
 

 

 

     

 

Αθήνα, 24 Ιουνίου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς:  τον Υπουργό Εσωτερικών 

  

Θέμα: «Κατάργηση θέσεων περιπτέρων» 

Σύμφωνα με την απάντησή σας (Α.Π. 38086-18/06/2020) στην από 02/02/2020 ερώτησή 

μου (Α.Π. 7024) με θέμα “Καταγγελίες για κατάργηση θέσεων περιπτέρων”: “Το δημοτικό 

συμβούλιο μετά από γνώμη της οικείας κοινότητας και εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής, αποφασίζει αν θα διατηρηθεί ή αν θα απομακρυνθεί το κενωθέν περίπτερο. 

Ομοίως, η χωροθέτηση νέων θέσεων περιπτέρων γίνεται με απόφαση του δημοτικού 

συμβουλίου ύστερα από τη γνώμη της οικείας κοινότητας και εισήγηση της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής, ενώ παράλληλα απαιτείται γνώμη της οικείας αστυνομικής αρχής για την 

καταλληλότητα του χώρου από πλευράς ασφάλειας της κυκλοφορίας των πεζών και των 

οχημάτων. Από τα ανωτέρω, γίνεται φανερό ότι η διαχείριση και διάθεση των 

κοινόχρηστων χώρων των δήμων εναπόκειται στη διακριτική τους ευχέρεια. Με 

αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων τους, μπορούν να τους διαθέτουν κάθε φορά με τον 

πιο πρόσφορο τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη μια σειρά από παραμέτρους, τις οποίες 

εκείνοι σταθμίζουν ως σημαντικές (π.χ. ασφάλεια κυκλοφορίας, καλύτερη αξιοποίηση των 

κοινόχρηστων χώρων, έσοδα). Συνεπώς, οποιαδήποτε ρύθμιση στην κατεύθυνση των 

αιτημάτων που τίθενται στην εν λόγω Ερώτηση θα αποτελούσε παρέμβαση στη 

συνταγματικά κατοχυρωμένη διοικητική αυτοτέλεια των δήμων και στην 

αρμοδιότητά τους να αποφασίζουν ανεπηρέαστοι, για τη βέλτιστη αξιοποίηση του 

κοινόχρηστου χώρου.  

Εντούτοις, η κατά το άρθρο 102 του Συντάγματος καθιέρωση υπέρ των οργανισμών 

τοπικής αυτοδιοίκησης αυτοτέλεια, παρέχει εξουσία να αποφασίζουν δια των οργάνων 

τους επί των τοπικών υποθέσεων, εντός, όμως, των πλαισίων των γενικών κανόνων που 

θεσπίζονται από την νομοθετική εξουσία ή την κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής νομοθετούσα 

Διοίκηση, καθόσον σ’ αυτήν ανήκει η οργάνωση οποιασδήποτε δημόσιας υπηρεσίας, 
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κρατικής ή αυτοδιοικούμενης (ΣτΕ 15-2015 Ολομ, 1809/1983 Ολομ., 1427/1981 Ολομ., 

371/1985 Ολομ., 1397/1995 7μ). 

Συνεπώς τυχόν ικανοποίηση αιτήματος οριοθέτησης αριθμού περιπτέρων ανά δήμο, δεν 

συνιστά παρέμβαση στην Συνταγματικά κατοχυρωμένη διοικητική αυτοτέλεια των δήμων 

και ειδικότερα στην διαχείριση του κοινόχρηστου χώρου, δεδομένου ότι αφενός πρόκειται 

για κρατική πολιτική που επί δεκαετίες εφαρμοζόταν με τις διατάξεις του νδ 1044/1971, 

αφετέρου ήδη προβλέπεται εκ του νόμου παραχώρηση πλατειών (άρθρο 13 παρ. 4 του 

βδ 24/ 1958), χωρίς να εγερθεί ποτέ ζήτημα παρέμβασης στο αυτοδιοίκητο των δήμων.  

Κατόπιν όλων των παραπάνω,  

Ερωτάται ο κ Υπουργός: 

1. Υπάρχει πρόθεση από την Κυβέρνηση να εισηγηθεί τη στήριξη του κλάδου των 

περιπτεριούχων και να προβεί σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, δεδομένου πως 

δεν συνιστά παρέμβαση στη Συνταγματικά κατοχυρωμένη διοικητική αυτοτέλεια 

των δήμων, αφού στη νομοθετούσα εξουσία ανήκει η οργάνωση οποιασδήποτε 

δημόσιας υπηρεσίας, κρατικής ή αυτοδιοικούμενης; 

2. Ποια τα κριτήρια της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με τα οποία αποφασίζεται η 

διατήρηση ή απομάκρυνση ενός κενωθέντος περιπτέρου; 

3. Σε αυτό το πλαίσιο, θεωρείτε πως δύναται είτε να οριοθετηθεί ένας ελάχιστος 

αριθμός περιπτέρων ανά δήμο είτε να απαγορευτεί η κατάργηση κάθε  κενωθείσας 

θέσης περιπτέρου αν δεν έχει επιχειρηθεί η ολοκλήρωση της διαδικασίας 

πλήρωσης ώστε να αποφευχθεί η περαιτέρω συρρίκνωση του κλάδου και ο τελικός 

αφανισμός του; 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

                   Φωτεινή Μπακαδήμα 




