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                 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ    
            
Ο Δήμος Σαλαμίνας σε συνεργασία με το Πανεπιστημίου Αιγαίου διοργανώνουν  το Σάββατο 
19 Νοεμβρίου 2022   και τη Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2022 τις ώρες από 10.00 έως 15.00 στην 
αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου,   Εργαστήριο Συμμετοχικού 
Σχεδιασμού με θέμα : 
 
Η διαμόρφωση στις στρατηγικής της Σαλαμίνας για την βιώσιμη γαλάζια οικονομία και τη 
ναυτιλιακή δραστηριότητα με έμφαση στις Επιπτώσεις από τη κατασκευή της Υποθαλάσσιας 
οδικής ζεύξης μεταξύ Σαλαμίνας και Περάματος 
 
Στόχος του εργαστηρίου είναι η αποτύπωση των απόψεων των κοινωνικών εταίρων και των 
εμπλεκομένων μερών, η διερεύνηση των πιέσεων στο νησί  καθώς και η ανάδειξη  κατάλληλων 
αποτελεσματικών και αποδεκτών δράσεων και ενεργειών στο πλαίσιο μίας στρατηγικής για 
την  βιώσιμη γαλάζια οικονομία. 
 
Διεξαγωγή Εργαστηρίου  

Το Εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί σε δύο ημέρες, διαχωρίζοντας την ανάλυση σε δύο 

φάσεις:  

α. καταγραφή προβλημάτων/πιέσεων/ προκλήσεων και  

β. εντοπισμός λύσεων.  

Κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας θα γίνει διεξοδική συζήτηση με βάση τα ευρήματα της 

Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την καταγραφή απόψεων χρηστών σχετικά με την 

κατασκευή στις μόνιμης υποθαλάσσιας ζεύξης μεταξύ στις Σαλαμίνας και του Περάματος και 



οικονομικά δεδομένα σε συσχέτιση με τα προβλήματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η 

Σαλαμίνα.  

Ειδικότερα, όλοι/ες οι συμμετέχοντες θα κληθούν να τοποθετηθούν στα ερωτήματα που 

προκύπτουν μετά την παρουσίαση και στη συνέχεια να καταγράψουν και να αξιολογήσουν το 

είδος των επιπτώσεων κατηγοριοποιώντας τα σε χαμηλής, μεσαίας και υψηλής 

σημαντικότητας καθώς και να αξιολογήσουν την δυνητική εξέλιξη υφιστάμενων πιέσεων με 

τον αντίστοιχο βαθμό σημαντικότητας.  

 

Τα θέματα που θα αναδειχθούν  από τους  συμμετέχοντες θα αναλυθούν  διεξοδικά αλλά με 

οργανωμένο τρόπο και θα καταγράφονται συνεισφέροντας ο καθένας την δική του αντίληψη, 

εμπειρία, γνώση και προοπτική , καθώς  και τη σημαντικότητα, το είδος και το μέγεθος των 

υφιστάμενων και δυνητικών επιπτώσεων.  

Μετά την ολοκλήρωση της  καταγραφής, οι συμμετέχοντες μέσω ψηφοφορίας θα αναδείξουν 

τα πέντε σημαντικότερα ζητήματα, τα οποία  αποτέλεσαν αντικείμενο  συζήτησης στη δεύτερη 

ημέρα του Εργαστηρίου.  

Την δεύτερη ημέρα του Εργαστηρίου η συζήτηση θα εστιαστεί στην εξεύρεση των 

καταλληλότερων λύσεων, με κριτήριο την εφικτότητα, την αποτελεσματικότητα και την 

αποδοχή, αποσκοπώντας στη δημιουργία της υψηλού επιπέδου συναίνεσης βάση των 

δεδομένων. 

Στο τέλος  της  δεύτερης ημέρας θα γίνει ψηφοφορία με ειδική μέθοδο ώστε να αποτυπωθεί η 

ιεράρχηση των λύσεων και ο βαθμός αποδοχής. 

Παρακαλούμε όπως  μας ενημερώσετε για την συμμετοχή σας ή σε περίπτωση αδυναμίας να 

παρευρεθείτε να μας κοινοποιήσετε τα στοιχεία αυτού που δύναται να συμμετέχει 

εκπροσωπώντας  την ιδιότητά σας ή τον φορέα σας ,  στο  email: quality@salamina.gov.gr  το 

αργότερο μέχρι την Πέμπτη 10  Νοεμβρίου 2022.  

     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 
                                                                     

 ΓΙΩΡΓΟΣ  ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 

mailto:quality@salamina.gov.gr


 
Αποδέκτες 

.-Μαρκόπουλος Δημήτριος, Βουλευτής Ν.Δ (Β΄Πειραιά) 

.-Τραγάκης Ιωάννης, Βουλευτής  Ν.Δ (Β΄Πειραιά) 

.-Ραγκούσης Ιωάννης, Βουλευτής  ΣΥΡΙΖΑ (Β΄Πειραιά) 

.-Αλεξιάδης Τρύφωνας, Βουλευτής  ΣΥΡΙΖΑ (Β΄Πειραιά) 

.-Μανωλάκου Διαμάντω, Βουλευτής   Κ.Κ.Ε. (Β΄Πειραιά) 

.-Ασημακοπούλου Σοφία –Χάϊδω, Βουλευτής  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ (Β΄Πειραιά) 

.-Μπακαδήμα Σοφία, Βουλευτής  Μέρα 25  (Β΄Πειραιά) 

.-Μπόγρη – Θεοδωρακοπούλου Βασιλική, Αντιπεριφερειάρχης  Νήσων 

.-Γαλέος Συμεών, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου 

.-Κόγιας Νικόλαος ,Αντιδήμαρχος Τ.Υ. 

.-Καπαραλιώτης Χαράλαμπος ,Αντιδήμαρχος Δ.Υ. 

.-Βακάλης Αντώνης ,Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Καθαριότητας 

.-Διολέτης Παντελής, Αντιδήμαρχος Πολιτισμού & Παιδείας 

.-Διγενάκη-Παπαμιχαήλ Καλομοίρα, Πρόεδρος  Βιβλιοθήκης & Λαογραφικού Μουσείου  

.-Γκίνης Συλιανός, Αντιδήμαρχος Δ.Κ. Αμπελακίων 

.-Λένης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος Δ.Λ.Τ. 

 

.-Αρσένης Νικόλαος, Πρόεδρος Δ. Κ. Σαλαμίνας 

.-Μαγιάτη Σταυρούλα, Πρόεδρος  Δ.Κ. Αμπελακίων  

.-Γαβριήλ Χαράλαμπος, Πρόεδρος Δ.Κ. Αιαντείου  

.-Τραυλός Μάριος, Πρόεδρος Δ. Κ. Σεληνίων 

.-Αργυρίου Τάσος, Συμπαραστάτης του Δημότη 

.-Κριτσίκης Νικόλαος, Δ/ντής Τ.Υ. Δήμου Σαλαμίνας 



.-Επικεφαλείς Δημοτικών Παρατάξεων -& Δημοτικοί Σύμβουλοι Δήμου Σαλαμίνας 

.-Ναύσταθμος Σαλαμίνας 

.-Αστυνομικό Τμήμα Σαλαμίνας 

.-Ασφάλεια Σαλαμίνας  

.-Τροχαία Σαλαμίνα 

.-Λιμεναρχείο Σαλαμίνας 

.-Κέντρο Υγείας 

.-ΚΤΕΛ 

.-ΤΑΧΙ 

.-Κλιμάκιο Πυροσβεστικής 

.-Κ/Χ  Ε/Γ-Ο/Γ  <ΑΓΙΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ> 

.- Κ/Χ  Ε/Γ-Ο/Γ  ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 

.-Μικρά επιβατηγά πλοία Παλούκια-Περάμα 

- Μικρά επιβατηγά πλοία Παλούκια-Πειραιά 

 

.-Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου Σαλαμίνας 

.-Π.Ε.Ρ.Ι.Β.Ο.Σ 

.-ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 

.-Ομοσπονδία Εξωραϊστικών – Εκπολιτιστικών Συλλόγων Σαλαμίνας 

.-Βελτανισιάν  Παναγιώτης, φιλόλογος-λαογράφος 

 

.-Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών  Στρατού- Παράρτημα Σαλαμίνας 

.-Παράρτημα Ένωσης Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού 

.-Παχής Γεώργιος, πολιτικός μηχανικός 
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