ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας,
Πολιτισμού και Αθλητισμού
Δ/νση: Λεωφ. Λίμνης Μαραθώνος 13, τ.κ. 14565 Άγιος Στέφανος
Πληροφορίες: Όλγα Καψούρου
e-mail: kapsourou@dionysos.gr
τηλ.: 2108142972

Άγιος Στέφανος, 18 Δεκεμβρίου 2020
Αρ. Πρωτ.: 37793

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
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Θέμα: Σύσταση Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας (ΤΟ.Σ.Π.ΠΑ.) Δήμου Διονύσου
Τα Τοπικά Συμβούλια Πρόληψης Παραβατικότητας εστιάζουν τη δράση τους στην πρόληψη του εγκλήματος και της
παραβατικότητας. Έχουν προληπτικό, συμβουλευτικό και ενημερωτικό χαρακτήρα που επικεντρώνεται στη μείωση
του αισθήματος φόβου των πολιτών αλλά και στη μείωση των ευκαιριών που ευνοούν τη δράση του εγκληματία και
παραβάτη. Συγχρόνως, συμβάλλουν στην ανάπτυξη μιας εναλλακτικής και αποκεντρωμένης αντιπαραβατικής
πολιτικής, προσαρμοσμένης στις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις των τοπικών κοινωνιών.
Συγκροτούνται και λειτουργούν με απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 16 του Ν. 2713/1999 (ΦΕΚ 89 Α΄), όπως ισχύει, σε Δήμους με πληθυσμό άνω των τριών χιλιάδων (3.000)
κατοίκων.
Αποτελούνται από πέντε (5) έως έντεκα (11) μέλη, τα οποία μπορεί να είναι δημοτικοί σύμβουλοι, αλλά και
επιστήμονες ή λειτουργοί, που διαθέτουν ειδικές γνώσεις και εμπειρία στον τομέα της παραβατικότητας, όπως
Δικαστικοί Λειτουργοί, Κοινωνιολόγοι, Ψυχολόγοι, Ιατροί, Κοινωνικοί Λειτουργοί και Αστυνομικοί. Η συμμετοχή στα
ανωτέρω Συμβούλια είναι τιμητική και άμισθη.
Διαδικασία συγκρότησης
1. Αρχικά το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει τη σύσταση του Τοπικού Συμβουλίου Παραβατικότητας. Στην ίδια
απόφαση του ΔΣ ορίζεται εκείνος που θα προεδρεύει του Συμβουλίου (Δήμαρχος ή άλλος δημοτικός
σύμβουλος), o συνολικός αριθμός των μελών π.χ. 7, τα πρόσωπα που θα απαρτίζουν το Συμβούλιο π.χ.
δημοτικοί σύμβουλοι, εθελοντές κλπ., καθώς και η διάρκεια της θητείας του.
2. Εν συνεχεία, η σύσταση και η λειτουργία του θα πραγματοποιηθεί με απόφαση του Δημάρχου.
Βασικές Ιδέες και Στόχοι
Τέσσερις βασικές ιδέες υποστηρίζονται για το θεσμό των Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης της Παραβατικότητας, οι
οποίες είναι:
- Η ιδέα πως η αντιμετώπιση του εγκλήματος πρέπει να γίνεται με πρόληψη, ακόμα και σε περιοχές με μειωμένη
εγκληματικότητα και όχι με καταστολή,
- Η πρόληψη του εγκλήματος μπορεί να αφορά τη λήψη μέτρων, είτε για την εξάλειψη των ευκαιριών που
ευνοούν τη δράση του εγκληματία, είτε και για την καταπολέμηση των κοινωνικών παραγόντων που ευνοούν
την εξώθηση προς το έγκλημα ορισμένων συμπολιτών μας, όπως αποφυλακισμένοι, εξαρτημένοι από ουσίες ή
απεξαρτημένοι, αλλοδαποί, άνεργοι κλπ.
- Κύριο ρόλο στην πρόληψη του εγκλήματος μπορεί να διαδραματίσει, πέρα από την επίσημη Πολιτεία και την
Τοπική Αυτοδιοίκηση και ο ίδιος ο πολίτης,
- Η συμμετοχή των πολιτών στην πρόληψη του εγκλήματος πραγματώνεται, είτε με τη λήψη από τον πολίτη
ουσιαστικών πρωτοβουλιών και μέτρων, ώστε να αποφεύγει (σε ατομικό επίπεδο) τη θυματοποίησή του, είτε
και με την ενεργό εθελοντική δράση του (σε συλλογικό επίπεδο) για την προώθηση του έργου ενός Τοπικού
Συμβουλίου Πρόληψης της Παραβατικότητας.
Η σύσταση των Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης της Παραβατικότητας έχει σκοπό:
- την προστασία της τοπικής κοινωνίας μέσω της πρόληψης,
- την καταπολέμηση του φόβου της μικρομεσαίας εγκληματικότητας
παραβατικότητας, την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής του πολίτη,
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και

ιδίως

της

καθημερινής

-

την ευαισθητοποίηση των πολιτών στο να συμπεριφέρονται σύμφωνα με τους κοινωνικούς κανόνες και να
αποφεύγουν τα αίτια που οδηγούν στην παραβατικότητα,
την πρόληψη παραβατικών τάσεων ευπαθών κοινωνικά ατόμων,
τον σχεδιασμό για την πρόληψη των κοινωνικών κινδύνων που οδηγούν στην παραβατικότητα και την
ενίσχυση και ενθάρρυνση του εθελοντισμού.

Έργο των Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης Παραβατικότητας είναι η καταγραφή και η μελέτη της παραβατικής
συμπεριφοράς σε τοπικό επίπεδο, η κατάρτιση σχετικών προγραμμάτων στην περιφέρεια του Δήμου που
λειτουργούν, η διοργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων και συναφών εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης
της κοινής γνώμης, καθώς και ο συντονισμός και η εφαρμογή πρωτοβουλιών από τους κοινωνικούς φορείς της
περιοχής κατάλληλων να προλάβουν ή να περιορίσουν ορισμένες μορφές της μικρομεσαίας εγκληματικότητας και
της εν γένει παραβατικής συμπεριφοράς, με στόχο την εμπέδωση της ασφάλειας των κατοίκων και δημιουργίας
κλίματος εμπιστοσύνης.
Στο συντονισμό της δράσης των Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης Παραβατικότητας (ΤΟ.Σ.Π.ΠΑ.) καθώς επίσης και
στη μελέτη και αξιολόγηση των εκθέσεων και προτάσεων τους συμβάλλουν και οι Επιτροπές Περιφερειακής
Συνεργασίας και Ασφάλειας (Ε.Π.Σ.Α.), οι οποίες λειτουργούν στην έδρα κάθε διοικητικής Περιφέρειας της χώρας.
Σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο η Εθνική Στρατηγική Πρόληψης της Βίας υλοποιείται, κατά περίπτωση, είτε
αυτοτελώς από τη Διεύθυνση Πρόληψης της Βίας, είτε σε συνεργασία με τις οικείες αστυνομικές, δημοτικές και
άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, τις Επιτροπές Περιφερειακής Συνεργασίας και Ασφάλειας (Ε.Π.Σ.Α) του
άρθρου 12 του ν. 4249/2014 (Α΄ 73) και τα Τοπικά Συμβούλια Πρόληψης Παραβατικότητας (ΤΟ.Σ.Π.ΠΑ.) του
άρθρου 16 του ν. 2713/1999 (Α΄ 89), υπό τις επιστημονικές οδηγίες και κατευθύνσεις του προβλεπομένου στην
παρ. 4 του άρθρου 16 του ν. 2713/1999 Κεντρικού Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας, το οποίο, εφεξής,
λειτουργεί υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Πρόληψης της Βίας.
Στο Δήμο Διονύσου προτείνεται το Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας (ΤΟ.Σ.Π.ΠΑ) να αποτελείται από επτά
(7) μέλη ως εξής: 1) Τον Δήμαρχο ως Προεδρεύοντα, 2) Έναν Δημοτικό Σύμβουλο, τον οποίο ορίζει το Δημοτικό
Συμβούλιο, 3) Εκπρόσωπο του Αστυνομικού Τμήματος Αγίου Στεφάνου, 4) Εκπρόσωπο του Δικηγορικού Συλλόγου,
5) την Κοινωνική Λειτουργό του Δήμου Διονύσου, 6) τον Ψυχολόγο του Δήμου Διονύσου, 7) Έναν δημότη – πολίτη
που θα ορίσει ο Δήμαρχος με γνώσεις συναφείς με το αντικείμενο και χωρίς δικαίωμα ψήφου
Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης” (ΦΕΚ Α' 87/07-06-2010),
2. Το Ν. 4555/2018 “Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της
Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α.
[Πρόγραμμα Κλεισθένης]……….” (ΦΕΚ Α’ 133/19-07-2018),
3. Το άρθρο 16 του Ν. 2713/1999 “Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες
διατάξεις” (ΦΕΚ Α’ 89/30-04-1999),
4. To άρθρο 13 του Ν. 3387/2005 “Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ Α’ 224/129-2005)
5. To άρθρο 84 του Ν.3463/06 “Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων” (ΦΕΚ Α’ 114/08-06-2006)
6. παρ.3 άρθρ.30 Ν.3448/2006,ΦΕΚ Α 57/15.3.2006
7. To άρθρο 12 του Ν. 4249/14 “Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα και τη ρύθμιση
θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης” (ΦΕΚ A’ 73/24-032014)
8. Το άρθρο 19 Ν. 4703/20 “Δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ Α’ 131/10-7-2020)
9. Την υπ’ αριθμ. 21846/2401/11-09-2020 Απόφαση Δημάρχου περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στoν
Αντιδήμαρχο Παιδείας, Αθλητισμού, Πολιτισμού & Κοινωνικής Πολιτικής κo Νικόλαο Καρυστινό,
10. Το γεγονός ότι με βάση τις παραπάνω διατάξεις συνάγεται ότι η έγκριση για τη σύσταση “Τοπικού Συμβουλίου
Πρόληψης Παραβατικότητας (ΤΟ.Σ.Π.ΠΑ.) Δήμου Διονύσου”, ανήκει στην αρμοδιότητα του Δημοτικού
Συμβουλίου,
Προτείνεται το ΔΣ να προχωρήσει στη λήψη απόφασης για να εγκρίνει:
1. Τη σύσταση επταμελούς (7μελούς) Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας (ΤΟ.Σ.Π.ΠΑ) στο Δήμο
Διονύσου, το οποίο θα αποτελείται από τον Δήμαρχο, ένα (1) αιρετό μέλος και πέντε (5) επιστήμονες και
λειτουργούς που διαμένουν στην περιφέρεια του Δήμου και διαθέτουν ειδικές γνώσεις στον τομέα της
παραβατικότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας.
2. Ως μέλη του Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας του Δήμου Διονύσου, ορίζονται για τρία (3)
έτη:
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1)Ο Δήμαρχος ως Προεδρεύων, 2) Ο/Η Δ.Σ. κος/ κα ………………………. ως τακτικό μέλος, με
αναπληρωματικό/ή τον κο/ κα ……………………………, καθώς και 3) Εκπρόσωπος του Αστυνομικού Τμήματος
Αγίου Στεφάνου, 4) Εκπρόσωπος του Δικηγορικού Συλλόγου, 5) η Κοινωνική Λειτουργός του Δήμου Διονύσου,
6) ο Ψυχολόγος του Δήμου Διονύσου, 7) Ένας δημότης – πολίτης που θα ορίσει ο Δήμαρχος με γνώσεις
συναφείς με το αντικείμενο και χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Σε περίπτωση κωλύματος του Δημάρχου να παρευρίσκεται στο Συμβούλιο, θα δύναται να ορίζεται από αυτόν
αντικαταστάτης του.
Επίσης, για όλα τα υπόλοιπα τακτικά μέλη θα οριστούν και αναπληρωματικά.
3. Για τον ορισμό των ανωτέρω εκπροσώπων των φορέων – αρχών, θα αποσταλεί σχετικό έγγραφο/ αίτημα από
το Δήμο Διονύσου.
4. Ύστερα από τον ορισμό των ανωτέρω εκπροσώπων θα εκδοθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του
Ν. 2713/99, όπως ισχύουν η σχετική απόφαση Δημάρχου για τη συγκρότηση του ΤΟ.Σ.Π.ΠΑ του Δήμου
Διονύσου.

Εσωτ. Διανομή
1. Γρ. κ. Δημάρχου
2. Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας,
Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού
3. Γενικό Αρχείο

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
Παιδείας, Αθλητισμού, Πολιτισμού &
Κοινωνικής Πολιτικής
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