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Πρόλογος

Η παρούσα πτυχιακή εργασία με τίτλο «Δήμος Σρωνικού» εκπονήθηκε στο Τμήμα

Χρηματοοικονομική & Λογιστική. Η εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας έγινε στα πλαίσια

Προπτυχιακού Προγράμματος του Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. με την βοήθεια του επιβλέποντα

καθηγητή  με  την  παροχή  πληροφοριών  και  οδηγιών  για  τη  συγγραφή  της  πτυχιακής

εργασίας. 

2016



5

Περίληψη

Στην παρούσα εργασία, στο πρώτο μέρος παρουσιάζεται μία γνωριμία με το Δήμο

Σαρωνικού. Αναλύονται και παρουσιάζονται θέματα σχετικά με τη διοίκηση, τις υπηρεσίες

και το νομικό πλαίσιο κοινωνικής αλληλεγγύης, πολιτισμού και αθλητισμού. Εν συνεχεία,

παρουσιάζονται οι δημοτικές επιχειρήσεις, οι κοινωνικές - εκπαιδευτικές και πολιτισμικές

παροχές, στοιχεία που απαρτίζουν τον τομέα του αθλητισμού καθώς και έργα και υποδομές

του δήμου.

Στο δεύτερο  μέρος  γίνεται  μια  λεπτομερής  ανάλυση σε  ότι  αφορά τις  δημοτικές

ενότητες του Δήμου Σαρωνικού αλλά και λεπτομερής αναφορά των οικονομικών στοιχείων

του δήμου Σαρωνικού. 

Στο τρίτο και τελευταίο μέρος θα μελετηθούν και θα αναλυθούν προβληματισμοί που

έχουν παρουσιαστεί στο Δήμο Σαρωνικού, με ανησυχίες και προβληματισμούς που τίθονται

σε άμεση αντιμετώπιση.

Η εργασία κλείνει με τα συμπεράσματα και κάποιες προτάσεις που θα μπορούσαν να

εφαρμοστούν για καλύτερα αποτελέσματα ενώ στο παράρτημα εκτείθονται εικόνες από το

Δήμο Σαρωνικού.

Η μελέτη θα κινηθεί σε ένα ευρύ πεδίο, όπου οι ενέργειες καταγραφής των ερευνών

και  των  στοιχείων  σε  θεωρητικό  επίπεδο,  θα  διασταυρωθούν  με  τα  κοινωνικά

χαρακτηριστικά των ατόμων στην περιοχή του δείγματος που ερευνάται. 

2016
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Στα πορίσματα της μελέτης μας θα περιλαμβάνονται κρίσεις αλλά και σχόλια του

συγγραφέα της παρούσας πτυχιακής μελέτης περίπτωσης.

Εκτιμάται  ότι  αφενός  θα  επιβεβαιωθούν  προηγούμενες  ερευνητικές  προσπάθειες,

αφετέρου θα εκφραστούν χρήσιμα και ασφαλή συμπεράσματα για το μέλλον της κοινωνίας

μας.  

Λέξεις - Κλειδιά: Δήμος Σαρωνικού, διοίκηση, οικονομικά στοιχεία, δημοτικές ενότητες, 
προβληματισμοί

Abstract

Municipality of Saronikos

Α Current Discussion of Nick Zekakos

In this paper, the first part presents a meeting with the Municipality of Saronikos.

Analyzed and presented issues related to management, services and the legal framework of

social  solidarity,  culture  and  sports.  Thereafter,  the  municipal  enterprises  are  presented,

social  -  educational  and  cultural  facilities,  elements  that  make  up  the  sport  sector  and

infrastructure projects and the municipality.

The second part is a detailed analysis in terms of municipal units of Saronikos and

detailed reporting of financial data Saronic municipality.

In  the  third  and final  part  will  be  studied  and analyzed  concerns  that  have  been

presented to the municipality Saronic Gulf,  with worries and concerns tithontai  in direct

confrontation.

The paper ends with conclusions and some proposals could be applied for best results

while Annex exhibited images of the Municipality of Saronikos.

The study will  move in  a  wide field,  where surveys  and inventories  of  data  at  a

theoretical level, will intersect with the social  characteristics of individuals in the sample

area under investigation.
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The findings of our study will include judgments and comments of the author of this

thesis case study.

It  is  estimated  that  it  will  both  confirm  previous  research  efforts,  the  other  will

express useful and safe conclusions for the future of our society.

Key - words: Municipality Saronic, administration, financial, municipal units, concerns

Εισαγωγή

Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματεύεται τη διασαφήνιση του Δήμου Σαρωνικού,

ερμηνεύοντάς τον μέσα από τη διαρίθμηση και οργάνωση που έχει εφαρμοστεί στο δήμο.

Με  αυτή  τη  προσπάθεια  προσέγγισης,  πιστεύουμε  ότι  θα  συμβάλλουμε  με  ένα  "μικρό

λιθαράκι" στον καλύτερο σχεδιασμό και στην αρτιότερη οργάνωση του δήμου Σαρωνικού

έτσι ώστε να διεξάγεται χωρίς αναστολή ή διακοπή από εδώ και στο εξής. Με την εργασία

αυτή επιχειρείται  μια σύντομη αναδρομή στο Δήμο Σαρωνικού και  τις  ενότητές  του και

παρουσιάζονται συμπεράσματα λαμβάνοντας υπόψη: τόσο την υπάρχουσα ανασκόπηση σε

θεωρητικό επίπεδο όσο και την παρούσα κατάσταση του δήμου μέσα από τα οικονομικά

στοιχεία του. 

Το  ερευνητικό  ενδιαφέρον  εστιάζεται  στη  διερεύνηση  των  προβληματισμών  που

επικρατούν και στάσεων που επικρατούν στο Δήμο Σαρωνικού όσο και από την πλευρά των

κατοίκων. 

Η χώρα μας,  ως  μέλος  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης σ’  ένα κόσμο,  που κινείται  στη

δυναμική των υπερεθνικών σχηματισμών, πρέπει να λάβει υπόψη ότι ο πολιτικές, οι δομές

και  οι  λειτουργίες  της  εντάσσονται  στην  υπερεθνική  πραγματικότητα  της  Ευρωπαϊκής

Ένωσης,  καθώς  και  ότι  το  πολιτικό  -  διοικητικό  μας  σύστημα  συναρθρώνεται  με  την

Ευρωπαϊκή αυτή πραγματικότητα. Στα πλαίσια αυτής συνάρθρωσής μας με τις δομές και

πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Τοπική Αυτοδιοίκηση αναδεικνύεται σε βασικό και

θεμελιώδη θεσμό (Χαϊνά Ε., Ψυρροπούλου Κ., 1999).
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Χωρίς  να  υποτιμάμε  τα  ζητήματα και  τους  θεσμούς  της  κεντρικής  διοίκησης,  οι

αυτοδιοικητικοί θεσμοί αναδεικνύουν την τοπική κοινωνία, την κοινωνία των πολιτών, το

μέρος εκείνο της κοινωνικής ζωής, που δεν ανήκει στο δημόσιο χώρο, συνδέεται με την

καθημερινότητα, της ανθρώπινες σχέσεις, τη συλλογικότητα που οργανώνεται έξω από το

χώρο της κεντρικής εξουσίας. Οι αυτοδιοικητικοί θεσμοί δίνουν στον πολίτη την ευκαιρία

αμεσότερης συμμετοχής σε διαδικασίες που αναπτύσσονται δίπλα του. Του ελέγχου, άτυπου

και θεσμοποιημένου για προβλήματα, σχέσεις, θεσμούς, που συνδέονται με την καθημερινή

του ζωή. Που τα ζει και τα γνωρίζει. Η αυτοδιοίκηση, στραμμένη στην τοπική κοινωνία,

αντιμετωπίζει  τους  πολίτες  και  τις  ανάγκες  τους  συγκεκριμένα,  με  ανθρώπινο  μέτρο,

ακολουθώντας τη ροή της ζωής και όχι με τον διοικητικό, συγκεντρωτικό, τυπικό τρόπο που

τους  αντιμετωπίζει  το  κράτος  ως  κεντρικός  θεσμός.  Η  ευρύτερη  κοινωνική  κρίση  του

κράτους με τις πολλαπλές διαστάσεις της, έχει αναμφίβολα την έντονη επίδρασή της στην

πόλη και το χωριό, στην περιφέρεια, τα μεγάλα αστικά κέντρα (Χαϊνά Ε., Ψυρροπούλου Κ.,

1999).

Σε όλη αυτήν την κατάσταση αρωγός αυτών των κρίσιμων καταστάσεων είναι  η

Τοπική Αυτοδιοίκηση, ο ρόλος της οποίας μπορεί να είναι αποφασιστικός και καθοριστικός.

Η ίδια η Τοπική Αυτοδιοίκηση με τη σειρά της μπορεί να αναπτυξεί την ευρωπαϊκή της

διάσταση,  να  αναδείξει  το  ρόλο  της  και  την  ανάπτυξή  της,  ως  κοινωνικός  θεσμός  να

αντιμετωπίσει οτιδήποτε κοινωνικό θέμα παρουσιάζεται και να στηρίξει την κοινωνία την

οποία εκπροσωπεί. 

Η παρούσα μελέτη περίπτωσης, στοχεύει να επιβεβαιώσει την παραπάνω υπόθεση

εργασίας. Για το σκοπό αυτό, στηρίζεται στο παράδειγμα ενός τυπικού δήμου, του Δήμου

Σαρωνικού.
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Κεφάλαιο 1: Μια Γνωριμία Με Το Δήμο Σαρωνικού

1.1 Ταυτότητα Δήμου 

Ο  νέος Δήμος  Σαρωνικού δημιουργήθηκε  από  τη  συνένωση  των

Δήμων Καλυβίων Θορικού  και Αναβύσσου και  των  Κοινοτήτων Κουβαρά,  Σαρωνίδας,

και Παλαιάς Φωκαίας. Έχει έδρα τα Καλύβια Θορικού και η έκταση του είναι 133.43 τ.χλμ.

Ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 29.002 κατοίκους σύμφωνα με την απογραφή του ΥΠΕΣ

του 2011 (saronikoscity). 

2016
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1.2 Διοίκηση

Ο Γεώργιος Σωφρόνης εξελέγη Δήμαρχος Σαρωνικού με το συνδυασμό «Σαρωνικός

Αύριο» στις Αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου 2014 και ανέλαβε καθήκοντα Δημάρχου

την 1η Σεπτεμβρίου 2014. Γεννημένος το 1978 στο Λαγονήσι του Δήμου Καλυβίων Θορικού

Αττικής. Συνέχισε τις μεταλυκειακές του σπουδές στις Οικονομικές Επιστήμες, αποκτώντας

το αντίστοιχο πτυχίο από το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος (DereeCollege).   Μετά την

επιτυχημένη  ολοκλήρωση  των  πανεπιστημιακών  του  σπουδών  δραστηριοποιήθηκε  στον

ιδιωτικό τομέα. Η ενασχόλησή του με τα κοινά ξεκίνησε από νωρίς. Με πολύχρονη εμπειρία

2016
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στην αυτοδιοίκηση έχει διατελέσει Δημοτικός Σύμβουλος κατά την περίοδο 2007 - 2010,

ενώ  το  2009  ανέλαβε  καθήκοντα  Αντιδημάρχου  Οικονομικών,  Τεχνικής  Υπηρεσίας,

Πολιτικής Προστασίας καθώς και Αναπληρωτή Δημάρχου. Το 2011 επανεξελέγη Δημοτικός

Σύμβουλος του Δήμου Σαρωνικού και διετέλεσε  Αντιδήμαρχος (2011-2012) στους τομείς

των Οικονομικών, της Διαύγειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, καθώς επίσης και της

Πολιτικής  Προστασίας.  Από  το  2013  έως  και  το  Μάιο  του  2014  διετέλεσε  Υπεύθυνος

Οικονομικών  του  Δήμου  Σαρωνικού.  Επιπρόσθετα  διατέλεσε  Πρόεδρος  της  Επιτροπής

επίλυσης  φορολογικών  διαφορών  2013-2014  και  μέλος  της  Οικονομικής  Επιτροπής.  Το

έντονο αίσθημα προσφοράς και αλληλεγγύη προς τους συνδημότες του δε σταματά εκεί. Το

2009  πρωτοστάτησε  στην  ίδρυση  της  Εθελοντικής  Ομάδας  Πολιτικής  Προστασίας  του

Δήμου Καλυβίων και στη συνέχεια Δήμου Σαρωνικού, της οποίας ήταν υπεύθυνος έως το

2014 (saronikoscity).

Από  τον  Ιανουάριο  του  2014  ο  Δήμαρχος  Σαρωνικού  κ.  Γιώργος  Σωφρόνης

είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Εταιρείας της Αυτοδιοίκησης

ΠΕΤΑ  Α.Ε., η  οποία  εξειδικεύεται  στην  παροχή  συμβουλευτικών,  μελετητικών  και

υποστηρικτικών  υπηρεσιών  με  επίκεντρο  την  τοπική  ανάπτυξη.  Επιπροσθέτως,

εξελέγη Μέλος  του  Δ.Σ.  της  Περιφερειακής  Ένωσης  Δήμων  Αττικής

(Π.Ε.Δ.Α.) και Πρόεδρος Της Επιτροπής Διασύνδεσης  Δήμων & Ευρύτερης Περιφέρειας –

ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2019 (saronikoscity)

1.3 Υπηρεσίες

2016
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Πηγή: http://www.saronikoscity.gr/wil.aspx?a_id=416

Στη  σύγχρονη  κοινωνία  που  ζούμε,  ο  ρόλος  της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  έχει

διευρυνθεί  και  καλύπτει  ένα  ευρύ  φάσμα  θεμάτων  που  απασχολούν  καθημερινά  τους

2016
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πολίτες. Στις διαφοροποιημένες σήμερα κοινωνικές συνθήκες, παρατηρούμε ότι η Τοπική

Αυτοδιοίκηση οφείλει να συνεισφέρει ουσιαστικά στο να έχει ο κάθε δημότης την ευκαιρία

για ενημέρωση, συμβουλευτική, καθοδήγηση και ψυχολογική υποστήριξη για θέματα που

απασχολούν τον ίδιο προσωπικά ή και ίσως άτομα του οικογενειακού του περιβάλλοντος.

Είναι γνωστό, λοιπόν, πως η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει να παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο.

Οι δημοτικές υπηρεσίες διαδραματίζουν αυτό το ρόλο. αφορούν μια σειρά τοπικών

υπηρεσιών προς όφελος των κατοίκων, των επιχειρήσεων, και των επισκεπτών της εκάστοτε

πόλης.  Από  την  έκδοση  επίσημων  εντύπων  στην  παροχή  υπηρεσιών  καθαριότητας,

πολιτιστικών  δραστηριοτήτων  κοινωνικής  μέριμνας  κτλ.  δημιουργείται  μια  καθαρότερη,

ασφαλέστερη, και ελκυστικότερη πόλη για να ζήσουμε, να εργαστούμε, να διασκεδάσουμε ή

να διευθύνουμε μια επιχείρηση.

1.4 Νομικό Πλαίσιο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Πολιτισμού 
Και Αθλητισμού

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σαρωνικού με την αρ. 44/2011 απόφασή του, προχώρησε στη

σύσταση  Νομικού  Προσώπου  Δημοσίου  Δικαίου  με  την  ονομασία  "Νομικό  Πρόσωπο

Κοινωνικής  Προστασίας,  Αλληλεγγύης,  Πολιτισμού και  Αθλητισμού Δήμου Σαρωνικού".

Ο Δήμος Σαρωνικού προέκυψε από τη συνένωση των Δήμων Καλυβίων, Αναβύσσου και

των Κοινοτήτων  Παλαιάς  Φώκαιας,  Σαρωνίδας  και  Κουβαρά.  Το νέο  Νομικό  Πρόσωπο

προήλθε  από  τη  συγχώνευση  των  εξής  Νομικών  Προσώπων  Δημοσίου  Δικαίου  που

λειτουργούσαν στους ανωτέρω Δήμους και Κοινότητες:

1. "Πνευματικό και Εκπολιτιστικό Κέντρο Δήμου Καλυβίων Θορικού Αττικής".

2. "Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Καλυβίων Θορικού Αττικής (περιοχή Λαγονησίου)".

3. "Δημοτική Φιλαρμονική Καλυβίων".

4. "Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλυβίων".

5. "Κοινοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Άθλησης της Κοινότητας Κουβαρά".

6. "Αθλητικός Οργανισμός Καλυβίων".

2016
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7. "Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Δήμου Καλυβίων".

8. "Κοινοτικός Παιδικός Σταθμός Κοινότητας Αναβύσσου".

9. "Α΄ Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων Δήμου Καλυβίων".

10."Β΄ Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων Δήμου Καλυβίων".

11."Γ΄  Κέντρο  Ανοιχτής  Προστασίας  Ηλικιωμένων  Δήμου  Καλυβίων  στην  παραλιακή

περιοχή του Δήμου".

12."Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων Κοινότητας Αναβύσσου Ν. Αττικής".

13."Κέντρο  Ανοιχτής  Προστασίας  Ηλικιωμένων  Κοινότητας  Παλαιάς  Φώκαιας".

Πρόεδρος  του  νέου  Νομικού  Προσώπου  ορίζεται  ο  κ.  Δημήτριος  Λιοδακάκης  -

Δημοτικός Σύμβουλος.

Αντιπρόεδρος  του  νομικού  προσώπου  ορίζεται  η  κα.Μιχαηλίδου  –  Τσιγαρίδα  Σοφία

-Δημοτική Σύμβουλος.

Το Νομικό Πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από τον

Πρόεδρο  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  και  όταν  αυτός  κωλύεται  ή  απουσιάζει  από  τον

Αντιπρόεδρο (saronikoscity).

1.5 Δημοτικές Επιχειρήσεις

Πηγή: http://www.saronikoscity.gr/wil.aspx?a_id=403

1.6 Κοινωνικές Παροχές

2016
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Στον τομέα της  υγείας,  λειτουργεί  για  την εξυπηρέτηση των πολιτών του Δήμου

Σαρωνικού, αντίστοιχο Κέντρο Υγείας όπως επίσης, και διάφορα περιφερειακά ιατρεία. 

Επίσης,  λειτουργεί  και  το  πρόγραμμα  "Βοήθεια  Στο  Σπίτι",  ένα  από  τα  πλέον

σημαντικότερα  προγράμματα  κοινωνικού  χαρακτήρα  με  στόχο  την  αδιάκοπη  παροχή

πρωτοβάθμιας φροντίδας στους δημότες του Σαρωνικού.

Στο Δήμο Σαρωνικού λειτουργούν πέντε (5) παραρτήματα ΚΑΠΗ:

1. Στα Καλύβια, Λεωφόρος Σουνίου 33, τηλ: 2299 0 47098

2. Στο Λαγονήσι, Λεωφόρος Καλυβίων 160, τηλ: 2291 0 71530

3. Στη Γαλάζια Ακτή, οδός Ψαρών 7, τηλ: 2291 0 22812

4. Στην Ανάβυσσο, οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου, τηλ: 2291 0 37119

5. Στην Παλαιά  Φώκαια,  οδ.  Παν.  Μάγειρα & Αριστ.  Δαλάκα,  τηλ:  2291 0

40954

Στα προστατευόμενα μέλη το Κέντρο παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

1. Εντευκτήριο, στο οποίο βρίσκουν συντροφιά και απασχόληση,

2. Εργασιοθεραπεία,

3. Βοήθεια στο Σπίτι,

4. Οργανωμένη  ψυχαγωγία  και  επιμόρφωση  (εκδρομές  σε  Ελλάδα  και

εξωτερικό, διαλέξεις – ομιλίες από ειδικούς για θέματα που ενδιαφέρουν

την τρίτη ηλικία κτλ.)

5. Φροντίδα και οδηγίες για ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη

κτλ.

2016
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Επίσης,  στο  δήμο  περιελαμβάνεται  και  ο  εθελοντισμός.  Πρόκειται  για  ένα

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εθελοντικής Δράσης για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών,

το οποίο έχει ως στόχο την εκπαίδευση εθελοντών στις δεξιότητες διαχείρισης του κινδύνου

όσον  αφορά  σεισμούς,  πυρκαγιές,  θαλάσσια  ατυχήματα,  προστασία  θαλασσίου

περιβάλλοντος, πλημμύρες.

Το  πρόγραμμα  συντονίζει  η  Γενική  Γραμματεία  Εκπαίδευσης  Ενηλίκων  και

συνεργάζονται η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ΟΑΣΠ, Πυροσβεστικό Σώμα,

ΕΜΑΚ,  Λιμενικό  Σώμα,  Ελληνικός  Ερυθρός  Σταυρός  και  Γιατροί  Χωρίς  Σύνορα.  Οι

εθελοντές του προγράμματος συμβάλλουν στην αξιοποίηση του Κοινωνικού Κεφαλαίου για

την οργάνωση Δικτύων Διαχείρισης του κινδύνου στις Τοπικές Κοινωνίες. Η πρώτη φάση

του προγράμματος ξεκίνησε το Μαΐο του 2001 με δύο τμήματα εθελοντών των 30 ατόμων,

είχε διάρκεια 120 εκπαιδευτικών ωρών. Από το δήμο Σαρωνικού συμμετείχαν δύο άτομα.

Τον επόμενο χρόνο δημιουργήθηκε τμήμα 25 ατόμων και το σεμινάριο διεξείχθη στο Δήμο

Σαρωνικού.

Οι  δεξιότητες  στις  οποίες  εκπαιδεύονται  οι  εθελοντές  στα  πλαίσια  της

Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών είναι:

 Λήψη αποφάσεων

 Επίλυση προβλημάτων

 Ομάδα συνεργατικής δράσης

 Διαχείριση Πληροφορίας

 Παροχή Α' βοηθειών - διασώσεις

 Οργάνωση - διαχείριση καταυλισμών

 Ψυχοκοινωνική στήριξη πληγέντων

 Άρση επικινδυνότητας

 Στα πλαίσια  του παραπάνω εκπαιδευτικού  προγράμματος  ο  δήμος  Σαρωνικού  σε

συνεργασία  με  την  Πυροσβεστική  Υπηρεσία  Κορωπίου  διοργανώνει  κάθε  χρόνο

ενημερωτικό  σεμινάριο  με  θέμα:  «Πρόληψη  -  κατάσβεση  πυρκαγιών»  στο  Δημαρχείο.

2016
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Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση των δημοτών για την πρόληψη και αντιμετώπιση

των  πυρκαγιών,  η  οργάνωση  εθελοντικής  ομάδας  δράσης,  η  οποία  θα  ενταχθεί  στο

γενικότερο  δίκτυο  πολιτικής  προστασίας  της  περιοχής,  όπου  συμμετέχουν  κράτος  -

αυτοδιοίκηση - εθελοντικές οργανώσεις.

Στόχος αυτών των ενεργειών είναι να ενημερωθούν οι πολίτες (και ξεκινάμε από τις

πιο ευάλωτες κατηγορίες πληθυσμού), ώστε να μπορούν να προστατέψουν τον εαυτό τους

σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, να δώσουν σωστές συμβουλές και στους ανθρώπους που

βρίσκονται  γύρω τους,  αλλά και  να προσπαθήσουμε να τους  «ενεργοποιήσουμε»  για να

προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε κάθε έναν που τις έχει ανάγκη σε περίπτωση κρίσης.

Τέλος, ο δήμος Σαρωνικού, ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος σε θέματα που αφορούν

στην προστασία των ζώων, αλλά και τη δημόσια υγεία και ασφάλεια, έχει προχωρήσει σε

μια σειρά από δράσεις  προκειμένου να αντιμετωπίσει  αποτελεσματικά το πρόβλημα των

αδέσποτων ζώων εντός των διοικητικών του ορίων.

Συγκεκριμένα:

Σε  εφαρμογή  του  Νόμου  4039/2012  και  σε  συνέχεια  προγραμμάτων  που

υλοποιούνταν  τα  προηγούμενα  χρόνια  στις  κοινότητες  που  τον  αποτελούν,  ο  Δήμος

Σαρωνικού  και  φέτος  πραγματοποιεί  συντονισμένες  δράσεις  για  τη  στείρωση  θηλυκών

αδέσποτων σκύλων της περιοχής.  Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας που έχει ως στόχο να

επιτευχθεί  ο  έλεγχος  των  γεννήσεων  και  η  μείωση  του  αριθμού  των  αδέσποτων,  έχει

συναφθεί  σύμβαση  με  κτηνίατρο  που  δραστηριοποιείται  στην  περιοχή,  ο  οποίος  έχει

αναλάβει τις στειρώσεις των ζώων, τη διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων για Καλααζάρ,

καθώς και για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών.

Ειδικά για τα έτη 2013-2014, ο Δήμος Σαρωνικού είχε επικεντρώσει την προσπάθειά

του  στον  αντιλυσσικό  εμβολιασμό  όσο  το  δυνατόν  μεγαλύτερου  αριθμού  αδέσποτων

σκύλων  και  γατών  για  πρόληψη  τυχόν  κρουσμάτων  λύσσας  (σύμφωνα  με  την  ΚΥΑ

331/10301). Ο Δήμος Σαρωνικού με ιδίους πόρους είχε εξασφαλίσει ένα σημαντικό αριθμό

εμβολίων για τη λύσσα και ήδη για το έτος 2013 εμβολιάστηκαν 200 περίπου σκυλιά, τα

οποία διέθεταν ταυτότητα (αριθμό ατομικής σήμανσης) που έχει τοποθετήσει ο κτηνίατρος

στο λουράκι μετά τον εμβολιασμό τους (δεν έχει γίνει σήμανση με microchip).

2016
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Επίκεντρο όλων των δραστηριοτήτων του δήμου είναι ο έλεγχος της υγείας και του

πληθυσμού  (μέσω  των  στειρώσεων)  των  αδέσποτων  ζώων  προκειμένου  να  συμβιώνουν

αρμονικά στη δική μας κοινωνία (saronikoscity).

1.7 Εκπαιδευτικές Παροχές

Στο δήμο Σαρωνικού λειτουργούν παιδικοί σταθμοί, νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία,

γυμνάσια, λύκεια,  διευθύνσεις  πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και

ΚΔΑΠ (Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών).

Επίσης, υλοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων με

εκπαιδευτικές δράσεις εθνικής και τοπικής εμβέλειας, δράσεις που αφορούν συνεργασία του

δήμου Σαρωνικού με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

Τέλος, υπάρχει και το μαθητικό εργαστήρι, ένας χώρος εκπαίδευσης και μάθησης, ο

οποίος  αποτελείται  από  εκπαιδευτικά  λογισμικά  της  ελληνικής  γλώσσας  (αρχαίας  και

ελληνικής),  τα οποία χρησιμοποιούν εκπαιδευτικοί,  γονείς και μαθητές για να αντλήσουν

πληροφορίες και να λύσουν απορίες (saronikoscity). 

1.8 Πολιτισμικές Παροχές

Στις  πολιτισμικές  παροχές  του  δήμου  υπάγεται  η  βιβλιοθήκη  και  η  δημοτική

φιλαρμονική. 

Τα μέλη της Φιλαρμονικής έχουν τη δυνατότητα να διδαχθούν πνευστά και κρουστά

όργανα της  αρεσκείας  τους,  όπως:  σαξόφωνο,  φλάουτο,  κλαρινέτο,  τρομπέτα,  βαρύτονο,

αλτικόρνο, τρομπόνι, γαλλικό κόρνο, μπάσο τούμπα, ντραμς και άλλα όργανα Συμφωνικής

Ορχήστρας.  Εκτός  από  την  εκμάθηση  οργάνων,  τα  παιδιά  μαθαίνουν  και  θεωρία  της

μουσικής, μελωδικές ασκήσεις, Dictee κ.α. 

Επίσης,  λειτουργεί τμήμα ελληνικών παραδοσιακών χορών. Σήμερα απαριθμεί 150

μέλη, ηλικίας 5-65 ετών. Έχει λάβει μέρος σε διάφορα φεστιβάλ τόσο σε γειτονικούς δήμους

και σε διάφορες περιοχές της Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, όπως στη Γαλλία (1994), την

2016
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Κύπρο  (1996,  1999),  την  Ιταλία  (2001,  2003,  2008,  2010,  2011),  τη  Γερμανία  και  το

Στρασβούργο (2002), τη Βουλγαρία (2000, 2002, 2006), την Ίμβρο (2004) και τη Σερβία

(2007). Δύο φορές έχει συμμετάσχει σε παραστάσεις της Δόμνας Σαμίου στο Ηρώδειο, και

συγκεκριμένα στις παραστάσεις «Περνά - περνά η μέλισσα» (2001) και «Της Φύσης και του

έρωτα» (2005), ενώ τον Ιούνιο του 2002 το Τμήμα Ελληνικών Χορών τιμώντας τη Δόμνα

Σαμίου  για  την  προσφορά  της  στην  ιστορία  της  ελληνικής  μουσικής,  διοργάνωσε  μια

μοναδική  παράσταση  αφιερωμένη  στο  έργο  της  με  τίτλο  «ΜΟΥΣΙΚΟ  ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ:

Ακολουθώντας τα χνάρια της Δόμνας Σαμίου». Τον Ιούλιο του 2009, το Τμήμα Ελληνικών

Χορών είχε την τιμή και τη χαρά να συμμετάσχει στην τιμητική βραδιά  - αφιέρωμα στην

Άννα Καραμπεσίνη στο θέατρο του Αττικού Άλσους. Επίσης, συμμετείχε στην 1η και την

2η  Έκθεση  Λαϊκού  Πολιτισμού  που πραγματοποιήθηκε  στο  Στάδιο  Ειρήνης  και  Φιλίας

παρουσιάζοντας τον τοπικό λαϊκό πολιτισμό του. Επιπλέον, διοργανώνει κάθε χρόνο πολλές

εκπαιδευτικές  δραστηριότητες  (σεμινάρια  χορού,  συναυλίες,  αναβιώσεις  τοπικών εθίμων,

επισκέψεις  σε  μουσεία,  θέατρα,  εκδρομές),  δίνοντας  ιδιαίτερη έμφαση στην καταγραφή,

μελέτη  και  διάσωση  της  πολιτισμικής  μας  κληρονομιάς.  Από  το  2008,  λειτουργούν

παράλληλα με το χορευτικό τμήμα και τμήματα Κρουστών και Παραδοσιακού τραγουδιού

(saronikoscity).

1.9 Αθλητισμός

Όσον αφορά τον  αθλητικό τομέα, ο Ποδοσφαιρικός Αθλητικός Όμιλος Καλυβίων

(Π.Α.Ο.  Καλυβίων)  ιδρύθηκε  το  1979  με  έδρα  το  γήπεδο  του  Δήμου  Καλυβίων.  Το

σωματείο  απαρτίζεται  από  την  αντρική  ομάδα  και  από  έξι  τμήματα  ακαδημιών.  Οι

εγκαταστάσεις του αποτελούνται από το κεντρικό γήπεδο διαστάσεων «11 × 11» και ένα

βοηθητικό «8 × 8».

1.10 Έργα Και Υποδομές

Μελέτες  για  έξι  νέα  έργα  συνέταξε  η  Διεύθυνση  Περιβάλλοντος  και  Ποιότητας

Ζωής του Δήμου Σαρωνικού, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των κατοίκων και

κατόπιν εντολής του Δημάρχου κ. Σωφρόνη. Οι μελέτες αυτές υποβλήθηκαν προς έγκριση
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στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Δευτέρας 4 Απριλίου 2016, και μετά την

έγκρισή τους υποβάλλονται προς χρηματοδότηση στην Περιφέρεια Αττικής. Πρόκειται για

έργα βασικών υποδομών, αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης από αμιαντοσωλήνα αλλά και

έργα αστικών αναπλάσεων. Ο συνολικός προϋπολογισμός ξεπερνά τα 4.200.000€ και η

υλοποίησή τους, σε συνδυασμό με τα ήδη εγκεκριμένα και σε εξέλιξη έργα, θα αλλάξουν

τη συνολική φυσιογνωμία του Δήμου Σαρωνικού (notosnet).

Συγκεκριμένα,  οι  μελέτες  αφορούν  την  «αστική  ανάπλαση  και  αξιοποίηση

ελεύθερου κοινόχρηστου χώρου, μεταξύ των οδών Πουλούδα και Σιδέρη Μπέη στην Δ.Κ.

Παλαιάς  Φώκαιας»,  προϋπολογισμού  400.000€  και  προβλέπεται  πέραν  των  τεχνικών

εργασιών διαμόρφωσης  του  χώρου,  η  προμήθεια  και  τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικής

χαράς  και  καθισμάτων.  Επίσης,  υποβάλλεται  μελέτη  «Αντικατάστασης  συνθετικού

χλοοτάπητα  του  γηπέδου  Δ.Ε.  Π.Φώκαιας»,  προϋπολογισμού  128.432€. Κατατέθηκε  η

μελέτη για το έργο «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης από αμιαντοσωλήνα και επέκταση

δικτύου ύδρευσης Σαρωνίδας (Γ΄Φάση)» προϋπολογισμού2.600.000 €. Με το έργο αυτό

αντιμετωπίζεται ένα από τα σημαντικότερα θέματα που απασχολούν την Δ.Ε. Σαρωνίδας

και  δεν  είναι  άλλο  από  την  ύδρευση.  Επιπλέον,  στον  Δήμο  Σαρωνικού  προχωρά

συστηματικά η ολοκληρωμένη αντικατάσταση αμιαντοσωλήνα στο σύνολο του δικτύου

ύδρευσης (notosnet).

Επίσης, μελέτες κατατίθενται για «Κατασκευή πλακοστρώσεων πεζοδρομίων οδού

Αγ.  Τριάδος  Δ.Ε.  Αναβύσσου»  προϋπολογισμού73.795€  και  «Ασφαλτόστρωση  οδών

περιοχής  Α΄  κατοικίας  Δ.Ε.  Αναβύσσου»  προϋπολογισμού  428.155€, αλλά  και

υποβολή μελέτης  προϋπολογισμού73.349€  του  έργου  «Ανακατασκευή  πεζοδρομίων  επί

της οδού28ης Οκτωβρίου από Σ. Μερκούρη έως Γ. Μακρυγιάννη και επί τμήματος της

οδού Γ. Πέτρου πόλεως Καλυβίων» (notosnet). 

«Προχωρούν ήδη τα 13 έργα που έχουν λάβει τη θετική έγκριση χρηματοδότησης από

την Περιφέρεια  Αττικής.  Άμεσα θα ξεκινήσουν οι  εργασίες  των πιο  ώριμων έργων,  ενώ

προχωρά  η  διαδικασία  σύναψης  προγραμματικών  συμβάσεων  και  σύντομα  θα  σας

ανακοινώσουμε ακριβείς ημερομηνίες. Παράλληλα, οι υπηρεσίες του Δήμου συντάσσουν νέες

μελέτες, όπως αυτές οι 6 που καταθέτουμε στην Περιφέρεια, ώστε να διασφαλίσουμε την

απαιτούμενη χρηματοδότηση και να υλοποιήσουμε έργα απαραίτητα για τον Δήμο μας, έργα

που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής μας, αλλά και θα αποτελέσουν εχέγγυο για τη ζωή των

παιδιών μας. Θα ήθελα βεβαίως να επισημάνω την άρτια δουλειά των υπηρεσιών του Δήμου
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αλλά και την άριστη συνεργασία τόσο με την Περιφερειάρχη κα Δούρου όσο και  με τον

Αντιπεριφερειάρχη κ. Φιλίππου και της τεχνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας», σημειώνει ο

Δήμαρχος Σαρωνικού, κ. Γεώργιος Σωφρόνης.

Κεφάλαιο 2: Δημοτικές Ενότητες Δήμου Σαρωνικού - Οικονομικά Στοιχεία

2.1 Καλύβια

Τα Καλύβια αναγνωρίστηκαν ως χωριστή Κοινότητα Καλυβίων με Β.Δ. στις 31-8-

1912  και μετονομάστηκαν σε Κοινότητα Καλυβίων Θορικού στις 25-7-1915 η οποία το

1994 μετονομάστηκε με ΠΔ (ΦΕΚ 133/30-8-1994) σε Δήμο Καλυβίων Θορικού. Αρχικά την

Κοινότητα Καλυβίων Θορικού αποτελούσαν η κωμόπολη των Καλυβίων και ο Όλυμπος
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(δημιουργήθηκε  πριν  το  1923).  Αργότερα  διαμορφώθηκαν  οι  συνοικισμοί  Καλύβια

Παραλίας,  Ανάβυσσος  (αποσπάστηκε  ως  χωριστή  κοινότητα  το  1929),  Παλαιά  Φώκαια

(αποσπάστηκε  ως  χωριστή  κοινότητα  το  1947)  και  Γκιουρντάς  (Σαρωνίδα).  Κατά  την

τελευταία εικοσαετία αναπτύχθηκαν οι παρακάτω οικισμοί: Αγίου Δημητρίου, Καλλιθέας,

Γαλάζιας  Ακτής  (Χιερώμες),  Αγίου  Νικολάου,  Λυκουρίζας,  Λαγονησίου,  Κιτέζας,

Φοινικιάς,  Τραμπουριάς,  Ολύμπου,  Φέριζας,  Αγίας  Τριάδας,  Ράθια,  Ταξιάρχες  και

Βαλομάνδρας (saronikoscity).

Καλύβια Θορικού Σαρωνικού

Το πλήθος των σημαντικών αρχαιολογικών ευρημάτων που έχουν εντοπιστεί στην

περιοχή  των  Καλυβίων  από  όλες  τις  αρχαιολογικές  περιόδους,  αποδεικνύουν  ότι  η

κατοίκηση  στην  περιοχή  χρονολογείται  ήδη  από  τη  νεολιθική  εποχή.  Ευρήματα  της

περιόδου  αυτής,  έχουμε  στη Λυκουρίζα,  της  εποχής  του  Χαλκού  στη Φοινικιά και  της

Μυκηναϊκής περιόδου στoν Όλυμπο. Από τη γεωμετρική περίοδο έχει βρεθεί το γεωμετρικό

νεκροταφείο στη θέση Βαλομάνδρα, ένα "ιερό κορυφής"στο Πάνειο Όρος, πιθανός οικισμός

στη θέση Βαλμά και το πλούσιο νεκροταφείο στον Άγιο Παντελεήμονα Αναβύσσου, πολλά

από  τα  σημαντικά  ευρήματα  του  οποίου  βρίσκονται  στο  Μουσείο  της  Bραυρώνας.  H

μεγαλύτερη  άνθιση  όμως  εμφανίζεται  κατά  την  αρχαϊκή  περίοδο.  Τέσσερις  σημαντικοί

δήμοι  έχουν  εντοπιστεί  στην  περιοχή:  τα Πρόσπαλτα (δυτικά  των  Καλυβίων),  οι Θορές,
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οι Φρεάρριοι και  η Αιγιλία  (βρίσκονται  στη κοιλάδα μεταξύ του Πανείου Όρους και  του

Λαυρεωτικού Ολύμπου προς την παραλία Αναβύσσου) (saronikoscity).

Ο δήμος Καλυβίων Θορικού καταλαμβάνει  έκταση 70,4 Km2 .  Σύμφωνα με  την

κατηγοριοποίηση της Ε.Σ.Υ.Ε. το σύνολο του Δήμου χαρακτηρίζεται ως ημιορεινή περιοχή.

Η κατανομή της συνολικής έκτασης του εν λόγω Δήμου κατά βασική κατηγορία χρήσεως

γης με βάση τα αναλυτικά στοιχεία απογραφής της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος

(Ε.Σ.Υ.Ε.) κατά το έτος 1991 παρουσιάζεται παρακάτω. Με βάση τα καταγεγραμμένα από

την  Ε.Σ.Υ.Ε.  στοιχεία  πληθυσμού  του  Δήμου  Καλυβίων  Θορικού,  μπορεί  εύκολα  να

παρατηρηθεί ότι, από το 1951 έως σήμερα παρουσιάζεται συνεχής αύξηση του πραγματικού

πληθυσμού  με  ιδιαίτερα  ταχείς  ρυθμούς  μετά  το  1971,  όπως  φαίνεται  στον  πίνακα που

ακολουθεί (Σιδέρης Χ.,χχ).

Στον  πίνακα  που  ακολουθεί  σημειώνεται  ο  ρυθμός  μεταβολής  (αύξησης)  του

πληθυσμού σε επίπεδο Δήμου και σε δεκαετή βάση.

Στη συνέχεια παρουσιάζεται σε σχηματική μορφή η μεταβολή του πληθυσμού του

Δήμου Καλυβίων Θορικού με βάση τα παραπάνω στοιχεία απογραφής της Ε.Σ.Υ.Ε. καθώς

επίσης και η ηλιακή κατανομή του πληθυσμού με βάση τα προσωρινά στοιχεία της σχετικής
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απογραφής κατά το έτος 2001. Από το τελευταίο διάγραμμα διαπιστώνεται ότι, η ηλιακή 12

κατανομή  είναι  αρκετά  ομοιόμορφη  περίπου  μέχρι  την  ηλικία  των  74  ετών,  ενώ  μικρό

προβάδισμα φαίνεται να κατέχουν οι ηλικίες από 30 έως 34, 50 έως 54 και 60 έως 64 ετών

(Σιδέρης Χ.,χχ).

Η Δημοτική Κοινότητα Καλυβίων έχει έκταση 70.415 στρέμματα. Το έδαφος είναι

ημιορεινό. Η κωμόπολη έχει 110μ. υψόμετρο από τη θάλασσα και εκτείνεται ανάμεσα στο

Πάνειο Όρος και την Αιματόριζα (Μερέντα).Από εδώ – βόρεια των Καλυβίων - ξεκινά και η

κύρια πεδιάδα της περιοχής, η οποία εκτείνεται νοτιοδυτικά της κωμόπολης και φτάνει μέχρι

το Λαγονήσι. Μικρότερης έκτασης πεδιάδα είναι και αυτή που εκτείνεται από την περιοχή

του Ολύμπου και εφαπτόμενη με τα όρια της Αναβύσσου καταλήγει στον Σαρωνικό κόλπο

(saronikoscity). 
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Οι ορεινοί όγκοι που βρίσκονται στα διοικητικά όρια της δημοτικής κοινότητας είναι

το Πάνειο Όρος (Πανί), η Αιματόριζα (Μερέντα, Ριζαγκιάκου) και ο Λαυρεωτικός Όλυμπος

(Σκόρδι).  Από την περιοχή Στρογγύλι μέχρι  την παραλία του Λαγονησίου εκτείνονται  οι

λόφοι  Καμάριζα,  Τίποτι,  Πρόι-Λιόπεσι,  Μάλιε-Κούκιες,  Αγία  Τριάδα-  Μπόσκιζα  και

Ξελαυτάκι. Η έξοδος της δημοτικής κοινότητας προς τη θάλασσα, η παραλία του, έχει μήκος

7  περίπου  χιλιόμετρα.  Είναι  ομαλή  και  προσβάσιμη  και  μερικώς  αξιοποιημένη.

Περιλαμβάνει τις περιοχές Λαγονήσι, Θέρμη, Κιτέζα, Λυκουρίζα, Αγιος Νικόλαος, Γαλάζια

Ακτή-Χιερώμες και τμήμα του Αγίου Δημητρίου. Οι κύριες χρήσεις γης εντός των ορίων της

δημοτικής κοινότητας είναι οι εξής: κατοικία περίπου 10.000 στρέμματα, γεωργική χρήση

περίπου  35.000  στρέμματα,  δάση  και  δασικές  εκτάσεις  περίπου  25.000  στρέμματα  και

βιοτεχνική-βιομηχανική περίπου 2.000 στρέμματα (saronikoscity).

Η οικονομία της περιοχής τις τελευταίες δεκαετίες βασίζεται στον δευτερογενή και

τριτογενή  τομέα  και  μάλιστα  τα  τελευταία  χρόνια  σημειώνει  ραγδαία  εξέλιξη,

ακολουθώντας τους ρυθμούς ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής των Μεσογείων, οι οποίοι

επανακαθορίζονται  με  τη  λειτουργία  του  αεροδρομίου  των  Σπάτων,  τη  λειτουργία  της

Αττικής οδού, την επέκταση των λιμανιών Λαυρίου και Ραφήνας καθώς και τη λειτουργία

των ολυμπιακών αθλητικών εγκαταστάσεων στην περιοχή. Οι αλλαγές αυτές αποτυπώνονται

ήδη στα τοπικά οικονομικά μεγέθη - παραγωγικός τομέας αλλά κυρίως στο εμπόριο και τις

υπηρεσίες.  Σημειώνεται  σημαντική  τάση  εγκατάστασης  νέων  κυρίως  μικρομεσαίων

επιχειρήσεων  στην περιοχή,  έχει  ήδη  αναπτυχθεί  το  εμπορικό  κέντρο  της  περιοχής  ενώ

σημαντική  είναι  η  ανάπτυξη  και  του  δικτύου  υπηρεσιών  εξυπηρέτησης  των  κατοίκων.

Μείωση, αν όχι υποχώρηση, σημειώνει ο τομέας της γεωργίας. Σημαντικότερες καλλιέργειες

στην περιοχή είναι το αμπέλι και η ελιά. Ραγδαία αύξηση υπάρχει στην ανοικοδόμηση της

περιοχής,  κυρίως  για  κατοικία.  Η  ζήτηση  των  οικοπέδων  έχει  αρχίσει  να  ξεπερνά  την
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προσφορά  ενώ  οι  τιμές  των  οικοπέδων  συγκαταλέγονται  στις  υψηλότερες  της  Αττικής

(saronikoscity).

2.2 Ανάβυσσος

Στη νοτιοανατολική Αττική, περίπου 50 χλμ. νότια της Αθήνας και 20 χλμ. βόρεια

του Σουνίου, βρίσκεται η Ανάβυσσος με 8000 κατοίκους και 7 χλμ. αμμουδερής παραλίας.

Η θάλασσα της Αναβύσσου σε άλλα σημεία είναι ρηχή (Κόκκινα), σε άλλα βαθιά (Μαύρο

Λιθάρι),  αλλά  παντού  είναι  πεντακάθαρη  και  μοναδική,  όπως  άλλωστε  και  η  γη  της

(saronikoscity).

Ανάβυσσος

Ο  σημερινός  πληθυσμός  τής  Αναβύσσου  αποτελείται  από  τέσσερις,  κυρίως,

κατηγορίες:  1.  Σαρακατσάνους,  2.  Μικρασιάτες,  3.  Μυτιληνιούς  και  4.  Αθηναίους

παραθεριστές. Στους κατοίκους της Αναβύσσου πρέπει να προστεθεί και η κατηγορία των

Αρβανιτών, οι οποίοι, σε αντίθεση με τις περιοχές των Καλυβίων, της Κερατέας, κλπ, είναι

πολύ λιγότεροι στην Ανάβυσσο, στην Παλαιά Φώκαια και στη Σαρωνίδα. Σ’ότι δε αφορά

στην πληθυσμιακή εξέλιξη της περιοχής αυτή έχει ως ακολούθως:
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Στην  αρχαιότητα  η  περιοχή  ήταν  πυκνοκατοικημένη,  βάσει  των  δεδομένων  της

εποχής,  όπως  αυτό  προκύπτει  από  τις  αρχαιολογικές  ανακαλύψεις.  Ωστόσο,  από  τον

μεσαίωνα, κυρίως, και μέχρι την εγκατάσταση των Μικρασιατών προσφύγων το 1924, η

περιοχή είχε παρακμάσει πληθυσμιακά και οικονομικά ήταν σχεδόν έρημη. Περίπου από το

έτος 1835 έχουμε τα πρώτα στοιχειώδη, εάν και όχι τόσο ασφαλή, επίσημα στοιχεία για τον

αριθμό  των  κατοίκων  της  περιοχής,  τα  οποία  είναι  ενδεικτικά  της  πληθυσμιακής

καταστάσεως. Πιθανότατα δε, οι αρχικές μετρήσεις να αφορούσαν κυρίως στον οικισμό της

Αναβύσσου.  Σε  κάθε  περίπτωση,  επισημαίνεται,  ότι  τα  κριτήρια  και  οι  μέθοδοι

καταμετρήσεως του πληθυσμού μεταβάλλονταν κάθε φορά. Στις τελευταίες δε απογραφές,

ήτοι των τελευταίων δεκαετιών, όπου είχε αναπτυχθεί ο εσωτερικό τουρισμός και η αύξηση

των παραθεριστικών κατοικιών) είναι αυτονόητο, ότι δεν καταγράφονταν οι χιλιάδες των

παραθεριστών,  οι  οποίοι  κατακλύζουν  κάθε  καλοκαίρι  την  περιοχή  της  Αναβύσσου,

ανεβάζοντας τον πληθυσμό της κατά πολλές χιλιάδες. Ειδικότερα:

1835: 54 κάτοικοι

1890: 26 κάτοικοι

1924: Οι κάτοικοι ξεπέρασαν τους 1.000, λόγω του πρώτου προσφυγικού κύματος.

1951: 851 κάτοικοι

1961: 960 κάτοικοι

1971: 1443 κάτοικοι

1981: 2.833 κάτοικοι

1991: 4.200 κάτοικοι

2001: 7.189 κάτοικοι  (αφορά στον πραγματικό πληθυσμό) και  3.778 (αφορά στο νόμιμο

πληθυσμό, ήτοι στους δημότες).

2011: 6.167 κάτοικοι (αφορά αποκλειστικώς στο νόμιμο πληθυσμό, ήτοι στους δημότες, και

όχι στον πραγματικό πληθυσμό) (Κλούρας Δ., 2012).

Οι προϊστορικοί οικισμοί στον Άγιο Νικόλαο και στο νησάκι Αρτσιντά αποτελούν τις

πρώτες  ενδείξεις  για  την  ύπαρξη  ανθρώπινης  δραστηριότητας  στην  Ανάβυσσο.  Στην
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αρχαιότητα η Ανάβυσσος ονομαζόταν Ανάφλυστος, ίσως από το όνομα του Ανάφλυστου,

γιού του Τροιζήνος, που μετοίκησε από την Αργολίδα στην Αττική. Στα γεωμετρικά χρόνια

σπουδαία αγγεία φιλοτεχνήθηκαν στην Ανάβυσσο (Αρχαιολογικό Μουσείο Βραυρώνας) και

στα αρχαϊκά χρόνια στη γη της επέζησαν καλλιπλόκαμοι  και  ρωμαλέοι  αρχαϊκοί  κούροι

(Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών). Από τα σπλάχνα της γης του Λαυρίου και της

Αναβύσσου  (περιοχή  Αρί)  εξορύχθηκε  αργυρούχος  μόλυβδος  (ασήμι),  από  τον  οποίο

έφτιαχνε τα νομίσματά της η Αθήνα κατά τα κλασικά χρόνια. Στα ρωμαϊκά χρόνια η ύπαρξη

υδραγωγείου στην περιοχή του Ολύμπου, το νεκροταφείο στον Άγιο Νικόλαο και τα λουτρά

στην  περιοχή  του  Μελισσουργού  μαρτυρούν  την  έντονη  ανθρώπινη  δραστηριότητα

(saronikoscity).

Χαρακτηριστικό της Αναβύσσου είναι  η μεγάλη έκταση στην οποία υπήρχαν και

λειτουργούσαν,  μέχρι  το  1969,  αλυκές.  Το έδαφός  της  είναι  πεδινό  και  καλύπτεται  από

τουριστικές  και  ξενοδοχειακές  εγκαταστάσεις,  κατοικίες  παραθεριστών  και  των  μονίμων

κατοίκων,  καθώς  και  από  καλλιέργειες.  Υπάρχουν  επίσης  αρκετές  βιομηχανίες  και

βιοτεχνίες  προς  το  εσωτερικό.  Οι  κάτοικοι  ασχολούνται  κυρίως  με  τον  τουρισμό,  τη

γεωργία, τη βιομηχανία, τη βιοτεχνία και την αλιεία. Η Ανάβυσσος έχει ωραίες αμμουδιές

και είναι από τα πιο ανεπτυγμένα παραθεριστικά κέντρα της Αττικής. Η δε παραλία της

Αναβύσσου, μπροστά από τις αλυκές, είναι ιδιαίτερα δημοφιλής για όσους κάνουν θαλάσσιο

σέρφινγκ. Η θάλασσα της Αναβύσσου σε άλλα σημεία είναι ρηχή (Κόκκινα) και σε άλλα

βαθιά (Μαύρο Λιθάρι) (Κλούρας Δ., 2012).

Τα  τελευταία  έτη,  η  Ανάβυσσος  αντιμετωπίζει  σοβαρότατα  προβλήματα,  εκ  των

οποίων,  άλλα σχετίζονται  με  γενικότερα προβλήματα της  χώρας και  άλλα με  ειδικότερα

προβλήματα  της  περιοχής.  Συγκεκριμένα  έχει  αυξηθεί  ο  πληθυσμός  και  οι  ανάγκες  της

περιοχής,  οι  υποδομές  είναι  ανεπαρκείς.  Δεν  υπάρχει,  λοιπόν,  αποχετευτικό  σύστημα.

Υπάρχει μείζον πρόβλημα με τη διαχείριση των απορριμμάτων (λειτουργούν πολλές μικρές

παράνομες  χωματερές).  Πολλές περιοχές  της Αναβύσσου δεν έχουν ενταχθεί  στο σχέδιο

πόλεως  και  παράλληλα  έχουν  οικοδομηθεί  παρανόμως  και  ανάρχως.  Το  υπάρχον

νεκροταφείο έχει κορεσθεί και υπάρχει ανάγκη επεκτάσεώς του ή ανευρέσεως νέου χώρου

για  τη  δημιουργία  νεκροταφείου.  Δεν  υπάρχει  η  δέουσα  προστασία  του  φυσικού  και

πολιτιστικού  περιβάλλοντος.  Συγκεκριμένα,  παρατηρούνται  εκτεταμένες  παραβιάσεις  της

περιβαλλοντικής νομοθεσίας με τη συστηματική καταπάτηση δασικών εκτάσεων και την,
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κατά καιρούς, μόλυνση του εδάφους, της θαλάσσης, των παραλιών και των υδάτινων πόρων

της περιοχής. Οι αλυκές συστηματικώς υποβαθμίζονται με τη ρίψη μπαζών και με άλλες

χρήσεις, οι οποίες εμποδίζουν το φυσικό προορισμό τους, ως υγροτόπου. Επίσης, δεν έχουν

αναδειχθεί και δεν προστατεύονται επαρκώς οι υπάρχοντες αρχαιολογικοί χώροι.  Υπάρχει

έντονο  πρόβλημα ανεργίας,  το οποίο  επιτείνει  η  έλλειψη αναπτυξιακού  σχεδίου  για την

περιοχή, τόσο από την εκάστοτε κυβέρνηση, όσο και από τις εκάστοτε τοπικές αρχές. Η

γενικότερη οικονομική ύφεση έχει πλήξει τις επιχειρήσεις και βιοτεχνίες της περιοχής. Το

μεγαλύτερο, ωστόσο, πρόβλημα για την περιοχή της Αναβύσσου, το οποίο επηρεάζει ή θα

επηρεάσει και τις υπόλοιπες δημοτικές ενότητες του ενιαίου πλέον Δήμου Σαρωνικού, είναι

τα μεγάλα οικονομικά ελλείμματα του τέως δήμου Αναβύσσου, καθώς και άλλων δημοτικών

ενοτήτων του Δήμου Σαρωνικού, τα οποία, σε συνδυασμό με τη μείωση ή και την ολοσχερή

παύση  κάθε  κρατικής  οικονομικής  ενισχύσεως,  θα  δημιουργήσουν  συντόμως  συνθήκες

πτωχεύσεως, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους δημότες (Κλούρας Δ., 2012).

2.3 Παλαιά Φώκαια

Η Φώκαια, χτισμένη σε μια μικρή χερσόνησο ΒΔ της Σμύρνης, ήταν μια ιωνική πόλη

σε αιολικό έδαφος. Η χερσόνησος πάνω στην οποία εκτεινόταν χώριζε τον κόλπο της Κύμης,

μια  αιολική  περιοχή,  από τον  κόλπο του Έρμου,  όπου ήταν χτισμένες  η  Σμύρνη και  οι

Κλαζομενές.  Οι αρχαίοι συγγραφείς  παραδίδουν ότι η Φώκαια,  η βορειότερη από τις  12

ιωνικές πόλεις, ιδρύθηκε από αποίκους της Φωκίδας με αρχηγό τον Αθηναίο Φιλογένη σε γη

που τους παραχωρήθηκε από τους Κυμαίους. Η σύγχρονη έρευνα ωστόσο δέχεται πως η

παράδοση αυτή ουσιαστικά απηχεί την προσπάθεια της πόλης των Αθηνών να εδραιωθεί ως

πατρίδα όλων των Ιώνων. Ακόμη και η φωκική προέλευση των αποίκων δικαιολογείται από

την  προσφιλή  μέθοδο  της  αρχαίας  ιστοριογραφίας  να  θεωρεί  τυχόν  ομοιότητες  μεταξύ

ονομάτων ως ενδείξεις  για  την  ύπαρξη ιστορικών σχέσεων.  Η πόλη πήρε το όνομά της

μάλλον από το σχήμα των παρακείμενων νησιών που μοιάζουν με φώκιες (φώκαι). Το ζώο

αυτό  άλλωστε  απεικονίζεται  στον  εμπροσθότυπο  των  νομισμάτων  της  ως  «λαλούν

σύμβολο» (saronikoscity).

Ανασκαφικές  έρευνες  έφεραν  στο  φως  όστρακα  της  χαρακτηριστικής  αιολικής

μονόχρωμης κεραμικής του 9ου αι. π.Χ., ένδειξη ότι οι πρώτοι κάτοικοι της Φώκαιας ήταν

2016
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Αιολείς. Η πόλη έγινε ιωνική το αργότερο τον 8ο αι. π.Χ. με την εγκατάσταση αποίκων από

την Τέω και τις Ερυθρές. Η τόσο πρώιμη επικράτηση του ιωνικού στοιχείου στη Φώκαια

τεκμηριώνεται  από αρχαιολογικά δεδομένα, συγκεκριμένα από την πρωτογεωμετρική και

γεωμετρική κεραμική που βρέθηκε εκεί.  Ανάμνηση της μετάβασης από την αιολική στην

ιωνική  εθνική  ενότητα  διαφυλάσσεται  στη  μαρτυρία  του  Παυσανία.  Σύμφωνα  με  αυτή,

προκειμένου να γίνει δεκτή η Φώκαια στο Πανιώνιον, την πολιτική και θρησκευτική ένωση

των ιωνικών πόλεων, έπρεπε να υποταχθεί σε μια ξενόφερτη βασιλική δυναστεία από την

Τέω και τις Ερυθρές. Στο πλαίσιο της ιστορικής αυτής σχέσης ερμηνεύεται η υιοθέτηση από

τη  φωκαϊκή  νομισματοκοπία  του  συμβόλου  της  πόλης  της  Τέω  και  η  έκδοση  από  το

νομισματοκοπείο  των  Ερυθρών,  κατά  το  φωκαϊκό  πρότυπο,  μικρών  νομισμάτων  από

ήλεκτρο ίσων με το 1/6 του στατήρα (έκτη) (saronikoscity).

Η κοινότητα Παλαιάς Φώκαιας καταλάμβανε έκταση 22,9 Km2 και είχε πληθυσμό

2.051 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001.

2.4 Σαρωνίδα

Τα διοικητικά  όρια της  κοινότητος  εκτείνονται  από την παραθεριστική  ζώνη του

Λαγονησίου έως και τους ορεινούς όγκους του Ολύμπου, κατά μήκος της παραλιακής ζώνης

της Νοτιοανατολικής Αττικής. Η περιοχή τοποθετείται σε απόσταση 45 περίπου χιλιομέτρων

νοτιοανατολικά των Αθηνών και 10 χιλιόμετρα δυτικά του Λαυρίου. Η συνοικία των 6.670

στρεμμάτων απλώνεται σε υψόμετρο μόλις 10 μέτρων από τη στάθμη της θάλλασσας, ενώ

περιβάλλεται από τους ορεινούς όγκους. Στην απογραφή του 2001 είχε πληθυσμό των 2.102

κατοίκων, αριθμός ο οποίος αυξάνεται κατά τους θερινούς μήνες οπότε και επισκέπτονται οι

Αθηναίοι τις παραθεριστικές τους κατοικίες. Η πυκνότητα δόμησης ορίζει 315 κατοίκους

ανά  τετραγωνικό  χιλιόμετρο  γης.  Το  κέντρο  της  κοινότητας  εντοπίζεται  μπροστά  στη

θάλασσα  του  Σαρωνικού,  στον  κόμβο  των  Λεωφόρων  Σουνίου  και  Σαρωνίδος,  απ'όπου

καθίσται η περιοχή προσβάσιμη. Η Σαρωνίδα διαθέτει οργανωμένο ρυμοτομικό σχέδιο που

απαρτίζεται  από  ημικυκλικές  οδούς  που  ξεκινούν  από  το  λόφο  και  συναντιώνται  στην

παραλιακή (saronikoscity).

Βόρεια  της  Σαρωνίδας  βρίσκεται  το Λαγονήσι και  τα Καλύβια  Θορικού,  δυτικά

βρέχεται  από  τον Σαρωνικό και  νότια  και  ανατολικά  της  βρίσκεται  η  περιοχή  της
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http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CF%81%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CF%80%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CF%8D%CE%B2%CE%B9%CE%B1_%CE%98%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9B%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CE%BD%CE%AE%CF%83%CE%B9&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%82_%CE%91%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82
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Αναβύσσου. Η περιοχή παρουσιάζει σημαντική τουριστική κίνηση και έχει μεγάλο αριθμό

καλοκαιρινών κατοικιών λόγω της μεγάλης και αμμώδους παραλίας της. Τα τελευταία όμως

χρόνια, όλο και περισσότεροι την επιλέγουν για μόνιμο τόπο κατοικίας τους (saronikoscity).

Σαρωνίδα

2.5 Κουβαράς

Ο Κουβαράς στην αρχαιότητα αποτελούσε τους Ποτάμιους Αττικής. Σήμερα συνιστά

ένα γραφικό αττικό χωριό μεταξύ Μεσογείων και Λαυρεωτικής, στο νοτιοανατολικό άκρο

της Αττικής.  Το  μικρό  χωριό  των  δύο  οικισμών  που  καταλαμβάνει  έκταση  24.989

στρεμμάτων υπάγεται στη Νομαρχία Ανατολικής Αττικής μετά την απόσχισή του από την

κωμόπολη του Μαρκοπούλου, στα σύνορα με τηνΚερατέα. Από αυτά, τα 4.989 στρέμματα

είναι  οικοδομήσιμα,  ενώ τα υπόλοιπα 20.000 συνιστούν το όμορφο δάσος της  περιοχής.

Απέχει  38  χιλιόμετρα  από  το  κέντρο  της  αθηναϊκής  πρωτεύουσας  και  σύμφωνα  με

την απογραφή  του  2001 εμφανίζει  πληθυσμό  των  1.704  ατόμων,  ήτοι  68  κάτοικοι  ανά

τετραγωνικό χιλιόμετρο έκτασης (saronikoscity).

Οι όμορφοι οικισμοί περιβάλλονται από τους επτά δασόφυτους λόφους της άγριας

μορφολογίας  των  Μεσογείων  μεταξύ  των  ορεινών  όγκων Πανείου

Όρους, Μερέντας και Ολύμπου  Αττικής.  Συνδέονται  με  τις  γειτονικές  πόλεις  και

την Αθήνα μέσω του λεωφορειοδρόμου Σουνίου, ενώ προβλέπεται η περιοχή να ευνοηθεί
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http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%82_%CE%91%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%8C%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%9C%CE%B5%CF%81%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%BF_%CE%8C%CF%81%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%BF_%CE%8C%CF%81%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE_2001
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%BA%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF_%CE%9C%CE%B5%CF%83%CE%BF%CE%B3%CE%B1%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%AF%CE%B1_%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%91%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1%CF%85%CF%81%CE%B5%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CF%8C%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%91%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%BF%CF%84%CE%AC%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CE%B9&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%AC%CE%B2%CF%85%CF%83%CF%83%CE%BF%CF%82
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στο  μέλλον  από  τη  διέλευση  του Προαστιακού  Σιδηροδρόμου και  οιονεί  επέκτασης

της Αττικής Οδού στη διαδρομή μεταξύ Αεροδρομίου και Λαυρίου (saronikoscity).

Κουβαράς

Κεφάλαιο 3: Προβληματισμοί Δήμου Σαρωνικού

2016

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AD%CF%82_%CE%91%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%B4%CF%81%CF%8C%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%95%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%92%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%B6%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%9F%CE%B4%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%82
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3.1 Προβληματισμοί

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο θέμα που έχει δημιουργηθεί από το γεγονός ότι σε

πολλά σημεία στις εισόδους των ιδιοκτησιών λόγω της υποβίβασης των πεζοδρομίων έχει

προκύψει πρόβλημα με την κατασκευή του ποδηλατόδρομου.

Επίσης, πρόβλημα δημιουργεί η μεταφορά 100 περίπου παροχών της ΕΥΔΑΠ προς

δημότες,  η  οποία  παρόλες  τις  πιέσεις  μας,  έχει  καθυστερήσει  να  μετατοπίσει  τους

συγκεκριμένους μετρητές (ρολόγια).

Ακόμη, αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου για το κομμάτι της σύνδεσης του

Μαρκόπουλου με το Ολυμπιακό Χωριό,  για τις  τιμές της απαλλοτρίωσης σχετικά με τις

αποζημιώσεις.

Από τα  σοβαρότερα  προβλήματα του  Δήμου Σαρωνικού  είναι  το  Κέντρο Υγείας

Καλυβίων, το οποίο καλύπτει την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Σαρωνικού, αρκετά χρόνια

μετά  την  ίδρυσή  του,  έχει  υποβαθμιστεί  σημαντικά  και  πλέον  υπολειτουργεί  λόγω  της

έλλειψης  επαρκούς  προσωπικού  (χαρακτηριστικό  είναι  ότι  αυτή  τη  στιγμή  στο  Κέντρο

Υγείας υπηρετούν μόνο τρεις γιατροί) με αποτέλεσμα να αδυνατεί να εξυπηρετήσει τους

κατοίκους της περιοχής. Ο Δήμος Σαρωνικού αρκετές φορές έχει ανακαλέσει  όλους τους

πολίτες να συμμετάσχουν σε συγκεντρώσεις  και να προχωρούν από κοινού σε δυναμική

διεκδίκηση  του  δίκαιου  αιτήματός  τους  για  άμεση  κάλυψη  των  αναγκών  του  Κέντρου

Υγείας και στελέχωσή του με το απαιτούμενο προσωπικό ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή

λειτουργία του και η κάλυψη των βασικών ιατρικών αναγκών των κατοίκων της περιοχής

ειδικά στη δύσκολη οικονομική συγκυρία που βιώνει η χώρα μας (forkeratea, 2012). 

Τέλος, ο Δήμος Σαρωνικού ανήκει στους δήμους που οφείλουν στο κράτος 

(lefkasnews, 2012): 

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 52.152.660 ευρώ

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 29.026.396 ευρώ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 21.894.619

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 21.467.420 ευρώ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 19.142.295 ευρώ

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΡΕΝΤΗ 15.760.250 ευρώ

2016
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ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 15.064.300 ευρώ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ 14.289.425 ευρώ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 12.199.823 ευρώ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 11.686.263 ευρώ

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 11.640.851 ευρώ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 11.124.965 ευρώ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 10.842.954

ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 10.038.939 ευρώ

3.2 Αντιμετώπιση Προβληματισμών

Το τελευταίο διάστημα ξεκίνησε μια συλλογική προσπάθεια κυρίως από κατοίκους

της περιοχής του Δήμου Σαρωνικού, ανεξάρτητη από κόμματα, παρατάξεις, αυτοδιοικητικές

δομές και κάθε είδους “κατεστημένα”, με τη μορφή Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας,

με  την  ονομασία «Δίκτυο  Σαρωνικού», που  επίσημα  ιδρύθηκε  μόλις  τον  Οκτώβρη  του

2011 και πρόεδρο του ΔΣ  το Χρήστο Λούλα. Σκοπός αυτής της προσπάθειας, εκτός από τη

χαρά και την ικανοποίηση που αντλούμε συμμετέχοντας σε εθελοντικές ομάδες συντοπιτών

μας, με κοινά ενδιαφέροντα και στόχους, είναι:

 Η εφαρμογή της αλληλεγγύης στην πράξη, ειδικά τη σημερινή, δύσκολη για όλους

μας, εποχή.

 Η επίλυση του προβλήματος των αδέσποτων.

 Η  υλοποίηση  δραστηριοτήτων  για  την  προώθηση  του  πολιτισμού  και  της

καλλιτεχνικής δημιουργίας & έκφρασης.

 Η  βελτίωση  της  καθημερινότητάς  μας,  με  τον  εντοπισμό  και  την  ανάδειξη

προβλημάτων, αλλά και την υλοποίηση δράσεων για την επίλυσή τους.

 Η ανάπτυξη του τόπου μας και η στήριξη της τοπικής αγοράς.

 Η προστασία του περιβάλλοντος.

2016
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 Η διεκδίκηση των δικαιωμάτων μας ως κατοίκων, κ.ά (saronikosnet).

Παρακάτω,  παρατίθονται  ομάδες  του  Δικτύου  Σαρωνικού  που  ήδη  ξεκίνησαν  ή

ξεκινούν σε λίγο τη δραστηριότητά τους

 Ομάδα Κοινωνικής Προσφοράς (ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ)

 Ομάδα Καλλιτεχνικής Δημιουργίας & Έκφρασης   (ΠΕΡΙΤΕΧΝΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ)

 Ομάδα για τα Αδέσποτα (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ)

 Ομάδα για το Βιβλίο και τη Γλώσσα (ΒΙΒΛΙΟΚΙΝΗΣΗ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ)

 Ομάδα για τη Θάλασσα (ΥΔΡΟΒΙΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ)

 Ομάδα για τα Προβλήματα της Καθημερινότητας (ΔΡΑΣΗ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ)

 Ομάδα Ανάδειξης Μνημείων και Πολιτιστικής κληρονομιάς

 Ομάδα για το Περιβάλλον και την Προστασία του

 Ομάδα για την Ασφάλεια στις Γειτονιές

 Ομάδα για τη διάδοση της Πληροφορικής

 Ομάδα για τον Κινηματογράφο και το Θέατρο

 Ομάδα για τις Βιοκαλλιέργειες και την Κομποστοποίηση

 Ομάδα για τον Αθλητισμό & για πινγκ-πονγκ, σκάκι, μπιλιάρδο

 Ομάδα Μουσικής

 Ομάδα για την Υγεία, την Υγιεινή Διαβίωση και Διατροφή

 Ομάδα Εκδρομών και Ταξιδιών

 Ομάδα Φιλοσοφικής Αναζήτησης (saronikosnet).

Επίσης,  ο  Δήμος  Σαρωνικού  συμμετέχει  και  φέτος  δυναμικά  στην  πανελλήνια

εθελοντική δράση περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης Let’s Do It Greece –Saronikos. Με

σύνθημα  «Γίνε  συνένοχος  στην  προστασία  του  περιβάλλοντος,  γίνε  συμμέτοχος  σε  έναν

2016

http://saronikosnet.gr/wordpress/?page_id=3420
http://saronikosnet.gr/wordpress/?page_id=3200
http://saronikosnet.gr/wordpress/?page_id=3424
http://saronikosnet.gr/wordpress/?page_id=3429
http://saronikosnet.gr/wordpress/?page_id=3016
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όμορφο και καθαρό Δήμο Σαρωνικού», σχολεία, μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς, σύλλογοι

και φορείς, επαγγελματίες και εργαζόμενοι γίνονται όλοι «η αλλαγή που περιμένουμε»! Όλη

η Ελλάδα γίνεται  μια  φωνή και  παρά τις  δυσκολίες  στέλνει  το κύμα θετικής  ενέργειας,

συνεργασίας  και  εθελοντισμού  από  κάθε  γωνιά  της  Ελλάδας.  Παράλληλα  στον  Δήμο

Σαρωνικού, τα σχολεία συμμετέχουν στην εβδομάδα εθελοντικών δράσεων και υλοποιούν

δράσεις  στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού τους προγράμματος (Γραφείο Τύπου Σαρωνικού,

2016).

Πολλά έργα έχουν γίνει στο Δήμο Σαρωνικού, τα οποία εξυπηρετούν τις ανάγκες της

περιοχής και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων της. Συγκεκριμένα πρόκειται για

τα ακόλουθα έργα (Αυτοδιοίκηση, 2013):

– Βρεφονηπιακός Σταθμός Αναβύσσου: Ξεκίνησε και προχώρησε με γρήγορους ρυθμούς η

κατασκευή του Βρεφονηπιακού Σταθμού της παραλίας Αναβύσσου. Ο προϋπολογισμός του

έργου  ανερχόταν  σε  1.186.387€  και  ο  σταθμός  κατασκευάστηκε  στη  γωνία  των  οδών

Κουντουριώτη και Καισαρείας (Ο.Τ.2, παραλία Αναβύσσου).

– Νέα δεξαμενή νερού στα Καλύβια: Προχωρά με εντατικούς ρυθμούς η κατασκευή της

νέας δεξαμενής νερού στη θέση Ντισίρι, χωρητικότητας 600 κυβικών. Η δεξαμενή αυτή, η

οποία βρίσκεται παραπλεύρως των δύο παλαιότερων δεξαμενών που υπάρχουν στο σημείο,

εντάσσεται  στο  έργο  «Αντικατάσταση  πεπαλαιωμένου  δικτύου  ύδρευσης  από

αμιαντοσωλήνες στον κυρίως οικισμό Καλυβίων».

–  Βελτίωση του Οδικού Τμήματος:  Κόμβος  Ιππικού  Κέντρου  –  Καλύβια  – Λαγονήσι  –

Ανάβυσσος

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι,  σύμφωνα με την ενημέρωση που έγινε,

έχουν ήδη ολοκληρωθεί: όλες οι ρυμοτομήσεις, η κατασκευή των αντιπλημμυρικών έργων,

η κατασκευή δύο αγωγών ακαθάρτων μαζί με τις παροχές τους, η κατασκευή δύο αγωγών

ύδρευσης και η τοποθέτηση των μετρητών, η μεταφορά των κολώνων της ΔΕΗ καθώς και η

μετατόπιση των μετρητών των ιδιοκτητών και έχει σχεδόν ολοκληρωθεί η τοποθέτηση των

ρείθρων των πεζοδρομίων (Αυτοδιοίκηση, 2013).

Μάλιστα, τις τελευταίες μέρες, αποφασίστηκαν  έργα αντιπλημμυρικής προστασίας,

αγωγών ομβρίων υδάτων, οδοποιίας, αθλητικών και σχολικών υποδομών, τα οποία επιλύουν
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προβλήματα  που  χρονίζουν  στους  δήμους  της  Αττικής  (ανάμεσά  τους  και  ο  Δήμος

Σαρωνικού), βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής των πολιτών και διασφαλίζοντας την υγεία

και την περιουσία τους (left, 2016). 

Συγκεκριμένα εγκρίθηκαν τα εξής έργα ύψους 18.176.433 ευρώ:

1. Το  έργο για  την  Αντιπλημμυρική  προστασία  των  Βριλησσίων»,   συνολικού  

προϋπολογισμού 3.999.960,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.),

2. Το έργο για την  «Κατασκευή αγωγών ομβρίων υδάτων σε διάφορες περιοχές του

δήμου Χαλανδρίου», προϋπολογισμού 5.535.000,00, € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

3. Το  έργο για  τη  «Συντήρηση  ασφαλτικών  ταπήτων  οδικού  δικτύου  Δήμου

Περιστερίου»,  συνολικού  προϋπολογισμού  1.600.000,00 €  (συμπεριλαμβανομένου

Φ.Π.Α.).

4. Το  έργο για  την Ανάπλαση  οδών  Ομήρου  –Παλαιολόγου  (στη  Νέα  Σμύρνη)», 

συνολικού  προϋπολογισμού 3.650.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

5. Το έργο για την  για την «Ανάπλαση της  πλατείας  Ζησιμοπούλου  στη  Δημοτική 

Ενότητα Βάρης»  συνολικού  προϋπολογισμού  570.000,00  €  (συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α.).

6. Το έργο για την «Κατασκευή νέου Γηπέδου Ραφήνας», συνολικού προϋπολογισμού

1.050.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.)

7. Το έργο για την «Κατασκευή  ποδοσφαιρικού τάπητα και λοιπού εξοπλισμού για τις

ανάγκες  του  γηπέδου  Δημοτικού  Σταδίου  “Παν.  Βογιατζής”  Δήμου  Λαυρεωτικής»,

συνολικού προϋπολογισμού 533.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

8. Το  έργο για την  «Αντικατάσταση  συνθετικού  χλοοτάπητα  του  γηπέδου  ΠΑΟ

Καλυβίων  του  Δήμου  Σαρωνικού»,  συνολικού  προϋπολογισμού  506.354,28  € 

(συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.).

9. Το  έργο για  την  «Αντικατάσταση  συνθετικού  χλοοτάπητα  του  γηπέδου  Δ.Δ.

Κουβαρά  του  Δήμου  Σαρωνικού»  συνολικού  προϋπολογισμού  369.907,81  € 

(συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.).

10. Το έργο για την «Επισκευή  και  ενεργειακή  αναβάθμιση  σχολικών  κτιρίων 

και  προαυλίων  Δήμου  Σαρωνικού»,  συνολικού  προϋπολογισμού  542.212,63

€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
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Συμπεράσματα - Συζήτηση

Τα προβλήματα στους δήμους έχουν λάβει εκρηκτικές διαστάσεις στη χώρα μας με

αποτέλεσμα καθημερινά οι πολίτες αυτών να είναι μάρτυρες των αντιτιθέμενων πλευρών

σημαντικών ζητημάτων για το περιβάλλον, την υγεία, την κοινωνία αλλά και την οικονομία

γενικότερα.  Έτσι,  παρατηρούμε  προβλήματα  και  καθυστερήσεις  όσων  αφορούν  την

διαχείριση σημαντικών προβλημάτων, γεγονός που παρουσιάζεται και στο Δήμο Σαρωνικού.

Από την άλλη πλευρά, βέβαια, παρατηρούμε τον τελευταίο καιρό, ενθαρρυντικά μηνύματα

που  αφορούν  την  ευαισθητοποίηση  των  πολιτών  του  Δήμου  Σαρωνικού  με  σκοπό  να

πετύχουν συγκεκριμένους στόχους. 

Η  τοπική  αυτοδιοίκηση  και  συγκεκριμένα,  ο  Δήμος  Σαρωνικού,  ευθύνεται

αποκλειστικά  για  την  επιτυχημένη  έκβαση  των  προβλημάτων.  Τα  αποτελέσματα  των

προσπαθειών  της  εξαρτώνται  από  πολλούς  παράγοντες  όπως  είναι  η  ύπαρξη  πόρων,  η

πρωτοβουλία της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των

πολιτών του δήμου. 

Έτσι, λοιπόν, αυτό που αποδεικνύεται από την έκβαση της παρούσας εργασίας είναι

ότι  στο  Δήμο  Σαρωνικού,  δεν  έχουν  γίνει  όλα  όσα  θα  έπρεπε  από  την  πλευρά  των

εμπλεκόμενων φορέων.  Τους πολίτες, δεν τους αναφέρουμε,  διότι όπως προαναφέρθηκε

μεγάλο μέρος αυτών έχει φροντίσει τελευταία να ενημερωθεί για τα θέματα του δήμου και

να ενεργήσει μέσω δημιουργίας ομάδων δράσεως για την κοινωνία που ζουν. 

Στη χώρα μας, σε αντίθεση με άλλα ευρωπαίκά κράτη, η έλλειψη ευαισθησίας είτε

περιβαλλοντικού  είτε  κοινωνικού  ενδιαφέροντος,  οδηγεί  σε  μια  εύκολη  λύση,  θα

μπορούσαμε να ισχυριστούμε,  της επισύναψης των ευθυνών.  Παρόλα αυτά, η αυθαίρετη
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λειτουργία κάποιων φορέων ή και πολιτών, μπορεί να οδηγήσει σε επιζήμια αποτελέσματα

για τις ίδιες τις κοινωνίες. 

Η λύση, όμως, σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι η εξοικονόμηση πόρων και η συμβολή

όλων,  φορέων  και  πολιτών,  στην  οικονομική  και  κοινωνική  ευμάρεια  κάθε  δήμου.

Ξεκινώντας πάντα από την τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία πάντα προωθεί με τον τρόπο της

διάφορα προγράμματα για ευαισθητοποίηση και συμμετοχή των πολιτών, θα οδηγηθούμε

μετέπειτα σε μια γενικευμένη τάση ελαχιστοποίησης των παραγόμενων προβλημάτων και

τελειοποίησης των προγραμμάτων διαχείρισής τους. 
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