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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  31/10/2022  Τακτικής  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 17/31-10-2022    Αριθ. Απόφασης:  185/2022 

 
      Στη Ρόδο σήμερα την 31η Οκτωβρίου  του  2022  ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 
17.30 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. 2/70372/26.10.2022  
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 
28.ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ- Επικεφαλής 

παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» 

2. ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 29. ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

3. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 
30. ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

4. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – 

Αντιδήμαρχος  

5. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 
31. ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

6. ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 
32. ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

7. ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ  

8. ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
 

9. ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ- 

Αντιδήμαρχος 

33. ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

 

10. ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  
34. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ -Αντιπρόεδρος 

Δ.Σ. 

11. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 35. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

12. ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 
36. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 
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13. ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 37. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

14. ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
 

15. ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 38. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

16. ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 39. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-Επικεφαλής 

παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ» 

17. ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - Αντιδήμαρχος 40. ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-Γραμματέας Δ.Σ 

18. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-            

Πρόεδρος Δ.Σ.  

19. ΣΠΑΝΟΣ– ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ – Αντιδήμαρχος  

20. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
41. ΠΟΤΣΟΣ  ΚΑΛΕΤΟΣ- 

ΚΑΛΕΤΟΣ- Επικεφαλής παράταξης «ΛΑΪΚΗ 

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» 

21. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - 

Αντιδήμαρχος 42. ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

22. ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 
43. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – Ανεξάρτητος 

Δημοτικός Σύμβουλος 

23.ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ -

Αντιδήμαρχος  

24.ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος   

25.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
 

26.ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος   

27.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ -

Αντιδήμαρχος   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1. ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 4. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

2.  ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 
5. ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ-   

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

3.  ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 6. ΜΠΙΛΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

 

Ο Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ιωάννης Ιατρίδης αποχώρησε από την 
Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης των εκτός Ημερήσιας Διάταξης 
θεμάτων. 

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 τρείς (43), ο Πρόεδρος του 
Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μιχαήλ Β. Σοκορέλος, κήρυξε την έναρξη της 

Συνεδρίασης.  
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Θ Ε Μ Α 1ο εκτός Η/Δ : Διευκόλυνση ένταξης παιδιών με ειδικές 
ανάγκες στο μαθησιακό περιβάλλον. 
 

Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, Προσχολικής Αγωγής & Μετανάστευς Δήμου Ρόδου  κ. 

Ευστράτιος Καρίλκης εισηγούμενος το θέμα, θέτει υπόψη του Σώματος εισήγηση 

της Δ/νσης Προσχολικής Αγωγής & Δημιουργικής Απασχόλησης, η οποία αναλυτικά 

έχει ως εξής: 

 

Έχοντας υπόψη, 

1. Την υπ’ αριθ. 29554/1-06-2022 αίτησης εγγραφής του παιδιού Π.Π.. 

2. Την από 27-05-2022 γνωμάτευση  επίκουρου καθηγητή  παιδονευρολογίας 

κ. Γεώργιου Τ. Βαρτζέλη στην οποία αναφέρεται ότι ο Π.Π μπορεί με 

ασφάλεια να φοιτήσει σε παιδικό σταθμό και ότι αυτό θα βοηθήσει την 

αναπτυξιακή του εξέλιξη  . 

3. Την από 30-05-2022 γνωμάτευση εργοθεραπευτή – φυσιοθεραπευτή κ. 

Μπαδάνη Κωνσταντίνου στην οποία αναφέρεται ότι η παρακολούθηση του 

Π.Π σε παιδικό σταθμό ίσως τον βοηθήσει να μπορέσει να κοινωνικοποιηθεί 

περισσότερο και να έχει  κάποιας μορφής συναλλαγή με τα άλλα παιδιά.  

4. Την με αριθμ. Πρωτ. 48436/08-08-2022 Ένσταση της κας Π.Α στην οποία 

αναφέρεται ότι η οικογένεια έχει μεριμνήσει για την παράλληλη στήριξη του 

τέκνου της , με δικά της έξοδα, καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής του στον 

παιδικό σταθμό 
5. Το με αριθμ. Πρωτ 8/71050/31-10-2022 διαβιβαστικό της κας Ψαράς 

Τσαμπίκας,  Τμηματάρχη Ανατολικής Ενότητας Ρόδου  στο οποίο 
επισυνάπτεται η σύμφωνη γνώμη της κας Παπαπαναγιώτου Γεωργίας , 

Υπεύθυνης του Δ.Π.Σ Πυλώνας για την φοίτηση του Π.Π στον παιδικό 
σταθμό στην οποία αναφέρονται τα εξής : 

«Σας ενημερώνουμε ότι η δομή μας, Παιδικός Σταθμός Πυλώνας  δεν 
διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό που να έχει το κατάλληλο επιστημονικό 
υπόβαθρο για να βοηθήσει την ένταξη του Π.Π στο πλαίσιο  του παιδικού 

σταθμού αλλά κυρίως  η Δομή μας δεν πληροί τις προϋποθέσεις από 
άποψης υλικοτεχνικής υποδομής,   παρόλα αυτά συναινούμε στην φοίτηση 

του Π.Π  υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
1. Η φοίτηση του Π.Π θα γίνει με την συνοδεία κατάλληλου ειδικού βοηθού 

που θα φέρει ειδίκευση κατάλληλη για θέματα παιδιών με ειδικές ανάγκες 

. 

2. Να υπάρξει μια δοκιμαστική περίοδος ώστε να δούμε εάν είναι δυνατή η 

ένταξη του στο σύνολο και η αλληλεπίδραση του με τα υπόλοιπα παιδιά. 

3. Το παιδί θα πρέπει να έχει συγκεκριμένο  σχολικό ωράριο προσαρμοσμένο 

στις ανάγκες του και μόνο με την παρουσία όλου του εκπαιδευτικού 

προσωπικού του σταθμού. 

4. Την αποκλειστική ευθύνη για την ασφάλεια και την φροντίδα του Π.Π θα 

φέρει η ειδική βοηθός – παιδαγωγός που θα συνοδεύει το παιδί .» 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.4647/2019 (ΦΕΚ 204/Α/16-12-2019) 

όπου αναφέρονται τα εξής:  

Εκτός των όσων προβλέπονται στις διατάξεις της παραγράφου 1 του 

άρθρου 3 της 41087/2017 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 4249) για 

δικαίωμα εγγραφής των παιδιών στους δημοτικούς βρεφονηπιακούς, 
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βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς, η υποστήριξη του παιδιού που πάσχει 

από σωματικές, πνευματικές, ψυχικές παθήσεις ή αναπηρίες δύναται να 

παρέχεται και από ειδικό βοηθό - συνοδό που διαθέτει η οικογένεια του 

παιδιού, μετά από αίτηση του γονέα ή κηδεμόνα, συνοδευόμενη από 

γνωμάτευση ιατρού κατάλληλης ειδικότητας ότι αυτό μπορεί να είναι 

ωφέλιμο για το παιδί, προς το διοικητικό συμβούλιο του νομικού προσώπου 

ή το δημοτικό συμβούλιο, εφόσον ο σταθμός λειτουργεί ως υπηρεσία του 

Δήμου, και κατόπιν σύμφωνης γνώμης από την Προϊσταμένη ή τον 

Προϊστάμενο του σταθμού. Ο ειδικός βοηθός - συνοδός συνεργάζεται με 

την/τον παιδαγωγό της τάξης και την Προϊσταμένη/τον Προϊστάμενο του 

Σταθμού, ακολουθεί τις οδηγίες τους για την εύρυθμη εφαρμογή του 

παιδαγωγικού προγράμματος και υποχρεούται στην προσκόμιση όλων των 

απαραίτητων ιατρικών εξετάσεων 

 

Π ρ ο τ ε ί ν ε ι 

 

α. Την λήψη απόφασης ώστε η υποστήριξη του Π.Π στον παιδικό σταθμό να 

παρέχεται από ειδικό βοηθό - συνοδό που θα διαθέσει η οικογένεια του παιδιού 

προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής του στον Δ.Π.Σ Πυλώνας 

β. Η φοίτηση του Π.Π στον Δ.Π.Σ Πυλώνας θα πραγματοποιηθεί υπό τις ακόλουθες 

προϋποθέσεις: 
1. Η φοίτηση του Π.Π θα γίνει με την συνοδεία κατάλληλου ειδικού βοηθού 

που θα φέρει ειδίκευση κατάλληλη για θέματα παιδιών με ειδικές ανάγκες . 

2. Να υπάρξει μια δοκιμαστική περίοδος ώστε να δούμε εάν είναι δυνατή η 

ένταξη του στο σύνολο και η αλληλεπίδραση του με τα υπόλοιπα παιδιά. 

3. Το παιδί θα πρέπει να έχει συγκεκριμένο  σχολικό ωράριο προσαρμοσμένο 

στις ανάγκες του και μόνο με την παρουσία όλου του εκπαιδευτικού 

προσωπικού του σταθμού. 

4. Την αποκλειστική ευθύνη για την ασφάλεια και την φροντίδα του Π.Π θα 

φέρει η ειδική βοηθός – παιδαγωγός που θα συνοδεύει το παιδί . 

γ. Ο ειδικός βοηθός - συνοδός θα συνεργάζεται με την παιδαγωγό της τάξης και 

την Προϊσταμένη του Σταθμού, θα ακολουθεί τις οδηγίες τους για την εύρυθμη 

εφαρμογή του παιδαγωγικού προγράμματος και υποχρεούται στην προσκόμιση 

όλων των απαραίτητων ιατρικών εξετάσεων   

 

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

    

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 

 

 Την εισήγηση της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής & Δημιουργικής 

Απασχόλησης, 
 Τον κατεπείγοντα χαρακτήρα του ανωτέρω θέματος, σύμφωνα με την 

υπ’.αριθ. 184/2022 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου                      

(Α.Δ.Α: 9Γ2ΝΩ1Ρ-Σ5Υ),  
 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 των 
άρθρων 93 & 79 του Ν.3463/2006, 
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 Την τοποθέτηση του αρμοδίου Αντιδημάρχου κ.Ευστράτιου Καρίκη, που 
περιγράφεται στο αναλυτικό απομαγνητοφωνημένο πρακτικό της 
Συνεδρίασης,  

 Με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος, ήτοι επί 
σαράντα  (42) παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και ενός 

απόντος στο συγκεκριμένο θέμα του Ανεξάρτητου Δημοτικού Συμβούλου 
κ. Ιωάννη Ιατρίδη) ψήφισαν «ΥΠΕΡ» και τα (42) μέλη του Σώματος. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Α. Εγκρίνει την φοίτηση του Π.Π στον παιδικό σταθμό με την παροχή υποστήριξης 

από ειδικό βοηθό - συνοδό που θα διαθέσει η οικογένεια του παιδιού, προκειμένου 

να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής του στον Δ.Π.Σ Πυλώνας. 

Β. Η φοίτηση του Π.Π στον Δ.Π.Σ Πυλώνας θα πραγματοποιηθεί υπό τις ακόλουθες 

προϋποθέσεις: 
1. Η φοίτηση του Π.Π θα γίνει με την συνοδεία κατάλληλου ειδικού βοηθού 

που θα φέρει ειδίκευση κατάλληλη για θέματα παιδιών με ειδικές ανάγκες . 

2. Να υπάρξει μια δοκιμαστική περίοδος ώστε να δούμε εάν είναι δυνατή η 

ένταξη του στο σύνολο και η αλληλεπίδραση του με τα υπόλοιπα παιδιά. 

3. Το παιδί θα πρέπει να έχει συγκεκριμένο  σχολικό ωράριο προσαρμοσμένο 

στις ανάγκες του και μόνο με την παρουσία όλου του εκπαιδευτικού 

προσωπικού του σταθμού. 

4. Την αποκλειστική ευθύνη για την ασφάλεια και την φροντίδα του Π.Π θα 

φέρει η ειδική βοηθός – παιδαγωγός που θα συνοδεύει το παιδί . 

Γ. Ο ειδικός βοηθός - συνοδός θα συνεργάζεται με την παιδαγωγό της τάξης και 

την Προϊσταμένη του Σταθμού, θα ακολουθεί τις οδηγίες τους για την εύρυθμη 

εφαρμογή του παιδαγωγικού προγράμματος και υποχρεούται στην προσκόμιση 

όλων των απαραίτητων ιατρικών εξετάσεων.  

 

 
                                            ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

                                                                                                            

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΙΩΣΗΦ                                            ΜΙΧΑΗΛ Β. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ   
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