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ΘΕΕΙ & ΠΡΟΣΑΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΑΒΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΕΓΚΛΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 

Θ Ζνωςθ Γονζων Διμου Αχαρνϊν είναι το μοναδικό κεςμοκετθμζνο δευτεροβάκμιο όργανο των ςυλλόγων 

γονζων και ζχει ωσ ςκοπό τθ ςυνζνωςθ όλων των γονζων των μακθτϊν τθσ Πρωτοβάκμιασ και 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ των δθμοςίων Σχολείων του Διμου για τθν προάςπιςθ τθσ αποκλειςτικά 

Δθμόςιασ και Δωρεάν Παιδείασ και τθν προαγωγι τθσ, με ςτόχο τθ διαμόρφωςθ των μακθτϊν ςε κοινωνικζσ 

προςωπικότθτεσ, αρμονικά και ολόπλευρα αναπτυγμζνεσ, ϊςτε να μποροφν ςαν πολίτεσ τθσ πατρίδασ μασ, 

να εργαςτοφν και να ηιςουν δθμιουργικά και με αξίεσ. 
 

εβόμαςτε όλουσ τουσ ανκρϊπουσ ανεξάρτθτα από τθν καταγωγή τουσ, τα πολιτικά & θρηςκευτικά τουσ 

πιςτεφω. Φροντίηουμε και αγωνιηόμαςτε για τισ ςυνκικεσ μόρφωςισ τουσ και για τθν ενςωμάτωςι τουσ, 

ϊςτε να είναι Νόμιμοι, Ιςόνομοι & Δημιουργικοί Πολίτεσ του Διμου μασ 

Ηϊντασ τα προβλιματα και τθν κατάςταςθ που βιϊνει θ πόλθ μασ ςυνειδθτοποιοφμε ότι θ εγκλθματικότθτα 

είναι ζνα ςφνκετο πρόβλθμα, που πυροδοτείται από ζναν ςυνδυαςμό κοινωνικϊν, οικονομικϊν και 

περιβαλλοντολογικϊν παραγόντων. 
 

ΠΑΓΙΕ ΔΙΕΚΔΙΚΗΕΙ  

 Αυτό που κζλουμε είναι Αςφάλεια για τα παιδιά μασ παντοφ (ςτο Σχολείο – ςτα Μζςα Μαηικισ Μεταφοράσ και γενικά 

ςε όλουσ τουσ Δθμόςιουσ χϊρουσ). Το πϊσ κα γίνει αυτό είναι κυρίωσ υπόκεςθ του Σοπικοφ υμβουλίου Πρόληψησ 

Παραβατικότητασ & Εγκληματικότητασ – Κοινωνικήσ Παρζμβαςησ  του Διμου μασ και κζμα Πολιτικήσ Βοφληςησ.  

 

 

 

Προς :  -  Αντιπροςώπουσ ςτην Ένωςη 
 - Συλλόγουσ Γονέων 

 - Διμαρχο Αχαρνϊν 
 - Αντιδιμαρχο Παιδείασ Διμου Αχαρνϊν 
 - Τοπικό Συμβοφλιο Πρόλθψθσ  Παραβατικότθτασ 

& Εγκλθματικότθτασ 
 - Προζδρουσ Σχολικϊν Επιτροπϊν Α’ & Β’ 

Εκπαίδευςθσ 
 - Έντυπο & Ηλεκτρονικό Τφπο 
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Απαιτοφμε : 

- 24ωρθ φφλαξθ των ςχολείων μασ από εξειδικευμζνο προςωπικό   

- Θλεκτροφωτιςμό περιβάλλοντα χϊρου ςχολείων  

- Κακθμερινι Αςτυνόμευςθ, όπου αυτι επιβάλλεται 
 

 

Μετά το ςυμβάν που ζλαβε χϊρα ςε προαφλιο ςχολείου με τραγικό αποτζλεςμα το θάνατο ενόσ μαθητή,  

ΠΡΟΣΕΙΝΟΤΜΕ: 

1.  Θ  8η Ιουνίου να ονομαςτεί:  «Μάριοσ-Δημήτριοσ - Ημζρα Απολογιςμοφ Δράςεων για την Πάταξη τησ 

Παραβατικότητασ και τησ Εγκληματικότητασ». 

2. Να αποφεφγονται αναφορζσ όπωσ ‘’Γφφτοι’’ ςτο Μενίδι, και να αναδείξουμε  πλζον  ότι το πρόβλθμα ςτο Δήμο 

Αχαρνϊν είναι τα Όπλα και τα Ναρκωτικά από όποιον και αν διακινοφνται. 

3.  υντονιςμό των αναγνωριςμζνων φορζων.  

 Όλοι μαηί Ενωμζνοι: Μακθτικζσ κοινότθτεσ – Σφλλογοι Γονζων – Ενϊςεισ Γονζων – Δθμότεσ - Εκπαιδευτικοί – Φορείσ & 

Σωματεία – Δθμοτικζσ Παρατάξεισ – Δθμοτικι Αρχι –  Εκκλθςία - Πολιτικοί – Δθμοςιογράφοι, ςυμμετζχουμε ςε 

ειρθνικζσ κινθτοποιιςεισ που ζχουν ζνα και μόνο ςτόχο: Να φφγουν τα Όπλα και τα Ναρκωτικά από τον Όμορφο 

Δήμο μασ.   

 

4. Το Σοπικό υμβοφλιο για τθν Παραβατικότθτα & Εγκλθματικότθτα του  Διμου Αχαρνϊν να λειτουργεί με βάςθ το 
νομοκετικό του πλαίςιο και  να ςυνεργαςτεί με Ειδικοφσ για τθν Επίλυςθ του προβλιματοσ, όπωσ:  εγκληματολόγουσ 
– εργαςτήρια - επιςτήμονεσ κλπ και οι ςτόχοι για τθν Μόνιμη Επίλυςη του προβλιματοσ,  κα πρζπει να γίνουν 
ςυγκεκριμζνοι και να χωριςτοφν ςε Άμεςουσ – Βραχυπρόκεςμουσ & Μακροπρόκεςμουσ. 
 

Επιπλζον ςτο Διοικθτικό του Τοπικοφ Συμβουλίου Παραβατικότθτασ & Εγκλθματικότθτασ, επιβάλλεται η ςυμμετοχή 
τουλάχιςτον ενόσ μζλουσ του Δ..  τησ Ζνωςησ Γονζων Διμου Αχαρνϊν. 

ΑΜΕΕ ΔΡΑΕΙ ΕΝΩΗ ΓΟΝΕΩΝ 

• Προγραμματιςμόσ ςυνάντθςθσ με Βουλευτζσ περιφζρειασ. 

• Προγραμματιςμόσ ςυναντιςεων με όμορεσ Ενϊςεισ Γονζων για κοινζσ δράςεισ. 

• Επιςτολι διαμαρτυρίασ υπογεγραμμζνθ (αν είναι εφικτό) από όλουσ τουσ γονείσ των ςχολικϊν μονάδων, προσ 

όλα τα εμπλεκόμενα Υπουργεία κακϊσ και ςτο γραφείο του Πρωκυπουργοφ αλλά και του Προζδρου τθσ 

Δθμοκρατίασ. 

• Συμμετοχι μακθτϊν του Διμου Αχαρνϊν ςτθ Βουλι των Εφιβων. 
 

 

 

ΠΡΟΣΑΕΙ ΓΙΑ  ΔΗΜΟ & ΠΟΛΙΣΕΙΑ 

ΑΜΕΕ & ΒΡΑΧΤΠΡΟΘΕΜΕ ΔΡΑΕΙ 

 Λιψθ μζτρων και πολιτικζσ παρεμβάςεισ απογκετοποίθςθσ των περιοχϊν: Αγία Σωτιρα, Αυλίηα, Πλάτωνασ, 

λόφοσ Σαράντα Μαρτφρων και καταυλιςμόσ Καποτά. 

• Ενδυνάμωςθ του αςτυνομικοφ τμιματοσ του Διμου μασ και ενίςχυςθ των μζτρων: 

1. Αςτυνομικόσ τθσ γειτονιάσ 

2. Πεηζσ περιπολίεσ 

3. Δίκυκλθ Αςτυνόμευςθ (ΔΙ.ΑΣ) 

 Ενίςχυςθ του κεςμοφ τθσ Δθμοτικισ αςτυνομίασ 

 Εφαρμογι μζτρων για αςφαλι μετακίνθςθ μακθτϊν, πολιτϊν με τα ΜΜΜ & ςυγκεκριμζνα με τα λεωφορεία 

Α10, Β10, 755 (πρϊθν Γ9), προαςτιακό. 

 Αναβάκμιςθ ΣΚΑ, προαςτιακοφ & αφξθςθ ζνςτολων ςτισ αποβάκρεσ  

 Πρόςλθψθ εξειδικευμζνου προςωπικοφ φφλαξθσ των ςχολείων, κακ’ όλθ τθν διάρκεια τθσ θμζρασ, κακϊσ και 

βελτίωςθ τθσ υλικοτεχνικισ υποδομισ και του εξοπλιςμοφ των ςχολείων για τθν ενίςχυςθ του επιπζδου 

αςφάλειάσ τουσ (καλφτερο φωτιςμό, κλειδαριζσ, κουδοφνια, επιςκευζσ όπου είναι απαραίτθτο, καλφτερεσ 

περιφράξεισ κλπ) 



 Κακαριςμόσ εγκαταλελειμμζνων κτιρίων π.χ. Γυμνάςιο Αυλίηασ και προφφλαξθ αυτϊν. 

 Αναμόρφωςθ πλατειϊν και πάρκων με ενιςχυμζνο φωτιςμό. 

(Να δοκεί ιδιαίτερη ζμφαςη ςτισ παιδικζσ χαρζσ, ςτα προαφλια ςχολείων και εκκλθςιϊν, κακϊσ  και ςε ακάλυπτουσ 

χϊρουσ γφρω απ’ αυτά και γενικότερα ςε ερθμικζσ περιοχζσ, ζτςι ϊςτε εμμζςωσ να απομακρυνκοφν ομάδεσ ατόμων 

που αποτελοφν παραβατικά ςτοιχεία). 

 αφαίρεςθ παραβατικϊν graffiti από κοινόχρθςτουσ τοίχουσ 

 Να γίνει επαναφορά του νομοκετικοφ πλαιςίου για τθν οπλοκατοχι, τθν οπλοχρθςία και τθν διακίνθςθ 

ναρκωτικϊν από πλθμμελιματα ςε κακουργιματα. 

 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΜΕ ΔΡΑΕΙ 

 Θ τοπικι αυτοδιοίκθςθ Α’ και Β’ βακμοφ, να αναλάβει τισ ευκφνεσ τθσ και να διεκδικιςει κονδφλια για τθν 

ςτελζχωςθ δομϊν κοινωνικισ πρόνοιασ. 

 Να ςυνταχκεί ζκκεςθ καταγραφισ  του τοπικοφ εγκλιματοσ ϊςτε να χρθςιμοποιθκεί ωσ βάςθ, για να 

αποφαςιςκεί ποια ηθτιματα ζχουν προτεραιότθτα 

 Παρεμβάςεισ ςτουσ νζουσ πριν αρχίςουν να εκδθλϊνουν παραβατικι ςυμπεριφορά με: 

1. Αμφιςβιτθςθ τθσ αντικοινωνικισ & εγκλθματικισ ςυμπεριφοράσ μζςα από ςυηθτιςεισ και θμερίδεσ με 

ειδικοφσ 

2. Ανάπτυξθ γνϊςεων και δεξιοτιτων που ςχετίηονται με προβλιματα ςυμπεριφοράσ όπωσ: διαχείριςθ 

κυμοφ, επίδραςθ του ψευτοπαλικαριςμοφ, ναρκωτικά, αλκοόλ κ.λ.π. 

3. Ανάπτυξθ τθσ προςωπικότθτασ & τθσ αυτοπεποίκθςθσ  μζςω του ακλθτιςμοφ, ομαδικισ εργαςίασ & 

ευκαιριϊν ανάδειξθσ θγετικϊν ικανοτιτων 

4. Ενδυνάμωςθ βαςικϊν & δια βίου δεξιοτιτων όπωσ θ ςτοιχειϊδθσ παιδεία, θ επικοινωνία, θ προςωπικι 

αςφάλεια κ.λπ. 

 

«Η Ιςχφσ εν τη Ενϊςει ... Γονζων» 

 
 

 
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 
 

ωηήρης Κοσθογεώργος 

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 
 

Κσριακή Αζλανίδη 

 


