
                   
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           

                ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

       ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ      

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ  

02
ης

 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 

της 28
ης

 Ιανουαρίου 2019   

 

Στο Δημαρχιακό Κατάστημα Γαλατσίου σήμερα, 28 Ιανουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30, συγκεντρώθηκε το Δημοτικό 

Συμβούλιο Γαλατσίου για δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου με αριθμ. πρωτ. 2218/24-01-2019 που 

δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε κάθε Δημοτικό 

Σύμβουλο και στο Δήμαρχο σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, αφού σε συνολικό αριθμό 33 μελών παραβρέθηκαν τριάντα δύο (32) μέλη. 

 

1.  ΜΠΑΚΑΛΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑ Πρόεδρος Δ.Σ. 

2.  ΚΙΤΣΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Αντιπρόεδρος Δ.Σ.  

3.  ΣΚΛΗΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  Γραμματέας Δ.Σ.  

4.  ΔΕΡΕΔΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Αντιδήμαρχος 

5.  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΜΑΝΟΣ Αντιδήμαρχος 

6.  ΜΠΑΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Αντιδήμαρχος 

7.  ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ – ΧΡΥΣΑΓΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ  Αντιδήμαρχος 

8.  ΖΗΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ – ΜΑΡΙΑ Αντιδήμαρχος 

9.  ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος 

10.  ΚΟΥΝΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ – ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ  Δημοτικός Σύμβουλος 

11.  ΡΟΠΟΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δημοτικός Σύμβουλος 

12.  ΒΕΡΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δημοτικός Σύμβουλος 

13.  ΔΑΣΚΑ – ΣΩΜΟΥ ΜΑΡΙΑ  Δημοτική Σύμβουλος 

14.  ΛΙΑΠΗ ΔΗΜΗΤΡΑ  Δημοτική Σύμβουλος 

15.  ΑΜΟΡΓΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Δημοτικός Σύμβουλος 

16.  ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Δημοτική Σύμβουλος 

17.  ΚΟΡΑΚΗ ΜΑΡΘΑ Δημοτική Σύμβουλος 

18.  ΒΑΣΙΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος 

19.  ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Δημοτικός Σύμβουλος 

20.  ΓΡΙΜΠΑΒΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Δημοτικός Σύμβουλος 

21.  ΖΩΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος 

22.  ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δημοτικός Σύμβουλος 

23.  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ Δημοτική Σύμβουλος 

24.  ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Δημοτικός Σύμβουλος 

25.  ΜΑΓΚΑΝΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος 

26.  ΚΙΟΥΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  Δημοτικός Σύμβουλος 

27.  ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Δημοτικός Σύμβουλος 

28.  ΠΑΠΑΔΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Δημοτικός Σύμβουλος 

29.  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος 

30.  ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος 

31.  ΔΑΒΙΛΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  Δημοτικός Σύμβουλος 

32.  ΖΕΡΒΑ – ΓΚΙΟΥΡΤΖΙΑΝ ΕΛΕΝΗ Δημοτική Σύμβουλος 

 

Απουσίασε, παρόλο που νόμιμα προσκλήθηκε η Δημοτική Σύμβουλος κ. Λεπίδα – Ντάγλα Σοφία. 

  

Επίσης παραβρέθηκαν οι υπάλληλοι κ.κ. Νίκη Ρηγάκου (Δ/νση Διοικητικών – Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού), Λιάρος 

Σταύρος (Δ/νση Διοικητικών – Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού), Δρακούλη Αντωνία (Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών – 

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων), Μαργέλου Ειρήνη (Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών – Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών 

Οργάνων), Ματσικούδη Σταυρούλα (Δ/νση Οικονομικών – Τμήμα Λογιστηρίου & Προϋπολογισμού), Κονταξάκη Μαρία (Δνση 

Οικονομικών – Τμήμα Λογιστηρίου & Προϋπολογισμού), Γεωργουλόπουλος Γεράσιμος (Δνση Οικονομικών – Τμήμα Λογιστηρίου 

& Προϋπολογισμού) και Τσιακίρης Δήμος (Κλητήρας). 

 

Παραβρέθηκαν ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος και η γραμματέας – Δημοτική υπάλληλος κ. Πετρίδου Ουρανία. 

 

Αφού άρχισε η συνεδρίαση συζητήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 
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ΘΕΜΑ: 1ο της Ημερήσιας Διάταξης  
  

Διαβίβαση της 1/2019 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής. 
 

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.: 22/2019 
 

Η κ. Πρόεδρος εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη του Σώματος το 
1714/21-01-2019 έγγραφο του κ. Δημάρχου (Εκτελεστική Επιτροπή), το οποίο έχει ως εξής: 
 

Σας διαβιβάζουμε την υπ΄ αριθμ. 1/2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, με την ο-
ποία εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη απόφασης για την τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. 
του Δήμου Γαλατσίου σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 91 του Ν. 4583/2018 για την ένταξη του 
προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», σε οργανική μονάδα του Δήμου Γαλατσίου και τη στελέχωση 
αυτών με μόνιμο προσωπικό και παρακαλούμε για τη λήψη της σχετικής απόφασης. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 
 

Μετά από συζήτηση έχοντας υπόψη 1) τις διατάξεις του άρθρου 91 του Ν. 4583/2018 – ένταξη του προ-
γράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», σε οργανική μονάδα του Δήμου Γαλατσίου και τη στελέχωση 
αυτών με μόνιμο προσωπικό, 2) τις υπ΄ αριθμ. 1921/11-01-2019 και την 4947/24-01-2019 εγκυκλί-
ους της Δ/νσης Προσωπικού Τοπ. Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, 3) την αριθμ. 
1/2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Γαλατσίου, 4) το υπ΄ αριθμ. 105/15-01-
2019 έγγραφο του εποπτευόμενου από το Δήμο Γαλατσίου Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Κοινωνικής 
Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου σχετικά με τον αριθμό και τις ειδικότητες του προ-
σωπικού με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που στελεχώνουν το πρόγραμμα «Βο-
ήθεια στο Σπίτι», 5) την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 404/08-04-2011 σύμβαση μεταξύ της Ελληνική Εταιρεία 
Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. και του εποπτευόμενου από το Δήμο Γαλατσίου 
Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου για την υλοποίη-
ση της δράσης «Εναρμόνηση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής μέσω παροχής κατ. Οίκον 
υπηρεσιών φροντίδας εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών ανέργων και αναγνωρισμένα επαπειλού-
μενων με ανεργία εργαζομένων που ωφελούνται από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης», 6) το 
γεγονός ότι στον ισχύοντα Ο.Ε.Υ. του Δήμου Γαλατσίου (Φ.Ε.Κ. 2449/τ. Β΄/13-11-2015) δεν υπάρ-
χουν αντίστοιχες κενές οργανικές θέσεις μονίμου προσωπικού και την ανάγκη για την απρόσκοπτη 
συνέχιση του ανωτέρω προγράμματος λόγω της κοινωνικής του σπουδαιότητας. 
Και με τις παρατήρησεις των κ. κ. Παναγιώτου και Παπαδοκωστόπουλου για μόνιμη και σταθερή δουλειά με 
πλήρη ασφαλιστικά και εργατικά δικαιώματα. 
 Και των κ. κ. Χαραλαμπίδη και Βουρδουμπά εκφράζοντας τη θέση τους για μόνιμη και σταθερή δουλειά 
με πλήρη δικαιώματα. Ειδικά για τους εργαζόμενους του "Βοήθεια στο Σπίτι" που εδώ και χρόνια 
διεκδικούν τη μονιμοποίησή τους χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Πιστεύουν ότι αυτή είναι η μονα-
δική λύση που επιφέρει με βεβαιότητα την κάλυψη των εργαζομένων αυτών ύστερα από 16 χρόνια 
ομηρίας.  
Υπερψηφίζουν τις οργανικές θέσεις στο οργανόγραμμα του Δήμου για να απορροφηθούν οι εν 
λόγω εργαζόμενοι. Παράλληλα θα συνεχίσουν τη διεκδίκηση από την κυβέρνηση να διευρυνθούν οι 
ήδη υπάρχουσες δομές, με εργαζόμενους και υποδομές, ώστε να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες 
που υπάρχουν και στο Γαλάτσι.  
Με την τροπολογία που ψήφισε η κυβέρνηση, παγιώνεται η έλλειψη προσωπικού που ήδη υπάρχει, 
αφού οι θέσεις που δημιουργούνται για να συμμετάσχουν στην προκήρυξη που θα εκδοθεί, θα είναι 
όσες και οι εργαζόμενοι σήμερα, δηλαδή θέσεις που υπολείπονται κατά πολύ των ανα-
γκών. Παράλληλα αφήνεται ανοιχτό σε Δήμους που το πρόγραμμα θα επεκταθεί στο μέλλον να 
χρηματοδοτηθεί με πόρους των ιδίων ΟΤΑ δηλαδή χωρίς χρηματοδότηση όπως αναφέρεται στην 
αιτιολογική έκθεση. 
Επίσης, επισημαίνουν ότι δε τους ικανοποιεί ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει ο διαγωνισμός του 
ΑΣΕΠ καθώς συνεχίζει να υπάρχει ο κίνδυνος απολύσεων όπως έγινε με το διαγωνισμό για την 
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καθαριότητα. Η πείρα έχει αποδείξει ότι μέσω συμμετοχής σε προκήρυξη ακόμα και με αυξημένη 
μοριοδότηση δεν μπορεί κανείς από πριν με απόλυτη βεβαιότητα να διασφαλίσει το σύνολο των 
υπόψη εργαζομένων. 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα 
 
Εγκρίνει την τροποποίηση του ισχύοντος Ο.Ε.Υ. του Δήμου Γαλατσίου (Φ.Ε.Κ. 2449/τ. Β΄/13-11-
2015) σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 91 του Ν. 4583/2018 για την ένταξη του προγράμματος 
«Βοήθεια στο Σπίτι», σε οργανική μονάδα του Δήμου Γαλατσίου και τη στελέχωση αυτών με μόνιμο 
προσωπικό ως εξής: 
 

Στο κεφ. Α’ παρ. 7 ,προστίθεται εδάφιο 7.1.7. Για τη σύσταση οργανικής μονάδας επιπέδου γραφεί-
ου «Προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» στο τμήμα Ψυχοκοινωνικής Στήριξης & Ανάπτυξης   της  
Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας του Δήμου Γαλατσίου & 
Στο κεφ. β’ αρ. 6

ο
 παρ. 2 , συστήνονται οι κάτωθι θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου 

δικαίου, οι οποίες εντάσονται στο ανωτέρω γραφείο. 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΑΠΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΑΡ.ΘΕΣΕΩΝ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΑΠΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1 

 

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €) η οποία 
δυνάμει της παρ. 7 του αρ. 91 του Ν. 4583/2018 ειδικά για το οικ. έτος 2019 καλύπτεται από τις 
πιστώσεις του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 153 
του Ν. 4483/2017 οι οποίες μεταφέρονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών και 
αποδίδονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών στου δικαιούχους Δήμους ενώ από το 2020 και 
εφεξής, εγγράφεται ειδική πίστωση στον προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία 
αποδίδεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών στους δικαιούχους Δήμους ( Α.Λ.Ε./Υπ. Εσωτε-
ρικών 2310401001). 
........................................                                
 
                               

   Ακριβές Απόσπασμα 
                                                                                      Γαλάτσι, 29-01-2019 
                                                                                        Η Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 
 

                                                                                                      ΙΣΙΔΩΡΑ ΜΠΑΚΑΛΟΥ 
 


