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Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων 
Νήσων 

 
ΘΕΜΑ: «Εισήγηση για εξαίρεση της Ειδικής Συμβούλου του Περιφερειάρχη Ιονίων 
Νήσων από τον περιορισμό άσκησης ελευθέριου επαγγέλματος» 
 
Έχοντας υπ’ όψιν: 
 
Α)Την υπ’ αριθμ.πρωτ.105382/43199/21-11-2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων 
Νήσων περί πρόσληψης της Βάλμη Ελευθερίας του Κωνσταντίνου ως Ειδικής Συμβούλου 
του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων (ΦΕΚ 1458/Γ΄/11-12-2018). 
Β) Το άρθρο 36 του ν. 4483/2017 (και την εισηγητική αυτού έκθεση) με το οποίο 
τροποποιήθηκε η παράγραφος 2 του άρθρου 243 του ν.3852/2010 και εισήχθη η 
δυνατότητα εξαίρεσης των ειδικών συμβούλων ή επιστημονικών ή ειδικών συνεργατών 
Περιφερειαρχών και Αντιπεριφερειαρχών από τον περιορισμό άσκησης ελευθέριου 
επαγγέλματος με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. 
Γ)Την από 21-12-2018 αίτηση της Βάλμη Ελευθερίας αναφορικά με την εξαίρεσή της από 
τον περιορισμό άσκησης του ελευθέριου επαγγέλματος της Μηχανικού Χωροταξίας και 
Ανάπτυξης. 
Δ) Το άρθρο 243 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 214 του ν. 4555/2018 
«Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της 
Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ) – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του 
πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, 
ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την 
πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες 
διατάξεις (ΦΕΚ 133 Α΄/19-07-2018) και ισχύει σήμερα. 

Με το άρθρο 36 του ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107 Α΄ /31-07-2017 εισήχθη για πρώτη 
φορά η δυνατότητα εξαίρεσης των ειδικών συμβούλων, επιστημονικών και ειδικών 
συνεργατών Περιφερειαρχών  και Αντιπεριφερειαρχών από τον περιορισμό άσκησης του 
ελευθέριου επαγγέλματός τους. Στην εισηγητική έκθεση του άρθρου, σημειώνεται, μεταξύ 
άλλων, ότι «με την προτεινόμενη ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα στους Ο.Τ.Α. 
β΄βαθμού, στο πλαίσιο της συνταγματικώς κατοχυρωμένης διοικητικής αυτοτέλειάς τους, 
να εξαιρούν από τον περιορισμό αυτό περιπτώσεις ελεύθερων επαγγελματιών με απόφαση 



του αρμόδιου Περιφερειακού Συμβουλίου και λήψη των ιδιαίτερων κάθε φορά 
περιστάσεων.Σημειώνεται, άλλωστε, ότι η άκαμπτη απαγόρευση της διατήρησης της 
ιδιότητας του ελεύθερου επαγγελματία κατά τη διάρκεια της άσκησης καθηκόντων 
συμβούλου, ιδίως στη σύγχρονη ρευστή οικονομική πραγματικότητα, θα μπορούσε να 
οδηγήσει σε οικονομική του εξόντωση, ενδεχόμενο που θα παραβίαζε κατάφωρα την αρχή 
της αναλογικότητας. Εξάλλου, σε πολλές περιπτώσεις η αξιοποίηση της γνώσης και της 
εμπειρίας ελεύθερων επαγγελματιών, μπορεί να είναι σημαντική κατά την άσκηση των 
καθηκόντων συμβούλων και να αξιοποιηθεί έτσι σε όφελος του δημοσίου συμφέροντος. 
Για το λόγο αυτό, η απαγόρευση άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας κατά την 
πρόσληψη για την παροχή συμβουλευτικού έργου στους Ο.Τ.Α. β΄βαθμού, η οποία 
λειτουργούσε ως αντικίνητρο και οδηγούσε σε αποχή από τα αντίστοιχα καθήκοντα 
ικανούς επαγγελματίες, που θα μπορούσαν να εισφέρουν τις γνώσεις και την εμπειρία 
τους στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πλέον αίρεται, με σκοπό την ενδυνάμωση 
αυτής». 

Με την από 21/12/2018 η κα Βάλμη Ελευθερία, Ειδική Σύμβουλος του 
Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, αιτείται να προωθηθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων 
Νήσων το αίτημά της ώστε με απόφαση του Π.Σ Ι.Ν να εξαιρεθεί από τον περιορισμό 
άσκησης ελευθέριου επαγγέλματος και αναφέρει ότι «το αντικείμενο του ελευθέριου 
επαγγέλματός μου, αυτό της Μηχανικού Χωροταξίας και Ανάπτυξης, δεν επηρεάζει και δεν 
έρχεται σε σύγκρουση με το αντικείμενο της θέσης της  Ειδικής Συμβούλου». 

Με το άρθρο 214 του ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση  της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – 
Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα 
ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ) – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας 
των ΦΟΣΔΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των 
αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές 
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 133 Α΄/19-07-
2018), η εν λόγω, παλαιά παράγραφος 2 του άρθρου 243 του ν.3852/2010 διατήρησε το 
ίδιο περιεχόμενο αλλά αναριθμήθηκε σε παράγραφο 8, καθώς εμπλουτίστηκε το 
περιεχόμενο του εν λόγω άρθρου με ρυθμίσεις για τους συμβούλους / συνεργάτες που 
περιέχονταν σε άλλα νομοθετήματα και πλέον συγκεντρώθηκαν στο άρθρο αυτό. 

Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαστε στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων 
τη λήψη απόφασης για την εξαίρεση της κα. Βάλμη Ελευθερίας του Κωνσταντίνου Ειδικής 
Συμβούλου του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, από τον περιορισμό του εδαφίου β΄ της 
παραγράφου 8 του άρθρου 243 του ν. 3852/2010, έτσι ώστε η ανωτέρω να μπορεί, 
παράλληλα με τα καθήκοντα της Ειδικής Συμβούλου  στην Π.Ι.Ν., να ασκεί και το 
ελεύθερο επάγγελμα της Μηχανικού Χωροταξίας και Ανάπτυξης. Μνεία του αριθμού και 
του διατακτικού της σχετικής απόφασης  του Περιφερειακού Συμβουλίου να γίνει στην 
ειδική σύμβαση εργασίας που θα υπογραφεί μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων και της 
Ειδικής Συμβούλου μετά τη νόμιμη δημοσίευση της απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου.  
                
 
 

 
 

                                                                     Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
                                                                                                  
 
 

                                                                        ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ 
 
 

                                                                                
 


		2019-01-02T13:58:03+0200
	ALEXANDRA CHRYSIKOPOULOU




