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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

 

Δελτίο Τύπου 

2ο Δημοτικό Συμβούλιο Εφήβων Δήμου Ιλίου με επίκεντρο θέματα Παιδείας  

Με μια ευρεία ποικιλία θεμάτων που αφορούν την Παιδεία και το σύνολο της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας, πραγματοποιήθηκε η δεύτερη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Εφήβων στον 

Δήμο Ιλίου. 

Μαθητές από 16 Γυμνάσια και Λύκεια του Ιλίου ανέλυσαν διεξοδικά τις απόψεις τους για τα χρόνια 

προβλήματα της Παιδείας, ανέπτυξαν το θέμα της τηλεκπαίδευσης με βάση την πρόσφατη 

εμπειρία τους από την περίοδο της πανδημίας και μίλησαν για τις ανάγκες που προκύπτουν από 

τις προκλήσεις της σημερινής εποχής, τον σύνθετο ρόλο της εκπαίδευσης και τις επιδιώξεις του 

σύγχρονου σχολείου. 

Σημαντικά μηνύματα εξέπεμψαν και στο θέμα της ειδικής αγωγής στα σχολεία για μαθητές που 

αντιμετωπίζουν προβλήματα, όπου ομόφωνα εκφράστηκε η ανάγκη της συμπερίληψης ως 

αναπόφευκτο μέρος της σύγχρονης εκπαιδευτικής διαδικασίας.  

Η Συνεδρίαση ξεκίνησε με την εκλογή προεδρείου, όπου Πρόεδρος εξελέγη η Βασιλική Σιμάκου από 

το 3ο Γυμνάσιο Ιλίου και Αντιπρόεδρος ο Μάριος - Ανάργυρος Καλογερόπουλος από το 4ο Λύκειο 

Ιλίου και ολοκληρώθηκε με την έκδοση ομόφωνου ψηφίσματος που αφορά συγκεκριμένες 

προτάσεις γύρω από εκπαιδευτικά ζητήματα. 

Την ικανοποίησή του για την άψογη συνεδρίαση εξέφρασε ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος, 

τονίζοντας: «Ο θεσμός του Δημοτικού Συμβουλίου Εφήβων παρέχει έναν διττό και εξαιρετικά 

σημαντικό σκοπό: δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να εκφράσουν τις απόψεις τους, 

συμμετέχοντας στον κατ’ εξοχήν χώρο δημόσιου λόγου, αλλά και την ευκαιρία στη Δημοτική Αρχή 

να συνεισφέρει στην ενημέρωση, την κοινωνικοποίηση και την ανάδειξή τους σε ενεργούς πολίτες 

του τόπου και της Αυτοδιοίκησης. Είμαι πολύ υπερήφανος για τις συνεδριάσεις του Δημοτικού 

Συμβουλίου Εφήβων και το υψηλό επίπεδο των μαθητών, που καταδεικνύει και τα υψηλά πρότυπα 

στα σχολεία του Ιλίου. Συγχαρητήρια!» 

Χαιρετισμούς απηύθυναν επίσης, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Γιάννης 

Χαραλαμπόπουλος και ο αντιπρόεδρος Δημήτρης Δαλαμάγκας, ενώ  παραβρέθηκαν επίσης, οι 

Αντιδήμαρχοι Άρης Τσιμόγιαννης και Γιώργος Φραγκάκης.  

Το Δημοτικό Συμβούλιο Εφήβων διεξήχθη υπό τον συντονισμό του Εντεταλμένου Συμβούλου και 

προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Φώτη Μαρκόπουλου και της οργανωτικής 

επιτροπής αποτελούμενη από τους: Σεραφείμ Πετρίδη Διευθυντή 3ου Πρότυπου Λυκείου, Αθηνά 

Κοκκόρη Διευθύντρια 1ου Πρότυπου Γυμνασίου, Κωνσταντίνο Κουκάκη Διευθυντή 11ου Γυμνασίου 

και Κασσάνδρα Ρούσσου Καθηγήτρια Κοινωνικών Επιστημών.   

Ίλιον, 17.05.2022 
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