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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«Συνάντηση του υποψηφίου για το Δήμο της Αθήνας Γ. Τσιρώνη με τον Πρόεδρο του
Β.Ε.Α.»
Την δυνατότητα εγκατάστασης επιχειρήσεων χαμηλής όχλησης στο κέντρο της Αθήνας, ζήτησε
ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας Παύλος Ραβάνης, κατά την διάρκεια
συνάντησής του με τον υποψήφιο Δήμαρχο Αθήνας, της Εναλλακτικής Παρέμβασης Πολιτών
«ΟΙΚΟ ΑΘΗΝΑ», Γιάννη Τσιρώνη, στο πλαίσιο των επαφών του τελευταίου, με τους
κοινωνικούς εταίρους και τα Επιμελητήρια. Η απομάκρυνσή τους, μετά το νέο Προεδρικό
Διάταγμα, καταδικάζει τις μικρές βιοτεχνίες- εργαστήρια που εκπροσωπούνται από το Β.Ε.Α,
σε αφανισμό, ενώ την ίδια στιγμή, αποτελούν τον πυλώνα της παραγωγής στη χώρα.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Πρόεδρος του Β.Ε.Α. Παύλος Ραβάνης, έθεσε μια σειρά
ζωτικής σημασίας θέματα, που απασχολούν τους μικρομεσαίους της Αθήνας και την
βιωσιμότητά τους, ενώ παράλληλα, παρουσίασε τις θέσεις του Επιμελητηρίου, σε καίρια
ζητήματα της περιοχής της Αθήνας:
Χρήση Γης
Ο περιορισμός των επαγγελματικών εργαστηρίων χαμηλής όχλησης, στην Γενική Κατοικία και
το Πολεοδομικό Κέντρο, αλλά και ο αποκλεισμός τους από το Τοπικό Κέντρο Γειτονιάς, μετά
το νέο Προεδρικό Διάταγμα, καταδικάζει τις μικρές βιοτεχνίες – εργαστήρια,
που
εκπροσωπούνται στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο και αποτελούν τον πυλώνα της παραγωγής
στην χώρα μας. Πρότεινε επίσης, την δυνατότητα εγκατάστασης των συνεργείων αυτοκινήτων,
στο Πολεοδομικό Κέντρο, ώστε να αποφευχθεί η ανισορροπία στην κατανομή των
επιχειρήσεων αυτού του κλάδου, ανά δήμο. Η απαγόρευση, δεν προσφέρει στον περιορισμό της
όχλησης, αφού το μόνο που θα δημιουργήσει, είναι περισσότεροι κενοί επαγγελματικοί χώροι,
που δεν θα μπορούν να αξιοποιηθούν.
Δημοτικά Τέλη
Το Β.Ε.Α. επί σειρά ετών, δέχεται καταγγελίες επιχειρήσεων, για το δυσβάστακτο κόστος που
επιβάλλεται υποχρεωτικά από το Δήμο, μέσω της ΔΕΗ, για ανταποδοτικές υπηρεσίες. Οι
επιχειρήσεις, υποχρεούνται να καταβάλλουν υπέρογκα ποσά, πολύ μεγαλύτερα από αυτά που
επιβάλλονται στις λοιπές κατηγορίες χρήσεων του Δήμου, με μηδενική δυνατότητα αντίδρασης
και διαπραγμάτευσης. Υπάρχει επιτακτική ανάγκη, δημιουργικού διαλόγου, προκειμένου να
διατυπωθούν οι αναγκαίες προτάσεις που θα υποστηρίζουν την κατεύθυνση που ήδη
υλοποιείται από την σημερινή Δημοτική αρχή, για περαιτέρω μείωση των Δημοτικών τελών,
στηριζόμενη τόσο στα δεδομένα της σημερινής οικονομικής κατάστασης όσο και στην
ανταποδοτικότητα των επιβαρύνσεων αυτών.
Άνοιγμα των καταστημάτων Κυριακές
Με δεδομένη την έλλειψη ρευστότητας στην αγορά, το άνοιγμα των καταστημάτων τις
Κυριακές, θα έχει τα αντίθετα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα, διότι στην πραγματικότητα
δεν θα αυξήσει τον ανύπαρκτο τζίρο των Μικρών και Πολύ μικρών Επιχειρήσεων, αλλά θα τον
αναδιανέμει προς όφελος των επιχειρήσεων που έχουν ρευστότητα και μπορούν να καλύψουν

το λειτουργικό κόστος κατά την λειτουργία τους την Κυριακή. Το Β.Ε.Α. προτείνει τη
δοκιμαστική λειτουργία των καταστημάτων για 7 Κυριακές το χρόνο, σε πρώτη φάση και
αναλόγως του αποτελέσματος, να διαμορφωθεί το σχετικό πλαίσιο λειτουργίας.
Αποκλεισμός του Κέντρου
Θεωρώντας αναφαίρετο το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών στο κέντρο της
Αθήνας, το Β.Ε.Α εκφράζει την υποστήριξή του, σε κάθε πρωτοβουλία που στοχεύει στην
πολύπλευρη ανάπτυξη του κέντρου της Αθήνας.
Τα προβλήματα που δημιουργούν ετησίως οι πορείες διαμαρτυρίας, συγκεντρώσεις και
διαδηλώσεις στο κέντρο της Αθήνας, έχουν ως αποτέλεσμα, να περιορίζουν την ελεύθερη
κυκλοφορία των πολιτών και την εμπορική κίνηση, στερώντας από την αγορά, περίπου
τέσσερις παραγωγικές ώρες ημερησίως και μεγάλο ποσοστό του ετήσιου τζίρου των 90 δις από
τις περίπου 82.000 εμπορικές επιχειρήσεις της Αθήνας.
Το Β.Ε.Α θα σταθεί αρωγός σε κάθε προσπάθεια προς αυτήν την κατεύθυνση, με απώτερο
σκοπό την προώθηση των συμφερόντων του εμπορικού κλάδου.
Αναμόρφωση της πόλης
Βελτίωση της ζωής των πολιτών, θα υπάρξει μόνο, με αναβάθμιση των περιοχών της Αθήνας
και καθιέρωση συντελεστών ήπιας ανάπτυξης. Αναμόρφωση των δημοσίων χώρων και χώρων
πρασίνου, παροχή σοβαρών κινήτρων για την αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης των
κτιρίων. Η Αθήνα δεν θα ανακάμψει, εάν δεν δοθούν κίνητρα σε κατοίκους και επιχειρήσεις.

Από την δική του πλευρά, ο κ. Τσιρώνης δήλωσε, ότι πρέπει να ενισχυθούν οι επιχειρήσεις
του Κέντρου, καθώς και ότι το παρεμπόριο πρέπει να καταπολεμηθεί με συστηματική
αστυνόμευση, για την οποία ευθύνη φέρει ο Δήμος.
Τέλος, τόνισε, ότι σημαία της «ΟΙΚΟ ΑΘΗΝΑ», είναι η ήπια μεταποίηση, δηλαδή τα
παραγόμενα από τις επιχειρήσεις προϊόντα, να μην καταστρέφεται, αλλά να οδηγείται σε
επιδιόρθωση και επανάχρηση.

Το Β.Ε.Α. θα επιδιώξει στο αμέσως επόμενο διάστημα έως τις αυτοδιοικητικές εκλογές,
σειρά παρόμοιων συναντήσεων, με όλους τους υποψηφίους της Περιφέρειας και των Δήμων,
ή και διοργάνωση δημοσίου διαλόγου, για την παρουσίαση των θέσεων και των αιτημάτων
των μελών του, για την επιχειρηματική ανάπτυξη.

