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Η ΑΝΑΦΟΡΑ
Η κ. ************************, κατέθεσε το με αριθμό πρωτ. 57.664/1-12-2017 αίτημα προς τη
Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, το οποίο καταχωρήθηκε στο βιβλίο μητρώου με τον
αριθμό 21, ζητώντας της να μεσολαβήσει προκειμένου να της χορηγηθεί βεβαίωση ότι εργάστηκε ως
υπάλληλος-λογίστρια στην τότε Δημοτική Επιχείρηση Τουρισμού Κοζάνης για τους μήνες
Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο του έτους 1990 καθώς και για το μήνα Ιανουάριο του
έτους 1991. Προς απόδειξη του ισχυρισμού της προσκομίζει αντίγραφο των ενσήμων της στο ΙΚΑ
Κοζάνης.
Αρμοδιότητα του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης
Σύμφωνα με το άρθρο 77 παρ. 3 του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα “Καλλικράτης”), ο Συμπαραστάτης
του Δημότη και της Επιχείρησης δέχεται καταγγελίες άμεσα θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων
για κακοδιοίκηση από τις υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις του Δήμου και
διαμεσολαβεί για την επίλυση των σχετικών προβλημάτων. Η ανωτέρω δημότισσα επηρεάζεται από
την συμπεριφορά της Υπηρεσίας και ως εκ τούτου η αναφορά της πρέπει να εξεταστεί παραπέρα.
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
Η συμπαραστάτης απέστειλε ερώτημα προς την αρμόδια υπηρεσία και είχε μία συνάντηση με την
αρμόδια διευθύντρια και τον αρμόδιο Πρόεδρο. Εκεί συζητήθηκε το πρόβλημα καθώς λόγω του
μεγάλου χρονικού διαστήματος δεν έχουν διατηρηθεί όλα τα στοιχεία της τότε Δημοτικής
Επιχείρησης Τουρισμού Κοζάνης και προτάθηκαν πιθανές λύσεις. Μετά από αναζήτηση στα αρχεία
της Κοινωφελούς Επιχείρησης από την ίδια την Συμπαραστάτη βρέθηκαν σε στοιχεία-έγγραφα του
έτους 1991 τα στοιχεία της αιτούσας καταχωρημένα μαζί με τα στοιχεία άλλων εργαζομένων της τότε
Δημοτικής Επιχείρησης Τουρισμού Κοζάνης. Σε συνδυασμό με τα προσκομιζόμενα και
επικαλούμενα ένσημα της αιτούσας αποδεικνύεται ο ισχυρισμός της.
Νομικό Πλαίσιο
Η Δημόσια διοίκηση βασίζεται σε μία σειρά από αρχές με τις οποίες νομιμοποιεί τη δράση της. Ο δε
δημόσιος υπάλληλος δυνάμει του άρθρου 103 παρ. 3 του Συντάγματος είναι “ο εκτελεστής της
θέλησης του κράτους” και ο “υπηρέτης του Λαού οφείλοντας πίστη στο Σύνταγμα και αφοσίωση
στην πατρίδα”.
Δύο από τις βασικές αρχές που πρέπει να λάβει υπόψιν της η διοίκηση στη συγκεκριμένη περίπτωση
είναι η αρχή της νομιμότητας και η αρχή της χρηστής διοίκησης.
Η αρχή της νομιμότητας υποχρεώνει τη διοίκηση να λειτουργεί εντός των ορίων που θέτουν οι νόμοι
ενώ η αρχή της χρηστής διοίκησης καθορίζει ότι η διοίκηση πρέπει να λειτουργεί με επιείκεια και να
σέβεται την προστασία των δικαιωμάτων του διοικούμενου. Αποτελεί μία γενική αρχή του
διοικητικού δικαίου η οποία κατοχυρώνεται στο άρθρο 41 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αρχή της χρηστής διοίκησης έχει αναγνωριστεί από την πάγια νομολογία
του ΣτΕ ως : “η άσκηση των διοικητικών αρμοδιοτήτων σύμφωνα με το κοινό περί δικαίου αίσθημα,
δηλαδή με τρόπο σύμφωνο προς τα χρηστά ήθη." Σύμφωνα με αυτή την αρχή τα διοικητικά όργανα

πρέπει να ασκούν τις αρμοδιότητές τους εξυπηρετώντας το δημόσιο συμφέρον αλλά με γνώμονα
πάντα την αρχή της αναλογικής ισότητας.
Η αιτούσα υπήρξε εργαζόμενη της τότε Δημοτικής Επιχείρησης Τουρισμού Κοζάνης το διάστημα
Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο 1990, Ιανουάριο 1991 - γεγονός που αποδεικνύεται
από τα προσκομιζόμενα ένσημα και επιβεβαιώθηκε από έγγραφα του αρχείου της Επιχείρησης. Η
αρχή της χρηστής διοίκησης και η αρχή της νομιμότητας επιβάλλουν να της χορηγηθεί η βεβαίωση
που έχει αιτηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία. Η δε Υπηρεσία συμφώνησε να της την χορηγήσει.
Κοζάνη 12-3-2018
Η Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης

