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Ποια τα βασικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα περίπτερα στην
ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ιλίου;
Τα προβλήματα των περιπτέρων στο Δήμο Ιλίου δε διαφέρουν από τα προβλήματα
που αντιμετωπίζουν τα περίπτερα στην ευρύτερη περιοχή του λεκανοπεδίου. Το
σημαντικό είναι ότι στο Δήμο μας το επίπεδο των επαφών μεταξύ της Δημοτικής
Αρχής και των ιδιοκτητών περιπτέρων και του συνδικαλιστικού τους οργάνου είναι σε
πολύ ικανοποιητικό επίπεδο. Τόσο ο Πρόεδρος της Ένωσης Περιπτερούχων
Καπνοπωλών Αθήνας, κ. Γιάννης Πλακόπουλος, όσο και οι εκπρόσωποι της
Ένωσης στο Δήμο μας, κ. Γιάννης Δημοθόδωρος και κ. Παντελής Κοτσώνης, αλλά
και όλοι οι περιπτερούχοι της πόλης μας έχουν ανταποκριθεί σε κάθε κάλεσμά για
διάλογο, ο οποίος είναι και ο μόνος τρόπος να συνεργαστούμε εποικοδομητικά και να
ευοδωθούν οι προσπάθειες για τη λύση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο
κλάδος.
Ποια τα σχέδιά σας για την ανάπλαση των περιπτέρων στην περιοχή;
Αδιαμφισβήτητα οι διαστάσεις των περιπτέρων της δεκαετίας του ’70 και του ’80 είναι
τελείως διαφορετικές από αυτές της σημερινής εποχής και αυτό συμβαίνει φυσικά
επειδή και οι καταναλωτικές ανάγκες που καλύπτουν σήμερα τα περίπτερα
διαφέρουν πάρα πολύ. Δυστυχώς, όμως, ενώ οι συνθήκες έχουν αλλάξει, το
νομοθετικό πλαίσιο δεν έχει ακόμα εκσυγχρονιστεί, με αποτέλεσμα οι περιπτερούχοι
που προσπαθούν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις και ταυτόχρονα να
είναι εναρμονισμένοι με τη νομοθεσία, να αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα.
Το όραμα της Δημοτικής Αρχής για την ανάπλαση των περιπτέρων της περιοχής
είναι να δημιουργηθούν σταδιακά ενιαίες κατασκευές, οι οποίες θα περικλείουν όλες
τις εγκαταστάσεις του περιπτέρου, δημιουργώντας ένα καλό αισθητικό αποτέλεσμα
και συμβάλλοντας στην ασφάλεια των διερχόμενων πεζών.
Πως σκέφτεστε να αντιμετωπίσετε για την επόμενη χρονιά το θέμα με τα
πρόστιμα. Υπάρχει πρόθεση εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής για διαφορετικό
υπολογισμό των προστίμων;
Σε κάθε περίπτωση, πρόθεση της Δημοτικής Αρχής είναι να προηγηθεί διάλογος με
τους περιπτερούχους, προκειμένου να βρεθεί μία ικανοποιητική λύση και για τις δύο
πλευρές. Μόνο στις περιπτώσεις που ο διάλογος αυτός θα αποβεί ατελέσφορος, θα
επιλεγεί ως έσχατη λύση η επιβολή προστίμων. Δεδομένου, πάντως, ότι υπάρχει
ιδιαίτερα θετική ανταπόκριση από την πλευρά των ιδιοκτητών περιπτέρων στις
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προσκλήσεις μας για διάλογο σχετικά με τα προβλήματα που ανακύπτουν, πιστεύω
ότι δε θα υπάρξει ανάγκη να οδηγηθούμε σε έσχατες λύσεις.
Ως προς τον υπολογισμό των προστίμων, δεν υπάρχει η δυνατότητα διαφορετικού
υπολογισμού τους από πλευράς της Δημοτικής Αρχής καθώς το ύψος τους
προκαθορίζονται από το ισχύον νομικό πλαίσιο.
Είναι στις μελλοντικές σας σκέψεις, η αύξηση κατάληψης κοινοχρήστων
χώρων στα περίπτερα της περιοχής σας;
Οποιοδήποτε θέμα απασχολεί τους ιδιοκτήτες των περιπτέρων είναι πάντα υπό
συζήτηση. Η Δημοτική Αρχή είναι ανοιχτή στη συζήτηση οποιασδήποτε ιδέας
εξυπηρετεί τα συμφέροντα του κλάδου και ταυτόχρονα εγγυάται την ασφάλεια των
πολιτών και διατηρεί την καλή εικόνα της πόλης.
Ποιο είναι το μήνυμα που θα θέλατε να στείλετε μέσω του περιοδικού μας
στους περιπτερούχους του Ιλίου;
Θα ήθελα να τους διαβεβαιώσω ότι ο Δήμος Ιλίου θα σταθεί αρωγός των
προσπαθειών τους να επιλύσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος τους
και στο θέμα της προσαρμογής τους με το ισχύον νομικό πλαίσιο θα επιδιώξει με το
διάλογο να αποφύγει ακραίες λύσεις όπως η επιβολή προστίμων.
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