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ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

΄Εχοντας  υπ’ όψη: 
 

 τις διατάξεις του άρθρου 58 « Περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου»  του Ν. 3852/2010 «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010) 
 

 τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 45 του Ν. 3979/2001 (ΦΕΚ 138/Α/2011) «  Για την 
ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με την παρ.4  του 
άρθρου 11 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α/2020) «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» σύμφωνα με τις οποίες «επιτρέπεται η ανάθεση 
καθηκόντων ειδικών συμβούλων για την επικουρία των δημάρχων και των περιφερειαρχών 
για ορισμένο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα αντικείμενα, οι οποίοι υπηρετούν 
εθελοντικά και  δεν λαμβάνουν μισθό ή αποζημίωση» 
 

 Την υπ’ αρίθμ. Πρωτ. 45612/27.10.2020 αίτηση της κα Μπατσώνα  (Μαίρης) Μαρίας, 
πτυχιούχου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Λάρισας στο Τμήμα Νοσηλευτικής 
και κάτοχου μεταπτυχιακού στη Δημόσια Διοίκηση με κατεύθυνση στη Διοίκηση Υπηρεσιών 
Υγείας του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου, με την οποία δηλώνει ότι επιθυμεί να 
συμβάλλει αμισθί ως ειδικός σύμβουλος σε θέματα υγείας. 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

 Αναθέτουμε στην κα Μπατσώνα (Μαίρη) Μαρία του Δημητρίου, για ένα  (1) έτος,  
καθήκοντα  Ειδικού Συμβούλου για την παροχή συμβουλών και την διατύπωση εξειδικευμένων 
γνωμών, σε θέματα υγείας, η οποία θα  υπηρετεί εθελοντικά και δεν θα λαμβάνει μισθό ή 
αποζημίωση.  

 Η ανωτέρω  θα επικουρεί  το Δήμαρχο  και τον Αντιδήμαρχο Υγείας,  σε θέματα που της 
αναθέτουν  και θα υποστηρίζει στο αντικείμενό τους τα διοικητικά όργανα, τις επιτροπές και τις 
αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου του τομέα Υγείας. 
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΄Εχοντας την επιστημονική κατάρτιση και την εμπειρία θα συμβάλλει  σε  δράσεις 

ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών  με στόχο τον περιορισμό της διάδοσης του 
κορωνοϊού ( COVID-19).  
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