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Κηφισιά 7 Σεπτεμβρίου 2015

Κυρίες & Κύριοι:
Ο Συμπαραστάτης του Δημότη & της Επιχείρησης στην Κηφισιά (Κηφισιά, Εκάλη
& Νέα Ευθραία) είναι μια αναγκαιότητα που πρέπει να υλοποιηθεί στο δήμο μας. Είναι
ένας θεσμός που περιμένει την έμπρακτη συμμετοχή του δημοτικού συμβουλίου
Κηφισιάς για την έναρξη της λειτουργίας του στο πλαίσιο των καταστατικών κειμένων που
προβλέπουν και οριοθετούν τον Συμπαραστάτη. Ο Συμπαραστάτης προβλέπεται
νομοθετικά ως ανεξάρτητος, αμερόληπτος και επαρκής. Οφείλει να ασκήσει το έργο του—
κατεξοχήν έργο διαμεσολάβησης με σκοπό την εξεύρεση λύσεων πριν την οποιαδήποτε
ένδικη ή άλλη προσφυγή αρμοδίως—χωρίς να τελεί σε σχέση εξάρτησης με οποιονδήποτε
από τους αιρετούς ή υπαλλήλους του δήμου Κηφισιάς· χωρίς να επηρεάζεται με
οποιονδήποτε τρόπο από τους αιρετούς ή υπαλλήλους του δήμου Κηφισιάς ή άλλους·
και διαθέτοντας γνώση και εμπειρία για την εξεύρεση λύσεων με διαμεσολάβηση επί
τυχόν ανακυπτόντων νομικών προβλημάτων των δημοτών στη σχέση τους με τη διοίκηση
του δήμου Κηφισιάς και στο πλαίσιο της άσκηση της δημόσιας διοίκησης.
Το Συμβούλιο της Ευρώπης προ πολλού χρόνου συστήνει στο πλαίσιο της
χρηστής διακυβέρνησης την υιοθέτηση θεσμών ωσάν αυτόν του Συμπαραστάτη του
Δημότη & της Επιχείρησης. Έτσι, η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της
Ευρώπης, παραπέμποντας στις Συστάσεις της υπ' αριθμό 757 (1975) και 1615 (2003),
επιβεβαιώνει ότι οι θεσμοί των Συνηγόρων, στους οποίους έχει ανατεθεί η προστασία των
πολιτών εναντίον της κακοδιοίκησης, διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην ενίσχυση της
δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Αυτό μπορεί να
γίνει—και γίνεται ήδη—τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Η Συνέλευση του
Συμβουλίου της Ευρώπης σημειώνει ότι στην Ευρώπη και παγκοσμίως δεν υπάρχει ένα
καθιερωμένο πρότυπο του Συνηγόρου/Συμπαραστάτη. Κάποιες χώρες έχουν ιδρύσει
έναν μονοπρόσωπο, γενικών καθηκόντων Συνήγορο του Πολίτη, ενώ άλλες χώρες έχουν
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επιλέξει ένα σύστημα πολλών θεσμών, συμπεριλαμβανομένων των Περιφερειακών ή/και
Τοπικών Συνηγόρων του Πολίτη ή/και Συνηγόρων/Συμπαραστατών με ειδίκευση σε
πεδία όπως η καταπολέμηση των διακρίσεων, η προστασία των μειονοτήτων ή τα
δικαιώματα των παιδιών. Λαμβάνοντας υπόψη την ποικιλότητα των νομικών συστημάτων
και παραδόσεων, δεν θα ήταν πρόσφορο να υποστηρίξουμε ένα ενιαίο πρότυπο για κάθε
περίπτωση Συνηγόρου ή Συμπαραστάτη. Με παλαιότερες ενέργειες του Συμβουλίου της
Ευρώπης

για

την

προώθηση

των

θεσμών

Συνηγόρου/Συμπαραστάτη,

συμπεριλαμβανομένων των συστάσεών της και των Συστάσεων της Επιτροπής Υπουργών
υπ’ αριθμό R(80)2, R(85)2 και R(97)14 καλούνται τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν την
ύπαρξη και λειτουργία του θεσμού του Συνηγόρου ή Συμπαραστάτη έτσι ώστε να
ενισχύσουν τη δημοκρατική και χρηστή διαχείριση στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους
έναντι των διοικουμένων. Ο Συμπαραστάτης του Δημότη & της Επιχείρησης ως τέτοιος
θεσμός χρηστής και δημοκρατικής δημόσιας διοίκησης έλκει περί την ύπαρξη και
λειτουργία του και από το έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Δημοκρατία μέσω
του Δικαίου (Επιτροπή Βενετίας) «Συλλογή για τον θεσμό του Συνηγόρου» της 1ης
Δεκεμβρίου 2011.
Ο θεσμός του Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης στην Κηφισιά για
τον οποίο καλείστε να αποφασίσετε έχει ήδη εφαρμοστεί με μεγάλη επιτυχία στα
περισσότερα κράτη-μέλη τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο, όπως αποδεικνύεται
από τον Κοινοβουλευτικό διάλογο της 4ης Οκτωβρίου 2013 (36η Συνεδρίαση) (Βλ.
Έγγραφο 13236, αναφορά της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων και Ανθρώπινων
δικαιωμάτων, με εισηγητή κ. Xucla). Το κείμενο ψηφίστηκε από την Κοινοβουλευτική
Διάσκεψη της 4ης Οκτωβρίου 2013 (36η Συνεδρίαση). Και μάλιστα εφαρμόζεται έτσι
ώστε στο πλαίσιο ανταλλαγής δεδομένων από τη λειτουργία του να είναι εφικτή πλέον η
πιστοποίησή του από τη Διεθνή Συντονιστική Επιτροπή των Εθνικών Θεσμών για την
Προώθηση και την Προστασία των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων (ICC) υπό το φως των «Αρχών
του Παρισιού». Ο Συμπαραστάτης του Δημότη & της Επιχείρησης στην πόλη της Κηφισιάς
θα μπορούσε να πιστοποιηθεί μόνον εάν προηγούμενα δοκιμαστεί.
Ο Συμπαραστάτης στην Κηφισιά είναι θεσμικό όργανο στην υπηρεσία των
δημοτών, πρωτίστως. Αποβλέπει, υπόψη της κείμενης νομοθεσίας, να συνδράμει τους
δημότες στην ενίσχυση της σχέσης τους με τις δημοτικές Αρχές και στην ανταλλαγή
στοιχείων μεταξύ δημοτών και δημοτικών Αρχών που στόχο έχουν τη χρηστή διοίκηση
και την αποτροπή αυθαιρεσίας από τους εκάστοτε αιρετούς ή υπαλλήλους στο δήμο. Η
λειτουργία του θεσμού του Συμπαραστάτη είναι κατεξοχήν διαμεσολαβητική, υπό την
έννοια της επίλυσης προβλημάτων κατόπιν διαλόγου με τους δημότες και τις δημοτικές
Αρχές. Όπου αυτό δεν καταστεί εφικτό, ο Συμπαραστάτης είναι νομοθετικά εξοπλισμένος
με δυνατότητα συνδρομής των δημοτών στο να υποβάλλουν καταγγελίες για υποθέσεις
κακοδιοίκησης και παραβιάσεων των ανθρώπινων δικαιωμάτων τους και των θεμελιωδών
ελευθεριών τους.
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Η ανοχή των δημοτών στην κακοδιαχείριση στην Κηφισιά έχει προ πολλού
εξαντληθεί. Η βούλησή τους για χρηστή διοίκηση είναι πασιφανής και παντοιοτρόπως
διατυπωθείσα, και εσείς, τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου Κηφισιάς που έρχεστε σε
τακτική επικοινωνία με τους δημότες μπορεί να επιβεβαιώσετε του λόγου το αληθές. Η
επιθυμία να συνδράμω στην θεσμική θωράκιση έναντι της τυχόν εκούσιας ή ακούσιας
κακοδιαχείρισης ή της αυθαιρεσίας στο δήμο Κηφισιάς ήταν αυτή που με ώθησε να
υποβάλλω την υποψηφιότητά μου για Συμπαραστάτης του Δημότη & της Επιχείρησης
στην Κηφισιά.
Με αυτές τις σκέψεις στέργω στη συνεργασία μαζί σας και με όλες τις Αρχές του
δήμου Κηφισιάς για την ενίσχυση της χρηστής διοίκησης στο δήμο υπό την προϋπόθεση
της εκλογής μου ως Συμπαραστάτης του Δημότη & της Επιχείρησης στην Κηφισιά με την
ψήφο σας.
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