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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  12/2007 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  265/2007  

 

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 28η Μαρτίου 2007, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά 
την υπ΄ αριθ. 12/23-3-2007 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύµφωνα µε το 
νόµο. 
 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης,  
Πρόεδρος του Σώµατος, 2) Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος, 3) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 4) 
∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 5) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 6) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 7) Καµβυσίδης 
Ιωάννης, 8) Κλείδωνας Θεοφάνης, 9) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 10) Κουδούνης Αργύριος,  11) 
Κουρκουτάς Γεώργιος, 12) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 13) Μπάκας ∆ηµήτριος, 14) Μπάκας 
Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 264 απόφαση), 15) Μπασακίδης Νικόλαος, 16) 
Νταγιόπουλος Γεώργιος, 17) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 18) Πολίτης ∆ηµήτριος, 19) Σπίνος 
Γεώργιος, 20) Τσακαλάκου Σταυρούλα  και  21) Τσερώνης Κωνσταντίνος (αποχώρηση στην 
υπ’ αριθ. 291 απόφαση).  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Αλευράς 
∆ιονύσιος, 2)  Γουρδέας Ανδρέας,  3) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 4) Λαγανάκος Γεώργιος, 5) 
Οικονοµάκου Μαρία και 6) Ράλλης Γεώργιος.  
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων Αλαγονίας 
Αντικαλάµου, Ασπροχώµατος, Βέργας, Λαιϊκων, Μ. Μαντίνειας και Σπερχογείας ήτοι οι κ.κ. 
Μέλιος Ιωάννης, Αργυροπούλου Βασιλική, Σπανός Αντώνιος, Χειλάς Ευάγγελος, Βρυώνης 
Φώτιος, Κουµουνδούρος Νικόλαος και Περρωτής Παναγιώτης αντίστοιχα, επειδή στην 
ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα συγκεκριµένα Τοπικά 
∆ιαµερίσµατα. Από αυτούς παραβρίσκονται στη συνεδρίαση µόνο οι Πρόεδροι των Τοπικών 
Συµβουλίων Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης, Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος και Μ. Μαντίνειας κ. 
Κουµουνδούρος Νικόλαος.    
 
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου και παραβρίσκεται, ο κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, επικεφαλής του συνδυασµού 
«∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαµάτας».  
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης παρουσία του ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Σύσταση Τοπικού Συµβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας. 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος Καλαµάτας κ. Ηλιόπουλος Αθανάσιος αναφέρει τα εξής, 
τα οποία έχει καταθέσει και εγγράφως µε το υπ’ αριθ. πρωτ. 7333/27-3-2007 του ∆ήµου  
έγγραφό του για την ενηµέρωση των δηµοτικών συµβούλων.  
 
«ΘΕΜΑ: “ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ 

ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ”. 
 
Με το άρθρο 84 ∆.Κ.Κ. προβλέπεται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου η συγκρότηση 
και η λειτουργία «Τοπικού Συµβουλίου Παραβατικότητας» σύµφωνα µε το άρθρο 16 Ν. 
2713/1999.  
 
Το εν λόγω Συµβούλιο θα αποτελεί συµβουλευτικό γνωµοδοτικό όργανο για την ανάπτυξη µιας 
εναλλακτικής και αποκεντρωµένης αντιπαραβατικής πολιτικής, προσαρµοσµένης στις ιδιαίτερες 
ανάγκες και απαιτήσεις της τοπικής κοινωνίας.  
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
 
1. Τη συγκρότηση και λειτουργία στο ∆ήµο Καλαµάτας «Τοπικού Συµβουλίου 

Παραβατικότητας», το οποίο θα αποτελείται από 9 µέλη. Η θητεία των µελών θα είναι για 3 
χρόνια και η θέση τους θα είναι τιµητική και άµισθη.  

2. Έργο του Συµβουλίου θα είναι: α) η καταγραφή και µελέτη της παραβατικής συµπεριφοράς 
σε τοπικό επίπεδο, β) η κατάρτιση σχετικών προγραµµάτων πρόληψης στο ∆ήµο 
Καλαµάτας, γ) η διοργάνωση ηµερίδων, σεµιναρίων και συναφών εκδηλώσεων 
ευαισθητοποίησης και ενηµέρωσης της κοινής γνώµης, δ) 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 του 
∆ήµου µας και της δηµιουργίας κλίµατος εµπιστοσύνης.  

 
Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ» 
 
Ολοκληρώνοντας την εισήγησή του ο κ. Ηλιόπουλος προτείνει τη σύσταση του Τοπικού 
Συµβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας, που θα αποτελείται από την ∆ηµοτική Σύµβουλο -  
Αντιδήµαρχο κα Οικονοµάκου Μαρία, ως Πρόεδρο και από, ένα δικαστικό λειτουργό, ένα 
ψυχολόγο, ένα κοινωνιολόγο, έναν αστυνοµικό, ένα κοινωνικό λειτουργό, έναν εκπρόσωπο του 
ιατρικού συλλόγου,  έναν εκπρόσωπο του ΥΠΕΣ∆∆Α και έναν εκπρόσωπο του Επιµελητηρίου. 
 
Ακολούθως το λόγο παίρνει ο κ. ∆ιασάκος Νικόλαος, επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική 
Αγωνιστική Κίνηση Καλαµάτας», ο οποίος  λέει τα εξής:  

 
Η θέση της ∆ηµοτικής Αγωνιστικής Κίνησης Καλαµάτας είναι  ότι τα περιβόητα 
ΣΠΠΑ είναι όργανα που συµβάλλουν σε αυτό που ονοµάζουµε µετατροπή της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε αντιλαϊκό θεσµό. Για τα ΣΠΠΑ υπάρχει ήδη γενικότερη συναίνεση 
της τρικοµµατικής συµµαχίας Ν∆ - ΠΑΣΟΚ - ΣΥΝ στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και εφαρµόζονται 
σε µια σειρά ∆ήµων, όπως ο ∆ήµος της Αθήνας, Ζεφυρίου κ.α. 

∆ΙΑΣΑΚΟΣ: 
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     Τα Συµβούλια αυτά µαζί µε άλλους θεσµούς, όπως ο «αστυνοµικός της γειτονιάς», 
µπορούν να παίξουν το ρόλο χαφιέδικων µηχανισµών.  

     Στο άρθρο 3 του νόµου 2713/99 που προβλέπει τη σύσταση τους αναφέρεται ότι τα 
Συµβούλια στα πλαίσια της συνεργασίας τους µε τις τοπικές αστυνοµικές αρχές, υποχρεούνται 
να γνωστοποιούν σε αυτές πληροφορίες και στοιχεία που περιέρχονται σε αυτά και σχετίζονται 
µε την εγκληµατικότητα. ∆ηλαδή, ό,τι ...«πέφτει» στην αντίληψη τους, θα γίνεται άµεσα 
γνωστό και στην ΕΛ.ΑΣ. Ανάγεται δηλαδή, ο χαφιεδισµός σε... «πρόληψη».  

     Έτσι τα ΣΣΠΑ οδηγούν στην αστυνοµικοποίηση της κοινωνίας και στη δηµιουργία - στην 
κυριολεξία – πόλεων γκέτο, όπου ο καθένας µπορεί να ...«καρφώνει» τον άλλο στην ΕΛ.ΑΣ! 

     Αυτά τα Συµβούλια αρχικά µε το Ν. 2713/1999 θεσπίστηκαν σαν ΣΠΕ (Συµβούλια 
Πρόληψης Εγκληµατικότητας). Όµως ποτέ δε θα µπορούσαν - και η µέχρι τώρα διαδροµή τους 
σε άλλους ∆ήµους το αποδεικνύει - να ασκήσουν πραγµατική αντεγκληµατική πολιτική και 
ιδίως πολιτική πρόληψης του εγκλήµατος. Η εγκληµατικότητα µπορεί να καταπολεµηθεί µόνο 
αν αρχίσουν να καταπολεµούνται µε ριζικά µέτρα οι αιτίες που τη γεννούν: η φτώχεια, ο 
αναλφαβητισµός, η ανεργία, η «απασχολησιµότητα», τα πρότυπα του ατοµικισµού που 
διοχετεύονται από τα µέσα ενηµέρωσης και από όλους τους ιδεολογικούς µηχανισµούς του 
συστήµατος κλπ. Για την πρόληψη της εγκληµατικότητας απαιτείται, δηλαδή, µια ριζικά 
διαφορετική πολιτική, απαιτείται η άνοδος του λαϊκού κινήµατος και των ηθικών αξιών της 
αλληλεγγύης, του αγώνα, της συλλογικότητας, των οποίων φορέας είναι το εργατικό κίνηµα.  

     Επειδή, µάλιστα, η δραστηριότητα των ΣΠΕ δε κρίθηκε ικανοποιητική, η σηµερινή 
κυβέρνηση µε το άρθρο 13 του Ν. 3387/2005 περί «Κέντρου µελετών Ασφάλειας και άλλες 
διατάξεις» µετέτρεψε τα ΣΠΕ σε ΣΠΠΑ. ∆ιεύρυνε έτσι το πεδίο τους, καθώς η έννοια της 
παραβατικότητας είναι σαφέστατα πιο πλατιά από αυτή της εγκληµατικότητας. Μπορεί να 
συµπεριλαµβάνει δράσεις δυσαρέσκειας και αντίδρασης κατά της αντιλαϊκής πολιτικής, όπως 
κλείσιµο δρόµων, καταλήψεις κτιρίων, κλπ., δηµιουργεί επικίνδυνη εµπλοκή της ΤΑ στη 
λειτουργία των κατασταλτικών µηχανισµών του κράτους, αφού αυτά τα Συµβούλια θα 
συνεργάζονται µε την ΕΛ.ΑΣ., όπως αναφέρει το άρθρο 13 του Ν. 3387/05, θα συντάσσουν 
εκθέσεις ενηµερώνοντας για τη δράση τους, θα προτείνουν µέτρα που πρέπει να ληφθούν και 
θα βραβεύουν όσους επιδεικνύουν ζήλο στην άσκηση των καθηκόντων τους (θα βραβεύεται, 
δηλαδή, ο…καλύτερος χαφιές). 

     Έτσι, τα ΣΠΠΑ µετατρέπονται σιγά - σιγά σε µηχανισµούς συλλογής πληροφοριών στη 
γειτονιά, όπου βέβαια στόχος δε θα είναι το έγκληµα (άλλωστε, πώς κινούνται ανενόχλητα στις 
γειτονιές οι έµποροι των ναρκωτικών;), αλλά οι δραστηριότητες των εργαζοµένων, των 
ανέργων, των συνδικάτων, των συλλόγων γονέων, των µαθητών που ετοιµάζουν αγώνες 
ενάντια στον πόλεµο ή για καλύτερη Παιδεία κλπ. 

     Επίσης είναι αξιοσηµείωτη η συστηµατική προσπάθεια που καταβάλλουν τα ΣΠΠΑ να 
προσελκύσουν τους µαθητές στο έργο της συνεργασίας µε την αστυνοµία µε συνεχείς 
προσκλήσεις και πιέσεις για να συµµετέχουν σε εκδηλώσεις και δραστηριότητες των 
συµβουλίων πρόληψης εγκληµατικότητας. Στην πραγµατικότητα, δηλαδή, προσπαθούν να 
στρατολογήσουν πληροφοριοδότες και να µολύνουν την ίδια τη νεολαία. Παράλληλα, 
βασιλεύουν ο αυταρχισµός, οι δίκες µαθητών που αγωνίζονται, οι αποβολές µαθητών που 
«τολµούν» να διανείµουν ενηµερωτικά φυλλάδια για τις αγωνιστικές τους δραστηριότητες, 
αλλά και η ανενόχλητη δράση των εµπόρων ναρκωτικών. 

     Έτσι τα ΣΠΠΑ µαζί µε µια σειρά από µέτρα και µηχανισµούς που έχουν δηµιουργηθεί τα 
τελευταία χρόνια (τροµονόµος, κάµερες, ∆ηµοτική Αστυνοµία κλπ.) θα χρησιµοποιηθούν για τη 
στενή παρακολούθηση του «εχθρού λαού». Είναι βέβαιο ότι µε αυτή την εξέλιξη θα ενταθεί η 
ξενοφοβία και ο ρατσισµός, καθώς η κυρίαρχη αντίληψη θέλει τους µετανάστες εγκληµατίες. 
Θα αναπτυχθεί ο χαφιεδισµός στις γειτονιές, καθώς θα βραβεύονται οι καταδότες... 

     Τέλος µε τη θέσπιση των ΣΠΠΑ γίνεται προσπάθεια από την κυβέρνηση να:  
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- αποποιηθεί τις ευθύνες της για την άνοδο της εγκληµατικότητας.  

- να καλλιεργηθεί η ιδέα της «συνυπευθυνότητας του πολίτη» στην αντιµετώπισή της 
εγκληµατικότητας, η «υποχρέωση» συνεργασίας του µε τις αστυνοµικές αρχές. 

- να δοθεί µια ψευδοεπιστηµονική χροιά στα συµβούλια αυτά, για να συγκαλυφθεί η 
φύση τους. 

- να συγκαλυφθεί το ότι οι αιτίες του φαινοµένου της εγκληµατικότητας σχετίζονται 
άµεσα µε τον ίδιο τον εκµεταλλευτικό χαρακτήρα του συστήµατος την κυριαρχία της 
αστικής ιδεολογίας και πολιτικής, των προβληµάτων και αδιεξόδων που προκαλεί. 

     Οι εργαζόµενοι της Καλαµάτας µπροστά και σε αυτή την εξέλιξη και την γενικότερη 
ενίσχυση των µέτρων καταστολής έχουν µία και µόνο απάντηση να δώσουν. Την οργανωµένη 
πάλη ενάντιά τους, την προάσπιση και διεύρυνση των λαϊκών δικαιωµάτων και ελευθεριών. 
Μια πάλη που συνδέεται αντικειµενικά, µε την πάλη για την αλλαγή της ίδιας της κοινωνίας...  
 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόµενες σ’ αυτήν διατάξεις,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
I.   Εγκρίνει τη σύσταση του Τοπικού Συµβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας, που 

θα λειτουργεί στο ∆ήµο Καλαµάτας και θα αποτελείται από την ∆ηµοτική 
Σύµβουλο -  Αντιδήµαρχο Καλαµάτας κα Οικονοµάκου Μαρία, ως Πρόεδρο και 
από, ένα δικαστικό λειτουργό, ένα ψυχολόγο, ένα κοινωνιολόγο, έναν 
αστυνοµικό, ένα κοινωνικό λειτουργό, έναν εκπρόσωπο του ιατρικού συλλόγου,  
έναν εκπρόσωπο του ΥΠΕΣ∆∆Α και έναν εκπρόσωπο του Επιµελητηρίου. 

 
II. Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για την συγκρότηση του Τοπικού Συµβουλίου 

Πρόληψης Παραβατικότητας, µετά τον ορισµό των εκπροσώπων των ως άνω 
αναφεροµένων φορέων – συλλόγων. 

 
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

 2. Γιαννακούλας Γρηγόριος 

 3. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 

 4. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 5. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 6. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 7. Κλείδωνας Θεοφάνης 

 8. Κοσµόπουλος Βασίλειος 
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 9. Κουδούνης Αργύριος 

 10. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 11. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 12. Μπάκας ∆ηµήτριος 

 13. Μπάκας Ιωάννης 

 14. Μπασακίδης Νικόλαος 

 15. Νταγιόπουλος Γεώργιος 

 16. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 

 17. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 18. Σπίνος Γεώργιος 

 19. Τσακαλάκου Σταυρούλα 

 20. Τσερώνης Κωνσταντίνος 
 

Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα,  24 Απριλίου 2007 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 


