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Αξιότιµε κύριε Υ̟ουργέ,  

Αξιότιµη κυρία Υ̟ουργέ,  

Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο ̟λαίσιο των αρµοδιοτήτων του κατά το άρθρο 103 ̟αρ. 9 
του Συντάγµατος και το Ν. 3094/2003 (Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις), εξέτασε 
την αναφορά µε κωδικό υ̟όθεσης 230292, σχετικά µε την όχληση του Γυµνασίου και του 
Λυκείου Γαργαλιάνων α̟ό τη λειτουργία δυο καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος.  

∆εδοµένου ότι στο άρθρο 4 ̟αρ. 6 του ως άνω νόµου ̟ροβλέ̟εται ότι «...ο Συνήγορος του 
Πολίτη µετά το ̟έρας της έρευνας εφόσον το α̟αιτεί η φύση της υ̟όθεσης, µ̟ορεί να συντάσσει 
̟όρισµα το ο̟οίο γνωστο̟οιεί στον καθ’ ύλην αρµόδιο Υ̟ουργό και τις αρµόδιες υ̟ηρεσίες...» η Αρχή 
̟ροβαίνει στη σύνταξη του ̟αρόντος ̟ορίσµατος το ο̟οίο γνωστο̟οιείται, διαβιβάζεται και 
κοινο̟οιείται αρµοδίως.  

Α) ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ 

Ο Συνήγορος του Πολίτη έλαβε στις 21/6/2017 αναφορά της ∆ιεύθυνσης ∆ευτεροβάθµιας 
Εκ̟αίδευσης Μεσσηνίας (φάκελος υ̟όθεσης 230292) σχετικά µε την όχληση του Γυµνασίου 
και του Λυκείου Γαργαλιάνων α̟ό τη λειτουργία δυο καταστηµάτων υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος (ΚΥΕ). Ειδικότερα ̟ρόκειται για τα καταστήµατα µε τη διακριτική ε̟ωνυµία 
«ΤΟΤΕΜ» και «ΡΟ∆ΟΝ», ̟ου λειτουργούν στο ̟εζοδρόµιο ε̟ί της οδού Παναγο̟ούλου, το 
ο̟οίο εφά̟τεται του σχολικού συγκροτήµατος ̟ου στεγάζει το Γυµνάσιο και το Λύκειο 
Γαργαλιάνων.  

Α̟ό την αναφορά, µε την ο̟οία µας είχαν κοινο̟οιηθεί οι α̟ό 9/6/17 και 15/6/17 
σχετικές ε̟ιστολές των ∆ιευθυντών του Λυκείου και του Γυµνασίου Γαργαλιάνων 
αντίστοιχα, καθώς και φωτογραφικό υλικό, ̟ροέκυ̟τε ότι στη νότια ̟λευρά του 
σχολικού συγκροτήµατος είχε γίνει ηλεκτρική εγκατάσταση α̟ό καταστήµατα της γύρω 
̟εριοχής, η ο̟οία έθετε σε κίνδυνο την ασφάλεια των µαθητών και των εκ̟αιδευτικών. 
Ε̟ι̟λέον τα εν λόγω καταστήµατα είχαν «καταλάβει τµήµα του οδοστρώµατος και το 
̟εζοδρόµιο του σχολείου µε τρα̟εζοκαθίσµατα και µόνιµες κατασκευές ̟άνω στον 
̟ερίβολο του σχολείου». Ε̟ισηµαίνεται ε̟ίσης ότι το ένα κατάστηµα είχε ε̟εκταθεί µε την 
κατασκευή ξύλινου ̟ατώµατος στο ̟εζοδρόµιο, καλύ̟τοντας την ̟ερίφραξη του σχολείου 
µε ξύλο και κατασκευάζοντας σκέ̟αστρα και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ̟ου 
στηρίζονταν στα κάγκελα του σχολείου. Α̟ό τα στοιχεία της αναφοράς ̟ροέκυ̟τε ότι η 
συγκεκριµένη κατάσταση υφίστατο α̟ό το 2015.  

Η Αρχή, στο ̟λαίσιο της διαµεσολαβητικής της α̟οστολής, α̟ευθύνθηκε µε σειρά 
εγγράφων στο ∆ήµο Τριφυλίας1 και συναρµόδιες υ̟ηρεσίες και ̟ιο συγκεκριµένα µε τα υ̟’ 
αρ. ̟ρωτ. 230292/32622/20-7-17, 230292/53567/1-12-17, 230292/26067/13-6-18, 
230292/54459/4-12-18, 230292/10009/25-2-19, 230292/20662/23-4-19 έγγραφα, κατά το 
̟εριεχόµενο των ο̟οίων ζητούσε: 1) τη διενέργεια αυτοψιών, 2) τον έλεγχο των όρων 
λειτουργίας των ΚΥΕ, 3) την ε̟ιβολή των νόµιµων διοικητικών κυρώσεων µετά τη 
δια̟ίστωση των σχετικών ̟αραβάσεων, 4) τη λήψη µέτρων για την α̟οµάκρυνση των 
κατασκευών, 5) τη µέριµνα για την ασφαλή και ελεύθερη ̟ρόσβαση των µαθητών ̟ρος και 
α̟ό το σχολικό συγκρότηµα, καθώς και την α̟ρόσκο̟τη διέλευση των ̟εζών στα 
̟εζοδρόµια, 6) την α̟οφυγή τυχόν ατυχηµάτων (ηλεκτρο̟ληξίας, τροχαία κλ̟) και 
φαινοµένων όχλησης κατά τις ώρες λειτουργίας του σχολείου και 7) την α̟οστολή των 
σχετικών εγγράφων ̟ου αφορούσαν την αδειοδότηση των ΚΥΕ, τις χορηγηθείσες άδειες 
χρήσης κοινόχρηστου χώρου για ανά̟τυξη τρα̟εζοκαθισµάτων ή/και άλλων κατασκευών.  

                                                           

1 Τα έγγραφα α̟ευθύνονταν στον ∆ήµαρχο Τριφυλίας, κ. Παναγιώτη Κατσίβελα, στη ∆ιεύθυνση 
∆ηµοτικών Προσόδων και ∆ηµοτικής Περιουσίας, στην Υ̟ηρεσία ∆όµησης του ∆ήµου Τριφυλίας, στο 
Αστυνοµικό Τµήµα Γαργαλιάνων και στη ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας Π.Ε. 
Μεσσηνίας. 
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Ε̟ισηµαίνεται ότι στον ιστοχώρο του ∆ήµου Τριφυλίας, στην υ̟οσελίδα σχετικά µε τις 
άδειες λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος2 (σύµφωνα µε τις σχετικές 
διατάξεις, ανάµεσα στα α̟αιτούµενα δικαιολογητικά ̟ου οφείλει να καταθέσει κατάστηµα ή 
ε̟ιχείρηση ώστε να λάβει ̟ροέγκριση είναι «διάγραµµα κάλυψης της ευρύτερης ̟εριοχής α̟ό την 
α̟εικόνιση του ο̟οίου µ̟ορεί να δια̟ιστωθεί αν υ̟άρχουν άλλες λειτουργίες ̟ου ε̟ηρεάζονται 
α̟ό το υ̟ό ίδρυση κατάστηµα (̟.χ. σχολείο, εκκλησία, νοσοκοµείο κ.α.)», ενώ  στα 
δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, υ̟ογραµµίζεται: 
«ΠΡΟΣΟΧΗ: Α. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου το κατάστηµα σερβίρει οινο̟νευµατώδη ̟οτά ̟ρέ̟ει να 
έχει α̟όσταση κατ’ ελάχιστο 50 µέτρα α̟ό Σχολεία, Ναούς, Φροντιστήρια, Κλινικές, Στρατώνες 
και Εργοστάσια». 

Α̟ό την υ̟ηρεσιακή αλληλογραφία – η ο̟οία ̟εριήλθε σε γνώση της Αρχής και µε την 
ε̟ιφύλαξη τυχόν άλλων στοιχείων ̟ου δεν της γνωστο̟οιήθηκαν - ̟ροέκυψαν οι εξής 
ενέργειες των αρµόδιων υ̟ηρεσιών: 

• Η Υ̟ηρεσία ∆όµησης του ∆ήµου Τριφυλίας διενήργησε την α̟ό 6/7/17 αυτοψία και 
συνέταξε τις υ̟΄ αρ. 16/2017 και 17/2017 εκθέσεις αυθαιρέτων µε τις ο̟οίες 
δια̟ιστωνόταν η ύ̟αρξη αυθαίρετων κατασκευών των ανωτέρω καταστηµάτων 
στο ̟εζοδρόµιο και στην ̟ερίφραξη του σχολικού συγκροτήµατος Γυµνασίου-
Λυκείου Γαργαλιάνων καθώς και ότι η α̟όσταση των ως άνω καταστηµάτων α̟ό 
την ̟ερίφραξη του εν λόγω σχολικού συγκροτήµατος είναι ίση ̟ερί̟ου µε 10,00µ. 
(υ̟΄ αρ. ̟ρωτ. 907/406/15-9-17 έγγραφο).  

• Η ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας, Τµήµα Περιβαλλοντικής 
Υγιεινής και Υγειονοµικού Ελέγχου ΠΕ Μεσσηνίας διενήργησε αυτοψία τον Ιούλιο 
2017 και ενηµέρωσε τη ∆.Ε. Γαργαλιάνων του ∆ήµου Τριφυλίας, ότι τα ΚΥΕ δεν 
είχαν άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου, ότι είχαν α̟οµακρυνθεί τα 
τρα̟εζοκαθίσµατα α̟ό το ̟εζοδρόµιο ̟ου βρίσκεται α̟έναντι α̟ό τα καταστήµατα 
εφα̟τόµενο του σχολείου, αλλά υ̟ήρχαν τρα̟εζοκαθίσµατα ε̟ί της δηµοτικής οδού.   

• Η ∆ηµοτική Ενότητα Γαργαλιάνων α̟έστειλε τα υ̟΄ αρ. ̟ρωτ. 16791/17-8-17 & 
16792/17-8-17 έγγραφα στους ιδιοκτήτες των ΚΥΕ µε τα ο̟οία τους ζητούσε, σε 
συνέχεια των υ̟’ αριθµ. 434456/27-7-17 & 43476/27-7-17 εγγράφων του Τµήµατος 
Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονοµικού Ελέγχου της ΠΕ Μεσσηνίας, να 
̟ροβούν, έως τις 31/8/17, στις α̟αραίτητες ενέργειες ̟ροκειµένου οι ε̟ιχειρήσεις 
τους να λειτουργούν σύµφωνα µε την άδεια λειτουργίας τους. Στη συνέχεια µε τα υ̟΄ 
αρ. ̟ρωτ. 18261/5-9-17 & 18262/5-9-17 έγγραφα η ανωτέρω υ̟ηρεσία διαβίβασε 
στην υγειονοµική υ̟ηρεσία τις α̟ό 31/8/17 υ̟εύθυνες δηλώσεις των δυο ιδιοκτητών 
σύµφωνα µε τις ο̟οίες ̟ροέβησαν στις α̟αραίτητες ενέργειες ̟ροκειµένου οι 
ε̟ιχειρήσεις τους να λειτουργούν σύµφωνα µε την άδεια λειτουργίας τους.  

• Το Αστυνοµικό Τµήµα Γαργαλιάνων α̟έστειλε ̟ίνακες µε τις βεβαιωθείσες – εντός 
του 2017 - ̟αραβάσεις ̟ρος τα εν λόγω ΚΥΕ. Οι ̟αραβάσεις αφορούσαν τη στέρηση 
άδειας δηµοτικής αρχής για χρήση ̟εζοδροµίων, ̟λατειών και λοι̟ών 
κοινόχρηστων χώρων, ̟αρακώλυση διέλευσης οχηµάτων σε δηµοτική οδό.  

• Η Υ̟ηρεσία ∆όµησης του ∆ήµου Τριφυλίας µε το υ̟΄ αρ. ̟ρωτ. 1083/453/3-10-17 
έγγραφο ενηµέρωσε την Αρχή ότι διενήργησε αυτοψία στις 29/9/17 κατά την ο̟οία 
«…δια̟ιστώθηκε η α̟οµάκρυνση όλων των αυθαίρετων κατασκευών του κ. … (ΤΟΤΕΜ)  … 
ενώ α̟ό το σύνολο των κατασκευών του κ. … (ΡΟ∆ΟΝ) … έχουν α̟οµείνει µόνο οι 
ε̟ενδύσεις του ̟εζοδροµίου µε λουρίδες ξυλείας …».  

• Η Αρχή ζήτησε τη διενέργεια νέας αυτοψίας α̟ό την Υ̟ηρεσία ∆όµησης και τη  
∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας ΠΕ Μεσσηνίας ενώ α̟ό την 

                                                           

2http://www.dimostrifylias.gr/adeies-katastimaton/adeia-leitourgias-katastimaton-ygeionomikou-
endiaferontos 
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αδειοδοτούσα υ̟ηρεσία του ∆ήµου Τριφυλίας ζήτησε αντίγραφα των φακέλων 
αδειοδότησης των εν λόγω καταστηµάτων και των αδειών χρήσης κοινόχρηστου 
χώρου και το̟οθέτησης τρα̟εζοκαθισµάτων. Ε̟ίσης ζήτησε ενηµέρωση «…εάν τα 
συγκεκριµένα ΚΥΕ έχουν λάβει άδεια για χρήση ‘Καφενείου’ (ό̟ως αναφέρεται στα 
έγγραφα της ∆ηµοτικής Ενότητας Γαργαλιάνων), δεδοµένου ότι α̟ό τις ιστοσελίδες τους 
γίνεται άµεσα αντιλη̟τό ότι ̟ρόκειται για ‘Καφέ-µ̟αρ’ στα ο̟οία σερβίρονται και 
οινο̟νευµατώδη ̟οτά. Σύµφωνα δε µε την σχετική ανάρτηση του δήµου σας 
«…«ΠΡΟΣΟΧΗ: Α. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου το κατάστηµα σερβίρει οινο̟νευµατώδη ̟οτά 
̟ρέ̟ει να έχει α̟όσταση κατ’ ελάχιστο 50 µέτρα α̟ό Σχολεία, Ναούς, Φροντιστήρια, 
Κλινικές, Στρατώνες και Εργοστάσια». Για τον λόγο αυτό, ̟αρακαλούµε να µας α̟οστείλετε το 
σχετικό έγγραφο της ̟ολεοδοµικής υ̟ηρεσίας, το ο̟οίο αναφέρεται στην µέτρηση της 
α̟όστασης α̟ό το σχολικό συγκρότηµα και το ο̟οίο θα ̟ρέ̟ει να έχει ληφθεί υ̟όψη κατά τη 
διαδικασία αδειοδότησης. Ε̟ίσης ̟αρακαλείσθε για τις έγγραφες και εµ̟εριστατωµένες α̟όψεις 
σας ε̟ί του ζητήµατος των ̟ιθανολογούµεων οχλήσεων των σχολείων α̟ό τη λειτουργία των 
ΚΥΕ, καθώς και εάν εξετάσθηκαν τα ζητήµατα της ασφαλούς και ελεύθερης ̟ρόσβασης των 
µαθητών στο σχολικό συγκρότηµα και της α̟ρόσκο̟της διέλευσης των ̟εζών στα 
̟εζοδρόµια…».  

• Η ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας ΠΕ Μεσσηνίας διενήργησε 
υγειονοµικό ε̟ανέλεγχο και µε τα υ̟’ αρ. ̟ρωτ. 50884 & 50890/15-12-17 έγγραφά της 
ενηµέρωσε τη ∆.Ε. Γαργαλιάνων «…στο κατάστηµα ΚΑΦΕΝΕΙΟ του … δια̟ιστώθηκε ότι 
έχει α̟οµακρύνει όλα τα τρα̟εζοκαθίσµατα ̟ου είχε ανα̟τύξει στους υ̟αίθριους χώρους 
(̟εζοδρόµιο έµ̟ροσθεν του καταστήµατος, δηµοτική οδό και α̟ό το ̟εζοδρόµιο ̟ου βρίσκεται 
α̟έναντι α̟ό το κατάστηµά του εφα̟τόµενο του σχολείου) … δεν ισχύει η ε̟έκταση-ουσιώδη 
τρο̟ο̟οίηση των όρων λειτουργίας της … στο κατάστηµα ΚΑΦΕΝΕΙΟ του … δια̟ιστώθηκε 
ότι έχει α̟οµακρύνει όλα τα τρα̟εζοκαθίσµατα ̟ου είχε ανα̟τύξει στο ̟εζοδρόµιο ̟ου βρίσκεται 
α̟έναντι α̟ό το κατάστηµά του εφα̟τόµενο του σχολείου, έχει α̟οµακρύνει το ανοικτό µ̟αρ … 
εφα̟τόµενο του σχολείου … έχει ανα̟τύξει 3 τρα̟έζια µε 12 καθίσµατα στο ̟εζοδρόµιο … 3 
υ̟ερυψωµένα τρα̟έζια ε̟ί της δηµοτικής οδού … δεν έχει δικαίωµα ανά̟τυξης 
τρα̟εζοκαθισµάτων στον υ̟αίθριο χώρο … λειτουργούσε µουσικά όργανα χωρίς την 
α̟αιτούµενη γνωστο̟οίηση άδειας µουσικών οργάνων … ̟αρακαλούµε για τις δικές σας 
ενέργειες …».  

• Η Υ̟ηρεσία ∆όµησης του ∆ήµου Τριφυλίας διενήργησε νέα αυτοψία και µε το υ̟’ 
αρ. ̟ρωτ. 1560/70/12-2-18 έγγραφο, κοινο̟οιούµενο στις ∆/νσεις ∆ηµοτικών 
Προσόδων & ∆ηµοτικής Περιουσίας και Τεχνικών Υ̟ηρεσιών του οικείου δήµου, 
ανέφερε ότι «…α̟ό το κατάστηµα ‘ΡΟ∆ΟΝ’ διατηρείται ακόµη η ε̟ένδυση µε 
λουρίδες ξυλείας του ̟εζοδροµίου και του συµ̟αγούς τµήµατος της ̟ερίφραξης του 
σχολικού συγκροτήµατος … υ̟άρχουν δυο ξύλινες ζαρντινιέρες … εµ̟οδίζουν την 
ελεύθερη ζώνη όδευσης των ̟εζών … ε̟ί του δρόµου έµ̟ροσθεν του καταστήµατος 
… υ̟άρχουν µόνιµα τέσσερα ξύλινα τρα̟εζάκια … ̟αρακαλούµε τη ∆/νση Τεχνικών 
Υ̟ηρεσιών … για τις δικές της ενέργειες α̟οµάκρυνσης των εν λόγω τρα̟εζιών … το 
κατάστηµα εκδίδει α̟οδείξεις καφενείου … στο ̟εζοδρόµιο έναντι του καταστήµατος ‘ΤΟΤΕΜ’ 
δεν υ̟άρχουν ζαρντινιέρες ̟ου να εµ̟οδίζουν την ελεύθερη ζώνη όδευσης των ̟εζών … το 
κατάστηµα εκδίδει α̟οδείξεις καφενείου-ζαχαρο̟λαστείου … η α̟όσταση των ως άνω 
καταστηµάτων α̟ό την ̟ερίφραξη του εν λόγω σχολικού συγκροτήµατος είναι ίση 
̟ερί̟ου µε 10,00µ». 

• Η Αρχή ε̟ανερχόµενη στο θέµα ζήτησε εκ νέου α̟ό το ∆ήµο Τριφυλίας να ε̟ιβάλει 
τις τυχόν νόµιµες διοικητικές κυρώσεις, στην ̟ερί̟τωση ̟ου συνεχιζόταν η ανά̟τυξη 
τρα̟εζοκαθισµάτων και η ανα̟αραγωγή µουσικής άνευ σχετικών αδειών, µη 
α̟οµάκρυνσης των λοι̟ών καταγεγραµµένων αυθαίρετων κατασκευών, εάν υ̟ήρχε 
άνευ σχετικής άδειας. Ε̟ισηµάνθηκε ιδιαιτέρως η αναγκαιότητα δια̟ίστωσης εάν 
στα εν λόγω ΚΥΕ σερβίρονταν οινο̟νευµατώδη ̟οτά και η ασυµβατότητα της 
χρήσης καταστηµάτων ̟ου σερβίρουν οινο̟νευµατώδη ̟οτά µε το όµορο σχολικό 
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̟εριβάλλον και την ̟ρόταξη της ασφάλειας των µαθητών και της α̟οφυγής 
οχλήσεων µη συµβιβαζόµενων µε το σχολικό ̟εριβάλλον κατά την αδειοδότηση 
των καταστηµάτων. 

• Το Τµήµα Αδειοδοτήσεων και Εµ̟ορικών ∆ραστηριοτήτων της ∆ηµοτικής Ενότητας 
Γαργαλιάνων α̟έστειλε στην Αρχή το υ̟’ αρ. ̟ρωτ. 10362/31-7-18 α̟αντητικό 
έγγραφο του σύµφωνα µε το ο̟οίο «… οι άδειες λειτουργίας των συγκεκριµένων 
καταστηµάτων έχουν εκδοθεί ήδη α̟ό το 1999 και 2013 … έχει νοµότυ̟α χορηγηθεί άδεια 
για ̟ώληση οινο̟νευµατωδών ̟οτών … λαµβάνοντας υ̟όψη ότι στο σχολείο 
φοιτούν µαθητές γυµνασίου και λυκείου (και όχι µικρότερες και άρα ̟ερισσότερο 
ευάλωτες οµάδες) … ήρθαµε σε ε̟αφή και συνεννόηση µε τους ιδιοκτήτες των 
καταστηµάτων µε στόχο την εξεύρεση λύσης … ώστε να αρθούν όλα τα θέµατα ̟ου 
ενδεχοµένως να ̟ροκαλούσαν ̟ηγή ανησυχίας στον ∆ιευθυντή του σχολικού 
συγκροτήµατος … οι ιδιοκτήτες – ε̟ιχειρηµατίες έχουν ̟ροβεί σε όλες τις α̟αραίτητες 
ενέργειες ̟ροκειµένου να λειτουργούν οι ε̟ιχειρήσεις τους µέσα στα όρια της νοµιµότητας 
…α̟αγορεύτηκε ̟λήρως η ανά̟τυξη των τρα̟εζοκαθισµάτων ε̟ί του ̟εζόδροµου 
̟ου γειτνιάζει µε την είσοδο του σχολείου». 

• Η Υ̟ηρεσία ∆όµησης µε το υ̟’ αρ. ̟ρωτ. 782/358/30-8-18 έγγραφο µας ενηµέρωσε 
ότι µετά τη διενέργεια νέας αυτοψίας στις 29/6/18, δια̟ιστώθηκαν αυθαίρετες 
κατασκευές και στη συνέχεια βεβαιώθηκαν διοικητικά ̟ρόστιµα ανέγερσης και 
διατήρησης αυθαίρετων κατασκευών στα δυο ΚΥΕ.  

• Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2018-2019, η Αρχή έλαβε το α̟ό 14/9/18 
έγγραφο της ∆ιεύθυνσης ∆ευτεροβάθµιας Εκ̟αίδευσης Μεσσηνίας, το ο̟οίο 
συνοδευόταν και µε φωτογραφικό υλικό, µε το ο̟οίο κοινο̟οιείτο η α̟ό 7/9/18 
ε̟ιστολή των ∆ιευθυντών του Γυµνασίου και του Λυκείου Γαργαλιάνων ̟ρος τον 
Αντιδήµαρχο Τριφυλίας κ. Ιωάννη Κατσούλα. Οι ∆ιευθυντές των σχολείων ανέφεραν 
χαρακτηριστικά ότι εκ νέου: «…τα καταστήµατα «ΤΟΤΕΜ» και «ΡΟ∆ΟΝ» έχουν και 
̟άλι καταλάβει εξ ολοκλήρου το ̟εζοδρόµιο του σχολείου καθώς και µεγάλο µέρος 
του οδοστρώµατος µε α̟οτέλεσµα να εµ̟οδίζουν την ασφαλή ̟ροσέλευση και 
α̟οµάκρυνση των µαθητών. Ε̟ίσης έχουν εγκαταστήσει διάφορες ηλεκτρολογικές 
και άλλες εγκαταστάσεις ̟άνω στα κάγκελα του σχολείου οι ο̟οίες εγκυµονούν 
κίνδυνο για τον κίνδυνο ηλεκτρο̟ληξίας για τους µαθητές µας …».  

• Για το λόγο αυτό η Αρχή α̟ευθύνθηκε στον Συντονιστή Α̟οκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Πελο̟οννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου κ. Νικόλαο 
Πα̟αθεοδώρου,  µε το υ̟’ αρ. ̟ρωτ. 230292/44620/10-10-18 έγγραφο, µε το ο̟οίο 
διατύ̟ωσε τις δια̟ιστώσεις της «… α) τα ανωτέρω έρχονται σε ̟λήρη αντίφαση µε τα 
διαλαµβανόµενα στο υ̟’ αρ. ̟ρωτ. 10362/31-7-18 α̟αντητικό έγγραφο του ∆ήµου, β) η µη 
λήψη µέτρων και η µη ε̟ιβολή κυρώσεων – ̟έραν αυτών της ̟ολεοδοµικής νοµοθεσίας – 
έχει δηµιουργήσει ένα καθεστώς ανοµίας το ο̟οίο φαίνεται να συνεχίζεται υ̟ό την 
ανοχή της δηµοτικής αρχής, γ) τα θέµατα ασφάλειας των ̟αιδιών και γενικότερα η 
διασφάλιση της λειτουργικότητας των σχολικών µονάδων µε την α̟οφυγή οχλήσεων, 
οι ο̟οίες δεν συνάδουν µε τον σκο̟ό των συγκεκριµένων κτιρίων (εν ̟ροκειµένω τον 
εκ̟αιδευτικό) δεν έχουν ληφθεί υ̟όψη κατά την αδειοδότηση των εν λόγω ΚΥΕ, δ) 
δεν γίνεται κατανοητό βάσει ̟οιας θεωρητικής ̟ροσέγγισης και ̟οιών ε̟ιστηµονικών 
δεδοµένων τεκµηριώνεται ο διαχωρισµός των µαθητών γυµνασίου και λυκείου α̟ό 
τις «µικρότερες και άρα ̟ερισσότερο ευάλωτες οµάδες» ως ̟ρος την όχληση και την 
ελεύθερη και ασφαλή ̟ρόσβαση στο σχολείο, ό̟ως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο έγγραφο του 
∆ήµου, ε) ο ∆ήµος Τριφυλίας δεν αντα̟οκρίνεται στην ̟ροβλε̟όµενη α̟ό τη νοµοθεσία 
υ̟οχρέωσή του για συνεργασία µε τον Συνήγορο του Πολίτη (άρθρο 4. §§5,11 του 
Ν3094/03)…» και ζήτησε την άσκηση ̟ειθαρχικού ελέγχου του ∆ηµάρχου 
Τριφυλίας κατ΄ εφαρµογή των διατάξεων  των άρθρων 233 και 238 του Ν. 3852/10 
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(ό̟ως έχει τρο̟ο̟οιηθεί) και της υ̟’ αρ. 42203/ΕΓΚ. 27/13-8-18 εγκυκλίου του 
Υ̟ουργείου Εσωτερικών.  

• Μετά την α̟οστολή του ως άνω εγγράφου ̟ρος τον Συντονιστή Α̟οκεντρωµένης 
∆ιοίκησης ο ∆ήµος Τριφυλίας ̟ροέβη σε ενέργειες για την άρση της αυθαίρετης 
κατάληψης κοινόχρηστου χώρου έµ̟ροσθεν του σχολικού συγκροτήµατος ̟ου 
στεγάζει το Γυµνάσιο και το Λύκειο Γαργαλιάνων α̟ό τα καταστήµατα υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος (µε την ε̟ωνυµία «ΤΟΤΕΜ» και «ΡΟ∆ΟΝ»). Ειδικότερα ο ∆ήµος 
α̟έστειλε το υ̟’ αρ. ̟ρωτ. 16186/7-11-18 έγγραφο µε το ο̟οίο µας κοινο̟οιούσε 
σειρά υ̟ηρεσιακών εγγράφων για την διενέργεια ελέγχου για την διακρίβωση της 
αυθαίρετης χρήση κοινοχρήστων χώρων στην ̟εριοχή ̟λησίον του σχολικού 
συγκροτήµατος, τις εντολές άρσης των αυθαίρετων καταλήψεων κοινοχρήστων 
χώρων και το α̟ό 7/11/18 ̟ρακτικό διενέργειας ε̟ανελέγχου µε το ο̟οίο 
δια̟ιστώθηκε η άρση των αυθαίρετων καταλήψεων κοινοχρήστων χώρων α̟ό τα 
δυο ΚΥΕ.  

• Αναφορικά µε το αίτηµα του Συνηγόρου του Πολίτη για την άσκηση ̟ειθαρχικού 
ελέγχου στον ∆ήµαρχο Τριφυλίας, το Τµήµα ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Νοµού 
Μεσσηνίας της ∆ιεύθυνσης ∆ιοίκησης της Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Πελο̟οννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου µας ενηµέρωσε  µε το υ̟’ αρ. ̟ρωτ. 
ΕΜΠ 56+57/19-11-18 έγγραφο ότι «…ό̟ως ̟ροκύ̟τει α̟ό την ̟ρόσφατη αλληλογραφία ο 
∆ήµος Τριφυλίας ̟ροέβη στις α̟αραίτητες ενέργειες … σε ̟ερί̟τωση υ̟οτρο̟ής θα 
ελέγξουµε εάν τυγχάνουν εφαρµογής οι διατάξεις … ̟ερί άσκησης ̟ειθαρχικού 
ελέγχου». 

• Η Αρχή ωστόσο ε̟ανήλθε στο ∆ήµο Τριφυλίας µε το υ̟΄ αρ. ̟ρωτ. 230292/54459/4-
12-18 έγγραφο και ζήτησε:  α) την ε̟ιβολή ̟ροστίµου για την αυθαίρετη χρήση 
χώρου του ο̟οίου η ̟αραχώρηση της χρήσης δεν έχει ε̟ιτρα̟εί για τα έτη 2017 
και 2018  σύµφωνα µε την ̟αρ. 2. του άρθ. 50 του Ν. 4257/14, η ο̟οία τρο̟ο̟οιεί την 
̟αρ. 8 του άρθ. 13 του α̟ό 20.10.1958 Β.∆., β) την αφαίρεση της, ήδη 
καταγραφείσας στην α̟ό 6/7/17 έκθεση αυτοψίας της Υ̟ηρεσία ∆όµησης, 
ε̟ένδυσης µε λουρίδες ξυλείας του ̟εζοδροµίου και του συµ̟αγούς τµήµατος της 
̟ερίφραξης του σχολικού συγκροτήµατος Γυµνασίου-Λυκείου, θέτοντας 
̟ροθεσµία τριάντα (30) ηµερών για την υλο̟οίησή της.  

• Στη συνέχεια ̟εριήλθαν σε γνώση µας οι υ̟΄ αρ. 2444/2018 και 2445/2018 
α̟οφάσεις ∆ηµάρχου Τριφυλίας για την ε̟ιβολή ̟ροστίµου για την αυθαίρετη 
χρήση κοινοχρήστων χώρων στους φορείς εκµετάλλευσης των ΚΥΕ  

• Η Υ̟ηρεσία ∆όµησης α̟έστειλε το υ̟’ αρ. ̟ρωτ. 1620/10/14-1-19 έγγραφο  ̟ρος το 
∆ήµο Τριφυλίας, µε το ο̟οίο αιτείτο τον ορισµό συνεργείου ̟ου θα συνδράµει στην 
κατεδάφιση της ως άνω αυθαίρετης κατασκευής. Στη συνέχεια α̟ό το Γραφείο 
∆ηµάρχου α̟εστάλη το υ̟’ αρ. ̟ρωτ. 536/31-1-19 έγγραφο σύµφωνα µε το ο̟οίο 
«…οι αυθαίρετες κατασκευές έχουν ήδη αφαιρεθεί α̟ό τους ιδιοκτήτες των καταστηµάτων. 
Όσον αφορά στην αφαίρεση της ξύλινης ε̟ένδυσης ε̟ί του ̟εζοδροµίου … η Ε̟ιτρο̟ή 
Ελέγχου Κοινοχρήστων Χώρων δεν ̟ροχώρησε στην καταγραφή της και δεν εκδόθηκε εντολή 
άρσης της εν λόγω κατασκευής α̟ό τους ιδιοκτήτες, διότι δεν θεωρήθηκε ως κατάληψη, 
αντιθέτως βελτιώνει τη βατότητα και ̟ροσβασιµότητα του ̟εζοδροµίου». Η Υ∆ΟΜ, 
λαµβάνοντας υ̟όψη το ανωτέρω α̟αντητικό έγγραφο, µε το υ̟’ αρ. ̟ρωτ. 
91/66/25-2-19 ̟ρος συναρµόδιες υ̟ηρεσίες, σηµείωνε τη δυνατότητα κατεδάφισης 
οριστικά αυθαιρέτου κατασκευής σε κοινόχρηστο χώρο α̟ό ο̟οιονδή̟οτε 
ενδιαφερόµενο κατό̟ιν Έγκρισης εκτέλεσης εργασιών α̟ό την εν λόγω υ̟ηρεσία.  

• Με το υ̟’ αρ. ̟ρωτ. 230292/10009/25-2-19 έγγραφο η Αρχή έθεσε εκ νέου 
̟ροθεσµία δεκα̟έντε (15) ηµερών για την αφαίρεση της ε̟ένδυσης µε λουρίδες 
ξυλείας του ̟εζοδροµίου και του συµ̟αγούς τµήµατος της ̟ερίφραξης του σχολικού 



 

 8 

συγκροτήµατος Γυµνασίου-Λυκείου, η ο̟οία εντέλει α̟οξηλώθηκε στις 18/3/19 α̟ό 
συνεργείο του ∆ήµου Τριφυλίας, µετά τις ε̟ανειληµµένες σχετικές ̟ροσ̟άθειες της 
Αρχής. 

• Λόγω της α̟οξήλωσης της ξύλινης ε̟ένδυσης, το ̟εζοδρόµιο ̟λέον είχε καταστεί 
ε̟ικίνδυνο για την ασφαλή κυκλοφορία ̟εζών, ατόµων µε ανα̟ηρία, καθώς και των 
µαθητών ̟ου διέρχονταν α̟ό αυτό κατά την ̟ροσέλευση και α̟οχώρησή τους α̟ό 
το σχολικό συγκρότηµα και στις 23/4/19 ο Συνήγορος του Πολίτη ζήτησε εκ νέου 
α̟ό το ∆ήµο Τριφυλίας ό̟ως ̟ροβεί στις οφειλόµενες ενέργειες για την άµεση 
α̟οκατάσταση του εν λόγω ̟εζοδροµίου καθώς και της συµ̟αγούς ̟ερίφραξης 
του σχολικού συγκροτήµατος.  

• Εν αναµονή της α̟άντησης α̟ό το ∆ήµο Τριφυλίας, ̟εριήλθε στην Αρχή η υ̟’ αρ. 
̟ρωτ. 26693/30-5-19 συµ̟ληρωµατική αναφορά της ∆ιεύθυνσης ∆ευτεροβάθµιας 
Εκ̟αίδευσης Μεσσηνίας. Με την εν λόγω αναφορά µας διαβιβάσθηκε η α̟ό 29-5-19 
ε̟ιστολή του ∆ιευθυντή του Λυκείου Γαργαλιάνων ̟ρος την ∆/νση ∆.Ε. 
Μεσσηνίας, κατά το ̟εριεχόµενο της ο̟οίας «… χθες το ̟ρωί στο ̟εζοδρόµιο του 
σχολείου γίνονταν εργασίες α̟ό τον ιδιοκτήτη του καταστήµατος ‘ΡΟ∆ΟΝ’ … βρήκα 
το̟οθετηµένες σωληνώσεις για ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις σε όλο το µήκος του ̟εζοδροµίου 
αλλά και σε όλο το µήκος του µαντρότοιχου του σχολείου µε α̟ολήξεις στο άνω 
µέρος αυτού ̟ροκειµένου να το̟οθετηθεί φωτισµός … ε̟ικοινώνησα µε τον ∆ήµαρχο 
… έχει δώσει άδεια η υ̟ηρεσία του ∆ήµου για εργασίες στο ̟εζοδρόµιο … σήµερα το ̟ρωί 
̟αρατήρησα ότι οι σωληνώσεις στο µαντρότοιχο έχουν καλυφθεί µε σοβά και … καλύ̟τονται οι 
σωληνώσεις ε̟ί του ̟εζοδροµίου µε µ̟ετόν … δεν έχουν αφαιρεθεί ακόµη σιδερένιοι σωλήνες 
και δοκοί α̟ό τα κάγκελα του σχολείου α̟ό τα δυο καταστήµατα … εκτιµώ ότι δεν υ̟άρχει 
βούληση για ε̟ίλυση του ̟ροβλήµατος α̟ό το ∆ήµο … ̟αρακαλώ να εξαντλήσετε 
κάθε νόµιµο µέσον ̟ροκειµένου να εξασφαλισθεί η ασφάλεια των µαθητών του 
σχολείου µας» (η έντονη γραφή ̟ροέρχεται α̟ό την ε̟ιστολή του ∆/ντή του 
Λυκείου).  

• Ο Συνήγορος του Πολίτη α̟έστειλε άµεσα και µε την ένδειξη του ε̟είγοντος το υ̟’ 
αρ. ̟ρωτ. 230292/29234/12-6-19 έγγραφο ̟ρος τον Συντονιστή Α̟οκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Πελο̟οννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου κ. Νικόλαο Πα̟αθεοδώρου 
και ζήτησε να ελεγχθούν τα εξής: α) εάν έχουν χορηγηθεί άδειες α̟ό υ̟ηρεσίες του 
∆ήµου Τριφυλίας ̟ρος τους εκµεταλλευτές των δυο καταστηµάτων υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος, β) να ελεγχθεί η διαδικασία εφαρµογής της ισχύουσας νοµοθεσίας 
εν γένει α̟ό το ∆ήµο Τριφυλίας, δεδοµένου ότι, έως την ̟αρέµβαση της Αρχής, η 
χρήση και κατάληψη του κοινόχρηστου χώρου µε τρα̟εζοκαθίσµατα, µόνιµες 
κατασκευές και ηλεκτρολογικό εξο̟λισµό α̟ό τα ΚΥΕ λάµβανε χώρα µε την 
ανοχή της δηµοτικής αρχής, γ) να διενεργηθεί έλεγχος α̟ό τα αρµόδια όργανα για 
την δια̟ίστωση της  ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και την άµεση α̟οξήλωσή της 
δεδοµένου ότι ενέχει κινδύνους για τους µαθητές, δ) να ληφθούν άµεσα µέτρα 
̟ροκειµένου να διασφαλισθεί: 1) η νοµιµότητα στην ̟εριοχή και 2) η ασφαλής και 
α̟ρόσκο̟τη ̟ρόσβαση των µαθητών ̟ρος και α̟ό το σχολικό συγκρότηµα και 
την α̟οφυγή ατυχηµάτων και φαινοµένων όχλησης κατά τις ώρες λειτουργίας 
του σχολείου.  

• Στη συνέχεια υ̟οβλήθηκε συµ̟ληρωµατική αναφορά α̟ό τη ∆ιεύθυνση 
∆ευτεροβάθµιας Εκ̟αίδευσης Μεσσηνίας ότι σύµφωνα µε έγγραφο του Γενικού 
Λυκείου Γαργαλιάνων (υ̟΄ αρ ̟ρωτ. 161/19-6-19) «… η διάβαση του ̟εζοδροµίου 
είναι αδύνατη αφού έχουν το̟οθετηθεί ζαρντινιέρες και τρα̟εζοκαθίσµατα ε̟ί 
του ̟εζοδροµίου και υφάσµατα στο µαντρότοιχο του σχολείου  … υ̟άρχουν 
υ̟όγειες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις εµφανείς στα δέντρα … καλυµµένες 
κάτω α̟ό σοβά ̟ου καταλήγουν σε φωτιστικά σώµατα ε̟ί του µαντρότοιχου του 
σχολείου…». Για το λόγο αυτό η ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας Εκ̟αίδευσης 
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Μεσσηνίας µε το υ̟’ αρ. ̟ρωτ. 3646εξ./20-6-19 έγγραφο α̟ευθύνθηκε στην 
Εισαγγελία Πρωτοδικών Κυ̟αρισσίας.  

• Ο ∆ήµος Τριφυλίας, µε το υ̟΄ αρ. ̟ρωτ. 8904/3-7-19 έγγραφο µας γνωστο̟οίησε τις 
σχετικές ενέργειές του και ̟ιο συγκεκριµένα: η Ε̟ιτρο̟ή Ελέγχου Αυθαίρετης 
Χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων ∆.Ε. Γαργαλιάνων δια̟ίστωσε τις αυθαίρετες 
εργασίες ̟ου είχαν εκτελεστεί α̟ό τον υ̟εύθυνο λειτουργίας του καταστήµατος 
‘ΡΟ∆ΟΝ΄, καθ’ υ̟έρβαση της χορηγηθείσας υ̟΄ αρ. ̟ρωτ. 4216/∆ΤΥ/353 έγκρισης 
ε̟ισκευής κοινοχρήστου χώρου, και στη συνέχεια δόθηκε ̟ροθεσµία 24 ωρών για την 
α̟οκατάσταση του εργασιών, ωστόσο ο υ̟εύθυνος του καταστήµατος δεν 
συµµορφώθηκε µε την ως άνω ̟ροθεσµία. Ενηµερώθηκε η ∆/νση Οικονοµικών 
Υ̟ηρεσιών του δήµου για τις δικές της ενέργειες. 

• Ο Συνήγορος του Πολίτη λαµβάνοντας υ̟όψη το ιστορικό της υ̟όθεσης και  τις 
δια̟ιστώσεις του,  κατ΄ εφαρµογή του άρθρου 4, ̟αρ. 12 του ν. 3094/2003 «Αν 
̟ροκύψουν α̟οχρώσες ενδείξεις για τέλεση αξιό̟οινης ̟ράξης α̟ό λειτουργό, υ̟άλληλο ή 
µέλος διοίκησης, ο Συνήγορος του Πολίτη διαβιβάζει την έκθεση και στον αρµόδιο εισαγγελέα. 
Για την υ̟εράσ̟ιση των δικαιωµάτων του ̟αιδιού, αν κριθεί ότι ̟αρίσταται ανάγκη ̟αρέµβασης 
της αρµόδιας δικαστικής αρχής ή άλλης δηµόσιας υ̟ηρεσίας ή φορέα, ο Συνήγορος του Πολίτη 
διαβιβάζει σε αυτούς σχετική έκθεση», διαβίβασε την υ̟όθεση, µε ̟λήρη φάκελο της 
σχετικής υ̟ηρεσιακής αλληλογραφίας, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κυ̟αρισσίας 
(υ̟’ αρ. ̟ρωτ. 230292/34967/11-7-19 έγγραφο).  Στο εν λόγω έγγραφο η Ανεξάρτητη 
Αρχή ε̟ισήµανε τα εξής:  

-  «…η ως άνω ̟εριγραφείσα κατάσταση ανοµίας στην ̟εριοχή (α̟ό το 2015) 

διατηρήθηκε µε την ανοχή της δηµοτικής αρχής εν γένει, η ο̟οία ε̟ιχειρούσε να 

ε̟ιλύσει το ̟ρόβληµα «…σε συνεννόηση µε τους ιδιοκτήτες των καταστηµάτων µε στόχο την 

εξεύρεση λύσης ̟ρος το συµφέρον όλων …», γεγονός ̟ου δηµιουργεί εύλογα ερωτήµατα για 

τις σχέσεις του δήµου µε τους εκµεταλλευτές των ΚΥΕ,  

- η ε̟ί σειρά ετών µη λήψη µέτρων και η µη ε̟ιβολή κυρώσεων δεικνύει την 

έλλειψη βούλησης του δήµου να ̟ροβεί – ως όφειλε - στις ̟ροβλε̟όµενες α̟ό την 

ισχύουσα νοµοθεσία ενέργειες για την α̟οκατάσταση της νοµιµότητας, αφού όλες 

οι ενέργειες ̟ου έγιναν ε̟ετεύχθησαν κατό̟ιν ε̟ανειληµµένων και ε̟ίµονων ̟ροσ̟αθειών 

της Αρχής ενώ σε µικρή χρονική ̟ερίοδο α̟ό την α̟οκατάσταση της νοµιµότητας η 

κατάσταση ε̟ανήλθε στην ̟ροτέρα µορφή,  

- η ε̟αναλαµβανόµενη υ̟οτρο̟ή της δηµοτικής αρχής σε µη σύννοµες ενέργειες 

αναφορικά µε το εν λόγω ζήτηµα και η έως σήµερα µη άσκηση ελέγχου των ̟ράξεων του 

∆ήµου Τριφυλίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν. 4057/12, α̟οτελεί 

σοβαρή  ̟ερί̟τωση κακοδιοίκησης,  

- τα θέµατα ασφάλειας των ̟αιδιών και γενικότερα η διασφάλιση της 

λειτουργικότητας των σχολικών µονάδων µε την α̟οφυγή οχλήσεων, οι ο̟οίες δεν 

συνάδουν µε τον σκο̟ό των συγκεκριµένων κτιρίων (εν ̟ροκειµένω τον εκ̟αιδευτικό) δεν 

έχουν ληφθεί υ̟όψη κατά την αδειοδότηση των εν λόγω ΚΥΕ».  

• Η Υ̟ηρεσία ∆όµησης σε νέα αυτοψία της στις 8/7/19 δια̟ίστωσε «…εναέρια 

καλώδια ρευµατοδότησης φωτιστικών σωµάτων στο α̟έναντι ̟εζοδρόµιο α̟ό τα 

καταστήµατα µε την ε̟ωνυµία «ΤΟΤΕΜ» και «ΡΟ∆ΟΝ» στους Γαργαλιάνους, στο 

̟εζοδρόµιο του σχολικού συγκροτήµατος Γυµνασίου-Λυκείου» (υ̟’ αρ. ̟ρωτ. 

723/236/18-7-19 έγγραφο). 

• Η ∆Ε∆∆ΗΕ διενήργησε έλεγχο στην ̟εριοχή και α̟έστειλε έγγραφα ̟ρος τους 

εκµεταλλευτές των δυο ΚΥΕ, κατά το ̟εριεχόµενο των ο̟οίων «…δια̟ιστώθηκε ότι έχετε 

̟ροβεί σε ε̟έκταση της εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης του καταστήµατος … Α̟ό την 

υ̟όψη αυθαίρετη ε̟έκταση δύναται να ̟ροκληθούν ατυχήµατα … να α̟οµακρύνετε 
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αµέσως την ̟αράνοµη αυτή ε̟έκταση … διαφορετικά θα ̟ροβούµε στη διακο̟ή της ̟αροχής 

ηλεκτρικού ρεύµατος …». 

• Ο ∆ήµος Τριφυλίας α̟έστειλε το υ̟’ αρ. ̟ρωτ. 12928/27-8-19 έγγραφο µε συνηµµένα 

σειρά εγγράφων ̟ου αφορούσαν την έκδοση α̟οφάσεων για α̟οκατάσταση των 

αυθαίρετων εργασιών, άρση της αυθαίρετης κατάληψης κοινόχρηστου χώρου και 

ε̟ιβολή ̟ροστίµων.  Στις 27/8/19 συνεργείο του ∆ήµου ̟ροέβη στην α̟οξήλωση των 

αυθαίρετων κατασκευών. 

• Ωστόσο η ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας Εκ̟αίδευσης Μεσσηνίας α̟έστειλε µε 

συµ̟ληρωµατικές της αναφορές ̟ρος την Αρχή, δυο ε̟ιστολές του ∆ιευθυντή του 

Λυκείου Γαργαλιάνων ̟ρος τη νέα δηµοτική αρχή (υ̟’ αρ. ̟ρωτ. 228/4-9-19 & 

249/18-9-19) κατά το ̟εριεχόµενο των ο̟οίων καταγραφόταν εκ νέου η κατάσταση 

α̟ό την κατάληψη του ̟εζοδροµίου έξωθεν του σχολικού συγκροτήµατος. 

Ειδικότερα «…Τα καταστήµατα έχουν καταλάβει το α̟έναντι ̟εζοδρόµιο, µέρος του 

οδοστρώµατος και το ̟εζοδρόµιο του σχολείου… η διάβαση του ̟εζοδροµίου του σχολείου 

είναι αδύνατη αφού έχουν το̟οθετηθεί ζαρντινιέρες και τρα̟εζοκαθίσµατα ε̟ί του 

̟εζοδροµίου και υφάσµατα στο µαντρότοιχο του σχολείου ώστε να 

χρησιµο̟οιούνται ως καθίσµατα. Υ̟άρχουν υ̟όγειες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, 

εµφανείς στα δέντρα του ̟εζοδροµίου … καταλήγουν σε φωτιστικά σώµατα ε̟ί του 

µαντρότοιχου του σχολείου … έχουν συγκολλήσει στα κάγκελα µεταλλικές µ̟άρες 

και σωλήνες στους ο̟οίους υ̟άρχουν ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις…̟ρέ̟ει να 

εξασφαλισθεί η ασφαλής ̟ρόσβαση και α̟οχώρηση α̟ό το σχολείο των  µαθητών, η 

α̟οφυγή τροχαίου ατυχήµατος ή ηλεκτρο̟ληξίας και να α̟οκατασταθεί η αισθητική 

του σχολικού συγκροτήµατος … στις 10-9-19 ήλθε όχηµα της ̟υροσβεστικής για να ̟λύνει 

το σχολικό συγκρότηµα και καθυστέρησε 20 λε̟τά να εισέλθει αφού υ̟ήρχαν τρα̟εζοκαθίσµατα 

στο οδόστρωµα και ̟αρκαρισµένα οχήµατα. Φανταστείτε τι µ̟ορεί να σηµαίνει αυτό σε 

µια ̟ερί̟τωση έκτακτης ανάγκης». 

• Η Α̟οκεντρωµένη ∆ιοίκηση Πελο̟οννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου, Γενική 

∆ιεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας, ∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης, Τµήµα ∆ιοικητικού – 

Οικονοµικού Νοµού Μεσσηνίας α̟έστειλε το υ̟’ αρ. ̟ρωτ.  235373 

(+202204+191969)/18-11-19 έγγραφο ̟ρος τον ∆ήµαρχο Τριφυλίας, σύµφωνα µε  το 

ο̟οίο «…Λαµβάνοντας υ̟όψη το Κεφ. Γ’ του αρ. ̟ρωτ. 230292/34967/11-7-19 εγγράφου του 

ΣτΠ  µε τίτλο «∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» ̟αρακαλούµε ό̟ως διασφαλίσετε και ̟ροστατεύσετε τη 

λειτουργικότητα του ειδικού κτιρίου (σχολείο), ̟ου αναφέρεται ρητά µεταξύ των ακινήτων στους 

̟εριορισµούς της ισχύουσας νοµοθεσίας, α̟ό διάφορες οχλήσεις, οι ο̟οίες ̟ροέρχονται α̟ό τη 

λειτουργία καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος και δεν συµβιβάζονται µε την ειδική 

χρήση των κτιρίων αυτών, ̟όσο δε µάλλον µιας καταγγελλόµενης κατάστασης α̟ό το 2015». 

• Η Αρχή λαµβάνοντας υ̟όψη την συνέχιση της ̟αράνοµης κατάστασης στην ̟εριοχή 

και έχοντας ενηµερωθεί α̟ό την αρµόδια εισαγγελία για τον σχηµατισµό δυο 

δικογραφιών για το εν θέµατι αντικείµενο, έκρινε αναγκαίο να διαβιβάσει µε το υ̟’ 

αρ. ̟ρωτ. 230292/34263/4-11-19 έγγραφο τα νεώτερα στοιχεία στην εισαγγελία για τη 

διευκόλυνση του έργου της και την ̟ληρότητα των φακέλων των δικογραφιών. 

• Τέλος, η Α̟οκεντρωµένη ∆ιοίκηση Πελο̟οννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου, 

Γενική ∆ιεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας, ∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης, Τµήµα ∆ιοικητικού 

– Οικονοµικού Νοµού Μεσσηνίας µε το υ̟’ αρ. ̟ρωτ.  ΕΠ/5/8-5-20 έγγραφο ζήτησε 

α̟ό την Εισαγγελία Πρωτοδικών Κυ̟αρισσίας «…αντίγραφο της δικογραφίας και ό̟ως 

µας ενηµερώνει για την ̟ρόοδο της ̟οινικής υ̟οθέσεως ̟ροκειµένου να ελέγξουµε εάν 

τυγχάνουν εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 233 (Πειθαρχική ευθύνη) του Ν. 3852/2010 

…».  
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Β) ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 

Ο Συνήγορος του Πολίτη ε̟ισηµαίνει ότι σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία καθώς και 
τη νοµολογία ισχύουν τα εξής: 

1) αναφορικά µε την αδειοδότηση των ΚΥΕ σε κοντινή α̟όσταση α̟ό ειδικού σκο̟ού 

κτίρια: 

• άρ. 3 του Π.∆. 231/89: «… Η Αστυνοµική Αρχή δύναται να αρνείται τη χορήγηση 

άδειας λειτουργίας στα κέντρα διασκεδάσεως και καταστήµατα της ̟αρ. 1 του 

άρθρου 1 του ̟αρόντος, εφόσον η αίτηση αναφέρεται σε ακίνητο ̟ου βρίσκεται 

σε α̟όσταση µικρότερη των 50 µέτρων, κατευθείαν γραµµή µετρούµενη, α̟ό 

ναούς, σχολεία, κλινικές, νοσοκοµεία, φροντιστήρια, στρατώνες, εργοστάσια, ̟αιδικούς 

σταθµούς, νη̟ιαγωγεία, ορφανοτροφεία, βιβλιοθήκες, ωδεία, αθλητικούς χώρους και 

διάφορες άλλες σχολές...». 

• άρ. 1 του Π.∆. 552/99:  «Η αρµοδιότητα χορήγησης της άδεια ίδρυσης, ̟ου ̟ροβλέ̟εται 

α̟ό το αρθρ. 1ο του Α.Ν. 2520/1940 (Α΄273) και α̟ό την υ̟΄αριθ. Αιβ/8577/83 Υ̟ουργική 

∆ιάταξη (Β΄526), των καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος, ̟ου αναφέρονται στην 

̟αρ. 1 του άρθρ. 1 του Π.∆. 180/1979 (Α΄46), ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε µε το άρθρο µόνο, ̟αρ. 1 

του Π.∆. 231/19789 (Α΄109), µεταβιβάζεται στους Οργανισµούς Το̟ικής Αυτοδιοίκησης , 

εφόσον κάθε ένας α̟΄ αυτούς ζητήσει αυτό ύστερα α̟ό α̟όφαση του οικείου ∆ηµοτικού ή 

Κοινοτικού Συµβουλίου, η ο̟οία εγκρίνεται α̟ό το Νοµάρχη, κοινο̟οιείται στο Υ̟ουργείο 

Εσωτερικών και στην οικεία Αστυνοµική ∆ιεύθυνση και δηµοσιεύεται σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του άρθρ. 285 του Π.∆. 323/1989.»  

• άρ. 11, ̟αρ. 2 του Ν. 2307/95: «Οι διατάξεις του Π.∆./τος 180/79 (ΦΕΚ 46 Α') "̟ερί όρων 

λειτουργίας καταστηµάτων ̟ωλήσεως οινο̟νευµατωδών ̟οτών και κέντρων διασκεδάσεως" 

ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε - συµ̟ληρώθηκε µεταγενέστερα εξακολουθούν να ισχύουν. 'Ο̟ου στο 

ανωτέρω ̟ροεδρικό διάταγµα για θέµατα χορήγησης ή ανάκλησης ή αφαίρεσης αδειών ή 

σφράγισις των καταστηµάτων αναφέρεται "Αστυνοµική Αρχή" ή "Αστυνοµικός 

∆ιευθυντής" ή "Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνοµίας" ή "Υ̟ουργός ∆ηµοσίας Τάξεως" 

νοείται το οικείο δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο το ο̟οίο λαµβάνει τη σχετική α̟όφαση το 

αργότερο σε τριάντα (30) ηµέρες α̟ό τότε ̟ου ̟ληρούνται οι αντίστοιχες νόµιµες 

̟ροϋ̟οθέσεις.»  

• Συναφής µε το θέµα είναι  η υ̟’ αρ. 1715/94 α̟όφαση του Συµβουλίου της 

Ε̟ικρατείας, σύµφωνα µε την ο̟οία: «…Ε̟ειδή, µε την ανωτέρω διάταξη του άρθρου 3 

̟αρ. 1 του ̟.δ/τος 180/79 σκο̟είται ̟ροδήλως η διασφάλιση της λειτουργικότητας 

κτιρίων ̟ου εξυ̟ηρετούν ειδικούς σκο̟ούς, µε την α̟οφυγή οχλήσεων µη 

συµβιβαζοµένων ̟ρος την κατά ̟ροορισµό χρήση των εν λόγω κτιρίων. 

Συνε̟ώς, ̟ροϋ̟όθεση για τη χορήγηση αδείας λειτουργίας κέντρων διασκεδάσεως 

και των λοι̟ών καταστηµάτων ̟ου αναφέρονται στην ̟αρ. 1 του άρθρου 1 του ως άνω 

̟.δ/τος 180/79, εάν αυτά κείνται σε α̟όσταση µικρότερη των 50 µέτρων, 

µετρουµένη ως ανωτέρω, α̟ό τα µνηµονευθέντα ειδικού ̟ροορισµού κτίρια, είναι 

ότι α̟ό τη λειτουργία τέτοιου καταστήµατος δεν ̟ροκαλούνται οχλήσεις ̟ου 

αναιρούν ή ̟αρακωλύουν ουσιωδώς την οµαλή λειτουργία των κτιρίων αυτών. 

Κατ' ακολουθία η οικεία αστυνοµική αρχή έχει την διακριτική ευχέρεια, µετ' εκτίµηση των 

συγκεκριµένων κατά ̟ερί̟τωση συνθηκών, ν' αρνηθεί τη χορήγηση αδείας λειτουργίας 

τέτοιου καταστήµατος ή ν' ανακαλέσει τυχόν χορηγηθείσα, εάν δια̟ιστώσει ότι δεν υ̟άρχει 

ή εξέλι̟ε η ανωτέρω νόµιµη αρνητική ̟ροϋ̟όθεση ̟ερί ανυ̟αρξίας οχλήσεων, η σχετική δε 

κρίση της εν λόγω αρχής ̟ρέ̟ει να είναι αιτιολογηµένη. (̟ρβλ. ΣΕ 4703/84, 3984/92)». 
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• Η υ̟’ αρ. 3984/92 α̟όφαση του ΣτΕ αναφέρει: «…δεδοµένου ότι µε την ̟αράγραφο 

αυτή δεν θεσ̟ίζεται α̟όλυτη α̟αγόρευση εγκατάστασης τέτοιου καταστήµατος σε α̟όσταση 

µικρότερη των ̟ενήντα µέτρων α̟ό ναούς και τα άλλα κτίρια … αλλά ̟αρέχεται 

ευχέρεια στη ∆ιοίκηση να αρνηθεί τη χορήγηση της σχετικής αδείας λειτουργίας 

εκτιµώντας τις οχλήσεις ̟ου ̟ροβλέ̟εται ότι θα ̟ροκληθούν α̟ό τη λειτουργία 

του καταστήµατος ενόψει των υφιστάµενων στη συγκεκριµένη ̟ερί̟τωση 

̟ραγµατικών δεδοµένων και συνθηκών, η εκτίµηση των ο̟οίων ανήκει στην 

αστυνοµική αρχή ̟ου έχει την αρµοδιότητα να εκδώσει την άδεια αυτή…».  

 

2) αναφορικά µε την χρήση των κοινόχρηστων χώρων: 

• άρ. 75, ν. 3463/06 (ό̟ως έχει τρο̟ο̟οιηθεί και ισχύει): 

«Οι δηµοτικές και οι κοινοτικές αρχές διευθύνουν και ρυθµίζουν όλες τις το̟ικές υ̟οθέσεις, 
σύµφωνα µε τις αρχές της ε̟ικουρικότητας και της εγγύτητας, µε στόχο την ̟ροστασία, την ανά̟τυξη 
και τη συνεχή βελτίωση των συµφερόντων και της ̟οιότητας ζωής της το̟ικής κοινωνίας.  

Οι αρµοδιότητες των ∆ήµων και Κοινοτήτων αφορούν, κυρίως, τους τοµείς: 

γ) Ποιότητας Ζωής και Εύρυθµης Λειτουργίας των Πόλεων και των Οικισµών, στον ο̟οίο 
̟εριλαµβάνεται, ιδίως:…. 

13. Η µέριµνα και η λήψη µέτρων για την α̟ρόσκο̟τη ̟ρόσβαση στους κοινόχρηστους χώρους.» 

• άρ. 3, ν. 1080/80 (ό̟ως έχει τρο̟ο̟οιηθεί και ισχύει)::  

«2. Τα τµήµατα των κοινοχρήστων χώρων, των ο̟οίων ε̟ιτρέ̟εται η ̟αραχώρησις της χρήσεως, 
καθορίζονται δι' α̟οφάσεως του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου. 

8. Σε ̟ερί̟τωση αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστων χώρων, των ο̟οίων έχει ε̟ιτρα̟εί η 
̟αραχώρηση της χρήσης, καταλογίζεται σε βάρος του υ̟όχρεου µε α̟όφαση του δηµάρχου ή 
̟ροέδρου της κοινότητος, εκτός α̟ό το αναλογούν τέλος και χρηµατικό ̟ρόστιµο δι̟λάσιο ̟ρος το 
αναλογούν τέλος, ανεξάρτητα α̟ό το διάστηµα της αυθαίρετης χρήσης. Με όµοια α̟όφαση 
ε̟ιβάλλεται ̟ρόστιµο, σε βάρος εκείνου ̟ου κάνει αυθαίρετη χρήση του χώρου του ο̟οίου η 
̟αραχώρηση της χρήσης δεν έχει ε̟ιτρα̟εί, ίσο µε το τρι̟λάσιο του µεγαλύτερου κατά τετραγωνικό 
µέτρο ̟οσού ̟ου καθορίστηκε µε α̟όφαση του οικείου συµβουλίου, για τους χώρους για τους 
ο̟οίους έχει ε̟ιτρα̟εί η ̟αραχώρηση της χρήσης. Η δια̟ίστωση της αυθαίρετης χρήσης 
ενεργείται α̟ό το δήµο ή την κοινότητα ή την αστυνοµική αρχή.  Η διατύ̟ωση της 
αυθαίρετης χρήσης ενεργείται α̟ό το δήµο ή την κοινότητα ή την αστυνοµική αρχή. Σε ̟ερί̟τωση 
̟ου γίνεται αυθαίρετη χρήση του χώρου καθ' υ̟οτρο̟ήν ε̟ιβάλλονται, κάθε φορά, και µέχρι δύο 
φορές τα ως άνω ̟ρόστιµα και αν εξακολουθεί η ̟αράβαση οι δήµοι ή οι κοινότητες µε συνεργεία 
τους ̟ροέρχονται στην αφαίρεση κάθε είδους αντικειµένων, µε τη συνδροµή της δηµοτικής 
αστυνοµίας ή της οικείας αστυνοµικής αρχής και ε̟ιβάλλουν ειδικό ̟ρόστιµο για τα έξοδα 
µεταφοράς και α̟οθήκευσης, ίσο µε το δι̟λάσιο του µεγαλύτερου κατά τετραγωνικό µέτρο ̟οσού, 
̟ου καθορίστηκε µε α̟όφαση του οικείου συµβουλίου για τους χώρους για τους ο̟οίους έχει 
ε̟ιτρα̟εί η ̟αραχώρηση της χρήσης».   

• άρ. 2 της υ̟’ αρ. 52488/2001 α̟όφασης του Υ̟ουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 

«Σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους οικισµών ̟ου ̟ροορίζονται για την κυκλοφορία ̟εζών 
(̟εζόδροµοι), ε̟ιβάλλεται ελεύθερη ζώνη όδευσης ̟εζών µε α̟αραίτητο ελάχιστο ̟λάτος 1,50 
µέτρα ελεύθερο α̟ό κάθε είδους εµ̟όδιο, ̟ου χρησιµο̟οιείται για τη συνεχή, ασφαλή και 
ανεµ̟όδιστη κυκλοφορία κάθε κατηγορίας χρηστών. Ο̟οιαδή̟οτε εξυ̟ηρέτηση (σήµανση, 
φύτευση, αστικός εξο̟λισµός κ.λ̟.) το̟οθετείται υ̟οχρεωτικά εκτός της ελεύθερης ζώνης όδευσης 
̟εζών. Κατ' εξαίρεση για ̟ερι̟τώσεις υφιστάµενων αστικών ̟εζοδροµίων το ̟λάτος της ζώνης 
αυτής είναι δυνατόν να µειωθεί στα 0,90 µέτρα ή στην ̟ερί̟τωση υφιστάµενων ̟εζοδροµίων 
̟λάτους <0,90 µέτρα να καταλάβει όλο το ̟λάτος του ̟εζοδροµίου». 

• Σύµφωνα µε την υ̟. αρ. 552/2003 α̟όφαση του Συµβουλίου της Ε̟ικρατείας:  
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«… Τα ζητήµατα τα σχετικά µε το αν είναι κατ΄ αρχήν ε̟ιτρε̟τή ή όχι η κατάληψη της ε̟ιφανείας 
των ̟εζοδρόµων, τα ρυθµίζει η διάταξη της ̟αρ. 5 του ίδιου άρθρου (άρ. 48, ν. 2696/99). Σύµφωνα 
δε µε την τελευταία αυτή διάταξη α̟αγορεύεται η κατάληψη ο̟οιουδή̟οτε σηµείου της ε̟ιφανείας 
̟εζοδρόµου, εφόσον ̟αρεµ̟οδίζεται ο σκο̟ός στον ο̟οίο α̟οσκο̟εί η καθιέρωσή του. 
Συγκεκριµένα, α̟αγορεύεται η κατάληψη τµήµατος ε̟ιφάνειας ̟εζοδρόµου (άρα και η 
το̟οθέτηση εµ̟οδίων ο̟οιασδή̟οτε µορφής σε ο̟οιοδή̟οτε σηµείο του), εφ΄ όσον µε 
αυτήν ̟αρεµ̟οδίζεται η είσοδος και έξοδος αλλά και η κυκλοφορία στον ̟εζόδροµο των 
̟εζών, συµ̟εριλαµβανοµένων των ατόµων µε ειδικές ανάγκες. Ε̟ίσης α̟αγορεύεται η 
κατάληψη και η το̟οθέτηση εµ̟οδίων στους ̟εζοδρόµους, όταν µε αυτές ̟αρεµ̟οδίζεται στις 
έκτακτες και εξαιρετικές ̟ερι̟τώσεις, ̟ου αυτό ε̟ιτρέ̟εται, σύµφωνα µε τα ̟ροεκτεθέντα, η είσοδος 
και η διέλευση οχηµάτων στους ̟εζοδρόµους. Τούτο δε συµβαίνει όταν ̟αρεµ̟οδίζεται η είσοδος και 
διέλευση οχηµάτων ̟ρος και α̟ό ιδιωτικούς χώρους στάθµευσης ̟αροδίων ιδιοκτησιών, ό̟ως και η 
είσοδος και η διέλευση ή η σύντοµη στάθµευση οχηµάτων τροφοδοσίας ή εφοδιασµού ̟αροδίων 
καταστηµάτων ή κατοικιών (̟.χ. τροφοδοσία µε καύσιµα) ή τέλος η είσοδος διέλευση και η αναγκαία 
στάθµευση οχηµάτων έκτακτης ανάγκης (νοσοκοµειακών, αστυνοµικών, ̟υροσβεστικών κλ̟). 
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Γ) ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

Η Αρχή α̟ό την έναρξη της διαµεσολαβητικής της ̟αρέµβασης είχε ε̟ισηµάνει ότι η 
διοίκηση όφειλε να λάβει υ̟όψη την εγγύτητα των εν λόγω ΚΥΕ µε το σχολικό 
συγκρότηµα και τις ̟ιθανολογούµενες συνέ̟ειες στη λειτουργία των σχολείων, βάσει και 
του σχετικού νοµοθετικού ̟λαισίου και της νοµολογίας του Συµβουλίου της Ε̟ικρατείας. 

Σε συνέχεια των ε̟ίµονων διαµεσολαβητικών ̟ροσ̟αθειών της Αρχής, ε̟ετεύχθη η άρση 
της αυθαίρετης κατάληψης κοινόχρηστου χώρου έµ̟ροσθεν του σχολικού συγκροτήµατος 
α̟ό τα τρα̟εζοκαθίσµατα και τις κατασκευές των δυο καταστηµάτων υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος, η ε̟ιβολή ̟ροστίµου για την αυθαίρετη χρήση του ε̟ίµαχου χώρου και η 
α̟οξήλωση της οριστικά αυθαίρετης κατασκευής, ήτοι της ε̟ένδυσης µε λουρίδες ξυλείας του 
̟εζοδροµίου και του συµ̟αγούς τµήµατος της ̟ερίφραξης του σχολικού συγκροτήµατος 
Γυµνασίου-Λυκείου Γαργαλιάνων.  Ωστόσο, µε βάση το ιστορικό της υ̟όθεσης η ως άνω 
α̟οκατάσταση της νοµιµότητας διαρκούσε για λίγο χρονικό διάστηµα, καθώς 
δια̟ιστωνόταν η συστηµατική ε̟αναφορά στην ̟ροτέρα ̟αράνοµη κατάσταση.  

Κατά τη διάρκεια της µακροχρόνιας διαµεσολαβητικής της ̟ροσ̟άθειας, η Αρχή 
δια̟ίστωσε ότι:  

- η ως άνω ̟εριγραφείσα κατάσταση ̟αραβάσεων στην ̟εριοχή (α̟ό το 2015) 
διατηρήθηκε µε την ανοχή της δηµοτικής αρχής, η ο̟οία ε̟ιχειρούσε να ε̟ιλύσει 
το ̟ρόβληµα «…σε συνεννόηση µε τους ιδιοκτήτες των καταστηµάτων µε στόχο την 
εξεύρεση λύσης ̟ρος το συµφέρον όλων …», γεγονός ̟ου ουδόλως συνέβαλε στην 
ε̟ίλυση του ̟ροβλήµατος, ενώ ̟αράλληλα συνέτεινε στην ̟ρόκληση εύλογων 
αµφιβολιών για τις σχέσεις του ∆ήµου µε τους εκµεταλλευτές των ΚΥΕ,  

- οι εκµεταλλευτές των ΚΥΕ συστηµατικά αρνιόντουσαν να συµµορφωθούν µε την 
ισχύουσα νοµοθεσία,  

- η ε̟ί σειρά ετών µη λήψη µέτρων και η µη ε̟ιβολή κυρώσεων ανέδειξε την 
έλλειψη βούλησης του οικείου ∆ήµου να ̟ροβεί – ως όφειλε - στις 
̟ροβλε̟όµενες α̟ό την ισχύουσα νοµοθεσία ενέργειες για την α̟οκατάσταση 
της νοµιµότητας, αφού όλες οι ενέργειες ̟ου έγιναν ε̟ετεύχθησαν κατό̟ιν 
ε̟ανειληµµένων και ε̟ίµονων ̟ροσ̟αθειών της Αρχής,  

- η αρµόδια δηµοτική αρχή κατ’ ε̟ανάληψη δεν ̟ροέβη στις ̟ροβλε̟όµενες 
ενέργειες αναφορικά µε το εν λόγω ζήτηµα, ενώ η έως σήµερα µη άσκηση ελέγχου 
των ̟ράξεων του ∆ήµου Τριφυλίας σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 106 ε̟. 
του Ν. 4057/12, συνιστά ̟ερί̟τωση µακροχρόνιας κακοδιοίκησης, 

- Η ̟ροστασία της ασφάλειας και της υγείας των µαθητών στις σχολικές µονάδες 
διασφαλίζεται α̟οτελεσµατικά µε την α̟οφυγή οχλήσεων και την α̟οτρο̟ή 
λειτουργίας ασύµβατων χρήσεων των ̟αρακείµενων εγκαταστάσεων. Ωστόσο, η 
̟αράµετρος αυτή δεν λαµβάνεται υ̟όψη κατά τη διαδικασία αδειοδότησης των 
ΚΥΕ ̟ου βρίσκονται σε κοντινή α̟όσταση α̟ό κτίρια ειδικού σκο̟ού.  
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∆) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο ̟λαίσιο διερεύνησης συναφούς αναφοράς, εξέδωσε 
̟όρισµα το Μάιο του 2006 σχετικά µε τη λειτουργία καταστηµάτων υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος σε α̟όσταση µικρότερη των ̟ενήντα (50) µέτρων α̟ό σχολεία3 στο ο̟οίο 
δια̟ίστωσε, µεταξύ άλλων, ότι: «… ήταν ̟ροφανές ότι µε την θετική α̟όκριση του δήµου στο 
αίτηµα άδειας θα ̟ροέκυ̟ταν δυσµενείς ε̟ι̟τώσεις τόσο στην λειτουργία του σχολείου 
(̟ρόσβαση, ε̟ικοινωνία) όσο και στα δικαιώµατα-συµφέροντα (ασφαλούς και 
ανεµ̟όδιστης ̟ρόσβασης) των µαθητών, κατ’ ε̟έκταση και των γονέων τους… Η σοβαρή αυτή 
̟ιθανολόγηση δυσµενών συνε̟ειών, έ̟ρε̟ε να οδηγήσει τον ∆ήµο, ̟ριν α̟οφασίσει τελικά για την 
έκδοση της άδειας, στη διαβούλευση µε τους εκ̟ροσώ̟ους του σχολείου και τον σύλλογο γονέων και 
κηδεµόνων κατ΄ ανάλογη εφαρµογή της διαδικασίας ̟ροηγούµενης ακρόασης των θιγοµένων α̟ό τη 
λήψη δυσµενούς µέτρου σε βάρος τους… ∆ηλαδή, στην αναζήτηση εκ µέρους της αδειοδοτούσας αρχής 
(του ∆ήµου …) των α̟όψεων ε̟ί του ενδεχοµένου ̟αραχώρησης άδειας καταστήµατος υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος στο συγκεκριµένο σηµείο, εκείνων οι ο̟οίοι ̟ροβλέ̟εται µε βεβαιότητα ότι θα 
ε̟ιβαρυνθούν.. Ειδικότερα, η άσκηση της αρµοδιότητας για την εξέταση της συνδροµής της 
σχετικής ̟ροϋ̟όθεσης για την α̟όσταση των κτιρίων µε ειδικούς σκο̟ούς α̟ό τα καταστήµατα 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος ενα̟όκειται στη διακριτική ευχέρεια της ∆ιοίκησης αλλά µε 
αιτιολογηµένη α̟όφαση…  Όµως, η αιτιολογία µ̟ορεί να αφορά και τη σκο̟ιµότητα της ̟ράξης, 
όταν ̟ρόκειται για άσκηση διακριτικής ευχέρειας. Εφόσον ο σκο̟ός χορήγησης της άδειας, και 
ειδικότερα η εξυ̟ηρέτηση του δηµόσιου συµφέροντος α̟οτελεί σηµαντική ̟ροϋ̟όθεση για την έκδοση 
της εξεταζόµενης ̟ράξης, στη συγκεκριµένη ̟ερί̟τωση, έ̟ρε̟ε να εξυ̟ηρετείται ̟ρωτίστως το 
συµφέρον του ̟αιδιού. Ε̟ίσης, σύµφωνα µε την υ̟. αρ. 1715/94 α̟όφαση του ΣτΕ, η 
αδειοδοτούσα αρχή ̟ρωτίστως οφείλει να διασφαλίσει τη λειτουργικότητα των κτιρίων 
̟ου εξυ̟ηρετούν ειδικούς σκο̟ούς. Με τον τρό̟ο αυτό α̟οφεύγονται οχλήσεις, οι ο̟οίες 
δεν συνάδουν µε τον σκο̟ό συγκεκριµένων κτιρίων, ό̟ως ναοί, σχολεία, νοσοκοµεία κ.ά. και 
δεν ̟αρακωλύουν την οµαλή λειτουργία τους. Άλλωστε, σύµφωνα µε την υ̟. αρ. 3984/92 α̟όφαση του 
ΣτΕ, η διοίκηση σε ανάλογες ̟ερι̟τώσεις ̟ρέ̟ει να εκτιµήσει τις οχλήσεις ̟ου ̟ροβλέ̟εται να 
̟ροκληθούν α̟ό τη λειτουργία του καταστήµατος βάσει των ̟ραγµατικών δεδοµένων και συνθηκών». 

Η Αρχή είχε ̟ροτείνει στο ως άνω ̟όρισµά της τα ακόλουθα:  

«α) Έκδοση εγκυκλίων οδηγιών α̟ό τους συναρµόδιους Υ̟ουργούς Εθνικής Παιδείας & 
Θρησκευµάτων και Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & Α̟οκέντρωσης για την άσκηση 
της διακριτικής ευχέρειας της ̟αρ. 3 του άρθρου µόνου του Π.∆. 231/89 κατά τρό̟ο ̟ου να µην 
̟αρεµ̟οδίζει ουσιαστικά τη λειτουργία των κτιρίων µε ειδικό σκο̟ό και να εξασφαλίζει την οµοιογένεια 
στη λήψη των σχετικών α̟οφάσεων α̟ό τις αδειοδοτούσες αρχές.   

β) Θέσ̟ιση, α̟ό τον εκάστοτε αρµόδιο φορέα για τις χρήσεις γης, σχετικών α̟αγορευτικών 
ρυθµίσεων, ανάλογα µε τον χαρακτήρα και το ̟ολυ̟ληθές ή µη των ̟εριοχών, στις ο̟οίες ασκεί 
αρµοδιότητα. Ενδεικτικά αναφέρεται η υ̟. αρ. 3109/96 (ΦΕΚ ∆΄ 645) του Νοµάρχη ∆υτικής Αττικής, 
σύµφωνα µε την ο̟οία: «… Σε α̟όσταση 50 µέτρων ̟ρωτοβάθµιας, και δευτεροβάθµιας εκ̟αίδευσης, 
σχολεία, νοσοκοµεία, ̟αιδικούς σταθµούς, νη̟ιαγωγεία, α̟αγορεύονται οι χρήσεις: καφετέριες, µ̟αρ, 
ντισκοτέκ, καταστήµατα ό̟ου γίνεται χρήση ηλεκτρονικών ατοµικών ή οµαδικών ̟αιχνιδιών και 
σφαιριστήρια. Η α̟όσταση των 50 µέτρων µετριέται α̟ό την ̟λησιέστερη είσοδο ή έξοδο των 
εκ̟αιδευτηρίων ή γυµναστηρίων µέχρι την είσοδο των καταστηµάτων δια της συντοµότερης οδού…» 

γ) Ρητή νοµοθετική ̟ρόβλεψη διαβούλευσης των άµεσα εµ̟λεκόµενων φορέων ̟ρο της 
χορήγησης άδειας λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος ̟λησίον κτιρίου ειδικού 
σκο̟ού.»  

Σε συνέχεια του ̟ορίσµατος εκδόθηκε αρχικά η υ̟. αρ. 81839/ΣΤ1/06 α̟όφαση της 
Υ̟ουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων µε θέµα: ‘Καθορισµός κριτηρίων 
καταλληλότητας και ε̟ιλογής χώρων, για την ανέγερση διδακτηρίων καθώς και χώρων µετά κτηρίων 
κατάλληλων για στέγαση Σχολικών Μονάδων’. Στην εν λόγω α̟όφαση υιοθετείτο – στο σκέλος 

                                                           
3
 www.synigoros.gr/?i=quality-of-life.el.katastimata_prosforas_faghtou.44363 



 

 16 

̟ου αφορούσε το Υ̟ουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων - σχετική ̟ρόταση του 
̟ορίσµατος της Αρχής, αφού όριζε, µεταξύ άλλων τα εξής;  

«Τα κριτήρια καταλληλότητας και ε̟ιλογής χώρων για την ανέγερση διδακτηρίων, καθώς και χώρων 
µετά κτηρίων, καταλλήλων για στέγαση σχολικής µονάδας είναι τα εξής: 
3. Ασύµβατες χρήσεις 
Ο ̟ροτεινόµενος χώρος ε̟ιβάλλεται να βρίσκεται σε α̟όσταση 500 µέτρων α̟ό χώρους ή λειτουργίες, 
̟ου α̟οτελούν εστίες ηχορύ̟ανσης, ατµοσφαιρικής ρύ̟ανσης, ε̟ικίνδυνης ηλεκτροµαγνητικής 
ακτινοβολίας, ̟υρκαγιάς, εκρήξεων και λοι̟ών µολύνσεων, ώστε να α̟οτρέ̟ονται οι ενδεχόµενοι 
κίνδυνοι ̟ου α̟ορρέουν α̟ό τη γειτνίαση, ως εξής: … 
3.4 Καταστήµατα ό̟ως µ̟αρ, καφετέριες, καφενεία, µ̟ιλιάρδα, καζίνο κ.λ.̟….»  

Στη συνέχεια όµως, η ανωτέρω α̟όφαση ανακλήθηκε, µε την ακόλουθη ΥΑ 
106395/ΣΤ1/06 (ΦΕΚ 1514Β/13-10-06), ενώ µεταγενέστερα εκδόθηκε η υ̟. αρ. 37237/ΣΤ1/2-
4-07 α̟όφαση της Υ̟ουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τον 
καθορισµό κριτηρίων καταλληλότητας και ε̟ιλογής χώρων, για την ανέγερση ∆ηµοσίων 
διδακτηρίων Α/θµιας & Β/θµιας Εκ̟αίδευσης, η ο̟οία δεν καθορίζει συγκεκριµένες 
α̟οστάσεις οχλουσών δραστηριοτήτων α̟ό σχολικά κτίρια, αφού µεταξύ άλλων, ορίζει ότι: 
«…ο ̟ροτεινόµενος χώρος ε̟ιβάλλεται να βρίσκεται σε α̟όσταση κατ΄ελάχιστον ίση µε την οριζόµενη 
α̟ό τις ισχύουσες διατάξεις νόµων και κανονιστικών ̟ράξεων και σύµφωνα µε τους εκάστοτε 
̟εριορισµούς ̟ου ε̟ιβάλλουν οι αρµόδιοι φορείς κατά το στάδιο της αδειοδότησης της οχλούσας 
δραστηριότητας … κατά την ε̟ιλογή του χώρου για τις ̟ερι̟τώσεις …καταστήµατα ό̟ως µ̟αρ, χώροι 
τυχερών ̟αιγνίων, οίκοι ανοχής, κλ̟. ̟ρέ̟ει να τηρούνται οι ̟ροβλε̟όµενες α̟ό τη νοµοθεσία σχετικές 
διατάξεις νόµων και κανονιστικές ̟ράξεις …». 

Ο Συνήγορος του Πολίτη ε̟ίσης κατέγραψε την ̟ρότασή του για το εν λόγω θέµα στην 
Ετήσια Έκθεση του 2006 στην ο̟οία δεν υ̟ήρξε ̟εραιτέρω αντα̟όκριση α̟ό τα δυο 
υ̟ουργεία, και ̟ιο συγκεκριµένα4:   

«ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, 
∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 
ΘΕΜΑ: Λειτουργία καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος σε µικρή α̟όσταση α̟ό σχολικές 
εγκαταστάσεις 
Σύµφωνα µε την ̟αράγρ. 3 του µόνου άρθρου του Π.∆. 231/1989, κατά την αίτηση χορήγησης άδειας 
λειτουργίας σε καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος, η αδειοδοτούσα αρχή έχει τη διακριτική 
ευχέρεια να αρνηθεί τη χορήγησή της, «…εφόσον η αίτηση αναφέρεται σε ακίνητο ̟ου βρίσκεται σε 
α̟όσταση µικρότερη των 50 µέτρων, κατευθείαν γραµµή µετρούµενη, α̟ό … σχολεία, … 
νη̟ιαγωγεία,…». 
Ο Συνήγορος του Πολίτη δια̟ίστωσε ότι η λειτουργία τέτοιου είδους καταστηµάτων και η συνακόλουθη 
ανά̟τυξη τρα̟εζοκαθισµάτων κοντά σε σχολικές µονάδες µ̟ορεί να θέσει σε κίνδυνο την υγεία και την 
ασφάλεια των µαθητών. Ωστόσο, οι αδειοδοτούσες αρχές, ̟ροκειµένου να χορηγήσουν άδεια 
καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος, δεν αναζητούν τις α̟όψεις εκείνων οι ο̟οίοι ̟ροβλέ̟εται 
ότι θα ε̟ιβαρυνθούν (οι µαθητές, οι εκ̟αιδευτικοί ̟ου υ̟ηρετούν στα σχολεία και οι γονείς), ̟ρος την 
κατεύθυνση υλο̟οίησης του ̟εριεχοµένου τόσο του άρθρου 3 της ∆Σ∆Π, ό̟ως κυρώθηκε µε τον ν. 
2101/1992 (ΦΕΚ 192 Α'), όσο και της ̟αραγρ. 2 του άρθρου 24 του Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων 
της Ευρω̟αϊκής Ένωσης, τα ο̟οία ε̟ιτάσσουν να λαµβάνεται υ̟όψη ̟ρωτίστως το συµφέρον του 
̟αιδιού.  
ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ 
Τρο̟ο̟οίηση της ̟αραγρ. 3 του µόνου άρθρου του Π∆ 231/1989 στην ο̟οία ρητά θα  α̟αγορεύεται η 
αδειοδότηση καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος όταν γειτνιάζουν µε σχολικές µονάδες, αλλά 
και µε άλλα κτίρια ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στη σχετική διάταξη. Στην ̟ερί̟τωση ̟ου δεν τρο̟ο̟οιηθεί η 
̟αρα̟άνω διάταξη, ̟ροτείνεται ε̟ικουρικά να υ̟άρξει ρητή νοµοθετική ̟ρόβλεψη για διαβούλευση των 
άµεσα εµ̟λεκόµενων φορέων ̟ριν α̟ό τη χορήγησης άδειας λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος κοντά σε κτίριο ειδικού σκο̟ού». 

                                                           
4
 Συνήγορος του Πολίτη Ετήσια Έκθεση 2006, σελ. 255-256.  
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Ο Συνήγορος του Πολίτη α̟ό την ̟ολυετή ενασχόλησή του µε αναφορές συναφούς 
αντικειµένου και κυρίως α̟ό την εν θέµατι υ̟όθεση, της ο̟οίας το ιστορικό ̟εριγράφηκε 
αναλυτικά ̟αρα̟άνω και για την ο̟οία ε̟ισυνά̟τεται και σχετικό φωτογραφικό υλικό, 
δια̟ιστώνει ότι οι δήµοι κατά τη διαδικασία αδειοδότησης των ΚΥΕ σε κοντινή α̟όσταση 
α̟ό τα σχολεία δεν λαµβάνουν υ̟όψη ζητήµατα ό̟ως: α) την εγγύτητα των ΚΥΕ στα 
σχολεία (στην συγκεκριµένη ̟ερί̟τωση η µέτρηση έδειξε δέκα (10) µέτρα) β) την 
̟ιθανολογούµενη όχληση α̟ό τη λειτουργία των ΚΥΕ κατά τις ώρες λειτουργίας των 
σχολείων, γ) την εξασφάλιση της ασφαλούς και ελεύθερης ̟ρόσβασης των µαθητών στα 
σχολεία και τον ̟ροβλε̟όµενο ελεύθερο χώρο για την α̟ρόσκο̟τη διέλευση των ̟εζών στα 
̟εζοδρόµια εν γένει.  

Στο ̟λαίσιο αυτό, η Ανεξάρτητη Αρχή ̟ροτείνει την ε̟ανεξέταση του νοµοθετικού 
̟λαισίου για την αδειοδότηση των ΚΥΕ, ιδίως ως ̟ρος τις ̟ερι̟τώσεις ̟ου γειτνιάζουν 
µε υφιστάµενες σχολικές µονάδες και ̟ιο συγκεκριµένα:  

- τη ρητή α̟αγόρευση αδειοδότησης νέων καταστηµάτων υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος µε ̟ώληση οινο̟νευµατωδών ̟οτών όταν γειτνιάζουν µε σχολικές 
µονάδες ̟ου βρίσκονται σε α̟όσταση µικρότερη των ̟ενήντα (50) µέτρων α̟ό 
αυτές,  

- τη ρητή α̟αγόρευση χορήγησης άδειας κοινόχρηστου χώρου σε όλα τα ΚΥΕ για την 
ανά̟τυξη τρα̟εζοκαθισµάτων σε όλο το µήκος της ̟ερίφραξης των σχολικών 
συγκροτηµάτων.   

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, ο Συνήγορος του Πολίτη ̟αρακαλεί, κατά το άρθρ. 4 § 5 του ν. 
3094/2003, τους αρµοδίους Υ̟ουργούς Εσωτερικών, Παιδείας και Θρησκευµάτων να 
διερευνήσουν συνολικά τα τιθέµενα ζητήµατα και να αναλάβουν τις α̟αραίτητες 
̟ρωτοβουλίες µε στόχο την α̟οτελεσµατική ̟ροστασία των δικαιωµάτων των µαθητών.  

 

       

    
Με τιµή 
 

Ανδρέας Ι. Ποττάκης 
Συνήγορος του Πολίτη 
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