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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  25/10/2019  Τακτικής Δημόσιας Συνεδρίασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
 

Αριθ. Πρακτικού: 18/25-10-2019    Αριθ. Απόφασης: 863/2019 
 
 

Στη Ρόδο σήμερα την 25η Οκτωβρίου του  2019  ημέρα  Παρασκευή       και 
ώρα 18.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δημαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση το Δημοτικό 
Συμβούλιο Ρόδου, παρουσία του Δημάρχου Ρόδου                     κ. Αντωνίου Β. 
Καμπουράκη. 
Το Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. 2/56401/21.10.2019 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου κ. Μιχαήλ Σοκορέλου, η οποία δημοσιεύθηκε και 
επιδόθηκε νόμιμα σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις 
διατάξεις  των 67 του Ν.3852/2010  (ΦΕΚ Α’ 87/2010), όπως αντικαταστάθηκε 
από το άρθρο 74 του Ν. 4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018) και  95  του 
Ν.3463/2006. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 
 1.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-Αντιδήμαρχος  29.ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» 

 2. ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 30.ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 3. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ-Αντιδήμαρχος 31.ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
 4. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 32.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.  
 5.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Αντιδήμαρχος   

 6.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ-Αντιδήμαρχος 33.ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
 7.ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- 
Αντιδήμαρχος 

 

 8.ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 34.ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
 9.ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  35.ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
10.ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ-
Αντιδήμαρχος 

36.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

11. ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 37.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

12.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 38.ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 
13.ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 39.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
14.ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 40.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
15.ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- Αντιδήμαρχος 41.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 
16.ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 42.ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-

Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΑΞΙΩΝ»  
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17.ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 43.ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- 
Γραμματέας Δ.Σ. 

18.ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 44.ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ- 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

19.ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-Πρόεδρος Δ.Σ. 45.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
20.ΣΠΑΝΟΣ–ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος  
46.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 

παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
ΡΟΔΟΥ» 

21.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 47.ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

22.ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   
 23.ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   
24.ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ- 
Αντιδήμαρχος 

 

25.ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ- 
Αντιδήμαρχος 

 

26.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
27.ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ- 
Αντιδήμαρχος 

 

28.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ   

 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (δικ/νος) 2.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ (δικ/νος) 

 
Επίσης παρόντες στη Συνεδρίαση είναι:  

1. Η  Γενική  Γραμματέας  Δήμου Ρόδου κα Κυριακή Νικολαϊδου 
2. Ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου Ρόδου κ. Θεόδωρος Παπαγεωργίου 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα εννέα 
(49) Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται οι σαράντα  επτά  (47), άρχισε η 
Συνεδρίαση του Σώματος με θέμα Ημερήσιας Διάταξης: 
 

Θ Ε Μ Α 70ο: Προσλήψεις στην Πράξη « Κέντρο Κοινότητας Δήμου 
Ρόδου με Παράρτημα Ρομά» με Κωδικό ΟΠΣ 5001956 στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Νότιο Αιγαίο 2014-2020», αριθ.πρωτ. 
14/55787/2019. 

 

Ο Αντιδήμαρχος κ. Γ.Τριάντος εισηγούμενος το θέμα, θέτει υπόψη του Σώματος 

την αρ.πρωτ. 14/55787/17-10-2019  εισήγηση της Διεύθυνσης Κοινωνικής 
Πολιτικής και Υγείας, η  οποία έχει ως ακολούθως:    

 
Το Κέντρο Κοινότητας με παράρτημα Ρομά, με την υπ΄αριθμ. 2671/29.07.2019 
απόφαση Ένταξης (ΑΔΑ: 6Ο1Β7ΛΞ-ΕΧΔ) παρέτεινε τη λειτουργία του μέχρι τις 
7/05/2023 (φυσικό αντικείμενο) και 30/12/2023 (οικονομικό αντικείμενο). 
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Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, μέσω του Ε.Π. 
Νοτίου Αιγαίου, για την περίοδο από 31η Δεκεμβρίου 2016 έως 30 Δεκεμβρίου 2023 με 
συνολικό προϋπολογισμό 1.849.992,00€€. Ειδικότερα, για τα έτη από 2016 έως 2023 
ο προϋπολογισμός αναλύεται ως εξής:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 14/34736/2-7-2019 αίτημα τροποποίησης και την 
υπ΄αριθμ. 2671/29.07.2019 απόφαση Ένταξης (ΑΔΑ: 6Ο1Β7ΛΞ-ΕΧΔ) στο πλαίσιο του 
Κέντρου Κοινότητας θα λειτουργήσουν τρεις νέες δομές με αντίστοιχες προσλήψεις. 
Ειδικότερα:  

1) Η λειτουργία Κέντρου Στήριξης Οικογένειας (ΚΣΟΙ) για την υποστήριξη των 
οικογενειών, που αντιμετωπίζουν οποιοδήποτε πρόβλημα (κακοποίηση, 
δυσαρμονία σχέσεων γονέων-παιδιών, προβλήματα προσαρμογής των παιδιών 
στο σχολικό περιβάλλον και τη μαθησιακή διαδικασία κ.λ.π.), συμβάλλοντας με 
τον τρόπο αυτό στην πρόληψη της ιδρυματοποίησης και επιδρώντας θετικά στην 
αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας μέσω της πρόληψης ενός (1) ΤΕ 
Κοινωνικού Λειτουργού  και ενός (1) ΠΕ Παιδοψυχολόγου και ελλείψει  αυτού 

ενός (1) ΠΕ Ψυχολόγου.   
2) Η παροχή υπηρεσιών  παρακολούθησης του συστήματος Ο.Φ.ΗΛΙ. 

(Ολοκληρωμένο σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας για Ηλικιωμένους) για τις 
τρεις μορφές φροντίδας των ατόμων της τρίτης και τέταρτης ηλικίας που 
υπάρχουν σήμερα (ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ, Βοήθεια στο Σπίτι) μέσω της πρόληψης ενός 
(1) ΤΕ Κοινωνικού Λειτουργού  και ενός (1) ΠΕ Ψυχολόγου.   

3) Η λειτουργία Δομής Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και Ενδυνάμωσης 
Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων για υλοποίηση ολοκληρωμένων 
δράσεων/παρεμβάσεων για ευπαθείς ομάδες (συμβουλευτική, mentoring, 

επαγγελματικός προσανατολισμός, απασχόληση, κατάρτιση, ευαισθητοποίηση, 
δημοσιότητα κλπ) με στόχο την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών και της 
ενεργής συμμετοχής μέσω της απασχολησιμότητας. Γιατί η κοινωνική πολιτική 
οφείλει πέρα από την επιδοματική χορήγηση να στοχεύει στην κοινωνική και 
εργασιακή ένταξη των ευάλωτων ομάδων για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής 
τους, μέσω της πρόσληψης ενός (1) ΠΕ Κοινωνιολόγου, ενός (1) ΤΕ Λογιστή και 
ενός (1) ΠΕ Νηπιαγωγού Ειδικής Αγωγής .   

     
Λαμβάνοντας υπόψη ότι:  
 
1. Στο άρθρο 205 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ αρ. 143/τ. Α/2007) προβλέπεται ότι οι ΟΤΑ 

επιτρέπεται να απασχολούν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή 

Έτος  Ετήσιο κόστος 

2017 109.860,00€ 

2018 208.104,00€ 
2019 226.908,00€ 

2020 325.320,00€ 

2021 409.440,00€ 

2022 409.440,00€ 

Α Εξάμηνο 2023 160.920,00€ 

Σύνολο  1.849.992,00€ 
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πρόσκαιρων αναγκών, με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία των παρ. 2-17 του 
άρθρου 21 του Ν. 2190/94 όπως ισχύει.  

2. Με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 3 του ν. 2190/94, όπως ισχύει, παρέχεται, η 
δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου διάρκειας μέχρι ένα έτος, κατ' εξαίρεση, για την κάλυψη των 
αναγκών προγραμμάτων ή έργων που χρηματοδοτούνται ή επιδοτούνται από 
διεθνείς οργανισμούς ή ερευνητικών προγραμμάτων ή προγραμμάτων τεχνικής 
βοήθειας ή για την εκπλήρωση υποχρεώσεων από συμβάσεις με διεθνείς 

οργανισμούς, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της διάρκειας της σύμβασης 
έως το τέλος του προγράμματος ή έργου ή την εκπλήρωση της υποχρεώσεως.  

3. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 14 του ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 
125/Α/7-7-20106) η πρόσληψη του προσωπικού που απασχολείται κατά τις διατάξεις 
της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 όπως ισχύει, στο πλαίσιο υλοποίησης 
προγραμμάτων ΕΣΠΑ, εξαιρέθηκε από την έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 
όπως ισχύει. 

4. Με το αριθ. πρωτ. οικ. 3948/6-02-2017 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών 
γνωστοποιείται ότι η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού εξαιρείται από τον 

προγραμματισμό των προσλήψεων.  
5. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 3833/2010 όπως ισχύει στα 

αιτήματά μας οι μειώσεις προσωπικού 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. 

6. Στο πλαίσιο των προγραμμάτων ΕΣΠΑ απαιτείται για τη σωστή λειτουργία των δομών 
συγκεκριμένος αριθμός απασχολουμένων κατά ειδικότητα όπως αυτός δηλώθηκε 
κατά την υποβολή της σχετικής αίτησης από το Δήμο Ρόδου και σε εφαρμογή των 
διαλαμβανομένων στην ΚΥΑ 41087/29.11.2017 (ΦΕΚ4249/τ.Β’/5.12.17).  

7. Ο Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου είναι ενταγμένος με την 
υπ΄αριθμ. 3973/19.11.2018 απόφαση Ένταξης (ΑΔΑ: 6ΙΗΛ7ΛΞ-4ΑΗ) στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» με Κωδικό ΟΠΣ 5000568 

8. Για την πρόσληψη του προσωπικού αυτού θα τηρηθούν οι διατάξεις του άρθρου 21 
του Ν.2190/1994, όπως ισχύει. 

9. Με την αριθ. πρωτ. 2/53951/9-10-2019 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών βεβαιώνεται η ύπαρξη εγγεγραμμένης πίστωσης στο προϋπολογισμό του 
Δήμου οικονομικού έτους 2019 για την κάλυψη μισθοδοσίας και εργοδοτικών 
εισφορών του προσωπικού που θα προσληφθεί και αντίστοιχης πρόβλεψης 
πιστώσεων στον προϋπολογισμό του 2020   

Εισηγούμαστε την πρόσληψη:  
• Ενός/μιας  (1) ΤΕ Κοινωνικού Λειτουργού  με διαδικασίες ΑΣΕΠ, ορισμένου 

χρόνου πλήρους απασχόλησης με δυνατότητα παράτασης, εφόσον συνεχιστεί το 
πρόγραμμα για το Κέντρο Στήριξης Οικογένειας (ΚΣΟΙ)   

• Ενός/μιας  (1) ΠΕ Παιδοψυχολόγου και ελλείψει  αυτού ενός/μιας(1) ΠΕ 
Ψυχολόγου με διαδικασίες ΑΣΕΠ, ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης με 
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δυνατότητα παράτασης, εφόσον συνεχιστεί το πρόγραμμα για το Κέντρο 
Στήριξης Οικογένειας (ΚΣΟΙ) . 

• Ενός/μιας  (1) ΤΕ Κοινωνικού Λειτουργού  με διαδικασίες ΑΣΕΠ, ορισμένου 
χρόνου πλήρους απασχόλησης με δυνατότητα παράτασης, εφόσον συνεχιστεί το 
πρόγραμμα για το Ολοκληρωμένο σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας για 
Ηλικιωμένους 

• Ενός/μιας (1) ΠΕ Ψυχολόγου με διαδικασίες ΑΣΕΠ, ορισμένου χρόνου πλήρους 
απασχόλησης με δυνατότητα παράτασης, εφόσον συνεχιστεί το πρόγραμμα για 

το Ολοκληρωμένο σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας για Ηλικιωμένους 
• Ενός/μίας (1) ΠΕ Κοινωνιολόγου με διαδικασίες ΑΣΕΠ, ορισμένου χρόνου 

πλήρους απασχόλησης με δυνατότητα παράτασης, εφόσον συνεχιστεί το 
πρόγραμμα για τη Δομή Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και Ενδυνάμωσης 
Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων 

• Ενός/μίας (1) ΤΕ Λογιστικού με διαδικασίες ΑΣΕΠ, ορισμένου χρόνου πλήρους 
απασχόλησης με δυνατότητα παράτασης, εφόσον συνεχιστεί το πρόγραμμα για 
τη Δομή Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και Ενδυνάμωσης Ευάλωτων 
Κοινωνικών Ομάδων 

• Ενός/μίας (1) ΠΕ Νηπιαγωγού Ειδικής Αγωγής με διαδικασίες ΑΣΕΠ, ορισμένου 
χρόνου πλήρους απασχόλησης με δυνατότητα παράτασης, εφόσον συνεχιστεί το 
πρόγραμμα για τη Δομή Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και Ενδυνάμωσης 
Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων 

Η δαπάνη μισθοδοσίας και εργοδοτικών εισφορών για το έτος 2019 -2020 
παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:  
 

Ειδικότητα Θέσεις 
Μηνιαία 
Δαπάνη 

Μήνες 
Δαπάνη 

Μισθοδοσίας 
Εργοδοτικές 

Εισφορές 

ΤΕ Κοινωνικός 
Λειτουργός 

2 1.086,63 12 26.079,12 8.720,88 

ΠΕ Ψυχολόγος 2 1.199,04€ 12 28.776,96 9.623,04 

ΠΕ 
Κοινωνιολόγος 

1 1.199,04€ 12 14.388,48 4.811,52 

ΤΕ Λογιστικού 1 1.086,63 12 13.039,56 4.360,44 

ΠΕ Νηπιαγωγός 
Ειδικής Αγωγής 

1 1.273,98 12 15.287,76 5.112,24 

ΣΥΝΟΛΟ    97.571,88€ 32.628,12€ 
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Με βάση τα παραπάνω ζητείται από το Σώμα όπως εγκρίνει την πρόσληψη:  
• Ενός/μιας  (1) ΤΕ Κοινωνικού Λειτουργού  με διαδικασίες ΑΣΕΠ, ορισμένου 

χρόνου πλήρους απασχόλησης με δυνατότητα παράτασης, εφόσον συνεχιστεί το 
πρόγραμμα για το Κέντρο Στήριξης Οικογένειας (ΚΣΟΙ)   

• Ενός/μιας  (1) ΠΕ Παιδοψυχολόγου και ελλείψει  αυτού ενός /μιας (1) ΠΕ 
Ψυχολόγου με διαδικασίες ΑΣΕΠ, ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης με 

δυνατότητα παράτασης, εφόσον συνεχιστεί το πρόγραμμα για το Κέντρο 
Στήριξης Οικογένειας (ΚΣΟΙ) . 

• Ενός/μιας  (1) ΤΕ Κοινωνικού Λειτουργού  με διαδικασίες ΑΣΕΠ, ορισμένου 
χρόνου πλήρους απασχόλησης με δυνατότητα παράτασης, εφόσον συνεχιστεί το 
πρόγραμμα για το Ολοκληρωμένο σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας για 
Ηλικιωμένους 

• Ενός/μιας (1) ΠΕ Ψυχολόγου με διαδικασίες ΑΣΕΠ, ορισμένου χρόνου πλήρους 
απασχόλησης με δυνατότητα παράτασης, εφόσον συνεχιστεί το πρόγραμμα για 

το Ολοκληρωμένο σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας για Ηλικιωμένους 
• Ενός/μίας (1) ΠΕ Κοινωνιολόγου με διαδικασίες ΑΣΕΠ, ορισμένου χρόνου 

πλήρους απασχόλησης με δυνατότητα παράτασης, εφόσον συνεχιστεί το 
πρόγραμμα για τη Δομή Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και Ενδυνάμωσης 
Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων 

• Ενός/μίας (1) ΤΕ Λογιστικού με διαδικασίες ΑΣΕΠ, ορισμένου χρόνου πλήρους 
απασχόλησης με δυνατότητα παράτασης, εφόσον συνεχιστεί το πρόγραμμα για 
τη Δομή Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και Ενδυνάμωσης Ευάλωτων 
Κοινωνικών Ομάδων 

• Ενός/μίας (1) ΠΕ Νηπιαγωγού Ειδικής Αγωγής με διαδικασίες ΑΣΕΠ, ορισμένου 
χρόνου πλήρους απασχόλησης με δυνατότητα παράτασης, εφόσον συνεχιστεί το 
πρόγραμμα για τη Δομή Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και Ενδυνάμωσης 
Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων 
 
 

 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ.Μ.Σοκορέλος, κάλεσε το Σώμα να 

αποφασίσει σχετικά. 

 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.Α.Κωνσταντίνου, Δ.Καρατζιάς, Ι. Ιατρίδης, 

Μ.Χριστοδούλου, Γ.Πόκκιας, Α.Παλλάς, Ν.Γιαννάς και Γ.Σαρικάς, ήτοι οκτώ (8) 

τον αριθμό, ήταν απόντες από τη συζήτηση και λήψη απόφασης για το θέμα. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, τις διατάξεις 

του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του 

Ν. 4555/2018 και του άρθρου 93 του Ν.3463/2006 και με απόλυτη πλειοψηφία 

των παρόντων  μελών (σε σύνολο 39 παρόντων μελών ψήφισαν «υπέρ» και οι 

39). 
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει τις παρακάτω προσλήψεις στην Πράξη « Κέντρο Κοινότητας Δήμου 
Ρόδου με Παράρτημα Ρομά» με Κωδικό ΟΠΣ 5001956 στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα       « Νότιο Αιγαίο 2014-2020» ως εξής:  
 

• Ενός/μιας  (1) ΤΕ Κοινωνικού Λειτουργού  με διαδικασίες ΑΣΕΠ, ορισμένου 
χρόνου πλήρους απασχόλησης με δυνατότητα παράτασης, εφόσον συνεχιστεί το 
πρόγραμμα για το Κέντρο Στήριξης Οικογένειας (ΚΣΟΙ)   

• Ενός/μιας  (1) ΠΕ Παιδοψυχολόγου και ελλείψει  αυτού ενός /μιας (1) ΠΕ 
Ψυχολόγου με διαδικασίες ΑΣΕΠ, ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης με 
δυνατότητα παράτασης, εφόσον συνεχιστεί το πρόγραμμα για το Κέντρο 

Στήριξης Οικογένειας (ΚΣΟΙ) . 
• Ενός/μιας  (1) ΤΕ Κοινωνικού Λειτουργού  με διαδικασίες ΑΣΕΠ, ορισμένου 

χρόνου πλήρους απασχόλησης με δυνατότητα παράτασης, εφόσον συνεχιστεί το 
πρόγραμμα για το Ολοκληρωμένο σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας για 
Ηλικιωμένους 

• Ενός/μιας (1) ΠΕ Ψυχολόγου με διαδικασίες ΑΣΕΠ, ορισμένου χρόνου πλήρους 
απασχόλησης με δυνατότητα παράτασης, εφόσον συνεχιστεί το πρόγραμμα για 
το Ολοκληρωμένο σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας για Ηλικιωμένους 

• Ενός/μίας (1) ΠΕ Κοινωνιολόγου με διαδικασίες ΑΣΕΠ, ορισμένου χρόνου 

πλήρους απασχόλησης με δυνατότητα παράτασης, εφόσον συνεχιστεί το 
πρόγραμμα για τη Δομή Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και Ενδυνάμωσης 
Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων 

• Ενός/μίας (1) ΤΕ Λογιστικού με διαδικασίες ΑΣΕΠ, ορισμένου χρόνου πλήρους 
απασχόλησης με δυνατότητα παράτασης, εφόσον συνεχιστεί το πρόγραμμα για 
τη Δομή Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και Ενδυνάμωσης Ευάλωτων 
Κοινωνικών Ομάδων 

• Ενός/μίας (1) ΠΕ Νηπιαγωγού Ειδικής Αγωγής με διαδικασίες ΑΣΕΠ, ορισμένου 

χρόνου πλήρους απασχόλησης με δυνατότητα παράτασης, εφόσον συνεχιστεί το 
πρόγραμμα για τη Δομή Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και Ενδυνάμωσης 
Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ.ΙΩΣΗΦ                                     ΜΙΧΑΗΛ Β. ΣΟΚΟΡΕΛΟ 


