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ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
 

Δελτίο Τύπου 

Πρώτη συνάντηση για τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης 

Παραβατικότητας Ιλίου  

Την πρώτη τους συνάντηση είχαν τα έντεκα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης 

Παραβατικότητας Ιλίου, ενός οργάνου με συμβουλευτικό, ενημερωτικό και γνωμοδοτικό 

χαρακτήρα. Στο πλαίσιο της συνεργασίας, χαιρετίστηκε η πρωτοβουλία του Δήμου για την ίδρυση 

και λειτουργία του, ενώ κοινή ήταν η διαπίστωση ότι μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο 

στην ενεργοποίηση και ευαισθητοποίηση σε τοπικό επίπεδο, καθώς σε συνέργεια με ειδικούς 

επιστήμονες και φορείς δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου εναλλακτικού 

σχεδίου με βασικό άξονα την πρόληψη αντί για την καταστολή.  

Παράλληλα, τα μέλη του Συμβουλίου ενημερώθηκαν για τα σημεία όπου εντοπίζεται κυρίως το 

πρόβλημα με τη συγκέντρωση ομάδων ανηλίκων, τις παρεμβάσεις που γίνονται από την 

Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου με απώτερο στόχο τον πυρήνα του προβλήματος που είναι η 

οικογένεια, καθώς και για το επερχόμενο ταξίδι στελεχών του Δήμου Ιλίου στον Δήμο της Ουψάλα, 

σε συνέχεια ανάλογης επίσκεψης στην πόλη μας, για ανταλλαγή καλών πρακτικών και 

τεχνογνωσίας στην αντιμετώπιση της παραβατικότητας. Τέλος, συμφωνήθηκε η στενή συνεργασία 

των μελών, ώστε στην επόμενη συνάντηση να παρουσιαστούν συγκεκριμένες προτάσεις 

δράσεων.  

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος χαρακτήρισε το πρόβλημα πανευρωπαϊκό, 

το οποίο διογκώθηκε λόγω του εγκλεισμού από την πανδημία, εξέφρασε την ικανοποίησή του για 

τις προτάσεις που κατατέθηκαν και δήλωσε πεπεισμένος ότι το Τοπικό Συμβούλιο θα εισφέρει 

ουσιαστική δουλειά στο επίπεδο ανάπτυξης εναλλακτικών μέτρων κοινωνικού χαρακτήρα. «Το 

ΤΟΣΠΠΑΙ αποτελεί μέρος ενός συνολικού στρατηγικού σχεδίου που εκπονούμε, με σαφή στόχο να 

εργαστούμε όλοι μαζί οι φορείς προς την κατεύθυνση της πρόληψης, της συνεργασίας, της 

ευαισθητοποίησης και, εν τέλει, της αντιμετώπισης του προβλήματος στην κοινωνία και τα παιδιά 

μας. Είμαι βέβαιος ότι θα βρεθεί κοινός δρόμος στις ενέργειές μας και αισιόδοξος ότι θα 

επανέλθουμε και πάλι στην κανονικότητα» σημείωσε. 

Στη συνάντηση παραβρέθηκαν τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη Ευλαλία Γκιώνη, Εντεταλμένη 

Δημοτική Σύμβουλος Κοινωνικής Προστασίας & Υγείας, Στέλλα Γκιόκα, Σταυρούλα Κουσκουρή και 

Χρυσάνθη Γεωργαντά Δημοτικοί Σύμβουλοι Ιλίου, Σεραφείμ Κοκκόρης εκπρόσωπος του Α.Τ. Ιλίου, 

Παναγιώτης Κούρβας εκπρόσωπος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Φωτεινή Αβραμοπούλου 

και Ανδρέας Σόλιας Κοινωνικοί Λειτουργοί της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας & Υγείας του 

Δήμου Ιλίου, Δημήτρης Γαλούνης Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Α΄/Βάθμιας Εκπαίδευσης, Φώτης 

Μαρκόπουλος, Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Β΄/Βάθμιας Εκπαίδευσης, Παναγιώτης Λάιος και 

Παναγιώτα Κουσινιώρη εκπρόσωποι της Ένωσης Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων Δήμου Ιλίου. 

*Περισσότερες πληροφορίες για το ΤΟΣΠΠΑΙ: https://www.ilion.gr/tospai 

Ίλιον, 09.03.2023 
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