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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  28/07/2022  Τακτικής  Συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 
 

Αριθ. Πρακτικού: 12/28-07-2022    Αριθ. Απόφασης: 152/2022 

 
      Στη Ρόδο σήμερα την 28η Ιουλίου  του  2022  ημέρα  Πέμπτη  και 
ώρα 18.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε  σε Τακτική Συνεδρίαση 
Δια Ζώσης στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του 

Δημαρχείου Ρόδου και Ταυτόχρονα με Τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις 
διατάξεις των Άρθρων 65 & 67, του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε 

με το Άρθρο 74 του Ν.4555/2018, των Άρθρων 95 και 96 του 
Ν.3463/2006, της εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. 375/39167/02-06-2022 περί 
λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου και του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 

(ΦΕΚ 136/09.07.2022 τεύχος Α΄), παρουσία του Δημάρχου Ρόδου κ. 
Αντώνη Β. Καμπουράκη. 

 
     Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. 
2/43367/22.07.2022  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 
21. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - 

Αντιδήμαρχος 

2. ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
22. ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 

3. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 

23. ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

-Αντιδήμαρχος 

4. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – 

Αντιδήμαρχος 

24. ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-

ΕΥΘΥΜΙΟΣ - Αντιδήμαρχος 

5. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 
25. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

6. ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 

26. ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 

7. ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 
27. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ -

Αντιδήμαρχος  

8. ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

28. ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής παράταξης 

«ΡΟΔΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» 

9. ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 

–Αντιδήμαρχος 
29. ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

10. ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  30. ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 
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11. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 31. ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

12. ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 32. ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

13. ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 33. ΚΑΦΕΤΖΗΣΜΙΧΑΗΛ 

14. ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 
34. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ -

Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

15. ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 35. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 

16. ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 36. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

17. ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - 

Αντιδήμαρχος 37. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

18. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-            

Πρόεδρος Δ.Σ. 

38. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-

Επικεφαλής παράταξης 

«ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ» 

19. ΣΠΑΝΟΣ– ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  

39. ΠΟΤΣΟΣ  ΚΑΛΕΤΟΣ- 

Επικεφαλής παράταξης 

«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 

ΡΟΔΟΥ» 

20. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 40. ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 
  ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.  ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
6. ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-
Γραμματέας Δ.Σ 

(Δικαιολογημένος Απών) 

2.  ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
7. ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ-   

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

3.  ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 8. ΜΠΙΛΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

4.  ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 9. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

5.  ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

 
Ο κ. Πότσος Καλετός, επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
ΡΟΔΟΥ» και το μέλος αυτής κ. Τσουρούτης Κωνσταντίνος ήταν απόντες 

στην συζήτηση και στην λήψη αποφάσεων των θεμάτων της Ημερήσιας 
Διάταξης. 

Παρούσα στη Συνεδρίαση ήταν η Γενική Γραμματέας Δήμου Ρόδου κα 
Κυριακή Νικολαϊδου.  
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα 

εννέα (49) Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται  οι σαράντα (40), ο 
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μιχαήλ Β. Σοκορέλος, κήρυξε την 

έναρξη της Συνεδρίασης.  
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Θ Ε Μ Α 3ο: Τροποποίηση διατάξεων Οργανισμού Εσωτερικής 

Υπηρεσίας Δήμου Ρόδου. 
 

Ο Αντιδήμαρχος κ. Ευστράτιος Καρίκης εισηγούμενος το θέμα, θέτει υπόψη 
του Σώματος την αρ. 01/2022 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του 
Δήμου Ρόδου, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 

 
Αριθ. Απόφασης: 01/11-07-2022          
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί δεκαέξι (16) 

μελών παρίστανται οι δεκατέσσερις (14), ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής 
Επιτροπής και Δήμαρχος Ρόδου, κ. Αντώνης Β. Καμπουράκης, κήρυξε την 
έναρξη της Συνεδρίασης.  

 

Θέμα: Τροποποίηση διατάξεων Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας  

Δήμου Ρόδου. 
 
Ο Αντιδήμαρχος κ. Ευστράτιος Καρίκης εισηγούμενος το θέμα, θέτει υπόψη 
του Σώματος την κάτωθι εισήγηση, η οποία έχει ως εξής:  

 

Εισήγηση: Τροποποίηση διατάξεων Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 

Δήμου Ρόδου. 

 
Έχοντας Υπόψη  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ 210 Α’ /05-10-
2006), «Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της 

χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού 
και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες 
διατάξεις».  

2. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4479/2017 (ΦΕΚ 94 Α΄/2017), 
«Τροποποιήσεις του ν. 2725/1999 και άλλες διατάξεις».  

3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47 
Α΄/2015), «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης- Καταπολέμηση της 
Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση 

αδικιών και άλλες διατάξεις» όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις 
του άρθρου 24 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21 Α΄/2016), «Μέτρα για 

την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».  
4. Τις διατάξεις  της παρ. 1 του άρθ. 15  ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134 

A’/2019) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την 

ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα 
επείγοντα ζητήματα»  

5. Τις διατάξεις του Ν. 4622/2019 Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών 
οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης. 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 9  του Ν.2503/97 Οργάνωση 
πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης  

7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/2-3-01 (ΦΕΚ 39 Α΄) «Καθορισμός των 
προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα», όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα 
Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», , όπως 

συμπληρώθηκε από το άρθρο 73 του ν. 4674/2020  

ΑΔΑ: ΩΣΘ0Ω1Ρ-ΣΕΨ



4 

 

9. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων», όπως ισχύουν.  
10.Τις διατάξεις του αρθ. 219 του Ν. 3584/2007, σχετικά με το 

προσωπικό των ΟΤΑ που καταργούνται ή ενώνονται. 
11.Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 4275/2014 «Τροποποίηση 

διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών 

Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ (ν. 3528/2007) – Επιλογή 
προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις» σε 

συνδυασμό με τις όμοιες του άρθρου 18 του Ν. 4492/2017 
«Μεταβατικές τοποθετήσεις προϊσταμένων στις νέες οργανωτικές 
δομές».  

12.Τις διατάξεις του άρθρου 97 «Υπηρεσιακές μονάδες Δήμων», και τις 
διατάξεις του αρ. 94 του Ν. 3852/10 σχετικά με τις πρόσθετες 

αρμοδιότητες του Δήμου.  
13.Τις διατάξεις των άρθρων 87, 88, και 89 του Ν. 3584/2007 όπως 

αντικαταστάθηκαν και ισχύουν σε συνδυασμό με τις όμοιες του Ν. 

4369/2016 σε συνδυασμό με τις όμοιες του Ν. 4467/2017 και του 
άρθρου 92 του Ν. 4483/2017 σχετικά με την επιλογή προϊσταμένων 

Ο.Τ.Α α’ βαθμού. 
14.Τις διατάξεις του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο 

μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις 
εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής 
στρατηγικής 2012-2015».  

15.Τις διατάξεις του Ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - 
Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, 

Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».  
16.Τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3584/2007 για την 

αναπλήρωση των Προϊσταμένων.  

17.Τις διατάξεις του Ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες 

επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».  

18.Τις διατάξεις του Ν. 3801/2009 «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με 

σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες 
διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης» όπως 

ισχύει. 
19.Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού 

πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας 

– Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και 
αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. – Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 

Ι» - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και 
λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, 
ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την 

απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις 
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» και όπως 

αυτός τροποποιήθηκε με το Ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του 
Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, 
συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα».  

20.Τις διατάξεις των άρθρων 8, 9, 10 και 16 του Ν. 3731/2008 
«Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών 

θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», όπως ισχύει.  
21.Τις διατάξεις του άρθρου 260 του Ν. 4555/2018 σχετικά με την 

επιλογή προϊσταμένων σε οργανικές μονάδες Κ.Ε.Π., όπως εκάστοτε 

ισχύει.  
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22.Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 4662/2020 «Εθνικός 

Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, 
αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, 

αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, 
αναδιάρθρωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις».  

23.Tις διατάξεις της παρ. στ’ του άρ. 63 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) 

, σύμφωνα με τις οποίες: «Η Εκτελεστική Επιτροπή εισηγείται στο 
Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο Οργανισμού Εσωτερικής υπηρεσίας».  

24.Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρ. 266 του Ν. 3852/2010, σύμφωνα 
με τις οποίες: «Η ταμειακή λειτουργία των δήμων διεξάγεται από 
ειδική υπηρεσιακή μονάδα, η οποία αποτελεί μέρος της οικονομικής 

υπηρεσίας και συνιστάται με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας 
(ΟΕΥ)» .  

25.Τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία 
της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες 
διατάξεις», με τις οποίες ορίζονται οι αρμοδιότητες για τη λειτουργία 

της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας . 
26.Τις διατάξεις του άρθρου 84 παρ. 1-3  του ν. 3528/2007 όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν.32. Τις διατάξεις του Ν. 4674/2020 
Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών και άλλες διατάξεις. 

27.Τις διατάξεις του Ν. 4830/2021 «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των 

ζώων συντροφιάς Πρόγραμμα «AΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις  (ΦΕΚ Α 
169/18.9.2021). και ειδικότερα το «ΜΕΡΟΣ Γ’ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ» 
28.Τις διατάξεις του Ν. 4700/2020 «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το 

Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον 

προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το 
Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της 

δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις». 
29.Τις διατάξεις του Ν. 4765 /2021 Εκσυγχρονισμός του συστήματος 

προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου  

Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις. 
30.Το με αριθ. πρωτ. 89540/03-12-2021 (ΑΔΑ: 6Ξ9Ν46ΜΤΛ6-9Ν0) 

έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών «Οργάνωση και λειτουργία 
των πρωτοβάθμιων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». 

31.Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων τυχόν οδηγιών, εκδοθεισών 

κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται 
ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στο παρόν, καθώς και του 

συνόλου των διατάξεων του δικαίου που διέπει τη λειτουργία των 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού, έστω και αν δεν 
αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

32.Τον υφιστάμενο ΟΕΥ Δήμου Ρόδου (ΦΕΚ 3159 Β’ 30.11.2011) 
 

Εισηγούμαστε τις ακόλουθες (επιτακτικής ανάγκης) τροποποιήσεις στον 
Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Ρόδου που απαιτούνται άμεσα 
προκειμένου να επικαιροποιηθούν οργανικές διατάξεις που απαιτούνται εκ 

των σχετικών διατάξεων νόμων.   
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11..  ΣΣΥΥΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗ  ΑΑΥΥΤΤΟΟΤΤΕΕΛΛΟΟΥΥΣΣ  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ    ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΕΕΛΛΕΕΓΓΧΧΟΟΥΥ  

Κατά τις ακόλουθες ειδικές διατάξεις: 
 

- του άρθρου 12 «Σύσταση μονάδων εσωτερικού ελέγχου» του ν. 
3492/2006 «Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της 
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και 

των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις», 
 

 - του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας». 
Σύμφωνα το άρθρο 168 παρ.3 , οι εκθέσεις των Μονάδων Εσωτερικού 

Ελέγχου κοινοποιούνται αμελλητί στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Περαιτέρω, 
σύμφωνα με την παρ.1, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους επιβλέπει τις 
Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 

 
 - του ν.4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και 

διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής 
δημόσιας διοίκησης», άρθρο 83 “Αρμοδιότητες της Αρχής- Πεδίο 
Εφαρμογής». 

 
- του ν. 4795/2021 «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, 

Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη 
δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση» (Α΄ 62) και ειδικότερα των 
άρθρων 9 και 79 

 
Σύμφωνα με την παρ. 3 του Άρθρου 79 του Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ  Α’ 62 

17.04.2021) προβλέπεται ότι:   «3. Με απόφαση του εποπτεύοντος 
Υπουργού κάθε φορέα της παρ. 2 του άρθρου 9 ή του αρμόδιου οργάνου 
διοίκησης των Ανεξάρτητων Αρχών, κατόπιν γνώμης του Διοικητή της 

Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και ειδικώς για τους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, 
κατόπιν γνώμης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και της Ένωσης 

Περιφερειών Ελλάδας, αντίστοιχα, εξειδικεύονται τα κριτήρια σύστασης 
Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στους φορείς αυτούς. Με την ίδια απόφαση 
δύνανται να καθορίζονται και πρόσθετα ή διαφορετικά κριτήρια σύστασης 

από τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 9, καθώς και η οργάνωση, 
στελέχωση και λειτουργία αυτών με γνώμονα τις οργανωτικές και 

επιχειρησιακές ανάγκες και χαρακτηριστικά των εν λόγω φορέων.»  
 
Σε εφαρμογή των ανωτέρω η ΚΕΔΕ έχει λάβει την από 22 Δεκεμβρίου 2021 

Απόφαση (ΔΣ 492222122021) διατυπώνοντας την γνώμη της, ωστόσο δεν 
έχει εκδοθεί ακόμη η τελική Υπουργική Απόφαση όπως προβλέπει η σχετική 

διάταξη.  
 
Εξαιτίας των αλλεπάλληλων διατάξεων περί σύσταση Μονάδας Εσωτερικού 

Ελέγχου στην πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση, παρατηρείται η σύσταση 
αυτή ανά την επικράτεια σε διαφορετικούς χρόνους και βάση των εκάστοτε 

ισχυουσών διατάξεων. Αν και το τελικό πλήρες θεσμικό πλαίσιο ωστόσο 
προβλέπεται να θεσπιστεί με την ΥΑ του άρθρου 79 παρ. 3 του Ν. 

4795/2021 που δεν έχει ακόμη εκδοθεί, κρίνεται σκόπιμο να συσταθεί η 
Μονάδα στο Δήμο Ρόδου προκειμένου να ξεκινήσει η λειτουργία της και να 
αποκτηθεί η απαιτούμενη τεχνογνωσία, καθώς αφορά σε καινοφανή 

υπηρεσία και οι υπάλληλοι που θα την στελεχώσουν να μπορούν εκ της 
τοποθέτησής τους να συμμετάσχουν στα εκπαιδευτικά προγράμματα που 

προαπαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων της μονάδας.  
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Δεδομένης της διάρθρωσης του ΟΕΥ και την υφιστάμενη αύξουσα 

αρίθμηση των διατάξεων του, για τη νέα Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου 
επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος  : 

 
Ι. στο ΜΕΡΟΣ 1: ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ και στο 
Άρθρο1: Διάρθρωση Κεντρικών Υπηρεσιών, εισάγεται η ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ: 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 

ΙΙ. στο ΜΕΡΟΣ 2: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1: 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, εισάγεται το Άρθρο 2.Α. 
Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Τμήματος Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου 

(πριν από την ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Υπηρεσίες Υπαγόμενες απευθείας στο 
Δήμαρχο). 

 
«Άρθρο 2.Α.   
 

1. Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου έχει τους ακόλουθους επιχειρησιακούς 
στόχους: 

α) τον έλεγχο των συστημάτων διακυβέρνησης και λειτουργίας και την 
παροχή διαβεβαίωσης περί της επάρκειας αυτών, με σκοπό την υποστήριξη 

του φορέα για την επίτευξη των στρατηγικών του στόχων και για τη λήψη 
μέτρων, όπου απαιτείται, 

β) την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, είτε ως αρωγή προς τον 
επικεφαλής του φορέα είτε στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος 

εργασιών, με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του φορέα, 

γ) τη διασφάλιση της ορθής, αποτελεσματικής και ασφαλούς διαχείρισης 
και χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων και 

δ) την αξιολόγηση της λειτουργίας, των δραστηριοτήτων και των 
προγραμμάτων του φορέα βάσει των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής 

διαχείρισης. 

2. Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου ασκεί τις παρακάτω αρμοδιότητες: 

α) συντάσσει και αναθεωρεί το Εγχειρίδιο Εσωτερικών Ελέγχων, το οποίο 
εγκρίνεται από τον επικεφαλής του φορέα, 

β) καταρτίζει Ετήσιο ή Πολυετές Πρόγραμμα Εργασιών, λαμβανομένων 

υπόψη των στρατηγικών και επιχειρησιακών προτεραιοτήτων του φορέα, 
καθώς και της αξιολόγησης των κινδύνων και των ευκαιριών του φορέα, 

γ) σχεδιάζει και διενεργεί προγραμματισμένους και έκτακτους ελέγχους επί 
του συνόλου των υπηρεσιών του φορέα, των λειτουργιών, των 
συλλογικών οργάνων αυτού, των διαδικασιών του, των εκτελούμενων 

έργων, καθώς και των πληροφοριακών του συστημάτων, όπως αυτά 
εντοπίζονται μέσω της διαδικασίας αξιολόγησης και ιεράρχησης των 

κινδύνων που απειλούν τη λειτουργία τους, σύμφωνα με τις πιθανότητες 
εκδήλωσης του κινδύνου και τις ενδεχόμενες συνέπειές του, 

δ) παρέχει συμβουλευτικά έργα επί του συνόλου των υπηρεσιών του 
φορέα, των λειτουργιών, των συλλογικών οργάνων αυτού, των 

διαδικασιών του, των εκτελούμενων έργων, καθώς και των 
πληροφοριακών του συστημάτων, 

ε) ελέγχει και παρέχει διαβεβαίωση περί της επάρκειας του Συστήματος 
Εσωτερικού Ελέγχου του φορέα και εισηγείται σχετικές βελτιωτικές 

προτάσεις, 
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στ) παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες, ζ) αξιολογεί τη λειτουργία του 

φορέα βάσει των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, η) 
ελέγχει την ορθή εφαρμογή των διαδικασιών εκτέλεσης του 

προϋπολογισμού, σύνταξης και αποστολής στο Υπουργείο Οικονομικών των 
δημοσιονομικών και λοιπών αναφορών, καθώς και διενέργειας των 
δαπανών και διαχείρισης της περιουσίας του οικείου φορέα για τον 

εντοπισμό τυχόν ενδείξεων φαινομένων κακοδιοίκησης, κακοδιαχείρισης, 
κατάχρησης, σπατάλης ή απάτης, καθώς και εάν ο φορέας αναπτύσσει 

κατάλληλες δικλίδες για την αποτροπή τους στο μέλλον, 

θ) ελέγχει και αξιολογεί τις διαδικασίες κατάρτισης των οικονομικών και μη 

αναφορών του φορέα, 

ι) αξιολογεί τις διαδικασίες σχεδιασμού και εκτέλεσης των λειτουργιών και 
των προγραμμάτων του φορέα, 

ια) ελέγχει τη συμμόρφωση του φορέα προς την ισχύουσα νομοθεσία, τους 
κανονισμούς και τις πολιτικές που διέπουν τη λειτουργία του, 

ιβ) ελέγχει τα πληροφοριακά συστήματα ως προς την αποτελεσματικότητά 
τους για την επίτευξη των στόχων του φορέα, 

ιγ) παρακολουθεί, αξιολογεί και επιβεβαιώνει τις διορθωτικές ή βελτιωτικές 
ενέργειες που πραγματοποιούνται από τις υπηρεσίες του φορέα σε 

συμμόρφωση με τις προτάσεις του εσωτερικού ελέγχου, μέχρι την οριστική 
υλοποίησή τους, 

ιδ) καταρτίζει Ετήσια Έκθεση με Γνώμη, ιε) γνωστοποιεί αμελλητί στις 
αρμόδιες υπηρεσίες και στον πειθαρχικό Προϊστάμενο, σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις, τυχόν ενδείξεις απάτης ή έλλειψης ακεραιότητας ή 
πειθαρχικής ευθύνης υπαλλήλων και 

ιστ) μεριμνά για την εκπαίδευση και την επιμόρφωση των εσωτερικών 
ελεγκτών. 

3. Με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου 
καθορίζονται ιδίως ο σκοπός, οι αρμοδιότητες, η ευθύνη και η θέση της 

Μονάδας στην οργανωτική διάρθρωση του φορέα, λαμβανομένων υπόψη 
των Διεθνών Προτύπων για την Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού 

Ελέγχου. 

4. Ο Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικών Ελεγκτών περιλαμβάνει τις αρχές 

που σχετίζονται με την επαγγελματική πρακτική και τους κανόνες 
επαγγελματικής συμπεριφοράς και ακεραιότητας που οφείλουν να 

ακολουθούν, λαμβάνοντας υπόψη τα Διεθνή Πρότυπα για την 
Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου. 

5. Έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους (εκτός εάν ρυθμίζεται διαφορετικά), ο 
Προϊστάμενος της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου υποβάλλει την Ετήσια 

Έκθεση του προηγούμενου έτους, στον επικεφαλής του φορέα και στην 
Επιτροπή Ελέγχου. Η Έκθεση συντάσσεται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
για την Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου. 

6. Η Ετήσια Έκθεση κοινοποιείται αμελλητί στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στην 

Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών 
Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών. Ειδικά για τους ΟΤΑ α’ βαθμού, η 
Ετήσια Έκθεση κοινοποιείται και στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

7. Ο Προϊστάμενος της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου παρέχει Γνώμη στον 
επικεφαλής του φορέα, για τη συνολική επάρκεια των δομών και 

συστημάτων διακυβέρνησης, τη διαχείριση κινδύνων και των δικλίδων 
ελέγχου σε συνολικό επίπεδο ή για μεμονωμένες διαδικασίες, λειτουργίες 

και οργανικές μονάδες του φορέα. Η Γνώμη συνοδεύει την Ετήσια Έκθεση 
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που υποβάλλεται στον επικεφαλής του φορέα, βασίζεται στα αποτελέσματα 

του έργου και των δραστηριοτήτων της Μονάδας και λαμβάνει τη μορφή 
της διαβεβαίωσης (θετικής, αρνητικής ή με επιφύλαξη). 

8. Ο Προϊστάμενος της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου καταρτίζει, το 
αργότερο εντός του Ιανουαρίου κάθε έτους (εκτός εάν ρυθμίζεται 

διαφορετικά), το Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών του έτους αυτού, βάσει των 
διαθέσιμων πόρων της Μονάδας, και το υποβάλλει στην Επιτροπή Ελέγχου, 

καθώς και στον επικεφαλής του φορέα, ο οποίος και το εγκρίνει, το 
αργότερο εντός μηνός. 

9. Ο Προϊστάμενος της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου παρακολουθεί και 
εισηγείται την τροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Εργασιών, όταν 

κρίνει ότι αυτό απαιτείται λόγω εξωγενών ή ενδογενών παραγόντων. Το 
Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών τροποποιείται με την ίδια διαδικασία έγκρισής 
του. 

10. Κάθε έργο που διενεργείται ή παρέχεται από τη Μονάδα Εσωτερικού 
Ελέγχου διαρθρώνεται σε στάδια ως εξής: 

10.1. Διαβεβαιωτικό/ελεγκτικό: α) ανάθεση, β) σχεδιασμός, γ) διενέργεια, 

δ) σύνταξη προσωρινής έκθεσης, ε) οριστικοποίηση και υποβολή της 
έκθεσης, στ) παρακολούθηση της υλοποίησης των συστάσεων. 

10.2. Συμβουλευτικό: α) ανάθεση, β) σχεδιασμός, γ) διενέργεια,                     
δ) σύνταξη και υποβολή της έκθεσης. 

11. Μετά το στάδιο της οριστικοποίησης της έκθεσης ελέγχου, οι συστάσεις 
που αναφέρονται στην έκθεση και έχουν συμφωνηθεί με τους 

ελεγχόμενους, καθώς και τα σχέδια διορθωτικών ενεργειών και δράσεων 
για την εφαρμογή τους, παρακολουθούνται από τη Μονάδα Εσωτερικού 

Ελέγχου. Η παρακολούθηση συνίσταται στην επιβεβαίωση της υλοποίησης 
και αξιολόγησης του αντίκτυπου κάθε ενέργειας που συμφωνήθηκε, εντός 
του προκαθορισμένου χρονοδιαγράμματος που τέθηκε από τον Εσωτερικό 

Ελεγκτή. 

12. Μετά την υλοποίηση όλων των ενεργειών που συμφωνήθηκαν, 
συντάσσεται αναφορά στην οποία, εκτός των άλλων, περιλαμβάνεται η 
αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των ενεργειών που 

πραγματοποιήθηκαν από τις υπηρεσίες, με σκοπό την ανάδειξη της 
προστιθέμενης αξίας, καθώς και της ύπαρξης τυχόν υπολειμματικών, μη 

ανεκτών για τον φορέα κινδύνων. 

13. Κάθε φορέας του άρθρου 2 είναι υποχρεωμένος να θεσπίσει ετήσιο 

Πρόγραμμα Αξιολόγησης και Βελτίωσης Ποιότητας για τη Μονάδα 
Εσωτερικού Ελέγχου, με το οποίο παρέχονται η δυνατότητα αποτίμησης 
του βαθμού συμμόρφωσής της με τον Κανονισμό Λειτουργίας της, της 

τήρησης και του βαθμού εφαρμογής των Προτύπων για την Επαγγελματική 
Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου, του βαθμού τήρησης του Κώδικα 

Δεοντολογίας Εσωτερικών Ελεγκτών, καθώς και η δυνατότητα αξιολόγησης 
της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας του 

Εσωτερικού Ελέγχου και εντοπισμού πεδίων που χρήζουν βελτίωσης, ώστε 
να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις διαδικασίες που διέπουν τη 
λειτουργία του φορέα. 

14. Το Πρόγραμμα Αξιολόγησης και Βελτίωσης Ποιότητας περιλαμβάνει 
τόσο τις διαρκείς εσωτερικές αξιολογήσεις, όσο και την εξωτερική 

αξιολόγηση, με τις οποίες συνολικά εκτιμάται η ποιότητα της λειτουργίας 
της Μονάδας Εσωτερικού ελέγχου, εξάγονται συμπεράσματα και 

υποβάλλονται σχετικές εισηγήσεις για τις απαιτούμενες βελτιώσεις. 
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15. Ο Προϊστάμενος της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου είναι υπεύθυνος για 

την κατάρτιση, τήρηση και εφαρμογή του Προγράμματος Αξιολόγησης και 
Βελτίωσης Ποιότητας της Μονάδας. 

16. Για τις διαρκείς εσωτερικές αξιολογήσεις χρησιμοποιούνται διαδικασίες 
και εργαλεία που περιλαμβάνουν ιδίως: 

α) την εποπτεία του ελεγκτικού έργου, β) την υλοποίηση του Ετήσιου 

Προγράμματος Εργασιών της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, γ) τις 
εργασίες ελέγχου και τις διαδικασίες που ακολουθούνται, σύμφωνα με το 
Εγχειρίδιο Εσωτερικών Ελέγχων της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, δ) την 

τήρηση των προθεσμιών που συμφωνήθηκαν, ε) τον αριθμό των 
βελτιωτικών προτάσεων, καθώς και εκείνων που υλοποιήθηκαν μέσα στο 

έτος. Οι ως άνω διαδικασίες και εργαλεία καθορίζονται με τον Κανονισμό 
Λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου. 

17. Οι εσωτερικοί ελεγκτές, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, 
έχουν πλήρη και απρόσκοπτη πρόσβαση σε όλα τα αρχεία, φυσικά 
στοιχεία, έγγραφα, χώρους και δραστηριότητες του φορέα, και 

συνεργάζονται με τους εργαζόμενους σε αυτόν, στο μέτρο που είναι 
απαραίτητο για την υλοποίηση του έργου τους. Σε περίπτωση που στο 

πλαίσιο ενός συγκεκριμένου ελεγκτικού έργου, απαιτείται πρόσβαση σε 
πληροφοριακό σύστημα έτερου φορέα, χορηγείται σχετική άδεια κατόπιν 

εγγράφου αιτήματος, τηρουμένων των διατάξεων περί προστασίας 
συγκεκριμένων κατηγοριών δεδομένων. 

18. Οι εσωτερικοί ελεγκτές έχουν καθήκον εχεμύθειας και ευθύνη 
απόλυτης διαφύλαξης του απορρήτου των στοιχείων που περιέρχονται στη 
γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. 

19. Αν κατά την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου της Μονάδας Εσωτερικού 

Ελέγχου απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις, ο Προϊστάμενος της Μονάδας 
εισηγείται στον επικεφαλής του φορέα, τον ορισμό υπαλλήλου άλλης 
υπηρεσίας του ίδιου φορέα, ο οποίος διαθέτει τις ειδικές γνώσεις που 

απαιτεί το εν λόγω έργο. 

20. Αν οι απαιτούμενες ειδικές γνώσεις για την άσκηση του έργου δεν 
καλύπτονται από το προσωπικό του φορέα, ως εμπειρογνώμονες μπορούν 
να ορίζονται είτε υπάλληλοι άλλων φορέων του άρθρου 2 του Ν. 

4795/2021 είτε ιδιώτες που διαθέτουν σχετικές με το συγκεκριμένο 
ελεγκτικό έργο γνώσεις και εμπειρία, οι οποίοι συμμετέχουν στο εν λόγω 

έργο. Το εύρος και η περίμετρος του έργου που θα εκτελεστεί, η διάρκεια 
και το πλαίσιο συνεργασίας του εμπειρογνώμονα με τη Μονάδα Εσωτερικού 
Ελέγχου, καθώς και οι ειδικότερες υπηρεσιακές ανάγκες που πρέπει να 

καλυφθούν, ορίζονται κάθε φορά με απόφαση του οικείου Υπουργού ή του 
οργάνου διοίκησης για τους λοιπούς φορείς του άρθρου 2, ύστερα από 

γνώμη του Προϊστάμενου της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου. 

21. Οι εσωτερικοί ελεγκτές εξετάζουν και αξιολογούν την επάρκεια και την 

αποτελεσματικότητα του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και βοηθούν τον 
φορέα να προλαμβάνει τις περιπτώσεις απάτης, μέσω της ανίχνευσης και 

της καταγραφής των σχετικών κινδύνων. 

22. Σε περίπτωση εντοπισμού ενδείξεων απάτης κατά τη διενέργεια ενός 

ελέγχου, η διερεύνηση της συγκεκριμένης υπόθεσης δεν διενεργείται από 
τους εσωτερικούς ελεγκτές στο πλαίσιο του εν λόγω ελεγκτικού έργου. 

Στην περίπτωση αυτή, οι εσωτερικοί ελεγκτές θέτουν υπόψη του 
επικεφαλής του φορέα και του Προϊσταμένου της Μονάδας Εσωτερικού 
Ελέγχου τα στοιχεία περί απάτης που προκύπτουν κατά τη διεξαγωγή των 
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ελέγχων, προκειμένου να αναληφθούν οι ενέργειες από τα αρμόδια όργανα 

που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις και τον κανονισμό λειτουργίας. 

23. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, οι εσωτερικοί ελεγκτές 
οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τους τα γενικώς αποδεκτά Πρότυπα για την 
Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου, το Πλαίσιο 

Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Επιτροπής C.O.S.O., καθώς και τις 
καλές πρακτικές, που διαμορφώνονται από φορείς, όπως η Επιτροπή 

C.O.S.O και το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (I.I.A.). 

24. Η Μονάδα συνεργάζεται με τις ελεγκτικές Υπηρεσίες, όπως το 

Ελεγκτικό Συνέδριο, την Εθνική Αρχή Διαφάνειας και το Γενικό Λογιστήριο 
του Κράτους και κάθε άλλη αρχή ή υπηρεσία ή Επιτροπή  που προβλέπεται 

κάθε φορά από τη νομοθεσία για τη λειτουργία των Μονάδων Εσωτερικού 
Ελέγχου ΟΤΑ α΄βαθμού. 

25. Ειδικότερες διατάξεις που διέπουν το θεσμικό, νομικό και λειτουργικό 
πλαίσιο της Μονάδας καθώς και το καθεστώς των υπαλλήλων που τη 
στελεχώνουν, εφαρμόζονται απαρεγκλίτως, όπως κάθε φορά ισχύουν. 

 

ΙΙΙ. στο ΜΕΡΟΣ 5: ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και στο Άρθρο 51: 
Προϊστάμενοι Υπηρεσιών εισάγεται στον Πίνακα η γραμμή με αύξοντα 
αριθμό: 

 

38 /  ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ:  

 

ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Διοικητικού Λογιστικού ή ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 
ή  ΠΕ Νομικής ή ΠΕ  Οικονομικού ή ΠΕ Οικονομικού Λογιστικού ή ΠΕ 
Πληροφορικής ή ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού ή ΤΕ Οικονομικού Λογιστικού ή 

ΤΕ Πληροφορικής ή Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό. (*)  
 

Ελλείψει αυτών, ΠΕ ή ΤΕ Μηχανικών όλων των ειδικοτήτων. 
 
Ο Προϊστάμενος υποχρεούται να λάβει Πιστοποιητικό Ελεγκτικής Επάρκειας 

Εσωτερικού Ελεγκτή εντός 12 μηνών από την τοποθέτησή του στο Τμήμα ή 
να διαθέτει ήδη διαπίστευση ή πιστοποίηση συναφή με εσωτερικό έλεγχο. 

Η μη εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής αίρει την τοποθέτησή του στη 
θέση ευθύνης και στη Μονάδα. 

 
(*)Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 8 του Ν. 4795/2021 προβλέπεται ότι: « Η 

Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου στελεχώνεται από υπαλλήλους κατηγορίας 
ΠΕ ή ΤΕ …» συνεπώς ο νομοθέτης εξισώνει του υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ 

και ΤΕ για τη θέση ευθύνης στις οργανικές αυτές μονάδες και θέτει σε 
αμφότερους την υποχρέωση της πιστοποίησης. 
 

22..  ΣΣΥΥΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗ  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ  ΠΠΑΑΙΙΔΔΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΣΣΤΤΑΑΘΘΜΜΩΩΝΝ   

Με την εφαρμογή της διοικητικής μεταρρύθμιση του Προγράμματος 

Καλλικράτης στο 2011 στους ΟΤΑ Α βαθμού και στα Νομικά πρόσωπα 

αυτών, εκδόθηκαν πρότυποι Οργανισμοί Εσωτερικής Υπηρεσίας για 

διαφορετικές κατηγορίες Δήμων (γεωμορφολογικές και πληθυσμιακές) οι 

οποίοι αποτέλεσαν βάση για την κατάρτιση της οργανωτικής δομής των 

νέων Δήμων και των νομικών τους προσώπων.  Η πρόβλεψη για την 

ίδρυση διοικητικών μονάδων Παιδικών Σταθμών εμπεριεχόταν στα 

Πρότυπα Σχέδια ΟΕΥ Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και ειδικότερα 
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προβλεπόταν η σύσταση «Γραφείων» Παιδικών Σταθμών υπό Τμημάτων 

γεωγραφικών περιοχών, αρμοδιότητες του Τμήματος αυτές που ασκούνται 

από μία διακριτή επιχειρησιακή μονάδα Παιδικού Σταθμού. Ενώ έδινε τη 

δυνατότητα στα «γραφεία» να ασκούν αρμοδιότητες ευθύνη του Τμήματος. 

Τότε υπήρχε και ήταν σε ισχύ η πρόβλεψη ορισμού υπευθύνου γραφείου 

με χορήγηση επιδόματος ευθύνης υπευθύνου Παιδικού Σταθμού βαθμού Α’ 

Κατηγορία ΠΕ ή ΤΕ του άρθρου παρ. 4 του άρθρου 87 του Ν.3584/2007. 

Το ύψος του επιδόματος υπευθύνου Παιδικού Σταθμού ορίζεται σήμερα στα 

165 ευρώ από 100 ευρώ που θεσπίστηκε με το άρθρο 16 του Ν.4354/15. 

(αναπροσαρμόστηκε στα 150 ευρώ από το άρθρο 19 του Ν.4547/18 και εν 

συνεχεία στα 165 ευρώ από το άρθρο  28 του Ν. 4823/2021). 

Εν τω μεταξύ με το Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α’ 226) άρθρο 10 ορίστηκαν τα 
επίπεδα διοικητικών μονάδων που έχουν αμειβόμενες θέσεις ευθύνης, 

απαλείφοντας το επίδομα θέσης ευθύνης επιπέδου γραφείου.  
 

Και ενώ το Ελεγκτικό συνέδριο έχει κρίνει πολλάκις ότι οι υπεύθυνοι – 
Προϊστάμενοι Παιδικών Σταθμών όταν έχουν προβλεφθεί διακριτά στους 
ΟΕΥ δικαιούνται το επίδομα του άρθρου 16 του Ν. 4354/15 ασχέτως του 

οργανωτικού τους επιπέδου, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 
διαφωνούσε για το δικαίωμα των υπευθύνων Παιδικών Σταθμών επιπέδου 

γραφείου ότι μπορούν να λαμβάνουν επίδομα θέσης ευθύνης παντός 
ύψους. 
 

Ενδεικτικά στην ΠΡΑΞΗ 166/2018 ΕΛΣΥΝ Τμ Ι, έχει κριθεί ότι:  
«Σε κάθε παιδικό σταθμό ορίζεται υπάλληλος υπεύθυνος για τη λειτουργία 

του, με απόφαση του Δημάρχου. Οι υπάλληλοι ακολουθούν τα καθήκοντα 
και τις αρμοδιότητες που προκύπτουν από τον υπ’ αριθμ. 16065/17.4.2002 
Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικών και Κοινοτικών ΝΠΔΔ 

Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών (ΦΕΚ 497/22.4.2002)». Β. Από τις 
προπαρατεθείσες διατάξεις του ν. 4354/2015 συνάγεται, μεταξύ άλλων, ότι 

καταβάλλεται επίδομα θέσης ευθύνης ποσού εκατό (100,00) ευρώ στον 
υπάλληλο ο οποίος τοποθετείται επικεφαλής Παιδικού Σταθμoύ, που, 
ανεξαρτήτως του επιπέδου με το οποίο λειτουργεί και της δυναμικότητας 

αυτού, οργανώνεται ως διακριτή, κάθετη διοικητική ενότητα (ως προς τη 
διάκριση των οργανικών μονάδων βλ. σχετ. άρθρο 10 του κυρωθέντος με 

το άρθρο πρώτο του ν. 3684/2007 Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και 
Κοινοτικών Υπαλλήλων καθώς και τον συνταχθέντα από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. 
Οδηγό Σύνταξης Ο.Ε.Υ. των δημοτικών ν.π.δ.δ., πρβ. Ε.Σ. 

Κλιμ.Προλ.Ελ.Δαπ. στο Ι Τμ. 286/2014). Τούτο συνάγεται, ιδίως, από τη 
δομή των διατάξεων του άρθρου 16 του ν. 4354/2015, συγκεκριμένα εκ 

του ότι η καταβολή του επίμαχου επιδόματος θέσης ευθύνης στους 
Προϊσταμένους παιδικών σταθμών, σε αντιδιαστολή με τον προϊσχύοντα 
μισθολογικό νόμο (άρθρο 18 ν. 4024/2011), εντάχθηκε στην παράγραφο β 

του άρθρου 16 («Προϊστάμενοι Εκπαίδευσης» και σε αντιδιαστολή 
«Προϊστάμενοι Διοίκησης»), ειδικότερα δε στην περίπτωση βη΄ της ίδιας 

ως άνω παραγράφου, όπου εντάσσονται και οι εκπαιδευτικοί που 
υπηρετούν σε μονοθέσια δημοτικά σχολεία (βλ. σχετ. και εγκ. 
2/31029/ΔΕΠ/6.5.2016 Δ/νσης Εισοδηματικής Πολιτικής του Γ.Λ.Κ.). Εκ 

των ανωτέρω, παρέπεται ότι δεν συναρτάται ο τρόπος οργάνωσης της 
εν λόγω οργανικής μονάδας από το επίδομα θέσης ευθύνης που 

καταβάλλεται στον Προϊστάμενο του Παιδικού Σταθμού, το οποίο 
επίδομα, ανέρχεται, κατά τα προεκτεθέντα, στο ποσό των 100,00 
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ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 στ. β΄ περ. βη΄ του ν. 

4354/2015, ως υποπερίπτωση της κατηγορίας των Προϊσταμένων 
Εκπαίδευσης.» 

 
Και αντιστοίχως ως προς τη διάταξη του άρθρου 10 του Ν. 4024/2011 με 
την Πράξη 286/2014 ΕΛΣΥΝ Τμ. Ι κρίθηκε ότι  

 
«Με τα δεδομένα αυτά, το Κλιμάκιο κρίνει ότι, σύμφωνα με όσα έγιναν 

δεκτά στη σκέψη II και όπως βασίμως το ως άνω Νομικό Πρόσωπο 
προβάλλει, είναι νόμιμη η καταβολή του επίμαχου επιδόματος στην ως άνω 
προϊσταμένη του ως άνω επιπέδου γραφείου Παιδικού Σταθμού του ως άνω 

Νομικού Προσώπου, έστω κι αν η επιλογή και ο ορισμός της στη θέση αυτή 
δεν έγινε με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του άρθρου 10 του ν. 

4024/2011, ο δε περί του αντιθέτου λόγος διαφωνίας του αναπληρωτή 
Επιτρόπου νόμω αβάσιμος. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω, η εντελλόμενη 
δαπάνη είναι νόμιμη και το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα θεωρητέο.» 

 
Η ανακολουθία αυτή της υφιστάμενης νομοθεσίας των ΟΤΑ και της 

σύμφωνη θέση του ελεγκτικού  προς τη θέση του Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους, δεν έχει αρθεί έως σήμερα. 

 
Ωστόσο το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους επανήλθε σε απαντητικά 
έγγραφα σε ερωτήματα Δήμων, υποδεικνύοντας ότι το επίδομα των 165 

ευρώ καταβάλλεται σε προϊσταμένους Παιδικών Σταθμών ανεξαρτήτως 
του επιπέδου με το οποίο λειτουργούν (άρα είτε Τμήματα είτε Γραφεία) 

αρκεί να έχουν οριστεί με τη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων. – ΓΛΚ 
α.π. 2/18526/ΔΕΠ/08.0.7.2020. (Ωστόσο τα Υπηρεσιακά Συμβούλια κατά 
τις διαδικασίες κρίσεων δεν κρίνουν υπαλλήλους επιπέδου γραφείου καθώς 

αυτό δεν προβλέπεται από τη νομοθεσία των ΟΤΑ). 
 

Προσφάτως όμως το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους σε απάντηση 
ερωτήματος Δήμου (ΓΛΚ  α.π. 2/82257/ΔΕΠ/28.02.2022) υποδεικνύει ότι 
το επίδομα των 165 ευρώ καταβάλλεται μόνον σε προϊσταμένου 

Παιδικών Σταθμών επιπέδου Τμήματος και όχι σε επίπεδο γραφείου και 
κατόπιν τήρησης των διαδικασιών κρίσεων από το Υπηρεσιακό ή 

καθεστώτος αναπλήρωσης. Και τονίζει ότι ο Προϊστάμενος Τμήματος 
Παιδικού Σταθμού δεν μπορεί να εισπράξει το επίδομα των προϊσταμένων 
Τμημάτων όπως ορίζεται στη νομοθεσία δηλαδή των 290 ευρώ αλλά μόνον 

το επίδομα των 165 ευρώ. 
 

Δεδομένου ότι το Υπουργείο Εσωτερικών ως κατεξοχήν υπηρεσία αρμόδια 
για την οργάνωση και λειτουργία των ΟΤΑ δεν έχει εκφράσει καμία θέση, 
και δεδομένου ότι δεν υπάρχει καμία άλλη διαφορετική οδηγία (το ΕΛΣΥΝ 

δεν ασκεί πλέον προληπτικό έλεγχο για να παράξει νέα νομολογία), και 
προκειμένου τα στελέχη του Δήμου που είναι υπεύθυνα σε κάθε Παιδικό 

Σταθμό να αμείβονται για τη θέση ευθύνη τους, παρέχεται μόνον η 
δυνατότητα σύστασης Τμημάτων Παιδικών Σταθμών ως διακριτές μονάδες 
προσχολικής αγωγής) κατά τόπον.  

 
Κατά τις υφιστάμενες Οργανικές Διατάξεις η υπηρεσία λειτουργεί σε 

επίπεδο Διεύθυνσης με 4 Τμήματα: 
 

 Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης 

(έδρα Δήμου) 
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 Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης (έδρα Δήμου) 

 Τμήμα Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης 
Δημοτικής Ενότητας Ρόδου (έδρα Δήμου) 

 Τμήμα Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης 
Ανατολικής Ρόδου (έδρα  

 Τμήμα Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης Δυτικής 

Ρόδου 
 

Τα Αποκεντρωμένα Τμήμα Ρόδου, Ανατολικής Ρόδου και Δυτικής Ρόδου, 
όπως προκύπτει από τις αρμοδιότητές τους ρητώς έχουν συντονιστικό ρόλο 
του έργου των επιμέρους Παιδικών Σταθμών. Ενώ δεν προβλέπονται 

διακριτά οι Παιδικοί Σταθμοί ως οργανικές μονάδες. 
Δεδομένου του πλήθους των Παιδικών Σταθμών (επιχειρησιακές μονάδες) 

στην επικράτεια του Δήμου, είναι επιτακτική η ανάγκη διατήρησης των 4 
υφισταμένων συντονιστικών και διοικητικών Τμημάτων προκειμένου να 
υπάρχει ομοιόμορφο έργο στις επιχειρησιακές μονάδες. Συνεπώς η 

πρόβλεψη κάθε Παιδικού Σταθμού ως διακριτό Τμήμα, κατά τα ανωτέρω, 
δεν οδηγεί σε αλληλοκάλυψη έργου και αρμοδιοτήτων.  

Συνεπώς εισάγονται στον ΟΕΥ Αποκεντρωμένα Τμήματα Παιδικών Σταθμών 
(ανά δομή) με αρμοδιότητες που περιορίζονται στην επιχειρησιακή 

λειτουργία τους και για τους ωφελούμενους – χρήστες κάθε δομής 
χωριστά. 
 

Κατά τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη τις Δομές Παιδικών σταθμών 
στην επικράτεια προστίθενται οι ακόλουθες διατάξεις - μονάδες: 

 
«Άρθρο 2, ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΥ 

8. Τμήμα Α’ Δημοτικού Παιδικού Σταθμού – Αγίου Νικολάου ΔΕ Ρόδου 
9. Τμήμα Β’ Δημοτικού Παιδικού Σταθμού – Χρ. Τσιγάντε ΔΕ Ρόδου 

10. Τμήμα ΣΤ’ Παιδικού Σταθμού – Ροδ. Έπαυλης ΔΕ Ρόδου 
11. Τμήμα Α’ Βρεφονηπιακού Σταθμού ΔΕ Ρόδου» 
 

«Άρθρο 2,  2) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες 

Ανατολικής Ρόδου 
 
9. Τμήμα Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Φαληρακίου (Αγ. Νεκτάριος)                   

ΔΕ Καλλιθέας 
10. Τμήμα Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Καλυθιών ΔΕ Καλλιθέας 

11. Τμήμα Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού Αφάντου                              
(Βασ. Τριανταφύλλας) ΔΕ Αφάντου 
12. Τμήμα Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Αρχαγγέλου ΔΕ Αρχαγγέλου 

13. Τμήμα Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού Πυλώνας ΔΕ Λινδίων 
14. Τμήμα Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Ασκληπειού ΔΕ Νότιας Ρόδου 

15. Τμήμα Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Κολυμπίων ΔΕ Αφάντου.» 
 
«Άρθρο 2, 2) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ, ΕΝΟΤΗΤΑ Β: Αποκεντρωμένες 
Υπηρεσίες Δυτικής Ρόδου 

 
9. Τμήμα Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Παστίδας ΔΕ Πεταλούδων 
10. Τμήμα Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμούς Παραδεισίου ΔΕ 

Πεταλούδων 
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11. Τμήμα Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού Σορωνής ΔΕ Καμείρου 

12. Τμήμα Δημοτικού Παιδικούς Σταθμούς Έμπωνα ΔΕ Αταβύρου 
13. Τμήμα Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού Ιαλυσού ΔΕ Ιαλυσού. 

 
«Άρθρο 40, ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΡΟΔΟΥ 

 
8. Τμήμα Α’ Δημοτικού Παιδικού Σταθμού – Αγίου Νικολάου ΔΕ Ρόδου 

9. Τμήμα Β’ Δημοτικού Παιδικού Σταθμού – Χρ. Τσιγάντε ΔΕ Ρόδου 
10. Τμήμα ΣΤ’ Παιδικού Σταθμού – Ροδ. Έπαυλης ΔΕ Ρόδου 
11. Τμήμα Α’ Βρεφονηπιακού Σταθμού ΔΕ Ρόδου 

 
Κάθε διακριτή οργανική Μονάδα Παιδικού Σταθμού, επιπέδου Τμήματος, 

των παραγράφων 40.8, 40.9, 40.10 και 40.11  επιμελείται της παροχής 
σύγχρονης προσχολικής αγωγής στα φιλοξενούμενα νήπια και βρέφη 
εφαρμόζοντας τα κατάλληλα προγράμματα, τις ισχύουσες διατάξεις και τον 

ισχύοντα εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας. Ειδικότερα κάθε Τμήμα δομής 
παιδικού σταθμού: 

1) Φροντίζει για τη σωστή ψυχοσωματική υγεία και ψυχοκινητική 
εξέλιξη των παιδιών, με πραγματοποίηση ατομικών προγραμμάτων, 

κύκλους παιδαγωγικών δραστηριοτήτων, παιδαγωγικά εργαστήρια 
και άλλες παιδαγωγικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις, σύμφωνα 
με τα επιστημονικά δεδομένα και ανάλογα με την ηλικία τους. 

2) Απασχολεί τα παιδιά σύμφωνα με τους καθορισμένους στόχους του 
προγράμματος και τηρεί βιβλίο ύλης για την καθημερινή διδασκαλία 

σύμφωνα με τα προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας. 
3) Ευθύνεται όχι μόνο για την ολόπλευρη ανάπτυξη των νηπίων αλλά 

και για την φύλαξη και προστασία τους.  

4) Προσφέρει αγωγή, ψυχαγωγία, περιποίηση, φροντίδα και φαγητό 
στα βρέφη του Σταθμού σύμφωνα με τις αρχές της βρεφοκομικής 

και τις οδηγίες του παιδιάτρου. 
5) Ενημερώνει τους γονείς  σε τακτά χρονικά διαστήματα για τη γενική 

– σφαιρική εξέλιξη του παιδιού τους. Συνεργάζεται με τους γονείς σε 

όλα τα θέματα που αφορούν τη ζωή και την εξέλιξη των παιδιών 
μέσα στον Σταθμό. 

6) Μεριμνά για τη διοργάνωση εκδηλώσεων και επισκέψεων προς 
όφελος των παιδιών, σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα. 

7) Φροντίζει για την υγιεινή κατάσταση των παιδιών και ενημερώνει το 

Τμήμα Ιατρικής και Ψυχοκοινωνικής Στήριξης σε κάθε περίπτωση 
που χρειάζεται ιατρική φροντίδα και κοινωνική μέριμνα. 

8) Παρακολουθεί την καθαριότητα των νηπίων και κάθε αντικείμενο 
που έχει σχέση με αυτά ενθαρρύνοντας την αυτοεξυπηρέτησή τους.  

9) Ευθύνεται για την άψογη καθαριότητα των χώρων του Σταθμού και 

των αντικειμένων του και τον κατάλληλο αερισμό και φωτισμό του. 
10) Εφαρμόζει σωστά όλα τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας και 

ευθύνεται για κάθε πράξη ή παράλειψη που μπορεί να έχει επίπτωση 
στην υγεία των παιδιών. 

11) Ευθύνεται για την εξασφάλιση της διατροφής των νηπίων 

κατά την παραμονή τους στον Σταθμό, μεριμνώντας για την υγιεινή 
παρασκευή του, την ποιότητα των υλικών και την τήρηση του 

εγκεκριμένου διαιτολογίου. 
12) Μεριμνά για  την προμήθεια, την ταξινόμηση και τη 

συντήρηση του αναγκαίου παιδαγωγικού εξοπλισμού και υλικού. 
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13) Ευθύνεται για την  ασφαλή μεταφορά των φιλοξενούμενων 

παιδιών προς και από τον Σταθμό (περίπτωση ύπαρξης σχολικού 
λεωφορείου)  

14) Συνεργάζεται διαδραστικά με το Αποκεντρωμένο Τμήμα της 
επικράτειάς του καθώς και με τη Δ/νσης, σε όλα τα επίπεδα, 
παρέχοντας τακτικά τα στοιχεία και δεδομένα για τη λειτουργία του 

και τους ωφελούμενούς του. 
15) Ακολουθεί τις οδηγίες σε επιτελικό επίπεδο και εφαρμόζει τις 

κατευθύνσεις που παρέχονται από το Αποκεντρωμένο Τμήμα 
Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης Δημοτικής 
Ενότητας Ρόδου  το οποίο συντονίζει το έργο των δομών δημοτικής 

ενότητας Ρόδου» 
 

«Άρθρο 41, ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες Ανατολικής 
Ρόδου 
 

9. Τμήμα Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Φαληρακίου (Αγ. Νεκτάριος)                    
ΔΕ Καλλιθέας 

10. Τμήμα Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Καλυθιών ΔΕ Καλλιθέας 
11. Τμήμα Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού Αφάντου                          

(Βασ. Τριανταφύλλας) ΔΕ Αφάντου 
12. Τμήμα Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Αρχαγγέλου ΔΕ Αρχαγγέλου 
13. Τμήμα Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού Πυλώνας ΔΕ Λινδίων 

14. Τμήμα Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Ασκληπειού ΔΕ Νότιας Ρόδου 
15. Τμήμα Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Κολυμπίων ΔΕ Αφάντου.» 

Κάθε διακριτή οργανική Μονάδα Παιδικού Σταθμού, επιπέδου Τμήματος, 
των παραγράφων 41.9, 41.10, 41.11, 41.12, 41.13, 41.14 και 41.15  

επιμελείται της παροχής σύγχρονης προσχολικής αγωγής στα 
φιλοξενούμενα νήπια και βρέφη εφαρμόζοντας τα κατάλληλα 

προγράμματα, τις ισχύουσες διατάξεις και τον ισχύοντα εσωτερικό 
κανονισμό λειτουργίας. Ειδικότερα κάθε Τμήμα δομής παιδικού σταθμού: 

1) Φροντίζει για τη σωστή ψυχοσωματική υγεία και ψυχοκινητική 

εξέλιξη των παιδιών, με πραγματοποίηση ατομικών προγραμμάτων, 
κύκλους παιδαγωγικών δραστηριοτήτων, παιδαγωγικά εργαστήρια 

και άλλες παιδαγωγικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις, σύμφωνα 
με τα επιστημονικά δεδομένα και ανάλογα με την ηλικία τους. 

2) Απασχολεί τα παιδιά σύμφωνα με τους καθορισμένους στόχους του 

προγράμματος και τηρεί βιβλίο ύλης για την καθημερινή διδασκαλία 
σύμφωνα με τα προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας. 

3) Ευθύνεται όχι μόνο για την ολόπλευρη ανάπτυξη των νηπίων αλλά 
και για την φύλαξη και προστασία τους.  

4) Προσφέρει αγωγή, ψυχαγωγία, περιποίηση, φροντίδα και φαγητό 

στα βρέφη του Σταθμού σύμφωνα με τις αρχές της βρεφοκομικής 
και τις οδηγίες του παιδιάτρου. 

5) Ενημερώνει τους γονείς  σε τακτά χρονικά διαστήματα για τη γενική 
– σφαιρική εξέλιξη του παιδιού τους. Συνεργάζεται με τους γονείς σε 
όλα τα θέματα που αφορούν τη ζωή και την εξέλιξη των παιδιών 

μέσα στον Σταθμό. 
6) Μεριμνά για τη διοργάνωση εκδηλώσεων και επισκέψεων προς 

όφελος των παιδιών, σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα. 
7) Φροντίζει για την υγιεινή κατάσταση των παιδιών και ενημερώνει το 

Τμήμα Ιατρικής και Ψυχοκοινωνικής Στήριξης σε κάθε περίπτωση 

που χρειάζεται ιατρική φροντίδα και κοινωνική μέριμνα. 
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8) Παρακολουθεί την καθαριότητα των νηπίων και κάθε αντικείμενο 

που έχει σχέση με αυτά ενθαρρύνοντας την αυτοεξυπηρέτησή τους.  
9) Ευθύνεται για την άψογη καθαριότητα των χώρων του Σταθμού και 

των αντικειμένων του και τον κατάλληλο αερισμό και φωτισμό του. 
10) Εφαρμόζει σωστά όλα τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας και 

ευθύνεται για κάθε πράξη ή παράλειψη που μπορεί να έχει επίπτωση 

στην υγεία των παιδιών. 
11) Ευθύνεται για την εξασφάλιση της διατροφής των νηπίων 

κατά την παραμονή τους στον Σταθμό, μεριμνώντας για την υγιεινή 
παρασκευή του, την ποιότητα των υλικών και την τήρηση του 
εγκεκριμένου διαιτολογίου. 

12) Μεριμνά για  την προμήθεια, την ταξινόμηση και τη 
συντήρηση του αναγκαίου παιδαγωγικού εξοπλισμού και υλικού. 

13) Ευθύνεται για την  ασφαλή μεταφορά των φιλοξενούμενων 
παιδιών προς και από τον Σταθμό (περίπτωση ύπαρξης σχολικού 
λεωφορείου)  

14) Συνεργάζεται διαδραστικά με το Αποκεντρωμένο Τμήμα της 
επικράτειάς του καθώς και με τη Δ/νσης, σε όλα τα επίπεδα, 

παρέχοντας τακτικά τα στοιχεία και δεδομένα για τη λειτουργία του 
και τους ωφελούμενούς του. 

15) Ακολουθεί τις οδηγίες σε επιτελικό επίπεδο και εφαρμόζει τις 
κατευθύνσεις που παρέχονται από το Αποκεντρωμένο Τμήμα 
Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης Ανατολικής 

Ρόδου το οποίο συντονίζει το έργο των δομών Ανατολικής Ρόδου» 
 

«Άρθρο 42, ΕΝΟΤΗΤΑ Β: Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες Δυτικής 
Ρόδου (αντί του λανθασμένου ΕΝΟΤΗΤΑ Γ’) 
 

9. Τμήμα Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Παστίδας ΔΕ Πεταλούδων 
10. Τμήμα Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμούς Παραδεισίου ΔΕ 

Πεταλούδων 
11. Τμήμα Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού Σορωνής ΔΕ Καμείρου 
12. Τμήμα Δημοτικού Παιδικούς Σταθμούς Έμπωνα ΔΕ Αταβύρου 

13. Τμήμα Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού Ιαλυσού ΔΕ Ιαλυσού. 
 

Κάθε διακριτή οργανική Μονάδα Παιδικού Σταθμού, επιπέδου Τμήματος, 
των παραγράφων 42.9, 42.10, 42.11, 42.12. και 42.13, επιμελείται της 
παροχής σύγχρονης προσχολικής αγωγής στα φιλοξενούμενα νήπια και 

βρέφη εφαρμόζοντας τα κατάλληλα προγράμματα, τις ισχύουσες διατάξεις 
και τον ισχύοντα εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας. Ειδικότερα κάθε Τμήμα 

δομής παιδικού σταθμού: 
1) Φροντίζει για τη σωστή ψυχοσωματική υγεία και ψυχοκινητική 

εξέλιξη των παιδιών, με πραγματοποίηση ατομικών προγραμμάτων, 

κύκλους παιδαγωγικών δραστηριοτήτων, παιδαγωγικά εργαστήρια 
και άλλες παιδαγωγικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις, σύμφωνα 

με τα επιστημονικά δεδομένα και ανάλογα με την ηλικία τους. 
2) Απασχολεί τα παιδιά σύμφωνα με τους καθορισμένους στόχους του 

προγράμματος και τηρεί βιβλίο ύλης για την καθημερινή διδασκαλία 

σύμφωνα με τα προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας. 
3) Ευθύνεται όχι μόνο για την ολόπλευρη ανάπτυξη των νηπίων αλλά 

και για την φύλαξη και προστασία τους.  
4) Προσφέρει αγωγή, ψυχαγωγία, περιποίηση, φροντίδα και φαγητό 

στα βρέφη του Σταθμού σύμφωνα με τις αρχές της βρεφοκομικής 

και τις οδηγίες του παιδιάτρου. 
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5) Ενημερώνει τους γονείς  σε τακτά χρονικά διαστήματα για τη γενική 

– σφαιρική εξέλιξη του παιδιού τους. Συνεργάζεται με τους γονείς σε 
όλα τα θέματα που αφορούν τη ζωή και την εξέλιξη των παιδιών 

μέσα στον Σταθμό. 
6) Μεριμνά για τη διοργάνωση εκδηλώσεων και επισκέψεων προς 

όφελος των παιδιών, σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα. 

7) Φροντίζει για την υγιεινή κατάσταση των παιδιών και ενημερώνει το 
Τμήμα Ιατρικής και Ψυχοκοινωνικής Στήριξης σε κάθε περίπτωση 

που χρειάζεται ιατρική φροντίδα και κοινωνική μέριμνα. 
8) Παρακολουθεί την καθαριότητα των νηπίων και κάθε αντικείμενο 

που έχει σχέση με αυτά ενθαρρύνοντας την αυτοεξυπηρέτησή τους.  

9) Ευθύνεται για την άψογη καθαριότητα των χώρων του Σταθμού και 
των αντικειμένων του και τον κατάλληλο αερισμό και φωτισμό του. 

10) Εφαρμόζει σωστά όλα τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας και 
ευθύνεται για κάθε πράξη ή παράλειψη που μπορεί να έχει επίπτωση 
στην υγεία των παιδιών. 

11) Ευθύνεται για την εξασφάλιση της διατροφής των νηπίων 
κατά την παραμονή τους στον Σταθμό, μεριμνώντας για την υγιεινή 

παρασκευή του, την ποιότητα των υλικών και την τήρηση του 
εγκεκριμένου διαιτολογίου. 

12) Μεριμνά για  την προμήθεια, την ταξινόμηση και τη 
συντήρηση του αναγκαίου παιδαγωγικού εξοπλισμού και υλικού. 

13) Ευθύνεται για την  ασφαλή μεταφορά των φιλοξενούμενων 

παιδιών προς και από τον Σταθμό (περίπτωση ύπαρξης σχολικού 
λεωφορείου)  

14) Συνεργάζεται διαδραστικά με το Αποκεντρωμένο Τμήμα της 
επικράτειάς του καθώς και με τη Δ/νσης, σε όλα τα επίπεδα, 
παρέχοντας τακτικά τα στοιχεία και δεδομένα για τη λειτουργία του 

και τους ωφελούμενούς του. 
15) Ακολουθεί τις οδηγίες σε επιτελικό επίπεδο και εφαρμόζει τις 

κατευθύνσεις που παρέχονται από το Αποκεντρωμένο Τμήμα 
Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης Δυτικής Ρόδου 
το οποίο συντονίζει το έργο των δομών Δυτικής Ρόδου.» 

 
Για τον ορισμό των υπευθύνων κάθε Παιδικού Σταθμού σύμφωνα με τις 

επιταγές του ΓΛΚ οι οποίοι αναλαμβάνουν μεν θέση ευθύνης Τμήματος 
αλλά με αποδοχές επιδόματος θέσης ευθύνης όπως κάθε φορά ορίζονται 
από τη νομοθεσία για τους προϊσταμένους παιδικών σταθμών, εισάγονται 

στο ΜΕΡΟΣ 5. Άρθρο 51 Προϊστάμενοι Υπηρεσιών οι ακόλουθες 
περιπτώσεις μα αριθμητική προσθήκη:  

 

35.1. ΔΟΜΕΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΕ 

ΡΟΔΟΥ 

-Τμήμα Α’ Δημοτικού Παιδικού 
Σταθμού – Αγίου Νικολάου ΔΕ 

Ρόδου 

-Τμήμα Β’ Δημοτικού Παιδικού 

Σταθμού – Χρ. Τσιγάντε ΔΕ Ρόδου 

-Τμήμα ΣΤ’ Παιδικού Σταθμού – 
Ροδ. Έπαυλης ΔΕ Ρόδου 

- Τμήμα Α’ Βρεφονηπιακού 
Σταθμού ΔΕ Ρόδου» 

 
 
*ΠΕ Νηπιαγωγών ή                          

ΠΕ   Παιδαγωγών ή                       
ΤΕ Βρεφονηπιοκομίας  ή                   

ΤΕ   Βρεφοκόμων 
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36.1 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΟΜΕΣ 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΡΟΔΟΥ 
-Τμήμα Δημοτικού Παιδικού 

Σταθμού Φαληρακίου                     
(Αγ. Νεκτάριος) ΔΕ Καλλιθέας 

-Τμήμα Δημοτικού Παιδικού 
Σταθμού Καλυθιών ΔΕ Καλλιθέας 

-Τμήμα Δημοτικού 

Βρεφονηπιακού Σταθμού 
Αφάντου (Βασ. Τριανταφύλλας) 

ΔΕ Αφάντου 

-Τμήμα Δημοτικού Παιδικού 
Σταθμού Αρχαγγέλου ΔΕ 

Αρχαγγέλου 

-Τμήμα Δημοτικού 

Βρεφονηπιακού Σταθμού 
Πυλώνας ΔΕ Λινδίων 

-Τμήμα Δημοτικού Παιδικού 

Σταθμού Ασκληπειού ΔΕ Νότιας 
Ρόδου 

-Τμήμα Δημοτικού Παιδικού 
Σταθμού Κολυμπίων ΔΕ Αφάντου 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
*ΠΕ Νηπιαγωγών ή                       

ΠΕ Παιδαγωγών ή                         
ΤΕ Βρεφονηπιοκομίας  ή                
ΤΕ Βρεφοκόμων  

 
 

  

37.1 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΟΜΕΣ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΡΟΔΟΥ 

-Τμήμα Δημοτικού Παιδικού 
Σταθμού Παστίδας ΔΕ 

Πεταλούδων 

-Τμήμα Δημοτικού 
Βρεφονηπιακού Σταθμούς 

Παραδεισίου ΔΕ Πεταλούδων 

-Τμήμα Δημοτικού 

Βρεφονηπιακού Σταθμού 
Σορωνής ΔΕ Καμείρου 

-Τμήμα Δημοτικού Παιδικούς 
Σταθμούς Έμπωνα ΔΕ Αταβύρου 

-Τμήμα Δημοτικού 

Βρεφονηπιακού Σταθμού Ιαλυσού 
ΔΕ Ιαλυσού 

 

 
 

 
*ΠΕ Νηπιαγωγών ή                        

ΠΕ Παιδαγωγών ή                         
ΤΕ Βρεφονηπιοκομίας  ή                 
ΤΕ Βρεφοκόμων  

 
  

*παρά την απαγόρευση νέων προσλήψεων ΠΕ Νηπιαγωγών ή ΠΕ 

Παιδαγωγών μετά την οριζόντια ισχύ της υποχρεωτικής Νηπιακής 
εκπαίδευσης από το Υπουργείου Παιδείας, στο δήμο Υπηρετούν στελέχη 
αυτού του κλάδου και δεν αποκλείονται από τις θέσεις ευθύνης σε δομές 

παιδικών σταθμών. 
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Η δαπάνη που αναμένεται να προκληθεί εις βάρος των ακόλουθων                   

ΚΑ αποδοχών και εισφορών σε ανώτερο επίπεδο εφόσον επιλεγούν και 

οριστούν υπεύθυνοι σε όλους τους παιδικούς σταθμούς σύμφωνα με το 
υπηρετούν προσωπικό, ανέρχεται μηνιαίως σε 2.640 ,00 ευρώ Χ 12 μήνες 

= 31.680 ευρώ.  

15-6011.0001 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 

15-6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων 

15-6021.0001 Αποδοχές υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου χρόνου 

15-6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου 
χρόνου 

Η πρόβλεψη της δαπάνης για το έτος 2022 αναλογικά για 5 μήνες έχει 

προβλεφθεί και ενσωματωθεί στους ΚΑ και για το 2023 θα προβλεφθούν 
αντιστοίχως όπως και για τα επόμενα έτη.  
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33..  ΕΕΦΦΑΑΡΡΜΜΟΟΓΓΗΗ  ΔΔΙΙΑΑΤΤΑΑΞΞΗΗΣΣ  ΠΠΕΕΡΡΙΙ  ΟΟΡΡΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ  ΠΠΡΡΟΟΪΪΣΣΤΤΑΑΜΜΕΕΝΝΩΩΝΝ  ΚΚΕΕΠΠ  

Από τη δημοσίευση του ΟΕΥ δήμου Ρόδου στις 30.11.2011 (ΦΕΚ 3159 Β) 
έχει τροποποιηθεί η νομοθεσία που διέπει τον ορισμό προϊσταμένων στις 
κατά περίπτωση οργανικές μονάδες Κέντρων Εξυπηρέτηση Πολιτών.  

Προκειμένου να τηρηθούν οι ρητές προβλέψεις για τις ειδικότητες που 
δύνανται να προΐστανται στη Δ/νση ΚΕΠ και στα Τμήματα αυτής, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 260 του Ν. 4555/2018  πρέπει να 
τροποποιηθεί το άρθρο 51 περίπτωση 21 του ΟΕΥ (Μέρος 5). 

 
Το άρθρο 260 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018) ορίζει ότι: 

«1. Το άρθρο 84 του ν. 4484/2017 (Α΄110 ) αντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Προϊστάμενοι σε οργανικές μονάδες υπηρεσιών Κ.Ε.Π. τοποθετούνται 
σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις υπάλληλοι των ακόλουθων 

κατηγοριών και κλάδων: 

α. ΠΕ και ΤΕ του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.), ή 

β. ΠΕ και ΤΕ άλλων κλάδων και ειδικοτήτων που έχουν πραγματική και 
αποκλειστική υπηρεσία σε Κ.Ε.Π. διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) ετών, 

των οποίων τα προσόντα ανταποκρίνονται στις θέσεις ευθύνης Κ.Ε.Π., 
σύμφωνα με τις οικείες οργανικές διατάξεις. 

2. Σε περίπτωση μη ύπαρξης υπαλλήλων κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ που να 

πληρούν τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων α΄ή β΄ της παραγράφου 1, 
ως προϊστάμενοι δύναται να τοποθετούνται υπάλληλοι ΠΕ και ΤΕ όλων των 

κλάδων και ειδικοτήτων. 

3. Σε περίπτωση μη ύπαρξης υπαλλήλων των ανωτέρω παραγράφων 1 και 
2, επιτρέπεται να προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ του κλάδου Δ.Υ.Π. 
ή άλλων κλάδων και ειδικοτήτων που έχουν πραγματική και αποκλειστική 

υπηρεσία σε Κ.Ε.Π. διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) ετών, και εν ελλείψει 
αυτών, υπάλληλοι ΔΕ όλων των κλάδων και ειδικοτήτων.». 

Ακολούθως αναλυτικές διευκρινίσεις για την εφαρμογή της διάταξης 

δίνονται στην Εγκύκλιο Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης ΔΑΔ 
/Φ.4/218/42863/10.12.2019 

 
Κατά τα ανωτέρω προκειμένου να τηρηθεί η διάταξη του Νόμου 
τροποποιείται η περίπτωση 21 του άρθρου 51 Μέρους 5 του ΟΕΥ 

Δήμου Ρόδου  ως ακολούθως: 
 

 
 

 
 
 

21 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΚΕΠ  

1.ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ή ΤΕ 
Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ή  ΠΕ και ΤΕ 

όλων των  κλάδων και ειδικοτήτων που έχουν 
πραγματική και αποκλειστική υπηρεσία σε Κ.Ε.Π. 
διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) ετών. 

2.Ελλείψει των ανωτέρω, ΠΕ και ΤΕ όλων των 
κλάδων και ειδικοτήτων. 

https://dimosnet.gr/blog/laws/310988/
https://dimosnet.gr/blog/laws/310988/
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3.Ελλείψει όλων των ανωτέρω (1,2)., ΔΕ του 
κλάδου Δ.Υ.Π. ή άλλων κλάδων και ειδικοτήτων 
που έχουν πραγματική και αποκλειστική υπηρεσία 

σε Κ.Ε.Π. διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) ετών. 

4.Ελλείψει όλων των ανωτέρω(1,2,3), ΔΕ όλων 
των κλάδων και ειδικοτήτων. 

Τμήμα 
Εξυπηρέτησης 

Πολιτών Πλ. 
Ελευθερίας 

1.ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ή ΤΕ 
Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ή  ΠΕ και ΤΕ 

όλων των  κλάδων και ειδικοτήτων που έχουν 
πραγματική και αποκλειστική υπηρεσία σε Κ.Ε.Π. 
διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) ετών. 

2.Ελλείψει των ανωτέρω, ΠΕ και ΤΕ όλων των 
κλάδων και ειδικοτήτων. 

3.Ελλείψει όλων των ανωτέρω (1,2)., ΔΕ του 
κλάδου Δ.Υ.Π. ή άλλων κλάδων και ειδικοτήτων 
που έχουν πραγματική και αποκλειστική υπηρεσία 

σε Κ.Ε.Π. διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) ετών. 

4.Ελλείψει όλων των ανωτέρω(1,2,3), ΔΕ όλων 

των κλάδων και ειδικοτήτων. 

Τμήμα 

Εσωτερικής 
Ανταπόκρισης 

 

1.ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ή ΤΕ 

Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ή  ΠΕ και ΤΕ 
όλων των  κλάδων και ειδικοτήτων που έχουν 

πραγματική και αποκλειστική υπηρεσία σε Κ.Ε.Π. 
διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) ετών. 

2.Ελλείψει των ανωτέρω, ΠΕ και ΤΕ όλων των 

κλάδων και ειδικοτήτων. 

3.Ελλείψει όλων των ανωτέρω (1,2)., ΔΕ του 

κλάδου Δ.Υ.Π. ή άλλων κλάδων και ειδικοτήτων 
που έχουν πραγματική και αποκλειστική υπηρεσία 
σε Κ.Ε.Π. διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) ετών. 

4.Ελλείψει όλων των ανωτέρω(1,2,3), ΔΕ όλων 
των κλάδων και ειδικοτήτων. 

Τμήμα 
Εξυπηρέτησης 

Πολιτών 
Μεσαιωνικής 
Πόλης Ρόδου 

 

1.ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ή ΤΕ 
Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ή  ΠΕ και ΤΕ 

όλων των  κλάδων και ειδικοτήτων που έχουν 
πραγματική και αποκλειστική υπηρεσία σε Κ.Ε.Π. 
διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) ετών. 

2.Ελλείψει των ανωτέρω, ΠΕ και ΤΕ όλων των 
κλάδων και ειδικοτήτων. 

3.Ελλείψει όλων των ανωτέρω (1,2)., ΔΕ του 
κλάδου Δ.Υ.Π. ή άλλων κλάδων και ειδικοτήτων 
που έχουν πραγματική και αποκλειστική υπηρεσία 

σε Κ.Ε.Π. διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) ετών. 

4.Ελλείψει όλων των ανωτέρω(1,2,3), ΔΕ όλων 

των κλάδων και ειδικοτήτων. 

Τμήμα 

Εξυπηρέτησης 
Πολιτών 
συνοικίας 

1.ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ή ΤΕ 

Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ή  ΠΕ και ΤΕ 
όλων των  κλάδων και ειδικοτήτων που έχουν 
πραγματική και αποκλειστική υπηρεσία σε Κ.Ε.Π. 
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«Μητρόπολης» 
Ρόδου 

διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) ετών. 

2.Ελλείψει των ανωτέρω, ΠΕ και ΤΕ όλων των 
κλάδων και ειδικοτήτων. 

3.Ελλείψει όλων των ανωτέρω (1,2)., ΔΕ του 
κλάδου Δ.Υ.Π. ή άλλων κλάδων και ειδικοτήτων 

που έχουν πραγματική και αποκλειστική υπηρεσία 
σε Κ.Ε.Π. διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) ετών. 

4.Ελλείψει όλων των ανωτέρω(1,2,3), ΔΕ όλων 

των κλάδων και ειδικοτήτων. 

Τμήμα 

Εξυπηρέτησης 
Πολιτών 

Συνοικίας 
"Ροδίνι" Ρόδου 
 

1.ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ή ΤΕ 

Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ή  ΠΕ και ΤΕ 
όλων των  κλάδων και ειδικοτήτων που έχουν 

πραγματική και αποκλειστική υπηρεσία σε Κ.Ε.Π. 
διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) ετών. 

2.Ελλείψει των ανωτέρω, ΠΕ και ΤΕ όλων των 

κλάδων και ειδικοτήτων. 

3.Ελλείψει όλων των ανωτέρω (1,2)., ΔΕ του 

κλάδου Δ.Υ.Π. ή άλλων κλάδων και ειδικοτήτων 
που έχουν πραγματική και αποκλειστική υπηρεσία 
σε Κ.Ε.Π. διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) ετών. 

4.Ελλείψει όλων των ανωτέρω(1,2,3), ΔΕ όλων 
των κλάδων και ειδικοτήτων. 

Τμήμα 
Εξυπηρέτησης 

Πολιτών 
Συνοικίας Αγ. 
Αποστόλων 

Ρόδου 
 

1.ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ή ΤΕ 
Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ή  ΠΕ και ΤΕ 

όλων των  κλάδων και ειδικοτήτων που έχουν 
πραγματική και αποκλειστική υπηρεσία σε Κ.Ε.Π. 
διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) ετών. 

2.Ελλείψει των ανωτέρω, ΠΕ και ΤΕ όλων των 
κλάδων και ειδικοτήτων. 

3.Ελλείψει όλων των ανωτέρω (1,2)., ΔΕ του 
κλάδου Δ.Υ.Π. ή άλλων κλάδων και ειδικοτήτων 
που έχουν πραγματική και αποκλειστική υπηρεσία 

σε Κ.Ε.Π. διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) ετών. 

4.Ελλείψει όλων των ανωτέρω(1,2,3), ΔΕ όλων 

των κλάδων και ειδικοτήτων. 

 

Και οι περιπτώσεις 26 έως και 34 του άρθρου 51 όσον αφορά στα Τμήματα 
ΚΕΠ ως ακολούθως  
 

26 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ  
 
ΤΜΗΜΑ ΚΕΠ 

(Αρχαγγέλου) 

1.ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ή ΤΕ 
Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ή  ΠΕ και ΤΕ 

όλων των  κλάδων και ειδικοτήτων που έχουν 
πραγματική και αποκλειστική υπηρεσία σε Κ.Ε.Π. 

διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) ετών. 

2.Ελλείψει των ανωτέρω, ΠΕ και ΤΕ όλων των 
κλάδων και ειδικοτήτων. 

3.Ελλείψει όλων των ανωτέρω (1,2)., ΔΕ του 
κλάδου Δ.Υ.Π. ή άλλων κλάδων και ειδικοτήτων 
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που έχουν πραγματική και αποκλειστική 
υπηρεσία σε Κ.Ε.Π. διάρκειας τουλάχιστον πέντε 
(5) ετών. 

4.Ελλείψει όλων των ανωτέρω(1,2,3), ΔΕ όλων 
των κλάδων και ειδικοτήτων. 

27 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΑΤΑΒΥΡΟΥ  

 
ΤΜΗΜΑ ΚΕΠ 

(Έμπωνα) 

1.ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ή ΤΕ 
Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ή  ΠΕ και ΤΕ 

όλων των  κλάδων και ειδικοτήτων που έχουν 
πραγματική και αποκλειστική υπηρεσία σε Κ.Ε.Π. 
διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) ετών. 

2.Ελλείψει των ανωτέρω, ΠΕ και ΤΕ όλων των 
κλάδων και ειδικοτήτων. 

3.Ελλείψει όλων των ανωτέρω (1,2)., ΔΕ του 
κλάδου Δ.Υ.Π. ή άλλων κλάδων και ειδικοτήτων 
που έχουν πραγματική και αποκλειστική 

υπηρεσία σε Κ.Ε.Π. διάρκειας τουλάχιστον πέντε 
(5) ετών. 

4.Ελλείψει όλων των ανωτέρω(1,2,3), ΔΕ όλων 
των κλάδων και ειδικοτήτων. 

28 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΑΦΑΝΤΟΥ  

 
ΤΜΗΜΑ ΚΕΠ 
(Αφάντου) 

1.ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ή ΤΕ 
Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ή  ΠΕ και ΤΕ 
όλων των  κλάδων και ειδικοτήτων που έχουν 

πραγματική και αποκλειστική υπηρεσία σε Κ.Ε.Π. 
διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) ετών. 

2.Ελλείψει των ανωτέρω, ΠΕ και ΤΕ όλων των 
κλάδων και ειδικοτήτων. 

3.Ελλείψει όλων των ανωτέρω (1,2)., ΔΕ του 

κλάδου Δ.Υ.Π. ή άλλων κλάδων και ειδικοτήτων 
που έχουν πραγματική και αποκλειστική 

υπηρεσία σε Κ.Ε.Π. διάρκειας τουλάχιστον πέντε 
(5) ετών. 

4.Ελλείψει όλων των ανωτέρω(1,2,3), ΔΕ όλων 

των κλάδων και ειδικοτήτων. 

29 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΙΑΛΥΣΟΥ  
 

ΤΜΗΜΑ ΚΕΠ 
(Ιαλυσού) 

1.ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ή ΤΕ 

Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ή  ΠΕ και ΤΕ 
όλων των  κλάδων και ειδικοτήτων που έχουν 

πραγματική και αποκλειστική υπηρεσία σε Κ.Ε.Π. 
διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) ετών. 

2.Ελλείψει των ανωτέρω, ΠΕ και ΤΕ όλων των 

κλάδων και ειδικοτήτων. 

3.Ελλείψει όλων των ανωτέρω (1,2)., ΔΕ του 

κλάδου Δ.Υ.Π. ή άλλων κλάδων και ειδικοτήτων 
που έχουν πραγματική και αποκλειστική 

υπηρεσία σε Κ.Ε.Π. διάρκειας τουλάχιστον πέντε 
(5) ετών. 

4.Ελλείψει όλων των ανωτέρω(1,2,3), ΔΕ όλων 

των κλάδων και ειδικοτήτων. 

30 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

1.ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ή ΤΕ 

Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ή  ΠΕ και ΤΕ 
όλων των  κλάδων και ειδικοτήτων που έχουν 
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ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  
 

ΤΜΗΜΑ ΚΕΠ 
(Καλλιθέας) 

πραγματική και αποκλειστική υπηρεσία σε Κ.Ε.Π. 
διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) ετών. 

2.Ελλείψει των ανωτέρω, ΠΕ και ΤΕ όλων των 

κλάδων και ειδικοτήτων. 

3.Ελλείψει όλων των ανωτέρω (1,2)., ΔΕ του 

κλάδου Δ.Υ.Π. ή άλλων κλάδων και ειδικοτήτων 
που έχουν πραγματική και αποκλειστική 
υπηρεσία σε Κ.Ε.Π. διάρκειας τουλάχιστον πέντε 

(5) ετών. 

4.Ελλείψει όλων των ανωτέρω(1,2,3), ΔΕ όλων 

των κλάδων και ειδικοτήτων. 

31 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΚΑΜΕΙΡΟΥ 
 

ΤΜΗΜΑ ΚΕΠ 
(Σορωνής) 

1.ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ή ΤΕ 

Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ή  ΠΕ και ΤΕ 
όλων των  κλάδων και ειδικοτήτων που έχουν 
πραγματική και αποκλειστική υπηρεσία σε Κ.Ε.Π. 

διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) ετών. 

2.Ελλείψει των ανωτέρω, ΠΕ και ΤΕ όλων των 

κλάδων και ειδικοτήτων. 

3.Ελλείψει όλων των ανωτέρω (1,2)., ΔΕ του 
κλάδου Δ.Υ.Π. ή άλλων κλάδων και ειδικοτήτων 

που έχουν πραγματική και αποκλειστική 
υπηρεσία σε Κ.Ε.Π. διάρκειας τουλάχιστον πέντε 

(5) ετών. 

4.Ελλείψει όλων των ανωτέρω(1,2,3), ΔΕ όλων 
των κλάδων και ειδικοτήτων. 

32 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΛΙΝΔΙΩΝ  
 
ΤΜΗΜΑ ΚΕΠ 

(Λάρδου) 

1.ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ή ΤΕ 
Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ή  ΠΕ και ΤΕ 

όλων των  κλάδων και ειδικοτήτων που έχουν 
πραγματική και αποκλειστική υπηρεσία σε Κ.Ε.Π. 

διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) ετών. 

2.Ελλείψει των ανωτέρω, ΠΕ και ΤΕ όλων των 
κλάδων και ειδικοτήτων. 

3.Ελλείψει όλων των ανωτέρω (1,2)., ΔΕ του 
κλάδου Δ.Υ.Π. ή άλλων κλάδων και ειδικοτήτων 

που έχουν πραγματική και αποκλειστική 
υπηρεσία σε Κ.Ε.Π. διάρκειας τουλάχιστον πέντε 

(5) ετών. 

4.Ελλείψει όλων των ανωτέρω(1,2,3), ΔΕ όλων 
των κλάδων και ειδικοτήτων. 

33 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΤΙΑΣ 

ΡΟΔΟΥ  
 
ΤΜΗΜΑ ΚΕΠ 

(Γενναδίου) 

1.ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ή ΤΕ 
Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ή  ΠΕ και ΤΕ 

όλων των  κλάδων και ειδικοτήτων που έχουν 
πραγματική και αποκλειστική υπηρεσία σε Κ.Ε.Π. 

διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) ετών. 

2.Ελλείψει των ανωτέρω, ΠΕ και ΤΕ όλων των 
κλάδων και ειδικοτήτων. 

3.Ελλείψει όλων των ανωτέρω (1,2)., ΔΕ του 
κλάδου Δ.Υ.Π. ή άλλων κλάδων και ειδικοτήτων 

που έχουν πραγματική και αποκλειστική 
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υπηρεσία σε Κ.Ε.Π. διάρκειας τουλάχιστον πέντε 
(5) ετών. 

4.Ελλείψει όλων των ανωτέρω(1,2,3), ΔΕ όλων 

των κλάδων και ειδικοτήτων. 

34 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ  
 

ΤΜΗΜΑ ΚΕΠ 
(Κρεμαστής) 

1.ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ή ΤΕ 

Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ή  ΠΕ και ΤΕ 
όλων των  κλάδων και ειδικοτήτων που έχουν 

πραγματική και αποκλειστική υπηρεσία σε Κ.Ε.Π. 
διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) ετών. 

2.Ελλείψει των ανωτέρω, ΠΕ και ΤΕ όλων των 

κλάδων και ειδικοτήτων. 

3.Ελλείψει όλων των ανωτέρω (1,2)., ΔΕ του 

κλάδου Δ.Υ.Π. ή άλλων κλάδων και ειδικοτήτων 
που έχουν πραγματική και αποκλειστική 
υπηρεσία σε Κ.Ε.Π. διάρκειας τουλάχιστον πέντε 

(5) ετών. 

4.Ελλείψει όλων των ανωτέρω(1,2,3), ΔΕ όλων 

των κλάδων και ειδικοτήτων. 

 

*Η διάκριση των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ επί των ικανοτήτων των στελεχών 
δεν επιφέρει καμία ουσιαστική διαφοροποίηση στην άσκηση των 
καθηκόντων τους στις θέσεις ευθύνης. Αμφότεροι έχουν τριτοβάθμια 

εκπαίδευση και ισάξια τεχνογνωσία στην λειτουργία των ΚΕΠ και η 
κατηγορία τους δεν επιφέρει καμία θεμελιώδη διαφοροποίηση ώστε να 

δικαιολογείται υπεροχή της μίας κατηγορίας έναντι της άλλης. Επιπλέον η 
ίδια η διάταξη του άρθρου 260 του Ν. 4555/2018 εισάγει συγκεκριμένες 
διαφοροποιήσεις που διακρίνουν του επιλέξιμους προϊσταμένους κυρίως ως 

προς την ειδικότητά τους, την εμπειρία τους και ως προς την κατηγορία 
ΠΕ/ΤΕ έναντι της ΔΕ.  

 
 

44..  ΥΥΠΠΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗ  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ  ΜΜΙΙΣΣΘΘΟΟΔΔΟΟΣΣΙΙΑΑΣΣ  ΣΣΤΤΗΗ  ΔΔΙΙΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΣΣΗΗ  

ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΣΣΙΙΩΩΝΝ  ––  ΚΚΑΑΤΤΑΑΡΡΓΓΗΗΣΣΗΗ  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ  

ΔΔΗΗ..ΦΦΟΟ..ΔΔΩΩ..  

Κατά την κατάρτιση του ΟΕΥ του Δήμου Ρόδου (ΦΕΚ 3159/Β/30.12.2011), 

το Τμήμα Μισθοδοσίας αποτέλεσε διοικητικής υποομάδα της Δ/νσης 
Διοικητικών Υπηρεσιών. Σύμφωνα με επισήμανση ελέγχων ελεγκτικών 
αρχών (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Ελεγκτικό Συνέδριο), η μονάδα 

αυτή υπάγεται στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ως μονάδα με αμιγώς 
οικονομικό αντικείμενο.  Στους πρότυπους οργανισμούς εσωτερικής 

υπηρεσίας κατά την μεταρρύθμιση του Καλλικράτη, δεν υπήρχε σαφής 
διακριτή πρόβλεψη για την υπαγωγή των μονάδων μισθοδοσίας στην 
Οικονομική Υπηρεσία αλλά ούτε και διακριτή τέτοια μονάδα. 

 
Ωστόσο καθώς το Τμήμα Μισθοδοσίας έχει την υποχρέωση της 

εκκαθάρισης των αποδοχών του προσωπικού που αποτελεί αμιγώς 
οικονομική αρμοδιότητα.  
Για το λόγο αυτό το Τμήμα Μισθοδοσίας αφαιρείται αυτούσιο από το Άρθρο 

21, 9. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - παράγραφο 9.4 με 
υπάγεται στο Άρθρο 23, 11 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ στην 

παρ. 11.3 ως ΤΜΗΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ με παράλληλη διαγραφή του 

ΑΔΑ: ΩΣΘ0Ω1Ρ-ΣΕΨ



27 

 

Τμήματος ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ., μετά την κατάργηση του Δημοτικού Φόρου 

Δωδεκανήσου σύμφωνα με τις διατάξεις του της παραγράφου 9 της 
υποπαραγράφου Δ.12 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) όπως 

συμπληρώθηκε με το άρθρο 57 του Ν. 4483/2017. 
 
 

55..  ΠΠΡΡΟΟΣΣΘΘΕΕΣΣΗΗ  ΚΚΛΛΑΑΔΔΟΟΥΥ//ΕΕΙΙΔΔΙΙΚΚΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑΣΣ  ΣΣΤΤΗΗ  ΘΘΕΕΣΣΗΗ  ΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΗΗΣΣ  

ΔΔΙΙΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΣΣΗΗ  ΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΠΠΟΟΛΛΙΙΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΥΥΓΓΕΕΙΙΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  

ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΤΤΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΠΠΡΡΟΟΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ  ΥΥΓΓΕΕΙΙΑΑΣΣ    

Στο υφιστάμενο Οργανισμό για τη θέση ευθύνης Προϊσταμένου Δ/νσης 
Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας προβλέπονται 5 κλάδοι/ειδικότητες από το 
2011, ωστόσο διαχρονικά από το δυναμικό του Δήμου μόνον ένας 

υπάλληλος μπορεί να την καλύψει έχοντας την επιλεξιμότητα λόγω κλάδου 
/ ειδικότητες. Ωστόσο στα υποκείμενα Τμήματα προβλέπονται περισσότεροι 

διαφορετικοί κλάδοι. Προκειμένου να διορθωθεί αυτή η στρέβλωση 
προστίθενται στο ΜΕΡΟΣ 5, Άρθρο 51, περίπτωση 23, Διεύθυνση 
Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας οι κλάδοι/ειδικότητες ΠΕ Διοικητικού ή 

ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού.  
 

Ομοίως για τη θέση ευθύνης Τμήματος Προστασίας και Προαγωγής της 
Δημόσιας της ανωτέρω Δ/νσης προβλέπονται κλάδοι/ειδικότητες που δεν 
υπάρχουν στο δυναμικό του Δήμου, ενώ στα άλλα Τμήματα προβλέπονται 

επιπλέον των κοινωνικών ειδικότητων και διοικητικές ειδικότητες. 
Προκειμένου να είναι δυνατός ο ορισμός προϊσταμένου προστίθενται στο 

ΜΕΡΟΣ 5, Άρθρο 51, περίπτωση 23, Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της 
Δημόσιας, προστίθενται οι κλάδοι/ειδικότητες ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ 
Διοικητικού Οικονομικού ή ΠΕ Διοικητικού Λογιστικού. 

 
 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 
 
  Η Εκτελεστική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: 

 
1) Την ανωτέρω εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Ευστράτιου Καρίκη, 

2) Τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 3852/2010,  

 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την Τροποποίηση 

διατάξεων Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Ρόδου, όπως 

αναλυτικά περιγράφεται ανωτέρω.   
 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μιχαήλ 
Σοκορέλος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 

 Την αρ. 01/2022 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου 

Ρόδου, 
 Το υπ΄άρ. 3159/30-12-2011  ΦΕΚ, τεύχος Β’, περί έγκρισης του Ο.Ε.Υ. 

Δήμου Ρόδου, 
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 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,  

 Tην τοποθέτηση των επικεφαλής των παρατάξεων, των μελών του Δ.Σ. 
και της Γενικής Γραμματέας του Δήμου, 

 Την δήλωση του δημοτικού συμβούλου κ. Αθηνόδωρου Κωνσταντίνου, 

για την «ΑΠΟΧΗ» από την ψηφοφορία για το συγκεκριμένο θέμα, 
 Με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος, ήτοι επί 

τριάντα οκτώ (38) παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου στο 
συγκεκριμένο θέμα, ψήφισαν:  
«ΥΠΕΡ» τριάντα επτά (37), ήτοι τα μέλη όπως αποτυπώνονται στον 

πίνακα των παρόντων μελών, με αύξοντα αριθμό από (1) έως και (38) 
εκτός του κ. Αθηνόδωρου Κωνσταντίνου.  

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

     Εγκρίνει την τροποποίηση διατάξεων Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας Δήμου Ρόδου, ως εξής:   

 

11..  ΣΣΥΥΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗ  ΑΑΥΥΤΤΟΟΤΤΕΕΛΛΟΟΥΥΣΣ  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ    ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΕΕΛΛΕΕΓΓΧΧΟΟΥΥ  

Κατά τις ακόλουθες ειδικές διατάξεις: 
 

- του άρθρου 12 «Σύσταση μονάδων εσωτερικού ελέγχου» του ν. 
3492/2006 «Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της 

χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και 
των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις», 
 

 - του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας». 
Σύμφωνα το άρθρο 168 παρ.3 , οι εκθέσεις των Μονάδων Εσωτερικού 

Ελέγχου κοινοποιούνται αμελλητί στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Περαιτέρω, 
σύμφωνα με την παρ.1, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους επιβλέπει τις 
Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 

 
 - του ν.4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και 

διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής 
δημόσιας διοίκησης», άρθρο 83 “Αρμοδιότητες της Αρχής- Πεδίο 
Εφαρμογής». 

 
- του ν. 4795/2021 «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, 

Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη 
δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση» (Α΄ 62) και ειδικότερα των 
άρθρων 9 και 79 

 
Σύμφωνα με την παρ. 3 του Άρθρου 79 του Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ  Α’ 62 

17.04.2021) προβλέπεται ότι: «3. Με απόφαση του εποπτεύοντος 
Υπουργού κάθε φορέα της παρ. 2 του άρθρου 9 ή του αρμόδιου οργάνου 
διοίκησης των Ανεξάρτητων Αρχών, κατόπιν γνώμης του Διοικητή της 

Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και ειδικώς για τους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, 
κατόπιν γνώμης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και της Ένωσης 

Περιφερειών Ελλάδας, αντίστοιχα, εξειδικεύονται τα κριτήρια σύστασης 
Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στους φορείς αυτούς. Με την ίδια απόφαση 
δύνανται να καθορίζονται και πρόσθετα ή διαφορετικά κριτήρια σύστασης 

από τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 9, καθώς και η οργάνωση, 
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στελέχωση και λειτουργία αυτών με γνώμονα τις οργανωτικές και 

επιχειρησιακές ανάγκες και χαρακτηριστικά των εν λόγω φορέων.»  
 

Σε εφαρμογή των ανωτέρω η ΚΕΔΕ έχει λάβει την από 22 Δεκεμβρίου 2021 
Απόφαση (ΔΣ 492222122021) διατυπώνοντας την γνώμη της, ωστόσο δεν 
έχει εκδοθεί ακόμη η τελική Υπουργική Απόφαση όπως προβλέπει η σχετική 

διάταξη.  
 

Εξαιτίας των αλλεπάλληλων διατάξεων περί σύσταση Μονάδας Εσωτερικού 
Ελέγχου στην πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση, παρατηρείται η σύσταση 
αυτή ανά την επικράτεια σε διαφορετικούς χρόνους και βάση των εκάστοτε 

ισχυουσών διατάξεων. Αν και το τελικό πλήρες θεσμικό πλαίσιο ωστόσο 
προβλέπεται να θεσπιστεί με την ΥΑ του άρθρου 79 παρ. 3 του Ν. 

4795/2021 που δεν έχει ακόμη εκδοθεί, κρίνεται σκόπιμο να συσταθεί η 
Μονάδα στο Δήμο Ρόδου προκειμένου να ξεκινήσει η λειτουργία της και να 
αποκτηθεί η απαιτούμενη τεχνογνωσία, καθώς αφορά σε καινοφανή 

υπηρεσία και οι υπάλληλοι που θα την στελεχώσουν να μπορούν εκ της 
τοποθέτησής τους να συμμετάσχουν στα εκπαιδευτικά προγράμματα που 

προαπαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων της μονάδας.  
 

Δεδομένης της διάρθρωσης του ΟΕΥ και την υφιστάμενη αύξουσα 
αρίθμηση των διατάξεων του, για τη νέα Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου 
επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος  : 

 
Ι. στο ΜΕΡΟΣ 1: ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ και στο 

Άρθρο1: Διάρθρωση Κεντρικών Υπηρεσιών, εισάγεται η ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ: 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 

ΙΙ. στο ΜΕΡΟΣ 2: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1: 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, εισάγεται το Άρθρο 2.Α. 

Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Τμήματος Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου 
(πριν από την ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Υπηρεσίες Υπαγόμενες απευθείας στο 
Δήμαρχο). 

 
«Άρθρο 2.Α.   

 
1. Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου έχει τους ακόλουθους επιχειρησιακούς 
στόχους: 

α) τον έλεγχο των συστημάτων διακυβέρνησης και λειτουργίας και την 

παροχή διαβεβαίωσης περί της επάρκειας αυτών, με σκοπό την υποστήριξη 
του φορέα για την επίτευξη των στρατηγικών του στόχων και για τη λήψη 
μέτρων, όπου απαιτείται, 

β) την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, είτε ως αρωγή προς τον 

επικεφαλής του φορέα είτε στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος 
εργασιών, με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του φορέα, 

γ) τη διασφάλιση της ορθής, αποτελεσματικής και ασφαλούς διαχείρισης 
και χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων και 

δ) την αξιολόγηση της λειτουργίας, των δραστηριοτήτων και των 
προγραμμάτων του φορέα βάσει των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής 

διαχείρισης. 

2. Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου ασκεί τις παρακάτω αρμοδιότητες: 

α) συντάσσει και αναθεωρεί το Εγχειρίδιο Εσωτερικών Ελέγχων, το οποίο 
εγκρίνεται από τον επικεφαλής του φορέα, 
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β) καταρτίζει Ετήσιο ή Πολυετές Πρόγραμμα Εργασιών, λαμβανομένων 

υπόψη των στρατηγικών και επιχειρησιακών προτεραιοτήτων του φορέα, 
καθώς και της αξιολόγησης των κινδύνων και των ευκαιριών του φορέα, 

γ) σχεδιάζει και διενεργεί προγραμματισμένους και έκτακτους ελέγχους επί 
του συνόλου των υπηρεσιών του φορέα, των λειτουργιών, των 

συλλογικών οργάνων αυτού, των διαδικασιών του, των εκτελούμενων 
έργων, καθώς και των πληροφοριακών του συστημάτων, όπως αυτά 

εντοπίζονται μέσω της διαδικασίας αξιολόγησης και ιεράρχησης των 
κινδύνων που απειλούν τη λειτουργία τους, σύμφωνα με τις πιθανότητες 
εκδήλωσης του κινδύνου και τις ενδεχόμενες συνέπειές του, 

δ) παρέχει συμβουλευτικά έργα επί του συνόλου των υπηρεσιών του 

φορέα, των λειτουργιών, των συλλογικών οργάνων αυτού, των 
διαδικασιών του, των εκτελούμενων έργων, καθώς και των 
πληροφοριακών του συστημάτων, 

ε) ελέγχει και παρέχει διαβεβαίωση περί της επάρκειας του Συστήματος 
Εσωτερικού Ελέγχου του φορέα και εισηγείται σχετικές βελτιωτικές 

προτάσεις, 

στ) παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες, ζ) αξιολογεί τη λειτουργία του 
φορέα βάσει των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, η) 
ελέγχει την ορθή εφαρμογή των διαδικασιών εκτέλεσης του 

προϋπολογισμού, σύνταξης και αποστολής στο Υπουργείο Οικονομικών των 
δημοσιονομικών και λοιπών αναφορών, καθώς και διενέργειας των 

δαπανών και διαχείρισης της περιουσίας του οικείου φορέα για τον 
εντοπισμό τυχόν ενδείξεων φαινομένων κακοδιοίκησης, κακοδιαχείρισης, 
κατάχρησης, σπατάλης ή απάτης, καθώς και εάν ο φορέας αναπτύσσει 

κατάλληλες δικλίδες για την αποτροπή τους στο μέλλον, 

θ) ελέγχει και αξιολογεί τις διαδικασίες κατάρτισης των οικονομικών και μη 
αναφορών του φορέα, 

ι) αξιολογεί τις διαδικασίες σχεδιασμού και εκτέλεσης των λειτουργιών και 
των προγραμμάτων του φορέα, 

ια) ελέγχει τη συμμόρφωση του φορέα προς την ισχύουσα νομοθεσία, τους 
κανονισμούς και τις πολιτικές που διέπουν τη λειτουργία του, 

ιβ) ελέγχει τα πληροφοριακά συστήματα ως προς την αποτελεσματικότητά 
τους για την επίτευξη των στόχων του φορέα, 

ιγ) παρακολουθεί, αξιολογεί και επιβεβαιώνει τις διορθωτικές ή βελτιωτικές 

ενέργειες που πραγματοποιούνται από τις υπηρεσίες του φορέα σε 
συμμόρφωση με τις προτάσεις του εσωτερικού ελέγχου, μέχρι την οριστική 
υλοποίησή τους, 

ιδ) καταρτίζει Ετήσια Έκθεση με Γνώμη, ιε) γνωστοποιεί αμελλητί στις 

αρμόδιες υπηρεσίες και στον πειθαρχικό Προϊστάμενο, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις, τυχόν ενδείξεις απάτης ή έλλειψης ακεραιότητας ή 
πειθαρχικής ευθύνης υπαλλήλων και 

ιστ) μεριμνά για την εκπαίδευση και την επιμόρφωση των εσωτερικών 

ελεγκτών. 

3. Με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου 

καθορίζονται ιδίως ο σκοπός, οι αρμοδιότητες, η ευθύνη και η θέση της 
Μονάδας στην οργανωτική διάρθρωση του φορέα, λαμβανομένων υπόψη 
των Διεθνών Προτύπων για την Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού 

Ελέγχου. 

4. Ο Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικών Ελεγκτών περιλαμβάνει τις αρχές 
που σχετίζονται με την επαγγελματική πρακτική και τους κανόνες 
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επαγγελματικής συμπεριφοράς και ακεραιότητας που οφείλουν να 

ακολουθούν, λαμβάνοντας υπόψη τα Διεθνή Πρότυπα για την 
Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου. 

5. Έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους (εκτός εάν ρυθμίζεται διαφορετικά), ο 
Προϊστάμενος της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου υποβάλλει την Ετήσια 

Έκθεση του προηγούμενου έτους, στον επικεφαλής του φορέα και στην 
Επιτροπή Ελέγχου. Η Έκθεση συντάσσεται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

για την Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου. 

6. Η Ετήσια Έκθεση κοινοποιείται αμελλητί στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στην 

Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών 
Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών. Ειδικά για τους ΟΤΑ α’ βαθμού, η 

Ετήσια Έκθεση κοινοποιείται και στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

7. Ο Προϊστάμενος της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου παρέχει Γνώμη στον 

επικεφαλής του φορέα, για τη συνολική επάρκεια των δομών και 
συστημάτων διακυβέρνησης, τη διαχείριση κινδύνων και των δικλίδων 
ελέγχου σε συνολικό επίπεδο ή για μεμονωμένες διαδικασίες, λειτουργίες 

και οργανικές μονάδες του φορέα. Η Γνώμη συνοδεύει την Ετήσια Έκθεση 
που υποβάλλεται στον επικεφαλής του φορέα, βασίζεται στα αποτελέσματα 

του έργου και των δραστηριοτήτων της Μονάδας και λαμβάνει τη μορφή 
της διαβεβαίωσης (θετικής, αρνητικής ή με επιφύλαξη). 

8. Ο Προϊστάμενος της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου καταρτίζει, το 
αργότερο εντός του Ιανουαρίου κάθε έτους (εκτός εάν ρυθμίζεται 

διαφορετικά), το Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών του έτους αυτού, βάσει των 
διαθέσιμων πόρων της Μονάδας, και το υποβάλλει στην Επιτροπή Ελέγχου, 
καθώς και στον επικεφαλής του φορέα, ο οποίος και το εγκρίνει, το 

αργότερο εντός μηνός. 

9. Ο Προϊστάμενος της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου παρακολουθεί και 
εισηγείται την τροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Εργασιών, όταν 
κρίνει ότι αυτό απαιτείται λόγω εξωγενών ή ενδογενών παραγόντων. Το 

Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών τροποποιείται με την ίδια διαδικασία έγκρισής 
του. 

10. Κάθε έργο που διενεργείται ή παρέχεται από τη Μονάδα Εσωτερικού 
Ελέγχου διαρθρώνεται σε στάδια ως εξής: 

10.1. Διαβεβαιωτικό/ελεγκτικό: α) ανάθεση, β) σχεδιασμός, γ) διενέργεια, 

δ) σύνταξη προσωρινής έκθεσης, ε) οριστικοποίηση και υποβολή της 
έκθεσης, στ) παρακολούθηση της υλοποίησης των συστάσεων. 

10.2. Συμβουλευτικό: α) ανάθεση, β) σχεδιασμός, γ) διενέργεια,                     
δ) σύνταξη και υποβολή της έκθεσης. 

11. Μετά το στάδιο της οριστικοποίησης της έκθεσης ελέγχου, οι συστάσεις 
που αναφέρονται στην έκθεση και έχουν συμφωνηθεί με τους 

ελεγχόμενους, καθώς και τα σχέδια διορθωτικών ενεργειών και δράσεων 
για την εφαρμογή τους, παρακολουθούνται από τη Μονάδα Εσωτερικού 
Ελέγχου. Η παρακολούθηση συνίσταται στην επιβεβαίωση της υλοποίησης 

και αξιολόγησης του αντίκτυπου κάθε ενέργειας που συμφωνήθηκε, εντός 
του προκαθορισμένου χρονοδιαγράμματος που τέθηκε από τον Εσωτερικό 

Ελεγκτή. 

12. Μετά την υλοποίηση όλων των ενεργειών που συμφωνήθηκαν, 

συντάσσεται αναφορά στην οποία, εκτός των άλλων, περιλαμβάνεται η 
αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των ενεργειών που 

πραγματοποιήθηκαν από τις υπηρεσίες, με σκοπό την ανάδειξη της 
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προστιθέμενης αξίας, καθώς και της ύπαρξης τυχόν υπολειμματικών, μη 

ανεκτών για τον φορέα κινδύνων. 

13. Κάθε φορέας του άρθρου 2 είναι υποχρεωμένος να θεσπίσει ετήσιο 
Πρόγραμμα Αξιολόγησης και Βελτίωσης Ποιότητας για τη Μονάδα 
Εσωτερικού Ελέγχου, με το οποίο παρέχονται η δυνατότητα αποτίμησης 

του βαθμού συμμόρφωσής της με τον Κανονισμό Λειτουργίας της, της 
τήρησης και του βαθμού εφαρμογής των Προτύπων για την Επαγγελματική 

Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου, του βαθμού τήρησης του Κώδικα 
Δεοντολογίας Εσωτερικών Ελεγκτών, καθώς και η δυνατότητα αξιολόγησης 
της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας του 

Εσωτερικού Ελέγχου και εντοπισμού πεδίων που χρήζουν βελτίωσης, ώστε 
να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις διαδικασίες που διέπουν τη 

λειτουργία του φορέα. 

14. Το Πρόγραμμα Αξιολόγησης και Βελτίωσης Ποιότητας περιλαμβάνει 

τόσο τις διαρκείς εσωτερικές αξιολογήσεις, όσο και την εξωτερική 
αξιολόγηση, με τις οποίες συνολικά εκτιμάται η ποιότητα της λειτουργίας 

της Μονάδας Εσωτερικού ελέγχου, εξάγονται συμπεράσματα και 
υποβάλλονται σχετικές εισηγήσεις για τις απαιτούμενες βελτιώσεις. 

15. Ο Προϊστάμενος της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου είναι υπεύθυνος για 
την κατάρτιση, τήρηση και εφαρμογή του Προγράμματος Αξιολόγησης και 

Βελτίωσης Ποιότητας της Μονάδας. 

16. Για τις διαρκείς εσωτερικές αξιολογήσεις χρησιμοποιούνται διαδικασίες 

και εργαλεία που περιλαμβάνουν ιδίως: 

α) την εποπτεία του ελεγκτικού έργου, β) την υλοποίηση του Ετήσιου 

Προγράμματος Εργασιών της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, γ) τις 
εργασίες ελέγχου και τις διαδικασίες που ακολουθούνται, σύμφωνα με το 

Εγχειρίδιο Εσωτερικών Ελέγχων της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, δ) την 
τήρηση των προθεσμιών που συμφωνήθηκαν, ε) τον αριθμό των 
βελτιωτικών προτάσεων, καθώς και εκείνων που υλοποιήθηκαν μέσα στο 

έτος. Οι ως άνω διαδικασίες και εργαλεία καθορίζονται με τον Κανονισμό 
Λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου. 

17. Οι εσωτερικοί ελεγκτές, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, 
έχουν πλήρη και απρόσκοπτη πρόσβαση σε όλα τα αρχεία, φυσικά 

στοιχεία, έγγραφα, χώρους και δραστηριότητες του φορέα, και 
συνεργάζονται με τους εργαζόμενους σε αυτόν, στο μέτρο που είναι 

απαραίτητο για την υλοποίηση του έργου τους. Σε περίπτωση που στο 
πλαίσιο ενός συγκεκριμένου ελεγκτικού έργου, απαιτείται πρόσβαση σε 
πληροφοριακό σύστημα έτερου φορέα, χορηγείται σχετική άδεια κατόπιν 

εγγράφου αιτήματος, τηρουμένων των διατάξεων περί προστασίας 
συγκεκριμένων κατηγοριών δεδομένων. 

18. Οι εσωτερικοί ελεγκτές έχουν καθήκον εχεμύθειας και ευθύνη 
απόλυτης διαφύλαξης του απορρήτου των στοιχείων που περιέρχονται στη 

γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. 

19. Αν κατά την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου της Μονάδας Εσωτερικού 
Ελέγχου απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις, ο Προϊστάμενος της Μονάδας 
εισηγείται στον επικεφαλής του φορέα, τον ορισμό υπαλλήλου άλλης 

υπηρεσίας του ίδιου φορέα, ο οποίος διαθέτει τις ειδικές γνώσεις που 
απαιτεί το εν λόγω έργο. 

20. Αν οι απαιτούμενες ειδικές γνώσεις για την άσκηση του έργου δεν 
καλύπτονται από το προσωπικό του φορέα, ως εμπειρογνώμονες μπορούν 

να ορίζονται είτε υπάλληλοι άλλων φορέων του άρθρου 2 του Ν. 
4795/2021 είτε ιδιώτες που διαθέτουν σχετικές με το συγκεκριμένο 
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ελεγκτικό έργο γνώσεις και εμπειρία, οι οποίοι συμμετέχουν στο εν λόγω 

έργο. Το εύρος και η περίμετρος του έργου που θα εκτελεστεί, η διάρκεια 
και το πλαίσιο συνεργασίας του εμπειρογνώμονα με τη Μονάδα Εσωτερικού 

Ελέγχου, καθώς και οι ειδικότερες υπηρεσιακές ανάγκες που πρέπει να 
καλυφθούν, ορίζονται κάθε φορά με απόφαση του οικείου Υπουργού ή του 
οργάνου διοίκησης για τους λοιπούς φορείς του άρθρου 2, ύστερα από 

γνώμη του Προϊστάμενου της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου. 

21. Οι εσωτερικοί ελεγκτές εξετάζουν και αξιολογούν την επάρκεια και την 
αποτελεσματικότητα του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και βοηθούν τον 
φορέα να προλαμβάνει τις περιπτώσεις απάτης, μέσω της ανίχνευσης και 

της καταγραφής των σχετικών κινδύνων. 

22. Σε περίπτωση εντοπισμού ενδείξεων απάτης κατά τη διενέργεια ενός 
ελέγχου, η διερεύνηση της συγκεκριμένης υπόθεσης δεν διενεργείται από 
τους εσωτερικούς ελεγκτές στο πλαίσιο του εν λόγω ελεγκτικού έργου. 

Στην περίπτωση αυτή, οι εσωτερικοί ελεγκτές θέτουν υπόψη του 
επικεφαλής του φορέα και του Προϊσταμένου της Μονάδας Εσωτερικού 

Ελέγχου τα στοιχεία περί απάτης που προκύπτουν κατά τη διεξαγωγή των 
ελέγχων, προκειμένου να αναληφθούν οι ενέργειες από τα αρμόδια όργανα 
που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις και τον κανονισμό λειτουργίας. 

23. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, οι εσωτερικοί ελεγκτές 

οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τους τα γενικώς αποδεκτά Πρότυπα για την 
Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου, το Πλαίσιο 
Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Επιτροπής C.O.S.O., καθώς και τις 

καλές πρακτικές, που διαμορφώνονται από φορείς, όπως η Επιτροπή 
C.O.S.O και το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (I.I.A.). 

24. Η Μονάδα συνεργάζεται με τις ελεγκτικές Υπηρεσίες, όπως το 
Ελεγκτικό Συνέδριο, την Εθνική Αρχή Διαφάνειας και το Γενικό Λογιστήριο 

του Κράτους και κάθε άλλη αρχή ή υπηρεσία ή Επιτροπή  που προβλέπεται 
κάθε φορά από τη νομοθεσία για τη λειτουργία των Μονάδων Εσωτερικού 

Ελέγχου ΟΤΑ α΄βαθμού. 

25. Ειδικότερες διατάξεις που διέπουν το θεσμικό, νομικό και λειτουργικό 

πλαίσιο της Μονάδας καθώς και το καθεστώς των υπαλλήλων που τη 
στελεχώνουν, εφαρμόζονται απαρεγκλίτως, όπως κάθε φορά ισχύουν. 

 
ΙΙΙ. στο ΜΕΡΟΣ 5: ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και στο Άρθρο 51: 

Προϊστάμενοι Υπηρεσιών εισάγεται στον Πίνακα η γραμμή με αύξοντα 
αριθμό: 
 

38 /  ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ:  

 
ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Διοικητικού Λογιστικού ή ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 

ή  ΠΕ Νομικής ή ΠΕ  Οικονομικού ή ΠΕ Οικονομικού Λογιστικού ή ΠΕ 
Πληροφορικής ή ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού ή ΤΕ Οικονομικού Λογιστικού ή 
ΤΕ Πληροφορικής ή Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό. (*)  

 
Ελλείψει αυτών, ΠΕ ή ΤΕ Μηχανικών όλων των ειδικοτήτων. 

 
Ο Προϊστάμενος υποχρεούται να λάβει Πιστοποιητικό Ελεγκτικής Επάρκειας 
Εσωτερικού Ελεγκτή εντός 12 μηνών από την τοποθέτησή του στο Τμήμα ή 

να διαθέτει ήδη διαπίστευση ή πιστοποίηση συναφή με εσωτερικό έλεγχο. 
Η μη εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής αίρει την τοποθέτησή του στη 

θέση ευθύνης και στη Μονάδα. 
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(*)Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 8 του Ν. 4795/2021 προβλέπεται ότι: « Η 
Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου στελεχώνεται από υπαλλήλους κατηγορίας 

ΠΕ ή ΤΕ …» συνεπώς ο νομοθέτης εξισώνει του υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ 
και ΤΕ για τη θέση ευθύνης στις οργανικές αυτές μονάδες και θέτει σε 
αμφότερους την υποχρέωση της πιστοποίησης. 

 

22..  ΣΣΥΥΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗ  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ  ΠΠΑΑΙΙΔΔΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΣΣΤΤΑΑΘΘΜΜΩΩΝΝ   

Με την εφαρμογή της διοικητικής μεταρρύθμιση του Προγράμματος 

Καλλικράτης στο 2011 στους ΟΤΑ Α βαθμού και στα Νομικά πρόσωπα 

αυτών, εκδόθηκαν πρότυποι Οργανισμοί Εσωτερικής Υπηρεσίας για 

διαφορετικές κατηγορίες Δήμων (γεωμορφολογικές και πληθυσμιακές) οι 

οποίοι αποτέλεσαν βάση για την κατάρτιση της οργανωτικής δομής των 

νέων Δήμων και των νομικών τους προσώπων.  Η πρόβλεψη για την 

ίδρυση διοικητικών μονάδων Παιδικών Σταθμών εμπεριεχόταν στα 

Πρότυπα Σχέδια ΟΕΥ Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και ειδικότερα 

προβλεπόταν η σύσταση «Γραφείων» Παιδικών Σταθμών υπό Τμημάτων 

γεωγραφικών περιοχών, αρμοδιότητες του Τμήματος αυτές που ασκούνται 

από μία διακριτή επιχειρησιακή μονάδα Παιδικού Σταθμού. Ενώ έδινε τη 

δυνατότητα στα «γραφεία» να ασκούν αρμοδιότητες ευθύνη του Τμήματος. 

Τότε υπήρχε και ήταν σε ισχύ η πρόβλεψη ορισμού υπευθύνου γραφείου 

με χορήγηση επιδόματος ευθύνης υπευθύνου Παιδικού Σταθμού βαθμού Α’ 

Κατηγορία ΠΕ ή ΤΕ του άρθρου παρ. 4 του άρθρου 87 του Ν.3584/2007. 

Το ύψος του επιδόματος υπευθύνου Παιδικού Σταθμού ορίζεται σήμερα στα 

165 ευρώ από 100 ευρώ που θεσπίστηκε με το άρθρο 16 του Ν.4354/15. 

(αναπροσαρμόστηκε στα 150 ευρώ από το άρθρο 19 του Ν.4547/18 και εν 

συνεχεία στα 165 ευρώ από το άρθρο  28 του Ν. 4823/2021). 

Εν τω μεταξύ με το Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α’ 226) άρθρο 10 ορίστηκαν τα 

επίπεδα διοικητικών μονάδων που έχουν αμειβόμενες θέσεις ευθύνης, 
απαλείφοντας το επίδομα θέσης ευθύνης επιπέδου γραφείου.  
 

Και ενώ το Ελεγκτικό συνέδριο έχει κρίνει πολλάκις ότι οι υπεύθυνοι – 
Προϊστάμενοι Παιδικών Σταθμών όταν έχουν προβλεφθεί διακριτά στους 

ΟΕΥ δικαιούνται το επίδομα του άρθρου 16 του Ν. 4354/15 ασχέτως του 
οργανωτικού τους επιπέδου, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 

διαφωνούσε για το δικαίωμα των υπευθύνων Παιδικών Σταθμών επιπέδου 
γραφείου ότι μπορούν να λαμβάνουν επίδομα θέσης ευθύνης παντός 
ύψους. 

 

Ενδεικτικά στην ΠΡΑΞΗ 166/2018 ΕΛΣΥΝ Τμ Ι, έχει κριθεί ότι:  
«Σε κάθε παιδικό σταθμό ορίζεται υπάλληλος υπεύθυνος για τη λειτουργία 

του, με απόφαση του Δημάρχου. Οι υπάλληλοι ακολουθούν τα καθήκοντα 
και τις αρμοδιότητες που προκύπτουν από τον υπ’ αριθμ. 16065/17.4.2002 

Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικών και Κοινοτικών ΝΠΔΔ 
Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών (ΦΕΚ 497/22.4.2002)». Β. Από τις 
προπαρατεθείσες διατάξεις του ν. 4354/2015 συνάγεται, μεταξύ άλλων, ότι 

καταβάλλεται επίδομα θέσης ευθύνης ποσού εκατό (100,00) ευρώ στον 
υπάλληλο ο οποίος τοποθετείται επικεφαλής Παιδικού Σταθμoύ, που, 

ανεξαρτήτως του επιπέδου με το οποίο λειτουργεί και της δυναμικότητας 
αυτού, οργανώνεται ως διακριτή, κάθετη διοικητική ενότητα (ως προς τη 
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διάκριση των οργανικών μονάδων βλ. σχετ. άρθρο 10 του κυρωθέντος με 

το άρθρο πρώτο του ν. 3684/2007 Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και 
Κοινοτικών Υπαλλήλων καθώς και τον συνταχθέντα από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. 

Οδηγό Σύνταξης Ο.Ε.Υ. των δημοτικών ν.π.δ.δ., πρβ. Ε.Σ. 
Κλιμ.Προλ.Ελ.Δαπ. στο Ι Τμ. 286/2014). Τούτο συνάγεται, ιδίως, από τη 
δομή των διατάξεων του άρθρου 16 του ν. 4354/2015, συγκεκριμένα εκ 

του ότι η καταβολή του επίμαχου επιδόματος θέσης ευθύνης στους 
Προϊσταμένους παιδικών σταθμών, σε αντιδιαστολή με τον προϊσχύοντα 

μισθολογικό νόμο (άρθρο 18 ν. 4024/2011), εντάχθηκε στην παράγραφο β 
του άρθρου 16 («Προϊστάμενοι Εκπαίδευσης» και σε αντιδιαστολή 
«Προϊστάμενοι Διοίκησης»), ειδικότερα δε στην περίπτωση βη΄ της ίδιας 

ως άνω παραγράφου, όπου εντάσσονται και οι εκπαιδευτικοί που 
υπηρετούν σε μονοθέσια δημοτικά σχολεία (βλ. σχετ. και εγκ. 

2/31029/ΔΕΠ/6.5.2016 Δ/νσης Εισοδηματικής Πολιτικής του Γ.Λ.Κ.). Εκ 
των ανωτέρω, παρέπεται ότι δεν συναρτάται ο τρόπος οργάνωσης της 
εν λόγω οργανικής μονάδας από το επίδομα θέσης ευθύνης που 

καταβάλλεται στον Προϊστάμενο του Παιδικού Σταθμού, το οποίο 
επίδομα, ανέρχεται, κατά τα προεκτεθέντα, στο ποσό των 100,00 

ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 στ. β΄ περ. βη΄ του ν. 
4354/2015, ως υποπερίπτωση της κατηγορίας των Προϊσταμένων 

Εκπαίδευσης.» 
 
Και αντιστοίχως ως προς τη διάταξη του άρθρου 10 του Ν. 4024/2011 με 

την Πράξη 286/2014 ΕΛΣΥΝ Τμ. Ι κρίθηκε ότι  
 

«Με τα δεδομένα αυτά, το Κλιμάκιο κρίνει ότι, σύμφωνα με όσα έγιναν 
δεκτά στη σκέψη II και όπως βασίμως το ως άνω Νομικό Πρόσωπο 
προβάλλει, είναι νόμιμη η καταβολή του επίμαχου επιδόματος στην ως άνω 

προϊσταμένη του ως άνω επιπέδου γραφείου Παιδικού Σταθμού του ως άνω 
Νομικού Προσώπου, έστω κι αν η επιλογή και ο ορισμός της στη θέση αυτή 

δεν έγινε με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του άρθρου 10 του ν. 
4024/2011, ο δε περί του αντιθέτου λόγος διαφωνίας του αναπληρωτή 
Επιτρόπου νόμω αβάσιμος. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω, η εντελλόμενη 

δαπάνη είναι νόμιμη και το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα θεωρητέο.» 
 

Η ανακολουθία αυτή της υφιστάμενης νομοθεσίας των ΟΤΑ και της 
σύμφωνη θέση του ελεγκτικού  προς τη θέση του Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους, δεν έχει αρθεί έως σήμερα. 

 
Ωστόσο το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους επανήλθε σε απαντητικά 

έγγραφα σε ερωτήματα Δήμων, υποδεικνύοντας ότι το επίδομα των 165 
ευρώ καταβάλλεται σε προϊσταμένους Παιδικών Σταθμών ανεξαρτήτως 
του επιπέδου με το οποίο λειτουργούν (άρα είτε Τμήματα είτε Γραφεία) 

αρκεί να έχουν οριστεί με τη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων. – ΓΛΚ 
α.π. 2/18526/ΔΕΠ/08.0.7.2020. (Ωστόσο τα Υπηρεσιακά Συμβούλια κατά 

τις διαδικασίες κρίσεων δεν κρίνουν υπαλλήλους επιπέδου γραφείου καθώς 
αυτό δεν προβλέπεται από τη νομοθεσία των ΟΤΑ). 
 

Προσφάτως όμως το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους σε απάντηση 
ερωτήματος Δήμου (ΓΛΚ  α.π. 2/82257/ΔΕΠ/28.02.2022) υποδεικνύει ότι 

το επίδομα των 165 ευρώ καταβάλλεται μόνον σε προϊσταμένου 
Παιδικών Σταθμών επιπέδου Τμήματος και όχι σε επίπεδο γραφείου και 
κατόπιν τήρησης των διαδικασιών κρίσεων από το Υπηρεσιακό ή 

καθεστώτος αναπλήρωσης. Και τονίζει ότι ο Προϊστάμενος Τμήματος 
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Παιδικού Σταθμού δεν μπορεί να εισπράξει το επίδομα των προϊσταμένων 

Τμημάτων όπως ορίζεται στη νομοθεσία δηλαδή των 290 ευρώ αλλά μόνον 
το επίδομα των 165 ευρώ. 

 
Δεδομένου ότι το Υπουργείο Εσωτερικών ως κατεξοχήν υπηρεσία αρμόδια 
για την οργάνωση και λειτουργία των ΟΤΑ δεν έχει εκφράσει καμία θέση, 

και δεδομένου ότι δεν υπάρχει καμία άλλη διαφορετική οδηγία (το ΕΛΣΥΝ 
δεν ασκεί πλέον προληπτικό έλεγχο για να παράξει νέα νομολογία), και 

προκειμένου τα στελέχη του Δήμου που είναι υπεύθυνα σε κάθε Παιδικό 
Σταθμό να αμείβονται για τη θέση ευθύνη τους, παρέχεται μόνον η 
δυνατότητα σύστασης Τμημάτων Παιδικών Σταθμών ως διακριτές μονάδες 

προσχολικής αγωγής) κατά τόπον.  
 

Κατά τις υφιστάμενες Οργανικές Διατάξεις η υπηρεσία λειτουργεί σε 
επίπεδο Διεύθυνσης με 4 Τμήματα: 
 

 Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης 
(έδρα Δήμου) 

 Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης (έδρα Δήμου) 
 Τμήμα Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης 

Δημοτικής Ενότητας Ρόδου (έδρα Δήμου) 
 Τμήμα Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης 

Ανατολικής Ρόδου (έδρα  

 Τμήμα Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης Δυτικής 
Ρόδου 

 
Τα Αποκεντρωμένα Τμήμα Ρόδου, Ανατολικής Ρόδου και Δυτικής Ρόδου, 
όπως προκύπτει από τις αρμοδιότητές τους ρητώς έχουν συντονιστικό ρόλο 

του έργου των επιμέρους Παιδικών Σταθμών. Ενώ δεν προβλέπονται 
διακριτά οι Παιδικοί Σταθμοί ως οργανικές μονάδες. 

Δεδομένου του πλήθους των Παιδικών Σταθμών (επιχειρησιακές μονάδες) 
στην επικράτεια του Δήμου, είναι επιτακτική η ανάγκη διατήρησης των 4 
υφισταμένων συντονιστικών και διοικητικών Τμημάτων προκειμένου να 

υπάρχει ομοιόμορφο έργο στις επιχειρησιακές μονάδες. Συνεπώς η 
πρόβλεψη κάθε Παιδικού Σταθμού ως διακριτό Τμήμα, κατά τα ανωτέρω, 

δεν οδηγεί σε αλληλοκάλυψη έργου και αρμοδιοτήτων.  
Συνεπώς εισάγονται στον ΟΕΥ Αποκεντρωμένα Τμήματα Παιδικών Σταθμών 
(ανά δομή) με αρμοδιότητες που περιορίζονται στην επιχειρησιακή 

λειτουργία τους και για τους ωφελούμενους – χρήστες κάθε δομής 
χωριστά. 

 
Κατά τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη τις Δομές Παιδικών σταθμών 
στην επικράτεια προστίθενται οι ακόλουθες διατάξεις - μονάδες: 

 
«Άρθρο 2, ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΥ 

8. Τμήμα Α’ Δημοτικού Παιδικού Σταθμού – Αγίου Νικολάου ΔΕ Ρόδου 
9. Τμήμα Β’ Δημοτικού Παιδικού Σταθμού – Χρ. Τσιγάντε ΔΕ Ρόδου 

10. Τμήμα ΣΤ’ Παιδικού Σταθμού – Ροδ. Έπαυλης ΔΕ Ρόδου 
11. Τμήμα Α’ Βρεφονηπιακού Σταθμού ΔΕ Ρόδου» 

 
«Άρθρο 2,  2) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες 

Ανατολικής Ρόδου 
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9. Τμήμα Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Φαληρακίου (Αγ. Νεκτάριος)                   
ΔΕ Καλλιθέας 

10. Τμήμα Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Καλυθιών ΔΕ Καλλιθέας 
11. Τμήμα Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού Αφάντου                              
(Βασ. Τριανταφύλλας) ΔΕ Αφάντου 

12. Τμήμα Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Αρχαγγέλου ΔΕ Αρχαγγέλου 
13. Τμήμα Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού Πυλώνας ΔΕ Λινδίων 

14. Τμήμα Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Ασκληπειού ΔΕ Νότιας Ρόδου 
15. Τμήμα Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Κολυμπίων ΔΕ Αφάντου.» 
 

«Άρθρο 2, 2) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ, ΕΝΟΤΗΤΑ Β: Αποκεντρωμένες 

Υπηρεσίες Δυτικής Ρόδου 
 
9. Τμήμα Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Παστίδας ΔΕ Πεταλούδων 

10. Τμήμα Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμούς Παραδεισίου ΔΕ 
Πεταλούδων 

11. Τμήμα Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού Σορωνής ΔΕ Καμείρου 
12. Τμήμα Δημοτικού Παιδικούς Σταθμούς Έμπωνα ΔΕ Αταβύρου 

13. Τμήμα Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού Ιαλυσού ΔΕ Ιαλυσού. 
 
«Άρθρο 40, ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΡΟΔΟΥ 
 

8. Τμήμα Α’ Δημοτικού Παιδικού Σταθμού – Αγίου Νικολάου ΔΕ Ρόδου 
9. Τμήμα Β’ Δημοτικού Παιδικού Σταθμού – Χρ. Τσιγάντε ΔΕ Ρόδου 
10. Τμήμα ΣΤ’ Παιδικού Σταθμού – Ροδ. Έπαυλης ΔΕ Ρόδου 

11. Τμήμα Α’ Βρεφονηπιακού Σταθμού ΔΕ Ρόδου 
 

Κάθε διακριτή οργανική Μονάδα Παιδικού Σταθμού, επιπέδου Τμήματος, 
των παραγράφων 40.8, 40.9, 40.10 και 40.11  επιμελείται της παροχής 
σύγχρονης προσχολικής αγωγής στα φιλοξενούμενα νήπια και βρέφη 

εφαρμόζοντας τα κατάλληλα προγράμματα, τις ισχύουσες διατάξεις και τον 
ισχύοντα εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας. Ειδικότερα κάθε Τμήμα δομής 

παιδικού σταθμού: 
1) Φροντίζει για τη σωστή ψυχοσωματική υγεία και ψυχοκινητική 

εξέλιξη των παιδιών, με πραγματοποίηση ατομικών προγραμμάτων, 

κύκλους παιδαγωγικών δραστηριοτήτων, παιδαγωγικά εργαστήρια 
και άλλες παιδαγωγικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις, σύμφωνα 

με τα επιστημονικά δεδομένα και ανάλογα με την ηλικία τους. 
2) Απασχολεί τα παιδιά σύμφωνα με τους καθορισμένους στόχους του 

προγράμματος και τηρεί βιβλίο ύλης για την καθημερινή διδασκαλία 

σύμφωνα με τα προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας. 
3) Ευθύνεται όχι μόνο για την ολόπλευρη ανάπτυξη των νηπίων αλλά 

και για την φύλαξη και προστασία τους.  
4) Προσφέρει αγωγή, ψυχαγωγία, περιποίηση, φροντίδα και φαγητό 

στα βρέφη του Σταθμού σύμφωνα με τις αρχές της βρεφοκομικής 

και τις οδηγίες του παιδιάτρου. 
5) Ενημερώνει τους γονείς  σε τακτά χρονικά διαστήματα για τη γενική 

– σφαιρική εξέλιξη του παιδιού τους. Συνεργάζεται με τους γονείς σε 
όλα τα θέματα που αφορούν τη ζωή και την εξέλιξη των παιδιών 
μέσα στον Σταθμό. 
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6) Μεριμνά για τη διοργάνωση εκδηλώσεων και επισκέψεων προς 

όφελος των παιδιών, σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα. 
7) Φροντίζει για την υγιεινή κατάσταση των παιδιών και ενημερώνει το 

Τμήμα Ιατρικής και Ψυχοκοινωνικής Στήριξης σε κάθε περίπτωση 
που χρειάζεται ιατρική φροντίδα και κοινωνική μέριμνα. 

8) Παρακολουθεί την καθαριότητα των νηπίων και κάθε αντικείμενο 

που έχει σχέση με αυτά ενθαρρύνοντας την αυτοεξυπηρέτησή τους.  
9) Ευθύνεται για την άψογη καθαριότητα των χώρων του Σταθμού και 

των αντικειμένων του και τον κατάλληλο αερισμό και φωτισμό του. 
10) Εφαρμόζει σωστά όλα τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας και 

ευθύνεται για κάθε πράξη ή παράλειψη που μπορεί να έχει επίπτωση 

στην υγεία των παιδιών. 
11) Ευθύνεται για την εξασφάλιση της διατροφής των νηπίων 

κατά την παραμονή τους στον Σταθμό, μεριμνώντας για την υγιεινή 
παρασκευή του, την ποιότητα των υλικών και την τήρηση του 
εγκεκριμένου διαιτολογίου. 

12) Μεριμνά για  την προμήθεια, την ταξινόμηση και τη 
συντήρηση του αναγκαίου παιδαγωγικού εξοπλισμού και υλικού. 

13) Ευθύνεται για την  ασφαλή μεταφορά των φιλοξενούμενων 
παιδιών προς και από τον Σταθμό (περίπτωση ύπαρξης σχολικού 

λεωφορείου)  
14) Συνεργάζεται διαδραστικά με το Αποκεντρωμένο Τμήμα της 

επικράτειάς του καθώς και με τη Δ/νσης, σε όλα τα επίπεδα, 

παρέχοντας τακτικά τα στοιχεία και δεδομένα για τη λειτουργία του 
και τους ωφελούμενούς του. 

15) Ακολουθεί τις οδηγίες σε επιτελικό επίπεδο και εφαρμόζει τις 
κατευθύνσεις που παρέχονται από το Αποκεντρωμένο Τμήμα 
Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης Δημοτικής 

Ενότητας Ρόδου  το οποίο συντονίζει το έργο των δομών δημοτικής 
ενότητας Ρόδου» 

 
«Άρθρο 41, ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες Ανατολικής 
Ρόδου 

 
9. Τμήμα Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Φαληρακίου (Αγ. Νεκτάριος)                    

ΔΕ Καλλιθέας 
10. Τμήμα Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Καλυθιών ΔΕ Καλλιθέας 
11. Τμήμα Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού Αφάντου                          

(Βασ. Τριανταφύλλας) ΔΕ Αφάντου 
12. Τμήμα Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Αρχαγγέλου ΔΕ Αρχαγγέλου 

13. Τμήμα Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού Πυλώνας ΔΕ Λινδίων 
14. Τμήμα Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Ασκληπειού ΔΕ Νότιας Ρόδου 
15. Τμήμα Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Κολυμπίων ΔΕ Αφάντου.» 

Κάθε διακριτή οργανική Μονάδα Παιδικού Σταθμού, επιπέδου Τμήματος, 

των παραγράφων 41.9, 41.10, 41.11, 41.12, 41.13, 41.14 και 41.15  
επιμελείται της παροχής σύγχρονης προσχολικής αγωγής στα 
φιλοξενούμενα νήπια και βρέφη εφαρμόζοντας τα κατάλληλα 

προγράμματα, τις ισχύουσες διατάξεις και τον ισχύοντα εσωτερικό 
κανονισμό λειτουργίας. Ειδικότερα κάθε Τμήμα δομής παιδικού σταθμού: 

1) Φροντίζει για τη σωστή ψυχοσωματική υγεία και ψυχοκινητική 
εξέλιξη των παιδιών, με πραγματοποίηση ατομικών προγραμμάτων, 
κύκλους παιδαγωγικών δραστηριοτήτων, παιδαγωγικά εργαστήρια 
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και άλλες παιδαγωγικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις, σύμφωνα 

με τα επιστημονικά δεδομένα και ανάλογα με την ηλικία τους. 
2) Απασχολεί τα παιδιά σύμφωνα με τους καθορισμένους στόχους του 

προγράμματος και τηρεί βιβλίο ύλης για την καθημερινή διδασκαλία 
σύμφωνα με τα προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας. 

3) Ευθύνεται όχι μόνο για την ολόπλευρη ανάπτυξη των νηπίων αλλά 

και για την φύλαξη και προστασία τους.  
4) Προσφέρει αγωγή, ψυχαγωγία, περιποίηση, φροντίδα και φαγητό 

στα βρέφη του Σταθμού σύμφωνα με τις αρχές της βρεφοκομικής 
και τις οδηγίες του παιδιάτρου. 

5) Ενημερώνει τους γονείς  σε τακτά χρονικά διαστήματα για τη γενική 

– σφαιρική εξέλιξη του παιδιού τους. Συνεργάζεται με τους γονείς σε 
όλα τα θέματα που αφορούν τη ζωή και την εξέλιξη των παιδιών 

μέσα στον Σταθμό. 
6) Μεριμνά για τη διοργάνωση εκδηλώσεων και επισκέψεων προς 

όφελος των παιδιών, σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα. 

7) Φροντίζει για την υγιεινή κατάσταση των παιδιών και ενημερώνει το 
Τμήμα Ιατρικής και Ψυχοκοινωνικής Στήριξης σε κάθε περίπτωση 

που χρειάζεται ιατρική φροντίδα και κοινωνική μέριμνα. 
8) Παρακολουθεί την καθαριότητα των νηπίων και κάθε αντικείμενο 

που έχει σχέση με αυτά ενθαρρύνοντας την αυτοεξυπηρέτησή τους.  
9) Ευθύνεται για την άψογη καθαριότητα των χώρων του Σταθμού και 

των αντικειμένων του και τον κατάλληλο αερισμό και φωτισμό του. 

10) Εφαρμόζει σωστά όλα τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας και 
ευθύνεται για κάθε πράξη ή παράλειψη που μπορεί να έχει επίπτωση 

στην υγεία των παιδιών. 
11) Ευθύνεται για την εξασφάλιση της διατροφής των νηπίων 

κατά την παραμονή τους στον Σταθμό, μεριμνώντας για την υγιεινή 

παρασκευή του, την ποιότητα των υλικών και την τήρηση του 
εγκεκριμένου διαιτολογίου. 

12) Μεριμνά για  την προμήθεια, την ταξινόμηση και τη 
συντήρηση του αναγκαίου παιδαγωγικού εξοπλισμού και υλικού. 

13) Ευθύνεται για την  ασφαλή μεταφορά των φιλοξενούμενων 

παιδιών προς και από τον Σταθμό (περίπτωση ύπαρξης σχολικού 
λεωφορείου)  

14) Συνεργάζεται διαδραστικά με το Αποκεντρωμένο Τμήμα της 
επικράτειάς του καθώς και με τη Δ/νσης, σε όλα τα επίπεδα, 
παρέχοντας τακτικά τα στοιχεία και δεδομένα για τη λειτουργία του 

και τους ωφελούμενούς του. 
15) Ακολουθεί τις οδηγίες σε επιτελικό επίπεδο και εφαρμόζει τις 

κατευθύνσεις που παρέχονται από το Αποκεντρωμένο Τμήμα 
Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης Ανατολικής 
Ρόδου το οποίο συντονίζει το έργο των δομών Ανατολικής Ρόδου» 

 
«Άρθρο 42, ΕΝΟΤΗΤΑ Β: Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες Δυτικής 

Ρόδου (αντί του λανθασμένου ΕΝΟΤΗΤΑ Γ’) 
 
9. Τμήμα Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Παστίδας ΔΕ Πεταλούδων 

10. Τμήμα Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμούς Παραδεισίου ΔΕ 
Πεταλούδων 

11. Τμήμα Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού Σορωνής ΔΕ Καμείρου 
12. Τμήμα Δημοτικού Παιδικούς Σταθμούς Έμπωνα ΔΕ Αταβύρου 
13. Τμήμα Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού Ιαλυσού ΔΕ Ιαλυσού. 
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Κάθε διακριτή οργανική Μονάδα Παιδικού Σταθμού, επιπέδου Τμήματος, 

των παραγράφων 42.9, 42.10, 42.11, 42.12. και 42.13, επιμελείται της 
παροχής σύγχρονης προσχολικής αγωγής στα φιλοξενούμενα νήπια και 

βρέφη εφαρμόζοντας τα κατάλληλα προγράμματα, τις ισχύουσες διατάξεις 
και τον ισχύοντα εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας. Ειδικότερα κάθε Τμήμα 
δομής παιδικού σταθμού: 

1) Φροντίζει για τη σωστή ψυχοσωματική υγεία και ψυχοκινητική 
εξέλιξη των παιδιών, με πραγματοποίηση ατομικών προγραμμάτων, 

κύκλους παιδαγωγικών δραστηριοτήτων, παιδαγωγικά εργαστήρια 
και άλλες παιδαγωγικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις, σύμφωνα 
με τα επιστημονικά δεδομένα και ανάλογα με την ηλικία τους. 

2) Απασχολεί τα παιδιά σύμφωνα με τους καθορισμένους στόχους του 
προγράμματος και τηρεί βιβλίο ύλης για την καθημερινή διδασκαλία 

σύμφωνα με τα προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας. 
3) Ευθύνεται όχι μόνο για την ολόπλευρη ανάπτυξη των νηπίων αλλά 

και για την φύλαξη και προστασία τους.  

4) Προσφέρει αγωγή, ψυχαγωγία, περιποίηση, φροντίδα και φαγητό 
στα βρέφη του Σταθμού σύμφωνα με τις αρχές της βρεφοκομικής 

και τις οδηγίες του παιδιάτρου. 
5) Ενημερώνει τους γονείς  σε τακτά χρονικά διαστήματα για τη γενική 

– σφαιρική εξέλιξη του παιδιού τους. Συνεργάζεται με τους γονείς σε 
όλα τα θέματα που αφορούν τη ζωή και την εξέλιξη των παιδιών 
μέσα στον Σταθμό. 

6) Μεριμνά για τη διοργάνωση εκδηλώσεων και επισκέψεων προς 
όφελος των παιδιών, σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα. 

7) Φροντίζει για την υγιεινή κατάσταση των παιδιών και ενημερώνει το 
Τμήμα Ιατρικής και Ψυχοκοινωνικής Στήριξης σε κάθε περίπτωση 
που χρειάζεται ιατρική φροντίδα και κοινωνική μέριμνα. 

8) Παρακολουθεί την καθαριότητα των νηπίων και κάθε αντικείμενο 
που έχει σχέση με αυτά ενθαρρύνοντας την αυτοεξυπηρέτησή τους.  

9) Ευθύνεται για την άψογη καθαριότητα των χώρων του Σταθμού και 
των αντικειμένων του και τον κατάλληλο αερισμό και φωτισμό του. 

10) Εφαρμόζει σωστά όλα τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας και 

ευθύνεται για κάθε πράξη ή παράλειψη που μπορεί να έχει επίπτωση 
στην υγεία των παιδιών. 

11) Ευθύνεται για την εξασφάλιση της διατροφής των νηπίων 
κατά την παραμονή τους στον Σταθμό, μεριμνώντας για την υγιεινή 
παρασκευή του, την ποιότητα των υλικών και την τήρηση του 

εγκεκριμένου διαιτολογίου. 
12) Μεριμνά για  την προμήθεια, την ταξινόμηση και τη 

συντήρηση του αναγκαίου παιδαγωγικού εξοπλισμού και υλικού. 
13) Ευθύνεται για την  ασφαλή μεταφορά των φιλοξενούμενων 

παιδιών προς και από τον Σταθμό (περίπτωση ύπαρξης σχολικού 

λεωφορείου)  
14) Συνεργάζεται διαδραστικά με το Αποκεντρωμένο Τμήμα της 

επικράτειάς του καθώς και με τη Δ/νσης, σε όλα τα επίπεδα, 
παρέχοντας τακτικά τα στοιχεία και δεδομένα για τη λειτουργία του 
και τους ωφελούμενούς του. 

15) Ακολουθεί τις οδηγίες σε επιτελικό επίπεδο και εφαρμόζει τις 
κατευθύνσεις που παρέχονται από το Αποκεντρωμένο Τμήμα 

Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης Δυτικής Ρόδου 
το οποίο συντονίζει το έργο των δομών Δυτικής Ρόδου.» 
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Για τον ορισμό των υπευθύνων κάθε Παιδικού Σταθμού σύμφωνα με τις 

επιταγές του ΓΛΚ οι οποίοι αναλαμβάνουν μεν θέση ευθύνης Τμήματος 
αλλά με αποδοχές επιδόματος θέσης ευθύνης όπως κάθε φορά ορίζονται 

από τη νομοθεσία για τους προϊσταμένους παιδικών σταθμών, εισάγονται 
στο ΜΕΡΟΣ 5. Άρθρο 51 Προϊστάμενοι Υπηρεσιών οι ακόλουθες 
περιπτώσεις μα αριθμητική προσθήκη:  

 

35.1. ΔΟΜΕΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΕ 

ΡΟΔΟΥ 

-Τμήμα Α’ Δημοτικού Παιδικού 

Σταθμού – Αγίου Νικολάου ΔΕ 
Ρόδου 

-Τμήμα Β’ Δημοτικού Παιδικού 

Σταθμού – Χρ. Τσιγάντε ΔΕ Ρόδου 

-Τμήμα ΣΤ’ Παιδικού Σταθμού – 

Ροδ. Έπαυλης ΔΕ Ρόδου 

- Τμήμα Α’ Βρεφονηπιακού 
Σταθμού ΔΕ Ρόδου» 

 

 
 
*ΠΕ Νηπιαγωγών ή                          

ΠΕ   Παιδαγωγών ή                       
ΤΕ Βρεφονηπιοκομίας  ή                   

ΤΕ   Βρεφοκόμων 
 
 

  

36.1 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΟΜΕΣ 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΡΟΔΟΥ 

-Τμήμα Δημοτικού Παιδικού 
Σταθμού Φαληρακίου                     
(Αγ. Νεκτάριος) ΔΕ Καλλιθέας 

-Τμήμα Δημοτικού Παιδικού 
Σταθμού Καλυθιών ΔΕ Καλλιθέας 

-Τμήμα Δημοτικού 
Βρεφονηπιακού Σταθμού 

Αφάντου (Βασ. Τριανταφύλλας) 
ΔΕ Αφάντου 

-Τμήμα Δημοτικού Παιδικού 

Σταθμού Αρχαγγέλου ΔΕ 
Αρχαγγέλου 

-Τμήμα Δημοτικού 
Βρεφονηπιακού Σταθμού 
Πυλώνας ΔΕ Λινδίων 

-Τμήμα Δημοτικού Παιδικού 
Σταθμού Ασκληπειού ΔΕ Νότιας 

Ρόδου 

-Τμήμα Δημοτικού Παιδικού 
Σταθμού Κολυμπίων ΔΕ Αφάντου 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

*ΠΕ Νηπιαγωγών ή                       
ΠΕ Παιδαγωγών ή                         
ΤΕ Βρεφονηπιοκομίας  ή                

ΤΕ Βρεφοκόμων  
 

 
  

37.1 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΟΜΕΣ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΡΟΔΟΥ 
-Τμήμα Δημοτικού Παιδικού 

Σταθμού Παστίδας ΔΕ 
Πεταλούδων 

 
 

 
*ΠΕ Νηπιαγωγών ή                        

ΠΕ Παιδαγωγών ή                         
ΤΕ Βρεφονηπιοκομίας  ή                 
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-Τμήμα Δημοτικού 
Βρεφονηπιακού Σταθμούς 
Παραδεισίου ΔΕ Πεταλούδων 

-Τμήμα Δημοτικού 
Βρεφονηπιακού Σταθμού 

Σορωνής ΔΕ Καμείρου 

-Τμήμα Δημοτικού Παιδικούς 
Σταθμούς Έμπωνα ΔΕ Αταβύρου 

-Τμήμα Δημοτικού 
Βρεφονηπιακού Σταθμού Ιαλυσού 

ΔΕ Ιαλυσού 

 

ΤΕ Βρεφοκόμων  
 
  

*παρά την απαγόρευση νέων προσλήψεων ΠΕ Νηπιαγωγών ή ΠΕ 
Παιδαγωγών μετά την οριζόντια ισχύ της υποχρεωτικής Νηπιακής 
εκπαίδευσης από το Υπουργείου Παιδείας, στο δήμο Υπηρετούν στελέχη 

αυτού του κλάδου και δεν αποκλείονται από τις θέσεις ευθύνης σε δομές 
παιδικών σταθμών. 

 

Η δαπάνη που αναμένεται να προκληθεί εις βάρος των ακόλουθων                   

ΚΑ αποδοχών και εισφορών σε ανώτερο επίπεδο εφόσον επιλεγούν και 
οριστούν υπεύθυνοι σε όλους τους παιδικούς σταθμούς σύμφωνα με το 

υπηρετούν προσωπικό, ανέρχεται μηνιαίως σε 2.640 ,00 ευρώ Χ 12 μήνες 
= 31.680 ευρώ.  

15-6011.0001 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 

15-6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων 

15-6021.0001 Αποδοχές υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου χρόνου 

15-6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου 

χρόνου 

Η πρόβλεψη της δαπάνης για το έτος 2022 αναλογικά για 5 μήνες έχει 
προβλεφθεί και ενσωματωθεί στους ΚΑ και για το 2023 θα προβλεφθούν 

αντιστοίχως όπως και για τα επόμενα έτη.  
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33..  ΕΕΦΦΑΑΡΡΜΜΟΟΓΓΗΗ  ΔΔΙΙΑΑΤΤΑΑΞΞΗΗΣΣ  ΠΠΕΕΡΡΙΙ  ΟΟΡΡΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ  ΠΠΡΡΟΟΪΪΣΣΤΤΑΑΜΜΕΕΝΝΩΩΝΝ  ΚΚΕΕΠΠ  

Από τη δημοσίευση του ΟΕΥ δήμου Ρόδου στις 30.11.2011 (ΦΕΚ 3159 Β) 
έχει τροποποιηθεί η νομοθεσία που διέπει τον ορισμό προϊσταμένων στις 
κατά περίπτωση οργανικές μονάδες Κέντρων Εξυπηρέτηση Πολιτών.  

Προκειμένου να τηρηθούν οι ρητές προβλέψεις για τις ειδικότητες που 
δύνανται να προΐστανται στη Δ/νση ΚΕΠ και στα Τμήματα αυτής, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 260 του Ν. 4555/2018  πρέπει να 
τροποποιηθεί το άρθρο 51 περίπτωση 21 του ΟΕΥ (Μέρος 5). 

 
Το άρθρο 260 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018) ορίζει ότι: 

«1. Το άρθρο 84 του ν. 4484/2017 (Α΄110 ) αντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Προϊστάμενοι σε οργανικές μονάδες υπηρεσιών Κ.Ε.Π. τοποθετούνται 
σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις υπάλληλοι των ακόλουθων 

κατηγοριών και κλάδων: 

α. ΠΕ και ΤΕ του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.), ή 

β. ΠΕ και ΤΕ άλλων κλάδων και ειδικοτήτων που έχουν πραγματική και 
αποκλειστική υπηρεσία σε Κ.Ε.Π. διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) ετών, 

των οποίων τα προσόντα ανταποκρίνονται στις θέσεις ευθύνης Κ.Ε.Π., 
σύμφωνα με τις οικείες οργανικές διατάξεις. 

2. Σε περίπτωση μη ύπαρξης υπαλλήλων κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ που να 

πληρούν τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων α΄ή β΄ της παραγράφου 1, 
ως προϊστάμενοι δύναται να τοποθετούνται υπάλληλοι ΠΕ και ΤΕ όλων των 

κλάδων και ειδικοτήτων. 

3. Σε περίπτωση μη ύπαρξης υπαλλήλων των ανωτέρω παραγράφων 1 και 
2, επιτρέπεται να προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ του κλάδου Δ.Υ.Π. 
ή άλλων κλάδων και ειδικοτήτων που έχουν πραγματική και αποκλειστική 

υπηρεσία σε Κ.Ε.Π. διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) ετών, και εν ελλείψει 
αυτών, υπάλληλοι ΔΕ όλων των κλάδων και ειδικοτήτων.». 

Ακολούθως αναλυτικές διευκρινίσεις για την εφαρμογή της διάταξης 

δίνονται στην Εγκύκλιο Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης ΔΑΔ 
/Φ.4/218/42863/10.12.2019 

 
Κατά τα ανωτέρω προκειμένου να τηρηθεί η διάταξη του Νόμου 
τροποποιείται η περίπτωση 21 του άρθρου 51 Μέρους 5 του ΟΕΥ 

Δήμου Ρόδου  ως ακολούθως: 
 

 
 

 
 
 

21 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΚΕΠ  

1.ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ή ΤΕ 
Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ή  ΠΕ και ΤΕ 

όλων των  κλάδων και ειδικοτήτων που έχουν 
πραγματική και αποκλειστική υπηρεσία σε Κ.Ε.Π. 
διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) ετών. 

2.Ελλείψει των ανωτέρω, ΠΕ και ΤΕ όλων των 
κλάδων και ειδικοτήτων. 

https://dimosnet.gr/blog/laws/310988/
https://dimosnet.gr/blog/laws/310988/
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3.Ελλείψει όλων των ανωτέρω (1,2)., ΔΕ του 
κλάδου Δ.Υ.Π. ή άλλων κλάδων και ειδικοτήτων 
που έχουν πραγματική και αποκλειστική υπηρεσία 

σε Κ.Ε.Π. διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) ετών. 

4.Ελλείψει όλων των ανωτέρω(1,2,3), ΔΕ όλων 
των κλάδων και ειδικοτήτων. 

Τμήμα 
Εξυπηρέτησης 

Πολιτών Πλ. 
Ελευθερίας 

1.ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ή ΤΕ 
Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ή  ΠΕ και ΤΕ 

όλων των  κλάδων και ειδικοτήτων που έχουν 
πραγματική και αποκλειστική υπηρεσία σε Κ.Ε.Π. 
διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) ετών. 

2.Ελλείψει των ανωτέρω, ΠΕ και ΤΕ όλων των 
κλάδων και ειδικοτήτων. 

3.Ελλείψει όλων των ανωτέρω (1,2)., ΔΕ του 
κλάδου Δ.Υ.Π. ή άλλων κλάδων και ειδικοτήτων 
που έχουν πραγματική και αποκλειστική υπηρεσία 

σε Κ.Ε.Π. διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) ετών. 

4.Ελλείψει όλων των ανωτέρω(1,2,3), ΔΕ όλων 

των κλάδων και ειδικοτήτων. 

Τμήμα 

Εσωτερικής 
Ανταπόκρισης 

 

1.ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ή ΤΕ 

Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ή  ΠΕ και ΤΕ 
όλων των  κλάδων και ειδικοτήτων που έχουν 

πραγματική και αποκλειστική υπηρεσία σε Κ.Ε.Π. 
διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) ετών. 

2.Ελλείψει των ανωτέρω, ΠΕ και ΤΕ όλων των 

κλάδων και ειδικοτήτων. 

3.Ελλείψει όλων των ανωτέρω (1,2)., ΔΕ του 

κλάδου Δ.Υ.Π. ή άλλων κλάδων και ειδικοτήτων 
που έχουν πραγματική και αποκλειστική υπηρεσία 
σε Κ.Ε.Π. διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) ετών. 

4.Ελλείψει όλων των ανωτέρω(1,2,3), ΔΕ όλων 
των κλάδων και ειδικοτήτων. 

Τμήμα 
Εξυπηρέτησης 

Πολιτών 
Μεσαιωνικής 
Πόλης Ρόδου 

 

1.ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ή ΤΕ 
Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ή  ΠΕ και ΤΕ 

όλων των  κλάδων και ειδικοτήτων που έχουν 
πραγματική και αποκλειστική υπηρεσία σε Κ.Ε.Π. 
διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) ετών. 

2.Ελλείψει των ανωτέρω, ΠΕ και ΤΕ όλων των 
κλάδων και ειδικοτήτων. 

3.Ελλείψει όλων των ανωτέρω (1,2)., ΔΕ του 
κλάδου Δ.Υ.Π. ή άλλων κλάδων και ειδικοτήτων 
που έχουν πραγματική και αποκλειστική υπηρεσία 

σε Κ.Ε.Π. διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) ετών. 

4.Ελλείψει όλων των ανωτέρω(1,2,3), ΔΕ όλων 

των κλάδων και ειδικοτήτων. 

Τμήμα 

Εξυπηρέτησης 
Πολιτών 
συνοικίας 

1.ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ή ΤΕ 

Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ή  ΠΕ και ΤΕ 
όλων των  κλάδων και ειδικοτήτων που έχουν 
πραγματική και αποκλειστική υπηρεσία σε Κ.Ε.Π. 
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«Μητρόπολης» 
Ρόδου 

διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) ετών. 

2.Ελλείψει των ανωτέρω, ΠΕ και ΤΕ όλων των 
κλάδων και ειδικοτήτων. 

3.Ελλείψει όλων των ανωτέρω (1,2)., ΔΕ του 
κλάδου Δ.Υ.Π. ή άλλων κλάδων και ειδικοτήτων 

που έχουν πραγματική και αποκλειστική υπηρεσία 
σε Κ.Ε.Π. διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) ετών. 

4.Ελλείψει όλων των ανωτέρω(1,2,3), ΔΕ όλων 

των κλάδων και ειδικοτήτων. 

Τμήμα 

Εξυπηρέτησης 
Πολιτών 

Συνοικίας 
"Ροδίνι" Ρόδου 
 

1.ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ή ΤΕ 

Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ή  ΠΕ και ΤΕ 
όλων των  κλάδων και ειδικοτήτων που έχουν 

πραγματική και αποκλειστική υπηρεσία σε Κ.Ε.Π. 
διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) ετών. 

2.Ελλείψει των ανωτέρω, ΠΕ και ΤΕ όλων των 

κλάδων και ειδικοτήτων. 

3.Ελλείψει όλων των ανωτέρω (1,2)., ΔΕ του 

κλάδου Δ.Υ.Π. ή άλλων κλάδων και ειδικοτήτων 
που έχουν πραγματική και αποκλειστική υπηρεσία 
σε Κ.Ε.Π. διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) ετών. 

4.Ελλείψει όλων των ανωτέρω(1,2,3), ΔΕ όλων 
των κλάδων και ειδικοτήτων. 

Τμήμα 
Εξυπηρέτησης 

Πολιτών 
Συνοικίας Αγ. 
Αποστόλων 

Ρόδου 
 

1.ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ή ΤΕ 
Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ή  ΠΕ και ΤΕ 

όλων των  κλάδων και ειδικοτήτων που έχουν 
πραγματική και αποκλειστική υπηρεσία σε Κ.Ε.Π. 
διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) ετών. 

2.Ελλείψει των ανωτέρω, ΠΕ και ΤΕ όλων των 
κλάδων και ειδικοτήτων. 

3.Ελλείψει όλων των ανωτέρω (1,2)., ΔΕ του 
κλάδου Δ.Υ.Π. ή άλλων κλάδων και ειδικοτήτων 
που έχουν πραγματική και αποκλειστική υπηρεσία 

σε Κ.Ε.Π. διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) ετών. 

4.Ελλείψει όλων των ανωτέρω(1,2,3), ΔΕ όλων 

των κλάδων και ειδικοτήτων. 

 

Και οι περιπτώσεις 26 έως και 34 του άρθρου 51 όσον αφορά στα Τμήματα 
ΚΕΠ ως ακολούθως  
 

26 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ  
 
ΤΜΗΜΑ ΚΕΠ 

(Αρχαγγέλου) 

1.ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ή ΤΕ 
Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ή  ΠΕ και ΤΕ 

όλων των  κλάδων και ειδικοτήτων που έχουν 
πραγματική και αποκλειστική υπηρεσία σε Κ.Ε.Π. 

διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) ετών. 

2.Ελλείψει των ανωτέρω, ΠΕ και ΤΕ όλων των 
κλάδων και ειδικοτήτων. 

3.Ελλείψει όλων των ανωτέρω (1,2)., ΔΕ του 
κλάδου Δ.Υ.Π. ή άλλων κλάδων και ειδικοτήτων 
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που έχουν πραγματική και αποκλειστική 
υπηρεσία σε Κ.Ε.Π. διάρκειας τουλάχιστον πέντε 
(5) ετών. 

4.Ελλείψει όλων των ανωτέρω(1,2,3), ΔΕ όλων 
των κλάδων και ειδικοτήτων. 

27 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΑΤΑΒΥΡΟΥ  

 
ΤΜΗΜΑ ΚΕΠ 

(Έμπωνα) 

1.ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ή ΤΕ 
Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ή  ΠΕ και ΤΕ 

όλων των  κλάδων και ειδικοτήτων που έχουν 
πραγματική και αποκλειστική υπηρεσία σε Κ.Ε.Π. 
διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) ετών. 

2.Ελλείψει των ανωτέρω, ΠΕ και ΤΕ όλων των 
κλάδων και ειδικοτήτων. 

3.Ελλείψει όλων των ανωτέρω (1,2)., ΔΕ του 
κλάδου Δ.Υ.Π. ή άλλων κλάδων και ειδικοτήτων 
που έχουν πραγματική και αποκλειστική 

υπηρεσία σε Κ.Ε.Π. διάρκειας τουλάχιστον πέντε 
(5) ετών. 

4.Ελλείψει όλων των ανωτέρω(1,2,3), ΔΕ όλων 
των κλάδων και ειδικοτήτων. 

28 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΑΦΑΝΤΟΥ  

 
ΤΜΗΜΑ ΚΕΠ 
(Αφάντου) 

1.ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ή ΤΕ 
Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ή  ΠΕ και ΤΕ 
όλων των  κλάδων και ειδικοτήτων που έχουν 

πραγματική και αποκλειστική υπηρεσία σε Κ.Ε.Π. 
διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) ετών. 

2.Ελλείψει των ανωτέρω, ΠΕ και ΤΕ όλων των 
κλάδων και ειδικοτήτων. 

3.Ελλείψει όλων των ανωτέρω (1,2)., ΔΕ του 

κλάδου Δ.Υ.Π. ή άλλων κλάδων και ειδικοτήτων 
που έχουν πραγματική και αποκλειστική 

υπηρεσία σε Κ.Ε.Π. διάρκειας τουλάχιστον πέντε 
(5) ετών. 

4.Ελλείψει όλων των ανωτέρω(1,2,3), ΔΕ όλων 

των κλάδων και ειδικοτήτων. 

29 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΙΑΛΥΣΟΥ  
 

ΤΜΗΜΑ ΚΕΠ 
(Ιαλυσού) 

1.ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ή ΤΕ 

Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ή  ΠΕ και ΤΕ 
όλων των  κλάδων και ειδικοτήτων που έχουν 

πραγματική και αποκλειστική υπηρεσία σε Κ.Ε.Π. 
διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) ετών. 

2.Ελλείψει των ανωτέρω, ΠΕ και ΤΕ όλων των 

κλάδων και ειδικοτήτων. 

3.Ελλείψει όλων των ανωτέρω (1,2)., ΔΕ του 

κλάδου Δ.Υ.Π. ή άλλων κλάδων και ειδικοτήτων 
που έχουν πραγματική και αποκλειστική 

υπηρεσία σε Κ.Ε.Π. διάρκειας τουλάχιστον πέντε 
(5) ετών. 

4.Ελλείψει όλων των ανωτέρω(1,2,3), ΔΕ όλων 

των κλάδων και ειδικοτήτων. 

30 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

1.ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ή ΤΕ 

Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ή  ΠΕ και ΤΕ 
όλων των  κλάδων και ειδικοτήτων που έχουν 
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ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  
 

ΤΜΗΜΑ ΚΕΠ 
(Καλλιθέας) 

πραγματική και αποκλειστική υπηρεσία σε Κ.Ε.Π. 
διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) ετών. 

2.Ελλείψει των ανωτέρω, ΠΕ και ΤΕ όλων των 

κλάδων και ειδικοτήτων. 

3.Ελλείψει όλων των ανωτέρω (1,2)., ΔΕ του 

κλάδου Δ.Υ.Π. ή άλλων κλάδων και ειδικοτήτων 
που έχουν πραγματική και αποκλειστική 
υπηρεσία σε Κ.Ε.Π. διάρκειας τουλάχιστον πέντε 

(5) ετών. 

4.Ελλείψει όλων των ανωτέρω(1,2,3), ΔΕ όλων 

των κλάδων και ειδικοτήτων. 

31 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΚΑΜΕΙΡΟΥ 
 

ΤΜΗΜΑ ΚΕΠ 
(Σορωνής) 

1.ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ή ΤΕ 

Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ή  ΠΕ και ΤΕ 
όλων των  κλάδων και ειδικοτήτων που έχουν 
πραγματική και αποκλειστική υπηρεσία σε Κ.Ε.Π. 

διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) ετών. 

2.Ελλείψει των ανωτέρω, ΠΕ και ΤΕ όλων των 

κλάδων και ειδικοτήτων. 

3.Ελλείψει όλων των ανωτέρω (1,2)., ΔΕ του 
κλάδου Δ.Υ.Π. ή άλλων κλάδων και ειδικοτήτων 

που έχουν πραγματική και αποκλειστική 
υπηρεσία σε Κ.Ε.Π. διάρκειας τουλάχιστον πέντε 

(5) ετών. 

4.Ελλείψει όλων των ανωτέρω(1,2,3), ΔΕ όλων 
των κλάδων και ειδικοτήτων. 

32 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΛΙΝΔΙΩΝ  
 
ΤΜΗΜΑ ΚΕΠ 

(Λάρδου) 

1.ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ή ΤΕ 
Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ή  ΠΕ και ΤΕ 

όλων των  κλάδων και ειδικοτήτων που έχουν 
πραγματική και αποκλειστική υπηρεσία σε Κ.Ε.Π. 

διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) ετών. 

2.Ελλείψει των ανωτέρω, ΠΕ και ΤΕ όλων των 
κλάδων και ειδικοτήτων. 

3.Ελλείψει όλων των ανωτέρω (1,2)., ΔΕ του 
κλάδου Δ.Υ.Π. ή άλλων κλάδων και ειδικοτήτων 

που έχουν πραγματική και αποκλειστική 
υπηρεσία σε Κ.Ε.Π. διάρκειας τουλάχιστον πέντε 

(5) ετών. 

4.Ελλείψει όλων των ανωτέρω(1,2,3), ΔΕ όλων 
των κλάδων και ειδικοτήτων. 

33 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΤΙΑΣ 

ΡΟΔΟΥ  
 
ΤΜΗΜΑ ΚΕΠ 

(Γενναδίου) 

1.ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ή ΤΕ 
Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ή  ΠΕ και ΤΕ 

όλων των  κλάδων και ειδικοτήτων που έχουν 
πραγματική και αποκλειστική υπηρεσία σε Κ.Ε.Π. 

διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) ετών. 

2.Ελλείψει των ανωτέρω, ΠΕ και ΤΕ όλων των 
κλάδων και ειδικοτήτων. 

3.Ελλείψει όλων των ανωτέρω (1,2)., ΔΕ του 
κλάδου Δ.Υ.Π. ή άλλων κλάδων και ειδικοτήτων 

που έχουν πραγματική και αποκλειστική 
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υπηρεσία σε Κ.Ε.Π. διάρκειας τουλάχιστον πέντε 
(5) ετών. 

4.Ελλείψει όλων των ανωτέρω(1,2,3), ΔΕ όλων 

των κλάδων και ειδικοτήτων. 

34 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ  
 

ΤΜΗΜΑ ΚΕΠ 
(Κρεμαστής) 

1.ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ή ΤΕ 

Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ή  ΠΕ και ΤΕ 
όλων των  κλάδων και ειδικοτήτων που έχουν 

πραγματική και αποκλειστική υπηρεσία σε Κ.Ε.Π. 
διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) ετών. 

2.Ελλείψει των ανωτέρω, ΠΕ και ΤΕ όλων των 

κλάδων και ειδικοτήτων. 

3.Ελλείψει όλων των ανωτέρω (1,2)., ΔΕ του 

κλάδου Δ.Υ.Π. ή άλλων κλάδων και ειδικοτήτων 
που έχουν πραγματική και αποκλειστική 
υπηρεσία σε Κ.Ε.Π. διάρκειας τουλάχιστον πέντε 

(5) ετών. 

4.Ελλείψει όλων των ανωτέρω(1,2,3), ΔΕ όλων 

των κλάδων και ειδικοτήτων. 

 

*Η διάκριση των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ επί των ικανοτήτων των στελεχών 
δεν επιφέρει καμία ουσιαστική διαφοροποίηση στην άσκηση των 
καθηκόντων τους στις θέσεις ευθύνης. Αμφότεροι έχουν τριτοβάθμια 

εκπαίδευση και ισάξια τεχνογνωσία στην λειτουργία των ΚΕΠ και η 
κατηγορία τους δεν επιφέρει καμία θεμελιώδη διαφοροποίηση ώστε να 

δικαιολογείται υπεροχή της μίας κατηγορίας έναντι της άλλης. Επιπλέον η 
ίδια η διάταξη του άρθρου 260 του Ν. 4555/2018 εισάγει συγκεκριμένες 
διαφοροποιήσεις που διακρίνουν του επιλέξιμους προϊσταμένους κυρίως ως 

προς την ειδικότητά τους, την εμπειρία τους και ως προς την κατηγορία 
ΠΕ/ΤΕ έναντι της ΔΕ.  

 
 

44..  ΥΥΠΠΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗ  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ  ΜΜΙΙΣΣΘΘΟΟΔΔΟΟΣΣΙΙΑΑΣΣ  ΣΣΤΤΗΗ  ΔΔΙΙΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΣΣΗΗ  

ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΣΣΙΙΩΩΝΝ  ––  ΚΚΑΑΤΤΑΑΡΡΓΓΗΗΣΣΗΗ  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ  

ΔΔΗΗ..ΦΦΟΟ..ΔΔΩΩ..  

Κατά την κατάρτιση του ΟΕΥ του Δήμου Ρόδου (ΦΕΚ 3159/Β/30.12.2011), 

το Τμήμα Μισθοδοσίας αποτέλεσε διοικητικής υποομάδα της Δ/νσης 
Διοικητικών Υπηρεσιών. Σύμφωνα με επισήμανση ελέγχων ελεγκτικών 
αρχών (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Ελεγκτικό Συνέδριο), η μονάδα 

αυτή υπάγεται στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ως μονάδα με αμιγώς 
οικονομικό αντικείμενο.  Στους πρότυπους οργανισμούς εσωτερικής 

υπηρεσίας κατά την μεταρρύθμιση του Καλλικράτη, δεν υπήρχε σαφής 
διακριτή πρόβλεψη για την υπαγωγή των μονάδων μισθοδοσίας στην 
Οικονομική Υπηρεσία αλλά ούτε και διακριτή τέτοια μονάδα. 

 
Ωστόσο καθώς το Τμήμα Μισθοδοσίας έχει την υποχρέωση της 

εκκαθάρισης των αποδοχών του προσωπικού που αποτελεί αμιγώς 
οικονομική αρμοδιότητα.  
Για το λόγο αυτό το Τμήμα Μισθοδοσίας αφαιρείται αυτούσιο από το Άρθρο 

21, 9. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - παράγραφο 9.4 με 
υπάγεται στο Άρθρο 23, 11 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ στην 

παρ. 11.3 ως ΤΜΗΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ με παράλληλη διαγραφή του 
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Τμήματος ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ., μετά την κατάργηση του Δημοτικού Φόρου 

Δωδεκανήσου σύμφωνα με τις διατάξεις του της παραγράφου 9 της 
υποπαραγράφου Δ.12 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) όπως 

συμπληρώθηκε με το άρθρο 57 του Ν. 4483/2017. 
 
 

55..  ΠΠΡΡΟΟΣΣΘΘΕΕΣΣΗΗ  ΚΚΛΛΑΑΔΔΟΟΥΥ//ΕΕΙΙΔΔΙΙΚΚΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑΣΣ  ΣΣΤΤΗΗ  ΘΘΕΕΣΣΗΗ  ΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΗΗΣΣ  

ΔΔΙΙΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΣΣΗΗ  ΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΠΠΟΟΛΛΙΙΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΥΥΓΓΕΕΙΙΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  

ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΤΤΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΠΠΡΡΟΟΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ  ΥΥΓΓΕΕΙΙΑΑΣΣ    

Στο υφιστάμενο Οργανισμό για τη θέση ευθύνης Προϊσταμένου Δ/νσης 
Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας προβλέπονται 5 κλάδοι/ειδικότητες από το 
2011, ωστόσο διαχρονικά από το δυναμικό του Δήμου μόνον ένας 

υπάλληλος μπορεί να την καλύψει έχοντας την επιλεξιμότητα λόγω κλάδου 
/ ειδικότητες. Ωστόσο στα υποκείμενα Τμήματα προβλέπονται περισσότεροι 

διαφορετικοί κλάδοι. Προκειμένου να διορθωθεί αυτή η στρέβλωση 
προστίθενται στο ΜΕΡΟΣ 5, Άρθρο 51, περίπτωση 23, Διεύθυνση 
Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας οι κλάδοι/ειδικότητες ΠΕ Διοικητικού ή 

ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού.  
 

Ομοίως για τη θέση ευθύνης Τμήματος Προστασίας και Προαγωγής της 
Δημόσιας της ανωτέρω Δ/νσης προβλέπονται κλάδοι/ειδικότητες που δεν 
υπάρχουν στο δυναμικό του Δήμου, ενώ στα άλλα Τμήματα προβλέπονται 

επιπλέον των κοινωνικών ειδικότητων και διοικητικές ειδικότητες. 
Προκειμένου να είναι δυνατός ο ορισμός προϊσταμένου προστίθενται στο 

ΜΕΡΟΣ 5, Άρθρο 51, περίπτωση 23, Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της 
Δημόσιας, προστίθενται οι κλάδοι/ειδικότητες ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ 
Διοικητικού Οικονομικού ή ΠΕ Διοικητικού Λογιστικού. 

 

Η παρούσα παραπέμπεται στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο για έκφραση 

γνώμης πριν τον έλεγχο από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση. 

                                

 

                                      ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

                                    ΜΙΧΑΗΛ Β. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ 
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