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Ανακοίνωση της Ένωσης Γονέων του Δήμου Σαρωνικού σχετικά με τις ανοικτές και 
κλειστές παραλίες 

     Πολύς λόγος γίνεται σχετικά με τη χρήση και το μέλλον των παραλιών της 
περιοχής μας.  Καλό είναι να διευκρινιστεί ακριβώς τι είναι οι’ ’κλειστές παραλίες’’ και 
πώς περιορίζονται ή καταργούνται θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών του Δήμου 
μας αλλά και των επισκεπτών 
     Κλειστές παραλίες, σε καμία περίπτωση δεν είναι μόνο οι παραλίες στις οποίες 
θα χτιστούν μαντρότοιχοι ή θα τις περιφράξουν με συρματοπλέγματα, είναι και 
εκείνες οι παραλίες οι οποίες για τις ανάγκες των πολιτών τους δεν μπορούν να είναι 
προσβάσιμες και φυσικά δεν εννοούμε να τις περπατήσουν. απλά να κάνουν χρήση 
του αυτονόητου, στην καθημερινότητα τους.  
      Στη παραλία των Αλυκών Αναβύσσου τη χρονιά που πέρασε διοργανώθηκαν 
και πραγματοποιήθηκαν 18 αθλητικά πρωταθλήματα 4 Ιστιοσανίδας, 3 Ταχυπλοΐας 
και 11 τρίαθλα και πένταθλα. Επίσης πραγματοποιήθηκαν 72 επισκέψεις σχολείων 
δημοσίων και ιδιωτικών, τόσο του Δήμου Σαρωνικού, όσο και από άλλους Δήμους. 
Η λουτρική περίοδος ξεκινάει από την 1η Μαΐου και λήγει την 30η Οκτωβρίου κάθε 
ημερολογιακού έτους.                  
      Αξίζει να σημειωθεί και να υπογραμμιστεί, ότι για οποιαδήποτε δραστηριότητα 
που αφορά ΑΠΛΗ ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΟΥ, σύμφωνα με τον αθλητικό 
νόμο 2715 και τον νόμο 2971 περί Παραλίας και Αιγιαλού, η αδειοδότηση παρέχεται 
από τον οικείο Δήμο!!!  
       Το ερώτημα μας φυσικά είναι, όταν στην Παραλία Αλυκών Αναβύσσου 
συνολικής έκτασης και επιφάνειας 22.000 τ.μ. η ΕΤΑΔ δημοπραττεί 22.100 τ.μ. με 
ποια αρμοδιότητα, δικαιοδοσία και ευθύνη ο Δήμος Σαρωνικού θα αδειοδοτήσει 
οποιαδήποτε δραστηριότητα ; που θα οριοθετήσει σύμφωνα με τον νόμο και τις 
κείμενες διατάξεις την απλή χρήση αιγιαλού για αυτές και πάει λέγοντας…. 
Καλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο, όπως έχει πράξει μέχρι σήμερα: 
 1.να περιφρουρήσει το δικαίωμα του κάθε πολίτη και ειδικά των παιδιών μας να 
μπορούν, στη Παραλία των Αλυκών και σε όλες τις παραλίες του Δήμου μας, να 
κάνουν χρήση, δικαίωμα που όπως αντιλαμβάνεστε η ΕΤΑΔ μας το αφαιρεί και το 
καταργεί 
2. να δημιουργήσει μόνιμες αθλητικές εγκαταστάσεις, στη παραλία Αλυκών 
Αναβύσσου για beach voley, beach soccer, beach tennis, προς χρήση των παιδιών 
μας και όλων των δημοτών. 
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3.Σε συνεργασία με τα μέλη συλλόγους μας, τις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου και 
τους Διευθυντές των σχολείων να υλοποιηθεί η υπ΄αριθμ. 131179/Δ5/8-8-2016, 
140766/Δ5/2-9-2016 και 153230/Δ5/20-9-16, εγκύκλιοι της Δ/νσης Φυσικής Αγωγής 
του ΥΠ.Π.Ε.Θ.που αφορά την διδασκαλία της κολύμβησης στα σχολεία της Α΄θμιας 
Εκπαίδευσης. ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΕΧΟΥΜΕ, ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ 
ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΕΧΟΥΜΕ, αυτό το 
δικαίωμα δεν θα αφήσουμε σε καμιά ΕΤΑΔ και σε κανένα κυβερνητικό φορέα να μας 
το καταπατήσει και να μας το αφαιρέσει!!!! 
                                                         Με εκτίμηση 

Για το Δ.Σ. 

Ο Πρόεδρος Ο Γ.Γραμματέας 
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