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Θϋμα 1ο : Έγκριςη ό μη τησ ςυνεργαςύασ με ιδιωτικό εταιρύα για την φύλαξη των 

ςχολικών μονϊδων λόγω κατεπειγουςών αναγκών 

Η ύπαρξη ςχολικών φυλϊκων ϋχει αναδειχθεύ ςε ακρογωνιαύο λύθο για την ομα-

λό λειτουργύα του ςχολεύου. Πιο ςυγκεκριμϋνα, οι ςχολικού φύλακεσ εύναι επι-

φορτιςμϋνοι με τα εξόσ καθόκοντα:  

1. Επιτόρηςη του ςχολικού χώρου 

2. Διαπύςτωςη τησ καλόσ κατϊςταςησ του ςχολικού κτηρύου και των γύρω 

υπαύθριων κοινόχρηςτων χώρων του και μϋριμνα για την διατόρηςη τησ   

Αναφερόμενοι ςτισ κτηριακϋσ εγκαταςτϊςεισ, τισ οπούεσ οφεύλει να επιτηρεύ 

ϋνασ ςχολικόσ φύλακασ, εννοούμε τισ αύθουςεσ διδαςκαλύασ, τα γραφεύα δι-

δαςκόντων, τα εργαςτόρια, τισ βιβλιοθόκεσ, τισ κλειςτϋσ αθλητικϋσ εγκα-

ταςτϊςεισ, τουσ χώρουσ υγιεινόσ, ενώ κοινόχρηςτουσ υπαύθριουσ χώρουσ από-

τελούν ο αύλειοσ χώροσ, οι εξωτερικϋσ αθλητικϋσ εγκαταςτϊςεισ, η περύφραξη 

κλπ. Επιπλϋον, οφεύλει να ελϋγχει την εύςοδο εξωςχολικών ατόμων ςε χώρουσ 

του ςχολεύου καθώσ επύςησ και να διαπιςτώνει την καλό λειτουργύα του 

φωτιςμού, των υδραυλικών και των λοιπών εγκαταςτϊςεων. Παρϊλληλα, εύναι 

υποχρεωμϋνοσ να επιβλϋπει την αςφϊλιςη των χώρων του ςχολεύου, με την 

ϋννοια ότι θα διαπιςτώνει εϊν οι ευϊλωτοι ςε φθορϋσ/κλοπϋσ χώροι του 

ςχολεύου εύναι κλειδωμϋνοι και τα κλειδιϊ βρύςκονται αςφαλιςμϋνα ςε προ-

καθοριςμϋνη θϋςη, να ενημερώνει αμϋςωσ για οποιοδόποτε ςυμβϊν τον 

διευθυντό του ςχολεύου και τϋλοσ να ςυμπληρώνει και να υπογρϊφει το δελτύο 

ςυμβϊντων με την ϋναρξη και την λόξη τησ βϊρδιασ του.  

χολικούσ φύλακεσ μπορεύ να βρει κανεύσ ςε 145 δόμουσ τησ ελληνικόσ επι-

κρϊτειασ. Η ύπαρξη τουσ κρύθηκε απαραύτητη όταν ϊρχιςαν να αυξϊνονται οι 

φθορϋσ ςτισ ςχολικϋσ εγκαταςτϊςεισ, οπότε και ϊρχιςαν να υλοποιούνται 

ςχετικϊ προγρϊμματα ανεργύασ, μϋςω τησ διαδικαςύασ επιλογόσ του ΑΕΠ. Σο 

2004 και ϋπειτα από υποδεύξεισ τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ οι εργαζόμενοι ε-

ντϊχθηκαν ςτο προεδρικό διϊταγμα 164, οπότε και κατατϊχθηκαν ςε θϋςεισ 

ιδιωτικού δικαύου αορύςτου χρόνου, ειδικότητασ ΔΕ χολικών Υυλϊκων, ςτουσ 

φορεύσ ςτουσ οπούουσ απαςχολούνταν κατϊ τη διϊρκεια του προγρϊμματοσ «Α-

πόκτηςησ Εργαςιακόσ Εμπειρύασ ανϋργων ςτη φύλαξη ςχολικών κτιρύων». Οι 

ςχολικού φύλακεσ εργϊζονται με βϊρδιεσ οκτϊωρεσ και ϋχουν την ευθύνη για τα 

κτύρια. Ωσ προςωπικό των ΟΣΑ πρώτου βαθμού, οι φύλακεσ ςχολικών κτιρύων 

υποχρεούνται ςτην ϊςκηςη των καθηκόντων τουσ όπωσ αυτϊ υπαγορεύονται 

ςτο υφιςτϊμενο καθηκοντολόγιο. Με το Α. 80 Ν. 4172/2013 δόθηκε η δυνα-
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τότητα θϋςησ ςε διαθεςιμότητα οριςμϋνων κατηγοριών ςχολικών φυλϊκων, 

ενώ ςτο Κεφϊλαιο 4 Ν. 4325/2015 προβλϋφθηκε η επαναςύςταςη του κλϊδου. 

Παρϊ την ςημαςύα τησ ύπαρξησ τουσ για την διατόρηςη τησ καλόσ κατϊςταςησ 

του ςχολικού χώρου, ο θεςμόσ του ςχολικού φύλακα παρουςιϊζει οριςμϋνα 

μειονεκτόματα που ϋχουν εξελιχθεύ ςε τόςο καύρια ζητόματα, ώςτε να ανα-

γκϊζουν την Δημοτικό Αρχό του Δόμου Πϋλλασ να αμφιςβητεύ την θϋςη τουσ. 

Ειδικότερα, ϋχει παρατηρηθεύ ϋξαρςη των κρουςμϊτων βανδαλιςμών των ςχο-

λικών χώρων, ςε ςχολεύα τησ Κρύασ Βρύςησ, τησ Αξού και των Γιαννιτςών. πα-

ςμϋνα παρϊθυρα, ςκόρπια γυαλιϊ από μπουκϊλια, πεταμϋνα τςιγϊρα, ςκουπύδια 

και γκρϊφιτι ςυνθϋτουν ϋνα ςκηνικό που υποβαθμύζει τον ςχολικό χώρο και 

εντϋλει επιβαρύνει με πρόςθετα ϋξοδα τον δόμο για την επιςκευό και την α-

ποκατϊςταςη των ζημιών. Σο γεγονόσ ότι οι ςχολικού φύλακεσ ϋχουν ςυγκε-

κριμϋνο ωρϊριο, ςυνόθωσ όςο διαρκεύ και το ςχολικό πρόγραμμα και με ελϊχι-

ςτεσ εξαιρϋςεισ μϋνουν παραπϊνω ώρεσ ςτον χώρο του ςχολεύου, επιτρϋπει 

ςτουσ κϊθε λογόσ εξωςχολικούσ επιτόδειουσ να ειςϋρχονται ςτουσ χώρουσ του 

ςχολεύου, να καταςτρϋφουν την δημόςια περιουςύα, ακόμα και να επιδύδονται 

ςε πληθώρα ϊλλων παρϊνομων πρϊξεων. Επιπλϋον, αν αναλογιςτεύ κανεύσ ότι οι 

χώροι του ςχολεύου εύναι ςημεύο ςυνϊντηςησ πολλών μαθητών για παιχνύδι και 

εκτόσ των ωρών του ςχολεύου, καταλαβαύνει πόςο επικύνδυνο εύναι για τα 

παιδιϊ να ςυναναςτρϋφονται με τϋτοιου εύδουσ προςωπικότητεσ. 

Παρϊλληλα, τα παρϊπονα των αγανακτιςμϋνων γονϋων των ςχολικών ςυλ-

λόγων γονϋων λειτούργηςαν ωσ ϋνα επιπλϋον κύνητρο ώςτε η Δημοτικό Αρχό να 

δει με περιςςότερη ςοβαρότητα το θϋμα και να πϊρει αποφϊςεισ. Για τουσ λό-

γουσ αυτούσ η Δόμαρχοσ αποφϊςιςε, εκμεταλλευόμενη την δυνατότητα που τησ 

δύνει ο Κανονιςμόσ για απευθεύασ ανϊθεςη, να δώςει την δυνατότητα ςε ιδιω-

τικό εταιρύα φύλαξησ να ςυνδρϊμει ςτο ϋργο των ςχολικών φυλϊκων. Σο αν η 

θϋςη των ςχολικών φυλϊκων θα καταργηθεύ εντελώσ, ό αν το προςωπικό τησ ε-

ταιρύασ θα αναλϊβει την φύλαξη των ςχολικών χώρων μόνο τισ ώρεσ που δεν θα 

υπϊρχει φύλακασ, κυρύωσ τισ βραδινϋσ ώρεσ οπότε και εκδηλώνεται περις-

ςότερο το πρόβλημα, εύναι ϋνα θϋμα το οπούο η Δημοτικό Αρχό προτύθεται να 

ςυζητόςει. Η φύλαξη ανατϋθηκε ςτην ιδιωτικό ατομικό επιχεύρηςη «ΣΟΡΜΠΑ 

Security», η οπούα εδρεύει ςτα Γιαννιτςϊ και υπόςχεται το καλύτερο δυνατό 

αποτϋλεςμα. Ο ύδιοσ ο κ. Σςόρμπασ εξϋφραςε την επιθυμύα του να παρευρεθεύ 

ςτισ διεργαςύεσ τησ Οικονομικόσ Επιτροπόσ, προκειμϋνου να απαντόςει ςε ερω-

τόςεισ ςχετικϊ με τισ υπηρεςύεσ που θα προςφερθούν, να δώςει λεπτομϋρειεσ 

για το πρόγραμμα που ςκοπεύει να ακολουθηθεύ όπωσ επύςησ και να υπε-
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ραςπιςτεύ την επιλογό τησ Δημοτικόσ Αρχόσ, για το οπούο ϋχει όδη ςχολιϊςει ότι: 

«Με τα ύδια λεφτϊ που παύρνουν οι ςχολικού φύλακεσ εμεύσ προςφϋρουμε περις-

ςότερεσ υπηρεςύεσ».  

Όπωσ εύναι αναμενόμενο, ςϊλοσ ϋχει ξεςπϊςει από την πλευρϊ τησ αντι-

πολύτευςησ αναφορικϊ με την χρόςη τησ ιδιωτικόσ επιχεύρηςησ. Η «Αυτό-

διοικητικό Κύνηςη» αντιςτϋκεται ςθεναρϊ ςτην πρόταςη τησ Δημοτικόσ Αρχόσ, 

χαρακτηρύζοντασ την ωσ «ϊςκοπη και ανούςια» καθώσ όδη υπϊρχουν ςχολικού 

φύλακεσ. Κατηγορούν τον Δόμαρχο ότι με τισ βιαςτικϋσ αποφϊςεισ του κα-

ταςπαταλϊ τα χρόματα του Δόμου, ενώ δεν παύει να εκδηλώνει ςυνεχώσ αυ-

ταρχικϋσ τϊςεισ, εκμεταλλευόμενη χωρύσ όριο για ϊλλη μια φορϊ, όπωσ ϋχει 

κϊνει επανειλημμϋνα ςτο παρελθόν, την δυνατότητα για απευθεύασ ανϊθεςη 

χωρύσ πρώτα να ακούςει και να επεξεργαςτεύ ςοβαρϊ και κϊποια ϊλλη ϊποψη. 

Ανϊλογα, το «Ενωτικό Δημοτικό χόμα», πϋρα από τισ επιφυλϊξεισ που θϋτει για 

την αναγκαςτικό επιπλϋον δαπϊνη για την φύλαξη των ςχολεύων, θϋτει ϋνα 

πολύ κρύςιμο ερώτημα «τι θα γύνει με τουσ όδη υπϊρχοντεσ ςχολικούσ φύλακεσ; 

Έχει η Δημοτικό Αρχό την εξουςύα να «εξαφανύςει» την θϋςη τουσ»; το ύδιο 

κλύμα, η «Νϋα Πορεύα» θεωρεύ αδιανόητο να μεύνουν ξαφνικϊ ϊνεργοι τόςοι 

ϊνθρωποι του τόπου μασ και ςυμμερύζεται τισ ενςτϊςεισ των επιπλϋων εξόδων, 

που θα επιβαρύνουν τον Δόμο και ενδεχομϋνωσ και τουσ ύδιουσ τουσ δημότεσ, 

φοβούμενη μια ενδεχόμενη αύξηςη των δημοτικών τελών. Σο ςύγουρο εύναι ότι 

το ςύνολο τησ αντιπολύτευςησ εύναι αποφαςιςμϋνο να μην δεχτεύ ϊκριτα και 

αβύαςτα την απόφαςη τησ Δημοτικόσ Αρχόσ, ειδικϊ αν δεν διευκρινιςτεύ πρώτα 

τι θα ςυμβεύ με τουσ όδη υπϊρχοντεσ ςχολικούσ φύλακεσ και δεν εξαςφαλιςτεύ η 

τύχη τουσ. Η Αντιπολύτευςη αποτελεύ ςταθερό ςτόριγμα του υλλόγου 

χολικών Υυλϊκων, που όδη οργανώνει διαμαρτυρύεσ και προςπϊθηςε να ϋρθει 

ςε επαφό με την Δημοτικό Αρχό, καθώσ το μϋλλον των μελών του εύναι για ϊλλη 

μια φορϊ αβϋβαιο.  

Θϋμα 2ο : Ειςόγηςη για ϋγκριςη ό μη για την αύξηςη δημοτικών τελών  

Σα δημοτικϊ τϋλη αποτελούν, μεταξύ ϊλλων, την δεύτερη  κύρια πηγό εςόδων 

για ϋνα δόμο, μετϊ την χρηματοδότηςη από το κρϊτοσ. Εναπόκειται ςτην ευ-

χϋρεια τησ τοπικόσ διούκηςησ με βϊςη την ιςχύουςα νομοθεςύα η δυνατότητα 

επιβολόσ διϊφορων τελών και φόρων επύ των ακινότων. Εκτόσ από το Σϋλοσ 

Ακύνητησ Περιουςύασ (ΣΑΠ) που το φορολογικό του πλαύςιο εύναι καθοριςμϋνο 

από το Κρϊτοσ (Ν. 2130/1992),  ςυνηθϋςτερα τϋλη τα οπούα επιβϊλλονται από 

τουσ Δόμουσ ςε βϊροσ των ιδιοκτητών ακύνητησ περιουςύασ εύναι τα εξόσ:  
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1.Δημοτικϊ Σϋλη Καθαριότητασ - Υωτιςμού  

2. Δημοτικόσ Υόροσ Ηλεκτροδοτούμενων Φώρων 

3. Δημοτικϊ Δυνητικϊ Σϋλη (με διϊφορεσ αιτιολογύεσ) 

4. Δημοτικϊ Σϋλη κατϊληψησ πεζοδρομύου. 

Σο ύψοσ του τϋλοσ καθορύζεται κϊθε φορϊ από την τοπικό διούκηςη, ενώ εύναι 

δυνατό η μεύωςη ό ακόμα και η απαλλαγό οριςμϋνων ομϊδων από την 

υποχρϋωςη καταβολόσ οριςμϋνων κατηγοριών δημοτικών τελών. υγκεκριμϋνα, 

η Οικονομικό Τπηρεςύα του Δόμου Πϋλλασ ϋχει ανακοινώςει ότι με το ϊρθρο 52 

του Ν.4483/2017 δύνανται να ρυθμύζονται οφειλϋσ προσ τουσ Δόμουσ και τα 

νομικϊ πρόςωπα αυτών, ενώ παρϊλληλα υπϊρχει η δυνατότητα  μεύωςησ κατϊ 

50% του δημοτικού τϋλουσ καθαριότητασ και φωτιςμού καθώσ και του φόρου 

ηλεκτροδοτούμενων χώρων, ςε τρύτεκνεσ οικογϋνειεσ με ετόςιο ςυνολικό 

οικογενειακό ειςόδημα μικρότερο των 35.000,00€.  

Εύναι κατανοητό ότι εφόςον το κρϊτοσ ϋχει μεταφϋρει την ςυγκεκριμϋνη 

αρμοδιότητα ςτισ υποχρεώςεισ του δόμου, η Δημοτικό Αρχό εύναι αρμόδια όχι 

μόνο να καθορύζει το ύψοσ του ποςοςτού για το τϋλοσ και τισ μειώςεισ όπου 

χρειϊζεται, αλλϊ αντύςτοιχα και την αύξηςη των τελών όπου κρύνεται αναγκαύο. 

Ιδιαύτερα τα τελευταύα χρόνια, με την εφαρμογό των μνημονύων, ϋχουν 

προβλεφθεύ ςυγκεκριμϋνεσ ρότρεσ που επιτρϋπουν την αυτόματη αύξηςη των 

Δημοτικών Σελών ςε περύπτωςη υςτϋρηςησ των δημοτικών εςόδων. Η Δημοτικό 

Αρχό του Δόμου Πϋλλασ εκμεταλλευόμενη την δυνατότητα αυτό και λαμβϊ-

νοντασ υπόψη την πραγματικό κατϊςταςη που διαμορφώθηκε για τα οικο-

νομικϊ του Δόμου, ϋπειτα την ςχεδόν 25% μεύωςη τησ επιχορόγηςησ του Δόμου 

από το κρϊτοσ, αποφϊςιςε να αυξόςει τα δημοτικϊ τϋλη ςυγκεκριμϋνων κατη-

γοριών. 

Επιπλϋον, το μεγαλεπόβολο πρόγραμμα τησ Δημοτικόσ Αρχόσ, ενδεικτικϊ με 

ςχϋδια για ανϊπλαςη του χώρου του Πολυκϋντρου ςτην πόλη των Γιαννιτςών, 

ανϊπλαςη του χώρου του Λουδύα καθώσ η πρόθεςη για εγκατϊςταςη ΣΕΙ 

Γεωπονύασ, που ςτόχο ϋχει την αναδιαμόρφωςη και την ανανϋωςη τησ εικόνασ 

του Δόμου, αποτελεύ μια φιλοδοξύα η οπούα μεν πραγματοποιεύται με γνώμονα 

το καλό του Δόμου και των Δημοτών, παρϊλληλα δε απαιτεύ μεγϊλεσ δαπϊνεσ οι 

οπούεσ πρϋπει να καλυφθούν. Για το λόγο αυτό, η Δημοτικό Αρχό προτεύνει 

αύξηςη των Δημοτικών Σελών ςτα τϋλη καθαριότητασ και φωτιςμού για τισ 

τρϊπεζεσ και τα ςούπερ μϊρκετ, ςτα τϋλη καθαριότητασ, ύδρευςησ και 

αποχϋτευςησ για τισ μεγϊλεσ επιχειρόςεισ που βρύςκονται ςτον Δόμο, ςτο φόρο 
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ηλεκτροδοτούμενων χώρων ςτα μεγϊλα νυχτερινϊ κϋντρα διαςκϋδαςησ, καθώσ 

και των τιμών ςτο δικαύωμα χρόςησ νεκροταφεύων. Σαυτόχρονα, εξετϊζει την 

πιθανότητα να μεταβϊλλει ξανϊ την απόφαςη του ςχετικϊ με τουσ τρύτεκνουσ, 

καθώσ κρύθηκε ότι η μεύωςη εύναι ϊδικη για τισ υπόλοιπεσ ομϊδεσ και δεν 

ςυνϊδει με το πνεύμα των δημοτικών τελών.  

ύςςωμη η αντιπολύτευςη δεν δύςταςε από την πρώτη ςτιγμό που ανα-

κοινώθηκε η πρόθεςη αυτό τησ Δημοτικόσ Αρχόσ για αύξηςη των τελών να 

εκδηλώςει την δυςαρϋςκεια και την αντύθεςη τησ ςτο μϋτρο αυτό. Με 

πρωτοςτϊτη την «Νϋα Πορεύα», μϋλη τησ οπούασ ϋχουν δηλώςει ότι ϋχουν χϊςει 

κϊθε ςεβαςμό απϋναντι ςτο πρόςωπο του Δημϊρχου ϋπειτα από αυτό την 

απόφαςη και δεν επιθυμούν καν να ςυζητόςουν για το μϋτρο, κατηγορούν την 

Δημοτικό Αρχό για αυθαύρετεσ και βεβιαςμϋνεσ κινόςεισ. Η «Αυτοδιοικητικό 

Κύνηςη» επιςημαύνει ότι η ϋλλειψη προςεκτικού ςχεδιαςμού του προώ-

πολογιςμού οδόγηςε τα οικονομικϊ του Δόμου ςε τραγικό κατϊςταςη, ενώ δεν 

διςτϊζει να αφόςει υπονοούμενα για καταςπατϊληςη προσ ύδιο όφελοσ μεγϊλου 

μϋρουσ τησ χρηματοδότηςησ από το κρϊτοσ από μϋλη τησ Δημοτικόσ Αρχόσ. Από 

την πλευρϊ του το «Δημοτικό Ενωτικό χόμα» τονύζει την αδυναμύα του Δη-

μϊρχου να κρατόςει τισ προεκλογικϋσ τησ υποςχϋςεισ για ελϊφρυνςη των 

δημοτών από τα ϋξοδα τουσ για τισ ανϊγκεσ του Δόμου και δηλώνει πλόρωσ 

απογοητευμϋνο από την μϋχρι τώρα διαχεύριςη των οικονομικών. Σο ςημεύο που 

πραγματικϊ μοιϊζει αδιαπραγμϊτευτο για τισ παρατϊξεισ τησ αντιπολύτευςησ 

και προβλϋπεται να δημιουργόςει εντϊςεισ ςτην ςυνεδρύαςη τησ Οικονομικόσ 

Επιτροπόσ αφορϊ την αλλαγό τησ ειδικόσ ρύθμιςησ για τουσ τρύτεκνουσ. 

Τποςτηρύζουν ότι εύναι αδιανόητο να αφαιρεθεύ από τον δημότη ϋνα δικαύωμα 

που του ϋχει δοθεύ λόγω ειδικών περιςτϊςεων που ςυνεχύζουν να υφύςτανται 

και επιςημαύνουν πόςο μακριϊ δεύχνει να εύναι η Δημοτικό Αρχό από την 

πραγματικότητα με το να αποφαςύζει την λόψη ενόσ τϋτοιου μϋτρου ςε μια 

εποχό που η οικονομικό κρύςη εύναι ακόμα υπαρκτό πρόβλημα.  

Η απϊντηςη του Δημϊρχου ςτισ επιφυλϊξεισ και τισ κατηγορύεσ τησ αντι-

πολύτευςησ εύναι πωσ μϋχρι τώρα η Δημοτικό Αρχό ϋχει αποδεύξει πώσ όλεσ οι 

αποφϊςεισ παύρνονται ϋπειτα από προςεχτικό ςχεδιαςμό και αντιςτϊθμιςμα 

των πλεονεκτημϊτων και των μειονεκτημϊτων, πϊντοτε όμωσ με την υπερύ-

ςχυςη του οφϋλουσ του Δόμου και των δημοτών. Επιπλϋον, δηλώνει ότι εμπι-

ςτεύεται την κρύςη των δημοτών και αναμϋνει να κατανοόςουν: «πώσ το ϋνα 

καλό που κϊνουν για τον Δόμο μασ, τουσ επιςτρϋφεται επύ 10». Αν και η 

απόφαςη φαύνεται να ϋχει παρθεύ, παρ’ όλα αυτϊ η Δημοτικό Αρχό δηλώνει πρό-

θυμη και ϋτοιμη να διαπραγματευτεύ τουσ ειδικούσ όρουσ τησ υλοπούηςησ τησ.   


