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Ο Αντιπεριφερειάρχης Νήσων Παναγιώτης Χατζηπέρος επισκέφθηκε τα έργα
στην Λεωφόρο Φανερωμένης Σαλαμίνας, όπου υπάρχει
καθυστέρηση λόγω εύρεσης αρχαιολογικών ευρημάτων.

Συναντήθηκε με
τον Διοικητή του Α.Τ. Σαλαμίνας, για το θέμα των κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων, καθώς επίσης με κατοίκους, καταστηματάρχες και
εκπροσώπους του Εμπορικού Συλλόγου Σαλαμίνας και τους διαβεβαίωσε
ότι ο δρόμος θα ασφαλτοστρωθεί εντός 5 ημερών και θα παραδοθεί στην
κυκλοφορία εκτός από τις δύο μικρές νησίδες όπου βρέθηκαν τα
αρχαιολογικά ευρήματα.

Κατόπιν ο Αντιπεριφερειάρχης συναντήθηκε με τον αναπληρωτή
Υπουργό Δημόσιας Τάξης κ. Γιάννη Πανούση, τον οποίο καλωσόρισε
στο νησί και του επισήμανε το πρόβλημα της αστυνόμευσης κατά τους
θερινούς μήνες που ο πληθυσμός του νησιού τετραπλασιάζεται και του
ζήτησε ενίσχυση του Α.Τ. Σαλαμίνας καθώς επίσης και του
πυροσβεστικού σταθμού λόγω της αντιπυρικής περιόδου. Ο Υπουργός
διαβεβαίωσε τον Αντιπεριφερειάρχη ότι στο μέτρο του δυνατού θα
γίνουν οι κατάλληλες ενισχύσεις για την προστασία του πολίτη και του
δάσους.

Μετέπειτα ο κ. Χατζηπέρος προήδρευσε σε σύσκεψη με τη συμμετοχή
του Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου για τις λαϊκές αγορές κ.
Στέλιου Κοροβέση, των Περιφερειακών Συμβούλων κ. Παρασκευής
Τουτουντζή και κ. Ειρήνης Μεταξά, της Δήμαρχου, των Αντιδημάρχων,
υπηρεσιακών παραγόντων και του Προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου
Σαλαμίνας, όπου αντηλλάγησαν απόψεις σχετικά με τα προβλήματα της
λαϊκής αγοράς του νησιού αναφορικά με τη χωροθέτηση, τις
αδειοδοτήσεις και τους ελέγχους. Ο Αντιπεριφερειάρχης και ο
Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος δήλωσαν ότι το θέμα της
χωροθέτησης είναι θέμα του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών και θα
εφαρμοστεί η νομιμότητα για τις θέσεις των πάγκων των λαϊκών αγορών.
Επεσήμανε το πρόβλημα της πολυνομίας και της δυσχέρειας ελέγχου και
πρότεινε να εξεταστεί η παρέμβαση για πρόταση νομοθετικού
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περιεχομένου.

Τέλος ο Αντιπεριφερειάρχης ανακοίνωσε στους παραγωγούς ότι στο
πλαίσιο της προώθησης των τοπικών προϊόντων των νησιών θα
συγκληθεί σύσκεψη τις προσεχείς εβδομάδες με τη συμμετοχή του
Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου Τουρισμού κ. Θοδωρή
Αγγελόπουλου για το σκοπό αυτό.
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