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ΘΕΜΑ: Εισήγηση για εξαίρεση του Επιστημονικού Συνεργάτη του Θεματικού 
Αντιπεριφερειάρχη επί θεμάτων Κοινωνικής Συνοχής, Δημόσιας  Υγείας  και  
Απασχόλησης της  Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, από τον περιορισμό άσκησης 
ελευθέριου επαγγέλματος. 
 
Έχοντας υπ’ όψιν: 
 
Α)Την υπ’ αριθμ.πρωτ.7029/3107/24-01-2020 (ΑΔΑ: 6Ο1Π7ΛΕ-Ο5Π απόφαση της 
Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων περί πρόσληψης  του Μηλιού Γεωργίου του Ιωσήφ ως 
Επιστημονικού Συνεργάτη του Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη επί θεμάτων 
Κοινωνικής Συνοχής, Δημόσιας  Υγείας  και  Απασχόλησης  Περιφέρειας Ιονίων (ΦΕΚ 
123/Γ΄/07-02-2020). 
Β) Το άρθρο 36 του ν. 4483/2017 (και την εισηγητική αυτού έκθεση) με το 
οποίοτροποποιήθηκε η παράγραφος 2 του άρθρου 243 του ν.3852/2010 και 
εισήχθη ηδυνατότητα εξαίρεσης των ειδικών συμβούλων ή επιστημονικών ή 
ειδικών συνεργατών Περιφερειαρχών και Αντιπεριφερειαρχών από τον περιορισμό 
άσκησης ελεύθερου επαγγέλματος με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. 
Γ)Την από 14-02-2020 αίτηση αναφορικά με την εξαίρεσή του Μηλιού Γεωργίου του 
Ιωσήφ απότον περιορισμό άσκησης του ιατρικού  επαγγέλματος. 
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 αναπτυξιακήςλειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ) – 
Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό τουπλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των 
ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη,ταχύτερη και ενιαία άσκηση των 
αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και τηνπολιτογράφηση – 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 πρώτηφορά 
η δυνατότητα εξαίρεσης των ειδικών συμβούλων, επιστημονικών και ειδικών 
συνεργατών Περιφερειαρχών και Αντιπεριφερειαρχών από τον περιορισμό άσκησης 



τουελευθέριου 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 απόφασητου αρμόδιου Περιφερειακού 
Συμβουλίου και λήψη των ιδιαίτερων κάθε φοράπεριστάσεων. 
Αποτελεί δε πλεονέκτημα,  η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων να έχει έναν  επιστήμονα 
της  υγείας  στη δύναμή της.Ο κ. Γεώργιος Μηλιός Γενικός Ιατρός, μέλος του ΔΣ του 
Ιατρικού Συλλόγου Κέρκυρας είναι ένας μάχιμος ιατρός με σπουδές κι ερευνητικό 
έργο σε μεγάλα Αμερικανικά κι Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια και σημαντικό εθελοντικό 
ανθρωπιστικό έργο. 
Οι καιροί που  διανύουμε, λόγω  της κρίσης  του  κορονοιού, αποδεικνύουν την  
αναγκαιότητα ειδικών  επιστημόνων  από  το  χώρο  της  υγείας, να  στελεχώνουν  
συμβουλευτικά  την  Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και τον  αρμόδιο  θεματικό  
Αντιπεριφερειάρχη. 
Παράλληλα ωστόσο ο  ρόλος  της  συμβουλευτικής  στην  Περιφερειακή  Αρχή   δεν  
μπορεί  να  στερεί  από  τον  ίδιον τον ειδικό  σύμβουλο ιατρό  τη δυνατότητα  
άσκησης  του  λειτουργήματος  του  ιατρού    στην κοινωνία   της  Κέρκυρας.  Δεν 
είναι  σωστό  να  χάσει  ο ίδιος  την  επαφή  με το  λειτούργημα  του  και  την  
επαγγελματική  του  σταδιοδρομία. 
Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαστε στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσωντη 
λήψη απόφασης για την εξαίρεση Μηλιού Γεωργίου του Ιωσήφ ως Επιστημονικού 
Συνεργάτη του Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη επί θεμάτων Κοινωνικής Συνοχής, 
Δημόσιας  Υγείας  και  Απασχόλησης  Περιφέρειας Ιονίων, από τον περιορισμό του 
εδαφίου β΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 243 του ν. 3852/2010, έτσι ώστε ο 
ανωτέρω να μπορεί,παράλληλα με τα καθήκοντα του Επιστημονικού Συνεργάτη 
στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, να ασκεί και τοελεύθερο επάγγελμα του ιατρού .  
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