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Προς: 
1. Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Κεντρικού 
Τομέα Νομαρχίας Αθηνών  
Τμήμα Συνεργείων-Πρατηρίων  
& Σταθμών Αυτ/των 
Μεσογείων 156 
155 10 Χολαργός 
2. Δ/νση Προστασίας Περιβάλλοντος 
Νομαρχίας Αθηνών 
Πολυτεχνείου 4 
104 33 Αθήνα  
3. Δ/νση Πολεοδομίας 
Λ. Συγγρού 77 
117 45 Αθήνα  
4. Πυροσβεστική Υπηρεσία ΔΠΥ Αθηνών 
8ος Πυροσβεστικός Σταθμός 
Πρώην Αμερικάνικη Βάση  
Ελληνικό 
5. Δ/νση Υγείας & Υγιεινής  
Λ. Αλεξάνδρας 196 
115 21 Αθήνα 
6. ΑΤ Ηλιούπολης 
Αγ. Κωνσταντίνου & Πάφου 
163 46 Ηλιούπολη  

Κοινοποίηση: 
1. Κύριο **********  
Νομάρχη Αθηνών  
Λεωφ. Συγγρού 15-17 
117 43 Αθήνα 
2. Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών  
Περιβάλλοντος 
ΥΠΕΧΩΔΕ 
Λεωφ. Κηφισίας 1-3 
115 23 Αθήνα 
3. Κύριο **************  
********************  
 

 
ΕΠΕΙΓΟΝ  

 
Θέμα: Λειτουργία συνεργείου επισκευής και συντήρησης αμαξωμάτων και 
βαφής στην Ηλιούπολη  
 
Αξιότιμοι κύριοι/κυρίες, 

 
Στο Συνήγορο του Πολίτη περιήλθε η υπ. αρ. πρωτ. 6461/3-4-09 αναφορά του κ. 

*************, ως εκπροσώπου των λοιπών υπογεγραμμένων ενδιαφερόμενων, με 
την οποία καταγγέλλεται η λειτουργία φανοποιείου-βαφείου, επί της οδού 
************ «…εφαπτόμενο του *** Νηπιαγωγείου Ηλιούπολης με την επωνυμία 
‘******************’…». Η Αρχή ενεργώντας στο πλαίσιο των προβλεπόμενων 
από το ν. 3094/2003 αρμοδιοτήτων της έχει αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης. 



  

Σύμφωνα με την αναφορά, η οποία έχει υποβληθεί και σε εμπλεκόμενες 
υπηρεσίες, «…η εξαγωγή των τοξικών αερίων γίνεται με δύο αεραγωγούς … οι 
εξαγωγές των οποίων βρίσκονται στο ύψος του εδάφους και σε απόσταση 1 και 2 
μέτρων από την περίφραξη του νηπιαγωγείου …με συνέπεια την καθημερινή προσβολή 
των νηπίων με ιδιαίτερα τοξικές ουσίες…».  

Σε συνέχεια της εν λόγω καταγγελίας, η Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών της 
Νομαρχίας Αθηνών διενήργησε άμεσα αυτοψία και, σύμφωνα με το υπ. αρ. πρωτ. 
71018/3-4-09 έγγραφο, διαπιστώθηκε ότι «… σε υπόγειο χώρο επί της ********* 
************ λειτουργεί συνεργείο επισκευής και συντήρησης αμαξωμάτων και 
βαφής για το οποίο δεν έχει χορηγηθεί από την υπηρεσία μας άδεια λειτουργίας. 
Στο χώρο βρέθηκε να λειτουργεί χώρος βαφής εγκατεστημένος σε ακάλυπτο χώρο, ένας 
δεύτερος υπό κατασκευή καθώς και να εκτελούνται εργασίες φανοποιείας… η υπηρεσία 
μας θα κινήσει τη διαδικασία σφράγισης των εγκαταστάσεων … το παρόν έγγραφο 
επέχει θέση κλήσης απόψεων …».  

 Η Αρχή επισημαίνει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 78/1988 (παρ. 2, άρ. 1):  

Απαγορεύεται η ίδρυση και λειτουργία συνεργείου στις ακόλουθες περιπτώσεις:  
“α) Όταν γειτνιάζει άμεσα με ορατό αρχαιολογικό χώρο, ιστορικό τόπο ή μνημείο, 

σχολείο, βρεφονηπιακό σταθμό, γηροκομείο, νοσοκομείο ή κλινική. Η γειτνίαση 
συνεργείου με αρχαιολογικό χώρο, ιστορικό τόπο ή μνημείο, σχολείο, νοσοκομείο, 
κλινική, βρεφονηπιακό σταθμό ή γηροκομείο, χαρακτηρίζεται ως άμεση εφ' όσον 
μεταξύ του περιγράμματος του συνεργείου και των ορίων του αρχαιολογικού χώρου 
ή ιστορικού τόπου ή μνημείου, ή του κτιρίου του σχολείου, νοσοκομείου, κλινικής, 
βρεφονηπιακού σταθμού ή γηροκομείου δεν παρεμβάλλεται δρόμος ή κτίσμα ή 
ακάλυπτος χώρος ανεξαρτήτως πλάτους.” (Σ.Σ. η παρ. 2 τίθεται ως αντικατεστάθη 
σύμφωνα με το άρ. 1, παρ. 3 του ΠΔ 38-96) 

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες όπως διενεργήσουν 
άμεσα αυτοψία προκειμένου να διαπιστωθεί η πραγματική κατάσταση της εν λόγω 
επιχείρησης, ενημερώνοντας και την Αρχή για τα αποτελέσματα των αυτοψιών καθώς 
και τις περαιτέρω ενέργειές τους. Επισημαίνεται ότι η Αρχή αναμένει ειδικότερα τα 
αποτελέσματα της σχετικής μέτρησης κατ’ εφαρμογή της προαναφερθείσας διάταξης.  

Σε κάθε περίπτωση, ο Συνήγορος του Πολίτη τονίζει τα εξής: α) δεδομένου ότι έως 
σήμερα το συνεργείο-φανοποιείο λειτουργεί χωρίς άδεια είναι επιβεβλημένη η 
σφράγισή του, β) η τυχόν άμεση γειτνίαση της επιχείρησης με το **** νηπιαγωγείο 
Ηλιούπολης αποτελεί απαγορευτικό λόγο λειτουργίας του, γ) τα θέματα της 
προστασίας της υγείας των νηπίων και της ασφάλειάς τους θα πρέπει να ληφθούν 
σοβαρά υπόψη από όλες τις υπηρεσίες και να αποτελέσουν τη βασική παράμετρο 
κατά την εξέταση τυχόν αιτήματος για αδειοδότηση του συνεργείου-φανοποιείου.  

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία. 

Με τιμή  

 

Χρύσα Χατζή                 Γιώργος Μόσχος  
Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη              Βοηθός Συνήγορος 
      Κύκλος Ποιότητας Ζωής      Για τα Δικαιώματα του Παιδιού  
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