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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 
 

Της από  5/11/ 2017  Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 23/5-11-2017    Αριθ. Απόφασης: 912/2017 

 
 
 

Στη Ρόδο σήμερα  5 Νοεμβρίου 2017 ημέρα Κυριακή  και ώρα 
11.30 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δημαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, το 
Δημοτικό   Συμβούλιο Ρόδου, παρουσία  του    Δημάρχου    Ρόδου   
κ. Χατζηδιάκου Φώτη,  μετά από την αριθ. πρωτ. 
2/90398/1.11.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου                
κ. Ευάγγελου Μανδρακού, η οποία δημοσιεύθηκε και  επιδόθηκε 
νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλους τους   Δημοτικούς Συμβούλους 
σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων  67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
Α΄87/2010), και  95 του Ν.3463/2006.  
 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  
1. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-

Πρόεδρος 

27.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 
ΟΡΑΜΑ» 

2.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ   

  

3.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

28.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

4.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 
 

5.ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

6.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ  

7. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος  

8.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ  29.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

9.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήμαρχος  

10. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ  

11.ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ 30.ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 

12.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

31.ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 

13.ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   

14. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 32. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

15. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ 33.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 
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Παράταξης «ΛΆΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 

 
16. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

34. ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

17. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

  

18. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 
Αντιδήμαρχος 

 

19. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

20. ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος, 
 

  

21.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

22. ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

23.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

24. ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ-Aντιδήμαρχος 

 

25. .ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

26. ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

2. ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

8.ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

3. .ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 

9.ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

4. ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος 10.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 

5. ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- 

Γραμματέας 
11.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

6. ΜΠΙΛΛΙΑ-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη Δημοτική 
Σύμβουλος 

12. ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-Αντιπρόεδρος 

  13.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

 

 
 

Επίσης στη Συνεδρίαση παρίστανται ο Γενικός Γραμματέας Δ.Ρ 
κ.Ευγένιος Κορναρόπουλος, ο Πρόεδρος της Δ.Κ.Παραδεισίου 
κ.Κυριαζής Μιχαήλογου και η Πρόεδρος της Τ.Κ.Ασκληπιείου Κα 
Μαρία Παπαβασιλείου. 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 

σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι τριάντα 
τέσσερις (34), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος με τα εξής θέματα 
Ημερήσιας Διάταξης: 
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Θ Ε Μ Α 3.1: Σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο 
του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος Κέντρο Ημερήσιας 
Φροντίδας Ηλικιωμένων του Δήμου Ρόδου αρ.πρωτ. 
2/89406/2017. 
 
Ο Γενικός Γραμματέας κ. Ε.Κορναρόπουλος εισηγούμενος το θέμα, 
έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ΄αριθ./πρωτ. 2/89406/2017 
εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής: 
 
Έχοντας υπόψη  
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως τροποποιήθηκε µε 
τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3812/2009, τις παραγράφους 4 και 5 
του άρθρου 40 του Ν. 4024/2011 και του άρθρου ενάτου του Ν. 
4057/2012, την παρ. 5β) ββ του άρθρου 44 του ν. 4071/2012, την παρ. 5 
του άρθρου 242 του ν. 4072/2012, το άρθρο 30 του ν. 4314/2014 και 
ισχύει.  
2. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 3833/2010 όπως ισχύει σύμφωνα με 
τις οποίες  οι μειώσεις προσωπικού επί των αιτημάτων τα οποία 
υποβάλλονται από το Δήμο Ρόδου δεν ισχύουν για τις εγκρίσεις πρόσληψης 
προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και 
συμβάσεων μίσθωσης έργου που εντάσσονται στο πλαίσιο ερευνητικών, 
αναπτυξιακών συμβολαίων και συγχρηματοδοτούμενων, από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τρίτους, έργων, εφόσον η μισθοδοσία του ως άνω 
προσωπικού δεν επιβαρύνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τον Κρατικό 
Προϋπολογισμό.  
3. Τα διαλαμβανόμενα στο έγγραφο του ΑΣΕΠ με αρ. πρωτ. 4929/19-5-
2015 σύμφωνα με τα οποία για αιτήματα συμβάσεων μίσθωσης έργου που 
αφορούν συγχρηματοδοτούμενα  έργα και προγράμματα της Ευρωπαϊκής  
Ένωσης  καθώς και προγράμματα χρηματοδοτούμενα  από διεθνείς ή 
ευρωπαϊκούς  πόρους, δεν απαιτείται έγκριση της ΠΥΣ  και αποστολή 
τους στο ΑΣΕΠ για έκδοση σχετικής βεβαίωσης. 
4. Το άρθρο 30 του ν. 4314/2014 με το οποίο εισήχθη εξαίρεση ειδικά για 
τις συμβάσεις μίσθωσης έργου σε συγχρηματοδοτούμενες πράξεις, από το 
πεδίο εφαρμογής του ν. 2527/1997 και της ΠΥΣ 33/2006 καθώς πρόκειται 
για συμβάσεις που διαρκούν όσο το χρηματοδοτούμενο έργο και για 
κάλυψη αναγκών που επειδή συνδέονται µε συγκεκριμένο και σαφώς 
προσδιορισμένο χρονικά έργο, δεν μπορούν να θεωρηθούν πάγιες και 
διαρκείς. 
5.  Τη με αριθ. 637/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου με 
την οποία η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με δύο (2) άτομα 
ειδικότητας ενός (1) ΠΕ ιατρού παθολόγου και ενός (1) ΤΕ 
φυσικοθεραπευτή για τις ανάγκες του συγχρηματοδοτούμενου 
προγράμματος Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Ρόδου  .  
6. Με την αριθ. πρωτ. 2/86550/26.10.2017 βεβαίωση η οικονομική 
υπηρεσία βεβαιώνει ότι η δαπάνη για την αμοιβή των ανωτέρω καλύπτεται 
από τον Κ.Α. 60-7341.0011 του προϋπολογισμού του Δήμου Οικονομικού 
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έτους 2017 και ότι αντίστοιχες πιστώσεις θα προβλεφθούν και στον 
προϋπολογισμό έτους 2018.  
 
Εισηγούμαστε 
  Τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου µε δύο (2) άτομα 
ειδικότητας  ένα άτομο (1) ΠΕ Ιατρός (Παθολόγος) και ένα (1) άτομο ΤΕ 
Φυσικοθεραπευτής/-τρια όπως αυτές αναλυτικά αναφέρονται παρακάτω, 
στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος «Κέντρο 
Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων».  

Το έργο παροχής ιατρικών υπηρεσιών  και παροχής υπηρεσιών 
φυσικοθεραπείας στο Κ.Η.Φ.Η. δεν ανάγεται στον κύκλο των συνήθων 
καθηκόντων των υπαλλήλων του Δήμου µας και δεν υπηρετεί τακτικό 
ιατρικό προσωπικό.  

Ειδικότερα σύμφωνα µε την αριθμ. πρωτ. 2037/11.09.2017 απόφαση 
του Περιφερειάρχη Νοτ. Αιγαίου περί τροποποίησης της Πράξης «ΚΗΦΗ 
Δήμου Ρόδου» με κωδικό ΟΠΣ 5001961 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Νότιο Αιγαίο 2014-2020» έργο του ιατρού είναι η εξέταση της γενικής 
κατάστασης των ηλικιωμένων – επωφελούμενων του προγράμματος και να 
αποφαίνεται την ασθένεια. Υποδεικνύει την κατάλληλη φαρμακευτική 
αγωγή και θεραπεία. Αν χρειαστεί προτείνει τις απαιτούμενες εξετάσεις και 
παραπέμπει σε εξειδικευμένους ιατρούς.  

Έργο του φυσικοθεραπευτή είναι σε συνεργασία με τον ιατρό και 
μετά από σχετική διάγνωση, η πρόληψη, βελτίωση και αποκατάσταση 
παθολογικών καταστάσεων συγγενών και επίκτητων, καθώς και 
τραυματικών βλαβών που προκαλούν διαταραχές στο ερειστικό, μυϊκό, 
νευρικό, αναπνευστικό και καρδιαγγειακό σύστημα των ηλικιωμένων. 

Το Κ.Η.Φ.Η. του Δήμου Ρόδου παρέχει  καθημερινά της υπηρεσίες 
του σε δεκαπέντε (15) ηλικιωμένα άτομα μη δυνάμενα να 
αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα με κινητικές δυσκολίες, άνοια, σοβαρά 
προβλήματα υγείας κ.λ.π. με στόχο τη διαβίωση των ηλικιωμένων σε 
αξιοπρεπείς συνθήκες σε οικείο περιβάλλον, την αποφυγή της ιδρυματικής 
περίθαλψης, την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας που 
εξασφαλίζουν στους ωφελούμενους υγεία και ποιοτική διαβίωση. 
 

Ειδικότητα Θέσεις Χρονική διάρκεια Προβλεπομένη 
∆απάνη 

ΠΕ Ιατρός (Παθολόγος) 1 Ένα (1) έτος 7.000,00 € 
ΤΕ Φυσικοθεραπευτής 1 Ένα (1) έτος 7.000,00 € 

 
Για τον καθορισμό μηνιαίας αμοιβής ποσού 583,33 €  λαμβάνονται υπόψη 
τα παρακάτω:  
Α. Αναφορικά με την ειδικότητα του ΠΕ Ιατρού (Παθολόγου) 
1. Οι διατάξεις του Ν. 4354/2015  άρθρο 14 σύμφωνα με τις οποίες  βασικός 
μισθός στο εισαγωγικό κλιμάκιο της κατηγορίας ΠΕ ορίζεται το ποσό των χιλίων 
ενενήντα δύο (1.092,00 ευρώ),  
2. Οι όμοιες του άρθρου 19  σύμφωνα με τις οποίες προβλέπεται   ποσό   εκατό 
(100) ευρώ ως επίδομα απομακρυσμένων – παραμεθορίων περιοχών για τους 
εργαζόμενους στο Δήμο Ρόδου 
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3. Οι διατάξεις του άρθρου 15 σύμφωνα με τις οποίες προβλέπεται οικογενειακή 
παροχή   σχετικά με την οικογενειακή κατάσταση κάθε εργαζόμενου. 

Κατά συνέπεια  η μηνιαία δαπάνη μισθοδοσίας ενός εργαζομένου με 
σύμβαση εξαρτημένης εργασίας της κατηγορίας ΠΕ στο εισαγωγικό κλιμάκιο 
ανέρχεται τουλάχιστον στο ποσό των  χιλίων εκατό ενενήντα δύο (1.192,00) 
ευρώ. 
4. Οι διατάξεις του  Νόμου 4093/2012 άρθρο πρώτο  εδ. 27 υποπαραγρ. Γ1 παρ. Γ 
οι οποίες καθορίζουν τις αποδοχές όλων των βαθμών της ιεραρχίας του κλάδου 
των ιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) και  σύμφωνα με τις οποίες  
προβλέπεται  ως αποδοχές του Επιμελητή Β’ : Βασικός Μισθός εισαγωγικός  
χίλια τριακόσια είκοσι ένα 1.321,00 ευρώ, Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης 
και ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου εκατόν εβδομήντα τέσσερα 
(174,00) ευρώ και  Πάγια αποζημίωση για συμμετοχή σε σεμινάρια και ενημέρωση 
βιβλιοθήκης εκατόν εξήντα (164,00) ευρώ δηλαδή συνολικό ποσό χιλίων 
εξακοσίων πενήντα εννέα (1.659,00) ευρώ μη υπολογιζόμενων  λοιπών 
επιδομάτων.  
5. Το Π.Δ. 27/2005 (ΦΕΚ 182/τ. Α΄) σύμφωνα με το οποίο ρυθμίζονται οι αμοιβές 
των ιατρικών επισκέψεων κατ’ άτομο στον ιδιωτικό τομέα οι οποίες 
διαμορφώνονται στο ποσό των είκοσι (20,00) ευρώ η πρώτη  επίσκεψη και στο 
ποσό των δέκα ευρώ (10,00)  μετά την πρώτη  όλες  οι υπόλοιπες επισκέψεις και  
6. Σύμφωνα με το φυσικό αντικείμενο της πράξης, ο ιατρός του ΚΗΦΗ Ρόδου 
αναλαμβάνει την ιατρική εξέταση και γενικότερα τη φροντίδα υγείας των 
δεκαπέντε (15) ηλικιωμένων – επωφελούμενων ατόμων με σοβαρά προβλήματα 
υγείας που χρήζουν τακτική ιατρική φροντίδα και παρακολούθηση της εξέλιξης της 
υγείας τους.  
 Από τα παραπάνω αναφερόμενα  και συγκεκριμένα  από το πλήθος των 
διατάξεων της νομοθεσίας  και το μέγεθος της ευθύνης  της απασχόλησης  του 
ιατρού Παθολόγου, το ύψος της αμοιβής ποσού πεντακοσίων ογδόντα τριών ευρώ 
και τριάντα τριών  λεπτών (583,33) ευρώ ως μηνιαίες αποδοχές  αντικειμενικά 
υπολείπεται τόσο των αποδοχών ενός μονίμου δημοτικού υπαλλήλου κατηγορίας 
ΠΕ και ενός Επιμελητή Β’ του ΕΣΥ όσο δε και ενός ιατρού που ασκεί ελευθέριο 
επάγγελμα.    
 
Β. Για τον ΤΕ Φυσικοθεραπευτή 
1. Οι διατάξεις του Ν. 4354/2015  άρθρο 14 σύμφωνα με τις οποίες  βασικός 
μισθός στο εισαγωγικό κλιμάκιο της κατηγορίας ΤΕ ορίζεται το ποσό των χιλίων 
τριάντα επτά (1.037,00 ευρώ),  
2. Οι όμοιες του άρθρου 19  σύμφωνα με τις οποίες προβλέπεται   ποσό   εκατό 
(100) ευρώ ως επίδομα απομακρυσμένων – παραμεθορίων περιοχών για τους 
εργαζόμενους στο Δήμο Ρόδου 
3. Οι διατάξεις του άρθρου 15 σύμφωνα με τις οποίες προβλέπεται οικογενειακή 
παροχή   σχετικά με την οικογενειακή κατάσταση κάθε εργαζόμενου. 
 Κατά συνέπεια  η μηνιαία δαπάνη μισθοδοσίας ενός εργαζομένου με 
σύμβαση εξαρτημένης εργασίας της κατηγορίας ΤΕ στο εισαγωγικό κλιμάκιο 
ανέρχεται τουλάχιστον στο ποσό των  χιλίων εκατό τριάντα επτά (1.137,00) 
ευρώ. 
4. Σύμφωνα με την αριθ. 5/2017 διαιτητική απόφαση του ΟΜΔΕ (Π.Κ. 
2/12.5.2017) που ρυθμίζει τις αποδοχές του προσωπικού που απασχολείται σε 
ιδιωτικά κέντρα ημερήσιας φροντίδας οι αποδοχές του Φυσικοθεραπευτή 
καθορίζεται ως ακολούθως: 
Βασικός Μισθός νεοπροσληφθέντος εργαζόμενου οκτακόσια τριάντα τρία ευρώ και 
εικοσιπέντε λεπτά (833,25), επίδομα οικογενειακής παροχής 5% επί του βασικού 
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μισθού για κάθε προστατευόμενο τέκνο, επίδομα σπουδών 5% επί του βασικού 
μισθού για κάθε έτος σπουδών, επίδομα για κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου 
σπουδών. Οπότε ο μισθός ενός ΤΕ Φυσικοθεραπευτή με 4ετή φοίτηση ανέρχεται 
συνολικά στο ποσό των εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και ογδόντα εννέα 
λεπτά (999,89) μη υπολογιζόμενων λοιπών επιδομάτων.   
5. Επιπλέον σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας 
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (ΦΕΚ 3054/τ. Β΄/2012) στη φυσικοθεραπεία καθιερώνεται 
αποζημίωση ανά συνεδρία, εντός της οποίας εκτελούνται όσες θεραπευτικές 
πράξεις κρίνονται αναγκαίες, η οποία ορίζεται σε δεκαπέντε (15,00) ευρώ. 
Δεδομένου ότι το ΚΗΦΗ Ρόδου είναι δυναμικότητας δεκαπέντε (15) ατόμων με 
κινητικές δυσκολίες που χρήζουν τουλάχιστον μία φυσικοθεραπεία εβδομαδιαίως, 
ο ελάχιστος αριθμός φυσικοθεραπειών που εκτελεί ο φυσικοθεραπευτής είναι 
εξήντα (60) μηνιαίως.  

Από τα παραπάνω αναφερόμενα  και συγκεκριμένα  από το πλήθος των 
διατάξεων της νομοθεσίας  και το μέγεθος της ευθύνης  της απασχόλησης  
του ιατρού Παθολόγου, το ύψος της αμοιβής ποσού πεντακοσίων ογδόντα 
τριών ευρώ και τριάντα τριών  λεπτών (583,33) ευρώ ως μηνιαίες 
αποδοχές  αντικειμενικά υπολείπεται τόσο των αποδοχών ενός μονίμου 
δημοτικού υπαλλήλου κατηγορίας ΤΕ και Φυσικοθεραπευτή εργαζόμενου 
στον ιδιωτικό τομέα όσο δε και ενός φυσικοθεραπευτή που ασκεί ελευθέριο 
επάγγελμα. 
Με την παρούσα ανακαλείται η με αριθμ. 637/2017 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 
 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός κάλεσε το Σώμα να 

αποφασίσει σχετικά. 

 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Στ.Παρδαλός, Ι.Περδίκης, Στ.Δράκος, 

Στ.Σαρρή, Α.Κωνσταντίνου και Δ.Μουτάφης απουσίαζαν από τη 

συζήτηση και λήψη απόφασης του θέματος. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω 
εισήγηση, τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 και του 
άρθρου 93 του Ν.3463/2006, και με απόλυτη πλειοψηφία των μελών 
του Σώματος, 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εγκρίνει τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με δύο (2) άτομα 
ειδικότητας ένα άτομο (1) ΠΕ Ιατρός (Παθολόγος) και ένα (1) 
άτομο ΤΕ Φυσικοθεραπευτής/-τρια όπως αυτές αναλυτικά 
αναφέρονται παρακάτω, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου 
προγράμματος «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων».  
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Το έργο παροχής ιατρικών υπηρεσιών  και παροχής υπηρεσιών 
φυσικοθεραπείας στο Κ.Η.Φ.Η. δεν ανάγεται στον κύκλο των συνήθων 
καθηκόντων των υπαλλήλων του Δήμου µας και δεν υπηρετεί τακτικό ιατρικό 
προσωπικό.  

Ειδικότερα σύμφωνα µε την αριθμ. πρωτ. 2037/11.09.2017 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Νοτ. Αιγαίου περί τροποποίησης της Πράξης «ΚΗΦΗ Δήμου Ρόδου» 
με κωδικό ΟΠΣ 5001961 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-
2020» έργο του ιατρού είναι η εξέταση της γενικής κατάστασης των ηλικιωμένων 
– επωφελούμενων του προγράμματος και να αποφαίνεται την ασθένεια. 
Υποδεικνύει την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή και θεραπεία. Αν χρειαστεί 
προτείνει τις απαιτούμενες εξετάσεις και παραπέμπει σε εξειδικευμένους ιατρούς.  

Έργο του φυσικοθεραπευτή είναι σε συνεργασία με τον ιατρό και μετά από 
σχετική διάγνωση, η πρόληψη, βελτίωση και αποκατάσταση παθολογικών 
καταστάσεων συγγενών και επίκτητων, καθώς και τραυματικών βλαβών που 
προκαλούν διαταραχές στο ερειστικό, μυϊκό, νευρικό, αναπνευστικό και 
καρδιαγγειακό σύστημα των ηλικιωμένων. 

Το Κ.Η.Φ.Η. του Δήμου Ρόδου παρέχει  καθημερινά τις υπηρεσίες του σε 
δεκαπέντε (15) ηλικιωμένα άτομα μη δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα 
με κινητικές δυσκολίες, άνοια, σοβαρά προβλήματα υγείας κ.λ.π. με στόχο τη 
διαβίωση των ηλικιωμένων σε αξιοπρεπείς συνθήκες σε οικείο περιβάλλον, την 
αποφυγή της ιδρυματικής περίθαλψης, την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής 
φροντίδας που εξασφαλίζουν στους ωφελούμενους υγεία και ποιοτική διαβίωση. 
 

Ειδικότητα Θέσεις Χρονική διάρκεια Προβλεπομένη 
∆απάνη 

ΠΕ Ιατρός (Παθολόγος) 1 Ένα (1) έτος 7.000,00 € 
ΤΕ Φυσικοθεραπευτής 1 Ένα (1) έτος 7.000,00 € 
 
Για τον καθορισμό μηνιαίας αμοιβής ποσού 583,33 €  λαμβάνονται υπόψη τα 
παρακάτω:  
Α. Αναφορικά με την ειδικότητα του ΠΕ Ιατρού (Παθολόγου) 
1. Οι διατάξεις του Ν. 4354/2015  άρθρο 14 σύμφωνα με τις οποίες  βασικός 
μισθός στο εισαγωγικό κλιμάκιο της κατηγορίας ΠΕ ορίζεται το ποσό των χιλίων 
ενενήντα δύο (1.092,00 ευρώ),  
2. Οι όμοιες του άρθρου 19  σύμφωνα με τις οποίες προβλέπεται   ποσό   εκατό 
(100) ευρώ ως επίδομα απομακρυσμένων – παραμεθορίων περιοχών για τους 
εργαζόμενους στο Δήμο Ρόδου 
3. Οι διατάξεις του άρθρου 15 σύμφωνα με τις οποίες προβλέπεται οικογενειακή 
παροχή   σχετικά με την οικογενειακή κατάσταση κάθε εργαζόμενου. 

Κατά συνέπεια  η μηνιαία δαπάνη μισθοδοσίας ενός εργαζομένου με 
σύμβαση εξαρτημένης εργασίας της κατηγορίας ΠΕ στο εισαγωγικό κλιμάκιο 
ανέρχεται τουλάχιστον στο ποσό των  χιλίων εκατό ενενήντα δύο (1.192,00) 
ευρώ. 
4. Οι διατάξεις του  Νόμου 4093/2012 άρθρο πρώτο  εδ. 27 υποπαραγρ. Γ1 παρ. Γ 
οι οποίες καθορίζουν τις αποδοχές όλων των βαθμών της ιεραρχίας του κλάδου 
των ιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) και  σύμφωνα με τις οποίες  
προβλέπεται  ως αποδοχές του Επιμελητή Β’ : Βασικός Μισθός εισαγωγικός  
χίλια τριακόσια είκοσι ένα 1.321,00 ευρώ, Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης 
και ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου εκατόν εβδομήντα τέσσερα 
(174,00) ευρώ και  Πάγια αποζημίωση για συμμετοχή σε σεμινάρια και ενημέρωση 
βιβλιοθήκης εκατόν εξήντα (164,00) ευρώ δηλαδή συνολικό ποσό χιλίων 
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εξακοσίων πενήντα εννέα (1.659,00) ευρώ μη υπολογιζόμενων  λοιπών 
επιδομάτων.  
5. Το Π.Δ. 27/2005 (ΦΕΚ 182/τ. Α΄) σύμφωνα με το οποίο ρυθμίζονται οι αμοιβές 
των ιατρικών επισκέψεων κατ’ άτομο στον ιδιωτικό τομέα οι οποίες 
διαμορφώνονται στο ποσό των είκοσι (20,00) ευρώ η πρώτη  επίσκεψη και στο 
ποσό των δέκα ευρώ (10,00)  μετά την πρώτη  όλες  οι υπόλοιπες επισκέψεις και  
6. Σύμφωνα με το φυσικό αντικείμενο της πράξης, ο ιατρός του ΚΗΦΗ Ρόδου 
αναλαμβάνει την ιατρική εξέταση και γενικότερα τη φροντίδα υγείας των 
δεκαπέντε (15) ηλικιωμένων – επωφελούμενων ατόμων με σοβαρά προβλήματα 
υγείας που χρήζουν τακτική ιατρική φροντίδα και παρακολούθηση της εξέλιξης της 
υγείας τους.  
 Από τα παραπάνω αναφερόμενα  και συγκεκριμένα  από το πλήθος των 
διατάξεων της νομοθεσίας  και το μέγεθος της ευθύνης  της απασχόλησης  του 
ιατρού Παθολόγου, το ύψος της αμοιβής ποσού πεντακοσίων ογδόντα τριών ευρώ 
και τριάντα τριών  λεπτών (583,33) ευρώ ως μηνιαίες αποδοχές  αντικειμενικά 
υπολείπεται τόσο των αποδοχών ενός μονίμου δημοτικού υπαλλήλου κατηγορίας 
ΠΕ και ενός Επιμελητή Β’ του ΕΣΥ όσο δε και ενός ιατρού που ασκεί ελευθέριο 
επάγγελμα.    
 
Β. Για τον ΤΕ Φυσικοθεραπευτή 
1. Οι διατάξεις του Ν. 4354/2015  άρθρο 14 σύμφωνα με τις οποίες  βασικός 
μισθός στο εισαγωγικό κλιμάκιο της κατηγορίας ΤΕ ορίζεται το ποσό των χιλίων 
τριάντα επτά (1.037,00 ευρώ),  
2. Οι όμοιες του άρθρου 19  σύμφωνα με τις οποίες προβλέπεται   ποσό   εκατό 
(100) ευρώ ως επίδομα απομακρυσμένων – παραμεθορίων περιοχών για τους 
εργαζόμενους στο Δήμο Ρόδου 
3. Οι διατάξεις του άρθρου 15 σύμφωνα με τις οποίες προβλέπεται οικογενειακή 
παροχή   σχετικά με την οικογενειακή κατάσταση κάθε εργαζόμενου. 
 Κατά συνέπεια  η μηνιαία δαπάνη μισθοδοσίας ενός εργαζομένου με 
σύμβαση εξαρτημένης εργασίας της κατηγορίας ΤΕ στο εισαγωγικό κλιμάκιο 
ανέρχεται τουλάχιστον στο ποσό των  χιλίων εκατό τριάντα επτά (1.137,00) 
ευρώ. 
4. Σύμφωνα με την αριθ. 5/2017 διαιτητική απόφαση του ΟΜΔΕ (Π.Κ. 
2/12.5.2017) που ρυθμίζει τις αποδοχές του προσωπικού που απασχολείται σε 
ιδιωτικά κέντρα ημερήσιας φροντίδας οι αποδοχές του Φυσικοθεραπευτή 
καθορίζεται ως ακολούθως: 
Βασικός Μισθός νεοπροσληφθέντος εργαζόμενου οκτακόσια τριάντα τρία ευρώ και 
εικοσιπέντε λεπτά (833,25), επίδομα οικογενειακής παροχής 5% επί του βασικού 
μισθού για κάθε προστατευόμενο τέκνο, επίδομα σπουδών 5% επί του βασικού 
μισθού για κάθε έτος σπουδών, επίδομα για κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου 
σπουδών. Οπότε ο μισθός ενός ΤΕ Φυσικοθεραπευτή με 4ετή φοίτηση ανέρχεται 
συνολικά στο ποσό των εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και ογδόντα εννέα 
λεπτά (999,89) μη υπολογιζόμενων λοιπών επιδομάτων.   
5. Επιπλέον σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας 
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (ΦΕΚ 3054/τ. Β΄/2012) στη φυσικοθεραπεία καθιερώνεται 
αποζημίωση ανά συνεδρία, εντός της οποίας εκτελούνται όσες θεραπευτικές 
πράξεις κρίνονται αναγκαίες, η οποία ορίζεται σε δεκαπέντε (15,00) ευρώ. 
Δεδομένου ότι το ΚΗΦΗ Ρόδου είναι δυναμικότητας δεκαπέντε (15) ατόμων με 
κινητικές δυσκολίες που χρήζουν τουλάχιστον μία φυσικοθεραπεία εβδομαδιαίως, 
ο ελάχιστος αριθμός φυσικοθεραπειών που εκτελεί ο φυσικοθεραπευτής είναι 
εξήντα (60) μηνιαίως.  
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Από τα παραπάνω αναφερόμενα  και συγκεκριμένα  από το πλήθος των διατάξεων 
της νομοθεσίας  και το μέγεθος της ευθύνης  της απασχόλησης  του ιατρού 
Παθολόγου, το ύψος της αμοιβής ποσού πεντακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και 
τριάντα τριών  λεπτών (583,33) ευρώ ως μηνιαίες αποδοχές  αντικειμενικά 
υπολείπεται τόσο των αποδοχών ενός μονίμου δημοτικού υπαλλήλου κατηγορίας 
ΤΕ και Φυσικοθεραπευτή εργαζόμενου στον ιδιωτικό τομέα όσο δε και ενός 
φυσικοθεραπευτή που ασκεί ελευθέριο επάγγελμα. 
 
 
Με την παρούσα ανακαλείται η με αριθμ. 637/2017 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. 
 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

        Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 
 
 
                               ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ 
 


