
Διοικητική ανταπόκριση στο υπ. αρ. πρωτ. 3255/2005 πόρισμα του Συνηγόρου του 
Πολίτη  σχετικά  με  τη  λειτουργία  καταστήματος  υγειονομικού  ενδιαφέροντος  σε 
απόσταση  μικρότερη  των  πενήντα  (50)  μέτρων  από  δημοτικό  σχολείο  και 
νηπιαγωγείο στο Περιστέρι

Υιοθετώντας  μια  εκ  των  προτάσεων  του  πορίσματος,  ο  Δήμος  Περιστερίου 
τροποποίησε την άδεια χρήσης πεζοδρομίου της καφετέριας,  περιορίζοντας τον χώρο 
ανάπτυξης των τραπεζοκαθισμάτων επί του πεζόδρομου της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 
από 80τμ.  σε  60τμ.  Επίσης,  το  Τμήμα Εσόδων  του  Δήμου  διενήργησε  αυτοψία  στο 
κατάστημα κατά την οποία διαπιστώθηκε η αφαίρεση των τραπεζοκαθισμάτων από την 
είσοδο  του  σχολικού  συγκροτήματος  του  4ου Δημοτικού  Σχολείου  και  του  44ου 

Νηπιαγωγείου, καθώς και την τοποθέτηση των λοιπών τραπεζοκαθισμάτων με τρόπο που 
να μην παρεμποδίζεται η ελεύθερη διέλευση των μαθητών και των συνοδών τους από και 
προς την είσοδο του σχολείου επί  του πεζόδρομου.   Τέλος,  και  το Τμήμα Τροχαίας 
Περιστερίου μας ενημέρωσε ότι έχει λάβει μέτρα για την προστασία του πεζόδρομου και 
θα  συνεχίσει  την  παρακολούθηση  του  θέματος  προβαίνοντας  και  στις  απαραίτητες 
ενέργειες. 

Όσον αφορά στη ρύθμιση γενικότερα της λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού 
ενδιαφέροντος  σε  κοντινή  απόσταση  από  ειδικού  προορισμού  κτίρια,  μετά  τις 
διαμεσολαβητικές  προσπάθειες  της  Αρχής,  εκδόθηκε  αρχικά η υπ.  αρ.  81839/ΣΤ1/06 
απόφαση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα:  ‘Καθορισμός 
κριτηρίων καταλληλότητας και επιλογής χώρων, για την ανέγερση διδακτηρίων καθώς και  
χώρων  μετά  κτηρίων  κατάλληλων  για  στέγαση  Σχολικών  Μονάδων’.  Στην  εν  λόγω 
απόφαση υιοθετείτο – στο σκέλος που αφορούσε το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας  & 
Θρησκευµάτων - σχετική πρόταση του πορίσματος της Αρχής για την έκδοση εγκυκλίων 
οδηγιών από τους συναρµόδιους Υπουργούς Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων και 
Εσωτερικών,  ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & Αποκέντρωσης για την  άσκηση της διακριτικής 
ευχέρειας  της  παρ.  3  του  άρθρου  µόνου  του  Π.∆.  231/89  κατά  τρόπο  που  να  µην 
παρεµποδίζει ουσιαστικά τη λειτουργία των κτιρίων µε ειδικό σκοπό και να εξασφαλίζει 
την οµοιογένεια στη λήψη των σχετικών αποφάσεων από τις αδειοδοτούσες αρχές.

Στη  συνέχεια  όμως,  η  ανωτέρω  απόφαση  ανακλήθηκε,  με  την  ακόλουθη  ΥΑ 
106395/ΣΤ1/06  (ΦΕΚ  1514Β/13-10-06),  ενώ  μεταγενέστερα  εκδόθηκε  η  υπ.  αρ. 
37237/ΣΤ1/2-4-07  απόφαση  της  Υπουργού  Εθνικής  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων 
σχετικά  με  τον  καθορισμό  κριτηρίων  καταλληλότητας  και  επιλογής  χώρων,  για  την 
ανέγερση  Δημοσίων  διδακτηρίων  Α/θμιας  &  Β/θμιας  Εκπαίδευσης,  η  οποία  δεν 
καθορίζει  συγκεκριμένες  αποστάσεις  οχλουσών δραστηριοτήτων  από σχολικά  κτίρια, 
αφού μεταξύ άλλων, ορίζει ότι:  «…ο προτεινόμενος χώρος επιβάλλεται να βρίσκεται σε  
απόσταση κατ΄ελάχιστον ίση με την  οριζόμενη από τις  ισχύουσες  διατάξεις  νόμων και  
κανονιστικών πράξεων και σύμφωνα με τους εκάστοτε περιορισμούς που επιβάλλουν οι  
αρμόδιοι φορείς κατά το στάδιο της αδειοδότησης της οχλούσας δραστηριότητας … κατά 
την επιλογή του χώρου για τις περιπτώσεις …καταστήματα όπως μπαρ, χώροι τυχερών 
παιγνίων, οίκοι ανοχής,  κλπ. πρέπει να τηρούνται οι  προβλεπόμενες από τη νομοθεσία 
σχετικές διατάξεις νόμων και κανονιστικές πράξεις …». 


