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Λάξηζα 8-6- 2009
Αξηζκ. Γλσκ. : – 400–
ΠΡΟ ΣΗΝ
ΕΔ.Ε.Τ.Α.
Παπαθπξηαδή 37-43 – ΛΑΡΙΑ
Γ Ν Ω Μ Ο Γ Ο Τ Η Σ Η
ΘΔΜΑ : Δξώηεκα ηεο Γ.Δ.Υ.Α. ζρεηηθά κε ηε δπλαηόηεηά ηεο λα
ρνξεγεί ζηνηρεία ησλ ππαιιήισλ ηεο θαη ζε θαηαθαηηθή απάληεζε,
ζε πνηεο πεξηπηώζεηο;
Σρεη. : Τν κε αξηζκό πξση. 1372/26-5-2009 έγγξαθν ηεο Γ.Δ.Υ.Α.
Α.- Απαληώληαο ζην αλσηέξσ εξώηεκα, αλαθέξσ ηα αθόινπζα :
Έρνληαο ππόςε ηηο παξαθάησ δηαηάμεηο :
1.- Σηο § 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Ν. 1599/1986, (Φ.Ε.Κ.
Α΄/75/1986), «ρέζεηο θξάηνπο – πνιίηε, θαζηέξσζε λένπ ηύπν δειηίνπ
ηαπηόηεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο», ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο :
Άρθρο 16. Δικαίωμα γνώζης ηων διοικηηικών εγγράθων.
1.

2.

Κάζε πνιίηεο, κε ηηο επηθπιάμεηο ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 3, έρεη δηθαίσκα λα
ιακβάλεη γλώζε ησλ δηνηθεηηθώλ εγγξάθσλ, εθηόο από εθείλα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
ηδησηηθή ή νηθνγελεηαθή δσή ηξίησλ. Ωο δηνηθεηηθά έγγξαθα, γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ
απηνύ, ζεσξνύληαη όια ηα έγγξαθα πνπ ζπληάζζνληαη από όξγαλα ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, ηδίσο
εθζέζεηο, κειέηεο, πξαθηηθά, ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, εγθύθιηνη νδεγίεο, απαληήζεηο ηεο
δηνίθεζεο, γλσκνδνηήζεηο θαη απνθάζεηο.
2. Τν δηθαίσκα ηεο παξαγξάθνπ 1 αζθείηαη: α. Με επηηόπηα κειέηε. β. Με ρνξήγεζε
αληηγξάθνπ, εθηόο αλ ε αλαπαξαγσγή ηνπ κπνξεί λα βιάςεη ην έγγξαθν. Η ζρεηηθή δαπάλε
αλαπαξαγσγήο βαξύλεη ηνλ ελδηαθεξόκελν, εθηόο αλ δηαθνξεηηθά νξίδεηαη ζην λόκν.
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2.- Σελ πεξίπησζε β΄ ηεο § 4 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Ν. 1756/1988,
(Φ.Ε.Κ. Α΄/35/1988), « Κώδηθαο Οξγαληζκνύ Δηθαζηεξίσλ θαη Καηάζηαζεο
Δηθαζηηθώλ Λεηηνπξγώλ», ζύκθσλα κε ηελ νπνία :
Άρθρο 25. Αρμοδιόηηηες.
4. Ο εηζαγγειέαο πξσηνδηθώλ: β) δηθαηνύηαη λα παξαγγέιιεη ζηηο ππεξεζίεο ηνπ δεκνζίνπ, ησλ
λνκηθώλ πξνζώπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ, ησλ νξγαληζκώλ θνηλήο σθέιεηαο θαη όισλ γεληθά ησλ
επηρεηξήζεσλ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, λα παξαδώζνπλ έγγξαθα ή λα ρνξεγήζνπλ αληίγξαθά ηνπο,
όηαλ ην δεηήζνπλ λνκηθά ή θπζηθά πξόζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσκα ή έλλνκν ζπκθέξνλ, εθηόο αλ
πξόθεηηαη γηα έγγξαθα από απηά πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 261 ηνπ Κ.Π.Δ.

Β.- Η Δεκνηηθή Επηρείξεζε Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο, ζέηεη ην
εμήο εξώηεκα :
Μηα πνιίηεο κε δηαδνρηθέο αηηήζεηο ηεο πξνο ηελ επηρείξεζε,
αιιά θαη κε ην πξνζθνκηδόκελν έγγξαθν ηεο θ. Δηζαγγειέσο
Πξσηνδηθώλ …, δεηά λα ηηο ρνξεγεζεί έγγξαθν ην νπνίν λα
βεβαηώλεη ην ρξόλν ηεο ζπλνιηθήο εξγαζίαο ηεο αδειθήο ηεο ζηελ
επηρείξεζε από ηνλ δηνξηζκό ηεο κέρξη θαη ηελ ππνβνιή ησλ άλσ
αηηήζεώλ

ηεο,

επηθαινύκελε

όηη

ην

έγγξαθν

απηό

απνηειεί

απαξαίηεην δηθαηνινγεηηθό πξόζιεςήο ηεο, ζύκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2643/1998.
Από

ηα

παξαπάλσ

ε

Γ.Δ.Υ.Α.

δεηά

ηελ

ζύληαμε

γλσκνδόηεζεο, κε ηελ νπνία λα πιεξνθνξεζεί εάλ κπνξεί ε
επηρείξεζε λα ρνξεγεί ζηνηρεία ησλ ππαιιήισλ ηεο θαη ζε
θαηαθαηηθή απάληεζε, ζε πνηεο πεξηπηώζεηο;
Γ.- Με βάζε ηα όζα εθηέζεθαλ παξαπάλσ, από ηα ζηνηρεία πνπ
έρνπλ δνζεί θαη ζε ζπλδπαζκό κε ηηο πξνεθηεζείζεο δηαηάμεηο, αλαθέξσ ηα
αθόινπζα :
1.- Καηά ηελ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 16 παξ 1 Ν. 1599/86 θάζε πνιίηεο,
κε ηηο επηθπιάμεηο ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ 3, έρεη δηθαίσκα λα ιακβάλεη
γλώζε ησλ δηνηθεηηθώλ εγγξάθσλ, εθηόο από εθείλα πνπ αλαθέξνληαη
ζηελ ηδησηηθή ή νηθνγελεηαθή δσή ηξίησλ. Ωο δηνηθεηηθά έγγξαθα γηα, ηελ
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εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ απηνύ

ζεσξνύληαη όια ηα έγγξαθα πνπ

ζπληάζζνληαη από όξγαλα ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, ηδίσο εθζέζεηο, κειέηεο,
πξαθηηθά, ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, εγθύθιηνη νδεγίεο, αηηήζεηο ηεο δηνηθήζεσο,
γλσκνδνηήζεηο θαη απνθάζεηο. Με ηελ δηάηαμε απηή ρνξεγείηαη έλα γεληθό
θαη απηνηειέο δηθαίσκα ζε θάζε πνιίηε λα έρεη πξόζβαζε ζηα δηνηθεηηθά
έγγξαθα θαη κάιηζηα ρσξίο ηελ ππνρξέσζε ηα αηηηνινγεί ηελ άζθεζε ηνπ
δηθαηώκαηνο απηνύ.
Η αλαθνξά δε ζηελ δηάηαμε απηή νξηζκέλσλ θαηεγνξηώλ εγγξάθσλ
είλαη πξνθαλώο ελδεηθηηθή, ελώ ζηελ παξ 2 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ νξίδεηαη θαη ν
ηξόπνο αζθήζεσο ηνπ δηθαηώκαηνο απηνύ πνπ κπνξεί λα είλαη είηε κε
επηηόπηα κειέηε, είηε κε ηελ ιήςε αληηγξάθνπ, εθηόο αλ ε αλαπαξαγσγή
κπνξεί λα βιάςεη ην έγγξαθν. Έηζη πεξηνξίδεηαη πιένλ ζεκαληηθά ε ρξήζε
θαη ε εθαξκνγή ηεο δηαηάμεσο ηνπ άξζξνπ 902 ηνπ Αζηηθνύ Κώδηθα σο
πξνο ηελ θαηεγνξία ησλ σο άλσ εγγξάθσλ. Εμαίξεζε από ηελ σο άλσ
γεληθή δηάηαμε θαη αληίζηνηρν πεξηνξηζκό ηνπ δηθαηώκαηνο ηνπ πνιίηε,
όζνλ αθνξά ηα δηνηθεηηθά απηά έγγξαθα, εηζάγεη ε ίδηα δηάηαμε γηα ηα
έγγξαθα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ηδησηηθή ή νηθνγελεηαθή δσή πεξί ησλ
πξνζώπσλ, θαζώο θαη γηα όζα αθνξνύλ θξαηηθά απόξξεηα θαηά ηελ παξ.
3 ηνπ απηνύ άξζξνπ. Η δηάηαμε δελ δηεπθξηλίδεη πνηά από ηα πνηθίινπ
πεξηερνκέλνπ δηνηθεηηθά έγγξαθα ζεσξνύληαη όηη αλαθέξνληαη ζηελ
ηδησηηθή ή νηθνγελεηαθή δσή ησλ πνιηηώλ. Είλαη όκσο πξνθαλέο όηη ν
λνκνζέηεο, κε ηελ σο άλσ εμαίξεζε, ζέιεη λα πξνζηαηεύζεη ηνπο ηξίηνπο
από ηελ δηαξξνή πιεξνθνξηώλ πνπ αθνξνύλ απνθιεηζηηθά ηελ ηδησηηθή ή
νηθνγελεηαθή ηνπο δσή θαη λα επηηύρεη κία εμηζνξξόπεζε κεηαμύ ηνπ
δηθαηώκαηνο ηνπ ελόο πνιίηε γηα ηελ πξόζβαζή ηνπ ζηα δηνηθεηηθά
έγγξαθα ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα θαη ηνπ δηθαηώκαηνο ηνπ άιινπ πνιίηε λα
δηαηεξήζεη απαξαβίαζηε ηελ ηδησηηθή θαη νηθνγελεηαθή ηνπ δσή.
2.- Πεξαηηέξσ, σζηόζν, ην πξνεθηεζέλ γεληθό δηθαίσκα ηνπ πνιίηε
είλαη απηνλόεην όηη - όπσο θάζε άιιν αηνκηθό δηθαίσκα - δελ κπνξεί θαη
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δελ

πξέπεη λα αζθείηαη θαηαρξεζηηθώο, όπσο επζέσο νξίδεηαη κε ηε

δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 25 παξ. 3 ηνπ πληάγκαηνο (ίδεηε ζρεηηθά θαη Π.Δ.
Δαγηόγινπ Γεληθό Δηνηθεηηθό Δίθαην, 1997, ηνκ. Α', ζει. 204 επ.). Πνιύ
πεξηζζόηεξν δε ε θαηαρξεζηηθή άζθεζε ηνπ δηθαηώκαηνο δελ πξέπεη λα
εμηθλείηαη ζε ηέηνην βαζκό, ώζηε λα πξνθαιείηαη δηαηάξαμε ηεο νκαιήο
ιεηηνπξγίαο ηεο δεκόζηαο ππεξεζίαο (όπσο π.ρ. όηαλ ν αηηώλ επηκέλεη
ζηελ θαηαρξεζηηθή άζθεζε ηνπ δηθαηώκαηόο ηνπ, παξακέλσλ παξά ηε
ζέιεζε ησλ ππαιιήισλ ζηνπο ρώξνπο ηεο δεκόζηαο ππεξεζίαο). ηελ
ηειεπηαία κάιηζηα πεξίπησζε ζπληειείηαη ην πνηληθό αδίθεκα ηεο
δηαηάξαμεο νκαιήο δηεμαγσγήο ηεο ππεξεζίαο (άξζξν 334 παξ. 3 ηνπ ΠΚ)
πνπ ηηκσξείηαη κε πνηλή θπιάθηζεο ηνπιάρηζηνλ έμη κελώλ.
3.- Με ην άξζξν 10 ηνπ πληάγκαηνο, κε ην νπνίν θαηνρπξώλεηαη ην
δηθαίσκα αλαθνξάο ησλ πνιηηώλ, νξίδεηαη όηη "Καζέλαο ή πνιινί καδί
έρνπλ ην δηθαίσκα, ηεξώληαο ηνπο λόκνπο ηνπ Κξάηνπο, λα αλαθέξνληαη
εγγξάθσο ζηηο αξρέο, νη νπνίεο είλαη ππνρξεσκέλεο λα ελεξγνύλ ζύληνκα
θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη

λα απαληνύλ αηηηνινγεκέλα ζε εθείλνλ

πνπ ππέβαιε ηελ αλαθνξά, ζύκθσλα κε ην

λόκν. Η αξκόδηα αξρή

ππνρξενύηαη λα απαληά ζε αίηεζε πιεξνθνξηώλ,

εθόζνλ απηό

πξνβιέπεηαη από ην λόκν". Η έλλνηα, όκσο ησλ δηαηάμεσλ απηώλ δελ
είλαη όηη ζε θάζε πεξίπησζε, ρσξίο δειαδή εηδηθή πεξί ηνύηνπ δηάηαμε
λόκνπ, ε Δηνίθεζε ππνρξενύηαη λα απαληά ζηηο αλαθνξέο ησλ πνιηηώλ
εθδίδνληαο εθηειεζηέο

δηνηθεηηθέο πξάμεηο, ή όηη, ειιείςεη εηδηθήο πεξί

ηνύηνπ πξνβιέςεσο λόκνπ, νη

ζρεηηθέο παξαιείςεηο ηεο Δηνηθήζεσο

ππόθεηληαη ζηνλ αθπξσηηθό έιεγρν, ηνύην δε

αλεμαξηήησο άιισλ

ζπλεπεηώλ (πεηζαξρηθώλ θιπ) ηηο νπνίεο ζα ζπλεπαγόηαλ νη παξαιείςεηο
απηέο γηα ην αξκόδην δηνηθεηηθό όξγαλν (ηΕ 1778/1988.).
Επεηδή, εηδηθώο σο πξνο ην δηθαίσκα πξνζβάζεσο ζηα ππεξεζηαθά
ζηνηρεία, ην άξζξν 16 ηνπ Ν. 1599/1986 πξνβιέπεη όηη θάζε πνιίηεο έρεη,
θαηαξρήλ, ην δηθαίσκα λα ιακβάλεη γλώζε ησλ δηνηθεηηθώλ εγγξάθσλ, κε
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επηηόπηα

κειέηε ή κε ηε ρνξήγεζε αληηγξάθσλ, εθηόο από εθείλα ηα

έγγξαθα πνπ αλαθέξνληαη

ζηελ ηδησηηθή ή νηθνγελεηαθή δσή ηξίησλ,

επηηξέπεη δε εμαηξέζεηο γηα ιόγνπο πξνζηαζίαο απνξξήησλ πνπ αθνξνύλ
ζηελ πξνζηαζία ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο (εζληθή

άκπλα, εμσηεξηθή

πνιηηηθή, δεκόζηα πίζηε θιπ) ή πξνβιέπνληαη από εηδηθέο δηαηάμεηο
(ηαηξηθό, ηξαπεδηθό θιπ). Καηά ηελ έλλνηα ηεο δηαηάμεσο απηήο, ππάξρεη
θαηαξρήλ δηθαίσκα ηνπ πνιίηνπ λα ιάβεη γλώζε, κε επηηόπηα κειέηε ή
ιακβάλνληαο αληίγξαθα, ησλ δηνηθεηηθώλ εγγξάθσλ, ζηνηρεηνζεηείηαη δε
αληηζηνίρσο θαη

εθηειεζηή ππνρξέσζε νθεηινκέλεο ελεξγείαο ηεο

Δηνηθήζεσο εάλ παξαιείπεη λα απαληήζεη ζε ζρεηηθό αίηεκα εληόο ησλ
πξνβιεπνκέλσλ πξνζεζκηώλ. Καη λαη κελ γηα

ηε ζεκειίσζε ηνπ

δηθαηώκαηνο απηνύ δελ απαηηείηαη ε ύπαξμε ελλόκνπ ζπκθέξνληνο ππό
ηελ ζηελή έλλνηα ησλ άξζξσλ 47 ηνπ Κσδ. Π.δ/ηνο 18/1989 ή ηνπ άξζξνπ
902 ηνπ Αζηηθνύ Κώδηθα, αιιά αξθεί πξνο ηνύην ην εύινγν ελδηαθέξνλ
ηνπ

αηηνπκέλνπ ηελ πξόζβαζε ζηα δηνηθεηηθά ζηνηρεία (ηΕ

1397/1993, 3943/1995,

2376/1996, 841/1997), σο εύινγν όκσο

ελδηαθέξνλ δελ λνείηαη ην ελδηαθέξνλ θάζε

πνιίηνπ γηα ηελ εύξπζκε

άζθεζε ησλ γεληθώλ θαζεθόλησλ ηεο Τπεξεζίαο θαη ηελ

ηήξεζε ησλ

λόκσλ, αιιά εθείλν ην νπνίν πξνθύπηεη, θαηά ηξόπν αληηθεηκεληθό, από
ηελ ύπαξμε κηάο ζπγθεθξηκέλεο, πξνζσπηθήο ελλόκνπ ζρέζεσο
ζπλδενκέλεο κε ην πεξηερόκελν ησλ δηνηθεηηθώλ ζηνηρείσλ ζηα
νπνία δεηείηαη ε πξόζβαζε.
4.- Σέινο, ζύκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 25 παξ. 4 εδ. β' ηνπ Ν
1756/88, ν Εηζαγγειέαο Πξσηνδηθώλ δηθαηνύηαη λα παξαγγείιεη ηηο
ππεξεζίεο ηνπ δεκνζίνπ, ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ, ησλ
νξγαληζκώλ θνηλήο σθειείαο θαη όισλ γεληθά ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ
δεκόζηνπ ηνκέα, λα παξαδώζνπλ έγγξαθα ή λα ρνξεγήζνπλ αληίγξαθά
ηνπο, όηαλ ηα δεηήζνπλ λνκηθά ή θπζηθά πξόζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσκα ή
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έλλνκν ζπκθέξνλ, εθηόο αλ πξόθεηηαη γηα έγγξαθα από απηά πνπ
αλαθέξνληαη ζην άξζξν 261 ηνπ ΚΠΔ.
Με ηε δηάηαμε απηή - πνπ είλαη λεόηεξε ηεο δηαηάμεσο ηνπ άξζξνπ 16
ηνπ Ν. 1599/1986 θαη ζπλεπώο θαηηζρύεη απηήο - παξέρεηαη ζηελ
Εηζαγγειία (σο αλεμάξηεηε δηθαζηηθή αξρή θαη' άξζξν 24 παξ. 1 ηνπ Ν
1756/1988) θαη εηδηθόηεξα ηνλ εθπξόζσπό ηεο Εηζαγγειέα (σο δηθαζηηθό
ιεηηνπξγό απνιαύνληα πξνζσπηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο αλεμαξηεζίαο, θαη'
άξζξα 87 θαη 88 ηνπ πληάγκαηνο) ην δηθαίσκα λα παξαγγέιιεη ζε θάζε
δεκόζηα ππεξεζία, αιιά θαη θάζε νξγαληζκό θαη επηρείξεζε ηνπ δεκόζηνπ
ηνκέα, ηε ρνξήγεζε νπνηνπδήπνηε εγγξάθνπ πνπ ηειεί ζηελ θαηνρή ηνπο θαη κάιηζηα ρσξίο ηηο πξναλαθεξζείζεο εμαηξέζεηο πνπ ηίζεληαη κε ηηο
επηκέξνπο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Ν 1599/1986, εθηόο εάλ ηα
αηηνύκελα έγγξαθα εκπίπηνπλ ζηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 261 ηνπ ΚΠΔ,
δειαδή πξόθεηηαη γηα δηπισκαηηθό ή

ζηξαηησηηθό ή ππεξεζηαθό κπζηηθό.

Παξά ηαύηα είλαη απηνλόεην όηη ν Εηζαγγειέαο πξηλ ηελ έθδνζε ηεο
παξαγγειίαο

ηνπ

ιακβάλεη

ππνρξεσηηθά

ππόςε

ηνπ

θαη

ηηο

πξναλαθεξζείζεο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Ν 1599/1986 θαη
απνθαζίδεη "in cνncretν" εάλ ην ηπρόλ πθηζηάκελν ηδησηηθό ή άιιν
απόξξεην (πιελ απηνύ ηνπ άξζξνπ 261 ηνπ ΚΠΔ), πξέπεη λα θακθζεί ή
όρη, ελόςεη ηνπ επίζεο πθηζηάκελνπ ελλόκνπ ζπκθέξνληνο ηνπ αηηνύληα.
Οη παξαγγειίεο απηέο ηνπ Εηζαγγειέα, εμάιινπ, έρνπλ ην ραξαθηήξα
δηθαζηηθήο δηαηάμεσο θαη είλαη ππνρξεσηηθέο γηα ηα όξγαλα ηεο
δηνηθήζεσο. ε πεξίπησζε δε κε ζπκκνξθώζεσο πξνο ηηο ζπγθεθξηκέλεο
εηζαγγειηθέο παξαγγειίεο, νη αξκόδηνη ππάιιεινη ππέρνπλ ηηο πνηληθέο
επζύλεο πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 169 ηνπ ΠΚ
(απείζεηα), 222 ηνπ ΠΚ (ππεμαγσγή εγγξάθσλ) θαη - ελδερνκέλσο - 259
ΠΚ (παξάβαζε θαζήθνληνο).
ε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο ν Εηζαγγειέαο ιακβάλσλ ηελ αίηεζε ηνπ
ηδηώηε γηα έθδνζε παξαγγειίαο ρνξεγήζεσο εγγξάθσλ ζηνηρείσλ ή
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πιεξνθνξηώλ - είηε δηόηη ακθηβάιιεη γηα ηε βαζηκόηεηα ηεο αηηήζεσο, είηε
δηόηη

επηζπκεί λα έρεη θαη ηηο απόςεηο ηεο δηνηθήζεσο πξνθεηκέλνπ λα

απνθαλζεί, είηε δηόηη (όπεξ ην ζπλεζέζηεξν) ε αίηεζε είλαη κελ αηειήο ή
αόξηζηε, έρεη όκσο δείγκαηα βαζηκόηεηαο - δηαβηβάδεη ηελ αίηεζε ζηε
δηνηθεηηθή ππεξεζία (ή νξγαληζκό ή επηρείξεζε ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα)
πξνθεηκέλνπ λα εθηηκήζεη εάλ ζπληξέρνπλ νη θαηά λόκν πξνϋπνζέζεηο γηα
ρνξήγεζε ηνπ αηηνύκελνπ εγγξάθνπ, κε δεδνκέλν όηη ε ηειεπηαία έρεη
ελώπηόλ ηεο όια ηα ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε κεκνλσκέλε
πεξίπησζε - ζε αληίζεζε κε ηνλ Εηζαγγειέα πνπ δέρεηαη θαζεκεξηλά
πνιπάξηζκεο ηέηνηεο αηηήζεηο, ρσξίο λα γλσξίδεη ηα αθξηβή πξαγκαηηθά
πεξηζηαηηθά ηεο θάζε πεξηπηώζεσο. ηελ πεξίπησζε απηή ε δεκόζηα
ππεξεζία (ή δεκόζηνο νξγαληζκόο ή επηρείξεζε ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα), ζε
πεξίπησζε αξλήζεσο λα ρνξεγήζνπλ ην αηηνύκελν έγγξαθν, νθείιεη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 10 ηνπ πληάγκαηνο, 16 παξ. 6 ηνπ
Ν 1599/1986 θαη 25 παξ. 1 ηνπ Ν 1756/1988 - λα εθζέζεη εγγξάθσο θαη
αηηηνινγεκέλα ηνπο ιόγνπο άξλεζεο ηόζν ζηνλ Εηζαγγειέα, όζν θαη ζηνλ
αηηνύληα ηδηώηε. Ο Εηζαγγειέαο, αθνύ ιάβεη ηελ (αξλεηηθή)

απάληεζε,

ζα θξίλεη ηειηθά εάλ πξέπεη ή όρη λα ρνξεγεζεί ην αηηνύκελν έγγξαθν.
5.- Ελ πξνθεηκέλσ, κηα πνιίηεο δεηά κε ηηο κε εκεξνκελία 19-5-2009
θαη 25-5-2009 αηηήζεηο ηεο πξνο ηελ Επηρείξεζε, θαζώο θαη κε ην κε
αξηζκό πξση. 291/20-5-2009 έγγξαθν ηεο θ. Εηζαγγειέσο Πξσηνδηθώλ
ηνπ Πξσηνδηθείνπ, δεηά λα ηηο ρνξεγεζεί βεβαίσζε, κε ηελ νπνία λα
πηζηνπνηείηαη ν ζπλνιηθόο ρξόλνο εξγαζίαο ζηελ επηρείξεζε από ηνλ
δηνξηζκό ηεο κέρξη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ, ηεο αδειθήο
ηεο, ε νπνία εξγάδεηαη ζηελ Δ.Ε.Τ.Α., επηθαινύκελε όηη ην έγγξαθν απηό
ην ρξεηάδεηαη σο δηθαηνινγεηηθό γηα ηελ πξόζιεςή ηεο, ζύκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2643/1998.
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Με βάζε ηα όζα αλσηέξσ έρνπλ δηεμνδηθώο αλαθεξζεί, θαηαιήγσ
ζηελ άπνςε όηη ην αηηνύκελν έγγξαθν ζα πξέπεη λα ρνξεγεζεί ζηελ
αηηνύζα, θαζόζνλ ην ελδηαθέξνλ ηεο απηό πξνθύπηεη θαηά ηξόπν
αληηθεηκεληθό, δειαδή από ηελ ύπαξμε κηαο ζπγθεθξηκέλεο πξνζσπηθήο
έλλνκεο ζρέζεο πνπ ηε ζπλδέεη κε ην πεξηερόκελν ησλ δηνηθεηηθώλ
ζηνηρείσλ επί ησλ νπνίσλ δεηείηαη ε πξόζβαζε, δειαδή ηελ ύπαξμε
επιόγνπ ελδηαθέξνληνο εθ κέξνπο ηεο πνιίηνπ, ην νπνίν βαζίδεηαη ζηελ
πξνζθόκηζε ηνπ εγγξάθνπ απηνύ, ην νπνίν απνηειεί, ζύκθσλα κε δηθή ηεο
δήισζε,

πεξηερόκελε

ζηηο

παξαπάλσ

αηηήζεηο

ηεο,

απαξαίηεην

δηθαηνινγεηηθό γηα ηελ πξόζιεςή ηεο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.
2643/1998.
Ωο πξνο δε ην δεύηεξν ζθέινο ηνπ εξσηήκαηνο, ζε πνηεο
πεξηπηώζεηο δειαδή ζα πξέπεη λα ρνξεγνύληαη έγγξαθα ηεο επηρείξεζεο,
δελ κπνξεί λα δνζεί εθ ησλ πξνηέξσλ ζπγθεθξηκέλε απάληεζε, δηόηη θάζε
πεξίπησζε εμεηάδεηαη μερσξηζηά.

Ο λνκηθόο ζύκβνπινο ηεο Δ.Γ.Δ.Υ.Α.

