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Αξιότιµοι κύριοι,
Ο Συνήγορος του Πολίτη στο ̟λαίσιο των αρµοδιοτήτων του κατά το άρ. 103§9 του
Συντάγµατος και το Ν.3094/2003 εξετάζει αναφορά του κύριου *** σχετικά µε την υ̟ηρεσία
σας.
Ειδικότερα, ο ̟ολίτης είναι άνεργος α̟ό τις 21-09-2011 έως και σήµερα. Ωστόσο, δεν
εµφανίστηκε στις 20-07-2012, αλλά δεκα̟έντε µέρες αργότερα, στις 04-07-2012 για να
δηλώσει την ιδιότητά του ως ανέργου στον υ̟οκατάστηµα του ΟΑΕ∆ της Καλλιθέας. Η
καθυστέρηση αυτή οφείλεται στο ότι ο ̟ολίτης βρίσκονταν στην ιδιαίτερη ̟ατρίδα του στην
Ξάνθη για να συνδράµει την άρρωστη µητέρα του, η ο̟οία α̟εβίωσε. Α̟οτέλεσµα αυτού
ήταν να µην µ̟ορεί να λάβει βεβαίωση ότι είναι εγγεγραµµένος στο µητρώο ανέργων του
ΟΑΕ∆ αδιάλει̟τα α̟ό τις 21-09-2011, αλλά να φαίνεται ότι η ανεργία του έχει διακο̟εί τις
δεκα̟έντε µέρες ̟ου καθυστέρησε να υ̟οβάλει τη δήλωσή του. Οι συνέ̟ειες για τον ̟ολίτη
είναι ιδιαίτερα ε̟αχθείς, καθώς στερείται φορολογικών α̟αλλαγών και ̟αροχών ̟ου θέτουν
ως ̟ροϋ̟όθεση την αδιάλει̟τη ανεργία. Για το λόγο αυτό ο ̟ολίτης κατέθεσε την υ̟’ αριθµ.
̟ρωτ. 16955/8-10-2012 αίτηση χορήγησης βεβαίωσης συνεχούς α̟ό τις 21-09-2012 έως
σήµερα ανεργίας στο υ̟οκατάστηµα του ΟΑΕ∆ της Καλλιθέας.
Στο ̟λαίσιο του διαµεσολαβητικού του ρόλου ο Συνήγορος του Πολίτη ε̟ικοινώνησε
τηλεφωνικά µε το ως άνω υ̟οκατάστηµα, α̟’ ό̟ου ̟ληροφορήθηκε ότι η αίτηση του
διαβιβάστηκε στην υ̟ηρεσία σας µε αρ. ̟ρωτ. 18722/02-11-2012, ό̟ου ακόµα εκκρεµεί.
Ο Συνήγορος του Πολίτη κατά ̟άγιο τρό̟ο υ̟οστηρίζει ότι η ∆ιοίκηση οφείλει να ασκεί τις
αρµοδιότητες της σύµφωνα µε την αρχή της χρηστής διοίκησης. Αυτή ε̟ιβάλλει στα
διοικητικά όργανα να ασκούν τις αρµοδιότητές τους σύµφωνα µε το αίσθηµα δικαίου ̟ου
ε̟ικρατεί, ώστε κατά την εφαρµογή των σχετικών διατάξεων να α̟οφεύγονται οι ανε̟ιεικείς
και α̟λώς δογµατικές ερµηνευτικές εκδοχές και να ε̟ιδιώκεται η ̟ροσαρµογή των κανόνων
δικαίου ̟ρος τις ε̟ικρατούσες κοινωνικές και οικονοµικές συνθήκες και α̟αιτήσεις, καθώς
και η αρχή της αναλογικότητας, της φανερής ∆ιοίκησης και της ̟ροστατευοµένης
εµ̟ιστοσύνης του διοικουµένου (βλ. Ε. Σ̟ηλιωτό̟ουλος, Εγχειρίδιο ∆ιοικητικού ∆ικαίου, εκδ.
Νοµική Βιβλιοθήκη 2010, σελ. 96).
Τέλος, η Αρχή θα ήθελε να υ̟ογραµµίσει ότι αντιλαµβάνεται το σοβαρό ρόλο ̟ου έχει
αναλάβει ο ΟΑΕ∆ λόγω του αυξανόµενου αριθµού ανέργων αλλά θεωρεί ότι η στέρηση
̟αροχών και φοροα̟αλλαγών σε ̟ολίτες ̟ου α̟οδεδειγµένα είναι άνεργοι για καθαρά
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τυ̟ικούς λόγους φαίνεται υ̟έρµετρη µε κριτήριο την αρχή της αναλογικότητας (α. 25§1 εδ.
γ’ Σ.) στην ̟ερίοδο αυξανόµενης οικονοµικής κρίσης ̟ου διανύουµε.
Κατό̟ιν των ανωτέρω σας ̟αρακαλούµε να µας ενηµερώσετε για τις α̟όψεις σας ε̟ί του
θέµατος και τις τυχόν ενέργειες στις ο̟οίες ̟ροτίθεστε να ̟ροβείτε.
Για κάθε ̟εραιτέρω ̟ληροφορία ή διευκρίνιση θα είµαστε στη διάθεσή σας.
Με τιµή
Μαίρη Κοτρωνιά
Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη
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