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Πληροφορίες: κα Αιµιλία Λιάσκα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ
∆ιεύθυνση Αντιπληµµυρικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων
Φαναριωτών 9
114 71 Αθήνα
Θέµα: Η µε αρ. πρωτ. 243161/15522/05.04.2018 έγγραφη αναφορά.
Κύριοι,
Ο Συνήγορος του Πολίτη στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του κατά το άρ. 103 § 9 του
Συντάγµατος και το ν.3094/2003 εξετάζει αναφορά του κυρίου ***, ως αντιπροέδρου του
Συλλόγου «ΡΟΗ, πολίτες υπέρ των ρεµάτων» σχετικά µε την υπηρεσία σας.
Ειδικότερα, ο αναφερόµενος διαµαρτύρεται για την άρνηση χορήγησης σειράς µελετών,
που αποτελούν µέρος του φακέλου αναφορικά µε την περιβαλλοντική αδειοδότηση των
έργων που προκύπτουν από τη Μελέτη διευθέτησης - οριοθέτησης ρέµατος Ραφήνας.
Συγκεκριµένα, ο Σύλλογος κατέθεσε το µε αρ. πρωτ. ∆ΑΕΕ/537/13.03.2018 αίτηµα προς τη
∆ιεύθυνσή σας απαριθµώντας τις επιµέρους τεχνικών – υποστηρικτικών µελετών που
συντάχθηκαν στο πλαίσιο οριοθέτησης του ρέµατος.
Σύµφωνα µε τους ισχυρισµούς του αναφερόµενου, ο Σύλλογος έλαβε µεν από τη
∆ιεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ ηλεκτρονικό αντίγραφο της σχετικής
ΜΠΕ, αλλά από το Υπουργείο σας έλαβε τηλεφωνικώς την αρνητική απάντηση του κυρίου
Κανελλόπουλου, αρµόδιου υπαλλήλου, ότι δηλαδή δεν θα µπορούσε να χορηγήσει τις
προαναφερθείσες µελέτες, καθώς δεν έχουν εγκριθεί.
Είναι δεδοµένο ότι η προαναφερθείσα ΜΠΕ βασίζεται στο σύνολο των επιµέρους
µελετών και, εποµένως, αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο.
Αναφορικά δε µε το ζήτηµα της χορήγησης των µελετών, υπενθυµίζουµε ότι η χώρα µας
έχει κυρώσει τη Σύµβαση του Άαρχους σχετικά µε την πρόσβαση στην πληροφορία, τη
συµµετοχή των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και την πρόσβαση στη
δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά ζητήµατα µε τον νόµο 3422/13.12.2005 (ΦΕΚ 303 Α). Το ίδιο
και η ΕΕ. Από τη Σύµβαση πηγάζει η υποχρέωση της διοίκησης να ενηµερώνει κάθε φυσικό
ή νοµικό πρόσωπο για θέµατα που αφορούν στο περιβάλλον, όταν οι ενδιαφερόµενοι έχουν
υποβάλλει σχετική αίτηση.
Οι πολίτες µπορούν να ζητούν και να έχουν πρόσβαση στην περιβαλλοντική
πληροφορία, οποιαδήποτε µορφή κι αν έχει, αφού τα στοιχεία για το περιβάλλον δεν
αποτελούν προϊόν πνευµατικής ιδιοκτησίας ούτε προσωπικά δεδοµένα και, εποµένως, η
διοίκηση δεν µπορεί να τα αρνηθεί.
Η χώρα µας για την ενσωµάτωση της Οδηγίας 2003/4 για την πρόσβαση του κοινού
στην περιβαλλοντική πληροφόρηση που έχει εκδοθεί από την ΕΕ για την εφαρµογή της
Σύµβασης, εξέδωσε την ΚΥΑ αρ. ΗΠ 11765/653/2006 (ΦΕΚ 327Β/17.03.2006) µε θέµα την
Πρόσβαση του κοινού στις δηµόσιες αρχές για παροχή πληροφοριών σχετικά µε το
περιβάλλον.
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Το άρθρο 3 της ΚΥΑ αναφέρεται στη ∆ιαδικασία άσκησης του δικαιώµατος πρόσβασης
σε πληροφορίες και αναφέρει
«1. Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο έχει δικαίωµα ύστερα από γραπτή αίτησή του στις
δηµόσιες αρχές να λαµβάνει γνώση ή /και να ζητά τη χορήγηση πληροφοριών σχετικά µε το
περιβάλλον χωρίς να επικαλείται την ύπαρξη εννόµου συµφέροντος.
2. H δηµόσια αρχή προς την οποία υποβάλλεται η αίτηση, χορηγεί στον αιτούντα
απόδειξη παραλαβής στην οποία περιλαµβάνεται ο οικείος αριθµός πρωτοκόλλου, η
προθεσµία εντός της οποίας υφίσταται η υποχρέωση για παροχή πληροφοριών καθώς και η
επισήµανση της δυνατότητας άσκησης των δικαιωµάτων που προβλέπονται στο άρθρο 6. 3.
Οι δηµόσιες αρχές µε την επιφύλαξη του άρθρου 4 και λαµβάνοντας υπόψη τυχόν
προθεσµίες που θέτει ο αιτών, υποχρεούνται να απαντούν εγγράφως στις αιτήσεις και να
παρέχουν τις αιτούµενες πληροφορίες που κατέχονται από τις ίδιες ή για λογαριασµό τους
µέσα σε προθεσµία:
α) είκοσι (20) ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής της σχετικής αίτησης
β) δύο (2) µηνών από την ηµεροµηνία παραλαβής της αίτησης, εάν, λόγω του όγκου και
της πολυπλοκότητας των αιτουµένων πληροφοριών, δεν καθίσταται δυνατόν να τηρηθεί η
αναφερόµενη στο εδάφιο α προθεσµία των 20 ηµερών. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο αιτών
ενηµερώνεται το ταχύτερο δυνατόν, και οπωσδήποτε πριν από τη λήξη της προθεσµίας των
20 ηµερών, για οποιαδήποτε τυχόν παράταση καθώς και για τους λόγους που την
υπαγορεύουν….».
Επειδή το δικαίωµα στο περιβάλλον έχει και συµµετοχικό χαρακτήρα που θεµελιώνει το
δικαίωµα στην πληροφόρηση, στη συµµετοχή των πολιτών στη λήψη αποφάσεων σχετικά µε
το περιβάλλον τους,
Επειδή η αποτελεσµατική άσκηση του δικαιώµατος πληροφόρησης και η διαφάνεια σε
όλες τις σχετικές µε το περιβάλλον δράσεις αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την επίτευξη
των στόχων της Σύµβασης και από τη χώρα µας, η διοίκηση οφείλει να αναπτύξει σχέση
εµπιστοσύνης µε τους πολίτες και, εποµένως, απαιτείται η ενηµέρωση και η ενεργός
συµµετοχή των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά µε το περιβάλλον και την
ποιότητα ζωής, µε σκοπό τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας ενηµέρωσης, η οποία αποτελεί
αίτηµα των καιρών, αλλά και προοπτική για τις µελλοντικές γενεές σύµφωνα µε την αρχή της
αειφορίας.
παρακαλούµε να µας ενηµερώσετε άµεσα για τις απόψεις σας επί του θέµατος αυτού και
για τις τυχόν ενέργειές σας µε σκοπό τη διαφάνεια και κατ’ επέκταση την ενδυνάµωση της
περιβαλλοντικής δηµοκρατίας.
Για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση θα είµαστε στη διάθεσή σας.
Με εκτίµηση
Ιωάννης Π. Σαγιάς
Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη
Κοινοποίηση:
1. ***

