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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  28/06/2021  Τακτικής  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του 

Δήμου Ρόδου 
 

Αριθ. Πρακτικού: 17/28-06-2021    Αριθ. Απόφασης: 124/2021 
 

 
Στη Ρόδο σήμερα την 28η Ιουνίου  του  2021  ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 19.00 το 
Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε με τηλεδιάσκεψη σε Τακτική Συνεδρίαση  στην 

Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Ρόδου, σύμφωνα 
με τα διαλαμβανόμενα στην Εγκύκλιο 163/33282/29.05.2020 του Υπουργείου 

Εσωτερικών και τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα του άρθρου 12 της 
Κοινής Υπουργικής Απόφασης αρ.Δ1α/ΓΠ οικ.30612/16.05.2020 (Β΄1869) και την 
παρ.3 του άρθρου 14 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης οικ.Δ1α/Γ.Π. 

οικ.32009/23.05.2020 (Β 1988),καθώς και την ΚΥΑ 429/12.3.2020 (ΦΕΚ 850 Β) και το 
άρθρο 1 αυτής που ορίζει ότι «Με την τηλεδιάσκεψη δίνεται η δυνατότητα σε ένα ή 

περισσότερα ή σε όλα τα μέλη ενός συλλογικού οργάνου, αλλά και σε πρόσωπα που 
συμμετέχουν ή καλούνται από συλλογικά όργανα, να λαμβάνουν μέρος σε μία 
διάσκεψη χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική τους παρουσία στο χώρο συνεδρίασης 

των υπόλοιπων μελών του συλλογικού οργάνου» και την εγκύκλιο 426/2020 με αρ. 
πρωτ. 77233/13-11-2020 του ΥΠΕΣ, παρουσία του Δημάρχου Ρόδου κ. Αντώνη Β. 

Καμπουράκη. 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. 2/30746/23.06.2021  έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου κ. Μιχαήλ Σοκορέλου, η οποία δημοσιεύθηκε και 
κοινοποιήθηκε νομότυπα σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις 

διατάξεις  του άρθρου 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 

 

28.ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ- Επικεφαλής 

παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» 

2.ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ- 

Αντιδήμαρχος   
29.ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

3.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 
 

4.ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 30.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-  
   Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

5.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - 

Αντιδήμαρχος 

31.ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

6.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 
32.ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

7.ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 
33. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 

8.ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ  

9.ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

10.ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ 

ΤΣΑΜΠΙΚΑ –Αντιδήμαρχος 

34.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
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11.ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - 
Αντιδήμαρχος 

 

12.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 
  

35.ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 

13.ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 36.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

14.ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   

15.ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 
 

16.ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 37.ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- 
Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ» 

17.ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 38.ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-Γραμματέας Δ.Σ 

18.ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ   

19.ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-Πρόεδρος 

Δ.Σ. 
39.ΜΠΙΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

20.ΣΠΑΝΟΣ– ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ- Αντιδήμαρχος  

40.ΠΟΤΣΟΣ  ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής παράταξης 

«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» 

21.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 41.ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

22.ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - 
Αντιδήμαρχος 

 

  23.ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ -     
  Αντιδήμαρχος    

 

24.ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - 
Αντιδήμαρχος 

 

   

25.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

26.ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 
 

27.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ- 
Αντιδήμαρχος, (Δικ/νος) 

5. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

2.ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 

6. ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

3.ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (Δικ/νος) 7. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

4.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 8. ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ- 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 
Παρούσα στη Συνεδρίαση είναι η Γενική Γραμματέας Δήμου Ρόδου κα Κυριακή 

Νικολαϊδου,  
 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα εννέα (49) 
Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται  οι σαράντα ένας (41), ο Πρόεδρος του Δημοτικού 
Συμβουλίου κ. Μιχαήλ Β. Σοκορέλος, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.  

 
Θ Ε Μ Α εκτός Ημερήσιας : Παροχή χρηματικού επιδόματος σε επικουρικούς 

γιατρούς. 
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Ο  Αντιδήμαρχος κος Παναγιώτης Σταμάτης εισηγούμενος το θέμα, θέτει υπόψη του 

Σώματος την με αριθμό 1099/2021 στην εφαρμογή εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου, 
εισήγηση της Διεύθυνσης  Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας, η οποία έχει ως εξής: 
 

Έχοντας υπόψη:  
1. Τις διατάξεις της παρ. 20Β του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 

(Φ.Ε.Κ.87/τΑ/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» που αφορούν τις 
Πρόσθετες αρμοδιότητες των δήμων. 

2. Το άρθρο 28 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Ρόδου 
(ΦΕΚ3159/τΒ/2011) που αφορά τις Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Κοινωνικής 

Πολιτικής και Υγείας. 
3. Το εδ. 5 του άρθρου 43 του Ν.4368/2016 (ΦΕΚ 21/τΑ/2016) που αναφέρει: 

«Οι Ο.Τ.Α. και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών μπορούν να παρέχουν στον 
επικουρικό ιατρό και τον ιατρό υπηρεσίας υπαίθρου της περιοχής τους, 
για όλη τη διάρκεια της σύμβασης ή της θητείας του, δωρεάν σίτιση, 

κατάλληλο κατάλυμα διαμονής ή και χρηματικά επιδόματα για την 
κάλυψη των αναγκών του αυτών». 

 
Αναγνωρίζοντας ότι:  
  

Ιδιαίτερα κατά τα τελευταία χρόνια παρατηρείται διαρκώς αυξανόμενη απροθυμία 
και άρνηση από γιατρούς να στελεχώσουν δομές υγείας σε απομακρυσμένες, 

προβληματικές ή δυσπρόσιτες περιοχές της χώρας μας. Το γεγονός αυτό οφείλεται 
κυρίως σε λόγους αδυναμίας αντιμετώπισης των δαπανών που καλούνται οι 
νεοδιοριζόμενοι γιατροί να καλύψουν με το μισθό τους.  

 
Στο Δήμο Ρόδου,  δομές Υγείας σε απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές είναι 

το Κέντρο Υγείας Έμπωνα και το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Γενναδίου, οι 
οποίες οφείλουν να είναι διαρκώς στελεχωμένες με ιατρικό προσωπικό, επειδή 
απέχουν αρκετά από το Νοσοκομείο και τις άλλες δομές υγείας της πόλεως Ρόδου. 

Επιπλέον, πρέπει να είναι απρόσκοπτη η  παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας 
στους δημότες που ζουν μόνιμα στις εν λόγω περιοχές αλλά και στους επισκέπτες 

του νησιού της Ρόδου, στο πλαίσιο της ιδιαίτερης κοινωνικής μέριμνας και 
φροντίδας σε θέματα Δημόσιας Υγείας, την οποία ο Δήμος Ρόδου οφείλει να 
παράσχει ανελλιπώς στους δημότες του.  

 
Για την εύρυθμη λειτουργία των συγκεκριμένων Κέντρων Υγείας απαιτείται η 

πρόσληψη τεσσάρων επικουρικών γιατρών (δυο γιατρών ανά Κέντρο Υγείας).  
 
Προκειμένου να καταστεί ελκυστική η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 

την κάλυψη-στελέχωση των εν λόγω θέσεων ζητείται από το Σώμα όπως:  
1. Εγκρίνει την ανάληψη του κόστους των δαπανών χορήγησης χρηματικών 

επιδομάτων (450€ μηνιαίως) σε τέσσερις (4) επικουρικούς ιατρούς, που θα 
προκύψουν από την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τη 2η ΔΥΠΕ 
μέχρι τη λήξη της θητείας τους στα συγκεκριμένα ιατρεία. 

2. Την αναμόρφωση του Οικονομικού Προϋπολογισμού με εγγραφή εσόδου και 
εξόδου ποσού 10.800€ για την κάλυψη του επιδόματος 4 γιατρών μέχρι τις 31 

Δεκεμβρίου 2021.  
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 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μιχαήλ Σοκορέλος 

κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.                            
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 

 Την με αριθμό 1099/2021 στην εφαρμογή εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου, 
εισήγηση της Διεύθυνσης  Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας, 

 Τον κατεπείγοντα χαρακτήρα του θέματος σύμφωνα με την υπ’αριθ. 122/2021 
Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΨΛ14Ω1Ρ-ΑΧ8) 

 Την πρόταση του Αντιδημάρχου κ. Νικολάου Καραμαρίτη, για την επέκταση της 

ενίσχυσης σε επικουρικούς γιατρούς στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου και σε άλλες 
δομές υγείας. 

 Την τοποθέτηση του Δημάρχου Ρόδου κ.Αντώνη Β.Καμπουράκη, για την έγκριση 
της εισήγησης και να εξετασθεί η δυνατότητα επέκτασης της ενίσχυσης των 

επικουρικών γιατρών σε επιπλέον δομές υγείας στο νησί της Ρόδου. 
 Τις τοποθετήσεις των επικεφαλής των παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου, 

των Αντιδημάρχων και των μελών του Σώματος που περιγράφονται στο 

αναλυτικό απομαγνητοφωνημένο πρακτικό της Συνεδρίασης, 
 Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το 

άρθρο 74 του Ν.4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018) και του άρθρου 93 του 
Ν.3463/2006, 

 Το εδ. 5 του άρθρου 43 του Ν.4368/2016 (ΦΕΚ 21/τΑ/2016), 

 Με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος, ήτοι επί σαράντα 
ενός  (41) παρόντων μελών  του Δημοτικού Συμβουλίου στο συγκεκριμένο θέμα, 

ψήφισαν: «ΥΠΕΡ» και τα σαράντα ένα (41) μέλη. 
 

   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
 Εγκρίνει την υποστήριξη του Δήμου για την παροχή χρηματικών επιδομάτων 

κατά τις διατάξεις  του άρθρου 43 του Ν.4368/2016 (ΦΕΚ 21/τΑ/2016), σε τέσσερις 
(4) επικουρικούς γιατρούς (2 για το Κέντρο Υγείας Έμπωνας και 2 για το Πολυδύναμο 
Περιφερειακό Ιατρείο Γενναδίου), η επιλογή των οποίων θα γίνει από την 2η ΔΥΠΕ. 

 
 Μετά την απαιτούμενη εισαγωγή Κ.Α εξόδου στον προϋπολογισμό του Δήμου 

Ρόδου οικ.έτους 2021 και επομένως και την απαιτούμενη ανάληψη υποχρέωσης, η 
ενίσχυση θα χορηγηθεί στα πρόσωπα που θα προκύψουν από τις διαδικασίες της 2ης 
ΔΥΠΕ. 

 

                                   ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

   Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

  

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΙΩΣΗΦ                             ΜΙΧΑΗΛ Β. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ 
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