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«Όλοι οι άνθπωποι γεννιούνηαι ελεύθεποι και
ίζοι ζηην αξιοππέπεια και ηα δικαιώμαηα.
Είναι πποικιζμένοι με λογική και ζςνείδηζη,
και οθείλοςν να ζςμπεπιθέπονηαι μεηαξύ ηοςρ
με πνεύμα αδελθοζύνηρ »
Απθπο1ο ηηρ Οικοςμενικήρ Διακήπςξηρ ηων Δικαιωμάηων ηος Ανθπώπος ηος ΟΗΕ

1. Εηζαγσγή
1.α. O πκπαξαζηάηεο ηνπ Γεκφηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο, ζην πιαίζην ηεο
αξκνδηφηεηάο ηνπ πεξί δηαηχπσζεο πξνηάζεσλ βειηίσζεο ηεο δεκνηηθήο δηνίθεζεο θαη ησλ
ζρέζεψλ ηεο κε ην θνηλφ, (άξζξν 77 παξάγξαθνο 5 εδάθην γ' Ν.3852/2010), δηαηππψλεη ηελ
παξνχζα Δηδηθή Πξφηαζε πνπ ππνβάιιεηαη, θαηά ηνλ λφκν, ζηνλ Γήκαξρν θαη θνηλνπνηείηαη
ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ Γήκνπ.
1.β. ηηο 10 Γεθεκβξίνπ 1948 ζεζπίζηεθε απφ ηα Ηλσκέλα Έζλε ε Οηθνπκεληθή
Γηαθήξπμε ησλ Αλζξψπηλσλ Γηθαησκάησλ θαη, δχν ρξφληα κεηά, ε εκεξνκελία απηή
θαζνξίζηεθε σο ε Μέξα Αλζξψπηλσλ Γηθαησκάησλ. Με επθαηξία ινηπφλ ηεο Παγθφζκηαο
Ηκέξαο Αλζξψπηλσλ Γηθαησκάησλ θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηα ςεθίζκαηα ηνπ πκβνπιίνπ
ηεο Δπξψπεο φηη νη πλήγνξνη ηνπ Γεκφηε είλαη ζεζκνί κε απνζηνιή, κεηαμχ άιισλ, ηελ
ππεξάζπηζε ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ ζε επίπεδν ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ν
πκπαξαζηάηεο ηνπ Γεκφηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο ηνπ δήκνπ Ηιηνχπνιεο δηαηππψλεη εηδηθή
πξφηαζε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ ρσξίο λα επηρεηξείηαη παξάζεζε
ζπγθεθξηκέλσλ πξνβιεκάησλ.
Η έθζεζε ηνπ πκβνπιίνπ Αλζξψπηλσλ Γηθαησκάησλ ηνπ Ο.Η.Δ. κε ηίηιν «Ρφινο ηεο
ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζηελ πξνψζεζε θαη ηελ πξνζηαζία ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ –
Σειηθή έθζεζε ηεο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ πκβνπιίνπ Αλζξψπηλσλ Γηθαησκάησλ»
θαη ην Φήθηζκα 296 ηνπ Κνγθξέζνπ Σνπηθψλ θαη Πεξηθεξεηαθψλ Αξρψλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο
Δπξψπεο κε ηίηιν «Ρφινο ησλ ηνπηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ αξρψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ
αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ» εζηηάδνπλ ζηνπο εμήο θπξίσο ππιψλεο:
- ηελ ζχκπξαμε ησλ ΟΣΑ κε ηελ Κνηλσλία ησλ Πνιηηψλ κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο
δηαβνχιεπζεο, αιιά θαη κε άιιεο θαιέο πξαθηηθέο,
- ηελ εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο ΟΣΑ θαη ησλ αηξεηψλ, ψζηε λα ζέβνληαη ηα
αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ησλ πνιηηψλ,
- ηελ ιεηηνπξγία αλεμάξηεηνπ κεραληζκνχ εμέηαζεο θαηαγγειηψλ, ππφ ηε κνξθή
ζπλεγφξνπ (Ombudsman) θαη ηελ παξνρή πξφζβαζεο ζηελ πιεξνθφξεζε γηα ηα
αλζξψπηλα δηθαηψκαηα κέζσ ηεο ζέζπηζεο Υαξηψλ ή άιινπ ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ,
-ηελ ιήςε ππφςε ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ ζηελ θαηάξηηζε ησλ
πξνυπνινγηζκψλ.
1.γ. Με ηελ παξνχζα εηδηθή πξφηαζε πξνηείλνληαη κεηξά ηα νπνία είλαη ζηελ
θαηεχζπλζε ηεο ελίζρπζεο ηεο πξνζηαζίαο ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ ηα νπνία
κπνξνχλ λα ιεθζνχλ εθ κέξνπο ηνπ Γήκνπ. ην πιαίζην απηφ, ε Δηδηθή Πξφηαζε
ππνβάιιεηαη ζηνλ θχξην Βαζίιε Βαιαζφπνπιν, Γήκαξρν Ηιηνχπνιεο θαη θνηλνπνηείηαη ζην
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Γεκνηηθφ πκβνχιην Ηιηνχπνιεο, θαζψο θαη ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ Γήκνπ
Ηιηνχπνιεο, θχξην Γεκήηξε Αλαζηφπνπιν.
2. Αξκνδηόηεηεο ηνπ Δήκνπ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ελάζθεζε αλζξώπηλσλ
δηθαησκάησλ.
Σν Διιεληθφ χληαγκα ζην άξζξν 2, παξ.1 νξίδεη φηη «ν ζεβαζκόο θαη ε πξνζηαζία
ηεο αμίαο ηνπ αλζξώπνπ απνηεινύλ ηελ πξωηαξρηθή ππνρξέωζε ηεο πνιηηείαο». Σν πεδίν
εθαξκνγήο ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ φπσο απηφ θαηνρπξψλεηαη απφ ην Γεχηεξν
Μέξνο ηνπ πληάγκαηνο (Αηνκηθά θαη Κνηλσληθά Δηθαηώκαηα) είλαη εμαηξεηηθά εθηελέο.
Δηδηθφηεξα, ζην άξζξν 25 παξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο αλαθέξεηαη φηη «Τα δηθαηώκαηα ηνπ
αλζξώπνπ ωο αηόκνπ θαη ωο κέινπο ηνπ θνηλωληθνύ ζπλόινπ θαη ε αξρή ηνπ θνηλωληθνύ
θξάηνπο δηθαίνπ ηεινύλ ππό ηελ εγγύεζε ηνπ Κξάηνπο. Όια ηα θξαηηθά όξγαλα
ππνρξενύληαη λα δηαζθαιίδνπλ ηελ αλεκπόδηζηε θαη απνηειεζκαηηθή άζθεζή ηνπο. …».
πλεπψο, φιεο νη αξκνδηφηεηεο ηνπ Γήκνπ πξέπεη λα αζθνχληαη θαηά ηξφπνλ, ν νπνίνο ζα
δηαζθαιίδεη ηελ αλεκπφδηζηε θαη απνηειεζκαηηθή άζθεζε θαη ηνλ ζεβαζκφ ησλ
αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ.
Δηδηθφηεξα, αμίδεη λα παξαηεζεί ε αληηζηνίρηζε νξηζκέλσλ αξκνδηνηήησλ ηνπ άξζξνπ
75 N. 3463/06 ηνπ Γεκνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ θψδηθα πξνο ηα θαηνρπξσκέλα αλζξψπηλα
δηθαηψκαηα, γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή ε άζθεζή ηνπο απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ
Ηιηνχπνιεο.
Οη ηνκείο Απαζρόιεζεο θαη Αλάπηπμεο, νη νπνίνη ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνψζεζε ηεο
απαζρφιεζεο, ζπλδένληαη κε ηα αθφινπζα άξζξα πνπ αθνξνχλ ην αηνκηθφ θαη θνηλσληθφ
δηθαίσκα ζηελ εξγαζία θαη ηε ζπκκεηνρή ζηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή δσή ηεο ρψξαο.
Άξζξν 5 Ειεύζεξε αλάπηπμε ηεο πξνζωπηθόηεηαο, πξνζωπηθή ειεπζεξία παξ. 1 ηνπ
πληάγκαηνο
Άξζξν 22 Πξνζηαζία ηεο εξγαζίαο ηνπ πληάγκαηνο
Άξζξν 15 Ειεπζεξία ηνπ Επαγγέικαηνο θαη δηθαίωκα πξνο εξγαζία ηνπ Υάξηε
ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ( 2000/C 364/01)
Άξζξν 29 Δηθαίσκα πξόζβαζεο ζηηο ππεξεζίεο επξέζεσο ηνπ Υάξηε ζεκειησδψλ
δηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ην
Άξζξν 16 Επηρεηξεκαηηθή Ειεπζεξία ηνπ Υάξηε ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ηεο ΔΔ.
Ο ηνκέαο Παηδείαο – Πνιηηηζκνύ – Αζιεηηζκνύ ζπλδέεηαη κε ηα αθφινπζα άξζξα πνπ
αθνξνχλ ηα αληίζηνηρα αηνκηθά δηθαηψκαηα ζηελ εθπαίδεπζε
Άξζξν 5Α Δηθαίωκα ζηελ πιεξνθόξεζε ηνπ πληάγκαηνο ,
Άξζξν 16 Παηδεία, ηέρλε, επηζηήκε παξ. 2 ηνπ πληάγκαηνο ,
Άξζξν 2 Δηθαίωκα ζηελ Εθπαίδεπζε ηνπ Πξψηνπ Πξφζζεηνπ Πξσηνθφιινπ ηεο
Δπξσπατθήο χκβαζεο ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ,
Άξζξν 11 Ειεπζεξία έθθξαζεο θαη πιεξνθόξεζεο ηνπ Υάξηε ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο,
Άξζξν 14 Δηθαίωκα εθπαίδεπζεο ηνπ Υάξηε ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο,
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ην δηθαίσκα ζηελ ειεπζεξία ηεο ηέρλεο θαη έθθξαζεο
Άξζξν 16 Παηδεία, ηέρλε, επηζηήκε παξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο ,
Άξζξν 13 Ειεπζεξία ηεο ηέρλεο θαη ηεο επηζηήκεο ηνπ Υάξηε ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
Άξζξν 10 Ειεπζεξία έθθξαζεο ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ
Αλζξψπνπ, θαη ην δηθαίσκα ζηνλ αζιεηηζκφ
Άξζξν 16 Παηδεία, ηέρλε, επηζηήκε παξ. 9 ηνπ πληάγκαηνο «O αζιεηηζκόο ηειεί ππό ηελ
πξνζηαζία θαη ηελ αλώηαηε επνπηεία ηνπ Κξάηνπο.»
Οη ηνκείο Πεξηβάιινληνο - Πνηόηεηαο Ζσήο θαη Εύξπζκεο Λεηηνπξγίαο ησλ Πόιεσλ θαη
ησλ Οηθηζκώλ – ζπλδέεηαη κε ηα αθφινπζα άξζξα πνπ αθνξνχλ ην αηνκηθφ δηθαίσκα
ηδηνθηεζίαο θαη ην δηθαίσκα ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο,
Άξζξν 9 Άζπιν ηεο Καηνηθίαο ηνπ πληάγκαηνο
Άξζξν 17 Πξνζηαζία ηεο ηδηνθηεζίαο, απαιινηξίωζε ηνπ πληάγκαηνο
Άξζξν 18 Πξνζηαζία ηεο ηδηνθηεζίαο, εηδηθέο πεξηπηώζεηο, επίηαμε ηνπ πληάγκαηνο
Άξζξν 21 Πξνζηαζία νηθνγέλεηαο, γάκνπ, κεηξόηεηαο θαη παηδηθήο ειηθίαο,
δηθαηώκαηα αηόκωλ κε αλαπεξίεο παξ. 3 ηνπ πληάγκαηνο
Άξζξν 24: Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ πληάγκαηνο
Άξζξν 35 Πξνζηαζία ηεο Υγείαο ηνπ Υάξηε ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο
Άξζξν 37 Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο ηνπ Υάξηε ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο
Άξζξν 38 Πξνζηαζία ηνπ θαηαλαιωηή ηνπ Υάξηε ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ηεο
Δπξσπατθήο
Ο ηνκέαο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγύεο ζπλδέεηαη κε ηα αθφινπζα άξζξα
πνπ αθνξνχλ ηα αηνκηθά θαη θνηλσληθά δηθαηψκαηα.
Άξζξν 25: Αξρή ηνπ θνηλσληθνύ θξάηνπο δηθαίνπ, πξνζηαζία ζεκειησδώλ
δηθαησκάησλ ηνπ πληάγκαηνο
Άξζξν 33 Οηθνγελεηαθή δωή θαη επαγγεικαηηθή δωή ηνπ Υάξηε ζεκειησδψλ
δηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο
Άξζξν 34 Κνηλωληθή αζθάιεηα θαη θνηλωληθή αξωγή ηνπ Υάξηε ζεκειησδψλ
δηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο
Ο ηνκέαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ζπλδέεηαη κε ηα αθφινπζα άξζξα πνπ αθνξνχλ ην
δηθαίσκα ζηελ δσή, ζηελ αθεξαηφηεηα θαη αζθάιεηα
Άξζξν 5 Ειεύζεξε αλάπηπμε ηεο πξνζωπηθόηεηαο, πξνζωπηθή ειεπζεξία παξ. 2 ηνπ
πληάγκαηνο
Άξζξν 2 ην Δηθαίωκα ζηε δωή ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ
Αλζξψπνπ,
Σν άξζξν 6 Τν δηθαίωκα ζηε δωή Γηεζλέο χκθσλν γηα ηα Αηνκηθά θαη Πνιηηηθά
Γηθαηψκαηα
Άξζξν 2 Δηθαίωκα ζηε δωή ηνπ Υάξηε ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
Άξζξν 3 Δηθαίωκα ζηελ αθεξαηόηεηα ηνπ πξνζώπνπ ηνπ Υάξηε ζεκειησδψλ
δηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
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Παξάιιεια, ν Γήκνο, θαηά ηελ ελάζθεζε φισλ ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ, πξέπεη λα ζέβεηαη
ην ζεκειηψδεο Δηθαίσκα ρξεζηήο δηνίθεζεο (Άξζξν 41 ηνπ Υάξηε ζεκειησδψλ
δηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο), πνπ πεξηιακβάλεη, θπξίσο, ην δηθαίσκα
πξνεγνχκελεο αθξφαζεο (Άξζξν 20 Έλλνκε πξνζηαζία, δηθαίσκα πξνεγνύκελεο
αθξόαζεο παξ. 2 ηνπ πληάγκαηνο), ην δηθαίσκα πξφζβαζεο θαζελφο ζηνλ θάθειφ ηνπ,
ηεξνπκέλεο ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο θαη ηνπ επαγγεικαηηθνχ θαη επηρεηξεκαηηθνχ απνξξήηνπ
(Άξζξα 5Α Δηθαίωκα ζηελ πιεξνθόξεζε, 9Α Πξνζηαζία πξνζωπηθώλ δεδνκέλωλ, 10
Δηθαίωκα αλαθνξά πξνο ηηο αξρέο παξ 3 ηνπ πληάγκαηνο) θαη ηελ ππνρξέσζε ηεο
δηνίθεζεο λα αηηηνινγεί ηηο απνθάζεηο ηεο θαη λα απνθαζηζηά ηελ ηπρφλ δεκία πνπ
πξνμέλεζαλ ηα φξγαλά ηεο.
3. πκπξάμεηο κε ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηώλ θαη νξγάλσζε δηαβνπιεύζεσλ
Η χζηαζε 296/20101 ηνπ Κνγθξέζνπ ησλ Σνπηθψλ θαη Πεξηθεξεηαθψλ Αξρψλ θαιεί
ηηο ηνπηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο αξρέο:
« λα ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε εζληθώλ δεηθηώλ γηα ηελ δηεπθόιπλζε ηεο αμηνιόγεζεο ηωλ
δπλαηνηήηωλ πνπ ππάξρνπλ ζην πεδίν ηωλ αλζξώπηλωλ δηθαηωκάηωλ ζε ηνπηθό θαη
πεξηθεξεηαθό επίπεδν θαη λα ιάβνπλ κέξνο ζηελ θαηάζηξωζε εζληθώλ ζρεδίωλ δηαζθάιηζεο
θαη πξνώζεζεο αλζξώπηλωλ δηθαηωκάηωλ. Όζνλ αθνξά ηα πξνβιήκαηα θαη ηα κέζα
πξνζθπγήο πνπ νξίδνληαη από απηά ηα πξνγξακκαηηθά κέηξα, νη ηνπηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο
αξρέο ζα κπνξνύζαλ λα αλαιύνπλ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ηελ θαηάζηαζε ηωλ
αλζξώπηλωλ δηθαηωκάηωλ θαη λα αλαθέξνληαη, όπνηε ρξεηάδεηαη, ζηελ θεληξηθή θπβέξλεζε.»
Η ζπκβνιή ηνπ Γήκνπ ζηελ αλάπηπμε απηψλ ησλ δεηθηψλ ζα κπνξνχζε λα γίλεη κε
ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζην «Γίθηπν Καηαγξαθήο Πεξηζηαηηθψλ Ραηζηζηηθήο Βίαο», ψζηε λα
ζπκβάιιεη θαη κε ηελ εηζαγσγή ζε απηή ηε βάζε δεδνκέλσλ ησλ πεξηζηαηηθψλ πνπ
ππνθχπηνπλ ζηελ αληίιεςε ησλ ζηειερψλ θαη εξγαδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ.
Όζνλ αθνξά ηελ δεκφζηα δηαβνχιεπζε κε θνξείο ηεο Κνηλσλίαο ησλ Πνιηηψλ, ζηε
δηνηθεηηθή δηάξζξσζε ηνπ Γήκνπ, ε Γεκνηηθή Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο ππάγεηαη σο ζεζκηθφ
φξγαλν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 76 ηνπ Ν.3852/2010.
Η δηαβνχιεπζε κε ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ, πξνθεηκέλνπ λα γίλεηαη αληηιεπηή σο κηα
δηαδηθαζία πνπ έρεη λφεκα θαη ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηε ιήςε
ησλ απνθάζεσλ πνπ, πνιιέο θνξέο, ζρεηίδνληαη θαη κε ηελ ελάζθεζε αλζξψπηλσλ
δηθαησκάησλ, ζα πξέπεη λα θέξεη νξηζκέλα ξπζκηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά.
Η δηαβνχιεπζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη επί ελφο ζαθνχο θεηκέλνπ ή εξσηήκαηνο, λα ππάξρεη
ζπγθεθξηκέλνο ηξφπνο ππνβνιήο ησλ ζπκβνιψλ φζσλ δηαβνπιεχνληαη (θφξκα ππνβνιήο
πξνηάζεσλ), λα έρεη ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή δηάξθεηα πνπ ζα έρεη πξνθαζνξηζηεί θαη λα
θαηαιήγεη ζηελ ζχληαμε κηαο «έθζεζεο δηαβνχιεπζεο» (ή “γλσκνδφηεζεο”, εθφζνλ αζθείηαη
αξκνδηφηεηα ηεο Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Γηαβνχιεπζεο), ζηελ νπνία ζα ζπλνςίδνληαη φιεο νη
ζπκβνιέο θαη ζα εμάγνληαη νξηζκέλα ζπκπεξάζκαηα: ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαβνχιεπζεο.
_____________
1 Η χζηαζε 296/2010 ηνπ Κνγθξέζνπ ησλ Σνπηθψλ θαη Πεξηθεξεηαθψλ Αξρψλ, βξίζθεηαη ζην ηζφηνπν
http://elawyer.blogspot.gr/ θαη ζε άξζξν ηνπ θ. σηεξφπνπινπ, πξψελ πκπαξαζηάηε ηνπ Γεκφηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο
Γήκνπ Αζελαίσλ, λπλ Πεξηθεξεηαθνχ πκπαξαζηάηε ηνπ Πνιίηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο κε ηίηιν “Σν
πκβνχιην ηεο Δπξψπεο γηα ηνλ πκπαξαζηάηε ηνπ Γεκφηε” ν νπνίνο έρεη θάλεη θαη ηελ κεηάθξαζε.
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Απηνί νη θαλφλεο δηαβνχιεπζεο κπνξνχλ λα ζεζπηζηνχλ απφ ην Γήκν κε θαλνληζηηθή
πξάμε. χκθσλα κε ην άξζξν 63 ηνπ Ν.3852/2010, ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή εηζεγείηαη ηνλ
Καλνληζκφ Γηαβνχιεπζεο.
ε απηφλ ηνλ Καλνληζκφ, ν Γήκνο κπνξεί λα ξπζκίζεη ηα παξαπάλσ δεηήκαηα,
ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηελ ζρεηηθή λνκνζεζία, ψζηε νη δεκφζηεο δηαβνπιεχζεηο κε ηελ
θνηλσλία ησλ πνιηηψλ λα γίλνληαη ζπληεηαγκέλα.
Η Γεκνηηθή Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο ζπλεδξηάδεη δεκφζηα ηνπιάρηζηνλ κία θνξά αλά
ηξίκελν θαη δηαηππψλεη γλψκε ηεο επί ησλ ζεκάησλ πνπ εηζάγνληαη πξνο ζπδήηεζε,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 76 παξ. 3 ηνπ Ν.3852/2010. Καηά ηελ ηξέρνπζα ρξνληά, ε Γεκνηηθή
Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο έρεη ζπλεδξηάζεη δχν (2) θνξέο, γηα λα γλσκαηεχζεη ζρεηηθά κε
θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο θαλνληζηηθνχ ραξαθηήξα θαη γηα ην ηερληθφ πξφγξακκα ηνπ Γήκνπ
θαζψο θαη ην ζρέδην πξνυπνινγηζκνχ.
4. Επίγλσζε ηεο ππνρξέσζεο ζεβαζκνύ ησλ αλζξώπηλσλ δηθαησκάησλ από ηα
ζηειέρε θαη ηνπο εξγαδόκελνπο
ηηο ζπζηάζεηο ηνπο. νη δηεζλείο νξγαληζκνί ππνγξακκίδνπλ ην δήηεκα ηεο
επηκφξθσζεο ησλ αηξεηψλ αιιά θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο ΟΣΑ ζε δεηήκαηα ζεβαζκνχ
αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ. Ο Γήκνο Ηιηνχπνιεο έρεη ιάβεη νξηζκέλεο ζρεηηθέο
πξσηνβνπιίεο πνπ θηλνχληαη ζηελ θαηεχζπλζε ηεο επαηζζεηνπνίεζεο γηα δεηήκαηα
αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ, φπσο είλαη ε ζπκκεηνρή θαη ε δηνξγάλσζε εκεξίδσλ
Δπαηζζεηνπνίεζεο γηα ηα Άηνκα κε Αλαπεξία, γηα ην πεξηβάιινλ, γηα ζέκαηα ηζφηεηαο θ.η.ι.
Χο θαιή πξαθηηθή γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε αλαθέξεηαη ζην έγγξαθν ηνπ
πκβνπιίνπ Αλζξψπηλσλ Γηθαησκάησλ ηνπ Ο.Η.Δ. ε δεκηνπξγία “εξγαιεηνζήθεο” απφ ηελ
Δπηηξνπή Ίζσλ Δπθαηξηψλ θαη Αλζξψπηλσλ Γηθαησκάησλ ηεο Απζηξαιίαο. Η ελ ιφγσ
Δπηηξνπή έρεη δεκηνπξγήζεη εξγαιεία πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζεη ηνπο Ο.Σ.Α. λα
εμνηθεησζνχλ κε ηελ εθαξκνγή ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ ζην πιαίζην ησλ
αξκνδηνηήησλ ηνπο.
To πξψην εξγαιείν απνηειεί έλαλ θαηάινγν ειέγρνπ (check list), πξνθεηκέλνπ λα
δηαπηζηψζεη ν ΟΣΑ ζε πνηα θαηάζηαζε βξίζθεηαη απφ απφςεσο επίγλσζεο ησλ
αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ εθ κέξνπο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ ζηειερψλ ηνπ. Σα
εξσηήκαηα ζε απηφ ην εξσηεκαηνιφγην, κεηαμχ άιισλ, είλαη:
- Γλσξίδνπλ νη εξγαδφκελνη ηνλ Υάξηε Γηθαησκάησλ;
- Γλσξίδνπλ νη εξγαδφκελνη ηελ θχζε θαη ην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Γηθαησκάησλ πνπ
πξνζηαηεχνληαη απφ ηνλ Υάξηε;
- Οη δηεπζπληέο θαη ην αλψηεξν πξνζσπηθφ αληηιακβάλνληαη ηα πξφηππα ησλ
αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ θαη ηηο ηζρχνπζεο θαιέο πξαθηηθέο;
- Αληηιακβάλνληαη νη εξγαδφκελνη φηη ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο εγείξνληαη
δεηήκαηα αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ;
- Γλσξίδνπλ νη εξγαδφκελνη πψο λα ρεηξίδνληαη δεηήκαηα αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ
πνπ εγείξνληαη, φπσο ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν πξέπεη λα απαληνχλ ζε εξσηήκαηα, ζε
παξάπνλα θαη θαηαγγειίεο;
- Τπνζηεξίδνληαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα απφ ηνπο αηξεηνχο;
- Σν αλψηεξν πξνζσπηθφ εθιακβάλεη σο ζεκαληηθά ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα;
- Πεξηιακβάλνληαη ζηηο εηήζηεο εθζέζεηο ηα δεηήκαηα ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ;
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- Τπάξρεη έλα ζρέδην δξάζεο ή κηα ζηξαηεγηθή ζρεηηθά κε δεηήκαηα αλζξψπηλσλ
δηθαησκάησλ;
Σέηνηα εξσηήκαηα ζα πξέπεη λα απαληεζνχλ θαη εθ κέξνπο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ
Γήκνπ, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί αξρηθά ζε πνην επίπεδν βξίζθεηαη ε επίγλσζε ησλ
εξγαδνκέλσλ θαη ησλ ζηειερψλ φηαλ ρεηξίδνληαη ππνζέζεηο πνπ κπνξεί λα έρνπλ
επηπηψζεηο ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ησλ πνιηηψλ.
5. ύλνςε πξνηάζεσλ
Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, ν πκπαξαζηάηεο ηνπ Γεκφηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο ηνπ
Γήκνπ Ηιηνχπνιεο πξνηείλεη, ζην πιαίζην ηεο πξνψζεζεο θαη ππνζηήξημεο ησλ
αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ απφ ηνλ Γήκν Ηιηνχπνιεο:
- λα δηεξεπλεζεί ε επίγλσζε ηεο ππνρξέσζεο ζεβαζκνχ ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ
απφ ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηα ζηειέρε ηνπ Γήκνπ, κε ηελ ζπκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίνπ,
ζε επίπεδν Γηεπζχλζεσλ ή Απηνηειψλ Γξαθείσλ (ρσξίο ζπιινγή πξνζσπηθψλ
δεδνκέλσλ), θαηά ην πξφηππν ηεο παξαπάλσ “εξγαιεηνζήθεο”
- λα αηηεζεί ν Γήκνο Ηιηνχπνιεο ηελ ζπκκεηνρή ηεο ζην Γίθηπν Καηαγξαθήο Πεξηζηαηηθψλ
Ραηζηζηηθήο Βίαο
- λα ζεζπηζηεί ν Καλνληζκφο Γηαβνχιεπζεο.

Ηιηνχπνιε, 10/12/ 2017
Ο πκπαξαζηάηεο ηνπ Γεκφηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο

Γαβξηήι Αξακπαηδήο
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