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πρόταση για την υλοποίηση του νέου θεσµού
Με την θεσµοθέτηση του “συµπαραστάτη του δηµότη και της επιχείρησης” εισάγεται στην
διάρθρωση της τοπικής αυτοδιοίκησης η δυνατότητα διαµεσολαβητικής επίλυσης των
προβληµάτων που ανακύπτουν από την κακοδιοίκηση κατά την ενάσκηση των αρµοδιοτήτων των
δηµοτικών υπηρεσιών. Με το άρθρο 77 του Ν. 3852/2010 (εφεξής: “Καλλικράτης”) προβλέπεται η
διαδικασία επιλογής και η αποστολή του προσώπου που θα επωµιστεί το συγκεκριµένο έργο σε
κάθε δήµο. Πρόκειται για εισαγωγή στην ελληνική δηµόσια τάξη του θεσµού του “δηµοτικού
συνηγόρου του πολίτη” (municipal ombudsman) που ήδη λειτουργεί εδώ και δεκαετίες σε άλλες
ευρωπαϊκές πόλεις.
Ωστόσο, η γενικότητα των διατάξεων του νόµου επιβάλλει την υιοθέτηση ορισµένων
κατευθυντήριων γραµµών για την αποτελεσµατική λειτουργία του νέου θεσµού. Η οργάνωση και
λειτουργία του συµπαραστάτη, ως δηµοτικού οργάνου, θα πρέπει να ακολουθήσει τις βέλτιστες
πρακτικές που εφαρµόζονται από αντίστοιχα θεσµικά όργανα, µε βάση την εγχώρια εµπειρία (λ.χ.
Συνήγορος του Πολίτη) αλλά και τα ειδικά χαρακτηριστικά του κάθε Δήµου, στον οποίο πρόκειται
να δραστηριοποιηθεί ο συµπαραστάτης.
Η παρούσα πρόταση, λαµβάνοντας υπόψη τα δεδοµένα της διοικητικής δοµής του Δήµου
Αθηναίων, περιλαµβάνει συγκεκριµένες λύσεις για το “χτίσιµο” ενός αποτελεσµατικού και
χρήσιµου θεσµού που θα καλύψει µε επιτυχία τις ανάγκες του πολυπληθέστερου δήµου της χώρας.
Συγκροτεί δηλαδή τόσο ένα σύνολο προϋποθέσεων, όσο κι ένα κείµενο στόχων.
Οι προϋποθέσεις αποτελεσµατικής οργάνωσης και λειτουργίας που περιγράφονται σε αυτή την
πρόταση δεν συγκροτούν µια εξαντλητική και “δεσµευτική” ερµηνεία για ορισµένες διατάξεις του
νόµου (όπως λ.χ. ποιοι µπορούν να είναι οι προσφεύγοντες), οι οποίες ούτως ή άλλως θα
αποτελέσουν το αντικείµενο της τρέχουσας καθηµερινής εργασίας του συµπαραστάτη του δηµότη
και της επιχείρησης. Θέτουν όµως τα θεµέλια για την έναρξη της δράσης του νέου θεσµού,
αποτελώντας µια δέσµη όρων, µέτρων, µεθόδων και πλαισίων επί των οποίων µπορεί να
οικοδοµηθεί η πεποίθησή µας ότι ο συµπαραστάτης θα λειτουργήσει στην Αθήνα σύµφωνα µε το
σκοπό για τον οποίο θεσπίστηκε.
Με αυτό το σκεπτικό, καταθέτουµε την πρόταση αυτή, η οποία διέπεται από µια πραγµατιστική
προσέγγιση για την λειτουργία του συµπαραστάτη, στη δεδοµένη οικονοµικοκοινωνική συγκυρία,
χωρίς όµως να υποτιµά την ανάγκη συγκρότησης ενός αποτελεσµατικού οργάνου που θα καταστεί
απαραίτητο στον δηµότη και την επιχείρηση του Δήµου Αθηναίων.
Αθήνα, 25 Νοεµβρίου 2010

τι προβλέπει ο “καλλικράτης”
Αφετηρία της πρότασης αποτελεί η ίδια η νοµοθετική πρόβλεψη για την εισαγωγή του
“συµπαραστάτη του δηµότη και της επιχείρησης”. Πρόκειται για το άρθρο 77 του “Καλλικράτη”,
το οποίο προβλέπει τα εξής:
1. Στους δήµους άνω των είκοσι χιλιάδων
(20.000) κατοίκων, µε απόφαση του
δηµοτικού συµβουλίου, επιλέγεται, κατόπιν
προκηρύξεως
που
δηµοσιεύεται
στην
ιστοσελίδα του δήµου, πρόσωπο εγνωσµένου
κύρους και εµπειρίας, ως συµπαραστάτης του
δηµότη και της επιχείρησης. Υποψηφιότητες
υποβάλλονται µε δήλωση που κατατίθεται στο
προεδρείο του δηµοτικού συµβουλίου κατά την
έναρξη της διαδικασίας επιλογής. Ως
συµπαραστάτης του δηµότη και της
επιχείρησης δεν µπορεί να επιλεγεί αιρετός
δήµου, περιφέρειας ή βουλευτής. Ως προς το
αξίωµα του συµπαραστάτη του δηµότη
ισχύουντα κωλύµατα και τα ασυµβίβαστα που
προβλέπονται στο άρθρο 14 του παρόντος. Η
θητεία του συµπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία
των δηµοτικών αρχών.
2. Η διαδικασία για την επιλογή του
συµπαραστάτη πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε
αποκλειστική προθεσµία δύο (2) µηνών από
την εγκατάσταση των δηµοτικών αρχών. Ο
συµπαραστάτης του δηµότη και της
επιχείρησης επιλέγεται µε απόφαση η οποία
λαµβάνεται µε µυστική ψηφοφορία και µε
πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου
των µελών του δηµοτικού συµβουλίου. Αν δεν
επιτευχθεί η επιλογή, η ψηφοφορία
επαναλαµβάνεται
κατά
την
ίδια
ή
µεταγενέστερη συνεδρίαση µε την ίδια
πλειοψηφία. Είναι επιτρεπτή µε την ίδια
πλειοψηφία και την αυτή διαδικασία η
ανάκληση του συµπαραστάτη για πληµµελή
εκτέλεση των καθηκόντων του, µε ειδικά
αιτιολογηµένη απόφαση του δηµοτικού
συµβουλίου.
3. Ο συµπαραστάτης υποστηρίζεται διοικητικά
από τις υπηρεσίες του δήµου, δέχεται
καταγγελίες άµεσα θιγόµενων πολιτών και
επιχειρήσεων
για
κακοδιοίκηση
των
υπηρεσιών του δήµου, των νοµικών του
προσώπων και των επιχειρήσεών του και

διαµεσολαβεί προκειµένου να επιλυθούν τα
σχετικά προβλήµατα, ενώ είναι υποχρεωµένος
να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός
τριάντα (30) ηµερών στους ενδιαφερόµενους.
4. Η υποβολή καταγγελίας ή αναφοράς στο
συµπαραστάτη του δηµότη και της επιχείρησης
δεν αναιρεί τη σχετική αρµοδιότητα του
Συνηγόρου του Πολίτη ως ανεξάρτητης αρχής,
ούτε τις αρµοδιότητες άλλων ελεγκτικών
οργάνων και αρχών, καθώς και του Ελεγκτή
Νοµιµότητας.
5. Ο συµπαραστάτης του δηµότη και της
επιχείρησης συντάσσει ετήσια έκθεση. Η
ετήσια έκθεση παρουσιάζεται από τον ίδιο και
συζητείται στην ειδική δηµόσια συνεδρίαση
του
δηµοτικού
συµβουλίου
για
τον
απολογισµότης δηµοτικής αρχής κατά τις
διατάξεις του άρθρου 217του Κ.Δ.Κ., εντός
τριάντα (30) ηµερών από την υποβολή της. Ο
συµπαραστάτης µπορεί επίσης να προβαίνει
στη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της
δηµοτικής διοίκησης και των σχέσεών της µε
το κοινό, τόσο στο πλαίσιοτης ετήσιας έκθεσής
του, όσο και επ’ ευκαιρία σηµαντικών
προβληµάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος
εντοπίζει. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, οι
ειδικές
προτάσεις
του
συµπαραστάτη
υποβάλλονται στον δήµαρχο και κοινοποιούνται στο δηµοτικό συµβούλιο και στον
γενικόγραµµατέα του δήµου. Τόσο η ετήσια
έκθεση όσο και οιειδικές προτάσεις του
συµπαραστάτη αναρτώνται υποχρεωτικά στην
ιστοσελίδα
του
δήµου
µε
φροντίδα
τωνδηµοτικών υπηρεσιών.
6. Ο συµπαραστάτης του δηµότη και της
επιχείρησης λαµβάνει αντιµισθία ισόποση µε
την αντιµισθία του προέδρου του δηµοτικού
συµβουλίου. Ως προς την καταστατική θέση
και τις ευθύνες του συµπαραστάτη και της
επιχείρησης ισχύουν οι σχετικές διατάξεις για
τους δηµοτικούς συµβούλους.

γενικές αρχές λειτουργίας του συµπαραστάτη
Η αποστολή που έχει ανατεθεί από τον νόµο στον συµπαραστάτη του δηµότη και της επιχείρησης
αφορά τη διαµεσολάβηση ανάµεσα στον ενδιαφερόµενο και στους δηµοτικούς φορείς, µε στόχο
την επίλυση των µεταξύ τους διαφορών. Πρωταρχικά χαρακτηριστικά που οφείλει να παρουσιάζει
ένας διαµεσολαβητής ανάµεσα σε ιδιώτη και δηµόσιο είναι η αµεροληψία, η αντικειµενικότητα
και η ανεξαρτησία. Συνεπώς, ο συµπαραστάτης θα πρέπει να λειτουργει µε όρους που θα
διασφαλίζουν την έλλειψη εξαρτήσεων, καθώς και προσωπικών ή άλλων συµφερόντων στο πλαίσιο
της αποστολής που του έχει ανατεθεί.
Οι παραπάνω αξίες και ιδιότητες διασφαλίζοται εφόσον τηρείται η αρχή της διαφάνειας και η
αρχή της ίσης µεταχείρισης. Ένας θεσµός που έχει ως αποστολή την ενίσχυση της τήρησης της
νοµιµότητας και της δηµόσιας λογοδοσίας των δηµοτικών υπηρεσιών είναι αυτονόητο ότι θα
πρέπει να λειτουργεί µε πλήρη ανοικτότητα - δηµοσιότητα και µε όρους που εγγυώνται την ευχερή
πρόσβαση όλων των ενδιαφεροµένων στις υπηρεσίες του.
Η διαφάνεια της δράσης του συµπαραστάτη θα διασφαλιστεί µε την τήρηση καταγραφής (log files)
για κάθε βήµα της διαµεσολάβησης και µε την δηµοσιοποίηση κάθε αποτελέσµατος, µε την
ανάρτηση της έκβασης κάθε καταγγελίας στο διαδίκτυο (βλ. παρακάτω υπό “προτεινόµενη µέθοδος
αποτελεσµατικής διαµεσολάβησης”).
Η ίση πρόσβαση στις υπηρεσίες διαµεσολάβησης που παρέχει ο συµπαραστάτης προϋποθέτει την
αυξηµένη προστασία των πιο ευπαθών ενδιαφεροµένων που θα προσφεύγουν σε αυτόν. Γι' αυτό θα
πρέπει οι ενδιαφερόµενοι να έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν καταγγελίες που θα
υποβληθούν σε επεξεργασία µε απόκρυψη των στοιχείων τους. Σε κάθε περίπτωση καταγγελίας και
υποβολής στοιχείων από ενδιαφερόµενους, καθώς και στο πλαίσιο της δηµοσιοποίησης
αποτελεσµάτων, βασική αρχή της λειτουργίας του συµπαραστάτη είναι ο σεβασµός των κανόνων
προστασίας προσωπικών δεδοµένων, οι οποίοι δεν θα πρέπει να καταπατώνται χάριν µιας
ακρίτως εφαρµοζόµενης “διαφάνειας”.
Η αποτελεσµατική λειτουργία του συµπαραστάτη επιβάλλει επίσης την τήρηση της αρχής της
επιείκειας, κατά την οποία θα πρέπει να προτιµάται κάθε φορά η υπέρ του ενδιαφεροµένου εκδοχή
των νοµικών ερµηνειών που επιδέχονται οι εφαρµοζόµενοι κανόνες δικαίου. Όταν ο
συµπαραστάτης καλείται να επιλύσει νοµικές διαφορές, θα πρέπει να ακολουθεί ευέλικτες λύσεις,
προβαίνοντας σε σύµφωνη µε το Σύνταγµα ή το Ευρωπαϊκό δίκαιο ερµηνεία.
Η εγγύτητα του συµπαραστάτη προς τις δηµοτικές υπηρεσίες που καλείται να κινητοποιήσει
επιβάλλει και την αρχή της ταχείας επίλυσης των διαφορών, χωρίς την παραµικρή καθυστέρηση
και κατ' ανώτατο όριο εντός των 30 ηµερών που ο νόµος τάσσει για την γραπτή ενηµέρωση του
ενδιαφερόµενου. Μόνο όταν ο συµπαραστάτης επεµβαίνει άµεσα και χωρίς καθυστέρηση θα
αποτελέσει πραγµατικά ένα εναλλακτικό µηχανισµό για την επίλυση των διαφορών, δικαιώνοντας
έτσι την θέσπισή του, σύµφωνα µε την αιτιολογική εκθεση του Καλλικράτη. Η αρχή της ταχείας
επίλυσης των διαφορών επιβάλλει την εκτέλεση της αποστολής του µε έναν αντι-γραφειοκρατικό
τρόπο, αλλά και την υποστήριξή του από προσωπικό του Δήµου που έχει ειδίκευση σε ορισµένους
κεντρικούς τοµείς που πρόκειται να απασχολήσουν το έργο του (βλ. παρακάτω, υπό “προτεινόµενη
διάρθρωση της υπηρεσίας του συµπαραστάτη”).

οι ελεγχόµενοι φορείς του δήµου αθηναίων
Σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 77 του Καλλικράτη, ο συµπαραστάτης δέχεται καταγγελίες
“για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του δήµου, των νοµικών του προσώπων και των επιχειρήσεών
του”. Συνεπώς, µια ολοκληρωµένη πρόταση για την οργάνωση και τη λειτουργία του θεσµού στο
Δήµο Αθηναίων θα πρέπει να λάβει πρωτίστως υπόψη τους φορείς που εµπίπτουν στην
αρµοδιότητα του συµπαραστάτη.
Στην οργανωτική δοµή του Δήµου Αθηναίων περιλαµβάνονται:
Δεκατέσσερις (14) Δοικητικές και Κοινωνικές Υπηρεσίες
– Διεύθυνση Αλλοδαπών
– Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναµικού
– Διεύθυνση Δηµοσίων Σχέσεων & Διεθνούς Συνεργασίας
– Διεύθυνση Δηµοτικής Αστυνοµίας
– Διεύθυνση Διαµερισµάτων
– Διεύθυνση Διοίκησης
– Διεύθυνση Ελεγχόµενης Στάθµευσης
– Διεύθυνση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών
– Διεύθυνση Κοιµητηρίων
– Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριµνας
– Διεύθυνση Ληξιαρχείου, Mητρώων και Δηµοτολογίου
– Διεύθυνση Πληροφορικής
– Διεύθυνση Προληπτικής Ιατρικής και Υγείας
– Διεύθυνση Σχολικής Μέριµνας
Επτα (7) Οικονοµκές υπηρεσίες:
– Διεύθυνση Λογιστικού – Προϋπολογισµού
– Διεύθυνση Αδειών Καταστηµάτων και Θεαµάτων
– Διεύθυνση Δηµοτικής Περιουσίας
– Διεύθυνση Δηµοτικών Προσόδων
– Διεύθυνση Προµηθειών και Γενικών Αποθηκών
– Διεύθυνση Σχεδιασµού και Επενδύσεων
– Διεύθυνση Ταµειακής Υπηρεσίας
Έντεκα (11) Τεχνικές Υπηρεσίες:
– Διεύθυνση Αστικού Σχεδιασµού και Περιβάλλοντος
– Διεύθυνση Ηλεκτρολογικού
– Διεύθυνση Καθαριότητας
– Διεύθυνση Κατασκευών
– Διεύθυνση Κηποτεχνίας και Πρασίνου
– Διεύθυνση Μελετών
– Διεύθυνση Πολεοδοµίας
– Διεύθυνση Προγραµµατισµού, Ελέγχου και Επιθεώρησης
– Διεύθυνση Συντήρησης και Αυτεπιστασίας
– Διεύθυνση Σχεδιου Πόλεως
– Διεύθυνση Τροχαίου Υλικού

Δεκαοκτώ (18) νοµικά πρόσωπα και επιχειρήσεις:
– Αθήνα 9,84 FM Stereo
– Αθηναϊκό Αέριο Α.Ε.
– Αναπτυξιακή Εταιρεία Δήµου Αθηναίων
– Δηµοτική Κοινοφελής Επιχείρηση Οδικής Ασφάλειας
– Δηµοτικό Βρεφοκοµείο Αθηνών
– Διπλή Ανάπλαση Α.Ε.
– Εθνικός Κήπος
– Επιχείρηση Μηχανογράφησης – ΔΑΕΜ Α.Ε.
– Εταιρεία Ασφαλιστικών – Συµβουλευτικών Υπηρεσιών ΑΑΕ ΟΤΑ
– Εταιρεία Τουριστικής και Οικονοµικής Ανάπτυξης Αθηνών
– Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης
– Κέντρο Πρόληψης της Εξάρτησης και Αγωγής Υγείας “Αθηνά Υγεία”
– Κέντρο Υποδοχής Αστέγων Δήµου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.)
– Μουσικά Σύνολα Δήµου Αθηναίων
– Οργανισµός Νεολαίας και Άθλησης
– Οργανισµός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
– Πολιτισµικός Οργανισµός Δήµου Αθηναίων
– “Τεχνόπολις” Δήµου Αθηναίων.
Στους παραπάνω φορείς θα πρέπει να προστεθούν και οι υπηρεσίες που υπάγονται ευθέως:
–

–
–

στον Δήµαρχο (Ιδιαίτερο Γραφειο, Γραφείο Τύπου, Μονάδα Υποστήριξης και Αξιολόγησης,
Νοµική Διεύθυνση, Οργανισµός Αντιµετώπισης Καθηµερινών Προβληµάτων, Τµήµα
Δηµοτικού και Ιστορικού Αρχείου, Τµήµα Π.Σ.Ε.Α.)
στους Αντιδηµάρχους (Γραφεία Αντιδηµάρχων)
στον Γενικό Γραµµατέα (Γραφείο Γ.Γ.).

Η πρόταση λαµβάνει ιδιαιτέρως υπόψη ότι σύµφωνα µε τις ετήσιες εκθέσεις ελεγκτικών φορέων
(Συνήγορος του Πολίτη, Γενικός Επιθεωρητής Δηµόσιας Διοίκησης, Σώµα Επιθεωρητών –
Ελεγκτών Δηµόσιας Διοίκησης, Αρχή Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα), τα
συχνότερα και σηµαντικότερα κρούσµατα κακοδιοίκησης εντοπίζονται στις πολεοδοµικές
υπηρεσίες, τις υπηρεσίες αλλοδαπών, τις δηµοτικές αστυνοµίες, τα κοιµητήρια, τις υπηρεσίες
κατασκευών και καθαριότητας, τα ληξιαρχεία και γενικά τα δηµόσια αρχεία καθώς και τις
δηµοτικές επιχειρησεις (ιδίως ραδιοτηλεοπτικοί σταθµοί).
Συνεπώς, η πρόταση, όσον αφορά την διάρθρωση και στελέχωση του συµπαραστάτη του δηµότη,
θα πρέπει να λάβει υπόψη ιδίως και τις συχνότερες εστίες κακοδιοίκησης, σε συνάρτηση και µε τη
σύσταση του πληθυσµού του δηµου Αθηναίων (βλ. παρακάτω, υπό “προτεινόµενη διάρθρωση της
υπηρεσίας του συµπαραστάτη”).

προτεινόµενοι τρόποι υποβολής καταγγελίας
Ο τρόπος υποβολής καταγγελίας στον Συµπαραστάτη δεν προβλέπεται από το άρθρο 77 του
Καλλικράτη. Συνεπώς, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι γενικά προβλεπόµενοι τρόποι υποβολής
αναφοράς ή αίτησης προς τη Διοίκηση, σύµφωνα µε τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, αλλά
και το θεσµικό πλαίσιο της λειτουργίας του Συνηγόρου του Πολίτη και του Γενικού Επιθεωρητή
Δηµόσιας Διοίκησης.
Λαµβάνοντας επιπλέον υπόψη την αρχή της ίσης µεταχείρισης, η οποία επιβάλλει την
εξασφάλιση όσο το δυνατόν ευρύτερης προσβασιµότητας στις υπηρεσίες του συµπαραστάτη,
δεδοµένης της δυσχέρειας ορισµένων ευπαθών κοινωνικών οµάδων, όπως οι ανάπηροι, οι
ηλικιωµένοι, οι διεµφυλικοί και οι αλλοδαποί, προτείνονται οι παρακάτω τέσσερις τρόποι
υποβολής καταγγελίας:
α) Υποβολή έγγραφης καταγγελίας µε τον παραδοσιακό γραπτό τρόπο µε εµφάνιση του
ενδιαφερόµενου στην υπηρεσία και λήψη αριθµού πρωτοκόλλου. Ο ενδιαφερόµενος µπορεί να
υπαγορεύσει το περιεχόµενο της καταγγελίας του και επί τόπου.
β) Υποβολή της έγγραφης καταγγελίας µέσω fax. Αυτό συνεπάγεται επικοινωνία µε τον
καταγγέλλοντα τηλεφωνικά για την επιβεβαίωση της ταυτότητάς του και την ενηµέρωση για τον
αριθµό πρωτοκόλλου.
γ) Υποβολή τηλεφωνικής καταγγελίας. Θα πρέπει να καταγράφεται σε φόρµα τηλεφωνικής
καταγγελίας που θα τηρεί το τηλεφωνικό κέντρο.
δ) Διαδικτυακά υποβαλλόµενη καταγγελία. Όχι απλό e-mail, αλλά ανάπτυξη µιας ιστοσελίδας
µε “µενού”, που ο ενδιαφερόµενος θα επιλέγει λ.χ. καταγγελλόµενη δηµοτική υπηρεσία, ειδικό
αντικείµενο καταγγελίας (λ.χ. θέµα αλλοδαπού κλπ) και θα την υποβάλλει διαδικτυακά. Κι εδώ θα
έχουµε επικοινωνία τηλεφωνική για την επιβεβαίωση.
Ως προς τη δυνατότητα ανώνυµης καταγγελίας, καταγράφονται δύο µοντέλα:
(i) ο Γενικός Επιθεωρητής Δηµόσιας Διοίκησης εξετάζει ανώνυµες καταγγελίες.
(ii) ο Συνήγορος του Πολίτη λαµβάνει επώνυµες καταγγελίες, τις οποίες έχει νοµοθετικά
προβλεπόµενη δυνατότητα να χειρίζεται µε ανωνυµοποιηµένα στοιχεία.
Ο συµπαραστάτης του δηµότη και της επιχείρησης λειτουργεί κατά κανόνα βάσει καταγγελίας και
µόνο ως προς της διατύπωση γενικότερων προτάσεων προς το δηµοτικό συµβούλιο έχει νοµοθετικά
προβλεπόµενη ευχέρεια να δρα αυτεπαγγέλτως.
Εποµένως, η ανώνυµη καταγγελία δεν θα πρέπει να ενθαρρύνεται, καθόσον δεν συνδέεται µε
αρµοδιότητα αντίστοιχη µε αυτή του ΓΕΔΔ αλλά ούτε και µε την αποστολή της διαµεσολαβητικής
επίλυσης µιας συγκεκριµένης διαφοράς. Γι' αυτό θα πρέπει να προκριθεί η εναλλακτική λύση της
ανώνυµης επεξεργασίας καταγγελιών, κατά το µοντέλο του Συνηγόρου του Πολίτη, εφόσον βέβαια
είναι πρακτικά εφικτή η διαµεσολαβητική επίλυση της διαφοράς χωρίς αποκαλυψη των στοιχείων
του καταγγέλλοντος. Σε κάθε περίπτωση, το ενδεχόµενο αναγκαστικής αποκάλυψης της
ταυτότητας, θα πρέπει να διευκρινίζεται εξ αρχής στον καταγγέλλοντα, λόγω εφαρµογής της
σχετικής αρχής της διαφάνειας που προβλέπεται και από τα άρθρα 11 και 12 του Ν.2472/1997 για
την προστασία προσωπικών δεδοµένων.

προτεινόµενη µέθοδος αποτελεσµατικής
διαµεσολάβησης
Στην καρδιά της παρούσας πρότασης βρίσκεται το µοντέλο µιας ταχείας, διαφανούς, ευέλικτης και
αποτελεσµατικής διαδικασίας για την διαµεσολαβητική επίλυση διαφορών ανάµεσα σε δηµότη και
δηµοτικές υπηρεσίες. Το ζήτηµα της άµεσης ανταπόκρισης και επίλυσης των προβληµάτων που
αντιµετωπίζουν οι δηµότες είναι το πιο κρίσιµο, ώστε ο συµπαραστάτης να µην γίνει άλλη µια
γραφειοκρατική υπηρεσία που ταλαιπωρεί µε καθυστερήσεις, αλλά να παρέχει όντως µια
εναλλακτική για την εξωδικαστική επίλυση των διαφορών µε το Δήµο. Στην παρ. 3 του άρθρου 77
του Καλλικράτη αναφέρεται ότι ο συµπαραστάτης ενηµερώνει τον δηµότη εγγράφως, εντός 30
ηµερών. Στόχος µας είναι αυτό να είναι το ανώτατο χρονικό όριο όχι απλώς της ενηµέρωσης του
δηµότη, αλλά και της ίδιας της επίλυσης του προβλήµατος. Γι' αυτό προτείνουµε την παρακάτω
µέθοδο “τριών βηµάτων” διαµεσολάβησης.
Πρώτο βήµα: τηλεφωνική επικοινωνία µε την καταγγελλόµενη δηµοτική υπηρεσία
Εντός 24 ωρών από τη λήψη µιας καταγγελίας ο συµπαραστάτης θα πρέπει να έχει επικοινωνήσει
τηλεφωνικώς µε την καταγγελλόµενη υπηρεσία ώστε:
(α) να την ενηµερώσει ότι έχει υποβληθεί εναντίον της καταγγελία
(β) να αναζητήσει τις απόψεις της υπηρεσίας και την αιτία του προβλήµατος
(γ) να διερευνηθεί κατά πόσον το πρόβληµα θα µπορούσε να επιλυθεί σε αυτό το στάδιο (όπως λ.χ.
εάν πρόκειται για µια καθυστέρηση έκδοσης δικαιολογητικού).
Ο συµπαραστάτης κατά την επικοινωνία αυτή συµπληρώνει µια έντυπη φόρµα "επιδίωξης
τηλεφωνικής επίλυσης της διαφοράς", στην οποία καταγράφονται τα στοιχεία του υπαλλήλου µε
τον οποίο µίλησε, η ώρα της επικοινωνίας, η ακολούθηση των βηµάτων (α), (β) και (γ) και το
αποτέλεσµα (επίλυση ή µη της διαφοράς).
Με το πέρας της επικοινωνίας ο συµπαραστάτης ενηµερώνει άµεσα τον καταγγέλλοντα για το
αποτέλεσµα, είτε τηλεφωνικά είτε αποστέλλοντας ηλεκτρονικά ή ταχυδροµικά την ίδια την φόρµα
"επιδίωξης τηλεφωνικής επίλυσης της διαφοράς".
Δεύτερο βήµα: επίσκεψη του συµπαραστάτη στην καταγγελλόµενη δηµοτική υπηρεσία
Εάν το προηγούµενο στάδιο αποβεί άκαρπο ως προς την επίλυση της διαφοράς, ο συµπαραστάτης
εντός τριών ηµερών, το αργότερο, µεταβαίνει στην καταγγελλόµενη υπηρεσία, µε σκοπό την δια
ζώσης διερεύνηση των περιθωρίων διαµεσολάβησης. Για το σκοπό αυτό, σε περίπτωση που το
αποτέλεσµα της αρχικής τηλεφωνικής επικοινωνίας αποβεί άκαρπο, ενηµερώνει για την ηµέρα και
την ώρα της επίσκεψής του στην καταγγελλόµενη υπηρεσία.
Ο συµπαραστάτης, κατά την επίσκεψη στην καταγγελλόµενη υπηρεσία συντάσσει πρακτικό
εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς, στο οποίο αναγράφεται το πρόβληµα, η ώρα και ο τόπος
της επίσκεψης, τα πρόσωπα µε τα οποία συναντήθηκε και το αποτέλεσµα της επίσκεψης. Το
πρακτικό αυτό συνυπογράφεται από τον υπεύθυνο της καταγγελλόµενης υπηρεσίας και
αποστέλλεται ηλεκτρονικά ή ταχυδροµικά στον καταγγέλλοντα.
Τρίτο βήµα: Σύνταξη πορίσµατος και αποστολή του στην προϊστάµενη δηµοτική αρχή
Εάν προκύψει ότι το αίτηµα του καταγγέλλοντος είναι πρόδηλα αβάσιµο, ακόµα και µε εξάντληση
των κανόνων επιεικούς ερµηνείας του νόµου και των περιστάσεων, ο συµπαραστάτης συντάσσει
αµέσως ένα πόρισµα µε το οποίο αρχειοθετεί την υπόθεση και το αποστέλλει το ταχύτερο δυνατό

στον καταγγέλλοντα. Σε αυτήν την περίπτωση εξυπακούεται ότι δεν ακολουθούνται τα βήµατα (1)
και (2) ή ακόµα κι αν ακολουθηθούν, σε κάθε περίπτωση πρέπει να συντάσσεται για λόγους
διαφάνειας το πόρισµα του βήµατος 3.
Εάν όµως το αίτηµα είναι βάσιµο και η διαδικασία των βηµάτων (1) και (2) αποβεί άκαρπη, τότε
συντάσσεται ένα Πόρισµα στο οποίο τεκµηριώνεται η βασιµότητα της καταγγελίας, παρουσιάζεται
το άκαρπο των δύο προηγούµενων σταδίων και αποστέλλεται στην προϊστάµενη δηµοτική αρχή,
κοινοποιούµενο και στον καταγγέλλοντα.
Αυτό το στάδιο πρέπει να πραγµατοποιηθεί το αργότερο εντός 20 ηµερών από την κατάθεση της
καταγγελίας.
Εάν η προϊστάµενη δηµοτική αρχή δεν ανταποκριθεί καθόλου στο Πόρισµα εντός 10 ηµερών από
την αποστολή του, τότε το Πόρισµα δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του συµπαραστάτη και
επιδιώκεται η ευρύτερη δυνατή δηµοσιότητα στα παραδοσιακά ΜΜΕ και στα social media. Με
αυτό τον τρόπο διασφαλίζουµε ότι ο συµπαραστάτης έχει ολοκληρώσει τη διαµεσολαβητική
του παρέµβαση εντός 30 ηµερών κατ' ανώτατο χρονικό όριο. Δηλαδή ο καταγγέλλων θα ξέρει
ότι, ακόµη κι αν το βάσιµο αίτηµά του δεν ικανοποιηθεί από την καταγγελλόµενη δηµοτική
υπηρεσία, το αργότερο εντός ενός µήνα θα έχει δοθεί τουλάχιστον επαρκής θεσµική δηµοσιότητα
στην προσπάθεια επίλυσής του.
Εάν η προϊστάµενη δηµοτική αρχή ζητήσει συγκεκριµένη παράταση προθεσµίας για παρέµβασή
της, το Πόρισµα δεν δηµοσιοποιείται µέχρι να ληφθεί η εµπρόθεσµη απάντηση. Εάν η προθεσµία
που ζητήσει η ίδια η δηµοτική αρχή δεν τηρηθεί, τότε το Πόρισµα δηµοσιοποιείται µε µνεία της
επιπρόσθετης καθυστέρησης. Η παράταση δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις 90 ηµέρες, εκτός αν
υπάρχει γραπτή συγκατάθεση του καταγγέλλοντος ή η συναίνεση του συµπαραστάτη.
Εάν η προϊστάµενη αρχή ανταποκριθεί θετικά στο Πόρισµα, τότε δηµοσιοποιείται τόσο το Πόρισµα
όσο και Έγγραφο διοικητικής ανταπόκρισης της δηµοτικής υπηρεσίας που συντάσσει ο
συµπαραστάτης.
Εάν η προϊστάµενη αρχή ανταποκριθεί αρνητικά στο Πόρισµα, ο συµπαραστάτης ενηµερώνει τον
ενδιαφερόµενο για τις εναλλακτικές επιλογές που έχει (λ.χ. Συνήγορος του Πολίτη, Γενικός
Επιθεωρητής Δηµόσιας Διοίκησης, δικαστήρια, άλλες αρµόδιες αρχές) ενώ ταυτόχρονα, σε
περίπτωση που διαπιστώσει πιθανές παραβάσεις ποινικών διατάξεων από τις υπηρεσίες του δήµου
(όπως λ.χ. παράβαση καθήκοντος) συντάσσει σχετική αναφορά προς τον αρµόδιο εισαγγελέα και
γνωστοποιεί την ενέργειά του αυτή στην ιστοσελίδα του, µε τήρηση πάντοτε των προσωπικών
δεδοµένων των ατόµων που αφορά η υπόθεση.

προτεινόµενη διάρθρωση της υπηρεσίας του
συµπαραστάτη
Ο συµπαραστάτης του δηµότη και της επιχείρησης είναι ένα µονοπρόσωπο όργανο, το οποίο
σύµφωνα µε το άρθρο 77 παρ. 3 του Καλλικράτη υποστηρίζεται διοικητικά από υπαλλήλους του
Δήµου. Θα πρέπει δηλαδή να δηµιουργηθεί ένα γραφείο, το οποίο θα λειτουργεί σε επίπεδο
διεύθυνσης, µε προϊστάµενο τον συµπαραστάτη, στο οποίο θα τοποθετηθούν τα πρόσωπα που θα
παράσχουν την σχετική διοικητική υποστήριξη.
Δεδοµένης της έκτασης του Δήµου Αθηναίων, αλλά και των συχνότερα παρουσιαζόµενων
προβληµάτων που παρουσιάζουν οι δηµοτικές υπηρεσίες, προτείνεται η υποστήριξη του έργου του
συµπαραστάτη από “ειδικούς συµπαραστάτες”, για βασικούς τοµείς της δραστηριότητάς του.
Δηλαδή την διαµεσολαβητική λειτουργία για την επίλυση του προβλήµατος αναλαµβάνει θεσµικά
ο συµπαραστάτης, ενώ ο “ειδικός συµπαραστάτης” παρέχει τις σχετικές γνώσεις και εργασία που
θα συνδράµουν στον χειρισµό της κάθε υπόθεσης που παρουσιάζει ειδικό ενδιαφέρον. Το ίδιο
συµβαίνει και στο πλαίσιο της υποβολής προτάσεων από τον συµπαραστάτη: η προταση
υποβάλλεται από τον συµπαραστάτη, ενώ στην επεξεργασία της συµβάλλει και ο ειδικός
συµπαραστάτης του αντίστοιχου τοµέα.
Οι “ειδικοί συµπαραστάτες” µπορούν να προέρχονται από το υφιστάµενο διοικητικό προσωπικό
(επιστηµονικοί συνεργάτες, νοµικοί σύµβουλοι, κλπ) του Δήµου Αθηναίων, ή µε µετάκληση από
τον δηµόσιο τοµέα ή και µε συµβάσεις κατόπιν σχετικής προκήρυξης.
Λαµβάνοντας υπόψη τους τοµείς στους οποίους η Αθήνα παρουσιάζει τα µεγαλύτερα προβλήµατα,
προτείνεται η ακόλουθη δοµή για τη στελέχωση του συµπαραστάτη του δηµότη και της
επιχείρησης:
(α) Ειδικός συµπαραστάτης Αλλογενών, Οµογενών, Μειονοτήτων
Θα χειρίζεται τις καταγγελίες και θα παρεµβαίνει µε προτάσεις που αφορούν ζητήµατα ανθρώπινων
δικαιωµάτων, εργασιακά θέµατα, καθυστερήσεις αδειών παραµονής, κακοµεταχείριση τους από
δηµοτικές υπηρεσίες, διακρίσεις λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, γλώσσας, θρησκεύµατος
κλπ.
(β) Ειδικός συµπαραστάτης Πολεοδοµίας, Χωροταξίας, Περιβάλλοντος, Αδειοδοτήσεων
Θα χειρίζεται τις καταγγελίες και θα παρεµβαίνει µε προτάσεις που αφορούν την κακοδιοίκηση από
αυτές τις υπηρεσίες, ζητήµατα πεζοδροµήσεων, παράνοµων διαφηµιστικών πινακίδων,
αδειοδοτήσεων καταστηµάτων, ζητήµατα εφαρµογής αγορανοµικών διατάξεων όπως ο
αντικαπνιστικός νόµος κλπ.
(γ) Ειδικός συµπαραστάτης κατά των διακρίσεων λόγω Σεξουαλικού Προσανατολισµού και
Ταυτότητας Φύλου
Θα χειρίζεται καταγγελίες και θα παρεµβαίνει µε προτάσεις που αφορούν διακρίσεις λόγω
σεξουαλικού προσανατολισµού και ταυτότητας φύλου από τις δηµοτικές υπηρεσίες, όπως ζητήµατα
που αφορούν τα µητρώα αρρένων, τα ληξιαρχεία, τις “εκκαθαριστικές” επεµβάσεις σε δηµόσιους

χώρους (επιχειρήσεις "Αρετή"), ζητήµατα καλής συµπεριφοράς από τις δηµοτικές υπηρεσίες σε
λεσβίες, γκέι, αµφιφιλόφυλους και διεµφυλικά πρόσωπα.
(δ) Ειδικός συµπαραστάτης Πολιτισµού και Πολυφωνίας
Θα χειρίζεται καταγγελίες και θα παρεµβαίνει µε προτάσεις που αφορούν ζητήµατα δηµοτικών
υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στον τοµέα του πολιτισµού, ιδίως σε σχέση µε την διαφύλαξη
της ίσης πρόσβασης στα πολιτισµικά αγαθά, της νόµιµης διαχείρισης των αντίστοιχων πόρων, της
διασφάλισης της πολυφωνίας στα δηµοτικά µέσα ενηµέρωσης κλπ.
(ε) Ειδικός συµπαραστάτης Κοινωνικών Αγαθών
Θα διαχειρίζεται καταγγελίες και θα παρεµβαίνει µε προτάσεις στο πλαίσιο των δηµοτικών
υπηρεσιών που παρέχουν την πρόσβαση στα κοινωνικά αγαθά της εκπαίδευσης (βρεφονηπιακοί
σταθµοί κλπ), της υγείας, της προστασίας των αστέγων κλπ.
Όταν κάποια υπόθεση δεν παρουσιάζει ειδικό ενδιαφέρον (λ.χ. δεν ικανοποιείται αίτηµα χορήγησης
αντιγράφου ενός εγγράφου ή υπάρχει καθυστέρηση σε µια προθεσµία ή υπάρχει κάποιο ζήτηµα µε
δηµοτικά τέλη) εµπίπτει ευθέως στην αρµοδιότητα του συµπαραστάτη.
Πέρα από τα πέντε (5) µέλη ειδικευµένου προσωπικού, εκτιµάται ότι η διοικητική υποστήριξη που
θα πρέπει να παρασχεθεί από τον Δήµο Αθηναίων στον συµπεραστάτη, περιλαµβάνει και την
συνδροµή άλλων τριών προσώπων διοικητικού προσωπικού:
(1) ένα πρόσωπο για το τηλεφωνικό κέντρο και την παρακολούθηση της διαδικτυακής
επικοινωνίας των ενδιαφεροµένων µε τον συµπαραστάτη
(2) ένα πρόσωπο για την γραµµατειακή υποστήριξη, την τήρηση του πρωτοκόλλου και του
αρχείου
(3) ένας κλητήρας.
Συνολικά, η πρόταση υποστηρίζει την οργάνωση και λειτουργία του γραφείου του συµπαραστάτη
µε την συµµετοχή και απασχόληση προσωπικού που δεν ξεπερνάει τα δέκα άτοµα.
Για την αποτελεσµατική συλλογή των τηλεφωνικών παραπόνων, αλλά και των τηλεφωνικών
παρεµβάσεων του συµπαραστάτη, σκόπιµη κρίνεται η υπαγωγή σε αυτόν της “Γραµµής του
Δηµότη” (1595), της τηλεφωνικής υπηρεσίας που ήδη από το 2003 λειτουργεί στον Δήµο
Αθηναίων µε σκοπό την ενηµέρωση, αλλά και τη διαµεσολαβητική επίλυση προβληµάτων.
Πρόκειται για µια από τις υποδοµές του Δήµου που µπορούν να
λειτουργήσουν
αποτελεσµατικότερα, παρέχοντας ταυτόχρονα και την απαραίτητη διοικητική υποστήριξη, υπό τον
συντονισµό του συµπαραστάτη.

αυτεπάγγελτη υποβολή προτάσεων
από τον συµπαραστάτη
Σύµφωνα µε το άρθρο 77 παρ. 5 του Καλλικράτη, “ ο συµπαραστάτης µπορεί επίσης να προβαίνει
στη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της δηµοτικής διοίκησης και των σχέσεών της µε το κοινό,
τόσο στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσής του, όσο και επ’ ευκαιρία σηµαντικών προβληµάτων
κακοδιοίκησης που ο ίδιος εντοπίζει. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, οι ειδικές προτάσεις του
συµπαραστάτη υποβάλλονται στον δήµαρχο και κοινοποιούνται στο δηµοτικό συµβούλιο και στον
γενικό γραµµατέα του δήµου. Τόσο η ετήσια έκθεση όσο και οιειδικές προτάσεις του συµπαραστάτη
αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήµου µε φροντίδα τωνδηµοτικών υπηρεσιών”.
Η δυνατότητα του συµπαραστάτη να δίνει προτεραιότητα σε ζητήµατα που ο ίδιος κρίνει
“σηµαντικά προβλήµατα κακοδιοίκησης” του παρέχει µια ευρεία διακριτική ευχέρεια ανάδειξης
προβληµάτων που επικρατούν στις δηµοτικές υπηρεσίες. Υπάρχει όµως ο κίνδυνος µε αυτόν τον
τρόπο να υποβαθµιστούν ή έστω να µην τύχουν αντίστοιχης ειδικής αντιµετώπισης ζητήµατα τα
οποία, τουλάχιστον για τους δηµότες, αποκτούν αυξηµένη προτεραιότητα.
Θα πρέπει λοιπόν, παράλληλα προς την πλήρη διακριτική ευχέρεια, για λόγους ίσης µεταχείρισης
και διαφάνειας, να προδιατυπωθούν αντικειµενικά κριτήρια βάσει των οποίων ο συµπαραστάτης
θα υποβάλλει ειδική πρόταση στο δήµαρχο.
Δεδοµένου ότι ο νόµος δεν προβλέπει την υποβολή καταγγελιών από συλλογικότητες (δηλ. νοµικά
πρόσωπα, πέραν των “επιχειρήσεων”), το σχετικό κενό θα µπορούσε να καλυφθεί µε την δηµόσια
δέσµευση ότι ο συµπαραστάτης θα ασχολείται σε επίπεδο ειδικής πρότασης σε περίπτωση που
ένα ζήτηµα αποτελεί αντικείµενο είκοσι (20) καταγγελιών που έχουν ήδη υποβληθεί. Για να
µην υπάρξει όµως στρεβλή χρήση της δέσµευσης, προκειµένου οι καταγγελίες να οδηγήσουν στην
υποβολή ειδικής πρότασης, θα πρέπει προηγουµένως να έχει αποβεί άκαρπη η διαδικασία
διαµεσολάβησης σε “τρία βήµατα”, όπως αυτή περιγράφεται παραπάνω.
Η δέσµευση αυτή µπορεί να αποτελέσει περιεχόµενο του “κανονισµού λειτουργίας και
προσδιορισµού αρµοδιότητας του συµπαραστάτη”, για τον οποίο γίνεται λόγος στο επόµενο
κεφάλαιο.

κανονισµός λειτουργίας και προσδιορισµού
αρµοδιότητας του συµπαραστάτη
Οι αρχές της διαφάνειας και της ίσης µεταχείρισης επιβάλλουν την δηµόσια δέσµευση του
συµπαραστάτη για τις γενικές αρχές της λειτουργίας του, τις δυνατότητες που έχουν οι
ενδιαφερόµενοι για την πρόσβαση στις υπηρεσίες του και τις προσδοκίες που µπορούν να έχουν
από την διαµεσολάβηση του συµπαραστάτη.
Οι βέλτιστες πρακτικές που πρόκειται να ακολουθηθούν, όπως είναι οι µέθοδοι και οι διαδικασίες
που έχουν περιγραφεί στην παρούσα πρόταση, θα πρέπει να αποτελέσουν περιεχόµενο ενός τέτοιου
κανονισµού λειτουργίας. Η αναγκαιότητα αυτή επιβάλλεται ιδίως λόγω του µεγάλου βαθµού
αφαίρεσης που διέπει το νοµοθετικό κείµενο στο άρθρο 77 του Καλλικράτη.
Ειδικά κατά την έναρξη λειτουργίας του νέου αυτού θεσµού, οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να είναι
εκ των προτέρων ενηµερωµένοι µε κάθε δυνατή λεπτοµέρεια για το εύρος της αρµοδιότητας, τις
δυνατότητες πρόσβασης, τη µεθοδολογία της διαµεσολάβησης και την έκταση της επιρροής του
συµπαραστάτη στις δηµοτικές αρχές.
Σύµφωνα µάλιστα µε την παρ. 4 του άρθρου 77 του Καλλικράτη, καθιερώνεται ο µη αποκλεισµός
της αρµοδιότητας άλλων διαµεσολαβητικών και ελεγκτικών αρχών (ρητά αναφέρονται ο
Συνήγορος του Πολίτη και ο Ελεγκτής της Νοµιµότητας). Αντικείµενο του κανονισµού λειτουργίας
και προσδιορισµού της αρµοδιότητας θα είναι να περιγράφονται τα όρια των τυχόν παράλληλων
αρµοδιοτήτων καθώς και των αποκλειστικών αρµοδιοτήτων άλλων οργάνων έναντι της
περιορισµένης αρµοδιότητας του συµπαραστάτη.
Μια από τις πρώτες εργασίες λοιπόν του συµπαραστάτη και των συνεργατών του θα πρέπει να είναι
η κατάρτιση αυτού του κανονισµού λειτουργίας και προσδιορισµού των αρµοδιοτήτων του, καθώς
και η δηµοσίευσή τους στην ιστοσελίδα του Δήµου.

σχέση µε τον συνήγορο του πολίτη
και άλλους ελεγκτικούς φορείς
Η αρµοδιότητα του συµπαραστάτη συντρέχει µε την αρµοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη, την
οποία και δεν αναιρεί. Βεβαίως, ο συµπαραστάτης µπορεί να λειτουργήσει πιο γρήγορα και ίσως
πιο αποτελεσµατικά ιδίως λόγω και της εγγύτητάς του µε την πηγή του προβλήµατος, αλλά και
της σταδιακά αποκτώµενης εξειδίκευσης στα δηµοτικά/περιφερειακά ζητήµατα που ανακύπτουν.
Από την άλλη, ο Συνήγορος του Πολίτη διαθέτει συνταγµατική κατοχύρωση, συσσωρευµένη
εµπειρία και επίπεδο οργάνωσης που µπορούν να αποτελέσουν εχέγγυα για την αντιµετώπιση πιο
σύνθετων, σοβαρών ή πολύπλοκων ζητηµάτων (όπου π.χ. υπάρχει συναρµοδιότητα ή ευθύνη και
κρατικών οργάνων και φορέων ή σε διαδηµοτικής φύσης ζητήµατα).
Σε αυτό το πλαίσιο, η συνεργασία και αλληλοτροφοδότηση µεταξύ συµπαραστάτη και Συνηγόρου
του Πολίτη αποτελεί την πλέον ενδεδειγµένη οδό. Το ίδιο ισχύει και για το νέο θεσµό του “Ελεγκτή
της Νοµιµότητας”, ο οποίος ελέγχει τη νοµιµότητα των συλλογικών οργάνων των δηµοτικών και
περιφερειακών αρχών. Αυτό πρακτικά σηµαίνει: την εκ µέρους του συµπαραστάτη παραποµπή
των ενδιαφεροµένων στον Συνήγορο του Πολίτη ή/και τον Ελεγκτή Νοµιµότητας, όταν από
την εξέταση της υπόθεσης διαφαίνεται ότι έτσι µπορεί να αντιµετωπιστεί πιο αποτελεσµατικά το
πρόβληµα του δηµότη ή της επιχείρησης, την (άτυπη έστω) υποβολή των ετήσιων εκθέσεων του
συµπαραστάτη στον Συνήγορο του Πολίτη ώστε να τις λαµβάνει υπ’ όψιν, κλπ.
Σε θεσµικό επίπεδο, θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα του συµπαραστάτη να υποβάλλει
αναφορά στον Συνήγορο του Πολίτη για λογαριασµό δηµότη ή όταν εντοπίζει εκτεταµένη
κακοδιοίκηση ή άλλη παρόµοια κατάσταση. Μάλιστα, και στο ίδιο πνεύµα, ο συµπαραστάτης θα
πρέπει να αποκτήσει την δυνατότητα να προσφεύγει στον Γενικό Επιθεωρητή Δηµόσιας Διοίκησης
και στον Σώµα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δηµόσιας Διοίκησης, όταν κατά την εξέταση κάποιας
υπόθεσης διαπιστώνει καταστάσεις ή συµπεριφορές που εµπίπτουν στο ελεγκτικό πεδίο των
ανωτέρω φορέων.

σύνοψη
Η παρούσα πρόταση αφορά την οργάνωση και λειτουργία του συµπαραστάτη του δηµότη και της
επιχείρησης για τον Δήµο Αθηναίων.
Η αποτελεσµατική οργάνωση και λειτουργία του νέου θεσµού επιβάλλει την τήρηση των παρακάω
αρχών:
– αρχή της αµεροληψίας, αντικειµενικότητας και ανεξαρτησίας
– αρχή της διαφάνειας και της ίσης µεταχείρισης
– αρχή της προστασίας των προσωπικών δεδοµένων
– αρχή της επιείκειας
– αρχή της ταχείας επίλυσης των διαφορών
Η ευχέρεια πρόσβασης στις διαµεσολαβητικές υπηρεσίες του συµπαραστάτη επιβάλλει την
δυνατότητα υποβολής καταγγελιών:
– γραπτώς µε υποβολή στη γραµµατεία
– µέσω fax
– τηλεφωνικώς
– διαδικτυακά
Η ανάγκη άµεσης ανταπόκρισης κι ευέλικτης επίλυσης των προβληµάτων επιβάλλει την σύντοµη
διαδικασία των τριών βηµάτων:
– τηλεφωνική επικοινωνία του συµπαραστάτη µε την καταγγελλόµενη υπηρεσία
– επίσκεψη του συµπαραστάστη στην καταγγελλόµενη υπηρεσία
– σύνταξη και δηµοσίευση πορίσµατος στην προϊστάµενη δηµοτική αρχή
Ο µεγάλος αριθµός των δηµοτικών φορέων σε συνδυασµό µε εκθέσες για εστίες κακοδιοίκησης
επιβάλλει την στελέχωση του συµπαραστάτη µε:
– ειδικούς συµπαραστάτες, συµβούλους για συγκεκριµένα θέµατα (αλλοδαποί, περιβάλλον, λοατ,
πολιτισµός, κοινωνικά αγαθά)
– ένα ελάχιστο διοικητικό προσωπικό για την γραµµατειακή υποστήριξη.
Συνολικά, επιβάλλεται η υποστήριξη από προσωπικό περί τα οκτώ άτοµα, δεδοµένης της έκτασης,
του πληθυσµού και των υπηρεσιών του Δήµου Αθηναίων.
Οι αρµοδιότητες, οι θεσµικές δυνατότητες, οι περιπτώσεις υποβολής προτάσεων στο δηµοτικό
συµβούλιο µέσω του δηµάρχου και οι υπηρεσίες διαµεσολάβησης που παρέχει ο συµπαραστάτης,
καθώς και η σχέση του µε άλλους ελεγκτικούς φορείς, θα πρέπει να διατυπωθούν µε σαφήνεια σε
έναν κανονισµό λειτουργίας και προσδιορισµού αρµοδιοτήτων που θα πρέπει να αναρτηθεί στο
Διαδίκτυο, ώστε οι ενδιαφερόµενοι να γνωρίζουν εκ των προτέρων την χρησιµότητα του θεσµού.
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