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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 
 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
 

 

Δ ελ τ ί ο  Τύπ ο υ  
 

Δημοτικό Συμβούλιο Εφήβων στον Δήμο Ιλίου 
 

Τη θέση τους στα έδρανα του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου πήραν οι έφηβοι Δημοτικοί Σύμβουλοι το 

απόγευμα της Τρίτης 21 Οκτωβρίου 2015 για τη διεξαγωγή του Δημοτικού Συμβουλίου Εφήβων που 

πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο πλαίσιο των δράσεων της  

1ης Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Τοπικής Δημοκρατίας, ενός ευρωπαϊκού θεσμού που σκοπό έχει την 

ευαισθητοποίηση των ευρωπαίων πολιτών στον τρόπο λειτουργίας των τοπικών αρχών και την 

ενημέρωσή τους σχετικά με τις δυνατότητες που υπάρχουν για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο. 

Σε ρόλους Διοίκησης, Αντιπολίτευσης και Κοινωνίας των Πολιτών, οι μαθητές και οι μαθήτριες από το 3ο, 

5ο και 10ο Γυμνάσιο της πόλης τοποθετήθηκαν πάνω στο θέμα: «Ζώντας μαζί σε πολυπολιτισμικές 

κοινωνίες: Σεβασμός, Διάλογος, Αλληλεπίδραση», ακολουθώντας με υποδειγματική πειθαρχία τον 

κανονισμό του Δημοτικού Συμβουλίου, σεβόμενοι το χρονικό όριο ομιλίας, παραδίδοντας μαθήματα 

δημοκρατικής συμπεριφοράς και εξαιρετικά δομημένων και τεκμηριωμένων απόψεων και θέσεων. 

Κατά την τοποθέτησή του ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος, αφού συνεχάρη τους μαθητές για τη 

συμμετοχή τους στο Δημοτικό Συμβούλιο Εφήβων, αλλά και όλους όσους εργάστηκαν για τη διεξαγωγή 

του, στάθηκε στον σημαντικό ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στην αξία του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Εντυπωσιασμένος, ωστόσο, από τις τοποθετήσεις των έφηβων Δημοτικών Συμβούλων, μετά την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας, σημείωσε ότι το επίπεδο των εισηγήσεων των νέων ήταν υψηλό, με 

σπουδαίες θέσεις, πολυεπίπεδες προτάσεις και αναλύσεις, ενώ όπως χαρακτηριστικά δήλωσε «άκουσα 

εισηγήσεις που θα άκουγα από έμπειρους ανθρώπους της αυτοδιοίκησης», τονίζοντας ότι «θα 

αναζητήσουμε κάθε τρόπο προκειμένου να θεσμοθετήσουμε αυτή τη διαδικασία, η οποία είναι πάρα πολύ 

χρήσιμη για την τοπική κοινωνία που υπηρετούμε και για την πατρίδα».  

Τη συζήτηση διηύθυνε ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Δημήτρης Κουκουβίνος, ενώ 

παρευρέθηκαν επίσης, ο Διευθυντής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Εσωτερικών 

Παναγιώτης Νίκας, ο τέως Δήμαρχος Ιλίου Βασίλης Κουκουβίνος, Αντιδήμαρχοι και Δημοτικοί Σύμβουλοι 

του Δήμου Ιλίου, εκπαιδευτικοί και γονείς. 

Η συνεδρίαση μεταδόθηκε με live streaming ζωντανά μέσω διαδικτύου, ενώ τα λεχθέντα απέδωσε 

παράλληλα στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα η διερμηνέας Ελένη Κυσσίδου. 

Ίλιον, 26.10.2015 

mailto:ilion@ilion.gr
http://www.ilion.gr/


            Κάλχου 48-50 Ίλιον Τ.Κ. 131 22 Τηλ. 210 2618642 Fax 210 2610300 Ε-mail: ilion@ilion.gr URL: www.ilion.gr         2 

 

 

 

mailto:ilion@ilion.gr
http://www.ilion.gr/


            Κάλχου 48-50 Ίλιον Τ.Κ. 131 22 Τηλ. 210 2618642 Fax 210 2610300 Ε-mail: ilion@ilion.gr URL: www.ilion.gr         3 

 

 

 

mailto:ilion@ilion.gr
http://www.ilion.gr/


            Κάλχου 48-50 Ίλιον Τ.Κ. 131 22 Τηλ. 210 2618642 Fax 210 2610300 Ε-mail: ilion@ilion.gr URL: www.ilion.gr         4 

 

 

mailto:ilion@ilion.gr
http://www.ilion.gr/

