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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ 

 

Στο Μαρούσι σήµερα 3 Απριλίου 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12:00,  στο 

∆ηµαρχείο Αµαρουσίου (Βασ. Σοφίας 9 & ∆. Μόσχα), µετά από την µε αρ. πρωτ. 

025395/27.03.2013 πρόσκληση του Προέδρου κ. Βασίλη Κόκκαλη, συνήλθε σε 

συνεδρίαση η ∆ηµοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης του ∆ήµου Αµαρουσίου, µε µόνο 

θέµα ηµερήσιας διάταξης «Καθορισµός κριτηρίων για την εκπόνηση 

χωροταξικού σχεδίου για την αδειοδότηση περιπτέρων στις πολεοδοµικές 

ενότητες του ∆ήµου Αµαρουσίου». 

 

Τα παρόντα Μέλη :  

1. Κόκκαλης Βασίλειος - Πρόεδρος 

2. Εξωραϊστικός-Πολιτιστικός Σύλλογος Αµαρουσίου  

3. Εκπολιτιστικός-Εξωραϊστικός Σύλλογος «ΤΑ ΑΝΑΒΡΥΤΑ»  

4. Περιβαλλοντικός Σύλλογος Κέντρου Αµαρουσίου «Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ» 

5. Σύλλογος Γυναικών Αµαρουσίου «ΑΛΚΥΟΝΙ∆ΕΣ» 

6. Εξωραϊστικός Σύλλογος Αγ.Φιλοθέης Αµαρουσίου «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»  

7. Εξωραϊστικός -Πολιτιστικός Σύλλογος Νέας Λέσβου  

8. Σύλλογος Ποντίων Αµαρουσίου «ΝΙΚΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΙ∆ΗΣ»  

9. Σύλλογος Πολυδρόσου 

10. Εξωραϊστικός & Περιβαλλοντικός Σύλλογος Κατοίκων Αγίου Θωµά 

11. Περιβαλλοντικός – Εκπολιτιστικός – Κοινωνικός Σύλλογος «Η ΠΝΟΗ» 

12. Εξωραϊστικός – Εκπολιτιστικός Σύλλογος «Ο ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ» 

13. Αβραάµ Αλεξάνδρα - ∆ηµότης 
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Κατά την παρούσα συνεδρίαση και κατά τη συζήτηση του θέµατος δεν παρέστησαν 

οι:  

1. Εξωραϊστικός-Πολιτιστικός Σύλλογος Άνω Αµαρουσίου «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ». 

2. Σώµα Ελληνικού Οδηγισµού. 

3. Σύλλογος Πελοποννησίων Αµαρουσίου. 

4. Πανελλήνια Ένωση Κεραµιστών & Αγγειοπλαστών. 

5. Σύλλογος Εργαζοµένων του ∆ήµου Αµαρουσίου. 

6. Σωµατείο Εργαζοµένων του ∆ήµου Αµαρουσίου. 

7. Σ.Ε.Π. Αµαρουσίου – Πεύκης – Μελισσίων. 

8. Ένωση Κρητών Βορείων Προαστείων «Ο ΚΡΗΤΑΓΕΝΗΣ ΖΕΥΣ». 

9. Εξωραϊστικός-Πολιτιστικός Σύλλογος Στούντιο Α΄ Αµαρουσίου. 

10. Εµπορικός Σύλλογος Αµαρουσίου. 

11. Εξωραϊστικός Σύλλογος Αναβρύτων Αµαρουσίου «Ο ΑΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ». 

12. Σύλλογος «ΑΘΜΟΝΕΩΝ». 

13. Ένωση Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας Αµαρουσίου. 

14. Εκδροµικός & Περιηγητικός Σύλλογος Αµαρουσίου. 

15. Σύλλογος Γονέων & Φίλων Αυτιστικών Ατόµων «Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ». 

16. Σωµατείο Εργατοτεχνικού Προσωπικού ∆ήµου Αµαρουσίου. 

17. Σύλλογος Εργατικών Πολυκατοικιών «ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ».. 

18. Εξωραϊστικός-Πολιτιστικός Σύλλογος Ανατολικού Αµαρουσίου. 

19. Κυνηγετικός σύλλογος Αµαρουσίου. 

20. Εξωραϊστικός-Πολιτιστικός Σύλλογος «Ζωοδόχος Πηγή» Ψαλίδι Αµαρουσίου. 

21. Σύλλογος Μέριµνας Γήρατος. 

22. Πολιτιστικός Σύλλογος Μυτηληνιών «Ο Νόστος» 

23. Τοπικός Σύλλογος Νέων. 

24. Γυµναστικός Σύλλογος Αµαρουσίου (Γ.Σ.Α.) 

25. ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ. 

26. Ααρών Βασίλειος – Τακτικό Μέλος 

27. Αβαρκιώτης Σπυρίδων – Τακτικό Μέλος 

28. Αγγελάτου Μαρία – Φοίβη – Τακτικό Μέλος 

29. Αγγελοπούλου Βασιλική – Τακτικό Μέλος 

30. Αλιµπραντής Ιωάννης – Τακτικό Μέλος 

31. Αρκάς ∆ηµήτριος – Τακτικό Μέλος 

32. ∆ηµητριάδης Ιωάννης – Τακτικό Μέλος 
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33. Κασιµάκης Μάρκος – Τακτικό Μέλος 

34. Καρατσώλη Αικατερίνη – Τακτικό Μέλος 

35. Μάη Ζωή – Τακτικό Μέλος 

36. Παπαδοπούλου Αγγελική – Τακτικό Μέλος 

37. Σκλαβούνου Γεωργία – Τακτικό Μέλος 

 

Παρόντες στη συνεδρίαση ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου Αµαρουσίου ∆ρ. Μιχαήλ 

Χρηστάκης και ο Αντιδήµαρχος κ. Νικόλαος Πέππας. 

 

Την Τροχαία Κηφισιάς εκπροσώπησε ο Ανθυπαστυνόµος Κωνσταντίνος Μουτάφης. 

 

Εκ µέρους των Υπηρεσιών του ∆ήµου Αµαρουσίου παρευρέθηκαν οι υπάλληλοι 

Μουζάκη Ειρήνη  – Προϊστάµενη Τµήµατος Χωροθέτησης, Κατσίλλη Κατερίνα – 

Προϊστάµενη Τµήµατος Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού και Μωυσής Καρίπης – 

Προϊστάµενος της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας. 

 

Επίσης παρευρέθηκαν η κυρία Χαριτίνη Ρασσιά, ο κ. Βασίλης Μπούρας 

Εκπρόσωπος της Ένωσης Γονέων και Κηδεµόνων Αµαρουσίου και οι ιδιοκτήτες 

άδειας εκµετάλλευσης περιπτέρων κ.κ. Αλέξανδρος Παπαδόπουλος, Τριβέλλα 

Αναστασία και Ντάλλα Πολυξένη.  

 

Χρέη Γραµµατέα εκτελεί η υπάλληλος του ∆ήµου Αµαρουσίου Λαφιώτου Αικατερίνη 

(∆Ε1/Ε’). 

 

Σύντοµη περίληψη θέµατος: «Καθορισµός κριτηρίων για την εκπόνηση 

χωροταξικού σχεδίου για την αδειοδότηση περιπτέρων στις πολεοδοµικές 

ενότητες του ∆ήµου Αµαρουσίου». 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αναφέρει: 

Σας καλωσορίζουµε στη συνεδρίαση της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης του 

∆ήµου Αµαρουσίου.  

Σκοπός της σηµερινής συνεδρίασης είναι ο καθορισµός των κριτηρίων για την 

εκπόνηση χωροταξικού σχεδίου για την αδειοδότηση των περιπτέρων στις 

πολεοδοµικές ενότητες του  ∆ήµου µας. 
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Οι αρµόδιες διευθύνσεις του ∆ήµου, θα µας ενηµερώσουν σχετικά µε τις απόψεις 

τους επί του θέµατος καθώς και την ισχύουσα νοµοθεσία. 

Συγκεκριµένα θα µας µιλήσουν η κα Μουζάκη  – Προϊστάµενη του Τµήµατος 

Χωροθέτησης της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η κα Κατσίλλη – Προϊστάµενη 

Τµήµατος Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού της ∆/νσης Περιβάλλοντος και ο κ. Καρίπης 

Προϊστάµενος της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας. 

 

Ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στον Αντιδήµαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Πέππα ο 

οποίος αναφέρει τα εξής : 

Ενόψει των εξελίξεων που έχουµε όσον αφορά την αδειοδότηση των περιπτέρων, 

ξεκινάµε µία διαβούλευση από σήµερα, προκειµένου να βρούµε τα καλύτερα 

κριτήρια, που θα χρειάζεται να εφαρµόσουµε µετά την απελευθέρωση των αδειών 

περιπτέρων και να προστατεύσουµε τις παλιές άδειες, ώστε να γίνει πιο δίκαιη η 

διανοµή όλων αυτών των αδειών, δεδοµένου ότι έχουµε πάρα πολλές αιτήσεις. Σαν 

∆ήµος  θα πρέπει να ορίσουµε τα σηµεία και να οριοθετήσουµε τις θέσεις των 

περιπτέρων. 

Η αρµοδιότητα αυτή άνηκε στο Υπουργείο Αµύνης και έχει µεταφερθεί στο 

Υπουργείο Εσωτερικών. Εµείς σαν ∆ήµος είµαστε υπεύθυνοι από την αρχική 

κατάθεση της αίτησης µέχρι και την αδειοδότηση της.  

Το δικαίωµα εκµετάλλευσης περιπτέρου – κυλικείου παύει πλέον να αποτελεί 

ευεργέτηµα που χορηγείται σε ειδικές πληθυσµιακές κατηγορίες (ανάπηροι και 

θύµατα πολέµου κλπ. συναφών κατηγοριών, ΑµεΑ, πολύτεκνοι) και µετατρέπεται σε 

δικαίωµα παραχώρησης της χρήσης αυτής µε ανταποδοτικό όφελος (µίσθωµα) για 

τους  δήµους.  

Το δικαίωµα αυτό παραχωρείται  κατά το 30% των συνολικά διαθέσιµων θέσεων, οι 

οποίες προσδιορίζονται µετά από δηµόσια κλήρωση, σε ΑµεΑ και πολύτεκνους 

(έναντι µισθώµατος), κατά δε το υπόλοιπο 70% σε δικαιούχους µε τη διαδικασία της 

δηµοπρασίας για την εκµίσθωση δηµοτικών ακινήτων.  

Το δικαίωµα αυτό παύει να είναι ισόβιο και δεν µπορεί πλέον να  υπερβεί τα δέκα 

(10) έτη. 

Η δυνατότητα µεταβίβασης και κληρονοµιάς των υφισταµένων αδειών (δικαίωµα 

διαδοχής) καταργείται.  

Η δυνατότητα εκµίσθωσης των υφισταµένων αδειών είναι η µόνη η οποία παραµένει 

υπό προϋποθέσεις βάσει της παλαιότερης νοµοθεσίας. 
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Αυτά όσον αφορά τη νέα νοµοθεσία την οποία µπορείτε να αναζητήσετε στο 

διαδίκτυο. 

Οι υπηρεσίες που εµπλέκονται στην αδειοδότηση των περιπτέρων, είτε από θέµατα 

χωροταξίας είτε από θέµατα περιβάλλοντος και η δηµοτική αστυνοµία είναι 

παρούσες για να διατυπώσουν τις απόψεις τους και να απαντήσουν σε σχετικές 

ερωτήσεις. 

Πρόθεση µας είναι να µπει τάξη σε αυτό που ονοµάζουµε περίπτερο, διότι θα µπορεί 

πλέον ο καθένας από εµάς να κάνει µία αίτηση περιπτέρου, εποµένως πριν από την 

αξιολόγηση των αιτήσεων θα πρέπει να δούµε ποια είναι αυτά τα σηµεία που θα 

µπορούν να φιλοξενήσουν περίπτερα και από εκεί και πέρα µε την προαναφερθείσα 

διαδικασία.  

 

Ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου Αµαρουσίου ∆ρ. Μιχαήλ Χρηστάκης, χαιρετίζει 

τους παρευρισκόµενους και εκ µέρους του ∆ηµάρχου Αµαρουσίου Γεώργιου 

Πατούλη και αναφέρει τη σηµαντικότητα της σηµερινής συνεδρίασης, η οποία πέραν 

του ενηµερωτικού χαρακτήρα που έχει αποσκοπεί στην συµβολή όλων των φορέων 

της πόλης προκειµένου να αναζητηθούν τα κατάλληλα κριτήρια  για την εκπόνηση 

χωροταξικού σχεδίου για την αδειοδότηση περιπτέρων στις πολεοδοµικές ενότητες 

του ∆ήµου Αµαρουσίου. 

 
Ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στην κυρία Μουζάκη, Προϊστάµενη του Τµήµατος 

Χωροθέτησης της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία αναφέρει τα εξής : 

Οι διαστάσεις των περιπτέρων ορίζονται από τη νοµοθεσία (αρ. 1 του Ν. Φ.900/12/158489, 

ΦΕΚ 424/Α/2006) και είναι µέγιστο µήκος και πλάτος περιπτέρων: 1,70µ Χ 1,50µ, οι 

διαστάσεις αυτές συνεχίζονται από τη βάση του περιπτέρου µέχρι τη βάση της στέγης και για 

κάθε οριζόντια τοµή του περιπτέρου.  

Σύµφωνα µε το ΦΕΚ 48/β/22-1-2010 ισχύει η χορήγηση αδειών τοποθέτησης ψυγείων των 

περιπτέρων σε ένα (1) ψυγείο παγωτών και ένα (1) ψυγείο αναψυκτικών, το δε εµβαδόν ενός 

εκάστου δεν µπορεί να υπερβαίνει το 1,5 τµ και η κάλυψη του κυρίως χώρου του περιπτέρου 

δεν µπορεί  κατά την κείµενη νοµοθεσία και τις διδόµενες άδειες να υπερβαίνει το 1,95 τµ. Για 

τους πέραν αυτού καταλαµβανόµενους χώρους παραχωρείται 1,80 τµ για τα ρολά. 

Συνεπώς οι τελικές διαστάσεις των περιπτέρων είναι 2,26µ χ 2,76 µ (συµπεριλαµβανοµένων 

πόρτας 0,70 µ και ρολών 0,28 µ εκατέρωθεν του περιπτέρου) 

Συνολική επιφάνεια που καταλαµβάνει το περίπτερο είναι: 2,26µ χ 2,76 µ + 3τµ = 9,24 τµ.   

Ο ∆ήµος Αµαρουσίου µε Α∆Σ έχει παραχωρήσει συνολική επιφάνεια περιπτέρων 10,00 τµ. 
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Σύµφωνα µε το αρ. 2 του Ν. 52487 του ΦΕΚ 18/Β/2002, για την ασφαλή διέλευση πεζών 

επιβάλλεται ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΝΗ Ο∆ΕΥΣΗΣ ΠΕΖΩΝ µε απαραίτητο ελάχιστο πλάτος 1,50µ, 

µη συµπεριλαµβανοµένου του κρασπέδου, ελεύθερο από κάθε είδους εµπόδια.  

Από τα προαναφερόµενα το πεζοδρόµιο το οποίο θα υποδεχθεί ένα νέο περίπτερο θα 

πρέπει να διαθέτει, κατ’ ελάχιστο, 1,50 (διάσταση περιπτέρου)+ 0,28 Χ 2 (ρολά περιπτέρου)+ 

0,70 (άνοιγµα θύρας περιπτέρου) +1,50 (ζώνη όδευσης πεζών) = 4,26 µ. συνολικό πλάτος. 

Γίνεται αντιληπτό ότι τέτοια πλάτη πεζοδροµίων αντιπροσωπεύουν το 5% των υφιστάµενων 

πεζοδροµίων στο ∆ήµο µας.  

Προτείνεται, λοιπόν, στις προτεινόµενες θέσεις περιπτέρων και αφού έχουµε τη θετική 

έγκριση της ∆/νσης Τροχαίας, να εκτελείται ένα τεχνικό έργο, µικρής εµβέλειας, το οποίο θα 

εξασφαλίζει αφενός την απαιτούµενη όδευση και αφετέρου τη διασφάλιση των αναγκαίων 

τετρ. µ που προβλέπει η άδεια των περιπτέρων. Πιο συγκεκριµένα η τεχνική αυτή 

διαµόρφωση θα αφορά στη δηµιουργία εξοχής, πλάτους 2µ το ανώτερο, η οποία εκτός των 

άλλων θα εξασφαλίζει εν δυνάµει και τη στάθµευση των επισκεπτών των περιπτέρων µε την 

προϋπόθεση, βέβαια,  ότι αυτό θα συµφωνεί µε την υφιστάµενη κυκλοφοριακή οργάνωση. 

Το κόστος κατασκευής θα βαρύνει τον επικαρπωτή της επιχείρησης ή και θα  µπορεί να 

αντιλογισθεί µακροπρόθεσµα µε το ετήσιο µίσθωµα. 

Σε τέτοια περίπτωση οι διαστάσεις των περιπτέρων θα παραµείνουν σύµφωνα µε τη 

νοµοθεσία αλλά τα ψυγεία και όλοι οι βοηθητικοί χώροι θα εφάπτονται του βασικού χώρου 

και θα αποτελούν µία ενιαία κατασκευή. Άδειες για παιδικά παιχνίδια δεν θα δίνονται εφεξής. 

Με αυτόν τον τρόπο αφενός περιορίζεται ο µη ενεργός χώρος ανάµεσα στο περίπτερο και 

στους βοηθητικούς χώρους και αφετέρου εξωραΐζεται επί τω µάλλα ο περιβάλλοντας χώρος. 

Υπεύθυνες για τον προσδιορισµό της θέσης του περιπτέρου θα είναι οι δηµοτικές υπηρεσίες 

οι οποίες σύµφωνα µε το αρθ. 52, Ν.2696/99, είναι και αρµόδιες για τη µελέτη και εφαρµογή 

των κυκλοφοριακών ρυθµίσεων εντός των διοικητικών ορίων των ΟΤΑ. Σε κάθε περίπτωση 

θα ζητείται και η έγκριση της ∆/νσης Τροχαίας. 

Η γνωµοδότηση του Τµήµατος Χωροθέτησης θα είναι θετική στην τοποθέτηση περιπτέρων σε 

οδικούς άξονες όταν επιτρέπεται η στάθµευση, ή όταν υπάρχει βοηθητική λωρίδα 

κυκλοφορίας και οι µέσοι ηµερήσιοι φόρτοι δεν υπερβαίνουν τους 25.000 οχ ανά 

κατεύθυνση. 

 

Στη συνέχεια το λόγο λαµβάνει η κυρία Κατσίλη, Προϊστάµενη του Τµήµατος 

Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος, η οποία αναφέρει τα 

εξής :  



 7 

•••• Με το Ν. 3852/2010 (Πρόγραµµα Καλλικράτης) καταργήθηκαν οι νοµαρχιακές 

αυτοδιοικήσεις και µεταβιβάστηκε µεταξύ άλλων αρµοδιοτήτων στους δήµους η 

αρµοδιότητα για τη χορήγηση αδειών εκµετάλλευσης περιπτέρων. 

•••• Κατόπιν αυτού, τον Αύγουστο 2011 διαβιβάστηκε στο δήµο µας το σχετικό αρχείο 

αδειοδοτήσεων της Νοµαρχίας Αθηνών (Ν.Α.), το οποίο περιελάµβανε (48) περίπτερα 

και (3) κυλικεία, για τα οποία η Ν.Α. είχε χορηγήσει άδειες εκµετάλλευσης βάσει της 

κείµενης έως τότε νοµοθεσίας (Ν.∆. 1044/1971, όπως τροποποιήθηκε και ίσχυε, Π.∆. 

54/2009 κ.λ.π.). 

•••• Οι άδειες αυτές είχαν το χαρακτήρα ευεργετήµατος σε ειδικές πληθυσµιακές κατηγορίες 

(ανάπηροι και θύµατα πολέµου, ειρηνικής περιόδου, αµάχου πληθυσµού, δηµοκρατικού 

στρατού, τροµοκρατικών επιθέσεων, πολεµιστών Κύπρου, ΑµεΑ, πολύτεκνοι) και 

εχορηγούντο ισοβίως. Επίσης, µπορούσαν να µεταβιβαστούν υπό προϋποθέσεις σε 

άλλα µέλη της οικογένειας του αρχικού δικαιούχου (δικαίωµα διαδοχής), να 

εκµισθωθούν οµοίως υπό προϋποθέσεις από τους εκάστοτε δικαιούχους και να 

επαναδιατεθούν ως σχολάζουσες θέσεις σε νέους δικαιούχους όταν εξέλιπε η 

δυνατότητα διαδοχής. 

•••• Από τον Μάρτιο 2012 ανέλαβε την αρµοδιότητα διαχείρισης των αδειών εκµετάλλευσης 

περιπτέρων - κυλικείων η υπηρεσία µας (∆/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής), η 

οποία προχώρησε στην επεξεργασία και καταχώρηση του αρχείου αυτού σε βάση 

δεδοµένων, καθώς και στη συγκρότηση της Επιτροπής ελέγχου αδειών εκµετάλλευσης 

περιπτέρων, όπως ορίζεται µε σχετική Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1080/Β/2009). 

•••• Προηγουµένως, τον Μάρτιο 2011 είχε ψηφιστεί ο Ν. 3919/2011 «Αρχή της 

επαγγελµατικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισµών στην πρόσβαση 

και άσκηση επαγγελµάτων», µε τον οποίο καταργήθηκαν αφ’ ενός υφιστάµενοι 

περιορισµοί στην πρόσβαση και άσκηση των περισσοτέρων επαγγελµάτων, µεταξύ των 

οποίων συγκαταλεγόταν και αυτό του καπνοπώλη, αφ’ ετέρου δε η απαίτηση έκδοσης 

διοικητικής άδειας του επαγγέλµατος.  

•••• Οι προαναφερόµενοι περιορισµοί αφορούσαν πληθυσµιακά και γεωγραφικά κριτήρια 

(όπως ο περιορισµένος αριθµός ειδικών κατηγοριών προσώπων που µπορούσαν να 

ασκήσουν το επάγγελµα, ο περιορισµός άσκησης αυτού εντός ενός µόνον γεωγραφικού 

διαµερίσµατος, η δυνατότητα άσκησης του επαγγέλµατος µόνο από φυσικά πρόσωπα), 

ενώ η σχετική διοικητική άδεια για την άσκηση επαγγέλµατος αντικαταστάθηκε από 

απλή βεβαίωση αναγγελίας έναρξης αυτού. 

•••• Πλην όµως, η εφαρµογή του νόµου αυτού ενεργοποιήθηκε µετά τον Αύγουστο 2012 

(µετά από τη δηµοσίευση της υπ’ αριθµ. 27/2012 γνωµοδότησης ΣτΕ), οπότε και το 

αρµόδιο για τα περίπτερα Υπουργείο Εθνικής Άµυνας (ΥΠ.ΕΘ.Α.) προέβη σε 
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κατάργηση περιορισµών της έως τότε ισχύουσας νοµοθεσίας σε εφαρµογή του Ν. 

3919/2011, µε την έκδοση σχετικής εγκυκλίου το Σεπτέµβριο του 2012. 

•••• Σηµειώτεον, οι τροποποιήσεις αυτές άφηναν εκκρεµή ζητήµατα στη διαδικασία που 

µέχρι τότε εφαρµοζόταν και απαιτούσαν πρόσθετες διευκρινήσεις.  

•••• Τον Οκτώβριο 2012 το ΥΠ.ΕΘ.Α. µε νέο έγγραφό του ενηµερώνει τους δήµους ότι 

αρµόδιο πλέον Υπουργείο για την  χορήγηση διευκρινήσεων, ρυθµίσεων και κάθε 

σχετικού µε τη νοµοθεσία περιπτέρων – κυλικείων ζητήµατος καθίσταται το Υπουργείο 

Εσωτερικών (ΥΠ.ΕΣ.). 

•••• Το Νοέµβριο 2012 ψηφίζεται ο Ν. 4093/2012 (ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ) µε τον οποίο 

τροποποιείται εκ νέου η σχετική νοµοθεσία περιπτέρων –κυλικείων και επέρχονται 

ριζικές αλλαγές στη φιλοσοφία άσκησης του επαγγέλµατος και συνεπακόλουθα  και στη 

διαδικασία παραχώρησης του δικαιώµατος άσκησης αυτού. 

Οι βασικές τροποποιήσεις που επέρχονται µε το νόµο αυτό µπορούν να συνοψιστούν 

στα ακόλουθα σηµεία: 

- Το δικαίωµα εκµετάλλευσης περιπτέρου – κυλικείου παύει πλέον να αποτελεί 

ευεργέτηµα που χορηγείται σε ειδικές πληθυσµιακές κατηγορίες (ανάπηροι και 

θύµατα πολέµου κλπ. συναφών κατηγοριών, ΑµεΑ, πολύτεκνοι) και 

µετατρέπεται σε δικαίωµα παραχώρησης της χρήσης αυτής µε ανταποδοτικό 

όφελος (µίσθωµα) για τους  δήµους.  

- Το δικαίωµα αυτό παραχωρείται  κατά το 30% των συνολικά διαθέσιµων 

θέσεων, οι οποίες προσδιορίζονται µετά από δηµόσια κλήρωση, σε ΑµεΑ και 

πολύτεκνους (έναντι µισθώµατος), κατά δε το υπόλοιπο 70% σε δικαιούχους 

µε τη διαδικασία της δηµοπρασίας για την εκµίσθωση δηµοτικών ακινήτων.  

- Το δικαίωµα αυτό παύει να είναι ισόβιο και δεν µπορεί πλέον να  υπερβεί τα 

δέκα (10) έτη. 

- Η δυνατότητα µεταβίβασης και κληρονοµίας των υφισταµένων αδειών 

(δικαίωµα διαδοχής) καταργείται.  

- Η δυνατότητα εκµίσθωσης των υφισταµένων αδειών είναι η µόνη η οποία 

παραµένει υπό προϋποθέσεις βάσει της παλαιότερης νοµοθεσίας. 

•••• Τον ∆εκέµβριο 2012 κοινοποιείται στους δήµους η υπ’ αριθµ. 50/2012 Εγκύκλιος του 

ΥΠ.ΕΣ. µε την οποία δίνονται διευκρινήσεις σχετικά µε την εφαρµογή των  νέων 

διατάξεων του Ν. 4093/2012 και επισηµαίνεται ότι το εν λόγω Υπουργείο µε νέα 

εγκύκλιο του, σε συνεργασία µε τα συναρµόδια Υπουργεία (Υπουργείο Οικονοµικών – 

Υπουργείο Εθνικής Άµυνας – Υπουργείο Ανάπτυξης) θα παράσχει αναλυτικότερες 

οδηγίες αναφορικά µε την εφαρµογή των διατάξεων που ρυθµίζουν το συγκεκριµένο 

θέµα. 
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•••• Μέχρι σήµερα και µετά την υποβολή δύο εγγράφων εκ µέρους της ∆/νσης µας, µε τα 

οποία εστάλησαν συµπληρωµατικές επισηµάνσεις στα συναρµόδια υπουργεία επί του 

θέµατος και ζητήθηκαν πρόσθετες διευκρινήσεις για την πλήρη ρύθµιση της 

λειτουργίας των χώρων αυτών (περίπτερα - κυλικεία), εξακολουθεί να παραµένει σε 

εκκρεµότητα η τηρούµενη διαδικασία καθότι δεν έχει υπάρξει απάντηση τόσο από το 

ΥΠ.ΕΣ. όσο και από όλα τα συναρµόδια υπουργεία. 

•••• Επί του παρόντος, η ∆/νση µας προωθεί µόνο τις νέες εκµισθώσεις περιπτέρων που 

εξακολουθούν να ανήκουν σε παλαιούς ιδιοκτήτες (δηλαδή, ιδιοκτήτες στους οποίους 

έχουν παραχωρηθεί άδειες εκµετάλλευσης µε την παλαιά διαδικασία), πλην όµως, 

εκκρεµούν ερωτήµατα και για τις εκµισθώσεις, ως προς την τηρούµενη διαδικασία 

µετά την εκπνοή της τετράµηνης προθεσµίας του άρθρου 3 του Ν. 3919/2011 ( µε 

καταληκτική ηµεροµηνία τις 12-3-2013). 

•••• Από την ανάληψη της αρµοδιότητας αυτής και µέχρι σήµερα, η ∆/νση µας έχει γίνει 

αποδέκτης, µεταξύ άλλων, (16) γραπτών αιτηµάτων και άλλων τόσων περίπου 

προφορικών αιτηµάτων για χορήγηση νέων αδειών εκµετάλλευσης περιπτέρων, 

χωρίς να έχει καταστεί δυνατή η ικανοποίηση τους.  

Επίσης, από τον Αύγουστο 2012 έχει προωθήσει τη διαδικασία για την ανακοίνωση του 

πίνακα  σχολαζόντων περιπτέρων, ο οποίος περιλαµβάνει (6) συνολικά σχολάζουσες 

(διαθέσιµες) θέσεις, διαδικασία η οποία δεν έχει ακόµη ολοκληρωθεί λόγω των εκκρεµοτήτων 

που υφίστανται στην εφαρµογή του νέου νοµοθετικού πλαισίου. 

Αποτέλεσµα αυτής της καθυστέρησης παροχής διευκρινήσεων εκ µέρους της κεντρικής 

διοίκησης (δια των συναρµοδίων υπουργείων) είναι να µην δύνανται σήµερα οι δήµοι να 

ασκήσουν απρόσκοπτα αυτή την αρµοδιότητα, η οποία, σηµειώτεον, θα τόνωνε αφ’ ενός την 

απασχόληση σε µία ιδιαίτερα κρίσιµη περίοδο, θα απέφερε δε αφ’ ετέρου οικονοµικά οφέλη 

στους δήµους. 

Είναι δε ενδεικτικό της δυσχέρειας του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα να ανταποκριθεί στις 

απαιτήσεις των καιρών το γεγονός ότι παρά την ψήφιση του Ν. 3919/2011 «Αρχή της 

επαγγελµατικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισµών στην πρόσβαση και 

άσκηση επαγγελµάτων», νόµου ο οποίος εκδόθηκε µε γνώµονα τη διευκόλυνση των 

διαδικασιών αδειοδότησης για τη στήριξη της ανάπτυξης και της απασχόλησης, η συνεχής 

τροποποίηση του νοµοθετικού  πλαισίου, χωρίς την άµεση ανταπόκριση των κεντρικών 

φορέων του κράτους στην παροχή των απαραίτητων οδηγιών και διευκρινήσεων για την 

εφαρµογή των νέων διατάξεων, έχει επιφέρει µέχρι στιγµής το αντίθετο αποτέλεσµα και 

οδηγεί σε αδράνεια τους δήµους. 

•••• Πέραν των ανωτέρω που αφορούν τις αρµοδιότητες της ∆/νσης µας , είναι σηµαντικό 

να επισηµάνουµε γενικότερα ότι η διαχείριση των περιπτέρων - κυλικείων ασκείται 
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από πολλές διαφορετικές υπηρεσίες των δήµων λόγω άσκησης διαφορετικών 

επιµέρους αρµοδιοτήτων που αφορούν την έγκριση και λειτουργία τους.  

Ειδικότερα, στο δήµο µας, η άσκηση των αρµοδιοτήτων αυτών ανήκει: 

- Όσον αφορά την έκδοση βεβαιώσεων αναγγελίας έναρξης ασκήσεως του 

επαγγέλµατος του περιπτερά – καπνοπώλη, την παραχώρηση του 

δικαιώµατος χρήσης µε δηµόσια κλήρωση σε ΑµεΑ – πολύτεκνους, καθώς και 

τη διαχείριση των παλαιών αδειών εκµετάλλευσης (σχολάζουσες θέσεις, 

εκµισθώσεις και  σχετική αλληλογραφία), στη ∆/νσης µας (∆/νση 

Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής).  

- Όσον αφορά τη χωροθέτηση και κάθε σχετική µε αυτή διαδικασία καθορισµού 

κριτηρίων ως προς την καταλληλότητα της θέσης των εν λόγω  χώρων, στη 

∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών. 

- Όσον αφορά τον έλεγχο της νοµιµότητας λειτουργίας τους,  στη ∆/νση 

∆ηµοτικής Αστυνοµίας. 

- Όσον αφορά την επιβολή προστίµων για παραβάσεις και την είσπραξη τελών 

για την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου, στη ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 

- Όσον αφορά την πρόσφατα εγκριθείσα διάταξη για την υπαγωγή της 

παραχώρησης του δικαιώµατος χρήσης (για τους λοιπούς δικαιούχους πλην 

των ΑµεΑ και των πολυτέκνων) στη διαδικασία της δηµοπρασίας σύµφωνα µε 

τις διατάξεις περί δηµοπρασιών για την εκµίσθωση δηµοτικών ακινήτων, στη 

∆/νση ∆ηµοτικής Περιουσίας και Προµηθειών.  

•••• Σήµερα και ενώ ο δήµος µας τελεί εν αναµονή των αναγκαίων διευκρινήσεων από το 

ΥΠ.ΕΣ., η υπηρεσία µας εκφράζει την άποψη ότι είναι δυνατός ο προσδιορισµός 

όλων των θέσεων που θα µπορούσαν να διατεθούν εντός των ορίων του ∆ήµου µας 

για τη χωροθέτηση περιπτέρων, πέραν των ήδη εγκεκριµένων, σε συνεργασία της 

∆ηµοτικής Αρχής µε την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και µε βάση τα κριτήρια 

που θέτει ο Ν. 4093/2012 (ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ). 

Ήδη, έχει αποσταλεί από τη ∆/νση µας σχετικό έγγραφο στην Τεχνική Υπηρεσία και έχει 

συσταθεί εκ µέρους της οµάδα εργασίας τεχνικών υπαλλήλων – µηχανικών για την 

αποτύπωση των υφισταµένων θέσεων, καθώς και την εύρεση ενδεχόµενων νέων θέσεων 

περιπτέρων. 

 
Τέλος το λόγο λαµβάνει ο κ. Μωυσής Καρίπης, Προϊστάµενος της ∆ηµοτικής 

Αστυνοµίας, ο οποίος ενηµερώνει το Σώµα για τα κάτωθι :   

Σύµφωνα µε το Άρθρο 13 του ν.1044/1971, όπως τροποποιήθηκε µε τα Άρθρα 21 του 

ν.3036/2002, 3 του ν.3648/2008 και 86 του ν.3421/2005, δικαίωµα εκµετάλλευσης 

περιπτέρων επί των πεζοδροµίων των δηµοσίων, δηµοτικών και κοινοτικών οδών και 
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πλατειών των πόλεων, όπως επίσης και επί των δηµοσίων, δηµοτικών και κοινοτικών κήπων 

και αλσών, είχαν οι ανάπηροι πολέµου, οι ανάπηροι ειρηνικής περιόδου, καθώς επίσης και οι 

ανάπηροι πολέµου Αµάχου Πληθυσµού. Σε περίπτωση µη υποβολής αιτήσεων από τους 

ανωτέρω δικαιούχους, οι άδειες αυτές παραχωρούνταν σε άτοµα µε αναπηρία και 

πολυτέκνους. 

Κατόπιν ψήφισης του ν.4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής 

Στρατηγικής 2013-2016» και δηµοσίευσής του στις 12-11-2012 στο ΦΕΚ 222 Α΄, 

ειδικότερα στην παράγραφο ΣΤ, υποπαράγραφο ΣΤ2 ρυθµίζεται η παραχώρηση του 

δικαιώµατος χρήσης των κοινοχρήστων χώρων και κτιρίων του δηµοσίου και των ΟΤΑ, 

έναντι ανταλλάγµατος, του δικαιώµατος χρήσης των περιπτέρων, καθώς και των 

κυλικείων, καφενείων και κουρείων, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αρθούν τυχόν 

αδικαιολόγητοι περιορισµοί στην πρόσβαση και άσκηση των ως άνω επαγγελµάτων. 

Στο ανωτέρω πλαίσιο, και λαµβανοµένων υπόψη των διατάξεων του ν. 3919/2011, 

επιδιώκεται αφενός η εναρµόνιση της σχετικής νοµοθεσίας µε τις συνταγµατικές επιταγές 

περί επαγγελµατικής ελευθερίας, αφετέρου η θέσπιση κανόνων άσκησης του 

συγκεκριµένου δικαιώµατος, εναρµονισµένων µε την προστασία των κοινοχρήστων 

χώρων και το δικαίωµα ακώλυτης πρόσβασης σε αυτούς, τη δηµόσια ασφάλεια κι άλλα 

έννοµα αγαθά.  

Υπό το πρίσµα αυτό, αναφορικά µε τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία παραχώρησης 

των ανωτέρω δικαιωµάτων, από την έναρξη ισχύος του ν.4093/2012, θεωρούνται 

αυτοδικαίως καταργηθείσες όσες διατάξεις αντίκεινται στο περιεχόµενο και στο σκοπό του. 

Εφαρµοστέες διατάξεις για την παραχώρηση δικαιώµατος εκµετάλλευσης περιπτέρων 

εντός κοινόχρηστων χώρων, είναι αυτές της παρ. ΣΤ2 του ν.4093/2012, σε συνδυασµό µε 

τις διατάξεις του ν.1044/1971 και κάθε άλλης διάταξης που ρυθµίζει τη λειτουργία και 

εκµετάλλευση περιπτέρων, κατά το µέρος που αυτές δεν έχουν καταργηθεί άµεσα ή 

έµµεσα, µε τον εν θέµατι νόµο. 

Υφιστάµενα περίπτερα θα συνεχίσουν να λειτουργούν µέχρι οι διοικητικές άδειες που 

διαθέτουν και οι οποίες έχουν ισχύ εφ’όρου ζωής για τους δικαιούχους, πάψουν να 

ισχύουν. Όπως προβλέπεται από το ν.4093/2012, οι άδειες αυτές δεν µεταβιβάζονται, 

ούτε κληρονοµούνται. 

Θέµατα Αστυνοµικής Αρχής: Ειδικότερα προβλέπεται ότι: µε απόφαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου καθορίζονται οι θέσεις των περιπτέρων και αποτυπώνονται σε σχετικά 

τοπογραφικά διαγράµµατα αρµόζουσας κλίµακας, στα οποία απεικονίζεται και ο 

κοινόχρηστος περιβάλλων χώρος. Η ανωτέρω απόφαση εκδίδεται µετά από γνώµη της 

οικείας δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας και εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, 

όπου αυτή λειτουργεί.  
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Για την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, απαιτείται γνώµη της οικείας αστυνοµικής αρχής 

(όσον αφορά τον ∆ήµο Αµαρουσίου υπεύθυνη είναι η Τροχαία Κηφισιάς), η οποία εξετάζει 

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

οχηµάτων, µη επιτρεπόµενου του καθορισµού θέσεων περιπτέρων σε περίπτωση αρνητικής 

παραλαβής του ερωτήµατος του δήµου και παρερχόµενης άπρακτης αυτής, τεκµαίρεται η 

θετική γνώµη αυτής ως προς την καταλληλότητα του χώρου από πλευράς ασφάλειας. 

Για τον καθορισµό των θέσεων των περιπτέρων θα πρέπει να ελεγχθούν τα παρακάτω:  

α) η ύπαρξη επαρκούς απόστασης από τις στάσεις των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς  

(π.χ. Λεωφορεία, Τρόλεϊ, Μετρό, Ηλεκτρικός Σιδηρόδροµος), 

         β) οι απαγορευτικές πινακίδες στάθµευσης επί των οδών που πρόκειται να 

τοποθετηθούν τα περίπτερα,  

γ) να µην δηµιουργείται κυκλοφοριακή συµφόρηση στην οδό, µε σκοπό την αποφυγή 

κινδύνου ατυχήµατος πάνω σε µεγάλες λεωφόρους, όπως π.χ. στη Λεωφόρος Κηφισίας και 

στην Αγ.Κωνσταντίνου, και 

δ) η ύπαρξη επαρκούς απόστασης από διαβάσεις πεζών, ράµπες Ατόµων µε Ειδικές 

Ανάγκες (ΑΜΕΑ) καθώς και από φωτεινούς σηµατοδότες, ώστε να µη θίγεται η οδική 

ασφάλεια των οχηµάτων αλλά και να διασφαλίζεται η ασφαλής κυκλοφορία πεζών και η 

όδευση των τυφλών. 

Πιο συγκεκριµένα, σύµφωνα µε το ΦΕΚ 2621Β’/2009 που αφορά την προσβασιµότητα 

στους κοινόχρηστους χώρους που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών, επιβάλλεται 

ελεύθερη ζώνη όδευσης µε απαραίτητο ελάχιστο πλάτος 1,50µ (του κρασπέδου µη 

συνυπολογιζόµενου), ελεύθερο από κάθε είδους σταθερό ή κινητό εµπόδιο και µέγιστη 

αποδεκτή εγκάρσια κλίση 2%, ώστε να χρησιµοποιείται για τη συνεχή, ασφαλή και 

ανεµπόδιστη κυκλοφορία κάθε κατηγορίας χρηστών. 

Στην περίπτωση υφιστάµενων πεζοδροµίων πλάτους µικρότερου από 1,50µ η ζώνη αυτή 

καταλαµβάνει όλο το πλάτος του πεζοδροµίου. Πλάτη µικρότερα από 0,70µ αποφεύγονται 

ως µη εξυπηρετούντα τα άτοµα σε αναπηρικό αµαξίδιο. Σε όλο το µήκος της ελεύθερης 

ζώνης όδευσης πεζών επιβάλλεται πραγµατικό ελεύθερο ύψος όδευσης ίσο µε 2,20µ 

απολύτως ελεύθερο από οποιοδήποτε εµπόδιο, όπως π.χ. τέντες περιπτέρων, µαρκίζες ή 

επιγραφές, κλπ. Για την διακίνηση των ατόµων µε προβλήµατα όρασης επιβάλλεται οι 

τετράγωνες αντιολισθηρές πλάκες  να είναι ελεύθερες, ώστε να κατευθύνουν τα άτοµα µε 

ασφάλεια στην πορεία τους. Ο εξοπλισµός των κοινόχρηστων χώρων που προορίζονται για 

την κυκλοφορία πεζών, όπως περίπτερα, τοποθετούνται υποχρεωτικά εκτός της ελεύθερης 

ζώνης όδευσης γνώµης.  Η γνώµη παρέχεται εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την 

ηµεροµηνία πεζών και κατασκευάζονται πάντα µε στρογγυλεµένες ακµές.  

Κλείνοντας, σε συνδυασµό µε όλα τα παραπάνω, θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι 

εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, όσον αφορά τον καθορισµό των θέσεων περιπτέρων, που 
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αφορούν στην προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, των 

δασικών περιοχών, των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων, της δηµόσιας κυκλοφορίας, την 

αισθητική και λειτουργική φυσιογνωµία του αστικού περιβάλλοντος, καθώς και την εν γένει 

προστασία της κοινής χρήσης. 

 

Μετά την ολοκλήρωση των τοποθετήσεων των αρµοδίων υπηρεσιών, δίνεται ο 

λόγος στα µέλη της Επιτροπής ∆ιαβούλευσης, για την κατάθεση απόψεων και  

ερωτήσεων. 

 

Η κυρία Τσουκλείδου ∆ήµητρα, Εκπρόσωπος Εξωραϊστικού – Πολιτιστικού 

Συλλόγου Αµαρουσίου, ανέφερε ότι τα περίπτερα είναι συµπαθέστατα εξυπηρετούν 

τους κατοίκους, αλλά δεν θα πρέπει να βρίσκονται κοντά σε καταστήµατα mini 

market, γιατί θα δηµιουργηθεί µία αντιπαλότητα. Οι προσφερότεροι χώροι 

τοποθέτησης περιπτέρων είναι γύρω από πλατειές. Οπωσδήποτε θα πρέπει τα 

περίπτερα να καταλαµβάνουν τον επιτρεπόµενο χώρο, σύµφωνα µε το νόµο, γιατί 

προκαλούνται κίνδυνοι από τις επεκτάσεις των περιπτέρων. Σχετικά µε αυτό θα 

πρέπει ο ∆ήµος να ενισχύσει τους ελέγχους. Κατά τα άλλα ευχές να επιτύχει ο 

θεσµός, µε συνεχή επίβλεψη, γιατί άλλος τρόπος για να πετύχει ο θεσµός δεν 

υπάρχει.   

 

Ο κύριος Πέππας απαντώντας στην κυρία Τσουκλείδου αναφέρει ότι η αρµοδιότητα 

των ελέγχων είναι της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας, οι οποίοι και θα εντατικοποιηθούν. 

Χθες µετά το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε το ∆ήµαρχο κάναµε µία περιπολία στα 

περίπτερα, για να δούµε το µέγεθος που καταλαµβάνουν τα περίπτερα στο 

πεζοδρόµιο και θα ληφθούν όλα υπόψη, ενόψει την νέας διαδικασίας.  

 

Η κυρία Κατσίλη επισηµαίνει ότι πέραν της επέκτασης που πραγµατοποιούν τα 

περίπτερα µε τα ψυγεία και τις τέντες, πρέπει να ελέγξουµε τις αρχικές χωροθετήσεις 

των παλαιών περιπτέρων. Υπάρχουν περίπτερα χωροθετηµένα από τη δεκαετία του 

’60 και τότε δεν υπάρχουν αυτές οι δεσµεύσεις, ούτε για το πλάτος των πεζοδροµίων 

ούτε για τις διελεύσεις πεζών. Εποµένως ακόµα και αν ο ∆ήµος πάρει απόφαση για 

να κρατήσεις τις θέσεις των παλαιών περιπτέρων θα πρέπει να ξαναδεί χωροθετηκά 

της θέσεις αυτές.  

 



 14 

Ο κύριος ∆ηµήτρης Κοσµίδης Εκπρόσωπος του Συλλόγου Ποντίων Αµαρουσίου 

«ΝΙΚΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΙ∆ΗΣ» θέτει τα εξής ερωτήµατα : 

Α. ποία είναι τα προϊόντα που µπορεί να πουλήσει ένα περίπτερο;  

Β. αν προβλέπεται χώρος στάθµευσης µπροστά από τα περίπτερα;  

Γ. εάν υπάρχει πρόγραµµα χρηµατοδότησης µέσω ΕΣΠΑ για κάποιον που θέλει να 

ασχοληθεί µε αυτό το επάγγελµα. 

 

Σε απάντηση των ανωτέρω ερωτηµάτων ο κύριος Χρηστάκης αναφέρει ότι τα 

προϊόντα που µπορεί να πουλήσει ένα περίπτερο θα πρέπει να περιλαµβάνονται 

στην άδεια του, µε την έννοια ότι για πώληση γαλακτοκοµικών θα πρέπει να υπάρχει 

άδεια υγειονοµικού ενδιαφέροντος. Επίσης αν µιλάµε για εφηµερίδες είναι θέµα 

διανοµέα η αδειοδότηση πώλησης εφηµερίδων. 

Στο θέµα της στάθµευσης. ∆εν προβλέπετε χώρος στάθµευσης και µάλιστα αυτό 

είναι ένα από τα µεγάλα θέµατα δεδοµένου ότι σε κάποια περίπτερα δεν υπάρχει η 

δυνατότητα εσοχής για να µπορούν να σταθµεύουν τα αυτοκίνητα, έχουµε 

περιπτώσεις περιπτέρων τα οποία εµποδίζουν την κυκλοφορία. Το θέµα αυτό 

επισταµένα µας το έχει επισηµάνει και η τροχαία, ιδιαίτερα στους δρόµους ταχείας 

κυκλοφορίας.  

Τέλος για το ΕΣΠΑ δεν υπάρχει συγκεκριµένο πρόγραµµα. Το ΕΣΠΑ θα µπορούσε 

να το δει µόνο ως µία υφιστάµενη επιχείρηση, µε έναν ελεύθερο επαγγελµατία, ο 

οποίος µπορούσε να επιδοτηθεί γιατί θα ήθελε να αναβαθµίσει τις υπηρεσίες που 

παρέχει. Εκτός αν υπάρχει µια ειδική περίπτωση όπως είναι η νεανική 

επιχειρηµατικό κάτω των 29 ετών, ή η γυναικεία επιχειρηµατικότητα. 

 Επίσης ο κύριος Χρηστάκης αναφέρει ότι ο ∆ήµος Αµαρουσίου, µετά από σχετικές 

ενέργειες του κ. Πέππα, έχει το µοναδικό αδειοδοτηµένο περιπτέρου εξυπηρέτησης 

ατόµων µε αναπηρία. Επειδή στην περίπτωση του ∆ήµου µας, τυχαίνει το ∆ηµοτικό 

Γυµναστήριο «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ» να φιλοξενεί τις προπονήσεις, τους φιλικούς αλλά 

και τους επίσηµους αγώνες των ατόµων µε αναπηρία,  προβλεπόταν οι χώροι στο 

πλησιέστερο περίπτερο στο γυµναστήριο θα έπρεπε να ήταν προσβάσιµοι στο 

καροτσάκι. Άλλα τετραγωνικά καλύπτει το κλασικό περίπτερο που θα εξυπηρετήσει 

τον κλασικό πελάτη και άλλα τα τετραγωνικά του περιπτέρου που θα εξυπηρετήσει 

τον άνθρωπο που είναι καθηλωµένος στο αναπηρικό καρότσι.  
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Ο εκπρόσωπος του Συλλόγου Πολυδρόσου αναφέρει ότι η ερώτηση του έχει να 

κάνει µε την γειτνίαση ενός περιπτέρου µε ένα mini market και θα ήθελε να ακούσει 

πάλι τα επιτρεπόµενα τετραγωνικά. 

 

Η κυρία Μουζάκη ενηµερώνει ότι υπάρχει σχετική απόφαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου που ορίζει τα 10 τ.µ.  

 

Η κυρία Κατσίλη αναφέρει ότι µε την απελευθέρωση των επαγγελµάτων και της 

άδειας πώλησης καπνού και από τα super market, δηµιουργείται ζήτηµα. Οι παλιοί 

περιπτερούχοι διατηρούν τις άδειες τους ως έχουν. Το ζήτηµα θα προκύπτει µε τις 

σχολάζουσες θέσεις, αν ο ∆ήµος θα τις διατηρήσει ή όχι καθώς και µε τις νέες θέσεις 

που πιθανόν ο ∆ήµος θα δηµιουργήσει, αφού πλέον θα υπάρχει ανταποδοτικό 

όφελος. Ειδικά στις νέες θέσεις θα πρέπει να συνεκτιµηθούν όλα τα ζητήµατα.  

  

Ο κύριος Χρηστάκης αναφέρει το θέµα της βιωσιµότητας των περιπτέρων και των 

καταστηµάτων, άρα υπόψη µας θα ληφθούν όλα αυτά τα κριτήρια για τη 

χωροθέτηση. Στο θέµα του πόσο επεκτείνεται ένα περίπτερο, έχουµε εντείνει τους 

ελέγχους και είναι ξεκάθαρο ότι όταν ένα περίπτερο καταλαµβάνει πέραν του 

επιτρεπόµενου χώρου, πληρώνει ένα τέλος κατάληψης χώρου. Ο στόχος βέβαια δεν 

είναι αυτός, γιατί µπορεί η επέκταση να παρεµποδίζει τη διάβαση των πεζών ή να 

κλείνει τον διάδροµο των τυφλών.  Επειδή έχουµε δει πολλές τέτοιες περιπτώσεις 

όταν τελειώσει η οριοθέτηση των περιπτέρων, θα ήµαστε κάθετοι σε αυτό το θέµα. 

 

Ο κύριος Πέτρος Κόνιαρης, εκπρόσωπος του  Εξωραϊστικού Συλλόγου Αγ. Φιλοθέης 

Αµαρουσίου «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» ζήτησε διευκρινήσεις για το πως προκύπτουν οι 

διαστάσεις του περιπτέρου. Επίσης ρώτησε τι θα γίνει µε τους δικαιούχους των 

παλαιών αδειών και σχετικά µε την Φιλοθέη, το σύνολο των υφιστάµενων αδειών 

είναι 48, πως θα γίνει η κατανοµή;  

 

Ο κύριος Πέππας  σχετικά µε την κατανοµή θα γίνει ανάλογα µε τους 

προσφερόµενους χώρους. Οι παλαιές άδειες παραµένουν ως έχουν, απλά θα 

ενταχθούν στις νέες χωροταξικές διαδικασίες.  
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Το λόγο έλαβε ο κύριος Αλέξανδρος Παπαδόπουλος, εκπρόσωπος της Πανελλήνιας 

Ένωσης ∆ικαιούχων Περιπτέρων και αναφέρει τα εξής : Τα super market έχουν 3% 

κέρδος στα προϊόντα καπνού. Τα παλαιά περίπτερα πράγµατι εµποδίζουν τη 

διέλευση των πεζών, τα ΑΜΕΑ, γι’ αυτό και πολλοί ∆ήµοι έχουν µεταφέρει τα 

περίπτερα σε πλατείες, ώστε να αφήσουν χώρο. Τέλος όσον αφορά τα άτοµα χωρίς 

όραση τα χαµηλά κολωνάκια καθώς και οι τσιµεντένιες µπάλες στα πεζοδρόµια, δεν 

γίνονται αντιληπτά από το µπαστούνι, µε αποτέλεσµα να προκαλούν πάρα πολλά 

ατυχήµατα. Πιστεύουµε στην τοπική αυτοδιοίκηση και στο έργο της. 

 

Ο κύριος Χρηστάκης αναφέρει ότι ο ∆ήµος Αµαρουσίου, θα είναι ο 1ος ∆ήµος που θα 

εκπονήσει χωροταξικό σχέδιο για την αδειοδότηση των περιπτέρων στις 

πολεοδοµικές ενότητες του. 

 

Ο κύριος Παύλος Ρουσιάκης, εκπρόσωπος του Εξωραϊστικού &  Περιβαλλοντικού 

Συλλόγου Κατοίκων Αγίου Θωµά ανέφερε ότι καλύπτεται πλήρως από όσα 

ειπώθηκαν και στην περίπτωση του Αγίου Θωµά, δεδοµένου και της κυκλοφοριακής 

µελέτης που τρέχει, πιστεύει ότι η περιοχή δεν έχει ανάγκη άλλων περιπτέρων. 

Σχετικά µε το σηµείο φιλέτο στην γέφυρα της Νερατζιώτισσας (έναντι THE MAIL), 

δεν θα πρέπει να υπάρχει περίπτερο γιατί δηµιουργεί πολλά κυκλοφοριακά θέµατα. 

Η Τροχαία είναι απούσα στην περιοχή. 

 

Η κυρία Ρογκάκου, Εκπρόσωπος του Εκπολιτιστικού – Εξωραϊστικού Συλλόγου «ΤΑ 

ΑΝΑΒΡΥΤΑ» έθεσε το ερώτηµα αν είναι ορισµένος ο αριθµός των νέων περιπτέρων 

και αν η έκδοση νέας αδείας θα είναι επί πληρωµή. 

 

Σε απάντηση των ανωτέρω διευκρινίστηκε ότι δεν έχει οριστεί ο αριθµός των νέων 

αδειών και ότι η άδεια θα είναι επί πληρωµή, χωρίς να γνωρίζουµε ακόµα το κόστος 

έκδοσης της αδείας. 

 

Ο κύριος Κουτρουµπής, εκπρόσωπος του Περιβαλλοντικού – Εκπολιτιστικού – 

Κοινωνικού Συλλόγου «Η ΠΝΟΗ», θεωρεί ότι η παρέµβαση της πολιτείας έγινε µε 

απίστευτη καθυστέρηση γιατί πάνω στα περίπτερα κτίστηκαν µεγάλες αφορολόγητες 

περιουσίες και δεν ξέρει κατά πόσο ο ∆ήµος θα µπορέσει να έχει εισοδήµατα από τα 

περίπτερα, δεδοµένης της οικονοµικής κρίσης. Επίσης για τα αποµακρυσµένα από 
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το κέντρο περίπτερα υπάρχει µεγάλο πρόβληµα ασφάλειας. Τέλος, ρωτάει ποίος  ο 

αριθµός των περιπτέρων που υφίστανται µε το παλαιό καθεστώς και ποία η 

διαδικασία της δηµοπράτησης,  

 

Η κυρία Κατσίλη ενηµερώνει τον κ. Κουτρουµπή ότι τα περίπτερα είναι 48 στο 

σύνολο τους εκ των οποίων 6 είναι σχολάζοντα.  

 

Σε απάντηση των ανωτέρω ο κύριος Χρηστάκης ενηµερώνει ότι οι θέσεις που θα 

καθοριστούν θα είναι ανάλογες των δυνατοτήτων των χώρων. Τα κριτήρια είναι 

πολλά και όλα θα συνυπολογιστούν και θα υπάρχουν ζώνες, αντίστοιχες µε αυτές 

της κατάληψης κοινόχρηστων χώρων, και θα είναι άµεσα συνδεδεµένες µε την 

διαδικασία της δηµοπρασίας. Στο κοµµάτι της δηµοπρασίας ο ∆ήµος δεν αποσκοπεί 

στην είσπραξη πόρων εις βάρος της βιωσιµότητας των περιπτέρων. Το ποσό 

είσπραξης είναι πολύ µικρό σε σχέση µε το µέγεθος του ∆ήµου, χωρίς αυτό να 

σηµαίνει ότι θα πρέπει να απωλεσθεί αυτό το κονδύλιο από τα έσοδα του ∆ήµου. 

Με την µεταφορά των αρµοδιοτήτων στους ∆ήµους υπάρχουν πολλά νοµοθετικά 

κενά και γι’ αυτό έχουν γίνει διευκρινίστηκες επιστολές προς τους αρµόδιους φορείς.  

Οι περιπολίες της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας θα ενισχύσουν το αίσθηµα της ασφάλειας 

καθώς από πλευράς του ∆ήµου, θα εντατικοποιηθούν µετά την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας. 

 

Ο κύριος Γιαννόπουλος, εκπρόσωπος του Περιβαλλοντικού Συλλόγου Κέντρου 

Αµαρουσίου «Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ» κατέθεσε το ερώτηµα αν έχουν δικαίωµα αδειοδότησης 

περιπτέρου µόνο φυσικά πρόσωπα ή και εταιρείες.  

 

Ο κύριος Πέππας εκφράζει την άποψη της δηµοτικής αρχής ότι η πρόθεση µας είναι 

να δοθούν οι άδειες περιπτέρων σε φυσικά πρόσωπα και όχι σε εταιρείες και 

ειδικότερα να δοθεί έµφαση σε ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες. 

 

Ο κύριος Μπούρας, εκπρόσωπος της Ένωσης Γονέων και Κηδεµόνων Αµαρουσίου 

είπε ότι ένα  θέµα το οποίο δεν έχει τεθεί καθόλου είναι η ύπαρξη περιπτέρων 

µπροστά από σχολικά κτίρια, ακριβώς στα κάγκελα,  τα οποία διαθέτουν σχολικά 

κυλικεία. Τα σχολικά κυλικεία έχουν περιορισµούς στα προϊόντα διάθεσης, καθώς και 

ειδική διατίµηση, που ορίσθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Προτείνει αφού θα 
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γίνει επαναχωροθέτηση των περιπτέρων αν ήταν εφικτό να συµπεριληφθεί ως 

κριτήριο ο περιορισµός της απόστασης των 50 µέτρων από την είσοδο των 

σχολείων. Επίσης ο  νόµος ορίζει στα περίπτερα την ύπαρξη ενός χαµηλού ψυγείου 

και ενός κανονικού για αναψυκτικά. Έχουµε δει ότι πολλά περίπτερα έχουν 

περισσότερα ψυγεία και τοποθετώντας  ακαλαίσθητες τέντες,, το περίπτερο φτάνει 

να γίνεται ένα υπαίθριο mini market. Σχετικά µε την αδειοδότηση περιπτέρων σε 

εταιρείες ο νέος νόµος το προβλέπει, εποµένως θα χρειαστεί ειδικός χειρισµός του 

θέµατος.   

 

Ο κύριος Πεππας επαναλαµβάνει για µία ακόµη φορά ότι δεν υπάρχει η πρόθεση να 

κλείσει κανένα παλαιό περίπτερο. Οι παλαιές άδειες παραµένουν ως έχουν. Η νέα 

διαδικασία αφορά τη χωροθέτηση τους και θα λάβουµε υπόψη µας και τα σχολικά 

κτίρια. 

Είναι ξεκάθαρο ότι θα τηρηθούν τα πλαίσια που αφορούν τα σχολεία. Θα πρέπει 

όµως και οι ∆ιευθυντές των σχολείων, από τη στιγµή που υπάρχει εποπτεία στα 

σχολεία, να παρακολουθούν το χώρο και να κρατούν κλειστές τις εισόδους των 

σχολείων. Πρόβληµα υπάρχει στα σχολεία που φιλοξενούν τα ΙΕΚ, των οποίων οι 

µαθητές είναι ενήλικες και εκεί οι πόρτες παραµένουν ανοικτές.  

 

Η κυρία Ρασσιά λαµβάνοντας το λόγο αναφέρει ότι  θεωρεί ικανοποιητικό αυτό που 

άκουσε από τον κ. Πέππα, ότι δεν υπάρχει καµία περίπτωση οι άνθρωποι που 

πολέµησαν για την πατρίδα µας και δικαιωµατικά έλαβαν αυτές τις άδειες, να τις 

χάσουν.  

 

Τέλος το λόγο λαµβάνει η κυρία Χαλιώτη, εκπρόσωπος του Εξωραϊστικού – 

Πολιτιστικού Συλλόγου Νέας Λέσβου ανέφερε ότι όλοι τιµούµε αυτούς τους 

ανθρώπους που  έχουν δικαίωµα να έχουν τα περίπτερα. Να σκεφτούµε όµως ότι το 

Μαρούσι έχει µικρά πεζοδρόµια και δεν µπορούµε να κάνουµε κάτι για αυτό. 

Παρεµβάσεις θα µπορούν να γίνουν στις νέες περιοχές. Οι αρµόδιες υπηρεσίες 

σίγουρα θα υποβάλλουν εµπεριστατωµένες µελέτες χωροθέτησης.  

 

Κλείνοντας ο κύριος Πέππας είπε ότι αν χρειαστεί θα επανέλθουµε µε νέα 

συνεδρίαση της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης. 
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Μετά την ολοκλήρωση των τοποθετήσεων, ο Πρόεδρος λήγει την συνεδρίαση. 

Το παρόν θα διαβιβαστεί προς ενηµέρωση στις αρµόδιες Υπηρεσίες του ∆ήµου 

Αµαρουσίου. 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 
 

ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
 
 
ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 

1. Εξωραϊστικός-Πολιτιστικός Σύλλογος Αµαρουσίου  

2. Εκπολιτιστικός-Εξωραϊστικός Σύλλογος «ΤΑ ΑΝΑΒΡΥΤΑ»  

3. Περιβαλλοντικός Σύλλογος Κέντρου Αµαρουσίου «Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ» 

4. Σύλλογος Γυναικών Αµαρουσίου «ΑΛΚΥΟΝΙ∆ΕΣ» 

5. Εξωραϊστικός Σύλλογος Αγ.Φιλοθέης Αµαρουσίου «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»  

6. Εξωραϊστικός -Πολιτιστικός Σύλλογος Νέας Λέσβου  

7. Σύλλογος Ποντίων Αµαρουσίου «ΝΙΚΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΙ∆ΗΣ»  

8. Σύλλογος  Πολυδρόσου 

9. Εξωραϊστικός & Περιβαλλοντικός Σύλλογος Κατοίκων Αγίου Θωµά 

10. Περιβαλλοντικός – Εκπολιτιστικός – Κοινωνικός Σύλλογος «Η ΠΝΟΗ» 

11. Εξωραϊστικός – Εκπολιτιστικός Σύλλογος «Ο ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ» 

12. Αβραάµ Αλεξάνδρα - ∆ηµότης 


