστη γνώση μιας εκ των ξένων γλωσσών Αγγλικής ή Γαλλικής ,ενώ ο 
τελευταίος Πνευματικάκης Βασίλειος του Μιχαήλ, διαθέτει σωρευτικά όλα τα 
ζητούμενα ειδικά τυπικά προσόντα καθώς είναι πτυχιούχος του Τμήματος 
Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και 
κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης και διδακτορικού διπλώματος στη 
Γεωπολιτική του Πανεπιστημίου UNIVERSITE PARIS 8 της Γαλλίας ,αμφότερα 
αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμα προς τα απονεμόμενα από τα 
Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Επιπλέον εκ των ανωτέρω αποδεικνύει 
και άριστη γνώση της Γαλλικής Γλώσσας, ενώ διαθέτει περαιτέρω και άριστη γνώση 
της Αγγλικής Γλώσσας (Proficiency Cambridge),δημοσιεύσεις σε επιστημονικά 
περιοδικά, ανακοινώσεις σε συνέδρια  κλπ 
  

Για τους λόγους αυτούς                    
Αποφασίζουμε  

 
Επιλέγουμε τον Πνευματικάκη Βασίλειο του Μιχαήλ για την πρόσληψή  

του στη θέση του Επιστημονικού Συνεργάτη του Περιφερειάρχη Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης. 
 
                                                                       Ο  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΜΘ 
                                                        
 
                    ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΤΙΟΣ 
 
 
 



ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :  
 Διεύθυνση Διοίκησης  

(για ανάρτηση και περαιτέρω ενέργειες) 
 Διεύθυνση Διαφάνειας και ΗΔ 

(για ανάρτηση) 
 Γενικό Δ/ντή Εσωτ.Λειτουργίας 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 


