
Εγκληµατικότητα στο ∆ήµο ∆ιονύσου 

 Ανασφάλεια στη Γειτονιά 

Ιδιαίτερα χρήσιµα και ουσιαστικά ήταν τα συµπεράσµατα της 

ενηµερωτικής ηµερίδας µε θέµα «Εγκληµατικότητα στο ∆ήµο ∆ιονύσου- 

Ανασφάλεια στη Γειτονιά», που διοργάνωσε η ∆ηµοτική Κίνηση «Νέα Πνοή 

για τον ∆ιόνυσο» την Κυριακή 6 Μαρτίου, στο Πολιτιστικό Κέντρο ∆ροσιάς. 

Η µεγάλη προσέλευση και συµµετοχή δηµοτών, φορέων και 

εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ∆ήµου στην εκδήλωση, 

ανέδειξε τη σπουδαιότητα του θέµατος, που φάνηκε ότι απασχολεί όλους µας 

περισσότερο από ποτέ. 

Στο χαιρετισµό του ο Πρόεδρος της «Νέας Πνοής για τον ∆ιόνυσο», 

κος Παναγιώτης Μπιτάκος, έθεσε το πλαίσιο των επιδιώξεων της ηµερίδας, 

οι οποίες επιγραµµατικά είχαν ως εξής: 

- Ενηµέρωση των δηµοτών για το πώς µπορούν, µέσω συλλογικών 

δράσεων, κοινωνικής αλληλεγγύης και εθελοντισµού, να συνεργαστούν 

µεταξύ τους και µε τους υπόλοιπους φορείς, αλλά και ποιες είναι οι 

ευθύνες που έχουµε όλοι µας σαν πολίτες σε ατοµικό επίπεδο. 

- Ενηµέρωση των στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του 

∆ήµου για τους τρόπους και τα µέσα παρέµβασης, αλλά και το 

νοµοθετικό πλαίσιο µέσα στο οποίο µπορεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση να 

κινηθεί. 

- Ενηµέρωση από την ΕΛ.ΑΣ. για το πότε και πώς παρεµβαίνει η 

πολιτεία, αλλά και για τους τρόπους που µπορεί ο καθένας από µας να 

αυτοπροστατευθεί.  

- Ανάδειξη του θεσµικού πλαισίου και του πλαισίου συνεργασίας των 

εµπλεκόµενων φορέων. 

Ο ∆ιοικητής του Τµήµατος Ασφαλείας Νέας Ερυθραίας, κος 

Αθανάσιος ∆ηµητρίου, ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος του ΕΟΠΠΕΠ, κος Σταύρος 

Καραγκούνης, ο Αντιδήµαρχος Κηφισιάς, κος ∆ηµήτρης Λιανός, η τέως 

Αντιδήµαρχος Πειραιά, κα Μίνα Σαµαρά και η ∆ιδάκτωρ Εγκληµατολογίας και 



Πρόεδρος του Κέντρου Μελέτης του Εγκλήµατος (ΚΕ.Μ.Ε.), κα Αναστασία 

Χαλκιά, ανέλυσαν σε βάθος, ο καθένας από την πλευρά του, µε βάση την 

ειδικότητά του και την πολύχρονη επαγγελµατική του εµπειρία, τις πτυχές του 

θέµατος της εγκληµατικότητας και τους τρόπους αντιµετώπισής της συλλογικά 

και ατοµικά.  

Σηµαντικές παρεµβάσεις στον τοµέα της πρόληψης έγιναν από το 

Γενικό Γραµµατέα του Πανελληνίου Συλλόγου Εκπαιδευτών Σκύλων, κο 

Γιάννη Γεωργιάκο και την εκπρόσωπο της ΜΚΟ PRAKSIS, κα Ιωάννα 

Περτσινίδη.  

Την ηµερίδα παρακολούθησε ο ∆ήµαρχος ∆ιονύσου, κος ∆ιονύσης 

Ζαµάνης, οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι της Νέας Πνοής για τον ∆ιόνυσο, κ.κ. 

Κατερίνα Αυγέρη, Ανθή Λουκάτου και Γιάννης Φωτάκης, ο ∆ηµοτικός 

Σύµβουλος και εκπρόσωπος της ∆Α∆ΙΟΝ, κος Σπύρος Σπηλιώτης, ο 

∆ηµοτικός Σύµβουλος της Ενωτικής Πρωτοβουλίας, κος Γιάννης Τσουδερός, 

ο Πρόεδρος της ∆.Ε ∆ροσίας κος Χρήστος Ποτίδης, η Τοπική Σύµβουλος 

της Νέας Πνοής στην ∆.Ε. Σταµάτας, κα Γεωργία Ντέλη, ο Τοπικός 

Σύµβουλος Σταµάτας της Ενωτικής Πρωτοβουλίας, κος Ευάγγελος 

Κριεµάδης και ο τέως Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και εκπρόσωπος 

της Ενωτικής Πρωτοβουλίας, κος Τάσος Καρασαρλής  

Αξιοµνηµόνευτη και δείγµα εποικοδοµητικής περαιτέρω συνεργασίας 

για αξιοποίηση, ήταν η παρουσία των Προέδρων συλλόγων και φορέων του 

δήµου ∆ιονύσου κ.κ. Κώστα Μποµπή (Εξωραϊστικός & Πολιτιστικός 

Σύλλογος ∆ιονύσου), Κέλλυς Σαββοπούλου (Μορφωτικός & 

Περιβαλλοντικός Σύλλογος Ευξείνου Πόντου), Πέτρου Τσουκαλά 

(Εξωραϊστικός & Εκπολιτιστικός Σύλλογος Οικιστών «Η Άνοιξη»), Λεωνίδα 

Ρόµπου (Εξωραϊστικός Σύλλογος «Η Πρόοδος»), Λένας Παπαπαναγιώτου 

(Σύλλογος Γυναικών Αγ. Στεφάνου), Βάσως Χατζηκωνσταντίνου 

(Πολιτιστικός Φυσιολατρικός Σύλλογος ∆ροσιάς), ∆ηµήτρη Καραφωτίου 

(Πολιτιστικός Σύλλογος «Θέασης»), Γεωργίας Καϊµενάκη Ντοά (Σύλλογος 

Γονέων ∆ηµοτικού Άνοιξης), Ελένης Καππή (Σύλλογος Γονέων Γυµνασίου 

Άνοιξης), Λαµπρινής Μήλα (Σύλλογος Γονέων Λυκείου ∆ροσιάς) και 

Αλεξάνδρας Τόκα (Ένωση Συλλόγων Γονέων ∆ιονύσου).    



«Αποφυγή ανοίγµατος της πόρτας εισόδου χωρίς επιβεβαίωση της 

ταυτότητας του προσώπου που θέλει να εισέλθει, χρήση εξωτερικού φωτισµού 

στην αυλή, επικοινωνία µε τους γείτονες σας, αποµάκρυνση από την οικία 

οποιουδήποτε αντικειµένου βοηθάει τους ληστές να σκαρφαλώσουν, 

τοποθέτηση πινακίδας, ότι η οικία προστατεύεται από σύστηµα συναγερµού, 

ανεξάρτητα αν προστατεύεται ή όχι, χρήση συναγερµού και ενεργοποίησή του 

ακόµα και κατά τη διάρκεια του ύπνου», ήταν µερικές από τις συµβουλές που 

έδωσε ο ∆ιοικητής του Τµήµατος Ασφαλείας κ. Αθανάσιος ∆ηµητρίου. 

«Ενεργοποίηση των συµβουλίων Παραβατικότητας στους ∆ήµους σε 

συνδυασµό µε την επαναφορά του αισθήµατος της γειτονιάς και την 

δραστηριοποίηση του καθενός µας σε ατοµικό και συλλογικό επίπεδο για την 

µείωση της παραβατικότητας και της εγκληµατικότητας» ανέφερε µεταξύ 

άλλων η διδάκτωρ εγκληµατολογίας κα Αναστασία Χαλκιά που µε την 

τοποθέτησή της κράτησε αµείωτο το ενδιαφέρον των παρευρισκοµένων. 

«Η δηµιουργία του ‘Αστυνοµικού της Γειτονιάς’, σε συνδυασµό µε την 

λειτουργία του Εθνικού ∆ικτύου Ασφαλείας Πόλεων, αποτελούν ένα σηµαντικό 

βήµα της τοπικής αυτοδιοίκησης , κλειδί για να κινητοποιήσει τον δηµότη   να 

αναλάβει δράση σε ένα πλαίσιο συνεργασίας µεταξύ των φορέων» επισήµανε 

στην τοποθέτηση της η κα Μίνα Σαµαρά. 

Το θεσµικό πλαίσιο Πιστοποίησης για την ασφαλέστερη και αρτιότερη 

παροχή υπηρεσιών από εξειδικευµένο προσωπικό ασφαλείας security, 

κατέθεσε ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος του ΕΟΠΠΕΠ κ. Σταύρος Καραγκούνης. 

«Ο καθένας µε το τρόπο του,  κάθε φορέας αλλά και κάθε δηµότης 

µπορεί να συµβάλλει στην πρόληψη της εγκληµατικότητας. Να καλλιεργηθεί η 

αίσθηση της συνεργασίας, να νιώθουµε τις περιοχές σαν γειτονιά και να 

γνωρίσουµε τους ανθρώπους που µένουν δίπλα µας. Να λάβουµε τα 

απαραίτητα µέτρα πρόληψης ως τοπική αυτοδιοίκηση, µέτρα αυτοπροστασίας 

ως δηµότες, σύµφωνα µε τις συµβουλές της αστυνοµίας,  και να ενισχυθεί η 

αστυνοµία σε ανθρώπινο δυναµικό και µέσα, για να επιτελέσει το καθήκον της» 

ανέφερε στα συµπεράσµατα της ηµερίδας ο κος Παναγιώτης Μπιτάκος και 

στη συνέχεια δόθηκε η ευκαιρία στους δηµότες να καταθέσουν ερωτήµατα και 

προτάσεις, στο πλαίσιο ενός δηµιουργικού διαλόγου. 



  Οι τοποθετήσεις της ηµερίδας έχουν βιντεοσκοπηθεί και θα δοθούν στη 

δηµοσιότητα τις επόµενες ηµέρες µέσω της ιστοσελίδας της Νέας 

Πνοής www.neapnoidionisos.gr . Η δηµοτική κίνηση «Νέα Πνοή για τον 

∆ιόνυσο», µετά από επεξεργασία των θέσεων και των προτάσεων που 

διατυπώθηκαν, αξιοποιώντας την εµπειρία των άλλων ∆ήµων, τις προτάσεις 

των δηµοτών αλλά και το υφιστάµενο νοµικό και θεσµικό πλαίσιο, θα 

καταθέσει τις προτάσεις της στην ∆ηµοτική Αρχή για περαιτέρω αξιοποίηση. 

 


