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Απολογισµός της επίσκεψης του Συνηγόρου του Πολίτη σε Φλώρινα και
Κοζάνη

Η Συνήγορος του Πολίτη Καλλιόπη Σπανού επισκέφθηκε τη Φλώρινα και την
Κοζάνη (24 - 25 Νοεµβρίου), επικεφαλής κλιµακίου που αποτελείτο από τους
Βοηθούς Συνηγόρους Βασίλη Καρύδη, Ιωάννη Σαγιά, Γιώργο Μόσχο και
ειδικούς επιστήµονες µε σκοπό την επαφή µε την τοπική κοινωνία και την
ενηµέρωση πολιτών και φορέων για το έργο της ανεξάρτητης αρχής.

Και στις δύο πόλεις η εκδήλωση ξεκίνησε µε την συνάντηση του κλιµακίου µε τις
τοπικές Αρχές, εκπροσώπους των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλων
φορέων της περιοχής. Ακολούθησε οµιλία της Συνηγόρου του Πολίτη στην οποία
παρουσιάστηκε ο ρόλος και η λειτουργία της ανεξάρτητης αρχής, ενώ στη συνέχεια ο
λόγος δόθηκε στους Βοηθούς Συνηγόρους που αναφέρθηκαν στις επιµέρους
αρµοδιότητές τους. Ακολούθησε συζήτηση και συνέντευξη Τύπου.
Παράλληλα µε την κεντρική εκδήλωση, ειδικοί επιστήµονες του Συνηγόρου του
Πολίτη δέχτηκαν πολίτες που κατέθεσαν τις αναφορές τους, ή ζήτησαν και πήραν
πληροφορίες για θέµατα που τους ενδιαφέρουν.
Στο πλαίσιο της εξόρµησης ειδικοί επιστήµονες µε επικεφαλής τον Βοηθό Συνήγορο
Ιωάννη Σαγιά πραγµατοποίησαν συναντήσεις εργασίας σχετικά µε ζητήµατα που
απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες:
Συγκεκριµένα στη Φλώρινα έλαβε χώρα σύσκεψη µε εκπροσώπους της Περιφέρειας
∆υτικής Μακεδονίας, του ∆ήµου και υπηρεσιακούς παράγοντες της Περιφερειακής
Ενότητας Φλώρινας, µε θέµα το καθεστώς λειτουργίας των κτηνοτροφικών µονάδων
στο νοµό. Στην Κοζάνη η συνάντηση έγινε µε εκπροσώπους της Περιφέρειας ∆υτικής
Μακεδονίας, του ∆ήµου και της ∆ΕΥΑ Κοζάνης και αφορούσε το ζήτηµα της
παρακολούθησης της ποιότητας του πόσιµου νερού σε περιοχές του δήµου.
Επίσης ειδικοί επιστήµονες µε επικεφαλής τον Βοηθό Συνήγορο Γιώργο Μόσχο
επισκέφθηκαν το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας και
το ΕΠΑΛ Φλώρινας, όπου συζήτησαν µε παιδιά, µέλη του προσωπικού και
εκπαιδευτικούς. Ακόµη ο Βοηθός Συνήγορος για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού
συµµετείχε ως εισηγητής σε επιµορφωτική συνάντηση µε εκπαιδευτικούς µε θέµα
«Ενθαρρύνοντας τη δηµιουργική συµµετοχή των µαθητών στη σχολική ζωή:
«Αναστοχασµός για τη λειτουργία των µαθητικών κοινοτήτων» που διοργάνωσε ο
Συµβουλευτικός Σταθµός Νέων Φλώρινας.

Και στις δύο πόλεις εκπρόσωπος του Συνηγόρου συναντήθηκε µε Επιθεωρητές
Εργασίας (ΣΕΠΕ).
Τέλος η Συνήγορος του Πολίτη εκλήθη από τον δήµαρχο Φλώρινας και παρέστη
στην τοποθέτηση του «Συµπαραστάτη του ∆ηµότη και της Επιχείρησης».

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο:
Τµήµα Επικοινωνίας
Τζαβάρα Καλλιρρόη τηλ. 2131306610 κιν. 6979448887
Παραγυιός Πέτρος τηλ. 2131306625
Παπαγεωργοπούλου ∆ηµητρία τηλ. 2131306604

