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«Σχολικοί Φύλακες» 
 
 

 
  Κύριε Υπουργέ, 
      

 

Με την απόφασή σας του Ιουλίου του 2013 καταργήθηκαν οι 

θέσεις των σχολικών φυλάκων. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα να χάσουν 

την εργασία τους πάνω από δύο χιλιάδες εργαζόµενοι, µε ότι αυτό 

συνεπάγεται για τους ίδιους και τις οικογένειες τους, σ’ αυτή την 

εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία. 

Παράλληλα όµως η ενέργεια αυτή στέρησε και από τους 

µαθητές το δικαίωµα στην ασφάλεια που πρέπει να νοιώθουν στους 

σχολικούς χώρους, αλλά και την αδιατάρακτη λειτουργία του σχολείου 

γεγονός που δεν ταιριάζει σε µια αναπτυγµένη χώρα.       

Από τότε έχει παρέλθει διάστηµα οκτώ µηνών, και οι ανάγκες 

αντιµετωπίζονται µε εργαζόµενους πεντάµηνης απασχόλησης των 

300,00 €  µέσω ΕΣΠΑ. 

       

 

Ηράκλειο, 07.04.2014 
Αρ. πρωτ. 49968 
 
ΠΡΟΣ: 
1.   Υπουργό ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης & 
      Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 
      κ. Κυριάκο Μητσοτάκη 
 
Κοινοποίηση: 
1.   Πρόεδρο ΚΕ∆Ε 
      κ. Κώστα Ασκούνη 
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Να ληφθεί υπόψη ότι µετά την ανάρτηση των τελικών πινάκων 

του Υπουργείου, οι διαθέσιµοι στο ∆ήµο Ηρακλείου σχολικοί φύλακες 

είναι µόνο δεκατρείς (13).   

 

 Ως εκ τούτου προτείνουµε:  

α) Να εφαρµοστεί απόφαση του συνεδρίου της ΚΕ∆Ε, ώστε να 

γίνει τοποθέτηση των σχολικών φυλάκων στην ενδοδηµοτική 

και διαδηµοτική κινητικότητα. 

β) Να τοποθετηθούν οι σχολικοί φύλακες στο Υπουργείο Παιδείας  

ως ∆.Ε. Επιστάτες - Φύλακες, και ∆.Ε. ∆ιοικητικοί, σύµφωνα µε 

τον Ν. 1566/1985 άρθρο 19 παρ. 6 και 7 (οι πραγµατικές 

ανάγκες του Υπουργείου ξεπερνούν τις 2000 θέσεις εργασίας). 

γ) Να τοποθετηθούν οι σχολικοί φύλακες στο Υπουργείο 

∆ικαιοσύνης ως ∆.Ε. Φύλαξης, και ∆.Ε. Εξωτερικής 

Φρούρησης,  ∆.Ε. ∆ιοικητικοί, ∆.Ε. Γραµµατείς (υφίστανται 

περίπου 830 θέσεις). 

δ) να αναγνωριστούν τα πέντε (5) έτη λειτουργίας του 

προγράµµατος (2001-2006) ως συντάξιµα, καθώς τα έτη αυτά 

έχουν αναγνωριστεί και µισθολογικά. 

 Με τη βεβαιότητα ότι θα δείτε θετικά την πρότασή µας και θα 

προχωρήσετε στις απαραίτητες ενέργειες, ευχαριστούµε εκ των 

προτέρων. 

 

 

     Με εκτίµηση 
 
 
 

Γιάννης Κουράκης 
∆ήµαρχος Ηρακλείου 

 
 

 
 
 


