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19500 Λαύριο, Αττική
Θέµα: Οχλήσεις θορύβου από ΚΥΕ στην Κακιά Θάλασσα Κερατέας – Άρνηση χορήγησης
αντιγράφων σχετικών διοικητικών πράξεων που αφορούν στη λειτουργία ΚΥΕ
Αξιότιµοι κύριε ∆ήµαρχε,
Αξιότιµοι κύριοι,
Όπως ήδη γνωρίζετε δια της κοινοποίησης του 233607/39143/06-09-17 εγγράφου του
Συνηγόρου του Πολίτη, (µε το οποίο σας ζητήθηκε αντίγραφο της ισχύουσας άδειας χρήσης
µουσικής για το ΚΥΕ µε την επωνυµία *** στην Κακιά Θάλασσα Κερατέας), η Ανεξάρτητη
Αρχή εξετάζει την αναφορά του κου *** περί προκαλούµενων οχλήσεων θορύβου εξαιτίας
της µη τήρησης των όρων λειτουργίας µουσικής.
Στο πλαίσιο της εν λόγω αναφοράς η Αρχή έλαβε πρόσφατα γνώση του υπ’ αρ.
16463/21-09-17 αρνητικού απαντητικού εγγράφου της υπηρεσίας σας επί του 16463/18-0917 αιτήµατος του κου ***, µε το οποίο αιτείτο τη χορήγηση εγγράφων που αφορούν τη
λειτουργία µουσικής των ΚΥΕ µε τους τίτλους *** και ***. Στο εν λόγω έγγραφο αναφέρεται
συγκεκριµένα ότι δεν προκύπτει ειδικό έννοµο συµφέρον του αναφερόµενου, ώστε να του
χορηγηθούν τα αιτούµενα έγγραφα. Επ’ αφορµή του εγγράφου σας, οφείλουµε να
επισηµάνουµε τα ακόλουθα:
Το δικαίωµα της πρόσβασης στα έγγραφα αποτελεί έκφανση του δικαιώµατος στην
πληροφόρηση, της αρχής της συµµετοχής των πολιτών στα κοινά και της αρχής της
φανερής δράσης της διοίκησης. Έχει συνταγµατική και νοµοθετική θεµελίωση (άρθρο 5 του
Κ∆∆) και η θέσπισή του αποβλέπει, µεταξύ άλλων, στη λειτουργική αποτελεσµατικότητα της
διοίκησης. Η πραγµάτωση του δικαιώµατος αυτού έχει ως συνέπεια από τη µια, την
αποτελεσµατικότερη προστασία των συµφερόντων του πολίτη έναντι της κρατικής
βουλήσεως, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο, και από την άλλη ενισχύει την εµπιστοσύνη
του στη δηµόσια διοίκηση. Από τη µελέτη δε των σχετικών διατάξεων του Κώδικα
∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, όπως ισχύουν, «συνάγεται ότι ο νοµοθέτης έχει θεσπίσει κανόνες

διαδικασίας που αποβλέπουν προεχόντως στη λειτουργική αποτελεσµατικότητα της ∆ιοίκησης
και την ποιοτική αναβάθµιση των παρεχόµενων προς τον πολίτη υπηρεσιών, ειδικότερα δε
στη δραστηριοποίηση των διοικητικών υπηρεσιών για την ταχεία και αποτελεσµατική
εξυπηρέτηση των πολιτών» (ΣτΕ 2826/13).
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Από την εµπειρία της Αρχής προκύπτει, ωστόσο, ότι η διοίκηση συχνά επικαλείται
διάφορες αβάσιµες και αδικαιολόγητες προφάσεις για να µην ικανοποιήσει εµπρόθεσµα
νόµιµα αιτήµατα πολιτών µε το αιτιολογικό ότι δεν αποδεικνύεται το απαιτούµενο από τον
Κ∆∆ εύλογο ενδιαφέρον για τη λήψη των αιτούµενων εγγράφων.
Ως εύλογο ενδιαφέρον νοείται εκείνο το οποίο προκύπτει κατά τρόπο αντικειµενικό από
την ύπαρξη συγκεκριµένης αιτιώδους συνάφειας, συνδεόµενης µε το περιεχόµενο του
στοιχείου στο οποίο ζητείται η πρόσβαση, (όχι βεβαίως το γενικό ενδιαφέρον κάθε πολίτη
για την εύρυθµη άσκηση των γενικών καθηκόντων της διοίκησης και την τήρηση των νόµων
(ΣτΕ 3938/13). Με άλλα λόγια, νοµολογιακά έχει κριθεί ότι «ως ενδιαφερόµενος νοείται όχι

µόνον αυτός που θεµελιώνει συγκεκριµένο έννοµο συµφέρον, αλλά και οποιοσδήποτε
µπορεί, ως εκ της ιδιότητάς του, να επικαλεσθεί το ενδιαφέρον του για τη γνώση
του περιεχοµένου συγκεκριµένων διοικητικών εγγράφων» (ΣτΕ 94/13, 3938/13
κ.ά.). Κατά την εκπεφρασµένη άποψη της Ανεξάρτητης Αρχής είναι επίσης ορθό η έννοια του
εύλογου ενδιαφέροντος να ερµηνεύεται πολύ διευρυµένα εν όψει της δηµοκρατικής αρχής
και του παρεπόµενου δικαιώµατος κάθε ενεργού πολίτη να πληροφορείται ό, τι τον αφορά
άµεσα ή έµµεσα και εν τέλει να συµµετέχει στα κοινά (https://www.synigoros.gr/?i=qualityof-life.el.parakoloy8isi_pota.361460).
Στην υπό εξέταση περίπτωση, ο αναφερόµενος, κος *** ζήτησε µε την υπ’ αρ.
16463/18-09-17 αίτησή του περί χορήγησης αντιγράφων του φακέλου της άδειας χρήσης
µουσικών οργάνων του ΚΥΕ µε το διακριτικό τίτλο *** ιδιοκτησίας *** στην παραλία Κακιάς
Θάλασσας, αναφέροντας ότι το εν λόγω ΚΥΕ κάνει χρήση µουσικής σε µεγάλη ένταση έως
τουλάχιστον στις 2:00 π.µ.
Κατά συνέπεια, ο κος ***, ως µόνιµος κάτοικος της περιοχής, ασφαλώς και θεµελιώνει
την ελεύθερη πρόσβασή του στα εν λόγω διοικητικά έγγραφα, λόγω της σχέσης του
αιτούντος προς πραγµατική κατάσταση, την οποία θίγει κατά τρόπο βλαπτικό η εν λόγω
διοικητική πράξη, χωρίς µάλιστα την επίκληση ειδικού έννοµου συµφέροντος, που
επικαλείστε. Ειδικό έννοµο συµφέρον απαιτεί ο νόµος µόνον για την πρόσβαση των πολιτών
στα ιδιωτικά έγγραφα που φυλάσσονται σε δηµόσιες υπηρεσίες. Μοναδική προϋπόθεση
λοιπόν εν προκειµένω, για την άσκηση του δικαιώµατός του, είναι η έγγραφη αίτησή του.
Εν όψει των ανωτέρω, παρακαλείσθε για τη χορήγηση των αιτούµενων στοιχείων στον
***, µε παράλληλη κοινοποίηση αυτών και προς το Συνήγορο του Πολίτη.
Για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση θα είµαστε στη διάθεσή σας.
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