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Πολίτης προσέφυγε στο Συνήγορο, επειδή δεν µπορούσε να ξεκινήσει την
δραστηριότητά του σε περίπτερο, που του είχε παραχωρηθεί λόγω αναπηρίας, µε
απόφαση του πρώην Νοµάρχη Καβάλας. Οι θέσεις των περιπτέρων είχαν καθορισθεί
µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας, το 2009. ∆ύο χρόνια αργότερα και
ενώ δεν είχε ασκηθεί καµιά προσφυγή κατά των αποφάσεων αυτών εµπρόθεσµα,
ιδιοκτήτης γειτονικού καταστήµατος ζήτησε την µετατόπιση του περιπτέρου. Το
δηµοτικό συµβούλιο έλαβε τρεις διαδοχικές αποφάσεις, για τη µετατόπισή του, 40
µέτρα ανατολικότερα από την αρχική θέση, σε µια αραιοκατοικηµένη και χωρίς
εµπορική δραστηριότητα περιοχή και µε αιτιολογία την έλλειψη ασφάλειας
αυτοκινήτων και πεζών από τη λειτουργία του στο συγκεκριµένο σηµείο. Ο
δικαιούχος άσκησε προσφυγές, ενώπιον του Γενικού Γραµµατέα της οικείας
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης και δικαιώθηκε και τις τρεις φορές.
Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία, η µετατόπιση περιπτέρου γίνεται, είτε για λόγους
ασφαλείας, κυκλοφορίας και εξωραϊσµού του περιβάλλοντος, είτε µετά από αίτηση
του δικαιούχου, λαµβάνοντας υπόψη και την αποδοτικότητα της νέας προτεινόµενης
θέσης. Με το ν.4093/2012, για τη χωροθέτηση των περιπτέρων, απαραίτητη είναι και
η γνώµη της οικείας αστυνοµικής αρχής.
Η Αρχή συνεργάσθηκε µε την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας - Θράκης,
εστιάζοντας στο ζήτηµα των επαναλαµβανόµενων αποφάσεων του δηµοτικού
συµβουλίου µετά και παρά την ακύρωσή τους στο πλαίσιο της διοικητικής εποπτείας,
καθώς και στο ζήτηµα της υποχρέωσης συµµόρφωσης στις αποφάσεις του Γενικού
Γραµµατέα. Επίσης, διαµεσολάβησε στις υπηρεσίες του ∆ήµου, οι οποίες
καθυστέρησαν να εφαρµόσουν τις ρυθµίσεις του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» (ν.3852/2010),σε
ό, τι αφορά στην άσκηση της αρµοδιότητας για την αδειοδότηση των περιπτέρων,
επισηµαίνοντας επιπλέον, ότι οι ρυθµίσεις του ν.4093/2012, ως προς τη γνώµη της
αστυνοµίας, πρέπει να εφαρµοσθούν και στα ζητήµατα µετατόπισης περιπτέρων,
καθώς πρόκειται για νέα, στην ουσία, χωροθέτηση.
Μετά την παρέµβαση του Συνηγόρου διατυπώθηκε η γνώµη της Αστυνοµικής
∆ιεύθυνσης Καβάλας, η οποία γνωµοδότησε προς τον ∆ήµο ότι δεν υπάρχει
πρόβληµα για την ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων από την θέση του
συγκεκριµένου περιπτέρου. Το περίπτερο ξεκίνησε να λειτουργεί στην αρχική θέση.
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