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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: 916 /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 
Παράταξης «ΛΆΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 

 
16. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

34. ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
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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: 

 
 

 
Θ Ε Μ Α 7.1: Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου 
σχετικά με τις μεταβολές των σχολικών μονάδων 
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Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρόδου για το 
σχολικό έτος 2018-2019 αρ.πρωτ. 2/91735/2017 
 
Ο Αντιδήμαρχος κ. Ι.Κορωναίος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη 
του  Σώματος το υπ΄αριθ.πρωτ. 2/91735/2017 διαβιβαστικό της 
υπ΄αριθ.7/2017 απόφαης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας,   η 
οποία έχει ως εξής : 
 
        «Ο  Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Ρόδου 
και Αντιδήμαρχος Παιδείας , Δια Βίου Μάθησης – Προσχολικής Αγωγής και 
Διαφάνειας  κ. Κορωναίος Ιωάννης  εισηγούμενος το θέμα αναφέρει τα 
εξής : 
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 6 και 8 του άρθρου 3 , των παρ.8,9 και 
10 του άρθρου 4 , των παρ.4,5 και 6 του άρθρου 5, των παρ.1,2 και 3 του 
άρθρου 8 και των παρ.1 και 3 του άρθρου 59 του Ν.1566/1985 ( Α΄167 
) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παρ.1,2 και 5         του  άρθρου 11 
του Ν. 1966/1991 ( Α΄147 ) όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.15 του 
άρθρου 59 του Ν.3966/2011( Α΄118 ) και  ισχύουν , του άρθρου 5 του 
Ν.4186/2013  
( Α΄193 ) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν.4327/2015 ( Α΄50 
) και το άρθρο 66 του Ν.4386/2016 ( Α΄83 ) και των άρθρων 4,6,8 και 
34 του Ν.3699/2008 ( Α΄199 )  και τα οριζόμενα σε διάφορες 
εκδοθείσες Υπουργικές Αποφάσεις  για θέματα που σχετίζονται με την 
Πρωτοβάθμια – Δευτεροβάθμια - Επαγγελματική Εκπαίδευση και Ειδική 
Αγωγή και Εκπαίδευση , το Υπουργείο Παιδείας , Έρευνας και 
Θρησκευμάτων προβαίνει σε μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ( ιδρύσεις , καταργήσεις , συγχωνεύσεις , 
προαγωγές , υποβιβασμούς , μετατροπές , προσθήκες / καταργήσεις 
τομέων και ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ και στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά 
Γυμνάσια – Λύκεια ) με την έκδοση υπουργικών αποφάσεων που 
δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με στόχο την κάλυψη 
των εκπαιδευτικών αναγκών . 
      Για τις μεταβολές των σχολικών μονάδων λαμβάνονται υπόψη , ο 
αριθμός των μαθητών, η ορθή διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού , η 
χιλιομετρική απόσταση που διανύουν οι μεταφερόμενοι μαθητές και οι 
κτιριακές υποδομές με σκοπό τη δημιουργία επαρκώς στελεχωμένων 
σχολικών μονάδων .  
Για τα θέματα της προηγούμενης παραγράφου γνωμοδοτεί το δημοτικό 
συμβούλιο. 
Σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. 3 του Ν.1566/1985: «Η δημοτική ή 
κοινοτική επιτροπή παιδείας εισηγείται στο δήμαρχο ή πρόεδρο  
ικανότητας και στο δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο θέματα σχετικά με την 
καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των σχολείων της πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης την κατανομή των πιστώσεων για 
λειτουργικές δαπάνες των Σχολείων, την ίδρυση, κατάργηση και 
συγχώνευση σχολείων και παρακολουθεί την ανέγερση των σχολικών 
κτιρίων, την επισκευή κα: συντήρηση του, καθώς και το έργο των 
σχολικών επιτροπών.»  
Με το υπ’ αριθ. 154110/Δ1/18-9-2017  έγγραφο του , το Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας  και Θρησκευμάτων ζήτησε την εισήγηση των 
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Διευθύνσεων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά 
με τις μεταβολές σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2018-2019. 
 Σε συνέχεια αυτού , ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Νομού 
Δωδεκανήσου με το υπ’ αριθ. 7397/20.10.2017  έγγραφο του, πρότεινε 
σχετικά με τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου 
μας  τα εξής :  
α) την προαγωγή του 1ου Δημοτικού Σχολείου Σγουρού Ρόδου από 

9/θέσιο σε 10/θέσιο :   

    Τα επόμενα σχολικά έτη ο αριθμός των μαθητών/τριών του 1ου Δημοτικού 

Σχολείου Σγουρού  θα αυξηθεί, γεγονός που βεβαιώνεται από τα 

συνεργαζόμενα Νηπιαγωγεία από τα οποία εγγράφονται μαθητές/τριες στην 

Α΄ τάξη. 

    Ο αριθμός των μαθητών του παραπάνω σχολείου το σχολ. έτος 2014-

2015 ήταν 171 μαθητές, το σχολ. έτος 2015-2016 ήταν 186 μαθητές, 

σχολ. έτος 2016-2017 ήταν 196 μαθητές και κατά τη φετινή σχολική 

χρονιά, μέχρι και σήμερα, είναι 208 μαθητές. 

    Ο εκτιμώμενος αριθμός μαθητών του συγκεκριμένου σχολείου για το 

σχολικό έτος 2017-2018 θα είναι  πάνω από 226 μαθητές. 

   Επιπλέον, η κτηριακή υποδομή του σχολείου παρέχει τη δυνατότητα 

φοίτησης περισσότερων μαθητών και κατά συνέπεια την αύξηση της 

οργανικότητάς του. Κατά τα τρία τελευταία σχολικά έτη το 1ο Δημοτικό 

Σχολείο Σγουρού λειτουργεί ως 11/θέσιο και επομένως υπάρχουν αίθουσες 

που του επιτρέπουν να αναβαθμιστεί οργανικά από 9/θέσιο σε 10/θέσιο. 

 

β) την προαγωγή του Δημοτικού Σχολείου Διμυλιάς Ρόδου από 

2/θέσιο σε 3/θέσιο : 

   Η προαγωγή του Δημοτικού Σχολείου Διμυλιάς Ρόδου από 2/θέσιο σε 
3/θέσιο κρίνεται επιβεβλημένη λόγω του ότι από τη σχολική χρονιά που το 
παραπάνω σχολείο υποβιβάστηκε από 4/θέσιο σε 2/θέσιο και εντεύθεν, το 
μαθητικό του δυναμικό  κυμαίνεται από 35 έως 39 μαθητές. Ο αριθμός των 
35 έως 39 μαθητών καθιστά επιβεβλημένη την προαγωγή του Δημοτικού 
Σχολείου Διμυλιάς από 2/θέσιο σε 3/θέσιο, για να μπορέσει το σχολείο 
αυτό να λειτουργήσει όπως πρέπει, καθότι σύμφωνα και με το  τα 
οριζόμενα στη με αριθ. πρωτ. Φ.3/897/97652/Γ1/25-9-2006, (ΦΕΚ: Β΄ 
1507)  απόφαση η οργανικότητα των Δημοτικών Σχολείων προσδιορίζεται 
από την αναλογία δεκαπέντε (15) μαθητών προς ένα (1) δάσκαλο για τα 
μονοθέσια, διθέσια και τριθέσια. 

   Ο αριθμός των μαθητών του παραπάνω σχολείου το σχολ. έτος 2014-
2015 ήταν 39 μαθητές, το σχολ. έτος 2015-2016 ήταν 35 μαθητές,  το 
σχολ. έτος 2016-2017 ήταν 34 μαθητές και κατά τη φετινή σχολική 
χρονιά, μέχρι και σήμερα, είναι 33 μαθητές. 

   Επίσης με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν (μαθητές νηπιαγωγείου, 

παιδικού σταθμού) και τα επόμενα χρόνια  το μαθητικό δυναμικό του 

σχολείου θα είναι περίπου 35 μαθητές. 

   Επιπλέον, η κτηριακή υποδομή του σχολείου παρέχει τη δυνατότητα 

φοίτησης περισσότερων μαθητών και κατά συνέπεια την αύξηση της 

οργανικότητάς του. 
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   Κατά τα τρία τελευταία σχολικά έτη το Δημοτικό Σχολείο Διμυλιάς 

λειτουργεί ως 3/θέσιο και επομένως υπάρχουν αίθουσες που του 

επιτρέπουν να αναβαθμιστεί οργανικά από 2/θέσιο σε 3/θέσιο. 

 

γ) την προαγωγή του Νηπιαγωγείου Σγουρού Ρόδου από  1/θέσιο 

σε 2/θέσιο : 

    Η προαγωγή του Νηπιαγωγείου Σγουρού Ρόδου από 1/θέσιο σε 2/θέσιο 

κρίνεται επιβεβλημένη λόγω της σταθερής αύξησης του αριθμού των 

νηπίων-προνηπίων τα τελευταία χρόνια. 

      Ο αριθμός των νηπίων-προνηπίων του παραπάνω νηπιαγωγείου το 

σχολ. έτος 2014-2015 ήταν 49 νήπια-προνήπια, το σχολ. έτος 2015-2016 

ήταν 42 νήπια-προνήπια,  το σχολ. έτος 2016-2017 ήταν 42 νήπια-

προνήπια και κατά τη φετινή σχολική χρονιά, μέχρι και σήμερα, είναι 45 

νήπια-προνήπια. 

    Ο εκτιμώμενος αριθμός νηπίων-προνηπίων του συγκεκριμένου 

νηπιαγωγείου για το σχολικό έτος 2018-2019 θα είναι  πάνω από 50 νήπια-

προνήπια. 

    Επιπλέον, η κτηριακή υποδομή του Νηπιαγωγείου Σγουρού παρέχει τη 

δυνατότητα φοίτησης περισσότερων νηπίων-προνηπίων και κατά συνέπεια 

την αύξηση της οργανικότητάς του. Κατά τα επτά τελευταία σχολικά έτη, 

από το 2007, το παραπάνω νηπιαγωγείο λειτουργεί ως 2/θέσιο και 

επομένως υπάρχουν αίθουσες που του επιτρέπουν να αναβαθμιστεί 

οργανικά από 1/θέσιο σε 2/θέσιο 

 

δ) την ίδρυση νέου 6/θέσιου Δημοτικού Σχολείου στην περιοχή « 

Μήδεια » του Δήμου Ρόδου  με την επωνυμία « 20ο 6/θέσιο 

Δημοτικό Σχολείο Ρόδου » :  

   1) Η περιοχή «Μήδεια» του Δήμου Ρόδου βρίσκεται σε γειτνίαση βόρεια με 

την γειτονιά της Ανάληψης, αποτελεί επέκταση του σχεδίου πόλης και 

οικοδομείται συνεχώς τα τελευταία χρόνια και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα 

να αυξάνεται συνεχώς ο πληθυσμός της. 

   2) Δεν υπάρχουν άλλα Δημοτικά Σχολεία, κοντά στην περιοχή «Μήδεια», 

σε απόσταση μικρότερη των 800 μέτρων. 

   3) Το μαθητικό δυναμικό της περιοχής εξυπηρετείται από το 16ο και το 

18ο Δημοτικό Σχολείο Πόλεως Ρόδου. Τα παραπάνω Δημοτικά Σχολεία τα 

τελευταία χρόνια δέχονται μεγάλο αριθμό μαθητών για φοίτηση (κάποιες 

φορές μάλιστα “διώχνουν” και κάποιους μαθητές γιατί δεν μπορούν να 

τους δεχτούν όλους) και πρέπει άμεσα να αποσυμφορηθούν. 

   4) Υπάρχει δεσμευμένο οικόπεδο, στο οικοδομικό τετράγωνο 350Α του 

Δήμου Ρόδου, το οποίο βρίσκεται μεταξύ των οδών ΕΔΕΣΣΗΣ – 

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ & ΒΕΡΟΙΑΣ στην περιοχή «Μήδεια» του Δήμου Ρόδου και σ΄ 
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αυτό το οικόπεδο θα κατασκευάσει ο Δήμος Ρόδου το νέο 20ο 6/θέσιο 

Δημοτικό Σχολείο Ρόδου. 

   5) Το προβλεπόμενο μαθητικό δυναμικό, σε περίπτωση που ιδρυθεί, του 
νέου 6/θέσιου Δημοτικού Σχολείου στην περιοχή «Μήδεια» του Δήμου 
Ρόδου θα είναι πάνω από 126 μαθητές. 
 
 
ε) την ίδρυση νέου 12/θέσιου Δημοτικού Σχολείου στο συνοικισμό 

« Θεοτόκος »του Δήμου  Ρόδου με την επωνυμία « 19ο  12/θέσιο 

Δημοτικό Σχολείο Ρόδου » : 

1) Ο συνοικισμός «Θεοτόκος» μαζί με το συνοικισμό «Βάκχος» και το 

συνοικισμό «Αυτοστέγασης» είναι τρεις νέοι γειτονικοί συνοικισμοί, δίπλα 

στην πόλη της Ρόδου, στους οποίους χτίζονται συνεχώς νέες κατοικίες και 

αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να αυξάνεται συνεχώς ο πληθυσμός τους. 

 2) Στο συνοικισμό «Βάκχος» κατασκευάστηκε ένα καινούριο Νηπιαγωγείο, 

στο οποίο μεταστεγάστηκε το 20ο Νηπιαγωγείο Ρόδου το οποίο λειτουργεί 

από το 2014 και καλύπτει τις ανάγκες και των τριών γειτονικών 

συνοικισμών, ενώ δεν κατασκευάστηκε κανένα Δημοτικό Σχολείο για να 

καλύψει τις ανάγκες των τριών αυτών νέων συνοικισμών. 

 3) Δεν υπάρχουν άλλα Δημοτικά Σχολεία, κοντά στην περιοχή «Θεοτόκος», 

σε απόσταση μικρότερη των 800 μέτρων. 

 4) Το προβλεπόμενο μαθητικό δυναμικό, σε περίπτωση που ιδρυθεί, του 

νέου 12/θέσιου Δημοτικού Σχολείου στην περιοχή «Θεοτόκος» του Δήμου 

Ρόδου θα είναι πάνω από 250 μαθητές. 

 5) Πρέπει επειγόντως να αποσυμφορηθεί το 15ο Δημοτικό Σχολείο Ρόδου, 

το οποίο είναι το πιο κοντινό Δημοτικό Σχολείο στους τρεις παραπάνω 

συνοικισμούς και καλύπτει τις ανάγκες τους αυτή τη στιγμή απορροφώντας 

όλα τα νήπια του 20ου Νηπιαγωγείου. 

  Το 15ο Δ. Σ. Ρόδου είναι ένα σχολείο το οποίο κατασκευάστηκε για να 

λειτουργήσει με 12 αίθουσες και έως 300 μαθητές/τριες και αυτή την 

στιγμή έχει 366 μαθητές/τριες (γεγονός το οποίο ενέχει  πολλούς 

κινδύνους για την ασφάλεια των μαθητών/τριών) και ο αριθμός των 

πρωινών αιθουσών είναι 18. 

  Τα τελευταία τρία χρόνια οι εγγραφές στην Α΄ τάξη παραπάνω σχολείου 

παρουσιάζουν αυξητική τάση, με Μ. Ο. εγγραφών τους 65 μαθητές/τριες 

κάθε χρόνο και  δεν υπάρχει δυνατότητα να δημιουργηθεί άλλη αίθουσα 

μέσα στο χώρο του σχολείου καθώς ότι ελεύθερος χώρος και Γραφείο 

υπήρχε μετατράπηκε σε αίθουσα.  

 6) Υπάρχει δεσμευμένο οικόπεδο, στο οικοδομικό τετράγωνο 13 του Δήμου 

Ρόδου, το οποίο βρίσκεται μεταξύ των οδών: ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΕΓΑ, ΧΑΒΙΑΡΑ 

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ, ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΡΟΔΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Β΄ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟ, 

στην περιοχή «Θεοτόκος» του Δήμου Ρόδου και σ΄ αυτό το οικόπεδο θα 

κατασκευάσει ο Δήμος Ρόδου το νέο 19ο 12/θέσιο Δημοτικό Σχολείο 

Ρόδου. 
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στ) την ίδρυση νέου 3/θέσιου Νηπιαγωγείου στη περιοχή « 

Ροδοπούλας » του Δήμου  

    Ρόδου με την επωνυμία « 23ο  3/θέσιο Νηπιαγωγείο Ρόδου » : 

1) Η συνοικία της «Ροδοπούλας» βρίσκεται σε γειτνίαση βόρεια με την 

γειτονιά της Ανάληψης, αποτελεί επέκταση του σχεδίου πόλης και 

οικοδομείται συνεχώς τα τελευταία χρόνια και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα 

να αυξάνεται συνεχώς ο πληθυσμός της. 

2) Δεν υπάρχουν άλλα Νηπιαγωγεία, κοντά στην περιοχή της 

«Ροδοπούλας», σε απόσταση μικρότερη των 500 μέτρων. 

3) Υπάρχει δεσμευμένο οικόπεδο, στο οικοδομικό τετράγωνο 514 του Δήμου 

Ρόδου, το οποίο βρίσκεται μεταξύ των οδών Λ. ΣΕΛΛΑ & Π.ΕΥΘΥΜΙΟΥ στην 

περιοχή «Ροδοπούλα» του Δήμου Ρόδου και σ΄ αυτό το οικόπεδο θα 

κατασκευάσει ο Δήμος Ρόδου το νέο 23ο 3/θέσιο Νηπιαγωγείο Ρόδου. 

4) Το προβλεπόμενο μαθητικό δυναμικό σε περίπτωση ίδρυσης , του νέου 

3/θέσιου Νηπιαγωγείου στην περιοχή «Ροδοπούλα» του Δήμου Ρόδου θα 

είναι πάνω από 50 νήπια - προνήπια. 

5) Το μαθητικό δυναμικό της περιοχής εξυπηρετείται από το 16ο 3/θέσιο 

Νηπιαγωγείο Πόλεως Ρόδου και το 17ο 2/θέσιο Νηπιαγωγείο Πόλεως 

Ρόδου. Τα παραπάνω Νηπιαγωγεία τα τελευταία χρόνια δέχονται μεγάλο 

αριθμό νηπίων-προνηπίων για φοίτηση (κάποιες φορές μάλιστα “διώχνουν” 

και κάποια προνήπια γιατί δεν μπορούν να τα δεχτούν όλα) και πρέπει 

άμεσα να αποσυμφορηθούν. 

    

ζ) την ίδρυση νέου 3/θέσιου Ειδικού Νηπιαγωγείου στη πόλη της 

Ρόδου  με την επωνυμία  « 2ο  3/θέσιο Ειδικό Νηπιαγωγείο Ρόδου 

» : 

1) To Σχολ. Έτος 2017-18 εγκρίθηκαν από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. τριάντα (30) 

αιτήσεις παράλληλης στήριξης/συνεκπαίδευσης που αφορούν σε νήπια με 

σοβαρές αναπτυξιακές δυσκολίες τα οποία είναι υποχρεωμένα να 

ενταχθούν σε τυπικά Νηπιαγωγεία, λόγω έλλειψης ανάλογων με τις 

δυσκολίες τους δομών στην περιοχή μας. 

 2) Το 2/θ Ειδικό Νηπιαγωγείο Πόλεως Ρόδου, το μοναδικό που λειτουργεί 

στο νησί της Ρόδου, τα τελευταία τρία (3) χρόνια δε μπορεί να δεχθεί 

διαγνωσμένα (από το ΚΕΔΔΥ Ρόδου) νήπια λόγω έλλειψης θέσεων. 

Εξυπηρετεί έξι (6) νήπια ετησίως. 

 3) Οι ειδικές αναπτυξιακές δυσκολίες και διαταραχές, που τα τελευταία δύο 

(2) χρόνια είναι σε ανοδική τάση για τα νήπια της περιοχής μας, είναι 

αδύνατο να αντιμετωπιστούν μαθησιακά από το προσωπικό των τυπικών 

Νηπιαγωγείων. 

 4) Υπάρχει κτίριο στο οικόπεδο με αριθμό κτηματολογικής μερίδας 856Α57, 

που βρίσκεται στη γωνία των οδών Γ. Μαύρου (πρώην Κλαυδίου Πέπερ) 

και Χατζαγγέλου στην πόλη της Ρόδου, στο οποίο στεγάζονταν μέχρι πριν 

τρία χρόνια το 20Ο Νηπιαγωγείο Ρόδου. Το κτίριο αυτό είναι 
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πιστοποιημένος εκπαιδευτικός χώρος και υπάρχει για το κτίριο αυτό 

ενοικιοστάσιο από τον Δήμο Ρόδου το οποίο έληξε και θα ανανεωθεί άμεσα 

έως τα τέλη Νοεμβρίου ή θα παραχωρηθεί από την Κτηματολογική 

Υπηρεσία το Δημοσίου στο Δήμο Ρόδου σύμφωνα με ενημέρωση που 

είχαμε.  

 5) Το προβλεπόμενο μαθητικό δυναμικό, σε περίπτωση που ιδρυθεί, του 

νέου 3/θέσιου Ειδικού Νηπιαγωγείου Ρόδου θα είναι πάνω από 20 νήπια-

προνήπια. 

 6) Υπάρχει θετική εισήγηση από το ΚΕΔΔΥ Ρόδου και την αρμόδια Σχολική 

Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής. 

  Τέλος πληροφοριακά σας αναφέρουμε ότι η οργανικότητα των Δημοτικών 

Σχολείων, σύμφωνα με την αριθ. Φ.3/897/97652/Γ1 Υ.Α. (ΦΕΚ: 1507/13-

10-2006 τ. Β΄), προσδιορίζεται από την αναλογία δεκαπέντε (15) μαθητών 

προς ένα (1) δάσκαλο για τα μονοθέσια, διθέσια και τριθέσια και για τα 

λοιπά είκοσι πέντε (25) μαθητών προς ένα (1) δάσκαλο ως εξής: 

 

Μαθητές       Δάσκαλοι      Οργανικότητα 
10 έως 15          1                 Μονοθέσιο 

16 έως 30          2                  Διθέσιο 

31έως 45           3                  Τριθέσιο 

46 έως 100        4                 τετραθέσιο 

101 έως 125      5                 πενταθέσιο 

126 έως 150      6                   Εξαθέσιο 

151 έως 175      7                  Επταθέσιο 

176 έως 200      8                  Οκταθέσιο 

201 έως 225      9                  Εννιαθέσιο 

226 έως 250     10                  Δεκαθέσιο 

251 έως 275     11                 Ενδεκαθέσιο 

276 έως 300     12                 Δωδεκαθέσιο 

 

 Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Νομού Δωδεκανήσου με 

το υπ’ αριθ. 5696/25.9.2017 έγγραφο του, πρότεινε σχετικά με τις 

σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας ,  την μη 

μεταβολή τους . 

        Ύστερα από τα παραπάνω προτείνω στα μέλη της Επιτροπής για την 
θετική εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου  ως προς το να :  

 
 Συνηγορήσει με τις εισηγήσεις των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων της 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Δωδεκανήσου 

αναφορικά με τις  << μεταβολές σχολικών  μονάδων Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2018-2019 >> του Δήμου 

Ρόδου. 
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Η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Ρόδου  μετά από διαλογική 
συζήτηση των μελών της και έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, 
 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ  Ομόφωνα 
 

Συνηγορεί με τις εισηγήσεις των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων της 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Δωδεκανήσου 
αναφορικά με τις  << μεταβολές σχολικών  μονάδων Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2018-2019 >> του Δήμου 
Ρόδου και με την προϋπόθεση ότι για τις υπό ίδρυση σχολικές μονάδες, ο 
Δήμος Ρόδου θα εξασφαλίσει την απαιτούμενη ακίνητη οικοπεδική και 
κτιριακή υποδομή για τη στέγασή τους. 
 

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 

 
Γνωμοδοτεί θετικά ως προς τις μεταβολές σχολικών μονάδων 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 
2018-2019 του Δήμου Ρόδου όπως αυτές περιγράφονται στην 
ανωτέρω απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας. 
 

 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
        Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 
 
 
                               ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ 
 


