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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 5/2013
“Ο θεσμός του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης είναι μία
κοινωνική δομή για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των πολιτών, ιδίως
των ασθενέστερων, που επιθυμούν να επιλύσουν εξωδικαστικά το
πρόβλημα που αντιμετωπίζουν με τον Δήμο. Όχι μόνο δεν πρέπει να
καταργηθεί, αλλά αντίθετα πρέπει να ενδυναμωθεί και να ενισχυθούν οι
αρμοδιότητες του προς όφελος του κοινωνικού συνόλου” υποστήριξε ο κ.
Βασίλης Σωτηρόπουλος, Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρισης
του Δήμου Αθηναίων, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που δόθηκε
σήμερα στο Δημαρχιακό Μέγαρο της Αθήνας.
Στη συνέντευξη δημοσιοποιήθηκε η Ετήσια Έκθεση του νέου θεσμού για τα
πεπραγμένα κατά τους μήνες λειτουργίας του εντός του 2012 (Σεπτέμβριος
– Δεκέμβριος). Κατά τον προηγούμενο χρόνο υποβλήθηκαν 72 καταγγελίες,
ορισμένες από τις οποίες αφορούν δεκάδες καταγγέλλοντες. Ο
Συμπαραστάτης ήταν αρμόδιος για 55 καταγγελίες. Από αυτές, ως βάσιμες
κρίθηκαν οι 49, για τις οποίες διαπιστώθηκε πρόβλημα κακοδιοίκησης. Το
ποσοστό των διαμεσολαβήσεων που έγιναν δεκτές ανέρχεται στο 59,18%,
ενώ για όσες διαμεσολαβήσεις ελήφθησαν αρνητικές απαντήσεις από τις
υπηρεσίες, θα ζητηθεί η εισαγωγή της στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Οι καταγγελίες αφορούν ένα ευρύ φάσμα υποθέσεων, είπε ο κ. Σωτηρόπουλος, από διορθώσεις που ζητήθηκαν σε εγγραφές στο δημοτολόγιο
και το ληξιαρχείο, έως προβλήματα με κάδους απορριμμάτων και
ανεπαρκείς ελέγχους από την δημοτική αστυνομία σε περιπτώσεις
παράνομης στάθμευσης. Οι διαμεσολαβήσεις που απορρίφθηκαν είχαν κατά
κύριο λόγο οικονομικό αντικείμενο, όπως περιπτώσεις προστίμων για τα
οποία ζητήθηκε να διαγραφούν.
Για υποθέσεις σημαντικών προβλημάτων, διατυπώθηκαν Ειδικές Προτάσεις
προς τον Δήμαρχο, με κοινοποίηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και τον Γενικό
Γραμματέα. Στους 4 πρώτους μήνες λειτουργίας του θεσμού δημοσιεύτηκαν
τέσσερις Ειδικές Προτάσεις. Η πρώτη αφορούσε την επιβολή προστίμων σε
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εμπόρους του κέντρου που χρησιμοποιούν κοινόχρηστο χώρο για
τοποθέτηση stands κι εμπορευμάτων. Η δεύτερη Ειδική Πρόταση αφορούσε
τις Λέσχες Φιλίας 3ης Ηλικίας. Η τρίτη Ειδική Πρόταση αφορούσε το μέτρο
της διαθεσιμότητας των εργαζομένων που θεσπίστηκε με το “Μνημόνιο ΙΙΙ”.
Η τέταρτη Ειδική Πρόταση που αφορούσε την τύχη της Δημοτικής Αγοράς
Κυψέλης.
Στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου, ο λόγος δόθηκε στην 93χρονη
δημότισσα, παλιά Εξαρχειώτισσα , η οποία υπέβαλε και την αναφορά πριν
από 4 μήνες στο Γραφείο του Συμπαραστάτη γιά την έλλειψη Λέσχης Φιλίας
στα Εξάρχεια, ένα αίτημα το οποίο είχε υποβάλει και σε δημοτικές αρχές
προηγούμενων δημοτικών περιόδων. Ο Συμπαραστάτης ανέφερε ότι με την
αρωγή της Διεύθυνσης Δημοτικής Περιουσίας εντοπίστηκε ακίνητο του
Δήμου και πρότεινε την διαμόρφωσή του, με τη συμβολή εθελοντών. Στο
ίδιο πλαίσιο ο λόγος δόθηκε σε ενεργούς δημότες της κοινωνίας των
πολιτών. Η κ. Πόλυ Καλή, από τη “Γραμμή Ζωής”, οι κ.κ. Γιώργος Φούτας
και Γιώργος Γαννουλάκος από τους “atenistas” και ο κ. Νίκος Νικολαίδης
από την οργάνωση “Δώσε Ελπίδα” εξέφρασαν το ενδιαφέρον και την
προθυμία τους για να συμβάλλουν, τόσο στη διαμόρφωση της Λέσχης
Φιλίας Εξαρχείων, όσο και στην εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων εκεί για
τους ανθρώπων της Τρίτης Ηλικίας.
“Η ετήσια έκθεση και τα πορίσματα μας μπορούν να χρησιμοποιηθούν από
τους πολίτες , ώστε να κινηθεί η νομική διαδικασία και μπορούν επίσης να
ληφθούν υπόψη από τα Ελληνικά Δικαστήρια” επεσήμανε η κ. Μαρία
Παπασπύρου, Περιφερειακή Συμπαραστάτης του Πολίτη και της
Επιχείρησης της Περιφέρειας Αττικής, η οποία παρευρέθη στη συνέντευξη
τύπου. Στην παρούσα φάση που βρίσκεται η Ελλάδα και οι Έλληνες πολίτες,
ανέφερε, πρέπει όλα τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας που έχουν ως
αποστολή την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών και την έγκαιρη
καταπολέμηση της κακοδιοίκησης να ενωθούν από κοινού και να
προτείνουν λύσεις που πρέπει να εφαρμοστούν, προτού η κοινωνική
ειρήνη αποτελέσει παρελθόν. Η κ. Παπασπύρου επικαλέστηκε τις αποφάσεις
της Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης που
έκριναν ότι οι μεταρρυθμίσεις στην εθνική εργασιακή νομοθεσία που
πραγματοποιήθηκαν το έτος 2010, παραβιάζουν θεμελιώδη δικαιώματα
των εργαζομένων.
Στη συνέντευξη παρεβρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο κ. Χ. Τεντόμας, Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και οι κ.κ. Σ.Γραμματίδης,
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης Δήμου Αγίας Παρασκευής,
Θ. Καλογερόπουλος, Συμπαραστάτης στον Δήμο Ασπροπύργου, Ε. Σφήκα,
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Συμπαραστάτης στον Δήμο Ζωγράφου, Γ.Κομπολάκης, Συμπαραστάτης
στον Δήμο Καλλιθέας και Α.Ελληνικός, Συμπαραστάτης Δήμου Χαλκιδέων.

