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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Αντικείμενο μελέτης της παρούσας εργασίας αποτελεί η διερεύνηση της ανάπτυξης 

του Δήμου Κερατσινίου μέσα στα πλαίσια εφαρμογής του προγράμματος Αστικό 

Παρατηρητήριο Δήμου Πειραιά. Το πρόγραμμα αποτελεί μια σύμπραξη της 

Νομαρχίας Πειραιά με το Τεχνολογικό Ίδρυμα Πειραιά που προσβλέπει στον 

σχεδιασμό ενός συστήματος ελέγχου της Νομαρχίας, ενός συστήματος διαχρονικής 

παρατήρησης των χωρικών και κοινωνικών παραμέτρων που έχουν ιδιαίτερη 

σημασία για τους κατοίκους της Νομαρχίας, όπως οι αλλαγές στην παραγωγική βάση, 

στην απασχόληση και στην ποιότητα του περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα 

υποστηρίζεται απο κοινοτική εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Έ νoσης, την κοινοτική 

πρωτοβουλία URBAN II . 

 

Κοινοτική Πρωτοβουλία URBAN1 

Η Κοινοτική Πρωτοβουλία URBAN υποστηρίζει οργανωτικά αυτοτελή 

επιχειρησιακά προγράμματα σε αστικές περιοχές. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην 

ανταγωνιστικότητα της τοπικής οικονομίας, με κυρίαρχες θεματικές τη στήριξη 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τη συγκρότηση προγραμμάτων επαγγελματικής 

κατάρτισης, τη βελτίωση των υποδομών και την ανάπλαση περιοχών. Τα URBAN 

λειτουργούν με βάση την αρχή της ‘επικουρικότητας’· προωθούν, όμως, έμπρακτα 

την οργάνωση και διαχείριση των προγραμμάτων από τις τοπικές πολιτικές αρχές.  

Στο πρόγραμμα URBAN έχουν συμμετάσχει δύο Δήμοι της μητροπολιτικής 

περιφέρειας του Πειραιά, η Δραπετσώνα και το Κερατσίνι. Η οικονομική εξάρτηση 

της Δραπετσώνας και του Κερατσινίου από φθίνοντες κλάδους της λιμενο-

βιομηχανικής ζώνης του Πειραιά, οδήγησε σε δείκτες διαρθρωτικής ανεργίας που 

ξεπερνούσαν το 20% του τοπικού εργατικού δυναμικού καθ’ όλη τη δεκαετία του 

1990. Το URBAN Πειραιά (1994-1999) προώθησε σειρά κοινωνικών οικονομικών 

και περιβαλλοντικών μέτρων παρέμβασης (παράκτια ζώνη και υποδομές), με στόχο 

τη στήριξη διαδικασιών ενδογενούς οικονομικής αναδιάρθρωσης και ανάπτυξης. 
                                                             
1 Αστική Διακυβέρνηση και ανταγωνισμός: ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΣΤΑ 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χωριανόπουλος Ι. Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
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Αστικό Παρατηρητήριο – Κερατσίνι 

Το Κερατσίνι είναι μια βιομηχανοποιημένη και περιβαλλοντικά βεβαρυμμένη 

περιοχή του Λεκανοπεδίου Αττικής. Είναι χαρακτηριστική περίπτωση 

υποβαθμισμένης αστικής ζώνης που παρουσιάζει αρκετές ομοιότητες με αντίστοιχες 

περιοχές στο Λεκανοπέδιο.  

Στην αστική περιοχή του Κερατσινίου είναι ιδιαίτερα αισθητά στην καθημερινότητα 

των κατοίκων τα αποτελέσματα πολλών περιβαλλοντικών προβλημάτων, όπως ο 

θόρυβος, η κακή ποιότητα της ατμόσφαιρας, η κυκλοφοριακή συμφόρηση, η 

παραμέληση του δομημένου περιβάλλοντος, η έλλειψη σχεδιασμού και η κακή 

διαχείριση του περιβάλλοντος. Οι κάτοικοι της περιοχής είναι επιπλέον εκτεθειμένοι 

σε υψηλά επίπεδα ρύπανσης του ατμοσφαιρικού αέρα λόγω της ανεπτυγμένης στην 

ευρύτερη περιοχή βιομηχανικής ζώνης, ενώ εκτίθενται επίσης σε υψηλές ηχοστάθμες 

οδικής κυκλοφορίας. Ταυτόχρονα, λόγω της άναρχης αστικής εξάπλωσης αυξάνεται 

περαιτέρω η κυκλοφορία, αποδυναμώνονται τα κέντρα και τα περιβαλλοντικά 

προβλήματα αυξάνονται. Έτσι, η έκταση της περιοχής του Κερατσινίου έχει 

μετατραπεί ουσιαστικά σε «τεχνητή επιφάνεια» για γραφεία, κατοικίες, καταστήματα, 

δρόμους, εργοστάσια και βιομηχανικές εγκαταστάσεις. 

 

Στόχοι 

Στόχος του έργου είναι να σχεδιαστεί και να τεθεί σε πιλοτική εφαρμογή, ένα Αστικό 

Παρατηρητήριο, δηλαδή ένα σύστημα διαχρονικής παρατήρησης των χώρο-

κοινωνικών εκείνων παραμέτρων που έχουν ιδιαίτερη σημασία για τους κατοίκους 

του Δήμου Κερατσινίου, όπως οι αλλαγές στην παραγωγική βάση, στην απασχόληση, 

στην ποιότητα του περιβάλλοντος. Η συνεπής και συστηματικά αποτύπωση των 

παραμέτρων αυτών θα παρέχει έγκυρη πληροφόρηση, αναγκαία για την αξιολόγηση 

εναλλακτικών μέτρων πολιτικής και την επιλογή εύστοχων αναπτυξιακών δράσεων. 

Συγκεκριμένα η ερευνητική προσπάθεια εστιάζει στα εξής :  

 

1. Αποτύπωση της σημερινής κατάστασης στον Δήμο Κερατσινίου 

2. Παρουσίαση των κυριοτέρων προβλημάτων του Δήμου Κερατσινίου 

3. Παρουσίαση των σχεδίων & έργων ανάπτυξης του Δήμου Κερατσινίου 

4. Εξειδικευμένες προτάσεις αντιμετώπισης  κάθε προβλήματος μεμονωμένα και 

προτάσεις βελτιώσεις της ποιότητας ζωής των κατοίκων του Δήμου Κερατσινίου 
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Μεθοδολογία 

Η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί στην παρούσα μελέτη ώστε να προσεγγίσουμε 

τους στόχους μας περιλαμβάνει:  

1. Την παρουσίαση του Δήμου (γεωγραφία – πληθυσμό – ανάπτυξη - ιστορία) 

2. Την παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης σε καθημερινές καταστάσεις των 

δημοτών (υπηρεσίες – μεταφορές – ψυχαγωγία) 

3. Την παρουσίαση των ενεργειών του Δήμου για την ανάπτυξη της περιοχής 

4. Την πρόταση λύσεων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. 

5. Την καταγραφή συμπερασμάτων των συντακτών της εργασίας, που προέκυψαν 

κατόπιν της έρευνας.  

 

Στις παραπάνω κατευθύνσεις, στόχος του Παρατηρητηρίου είναι να αποτελέσει μια 

βάση δεδομένων, αλλά και έναν κόμβο κριτικής παρακολούθησης και επικοινωνίας 

σε σχέση με τις εξελίξεις στον αστικό χώρο και ειδικότερα με τα ζητήματα των 

ελεύθερων χώρων πρασίνου. Κατ’ επέκτασιν στόχος του είναι να αποτελέσει και ένα 

εργαλείο για την άσκηση σχετικών πολιτικών. 
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i. Γεωγραφική θέση 2 
 
Το Κερατσίνι είναι ένα προάστιο του Πειραιά, στα νοτιοδυτικά του πολεοδομικού 

συγκροτήματος. Στα νοτιοδυτικά του, βρίσκεται ο όρμος της Δραπετσώνας. Ο δήμος 

συνδέεται οδικά με τον Σκαραμαγκά και, μέσω της Λεωφόρου Αθηνών, της 

λεωφόρου Γρηγορίου Λαμπράκη και της λεωφόρου Πέτρου Ράλλη, προς τα 

νοτιοδυτικά με το Πέραμα και προς τα βορειοανατολικά με την Αθήνα. Η απόσταση 

από το κέντρο της Αθήνας είναι περίπου 14km. Παλαιότερα, η περιοχή ήταν 

αγρότοπος αλλά αστικοποιήθηκε έντονα, κυρίως μετά τη δεκαετία του 1950.  

 

 
 

ΧΑΡΤΗΣ 1 : Το Νοτιοδυτικό κομμάτι του Δήμου γειτνιάζει με τον Δήμο 

Περάματος. Θεωρείται η πλέον προβληματική περιοχή του Δήμου λόγω της ύπαρξης 

της λιμενοβιομηχανικής ζώνης Περάματος – Κερατσινίου – Δραπετσώνας. 3 

 

 

 

 

 

                                                             
2 Ηλεκτρονική διεύθυνση : http://el.wikipedia.org/wiki 
3 Ηλεκτρονική διεύθυνση : www.googlemap.gr 
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Λόγω της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας της, η περιοχή του Κερατσινίου έχει βρεθεί 

πολλές φορές αντιμέτωπη με περιβαλλοντικές προκλήσεις. Η βιομηχανική ζώνη που 

διαμορφώθηκε στις αρχές του 1930 και εκτεινόταν από τον Πειραιά μέχρι το Πέραμα, 

συγκέντρωσε όλη τη βαριά βιομηχανία της χώρας μέχρι τα τέλη της βιομηχανίας του 

1980. Το Κερατσίνι μετατράπηκε έτσι σε πόλο έλξης βιομηχανικών εργατών και 

χώρο υποδοχής αρχικά εσωτερικών και στη συνέχεια εξωτερικών μεταναστών. 

Ακόμη και σήμερα, παρά τη σημαντική αποβιομηχάνιση της πόλης, ο χαρακτήρας 

αυτός αντικατοπτρίζεται στις διάσπαρτες βιομηχανικές εγκαταστάσεις και τα μνημεία 

μιας άλλης εποχής. 4 

 

 

ΧΑΡΤΗΣ 2 : Για την 

επίτευξη δημιουργίας 

μιας ολοκληρωμένης 

έρευνας 

χρησιμοποιήσαμε 

επανειλημμένα τμήματα 

του χάρτη 2 ανάλογα με 

το αντικείμενο μελέτης 

του κάθε κεφαλαίου  

για την παρουσίαση και 

των εντοπισμό των 

προβλημάτων του 

Δήμου. 5 

 

 

 

 

 

                                                             
4 Ηλεκτρονική διεύθυνση : http://www.dimos-keratsiniou.gr/portal/periballon 
5 Ηλεκτρονική διεύθυνση : http://www.keratsini.gr/keratsini/ 
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ΧΑΡΤΗΣ 3 :  Στον δορυφορικό χάρτη αποτυπώνεται η Νομαρχία Πειραιά και οι 

Δήμοι – συνοικίες από τους οποίους αποτελείται. 6 

Υπόμνημα Χάρτη 3 

1. Κερατσίνι 

2. Πειραιάς 

3. Ψυτάλλεια 

4. Πέραμα 

5. Δραπετσώνα  

6. Νίκαια  

7. Κορυδαλλός 

 

 

                                                             
6 Ηλεκτρονική διεύθυνση : www.googlemap.gr 

4 

1 

5 

2 

6 

7 

3 
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ii. Δημογραφικά δεδομένα 

Κατόπιν στοιχείων που συλλέξαμε από την υπηρεσία του Δήμου καταλήξαμε στα 

εξής δεδομένα. Ο Δήμος χωρίζεται σε 6 συνοικισμούς, με συνολικό πληθυσμό πέραν 

των 27.000 κατοίκων. Καθένας από τους συνοικισμούς έχει το πληθυσμό όπως αυτός 

απεικονίζεται στον πίνακα 1.1  

 

 

Συνοικισμός Ταμπουριών 

 

8.529 άτομα 

Συνοικισμός Αγίου Γεωργίου 7.598 άτομα 

Συνοικισμός Αμφιάλης 2.400 άτομα 

Συνοικισμός Ευγένειας 3.500 άτομα 

Συνοικισμός Αναλήψεως 2.000 άτομα 

Συνοικισμός Αναστάσεως 3.229 άτομα 

Συνολικός πληθυσμός 27.256 άτομα 

 

Πίνακας 1.17 

 

Παράλληλα το εμβαδών της συνολικής επιφάνειας του Δήμου είναι 9,50 τετραγωνικά 

χιλιόμετρα  σύμφωνα με τον πολεοδομικό χάρτη, που προμηθευτήκαμε από την 

αρμόδια υπηρεσία. Αντιστοιχούν, λοιπόν, 2800 κάτοικοι ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο 

του Δήμου. Η  αναλογία αυτή κατατάσσει το Δήμο στις πυκνοκατοικημένες περιοχές 

της Ελλάδος δεδομένου ότι ο μέσος όρος της χώρας είναι 82,6 ανά τετραγωνικό 

χιλιόμετρο. 8 

 

 

 
                                                             
7 www.dimos-keratsiniou.gr/portal/dhmos/istroria-dimou/oz_20070824179 
8 Δημαρχείο Κερατσίνι / Τεχνικός Τομέας  
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iii. Η ιστορία του Δήμου 
 

Στην περιοχή του Κερατσινίου εγκαταστάθηκε σημαντικός αριθμός προσφύγων. Οι 

περισσότεροι από αυτούς κατάγονταν από τη Μικρά Ασία και τον Πόντο, αλλά και 

από την Κωνσταντινούπολη. Στο Κερατσίνι εγκαταστάθηκαν οικογένειες από: 9 

1. Tη Σινασό 

2. Tα Μισαηλάντα Τραπεζούντας  

3. Tην Ανακού  

4. Tα Παλάδαντα Αργυρούπολης  

5. Tα Σίλατα 

6. Tη Σίγη 

7. Tο Ακσεράι 

8. Tο Τσίτε της Αργυρούπολης 

9. Tο Σαρπίσκε 

10. Tα Σεριάνα 

11. Tην Κρώμνη 

Η κοινωνική αφομοίωση των ανθρώπων αυτών δεν ήταν καθόλου εύκολη, καθώς 

υπήρχε μεγάλη αντίθεση ανάμεσα στους γηγενείς και τους πρόσφυγες σε όλα τα 

επίπεδα της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής ζωής.  Οι γηγενείς αντιμετώπιζαν 

τους πρόσφυγες με δυσπιστία, η οποία μερικές φορές έφτανε ως το μίσος. Αυτή η 

στάση απέρρεε από την ψυχολογική κόπωση και την οικονομική εξάντληση αλλά και 

την πολιτισμική διαφορετικότητα των ανθρώπων για τους οποίους πολέμησαν, 

νιώθοντάς τους τμήμα του εθνικού σώματος, αλλά που τελικά έγινε φανερό με την 

άφιξή τους ότι ήταν πολύ διαφορετικοί. Όσο διαρκούσε η Μικρασιατική εκστρατεία, 

οι άνθρωποι αυτοί παρουσιάζονταν ως αλύτρωτοι Έλληνες αδερφοί. 10 

 

 

 

 

 

 

                                                             
9 ΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ,  Γ. Ε. Χατζημανωλάκη σελ. 6 
10 www.dimos-keratsiniou.gr/portal/dhmos/istroria-dimou/oz_20070824178. 
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Όταν όμως έφτασαν στην Ελλάδα, οι ντόπιοι διαπίστωσαν ότι μια μερίδα προσφύγων 

δεν μιλούσαν καν ελληνικά, ενώ είχε καθαρά ανατολίτικες συνήθειες (οι γυναίκες 

κάπνιζαν ναργιλέ, ντύνονταν ιδιόμορφα και άκουγαν αμανέδες).  Βέβαια το 

μεγαλύτερο μέρος των προσφύγων, κυρίως αυτοί που έφτασαν από τα παράλια της 

Ιωνίας και την Κωνσταντινούπολη, είχαν λάβει ελληνική παιδεία και είχαν καθαρά 

δυτικό τρόπο συμπεριφοράς.  Εκτός όμως από τις πολιτισμικές διαφορές, έντονη ήταν 

και η σύγκρουση σε οικονομικό επίπεδο. Η παρουσία προσφύγων οδήγησε σε 

σκληρό ανταγωνισμό στην αγορά εργασίας, στην προσπάθεια για την απόκτηση γης 

και σε όλο το φάσμα της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Οι κοινωνικές διακρίσεις 

ήταν εμφανείς στις εκδηλώσεις της καθημερινής ζωής. Θα περάσουν πολλά χρόνια 

μέχρι η λέξη «πρόσφυγας» να πάψει να έχει υποτιμητική σημασία, ενώ πολλοί θα 

αναγκαστούν να απαλείψουν από τα επώνυμά τους τουρκογενή προθέματα και 

καταλήξεις ή θα τα αλλάξουν εντελώς.  Ωστόσο, παρά τα προβλήματα που 

αντιμετώπισαν – με οξύτερο εκείνο της κατοικίας- οι πρόσφυγες του Κερατσινίου 

συνέβαλαν τα μέγιστα στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής και στη δημιουργία 

μιας εργατούπολης που διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην ελληνική κοινωνία τα 

επόμενα χρόνια. Ενσωματώθηκαν γρήγορα στην κοινωνία, προσαρμόστηκαν στα νέα 

δεδομένα και οργανώθηκαν κατάλληλα για να αντιμετωπίσουν με ομαδικό πνεύμα τα 

προβλήματα. Η νέα οικονομική πραγματικότητα τους οδήγησε σε μια πορεία 

διεκδικήσεων. Σε αυτό συνέλαβε και η από το 1918 ίδρυση της ΓΕΣΕΕ και η σχεδόν 

ταυτόχρονη ίδρυση του ΣΕΚΕ (Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα Ελλάδος), το οποίο 

δύο χρόνια αργότερα μετασχηματίστηκε σε Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. 

Δημιουργήθηκε έτσι ένας πυρήνας που σταδιακά ενισχύθηκε, απέκτησε ταξική 

συνείδηση και άρχισε να διεκδικεί καλύτερες συνθήκες εργασίας, υψηλότερες 

αμοιβές και κατοχύρωση του ελέγχου και της διαπραγμάτευσης των εργασιακών 

σχέσεων. Ειδικά η άφιξη των Ποντίων και των Μικρασιατών στο Κερατσίνι σήμανε 

την έναρξη μιας νέας εποχής που επηρέασε άμεσα ή έμμεσα την ευρύτερη περιοχή 

του Πειραιά. 11 

 

 

 

 

                                                             
11 www.dimos-keratsiniou.gr/portal/dhmos/istroria-dimou/oz_20070824178.php3 
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Οι κάτοικοι των προαναφερθέντων συνοικισμών ήταν πρόσφυγες και εργάζονταν στο 

Κερατσίνι ως βιομηχανικοί κυρίως εργάτες σε κλάδους όπως: 12 

1. η σιδηροβιομηχανία 

2. η υαλουργία  

3. η αλευροβιομηχανία 

4. η κλωστοϋφαντουργία 

5. η σαπωνοποιία  

6. η οινοπνευματοποιία.  

Κατάφεραν, ωστόσο, να ανταποκριθούν στις προκλήσεις με τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο και να δημιουργήσουν το κοινωνικό και πολιτιστικό υπόβαθρο που τους 

οδήγησε στην εξέλιξη και στην ανάπτυξη, μέσα από κοινωνικούς και πολιτικούς 

αγώνες.  

· Το 1923 ιδρύθηκε ο πρώτος σύλλογος Ποντίων στην Ελλάδα, η Ένωση 

Ποντίων Πειραιώς με έδρα τη Δραπετσώνα. Ο σύλλογος ασχολήθηκε με το 

οικιστικό και προσφυγικό πρόβλημα και κατάφερε να διατηρήσει και να διαδώσει 

τα έθιμα του Πόντου.  

· Στο πλαίσιο της λειτουργίας και της οργάνωσης του Συλλόγου, οι Πόντιοι 

επαγγελματίες ίδρυσαν το 1924 το Σωματείο Φορτωτών «οι Πόντιοι», το οποίο 

χορηγούσε πιστοποιητικά και άδειες, αφού λίγοι από τους πρόσφυγες είχαν τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά μαζί τους,  

· Το 1928 ιδρύθηκε η Αθλητική Ένωση Ποντίων, που είχε στόχο την άθληση 

νέων.  

· Το 1926 οι Μικρασιάτες, λόγω έλλειψης πόρων, έχτισαν ένα παράπηγμα στη 

μνήμη του Αγίου Παντελεήμονα και τοποθέτησαν σε αυτό δύο εξαπτέρυγα και 

οκτώ ασημένια και επίχρυσα φορέματα σε αντίστοιχες εικόνες του τέμπλου που 

έφεραν από το Αϊβαλί μαζί με τα λίγα υπάρχοντά τους. 13 

 

 

 

 

 

                                                             
12 ΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ,  Γ. Ε. Χατζημανωλάκη σελ. 6 
13 www.dimos-keratsiniou.gr/portal/dhmos/istroria-dimou/oz_20070824178.php3 
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· Το 1940 η εκκλησία καταστράφηκε από πυρκαγιά. Θεμελιώθηκε εκ νέου το 

1945 και οι εργασίες ολοκληρώθηκαν το 1947, χάρη στη μηνιαία συνδρομή δέκα 

δραχμών που κατέβαλλε κάθε ενορίτης, αλλά και στην αφιλοκερδή προσωπική 

εργασία Μικρασιατών οικοδομών και τεχνιτών. Η αγιογράφηση στον τρούλο, στο 

τέμπλο, στα τέσσερα σφαιρικά τρίγωνα και στα τέσσερα μεγάλα τύμπανα έγινε από 

το Φώτη Κόντογλου και τους μαθητές του.  

· Το 1933 θεμελιώθηκε ο ναός του Αγίου Ευθυμίου από τις οικογένειές που 

έφτασαν στο Κερατσίνι από τη Χηλή της Μικράς Ασίας, φέρνοντας μαζί τους το ιερό 

λείψανο του Αγίου Ευθυμίου, επισκόπου Σαρδίων. Από τότε ο ναός χτιζόταν 

τμηματικά έως ότου πήρε τη σημερινή, τελική του μορφή. Στο ναό βρίσκονται 

δώδεκα μεγάλες εικόνες του αγιογράφου Φώτη Κόντογλου, ο οποίος αναμόρφωσε το 

παλαιό βυζαντινό τέμπλο. 14 

· Η αύξηση του πληθυσμού, καθώς και η άσκηση πίεσης από τα σωματεία των 

προσφύγων, οδήγησε την πολιτεία στην υλοποίηση έργων υποδομής που θα έκαναν 

πιο ανθρώπινες τις συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων της περιοχής. Λόγω των 

αυξημένων αναγκών, το 1929 εγκαινιάστηκε στο Κερατσίνι η λειτουργία του 

εργοστασίου ηλεκτροφωτισμού. Την εκμετάλλευση ανέλαβε η Ηλεκτρική Εταιρεία 

Αθηνών – Πειραιώς.  
· Από το 1930 άρχισε σταδιακά η μετατροπή των εγκαταστάσεων συνεχούς 

ρεύματος των καταναλωτών σε εγκαταστάσεις εναλλασσόμενου ρεύματος. 

Συγχρόνως άρχισε να τοποθετείται και το τηλεφωνικό δίκτυο. 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
14 Οι Δήμαρχοι του νεότερου Πειραιά,  Γ. Ε. Χατζημανωλάκη σελ. 9 
15 www.dimos-keratsiniou.gr/portal/dhmos/istroria-dimou/oz_20070824178.php3 
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· Το 1931 το κράτος υπέγραψε σχετική σύμβαση με την εταιρεία Siemens – 

Halse που κατασκεύασε τα πρώτα αυτόματα κέντρα, με αποτέλεσμα να προωθηθεί 

αρκετά η αστική τηλεφωνία. Τέλος, από το 1932 ξεκίνησε η κατασκευή και ήδη από 

το 1931 είχε ολοκληρώσει τις εργασίες στο φράγμα του Μαραθώνα, επιλύοντας ένα 

από τα σοβαρότερα προβλήματα που ταλάνιζαν την ευρύτερη περιοχή της Αθήνας 

και του Πειραιά, την ύδρευση. 16 

· Οι βουλευτικές εκλογές της 5ης Μαρτίου 1933 έφεραν στην εξουσία το Λαϊκό 

Κόμμα υπό τον Παναγή Τσαλδάρη. Η αριθμητική υπεροχή των προσφύγων –που 

όμως ήταν εντοπισμένη στις συγκεκριμένες περιοχές εγκατάστασής τους- οδήγησε το 

κυβερνών κόμμα να μεθοδεύσει την απόσπαση των προσφυγικών συνοικισμών από 

τα μεγάλα αστικά κέντρα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς) ώστε στο μέλλον να μην 

αποτελούν ρυθμιστικό παράγοντα για το εκλογικό αποτέλεσμα και η διαφοροποίηση 

να περιοριστεί στην περιφέρεια, όπου ο έλεγχος την κεντρικής εξουσίας ήταν σχετικά 

εύκολος. Αυτός ο υστερόβουλος πολιτικός υπολογισμός – εν όψει μάλιστα των 

επικείμενων δημοτικών εκλογών- υλοποιήθηκε με το Ν.5970 «Περί τροποποιήσεως 

των διατάξεων του Κώδικα Νομοθεσίας περί Δήμων και Κοινοτήτων» που 

ψηφίστηκε το 1933. με τη ρύθμιση αυτή αποσπάστηκαν από το Δήμο Πειραιώς και 

αναγνωρίστηκαν ως ανεξάρτητοι νέοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης οι 

συνοικισμοί Αγίου Γεωργίου Κερατσινίου, Ταμπουριών, Κορυδαλλού, Νέας 

Κοκκινιάς και Περάματος. 17 

· Λίγο αργότερα, στις 29 Ιανουαρίου 1934, η Κοινότητα Αγίου Γεωργίου 

Κερατσινίου συγχωνεύτηκε με το Δήμο Ταμπουριών που περιελάμβανε τους 

συνοικισμούς Αμφιάλης, Ανάληψης και Ευγένειας, και αποτέλεσαν νέο Οργανισμό 

με την ονομασία Δήμος Αγίου Γεωργίου Κερατσινίου. 

Οι οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που διαμορφώθηκαν στο Κερατσίνι αλλά 

και σε όλους τους προσφυγικούς συνοικισμούς έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στις 

μετέπειτα πολιτικές εξελίξεις. 1819 

 
                                                             
16 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 1835-1870 Εισαγωγή στην Ιστορία του Ελληνικού Manchester σελ. 5-8 
17 ΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ,  Γ. Ε. Χατζημανωλάκη σελ. 6 
18 www.dimos-keratsiniou.gr/portal/dhmos/istroria-dimou/oz_20070824178.php3 
19 Κάτω στον Πειραιά στα Καμίνια  Η ιστορία μιας γειτονιάς Μπαφούνη Ευαγγελία, Μέλιος 
Νικόλαος 
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1.1 Εγκαταλελειμμένα κτίσματα 

 
Κατά την διάρκεια της εννεάμηνης έρευνας μας και κατόπιν συνεχών επισκέψεων 

στη πόλη παρατηρήσαμε την ύπαρξη παλαιών και εγκαταλελειμμένων κτισμάτων 

όπως επίσης και την απόθεση μπαζών σε αναξιοποίητα οικόπεδα. Θεωρούμε 

δεδομένο ότι η ύπαρξη τέτοιων χώρων εγκυμονεί πολλούς κινδύνους για τους 

κατοίκους της περιοχής. 

 

 
 

 

 
Εικόνα 1. Το πρόβλημα που 

εντοπίζουμε είναι η ύπαρξη  

εγκαταλελειμμένων εκτάσεων που 

η παρουσία τους υποβαθμίζει και 

δυσχεραίνει την ανάπτυξη της 

περιοχής. Η ποιότητα ζωής 

υποβαθμίζεται απο την ύπαρξη 

τέτοιων στοιχείων με αποτέλεσμα 

στη περιοχή να συναντώνται τα 

χαμηλά κοινωνικά στρώματα. 

(βλ. κεφ. 3.1) 
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2 
1 

 
Εικόνα 2. Ανάμεσα σε 

νέοεγερθείσες πολυκατοικίες που 

συγκροτούν μια γειτονιά  

βρίσκεται αυτό το κτίσμα. 

Προτείνεται η κατεδάφιση του 

και η αξιοποίηση του σε 

συνεργασία του ιδιώτη και του 

Δήμου, ώστε να ελευθερωθεί και 

να εξυγιανθεί ο χώρος, το οποίο 

συνεπάγεται κα την άνοδο της 

αξίας της γης.  

 

Εικόνα 3 . Κτίρια σαν και αυτό 

υπάρχουν διάσπαρτα στο Δήμο 

και τα οποία εγκυμονούν πολλούς 

κινδύνους για τους περίοικους, 

τρωκτικά σκουπίδια κατάρρευση  
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Εικόνα 4.  Στα σύνορα με το Δήμο Δραπετσώνας εντοπίσαμε αυτό το εγκαταλελειμμένο 

πάρκο, το οποίο κατασκευάστηκε το 2006. Στον χώρο υπάρχουν προεξέχοντα 

σκουριασμένα σίδερα που είναι επικίνδυνα και δεν  επιτρέπουν την πρόσβαση παιδιών 

και γονέων τους. 
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Εικόνα 5. Η εικόνα εντοπίστηκε στη περιοχή των προσφυγικών, τα περισσότερα 

προσφυγικά κτίσματα διατηρούνται σε εξαιρετική κατάσταση, όμως δεν λείπουν και 

τέτοιου είδους εγκαταλελειμμένα κτίσματα.[ βλ. κεφ. 1.4 ]  
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1.1.1 Κίνδυνοι 

 
Τα ετοιμόρροπα κτίρια συνιστούν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία ως δομή και ως 

εστίες μόλυνσης, με άμεση ή έμμεση επίδραση στην ποιότητα ζωής. Αποτελέσματα 

έρευνας απο την ιατρική σχολή του Καποδιστριακού πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης  

με θέμα «Διετής μελέτη καταγραφής και παρακολούθησης ετοιμόρροπων κτιρίων 

στην ευρύτερη περιοχή Πρωτευούσης και Πειραιά»  20του 2004 έδειξαν ότι 19% 

των κτιρίων χαρακτηρίζονται ως ακραίες περιπτώσεις (ερειπωμένα, με ρωγμές), 34% 

έχουν επικίνδυνα τμήματα (μπαλκόνια με ελλιπή στήριξη, προεξέχοντα σίδηρα), 40% 

φέρουν δευτερεύοντα προβλήματα (ετοιμόρροποι σοβάδες, προεξέχοντα σίδηρα), ενώ 

7% αφορούσε σε δημόσια κτίσματα.  

Τα αποτελέσματα του 2005 έδειξαν ότι 75% των κτιρίων εξακολουθούν να 

επικίνδυνα συνολικά ή κατά μέρος λόγω γήρανσης ή πλήρους στατικής ανεπάρκειας, 

10% χαρακτηρίστηκαν ως λιγότερο επικίνδυνα και μόνο 15% ως ασφαλή λόγω 

κάποιας βελτιωτικής παρέμβασης . 

Η μελέτη αφορούσε σε 250 κτίρια στην περιοχή Αθηνών-Πειραιά, τα οποία 

εντοπίσθηκαν και φωτογραφηθήκαν κατά το χρονικό διάστημα Οκτώβριος-

Νοέμβριος 2004. 

Επιπλέον, πλησίον των καταγραφέντων κτισμάτων εντοπίζονται, τρία κατά μέσο όρο 

γειτνιάζοντα επικίνδυνα κτίσματα, οπότε ο συνολικός αριθμός στις εξεταζόμενες 

περιοχές υπερβαίνει τα 750. Αυτός ο αριθμός αποτελεί ένα μικρό μέρος του 

συνολικού προβλήματος.  

Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός ότι ακόμα και στην περίπτωση 

επέμβασης, δεν υπάρχει αυτομάτως πλήρης περιορισμός του κινδύνου, αν σκεφτούμε 

ότι οι επιδιορθώσεις δεν πραγματοποιούνται με σωστό τρόπο (π.χ. τοποθέτηση 

σκαλωσιών για χρόνια χωρίς έλεγχο ανά εξάμηνο της στατικότητας, όπως άλλωστε 

προβλέπει η νομοθεσία). 

 

                                                             
20 Διετής μελέτη καταγραφής και παρακολούθησης ετοιμόρροπων κτιρίων στην ευρύτερη 
περιοχή Πρωτευούσης και Πειραιά ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΟΡΦΟΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ 
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Πίνακας . Τα αποτελέσματα της μελέτης καταλήγουν πως το ιστορικό κέντρο της 

Αθήνας, αντιμετωπίζει το μεγαλύτερο πρόβλημα εγκαταλελειμμένων κτηρίων . στο 

Πειραιά το ποσοστό εγκαταλελειμμένων κτιρίων είναι 5,6% του συνόλου.21  

 

 

 

                                                             
21 Διετής μελέτη καταγραφής και παρακολούθησης ετοιμόρροπων κτιρίων στην ευρύτερη 
περιοχή Πρωτευούσης και Πειραιά ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΟΡΦΟΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ 
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1.1.2 ΠΡΟΤΑΣΗ.  Αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων κτιρίων  

 
Η πολιτεία μέσα στο πλαίσιο εφαρμογής της νομοθεσίας, υπέρ του δημοσίου 

συμφέροντος, πρέπει να προχωρήσει στην κατάρρευση κτιρίων και να μην εμμένει σε 

γραφειοκρατικά ζητήματα. Κατά αυτή την οδό προτείνουμε :  

 

1. Σε πρώτη φάση προτείνετε ο καθαρισμός από σκουπίδια και μπάζα ώστε να 

αντιμετωπιστεί άμεσα το πρόβλημα με τις εστίες μόλυνσης (τρωκτικά, 

κατσαρίδες). Τα έξοδα εργασιών (καθαρισμού και απόθεσης των σκουπιδιών) θα 

μοιραστεί ο δήμος και ο ιδιώτης. Συγκεκριμένα αρμοδιότητα του Δήμου είναι η 

παραχώρηση των οχημάτων και των μηχανημάτων καθαρισμού. Ο ιδιώτης θα 

είναι υπεύθυνος για την εύρεση και πληρωμή των εργατών.   

  

2. Ως επόμενο στάδιο προτείνετε σύσταση αρμόδιας επιτροπής του δήμου η 

οποία κατόπιν επικοινωνίας με τους ιδιοκτήτες των αναξιοποίητων ακινήτων θα 

βρίσκει μια συμβιβαστική λύση για την αξιοποίηση του οικοπέδου, (είτε αγορά 

είτε ενοικίαση του οικοπέδου από τον δήμο).  Το μέτρο που αναφέρουμε 

γνωρίζουμε πως έχει ήδη εφαρμοστεί σε άλλους Δήμους του λεκανοπεδίου και 

δεδομένου ότι επικρατούν ανάλογες συνθήκες και στον Δήμο Κερατσινίου 

πιστεύουμε στη αποτελεσματικότητα αυτού του μέτρου. Το μέτρο αυτό στοχεύει 

αφενός στον καθαρισμό της πόλης από ερειπωμένα κτίσματα και παράλληλα την 

οικονομική αξιοποίηση των ακινήτων. Σημαντικό κίνητρο για τους ιδιώτες θα 

αποτελούσε η συγχρηματοδότηση του έργου από τον Δήμο.  

 

3. Ως αποτέλεσμα της πρότασης θέτουμε την δημιουργία υπαίθριων παρκινγκ για 

την αποσυμφόρηση της περιοχής από το πρόβλημα έλλειψης θέσεων στάθμευσης. 

Ο ιδιοκτήτης του οικοπέδου θα λαμβάνει ένα αντίτιμο από τον δήμο για την 

παραχώρηση του οικοπέδου. 
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1.2  Αυθαίρετη δόμηση 
 
 

Σύμφωνα με το άρθρο 22 του ΓΟΚ, αυθαίρετη είναι κάθε κατασκευή η οποία 

εκτελείται: 

1. Χωρίς νόμιμη άδεια. 

2. Με υπέρβαση της νόμιμης άδειας. 

3. Με άδεια η οποία ανακλήθηκε. 

4. Κατά παράβαση των πολεοδομικών διατάξεων. 

5. Αυθαίρετη είναι επίσης κάθε αλλαγή χρήσης του κτιρίου ή τμήματος αυτού. 

Η διαπίστωση της αυθαίρετης κατασκευής μπορεί να γίνει οποτεδήποτε, ακόμα και 

μετά την αποπεράτωσή της. Ακόμα και η χρήση (ή λειτουργία της) δεν εμποδίζουν 

την επιβολή των συνεπειών. 

 

Στοιχεία αυθαίρετης δόμησης που εντοπίστηκαν στο Δήμο Κερατσινίου είναι : 

 

1. Παράνομη εκμετάλλευση ημιυπαίθριων χώρων. (βλ. εικόνα 7, κεφ. 1.2.1.) 

2. Κατάληψη πεζοδρομίων από σκάλες εξόδου των κατοικιών. (βλ. εικόνα 6, κεφ. 

1.2.3.) 

3. Υπερυψωμένα υπόγεια πέραν του 1,5 μέτρου που επιτρέπει η νομοθεσία. 

4. Κατά την ανέγερση οικοδομών συνηθίζεται να απορρίπτονται μπάζα σε γειτονικά 

οικόπεδα, αντί να ενοικιάζονται κοντέινερ απορριμμάτων (βλ. κεφ. 1.1 

5. Δόμηση πάνω σε αρχαιολογικούς χώρους (βλ. κεφ. 4.3.) 

6. Δόμηση δίπλα σε ρέματα (στη παρούσα έρευνα δεν τέθηκε θέμα παραρεμμάτιας 

δόμησης, βλ. κεφ. 1.2.2.) 
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1.2.I Αίτια αυθαίρετης δόμησης 

 

Τέσσερις είναι οι βασικότερες αιτίες της αυθαίρετης δόμησης: 

Αδιέξοδο μοντέλο ανάπτυξης 

Η μονοδιάστατη βιομηχανική ανάπτυξη των αστικών κέντρων, ο μαρασμός της 

υπαίθρου ώθησαν τις ασθενέστερες οικονομικά τάξεις προς τις πόλεις. Αυτές όμως 

δεν είχαν ούτε την τεχνική, ούτε τη θεσμική δυνατότητα να υποδεχτούν τόσους 

ανθρώπους. Επιπλέον, δεν υπήρξε καμία οργανωμένη και σχεδιασμένη στεγαστική 

πολιτική. Δεν υπήρξε τέλος καμία πολιτική γης από το κράτος. 

 

Έλλειμμα Χωροταξικού Σχεδιασμού 

Έως σήμερα, ο χωροταξικός σχεδιασμός και τα ρυθμιστικά σχέδια έρχονταν συνήθως 

να περιγράψουν απλώς τις ήδη διαμορφωμένες καταστάσεις. Ακόμα κι όταν υπήρχε 

οραματικός χαρακτήρας, η πλημμελής παρακολούθηση της εφαρμογής οδηγούσε σε 

ασυδοσία και αυθαιρεσίες. Επίσης, οι επεκτάσεις των σχεδίων πόλης καθυστερούν 

αδικαιολόγητα. Από το 2004 μέχρι σήμερα, όχι μόνο δεν έγινε καμία προσπάθεια για 

την πάταξη της αυθαίρετης δόμησης, αλλά επιπλέον ο πολεοδομικός σχεδιασμός 

οδηγήθηκε σε τέλμα με συνέπεια τη συνεχιζόμενη εξάπλωσητης αυθαίρετης 

δόμησης. 

Αδυναμία ελέγχου από την κεντρική διοίκηση 

Η κρατική διοίκηση απέτυχε να εφαρμόσει την (πολυδαίδαλη) υφιστάμενη 

νομοθεσία. Επιχείρησε να αντιμετωπίσει το φαινόμενο είτε με νόμους που 

προέβλεπαν την εξαίρεση από κατεδάφιση (Ν.720/1977), είτε με νόμους που είχαν 

μόνο εισπρακτικό χαρακτήρα. Ευθύνες σε αυτό έχουν και ορισμένοι ΟΤΑ. 

Έλλειψη πολιτικής βούλησης για την προστασία του περιβάλλοντος 

Δεν υπήρξε μέχρι σήμερα η πολιτική βούληση για προστασία του περιβάλλοντος και 

διαφύλαξης των φυσικών πόρων. Αντίθετα, το περιβάλλον συχνά αντιμετωπίστηκε 

ως «εμπόδιο» για την ανάπτυξη και αφέθηκε να καταστραφεί. Επίσης, οι βλαβερές 

συνέπειες της αυθαίρετης δόμησης για τοκοινωνικό σύνολο δεν έγιναν αντιληπτές 

από τους πολίτες. 

 

 

 

 



28 
 

1.2.II Συνέπειες αυθαίρετης δόμησης 

Η σημερινή γιγάντωση της αυθαίρετης δόμησης έχει ήδη επιφέρει δυσμενείς 

κοινωνικές, οικονομικές και πολεοδομικές συνέπειες. Οι κυριότερες είναι οι εξής: 

 

1) Ισοπεδώνεται ο νομοταγής πολίτης με τον αυθαιρετούντα. Έτσι, η νομιμοποίηση 

της χθεσινής αυθαιρεσίας είναι το θεμέλιο για την αυθαιρεσία του αύριο. 

2) Τα αυθαίρετα κτίσματα δεν έχουν επαρκή στατική ευστάθεια έναντι σεισμικών 

δράσεων, ούτε επαρκή προστασία έναντι ενεργειακών απωλειών. 

3) Οι Έλληνες μηχανικοί ασκούν το επάγγελμά τους μέσα σε καθεστώς πλήρους 

ανομίας, αδιαφάνειας και αθέμιτου ανταγωνισμού. 

4) Δυσχεραίνεται ο πολεοδομικός σχεδιασμός των πόλεων και μετατρέπονται 

υπαίθριες ζώνες σε άναρχο ημιαστικό χώρο, με ανεπανόρθωτη καταστροφή του 

περιβάλλοντος. 

 

Κατά την έρευνα μας στη περιοχή εντοπίσαμε στοιχεία παράνομων εγκαταστάσεων 

και τα οποία παραθέτουμε στις σελίδες που ακολουθούν. 

 

 
 

Εικόνα 6.  Τα πεζοδρόμια έχουν κατασκευαστεί για την διέλευση των πεζών, στην 

προκειμένη περίπτωση (εντοπίστηκε σε κάποια συνοικία του Κερατσινίου) το 

πεζοδρόμιο καταλαμβάνεται από τα  σκαλοπάτια της εξόδου της μονοκατοικίας. 
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Εικόνα 7.  Στη λεωφόρο Σαλαμίνος η χρήση γης που ακολουθείτε είναι μεικτή, τα 

ισόγεια χρησιμοποιούνται ως καταστήματα ενώ οι όροφοι έχουν χρήση κατοικίας.. 

Θεωρούμε πως η χρήση γης  σε κεντρικούς δρόμους θα έπρεπε να περιορίζεται μόνο 

στην  δημιουργία καταστημάτων στο ισόγειο  και επαγγελματικών χώρων στους 

ορόφους των πολυκατοικιών. 

 

Εικόνα 8.  Σε κάθε οίκημα , σύμφωνα 

με τον ισχύοντα Γενικό Οικοδομικό 

Κανονισμό (Γ.Ο.Κ. 85), επιπλέον 

20% των τετραγωνικών για 

ημιυπαίθριους που δίνει ο συντελεστής 

δόμησης. Στην πράξη, αυτά τα 

τετραγωνικά στο 90% των οικοδομών 

μετατρέπονται σε επιπλέον δωμάτια.  
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Εικόνα 9.  Στον δρόμο που ενώνει το Κερατσίνι και τη Δραπετσώνα με το Πειραιά 

στεγάζονται παλαιές βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Το μεγαλύτερο τμήμα αριστερά και 

δεξιά του δρόμου είναι ανεκμετάλλευτο. Η δόμηση σε αυτό το χώρο θα έπρεπε να 

απαγορεύεται, όμως η ανεμπόδιστη θέα που προσφέρεται αποτελεί κίνητρο 

οικοδόμησης της περιοχής.  
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1.2.III ΠΡΟΤΑΣΗ. Λύσεις για την αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης22 

 

Έως σήμερα η σχετική νομοθεσία για την αυθαίρετη δόμηση αποσκοπούσε κυρίως 

στη νομιμοποίηση, στην εξαίρεση από την κατεδάφιση και στην είσπραξη 

προστίμων. Εκείνο που από εδώ και πέρα απαιτείται είναι ισχυρή πολιτική βούληση 

για προστασία του περιβάλλοντος και πάταξη της αυθαίρετης δόμησης. Μόνο έτσι θα 

αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της αυθαίρετης δόμησης ριζικά και προληπτικά. Μόνο 

μετά από αυτό θα μπορέσουμε να δούμε τι θα κάνουμε με τις αυθαιρεσίες του χθες. 

Ενδεικτικές προτεινόμενες δράσεις είναι οι εξής: 

 

1) Νέα Χωροταξικά και Ρυθμιστικά Σχέδια καθώς και νέα Χωροταξικά 

Προγράμματα. Απλοποίηση των διαδικασιών για την ένταξη στο σχέδιο πόλης 

οικισμών και εκτάσεων. 

2) Πολιτικές ουσιαστικής αποκέντρωσης.  

3) Λειτουργικός εκσυγχρονισμός των Πολεοδομικών Γραφείων, με πρόσληψη 

προσωπικού και χρήση σύγχρονων τεχνολογιών. 

4) Κωδικοποίηση πολεοδομικής νομοθεσίας και νομολογίας. Δημιουργία 

επιθεώρησης δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Καθιέρωση του θεσμού των ορκωτών 

ελεγκτών Μηχανικών. 

5) Ενεργός συμμετοχή των μηχανικών στην καταπολέμηση της αυθαίρετης δόμησης. 

Οι μεταβιβάσεις πάσης φύσεως ακινήτων και εγκαταστάσεων να γίνονται παρουσία 

Μηχανικών, χωρίς οικονομική επιβάρυνση του πολίτη. 

6) «Πράσινο Κουτί» στις οικοδομές που θα περιέχει όλες τις απαραίτητες 

πληροφορίες για την ταυτότητα του κτιρίου (μελέτες, as build σχέδια, φωτογραφίες 

κλπ.) και θα είναι απαραίτητο για κάθε πολεοδομική ή ιδιοκτησιακή μεταβολή του 

ακινήτου. 

7) Δορυφορική παρακολούθηση και εντοπισμός αυθαιρέτων κατασκευών. Άμεση 

επέμβαση και κατεδάφισή τους. 

 

 

 

                                                             
22 http://www.spme.gr/uploads/8fae37295eaa9dd5.pdf 
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8) Δημιουργία βάσης δεδομένων ακινήτων για τη συνεργασία όλων των φορέων που 

ασχολούνται με τα ακίνητα (ΙΚΑ, Πολεοδομία, 7ασαρχείο, Εφορία, Κτηματολόγιο-

Υποθηκοφυλακείο). Ταχεία ολοκλήρωση 

του Εθνικού Κτηματολογίου και μηχανογράφηση των εμπλεκόμενων υπηρεσιών. 

9) Θεσμοθέτηση Μητρώου Κατασκευαστών Ιδιωτικών Έργων (ΜΗ.Κ.Ι.Ε.) με σαφή 

οριοθέτηση των ρόλων και τον επιμερισμό των ευθυνών όλων των εμπλεκομένων 

στην αλυσίδα παραγωγής ενός ακινήτου. 

10) Αλλαγές στον Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό (ΓΟΚ) με στόχο την απλοποίηση 

των διαδικασιών έκδοσης μιας οικοδομικής άδειας και των βασικών στοιχείων 

δόμησης (π.χ. όγκος), ώστε να ελέγχονται ευκολότερα. Επίκεντρο του ΓΟΚ να είναι η 

νομιμότητα, όχι η αντιμετώπιση της αυθαιρεσίας. 
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1.2.1 Ημιυπαίθριοι χώροι23 

 
Ημιυπαίθριος χώρος είναι ο στεγασμένος χώρος του κτιρίου, του οποίου η μία 

τουλάχιστον πλευρά είναι ανοιχτή προς τον κοινόχρηστο χώρο ή τους ακάλυπτους 

χώρους του οικοπέδου που δεν προσμετρώνται στην κάλυψη και οι υπόλοιπες 

πλευρές του ορίζονται από τοίχους ή κατακόρυφα φέροντα ή μη στοιχεία και 

χρησιμοποιείται για τη μετακίνηση ή προσωρινή παραμονή ανθρώπων». Ν. 

1577/1985 (ΓΟΚ), προοίμιο – ορισμοί. 

Ο ημιυπαίθριος χώρος αποτελεί στοιχείο της Ελληνικής αρχιτεκτονικής από τους 

Μινωικούς ακόμη χρόνους. Είναι το μεταβατικό στάδιο χτιστού – άχτιστου που 

εξυπηρετεί τις ανάγκες του «ευ κατοικείν» στα μεσογειακά κλίματα. 

Στο σύγχρονο ελληνικό κράτος θεσμοθετήθηκε για πρώτη φορά σαν έννοια, με το 

ΓΟΚ του 1985.  

 

Κλεισμένος ημιυπαίθριος χώρος  

Η παράνομη αλλαγή χρήσης του νόμιμα δομημένου ημιυπαίθριου χώρου, σε χώρο 

κυρίας χρήσης, ενταγμένος μέσα στην κατοικία σαν αναπόσπαστο μέρος αυτής.  

 

Σκοπός δημιουργίας ημιυπαίθριων χώρων 24 

Ο σκοπός του ΓΟΚ του 1985 για την δημιουργία των ημιυπαιθρίων χώρων ήταν για 

να σταματήσει η κατασκευή εξωστών - διαδρόμων γύρω στα κτήρια, και γενικότερα 

για να αντικατασταθούν οι δυσλειτουργικές προεκτάσεις των ταρατσών (εξωστών), 

χωρίς στην πραγματικότητα να προσφέρουν τίποτε στη βελτίωση της ζωής, και έτσι 

προβλέφθηκε η κατασκευή των ημιυπαίθριων χώρων. Ακόμη, μέσω των χώρων 

αυτών οι εγκλωβισμένοι στα διαμερίσματα - «κλουβιά» ένοικοι θα μπορούσαν να 

απολαύσουν και τον περιβάλλοντα φυσικό χώρο λόγω των ευνοϊκών κλιματικών 

συνθηκών της χώρας μας. Ο σκοπός αυτός του ΓΟΚ, για τους ημιυπαίθριους χώρους, 

καταστρατηγήθηκε και οδήγησε σε αντίθετα αποτελέσματα, δηλαδή σε βλάβη του 

περιβάλλοντος. Όμως δεν έπαψε ποτέ να υφίσταται αυτός ο σκοπός. 

                                                             
23  Απο την τεχνική υπηρεσία του Δήμου δεν έχει υπάρξει μελέτη καταγραφής ξαι 
αποτύπωσης ημιυαπάιθριων χώρων στο Δήμο. 
24  Χριστόφορος Παντουβάκης 5/1/2010 ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
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Παράνομες επεμβάσεις στους ημιυπαίθριους χώρους 

 

1) Είναι παράνομο να υπάρχει κάσα αλουμινένιου κουφώματος. 

2) Είναι παράνομο να υπάρχει ρολό αλουμινίου ή άλλο μέσο σκίασης, που 

προστατεύει από τον ήλιο. 

3) Είναι παράνομο να υπάρχει εγκατάσταση υποδοχής θέρμανσης για καλοριφέρ. 

4) Είναι παράνομο να μην υπάρχει ύδρευση – αποχέτευση ομβρίων του 

ημιυπαίθριου χώρου.  

 

Καταλογισμός ευθυνών 

 

Πρέπει να σημειωθεί ότι η ευθύνη για το «κλείσιμο» των ημιυπαιθρίων χώρων δεν 

είναι αποκλειστικά των τελικών ιδιοκτητών αυτών των χώρων. Ευθύνη υπάρχει και 

στους οικοπεδούχους που πιέζουν για μεγαλύτερο ποσοστό αντιπαροχής. Στους 

εργολάβους κατασκευαστές όπου το μεγαλύτερο κέρδος τους οδηγεί στην παρανομία. 

Αλλά η κύρια ευθύνη πρέπει να αποδοθεί στην πολιτεία όπου δεν δίνει στους πολίτες 

την απαιτούμενη και αναγκαία πολεοδομημένη γη για να κτίσουν νόμιμα. Οι μόνοι 

που δεν έχουν κανένα όφελος από αυτή την παρανομία, είναι οι μηχανικοί μελετητές 

– επιβλέποντες, που πληρώνονται για τους χώρους αυτούς ως να είναι ανοιχτοί και 

έχουν την νομική ευθύνη αν κλείσουν 

 

 Εικόνα 10. Σύμφωνα με ειδικούς, το 

κλείσιμο των ημιυπαίθριων χώρων έχει 

ως αποτέλεσμα τα κτίρια να χάνουν την 

«πράσινη» πλευρά τους, με συνέπεια να 

επιβαρύνονται ενεργειακά κατά μέσο όρο- 

ανάλογα τα τετραγωνικά που έχουν 

κλειστεί- από 5 έως 15%. Αποτέλεσμα 

αυτής της επιβάρυνσης είναι οι ιδιοκτήτες 

να βάζουν… βαθιά το χέρι στην τσέπη, αφού χρειάζεται να δουλεύουν περισσότερο τα 

κλιματιστικά και τα καλοριφέρ. Η αύξηση της στεγασμένης επιφάνειας από το κλείσιμο 

των ημιυπαίθριων επιβαρύνει ενεργειακά το κτίριο από 5 έως 15% ανάλογα τα 

τετραγωνικά, τη μόνωση και τον προσανατολισμό 
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1.2.1.1    ΠΡΟΤΑΣΗ. Νομιμοποίηση Ημιυπαίθριων χώρων 
 
 
Πρόταση που θέτουμε ακολουθεί την εξής μεθοδολογία :  

 

Η αρμοδιότητα για τον έλεγχο των ημιυπαίθριων περνάει στους Δήμους 

αποκλειστικά οι οποίοι ακολουθούν κοινή πολιτική ως προς την επίλυση του 

ζητήματος την οποία συντονίζει το κράτος. 

 Κάθε Δήμος συντάσσει τμήμα ελέγχου, το οποίο σε διάστημα δύο χρόνων θα έχει 

ολοκληρώσει τον έλεγχο όλων των κατασκευών στη περιοχή του Δήμου. Απο 

αυτότ ο χρονικό διάστημα και έπειτα τα τα χρήματα απο τα πρόστιμα που θα 

επιβληθούν θα μεταφερθούν στα ταμεία του Δήμου και θα αξιοποιηθούν για την 

δημιουργία υποδομών στον εκάστωτε δήμο ανάλογα με τις ανάγκες του.   

 

Δημιουργία βάσης δεδομένων ακινήτων για τη συνεργασία όλων των φορέων που 

ασχολούνται με τα ακίνητα (ΙΚΑ, Πολεοδομία, δασαρχείο, Εφορία, Κτηματολόγιο-

Υποθηκοφυλακείο). Ταχεία ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου και 

μηχανογράφηση των εμπλεκόμενων υπηρεσιών. 

 

 Θεσμοθέτηση Μητρώου Κατασκευαστών Ιδιωτικών Έργων (ΜΗ.Κ.Ι.Ε.) με 

σαφή οριοθέτηση των ρόλων και τον επιμερισμό των ευθυνών Δορυφορική 

παρακολούθηση και εντοπισμός αυθαιρέτων κατασκευών. Άμεση επέμβαση και 

κατεδάφισή τους. 
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1.2.2 Παραρεμμάτια δόμηση 

 
 Στα πλαίσια της έρευνας μας δεν εντοπίσαμε κάποιο ρέμα στο Δήμο του Κερατσινίου., 

συνεπώς και στοιχεία παραρεμάτιας δόμησης. Στηρίζουμε τη θέση αυτή απο 

πληροφορίες που αντλήσαμε απο την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Κερατσινίου, την 

υπάρχουσα βιβλιογραφία και απο το διαδίκτυο. 

 

1.2.3 Κατάληψη πεζοδρομίων 25 

 
Βασική αρχή του Κ.Ο.Κ είναι η οριοθέτηση του ζωτικού χώρου κινήσεως των πεζών. 

Οι πεζοί υποχρεούνται να χρησιμοποιούν τα πεζοδρόμια ή τα ειδικά γ’ αυτούς 

ερείσματα. Η έννοια του πεζού έχει διευρυνθεί. Πεζοί θεωρούνται όχι μόνο αυτοί που 

δεν εποχούνται σε τροχοφόρα (άρθρο 38), αλλά και οι εποχούμενοι σε αναπηρικά 

καθίσματα, που κινούνται με ταχύτητα πεζού (5 χλμ/ώρα), καθώς και αυτοί που 

σπρώχνουν ή σέρνουν αμαξίδια βρεφών, αναπήρων καθώς και τα ποδήλατα χωρίς 

μηχανές.  

Η προσωρινή ή διαρκής κατάληψη τμήματος του οδοστρώματος με εγκαταστάσεις 

και εμπόδια, ιδιαίτερα αν με αυτά παρεμποδίζεται η κυκλοφορία ή η επιτρεπόμενη 

στάθμευση οχημάτων απαγορεύεται. Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση μετά από άδεια των 

δημοτικών ή κοινοτικών αρχών, ύστερα από γνώμη των αρμοδίων αστυνομικών 

αρχών. Αυτοί που καταλαμβάνουν ολόκληρο το πεζοδρόμιο για ανέγερση οικοδομών 

σε κατειλημμένες περιοχές υποχρεώνονται να κατασκευάζουν πρόσθετο πεζοδρόμιο 

και πρέπει αντίστοιχα να τοποθετούν την κατάλληλη σήμανση για την κατάληψη 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Κ.Ο.Κ. Τέλος απαγορεύεται η κατάληψη 

πεζοδρόμου για οποιαδήποτε χρήση εκτός απ’ αυτή που έχει κατασκευαστεί. (Είπατε 

τίποτα για πεζοδρόμους-υπαίθρια πάρκινγκ ή για κατάληψη πεζοδρομίων από 

αυτοκίνητα).  

 

 

 

 

 

                                                             
25  Πρωτοβουλία Πολιτών για τα Δικαιώματα των Πεζών - Νανά Βαφείδη, Νομικός -            
http://www.pezh.gr/hmerida/programma.htm#nomikh 
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1.2.3.1 ΠΡΟΤΑΣΗ.  Σύσταση επιτροπής ελέγχου ορθής κατασκευαστικής 

δραστηριότητας.26 

 
Κωδικοποίηση πολεοδομικής νομοθεσίας και νομολογίας. Δημιουργία επιθεώρησης 

δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Καθιέρωση του θεσμού των ορκωτών ελεγκτών 

Μηχανικών. 

«Πράσινο Κουτί» στις οικοδομές που θα περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες 

για την ταυτότητα του κτιρίου (μελέτες, as build σχέδια, φωτογραφίες κλπ.) και θα 

είναι απαραίτητο για κάθε πολεοδομική ή ιδιοκτησιακή μεταβολή του ακινήτου. 

Λειτουργικός εκσυγχρονισμός των Πολεοδομικών Γραφείων, με πρόσληψη 

προσωπικού και χρήση σύγχρονων τεχνολογιών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
26 http://www.ilion.gr/web/guest/forum/message_boards/message/126059 
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1.3 Παλαιά και Σύγχρονη Αρχιτεκτονική 

 

Η κατάσταση των κτιρίων στο Κερατσίνι θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί καλή. Οι 

τύποι κατοικιών που διακρίναμε είναι οι σύγχρονες  νεοεγερθείσες κατοικίες, τα 

παλαιά προσφυγικά που εκτείνονται σε μια συγκεκριμένη έκταση του δήμου, και 

κατοικίες (ως επί το πλείστον διώροφες) που χρονολογούνται από το 50 και μετά. 

Ένα δείγμα των κτισμάτων που εντοπίσαμε και θεωρούμε άξιο προς παρουσίαση 

είναι οι εξής:  

 

Εικόνα 11. Τα κτίσματα που 

απεικονίζονται στην εικόνα 

χρονολογούνται από τη δεκαετία 

του 60  και αποτελούν έως σήμερα 

ένα σημαντικό μέρος των 

κατοικιών που υπάρχουν στο 

Κερατσίνι. Συνήθως τα κτίσματα 

είναι διώροφα,  χαρακτηρίζονται 

από τα στενόμακρα μπαλκόνια 

τους και τα υπερυψωμένα ισόγεια τους. 

 

Εικόνα 12.  Χρονολογείται από τη 

δεκαετία του 50 ΄. Είναι μια 

διώροφη κατοικία την οποία όπως 

φαίνεται πρόσφατα ανακαίνισαν 

(τουλάχιστον εξωτερικά) οι 

ιδιοκτήτες της. Η λύση της 

ανακαίνισης τέτοιων κτισμάτων 

αποτελεί την οικονομικότερη λύση 

και παράλληλα συμβάλλει στην  

προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς που έχουν να προβάλουν αυτές οι συνοικίες. 
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Εικόνα 13.  Βρισκόμαστε στη περιοχή των προσφυγικών. Το παρτέρι πριν την είσοδο 

στον συνοικισμό προφανώς δεν συντηρείται από κανέναν (δημότες / δήμος).   
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Εικόνα 14.  Πολύ μοντέρνα αρχιτεκτονική η οποία εντοπίζεται ακριβώς απέναντι από 

το Νεκροταφείο της Αναστάσεως. Κατά την έρευνα μας δεν συναντήσαμε ανάλογα 

αρχιτεκτονικά εγχειρήματα. Το συγκεκριμένο δεν ταιριάζει στην περιοχή ώστε  αποτελεί 

ξένο στοιχείο.   
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Εικόνα 15.  Γυάλινα κτίσματα και κτίρια γραφείων αναδύθηκαν ταχύτατα τη τελευταία 

δεκαετία ανάμεσα σε συνοικίες του Κερατσινίου. Η μορφολογία αυτών των κτιρίων 

είναι εντελώς ξένη σε σχέση με τα κτίσματα της υπόλοιπης οικιστικής ζώνης. Τα κτίρια 

αυτά δε διαθέτουν μπαλκόνια, και αν και αποτελούν τη νέα αρχιτεκτονική χώρων 

γραφείου θα έπρεπε να κατασκευάζονται σε μια χωροθετημένη περιοχή και όχι 

ανάμεσα στην οικιστική ζώνη. Νομικά η κατασκευή τους σε αυτό το τμήμα της πόλης 

δεν αποτελεί αδίκημα, όμως θεωρούμε πως το τμήμα τοπογραφίας και πολεοδομίας του 

δήμου και τις νομαρχίας θα πρέπει να οριοθετήσει μια  περιορισμένη έκταση για την 

κατασκευή κτιρίων – γραφείων.    
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1.3.1 ΠΡΟΤΑΣΗ. Προστασία αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.27 

 
.Με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού 

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων με σκοπό τη διατήρηση και 

ανάδειξη της ιδιαίτερης ιστορικής, πολεοδομικής, αρχιτεκτονικής, λαογραφικής, 

κοινωνικής και αισθητικής φυσιογνωμίας τους, μπορεί να  χαρακτηρίζονται:  

 

    α) οικισμοί ή τμήματα πόλεων ή οικισμών ή αυτοτελή  οικιστικά σύνολα εκτός 

αυτών, ως παραδοσιακά σύνολα,  

 

    β) χώροι, τόποι, τοπία ή ζώνες ιδιαίτερου κάλλους και φυσικοί σχηματισμοί που 

συνοδεύουν ή περιβάλλουν ακίνητα και στοιχεία αρχιτεκτονικής κληρονομιάς ως 

χώροι, τόποι ή ζώνες προστασίας των παραδοσιακών συνόλων. 

 

Ακίνητα και στοιχεία αρχιτεκτονικής κληρονομιάς  ανακατασκευάζονται στην αρχική 

τους μορφή αν έχουν χαρακτηριστεί  διατηρητέα ή έχει κινηθεί γι’αυτά η διαδικασία 

χαρακτηρισμού τους ως διατηρητέων με την κοινοποίηση στους ενδιαφερόμενους ή 

στον οικείο δήμο ή κοινότητα της αιτιολογικής έκθεσης χαρακτηρισμού και 

βρίσκονται σε κατάσταση επικινδύνου ετοιμορροπίας και επιβάλλεται η κατεδάφισή 

τους, εφόσον δεν υφίσταται η δυνατότητα άμεσης αποσόβησης του κινδύνου με 

ηπιότερα μέτρα, όπως αντιστηρίξεις, υποστηλώσεις, επισκευές, μερικές κατεδαφίσεις.  

 

Αίτηση για κατεδάφιση, επισκευή ή προσθήκη σε κτίριο που κατά την κρίση της 

πολεοδομικής υπηρεσίας μπορεί να χαρακτηριστεί ως διατηρητέο, παραπέμπονται 

στην πρωτοβάθμια Ε.Π.Α.Ε. Η παραπομπή αυτή είναι υποχρεωτική αν το κτίριο 

βρίσκεται σε παραδοσιακό οικισμό.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
27 http://www.a33.gr/viewtopic.php?f=4&t=3631 
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Αν η επιτροπή κρίνει ότι η επισκευή δε θίγει το κτίριο ή ότι δε συντρέχει λόγος να 

κινηθεί η διαδικασία χαρακτηρισμού του κτιρίου ως διατηρητέου, προωθείται η 

διαδικασία έκδοσης της οικοδομικής άδειας αν συντρέχουν και οι λοιπές νόμιμες 

προϋποθέσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση, με αιτιολογημένη έκθεση της Ε.Π.Α.Ε. 

αποστέλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργείου.  

Στην περίπτωση αυτή η άδεια χορηγείται όταν γνωστοποιηθεί στην πολεοδομική 

υπηρεσία ότι το κτίριο δεν κρίνεται διατηρητέο, ή αν παρέλθουν δώδεκα (12) μήνες 

από την κατάθεση του σχετικού φακέλου κατεδάφισης στην αρμόδια υπηρεσία του 

κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργείου, χωρίς να εκδοθεί απόφαση χαρακτηρισμού 

του κτιρίου ως διατηρητέου.  

 

Ειδικότερα με απόφαση του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού και για την 

προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, μπορούν να καθορίζονται περιοχές εντός 

ή εκτός παραδοσιακών οικισμών εντός των οποίων οι αιτούμενες άδειες κατεδάφισης 

υποχρεωτικά παραπέμπονται στην πρωτοβάθμια Ε.Π.Α.Ε., μετά τη γνωμοδότηση της 

οποίας αποστέλλονται στην υπηρεσία που έχει την αρμοδιότητα χαρακτηρισμού και 

τηρείται η διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου. 16 
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1.4 Προσφυγικές Κατοικίες28 

 
Ιστορικά δεδομένα. Οι πρόσφυγες του ’22 εγκαταστάθηκαν σχεδόν σε όλο το 

Λεκανοπέδιο Αθηνών, με έμφαση στις δυτικές βιομηχανικές συνοικίες Κοκκινιά, 

Δραπετσώνα, Κερατσίνι, την περιοχή Νέας Ιωνίας-Νέας Φιλαδέλφειας, την περιοχή 

Καισαριανής, και την περιοχή Καλλιθέας. Τα κριτήρια ήταν βασικά δύο, η ύπαρξη 

ελεύθερων και απαλλοτριώσιμων χώρων και η μη εγγύτητα με τις «καλές περιοχές» 

της Αθήνας. Κύρια συνέπεια ήταν η συνύπαρξη προσφυγικών συνοικισμών και 

βιομηχανικών μονάδων, είτε αυτές είχαν προηγηθεί (περιοχές Πειραιά, Κερατσίνι 

κ.α.) είτε εγκαταστάθηκαν μετά τους πρόσφυγες (περιοχές Νέας Ιωνίας κ.α.).  Οι 

φορείς που κατασκεύασαν τις προσφυγικές κατοικίες ήταν τρεις: 

1. Ταμείο Περιθάλψεως Προσφύγων (ΤΠΠ) από το 1922 έως το 1925, 

2. Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων (ΕΑΠ) από το 1924 έως το 1930  

3. Υπουργείο Πρόνοιας από το 1922 έως το 1940. 

Σε όλο το Λεκανοπέδιο της Αθήνας εντοπίστηκαν περίπου πενήντα εγκαταστάσεις. 

Στο Δήμο Κερατσινίου οι εγκαταστάσεις είναι τύπου:  

1. Εγκατάσταση σε τριώροφες πολυκατοικίες που κατασκεύαζαν η Επιτροπή 

Αποκατάστασης Προσφύγων και το Υπουργείο Πρόνοιας. 

2. Παραχώρηση οικοπέδων, όπου με ιδιωτική πρωτοβουλία έκτιζαν οι πρόσφυγες τις 

κατοικίες τους  

Τέλος, εγκατάσταση με αυθαίρετα παραπήγματα είτε σε εκτός πόλεως περιοχές είτε 

σε κενούς χώρους μέσα στην πόλη είτε στα εσωτερικά των οικοδομικών τετραγώνων 

των οργανωμένων μονάδων των τριώροφων πολυκατοικιών. Τα περισσότερα 

παραπήγματα, κρατικά ή αυθαίρετα, κατεδαφίστηκαν και στη θέση τους έγιναν 

πολυκατοικίες, λίγες στο Μεσοπόλεμο και οι περισσότερες μετά το 1960, συχνά με 

τη συνένωση περισσότερων της μιας ιδιοκτησιών και το σύστημα της αντιπαροχής.  

 

 

 

 

                                                             
28 http://www.monumenta.org/article.php 
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Εικόνα 16.  Όσον αφορά την πολεοδομική οργάνωση, στις περιπτώσεις κρατικών 

παραπηγμάτων ακολουθείται η λογική του ιπποδάμειου συστήματος, όπου τα 

παραπήγματα διατάσσονται εν σειρά σε στοίχους και καταλαμβάνουν όλο το διαθέσιμο 

χώρο, αφήνοντας κάποια κενά πλατειών. Η παρούσα εικόνα και ο χάρτης αποτυπώνουν 

το ιπποδάμειο σύστημα. 
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Εικόνα 17. Πολλές απο τις προσφυγικές κατοικίες αντικαταστάθηκαν απο 

προκατασκευασμένα σπίτια του ενός δωματίου, όπως αυτό της εικόνας στην οδό 

Κομοτηνής.  

 

 
 

Εικόνα 18.   Όλες οι κατοικίες του προσφυγικού συνοικισμού διαθέτουν αυλή (4,00 * 

3,00 μ.) και διαθέτουν τουλάχιστον μια υποτυπώδης περίφραξη. Στην εικόνα φαίνεται 

ένας άριστα διατηρημένος φράχτης. Η εικόνα λήφθηκε στην οδό Κομοτηνής.  
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Εικόνα 19.  Χαρακτηριστικό του ιπποδάμειου συστήματος που εφαρμόστηκε στο 

Κερατσίνι είναι η ύπαρξη πλατειών σε διάφορα σημεία του συνοικισμού. Η εικόνα 

λήθφηκε στο σημείο που δείχνει ο χάρτης μεταξύ της οδού Κομοτηνής και Μικράς 

Ασίας. 
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Εικόνα 20.  Βρισκόμαστε ακόμα στη περιοχή των προσφυγικών, χαρακτηριστικό 

γνώρισμα της σημερινής κατάστασης της συνοικίας είναι η κατεδάφιση παλαιών 

προσφυγικών κτισμάτων και η οικοδόμηση νέων κτισμάτων. Το φαινόμενο αυτό 

παρατηρείτε εδώ και πολλές δεκαετίες για λόγους μετεξέλιξης και κερδοσκοπίας. 
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1.4.1 Τύποι προσφυγικών κατοικιών29 

 

Όσον αφορά την πολεοδομική οργάνωση, στις περιπτώσεις κρατικών 

παραπηγμάτων ακολουθείται η λογική του ιπποδάμειου συστήματος, όπου τα 

παραπήγματα διατάσσονται εν σειρά σε στοίχους και καταλαμβάνουν όλο το 

διαθέσιμο χώρο, αφήνοντας κάποια κενά «πλατειών» ή κοινόχρηστων λουτρών και 

εγκαταστάσεων υγιεινής, πλυντηρίων κ.λπ. Στις πολυκατοικίες εφαρμόζονται οι 

αρχές του Μοντέρνου Κινήματος του Μεσοπολέμου σε κατά στοίχους διατάξεις, 

συνήθως σε παράλληλες σειρές (λεωφόρος Αλεξάνδρας, Στέγη Πατρίδος, 

Δραπετσώνα κ.α.), αλλά και σε γωνιακές συνθέσεις με κεντρικούς μεγάλους χώρους 

(Άγιοι Ανάργυροι, Πειραιάς κ.α.). Στις περιπτώσεις διώροφων κατοικιών ή 

πολυκατοικιών είτε έχουμε ιπποδάμειο (Σταματάκη, Ρέντη) είτε εκλεκτικιστικές 

συνθέσεις κηπουπόλεων με κυκλικούς δρόμους και συμμετρικές πλατείες (Νέα Ιωνία, 

Νέα Φιλαδέλφεια).  

 

 
 

Εικόνα 21. Οι περιοχές εγκατάστασης των προσφύγων στην Αθήνα και τον Πειραιά 
 

 

                                                             
29 http://www.monumenta.org/article.php 
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Σε περιπτώσεις συνθέσεων που περιβάλλουν το οικοδομικό τετράγωνο αφήνοντας στο 

κέντρο του ελεύθερο δημόσιο χώρο με κοινόχρηστες λειτουργίες όπως τα πλυντήρια 

που αναφέρθηκαν, το σύνολο των περιοχών είναι οικοδομικά τετράγωνα ιπποδάμειου 

συστήματος (Κοκκινιά κυρίως). Όπου διανέμονται οικόπεδα ακολουθείται το 

ιπποδάμειο σύστημα, εκτός αν η τοπογραφία ή ο διαθέσιμος χώρος δεν το ευνοούν 

(Καισαριανή, Νέα Ιωνία, Κορυδαλλός κ.α.). Στα αυθαίρετα των οικιστών γίνεται  ό,τι 

και σε κάθε άλλη αυθαίρετη δόμηση στην Αθήνα, προσπάθεια διανομής της 

κατειλημμένης γης, όπου ενστικτωδώς αφήνονται ελάχιστες ελεύθερες δίοδοι σε ένα 

γενικό «ιπποδάμειο» σύστημα, που συνήθως είναι προέκταση των παρυφών της πόλης 

όπου προσκολλώνται τα αυθαίρετα. 

 

  

 

 

Όσον αφορά τους τύπους κατοικίας, σήμερα σώζονται πολλές νησίδες κάθε τύπου 

εκτός των παραπηγμάτων (των περιπτώσεων 4 και 6, με εξαίρεση τα προσκτίσματα 

ανάμεσα στους στοίχους στις Τζιτζιφιές κ.α.). Οι περιοχές οργανωμένης δόμησης 

πολυκατοικιών σώζονται  ακέραιες αλλά σε κακή εν γένει κατάσταση, οι περιοχές 

διώροφων πολυκατοικιών ή διπλοκατοικιών αλλού σώζονται πλήρεις, αλλού 

αλλοιωμένες από την ανοικοδόμησή τους σε πολυκατοικίες ή από εκτεταμένες 

επισκευές και προσθήκες. Σώζονται ακόμη εκτεταμένες νησίδες των «γερμανικών», 

όπως στην Κοκκινιά. Ειδικότερα: 

 

 

 

Εικόνα 22. Διώροφο λίθινο σπίτι 
στη Νέα Φιλαδέλφεια. 

Εικόνα 23. Οι πολυκατοικίες της 
Καισαριανής, μικτή κατασκευή, 
με στοιχεία μοντέρνου κινήματος 
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- Απρόσμενα, σώζεται ολόκληρη σχεδόν η περιοχή των Γερμανικών της Κοκκινιάς, 

ενώ έχουν κατεδαφιστεί και αντικατασταθεί από νέες κατασκευές οι λοιπές 

(Περιστέρι κ.α.). Σώζονται ακόμη πολλές περιπτώσεις αυτοστέγασης στην Κοκκινιά, 

τη Νέα Ιωνία, την Καισαριανή κ.α. 

- Από τις διώροφες κατοικίες, κατά περίπτωση σώζονται μεμονωμένα κτήρια στις 

περιοχές αυτές αλλά και ολόκληρες μονάδες από 4-8 οικοδομικά τετράγωνα κτισμένα 

βάσει τυποποιημένων σχεδίων της ΕΑΠ και του ΤΠΠ, από οπτοπλινθοδομή ή 

λιθοδομή, ξύλινη στέγη με χαρακτηριστικά δίδυμα φουρούσια, εξωτερικές κλίμακες 

λιθόκτιστες με ξύλινα κιγκλιδώματα. Πολλές από αυτές τις ομάδες διατηρούνται πολύ 

καλά, άλλες έχουν υποστεί ανεπίτρεπτες «σύγχρονες» παρεμβάσεις και άλλες είναι σε 

άθλια κατάσταση. Σημειώνεται ότι στη Φιλαδέλφεια, το Βύρωνα και τη Νέα Ιωνία, 

έχουμε περισσότερο «αποκαταστάσεις» μεμονωμένων κτηρίων, ανεξάρτητα από το αν 

αυτά αποτελούν σχεδόν συμπαγείς ομάδες, ενώ στην Κοκκινιά έχουμε σχεδόν 

ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα, τα οποία διασώζουν την αρχική τους μορφή. 

Σημειώνεται ότι στο κέντρο αυτών των οικοδομικών τετραγώνων υπήρχαν 

κοινόχρηστα πλυντήρια, τα οποία γρήγορα καταλήφθηκαν και συμπληρώθηκαν από 

νέους πρόσφυγες (συγγενείς ή συγχωριανούς των εγκατεστημένων στα κανονικά 

κτήρια). Σήμερα έχουν κατεδαφιστεί και τα αυθαίρετα και τα πλυντήρια και ο 

εσωτερικός χώρος των οικοδομικών τετραγώνων είναι ιδιαίτερα οικείος και σε 

ανθρώπινη κλίμακα και λειτουργεί ως κέντρο γειτονιάς, παιδότοπος, τόπο συνάντησης 

και κουτσομπολιού. 

 

 

 

 

 

Εικόνα 24. Προσφυγικά διώροφα 
σπίτια στην πλατεία του Υμηττού. 

Εικόνα 25. Πρόχειρο ισόγειο 
σπίτι στην Κοκκινιά, διατηρημένο 

με επιμέλεια. 
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- Τριώροφες πολυκατοικίες του τύπου των στοίχων, μορφολογίας του Μοντέρνου 

Κινήματος, επώνυμων αρχιτεκτόνων του Μεσοπολέμου. Είναι κατασκευασμένες με 

μικτό σύστημα, τοιχοποιία από λιθοδομή και πλάκες από οπλισμένο σκυρόδεμα. 

Σώζονται όλες πλην εκείνων της λεωφόρου Πέτρου Ράλλη που κατεδαφίστηκαν και 

ο χώρος τους εντάχθηκε στο προαύλιο του Κρατικού Νοσοκομείου Νίκαιας. Τις 

περισσότερες φορές είναι σε άθλια κατάσταση και κατοικούνται από 

οικονομικούς  μετανάστες. Παρουσιάζουν φθορές αναστρέψιμες, κυρίως στα 

επιχρίσματα, στα κλιμακοστάσια και τους εξώστες, λόγω φθορών του οπλισμένου 

σκυροδέματος, και στα κουφώματα . 

- Σώζονται -και είναι ενδιαφέρον να μελετηθούν και να διατηρηθούν για λόγους 

ιστορικούς- αυθαίρετα παραπήγματα ανάμεσα στους στοίχους που έχουν αφήσει 

πλέον διόδους 1-2 μέτρων. Τα παραπήγματα αυτά είναι από πλίνθους, λίθους, ξύλα 

και άλλα ευτελή υλικά (Τζιτζιφιές κ.α.) (εικ. 5). 

Όσον αφορά τις μεθόδους και τα υλικά κατασκευής, τα προσφυγικά σπίτια 

καλύπτουν όλο σχεδόν το φάσμα των υλικών που 

συναντά κανείς στις ιστορικές κατασκευές. 

Υπάρχουν πολλά κτισμένα από ωμές πλίνθους και 

στέγη από πισσόχαρτο ή, αργότερα, κεραμίδια (Νέα 

Ιωνία, Κοκκινιά κ.α.), μονώροφα ή διώροφα από 

οπτοπλινθοδομή και ξύλινα πατώματα και στέγη 

(Νέα Φιλαδέλφεια, Υμηττός κ.α.), μονώροφα ή 

διώροφα από λιθοδομή (Νέα Φιλαδέλφεια, 

Καισαριανή, Κοκκινιά), πολυκατοικίες μικτής 

κατασκευής με οριζόντια στοιχεία από οπλισμένο 

σκυρόδεμα και φέροντες λίθινους τοίχους 

(λεωφόρος Αλεξάνδρας, Άγιοι Ανάργυροι, 

Καισαριανή κ.α.). 

 

 

 

  

 

 

 

Εικόνα 26. Διώροφες 
πολυκατοικίες στην Καλλιθέα, 
διακρίνονται οι αυθαίρετες 
επεκτάσεις των στοίχων, και η 
πλήρωση του κενού αναμεσά τους 
με άλλα, αυθαίρετα παραπήγματα. 
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1.4.2 ΠΡΟΤΑΣΗ.  Προστασία προσφυγικών κατοικιών30 

 
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι στις περισσότερες από τις συνοικίες του Πειραιά 

σώζονται ακόμη πολλά προσφυγικά κτήρια. Ο βαθμός διατήρησής τους και η 

κατάσταση της αρχικής τους κατασκευής ποικίλλουν. Οι αλλοιώσεις, τόσο σε 

μεμονωμένα κτήρια όσο και σε σύνολα, είναι κατ’ αρχήν αναστρέψιμες. Ιδιαίτερα 

στα μη επισκευασμένα κτήρια που απλά ερειπώνονται η αποκατάσταση είναι θέμα 

μελέτης και έρευνας των υλικών και των κατασκευαστικών μεθόδων του 

Μεσοπολέμου. Αποτελούν όχι μόνο ιστορικά τεκμήρια και σημεία αναφοράς της 

συλλογικής μνήμης, αλλά και σπίτια κτισμένα με ανθρώπινα μέτρα, με κύριο στοιχείο 

τη διατήρηση της κοινωνικότητας στις γειτονιές, που τόσο λείπει από όλες τις 

μεγάλες πόλεις ανά τον κόσμο. Ως προς την τυπολογία, έχουν ένα δικό τους ιδιαίτερο 

χαρακτήρα, που είναι αμέσως αναγνωρίσιμος και προσφιλής. Ως προς τη μέθοδο 

κατασκευής, είναι ενδεικτικά της εποχής του Μεσοπολέμου, όσον αφορά τις μέτριες 

κατασκευές και όχι τις πιο πολυτελείς. Είναι ακόμη χαρακτηριστικά της μετάβασης 

από τα παραδοσιακά υλικά και μεθόδους στο οπλισμένο σκυρόδεμα, αλλά και της 

μετάβασης από τα μικρά συνεργεία μαστόρων στο σύστημα των εργολάβων και των 

πιο μαζικών κατασκευών. Είναι κτισμένα σε μια κρίσιμη καμπή της εξέλιξης του 

αστικού τοπίου.  

Σήμερα τα προσφυγικά κτήρια δέχονται ασφυκτικές πιέσεις από τη λαίλαπα της 

οικοδόμησης. Επιπλέον, δεν είναι σε όλους αμέσως εμφανής η σημασία της 

διατήρησής τους, αφού συχνά η έννοια ιστορικό κτήριο ταυτίζεται με τη νεοκλασική 

τυπολογία ή με την παλαιότητα και μόνο. Συχνά τα προσφυγικά αποτελούν τον 

εύκολο στόχο σε μια διαδικασία κατεδάφισης από εργολάβους και ιδιοκτήτες. 

Πρόσφατο παράδειγμα αποτελούν τα προσφυγικά της λεωφόρου Αλεξάνδρας, που 

σώθηκαν χάρη στην αντίδραση της Σχολής Αρχιτεκτόνων και όλων όσων 

ενδιαφέρονται για τη διατήρηση της αρχιτεκτονικής μας κληρονομιάς. Ο επιθυμητός 

στόχος είναι να υπάρξει μια συνολική προστασία των αξιόλογων και καλά 

διατηρημένων περιοχών, οι οποίες είναι πάρα πολλές, αλλά και όλων των 

διαφορετικών κτηριακών τύπων. Τα προσφυγικά έχουν αξία ως σύνολο κτηρίων 

πρώτα από όλα και έπειτα ως μεμονωμένα κτήρια. Μαζί με αυτά χάνονται μνήμες, 

άνθρωποι, κοινωνικές δομές, γειτονιές, έθιμα.  

 
                                                             
30 http://www.monumenta.org/article.php 
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1.5 Χρήσεις γης31 

 
Οι χρήσεις γης στις περιοχές των γενικών πολεοδομικών  σχεδίων, καθορίζονται σε 

κατηγορίες ως ακολούθως:  

Α) Σύμφωνα με τη γενική πολεοδομική λειτουργία τους:  

1. Αμιγής κατοικία.  

2. Γενική κατοικία.  

3. Πολεοδομικά κέντρα - κεντρικές λειτουργίες πόλης -  τοπικό κέντρο συνοικίας - 

γειτονιάς.  

4. Μη οχλούσα βιομηχανία - βιοτεχνία, βιομηχανικό και  βιοτεχνικό πάρκο (χαμηλή - 

μέση όχληση). "Βιομηχανικό Πάρκο (ΒΙΠΑ) - Βιοτεχνικό Πάρκο (ΒΙΟΠΑ) προς  

εξυγίανση".  

5. Οχλούσα βιομηχανία - βιοτεχνία (υψηλή όχληση).  

6. Χονδρεμπόριο.  

7. Τουρισμός - αναψυχή.  

8. Ελεύθεροι χώροι - αστικό πράσινο.  

9. Κοινωφελείς εξυπηρετήσεις.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
31 Στο κεφάλαιο 1.5 ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ γίνεται αναφορά της ισχύουσας νομοθεσίας στο θέμα αυτό. Όσων 
αφορά τα στοιχεία που έχουν καταγραφεί απο το Δήμο δεν είναι επαρκεί. Πέραν των εμπορικών 
δρόμων και της ΒΙ.ΠΕ. δεν υπάρχει οργανωμένη καταγραφή παράνομων εγκαταστάσεων και 
εκμετάλλευσης γης. 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ - ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΛΗΣ - ΤΟΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ - ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ 

      Στις περιοχές της κατηγορίας αυτής επιτρέπονται μόνο:  

      1. Κατοικία.  

      2. Ξενώνες ξενοδοχεία και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις.  

      3. Εμπορικά καταστήματα.  

      4. Γραφεία τράπεζες ασφάλειες κοινωφελείς οργανισμοί.  

      5. Διοίκηση (στα κέντρα γειτονιάς επιτρέπονται μόνο κτίρια  διοίκησης επιπέδου 

γειτονιάς).  

      6. Εστιατόρια.  

      7. Αναψυκτήρια.  

      8. Κέντρα διασκέδασης αναψυχής.  

      9. Χώροι συνάθροισης κοινού.  

     10. Πολιτιστικά κτίρια και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις.  

     11. Κτίρια εκπαίδευσης.  

     12. Θρησκευτικοί χώροι.  

     13. Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας.  

     14. Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης.  

     15. Κτίρια γήπεδα στάθμευσης.  

     16. Πρατήρια βενζίνης.  

     17. Αθλητικές εγκαταστάσεις.  

     18. Εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών.  

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 

      Στις περιοχές της κατηγορίας αυτής επιτρέπονται μόνο:  

      1. Αναψυκτήρια.  

      2. Αθλητικές εγκαταστάσεις.  

      3. Πολιτιστικά κτίρια και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις.  

      4. Χώροι συνάθροισης κοινού.  
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΗ ΟΧΛΟΥΣΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ - 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ - ΒΙΠΑ - ΒΙΟΠΑ ΠΡΟΣ 

ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ 

Στις περιοχές μη οχλούσας βιομηχανίας - βιοτεχνίας  επιτρέπονται μόνο:  

      1. Βιομηχανικές εγκαταστάσεις χαμηλής και μέσης όχλησης.  

      2. Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις χαμηλής και μέσης όχλησης.  

      3. Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής και μέσης όχλησης.  

      4. Κτίρια γήπεδα αποθήκευσης.  

      5. Κτίρια γήπεδα στάθμευσης.  

      6. Πρατήρια βενζίνης υγραερίου.  

      7. Κατοικία για προσωπικό ασφαλείας.  

      8. Γραφεία.  

      9. Εστιατόρια.  

     10. Αναψυκτήρια.  

     11. Χώροι συνάθροισης κοινού.  

     12. Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας.  

     13. Αθλητικές εγκαταστάσεις.  

    "14. εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων, εκθεσιακά κέντρα"  

     15. Εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών.  

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΝ 

 

      Στις περιοχές κοινωνικών εξυπηρετήσεων επιτρέπονται μόνο:  

      1. Κτίρια εκπαίδευσης.  

      2. Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας.  

      3. Κτίρια περίθαλψης.  

      4. Πολιτιστικά κτίρια και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις.  

      5. Αθλητικές εγκαταστάσεις.  

      Στις περιοχές στις οποίες καθορίζεται μία μόνο ή και περισσότερες από τις πιο 

πάνω (υπ' αρ.1 έως και 5) χρήσεις  επιτρέπονται μόνο οι κατά περίπτωση 

καθοριζόμενες χρήσεις.  
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1.6 Νεκροταφείο Αναστάσεως 

 
Το νεκροταφείο της Αναστάσεως βρίσκεται στα όρια των Δήμων Κερατσινίου και 

Δραπετσώνας καταλαμβάνοντας μια έκταση 64 στρεμμάτων. Περιβάλλεται από 

πολυκατοικίες και στην ουσία δεν αποκόπτεται καθόλου από την αστική ζώνη της 

πόλης. Αποτέλεσμα της ύπαρξης του είναι η υποβάθμιση της περιοχής και ειδικότερα 

της έκτασης που βρίσκεται στη νότια πλευρά του Νεκροταφείου, γιατί βρίσκεται 

ανάμεσα στο νεκροταφείο και τα όρια της βιομηχανικής περιοχής.  

 

Εικόνα 27.  Το νεκροταφείο διαθέτει 

παρκινγκ χωρητικότητας 50 θέσεων. 

Αν και σε αυτό το θέμα το 

νεκροταφείο δε δημιουργεί κάποιο 

ιδιαίτερο πρόβλημα,  η παραμονή του 

μέσα στον οικιστικό ιστό της πόλης 

αντιτίθεται στους κανόνες που 

αφορούν τόσο την Δημόσια υγεία, 

όσο και την αισθητική. Το 

νεκροταφείο είναι σίγουρα μια εστία 

μόλυνσης για την περιοχή.  

 

Εικόνα 28.  Η 25ης Μαρτίου είναι ο 

δρόμος που απεικονίζεται στη 

φωτογραφία Η παραμονή  του 

νεκροταφείου μέσα στον οικιστικό ιστό 

της πόλης αντιτίθεται στους κανόνες που 

αφορούν τόσο την Δημόσια υγεία, όσο και 

την αισθητική. Η ύπαρξη μιας ζώνης 

πρασίνου που θα διαχωρίζει το 

νεκροταφείο με την υπόλοιπη περιοχή 

πρέπει να είναι η απάντηση του Δήμου σε 

αυτούς που ζητούν την απομάκρυνση του 

νεκροταφείου. 
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1.6.1 Χάρτης 
 

 
 

Εικόνα 29.  Η οδός Πλάτωνος, 

είναι ο δρόμος που βρίσκεται η 

κεντρική είσοδος του 

Νεκροταφείου. Η εικόνα που 

παρουσιάζει ο δρόμος είναι άθλια, 

θα έπρεπε ο δήμος σε συνδυασμό 

με τους υπεύθυνους του 

νεκροταφείου να είχαν 

ευαισθητοποιηθεί για την 

ανακατασκευή του πεζοδρομίου, 

των πινακίδων και των 

προστατευτικών μπαρών. 
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1.6.2 ΠΡΟΤΑΣΗ : Μεταφορά του νεκροταφείου 

 

Στο Σχιστό κοντά τη βιομηχανική περιοχή που έχει δημιουργηθεί έχει ιδρυθεί 

Διαδημοτικό Νεκροταφείο που  όλοι οι Δήμοι της περιοχής του Πειραιά αποφάσισαν 

να κλείσουν τα νεκροταφεία που λειτουργούσαν και να τα ανακατασκευάσουν εκεί. 

Ο δήμος Κερατσινίου είναι ο μόνος δήμος που δεν έχει λάβει την ίδια απόφαση. Εάν 

μετακινηθεί θα δημιουργηθεί ελεύθερος χώρος για παιχνίδι των παιδιών που θα 

εξυπηρετεί και τις γειτονικές συνοικίες. [βλ. κεφ.4.2.1.] 

 

 

Εικόνα 30. Το νεκροταφείο είναι 

σίγουρα μια εστία μόλυνσης για 

την περιοχή. Όμως χρονικά το 

νεκροταφείο προϋπήρχε των 

πολυκατοικιών και δεν θα είχε 

δημιουργηθεί το παρών πρόβλημα 

εάν μια σωστή μελέτη είχε 

αποτρέψει την κατασκευή κτιρίων 

πλησίον του νεκροταφείου. 
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1.7 Ασυμβατότητα χρήσεων 

 

Από το 1955 άρχισε με έντονους ρυθμούς η ανάπτυξη και αστικοποίηση της περιοχής 

πρωτευούσης με κέντρο την πόλη της Αθήνας. Η διαδικασία εντάθηκε μετά το 1965 

και διατηρείται σχεδόν αμείωτη μέχρι σήμερα. Η ανάπτυξη μίας περιοχής είναι ένα 

δεδομένο που οφείλεται σε οικονομικούς και πολιτικούς παράγοντες. Δεν είναι 

διαπραγματεύσιμη, και έργο των πολεοδόμων και των αρμοδίων διευθέτησης των 

θεμάτων χώρου δεν είναι να την σταματήσουν αλλά να την διαχειρισθούν. 

 
 

Εικόνα 31.   Το οξύμωρο της φωτογραφίας αποτελεί τον ορισμό της ασυμβατότητας 

χρήσεων. Η ανάγκη συστέγαση χώρων διαφορετικών λειτουργιών αποτελεί το κυρίαρχο 

πρόβλημα των αστικών πόλεων μεικτής χρήσης γης. Το παρκάκι αυτό κατασκευάστηκε 

το 2006. Πέραν το στοιχείων εγκατάλειψης που παρουσιάζει (χαλασμένα παιχνίδια, 

ακλάδευτα δέντρα και γεμάτοι κάδοι με σκουπίδια)ο πολεοδόμος φρόντισε να το 

τοποθετήσει δίπλα σε βιοτεχνικές εγκαταστάσεις. Μεταξύ των δύο χώρων θα πρέπει να 

υπάρξει μια διαχωριστική ζώνη, να απαγορευτούν οι συγκεκριμένες χρήσεις περί την 

παιδική χαρά. 
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Εικόνα 32.  Στην οδό Κωνσταντινουπόλεως (δρόμος διπλής κυκλοφορίας) από το 

αριστερό μας χέρι βλέπαμε το εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο της εικόνας και στο δεξί 

μας χέρι ένα μεγάλο σχολικό συγκρότημα καθώς επίσης και δίκτυο πεζόδρομων και 

πλατειών. Οι δύο χρήσεις δεν μπορούν να συνυπάρχουν η μια δίπλα από την άλλη. 

Μιας και το εργοστάσιο δε λειτουργεί πλέον θα μπορούσε ο χώρος να παραχωρηθεί στο 

Δήμο ώστε να κατασκευαστεί πάρκο. Το πάρκο θα έχει συμβολική τιμή εισόδου, θα 

διαθέτει χώρους ψυχαγωγίας και τα έσοδα θα χρησιμοποιούνται για την αποπληρωμή 

κτίσης του οικοπέδου.  
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Εικόνα 33.  Και τις δύο περιπτώσεις ασυμβατότητας χρήσης τις έχουμε αναλύσει 

εκτενώς στα κεφάλαια 1.5 και 2.1. μιλάμε για το νεκροταφείο της Αναστάσεως και τη 

βιομηχανική περιοχή. Και στις δύο περιπτώσεις η δημιουργία μιας ουδέτερης πράσινης 

ζώνης που θα παρεμβάλλεται μεταξύ αυτών και τις αστικής ζώνης θα μπορούσε να 

αμβλύνει το πρόβλημα. 
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Εικόνα 34. Κατάληψη Δημόσιων χώρων απο ιδιώτες. Στη πλατεία Κύπρου ,τη 

πλατεία του Δημαρχείου παρατηρείτε το φαινόμενο εκμετάλλευσης του κοινόχρηστου 

χώρου από καφετέριες. Οι ιδιωτικές επεμβάσεις σε δημόσιους χώρους αποτελεί 

κατάχρηση της ελευθερίας των μαγαζάτορων με τη συγκάλυψη του Δήμου.32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
32 Προτείνονται :  

1. Περιπολίες απο την δημοτική Αστυνομία Πειραιά και επιβολή προστίμων στους 
παραβάτες 

2. Πρόστιμα ανάλογα με το είδος της παράβασης  
3. Απλούστευση του τρόπου καταγγελίας παραβάσεων απο πολίτες 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο :  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
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2.1 Βιομηχανικές εγκαταστάσεις 

 

Η συνύπαρξη της βιομηχανικής και της αστικής ζώνης, σίγουρα εγκυμονεί κινδύνους 

για την ομαλή λειτουργία της πόλης. Έως και τη δεκαετία του 1990 τα εργοστάσια 

που στην πλειονότητα λειτουργούσαν υποβοηθούσαν την ανάπτυξη της πόλης και η 

συνεισφορά τους αντιστάθμιζε το  περιβαλλοντικό πρόβλημα που δημιουργούσαν . 

Όμως μετά την παύση λειτουργίας τους, την ερημοποίηση τους και την τελική πλήρη 

εγκατάλειψη τους , φτάνοντας στο σήμερα, διαπιστώνουμε πως αποτελούν τροχοπέδη 

ανάπτυξης για τη πόλη. δηλαδή η αχρηστία τους αφενός δεν προσφέρει θέσεις 

εργασίας στους κατοίκους της περιοχής, όπως συνήθιζε σε παλαιότερες δεκαετίες και 

αφετέρου οι εγκαταστάσεις αυτές αποτελούν πηγές μόλυνσης και γενικότερης 

υποβάθμισης της περιοχής. 

 

 
 

Εικόνα 35.  Η βιομηχανική περιοχή καταλαμβάνει μια έκταση 2,30 τετραγωνικών 

χιλιομέτρων. Βρίσκεται στα όρια των Δήμων Περάματος – Κερατσινίου – Δραπετσώνας 

και μαζί με τη λιμενοβιομηχανική ζώνη που εκτείνεται από τον Πειραιά ως το Πέραμα 

αποτελούν το κέντρο της βιομηχανίας στο δυτικό τμήμα του Λεκανοπεδίου. Η παραμονή 

της πλησίον της περιοχής Κερατσινίου υποβαθμίζει τη ποιότητα ζωής του Δήμου.  
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2.1.1. Περιεχόμενα οχλόυσας βιομηχανίας – βιοτεχνίας.33 

      Στις περιοχές οχλούσας βιομηχανίας - βιοτεχνίας  επιτρέπονται μόνο:  

      1. Βιομηχανικές εγκαταστάσεις.  

      2. Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις.  

      3. Επαγγελματικά εργαστήρια.  

      4. Κτίρια γήπεδα αποθήκευσης.  

      5. Κτίρια γήπεδα στάθμευσης.  

      6. Πρατήρια βενζίνης υγραερίου.  

      7. Εγκαταστάσεις γεωργικών δασικών κτηνοτροφικών αλιευτικών  και λοιπών 

αγροτικών εκμεταλλεύσεων.  

      8. Κατοικία για το προσωπικό ασφαλείας.  

      9. Ελεύθεροι κοινόχρηστοι χώροι.  

     10. Γραφεία.  

     11. Εστιατόρια.  

     12. Αναψυκτήρια.  

     13. Χώροι συνάθροισης κοινού.  

     14. Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας.  

     15. Αθλητικές εγκαταστάσεις.  

    "16. εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων, εκθεσιακά κέντρα"  

     17. Εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών.  

 

Οι πιο πάνω υπ'αρ.10 έως και 15 ειδικές χρήσεις επιτρέπονται  μόνο υπό την 

προϋπόθεση ότι αποτελούν τμήμα των βιομηχανικών ή  βιοτεχνικών εγκαταστάσεων 

ή εξυπηρετούν τις ανάγκες των  εργαζομένων σ' αυτές.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
33 ΠΔ/23-2-87   (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες & περιεχόμενο χρήσης γης 
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Εικόνα 36.  Βρεθήκαμε στο χώρο, συλλέξαμε φωτογραφίες και υλικό από τον Δήμο, 

τους εκπροσώπους των εργοστασίων και το διαδίκτυο. Στο κεφάλαιο αυτό 

παρουσιάζουμε τη μελέτη μας για το θέμα της βιομηχανίας στον Δήμο. Στο χάρτη 

έχουμε οριοθετήσει με τη μαύρη γραμμή την βιομηχανική περιοχή, και οι φωτογραφίες 

παρουσιάζουν την πρώτη εικόνα που έχει ο επισκέπτης στη περιοχή μέση της Λεωφόρου 

Δημοκρατίας, μόνο εργοστάσια κ παλιά σπίτια. 

 

 

 

 

 



68 
 

2.1.2 Ατμοηλεκτρικός Σταθμός Αγίου Γεωργίου: Νοτιοανατολικά του εργοστασίου 

των Μύλων Αγίου Γεωργίου βρίσκεται το εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας της 

Δ.Ε.Η. Η έκταση που καταλαμβάνουν οι εγκαταστάσεις της υπηρεσίας αγγίζουν τα 

100,000 τ.μ [ το 1/100 της συνολικής έκτασης του Δήμου.] το εργοστάσιο ανήκει στο 

κλάδο της Βιομηχανίας Παραγωγής Ενέργειας και συνεπώς στη βαρεία βιομηχανία 

της περιοχής.  

 

 
Εικόνα 37.  Δορυφορικός χάρτης του ατμοηλεκτρικού σταθμού της ΔΕΗ στο Κερατσίνι. 

 

Ιστορική Αναδρομή Εργοστασίου 

 

Το 1925  έγινε  η εκκίνηση των εργασιών κατασκευής Σταθμού στο Κερατσίνι με την 

ονομασία Κ.Η.Σ.Α.Γ. (Κεντρικός Ηλεκτρικός Σταθμός Αγίου Γεωργίου.).Το 1929 

λειτουργούν τρεις μονάδες ισχύος 15 MW έκαστη με χρησιμοποιούμενο ως καύσιμο 

το κάρβουνο και από το 1965 λειτουργεί με πετρέλαιο. Το 1938 λειτουργεί και νέα 

μονάδα στο εργοστάσιο ισχύος 15 MW με καύσιμο υλικό το πετρέλαιο. Το 1995 είναι 

έτος έναρξης κατασκευής νέων μονάδων που λειτουργούν με φυσικό αέριο. Οι 

τελευταίες δυο μονάδες 8 και 9 που προσαρτήθηκαν στο σταθμό χαρακτηρίζονται για 

την μεγάλη τους απόδοση και την ελάχιστη δυνατή επιβάρυνση του περιβάλλοντος, 

μιας και λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα και υλοποιούνται ειδικές δράσεις 

αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. Υπεύθυνες για την κατασκευή των μονάδων είναι η 

ιταλική εταιρεία ANSALDO και η ρώσικη εταιρεία  TECHNOPROMEXPORT.  
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2.1.3. Λιμενοβιομηχανική ζώνη 

 

ΜΥΛΟΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ : Το εργοστάσιο της εταιρείας καταλαμβάνει μια 

έκταση 14,000 τμ. Αποτελεί ένα από τα παλιότερα εργοστάσια που κατασκευάστηκαν 

στην περιοχή και το οποίο λειτουργεί έως και σήμερα. Το εργοστάσιο ανήκει στον 

κλάδο της Βιομηχανίας Παραγωγής Τροφίμων.  

 

 

 

 
Εικόνα 38.  Το εργοστάσιο των Μύλων Αγίου Γεωργίου όπως φαίνεται κατά την 

είσοδο στη πόλη. 
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ΝΑΦΘΑ : το εργοστάσιο της ΝΑΦΘΑ βρίσκεται απομακρυσμένο από τα υπόλοιπα 

εν λειτουργία εργοστάσια. Καλύπτει μια έκταση  40,000 τμ και η παραγωγική της 

ιδιότητα την κατατάσσει στη χημική βιομηχανία. 

 

 
 

 

 

Ε.Υ.Δ.Α.Π. : Στο νοτιότερο τμήμα της βιομηχανικής περιοχής βρίσκεται το 

εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας της Ε.ΥΔ.Α.Π. Η έκταση των εγκαταστάσεων της 

εταιρείας αγγίζει τα 50,000τμ.  

 

                                                                                     

 

Εικόνα 39.  Οι εγκαταστάσεις της 

ΕΥΔΑΠ στη περιοχή, φωτογραφίες 

δεν επιτρέπονται να ληφθούν στη 

περιοχή 
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Εικόνα 40.  Οι εγκαταστάσεις αυτές ανήκουν στο Οργανισμό Λιμένος Πειραιά και 

βρίσκονται στα σύνορα δύο Δήμων, (Κερατσίνι –Πέραμα). Μια πρώτη παρατήρηση, 

είναι η ελλείπεις φύλαξη του χώρου και η ανυπαρξία περίφραξης του. 
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Εικόνα 41.  Ο δρόμος που ενώνει το Κερατσίνι με το Πέραμα είναι η Λεωφόρος 

Δημοκρατίας. Στο δεξί τμήμα του δρόμου αναπτύσσονται διάφορες εγκαταστάσεις, 

αποθηκευτικοί χώροι βιοτεχνίες. Ο δρόμος έχει καθαρά βιομηχανική χρήση και η 

ύπαρξη του δεν υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής στους δύο δήμους, αντιθέτως αποτελεί 

ένα ασφαλές σημείο για την λειτουργιά των βιομηχανικών –βιοτεχνικών 

εγκαταστάσεων. 
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Α.Γ.Ε.Τ ΗΡΑΚΛΗΣ : η βιομηχανική μονάδα παραγωγής σκυροδέματος λειτουργεί 

στην ΒΙ.ΠΕ. Περάματος – Κερατσινίου από το 1940. Κατατάσσεται στη βαριά 

βιομηχανία της χώρας και συγκεκριμένα στη βιομηχανία παραγωγής οικοδομικών 

υλικών και η έκταση των εγκαταστάσεων της είναι 94,000 τ.μ.  

 

 
 

Εικόνα 42.  Στο βάθος της εικόνας φαίνεται το εργοστάσιο παραγωγής τσιμέντου της 

εταιρείας ΤΙΤΑΝΑΣ. Στα αριστερά της εικόνας διακρίνεται το λιμανάκι του Αγίου 

Γεωργίου στο οποίο αποβάλλονται πολλά από τα βιομηχανικά απόβλητα σύμφωνα με 

καταγγελίες των περίοικων/ 
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2.1.4. Οργανισμός Λιμένα Πιεραιώς34 : Ο Οργανισμός Λιμένα Πειραιά εκτείνεται 

σε όλη την παραλιακή ζώνη των Δήμων Πειραιά, Δραπετσώνας, Κερατσινίου, και 

Περάματος, εξυπηρετεί ετησίως περισσότερα από 24.000 πλοία, απασχολεί 

περισσότερους από 1.500 εργαζόμενους  και συμβάλλει στην ανάπτυξη της τοπικής 

και εθνικής οικονομίας. Από το σύνολο της παραλιακής ζώνης του Κερατσινίου τα 

534,000 τμ ανήκουν στον ΟΛΠ. Σε αυτή την έκταση υπάρχουν 10 κτιριακές 

εγκαταστάσεις συντήρησης πλοίων και αποθήκευσης εμπορευμάτων.  

 

 

Εικόνα 43.  Οι εγκαταστάσεις του  Ο.Λ.Π. 

εκτείνονται σε όλη την παραλιακή ζώνη 

των Δήμων Δραπετσώνας,  Κερατσινίου& 

Περάματος. ‘Όπως φαίνεται και στον 

σχετικό χάρτη οι λιμενοβιομηχανικές 

εγκαταστάσεις καταλαμβάνουν το σύνολο 

της παραλιακής ζώνης χωρίς να έχει 

υπάρξει πρόβλεψη για χώρους περιπάτου 

και ψυχαγωγίας. 35 

                                                             
34 Οργανισμός Λιμένος Πειραιά 
 
35  Ο συντελεστής δόμησης που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι 0,6 και οι χρήσεις γης που θα 

εγκριθούν θα είναι συμπληρωματικές και όχι ανταγωνιστικές. Η βιομηχανική χρήση διατηρείται 

μόνον ως μεταβατική χρήση χωρίς δικαίωμα ανανέωσης. Η μελέτη αυτή προβλέπει : 

1. ένα κέντρο ναυτιλιακό  

2. εκτάσεις οργανωμένου πρασίνου και υπαίθριων δραστηριοτήτων 

3. θεσμικά κατοχυρωμένους κοινόχρηστους χώρους και 

4. οικοπεδικούς χώρους κοινωφελών εγκαταστάσεων,  

5. δίκτυο δρόμων, πεζοδρόμων, πλατειών 

6. χώρων στάθμευσης 

 Οι εγκαταστάσεις αυτές θα έχουν έκταση 210 στρέμματα. Υπάρχει ακόμα η ελεύθερη ζώνη της 

παραλίας που προβλέπεται να είναι άλλα 88 στρέμματα.  Επομένως, σύνολο από τα 640 τα 300 

περίπου στρέμματα είναι υπαίθριοι κοινόχρηστοι χώροι.  Δηλαδή περίπου το 46,5% της 

συνολικής έκτασης.   
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Εικόνα 44. 36  Έργα και παρεμβάσεις στον λιμένα και την ευρύτερη περιοχή του 

Πειραιά που ήδη υλοποιούνται με πρωτοβουλία του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας 

και της διοίκηση του Οργανισμού Λιμένα Πειραιώς (ΟΛΠ), είναι:  

1. Η κατασκευή της πεζογέφυρας του ΟΛΠ (εγκαινιάστηκε στις 9/8/2006) στοίχισε 3 

εκατ. ευρώ και κατασκευάστηκε σε χρόνο 4 μηνών. Η ανισόπεδη αυτή σύνδεση του 

λιμένος με τον σταθμό του ΗΣΑΠ εξυπηρετεί καθημερινά χιλιάδες πεζούς επιβάτες 

και διερχόμενους πολίτες.  

2. Η επέκταση της υποδομής του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων «Ε.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» 

του ΟΛΠ στο Ν. Ικόνιο με την κατασκευή του νέου προβλήτα I. Η υποδομή αυτή θα 

αυξήσει τη συνολική ικανότητα διακίνησης του Σταθμού κατά 60%.  

3. Το νέο ιδιόκτητο κτίριο του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, το οποίο 

αποπερατώθηκε προσφάτως και αναμένεται να λειτουργήσει άμεσα στην Ακτή 

Βασιλειάδη, θα βρίσκονται διάσπαρτες σε περίπου 20 διαφορετικά κτίρια στο 

κέντρο του Πειραιά.  

4. Ανάπλαση της λιμενοβιομηχανικής ζώνης Κερατσινίου και Δραπετσώνας. Η ζώνη  

ανάπλασης καθορίζεται 640 στρέμματα.37 

 

                                                             
36 Η ΟΛΠ Α.Ε. σήμερα απασχολεί περισσότερους από 1.500 εργαζόμενους, εξυπηρετεί ετησίως 
περισσότερα από 24.000 πλοία 
37 Οργανισμός Λιμένος Πειραιά 
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Εικόνα 45.  Στην εικόνα 37 βλέπετε το εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο που υπάρχει στο 

δρόμο ενώνει το Κερατσίνι με τον Πειραιά. Στην εικόνα 38 αποτυπώνεται το 

εργοστάσιο κατασκευής κυλινδρόμυλων ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ  
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2.1.5. ΠΡΟΤΑΣΗ. Ανάπλαση Λιμενοβιομηχανικής ζώνης 

Προτείνονται :  

1. Να ολοκληρωθούν και να αξιοποιηθούν οι χώροι της ΝΑΦΘΑ για αναψυχή 

και πολιτισμό 

2. Να   κατασκευαστεί το ανοικτό Θέατρο , αφού παραχωρηθεί ο χώρος από 

την ΔΕΗ στο Δήμο , πάνω από το λιμανάκι των ερασιτεχνών αλιέων. 

3. Να κατασκευαστούν δύο νέα Αναψυκτήρια . Το ένα στο λόφο του 

Σελεπίτσαρι πάνω από το Κατράκειο και το άλλο στον λόφο του Αγίου 

Μηνά πάνω από τα Αναπηρικά. 

4. Να αξιοποιηθεί το ακίνητο Καχραμάνογλου α) με ίδρυση παραρτήματος του 

ΤΕΙ Πειραιά  β) Με κατασκευή παιδικού σταθμού και ΚΔΑΠ. 

5. Να ολοκληρωθεί η ένταξη των εντός σχεδίου περιοχών Αγ. Μηνά και Αγ. 

Αντώνη, η οποία εχει προχωρήσει σημαντικά.  

6. Να θεσμοθετηθεί το νέο Γ.Π.Σ., που εκπονήθηκε 

7. Να προχωρήσει η Ανάπλαση των Προσφυγικών 

8. Να υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας της ΔΕΗ 

9. Να εκπονηθεί μελέτη για την επέκταση του ΜΕΤΡΟ στο Κερατσίνι 

10. Να επιλυθεί το πρόβλημα της λάσπης της Ψυτάλλειας και να παραδοθεί άμεσα 

το έργο της μονάδας ξήρανσης. 

11. Να δημοπρατηθεί το Υπόγειο Γκαράζ της Πλατείας Κύπρου. 

12. Να εκσυγχρονιστεί με τροποποίηση ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του 

Δήμου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

2.2 Ψυτάλλεια3839 

Η Ψυτάλλεια είναι μικρό νησί του 

Σαρωνικού Κόλπου, ανάμεσα στο 

λιμάνι του Πειραιά και τη Σαλαμίνα. 

Έχει έκταση 0,375 τετραγωνικά 

χιλιόμετρα και δεν έχει μόνιμους 

κατοίκους. Ανήκει διοικητικά στο 

δήμο Πειραιά. Στο νησί υπάρχουν 

εγκαταστάσεις βιολογικού 

καθαρισμού των λυμάτων των 

κατοίκων του νομού Αττικής, που είναι οι μεγαλύτερες της Ευρώπης. Το Κέντρο 

Επεξεργασίας Λυμάτων περιλαμβάνει διεργασίες επεξεργασίας των λυμάτων και της 

παραγόμενης ιλύος, που πραγματοποιούνται στον Ακροκέραμο και στη νήσο 

Ψυτάλλεια. Η παραμονή της οργανικής λάσπης των λυμάτων στο νησί προκαλεί πολύ 

συχνά δυσάρεστες οσμές στις γύρω κατοικημένες περιοχές. Πρόβλημα αποτελεί 

επίσης η μεταφορά της λάσπης από το νησί έως τη χωματερή των Άνω Λιοσίων, που 

γίνεται μέσα από τον οικιστικό ιστό, καθώς και η διάχυση των αποβλήτων στο 

θαλάσσιο περιβάλλον σε περιπτώσεις εντόνων βροχοπτώσεων.  

Το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων 

περιλαμβάνει διεργασίες επεξεργασίας 

των λυμάτων και της παραγόμενης ιλύος, 

που πραγματοποιούνται στον Ακροκέραμο 

και στη νήσο Ψυτάλεια. Η παραμονή της 

οργανικής λάσπης των λυμάτων στο νησί 

προκαλεί πολύ συχνά δυσάρεστες οσμές 

στις γύρω κατοικημένες περιοχές. 

ρόβλημα αποτελεί επίσης η μεταφορά της λάσπης από το νησί έως τη χωματερή των 

Άνω Λιοσίων, που γίνεται μέσα από τον οικιστικό ιστό, καθώς και η διάχυση των 

αποβλήτων στο θαλάσσιο περιβάλλον σε περιπτώσεις εντόνων βροχοπτώσεων. 

Εικόνα 46.  Το εργοστάσιο επεξεργασίας λημμάτων στο νησί της Ψυτάλλειας 

 

                                                             
38 www.pestaola.gr/psitaleia-and-saronikos-get-green 
39 Το Υλικό και η πληροφορίες για το εργοστάσιο της Ψυτάλλειας είναι περιορισμένες. 
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2.3 ΛΑΤΟΜΕΙΑ 40 

 

Οι λοφοι Σελεπιτσαπι καταλαμβανουν εκταση 545 στρεμματων. Ειναι ο μεγαλυτερος 

ενιαίος ελευθερος χωρος εντος του αστικου ιστου στο Δυτικο Λεκανοπεδιο. Στο 

μεγαλυτερο τμημα των λοφων λειτουργουσαν απο τις αρχες του αιωνα λατομεια 

αδρανων. Μετα τη διακοπη των λατομειων, το ημισυ περιπου της επιφανειας των 

λοφων διατηρουσε τα χαρακτηριστικα του φυσικου τοπιου. Σημερα ειναι 

διαμορφωμενα ενα αλσος πυκνων κωνοφορων 110 στρεμματων, αθλητικες 

εγκαταστασεις 220 στρεμματων, το Κατρακειο θεατρο που καταλαμβανει χωρο 7 

στρεμματων, σχολικα κτιρια 22 στρεμματων, παιδικες χαρες, καθως και υπαιθριες 

διαμορφωσεις. 
Στον χώρο του παλαιού λατομείου στο Σελεπιτσάρι δημιουργήθηκε ένας τοπικός 

πόλος αναψυχής που περιλαμβάνει το Κατράκειο Θέατρο και το Σπίτι της Άρσης 

βαρών. 

  
                                                             
40 www.pestaola.gr/psitaleia-and-saronikos-get-green/. Πλέον τα λατομεία δεν 

επιβαρύνουν το περιβάλλον, δεν εγκυμονεί κινδύνους για τους κατοίκους.  
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Εικόνα 47.  Στο πάρκο έκτασης των 700 στρεμμάτων  έχουν άμεση πρόσβαση πάνω 

από 500.000 κάτοικοι του Ευρύτερου ΠΕΙΡΑΙΑ. Για όλους αυτούς τους πολίτες και 

κυρίως τους νέους και τις νέες το ΠΑΡΚΟ μπορεί και πρέπει να γίνει ένα σύμβολο 

οικολογικής και πολιτιστικής αναφοράς.  
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2.4 ΠΡΟΤΑΣΗ. Δημιουργία Νεκρής ζώνης μεταξύ αστικής και βιομηχανικής 

περιοχής. 

 

Μέθοδος με αύξηση των Συντελεστών Δόμησης (ΣΔ) σε ορισμένες περιοχές, και 

καθορισμό αρχιτεκτονικών και πολεοδομικών κανονισμών σχεδιασμού του 

χώρου. Η πίεση για αύξηση του δομημένου ιστού που προκαλεί η πληθυσμιακή και 

οικονομική ανάπτυξη μπορεί να αντιμετωπισθεί με αύξηση των ΣΔ σε ορισμένες 

περιοχές, με ταυτόχρονη θεσμοθέτηση πολεοδομικών και αρχιτεκτονικών κανόνων 

για την παραγωγή όμορφου χώρου καθώς και δημιουργία περιοχών κατοικίας με 

χαμηλούς συντελεστές για την παραγωγή ευχάριστων χώρων για κατοικία. Με την 

μέθοδο αυτή δεν πιέζεται ιδιαίτερα ο περιαστικός χώρος. 

 

Μέθοδος μείωσης των ΣΔ και δημιουργία νέων πόλεων. 

Στην περίπτωση αυτή η πίεση αντιμετωπίζεται με μείωση ή διατήρηση των ΣΔ 

σταθερών. Η δεδομένη τάση για ανάπτυξη δεν ανακόπτεται και διαχέεται στον 

περιαστικό χώρο. Για την αντιμετώπιση φαινομένων άναρχης δόμησης και διάλυσης 

του περιαστικού ιστού θα πρέπει να οργανωθούν πόλοι (πχ. η μέθοδος των νέων 

πόλεων γύρω από τη μητρόπολη) ώστε να απορροφήσουν οργανωμένα την πίεση και 

να διοχετεύσουν την τάση ανάπτυξης σε προκαθορισμένα σημεία εξοπλισμένα με 

πολεοδομικά σχέδια και αρχιτεκτονικούς αισθητικούς κανόνες δόμησης. Ισχύει, 

λοιπόν, στην περίπτωση αυτή η επέμβαση στην περιφέρεια σε πόλεις δορυφόρους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο :  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
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3.1 Κοινωνικές τάξεις 

 

Σήμερα, τρεις γενεές μετά την εγκαθίδρυση των μεταναστών σε αυτή τη περιοχή το 

Κερατσίνι συγκαταλέγεται σε μια από τις περισσότερο βιομηχανοποιημένες και 

περιβαλλοντικά βεβαρημένες περιοχές της Ελλάδας. Είναι μια χαρακτηριστική 

περίπτωση υποβαθμισμένης αστικής ζώνης που παρουσιάζει αρκετές ομοιότητες με 

αντίστοιχες περιοχές στην Ευρώπη. Ως εκ τούτου και οι κάτοικοι του, στην 

πλειονότητα τους, ανήκουν στα κατώτερα μικρομεσαία και μεσαία στρώματα των 

αστικών τάξεων. Ένα μέρος του συνόλου του πληθυσμού απασχολείται στις 

βιοτεχνίες και στα εμπορικά καταστήματα της πόλης. Ένα άλλο μεγάλο κομμάτι, 

κυρίως άντρες εργάζεται στη βιομηχανίες της ευρύτερης περιοχής. 

 

Το επίπεδο ζωής των κατοίκων υποβαθμίζεται κυρίως από: 

1. το θόρυβο  

2. τη κακή ποιότητα της ατμόσφαιρας,  

3. τη κυκλοφοριακή συμφόρηση,  

4. τη παραμέληση του δομημένου περιβάλλοντος,  

5. την έλλειψη σχεδιασμού και την κακή διαχείριση του περιβάλλοντος 

και βέβαια αυτή η κατάσταση έχει ουσιαστικό αντίκτυπο : 

1. στην κατοικία 

2. στην εργασία 

3. στην εκπαίδευση 

4. στην αναψυχή 
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3.2 Εμπορικοί δρόμοι 

 

Ο δήμος δεν χαρακτηρίζεται τόσο για τους εμπορικούς του δρόμους όσο για την 

γειτνίαση του με την λιμενοβιομηχανική του ζώνη. Βέβαια όπως κάθε δήμος έτσι και 

το Κερατσίνι διαθέτει την δική του αγορά. Οι κυριότεροι εμπορικοί δρόμοι είναι : 

· Η Λεωφόρος Δημοκρατίας 

· Η Ελευθερίου Βενιζέλου 

· Η Λεωφόρος Σαλαμίνας 

 

3.3 Παραεμπόριο 

 

*Κάθετα σε αυτούς τους δρόμους και στην ευρύτερη περιοχή αυτών αναπτύσσονται 

και άλλες αγορές. Τα καταστήματα αυτών των δρόμων εμπορεύονται τα εξής: 

· Ρουχισμό – Ενδυμασία  - Υποδήματα 

· Καλλυντικά – Φαρμακεία  

· Καταστήματα Επικοινωνίας – Κινητής Τηλεφωνίας  

· Καταστήματα Τεχνολογίας 

· Καταστήματα Παιχνιδιών 

· Καταστήματα Τροφοδοσίας Super Market. 

 

Εικόνα 47.  Για την οικονομική ανάπτυξη 

των εμπορικών δρόμων της περιοχής 

προτείνουμε την θέσπιση των εξής: 

1. Δημιουργία θέσεων στάθμευσης για 

τους πελάτες των καταστημάτων. 

2. Θέσπιση μέτρων για την ευνοϊκή 

μεταχείριση των καταστημάτων ως 

προς την εξόφληση των ενοικίων τους 

και των λοιπών υποχρεώσεων τους. 

3. Διαφήμισή των καταστημάτων με έντυπο υλικό και έξοδα του Δήμου που θα 

διανέμεται σε κεντρικά σημεία της πόλης. 

4. Αντιμετώπιση του παραεμπορίου. 
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3.3.1 ΠΡΟΤΑΣΗ. Αντιμετώπιση του παραεμπορίου 

 

Τα τελευταία χρόνια η ελληνική αγορά πιέζεται από εισαγωγές παντός είδους 

προϊόντων από χώρες φθηνού κόστους, και ιδίως από την Κίνα. Αυτό, εφόσον είναι 

νόμιμο, δεν έχει να κάνει με τη νομοθεσία, αλλά με την ανταγωνιστικότητα της 

ελληνικής οικονομίας, η οποία φυσικά είναι αδύνατο να συγκριθεί με την κινεζική. 

Από τη στιγμή που ως κράτος δεχόμαστε την "ελευθερία" που επιβάλλει ο 

Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου, δεν μπορούμε να αποφύγουμε τις συνέπειες 

όσων συνεπάγεται. Πολλά, όμως, από τα προϊόντα που έρχονται από τις χώρες 

φθηνού κόστους μπαίνουν στη χώρα μας παράνομα.  

Στην πραγματικότητα, το δίκτυο του παραεμπορίου, που δρα ως Μαφία, 

περιλαμβάνει τους "ευρω-παραέμπορους", τους "εθνικούς παραέμπορους", τα τοπικά 

δίκτυα με τις αποθήκες και τις διανομές. Προτάσεις αντιμετώπισης του 

παραεμπορίου, λοιπόν, σημαίνει κατ' αρχάς κτύπημα στις πηγές, στον χώρο των 

μεγάλων παραβατών, οι οποίοι βέβαια δεν αποκλείεται να κάνουν όλες αυτές τις 

παρανομίες με το κάλυμμα άλλων νόμιμων δραστηριοτήτων. Και βεβαίως, πρέπει να 

ληφθούν μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να χτυπηθεί το παραεμπόριο στους 

τόπους "βάπτισης" των εμπορευμάτων, στα τελωνεία, στις ευρω-αποθήκες και στα 

μεγάλα ευρωπαϊκά δίκτυα διασυνοριακών μεταφορών.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο : ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
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4.1 Πάρκα 

Ο πολεοδομικός και αστικός σχεδιασμός του Κερατσινίου προσβλέπει στην 

υποβάθμιση του περιβάλλοντος γεγονός που επηρεάζει την οργάνωση όλων των 

πλευρών της καθημερινής ζωής των κατοίκων, όπως η κατοικία, η εργασία, η 

εκπαίδευση, η αναψυχή, κτλ. Αν και χωρίς, λοιπόν, σωστή πολεοδομική υποδομή το 

Κερατσίνιι μας εξέπληξε με την 

ποικιλία κοινόχρηστων χώρων. 

Διακρίναμε καλά 

διασκορπισμένους χώρους 

πρασίνου και χώρους άθλησης, 

που καλύπτουν ομοιόμορφα την 

περιοχή, όπως επίσης και 

αρκετούς πεζοδρόμους, οι οποίοι 

ενισχύουν την παρουσία 

πλατειών ή σχολείων.  

 

 

Για να λειτουργήσει επαρκώς ένα πεζοδρόμιο πρέπει να έχει ελεύθερη επιφάνεια 

μήκους 1,5 έως 1,8 μ. και να διαθέτει τις απαραίτητες ράμπες πρόσβασης για άτομα 

με ειδικές ανάγκες. Σε συνδυασμό με την κακή κατάσταση του οδοστρώματος και 

την συνεχή στάθμευση των αυτοκινήτων κατά μήκος όλων των δρόμων καθιστά πολύ 

δύσκολη, και πολλές φορές επικίνδυνη, την ελεύθερη κίνηση των πεζών στην περιοχή 

παρέμβασης και ιδιαίτερα συγκεκριμένων ομάδων του πληθυσμού όπως τα παιδιά, 

άτομα της τρίτης ηλικίας, άτομα που χρησιμοποιούν ή οδηγούν οποιουδήποτε τύπου 

αμαξίδια, κλπ.   
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4.2 Χάρτης κοινόχρηστων χώρων 
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Εικόνα 49.  Το παρκάκι αυτό κατασκευάστηκε το 2006, μετά από 4 χρόνια, έχει 

εγκαταλειφτεί πλήρως. Τα χρήματα που δαπάνησε ο κύριος Αγραπίδης του Δήμου 

Πειραιά προφανώς δε τα λυπήθηκε ώστε να κάνει και μια μελέτη για την αναγκαιότητα 

ύπαρξης ενός πάρκου σε αυτή τη περιοχή. Η περιοχή είναι αμιγώς βιοτεχνική. 
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Εικόνα 50. Το πρόβλημα λοιπόν που παρουσιάζεται δεν είναι η έλλειψη κοινόχρηστων 

χώρων και η έλλειψη πρασίνου αλλά η κακή συντήρηση των πάρκων της περιοχής σε 

συνδυασμό με την  αδιαφορία των πολιτών και κακόβουλη χρήση των κοινόχρηστων 

χώρων από αυτούς υποβαθμίζει την ίδια τους τη καθημερινότητα.  
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4.2.1 ΠΡΟΤΑΣΗ. Ανάπλαση δημόσιων χώρων 

 

Αντίληψη μας είναι πως κυρίαρχη προτεραιότητα στην περιοχή των Καμινίων  θα 

πρέπει να είναι ένας αστικός σχεδιασμός με κανόνες δόμησης που θα συμβάλλουν 

στη δημιουργία ενός φιλικού περιβάλλοντος με καλή ποιότητα δημοσίων χώρων και 

κτιρίων και με σοβαρές δυνατότητες αποδοτικότητας της χρήσης των φυσικών και 

ενεργειακών πόρων.  Η θεωρητική αυτή ανάπτυξη μπορεί να υλοποιηθεί μέσα από τις 

εξής ενέργειες: 

 

1. Σύσταση εθελοντικής ομάδας πολιτών ανά συνοικία υπεύθυνη για την 

περιφρούρηση του πράσινου. 

2. Καθιέρωση εισιτηρίου συμβολικής τιμής για την είσοδο στα πάρκα με το 

σκεπτικό ότι οι πολίτες θα εκτιμήσουν την άξια των πάρκων. 

3. Αρμοδιότητα του δήμου ο συχνότερος καθαρισμός των πάρκων  από 

σκουπίδια,  

4. Αρμοδιότητα των πολιτών , ο σεβασμός του κοινόχρηστου πρασίνου 

5. Επιβολή προστίμων σε παράνομα παρκαρισμένα αυτοκίνητα 

6. Να γίνει Υπερτοπικός χώρος πρασίνου το Νεκροταφείο της Ανάστασης. 

7. Να γίνει  σύντομα ανάπλαση της οδού Π. Τσαλδάρη στην Αμφιάλη , η οποία 

ξεκίνησε από τον Οκτώβριο του 2008 

8. Να αναμορφωθούν οι Πλατείες:  1)Ανάστασης  2) Αναπαύσεως και  

Βενιζέλου και 3) Ευγένειας , και  

9. Να ολοκληρωθούν οι αναμορφώσεις των Πλατειών 1) Μπαλή, Παστέρ & 

Τήνου και 2) Πελοποννήσου & Τραπεζούντας. 

10. Να γίνει μια ολοκληρωμένη παρέμβαση σε όλες τις Πλατείες και τις 

Παιδικές Χαρές σύμφωνα με τις εργολαβίες , που περιλαμβάνονται στο 

Τεχνικό Πρόγραμμα. 

11. Να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ η πρόταση μας στο πρόγραμμα «Πράσινη ζωή στη 

πόλη» για ανάπλαση οδών και κοινοχρήστων χώρων σε διάφορα σημεία της 

πόλης μας, ποσού ύψους 3.000.000 ευρώ. 

12. Να ενταχθούν στα ΠΕΠ έργα ανάπλασης σε γειτονιές , σε Πλατείες , σε 

Παιδικές Χαρές , στο οδικό δίκτυο και σε Κοινόχρηστους χώρους της πόλης 

μας. 
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4.3 Αρχαιολογικοί χώροι 

 

Κατά  την αρχαιότητα  στο Κερατσίνι, κοντά στον σημερινό ναό του Αγίου Γεωργίου 

υπήρχε το τέμενος του Ηρακλέους - δηλαδή το ιερό του Ηρακλέους - όπου 

γινόντουσαν λαμπρές γιορτές. 

Ο αρχικός οικιστικός πυρήνας βρισκόταν  στην πλαγιά του λόφου Αγίου Γεωργίου, 

που όμως καταστράφηκαν μετά  την ανέγερση  του φερώνυμου  ναού. Τα 

ευρήματα  δεξιά και αριστερά της  λεωφόρου  Δημοκρατίας  πείθουν  πείθουν για 

τη  χρονολόγησή του στην 3η χιλιετία π.Χ..  Το όνομά του ήταν 

πιθανότατα  "ΘΥΜΑΙΤΑΔΑΙ"  και  οι κάτοικοί του ασχολούνταν με την αλιεία.Από 

αυτό το γεγονός πήρε το όνομα κι  ο σημερινός λιμήν  Ηρακλέους – Αγίου Γεωργίου 

Κερατσινίου - ο μεγαλύτερος, από τους όρμους που σχηματίζονται από το κεντρικό 

λιμάνι του Πειραιά μέχρι την ακτή Περάματος, με υδάτινη επιφάνεια  640.000 τ.μ., 

που εξελίσσεται  συνεχώς  σε ενδιαφέρον εμπορικό λιμάνι.  Δήμος  έγινε το 1934. 

Η Ψυτάλλεια αναφέρεται στην ιστορία μας. Στο στενό της Σαλαμίνας το 480 π.Χ. 

έγινε μια τρομερή ναυμαχία ανάμεσα στους Πέρσες και στους Αθηναίους. Τη 

ναυμαχία παρακολουθούσε ο βασιλιάς των Περσών Ξέρξης από την Ψυτάλλεια, όπου 

είχε αποβιβαστεί την προηγούμενη μέρα μαζί με ένα περσικό απόσπασμα. Από εκεί 

λοιπόν είδε τη λαμπρή νίκη των Ελλήνων και την καταστροφή του στόλου του. Οι 

άντρες του έφυγαν πανικόβλητοι. Το ίδιο βράδυ ο Αριστείδης με λίγους Αθηναίους 

οπλίτες αποβιβάστηκε στο νησί και εξόντωσε όσους είχαν απομείνει. 

     
 

Εικόνα 51.  Ο σύνδεσμος Κερατσινίου Άγιος Γεώργιος στεγάζει τα γραφεία του 

απέναντι από το Δημαρχείο Κερατσινίου και ασχολείται με πολιτισμικά, πολιτικά και 

κοινωνικά θέματα με στόχο την βελτιστοποίηση της ποιότητας ζωής στο Δήμο και την 

άσκηση κριτικής και πίεσης στο δήμαρχο. Για τις πληροφορίες που συλλέξαμε για τους 

αρχαιολογικούς χώρους του Κερατσινίου η βοήθεια του σωματείου ήταν πολύτιμη όταν 

το αρμόδιο τμήμα του δήμου μας ενημέρωνε πως δεν υπάρχουν πληροφορίες. 
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4.4  Προστασία περιβάλλοντος41 

 

Από τα πιο σημαντικά ζητήματα που έχει να διαχειριστεί ο δήμος είναι το θέμα της 

καθαριότητας. Από την επιτόπια έρευνα μας επισημάναμε πως υπάρχουν κάδοι 

σκουπιδιών σε πολλά κεντρικά και μη σημεία. Πάραυτα ο δήμος αντιμετωπίζει 

έντονα προβλήματα στο θέμα αυτό. 

1. Δεν υπάρχουν κάδοι ανακύκλωσης 

2. Είδαμε πολλούς υπερχειλισμένους κάδους από σκουπίδια. 

3. Ύπαρξη κάδων ανακύκλωσης στις πιο πολλές γειτονιές. 

4. Συστηματική περισυλλογή σκουπιδιών από τα απορριμματοφόρα οχήματα 

του Δήμου. 

5. Πεταμένα μικροσκουπίδια στους δρόμους. 

6. Παράνομες αφισοκολλήσεις (πολιτικά κόμματα, διαφημίσεις). 

7. Ύπαρξη μπαζών και μεγάλων αντικειμένων πεταμένα σε πεζοδρόμια. 

8. Βαμμένοι τοίχοι με spray και graffiti. 

9. Διαφημιστικά φυλλάδια και εφημερίδες που ανεμίζουν στους δρόμους. 

10. Καθαρές και καλοδιατηρημένες νησίδες. 

11. Ύπαρξη εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων  

 
                                                             
41 Δημαρχείο Κερατσινίου / Τεχνική Υπηρεσία Δήμου 

Εικόνα . Ο ημερήσιος κύκλος 
του νέφους του Λεκανοπεδίου 
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Εικόνα 52.  Παντού υπάρχουν αναρτημένες αφίσες, κομματικές διαφημιστικές, χωρίς 

να θέτετε θέμα από τους αφισοκολλητές αν ασχημαίνουν την πόλη τους. 
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Εικόνα 53.  Η νησίδα στην 

Λεωφόρο Σαλαμίνας 

παρατηρήσαμε πως είναι η 

πιο καλοδιατηρημένη νησίδα 

του Δήμου, διότι τα δέντρα 

καθόλου του μήκους της 

ήταν κλαδεμένα και 

περιποιημένα, παράλληλα 

ανά 300 μέτρα υπάρχουν 

διαβάσεις πεζών.  
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Εικόνα 54.  Βρισκόμαστε στη λιμενοβιομηχανική ζώνη, στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 

(δρόμος διπλής κυκλοφορίας με δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση). Παρατηρούμε πως το 

πεζοδρόμιο είναι μικροσκοπικό είναι γεμάτο σκουπίδια,  και τα δέντρα (νεραντζιές) 

έχουν να κλαδευτούν πάνω από μισό χρόνο. Το ερώτημα είναι για ποιο λόγο να 

υπάρχουν πεζοδρόμια όταν ο διαβάτης είναι αναγκασμένος να περπατάει στο δρόμο και 

όχι στο πεζοδρόμιο. 
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Εικόνα 55.  Στο σημείο που έχουμε τονίσει στον χάρτη βρήκαμε ένα καταυλισμό 

αθίγγανων. Ο καταυλισμός βρίσκεται στα όρια του Δήμου Κερατσινίου και 

Δραπετσώνας στη βιομηχανική περιοχή. Το θέμα με τους καταυλισμούς πρέπει να λυθεί 

με κάποια συμβιβαστική λύση για τους αθίγγανους και για την πολιτεία. 
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4.5 Πηγές ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο λεκανοπέδιο42 

 

Η ρύπανση της ατμόσφαιρας στην Αττική παράγεται από συγκεκριμένες πηγές, οι 

οποίες είναι σε συγκεκριμένους χώρους. Ετσι, έχομε 

α. ρύπανση από βιομηχανίες σε δύο είδη ρύπων, καυσαέρια από καύση 

πετρελαιοειδών και κυρίως μαζούτ, και άλλα αέρια που προκύπτουν από τις 

βιομηχανικές διεργασίες, είτε σε μορφή χημικών ενώσεων είτε σε μορφή 

μικροσωματιδίων όπως η τσιμεντόσκονη. Τέτοιες περιοχές παραγωγής βιομηχανικής 

ρύπανσης παλαιότερα ήταν μέσα στον αστικό ιστό της πόλης (Μεταξουργείο, Γκάζι, 

Πειραιώς, Σεπόλια, Νέα Ιωνία, Αγ.Διονύσιος, Δραπετσώνα, Κερατσίνι, κλπ). ενώ 

τώρα περιβάλλει την πόλη στις παρυφές του Λεκανοπεδίου αλλά και έξω από αυτό 

στον ευρύτερο χώρο της Αττικής και των ομόρων Νομών. 

 

β. ρύπανση από κυκλοφορία. Αυτή παράγεται αφ’ ενός στο κέντρο (περιοχή μικρού 

δακτυλίου) και αφ’ ετέρου επί των μεγάλων αξόνων οδικής κυκλοφορίας (Εθνική 

Οδός, ιδίως περιοχή Περιστέρι-Αιγάλεω, Κηφισίας, παραλιακή, Συγγρού, Λένορμαν, 

Ιερά Οδός, Λ.Αθηνών και Λ.Καβάλας, Λ.Μεσογείων κ.α.) Ανάλογα με τον 

χαρακτήρα του οδικού άξονα έχομε περισσότερο ή λιγώτερο ρύπανση από πετρέλαιο 

ή από βενζίνη, ημερήσια ή και νυκτερινή ρύπανση κλπ. Στην ρύπανση από 

κυκλοφορία θα πρέπει να σημειωθεί η αύξηση της ρύπανσης στην περιφέρεια του 

Λεκανοπεδίου λόγω της λειτουργίας της Αττικής Οδού. Το ΥΠΕΧΩΔΕ αναγκάστηκε 

να αναγνωρίσει την αύξηση αυτή, ισχυρίζεται όμως ότι με την λειτουργία της 

Αττικής οδού θα ελαφρύνει η κυκλοφορία στο κέντρο και θα μειωθεί συνολικά η 

ρύπανση, αυτό όμως δεν είναι αληθές εφ’ όσον το ΙΧ αποτελεί το βασικό 

κυκλοφοριακό μέσο. Ετσι, η αύξησή του καλύπτει αμέσως την όποια ελάφρυνση 

υπάρξη λόγω της Αττικής οδού. 

 

 

 

 

 

 
                                                             
42 Γεώργιος Μ.Σαρηγιάννης ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ Προσωρινές σημειώσεις για το μάθημα 
«ειδικά θέματα περιβάλλοντος» του 7ου χειμερινού εξαμήνου Ακαδημαϊκό έτος 2006-2007 
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γ. ρύπανση από κτήρια (κεντρική θέρμανση) Αυτή παράγεται ανάλογα με την 

πυκνότητα οίκησης σε όλη την Αττική, φυσικά οι πυκνές περιοχές είναι και οι πλέον 

βεβαρυμένες όπως το κέντρο, η Κυψέλη, το Παγκράτι, οι Αμπελόκηποι, τα Πατήσια 

κλπ. 

 

δ. ρύπανση από άλλες πηγές. Υπάρχουν πολλές πηγές όπως τα βενζινάδικα τα οποία 

ρυπαίνουν από την διαρροή της βενζίνης την ώρα της παροχής στα αυτοκίνητα, και 

αυτά είναι διάσπαρτα σε όλη την Αττική. Επίσης από παράνομες καύσεις 

απορριμάτων ιδίως στην περιοχή Ασπροπύργου πίσω από το Αιγάλεω, από τυχαίες 

πυρκαγιές βιομηχανικών κτηρίων και αποθηκών τα οποία καιόμενα παράγουν 

διάφορους ρυπαντές ανάλογα με το τι καίγεται (πλαστικά, ξυλεία, λάστιχα, χημικά 

προϊόντα κ.α.) πολλά από τα οποία είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα. 

 

 
 

Εικόνα . Πηγές μόλυνσης του 
Λεκανοπεδίου 
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4.5.1 ΠΡΟΤΑΣΗ. Αντιμετώπιση ατμοσφαιρικής ρύπανσης43 

 

 

Δράση 1: Παρατηρητήριο Περιβαλλοντικής Υγείας Περιγραφή 

 

Η δημιουργία παρατηρητηρίου με αντικείμενο τη συστηματική καταγραφή και 

διαχρονική παρακολούθηση των δεικτών περιβαλλοντικής υγείας, καθώς και τον 

αποτελεσματικό συντονισμό της έρευνας, αλλά και την ερευνητική δραστηριότητα 

στον τομέα της περιβαλλοντικής υγείας. 

Στόχοι 

• Ο καθορισμός δεικτών περιβαλλοντικής υγείας. 

• Ανάπτυξη εναρμονισμένου συστήματος καταγραφής του περιβάλλοντος, 

συμπεριλαμβανομένων και των τροφών, ώστε να κατανοηθεί η σχετική ανθρώπινη 

έκθεση στους ρυπαντές. 

• Ο καθορισμός πληθυσμιακών ομάδων που βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο από 

περιβαλλοντικά αποδιδόμενα νοσήματα. 

• Ανάπτυξη προσεγγίσεων βιο-παρακολούθησης. 

• Ο προσδιορισμός της έντασης των περιβαλλοντικών κίνδυνων που εμφανίζονται πιο 

συχνά. 

• Ο καθορισμός του βαθμού πρόληψης των περιβαλλοντικά επηρεαζόμενων 

νοσημάτων. 

• Η οριοθέτηση των μεθόδων παρέμβασης στο περιβάλλον για τη μείωση ή την 

εξάλειψη των παραπάνω νοσημάτων. 

• Η συλλογή και τήρηση στοιχείων που αφορούν στην κατά αιτία θνησιμότητα και 

νοσηρότητα από περιβαλλοντικά νοσήματα. 

• Η παρακολούθηση των εξελίξεων αναφορικά με περιβαλλοντικούς παράγοντες, 

όπως τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία. 
                                                             
43 Dreyer, N.A., Loughlin, J.E. & Rothman, K.J. (1999) Cause-specific mortality in cellular 
telephone users. JAMA: 282, pp. 1814-1816. IARC (International Agency for Research on 
Cancer) (2008) The INTERPHONE study. 
Lyon, France. 
Jarvis, M. (2001) Quantitative survey of exposure to other people’s smoke in London bar 
staff. London: Department of Epidemiology and Public Health, University College. 
Jarvis, M., Foulds, J. & Feyerabend, C. (1992) Exposure to passive smoking among bar staff. 
Br.J Addict. 87, pp. 111-3. 
Maier, M. (2006) Brains and mobile phones. BMJ, 332, pp. 864-865. 
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• Η παρακολούθηση της διαχρονικής εξέλιξης των περιβαλλοντικά αποδιδόμενων 

DALY’s, ανά κατηγορία νοσήματος για τις διάφορες περιβαλλοντικές ομάδες, αλλά 

και στο γενικό πληθυσμό. 

• Η παροχή αξιόπιστων και έγκυρων δεδομένων για τη χάραξη ορθολογικής εθνικής 

περιβαλλοντικής πολιτικής, σε συναρμόδιους φορείς. 

 

 

Ενέργειες Υλοποίησης 

• Καθορισμός του νομικού πλαισίου λειτουργίας. 

• Στελέχωση και λειτουργία. 

• Ρύθμιση θεμάτων προσωπικών δεδομένων. 

• Διενέργεια επιμέρους μελετών για τον προσδιορισμό της επίδρασης των 

περιβαλλοντικών κινδύνων στην υγεία. 

• Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την ανάλυση αλληλεπιδράσεων μεταξύ περιβάλλοντος 

και υγείας.  

 

Φορείς Υλοποίησης 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, 

Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας, 

Περιφερειακά Εργαστήρια Δημόσιας Υγείας, Γενικό Χημείο του Κράτους, 

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 

Έργων, Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνίων, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων, WHO, ευρωπαϊκά δίκτυα, όπως WHO Regional Office for Europe,  
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Δράση 2: Οργανωτική και Λειτουργική Διασύνδεση Περιβαλλοντικών Υπηρεσιών 

 

Περιγραφή 

Η οργανωτική, λειτουργική και ηλεκτρονική διασύνδεση των υφιστάμενων 

υπηρεσιών, ερευνητικών κέντρων, ερευνητικών ομάδων, εργαστηρίων και κέντρων 

αναφοράς στον τομέα της περιβαλλοντικής υγείας. 

Στόχοι 

• Η ανάπτυξη οργανωτικού πρωτοκόλλου συνεργασίας και επικοινωνίας όλων των 

εμπλεκόμενων φορέων. 

• Η ενίσχυση της διατομεακής συνεργασίας. 

• Ο συντονισμός των υφιστάμενων μέτρων για τη μείωση των κινδύνων με 

προσανατολισμό προς τις βασικές ασθένειες. 

• Η πληροφοριακή διασύνδεση των υπηρεσιών. 

 

 

Ενέργειες Yλοποίησης 

• Χαρτογράφηση των εμπλεκόμενων φορέων και των αρμοδιοτήτων τους. 

• Νομοθετικές ρυθμίσεις. 

• Ηλεκτρονική διασύνδεση των υπηρεσιών μέσω διαδικτύου. 

Φορείς Yλοποίησης 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, 

Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας, 

Περιφερειακό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας, Κέντρα Αναφοράς - εργαστήρια 

πανεπιστημίων, Γενικό Χημείο του Κράτους, Υπουργείο Περιβάλλοντος, 

Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 

Αποκέντρωσης - Τομέας Πολιτικής Προστασίας, Υπουργείο Μεταφορών και 

Επικοινωνίων, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, WHO, ευρωπαϊκά 

δίκτυα, όπως WHO Regional Office for Europe, Α.Ε.Ι./ Τ.Ε.Ι., Σώμα Επιθεωρητών 

Εργασίας, Σώμα Επιθεωρητών Υγείας και Πρόνοιας. 
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Δράση 3: Εκπαίδευση - Εξειδίκευση Ειδικών Επαγγελματικών Ομάδων 

 

Περιγραφή 

Οι ειδικές επαγγελματικές ομάδες βρίσκονται μπροστά σε ειδικές προκλήσεις, όσον 

αφορά στα νοσήματα που προκαλούνται κυρίως από περιβαλλοντικούς παράγοντες. 

Πολλές επαγγελματικές ομάδες έχουν ταυτόχρονα την υποχρέωση να εκπαιδευτούν 

με βάση τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις, αλλά και να εκπαιδεύσουν 

εργαζόμενους σε χώρους εργασίας σε σύγχρονα θέματα περιβαλλοντικής υγείας. 

 

Στόχοι 

• Η βελτίωση της γνωστικής και επιστημονικής υποδομής των στελεχών υγείας, 

αναφορικά με τους περιβαλλοντικούς κινδύνους που απειλούν την υγεία. 

• Η βελτίωση των δεξιοτήτων και της εκτελεστικής ικανότητας των στελεχών υγείας 

στην αποτελεσματική διαχείριση και πρόληψη των περιβαλλοντικών κινδύνων που 

απειλούν την υγεία. 

• Η διασφάλιση της ποιότητας των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. 

• Η ουσιαστική και μετρήσιμη αύξηση του αριθμού των εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων και των συμμετεχόντων σε αυτά στελεχών υγείας. 

 

Ενέργειες Υλοποίησης 

• Το Παρατηρητήριο Περιβαλλοντικής Υγείας, σε συνεργασία με την Εθνική Σχολή 

Δημόσιας Υγείας, καταρτίζουν προγράμματα εκπαίδευσης στελεχών υγείας στην 

περιβαλλοντική υγεία, τα οποία υλοποιούνται σε συστηματική βάση. 

• Καταρτίζεται εγχειρίδιο κατευθυντήριων οδηγιών για τους κυριότερους χημικούς, 

φυσικούς και βιολογικούς παράγοντες που επιδρούν στην υγεία, και τις οριακές τιμές 

έκθεσης και προωθείται στους εργαζόμενους του ευρύτερου συστήματος υγείας, με 

σκοπό την έγκαιρη επιστημονική ενημέρωση και εκπαίδευσή τους. 

• Εισαγωγή θεματολογίας για την περιβαλλοντική υγεία στην ιατρική, νοησηλευτική 

και τεχνική εκπαίδευση. 

 

Φορείς Υλοποίησης 

Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Παρατηρητήριο Περιβαλλοντικής Υγείας, 

Υγειονομικές Περιφέρειες, νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Διευθύνσεις Υγείας 

Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 
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Δράση 4: Εθνική Εκστρατεία Ενημέρωσης 

Περιγραφή 

Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υλοποίηση ετήσιας εκστρατείας ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης του πληθυσμού για την επίδραση των περιβαλλοντικών 

παραγόντων στην υγεία. 

Στόχοι 

• Η παροχή εκτεταμένης και υπεύθυνης πληροφόρησης στο σύνολο του πληθυσμού 

για τις πηγές έκθεσης, τις οριακές τιμές και τις επιπτώσεις στην υγεία, που 

προκαλούνται από τους χημικούς, φυσικούς και βιολογικούς παράγοντες. 

• Η ανάπτυξη προγραμμάτων ενημέρωσης, με τη χρήση του διαδικτύου και των νέων 

τεχνολογιών και με τη δημιουργία βάσης δεδομένων επιστημονικής τεκμηρίωσης και 

καλών πρακτικών, προσβάσιμης από όλο τον πληθυσμό. 

• Η ανάπτυξη συγκεκριμένου προγράμματος δράσεων πληροφόρησης και πρόληψης 

σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, όπως οι έγκυες γυναίκες και τα παιδιά. 

 

Ενέργειες Υλοποίησης 

• Εκπόνηση επικοινωνιακού πλάνου για την οργανωμένη ενημέρωση και 

ευαισθητοποίηση του πληθυσμού - επιστημονική υποστήριξη για τη διαμόρφωση 

διαφημιστικών μηνυμάτων. 

• Ανάπτυξη και συνεχής συστηματική επικαιροποίηση διαδικτυακής πύλης παροχής 

έγκυρης και έγκαιρης επιστημονικής πληροφόρησης για τους περιβαλλοντικούς 

κινδύνους. 

• Ενημέρωση του πληθυσμού για υπηρεσίες ελέγχου και μέτρησης περιβαλλοντικών 

παραγόντων κινδύνου. 

• Διανομή ενημερωτικού υλικού σε συναφείς μη-κυβερνητικές οργανώσεις και 

υπηρεσίες. 

• Διενέργεια των διοικητικών και οικονομικών ρυθμίσεων για την αποτελεσματική 

διαχείριση και υλοποίηση της εθνικής εκστρατείας ενημέρωσης. 

Φορείς Υλοποίησης 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κοινωνικοί φορείς, Μέσα Μαζικής 

Ενημέρωσης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο : ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 
 

5.1 Κεντρικοί εμπορικοί δρόμοι 

 

Ο δήμος δεν χαρακτηρίζεται τόσο για τους εμπορικούς του δρόμους όσο για την 

γειτνίαση του με την λιμενοβιομηχανική του ζώνη. Βέβαια όπως κάθε δήμος έτσι και 

το Κερατσίνι διαθέτει την δική του αγορά. Οι κυριότεροι εμπορικοί δρόμοι είναι : 

· Η Λεωφόρος Δημοκρατίας 

· Η Ελευθερίου Βενιζέλου 

· Η Λεωφόρος Σαλαμίνας 

*Κάθετα σε αυτούς τους δρόμους και στην ευρύτερη περιοχή αυτών αναπτύσσονται 

και άλλες αγορές. Τα καταστήματα αυτών των δρόμων εμπορεύονται τα εξής: 

· Ρουχισμό – Ενδυμασία  - Υποδήματα 

· Καλλυντικά – Φαρμακεία  

· Καταστήματα Επικοινωνίας – Κινητής Τηλεφωνίας  

· Καταστήματα Τεχνολογίας 

· Καταστήματα Παιχνιδιών 

· Καταστήματα Τροφοδοσίας Super Market. 

 

 
 

Η λεωφόρος Δημοκρατίας και Ειρήνης. Οι δρόμοι αυτοί χαρακτηρίζονται ως πλέον 

επικίνδυνοι, αφού η συχνότητα των ατυχημάτων είναι 10 νεκροί το χρόνο. Πρέπει να 

γίνει γενική μελέτη με στόχο τη μείωση της επικινδυνότητας τους και τη διευθέτηση 

της κίνησης των βυτιοφόρων και των βαρέων οχημάτων από το νέο δρόμο του 

λιμανιού. 
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5.2 Οδικό δίκτυο 

 

Στο Κερατσίνι, λόγω της ιδιαίτερα ανεπτυγμένης βιομηχανικής ζώνης με την οποία 

γειτνιάζει , ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού χρειάζεται να μετακινηθεί μέσα από 

την περιοχή προκειμένου να φτάσει στον προορισμό της εργασίας του (καταστήματα, 

εργοστάσια, βιομηχανίες κτλ) με αποτέλεσμα να δημιουργούνται μεγάλα 

κυκλοφοριακά προβλήματα στους δρόμους από τους οποίους καλούνται καθημερινά 

να εξυπηρετηθούν καθημερινά χιλιάδες οχήματα. ΙΧ και φορτηγά. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Εικόνα 58. Επιπρόσθετα, φορτηγά και απορριμματοφόρα, διασχίζουν τους κεντρικούς 

δρόμους της πόλης, (Λεωφόρος Γρηγορίου Λαμπράκη, Λεωφόρος Εθνικής 

Αντιστάσεως, Λεωφόρο Σαλαμίνας) με κατεύθυνση την Λιμενοβιομηχανική ζώνη και τη 

Ψυτάλλεια.  
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 Η βελτίωση της τοπικής αστικής συγκοινωνίας και η επέκταση των υφιστάμενων 

συγκοινωνιακών γραμμών είναι προφανές ότι θα μπορούσε να διευκολύνει τις 

μετακινήσεις των πολιτών που διαμένουν μόνιμα στην περιοχή. Για να 

αντιμετωπιστεί οριστικά το κυκλοφοριακό πρόβλημα πρέπει και το έργο της 

επέκτασης να ολοκληρωθεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα και, μέχρι να ολοκληρωθεί, 

να ληφθούν πρόσθετα μέτρα προκειμένου να ανακουφιστούν οι πολίτες του 

Κερατσινίου από τον καθημερινή μάστιγα του κυκλοφοριακού που αντιμετωπίζουν. 

 

 
 

Τα πιο συχνά εμφανιζόμενα κυκλοφοριακά προβλήματα στην περιοχή του 

Κερατσινίου είναι: 

1. κυκλοφοριακή συμφόρηση 

2. η έλλειψη χώρων στάθμευσης 

3. οι δυσχερείς μετακινήσεις των πεζών και των αυτοκινήτων 

4. η μη επαρκής σήμανση 

5. τα τροχαία ατυχήματα. 

 

  

Αυτά τα φαινόμενα έχουν πολλές επιπτώσεις, εκ των οποίων οι σημαντικότερες είναι 

οι χαμένες ανθρωποώρες, η ατμοσφαιρική και ηχητική ρύπανση, το οικονομικό και  

κοινωνικό κόστος, η δυσχερής κίνηση των πεζών και τελικά η συνολική υποβάθμιση  

της ποιότητας ζωής. 
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Αίτια Κυκλοφοριακού προβλήματος 

Βασικότερες αιτίες για τα κυκλοφοριακά αυτά προβλήματα αποτελούν κατά βάση οι 

ακόλουθοι παράγοντες:  

1. Έλλειψη οργάνωσης του συστήματος μεταφορών σε επίπεδο πόλης και έλλειψη 

πολιτικής για την κυκλοφορία και τη στάθμευση των οχημάτων, αλλά και την 

κυκλοφορία των πεζών. 

2. Αποσπασματική μελέτη των κυκλοφοριακών θεμάτων με αντίστοιχη 

αποσπασματικότητα στην εφαρμογή των κάθε είδους μέτρων αντιμετώπισης των 

προβλημάτων. 

3. Πολεοδομικός σχεδιασμός (ΓΠΣ, κ.λπ.) χωρίς ουσιαστική κυκλοφοριακή 

θεώρηση ή συντονισμό με τον αντίστοιχο συγκοινωνιακό σχεδιασμό. 

4. Ελλιπής τακτική παρακολούθηση κυκλοφοριακών στοιχείων και αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων της εφαρμογής των κυκλοφοριακών παρεμβάσεων. 

5. Βραχυπρόθεσμος χρονικός ορίζοντας σχεδιασμού. 

6. Έλλειψη συστηματικής και συνεχούς επιτήρησης των κανόνων κυκλοφορίας και 

στάθμευσης. 

7. Ανεπάρκεια προϋπολογισμού των αρμόδιων φορέων για την υλοποίηση των 

έργων της αρμοδιότητάς τους. 

8. Εμπλοκή αρμοδιοτήτων μεταξύ των αρμόδιων φορέων και έλλειψη συντονισμού 

μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων  
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Το πρόβλημα δεν συνίσταται μόνο σε θέματα υποδομής και οδικής συμπεριφοράς 

αλλά και στον επιμέρους τεμαχισμό των αρμοδιοτήτων μεταξύ των εμπλεκομένων 

φορέων. Οι εμπλεκόμενοι φορείς στα κυκλοφοριακά θέματα των πόλεων στην 

Ελλάδα είναι οι κάτωθι:44 

 

1. Υπουργείο Οικονομικών: αρμόδιο για τη χρηματοδότηση έργων. 

 

2. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.: αρμόδιο για το σχεδιασμό, προγραμματισμό, υλοποίηση και 

συντήρηση του βασικού οδικού δικτύου, της σηματοδότησης όλου του δικτύου 

αλλά και του πολεοδομικού σχεδιασμού. 

 

3. Υπουργείο Μεταφορών: αρμόδιο για όλα τα θέματα που αφορούν τα Μέσα 

Μαζικής Μεταφοράς (αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών, καθώς σε πολλές 

πόλεις τα ΚΤΕΛ εξυπηρετούν και τις αστικές μετακινήσεις) και τις άδειες ΤΑΧΙ. 

4. Υπουργείο Δημόσιας Τάξης: αρμόδιο για την επιτήρηση των κανόνων 

κυκλοφορίας και στάθμευσης. 

 

5. Περιφερειακή Διοίκηση: αρμόδια για την έγκριση και κατανομή κονδυλίων. 

 

6. Β’ βαθμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης: αρμόδιος για τα θέματα των αδειών 

οδήγησης, ‘πιάτσες’ ΤΑΧΙ και έγκρισης αποφάσεων Α’ βαθμού Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης. 

 

7. Α’ βαθμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης: αρμόδιος για το σχεδιασμό, 

προγραμματισμό, υλοποίηση και συντήρηση του τοπικού οδικού δικτύου και της 

δημοτικής συγκοινωνίας, συναρμόδιος για τον πολεοδομικό σχεδιασμό και 

αρμόδιος επικουρικά για την αστυνόμευση (μέσω της Δημοτικής Αστυνομίας) 

 

 

 

 

 
                                                             
44 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 
KΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ Απρίλιος 2005 
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Αυτονόητο λοιπόν είναι ότι όταν έχουν να συνεργαστούν τόσοι πολλοί κρατικοί 

φορείς για τον προγραμματισμό ενός τόσου σημαντικού ζητήματος να 

παρουσιάζονται τα προαναφερόμενα προβλήματα.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 59.  Στο Κερατσίνι, λόγω της ιδιαίτερα ανεπτυγμένης βιομηχανικής ζώνης, ένα 

μεγάλο μέρος του πληθυσμού χρειάζεται να μετακινηθεί μέσα από την περιοχή 

προκειμένου να φτάσει στον προορισμό της εργασίας του (καταστήματα, εργοστάσια, 

βιομηχανίες κτλ) με αποτέλεσμα να δημιουργούνται μεγάλα κυκλοφοριακά προβλήματα 

στους δρόμους από τους οποίους καλούνται καθημερινά να εξυπηρετηθούν καθημερινά 

χιλιάδες οχήματα. ΙΧ και φορτηγά. 
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Εικόνα 60. Κατά τις ώρες αιχμής (πρωινές και μεσημεριανές) η κυκλοφοριακή 

συμφόρηση είναι δεδομένη. Όλοι οι κεντρικοί δρόμοι μποτιλιάρουν και οι ταχύτητες 

είναι πολύ χαμηλές. 
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Εικόνα 61. Το φανάρι της οδού Κωνσταντινουπόλεως στη συμβολή μες την Λεωφόρο 

Δημοκρατίας διαρκεί ελάχιστα σε σχέση με τις ανάγκες του δρόμου. Σε αυτή τη 

περίπτωση ο Δήμος θα έπρεπε α ρυθμίσει το φανάρι. Αποτελεί μια λεπτομέρεια στην 

εύρυθμη λειτουργία της πόλης που βέβαια θα απλούστευε και θα διευκόλυνε τη ζωή των 

δημοτών. 
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Εικόνα 62.  Σημαντικό βήμα για την εύρυθμη κυκλοφορία στο  δήμο θα μπορούσε να 

αποτελέσει η κινητοποίηση των αρχών, έτσι τα απορριμματοφόρα που κατευθύνονται 

προς την Ψυτάλλεια να μη διέρχονται από το κέντρο του δήμου επιβαρύνοντας την 

κυκλοφορία και το αισθητικό αποτέλεσμα της πόλης. 
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5.3 Μέσα Μαζικής Μεταφοράς 

 

Η βελτίωση 45 του δικτύου συγκοινωνιών θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό 

μέτρο αναβάθμισης του δήμου του Κερατσινίου, όπου εμφανίζονται σε καθημερινή 

βάση έντονα φαινόμενα κυκλοφοριακής συμφόρησης.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προτείνονται :  

· Να γίνει πύκνωση των γραμμών που ήδη λειτουργούν 

· Να γίνουν δύο κλάδοι της σημερινής γραμμής 826 ( Πειραιάς - Άγιος 

Μηνάς) για να εξυπηρετηθεί και η Δυτική περιοχή του Αγίου Μηνά 

· Να   δρομολογηθούν λεωφορεία   midi   για τη γραμμή 833 Πειραιάς - 

Χαραυγή έτσι ώστε να καλυφθεί το τμήμα μεταξύ των οδών Σωκράτους & 

Προποντίδος , για να εξυπηρετείται και το 4° Λύκειο 

· Να επαναφέρουμε το αίτημα για τρόλεϊ από την Αθήνα στην Αμφιάλη μέσω Π. 

Ράλλη και από τον Πειραιά στην Ευγένεια με επέκταση της ήδη υπάρχουσας 

γραμμής από την Δραπετσώνα στην Ευγένεια. 

                                                             
45  Ο Προϋπολογισμός του 2009 περιλαμβάνει συνολικά έσοδα ύψους 103.685.902,78 ευρώ. Αυτά 

χωρίζονται στις εξής κατηγορίες : 

Τακτικά 28.736.209,43 ευρώ 

Έκτακτα 57.267.346,81 ευρώ 

 Έσοδα παρελθόντων Οικονομικών ετών , Δάνεια και χρηματικό υπόλοιπο 17.682.346,54 ευρώ 

Αντιστοίχως τα έξοδα ανέρχονται στο ύψος των 103.685.902,78 ευρώ 
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5.3.3 Συγκοινωνιακή Κάλυψη 

 

 

Σημαντικό βήμα για την εύρυθμη 

κυκλοφορία στο  δήμο θα μπορούσε να 

αποτελέσει η κινητοποίηση των αρχών, 

έτσι τα απορριμματοφόρα που 

κατευθύνονται προς την Ψυτάλλεια να μη 

διέρχονται από το κέντρο του δήμου 

επιβαρύνοντας την κυκλοφορία και το 

αισθητικό αποτέλεσμα της πόλης. 25 

 

 

5.3.4 Συχνότητα δρομολογίων 

 

 
 

Εικόνα 63.  Η συχνότητα των τοπικών συγκοινωνιακών γραμμών θα ήταν καλό να 

αυξηθεί, έτσι ώστε οι κάτοικοι της περιοχής να κινητοποιούνται προς τη χρήση μέσων 

μαζικής μεταφοράς. Εξάλλου, κατάλληλη υποδομή του οδικού δικτύου, όπως για 

παράδειγμα φαρδύτεροι δρόμοι ή χώροι γκαράζ  για τα ΙΧ, θα οδηγούσαν 

αποτελεσματικά στην αποσυμφόρηση του δικτύου και την ομαλότερη διέλευση τόσο των 

αυτοκινήτων όσο και των πεζών στην ευρύτερη περιοχή 
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5.4 Κακοτεχνίες του οδικού δικτύου 

 

Τα έργα ανάπλασης των δήμων του λεκανοπεδίου τα αναλαμβάνουν ανώνυμες 

κατασκευαστικές εταιρείες οι οποίες δίνουν αναφορά για την έκβαση κάθε έργου στα 

αρμόδια όργανα του Δήμου και τις νομαρχίας. Η ύπαρξη τόσων πολλών κακοτεχνιών 

στους οδικούς άξονες του Κερατσινίου προϋποθέτει ότι η αλυσίδα αυτή των 

υποχρεώσεων δεν λειτουργεί σωστά. 

Κατά την έρευνα μας εντοπίσαμε στοιχεία κακοτεχνίας στους δημόσιους δρόμους και 

κακής συντήρησης αυτών. Η ύπαρξη τέτοιων στοιχείων αμαυρώνουν την εικόνα του 

Δήμου. 

 

 
 

Εικόνα 64.   Στην οδό Κωνσταντινουπόλεως ο δρόμος έχει σκαφτεί πολλές φορές, με 

αποτέλεσμα να αποτελείτε σήμερα από πολλά μπαλώματα. Πιστεύουμε πως θα έπρεπε 

να υπάρχει μια οργάνωση όσων αφορά τα έργα που θα γίνονται στους δρόμους.  
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Προτείνονται 46: 

• Να ενταχθούν στο ΠΕΠ έργα υποδομής στην περιοχή των Αναπηρικών, του Αγ. 

Μηνά 

• Να ολοκληρωθεί η κατασκευή της συμβολής των οδών Σφακίων και Μ. Μπότσαρη. 

• Να ανακατασκευαστεί το υπάρχον δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων σε οδούς της 

περιοχής Ταμπουριών και στην περιοχή της Ανάστασης. 

• Να κατασκευαστούν νέοι Αγωγοί Αποχέτευσης καθώς και εξωτερικές διακλαδώσεις 

σε διάφορα σημεία του Δήμου. 

• Να γίνει καθαρισμός των φρεατίων υδροσυλλογής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
46 Αναπτυξιακός και δυναμικός ο Προϋπολογισμός του Δήμου Κερατσινίου για το  2009 

 

Εικόνα 65.  Κακοτεχνίες και 

κατεστραμμένοι δρόμοι 

συναντούσαμε συχνά κατά τη 

περιήγηση μας στη πόλη. Το 

φαινόμενο των κακοτεχνιών 

οφείλεται στην ανυπαρξία 

ελέγχου των εργολαβιών που 

αναλαμβάνουν δημοτικά έργα. 
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5.5  Χώροι Στάθμευσης47 

Tο σύνολο του αστικού ιστού της Eλλάδας δημιουργήθηκε χωρίς καμία πρόβλεψη για 

τους χώρους στάθμευσης των αυτοκινήτων. Tο ίδιο άλλωστε συνέβη συνολικά με τον 

σχεδιασμό της λειτουργίας της πόλης. Ως αποτέλεσμα, επετράπη η κατασκευή 

πολυκατοικιών χωρίς πρόβλεψη για τη στάθμευση. Aκόμη χειρότερα, δόθηκαν άδειες 

για τη δημιουργία πολυκαταστημάτων, κέντρων διασκέδασης, πολυκινηματογράφων, 

υπουργείων και δημοσίων υπηρεσιών χωρίς κανείς να σκεφθεί που θα σταθμεύουν 

όχι μόνον οι πολίτες που τα επισκέπτονται αλλά και όσοι εργάζονται σε αυτά. H 

λογική επιλογή για τον εξαρτημένο από το αυτοκίνητό είναι η παράνομη στάθμευση· 

σε διπλή σειρά στη γειτονιά, στη δεξιά λωρίδα λεωφόρου ταχείας κυκλοφορίας, 

κάθετα πάνω στο πεζοδρόμιο. Kαι ακόμα και όταν οργιζόμαστε, όταν υφιστάμεθα τις 

συνέπειες ενός άλλου παράνομα σταθμευμένου οδηγού, λίγα μέτρα πιο κάτω θα 

είμαστε εμείς η αιτία για την οργή κάποιου τρίτου. 

 
 

Εικόνα 69.  Τα δίτροχα οχήματα διαθέτουν το πλεονέκτημα να σταθμεύουν παντού, 

δεδομένου ότι δεν υπάρχει κανένας έλεγχος  οι ιδιοκτήτες τους συνηθίζουν στην 

πλειονότητα τους να αυθαιρετούν εις βάρος των πεζών, σταθμεύοντας τα οχήματα τους 

είτε πάνω στα πεζοδρόμια, είτε μεταξύ των κενών που δημιουργούνται απο τα 

σταθμευμένα αυτοκίνητα. Ο  Δήμος έχει οριοθετήσει περιοχές οι οποίες προορίζονται 

μόνο για στάθμευση δίτροχων οχημάτων, οι οποίες όμως δεν αρκούν για να καλύψουν 

τις ανάγκες της πόλης  

                                                             
47 http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_1_04/04/2004_99666 
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Εικόνα 66.  Αρμοδιότητα του δήμου είναι ο έλεγχος τήρησης των διατάξεων για τη 

κυκλοφορία και τη στάθμευση οχημάτων. Ο ισχύων κώδικας οδικής κυκλοφορίας 

προβλέπει ρητά τη συγκρότηση ειδικής υπηρεσίας (Δημοτική Αστυνομία) για την 

βεβαίωση των παραβάσεων και την επιβολή κυρώσεων. Συγκεκριμένα, στο άρθρο 45 

του ν. 2218/1994 ρυθμίζονται η βεβαίωση της παράβασης και η επιβολή κυρώσεων. 

άρθρο 45 του ν. 2218/1994  
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Εικόνα 67.  Η πλατεία Κύπρου  αποτελεί το μεγαλύτερο σε έκταση ελεύθερο χώρο 

δημόσιας χρήσης που βρίσκεται στο κέντρο του Δήμου απέναντι απο το Δημαρχιακό 

μέγαρο.  στην ευρύτερη περιοχή γύρω απο τη πλατεία αναπτύσσεται το εμπορικό κέντρο 

του δήμου. Οι χώροι στάθμευσης δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών που 

δημιουργούνται απο τη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων. Πρόταση, άμβλυνσης 

του φαινομένου είναι η απαλλοτρίωση οικοπεδικών εκτάσεων απο το Δήμο πλησίον της 

πλατείας για την κατασκευή δημοτικού χώρου στάθμευσης. 
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5.5.1 Εγκαταλελειμμένα οχήματα 

  

Το ζήτημα της απομάκρυνσης οχημάτων που βρίσκονται εγκαταλελειμμένα επί 

μακρόν σε δρόμους του Πειραιά απασχολεί την πλειοψηφία  των πολιτών. Οι πολίτες 

διαμαρτύρονται για καθυστέρηση διαδικασιών συλλογής των οχημάτων εκ μέρους 

του Δήμου και της Νομαρχίας  . Σύμφωνα με το ΠΔ 116/04, η αρμόδια Υπηρεσία του 

Δήμου οφείλει, όταν εντοπίσει το εγκαταλειμμένο όχημα, να επικολλήσει επ΄αυτού 

ειδικό αυτοκόλλητο, χαρακτηρίζοντάς το εγκαταλελειμμένο. Μέσα σε 15 ημέρες από 

την επικόλληση του σήματος, η υπηρεσία ενημερώνει τις Υπηρεσίες Ασφάλειας για 

διενέργεια έρευνας προς εξακρίβωση περίπτωσης κλοπής, υπεξαίρεσης ή εμπλοκής 

σε εγκληματική πράξη. Εάν τέλος το όχημα δεν αποσυρθεί από τον ιδιοκτήτη του 

εντός 45 ημερών, τότε περιέρχεται στην κατοχή του οικείου Δήμου ή Κοινότητας. 

Περισσότερο πολύπλοκη διαδικασία προβλέπεται για την περίπτωση που το όχημα 

φέρει πινακίδες κυκλοφορίας. Στην περίπτωση αυτή, κατά την οποία οι αρμόδιοι 

ΟΤΑ υποχρεούνται πέραν των προαναφερομένων να αναζητήσουν επιπλέον, εντός 15 

ημερών από την επικόλληση του ειδικού σήματος μέσω του Αρχείου του Υπουργείου 

Μεταφορών, τα στοιχεία ταυτότητας του ιδιοκτήτη του οχήματος και να τον 

ενημερώσουν, καθώς και να ενημερώσουν και την αρμόδια υπηρεσία του Υπ. 

Οικονομικών (ΚΕΠΥΟ). 
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5.5.2 ΠΡΟΤΑΣΗ.  Δημιουργία ελεύθερων χώρων στάθμευσης 

 

Η αντιμετώπιση των προβλημάτων που σχετίζονται με τους χώρους στάθμευσης θα 

ήταν επιτυχής εάν : 

 

1) Αρμόδιος φορέας για την χωροθέτηση αυτών θα ήταν μόνο ο Δήμος, χωρίς να 

εμπλέκονται άλλοι φορείς. 

2) Θεσπιζόταν η καθιέρωση λεωφορειολορίδων στους κύριους οδικούς άξονες της 

πόλης 

3) Τηρούνταν η ορθή λειτουργία κατά τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 

λεωφορειολορίδων με τη συμβολή της δημοτικής αστυνομίας. 

4) Πύκνωναν τα δρομολόγια ώστε να δημιουργηθεί ένα αίσθημα εμπιστοσύνης του 

πολίτη προς το μέσο αυτό. 

 

Τέλος πιστεύουμε πως η συμβολή των πολιτών θα ήταν καθοριστική για την επίλυση 

του προβλήματος, 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Σκοπός της έρευνας ήταν η παρουσίαση του Δήμου Κερατσινίου η αξιολόγηση της 

ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής και η πρόταση λύσεων στα προβλήματα 

που αντιμετωπίζει ο Δήμος. Κατόπιν τούτου καταλήξαμε πως για να αναπτύσσεται η 

πόλη σύμφωνα με περιβαλλοντικές απαιτήσεις πρέπει να εξασφαλίζονται μερικές 

προϋποθέσεις, όπως είναι:  

 

1. Η αποφασιστικότητα των εκλεγμένων αρχών και της τοπικής αυτοδιοίκησης 

2. Η σύμφωνη άποψη μεταξύ των τοπικών παραγόντων (ενώσεων, επιχειρήσεων, 

σχολείων και πανεπιστημίων),  

3. Η ενεργή συμμετοχή των κατοίκων  

4. Η κινητοποίηση των ειδικών από όλα τα επαγγέλματα της πόλης( εκλεγμένης 

αυτοδιοίκησης, τεχνικών υπηρεσιών, πολεοδόμων, αρχιτεκτόνων, μηχανικών 

διαφόρων ειδικοτήτων, ειδικών για το τοπίο). 

 

Η προσφυγή σε αρμόδιους ειδικούς επιτρέπει συχνά να βρίσκονται απλές και έξυπνες 

λύσεις που να εκμεταλλεύονται τα κοινοτικά έσοδα και να ικανοποιούν τον 

πληθυσμό. Για ένα τοπικό εκλεγμένο σύμβουλο, που επιθυμεί να βελτιώσει το 

πλαίσιο ζωής των συμπολιτών του, η εφαρμογή της περιβαλλοντικής πορείας 

συνδυάζεται με την επιλογή εφαρμόσιμων λύσεων που εγγυώνται οικονομική 

υλοποίηση και εκμετάλλευση. Δυστυχώς όλη αυτή η θεωρητική ανάλυση δεν 

εφαρμόζεται στο δήμο. 
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Η ως εδώ έρευνα έχει φωτογραφήσει τα πρωτεύοντα χαρακτηριστικά του Δήμου και 

έχει γίνει μια προσπάθεια επισήμανσης των κυριότερων προβλημάτων. Συνοψίζοντας 

αυτά είναι: 

 

1. Η ανυπαρξία δημόσιων χώρων στάθμευσης, σε συνδυασμό με την ελλειπή 

δημοτική αστυνόμευση και τον κακό ρυμοτομικό σχεδιασμό της πόλης συντελεί 

στην ύπαρξη κυκλοφοριακού κομφούζιου καθημερινά κατά τις ώρες αιχμής, 

[πρωί : 7:00-10:00 / μεσημέρι : 13:00 – 16:00] 

 

 

2. Η άναρχη οικοδόμηση και πολλές φορές παράνομη, δίπλα στη βιομηχανική 

περιοχή, καταπατώντας δημόσιους χώρους, και υπερεκμεταλλέυοντας 

οικοπεδικούς χώρους.  

 

3. Παράλληλα εντοπίσαμε την αδιαφορία των πολιτών για την γενική εικόνα της 

πόλης, χωρίς να δείχνουν έμπρακτα την θέληση τους για ανάπλαση της πόλης 

παρά μόνο περιορίζονται σε καταγγελίες. 

 

4. Η επιβάρυνση της πόλης με ατμοσφαιρική ρύπανση που δημιουργείται από τη 

λειτουργία των βιομηχανικών εγκαταστάσεων που λειτουργούν μέσα στη πόλη. 

 

Τα  προβλήματα που αναφέραμε χρειάζονται  ειδική αντιμετώπιση. Για κάποια από 

αυτά έχουμε ήδη αναφέρει πως τις χειρίζεται ο δήμος και ποια είναι η δική μας θέση, 

όμως παράλληλα με τις ενέργειες του δήμου υλοποιούνται σχέδια κατευθυνόμενα 

από την ευρωπαϊκή ένωση. 
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 

 

1.       ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

• Να αξιοποιηθεί το ακίνητο Καχραμάνογλου α) με ίδρυση παραρτήματος του ΤΕΙ 

Πειραιά  β) Με κατασκευή παιδικού σταθμού και ΚΔΑΠ. 

• Να ολοκληρωθεί η ένταξη των εντός σχεδίου περιοχών Αγ. Μηνά και Αγ. Αντώνη, η 

οποία εχει προχωρήσει σημαντικά.  

• Να θεσμοθετηθεί το νέο Γ.Π.Σ., που εκπονήθηκε 

• Να προχωρήσει η Ανάπλαση των Προσφυγικών 

• Να υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας της ΔΕΗ 

• Να εκπονηθεί μελέτη για την επέκταση του ΜΕΤΡΟ στο Κερατσίνι 

• Να επιλυθεί το πρόβλημα της λάσπης της Ψυτάλλειας και να παραδοθεί άμεσα το 

έργο της μονάδας ξήρανσης. 

• Να δημοπρατηθεί το Υπόγειο Γκαράζ της Πλατείας Κύπρου. 

• Να εκσυγχρονιστεί με τροποποίηση ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του 

Δήμου. 

2.       ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

• Να ολοκληρωθούν και να αξιοποιηθούν οι χώροι της ΝΑΦΘΑ για αναψυχή και 

πολιτισμό 

• Να   κατασκευαστεί το ανοικτό Θέατρο , αφού παραχωρηθεί ο χώρος από την 

ΔΕΗ στο Δήμο , πάνω από το λιμανάκι των ερασιτεχνών αλιέων. 

• Να κατασκευαστούν δύο νέα Αναψυκτήρια . Το ένα στο λόφο του Σελεπίτσαρι 

πάνω από το Κατράκειο και το άλλο στον λόφο του Αγίου Μηνά πάνω από τα 

Αναπηρικά. 

3. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

• Να βελτιωθεί η συντήρηση των ανοικτών γηπέδων 

• Να επισκευαστούν τα κλειστά Γυμναστήρια των Σχολικών Συγκροτημάτων ( 

Δεμερτζή και 13° - 21° Δ.Σ.) 

• Να ολοκληρωθεί και να λειτουργήσει το νέο γήπεδο 5X5 στη Χαραυγή. 
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4. ΥΓΕΙΑ-ΜΕΡΙΜΝΑ 

•  Να ξεκινήσει η κατασκευή του Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου στο χώρο που 

παραχωρήθηκε από τον Ο.Λ.Π. δεδομένου ότι εχει υπογραφεί και η 

Προγραμματική Σύμβαση με το Υπουργείο Υγείας. 

• Να λειτουργήσει ένα  ακόμη ΚΑΠΗ ,στον Άγιο Γεώργιο . 

• Να συντονιστούν για την παροχή  καλύτερων Υπηρεσιών μέσω του Γραφείου 

Μέριμνας του Δήμου  όλα τα Νομικά Πρόσωπα , που έχουν αρμοδιότητες 

Κοινωνικής Πολιτικής( Κ.Κ.Π.Π.Ι., ΚΑΠΗ , Παιδικοί Σταθμοί κ.α) . 

•  Προχωρήσαμε με απόφαση του Δ.Σ. σε απαλλαγή των πολυτέκνων από τα 

Δημοτικά Τέλη. 

5. ΠΑΙΔΕΙΑ 

• Να ολοκληρωθεί  η κατασκευή του 1ΟΥ λυκείου στο Σχιστό , το οποίο ήδη έχει 

ξεκινήσει 

• Να  ξεκινήσει εντός του έτους  η κατασκευή του TEE 

• Να κατασκευαστεί το 15° Νηπιαγωγείο , στο οικόπεδο που αποκτήθηκε 

• Να διαμορφωθούν πέντε ακόμη Σχολικές αυλές , που έχουν ενταχθεί στο 

Πρόγραμμα της Νομαρχίας 

• Να προωθηθεί η ανάπλαση των Λουτρών Παλατζιάν με στόχο την διατήρηση 

τους και τη δημιουργία Καλλιτεχνικού   Σχολείου. 

• Να κατασκευαστεί το 8° Γυμνάσιο στον Αγ. Αντώνιο , στις Σιταποθήκες 

• Να κατασκευαστεί το 9° Γυμνάσιο  και το 5Ο  Λύκειο στην περιοχή της Λ. 

Δημοκρατίας 

• Να κατασκευαστούν τουλάχιστον 3 Νηπιαγωγεία ακόμη που χρειάζεται η πόλη μας. 

• Να γίνουν οι απαραίτητες επισκευές και συντηρήσεις στα Σχολικά Κτίρια. 
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6. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 

• Να  ολοκληρωθεί το πρόγραμμα Ανακύκλωσης το οποίο ήδη  ξεκίνησε. 

• Να υλοποιηθούν όλες οι δραστηριότητες και οι σχετικές προμήθειες εξοπλισμού 

που προβλέπονται στην απόφαση για τα Ανταποδοτικά Τέλη . 

• Να επεκταθεί ο οδοκαθαρισμός σε μεγαλύτερο αριθμό οδών με βάση και τις νέες 

προσλήψεις 

 

7. ΠΡΑΣΙΝΟ - ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ 

• Να γίνει Υπερτοπικός χώρος πρασίνου το Νεκροταφείο της Ανάστασης. 

• Να γίνει  σύντομα ανάπλαση της οδού Π. Τσαλδάρη στην Αμφιάλη , η οποία 

ξεκίνησε από τον Οκτώβριο του 2008 

• Να αναμορφωθούν οι Πλατείες:  1)Ανάστασης  2) Αναπαύσεως και  Βενιζέλου και 

3) Ευγένειας , και  

• Να ολοκληρωθούν οι αναμορφώσεις των Πλατειών 1) Μπαλή, Παστέρ & Τήνου 

και 2) Πελοποννήσου & Τραπεζούντας. 

• Να γίνει μια ολοκληρωμένη παρέμβαση σε όλες τις Πλατείες και τις Παιδικές 

Χαρές σύμφωνα με τις εργολαβίες , που περιλαμβάνονται στο Τεχνικό Πρόγραμμα. 

• Να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ η πρόταση μας στο πρόγραμμα «Πράσινη ζωή στη πόλη» για 

ανάπλαση οδών και κοινοχρήστων χώρων σε διάφορα σημεία της πόλης μας, ποσού 

ύψους 3.000.000 ευρώ. 

• Να ενταχθούν στα ΠΕΠ έργα ανάπλασης σε γειτονιές , σε Πλατείες , σε Παιδικές 

Χαρές , στο οδικό δίκτυο και σε Κοινόχρηστους χώρους της πόλης μας. 
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8. ΟΔΟΠΟΙΙΑ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ 

• Να ενταχθούν στο ΠΕΠ έργα υποδομής στην περιοχή των Αναπηρικών, του Αγ. 

Μηνά 

• Να ολοκληρωθεί η κατασκευή της συμβολής των οδών Σφακίων και Μ. Μπότσαρη. 

• Να ανακατασκευαστεί το υπάρχον δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων σε οδούς της 

περιοχής Ταμπουριών και στην περιοχή της Ανάστασης. 

• Να κατασκευαστούν νέοι Αγωγοί Αποχέτευσης καθώς και εξωτερικές διακλαδώσεις 

σε διάφορα σημεία του Δήμου. 

• Να γίνει καθαρισμός των φρεατίων υδροσυλλογής. 

 

9.       ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ 

• Να γίνει πύκνωση των γραμμών που ήδη λειτουργούν 

• Να γίνουν δύο κλάδοι της σημερινής γραμμής 826 ( Πειραιάς - Άγιος Μηνάς) για 

να εξυπηρετηθεί και η Δυτική περιοχή του Αγίου Μηνά 

• Να   δρομολογηθούν λεωφορεία   midi   για τη γραμμή 833 Πειραιάς - Χαραυγή 

έτσι ώστε να καλυφθεί το τμήμα μεταξύ των οδών Σωκράτους & Προποντίδος , για 

να εξυπηρετείται και το 4° Λύκειο 

• Να επαναφέρουμε το αίτημα για τρόλεϊ από την Αθήνα στην Αμφιάλη μέσω Π. 

Ράλλη και από τον Πειραιά στην Ευγένεια με επέκταση της ήδη υπάρχουσας 

γραμμής από την Δραπετσώνα στην Ευγένεια. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

 

Αγαπητός Σ.  - Η πόλις: σχέδιο πόλεως - συγκοινωνία - κυκλοφορία - υγιεινή 

πόλεων - συνοικισμοί - ευθηνή κατοικία.  - Εστία (τυπ.) – Αθήνα -  1928  

 

Αττικό μετρό Α.Ε. – Στοιχεία του έργου 2008 Αττικό Μετρό. – Αθήνα – 2008. 

 

Βασιλάκη Π. Βερτεούρη Α.  - Αναλυτική προσέγγιση του αστικού σχεδιασμού – 

Αθήνα – 2008. 

 

Γεωργατζή Μαρία. Κατασμπήκι Ιωάννα –Μελέτη Ανάπτυξης της Οδού 

Πειραιώς. – Μάθημα Πολεοδομίας Ε.Μ.Π. – Ακαδημαϊκό Έτος. 2006-2007-  Στο 

κεφάλαιο ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ σελίδα 8 –από  πηγή σελίδα3-4-5. 

 

Δρ Κυριακόπουλος Παναγιώτης - Τεχνική Νομοθεσία - Αθήνα 2001 Σύγχρονη 

Εκδοτική. - Στο κεφάλαιο ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΖΩΗΣ σελίδα 8 – από πηγή σελίδα 199. 

 

Dominique Gauzin Muller – Οικολογική Αρχιτεκτονική –Κτίριο - 2008 Στο 

κεφάλαιο ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ σελίδα 8 –από πηγή όλο το άρθρο. 

 

Θέρμου Μαρία – Άρθρο: Κάτω στον Πειραιά στα Καμίνια. Εφημερίδα: Το Βήμα 

– Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2009- Στο κεφάλαιο ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΥΜΑΤΑ 

σελίδα 8 –από  πηγή όλο το άρθρο. 

 

Καμαριανάκης Γ. Π. Πραστάκος - Ταξινόμηση των δήμων της Ελλάδας 

σύμφωνα με τα κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά τους - Τομέας 

Περιφερειακής Ανάλυσης Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών Ίδρυμα 

Τεχνολογίας και Έρευνας Ηράκλειο -  Κρήτη – 2006. 

 

 

Κουτσογιάννης Δ. - Ο αντιπλημμυρικός σχεδιασμός στην Ελλάδα Αξιοποίηση 

της επιστημονικής γνώσης. – Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας – Καλαμάτα – 

2008. 
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Μαρκοπούλου Α. Λουκάκη Π. Σαραντάκου Δ.– Χωροταξική Οργάνωση - 

Επιστημονικό Περιοδικό ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΕΕ – Αθήνα – 1976. 

 

Τσίπηρας Κώστας & Θέμης – Οικολογική Αρχιτεκτονική – Κέδρος - 2006 - Στο 

κεφάλαιο ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΥΜΑΤΑ σελίδα 8 –από πηγή όλο το άρθρο. 

 

Τραυλού  Ι. - Πολεοδομική εξέλιξης των Αθηνών - Εκδόσεις Κάπων -  Γ΄ έκδοση 

- Αθήνα – 2005. 

 

Ρυσσιάνος Π. - . Νομοθεσία & Πολεοδομία  -  Αθήνα  - 1976. 

 

Χριστοφιλόπουλος Δ. - Το Δίκαιον της Ενεργού Πολεοδομίας   - Αθήνα - 1989. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΑΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ URBAN 

 

Η δομή της αστικής πρωτοβουλίας URBAN η οποία είναι μια σύμπραξη της Ελλάδας 

με την Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσιάζεται αναλυτικά στη συνέχεια: 

Μέτρο 1 Ενίσχυση Οικονομικής Βάσης 

Δράση 1.1 : Επαναχρησιμοποίηση βιομηχανικών κτιρίων  

· Επαναχρησιμοποίηση παλαιού βιομηχανικού κτιρίου για τη δημιουργία 

εκθεσιακών χώρων, χώρων ψυχαγωγίας και γραφεία συλλόγων στη 

παραλιακή ζώνη του Κερατσινίου.(ανάλογο παράδειγμα είναι ο Κεραμικός). 

· Αναδιαμόρφωση ενός κτιριακού συγκροτήματος με εγκαταλελειμμένη 

βιομηχανική χρήση σε ένα κέντρο πολλών δραστηριοτήτων που αναβάθμισε 

αισθητικά την συγκεκριμένη περιοχή και συντελεί ως πυρήνας για την 

ανάπτυξη υπηρεσιών και δραστηριοτήτων στην ευρύτερη περιοχή.  

 

Δράση 1.2 : Κέντρο Υποστήριξης ΜΜΕ-απασχόλησης 

· Ίδρυση ενός κέντρου παροχής συμβούλων και υποστήριξης για τις ΜΜΕ και για 

ανέργους. 

· Δημιουργία βάσεων δεδομένων ανέργων και επιχειρήσεων και παροχή 

συμβουλευτικών υπηρεσιών και προώθησης στην απασχόληση.  Το κέντρο αυτό 

είχε ιδιαίτερη επιτυχία στην περιοχή και αναμένεται η επέκτασή του μέσω 

δικτύωσης για άλλους έξι δήμους της ευρύτερης περιοχής. 
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Μέτρο 2 Ενίσχυση Επενδύσεων 

Στόχος του μέτρου είναι η ενίσχυση μικρών τοπικών επενδύσεων, που χωροθετούνται 

στο σύνολο της περιοχής των δύο Δήμων.  Βασικό στοιχείο επιλεξιμότητας είναι η 

μικρή κλίμακα της επένδυσης, με ανώτερο όριο επιχορήγησης τα 40 εκ. δρχ.  Είναι 

δηλαδή επιλέξιμες οι μικρές επενδύσεις που δεν μπορούν να υπαχθούν σε καμία από 

τις περιπτώσεις υπαγωγής στο Ν.1892 λόγω ανεπαρκούς κλίμακας.  Φορέας 

υλοποίησης είναι το ΥΠΕΘΟ  με ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης τον ΕΟΜΜΕΧ. 

Μέτρο 3 Στήριξη Απασχόλησης & Ενίσχυση Κοινωνικής Συνοχής 

1. Κατάρτιση ατόμων μετά από μελέτες για ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας και 

σύνδεση τους για την πρακτική εξάσκηση με επιχειρήσεις της περιοχής. 

 

2. Αναβάθμιση των δεξιοτήτων μέσα από προγράμματα κατάρτισης και δικτύωση των 

καταρτιζομένων με βάση τις δεξιότητες τους με επιχειρήσεις μέσω του 

συμβουλευτικού Κέντρου για τις ΜΜΕ και Απασχόλησης. 

 

 

Μέτρο 4 Αστικό Περιβάλλον και Υποδομές 

 

Δράση 4.1 : Βελτίωση αναβάθμιση αστικού περιβάλλοντος και υποδομών 

Δράση 4.2 Δίκτυο mini bus 

 Η αναβάθμιση των εμπορικών κέντρων επιτεύχθηκε με τη δημιουργία χώρων 

πρασίνου, την  διαπλάτυνση πεζοδρομίων καθώς και διασύνδεση των δύο κεντρικών 

περιοχών των δήμων μέσω ενός κεντρικού οδικού άξονα. Επίσης επιτεύχθηκε η 

συγκοινωνιακή σύνδεση των κατοίκων της περιοχής με mini bus καθώς και της 

σύνδεσης τους με το συγκοινωνιακό δίκτυο της ευρύτερης περιοχής.  

Η μεγαλύτερη δραστηριοποίηση του εμπορικού κέντρου Κερατσινίου από τους 

κατοίκους και των δύο δήμων οι οποίοι παλαιότερα απευθυνόταν κυριότερα στο 

εμπορικό κέντρο του Πειραιά. Η επιτυχία υλοποίησης του συγκεκριμένου μέτρου 

οφείλεται  και στη σύνδεση παλαιοτέρων έργων ανάπλασης των περιοχών με τα έργα 

του URBAN με αποτέλεσμα τον πολλαπλασιασμό των επιπτώσεων. 
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Δράση 4.3 : Υποδομή για την επαγγελματική ένταξη γυναικών 

· Δημιουργία βρεφονηπιακού σταθμού. 

Παρά τις τροποποιήσεις κατά την διάρκεια του προγράμματος το πρόγραμμα 

υλοποιείται επιτυχημένα και μέσα στα πλαίσια του προβλεπόμενου 

χρονοδιαγράμματος. Η επιτυχία του οφείλεται και στο γεγονός ότι είχε μία 

ολοκληρωμένη προσέγγιση υπό την έννοια της πολυτομεακής παρέμβασης, την 

συσχέτιση πόρων και την διαδημοτική συνεργασία . 

Η επιλογή της περιοχής είναι επεκταμένη χωρικά και όχι περιορισμένη σε περιοχή - 

γειτονιά διότι ο στόχος ήταν η αναβάθμιση της οικονομικής και κοινωνικής 

δραστηριότητας η οποία απαιτούσε 

α) την σύνδεση των δύο κέντρων των δήμων και την εξυπηρέτηση των γειτονιών του 

Κερατσινίου με το εμπορικό κέντρο και, 

 β) την προσβασιμότητα της παράκτιας περιοχής.  

Οι τοπικοί φορείς ήταν το εργατικό κέντρο, τα τοπικά επιμελητήρια και οι 

εκπρόσωποι των κοινωνικών φορέων.  Οι φορείς ενημερώθηκαν για το πρόγραμμα 

που σχεδίαζαν να υλοποιήσουν οι δήμοι αλλά λόγω έλλειψης αρμοδιότητας τους και 

μη άμεσης εμπλοκής τους στα τεκταινόμενα η συνεργασία των φορέων δεν 

συνεχίστηκε.  

Παρά τον μεγάλο αριθμό ατόμων που καταρτίστηκαν, το πρόγραμμα δεν είχε την 

δυνατότητα να προωθήσει στην απασχόληση μέρος των καταρτιζομένων μέσα από 

συγκεκριμένες δράσεις του URBAN. Ο στόχος ήταν η βελτίωση δεξιοτήτων και η 

εξοικείωση νέων και μεγάλης ηλικίας ανέργων για την πρόσβαση τους στην αγορά 

εργασίας.  Παρά ταύτα, το κέντρο ΜΜΕ και απασχόλησης που δημιουργήθηκε μέσω 

του προγράμματος έχει προωθήσει αρκετά άτομα στην απασχόληση .   

Στη σημερινή Ευρώπη πολλά ουσιαστικά προβλήματα –κοινωνικά, οικονομικά, 

περιβαλλοντικά- εμφανίζονται κυρίως στα αστικά κέντρα. Καθώς το 80% περίπου 

των Ευρωπαίων ζουν σε πόλεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση καθίσταται η πλέον 

αστικοποιημένη περιοχή του κόσμου. Είναι συνεπώς φανερό ότι οι περισσότερες από 

τις κοινοτικές πολιτικές επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα τις πόλεις.  
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Η Ευρωπαική Επιτροπή αναγνωρίζοντας ότι απαιτείται να δοθεί σε κοινοτικό επίπεδο 

μεγαλύτερη προσοχή στα προβλήματα των πόλεων, προχώρησε στην ανάληψη 

πρωτοβουλίας που αφορά την οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση πόλεων και 

οικισμών σε κρίση, ώστε να προωθηθεί η αειφόρος αστική ανάπτυξη, την Κοινοτική 

Πρωτοβουλία URBAN. Στην Κοινοτική Πρωτοβουλία URBAN εντάσσονται 

παρεμβάσεις σε αστικά κέντρα, όπου κυριαρχούν η αποβιομηχάνιση, η ανεργία, η 

υποβάθμιση της ποιότητας ζωής και η υποβάθμιση του περιβάλλοντος. 

Η Κ.Π. URBAN αποβλέπει στην «επιχειρησιακή πόλη», στη «κοινωνική πόλη της 

απασχόλησης / πρόνοιας / υγείας / ασφάλειας», στην «πολιτισμική πόλη», στη 

συμμετοχική και πληροφορημένη πόλη», στην «τοπικά ολοκληρωμένη διεθνή πόλη», 

και οι βασικοί της στόχοι είναι οι ακόλουθοι: 

1. η συμβολή στην αναζήτηση ολοκληρωμένων και βιώσιμων παρεμβάσεων, οι 

οποίες θα αντιμετωπίσουν το ιδιαίτερα οξύ κοινωνικό πρόβλημα της κρίσης 

των πολυάριθμων αστικών κέντρων, με ενέργειες κοινωνικής και 

οικονομικής εξυγίανσης, ανανέωσης των υποδομών και των εξοπλισμών και 

βελτίωσης του περιβάλλοντος. 

2. η προώθηση της διαμόρφωσης και εφαρμογής ιδιαίτερα καινοτόμων 

στρατηγικών για την αειφόρο οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση 

μικρού και μεσαίου μεγέθους κωμοπόλεων και πόλεων ή μειονεκτικών 

αστικών περιοχών σε μεγαλύτερες πόλεις, 

3. η ανάπτυξη της γνώσης και η ανταλλαγή εμπειριών και ορθών πρακτικών 

στον αστικό χώρο, σε σχέση με οικονομικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά και 

διοικητικά θέματα, για την αειφόρο αστική αναζωογόνηση και ανάπτυξη 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Η επιδίωξη των στόχων αυτών βοηθά στην μετάβαση από την επικρατούσα τάση 

στην καινοτομία, ενώ τα προγράμματα στις συγκεκριμένες αστικές περιοχές 

αποτελούν ενέργειες προβολής και πρωτοπόρες δράσεις. Κάθε πρόγραμμα 

επικεντρώνεται σε μία αστική περιοχή που επιδεικνύει υψηλό βαθμό ομοιογένειας ως 

προς τα λειτουργικά και γεωγραφικά χαρακτηριστικά της και το είδος των 

προβλημάτων και πρέπει να έχει τη μορφή καινοτομικού ολοκληρωμένου 

αναπτυξιακού προγράμματος εφαρμόσιμου σε πολλαπλούς τομείς.  
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Η ολοκληρωμένη προσέγγιση του προγράμματος URBAN λαμβάνει υπ’ όψιν όλες τις 

παραμέτρους της αστικής ζωής. Εφαρμόζει ένα πακέτο προγραμμάτων που 

συνδυάζουν την αποκατάσταση αχρηστεμένων υποδομών με δράσεις για την 

οικονομία και την αγορά εργασίας. Αυτά τα μέτρα συμπληρώνονται με δράσεις για 

την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και μέτρα για την βελτίωση της 

ποιότητας του περιβάλλοντος. Μέρος της επιτυχίας του προγράμματος URBAN είναι 

η σαφή δέσμευση για την συμμετοχή των πολιτών στην διαμόρφωση και υλοποίηση 

των προγραμμάτων. 

Οι προβληματικές περιοχές δεν προσεγγίζονται σαν μεμονωμένες μονάδες.  Με την 

βελτίωση της προσβασιμότητας, την αύξηση της επικοινωνίας, και προσελκύοντας 

επισκέπτες και ιδιωτικές επενδύσεις, τα προγράμματα στοχεύουν να ενσωματώσουν 

κάθε περιοχή / γειτονιά στόχο στην ευρύτερη ζωή της πόλης.  Ο απώτερος στόχος 

είναι η καθιέρωση ενός τοπικού δυναμικού ανάπτυξης το οποίο θα επιτρέψει την 

πόλη να αφομοιώσει την προβληματική περιοχή και να προάγει την ανάπτυξή της.  

Κάθε πρόγραμμα καλύπτει γύρω στα 5.8 km2 κυρίως μία συγκεκριμένη γειτονιά η 

διοικητική περιοχή. Σε κάποιες περιπτώσεις ομάδες διαφορετικών περιοχών ανήκουν 

σε ένα πρόγραμμα. 

Η πλειοψηφία των προγραμμάτων  (43%) επεμβαίνουν σε κεντρικές περιοχές : 

γειτονιές μέσα στον πυρήνα της αστικής περιοχής, αλλά οι οποίες είναι 

αποκλεισμένες από τη γενική πορεία της ζωής της πόλης. 

Ένα μέρος των προγραμμάτων εστιάζεται σε ιστορικά κέντρα πόλεων: κεντρικές 

περιοχές με κληρονομιά και πολιτιστική αξία , που έχουν όμως παραμεληθεί και 

αφεθεί να παρακμάζουν. 

Πάνω από ένα τρίτο των προγραμμάτων ασχολούνται με αστική παρακμή σε 

απόκεντρες περιοχές: γειτονιές στα περίχωρα αστικών πόλεων, με δυσκολία 

πρόσβασης, σε εργατικές κατοικίες ή σε εγκαταλελειμμένες βιομηχανικές ζώνες. 
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Η επιλεξιμότητα αστικών περιοχών για ένα πρόγραμμα κοινοτικής πρωτοβουλίας 

(URBAN II) εξαρτάται από την πλήρωση κριτηρίων όπως: 

· η ιδιαίτερη ανάγκη για μεταστροφή οικονομικών δραστηριοτήτων  

· υψηλά επίπεδα ανεργίας μακράς διάρκειας,  

· φτώχεια και αποκλεισμός,  

· εγκληματικότητα ενηλίκων και ανηλίκων,  

· μεγάλος αριθμός μεταναστών εθνικών και μειονοτικών ομάδων ή προσφύγων,  

· επισφαλείς δημογραφικές τάσεις  

· χαμηλά επίπεδα οικονομικής δραστηριότητας  

· χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης,  

· σημαντικές ελλείψεις ικανοτήτων και υψηλά ποσοστά μαθητών που 

εγκαταλείπουν το σχολείο  

· ιδιαίτερα υποβαθμισμένο περιβάλλον.  

 

 

Ενδεικτικά μέτρα που θα μπορούσαν να επιλεχθούν είναι τα ακόλουθα: 

1) Πολυλειτουργική και οικολογική ανάπλαση των υφιστάμενων οικισμών 

1. Ανάκτηση υποβαθμισμένων εκτάσεων και γαιών που έχουν υποστεί ρύπανση. 

2. Ανάπλαση δημόσιων χώρων, συμπεριλαμβανομένων των χώρων πρασίνου. 

3. Ανακαίνιση κτιρίων για τη στέγαση οικονομικών και κοινωνικών 

δραστηριοτήτων, κατά τρόπο αειφόρο και οικολογικό. 

4. Διατήρηση και ενίσχυση της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. 

5. Βελτίωση της ασφάλειας και πρόληψη της εγκληματικότητας, συμμετοχή των 

κατοίκων στην επιτήρηση αστικών περιοχών, βελτίωση του φωτισμού οδών, 

επιτήρηση με κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης.  Οι ιδιωτικές περιοχές με 

αποκλειστική πρόσβαση δεν είναι δυνατόν να τύχουν χρηματοδότησης. 

6. Κατάρτιση προσωπικού 
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2) Συμφωνία για την ανάληψη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και την απασχόληση 

1. Στήριξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, του εμπορίου, των συνεταιρισμών, των 

ταμείων αλληλοβοηθείας και των υπηρεσιών για τις ΜΜΕ, δημιουργία 

επιχειρηματικών κέντρων, εγκαταστάσεων για τη μεταφορά τεχνολογίας. 

2. Δημιουργία εταιρικών σχέσεων δημοσίου / ιδιωτικού τομέα, ιδίως για την 

διαχείριση ολοκληρωμένων προγραμμάτων οικονομικής ανάπτυξης και για την 

προώθηση «οικολογικών δραστηριοτήτων». 

3. Δημιουργία μιας ένωσης συμβούλων για θέματα διαχείρισης και εμπορικής 

προώθησης, εξατομικευμένη παροχή συμβουλών σε επιχειρηματίες και σε άτομα 

που ξεκινούν μια επιχειρηματική δραστηριότητα. 

4. Επιμόρφωση στον τομέα των νέων τεχνολογιών π.χ. παραγωγή με τη βοήθεια 

υπολογιστή για εμπορικές και / η «οικολογικές» τεχνολογίες. 

5. Στήριξη έργων έντασης εργασίας σε τοπικό επίπεδο.  

6. Πρόβλεψη εγκαταστάσεων για πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες καθώς 

και για αναψυχή, εφόσον συμβάλλουν στη δημιουργία σταθερών θέσεων 

απασχόλησης και στην κοινωνική συνοχή. 

7. Διατήρηση και διάδοση πολιτιστικών στοιχείων 

8. Πρόβλεψη εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών σταθμών 

9. Πρόβλεψη εναλλακτικών μορφών πρόνοιας και άλλων υπηρεσιών, ιδίως για 

ηλικιωμένους και παιδιά 

10. Παροχή συμβουλών για την ασφάλεια και την προστασία έναντι της 

εγκληματικότητας. 
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3) Ένταξη ατόμων που πλήττονται από τον αποκλεισμό και εύκολη πρόσβαση σε 

βασικές υπηρεσίες 

1. Εξατομικευμένη παροχή συμβουλών, προγράμματα κατάρτισης και 

εκμάθησης γλωσσών, προσαρμοσμένα ιδίως στις συγκεκριμένες ανάγκες 

μειονοτήτων. 

2. Κινητές μονάδες για την παροχή συμβουλών σε θέματα απασχόλησης και 

κατάρτισης. 

3. Προγράμματα επαγγελματικής εμπειρίας για τοπικά έργα ανάπλασης. 

4. Βελτίωση των υπηρεσιών υγείας, κέντρα θεραπείας τοξικομανών. 

5. Επενδύσεις στους τομείς της εκπαίδευσης και της υγείας 

(συμπεριλαμβανομένων των κέντρων θεραπείας τοξικομανών) σε κατάλληλη 

κλίμακα για την τοπική ανάπτυξη και την απασχόληση. 

6. Προώθηση ολοκληρωμένων και εξατομικευμένων προγραμμάτων 

εκπαίδευσης και κατάρτισης με στόχο την επανένταξη μειονεκτούντων και 

περιθωριοποιημένων ατόμων. 

7. Συνδέσεις δημοσίων μεταφορών με περιοχές συγκεντρωμένης απασχόλησης 

και κατάρτιση εντός και εκτός της περιοχής. 
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4) Ολοκληρωμένο δίκτυο δημόσιας μεταφοράς και επικοινωνίες 

1. Αναδιοργάνωση του συστήματος μεταφορών, συμπεριλαμβανομένης της 

εγκατάστασης διοδίων, δημιουργία περιοχών χωρίς οχήματα, πρωτοποριακά 

συστήματα ελέγχου της κυκλοφορίας, χώροι στάθμευσης και διάδρομοι 

οχημάτων. 

2. Δημιουργία ολοκληρωμένου συστήματος δημόσιων μεταφορών. 

3. Βελτίωση της ασφάλειας στις δημόσιες μεταφορές. 

4. Υπηρεσίες τηλεματικής για ταξιδιωτικές πληροφορίες, κρατήσεις και 

πληρωμές ταξιδιών. 

5. Αποδοτικά σε ενεργειακό επίπεδο οχήματα δημόσιων μεταφορών 

6. Ασφαλή και ενδιαφέροντα μονοπάτια για πεζούς και ποδήλατα, δρόμοι 

πρασίνου. 

7. Κατάρτιση προσωπικού 

5) Προώθηση της ελαχιστοποίησης των αποβλήτων, πλήρης ανακύκλωση, επιλεκτική 

συλλογή και επεξεργασία. 

1. Έλεγχος της ποιότητας της ατμόσφαιρας και μείωση του θορύβου (σχέδια 

τοπικής δράσης). 

2. Ενέργειες για τη μείωση της κατανάλωσης του ύδατος και για την προώθηση 

της χρησιμοποίησης όμβριων υδάτων και της αποτελεσματικότερης 

διαχείρισης των υγρών αποβλήτων. 

3. Μείωση της κατανάλωσης υδρογονανθράκων 

4. Ελαχιστοποίηση και επεξεργασία λυμάτων 

5. Προώθηση της αποδοτικότητας της ανεργίας και μείωση της κατανάλωσης. 

6. Προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

7. Κατάρτιση στον τομέα της περιβαλλοντικής διαχείρισης και προστασίας. 

6) Ανάπτυξη του δυναμικού των τεχνολογιών για την κοινωνία των πληροφοριών 

1. Κατάρτιση και εγκατάσταση συστημάτων τηλεργασίας και χρησιμοποίηση 

του δικτύου Ίντερνετ και άλλων εφαρμογών της τηλεματικής. 

2. Προώθηση της αποτελεσματικής πρόσβασης και χρήσης τηλεματικών 

υπηρεσιών για τους πολίτες. 
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3. Συστήματα ενημέρωσης για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και τις 

ευκαιρίες στον τομέα της απασχόλησης. 

4. Στήριξη της χρησιμοποίησης τεχνολογιών ενημέρωσης και επικοινωνίας για 

την επιμόρφωση, την δυνατότητα εξεύρεσης εργασίας, την εκπαίδευση και 

πολιτιστικά θέματα. 

5. Ανάπτυξη υπηρεσιών δημοσίου ενδιαφέροντος, ιδίως στους τομείς της 

εκπαίδευσης και της επιμόρφωσης, της υγειονομικής περίθαλψης, της 

περιβαλλοντικής ενημέρωσης, της στήριξης των ΜΜΕ, ιδίως όσον αφορά το 

ηλεκτρονικό εμπόριο και τις εκ του σύνεγγυς υπηρεσίες. 

6. Στήριξη των τοπικών αρχών για τη μεταφορά τεχνογνωσίας και τεχνολογίας, 

βάσει της υπάρχουσας πείρας, σε επίπεδο πόλεως, στην Ευρωπαϊκή 

Κοινότητα. 

7) Βελτίωση των διοικητικών υπηρεσιών 

1. Μελέτες και εκθέσεις εμπειρογνωμόνων για την αναδιοργάνωση και τη 

βελτίωση δημοσίων υπηρεσιών. 

2. Προώθηση νέων και σύγχρονων δομών αστικής διαχείρισης, επιμόρφωση 

προσωπικού. 

3. Θέσπιση δεικτών ανάπτυξης και αειφορίας σε τοπική κλίμακα, επανεξέταση 

της χρησιμοποίησής τους και πιθανές βελτιώσεις. 
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