
ΤΕΧΝΙΚΑ
ΕΡΓΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ&
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

€1.422.456

Σεπτέµβριος2019 - Σεπτέµβριος2022

Επιπλέο
ν

ΣΧΟΛΕΙΑ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

€5.359.685,37 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”

ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ 280 ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ

επέκταση δικτύου

αποχέτευσης (5Km)

και δωρεάν συνδέσεις!

Την 1η θέση κέρδισε

ο Δήµος µας στο

πρόγραµµα

ανακύκλωσης!

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ

ΟΔΟΠΟΙΙΑ
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

04 Διοικητικές Υπηρεσίες

06 Τεχνικά Έργα

08 Σχολική Επιτροπή
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

10 Σχολική Επιτροπή
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

12 Άθληση, Κοινωνική Πολιτική
& Παιδεία

14 Βελτίωση Καθημερινότητας

16 Περιβάλλον και Καθαριότητα

18 Πολιτική Προστασία

20 Παιδεία

22 Πολιτισμός

24 Κοινωνικές Υπηρεσίες

26 Κ.Ε.Π. Υγείας

28 Διαχείριση Αδέσποτων Ζώων

30 Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο
Σαλαμίνας

32 Βιβλιοθήκη - Μουσείο Λαϊκής
Τέχνης & Ιστορίας

34 Σημαντικές Πρωτοβουλίες

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ & ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 1,
189 00, ΣΑΛΑΜΙΝΑ

ΗΛ. ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ | E-MAIL
info@salamina.gov.gr

ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ |WEB
www.salamina.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ
2132027300

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Για να κάνεις απολογισμό πεπραγμένων πρέπει να
υπάρχουν πεπραγμένα. Αλλιώς κινδυνεύεις να εκτεθείς.
Στη δική μας περίπτωση δεν εκτεθήκαμε ποτέ.

Τρίτος χρόνος θητείας. Με πολλή δουλειά, με έργα,
παρεμβάσεις και επιτυχίες. Προφανώς και πρέπει να γίνουν
και άλλα και θα γίνουν! Χωρίς τον “βραχνά” της πτώχευσης,
αφού ο Δήμος μας πια έχει εξυγιανθεί οικονομικά και έχει
βγει και επίσημα από το καθεστώς οικονομικής επιτήρησης,
με το στοίχημα της καθημερινότητας να κερδίζεται μέρα με
τη μέρα, με τα μεγάλα έργα να μπαίνουν σε φάση
υλοποίησης και με μεγάλες χρηματοδοτήσεις να έρχονται
συνεχώς στο νησί, η Σαλαμίνα βαδίζει στο σωστό δρόμο. Η
Σαλαμίνα προχωράει μπροστά και αυτό αναγνωρίζεται από
όλους. Η Σαλαμίνα είναι στο προσκήνιο. Στο πολιτικό, στο
πολιτιστικό, στο κοινωνικό.

Τα αποτελέσματα αυτά δεν τα καταφέραμε μόνοι μας, αλλά
δίπλα σε όλη την προσπάθεια μας βρίσκονται συνεργάτες
και εργαζόμενοι του Δήμου Σαλαμίνας. Κυρίως όμως όλοι
εσείς, οι άνθρωποι του νησιού μας, που μας εμπιστεύεστε
τρία χρόνια τώρα.

Ήδη η επόμενη μέρα μας βρίσκει έτοιμους, γεμάτους
αισιοδοξία και όρεξη να συνεχίσουμε το έργο μας, αφού
όσα πετύχαμε έχουν συνέχεια. Δε θα αφήσουμε αυτή τη
μεγάλη προσπάθεια όλων μας και όλων σας χωρίς συνέχεια,
δε θα αφήσουμε το νησί να ξαναγυρίσει σε ανθρώπους,
νοοτροπίες, πρακτικές που μας πλήγωναν. Η Σαλαμίνα
αλλάζει και θα αλλάζει κάθε μέρα που περνά. Με τη δουλειά
από όλους μας και τη στήριξη από όλους σας.

Συνοπτικά, λοιπόν, σας παρουσιάζουμε το τι πετύχαμε τα
3 χρόνια της θητείας μας, από το Σεπτέμβριο του 2019 έως
και τον Σεπτέμβριο του 2022.

ΓΙΩΡΓΟΣ Θ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ Θ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜAΡΧΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
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Ο Δήμος μας την τελευταία τριετία, με την παρούσα Διοίκηση, έχει
καταφέρει να αναδιαρθρώσει τόσο τις Διοικητικές όσο και τις Οικονομικές
Υπηρεσίες του μέσα από μια σειρά παρεμβάσεων τόσο σε τεχνολογικό
επίπεδο, όσο και σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού.

Αξιοποιώντας τις λύσεις που μας δίνουν οι νέες τεχνολογίες αλλά και με
τη συνεχή εκπαίδευση των υπαλλήλων μας -όλων των βαθμίδων-
καταφέραμε και δημιουργήσαμε υπηρεσίες φιλικότερες και περισσότερο
προσιτές στους Δημότες μας.

Παράλληλα, εφαρμόζοντας το πρόγραμμά μας, εισάγαμε νέες υπηρεσίες
για ακόμα περισσότερη διαφάνεια και ανεβάζοντας τους δείκτες

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ

• ΖΩΝΤΑΝΗ ΚΑΛΥΨΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

• ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ

• ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΔΗΜΟΥΜΕ ΤΟ GDPR

• ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Οι Διοικητικές
υπηρεσίες του Δήμου
μας έχουν
αναδιαρθρωθεί με τη
βοήθεια της
τεχνολογίας αλλά και
τη χρηστή διαχείριση
των ανθρωπίνων
πόρων.

Ακόμα περισσότερη
διαφάνεια και
ανεβασμένοι δείκτες
ποιότητας των
υπηρεσιών μας”

ποιότητας των παρεχόμενων
υπηρεσιών μας προς τους πολίτες.

Συγκεκριμένα εφαρμόσαμε:

▶Ζωντανή κάλυψη των
Δημοτικών Συμβουλίων.

▶Θεσμοθέτηση Συμβουλίου
Νέων.

▶Εναρμόνιση του Δήμου με το
Γενικό Κανονισμό Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων
(GDPR – ΕΕ 679/2016).

▶ Εγκατάσταση και λειτουργία
του Σ.Η.Δ.Ε. (Σύστημα
Ηλεκτρονικής Διακίνησης
Εγγράφων) για το οποίο
απέσπασε ο Δήμος Σαλαμίνας

Χρυσό Βραβείο “Best City
Awards” 2022.

▶Αντικατάσταση και εκσυγ-
χρονισμός της ιστοσελίδας του
Δήμου Σαλαμίνας (Ιανουάριος
2020).

▶Ενεργοποίηση συστήματος
Ηλεκτρονικών Ραντεβού με τις
υπηρεσίες του Δήμου (e-
Ραντεβού).

▶Για πρώτη φορά, εξελέγη ο
Συμπαραστάτης του Δημότη
και της Επιχείρησης.

▶Οικονομική κάλυψη του
ελλείματος των €5.900.000
από την αρχή ανάληψης των
καθηκόντων μας.

▶Μέσω του ισοσκελισμένου
προϋπολογισμού, κατά το 2ο

έτος, επετεύχθη μείωση των
δημοτικών τελών κατά 8%.

▶Πρόσβαση σε Ηλεκτρονικές
Υπηρεσίες Δημοτών (e-Pega-
sus).

▶Μεταφορά ΚΕΠ σε νέο κτίριο.

▶Online ολοκληρωμένο
σύστημα διαχείρισης «Μητρώο
Εθελοντών Δήμου Σαλαμίνας».

▶ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ - ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ
ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ
ΤΟ 2022.

ΧΡΥΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ
BEST CITY AWARDS
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ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΟΔΟΠΟΙΙΑ
ΚΑΚΗ ΒΙΓΛΑ

ΡΑΜΠΑ ΑΜΕΑ
ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΟΔΟΠΟΙΙΑ
ΟΔΟΣ ΜΟΥΣΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑ

ΕΡΓΑ
ΤΕΧΝΙΚΑ
Μεριμνά για το σύνολο των Τεχνικών
Έργων αρμοδιότητας του Δήμου μας

Βίγλας).
▶ Κατασκευάσαμε ράμπες και WC AμεΑ σε σχολεία

Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας.
▶ Κατασκευάσαμε και επισκευάσαμε περιφράξεις (1ο, 2ο,

3ο Γυμνάσιο, ΕΠΑΛ, Γυμνάσιο & Λύκειο Αμπελακίων, 1ο

και 2ο ΓΕΛ).
▶ Τοποθέτηση αλεξικέραυνων, (ΔΗΜΟΤΙΚΑ 1ο, 3ο, 5ο,

Βασιλικών, Αιάντειο, Σελήνια, ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ Βασιλικών,
Σεληνίων, ΓΥΜΝΑΣΙΑ 2ο, Αιαντείου, ΛΥΚΕΙΑ 1ο & 2ο).

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
▶ Επεκτείναμε το αποχετευτικό δίκτυο σε Παλούκια,

Κέντρο, Τσάμη.
▶ Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός και ξεκινά το έργο για

κατασκευή 1750 συνδέσεων με αποχέτευση ΧΩΡΙΣ
ΚΟΣΤΟΣ για τους δημότες αφού εξασφαλίσαμε
χρηματοδότηση σε: ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ, ΣΕΛΗΝΙΑ, ΦΟΙΝΙΚΑ,
ΚΑΜΑΤΕΡΟ.

▶ Προχωρήσαμε στο σφράγισμα όλων των αγωγών του
παλαιού δικτύου που ρυπαίναν τη θάλασσα σε:
Κατάστημα, Βουρκάρι, Κουφό, Βορρό, Αγ. Θεράποντα.

▶ Επεκτείναμε τις συνδέσεις αποχέτευσης στη Σαλαμίνα
βαρυτικού και αναρροφητικού.

▶ Περατώσαμε έργα αποστράγγισης ομβρίων σε
Αγ.Γεώργιο, Κατάστημα, Κανάκια, Αιάντειο, Γυάλα,
Ρέστη.

ΟΔΟΠΟΙΙΑ
▶ Εκτελέσαμε έργα οδοποιίας στη: Σαλαμίνα Κέντρο

[Ασκληπιού, Περιβοίας, Αναστάσεως, Μεγ. Αλεξάνδρου,
Ρόδου, Αθηνάς, Άρεως, Δ. Ανδριανού, Ι. Τσάμη,
Επιδαύρου (τμήμα), Κοραή, Κ. Παλαμά (τμήμα), Αθ.
Διάκου, Ανδρούτσου, Περικλέους (τμήμα), Πίνδου,
παραλιακή οδό Παλουκίων, Απόλλωνος, Ολύμπου], στο
Αιάντειο (Νεφέλης, Μπουμπουλίνας, Μικράς Ασίας,
Μυστρά, Νικηταρά-Ρήγα-Μαρκέλλας-Αγ.Γεωργίου,
Τεύκρου), στην Κακή Βίγλα (Αγαμέμνωνος), στον Αγ.
Νικόλαο (Ερμού, Τεύκρου, Ποσειδώνος, Μουσών), στον
Αγ. Λαυρέντιο (Αμαζόνων), Αγ.Χαραλάμπους (Γκίνανι),
Ανθέων (Ντοροντό), Λεωνίδου (Παλούκια), Α.
Σικιελιανού (Ιμβριώτισσα), Ανθέων (Ντοροτό),
Σαντορίνης (Αιάντειο), Αγ. Δημητρίου (Αιάντειο), Αγ.
Χαραλάμπους (Αιάντειο).

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
▶ Εγκαταστήσαμε στις κεντρικότερες διασταυρώσεις

Φωτεινούς Σηματοδότες LED με χρονοδιακόπτη
αντίστροφης μέτρησης και ανέπαφη covid free επαφή.

▶ Θέσαμε σε σταθερή λειτουργία τα έως τώρα
πεζοφάναρα (Ακτή Καραϊσκάκη, Λ. Σαλαμίνος &
Ευριπίδου, Λ. Ιπποκράτους, Λ. Αιαντείου).

▶ Κατασκευάσαμε πεζοδρόμια σε Αγ. Μηνά, παραλιακά
Καματερό, Λ. Αιαντείου στην οργανωμένη παραλία και
τοποθετήσαμε προστατευτικές μπάρες, Αγ. Νικόλαο,
παλαιό Δημαρχείο, Παλούκια.

ΦΩΤΙΣΜΟΣ
▶ Ανανεώσαμε τον οδοφωτισμό σε Λ. Αιαντείου, παραλία

Κακής Βίγλας, Σελήνια, Λ. Δημοκρατίας Καματερό,

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ
► Επισκευάσαμε, πιστοποιήσαμε και παραδώσαμε την

παιδική χαρά στο Τσάμι (Αγ. Γεώργιος).
► Κατασκευάσαμε συνολικά έξι (6) νέες, σύγχρονες και

πιστοποιημένες παιδικές χαρές (Παλούκια, Καματερό,
Βουρκάρι, Σελήνια, Κακή Βίγλα και Κανάκια).

ΣΧΟΛΕΙΑ
▶ Από αρχής θητείας, τοποθετήσαμε πινακίδες ειδικής

σήμανσης και ανανεώσαμε τις διαγραμμίσεις σε όλα τα
σχολεία.

▶ Κατασκευάσαμε πεζοδρόμια για την ασφάλεια των
μαθητών, (ΔΗΜΟΤΙΚΑ 5ο, Φοίνικα, Αιαντείου,
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 6ο, Φοίνικα, Κακής Βίγλας, Αιαντείου,
Γυμνάσιο & Λύκειο Αμπελακίων, 1ο & 2ο Λύκειο
Σαλαμίνας).

▶ Κατασκευάσαμε υγρομονώσεις σε σχολεία, (ΔΗΜΟΤΙΚΑ
2ο, 3ο, 5ο, Αμπελακίων, Βασιλικών, ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 2ο, 4ο,
Κακής Βίγλας).

▶ Κατασκευάσαμε αθλητικά δάπεδα, (ΔΗΜΟΤΙΚΑ 1ο, 2ο,
3ο, 4ο, 5ο, Σεληνίων, Αμπελακίων, Φοίνικα, Παλουκιών,
Βασιλικών, Γυμνάσιο Αιαντείου, ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 1ο, Κακής

ΟΔΟΠΟΙΙΑ
ΑΛΩΝΙΑ

Κ.Καραμανλή, Λ.Βασιλικών, Αγ.Γεώργιο-Ξένο,
Δημήτρανι.

▶ Προχωρήσαμε στην αναβάθμιση και επέκταση
ηλεκτροφωτισμού Εργατικών κατοικιών.

▶ Μειώσαμε σημαντικά το χρόνο αναμονής για την
αντικατάσταση λαμπτήρων.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
▶ Ανακαινίσαμε εξωτερικά το Δημαρχείο μας.
▶ Ανακαινίσαμε σχεδόν στο σύνολό του εσωτερικά το

παλαιό Δημαρχείο.
▶ Γενικές επισκευές στο Ευριπίδειο θέατρο, στη σκηνή,

στα καμαρίνια, στις τουαλέτες, στα καθίσματα, στον
φωτισμό.

▶ Επισκευάσαμε και θέσαμε σε λειτουργία σχεδόν όλα τα
σιντριβάνια του νησιού.

▶ Κατασκευάσαμε νέους και επισκευάσαμε τους
παλαιούς διαδρόμους του Κοιμητήριο Σαλαμίνας

▶ Κατασκευάσαμε νέο μαντρότοιχο στο Κοιμητήριο
Αμπελακίων.

▶ Προχωρούμε την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης
Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ). Έχουμε ήδη στα χέρια
μας: 1) Μελέτη ασφαλούς προσέλευσης και
αποχώρησης των μαθητών 1ου και 2ου ΛΥΚΕΙΟΥ και 2)
Μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων κέντρου Αιαντείου.

▶ Ξεκινήσαμε τη μελέτη αποκατάστασης γεωλογικών
κατολισθήσεων σε: Πόρτο Φίνο και Μπόνι.

ΟΔΟΠΟΙΙΑ
ΠΑΛΟΥΚΙΑ
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2Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ

1Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΚΗ ΒΙΓΛΑΣ

4Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 1Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ

Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδ-
ευσης είναι αρμόδια για τα Νηπιαγωγεία
και τα Δημοτικά Σχολεία της Σαλαμίνας.
Σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που έχουν

αποδοθεί από το Δήμο και σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις, μεριμνά για τη συντήρηση, τη βελτίωση, τη
δραστηριότητα και τη φύλαξη των υλικοτεχνικών
υποδομών του Εθνικού Συστήματος της
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Στα τρία χρόνια θητειας της Σχολικής Επιτροπής
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έχουν γίνει τα ακόλουθα:

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΥΠ.ΕΣ. €317.087,58
▶ Σύσταση Συμβουλίου Σχολικής Κοινότητας.
▶ Συντήρηση καυστήρων, κλιματιστικών,

συντήρηση – αναγομώσεις πυροσβεστήρων,
απεντομώσεις-μυοκτονίες, καθιερώθηκαν σε
ετήσια βάση.

▶ Αυξήσαμε τη χρηματοδότηση των σχολείων.
▶ Καταφέραμε αποπληρωμή οφειλών προη-

γούμενων διοικήσεων.
▶ Προμηθεύσαμε εν μέσω COVID-19 όλα τα σχολεία

με tablets για τις ανάγκες της τηλεκπαίδευσης.
▶ Δίνουμε επιπλέον χρήματα για αγορά

αντισηπτικών στα σχολεία.
▶ Χορήγηση SELF TEST στις σχολικές μονάδες.
▶ Προμήθεια κώνων για χρήση από σχολ.

τροχονόμους.
▶ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΧ. ΜΟΝΑΔΕΣ

ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ €74.713,90.

ΣΧΟΛΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η

ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΛΗΝΙΩΝ
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Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης είναι αρμόδια για τα
Γυμνάσια και τα Λύκεια της Σαλαμίνας.
Σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που έχουν

αποδοθεί από το Δήμο και σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις, μεριμνά για τη συντήρηση, τη βελτίωση, τη
δραστηριότητα και τη φύλαξη των υλικοτεχνικών
υποδομών του Εθνικού Συστήματος της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Στα 3 χρόνια θητείας της Σχολικής Επιτροπής
Δευτερο-βάθμιας Εκπαίδευσης έχουν γίνει τα
ακόλουθα:

▶ Σύσταση Συμβουλίου Σχολικής Κοινότητας
▶ Συντήρηση καυστήρων, κλιματιστικών,

συντήρηση – αναγομώσεις πυροσβεστήρων,
απεντομώσεις-μυοκτονίες, καθιερώθηκαν σε
ετήσια βάση.

▶ Αυξήσαμε τη χρηματοδότηση των σχολείων.
▶ Τοποθετήσαμε Σχολικούς Φύλακες σε όλα τα

σχολεία.
▶ Καταφέραμε αποπληρωμή οφειλών

προηγούμενων διοικήσεων.
▶ Σε συνεργασία με τους συλλόγους διδασκόντων

του 1ου ΕΠΑ.Λ. και του Εσπερινού ΕΠΑ.Λ., ορίστηκε
το 1ο ΕΠΑ.Λ. Σαλαμίνας εξεταστικό κέντρο για τις
πανελλαδικές εξετάσεις.

▶ Αναβαθμίσαμε την ταχύτητα Internet σε
100Mbps σε όλες τις σχολικές μονάδες.

Προμηθεύσαμε:
▶ Έξι (6) σύγχρονα φωτοτυπικά κόστους €11.084,
▶ 35 πίνακες με χρήση μαρκαδόρων κόστους

6.590,57€,
▶ Έξι (6) κλιματιστικά στο 1ο Γυμνάσιο Σαλαμίνας,
▶ Ένα (1) κλιματιστικό στο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ,
▶ Ένα (1) κλιματιστικό στο 2ο Γυμνάσιο,
▶ Ένα (1) κλιματιστικό στο ΔΙΕΚ Σαλαμίνας,
▶ Δύο (2) κλιματιστικά στο 1ο Ε.ΠΑ.Λ Σαλαμίνας,
▶ Δέκα (10) υπολογιστές για το Γυμνάσιο Αιαντείου,
▶ Ένα (1) υπολογιστή στο 1ο ΕΠΑ.Λ.,
▶ Δέκα (10) υπολογιστές στο Γυμνάσιο Αμπελακίων,
▶ Τέσσερις (4) υπολογιστές στο 3ο Γυμνάσιο,
▶ Πέντε (5) υπολογιστές και ένα (1) Laptop στο 3ο

Γυμνάσιο,
▶ Δύο (2) τηλεοράσεις για το 1ο Σ.Ε.Κ.,
▶ Δύο (2) τηλεοράσεις στο 1ο Ε.ΠΑ.Λ,
▶ Δύο (2) τηλεοράσεις στο Εσπερινό ΕΠΑΛ,
▶ Δύο (2) τηλεοράσεις στο 3ο Γυμνάσιο,
▶ Μία (1) Smart TV 55΄ στο 2ο ΓΕΛ
Επιπρόσθετα:
▶Δόθηκαν προς χρήση δύο προκατασκευασμένες

αίθουσες στο 2ο ΓΕ.Λ.
▶Περαιώθηκαν εργασίες επισκευής και

πιστοποίησης ανελκυστήρα του 2ου Γυμνασίου
Σαλαμίνας.

▶Χορηγήθηκαν δύο ρομποτικα σετ στο 1ο Γυμνάσιο
Σαλαμίνας.

ΣΧΟΛΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η ▶Έγινε επισκευή και επέκταση του υπάρχοντος
δικτύου Η/Υ στο Γυμνάσιο Αμπελακίων
προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση όλες οι
αίθουσες του σχολείου.

▶Πραγματοποιήθηκαν συντηρήσεις και

αντικαταστάσεις όπου κρίθηκε απαραίτητο σε
τουαλέτες σχολείων, πόρτες, περιφράξεις, τζάμια,
τοιχοποιία.

▶ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ

ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ

ΛΥΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΠΟΥΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ
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Οργανισμός Άθλησης, Κοινωνικής
Πολιτικής και Παιδείας του Δήμου μας έχει
δύο βασικούς άξονες, να μεριμνά για την
Κοινωνική Προστασία & Αλληλεγγύη και

για την Παιδεία και τον Αθλητισμό.

Στα τρία χρόνια θητείας μας ο Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π. έχει προβεί
στα ακόλουθα:
▶ Ολοκληρώνει τη ριζική ανακαίνιση του Κέντρου

Νεότητας με τη δημιουργία του πρώτου υπαίθριου
«gym park» και 3D Μουσείου αναπαράστασης
της Ναυμαχίας.

▶ Διεξήγαγε εθελοντικές αιμοδοσίες εν μέσω της
πανδημίας Covid-19.

▶ Καθιέρωσε ετήσια ποδηλατάδα κάθε 3 Ιουνίου,
στην παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου.

▶ Συμμετείχαμε, ως Δήμος, στο 57ο ΡΑΛΛΥ ΑΙΓΑΙΟΥ,
με έναρξη της διοργάνωσης από τον Τύμβο των
Σαλαμινομάχων.

▶ Παρέδωσε προς λειτουργία έναν ακόμα παιδικό
σταθμό στα Παλούκια.

▶ Πραγματοποιήσε τη συνδιοργάνωση μεγάλων
αγώνων όπως: (1) Διεθνείς αγώνες ποδηλασίας, (2)
Πανελλήνιο Αγώνα Κλειστής Κωπηλασίας, (3)
Πανελλήνιο αγώνα ιστιοπλοΐας BUQ 2020.

▶ Ολοκληρωτική αναβάθμιση φωτισμού και

περιβάλλοντα χώρου του γηπέδου Αμπελακίων.
▶ Κατασκεύασε mini γήπεδο μπάσκετ 3-on-3 στην

Ψιλή Άμμο.
▶ Επισκευή οροφής στο κλειστό γυμναστήριο

Καραϊσκάκης.
▶ Αλλαγή της περίφραξης του γηπέδου μπάσκετ

Αγίου Αθανασίου.
▶ Εξόπλισε με απινιδωτές τα γήπεδα μας και

οργάνωσε με τη στήριξη του Ερυθρού Σταυρού
παραρτήματος Σαλαμίνας Δωρεάν σεμινάρια
ΚΑΡΠΑ.

▶ Νέα κρεμαστή κερκίδα στο γυμναστήριο
«Ν. Γραμματικός». Το κόστος της κατασκευής είναι
από το ΝΠΔΔ ΑΚΟΙΠΟΠ και τα καθίσματα είναι
δωρεά της Προέδρου του Σ.Ε.Φ. κας Χριστίνας
Τσιλιγκίρη και δημιουργία χώρου για τηλεοπτική
κάλυψη.

▶ Τέλος αναφέρουμε πως αυτή η δημοτική αρχή έχει
στηρίξει το ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΣΜΟ έμπρακτα και
οικονομικά όσο καμία άλλη τα τελευταία χρόνια.

Ενδεικτικά αναφέρουμε:
▶ Εργόμετρο αξίας €3.500 για το σύλλογο Γυάλας
▶ Αθλητικό δάπεδο για το γυμναστήριο ΝΑΟΣ αξίας

€4.500
▶ Βάρκα SUP για τον όμιλο ΓΥΑΛΑΣ αξίας €3.500

ΑΘΛΗΣΗ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ &
ΠΑΙΔΕΙΑ

Ο

ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π. ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ

ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΟΥ

▶ Βάρκα κωπηλασίας για τον όμιλο ΝΑΟΣ €13.000
▶ Βάρκα κάνοε - καγιάκ για τον όμιλο ΓΝΟΣ αξίας €3.000
▶ Εξασφαλίσαμε μέσω της Κτηματικής Υπηρεσίας αδειοδότηση

εγκατάστασης container στην περιοχή Αγ. Γεωργίου για τις ανάγκες
προπόνησης του ομίλου ΓΝΟΣ

▶ Με πρωτοβουλία μας ο Ν.Α.Ο.Σ. εξασφάλισε χορηγία για την
κατασκευή πλωτής εξέδρας στις εγκαταστάσεις αξίας €10.000

▶ Διοργανώσαμε για γυναίκες και κορίτσια από 15 ετών ΔΩΡΕΑΝ
σεμινάρια αυτοπροστασίας και αυτοάμυνας για την πρόληψη και
αντιμετώπιση της έμφυλης βίας και της σεξουαλικής κακοποίησης.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥΜΕ ΛΑΜΠΕΣ
ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΓΩΝΑΣ MOUNTAIN BIKE
ΔΩΡΕΑΝΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ

ΑΓΟΡΑ ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΒΑΡΚΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΣΜΟ

ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ

ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ“Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ”ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ“Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ”
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υπηρεσία καθημερι-
νότητας σκοπό έχει τη
βελτίωση της
ποιότητας ζωής των

κατοίκων της Σαλαμίνας.

Αναλαμβάνει όλες εκείνες τις
εργασίες που έχουν εγκριθεί από
τη Διοίκηση και πρέπει να γίνουν
προς εξυπηρέτηση του δημόσιου
συμφέροντος όπως λ.χ. κλαδέματα
σε κοινόχρηστους χώρους,
καλλωπισμός δημόσιων χώρων
που υπάγονται στη δικαιοδοσία
του Δήμου, επιδιορθώσεις των
φθορών του οδοστρώματος,
απομακρύνσεις επικίνδυνων

κατασκευών από κοινόχρηστους
χώρους, κλ.π.

Κατά την τριετία αυτή έχουμε
προβεί στα ακόλουθα:

▶ Καθαρισμοί παραλιών από
αυθαίρετες και επικίνδυνες
κατασκευές καθώς και από
κατασκευές που εμπόδιζαν την
ελεύθερη πρόσβαση.

▶ Απολυμάνσεις σε πολυσύ-
χναστους και κοινόχρηστους
χώρους εν μέσω πανδημίας
Covid-19.

▶ Αποψίλωση και διάνοιξη

περιφερειακών δρόμων.

▶ Βάψιμο όλων των κοινοχρή-
στων χώρων σε πλατεία
Αίαντος, πλατεία Φραγκούλη
Σελήνια, πλατεία «Φλώρας»
Σελήνια, πλατεία Μπόσκου,
πλατεία 25ης Μαρτίου
Αμπελάκια.

▶ Διάνοιξη δρόμων σε Βασιλικά,
Ντούνι, Αιάντειο, Κακή Βίγλα,
Γυάλα.

▶ Επίστρωση δρόμων σε Άγιο
Γεώργιο, Ξένο, Βασιλικά, Τσάμη

▶ Ανανέωση διαβάσεων πεζών.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ

Η
• ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

• ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ

• ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΙ ΧΩΡΩΝ

Μεριμνά για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των Δημοτών

▶ Τοποθέτηση / αντικατάσταση
πινακίδων σήμανσης Κ.Ο.Κ.

▶ Κατά τόπους επιδιορθώσεις
οδικού δικτύου.

▶ Αφαίρεση παρανόμων πινα-
κίδων και αφισών από κολώνες
και κοινόχρηστους χώρους.

▶ Κλαδέματα σε σχολεία,
πλατείες, δρόμους και αποκοπή
επικίνδυνων δέντρων.

▶ Καλλωπισμοί παραλιών.

▶ Αφαίρεση επικίνδυνων μεταλ-
λικών κατασκευών.

▶ Τοποθέτηση νέων παγκακίων
σε παραλίες και κοινόχρηστους
χώρους.

▶ Απομάκρυνση εγκαταλελειμ-
μένων καντινών από παραλίες.

▶ Αφαίρεση 2 εγκαταλελειμ-
μένων περιπτέρων από τα
Αμπελάκια.

ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΠΑΡΑΛΙΩΝ

ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
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Μέσα στην τριετία που μας πέρασε η
υπηρεσία καθαριότητας και
περιβάλλοντος έκανε τα εξής:
▶ Κλείσαμε τρεις παράτυπες χωματερές,

διεξάγοντας την αποκομιδή των
εξωοικιακών σε κάδους μεταφοράς
30m3 ή σε μία από τις τρεις νταλίκες
του Δήμου μας.

▶ Επισκευάσαμε και επανεντάξαμε στο
στόλο της καθαριότητας οχτώ (8) και
πλέον φορτηγά μικρά και μεγάλα
καθώς και μηχανήματα έργου.

Ενεργοποίηση όλων των ρευμάτων
ανακύκλωσης:

1. Μπλε κάδοι,
2. Ηλεκτρικές/ηλεκτρονικές συσκευές,
3. Λαμπτήρες,
4. Βιοαπόβλητα με το καφέ υπερσύγχρονο

απορριμματοφόρο που μας παραχώ-
ρησε η Περιφέρεια Αττικής,

5. Γυαλί (μπλε κώδωνες),
6. Κλαδιά και υπολείμματα πρασίνου,
7. Μελάνια και μελανοδοχεία,
8. Μπαταρίες,
9. Τηγανέλαια,
10. Μηχανέλαια αυτοκινήτων και

φορτηγών του Δήμου,
11. Λάστιχα αυτοκινήτων και φορτηγών,
12. Μπαζών (ΑΕΚΚ),

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ &
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
Η Υπηρεσία Καθαριότητας & Περιβάλλοντος μεριμνά για όλα τα
ρεύματα της ανακύκλωσης, την αποκομιδή των οικιακών
απορριμμάτων και φροντίζει για την απομάκρυνση των εξωοικιακών
του νησιού.

13. Πλαστικών καπακιών,
14. Ρούχων,
15. Εγκαταλελειμμένων οχημάτων.

▶ Έχουμε κολλήσει πάνω από 500 αυτοκόλλητα σε
εγκαταλελειμμένα οχήματα και έχουν μετακινηθεί
τα περισσότερα.

▶ Η υπηρεσία μας έχει περισυλλέξει πάνω από 200
εγκαταλελειμμένα οχήματα.

▶ Οι αριθμοί στην ανακύκλωση είναι καθημερινά
ανοδικοί από την πρώτη ημέρα, καθώς οι δημότες
έχουν “αγκαλιάσει” τις δυνατότητές της. Από τη
χωριστή διάθεση των κλαδιών και υπολειμμάτων
πρασίνου έχουμε εξοικονομήσει ως Δήμος πολλές
χιλιάδες ευρώ από τα έξοδα ταφής αυτών στη
χωματερή.

▶ Ενεργοποίηση και αξιοποίηση των κινητών
πράσινων σημείων, με τη βοήθεια της
Περιφέρειας Αττικής. Αρχίσαμε με παρουσία στο
νησί ενός φορτηγού 2 μέρες την εβδομάδα. Με
ραγδαία συμμετοχή των πολιτών αυξήσαμε σε 2
φορτηγά 2 μέρες την εβδομάδα. Καταφέραμε τον
08/2022 τα δρομολόγια των κινητών πράσινων
σημείων να έχουν φτάσει σε 4 ημέρες/εβδομάδα
και έχουν ενταχθεί σημεία σε όλο το νησί.

▶ Επιπλέον, ο Δήμος μας ανακηρύχτηκε 1ος σε όλη
την Αττική, για το 2021, σε αυτό το πρόγραμμα!

▶ Προμηθευτήκαμε συνολικά 615 καινούργιους
κάδους απορριμμάτων και 160 μεταχειρισμένων
δωρεάν από το Δήμο Χαλανδρίου.

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ
ΕΞΩΟΙΚΙΑΚΩΝ

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ
ΚΑΔΩΝ

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΛΕ ΚΑΔΩΝ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ615
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΚΑΔΩΝ

ΚΛΕΙΣΑΜΕ
ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΧΩΜΑΤΕΡΕΣ
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▶ Τοποθέτηση ειδικής σήμανσης ημερήσιου χάρτη πρόβλεψης
βαθμού επικινδυνότητας πυρκαγιάς έξω από το Δημαρχείο.

▶ Κατόπιν συνάντησης του Δημάρχου με τον Υφ. Περιβάλλοντος &
Ενέργειας κ. Γιώργο Αμυρά, επισφραγίστηκε το μεγαλύτερο έργο
δασοπροστασίας που έχει γίνει στη Σαλαμίνα προϋπολογισμού
άνω των €500.000,00 και εκτελείται με πρωτοβουλία του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που περιλαμβάνει
κατασκευή και συντήρηση αντιπυρικών ζωνών εκατέρωθεν του
δασικού, επαρχιακού οδικού δικτύου και των αντιπυρικών ζωνών
στο δάσος των Κανακίων.

▶ Τοποθέτηση κρουνών σε διάφορα σημεία του νησιού και εντός
των δασών Κανακίων και Φανερωμένης.

▶ Διάνοιξη δρόμων για πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων.
▶ Δημιουργία σημείων συγκέντρωσης/εκκένωσης και

τοποθέτησης ανάλογης σήμανσης σε περιπτώσεις εκτάκτου
ανάγκης εντός οικισμών.

▶ Δημιουργία σημείων αναστροφής οχημάτων στο δάσος
Κανακίων σε περίπτωση πυρκαγιάς.

▶ Ορισμός παρατηρητηρίων σε διάφορα σημεία του νησιού.
▶ Παρακολούθηση ΜΗ προσβάσιμων δασικών περιοχών με

DRONE.
▶ Εξοπλισμός οχημάτων του Δήμου προκειμένου να παρέχουν

επικουρική βοήθεια στο πυροσβεστικό σώμα σε περίπτωση
ανάγκης.

▶ Το 2021 εξασφαλίσαμε χρηματοδότηση €200.000 για έργα
δασοπροστασίας.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Κατά τη διάρκεια της τριετίας η υπηρεσία Πολιτικής
Προστασίας κατόρθωσε τα ακόλουθα.

ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

αποβλέπει στην
προστασία των
ατόμων από φυσικές
ή ανθρωπογενείς
καταστροφές ταχείας
ή βραδείας εξέλιξης.”

ΕΓΚΑΙΡΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ
ΤΕΤΟΙΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΕΛΘΟΝ

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΤΑ
ΣΕ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ

ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ

ΣΤΗΝ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΤΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 ΚΑΤΑΦΕΡΑΜΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΚΛΕΙΣΕ ΟΥΤΕ ΕΝΑΣ ΔΡΟΜΟΣ
ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΜΕ DRONE ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
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ευαισθησία που δείχν-
ουμε στα θέματα Παι-
δείας είναι πασιφανής
καθώς πιστεύουμε πως

οι νέοι μας πρέπει να αποτελούν
ενεργό κομμάτι της Κοινωνίας μας.
Έτσι, στηρίζουμε τους νέους μας
και προσπαθούμε πάντα, μέσα από
μελετημένες ενέργειες, να
παρέχουμε όλα τα εφόδια και τις
δυνατότητες προκειμένου οι νέοι
μας να μπορέσουν να εξελιχθούν.

Για αυτό ο Δήμος μας, μέσα από τις
αρμοδιότητες που του αναλογούν
έχει προβεί στις ακόλουθες
ενέργειες:

▶ Αποφάσισε την ίδρυση
Εργαστηρίου Ειδικής
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
& Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) και
Ειδικού Νηπιαγωγείου.

▶ Έναρξη λειτουργίας του
Κοινωνικού Φροντιστηρίου
για το 2022 με νέα τμήματα για
μαθητές Γυμνασίου, με 120
μαθητές και 30 διδάσκοντες.

▶ Δημιούργησε τμήμα Ρομπο-
τικής στα ΚΔΑΠ.

▶ Σε συνεννόηση με το ΚΤΕΛ
Σαλαμίνας, εντάχθηκε ένα
απευθείας δρομολόγιο για
τους μαθητές Αιαντείου,
προκειμένου να μην αλλάζουν
δύο λεωφορεία στη μετάβασή
τους προς τη Σαλαμίνα.

▶ Το 1ο παγκοσμίως ΚΙΝΗΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩ-
ΣΗΣ επισκέφθηκε σχολεία
της Σαλαμίνας για ευαισθητο-
ποίηση και ενημέρωση.

▶ Πρόσθεσε μια νέα Ειδικότητα,
στον τομέα Ναυτιλιακών
Επαγγελμάτων, αυτή του
ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ
ΝΑΥΤΙΚΟΥ, στο 1ο ΕΠ.ΑΛ.
Σαλαμίνας.

▶ Πέτυχε έγκριση αλλαγής χρή-
σης γης από αθλητικό χώρο σε
χώρο σχολικών κτιρίων στο Ο.Τ.
Γ170 στον Αγ. Αθανάσιο στο
Αιάντειο, ώστε να ξεκινήσουν οι
διαδικασίες για ανέγερση
σχολικού συγκροτήματος
Γυμνασίου - Λυκείου.

ΠΑΙΔΕΙΑ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Η
• ΑΠΟΦΑΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.

• ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

• ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

• ΕΝΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ / ΛΥΚΕΙΟ
ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ

Ως Δήμος έχουμε
υποχρέωση να
φροντίζουμε ώστε οι
Νέοι μας να μπορούν να
λαμβάνουν όλα εκείνα τα
εφόδια που θα τους
δώσουν τη δυνατότητα
να εξελιχθούν και να
θριαμβεύσουν στο
μέλλον.
Εμείς, μέσα από
μελετημένες ενέργειες
παρέχουμε έμπρακτα
αυτή τη δυνατότητα,
γιατί οι Νέοι ενός τόπου
είναι το μέλλον του.
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ΜΝΗΜΕΙΟ
ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ
ΠΟΝΤΙΑΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΤΑ ΠΑΛΟΥΚΙΑ

ΣΑΛΑΜΙΝΙΑ 2022

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2020

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2019 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ 2022 • ΕΤΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗ

Διεύθυνση Πολιτι-
σμού του Δήμου μας
σχεδιάζει και μεριμνά
για την εφαρμογή των

προγραμμάτων και δράσεων για
την προστασία του τοπικού
πολιτισμού, την προβολή των
πολιτιστικών αγαθών και των
πολιτιστικών έργων που
παράγονται σε τοπικό επίπεδο.

Επίσης, διοργανώνει θεατρικές
παραστάσεις, συναυλίες και άλλες
πολιτιστικές εκδηλώσεις καθώς
επιμελείται και για την προώθηση
πολιτιστικών ανταλλαγών σε

εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές
επίπεδο, αλλά και μεριμνά για την
προώθηση της ανάπτυξης του
πολιτιστικού τουρισμού.

Ο Δήμος μας, μέσα σε αυτά τα τρία
έτη, έχει καταφέρει τα εξής:

▶ Όλες οι εκδηλώσεις των
«Σαλαμινίων» τέθηκαν υπό
την αιγίδα του Δήμου και
εντάχθηκαν - καθιερώθηκαν
και νέες.

▶ Επανιδρύθηκε και αναβαθμί-
στηκε η Φιλαρμονική του
Δήμου.

▶ Ανέγερση προτομής του
μακαριστού μητροπολίτη
Λαρίσης και Τυρνάβου πατέρα
Ιγνάτιου στον Αγ. Ανδρέα.

▶ Ανάδειξη της “Ελιάς της
Όρσας”, σε συνεργασία με τον
ΕΟΤ, το Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών και το World Olive
Center for Health.

▶ Κατασκευή του Τουριστικού
Περιπτέρου στα Παλούκια.

▶ Το έτος 2022 ανακηρύχθηκε ως
«Έτος ΕΥΡΙΠΙΔΗ» με τη
συνδιοργάνωση του ΕΟΤ,

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ

Η

• ΣΑΛΑΜΙΝΙΑ

• ΝΕΑ ΜΝΗΜΕΙΑ

• 2022 ΕΤΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗ

• ΕΛΙΑ ΤΗΣ ΟΡΣΑΣ

• ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ

Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών, Παιδείας και Πολιτισμού

καθώς και συνδιοργάνωση
σεμιναρίων αρχαίου θεάτρου
στη Σπηλιά του Ευριπίδη τα έτη
2021 και 2022.

▶ Ανέγερση μνημείου για τη
γενοκτονία των Ποντίων στον
αύλειο χώρο του ΙερούΝαού Αγ.
Δημητρίου Σαλαμίνας.

▶ Διοργάνωση Βαλκανικού
φεστιβάλ Οίνου με επίσκεψη

από Πρέσβεις χωρών των
Βαλκανίων.

▶ Πλήθος εκδηλώσεων διοργα-
νώθηκαν για τα Χριστούγεννα,
τις Αποκριές, το καλοκαίρι,
αφιερωματικές για τα 200
χρόνια από την Επανάσταση, τη
Μικρασιατική Καταστροφή, τα
«Ευριπίδεια» καθώς και τα
«Σαλαμίνια». ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2021
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

Δήμος Σαλαμίνας
δείχνοντας έμπρακτα
την ευαισθητοποίησή
του στα Κοινωνικά

ζητήματα και ειδικά με τις
κοινωνικές συνθήκες έτσι όπως
διαμορφώθηκαν τα τελευταία
χρόνια, έχει προβεί σε μια σειρά
από ενέργειες προκειμένου να
γεφυρωθεί το κοινωνικό χάσμα.

Με γνώμονα την καλύτερη ποιό-
τητα ζωής των ευαίσθητων Κοι-
νωνικά ομάδων, έχουμε προβεί
στις ακόλουθες ενέργειες:

▶ Συστήσαμε «Το κουτί του
φοιτητή» δίνοντας τρόφιμα και
είδη πρώτης ανάγκης σε
φοιτητές του νησιού μας.

▶ Έναρξη λειτουργίας του
«Συμβουλευτικού Κέντρου
Γυναίκας», στα Αμπελάκια.

▶ Υπερδιπλασιάσαμε τους
δικαιούχους του Κοινωνικού
Παντοπωλείου.

▶ Κατά τη διάρκεια του πρώτου
lockdown λόγω COVID-19,
καθημερινά παρείχαμε κατ’
οίκον διανομή φαγητού,

φαρμάκων και ειδών πρώτης
ανάγκης σε ευπαθείς ομάδες.

▶ Ολοκληρώσαμε με επιτυχία για
2 συνεχόμενες χρονιές τη
δράση «Μην το πετάς... Χάρισέ
το!», με παιχνίδια για τα παιδιά.

▶ Παραχωρήσαμε Εκπτωτική
Κάρτα Αγορών στους
καθηγητές του Κοινωνικού
Φροντιστηρίου.

▶ Καταφέραμε και προσθέσαμε
μια Κινητή Ιατρική Μονάδα
του ΕΚΑΒ 24ωρης
εξυπηρέτησης.

▶ Παραδώσαμε 2 αναπηρικά
αμαξίδια στο Ειδικό Δημοτικό
Σχολείο Σαλαμίνας και το
Σύλλογο ΑμεΑ Σαλαμίνας.

▶ Έναρξη λειτουργίας του
Κέντρου Κοινότητας Σαλα-
μίνας (Αναπαύσεως 1).

▶ Εγκατάσταση ράμπας για
αυτόνομη πρόσβαση ΑμεΑ
στη θάλασσα στην παραλία
Ρέστη.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ο • ΚΟΥΤΙ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ

• ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

• ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΚΑΒ

• ΡΑΜΠΑ ΑμεΑ

Ο Δήμος μας στέκεται
πάντα στις ευαίσθητες
Κοινωνικά Ομάδες που
μας χρειάζονται
περισσότερο.
Έτσι, μέσα στα τρία
χρόνια διοίκησης
υπερδιπλασιάσαμε τους
δικαιούχους του
Κοινωνικού
Παντοπωλείου μας και
από το επόμενο έτος
έχουμε προγραμματίσει
να τους τριπλασιάσουμε,
δείχνοντας έμπρακτα τη
στήριξή μας.

...έχει προβεί σε
μια σειρά από
ενέργειες
προκειμένου να
γεφυρωθεί το
Κοινωνικό χάσμα
των δημοτών.”
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ΕΓΚΑΙΝΙΑ Κ.Ε.Π. ΥΓΕΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

ασικός στόχος των Κ.Ε.Π. Υγείας είναι η
ενημέρωση των πολιτών και η διοργάνωση
προληπτικών εξετάσεων για 11 κύρια
νοσήματα, προτεινόμενα από τον Παγκόσμιο

Οργανισμό Υγείας, για τα οποία έχει αποδειχθεί με
μελέτες πως η έγκαιρη προληπτική παρέμβαση και
ανίχνευση τυχόν συμπτωμάτων κρίνεται αποτελε-
σματική και μπορεί να
σώσει ζωές.
Τα 11 νοσήματα στα
οποία επικεντρώνεται το
ΚΕΠ Υγείας μέσα από το
λογισμικό είναι: Καρκίνος
του παχέος εντέρου,
Καρκίνος του τραχήλου
της μήτρας, Καρκίνος του
μαστού, Καρδιαγγειακός
κίνδυνος, Ανεύρυσμα
κοιλιακής αορτής,
Καρκίνος του προστάτη, Μελάνωμα, Κατάθλιψη,
Οστεοπόρωση, ΧΑΠ και Άνοια.

Ο Δήμος Σαλαμίνας έχει εξασφαλίσει για όλους τους
Δημότες τη δωρεάν χρήση του λογισμικού.
Επιπρόσθετα, το Κ.Ε.Π. Υγείας Σαλαμίνας, έχει προβεί
σε μια σειρά από δράσεις, κατά τα 3 έτη διοίκησης,
όπως:

▶ Ημερίδα ενημέρωσης για τα αντιβιοτικά και τα
εμβόλια.

▶ Ενημέρωση - Εκπαίδευση εκπαιδευτικών και
μαθητών σε πρακτικές υγιεινής στο πλαίσιο
προστασίας από τον COVID-19.

▶ Ολοκληρώσαμε και εγκαινιάσαμε το «Συμ-
βουλευτικό Σταθμό για
την Άνοια»

▶ Μαστογραφικό έλεγ-
χο.

▶ Rapid Tests και έλεγ-
χο αντισωμάτων για την
πρόληψη του COVID-19.

▶ Έλεγχο κοιλιακής
αορτής.

▶ Διαδικτυακή ημερίδα
περί αντιβιοτικών και
εμβολίων.

▶ Έλεγχος οστικής πυκνότητας.

▶ Συμμετοχή σε δράση για τους φροντιστές ατόμων
με άνοια.

▶ Test αξιολόγησης μνήμης.

▶ Δερματολογικό έλεγχο σπίλων.

▶ Έλεγχο Ca προστάτη.

▶

Ο Δήμος μας, στα πλαίσια του προγράμματος των
Κ.Ε.Π. ΥΓΕΙΑΣ έχει προβεί και στις ακόλουθες
δραστηριότητες:
▶ Εγκαίνια της δομής των Κ.Ε.Π. Υγείας με παρουσία

του Περιφερειάρχη, Δρ. Γεώργιου Πατούλη.
▶ Συμμετοχή του Δήμου Σαλαμίνας στο 17ο Παν-

ελλήνιο Συνέδριο ΕΔΔΥΠΠΥ και βράβευση του
Δημάρχου Σαλαμίνας για τις πρωτοπόρες δράσεις

και υπηρεσίες του Κ.Ε.Π. ΥΓΕΙΑΣ προς του Δημότες
μας.

Ο Δήμος μας είναι ένας από τους πρώτους Δήμους
πανελλαδικά που λειτουργεί πιλοτικά ο θεσμός των
ΚΕΠ Υγείας και ήδη οι δείκτες ποιότητας παροχής των
υπηρεσιών που προσφέρει προς τους Δημότες είναι
πολύ ψηλά.

Κ.Ε.Π. ΥΓΕΙΑΣ
ΠΡΟΛΗΨΗ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Κ.Ε.Π. ΥΓΕΙΑΣ

B
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 11 ΝΟΣΗΜΑΤΑ

Το λογισμικό των Κ.Ε.Π. ΥΓΕΙΑΣ
παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ και
μπορείτε να αποκτήσετε
πρόσβαση από την ιστοσελίδα
www.salamina.gr/healthcenter

...17ο Πανελλήνιο
Συνέδριο του
ΕΔΔΥΠΠΥ και
βράβευση του
Δημάρχου
Σαλαμίνας για τις
πρωτοπόρες δράσεις
του Κ.Ε.Π. Υγείας...”
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ
ΖΩΩΝ

Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΑΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ

ΤΟ ΠΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΖΩΑ

Δήμος Σαλαμίνας, με αίσθημα ευθύνης και
προσπαθώντας να δώσει λύση στο
πρόβλημα των αδέσποτων ζώων, ενισχύ-
οντας διαρκώς τοΤμήμα Αδέσποτων Ζώων

προκειμένου να μπορέσει να ανταπεξέλθει στο έργο
του. Μέχρι στιγμής έχει καταφέρει να διαχειριστεί
πάνω από 3000 αδέσποτα ζώα.

Από την αρχή της θητείας της Διοίκησής μας, δώσαμε
ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα των αδέσποτων μέσα
από μια σειρά δράσεων και ενεργειών προκειμένου να
επιλύσουμε αυτό το τόσο σημαντικό πρόβλημα,
εξοπλίζοντας τόσο σε υλικό όσο και σε έμψυχο
δυναμικό, αφού σε συνεργασία του Τμήματος
Αδέσποτων Ζώων μαζί με τους εθελοντές, που
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, παράγεται
εξαιρετικό έργο.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ο

▶ Τοποθετήσαμε σε 30 σημεία
του νησιού ταΐστρες και
ποτίστρες.

▶ Μετατρέψαμε 20 ξύλινες
παλιές κάλπες σε όμορφα
γατόσπιτα.

▶ Αποκτήσαμε για πρώτη φορά,
πρότυπο ασθενοφόρο ζώων,
για την άμεση μεταφορά
τραυματισμένων ή άρρωστων
ζώων, είτε στο νοσοκομείο
ζώων (ΔΙ.ΚΕ.Π.Α.Ζ.) είτε σε
κτηνιατρεία του νησιού.

▶ Υπογράφουμε σύμβαση με
κτηνιάτρους του νησιού για
την περίθαλψη, στείρωση κ.α.
αδέσποτων γατών και σκύλων
σε ετήσια βάση.

▶ Τηρούμε Εβδομαδιαίο Πρό-
γραμμα Περισυλλογής & επαν-
ένταξης, 5 αδέσποτων ζώων,
για αυθημερόν επίσκεψη
(εξετάσεις, εμβο-λιασμός,
αποπαρασίτωση κ.α.) στο
Νοσοκομείο Ζώων (ΔΙ.
ΚΕ.Π.Α.Ζ.).

▶ Εξοπλιστήκαμε με εργαλεία,
ειδικά για την περισυλλογή των
αδέσποτων ζώων.

▶ Συστήσαμε ελέγχους στα
πορθμεία σε όσους
μεταφέρουν ζώα, σε
συνεργασία με το Λιμενικό
σώμα και τη Θηροφυλακή.

▶ Δημιουργήσαμε Φαρμακείο
Ζώων και κυτία Α’ Βοηθειών

▶ Μοιράσαμε πάνω από 45.000
κιλά, ξηράς τροφής για

σκύλους και γάτες.
▶ Δώσαμε για τους αδέσποτους

σκύλους, 340 αντιπαρασιτικά
χάπια διάρκειας 3 μηνών, 700
αμπούλες προς αντιμετώπιση
τσιμπουριών, σκνιπών &
ψύλλων και 2.014
ενδοπαρασιτικά χάπια.

▶ Δώσαμε 1.015 φαρμακευτικά
σκευάσματα συνέχισης θερα-
πείας λεϊσμανίασης και 809
αντιβιοτικά σκευάσματα για
αδέσποτα ζώα που φροντίζουν
φιλόζωοι πολίτες.

▶ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΕΙΡΩΣΕΩΝ
ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ με την
πολύτιμη συνδρομή των
κτηνιάτρων του νησιού και των
φιλόζωων πολιτών. Οι
κτηνίατροι που συμμετείχαν, με
αλφαβητική σειρά οι: Γρεβε-
ντοπούλου Ελευθερία, Δαρ-
ζέντα Φλωριάννα, Καλοειδά
Μαριλένα, Κοκλιώτη Μαρία,
Πέζαρος Παύλος.

▶ Διεξαγωγή με επιτυχία για 3
συνεχόμενες χρονιές το
“Salamina’s Pet Care”, 444
στειρώσεις αδέσποτων γατών.

▶ Αυθημερόν Επίσκεψη στο
ΔΙ.ΚΕ.Π.Α.Ζ. & Κτηνιατρεία του
νησιού, 319 αδέσποτων
σκύλων (σήμανση, εμβολια-
σμός, εξετάσεις, αποπαρασί-
τωση κ.λ.π.).

▶ Περισυλλέξαμε & Περιθάλ-
ψαμε 607 Άρρωστους και
τραυματισμένους αδέσποτους

ΜΟΙΡΑΣΑΜΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 45.000
ΚΙΛΑ ΞΗΡΑΣ ΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ

ΣΚΥΛΟΥΣ ΚΑΙ ΓΑΤΕΣ

ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ

σκύλους και 90 Αδέσποτες
γάτες.

▶ Στειρώσαμε 440 Αδέσποτους
σκύλους και 700 Αδέσποτες
γάτες.

▶ Υιοθετήθηκαν 374 Αδέσποτοι
σκύλοι.

▶ Εμβολιάσαμε κατά της
Λύσσας 715 αδέσποτους
σκύλους και 400 αδέσποτες
γάτες.
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ο Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό
Λιμενικό Ταμείο
Σαλαμίνας μέσα στην
τριετία της θητείας

αυτής έχει πετύχει τα εξής:

▶ Τοποθέτηση δύο πλωτών
Φωτοσημαντήρων με
εξαρτήματα στο Βουρκάρι,
αλλά και επιθεώρηση –
επισκευή των υπαρχόντων.

▶ Επισκευή και συντήρηση Η/Μ
εγκαταστάσεων Λιμένων.

▶ Απομάκρυνση επιβλαβών
σκαφών: α) «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»
[10/10/21] β) «ΛΑΜΠΡΟΣ»
[20/11/21].

▶ Απολυμάνσεις – Απεντομώ-
σεις Λιμένων και φρεατίων
εντός ΧΖΛ.

▶ Επισκευή και επίστρωση με
σταμπωτό κρηπιδώματος του
Λιμένα Βουρκαρίου, 500m2

Μεγάλης Σκάλας και της
στάσης αυτής.

▶ Καθαρισμός φρεατίων εντός
Χ.Ζ.Λ.

▶ Χωματουργικές εργασίες και
βάψιμο του πάρκου
Παλουκίων.

▶ Επισκευή φωτισμού στον
προβλήτα Παλούκια - Πειραιά –
Πέραμα.

▶ Επισκευή δύο (2) πλωτών
προβλητών (αλλαγή με νέες
αλυσίδες 325 μέτρα).

▶ Περισυλλογή παλαιών διχτυών
για ανακύκλωση στην εταιρεία
«ΕΝΑΛΕΙΑ» 10m3.

▶ Δενδροφύτευση και τοπο-
θέτηση λουλουδιών σε δια-
ζώματα και νησίδες από τα
Παλούκια έως και την Ακτή
Καραϊσκάκη.

▶ Καθαρισμοί – Κλαδέματα –
Βαψίματα, συντήρηση
κρηπιδωμάτων σε όλους τους
χώρους αρμοδιότητας του
Δ.Λ.Τ.Σ.

▶ Καθαρισμός αγαλμάτων και
πέτρινης στάσης από μπογιές.

▶ Επισκευή και επαναλειτουρ-
γία της λέμβου του Δ.Λ.Τ.Σ. (για
τον καθαρισμό του λιμένα).

▶ Εκπόνηση Μελετών: 1) για
ανανέωση περιβαλλοντικών
όρων Λιμένα Βουρκαρίου, 2)
περιβαλλοντικών επιπτώσεων
Λιμένα Παλουκίων και

ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

Τ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΕΣ

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ

ΔΥΟ ΠΛΩΤΕΣ ΠΡΟΒΛΗΤΕΣ

Φανερωμένης, 3) σκοπιμότητας
δημιουργίας «καταδυτικού
πάρκου», 4) σκοπιμότητας
αναβάθμισης των λιμένων
Βουρκαρίου και Παλουκίων σε
Μαρίνα.

Χρηματοδοτήσεις:

1. €385.000 στο Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων 2021.

2. ΕΜΠΑΕ €13.000.000.

3. €188.870,42 στο πρόγραμμα
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».

4. €66.413,16 στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014 - 2022».

5. €500.000 στο επιχειρησιακό
πρόγραμμα «Αλιεία & Θάλασ-
σα» πρόσκληση 6η.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ

ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΠΕΡΙΞ ΠΑΡΚΟΥ ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΥΟ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΩΝ

ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΜΕ ΣΤΑΜΠΩΤΟ - ΜΕΓΑΛΗ ΣΚΑΛΑ

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΣΚΑΦΩΝ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΚΑΛΑΣ



32 | ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ • www.salamina.gr ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 09/2019 - 09/2022 | 3332 | ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ • www.salamina.gr ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 09/2019 - 09/2022 | 33

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ,
ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΪΚΗΣ
ΤΕΧΝΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΦΙΛΟΞΕΝΕΙ ΕΚΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 18ου ΑΙΩΝΑ

Βιβλιοθήκη - Μουσείο Λαϊκής Τέχνης &
Ιστορίας μέσα στα τρία χρόνια θητείας της
διοίκησής μας έχει πραγματοποιήσει τα
ακόλουθα:

▶ Επιπλέον 1200 βιβλία από δωρεές πολιτών με μια
μεγάλη δωρεά από το Ελληνικό Λογοτεχνικό και
Ιστορικό Αρχείο του Μορφωτικού Ιδρύματος
Εθνικής Τραπέζης καθώς και από εκδήλωση του
«Όλοι μαζί μπορούμε» για την ενίσχυση των
Βιβλιοθηκών.

▶ 30 συμπολίτες μας δώρισαν βιβλία στην
Δημοτική Βιβλιοθήκη Σαλαμίνας.

▶ Ξεκινήσαμε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών
Βιβλιοθηκών της Εθνικής Βιβλιοθήκης και
συνεργαζόμαστε σε τρέχουσες εκστρατείες.

▶ Διοργανώνουμε ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ –
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ – ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟ -
ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ.

▶ Διοργανώνουμε εκπαιδευτικά προγράμματα
λαογραφικού ενδιαφέροντος.

▶ Διοργανώνουμε παραδοσιακά εργαστήρια
χορευτικής ομάδας «Έρευνα».

▶ Διοργανώσαμε 62 εκπαιδευτικές δράσεις που
συμμετείχαν 1251 μαθητές από 4 έως 18 ετών που
πραγματοποιήθηκαν στο χώρο της Βιβλιοθήκης,
στο Λαογραφικό Μουσείο, στο χώρο μνήμης
Άγγελος Σικελιανός και στο Παράτημα του
Νομικού Προσώπου στα Παλούκια.

▶ Διοργανώσαμε λέσχη ανάγνωσης η οποία
λειτούργησε και διαδικτυακά.

Η

▶ Συνολικά 4893 άτομα
επισκέφτηκαν το ΝΠΔΔ
Βιβλιοθήκης - Μουσείου Λαϊκής
Τέχνης & Ιστορίας αλλά και το χώρο
μνήμης Άγγελος Σικελιανός.

▶ Διοργάνωση για τρεις
συνεχόμενες χρονιές της
εκδήλωσης «Σικελιανά».

▶ 10 συμπολίτες μας δώρισαν στο
Λαογραφικό Μουσείο
Παραδοσιακές φορεσιές και
αντικείμενα μεγάλης πνευματικής
αξίας του προηγούμενου αιώνα.

▶ Αγοράστηκαν 100 παιδικά βιβλία
για την ενίσχυση του τμήματος της
Παιδικής Βιβλιοθήκης,
ηλεκτρολογικές συσκευές,
Μουσειακές Κούκλες για την
αντικατάσταση των παλαιών
μουσειακών κουκλών.

▶ Προβολή του Λαογραφικού
Μουσείου και του χώρου μνήμης
Άγγελου Σικελιανού σε
διαδικτυακά περιοδικά και κανάλια.

▶ Σε συνεργασία με το Ναυτικό
Μουσείο της Ελλάδας, το Μουσείο
μας συμπεριλαμβάνεται στη λίστα
με τους φορείς προώθησης της
ναυτικής παράδοσης.

ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΤΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΑ 2022

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΧΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ“ΕΡΕΥΝΑ”

ΞΕΝΑΓΗΣΗΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΜΟΥΣΕΙΟ
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▶ Με δωρεά που εξασφαλίσαμε από το Ίδρυμα
ΕΛΠΙΔΑ και την κα. Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη
ανεγέρθηκε νέα πτέρυγα στο Κ.Υ. Σαλαμίνας.

▶ Με χρηματοδότηση από το Υπ. Ναυτιλίας &
Νησιωτικής Πολιτικής αναπλάσαμε πλήρως το
παραλιακό μέτωπο του Καματερού.

▶ Μεταφέραμε τη λαϊκή αγορά της Κούλουρης στην
προγενέστερη θέση της, στη Λεωφ. Κ. Καραμανλή.

▶ Μετατρέψαμε τα πίλαρς στο κέντρο του νησιού
σε έργα τέχνης, με τη συνεργασία του Συμβουλίου
Νέων του Δήμου και Σαλαμίνιων καλλιτεχνών.

▶ Ζητήσαμε κι έγινε δεκτό το αίτημά μας από τη νέα
διοίκηση του ΚΤΕΛ Σαλαμίνας για μείωση του
κόστους των εισιτηρίων για το επιβατικό κοινό.

▶ Πεζοδρομήσαμε την παραλία του νησιού τους
θερινούς μήνες Παρασκευή & Σάββατο.

▶ Καταρτίσαμε ένα νέο, επικαιροποιημένο και
αποτελεσματικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων
Αναγκών για το Δήμο μας.

▶ Συνάψαμε σύμφωνο συνεργασίας ως κέντρο
καταγραφής Δοτών Μυελού των Οστών με το
«Όραμα Ελπίδας».

▶ Ιδρύσαμε Περιφερειακό Τμήμα Σαλαμίνας του
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

▶ Πετύχαμε την ίδρυση εποχικού πυροσβεστικού
κλιμακίου στο Αιάντειο.

▶ Εγκατάσταση ελεύθερης πρόσβασης στο Internet
(Free WiFi) σε διάφορα σημεία του νησιού.

▶ Εξασφάλιση χρηματοδότησης €2.394.240,00 από
το ΥΠΕΣ και το «Αντώνης Τρίτσης» για την
κατασκευή δικτύου αποχέτευσης για τις Εργατικές
κατοικίες.

▶ Εξασφάλιση χρηματοδότησης €2.965.445,37 από
το ΥΠΕΣ και το «Αντώνης Τρίτσης» για Προμήθεια
και Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος
Διαχείρισης Δασικών Πυρκαγιών –
Πυροπροστασίας – Έκτακτων Αναγκών Δήμου
Σαλαμίνας και Ευφυή Ολοκληρωμένα Συστήματα
για την Ενέργεια και την Προστασία του
Περιβάλλοντος του Δήμου Σαλαμίνας.

▶ Εξασφάλιση χρηματοδότησης €1.422.456 για το
έργο της επέκτασης του δικτύου αποχέτευσης (5
km) και 280 δωρεάν συνδέσεις στο κέντρο των
Αμπελακίων.

▶ Αποστείλαμε ανθρωπιστική βοήθεια σε
πυρόπληκτους συμπολίτες μας στην Εύβοια και
στην Ηλεία, καθώς και στην Ουκρανία σε
συνεργασία με το Συμβούλιο Νέων και τον Ερυθρό
Σταυρό παράρτημα Σαλαμίνας.

Επισκέφτηκαν μεταξύ άλλων τη Σαλαμίνα κατόπιν
πρόσκλησης του Δημάρχου:
• Η Α.Ε. ΠτΔ κα Κ. Σακελλαροπούλου.
• Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος κ. Κυριάκος
Μητσοτάκης.

• Ο τ. ΠτΔ κ. Προκόπης Παυλόπουλος.
• Η Πρέσβειρα Καλής Θελήσεως της UNESCO
κα. Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη.

• Η πρόεδρος της επιτροπής «Ελλάδα 2021»
κα Γιάννα Αγγελοπούλου – Δασκαλάκη.

• Ο Πρέσβης του Ισραήλ κ. Yossi Amrani.
• Ο Πρέσβης της Ινδονησίας κ. Bebeb A.K. Nugraha
Djundjunan.

• Η πρόεδρος του ΕΟΤ κα. Άντζελα Γκερέκου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΙΑΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΓΙΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ
ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ“ΕΛΛΑΔΑ 2021”

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ Α.Ε. ΠτΔ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΜΕ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΜΕ ΠΡΕΣΒΕΙΣ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
κ. ΠΡΟΚΟΠΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
κ. ΚΥΡΙΑΚΟΥΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

ΤΟΥΡΚΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

ΑΛΒΑΝΙΑ ΚΡΟΑΤΙΑ ΣΛΟΒΕΝΙΑ

ΠΡΕΣΒΗΣ ΙΝΔΙΑΣ
GRANDMASTER ΣΤΟ ΣΚΑΚΙ

ΑΝΑΤΟΛΙ ΚΑΡΠΩΦ ΠΡΕΣΒΗΣ ΙΝΔΟΝΗΣΙΑΣ
ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΥΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΕΣΒΗΣ ΚΙΝΑΣ

ΠΡΕΣΒΕΙΡΑ ΚΑΛΗΣ ΘΕΛΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ UNESCO

κ. ΜΑΡΙΑΝΝΑ Β. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ



https://www.salamina.gr/

Κεντρική ιστοσελίδα Δήμου Σαλαμίνας

https://visit.salamina.gov.gr/

Ιστότοπος για τον Τουρισμό στη Σαλαμίνα

https://volunteers.salamina.gov.gr/

Ιστότοπος για τον Εθελοντισμό στο Δήμο Σαλαμίνας

https://portfund.salamina.gov.gr/

Ιστότοπος Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Τ Ο Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο

YOUTUBE

@SalaminaMunicipality

FACEBOOK

facebook.com/SalaminaMunicipality

TWITTER

@SalaminaGR

E-Mail

info@salamina.gov.gr


