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Ε Ν Ω Σ Η
Δήμος Πειραιά: Ευνοϊκές ρυθμίσεις για τα τέλη
Το Δημοτικό Συμβούλιο του
Πειραιά με ομόφωνη απόφασή
του την Τετάρτη 15/4/2020 έκανε
δεκτό το αίτημα της Ένωσης για
παράταση του χρόνου αποπληρωμής των δημοτικών τελών, λόγω της πανδημίας του Κορονοϊού
και των συνεπειών αυτής, στον
κλάδο μας και γενικότερα στην
οικονομία.
Το Περιοδικό μας επίσης, επικοινώνησε για το θέμα αυτό με
τους Δήμους Κερατσινίου - Δραπετσώνας, Σαλαμίνας, Περάματος, Νίκαιας - Ρέντη και Κορυδαλλού. Από τις Διοικήσεις των
Δήμων μας επισυμάνθηκε ότι αντιμετωπίζουν ευνοϊκά το αίτημα
της Ένωσης.
Οι επαγγελματίες που επιθυμούν να μπουν στη διαδικασία
παράτησης τελών πρέπει να
απευθύνονται με αίτηση τους στα
αντίστοιχα τμήματα των Δήμων.
Ακολουθεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Πειραιά.

<Εγκρίνει τη μερική τροποποίηση
της με αρ. 716/2019 απόφασης του
Δημοτικού Συμβουλίου, για ρύθμιση
των δόσεων που αφορούν στην καταβολή του ετήσιου τέλους των αδειών κοινόχρηστων χώρων των περιπτέρων και
των κουβουκλίων τους του έτους 2020,
σύμφωνα με το άρθρο 50 του ν.
4257/2014, λόγω των οικονομικών δυσμενών συνεπειών από την πανδημία
του κορωνοϊού, ως εξής:
1. Το ποσό που απαιτείται να καταβληθεί, εφόσον κατατεθεί αίτηση για τη
χορήγηση άδειας χρήσεως κοινόχρηστου
χώρου και πριν της εκδόσεως της, ορίζεται σε 30% (προκαταβολή1η ΔΟΣΗ) επί του συνολικού αναλογούντος ετήσιου τέλους.
2.Το υπόλοιπο του αναλογούντος
ετήσιου τέλους επιμερίζεται και καταβάλλεται σε έως δύο (2) ισόποσες δόσεις,
ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων, που
απομένουν από την ημερομηνία εκδόσεως της άδειας και μεταγενέστερα, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:
1.Η ΔΟΣΗ-ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
ΤΟΥ 30% 31-07-2020
2.Η ΔΟΣΗ 30-09-2020
3.Η ΔΟΣΗ 30-11-2020
Τέλος, επισημαίνουμε ότι σύμφωνα
με την παρ.1 του αρθρ. 50 του
Ν.4257/2014 «Η εκπρόθεσμη καταβολή ή μη καταβολή έστω και μιας εκ
των δόσεων συνεπάγεται αυτοδίκαια και
χωρίς να απαιτείται άλλη διατύπωση
ανάκλησης της αδείας και αυθαίρετη
χρήση του κοινοχρήστου χώρου εκ μέρους του υπόχρεου.
Τυχόν ήδη καταβληθείσες δόσεις δεν
επιστρέφονται. Για την πιστοποίηση της
καταβολής των δόσεων ως ανωτέρω, η
άδεια θεωρείται, από τον δήμο αναγραφομένων επί αυτής των αριθμών των
σχετικών γραμματίων είσπραξης>.
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Α Π Ο Ψ Η

Ψάχνοντας το
‘Φως στο τούνελ’
του Σταύρου Μέρου

Γ

εια σας συνάδελφοι-ισσες, πιστός στο δίμηνο άρθρο του περιοδικού μας, προσπαθώντας
να βρω θέμα να γράψω. Έστυψα το
κεφάλι μου να βρω κάτι, δυστυχώς
δεν υπάρχει τίποτα καινούργιο.
Υπάρχει μια νηνεμία απίστευτη. Αυτή
η στασιμότητα μπορεί να σημαίνει
δύο πράγματα, αντίθετα μεταξύ τους.
Ότι μπορεί να επέρχεται τσουνάμι
εξελίξεων, ή no news, good news,
προτιμώ την δεύτερη εξήγηση της νηνεμίας. Τα τελευταία χρόνια ό,τι εξελίξεις είχαμε γύρω από το περίπτερο
ήταν αρνητικές. Γι’ αυτό προτιμώ να
μην ακούω νέα γύρω από το περίπτερο αυτή την περίοδο μετά τις εξαγγελίες για την αντιμετώπιση της κρίσης
του covid-19 και την φούσκα της βοήθειας απέναντί μας. Δεν θέλω ν' ακούσω άλλο για βοήθεια από κανέναν.
Μας φλόμωσαν στα ψέματα και στις
υποσχέσεις. Κανείς δεν ξέρει τι να
πληρώσει και πότε να πληρώσει. Οι
6 ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΠΕΤΡΟ

Δεν θέλω ν' ακούσω
άλλο για βοήθεια
από κανέναν.
Μας φλόμωσαν
στα ψέματα
και τις υποσχέσεις...
λογιστές τα έχουν παίξει. Επικρατεί το
"πλήρωσε τώρα και στο μέλλον θα
σωθείς!!!" Μα τώρα θέλω βοήθεια,
που δεν μπορώ να πληρώσω, και όχι
στον μέλλον... Ζήσε Μάη μου να φας
τριφύλλι.
Σε όποια συζήτηση ή συνάντηση είχα τον τελευταίο καιρό, μόνιμο θέμα
είναι, τι θα γίνει τον Οκτώβριο. Συγγνώμη δεν μπορώ να πεθάνω από το
άγχος μου τον Ιούνιο, και να μην
προλάβω να δω τι θα γίνει τον Οκτώβριο. Προτείνω σε όλους σας κοιτάξτε
το σήμερα, γεμίστε τα περιπτερά σας,

μην διώχνετε κόσμο, και μέρα-μέρα,
βδομάδα - βδομάδα βλέπουμε και
πράττουμε. Εμείς από την μεριά μας
προσπαθούμε πάρα πολύ για κάποια
θετική εξέλιξη στον κλάδο. Δυστυχώς
όλοι έχουν την μόνιμη δικαιολογία
"Μα δεν βλέπετε τι γίνεται παγκόσμια
εσείς τι ζητάτε;" Άρα θα πάμε και εμείς
στην Μέρκελ να ζητήσουμε βοήθεια.
Δεν λέει να καλοκαιριάσει, που θα
πάει όμως θα γίνει και αυτό. Κοιτάξτε
να περάσετε καλά, να κάνετε κανένα
μπανάκι, γιατί με καθαρό κεφάλι παίρνουμε σωστές αποφάσεις, ενώ σε κατάσταση πανικού οι αποφάσεις μας είναι
άθλες.
Καλά να περνάτε...
Ο Σταύρος Μέρος
είναι Αντιπρόεδρος.
της Ένωσης Επαγγελματιών
Περιπτερούχων Πειραιά
και Περιχώρων η
«ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ»
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Α Π Ο Ψ Η

Τίποτα δεν έχει αλλάξει,
τίποτα δεν είναι όπως παλιά!
του Γιάννη Σκούρτη

Α

γαπητοί φίλοι και συνάδελφοι
ελπίζω η αρχή του καλοκαιριού να σας βρήκε υγιείς και
στα πόστα σας. Αν και γνωρίζω πως
στο «προσκλητήριο» του κλάδου
υπάρχουν ήδη απουσίες που πιθανά
θα αυξηθούν στη διάρκεια των μηνών
που έρχονται θέλω να πιστεύω πως τα
πιό δύσκολα πέρασαν. Τα περίπτερα
αντιμετώπισαν το πρώτο(;) κύμα της
επιδημίας σε δύο επίπεδα. Πρώτα
σ’αυτά που είδαν τζίρους να ανεβαίνουν, κυρίως περίπτερα της γειτονιάς,
και σ’αυτά, τα πιό πολλά, που είτε
έκλεισαν είτε υπολειτουργούσαν. Συγκεκριμένα στέκια σε σταθμούς, λιμάνια,
αγορές, δημόσιες υπηρεσίες κλπ είδαν
τις εισπράξεις να καταβαραθρώνονται!
Η επιμονή του κλάδου να ενταχθούμε
ως ΚΑΔ στις πληττόμενες επιχειρήσεις
απέδωσε καρπούς έστω και την έσχατη
στιγμή. Τα 800 ευρώ που δόθηκαν
βοήθησαν ώστε να πληρωθούν οι
επείγουσες πληρωμές (ενοίκια, ταμεία,
δήμοι).
Το ζήτημα είναι τώρα τι κάνουμε! Η
οικονομία δεν έχει πάρει μπρός ακόμη
κι αν πιστέψουμε τον κ. Πρόεδρο της
ΓΣΕΒΕΕ τα μαντάτα δεν είναι και τα
καλύτερα. Όλοι οι φορείς της αγοράς
ζητούν να πέσει γρήγορα ζεστό χρήμα.
Οι τράπεζες κάνουν πως δεν ακούν και
επιμένουν σε πρακτικές στραγγαλισμού των επιχειρήσεων. Η αναπτυξιακή τράπεζα ακόμη να λειτουργήσει αν
κι εκφράζονται φόβοι πως οι ωφελούμενοι αυτών των πιστώσεων θα είναι
γνωστοί λίγοι εις βάρος των γνωστών
πολλών.

Η άποψή μας είναι πως πρέπει να
επιταχυνθούν και να απλοποιηθούν οι
διαδικασίες δανειοδότησης κάθε επιχείρησης που έχει ανάγκη και να ισχύσει ο περιορισμός της μη απόλυσης
προσωπικού για να τύχει κάποιος αυτού του δανείου. Δεν αναφέρω το τελικό επιτόκιο επειδή όλα δείχνουν πως
υπάρχει η βούληση να είναι χαμηλό.
Αν επαληθευθούν οι προβλέψεις των
οικονομικών αναλυτών και του
υπουργείου για το ποσοστό ύφεσης που
θα έχουμε τα πράγματα είναι σοβαρά.
Αν επαληθευτούν τα χειρότερα σενάρια τότε τα πράγματα θα είναι απλά
τραγικά.
Από την άλλη η περιπέτεια αυτή μας
έδειξε μιά διαφορετική πλευρά της κοινωνίας μας. Αυτήν της βοήθειας και της
αλληλεγγύης. Γιατροί και νοσηλευτές,
κακοπληρωμένοι και με πολλές ελλείψεις, μας δίδαξαν επαγγελματισμό και
αφοσίωση. Χρέος της πολιτείας να τους
ενισχύσει και με προσωπικό αλλά και
με υλικά. Εμείς συνυπογράφουμε!
Επίσης είμαστε περήφανοι που εταιρείες που συνεργάζονται μαζί μας βοήθησαν το σύστημα υγείας με αγορές
αναπνευστήρων, εξοπλισμούς ΜΕΘ,
στολές νοσηλευτών. Αρκετοί από εμάς
το κοινοποιούμε στους πελάτες μας.
Δεν είναι μόνο σημαντικό να το μάθουν αλλά και να αισθανθούν πως η
προτίμησή τους έχει και άλλες προεκτάσεις πλήν του κέρδους. Είναι ο δικός μας τρόπος να πούμε ευχαριστώ!

Ένα άλλο γεγονός που συνταράζει το
πλανήτη είναι η τόσο τρομερή και
απάνθρωπη πράξη, δολοφονία, από
αστυνομικούς στις ΗΠΑ απέναντι
σ’εναν άνθρωπο διαφορετικού χρώματος. Ο ρατσισμός, αυτή η κατάρα της
ανθρωπότητας, προσπαθεί να βρεί έδαφος να βλαστήσει. Ήδη οι πολίτες βγήκαν στους δρόμους κι έχουν για συμμάχους δύο απ’ τις μεγαλύτερες εταιρείες αθλητικών ειδών, τις NIKE και
Adidas!
Η δεύτερη «ρετουϊταρε» το κείμενο
της πρώτης που καταδίκαζε τη δολοφονία θέλοντας να δείξει πως απέναντι
σ’αυτή τη λαίλαπα είμαστε όλοι μαζί
απέναντι.
Υπάρχει η φράση του Γ. Β. Γκαίτε λίγο πρίν πεθάνει “Mehr Licht!” δηλαδή
Φως περισσότερο φως! Δίπλα σ’αυτή
θα πρέπει να τοποθετήσουμε την επιθανάτια κραυγή του G. Floyd στη Μινεάπολι “I can’t breathe” που σε ποιητική απόδοση θα μπορούσε να λέει
«αέρα περισσότερο αέρα».
Δεν ξέρω αν έχει αξία,
αλλά κατά την περίοδο
της πανδημίας το λαθρεμπόριο
στα καπνικά και στα αλκοολούχα
έπεσε κατά 95%!!!
Ο Γιάννης Σκούρτης
είναι Γ. Γραμματέας του Δ. Σ.
της Ένωσης Επαγγελματιών
Περιπτερούχων Πειραιά
και Περιχώρων η
«ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ»
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Γ. Καββαθάς «μετά την πανδημία
πλέουμε σε αχαρτογράφητα νερά»
Συνέντευξη με τον πρόεδρο της ΓΣΕΒΕΕ
Ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ
Γιώργος Καββαθάς σε συνέντευξη
στο Περιοδικό μας, μιλάει για την
πολύ δύσκολη περίοδο που βιώνουν οι μικρές και μικρομεσαίες
επιχειρήσεις εξαιτίας της πανδημίας και περιγράφει με μελανά
χρώματα την επόμενη μέρα ‘πλέουμε πλέον σε αχαρτογράφητα νερά…’ δηλώνει, και θεωρεί ότι τα
μέτρα που έχει πάρει η κυβέρνηση
μέχρι σήμερα μπορεί να είναι σε
σωστή κατεύθυνση αλλά «στη
πράξη δεν βοηθούν τις επιχειρήσεις».
Υπογραμμίζει επίσης ότι η
ΓΣΕΒΕΕ είναι στο πλευρό των
περιπτερούχων και υποστηρίζει
την πρωτοβουλία της Ένωσης
προς το Υπουργείο Εσωτερικών
για τα «σχολάζοντα περίπτερα»:

Απειλούνται 250.000
θέσεις εργασίας
«Η πρόσφατη έρευνα που
έκανε το Ινστιτούτο της ΓΣΕΒΕΕ
αναδεικνύει το τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις
Καταρχήν το πρόβλημα με
την ρευστότητα. 7 στις 10 επιχειρήσεις δηλώνουν ότι έχουν μεγάλο πρόβλημα ρευστότητας, 1 στις
7 κινδυνεύει να κλείσει, εάν αυτή
8 ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΠΕΤΡΟ

η πρόβλεψη επαληθευτεί μιλάμε
για 100.000 λουκέτα που αντιστοιχούν σε 250.000 θέσεις εργασίας!
Το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα οι υψηλοί φορολογικοί συντελεστές σε έμμεσους και άμεσους
φόρους. Και βέβαια τα εργασιακά
και οι ασφαλιστικές εισφορές δημιουργούν τεράστιο πρόβλημα
στην οικονομία ως αποτέλεσμα
της πανδημίας...

Το τουριστικό προϊόν θα μειωθεί αισθητά – δραματικά. Πέρυσι είχαμε 30 εκατομμύρια επισκέπτες, φέτος το 20% θα είναι ένας
μεγάλος αριθμός αν το πετύχουμε.
Μία σειρά επαγγέλματα παράλληλα με τον τουρισμό πλήττονται,
είμαστε στο ξεκίνημα και ακόμα
δεν έχουν ξεκινήσει τα ξενοδοχεία
και η εστίαση...
Η μείωση του ΦΠΑ στον
καφέ, στα αναψυκτικά και ροφή-

ματα μπορεί να βοηθήσει ελάχιστα το χώρο της εστίασης η οποία
αντιμετωπίζει τεράστιο πρόβλημα.
Η πρόταση η δικιά μας είναι το
6% του ΦΠΑ να έχει συνέχεια,
αυτό θα έδινε ανάσα στο χώρο και
μείωση των τιμών προς όφελος
του καταναλωτή. Τις πρώτες 10
μέρες από το άνοιγμα των μαγαζιών μετά το lockdown η κατανάλωση ήταν 80% κάτω!
Η πεντάμηνη διάρκεια του
μέτρου δεν φτάνει, η εστίαση είναι
ο μεγαλύτερος εργοδότης στη χώρα μας, έχει 330.000 εργαζόμενους, η κυβέρνηση έχει αφήσει
ανοιχτό το ενδεχόμενο το μέτρο
να συνεχιστεί και μετά τον Οκτώβριο. Η κυβέρνηση θεωρούμε ότι
πρέπει να προχωρήσει στη μείωση του ΦΠΑ στο 6% συνολικά
στην εστίαση.
Με τους ΚΑΔ έχει καλυφθεί
το μεγαλύτερο μέρος των κλάδων
της ΓΣΕΒΕΕ, υπάρχουν χώροι
όμως που δεν έχουν καλυφθεί. Σε
αυτή την κατεύθυνση πιέζουμε
για κλάδους που εσφαλμένα δεν
εντάχθηκαν να ενταχθούν.

Η ΓΣΕΒΕΕ στηρίζει
τα αιτήματα
των Περιπτερούχων
Για τον κίνδυνο αφανισμού
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
των Περιπτέρων και την επιστολή στο Υπουργείο Εσωτερικών
για αλλαγή του νόμου είμαστε σε
επαφή με την Ένωση Επαγγελματιών Περιπτερούχων Πειραιώς & Περιχώρων ‘Αγία Τριάδα’
όπως επίσης και με την Ομοσπονδία Περιπτερούχων. Η αυστηρή τήρηση των προϋποθέσεων που θέτει ο νόμος για τα ‘Σχολάζοντα Περίπτερα’ δημιουργεί
τεράστιο πρόβλημα στον κλάδο.
Σε ένα κλάδο καθαρά ελληνικό
αφού δεν τον συναντάμε σε άλλες
χώρες. Αυτός ο κλάδος πρέπει να
βοηθηθεί και να διατηρηθεί.
Δημιουργεί θέσεις εργασίας,
βοηθάει την οικονομική ανάπτυξη της κάθε περιοχής και το σημαντικότερο καλύπτει καθημερινές ανάγκες των πολιτών. Γι’ αυτό
και εμείς σαν ΓΣΕΒΕΕ είμαστε
στο πλευρό τους. Στην κατεύθυνση αυτή - θέλω να τονίσω ότι - το
Ινστιτούτο της ΓΣΕΒΕΕ μελετά
και τεκμηριώνει για κάθε κλάδο
την αναγκαιότητα ύπαρξης και
ανάπτυξης του.
Ο κύριος Μανώλης Νικητάκης κάνει εξαιρετική δουλειά στον
Πειραιά για τον κλάδο των Περιπτερούχων.

βέρνηση και τον επιχειρηματικό
κόσμο να γίνει συνείδηση. Βαδίζουμε ψάχνοντας…
Σε περιόδους μεγάλων
κρίσεων ή φυσικών καταστροφών αυτός που αναλαμβάνει την πρωτοβουλία είναι
πάντα το κράτος. Το κράτος
παίρνει πρωτοβουλίες για την
ανάπτυξη της οικονομίας.
Μέχρι σήμερα τα μέτρα που
έχει πάρει η κυβέρνηση χωρίς να
θεωρώ ότι δεν είναι ουσιαστικά,
στην πράξη δεν βοηθούν τις επιχειρήσεις.
Όταν η κυβέρνηση μιλάει
μόνο για το 20% των εσόδων από
τον τουρισμού σε σχέση με τα
προηγούμενα χρόνια, αντιλαμβάνεστε ότι θα χαθεί ένα τεράστιο
ποσό από αυτό το χώρο, μιλάμε
για 3-4 δις από τα 18 δις που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό
είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για
την οικονομία.

Δεν έχουμε στο πλευρό μας
την κυβέρνηση με μέτρα ουσιαστικής στήριξης, από τις υποχρεώσεις που έχουν συσσωρευτεί
από την περίοδο της πανδημίας (ενοίκια και άλλα), και τα εισοδήματα που έχουν χαθεί
από την αναστολή των επιχειρήσεων ή της μερικής λειτουργίας.
Ζητάμε την απευθείας
στήριξη του κράτους, παρακάμπτοντας το τραπεζικό σύστημα. Οι επιχειρήσεις και η κοινωνία δεν προέρχονται από μία
περίοδο ανάπτυξης αλλά από μία
περίοδο δεκαετούς βαθύτατης κρίσης και εκεί που πήγαμε να βγάλουμε ‘το κεφάλι από το νερό’ ήρθε η Πανδημία. Ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων που χάθηκε δεν πρόκειται να
αναπληρωθεί. Τέλος θεωρούμε
ότι πρέπει να επιδοτηθεί το μη μισθολογικό κόστος στο 50% και το
μισθολογικό κόστος 20 με 25%».

Μετά την περίοδο
δεκαετους
βαθύτατης κρισης
ήρθε η πανδημία!
Μετά την Πανδημία πλέουμε πλέον σε αχαρτογράφητα νερά.
Αυτή είναι μία πραγματικότητα που απαιτείται από την κυΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΠΕΤΡΟ 9
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Ηλεκτρονικά οι αιτήσεις Επιχειρήσεων & Επαγγελματιών
του Πειραιά για απαλλαγή από Δημοτικά Τέλη
Ο Δήμος Πειραιά προσφέρει τη
δυνατότητα σε επαγγελματίες και
επιχειρήσεις που έχουν πληγεί λόγω
της πανδημίας του κορωνοϊού, να
υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους, για απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη χρήσης κοινόχρηστων
χώρων, καθώς και από τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού, για όσο διάστημα διέκοψαν ή
περιόρισαν τη λειτουργία τους.
Ταυτόχρονα, μπορούν να αιτηθούν, με βάση τον τελευταίο νόμο
4688/2020, την παραχώρηση πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου για την
ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και
όταν αυτό δεν είναι εφικτό, τη μείωση των τελών έως και 50%.
Επίσης, για όσες Κυριακές δεν
λειτούργησε, η κυριακάτικη αγορά,
οι μικροπωλητές μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για να απαλλαγούν από τα αναλογούντα τέλη.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω
της ιστοσελίδας του Δήμου Πειραιά,
στονσύνδεσμο https://piraeus.gov.gr/
hlektronikes-aithseis/ έως τις 31 Ιουλίου 2020, με τη χρήση των κωδικών του Taxisnet.
Ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης
Μώραλης, σε δήλωσή του, τόνισε ότι
ο Δήμος Πειραιά βρίσκεται δίπλα
στους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις της πόλης που έχουν πληγεί
οικονομικά λόγω της πανδημίας του
κορωνοϊού. Όπως χαρακτηριστικά
ανέφερε: «Προσπαθούμε να τους διευκολύνουμε σε αυτή την δύσκολη
περίοδο, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να υποβάλουν ηλεκτρονικά
τις αιτήσεις τους, μειώνοντας τις γραφειοκρατικές διαδικασίες και κυ10 ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΠΕΤΡΟ

ρίως, χωρίς να απαιτείται η φυσική
τους παρουσία στις υπηρεσίες του
Δήμου. Πρόκειται για ακόμα ένα
ψηφιακό εργαλείο, μεταξύ άλλων
που έχουμε αναπτύξει στον Δήμο
μας, στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών μας, για να
μπορούν να εξυπηρετούνται οι δημότες μας γρήγορα και εύκολα».
Κλείνοντας, ο κ. Μώραλης επεσήμανε ότι η δημοτική αρχή θα στηρίξει και θα συμβάλλει στην ομαλή
επαναλειτουργία των καταστημάτων
εστίασης, εφαρμόζοντας τις δυνατότητες που προσφέρουν και οι αποφάσεις της Κυβέρνησης, κυρίως σε
σχέση με τους κοινόχρηστους χώρους, χωρίς φυσικά να εμποδίζονται
οι πεζοί ή τα άτομα με αναπηρίες.
Ο Αντιδήμαρχος Προσόδων και
Εμπορίου κ. Γρηγόρης Καψοκόλης,
σε δήλωσή του, ανέφερε ότι λόγω
της πανδημίας του Covid-19, ο Δήμος Πειραιά προχώρησε σε απαλλαγές και ελαφρύνσεις για τους
ελεύθερους επαγγελματίες, επισημαίνοντας ότι για τις απαλλαγές που
αφορούν τα ανταποδοτικά τέλη, τους
κοινόχρηστους χώρους και την κυριακάτικη αγορά η καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων που γίνονται ηλεκτρονικά είναι
η 31η Ιουλίου 2020. Όπως τόνισε:
«Προσπάθειά μας είναι και παραμένει, να ενισχύσουμε την επιχειρηματική δραστηριότητα στην πόλη
μας, για να αντιμετωπίσουμε την
κρίση που έχει προκύψει από την
πανδημία του κορωνοϊού»
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Ε Ν Ω Σ Η
Κενωθέντα περιπτέρα:
Πρόταση της Ένωσης για αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου
Η Ένωση με επιστολή της προς το Υπουργείο Εσωτερικών, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την συρρίκνωση και τον αφανισμό του κλάδου, καθώς με την
ισχύουσα νομοθεσία και την δυνατότητα που έχουν οι
Δήμοι , έχουμε κατάργηση θέσεων των κενωθέντων περιπτέρων.
Για το θέμα αυτό οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Αλεξιάδης Τρύφων, Δρίτσας Θεόδωρος, Κασιμάτη Νίνα,
Ραγκούσης Γιάννης, με αναφορά τους προς τον Υπουργό
Εσωτερικών κ. Παν. Θεοδωρικάκο υιοθετούν το Αίτημα
της Ένωσης για την ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας.
Αντίστοιχη ερώτηση προς τον Υπουργό Εσωτερικών κατάθεσε και η Βουλευτης του ΜέΡΑ25 στη Β’ Πειραιά, κα Φωτεινή Μπακάδημα.
Ακολουθεί αναλυτικά και η επιστολή της Ένωσης
προς το Υπουργείο Εσωτερικών:

Προς: Υπουργείο Εσωτερικών
Με το άρθρο 76 παρ. 3 του ν. 4257/2014, θεσμοθετήθηκε
η διαδικασία προσδιορισμού παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων, από τους δήμους της χώρας, για τοποθέτηση περιπτέρων.
Οι προαναφερόμενοι χώροι, καθώς και όσοι καταλαμβάνουν ήδη τοποθετημένα περίπτερα που μένουν κενά λόγω
θανάτου του δικαιούχου και μη ύπαρξης μισθωτή (τα περίπτερα αυτά θεωρούνται «κενωθέντα περίπτερα»), παραχωρούνται
προς χρήση, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 4 έως
6 του προαναφερόμενου άρθρου, σε ποσοστό 70% με πλειοδοτικό διαγωνισμό και 30% σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού (ιδίως
άτομα με αναπηρία και πολύτεκνους).
Ωστόσο, έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο, η συντριπτική
πλειοψηφία των δημοτικών συμβουλίων, να μην προσδιορίζει
κοινόχρηστους χώρους για τοποθέτηση νέων περιπτέρων και
να προβαίνει σε άμεση κατάργηση των θέσεων των «κενωθέντων περιπτέρων», εκλαμβάνοντας την ανατεθείσα με τις
διατάξεις του άρθρου 76 του ν. 4257/2014 αρμοδιότητα χωροθέτησης ως δυνητική.
Επειδή, από την γραμματική διατύπωση των κείμενων
διατάξεων, η αρμοδιότητα χωροθέτησης περιπτέρων από τους
δήμους της χώρας δεν προκύπτει να έχει χαρακτήρα διακριτικής ευχέρειας,
Επειδή, η εξολοκλήρου ανάθεση της αρμοδιότητας που
αφορά γενικότερα στα περίπτερα στην πρωτοβάθμια αυτοδι-

οίκηση, θεωρούμε ότι δεν είχε ως στόχο την σταδιακή μείωσή
τους, αλλά την ευχερέστερη άσκησή της, λαμβάνοντας υπόψη
τις ειδικότερες συνθήκες (κυκλοφοριακές, τουριστικές, εξυπηρέτησης κοινού κλπ) που υφίστανται στην εδαφική περιφέρεια
κάθε δήμου,
Επειδή, το επάγγελμα του περιπτερούχου υφίσταται στην
Ελλάδα πάνω από έξι δεκαετίες και αποτελεί το μόνο μέσω
βιοπορισμού εκατοντάδων οικογενειών,
Επειδή, η ακολουθούμενη πρακτική των δήμων, περί μη
προσδιορισμού κοινόχρηστων χώρων για τοποθέτηση νέων
και η κατάργηση θέσεων «κενωθέντων περιπτέρων», έχει ως
αποτέλεσμα την ταχύτατη συρρίκνωση του κλάδου και την, με
μαθηματική ακρίβεια, αφανισμό του σε σύντομο χρονικό διάστημα,
Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας προς αποτροπή του
αφανισμού του κλάδου, μέσω ανάληψης νομοθετικής πρωτοβουλίας, είτε θεσμοθετώντας την υποχρέωση ύπαρξης ενός ελάχιστου αριθμού περιπτέρων σε κάθε δήμο είτε, τουλάχιστον,
την απαγόρευση κατάργησης κενωθείσας θέσης περιπτέρου
αν δεν μεσολαβήσει άγονη διαδικασία παραχώρησή της για
δύο φόρες.
Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος Νικητάκης Εμμανουήλ
Ο Γεν. Γραμματέας Σκούρτης Ιωάννης
ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΠΕΤΡΟ 11
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Ε Ν Ω Σ Η
Αναφορά των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ
προς τον Υπουργό Εσωτερικών
Τη σταδιακή μείωση του αριθμού των περιπτέρων μέσω
της κατάργησης των θέσεων που είχαν παραχωρηθεί σε θανόντες δικαιούχους και τον μη προσδιορισμό χώρων για τοποθέτηση νέων, φέρνουν στη Βουλή με κοινή αναφορά τους οι

Αναφορά προς τον Υπουργό Εσωτερικών
κ. Παν. Θεοδωρικάκο
Θέμα: Αίτημα Ένωσης Επαγγελματιών Περιπτερού-

Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ Α’ και Β’ Πειραιά, Δρίτσας Θεόδωρος, χων για την ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας
Κασιμάτη Νίνα, Ραγκούσης Γιάννης και Αλεξιάδης Τρύφων,

Οι Βουλευτές Α΄και Β’ Πειραιά Δρίτσας Θεόδωρος,

καταθέτοντας σχετική επιστολή της Ένωσης Επαγγελματιών Κασιμάτη Νίνα, Ραγκούσης Γιάννης, Αλεξιάδης Τρύφων
Περιπτερούχων Πειραιώς και Περιχώρων «Η Αγία Τριάς»
καταθέτουν ως αναφορά επιστολή της Ένωσης Επαγγελμαπρος τον Υπουργό Εσωτερικών.
Στην επιστολή τους οι Περιπτερούχοι περιγράφουν τη τιών Περιπτερούχων Πειραιώς και Περιχώρων «Η Αγία
συρρίκνωση που έχει υποστεί ο κλάδος τους με την πρακτική Τριάς» (Αρ. Πρωτ.671/02.06.2020) μέσω της οποίας με αφορπου ακολουθούν οι Δήμοι να καταργούν τις θέσεις «κενω- μή τη συρρίκνωση του κλάδου, αιτούνται την ανάληψη νοθέντων» περιπτέρων και τη μη χωροθέτηση νέων και ζητούν
μοθετικής πρωτοβουλίας είτε για τη θεσμοθέτηση υποχρεωτη νομοθέτηση μέτρων για τη βιωσιμότητά τους. Αναλυτιτικής ύπαρξης ελαχίστου αριθμού περιπτέρων ανά δήμο, είτε
κότερα αιτούνται είτε να νομοθετηθεί η υποχρεωτική ύπαρξη
ελάχιστου αριθμού περιπτέρων ανά Δήμο, είτε η διαδικασία για την απαγόρευση κατάργησης κενωθείσας θέσης περιπτέπαραχώρησης, σε περίπτωση κενωθείσας θέσης, να διεξαχθεί ρου αν δεν μεσολαβήσει άγονη διαδικασία παραχώρησης για
δυο φορές προτού κηρυχθεί άγονη και καταργηθεί η θέση.
Οι Βουλευτές ζητούν από τον Υπουργό Εσωτερικών
να πληροφορηθούν τις άμεσες ενέργειές του.
Επισυνάπτεται η Αναφορά των Βουλευτών, καθώς και

δυο φορές. Παρακαλούμε για την απάντηση και την ενημέρωσή μας σχετικά με τις ενέργειές σας.
Οι καταθέτοντες Βουλευτές

η Επιστολή της Ένωσης Επαγγελματιών Περιπτερούχων

Αλεξιάδης Τρύφων, Δρίτσας Θεόδωρος,

Πειραιώς και Περιχώρων «Η Αγία Τριάς».

Κασιμάτη Νίνα, Ραγκούσης Γιάννης
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Ε Ν Ω Σ Η
Ερώτηση της Φ. Μπακαδήμα Βουλευτή
του ΜέΡΑ25 προς τον Υπ. Εσωτερικών
«Καταγγελίες για κατάργηση θέσεων περιπτέρων»:
Όπως αναφέρει σε επιστολή της η Ένωση Επαγγελματιών Περιπτερούχων Πειραιώς και Περιχώρων «Με το άρθρο
76 παρ. 3 του ν. 4257/2014, θεσμοθετήθηκε η διαδικασία προσδιορισμού παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων, από τους δήμους της χώρας, για τοποθέτηση περιπτέρων.
Οι προαναφερόμενοι χώροι, καθώς και όσοι καταλαμβάνουν ήδη τοποθετημένα περίπτερα που μένουν κενά λόγω
θανάτου του δικαιούχου και μη ύπαρξης μισθωτή (τα περίπτερα
αυτά θεωρούνται «κενωθέντα περίπτερα»), παραχωρούνται
προς χρήση, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 4 έως
6 του προαναφερόμενου άρθρου, σε ποσοστό 70% με πλειοδοτικό διαγωνισμό και 30% σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού (ιδίως
άτομα με αναπηρία και πολύτεκνους).
Ωστόσο, έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο, η συντριπτική
πλειοψηφία των δημοτικών συμβουλίων, να μην προσδιορίζει
κοινόχρηστους χώρους για τοποθέτηση νέων περιπτέρων και
να προβαίνει σε άμεση κατάργηση των θέσεων των «κενωθέντων περιπτέρων», εκλαμβάνοντας την ανατεθείσα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του ν. 4257/2014 αρμοδιότητα χωροθέτησης ως δυνητική.»

Με δεδομένο πως ο κλάδος των περιπτερούχων υφίσταται στην Ελλάδα πάνω από έξι δεκαετίες και για εκατοντάδες
οικογένειες έχει αποτελέσει και αποτελεί μοναδικό μέσο βιοπορισμού και σαν επάγγελμα έχει πληγεί από την οικονομική
κρίση των τελευταίων ετών έχοντας υποστεί ταυτόχρονα μεγάλη συρρίκνωση,
Ερωτάται ο κ Υπουργός:
1. Ποιες νομοθετικές πρωτοβουλίες στήριξης του κλάδου
των περιπτερούχων θα ληφθούν ώστε να ανακουφιστούν άμεσα οι περιπτερούχοι;
2. Ποια βήματα θα γίνουν ώστε 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
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Οι μικρές και πολύ μικρές
επιχειρήσεις μετά τον COVID19
Προτάσεις της ΓΣΕΒΕΕ
Μόλις τα τελευταία δύο χρόνια οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις είχαν
αρχίσει αργά αλλά σταθερά να ανακάμπτουν από την δεκαετή οικονομική κρίση. Δεν λησμονούμε ότι κατά την διάρκεια της κρίσης περισσότερες από 200.000
μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις
έκλεισαν με συνέπεια την απώλεια περισσότερων από 650.000 θέσεων απασχόλησης. Είναι επίσης γεγονός ότι η έξοδος από τα μνημόνια βρήκε την ελληνική
οικονομία κατά 20% συρρικνωμένη σε
σχέση με την έναρξη της κρίσης, και με
σχεδόν διπλάσια ανεργία σε σχέση με το
2008.
Ο στόχος λοιπόν της δημοσιονομικής
εξυγίανσης και σταθερότητας της ελληνικής οικονομίας επετεύχθη πληρώνοντας
ένα πολύ βαρύ τίμημα, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου πλήρωσαν οι μικρές και
πολύ μικρές επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι σε αυτές.
Το ξέσπασμα της πανδημίας δημιούργησε μια νέα πολυ-επίπεδη κρίση οι επιπτώσεις της οποίας, παρόλο που δεν είναι
ακόμα δυνατόν να υπολογιστούν σε όλο
τους το εύρος, έχουν ήδη αφήσει το αποτύπωμα τους στην οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα.
Η κατά γενική ομολογία έγκαιρη αντίδραση της κυβέρνησης για λήψη εκτεταμένων περιοριστικών μέτρων για την
προστασία της δημόσιας υγείας έχει βοηθήσει την ελληνική κοινωνία και οικονομία να αποφύγουν τα χειρότερα των
συνεπειών της υγειονομικής κρίσης.
Ωστόσο ο τρόπος αντιμετώπισης της
κρίσης προκαλεί σοβαρές επιπλοκές στην
οικονομική και κοινωνική λειτουργία.
Στο πλαίσιο αυτό το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
διεξήγαγε το προηγούμενο διάστημα
έρευνα προκειμένου να προσδιοριστούν
14 ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΠΕΤΡΟ

οι σημαντικότερες επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που αποτελούν το 99%
των επιχειρήσεων στην Ελλάδα και προ-

σφέρουν το 80% των θέσεων απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα.
Με βάση την έρευνα αυτή δυο στοιχεία
επισημάνθηκαν ως πιο σημαντικά σχετικά με την λειτουργία των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Το πρώτο αναδείκνυε την έλλειψη ρευστότητας ως το
σημαντικότερο πρόβλημα που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι 8 στις 10 μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις μετά
την άρση των περιοριστικών μέτρων. Το
δεύτερο ζήτημα, που συνδέεται σε ένα
βαθμό με την αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος ρευστότητας, αφορούσε στην βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Από τα ευρήματα της έρευνας προέκυψε πως 1 στις 7 επιχειρήσεις ενδέχεται
να διακόψουν την δραστηριότητα τους το
επόμενο διάστημα.
Τα δυο αυτά στοιχεία καταδεικνύουν
τις σοβαρές συνέπειες της υγειονομικής
κρίσης στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και όπως είναι επόμενο επηρεάζουν και την αγορά εργασίας, που φαίνεται πως αλλάζει δραματικά.
Καθώς διανύουμε τις πρώτες μέρες της
σταδιακής επανεκκίνησης της ελληνικής
οικονομίας σημαντικοί περιορισμοί έχουν

τεθεί στον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων για την διασφάλιση της δημόσιας
υγείας.
Οι επιχειρήσεις καλούνται να προσαρμοστούν μέσα σε ένα έκτακτο αλλά σε κάθε περίπτωση νέο ρυθμιστικό πλαίσιο
λειτουργίας και σε μια αγορά στην οποία
η υγειονομική κρίση έχει ήδη αφήσει το
αποτύπωμα της με την εκτεταμένη μείωση των εισοδημάτων, τα προβλήματα
ρευστότητας και τη μεταφορά υποχρεώσεων για το μέλλον.
Με βάση τα στοιχεία της έρευνας του
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (Απρίλιος 2020) εκτιμάται ότι το επόμενο διάστημα κινδυνεύουν
να χαθούν 250.000 θέσεις απασχόλησης
(αυτοαπασχολούμενοι, εργοδότες και εργαζόμενοι). Εάν σε αυτό συνυπολογιστεί
και το πάγωμα των προσλήψεων λόγω
της γενικότερης αβεβαιότητας που προκαλεί η πανδημία τότε το ενδεχόμενο
εκτίναξης της ανεργίας σε ποσοστά αντίστοιχα με εκείνα που είχαν καταγραφεί
κατά την πιο βαθιά περίοδο της πρόσφατης οικονομικής κρίσης (27%) και μάλιστα σε πολύ σύντομο χρόνο είναι πολύ
πιθανό.
Δημιουργούνται προϋποθέσεις για
εκτεταμένη φτωχοποίηση του εργατικού
δυναμικού της χώρας, διεύρυνσης των
ανισοτήτων και διάρρηξης της κοινωνικής συνοχής.
Θα πρέπει μάλιστα να επισημανθεί ότι
συγκρινόμενη με άλλες χώρες, κυρίως της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οικονομική βοήθεια που πρόσφερε η Ελλάδα σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά προς ανακούφιση
από τις επιπτώσεις των απαγορεύσεων
που επιβλήθηκαν λόγω της πανδημίας,
φαίνεται πως είναι σχετικά περιορισμένης
έκτασης, ενώ από την άλλη μεριά η σύνθεση τους δημιουργεί προϋποθέσεις η
αναμενόμενη ύφεση να διαρκέσει αρκετά
περισσότερο από έναν χρόνο. Ειδικότερα
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τα μέτρα πού έχει λάβει μέχρι σήμερα η
κυβέρνηση συμπεριλαμβανομένων και
αυτών που ανακοινώθηκαν πρόσφατα
βασίζονται στην συντριπτική τους πλειοψηφία στην δανειοδότηση των επιχειρήσεων και στην μεταφορά φορολογικών
και ασφαλιστικών υποχρεώσεων προς το
μέλλον και πολύ λιγότερο σε άμεσες οικονομικές ενίσχυσης υπό την μορφή των
επιχορηγήσεων.
Για να έχουμε μια συγκρίσιμη εικόνα
των οικονομικών μέτρων που εφαρμόστηκαν από την μια άκρη της Ευρώπης
ως την άλλη πρέπει να πάμε ακόμη νωρίτερα, συγκεκριμένα στις 16 Απριλίου
2020. Με βάση εκείνα τα στοιχεία οι ενισχύσεις της Ελλάδας ήταν από τις πλέον
συγκρατημένες. Ενδεικτικά, οι άμεσες δημοσιονομικές ενισχύσεις ανήλθαν σε 1,1%
του ΑΕΠ, όταν στην Γαλλία και την
Πορτογαλία ανήλθαν σε 2,4% και 2,5%,
αντίστοιχα, ενώ στη Γερμανία έφτασαν το
10,1% του ΑΕΠ! Η οικονομική επιβάρυνση που επισείουν οι παρατάσεις πληρωμών φορολογικών κι άλλων υποχρεώσεων στην Ελλάδα ανέρχεται σε 2% του
ΑΕΠ, όταν στην Γαλλία, την Πορτογαλία, την Ιταλία και τη Γερμανία ανέρχονται σε: 9,4%, 11,1%, 13,2% και 14,6%! Εξ
ίσου συντηρητικά ήταν και τα μέτρα που
αφορούσαν τον τρίτο πυλώνα, την παροχή ρευστότητας και εγγυήσεις. Στην Ελλάδα ανήλθαν σε 0,5% του ΑΕΠ όταν σε
Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία και
Γερμανία ανήλθαν σε: 5,5%, 9,1%, 14%,
29,8% και 27,2% (Πηγή: Ινστιτούτο
Bruegel). Οι φειδωλές κρατικές παρεμβάσεις στην Ελλάδα, από κοινού με το μεγάλο ειδικό βάρος του τουριστικού κλάδου στην χώρα μας, συνετέλεσαν ώστε η
Ελλάδα με βάση τις πιο πρόσφατες εκτιμήσεις να είναι αντιμέτωπη το 2020 με
την μεγαλύτερη ύφεση σε όλη την Ευρώπη, «ύψους» 9,7%, λίγα μόλις χρόνια μετά
το προηγούμενο ρεκόρ ύφεσης που κατέγραψε έκτασης 26% του ΑΕΠ, λόγω
των μνημονίων. Με βάση αυτά τα δεδομένα απαιτούνται να υιοθετηθούν πιο
γενναία μέτρα στήριξης της πραγματικής

οικονομίας, διαφορετικά κινδυνεύουμε
να οδηγηθούμε σε μιαν ανυπολόγιστης
μεγέθους καταστροφή. Η πρόσφατη πρόταση Μέρκελ – Μακρόν για την δημιουργία ταμείου ανάκαμψης που θα χορηγήσει ποσό ύψους 500 δισ. Ευρω υπό την
μορφή επιδοτήσεων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας κι ενώ
αναμένεται η ανακοίνωση για το ευρωπαϊκό σχέδιο ανάκαμψης, αποτελεί μια
σχετικά ελπιδοφόρα είδηση, που ωστόσο
θα πρέπει να μετουσιωθεί σε πράξη.
Με βάση τα προαναφερόμενα, για την
ανάσχεση των πλέον δυσμενών επιπτώσεων από την υγειονομική κρίση η ΓΣΕΒΕΕ με το παρόν υπόμνημα καταθέτει
προς την κυβέρνηση και τα πολιτικά κόμ-

ματα τους βασικούς άξονες πολιτικής που
θεωρούμε ότι πρέπει να ακολουθηθούν
ώστε η δύσκολη επαναφορά στην οικονομική και κοινωνική κανονικότητα να
επιτευχτεί με τις λιγότερες δυνατές απώλειες.
πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
(ΠΝΠ), μέσω ειδικής εφαρμογής του
Τειρεσία, ανεξαρτήτως εάν η επιχείρηση
σήμερα περιλαμβάνεται στις πληττόμενες
ή θα συμπεριληφθεί σε αυτές στο μέλλον.
Οι κομιστές αξιογράφων που δεν δραστηριοποιούνται σε πληττόμενους ΚΑΔ,

θα έχουν δικαίωμα να ενταχθούν ατομικά
στις πληττόμενες επιχειρήσεις και θα λάβουν φορολογικές αναστολές από
1/4/2020, εάν το σύνολο των αξιογράφων
που αναστέλλονται είναι μεγαλύτερο από
το 20% του μέσου μηνιαίου τζίρου του
2019. Οι ειδικές ρυθμίσεις για το συγκεκριμένο μέτρο θα εξειδικευτούν με
υπουργική απόφαση.
Θα προβλεφθεί, σύμφωνα με το
Υπουργείο Οικονομικών, από πόρους
του ΕΣΠΑ ή μέσω της Αναπτυξιακής
Τράπεζας, η δυνατότητα λήψης κεφαλαίου κίνησης στους εκδότες ή / και τους κομιστές μεταχρονολογημένων επιταγών
για την διευκόλυνση της άμεσης αποζημίωσής τους.

Ενοίκια
α) Στους εργοδότες ή επιχειρήσεις εκείνους που έχει διακοπεί ή ανασταλεί η κύρια επιχειρηματική δραστηριότητα με εντολή δημόσια αρχής, είναι δικαιούχοι μείωσης του μισθώματος των επαγγελματικών μισθώσεων κατά 40% για τους μήνες
Μάρτιο και Απρίλιο.
β) Αν ο εργοδότης – επιχείρηση κατέβαλε το σύνολο του μισθώματος της επαγγελματικής μίσθωσης ( δηλ.100%) συμψηφίζει στον μήνα Απρίλιο, καταβάλλοντας το 20% του ενοικίου τον μήνα Απρίλιο.
ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΠΕΤΡΟ 15
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Το "ευχαριστώ" της JTI στους εμπορικούς
της συνεργάτες εν μέσω της πανδημίας
Το "ευχαριστώ" της JTI στους εμπο- ότι η JΤΙ, στο πλαίσιο και της καμπάρικούς της συνεργάτες εν μέσω της παν- νιας της «Ο σεβασμός είναι πολιτιδημίας:
σμός», στήριξε την δύσκολη περίοδο
«Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε που διανύσαμε τους εμπορικούς της

συνεργάτες παρέχοντάς τους σετ υγιεινής (μάσκες, γάντια και αντισηπτικό).
Με την κίνηση αυτή η εταιρία θέλησε να πει ένα «ευχαριστώ» στους συνεργάτες της στο
πανελλαδικό δίκτυο χονδρικής
και λιανικής πώλησης που παρέμειναν σε ετοιμότητα όλο το προηγούμενο διάστημα.”
Παρακαλώ
βρείτε τη συνημμένη επιστολή με την
καμπάνια «Ο
σεβασμός είναι πολιτισμός».

Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης ευχαριστεί
την Japan Tobacco International
«Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης, σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία που αντιμετωπίζει ο Νομός μας
εξαιτίας τη πανδημίας του COVID-19,
επιθυμεί να ευχαριστήσει δημόσια για
την ευγενική συνεισφορά της, την εταιρεία Japan Tobacco International, η
οποία στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής της ευθύνης και ευαισθησίας,
προσέφερε πλήρη υλικοτεχνική υποδομή για την Κλινική Covid -19 του
Νοσοκομείου μας.
18 ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΠΕΤΡΟ

Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία JTI, η
οποία έχει παραγωγική παρουσία στην
Ξάνθη με το εργοστάσιο της ΣΕΚΑΠ,
προχώρησε άμεσα, με προθυμία και
ζωηρό ενδιαφέρον μόλις ξέσπασε η
πανδημία, στη δωρεά ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και υγειονομικού υλικού, συμβάλλοντας στην ενίσχυση και
βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών
υγείας του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης.

Αποδεικνύεται για άλλη μια φορά
λοιπόν, πόσο σημαντικό είναι να υπάρχουν εταιρείες που επιδεικνύουν έμπρακτα τη συμπαράσταση και υποστήριξή τους στους ανθρώπους της πρώτης
γραμμής των δομών Υγείας αλλά κυρίως στους πολίτες του Νομού μας.
Όλο το προσωπικό του Νοσοκομείου,
η διοίκηση και εγώ προσωπικά, σας ευχαριστούμε από καρδιάς».
Η Διοικήτρια του Γ.Ν. Ξάνθης
Ροφαέλα Ελένη
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Μείωση επαγγελματικών μισθώσεων λόγω COVID-19
Σύμφωνα με νέο νόμο 4690/3-5-2020 άρθρο 4 ΦΕΚ παρατείνετε η επέκταση της μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων για τον μήνα Μάιο 2020.

ρώνονται στο σύνολό τους κατά τις συμφωνηθείσες ημερομηνίες.

2. Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, η οποία έχει πληγεί δραστικά από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19, δυνάμει των αποφάσεων
1. Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάστα- που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου
ση επιχείρησης, για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτα- 1, της παρ. 2 του άρθρου 2 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου
κτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λει- 3 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
τουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που (Α΄ 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄
σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19, απαλλάσσεται από 76), απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40%
την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώ- του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο
ματος για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020, κατά 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μιπαρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων. Τέ- σθώσεων, σύμφωνα με τα λοιπά οριζόμενα στην παρ. 1. Τα
λος χαρτοσήμου και ΦΠΑ κατά περίπτωση υπολογίζονται οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο ισχύουν και για την πεεκ νέου και επιβάλλονται επί του μισθώματος που προκύπτει ρίπτωση μισθωτών στους οποίους έχει παραχωρηθεί έναντι
από την ανωτέρω μερική καταβολή. Η μερική μη καταβολή μισθώματος η χρήση πράγματος, κινητού ή ακινήτου, ή και
του μισθώματος του πρώτου εδαφίου δεν γεννά δικαίωμα των δύο από κοινού, που προορίζεται αποκλειστικά για
καταγγελίας της σύμβασης εις βάρος του μισθωτή ούτε οποι- επαγγελματική χρήση στο πλαίσιο χρηματοδοτικής μίσθωαδήποτε άλλη αστική αξίωση. Τα οριζόμενα στα προηγού- σης, και αφορά σε επιχειρήσεις του πρώτου εδαφίου, μέσω
μενα εδάφια ισχύουν και για την περίπτωση μισθωτών στους της επέκτασης του χρόνου αποπληρωμής του ως άνω ποσοοποίους έχει παραχωρηθεί έναντι μισθώματος η χρήση στού του 40% σε έως και δώδεκα (12) μηνιαίες δόσεις για
πράγματος, κινητού ή ακινήτου, ή και των δύο από κοινού, συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτων και σε έως
που προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση στο έξι (6) μηνιαίες δόσεις για συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωπλαίσιο χρηματοδοτικής μίσθωσης, και αφορά σε επιχειρή- σης κινητών μέσω συμφωνιών αναδιάρθρωσης των συμβάσεις για τις οποίες έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα πε- σεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που έχουν συνάψει οι εταιρί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για ρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης. Τα καταβλητέα κατά την
προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με έναρξη της χρηματοδοτικής μίσθωσης αυξημένα μισθώματα
τον κορωνοϊό COVID-19, μέσω της επέκτασης του χρόνου απομείωσης κεφαλαίου, αποπληρώνονται στο σύνολό τους
αποπληρωμής του ως άνω ποσοστού του 40% σε έως και δώ- κατά τις συμφωνηθείσες ημερομηνίες. Τα οριζόμενα στο
δεκα (12) μηνιαίες δόσεις για συμβάσεις χρηματοδοτικής μί- πρώτο εδάφιο ισχύουν και για τις συμβάσεις μίσθωσης κύριας
σθωσης ακινήτων και σε έως έξι (6) μηνιαίες δόσεις για συμ- κατοικίας, στις οποίες μισθωτής είναι εργαζόμενος ή σύζυγος
βάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης κινητών μέσω συμφωνιών ή το έτερο μέρος συμφώνου συμβίωσης εργαζομένου σε επιαναδιάρθρωσης των συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης χείρηση του πρώτου εδαφίου του οποίου έχει ανασταλεί προπου έχουν συνάψει οι εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης. σωρινά η σύμβαση εργασίας λόγω των μέτρων αποφυγής
Τα καταβλητέα κατά την έναρξη της χρηματοδοτικής μίσθω- της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τηρουμένων των
σης αυξημένα μισθώματα απομείωσης κεφαλαίου, αποπλη- προϋποθέσεων της παρ. 2.
Αναλυτικά: Μείωση μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων και μισθώσεων κύριας κατοικίας
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Παράταση στην απόσυρση των ταμειακών μηχανών
Παρατείνεται μέχρι τις 31/7/20 η προθεσμία για την απόσυρση των ταμειακών μηχανών που δεν μπορούν να συνδεθούν online με το Taxisnet, όπως προβλέπεται σε απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή. Η αρχική προθεσμία για την
αντικατάσταση των παλαιού τύπου ταμειακών μηχανών με
καινούργιες έληγε στις 31 Μαϊου αλλά λόγω της πανδημίας
κρίθηκε σκόπιμο να δοθεί χρονικό περιθώριο μέχρι το τέλος
Ιουλίου προκειμένου οι επιχειρήσεις να αντικαταστήσουν
τις παλαιές ταμειακές μηχανές με νέες, σύγχρονες, οι οποίες
θα συνδέονται με την ΑΑΔΕ.
Από την 1η Αυγούστου 2020 και εξής, η τυχόν έκδοση
στοιχείων λιανικής πώλησης από τις παλαιού τύπου ταμειακές μηχανές συνιστά παράβαση.Ειδικότερα όσοι δεν αντικαταστήσουν τις ταμειακές θα τιμωρούνται με πρόστιμο
ύψους 500 ευρώ για κάθε έλεγχο. Σύμφωνα με τη νομοθεσία «όποιος εκδίδει στοιχεία λιανικής πώλησης χωρίς τη
χρήση φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού ή από εγκεκριμένο και μη δηλωμένο φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό ή από φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό ο οποίος δεν λειτουργεί με εγκεκριμένες προδιαγραφές, τιμωρείται

με πρόστιμο ύψους 500 ευρώ, ανά φορολογικό έλεγχο».
Οι ταμειακές μηχανές θα μπορούν να συνδέονται ακόμη
και ανά λεπτό της ώρας με το Taxis για να αποστέλλουν σε
αυτό όλα τα δεδομένα των αποδείξεων που θα έχουν εκδοθεί. Κάθε εκδιδόμενη απόδειξη θα φέρει μοναδικό κωδικό απεικόνισης τύπου QR, που θα εξασφαλίζει την εγκυρότητα, τη μοναδικότητα αλλά και την προέλευση της.
Μέσω αυτού του κωδικού θα είναι δυνατό να επιβεβαιώνεται αν η απόδειξη που εκδόθηκε από την επιχείρηση είναι
ίδια με αυτή που έχει καταχωρηθεί στα ηλεκτρονικά της βιβλία. Τα χρονικά διαστήματα που θα γίνεται αυτόματη διασύνδεση των ταμειακών με το Τaxis για την αποστολή των
δεδομένων των αποδείξεων που θα εκδίδονται είναι τα
ακόλουθα:
- Κάθε 1 λεπτό. Η συχνότητα σε αυτήν την περίπτωση
είναι 1.440 αποστολές το 24ωρο.
- Κάθε 15 λεπτά. Η συχνότητα σε αυτήν την περίπτωση
είναι 96 αποστολές το 24ωρο.
- Κάθε 1.440 λεπτά (δηλαδή κάθε 24 ώρες). Η συχνότητα
σε αυτήν την περίπτωση είναι 1 αποστολή το 24ωρο.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η κατρακύλα του Τύπου
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώσε τα αποτελέσματα της
Έρευνας Ημερήσιου και Περιοδικού Τύπου για το έτος 2019. Πιο
συγκεκριμένα: Κατά το 2019, σε σχέση με το 2018, παρατηρείται
μείωση στις συνολικές πωλήσεις των εφημερίδων, κατά 13,7%, καθώς και σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες. Σημαντική μείωση παρατηρείται στις πωλήσεις των πολιτικών εφημερίδων κατά 11,3%
και των αθλητικών εφημερίδων κατά 18,2%. Κατά την αντίστοιχη
σύγκριση του 2018 με το 2017, παρατηρείται μείωση κατά 5,9% στις
συνολικές πωλήσεις εφημερίδων. Κατά το 2019, σε σχέση με το

2018, παρατηρείται μείωση κατά 3,2%στις συνολικές πωλήσεις περιοδικών. Μείωση παρατηρείται στις πωλήσεις όλων των επιμέρους
κατηγοριών με εξαίρεση τα παιδικά-κόμικς και αθλητικά περιοδικά
όπου παρατηρείται αύξηση κατά 56,9% και 4,6%, αντίστοιχα. Η σημαντικότερη μείωση, σε απόλυτες τιμές, παρατηρείται στις πωλήσεις
των περιοδικών ποικίλης ύλης, κατά 19,4%. Κατά την αντίστοιχη
σύγκριση του 2018 σε σχέση με το 2017, παρατηρείται μείωση κατά
9,4% στις συνολικές πωλήσεις περιοδικών
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
H Πράσινη συνεργασία
British American TobaccoNobacco
Η British American Tobacco Hellas, σε συνεργασία με την
NOBACCO, ξεκινούν ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα ανακύκλωσης συσκευών που χρησιμοποιούνται για τα εναλλακτικά στο κάπνισμα προϊόντα, τις συσκευές θερμαινόμενου
καπνού, τις συσκευές ηλεκτρονικών τσιγάρων και τις κάψουλες των υγρών αναπλήρωσης.
Συνολικά, στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι υπάρχουν περίπου 500 τόνοι πλαστικών και μπαταριών από τις συσκευές
θερμαινόμενων προϊόντων καπνού και ηλεκτρονικών τσιγάρων. Σε συνεργασία με την εταιρεία Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ και με μήνυμα “Return, Recycle, Replace”, ειδικοί κάδοι έχουν τοποθετηθεί στα καταστήματα NOBACCO
όπου ξεκινάει η συγκέντρωση παλαιών συσκευών θερμαινόμενου καπνού ή ηλεκτρονικών τσιγάρων, καθώς και άδειες
κάψουλες υγρών αναπλήρωσης Vype ePen 3.
H British American Tobacco Hellas, με διεθνή δέσμευση
για υπεύθυνη επιχειρηματική δραστηριότητα, εντάσσει το
συγκεκριμένο πρόγραμμα ανακύκλωσης με τη NOBACCO,
στο πλαίσιο της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης που αναπτύσσει, με στόχο την προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος, συμβάλλοντας στο στόχο να μειωθεί το περιβαλλοντικό αποτύπωμα από την ύπαρξη περίπου 150 τόνων πλαστικού και 360 τόνων μπαταριών που υπολογίζεται ότι σήμερα βρίσκονται στην ελληνική αγορά από τις συσκευές
θερμαινόμενων προϊόντων καπνού και ηλεκτρονικών τσιγάρων
Παρότι η ανακύκλωση των ηλεκτρικών συσκευών στην
Ελλάδα έχει αυξανόμενη πορεία τα τελευταία χρόνια, υπάρχει
πολύ μεγάλο περιθώριο, δεδομένου ότι υπολογίζεται ότι μόνο
το 50% των καταναλωτών ανακυκλώνει ηλεκτρικές συσκευές.
Με την πρωτοβουλία της British American Tobacco, προσφέρονται κίνητρα για κάθε συσκευή που ανακυκλώνεται
για έκπτωση αγοράς καινούριας συσκευής, στοχεύοντας, σε
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συνδυασμό με την ανακύκλωση της παλαιάς συσκευής, στην
περαιτέρω περιβαλλοντική αφύπνιση των καταναλωτών και
αναδεικνύοντας τη σημασία της ατομικής υπεύθυνης στάσης.
Η συλλογή, η μεταφορά, ο διαχωρισμός και η επεξεργασία
των υλικών πραγματοποιείται με επιστημονικά άρτιο τρόπο
σε αδειοδοτημένη μονάδα που συνεργάζεται με την εταιρεία
Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. στην Ελλάδα, με στόχο την
απομάκρυνση των βλαβερών ουσιών και την επανένταξή
τους στην παραγωγική διαδικασία, ενισχύοντας περαιτέρω
την κυκλική οικονομία της χώρας
Ο Όμιλος της British American Tobacco δεσμεύεται διεθνώς για την μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος,
αναπτύσσοντας βέλτιστες περιβαλλοντικές πρακτικές και
έχοντας, μεταξύ άλλων, στόχο μέχρι το 2025 μόνο ανακυκλώσιμο υλικό για τις πλαστικές συσκευασίες. Στόχος της στρατηγικής “A Better Tomorrow” του Ομίλου είναι η συμβολή
στους τομείς της κλιματικής αλλαγής, της διαχείρισης νερού
και αποβλήτων, της βιώσιμης γεωργίας και της κυκλικής οικονομίας.
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Τέλος στα πλαστικά Μίας Χρήσης από το 2021
«Κάποτε ήταν βολικά, πλέον έγιναν βαρίδι»
Μέσα σε ένα λεπτό, όσο διαρκεί το βίντεο του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας που ετοίμασε το συνεργαζόμενο
Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη, αποτυπώνεται
η ιστορία των Πλαστικών Μίας Χρήσης στη ζωή μας.
Πριν από δεκαετίες, 70 χρόνια και πλέον, τα Πλαστικά Μίας
Χρήσης ήταν «η ευκολία» στην καθημερινότητα των ανθρώπων, τα σκεύη, οι συσκευασίες, τα καθημερινά χρήσιμα αντικείμενα και αξεσουάρ που έγιναν συνήθεια και μόδα.
Με το πέρασμα των χρόνων όμως, τα Πλαστικά Μίας Χρήσης από ευκολία έγιναν πρόβλημα. Τόσο για το Περιβάλλον
όσο και για τον άνθρωπο. Για τις 7 τουλάχιστον δεκαετίες που
χρησιμοποιούνται, χρειάζονται 1.000 χρόνια (!) για να αποσυντεθούν τα Πλαστικά Μίας Χρήσης…
Με αυτό το απλό και πολύ παραστατικό animated βίντεο, ο
πολίτης βλέπει πώς το αρχικό «καλό» και «βολικό» μετατράπηκε σε «βαρίδι» για την ίδια του τη ζωή. Θα ακολουθήσουν
κι άλλα τέτοια βίντεο. Για να ενημερωθούν όλοι.
Μέσα σε έναν μήνα η Ελλάδα θα ενσωματώσει σε νομοσχέδιο τη σχετική κοινοτική Οδηγία για την απόσυρση 9 είδη
Πλαστικών Μίας Χρήσης, δοχεία τροφίμων –ποτήρια –κύπελλα από φελιζόλ, πιάτα, μαχαιροπήρουνα, καλαμάκια, μπατονέτες, στηρίγματα μπαλονιών, αναδευτήρες ποτών,
από τις αρχές Ιουλίου 2021 (03/07/2021).
Όπως έχει προαναγγείλει ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης, τα
Πλαστικά Μίας Χρήσης θα αποσυρθούν από το
Δημόσιο, 6 μήνες νωρίτερα, τον Ιανουάριο του
2021. Παράλληλα, με στόχο την υιοθέτηση κουλτούρας ανακύκλωσης, θα δοθούν κίνητρα στους
καταναλωτές. Έτσι, τα πλαστικά μπουκάλια, νερού,
αναψυκτικών κλπ. θα επιβαρύνονται με λίγα λεπτά
το καθένα και κάθε πολίτης που τα επιστρέφει στα
σημεία αγοράς, θα παίρνει τα επιπλέον χρήματα
πίσω. Το Υπουργείο είναι έτοιμο να υιοθετήσει και
άλλα μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση. Βασισμένο
τόσο στην προδιαβούλευση που έχει ήδη διεξαχθεί,
όσο και στη διαβούλευση που θα ακολουθήσει την
παρουσίαση του νομοσχεδίου.
Ποια είναι τα 9 Πλαστικά Μίας Χρήσης
1. Δοχεία τροφίμων από φελιζόλ
2. Ποτήρια από φελιζόλ και τα καπάκια/καλύμματά τους.

3. Κυπελλάκια από φελιζόλ και τα καπάκια/ καλύμματά τους.
4. Μπατονέτες
5. Μαχαιροπίρουνα (πιρούνια, μαχαίρια, κουτάλια,)
6. Πιάτα
7. Καλαμάκια
8. Αναδευτήρες ποτών
9. Στηρίγματα μπαλονιών.
Περισσότερες πληροφορίες για μια Ελλάδα Χωρίς
Πλαστικά Μίας Χρήσης:
• στη διεύθυνση: www.supfree.gr
• Facebook: Ελλάδα Χωρίς Πλαστικά Μίας Χρήσης
• Instagram: supfreegreece
• Email: sup@prv.ypeka.gr
Στόχος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι
να ευαισθητοποιηθούμε όλοι και να συμμετάσχουμε όχι μόνον
σε μια επικοινωνιακή καμπάνια, αλλά στην αλλαγή του τρόπου
ζωής μας, των καθημερινών μας συνηθειών. Για το Περιβάλλον. Για την ίδια μας τη ζωή.

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΠΕΤΡΟ 23

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 30.qxp_Layout 1 22/06/2020 09:36 Page 24

Τον Ιούλιο το Mετρό σε Νίκαια και Κορυδαλλό

Τον υπό κατασκευή σταθμό «Αγ. Βαρβάρα» στην επέκταση της Γραμμής 3
του Μετρό, «Aγία Μαρίνα – Δημοτικό
Θέατρο», ο οποίος θα δοθεί σε λειτουργία αρχές Ιουλίου, μαζί με τους
σταθμούς «Κορυδαλλός» και «Νίκαια», επισκέφθηκε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κώστας
Καραμανλής, μαζί με τον Υφυπουργό,
κ. Γιάννη Κεφαλογιάννη και τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών, κ. Γιώργο
Καραγιάννη.
Μετά την ξενάγηση στο εργοτάξιο του
σταθμού ο κ. Καραμανλής δήλωσε:
«Σήμερα, λοιπόν, μπορώ να επαναλάβω ότι θα είμαστε συνεπείς με τη δέσμευσή μας. Πλέον ολοκληρώνουμε
τις δοκιμές όλων των συστημάτων,
ώστε οι τρεις σταθμοί να λειτουργήσουν στις αρχές του προσεχούς Ιουλίου», πρόσθεσε και τόνισε ότι: «Το τελευταίο εξάμηνο ξεπεράσαμε πολλά
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προβλήματα που χρόνιζαν και δώσαμε λύση σε σημαντικά ζητήματα που
παρέμεναν άλυτα για καιρό».
Και σε λιγότερο από δύο μήνες από
σήμερα, οι εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας της Αγίας Βαρβάρας, του
Κορυδαλλού και της Νίκαιας θα μπορούν να απολαμβάνουν το Μετρό με
άνεση και ασφάλεια».
Το έργο σε αριθμούς
Η επέκταση της Γραμμής 3 του Μετρό,
«Αγία Μαρίνα – Δημοτικό Θέατρο»,
αποτελείται από σήραγγα μήκους περίπου 7,55 χλμ., έξι νέους σταθμούς
(«Αγ. Βαρβάρα», «Κορυδαλλός», «Νίκαια», «Μανιάτικα», «Πειραιάς», «Δημοτικό Θέατρο») και επτά ενδιάμεσα
φρέατα εξαερισμού.
Το συμβατικό κατ’ αποκοπή τίμημα
του έργου (συμπεριλαμβανομένων
των απρόβλεπτων, απολογιστικών και

αναθεώρησης) ανέρχεται στα 467.462
εκ. ευρώ.
Οι εργασίες στην επέκταση της Γραμμής 3 έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό
83%. Στο τμήμα των τριών πρώτων
σταθμών βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη οι
δοκιμές των ηλεκτρομηχανολογικών
συστημάτων, ενώ σε φάση ολοκλήρωσης βρίσκονται τα αρχιτεκτονικά τελειώματα και οι αποκαταστάσεις επιφανείας.
Πιο αναλυτικά, οι εργασίες πολιτικού
μηχανικού (αρχιτεκτονικά, επιφάνειες,
κ.λ.π.) έχουν ολοκληρωθεί κατά 90%
στο σύνολο της επέκτασης και κατά
99,5% στους σταθμούς «Αγία Βαρβάρα», «Κορυδαλλός» και «Νίκαια».
Οι ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες
στο σύνολο της επέκτασης έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό 69%, ενώ οι
σταθμοί «Αγία Βαρβάρα», «Κορυδαλ-
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λός» και «Νίκαια» είναι έτοιμοι σε ποσοστό 95% (το υπολειπόμενο 5% αφορά
κυρίως σε δοκιμές).
Εντός του Ιουνίου, προγραμματίζεται
η διενέργεια της τελικής δοκιμαστικής
λειτουργίας με συρμό, και μετά την
ολοκλήρωσή της οι σταθμοί «Αγία
Βαρβάρα», «Κορυδαλλός» και «Νίκαια» θα είναι έτοιμοι για εμπορική
λειτουργία στις αρχές Ιουλίου 2020.
Μέχρι τα τέλη Ιουνίου θα γίνονται δοκιμές σε διάφορα συστήματα λειτουργίας του Μετρό (πυρανίχνευση, τηλεχειρισμός του συστήματος παροχής
ισχύος έλξης, αερισμού, διανομής χαμηλής τάσης, κ.λ.π.).
Παράλληλα, ο ΟΑΣΑ αναμένεται να
έχει έως τότε υλοποιήσει το σύστημα
έκδοσης και ακύρωσης εισιτηρίων, για
την ομαλή λειτουργία των σταθμών.
Οι επιφανειακοί χώροι δε, θα είναι
πλήρως λειτουργικοί.
Σημειωτέον ότι οι σταθμοί «Αγία Βαρβάρα», «Κορυδαλλός» και «Νίκαια»
έχουν σχεδιαστεί από την ΑΤΤΙΚΟ
ΜΕΤΡΟ Α.Ε. με προτεραιότητα στα
βιοκλιματικά χαρακτηριστικά.
Εν τω μεταξύ, στο σταθμό του Πειραιά
έχουν ολοκληρωθεί οι σκυροδετήσεις
της πλάκας θεμελίωσης, στους σταθμούς «Μανιάτικα» και «Δημοτικό Θέατρο» έχουν ολοκληρωθεί οι σκυροδετήσεις, ενώ στο «Δημοτικό Θέατρο»
είναι σε εξέλιξη εργασίες αρχιτεκτονικών τελειωμάτων και εγκατάστασης
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.
Το σύνολο της επέκτασης της Γραμμής
3 αναμένεται να δοθεί σε εμπορική
λειτουργία το καλοκαίρι του 2022.
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Πύργος Πειραιά:
πράσινο φως
Ο Πύργος του Πειραιά, το κτήριο –
σύμβολο της πόλης, θα αποκτήσει
«ζωή», 45 και πλέον χρόνια μετά την
κατασκευή του, καθώς το Ελεγκτικό
Συνέδριο έδωσε το «πράσινο φως»
στον Δήμο Πειραιά να υπογράψει τη
σύμβαση αξιοποίησής του με τον ανάδοχο. Ο απαιτούμενος προσυμβατικός
έλεγχος ολοκληρώθηκε, χωρίς παρατηρήσεις και πλέον η πόλη μετρά αντίστροφα για την έναρξη των εργασιών στον Πύργο, που θα ανακαινιστεί
ριζικά και θα μετατραπεί σε ένα σύγχρονο κτήριο με γραφεία και καταστήματα.
Πρόκειται για μια πολύ θετική εξέλιξη, καθώς μια ακόμα μεγάλη επένδυση, η οποία ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ, ξεκινά άμεσα στον Πειραιά,
παρά το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί στη χώρα εξαιτίας της πανδημίας.
Ο Πύργος του Πειραιά αποτελεί το
μεγαλύτερο περιουσιακό στοιχείο του
Δήμου Πειραιά, το οποίο δεν είχε
αξιοποιηθεί ποτέ από τότε που κατασκευάστηκε. Ο Δήμος Πειραιά σχεδίασε και προχώρησε σε διεθνή διαγωνισμό για την αξιοποίησή του, που
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προέβλεπε την παραχώρησή του για
99 έτη, τη διαχείριση και εκμετάλλευσή του από επενδυτές. Ο διαγωνισμός
στέφθηκε με επιτυχία και κατακυρώθηκε στην Ένωση Εταιριών «CANTΕ
HOLDINGS LTD – ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΝΩ?
ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΣΕ
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ».

Το ετήσιο οικονομικό αντάλλαγμα για
τον Δήμο Πειραιά είναι 1.010.000 ευρώ με αναπροσαρμογή 2% ετησίως, το
οποίο θα επιστραφεί στην πειραϊκή
κοινωνία σε έργα καθημερινότητας,
με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας
ζωής των Πειραιωτών και την αναβάθμιση της πόλης.
Η αξιοποίηση του Πύργου προβλέπει
μικτές χρήσεις γραφείων/ καταστημάτων και πρόθεση των επενδυτών έως
σήμερα είναι να διαμορφωθεί το κτήριο ως εξής:
Α και Β Υπόγειο: Μηχανολογικοί χώροι και χώροι στάθμευσης
Ισόγειο: Χώρος ενημέρωσης και ανάδειξης τουριστικού προϊόντος του Πειραιά και καταστήματα
1ος και 2ος όροφος: Καταστήματα
3ος όροφος: Πολυχώρος Πολιτιστικών

λειτουργιών με χώρο εστίασης
4ος – 18ος όροφος: Γραφεία
19ος και 20ος όροφος: Εστιατόριο
Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης είναι
33 μήνες για την ριζική ανακαίνιση
και διαμόρφωση των εσωτερικών χώρων και του άμεσου περιβάλλοντος
χώρου, την αναβάθμιση όψεων με δημιουργία προστατευτικού κελύφους,
κατακόρυφες ζώνες πρασίνου και σύγχρονο σύστημα φωτισμού για την
ανάδειξη του Πύργου ως τοπόσημου.
Ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης, σε δήλωσή του, τόνισε πως η
αξιοποίηση του Πύργου, ενός κτηρίου
συμβόλου όχι μόνο για τον Πειραιά,
αλλά και για το μεγάλο λιμάνι της χώρας, είναι μια σημαντική στιγμή για
τον Πειραιά και τους δημότες, καθώς
ξεκινά ένα από τα πιο σημαντικά και
εμβληματικά έργα στην πόλη. Ο κ.
Μώραλης επεσήμανε στη συνέχεια
πως είναι εξαιρετικά θετικό για την
πόλη μας, ότι παρά το δυσμενές περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί, εξαιτίας
της πανδημίας, προχωρά στον Πειραιά
μια τόσο μεγάλη επένδυση, άνω των
50 εκατομμυρίων ευρώ.
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για το κτίριο φάντασμα
των 45 ετών
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Αναπροσαρμογή στις τιμές των εισιτηρίων
και καρτών του ΟΑΣΑ
O ΟΑΣΑ ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, από τη
Δευτέρα 1η Ιουνίου 2020, αναπροσαρμόστηκαν οι τιμές των εισιτηρίων και καρτών του Οργανισμού.
Η αναπροσαρμογή στις τιμές όλων των προϊόντων
μετακίνησης του ΟΑΣΑ (εισιτήρια και κάρτες χρονικής διάρκειας) προκύπτει από την απόφαση της κυβέρνησης, στο πλαίσιο των ευρύτερων μέτρων στήριξης
πολιτών και επιχειρήσεων, για μείωση του συντελεστή
Φ.Π.Α. στο 13% στις μεταφορές για το διάστημα από
την 1/6 έως 31/10 2020. Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι,
από την 1η Ιουνίου, ενεργοποιείται η διαδικασία αποζημίωσης με τη μορφή χρονικής επέκτασης σε όλους
τους κατόχους προσωποποιημένων καρτών ATH.ENA
Card, οι οποίοι προπλήρωσαν, αλλά δεν εξάντλησαν
την αξία των ενεργοποιημένων καρτών τους, λόγω των
περιορισμών που τέθηκαν στις μετακινήσεις από τις 11
Μαρτίου έως τις 4 Μαΐου 2020.
Συγκεκριμένα, οι κάτοχοι προσωποποιημένων καρτών ATH.ENA Card που είχαν υπόλοιπο μικρότερο
των 30 ημερών θα λάβουν πίστωση αξίας ενός μήνα,
οι δε κάτοχοι καρτών που είχαν υπόλοιπο μεγαλύτερο
των 30 ημερών θα λάβουν πίστωση αντίστοιχη με το
χρόνο που διήρκησαν τα μέτρα περιορισμού των μετακινήσεων. Οι αποζημιώσεις θα πιστωθούν στα αυτόματα μηχανήματα πώλησης του δικτύου του ΟΑΣΑ
και θα είναι διαθέσιμες προς χρήση από τους δικαιούχους, όποτε το επιθυμήσουν εντός χρονικού διαστή-

ματος 24 μηνών. Επιπλέον, για τις αγορές ετήσιων καρτών θα παρέχεται πρόσθετη έκπτωση 10%, πάλι με τη
μορφή χρονικής επέκτασης. Οι νέες τιμές εισιτηρίων
και καρτών από την 1 η Ιουνίου
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΟΑΣΑ ΤΙΜΗ
ΕΩΣ 31.5.2020 ΝΕΑ ΤΙΜΗ ΑΠΟ 1.6.2020

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 1,40 € 1,20 €
ΕΝΙΑΙΟ ΜΕΙΩΜΕΝΟ 0,60 € 0,50 €
2πλό ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 2,70 € 2,30 €
2πλό ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΜΕΙΩΜΕΝΟ 1,20 € 1,00 €
5πλό ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 6,50 € 5,70 €
5πλό ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΜΕΙΩΜΕΝΟ 3,00 € 2,50 €
10+1 ΕΝΙΑΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ 13,50 € 12,00 €
10+1 ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ 6,00 € 5,00 €
ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 24 ΩΡΩΝ 4,50 € 4,10 €
ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 5 ΗΜΕΡΩΝ 9,00 € 8,20 €
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 3 ΗΜΕΡΩΝ 22,00 € 20,00 €
ΕΝΙΑΙΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ 10,00 € 9,00 €
ΕΝΙΑΙΟ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕΡΟΔΡ. 5,00 € 4,50 €
ΕΝΙΑΙΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕΡΟΔΡ. ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 18,00 €
16,00 €
ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕΡΟΔΡ. ΑΠΟ & ΠΡΟΣ
ΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ Παλλήνη - Κάντζα - Κορωπί 6,00 €
5,50 €
ΕΝΙΑΙΟ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕΡΟΔΡ.
ΑΠΟ & ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ Παλλήνη - Κάντζα Κορωπί 3,00 € 2,70 €
ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑΚΩΝ
ΓΡΑΜΜΩΝ EXPRESS ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ 6,00 € 5,50 €
ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ EXPRESS ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ 3,00 €
2,70 €

ΚΑΡΤΕΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
30 ΗΜΕΡΩΝ 30,00 € 27,00 €
30 ΗΜΕΡΩΝ ΜΕΙΩΜΕΝΗ 15,00
€ 13,50 €
30 ΗΜΕΡΩΝ + ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ
49,00 € 45,00 €
30 ΗΜΕΡΩΝ + ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ
ΜΕΙΩΜΕΝΗ 25,00 € 22,50 €
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O Λευτέρης Γιοβανίδης νέος
καλλιτεχνικός διευθυντής στο ΔΘΠ
μαντική βάση πάνω στην οποία θα κτίσουμε έναν ακόμα «όροφο», με περισσότερη θέα στον κόσμο...
Ευχαριστώ τον δήμαρχο Πειραιά
Γιάννη Μώραλη, την Εντεταλμένη
Σύμβολο Πολιτισμού Ειρήνη Νταϊφά, το Δ.Σ. και τον πρόεδρο του
ΟΠΑΝ Ιωσήφ Βουράκη για την εμπιστοσύνη και την εκτίμηση που έδειξαν στο πρόσωπο μου. Είναι συγκινητικό για μένα να επιστρέφω στον τόπο
από όπου κατάγεται και έχει ρίζες η οικογένεια μου και στην πόλη όπου πήγα σχολείο και ενηλικιώθηκα.’

Ο Πειραιώτης σκηνοθέτης
Λευτέρης Γιοβανίδης είναι ο νέος Καλλιτεχνικός Διευθυντής
του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, μετά από απόφαση του
Δ.Σ. του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας
του Δήμου Πειραιά.
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΘΠ

‘Αναλαμβάνοντας την καλλιτεχνική διεύθυνση του Δημοτικού Θεάτρου
Πειραιά, ενός από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς οργανισμούς της
χώρας μας, θεωρώ πως μου δίνεται μια
πολύτιμη ευκαιρία να δοκιμαστώ στην
πιο ενδιαφέρουσα πρόκληση της ζωής
μου. Να προκαλέσω πάσης φύσεως
συναντήσεις, να συνεργαστώ με πληθώρα δημιουργών και όλοι μαζί να διερευνήσουμε το καλλιτεχνικό και κοι-

νωνικό τοπίο της εποχής μας. Να συνεχίσουμε την πορεία του θεάτρου του
Πειραιά, ενός θέατρου πολυπολιτισμικού που παραμένει ανοικτό στην τοπική κοινωνία αλλά ταυτόχρονα αναζητά
την ταυτότητά του ως θέατρο της Ευρώπης. Το ξέρω, η ευθύνη είναι μεγάλη και ειδικότερα σήμερα, με όλα αυτά
που συμβαίνουν, γίνεται ακόμη μεγαλύτερη. Πολλοί πιστεύουν ότι μας περιμένει ένα αβέβαιο μέλλον με πιθανές
κοσμοϊστορικές αλλαγές. Σε κάθε περίπτωση, η δημιουργία ήταν και παραμένει κλειδί στα αδιέξοδα. Άλλωστε,
τα ωραιότερα ο άνθρωπος τα πετυχαίνει
πάντα στα δύσκολα. Όσον αφορά τα νέα
μου καθήκοντα, δεν είμαι του δόγματος
«χτίζουμε αφού πρώτα γκρεμίσουμε».
Προσωπικά τιμώ το έργο των προκατόχων μου και θεωρώ ότι είναι μια ση-

Βιογραφικό σημείωμα του Λ.
Γιοβανίδη: Αποφοίτησε το 1995 από
τη «Δραματική Σχολή Αθηνών»
του Γιώργου Θεοδοσιάδη. Σπούδασε υποκριτική και σκηνοθεσία θεάτρου (1997-1999) στο Herbert
Berghof Studio και στο Michael
Howard Studio, στη Νέα Υόρκη. Το
1998 παρακολούθησε, ως ακροατής,
εξάμηνο κύκλο συνεδριάσεων του
Actor’s Studio στη Νέα Υόρκη. Έχει
σκηνοθετήσει πάνω από 45 έργα
στην Ελλάδα και το εξωτερικό
(Εθνικό, Κρατικό, ΔηΠεΘε Πάτρας
– Κοζάνης, Ελληνικός Κόσμος, κ.α.),
έχει μεταφράσει 14 θεατρικά έργα
και διασκευάσει 8 βιβλία για το θέατρο. Διετέλεσε Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κοζάνης από τον
Μάρτιο 2018 έως τον Δεκέμβριο
2019. Έχει την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «Θεατρικός Κύκλος»,
η οποία έχει κάνει την οργάνωση
και εκτέλεση παραγωγής σε μια σειρά από παραστάσεις.
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Η υποθαλάσσια ζεύξη Σαλαμίνας-Περάματος
Ένα από μεγάλα έργα νέας γενιάς που βρίσκεται σε διαδικασία διαγωνισμού εδώ και πολλά χρόνια, η υποθαλάσσια ζεύξη Σαλαμίνας-Περάματος, είναι μόλις ένα βήμα από την διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών
όρων που θα οδηγήσει και στην ολοκλήρωση του.
Tο’ ypodomes.com’ παρουσιάσε την τελική μορφή που θα έχει το έργο.
Καταρχάς θα πρέπει να πούμε ότι το κόστος του θα αγγίζει τα 450 εκατ.ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ) και ότι σύμφωνα με όλα τα διαθέσιμα στοιχεία του
υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, είναι ένα πλήρως χρηματοδοτήσιμο project.
Τα πορθμεία Σαλαμίνας και Περάματος ενώνονται με ferry boats 24
ώρες την ημέρα, 12 μήνες το χρόνο, ανά 15 λεπτά. Αυτό κάνει το δρομολόγιο Σαλαμίνα-Πέραμα, σύμφωνα με πηγές κοντά στην
υπόθεση, το δεύτερο πιο πολυσύχναστο στην Ευρώπη, μετά
από το Ντόβερ-Καλαί, που
ενώνει την Μεγάλη Βρετανία
με την Γαλλία.
Σήμερα βρισκόμαστε στο
σημείο όπου έχει ολοκληρωθεί
η διαβούλευση μεταξύ φορέων,
υπουργείου και συμμετεχόντων
ενώ λήφθηκε και η απαραίτητη
έγκριση από την υπηρεσία αρχαιολογικής τεκμηρίωσης. Τελικό βήμα, η έγκριση από το ΓΕΝ (θα σταλεί τις επόμενες ημέρες), μιας
και το μεγαλύτερο μέρος της χάραξης περνά από περιοχή που διοικητικά
του ανήκουν. Στη συνέχεια η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων θα
σταλεί για έγκριση στο ΥΠΕΝ. Τελικό βήμα είναι η έναρξη της τρίτης και
τελευταίας φάσης του διαγωνισμού, που είναι το άνοιγμα των τεχνικών
και οικονομικών προσφορών και η ανάδειξη αναδόχου, που θα μας οδηγήσει στην υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης και την έναρξη υλο-
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ποίησης του έργου.
Πηγαίνοντας στο αντικείμενο του έργου, αυτό που μαθαίνει το
ypodomes.com είναι πως η τελική λύση, αφορά στην κατασκευή μίας νέας
αρτηρίας περίπου 17χλμ με αρχή το Σχιστό και ολοκλήρωση την πόλη
της Σαλαμίνας.
Οδηγώντας κατά μήκος της Λεωφόρου Σχιστού (από Πειραιά ή Λαμπράκη ή Λ.Αθηνών), θα στρίβουμε στον κόμβο του ναυτικού οχυρού και
από εκεί θα ξεκινά το έργο, με ένα οδικό άξονα ο οποίος θα μας οδηγεί σε
κόμβο εκεί που βρίσκεται το κολυμβητήριο Περάματος (απέναντι από το
Πορθμείο Περάματος) όπου θα βυθίζεται προοδευτικά μέσα στην υποθαλάσσια σήραγγα η οποία θα εδράζεται στο βυθό. Θα υπάρχει ταυτόχρονα και σύνδεση με το τοπικό
οδικό δίκτυο.
Το μήκος της σήραγγας θα
είναι 1.100 μέτρα (400 μέτρα
συν οι εκατέρωθεν προσβάσεις)
και θα αποτελείται περίπου από
9 προκατασκευασμένα τμήματα
(οι λεγόμενοι “σπόνδυλοι”).
Αυτοί θα κατασκευάζονται από
σκυρόδεμα σε παρακείμενη ξηρά δεξαμενή, θα “ταπώνονται”
στις άκρες και θα μεταφέρονται
στο σημείο πόντισης. Εκεί, ο
σπόνδυλος θα πλημμυρίζει και
θα βυθίζεται στην προγραμματισμένη θέση του και στη συνέχεια το νερό
θα αφαιρείται με αντλίες. Η ίδια διαδικασία θα ακολουθηθεί για όλα τα
τμήματα μέχρι την ολοκλήρωση του υποθαλάσσιου μέρους του έργου.
Η σταδιακή ανάδυση από την σήραγγα, θα μας οδηγεί στη Σαλαμίνα,
στο νησάκι του Αγίου Γεωργίου και από εκεί μέχρι την είσοδο του Ναυστάθμου. Στη συνέχεια θα υπάρχει μία ακόμα σήραγγα που με μήκος πε-
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ρίπου 700 μέτρα, θα παρακάμπτει την περιοχή των Παλουκίων και θα
καταλήγει βόρεια της πόλης της Σαλαμίνας (παρακάμπτοντας την ταυτόχρονα) σε ανισόπεδο κόμβο (Α/Κ Σαλαμίνας). Από αυτό τον κόμβο ο
οδηγός θα μπορεί να συνεχίσει το ταξίδι του για τον τελικό του προορισμό
στο νησί (προς Αιάντειο-προς Φανερωμένη κλπ).
Το έργο με τη λειτουργία του θα αναβαθμίσει τις δύο περιοχές. Το μεν
Πέραμα θα μπορέσει να ανασχεδιάσει τις οδικές του αρτηρίες που σήμερα
κατακλύζονται από διερχόμενα οχήματα όλο το 24ωρο και το καλοκαίρι
δημιουργούνται φαινόμενα κυκλοφοριακού κορεσμού.
Η Σαλαμίνα θα διαθέτει πλέον οδική παράκαμψη στους δύο πιο πυκνοκατοικημένους οικισμούς της και η κυκλοφορία θα είναι πλέον πιο
ήπια στο τοπικό οδικό δίκτυο. Ο χρόνος που θα χρειάζεται ο οδηγός θα
είναι 2-3 λεπτά (από την είσοδο στην σήραγγα στο Πέραμα).
Το έργο της ζεύξης Σαλαμίνας-Περάματος, συζητείται εδώ και δεκαετίες.
Μάλιστα, πρώτος το είχε δημοπρατήσει στις αρχές της δεκαετίας του 1990
ο τότε υπουργός ΠΕΧΩΔΕ, Στέφανος Μάνος, μαζί με την Αττική Οδό
ως έργο παραχώρησης. Με την αλλαγή της κυβέρνησης, το έργο ακυρώ-

νεται με απόφαση του Κώστα Λαλιώτη τον Οκτώβριο του 1993 και μπαίνει στα συρτάρια του υπουργείου.
Θα το δούμε να εμφανίζεται και πάλι το 2012, μαζί με τα έργα της ζεύξης
Λευκάδας-Αιτωλοακαρνανίας και Ελευσίνας-Υλίκης. Θα χρειαστούν 4
χρόνια για να ξεκινήσει ο διαγωνισμός, τον Μάρτιο του 2016 για να προκηρυχθεί ως έργο παραχώρησης, με τη μέθοδο του ανταγωνιστικού διαλόγου. Στην Β`φάση συνεχίζουν τα τρία σχήματα που έχουν εκδηλώσει
ενδιαφέρον και είναι οι ΜΕΤΚΑ, ΤΕΡΝΑ και η κοινοπραξία VINCI
CONCESSIONS – VINCI HIGHWAYS – ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ.
Το έργο αποτελεί μία από τις προτεραιότητες της κυβέρνησης και του
υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή και εντάσσεται στο πακέτο των 13δισ.ευρώ στο οποίο έχει αναφερθεί το τελευταίο διάστημα. Είναι ένα από τα δυνατά όπλα του υπουργείου για την επανεκκίνηση της οικονομίας και του κατασκευαστικού κλάδου.
Ο χρόνος κατασκευής του εκτιμάται σε περίπου 4 χρόνια από την έναρξη της παραχώρησης και συνολικά της παραχώρησης σε 35 χρόνια
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