ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 7ης/28-03-2022 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Βελβεντού.
Αριθ. απόφασης: 25/2022
Κατάθεση προτάσεων και λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση
ΘΕΜΑ:

των πρόσφατων συμβάντων από σημειακές φωτιές στο κτήριο
του Γυμνασίου – Λυκείου Βελβεντού.

Στο Βελβεντό, σήμερα, στις 28 Μαρτίου 2022, ημέρα Δευτέρα, και ώρα
20:30, τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού, συμμετείχαν σε τακτική
δια ζώσης και ταυτόχρονα μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση, σύμφωνα με
α) τις διατάξεις του άρθρου 67 (παρ.5) του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει, β) τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
(ΦΕΚ 55/11-03-2020/τ.Α’) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19», σε συνδυασμό με την αριθμ.
643/24.09.2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την
οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για
τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας», ύστερα από την με αριθμ. πρωτ.
922/23-03-2022 πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας
Μαλλού Βάϊας.
Στη συνεδρίαση, με τη συμμετοχή και του Δημάρχου κ. Στεργίου Εμμανουήλ,
διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο η νόμιμη απαρτία δεδομένου, ότι σε σύνολο - 17 μελών δήλωσαν συμμετοχή -15- μέλη και ονομαστικά οι:
Παρόντες

Απόντες

1

Μαλλού Βάϊα, Πρόεδρος

Τσέγκος Νικόλαος

2

Κουρτέλης Κωνσταντίνος

Γκαμπράνη Ειρήνη

3

Αγγέλης Δημήτριος

4

Γκίκας Ιωάννης

5

Εμμανουήλ Δημήτριος

6

Τράντα Ιωάννα

7

Καμκούτης Θωμάς

8

Αχίλλας Γεώργιος

9

Ζορζοβίλης Ζήνων

10

Κουκόλη Σοφία

11

Τσιτσιόκας Νικόλαος

12

Τέτος Νικόλαος

13

Παπαδημητρίου Ζήνων

14

Θεοχαροπούλου Ελευθερία

15

Μανώλας Αριστείδης

Από τους Κοινοτικούς Συμβούλους Βελβεντού, συμμετείχαν οι:
Παρόντες
1

Απόντες

Μυλωνά Κατίνα

Ζυγανιτίδου Ειρήνη

2

Παπανδρίτσα Μαρία

3

Κουκάλης Ζήνων

4

Μύρος Δημήτριος

5

Τζάτσου Βάϊα

Από τους Προέδρους Κοινοτήτων Βελβεντού, συμμετείχαν οι:
Παρόντες

Απόντες

1 Αθανασόπουλος Α. – Βελβεντού

Ζουζώς Δημήτριος-Αγίας Κυριακής

2 Βρακόπουλος Αντ.-Πολυφύτου

Πούλιος Αθανάσιος-Καταφυγίου

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Κανταρτζή Νεκτάριο, υπάλληλο του Δήμου
Βελβεντού, Κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού.
Η Πρόεδρος κα Μαλλού Βάϊα ξεκίνησε τη συνεδρίαση με το 1ο και μοναδικό θέμα
της ημερήσιας διάταξης και έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο, κ. Στεργίου, ο οποίος
αναφέρθηκε καταρχάς στην από 20/03/2022 επιστολή του Συλλόγου Γονέων και
Κηδεμόνων Γυμνασίου και Λυκείου Βελβεντού η οποία έχει ως εξής:
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
Βελβεντό, 20-3-2022

ΠΡΟΣ
Δήμο Βελβεντού
Δήμαρχο
Πρόεδρο δημοτικού συμβουλίου
Δημοτικούς και τοπικούς συμβούλους

Κύριε Δήμαρχε, κυρία Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, κυρίες και κύριοι
δημοτικοί σύμβουλοι,

όπως γνωρίζετε, στα τέλη του περασμένου Νοέμβρη υπήρξε μία καταστροφική
πυρκαγιά στο σχολικό κτήριο του Γυμνασίου & Λυκείου Βελβεντού, που προκάλεσε
εκτεταμένες υλικές ζημιές στην βιβλιοθήκη του διδακτηρίου και όχι μόνο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, που δεν έχουν διαψευστεί, ήταν προϊόν εμπρησμού.
Το α’ 10ήμερο του Μαρτίου εκδηλώθηκαν άλλοι τρεις εμπρησμοί σε κάδους που
μεταφέρθηκαν στην αυλή του σχολικού κτηρίου ή σε σκουπίδια από κάδους που κι
αυτά μεταφέρθηκαν στον αύλειο χώρο. Αυτό που είναι κοινό σε όλες τις παραπάνω
περιπτώσεις είναι αφενός ότι ήταν εμπρησμοί από άγνωστους μέχρι στιγμής
ανθρώπους (ανήλικους ή ενήλικες) και αφετέρου ότι όλες οι φωτιές μπήκαν δίπλα
σε εξώπορτες του διδακτηρίου, χωρίς, ευτυχώς, οι τελευταίες τρεις, να
προκαλέσουν σημαντικές υλικές ζημιές.
Επιπλέον, σε καμία από τις τέσσερις παραπάνω περιπτώσεις εμπρησμού, δεν
υπήρξε η παραμικρή πληροφόρηση του Συλλόγου μας, που αποτελεί Θεσμικό
Φορέα της εκπαιδευτικής και της τοπικής κοινότητας, για τα προαναφερθέντα
εξαιρετικά επικίνδυνα συμβάντα, τόσο από τις διευθύνσεις των σχολικών μονάδων
του Γυμνασίου & Λυκείου Βελβεντού όσο και από τον ίδιο τον Δήμο Βελβεντού.
Και το ερώτημα που γεννάται γι’ αυτή την έλλειψη ενημέρωσης είναι γιατί;
Μετά, λοιπόν, το τελευταίο συμβάν του εμπρησμού στο χώρο του Γυμνασίου &
Λυκείου Βελβεντού, στις 8 Μαρτίου -που σημειωτέον το πληροφορηθήκαμε κι αυτό
από μαθητές/τριες ή τρίτους όπως τα προηγούμενα- διαβλέποντας και
συνειδητοποιώντας ότι δεν υπήρχε πρόθεση ή βούληση να υπάρξει κάποιας
μορφής άμεση κινητοποίηση της ευρύτερης τοπικής (δήμος) και εκπαιδευτικής
κοινότητας (διευθύνσεις σχολικών μονάδων) και αφού οι μέρες περνούσαν, σαν να
μην υπήρχε εξαιρετικά σοβαρός κίνδυνος να συμβεί κάτι ακόμη χειρότερο,
αναλάβαμε την πρωτοβουλία να συγκαλέσουμε άμεση και κατεπείγουσα
συνάντηση των τριών βασικών μερών που εμπλέκονται στα της εκπαίδευσης,
δηλαδή, του Δήμου, των διευθύνσεων των σχολικών μονάδων και του Συλλόγου
Γονέων και Κηδεμόνων Γυμνασίου & Λυκείου Βελβεντού. Μια απόφαση που
πήραμε το βράδυ της Κυριακής 13 Μαρτίου σε έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. του
Συλλόγου μας και κοινοποιήσαμε τόσο στο Δήμο Βελβεντού, δια του δημάρχου και
της προέδρου του δημοτικού συμβουλίου όσο και στις διευθύνσεις των σχολικών
μονάδων με mail που αποστείλαμε το πρωί της Δευτέρας 14 Μαρτίου, με θέμα
«Επείγουσα Συνάντηση Τοπικής αυτοδιοίκησης - Εκπαιδευτικής κοινότητας». Όπως
αναφέρονταν στην Πρόσκληση: «…ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του
Γυμνασίου & Λυκείου Βελβεντού καλεί τον Δήμο Βελβεντού (τοπική αυτοδιοίκηση)
και τις διευθύνσεις του Γυμνασίου και Λυκείου Βελβεντού (εκπαιδευτικές δομές) σε
κοινή συνάντηση για συζήτηση και προβληματισμό σχετικά με το πρωτοφανές
αυτό φαινόμενο που έχει παρουσιαστεί το τελευταίο χρονικό διάστημα και
ακολούθως απόφαση σχετικά με τη λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων αποτροπής
περαιτέρω κλιμάκωσής του.
Η συνάντηση προτείνουμε να πραγματοποιηθεί άμεσα και συγκεκριμένα αύριο
Τρίτη 15 Μαρτίου στη 1.30μμ στο χώρο του σχολικού κτηρίου του Γυμνασίου &
Λυκείου.
Σας ευχαριστούμε προκαταβολικά και αναμένουμε την απάντησή σας».

Πράγματι, υπήρξε η ανάλογη ανταπόκριση τόσο από τον δήμο όσο και από τις
διευθύνσεις του Γυμνασίου & Λυκείου και η συνάντηση πραγματοποιήθηκε το
μεσημέρι της Τρίτης 15 Μαρτίου στο χώρο του διδακτηρίου. Δυστυχώς, ο
Δήμαρχος έπρεπε να αποχωρήσει εκτάκτως ως τις 14.00, όπως μας είχε έγκαιρα
ενημερώσει, αλλά η συζήτηση συνεχίστηκε μέχρι τις 15.30. Από το Σύλλογό μας
παραβρέθηκαν έξι μέλη του Δ.Σ. Θεωρήσαμε πως, σε πρώτη φάση, δεν ήταν
σκόπιμο να παραβρεθεί και εκπρόσωπος της Αστυνομίας και η συνάντηση ήταν
προτιμότερο να πραγματοποιηθεί μεταξύ μας. Όπως είχαμε αποφασίσει, μετά την
αρχική ενημέρωση που έγινε από την πλευρά μας, σχετικά με τους λόγους που μας
οδήγησαν σε αυτή την πρωτοβουλία, καταθέσαμε τις προτάσεις μας έτσι ώστε να
συζητηθούν, να κατατεθούν προτάσεις και από τους άλλους φορείς και να
αποφασίσουμε από κοινού ποια μέτρα πρέπει να παρθούν βραχυπρόθεσμα (άμεσα)
και ποια στη συνέχεια. Όπως μας ζητήθηκε από αντιδήμαρχο που ήταν παρών στη
συνάντηση, οι προτάσεις μας, γραπτώς, εν συντομία και με ιεράρχηση, ήταν οι
εξής:
1. Αύξηση των αστυνομικών περιπολιών στο χώρο γύρω από το σχολείο, τόσο με
εποχούμενα μέσα όσο και πεζή περιπολία (αν κριθεί σκόπιμο ακόμη και με
πολιτικά, χωρίς στολή, έτσι ώστε να μην γίνεται εμφανής η αστυνόμευση). Αυτό
μπορεί να επιτευχθεί με εμπλοκή και του τοπικού αστυνομικού τμήματος
(σταθμού) που διαθέτει πια ο δήμος μας.
2. Προσωρινό κλείσιμο των 2 εξωτερικών εισόδων (βόρεια & νότια πλευρά) του
αύλειου χώρου του σχολικού συγκροτήματος, για 1-2 μήνες, με απόφαση των
διευθύνσεων των σχολείων ή του δήμου (όποιοι είναι υπεύθυνοι γι’ αυτό δια
νόμου). Με στόχο, τη δυσκολία εισόδου και εξόδου σε όποιον/ους έχουν σκοπό να
εισέλθουν έχοντας παραβατικές προθέσεις και γνωρίζοντας ότι, δυστυχώς,
αποτρέπουμε την πρόσβαση στα παιδιά που δεν έχουν ή έχουν ελάχιστους άλλους
δημόσιους χώρους να συνευρεθούν. Στο σημείο αυτό τονίσαμε ότι το Δ.Σ. του
Συλλόγου μας, ομόφωνα, είναι αντίθετο στο μόνιμο κλείσιμο και υπέρ της
ελεύθερης πρόσβασης στον αύλειο χώρο του συγκροτήματος μαθητών/τριών.
3. Συνεργασία με τις διευθύνσεις των σχολικών μονάδων για προγραμματισμό και
διοργάνωση εκδήλωσης/σεων με θέμα/τα τη βία-παραβατικότητα στα σχολεία, το
bulling, τα ναρκωτικά και το αλκοόλ, στο χώρο του σχολικού συγκροτήματος, κατά
τη διάρκεια της πρωινής λειτουργίας του σχολείου, από ειδικούς επιστήμονες της
Αστυνομίας, με φυσική παρουσία των μαθητών/τριών.
4. Σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συλλόγου μας, το
συντομότερο δυνατόν και μόλις οι επιδημιολογικές συνθήκες το επιτρέψουν, με
θέματα, κυρίως, τη βία-παραβατικότητα στα σχολεία, το bulling, τα ναρκωτικά, το
αλκοόλ και άλλα.
Στο κλείσιμο της συνάντησης, προτείναμε στους εκπροσώπους του Δήμου, να
εισάγουν το θέμα στο πρώτο δημοτικό συμβούλιο που θα πραγματοποιηθεί, έτσι
ώστε να λάβουν γνώση όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι καθώς και τα Τοπικά
Συμβούλια, να γίνει εκτενής συζήτηση για τα κατάλληλα μέτρα που πρέπει να
παρθούν και φυσικά να κληθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να καταθέσουν τη
γνώμη και τις προτάσεις τους για την άμεση αντιμετώπιση του εξαιρετικά σοβαρού
αυτού φαινομένου και πριν αυτό πάρει τελείως ανεξέλεγκτες διαστάσεις και
οδηγήσει σε ακόμη πιο επικίνδυνες καταστάσεις.

Την Πέμπτη, 17 Μαρτίου, γνωστοποιήθηκε η 6η Τακτική Συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 21
Μαρτίου. Προς μεγάλη μας έκπληξη και απογοήτευση, σ’ αυτήν δεν
συμπεριλαμβάνονταν το μείζων και κατεπείγον θέμα στο οποίο έχουμε αναφερθεί
διεξοδικά πιο πάνω. Δε γνωρίζουμε για ποιο λόγο δεν έχει ενταχθεί στα θέματα
Ημερήσιας διάταξης, ίσως δεν υπήρχε ο απαιτούμενος χρόνος;
Σε νέα συνεδρίαση του Δ.Σ., που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 20 Μαρτίου,
συζητήσαμε τις τρέχουσες εξελίξεις -που αφορούσαν βεβαίως και σε άλλα
ζητήματα που απασχολούν τον Σύλλογο- και αποφασίσαμε να ζητήσουμε από την
Πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου του δήμου μας να θέσει στη συνεδρίαση της
Δευτέρας 21 Μαρτίου, ως έκτακτο και κατεπείγον, το θέμα των κατ΄
εξακολούθηση εμπρησμών. Παράλληλα, αποφασίσαμε να καταθέσουμε στο
δημοτικό συμβούλιο και μία πέμπτη (5η) πρόταση, την οποία είχαμε αναφέρει και
στη συνάντηση της Τρίτης 15 Μαρτίου αλλά εξειδικεύσαμε περαιτέρω. Αυτή είναι:
5. Διερεύνηση από το Δήμο της δυνατότητας πρόσληψης σχολικών φυλάκων (με
ίδιες δαπάνες ή μέσω προγράμματος), για την εκ περιτροπής «περιπολία» και
φύλαξη όλων των σχολικών υποδομών που ανήκουν στον Δήμο (π.χ. με όχι εκ
των προτέρων καθορισμένο ωράριο αλλά με διαφοροποιημένο, έτσι ώστε κανείς,
εκτός, για παράδειγμα, από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, να μην είναι σε θέση να
γνωρίζει το χρόνο και το δρομολόγιο που ακολουθείται).
Εν κατακλείδι, ως Δ. Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου &
Λυκείου, αιτούμαστε να εισαχθεί στην παραπάνω συνεδρίαση, ως επείγον, το θέμα
των κατ΄ εξακολούθηση εμπρησμών στο σχολικό συγκρότημα του Γυμνασίου &
Λυκείου Βελβεντού και να πραγματοποιηθεί συζήτηση και λήψη αποφάσεων για
την αντιμετώπισή του. Θέλουμε να πιστεύουμε πως και ο Δήμος Βελβεντού έχει
αντιληφθεί και κατανοήσει την κρισιμότητα και την επικινδυνότητα της κατάστασης
που έχει δημιουργηθεί, έτσι ώστε να μην επαναληφθούν οι ίδιες ή ακόμη πιο
δυσάρεστες ενέργειες και καταστάσεις.
Με εκτίμηση,
ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

Αφού ολοκλήρωσε την ανάγνωση της επιστολής ο Δήμαρχος, κ. Στεργίου ανέφερε
τα εξής: Για πέμπτη φορά σήμερα υπήρξε φωτιά σε εξωτερικό χώρο του προαύλιου
χώρου του Γυμνασίου-Λυκείου Βελβεντού με πιθανότητα να επεκταθεί και σε
εσωτερικούς χώρους του σχολείου. Αν η σημερινή ή οι προηγούμενες φωτιές είχαν
επεκταθεί περισσότερο θα υπήρχαν μεγάλες καταστροφές και δεν θα υπήρχε
χώρος να πραγματοποιηθούν τα μαθήματα. Στην πρώτη φωτιά αναστατώθηκε όλη
η τοπική κοινότητα και οι ζημιές αποτιμώνται σε 20.000-25.000 ευρώ. Κάηκαν
καλώδια, κλιματιστικά και άλλος εξοπλισμός της σχολικής μονάδας. Οι εργασίες
αποκατάστασης συνεχίζονται μέχρι και σήμερα λόγω της σοβαρότητας των ζημιών.
Από τότε υπήρξαν άλλες 3 φωτιές με την τελευταία σήμερα το πρωί έξω από το
γραφείο του Γυμνασιάρχη. Είμαστε όλοι υπεύθυνοι για τους δημόσιους χώρους και
αυτό που συνέβη εκεί είναι πέρα από τα όρια του κακόγουστου αστείου. Δεν

γνωρίζουμε τους δράστες και δεν στοχοποιούμε κανέναν, πρέπει όμως όλοι να
αυξήσουμε την υπευθυνότητα και την ευαισθησία μας. Πρέπει όλοι μας να
δράσουμε σε συνεργασία για να βρεθούν οι δράστες ή έστω για να αποτραπούν
παρόμοια φαινόμενα από δω και στο εξής.
Τον λόγο στη συνέχεια έλαβε από την Πρόεδρο ο κ Τέτος Νικόλαος, επικεφαλής
της μείζονος αντιπολίτευσης, ο οποίος τοποθετήθηκε επί του θέματος ως εξής: Η
προσωπική μου άποψη, χωρίς βέβαια να θέλω να επέμβω στο έργο της Αστυνομίας
ή της Πυροσβεστικής, είναι να τοποθετηθούν κάμερες κατά τις ώρες που το
σχολείο δεν λειτουργεί. Να λάβουμε προσφορές από κάποια ιδιωτική εταιρία για
τοποθέτηση καμερών σε συνεργασία με την Αστυνομία, τους φορείς και τους
διευθυντές των σχολικών μονάδων, διότι οι καταστάσεις που βιώνουμε είναι
απερίγραπτες.
Τον λόγο έπειτα έλαβε από την Πρόεδρο ο κ. Αγγέλης Δημήτριος, δημοτικός
σύμβουλος και Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Δήμου Βελβεντού, ο οποίος ανέφερε τα εξής: Θα πρέπει να τοποθετηθούν πόρτες
πυρασφάλειας στις 6 εισόδους του σχολείου σε συνεννόηση με τις τεχνικές
υπηρεσίες. Σχετικά με την τοποθέτηση του κ. Τέτου ανέφερε πως τις ώρες που δεν
λειτουργεί το σχολείο υπάρχουν παιδιά που περνούν την ώρα τους στον προαύλιο
χώρο του σχολείου.
Τον λόγο στη συνέχεια έλαβε από την Πρόεδρο η κα Κουκόλη Σοφία, δημοτική
σύμβουλος, η οποία τοποθετήθηκε ως εξής: Το σχολείο αποτελεί χώρο
συγκέντρωσης εφήβων κατά τις ώρες που δεν βρίσκεται σε λειτουργία. Από τη μια
οι κάμερες προσφέρουν ασφάλεια από την άλλη όμως παραβιάζουν τα προσωπικά
δεδομένα και την ιδιωτικότητα των παιδιών.
Τον λόγο έπειτα έλαβε από την Πρόεδρο ο κ. Παπαδημητρίου Ζήνων, δημοτικός
σύμβουλος, ο οποίος πρότεινε να παραμείνουν ανοιχτές οι πόρτες του προαυλίου
χώρου των σχολείων καθόλη τη διάρκεια της ημέρας, αλλά να τοποθετηθούν
κάμερες οι οποίες θα λειτουργούν με ευθύνη των διευθυντών των σχολικών
μονάδων.
Τον λόγο στη συνέχεια έλαβε από την Πρόεδρο ο κ. Πιπιλής Νικόλαος, Επιπυραγός
και Διοικητής του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Σερβίων, ο οποίος καταρχάς συνεχάρη
το Δημοτικό Συμβούλιο και τον Δήμαρχο για την ανάδειξη του θέματος και στη
συνέχεια ανέφερε τα εξής: Οι δράστες είναι επικίνδυνοι και οι πράξεις τους είναι
επαναλαμβανόμενες, κατ΄ εξακολούθηση και κατά συρροή. Σήμερα έχουν ως
στόχο τα σχολεία, αύριο μπορεί να αλλάξει ο στόχος τους. Πρόκειται για
εγκληματικά και επικίνδυνα μυαλά. Ευτυχώς η φωτιά περιορίστηκε γρήγορα και
αποφύγαμε τα χειρότερα. Στη συνέχεια πρότεινε ως μια προσωρινή λύση τις
βραδινές περιπολίες από εθελοντές, προς αποφυγή νέων παρόμοιων φαινομένων
στο μέλλον. Οι κάμερες σε κοινόχρηστους χώρους βοηθάνε στην ασφάλεια. Θα
μπορούσε να οργανωθεί και μια τοπική ομάδα περιφρούρησης από εθελοντές
πολίτες ή αιρετούς του δήμου για να αποφευχθούν τα χειρότερα.
Τον λόγο έπειτα έλαβε από την Πρόεδρο ο Δήμαρχος ο οποίος απηύθυνε ερώτημα
στον κ. Πιπιλή ως προς την νομιμοποίηση των ομάδων περιφρούρησης που
πρότεινε.

Ο κ. Πιπιλής απάντησε στον Δήμαρχο πως στο συγκεκριμένο θέμα εμπλέκεται και
το Υπουργείο Παιδείας εφόσον πρόκειται για σχολικές μονάδες και πως η πρόταση
του αφορά σε γενικές περιπολίες στους δρόμους της πόλης.
Στη συνέχεια τον λόγο έλαβε από την Πρόεδρο ο κ. Φραντζής Ελευθέριος,
Αρχ/κας, εκπρόσωπος του Αστυνομικού Σταθμού Βελβεντού, ο οποίος ανέφερε τα
εξής: Οι προτάσεις που ακούστηκαν ως προς τις ομάδες περιφρούρησης είναι
κάπως θολές αφού δεν γίνεται οι πολίτες να αντικαταστήσουν τον ρόλο της
αστυνομίας. Για οτιδήποτε χρειαστεί η αστυνομία είναι εδώ. Ο Διοικητής είναι
ενήμερος και προτεραιότητα μας είναι η αύξηση των περιπολιών. Οι συνέπειες του
εμπρησμού θα είναι πολύ σοβαρές αν συλληφθεί κάποιο παιδί ως δράστης.
Έπειτα η Πρόεδρος πήρε τον λόγο απευθυνόμενη στον κ. Φραντζή λέγοντας ότι
μάλλον εκ παραδρομής αναφέρθηκε ο όρος «παιδί» ως δράστης, αφού δεν
γνωρίζουμε τους δράστες.
Ο κ. Φραντζής απαντώντας στην κα Πρόεδρο ανέφερε ότι όντως εκ παραδρομής
αναφέρθηκε ο όρος «παιδί», υποθετικά και μόνο αφού όντως δεν γνωρίζουμε τους
δράστες, αποτελεί όμως προτεραιότητα της αστυνομίας η σύλληψη τους.
Τον λόγο στη συνέχεια έλαβε από την Πρόεδρο ο κ. Καραγιάννης Μάρκος,
εκπρόσωπος του Δεκαπενταμελούς Συμβουλίου του Λυκείου Βελβεντού, ο οποίος
ανέφερε τα εξής: Το θέμα με τις φωτιές είναι πολύ σοβαρό. Υπήρξαν πολλές ζημιές
που αποτιμώνται σε πολλές χιλιάδες ευρώ. Οι εμπρησμοί καθώς φαίνεται γίνονται
βραδινές ώρες ή ξημερώματα. Οι δικές μας προτάσεις ως μαθητικό συμβούλιο είναι
οι εξής: 1) Τοποθέτηση φύλακα κατά τις βραδινές ώρες, 2) Τοποθέτηση καμερών
που θα λειτουργούν τις ώρες εκτός μαθημάτων, 3) Αύξηση των περιπολιών της
αστυνομίας και 4) Τοποθέτηση συστημάτων πυρασφάλειας στο σχολείο.
Τον λόγο έπειτα έλαβε από την Πρόεδρο η κα. Καραχίτου Ραφαέλα, εκπρόσωπος
του Δεκαπενταμελούς Συμβουλίου του Γυμνασίου Βελβεντού, η οποία πρότεινε τα
εξής: 1) Να τοποθετηθούν συστήματα πυρασφάλειας στο σχολείο, 2) Να
ενημερώνονται άμεσα όλοι οι φορείς για τις πυρκαγιές, 3) Να μην τοποθετηθεί
περαιτέρω περίφραξη στον προαύλιο χώρο των σχολικών μονάδων.
Τον λόγο στη συνέχεια έλαβε από την Πρόεδρο η κα. Σταμάτη Κρυσταλλία,
εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Γυμνασίου-Λυκείου Βελβεντού,
η οποία δήλωσε τα εξής: Εμείς ως σύλλογος έχουμε καταθέσει τις προτάσεις μας.
Πρέπει άμεσα να βρεθεί μια λύση. Δεν γνωρίζουμε αν είμαστε νόμιμοι στο να
πραγματοποιούμε περιπολίες ως δημότες.
Τον λόγο έπειτα έλαβε από την Πρόεδρο ο κ. Τέτος Αργύριος, Αντιπρόεδρος του
Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Γυμνασίου-Λυκείου Βελβεντού, ο οποίος
τοποθετήθηκε ως εξής: Σαν γονείς προβληματιζόμαστε ως προς το αν οι δράστες
είναι παιδιά. Ως γονέας θα αισθανθώ αποτυχία αν κάποιο παιδί νιώθει την ανάγκη
να βάλει φωτιά λόγω των συνθηκών που βιώνουμε, της πανδημίας κλπ. Πρέπει να
εφαρμοστεί ένα κοινοτικό πλαίσιο με επιμορφώσεις από ειδικούς, όχι μόνο για
τους εμπρησμούς αλλά για διάφορα θέματα. Είμαστε σύμφωνοι με την τοποθέτηση
καμερών, προβληματιζόμαστε όμως ως προς την πραγματοποίηση περιπολιών από
δημότες. Οι εθελοντές θα πρέπει να είναι απλοί παρατηρητές και να ειδοποιήσουν
άμεσα την αστυνομία αν δουν κάτι ύποπτο. Επίσης θα πρέπει να υπάρξει διακριτική
μεταχείριση αν τελικά έχουμε να κάνουμε με εφήβους.

Τον λόγο στη συνέχεια έλαβε από την Πρόεδρο η κα. Ασμή Μαρία, εκπρόσωπος
του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Γυμνασίου-Λυκείου Βελβεντού, η οποία
ανέφερε τα εξής: Είμαστε εδώ σαν Σύλλογος για να συζητήσουμε τις προτάσεις
που καταθέσαμε. Έπειτα απευθύνθηκε στον εκπρόσωπο του Αστυνομικού Σταθμού
Βελβεντού Αρχ/κα κ. Φραντζή Ελευθερίου και διερωτήθηκε ως προς το θέμα της
αύξησης των βραδινών περιπόλων της Αστυνομίας.
Ο κ. Φραντζής απάντησε στο ερώτημα της κα. Ασμή ότι η αύξηση των βραδινών
περιπόλων αποτελεί προτεραιότητα της Αστυνομίας.
Έπειτα τον λόγο έλαβε από την Πρόεδρο ο κ. Τσιουκαρδάνης Νικόλαος,
εκπρόσωπος του συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Γυμνασίου και Λυκείου
Βελβεντού, ο οποίος τοποθετήθηκε ως εξής: Εμείς έχουμε καταθέσει τις προτάσεις
μας προς συζήτηση. Θα πρέπει να αποφασιστεί προσωρινό κλείσιμο των
εξωτερικών πορτών του σχολείου μετά τις 00:00 και να τοποθετηθεί σχολικός
φύλακας.
Ο κ. Καραγιάννης Μάρκος, εκπρόσωπος του Δεκαπενταμελούς Συμβουλίου του
Λυκείου Βελβεντού, απάντησε στον κ Τσιουκαρδάνη πως το κλείσιμο των πορτών
είναι περιττό καθώς αν κάποιος θέλει να μπει στον προαύλιο χώρο του σχολείου
δεν θα τον εμποδίσουν οι κλειστές πόρτες.
Τον λόγο στη συνέχεια έλαβε από την Πρόεδρο ο κ. Φωτιάδης Δημήτριος,
Διευθυντής του Γυμνασίου Βελβεντού, ο οποίος ανέφερε πως οι προτάσεις της
εκπαιδευτικής κοινότητας είναι οι εξής: 1) H πλειοψηφία των εκπαιδευτικών
τοποθετήθηκε υπέρ της τοποθέτησης καμερών. Σχετικά με το κλείσιμο των
πορτών, εφόσον προτάθηκε μόνο ως προσωρινό μέτρο, δεν έχει κανέναν νόημα. Η
θα πρέπει να υπάρξει μόνιμο κλείσιμο των πορτών ή καθόλου. Η προσωπική μου
άποψη είναι ότι οι πόρτες θα πρέπει να παραμένουν ανοιχτές γιατί για παράδειγμα
σε περίπτωση ενός σοβαρού ατυχήματος θα είναι δύσκολη η πρόσβαση
ασθενοφόρου αν οι πόρτες είναι κλειστές, 2) Να τοποθετηθεί σχολικός φύλακας ή
δημοτικός υπάλληλος κατά τις βραδινές ώρες, 3) Να πραγματοποιηθούν σχετικά
προγράμματα και δράσεις, 4) να υπάρξει σχετική ενημέρωση από την αστυνομία ή
από ειδικό ψυχολόγο, 5) Να αυξήσουν οι γονείς την επιτήρηση των παιδιών, 6) Να
ξεκινήσουν περιπολίες από εθελοντές.
Στο σημείο αυτό πήρε τον λόγο η Πρόεδρος και ανέφερε ως προς την τοποθέτηση
του κ. Φωτιάδη ότι δεν γνωρίζουμε αν ευθύνονται παιδιά για τις φωτιές, οπότε θα
ήταν καλύτερα να μην χρησιμοποιούμε τον όρο «παιδιά».
Ο κ. Φωτιάδης απάντησε στην Πρόεδρο ότι συμφωνεί απόλυτα μαζί της και ότι
μιλούσε γενικά για τους κινδύνους και όχι για τις φωτιές.
Στη συνέχεια η Πρόεδρος ρώτησε τον κ. Φωτιάδη σχετικά με το αν προτίθενται οι
εκπαιδευτικοί να συμμετέχουν σε περιπολίες.
Ο κ. Φωτιάδης απάντησε πως δεν γνωρίζει καθώς δεν τέθηκε τέτοιο θέμα στη
συνέλευση των εκπαιδευτικών.
Τον λόγο στη συνέχεια έλαβε από την Πρόεδρο η κα Σερδάκη Άρτεμις, διευθύντρια
του Λυκείου Βελβεντού, η οποία ανέφερε τα εξής: Προφανώς ο δράστης δεν είναι
γνωστός και ελπίζουμε να μην είναι παιδιά, αλλά δεν το αποκλείουμε. Δεν έχουμε

καμιά συγκεκριμένη υποψία. Η εφηβεία είναι περίεργη ηλικία. Μπορεί κάποιος να
κάνει κάτι και να το μετανιώσει. Πιστεύω ότι όλοι οι εμπρησμοί έγιναν από τα ίδια
πρόσωπα αφού έχουν όλοι κοινά στοιχεία μεταξύ τους. Εμείς ως σύλλογος
διδασκόντων προτείνουμε την τοποθέτηση καμερών κατά τις ώρες που δεν
λειτουργεί το σχολείο και το κλείσιμο των πορτών του προαύλιου χώρου του
σχολείου. Υπεύθυνος επεξεργασίας του υλικού των καμερών θα πρέπει να είναι ο
Δήμος. Επίσης εθελοντές μπορούν να ενεργοποιηθούν σε περιπολίες ώστε όλοι να
γνωρίζουν ότι το σχολείο εποπτεύεται.
Τον λόγο έπειτα έλαβε από την Πρόεδρο ο κ. Μπουκουβάλας Αντώνιος,
Διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Βελβεντού ο οποίος τοποθετήθηκε ως εξής:
Καταρχάς θεωρώ ότι ως πολίτες δεν νομιμοποιούμαστε να κάνουμε παρατηρήσεις
σε ανηλίκους. Την ευθύνη για τη φύλαξη και τη συντήρηση των σχολείων έχουν οι
Δήμοι, σύμφωνα με τον ν. 3852/2010. Αν δεν υπάρχει απόφαση του δήμου που
να ορίζει ότι οι πόρτες του σχολείου θα παραμένουν ανοιχτές τότε οι διευθυντές
οφείλουν φεύγοντας από την υπηρεσία τους να κλειδώνουν τις πόρτες. Δεν
έχουμε στα χέρια μας επίσημη απόφαση από τον δήμο για να μένουν οι πόρτες
ανοιχτές.
Τον λόγο στη συνέχεια έλαβε από την Πρόεδρο ο κ. Βλάχος Νικόλαος, δημότης, ο
οποίος ανέφερε ότι πάντα υπήρχαν ανοιχτές πόρτες στα σχολεία. Επίσης τόνισε ότι
θα πρέπει να πραγματοποιηθούν γενικές συνελεύσεις από όλους τους φορείς με
ενημέρωση στα κοινωνικά θέματα γενικότερα.
Τον λόγο έπειτα έλαβε από την Πρόεδρο ο κ. Ζορμπάς Μιλτιάδης, δημότης, ο
οποίος τοποθετήθηκε ως εξής: To κλείδωμα των σχολείων έχει δυο όψεις, μια τη
θετική που αφορά την ασφάλεια και μια την αρνητική που αφορά την περίπτωση
ατυχήματος όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως. Όσο αφορά τις κάμερες, η
αυτοδιοίκηση είναι υπεύθυνη για την μελέτη και την λειτουργία τους. Θα πρέπει να
συνεκτιμηθούν όλοι οι παράγοντες πριν ληφθεί η τελική απόφαση.
Τον λόγο στη συνέχεια έλαβε από την Πρόεδρο ο κ. Καμκούτης Θωμάς,
Αντιδήμαρχος, ο οποίος τοποθετήθηκε ως εξής: Προσωπική μου άποψη είναι τα
σχολεία να είναι ανοιχτά πάντα και χωρίς κάμερες. Όλοι οι φορείς μαζί θα πρέπει
να βρούμε μια λύση στο θέμα των πυρκαγιών.
Έπειτα τον λόγο έλαβε από την Πρόεδρο ο κ. Γκίκας Ιωάννης, δημοτικός
σύμβουλος, ο οποίος ανέφερε τα εξής: Πάντα γίνονταν ζημιές στα σχολεία. Ποτέ
δεν κλήθηκε η αστυνομία. Είμαι υπέρ των ανοιχτών πορτών στα σχολεία. Από τη
μια υπάρχουν αυτοί που θέλουν να κάνουν ζημιές και από την άλλη τα παιδιά που
θέλουν να παίξουν. Υπάρχουν σημαντικές παραβατικές συμπεριφορές στις μέρες
μας. Δεν γίνεται να κλειδώνουμε τις πόρτες και να βάζουμε παντού κάμερες και
φύλακες. Πρέπει να αλλάξει η παιδεία. Αν ο δράστης είναι ενήλικος θα
ακολουθηθούν όλες οι νόμιμες διαδικασίες, αν όμως είναι ανήλικος θα πρέπει να
αντιμετωπιστεί με προσοχή.
Τον λόγο στη συνέχεια πήρε η Πρόεδρος κα Μαλλού Βάϊα, η οποία ανέφερε τα
εξής: Η σημερινή είναι μια ιδιαίτερη συνεδρίαση με πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία,
όμως πήραμε την εύκολη οδό και επικεντρωθήκαμε σε λεπτομέρειες που δεν
αφορούν σε διοικητικές λύσεις αντί να επικεντρωθούμε στο κυρίως θέμα. Δεν
αποτυπώθηκε στη συζήτηση η ουσία του θέματος και η αξία του σχολικού

περιβάλλοντος. Τα παιδιά θα μπορούσαν να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές
δράσεις. Επαναλαμβάνω τα λόγια του Διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου
Σερβίων, ότι είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Θα πρέπει να αξιοποιήσουμε την
πρόκληση που αντιμετωπίζουμε και να αναδείξουμε το σχολείο ως χώρο
αδιαπραγμάτευτο για παραβατικές συμπεριφορές.
Τον λόγο στη συνέχεια έλαβε από την Πρόεδρο η κα Γκέκα Χρυσάνθη, δημότης, η
οποία τοποθετήθηκε ως εξής: Δεν πρέπει να εστιάζουμε μόνο στα σχολικά κτίρια.
Διαφωνώ με τις περιπολίες γιατί τα συγκεκριμένα κτίρια αφορούν παιδιά και
εφήβους. Επίσης διαφωνώ με τις κλειστές πόρτες γιατί θα αποτελούν πρόβλημα σε
περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
Τον λόγο έπειτα έλαβε από την Πρόεδρο ο Δήμαρχος ο οποίος ανέφερε τα εξής:
Θα περιμένουμε τις ολοκληρωμένες προτάσεις και από τον σύλλογο διδασκόντων.
Το αίτημα για πρόσληψη φυλάκων είναι ανέφικτο καθώς θα πρέπει να
τροποποιηθεί ολόκληρος ο υπηρεσιακός οργανισμός και δεν είναι εφικτή η αύξηση
του προσωπικού. Επίσης για νέες προσλήψεις απαιτείται σχετική έγκριση από το
Υπουργείο Εσωτερικών. Όσο αφορά το υπάρχον προσωπικό, δεν υπάρχει
διαθέσιμο καθώς αυτό είναι ήδη περιορισμένο.
Τον λόγο τέλος πήρε η Πρόεδρος, η οποία πρότεινε στο συμβούλιο τα εξής: Να
ελεγχθούν όλες οι προτάσεις των φορέων ως προς τη νομιμότητα τους. Να
κατατεθούν προτάσεις από όσους φορείς δεν έχουν ακόμη κατατεθεί. Να συζητηθεί
εκ νέου το θέμα σε νέα συνεδρίαση.
Η Πρόεδρος στη συνέχεια κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να
ψηφίσουν σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του την εισήγηση του Δημάρχου και
την πρόταση της Προέδρου και αφού έθεσε τις απόψεις και τις προτάσεις του στο
συζητούμενο θέμα, όπως διαλαμβάνονται στα μαγνητοσκοπημένα πρακτικά (μέσω
Microsoft Teams).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Να ελεγχθούν όλες οι προτάσεις των φορέων ως προς τη νομιμότητα τους. Να
κατατεθούν προτάσεις από όσους φορείς δεν έχουν ακόμη κατατεθεί. Να συζητηθεί
εκ νέου το θέμα σε νέα συνεδρίαση.
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 25/2022

Η Πρόεδρος

(σφραγίδα – υπογραφή)

Τα Μέλη

(υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
Βελβεντό, 29 Μαρτίου 2022

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού

Μαλλού Βάϊα

