
3 Νοεµβρίου 2010  
Αριθ. Πρωτ.: 131183/47547/2010 

    Πληροφορίες: κα Ευγενία Παπαδοπούλου   
        

1.Ν.Α. ΗΛΕΙΑΣ 
   ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   
   Μανωλοπούλου 31 
   27100 ΠΥΡΓΟΣ  
2.∆ΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ 
  27054 Ζαχάρω Ηλείας  
 

 Θέµα: Αίτηµα µετατόπισης περιπτέρου. 

 

Αξιότιµοι κύριοι, 

Ο Συνήγορος του Πολίτη στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του, κατά το άρθρο 103 
§ 9 του Συντάγµατος και το ν.3094/2003, εξετάζει αναφορά του κ. **********, ο οποίος 
ζητά τη µετατόπιση του περιπτέρου που βρίσκεται µπροστά από το εµπορικό του 
κατάστηµα, στη συµβολή των οδών ****** και ****** του ∆ήµου Ζαχάρως.   

        Ειδικότερα, αναφέρει ότι «…έχει τοποθετηθεί στο πεζοδρόµιο της οδού ***** 
περίπτερο, το οποίο ζηµιώνει τα µέγιστα την επιχείρησή µου γιατί καλύπτει και 
αχρηστεύει ολόκληρη την προς την οδό αυτή πλευρά της, αλλά και εµποδίζει την 
κυκλοφορία και προσέλευση των πελατών προς το κατάστηµα. Εκτός αυτού, 
αποκόπτει πλήρως την κυκλοφορία των πολιτών επί του πεζοδροµίου που αποτελεί 
κοινόχρηστο χώρο, προορισµένο να διευκολύνει την κυκλοφορία αυτή εκ του 
ασφαλούς».  
         Με αίτησή του προς το ∆ήµο Ζαχάρως (αριθ. πρωτ.6876/12-07-2010 και 
παλαιότερα µε την υπ΄αριθ.πρωτ. 2031/04-04-2005), καθώς και στην από 12-07 
2010 αίτησή του µε το ίδιο περιεχόµενο προς τη Ν.Α.Ηλείας, έχει ζητήσει τη 
µετατόπιση του περιπτέρου, λόγω της ζηµίας που υφίσταται η επιχείρησή του.  

 
       Από µια πρώτη εξέταση των στοιχείων του φακέλου προκύπτουν τα εξής: 

 
1) Το θεσµικό πλαίσιο για την αδειοδότηση και τη λειτουργία των περιπτέρων 
προκύπτει από τις ρυθµίσεις του ν.δ. 1044/1971, όπως τροποποιήθηκε και 
συµπληρώθηκε από τις ρυθµίσεις των ν. 1043/1980 και 3648/2008, σε συνδυασµό µε 
την ΚΥΑ Φ 443531/24/300030/69, όπως τροποποιήθηκε µε την ΚΥΑ 
Φ900/12/158489/06.  Ειδικά, ως προς την αρµοδιότητα χορήγησης της άδειας 
περιπτέρου ισχύουν τα προβλεπόµενα από το άρθρο 18 του ν.δ. 1044/1971 «1. Το 
κατά το άρθρο 13 του ν.δ. 1044/1971 όπως ισχύει σήµερα, δικαίωµα εκµετάλλευσης 
περιπτέρου ασκείται µε άδεια που χορηγείται µε απόφαση του αρµόδιου Νοµάρχη 
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή Νοµαρχιακού ∆ιαµερίσµατος, ύστερα από εισηγήσεις 
του αρµόδιου δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου και της οικείας οργάνωσης των 
δικαιούχων του παραπάνω ευεργετήµατος. Αν οι εισηγήσεις αυτές δεν υποβληθούν 
στον Νοµάρχη µέσα σε τριάντα (30) µέρες από τότε που ζητήθηκαν, ο Νοµάρχης 
αποφασίζει και χωρίς αυτές…..».   
Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 20 του ίδιου ν.δ. «1. Η µετατόπισις περιπτέρου 
γίνεται, είδε δια λόγους ασφαλείας, κυκλοφορίας, εξωραϊσµού του περιβάλλοντος δια 
εκτελέσεως ∆ηµοσίων, ∆ηµοτικών , Κοινοτικών ή Οργανικών Κοινής Ωφελείας έργων, 
είτε κατόπιν αιτήσεως του δικαιούχου αυτού, δι' ητιολογηµένης αποφάσεως των κατά 
το άρθ. 18 αρµοδίων οργάνων. Η τοιαύτη µετατόπισις γίνεται εντός της παλαιάς 
θέσεως λαµβανοµένης υπ'όψιν και της αποδοτικότητος της νέας τοιαύτης, ως και των 
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γειτνιάζοντων περιπτέρων». 
 
2) Όπως προκύπτει από τις σχετικές διατάξεις, τα περίπτερα εγκαθίστανται επί του 
πεζοδροµίου ή άλλου κοινόχρηστου χώρου καταλαµβάνοντας µέρος αυτού.  
Πρόκειται συνεπώς για ειδική περίπτωση παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου.  Τα 
σχετικά µε τον καθορισµό, την κυριότητα και τη χρήση των κοινόχρηστων πραγµάτων 
ρυθµίζονται από τις διατάξεις 967 επ. του Αστικού Κώδικα (ΑΚ), σε συνδυασµό µε 
άλλες ειδικότερες διατάξεις.  Ειδικότερα ως προς τη χρήση, η ΑΚ 970 προβλέπει ότι 
«Σε κοινόχρηστα πράγµατα µπορούν να αποκτηθούν µε παραχώρηση της αρχής 
κατά τους όρους του νόµου ιδιαίτερα ιδιωτικά δικαιώµατα, εφόσον µε τα δικαιώµατα 
αυτά εξυπηρετείται ή δεν αναιρείται η κοινή χρήση».  Σύµφωνα µε την µνηµονευόµενη 
διάταξη του άρθρου 970 του ΑΚ, απαραίτητη προϋπόθεση της παραχώρησης 
δικαιωµάτων επί του κοινόχρηστου πράγµατος είναι η εξυπηρέτηση ή πάντως η µη 
αναίρεση της κοινής χρήσης, δηλαδή η χρήση του πράγµατος από οποιονδήποτε το 
επιθυµεί.  Το δικαίωµα επί των κοινοχρήστων πραγµάτων απορρέει από την 
ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόµου, στην οποία 
συµπεριλαµβάνεται και κάθε δραστηριότητα που συνδέεται µε την επαγγελµατική ή 
οικονοµική σφαίρα και προστατεύεται από το άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγµατος.  Υπό 
αυτή την έννοια, η παρεµπόδιση από οποιονδήποτε-είτε διοίκηση είτε ιδιώτη- της 
χρησιµοποιήσεως ή απολαύσεως του κοινόχρηστου πράγµατος συνιστά παραβίαση 
του συνταγµατικού δικαιώµατος της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας του 
ατόµου (739/1993 Ειρ.Θεσσ/νίκης).   
Τέτοια παραβίαση συντρέχει µόνον εφόσον πράγµατι αναιρείται ή παρεµποδίζεται η 
χρήση του πράγµατος από άλλο πρόσωπο.  Ο περιορισµός δεν αφορά µόνον τη 
συνήθη χρήση του πεζοδροµίου (ελεύθερη διέλευση επ’ αυτού), αλλά και την ειδική 
χρήση του για τη γενικότερη εξυπηρέτηση των εµπορικών σκοπών των 
καταστηµάτων και των επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριµένα, η λειτουργία του περιπτέρου 
µπορεί να έχει πράγµατι δυσµενείς συνέπειες στην εµπορική κίνηση της επιχείρησης, 
παραβιάζοντας την οικονοµική δραστηριότητα του αιτούντος που προστατεύεται από 
το άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγµατος. Η βλάβη που υφίσταται ο αναφερόµενος θα 
µπορούσε να αντιµετωπισθεί ως ιδιωτική διαφορά στο πλαίσιο της καταχρηστικής 
άσκησης δικαιώµατος (281 ΑΚ ).  Το γεγονός όµως ότι ο αιτών έχει τη δυνατότητα να 
αξιώσει την άρση της προσβολής των δικαιωµάτων του από τον ιδιοκτήτη του 
περιπτέρου µε συγκεκριµένη νοµική βάση στο πλαίσιο του ιδιωτικού δικαίου, δεν 
αναιρεί την ευθύνη του αρµόδιου φορέα για την παραχώρηση, ως προς τη διαφύλαξη 
του κοινόχρηστου χαρακτήρα της χρήσης που ο ίδιος έχει παραχωρήσει.  Η 
παραχώρηση ιδιαίτερων δικαιωµάτων σε κοινόχρηστους χώρους αποτελεί 
διοικητικής φύσης παραχώρηση άδειας χρήσης των χώρων αυτών, που ανήκουν στη 
δηµόσια κτήση και συνιστά έννοµη σχέση δηµοσίου και όχι ιδιωτικού δικαίου (βλ. 
Αστικός Κώδικας, Γεωργιάδη-Σταθόπουλου, σελ. 184).  Γι’ αυτό το λόγο, άλλωστε, 
θεσπίζονται από τη νοµοθεσία όρια στην έκταση του κοινόχρηστου χώρου που 
παραχωρείται, ώστε να µην παρεµποδίζεται ή αναιρείται η κοινή χρήση. 
 
3) Στην αίτησή του, ο κύριος ********** αναφέρεται στην επέκταση του περιπτέρου, 
πέραν των νοµίµων διαστάσεων.  Από το σχετικό φωτογραφικό υλικό που έχει 
επισυνάψει, προκύπτει η τοποθέτηση επιπλέον εγκαταστάσεων (ψυγείων, 
προθηκών, κάδων απορριµµάτων, τραπεζιών, πινακίδων κλπ), οι οποίες 
καταλαµβάνουν σηµαντικό µέρος του πεζοδροµίου. Επίσης, ο χώρος πίσω από το 
περίπτερο που αποµένει, καθιστά αδύνατη την κίνηση των πεζών, οι οποίοι 
προφανώς διέρχονται από το δρόµο. Υπενθυµίζουµε ότι, µε τις διατάξεις της ΚΥΑ 
Φ443531/24/300030/1969, όπως τροποποιήθηκε µε την ΚΥΑ Φ900/12/158489/06, 
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τα περίπτερα έχουν συγκεκριµένες διαστάσεις, η παραβίαση των οποίων οδηγεί σε 
κυρώσεις1.  
 
      Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούµε τη ∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών της 
Ν.Α.Ηλείας : 

• να µας γνωρίσει πότε έχει εκδοθεί η άδεια του περιπτέρου, καθώς κι αν 
βρίσκεται σε ισχύ. 

• εάν το περίπτερο έχει τις νόµιµες διαστάσεις, λαµβάνοντας υπόψη την 
ανάπτυξη που έχει αυτή τη στιγµή. 

• να απαντήσει στον αναφερόµενο πολίτη για τις ενέργειες στις οποίες 
προτίθεται να προβεί σχετικά µε το αίτηµα µετατόπισης του περιπτέρου, 
λαµβάνοντας υπόψη τις αρχές της χρηστής διοίκησης και της καλής 
λειτουργίας της διοίκησης, καθώς και την αρχή της καλής πίστης, 
κοινοποιώντας παράλληλα στο Συνήγορο του Πολίτη το σχετικό έγγραφο. 

 
     Επίσης, παρακαλούµε το  ∆ήµο Ζαχάρως να διενεργήσει αυτοψία, προκειµένου 
να διαπιστωθεί η καταπάτηση κοινόχρηστου χώρου και να µας ενηµερώσει για τις 
ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί, υπενθυµίζοντας ότι αποτελεί 
αρµοδιότητα των ∆ήµων, σύµφωνα µε το άρθρο 75 τµήµα Ι παράγραφος γ 
περίπτωση13 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων (ν.3463/2006)’’Η µέριµνα και η 
λήψη µέτρων για την απρόσκοπτη πρόσβαση στους κοινόχρηστους χώρους’’. 
 
     Σας ευχαριστούµε, εκ των προτέρων, για τη συνεργασία σας. Για κάθε περαιτέρω 
πληροφορία ή διευκρίνιση θα είµαστε στη διάθεσή σας.  

 

 

Με τιµή 

 

Ευαγγελία Κ. Μπαλλά 
Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη 

 

 

 

                                                           
1 ΚΥΑ Φ900/12/158489/06 όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ Φ900/Α∆786/Σ38/99 «7. …V. Εις 
περίπτωσιν µη συµµορφώσεως παντός περιπτερούχου προς τα ως άνω καθοριζόµενα όσον αφορά τον 
τύπο και τας διαστάσεις των αναπηρικών περιπτέρων, η άδεια εκµεταλλεύσεως του περιπτέρου 
αφαιρείται. κατόπιν  αποφάσεως ……των Νοµαρχών δια την λοιπήν  χώρα…» 
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