
 
 

 

 

Τετάρτη, 14 Ιουλίου 2021 

 

 

 ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

 

 

Προς τον κο Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 

 

 

Θέμα: «Πολυεπίπεδα τα προβλήματα για τα εμπορικά καταστήματα στη Σάμο». 

 

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 

 

Όπως ενημερωνόμαστε από δημόσια ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Εμπορικού Συλλόγου Σάμου, η αρχή του τέλους για τα καταστήματα του 

εμπορικού δρόμου που βρίσκονται στον άξονα «πλατεία Πυθαγόρα - ξενοδοχείο 

Aeolis», ξεκίνησε με το έργο της ανάπλασης της παραλιακής. Ένα έργο, το οποίο 

αποσκοπούσε στην αντιμετώπιση του παλιρροϊκού φαινομένου.  

Όμως, η απουσία χώρων στάθμευσης στη νέα παραλιακή και η απουσία 

αστικής συγκοινωνίας, οδήγησαν σε κατάρρευση τμήματος του συγκεκριμένου 

εμπορικού δρόμου. Οι θέσεις στάθμευσης προς την πλευρά της παραλίας, 

καταλαμβάνονταν από διάφορους εργαζόμενους και υπαλλήλους τραπεζών, οι οποίοι 

δέσμευαν τις θέσεις από το πρωί μέχρι το μεσημέρι.  

Ο Εμπορικός Σύλλογος Σάμου, τίθεται αναφανδόν υπέρ του περιορισμού 

κυκλοφορίας αυτοκινήτων στο κέντρο. Επιθυμεί ο κόσμος να κυκλοφορεί είτε με 

δίκυκλα, είτε με ποδήλατα, είτε πεζός. Όχι όμως χωρίς σχέδιο και χωρίς σοβαρή 

μελέτη. Χρειάζονται πυκνά δρομολόγια των αστικών συγκοινωνιών, προσεχτικά 

μελετημένο σχέδιο χωροθέτησης στάσεων, πλάνο που θα καλύπτει τις ανάγκες όλης 
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της πόλης και σαφές σχέδιο δημιουργίας εσόδων από τη χρήση της αστικής 

συγκοινωνίας. 

Κύριε Υπουργέ, οι ενδιαφερόμενοι έμποροι και εργαζόμενοι της 

συγκεκριμένης περιοχής, αναμένουν επίσημες απαντήσεις και εύρεση λύσης, στο 

σοβαρό ζήτημα που επηρεάζει οικονομικά την καθημερινότητά τους. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παρατεθέντα στοιχεία,  

 

Ερωτάται ο κύριος Υπουργός: 

 

 Τι απαντάτε στη δημόσια ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Εμπορικού Συλλόγου Σάμου; 

 Θα προβείτε με άμεσο τρόπο και σε συνεννόηση με τη διοίκηση του Δήμου, 

στην ορθή, μηχανικά και περιβαλλοντικά, κατασκευή του συγκεκριμένου 

εμπορικού δρόμου, στον οποίο εργάζονται καθημερινά πολλοί άνθρωποι και 

επηρεάζεται με αρνητικό τρόπο οικονομικά η καθημερινότητά τους; 

 

 

 

 

                                          Η ερωτώσα Βουλευτής, 

 

 

 

 

 

          Μαρία Απατζίδη, 

                             Βουλευτής Ανατολικής Αττικής  

                                       ΜέΡΑ 25 


	Ερωτάται ο κύριος Υπουργός:
	Η ερωτώσα Βουλευτής,



