
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 8ης/07-04-2022 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Βελβεντού. 

Αριθ. απόφασης: 26/2022 

ΘΕΜΑ: Λήψη μέτρων προστασίας – φύλαξης του κτηρίου του 
Γυμνασίου – Λυκείου μετά τα πρόσφατα συμβάντα με σημειακές 
φωτιές στον προαύλιο χώρο. 

 Στο Βελβεντό, σήμερα, στις 7 Απριλίου 2022, ημέρα Πέμπτη 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. 
1037/03-04-2022 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 -17- μέλη και ονομαστικά οι: 

             Παρόντες                         Απόντες                                

1 Μαλλού Βάϊα, Πρόεδρος   

2 Κουρτέλης Κωνσταντίνος   

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 Τσέγκος Νικόλαος   

13 Τέτος Νικόλαος   

14 Παπαδημητρίου Ζήνων   

15 Θεοχαροπούλου Ελευθερία   

16 Μανώλας Αριστείδης   

17 Γκαμπράνη Ειρήνη   

Από τους Κοινοτικούς Συμβούλους Βελβεντού, συμμετείχαν οι: 

         Παρόντες                                                        Απόντες                              

1 Ζυγανιτίδου Ειρήνη  Μυλωνά Κατίνα 

2 Παπανδρίτσα Μαρία  Κουκάλης Ζήνων 

3   Μύρος Δημήτριος 

4   Τζάτσου Βάϊα 

Από τους Προέδρους Κοινοτήτων Βελβεντού, συμμετείχαν οι: 

           Παρόντες                                                        Απόντες                                  

1 Αθανασόπουλος Α. – Βελβεντού  Βρακόπουλος Αντ.-Πολυφύτου 

2 Ζουζώς Δημήτριος-Αγίας Κυριακής  Πούλιος Αθανάσιος-Καταφυγίου 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Κανταρτζή Νεκτάριο, υπάλληλο του Δήμου 
Βελβεντού, Κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού. 

Η Πρόεδρος κα. Μαλλού Βάϊα πριν προχωρήσει στα θέματα, τα οποία 
περιλαμβάνονταν στην πρόσκληση, ζήτησε τη σύμφωνη γνώμη των μελών για την 
ένταξη στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, δύο έκτακτων θεμάτων και 
συγκεκριμένα: α)Καθορισμός ύψους αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος 
ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα κληροδοτήματος του Δήμου, απαιτούμενου 
εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72-π1ιθ Ν 3852/2010) και β)Έγκριση και ορισμός 
Ειδικής Επιτροπής Επιλογής νηπίων, στον Παιδικό Σταθμό του Δήμου Βελβεντού, 
για το σχολικό έτος 2022-2023. 

Το σώμα παρείχε τη σύμφωνη γνώμη του και τα θέματα συμπεριλήφθηκαν ως 3ο 
και 4ο αντίστοιχα θέμα στα θέματα ημερήσιας διάταξης. 

Στη συνέχεια η Πρόεδρος προχώρησε τη συνεδρίαση με το 1ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης και έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο, κ. Στεργίου, ο οποίος προχώρησε 
στην εξής εισήγηση: 

Α)Στις 29/11/2021, 28/02/2022, 01/03/2022, 08/03/2022, 28/03/2022, 
29/03/2022, 30/03/2022, εκδηλώθηκαν φωτιές στο ενιαίο κτιριακό συγκρότημα 
του Γυμνασίου-Λυκείου Βελβεντού, στην οδό Χαρίσιου Παπαμάρκου 68 στο 
Βελβεντό.  
Οι φωτιές εκδηλώθηκαν στον αύλειο χώρο του σχολείου και μπροστά από τις 
εισόδους και στα παράθυρα του ισογείου, με συνέπεια να υπάρξουν υλικές ζημιές, 
στον χώρο της βιβλιοθήκης, στις κύριες εισόδους και στους υαλοπίνακες των 
εισόδων και των παράθυρων των αιθουσών.  
Εκ μέρους του Δήμου ενημερώθηκαν η Αστυνομική και η Πυροσβεστική Υπηρεσία 
για τα περαιτέρω, σε όλα τα ανωτέρω συμβάντα και έγιναν οι δέουσες αυτοψίες 



ενώ παράλληλα προχώρησε η αποκατάσταση των ζημιών σε συνεργασία με την 
σχολική επιτροπή. Από την μέχρι σήμερα προφορική ενημέρωση εκ μέρους των 
υπηρεσιών αυτών πιθανολογείται, ότι οι επαναλαμβανόμενες φωτιές είναι έργο του 
ίδιου ή των ίδιων αγνώστων δραστών.  
Ο Δήμος συζήτησε το θέμα των επαναλαμβανόμενων εκδηλώσεων φωτιάς σε δυο 
συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου με όλη την εκπαιδευτική κοινότητα 
παρούσα, τους εκπροσώπους των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων, των 15μελών 
μαθητικών συμβουλίων, της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής καθώς και με την 
συμμετοχή εκπροσώπων της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής.  
Από την συζήτηση προέκυψε η ανάγκη να διερευνηθούν οι εξής περιπτώσεις 
εφαρμογής μέτρων πρόληψης: α) η εγκατάσταση συστήματος βιντεοσκόπησης 
στον αύλειο χώρο του κτηρίου κατά τις ώρες που οι σχολικές μονάδες του 
Γυμνασίου και Λυκείου είναι εκτός λειτουργίας, β) το κλείδωμα των δυο εισόδων 
της αυλής κατά τις ώρες που οι σχολικές μονάδες του Γυμνασίου και Λυκείου είναι 
εκτός λειτουργίας για την αποτροπή εισόδου επισκεπτών. γ) η υποβολή αιτήματος 
για την αύξηση περιπολιών από την αρμόδια Αστυνομική Αρχή, δ) Η ανάθεση 
φύλαξης του κτηρίου σε ιδιωτική εταιρεία φύλαξης, ε) η οργάνωση περιπολιών 
από εθελοντές πολίτες (κυρίως γονείς και κηδεμόνες), στ) η οργάνωση περιπολιών 
από μαθητές, ζ) η πρόσληψη φυλάκων από τον Δήμο και η) η εγκατάσταση 
συστημάτων πυρασφάλειας. Επίσης προτάθηκαν και ενέργειες ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης μαθητών και πολιτών για το όλο θέμα, πρωτοβουλίες που θα 
αναλάβει η εκπαιδευτική κοινότητα. Σε κάθε περίπτωση επισημάνθηκε από όλους, 
ότι τα μέτρα φύλαξης οφείλουν να είναι σύμφωνα με την ισχύουσα κατά 
περίπτωση νομοθεσία. 

 
1.- Όσον αφορά την περίπτωση εγκατάστασης συστήματος βιντεοσκόπησης στον 
αύλειο χώρο του κτηρίου η Διεύθυνση του Λυκείου Βελβεντού κατέθεσε την με 
αριθμ. πρωτ. 64/1-4-2022 αίτηση «περί εγκατάστασης και λειτουργίας συστήματος 
βιντεοεπιτήρησης του κτηρίου και του αύλειου χώρου του σχολικού 
συγκροτήματος Γυμνασίου-Λυκείου Βελβεντού σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και 
τους όρους της κείμενης νομοθεσίας». Στην αίτηση επισυνάπτονται και οι 
προβλεπόμενες από το νόμο θετικές εισηγήσεις – προτάσεις α) του Συλλόγου 
Διδασκόντων Λυκείου [Ομόφωνη Απόφαση], β) του 15μελούς Μαθητικού 
Συμβουλίου του Λυκείου [Ομόφωνη Απόφαση] και γ) του ενιαίου Συλλόγου 
Γονέων & Κηδεμόνων Γυμνασίου-Λυκείου Βελβεντού [Πλειοψηφούσα Απόφαση 
της Γ.Σ.]. 
2.- Όσον αφορά την περίπτωση εγκατάστασης συστήματος βιντεοσκόπησης στον 
αύλειο χώρο του κτηρίου η Διεύθυνση του Γυμνασίου Βελβεντού κατέθεσε την με 
αριθμ. πρωτ. 32/1-4-2022 αίτηση «περί εγκατάστασης και λειτουργίας συστήματος 
βιντεοεπιτήρησης του κτηρίου και του αύλειου χώρου του σχολικού 
συγκροτήματος Γυμνασίου-Λυκείου Βελβεντού σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και 
τους όρους της κείμενης νομοθεσίας». Στην αίτηση επισυνάπτονται και οι 
προβλεπόμενες από το νόμο θετικές εισηγήσεις – προτάσεις α) του Συλλόγου 
Διδασκόντων Γυμνασίου [Ομόφωνη Απόφαση], β) του 15μελούς Μαθητικού 
Συμβουλίου του Γυμνασίου [Ομόφωνη Απόφαση] και γ) του ενιαίου Συλλόγου 
Γονέων & Κηδεμόνων [Πλειοψηφούσα Απόφαση της Γ.Σ.]. 
 
Συνεπώς μετά από αυτά στο θέμα της εγκατάστασης συστήματος βιντεοεπιτήρησης 
του κτηρίου και του αύλειου χώρου στο σχολικό συγκρότημα του Γυμνασίου-
Λυκείου Βελβεντού, εισηγούμαστε τα εξής:  



α) Να γίνουν αποδεκτές οι αιτήσεις  των Διοικήσεων του Λυκείου και του 
Γυμνασίου Βελβεντού για την εγκατάσταση συστήματος βιντεοεπιτήρησης του 
κτηρίου και του αύλειου χώρου στο σχολικό συγκρότημα του Γυμνασίου-Λυκείου 
Βελβεντού, τις ώρες μη λειτουργίας των δυο σχολείων με δεδομένη την 
σχηματισθείσα αλληλογραφία από την οποία προκύπτει η σύμφωνη γνώμη i) των 
δύο Συλλόγων Διδασκόντων Λυκείου & Γυμνασίου ii) των δύο  15μελών 
Μαθητικών Συμβουλίων του Λυκείου και του Γυμνασίου, γ) του ενιαίου Συλλόγου 
Γονέων & Κηδεμόνων του Γυμνασίου-Λυκείου.  
β) Επειδή αυτή τη στιγμή προχωρά η συστηματική έρευνα από την αρμόδια 
αστυνομική αρχή για την ανακάλυψη του δράστη ή των δραστών, που όπως 
εικάζεται από τον τρόπο εκτέλεσης είναι τα ίδια άτομα για όλες τις περιπτώσεις 
φωτιάς στο Γυμνάσιο-Λύκειο, προτείνεται η μη εγκατάσταση του συστήματος 
βιντεοεπιτήρησης εφόσον ο δράστης ή οι δράστες εντοπιστούν. Εάν αυτό δεν 
συμβεί μέχρι να ολοκληρωθεί η γραφειοκρατική διαδικασία για την προμήθεια και 
εγκατάσταση του συστήματος βιντεοεπιτήρησης, τότε ο Δήμος να προχωρήσει 
στην εγκατάστασή του.   
γ) Να ανατεθεί στον Δήμαρχο η εκτέλεση της απόφασης με βάση όσα 
προβλέπονται από την νομοθεσία.  
 
Β) Στις προτάσεις που κατατέθηκαν από την εκπαιδευτική κοινότητα για 
συμπληρωματικά μέτρα φύλαξης του κτηρίου και του αύλειου χώρου του 
Γυμνασίου-Λυκείου Βελβεντού περιλαμβάνονται:  
α)Τοποθέτηση περιμετρικά του κτηρίου προβολέων λειτουργούντων με 
φωτοκύτταρο προκειμένου να ανιχνεύεται κάθε κίνηση στον αύλειο χώρο κατά τις 
νυχτερινές ώρες.  
β) Τοποθέτηση ανιχνευτή καπνού. 
γ) Τοποθέτηση περιμετρικά του κτιρίου συναγερμού. 
δ) Κλείδωμα των δυο εξωτερικών εισόδων του αύλειου χώρου για ορισμένο 
χρονικό διάστημα με διαφοροποίηση ως προς τις ώρες και με καταγεγραμμένη 
διαφωνία εκ μέρους μόνον του 15μελούς μαθητικού Συμβουλίου του Γυμνασίου. 
ε) Οργάνωση περιπολιών στον χώρο και πέριξ του κτηρίου από ομάδες γονέων και 
κηδεμόνων κατά τις νυχτερινές ώρες. 
στ) Υποβολή αιτήματος στην Αστυνομική Αρχή για συστηματική οργάνωση 
περιπολιών στο χώρο και πέριξ του κτηρίου κατά τις νυχτερινές ώρες.  
ζ) Πρόσληψη σχολικών φυλάκων από τον Δήμο Βελβεντού. 
και η)  Φύλαξη του χώρου από ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο (φύλακα χώρου).    
 
Επί των προτάσεων αυτών διευκρινίζονται από την πλευρά των υπηρεσιών του 
Δήμου τα εξής: 
α) Έχουν ήδη τοποθετηθεί περιμετρικά του κτηρίου προβολείς που λειτουργούν με 
φωτοκύτταρο προκειμένου να ανιχνεύεται κάθε κίνηση στον αύλειο χώρο κατά τις 
νυχτερινές ώρες.  
β) Υπάρχει ήδη τοποθετημένο σύστημα ανιχνευτή καπνού εντός του κτηρίου, ενώ 
παράλληλα προβλέπεται ο επανασχεδιασμός του στο ήδη από 31/3/2022 
δημοπρατηθέν έργο «Μέσα και Μέτρα Πυροπροστασίας» στις σχολικές μονάδες του 
Δήμου, προϋπολογισμού περίπου 80.000 €. 
γ) Η τοποθέτηση συναγερμού περιμετρικά του κτιρίου θα μελετηθεί και θα 
αποφασιστεί από το Δήμο σε συνδυασμό με το υπό δημοπράτηση και εκτέλεση 
έργο της εγκεκριμένης Ενεργειακής Αναβάθμισης του κτηρίου, προϋπολογισμού 
περίπου 462.000 €.  



δ) Το κλείδωμα των δυο εξωτερικών εισόδων του αύλειου χώρου για ορισμένο 
χρονικό διάστημα αποτελεί αποκλειστικά αρμοδιότητα του Δήμου και οφείλουμε να 
λάβουμε σχετική απόφαση στην παρούσα φάση.  
ε) Για την πρόταση οργάνωσης περιπολιών στον χώρο και πέριξ του κτηρίου από 
ομάδες γονέων και κηδεμόνων κατά τις νυχτερινές ώρες ο Δήμος θεωρεί ότι είναι 
στην σωστή κατεύθυνση, αλλά η υλοποίησή της αφορά απόφαση άλλου οργάνου. 
στ) Η υποβολή αιτήματος στην Αστυνομική Αρχή για συστηματική οργάνωση 
περιπολιών στο χώρο και πέριξ του κτηρίου κατά τις νυχτερινές ώρες ο Δήμος 
θεωρεί ότι είναι σωστό μέτρο και ήδη υλοποιείται από την Αστυνομική Αρχή.   
ζ) Για την πρόταση πρόσληψης σχολικών φυλάκων από τον Δήμο Βελβεντού, δεν 
υπάρχει δυνατότητα υλοποίησης διότι στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου δεν προβλέπονται 
θέσεις για προσωπικό αυτής της κατηγορίας.   
η) για την φύλαξη του κτηρίου από ειδικό σκύλο ο Δήμος θεωρεί, ότι είναι μέτρο 
που ξεφεύγει των αρμοδιοτήτων και των δυνατοτήτων του.   

 
Συνεπώς μετά από αυτά στο θέμα της εφαρμογής συμπληρωματικών μέτρων 
φύλαξης του κτηρίου και του αύλειου χώρου του Γυμνασίου-Λυκείου εισηγούμαστε 
τα εξής:  
α) Κλείδωμα των δυο εξωτερικών εισόδων του αύλειου χώρου από την ώρα λήξης 
των μαθημάτων μέχρι την ώρα έναρξης την επόμενη το πρωί και καθ’ όλη τη 
διάρκεια των Σαββατοκύριακων και των επίσημων αργιών και μέχρι τέλους Ιουνίου 
του 2022. 
β) Υποβολή αιτήματος στην Αστυνομική Αρχή για συνέχιση της συστηματικής 
οργάνωσης περιπολιών στο χώρο και πέριξ του κτηρίου κατά τις νυχτερινές ώρες.  

 
 
Έχοντας υπόψη:  

1. Τις αιτήσεις των διευθυντών του Λυκείου και του Γυμνασίου Βελβεντού 
αντίστοιχα, μαζί με τα επισυναπτόμενα έγγραφα.  

2. Το άρθρο 204 περ. 8 του ν. 4610/2019 [ΦΕΚ 70/τ. Α΄/07-05-2019  
3. Το άρθρο 18- Οδηγία 1/2011 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα- Σχολεία και λοιποί χώροι όπου 
δραστηριοποιούνται ανήλικοι. 

4. Την Απόφαση 21/2019 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων (σελ. 6). 
5. Το με αρ. Πρωτ. Γ/ΕΞ/6399/23-09-2019 Δελτίο τύπου της Αρχής 

Προστασίας Δεδομένων,  
 
καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.  
 

Αφού ολοκλήρωσε την εισήγηση του ο Δήμαρχος, στη συνέχεια έλαβε τον λόγο 
από την Πρόεδρο ο κ. Αγγέλης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος της 
Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βελβεντού, ο οποίος 
τοποθετήθηκε ως εξής: «Όσον αφορά το δεύτερο τμήμα της εισήγησης του 
Δημάρχου και συγκεκριμένα το κλείδωμα των θυρών, εγώ δεν θα το ψηφίσω διότι 
το θεωρώ περιττό. Όπως αποδείχτηκε και από την τελευταία φωτιά, οι κλειδωμένες 
πόρτες δεν εμπόδισαν τους δράστες. Αντιθέτως θα περιορίσουν τα παιδιά που 
θέλουν να μπουν στον προαύλιο χώρο του σχολείου για να παίξουν». 



Τον λόγο έπειτα πήρε η Πρόεδρος κα Μαλλού Βάϊα η οποία διευκρίνισε, ότι η 
εισήγηση είναι μία και ενιαία και θα πρέπει να ψηφιστεί συνολικά. 

Ο κ. Αγγέλης απάντησε στην κα Πρόεδρο, ότι συμφωνεί με το πρώτο σκέλος της 
εισήγησης αλλά διαφωνεί με το δεύτερο καθώς πρόκειται για δυο διαφορετικά 
ζητήματα.  

Η Πρόεδρος έλαβε ξανά το λόγο και απάντησε στον κ. Αγγέλη, ότι με τη σύμφωνη 
γνώμη του σώματος θα διαχωριστούν τα δύο τμήματα της εισήγησης που αφορούν 
στην τοποθέτηση καμερών και σε συμπληρωματικά μέτρα φύλαξης του σχολικού 
κτιρίου. 

Τον λόγο έπειτα έλαβε από την Πρόεδρο η κα Κουκόλη Σοφία, Δημοτική 
Σύμβουλος, η οποία συμφώνησε με την τοποθέτηση του κ. Αγγέλη, ότι τα δύο 
τμήματα της εισήγησης θα πρέπει να αποτελέσουν διαφορετικά θέματα ως προς 
την ψήφισή τους. 

Τον λόγο στη συνέχεια έλαβε από την Πρόεδρο η κα Γκαμπράνη Ειρήνη, 
επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης, η οποία τοποθετήθηκε ως εξής: 
Εφόσον τοποθετηθούν κάμερες, αυτές θα πρέπει να λειτουργούν μόνο κατά τις 
ώρες που δεν γίνονται μαθήματα. Επίσης αν μείνουν οι πόρτες ανοιχτές θα πρέπει 
κάποιος υπεύθυνος να θέτει σε λειτουργία τις κάμερες κατά τις βραδινές ώρες όταν 
θα αδειάζει το σχολείο. Γιατί αν παραμείνουν ανοιχτές οι πόρτες κατά τις 
απογευματινές ώρες και βρίσκονται παιδιά στο σχολείο τότε βιντεοσκόπηση δεν 
μπορεί να γίνει. Επομένως αν η εισήγηση διασπαστεί σε δύο σκέλη, τότε δεν 
μπορώ να τη ψηφίσω. Αν είναι ενιαία τότε θα τη ψηφίσω. 

Τον λόγο στη συνέχεια έλαβε από την Πρόεδρο ο κ. Γκίκας Ιωάννης, Δημοτικός 
Σύμβουλος, ο οποίος ανέφερε τα εξής: Το υλικό που καταγράφεται από τις 
κάμερες καθημερινά δεν το βλέπει κάνεις. Υπεύθυνος είναι ο Δήμος και το υλικό 
που καταγράφεται θα ελέγχεται μόνο εφόσον διαπιστωθεί κάποια ζημιά την 
επόμενη ημέρα. Το υλικό θα διαγράφεται μετά από 24 ώρες. 

Τον λόγο κατόπιν έλαβε από την Πρόεδρο ο κ. Αχίλλας Γεώργιος, Αντιδήμαρχος, ο 
οποίος δήλωσε, ότι δεν είναι ανάγκη να τοποθετηθούν παντού κάμερες ώστε να 
καταγράφουν τα παιδιά εφόσον παραμείνουν ανοιχτές οι πόρτες, αντιθέτως 
μπορούν να τοποθετηθούν κάμερες μόνο στις εισόδους του σχολείου. 

Έπειτα τον λόγο έλαβε από την Πρόεδρο ο κ. Τέτος Νικόλαος, επικεφαλής της 
μείζονος αντιπολίτευσης, ο οποίος τοποθετήθηκε ως εξής: Το σχολείο δεν είναι το 
μοναδικό δημόσιο κτίριο, στο οποίο θα τοποθετηθούν κάμερες. Υπάρχει νομοθετικό 
πλαίσιο για την τοποθέτηση καμερών στα δημόσια κτίρια όπως σχολεία, 
πανεπιστήμια κ.α. Επομένως με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο θα 
λειτουργούν και οι κάμερες που θα τοποθετηθούν στο σχολείο. Επίσης δεν βρίσκω 
λόγο να διασπαστεί η εισήγηση σε δυο θέματα. Η θα συμφωνήσουμε με τις 
προτάσεις του συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ή θα διαφωνήσουμε.  

Το λόγο στη συνέχεια έλαβε από την Πρόεδρο ο κ. Τσιτσιόκας Νικόλαος, 
Αντιδήμαρχος, ο οποίος απαντώντας στον κ. Τέτο ανέφερε τα εξής: Δεν αγνοούμε 
καμιά πρόταση του συλλόγου. Ο ρόλος μας ως Δημοτικό Συμβούλιο είναι να 
συζητήσουμε και να αποφασίσουμε ποια μέτρα μπορούν να ληφθούν για την 
προστασία ενός δημόσιου κτιρίου. Εφόσον εκ πρώτης όψεως φαίνεται να είναι όλοι 



σύμφωνοι με την τοποθέτηση καμερών θα προχωρήσουμε ως προς αυτό το 
κομμάτι, αν βέβαια ψηφιστεί. Από εκεί και πέρα ο τρόπος τοποθέτησης και 
λειτουργίας των καμερών προβλέπεται από τη νομοθεσία και από την Αρχή 
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.  

Τον λόγο έπειτα έλαβε από την Πρόεδρο η κα. Σταμάτη Κρυσταλλία, Πρόεδρος του 
Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Γυμνασίου-Λυκείου Βελβεντού, η οποία δήλωσε 
τα εξής: Κάποιες από τις προτάσεις μας περιγράφονται πιο αναλυτικά σε έγγραφο 
που μας ζητήθηκε από τους διευθυντές των σχολείων, το οποίο μάλλον δεν έχει 
φτάσει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Οι γονείς είναι υπέρ της τοποθέτησης καμερών 
αλλά αυτές να εστιάζουν στο κτίριο και όχι στην αυλή εφόσον αυτό είναι δυνατό. 
Όσο αφορά το κλείσιμο της πόρτας, οι γονείς ψήφισαν να κλείνει από τις 00:00 
μέχρι τις 07:00. Όσο αφορά τις περιπολίες είναι έργο της αστυνομίας. 

Στη συνέχεια τον λόγο έλαβε από την Πρόεδρο ο κ. Φωτιάδης Δημήτριος, 
διευθυντής του Γυμνασίου Βελβεντού, ο οποίος τοποθετήθηκε ως εξής: Όσον 
αφορά την τοποθέτηση καμερών προφανώς θα πρέπει να υπάρχει και η σχετική 
σήμανση που να αναγράφει, ότι το σχολείο βιντεοσκοπείται, ώστε όποιος 
εισέρχεται στο χώρο να είναι ενήμερος. Σχετικά με το που θα στοχεύουν οι 
κάμερες αυτό αποτελεί δευτερεύον θέμα που δεν θα πρέπει να μας απασχολήσει 
αυτή τη στιγμή. Επίσης δήλωσε, ότι η τοποθέτηση καμερών και το κλείσιμο των 
θυρών είναι δυο διαφορετικά θέματα και κατά την προσωπική του άποψη οι πόρτες 
θα πρέπει να παραμείνουν ανοιχτές για να έχουν πρόσβαση τα παιδιά. 

Τον λόγο έπειτα έλαβε από την Πρόεδρο ο Δήμαρχος, ο οποίος απαντώντας στον 
κ. Φωτιάδη δήλωσε τα εξής: Εφόσον η εκπαιδευτική κοινότητα προτείνει να 
παραμείνουν οι πόρτες ανοιχτές τότε θα πρέπει να αναλάβουν και την ευθύνη. 
Εφόσον ο Δήμος είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των σχολικών κτιρίων, 
προτείνουμε το κλείσιμο των θυρών. Διαφορετικά δεν γίνεται να είναι ο Δήμος 
υπεύθυνος για το κτίριο χωρίς να έχει τη διαχείριση του.  

Συνεχίζοντας τη διαλογική συζήτηση η Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Δημοτικό 
Σύμβουλο, κο Παπαδημητρίου Ζήνωνα, ο οποίος ανέφερε τα εξής: Βλέπω ότι όλοι 
συμφωνούν στην τοποθέτηση καμερών. Εμείς σαν συνδυασμός υποστηρίξαμε και 
στην προηγούμενη συνεδρίαση την τοποθέτηση των καμερών. Σχετικά με το θέμα 
του κλεισίματος των θυρών, εγώ είμαι της γνώμης, ότι οι πόρτες πρέπει να 
παραμείνουν ανοιχτές γιατί δεν υπάρχει άλλος χώρος για να εκτονωθούν τα 
παιδιά. Φυσικά μπαίνοντας θα είναι με δική τους ευθύνη και γνωρίζοντας, ότι 
βιντεοσκοπούνται. Εμείς σαν συμβούλιο θα πρέπει να διαχωρίσουμε την 
ψηφοφορία της εισήγησης σε δύο θέματα, ένα για τις κάμερες και ένα για τις 
πόρτες. 

Έπειτα τον λόγο έλαβε η Πρόεδρος κα. Μαλλού Βάϊα, η οποία τοποθετήθηκε επί 
τους θέματος ως εξής: Εγώ προσωπικά είμαι αντίθετη και στην εγκατάσταση των 
καμερών και στο κλείδωμα του σχολείου και δεν θα τα ψηφίσω. Το κλείδωμα του 
σχολείου σαν πρόταση μου δημιουργεί αρνητικούς συνειρμούς. Τα σχολεία και τα 
προαύλια αυτών είναι ο χώρος των παιδιών. Θα πρέπει να βρεθεί άλλος τρόπος 
αποφυγής παραβατικών συμπεριφορών και όχι η απαγόρευση πρόσβασης όλων 
των παιδιών στους προαύλιους χώρους των σχολικών μονάδων. Ένα παιδί που 
έχει την ανάγκη να κάνει κάποια ζημιά, ακόμη και αν κλειδώσουμε το 
συγκεκριμένο χώρο, τότε θα την κάνει σε κάποιο άλλο χώρο, ή στον εαυτό του, ή 



στους γύρω του. Όσον αφορά στις κάμερες είμαι εκ πεποιθήσεως αντίθετη στην 
τοποθέτηση καμερών σε έναν εκπαιδευτικό χώρο. Επίσης δεν ξέρω αν η 
τοποθέτηση καμερών είναι ένα μέτρο που θα βοηθήσει άμεσα, μεσοπρόθεσμα ή 
μακροπρόθεσμα. Για όλους τους ανωτέρω προβληματισμούς οδηγούμαι στο να μην 
ψηφίσω την εισήγηση. 

Τον λόγο στη συνέχεια έλαβε από την Πρόεδρο ο κ. Τσιουκαρδάνης Νικόλαος, 
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 
Γυμνασίου και Λυκείου Βελβεντού, ο οποίος ανέφερε τα εξής: Καταρχάς να 
ξεκαθαρίσουμε, ότι ως σύλλογος είμαστε υπέρ των ανοιχτών θυρών. Το κλείσιμο 
που προτείναμε είναι μόνο ένα προσωρινό μέτρο. Επίσης σχετικά με τις κάμερες 
ανέφερε, ότι συμφωνεί με την τοποθέτηση της Προέδρου καθώς επίσης και μια 
μειοψηφία γονέων του συλλόγου συμπεριλαμβανομένου και του ιδίου είναι 
αντίθετοι με την τοποθέτηση καμερών σε έναν εκπαιδευτικό χώρο. 

Έπειτα τον λόγο πήρε η Πρόεδρος, η οποία πριν προχωρήσει στη διαδικασία της 
ψηφοφορίας, ζήτησε καταρχάς την σύμφωνη γνώμη του σώματος για τον 
διαχωρισμό της εισήγησης σε δύο τμήματα ώστε να ψηφιστούν ξεχωριστά. 

Το σώμα ενέκρινε τον διαχωρισμό των θεμάτων ως προς την ψηφοφορία και 
συγκεκριμένα να ψηφιστεί χωριστά α) η τοποθέτηση καμερών και β) το κλείσιμο 
των θυρών.  

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 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 

1. α) Εγκρίνει την εγκατάσταση συστήματος βιντεοσκόπησης στον προαύλιο χώρο 
του κτιρίου του Γυμνασίου-Λυκείου Βελβεντού σύμφωνα και με τις αιτήσεις-
προτάσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας κατά τις ώρες που οι σχολικές μονάδες 
του Γυμνασίου και Λυκείου είναι εκτός λειτουργίας.  

 
β) Εγκρίνει την διεκπεραίωση της γραφειοκρατικής διαδικασίας και της 
προμήθειας του συστήματος βιντεοσκόπησης. Επίσης εγκρίνει την εγκατάστασή 
του συστήματος βιντεοσκόπησης, υπό την αίρεση του μη έγκαιρου εντοπισμού 
του δράστη / των δραστών από την αστυνομία.   

γ) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της απόφασης με βάση όσα 
προβλέπονται από την νομοθεσία.  

 
Αρνητικά στο πρώτο σκέλος της εισήγησης ψήφισε η Πρόεδρος, κα. Μαλλού Βάϊα. 



2. Εγκρίνει το κλείδωμα των δυο εξωτερικών εισόδων του προαύλιου χώρου από 
την ώρα λήξης των μαθημάτων μέχρι την ώρα έναρξης την επόμενη το πρωί και 
καθ’ όλη τη διάρκεια των Σαββατοκύριακων και των επίσημων αργιών και μέχρι 
τέλους Ιουνίου του 2022.  

Αρνητικά στο δεύτερο σκέλος της εισήγησης ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. 
Αγγέλης Δημήτριος, κα. Τράντα Ιωάννα, κα. Κουκόλη Σοφία, κ. Τέτος Νικόλαος, κ. 
Παπαδημητρίου Ζήνων και η Πρόεδρος κα. Μαλλού Βάϊα.  

 

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 26/2022 

 

Η Πρόεδρος      Τα Μέλη 

 

     (σφραγίδα – υπογραφή)                     (υπογραφές)   

 

Ακριβές απόσπασμα 

Βελβεντό, 08 Απριλίου 2022 

 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού  

 
 

 
                                         Μαλλού Βάϊα 
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