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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

Από το πρακτικό της με αριθμό 43
ης

 ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης 

της 27
ης 

Δεκεμβρίου 2022 

Αριθμός Απόφασης 933/2022 

Περίληψη 

ΘΕΜΑ 01
ο 
εκτός Ημερήσιας Διάταξης  

Διευθέτηση εργασιακού καθεστώτος εργαζομένων ορισμένου χρόνου στις Παιδικούς σταθμούς και 

Κ.Δ.Α.Π. του Δήμου Ρόδο. (Εισήγηση με α/α 2710/27-12-2022 Αντιδημάρχου κ. Καρίκη Ευστράτιου) 

Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήμερα Τρίτη 27
η
 Δεκεμβρίου 2022 και 

ώρα 12:00 π.μ., συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση  η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου (σύμφωνα με 

την απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου, αριθ. 002/09-01-2022 (Α.Δ.Α.:ΨΩ3ΕΩ1Ρ-ΩΒ6) «Εκλογή 

μελών Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου και σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 74 του 

Ν.3852/2010, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν με τα Άρθρα, 76 του Ν.4555/2018 και 02 του Ν.4623/2019, τις 

διατάξεις του άρθρου 48 του Νόμου 4940/14-06-2022 (ΦΕΚ 112/14-06-2022 και τις διατάξεις του άρθρου 78 

του Νόμου 4954/2022 και την υπ’ αριθμό 29/10-01-2022 απόφαση Δημάρχου (Α.Δ.Α.: ΩΑ0ΖΩ1Ρ-34Ν) 

«Ορισμός Αντιδημάρχων ως  τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής», σύμφωνα με την έγγραφη πρόσκληση 

με αριθμ. πρωτ.: 2/88418/23-12-2022, η οποία κοινοποιήθηκε νομότυπα, σύμφωνα με το άρθρο 77, 

παράγραφος 6 του Ν.4555/2018 και σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ αρ. 374 με αρ. πρωτ.: 39135/30-05-

2022 και αποφασίζει την έκδοση των κατωτέρω αποφάσεων. 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, η 

νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου έντεκα (11) μελών, βρέθηκαν παρόντα εννέα (09) μέλη και 

ονομαστικά ως εξής: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

01.  Καμπουράκης  Β. Αντώνης   
01.Coliadis Alexandre-Basile (Aλέξης) 

(δικαιολογημένος)  

02. Καρίκης Ευστράτιος  02. Γιαννάς Νικόλαος (δικαιολογημένος) 

03.  Καμπούρης Τηλέμαχος 03. Παλαιολόγου Μιχαήλ (δικαιολογημένος) 

04. Φλοσκάκης Νεκτάριος  

05.  Μανέττας Βασίλειος  

06.  Κιαχαγιά-Μαγιόγλου Τσαμπίκα  

07. Ζανεττούλλης Δημήτριος (ως αναπληρωματικό 

μέλος ο οποίος αντικατέστησε τον κ. Γιαννά Νικόλαο) 
 

08. Κορωναίος Ιωάννης  

09.  Προυσάλογλου Παντελής-Κωνσταντίνος  
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παρόντων επίσης της Γενικής Γραμματέας Δήμου Ρόδου κας Κυριακής Νικολαίδου, της Γραμματέας της 

Οικονομικής Επιτροπής κας Παπαγεωργίου Μαρίας, της υπαλλήλου Οικονομικής Επιτροπής κας 

Χαραλάμπους Άννας καθώς επίσης και του Αντιδημάρχου Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων κου Δράκου 

Στεφάνου. 

Τα μέλη της μειοψηφίας κ.κ. Γιαννάς Νικόλαος, Κορωναίος Ιωάννης και Ζανεττούλλης Δημήτριος 

δήλωσαν το εξής: 

Θέμα: Συμμετοχή σε δια ζώσης συνεδρίαση και αποχή από την ψηφοφορία των θεμάτων.  

Με την παρούσα δηλώνουμε την συμμετοχή μας στης 43
η
 τακτική διαζώσης συνεδρίαση των μελών της Οικονοικής 

Επιτροπής του Δήμου Ρόδου κατά την 27
η
/12/2022 σύμφωνα κα με την υπ΄αριθ. Πρωτ.2/88418/23-12-2022 πρόσκληση, 

απέχοντας όμως από την ψηφοφορία συγκεκριμένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης τα οποία και θα ονοματίσουμε και 

για τα οποία προτείνουμε την παραπομπή τους στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση και λήψη απόφασης, διότι μετά 

την έκδοση της υπ΄αριθ. 2377/2022 οριστικής και αμετάκλητης απόφασης της ολομέλειας του Συμβουλίου της 

Επικρατείας, η οποία ως γνωστό έκρινε αντισυνταγματικές διατάξεις των νόμων 4623/2019 και 4625/2019, σχετικές με 

την σύνθεση των Επιτροπών των Δήμων (Οικονομικής και Ποιότητας Ζωής) αλλά και με την μεταφορά κρίσιμων 

αποφασιστικών αρμοδιοτήτων του Δημοτικού Συμβουλίου με σημαντικό οικονομικό αντικείμενο στην Οικονομική 

Επιτροπή, θεωρούμε ότι εγείρονται μείζονα ζητήματα για αποφάσεις που θα ληφθούν εφεξής και είναι δυνητικά 

πληττόμενες, από ένα συλλογικό όργανο του Δήμου Ρόδου πολιτικά απονομιμοποιημένο.  

 

Αφού ενημερώθηκαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ηλεκτρονικά - με email, για τα θέματα της 

ημερήσιας διάταξης επί συνόλου δέκα τρία (13) και ενός (01) θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, τέθηκε 

υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής η εισήγηση με α/α 2710/27-12-2022 Αντιδημάρχου κ. 

Ευστράτιου Καρίκη, η οποία έχει ως εξής:        

ΘΕΜΑ: Διευθέτηση εργασιακού καθεστώτος εργαζομένων ορισμένου χρόνου στις Παιδικούς σταθμούς και 

Κ.Δ.Α.Π. του Δήμου Ρόδο. 

Εισάγεται στο Μονομελές Εφετείο Δωδεκανήσου η υπ’ αριθ. 297/2022 έφεση σαράντα επτά (47) εργαζομένων 

στο Δήμο Ρόδου, της οποίας το βασικό αίτημα είναι να αναγνωρισθεί ότι είναι υπάλληλοι με σύμβαση 

εργασίας αορίστου χρόνου, με την ειδικότητα καθενός (Νηπιαγωγοί, Βρεφονηπιοκόμοι, Γυμναστές, Εργάτες 

Καθαριότητας, Καθαρίστριες, Οδηγοί Λεωφορείου κ.λπ.). Η εν λόγω έφεση στρέφεται κατά της υπ’ αριθ. 

222/2022 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου (Τμήματος Εργατικών Διαφορών), που 

δημοσιεύθηκε την 15.07.2022, και με την οποία απερρίφθη η υπ’ αριθ. κατάθ. 198/05.06.2020 αγωγή τους, με 

το αυτό ως άνω αίτημα (αναγνώρισης των συμβάσεων εργασίας ως αορίστου χρόνου). Δικάσιμος της έφεσης 

ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Δωδεκανήσου έχει ορισθεί η 13.01.2023 (αριθ. πιν. 40).  

Ειδικότερα, οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι είναι οι: 1. ΑΝΑΣΤΑΣΑ Ειρήνη του Γεωργίου, 2. ΒΑΛΣΑΜΗ 

Κυριακούλα του Ελευθερίου, 3. ΒΙΝΤΣΕΝΤΖΟΥ - ΒIΤΣΕΝΤΖΑΚΗ Ζωοπηγή του Πανορμίτη, 4. ΓΑΛΑΤΑ 

Αναστασία του Στέφανου, 5. ΓΑΛΑΤΑ Μαρία του Χρήστου, 6. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ 

Μαρία του Ευσταθίου, 7. ΓΙΑΝΝΙΟΣ Ελευθέριος του Γεωργίου, 8. ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ Χρήστος - Παράσχος του 

Δαμιανού, 9. ΔΙΑΚΟΝΙΚΟΛΑΟΥ Κατερίνα του Βαβίθη, 10. ΔΙΚΗΣΣΙΔΗ Κυριακούλα του Σταματίου, 11. 

ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ Καλλιόπη- Χριστίνα του Μιχαήλ, 12. ΘΥΡΗ Αννούλα του Εμμανουήλ, 13. ΚΑΛΑΊΤΖΗ 

Νεκταρία του Γεωργίου, 14. ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗ Ευαγγελία του Ιωάννη, 15. ΚΑΛΛΙΓΑ Κωνσταντίνα του 

Σάββα, 16. ΚΑΝΛΗΣ Δημήτριος του Ιωάννη, 17. ΚΑΝΤΙΔΕΝΟΥ Γεωργία του Κυριάκου, 18. 

ΚΑΡΑΒΕΡΒΕΡΗ Αλεξάνδρα του Πρόδρομου, 19. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Ξένη του Νικολάου, 20. 

ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ Ιωάννης του Κωνσταντίνου, 21. ΚΑΡΑΚΙΟΖΗ Παρασκευή του Ελευθέριου, 22. ΚΩΣΤΑ 

Βασιλική του Χρήστου, 23. ΚΩΣΤΗ Εμμανουήλ του Κυριάκου, 24. ΜΑΓΡΙΠΛΗ Μαρία του Αλέξανδρου, 25. 

ΜΑΡΑΓΚΟΣ Ελευθέριος του Σκεύου, 26. ΜΑΡΚΕΣΙΝΗ Αγγελική του Νικολάου, 27. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 

Ελευθερία του Νικολάου, 28. ΜΑΤΣΗ Μαρία του Μιχαήλ, 29. ΜΟΣΧΟΥ Βασιλική του Νικολάου, 30. 

ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗ Ηλία του Βασιλείου, 31. ΠΑΚΚΙΔΗ Μαρία του Πέτρου, 32. ΠΑΠΑΝΘΙΜΟΥ Μαρία του 

Δημητρίου, 33. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Σάββα του Ιωάννη, 34. ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Γεωργία του Παναγιώτη, 

35. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία του Αθανασίου, 36. ΠΙΣΚΟΠΑΝΗ Ιωάννα του Ανδρέα, 37. ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ 

Ελίνα- Μαριάννα του Κυριάκου, 38. ΣΤΕΡΓΑΚΗΣ Γεώργιος του Αγαπητού, 39. ΣΥΝΤΥΧΑΚΗ Δήμητρα του 

Ιωάννη, 40. ΤΑΛΙΑ Καλλιόπη του Πανορμίτη, 41. ΤΑΧΡΑΜΑΝΗ Αναστασία του Ελευθέριου, 42. 

ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ Κυριακούλα του Πέτρου, 43. ΤΡΥΦΙΑΤΗ Μαρούλα του Ευάγγελου, 44. ΤΣΑΒΑΡΗΣ Νικήτας 

- Νεκτάριος του Ιωάννη, 45. ΦΟΥΣΚΗ Μαρία του Χαράλαμπου, 46. ΦΩΤΕΙΝΗΣ Δέσποινα του Κυριάκου, 

47. ΧΑΤΖΗΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του Γρηγορίου. 

Με την εν λόγω αγωγή τους, όπως και με την ως άνω έφεσή τους, οι ενδιαφερόμενοι ιστορούν ότι έχουν 

συνάψει με τον Δήμο Ρόδου αλληλοδιαδοχικές συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας, επί διάστημα ανώτερο της 

δεκαετίας, παρέχοντας την εργασία τους στον Δήμο Ρόδου αδιαλείπτως και καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς 
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ανάγκες του στο αντικείμενο της εργασίας τους, στους Παιδικούς Σταθμούς της Ρόδου που λειτουργούν υπό 

την ευθύνη του Δήμου Ρόδου και των φορέων του.  

Στην αγωγή τους οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι στους Παιδικούς Σταθμούς της Ρόδου, υπό το ανωτέρω 

καθεστώς, εκθέτουν αναλυτικά το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο τόσο σε επίπεδο ελληνικού δικαίου όσο και σε 

επίπεδο δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Στο πλαίσιο αυτό, σημαντική είναι μεταξύ άλλων η απόφαση του έτους 2009 του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων (ήδη Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης) στις υποθέσεις C-378/07-380/07, Αγγελιδάκη, επί 

ελληνικών προδικαστικών ερωτημάτων, με την οποία τίθεται εκ νέου ζήτημα εφαρμογής προς προστασία των 

«συμβασιούχων» όχι μόνο των διατάξεων του π.δ. 164/2004, αλλά παραλλήλως και του άρθρου 8 παρ. 3 Ν. 

2112/1920.  

Το προστατευτικό αυτής αποτέλεσμα επιβεβαιώθηκε εξάλλου πρόσφατα και με την δημοσιευθείσα την 

11.02.2021 απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην υπόθεση C-760/18, Μ.Β. κ.λπ. κατά 

Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) «Δήμος Αγίου Νικολάου». 

Συνεπώς, λαμβάνοντας υπόψη: 

Την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και νομολογία επί του προκειμένου ζητήματος, 

Ότι οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Δήμου Ρόδου, στο αντικείμενο 

της εργασίας τους, για την αδιάλειπτη και εύρυθμη λειτουργία των Παιδικών Σταθμών, επί ιδιαιτέρως μεγάλο 

χρονικό διάστημα και μέχρι και σήμερα. 

Ότι για την κάλυψη της μισθοδοσίας των ενδιαφερομένων εργαζομένων δεν επιβαρύνεται ο κρατικός 

προϋπολογισμός και περιλαμβάνεται αυτή στην προϋπολογισμό του Δήμου Ρόδου από τον οποίο και 

καλύπτεται πλήρως. 

Ότι είναι προς όφελος τόσο των Δημοτών του Δήμου Ρόδου όσο και των ενδιαφερομένων εργαζομένων ο 

τερματισμός της εργασιακής ανασφάλειας των τελευταίων, με την αναγνώριση του εργασιακού καθεστώτος 

τους ως υπαλλήλων αορίστου χρόνου, όπως επιτάσσει τόσο η κείμενη νομοθεσία όσο και η ανάγκη 

στελέχωσης των Παιδικών Σταθμών.  

Ότι το Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου (Τμήμα Εργατικών Διαφορών), με τη υπ’ αριθ. 222/2022 απόφασή του, 

που δημοσιεύθηκε την 15.07.2022, απέρριψε την εν λόγω υπ’ αριθ. κατάθ. 198/05.06.2020 αγωγή. 

Ότι οι ενδιαφερόμενοι και ήδη ενάγοντες έχουν καταθέσει ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Δωδεκανήσου 

την σχετική υπ’ αριθ. 297/2022 έφεσή τους, κατά της εν λόγω πρωτόδικης απόφασης, δικάσιμος της οποίας 

έχει ορισθεί η 13.01.2023 (αριθ. πιν. 40). 

Ότι, επομένως, πρέπει για τους αυτούς ως άνω λόγους, βάσει των οποίων αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ρόδου την αποδοχή της ως άνω υπ’ αριθ. κατάθ. 198/05.06.2020 αγωγής, να αποφασίσει και την αποδοχή της 

ως άνω υπ’ αριθ. κατάθ. 297/2022 έφεσης.  

 

 

Η Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση με α/α 2710/23-12-2022 Αντιδημάρχου κ. Ευστράτιου Καρίκη, της εφαρμογής 

εισηγήσεων Δήμου Ρόδου, 

 Το Νόμο 3463/2006. 

 Την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ αρ. 374 με αρ. πρωτ.: 39135/30-05-2022. 

 Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018. 

 Τις διατάξεις του άρθρου 72 εδ.1 παραγρ. 1 και παραγρ. 3 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό 

αντικαταστήθηκε με το άρθρο 3, του Ν. 4623/2019, τις ρυθμίσεις του Ν. 4735/20 (ΦΕΚ 197/12.10.2020 

τεύχος Α'), τις διατάξεις του άρθρου 48 του Νόμου 4940/14-06-2022 (ΦΕΚ 112/14-06-2022) και τις 

διατάξεις του άρθρου 78 του Νόμου 4954/2022.  

 Την με αρ. 919/2022 ( ΑΔΑ: 98Φ5Ω1Ρ-ΙΘΣ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση των 

θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
(Το μέλος της μειοψηφίας κ. Προυσάλογλου Παντελής -  Κωνσταντίνος δήλωσε «ΑΠΟΧΗ»  

από την ψηφοφορία )  

1. Εγκρίνει την αποδοχή της υπ’ αριθ. κατάθ. 297/2022 έφεσης των ΑΝΑΣΤΑΣΑ Ειρήνης του Γεωργίου 

κλπ ως άνω εκκαλούντων – εναγόντων, που εισάγεται στο Μονομελές Εφετείο Δωδεκανήσου Ρόδου (Τμήμα 

Εργατικών Διαφορών) στη δικάσιμο της 13.01.2023, της οποίας το βασικό αίτημα είναι να αναγνωρισθεί ότι 

είναι υπάλληλοι  με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, με την ειδικότητα καθενός (Νηπιαγωγοί, 

Βρεφονηπιοκόμοι, Γυμναστές, Εργάτες Καθαριότητας, Καθαρίστριες, Οδηγοί Λεωφορείου κ.λπ.). 

2. Ορίζει ως πληρεξούσιο Δικηγόρο του Δήμου Ρόδου τον κ. Εμμανουήλ Στάγκα προκειμένου να 

παραστεί στο Μονομελές Εφετείο Δωδεκανήσου κατά την εκδίκαση της έφεσης και να εκπροσωπήσουν το 

Δήμο Ρόδου στη δικάσιμο της 13.01.2023 και σε κάθε επόμενη, μετά από αναβολή ή νέα κλήση δικάσιμο, 

δηλώνοντας την αποδοχή της ως άνω έφεσης ως και της υπ’ αριθ. κατάθ. 198/05.06.2020 αγωγής των ως 

άνω εκκαλούντων – εναγόντων. 

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αρ. 933/2022  

 

   

 

 

    

 ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρίκης Ευστράτιος 

Φλοσκάκης Νεκτάριος     

Μανέττας Βασίλειος                                                                        

Κιαχαγια-Μαγιόγλου Τσαμπίκα 

Ζανεττούλλης Δημήτριος 

Κορωναίος Ιωάννης 

Προυσάλογλου Παντελής-Κωνσταντίνος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

    

 

 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

   ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

 

 
Παπαγεωργίου Μαρία 

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

      Αντώνης Β.  Καμπουράκης 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

 

 

Αντώνης Β.  Καμπουράκης 

Δήμαρχος Ρόδου 

 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

Τηλέμαχος Καμπούρης 

ΑΔΑ: Ω3ΝΥΩ1Ρ-7ΜΛ
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