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                         ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

                                                            

ΘΕΜΑ: Εισήγηση για εξαίρεση του Ειδικού Συμβούλου του Χωρικού Αντιπεριφερειάρχη 

Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, από τον περιορισμό άσκησης ελευθέριου 

επαγγέλματος 

 

Έχοντας υπ’ όψιν : 

Α)Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ.87275/34292 – 05/11/2020 Απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων     

Νήσων περί  Πρόσληψης του Γεωργίου Κομιώτη του Παύλου ως  Ειδικού Συμβούλου Χωρικού 

Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου. 

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 ελεύθερου επαγγέλματος με απόφαση του 

Περιφερειακού Συμβουλίου. 

Γ)Την από 27-11-2020  αίτηση αναφορικά με την εξαίρεσή του Γεωργίου Κομιώτη του Παύλου  

από τον περιορισμό άσκησης του ελευθέρου επαγγέλματος Πολιτικού μηχανικού. 

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. 
  Ο κ. Γεώργιος Κομιώτης, Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., μέλος ΤΕΕ, με ΑΜ 

89468 με τις επιστημονικές του γνώσεις και την πολύχρονη εμπειρία του ως μηχανικός και 

ιδιαίτερα με τη θητεία του ως Ειδικός σύμβουλος του πρώην Δημάρχου Ζακυνθίων ,γνωρίζει 

την πραγματικότητα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη Ζάκυνθο και θα βοηθήσει στην 

επιτάχυνση των διαδικασιών  για το κλείσιμο του ΕΣΠΑ 2014-2020, την προετοιμασία του 
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Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και το νέο πρόγραμμα ΕΠΑ. Η εμπειρία του στην 

Τοπική Αυτοδιοίκηση θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη και θα συμβάλλει στην άμεση και επιτυχή 

άσκηση του έργου του Χωρικού Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου με 

σκοπό την ανάδειξη  και αποτελεσματική λειτουργία της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 

 Οι καιροί που διανύουμε, λόγω της κρίσης του κορονοιού και των εξειδικευμένων αντικειμένων 

Τεχνικών θεμάτων και έργων, αποδεικνύουν την αναγκαιότητα ειδικών Τεχνικών  επιστημόνων 

για τη συμβουλευτική στελέχωση  της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του αντίστοιχου Χωρικού 

Αντιπεριφερειάρχη. 

  Παράλληλα, ο ρόλος της συμβουλευτικής στην Περιφέρεια, δεν μπορεί να στερεί τον ειδικό 

σύμβουλο από τη δυνατότητα άσκησης του επαγγέλματός του, λόγω ανειλημμένων 

υποχρεώσεών του που συνδέονται με το επάγγελμα του Πολιτικού Μηχανικού (ενεργή  

υπογραφή  ως πολιτικός μηχανικός προκειμένου να ολοκληρωθούν μελέτες και έργα και να 

συνδεθούν με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας ΔΕΥΑ, ΔΕΗ κλπ). Λόγω των ανωτέρω είναι αναγκαία 

η συνέχιση της επαγγελματικής του δραστηριότητας. 

  Επίσης όπως δηλώνεται υπεύθυνα από τον ίδιο, στην από 27-11-2020 αίτησή του, ουδεμία από 

τις τρέχουσες υποθέσεις του γραφείου του σχετίζονται με τα καθήκοντα του ως Ειδικός 

σύμβουλος στην Περιφέρεια Ιονίων νήσων ή άλλου δημοσίου ενδιαφέροντος. ενώ για την 

ολοκλήρωση των υποθέσεών του θα εργάζεται εκτός του ωραρίου που προβλέπεται από την 

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ως  Ειδικός σύμβουλος χωρίς να παραβλέπει τα υπηρεσιακά του 

καθήκοντα κατ’ ελάχιστον. 

  Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαστε στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων τη λήψη 

απόφασης για την εξαίρεση του κ. Γεωργίου Κομιώτη του Παύλου ως Ειδικού Συμβούλου του 

Χωρικού Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, 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 Ειδικού Συμβούλου  στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, 

να ασκεί και το ελεύθερο επάγγελμα του Πολιτικού Μηχανικού. 
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