
Αξιότιμοι καλεσμένοι, κυρίες και κύριοι,  
 
Επιτρέψτε μου να μοιραστώ μαζί σας την ικανοποίησή μου για την σημερινή 

εκδήλωση η οποία  σηματοδοτεί την έναρξη του Ευρωπαίκού προγράμματος  Be 
Secure Feel Secure στο οποίο ο Δήμος Πειραιά είναι επικεφαλής εταίρος. 
 

Το Τοπικό Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας (ΤοΣΠΠα) δεν αποτελεί 
μόνο μια  συμβατική  υποχρέωση του Δήμου Πειραιά στα πλαίσια του εν λόγω 
Προγράμματος.  Η σύστασή του, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 15 
Απριλίου 2020 μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας και η 
λειτουργία του υπό την καθοδήγηση του Εργαστηρίου Αστικής Εγκληματολογίας του 
Παντείου Πανεπιστημίου έρχεται να καλύψει μια πραγματική ανάγκη για μελέτη, 
διάλογο και παραγωγή ιδεών, προτάσεων και παρεμβάσεων με σκοπό να κάνουμε 
την πόλη μας πιο ασφαλή και εν τέλει πιο βιώσιμη. 

 
Ο θεσμός των ΤοΣΠΠΑ δεν είναι καινούργιος. Η προσπάθεια για τη σύσταση 

και λειτουργία των Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης Παραβατικότητας ξεκίνησε τον 
Απρίλιο του 1999 με το άρθρο 16 του Ν.2713/1999. Προβλέπεται επίσης από  το 
άρθρο 84 του  Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων . Ο Δήμος Πειραιά είχε και στο 
παρελθόν προχωρήσει στη σύσταση ΤοΣΠΠα, οπότε και είχαν πραγματοποιηθεί 
ημερίδες,δράσεις και εκδηλώσεις.  

 
Θεωρώ πως στην παρούσα χρονική συγκυρία, με τη συνεργασία μας με το 

Πάντειο Πανεπιστήμιο στα πλαίσια του BSFS και με την παρούσα σύνθεσή του, το 
ΤΟΣΠΠα αποκτά μια νέα ώθηση δυναμική και προοπτική. Χρησιμοποιώντας 
σύγχρονα επιστημονικά εργαλεία και την τεχνογνωσία των εξειδικευμένων 
επιστημόνων που είναι μέλη του ΤοΣΠΠα μπορούμε και έχουμε τη βούληση να 
παράξουμε σοβαρό έργο με μετρήσιμα αποτελέσματα. 

 
Κύριος σκοπός του συμβουλίου είναι η υποστήριξη της χάραξης μιας 

εναλλακτικής αλλά συγκροτηµένης αντιπαραβατικής πολιτικής, η οποία όμως θα 
ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις της τοπικής κοινωνίας. Η 
αποκέντρωση και η αυτοδιοίκηση μπορεί να αποτελέσει έναν βασικό πυλώνα 
άσκησης αντιπαραβατικής πολιτικής, µε απώτερο σκοπό την αποκατάσταση 
κλίµατος ασφάλειας και εµπιστοσύνης για τους πολίτες στο μέτρο που, ιδίως 
σύµφωνα µε την αρχή της εγγύτητας, η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει καλύτερη εικόνα 
για την καθηµερινότητα του πολίτη, βρίσκεται πιο κοντά στις ανάγκες και τα 
προβλήµατα του. 

 
Βασικός στόχος µας, λοιπόν, είναι η κοινωνική πρόληψη της 

παραβατικότητας σε τοπικό επίπεδο με σκοπό την εµπέδωση της κοινωνικής 
αλληλεγγύης και της ασφάλειας και την αναβάθµιση της ποιότητας ζωής στις 
τοπικές κοινωνίες. Οι στόχοι αυτοί μπορούν να επιτευχθούν ιδίως µέσω της 
ενηµέρωσης των πολιτών, καθώς και του συντονισµού και της ανάληψης 
πρωτοβουλιών ειδικής µέριµνας για τα µέλη ευπαθών κοινωνικών οµάδων, 
προκειµένου ν' αντιµετωπισθούν συµπτώματα που τα οδηγούν στην εκδήλωση 
παραβατικών συµπεριφορών. Μέσω του ΤοΣΠΠΑ, λοιπόν, θα επιχειρήσουμε να 
παρέμβουμε για την καταπολέµηση των κοινωνικών εκείνων παραγόντων που 
οδηγούν κάποιους συµπολίτες µας στην παραβατικότητα (φτώχεια, εξαθλίωση, κακές 
σχέσεις στην οικογένεια και το σχολείο, ανεργία κ.λπ..). Η ευόδωση αυτής της 
προσπάθειας προϋποθέτει την ανάπτυξη αγαστής συνεργασίας της κεντρικής 
διοίκησης µε τους Δήµους και τις Κοινότητες στον τοµέα αυτό. Με τη διαρκή και στενή 
συνεργασία των κεντρικών και των τοπικών αρχών στα θέµατα πρόληψης της 
παραβατικότητας αξιοποιείται στο έπακρο το συγκριτικό πλεονέκτηµα της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, η γνώση δηλαδή της τοπικής κοινωνίας, των προβλημάτων και των 



αναγκών της, και µπορεί ο τόσο χρήσιµος θεσµός των Τοπικών Συµβουλίων 
Πρόληψης Παραβατικότητας να βρει την απήχηση που του αξίζει ώστε να µειωθεί ο 
φόβος του εγκλήµατος και να νιώσουν οι πολίτες περισσότερο ασφαλείς.  

 

Το ΤοΣΠΠα Πειραιά θα επικεντρώσει τη δράση του στην πρόληψη του 
εγκλήματος, στη μείωση της αίσθησης φόβου, στη μείωση των ευκαιριών που 
ευνοούν τις παραβατικές πράξεις και συμπεριφορές καθώς και στην εμπέδωση 
αισθήματος αστεακής ασφάλειας στους πολίτες. Ο ρόλος του είναι προληπτικός, 
συμβουλευτικός και ενημερωτικός και γι’ αυτό το λόγο, αποτελείται από 
επιστήμονες εγκληματολογίας, εκπροσώπους του Δήμου, της ΕΛΑΣ,του ΛΣ, 
τοπικούς συλλόγους και φορείς. Επίσης δυνητικοί εταίροι του ΤοΣΠΠΑ είναι η Ιερά 
Μητρόπολη Πειραιώς, ο Εμπορικός Συλλογος Πειραιώς  ο Όμιλος UNESCO 
Πειραιώς και Νήσων, η Ε.Π.Α. Πειραιά «Ο Καλός Ποιμήν», τα Χωριά SOS 
εκπρόσωποι της ιδιωτικής και δημόσιας εκπαίδευσης και φυσικά μέλη της κοινωνίας 
των πολιτών. Επίσης, πρόκειται να πραγματοποιηθούν συμβουλευτικές συναντήσεις 
με : το Δικηγορικό Σύλλογο και την Εισαγγελία Πειραιά, την ΚΟΔΕΠ του Δήμου 
Πειραιά, το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών (ΚΕΘΙ) και το Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα. 

 
 

Άμεση προτεραιότητα του Συμβουλίου είναι ευαισθητοποίηση και 
κινητοποίηση των δημοτών. Η συμμετοχή των πολιτών στην προσπάθεια για 

την πρόληψη του εγκλήματος κρίνεται απαραίτητη, αφού οι ίδιοι οι πολίτες χρειάζεται 
σε πολλές περιπτώσεις να μεριμνούν για την προφύλαξή τους, ώστε να ελαττώνεται 
η περίπτωση θυματοποίησης τους, αλλά και να λειτουργούν σε συλλογικό και 
συμμετοχικό επίπεδο λαμβάνοντας μέρος στις δράσεις που εκπονούνται από το 
ΤοΣΠΠα. Παράλληλα, η διαρκής και συνεπής παρουσία των μελών του συμβουλίου 
στις κλήσεις των πολιτών είναι προϋπόθεση για την αποτελεσματική  λειτουργία του 
συμβουλίου. Πρέπει να καταστεί σαφές στους πολίτες ότι τα μέλη του Συμβουλίου 
έχουν επιλεγεί βάσει της ιδιότητάς τους και έχουν άμεση και πλήρη γνώση του 
αντικειμένου. 

 
Μια σειρά από δραστηριότητες  θα πραγματοποιηθούν από ΤοΣΠΠΑ ή  

υπό την αίγιδα του 

 
Το ΤοΣΠΠα του Δήμου Πειραιά θα αναλάβει  συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για τη 

διεξαγωγή, ανάπτυξη και προβολή του έργου του που είναι οι ακόλουθες: 
 
1. Καθιέρωση ημερίδων με αφορμή τις Διεθνείς Ημέρες σχετικές με την 

παραβατικότητα και την εγκληματικότητα 
 
 

2. Δημιουργία  ενημερωτικού φυλλαδίου για παιδιά, κατά τη παραβατικότητα 
στο οποίο θα παρέχονται συμβουλές τόσο για την προφύλαξή τους από τους 
καθημερινούς κινδύνους εντός και εκτός σχολικού χώρου όσο και για την 
συμμόρφωσή τους σε κανόνες και την αποτροπή επίδειξης αντικοινωνικής 
συμπεριφοράς εκ μέρους τους. 
 

3. Προβολή του συμβουλίου και του έργου του  μέσω ραδιοφωνικών 

μηνυμάτων καθώς και δημιουργία ιστοσελίδας με σκοπό τη  γνωστοποίηση της 
ύπαρξής του στο ευρύ κοινό των δημοτών. 
 

4. Ενθάρρυνση των δημοτών  να συμμετάσχουν στα προγράμματα και 
στις δράσεις του ΤΟΣΠΠΑ με ενεργοποίηση των δημοτικών κοινοτήτων της πόλης 
μας. 
 



5. Δημιουργία ενημερωτικού φύλλου ψηφιακού ή και αναλογικού με 
αναφορές σε παραβατικές και εγκληματικές συμπεριφορές που διεπράχθησαν στο 
κάθε διαμέρισμα με τη συμμετοχή των κοινοτικών συμβουλίων ύστερα από 
ενημέρωσή τους από τα Αστυνομικά Τμήματα κυρίως αλλά και την Δημοτική 
Αστυνομία στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της.  
 

6. Καθιέρωση επισκέψεων των μελών σε σχολεία, σε κέντρα 
ηλικιωμένων, λέσχες φιλίας, τοπικούς συλλόγους όπου θα 
ενημερώνουν  και θα ενημερώνονται  για τυχόν παραβατικές 
συμπεριφορές, με παράλληλη προβολή βίντεο με θεματικές που 
αναφέρονται ξεχωριστά στην κάθε ομάδα στόχου αναφέροντας και τα 
ανάλογα προστατευτικά μέτρα. Ο ρόλος των μελών στα πλαίσια αυτών 
των επισκέψεων θα είναι συμβουλευτικός και καθοδηγητικός σύμφωνα με 
την επιστημονική και επαγγελματική ιδιότητα τους. 

 
7. Διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων για υπαλλήλους του 

ευρύτερου δημόσιου τομέα. Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών σεμιναρίων 
υπολογίζεται να εκπαιδευτούν περίπου 20 δημοτικοί υπάλληλοι (από τη 
Δημοτική Αστυνομία και από άλλες διευθύνσεις του Δήμου) προκειμένου 
να συμμετέχουν ενεργά στις δράσεις του ΤοΣΠΠα. Ωστόσο, τα εν λόγω 
εκπαιδευτικά σεμινάρια θα μπορούσαν να απευθύνονται και σε μέλη του 
ΤοΣΠΠα αλλά και σε εκπροσώπους των φορέων με τους οποίους έχουν 
ήδη προηγηθεί οι προαναφερθείσες συμβουλευτικές συναντήσεις. Η 
ανωτέρω δράση θα πραγματοποιηθεί υπο την αιγίδα του ΤοΣΠΠΑ. 

 
Στόχοι των εκπαιδευτικών σεμιναρίων είναι:  
1. Επικοινωνία του ΤοΣΠΠα στους δημότες,  
2. Συμβουλευτική σε ζητήματα πρόληψης του εγκλήματος και  
3. Δικτύωση και συνεργασία του ΤοΣΠΠα με κοινωνικούς φορείς 
 
 
 

8. Το ΤοΣΠΠΑ Πειραιά σε συνεργασία με τοπικούς, σχολικούς κ.α 
συλλόγους. θα πραγματοποιεί θεατρικές, μουσικές,πολιτιστικές 
εκδηλώσεις κ.α. με αφορμή θεματικές ενότητες που σχετίζονται με 
την παραβατικότητα όπως για παράδειγμα. οι προαναφερθείσες 

παγκόσμιες ημέρες, καλώντας σε συμμετοχή άτομα όλων των ηλικιών. 
 

9. Σύσταση και συντονισμός δικτύου εθελοντών κατά τομείς όπως : 

- Οδική συμπεριφορά 
- Παραβατική συμπεριφορά  
- Σχολική και εξωσχολική βία  
- Χρήση ναρκωτικών  
- Κακοποίηση, εκμετάλλευση ανηλίκων  
- Κακοποίηση, εκμετάλλευση γυναικών 

 
Κλείνοντας θα ήθελα να εκφράσω την ισχυρή βούληση του Δήμου αλλά και εμού 
προσωπικώς για την ενεργή και δραστήρια παρουσία του Συμβουλίου. Δεν 
επιθυμούμε να είναι το ΤοΣΠΠΑ Πειραιά άλλο ένα συμβούλιο που συστάθηκε ως 
συμβατική υποχρεώση. Σας καλώ μάλιστα να σταθείτε αρωγοί στο έργο του ΤοΣΠΠΑ 
συμμετέχοντας ενεργά με ιδέες και προτάσεις για δράσεις.  Θέλουμε να είναι ένα 
ενεργό, συμμετοχικό και αποτελεσματικό Συμβούλιο και θα εραστούμε με ζήλο προς 
αυτήν την κατεύθυνση. Καλή μας αρχή. Ευχαριστώ. 
 


