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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  31/2007 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  639/2007  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 1η Νοεµβρίου 2007, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά 
την υπ΄ αριθ. 31/26-10-2007 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύµφωνα µε το 
νόµο. 
 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης,  
Πρόεδρος του Σώµατος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς ∆ιονύσιος,  4) Γιαννακούλας 
Γρηγόριος,  5) Γουρδέας Ανδρέας (προσέλευση στην υπ’ αρ. 631 απόφαση), 6) Ηλιόπουλος 
Αθανάσιος, 7)  Ηλιόπουλος Ιωάννης, 8) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 9) Καµβυσίδης Ιωάννης, 10)  
Κλείδωνας Θεοφάνης, 11) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 12) Κουδούνης Αργύριος, 13) Κουρκουτάς 
Γεώργιος, 14) Λαγανάκος Γεώργιος, 15) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 16) Μπάκας ∆ηµήτριος, 17) 
Μπάκας Ιωάννης, 18) Μπασακίδης Νικόλαος, 19) Οικονοµάκου Μαρία, 20) Παπαµικρούλης 
Παναγιώτης, 21) Ράλλης Γεώργιος (προσέλευση στην υπ’ αρ. 631 απόφαση), 22) Σπίνος 
Γεώργιος, 23)  Τσακαλάκου Σταυρούλα και  24) Τσερώνης Κων/νος.  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος, 2) Νταγιόπουλος Γεώργιος και 3) Πολίτης ∆ηµήτριος.  
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων επειδή στην 
ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα Τοπικά ∆ιαµερίσµατα. Από 
αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Αρτεµισίας κα Βασιλικάκη 
Γεωργία, 2) Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 3) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος, 4) Μ. Μαντίνειας 
κ. Κουµουνδούρος Νικόλαος, 5) Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης, 6) Ασπροχώµατος κ. 
Σπανός Αντώνιος και 7) Καρβελίου κ. Χρυσοµάλης Ιωάννης, ενώ δεν παραβρίσκονται οι 
Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Πηγών κ. Αλάµαρας Πέτρος, 2) Αντικαλάµου κα 
Αργυροπούλου Βασιλική, 3) Λεϊκων κ. Βρυώνης Φώτιος, 4) Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος,  
5) Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης και 6) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος.  
 
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαµάτας» κ. 
Νικόλαος ∆ιασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.  
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου Καλαµάτας κ. Παναγιώτης 
Κουτσογιαννόπουλος. 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης παρουσία του ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα.  



Συνεδρίαση :31/2007                                 Πέµπτη 1 / 11 / 2007 ΑΠΟΦΑΣΗ  639/2007 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  2 

……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 11ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Καθορισµός ωραρίου εργασίας Σχολικών Φυλάκων. 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος Καλαµάτας κ. Μπασακίδης Νικόλαος αναφέρει τα εξής: 
 
Έως πρότινος η φύλαξη των σχολικών κτηρίων γινόταν µε την παρουσία του σχολικού φύλακα 
καθ΄ όλο το 24ωρο, όλες τις ηµέρες της εβδοµάδας. Είναι γεγονός ότι η φύλαξη των σχολικών 
κτηρίων είναι µία υπηρεσία που παρέχει σήµερα η τοπική αυτοδιοίκηση και τυγχάνει και της 
αποδοχής όλων των φορέων της εκπαιδευτικής κοινότητας. Φορείς που αλληλεπιδρούν µέσα 
στο σχολείο είναι οι γονείς, είναι οι µαθητές, είναι η διεύθυνση του σχολείου, είναι η 
εκπαιδευτικοί, είναι οι ίδιοι οι σχολικοί φύλακες και όλοι αυτοί µαζί δηµιουργούν το κατάλληλο 
εκπαιδευτικό κλίµα έτσι ώστε να υπάρχει η επιδιωκόµενη παραγωγή έργου.  
 
Η µετατροπή λοιπόν της εργασιακής σχέσης των σχολικών φυλάκων οι οποίοι κατατάχθηκαν 
στον οργανισµό του ∆ήµου Καλαµάτας σε νεοσυσταθείσες κενές οργανικές θέσεις ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου του κλάδου ∆Ε σχολικών φυλάκων και τοποθετήθηκαν στη 
διεύθυνση ανάπτυξης στο τµήµα υποστήριξης αιρετών οργάνων από 1 Ιουλίου 2006, µετέβαλε 
και το ωράριο εργασίας τους. Με απόφαση του τότε αντιδηµάρχου κ. Σούµπλη καθορίστηκε το 
ωράριο αυτό πρωί – απόγευµα τις ηµέρες ∆ευτέρα έως και Σάββατο.  
 
Σήµερα η εκπαιδευτική κοινότητα, η διοίκηση της εκπαίδευσης, οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς, µε 
παρεµβάσεις και αναφορές προς τη ∆ηµοτική αρχή επισηµαίνουν τις αρνητικές επιπτώσεις από 
την ελλιπή φύλαξη των σχολείων και προτείνουν η φύλαξη να επεκταθεί τις υπόλοιπες ηµέρες 
και ώρες της εβδοµάδας καθώς και η τοποθέτηση του προσωπικού και η κατανοµή του να είναι 
τέτοια ώστε να καλυφθούν όλα τα σχολεία της δευτεροβάθµιας. Κρίνεται εποµένως αναγκαία η 
καθιέρωση ενός ωραρίου εργασίας για τους σχολικούς φύλακες όλες τις ηµέρες της εβδοµάδας, 
όλο το 24ωρο, µία δυνατότητα η οποία παρέχεται στη διοίκηση από το άρθρο 36 του Ν. 
3584/2007 «Κώδικας κατάστασης ∆ηµοτικών Υπαλλήλων», σύµφωνα µε το οποίο αρµόδιο 
όργανο για να αποφασίσει για το ωράριο είναι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.  
 
Είναι γεγονός ότι η τακτοποίηση των σχολικών φυλάκων στον οργανισµό και η ενσωµάτωσή 
τους µέσα στο ∆ήµο δεν έγινε µε τον τρόπο έως σήµερα και σ΄ αυτό έχουµε και εµείς κάποια 
µικρή ευθύνη για την καθυστέρηση που φτάσαµε σήµερα 1η Νοεµβρίου να προτείνουµε αυτή 
τη τακτοποίηση ας το πούµε έτσι. Είναι γεγονός ότι δεν έγινε και βεβαίως η σηµερινή πρόταση 
είναι ένα πρώτο βήµα για να µπορέσουµε να ολοκληρώσουµε το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα 
που είναι η πραγµατική φύλαξη, η έννοια δηλαδή, η αίσθηση ότι τα σχολεία φυλάσσονται όλες 
τις ηµέρες και ώρες της εβδοµάδας.  
 
Προτείνεται λοιπόν προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να ληφθεί µία απόφαση η οποία έχει ένα 
θεσµικό χαρακτήρα και που θα βοηθήσει τη διοίκηση µετά στην τακτοποίηση που σας έλεγα, 
οι Σχολικοί Φύλακες του ∆ήµου Καλαµάτας να µπορούν να απασχολούνται σύµφωνα µε τις 
ανάγκες της υπηρεσίας όλες τις ηµέρες του µήνα, µε τη παρεµβολή των νόµιµων ηµερών 
ανάπαυσης. Προτείνεται επίσης το καθηµερινό ωράριο εργασίας τους να µπορεί να 
πραγµατοποιείται οποτεδήποτε µέσα στο εικοσιτετράωρο, είτε συνεχόµενο είτε διακεκοµµένο. 
Το διακεκοµµένο έχει να κάνει µε την περίπτωση εκείνη που η διοίκηση θα θελήσει ένα 
σχολικό φύλακα να τον βάλει και στη βραδινή βάρδια και επειδή οι ώρες της ηµέρας είναι 24 
και οι ώρες των τριών βαρδιών είναι 22,5 υπάρχει πρακτική της διοίκησης και σε άλλες 
υπηρεσίες που υπάρχουν κυλιόµενα ωράρια να χρησιµοποιείται αυτό το διακεκοµµένο εάν και 
εφόσον και όπου είναι δυνατόν. 
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Αυτή είναι λοιπόν η πρόταση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, µία πρόταση όπως σας είπα και 
πάλι, που καταρχήν θα πρέπει εµείς θεσµικά να πάρουµε µια καταρχήν απόφαση για να 
προσδιορίσουµε και να είµαστε νόµιµοι σε ότι µέτρα λάβουµε ως διοίκηση αύριο για την 
απασχόληση των σχολικών φυλάκων. 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 

 
Κε Πρόεδρε, θα ήθελα τις εξής διευκρινήσεις από τον εισηγητή: 

1) Πόσοι σχολικοί φύλακες υπάρχουν; 
2) Πως δούλευαν µέχρι σήµερα; ∆εν έχω καταλάβει, είδα την εισήγηση, δηλαδή τι ωράριο 

ακολουθούσαν όπου από την εκτέλεση του συγκεκριµένου ωραρίου δεν εκαλύπτετο η 
αναγκαιότητα της φύλαξης των συγκεκριµένων χώρων. 

3) Τι εισηγείστε σήµερα και από ποιόν έρχεται το θέµα; ∆ηλαδή οίκοθεν µε βάση 
συµµόρφωσης της πραγµατικότητας αυτής στο νόµο ή από πρωτοβουλία του συλλόγου 
ή µεµονωµένα των φυλάκων; 

 
Οι σχολικοί φύλακες που εργάζονται σήµερα είναι 32 τον αριθµό. Καλύπτουν 
όλα τα σχολεία της δευτεροβάθµιας εκτός από το 1ο Γυµνάσιο που είναι στη 

Φαρών, το Μουσικό Γυµνάσιο και το Πειραµατικό δηλαδή το πρώην 7ο Γυµνάσιο Καλαµάτας. 
Τρία σχολικά συγκροτήµατα τα οποία µε τη διευθέτησή τους µπορούµε να τα καλύψουµε.  
 
Πως εργάστηκαν οι σχολικοί φύλακες. Αρχικά λοιπόν, αν πάρουµε ένα σχολείο, ήταν τρία 
άτοµα. Αυτά τα άτοµα πήγαιναν µε τρεις βάρδιες όλες τις ηµέρες τις εβδοµάδας, καθ΄ όλη τη 
διάρκεια του 24ωρου. Όταν άλλαξε η εργασιακή τους σχέση τις 30/6/2006 και έγιναν µε το 
Π.∆. 164, µόνιµοι υπάλληλοι και ενσωµατώθηκαν στον οργανισµό του ∆ήµου, τότε πήγαιναν 
πρωί – απόγευµα µόνο και δούλευαν και το Σάββατο είτε πρωί είτε απόγευµα. Με το 
καινούργιο πρόγραµµα υπήρχαν κενά και είχε καταργηθεί και η νύχτα.  Σε ένα σχολείο, στο 
συγκρότηµα της Αρτέµιδος που είναι 8 φύλακες, στο 4ο Λύκειο είναι τέσσερις και φυλάνε δύο 
το πρωί και δύο το απόγευµα. Υπάρχει ένας πλεονασµός εκεί, είναι ορατός αυτός ο 
πλεονασµός. Βέβαια η παρουσία τεσσάρων φυλάκων εξυπηρετούσε. . . Βέβαια η δική µας η 
εκτίµηση είναι ότι µπορούµε να τακτοποιήσουµε τους φύλακες ταξινοµώντας τους και σε άλλα 
σχολικά συγκροτήµατα, αυξάνοντας το χώρο επίβλεψης και έτσι λοιπόν θα έχουµε φύλαξη σε 
όλα τα σχολικά συγκροτήµατα της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στην πόλη της Καλαµάτας και 
βεβαίως θα µπορούµε να έχουµε και φύλαξη και το Σάββατο και την Κυριακή και νύχτα. Η 
φύλαξη βέβαια είναι κοµµάτι, είναι θέµα ασφάλειας και δεν µπορούµε να συζητάµε τώρα εδώ 
για το ποιο θα είναι, ούτε µπορεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να προσδιορίσει επακριβώς το πότε 
θα είναι ο φύλακας στο σχολείο του.  

 
Τον µέχρι τώρα τρόπο παροχής υπηρεσίας που επιχειρείτε να αναταχύνετε µε την 
εισήγηση που κάνετε, τον επέβαλε νόµος; 

 
∆εν απάντησα στον κ. Αλευρά στην ανάγκη. Ερχόµαστε στο γιατί. Οι φορείς 
της εκπαίδευσης, η διοίκηση της δευτεροβάθµιας, οι διευθύνσεις των 

σχολείων, η ένωση γονέων έχουν ζητήσει να επεκταθεί το ωράριο φύλαξης των σχολικών 
κτηρίων σε όλο το 24ωρο διότι έχουν παρατηρηθεί φθορές. Ήταν στο προγραµµατισµό µας, 
θα καθυστέρησε για να δώσουµε τις άδειες το καλοκαίρι, η αναστολή των αδειών λόγω των 
εκλογών, οπότε τυχαία ήρθε τώρα και έδεσε µε τις διαδικασίες, κάποιες αξιόποινες πράξεις που 
έγιναν πριν από λίγο καιρό σε κάποια σχολεία της περιοχής όπως είναι στο συγκρότηµα του 
Πολυκλαδικού, όπως είναι στο 1ο Γυµνάσιο – Λύκειο. Θέλουµε λοιπόν µ΄ αυτή τη εισήγηση να  
κατοχυρωθούµε εµείς, διότι κάποια στιγµή χρειάστηκε να στείλουµε εκτάκτως κάποιον 
άνθρωπο να φυλάξει το βράδυ. Φυσικά. Είπαµε ότι η παρουσία των σχολικών φυλάκων στο 

ΑΛΕΥΡΑΣ: 

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ: 

ΑΛΕΥΡΑΣ: 

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ: 
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χώρο ενός σχολικού συγκροτήµατος έτυχε της καθολικής αποδοχής όλων των φορέων της 
εκπαίδευσης και αυτό έπαιξε και ρόλο στην µετατροπή της σύµβασής τους και µε εργασιακής 
τους σχέσης.  
 
Αυτό είναι λοιπόν. Με την σηµερινή απόφαση κατοχυρώνουµε την οποιαδήποτε διοικητική 
πράξη κάνουµε αύριο για την εξυπηρέτηση της φύλαξης των σχολικών κτηρίων. 

 
Εισηγείσθε εν κατακλείδι το ορθολογικό τρόπο διαχείρισης του ανθρώπινου 
δυναµικού για πλήρη κάλυψη όλων των σχολικών συγκροτηµάτων. Τέλος.  

Το πώς θα γίνει θέλει πολύ µεγάλη προσοχή η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού, να µην 
υπάρχουν ριγµένοι κλπ και το ποιο σηµαντικό που είχαµε κουβεντιάσει από παλαιότερα, ότι 
µας µεταθέτουν αρµοδιότητες χωρίς πόρους. 

 
Έρχονται πόροι. 
 
Μακάρι.  
Εγώ αυτό κατάλαβα και σ΄ αυτό συµφωνούµε, δεν το συζητάµε. Ότι ήταν τα 

πράγµατα λίγο χύµα, ήταν. Πλήρη κάλυψη σε όλα τα σχολικά συγκροτήµατα και κάτι άλλο. Και 
αφού πολιτικά διαχειριζόµαστε το θέµα, ας είναι φύλακες κάποιοι. Ο νοών νοείτο. Ας παίζουν 
το ρόλο τους. 

 
(Μέλος του Σωµατείου ∆ηµοτικών Υπαλλήλων και σχολικός φύλακας):  
Έξι χρόνια είµαστε σε ένα πρόγραµµα το οποίο είχε 24 ώρες φύλαξη, όλες τις 

ηµέρες, όλο το χρόνο και τις αργίες µε την προϋπόθεση ότι τρεις θα δουλεύουµε πρωί – 
απόγευµα – νύχτα και ο ένας θα παίρνει ρεπό. ∆εν υπήρχαν ούτε άδειες, ούτε ένσηµα, ούτε 
µισθός, ούτε τίποτα. Αυτό ήταν καλό για έξι χρόνια. Όταν ενταχθήκαµε όµως στο ∆ήµο 
Καλαµάτας, σηµαίνει ότι γίναµε εργαζόµενοι κανονικοί, µε ένσηµα, µε χρήµατα, µε όλα. Μας 
ένταξε η προηγούµενη ∆ηµοτική αρχή να δουλεύουµε από ∆ευτέρα έως Παρασκευή επειδή 
αυτό είναι το ωράριο εργασίας των υπαλλήλων, δεν υπήρχε απόφαση να δουλεύουµε άλλο 
ωράριο, και το απογευµατινό που κάναµε ένα χρόνο ήταν παράνοµο. ∆εν υπάρχει δηµοτικός 
υπάλληλος που να δουλεύει απόγευµα από καµία απόφαση. Και δουλεύαµε µε κάποιον 
υπεύθυνο του ∆ήµου όλο το 24ωρο.  
 
Εµείς θέλουµε να ρωτήσουµε εάν αυτό το πρόγραµµα από δω και πέρα που θα ισχύσει µε όλες 
τις βάρδιες, θα έχουν άνθρωπο υπεύθυνο γι΄ αυτούς που θα δουλεύουν νύχτα ή προϊστάµενο; 
Γιατί γράφει στα καθήκοντά µας, σε περίπτωση ενός προβλήµατος ειδοποιούµε τον υπεύθυνο 
του ∆ήµου. Θα είναι στις 3 η ώρα τη νύχτα άνθρωπος να τον παίρνουµε τηλέφωνο;  
 
Και ένα άλλο. Επειδή ειπώθηκαν κάποια πράγµατα, θέλουµε την πενθήµερη εργασία µε δύο 
ηµέρες ρεπό. Γιατί µέχρι τώρα που δουλεύαµε Σάββατο, υπήρχε ένα πρόβληµα.  

 
Αγαπητοί συνάδελφοι, σωστά η προηγούµενη ∆ηµοτική αρχή είχε φτιάξει και το 
συγκεκριµένο πρόγραµµα διότι αυτό ήταν το νοµικό πλαίσιο. Το νοµικό πλαίσιο 

άλλαξε πλέον και πρέπει να βαδίσουµε µ΄ αυτό. ∆ηλαδή δίνει τη δυνατότητα όταν υπάρχουν 
ανάγκες, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίζει για αλλεπάλληλα ωράρια. Τέρµα το πρωινό 
ωράριο όταν ο ∆ήµος και οι δηµότες έχουν ανάγκες. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µέχρι τώρα έχει 
πάρει απόφαση για τους εργαζόµενους στην καθαριότητα. Αυτοί είναι που εργάζονται τα 
απογεύµατα και τα Σαββατοκύριακα. Πρέπει να πάρουµε απόφαση για τους σχολικούς φύλακες 
και γι΄ αυτό έρχεται το θέµα σήµερα εδώ, µε απαίτηση της εκπαιδευτικής κοινότητας. Πρέπει 
την επόµενη εβδοµάδα να πάρουµε απόφαση για άλλες κατηγορίες εργαζοµένων εάν το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο θεωρήσει ότι παρίσταται ανάγκη.  

ΜΠΑΚΑΣ ∆ΗΜ.: 

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ∆ΗΜ.: 

ΚΑΡΚΑΛΗΣ 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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Οι ηλεκτρολόγοι ως παράδειγµα. ∆εν είναι δυνατόν να βλέπουµε το πρωί αν είναι χαλασµένες 
οι λάµπες και να περιµένουµε το άλλο πρωί να πάρει κανένας δηµότης τηλέφωνο ότι είναι 
χαλασµένη η λάµπα. Κάποιος πρέπει να περιπολεί το βράδυ για να παρακολουθεί την 
κατάσταση του δηµοτικού φωτισµού. Ούτε µπορώ να βλέπω εγώ την Παρασκευή το βράδυ ότι 
ένα συγκεκριµένο κρίσιµο σηµείο της πόλης είναι χωρίς φωτισµό και να περιµένουµε τη 
∆ευτέρα το πρωί για το τι µπορούµε να κάνουµε. Άρα πρέπει να πάρουµε απόφαση.  
Η ∆ηµοτική αστυνοµία, δεν είναι ∆ηµοτική αστυνοµία πρωινού ωραρίου, είναι ∆ηµοτική 
αστυνοµία ολόκληρου του 24ωρου εάν το ∆ηµοτικό Συµβούλιο το κρίνει ότι αυτό είναι 
αναγκαίο. 
Το µηχανοστάσιο πρέπει να φυλάσσεται, οι κρίσιµοι χώροι του ∆ήµου, αν έχουµε το 
δυνατότητα. ∆όξα το Θεώ υπάρχουν περίπου στους 700 υπαλλήλους σ΄ αυτή την πόλη και σ΄ 
αυτό το ∆ήµο.  
 
Έχει δίκιο όµως ο Μπάκας ο ∆ηµήτρης. Πρέπει να είµαστε εξαιρετικά προσεκτικοί. Η 
διασφάλιση των δικαιωµάτων των εργαζοµένων πρέπει να είναι δεδοµένη και η συνεννόηση µε 
τους εργαζόµενους. Εγώ είναι βέβαιος ότι κι αυτοί κατανοούν και θα βοηθήσουν γιατί η πόλη 
αυτή λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο και πρέπει κάποιος να στηρίζει αυτή τη λειτουργία, µε 
εξαιρετικά µεγάλη προσοχή όµως, χωρίς να θιχτούν τα δικαιώµατα.  
 
Στο προκείµενο για τους σχολικούς φύλακες, υπάρχει αίτηµα από τη εκπαιδευτική κοινότητα, 
δηλαδή τον εκπαιδευτικό κόσµο και τους συλλόγους γονέων και κηδεµόνων. Πρέπει να 
καθίσουµε γύρω από ένα τραπέζι να δούµε ποια είναι η βέλτιστη λύση ώστε να διαφυλάξουµε 
τα σχολεία. Η ∆ηµοτική αρχή ασφαλώς δεν πρέπει να µετακυλήσει προσωπικό που υπηρετεί 
στη φύλαξη, αποσπάσεις κρυφές ή φανερές πρέπει να τις ξεχάσουµε, 32 πρέπει να υπηρετούν 
και να προφυλάσσουν το σχολικό χώρο που τα τελευταία χρόνια έχει τα προβλήµατα τα οποία 
γνωρίζετε όλοι.  
 
Στην επόµενη συνεδρίαση θα έρθουν και οι άλλες κατηγορίες εργαζοµένων, διότι ο ∆ήµος 
λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο. Πρέπει να λειτουργεί και να προσφέρει υπηρεσίες. Ευχαριστώ 
πολύ. 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.3584/07 («Κώδικας κατάστασης ∆ηµοτικών 
Υπαλλήλων»), 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 
Υιοθετεί την εισήγηση του Αντιδηµάρχου Καλαµάτας κ. Μπασακίδη Νικολάου, η 
οποία καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής, και εγκρίνει τα εξής:  
 
I. Οι Σχολικοί Φύλακες του ∆ήµου Καλαµάτας να µπορούν να απασχολούνται, 

σύµφωνα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας, όλες τις ηµέρες του µήνα, µε την 
παρεµβολή των νόµιµων ηµερών ανάπαυσης. 

II. Το καθηµερινό ωράριο εργασίας να µπορεί να πραγµατοποιείται οποτεδήποτε 
µέσα στο εικοσιτετράωρο, είτε συνεχόµενο είτε διακεκοµµένο. 

 
 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
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ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

2. Αλευράς ∆ιονύσιος 

3. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

4. Γουρδέας Ανδρέας  

5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

6. Ηλιόπουλος Ιωάννης 

7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

8. Καµβυσίδης Ιωάννης 

9. Κλείδωνας Θεοφάνης 

10. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

11. Κουδούνης Αργύριος 

12. Κουρκουτάς Γεώργιος 

13. Λαγανάκος Γεώργιος 

14. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

15. Μπάκας ∆ηµήτριος  

16. Μπάκας Ιωάννης 

17. Μπασακίδης Νικόλαος 

18. Οικονοµάκου Μαρία  

19. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 

20. Ράλλης Γεώργιος 

21. Σπίνος Γεώργιος 

22. Τσακαλάκου Σταυρούλα  

23. Τσερώνης Κων/νος 

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα, 6 Νοεµβρίου 2007 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 
 


