
1 

 

                                             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:  176/2022 

 
      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  

 
Ο Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος κ.Ιωάννης Ιατρίδης ήταν απών από 

την συζήτηση και λήψη αποφάσεων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης. 
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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 3ο: Τροποποίηση Ο.Ε.Υ του Δημοτικού Οργανισμού 
Πρόνοιας  Ρόδου (Δ.Ο.Π). 
 

Ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Τριάντος εισηγούμενος το θέμα, θέτει υπόψη 
του Σώματος εισήγηση για το θέμα, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
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ΑΠΟΦΑΣΗ 71/2022 

 
                                        Απόσπασμα  

Από το πρακτικό της με αρ. 17 τακτικής δια ζώσης συνεδρίασης  του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ο.Π. Ρόδου στις   02-09-2022.  

                             Αριθμός Απόφασης    71/2022 

Θέμα: «Τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. του Δ.Ο.Π Ρόδου» 

 
    Στη Ρόδο σήμερα 2 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή  και  ώρα 

10.00 π.μ. στα γραφεία του Δ.Ο.Π. συνεδρίασε  με την δια ζώσης 

διαδικασία το Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Ο.Π. Ρόδου ,σύμφωνα την με 

αριθμ. 191/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου  καθώς και 

την απόφαση της 2ης /06-04-2022 συνεδρίασης της Ειδικής Επιτροπής του 

άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 Νομού Δωδεκανήσου, ύστερα από την 

πρόσκληση του Προέδρου με αρ.πρωτ. 2337/29-08-2022 .   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:1) Γεώργιος-Ευθύμιος Τριάντος , Αντιδήμαρχος Δ.Ρ. 

Πρόεδρος,2)Καμπούρης Ιωάννης , 3) Τσαγκάρης Ιωάννης,4) Καραταπάνης 

Σάββας, 5)Πούπουζας Νικόλαος, 6) Ιντζές Δημήτριος,7) Ζιώγου Μάνθα,    

8) Αλεξίου Γεώργιος, 9)Παυλίδης Ματθαίος  . 

ΑΠΟΝΤΕΣ:1)Ειρήνη Δελαπόρτα, 2)Χατζηδιάκου Δέσποινα ,  οι οποίες 

κλήθηκαν κανονικά.  

  

Παρευρίσκεται  η Προϊσταμένη του Τμήματος Δ/κών & Οικ. Υπηρεσιών  του 

Δ.Ο.Π. κ. Κελεπέρα Τσαμπίκα και η υπάλληλος Άμαλλου Θέμις για την 

τήρηση των πρακτικών. 

 

Τέθηκε υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ο.Π.  Ρόδου, 

το πέμπτο  (5ο) θέμα της συνεδρίασης, το οποίο είναι: 

«Τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. του Δ.Ο.Π Ρόδου» 
 
 Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δ.Σ.   την εισήγηση της 

Προϊσταμένης του Τμήματος Δ/κών & Οικ. Υπηρεσιών  του Δ.Ο.Π. κ. 

Κελεπέρα  Τσαμπίκα  που έχει ως εξής: 

       

 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ  :ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

        Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :   
1)τις παρ.1-4 και 6 του άρθρου 10 του Ν.3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα 
κατάστασης Δημοτικών και  Κοινοτικών Υπαλλήλων»   (Α΄143) , όπως 

συμπληρώθηκε από το άρθρο 73 του Ν.4674/2020 με τις οποίες ορίζονται 
τα εξής: 

«1.Με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας καθορίζονται η εσωτερική 
διάρθρωση των υπηρεσιών σε Γενικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις, Τμήματα, 
Αυτοτελή Τμήματα, και Αυτοτελή Γραφεία, οι αρμοδιότητες τους και οι 

θέσεις κατά κατηγορίες και κλάδους προσωπικού. Επίσης, ορίζονται οι 
κλάδοι ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ των οποίων οι υπάλληλοι κρίνονται για την κατάληψη 

θέσεων προϊσταμένων των κατά περίπτωση οργανικών μονάδων, ανάλογα 
με την ειδικότητα του κλάδου και το αντικείμενο των συγκεκριμένων 
οργανικών μονάδων. 
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2.Με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού ή Διοικητικού Συμβουλίου 

ψηφίζονται οι Οργανισμοί Εσωτερικής Υπηρεσίας των Δήμων, Κοινοτήτων, 
Δημοτικών και Κοινοτικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, 

Ιδρυμάτων και Συνδέσμων Δήμων και Δήμων και Κοινοτήτων, αντίστοιχα. 
Η απόφαση εγκρίνεται με πράξη του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
ύστερα από γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, η οποία 

δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ως αιρετοί εκπρόσωποι 
στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο μετέχουν ο εκλεγμένος με τους περισσότερους 

σταυρούς προτίμησης μόνιμος υπάλληλος από τον πλειοψηφούντα 
συνδυασμό, με αναπληρωτή του τον δεύτερο σε σταυρούς, και ο 
εκλεγμένος υπάλληλος ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή ο 

αναπληρωτής του υπό τις ανάλογες προϋποθέσεις.  
3.Η σύσταση θέσεων προσωπικού με τους Οργανισμούς Εσωτερικής 

Υπηρεσίας των Ο.Τ.Α. γίνεται μετά από εκτίμηση των υπηρεσιακών 
αναγκών και με την προϋπόθεση ότι για τη σύσταση κάθε νέας οργανικής 
θέσης θα πρέπει ο μέσος όρος των τακτικών εσόδων των δύο τελευταίων 

ετών να είναι διπλάσιος του ποσού στο οποίο ανέρχεται η ετήσια δαπάνη 
του βασικού μισθού του καταληκτικού κλιμακίου των προτεινόμενων νέων 

θέσεων πολλαπλασιαζόμενης της δαπάνης αυτής επί δύο. 
2)Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δ.Ο.Π. όπως υφίσταται με το 

Φ.Ε.Κ. αρ.6676/31-12-2021 .  
3)Τις ανάγκες που δημιουργήθηκαν στην υπηρεσία το τελευταίο χρονικό 
διάστημα  .  

 
Εισηγούμεθα στο Δ.Σ. τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. ως εξής :  

 
Β1 .Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών    
Προτείνεται ο διαχωρισμός του τμήματος , ως εξής :  

 
Α.Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης & Ανθρώπινου Δυναμικού  

Με τα Γραφεία : 
1.Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης που περιλαμβάνει Γραμματεία-
Πρωτόκολλο-Διεκπαιρέωση αλληλογραφίας-αρχειοθέτηση . 

2.Γραφείο Συλλογικών Οργάνων   
3.Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού  

4.Γραφείο Μισθοδοσίας  
Β.Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών  
1.Γραφείο Προϋπολογισμού 

2.Γραφείο Λογιστηρίου  
3.Γραφείο Προμηθειών, Διαχείρισης υλικών & Αποθήκης  

 
Αρθρο 2  
Β1. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΏΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ,  

τροποποιείται σε :  
Α. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ    

Προΐσταται τμηματάρχης που εποπτεύει και συντονίζει τα Διοικητικά 
θέματα, ασκώντας όλες τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα που 
προβλέπονται από νόμους ή τον παρόντα Κανονισμό. Μεριμνά για την καλή 

λειτουργία των Γραφείων του Τμήματος. Μεριμνά για τα παρακάτω θέματα 
:   

Α)Διοικητικές Υπηρεσίες :  
-Εισηγείται στην Διεύθυνση  τα θέματα του τμήματος για Δ.Σ. και Ε.Ε.  
-Τηρεί τα βιβλία πρακτικών των συνεδριάσεων , την σύνταξη των 

αποφάσεων , την διεκπεραίωση αυτών  και την αρχειοθέτησή τους . 
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-Λειτουργεί την Γραμματεία με την πρωτοκόλληση -διεκπεραίωση  των 

εγγράφων ,  της αλληλογραφίας και την αρχειοθέτηση.  
-Την διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού , την σύνταξη σχετικών 

αποφάσεων (αδειών, κατατάξεων Μ.Κ.-βαθμολογικών , μονιμοποιήσεων, 
τοποθετήσεων , αποσπάσεων , μετατάξεων , πειθαρχικών υποθέσεων κλπ). 
-την σύνταξη προκηρύξεων, προσλήψεων , απολύσεων και οποιοδήποτε 

σχετικό έγγραφο του ΣΕΠΕ .  
-Δίνει οδηγίες για την έκδοση της μισθοδοσίας και  την υπογραφή των 

μισθολογικών καταστάσεων .  
-Συνεργάζεται με τον Δ/ντή−ντρια για τις τροποποιήσεις του Ο.Ε.Υ. και τις 
προσαρμογές του στις ισχύουσες διατάξεις,  

-Ενημερώνει το προσωπικό του τμήματος για την κείμενη νομοθεσία που 
εφαρμόζεται στους OTA  

- Φροντίζει για την εκπαίδευση του  προσωπικού. 
- Μελετά και εισηγείται τη λήψη μέτρων για την βελτίωση της λειτουργίας 
του Ιδρύματος και συνεργάζεται με την Δ/νση για την τεχνική παρέμβαση 

στις κτιριακές εγκαταστάσεις  και την σύνταξη μελετών όπου αυτό είναι 
απαραίτητο .  

Και περιλαμβάνει τα παρακάτω γραφεία: 
-Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης /Γραμματείας  

Τηρεί το πρωτόκολλο ,διεκπεραιώνει την αλληλογραφία , αρχειοθετεί σε 
φακέλους τα εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα ,πραγματοποιεί 
αναρτήσεις στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, συντάσσει  έγγραφα της Δ/νσης και του 

τμήματος .  
-Γραφείο Προσωπικού 

Τηρεί ενημερωμένους ατομικούς φακέλους για όλο το προσωπικό, καθώς 
και για τους συνταξιούχους. 
Διεξάγει όλες τις υπηρεσιακές υποθέσεις που αφορούν θέματα του 

τακτικού, του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου 
χρόνου προσωπικού του Οργανισμού, καθώς και τους απασχολουμένους με 

ανάθεση έργου ήτοι: τους διορισμούς, τις μεταβολές υπηρεσιακής 
κατάστασης του προσωπικού, τη χορήγηση αδειών, τη λύση της 
εργασιακής σχέσης κ.λ.π.  

Παρακολουθεί την εφαρμογή του Ο.Ε.Υ. και την κατανομή του προσωπικού 
στις αντίστοιχες θέσεις. Επιμελείται την διενέργεια διαγωνισμών και την 

εφαρμογή κάθε άλλης νόμιμης διαδικασίας για τις προσλήψεις του 
προσωπικού. 
-Γραφείο Συλλογικών Οργάνων  

Σε συνεργασία με τον Πρόεδρο και τον Δ/ντή−ντρια συντάσσει την 
ημερήσια διάταξη των προς συζήτηση θεμάτων του Δ.Σ. και την κοινοποιεί 

στους Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. μαζί με τις 
απαιτούμενες εισηγήσεις. 
Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. καταχωρεί τα πρακτικά στο 

βιβλίο του Δ.Σ. και στο επόμενο Δ.Σ. φροντίζει για την υπογραφή τους από 
τους Συμβούλους. 

Υποβάλλει αντίγραφα των λαμβανομένων αποφάσεων του Δ.Σ. στην 
αρμόδια για τον έλεγχο Διοικητική Αρχή, τηρεί ευρετήριο αποφάσεων 
καθώς των πράξεων της Διοικητικής Αρχής που αφορούν την έγκριση ή 

έλεγχο νομιμότητας των αποφάσεων αυτών και κοινοποιεί τις αποφάσεις 
του Δ.Σ. προς τα αρμόδια τμήματα και υπηρεσίες για εκτέλεση. 

-Γραφείο Μισθοδοσίας 
Εκτελεί τις αποφάσεις του Γραφείου Προσωπικού που αφορούν αυξήσεις, 
ωριμάνσεις, άδειες, περικοπές  και ότι άλλο έχει σχέση με το προσωπικό, 

μόνιμο, αορίστου και έκτακτο. 
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Ενημερώνει το μηχανογραφικό πρόγραμμα μισθοδοσίας και προσωπικού με 

τα ατομικά μισθολογικά στοιχεία των εργαζομένων.  
Εκδίδει τις μισθολογικές καταστάσεις σύμφωνα με τις προθεσμίες της 

Ε.Α.Π. και φροντίζει για την υποβολή τους .    
Φροντίζει για την εκκαθάριση των μισθοδοτικών καταστάσεων (ταμεία 
εργαζομένων, δάνεια, εξαγορές κ.λπ.). 

Τηρεί αρχείο για όλες τις μισθοδοσίες του προσωπικού παρελθόντων ετών. 
Συντάσσει τις βεβαιώσεις αποδοχών του προσωπικού για την Εφορία και 

συνεργάζεται με το Γραφείο Λογιστηρίου για την υποβολή της οριστικής 
δήλωσης αποδοχών στην Δ.Ο.Υ. 
 

Β.Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών  
Προΐσταται τμηματάρχης που εποπτεύει και συντονίζει τα Οικονομικά-

φορολογικά θέματα, ασκώντας όλες τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα 
που προβλέπονται από νόμους ή τον παρόντα Κανονισμό. Μεριμνά για την 
καλή λειτουργία των Γραφείων του Τμήματος. Μεριμνά για τα παρακάτω 

θέματα :   
-Ασκεί όλες τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα που προβλέπονται από 

νόμους ή τον παρόντα Κανονισμό.    
-Εισηγείται τον ετήσιο Προϋπολογισμό και Απολογισμό, Ισολογισμό (σε 

συνεργασία με τον Προϊστάμενο Ταμείου). 
-Εισηγείται θέματα που αφορούν προμήθειες , διαγωνισμούς, 
-Μεριμνά για την σωστή λειτουργία του γραφείου λογιστηρίου, γραφείου 

προμηθειών και την τήρηση των λογιστικών βιβλίων και υποβολής 
στοιχείων του Οργανισμού όπου είναι απαραίτητο σύμφωνα με τις σχετικές 

εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών .  
-Πραγματοποιεί τον έλεγχο των παραστατικών για την πραγματοποίηση 
των πληρωμών  

-Τηρεί την κείμενη νομοθεσία περί διαχείρισης και οργάνωσης των αρχείων  
-Αποστέλλει στο Ελεγκτικό Συνέδριο όλα τα απαραίτητα 

έγγραφα/δικαιολογητικά/παραστατικά για τον έλεγχο νομιμότητας των 
απολογισμών 
-Συνεργάζεται με τον Ταμία και για την  είσπραξη των τακτικών και 

εκτάκτων εσόδων , την εξόφληση οφειλών του Ιδρύματος .   
-Γραφείο Προϋπολογισμού  

-Συντάσσει τον ετήσιο προϋπολογισμό , εισηγείται στο Δ.Σ. και την-τον 
Διευθύντρια-ή  την έγκρισή του , φροντίζει για την ανάρτησή του στην 
ειδική πλατφόρμα του ΥΠΕΣ.  

-Παρακολουθεί την εκτέλεση του προϋπολογισμού και εισηγείται την 
αναμόρφωσή του κατά την διάρκεια του έτους  .   

-Γραφείο Λογιστηρίου 
α) Τηρεί τα λογιστικά και διαχειριστικά βιβλία και τα λοιπά βοηθητικά βιβλία 
που καθορίζουν οι διατάξεις για την οικονομική διοίκηση και το λογιστικό 

των Δήμων και Κοινοτήτων, καθώς και τις απορρέουσες εργασίες. 
β) Παρακολουθεί τις πιστώσεις του προϋπολογισμού (έσοδα − έξοδα) και 

έγκαιρα εισηγείται για την ενίσχυση των πιστώσεων που είναι σε 
ανεπάρκεια και γενικά διατυπώνει προβλέψεις για τα αποτελέσματα της 
εκτέλεσης του και εισηγείται για τυχόν συγκράτηση δαπανών. 

γ) Τηρεί ιδιαίτερο φάκελο για κάθε κεφάλαιο του προϋπολογισμού εσόδων 
− εξόδων που περιλαμβάνει και τις σχετικές διατάξεις (νόμους, διατάγματα, 

αποφάσεις κ.λπ.). 
δ) Καταρτίζει και υποβάλλει στον Πρόεδρο, το Δ.Σ. και το Ελεγκτικό 
Συνέδριο τους ετήσιους λογαριασμούς διαχείρισης των εσόδων και εξόδων 

του Οργανισμού. 
ε) Τηρεί βιβλίο πιστωτών του Οργανισμού 
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στ)Συντάσσει τον Απολογισμό του Οργανισμού και τον υποβάλλει στον-

στην υπεύθυνο-η Τμηματάρχη προκειμένου να εγκριθεί από το Δ.Σ. και το 
Δημοτικό Συμβούλιο. 

στ)Συντάσσει τις αποδόσεις λογαριασμών του Προέδρου. 
ζ)Παρακολουθεί τα έσοδα του Οργανισμού που προέρχονται από τις 
επιχορηγήσεις του Δήμου Ρόδου, ή άλλων φορέων του Δημοσίου ή 

ιδιωτών, τις εισπράξεις από τους Παιδικούς    Σταθμούς    και   το Κέντρο 
Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και ενημερώνει τον-την Τμηματάρχη 

για την πορεία των εσόδων − εξόδων. 
η)Τηρεί την εφαρμογή του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος και του 
δημόσιου λογιστικού . 

θ)Παρακολουθεί και συντάσσει όλα τα σχετικά έγγραφα τα σχετιζόμενα με 
την Δ.Ο.Υ. , Δημόσιο, ΙΚΑ, Ταμεία κ.λπ.  και φροντίζει για την απόδοση 

κάθε είδους κράτησης (προσωπικού ή προμηθευτή) .  
-Γραφείο Προμηθειών διαχείρισης υλικών και Αποθήκης 
α) Το Γραφείο Προμηθειών έχει γενικό αντικείμενο την τήρηση των 

σχετικών διαδικασιών για την προμήθεια των απαιτούμενων υλικών για την 
λειτουργία της υπηρεσίας, την προμήθεια μηχανημάτων, επίπλων και 

παγίων στοιχείων του Οργανισμού, την προμήθεια των τροφίμων των 
Παιδικών σταθμών, του συσσιτίου κ.λπ. 

β) Εισηγείται τη εκποίηση ή καταστροφή του άχρηστου υλικού. 
γ) Μεριμνά για την παραλαβή, τον έλεγχο, την αποθήκευση , φύλαξη και 
συντήρηση των υλικών και εφοδίων με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η 

καλή και αποδοτική λειτουργία της υπηρεσίας. Καταρτίζει πρόγραμμα 
ορθολογιστικής διαχείρισης της αποθήκης. Επιμελείται της διαδικασίας 

εισαγωγής και εξαγωγής υλικών από την αποθήκη και την διακίνησή τους 
με τα απαραίτητα παραστατικά και με συγκροτημένο μηχανογραφικό 
σχέδιο .  

δ) Τηρεί βιβλίο περιουσίας − εξοπλισμού του Οργανισμού. Μεριμνά για την 
εκποίηση άχρηστου ή παλαιού υλικού, αφού πρώτα συγκροτηθεί επιτροπή 

η οποία θα αποφασίσει για το υλικό αυτό και θα ενεργήσει για την 
επωφελέστερη αξιοποίηση ή την νομότυπη καταστροφή του .   
Β2.Τμήμα Ταμείου  

Τροποποίηση της  παρ.6 , σε : 
-Τηρεί λογαριασμό στο όνομα του Οργανισμού σε τράπεζα που ορίζει το 

Δ.Σ. του Οργανισμού, εκδίδει τις απαιτούμενες επιταγές για την εξόφληση 
χρηματικών ενταλμάτων. Για το σκοπό αυτό έχει κωδικούς e-banking 
τράπεζας για την ταχύτερη διεκπεραίωση των οικονομικών υποθέσεων .  

(Εισηγούμεθα την τροποποίηση λόγω του α.π. 2273/22-0-22 εγγράφου 
της αναπληρώτριας προϊσταμένης του Τμήματος Ταμείου κ. Ελ. Λεμονή , 

για προσαρμογή του Ο.Ε.Υ. στις διατάξεις του άρθρου 204 του  
Ν.4555/2018 Φ.Ε.Κ. 133/τ.Α΄/ 19-07-2018 «Ρυθμίσεις σχετικές με την 
εκκαθάριση δαπανών-Εντολή πληρωμών στους Δήμους» , παρ.6 «Η 

έκδοση ή συνυπογραφή ή παραλαβή ή εξόφληση επιταγών από τον 
δήμαρχο για λογαριασμό του δήμου και γενικά η ανάμιξη του σε 

διαχειριστικές ενέργειες της ταμειακής υπηρεσίας δεν επιτρέπονται»  
Άρθρο 3   
Εισηγούμεθα να προστεθούν οι παρακάτω θέσεις :   

-Κλάδος ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού + 1 θέση (από 1 σε 2 θ. ) 
-κλάδος ΠΕ Διοικητικού + 1 θέση  

-Κλάδος ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού (ή ΤΕ Διοικητικού-Οικονομικού με 
άδεια Φοροτέχνη  Α΄τάξης + 1 θέση (από 2 σε 3 θ. )  
Οι παραπάνω θέσεις προστίθενται στο Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών  

-Κλάδος ΔΕ Οδηγών αυτοκινήτων + 1 θέση (από 2 σε 3 θ)  
Η παραπάνω θέση προστίθεται στο Τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών  
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Κλάδος ΔΕ Διοικητικού –Οικονομικού  + 3 θέσεις (από 6 σε 9 θ)  

Οι παραπάνω θέσεις προστίθενται : 
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών : + 2 θέσεις  

Τμήμα Ταμείου : + 1 θέση  
 
Παρ.4 ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΌΝΟΥ  

Καταργείται μία (1) θ. κλ. ΠΕ Ψυχολόγων, διότι με την αρ. 5/19-01-2021    
απόφαση Προέδρου που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 328/τ.Γ΄/22-02-2021   

μετατάχθηκε η ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΙΡΗΝΗ από τον κλάδο ΠΕ Ψυχολόγων στον 
κλάδο ΠΕ Διοικητικού με μεταφορά της θέσης της  .   Και  
Προστίθεται μία (1) θ. κλ. ΠΕ Διοικητικού   

 
Οι θέσεις στο : 

Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης & Ανθρώπινου Δυναμικού, θα είναι 
Κλάδος ΠΕ Διοικητικού  
Μία (1) θέση με βαθμούς Δ-Α    

Κλάδος ΔΕ Διοικητικού   
Δύο (2) θέσεις με βαθμούς Δ-Α 

Κλάδος ΔΕ Οδηγών αυτοκινήτων  
Μία (1) θέση με βαθμούς Δ-Α  

Κλάδος ΔΕ Τεχνιτών (Ελαιοχρωματιστών) 
Μία (1) θέση με βαθμούς Δ-Α 
Κλάδος ΥΕ κλητήρων  

Μία (1) θέση με βαθμούς Ε-Β  
Κλάδος ΥΕ εργατών καθαριότητας  

Τρεις (3) θέσεις με βαθμούς Ε-Β 
 
Σύνολο οργανικών θέσεων : 9 

 
 

Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών  
Κλάδος ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού  
Μία (1) θέση από Δ-Α  

Κλάδος ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΤΕ Διοικητικού-Οικονομικού  
Δύο (2) θέσεις με  βαθμούς Δ-Α 

Κλάδος ΔΕ Διοικητικού – Οικονομικού   
Δύο (2) θέσεις με βαθμούς Δ-Α  
 

Σύνολο οργανικών  θέσεων : 5 
 

Τμήμα Ταμείου  
Προστίθεται μία (1) θέση ΔΕ Διοικητικού – Οικονομικού  Δ-Α 
Σύνολο οργανικών θέσεων: 5  

Τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών 
Προστίθεται μία (1) θέση ΔΕ Οδηγών αυτοκινήτων  Δ-Α  

 
Σύνολο οργανικών θέσεων : 9  
 

Άρθρο 4 ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ  
Από «Προϊστάμενος στο Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών»  

Τροποποιείται σε 
Προϊστάμενος στο Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης & Ανθρώπινου 
Δυναμικού  
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Ορίζεται από τον κλάδο ΠΕ Διοικητικού , ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ,  ΤΕ 

Διοικητικού Λογιστικού ή ΤΕ Διοικητικού Οικονομικού και ελλείψει αυτών 
ΔΕ Διοικητικού .  

Προϊστάμενος στο Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ορίζεται από τον κλάδο  
κλάδο ΠΕ Διοικητικού , ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ,  ΤΕ Διοικητικού 
Λογιστικού ή ΤΕ Διοικητικού Οικονομικού και ελλείψει αυτών ΔΕ 

Διοικητικού .  
 

Η δαπάνη των νέων θέσεων υπολογίζεται στην α.π. 2388  Βεβαίωση ,ως 
εξής:  
Α)Τα τακτικά έσοδα των δύο (2) τελευταίων ετών 2020 – 2021 , όπως 

προκύπτει από του ετήσιους Απολογισμούς ανέρχονται σε :  
Έτος   2020     :   1.802.061,62   

Έτος   2021     :   1.903.919,94 
Σύνολο           :   3.705.981,56 
50% των τακτικών εσόδων :   1.852.990,78   

Β)Η δαπάνη των νέων θέσεων μόνιμου προσωπικού , ανά κατηγορία στο 
καταληκτικό μισθολογικό κλιμάκιο, ανέρχεται σε  : 

ΠΕ  2 θ. Χ 2.154 Χ 12 = 51.696,00 Χ 2 = 103.392,00 
ΤΕ  1 θ. Χ 2.027 Χ 12 = 24.324,00 Χ 2 =   48.648,00 

ΔΕ  4 θ. Χ 1.578 Χ 12 = 75.744,00 Χ 2 = 151.488,00 
                                     Σύνολο          =  303.528,00 
Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα των δύο ανωτέρω υπολογισμών μεταξύ 

τους, δηλ. το 50% των τακτικών Εσόδων των ετών 2020 και 2021 που 
ανέρχεται σε  1.852.990,78 , με το συνολικό ετήσιο κόστος των νέων 

προτεινόμενων θέσεων (στο καταληκτικό μισθολογικό κλιμάκιο) που είναι 
303.528,00 Χ 2 =  607.056,00, γίνεται φανερό ότι διασφαλίζεται η 
οικονομική δυνατότητα του Οργανισμού για την κάλυψη των νέων θέσεων.  

Στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους υπάρχουν εγκεκριμένες 
πιστώσεις στους αντίστοιχους Κ.Α. 10-6011 , 10-6051.001 , 10-6051.002 , 

10-6051.004, 15-6011,   15-6051.001 , 15-6051.002, 15-6051.004 για 
την κάλυψη της μισθοδοσίας του υπηρετούντος προσωπικού . Η 
μελλοντική επιβάρυνση του προϋπολογισμού του Δ.Ο.Π. Ρόδου συναρτάται 

από τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων και δεν είναι δυνατό να 
  υπολογιστεί.   

                                                            Η Προϊσταμένη του Τμήματος  
                                                                     Τ. Κελεπέρα         
 

      
Συνεχίζοντας o κ. Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 

 Την εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Δ/κών & Οικ. 

Υπηρεσιών  του Δ.Ο.Π. κ. Κελεπέρα  Τσαμπίκα 

 Τις διατάξεις του άρθρου 74 και 77 του Ν.4555/19-7-2018 (ΦΕΚ 

Α΄133/2018) . 

 Την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος, ήτοι 

επί εννέα (9) παρόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, 

ψήφισαν :«ΥΠΕΡ» εννέα (9) ,όπως αποτυπώνονται στον πίνακα 

των παρόντων μελών, με αύξοντα αριθμό από (1) έως και (9), 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Την  Τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. του Δ.Ο.Π Ρόδου 
   σύμφωνα με την οποία : 
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Β1 .Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών    
Προτείνεται ο διαχωρισμός του τμήματος , ως εξής :  

Α)Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης & Ανθρώπινου Δυναμικού  
Με τα Γραφεία : 
1.Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης που περιλαμβάνει Γραμματεία-

Πρωτόκολλο-Διεκπαιρέωση αλληλογραφίας-αρχειοθέτηση . 
2.Γραφείο Συλλογικών Οργάνων   

3.Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού  
4.Γραφείο Μισθοδοσίας  
Β)Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών  

1.Γραφείο Προϋπολογισμού 
2.Γραφείο Λογιστηρίου  

3.Γραφείο Προμηθειών, Διαχείρισης υλικών & Αποθήκης  
 
Αρθρο 2  

Β1. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΏΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ,  
τροποποιείται σε :  

Α. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ    
Προΐσταται τμηματάρχης που εποπτεύει και συντονίζει τα Διοικητικά 

θέματα, ασκώντας όλες τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα που 
προβλέπονται από νόμους ή τον παρόντα Κανονισμό. Μεριμνά για την καλή 
λειτουργία των Γραφείων του Τμήματος. Μεριμνά για τα παρακάτω θέματα 

:   
Α)Διοικητικές Υπηρεσίες :  

-Εισηγείται στην Διεύθυνση  τα θέματα του τμήματος για Δ.Σ. και Ε.Ε.  
-Τηρεί τα βιβλία πρακτικών των συνεδριάσεων , την σύνταξη των 
αποφάσεων , την διεκπεραίωση αυτών  και την αρχειοθέτησή τους . 

-Λειτουργεί την Γραμματεία με την πρωτοκόλληση -διεκπεραίωση  των 
εγγράφων ,  της αλληλογραφίας και την αρχειοθέτηση.  

-Την διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού , την σύνταξη σχετικών 
αποφάσεων (αδειών, κατατάξεων Μ.Κ.-βαθμολογικών , μονιμοποιήσεων, 
τοποθετήσεων , αποσπάσεων , μετατάξεων , πειθαρχικών υποθέσεων κλπ). 

-την σύνταξη προκηρύξεων, προσλήψεων , απολύσεων και οποιοδήποτε 
σχετικό έγγραφο του ΣΕΠΕ .  

-Δίνει οδηγίες για την έκδοση της μισθοδοσίας και  την υπογραφή των 
μισθολογικών καταστάσεων .  
-Συνεργάζεται με τον Δ/ντή−ντρια για τις τροποποιήσεις του Ο.Ε.Υ. και τις 

προσαρμογές του στις ισχύουσες διατάξεις,  
-Ενημερώνει το προσωπικό του τμήματος για την κείμενη νομοθεσία που 

εφαρμόζεται στους OTA  
- Φροντίζει για την εκπαίδευση του  προσωπικού. 
- Μελετά και εισηγείται τη λήψη μέτρων για την βελτίωση της λειτουργίας 

του Ιδρύματος και συνεργάζεται με την Δ/νση για την τεχνική παρέμβαση 
στις κτιριακές εγκαταστάσεις  και την σύνταξη μελετών όπου αυτό είναι 

απαραίτητο .  
Και περιλαμβάνει τα παρακάτω γραφεία: 
-Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης /Γραμματείας  

Τηρεί το πρωτόκολλο ,διεκπεραιώνει την αλληλογραφία , αρχειοθετεί σε 
φακέλους τα εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα ,πραγματοποιεί 

αναρτήσεις στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, συντάσσει  έγγραφα της Δ/νσης και του 
τμήματος .  
-Γραφείο Προσωπικού 

Τηρεί ενημερωμένους ατομικούς φακέλους για όλο το προσωπικό, καθώς 
και για τους συνταξιούχους. 
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Διεξάγει όλες τις υπηρεσιακές υποθέσεις που αφορούν θέματα του 

τακτικού, του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου 
χρόνου προσωπικού του Οργανισμού, καθώς και τους απασχολουμένους με 

ανάθεση έργου ήτοι: τους διορισμούς, τις μεταβολές υπηρεσιακής 
κατάστασης του προσωπικού, τη χορήγηση αδειών, τη λύση της 
εργασιακής σχέσης κ.λ.π.  

Παρακολουθεί την εφαρμογή του Ο.Ε.Υ. και την κατανομή του προσωπικού 
στις αντίστοιχες θέσεις. Επιμελείται την διενέργεια διαγωνισμών και την 

εφαρμογή κάθε άλλης νόμιμης διαδικασίας για τις προσλήψεις του 
προσωπικού. 
-Γραφείο Συλλογικών Οργάνων  

Σε συνεργασία με τον Πρόεδρο και τον Δ/ντή−ντρια συντάσσει την 
ημερήσια διάταξη των προς συζήτηση θεμάτων του Δ.Σ. και την κοινοποιεί 

στους Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. μαζί με τις 
απαιτούμενες εισηγήσεις. 
Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. καταχωρεί τα πρακτικά στο 

βιβλίο του Δ.Σ. και στο επόμενο Δ.Σ. φροντίζει για την υπογραφή τους από 
τους Συμβούλους. 

Υποβάλλει αντίγραφα των λαμβανομένων αποφάσεων του Δ.Σ. στην 
αρμόδια για τον έλεγχο Διοικητική Αρχή, τηρεί ευρετήριο αποφάσεων 

καθώς των πράξεων της Διοικητικής Αρχής που αφορούν την έγκριση ή 
έλεγχο νομιμότητας των αποφάσεων αυτών και κοινοποιεί τις αποφάσεις 
του Δ.Σ. προς τα αρμόδια τμήματα και υπηρεσίες για εκτέλεση. 

-Γραφείο Μισθοδοσίας 
Εκτελεί τις αποφάσεις του Γραφείου Προσωπικού που αφορούν αυξήσεις, 

ωριμάνσεις, άδειες, περικοπές  και ότι άλλο έχει σχέση με το προσωπικό, 
μόνιμο, αορίστου και έκτακτο. 
Ενημερώνει το μηχανογραφικό πρόγραμμα μισθοδοσίας και προσωπικού με 

τα ατομικά μισθολογικά στοιχεία των εργαζομένων.  
Εκδίδει τις μισθολογικές καταστάσεις σύμφωνα με τις προθεσμίες της 

Ε.Α.Π. και φροντίζει για την υποβολή τους .    
Φροντίζει για την εκκαθάριση των μισθοδοτικών καταστάσεων (ταμεία 
εργαζομένων, δάνεια, εξαγορές κ.λπ.). 

Τηρεί αρχείο για όλες τις μισθοδοσίες του προσωπικού παρελθόντων ετών. 
Συντάσσει τις βεβαιώσεις αποδοχών του προσωπικού για την Εφορία και 

συνεργάζεται με το Γραφείο Λογιστηρίου για την υποβολή της οριστικής 
δήλωσης αποδοχών στην Δ.Ο.Υ. 
 

Β.Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών  
Προΐσταται τμηματάρχης που εποπτεύει και συντονίζει τα Οικονομικά-

φορολογικά θέματα, ασκώντας όλες τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα 
που προβλέπονται από νόμους ή τον παρόντα Κανονισμό. Μεριμνά για την 
καλή λειτουργία των Γραφείων του Τμήματος. Μεριμνά για τα παρακάτω 

θέματα :   
-Ασκεί όλες τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα που προβλέπονται από 

νόμους ή τον παρόντα Κανονισμό.    
-Εισηγείται τον ετήσιο Προϋπολογισμό και Απολογισμό, Ισολογισμό (σε 
συνεργασία με τον Προϊστάμενο Ταμείου). 

-Εισηγείται θέματα που αφορούν προμήθειες , διαγωνισμούς, 
-Μεριμνά για την σωστή λειτουργία του γραφείου λογιστηρίου, γραφείου 

προμηθειών και την τήρηση των λογιστικών βιβλίων και υποβολής 
στοιχείων του Οργανισμού όπου είναι απαραίτητο σύμφωνα με τις σχετικές 
εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών .  

-Πραγματοποιεί τον έλεγχο των παραστατικών για την πραγματοποίηση 
των πληρωμών  
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-Τηρεί την κείμενη νομοθεσία περί διαχείρισης και οργάνωσης των αρχείων  

-Αποστέλλει στο Ελεγκτικό Συνέδριο όλα τα απαραίτητα 
έγγραφα/δικαιολογητικά/παραστατικά για τον έλεγχο νομιμότητας των 

απολογισμών 
-Συνεργάζεται με τον Ταμία και για την  είσπραξη των τακτικών και 
εκτάκτων εσόδων , την εξόφληση οφειλών του Ιδρύματος .   

-Γραφείο Προϋπολογισμού  
-Συντάσσει τον ετήσιο προϋπολογισμό , εισηγείται στο Δ.Σ. και την-τον 

Διευθύντρια-ή  την έγκρισή του , φροντίζει για την ανάρτησή του στην 
ειδική πλατφόρμα του ΥΠΕΣ.  
-Παρακολουθεί την εκτέλεση του προϋπολογισμού και εισηγείται την 

αναμόρφωσή του κατά την διάρκεια του έτους  .   
-Γραφείο Λογιστηρίου 

α) Τηρεί τα λογιστικά και διαχειριστικά βιβλία και τα λοιπά βοηθητικά βιβλία 
που καθορίζουν οι διατάξεις για την οικονομική διοίκηση και το λογιστικό 
των Δήμων και Κοινοτήτων, καθώς και τις απορρέουσες εργασίες. 

β) Παρακολουθεί τις πιστώσεις του προϋπολογισμού (έσοδα − έξοδα) και 
έγκαιρα εισηγείται για την ενίσχυση των πιστώσεων που είναι σε 

ανεπάρκεια και γενικά διατυπώνει προβλέψεις για τα αποτελέσματα της 
εκτέλεσης του και εισηγείται για τυχόν συγκράτηση δαπανών. 

γ) Τηρεί ιδιαίτερο φάκελο για κάθε κεφάλαιο του προϋπολογισμού εσόδων 
− εξόδων που περιλαμβάνει και τις σχετικές διατάξεις (νόμους, διατάγματα, 
αποφάσεις κ.λπ.). 

δ) Καταρτίζει και υποβάλλει στον Πρόεδρο, το Δ.Σ. και το Ελεγκτικό 
Συνέδριο τους ετήσιους λογαριασμούς διαχείρισης των εσόδων και εξόδων 

του Οργανισμού. 
ε) Τηρεί βιβλίο πιστωτών του Οργανισμού 
στ)Συντάσσει τον Απολογισμό του Οργανισμού και τον υποβάλλει στον-

στην υπεύθυνο-η Τμηματάρχη προκειμένου να εγκριθεί από το Δ.Σ. και το 
Δημοτικό Συμβούλιο. 

στ)Συντάσσει τις αποδόσεις λογαριασμών του Προέδρου. 
ζ)Παρακολουθεί τα έσοδα του Οργανισμού που προέρχονται από τις 
επιχορηγήσεις του Δήμου Ρόδου, ή άλλων φορέων του Δημοσίου ή 

ιδιωτών, τις εισπράξεις από τους Παιδικούς    Σταθμούς    και   το Κέντρο 
Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και ενημερώνει τον-την Τμηματάρχη 

για την πορεία των εσόδων − εξόδων. 
η)Τηρεί την εφαρμογή του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος και του 
δημόσιου λογιστικού . 

θ)Παρακολουθεί και συντάσσει όλα τα σχετικά έγγραφα τα σχετιζόμενα με 
την Δ.Ο.Υ. , Δημόσιο, ΙΚΑ, Ταμεία κ.λπ.  και φροντίζει για την απόδοση 

κάθε είδους κράτησης (προσωπικού ή προμηθευτή) .  
-Γραφείο Προμηθειών διαχείρισης υλικών και Αποθήκης 
α) Το Γραφείο Προμηθειών έχει γενικό αντικείμενο την τήρηση των 

σχετικών διαδικασιών για την προμήθεια των απαιτούμενων υλικών για την 
λειτουργία της υπηρεσίας, την προμήθεια μηχανημάτων, επίπλων και 

παγίων στοιχείων του Οργανισμού, την προμήθεια των τροφίμων των 
Παιδικών σταθμών, του συσσιτίου κ.λπ. 
β) Εισηγείται τη εκποίηση ή καταστροφή του άχρηστου υλικού. 

γ) Μεριμνά για την παραλαβή, τον έλεγχο, την αποθήκευση , φύλαξη και 
συντήρηση των υλικών και εφοδίων με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η 

καλή και αποδοτική λειτουργία της υπηρεσίας. Καταρτίζει πρόγραμμα 
ορθολογιστικής διαχείρισης της αποθήκης. Επιμελείται της διαδικασίας 
εισαγωγής και εξαγωγής υλικών από την αποθήκη και την διακίνησή τους 

με τα απαραίτητα παραστατικά και με συγκροτημένο μηχανογραφικό 
σχέδιο .  
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δ) Τηρεί βιβλίο περιουσίας − εξοπλισμού του Οργανισμού. Μεριμνά για την 

εκποίηση άχρηστου ή παλαιού υλικού, αφού πρώτα συγκροτηθεί επιτροπή 
η οποία θα αποφασίσει για το υλικό αυτό και θα ενεργήσει για την 

επωφελέστερη αξιοποίηση ή την νομότυπη καταστροφή του .   
Β2.Τμήμα Ταμείου  
Τροποποίηση της  παρ.6 , σε : 

-Τηρεί λογαριασμό στο όνομα του Οργανισμού σε τράπεζα που ορίζει το 
Δ.Σ. του Οργανισμού, εκδίδει τις απαιτούμενες επιταγές για την εξόφληση 

χρηματικών ενταλμάτων. Για το σκοπό αυτό έχει κωδικούς e-banking 
τράπεζας για την ταχύτερη διεκπεραίωση των οικονομικών υποθέσεων .  
(Εισηγούμεθα την τροποποίηση λόγω του α.π. 2273/22-0-22 εγγράφου 

της αναπληρώτριας προϊσταμένης του Τμήματος Ταμείου κ. Ελ. Λεμονή , 
για προσαρμογή του Ο.Ε.Υ. στις διατάξεις του άρθρου 204 του  

Ν.4555/2018 Φ.Ε.Κ. 133/τ.Α΄/ 19-07-2018 «Ρυθμίσεις σχετικές με την 
εκκαθάριση δαπανών-Εντολή πληρωμών στους Δήμους» , παρ.6 «Η 
έκδοση ή συνυπογραφή ή παραλαβή ή εξόφληση επιταγών από τον 

δήμαρχο για λογαριασμό του δήμου και γενικά η ανάμιξη του σε 
διαχειριστικές ενέργειες της ταμειακής υπηρεσίας δεν επιτρέπονται»  

Άρθρο 3   
Εισηγούμεθα να προστεθούν οι παρακάτω θέσεις :   

-Κλάδος ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού + 1 θέση (από 1 σε 2 θ. ) 
-κλάδος ΠΕ Διοικητικού + 1 θέση  
-Κλάδος ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού (ή ΤΕ Διοικητικού-Οικονομικού με 

άδεια Φοροτέχνη  Α΄τάξης + 1 θέση (από 2 σε 3 θ. )  
Οι παραπάνω θέσεις προστίθενται στο Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών  

-Κλάδος ΔΕ Οδηγών αυτοκινήτων + 1 θέση (από 2 σε 3 θ)  
Η παραπάνω θέση προστίθεται στο Τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών  
Κλάδος ΔΕ Διοικητικού –Οικονομικού  + 3 θέσεις (από 6 σε 9 θ)  

Οι παραπάνω θέσεις προστίθενται : 
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών : + 2 θέσεις  

Τμήμα Ταμείου : + 1 θέση  
 
Παρ.4 ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΌΝΟΥ  

Καταργείται μία (1) θ. κλ. ΠΕ Ψυχολόγων, διότι με την αρ. 5/19-01-2021    
απόφαση Προέδρου που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 328/τ.Γ΄/22-02-2021   

μετατάχθηκε η ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΙΡΗΝΗ από τον κλάδο ΠΕ Ψυχολόγων στον 
κλάδο ΠΕ Διοικητικού με μεταφορά της θέσης της  .   Και  
Προστίθεται μία (1) θ. κλ. ΠΕ Διοικητικού   

 
Οι θέσεις στο : 

Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης & Ανθρώπινου Δυναμικού, θα είναι 
Κλάδος ΠΕ Διοικητικού  
Μία (1) θέση με βαθμούς Δ-Α    

Κλάδος ΔΕ Διοικητικού   
Δύο (2) θέσεις με βαθμούς Δ-Α 

Κλάδος ΔΕ Οδηγών αυτοκινήτων  
Μία (1) θέση με βαθμούς Δ-Α  
Κλάδος ΔΕ Τεχνιτών (Ελαιοχρωματιστών) 

Μία (1) θέση με βαθμούς Δ-Α 
Κλάδος ΥΕ κλητήρων  

Μία (1) θέση με βαθμούς Ε-Β  
Κλάδος ΥΕ εργατών καθαριότητας  
Τρεις (3) θέσεις με βαθμούς Ε-Β 

 
Σύνολο οργανικών θέσεων : 9 
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Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών  

Κλάδος ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού  
Μία (1) θέση από Δ-Α  
Κλάδος ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΤΕ Διοικητικού-Οικονομικού  

Δύο (2) θέσεις με  βαθμούς Δ-Α 
Κλάδος ΔΕ Διοικητικού – Οικονομικού   

Δύο (2) θέσεις με βαθμούς Δ-Α  
 
Σύνολο οργανικών  θέσεων : 5 

 
 

Τμήμα Ταμείου  
Προστίθεται μία (1) θέση ΔΕ Διοικητικού – Οικονομικού  Δ-Α 
Σύνολο οργανικών θέσεων: 5 

Τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών 
Προστίθεται μία (1) θέση ΔΕ Οδηγών αυτοκινήτων  Δ-Α  

 
Σύνολο οργανικών θέσεων : 9  

 
Άρθρο 4 ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ  
Από «Προϊστάμενος στο Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών»  

Τροποποιείται σε 
Προϊστάμενος στο Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης & Ανθρώπινου 

Δυναμικού  
Ορίζεται από τον κλάδο ΠΕ Διοικητικού , ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ,  ΤΕ 
Διοικητικού Λογιστικού ή ΤΕ Διοικητικού Οικονομικού και ελλείψει αυτών 

ΔΕ Διοικητικού .  
Προϊστάμενος στο Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ορίζεται από τον κλάδο  

κλάδο ΠΕ Διοικητικού , ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ,  ΤΕ Διοικητικού 
Λογιστικού ή ΤΕ Διοικητικού Οικονομικού και ελλείψει αυτών ΔΕ 
Διοικητικού .  

 
Η δαπάνη των νέων θέσεων υπολογίζεται στην α.π. 2388  Βεβαίωση ,ως 

εξής:  
Α)Τα τακτικά έσοδα των δύο (2) τελευταίων ετών 2020 – 2021 , όπως 
προκύπτει από του ετήσιους Απολογισμούς ανέρχονται σε :  

Έτος   2020     :   1.802.061,62   
Έτος   2021     :   1.903.919,94 

Σύνολο           :   3.705.981,56 
50% των τακτικών εσόδων :   1.852.990,78   
Β)Η δαπάνη των νέων θέσεων μόνιμου προσωπικού , ανά κατηγορία στο 

καταληκτικό μισθολογικό κλιμάκιο, ανέρχεται σε  : 
ΠΕ  2 θ. Χ 2.154 Χ 12 = 51.696,00 Χ 2 = 103.392,00 

ΤΕ  1 θ. Χ 2.027 Χ 12 = 24.324,00 Χ 2 =   48.648,00 
ΔΕ  4 θ. Χ 1.578 Χ 12 = 75.744,00 Χ 2 = 151.488,00 
                                     Σύνολο          =  303.528,00 

Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα των δύο ανωτέρω υπολογισμών μεταξύ 
τους, δηλ. το 50% των τακτικών Εσόδων των ετών 2020 και 2021 που 

ανέρχεται σε  1.852.990,78 , με το συνολικό ετήσιο κόστος των νέων 
προτεινόμενων θέσεων (στο καταληκτικό μισθολογικό κλιμάκιο) που είναι 
303.528,00 Χ 2 =  607.056,00, γίνεται φανερό ότι διασφαλίζεται η 

οικονομική δυνατότητα του Οργανισμού για την κάλυψη των νέων θέσεων.  
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Στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους υπάρχουν εγκεκριμένες 

πιστώσεις στους αντίστοιχους Κ.Α. 10-6011 , 10-6051.001 , 10-6051.002 , 
10-6051.004, 15-6011,   15-6051.001 , 15-6051.002, 15-6051.004 για 

την κάλυψη της μισθοδοσίας του υπηρετούντος προσωπικού . Η 
μελλοντική επιβάρυνση του προϋπολογισμού του Δ.Ο.Π. Ρόδου συναρτάται 
από τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων και δεν είναι δυνατό να 

υπολογιστεί.   
 

 Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό   71/2022 .  

 
 

 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μιχαήλ 

Σοκορέλος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

 
    Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 

 Την υπ’ αρ.71/2022 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΠ, 
 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,  
 Με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος, ήτοι επί 

τριάντα επτά  (37) παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και ενός 
(1) απόντος του Ανεξάρτητου Δημοτικού Συμβούλου κ.Ιωάννη Ιατρίδη 
στο συγκεκριμένο θέμα, ψήφισαν «ΥΠΕΡ» οι τριάντα επτά (37) . 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
     Εγκρίνει την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του 
Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας Ρόδου (Δ.Ο.Π. Ρόδου) σύμφωνα με την 

υπ’αριθ.71/2022 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΠ, που 
περιγράφεται ως ακολούθως: 

 
 

Β1 .Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών    
Προτείνεται ο διαχωρισμός του τμήματος , ως εξής :  
Α)Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης & Ανθρώπινου Δυναμικού  

Με τα Γραφεία : 
1.Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης που περιλαμβάνει Γραμματεία-

Πρωτόκολλο-Διεκπαιρέωση αλληλογραφίας-αρχειοθέτηση . 
2.Γραφείο Συλλογικών Οργάνων   
3.Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού  

4.Γραφείο Μισθοδοσίας  
Β)Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών  

1.Γραφείο Προϋπολογισμού 
2.Γραφείο Λογιστηρίου  
3.Γραφείο Προμηθειών, Διαχείρισης υλικών & Αποθήκης  

 
Αρθρο 2  

Β1. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΏΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ,  
τροποποιείται σε :  
Α. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ    

Προΐσταται τμηματάρχης που εποπτεύει και συντονίζει τα Διοικητικά 
θέματα, ασκώντας όλες τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα που 

προβλέπονται από νόμους ή τον παρόντα Κανονισμό. Μεριμνά για την καλή 
λειτουργία των Γραφείων του Τμήματος. Μεριμνά για τα παρακάτω θέματα:   
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Α)Διοικητικές Υπηρεσίες :  

-Εισηγείται στην Διεύθυνση  τα θέματα του τμήματος για Δ.Σ. και Ε.Ε.  
-Τηρεί τα βιβλία πρακτικών των συνεδριάσεων , την σύνταξη των 

αποφάσεων , την διεκπεραίωση αυτών  και την αρχειοθέτησή τους . 
-Λειτουργεί την Γραμματεία με την πρωτοκόλληση -διεκπεραίωση  των 
εγγράφων ,  της αλληλογραφίας και την αρχειοθέτηση.  

-Την διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού , την σύνταξη σχετικών 
αποφάσεων (αδειών, κατατάξεων Μ.Κ.-βαθμολογικών , μονιμοποιήσεων, 

τοποθετήσεων , αποσπάσεων , μετατάξεων , πειθαρχικών υποθέσεων κλπ). 
-την σύνταξη προκηρύξεων, προσλήψεων , απολύσεων και οποιοδήποτε 
σχετικό έγγραφο του ΣΕΠΕ .  

-Δίνει οδηγίες για την έκδοση της μισθοδοσίας και  την υπογραφή των 
μισθολογικών καταστάσεων .  

-Συνεργάζεται με τον Δ/ντή−ντρια για τις τροποποιήσεις του Ο.Ε.Υ. και τις 
προσαρμογές του στις ισχύουσες διατάξεις,  
-Ενημερώνει το προσωπικό του τμήματος για την κείμενη νομοθεσία που 

εφαρμόζεται στους OTA  
- Φροντίζει για την εκπαίδευση του  προσωπικού. 

- Μελετά και εισηγείται τη λήψη μέτρων για την βελτίωση της λειτουργίας 
του Ιδρύματος και συνεργάζεται με την Δ/νση για την τεχνική παρέμβαση 

στις κτιριακές εγκαταστάσεις  και την σύνταξη μελετών όπου αυτό είναι 
απαραίτητο .  
Και περιλαμβάνει τα παρακάτω γραφεία: 

-Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης /Γραμματείας  
Τηρεί το πρωτόκολλο ,διεκπεραιώνει την αλληλογραφία , αρχειοθετεί σε 

φακέλους τα εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα ,πραγματοποιεί 
αναρτήσεις στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, συντάσσει  έγγραφα της Δ/νσης και του 
τμήματος .  

-Γραφείο Προσωπικού 
Τηρεί ενημερωμένους ατομικούς φακέλους για όλο το προσωπικό, καθώς 

και για τους συνταξιούχους. 
Διεξάγει όλες τις υπηρεσιακές υποθέσεις που αφορούν θέματα του 
τακτικού, του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου 

χρόνου προσωπικού του Οργανισμού, καθώς και τους απασχολουμένους με 
ανάθεση έργου ήτοι: τους διορισμούς, τις μεταβολές υπηρεσιακής 

κατάστασης του προσωπικού, τη χορήγηση αδειών, τη λύση της 
εργασιακής σχέσης κ.λ.π.  
Παρακολουθεί την εφαρμογή του Ο.Ε.Υ. και την κατανομή του προσωπικού 

στις αντίστοιχες θέσεις. Επιμελείται την διενέργεια διαγωνισμών και την 
εφαρμογή κάθε άλλης νόμιμης διαδικασίας για τις προσλήψεις του 

προσωπικού. 
 
-Γραφείο Συλλογικών Οργάνων  

Σε συνεργασία με τον Πρόεδρο και τον Δ/ντή−ντρια συντάσσει την 
ημερήσια διάταξη των προς συζήτηση θεμάτων του Δ.Σ. και την κοινοποιεί 

στους Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. μαζί με τις 
απαιτούμενες εισηγήσεις. 
Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. καταχωρεί τα πρακτικά στο 

βιβλίο του Δ.Σ. και στο επόμενο Δ.Σ. φροντίζει για την υπογραφή τους από 
τους Συμβούλους. 

Υποβάλλει αντίγραφα των λαμβανομένων αποφάσεων του Δ.Σ. στην 
αρμόδια για τον έλεγχο Διοικητική Αρχή, τηρεί ευρετήριο αποφάσεων 
καθώς των πράξεων της Διοικητικής Αρχής που αφορούν την έγκριση ή 

έλεγχο νομιμότητας των αποφάσεων αυτών και κοινοποιεί τις αποφάσεις 
του Δ.Σ. προς τα αρμόδια τμήματα και υπηρεσίες για εκτέλεση. 
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-Γραφείο Μισθοδοσίας 

Εκτελεί τις αποφάσεις του Γραφείου Προσωπικού που αφορούν αυξήσεις, 
ωριμάνσεις, άδειες, περικοπές  και ότι άλλο έχει σχέση με το προσωπικό, 

μόνιμο, αορίστου και έκτακτο. 
Ενημερώνει το μηχανογραφικό πρόγραμμα μισθοδοσίας και προσωπικού με 
τα ατομικά μισθολογικά στοιχεία των εργαζομένων.  

Εκδίδει τις μισθολογικές καταστάσεις σύμφωνα με τις προθεσμίες της 
Ε.Α.Π. και φροντίζει για την υποβολή τους .    

Φροντίζει για την εκκαθάριση των μισθοδοτικών καταστάσεων (ταμεία 
εργαζομένων, δάνεια, εξαγορές κ.λπ.). 
Τηρεί αρχείο για όλες τις μισθοδοσίες του προσωπικού παρελθόντων ετών. 

Συντάσσει τις βεβαιώσεις αποδοχών του προσωπικού για την Εφορία και 
συνεργάζεται με το Γραφείο Λογιστηρίου για την υποβολή της οριστικής 

δήλωσης αποδοχών στην Δ.Ο.Υ. 
 
Β.Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών  

Προΐσταται τμηματάρχης που εποπτεύει και συντονίζει τα Οικονομικά-
φορολογικά θέματα, ασκώντας όλες τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα 

που προβλέπονται από νόμους ή τον παρόντα Κανονισμό. Μεριμνά για την 
καλή λειτουργία των Γραφείων του Τμήματος. Μεριμνά για τα παρακάτω 

θέματα :   
-Ασκεί όλες τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα που προβλέπονται από 
νόμους ή τον παρόντα Κανονισμό.    

-Εισηγείται τον ετήσιο Προϋπολογισμό και Απολογισμό, Ισολογισμό (σε 
συνεργασία με τον Προϊστάμενο Ταμείου). 

-Εισηγείται θέματα που αφορούν προμήθειες , διαγωνισμούς, 
-Μεριμνά για την σωστή λειτουργία του γραφείου λογιστηρίου, γραφείου 
προμηθειών και την τήρηση των λογιστικών βιβλίων και υποβολής 

στοιχείων του Οργανισμού όπου είναι απαραίτητο σύμφωνα με τις σχετικές 
εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών .  

-Πραγματοποιεί τον έλεγχο των παραστατικών για την πραγματοποίηση 
των πληρωμών  
-Τηρεί την κείμενη νομοθεσία περί διαχείρισης και οργάνωσης των αρχείων  

-Αποστέλλει στο Ελεγκτικό Συνέδριο όλα τα απαραίτητα 
έγγραφα/δικαιολογητικά/παραστατικά για τον έλεγχο νομιμότητας των 

απολογισμών 
-Συνεργάζεται με τον Ταμία και για την  είσπραξη των τακτικών και 
εκτάκτων εσόδων , την εξόφληση οφειλών του Ιδρύματος .   

-Γραφείο Προϋπολογισμού  
-Συντάσσει τον ετήσιο προϋπολογισμό , εισηγείται στο Δ.Σ. και την-τον 

Διευθύντρια-ή  την έγκρισή του , φροντίζει για την ανάρτησή του στην 
ειδική πλατφόρμα του ΥΠΕΣ.  
-Παρακολουθεί την εκτέλεση του προϋπολογισμού και εισηγείται την 

αναμόρφωσή του κατά την διάρκεια του έτους  .   
-Γραφείο Λογιστηρίου 

α) Τηρεί τα λογιστικά και διαχειριστικά βιβλία και τα λοιπά βοηθητικά βιβλία 
που καθορίζουν οι διατάξεις για την οικονομική διοίκηση και το λογιστικό 
των Δήμων και Κοινοτήτων, καθώς και τις απορρέουσες εργασίες. 

β) Παρακολουθεί τις πιστώσεις του προϋπολογισμού (έσοδα − έξοδα) και 
έγκαιρα εισηγείται για την ενίσχυση των πιστώσεων που είναι σε 

ανεπάρκεια και γενικά διατυπώνει προβλέψεις για τα αποτελέσματα της 
εκτέλεσης του και εισηγείται για τυχόν συγκράτηση δαπανών. 
γ) Τηρεί ιδιαίτερο φάκελο για κάθε κεφάλαιο του προϋπολογισμού εσόδων 

− εξόδων που περιλαμβάνει και τις σχετικές διατάξεις (νόμους, διατάγματα, 
αποφάσεις κ.λπ.). 

ΑΔΑ: 6ΘΓΩΩ1Ρ-019



19 

 

δ) Καταρτίζει και υποβάλλει στον Πρόεδρο, το Δ.Σ. και το Ελεγκτικό 

Συνέδριο τους ετήσιους λογαριασμούς διαχείρισης των εσόδων και εξόδων 
του Οργανισμού. 

ε) Τηρεί βιβλίο πιστωτών του Οργανισμού 
στ)Συντάσσει τον Απολογισμό του Οργανισμού και τον υποβάλλει στον-
στην υπεύθυνο-η Τμηματάρχη προκειμένου να εγκριθεί από το Δ.Σ. και το 

Δημοτικό Συμβούλιο. 
στ)Συντάσσει τις αποδόσεις λογαριασμών του Προέδρου. 

ζ)Παρακολουθεί τα έσοδα του Οργανισμού που προέρχονται από τις 
επιχορηγήσεις του Δήμου Ρόδου, ή άλλων φορέων του Δημοσίου ή 
ιδιωτών, τις εισπράξεις από τους Παιδικούς    Σταθμούς    και   το Κέντρο 

Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και ενημερώνει τον-την Τμηματάρχη 
για την πορεία των εσόδων − εξόδων. 

η)Τηρεί την εφαρμογή του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος και του 
δημόσιου λογιστικού . 
θ)Παρακολουθεί και συντάσσει όλα τα σχετικά έγγραφα τα σχετιζόμενα με 

την Δ.Ο.Υ. , Δημόσιο, ΙΚΑ, Ταμεία κ.λπ.  και φροντίζει για την απόδοση 
κάθε είδους κράτησης (προσωπικού ή προμηθευτή) .  

-Γραφείο Προμηθειών διαχείρισης υλικών και Αποθήκης 
α) Το Γραφείο Προμηθειών έχει γενικό αντικείμενο την τήρηση των 

σχετικών διαδικασιών για την προμήθεια των απαιτούμενων υλικών για την 
λειτουργία της υπηρεσίας, την προμήθεια μηχανημάτων, επίπλων και 
παγίων στοιχείων του Οργανισμού, την προμήθεια των τροφίμων των 

Παιδικών σταθμών, του συσσιτίου κ.λπ. 
β) Εισηγείται τη εκποίηση ή καταστροφή του άχρηστου υλικού. 

γ) Μεριμνά για την παραλαβή, τον έλεγχο, την αποθήκευση , φύλαξη και 
συντήρηση των υλικών και εφοδίων με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η 
καλή και αποδοτική λειτουργία της υπηρεσίας. Καταρτίζει πρόγραμμα 

ορθολογιστικής διαχείρισης της αποθήκης. Επιμελείται της διαδικασίας 
εισαγωγής και εξαγωγής υλικών από την αποθήκη και την διακίνησή τους 

με τα απαραίτητα παραστατικά και με συγκροτημένο μηχανογραφικό 
σχέδιο .  
δ) Τηρεί βιβλίο περιουσίας − εξοπλισμού του Οργανισμού. Μεριμνά για την 

εκποίηση άχρηστου ή παλαιού υλικού, αφού πρώτα συγκροτηθεί επιτροπή 
η οποία θα αποφασίσει για το υλικό αυτό και θα ενεργήσει για την 

επωφελέστερη αξιοποίηση ή την νομότυπη καταστροφή του .   
Β2.Τμήμα Ταμείου  
Τροποποίηση της  παρ.6 , σε : 

-Τηρεί λογαριασμό στο όνομα του Οργανισμού σε τράπεζα που ορίζει το 
Δ.Σ. του Οργανισμού, εκδίδει τις απαιτούμενες επιταγές για την εξόφληση 

χρηματικών ενταλμάτων. Για το σκοπό αυτό έχει κωδικούς e-banking 
τράπεζας για την ταχύτερη διεκπεραίωση των οικονομικών υποθέσεων .  
(Εισηγούμεθα την τροποποίηση λόγω του α.π. 2273/22-0-22 εγγράφου 

της αναπληρώτριας προϊσταμένης του Τμήματος Ταμείου κ. Ελ. Λεμονή , 
για προσαρμογή του Ο.Ε.Υ. στις διατάξεις του άρθρου 204 του  

Ν.4555/2018 Φ.Ε.Κ. 133/τ.Α΄/ 19-07-2018 «Ρυθμίσεις σχετικές με την 
εκκαθάριση δαπανών-Εντολή πληρωμών στους Δήμους» , παρ.6 «Η 
έκδοση ή συνυπογραφή ή παραλαβή ή εξόφληση επιταγών από τον 

δήμαρχο για λογαριασμό του δήμου και γενικά η ανάμιξη του σε 
διαχειριστικές ενέργειες της ταμειακής υπηρεσίας δεν επιτρέπονται»  

Άρθρο 3   
Εισηγούμεθα να προστεθούν οι παρακάτω θέσεις :   
-Κλάδος ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού + 1 θέση (από 1 σε 2 θ. ) 

-κλάδος ΠΕ Διοικητικού + 1 θέση  
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-Κλάδος ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού (ή ΤΕ Διοικητικού-Οικονομικού με 

άδεια Φοροτέχνη  Α΄τάξης + 1 θέση (από 2 σε 3 θ. )  
Οι παραπάνω θέσεις προστίθενται στο Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών  

-Κλάδος ΔΕ Οδηγών αυτοκινήτων + 1 θέση (από 2 σε 3 θ)  
Η παραπάνω θέση προστίθεται στο Τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών  
Κλάδος ΔΕ Διοικητικού –Οικονομικού  + 3 θέσεις (από 6 σε 9 θ)  

Οι παραπάνω θέσεις προστίθενται : 
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών : + 2 θέσεις  

Τμήμα Ταμείου : + 1 θέση  
 
Παρ.4 ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΌΝΟΥ  

Καταργείται μία (1) θ. κλ. ΠΕ Ψυχολόγων, διότι με την αρ. 5/19-01-2021    
απόφαση Προέδρου που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 328/τ.Γ΄/22-02-2021   

μετατάχθηκε η ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΙΡΗΝΗ από τον κλάδο ΠΕ Ψυχολόγων στον 
κλάδο ΠΕ Διοικητικού με μεταφορά της θέσης της  .   Και  
Προστίθεται μία (1) θ. κλ. ΠΕ Διοικητικού   

 
Οι θέσεις στο : 

Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης & Ανθρώπινου Δυναμικού, θα είναι 
Κλάδος ΠΕ Διοικητικού  

Μία (1) θέση με βαθμούς Δ-Α    
Κλάδος ΔΕ Διοικητικού   
Δύο (2) θέσεις με βαθμούς Δ-Α 

Κλάδος ΔΕ Οδηγών αυτοκινήτων  
Μία (1) θέση με βαθμούς Δ-Α  

Κλάδος ΔΕ Τεχνιτών (Ελαιοχρωματιστών) 
Μία (1) θέση με βαθμούς Δ-Α 
Κλάδος ΥΕ κλητήρων  

Μία (1) θέση με βαθμούς Ε-Β  
Κλάδος ΥΕ εργατών καθαριότητας  

Τρεις (3) θέσεις με βαθμούς Ε-Β 
 
Σύνολο οργανικών θέσεων : 9 

 
 

Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών  
Κλάδος ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού  
Μία (1) θέση από Δ-Α  

Κλάδος ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΤΕ Διοικητικού-Οικονομικού  
Δύο (2) θέσεις με  βαθμούς Δ-Α 

Κλάδος ΔΕ Διοικητικού – Οικονομικού   
Δύο (2) θέσεις με βαθμούς Δ-Α  
 

Σύνολο οργανικών  θέσεων : 5 
 

 
Τμήμα Ταμείου  
Προστίθεται μία (1) θέση ΔΕ Διοικητικού – Οικονομικού  Δ-Α 

Σύνολο οργανικών θέσεων: 5 
Τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών 

Προστίθεται μία (1) θέση ΔΕ Οδηγών αυτοκινήτων  Δ-Α  
 
Σύνολο οργανικών θέσεων : 9  

 
Άρθρο 4 ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ  
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Από «Προϊστάμενος στο Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών»  

Τροποποιείται σε 
Προϊστάμενος στο Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης & Ανθρώπινου 

Δυναμικού  
Ορίζεται από τον κλάδο ΠΕ Διοικητικού , ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ,  ΤΕ 
Διοικητικού Λογιστικού ή ΤΕ Διοικητικού Οικονομικού και ελλείψει αυτών 

ΔΕ Διοικητικού .  
Προϊστάμενος στο Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ορίζεται από τον κλάδο  

κλάδο ΠΕ Διοικητικού , ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ,  ΤΕ Διοικητικού 
Λογιστικού ή ΤΕ Διοικητικού Οικονομικού και ελλείψει αυτών ΔΕ 
Διοικητικού .  

 
Η δαπάνη των νέων θέσεων υπολογίζεται στην α.π. 2388  Βεβαίωση ,ως 

εξής:  
Α)Τα τακτικά έσοδα των δύο (2) τελευταίων ετών 2020 – 2021 , όπως 
προκύπτει από του ετήσιους Απολογισμούς ανέρχονται σε :  

Έτος   2020     :   1.802.061,62   
Έτος   2021     :   1.903.919,94 

Σύνολο           :   3.705.981,56 
50% των τακτικών εσόδων :   1.852.990,78   

Β)Η δαπάνη των νέων θέσεων μόνιμου προσωπικού , ανά κατηγορία στο 
καταληκτικό μισθολογικό κλιμάκιο, ανέρχεται σε  : 
ΠΕ  2 θ. Χ 2.154 Χ 12 = 51.696,00 Χ 2 = 103.392,00 

ΤΕ  1 θ. Χ 2.027 Χ 12 = 24.324,00 Χ 2 =   48.648,00 
ΔΕ  4 θ. Χ 1.578 Χ 12 = 75.744,00 Χ 2 = 151.488,00 

                                     Σύνολο          =  303.528,00 
Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα των δύο ανωτέρω υπολογισμών μεταξύ 
τους, δηλ. το 50% των τακτικών Εσόδων των ετών 2020 και 2021 που 

ανέρχεται σε  1.852.990,78 , με το συνολικό ετήσιο κόστος των νέων 
προτεινόμενων θέσεων (στο καταληκτικό μισθολογικό κλιμάκιο) που είναι 

303.528,00 Χ 2 =  607.056,00, γίνεται φανερό ότι διασφαλίζεται η 
οικονομική δυνατότητα του Οργανισμού για την κάλυψη των νέων θέσεων.  
Στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους υπάρχουν εγκεκριμένες 

πιστώσεις στους αντίστοιχους Κ.Α. 10-6011 , 10-6051.001 , 10-6051.002 , 
10-6051.004, 15-6011,   15-6051.001 , 15-6051.002, 15-6051.004 για 

την κάλυψη της μισθοδοσίας του υπηρετούντος προσωπικού . Η 
μελλοντική επιβάρυνση του προϋπολογισμού του Δ.Ο.Π. Ρόδου συναρτάται 
από τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων και δεν είναι δυνατό να 

υπολογιστεί.   

 

                                     ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

 

    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΣΗΦ          ΜΙΧΑΗΛ Β. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ 
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