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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  29/09/2022  Τακτικής  Συνεδρίασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 15/29-09-2022    Αριθ. Απόφασης: 172/2022 

 
      Στη Ρόδο σήμερα την 29η Σεπτεμβρίου  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. 
2/60417/23.09.2022  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 
27.ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ- 
Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» 

2. ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
 

3. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – Αντιδήμαρχος 28. ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

4. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – 

Αντιδήμαρχος 
29. ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 

5. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 
30. ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

6. ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – 

Αντιδήμαρχος  

7. ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ  

8. ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
 

9. ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ –

Αντιδήμαρχος  

10. ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  
31. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ -

Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

 
32. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

11. ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος   
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12. ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 33. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

13. ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – Αντιδήμαρχος 34. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

14. ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 35. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

15. ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 
36. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-

Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ 

ΑΞΙΩΝ» 

16. ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - Αντιδήμαρχος 37. ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-

Γραμματέας Δ.Σ 

17. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-            

Πρόεδρος Δ.Σ.  

18. ΣΠΑΝΟΣ– ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ   

19. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
 

20. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - 

Αντιδήμαρχος  

21. ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 38. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

22.ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ -

Αντιδήμαρχος  

23.ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος   

24.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
 

25.ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος   

26.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ -

Αντιδήμαρχος   

 

  ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 
7. ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

  

2.  ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
8. ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ-   

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

3.  ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 9. ΜΠΙΛΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

4.  ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
10.ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 

 

5. ΚΑΦΕΤΖΗΣΜΙΧΑΗΛ 

 

11.ΠΟΤΣΟΣ  ΚΑΛΕΤΟΣ- 

ΚΑΛΕΤΟΣ- Επικεφαλής παράταξης 

«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» 

 6.ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
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Ο Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος κ.Ιωάννης Ιατρίδης ήταν απών από την 

συζήτηση και 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 τριάντα οκτώ (38), ο Πρόεδρος του 

Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μιχαήλ Β. Σοκορέλος, κήρυξε την έναρξη της 
Συνεδρίασης.  
 
Θ Ε Μ Α 1ο ΕΚΤΟΣ Η/Δ : Σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιατρών 

(Παιδιάτρων) για τους Δημοτικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της 

Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης, στο πλαίσιο 

του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος «Προώθηση και υποστήριξη 

παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την 

πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε 

υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης 2022-2023», στο  Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2021-2027». 

 

 

Ο Αντιδήμαρχος κ. Ευστράτιος Καρίκης εισηγούμενος το θέμα, θέτει υπόψη του 
Σώματος την αρ. 12592/2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής 
και Δημιουργικής Απασχόλησης, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 

 
     ΘΕΜΑ: Σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιατρών (Παιδιάτρων) για τους 

Δημοτικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της Διεύθυνσης Προσχολικής 
Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης, στο πλαίσιο του 
συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος «Προώθηση και υποστήριξη 

παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και 
για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με 

αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης 2022-2023», στο  
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2021-2027». 

 

                                  Λαμβάνοντας υπόψη: 
 

     1)Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως τροποποιήθηκε με τις 
διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3812/2009, τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 40 
του Ν. 4024/2011 και του άρθρου ενάτου του Ν. 4057/2012, την παρ. 5β) ββ 

του άρθρου 44 του Ν.4071/2012, την παρ. 5 του άρθρου 242 του 
Ν.4072/2012, το άρθρο 30 του Ν. 4314/2014 και ισχύει. 

      2)Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 3833/2010 όπως ισχύει σύμφωνα με τις 
οποίες οι μειώσεις προσωπικού επί των αιτημάτων τα οποία υποβάλλονται από 
το Δήμο Ρόδου δεν ισχύουν για τις εγκρίσεις πρόσληψης προσωπικού με σχέση 

εργασίας ιδιωτικό δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου 
που εντάσσονται στο πλαίσιο ερευνητικών, αναπτυξιακών συμβολαίων και 

συγχρηματοδοτούμενων, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τρίτους, έργων, 
εφόσον η μισθοδοσία του ως άνω προσωπικού δεν επιβαρύνει καθοιονδήποτε 

τρόπο τον Κρατικό Προϋπολογισμό. 
      3)Τα διαλαμβανόμενα στο έγγραφο του ΑΣΕΠ με αρ. πρωτ. 4929/19-5-2015 

σύμφωνα με τα οποία για αιτήματα συμβάσεων μίσθωσης έργου που αφορούν 

συγχρηματοδοτούμενα έργα και προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς 
και προγράμματα χρηματοδοτούμενα από διεθνείς ή ευρωπαϊκούς πόρους, δεν 
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απαιτείται έγκριση της ΠΥΣ και αποστολή τους στο ΑΣΕΠ για έκδοση 
σχετικής βεβαίωσης.   

      4)Το άρθρο 30 του Ν. 4314/2014 σύμφωνα με το οποίο εισήχθη εξαίρεση 
ειδικά για τις συμβάσεις μίσθωσης έργου σε συγχρηματοδοτούμενες πράξεις, 
από το πεδίο εφαρμογής του Ν. 2527/1997 και της ΠΥΣ 33/2006 καθώς 

πρόκειται για συμβάσεις που διαρκούν όσο το χρηματοδοτούμενο έργο και για 
κάλυψη αναγκών που επειδή συνδέονται με συγκεκριμένο και σαφώς 

προσδιορισμένο χρονικά έργο, δεν μπορούν να θεωρηθούν πάγιες και διαρκείς.    
     5)Την παρ. 1 του άρθρου 9 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών 

Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, σύμφωνα με την οποία «Η 

παρακολούθηση της υγείας των παιδιών, κατά τη διάρκεια της παραμονής τους 
στο Σταθμό, αποτελεί υποχρέωση του φορέα στον οποίο ανήκει ο Σταθμός και 

ενεργείται από παιδίατρο, ο οποίος επισκέπτεται το Σταθμό ανά 15 ημέρες». 
6) Την  παρ.   1 του   άρθρου  11 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας 

Δημοτικών  και  Βρεφονηπιακών  Σταθμών  του Δήμου Ρόδου, σύμφωνα με την 

οποία «Η παρακολούθηση της υγείας των παιδιών, κατά τη διάρκεια της 
παραμονής τους στο Σταθμό, αποτελεί υποχρέωση του φορέα στον οποίο 

ανήκει ο Σταθμός και ενεργείται από παιδίατρο είτε του Εθνικού Συστήματος  
Υγείας, είτε συμβεβλημένο με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση με το Δήμο Ρόδου  
ή το νομικό πρόσωπο ή το Ίδρυμα με την επωνυμία Δημοτικός Οργανισμός 

Πρόνοιας Ρόδου ή την Α.Μ.Κ.Ε., ο οποίος επισκέπτεται τους δημοτικούς 
σταθμούς ανά δεκαπενθήμερο».  

                              7) Την  υπ' αριθμ. 77094/01.08.2022 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών, και 
Επικρατείας (ΦΕΚ 4094/Β’-01-08-2022). 

       8) Τη με αριθμ. πρωτ.:52972/29-08-2022 βεβαίωση της οικονομικής 
υπηρεσίας για την ύπαρξη εγκεκριμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του 

Δήμου Ρόδου, Οικονομικού έτους 2022 και της βεβαίωσης ότι θα υπάρξει 
αντίστοιχη πρόβλεψη πιστώσεων στον προϋπολογισμό του 2023 για την 

κάλυψη της αμοιβής τεσσάρων Παιδιάτρων.  

                               9)Το γεγονός ότι το έργο  της  παροχής   ιατρικών   υπηρεσιών   σε  
Παιδικούς  και Βρεφονηπιακούς  Σταθμούς  δεν  ανάγεται   στον  κύκλο  των  

συνήθων καθηκόντων των υπαλλήλων του Δήμου μας, στον οποίο δεν 
υπηρετεί τακτικό ιατρικό προσωπικό.                                                                          

                              10)Τον αριθμό και την δυναμικότητα των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών  

                       όπως προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα: 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

ΔΟΜΕΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 

1 Α’ Δ.Π.Σ (Αγ. Νικόλαος) 66 

   

2 Β’ Δ.Π.Σ ( Χρ. Τσιγάντε) 42 

   

3 ΣΤ΄Δ.Π.Σ (Ροδιακή Έπαυλη) 54 

   

4 Δ.Π.Σ ( Παραδεισίου) 34 

   

5  Δ.Π.Σ (Παστίδας ) 34 

   

6  Δ. Β.Σ (Σορωνής) 25 

   

7 Δ.Π.Σ ( Έμπωνας ) 30 
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8 Δ.Π.Σ (Φαληρακίου ) 80 

   

9 Δ.Π.Σ ( Καλυθιών) 25 

   

10 Δ. Β.Σ. Αφάντου Β.Τριανταφύλλας 46 

   

11 Δ.Π.Σ (Αρχαγγέλου) 100 

   

12 Δ.Π.Σ ( Ασκληπειού ) 25 

   

13 Δ.Β.Σ (Πυλώνας ) 54 

   

14                     Δ.Π.Σ.ΙΑΛΥΣΟΥ  

 
15 

Α΄ Βρεφονηπιακός σταθμός (Παλιάς Πόλης)  
 

 

                                                           ΣΥΝΟΛΟ      680     

 

 
Εισηγούμαστε: 

  

       Τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με  τέσσερα (4) άτομα 
ειδικότητας ΠΕ Ιατρών (Παιδιάτρων), για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους 
στους Δημοτικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της Διεύθυνσης Προσχολική 
Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης, στα πλαίσια του 
συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και 
Επαγγελματικής Ζωής- Παιδικοί Σταθμοί και ΚΔΑΠ», όπως  αναλυτικά 
αναφέρονται παρακάτω: 
 
  Α. ΔΟΜΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΥ: 

  1) Α’ Δ.Π.Σ (Αγ. Νικόλαος) 
  2) Β’ Δ.Π.Σ ( Χρ. Τσιγάντε) 

  3) Γ΄Δ..Π.Σ (Ροδιακή ΄Επαυλη) 
  4) Α΄ Βρεφονηπιακός σταθμός (Παλιάς Πόλης ) 
   

Ειδικότητα θέσεις Χρονική 

Διάρκεια 

Δαπάνη 

μισθοδοσίας 

 

ΠΕ Ιατρών 
(Παιδίατρος) 
 

 

1 
Από 1-09-2022 

έως 31-7-2023 

 

           10.560,00 € 
 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

 

1 

 

           10.560,00 € 

 

Β. ΔΟΜΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΡΟΔΟΥ: 
  1) Δ.Π.Σ ( Έμπωνας ) 

  2) Δ.Π.Σ ( Παραδεισίου) 
  3) Δ.Π.Σ (Παστίδας ) 
  4) Δ.Π.Σ (Σορωνής) 

  5) Δ.Π.Σ (Ιαλυσού) 
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Ειδικότητα θέσεις Χρονική 

Διάρκεια 

Δαπάνη 

μισθοδοσίας 

 

ΠΕ Ιατρών 
(Παιδίατρος) 
 

1 Από 1-09-

2022 έως 

31-7-2023 

 

              10.560,00 € 
 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

 

1 
               10.560,00 € 

 

 
Γ. ΔΟΜΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΡΟΔΟΥ: 
  1) Δ.Π.Σ (Φαληρακίου ) 

  2) Δ.Π.Σ ( Καλυθιών) 
  3) Β.Σ. Αφάντου Β.Τριανταφύλλας 

  4) Δ.Π.Σ ( Αρχαγγέλου ) 
  5) Δ.Π.Σ (Ασκληπειού ) 
  6)Δ.Π.Σ  (Πυλώνας) 

 
 

Ειδικότητα θέσεις Χρονική 

Διάρκεια 

Δαπάνη 

μισθοδοσίας 

 

ΠΕ Ιατρών 
(Παιδίατρος) 
 

2 

Από 1-09-

2022 έως 

31-7-2023 

 

        21.120,00 € 
 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

 

 

2 

  

         21.120,00 € 
 

 
Ειδικότητα θέσεις Χρονική 

Διάρκεια 

Δαπάνη 

μισθοδοσίας 

 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

  
ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ 

 

4 
Από 1-09-
2022 έως 

31-7-2023 

 

 

42.240,00 € 

 

 
   Η μηνιαία αμοιβή κάθε παιδίατρου καθορίζεται στο ποσό των 960,00 € και θα 

πληρωθεί  από τον κωδικό δαπανών 60-7341.0002 του προϋπολογισμού  έτους 
2022 με τίτλο «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής-Παιδικοί 
Σταθμοί και ΚΔΑΠ» και από τον αντίστοιχο κωδικό δαπανών έτους 2023.  

 
    Για τον καθορισμό της μηνιαίας αμοιβής κάθε παιδίατρου ποσού  960,00€  

λαμβάνονται  υπόψη  τα παρακάτω: 
 
   1)Το πλήθος των διατάξεων της νομοθεσίας (άρθρα 14, 19, 15 του Ν. 

4354/2015, άρθρο πρώτο  εδ.27 υποπαραγρ. Γ1 παρ. Γ του Ν.4093/2012, 
Π.Δ.27/2005 ). 

    Ειδικότερα: 
   α. Οι διατάξεις του Ν. 4354/2015 άρθρο 14 σύμφωνα με τις οποίες βασικός 
μισθός στο εισαγωγικό κλιμάκιο της κατηγορίας ΠΕ ορίζεται το ποσό των χιλίων 

ενενήντα δύο (1.092,00 ευρώ), 
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   β. Οι διατάξεις του άρθρου 19 του ίδιου Νόμου σύμφωνα με τις οποίες 
προβλέπεται ποσό εκατό (100) ευρώ ως επίδομα απομακρυσμένων-

παραμεθόριων περιοχών για τους εργαζόμενους στο Δήμο Ρόδου, 
   γ. Οι διατάξεις του άρθρου 15 του ίδιου Νόμου σύμφωνα με τις οποίες 
προβλέπεται οικογενειακή παροχή σχετικά με την οικογενειακή κατάσταση κάθε 

εργαζομένου, ώστε η μηνιαία δαπάνη μισθοδοσίας ενός εργαζομένου με 
σύμβαση εξαρτημένης εργασίας της κατηγορίας ΠΕ στο εισαγωγικό 

κλιμάκιο να ανέρχεται τουλάχιστον στο ποσό των χιλίων εκατό ενενήντα δύο 
(1.192,00) ευρώ,  
   δ. Οι διατάξεις του Νόμου 4093/2012 άρθρο πρώτο εδ. 27 υποπαραγρ. Γ1 

παρ. Γ οι οποίες καθορίζουν τις αποδοχές όλων των βαθμών της ιεραρχίας του 
κλάδου των ιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) και σύμφωνα με τις 

οποίες προβλέπεται ως αποδοχές του Επιμελητή Β΄: Βασικός Μισθός 
εισαγωγικός χίλια τριακόσια είκοσι ένα (1.321,00) ευρώ, Επίδομα 
νοσοκομειακής απασχόλησης και ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου 

εκατόν εβδομήντα τέσσερα (174,00) ευρώ και Πάγια αποζημίωση για 
συμμετοχή σε σεμινάρια και ενημέρωση βιβλιοθήκης εκατόν εξήντα (164,00) 

ευρώ, δηλαδή συνολικό ποσό χιλίων εξακοσίων πενήντα εννέα 
(1.659,00) ευρώ, μη υπολογιζόμενων λοιπόν επιδομάτων.  
    ε. Το Π.Δ. 27/2005 (ΦΕΚ 182/τ. Α΄) σύμφωνα με το οποίο ρυθμίζονται οι 

αμοιβές των ιατρικών επισκέψεων κατ΄άτομο στον ιδιωτικό τομέα οι οποίες 
διαμορφώνονται στο ποσό των είκοσι (20,00) ευρώ η πρώτη επίσκεψη και στο 

ποσό των δέκα ευρώ (10,00) μετά την πρώτη όλες οι υπόλοιπες επισκέψεις.  
  2)Ο Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας των Δημοτικών Παιδικών και 
Βρεφονηπιακών Σταθμών»(ΚΥΑ 41087/29-11-2017/ΦΕΚ 4249/τ.Β΄5-12-

2017), σύμφωνα με τον οποίο ο παιδίατρος επισκέπτεται το σταθμό ανά 15 
ημέρες.  

  3)Ο αριθμός και η δυναμικότητα των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών. 
  4)Το μέγεθος  της ευθύνης  της απασχόλησης κάθε παιδίατρου, ο οποίος 

αναλαμβάνει στον τομέα ευθύνης του κατά το ελάχιστο τρεις (3) Παιδικούς και 
Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, τους οποίους θα πρέπει να επισκέπτεται ανά 
δεκαπενθήμερο και να προβαίνει στην ιατρική εξέταση και την φροντίδα υγείας 

δεκάδων παιδιών. 
     Από τα παραπάνω αναφερόμενα και συγκεκριμένα από το πλήθος των 

διατάξεων της νομοθεσίας και το μέγεθος της ευθύνης της απασχόλησης κάθε 
παιδιάτρου ανά Παιδικό Σταθμό, το ύψος της αμοιβής ποσού εννιακοσίων 
εξήντα (960,00) ευρώ ως μηνιαίες αποδοχές αντικειμενικά υπολείπεται τόσο 

των αποδοχών ενός μονίμου δημοτικού υπαλλήλου κατηγορίας ΠΕ και ενός 
Επιμελητή Β΄ του ΕΣΥ, όσο δε και ενός ιατρού που ασκεί ελεύθερο επάγγελμα. 

Η υφιστάμενη οικονομική κατάσταση και τα οικονομικά στοιχεία του Δήμου 
Ρόδου ωστόσο, αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα ως προς τη δυνατότητα 
αύξησης της αμοιβής των παιδιάτρων και για τους λόγους αυτούς οι μηνιαίες 

αποδοχές τους παραμένουν σταθερές.    
 

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

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 
 

 Τον κατεπείγοντα χαρακτήρα του ανωτέρω θέματος σύμφωνα με την υπ’ 
αριθ. 171/2022 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου                               
(Α.Δ.Α:Ψ6ΟΦΩ1Ρ-63Ξ)                 
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 Την αρ. 12592/2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής και      
Δημιουργικής Απασχόλησης, 

 Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε 
από το άρθρο 74 (παρ. 7) του Ν.4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018) και 
του άρθρου 93 του Ν.3463/2006, 

 Με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος, ήτοι επί 
τριαντά οκτώ (38) παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου στο 

συγκεκριμένο θέμα, ψήφισαν «ΥΠΕΡ» και οι τριάντα οκτώ (38),  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με  τέσσερα (4) άτομα 
ειδικότητας ΠΕ Ιατρών (Παιδιάτρων), για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους 

στους Δημοτικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της Διεύθυνσης Προσχολική 
Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης, στα πλαίσια του 
συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και 

Επαγγελματικής Ζωής- Παιδικοί Σταθμοί και ΚΔΑΠ», όπως  αναλυτικά 
αναφέρονται παρακάτω: 

 

  Α. ΔΟΜΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΥ: 

  1) Α’ Δ.Π.Σ (Αγ. Νικόλαος) 
  2) Β’ Δ.Π.Σ ( Χρ. Τσιγάντε) 

  3) Γ΄Δ..Π.Σ (Ροδιακή ΄Επαυλη) 
  4) Α΄ Βρεφονηπιακός σταθμός (Παλιάς Πόλης ) 

   
Ειδικότητα θέσεις Χρονική 

Διάρκεια 

Δαπάνη 

μισθοδοσίας 

 

ΠΕ Ιατρών 
(Παιδίατρος) 
 

 

1 
Από 1-09-2022 

έως 31-7-2023 

 

           10.560,00 € 
 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

 

1 

 

           10.560,00 € 

 
Β. ΔΟΜΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΡΟΔΟΥ: 
  1) Δ.Π.Σ ( Έμπωνας ) 

  2) Δ.Π.Σ ( Παραδεισίου) 
  3) Δ.Π.Σ (Παστίδας ) 

  4) Δ.Π.Σ (Σορωνής) 
  5) Δ.Π.Σ (Ιαλυσού) 
 

Ειδικότητα θέσεις Χρονική 

Διάρκεια 

Δαπάνη 

μισθοδοσίας 

 

ΠΕ Ιατρών 
(Παιδίατρος) 
 

1 Από 1-09-

2022 έως 

31-7-2023 

 

              10.560,00 € 
 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

 

1 
               10.560,00 € 
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Γ. ΔΟΜΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΡΟΔΟΥ: 
  1) Δ.Π.Σ (Φαληρακίου ) 

  2) Δ.Π.Σ ( Καλυθιών) 
  3) Β.Σ. Αφάντου Β.Τριανταφύλλας 
  4) Δ.Π.Σ ( Αρχαγγέλου ) 

  5) Δ.Π.Σ (Ασκληπειού ) 
  6)Δ.Π.Σ  (Πυλώνας) 

 
 

Ειδικότητα θέσεις Χρονική 

Διάρκεια 

Δαπάνη 

μισθοδοσίας 

 

ΠΕ Ιατρών 
(Παιδίατρος) 
 

2 

Από 1-09-

2022 έως 

31-7-2023 

 

        21.120,00 € 
 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

 

 

2 

  

         21.120,00 € 
 

 
Ειδικότητα θέσεις Χρονική 

Διάρκεια 

Δαπάνη 

μισθοδοσίας 

 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

  
ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ 

 

4 
Από 1-09-
2022 έως 

31-7-2023 

 

 

42.240,00 € 

 

 
   Η μηνιαία αμοιβή κάθε παιδίατρου καθορίζεται στο ποσό των 960,00 € και θα 
πληρωθεί  από τον κωδικό δαπανών 60-7341.0002 του προϋπολογισμού  έτους 

2022 με τίτλο «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής-Παιδικοί 
Σταθμοί και ΚΔΑΠ» και από τον αντίστοιχο κωδικό δαπανών έτους 2023.  

 
    Για τον καθορισμό της μηνιαίας αμοιβής κάθε παιδίατρου ποσού  960,00€  
λαμβάνονται  υπόψη  τα παρακάτω: 

 
   1)Το πλήθος των διατάξεων της νομοθεσίας (άρθρα 14, 19, 15 του Ν. 

4354/2015, άρθρο πρώτο  εδ.27 υποπαραγρ. Γ1 παρ. Γ του Ν.4093/2012, 
Π.Δ.27/2005 ). 
    Ειδικότερα: 

   α. Οι διατάξεις του Ν. 4354/2015 άρθρο 14 σύμφωνα με τις οποίες βασικός 
μισθός στο εισαγωγικό κλιμάκιο της κατηγορίας ΠΕ ορίζεται το ποσό των χιλίων 

ενενήντα δύο (1.092,00 ευρώ), 
   β. Οι διατάξεις του άρθρου 19 του ίδιου Νόμου σύμφωνα με τις οποίες 
προβλέπεται ποσό εκατό (100) ευρώ ως επίδομα απομακρυσμένων-

παραμεθόριων περιοχών για τους εργαζόμενους στο Δήμο Ρόδου, 
   γ. Οι διατάξεις του άρθρου 15 του ίδιου Νόμου σύμφωνα με τις οποίες 

προβλέπεται οικογενειακή παροχή σχετικά με την οικογενειακή κατάσταση κάθε 
εργαζομένου, ώστε η μηνιαία δαπάνη μισθοδοσίας ενός εργαζομένου με 
σύμβαση εξαρτημένης εργασίας της κατηγορίας ΠΕ στο εισαγωγικό 

κλιμάκιο να ανέρχεται τουλάχιστον στο ποσό των χιλίων εκατό ενενήντα δύο 
(1.192,00) ευρώ,  
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   δ. Οι διατάξεις του Νόμου 4093/2012 άρθρο πρώτο εδ. 27 υποπαραγρ. Γ1 
παρ. Γ οι οποίες καθορίζουν τις αποδοχές όλων των βαθμών της ιεραρχίας του 

κλάδου των ιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) και σύμφωνα με τις 
οποίες προβλέπεται ως αποδοχές του Επιμελητή Β΄: Βασικός Μισθός 
εισαγωγικός χίλια τριακόσια είκοσι ένα (1.321,00) ευρώ, Επίδομα 

νοσοκομειακής απασχόλησης και ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου 
εκατόν εβδομήντα τέσσερα (174,00) ευρώ και Πάγια αποζημίωση για 

συμμετοχή σε σεμινάρια και ενημέρωση βιβλιοθήκης εκατόν εξήντα (164,00) 
ευρώ, δηλαδή συνολικό ποσό χιλίων εξακοσίων πενήντα εννέα 
(1.659,00) ευρώ, μη υπολογιζόμενων λοιπόν επιδομάτων.  

    ε. Το Π.Δ. 27/2005 (ΦΕΚ 182/τ. Α΄) σύμφωνα με το οποίο ρυθμίζονται οι 
αμοιβές των ιατρικών επισκέψεων κατ΄άτομο στον ιδιωτικό τομέα οι οποίες 

διαμορφώνονται στο ποσό των είκοσι (20,00) ευρώ η πρώτη επίσκεψη και στο 
ποσό των δέκα ευρώ (10,00) μετά την πρώτη όλες οι υπόλοιπες επισκέψεις.  
  2)Ο Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας των Δημοτικών Παιδικών και 

Βρεφονηπιακών Σταθμών»(ΚΥΑ 41087/29-11-2017/ΦΕΚ 4249/τ.Β΄5-12-
2017), σύμφωνα με τον οποίο ο παιδίατρος επισκέπτεται το σταθμό ανά 15 

ημέρες.  
  3)Ο αριθμός και η δυναμικότητα των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών. 
  4)Το μέγεθος  της ευθύνης  της απασχόλησης κάθε παιδίατρου, ο οποίος 

αναλαμβάνει στον τομέα ευθύνης του κατά το ελάχιστο τρεις (3) Παιδικούς και 
Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, τους οποίους θα πρέπει να επισκέπτεται ανά 

δεκαπενθήμερο και να προβαίνει στην ιατρική εξέταση και την φροντίδα υγείας 
δεκάδων παιδιών. 
     Από τα παραπάνω αναφερόμενα και συγκεκριμένα από το πλήθος των 

διατάξεων της νομοθεσίας και το μέγεθος της ευθύνης της απασχόλησης κάθε 
παιδιάτρου ανά Παιδικό Σταθμό, το ύψος της αμοιβής ποσού εννιακοσίων 

εξήντα (960,00) ευρώ ως μηνιαίες αποδοχές αντικειμενικά υπολείπεται τόσο 
των αποδοχών ενός μονίμου δημοτικού υπαλλήλου κατηγορίας ΠΕ και ενός 

Επιμελητή Β΄ του ΕΣΥ, όσο δε και ενός ιατρού που ασκεί ελεύθερο επάγγελμα. 
Η υφιστάμενη οικονομική κατάσταση και τα οικονομικά στοιχεία του Δήμου 
Ρόδου ωστόσο, αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα ως προς τη δυνατότητα 

αύξησης της αμοιβής των παιδιάτρων και για τους λόγους αυτούς οι μηνιαίες 
αποδοχές τους παραμένουν σταθερές.    

 

 

 

 

       ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

                                                                                                                                     

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΙΩΣΗΦ                                       ΜΙΧΑΗΛ Β. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ 
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