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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟNΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗ

Η λογική της οικονομικής πολιτικής πρέπει να είναι βασισμένη στις νέες
συνθήκες που μας επιβάλλει η οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα. Η
διεκδίκηση περισσότερων οικονομικών πόρων από την κεντρική εξουσία και
ο αγώνας μαζί με άλλους δήμους για ανατροπή των μνημονιακών πολιτικών,
είναι επιβεβλημένα. Βασικός μας στόχος είναι η ενίσχυση της κοινωνικής
συνοχής και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των Δημοτών, η εξυπηρέτηση
όλων των υποχρεώσεων του χρεωμένου δήμου, η απόλυτη διαφάνεια και η
συμμετοχή των δημοτών στο σχεδιασμό.



Κύριοι άξονες

Από την πρώτη μέρα συστήνεται επιτροπή διαφάνειας οικονομικών
(διαπαραταξιακή) και επιτροπή ελέγχου όλων των αποφάσεων και
αναθέσεων για δαπάνες-προμήθειες και δημοτικά έργα όπου θα
συμμετέχουν υπάλληλοι του δήμου, εκπρόσωποι επαγγελματικών
σωματείων,  οικονομολόγοι, δικηγόροι , επαγγελματίες, απλοί πολίτες.

Δημιουργία δημοτικών επιχειρήσεων για την αξιοποίηση της διαχείρισης
των  απορριμμάτων, αξιοποίηση των πόρων και της παραγωγής του νησιού
καθώς  και  αξιοποίηση της δημοτικής  περιουσίας.

Κανένας από τους αιρετούς του συνδυαασμού μας δεν θα εισπράττει
περισσότερα από την αμοιβή της εργασίας που είναι αναγκασμένος να
εγκαταλείψει. Το πλεόνασμα αυτό και οι αποζημιώσεις για τα δημοτικά
συμβούλια, θα επιστρέφονται στο Δήμο για διάθεση σε δομές αλληλεγγύης

Σύσταση γραφείου που θα ασχολείται ΜΟΝΟ με την ένταξη έργων στα
ευρωπαικά προγράμματα στελεχωμένο από ειδικούς επιστημονικούς
συνεργάτες.Θα διερευνηθεί η δυνατότητα να υπάρξει γραφείο στις
Βρυξέλλες με  επιδότηση από ΕΕ.

Ριζική αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του Δήμου : αποσαφήνιση
αρμοδιοτήτων, τυποποίηση εγγράφων και λειτουργιών, έλεγχος ποιότητας
και αποκέντρωση των παρεχομένων υπηρεσιών, , επιμόρφωση
προσωπικού, ευρεία χρήση του διαδικτύου. Συμμετοχή των εργαζομένων
στον προγραμματισμό και τη βελτίωση του έργου του τμήματός τους.

Καμμία παρέμβαση αιρετών στην  εκτέλεση  των  υπηρεσιακών
καθηκόντων  του  προσωπικού.

Αξιοποίηση των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου. Συνεργασία με το
Σύλλογο Μηχανικών.

Εκπόνηση προγραμμάτων κατάρτισης σύμφωνα με τις ανάγκες της
τοπικής οικονομίας με στόχο την προώθηση στην αγορά εργασίας και όχι
την εικονική μείωση της ανεργίας.

Αποφασιστικές αρμοδιότητες στα κοινοτικά και τοπικά συμβούλια , για
θέματα της περιοχής τους. Αυτοδύναμη διαχείριση μέρους των δημόσιων
επενδύσεων με την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή .



Λειτουργία του θεσμού του Συμπαραστάτη του Δημότη για την άρση
αδικιών .

Επαναλειτουργία της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης σε τακτική
βάση.

Ηπια Ανάπτυξη με σεβασμό στον  άνθρωπο και το περιβάλλον

-Δημοτική επιχείρηση για τη διαχείριση απορριμμάτων  με διαχωρισμό,
ανακύκλωση, κομποστοποίηση, παραγωγή  βιοενέργειας , που μπορεί να
αποφέρει σημαντικά έσοδα και να δημιουργήσει θέσεις εργασίας.
-Χάραξη μονοπατιών για ορεινή ποδηλασία, πεζοπορία και ορεινό ανώμαλο
δρόμο, για αναψυχή και επίσκεψη αρχαιολογικών χώρων.
-Προβολή των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων διαδικτυακά.
Εκδηλώσεις επί τόπου χαμηλού κόστους για να τονώσουν το ενδιαφέρον
των κατοίκων και  των επισκεπτών.
-Ανάδειξη της περιοχής Φανερωμένης που συνδυάζει πευκοδάσος και
θάλασσα με δημιουργία περιβαλλοντικού πάρκου, που θα προσελκύσει
επισκέπτες από όλη την Αττική, κυρίως εκπαιδευτικά ιδρύματα.
-Αξιοποίηση των δημοτικών κτιρίων για πρωτοβουλίες αλληλεγγύης και
κοινωνικής επιχειρηματικότητας.
-Πρωτοβουλία για επαναλειτουργία του Αγροτικού Συνεταιρισμού του
νησιού
-Τυποποιητήριο ντόπιων προϊόντων (λάδι, οπωροκηπευτικά, φιστίκια, ψάρια
κλπ) σε συνεργασία με παραγωγούς και αλιείς.
-Πρωτοβουλία για τη δημιουργία αυτοδιαχειριζόμενων γεωργικών ή/και
κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων σε  εκτάσεις που θα διαθέσει ο Δήμος.
-Κλειστή δημοτική λαϊκή αγορά στο κέντρο της Σαλαμίνας για στήριξη των
ντόπιων παραγωγών και εμπόρων
-Πεζοδρόμηση του ιστορικού κέντρου για ανάπτυξη της εμπορικότητάς του.



Πρόγραμμα Στήριξης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης

 Αλληλέγγυα κουζίνα με δωρεάν φαγητό σε απόρους

 Διάθεση Γης για Αυτοδιαχειριζόμενες Γεωργικές &
Κτηνοτροφικές Μονάδες

 Δημιουργία Δημοτικού Λαχανόκηπου

 Δημοτικό Ωδείο

 Κοινωνικό Φροντιστήριο



ΥΓΕΙΑ

Η μνημονιακή λιτότητα και η τοπική της εφαρμογή μέσω του συστήματος
Καλλικράτη έχει αποτελειώσει ότι είχε απομείνει από τις ήδη
υποβαθμισμένες δομές υγείας στο νησί. Το κλείσιμο των ιατρείων του
τοπικού ΙΚΑ και η περαιτέρω υποχρηματοδότηση και υποβάθμιση του
Κέντρου Υγείας αφήνουν ουσιαστικά απροστάτευτο ένα πληθυσμό 50.000
μόνιμων κατοίκων και άλλων 200 χιλιάδων τους θερινούς μήνες.
Η νέα δημοτική αρχή θα πρέπει να θέσει σε άμεση προτεραιότητα την
αναβάθμιση των δομών υγείας και περίθαλψης στο νησί. Αντί να
επιδιώκει μικροκομματικές φιλίες με την κεντρική διοίκηση θα πρέπει να
απαιτήσει επίλυση των προβλημάτων που απειλούν ανθρώπινες ζωές. Η
ΝΑΥΜΑΧΗΑ θεωρεί αναγκαία την πρόληψη ασθενειών και την προαγωγή
της υγείας μέσω προγραμμάτων βελτίωσης της ποιότητας ζωής των
κατοίκων και πάνω σε αυτή τη λογική διατυπωνει τις  συνολικές
προγραμματικές της θέσεις.

Είναι γνωστό , ότι από το 2010 έχουμε κάνει καμπάνια για την αναβάθμιση
του Κέντρου Υγείας για προσλήψεις γιατρών, επάρκεια εξοπλισμού και
δωρεάν πρόσβαση των ασθενών χωρίς εισιτήρια και εξέταστρα.
-Γι αυτό, πρώτος και άμεσος στόχος του προγράμματός μας είναι η
αναβάθμισή του σε πρότυπο Κέντρο Υγείας, διευρυμένο με πολλές
ειδικότητες και εξοπλισμό που να καλύπτει τις πραγματικές ανάγκες του
πληθυσμού σε πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.



Παράλληλα προωθούμε την καθημερινή λειτουργία των περιφερειακών
ιατρείων για κάλυψη των αναγκών των απομακρυσμένων περιοχών.
-Για το μεταβατικό διάστημα,  στήριξη και αναβάθμιση του Κοινωνικού
Ιατρείου μέσω της βοηθείας που θα παρέχει ο Δήμος. Μετατροπή του σε
Πολυδύναμο Κέντρο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας και σύνδεση με τις δομές
του ΕΣΥ.
-Χρήση συστήματος Τηλε-Ιατρικής για αντιμετώπιση επειγόντων
περιστατικών και μείωση των μεταφορών ασθενών στην Αθήνα.
-Αναβάθμιση και χρηματοδότηση του Κοινωνικού Φαρμακείου για τις
ανάγκες των ανασφάλιστων πολιτών.
-Για την πλήρη κάλυψη των αναγκών νοσηλείας, στόχος μας είναι να
ξεκινήσουμε τη διερεύνηση των δυνατοτήτων για τη θεμελίωση του μεγάλου
οράματος των κατοίκων του νησιού μας που είναι η ίδρυση του πρώτου
Γενικού Νοσοκομείου στη Σαλαμίνα που θα παρέχει υπηρεσίες
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας δωρεάν σε όλους τους
κατοίκους και επισκέπτες.

ΠΑΙΔΕΙΑ

Το νησί μας στο κατεξοχήν νευραλγικό πεδίο ανάπτυξης του
πολιτισμού, σε αυτό της επίσημης εκπαίδευσης των παιδιών τoυ,
υστερεί σημαντικά. Οι αναφορές πολλές :



Ειδικό Σχολείο:
Στεγάζεται στο Δημ.Σχολείο Καματερού σε εγκαταστάσεις που δεν
επαρκούν για τις ανάγκες της Σαλαμίνας που είναι σαφώς μεγαλύτερες
από τους μόλις 20 μαθητές που φοιτούν σε αυτό.  Προτείνουμε:

o Την αναβάθμισή του σε 6θέσιο με την απαιτούμενη  επέκταση σε
αίθουσες.

o Τη διαμόρφωση εξωτερικών χώρων παιχνιδιού και άθλησης .
o Παράλληλη άντληση πόρων από το ΕΣΠΑ για αγορά σύγχρονου

εξοπλισμού.
· Προσχολική Αγωγή : Βρεφονηπιακοί Σταθμοί- Νηπιαγωγεία
Λειτουργούν μόνο δύο δημόσιοι βρεφονηπιακοί σταθμοί και δύο
ολοήμερα νηπιαγωγεία, με αποτέλεσμα να δημιουργείται σημαντικό
πρόβλημα στις εργαζόμενες μητέρες. Tα υπάρχοντα νηπιαγωγεία δεν
μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες για υποχρεωτική διετή προσχολική
αγωγή.
· Α’βάθμια και Β’βάθμια (Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια)
 Υπάρχει κρίσιμο κτιριακό πρόβλημα. Τα περισσότερα σχολεία
χρειάζονται επέκταση για να καλύψουν την ραγδαία αύξηση των
μαθητών τους, είτε σε επίπεδο αιθουσών, είτε σε επίπεδο εργαστηρίων.
Επίσης , υπάρχουν επείγουσες ανάγκες Το νησί μας στο κατεξοχήν
νευραλγικό πεδίο ανάπτυξης του πολιτισμού, σε αυτό της επίσημης
εκπαίδευσης των παιδιών τoυ, υστερεί σημαντικά. Οι αναφορές πολλές :
 Στεγάζεται στο Δημ.Σχολείο Καματερού σε εγκαταστάσεις που δεν

επαρκούν για τις ανάγκες της Σαλαμίνας που είναι σαφώς μεγαλύτερες
από τους μόλις 20 μαθητές που φοιτούν σε αυτό.  Προτείνουμε:

o Την αναβάθμισή του σε 6θέσιο με την απαιτούμενη  επέκταση σε
αίθουσες.

o Τη διαμόρφωση εξωτερικών χώρων παιχνιδιού και άθλησης .
o Παράλληλη άντληση πόρων από το ΕΣΠΑ για αγορά σύγχρονου

εξοπλισμού.



 Βρεφονηπιακοί Σταθμοί- Νηπιαγωγεία
Λειτουργούν μόνο δύο δημόσιοι βρεφονηπιακοί σταθμοί και δύο ολοήμερα
νηπιαγωγεία, με αποτέλεσμα να δημιουργείται σημαντικό πρόβλημα στις
εργαζόμενες μητέρες. Tα υπάρχοντα νηπιαγωγεία δεν μπορούν να
καλύψουν τις ανάγκες για υποχρεωτική διετή προσχολική αγωγή.
Α’βάθμια και Β’βάθμια (Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια)
Υπάρχει κρίσιμο κτιριακό πρόβλημα. Τα περισσότερα σχολεία χρειάζονται
επέκταση για να καλύψουν την ραγδαία αύξηση των μαθητών τους, είτε σε
επίπεδο αιθουσών, είτε σε επίπεδο εργαστηρίων. Επίσης,υπάρχουν
επείγουσες ανάγκες συντήρησης σε πολλά Δημοτικά και σε όλα τα
Γυμνάσια-Λύκεια.

Προτάσεις:
 Ολοκλήρωση επιτέλους των νέων Δημοτικών Σχολείων Παλουκίων

και Σεληνίων.
 Εξεύρεση οικοπέδου  για κατασκευή  του ιδρυμένου (!) από το 2007

Δημοτικού Κακής Βίγλας. Οι 90 μαθητές από την περιοχή
αναγκάζονται να μεταβαίνουν στο υπερπλήρες Δημοτικό  Αιαντείου με
υψηλό κόστος μεταφοράς.

 Επέκταση και συντήρηση του 1ου κ 2ου Λυκείου, καθώς και του
Γυμνασίου- Λυκείου Αμπελακίων.

 Διεκδίκηση της δημιουργίας δύο επιπλέον βρεφονηπιακών σταθμών και
δύο νέων ολοήμερων νηπιαγωγείων.

 ‘Έγκαιρη εκταμίευση των χρημάτων των Σχολικών Επιτροπών.
Άμεση κατανομή και απόδοσή τους στα σχολεία, χωρίς διαμεσολαβήσεις
και κωλυσιεργίες!

 Λογιστικός έλεγχος για την έως σήμερα διαχείριση των Σχολικών
Επιτροπών.

 Συντήρηση σχολικών κτιρίων αποκλειστικά από την κρατική
χρηματοδότηση.

 Εκμετάλλευση ΕΣΠΑ για άμεση δημιουργία χώρων σχολικής στέγης και
μείωση της σχολικής διαρροής.



Σχολικοί φύλακες σε κάθε σχολείο.

 Δημιουργία Μονάδας Παιδιού και Δημιουργικής Απασχόλησης
 Σχολεία κύτταρα της γειτονιάς, εστίες πολιτισμού, με  δράσεις που

συνδιαμορφώνουν οι μαθητικές κοινότητες και οι σύλλογοι  γονέων
και εκπαιδευτικών.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Tα προβλήματα του τομέα του αθλητισμού  εντοπίζονται κυρίως στα εξής :

 Ελλιπής συντήρηση των υποδομών.
Συνεχής διαμάχη μεταξύ των συλλόγων για τις επιχορηγήσεις και τη
χρήση των - περιορισμένων – χώρων άθλησης. Δυστυχώς, ο Δήμος έως
τώρα δεν έχει προσπαθήσει να διαχειριστεί την κατάσταση και απλά
αρκείται να παίρνει θέση επιδιαιτητή βολεύοντας τους εκάστοτε 'ημέτερους'.
Ανυπαρξία μαζικού αθλητισμού.
Άνιση ανάπτυξη των αθλημάτων. Ιδιαίτερα επισημαίνουμε την
ατροφικότητα του ναυταθλητισμού που τόσο ταιριάζει στο νησί και λόγω
εξοικείωσης με το θαλάσσιο στοιχείο αλλά και λόγω των προνομιακών
συνθηκών που προσφέρει ο κλειστός κόλπος της Σαλαμίνας για την
ανάπτυξή του.

Οι προτάσεις μας

 Θέσπιση κανονισμού χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων. Η
εφαρμογή του θα επιβλέπεται από το Δήμο με στόχο τη δίκαιη κατανομή
και τη διευκόλυνση του μαζικού αθλητισμού.

 Επιχορηγήσεις σε συλλόγους θα δίνονται  με κριτήριο τον αριθμό των
μελών και την κοινωνική προσφορά όπως π.χ. δωρεάν εγγραφή απόρων,
ανέργων.

 Αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του αθλητικού  οργανισμού  του
δήμου  για  την  εκπόνηση και εφαρμογή σχεδίου  μαζικού  αθλητισμού.

 Τακτική συντήρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων.
 Διεκδίκηση από το ΠΝ του Βλητικού Σταθμού για χρήση από τα

ναυταθλητικά σωματεία.



ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

-Σύσταση δημοτικού θεατρικού οργανισμού για ανέβασμα παραστάσεων ,
καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και δημιουργία θεατρικού εργαστηρίου,
αξιοποιώντας σκηνοθέτες και ηθοποιούς του νησιού.
-Γραφείο Προστασίας και Αξιοποίησης των πολιτιστικών μνημείων.
Συνεργασία από κοινού με εξωραϊστικούς συλλόγους και επιτροπές
γειτονιών για την ανάδειξη των ιστορικών χώρων και την προστασία από τις
βλέψεις των ιδιωτικών συμφερόντων και των αρχαιοκάπηλων αλλά και τις
αντιαισθητικές και καταστροφικές παρεμβάσεις.
-Ενιαίο Αρχαιολογικό Πάρκο Νοτίου Σαλαμίνας. Σύνδεση των παγκοσμίου
φήμης ιστορικών χώρων (σπήλαιο  Ευρυπίδη, μυκηναϊκή ακρόπολη στα
Κανάκια, βυζαντινά μνημεία) με σκοπό την προσέλκυση επισκεπτών.
-Πρωτοβουλία για την αποκατάσταση του Τύμβου και της αρχαίας
Σαλαμίνα. Διεκδίκηση με κάθε μέσο των χώρων από τον ΟΛΠ. Άμεση
απομάκρυνση απορριμμάτων, επανέναρξη ανασκαφών και προστασία του



χώρου. Επαφές με το Ινστιτούτο Ενάλιων Αρχαιοτήτων και Αρχαιολογικές
Υπηρεσίες.
-Δημιουργία Δημοτικού Ωδείου αυτοδιαχειριζόμενου, μη κερδοσκοπικού.
-Ίδρυση Δημοτικού Κινηματογράφου
-Ενίσχυση και αξιοποίηση των Δημοτικών Βιβλιοθηκών (πρόσληψη
εργαζομένων-διεύρυνση ωραρίου)
-Ανάδειξη της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς και του Λαογραφικού
Μουσείου.

ΝΕΟΛΑΙΑ

Η ΝΑΥΜΑΧΗΑ θεωρεί ότι τα θέματα της νεολαίας ανήκουν σε ένα
ανεξάρτητο σημαντικό τομέα, με τον οποίο θα πρέπει η νέα δημοτική αρχή να
ασχοληθεί με σοβαρό και ουσιαστικό τρόπο διότι οι νέοι μπορούν και πρέπει
να αποτελέσουν τη κινητήριο δύναμη για την αναμόρφωση του νησιού.
Βασικά βήματα σε αυτό τον τομέα είναι:
-Αναβάθμιση της λειτουργίας του Τοπικού Συμβουλίου Νεολαίας. Ένας
θεσμός για να εκφράζεται πραγματικά η άποψη των νέων του νησιού.
-Δημιουργία γραφείου στήριξης της νέας γενιάς για προώθηση της νεανικής
απασχόλησης και επιχειρηματικότητας με την ένταξη σε ευρωπαϊκά
προγράμματα και τη δημιουργία συνεταιριστικών επιχειρήσεων που θα
λειτουργήσουν υποστηρικτικά στους νέους της Σαλαμίνας ώστε να μείνουν
στον τόπο τους και να δημιουργήσουν.



-Δημιουργία δημοτικού ραδιοφωνικού σταθμού
Πρωτοβουλία για τη δημιουργία αυτοδιαχειριζόμενων πολύπλευρων
πολιτιστικών δομών, όπως :

 Στέκια νεολαίας
 Παιδική και Εφηβική θεατρική ομάδα.
 Οργάνωση συναυλιών
 Ομάδα κινηματογράφου, βίντεο και φωτογραφίας.
 Μαζικό Αθλητισμό.
 Εκδρομές - επισκέψεις – κατασκηνώσεις.

- Ενημέρωση για τα ναρκωτικά σε συνεργασία με το κέντρο απεξάρτησης
ΝΟΣΤΟΣ.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η Σαλαμίνα, ένα νησί τόσο κοντινό στην πυκνοδομημένη Αττική που
ασφυκτιά από την έλλειψη πρασίνου και ελεύθερων χώρων, παρά τις
βάναυσες παρεμβάσεις που έχει κατά καιρούς υποστεί ,διαθέτει ακόμη
σημαντικής αξίας φυσικό πλούτο με πολλές  ελεύθερες ακτές, δάση,
αγροτική γη και βλάστηση που συχνά φτάνει ως τη θάλασσα. Αυτό της
χαρίζει μια ξεχωριστή θέση στην ευρύτερη περιοχή, είναι το πιο
σημαντικό συγκριτικό της πλεονέκτημα.



Αν επιτρέψουμε να υποβαθμιστεί στο όνομα της όποιας ‘ανάπτυξης’ , ο
τόπος αυτός δε θα έχει καμμία σχέση με τη Σαλαμίνα που αγαπήσαμε,ενώ
παράλληλα θα υποθηκεύσουμε το μέλλον των επόμενων γενεών. Αντίθετα,
χρέος μας είναι να βγάλουμε από το σώμα της τα αγκάθια που την
πληγώνουν και να απομακρύνουμε όσα την απειλούν. Τα περιβαλλοντικά
προβλήματα που απασχολούν τους κατοίκους και παραθεριστές είναι πολλά
και μεγάλα, με σημαντικότερα την άναρχη δόμηση, την έλλειψη
σχεδιασμού, τη θαλάσσια  ρύπανση, τις υδατοκαλλιέργειες,  τα λατομεία και
την καταστροφή του φυσικού πλούτου.

Αμεσες προτεραιότητες

 Σύνταξη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΓΠΣ) που θα
αντικατοπτρίζει το όραμα για την ανάδειξη και αξιοποίηση του
φυσικού μας πλούτου , την ήπια ανάπτυξη, τη  λειτουργική  και
αισθητική αναβάθμιση του νησιού.

 Ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Κυνόσουρας – Πούντας : Δεν θα δοθεί
καμμία άδεια για νέα επιχείρηση ή επέκταση υπάρχουσας, ενώ θα τεθεί
Χρονοδιάγραμμα για τη συμμόρφωσή τους με το νέο ΓΠΣ.

 Συνεργασία με αναγνωρισμένους φορείς για τη διενέργεια  σε τακτική
βάση ελέγχων εγκαταστάσεων (ναυπηγεία, υδατοκαλλιέργειες κλπ) και
μετρήσεων των θαλάσσιων και ατμοσφαιρικών ρύπων.

 Συνέχιση του αγώνα για την οριστική ακύρωση της ΚΥΑ για τις
υδατοκαλλιέργειες.

 Λατομεία: Διάθεση των ανενεργών για αποκομιδή μπαζών με τρόπο που
να διευκολύνει την αποκατατάσταση του τοπίου. ‘Ελεγχοι για τυχόν
παράνομες δραστηριότητες.

 Χαρακτηρισμός του Λαμπρανού και του δάσους του Αγ.Νικολάου ως
περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους.

 Αξιοποίηση περιβαλλοντικών προγραμμάτων της ΕΕ , του ΕΣΠΑ  και
της περιφέρειας



 Συγκρότηση σε συνεργασία με τις εθελοντικές οργανώσεις σώματος με
αρμοδιότητες την πυροπροστασία, τον έλεγχο της παράνομης
υλοτόμησης και των παράνομων χωματερών, τον καθαρισμό των ακτών.

 Πρωτοβουλία για να οριστικοποιηθούν οι δασικοί  χάρτες, ώστε να
μπουν οι βάσεις για την επίλυση του δασικού προβλήματο

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

Η ποιότητα ζωής μας υποβαθμίζεται ραγδαία. Δεν θα μπορούσε να γίνει
διαφορετικά, εφόσον η προτεραιότητα κυβέρνησης – τρόικας είναι η
εξόφληση των δανειστών αδιαφορώντας για τις επιπτώσεις στους
ανθρώπους και την κοινωνία. Γι’ αυτό, δική μας προτεραιότητα πρέπει να
είναι ο αγώνας για την ανατροπή τους. Εκτός αυτού όμως, οι βασικές
ελλείψεις οφείλονται και σε αποφάσεις που λαμβάνονται από τους
Δημοτικούς άρχοντες για την ικανοποίηση συμφερόντων ατόμων -με στόχο
την ψηφοθηρία- ή επιχειρήσεων με αντάλλαγμα κάποιες «διευκολύνσεις».
ΑΥΤΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΤΟ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ
Προχωράμε με ένα σχέδιο που στόχο έχει να εξασφαλίζει την ποιότητα ζωής
που μας αξίζει στο παρόν και στο μέλλον.



Καθαριότητα

Η εικόνα που δείχνει η Σαλαμίνα είναι απογοητευτικη τόσο από πλευράς
υγιεινής, όσο και αισθητικά. Απαιτείται να συνταχθεί κανονισμός
καθαριότητας – πρασίνου, που να προβλέπεi
· Tακτική συλλογή απορριμμάτων με αυξημένη συχνότητα τους

καλοκαιρινούς μήνες σε  συνεργασία με τοπικούς συλλόγους που
μπορούν να υποδείξουν καλύτερα τις ανάγκες κάθε περιοχής, να
ελέγξουν και να αξιολογήσουν το έργο του Δήμου.

· Επίσης, να υπάρχει μέριμνα για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών
καθαρισμού, να μη καταλήγουν σε άδεια οικόπεδα , δάση και
κοινόχρηστους χώρους.

· Ολοκληρωμένη ανακύκλωση σκουπιδιών με την ίδρυση δημοτικής
επιχείρησης.

 Υπηρεσία συλλογής και κομποστοποίησης των οργανικών
απορριμμάτων με παραγωγή λιπάσματος που θα καλύπτει τις ανάγκες
του Δήμου, αντί να πληρώνουμε απορριμματοφόρα για τη μεταφορά σε
ΧΥΤΑ της Αττικής.

 Θα δοθεί τέλος στο χάος με τις διαφημιστικές πινακίδες Τακτικός
καθαρισμός παραλιών. Τέλος στην ανεξέλεγκτη καταπάτηση με
τραπεζοκαθίσματα.

Συγκοινωνία



 Φερυμπώτ  : Υλoποίηση των θέσεων που έχει εκφράσει η ΝΑΥΜΑΧΗΑ
κατά τις κινητοποιήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί. Πάγωμα των τιμών
των εισιτηρίων και έκδοση εκπτωτικών καρτών. Δωρεάν μεταφορά
ανέργων και ηλικιωμένων. Να χαρακτηριστεί η γραμμή ως αστική
συγκοινωνία.

 Γραμμή απ’ευθείας από Σαλαμίνα και Σελήνια για Πειραιά: Διεκδίκηση
για αύξηση της συχνότητας δρομολογίων και πραγματοποίησή τους και
την Κυριακή

 ΚΤΕΛ:Διεκδίκηση αύξησης της συχνότητας και παράτασης του ωραρίου
των δρομολογίων.

 Δημοτικά λεωφορεία για κάλυψη των σημαντικών ελλείψεων στην
εξυπηρέτηση του κοινού από τη λειτουργία του ιδιωτικού ΚΤΕΛ.

 Ειδικά δρομολόγια για μαθητές. Συνεργασία με δίκτυο ταξί για τους
 μικρούς οικισμούς.
 Διεκδίκηση μαζί με όμορους δήμους για προέκταση της γραμμής του

μετρό έως τα Παλούκια. Κάθετη αντίθεση στο υπάρχον σχέδιο του
Υπ.Μεταφορών για διπλή ζεύξη με παράκαμψη της εθνικής οδού
διαμέσου του νησιού.

 Ποδηλατόδρομοι σε όλους τους κεντρικούς οδικούς άξονες.



ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΤΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

Οταν οι άλλοι σου λένε -για άλλη μια φορά- μεγάλα λόγια και σου τάζουν
λαγούς με πετραχήλια για να σε 'κοιμίσουν" προεκλογικά και μετά -για
άλλη μια φορά- να σε ξεχάσουν , σκέψου απλά :

Αν ήθελαν και μπορούσαν να φέρουν κάτι καλύτερο, θα το είχαν κάνει.

Εμείς, οι ενεργοί πολίτες που στηρίζουμε τη Ν.ΑΥ.ΜΑΧΗ.Α.

ΚΑΙ ΘΕΛΟΥΜΕ ΚΑΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Γιατί δε φοβόμαστε να ονομάσουμε τα αίτια και τους υπεύθυνους για
την κατάντια του Δήμου. Είναι η υποταγή σε όλες τις αντιλαϊκές πολιτικές
και στη διάλυση των θεσμών κοινωνικής προσφοράς, η αποφυγή
συγκρούσεων με την κεντρική εξουσία, η τακτική « να τα έχουμε καλά με
όλους για να μας ψηφίσουν και μετά βλέπουμε ».

Γιατί δείχνουμε το μόνο δρόμο για να έχει ο τόπος προοπτική, που δεν είναι
άλλος από τη δημοκρατική λειτουργία, τη συμμετοχή , τη διαφάνεια, την
αντίσταση στην αρπαγή του λαϊκού εισοδήματος και της δημόσιας
περιουσίας, την ανατροπή της πολιτικής που στερεί το μέλλον από τα νιάτα
και στοιχειώδεις κοινωνικές παροχές από όλους μας.

Γιατί ενώ οι άλλοι κάνουν συμφωνίες με τους γνωστούς μεταφερόμενους
υποψηφίους που αλλάζουν παράταξη κάθε τόσο ελπίζοντας σε ένα
καλύτερο προσωπικό βόλεμα, εμείς έχουμε στις τάξεις μας ανθρώπους
με όραμα και με συνεχή παρουσία στους αγώνες για ένα καλύτερο αύριο.



Γιατί έχουμε κάνει πράξη τη δημοκρατία. Η ίδια η υποψήφια     δήμαρχος
εκλέχθηκε από τα μέλη της κίνησης σε ανοιχτή συνέλευση. Ποιος  άλλος
μπορεί να το ισχυριστεί αυτό? Οι δημοτικές παρατάξεις που αποθεώνουν
την προσωπολατρία και την αλαζονεία του ενός και ταυτόχρονα
αντικαθιστούν την πραγματική πολιτική με τις δημόσιες σχέσεις και τα
πελατειακά δίκτυα?

Γιατί έχουμε αποδείξει πως δεν φοβόμαστε να συγκρουστούμε με τα
κερδοσκοπικά συμφέροντα που λυμαίνονται το νησί, ούτε με τους
πολιτικούς προστάτες τους. Με τη μεγάλη καμπάνια που κάναμε για τα
εισιτήρια των ferry boat και για το Κέντρο Υγείας, με τους αγώνες μας
για την προστασία του περιβάλλοντος στα θέματα του λατομείου, των
ιχθυοκαλλιεργειών και των ναυπηγείων.

H πρόταση που παρουσιάζει η ΝΑΥΜΑΧΗΑ είναι ένα ρεαλιστικό
πρόγραμμα ανατροπής της υφιστάμενης κατάστασης. Ένα πρόγραμμα
που δεν έχει σκοπό απλά την διαχείριση των πραγμάτων αλλά μία
ολοκληρωτική αλλαγή στην πορεία του νησιού τα επόμενα χρόνια,
συγκρουόμενο με κατεστημένα συμφέροντα. Οι ενεργοί δημότες
μπορούν και πρέπει να γίνουν κομμάτι της ανατροπής.

ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΟΥ

ΓΙΝΕ Η ΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΤΡΟΠΗ


