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Ένας θεσµός υπό κρίση στην περίοδο της κρίσης, (40 - 61 - 9).
Η θέσµιση, όρος επινοηµένος από τον Έλληνα διανοητή Κορνήλιο Καστοριάδη, για
την από τα κάτω οργάνωση των πολιτών, την αυτοθέσµιση, ίσως µπορεί να
µεταφερθεί και στην από τα πάνω εισαγωγή νέων θεσµών, αναφορικά µε την
απήχηση, τη χρησιµότητα και την καταξίωσή τους.
Στη νοµοθεσία του Καλλικράτη το νέο πνεύµα εκτός από την αµφιλεγόµενη
συγκεντροποίηση των ∆ήµων, εκφράστηκε από τις έννοιες της διαβούλευσης και της
λογοδοσίας ως συστατικών στοιχείων της δηµοκρατίας.
Υπηρετώντας το θεσµό του ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ µε στόχο τη θέσµισή του, υπηρετώντας την έννοια της καθηµερινής
αυτολογοκρισίας της Περιφέρειας µε στόχο ένα Κράτος ∆ικαίου, χρησιµοποιώντας
ως µέσον τη διαµεσολάβηση µεταξύ των αιτούµενων – παραπονούµενων πολιτών
και των Υπηρεσιών της Περιφέρειας, θα προσπαθήσω να στηρίξω τη θέσµιση,
ερµηνεύοντας τους τρεις παραπάνω αριθµούς σε σχέση µε το τοπικό, εθνικό,
παγκόσµιο περιβάλλον, όπου αυτά συναρθρώνονται.
Μια δύσκολη αρχή : σαράντα Συµπαραστάτες. (Ένας θεσµός στο κενό;)
40 Συµπαραστάτες στους 173.
33 ∆ηµοτικοί σε σύνολο 160 ∆ήµων που δικαιούνται.
7 Περιφερειακοί σε σύνολο 13 Περιφερειών.
Η ασυδοσία των αγορών, η υποταγή της πολιτικής στην οικονοµία, η υποχώρηση της
πολιτικής, η κοινωνική οδύνη και η αβεβαιότητα που ζούµε στην πατρίδα µας,
γνωστή ως χιλιοειπωµένη κρίση, συνθέτουν ένα εφιαλτικό περιβάλλον, ειδικότερα:
• Η υποχώρηση των κοινωνικών δικαιωµάτων εντείνει τη φτώχεια και την
ανασφάλεια.
• Η συρρίκνωση του κράτους πρόνοιας σε συνδυασµό µε την έντονη
εξατοµίκευση οδηγεί στην εξάρθρωση των συλλογικών θεσµών (οριακά
κινούνται εθελοντικές οµάδες).
• Η επιβολή υπερεθνικών οργανισµών πλήττει την ανεξαρτησία µας.
• Η έλλειψη εµπιστοσύνης στους αντιπροσωπευτικούς θεσµούς αποχυµώνει τη
δηµοκρατία.
• Η ενοχοποίηση του λαού κι η στιγµάτισή του για την κατάσταση.
• Η κυριαρχία του διχαστικού λόγου, όπου ο καθένας έχει τη δική του απόλυτη
αλήθεια.
• Η προσφυγική κρίση που µε τόση ανθρωπιά αντιµετωπίστηκε από το λαό,
παρόλες τις δικές µας περιπέτειες,
Με ωθούν να µην παγιδευτώ στη µονολεκτική απάντηση του ΝΑΙ ή του ΟΧΙ στο
παραπάνω τεθέν ερώτηµα και να κινηθώ στις µεταξύ τους διαβαθµίσεις εντοπίζοντας:
Α΄

τις ειδικότερες δυσχέρειες:

Οι άνθρωποι που υπηρετούν το θεσµό επιτελούν έναν άθλο, από τη θέσπισή του,
2010, αφού ο θεσµός αντιµετώπισε:
• Τη δυσµένεια συλλογικών αυτοδιοικητικών οργάνων (π.χ. δηλώσεις Κ,Ε.∆.Ε)
• Τον προβληµατισµό πως η λειτουργία του δρα ως ανάχωµα στη δυσαρέσκεια
του λαού, εποµένως ανασταλτικά στη δηµιουργία συγκρουσιακών
καταστάσεων που µπορεί να οδηγήσουν σε ανατροπή.
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•

•

•

Την αδιαφορία των αιρετών ή τους δισταγµούς για τη χρησιµότητα του
θεσµού, αφού µπορούν οι ίδιοι να παρεµβαίνουν στην επίλυση. Απόδειξη ότι
αρκετοί οργανισµοί δεν προέβησαν σε προκηρύξεις.
Την απουσία διαλόγου των οργάνων για την εκλογή Συµπαραστάτη, συχνά
την κυριαρχία διχαστικού λόγου, εποµένως την απουσία συνθέσεων
συγκλίσεων, συναίνεσης για την επιλογή προσώπου κοινής εµπιστοσύνης.
Ενώ οι τοπικές κοινωνίες µε τη στενή συνάφεια που τις χαρακτηρίζει
γνωρίζουν επαρκώς τους πολίτες, εποµένως και τα πιθανά πρόσωπα για τη
στελέχωση του θεσµού.
Το πρόβληµα της επαρκούς γνωστοποίησης του θεσµού κυρίως στις
περιφέρειες λόγω των µεγάλων γεωγραφικών αποστάσεων.
Β΄ τα εφόδια:

•

•

•

•

•

•

Το θετικό προηγούµενο της πολύχρονης λειτουργίας ανάλογων
δηµοκρατικών ευρωπαϊκών θεσµών υπεράσπισης των δικαιωµάτων των
πολιτών.
Το θετικό προηγούµενο της λειτουργίας του Συνηγόρου του Πολίτη, 1997,
παρεµφερούς θεσµού στην υπηρεσία της διαφάνειας της δηµόσιας διοίκησης
και της κοινωνικής δικαιοσύνης.
Την άσκηση του χρέους λογοδοσίας των τοπικών αυτοδιοικητικών αρχών για
τα οράµατα και τις δράσεις τους, για την προαγωγή του κοινού καλού, του
τοπικού καλού.
την ικανοποίηση του λαϊκού αισθήµατος για δικαιοσύνη, για κράτος δικαίου,
µε εφόδια τον έλεγχο, την εξακρίβωση και την αποκατάσταση πιθανής αδικίας
µέσω της γνωστοποίησης , δηµοσιοποίησης του θέµατος και µέσω της
πειθούς µε το αίτηµα της διασταλτικής ερµηνείας του νόµου.
την απαλλαγή των αιρετών από τη φθορά διευθετήσεων και διακανονισµών,
ώστε απερίσπαστοι να ασχοληθούν µε την εκπλήρωση των προγραµµατικών
υποσχέσεων, για την προκοπή του τόπου.
την ενεργοποίηση της ιδιότητάς του πολίτη µε την αποκατάσταση της
εµπιστοσύνης στους θεσµούς και την αναθέρµανση των παγωµένων
κοινωνικών δεσµών.
Γ΄ το πνεύµα του νόµου για εκλογή προσώπου
εγνωσµένου κύρους

1. Ο Νόµος, 3852/2010, για την εκλογή του Συµπαραστάτη συνοψίζει τα κριτήρια
στο εγνωσµένο κύρος, δηλ. στην πολυποίκιλη, διακριτή κοινωνική διαδροµή του
ατόµου, στην καταξίωσή του στην τοπική κοινωνία, µε παράλληλη διοικητική και
επιστηµονική υποστήριξη από την Αυτοδιοίκηση.
Η πλειοψηφία των Συµπαραστατών όµως έχει επιπροσθέτως συγκεκριµένες
επιστηµονικές γνώσεις, γεγονός που ίσως υποδηλώνει µεν την αναγκαιότητα
εξειδικευµένων γνώσεων, συνεπάγεται όµως και ανάλογες δεσµεύσεις.
2. Ο τρόπος για την εκλογή του Συµπαραστάτη συνοψίζεται στην απαραίτητη
πλειοψηφία των δύο τρίτων επί του συνολικού αριθµού των συµβούλων του
∆ηµοτικού ή το Περιφερειακού Συµβουλίου. Προβλέπει δηλ. την αυξηµένη
πλειοψηφία που επιβάλλεται στην Αυτοδιοίκηση για πολύ σηµαντικά θέµατα και
αποβλέπει στην ενίσχυση του κύρους της απόφασης, µέσω της ευρύτερης
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διαβούλευσης, σύγκλισης και συσπείρωσης. Στην περίπτωσή µας στοχεύει στην
ενίσχυση του κύρους της Ανεξάρτητης Αρχής που είναι µονοπρόσωπη και πρέπει να
λειτουργήσει µε βάση τους Κανόνες του ∆ικαίου, µε βάση τη συνείδηση, για την
ενίσχυση του Κράτους ∆ικαίου
Η πρόταση του ∆ικτύου για τροποποίηση της νοµοθεσίας και εκλογή του
Συµπαραστάτη µε βάση τα 2/3 επί των παρόντων, καταδεικνύει αφενός την αγωνία
για την αριθµητική ενδυνάµωση του θεσµού, αφετέρου όµως εγκυµονεί τον κίνδυνο
µείωσης του κύρους του θεσµού µε την ενίσχυση της αντίληψης των ηµετέρων, από
την οποία ταλαιπωρήθηκε η χώρα.
61 (εξηνταµία) υποθέσεις,
που υπερβαίνουν τα όρια αρµοδιότητας του Συµπαραστάτη.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:
ΕΡΓΑΣΙΑ
5 για εύρεση εργασίας.
1 για απόλυση.
1 για καθυστέρηση δεδουλευµένων.
1 για συνέπειες µη αποδοχής διορισµού.
ΣΥΝΤΑΞΗ
2 για προβλήµατα συνταξιοδότησης από τον Ο.Γ.Α
ΠΡΟΝΟΙΑ
1 για παρέµβαση κοινωνικού λειτουργού για οικογενειακά προβλήµατα.
1 για επίδοµα αιµορροφιλίας.
1 για επίδοµα θέρµανσης.
1 για πρόσβαση σε Γηροκοµείο.
1 για πρόσβαση στα Συσσίτια
1 για καταβολή αναδροµικών.(καθυστέρηση)
ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
3 για διαζύγιο.
1 για ενδοοικογενειακή βία.
1 για έξωση.
1 για διαδικασία πτώχευσης.
1 για µη καταβολή διατροφής
2 για δίκη
ΑΝΑΠΗΡΙΑ
1 για µη εφαρµογή µειωµένου ωραρίου στη ∆ΕΥΑΠ σε υπάλληλο ΑΜΕΑ
∆ΗΜΟΙ
11 κυρίως για πολεοδοµικά θέµατα και χρονική καθυστέρηση (η µια από ∆ήµο της
ΠΕ Κιλκίς).
1 για βεβαιωµένη κλήση που όµως δεν παρελήφθη.
1 για συµπεριφορά υπαλλήλου.
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∆ΙΟΙΚΗΣΗ
1 για συµπεριφορά υπαλλήλου σε δηµόσιο οργανισµό.
1 για ανάκληση καθηκόντων ∆/ντριας σε ∆οµή Υγείας.
1 για µετάταξη από ∆ήµο στην Α/βάθµια εκπαίδευση.
ΥΓΕΙΑ
1 για πολυπλοκότητα στη λειτουργία του ΕΟΠΥΥ. και καθυστερήσεις.
1 για έλλειψη µέτρων στην παράβαση κανόνων υγιεινής από ένοικο πολυκατοικίας.
1 για πιστοποίηση επαγγελµατικού χώρου (καθυστέρηση).
ΕΦΟΡΙΑ
1 για εκπρόθεσµη δήλωση αποποίησης κληρονοµιάς ανήλικου τέκνου ΑΜΕΑ.
1 για προσαυξήσεις από την εφορία.
ΤΡΑΠΕΖΕΣ-∆ΑΝΕΙΑ
5 για ρύθµιση χρεών.
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ
1 για συχνότητα δροµολογίων στη ΖΕΠ.
1 για πρόσβαση σε Πρατήριο Υγρών Καυσίµων.
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1 για αναγνώριση ισοτιµίας πτυχίου από το εξωτερικό.
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1 για έκδοση άδεις παρεκκλησίου.
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
1 για ΟΠΕΚΕΠΕ, πολυπλοκότητα λειτουργίας.
ΘΕΜΑΤΑ ΓΗΣ
1 για παραχώρηση δηµόσιας γης σε ιδιώτη, διαµαρτυρία Πολιτιστικού Συλλόγου για
παραχώρηση γης σε ιδιώτη.
ΜΕΤΑΞΥ ΤΡΙΤΩΝ
1 για µη καταβολή ενοικίου.
1 για προβλήµατα µε το διαχειριστή οικοδοµής.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Οι ανωτέρω αναφορές δεν υποβλήθηκαν εντύπως. Καταγράφηκαν όµως, όπου ήταν
δυνατόν έγιναν παρεµβάσεις, και τέλος ταξινοµήθηκαν:
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α. για να µην αποκαρδιώνονται οι πολίτες από το νέο θεσµό, περιορισµένης
εµβέλειας.
β. για να προβληθεί η κοινωνική κατάσταση.
γ. για να αποτυπωθεί η λειτουργία της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.
δ. για να δοκιµαστούν τα όρια αρµοδιότητας του νέου θεσµού.
Η ανάγνωση των αιτηµάτων καταδεικνύει την αναγκαιότητα:
α. συµπαράστασης, συµπόνιας στην ευρύτερή της έννοια λόγω της φτωχοποίησης
ευρέων κοινωνικών στρωµάτων.
β. διεύρυνσης των αρµοδιοτήτων του θεσµού, γεγονός που εκτός των άλλων θα άρει
και τη διάκριση ∆ήµων δυο ταχυτήτων, αλλά θα απαιτήσει άλλες προϋποθέσεις
λειτουργίας και θα επιφέρει εµπλοκή µε άλλους λειτουργούντες θεσµούς, ή
γ. αποκέντρωσης άλλων θεσµών, άλλης εµβέλειας, αφού πρώτιστο µέληµα των
θεσµών κοινωνικής δικαιοσύνης είναι η δικαίωση των πολιτών, όταν αδικούνται.
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ότι;
α) ελάχιστες επιχειρήσεις προσέφυγαν στην Ανεξάρτητη Αρχή.
β) η πλειοψηφία των πολιτών που προέβησαν σε αναφορές προέρχεται από την Π.Ε.
Κοζάνης, προφανώς λόγω της έδρας του θεσµού. Η προσπάθεια εκπροσώπησης του
θεσµού ανά Π.Ε., ως προς τη διαδικασία προώθησης των αναφορών, δεν είχε τα
αναµενόµενα αποτελέσµατα.
9 αναφορές :
ΤΕΧΝΙΚΑ - ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ.
1. Αναφορά για ∆/νση Τεχνικών Έργων, για προβλήµατα από την εξαγορά
αγροτεµαχίου στην Π.Ε Κοζάνης.
Πολύχρονη υπόθεση µε ενδελεχή ενασχόληση των Υπηρεσιών και του
Περιφερειακού Συµβουλίου.
2. Για ∆/νση Τεχνικών Έργων, Π.Ε. Κοζάνης για παρέµβαση σε ιδιοκτησία από
καθαρισµό παρακείµενου ρέµατος.
Αναγκαίος ο καθαρισµός του ρέµατος και τα ίχνη από τη διέλευση των µηχανηµάτων
στο παρακείµενο γεωτεµάχιο αποκαταστάθηκαν.
3. Για ∆/νση Τεχνικών Έργων, Π.Ε. Κοζάνης για αποθέσεις τόνων χωµάτων σε
παρακείµενο γεωτεµάχιο, από τη διάνοιξη καναλιού.
Το γεωτεµάχιο καθαρίστηκε από τη ∆/νση και παραδόθηκε κατάλληλο για
καλλιέργεια.
4. Για τη ∆/νση Π.Ε. Κοζάνης,για την αποµάκρυνση στεγών αµιάντου σε κτήρια της
Περιφέρειας, στην περιοχή Αγίας Παρασκευής, Κοζάνης.
Το θέµα είναι περίπλοκο, όχι τόσο ως προς την αφαίρεση των στεγών καρκινογόνου
αµιάντου και την ανακατασκευή τους, αλλά λόγω των προβληµάτων απόθεσης του
αµιάντου.
Η ίδια περίπτωση συνδέεται µε πολύµηνη καθυστέρηση ως προς την απάντηση στο
υποβληθέν αίτηµα.
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
1. Αναφορά για τη ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής, Π.Ε. Γρεβενών,
για µη έκδοση άδειας σταυλισµού.
∆ιαπιστώθηκε ότι δεν πληρούνταν οι προϋποθέσεις για την έκδοση της άδειας.
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2. Για ∆.ΑΟ.Κ, Π.Ε. Καστοριάς, για λειτουργία φάρµας εκτροφής γουνοφόρων ζώων
χωρίς άδεια, µε συνέπειες στις καλλιέργειες φυτωρίου µήλων.
Για την περίπτωση έγινε επιτόπια έρευνα στο κτήµα και επίσκεψη στην αρµόδια
∆/νση. Από την έρευνα διαπιστώθηκε η έλλειψη λειτουργίας ζωνών χρήσης γης και
η συσχέτιση µε τη λειτουργία του αερολιµένα.
∆ιαπιστώθηκε η νοµιµότητα της λειτουργίας της ∆/νσης, επισηµάνθηκε όµως µικρή
χρονική καθυστέρηση.
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
1. Για συµπεριφορά υπαλλήλου, Π.Ε Κοζάνης.
∆όθηκαν οι αναγκαίες διευκρινίσεις.
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
1. Για τη ∆/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών, Π.Ε. Καστοριάς.. για παρακώλυση
επί της διαδικασίας έκδοσης άδειας φορτηγού.
Η Υπηρεσία ανταποκρίθηκε και µε παρεµβάσεις σε άλλες υπηρεσίες (Τελωνείο) και
η άδεια εκδόθηκε.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
1. Για τη ∆/νση ∆ιαφάνειας και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης για διασφάλιση
ελεύθερης πρόσβασης σε µελέτες που έχουν πληρωθεί από το ελληνικό κράτος, ή την
Ευρωπαϊκή Ένωση (συγχρηµατοδότηση).
Η ∆/νση διασφαλίζει την επικοινωνία σε όποιο τοµέα την αφορά.

Παράλληλες δράσεις της περιφερειακής Συµπαραστάτριας του Πολίτη
και της Επιχείρησης
Περιοδείες σε ∆ήµους:
Η Συµπαραστάτρια συνεχίζοντας τις περιοδείες γνωστοποίησης του θεσµού
επισκέφτηκε τους ακριτικούς ∆ήµους Πρεσπών, Π.Ε. Φλώρινας, Νεστορίου, Π.Ε.
Καστοριάς και Σερβίων- Βελβεντού, Π.Ε. Κοζάνης, όπου ενηµέρωσε τους φορείς της
τοπικής κοινωνίας και τους υπαλλήλους για τις αρµοδιότητες της Ανεξάρτητης Αρχής
και διένειµε ενηµερωτικό υλικό
Επισκέψεις σε Εκπαιδευτικές Μονάδες:
Για την ιδιαίτερη ενηµέρωση τα νεολαίας σε νέους, δηµοκρατικούς θεσµούς,
επισκέφτηκε τρεις φορές το 1ο Γενικό Λύκειο Κοζάνης, δύο φορές το ∆ηµόσιο
Ινστιτούτο Επαγγελµατικής Κατάρτισης, όπου µίλησε για το θεσµό και ταυτοχρόνως
διένειµε ενηµερωτικό υλικό.
Ηµερίδες- Συνέδρια:
Στη Θεσσαλονίκη, 20/05/2016, συµµετείχε σε εκδήλωση, µε θέµα: Συµπαραστάτης
του ∆ηµότη/ Πολίτη και της Επιχείρησης, η πρώτη Ανεξάρτητη Αρχή
διαµεσολάβησης και αποτροπής κακοδιοίκησης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Στην Αθήνα,1-2/10/2016, συµµετείχε στην 3η Πανελλήνια Συνδιάσκεψη ∆ηµοτικών
και Περιφερειακών Συµπαραστατών, µε θέµα: 5 χρόνια λειτουργίας του θεσµού του
Συµπαραστάτη, επιτεύγµατα και προοπτικές. ∆ιοργάνωση του ∆ήµου Σαρωνικού.
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Ανθρωπιστική δράση:
1. Πρόσφυγες
Στις αρχές του έτους, µε την προσέλευση των προσφύγων στην πόλη της Κοζάνης, η
Συµπαραστάτρια συµµετείχε εµπράκτως στην πρωτοπόρα ανθρωπιστική στάση του
∆ήµου Κοζάνης και των πολιτών της περιοχής, για ανθρώπινες συνθήκες ζωής των
κυνηγηµένων από τον πόλεµο.
2. Φυλακές
Στις 23 Ιουνίου 2016, συµµετείχε, στα Γρεβενά, σε ηµερίδα του Σχολείου ∆εύτερης
Ευκαιρίας του Σωφρονιστικού Καταστήµατος Φελλίου Γρεβενών, για την
εκπαίδευση των φυλακισµένων.
Στις 30 Ιουνίου 2016, στις φυλακές του Φελλίου παρακολούθησε την εκδήλωση του
Σχολείου για τη λήξη της σχολικής χρονιάς.
Συγκέντρωση 2000 βιβλίων
Κατά τους µήνες Σεπτέµβριο έως και ∆εκέµβριο, πραγµατοποιήθηκε η πρωτοβουλία
της Περιφερειακής Συµπαραστάτριας, σε συνεργασία µε την Π.Ε. Γρεβενών, για τη
συγκέντρωση βιβλίων, µε στόχο τον εµπλουτισµό της βιβλιοθήκης των φυλακών .Η
ανταπόκριση των πολιτών της περιοχής ήταν συγκινητική και µάλιστα επεκτάθηκε
και στο πανελλήνιο, στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
3. Το Μαµάτσειό µας:
Συµµετέχει, ως ιδρυτικό µέλος, στη διαµόρφωση των στόχων της Αλληλέγγυας
Κίνησης «Το Μαµάτσειό µας» και σε δράσεις υποστήριξης του Νοσοκοµείου, σε µια
περίοδο δοκιµασίας των χώρων δηµόσιας Υγείας.
Πνευµατική κίνηση της περιοχής
•
•

•

•

Στις 26/03/2016, στο Λαογραφικό Μουσείο Κοζάνης, συντόνισε την
παρουσίαση του βιβλίου »Μουκριώτικα», της Έφης Γιωλτζόγλου.
Στις 09/05/2017παρουσίασε το βιβλίο «Χαµερστάιν ή περί ιδιορρυθµίας» του
Χανς Εντσεσµπέργκερ, µε αφορµή την επέτειο του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου,
στη ∆ηµοτική Χαρτοθήκη Κοζάνης, διοργάνωση ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη
Κοζάνης.
Στις 24/05/2016 συµµετείχε στην εκτελεστική επιτροπή του Α΄ Συνεδρίου
ανάδειξης µαρτυρικών σηµείων «Μαρτυρίες και Μαρτυρικοί Τόποι Ανάδειξη, αναγνώριση, καταγραφή, διεκδίκηση», που διοργάνωσε η Π.Ε.
Κοζάνης, στη Στέγη Ποντιακού Ελληνισµού.
Στις 25/112016 ήταν οµιλήτρια στην εκδήλωση « Μνήµες Εθνικής
Αντίστασης» στο Μουσείο Σύγχρονης Τοπικής Ιστορίας, του ∆ήµου
Κοζάνης.
Άρθρα

Κατά τη διάρκεια του έτους δηµοσίευσε τα εξής άρθρα στον τοπικό τύπο:
•
•

«Πάµε Λευκόβρυση Κοζάνης;», 28/02/2016.
«Την κεφαλήν επί πίνακι του Ιωάννη», 19/03/2016.
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•
•

«Ποτέ την Κυριακή στη Σκ΄ρκα, εκτός κι αν…», 29/08/2016.
«O Ν. Πλαστήρας στου Τσιόπτσια», 20/10/2016.

Συνεργασία µε τις υπηρεσίες.
Σε όλη τη διάρκεια του έτους, για την επίλυση διαφόρων προβληµάτων
συνεργάστηκε αρµονικά µε όλες τις ∆ιευθύνσεις, όλων των Π.Ε.
Ενηµέρωση των παρατάξεων.
Εν όψει της παρουσίασης της Ετήσιας Έκθεσης του Συµπαραστάτη στη Συνεδρίαση
απολογισµού του Περιφερειακού Συµβουλίου, η Συµπαραστάτρια ενηµέρωσε τους
επικεφαλής των παρατάξεων για την πορεία του θεσµού.
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Όλες οι Συµπαραστάτριες και όλοι οι Συµπαραστάτες που έχουµε την τιµή να
υπηρετούµε το θεσµό στα πρώτα του βήµατα, έχουµε και την ευθύνη,
αντιµετωπίζοντας την κακοδιοίκηση και αντιπαρατιθέµενοι µε τον παραγοντισµό και
τις πελατειακές σχέσεις να συµβάλλουµε στο Κράτος ∆ικαίου, να συµβάλλουµε στην
εµβάθυνση της ∆ηµοκρατίας.
ΚΟΖΑΝΗ, 30-1-2017
Ειδική Συνεδρίαση
Περ. Συµβ. ∆υτ. Μακεδονίας

Περιφερειακή Συµπαραστάτρια ∆υτ. Μακεδονίας
Αναστασία Σιόµου
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