




 

Σαλαμίνα, 03.07. 2020 

Ήδη από τις αρχές του έτους ως Δημοτική Αρχή είχαμε εκφράσει ξεκάθαρα την βούληση μας 
να προχωρήσει η διαδικασία αφαίρεσης των πινακίδων των εμπορικών καταστημάτων που έχουν 
τοποθετηθεί σε σημεία που δεν προβλέπεται, σύμφωνα με την Νομοθεσία. Για τον λόγο αυτό 
ενημερώσαμε τους εμπόρους του νησιού σε δύο συγκεντρώσεις που οργανώσαμε στο Δημαρχείο με 
την συνεργασία του Εμπορικού Συλλόγου Σαλαμίνας. Εξηγήσαμε αναλυτικά ότι πρέπει να 
προχωρήσουμε σε μια τέτοια κίνηση για λόγους ασφάλειας των πολιτών αλλά και γιατί πρέπει όλοι 
μαζί να κάνουμε βήματα που θα αλλάξουν την εικόνα της Σαλαμίνας, που όλοι αγαπάμε. Δεν αξίζει 
στην πόλη μας η εικόνα των κάθε είδους και μεγέθους πινακίδων που βρίσκονται άναρχα 
τοποθετημένες σε πεζοδρόμια, κοινοχρήστους χώρους, πρασιές κτιρίων. Στις συναντήσεις αυτές οι 
υπάλληλοι του Τμήματος Οικονομικής Ανάπτυξης, της Τεχνικής Υπηρεσίας και της Υπηρεσίας Δόμησης 
του Δήμου εξήγησαν αναλυτικά την Νομοθεσία και το πώς και το πού πρέπει σύμφωνα με τον Νόμο, 
να είναι τοποθετημένες οι πινακίδες.  

Πράγματι, όλοι οι έμποροι και οι επιχειρηματίες ήταν σύμφωνοι και με την βοήθεια του 
Εμπορικού Συλλόγου Σαλαμίνας, που είναι αρωγός στην προσπάθεια μας αυτή, ξεκίνησαν πολλοί 
επιχειρηματίες την αφαίρεση των πινακίδων. Πριν, ωστόσο, ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, ξέσπασε 
η υγειονομική κρίση. Σε αυτές τις συνθήκες ήταν απολύτως κατανοητό ότι δεν μπορούσαν πολλοί 
συμπολίτες μας επιχειρηματίες να σκεφτούν τις πινακίδες.  

Πλέον, όμως, με την επιστροφή στην κανονικότητα, οφείλουμε όλοι να προχωρήσουμε 
μπροστά. Οφείλουμε όλοι να σεβαστούμε τον Νόμο, την πόλη μας αλλά και εκείνους τους συμπολίτες 
μας επιχειρηματίες, που έσπευσαν να αφαιρέσουν τις πινακίδες από τα καταστήματα τους. 
Προσωπικά, δεν θα δεχτώ ούτε να αδικηθούν κάποιοι συμπολίτες μας ούτε να δημιουργηθούν 
συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού με άλλους επιχειρηματίες να έχουν τοποθετημένες πινακίδες σε 
σημεία που δεν επιτρέπεται και άλλους να τις έχουν αφαιρέσει.  

Καλώ λοιπόν, όλους τους συμπολίτες μας επιχειρηματίες να προχωρήσουν στην αφαίρεση των 
πινακίδων των καταστημάτων τους, που έχουν τοποθετηθεί σε σημεία που δεν επιτρέπεται.  

Όλοι μαζί με πρώτους τους ανθρώπους της αγοράς αλλάζουμε το νησί μας. 
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