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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ-

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ         

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η παρούσα εργασία διήρκησε οκτώ (8) µήνες. Ξεκίνησε τον Ιούλιο του 

2012 και περατώθηκε τον Φεβρουάριο του 2013. 

ΟΜΑ∆Α ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε από τους σπουδαστές του τµήµατος 

Πολιτικών ∆οµικών Έργων του ΤΕΙ Πειραιά Κουφάλη ∆ηµήτριο και 

Τσαούση Νικόλαο. 

ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Ο φορέας της παρούσας έρευνας είναι το Αστικό Παρατηρητήριο Βιοµη-

χανικών Περιοχών Αττικής. Για την παρούσα εργασία, εισηγητής - επι-

βλέπων είναι ο ∆ρ. Αρχιτέκτων – Πολεοδόµος Ε.Μ.Π. και Επιστηµονικός 

Υπεύθυνος του Αστικού Παρατηρητηρίου κ. Γεώργιος Κ. Βαρελίδης και  

συνεπιβλέπουσα η ∆ρ Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π κ. Καλλιόπη Π. Θεο-

δωρακάκου - Βαρελίδου. 

Το Αστικό Παρατηρητήριο Βιοµηχανικών Περιοχών Αττικής είναι θεσµός 

που έχει ως στόχο την επίβλεψη και παρακολούθηση των βιοµηχανικών 

περιοχών της Περιφέρειας Αττικής. Αυτό επιτυγχάνεται ως εξής: 

1. Συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων σχετικά µε την πολεοδοµική 

και αρχιτεκτονική διάρθρωση των εκάστων περιοχών. 

2. Συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων σχετικά µε τους αστικούς 

δείκτες µε έµφαση στο φυσικό περιβάλλον και το βιοτικό επίπεδο 

(ρύπανση, µόλυνση, οχλήσεις κ.α.) 

3. Συστηµατική παρακολούθηση και αξιολόγηση  των τάσεων αστι-

κής ανάπτυξης και του ελέγχου αυτής π.χ. εκπόνηση νέων Γ.Π.Σ, 

ψήφιση νέων νοµοθετικών πλαισίων κ.α. 

4. Αξιολόγηση αναπτυξιακών προγραµµάτων στρατηγικού σχεδια-

σµού που προέρχονται από άλλους φορείς. 

5. Γνωµοδοτήσεις και Εκπονήσεις Μελετών σχετικά µε τα ανωτέρω 

6. ∆ικτύωση µε άλλα τοπικά ή εθνικά παρατηρητήρια, Ο.Τ.Α., Υ-

πουργεία, Μ.Κ.Ο. 
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∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η εργασία αναπτύσσεται σε δύο ζώνες περιοχών: 

I. Ζώνη Πειραιά 

� ∆ήµος Πειραιά 

� ∆ήµος Κερατσινίου – ∆ραπετσώνας 

� ∆ήµος Περάµατος 

II. Ζώνη ∆υτικής Αττικής 

� ∆ήµος Ελευσίνας 

� ∆ήµος Ασπροπύργου 

� ∆ήµος Μάνδρας – Ειδυλλίας 

� ∆ήµος Μεγαρέων 

Παρακάτω στο πρώτο χάρτη φαίνονται τα όρια των δύο ζωνών µελέτης 

και στο δεύτερο οι γεωγραφικές θέσεις των δήµων της µελέτης. 
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Χάρτης 1 Ζώνες Μελέτης (Πηγή: Google Earth)  
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Χάρτης 2 Γεωγραφικές Θέσεις ∆ήµων µελέτης (Πηγή: Google Earth) 
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Για την καλύτερη οργάνωση της εργασίας επιλέχθηκε ένα οργανόγραµ-

µα, το οποίο βέβαια προσαρµόζεται για την παρουσίαση κάθε ∆ήµου. 

Στο τέλος υπάρχει µια συγκεντρωτική περίληψη για κάθε µία από τις 

δύο ζώνες. Το οργανόγραµµα έχει ως εξής: 

1) ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ 

a) Οριοθέτηση 

b) Κτηµατολόγιο 

c) ΓΠΣ 

d) Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες - G.I.S 

2) ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

3) ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

a) Καταγεγραµµένος 

b) ∆ιαχρονικές Μεταβολές 

c) Τάσεις 

4) ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ 

a) Κυκλοφορία 

i) Μέσα Μαζικής Μεταφοράς 

ii) Οδικό ∆ίκτυο 

iii) ∆ίκτυο Πεζοδρόµων 

b) Αστικά Κενά 

i) Χώροι Πρασίνου 

c) Αστική ∆όµηση 

i) Ζώνες Ανάπλασης 

ii) Ζώνες Ανάδειξης 

(1) Αρχαιολογικά Μνηµεία - Κτίρια 

(2) Νεώτερα Ιστορικά Κτίρια 

(3) ∆ιατηρητέα Κτίρια 

iii) Ζώνες Εξυγίανσης 

(1) Αυθαίρετη ∆όµηση 

(2) Εγκαταλελειµµένα Κτίρια 

(3) Επαναχρησιµοποίηση Κτιρίων - Χώρων 

(4) Ασύµβατες Χρήσεις Γης 
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5) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

a) Ατµόσφαιρα 

b) Ύδατα 

c) Καθαριότητα – ΧΑ∆Α – ΧΥΤΑ – ΧΥΤΕΑ – ΧΥΤΥ 

d) Ανακύκλωση 

e) Αποχέτευση 

f) Α.Π.Ε. 

6) ΕΜΠΟΡΙΟ 

a) Ζώνες ή Μέτωπα Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων 

b) Παραεµπόριο 

7) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

a) ΒΙ.ΠΑ. 

b) ΒΙΟ.ΠΑ. 

c) Οχλήσεις 

8) ΓΕΩΡΓΙΑ, ΑΛΙΕΙΑ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ 

9) ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ∆ΟΜΕΣ 

a) Εκπαίδευση 

b) Θρησκεία 

c) Άθληση 

d) Πρόνοια 

e) Πολιτισµός 

f) Ασφάλεια 

g) Λοιπές ∆οµές 
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ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Για την εκπόνηση της εργασίας ακολουθήθηκε η εξής τακτική: 

1. Ανάγνωση  των ήδη εκπονηµένων µελετών για τις παραπάνω πε-

ριοχές συναδέλφων  σπουδαστών, οι οποίες παραχωρήθηκαν από 

το Α.Π. 

2. Επιτόπια έρευνα, παρατήρηση, φωτογράφιση και καταγραφή της 

υφιστάµενης κατάστασης  στους ανωτέρω δήµους. 

3. Επαφή µε κατοίκους και εργαζόµενους στις περιοχές αυτές µε τη 

µορφή συνεντεύξεων – συζητήσεων για την άντληση πληροφο-

ριών σχετικά µε τις συνθήκες  διαβίωσης και τη καθηµερινότητα 

σε αυτές τις περιοχές.  Η συγκεκριµένη µέθοδος συλλογής στοι-

χείων ήτο εποικοδοµητική  καθώς ως µελετητές δεν έχουµε  συ-

νεχόµενη παρουσία σε αυτές τις περιοχές, εν αντιθέσει µε τους 

κατοίκους ή εργαζόµενους . 

4. Συλλογή και κριτική θεώρηση στοιχείων από τις τεχνικές υπηρεσί-

ες των ανάλογων Ο.Τ.Α ή άλλων φορέων όπως αναπτυξιακά προ-

γράµµατα, µελέτες αστικής ανάπτυξης, χάρτες , νοµοθετικές ρυθ-

µίσεις, γνωµοδοτήσεις. 

5. Εύρεση ανάλογων στοιχείων στο διαδίκτυο, από δηµόσιες συζη-

τήσεις (forums), blog spots αλλά και τις ιστοσελίδες δηµόσιων και 

ιδιωτικών φορέων. 

 

ΣΤΟΧΟΣ-ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 

Η εργασία κινείται στους γενικούς στόχους του Αστικού Παρατηρητηρί-

ου που προαναφέρθηκαν. Στόχος είναι η παρουσίαση της υφιστάµενης 

κατάστασης των ανωτέρω περιοχών, µέσω της επικαιροποίησης των 

υπαρχόντων µελετών συναδέλφων. Εποµένως παρατίθενται κωδικοποι-

ηµένα στοιχεία, συµπεράσµατα, προτάσεις τα οποία ενδεχοµένως έχουν 

µεταβληθεί ή δεν έχουν αναφερθεί επειδή είναι καινούργια. Τελικός 

σκοπός είναι η βιώσιµη ανάπτυξη των περιοχών Πειραιά και ∆υτικής Ατ-

τικής µε κέντρο τον άνθρωπο και τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλο-

ντος. 
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ΖΩΝΗ ΠΕΙΡΑΙΑ 
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Παρουσίαση της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς1. 

Η Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς είναι µέρος της Περιφέρειας Αττικής, 

σύµφωνα µε το νέο σύστηµα διοικητικής διαίρεσης «Καλλικράτης». Έ-

δρα του συγκροτήµατος είναι ο ∆ήµος Πειραιά, ενώ περιφερειακοί ∆ήµοι 

του είναι οι: Κερατσινίου - ∆ραπετσώνας, Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη, 

Κορυδαλλού και Περάµατος.  

Η ευρύτερη περιφερειακή ενότητα του Πειραιά µε βάση την απογραφή 

του 2011 έχει συνολικό πληθυσµό 448.997 κατοίκους και µέση πυκνό-

τητα πληθυσµού 8.905,67 κατοίκους ανά τ. χµ.2 H έκταση είναι 50,4 τ. 

χµ., και καταλαµβάνει το νοτιοδυτικό τµήµα του πολεοδοµικού συγκρο-

τήµατος της Αθήνας, που συγκροτεί την περιφέρεια πρωτευούσης. Το 

κέντρο του Πειραιά απέχει περίπου 12 χιλιόµετρα από το κέντρο της 

Αθήνας, της οποίας αποτελεί ιστορικό επίνειο. 

Στην παρούσα µελέτη θα αναλυθούν οι ∆ήµοι Πειραιά, Κερατσινίου-

∆ραπετσώνας και Περάµατος. 

  

                                                           

1 Πηγή: http://el.wikipedia.org/wiki/ 

2 Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (Απογραφή Πληθυσµού 2011) 
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∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ  

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ 

Η διοικητική διάρθρωση των ∆ήµων σε όλη την Ελλάδα συµβαδίζει µε 

τον Ν.3852/2010 ΦΕΚ 87/7.6.2010 τεύχος Α’ περί «Νέας Αρχιτεκτονικής 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα 

Καλλικράτης»   

Οριοθέτηση3 

Ο ∆ήµος Πειραιώς είναι δήµος της περιφερειακής ενότητας του Πειραιά 

στην Περιφέρεια Αττικής. Αποτελεί τον κεντρικό δήµο της πόλης του 

Πειραιά και παρέµεινε αµετάβλητος µε το Πρόγραµµα Καλλικράτης. Ο 

δήµος αποτελείται από πέντε δηµοτικά διαµερίσµατα, ενώ σε αυτόν υ-

πάρχουν 30 συνοικίες και περιοχές: Αγία Σοφία (Μανιάτικα), Άγιος Βασί-

λειος, Άγιος Νείλος, Βούρλα, Βρυώνη, Γούβα του Βάβουλα, ∆ηµοτική 

Αγορά, Ευαγγελίστρια, Ζέα (Πασαλιµάνι), Ηλεκτρικός ή Λεµονάδικα, Κα-

µίνια, Καλλίπολη, Καρβουνιάρικα, ΚΟΠΗ, Καστέλλα, Μικρολίµανο, Νέο 

Φάληρο, Ξαβέρη, Παλιατζήδικα, Παπαστράτος, Πειραϊκή, Πηγάδα, Προ-

φήτης Ηλίας, Ρετσίνα, Τερψιθέα, Τρούµπα, Υδραίϊκα, Φρεαττύδα, Χα-

τζηκυριάκειο, Ψυττάλεια (νησίδα). Η έκτασή του είναι 10,865 τ. χµ. και 

η γεωγραφική θέση του είναι νοτιοδυτικά της Αθήνας. Συνορεύει ανατο-

λικά µε το ∆ήµο Μοσχάτου – Ταύρου, βόρεια - βορειοανατολικά µε το 

∆ήµο Νίκαιας – Α.Ι. Ρέντη και δυτικά µε το ∆ήµο Κερατσινίου – ∆ραπε-

τσώνας. Βρέχεται εξ’ ολοκλήρου στην νότια πλευρά από την θάλασσα 

του Σαρωνικού. Στο ∆ήµο Πειραιά εντάσσεται το επιβατικό µέρος του 

πρώτου λιµανιού της χώρας όσον αφορά την κίνηση και την έκταση  

του. Η παρουσίαση του λιµανιού θα γίνει σε επόµενο κεφάλαιο.  

                                                           

3 Πηγή: http://el.wikipedia.org/wiki/ 
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Εικόνα 1 Χάρτης µε τη γεωγραφική θέση του ∆ήµου Πειραιά (Πηγή: 

http://el.wikipedia.org/wiki/)   

Κτηµατολόγιο4 

Με τους Ν. 2308/1995 ΦΕΚ 114/15.6.2005 τεύχος Α’ (διαδικασία κτηµα-

τογράφησης) και Ν. 2664/1998 ΦΕΚ 275/3.12.1998 τεύχος Α’ (λειτουρ-

γία κτηµατολογίου), θεσµοθετείται το Εθνικό Κτηµατολόγιο. Η δηµόσια 

και ιδιωτική ιδιοκτησία πλέον καταγράφεται ψηφιακά και υπάρχει διαρ-

κής έλεγχος µέσω δορυφορικών εικόνων. Η ψηφιακή κατοχύρωση των 

ιδιοκτησιών µειώνει το φαινόµενο της καταπάτησης γης, ενώ ταυτόχρο-

να µπορεί ο ελεγκτικός µηχανισµός να διακρίνει αν υπάρχουν πολεοδο-

µικές αυθαιρεσίες.  

Ο ∆ήµος Πειραιά από το 2008 τελεί υπό κτηµατογράφηση και εξυπηρε-

τείται από ένα κτηµατογραφικό γραφείο στον Πειραιά. Σύµφωνα µε την 

αρµόδια εταιρεία «Κτηµατολόγιο Α.Ε», ήδη έχουν δηλωθεί από τους πο-

λίτες αρκετές εκτάσεις.  

  

                                                           

4 Πηγή: http://www.ktimatologio.gr 
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Γ.Π.Σ5 

Το Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο θεσµοθετήθηκε µε τον  Ν. 1337/83   

(ΦΕΚ 33/83 τεύχος Α’) όπως αυτός τροποποιήθηκε µε τον Ν. 2508/97 

(ΦΕΚ 124/97 τεύχος Α’). Το Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο του ∆ήµου Πει-

ραιά είναι θεσµοθετηµένο µε το ΦΕΚ 79/88 τεύχος ∆’ και τροποποιηµένο 

µε τα ΦΕΚ 663/94 τεύχος ∆’, 1152/96 τεύχος ∆’ και 1063/04 τεύχος ∆’. 

Το Γ.Π.Σ αποτελεί την σηµαντικότερη πρόταση για τον τρόπο οργάνω-

σης και ανάπτυξης της πόλης, οπότε αποτελεί ένα µέρος του ευρύτερου 

Ρυθµιστικού Σχεδίου της Αττικής.  

Ο χάρτης του Γ.Π.Σ του ∆ήµου παρατίθεται στο παράρτηµα. 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες - G.I.S 

Ο ∆ήµος Πειραιά διαθέτει οργανωµένη ηλεκτρονική ιστοσελίδα, µέσω 

της οποίας ο πολίτης ενηµερώνεται γενικά για διάφορα στοιχεία του 

Πειραιά. Έχει πρόσβαση σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες που τον βοηθούν να 

αποφύγει διάφορες ταλαιπωρίες όπως πληρωµή προστίµων Κ.Ο.Κ, αιτή-

σεις πιστοποιητικών για το ληξιαρχείο και το δηµοτολόγιο, δήλωση και 

πληρωµή των δηµοτικών τελών. Υπάρχει forum και ειδική φόρµουλα 

καταγγελιών για να µπορούν οι πολίτες να εκφράζουν τις απόψεις τους 

ή να ενηµερώνουν την δηµοτική αρχή για τα προβλήµατα στο ∆ήµο.  

Επίσης ο ∆ήµος Πειραιά καινοτοµεί χρησιµοποιώντας το τοπογραφικό 

πρόγραµµα G.I.S. Καταγράφει ηλεκτρονικά το ρυµοτοµικό σχέδιο και 

την τοποθεσία όλων των κοινωνικών δοµών του, ενώ µε αυτό τον τρό-

πο είναι διακριτή και η οριοθέτηση του. Αποτελεί ένα θετικό στοιχείο για 

τον ∆ήµο, το οποίο σύµφωνα µε πληροφόρηση από το τοπογραφικό 

τµήµα, εµπλουτίζεται.   

  

                                                           

5 Πηγή: http://www.organismosathinas.gr 
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ6 

Πολλοί αρχαίοι συγγραφείς προκειµένου να ενισχύσουν το νησιωτικό 

χαρακτήρα του Πειραιά ετυµολογούν τη λέξη «Πειραιεύς» εκ του «πε-

ραιεύς» (µε εναλλαγή του ε σε ει). Πειραιεύς σηµαίνει ο πορθµεύς (πε-

ραιόω = περνώ αντίκρυ), δηλαδή αυτός που αναλαµβάνει διαπόρθµευση 

από τη Φαληρική ακτή στην απέναντι όχθη της νήσου του Πειραιά. 

Ο Πειραιάς σύµφωνα µε τον Στράβωνα αλλά και σύγχρονων γεωλογικών 

µελετών ήταν κάποτε νησί το οποίο ενώθηκε µε την Αττική µετά τις α-

ποθέσεις του Κηφισού αλλά και άλλων ρεµάτων της περιοχής. Κατά τον 

Σουίδας υπήρξε κατά την τεταρτογενή περίοδο της ιστορίας νησί ενώ η 

πρωτοελλαδική ζωή στην πόλη εµφανίζεται γύρω στο 3000 π.Χ. Η περι-

οχή του Πειραιά φαίνεται να κατοικείται ήδη από τη νεολιθική περίοδο 

και έφτασε στο µεγαλύτερο σηµείο ακµής στην κλασική εποχή, όταν 

ανακηρύχθηκε για πρώτη φορά σε δήµος, αποτελώντας συγκεκριµένα 

έναν από τους δήµους του άστεως της αρχαίας Αθήνας, και επιλέχθηκε 

ως το επίνειο της αθηναϊκής πόλης-κράτους. Τότε ο Πειραιάς αποτελού-

σε για την αρχαία Αθήνα προπύργιο της εµπορικής ζωής και πολεµικής 

µηχανής της, καθώς εκεί βρίσκονταν το ναυπηγείο και ο ναύσταθµος 

του εµπορικού και πολεµικού ναυτικού στόλου της. Μάλιστα οι αρχαίοι 

Αθηναίοι οχύρωσαν τον Πειραιά µε τα Μακρά Τείχη και διάφορα παρά-

κτια έργα. Ακολούθησε µια µακρά περίοδος παρακµής όπου ο Πειραιάς 

ερηµώθηκε κατά καιρούς, φτάνοντας µέχρι τον 19ο αιώνα και την µε-

ταφορά της πρωτεύουσας του νεοσύστατου τότε ελληνικού κράτους 

στην Αθήνα το 1834, οπότε ξεκίνησε µια περίοδος ανάπτυξης της πόλης, 

µε την σταδιακή αύξηση του πληθυσµού της και τον άρτιο πολεοδοµικό 

της σχεδιασµό µε βάση το σύστηµα που εφάρµοσε ο Ιππόδαµος ο Μι-

λήσιος στον σχεδιασµό του αρχαίου Πειραιά, που αποτελεί πρότυπο πο-

λεοδοµικού σχεδιασµού µέχρι και σήµερα. Μάλιστα ο Πειραιάς είχε προ-

ταθεί το 1832 από τον Gutensohn, αρχιτέκτονα του Λουδοβίκου Α' της 

Βαυαρίας, για πρωτεύουσα της Ελλάδας η οποία θα επεκτεινόταν σταδι-

ακά προς την Αθήνα, αλλά τελικά έγινε το αντίστροφο αφού επιλέχθηκε 

η Αθήνα για πρωτεύουσα και ο Πειραιάς αργότερα ενσωµατώθηκε στην 

περιφέρεια πρωτευούσης. 

                                                           

6 Πηγή: http://el.wikipedia.org/wiki/ 
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Εικόνα 2 Αναπαράσταση του Πειραιά το 480 π.Χ. ∆ιακρίνεται η ισχυρή 

οχύρωση και το Ιπποδάµειο σύστηµα (Πηγή: history-pages.blogspot.gr) 

ΠΛΥΘΗΣΜΟΣ 

Καταγεγραµµένος7 

Με βάση την απογραφή του 2011, ο ∆ήµος Πειραιά έχει µόνιµο πληθυ-

σµό 163.688 κατοίκους και µέση πυκνότητα πληθυσµού 15.065,62 κα-

τοίκους ανά τ. χµ  που τον καθιστά τον πέµπτο µεγαλύτερο δήµο της 

Ελλάδας και τον δεύτερο µεγαλύτερο στο πολεοδοµικό συγκρότηµα της 

Αθήνας.  

∆ιαχρονικές Μεταβολές8 

Στο ∆ήµο Πειραιά υπήρξαν από την δηµιουργία του ελληνικού κράτους 

διαχρονικές µεταβολές στον πληθυσµό του, άλλοτε µεγάλες άλλοτε µι-

κρές. Στον πίνακα παρατηρείται ότι αυτές οφείλονται κυρίως σε ιστορι-

κές αιτίες ή στις διοικητικές µεταβολές που συνέβησαν κατά καιρούς. 

Στον πίνακα που ακολουθεί καταγράφεται η µεταβολή αριθµού και πο-

σοστού των πολιτών και η αιτία.  

                                                           

7 Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (Απογραφή Πληθυσµού 2011) 

8 Πηγή: Για τα έτη 1840-1845 αρχείο ∆ήµου Πειραιά για τα έτη 1920 – 2011 αρχείο ΕΛΣΤΑΤ 
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Πίνακας 1 Μεταβολή Πληθυσµού ∆ήµου Πειραιά 

ΕΤΟΣ 
ΠΛΗΘΥ-

ΣΜΟΣ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

ΑΙΤΙΑ ΠΟΣΟΤΙ-

ΚΗ 

ΠΟΣΟ-

ΣΤΙΑΙΑ 

1835 300 - - - 

1836 1.011 +711 +237%  

1840 2.033 +1.022 +101,1%  

1845 4.247 +2.214 +108,9%  

1896 51.020 +46.773 +1.101,3%  

1920 133.482 +82.462 +161,7%  

1928 251.659 +118.177 +88,53% 

Μετά την Μικρα-

σιατική Κατα-

στροφή (Πρό-

σφυγες) 

1940 205.404 -46.255 -18,38% 

Απόσπαση Κοκκι-

νιάς, Κερατσινίου, 

Κορυδαλλού, Πε-

ράµατος 

1951 186.088 -19,316 -9,4% 
Απόσπαση ∆ρα-

πετσώνας 

1961 183.957 -2.131 -1,14%  

1971 187.458 +3.501 +1,9% 
Υπαγωγή Νέου 

Φαλήρου 

1981 196.389 +8.931 +4,76%  

1991 182.671 -14.168 -7,25%  

2001 175.697 -6.974 -3,82%  

2011 163.688 -12.009 -6,83%  
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Τάσεις 

 

∆ιάγραµµα 1 Εξέλιξη Πληθυσµού ∆ήµου Πειραιά 

Η ραγδαία αύξηση του πληθυσµού στο ∆ήµο Πειραιά οφείλεται στον ερ-

χοµό των προσφύγων η οποία επηρέασε δραστικά την εικόνα της πόλης 

τόσο οικονοµικά και κοινωνικά όσο και πολεοδοµικά. Ακολουθεί διαίρεση 

της περιοχής σε δήµους οπότε η αλλαγή οριοθέτησης επηρεάζει τον 

πληθυσµό (µείωση) έτσι ώστε να υπάρχει καλύτερη διαχείριση των πε-

ριοχών. Τα τελευταία 30 χρόνια υπάρχει µια µικρή µείωση πληθυσµού, η 

οποία παραµένει ανεπαίσθητη καθώς ο µη µόνιµος πληθυσµός (εργαζό-

µενοι, ταξιδιώτες, επισκέπτες) αυξάνεται  λόγω της οικονοµικής σηµασί-

ας της περιοχής. Άρα η τάση τείνει να σταθεροποιηθεί µια και τα οικο-

δοµικά αποθέµατα είναι ελάχιστα.   

ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ 

Κυκλοφορία 

Μέσα Μαζικής Μεταφοράς9 

Ο ∆ήµος Πειραιά αναµφισβήτητα αποτελεί συγκοινωνιακό κόµβο της ευ-

ρύτερης Αττικής. Η απαιτήσεις της περιοχής ειδικά λόγω του λιµένα συ-

µπεριλαµβάνουν και την ύπαρξη ενός ισχυρού δικτύου µέσων µεταφο-

ράς. Ήδη η πρόσβαση στον δήµο γίνεται µέσω 45 γραµµών θερµικών 

λεωφορείων, 3 γραµµών ηλεκτροκίνητων λεωφορείων (τρόλεϋ), 2 

γραµµών µέσων σταθερής τροχιάς (Γραµµή 1 ΗΣΑΠ και Προαστιακός). 

                                                           

9 Πηγές: http://www.ametro.gr, http://www.ktelattikis.gr, http://www.oasa.gr, Επενδυτικό πρόγραµµα 
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Μέσω αυτών συνδέεται µε τον ∆ιεθνή Αερολιµένα Αθηνών, µε όµορες 

περιοχές, µε το κέντρο της Αθήνας ή µε άλλες περιοχές του νοµού. Συν-

δέεται επίσης µε την υπόλοιπη Ελλάδα µέσω της γραµµής ΟΣΕ, ενώ το 

ΚΤΕΛ Αττικής συνδέει το λιµάνι µε την Θεσσαλονίκη.  

Στο άµεσο µέλλον προβλέπεται η επέκταση της γραµµής 3 (µπλε) του 

Μετρό. Ειδικά κατασκευάζονται 6 νέοι σταθµοί εκ των οποίων οι 3 στα 

πλαίσια του ∆ήµου: 

1. Μανιάτικα 1η φάση εργοταξιακής κατάληψης Ιούλιος 2012 οδός 

Αιτωλικού 130, 2η φάση έναρξη κατασκευών Μάϊος 2013 

2. Λιµάνι 1η φάση εργοταξιακής κατάληψης Ιούλιος 2012 πλατεία 

Οδησσού και µέρος προβλήτας έναντι ΗΣΑΠ, 2η φάση έναρξη κα-

τασκευών Νοέµβριος 2012 - Μάϊος 2013 

3. ∆ηµοτικό Θέατρο 1η φάση εργοταξιακής κατάληψης Ιούλιος 2012 

πλατεία Κοραή, 2η φάση αρχαιολογικές µελέτες τουλάχιστον 12 

µηνών. 

Το έργο αναµένεται να περατωθεί το 2017, η συνολική επέκταση από 

Αιγάλεω µέχρι ∆ηµοτικό Θέατρο θα έχει µήκος 7,6 χλµ και κόστος 660 

εκατοµµύρια €. Το µέσο θα εξυπηρετεί 132.000 επιβάτες ηµερησίως, 

ενώ η διαδροµή Πειραιά - Αεροδροµίου θα γίνεται σε 45’ περίπου. Η κα-

τασκευή θα προσδώσει 2.000 νέες θέσεις εργασίας και µε το πέρας της 

θα µειωθεί η κίνηση των Ι.Χ οχηµάτων κατά 23.000 περίπου. Εποµένως 

και η µείωση των ρύπων θα ανέρχεται σε 119 τόνους CO2.  

Την ώρα που γράφονται αυτές οι γραµµές υπεγράφη η σύµβαση για την 

επέκταση του τραµ. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν τον Απρίλιο του 2013 

και θα περατωθούν τον Φεβρουάριο του 2015. Το δίκτυο θα ξεκινά από 

το Στάδιο Καραϊσκάκη και θα τερµατίζει στην Ακτή Ποσειδώνος, θα έχει 

µήκος 5,35 χλµ µονής γραµµής, θα εξυπηρετεί 35.000 επιβάτες ηµερη-

σίως και θα έχει 12 σταθµούς. Το κόστος θα ανέρθει στα 61,5 εκατοµ-

µύρια € και η προµήθεια 25 νέων οχηµάτων θα κοστίσει 45 εκατοµµύρια 

€. Με αυτό το έργο θα µειωθεί η κίνηση των Ι.Χ οχηµάτων κατά 15.000 

ηµερησίως και θα υπάρξει αύξηση βλάστησης – πρασίνου κατά 19,5% 

στις περιοχές διέλευσης.  

Επίσης ο Οργανισµός Λιµένος Πειραιά στο τελευταίο Επενδυτικό Πρό-

γραµµα 2012 – 2016 προβλέπει την κατασκευή υπέργειου µέσου σταθε-

ρής τροχιάς, εντός της λιµενικής ζώνης.  



  

22 

 

Το 2002 ξεκίνησαν οι µελέτες για την κατασκευή του monorail, ενός µέ-

σου που δεν θα παρενοχλεί τις εισόδους του λιµανιού καθώς θα έχει 

ύψος 5,8 µέτρα, θα εξυπηρετεί περίπου 2000 επιβάτες ανά ώρα, θα έχει 

8 σταθµούς, µήκος 6χλµ και θα είναι πλήρως οικολογικό. Σήµερα δεν 

υπάρχει κάποια εξέλιξη και οι απόψεις διίστανται για την παρουσία του.  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Ως γνωστών η παρουσία πολλών Μ.Μ.Μ., ειδικά των µέσων σταθερής 

τροχιάς, δίνει την δυνατότητα στους πολίτες να µετακινούνται γρήγορα 

και µε ασφάλεια, ενώ τα περιβαλλοντικά προβλήµατα (θα αναλυθούν σε 

επόµενη ενότητα), µπορούν να αντισταθµιστούν.  Ο Πειραιάς εξελίσσε-

ται και θα µπορούσε να ειπωθεί ότι δεν έχει κάτι να ζηλέψει από άλλες 

περιοχές της Ευρώπης σχετικά µε αυτό το θέµα. Εποµένως οι επεκτάσεις 

των µέσων σταθερής τροχιάς και η ανανέωση του στόλου των λεωφο-

ρείων που ήδη πραγµατοποιούνται, θέτουν τον Πειραιά στη σωστή κα-

τεύθυνση για την βιώσιµη ανάπτυξη που είναι το ζητούµενο.  

Οδικό ∆ίκτυο 

Το οδικό δίκτυο του ∆ήµου Πειραιά αποτελείται από αρκετούς ευρείς 

δρόµους άνω των δύο λωρίδων ανά κατεύθυνση αλλά και από αρκετούς 

στενούς δρόµους συνήθως µονόδροµους. Η δοµή του εποµένως είναι 

συνυφασµένη µε τις αρχές του Ιπποδάµειου συστήµατος. Βασικοί οδικοί 

άξονες που διατρέχουν το κέντρο του Πειραιά είναι οι λεωφόροι Γρηγο-

ρίου Λαµπράκη, Βασιλέως Γεωργίου Α’ και Ηρώων Πολυτεχνείου. Επι-

πλέον υπάρχει  κεντρικός παραλιακός οδικός άξονας που βρίσκεται πέριξ 

του λιµανιού, ο οποίος συλλέγει την κίνηση των αυτοκινήτων που χρη-

σιµοποιούν το λιµάνι, αυτών που κατευθύνονται σε όµορους δήµους 

αλλά και αυτών που επισκέπτονται το Πειραιά. Τέλος µια κεντρική οδική 

αρτηρία που αποτελεί την κύρια είσοδο του ∆ήµου Πειραιά είναι η Οµη-

ρίδου Σκυλίτση στην οποία καταλήγουν οι λεωφόροι Θηβών, Πειραιώς, 

Ποσειδώνος και κατ’ επέκταση η Εθνική Οδός Αθηνών Λαµίας. Επειδή ο 

∆ήµος Πειραιά συγκεντρώνει πλήθος ανθρωπίνων δραστηριοτήτων προ-

κύπτουν προβλήµατα τόσο από την µορφή του οδικού δικτύου, όσο και 

από την χρήση του. Αυτά τα προβλήµατα συνιστώνται σε: 

Α) Κυκλοφοριακή συµφόρηση 

Ένας κοινός παρονοµαστής για τις αναφερθείσες οδούς είναι η έντονη 

κυκλοφοριακή συµφόρηση, λόγω κυρίως του γεγονότος ότι αυτοί οι 

δρόµοι σχεδιάστηκαν για ένα κατά πολύ µικρότερο όγκο  αυτοκινήτων. 
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Ακόµα αιτίες του συγκεκριµένου προβλήµατος είναι η µη ύπαρξη ανισό-

πεδων κόµβων, η όλο και συχνότερη χρήση των οδών λόγω της αυξη-

µένης κίνησης του λιµένα, η υπερσυγκέντρωση υπηρεσιών και καταστη-

µάτων στο κέντρο, η έντονη χρήση του αυτοκινήτου από τους πολίτες 

αντί των µέσων µαζικής µεταφοράς. Συνέπειες του προβλήµατος είναι 

σαφώς η περιβαλλοντική επιβάρυνση λόγω συγκέντρωσης ρύπων, η υ-

περκατανάλωση καυσίµων, οι χαµένες ανθρωποώρες. Το µποτιλιάρισµα 

επιδρά αρνητικά στην ψυχολογία των οδηγών και οι πιθανότητες ατυ-

χήµατος αυξάνονται.  

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Για το γεγονός ότι υπάρχει το πρόβληµα του χώρου και η λύση της δια-

πλάτυνσης ή κατασκευής ανισόπεδων κόµβων είναι ένα χρονοβόρο και 

δαπανηρό έργο, οι προτεινόµενες λύσεις έχουν ως εξής:  

1. Αποκέντρωση συγκεκριµένων δηµοσίων υπηρε-

σιών εκτός του κέντρου. Με αυτό τον τρόπο οι πολίτες 

για την εξυπηρέτησή τους από αυτές τις υπηρεσίες δεν θα 

επιβαρύνουν το οδικό δίκτυο του κεντρικού Πειραιά. Θα 

κατευθύνονται σε περιοχές όπου υπάρχει συνεχής και συ-

χνή διασύνδεση µε τα µέσα µεταφοράς, ενώ θα υπάρχουν 

και αρκετοί χώροι στάθµευσης. Μια καλή περίπτωση είναι 

το Ολυµπιακό Συγκρότηµα Φαλήρου, το οποίο πληροί αυ-

τές τις προδιαγραφές  και συνάµα δεν χρησιµοποιείται. 

Βέβαια τα συγκεκριµένα κτίρια επειδή ανήκουν στο ∆ήµο 

Καλλιθέας απαιτείται συνεργασία µεταξύ των ∆ήµων, ό-

µως θα µπορούσε να αποτελέσει ένα υπερτοπικό κέντρο 

∆ηµόσιας εξυπηρέτησης πέραν των άλλων χρήσεών του. 

Υπενθυµίζεται ότι αυτή η ιδέα που εφαρµόστηκε για την 

µεταφορά διαφόρων υπηρεσιών εκτός του κέντρου της 

Αθήνας όπως π.χ. το υπουργείο Παιδείας στο Μαρούσι, 

µείωσε την κίνηση στο οδικό δίκτυο της πόλης. 

2. Αποκέντρωση της επιβατικής κίνησης του λιµένα. 

Προτείνεται µια ευρεία συνεργασία των λιµένων της Αττι-

κής για τον διαµοιρασµό της επιβατικής κίνησης. Εκτιµώ-

ντας το γεγονός ότι τα µεγάλα κρουαζιερόπλοια δεν µπο-

ρούν να προσδέσουν σε άλλο λιµένα, προτείνεται ένα µε-

γάλο µέρος των επιβατηγών / οχηµαταγωγών πλοίων να 

προσεγγίζουν τους λιµένες Ραφήνας ή Λαυρίου. Σίγουρα 
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απαιτούνται επιπλέον υποδοµές για αυτά τα δύο λιµάνια 

όπως επέκταση της Αττικής Οδού ή του συγκοινωνιακού 

δικτύου, δηµιουργία νέων προβλητών. Όµως το γεγονός 

ότι βρίσκονται πλησιέστερα στον ∆ιεθνή Αερολιµένα αλλά 

και σε διάφορους ναυτιλιακούς προορισµούς όπως του 

Β.Α Αιγαίου ή των βορείων Κυκλάδων αυτό επιτρέπει την 

εκτενέστερη χρήση τους και την εφαρµογή αυτής της ι-

δέας.   

3. Περιορισµοί στην κίνηση των βαρέων οχηµάτων. 

Παρατηρήθηκε σε ώρες αιχµής ότι διέρχονται από τον α-

στικό Πειραιά αρκετά οχήµατα µε προορισµό το εµπορικό 

λιµάνι. Γνωρίζοντας την ύπαρξη οδικών αξόνων που συν-

δέουν την εθνική οδό µε το εµπορικό λιµάνι όπως η Λεω-

φόρος Σχιστού δεν είναι επιτρεπτή η χρήση του κεντρικού 

πειραϊκού δικτύου να γίνεται από αυτά τα οχήµατα. Ο 

κίνδυνος ατυχήµατος, η περιβαλλοντική και κυκλοφοριακή 

επιβάρυνση είναι µερικές συνέπειες. Ακόµα τα βαρέα οχή-

µατα που κάνουν φορτοεκφορτώσεις στα πλαίσια του 

∆ήµου προτείνεται να το πράττουν βραδινές ή πολύ πρω-

ινές ώρες. Τέλος για τα φορτηγά που κατευθύνονται στο 

επιβατικό λιµάνι µπορεί να προκαθοριστεί συγκεκριµένη 

διαδροµή για παράδειγµα µέσω της Λεωφόρου Σχιστού 

και εν συνεχεία µέσου της Περιφερειακής ∆ραπετσώνας. 

Εννοείται ότι η αστυνόµευση θα πρέπει να είναι αυστηρή 

ειδάλλως δεν θα υπάρξει αποτέλεσµα.  

4. Ευαισθητοποίηση των πολιτών. Ένα στοιχείο της ελ-

ληνικής πραγµατικότητας είναι η εκτενής χρήση των Ι.Χ. 

Επειδή ο δήµος Πειραιά διασχίζεται από αρκετές λεωφο-

ρειακές γραµµές ή µέσα σταθερής τροχιάς είναι πλέον 

στην επιλογή των πολιτών να τα χρησιµοποιήσουν. Είναι 

δεκτό ότι τα Μ.Μ.Μ πρέπει να εξελίσσονται, όµως χρειά-

ζεται η συνεργασία των πολιτών ή η ενθάρρυνσή τους µε 

φθηνότερα κόµιστρα.  
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Β) Παράνοµη Στάθµευση 

Ένα διαδεδοµένο πρόβληµα στην Ελλάδα, παρελκόµενο της κυκλοφορι-

ακής συµφόρησης. Καταλήψεις πεζοδροµίων ή του οδοστρώµατος, απο-

κλεισµός ραµπών για τους αναπήρους, παρακώλυση συγκοινωνιών, χα-

µένες ανθρωποώρες για την εύρεση χώρου στάθµευσης συνθέτουν την 

εικόνα του προβλήµατος. Στην έρευνα διαπιστώθηκαν οι όποιες προ-

σπάθειες της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας στην εφαρµογή του Κ.Ο.Κ., καθώς 

και η παρουσία ειδικής σήµανσης, παρτεριών, µικρών κολονών ή κάγκε-

λων ειδικά στις διαβάσεις. Το πρόβληµα όµως δεν έχει λυθεί και αυτό 

οφείλεται σε διάφορους παράγοντες όπως την αύξηση της επιβατικής 

κίνησης του λιµένα, την συσσώρευση υπηρεσιών και καταστηµάτων στο 

κέντρο, την δόµηση µεγάλων οικιών χωρίς πρόβλεψη για τους ανάλο-

γους χώρους στάθµευσης – παρά µόνο τα τελευταία χρόνια -, την άκρα-

τη χρήση των Ι.Χ. Σύµφωνα µε την εφηµερίδα «Τα Νέα», το µέτρο της 

ελεγχόµενης στάθµευσης θα εφαρµοστεί από τον Αύγουστο του 2013 

στο κέντρο του Πειραιά, όπως ανακοίνωσε η δηµοτική αρχή. Το σύστη-

µα της ελεγχόµενης στάθµευσης θα περιλαµβάνει συνολικά 4.700 θέσεις 

και θα καλύπτει ολόκληρο το εµπορικό κέντρο, το λιµάνι του Πειραιά 

από τον Άγιο Νικόλαο έως το ύψος του προαστιακού σιδηροδρόµου και 

τις περιοχές Φρεαττύδα, Πασαλιµάνι και Ευαγγελίστρια (ένα µέρος της). 

Από το σύνολο των περίπου 4.700 θέσεων στάθµευσης, για τους κατοί-

κους προορίζεται το 55% και για τους επισκέπτες το 45%. Επίσης, θα 

οριστούν θέσεις δικύκλων και θέσεις πολιτών µε αναπηρία. Η τιµολόγη-

ση της στάθµευσης που σχεδιάζει να εφαρµόσει ο ∆ήµος Πειραιά προ-

βλέπει για διάρκεια στάθµευσης έως µισή ώρα 0,50 ευρώ, έως µία ώρα 1 

ευρώ, έως 2 ώρες 2 ευρώ και έως 3 ώρες 5 ευρώ. Το ωράριο εφαρµο-

γής του µέτρου θα είναι: για το διάστηµα από ∆ευτέρα έως Παρασκευή 

από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ και το Σάββατο από τις 9 το πρωί 

έως τις 4 το απόγευµα. Οι µόνιµοι κάτοικοι θα καταβάλλουν τίµηµα 20 

ευρώ τον χρόνο ώστε να µπορούν να λάβουν ειδική άδεια στάθµευσης 

εντός των καθορισµένων ζωνών10. 

  

                                                           

10
 Πηγή: www.tanea.gr  
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ: 

1. Εφαρµογή της ελεγχόµενης στάθµευσης. Πρέπει η δη-

µοτική αρχή να εφαρµόσει αυτό το µέτρο, καθώς είναι ένα 

εργαλείο ανάσχεσης της παράνοµης στάθµευσης. Τα αντίτιµα 

να είναι συµβολικά έτσι ώστε να µην επιβαρύνονται οι πολί-

τες, ενώ να υπάρχει ισοµερής χρονική χρήση των θέσεων µε 

ένα ανώτατο χρονικό όριο στάθµευσης για να µπορούν όλοι 

να σταθµεύουν εκεί.   

2. Επάρκεια αστυνόµευσης. Ως συνέχεια της εφαρµογής ε-

λεγχόµενης στάθµευσης για να υπάρχει αποτέλεσµα η δηµο-

τική αστυνοµία ή η τροχαία  πρέπει να αυξήσουν τις περιπο-

λίες χάριν της τήρησης των κανόνων.  

3. Αναθεώρηση της νοοτροπίας των πολιτών. Και σε αυτή 

την περίπτωση του προβλήµατος είναι µεγάλης σηµασίας, οι 

πολίτες να χρησιµοποιούν τις δηµόσιες συγκοινωνίες αντί 

των οχηµάτων τους. Ειδικά αν κατευθύνονται στο κέντρο 

που το πρόβληµα είναι έντονο, η χρήση των Μ.Μ.Μ είναι ένα 

αντίβαρο για αυτή την κατάσταση. 

Γ) Έλλειψη Φωτισµού 

Έντονο πρόβληµα το οποίο συναντάται και σε άλλες περιοχές είναι η 

σαφής έλλειψη φωτισµού τις νυκτερινές ώρες. Αίτιο είναι η φθορά των 

λαµπτήρων, οι οποίοι δεν αντικαθίστανται εγκαίρως. Οι χρήστες του δι-

κτύου εκτίθενται σε κινδύνους καθώς τα τροχαία ατυχήµατα είναι πιο 

εύκολο να συµβούν, ενώ ακόµα µπορούν να συµβούν παράνοµες ενέρ-

γειες. 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ: 

Προτείνεται η άµεση επισκευή των στύλων φωτισµού αλλά και η συνε-

χής συντήρησή τους. Η δηµιουργία τηλεφωνικής γραµµής όπου θα µπο-

ρούν οι πολίτες να ενηµερώνουν το τµήµα οδοποιίας του ∆ήµου, είναι 

ένα δοκιµασµένο και αποτελεσµατικό εργαλείο για την αντιµετώπιση του 

φαινοµένου.      

∆) Κατασκευαστικές ιδιοµορφίες 

Στο οδικό δίκτυο του ∆ήµου περιπτώσεις έντονης κακοτεχνίας ή φθο-

ρών δεν παρατηρούνται. Αυτό βέβαια δεν συνεπάγεται και την µη ύπαρ-

ξή τους. Σίγουρα ο ∆ήµος Πειραιά έχει κάνει µία αξιόλογη προσπάθεια 

για την συντήρηση του οδικού δικτύου, παρόλη την οικονοµική ύφεση. 
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Άλλωστε οι καιρικές συνθήκες στον Πειραιά δεν προκαλούν µεγάλες 

φθορές, ενώ οι περιπτώσεις ολισθηρού ή ανώµαλου οδοστρώµατος λό-

γω έντονης χρήσης περιορίζονται στους κεντρικούς άξονες. Στα πεζο-

δρόµια κεντρικών οδών ακόµα παρατηρούνται προστατευτικά κάγκελα 

για να µην µπορούν οι πεζοί να εισέλθουν στο οδόστρωµα έτσι ώστε να 

χρησιµοποιούν τις διαβάσεις και ειδική πλακόστρωση για τους τυφλούς 

κυρίως στο κέντρο του δήµου. Καλό για τον δήµο επίσης είναι και η ύ-

παρξη ραµπών για τους αναπήρους τουλάχιστον στα κεντρικά σηµεία 

της πόλης. 

ΠΡΟΤΑΣΗ: 

Η πρόταση αφορά την τοποθέτηση ειδικών ηχητικών ποµπών (buzzers) 

στις ελεγχόµενες διαβάσεις πεζών, έτσι ώστε οι κωφάλαλοι χρήστες να 

διασχίζουν το δρόµο µε ασφάλεια. Επίσης να υπάρχει έγκαιρη συντήρη-

ση του δικτύου όπου αυτό είναι αναγκαίο  και σε αυτό να βοηθούν και 

οι πολίτες µέσω της τηλεφωνικής γραµµής ή του διαδικτύου.  

∆ίκτυο Πεζοδρόµων 

Στον ∆ήµο Πειραιά σήµερα υπάρχουν αρκετοί πεζόδροµοι σε όλες τις 

δηµοτικές κοινότητες. Σε κάποιες από αυτές µάλιστα έχουν ή πρόκειται 

να διαµορφωθούν περισσότεροι πεζόδροµοι σε σχέση µε τις προτάσεις 

του Γ.Π.Σ. Αυτό είναι ιδιαίτερα καλό για την περιοχή καθώς δίδεται η 

δυνατότητα ανάπτυξης των χώρων πρασίνου, ενώ δίνεται έµφαση στον 

άνθρωπο. Ο περίπατος, το ποδήλατο, η γυµναστική βοηθούν την αν-

θρώπινη υγεία και σίγουρα το δίκτυο πεζοδρόµων βοηθά προς αυτή την 

κατεύθυνση. Ακόµα η παρουσία των πεζοδρόµων βοηθά στην αύξηση 

της επισκεψιµότητας της περιοχής και ταυτόχρονα αναδεικνύονται οι 

φυσικές οµορφιές της, τα µνηµεία της, ο πολιτισµός της.  

∆υστυχώς όµως ένα νοµικό πρόβληµα που έχει εντοπιστεί είναι ότι αρ-

κετοί εξ’ αυτών έχουν κατασκευαστεί χωρίς την νόµιµη έγκριση µέσω 

Προεδρικών ∆ιαταγµάτων. Η παράνοµη στάθµευση κυριαρχεί και η α-

στυνοµία δεν µπορεί να βεβαιώσει τις παραβάσεις, καθώς νοµικά δεν 

υφίσταται πεζόδροµος και άρα τροχαία παράβαση. Έτσι οι πεζόδροµοι 

χάνουν το νόηµά τους καθώς δεν µπορεί να εφαρµοστεί ο Κ.Ο.Κ. Ενδει-

κτικά βάσει της λίστας στα Α’, Γ’, ∆’ και Ε’ δηµοτικά διαµερίσµατα υπάρ-

χουν 43 πεζόδροµοι προτεινόµενοι προς έγκριση εκ των οποίων έχουν 

διαµορφωθεί 34, δηλαδή ένα ποσοστό περίπου 60% είναι παράνοµοι.  
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Στην κατηγορία των εγκεκριµένων πεζοδρόµων έχουν εγκριθεί 53 και 

έχουν διαµορφωθεί οι 26 δηλαδή το 49% περίπου. Αποδεδειγµένα λοι-

πόν ο αριθµός των παράνοµων πεζοδρόµων υπερέχει των νόµιµων, κάτι 

το οποίο δεν συνάδει µε την νοµιµότητα. Για το Β’ δ. διαµέρισµα δεν εί-

ναι γνωστά ανάλογα στοιχεία. (Η σχετική λίστα βρίσκεται στο παράρτη-

µα)11. Επίσης σε αρκετούς πεζόδροµους η αναλογία πρασίνου – σκυρο-

δέµατος είναι δυσανάλογη, ενώ η ενοποίηση αυτών είναι απούσα. 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ   

1. Νοµική κατοχύρωση των διαµορφωµένων πεζοδρόµων. 

Είναι αναγκαία η θεσµοθέτηση µέσω Προεδρικών ∆ιαταγµάτων 

των ήδη διαµορφωµένων παράνοµων πεζοδρόµων και η δηµο-

σιοποίηση αυτών στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, έτσι ώ-

στε να είναι εφικτή η τήρηση του Κ.Ο.Κ. Η παρουσία των πα-

ράνοµων πεζοδρόµων λειτουργεί ανασταλτικά στην οργάνωση 

της πόλης και πριν από όλες τις άλλες κινήσεις βελτίωσης, η 

νοµιµότητα πρέπει να αποκατασταθεί. 

2. ∆ιαµόρφωση των εναποµεινάντων εγκεκριµένων πεζο-

δρόµων. Εφόσον υπάρχει νοµική κατοχύρωση είναι αναγκαία 

η διαµόρφωση αυτών των πεζοδρόµων χάριν της αισθητικής 

βελτίωσης της εικόνας του Πειραιά. Η πρόταση αυτή δικαιολο-

γείται από τα πλεονεκτήµατα που έχουν αναλυθεί παραπάνω. 

3. Ενοποίηση πεζοδρόµων, «πολιτιστικές διαδροµές». Αυ-

τή η επιλογή έχει άµεση σχέση µε την ευκολία πρόσβασης των 

πολιτών σε αυτούς. Ο δηµιουργικός περίπατος αναβαθµίζει την 

αναψυχή και την παραγωγή του πολιτισµού. Συναυλίες, εκθέ-

σεις βιβλίων ή ζωγραφικής ή γλυπτικής, stand-up comedy, εί-

ναι µερικά πολιτιστικά δρώµενα που µπορούν να λάβουν χώρα 

στο δίκτυο πεζοδρόµων.  

4. Αύξηση πρασίνου. Οι πεζόδροµοι µπορούν να αποτελέσουν 

ταυτόχρονα νησίδες πρασίνου, όπου στο σύνολο θα αντισταθ-

µίζεται η περιβαλλοντική επιβάρυνση. Το πράσινο θα διακόπτει 

αυτή την τσιµεντοποίηση του Πειραιά και θα εξυγιανθεί το 

φυσικό περιβάλλον. 

                                                           

11
 Πηγή: Αρχείο Τμήματος Τοπογραφικού Δήμου Πειραιά 
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Αστικά Κενά 

Χώροι Πρασίνου12 

Στο ∆ήµο Πειραιά βάσει του ισχύοντος Γ.Π.Σ προβλέπεται η δηµιουργία 

τοπικών ή υπερτοπικών χώρων πρασίνου συνοπτικά στις κάτωθι περιο-

χές: 

1. Συγκρότηµα ∆ηλαβέρη – Ρέτσινα – ΚΥ∆ΕΠ  

2. Συγκρότηµα ΧΡΩΠΕΙ 

3. Θαλάσσιο µέτωπο Πειραϊκής 

4. Θαλάσσιο µέτωπο Νέου Φαλήρου 

5. Προφήτης Ηλίας 

6. Πλατεία Κοραή 

Μελετώντας τους δορυφορικούς χάρτες της περιοχής και µε επιτόπια 

έρευνα για τις παραπάνω περιπτώσεις ισχύουν σήµερα τα εξής: Το συ-

γκρότηµα ∆ηλαβέρη – Ρετσίνα - ΚΥ∆ΕΠ έχει µορφοποιηθεί στο ελάχιστο 

καθότι υπήρξε µια προσθήκη πρασίνου µόνο στο οικόπεδο ∆ηλαβέρη. Οι 

υπόλοιπες εκτάσεις π.χ. Ρετσίνα, ΚΥ∆ΕΠ και άλλες παραµένουν ιδιωτικές 

και σε αυτές υπάρχουν είτε εγκαταλελειµµένα κτίρια είτε βιοµηχανίες 

που λειτουργούν ακόµα. Πλησίον του Σταδίου Καραϊσκάκη, το συγκρό-

τηµα της ΧΡΩΠΕΙ, εκτάσεως 33 στρεµµάτων ύστερα από αρκετές αλλα-

γές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς ανήκει στην εταιρεία ΠΑΡΚΟ ΑΙΓΑΙΟΥ- 

Ανώνυµη Κατασκευαστική Κτηµατική και Αναπτυξιακή Εταιρεία του Οµί-

λου Χαραγκιώνη. Επιθυµία των κατοίκων της περιοχής αλλά και του ∆ή-

µου Πειραιά είναι η µετατροπή του σε χώρο πρασίνου και αναψυχής, 

όµως η εταιρεία επιθυµεί την οικονοµική εκµετάλλευση αυτού του οικο-

πέδου. Ακόµα στο θαλάσσιο µέτωπο της Πειραϊκής υπάρχει ένα ίχνος 

πρασίνου, αλλά συµπεριληφθεί  και η πυκνή δόµηση (Σ.∆. 2,6) αυτό 

κρίνεται ανεπαρκές. Για το θαλάσσιο µέτωπο του Νέου Φαλήρου υπάρ-

χει εκτενές πράσινο όπως επίσης και άλλες εγκαταστάσεις όπως το 

Σ.Ε.Φ., γήπεδο ποδοσφαίρου, γήπεδο καλαθοσφαίρισης, µαρίνα, ναυτι-

κός όµιλος, µικρό αµφιθέατρο, αναψυκτήριο και χώροι στάθµευσης. Ο-

µοίως το άλσος του Προφήτη Ηλία, εκτάσεως 27 στρεµµάτων, έχει και 

αυτό αναπτυχθεί επαρκώς διαθέτοντας παιδική χαρά, bowling center, 

αναψυκτήριο, το Βεάκειο Θέατρο, τον οµώνυµο ναό και φυσικά πλούσια 

χλωρίδα.  

                                                           

12 Πηγή: www.attiko-prasino.gr 
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Η πλατεία Κοραή αυτή τη στιγµή βρίσκεται υπό ανάπλαση λόγω της κα-

τασκευής του νέου σταθµού Μετρό, οπότε η διαµόρφωσή της πρέπει να 

βασιστεί στο πράσινο. Τέλος στον υπόλοιπο Πειραιά υπάρχουν νησίδες 

πρασίνου όπως η πλατεία Καµινίων, η πλατεία Κανάρη, η πλατεία Αλε-

ξάνδρας. Θα µπορούσε κανείς να πει ότι η έκταση των χώρων πρασίνου 

στον Πειραιά είναι πάρα πολύ µικρή, συνιστώντας ένα σύγχρονο πρό-

βληµα για το ∆ήµο. Αυτό βεβαίως επιβαρύνεται λόγω της πυκνής δόµη-

σης αλλά και του αυξανόµενου πλήθους των ανθρωπίνων δραστηριοτή-

των.  

 

Εικόνα 3 Άποψη του Άλσους Προφήτη Ηλία (Πηγή: www.attiko-

prasino.gr) 
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Εικόνα 4 Οικόπεδο ΧΡΩΠΕΙ (Πηγή: www.attiko-prasino.gr) 

Στις παραπάνω εικόνες φαίνεται η αντίθεση που υπάρχει µεταξύ των 

δύο χώρων, αλλά συνολικά το πράσινο εκλείπει στον Πειραιά. 

ΠΡΟΤΑΣΗ   

Όπως ειπώθηκε το δίκτυο πεζοδρόµων θα µπορούσε να γίνει ένα εργα-

λείο ανάπτυξης του αστικού πρασίνου του Πειραιά. Για τις υπόλοιπες 

περιοχές που δεν έχουν επαναχρησιµοποιηθεί και εφόσον προβλέπεται 

από το Γ.Π.Σ, θα πρέπει να γίνουν επίκαιρες και εξειδικευµένες µελέτες 

για την ανάπλαση αυτών των χώρων. Σίγουρα όµως ανεξάρτητα του 

φορέα υλοποίησης (ιδιωτικός ή δηµόσιος), την προέλευση της χρηµατο-

δότησης ή την διαδικασία εκπόνησης των µελετών, το επίκεντρο θα 

πρέπει να είναι η αύξηση του πρασίνου. Έτσι θα αντισταθµιστούν οι ό-

ποιες περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις στον ∆ήµο, ενώ ταυτόχρονα βελ-

τιώνονται το αισθητικό και το βιοτικό επίπεδο γενικότερα.   
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Αστική ∆όµηση 

Ζώνες Ανάπλασης 

Στο ∆ήµο Πειραιά το Γ.Π.Σ προβλέπει την ανάπλαση δύο ζωνών: του 

Αγίου ∆ιονυσίου και παραπλεύρως της λεωφόρου Πειραιώς. Σε αυτές τις 

δύο ζώνες όπως θα αναπτυχθεί και παρακάτω συναντάται το φαινόµενο 

της ασύµβατης χρήσης γης, εποµένως κρίνεται ότι σωστά αυτές οι δύο 

περιοχές τελούν υπό ανάπλαση. Ήδη βάσει νόµου δεν εκδίδονται βιοµη-

χανικές άδειες για αυτές τις περιοχές αλλά παρόλα αυτά οι προϋπάρχου-

σες βιοµηχανίες συνεχίζουν να βρίσκονται εκεί, οπότε ο στόχος είναι 

µακροπρόθεσµος.   

Ζώνες Ανάδειξης 

Αρχαιολογικά Μνηµεία - Κτίρια13 

Βασικά µνηµεία που υπάρχουν στην περιοχή του Πειραιά αντιπροσω-

πεύουν πλήρως την ιστορία του παρά τον µικρό αριθµό τους. Η ΚΣΤ 

Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων είναι υπεύθυνη για 

την φύλαξή τους. Αυτά είναι το Σηρράγγιο στην Καστέλλα, η Σπηλιά της 

Αρετούσας  στην Μουνιχιά, το αρχαίο Θέατρο της Ζέας, το Πειραϊκό Τεί-

χος (Κονώνειο), η Σκευοθήκη του Φίλωνα, οι Νεώσοικοι σε Ζέα και Μι-

κρολίµανο, η Γούβα του Βάβουλα.  

Για τους νεώσοικους στο Πασαλιµάνι και στην Ζέα έχουν υπάρξει έντο-

νες αντιδράσεις καθότι είναι πιθανή η µη προστασία του µνηµείου. Το 

θέµα έχει λάβει διαστάσεις µια και αρχαιολογικές οµάδες από το εξωτε-

ρικό, έχουν εκφράσει τις απόψεις τους. Πέραν αυτού το θέµα ακόµα συ-

ζητείται. 

Για το Κονώνειο Τείχος, το Σηρράγγιο και την σπηλιά της Αρετούσας 

υπάρχει βασική έλλειψη προστασίας από την ρύπανση. Εθελοντικές 

δράσεις πολιτών γίνονται για την αποκατάσταση των µνηµείων, όµως 

αυτό είναι προσωρινό. Η δηµοτική αρχή αναζητά τρόπους για την ορι-

στική προστασία των µνηµείων, όµως το θέµα παραµένει κωλυόµενο. 

Επίσης για την ανάδειξη της Γούβας του Βάβουλα σχεδιάζεται να µετα-

τραπεί σε αρχαιολογικό πάρκο, όµως και εδώ δεν υπάρχει πρόοδος. 

  

                                                           

13 Πηγές: http://www.pireasnet.gr, http://www.yppo.gr  
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ΠΡΟΤΑΣΗ  

Προτείνεται η ολοκληρωτική προστασία της πολιτισµικής κληρονοµιάς 

του Πειραιά µε όποιο τρόπο αυτό είναι εφικτό (περίφραξη, φύλαξη, το-

ποθέτηση κάδων απορριµµάτων). Επίσης επιβάλλεται και η ανάδειξη αυ-

τών µε τους κατάλληλους φωτισµούς, καθαρισµούς, την εκτύπωση αρ-

χαιολογικών χαρτών που θα µοιράζονται στους επισκέπτες της περιοχής. 

 

Εικόνα 5 Άποψη του Θεάτρου της Ζέας. Η προστασία του είναι σε καλό 

επίπεδο 

 

Εικόνα 6 Άποψη του Κονώνειου Τείχους. ∆ιακρίνονται οι ελλείψεις υπο-

δοµών ανάδειξής και προστασίας του 
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Νεώτερα Ιστορικά Κτίρια 

Τα ιστορικά κτίρια στον ∆ήµο Πειραιά κατατάσσονται σε δύο κατηγορί-

ες: τα νεοκλασικά και τα προσφυγικά κτίρια. Η αναφορά φίνεται σε πε-

ριπτώσεις κτιρίων που αποτελούν το αποτύπωµα της νεώτερης πολεο-

δοµικής ιστορίας της πόλης. 

Α) Νεοκλασικά Κτίρια 

Με την απελευθέρωση της Ελλάδας, άρχισε στον Πειραιά η ανοικοδόµη-

ση. Πολλά νεοκλασικά κτίρια δοµούνται στο δήµο Πειραιά ως αποτυπώ-

µατα του ευρωπαϊκού ∆ιαφωτισµού, την οποία η Ελλάδα έχασε λόγω 

της τουρκοκρατίας. Παρόλα αυτά οι ελπίδες αναπτερώνονται και ο νέος 

Πειραιάς παίρνει σάρκα και οστά. Χαρακτηριστικά αυτών είναι οι µικροί 

πρόβολοι µε τα διακοσµητικά φουρούσια, η παρουσία αετωµάτων αλλά 

και τα µεγάλα ανοίγµατα µε κουφώµατα γαλλικού ή γερµανικού τύπου. 

Υλικά δόµησης είναι οι λίθοι ως φέρων οργανισµός, το µάρµαρο για την 

διακόσµηση το ξύλο για τα δάπεδα και τις κλίµακες ακόµα και το σίδερο 

σε περιπτώσεις δοκών. Κάποια σώζονται µέχρι σήµερα και έχουν χαρα-

κτηρισθεί ως διατηρητέα.  Πρόκειται για οικοδοµήµατα που εµπνέουν 

κοσµοπολιτισµό και καλαισθησία και αποτελούν σήµα κατατεθέν του 

δήµου Πειραιά. Το ∆ηµοτικό Θέατρο στην πλατεία Κοραή, το λαµπρότε-

ρο των Βαλκανίων χωρητικότητας 1314 θεατών, έργο του Ι. Λαζαρίµη, 

το Μέγαρο του Ναυτικού Αποµαχικού Ταµείου, το παλιό ταχυδροµείο 

(νυν πινακοθήκη) στην οδό Φίλωνος, το Χατζηκυριάκειο είναι µερικά 

δείγµατα. ∆υστυχώς όµως αρκετά εξ’ αυτών, σε µια περίοδο όπου η πό-

λη αναµορφώθηκε έντονα, κατεδαφίστηκαν όπως το θέατρο Τσίλλερ 

έργο του οµώνυµο αρχιτέκτονα, η βίλα Ζαχαρίου, το ιστορικό Ρολόι του 

λιµανιού.  

ΠΡΟΤΑΣΗ: 

Επιβάλλεται να χαρακτηριστούν ως διατηρητέα και να αναδειχθούν όσον 

το δυνατό περισσότερα από αυτά τα κτίρια και η κατεδάφισή τους ή 

παραποίηση τους να είναι απαγορευτική. Είναι χρέος της Πολιτείας και 

των πολιτών να διατηρούν  την ιστορία και εποµένως αυτά τα κτίρια. 
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Εικόνα 7 Άποψη του ∆ηµοτικού Θεάτρου Πειραιά (Πηγή : 

http://www.archaiologia.gr)  
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Εικόνα 8 Το Ρολόι του Πειραιά στο στάδιο της κατεδάφισης (Πηγή: 

http://pireas-piraeus.blogspot.gr) 

Β) Προσφυγικές Κατοικίες 

Λόγω των ιστορικών ανακατατάξεων ο Πειραιάς υποδέχεται ένα µεγάλο 

όγκο προσφύγων, οι οποίοι στεγάζονται στις λεγόµενες προσφυγικές 

κατοικίες. Οι φορείς που κατασκεύασαν τις προσφυγικές κατοικίες ήταν 

τρεις: το Ταµείο Περιθάλψεως Προσφύγων (ΤΠΠ) από το 1922 έως το 

1925, η Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων (ΕΑΠ) από το 1924 έως 

το 1930 και το Υπουργείο Πρόνοιας από το 1922 έως το 194014. Η εικό-

να αυτών αποτελείται από ισόγειες, διώροφες και πολυώροφες κατοικί-

ες, ενώ συνήθως οι ακάλυπτοι χώροι είναι αρκετά µεγάλοι, 70% περί-

που. Σχεδιάστηκαν για να εξυπηρετούν τις βασικές ανθρώπινες ανάγκες, 

είναι λιτές κατοικίες και θα µπορούσε να πει κανείς, ότι µοιάζουν µε τις 

κατοικίες που σχεδίασε τα αρχαία χρόνια ο Ιππόδαµος.  

                                                           

14 Πηγή: http://www.monumenta.org 
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Η ευρύτερη περιοχή του Πειραιά επιλέχθηκε λόγω των µεγάλων απαλ-

λοτριώσιµων εκτάσεων και ήταν µακριά από τις «καλές περιοχές» της 

Αθήνας. Νησίδες προσφυγικών κατοικιών στα πλαίσια του δήµου υπάρ-

χουν στην Ακτή Ξαβέρη, στην Πειραϊκή, στα Λεµονάδικα, στα Μανιάτικα 

και αλλού.  

Σήµερα η αντιµετώπιση των προσφυγικών κατοικιών εξαρτάται από τις 

επιλογές τόσο των ιδιοκτητών τους όσο και της Πολιτείας. Αρκετοί ιδιο-

κτήτες απεβίωσαν ή εγκατέλειψαν τις εστίες τους και µεταφέρθηκαν σε 

άλλες περιοχές της Αττικής. Εποµένως αυτά τα οικήµατα παραµένουν 

εγκαταλελειµµένα ενισχύοντας το πρόβληµα των εγκαταλελειµµένων 

κτιρίων. Μια άλλη µερίδα ιδιοκτητών κόντρα στους καιρούς επιλέγουν 

την συντήρηση και διατήρηση των ιδιοκτησιών τους, όπως αυτές κατα-

σκευάστηκαν τότε. Παράλληλα οµάδες ανθρώπων που ασχολούνται µε 

την αρχιτεκτονική, µε την ιστορία αλλά και γενικά µε παρόµοια θεµατο-

λογία υποστηρίζουν ότι αυτές οι κατοικίες χρήζουν προστασίας από την 

Πολιτεία. Θεωρούν ότι συνδέονται άρρηκτα µε την ελληνική ιστορία και 

πως η παρουσία τους είναι ιδιαίτερου αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος. Σε 

αντίθεση αρκετοί ιδιοκτήτες και εργολάβοι επιλέγουν την κατεδάφιση 

αυτών µε σκοπό την δηµιουργία µεγάλων πολυκατοικιών, εκµεταλλευό-

µενοι τους υψηλούς συντελεστές δόµησης. Προφανώς προέχει το οικο-

νοµικό συµφέρον.  

Η Πολιτεία από την µεριά της δεν έχει συγκεκριµενοποιήσει την θέση 

της απέναντι σε αυτό το ζήτηµα, οπότε η προστριβή παραµένει. ∆ια-

µορφώνεται λοιπόν στο Πειραιά ένα ψηφιδωτό από πολυώροφες κατοι-

κίες αλλά και προσφυγικές κατοικίες. 

ΠΡΟΤΑΣΗ: 

Προτείνεται να εφαρµοστεί µια µέση λύση. Μια λύση που θα προστα-

τεύει αφενός αυτή την πολιτιστική κληρονοµιά, αφετέρου θα επιτρέπει 

την δηµιουργία νέων κατασκευών. Ειδικά το κράτος έχοντας το πρώτο 

λόγο θα πρέπει να θεσπίσει ειδικό νόµο που να αφορά αυτά τα είδη οι-

κιών µια και δεν υπάρχει. Η τακτική του νόµου θα πρέπει να είναι απλή. 

Να δίδονται χρηµατοδοτικά ή φορολογικά κίνητρα σε όσους επιθυµούν 

να αναπαλαιώσουν τις εστίες τους. Έτσι διατηρείται εν δυνάµει η πα-

ρουσία και η φυσιογνωµία των κατοικιών. Απεναντίας όσοι επιλέξουν 

την αντικατάσταση των εστιών τους, να δοµούν µε ειδικούς περιορι-

σµούς έτσι ώστε να υπάρχει οµοιοµορφία µεταξύ παλαιών και νέων   
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κατασκευών. Με αυτή την λογική επιτυγχάνεται και η οµοιόµορφη πλη-

θυσµιακή κατανοµή καθώς σε µια περιοχή µε απότοµη συγκέντρωση  

πληθυσµού δηµιουργούνται νέα προβλήµατα κυρίως όσον αφορά τις 

υποδοµές. Τέλος θα προστατευθεί το φυσικό περιβάλλον καθώς οι ακά-

λυπτοι χώροι θα υπερισχύουν των δοµηµένων. 

∆ιατηρητέα Κτίρια 

Η Πολιτεία στην προσπάθειά της να προστατεύσει ένα µεγάλο µέρος του 

πολιτιστικού πλούτου της Ελλάδας, εισάγει το θεσµό των διατηρητέων 

κτιρίων. Στο άκουσµα της φράσης «διατηρητέα κτίρια», συνήθως νοού-

νται τα νεοκλασικά κτίρια. Αυτό συµβαίνει διότι µεγάλο µέρος αυτών 

ανήκουν πράγµατι σε αυτή την κατηγορία, χωρίς όµως να αποκλείονται 

προγενέστερα ή µεταγενέστερα αυτών.  Το νοµικό πλαίσιο που ορίζει 

αυτόν το θεσµό έχει ως εξής:  

1. Άρθρο 1 του Ν. 1126/1981 (Σύµβαση της Unesco για την προ-
στασία της παγκόσµιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονοµιάς, 
Παρίσι 1972) 

2. Άρθρο 1 του Ν. 2039/1992 (Σύµβαση για την προστασία της αρ-
χιτεκτονικής κληρονοµιάς της Ευρώπης, Γρανάδα 1985) 

3. Άρθρο 4 του Νέου Οικοδοµικού Κανονισµού 4067/2012  
ΦΕΚ 79/9.4.2012 τεύχος Α’ 

4. Ανάλογα Π.∆ (ΦΕΚ) για τον χαρακτηρισµό των κτιρίων ως διατη-
ρητέα  

Όπως παρατηρείται η νοµοθεσία είναι επαρκής όσον αφορά την προ-
σπάθεια προστασίας των κτιρίων. ∆ηλαδή η κατεδάφιση επιτρέπεται µό-
νο σε ειδικές περιπτώσεις, ενώ κάθε µορφοποίηση πρέπει να κινείται σε 
συγκεκριµένες τακτικές. Ο έλεγχος είναι επίσης αυστηρός και διενεργεί-
ται από πολλούς φορείς (ΥΠΕΚΑ, ΕΠΑΕ, ΟΤΑ). Εκτός όµως από την κεί-
µενη νοµοθεσία, δεν υπάρχει επάρκεια πολιτικών που να αποσκοπούν 
στην συντήρηση και ανάδειξη αυτών των κτιρίων. Επί του πρακτέου οι 
λιγοστές προσπάθειες για την ουσιαστική διατήρηση των κτιρίων αρ-
κούνται σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, ανάλογα τα µέσα που διαθέ-
τει ο κάθε ∆ήµος ή Περιφέρεια. Εποµένως µεγάλος αριθµός εξ’ αυτών 
κατατάσσεται στην κατηγορία και των εγκαταλελειµµένων κτιρίων, ένα 
µείζον πρόβληµα του ∆ήµου Πειραιά και άλλων ∆ήµων της Αττικής.  
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Σήµερα στο ∆ήµο Πειραιά έχουν χαρακτηριστεί είτε από την αρχαιολογι-

κή υπηρεσία είτε από το ΥΠΕΚΑ 862 διατηρητέα κτίρια ανάλογα την ηλι-

κία αυτών (Η λίστα αναπτύσσεται στο παράρτηµα). Βάσει ενηµέρωσης 

από την δηµοτική αρχή, όσα κτίρια ανήκουν στο ∆ηµόσιο υπάρχει προ-

σπάθεια αναπαλαίωσης αυτών. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα είναι η 

ανακαίνιση – αναπαλαίωση του ∆ηµοτικό Θεάτρου, της ∆ηµοτικής Πινα-

κοθήκης, του τερµατικού σταθµού του ΗΣΑΠ στο λιµάνι και άλλων  

πολλών. Στην περίπτωση των ιδιωτικών κτιρίων η αποκατάσταση κρίνε-

ται νωχελική κυρίως λόγω ελλείψεως χρηµάτων και πολιτικής βούλησης.  

ΠΡΟΤΑΣΗ: 

Όπως και στην περίπτωση των προσφυγικών κατοικιών κρίνεται απαραί-

τητη η ψήφιση και εφαρµογή διάταξης που θα αποδίδει κίνητρα στους 

ιδιοκτήτες που επιθυµούν την ανακαίνιση των ιδιοκτησιών τους. Σε συ-

νεργασία µε τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, το πρόγραµµα ΕΣΠΑ  και 

άλλα κοινοτικά κονδύλια, µπορούν να βρεθούν κεφάλαια, για την πρα-

κτική διατήρηση των κτιρίων σε τουλάχιστον καλή κατάσταση. Αρωγός 

σε αυτή την προσπάθεια µπορεί να είναι και ο ∆ήµος.    

Ζώνες Εξυγίανσης 

Αυθαίρετη ∆όµηση 

Η κατάσταση της αυθαίρετης δόµησης ισχύει για όλη την Ελλάδα και ο 

∆ήµος Πειραιά δεν θα µπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση. Με την επιτό-

πια έρευνα αλλά και µε ενηµέρωση από την αρµόδια πολεοδοµία, διαπι-

στώθηκε ότι το φαινόµενο είναι πολύµορφο και συχνό. Το κλείσιµο και 

η εκµετάλλευση ως κύριων χώρων των ηµιυπαιθρίων ή ακόµα και των 

εξωστών απαντάται ως κύρια πολεοδοµική παράβαση στην οικιστική 

δόµηση. Η αλλοίωση των όψεων των κτιρίων και η παρέκκλιση από τον 

αρχικό σχεδιασµό υποβαθµίζει τόσο την αισθητική τους, όσο και την 

σεισµική συµπεριφορά των κτιρίων. Επηρεάζεται ταυτοχρόνως λοιπόν 

αρνητικά και η εικόνα της ιστορικής πειραϊκής πόλης.  

∆εύτερο παράδειγµα αποτελούν οι ιδιωτικές επεµβάσεις σε δηµόσιους 

χώρους όπως η κατάληψη πρασιών ή δηµοσίων χώρων και η παρουσία 

σε αυτά σταθερών δοµικών στοιχείων, προφανώς παρανόµων. Ο ∆ήµος 

έχει το δικαίωµα να εισπράττει ενοίκια από την εκµετάλλευση δηµόσιας 

γης, αυτό όµως δεν σηµαίνει ότι πρέπει να γίνονται πολεοδοµικές παρα-

βάσεις.  
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∆ηλαδή βάσει νόµου µπορούν οι επιχειρήσεις να τοποθετήσουν κινητά 

αντικείµενα (τραπεζοκαθίσµατα, οµπρέλες, σόµπες, τέντες), όχι όµως 

πέργκολες, υαλοπίνακες ή άλλης φύσεως µη φορητό αντικείµενο. Οι πε-

ριοχές του Μικρολίµανου, του Πασαλιµανιού και άλλες, δηλαδή η τουρι-

στική βιτρίνα του Πειραιά, πρωτοστατούν σε αυτή την τυπολογία παρά-

βασης. Τα καταστήµατα που επιχειρούν εκεί, συνήθως επιχειρήσεις ε-

στίασης, αποκοµίζουν ισχυρά οικονοµικά κέρδη µέσω αυτού του τύπου 

παραβάσεων (προνοµιακή θέση – «φιλέτο», περισσότεροι πελάτες). Σε 

συνδυασµό µε τις ήπιες χρηµατικές ποινές η κατάσταση αυτή παραµένει 

ή και αναπαράγεται. Συνέπεια αυτού είναι η µη ελεύθερη πρόσβαση των 

κατοίκων ή επισκεπτών στο δηµόσιο θαλάσσιο µέτωπο κάτι το οποίο 

συνιστά κατοχυρωµένο συνταγµατικό δικαίωµα. Ακόµα το φυσικό τοπίο 

δίνει την θέση του στην καθιέρωση της άναρχης και παράνοµης δόµη-

σης. Η έννοια του περιπάτου σε αυτές τις περιοχές, χάνει την αξία της 

γιατί πλέον δεν υπάρχει ελεύθερος χώρος και η αισθητική του δοµηµέ-

νου περιβάλλοντος απουσιάζει. Επίσης το παράδειγµα των πεζοδρόµων 

που προαναφέρθηκε αποτελεί µια είδους αυθαιρεσία για την πόλη του 

Πειραιά. Ακόµα υπάρχει η παραρεµάτια δόµηση (παράδειγµα αγωγού 

Μουτσοπούλου στα Καµίνια) και δόµηση που προσβάλλει την αιγιαλίτιδα 

ζώνη.  

Η Πολιτεία µέσω της εφαρµογής του Κτηµατολογίου και την ψήφιση 

ανάλογων νόµων προσπαθεί να αντισταθµίσει το φαινόµενο αλλά µε µια 

απλή ανάγνωση των νόµων διαφαίνεται ότι θα χρειασθεί αρκετός χρό-

νος για να γίνει αυτό. Το βασικό νοµικό πλαίσιο που αφορά την αυθαί-

ρετη δόµηση και τον έλεγχο αυτής είναι: 

1. O Νόµος 3843/2010 ΦΕΚ 62/28.4.2010 τεύχος Α’ «Ταυτότητα 

κτιρίων, υπερβάσεις δόµησης και αλλαγές χρήσης, µητροπολιτικές 

αναπλάσεις και άλλες διατάξεις» 

2. Ο νέος Νόµος 4014/2011 ΦΕΚ 209/21.9.2011 τεύχος Α’ «Περι-

βαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση 

αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυ-

γίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλο-

ντος.» 

3. Ν. 4030/2011 ΦΕΚ 249/25.11.2011 τεύχος Α’ «Νέος τρόπος έκ-

δοσης οικοδοµικών αδειών και ελέγχου». 
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ΠΡΟΤΑΣΗ: 

Η πρόταση αφορά την άµεση αλλά και δίκαιη αντιµετώπιση του προ-

βλήµατος αυτού. Για τα υφιστάµενα κτίρια προτείνεται πρώτα να γίνο-

νται µελέτες από τους επιβλέποντες µηχανικούς σε συνεργασία µε επί-

ορκους ελεγκτές µηχανικούς για το εάν υπάρχει η δυνατότητα της α-

σφαλούς αναίρεσης της αυθαιρεσίας, δηλαδή όπου αυτό είναι εφικτό να 

µεταβάλλονται τα δοµικά στοιχεία για την αποκατάσταση της παρανοµί-

ας. Εάν αυτό κριθεί αδύνατον τότε η επόµενη λύση να είναι η τακτοποί-

ηση µε χρηµατικό αντίτιµο. Στόχος πρέπει να είναι η εξυγίανση της δό-

µησης και όχι η είσπραξη απλών προστίµων που απλά θα αναπαράγουν 

το πρόβληµα. Για τα µελλοντικά κτίρια αναµένεται η αποτελεσµατικότη-

τα των νέων νόµων, όπου βέβαια η ευθύνη θα ανήκει στο µηχανικό και 

αν υπάρξει παράβαση τότε θα του αφαιρείται η άδεια ασκήσεως επαγ-

γέλµατος. Σηµαντικό επίσης είναι το Κτηµατολόγιο να επεκταθεί όσο το 

δυνατόν γρηγορότερα µια και έχουν αναφερθεί τα πλεονεκτήµατα του.  

Εγκαταλελειµµένα κτίρια 

Όπως προαναφέρθηκε ένα σύγχρονο πρόβληµα της αστικής δόµησης 

είναι η ύπαρξη των εγκαταλελειµµένων κτιρίων και χώρων.  

Αιτίες του προβλήµατος συνήθως είναι: 

1. Αδράνεια της Πολιτείας και της Αυτοδιοίκησης για την εξυγίανση 

αυτών των χώρων. 

2. Αδιαφορία των πολιτών σχετικά µε αυτό το ζήτηµα. 

Αναλύοντας αυτές τις αιτίες φαίνεται ότι η Πολιτεία ενώ γνωρίζει την 

ύπαρξη του προβλήµατος και ενώ αυτό συζητείται συχνά, δεν θέτει σε 

προτεραιότητα την αποκατάσταση αυτών των χώρων, λόγω κυρίως της 

οικονοµικής ύφεσης. ∆ηλαδή δεν δαπανά τα απαραίτητα χρήµατα και οι 

όποιες µελέτες ή υποσχέσεις µένουν απραγµατοποίητες ή πραγµατοποι-

ούνται κατ’ ελάχιστο. Χαρακτηριστικό είναι το αντιφατικό γεγονός ότι 

µέρος αυτών των κτιρίων προστατεύονται ως διατηρητέα, αλλά παρα-

µένουν αφηµένα στις τύχες τους. Μάλιστα  νοµοθεσία που να αφορά το 

συγκεκριµένο πρόβληµα δεν υπάρχει. Στον αντίποδα αν και υπάρχουν 

κινήσεις πολιτών που διεκδικούν την αποκατάσταση αυτών των χώρων, 

ουσιαστική συνεργασία µεταξύ δηµοτών και Πολιτείας δεν υπάρχει. Οι 

όποιες πιέσεις των πολιτών προσκρούουν στο εµπόδιο της γραφειοκρα-

τίας, ενώ αρκετοί προτιµούν το δρόµο της αδιαφορίας.  
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Συνέπειες αυτού του ζητήµατος έχουν ως εξής:  

1. Στατική Ανεπάρκεια. Τα κτίρια παραµένουν ασυντήρητα µε 

κίνδυνο τη κατάρρευση δοµικών στοιχείων τους. Παραδείγµατα 

τραυµατισµών διερχόµενων πεζών έχουν ακουστεί πολλές φο-

ρές, όµως η επίλυση του προβλήµατος αρκείται µόνο σε ανάλο-

γη σήµανση και όχι αποκατάσταση. 

2. Υποβάθµιση της δηµόσιας υγείας. Η συγκέντρωση απορριµ-

µάτων, τρωκτικών και πάσης φύσεως βλαβερών ουσιών, οδηγεί 

σε κίνδυνο ανάπτυξης ασθενειών και µολύνσεων επικίνδυνες για 

τους πολίτες. Η απολύµανση αυτών των χώρων από τις αρµόδι-

ες υγειονοµικές υπηρεσίες είναι σπασµωδικές και γίνονται ύστε-

ρα από µεγάλες αντιδράσεις. Ο δε κίνδυνος πυρκαγιάς παραµένει 

υψηλός και τα παραδείγµατα είναι ουκ’ ολίγα. 

3. Υποβάθµιση της δηµόσιας ασφάλειας. Εκτός του κινδύνου 

κατάρρευσης, στους συγκεκριµένους χώρους γίνονται παραβά-

σεις όπως χρήση ναρκωτικών, βιασµοί κ.α.  

4. Υποβάθµιση της αισθητικής όψης της πόλης. Αυτοί οι χώ-

ροι µειώνουν την αισθητική της περιοχής και η κατάσταση αυτή 

επιφέρει την υποβάθµισή της.   

Στον ∆ήµο Πειραιά το πάρκο ∆ηλαβέρη, τα παλαιά σιλό στο λιµάνι, 

το στρατόπεδο Παπαδογιώργη και µια πλειάδα παλαιών οικηµάτων 

ή ανενεργών εργοστασίων συνθέτουν την εικόνα του προβλήµατος. 

Η δηµοτική αρχή µε τα λίγα µέσα που διαθέτει αλλά και οι πολίτες 

διεκδικούν κάτι καλύτερο όµως το πρόβληµα διαιωνίζεται. 

ΠΡΟΤΑΣΗ: 

Για τη διασφάλιση της δηµόσιας υγείας και ασφάλειας απαιτείται άµεση 

κινητοποίηση όλων των Αρχών όπως του ΥΠΕΚΑ, των υγειονοµικών υ-

πηρεσιών, της τοπικής αυτοδιοίκησης. Είναι τουλάχιστον απαράδεκτο τη 

σηµερινή εποχή οι πολίτες αλλά και οι επισκέπτες της περιοχής να εκτί-

θενται σε τέτοιους κινδύνους. Εκτός αυτού, η εικόνα της πόλης του Πει-

ραιά θα αναβαθµιστεί ιδιαίτερα αν αυτά τα κτίρια αποκατασταθούν. 
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Επαναχρησιµοποίηση Κτιρίων - Χώρων 

Στο ∆ήµο Πειραιά υπάρχει πλήθος ανεκµετάλλευτων οικοπέδων ή κτιρί-

ων. Αυτά συνήθως είναι άδεια κελύφη εργοστασίων ή άλλων εγκατα-

στάσεων που δεν χρησιµοποιούνται πλέον. Εποµένως αυτά όπως προεί-

παµε και για την κατηγορία των εγκαταλελειµµένων κτισµάτων, έχουν 

µετατραπεί σε εστίες µόλυνσης ή παράνοµων ενεργειών. Μερικές περι-

πτώσεις - οι οποίες είναι γνωστές και οι κάτοικοι, οι φορείς ή οι µελετη-

τές στο παρελθόν έχουν εκφράσει διάφορες απόψεις για αυτές -  είναι: 

Κεράνης 

Καπνοβιοµηχανία η οποία έπαυσε να λειτουργεί λόγω πτώχευσης το 

2006, στεγάστηκε σε ένα χαρακτηριστικό ακίνητο επί της οδού Πειραιώς 

το οποίο µέχρι σήµερα είναι αχρησιµοποίητο. Προτάθηκε από το Υπουρ-

γείο ∆ικαιοσύνης η µετεγκατάσταση των ∆ικαστηρίων του Πειραιά εκεί, 

αλλά δεν υπάρχει νεότερη πρόοδος.  

 

Εικόνα 9 Εγκαταλελειµµένο Εργοστάσιο Κεράνη  

(Πηγή: mlp-blo-g-spot.blogspot.gr) 
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Ρετσίνα 

Κλωστοϋφαντουργία η οποία έπαυσε την λειτουργία της το 1981 και οι 

εγκαταστάσεις της παρουσιάζουν µια εικόνα εγκατάλειψης η οποία επι-

δεινώθηκε και από µία πυρκαγιά το 2003. ∆εν υπάρχει πρόοδος σχετικά 

µε την χρησιµοποίηση του χώρου ο οποίος γειτνιάζει µε το πάρκο ∆ηλα-

βέρη. 

 

Εικόνα 10 Άποψη του εργοστασίου Ρετσίνα (Πηγή: 

http://www.monumenta.org) 
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∆ηλαβέρης 

Κεραµοποιία η οποία έκλεισε οριστικά το 2003 και οµοίως τα κτίρια της 

είναι εστίες µόλυνσης. Βέβαια ο χώρος γενικά έχει θεσµοθετηθεί ως χώ-

ρος πρασίνου και αναψυχής αλλά η αδιαφορία των αρχών έχει οδηγήσει 

στην απαξίωση του χώρου. 

 

Χάρτης 3 Οικόπεδο ∆ηλαβέρη (Πηγή: Google Earth) 
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Στρατόπεδο Παπαδογιώργη15 

Το 2004 παραχωρήθηκε από το Ταµείο Εθνικής Άµυνας η κυριότητα του 

στρατοπέδου Παπαδογιώργη στο ∆ήµο Πειραιά, εκτάσεως 12 στρεµµά-

των. Μέχρι σήµερα τα σχέδια ανακατασκευής του χώρου δεν έχουν 

πραγµατοποιηθεί.  

 

Χάρτης 4 Γεωγραφική Θέση Στρατοπέδου Παπαδογιώργη (Πηγή: 

www.ndf.gr) 

ΧΡΩΠΕΙ 

Όπως ειπώθηκε είναι και αυτό ένα αναξιοποίητο αστικό κενό όπου βέ-

βαια ο ∆ήµος επιθυµεί την απαλλοτρίωση των χώρων και την µετατροπή 

σε χώρο αναψυχής - πρασίνου. (Φωτογραφία βλέπε σελίδα 30). 

  

                                                           

15 Πηγή: http://www.ndf.gr/ 
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ΠΡΟΤΑΣΗ 

Οι παραπάνω χώροι εκτός από πόλοι πρασίνου, µπορούν να αποτελέ-

σουν κέντρα πολιτισµού και αναψυχής. Μια και ήδη υπάρχουν ανάλογες 

εκτάσεις στον Πειραιά που αναδεικνύουν ή παράγουν τον πολιτισµό και 

την αναψυχή, δεν είναι δύσκολο – αρκεί  να υπάρχει συνεργασία και 

βούληση – να ακολουθηθεί η ιδέα της αναπαλαίωσης των κτιρίων αυτών 

ή γενικά της επαναχρησιµοποίησης των χώρων αυτών. Φερειπέιν η δη-

µιουργία ενός πειραϊκού βιοµηχανικού µουσείου στο  ∆ηλαβέρη, η δηµι-

ουργία πολιτιστικών πολυχώρων στο Κεράνη, δηµιουργία γηπέδων ή 

παιδικών χαρών στο Παπαδογιώργη είναι εφαρµόσιµες και σχετικά οικο-

νοµικές ιδέες, που σίγουρα θα δώσουν πνοή στην περιοχή.  

Η περίπτωση του ουρανοξύστη Πειραιά16 

Με τον Αναπτυξιακό Νόµο 395/68 του απριλιανού καθεστώτος εισάγεται 

για πρώτη φορά στα ελληνικά δεδοµένα η έννοια του ουρανοξύστη, κα-

θώς επιτρέπεται η δόµηση µερικών υψηλών κτιρίων µε 12-28 ορόφους. 

Θέλοντας το καθεστώς να τονίσει την αστική ανάπτυξη του Πειραιά, το 

1974 κατασκευάζεται το Εµποροναυτιλιακό κέντρο του Πειραιά, στα 

πρότυπα  των αµερικανικών ουρανοξυστών (είχε προηγηθεί ο Πύργος 

των Αθηνών). Ο Πύργος εµβαδού 30.000 τ.µ αποτελείται από 23 ορό-

φους και 2 υπόγεια, έχει ύψος 84 µέτρα, ενώ η µορφή του συνδέεται µε 

το ∆ιεθνές Στυλ (International Style). Το 1983 περατώνεται η πρόσοψη 

του κτιρίου, έκτοτε ο Πύργος παραµένει ως µια κατασκευή σε εξέλιξη. 

Μόνο το ισόγειο και οι δύο πρώτοι όροφοι χρησιµοποιούνται ως γραφεία 

ή καταστήµατα. Πολλοί τον έχουν ονοµάσει λόγω της µη χρησιµότητας 

του ως «Κοιµώµενο Γίγαντα», ενώ η κατεδάφιση του ιστορικού ρολο-

γιού χάριν της ανέγερσής του, αποτελεί για αρκετούς πράξη ιεροσυλίας. 

Από την δεκαετία του 1980 έως σήµερα έχουν πραγµατοποιηθεί τέσσε-

ρις διαγωνισµοί για την περάτωση του έργου, όλοι ατελέσφοροι!! Η α-

δράνεια λοιπόν τόσο των αρµοδίων όσο και της κοινής γνώµης ευθύνε-

ται αποκλειστικά για τη µη αξιοποίηση του κτιρίου. Σηµειωτέων στο τε-

λευταίο διαγωνισµό πολλές µελέτες στηρίχτηκαν στη χρήση 100% ανα-

κυκλώσιµων υλικών, όπου θα προσφέρουν στο κτίριο ενεργειακή αυτο-

νοµία και χαµηλή περιβαλλοντική όχληση. 

  

                                                           

16 Πηγή: http://www.greekarchitects.gr 
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ΠΡΟΤΑΣΗ: 

Είναι αναγκαία η αναµόρφωση του κτιρίου µε βάση το βιοκλιµατικό σχε-

διασµό. Η χρήση του θα αποφέρει οικονοµικά και περιβαλλοντικά οφέλη 

για τον Πειραιά. Σίγουρα διαγωνισµοί έγιναν πολλοί, οπότε το επόµενο 

βήµα θα πρέπει να είναι µερική ή ολική ιδιωτικοποίηση του έργου (νό-

µος περί Σύµπραξης ∆ηµοσίου – Ιδιωτικού τοµέα), η ακόµα και χρήση 

του προγράµµατος ΕΣΠΑ - το οποίο λήγει φέτος – για την εξεύρεση των 

απαραίτητων κεφαλαίων. Έτσι σε συνδυασµό µε την πολιτική βούληση 

θα ανοίξει ο δρόµος για την ολοκλήρωση του έργου.  

 

Εικόνα 11 Γενική άποψη του Πύργου Πειραιά (Πηγή 

http://www.greekarchitects.gr)  
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Ασύµβατες Χρήσεις Γης 

Παρότι το Γ.Π.Σ και το Π∆/23-2/6-3-87 προβλέπουν την διάκριση µετα-

ξύ των χρήσεων γης, στο Πειραιά παρατηρούνται αρκετές περιπτώσεις 

ασύµβατων χρήσεων. Αυτές όπως ειπώθηκε συναντώνται κυρίως στις 

περιοχές που τελούν υπό ανάπλαση στο Άγιο ∆ιονύσιο και στην οδό 

Πειραιώς. Εκεί βιοτεχνίες ή βιοµηχανίες µικρής ή µέσης όχλησης συνο-

ρεύουν µε νεόδµητες κατοικίες έχοντας ως συνέπεια την ύπαρξη κινδύ-

νων ή οχλήσεων. Μερικές περιπτώσεις είναι ο κίνδυνος τροχαίων ατυχη-

µάτων από την ταυτόχρονη κίνηση κατοίκων – επαγγελµατικών οχηµά-

των, τα υψηλά επίπεδα ηχορρύπανσης, η έντονη κυκλοφοριακή συµφό-

ρηση, η έντονη περιβαλλοντική επιβάρυνση. Παρατηρήθηκε συνύπαρξη 

πρατηρίων υγρών καυσίµων µε οικιστικές ζώνες όπου ελλοχεύει ο κίν-

δυνος έκρηξης και πυρκαγιάς.  

Ακόµα πέριξ της λεωφόρου Σκυλίτση υπάρχει ένα σχετικά οριοθετηµένο 

βιοτεχνικό πάρκο µικρής όχλησης (βάσει Γ.Π.Σ), όµως από όλες τις µε-

ριές συνορεύει µε οικιστικές ζώνες.  

ΠΡΟΤΑΣΗ 

Η πρόταση έγκειται στην άµεση αποµάκρυνση εκτός αστικής ζώνης των 

πρατηρίων καυσίµων τα οποία συνορεύουν µε χώρους κατοικιών ή ερ-

γασίας. Επίσης προτείνεται η ανάπλαση που έχει προταθεί από το Γ.Π.Σ 

να προχωρήσει µε ταχύτερους ρυθµούς. Αυτό θα επιφέρει καλύτερη 

χωροταξική οργάνωση της περιοχής, οι κίνδυνοι για τους πολίτες θα 

µειωθούν. Ακόµα και οι βιοτεχνίες που λειτουργούν εκεί, αν µεταφερ-

θούν σε ένα ολοκληρωµένο, διοικητικά και οικονοµικά αυτόνοµο Βιοτε-

χνικό Πάρκο, θα έχουν την δυνατότητα να εξελιχθούν και να αναπτυ-

χθούν. Η περιοχή του Σχιστού (θα αναλυθεί παρακάτω), είναι µια καλή 

πρόταση για την υποδοχή των αναφερόµενων βιοτεχνιών - βιοµηχανιών 

του Πειραιά µια και προσφέρει περισσότερες ανέσεις. Για την περίπτωση 

της οδού Σκυλίτση θα πρέπει και αυτή να ενταχθεί σε καθεστώς ανά-

πλασης όπως οι άλλες δύο περιοχές για τους λόγους που προαναφέρθη-

καν.  
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Ατµόσφαιρα 

Στον ∆ήµο Πειραιά υπάρχουν δύο σταθµοί µέτρησης ατµοσφαιρικών 

ρύπων, όπου για την λειτουργία τους είναι υπεύθυνη η ∆ιεύθυνση Ελέγ-

χου Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης και Θορύβου του ΥΠΕΚΑ. Στους σταθµούς 

αυτούς µετρώνται οι εξής ρύποι:  

1. Μονοξείδιο του άνθρακα CO  

2. Οξείδια του αζώτου NO, NO2 

3. Όζον O3 

4. ∆ιοξείδιο του θείου SO2 

5. Αιωρούµενα σωµατίδια ΡΜ10 και ΡΜ2,5 

6. Βενζόλιο C6H6 

7. Μόλυβδος Pb, Νικέλιο Ni, Αρσενικό As, Κάδµιο Cd 

Με βάση τις εκθέσεις των τεσσάρων τελευταίων ετών (2008-2011) έ-

χουµε τα εξής συµπεράσµατα17: 

1. Μονοξείδιο του άνθρακα. ∆εν σηµειώθηκε υπέρβαση της ορια-

κής τιµής για τα έτη 2008 – 2011. (Μέγιστη ηµερήσια οκτάωρη 

τιµή 10mg/m3).   

2. Οξείδια του αζώτου. Σηµειώθηκαν υπερβάσεις της οριακής ετή-

σιας τιµής που είναι 40 µg/m3. Ειδικά οι τιµές είναι για το 2008 60 

µg/m3, για το 2009 71 µg/m3, για το 2010 46 µg/m3 και για το 

2011 44 µg/m3.  

3. Όζον. Τα έτη 2008 – 2010 δεν υπήρξε υπέρβαση της οριακής ω-

ριαίας τιµής. Το 2011 υπήρξε υπέρβαση για 2 ώρες. (Οριακή ω-

ριαία τιµή 180 µg/m3).  

4. ∆ιοξείδιο του θείου.  ∆εν σηµειώθηκε υπέρβαση των οριακών 

τιµών για τα έτη 2008 – 2011. (Οριακή ωριαία τιµή 350 µg/m3 

µέχρι 24 φορές το χρόνο και οριακή ηµερήσια τιµή 125 µg/m3 µέ-

χρι 3 φορές το χρόνο).  

  

                                                           

17
 Ετήσιες Εκθέσεις Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης της Διεύθυνσης Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και 

Θορύβου του ΥΠΕΚΑ για τα έτη 2008-2011 
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5. Αιωρούµενα σωµατίδια ΡΜ10. Τα έτη 2008 και 2009 δεν υπήρ-

ξε υπέρβαση της οριακής ετήσιας τιµής. Αντιθέτως τα έτη 2010 

και 2011 υπήρξε υπέρβαση. Οι τιµές τους ήταν για το 2010 και 

2011 44 µg/m3 (Οριακή ετήσια τιµή 40 µg/m3). 

6. Αιωρούµενα σωµατίδια ΡΜ2,5. Για τα έτη 2008 και 2009 δεν 

έχουµε στοιχεία. Για το έτος 2010 δεν υπήρξε υπέρβαση της ορι-

ακής τιµής, ενώ το 2011 υπήρξε υπέρβαση µε την τιµή να δια-

µορφώνεται στα 27 µg/m3. (Οριακή ετήσια τιµή 25 µg/m3.) 

7. Βενζόλιο. Για τα έτη 2008 – 2011 δεν υπήρξε υπέρβαση τιµών. 

(Οριακή ετήσια τιµή 5µg/m3). 

8. Μόλυβδος, Νικέλιο, Αρσενικό, Κάδµιο. Βάσει των κοινοτικών 

οδηγιών έγιναν ενδεικτικές µετρήσεις το 2004. Σε αυτούς τους 

ρύπους οι µετρήσεις ήταν πολύ χαµηλότερες των ορίων οπότε δεν 

έγιναν µετρήσεις ξανά. 

Συνοψίζοντας στην περιοχή του Πειραιά ρύποι όπως το βενζόλιο, το 

κάδµιο ή το αρσενικό που είναι καρκινογόνοι, το µονοξείδιο του άνθρα-

κα και το διοξείδιο του θείου που ευθύνονται για αναπνευστικές ανε-

πάρκειες βρίσκονται σε επίπεδα χαµηλότερα των ορίων τα τελευταία 

χρόνια. Ακόµα υπάρχουν µικρές υπερβάσεις στο όζον και τα οξείδια του 

αζώτου, τα οποία όµως παρουσιάζουν πτωτική τάση και στην υπόλοιπη 

Αττική. Τα σωµατίδια ΡΜ10 και ΡΜ2,5 έχουν τιµές που εξαρτώνται κυρίως 

από άλλα φαινόµενα όπως τα µετεωρολογικά (σκόνη από Σαχάρα) και 

συνήθως αποτελούν και το µεγαλύτερο πρόβληµα σε όλες ευρωπαϊκές 

πρωτεύουσες. Είναι σωµατίδια τα οποία όσο µικρότερη διάµετρο έχουν, 

τόσο ευκολότερα εισχωρούν στο αναπνευστικό σύστηµα.  

Εποµένως µε λίγη ακόµα προσπάθεια η ατµοσφαιρική ρύπανση στον 

Πειραιά µπορεί να εξυγιανθεί. Είναι λοιπόν ένα από τα θετικά στοιχεία 

της περιοχής, αν και υπάρχουν κάποιες ειδικές περιπτώσεις όπως της αι-

θαλοµίχλης το χειµώνα. 

Η περίπτωση της αιθαλοµίχλης 

Στο ∆ήµο Πειραιά όπως και γενικά στην Αττική, τους χειµερινούς µήνες 

παρατηρήθηκε το φαινόµενο της αιθαλοµίχλης το οποίο οφείλεται κυρί-

ως στην ταυτόχρονη λειτουργία ενός µεγάλου αριθµού τζακιών ή σο-

µπών. ∆υστυχώς έλεγχος ως προς την ποιότητα των καύσιµων υλικών 

δεν υπάρχει, οπότε αρκετοί χρησιµοποιούν υλικά εµποτισµένα µε χηµικά 

τα οποία µετά την καύση παράγουν καυσαέρια ακόµα και καρκινογόνα. 
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Οι κατά τόπους Ιατρικοί Σύλλογοι αναφέρουν πως η ανθρώπινη υγεία 

τίθεται σε µεγάλους κινδύνους ειδικά για τις ευαίσθητες οµάδες (ηλικιω-

µένοι – παιδιά), ενώ η κινητοποίηση των αρµοδίων φορέων παραµένει 

νωχελική. 

Ενδεικτικές είναι οι µετρήσεις του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος 

και Βιώσιµης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και του 

Ερευνητικού Σταθµού Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «∆ηµόκριτος» όπου δείχνουν ότι η συ-

γκέντρωση των αιωρούµενων σωµατιδίων ΡΜ10 έφτασε στον Πειραιά τα 

75 µg/m3 τους τελευταίους µήνες, όταν το επιτρεπτό όριο είναι 40 

µg/m3 για 35 ηµέρες/έτος18. 

 

Εικόνα 12 Άποψη του νέφους αιθαλοµίχλης που έχει κατακλύσει τον 

Αττικό ουρανό (Πηγή: http://www.protothema.gr) 

Καθαριότητα – ΧΑ∆Α – ΧΥΤΑ – ΧΥΤΕΑ – ΧΥΤΥ  

Στην περιοχή δεν αναπτύσσεται κάποιου είδους χωµατερή. Ο ∆ήµος 

Πειραιά εξυπηρετείται από τον ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων. Στο τοµέα καθαριό-

τητας αν και ο Πειραιάς αντιµετώπισε έντονο πρόβληµα µε την αποκοµι-

δή των απορριµµάτων, τώρα δείχνει να έχει ξεπεράσει το πρόβληµα. Η 

δηµοτική αρχή  από τη µεριά της προσπαθεί µε διάφορα προγράµµατα 

να αντισταθµίσει το πρόβληµα. Υπάρχει ειδική τηλεφωνική γραµµή για 

την περισυλλογή ογκωδών απορριµµάτων, ενώ επιχειρούν πλήθος εργα-

ζοµένων και µηχανηµάτων που συνεισφέρουν προς αυτή την            

                                                           

18 Πηγή: http://www.econews.gr 
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κατεύθυνση. Στο παράρτηµα παρατίθεται η πλήρης ενηµέρωση σχετικά 

µε αυτό το τοµέα.   

Υπάρχουν όµως και κάποιες περιπτώσεις εστιών µολύνσεως κυρίως στα 

εγκαταλελειµµένα κτίσµατα ή σε κοινόχρηστους χώρους τα οποία ανα-

φέρθηκαν πριν. Για παράδειγµα η αρνητική εικόνα του Πειραϊκού Τεί-

χους το οποίο έχει απασχολήσει ιδιαίτερα την κοινή γνώµη, παραµένει 

αναξιοποίητο και παραµεληµένο. Έχουν γίνει εθελοντικές δράσεις για 

τον καθαρισµό και ανάδειξή του και για άλλες περιπτώσεις όπως το πάρ-

κο ∆ηλαβέρη, αλλά το πρόβληµα αναπαράγεται. 

ΠΡΟΤΑΣΗ 

Για το Πειραϊκό Τείχος όπως αναλύθηκε χρειάζεται η προστασία και ανά-

δειξή του, που θα αποτελεί µία αναβάθµιση του παραλιακού µετώπου 

του ∆ήµου. Επίσης για τις άλλες περιπτώσεις οι πολίτες και οι δηµοτικοί 

φορείς µπορούν να σταµατήσουν το φαινόµενο αρκεί να υπάρξει η κα-

τάλληλη ευαισθητοποίηση. Ήδη λειτουργεί ηλεκτρονικό forum του ∆ή-

µου και µια τηλεφωνική γραµµή χάριν της επικοινωνίας πολιτών-

δηµοτικής αρχής.  

Ανακύκλωση 

Η ανακύκλωση στο συγκεκριµένο δήµο αρχίζει να κερδίζει έδαφος µια 

και ο δήµος έχει τοποθετήσει αρκετούς µπλε κάδους συλλογής πλαστι-

κών, γυάλινων και άλλων ανακυκλώσιµων υλικών, καµπάνες συλλογής 

χάρτου, ειδικά µηχανήµατα πολτοποίησης σε κεντρικά σηµεία. Συνεργά-

ζεται µε εταιρείες που ασχολούνται µε την ανακύκλωση επικίνδυνων υ-

λικών όπως µπαταρίες, χρησιµοποιηµένα λάδια, φάρµακα, βαρέα µέταλ-

λα. Οι πολίτες µε τη σειρά τους υιοθετούν αυτή την νοοτροπία, καθώς 

αν και το επίπεδο συλλογής ανακυκλώσιµων υλικών είναι χαµηλό, αυτό 

αυξάνεται (7% το 2010, 9% το 2012). (Βλέπε παράρτηµα) 

ΠΡΟΤΑΣΗ 

Στο θέµα αυτό προτείνεται η συνέχιση των δράσεων από µέρους της 

δηµοτικής αρχής και την σταδιακή αύξηση των κάδων ανακύκλωσης. 

Ικανό όπλο για την εξέλιξη της ανακύκλωσης είναι οι συνεχείς ενηµερω-

τικές δράσεις µε όλες τις µορφές (Τύπος, τηλεόραση, διαδίκτυο, σχολικά 

προγράµµατα), προκειµένου να επιτευχθεί ο στόχος γρηγορότερα και µε 

καλύτερα ποσοστά. 
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Αποχέτευση 

Η ΕΥ∆ΑΠ εξυπηρετεί το ∆ήµο Πειραιά µε ένα ολοκληρωµένο δίκτυο α-

ποχέτευσης, το οποίο καταλήγει στην Ψυτάλλεια. Επίσης υπάρχουν 

συλλέκτες όµβριων υδάτων, οι οποίοι αρκετές φορές δεν καθαρίζονται 

έγκαιρα µε αποτέλεσµα να παρατηρούνται φαινόµενα πληµµυρών στην 

περιοχή. Αυτό το πρόβληµα ισχύει και για όµορους δήµους.     

Α.Π.Ε 

Στο ∆ήµο Πειραιά η χρήση νέων µορφών ενέργειας θεωρείται ότι είναι 

ελάχιστη. Το υψηλό κόστος για την ανάπτυξη αυτών αλλά και το γεγο-

νός µη ύπαρξης ελεύθερων χώρων στο Πειραιά, δεν αφήνει περιθώρια 

για την χρήση τους. Τα µόνα παραδείγµατα είναι κάποιες τοποθετήσεις 

φωτοβολταϊκών συστηµάτων από ιδιώτες σε δώµατα κτιρίων και η περί-

πτωση της Ψυτάλλειας η οποία αναλύεται παρακάτω. 

Η περίπτωση της Ψυτάλλειας 

Στο ∆ήµο Πειραιά και ειδικά στη νήσο Ψυτάλλεια, βρίσκονται οι πιο ση-

µαντικές εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισµού και παραγωγής ενέργει-

ας από βιοµάζα – βιοαέρια στην Ελλάδα. 

 

 

Εικόνα 13 Γενική άποψη της νήσου Ψυτάλλειας (Πηγή: 

http://www.greekscapes.gr/) 
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Ιστορικά στοιχεία19 

Η Ψυτάλλεια είναι µια µικρή ακατοίκητη νησίδα ανοιχτά του Ακροκερά-

µου στο Κερατσίνι, ανάµεσα στο λιµάνι του Πειραιά και τη Σαλαµίνα. Η 

πρόσβαση σε αυτή γίνεται ακτοπλοϊκώς µε τη βοήθεια µικρού επιβατι-

κού πλοιαρίου (λάντζα) καθώς και µε  Ferry Boat.  Η Ψυτάλλεια παρέ-

µεινε µια νησίδα ήσσονος σηµασίας που φιλοξενούσε σποραδικά κτηνο-

τρόφους και τα κοπάδια τους, χωρίς ιστορικές αναφορές σε αυτή µέχρι 

τους νεότερους χρόνους, οπότε πέρασε στην ιδιοκτησία του Πολεµικού 

Ναυτικού. Κατά το πρότυπο της Γαλλίας για τις κτήσεις της, µετατράπη-

κε σε ναυτικές φυλακές που λειτούργησαν µέχρι τη δεκαετία του 1970. 

Από τη δεκαετία του '50 είχε φανεί ότι η χρήση σηπτικών βόθρων και η 

µεταφορά των βοθρολυµάτων µε βυτιοφόρα προς αποδέκτες ευκολίας 

δεν µπορούσε να καλύψει τις ανάγκες της πρωτεύουσας. Ξεκίνησε λοι-

πόν, ως πρώτη λύση, η κατασκευή του Κεντρικού Αποχετευτικού Αγω-

γού (Κ.Α.Α.) της Αθήνας, ο οποίος από το 1959 οδηγεί τα λύµατα του 

ιστορικού κέντρου στον Ακροκέραµο, στο Κερατσίνι, απ' όπου χύνονταν 

ανεπεξέργαστα στη θάλασσα µέχρι το 1994. Ο αγωγός ανακούφισε τις 

περιοχές που εξυπηρετούσε, υποβάθµισε όµως δραµατικά το θαλάσσιο 

περιβάλλον στον κόλπο της Ελευσίνας και τον Σαρωνικό. Για σχεδόν 40 

χρόνια τα αστικά και τα ανεπεξέργαστα βιοµηχανικά λύµατα της πόλης 

κατέληγαν µαζικά σε ένα σηµείο του θαλάσσιου µετώπου της. 

Εν τω µεταξύ, η Ελλάδα αναπτυσσόταν οικονοµικά και ως µέλος πλέον 

της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας (ΕΟΚ) απέκτησε τη νοµική υ-

ποχρέωση να προστατεύει το υδάτινο περιβάλλον της. Το σηµαντικότε-

ρο νοµικό κείµενο για τα υγρά απόβλητα, η Οδηγία 91/271/ΕΟΚ, απαι-

τούσε τουλάχιστον δευτεροβάθµια επεξεργασία των λυµάτων για όλους 

τους οικισµούς άνω των 15.000 κατοίκων έως το τέλος του 2000. Η Α-

θήνα, που µόλις το 1985, µε τη λειτουργία του Κέντρου Επεξεργασίας 

Λυµάτων και Βοθρολυµάτων Μεταµόρφωσης, κατόρθωσε να κλείσει τις 

πολυάριθµες "χαβούζες" που βρίσκονταν διάσπαρτες στο Λεκανοπέδιο, 

χωρίς εθνική εµπειρία στην κατασκευή και λειτουργία Κέντρων Επεξερ-

γασίας Λυµάτων (Κ.Ε.Λ.) και µε εξαιρετικά έντονες τις αντιδράσεις του 

κόσµου για τέτοια έργα, προσπαθεί ασθµαίνοντας να προφτάσει τα ευ-

ρωπαϊκά χρονοδιαγράµµατα. 

                                                           

19 Πηγή: http://www.greekscapes.gr/ 
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Η έντονη αντίδραση στη χωροθέτηση Κ.Ε.Λ. σε όλη την Ελλάδα, σε 

συνδυασµό µε την παγιωµένη κατάσταση εκβολής του Κ.Α.Α. στον Α-

κροκέραµο οδηγεί στην απόφαση να εγκατασταθεί η τόσο απαραίτητη 

αλλά και πλήρως ανεπιθύµητη δραστηριότητα στην ακατοίκητη και χω-

ρίς άµεσους γείτονες Ψυτάλλεια. Έτσι κατασκευάστηκαν ο Συµπληρω-

µατικός Αποχετευτικός Αγωγός (Σ.Κ.Α.Α.) για τη µεταφορά των λυµάτων 

της υπόλοιπης Αθήνας στον Ακροκέραµο, οι υποθαλάσσιοι αγωγοί µετα-

φοράς των λυµάτων, µετά από προεπεξεργασία, από τον Ακροκέραµο 

στην Ψυτάλλεια, τα κυρίως έργα επεξεργασίας πάνω στο νησί και δύο 

υποθαλάσσιοι αγωγοί εκβολής, µήκους 1.870 µέτρων ο καθένας, για τη 

διάθεση των επεξεργασµένων πια λυµάτων στον Σαρωνικό, σε βάθος 63 

µέτρων. Πρόκειται για ένα τεχνικά πολύπλοκο και δύσκολο έργο, καθώς 

είναι από τα µεγαλύτερα Κ.Ε.Λ. στον κόσµο, ενώ η υποθαλάσσια µετα-

φορά των προεπεξεργασµένων λυµάτων από τον Ακροκέραµο στο νησί 

αποτέλεσε πρόκληση για τη µηχανική. 

Τεχνική Περιγραφή-Εγκαταστάσεις20 

Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας στην Ψυτάλλεια κατασκευάστηκαν σε 

φάσεις, τόσο λόγω των οικονοµικών περιορισµών όσο και λόγω των δυ-

σκολιών σχεδιασµού. Από το 1994, οπότε και πρωτολειτούργησε το 

Κ.Ε.Λ., έως το καλοκαίρι του 2004, στην Ψυτάλλεια γινόταν µόνο πρω-

τοβάθµια επεξεργασία (µε φυσικές διεργασίες), η οποία µειώνει το ρυ-

παντικό φορτίο των λυµάτων κατά 35% περίπου. Από το 2004 και µετά 

τίθεται σε λειτουργία και η δευτεροβάθµια επεξεργασία, που συνίσταται 

σε προχωρηµένη βιολογική επεξεργασία µε ολική αφαίρεση αζώτου και 

µερική αποµάκρυνση φωσφόρου. Συνολικά επιτυγχάνεται πλέον αποµά-

κρυνση του ρυπαντικού φορτίου σε ποσοστό 93%. 

Κύριο παραπροϊόν του καθαρισµού των λυµάτων είναι η ιλύς ή λυµατο-

λάσπη. Η ιλύς χρησιµοποιείται αρχικά ως ανανεώσιµη πηγή ενέργειας 

(Α.Π.Ε.) για τη συµπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερµότητας µέ-

σω διεργασιών αναερόβιας χώνευσης και στη συνέχεια αφυδατώνεται µε 

µηχανικό τρόπο. Στην Ψυτάλλεια παράγονται καθηµερινά περίπου 700 

κυβικά µέτρα αφυδατωµένης ιλύος (η οποία, ωστόσο, αποτελείται κατά 

70% από νερό).  

                                                           

20 Πηγή: http://www.eydap.gr/ 
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Μετά από πολλές περιπέτειες και προσπάθειες εύρεσης εναλλακτικών 

τρόπων διάθεσης της µεγάλης αυτής ποσότητας, κατασκευάστηκε και 

λειτούργησε πρόσφατα στο νησί µονάδα θερµικής ξήρανσης της ιλύος. 

Η ξήρανση µειώνει το βάρος και τον όγκο της ιλύος, όπως επίσης και 

την όχληση από αυτή (οσµές, διάδοση παθογόνων). Το παραγόµενο 

προϊόν της µονάδας ξήρανσης (120 - 150 τόνοι/ηµέρα µε ξηρότητα πε-

ρίπου 92%) αποτελεί ανανεώσιµη πηγή ενέργειας και αξιοποιείται ως 

καύσιµο σε εργοστάσια παραγωγής τσιµέντου ή θερµοηλεκτρικά εργο-

στάσια. Ωστόσο, αν και θεωρείται Α.Π.Ε., η τιµή της είναι αρνητική, δη-

λαδή ο παραγωγός ξηραµένης ιλύος σήµερα πληρώνει για τη διάθεσή 

της. Επίσης κατά τη διεργασία της αναερόβιας χώνευσης της µεικτής ι-

λύος παράγεται βιοαέριο, το οποίο αποτελείται κυρίως από µεθάνιο 

(CH4) σε ποσοστό 61-65% και διοξείδιο του άνθρακα (CΟ2) σε ποσοστό 

34-38%. Το παραγόµενο βιοαέριο αποτελεί ανανεώσιµη πηγή ενέργειας 

και χρησιµοποιείται ως καύσιµο σε δύο µονάδες συµπαραγωγής ηλεκτρι-

κής και θερµικής ενέργειας (ΣΗΘΕ) συνολικής δυναµικότητας 11,4 MWe. 

Η Ψυτάλλεια σε µεγέθη: 

1. Έργα προεπεξεργασίας λυµάτων στον Ακροκέραµο (Άντληση, Ε-

σχάρωση, Εξάµµωση, Απόσµηση).  

2. Έξι ορθογώνιες δεξαµενές πρωτοβάθµιας καθίζησης, διαστάσεων 

(σε µέτρα) 100 x 20 x 3, συνολικού όγκου 36.000 κ.µ.  

3. ∆ώδεκα βιοαντιδραστήρες, συνολικού όγκου 298.000 κ.µ.  

4. Εξήντα τέσσερις δεξαµενές τελικής καθίζησης, συνολικής επιφά-

νειας 52.000 τ.µ.  

5. Τρία αµµόφιλτρα για παραγωγή βιοµηχανικού νερού, συνολικής 

δυναµικότητας 1.500 κ.µ. ανά ώρα.  

6. ∆ύο συστήµατα απολύµανσης UV, συνολικής δυναµικότητας 600 
κ.µ. ανά ώρα.  

7. Τρεις καλυµµένες κυλινδρικές δεξαµενές προπάχυνσης ιλύος, δια-
µέτρου 25µ., βάθους 5 µ. περίπου, συνολικού ωφέλιµου όγκου 
7.380 κ.µ.  

8. ∆έκα τέσσερις τράπεζες µηχανικής πάχυνσης, δυναµικότητας 150 
κ.µ. ανά ώρα, έκαστη.  

9. Οκτώ κλειστές κυλινδρικές δεξαµενές χώνευσης ιλύος, διαµέτρου 
30 µ., συνολικού όγκου 80.000 κ.µ.  
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10. Tέσσερις κυλινδρικές δεξαµενές αποθήκευσης ιλύος, ωφέλιµου 

όγκου 2.900 κ.µ έκαστη και δύο ορθογώνιες δεξαµενές αποθή-

κευσης ιλύος, ωφέλιµου όγκου 2.590 κ.µ. έκαστη.  

11. Μονάδα αφυδάτωσης µε 6 φυγοκεντρικούς αφυδατωτές, δυναµι-

κότητας 70 κ.µ. ανά ώρα έκαστος.  

12. Τέσσερις γραµµές ξήρανσης, δυναµικότητας εξάτµισης 8,6 τόνων 

ανά ώρα έκαστη.  

13. ∆ύο αεριοφυλάκια, χωρητικότητας 5.600 κ.µ. έκαστο.  

14. Μονάδα ΣΗΘΕ, ισχύος 7,14 MWe και 10,35 MWth µε βιοαέριο µε 

τρεις αεριοµηχανές.  

15. Μονάδα ΣΗΘΕ, ισχύος 4,2 MWe και 6,80 MWth µε βιοαέριο µε 

δύο αεριοµηχανές.  

16. Μονάδα ΣΗΘΕ τύπου αεριοστροβίλου - γεννήτριας µε καύση φυ-

σικού αερίου, ισχύος 12,9 MWe και 17,3 MWth.  

17. Αγωγοί εκβολής 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Με την επιτόπια έρευνα, παρατηρήθηκε ότι το περιβαλλοντικό έργο που 

συντελείται εκεί, είναι ιδιάζουσας σηµασίας µια και σχεδόν όλο το υλικό 

που εισέρχεται εκεί µέσω κατάλληλης επεξεργασίας επαναχρησιµοποιεί-

ται ή απαλλάσσεται από τα ρυπαντικά στοιχεία.  Έχοντας ως αρχικό 

προϊόν την υγρή λυµατολάσπη, τα τελικά προϊόντα συνοπτικά είναι: 

1. Νερό απαλλαγµένο κατά 93% από το οργανικό φορτίο και κατά 

80% από το άζωτο. Το νερό επαναχρησιµοποιείται από τις εγκα-

ταστάσεις, ενώ µεγάλο µέρος του χύνεται στη θάλασσα. 

2. Βιοαέριο (µεθάνιο) το οποίο χρησιµοποιείται ως καύσιµη ύλη για 

παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος για τις ανάγκες του νησιού. Η 

πλεονάζουσα ενέργεια πωλείται στον ∆ΕΣΜΗΕ. 

3. Ξηρά ιλύς η οποία χρησιµοποιείται ως καύσιµη ύλη για τσιµεντο-

βιοµηχανίες ή θερµοηλεκτρικά εργοστάσια. 

Εποµένως η ενεργειακή αυτονοµία του ΚΕΛΨ, αλλά και το γεγονός ότι 

υποβοηθά στην παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος µέσω βιοαερίου και ξη-

ράς ιλύος µειώνοντας την χρήση του ρυπογόνου λιγνίτη, σίγουρα το 

καθιστά ως ένα από τα πιο σηµαντικά περιβαλλοντικά έργα της Ευρώ-

πης. Αξίζει να αναφερθεί ότι το νησί καλύπτεται κατά µεγάλο ποσοστό 

και από πράσινο.  
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Αυτή η πρωτοποριακή εγκατάσταση είναι ικανοποιητική ως προς τη λει-

τουργία της πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες προς αυτή την κα-

τεύθυνση. Προτείνεται τα λύµατα και άλλων περιοχών να επεξεργάζο-

νται µε αυτό τον τρόπο. Επίσης ενδείκνυται κατασκευή νέου αγωγού 

έτσι ώστε το νερό να επαναχρησιµοποιείται στο βιοµηχανικό ή γεωργικό 

τοµέα. 

 

 

Εικόνα 14 Άποψη των 6 δεξαµενών πρωτοβάθµιας επεξεργασίας 
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Εικόνα 15 Άποψη των 64 δεξαµενών δευτεροβάθµιας επεξεργασίας 

 

Εικόνα 16 Άποψη του επεξεργασµένου νερού που χύνεται στο Σαρωνι-

κό 
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ΕΜΠΟΡΙΟ 

Ζώνες ή Μέτωπα Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων 

Ο Πειραιάς αποτελεί ένα βασικό εµπορικό κόµβο της Ευρώπης. Εποµέ-

νως αναπτύσσεται ένα πλήθος υπηρεσιών και εµπορικών δραστηριοτή-

των µε βάση βέβαια το λιµάνι. Αυτό συµβαίνει διότι η γεωγραφική θέση 

του λιµένα (σταυροδρόµι τριών ηπείρων) ενδείκνυται για ανάπτυξη 

δραστηριοτήτων σχετικά µε την ναυτιλία και άλλους τοµείς. Ανέκαθεν ο 

∆ήµος Πειραιά ήτο µια βασική περιοχή συγκέντρωσης δραστηριοτήτων 

τουλάχιστον από τον δευτερογενή ή τριτογενή τοµέα. Σύµφωνα µε ε-

νηµερωτικό φυλλάδιο του Εµπορικού & Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου 

Πειραιώς σε αυτό εντάσσονται 12.000 εµπορικές επιχειρήσεις και 4.000 

βιοµηχανικές. ∆ιακρίνονται εποµένως ζώνες εµπορικών δραστηριοτήτων 

ιδιάζουσας οικονοµικής σηµασίας για την περιοχή. 

1η Ζώνη: Επιβατικός Λιµένας Πειραιά21. Στο χώρο των µεταφορών 

πρωτοστατεί ο επιβατικός λιµένας. Αποκλειστικός ιδιοκτήτης και υπεύ-

θυνος για την λειτουργία, ανάπτυξη και συντήρηση του λιµένα είναι ο 

Οργανισµός Λιµένος Πειραιά. Το λιµάνι προσφέρει αρκετές ανέσεις όπως 

δωρεάν ασύρµατο δίκτυο Wi-Fi, ηλεκτρονικούς πίνακες ενηµέρωσης α-

φίξεων - αναχωρήσεων των πλοίων, χώρους αναµονής επιβατών, 6 κα-

ντίνες, πρόσβαση για ΑΜΕΑ και άλλες πολλές. Ακόµα ο ΟΛΠ έχει συντά-

ξει ένα φιλόδοξο επενδυτικό πρόγραµµα στο οποίο περιλαµβάνονται συ-

νοπτικά: 

1. Επέκταση προβλητών για την υποδοχή περισσότερων κρουαζιε-

ρόπλοιων στις ακτές Θεµιστοκλέους, Μιαούλη. 

2. Κατασκευή νέου εκθεσιακού – συνεδριακού κέντρου & κέντρου 

κρουαζιέρας στην ακτή Θεµιστοκλέους.   

3. Ανακατασκευή παγόδας και µετατροπή σε ξενοδοχείο 5* αστέ-

ρων.     

Αποδεδειγµένα λοιπόν ύστερα και από την άρση του καµποτάζ τα κρου-

αζιερόπλοια συρρέουν συνεχώς, ο ακτοπλοϊκός στόλος ανανεώνεται και 

αυξάνεται,  οι επιβάτες γίνονται όλο και περισσότεροι παρά την κρίση. Η 

εταιρεία παραµένει κερδοφόρα και µάλιστα για το 2013 προβλέπεται αύ-

ξηση εσόδων κατά 8,2% βάσει του δελτίου Τύπου στις 29/10/2012. 

                                                           

21 Πηγή: Επενδυτικό Πρόγραµµα ΟΛΠ 2012-2016, www.olp.gr 



  

62 

 

2η Ζώνη: Πλωτές Μεταφορές και λοιπές ναυτιλιακές επιχειρή-

σεις. Συναντώνται πέριξ του επιβατικού λιµένα. 

3η Ζώνη: Επιχειρήσεις Τουρισµού – Εστίασης – Καταλυµάτων. 

Συναντώνται πέριξ του επιβατικού λιµένα και σε άλλες περιοχές όπως 

Μικρολίµανο, Πασαλιµάνι, Πειραϊκή. 

4η Ζώνη: Χονδρικό Εµπόριο – χερσαίες µεταφορές. Συναντώνται 

συνήθως πλησίον του λιµένα. 

5η Ζώνη: Λιανικό Εµπόριο. Αυτό συναντάται σε όλο το ∆ήµο Πειραιά 

µια και όλες οι περιοχές νοούνται ως Γενική Κατοικία. 

Βάσει του ΣΤΑΚΟ∆ 2008 στον Πειραιά εδρεύουν22: 

Πίνακας 2 Είδη τριτογενούς τοµέα παραγωγής - εµπορίου στο ∆ήµο 

Πειραιά 

Κατασκευές κτιρίων   402 
Έργα πολιτικού µηχανικού   65 
Εξειδικευµένες κατασκευαστικές δραστηριότητες   710 
Χονδρικό και λιανικό εµπόριο· επισκευή µηχανοκί-
νητων οχηµάτων και µοτοσυκλετών   

539 

Χονδρικό εµπόριο, εκτός από το εµπόριο µηχανο-
κίνητων οχηµάτων και µοτοσυκλετών   

2119 

Λιανικό εµπόριο, εκτός από το εµπόριο µηχανοκί-
νητων οχηµάτων και µοτοσυκλετών   

3276 

Χερσαίες µεταφορές και µεταφορές µέσω αγωγών 
  

428 

Πλωτές µεταφορές   706 
Αεροπορικές µεταφορές   3 
Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη µεταφο-
ρά δραστηριότητες   

1266 

Ταχυδροµικές και ταχυµεταφορικές δραστηριότη-
τες   

17 

Καταλύµατα   92 
∆ραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης   1003 
Εκδοτικές δραστηριότητες   62 
Παραγωγή κινηµατογραφικών ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικών προγραµµάτων, ηχογραφήσεις και 
µουσικές εκδόσεις   

34 

                                                           

22 Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (ΣΤΑΚΟ∆ 2008) (Είναι ένα σχετικό στοιχείο καθώς µερικές εξ’ αυτών µπορεί να δρα-

στηριοποιούνται σε άλλη περιοχή και στο δήµο να διατηρούν µόνο την έδρα τους, κάτι το οποίο δεν 

γνωρίζει η ΕΛΣΤΑΤ ή το Επιµελητήριο). 
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∆ραστηριότητες προγραµµατισµού και ραδιοτηλε-
οπτικών εκποµπών   

18 

Τηλεπικοινωνίες   76 
∆ραστηριότητες προγραµµατισµού ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, παροχής συµβουλών και συναφείς 
δραστηριότητες   

124 

∆ραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας   33 
∆ραστηριότητες χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, 
µε εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και 
τα συνταξιοδοτικά ταµεία   

13 

Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά 
ταµεία, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική α-
σφάλιση   

9 

∆ραστηριότητες συναφείς προς τις χρηµατοπιστω-
τικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότη-
τες   

96 

∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας   168 
Νοµικές και λογιστικές δραστηριότητες   394 
∆ραστηριότητες κεντρικών γραφείων· δραστηριό-
τητες παροχής συµβουλών διαχείρισης   

255 

Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότη-
τες µηχανικών· τεχνικές δοκιµές και αναλύσεις   

1013 

Επιστηµονική έρευνα και ανάπτυξη   86 
∆ιαφήµιση και έρευνα αγοράς   127 
Άλλες επαγγελµατικές, επιστηµονικές και τεχνικές 
δραστηριότητες   

211 

Κτηνιατρικές δραστηριότητες   21 
∆ραστηριότητες ενοικίασης και εκµίσθωσης   249 
∆ραστηριότητες απασχόλησης   20 
∆ραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γρα-
φείων οργανωµένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρα-
τήσεων και συναφείς δραστηριότητες   

103 

∆ραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας 
  

37 

∆ραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και 
εξωτερικούς χώρους   

121 

∆ιοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραµµατει-
ακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παρο-
χής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις   

128 

∆ηµόσια διοίκηση και άµυνα· υποχρεωτική κοινω-
νική ασφάλιση   

18 

Εκπαίδευση   139 



  

64 

 

∆ραστηριότητες ανθρώπινης υγείας   38 
∆ραστηριότητες βοήθειας κατ' οίκον   17 
∆ραστηριότητες κοινωνικής µέριµνας χωρίς παρο-
χή καταλύµατος   

16 

∆ηµιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέ-
δαση   

188 

∆ραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, 
µουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες   

9 

Τυχερά παιχνίδια και στοιχήµατα   6 
Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες δι-
ασκέδασης και ψυχαγωγίας   

45 

∆ραστηριότητες οργανώσεων   45 
Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών 
ατοµικής ή οικιακής χρήσης   

194 

Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπη-
ρεσιών   

478 

 

Παραεµπόριο 

Το παραεµπόριο είναι ένα πολυσύνθετο πρόβληµα το οποίο είναι έντονο 

ειδικά στα µεγάλα αστικά κέντρα. Μια µορφή είναι η πώληση λαθραίων 

και αφορολόγητων  αγαθών από διάφορους µικροπωλητές τα οποία δεν 

πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας. ∆εύτερη µορφή η οποία αναπτύ-

χθηκε έντονα τα τελευταία δύο χρόνια η ύπαρξη παράνοµων ενεχυρο-

δανειστηρίων. Το ζήτηµα προβληµατίζει έντονα τις αρχές αλλά και τη 

κοινή γνώµη διότι διογκώνεται λόγω της οικονοµικής κρίσης και οι ελλι-

πείς πόροι δεν επιτρέπουν στην επαρκή αστυνόµευση. Συνέπειες του 

ζητήµατος είναι: 

1. Αθέµιτος ανταγωνισµός. Οι νόµιµοι πωλητές εµφανίζουν ζηµία 

από το παραεµπόριο.  

2. Φοροδιαφυγή. Τα έσοδα του Κράτους µειώνονται. 

3. Κίνδυνοι ασφαλείας. Οι καταναλωτές εκτίθενται σε ενδεχόµενο 

τραυµατισµό, λόγω αµφιβόλου ποιότητας. 

4. Αισθητική υποβάθµιση της πόλης. Η παρουσία παράνοµων 

µικροπωλητών σε διάφορα σηµεία της πόλης, υποβαθµίζει την 

συνολική εικόνα της καθώς έτσι µετατρέπεται σε «γκέτο» ανοµί-

ας.  
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ: 

1. Αυστηρότερη αστυνόµευση τόσο στις εισόδους της Χώρας, όσο 

και στην επιµέρους περιοχή µε συνδροµή της ∆ηµοτικής Αστυνο-

µίας η οποία πρέπει να εκπαιδευτεί για τέτοιες περιπτώσεις καθώς 

δεν διαθέτει εξοπλισµό σύλληψης. 

2. Αυστηρότερες ποινές για τους παρανοµούντες 

3. Ενηµέρωση των πολιτών σχετικά µε τις συνέπειες του παραεµπο-

ρίου µε στόχο την στροφή τους στα νόµιµα προϊόντα µε ταυτό-

χρονη φοροελάφρυνση αυτών για να υπάρχει και οικονοµικό κί-

νητρο. 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΒΙ.ΠΑ 

Στην περιοχή Βιοµηχανικό Πάρκο οργανωµένο και οριοθετηµένο δεν υ-

πάρχει και δεν προβλέπεται από το Γ.Π.Σ. Αντιθέτως στον Πειραιά υ-

πάρχουν διάσπαρτες βιοµηχανίες ειδικά στο ∆’ και Ε’ δηµοτικό διαµέρι-

σµα εκ’ των οποίων κάποιες είναι ανενεργές, κάποιες λειτουργούν πλή-

ρως και κάποιες λειτουργούν µερικώς. Σύµφωνα µε το ΣΤΑΚΟ∆ 2008 

εδρεύουν στο Πειραιά οι κάτωθι βιοµηχανίες:23  

Πίνακας 3 Είδη βιοµηχανιών στο ∆ήµο Πειραιά (δευτερογενής τοµέας) 

Βιοµηχανία τροφίµων   180 
Ποτοποιία   2 
Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών   61 
Κατασκευή ειδών ένδυσης   101 
Βιοµηχανία δέρµατος και δερµάτινων ειδών   34 
Βιοµηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από 
ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα· κατασκευή ει-
δών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής   

48 

Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων   17 
Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης 
πετρελαίου   

2 

Παραγωγή χηµικών ουσιών και προϊόντων   17 
Παραγωγή βασικών φαρµακευτικών προϊόντων και 
φαρµακευτικών σκευασµάτων   

2 

  

                                                           

23 Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (ΣΤΑΚΟ∆ 2008) (Είναι ένα σχετικό στοιχείο καθώς µερικές εξ’ αυτών µπορεί να δρα-

στηριοποιούνται σε άλλη περιοχή και στο δήµο να διατηρούν µόνο την έδρα τους, κάτι το οποίο δεν 

γνωρίζει η ΕΛΣΤΑΤ ή το Επιµελητήριο). 
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Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) 
και πλαστικές ύλες   

30 

Παραγωγή άλλων µη µεταλλικών ορυκτών προϊό-
ντων   

37 

Παραγωγή βασικών µετάλλων   49 

ΒΙΟ.ΠΑ 

Στην περιοχή το Γ.Π.Σ προβλέπει την ύπαρξη Βιοτεχνικού Πάρκου πέριξ 

της οδού Οµηρίδου Σκυλίτση, το οποίο σήµερα δεν είναι σαφώς οριοθε-

τηµένο και δεν είναι και οργανωµένο. Και σε αυτή την περίπτωση λει-

τουργούν βιοτεχνίες διάφορων τοµέων, ενώ κάποιες είναι κλειστές. Οι 

άλλες δύο περιοχές είναι ο Άγιος ∆ιονύσιος και η οδός Πειραιώς οι οποίες 

τελούν υπό ανάπλαση. Στις τρεις περιοχές κυριαρχεί η µεταποίηση και η 

επισκευή όπως µηχανουργεία, ηλεκτρολογεία, πλαστικά και άλλα. Βάσει 

του ΣΤΑΚΟ∆ 2008 λειτουργούν οι εξής24: 

Πίνακας 4 Είδη βιοτεχνιών στο ∆ήµο Πειραιά (δευτερογενής τοµέας) 

Κατασκευή µεταλλικών προϊόντων, µε εξαίρεση τα 
µηχανήµατα και τα είδη εξοπλισµού   

294 

Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρο-
νικών και οπτικών προϊόντων   

20 

Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισµού   39 
Κατασκευή µηχανηµάτων και ειδών εξοπλισµού 
π.δ.κ.α.   

100 

Κατασκευή µηχανοκίνητων οχηµάτων, ρυµουλ-
κούµενων και ηµιρυµουλκούµενων οχηµάτων   

3 

Κατασκευή λοιπού εξοπλισµού µεταφορών   82 
Κατασκευή επίπλων   104 
Άλλες µεταποιητικές δραστηριότητες   69 
Επισκευή και εγκατάσταση µηχανηµάτων και εξο-
πλισµού   

229 

Οχλήσεις 

Το µέσο επίπεδο οχλήσεων λογίζεται από µικρή έως µέση. Υπάρχουν 

όµως και βιοµηχανίες µεγάλης οχλήσεως όπως αυτές που ασχολούνται 

µε τα χηµικά ή µεταλλικά προϊόντα ή τα καύσιµα.  

                                                           

24 Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (ΣΤΑΚΟ∆ 2008) (Είναι ένα σχετικό στοιχείο καθώς µερικές εξ’ αυτών µπορεί να δρα-

στηριοποιούνται σε άλλη περιοχή και στο δήµο να διατηρούν µόνο την έδρα τους, κάτι το οποίο δεν 

γνωρίζει η ΕΛΣΤΑΤ ή το Επιµελητήριο). 
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ΓΕΩΡΓΙΑ, ΑΛΙΕΙΑ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ 

Στον ∆ήµο Πειραιά δεν αναπτύσσονται η γεωργία και η κτηνοτροφία. 

Ανάλογες ζώνες εκτάσεων δεν προβλέπονται στο Γ.Π.Σ και ούτε υπάρ-

χουν. Αντιθέτως αναπτύσσεται η αλιεία είτε αυτή είναι ερασιτεχνική είτε 

επαγγελµατική.  Για τον ακριβή αριθµό ερασιτεχνών αλιέων δεν έχουµε 

στοιχεία, αλλά γνωρίζουµε ότι υπάρχουν ναυτικοί όµιλοι όπου οι ερασι-

τέχνες αλιείς είναι εγγεγραµµένοι και διάφορες µαρίνες (Ζέα, Πασαλιµά-

νι, Ειρήνης και Φιλίας) τις οποίες χρησιµοποιούν. Οι επαγγελµατίες αλιείς 

συγκεντρώνονται συνήθως στην Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου. Με βάση 

στοιχεία του ΣΤΑΚΟ∆ 2008 στο ∆ήµο Πειραιά συνολικά εδρεύουν:25 

Πίνακας 5 Είδη επιχειρήσεων πρωτογενούς τοµέα στο ∆ήµο Πειραιά 

Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες   

14 

∆ασοκοµία και υλοτοµία   1 
Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια   31 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ∆ΟΜΕΣ 

Εκπαίδευση26 

Στον ∆ήµο Πειραιά λειτουργούν τα παρακάτω εκπαιδευτικά ιδρύµατα: 

1. 54 ∆ηµόσια Νηπιαγωγεία 

2. 60 ∆ηµόσια ∆ηµοτικά από τα οποία ένα Πειραµατικό (Ράλλειος) 

3. 22 ∆ηµόσια Γυµνάσια από τα οποία τα 3 είναι Πειραµατικά και 

ένα Εσπερινό 

4. 22 ∆ηµόσια Λύκεια από τα οποία 1 εσπερινό και 3 πειραµατικά 

(Η Ράλλειος που είναι από τα ελάχιστα σχολεία θηλέων της Ελ-

λάδας, η Ιωνίδειος που είναι το δεύτερο σχολικό κτήριο που 

χτίστηκε στο νεότερο Πειραιά το 1845-47 µε δωρεά του Κων-

σταντίνου Ιωνίδη και βρισκόταν στο χώρο που στεγάζεται το 

σηµερινό σχολείο «Ιωνίδειος σχολή» και το Ζάννειο) 

5. 1 Ναυτικό Λύκειο 

6. 1 Μουσικό Γυµνάσιο/Λύκειο 

                                                           

25 Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (ΣΤΑΚΟ∆ 2008) (Είναι ένα σχετικό στοιχείο καθώς µερικές εξ’ αυτών µπορεί να δρα-

στηριοποιούνται σε άλλη περιοχή και στο δήµο να διατηρούν µόνο την έδρα τους, κάτι το οποίο δεν 

γνωρίζει η ΕΛΣΤΑΤ ή το Επιµελητήριο). 

26 Πηγή: http://el.wikipedia.org 
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7. 1 Αθλητικό Λύκειο 

8. 2 ΕΕΕΕΚ 

9. 7 ΕΠΑ.Λ από τα οποία 1 εσπερινό 

10. 2 ΕΠΑ.Σ 

11. 2 Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα, το Πανεπιστήµιο Πειραιώς και η 

Σχολή Ναυτικών ∆οκίµων 

 

Εικόνα 17 Εξωτερική άποψη του Πανεπιστηµίου Πειραιά (Πηγή: 

http://www.neolaia.gr) 

Θρησκεία27 

Στην Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς υπάγονται 30 Ενοριακοί Ναοί, που κα-

τανέµονται σε 4 Αρχιερατικές Περιφέρειες, 11 Παρεκκλήσια και 1 Ναός 

Κοιµητηρίων.  Πολιούχος είναι ο Άγιος Σπυρίδων και εορτάζει στις 12 

∆εκεµβρίου. Επίσης στο ∆ήµο Πειραιά εδρεύουν και δύο ενορίες της Κα-

θολικής Εκκλησίας. 

                                                           

27 Πηγή: http://el.wikipedia.org 
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Εικόνα 18 Εξωτερική άποψη του Καθεδρικού Ναού Αγ. Τριάδος (Πηγή: 

http://el.wikipedia.org) 

Άθληση28 

Στον Πειραιά εδρεύουν µερικά από τα µεγαλύτερα αθλητικά σωµατεία 

της Ελλάδας όπως ο ΟΣΦΠ, ο Εθνικός Πειραιά, ο Ατρόµητος Πειραιά. Ε-

πίσης εδρεύουν και µεγάλοι ναυτικοί όµιλοι όπως ο Ναυτικός Όµιλος Ελ-

λάδος, ο Ναυτικός Όµιλος Ειρήνης και Φιλίας και άλλοι.  Στην περιοχή 

υπάρχουν το ποδοσφαιρικό στάδιο Καραϊσκάκη, το Σ.Ε.Φ., ένα δηµοτικό 

κολυµβητήριο και 22 γήπεδα ποδοσφαίρου, µπάσκετ, βόλεϊ, τένις, γυ-

µναστικής. Σίγουρα οι διέξοδοι των πολιτών προς τον αθλητισµό είναι 

αρκετοί, αλλά σε αρκετά γήπεδα χρειάζεται συντήρηση, ενώ ήδη ανα-

φέρθηκε η περίπτωση Παπαδογιώργη για δηµιουργία αθλητικών χώρων.     

  

                                                           

28 Πηγή: www.pireasnet.gr 
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Πρόνοια29 

Η οικονοµική κρίση επέφερε αρκετές καινοτοµίες µία εξ αυτών το «Κοι-

νωνικό Παντοπωλείο» µε συνεργασία ∆ήµου - καταστηµάτων, το οποίο 

παρέχει στους οικονοµικά ασθενέστερους δωρεάν τρόφιµα. Ο ∆ήµος 

Πειραιά επίσης παρέχει δωρεάν φιλοξενία στις παιδικές κατασκηνώσεις 

σε παιδιά οικονοµικά αδυνάτων δηµοτών και κατοίκων του. Ακόµα µερι-

µνά οικονοµικά σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών  όπως διακοπή ηλε-

κτροδότησης, εξώσεις και άλλες.  

Στο ∆ήµο υπάρχουν το Γενικό Νοσοκοµείο Τζάνειο και το Αντικαρκινικό 

Νοσοκοµείο Μεταξά. Επίσης λειτουργεί ένα κέντρο ψυχικής υγείας, δύο 

κέντρα αποκατάστασης ναρκοµανών του ΟΚΑΝΑ και 11 ΚΑΠΗ. 

Η εικόνα της Πρόνοιας στο ∆ήµο είναι σε πολύ καλό επίπεδο καθώς πέ-

ραν της κρατικής βοήθειας, έχουν ενεργοποιηθεί τόσο οι πολίτες όσο και 

ο ∆ήµος. Ίσως η δηµιουργία ενός ακόµα κεντρικού νοσοκοµείου όχι µό-

νο για το ∆ήµο αλλά για όλη την περιφερειακή ενότητα Πειραιά, θα 

µπορούσε να βοηθήσει στην αποσυµφόρηση των άλλων νοσοκοµείων. 

Παράδειγµα ανάλογο αποτελεί το Θριάσιο Νοσοκοµείο το οποίο βοήθησε 

αρκετά την ∆υτική Αττική.    

Πολιτισµός 

Μουσεία 

Στον ∆ήµο Πειραιά σήµερα λειτουργούν αρκετά µουσεία αποδεικνύοντας 

και αυτά την µεγάλη ιστορία του ∆ήµου. Στο Αρχαιολογικό µουσείο 

εκτίθενται ευρήµατα, κατά κύριο λόγο γλυπτά, που προέρχονται από 

τον Πειραιά και την περιοχή της Αττικής παραλίας. Τα εκθέµατα είναι 

αντιπροσωπευτικά της ιστορίας, της ακµής και της παρακµής της αρχαί-

ας πόλης, καθώς και της σύνθεσης του πληθυσµού της.  Ακόµα το µο-

ναδικό ελληνικό Ναυτικό Μουσείο στην µαρίνα Ζέας και το πλωτό 

µουσείο «Θωρηκτό Αβέρωφ» αποδεικνύουν τη σηµασία του λιµανιού 

από τα αρχαία χρόνια και την ελληνική ναυτοσύνη. Υπάρχουν ακόµα το 

µουσείο Ηλεκτρικών Σιδηροδρόµων εντός του σταθµού ΗΣΑΠ και 

το µουσείο Ζωγραφικής και Σκηνογραφίας εντός του ∆ηµοτικού 

Θεάτρου.   

                                                           

29 Πηγή: http://www.okana.gr, http://www.yyka.gov.gr, Ενηµέρωση από Τµήµα Κοινωνικής Πρόνοιας 

και Αλληλεγγύης ∆ήµου Πειραιά  
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Εικόνα 19 Άποψη του πλωτού µουσείου Αβέρωφ (Πηγή: 

http://el.wikipedia.org) 

∆ηµοτική Πινακοθήκη 

Η ∆ηµοτική Πινακοθήκη στην οδό Φίλωνος αποτελεί δείγµα πολιτισµού 

όχι µόνο γιατί φιλοξενεί 837 γνωστά έργα ζωγραφικής αλλά και γιατί 

στεγάζεται σε ένα από τα πιο όµορφα κτίρια του Πειραιά. Πλήθος εκθέ-

σεων φιλοξενούνται κάθε χρόνο µε διάφορες θεµατολογίες.   

∆ηµοτική Βιβλιοθήκη 

Στον ∆ήµο Πειραιά λειτουργεί και δανειστική Βιβλιοθήκη όπου οι πολίτες 

έχουν πρόσβαση σε περίπου 20.000 τίτλους βιβλίων, σε αρχεία του α-

θηναϊκού και πειραϊκού τύπου, σε πλήθος φωτογραφιών.  Η Βιβλιοθήκη 

στεγάζεται στο ∆ηµοτικό Θέατρο αλλά και στο δηµαρχείο.   

Θέατρα 

Στην περιοχή δεσπόζει ένα από τα κορυφαία θεατρικά κτίρια του 19ου 

αιώνα, το ∆ηµοτικό Θέατρο το οποίο ανακαινίστηκε στο διάστηµα 

2008-2012. Πολλά ονόµατα της ελληνικής ηθοποιίας έχουν περάσει από 

εκεί. Σήµερα η δηµοτική αρχή σκέφτεται την επαναχρησιµοποίηση αυ-

τού του κτιρίου – σήµα κατατεθέν -  του Πειραιά, ως πολυχώρου πολι-

τισµού.  



  

72 

 

Το Βεάκειο ∆ηµοτικό Θέατρο βρίσκεται σε µία από τις ωραιότερες 

θέσεις του Πειραιά, τον λόφο της Καστέλας (Προφήτη Ηλία) µε υψόµε-

τρο 86,59 µ. και θαυµάσια θέα προς τη θέα. Τους θερινούς µήνες το ε-

πίκεντρο µιας αξιόλογης καλλιτεχνικής κίνησης, µε εµφανίσεις ελλήνων 

και ξένων θιάσων, φολκλορικών συγκροτηµάτων διεθνούς φήµης, κα-

θώς και συναυλίες γνωστών καλλιτεχνών. Ακόµα στο Πειραιά λειτουρ-

γούν το θέατρο Παλλάς (χειµερινό), το θέατρο Πειραϊκού Συνδέσµου 

(χειµερινό), το Χριστιανικό θέατρο της Ζωής (επίσης χειµερινό), καθώς 

και άλλες θεατρικές σκηνές µεγάλων εκπαιδευτηρίων (Πλάτωνα, Γαλλι-

κής Σχολής κ.λπ.) και κάποιων κινηµατογράφων (π.χ. Αττικόν, Ολύµπιον 

κλπ.). Τέλος λειτουργεί υπό την αιγίδα του ∆ήµου και Θεατρικό Εργα-

στήρι.  

 

Εικόνα 20 Εσωτερική άποψη του Βεάκειου Θεάτρου (Πηγή: 

http://el.wikipedia.org) 
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Ασφάλεια30 

Στον Πειραιά λειτουργούν 3 τµήµατα ασφαλείας σε Καλλίπολη, Καµίνια 

και ∆ηµοτικό Θέατρο και 5 τµήµατα ∆ηµοτικής Αστυνοµίας σε κάθε δη-

µοτικό διαµέρισµα. Επίσης υπάρχουν ένα τµήµα τροχαίας στα Καµίνια, 

ένα κεντρικό λιµεναρχείο, ένας πυροσβεστικός σταθµός και τουριστική 

αστυνοµία στο λιµάνι.  

Λοιπές ∆οµές31 

Στην περιοχή λειτουργούν 5 ∆.Ο.Υ (Α’, Γ’, ∆’, Πλοίων, Ανωνύµων Εται-

ριών), ένα ∆ικαστικό µέγαρο (Πταισµατοδικείο, Ειρηνοδικείο, Πρωτοδι-

κείο, Εφετείο) και µία ∆ιεύθυνση Πολεοδοµίας. Επίσης υπάρχουν 3 Κέ-

ντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών και 14 προξενεία διάφορων χωρών. 

  

                                                           

30 Πηγές: www.astynomia.gr, www.fireservice.gr, www.pireasnet.gr 

31 Πηγή: el.wikipedia.org, www.pireasnet.gr 
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∆ΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-∆ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ   

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ 

Η διοικητική διάρθρωση των ∆ήµων σε όλη την Ελλάδα συµβαδίζει µε 

τον Ν.3852/2010 ΦΕΚ 87/7.6.2010 τεύχος Α’ περί «Νέας Αρχιτεκτονικής 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα 

Καλλικράτης»   

Οριοθέτηση32 

Οι παλιοί Καποδιστριακοί ∆ήµοι Κερατσινίου και ∆ραπετσώνας συνενώ-

θηκαν βάσει του «Σχεδίου Καλλικράτης» στο νέο ∆ήµο Κερατσινίου-

∆ραπετσώνας µε έδρα το Κερατσίνι. Ο δήµος αποτελείται από τις 5 συ-

νοικίες Χαραυγή, Ευγένεια, Ταµπούρια, Αµφιάλη, ∆ραπετσώνα. Η έκτα-

ση του είναι 9,326 τ. χµ. και η γεωγραφική θέση του είναι νοτιοδυτικά 

της Αθήνας. Ο ∆ήµος συνορεύει δυτικά µε το ∆ήµο Περάµατος, βόρεια 

µε το ∆ήµο Χαϊδαρίου, βορειοανατολικά µε το ∆ήµο Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέ-

ντη, ανατολικά µε το ∆ήµο Πειραιά και νότια - νοτιοδυτικά βρέχεται από 

τον Κόλπο της ∆ραπετσώνας. 

                                                           

32 Πηγή: http://el.wikipedia.org 
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Εικόνα 21 Χάρτης µε τη γεωγραφική θέση του ∆ήµου Κερατσινίου - 

∆ραπετσώνας (Πηγή: http://el.wikipedia.org/wiki/)    

Κτηµατολόγιο33 

Η κτηµατογράφηση της ∆ραπετσώνας και του Κερατσινίου έχει περαιω-

θεί µε το ΦΕΚ 606/9-5-2005 τεύχος Β’ καθώς και το ΦΕΚ 934/11-6-2007 

τεύχος Β’ αντίστοιχα για κάθε περιοχή και εξυπηρετούνται από ένα κτη-

µατολογικό γραφείο στον Πειραιά.  

Γ.Π.Σ34 

Πριν την ενοποίηση των δύο ∆ήµων υπήρχαν δύο ξεχωριστά ΓΠΣ σε 

κάθε περιοχή. Αυτά θεσµοθετήθηκαν ως εξής: για το Κερατσίνι µε το 

ΦΕΚ 206∆/91 και για τη ∆ραπετσώνα µε το ΦΕΚ 207∆/91. 

Μετά την ενοποίηση των δύο ∆ήµων το νέο ΓΠΣ που θα περιλαµβάνει 

όλο τον νέο ∆ήµο  βρίσκεται υπό έγκριση. Στο παράρτηµα παρατίθενται 

οι δύο χάρτες των ισχυόντων Γ.Π.Σ. 

  

                                                           

33 Πηγή: http://www.ktimatologio.gr 

34 Πηγή: http://www.organismosathinas.gr 
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Ηλεκτρονικές  Υπηρεσίες - G.I.S.  

Στον Καποδιστριακό ∆ήµο Κερατσινίου υπήρχε ολοκληρωµένη µελέτη 

συστήµατος GIS όµως µε τα την ενοποίηση του µε τον ∆ήµο ∆ραπε-

τσώνας («Καλλικράτης») η µελέτη αυτή θα αναθεωρηθεί και επεκταθεί 

σε όλο τον νέο ∆ήµο. 

Ο νέος ∆ήµος επίσης διαθέτει διαδικτυακή πύλη η οποία παρέχει όλες τις 

σχετικές πληροφορίες στους πολίτες (ενηµέρωση για τα νέα-δράσεις του 

∆ήµου, χρήσιµα τηλέφωνα κλπ). Γενικά λοιπόν ως προς αυτό το τοµέα ο 

δήµος βρίσκεται σε καλό στάδιο το οποίο βέβαια µπορεί να εξελιχθεί.  

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ35 

Κερατσίνι 

Ο πρώτος οικισµός του ∆ήµου κτίστηκε στην πλαγιά του λόφου του Α-

γίου Γεωργίου σε σηµείο ευνοϊκό για απόκρουση ενδεχόµενων επιδρο-

µών και µε ορατότητα στη θάλασσα. Οι θεµελιώσεις δίπλα από τον Ναό 

του Αγίου Γεωργίου και τα διάφορα ευρήµατα δίνουν ενδείξεις ότι ο 

πρώτος οικισµός στην περιοχή κατασκευάστηκε περί το 3000 π.Χ. Το 

όνοµα της περιοχής ήταν Θυµαιτάδαι και γειτόνευε µε τον πειραϊκό συ-

νοικισµό του Ηρακλέους. Ο οικισµός βρισκόταν πάνω στη σηµερινή Λε-

ωφόρο ∆ηµοκρατίας, που ενώνει την Αθήνα, τον Πειραιά, το Κερατσίνι 

και το Πέραµα. Εικάζεται ότι εκεί ο Θησέας ναυπήγησε τα πλοία του, 

βάσει αναφοράς του Πλουτάρχου στους Βίους Παράλληλους. Η περιοχή 

εγκαταλείφθηκε προσωρινά όταν εγκαταστάθηκε εκεί ο Ξέρξης. Είναι 

άγνωστη η ιστορία του ∆ήµου κατά την Ρωµαϊκή και Βυζαντινή περίοδο. 

Τον 17ο αιώνα, στον λόφο Αγίου Γεωργίου χτίστηκε η πρώτη εκκλησία 

στο όνοµα του Αγίου Νικολάου. Οι µοναχοί της µονής του Αγίου Σπυρί-

δωνα αποκαλούσαν την περιοχή από τον Άγιο ∆ιονύσιο (παλαιά όρια) ως 

το λόφο του Αγίου Γεωργίου Αγρίµειον. Πάντως αυτή η ονοµασία δεν 

επικράτησε. Η επίσηµη ονοµασία, τόσο σε οθωµανικά όσο και σε ελλη-

νικά έγγραφα, ήταν Κερατσίνιον ή Τσερατσίνιον, µε την δεύτερη να εί-

ναι επικρατέστερη. Η πρώτη επικράτησε στις νεοελληνικές περιόδους. 

Το όνοµα Κερατσίνιον είναι σύνθετη λέξη από την Κερατιά που φύτρωνε 

εκεί και από το όνοµα του ιδιοκτήτη όλης της περιοχής από τον Λόφο 

του Αγίου Γεωργίου ως τα Μανιάτικα και από τον σηµερινό νεκροταφείο 

της Αναστάσεως ως την ∆ραπετσώνα που ονοµάζονταν Γκίνης ή Γκύνης. 

                                                           

35 Πηγή: http://el.wikipedia.org 
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Κατά την Ελληνική Επανάσταση εγκαταστάθηκε στο Κερατσίνι ο Γεώρ-

γιος Καραϊσκάκης, ο οποίος κατασκεύασε πρόχειρες οχυρώσεις (τα-

µπούρια), τα οποία υπήρχαν µέχρι πρόσφατα. Το 1827 η πόλη κατα-

στράφηκε από τον Κιουταχή Πασά και παρέµεινε έρηµη έως το 1830. Το 

1836 άρχισαν να εγκαθίστανται ξανά κάτοικοι ενώ το 1840 η περιοχή 

(µε όνοµα πλέον Νέο χωριό Τσερατσινίου) υπάγονταν στον ∆ήµο Αθη-

ναίων. Το 1870 έγινε αυτόνοµη κοινότητα µε όνοµα Χωριό Κερατσινίου. 

Οι Πειραιώτες προς τιµήν του Καραϊσκάκη έχτισαν ένα ναό δίπλα στο 

εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου. Το 1879 ο χώρος ανακαινίσθηκε και µε-

τατράπηκε σε µοναστήρι. Το 1963 ο ναός καταστράφηκε και στην θέση 

του χτίστηκε νέος ο οποίος ολοκληρώθηκε το 2000. Μετά την άφιξη 

των προσφύγων από τη Σµύρνη στις 18 Ιανουαρίου 1934 η περιοχή µε-

τατράπηκε σε δήµο µε την ονοµασία ∆ήµος Ταµπουρίων. Αργότερα µε-

τονοµάστηκε σε ∆ήµος Αγίου Γεωργίου Κερατσινίου, ενώ από το 1936 

έως το 1947 ο δήµος ονοµάζονταν ∆ήµος Αµφιάλης µε πρωτοβουλία 

του τότε δηµάρχου, Κωνσταντίνου Φίλανδρου. Το 1947 καθιερώθηκε η 

σηµερινή ονοµασία, ∆ήµος Κερατσινίου. 

∆ραπετσώνα 

Η ∆ραπετσώνα συνορεύει µε το Κερατσινίου και τον Πειραιά. Αποτελεί-

ται από εκτάσεις µε χαµηλό υψόµετρο, έχει έκταση περίπου 1,7 Κm2 και 

είναι ο µικρότερος σε έκταση ∆ήµος της Νοµαρχίας Πειραιά. Χτισµένη 

στον όρµο της ∆ραπετσώνας, που στην αρχαιότητα είχε στρατηγική ση-

µασία, προέρχεται από τον αρχαίο ∆ήµο ‘Θυµαιτάδαι’. Υπάρχουν ανα-

φορές για την ύπαρξη αρχαίου ναού στην περιοχή, καθώς και κάποιου 

οικισµού του οποίου οι κάτοικοι ασχολούνταν κυρίως µε την αλιεία. Οι 

δύο λόφοι που την πλαισιώνουν, µείωναν την ένταση του αέρα και πα-

ράλληλα λειτουργούσαν σαν «παρατηρητήρια» για τυχόν επιθέσεις. 

Γι αυτό και έπαιξε το δικό της ρόλο στη Ναυµαχία της Σαλαµίνας το 480 

π. Χ. Παλαιότερες αναφορές κάνουν λόγο για την ύπαρξη ενός ναού, 

δείγµα παρουσίας µικρο-συνοικισµού, οι κάτοικοι του οποίου πιθανότατα 

ασχολούνταν µε την αλιεία. Πάντως ο τόπος αυτός ήταν µια περιοχή γε-

νικά έρηµη, σχεδόν ακατοίκητη και µε απόκρηµνα µέρη, βραχώδη όλο 

τάφρους και ρεµατιές. Η ∆ραπετσώνα πρωτοκατοικήθηκε περίπου το 

έτος 1830, µάλλον από νησιώτες. Μέχρι δε και το έτος 1950 ήταν υπο-

βαθµισµένη και είχε πολλά προβλήµατα κυρίως διαβίωσης. Η πρώτη εκ-

κλησία, στα αρχικά όρια της κοντά στο λιµάνι, ήταν η εκκλησία του Αγ. 

∆ιονυσίου, που κατά µερικούς χτίστηκε το 1805. Το 1834 ένα µέρος της 
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περιοχής παραχωρήθηκε από την εκκλησία στο ∆ήµο Πειραιώς για να 

χρησιµεύσει σα νεκροταφείο, µε τον όρο να ανακαινιστεί ο ναός. Μετα-

ξύ του 1883-1887 αγοράστηκαν από το ∆ήµο Πειραιώς οικόπεδα στην 

Ευγένεια για να ιδρυθεί εκεί νέο νεκροταφείο, αυτό που υπάρχει σήµε-

ρα. Το καινούριο νεκροταφείο δηµιουργήθηκε ανάµεσα στο 1892-1895 

και άρχισε να χρησιµοποιείται από το 1904. Η οριστική µεταφορά στο 

νεκροταφείο της Αναστάσεως έγινε το 1909. Για την ιστορία του ονόµα-

τος της πόλης έχουν ασχοληθεί και γράψει σχετικά πολλοί γνωστοί ∆ρα-

πετσωνίτες. 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ  

Καταγεγραµµένος36 

Με βάση την απογραφή του 2011, ο ∆ήµος Κερατσινίου - ∆ραπετσώνας 

έχει µόνιµο πληθυσµό 91.045 κατοίκους και µέση πυκνότητα πληθυ-

σµού 9.762,49 κατοίκους ανά τ. χµ .  

∆ιαχρονικές Μεταβολές37 

Γενικά οι µεγάλες µεταβολές πληθυσµού του ∆ήµου έγιναν µετά τη 

µικρασιατική καταστροφή µε την εγκατάσταση των προσφύγων στην 

περιοχή. Τις τελευταίες δεκαετίες οι µεταβολές είναι µικρές. 

Παρακάτω παρατίθενται τα πληθυσµιακά στοιχεία του ∆ήµου σύµφωνα 

µε τις τρεις τελευταίες απογραφές της ΕΛ.ΣΤΑΤ. Για τα έτη 1991 και 

2001 προστίθενται οι επιµέρους πληθυσµοί των παλιών Καποδιστριακών 

∆ήµων. 

  

                                                           

36 Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (Απογραφή Πληθυσµού 2011) 

37 Πηγή: Αρχείο ΕΛΣΤΑΤ 
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Πίνακας 6 Μεταβολή Πληθυσµού ∆ήµου Κερατσινίου - ∆ραπετσώνας  

ΕΤΟΣ 
ΠΛΗΘΥ-

ΣΜΟΣ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
ΠΟΣΟΤΙ-

ΚΗ 
ΠΟΣΟ-
ΣΤΙΑΙΑ 

1991 85.076   
2001 89.501 +4.425 +4,94% 
2011 91.045 +1.544 +1,70% 

 

Τάσεις38 

 

∆ιάγραµµα 2 Εξέλιξη Πληθυσµού ∆ήµου Κερατσινίου - ∆ραπετσώνας 

 

Υπάρχει µία µικρή αυξανόµενη τάση πληθυσµού η οποία τείνει να 

σταθεροποιηθεί. Αυτό είναι λογικό µια και τα οικοδοµικά αποθέµατα του 

∆ήµου είναι ελάχιστα, όπως ισχύει και σε όµορους δήµους.  

  

                                                           

38
 Πηγή: Αρχείο ΕΛΣΤΑΤ 
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ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ 

Κυκλοφορία 

Μέσα Μαζικής Μεταφοράς39 

Ο ∆ήµος Κερατσινίου-∆ραπετσώνας εξυπηρετείται από 16 γραµµές θερ-

µικών λεωφορείων καθώς και από 2 γραµµές ηλεκτροκίνητων λεωφο-

ρείων. Επίσης εδώ συναντάται και η τοπική δηµοτική συγκοινωνία η ο-

ποία  στηρίζει τις µετακινήσεις των πολιτών εντός των γεωγραφικών ο-

ρίων του δήµου. Εξυπηρετεί κυρίως άτοµα τρίτης ηλικίας, ευπαθείς κοι-

νωνικές οµάδες αλλά και γενικά τους δηµότες.   

Στα µελλοντικά σχέδια επέκτασης του Τραµ, επίκειται να διασχίσει τον 

∆ήµο µέσο σταθερής τροχιάς πράγµα που θα επιλύσει σηµαντικό ποσο-

στό των προβληµάτων που θα αναλυθούν παρακάτω. 

Μιας και οι οδικές συγκοινωνίες εξαρτώνται από αστάθµητους παράγο-

ντες όπως η κυκλοφοριακή συµφόρηση, η παράνοµη στάθµευση κ.λ.π. 

η εξυπηρέτηση του κοινού συχνά καθίσταται προβληµατική. Αυτό συνε-

πάγεται καθυστέρηση στη µετακίνηση των επιβατών, οπότε αυτοί προ-

τιµούν τα ιδιωτικά οχήµατά τους επιφέροντας επιπλέον προβλήµατα στο 

οδικό δίκτυο. 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Έχοντας αναφέρει τα πλεονεκτήµατα των µέσων σταθερής τροχιάς και 

έχοντας αναλύσει  τα οφέλη που αποφέρουν σε περιοχές που διασχίζουν 

όπως ο γειτονικός ∆ήµος Πειραιά, η περιοχή πρέπει άµεσα να εξυπηρε-

τηθεί από ένα µέσο σταθερής τροχιάς. Όσον αφορά τις οδικές συγκοι-

νωνίες στις αρτηρίες που κινούνται πρέπει να υπάρχει καλύτερη αστυ-

νόµευση και θεσµοθέτηση λεωφορειολωρίδων για την αντιµετώπιση µε-

γάλου µέρους των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν. 

  

                                                           

39 Πηγή: www.oasa.gr 
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Οδικό ∆ίκτυο 

Το οδικό δίκτυο του ∆ήµου Κερατσινίου-∆ραπετσώνας αποτελείται από 

λίγους κεντρικούς δρόµους διπλής κατευθύνσεως και πολλούς µικρούς 

δρόµους  συνήθως µονόδροµους. Η δοµή του δικτύου προκύπτει από 

τις αρχές του Ιπποδαµείου συστήµατος. Οι βασικοί οδικοί άξονες που 

εξυπηρετούν το ∆ήµο είναι η Λεωφόρος ∆ηµοκρατίας η οποία διασχίζει 

το ∆ήµο και συνδέει τον Πειραιά µε το Πέραµα, οι Λ. Γρηγορίου Λα-

µπράκη και Λ. Σαλαµίνας (Πέτρου Ράλλη) οι οποίες συνδέουν τη περιοχή 

µε το κέντρο της Αθήνας και µέρος της Λ. Σχιστού η οποία συνδέει το 

δήµο µε την Ε.Ο Αθηνών - Κορίνθου. Επίσης υπάρχει η 25ης Μαρτίου η 

οποία διαπερνά κάθετα το ∆ήµο και ενώνει την ∆ραπετσώνα µε το Κε-

ρατσίνι καθώς και ο κεντρικός παραλιακός άξονας (Περιφερειακός ∆ρα-

πετσώνας)  ο οποίος όµως πρέπει να αξιοποιηθεί περισσότερο µιας και 

µπορεί να εξυπηρετήσει και αποφορτίσει τις υπόλοιπες οδικές αρτηρίες. 

Παρατίεθενται τα βασικότερα προβλήµατα για το οδικό δίκτυο του δή-

µου.  

Α) Κυκλοφοριακή συµφόρηση 

Ένα κοινό στοιχείο µε τους όµορους ∆ήµους είναι η έντονη κυκλοφορια-

κή συµφόρηση που συναντάται τις ώρες αιχµής στις κεντρικές αρτηρίες. 

Τα µεγαλύτερα προβλήµατα αντιµετωπίζουν ο κόµβος Σχιστού και η λε-

ωφόρος ∆ηµοκρατίας. Στον κόµβο Σχιστού το πρόβληµα είναι πολύ έ-

ντονο κυρίως τις καθηµερινές (από ∆ευτέρα µέχρι Παρασκευή) καθώς 

σε εκείνο το σηµείο καταφθάνει τεράστιος όγκος βαρέων οχηµάτων τα 

οποία διέρχονται από εκεί για να κατευθυνθούν προς το λιµάνι του Πει-

ραιά και το Πέραµα, τις εθνικές οδούς αλλά και όλη την υπόλοιπη Αττι-

κή. Έτσι συναντώνται προβλήµατα όπως µεγάλη συγκέντρωση ρύπων, 

κατανάλωση καυσίµων, µεγάλες καθυστερήσεις στο δίκτυο και κακή 

ψυχολογία των οδηγών (άρα µεγαλύτερη πιθανότητα ατυχηµάτων). Αυ-

τά ισχύουν και για τη λεωφόρο ∆ηµοκρατίας τις πρώτες πρωινές ώρες 

όπου η πλειοψηφία των εργαζοµένων για να κινηθεί από τον Πειραιά 

προς το Πέραµα ή το Σκαραµαγκά διέρχεται από µία µόνο οδική αρτηρία 

µε συνέπεια τα παραπάνω. 
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

1. Υπογειοποίηση ή υπεργειοποίηση του κόµβου Σχι-

στού. Το πρόβληµα αυτό θα λυθεί µόνο µε κατάργηση 

της φωτεινής σήµανσης και τη δηµιουργία υπέργειων, 

υπόγειων(ή και συνδυασµό αυτών)  κόµβων για  συνεχή 

ροή αυτοκινήτων. Βέβαια αυτή η λύση είναι χρονοβόρα 

και µεγάλου κόστους όµως λύνει µόνιµα το πρόβληµα. 

2. Ηλεκτρονική Ειδοποίηση. Πιο άµεση και πρακτική λύ-

ση είναι ένα σύστηµα ηλεκτρονικής ειδοποίησης που θα 

µπορούσε να υπάρχει κατά την είσοδο στο ∆ήµο, µε την 

βοήθεια ηλεκτρονικής παρακολούθησης οδών-κόµβων 

καθώς και των σηµείων ασύρµατου διαδικτύου (hot spot). 

Με αυτό τον τρόπο θα µπορούσαν οι οδηγοί να ενηµερώ-

νονται άµεσα για την κυκλοφοριακή συµφόρηση των 

δρόµων καθώς και το πώς θα την παρακάµψουν. 

3. Ευαισθητοποίηση των πολιτών. Σίγουρα η ευαισθητο-

ποίηση των πολιτών είναι πάντα ένας παράγοντας καθο-

ριστικός, όµως στο συγκεκριµένο δήµο λόγο της έλλειψης 

κάποιου µέσου σταθερής τροχιάς υπάρχουν ελαφρυντικά. 

Παρόλα αυτά εάν  ελαττωθεί η χρήση των Ι.Χ. τότε και η 

εξυπηρέτηση των Μ.Μ.Μ. θα είναι πιο αποδοτική και θα 

διευκολύνει την ροή της κυκλοφορίας. 

4. Χρήση ποδηλάτου. Αν και επικίνδυνη λόγω της έλλει-

ψης υποδοµών είναι µια σωστή κατεύθυνση για την απο-

συµφόρηση του δικτύου. 

Β) Παράνοµη Στάθµευση 

Στο ∆ήµο Κερατσινίου-∆ραπετσώνας το πρόβληµα αυτό είναι πολύ έ-

ντονο. Οι στενοί στην πλειοψηφία τους δρόµοι σε συνδυασµό µε την 

ακατάσχετη κατάληψη οδοστρωµάτων, πεζοδροµίων, ραµπών, απόρ-

ροια και της ελλιπούς αστυνόµευσης  οδηγούν σε µεγάλα κυκλοφοριακά 

προβλήµατα, παρακώληση των συγκοινωνιών και σπατάλης πολυτίµου 

χρόνου. Ακόµη και τα πλαστικά κολωνάκια που αποτρέπουν το παρκά-

ρισµα στις γωνίες όπου διέρχονται τα λεωφορεία, οι οδηγοί όχι απλά τα 

αγνοούν αλλά τις περισσότερες φορές τα παρασέρνουν ή τα ξηλώνουν 

ολοκληρωτικά για να παρκάρουν.  
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

1. Επάρκεια αστυνόµευσης. Η δηµοτική αστυνοµία και η τρο-

χαία  πρέπει να αυξήσουν τις περιπολίες και να γίνουν πιο αυ-

στηρές στα θέµατα τήρησης του ΚΟΚ. 

2. Αναθεώρηση της νοοτροπίας των πολιτών. Και σε αυτή την 

περίπτωση του προβλήµατος χρήζει µεγάλης σηµασίας, οι πολί-

τες να χρησιµοποιούν τις δηµόσιες συγκοινωνίες αντί των οχη-

µάτων τους αλλά και αν δεν τον κάνουν τουλάχιστον να σέβο-

νται τον Κ.Ο.Κ. 

3. Εφαρµογή της ελεγχόµενης στάθµευσης. Ένα µέτρο που 

µπορεί να εφαρµοστεί και θα διευκολύνει στην επίλυση του προ-

βλήµατος είναι αυτό της δηµιουργίας ζωνών ελεγχόµενης στάθ-

µευσης. 

Γ) Έλλειψη Φωτισµού 

Ο ελλιπής φωτισµός είναι άλλο ένα από τα προβλήµατα που απαντάται 

εδώ. Αυτό συµβαίνει γιατί είτε οι λάµπες έχουν καεί και δεν έχουν αντι-

κατασταθεί, είτε έχουν καταστραφεί από βανδαλισµούς, είτε έχουν κι-

τρινίσει (θαµπώσει) από τη χρήση µε αποτέλεσµα η φωτεινότητα τους 

να είναι ανεπαρκής. Ο κίνδυνος ατυχηµάτων κλοπών κλπ. είναι πολύ µε-

γάλος µε την έλλειψη φωτισµού και πρέπει η Πολιτεία να µεριµνεί για τη 

συντήρηση του. Το θετικό βήµα από το ∆ήµο είναι η ύπαρξη τηλεφώ-

νου στο οποίο οι πολίτες µπορούν να κάνουν τέτοιας µορφής παράπονα 

και επισηµάνσεις. 

ΠΡΟΤΑΣΗ: 

Προτείνεται η άµεση επισκευή, συντήρηση, και αντικατάσταση όπου 

χρειάζεται, των στύλων φωτισµού. 

∆) Κατασκευαστικές ιδιοµορφίες 

Από την επιτόπια έρευνα συναντήθηκαν πολλές κακοτεχνίες, όπως, λακ-

κούβες στην άσφαλτο, απότοµες προεξοχές υπονόµων ή σχαρών και 

κακή τοποθέτηση ή παντελής έλλειψη σήµανσης. Επίσης υπάρχει σηµα-

ντική έλλειψη ραµπών για Α.Μ.Ε.Α. αλλά και ειδικής πλακόστρωσης για 

τους τυφλούς. Ακόµα ένα φαινόµενο είναι τα ανισοϋψή πεζοδρόµια (υ-

πέρβαση ρυµοτοµικής γραµµής) αποτέλεσµα αυθαίρετων κατασκευών 

δυσχεραίνοντας την διέλευση των πεζών.  
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ΠΡΟΤΑΣΗ: 

Αν και υπάρχει η οικονοµική ύφεση πρέπει να γίνουν οι πιο βασικές επι-

σκευές τουλάχιστον στις κυριότερες οδικές αρτηρίες ώστε να αποφευ-

χθούν ατυχήµατα.  

Επιτακτική είναι η δηµιουργία υποδοµών για τα ΑΜΕΑ όπως ράµπες, 

πλακόστρωση για τους τυφλούς, ηχητική σήµανση για τους κωφάλα-

λους στις διαβάσεις πεζών. 

Για τα ιδιότυπα πεζοδρόµια που αναφέρθηκαν πρέπει να υπάρξουν κινή-

σεις για την κατεδάφισή και οµαλοποίησή τους όπου είναι εφικτό ή του-

λάχιστον την τοποθέτηση κάγκελων για την αποφυγή της πτώσης των 

πεζών.  

 

Εικόνα 22 Σε αυτή την εικόνα φαίνεται ένα δείγµα των προβληµάτων. 

Φθορά οδοστρώµατος, κακοτεχνίες, ανισοϋψές πεζοδρόµιο από αυθαί-

ρετη κατασκευή 
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Εικόνα 23 Κατάληψη πεζοδροµίου από ογκώδη αντικείµενα και κατα-

σκευαστικές φθορές 

∆ίκτυο Πεζοδρόµων 

Πεζόδροµοι 

Ο ∆ήµος έχει ένα επαρκές δίκτυο πεζοδρόµων. Αυτό είναι θετικό από 

κάθε άποψη µιας και οι πεζόδροµοι είναι χώροι όπου συµβάλουν στην 

περιβαλλοντική, πολιτιστική και ανθρωποκεντρική ανάπλαση των κυ-

κλοφοριακά φορτισµένων αστικών περιοχών της πρωτεύουσας. Οι βασι-

κότεροι πεζόδροµοι στο ∆ήµο Κερατσινίου-∆ραπετσώνας είναι οι Μαρία 

Κιουρί, Ερµού, Θεοφράστου, Α.Μιαούλη, Ρήγα Φεραίου, Αγίας Λαύρας, 

Πάφου αλλά υπάρχουν και αρκετοί µικρότεροι. Συναντήθηκε σε αυτούς 

αρκετό πράσινο όµως θα πρέπει να αυξηθεί και άλλο στο µέλλον. Επίσης 

ένα πρόβληµα που συναντάται σε αυτούς αλλά εντοπίζεται σε µικρό πο-

σοστό είναι η παράνοµη στάθµευση. 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ   

1. Ενοποίηση πεζοδρόµων. Είναι ένα πολύ σηµαντικό 

βήµα για την ανάπτυξη περισσότερων πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων, τη δηµιουργία περιπάτων, αλλά και 

την ανάδειξη των τοπικών εµπορικών κέντρων. 
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2. Συντήρηση πεζοδρόµων. Η τακτική συντήρηση αυ-

τών είναι απαραίτητη. 

3. Πρόβλεψη δικτύων Ο.Κ.Ω. Κατά την κατασκευή νέων 

πεζοδρόµων πρέπει να προβλέπεται πριν την τελική δια-

µόρφωση η διέλευση δικτύων Οργανισµών Κοινής Ωφέ-

λειας. 

Στο παράρτηµα παρατίθεται ο νέος ρυµοτοµικός χάρτης της περιοχής. 

Αστικά Κενά 

Χώροι Πρασίνου 

Ο ∆ήµος Κερατσινίου-∆ραπετσώνας έχει αρκετές πλατείες σηµαντικότε-

ρες εκ των οποίων είναι η Πλατείες Βάρναλη, Εθνικής Αντιστάσεως, 

Λαού, Νίκης, Κύπρου, Μπελογιάννη, Ειρήνης καθώς και πολλές παιδικές 

χαρές. Σύµφωνα µε το ΓΠΣ Κερατσινίου ο ∆ήµος σκοπεύει να  µετατρέ-

ψει σε χώρο πρασίνου τον χώρο του Νεκροταφείου της Αναστάσεως. 

Το Νεκροταφείο της Ανάστασης πρόκειται για µία έκταση 90 στρεµ-

µάτων που περικλείεται από τις οδούς Μουσών, Πλάτωνος, Πλαστήρα, 

25ης Μαρτίου. Το νεκροταφείο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Κε-

ρατσινίου, στερείται άδειας ίδρυσης και λειτουργίας και τη διοίκηση και 

διαχείρισή του ασκεί ο ∆ήµος Πειραιά. Σύµφωνα µε το Νόµο (Π.∆ 

1128/80 άρθρο 1) τα νεκροταφεία πρέπει να βρίσκονται 250 µέτρα του-

λάχιστον από το άκρο του εγκεκριµένου σχεδίου πόλεως και 100 µέτρα 

από µεµονωµένες κατοικίες. Εµπόδια στην ανάπλαση αυτού του χώρου 

αποτελούν η κείµενη νοµοθεσία και οι οικογενειακοί τάφοι. Το µεν πρώ-

το αφορά πως απαιτούνται τουλάχιστον 20 χρόνια ανενεργούς ύπαρξης 

του νεκροταφείου για να γίνει εκταφή και το δεύτερο είναι πως η πλειο-

ψηφία όσων έχουν οικογενειακούς τάφους δεν διατίθενται να σταµατή-

σουν τη χρήση τους.  

Το Πάρκο «Ανδρέας Παπανδρέου» (Σελεπίτσαρι) αποτελεί τον µο-

ναδικό χώρο πρασίνου του ∆ήµου Κερατσινίου-∆ραπετσώνας. Βρίσκεται 

στο λόφο Σελεπίτσαρι, η έκτασή του καλύπτει 43 στρέµµατα και περι-

κλείεται από τις οδούς Φαρµακίδου, Μυστρά και Μαραθωνοδρόµων.40 

  

                                                           

40 Πηγή: www.attiko-prasino.gr 
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ΠΡΟΤΑΣΗ 

Σύµφωνα µε αυτοψία της υπηρεσίας υγειονοµικού ελέγχου της Νοµαρ-

χίας Πειραιά στο νεκροταφείο της Αναστάσεως έχει διαπιστωθεί υπερκο-

ρεσµός και ανθυγιεινές συνθήκες που εγκυµονούν κινδύνους για τη δη-

µόσια υγεία. Η βασική πρόταση ήταν η δηµιουργία κοινού Νεκροταφείου 

στο Σχιστό όπου και υλοποιήθηκε από τις 28-2-1998 ενώ παράλληλα 

ήταν να γίνει χώρος πρασίνου. ∆υστυχώς το δεύτερο σκέλος δεν έχει 

υλοποιηθεί αλλά η ανάγκη για ένα τέτοιο έργο στο Κερατσίνι είναι επι-

τακτική µιας και η έλλειψη πρασίνου και χώρων αναψυχής είναι εµφα-

νής.  

 

 

Εικόνα 24 Άποψη της πλατείας Βάρναλη, µε έντονα στοιχεία πρασίνου 

αναψυχής  
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Εικόνα 25 Είσοδος του Νεκροταφείου της Αναστάσεως. 

Αστική ∆όµηση 

Ζώνες Ανάπλασης 

Στον ∆ήµο Κερατσινίου-∆ραπετσώνας ο µόνος χώρος ανάπλασης που 

φαίνεται στο ισχύον Γ.Π.Σ. για το Κερατσίνι είναι στο νότιο τµήµα του 

πάρκου «Ανδρέα Παπανδρέου» και προφανώς υποδηλώνει την προέ-

κταση του ήδη υπάρχοντος.  

Παρότι το Γ.Π.Σ δεν προβλέπει κάτι άλλο πρέπει να ειπωθεί ότι στο ε-

πενδυτικό πρόγραµµα του Ο.Λ.Π. υπάρχει µελέτη πολύπλευρης ανάπτυ-

ξης του λιµανιού σε εµπορικό, πολιτιστικό, περιβαλλοντικό και συγκοι-

νωνιακό επίπεδο που επηρεάζει και αναδεικνύει άµεσα τον ∆ήµο και κυ-

ρίως το παραλιακό του µέτωπο. Επίσης σε επόµενη ενότητα θα αναλυθεί 

η αναγκαία ανάπλαση της περιοχής του πρώην εργοστασίου παρασκευής 

Λιπασµάτων η οποία έχει µείνει ανεκµετάλλευτη αλλά βρίσκεται σε εξαι-

ρετικό σηµείο για έργα ανάπλασης. 
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Ζώνες Ανάδειξης 

Αρχαιολογικά Μνηµεία41 

Η Ηετιώνεια (ή Ηετιωνεία) Πύλη είναι ο µοναδικός αρχαιολογικούς 

χώρους του ∆ήµου Κερατσινίου-∆ραπετσώνας. Χρονολογείται τον 3ον 

π.Χ. αιώνα, και βρίσκεται επί του βραχώδους λόφου µε την επωνυµία 

"Καστράκι" στα όρια του κεντρικού λιµένα Πειραιά και 

της ∆ραπετσώνας. .Η Ηετιώνεια Πύλη ουσιαστικά αποτέλεσε ένα µεγάλο 

οχυρωµατικό έργο της εποχής το οποίο ολοκληρώθηκε σε τέσσερις φά-

σεις. Λόγω της δυναµικής θέσης στην οποία είχε ανεγερθεί, η αµυντική 

αυτή κατασκευή δέσποζε στα βορειοδυτικά του αρχαίου λιµένα του Πει-

ραιά. 

 

Εικόνα 26 Άποψη της Ηετιώνειας Πύλης (Πηγή: 

http://www.ancientgreece.gr) 

  

                                                           

41 Πηγή: http://el.wikipedia.org 
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Νεότερα Ιστορικά Κτίρια 

Στην περιοχή διακρίνονται δύο κατηγορίες νεώτερων ιστορικών κτιρίων. 

Τις προσφυγικές κατοικίες και τις εργατικές κατοικίες. 

Α) Προσφυγικές Κατοικίες 

Κατά τη Μικρασιατική Καταστροφή ο Πειραιάς και οι γύρω περιοχές υ-

ποδέχτηκαν µεγάλο όγκο προσφύγων. Το Ταµείο Περίθαλψης, η Επι-

τροπή Αποκατάστασης Προσφύγων και το Υπουργείο Πρόνοιας παίρ-

νουν την πρωτοβουλία και κατασκευάζουν ισόγεια, διώροφα η και πο-

λυώροφα συγκροτήµατα πολυκατοικιών µε σκοπό να στεγάσουν τους 

ανθρώπους που κατεύθυναν. Τα σπίτια είναι λιτά και καλύπτουν τις α-

παραίτητες ανάγκες των ανθρώπων. Το κράτος επέλεξε αυτές τις περιο-

χές λόγο του χαµηλού κόστους απαλλοτρίωσης γης. 

Στις µέρες µας πολλά προσφυγικά κτίρια υπάρχουν ακόµα διάσπαρτα 

στο ∆ήµο. Πολλά από αυτά που έχουν αποµείνει έχουν εγκαταλειφθεί 

από τους ιδιοκτήτες τους οι οποίοι είτε απεβίωσαν είτε µετακινήθηκαν 

άλλες περιοχές διαµονής. Ιδιαίτερα µε την ανοικοδόµηση τη δεκαετία 

από το 1995-2005 πολλά προσφυγικά κτίσµατα κατεδαφίστηκαν και τη 

θέση τους πήραν πολυώροφες πολυκατοικίες.  

Οι απόψεις για την διαχείριση τον προσφυγικών  διίστανται και η Πολι-

τεία δεν έχει σαφή θέση. Από τη µια τα σπίτια αυτά αποτελούν παραδο-

σιακό στοιχειό και από την άλλη έχουν παραµεληθεί πλην κάποιων εξαι-

ρέσεων.  

ΠΡΟΤΑΣΗ: 

Όπως ειπώθηκε και για τον Πειραιά προτείνεται µια µέση λύση. Από τη 

µία πρέπει να διαφυλαχθεί η πολιτιστική κληρονοµιά και να δοθούν κί-

νητρα και χρηµατοδοτικά προγράµµατα στους ιδιοκτήτες για την συντή-

ρηση και ανακαίνιση των σπιτιών (ώστε να διατηρήσουν την πρότυπη 

αρχιτεκτονική τους µορφή) και από την άλλη πρέπει όσα είναι επικίνδυ-

να να κατεδαφιστούν και τη θέση τους να πάρουν σύγχρονα και ασφα-

λή κτίρια της αυτής ή παρόµοιας τυπολογίας. 
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Εικόνα 27 Χαρακτηριστικό παράδειγµα προσφυγικής κατοικίας της δε-

καετίας του 1920 στο Κερατσίνι 

Β) Εργατικές Κατοικίες 

Οι εργατικές κατοικίες είναι οµάδες πολυώροφων πολυκατοικιών επανα-

λαµβανόµενης µορφής που σκοπεύουν στη µαζική στέγαση. Αυτές απα-

ντώνται στην ∆ραπετσώνα εκατέρωθεν της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 

και στην γύρω περιοχή. Κατασκευάστηκαν κατά την περίοδο της πρό-

σφατης δικτατορίας και κληροδοτήθηκαν για να στεγάσουν κυρίως πο-

λύτεκνες οικογένειες. Σήµερα αυτές κατοικούνται στην πλειοψηφία τους 

από οικονοµικούς µετανάστες. Τα κτίρια αυτά έχουν µεγάλη πυκνότητα, 

στενούς εσωτερικούς χώρους και µονότονη οµοιοµορφία στις όψεις. 
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Εικόνα 28 Εξωτερική άποψη των εργατικών κατοικιών στο κέντρο της 

∆ραπετσώνας δεκαετίας 1970 

∆ιατηρητέα Κτίρια 

Ο ∆ήµος Κερατσινίου-∆ραπετσώνας έχει ελάχιστα διατηρητέα κτίρια και 

όλα βρίσκονται επί της οδού Σωκράτους. Σε αυτή τη περίπτωση επιβε-

βαιώνεται η άποψη ότι ενώ προστατεύονται νοµικά για την διατήρησή 

τους, εν συνεχεία έχουν ενταχθεί στην κατηγορία των εγκαταλελειµµέ-

νων κτιρίων λόγω πληµµελούς συντήρησης από τους ιδιοκτήτες τους. Η 

αξιοποίησή τους καθυστερεί οπότε τα προβλήµατα και οι κίνδυνοι γι’ 

αυτά αλλά και τα όµορα κτίσµατα πολλαπλασιάζονται συνεχώς (εστίες 

µικροβίων, στατική ανεπάρκεια µε κίνδυνο κατάρρευσης, παράνοµη κα-

τάληψη, κακή αισθητική εικόνα της περιοχής). 

ΠΡΟΤΑΣΗ 

Η πρόταση αφορά την άµεση συντήρηση όλων αυτών των κτιρίων διότι 

αποτελούν πολιτιστική κληρονοµιά της περιοχής αλλά ταυτόχρονα είναι 

και χώροι όπου µπορούν να αξιοποιηθούν και χρησιµοποιηθούν κάλλι-

στα. Έτσι το όφελος θα είναι πολλαπλό για τους κατοίκους και την αι-

σθητική εικόνα της περιοχής. 
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Εικόνα 29 Άποψη ενός διατηρητέου - εγκαταλελειµµένου κτιρίου στο 

Κερατσίνι 

Ζώνες Εξυγίανσης 

Αυθαίρετη ∆όµηση 

Όπως προαναφέρθηκε και για τους όµορους ∆ήµους το πρόβληµα της 

αυθαίρετης δόµησης είναι δεδοµένο για όλη την Ελλάδα. Οι παραβάσεις 

που συναντώνται στο ∆ήµο Κερατσινίου-∆ραπετσώνας είναι παρόµοιες 

µε αυτές που συναντώνται παντού. ∆ηλαδή εντοπίζεται κάλυψη ηµιυ-

παιθρίων, υπέρβαση του συντελεστή δόµησης, παράνοµη αλλαγή χρή-

σης γης, δόµηση εντός µη επιτρεπόµενων ζωνών κ.λ.π.  

ΠΡΟΤΑΣΗ: 

Η µη συµµόρφωση µε τους πολεοδοµικούς κανόνες πρέπει να τιµωρείται 

αλλά όχι µόνο µε την επιβολή προστίµου. ∆ιότι έτσι το πρόβληµα ανα-

παράγεται, καθώς βοηθά αυτούς που παρανοµούν µέσω ενός µικρού 

προστίµου να καρπώνονται πολύ µεγαλύτερα οφέλη. Έτσι προτείνεται 

σε πρώτο στάδιο εάν είναι εφικτό δοµοστατικά να γίνεται  αναίρεση της 
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αυθαιρεσίας και αν δεν υπάρχουν επιλογές τότε να γίνεται νοµιµοποίηση 

µέσω χρηµατικής ανταµοιβής, όπως ορίζει ο Ν.4014/2011.  

Εγκαταλελειµµένα Κτίρια 

Στην περιοχή ένα από τα βασικότερα προβλήµατα αποτελεί η µεγάλη 

παρουσία παλαιών οικηµάτων – χώρων τα οποία έχουν εγκαταλειφθεί. 

Σε σχέση µε τους όµορους δήµους έχει τις περισσότερες περιπτώσεις, 

παρόλα αυτά ο ∆ήµος Κερατσινίου-∆ραπετσώνας σε αυτό τον τοµέα µε-

ριµνεί για την αποκατάστασή τους. Ειδικά η δηµοτική αρχή µε επιτόπια 

έρευνα καταγράφει τις τοποθεσίες των εγκαταλελειµµένων κτιρίων και 

εν συνεχεία έρχεται σε επαφή µε τους ιδιοκτήτες τους ώστε να βρουν 

µια κοινή λύση για την αξιοποίηση τους. Μέχρι στιγµής έχουν καταγρα-

φεί 33 εγκαταλελειµµένα κτίρια. Προφανώς και υπάρχουν δυσκολίες για 

την επίτευξη αυτής της δράσης και χρειάζεται συνεχή καταγραφή και 

παρακολούθηση, αλλά σίγουρα είναι η πλέον ενδεδειγµένη λύση. 

Στο παράρτηµα παρατίθεται η σχετική λίστα. 

ΠΡΟΤΑΣΗ 

Με την παραπάνω δράση ο ∆ήµος θέλει να εξυγιάνει το οικιστικό δυνα-

µικό απόθεµα των περιοχών και να συµµορφώσει την εικόνα των εγκα-

ταλελειµµένων κτιρίων. Αν η δράση του ∆ήµου επιτύχει τότε σίγουρα θα 

µπορεί να αποτελέσει οδηγό και για τους υπόλοιπους. Εποµένως είναι 

ένα θετικό στοιχείο για την περιοχή να συνεχίσει αυτή η δράση. 
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Εικόνα 30 Άποψη ενός εγκαταλελειµµένου κτίσµατος στο Κερατσίνι 

 

 

Εικόνα 31 Άποψη ενός εγκαταλελειµµένου κτίσµατος στη ∆ραπετσώνα 
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Επαναχρησιµοποίηση Κτιρίων-Χώρων  

Στο ∆ήµο Κερατσινίου-∆ραπετσώνας ως επαναχρησιµοποιούµενοι χώροι 

λογίζονται:  η περιοχή των «Λιπασµάτων» καθώς και οι χώροι και τα 

κτίρια τα οποία βρίσκονται στο τµήµα του λιµανιού όπου αντιστοιχεί στο 

∆ήµο και συµπεριλαµβάνονται όλα στο αναπτυξιακό – επενδυτικό  πρό-

γραµµα του ΟΛΠ. 

Η περίπτωση των «Λιπασµάτων» 

Η περιοχή του παλαιού εργοστασίου παρασκευής Λιπασµάτων συνορεύει 

µε το ανατολικό άκρο του λιµένα Πειραιά και, βόρεια µε την ∆ραπετσώ-

να και ανατολικά-νότια βρέχεται από τον κόλπο της ∆ραπετσώνας. Η βι-

οµηχανία φωσφορικών λιπασµάτων ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1909. 

Το εργοστάσιο  σταµάτησε οριστικά τη λειτουργία του το 2000 έπειτα 

από σχεδόν ένα αιώνα στο οποίο έφτασε από την µεγάλη ακµή στην 

παρακµή και το κλείσιµο. Ο χώρος του πλέον είναι αναξιοποίητος. Πολ-

λές προτάσεις και ιδέες έχουν ειπωθεί για την περιοχή όµως καµία δεν 

έχει υλοποιηθεί ακόµα. Η συνολική έκταση του χώρου είναι περίπου 254 

στρέµµατα. 

ΠΡΟΤΑΣΗ 

Τα «Λιπάσµατα» είναι το µόνο αξιοποιήσιµο µέτωπο του ∆ήµου προς 

την θάλασσα γι’ αυτό προτείνεται στη θέση εκείνη να δηµιουργηθεί χώ-

ρος πρασίνου. Μία τέτοια µελέτη βιώσιµης ανάπλασης έχει ανάγκη η πε-

ριοχή αλλά και οι άνθρωποι που ζουν εκεί µιας και είναι γνωστό πως το 

θαλάσσιο µέτωπο έχει καταληφθεί στην πλειοψηφία του από βιοµηχανί-

ες. Αυτό θα αναβάθµιζε πολύ το βιοτικό επίπεδο της περιοχής και καλό 

θα ήταν πριν την οποιαδήποτε απόφαση αξιοποίησης, ως πρώτο κριτή-

ριο να είναι οι κάτοικοι της περιοχής και οι ουσιαστικές ανάγκες τους.   

Η περίπτωση των χώρων του ΟΛΠ 

Μέσα στην ολοκληρωµένη πρόταση του ΟΛΠ υπάρχουν οι εξής επανα-

χρησιµοποιήσιµοι χώροι42: 

1. Αποθήκες Σιτηρών (Silo)  

2. Πέτρινη «Αποθήκη»  

3. Μικρή «Αποθήκη» 

4. Κτίριο στο Καστράκι 

                                                           

42 Πηγή: Επενδυτικό Πρόγραµµα ΟΛΠ 2012-2016 
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Για την παραπάνω περιοχή που νοείται στο πρόγραµµα του ΟΛΠ ως 

«Πολιτιστική Ακτή Πειραιά» σχεδιάζεται η δηµιουργία Μουσείου Εναλίων 

Αρχαιοτήτων, Μουσείου Μετανάστευσης, Αρχαιολογικού Μουσείου, 

Μουσείου του ΟΛΠ. Μέχρι σήµερα αν και έχουν γίνει οι αδειοδοτήσεις, 

δεν υπάρχει δυνατή χρηµατοδότηση για να αρχίσουν τα έργα.  

ΠΡΟΤΑΣΗ 

Το πρόγραµµα και οι µελέτες είναι σε αρκετά καλό επίπεδο, όµως χρειά-

ζεται ρευστότητα για την επένδυση αυτή. Μέσω του νόµου περί Σ∆ΙΤ, 

του Π∆Ε ή του ΕΣΠΑ µπορούν να βρεθούν κονδύλια για αυτή την δράση 

που θα αναβαθµίσει αισθητά το παραλιακό µέτωπο της περιοχής. 

 

Εικόνα 32 Άποψη του ανεκµετάλλευτου µέχρι σήµερα χώρου των Λι-

πασµάτων 

Ασύµβατες Χρήσεις 

Οι κυριότερες ασύµβατες χρήσεις γης εντοπίζονται κυρίως στον αστικό 

ιστό του ∆ήµου. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα είναι και εδώ βιοτεχνίες 

µικρής και µεγάλης όχλησης να συνορεύουν µε κατοικίες και σχολεία, 

πρατήρια υγρών καυσίµων που συνορεύουν µε οικίες όπου είναι επικίν-

δυνη η ανάφλεξη και η έκρηξη.  
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Οι βιοµηχανίες που εδρεύουν στην περιοχή και κυρίως στην νοτιοανατο-

λική παραλιακή ζώνη του ∆ήµου βρίσκονται έξω από τον αστικό ιστό και 

δεν επιβαρύνουν ιδιαίτερα το αστικό περιβάλλον. ∆εν παύουν όµως να 

καταλαµβάνουν ένα µεγάλο µέρος του παραλιακού µετώπου δυσχεραί-

νοντας την πρόσβαση των κατοίκων σε αυτό.  

ΠΡΟΤΑΣΗ 

Βασική πρόταση είναι η αποµάκρυνση τον βιοτεχνιών και η εγκατάστα-

σή τους σε περιοχές πρότυπα οργανωµένες όπως το ΒΙΠΑ ΣΧΙΣΤΟΥ οι 

οποίες προβλέπονται από ειδική χωροταξική µελέτη (ΒΙ.ΠΑ.-ΒΙΟ.ΠΑ). Σε 

περιπτώσεις που δεν είναι εφικτά τα ΒΙ.ΠΑ.-ΒΙΟ.ΠΑ., για κάποια από τα 

παραδείγµατα που παρατέθηκαν πιο πάνω, είναι επιτακτική η λήψη των 

απαραίτητων µέτρων ασφαλείας και ο επανασχεδιασµός της χωροταξίας 

τους. 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Στο ∆ήµο Κερατσινίου-∆ραπετσώνας η ευαισθητοποίηση απέναντι στο 

µείζον ζήτηµα της διαφύλαξης του φυσικού περιβάλλοντος είναι µεγάλη. 

Χαρακτηριστικό αυτής της προσπάθειας είναι η λειτουργία του ΚΠΕ (Κέ-

ντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης) µε τη βοήθεια του  Υπουργείου 

Παιδείας που έχει αρχίσει να λειτουργεί από 1/9/2002. Βρίσκεται δυτικά 

του κεντρικού λιµανιού του Πειραιά και εδρεύει στη ∆ραπετσώνα. Το 

προσωπικό του είναι εκπαιδευτικοί αποσπασµένοι από την Α/βαθµια και 

Β/θµια εκπαίδευση, οι οποίοι αναλαµβάνουν την περιβαλλοντική ευαι-

σθητοποίηση µαθητών, εκπαιδευτικών, καθώς και κάθε οµάδας πολιτών. 

Σκοπός του ΚΠΕ∆ είναι η ευαισθητοποίηση και η απόκτηση γνώσεων, 

εµπειριών, δεξιοτήτων και στάσεων, που οδηγούν στην αλλαγή της νοο-

τροπίας των πολιτών σχετικά µε το περιβάλλον µε βάση τις αρχές της 

βιώσιµης ανάπτυξης. 

Επίσης στην περιοχή της ∆ραπετσώνας παρατηρήθηκε η ύπαρξη χώρου 

στάθµευσης ποδηλάτων. Σίγουρα η απουσία ποδηλατοδρόµων καθιστά 

ακόµα αδύνατη και επικίνδυνη τη χρήση ποδηλάτου µέσα στον αστικό 

ιστό αλλά είναι θετικό στοιχείο πως αυτός ο χώρος στάθµευσης προµη-

νύει ευοίωνες προοπτικές για την «πράσινη ανάπτυξη». 
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Εικόνα 33 Ολοκληρωµένο ηλεκτρονικό σύστηµα στάθµευσης ποδηλά-

των 

Ατµόσφαιρα 

Για τους δύο σταθµούς µέτρησης στην περιοχή είναι υπεύθυνη η ∆ΕΗ 

και ειδικά η ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Παραγωγής. Παρατίθενται 

δύο πίνακες µε ετήσιες τιµές για το ΝΟ2 από το 2004 – 2011 και τις µη-

νιαίες τιµές για τα έτη 2010 και 201143. Το ετήσιο όριο για το συγκεκρι-

µένο ρύπο είναι 40µg/m3 και υπέρβαση αυτού υπήρξε λίγες φορές και 

όχι έντονα. Είναι κατανοητό λοιπόν ότι τα επίπεδα των αερίων ρύπων 

εξαρτώνται κυρίως από τα µετεωρολογικά φαινόµενα οπότε δεν υπάρχει 

σταθερότητα ως προς την µεταβολή τους. Λόγω του γεγονότος ότι δεν 

υπάρχουν µετρήσεις για όλους τους ρύπους δεν µπορεί να εξαχθεί    

ασφαλές συµπέρασµα, παρατηρείται όµως η ανάγκη εξυγίανσης του 

φαινοµένου της ρύπανσης. 

                                                           

43 Πηγή: Αρχείο της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και Παραγωγής της ∆ΕΗ 



  

100 

 

Πίνακας 7 Μέσες ετήσιες συγκεντρώσεις ΝΟ2 (µgr/m3) για τα έτη 

2004– 2011   

ΜΕΣΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΝΟ2 (µgr/m3) 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ 36 30 28 43 31 41 37 41 

ΠΟΛ. Κ. Μ. ΜΕΡΚΟΥΡΗ 24 30 33 36 20 31 22 5 

 

Πίνακας 8 Μέσες µηνιαίες συγκεντρώσεις ΝΟ2 (µgr/m3) για τα έτη 

2010 – 2011   

ΜΕΣΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΝΟ2 (µgr/m3) 

  ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ 
ΠΟΛ. Κ. Μ. ΜΕΡ-

ΚΟΥΡΗ 

  2010 2011 2010 2011 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 44,5 51,4 30,3 12,7 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 37,5 48,8 38,3 10,1 

ΜΑΡΤΙΟΣ 28,9 49,4 29,7 10,9 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 22,4 30,2 23,8 5,1 

ΜΑΙΟΣ 43,4 37,8 30,8 4,8 

ΙΟΥΝΙΟΣ 35,8 44,7 19,4 3,6 

ΙΟΥΛΙΟΣ 25 39,6 15,9 3,5 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 31,6 29,3 12,7 2,5 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 38,7 43,9 9,5 2,3 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 39,8 34,3 10,1 2,1 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 49,4 42,5 30,6 2,3 

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 47,8 35,3 13,8 2,2 
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Καθαριότητα ΧΑ∆Α-ΧΥΤΑ-ΧΥΤΕΑ 

Ο ∆ήµος Κερατσινίου-∆ραπετσώνας δεν διαθέτει κάποιου είδους χωµα-

τερή και εξυπηρετείται από τον ΧΥΤΑ των Άνω Λιοσίων. Σχετικά µε την 

καθαριότητα από αυτοψίες διαπιστώθηκε ότι ο ∆ήµος βρίσκεται σε αρ-

κετά καλή κατάσταση. Υπάρχουν παντού κάδοι και η υπηρεσία καθαρι-

σµού κρατά τους δρόµους καθαρούς. Εδώ προβλήµατα υφίστανται µόνο 

από κάποια εγκαταλελειµµένα κτίρια τα οποία είναι εστίες µόλυνσης και 

από δολιοφθορές σε κάδους  (ως επί το πλείστο στους εύφλεκτους πλα-

στικούς κάδους ανακύκλωσης). Επίσης υπάρχουν περιπτώσεις ογκωδών 

αντικειµένων τα οποία χρήζουν άµεσης αποκοµιδής από ειδικά  συνερ-

γεία.  

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Οι υπηρεσίες του ∆ήµου θα πρέπει να συντηρούν και αντικαθιστούν 

τους φθαρµένους κάδους µε καινούριους για να µην υπάρχουν δυσλει-

τουργίες στην αποκοµιδή. Επίσης χρειάζεται η ευαισθητοποίηση των πο-

λιτών να ενηµερώνουν την δηµοτική αρχή, όταν πρόκειται να πετάξουν 

ογκώδη αντικείµενα ώστε αυτά να συλλέγονται από αυτήν 

Αποχέτευση 

Ο ∆ήµος Κερατσινίου-∆ραπετσώνας σε συνεργασία µε την ΕΥ∆ΑΠ έχει 

ολοκληρωµένο αποχετευτικό δίκτυο του οποίου η απόληξη συνδέεται 

µέσω των κεντρικών αγωγών µε τη Ψυτάλλεια.   

Ανακύκλωση 

Η συγκοµιδή ανακυκλούµενων υλικών γίνεται καθηµερινά στο ∆ήµο ο 

οποίος παρέχει στους πολίτες του ένα πλήρη µηχανισµό ενηµέρωσης. 

Συναντώνται συχνά χρωµατιστοί κάδοι διαφορετικού χρώµατος ανάλογα 

µε το υλικό που ανακυκλώνεται και οι πολίτες συµµετέχουν πρόθυµα σε 

αυτή τη δράση.  

Α.Π.Ε. 

Στο ∆ήµο ως Α.Π.Ε. απαντώνται µόνο κάποια φωτοβολταϊκά πάνελ το-

ποθετηµένα µε ιδιωτική πρωτοβουλία σε ταράτσες σπιτιών καθώς και η 

περίπτωση της Ψυτάλλειας η οποία αναλύθηκε σε προηγούµενο κεφά-

λαιο. Η εγκατάσταση συστηµάτων Α.Π.Ε. σε µεγάλα αστικά κέντρα είναι 

δύσκολη κυρίως λόγω έλλειψης χώρων και υψηλού κόστους γης. 
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ΕΜΠΟΡΙΟ 

Ζώνες ή Μέτωπα Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων 

Το Κερατσίνι και η ∆ραπετσώνα έχουν ένα σηµαντικό αριθµό εµπορικών 

επιχειρήσεων τοπικής, εθνικής αλλά και παγκόσµιας εµβέλειας. Οι επιχει-

ρήσεις καλύπτουν όλους τους τοµείς παραγωγής και απασχολούν µεγά-

λο µέρος τον κατοίκων. Ο ∆ήµος χωρίζεται στις παρακάτω ζώνες. 

1η Ζώνη: Εµπορικός Λιµένας. Ο εµπορικός λιµένας Ηρακλέους απο-

τελεί µέρος του ευρύτερου εµπορικού λιµένα Πειραιά. Εκεί απαντώνται 

περιπτώσεις διαµετακοµιστικού εµπορίου και αποθηκεύσεων. Οι εγκατα-

στάσεις των Μύλων Αγ. Γεωργίου, της ΑΓΕΤ Ηρακλής, της Ιχθυόσκαλας 

είναι µερικές από αυτές. Επίσης συναντώνται και οι δύο προβλήτες απο-

θήκευσης αυτοκινήτων (Car Terminals) τις οποίες ο ΟΛΠ θέλει να ανα-

βαθµίσει µε έργα προϋπολογισµού 15.000.000€44. 

2η Ζώνη: Χονδρικό – Λιανικό Εµπόριο Συναντώνται σε όλο το ∆ήµο 

και κυρίως στο κέντρο του. Είναι γενικότερες υπηρεσίες τριτογενούς το-

µέα όπως εστίαση, τηλεπικοινωνίες, εκπαίδευση, κατασκευές, προσωπι-

κές υπηρεσίες κ.α 

Βάσει του ΣΤΑΚΟ∆ 2008 στον Κερατσίνι και τη ∆ραπετσώνα εδρεύ-

ουν45: 

Πίνακας 9 Είδη τριτογενούς τοµέα παραγωγής - εµπορίου στο ∆ήµο 

Κερατσινίου - ∆ραπετσώνας 

Κατασκευές κτιρίων   155 
Έργα πολιτικού µηχανικού   28 
Εξειδικευµένες κατασκευαστικές δραστηριότητες   459 
Χονδρικό και λιανικό εµπόριο· επισκευή µηχανοκί-
νητων οχηµάτων και µοτοσυκλετών   

250 

Χονδρικό εµπόριο, εκτός από το εµπόριο µηχανο-
κίνητων οχηµάτων και µοτοσυκλετών   

614 

Λιανικό εµπόριο, εκτός από το εµπόριο µηχανοκί-
νητων οχηµάτων και µοτοσυκλετών   

1437 

Χερσαίες µεταφορές και µεταφορές µέσω αγωγών 
  

265 

                                                           

44 Πηγή: Επενδυτικό Πρόγραµµα ΟΛΠ 2012-2016 

45 Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (ΣΤΑΚΟ∆ 2008) (Είναι ένα σχετικό στοιχείο καθώς µερικές εξ’ αυτών µπορεί να δρα-

στηριοποιούνται σε άλλη περιοχή και στο δήµο να διατηρούν µόνο την έδρα τους, κάτι το οποίο δεν 

γνωρίζει η ΕΛΣΤΑΤ ή το Επιµελητήριο). 
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Πλωτές µεταφορές   33 
Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη µεταφο-
ρά δραστηριότητες   

161 

Ταχυδροµικές και ταχυµεταφορικές δραστηριότη-
τες   

2 

Καταλύµατα   7 
∆ραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης   378 
Εκδοτικές δραστηριότητες   7 
Παραγωγή κινηµατογραφικών ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικών προγραµµάτων, ηχογραφήσεις και 
µουσικές εκδόσεις   

5 

∆ραστηριότητες προγραµµατισµού και ραδιοτηλε-
οπτικών εκποµπών   

3 

Τηλεπικοινωνίες   17 
∆ραστηριότητες προγραµµατισµού ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, παροχής συµβουλών και συναφείς 
δραστηριότητες   

43 

∆ραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας   17 
∆ραστηριότητες χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, 
µε εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και 
τα συνταξιοδοτικά ταµεία   

1 

∆ραστηριότητες συναφείς προς τις χρηµατοπιστω-
τικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότη-
τες   

17 

∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας   27 
Νοµικές και λογιστικές δραστηριότητες   126 
∆ραστηριότητες κεντρικών γραφείων· δραστηριό-
τητες παροχής συµβουλών διαχείρισης   

49 

Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότη-
τες µηχανικών τεχνικές δοκιµές και αναλύσεις   

262 

Επιστηµονική έρευνα και ανάπτυξη   23 
∆ιαφήµιση και έρευνα αγοράς   34 
Άλλες επαγγελµατικές, επιστηµονικές και τεχνικές 
δραστηριότητες   

59 

Κτηνιατρικές δραστηριότητες   7 
∆ραστηριότητες ενοικίασης και εκµίσθωσης   57 
∆ραστηριότητες απασχόλησης   7 
∆ραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γρα-
φείων οργανωµένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρα-
τήσεων και συναφείς δραστηριότητες   

12 

∆ραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας 
  

7 
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∆ραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και 
εξωτερικούς χώρους   

67 

∆ιοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραµµατει-
ακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παρο-
χής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις   

37 

∆ηµόσια διοίκηση και άµυνα· υποχρεωτική κοινω-
νική ασφάλιση   

1 

Εκπαίδευση   46 
∆ραστηριότητες ανθρώπινης υγείας   5 
∆ραστηριότητες βοήθειας κατ' οίκον   4 
∆ραστηριότητες κοινωνικής µέριµνας χωρίς παρο-
χή καταλύµατος   

10 

∆ηµιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέ-
δαση   

50 

∆ραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, 
µουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες   

2 

Τυχερά παιχνίδια και στοιχήµατα   2 
Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες δι-
ασκέδασης και ψυχαγωγίας   

16 

∆ραστηριότητες οργανώσεων   2 
Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραµµένων 
µέσων 

11 

Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών 
ατοµικής ή οικιακής χρήσης   

88 

Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπη-
ρεσιών   

213 

  

 

Παραεµπόριο 

Το παραεµπόριο είναι ένα πρόβληµα που εντοπίζεται πολύ συχνά σε όλα 

τα αστικά κέντρα συνεπώς και στον παρόντα ∆ήµο. Η οικονοµική κρίση 

σε συνδυασµό µε το µεγάλο ποσοστό παράνοµων µεταναστών διογκώ-

νουν ακόµη περισσότερο το φαινόµενο αυτό. Έτσι δηµιουργούνται φαι-

νόµενα αθέµιτου ανταγωνισµού, φοροδιαφυγής και δηµιουργείται το αί-

σθηµα της υποβάθµισης της περιοχής. 
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ΠΡΟΑΤΣΗ 

Η οργάνωση ελεγχόµενων εµπορικών ζωνών για αυτούς τους µικροπω-

λητές, οι αυστηρότερες ποινές στους παραβάτες αλλά και η ενηµέρωση 

του κοινού για τους κίνδυνους του παραεµπορίου είναι απαραίτητες ε-

νέργειες που θα βοηθήσουν στην εξυγίανση της αγοράς.  

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ46 

Η Βιοµηχανία τον προηγούµενο αιώνα στο ∆ήµο Κερατσινίου-

∆ραπετσώνας ήταν πολύ ανεπτυγµένη και νευραλγικής σηµασίας σε Ε-

θνικό και Παγκόσµιο επίπεδο. Ως εκ τούτου η λιµενοβιοµηχανική ζώνη 

αναπτύσσεται στη δυτική πλευρά της πόλης που µέχρι τότε ήταν αναξι-

οποίητη. Νέα βιοµηχανικά κεφάλαια και επενδύσεις αρχίζουν να εισρέ-

ουν στην περιοχή. Τα Ναυπηγεία Βασιλειάδη (1898-1912), η Βιοµηχανία 

Φωσφορικών Λιπασµάτων - τα "Λιπάσµατα" (1909), που καθόρισαν το 

χαρακτήρα της περιοχής, ενώ ακολούθησε το Βυρσοδεψείο (ή Ταµπάκι-

κο - 1910), η Α.Γ.Ε.Τ. Ηρακλής (1911), το Γυψάδικο (1920), Μύλοι Αγί-

ου Γεωργίου (1926), ο ΑΗΣ Αγίου Γεωργίου (1929).Επίσης στη περιοχή 

εγκαθίσταντο και τα εργοστάσιο ΝΑΦΘΑ και ΚΟΠΗ τα οποία απασχο-

λούσουν χιλιάδες εργαζόµενους. Όλα τα παραπάνω βιοµηχανικά συ-

γκροτήµατα σε συνδυασµό µε τις δεξαµενές πετρελαίου που δηµιουρ-

γήθηκαν αργότερα, αλλάζουν ριζικά την παραθαλάσσια ζώνη. Η έλευση 

των προσφύγων το 1922 βρίσκει όλο το θαλάσσιο µέτωπο κατειληµµένο 

από τις λιµενοβιοµηχανικές εγκαταστάσεις. Αναγκαστικά λοιπόν οι Μι-

κρασιάτες εγκαθίστανται πίσω από αυτό, τροφοδοτώντας το παράλληλα 

µε εργατικά χέρια. 

                                                           

46 http://www.greekscapes.gr 
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Χάρτης 5 Βιοµηχανικές Εγκαταστάσεις του παραθαλάσσιου µετώπου 

Κερατσινίου (Πηγή: Google Earth) 

 

Χάρτης 6 Βιοµηχανικές Εγκαταστάσεις του παραθαλάσσιου µετώπου 

∆ραπετσώνας (Πηγή: Google Earth) 
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ΒΙ.ΠΑ. 

Στο ∆ήµο παρότι δεν υπάρχει οργανωµένο ΒΙ.ΠΑ., σύµφωνα µε το ΓΠΣ, 

ως τέτοιο θεωρείται το παραθαλάσσιο µέτωπο του ∆ήµου. 

Σύµφωνα µε το ΣΤΑΚΟ∆ 2008 εδρεύουν στο Κερατσίνι και την ∆ραπε-

τσώνα οι κάτωθι βιοµηχανίες47: 

Πίνακας 10 Είδη βιοµηχανιών στο ∆ήµο Κερατσινίου -  ∆ραπετσώνας 

(δευτερογενής τοµέας) 

Βιοµηχανία τροφίµων   79 
Ποτοποιία   2 
Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών   14 
Κατασκευή ειδών ένδυσης   46 
Βιοµηχανία δέρµατος και δερµάτινων ειδών   16 
Βιοµηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από 
ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα· κατασκευή ει-
δών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής   

38 

Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων   3 
Παραγωγή χηµικών ουσιών και προϊόντων   2 
Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) 
και πλαστικές ύλες   

8 

Παραγωγή άλλων µη µεταλλικών ορυκτών προϊό-
ντων   

37 

Παραγωγή βασικών µετάλλων   2 

 

Οι κυριότερες Βιοµηχανίες που λειτουργούν στο ∆ήµο συσσωρεύονται 

στο παραλιακό µέτωπο και είναι οι εξής: 

Α.Γ.Ε.Τ. Ηρακλής 

Βιοµηχανία παραγωγής ειδών τσιµέντου και σκυροδέµατος. Σήµερα οι 

εγκαταστάσεις στο Κερατσίνι χρησιµοποιούνται µόνο για διαµετακοµι-

στικό εµπόριο. 

ΕΥ∆ΑΠ (Ακροκέραµος)  

Απόληξη του Κ.Α.Α και άµεση σύνδεση µε την νήσο Ψυτάλλεια για την 

επεξεργασία των λυµάτων. 

  

                                                           

47 Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (ΣΤΑΚΟ∆ 2008) (Είναι ένα σχετικό στοιχείο καθώς µερικές εξ’ αυτών µπορεί να δρα-

στηριοποιούνται σε άλλη περιοχή και στο δήµο να διατηρούν µόνο την έδρα τους, κάτι το οποίο δεν 

γνωρίζει η ΕΛΣΤΑΤ ή το Επιµελητήριο). 
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Μύλοι Αγίου Γεωργίου 

Παραγωγή τροφίµων από σιτηρά. Η κύρια χρήση των εγκαταστάσεων 

γίνεται για το διαµετακοµιστικό εµπόριο. 

 

Εικόνα 34 Άποψη του εργοστασίου "Μύλοι Αγ. Γεωργίου" 

ΑΗΣ Αγίου Γεωργίου48 

Ο ΑΗΣ Αγ. Γεωργίου µετά τα Λιπάσµατα αποτελεί την σηµαντικότερη 

βιοµηχανία µια και ασχολείται µε την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 

Ιστορικά στοιχεία 

Τον Σεπτέµβριο του 2012 συµπληρώθηκαν 83 χρόνια από την πρώτη 

λειτουργία του Ατµοηλεκτρικού Σταθµού Αγίου Γεωργίου (ΑΗΣ ΑΓ). Ο 

Σταθµός διαθέτει σήµερα σε λειτουργία δύο (2) Ατµοηλεκτρικές Μονά-

δες Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συµβατικού κύκλου µε καύση 

Φυσικού Αερίου (Φ.Α.), τη Μονάδα Νο 8 ισχύος 160 MW και τη Μονάδα 

Νο 9 ισχύος 200 MW.  

 

                                                           

48 Πηγή: Ενηµερωτικό αρχείο του ΑΗΣ Αγ. Γεωργίου που µας παρεδόθη ύστερα από αίτησή µας  
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Είναι ο ιστορικότερος και ο παλαιότερος εν λειτουργία Σταθµός Παρα-

γωγής της Επιχείρησης και από το 1960 µέχρι και σήµερα (οπότε και ε-

ξαγοράσθηκε από τη ∆ΕΗ από την τότε ιδιοκτήτρια ΗΕΑΠ), η ιστορία 

του κινείται παράλληλα µε αυτή της ∆ΕΗ, έχοντας συµβάλλει τα µέγιστα 

στην Εθνική Οικονοµία. 

Προοπτικές ΑΗΣ 

Η έλλειψη επαρκούς εγκατεστηµένης ισχύος παραγωγής ηλεκτρικής ε-

νέργειας την οποία αντιµετωπίζει σήµερα η χώρα για την κάλυψη των 

ενεργειακών αναγκών της σε περιόδους κυρίως αιχµής και ζήτησης, η 

συγκέντρωση µεγάλου ποσοστού της κατανάλωσης στο Λεκανοπέδιο 

της Αττικής σε αντιδιαστολή µε το γεγονός του ότι το µεγαλύτερο µέρος 

της παραγωγής ενέργειας γίνεται από τους λιγνιτικούς σταθµούς της 

∆ΕΗ στη ∆υτική Μακεδονία   και, η  απελευθερωµένη αγορά παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας, καθιστούν επίκαιρο το µεγάλο και ακλόνητο πλεο-

νέκτηµα της ∆ΕΗ σε σχέση µε τον ανταγωνισµό, το ότι  διαθέτει άδεια 

για λειτουργία µονάδων παραγωγής ισχύος 360 MW εντός του οικιστι-

κού ιστού της πόλης και εν προκειµένου στον ΑΗΣ Αγ. Γεωργίου. 

Η ύπαρξη επαρκούς χώρου εντός του οικοπέδου του ΑΗΣΑΓ, δίνει τη 

δυνατότητα στη ∆ΕΗ εύκολα και σύντοµα να προβεί στην κατασκευή 

νέας Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας µε το βέλτιστο βαθµό 

απόδοσης που είναι δυνατόν σήµερα να επιτευχθεί, δηλαδή στην κατα-

σκευή Μονάδας Συνδυασµένου Κύκλου µε  Φυσικό Αέριο, µε το φθηνό-

τερο κόστος κατασκευής σε σχέση µε την κατασκευή της σε οποιαδήπο-

τε άλλη περιοχή, που θα λειτουργήσει µε τους πλέον ευνοϊκούς   τεχνο-

οικονοµικούς  όρους (βέλτιστη ειδική κατανάλωση, ελάχιστο διαφορικό 

κόστος, µηδαµινές απώλειες µεταφοράς, παροχή επικουρικών υπηρε-

σιών στήριξης του Συστήµατος Μεταφοράς όπως µεταξύ των άλλων υ-

ποστήριξη της Τάσης µε την παροχή επαρκούς Αέργου Ισχύος, κλπ). 

ΑΗΣ και Περιβάλλον 

1. Οι καυστήρες είναι τεχνολογίας εκποµπής χαµηλών NOx ενώ έχει 

εγκατασταθεί σύστηµα on-line καταγραφής των αέριων ρύπων 

της Μονάδας. 

2. Έχει τοποθετηθεί εξοπλισµός µείωσης της στάθµης του θορύβου 

στους FDF της Μονάδας 8 και για τον ίδιο λόγο  έχει πραγµατο-

ποιηθεί µόνωση του αγωγού αερίου από το GRS προς τους λέβη-

τες της Μονάδας 9. 
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3. Έχουν τοποθετηθεί αποσβεστήρες ήχου στα ασφαλιστικά και των 

δύο Μονάδων. 

4. Για την αποκατάσταση τυχόν ανωµαλίας, σε περίπτωση ρύπανσης 

της θάλασσας από τον Σταθµό, έχει υπογραφεί σύµβαση µε ειδι-

κευµένη εταιρεία απορρύπανσης θάλασσας µε υποχρέωση άµεσης 

επέµβασης και διάθεσης όλου του απαραίτητου εξοπλισµού. 

5. Για τον ίδιο λόγο έχει τοποθετηθεί στην αυλή του Σταθµού δεξα-

µενή εξουδετέρωσης 140m3 όπου οδηγούνται τα νερά πριν απορ-

ριφθούν στη θάλασσα προς ρύθµιση του PH. 

6. Υπάρχει εγκατεστηµένο σύστηµα διαχωρισµού για τα νερά που 

απορρίπτουν οι Μονάδες µε στόχο τον καθαρισµό τους από λιπα-

ντικά ή ορυκτέλαια τα οποία και συγκεντρώνονται σε δοχεία και 

κατόπιν εκποιούνται σε εργοστάσια προς ανακύκλωσή τους. 

7. Υπάρχουν ειδικοί κάδοι για την αποµάκρυνση των σκουπιδιών, τα 

οποία απορρίπτονται κλεισµένα σε σακούλες  

8. Τα βιολογικά λύµατα κοινής χρήσης του σταθµού συγκεντρώνο-

νται σε ειδικά διαµορφωµένη δεξαµενή, από όπου οδηγούνται µε 

αντλίες στο δίκτυο αποχέτευσης της ΕΥ∆ΑΠ. 

9. Για την άντληση των υπολειµµάτων πετρελαίου από το υπέδαφος 

που είχαν διαρρεύσει όταν ο Σταθµός χρησιµοποιούσε πετρέλαιο, 

υπάρχουν κατάλληλες γεωτρήσεις στην αυλή του Σταθµού.  
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Εικόνα 35 Άποψη της εισόδου του ΑΗΣ Αγ. Γεωργίου 

ΒΙΟ.ΠΑ 

Σύµφωνα µε τα ισχύοντα ΓΠΣ δεν υπάρχουν οριοθετηµένα ΒΙΟ.ΠΑ. στο 

∆ήµο. Βιοτεχνίες όµως συναντάµε τόσο στο Κερατσίνι όσο και στη ∆ρα-

πετσώνα, διάσπαρτες, σε όλη την έκτασή του.  

Βάσει του ΣΤΑΚΟ∆ 2008 λειτουργούν οι εξής49: 

Πίνακας 11 Είδη βιοτεχνιών στο ∆ήµο Κερατσινίου -  ∆ραπετσώνας 

(δευτερογενής τοµέας) 

Κατασκευή µεταλλικών προϊόντων, µε εξαίρεση τα 
µηχανήµατα και τα είδη εξοπλισµού   

76 

Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρο-
νικών και οπτικών προϊόντων   

2 

Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισµού   10 
Κατασκευή µηχανηµάτων και ειδών εξοπλισµού 
π.δ.κ.α.   

100 

Κατασκευή λοιπού εξοπλισµού µεταφορών   27 

                                                           

49 Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (ΣΤΑΚΟ∆ 2008) (Είναι ένα σχετικό στοιχείο καθώς µερικές εξ’ αυτών µπορεί να δρα-

στηριοποιούνται σε άλλη περιοχή και στο δήµο να διατηρούν µόνο την έδρα τους, κάτι το οποίο δεν 

γνωρίζει η ΕΛΣΤΑΤ ή το Επιµελητήριο). 



  

112 

 

Κατασκευή επίπλων   31 
Άλλες µεταποιητικές δραστηριότητες   10 
Επισκευή και εγκατάσταση µηχανηµάτων και εξο-
πλισµού   

109 

 

Η περίπτωση των δεξαµενών Βασιλειάδη50 

Οι δεξαµενές Βασιλειάδη είναι ένα τρανό παράδειγµα βιοτεχνίας της πε-

ριοχής µια και ασχολούνται µε την επισκευή των πλοίων. Αν και η ναυ-

πηγοεπισκευή λαµβάνει χώρα κυρίως στο Πέραµα, εδώ υπάρχει η πα-

λαιότερη υποδοµή τέτοιου είδους στην ευρύτερη ζώνη του Πειραιά. 

Αποτελούν την πρώτη µεγάλη λιµενική εγκατάσταση και ένα από τα ση-

µαντικότερα έργα της εποχής (19ος αιώνας) τα οποία και υπέδειξαν το 

δρόµο σε αρκετές ακόµα βιοµηχανίες. Η κατασκευή τους έγινε το (1898-

1912) και λειτουργούν ακόµη. Οι δεξαµενές κατασκευάστηκαν σε εκείνη 

τη νευραλγική θέση µε σκοπό την επισκευή και συντήρηση των πλοίων 

που κατέφθαναν στο λιµάνι. Τη σηµερινή εποχή οι δεξαµενές απασχο-

λούν µικρό εργατικό δυναµικό και αντιµετωπίζουν πολλά οικονοµικά 

προβλήµατα µε κίνδυνο να κλείσουν εντελώς. Εκτός από οικονοµικά 

όµως παρουσιάζονται και βλάβες στην λειτουργία των δεξαµενών. Όπως 

διαπιστώθηκε από την αυτοψία, το θαλάσσιο φράγµα έχει διαρροή 

πράγµα που ελλοχεύει άµεσο κίνδυνο για τους εργαζοµένους και χρήζει 

άµεσης επισκευής. Το θετικό είναι πως ο ΟΛΠ τις έχει συµπεριλάβει στο 

επενδυτικό του πρόγραµµα µε σκοπό την διαφύλαξη και αξιοποίηση ε-

νός σύγχρονου ιστορικού µνηµείου. 

                                                           

50 Τα στοιχεία αυτά παραχωρήθηκαν µέσω συνέντευξης από τους εργαζόµενους στις δεξαµενές 
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Εικόνα 36 Εµφανής βλάβη στο κινητό φράγµα της δεξαµενής µε απο-

τέλεσµα την εισροή υδάτων 

 

Εικόνα 37 Άποψη της µιας εκ' των δύο δεξαµενών (µικρή) 
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Οχλήσεις 

Τα επίπεδα οχλήσεων στο ∆ήµο κυµαίνονται χαµηλά αφού οι βιοµηχανι-

κή ζώνη βρίσκεται εκτός του αστικού ιστού. Το µόνο πρόβληµα στο ∆ή-

µο είναι οι κυκλοφοριακές αρτηρίες στις οποίες αναφερθήκαµε εκτενώς 

παραπάνω. 

ΓΕΩΡΓΙΑ, ΑΛΙΕΙΑ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ 

Στο Γ.Π.Σ. αλλά και από την επιτόπια έρευνα διαπιστώθηκε ότι δεν ανα-

πτύσσονται γεωργία και κτηνοτροφία στο ∆ήµο. Όµως συναντάται έ-

ντονη αλιευτική δραστηριότητα. Με βάση στοιχεία του ΣΤΑΚΟ∆ 2008 

στο ∆ήµο Κερατσινίου - ∆ραπετσώνας  συνολικά εδρεύουν51: 

Πίνακας 12 Είδη επιχειρήσεων πρωτογενούς τοµέα στο ∆ήµο Κερατσι-

νίου - ∆ραπετσώνας 

Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες   

1 

∆ασοκοµία και υλοτοµία   2 
Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια   22 

Στο Κερατσίνι βρίσκεται το µεγαλύτερο κέντρο εµπορίας και διανοµής 

αλιευµάτων στην Αττική η Ιχθυόσκαλα. 

Η περίπτωση της Ιχθυόσκαλας Κερατσινίου52. 

Η δηµιουργία τέτοιων χώρων προέκυψε για  να διασφαλιστεί καλύτερα 

η ανάπτυξη υγιούς ιχθυεµπορίου, η µείωση του κόστους της αλιευτικής 

παραγωγής, η καλή συντήρηση, διακίνηση και χονδρική διάθεση των α-

λιευµάτων κ.λπ., παράλληλα µε τον έλεγχο αυτών, καθώς επίσης και ο 

συγκεκριµένος χώρος ελλιµενισµού των αλιευτικών σκαφών µεγάλης α-

λιευτικής περιοχής. 

Ο τρόπος λειτουργίας τους ρυθµίστηκε µε το Β.∆. 939/65, όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει σήµερα, και που είναι περίπου ο αντίστοιχος των 

κεντρικών λαχαναγορών. Από την ιχθυόσκαλα καθηµερινά γίνεται διακί-

νηση πολλών τόνων ψαριών και εξυπηρετούνται πολλοί ∆ήµοι. 

                                                           

51 Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (ΣΤΑΚΟ∆ 2008) (Είναι ένα σχετικό στοιχείο καθώς µερικές εξ’ αυτών µπορεί να δρα-

στηριοποιούνται σε άλλη περιοχή και στο δήµο να διατηρούν µόνο την έδρα τους, κάτι το οποίο δεν 

γνωρίζει η ΕΛΣΤΑΤ ή το Επιµελητήριο). 

52 Πηγή: http://www.okaa.gr 
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Η ιχθυόσκαλα καταλαµβάνει έκταση 17.652 τ.µ. και αποτελείται από συ-

γκρότηµα τριών κτιρίων συνολικής κάλυψης 5.606,94 τ.µ. που περιλαµ-

βάνει: 

1) Αίθουσα ∆ηµοπρασίας αλιευµάτων 

2) Τρείς Ψυκτικούς Θαλάµους Συντήρηση Νωπών Αλιευµάτων 

3) Παγοποιητικό Συγκρότηµα 

4) Αποθήκη ιχθυοκιβωτίων 

5) Γραφεία ∆ιοίκησης και ∆ηµοσίων Υπηρεσιών 

6) Κυλικείο 

7) Συσκευαστήριο (υπό κατασκευή) 

Το είδος των δραστηριοτήτων της είναι: 

1) Παροχή Υπηρεσιών µέσων και εγκαταστάσεων για την προ-

σκόµιση, δηµοπράτηση και διακίνηση των αλιευµάτων 

2) Η αποθήκευση αλιευµάτων σε ψυκτικούς θαλάµους 

3) Η παραγωγή πάγου για τη συντήρηση των αλιευµάτων 

4) Η αποθήκευση Αλιευµάτων Εφοδίων και ιχθυοκιβωτίων 

Το εργατικό δυναµικό της Ιχθυόσκαλας ανέρχεται σε 23 άτοµα που κα-

λύπτουν τις παρακάτω θέσεις: 

Ενός ∆ιευθυντού, ενός Επόπτη, ενός Προϊσταµένου Λογιστηρίου, τριών 

Λογιστών, ενός Ταµεία Λογιστή, δώδεκα Σηµειωτών, ενός Πρακτικού 

Μηχανικού, ενός Ηλεκτροτεχνικού και δύο Εργατών Γενικών  

Η Ιχθυόσκαλα διακινεί αλιεύµατα περίπου 24.000.000 κιλών ετησίως.    

Κατά την επίσκεψη στην Ιχθυόσκαλα, ο προϊστάµενος τόνισε το κυριό-

τερο πολεοδοµικό-χωροταξικό πρόβληµα που αντιµετωπίζει η Ιχθυόσκα-

λα και αυτό είναι της έλλειψης χώρου λόγω του µεγάλου πλήθους φορ-

τοεκφορτωτικών δραστηριοτήτων που έχει ως συνέπεια το συνωστισµό 

βαρέων οχηµάτων. Πολλοί ιδιοκτήτες αφήνουν µόνιµα εντός της Ιχθυό-

σκαλας τα ψυγεία-φορτηγά µια και δεν υπάρχει ικανός αριθµός ψυγείων. 

Επίσης υπάρχει έλλειψη συστηµάτων κλιµατισµού στο δηµοπρατήριο 

ενώ τα κτίρια παρουσιάζουν έντονες φθορές. Ο ΟΚΑΑ διεκδικεί από τον 

ΟΛΠ έναντι συµβολικής τιµής περισσότερες εκτάσεις για να εξυπηρετη-

θούν οι αυξηµένες ανάγκες τις Ιχθυόσκαλας χωρίς να υπάρξει οικονοµι-

κή επιβάρυνση. 
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  

Η πρόταση για αυτό το πρόβληµα δίνει λύση και βελτιώνει της παροχές 

υπηρεσιών γενικότερα για όλο το παράκτιο µέτωπο του λιµένα Ηρακλέ-

ους. Ο χώρος µπροστά από την είσοδο της Ιχθυόσκαλας είναι µία τερά-

στια έκταση ελεύθερη και ανοργάνωτη όπου εκεί συχνά βρίσκονται ά-

ναρχα παρκαρισµένα φορτηγά. Το συµπέρασµα είναι ότι αυτή είναι η 

µόνη θέση που µπορούν να κάνουν στάση, όµως είναι αρκετά επικίνδυ-

νη λόγω της έλλειψης υποδοµών.  

Έτσι λοιπόν προτείνεται στην περιοχή αυτή η δηµιουργία ενός οργανω-

µένου και περιφραγµένου πολυχώρου για τους οδηγούς που θα παρέχει: 

1. Ασφαλή στάση και στάθµευση αυτοκινήτων 

2. Χώρο προσωρινής διαµονής των οδηγών, όπως µοτέλ 

3. Χώρο αναψυκτηρίου 

Τα οφέλη από µια τέτοια, όχι τόσο δαπανηρή διαµόρφωση, θα είναι 

πολλά µιας και: 

1. Θα διευθετηθεί ο διασκορπισµένος ελεύθερος χώρος που δεν 

έχει σαφώς ορισθεί µε συγκεκριµένες χρήσεις και οδεύσεις αυ-

τή τη στιγµή. 

2. Τα φορτηγά δε θα είναι άναρχα σταθµευµένα και έτσι θα δηµι-

ουργηθεί µεγαλύτερη ευχέρεια χώρου ειδικότερα για την ι-

χθυόσκαλα αλλά και γενικότερα για όλες τις επιχειρήσεις που 

εδρεύουν εκεί. 

3. Οι οδηγοί θα µπορούν να ξεκουραστούν και να υλοποιήσουν 

τις βασικές τους ανάγκες αλλά παράλληλα θα νιώθουν και το 

αίσθηµα της ασφάλειας για τα οχήµατά τους επειδή ο χώρος 

πλέον θα φυλάσσεται και θα είναι περιφραγµένος. 

4. Θα επέλθουν έσοδα από την εκµετάλλευση-ενοικίαση των επι-

χειρήσεων του πολυχώρου µιας και το πλήθος των αυτοκινή-

των που καταφθάνουν  εκεί καθηµερινά είναι τεράστιο και συ-

νεχές. 
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Επίσης η χωροταξική οργάνωση της Ιχθυόσκαλας µε ανάπτυξη νέων 

κτιριακών υποδοµών και νέου µηχανολογικού εξοπλισµού εξαρτάται από 

την επίλυση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της περιοχής και την τελική 

συµφωνία µεταξύ ΟΚΑΑ και ΟΛΠ, που είναι αναγκαία. 

 

 

Χάρτης 7 Εγκαταστάσεις Ιχθυόσκαλας (Πηγή: Google Earth) 
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Εικόνα 38 Πανοραµική εικόνα των εγκαταστάσεων της Ιχθυόσκαλας 

 

Εικόνα 39 Παράνοµη στάθµευση βαρέων οχηµάτων πέριξ του λιµένα 

Ηρακλέους λόγω έλλειψης κατάλληλων υποδοµών 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ∆ΟΜΕΣ53 

Εκπαίδευση 

Στον ∆ήµο Κερατσινίου-∆ραπετσώνας λειτουργούν τα παρακάτω εκπαι-

δευτικά ιδρύµατα: 

1. 28 ∆ηµόσια Νηπιαγωγεία εκ των οποίων 5 ολοήµερα 

2. 29 ∆ηµόσια ∆ηµοτικά εκ των οποίων 11 ολοήµερα 

3. 9 ∆ηµόσια Γυµνάσια 

4. 7 ∆ηµόσια Λύκεια από τα οποία 1 Β’ ευκαιρίας 

5. 2 ΕΠΑ.Λ από τα οποία 2 εσπερινό 

6. 1 ΣΕΚ 

Θρησκεία 

Στο ∆ήµο Κερατσινίου-∆ραπετσώνας εδρεύουν 7 εκκλησίες και οι µεγα-

λύτερες εξ αυτών είναι ο Άγιος Γεώργιος, ο Άγιος Φανούριος, η Υπαπα-

ντή, η Ανάληψη.  Πολιούχος της πόλης είναι ο Άγιος Γεώργιος και εορτά-

ζει στις 23 Απριλίου. 

 

Εικόνα 40 Εξωτερική άποψη του Αγίου Φανουρίου 

  

                                                           

53 Πηγές: Αρχείο ∆ήµου Κερατσινίου – ∆ραπετσώνας και ιστοσελίδα www.keratsini-drapetsona.gr 
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Άθληση 

Ο ∆ήµος Κερατσινίου – ∆ραπετσώνας διαθέτει µια σειρά από αθλητικές 

εγκαταστάσεις στις οποίες πραγµατοποιούνται αθλητικές δραστηριότη-

τες για τους δηµότες κάθε ηλικίας. Οι εγκαταστάσεις αυτές είναι οι εξής: 

1. Κλειστό Γυµναστήριο Π. Νικολαίδης  

2. ∆ηµοτικό Στάδιο Κερατσινίου (Πρώην Εθνικό)  

3. Κλειστό Γυµναστήριο 

4. ∆ηµοτικό Κλειστό Κολυµβητήριο  

5. ∆ηµοτικό Στάδιο Κερατσινίου Π. Σαλπέας  

6. ∆ηµοτικό Γήπεδο Αγέτ Χαραυγής 

7. Αθλητικό Πάρκο Πρέσσοφ  

8. ∆ηµοτικό Κλειστό Στάδιο ∆ραπετσώνας 

9. Κλειστό Γυµναστήριο «Γ. Κασιµάτης» 

10. ∆ηµοτικό Γυµναστήριο ∆ραπετσώνας «Γ. Βάζος»  

11. Αθλητικό Κέντρο ∆ήµου ∆ραπετσώνας  

12. Γήπεδο 5x5 Μίνι Ποδοσφαίρου  

13. Ανοιχτό γήπεδο Μπάσκετ Χαραυγής  

14. Ανοιχτό Γήπεδο Μπάσκετ Μπελογιάννη  

15. Ανοιχτό Γήπεδο Μπάσκετ 25ης Μαρτίου  

16. 2 Γήπεδα 5x5 Μίνι Ποδοσφαίρου Χαραυγής  

Επίσης στο ∆ήµο δραστηριοποιούνται είκοσι επτά  αθλητικά σωµατεία 

σε διάφορα αθλήµατα αλλά ως επί το πλείστον µε το ποδόσφαιρο. 

Πρόνοια 

1. Η Οικονοµική Κρίση δηµιούργησε καινοτόµες δράσεις όπως: 

-Κοινωνικό Παντοπωλείο 

2. -Κοινωνικό Φροντιστήριο 

3. -Παιγνιοθήκη, για την οποία θα πούµε και λίγα λόγια παρακάτω:  

Η Κοινωνική κρίση δηµιούργησε δράσεις όπως: 

1. -Λειτουργία επιτροπής εθελοντισµού για κοινωνικές δράσεις. 

Παιγνιοθήκη 

Το 1990, η Ελληνική Εταιρεία Παιγνιοθήκης, µία µη κερδοσκοπική εται-

ρεία µε σκοπό την οργάνωση και τη λειτουργία κατάλληλα διαµορφωµέ-

νων χώρων για το παιχνίδι παιδιών, νέων και ατόµων µε ειδικές ανάγκες, 

ιδρύει µία ακόµα παιγνιοθήκη στον ∆ήµο Κερατσινίου-∆ραπετσώνας. 

Πρόκειται για ένα δηµιουργικό χώρο µε µεγάλη ποικιλία παιχνιδιών που 

λειτουργεί στα πρότυπα µιας δανειστικής βιβλιοθήκης.  
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Παιδιά και νέοι µε ειδικές ανάγκες έρχονται σε επικοινωνία µε τα υπό-

λοιπα παιδιά της γειτονιάς, παίζουν και µαθαίνουν να σέβονται τις δια-

φορές. Εκτός από το παιχνίδι και τις κατασκευές, οι νέοι έχουν δηµιουρ-

γήσει οµάδα ελληνικών παραδοσιακών χορών και οµάδα θεάτρου και 

έχουν συµµετάσχει σε πολλές εκδηλώσεις. Η παιγνιοθήκη του ∆ήµου 

λειτουργεί ως πρότυπη, συντηρείται από εθελοντές που παρακολουθούν 

επιµορφωτικά σεµινάρια και απασχολεί τριάντα παιδιά και ενήλικες από 

το Κερατσίνι και τη ∆ραπετσώνα. Τα παιδιά µεταφέρονται από τα σπίτια 

τους µε πούλµαν της Κοινωνικής Μέριµνας. Ο χώρος λειτουργίας που 

διατίθεται από το ∆ήµο βρίσκεται στην οδό Περικλέους 41, στον 4ο ό-

ροφο. Οι µέρες που η παιγνιοθήκη λειτουργεί είναι τα απογεύµατα της 

∆ευτέρας, Τετάρτης και Πέµπτης και το πρωί του Σαββάτου. 

Οι παραπάνω δράσεις είναι κυρίως βασισµένες σε συµπράξεις ΟΤΑ, Ιδι-

ωτικής Πρωτοβουλίας και Εθελοντισµού.  

Εδώ υπάρχουν επίσης ένα (1) Γενικό Νοσοκοµείο το Τζάνειο, τρία (3) 

ΙΚΑ , εννέα (9) ΚΑΠΗ και ένα (1) Κέντρο Πρόνοιας & Κοινωνικών Υπη-

ρεσιών και  δεκαπέντε (15) Παιδικούς Σταθµούς .   

Πολιτισµός 

Μουσεία 

Ελλάς Λίµπερτι (HELLAS LIBERTY) 

Τα Liberty είναι πλοία τα οποία κατασκευάστηκαν και χρησιµοποιήθηκαν 

κατά τον 2ο Παγκόσµιο Πόλεµο. Με το πέρας του πολέµου όµως η ιδιό-

τητά τους από πολεµική έγινε εµπορική-µεταφορική. Τα 100 πλοία τύ-

που LIBERTY που αγοράσθηκαν από την Ελλάδα µετά το τέλος του 2ου 

Παγκοσµίου Πολέµου, υπήρξαν η απαρχή της ελληνικής ναυτιλιακής   

ιστορίας. Το πλοίο αυτό που αποτελεί ένα από τα τρία που σώζονται πα-

γκοσµίως βρέθηκε εγκαταλελειµµένο και κατεστραµµένο σε ένα ποτάµι 

στις ΗΠΑ και ρυµουλκήθηκε στην Ελλάδα το 2008 µε πρωτοστάτες τους 

κ.κ. Βασίλη Κωνσταντακόπουλο, Σπύρο Πολέµη, Παναγιώτη Τσάκο κ.α.  

για να επισκευαστεί και να πάρει την σηµερινή εξαιρετική του µορφή. 

Από τα αµπάρια µέχρι την γέφυρα, το µηχανοστάσιο µέχρι το κατά-

στρωµα µπορεί ο επισκέπτης να περιηγηθεί και να δει πως ήταν η ζωή 

σε ένα τέτοιο πλοίο, να φανταστεί πόσο δύσκολα πέρασε η ζωή κάποιων 

ανθρώπων µέσα στη θάλασσα, ανθρώπων που κτίσανε την ιστορία της 

ελληνικής ναυτιλίας.  
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Το πλοίο αυτό αποτελεί το µοναδικό µουσειακό στοιχείο του ∆ήµου και 

θα πρέπει να διαφυλαχθεί, συντηρηθεί και να αναδειχθεί περισσότερο 

µέσα από δράσεις όπως εκθέσεις ναυτιλιακής ιστορίας  κλπ. Το πλοίο 

βρίσκεται στην Ακτή Βασιλειάδη, είναι καθηµερινά ανοιχτό στο κοινό 

από τις 10 το πρωί µέχρι τις 5 το απόγευµα και η είσοδος είναι ελεύθε-

ρη.54 

Το πλοίο αυτό βρίσκεται στο επενδυτικό-αναπτυξιακό πρόγραµµα του 

ΟΛΠ και σε συνδυασµό µε το παλιό κτίριο σιτηρών (SILO), τους παλιούς 

γερανούς και την γενικότερη ανάπλαση του λιµανιού µπορεί να αποτε-

λέσει πόλο έλξης και σηµείο αναφοράς της περιοχής. 

 
Εικόνα 41 Εξωτερική άποψη του πλωτού µουσείου "HELLAS LIBERTY" 

  

                                                           

54 Οι πληροφορίες αντλήθηκαν  από το αρχείο που υπάρχει εντός του πλοίου και ύστερα από συνέντευξη 

που παρεχώρησαν οι υπεύθυνοι φύλαξής του. 
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∆ηµοτική Βιβλιοθήκη 

Η ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Κερατσινίου- ∆ραπετσώνας, µε έδρα της την Κε-

ντρική Βιβλιοθήκη στην Αµφιάλη και τα δύο παραρτήµατα σε ∆ραπε-

τσώνα και Ευγένεια, διαθέτει µια µεγάλη σε εύρος συλλογή από βιβλία 

ποικίλων θεµατικών που ικανοποιούν τις ανάγκες και των πιο απαιτητι-

κών αναγνωστών. Με πλήθος δραστηριοτήτων, που εστιάζουν κυρίως 

στα παιδιά και τους εφήβους, η ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Κερατσινίου- ∆ρα-

πετσώνας αποτελεί πρότυπο εκπαιδευτικού ιδρύµατος σε πανελλαδικό 

επίπεδο. 

Θέατρα 

Στο ∆ήµο βρίσκεται το  Κατράκειο Θέατρο και εδρεύει στον παλιό λατο-

µικό χώρο στο λόφο Σελεπίτσαρι στα διοικητικά όρια των ∆ήµων Νίκαιας 

και Κερατσινίου. 

Πολιτιστικά Κέντρα 

Ο ∆ήµος έχει τέσσερα (4) πολιτιστικά κέντρα, τα: «Αντώνης Σαµαρά-

κης»,  «Μελίνα Μερκούρη», «Ευγένεια», και «Άγιος Μηνάς». Η ∆ΗΚΕ-

ΠΟΚ µε γνώµονα πάντοτε την υψηλή αισθητική έχει καθιερώσει ένα σύ-

νολο πολιτιστικών εκδηλώσεων, οι οποίες διεξάγονται σε ετήσια βάση 

και προσελκύουν µεγάλο αριθµό θεατών και έχουν καθιερωθεί ως θε-

σµοί όχι µόνο για το Κερατσίνι και τη ∆ραπετσώνα αλλά και για την ευ-

ρύτερη περιοχή του Πειραιά. Ανάµεσα σε αυτές σηµαντική θέση κατέ-

χουν οι Χριστουγεννιάτικες Παιδικές Εκδηλώσεις, το Καρναβάλι, το Φε-

στιβάλ Νεολαίας, ο Καλλιτεχνικός Σεπτέµβρης, και το Καλλιτεχνόραµα. 

Ασφάλεια 

Στο ∆ήµο Κερατσινίου-∆ραπετσώνας υπάρχει ένα αστυνοµικό τµήµα και 

δηµοτική αστυνοµία που εδρεύει σε δύο τµήµατα. Επίσης υπάρχουν και 

δύο πυροσβεστικοί σταθµοί σε Κερατσίνι και ∆ραπετσώνα. 

Είναι σηµαντική η άρτια λειτουργία και παροχή υπηρεσιών ασφαλείας 

για την ασφάλεια των πολιτών από έκτακτες ανάγκες.  

Λοιπές ∆οµές 

Στην περιοχή λειτουργεί µια ∆.Ο.Υ, µια ∆ιεύθυνση Πολεοδοµίας και τρία 

(3) Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών.  
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∆ΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ        

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ 

Η διοικητική διάρθρωση των ∆ήµων σε όλη την Ελλάδα συµβαδίζει µε 

τον Ν.3852/2010 ΦΕΚ 87/7.6.2010 τεύχος Α’ περί «Νέας Αρχιτεκτονικής 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα 

Καλλικράτης»   

Οριοθέτηση55 

Ο ∆ήµος Περάµατος εντάσσεται στην Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς 

της Περιφέρειας Αττικής. Με το Πρόγραµµα Καλλικράτης παρέµεινε αµε-

τάβλητος.  Ο ∆ήµος έχει µόνο ένα δηµοτικό διαµέρισµα και οι συνοικίες 

του είναι οι εξής τέσσερις: Πέραµα, Ικαριώτικα, Νεόκτιστα και Νέο Ικό-

νιο. Η γεωγραφική θέση του ∆ήµου διαµορφώνεται ως εξής: Βρίσκεται 

στο δυτικότερο άκρο της πολεοδοµικής συγκρότησης της Αθήνας και 

απέχει 14,7 χλµ. από το κέντρο της πόλης, ενώ συνορεύει µε τους δή-

µους Χαϊδαρίου (βόρεια) και Κερατσινίου - ∆ραπετσώνας (ανατολικά). Η 

νότια πλευρά του Περάµατος βρέχεται από τα νερά του όρµο του Κερα-

τσινίου, ενώ η δυτική του πλευρά συναντά τα νερά του όρµου της Ε-

λευσίνας. Μορφολογικά είναι µια περιοχή χαρακτηριστικά βραχώδης. 

Μάλιστα, το έδαφος του παρουσιάζει κλίσεις που σε µερικά σηµεία ξε-

περνούν το 30%. Ο ∆ήµος αναπτύσσεται από την επιφάνεια της θάλασ-

σας µέχρι το υψόµετρο των 266 µέτρων (κορυφή Αγίας Τριάδας), και 

συµπεριλαµβάνει µέρη και από τις δύο πλαγιές του όρους Αιγάλεω. 

                                                           

55  Πηγή: http://el.wikipedia.org 
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Εικόνα 42 Χάρτης µε τη γεωγραφική θέση του ∆ήµου Περάµατος (Πη-

γή: http://el.wikipedia.org/wiki/)   

Κτηµατολόγιο56 

Ο ∆ήµος Περάµατος έχει ενταχθεί στο Κτηµατολόγιο και έχει θεσµοθε-

τηθεί µε το ΦΕΚ 1192/29.08.2005 τεύχος Β’. Σήµερα η κτηµατογράφη-

ση θεωρείται περαιωµένη, ενώ το γραφείο κτηµατογράφησης της περιο-

χής εδρεύει στον Πειραιά.  

Γ.Π.Σ57 

Το Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο του ∆ήµου Περάµατος είναι θεσµοθετη-

µένο µε το ΦΕΚ 550/90 τεύχος ∆’ και τροποποιηµένο µε το ΦΕΚ 498/93 

τεύχος ∆’. Το Γ.Π.Σ αποτελεί την σηµαντικότερη πρόταση για τον τρόπο 

οργάνωσης και ανάπτυξης της πόλης, οπότε αποτελεί ένα µέρος του ευ-

ρύτερου Ρυθµιστικού Σχεδίου της Αττικής. 

Το 2009 ξεκίνησε η πρώτη φάση της µελέτης της δεύτερης τροποποίη-

σης του Γ.Π.Σ του ∆ήµου µε χρηµατοδότηση του προγράµµατος «ΘΗ-

ΣΕΑΣ».  

                                                           

56 Πηγή: http://www.ktimatologio.gr 

57 Πηγή: http://www.organismosathinas.gr 
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Σήµερα λόγω του Σχεδίου Καλλικράτης και της προσωρινής παύσης του 

προγράµµατος «ΘΗΣΕΑΣ», η µελέτη έχει σταµατήσει επ’ αόριστον.  

Ο ισχύων χάρτης του Γ.Π.Σ παρατίθεται στο παράρτηµα. 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες – G.I.S. 

Ο ∆ήµος Περάµατος αν και είχε αναπτύξει µία ηλεκτρονική ιστοσελίδα 

στο παρελθόν, αυτή τη στιγµή δεν λειτουργεί. Έχοντας αναφέρει τα 

πλεονεκτήµατα της παροχής των ηλεκτρονικών υπηρεσιών από µέρους 

της δηµοτικής αρχής, ο ∆ήµος πρέπει να επαναφέρει άµεσα την λει-

τουργία της ιστοσελίδας. Επίσης δεν έχει αναπτυχθεί ψηφιακός ρυµοτο-

µικός χάρτης µέσω του προγράµµατος GIS.   

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ58 

Το Πέραµα υπήρξε µια περιοχή που αν και βρισκόταν πλησίον της Αθή-

νας και του Πειραιά δεν παρουσιάζει έντονα ιστορικά στοιχεία. Η ετυµο-

λογία της λέξης προέρχεται από την λέξη «πέρασµα», δηλαδή πέρασµα 

προς διάφορες περιοχές κυρίως την Σαλαµίνα. Κατά την αρχαιότητα η 

περιοχή του Περάµατος είχε την ονοµασία Αµφιάλη. Σε µία από τις κο-

ρυφές του όρους Αιγάλεω που εντάσσονται στο ∆ήµο Περάµατος, θεω-

ρείται πως βρισκόταν η θέση από την οποία ο Πέρσης αυτοκράτορας 

Ξέρξης παρακολούθησε τη ναυµαχία της Σαλαµίνας (480π.Χ.). Η κορυ-

φή αυτή αποκαλείται από τους κατοίκους του Περάµατος «Θρόνος τού 

Ξέρξη». 

Το σύγχρονο Πέραµα αποκτά τη µορφή µικρού οικισµού τη δεκαετίας 

του 1920, όταν αρκετοί πρόσφυγες από την Κωνσταντινούπολη και τον 

Πόντο αναζητούν σε αυτή τη περιοχή την καινούργια τους ζωή. Το 1928 

ιδρύονται τα πρώτα ναυπηγεία του Περάµατος. Κάτι τέτοιο έχει ως απο-

τέλεσµα την άφιξη νέων κατοίκων, ως επί το πλείστον νησιωτών. ∆ιοι-

κητικά το Πέραµα µέχρι το 1964 ήταν Κοινότητα του Πειραιά, όπου τότε 

έγινε αυτόνοµος ∆ήµος. 

  

                                                           

58 Πηγή: http://el.wikipedia.org 
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ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

Καταγεγραµµένος59 

Με βάση την απογραφή πληθυσµού του 2011, στο ∆ήµο Περάµατος ο 

µόνιµος πληθυσµός ανέρχεται σε 25.389 άτοµα και µε µέση πυκνότητα 

πληθυσµού 1.723,74 άτοµα ανά τ.χµ. Στατιστικά ο ∆ήµος Περάµατος 

έχει τον µικρότερο πληθυσµό και πυκνότητα πληθυσµού σε σχέση µε 

τους ∆ήµους της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς. Πρακτικά όµως η 

πραγµατική πυκνότητα πληθυσµού είναι αρκετά µεγαλύτερη. Αυτό συµ-

βαίνει διότι αφενός οι περισσότερες εκτάσεις του ∆ήµου νοούνται νοµι-

κά ως µη δοµήσιµες, αφετέρου στο δοµηµένο περιβάλλον υπάρχουν 

υψηλοί συντελεστές δόµησης, άρα περισσότεροι κάτοικοι.  

∆ιαχρονικές Μεταβολές60 

Στο ∆ήµο Περάµατος υπήρξε καταγραφή πληθυσµού για πρώτη φορά 

το 1940. Και σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν ενδιαφέρουσες µεταβο-

λές στο πληθυσµό λόγω ιστορικών αιτιών ή διοικητικών µεταβολών. Στο 

παρακάτω πίνακα φαίνονται τα ανάλογα στοιχεία.  

Πίνακας 13 ∆ιαχρονικές Μεταβολές Πληθυσµού ∆ήµου Περάµατος 

Έτος Πληθυσµός 
Μεταβολή 

Ποσοτική Ποσοστιαία 
1940 1.462 - - 
1961 14.694 +13.232 +905,1% 
1981 23.012 +8.318 +56,61% 
1991 24.119 +1.107 +4,811% 
2001 25.720 +1.601 +6,638% 
2011 25.389 -331 -1,287% 

 

  

                                                           

59 Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (Απογραφή Πληθυσµού 2011) 

60 Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 
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Τάσεις61 

 

∆ιάγραµµα 3 Εξέλιξη Πληθυσµού ∆ήµου Περάµατος 

Στο ∆ήµο Περάµατος η αύξηση του πληθυσµού ήταν ραγδαία στο δεύ-

τερο µισό του 20ου αιώνα. Αιτία υπήρξε η εγκαθίδρυση των προσφύγων 

της µικρασιατικής καταστροφής, αλλά και η επέκταση του επισκευαστι-

κού  - εµπορικού λιµανιού του Πειραιά. Υπήρξε λοιπόν µια – σχεδόν α-

ναλογική – αυξητική τάση, επειδή όµως η µορφολογία της περιοχής είναι 

ιδιαίτερη και τα οικοδοµικά αποθέµατα λίγα, η τάση του πληθυσµού 

σταθεροποιείται τα τελευταία 20 έτη.  

ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ 

Κυκλοφορία 

Μέσα Μαζικής Μεταφοράς62 

Στο ∆ήµο Περάµατος διέρχονται 7 γραµµές θερµικών λεωφορείων, οι 

οποίες συνδέουν τη περιοχή µε Πειραιά, Ελευσίνα και κέντρο Αθήνας. 

Παλαιότερα υπήρχε το τραµ που συνέδεε Πέραµα – Πειραιά, το οποίο 

έπαυσε να λειτουργεί το 1977, ενώ σήµερα µέσο σταθερής τροχιάς δεν 

υπάρχει στην περιοχή. Υπάρχουν έντονες σκέψεις και αρκετές προτάσεις 

για την επέκταση κάποιου από τα υπάρχοντα µέσα σταθερής τροχιάς ή 

για την δηµιουργία κάποιου νέου.  

                                                           

61
 Πηγή: Αρχείο ΕΛΣΤΑΤ 

62 Πηγή: http://www.ametro.gr, http://www.oasa.gr 
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Η επέκταση του τραµ από Πειραιά προς Κερατσίνι – Πέραµα, η δηµιουρ-

γία της γραµµής Μετρό 6Α Πέραµα – Θησείο και τερµατισµός στα Με-

λίσσια µέσω της γραµµής 6, η δηµιουργία δικτύου Monorail είναι µερικές 

από αυτές που εντάσσονται στο σχεδιασµό του Ρ.Σ.Α. Παρόλα αυτά δεν 

υπάρχει κάποια νεότερη εξέλιξη.  

ΠΡΟΤΑΣΗ 

Κατά γενική εικόνα το Πέραµα δεν έχει ισχυρή εξυπηρέτηση από τα 

Μ.Μ.Μ. Επειδή έχουν αναφερθεί τα πλεονεκτήµατα των Μ.Μ.Μ ειδικά 

των σταθερών (γρήγορη µετακίνηση, ασφάλεια, εξυπηρέτηση µεγάλου 

αριθµού επιβατών, περιβαλλοντική ελάφρυνση κ.α) είναι επιτακτική η 

δηµιουργία ενός µέσου σταθερής τροχιάς, όποιο και αν επιλεγεί. Η πα-

ρουσία του πορθµείου της Σαλαµίνας και των πολλών χώρων εργασίας 

στην περιοχή, εντείνουν την αναγκαιότητα λόγω της αυξηµένης κίνησης 

των δηµοτών, εργαζοµένων και ταξιδιωτών. Άρα οι συνεργαζόµενοι φο-

ρείς ΥΠΕΚΑ, Υπ. Μεταφορών, ΟΑΣΑ και δηµοτική αρχή θα πρέπει να ε-

ντείνουν τις προσπάθειές τους.  

Οδικό ∆ίκτυο 

Βασικός οδικός άξονας που αποτελεί την είσοδο για την περιοχή είναι η 

Λεωφόρος ∆ηµοκρατίας.  Η συγκεκριµένη οδός διακλαδώνεται σε δύο 

παράλληλα σκέλη λίγο µετά το Νέο Ικόνιο: Ο µονόδροµος δυο λωρίδων 

µε κατεύθυνση το πορθµείο (Λεωφόρος Ειρήνης) και ο µονόδροµος δυο 

λωρίδων µε κατεύθυνση τον Πειραιά (Λ. ∆ηµοκρατίας). Αµφότεροι έ-

χουν προσανατολισµό ∆ύσης - Ανατολής και είναι σχεδόν παράλληλοι 

στο θαλάσσιο µέτωπο. Επιπλέον οι κεντρικοί οδοί Αγίου Νικολάου, Φλέ-

µινγκ, 25ης Μαρτίου και Καραολή & ∆ηµητρίου περικλείουν το κέντρο 

του ∆ήµου µαζί µε την Λ. ∆ηµοκρατίας, ενώ αυτό διατρέχεται από τις 

δευτερεύουσες οδούς Ηπείρου, Θράκης, 3ης Σεπτεµβρίου κ.α. Γενικά στο 

κέντρο της πόλης οι δρόµοι ακολουθούν σχετικά το τύπο του Ιπποδα-

µείου συστήµατος. Αντιθέτως όσο αυξάνεται το υψόµετρο (Ικαριώτικα, 

Νεόκτιστα), οι δρόµοι έχουν µορφή επηρεασµένη από την µορφή του 

όρους Αιγάλεω δηλαδή καµπυλοειδή και µε µεγάλες κλίσεις. Τέλος υ-

πάρχει οδικός άξονας που συνδέει το Νέο Ικόνιο (Σ.ΕΜΠΟ) µε την Λεω-

φόρο Σχιστού, παρακάµπτοντας την µεγάλη διασταύρωση Λ. ∆ηµοκρα-

τίας – Γρ. Λαµπράκη. Κρίνοντας το δίκτυο εντοπίζονται τα εξής προβλή-

µατα:  

  



  

130 

 

Α) Κυκλοφοριακή συµφόρηση.  

Αυτή συµβαίνει κυρίως στη Λεωφόρο ∆ηµοκρατίας και Λεωφόρο Ειρή-

νης ειδικά πλησίον του κέντρου. Αίτια αυτού του προβλήµατος είναι: 

1. Αποτελούν τον µοναδικό τρόπο πρόσβασης από/προς την Σαλαµί-

να (πορθµείο). Αν και η Σαλαµίνα συνδέεται και µε την Πάχη Με-

γάρων λόγω της µεγάλης χιλιοµετρικής διαφοράς, οι κάτοικοι της 

Σαλαµίνας περνούν συνήθως από το πορθµείο του Περάµατος.  

2. Αρκετές δραστηριότητες εµπορικές, βιοτεχνικές και αποθηκευτικές 

αναπτύσσονται κατά µήκος αυτών των οδών. 

3. Οι ∆ηµόσιες και άλλες υπηρεσίες που χρησιµοποιούν οι κάτοικοι 

αναπτύσσονται σε αυτές τις λεωφόρους. 

4. Σαφής έλλειψη µέσων µαζικής µεταφοράς, ειδικά ενός δικτύου 

σταθερής τροχιάς. 

ΠΡΟΤΑΣΗ 

Μια πρότασή είναι η κατασκευή ενός νέου περιφερειακού δρόµου πέριξ 

της περιοχής του Περάµατος που θα ξεκινά από το πορθµείο και θα κα-

ταλήγει στην λεωφόρο Σχιστού. Αν και χρειάζεται εξειδικευµένη µελέτη 

για να αποφευχθούν τυχόν οχλήσεις και βέβαια λόγω της δύσκολης ε-

δαφικής µορφολογίας, αυτό είναι εφικτό. Αυτός ο άξονας θα αποκε-

ντρώσει την κίνηση που οφείλεται στο πορθµείο και σε συνδυασµό µε 

το δίκτυο Μ.Μ.Μ που προτάθηκε παραπάνω θα αντισταθµίσει αρκετά το 

πρόβληµα της κυκλοφοριακής συµφόρησης. 

Β) Παρουσία βαρέων οχηµάτων – Μικτή χρήση δικτύου. Για το 

λόγο ακριβώς ότι η Ν/Ζ, ο Σ.ΕΜΠΟ, οι αποθηκεύσεις των καυσίµων βρί-

σκονται στα όρια της αστικής ζώνης, αυτό έχει ως αντίκτυπο την έντονη 

χρήση του οδικού δικτύου από βαρέα οχήµατα και µάλιστα αρκετά εξ’ 

αυτών µε επικίνδυνα υλικά. Εποµένως η µικτή χρήση του δικτύου από 

τους κατοίκους Περάµατος και Σαλαµίνας (πεζοί, Ι.Χ) και των βαρέων 

οχηµάτων αυξάνει τις πιθανότητες σοβαρών τροχαίων ατυχηµάτων.  

ΠΡΟΤΑΣΗ 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η κατάσταση έχει ελαφρυνθεί αρκετά µε την πα-

ρουσία του οδικού άξονα Λ. Σχιστού – Σ.ΕΜΠΟ, µια και αρκετά βαρέα 

οχήµατα περνούν από εκεί. Ενδεχοµένως όµως η εφαρµογή συγκεκριµέ-

νου ωραρίου διέλευσης αυτών των οχηµάτων εκτός ωρών αιχµής, είναι 

µια καλή λύση. 
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Εικόνα 43 Λεωφόρος Ειρήνης. Κυκλοφοριακή συµφόρηση, Βαρέα Οχή-

µατα, Παράνοµη στάθµευση. 

Γ) Κατασκευαστικές Ιδιοµορφίες. Στο τοµέα αυτό η περιοχή πα-

ρουσιάζει δύο «πρόσωπα». Στην πρώτη περίπτωση το οδικό δίκτυο στο 

κέντρο της περιοχής έχει µια αποδεκτή µορφή. Το οδόστρωµα είναι συ-

ντηρηµένο, υπάρχουν προστατευτικά κιγκλιδώµατα για να µην µπορούν 

οι πεζοί να διασχίζου ανεξέλεγκτα το οδόστρωµα, υπάρχουν ράµπες για 

την πρόσβαση των ΑΜΕΑ και αρκετές διαβάσεις πεζών.  Στην δεύτερη 

περίπτωση περιφερειακά του κέντρου της περιοχής το σκηνικό αλλάζει 

άρδην. Παρατηρείται η παντελής απουσία διαβάσεων, πεζοδροµίων, κα-

κοτεχνιών του οδοστρώµατος  στους οδικούς άξονες µεταξύ του κέ-

ντρου και του Ν. Ικονίου. Ακόµα στις συνοικίες του Άνω Περάµατος το 

πρόβληµα είναι εντονότερο κυρίως λόγω της απουσίας συλλεκτών όµ-

βριων υδάτων (περισσότερη φθορά), της δύσκολης µορφολογίας και 

γενικότερα της άναρχης – αυθαίρετης δόµησης που θα αναλυθεί παρα-

κάτω.  
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

1. Κατασκευή πεζοδροµίων σε όλους τους άξονες µε ράµπες για τα 

ΑΜΕΑ και προστατευτικά κιγκλιδώµατα. Επισκευή ειδικής πλακό-

στρωσης για τους τυφλούς.    

2. Τοποθέτηση διαβάσεων πεζών µε την εγκεκριµένη σηµατοδότη-

ση, προς αποφυγή ατυχηµάτων. 

3. Συχνή επιδιόρθωση του οδοστρώµατος από το τµήµα οδοποιίας 

του ∆ήµου, το οποίο καταπονείται αρκετά. 

4. Κατασκευή νέων αποχετευτικών φρεατίων – καναλιών για ελαχι-

στοποίηση των φθορών από τα όµβρια ύδατα. 

5. Τοποθέτηση αντιολισθητικής πλακόστρωσης στις οδούς µε µεγά-

λες κλίσεις. 

 

Εικόνα 44 Κατασκευαστικές ανωµαλίες και ελλείψεις σε δρόµο στο Άνω 

Πέραµα. Ένα συχνό φαινόµενο σε αυτές τις συνοικίες. 
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Εικόνα 45 Λ. ∆ηµοκρατίας λίγο έξω από το κέντρο του ∆ήµου. Σαφής 

έλλειψη υποδοµών για την ασφαλή  µετακίνηση των χρηστών. 

∆) Παράνοµη στάθµευση. Η σαφής έλλειψη οριοθετηµένων χώρων 

στάθµευσης που υπάρχει βέβαια και σε άλλες περιοχές, προκαλεί την 

παράνοµη στάθµευση. Αυτή µειώνει τη ροή των οδικών αξόνων, αυξάνει 

τις χαµένες ανθρωποώρες, εντείνει την περιβαλλοντική ρύπανση. Συνα-

ντήθηκαν περιπτώσεις τέτοιου είδους σε όλη την περιοχή και ειδικά στο 

κέντρο του ∆ήµου.   

ΠΡΟΤΑΣΗ: 

Η πρόταση για το Πέραµα παραµένει η ίδια. ∆ηµιουργία ελεγχόµενης 

στάθµευσης µε συµβολικό αντίτιµο και ανώτατο χρονικό όριο. Έχοντας 

αναλύσει παραπάνω τα πλεονεκτήµατα της, η κατάσταση θα εξυγιανθεί 

αρκετά µια και ήδη εφαρµόζεται σε περιοχές της Αττικής επιτυχώς. Εν 

συνεχεία η ∆ηµοτική Αστυνοµία θα διευκολυνθεί αρκετά στο έργο της, 

για την αντιµετώπιση του φαινοµένου. 
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Ε) Έλλειψη Φωτισµού. Ο ∆ήµος Περάµατος αντιµετωπίζει το πρό-

βληµα της ελλείψεως φωτισµού, κατά τις νυκτερινές ώρες. Η µείωση 

των πόρων κληροδοτεί την περιοχή µε αυτό το πρόβληµα όπως και ό-

µορους δήµους του τον τελευταίο καιρό. Επειδή όµως όπως τονίστηκε η 

χρήση του δικτύου είναι έντονη και από βαρέα οχήµατα ο κίνδυνος τρο-

χαίων ατυχηµάτων αυξάνεται περισσότερο τη νύκτα. Αυτό προκαλεί ένα 

είδος ανασφάλειας στους κατοίκους.  

ΠΡΟΤΑΣΗ 

Η πρόταση και εδώ είναι αυτονόητη. Άµεση αντικατάσταση των παλαιών 

λαµπτήρων και τοποθέτηση νέων στύλων φωτισµού που θα αλλάξει 

προς το καλύτερο την νυκτερινή όψη της πόλης και θα µειώσει τους ό-

ποιους κινδύνους. 

∆ίκτυο Πεζοδρόµων 

Στο ∆ήµο Περάµατος υπάρχει σαφής έλλειψη πεζοδρόµων µια και σε 

όλη την περιοχή υπάρχουν µόλις δύο! Ο πρώτος αναπτύσσεται στον 

χώρο που παλιότερα ήταν οι γραµµές του τραµ παράλληλα µε την Λ. 

Ειρήνης. Ο δεύτερος αναπτύσσεται στην οδό Πελοποννήσου. Είναι κα-

τανοητό λοιπόν ότι σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι αυτοί έχουν µετα-

τραπέι παρανόµως σε χώρους στάθµευσης οι επιλογές των πολιτών για 

περίπατο, ποδηλασία και γενικότερα την αναψυχή τους είναι ελάχιστες. 

Το µόνο θετικό στοιχείο σε αυτούς τους δύο πεζόδροµους είναι η πα-

ρουσία πρασίνου. 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

1. Σε πρώτο επίπεδο είναι αναγκαία η τοποθέτηση εµποδίων για την 

αποτροπή εισόδου σε αυτούς τροχοφόρων οχηµάτων. Είναι ένα 

µέτρο προληπτικό και όχι κατασταλτικό.  

2. Σε δεύτερο επίπεδο είναι αναγκαία η έγκριση περαιτέρω πεζοδρό-

µων ειδικά σε σηµεία ενδιαφέροντος όπως το παραλιακό µέτωπο 

στο δυτικό άκρο της περιοχής που είναι και το µοναδικό σηµείο 

πρόσβασης των κατοίκων στην θάλασσα. Έχουν αναφερθεί επα-

νειληµµένως τα θετικά στοιχεία των πεζοδρόµων. 
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Εικόνα 46 Ο ένας εκ' των δύο πεζοδρόµων της περιοχής παράλληλα 

στην Λ. Ειρήνης. Καλή κατασκευή µε πράσινο, αλλά παράνοµη στάθ-

µευση 

Στο παράρτηµα παρατίθεται το ισχύον ρυµοτοµικό σχέδιο της περιοχής. 

Αστικά Κενά 

Χώροι Πρασίνου63 

Οι χώροι πρασίνου του ∆ήµου βρίσκονται τόσο στην αστική ζώνη, όσο 

και στην περιαστική. Το Γ.Π.Σ του ∆ήµου προτείνει την ύπαρξη χώρων 

πρασίνου στην πλατεία Μανουσογιαννάκη και στο οικοδοµικό τετράγω-

νο που περικλείεται από τις οδούς Παπαδιαµάντη – Προφήτου Ηλία – 

Πόντου και Υψηλάντου.  Επίσης έχει οριστεί ως δασική έκταση όλη η 

περιαστική ζώνη του Περάµατος στο όρος Αιγάλεω, που σηµαίνει την 

απαγόρευση της δόµησης.  

  

                                                           

63 Πηγή: http://www.attiko-prasino.gr 
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Η περίπτωση της αστικής ζώνης 

Γενικά η παράλειψη πρόβλεψης αρκετών χώρων πρασίνου στο ∆ήµο 

από το Γ.Π.Σ είναι αρνητική καθώς δείχνει ότι η Πολιτεία δεν έδωσε τότε 

την δέουσα προσοχή σχετικά µε το ζήτηµα. Με βάση την επιτόπια έρευ-

νά και µελετώντας αεροφωτογραφίες του ∆ήµου, διαπιστώθηκε ότι τε-

λικά η δηµοτική αρχή κατασκεύασε αρκετούς χώρους πρασίνου σε σχέ-

ση µε τις αρχικές προβλέψεις. Από το 2009 εφαρµόζει φυτεύσεις, αρ-

δεύσεις και αναπλάσεις σε συνολικές εκτάσεις περίπου 60 στρεµµάτων. 

Η πλατεία της Πρόνοιας (ονοµάζεται έτσι γιατί παλαιότερα λειτουργού-

σαν υπηρεσίες πρόνοιας) είναι ένας διαµορφωµένος πόλος πρασίνου ε-

κτάσεως 13 στρεµµάτων αρκετά όµορφος και προσεγµένος µε µεγάλη 

επισκεψιµότητα. ∆ιαθέτει αθλητικό κέντρο, το οποίο καταλαµβάνει τα 

3/5 της έκτασης, ενώ τα υπόλοιπα 2/5, αποτελούν χώρο πρασίνου. Α-

κόµα οι πλατείες Παυλόπουλου, Παστέρ, Τσορπατζόγλου, Κωστή Παλα-

µά, ∆ηµητριάδη και το οικοδοµικό τετράγωνο στην οδό Παπαδιαµάντη 

ήδη εντάσσονται  στον «πράσινο χάρτη» της περιοχής.  

Στο απέναντι άκρο παρατηρείται η πλατεία Μανουσογιαννάκη, εκτάσεως 

8 στρεµµάτων η οποία ακόµα δεν έχει διαµορφωθεί. Τελεί υπό διεκδίκη-

ση από το ∆ήµο καθώς ανήκει στην εταιρία BP. Πέραν της ανάγκης για 

δηµιουργία πρασίνου, στο συγκεκριµένο χώρο υπάρχει ένα κραυγαλέο 

παράδειγµα ασυµβατότητας χρήσης γης, κάτι το οποίο θα αναλυθεί πα-

ρακάτω. 

ΠΡΟΤΑΣΗ 

Συνέχιση του προγράµµατος φυτεύσεων στην αστική ζώνη. Η 

προσπάθεια του ∆ήµου είναι ενθαρρυντική και όχι µόνο πρέπει να συνε-

χίσει να εφαρµόζει το πρόγραµµά του, αλλά και να συντηρεί αυτά που 

δηµιούργησε. Επειδή παρατηρήθηκαν αρκετές αναξιοποίητες ιδιωτικές 

εκτάσεις ειδικά στο Άνω Πέραµα και ταυτόχρονη έλλειψη πρασίνου, θα 

πρέπει σε αυτές τις συνοικίες να δοθεί προτεραιότητα, πάντα µε τη συ-

νεργασία ∆ήµου και ιδιοκτητών. 
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Εικόνα 47 Άποψη της πλατείας Παστέρ, ενός από τους ελάχιστους χώ-

ρους πρασίνου στο Άνω Πέραµα. Βρίσκεται σε καλή κατάσταση.  

 

Εικόνα 48 Άποψη της πλατείας Μανουσογιαννάκη που είναι υπό διεκδί-

κηση. ∆ιακρίνεται η παντελής απουσία πρασίνου. (Πηγή: 

http://www.attiko-prasino.gr)  
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Η περίπτωση της περιαστικής ζώνης και του Οικολογικού Πάρ-

κου Σχιστού 

Μέχρι στιγµής όλα αυτά αφορούν την αστική ζώνη όµως το «βαρύ πυ-

ροβολικό» του Περάµατος είναι η δασική περιαστική ζώνη. Η ζώνη αυτή 

βρίσκεται βόρεια της αστικής ζώνης. Στην περιοχή αυτή (Χωράφα) ιδιο-

κτήτες είναι το Ταµείο Εθνικού Στόλου (Πολεµικό Ναυτικό), η Εκκλησία 

της Ελλάδας και ο Ειδικός ∆ιαβαθµικός Σύνδεσµος Νοµού Αττικής (Ε∆-

ΣΝΑ). Το Π.Ν παρεχώρησε 1000 στρέµµατα για κοινόχρηστες χρήσεις 

ενώ ο Ε∆ΣΝΑ από το 1990 άρχισε την κατασκευή του Οικολογικού Πάρ-

κου Σχιστού. Αυτό το πάρκο δηµιουργήθηκε από την αποκατάσταση του 

ενός από τους δύο ΧΑ∆Α του Σχιστού µε ταφή περίπου 30 εκατοµµυρί-

ων τόνων απορριµµάτων. Ως υλικό ταφής χρησιµοποιήθηκαν τα προϊό-

ντα της εκσκαφής του Μετρό της Αθήνας. Σε αυτή την έκταση δοµήθη-

καν γήπεδα, παιδικές χαρές,  χώροι στάθµευσης, αναψυκτήρια και άλλες 

υποδοµές αναψυχής µε κόστος περίπου 300 εκ. €.  

∆ιαβάζοντας αυτά κάποιος θα θεωρούσε ότι η περιοχή είναι πρότυπο 

περιαστικού πρασίνου. Αναπάντεχα όµως η εικόνα της περιοχής είναι 

αποκαρδιωτική καθώς παρατηρείται µια πλειάδα προβληµάτων: 

1. Παντελής έλλειψη συντήρησης και φύλαξης του πάρκου. 

Μπαίνοντας στο πάρκο και γνωρίζοντας ότι ανήκει στον Ε∆ΣΝΑ 

µια πινακίδα αναφέρει ότι το πάρκο είναι ιδιοκτησία της Εκκλησί-

ας της Ελλάδος. Όλες οι εγκαταστάσεις ήταν κατεστραµµένες και 

η κλοπή οργίαζε, ενώ το πράσινο είχε καταπονηθεί αφάνταστα. 

Εντοπίστηκε ακόµα µέχρι και ένα κοπάδι ζώων να βοσκούν πα-

ράνοµα. Τελικά σε ποιόν ανήκει το πάρκο και ποιος είναι υπεύθυ-

νος για την συντήρησή του; Ενώ δαπανήθηκε ένα µεγάλο ποσό 

γιατί υπάρχει αυτό το φαινόµενο; Οι πολίτες γιατί δεν διεκδικούν 

αυτό που έχασαν; Εύλογα λοιπόν είναι κατανοητό ότι η ρίζα του 

προβλήµατος είναι βαθιά και οι ευθύνες ανήκουν σε όλους.  

2. Παντελής έλλειψη πυροπροστασίας και πυρανίχνευσης. 

Όχι µόνο το πάρκο αλλά ολόκληρο το όρος Αιγάλεω έχουν επι-

βαρυνθεί µε αλλεπάλληλες πυρκαγιές στο παρελθόν. Παρόλα αυ-

τά σύστηµα πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας δεν υπάρχει οπότε 

αυτός ο πνεύµονας πρασίνου κινδυνεύει να χαθεί. 
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3. Παράνοµη Υλοτοµία. Το τελευταίο καιρό αρκετά δένδρα έχουν 

υλοτοµηθεί παράνοµα, προσθέτοντας άλλο ένα αρνητικό στοιχείο 

για το όρος Αιγάλεω. Το ∆ασαρχείο δεν  έχει καµία παρουσία, 

οπότε η προστασία του όρους αρκείται στις φιλότιµες προσπά-

θειες του Περιβαλλοντικού Συνδέσµου ∆ήµων Αθήνας Πειραιά,  

του Π.Ν και διάφορων οργανώσεων, χωρίς βέβαια τα επιθυµητά 

αποτελέσµατα.  

4. Γραφειοκρατία. Αξίζει να σηµειωθεί ότι για την προστασία των 

δασών από δηµιουργίας του ελληνικού κράτους έχουν εκδοθεί 

1.200 νόµοι και διατάγµατα! Για να αποδειχθεί ότι το πρόβληµα 

συνεχίζεται παρατίθεται στο παράρτηµα η λίστα µε την νοµοθε-

σία των τριών τελευταίων ετών 2010 – 2012 που παραχωρήθηκε 

από το ∆ασαρχείο Πειραιά. Σε αυτή την λίστα φαίνεται ότι για 

αυτά τα έτη υπάρχουν 15 νέοι νόµοι χωρίς να συµπεριληφθούν 

υπουργικές αποφάσεις, εγκύκλιοι κ.α! Έτσι η έντονη γραφειοκρα-

τία αποτελεί εµπόδιο για την αποτελεσµατική προστασία των δα-

σών, αφού συναντώνται νοµικά κενά και νοµικές αντιφάσεις.  

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

1. Απλοποίηση της νοµοθεσίας για την προστασία των δα-

σών. Είναι αρκετά σηµαντικό η νοµοθεσία να εξελίσσεται και να 

συµβαδίζει µε τις απαιτήσεις της εποχής. ∆εν είναι κατανοητός ο 

λόγος ύπαρξης πολλών νοµοθετικών πλαισίων που τελικά δεν ε-

ξυπηρετούν το στόχο για τον οποίο ψηφίστηκαν. 

2. Αναβάθµιση της περιαστικής ζώνης. Η ζώνη αυτή θα πρέπει 

να γίνει ο βασικότερος πόλος πρασίνου για την ευρύτερη περιοχή. 

Σε πρώτη φάση πρέπει να ξεκαθαριστεί το ιδιοκτησιακό καθε-

στώς. Ύστερα έχοντας την εµπειρία από την δηµιουργία πρότυ-

πων πάρκων όπως του Σελεπίτσαρι, του Αττικού Άλσους και άλ-

λων είναι µια ευκαιρία να αποφευχθούν τα λάθη του παρελθόντος 

και να υπάρξει ανάκτηση αυτού του χώρου. ∆ενδροφυτεύσεις, 

δηµιουργία παιδικών χαρών, γηπέδων, δηµοτικού αναψυκτηρίου, 

µικρού θεάτρου, «πολιτιστικών οδών» µε διάφορα δρώµενα, πί-

στας motocross είναι µερικές ωραίες λύσεις. Με αυτή την πρότα-

σή θα τονωθεί η αναψυχή, ο αθλητισµός, ο πολιτισµός αλλά και 

το πράσινο της περιοχής, ενώ η τοπική οικονοµία θα ενισχυθεί.  
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Για να εφαρµοστεί αυτή η πρόταση θα πρέπει να υπάρξει πολιτική 

βούληση από τους εµπλεκόµενους φορείς. Η διενέργεια διαγωνι-

σµών µελετών µπορεί να είναι το εναρκτήριο έναυσµα, µια και 

αυτή την στιγµή δεν υπάρχει πρόοδος. Είναι αναγκαία η τοποθέ-

τηση συστήµατος πυροπροστασίας, για να προφυλαχθεί αυτός ο 

πνεύµονας πρασίνου. Ακόµα η περιοχή χρήζει επιτήρησης για την 

ελάττωση του φαινοµένου της παράνοµης υλοτόµησης.    

Κατά γενική εικόνα λοιπόν το πράσινο στο Πέραµα µπορεί να φαίνεται 

αµελητέο και παραµεληµένο, όµως οι προοπτικές ανάπτυξής του είναι 

πολλές και εφαρµόσιµες. 

 

Εικόνα 49 Άποψη της εισόδου στο Οικολογικό Πάρκο Σχιστού. Τελικά 

σε ποιόν ανήκει και ποιος είναι υπεύθυνος για την συντήρησή του; 
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Εικόνα 50 Εικόνα εγκατάλειψης στο Οικολογικό Πάρκο Σχιστού όπου 

πλέον η επισκεψιµότητα κρίνεται επικίνδυνη 

 

Εικόνα 51 Άποψη του παραµεληµένου Οικολογικού Πάρκου Σχιστού. 

∆ιακρίνεται µέχρι και παράνοµη βοσκή.  
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Αστική ∆όµηση  

Ζώνες Ανάπλασης 

Το Γ.Π.Σ δεν προβλέπει κάποιου είδους ανάπλαση χώρου. Έχουν γίνει 

βεβαίως αναπλάσεις εντός του ∆ήµου, αλλά αυτές αναπτύσσονται σε 

άλλα κεφάλαια. 

Ζώνες Ανάδειξης 

Αρχαιολογικά Μνηµεία – Κτίρια  

Η ΚΣΤ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων αναφέρει ότι 

στην περιοχή δεν υπάρχουν αρχαιολογικά µνηµεία και δεν διενεργούνται 

ανασκαφές. Αυτό είναι λογικό διότι το Πέραµα είναι µια νεόδµητη περιο-

χή, χωρίς πολλά ιστορικά στοιχεία. 

Νεώτερα Ιστορικά Κτίρια 

Σε αυτή την κατηγορία απαντάται η κατηγορία των προσφυγικών κατοι-

κιών. Όπως και σε άλλους δήµους αυτές αφορούν λιτές, συνήθως µο-

νώροφες κατοικίες, µε υπνοδωµάτια, κουζίνα, καθηµερινό και κήπο. Κα-

θώς το Πέραµα άρχισε να κατοικείται από την εποχή της µικρασιατικής 

καταστροφής, αυτά τα κτίσµατα είναι από τα πρώτα της περιοχής. Χω-

ροταξικά βρίσκονται σε διάσπαρτες νησίδες µια και τα περισσότερα έ-

χουν αντικατασταθεί µε πιο σύγχρονα κτίρια, όµως αρκετά βρίσκονται 

στα Ικαριώτικα και το Άνω Πέραµα, αλλά και πλησίον της παραλιακής 

ζώνης. Η εικόνα τους σήµερα ποικίλει καθώς κάποια είναι κατοικηµένα 

και συντηρηµένα και κάποια είναι εγκαταλελειµµένα. Επειδή αυτά τα οι-

κήµατα δεν έχουν χαρακτηριστεί διατηρητέα ή παραδοσιακοί οικισµοί 

από τα αρµόδια υπουργεία και εφόσον είναι µέρος της νεότερης αρχιτε-

κτονικής ιστορίας θα πρέπει να υπάρξει θεσµική προστασία αυτών.  

∆ιατηρητέα Κτίρια 

Σε ενηµέρωση από το ΥΠΕΚΑ και από την δηµοτική αρχή δεν υπάρχουν 

κτίρια που να έχουν κριθεί διατηρητέα στην περιοχή. Όπως και στις δύο 

προηγούµενες περιπτώσεις η περιοχή έχει µικρή αρχιτεκτονική ιστορία, 

και ενδεχοµένως µόνο κάποια προσφυγικά θα µπορούσαν να κριθούν 

διατηρητέα. 
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Ζώνες Εξυγίανσης 

Αυθαίρετη ∆όµηση 

Στην περιοχή συναντήθηκε ένας ορυµαγδός αυθαιρεσιών ειδικά στις συ-

νοικίες του Άνω Περάµατος. Καταρχήν υπάρχει η καταπάτηση εκτάσεων 

και η άναρχη δόµηση οικιών χωρίς να τηρούνται οι ελάχιστοι πολεοδοµι-

κοί κανόνες. Τα υλικά κατασκευής των οικιών και οι τρόποι κατασκευής 

ποικίλλουν θέτοντας υπό αµφισβήτηση την στατική τους επάρκεια. Στον 

απόηχο αυτής της δόµησης παρατηρούνται κατασκευαστικές ανωµαλίες 

στο οδικό δίκτυο, έντονες δυσκολίες στην τοποθέτηση υδρευτικού και 

αποχετευτικού δικτύου, µεγάλη έλλειψη δηµοσίων κοινόχρηστων χώρων 

πρασίνου και αναψυχής, δυσκολία πρόσβασης των απορριµµατοφόρων, 

παραρεµάτια δόµηση. Η επισκεψιµότητα της περιοχής είναι απαγορευτι-

κή ενώ οι προοπτικές πολεοδοµικής αναβάθµισης της µοιάζουν δυσοίω-

νες. 

ΠΡΟΤΑΣΗ 

Βλέποντας την πολεοδοµική συγκρότηση του Άνω Περάµατος πραγµατι-

κά είναι δύσκολο να προταθεί κάτι για αυτή την περιοχή. Το µόνο σί-

γουρο είναι ότι πρέπει να υπάρξει ειδικός πολεοδοµικός σχεδιασµός των 

συγκεκριµένων συνοικιών από διάφορους φορείς µέχρι να βρεθεί η κα-

λύτερη λύση και µετά από πολλά χρόνια να υπάρξει εξυγίανση. Προφα-

νώς οι κάτοικοι σε αυτή την κίνηση θα πρέπει να συµµετάσχουν ενεργά 

εάν το επιθυµούν. 
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Εικόνα 52 Άποψη αυθαιρεσιών στο Άνω Πέραµα. Οικίες χτισµένες χω-

ρίς πολεοδοµικό ή στατικό σχεδιασµό 
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Εικόνα 53 Παραρεµάτια δόµηση στο δυτικό Άνω Πέραµα 

Εγκαταλελειµµένα Κτίρια 

Στην περιοχή του ∆ήµου Περάµατος παρατηρήθηκαν όπως και στους 

όµορους δήµους αρκετά εγκαταλελειµµένα κτίρια κυρίως ιδιωτικές οικίες 

οι οποίες έχουν µετατραπεί σε εστίες µόλυνσης. Μπορεί το φαινόµενο 

να µην είναι τόσο έντονο όπως στο ∆ήµο Πειραιά ή Κερατσινίου – ∆ρα-

πετσώνας, αλλά οι κίνδυνοι που έχουν προαναφερθεί συνεχίζουν να υ-

πάρχουν. Ο ∆ήµος δεν έχει κάνει καταγραφή αυτών των κτιρίων και δεν 

έχει κινηθεί για την εξυγίανσή τους. 

ΠΡΟΤΑΣΗ 

Σε πρώτο στάδιο πρέπει ο ∆ήµος να καταγράψει αυτά τα κτίρια και να 

αναζητήσει τους ιδιοκτήτες τους. Έτσι αφού οι δύο πλευρές κάνουν τις 

κατάλληλες συνεννοήσεις τότε να γίνει απολύµανση και περίφραξη ή 

κατεδάφιση αυτών των κτιρίων. Η εγκατάλειψη των κτιρίων επιβαρύνει 

την αισθητική εικόνα της περιοχής και αυτό πρέπει να αλλάξει. 
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Εικόνα 54 Εγκαταλελειµµένος χώρος κοντά στο Πορθµείο που έχει µε-

τατραπεί σε εστία µόλυνσης 

 

Εικόνα 55 Εγκαταλελειµµένο κτίσµα στο Άνω Πέραµα. Άλλο ένα συχνό 

φαινόµενο στην περιοχή 



  

147 

 

Επαναχρησιµοποίηση Κτιρίων – Χώρων 

Στο ∆ήµο Περάµατος υπάρχουν αρκετοί χώροι και κτίρια οι οποίοι χρή-

ζουν ανάπλασης ή ανακατασκευής. Μερικά παραδείγµατα είναι: 

1. Εγκαταλελειµµένες οικίες  

2. Κενά οικόπεδα ειδικά στο Άνω Πέραµα. 

3. Το Νεκροταφείο Περάµατος το οποίο δεν λειτουργεί µια και οι 

υπηρεσίες του µεταφέρθηκαν στο Νεκροταφείο Σχιστού. 

4. Το δυτικό παραθαλάσσιο µέτωπο.  

5. Η περιοχή των αποθηκεύσεων πετρελαιοειδών.  

6. Το Οικολογικό Πάρκο Σχιστού. 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Σε όλες τις περιπτώσεις χρήζει επαναχρησιµοποίηση των χώρων για να 

εξοικονοµηθούν αρκετά οφέλη αλλά και πόροι. Η αντιστάθµιση της πε-

ριβαλλοντικής ρύπανσης που είναι πολύµορφη στην περιοχή, η αναβάθ-

µιση της αισθητικής εικόνας της πόλης και συµµόρφωση της πολεοδοµι-

κής συγκρότησης της πόλης µπορούν να ξεκινήσουν από αυτές τις δρά-

σεις. Βλέποντας το δυτικό άκρο της περιοχής µπορεί να γίνει ένας πραγ-

µατικός πόλος πρασίνου και αναψυχής αφού ήδη υπάρχουν µια µικρή 

προβλήτα, το κολυµβητήριο και η αναβαθµισµένη πλατεία Καραϊσκάκη. 

Άρα χρειάζεται αποκατάσταση του Νεκροταφείου και των χώρων της 

περιοχής γενικότερα που έχουν γίνει χώροι ανεξέλεγκτης απόθεσης α-

πορριµµάτων.  Για τους υπόλοιπους χώρους υπάρχει αναφορά σε προη-

γούµενες ενότητες. 
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Εικόνα 56 Μεγάλο µέρος του δυτικού άκρου του Περάµατος που πα-

ραµένει αναξιοποίητο. ∆ιακρίνεται σε αυτό και το νεκροταφείο 

Ασύµβατες Χρήσεις Γης 

Στο ∆ήµο Περάµατος συναντήθηκε ίσως το πιο τρανό και πολύπλοκο 

παράδειγµα ασυµβατότητας χρήσεων γης στο πεδίο της µελέτης. Στο 

παραλιακό µέτωπο της περιοχής αναπτύσσονται δραστηριότητες που 

αλληλεπιδρούν αρνητικά µε την υπόλοιπη αστική ζώνη. Όσον αφορά τις 

εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών αυτές απέχουν ελάχιστα µέτρα τόσο 

από οικίες όσο και από κοινόχρηστους χώρους όπως το ∆ηµοτικό Γήπε-

δο ποδοσφαίρου. Οι δεξαµενές βρίσκονται σε µία έκταση περίπου 300 

στρεµµάτων και είναι µεταξύ του Περάµατος και του Ν. Ικονίου. Από 

αυτή την ασυµβατότητα χρήσης γης προκύπτουν αρκετά προβλήµατα 

τα οποία έχουν διατυπωθεί σε αρκετές µελέτες συναδέλφων ή άλλων 

φορέων. Τα σηµαντικότερα από αυτά είναι: 

1. Η επιβάρυνση της ατµόσφαιρας και της υγείας των πολιτών κα-

θώς τα καύσιµα είναι πτητικά και έχουν καρκινογόνες ουσίες. 

2. Ο µεγάλος κίνδυνος έκρηξης όπου σε συνδυασµό µε την   µικρή 

πυροσβεστική δύναµη αυξάνει τον υποψήφιο αριθµό θυµάτων και 

καταστροφών. 
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3. Η επιβάρυνση του κυκλοφοριακού δικτύου από τα βαρέα βυτιο-

φόρα οχήµατα. 

4. Η αισθητική υποβάθµιση της εικόνας της περιοχής. 

Αναλόγως και για την Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη η οποία συνο-

ρεύει άµεσα µε την αστική ζώνη προκύπτουν ανάλογα προβλήµατα µε 

επιπρόσθετο την µη ελεύθερη πρόσβαση των κατοίκων στο θαλάσσιο 

µέτωπο.  

Σήµερα ο «ψυχρός πόλεµος» µεταξύ των εταιρειών και της δηµοτικής 

αρχής  - πολιτών µαίνεται αµείωτος. Ο ∆ήµος και κατ’ επίφαση οι πολί-

τες πέραν της υπόθεσης της πλατείας Μανουσογιαννάκη, διεκδικούν 

πρόσβαση στο θαλάσσιο µέτωπο και αποµάκρυνση των δεξαµενών. 

Στην αντίπερα όχθη οι εταιρείες δηλώνουν αδυναµία λόγω της οικονοµι-

κής ύφεσης ενώ διατείνονται την ανυπαρξία νέων χώρων υποδοχής µε 

φυσική προστασία από τις καιρικές συνθήκες64. 

Έτσι λοιπόν τα προβλήµατα µέχρι σήµερα παραµένουν άλυτα. Αξίζει να 

σηµειωθεί όµως ότι η ρίζα αυτών είναι εξαιρετικά µεγάλη µια και µέχρι 

σήµερα δεν υπήρξε σαφής διαχωρισµός των χρήσεων γης είτε από το 

Γ.Π.Σ είτε από την νοµοθεσία. Οπότε χρειάζεται διάλογος, πολιτική βού-

ληση και αµοιβαίες υποχωρήσεις από τις δύο πλευρές για την επίλυση 

του προβλήµατος.     

                                                           

64 Η θαλάσσια περιοχή του Περάµατος περικλείεται από το ακρωτήριο της Κυνοσούρας, οπότε υπάρχει 

φυσική προστασία από τις έντονες καιρικές συνθήκες, ειδικά από τους νότιους ανέµους. Ενδεικτικό είναι 

ότι η πορθµειακή γραµµή Περάµατος – Σαλαµίνας δεν έχει κλείσει ποτέ µε απαγορευτικό απόπλου. Έτσι 

όλη η περιοχή θεωρείται προνοµιακή για την φιλοξενία ανάλογων επιχειρήσεων.  
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Εικόνα 57 Η χειρότερη περίπτωση ασυµβατότητας χρήσης γης. ∆εξα-

µενές καυσίµων δίπλα σε οικίες, το δηµοτικό γήπεδο και το οδικό δίκτυο 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Ατµόσφαιρα 

Για την περιοχή του ∆ήµου Περάµατος δεν µπορούν να εξαχθούν ακριβή 

συµπεράσµατα για την ποιότητα της ατµόσφαιρας, αφού δεν υπάρχει 

σταθµός µετρήσεων εκεί. Στο παρελθόν η περιοχή αντιµετώπισε το 

πρόβληµα της δυσοσµίας λόγω του ΚΕΛΨ όµως  σήµερα αφού τοποθε-

τήθηκαν µηχανισµοί απόσµησης το πρόβληµα εξαλείφθηκε. Η όποια ση-

µερινή επιβάρυνση προέρχεται από την κίνηση των πετρελαιοκίνητων 

βαρέων οχηµάτων παλαιάς τεχνολογίας (EURO I, II, III, IV) και από τις 
παράνοµες αµµοβολές στην Ν/Ζ.     

Ύδατα 

Στην θαλάσσια περιοχή µεταξύ του ∆ήµου Περάµατος και του ακρωτη-
ρίου Κυνοσούρας συναντάται µια έντονη ρύπανση. Τα είδη ρυπάνσεων 
σε αυτή την περιοχή είναι τα: 

1. Απόβλητα πλοίων (Υγρά σεντίνας, πετρελαιοειδή) 

2. Απόβλητα ξηράς από την επισκευή πλοίων όπως σκουριά, υφαλο-
χρώµατα, αµµοβολές, βαρέα µέταλλα 

3. Απόβλητα από την ατµόσφαιρα 
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4. Λοιπά απορρίµµατα 

Αιτίες της ρύπανσης είναι κυρίως: 

1. Ατυχηµατική κυρίως κατά την µεταφόρτωση προϊόντων από τα 

αµπάρια των πλοίων. 

2. Παράνοµες ρίψεις απορριµµάτων και αποβλήτων τόσο από την 

Ν/Ζ όσο και από τους πολίτες  

3. Παράνοµες ρίψεις αποβλήτων από τα πλοία 

4. Βύθιση παροπλισµένων πλοίων  

Οι κυριότεροι φορείς ρύπανσης στο Πέραµα είναι 

1. Οι εγκαταστάσεις στην Ν/Ζ Περάµατος 

2. Τα βυθισµένα πλοία που ενώ έπρεπε να αποσυρθούν για scrap, 

τελικά παρέµειναν εκεί  

3. Τα πλοία που διέρχονται ή ελλιµενίζονται 

4. Η µεταφόρτωση προϊόντων από τα πλοία κυρίως χύδην φορτίων. 

Βλέποντας τη µορφή του προβλήµατος θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν και 

η ιδιαίτερη µορφολογία της περιοχής. Η θαλάσσια περιοχή του Περάµα-

τος περικλείεται σχεδόν όλη από ξηρά οπότε δεν υπάρχει ανακύκλωση 

του θαλασσίου νερού. Η απουσία ρευµάτων και γενικά των ανέµων 

σταθεροποιεί αυτή την ρύπανση και το οικοσύστηµα δεν ανανεώνεται. 

Έτσι η ρύπανση οδηγεί σε ανάπτυξη µικροοργανισµών που καταναλώ-

νουν το θαλάσσιο οξυγόνο και εν συνεχεία η χλωρίδα και η πανίδα τείνει 

να εξαφανιστεί. 

Για την προστασία των θαλασσίων οικοσυστηµάτων ισχύει η ακόλουθη 

νοµοθεσία: 

1. Η ∆ιεθνής Σύµβαση MARPOL η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα 

µε το Ν.1269/1982 ΦΕΚ 89/21.7.1982 τεύχος Α’. 

2. Το Π.∆ 55/1998 ΦΕΚ 58/20.3.1998 τεύχος Α’ «Προστασία του 

θαλασσίου περιβάλλοντος». 

3. Το Π.∆ 11/2001 ΦΕΚ 6/21.1.2001 τεύχος Α’ « Εθνικό Σχέδιο Έ-

κτακτης Ανάγκης για την αντιµετώπιση περιστατικών ρύπανσης 

από πετρέλαιο και άλλες επιβλαβείς ουσίες». 
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4. Την Κ.Υ.Α 8111.1/41/09 ΦΕΚ 412/6.3.2009 τεύχος Α’ «Μέτρα και 

όροι για τις λιµενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων που 

παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου σε συµµόρφωση 

µε τις διατάξεις της υπ’ αριθµόν 2007/71/ΕΚ οδηγίας». 

Για την ανάσχεση του προβλήµατος ο ΟΛΠ ο οποίος από το 2004 συµ-

µετέχει στο πρόγραµµα ECOPORTS έχει ξεκινήσει πέραν της παρακο-

λούθησης της ποιότητας του θαλασσίου περιβάλλοντος, την εφαρµογή 

συστήµατος διαχείρισης αποβλήτων πλοίων που προσεγγίζουν το λιµάνι. 

Ακόµα η ∆ιεύθυνση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος του Υπουρ-

γείου Ναυτιλίας και οι κατά τόπους Λιµενικές Αρχές µε την βοήθεια τε-

χνολογικών µέσων ελέγχουν για την τήρηση της νοµοθεσίας. Μέσω δο-

ρυφορικών εικόνων και εναέριας παρακολούθησης της FRONTEX εντοπί-

ζουν ενδεχόµενες ρυπάνσεις και τα υποψήφια πλοία που έχουν ρυπάνει 

τη θάλασσα. Εν συνεχεία µε επιτόπια έρευνα επιβάλλουν διοικητικά ή 

ποινικά πρόστιµα ενώ µπορούν να επιβάλλουν και δαπάνη για την απορ-

ρύπανση στον παρανοµούντα. Αυτές οι κινήσεις έχουν βελτιώσει αρκετά 

την εικόνα του θαλασσίου περιβάλλοντος µια και υπάρχει διαρκής έλεγ-

χος. 

Επίσης ο ΟΛΠ έχει συνεργαστεί µε φορείς για την ανάκτηση των βυθι-

σµένων πλοίων που βρίσκονται στην περιοχή του Περάµατος. Κάποια 

πλοία όµως βρίσκονται σε µεγάλα βάθη και είναι αρκετά δύσκολη η ανά-

κτησή τους, οπότε συνεχίζουν να παραµένουν. 

Όσον αφορά τις εγκαταστάσεις της Ν/Ζ Περάµατος µε βάση την πλη-

ροφόρησή από φορείς, δεν υπάρχει ολοκληρωµένη διαχείριση αποβλή-

των. Αυτό αποτελεί συνέχεια των προβληµάτων που θα αναφερθούν σε 

επόµενη ενότητα, δηλαδή τα αµφισβητούµενα όρια της ζώνης αλλά και 

η αµφισβητούµενη νοµιµότητα και το πλήθος των εργασιών δεν επιτρέ-

πουν στις αρχές να εφαρµόσουν δράσεις για την θαλάσσια προστασία. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

∆ιάγραµµα 4 Θαλάσσια Ρύπανση από ανθρώπινες δραστηριότητες65 

Φαίνεται από το διάγραµµα πως υπάρχει έντονη ρύπανση από τις ναυ-

πηγοεπισκευαστικές εργασίες (44%). Ενδιαφέρον είναι και το ποσοστό 

της ρύπανσης από την ατµόσφαιρα, η οποία µολύνεται αρκετά από τις 

εργασίες στην ζώνη. Αντιθέτως οι αυστηροί έλεγχοι της ∆ΠΘΠ και η πο-

λιτική του ΟΛΠ έχει αποφέρει µείωση της ρύπανσης από τα πλοία που 

προσεγγίζουν το λιµένα.  

  

                                                           

65 Πηγή: «Εξέταση της θαλάσσιας ρύπανσης στην παράκτια ζώνη από τον Πειραιά έως το Πέραµα» ∆ι-

δακτορική διατριβή, Μουστάκης, 2005, ΠΑΠΕΙ 

44%

33%

12%
10%

1%

Θαλάσσια ρύπανση από ανθρώπινες 
δραστηριότητες

Απόβλητα από ξηρά 
(επισκευές πλοίων κ.α.)

Απόβλητα από 
ατµόσφαιρα

Απόβλητα από πλοία

Λοιπά Απορρίµµατα

Απόβλητα από offshore 
εξερευνήσεις
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Πίνακας 14 Αριθµός επιβληθέντων κυρώσεων σε πλοία, εγκαταστάσεις 

και άλλες πηγές για παραβάσεις σε θέµατα προστασίας θαλασσίου περι-

βάλλοντος τα έτη 2001 - 201166 

ΕΤΟΣ ΠΛΟΙΑ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  
ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ 

ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΙ 
 ∆ΑΠΑΝΩΝ 

 
Αριθµός 
Αποφά-
σεων 

Ποσά σε 
€ 

Αριθµός 
Αποφά-
σεων 

Ποσά 
σε € 

Αριθµός 
Αποφά-
σεων 

Ποσά 
σε € 

2001 180 
3.096.10

5 
252 474.571 

- 

2002 190 989.737 183 391.515 
2003 242 670.323 175 311.514 
2004 71 206.722 74 161.610 
2005 119 - 130 - 
2006 184 - 161 - 

2007 348 
3.069.63

2 
141 245.000 

2008 516 
4.080.19

4 
109 154.100 16 821.856 

2009 196 
1.278.00

6 
103 268.100 10 216.346 

2010 81 397.700 81 151.900 11 95.956 
2011 79 265.390 101 156.600 8 211.888 
ΣΥ-

ΝΟΛΑ 
2.206 

14.053.8
09 

1.510 
2.314.9

10 
19 

1.346.0
46 

Βάσει των στοιχείων του πίνακα φαίνεται ότι σε 2.200 περιστατικά ρύ-

πανσης από πλοία έχουν επιβληθεί κυρώσεις οπότε και το φαινόµενο της 

ρύπανσης από αυτά καταπολεµείται αρκετά. Αντιθέτως αν και υπάρχουν 

1500 περιπτώσεις επιβολής κυρώσεων για ρύπανση από εγκαταστάσεις, 

το ποσοστό συµµετοχής αυτών στην ρύπανση παραµένει υψηλό, λόγω 

κυρίως έλλειψης κατάλληλου εξοπλισµού.    

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

1. Συνέχιση των δράσεων των αρχών που αφορούν τα από-

βλητα των πλοίων. Αυτές οι δράσεις βοηθούν αρκετά στην κα-

ταπολέµηση της ρύπανσης από τα πλοία και είναι θετικό που η 

Πολιτεία έχει δώσει έµφαση σε αυτό.  

                                                           

66 Πηγή: Στατιστικά Στοιχεία της ∆ιεύθυνσης Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος του Υπουργείου 

Ναυτιλίας και Αιγαίου. 
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2. Άµεση ανάκτηση των βυθισµένων πλοίων. Πρέπει να διατε-

θούν περισσότερα κονδύλια στον ΟΛΠ για την ανάκτηση των υ-

πολοίπων πλοίων. Αρωγοί σε αυτή την προσπάθεια µπορούν να 

είναι και φορείς από το εξωτερικό που διαθέτουν πιο εξειδικευµέ-

να µηχανήµατα. 

3. Επίλυση των γενικότερων προβληµάτων της Ν/Ζ. Χρειάζε-

ται άµεση οριοθέτηση και καταγραφή των επιχειρήσεων της Ν/Ζ 

έτσι ώστε να αναπτυχθούν υποδοµές για την περιβαλλοντική 

προστασία. Χάριν αυτής της εξυγίανσης και αφού υπάρξουν περι-

βαλλοντικά ανταλλάγµατα µπορεί να υπάρξει έµµεση χρηµατοδό-

τηση από την Πολιτεία. Αυτό το µοντέλο έχει ακολουθηθεί και για 

την καταπολέµηση της αυθαίρετης δόµησης. 

Καθαριότητα – ΧΑ∆Α – ΧΥΤΑ – ΧΥΤΕΑ – ΧΥΤΥ   

Ο ∆ήµος Περάµατος παρουσιάζει έντονα προβλήµατα σχετικά µε την 

αποκοµιδή των αστικών απορριµµάτων. Λόγω και της οικονοµικής ύφε-

σης παρατηρείται έλλειψη τόσο στον µηχανολογικό εξοπλισµό όσο και 

στο απαραίτητο προσωπικό καθαριότητας. Το φαινόµενο είναι εντονό-

τερο στις κάτωθι περιοχές: 

1. ∆υτικό άκρο της περιοχής. Σε αυτή την περιοχή από το παρα-

θαλάσσιο µέτωπο µέχρι και τις πρώτες οικίες του Άνω Περάµατος 

όπου υπάρχουν αρκετά αστικά κενά, αυτά έχουν µετατραπεί σε 

χώρους παράνοµης απόθεσης απορριµµάτων. Οξύµωρο είναι το 

γεγονός ότι ακριβώς δίπλα από το χώρο που σταθµεύουν τα α-

πορριµµατοφόρα του ∆ήµου, απαντήθηκε ένας ανεξέλεγκτος 

σκουπιδότοπος. 

2. Νεόκτιστα και Άνω Πέραµα. Σε αυτές τις περιοχές λόγω της 

άναρχης δόµησης υπάρχουν αφενός πολλά εγκαταλελειµµένα οι-

κήµατα αφετέρου αδόµητα οικόπεδα που έχουν µετατραπεί σε 

εστίες µόλυνσης. Επίσης τονίζεται η δυσκολία πρόσβασης των 

υπηρεσιών καθαριότητας λόγω του προβληµατικού οδικού δικτύ-

ου. 
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3. Όρος Αιγάλεω. Έχοντας αναφέρει ένα πλήθος προβληµάτων 

που αντιµετωπίζει η δασική περιοχή του Περάµατος, προστίθεται 

αυτό της καθαριότητας. Σε όλη τη περιοχή του όρους µέχρι και 

την Λ. Σχιστού συναντώνται απορρίµµατα κάθε είδους που αυτά 

εντείνουν και το κίνδυνο πυρκαγιάς τους καλοκαιρινούς µήνες.  

Επίσης συναντήθηκε και µια µεγάλη απουσία κάδων απορριµµά-

των σε σχέση µε την αστική ζώνη του Περάµατος. 

Ο ∆ήµος Περάµατος εκτός της αποκοµιδής των απορριµµάτων αντιµε-

τωπίζει προβλήµατα που αφορούν και την συγκέντρωση αυτών. Στο 

παρελθόν υπήρχε η παρουσία δύο Χώρων Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης Απορ-

ριµµάτων (ΧΑ∆Α) στο Σχιστό.  

Ο πρώτος αποκαταστάθηκε και µετατράπηκε σε Οικολογικό Πάρκο. Με 

πληροφόρηση από την δηµοτική αρχή, πέραν των σηµερινών προβλη-

µάτων του πάρκου, η αποκατάσταση δεν έγινε µε τους εγκεκριµένους 

τρόπους. Εποµένως δεν είναι γνωστή η µελλοντική συµπεριφορά αυτών 

των θαµµένων απορριµµάτων απέναντι στο φυσικό περιβάλλον. Υπάρχει 

µεγάλη πιθανότητα συνέχισης της µόλυνσης των εδαφών, αλλά και ο 

κίνδυνος µεγάλου ατυχήµατος µια και υπάρχει υπερσυγκέντρωση υδρό-

θειου, ενός εξαιρετικά εύφλεκτου αερίου.   

Στην δεύτερη περίπτωση υπήρξε ένας ΧΑ∆Α που βρίσκεται δίπλα στο 

βορειοανατολικό άκρο του ΒΙ.ΠΑ Σχιστού. Με βάση στοιχεία του      

ΠΕΣΥ∆ΑΠ το εργοστάσιο λιπασµάτων της ∆ραπετσώνας για 30 έτη έκα-

νε παράνοµη απόθεση υλικού µε υψηλά επίπεδα ραδιενέργειας. Το υλικό 

αγγίζει το ένα (1) εκατοµµύριο τόνους φωσφόγυψου όπου οι µετρητές 

GEIGER έδειχναν υψηλά επίπεδα ιονίζουσας ακτινοβολίας (ακτίνες γ). 

Εποµένως υπήρχε µεγάλη ρύπανση των εδαφών, ενώ  επειδή το έδαφος 

ήταν ασβεστολιθικό υπήρχε διήθηση των υλικών µε αποτέλεσµα την 

ρύπανση και του υδροφόρου ορίζοντα. Το 2004 ο ΠΕΣΥ∆ΑΠ σε συνερ-

γασία µε το Υπουργείο Εσωτερικών και µε πόρους του προγράµµατος 

«ΘΗΣΕΑΣ», έκανε πρότυπη αποκατάσταση του σηµείου. Καταρχήν απο-

µακρύνθηκε η ραδιενεργός σκόνη µε φορτοεκφορτωτές και µεταφέρθη-

κε εκτός Ελλάδος µια και δεν υπάρχει στην Ελλάδα κανένας ΧΥΤΕΑ. Ύ-

στερα τοποθετήθηκαν ειδικό γεωύφασµα  και γεωµεµβράνη για την ε-

µπόδιση της διήθησης και µετά τοποθετήθηκε κηπευτικό χώµα για την 

δενδροφύτευση του χώρου. Αξίζει να σηµειωθεί ότι αν και έγινε η απο-

κατάσταση ο χώρος θεωρείται νεκρή ζώνη και µη αξιοποιήσιµος για τα 

επόµενα 1000 χρόνια!    
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Στο Σχιστό ύστερα από την αποκατάσταση των δυο ΧΑ∆Α ο Περιφερει-

ακός Σχεδιασµός ενέκρινε την κατασκευή χώρου µεταφόρτωσης απορ-

ριµµάτων, όπου αυτά θα µεταφέρονται στον ΧΥΤΑ Φυλής µε ειδικά κι-

βώτια. Το πρόβληµα όµως δεν άργησε να φανεί µια και όλοι οι ∆ήµοι 

της Νότιας Αθήνας καταφτάνουν στο σταθµό του Σχιστού, οπότε ο ό-

γκος των απορριµµάτων που φιλοξενούνται είναι πολύ µεγάλος. Βασική 

αιτία είναι ότι στον σχεδιασµό προβλέπονταν επτά (7) σταθµοί µετα-

φόρτωσης, όµως τώρα υπάρχει µόνο του Σχιστού.   

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Στο ∆ήµο Περάµατος και ειδικά στο όρος Αιγάλεω απαντήθηκαν τα µε-

γαλύτερα προβλήµατα περιβαλλοντικής ρύπανσης. Η παρουσία δύο  

ΧΑ∆Α εκ των οποίων ο ένας µε ραδιενεργά υλικά, ο σταθµός µεταφόρ-

τωσης και η γενικότερη έλλειψη αποκοµιδής των οικιακών απορριµµά-

των µετατρέπουν την περιοχή ως άκρως επικίνδυνη για την ανθρώπινη 

υγεία. Η Πολιτεία προσπάθησε να ανακόψει το φαινόµενο όµως αυτά τα 

λάθη αντιµετωπίστηκαν καθυστερηµένα. Προτείνεται λοιπόν σε πρώτο 

επίπεδο η παροχή οικονοµικής βοήθειας στο ∆ήµο για να υπάρχει καλύ-

τερη αποκοµιδή των απορριµµάτων. Σε δεύτερο επίπεδο προτείνεται η 

επικαιροποίηση του Περιφερειακού Σχεδιασµού σχετικά µε τα απορρίµ-

µατα. Ο Ε∆ΣΝΑ θα πρέπει να αποφορτίσει την περιοχή του Σχιστού κα-

τασκευάζοντας νέους σταθµούς µεταφόρτωσης και σε άλλες περιοχές, 

ενώ να ενισχυθεί το πρόγραµµα ανακύκλωσης το οποίο θα αναλυθεί πα-

ρακάτω.  
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Εικόνα 58 Άποψη της παραλίας στο δυτικό Πέραµα. ∆ιακρίνεται έλλει-

ψη κάδων απορριµµάτων και έντονη παρουσία ρύπανσης 

 

Εικόνα 59 Μια πρωτοφανής εικόνα. Ανεξέλεγκτη απόθεση απορριµµά-

των δίπλα ακριβώς στο χώρο στάθµευσης των απορριµµατοφόρων του 

∆ήµου.  
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Εικόνα 60 Άποψη του ενός από τους δύο ΧΑ∆Α που απαλλάχθηκαν από 

ραδιενεργά υλικά. Θα παραµείνει νεκρή ζώνη για 1000 χρόνια. Ακριβώς 

δίπλα είναι το ΒΙΠΑ Σχιστού (Πηγή: Αρχείο ΠΕΣΥ∆ΑΠ) 

Ανακύκλωση 

Ο ∆ήµος Περάµατος ενώ εντάχθηκε σε πρόγραµµα ανακύκλωσης, υπήρ-

ξε µια παύση για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Σήµερα το πρόγραµµα υλο-

ποιείται ξανά, όµως οι ελλείψεις ήταν σηµαντικές. Παρατηρήθηκαν οι 

γνωστοί µπλε κάδοι σε κεντρικά σηµεία της πόλης, όχι όµως και σε όλες 

τις συνοικίες. Χωρίς να υπάρχουν επίσηµα στοιχεία για τον όγκο των 

ανακυκλωθέντων υλικών, πιστεύεται ότι αυτός είναι ελάχιστος ως συνέ-

χεια της έλλειψης εξοπλισµού.  

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  

Προτείνεται η τοποθέτηση σε κεντρικά σηµεία µηχανηµάτων κοµποστο-

ποίησης ανακυκλώσιµων υλικών. Επίσης προτείνεται η επέκταση του 

συστήµατος των µπλε κάδων και η ταυτόχρονη ενηµέρωση των πολιτών 

από την δηµοτική αρχή. Όµως προαπαιτούµενο αυτής της δράσης είναι 

η δηµιουργία κέντρου διαλογής στο σταθµό µεταφόρτωσης του Σχι-

στού, έτσι ώστε µέρος των υλικών να καταλήγει στο εργοστάσιο ανακύ-

κλωσης της Φυλής και όχι στον ΧΥΤΑ  χωρίς επεξεργασία.  
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Είναι ήδη γνωστό ότι ο ΧΥΤΑ Φυλής έχει γεµίσει και τα προβλήµατα εκεί 

είναι έντονα. Άρα πρέπει να υπάρξει συνεργασία του ∆ήµου, του Ε∆ΣΝΑ 

και της Ελληνικής Εταιρείας Ανακύκλωσης για αυτή την δράση. Άλλωστε 

πέραν των αστικών λυµάτων υπάρχουν και τα επικίνδυνα υλικά όπως τα 

ηλεκτρονικά, τα ελαστικά κ.α.    

Αποχέτευση 

Έχει αναφερθεί το έντονο πρόβληµα της τοποθέτησης δικτύου αποχέ-

τευσης στο Άνω Πέραµα λόγω του προβληµατικού σχεδιασµού του οδι-

κού δικτύου και της δόµησης γενικότερα. Έτσι γίνεται χρήση των βό-

θρων οι οποίοι µολύνουν αφάνταστα τα εδάφη και τον υδροφόρο ορί-

ζοντα, ενώ στο κοινόχρηστο δίκτυο τα όµβρια ύδατα δηµιουργούν κα-

ταστροφές. 

ΠΡΟΤΑΣΗ 

Έχει προταθεί παραπάνω η διενέργεια ειδικής πολεοδοµικής µελέτης για 

τον επανασχεδιασµό και επαναχάραξη του Άνω Περάµατος, µέρος της 

οποίας θα είναι και η τοποθέτηση του αποχετευτικού δικτύου ως βασι-

κής υποδοµής. 

Α.Π.Ε 

Στον τοµέα των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας δεν υπάρχει σήµερα 

κάποια αξιόλογη  δράση. Στο παρελθόν υπήρξαν κάποιες προτάσεις ό-

µως µέχρι σήµερα δεν υπάρχει εφαρµογή αυτών. Ο ΠΕΣΥ∆ΑΠ σχεδίαζε 

την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστηµάτων ισχύος 3 MW και την το-

ποθέτηση αγωγού από την Ψυτάλλεια για την άρδευση του όρους Αιγά-

λεω. Επίσης είχε ακουστεί η ιδέα για την εκµετάλλευση του βιοαερίου 

από τον πρώην ΧΑ∆Α.  

Είναι κατανοητό ότι στο όρος Αιγάλεω υπάρχουν πράγµατι επιλογές για 

χρήση των Α.Π.Ε. Σε κάθε περίπτωση όµως αν αναπτυχθούν αυτές δεν 

θα πρέπει να υπάρχει όχληση του φυσικού τοπίου και της αισθητικής 

εικόνας της περιοχής.  
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ΕΜΠΟΡΙΟ 

Ζώνες ή Μέτωπα Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων 

Στο ∆ήµο Περάµατος συναντώνται τέσσερις ζώνες εµπορικών δραστηρι-

οτήτων, οι οποίες είναι: 

Α) Σταθµός Εµπορευµατοκιβωτίων67 

Ο Σταθµός Εµπορευµατοκιβωτίων του Ν. Ικονίου αποτελεί την «ναυαρ-

χίδα» του διαµετακοµιστικού εµπορίου όχι µόνο της περιοχής του Περά-

µατος αλλά της χώρας γενικότερα.  Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτι-

κά διάφορα στοιχεία σχετικά µε το Σ.ΕΜΠΟ. 

Οριοθέτηση – Ιδιοκτησιακό - ∆ιαχείριση 

Ο Σ.ΕΜΠΟ αναπτύσσεται σε τρεις προβλήτες, στο νότιο θαλάσσιο µέ-

τωπο του ∆ήµου Περάµατος και ειδικά του οικισµού του Ν. Ικονίου. Α-

νατολικά συνορεύει µε το υπόλοιπο εµπορευµατικό λιµάνι του Πειραιά 

(Λιµένας Ηρακλέους) και δυτικά µε την Ν/Ζ και τις αποθηκεύσεις των 

καυσίµων. Όλες οι προβλήτες ανήκουν στον ΟΛΠ. Η διαχείριση της 

προβλήτας Ι γίνεται από τον ΟΛΠ, ενώ η διαχείριση των προβλητών ΙΙ 

και ΙΙΙ γίνεται από την Σ.Ε.Π. Α.Ε., θυγατρική εταιρεία της κινεζικής ε-

ταιρείας COSCO Pacific. Η λειτουργία των προβλητών ξεκίνησε τον Ιού-

νιο του 2010, ενώ η σύµβαση παραχώρησης υπεγράφη το 2009. 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

Προβλήτα Ι (ΟΛΠ Α.Ε) 

Εµβαδόν 266,4 στρέµµατα µε τρία κρηπιδώµατα όπου το ανατολικό µε 

µήκος 500m και βάθος 18m, το δυτικό µε µήκος 320m και βάθος 12m 

και το νότιο µε µήκος 129m. Ο µηχανολογικός εξοπλισµός είναι τελευ-

ταίας τεχνολογίας µε οκτώ (8) γερανογέφυρες (4 SPP) για φορτοεκφορ-

τώσεις και οκτώ (8) RMGs για τη πυκνή στοιβασία των εµπορευµατοκι-

βωτίων.  

Προβλήτα ΙΙ (ΣΕΠ Α.Ε) 

Εµβαδόν 614,419 στρέµµατα µε τρία κρηπιδώµατα όπου το δυτικό έχει 

µήκος 700µ µε βάθος 16µ, το ανατολικό έχει µήκος 787µ µε βάθος 14µ 

και το νότιο έχει µήκος 508m. Ο µηχανολογικός εξοπλισµός ανέρχεται 

σε οκτώ (8) γερανογέφυρες  SPP για φορτοεκφορτώσεις και αρκετά 

RMGs για τη πυκνή στοιβασία των εµπορευµατοκιβωτίων. 

                                                           

67 Πηγές: http://www.pct.com.gr, http://www.olp.gr/ 
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Προβλήτα ΙΙΙ (ΣΕΠ Α.Ε) 

Η προβλήτα ΙΙΙ είναι υπό κατασκευή. 

Προοπτικές 

1. Σιδηροδροµική σύνδεση του Σ.ΕΜΠΟ µε το νέο Εµπορευµατικό 

Σταθµό Συνδυασµένων Μεταφορών Αττικής στο Θριάσιο Πεδίο 

της Ελευσίνας.  Μέσω αυτής της  προοπτικής ο Πειραιάς θα προ-

µηθεύει την αγορά της ευρύτερης ανατολικής Ευρώπης, άρα θα 

τονωθεί η ελληνική οικονοµία.  

2. Κατασκευή νέου Σταθµού Υγειονοµικού – Κτιριακού Ελέγχου 

(Σ.Υ.Κ.Ε), επιφάνειας 850 τ.µ και προϋπολογισµού 1 εκ. €. Το κτί-

ριο θα έχει εγκαταστάσεις υγειονοµικού και τελωνειακού ελέγχου, 

ψυκτικούς θαλάµους κ.α. Το έργο είναι σχεδόν περαιωµένο. 

3. Κατασκευή του ανατολικού τµήµατος της προβλήτας ΙΙΙ έκτασης 

200 στρεµµάτων µε µήκος κρηπιδωµάτων 720m και ωφέλιµο βά-

θος 18m. Το έργο έχει αδειοδοτηθεί, θα περαιωθεί το 2015 και το 

κόστος θα είναι 110 εκ €. Η κατασκευή θα γίνει εξ’ ολοκλήρου 

από την ΣΕΠ Α.Ε βάσει της σύµβασης. 

4. Αναβάθµιση µηχανολογικού εξοπλισµού στις προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ 

µε 13 καινούριες γερανογέφυρες τύπου Super Post Panamax, ε-

πεκτείνοντας έτσι µέχρι το έτος 2015 σε 21 το συνολικό αριθµό 

γερανογεφυρών από τις υπάρχουσες 8. Επίσης θα αυξηθεί ο συ-

νολικός αριθµός των γερανογεφυρών σταθερής τροχιάς RMGs σε 

24 και θα υπάρχουν 1000 σηµεία παροχής ρεύµατος για τα ψυγεί-

α-εµπορευµατοκιβώτια. 

Συνολικά λοιπόν αυτές οι κινήσεις θα οδηγήσουν σε αύξηση της ετήσιας 

χωρητικότητας και των τριών προβλητών, όπου θα ανέρχεται σε 4,7 εκ. 

TEU68  εγκαθιδρύοντας τον Πειραιά στα µεγαλύτερα λιµάνια της Ευρώ-
πης.   

  

                                                           

68 Twenty feet Equivalent Unit. Μονάδα όγκου των εµπορευµατοκιβωτίων 20×8×8 ποδών. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Από οικονοµικής απόψεως ο Σ.ΕΜΠΟ σίγουρα είναι ένας µοχλός ανάπτυ-

ξης για την ελληνική οικονοµία. Αυτό το συµπέρασµα ισχύει µια και πα-

ρατηρείται αύξηση των εµπορευµατοκιβωτίων που φιλοξενούνται στο 

λιµένα Πειραιά, αυξάνοντας ταυτόχρονα τα έσοδα του ΟΛΠ, του δήµου 

Περάµατος και κατ’ επέκταση του ∆ηµοσίου. Χαρακτηριστική είναι η αύ-

ξηση κατά 27,5% στην διακίνηση εµπορευµατοκιβωτίων στην προβλήτα 

Ι το έτος 2012, ενώ υπήρξε τριπλασιασµός του ποσοστού και για την 

προβλήτα ΙΙ. Άρα το 2012 διακινήθηκαν συνολικά 1,7 εκ. TEU και στις 
τρεις προβλήτες, µε τα συνολικά έσοδα να αυξάνονται κατά 22,5% µετά 
φόρων69. Επίσης οι θέσεις εργασίας αυξήθηκαν καθώς 1800 Έλληνες 
απασχολούνται στις τρεις προβλήτες.  

Χωροταξικά ο Σ.ΕΜΠΟ αποτελεί µέρος του γενικού προβλήµατος της µη 
ελεύθερης πρόσβασης των κατοίκων στο παραθαλάσσιο µέτωπο, όµως 
σε σχέση µε τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις του λιµένα παρουσιάζει την 
καλύτερη οργάνωση. Η οριοθέτηση του Σ.ΕΜΠΟ είναι διακριτή, το κυ-
κλοφοριακό δίκτυο είναι αυτόνοµο και συνδέεται µε την Λ. Σχιστού ό-
πως προαναφέρθηκε, ενώ τηρούνται αυστηρά µέτρα ασφαλείας σε πε-
ρίπτωση έκτακτης ανάγκης. Η µόνη έλλειψη που επίσης έχει αναφερθεί 
και ισχύει και για το υπόλοιπο εµπορευµατικό λιµάνι, είναι η απουσία 
οργανωµένου σταθµού εξυπηρέτησης αυτοκινήτων (Σ.Ε.Α). Επειδή το 
λιµάνι προσεγγίζεται από πλήθος βαρέων οχηµάτων, αυτά σταθµεύουν 
για ορισµένο χρονικό διάστηµα στους χώρους του λιµένα λόγω και της 
κείµενης νοµοθεσίας. Η δηµιουργία ενός Σ.Ε.Α θα δίνει την δυνατότητα 
ασφαλούς στάθµευσης για τα οχήµατα, ενώ η παρουσία µικρού ξενοδο-
χείου (motel) και εστιατορίου θα δίνει στους οδηγούς τη δυνατότητα να 
εξυπηρετούν τις προσωπικές και βιολογικές ανάγκες τους (φαγητό, ύ-
πνος, καθαριότητα), έναντι ενός συµβολικού αντιτίµου.  

                                                           

69 http://news.kathimerini.gr 
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Εικόνα 61 Αεροφωτογραφία των προβλητών Ι και ΙΙ του Σ.ΕΜΠΟ Πει-

ραιά (Πηγή: http://www.pct.com.gr) 

 

Εικόνα 62 Άποψη του εργοταξίου κατασκευής της νέας σιδηροδροµικής 

γραµµής Σ.ΕΜΠΟ - Θριάσιο Πεδίο 
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Β) Αποθηκεύσεις Πετρελαιοειδών 

Στην περιοχή του Περάµατος δραστηριοποιούνται 5 επιχειρήσεις στο 

τοµέα των καυσίµων. Αυτές οι επιχειρήσεις διατηρούν εγκαταστάσεις 

αποθηκεύσεως προϊόντων πετρελαίου όπως βενζίνης, πετρελαίου θέρ-

µανσης και κίνησης, µαζούτ, κηροζίνης κ.α. Το µέγεθος των δεξαµενών 

είναι περίπου 175.000 κυβικά µέτρα, περίπου το 15% των χώρων απο-

θήκευσης πετρελαιοειδών στην Ελλάδα70. Εποµένως µέσω αυτού του 

είδους διαµετακοµιστικού εµπορίου εξυπηρετείται η αυξηµένη ανάγκη 

της αθηναϊκής και πειραϊκής αγοράς καυσίµων. Παρόλα αυτά όµως όπως 

αναφέρθηκε η παρουσία αυτού του είδους εµπορίου έχει προκαλέσει 

αρκετά προβλήµατα στην περιοχή. 

Γ) Μεταφορές – Λοιπές Αποθηκεύσεις 

Στο ∆ήµο Περάµατος  λόγω της παρουσίας του Σ.ΕΜΠΟ, των αποθη-

κεύσεων πετρελαίων και του πορθµείου συναντάται ένα ενδιαφέρον 

πλήθος επιχειρήσεων σχετικές µε το τοµέα των µεταφορών και αποθη-

κεύσεων. Ενδεικτικά µε βάσει τον ΣΤΑΚΟ∆ 2008 εδρεύουν στην περιοχή 

101 επιχειρήσεις χερσαίων µεταφορών, 58 πλωτών µεταφορών και 64 

αποθηκευτικών και υποστηρικτικών προς τη µεταφορά. Για να κατανοη-

θεί η σηµασία του πορθµείου για τα έτη 2008 – 2011 η διακίνηση επιβα-

τών κυµαίνεται στα 8.300.000 – 8.700.000 επιβάτες ανά έτος (στατιστι-

κά στοιχεία ΟΛΠ). Πρόκειται λοιπόν για ένα από τα µεγαλύτερα λιµάνια - 

πορθµεία στην Ευρώπη. 

∆) Λοιπές Εµπορικές ∆ραστηριότητες τριτογενούς τοµέα παρα-

γωγής 

Σε αυτή την περίπτωση συναντώνται πλέον οι γνωστές επιχειρήσεις λια-

νικού και χονδρικού εµπορίου που δραστηριοποιούνται σε όλες τις περι-

οχές της χώρας. Αυτές αφορούν τις τηλεπικοινωνίες, την εκπαίδευση, 

τον αθλητισµό, την εστίαση, τις κατασκευές και την παροχή γενικότε-

ρων υπηρεσιών. 

Ακολουθούν στοιχεία επιχειρήσεων του τριτογενούς τοµέα παραγωγής 

µε βάση τον ΣΤΑΚΟ∆ 200871 

                                                           

70 Πηγή: ΤΑΠ Περάµατος 1997 

71 Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (ΣΤΑΚΟ∆ 2008) (Είναι ένα σχετικό στοιχείο καθώς µερικές εξ’ αυτών µπορεί να δρα-

στηριοποιούνται σε άλλη περιοχή και στο δήµο να διατηρούν µόνο την έδρα τους, κάτι το οποίο δεν 

γνωρίζει η ΕΛΣΤΑΤ ή το Επιµελητήριο). 
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Πίνακας 15 Είδη επιχειρήσεων τριτογενούς τοµέα παραγωγής στο ∆ή-

µο Περάµατος 

Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, φυσικού αερίου, 
ατµού και κλιµατισµού   

1 

Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων· 
ανάκτηση υλικών   

1 

Κατασκευές κτιρίων   48 
Έργα πολιτικού µηχανικού   9 
Εξειδικευµένες κατασκευαστικές δραστηριότητες   145 
Χονδρικό και λιανικό εµπόριο· επισκευή µηχανοκί-
νητων οχηµάτων και µοτοσυκλετών   

46 

Χονδρικό εµπόριο, εκτός από το εµπόριο µηχανο-
κίνητων οχηµάτων και µοτοσυκλετών   

133 

Λιανικό εµπόριο, εκτός από το εµπόριο µηχανοκί-
νητων οχηµάτων και µοτοσυκλετών   

392 

Καταλύµατα   2 
∆ραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης   126 
Εκδοτικές δραστηριότητες   1 
Παραγωγή κινηµατογραφικών ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικών προγραµµάτων, ηχογραφήσεις και 
µουσικές εκδόσεις   

4 

∆ραστηριότητες προγραµµατισµού και ραδιοτηλε-
οπτικών εκποµπών   

1 

Τηλεπικοινωνίες   5 
∆ραστηριότητες προγραµµατισµού ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, παροχής συµβουλών και συναφείς 
δραστηριότητες   

8 

∆ραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας   2 
∆ραστηριότητες συναφείς προς τις χρηµατοπιστω-
τικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότη-
τες   

5 

∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας   5 
Νοµικές και λογιστικές δραστηριότητες   19 
∆ραστηριότητες κεντρικών γραφείων· δραστηριό-
τητες παροχής συµβουλών διαχείρισης   

12 

Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότη-
τες µηχανικών· τεχνικές δοκιµές και αναλύσεις   

58 

Επιστηµονική έρευνα και ανάπτυξη   4 
∆ιαφήµιση και έρευνα αγοράς   8 
Άλλες επαγγελµατικές, επιστηµονικές και τεχνικές 
δραστηριότητες   

12 
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Κτηνιατρικές δραστηριότητες   2 
∆ραστηριότητες ενοικίασης και εκµίσθωσης   23 
∆ραστηριότητες απασχόλησης   2 
∆ραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας 
  

1 

∆ραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και 
εξωτερικούς χώρους   

18 

∆ιοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραµµατει-
ακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παρο-
χής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις   

8 

Εκπαίδευση   8 
∆ραστηριότητες ανθρώπινης υγείας   4 
∆ραστηριότητες κοινωνικής µέριµνας χωρίς παρο-
χή καταλύµατος   

4 

∆ηµιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέ-
δαση   

9 

Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες δι-
ασκέδασης και ψυχαγωγίας   

9 

∆ραστηριότητες οργανώσεων   2 
Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών 
ατοµικής ή οικιακής χρήσης   

17 

Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπη-
ρεσιών   

45 

 

Παραεµπόριο 

Επειδή στο ∆ήµο Περάµατος υπάρχει ένας από τους µεγαλύτερους και 

αναπτυσσόµενους σταθµούς εµπορευµατοκιβωτίων αυτό συνεπάγεται 

την ανάγκη ύπαρξης ενός ισχυρού τελωνειακού ελέγχου. Εφόσον ο 

Σ.ΕΜΠΟ αποτελεί κέντρο του διαµετακοµιστικού εµπορίου της Ελλάδας 

και ταυτόχρονα ένα σύνορο της χώρας, πρέπει το παραεµπόριο να αντι-

µετωπιστεί στην πηγή του, δηλαδή εκεί. Έχει εξαγγελθεί η προµήθεια 

ειδικών µηχανηµάτων σάρωσης (scanners) για τον έλεγχο των φορτίων 

που καταφθάνουν από διάφορα µέρη του πλανήτη και η κατασκευή ε-

νός σύγχρονου τελωνειακού κέντρου µεταξύ των προβλητών Ι και ΙΙ. 

Είναι σωστή η ιδέα της τεχνολογικής αναβάθµισης του τελωνείου, µια 

και αυτό θα µειώσει την παρουσία του ανθρώπινου παράγοντα (διαφθο-

ρά), τις γραφειοκρατικές διαδικασίες και την φοροδιαφυγή.   
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ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΒΙ.ΠΑ 

Η περίπτωση του ΒΙ.ΠΑ Σχιστού72 

Στην περιοχή λειτουργεί ένα από τα πιο οργανωµένα βιοµηχανικά πάρκα 

της χώρας, το ΒΙ.ΠΑ Σχιστού. Το πάρκο άρχισε να δοµείται το 1998 µε 

πρωτοβουλία της ΕΤΒΑ και σήµερα φιλοξενεί περίπου 80 επιχειρήσεις 

όλων των τοµέων παραγωγής όπως χυτήρια, µηχανουργεία, ηλεκτρολο-

γεία, ξυλουργεία κ.α.  

Το πάρκο διοικητικά και οικονοµικά είναι αυτόνοµο και θα µπορούσε κα-

νείς να πει ότι η σύστασή του είναι παρόµοια µε του Ο.Λ.Π. Προσφέρει 

πλήθος υπηρεσιών όπως φύλαξη, καθαριότητα, πρόγραµµα ανακύκλω-

σης, συντήρηση και επέκταση των υποδοµών οδικού, ηλεκτρικού, υ-

δρευτικού, αποχετευτικού, τηλεπικοινωνιακού δικτύου σε συνεργασία µε 

τους αρµόδιους φορείς. Το ΒΙ.ΠΑ έχει συµµετάσχει σε αρκετές δράσεις 

για την εξυγίανση της ευρύτερης περιοχής, διοργανώνει ηµερίδες, συνέ-

δρια και άλλες δράσεις. 

Το πάρκο βρίσκεται σε µία περιοχή αποκοµµένη από την αστική ζώνη, 

οπότε δεν αναπτύσσεται καµία ασυµβατότητα χρήσης γης και καµία ό-

χληση. Σηµαντικό είναι ότι εκεί έχουν µεταφερθεί επιχειρήσεις µεγάλης 

όχλησης που παλαιότερα βρισκόντουσαν διάσπαρτες στην περιοχή του 

Πειραιά. Εξυπηρετείται µέσω της Λεωφόρου Σχιστού και εν συνεχεία µε 

την Ε.Ο Αθηνών - Κορίνθου. Επίσης στο πάρκο το περιβάλλον έχει το-

νωθεί µε δενδροφυτεύσεις 6.000 δένδρων στους κοινόχρηστους χώ-

ρους, ενώ οι επιχειρήσεις του συνεργάζονται µε εταιρείες ασφαλούς α-

νακύκλωσης υλικών.  

Εποµένως µε βάσει αυτή την εικόνα το ΒΙ.ΠΑ Σχιστού αποτελεί ένα ευ-

χάριστο στοιχείο για την περιοχή. Είναι ένα πρότυπο πάρκο το οποίο εί-

ναι ικανό να προσελκύσει νέες επενδύσεις, να αυξήσει της θέσεις εργα-

σίας και να µην δηµιουργεί οχλήσεις τόσο στο ανθρωπογενές όσο και 

στο φυσικό περιβάλλον. Προτείνεται εκεί να µεταφερθούν και άλλες επι-

χειρήσεις οι οποίες έχουν αναλυθεί και ενοχλούν την αστική ζώνη. 

                                                           

72 Πηγή: http://www.vipas.gr 
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Εικόνα 63 Αεροφωτογραφία του ΒΙ.ΠΑ Σχιστού (Πηγή: www.vipas.gr) 

 

Ακολουθούν τα στοιχεία του ΣΤΑΚΟ∆ 200873 σχετικά µε το πλήθος των 

βιοµηχανιών που ασχολούνται µε το δευτερογενή τοµέα παραγωγής. 

Πίνακας 16 Είδη βιοµηχανιών στο ∆ήµο Περάµατος (δευτερογενής το-

µέας) 

Βιοµηχανία τροφίµων   15 
Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών   5 
Βιοµηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από 
ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα· κατασκευή ει-
δών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής   

6 

Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων   1 
Παραγωγή χηµικών ουσιών και προϊόντων   1 
Παραγωγή άλλων µη µεταλλικών ορυκτών προϊό-
ντων   

5 

Παραγωγή βασικών µετάλλων   6 

                                                           

73 Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (ΣΤΑΚΟ∆ 2008) (Είναι ένα σχετικό στοιχείο καθώς µερικές εξ’ αυτών µπορεί να δρα-

στηριοποιούνται σε άλλη περιοχή και στο δήµο να διατηρούν µόνο την έδρα τους, κάτι το οποίο δεν 

γνωρίζει η ΕΛΣΤΑΤ ή το Επιµελητήριο). 
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ΒΙΟ.ΠΑ 

Η περίπτωση της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης Περάµατος 

Στην περιοχή οργανωµένο βιοτεχνικό πάρκο όπως αυτό του Σχιστού δεν 

εντοπίζεται.  Σηµαντική όµως είναι η παρουσία της Ναυπηγοεπισκευα-

στικής Ζώνης Περάµατος που αποτελεί το σήµα κατατεθέν της περιοχής. 

Η Ν/Ζ Περάµατος σήµερα αντιµετωπίζει αρκετά προβλήµατα πάσης φύ-

σεως, τα οποία έχουν αναλυθεί σε αρκετές µελέτες συναδέλφων ή άλ-

λων φορέων. Έχουν υπάρξει πλήθος συζητήσεων, γνωµοδοτήσεων, η-

µερίδων, ψηφισµάτων από πολλούς εµπλεκόµενους φορείς, δείχνοντας 

επί του πρακτέου ότι το ζήτηµα είναι πολύπλευρο. Έτσι λοιπόν παρακά-

τω αναλύονται οι βασικότερες πτυχές των προβληµάτων της Ν/Ζ. 

Χωροθέτηση - Ιδιοκτησιακό 

Στο Γ.Π.Σ η Ν/Ζ λογίζεται ως βιοτεχνική ζώνη όµως µέχρι σήµερα δεν 

υπάρχει θεσµική κατοχύρωση της τοποθεσίας της. Τον Ιούνιο του 2006 

υπήρξε µελέτη του ΥΠ.ΟΙΚ όπου καταγράφεται σε ποια σηµεία ανα-

πτύσσεται η ζώνη, όµως αυτή δεν έχει ακόµα εφαρµοστεί νοµικά και 

πρακτικά. Αυτά είναι: 

1. Μόλος ∆ραπετσώνας και µόλος ∆ΕΗ µετά της χερσαίας παρακεί-

µενης λιµενικής ζώνης. 

2. Περιοχή Περάµατος (ΝΕΖ). 

3. ∆υτικά ΝΕΖ Περάµατος, µεταλλικά υπόστεγα και παρακείµενες 

προβλήτες. 

4. Πλωτές δεξαµενές διαστάσεων 200×30 και 110×19 µέτρων έ-

καστη. 

5. Ηλεκτροκίνητοι και αυτοκινούµενοι γερανοί. 

6. Βόρειο τµήµα ακρωτηρίου Κυνοσούρας Σαλαµίνας. 

7. Περιοχή όρµου Αµπελακίων Σαλαµίνας. 

Παρατηρείται ότι εκτός της έλλειψης οριοθέτησης, υπάρχει και έλλειψη 

κανόνων δόµησης. Έχει προταθεί από τον ΟΛΠ  και έχουν γνωµοδοτηθεί 

θετικά από την ΕΣΑΛ και τον ΟΡΣΑ να ισχύει συντελεστής κάλυψης 

20%, συντελεστής δόµησης 0,30 και µέγιστο ύψος 15 µέτρα, χωρίς αυ-

τό να έχει εφαρµοστεί. Έτσι λοιπόν υπάρχει µια άναρχη δόµηση µε έλ-

λειψη σχεδιασµού, όπου οι οχλήσεις αυξάνονται µε κυριότερη την µη 

ελεύθερη πρόσβαση των κατοίκων στο νότιο θαλάσσιο µέτωπο.  
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Ιδιοκτησιακά η Ν/Ζ ανήκει στον Ο.Λ.Π. Α.Ε, ο οποίος παραχωρεί τις ε-

κτάσεις για χρήση έναντι ενοικίου.  

Νοµικό πλαίσιο λειτουργίας ζώνης 

Με τον Ν. 3551/2007 ΦΕΚ 76/2-4-2007 τεύχος Α’ εισάγεται η έννοια του 

«Μητρώου επιχειρήσεων ναυπήγησης, µετατροπής, επισκευής και συ-

ντήρησης πλοίων». Βάσει νόµου πρέπει όλες οι επιχειρήσεις αυτού του 

τοµέα να εγγραφούν σε αυτό το µητρώο για να έχουν άδεια λειτουργίας 

και εκτελέσεως εργασιών. Παρόλα αυτά όµως σήµερα δεν υπάρχει ακρί-

βεια για το πλήθος των επιχειρήσεων και των τοµέων που ασχολούνται.  

Εργασιακός χώρος – Υπηρεσίες – Οικονοµική κατάσταση 

Στον τοµέα αυτό εντοπίζονται και τα περισσότερα προβλήµατα της ζώ-

νης. Μερικά εξ’ αυτών είναι: 

1. Εργατικά Ατυχήµατα. ∆υστυχώς στην Ν/Ζ Περάµατος έχουν 

υπάρξει εργατικά ατυχήµατα µε συνέπεια τον τραυµατισµό ή 

τον  θάνατο των εργαζοµένων. Έλλειψη κατοχύρωσης για την 

µορφή των µέτρων ασφαλείας, παραµέληση τήρησης από ερ-

γοδότες-εργαζόµενους, έλλειψη ελέγχων και ποινών είναι τα 

βασικότερα αίτια. Επίσης καταγράφεται και η απουσία εξοπλι-

σµού για την αντιµετώπιση τέτοιων αναγκών όπως σταθµού Α’ 

βοηθειών, ασθενοφόρου ή και πυροσβεστικού σταθµού εντός 

της ζώνης.  

2. Εργασιακές σχέσεις – Συνδικαλισµός. Παρατηρείται ότι 

υπάρχει ένας κυκεώνας νοµικών πλαισίων σχετικά µε την απα-

σχόληση στη ζώνη. Ατοµικές συµβάσεις, επιχειρησιακές συµ-

βάσεις, εθνική συλλογική σύµβαση εργασίας είναι µερικές έν-

νοιες που ακούγονται τελευταία και αποτελούν σηµείο τριβής 

µεταξύ των εµπλεκόµενων φορέων. Συνδικαλιστές, εργαζόµε-

νοι, εργοδότες, Πολιτεία δεν µπορούν να βρουν κοινή λύση 

στο πρόβληµα οπότε η ζώνη βγαίνει ζηµιωµένη. Τουτέστιν δεν 

τηρούνται τα χρονοδιαγράµµατα περάτωσης των εργασιών, 

ενώ η εισροή νέων ανθρώπων σε επαγγέλµατα σχετικά µε τη 

ναυπηγική είναι συνεχώς φθίνουσα. 
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3. Προσφερόµενες υπηρεσίες - Υποδοµές. Σε αυτό το σκέ-

λος η Ν/Ζ έχει σχετικά µια καλή παρουσία µια και η ποιότητα 

των υπηρεσιών είναι καλή. Αυτό όµως δεν σηµαίνει ότι είναι 

και ανταγωνιστικές οι τιµές τους. Η τιµολογιακή πολιτική του 

ΟΛΠ κατά πολλούς θεωρείται ότι δεν είναι ανταποδοτική, η αύ-

ξηση της φορολογίας και οι αυξηµένες ασφαλιστικές εισφορές  

αυξάνουν το κόστος των εργασιών. Επίσης οι υποδοµές χρειά-

ζονται αναβάθµιση και η προµήθεια νέου εξοπλισµού είναι α-

ναγκαία. Έτσι αρκετοί πλοιοκτήτες προτιµούν, παρά τις µεγά-

λες αποστάσεις, ναυπηγεία γειτονικών χωρών µε φθηνότερες 

τιµές και καλύτερες υποδοµές. Μάλιστα το 7,2% του ελληνικού 

εµπορικού στόλου συντηρείται και επισκευάζεται στα ναυπη-

γεία της Τουρκίας, η οποία είναι και ο βασικότερος ανταγωνι-

στής των ελληνικών ναυπηγείων74.  

Για τα παραπάνω συµπεράσµατα εκτός των συνεντεύξεων που παραχω-

ρήθηκαν από εκπρόσωπους φορέων, υπάρχει µια κατατοπιστική µελέτη 

– δηµοσκόπηση που διενεργήθηκε το 2010 από το ΠΑ.ΠΕΙ, το Ε.Β.Ε.Π. 

και το ΒΙ.ΠΑ Σχιστού. Αυτή παρατίθεται στο παράρτηµα της µελέτης.  

ΠΡΟΤΑΣΗ 

Προτείνεται η δηµιουργία ενός ΒΙΟ.ΠΑ στα πρότυπα του Σχιστού το ο-

ποίο αναµένεται να επιλύσει αρκετά από τα σηµερινά προβλήµατα της 

ζώνης. Θα υπάρξει λοιπόν µια εξυγίανση της ζώνης που θα έχει ως αντί-

κτυπο την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου κατοίκων - εργαζοµένων και 

την τόνωση της οικονοµίας της.  

                                                           

74 Πηγή: Μελέτη του ΟΛΠ σχετικά µε την Ν/Ζ Περάµατος 
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Εικόνα 64 Αεροφωτογραφία της Ν/Ζ Περάµατος και του ακρωτηρίου 

της Κυνοσούρας (Πηγή: http://keratsinivoice.blogspot.gr) 

 

Ακολουθούν τα στοιχεία του ΣΤΑΚΟ∆ 200875 σχετικά µε το πλήθος βιο-

τεχνιών που ασχολούνται µε το δευτερογενή τοµέα παραγωγής. 

Πίνακας 17 Είδη βιοτεχνιών στο ∆ήµο Περάµατος (δευτερογενής το-

µέας) 

Κατασκευή ειδών ένδυσης   10 
Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) 
και πλαστικές ύλες   

1 

Κατασκευή µεταλλικών προϊόντων, µε εξαίρεση τα 
µηχανήµατα και τα είδη εξοπλισµού   

44 

Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρο-
νικών και οπτικών προϊόντων   

2 

Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισµού   2 
Κατασκευή µηχανηµάτων και ειδών εξοπλισµού 
π.δ.κ.α.   

7 

                                                           

75 Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (ΣΤΑΚΟ∆ 2008) (Είναι ένα σχετικό στοιχείο καθώς µερικές εξ’ αυτών µπορεί να δρα-

στηριοποιούνται σε άλλη περιοχή και στο δήµο να διατηρούν µόνο την έδρα τους, κάτι το οποίο δεν 

γνωρίζει η ΕΛΣΤΑΤ ή το Επιµελητήριο). 
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Κατασκευή µηχανοκίνητων οχηµάτων, ρυµουλ-
κούµενων και ηµιρυµουλκούµενων οχηµάτων   

1 

Κατασκευή λοιπού εξοπλισµού µεταφορών   66 
Κατασκευή επίπλων   10 
Άλλες µεταποιητικές δραστηριότητες   2 

 

Οχλήσεις 

Γενικά στην περιοχή οι βιοµηχανίες - βιοτεχνίες θεωρούνται ως επί των 

πλείστων µικρής ή µέσης όχλησης. Υπάρχουν σαφώς και παραδείγµατα 

µεγάλης όχλησης, αλλά για το είδος, µορφή και αντιµετώπιση αυτών θα 

αναφερθούµε σε ειδικά κεφάλαια.    

 

ΓΕΩΡΓΙΑ, ΑΛΙΕΙΑ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ 

Στο ∆ήµο Περάµατος συναντάται έντονη αλιευτική δραστηριότητα σε 

ερασιτεχνικό επίπεδο, µια και συναντάται η ύπαρξη αρκετών µικρών αλι-

ευτικών σκαφών και τριών οµίλων ερασιτεχνών αλιέων. Σε επαγγελµατι-

κό επίπεδο βάσει ΣΤΑΚΟ∆ 200876 υπάρχουν µόνο 5 επιχειρήσεις σχετι-

κές µε την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια. Αυτό συµβαίνει διότι δεν 

υπάρχει ισχυρή υποδοµή για το επαγγελµατικό ψάρεµα, ενώ αρκετοί α-

λιείς εδρεύουν στους ∆ήµους Πειραιά και Κερατσινίου-∆ραπετσώνας που 

εδρεύει η Ιχθυόσκαλα. Στην γεωργία και κτηνοτροφία οµοίως καταγρά-

φεται µόλις µια επιχείρηση, µια και σε αυτή τη περίπτωση δεν υπάρχουν 

εγκεκριµένες εκτάσεις για κτηνοτροφία ή γεωργία. 

  

                                                           

76 Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (ΣΤΑΚΟ∆ 2008) (Είναι ένα σχετικό στοιχείο καθώς µερικές εξ’ αυτών µπορεί να δρα-

στηριοποιούνται σε άλλη περιοχή και στο δήµο να διατηρούν µόνο την έδρα τους, κάτι το οποίο δεν 

γνωρίζει η ΕΛΣΤΑΤ ή το Επιµελητήριο). 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ∆ΟΜΕΣ77 

Εκπαίδευση78 

Στο ∆ήµο Περάµατος λειτουργούν οι εξής εκπαιδευτικές µονάδες πρω-

τοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης: 

1. 9 νηπιαγωγεία 

2. 10 δηµοτικά σχολεία εκ’ των οποίων το ένα ειδικό 

3. 4 Γυµνάσια εκ’ των οποίων το ένα εσπερινό 

4. 3 Γενικά Λύκεια εκ’ των οποίων το ένα εσπερινό 

5. 1 ΕΠΑΛ 

6. 1 ΕΠΑΣ 

7. 1 ΣΕΚ (Σχολικό Εργαστηριακό Κέντρο το οποίο εξυπηρετεί το Ε-

ΠΑΣ και το ΕΠΑΛ) 

Θρησκεία 

Στο ∆ήµο Περάµατος υπάρχουν 6 εκκλησίες που ανήκουν στην Ι.Μ. 

Πειραιώς. Λειτουργεί επίσης το Νεκροταφείο Σχιστού που εξυπηρετεί 

όλη την Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς. Βρίσκεται στην Λεωφόρο Σχι-

στού δίπλα από το ΒΙ.ΠΑ και λειτουργεί από το 1998. Η χωροταξία του 

είναι ικανοποιητική µια και δεν συνορεύει µε την αστική ζώνη, οπότε δεν 

υπάρχουν και οχλήσεις. 

Άθληση 

Στο Πέραµα δραστηριοποιούνται 19 σωµατεία που ασχολούνται µε τα 

ναυτικά αθλήµατα, το ποδόσφαιρο, το στίβο, την πυγµαχία κ.α. Επίσης 

για την εκτόνωση των πολιτών λειτουργούν οι εξής εγκαταστάσεις: 

1. ∆ηµοτικό Κολυµβητήριο στο τέρµα Περάµατος. 

2. ∆ηµοτικό Γήπεδο Ποδοσφαίρου στην πλατεία ∆ηµητριάδη 350 

θέσεων. 

3. ∆ηµοτικό Γυµναστήριο στο πάρκο Πρόνοιας µε εγκαταστάσεις 

Στίβου. 

4. ∆ηµοτικό Γυµναστήριο στο Ν. Ικόνιο. 

5. Αθλητικός Οργανισµός. 

                                                           

77 Πηγή: http://www.perama-odigos.gr 

78 Πηγές: http://dipe-peiraia.att.sch.gr, http://dide-peiraia.att.sch.gr/  
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6. Ναυταθλητική µαρίνα στο τέρµα Περάµατος 

Λειτουργούν επίσης ιδιωτικά ποδοσφαιρικά γήπεδα 5Χ5 και 8Χ8. Κατά 

γενική εικόνα οι εγκαταστάσεις βρίσκονται σε καλή κατάσταση, βέβαια 

λόγω της ύφεσης έχουν παρατηρηθεί κάποιες ελλείψεις στην συντήρη-

ση. Έχει ήδη προταθεί η ανάπτυξη τέτοιου είδους εγκαταστάσεων στην 

περιαστική ζώνη της περιοχής.  

Πρόνοια 

Στο ∆ήµο Περάµατος λειτουργούν αρκετές υπηρεσίες Πρόνοιας όπου 

αυτές είναι: 

1. 5 Παιδικοί σταθµοί εκ’ των οποίων ο ένας βρεφονηπιακός 

2. 4 ΚΑΠΗ τα οποία εκτός της φιλοξενίας των ηλικιωµένων, φιλοξε-

νούν ευαίσθητες οµάδες πολιτών σε έκτακτες ανάγκες π.χ. έντο-

νες καιρικές συνθήκες. 

3. Σταθµός Α’ Βοηθειών  

4. Ιατρεία ΙΚΑ 

5. ∆ηµοτικά Ιατρεία 

6. Τηλεϊατρική Μονάδα 

7. ΚΕΦΟ (Κέντρο φροντίδας οικογένειας) 

8. Σταθµός µητέρας και παιδιού. 

Επίσης η δηµοτική αρχή για να ανακουφίσει τους αναξιοπαθούντες δη-

µότες του έχει εφαρµόσει τον τελευταίο χρόνο δράσεις όπως το «Κοι-

νωνικό Παντοπωλείο», το «Κοινωνικό Φαρµακείο» και «Κοινωνικό Λαχα-

νόκηπο». Παρέχει δηλαδή υπηρεσίες και είδη πρώτης ανάγκης σε µικρές 

τιµές ή δωρεάν. 

Στην περιοχή υπάρχουν µονάδες για την αντιµετώπιση περιστατικών υ-

γείας., ενώ η µέριµνα επεκτείνεται και για την αντιµετώπιση της ενδοοι-

κογενειακής βίας και την ενίσχυση του θεσµού της οικογένειας.  

Επειδή όµως όλα τα ιατρεία βρίσκονται στο τέρµα Περάµατος, χρειάζε-

ται ένας σταθµός Α’ βοηθειών στο Ν. Ικόνιο όπου λαµβάνουν χώρα πολ-

λές βιοµηχανικές - βιοτεχνικές δραστηριότητες. Έχουν ακουστεί στο πα-

ρελθόν πολλά εργατικά ατυχήµατα στην περιοχή, οπότε χρειάζεται πέ-

ραν αυτού να υπάρχει και ασθενοφόρο σε πλήρη ετοιµότητα όλη την 

διάρκεια του έτους.  
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Πολιτισµός 

Στο Πέραµα δραστηριοποιούνται 17 πολιτιστικά σωµατεία που ασχολού-

νται µε διάφορους τοµείς όπως προσκοπισµός, λαογραφία, εικαστικά και 

άλλα. Πόλοι πολιτισµού στο Πέραµα είναι: 

1. Ανοιχτό ∆ηµοτικό Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» στο τέρµα Περά-

µατος. 

2. ∆ηµοτικός Θερινός Κινηµατογράφος  

3. ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη 

4. Μουσείο Αλιείας και Ναυπηγικής δίπλα στο ΕΠΑΛ.  

Η περιοχή έχει ανάγκη την δηµιουργία χώρων για την πολιτιστική ανά-

δειξη αλλά και την αναπαραγωγή. Χρειάζεται στεγασµένος πολιτιστικός 

πολυχώρος για εκθέσεις εικαστικών, για θεατρικά δρώµενα, για αναπα-

ραγωγή µουσικής και τραγουδιού κ.α. Μια καλή ιδέα είναι αυτός ο χώ-

ρος να ενταχθεί στην περιαστική ζώνη όπως και άλλες δραστηριότητες. 

Άλλωστε το Πέραµα ήταν πόλος διασκέδασης για όλη την περιοχή του 

Πειραιά, όµως σήµερα υπάρχει µια αδράνεια.   

Επίσης το προαναφερθέν µουσείο αναδεικνύει επαρκώς την ιστορία της 

περιοχής σχετικά µε την Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη. 

Ασφάλεια 

Ο ∆ήµος Περάµατος διαθέτει ∆ηµοτική Αστυνοµία. Επίσης λειτουργούν 

ένα τµήµα ασφαλείας, ένας σταθµός τροχαίας, ένας λιµενικός σταθµός, 

ένα πυροσβεστικό κλιµάκιο.  

Προτείνεται η δηµιουργία ενός ακόµα πυροσβεστικού σταθµού στο Νέο 

Ικόνιο όπου δραστηριοποιούνται οι εταιρείες αποθηκεύσεως πετρελαιο-

ειδών. Επειδή εκεί αποθηκεύεται συνήθως βενζίνη που έχει εκρηκτικές 

ιδιότητες, σε µια έκτακτη ανάγκη πρέπει να υπάρξει άµεση ανταπόκριση. 

Αν συνεχίσει αυτή η έλλειψη ασφαλείας µπορεί να θρηνηθούν πολλά 

θύµατα. Η ανάγκη πυρασφαλείας και πυρανίχνευσης ισχύει και για τον 

ορεινό όγκο του Αιγάλεω, που αναφέρθηκε παραπάνω.  
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Μιλώντας µε εκπρόσωπο του Συνδέσµου Ναυπηγοεπισκευαστικών Επι-

χειρήσεων, αναφέρθηκε ως έντονο το πρόβληµα της αστυνόµευσης. Η 

Ν/Ζ υποφέρει από τις διαρρήξεις και τις κλοπές µετάλλων, ένα φαινόµε-

νο που απασχολεί τις διωκτικές αρχές τα τελευταίο χρόνο. Οι ιδιοκτήτες 

έχουν αναθέσει την φύλαξη σε ιδιωτικές εταιρείες αποτελώντας ένα επι-

πλέον κόστος. Άρα υπάρχει η ανάγκη περισσότερων περιπολιών από την 

ΕΛ.ΑΣ.         

Λοιπές ∆οµές 

Η περιοχή διαθέτει ένα Κ.Ε.Π., µια ∆.Ο.Υ (Ε’ Πειραιά), ένα κατάστηµα 

ΕΛΤΑ και εξυπηρετείται από την πολεοδοµία Πειραιώς. 
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Α’ ΤΟΜΟΥ 

Στην πρώτη ζώνη του Πειραιά αναπτύχθηκαν οι ∆ήµοι Πειραιά, Κερατσι-

νίου-∆ραπετσώνας και Περάµατος και εδώ συναντά κανείς τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά: 

1) Ως προς τη διοικητική διάρθρωση βάσει των διατάξεων του σχεδί-

ου «Καλλικράτης» οι δύο ∆ήµοι Πειραιά και Περάµατος διατήρη-

σαν τα όριά τους ενώ οι πρώην  ∆ήµοι Κερατσινίου και ∆ραπε-

τσώνας συνενώθηκαν µε αποτέλεσµα να αλλάξουν τα διοικητικά 

όρια και η έκτασή του νέου ∆ήµου. Οι ∆ήµοι έχουν κτηµατογρα-

φηθεί πλήρως, ο Πειραιάς και το Κερατσίνι-∆ραπετσώνα έχουν δι-

αδικτυακή πύλη ενώ σύστηµα GIS διαθέτει µόνο ο ∆ήµος Πειραιά. 

2) Σχετικά µε τον πληθυσµό ραγδαία αύξηση επήλθε µε την Μικρα-

σιατική καταστροφή όµως τα τελευταία χρόνια παρατηρείται στα-

σιµότητα.  

3) Οι ∆ήµοι έχουν κοινή ιστορία πολλών αιώνων και  ιστορική επαφή 

και δεσµούς µε τη θάλασσα ενώ παράλληλα έχουν δεχθεί τις θετι-

κές αλλά και τις αρνητικές επιδράσεις από µετεγκατάσταση σε αυ-

τούς µεγάλων κυµάτων προσφύγων µιας και βρίσκονται κοντά 

στο βασικό λιµάνι της Ελλάδος. 

4) Αναφορικά µε το οδικό δίκτυο συναντώνται έντονα κυκλοφοριακά 

προβλήµατα λόγω πληθώρας κινούµενων οχηµάτων, σοβαρών 

ελλείψεων χώρων στάθµευσης και συναντάται πεπαλαιωµένο οδι-

κό και πεζοδροµιακό δίκτυο που χειροτερεύουν την κατάσταση. 

Υπάρχει σε όλους τους ∆ήµους ανεπτυγµένο δίκτυο µέσων µαζι-

κής µεταφοράς και ειδικά στο ∆ήµο Πειραιά, παρόλο που οι κάτοι-

κοι δεν το χρησιµοποιούν επαρκώς. Ακόµη πλην του Περάµατος 

όπου εκεί υπάρχει ένας µοναδικός µακρύς πεζόδροµος στους άλ-

λους ∆ήµους συναντά κανείς µεγάλο αριθµό πεζοδρόµων και πλα-

τειών που βοηθούν την ξεχωριστή κίνηση των πεζών και οχηµά-

των. 

5) Σε όλους τους ∆ήµους υπάρχουν αναξιοποίητα αστικά κενά αλλά  

εκείνο που σπανίζει κατά κύριο λόγο είναι το οργανωµένο και συ-

ντηρηµένο αστικό πράσινο. Μόνο στο ΓΠΣ Πειραιά περιγράφεται 

κάποια αξιόλογη ζώνη ανάπλασης. Στο ∆ήµο Περάµατος η περια-

στική δασική ζώνη του Όρους Αιγάλεω έχει υποστεί πολλές κατα-

πονήσεις και ρυπάνσεις. 
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6) Παράλληλα σηµαντικές ζώνες ανάδειξης στον Πειραιά, υπάρχουν 

σε αρχαιολογικά µνηµεία-κτίρια, νεότερα ιστορικά κτίρια και δια-

τηρητέα. Στον ∆ήµο Κερατσινίου-∆ραπετσώνας βρίσκει κανείς, µι-

κρό αριθµό αρχαιολογικών µνηµείων-κτιρίων και διατηρητέων αλ-

λά αξιόλογες περιπτώσεις νεώτερον ιστορικών κτιρίων, ενώ στον 

∆ήµο Περάµατος δε συναντά κανείς τίποτα από τα παραπάνω. 

7) Σε όλους τους ∆ήµους εντοπίζονται εγκαταλειµµένα κτίρια και ε-

παναχρησιµοποιούµενα κτίρια-χώροι και σε µεγάλο βαθµό ασυµ-

βατότητα χρήσεων γης και αυθαίρετη δόµηση.  

8) Ως προς τα περιβαλλοντικό ζήτηµα η βιοµηχανική ρύπανση που 

απασχολούσε παλαιότερα όλους αυτούς τους ∆ήµους, µε την α-

ποβιοµηχανοποίηση µειώνεται σταδιακά όµως εξακολουθούν να 

υπάρχουν σοβαρά προβλήµατα στην αποκοµιδή των απορριµµά-

των, την ανακύκλωση και την ποιότητα των υδάτων. Σε όλους 

τους ∆ήµους, πλην της περιοχής του Άνω Περάµατος, υπάρχει 

ολοκληρωµένο δίκτυο αποχέτευσης το οποίο καταλήγει στο ση-

µαντικότατο ΚΕΛ της Ψυτάλλειας. 

9) Στο εµπόριο κορυφαία θέση κατέχει ο ∆ήµος του Πειραιά µε το 

πασίγνωστο επιβατικό λιµάνι του και τις ναυτιλιακές του επιχειρή-

σεις. Παράλληλα προς αυτό αναπτυγµένη εµπορική δραστηριότη-

τα παρουσιάζεται και στους άλλους δύο ∆ήµους που έχουν σχέση, 

αφενός µε το εµπορικό και επισκευαστικό λιµάνι του Πειραιά και 

αφετέρου µε τις εγκατεστηµένες εντός των ορίων τους, βιοµηχα-

νίες και βιοτεχνίες.  

10) Επιπροσθέτως µε εξαίρεση το πρότυπο ΒΙΠΑ Σχιστού του ∆ήµου 

Περάµατος, δεν υπάρχει σε καµία άλλη περιοχή ΒΙΠΑ ή ΒΙΟΠΑ 

ασχέτως εάν στα ισχύοντα ΓΠΣ παρουσιάζονται µεµονωµένες πε-

ριπτώσεις βιοµηχανιών-βιοτεχνιών χαρακτηρισµένες µε αυτές τις 

ονοµασίες. Όλα τα παραπάνω συνιστούν αιτίες σηµαντικών οχλή-

σεων άλλοτε σε µεγάλο άλλοτε σε µικρότερο βαθµό για όλους 

τους ∆ήµους.  

11) Όλοι οι ∆ήµοι δεν έχουν καµία αγροτική και κτηνοτροφική δρα-

στηριότητα. Όσον αφορά την αλιεία συναντά κανείς την σηµαντι-

κή Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου καθώς και µερικές επιχειρήσεις σχετι-

κές µε την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια.  
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12) Τέλος υπάρχει ικανοποιητική εκπαιδευτική και αθλητική υποδο-

µή, µεγάλος αριθµός θρησκευτικών κέντρων, επαρκές σύστηµα 

ασφάλειας και πρόνοιας καθώς και πλούσιο πολιτιστικό απόθεµα.     
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ντος Λιµένος Πειραιώς και Περάµατος». Εισηγητής – Επιβλέπων: 
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• Χαρτοφύλακας Μηνάς και Πολυχρονίδης Νικόλαος. Πτυχι-

ακή Εργασία «Έρευνα Αστικού Παρατηρητηρίου Περιοχή Μανιάτι-

κα». Εισηγητής – Επιβλέπων: Γεώργιος Κ. Βαρελίδης, ∆ρ Αρχιτέ-

κτων – Πολεοδόµος Ε.Μ.Π, Καθηγητής ΤΕΙ Πειραιά & Επιστηµονι-

κός Υπεύθυνος Αστικού Παρατηρητηρίου ΒΙ.ΠΕ Αττικής. ΤΕΙ Πει-

ραιά, τµήµα: Π∆Ε, έτος 2010 

• Καραΐσκος ∆ηµήτριος. Πτυχιακή Εργασία «Αστικό Παρατηρη-

τήριο, ∆ήµος Πειραιά -  Αγία Σοφία». Εισηγητής – Επιβλέπων: 

Γεώργιος Κ. Βαρελίδης, ∆ρ Αρχιτέκτων – Πολεοδόµος Ε.Μ.Π, Κα-

θηγητής ΤΕΙ Πειραιά & Επιστηµονικός Υπεύθυνος Αστικού Παρα-

τηρητηρίου ΒΙ.ΠΕ Αττικής. ΤΕΙ Πειραιά, τµήµα: Π∆Ε, έτος 2009 

• Γιάγια Ασηµίνα και Τριανταφυλλίδης Ανδρέας. Πτυχιακή Ερ-

γασία «Καµίνια – Καταγραφή Βιοµηχανικών και Βιοτεχνικών Εγκα-

ταστάσεων, Χωµατερών, Λατοµείων, Οικοδοµικών Αποθεµάτων 

και επισήµανση Περιβαλλοντολογικών Επιπτώσεων». Εισηγητής – 

Επιβλέπων: Γεώργιος Κ. Βαρελίδης, ∆ρ Αρχιτέκτων – Πολεοδόµος 

Ε.Μ.Π, Καθηγητής ΤΕΙ Πειραιά & Επιστηµονικός Υπεύθυνος Αστι-

κού Παρατηρητηρίου ΒΙ.ΠΕ Αττικής. ΤΕΙ Πειραιά, τµήµα: Π∆Ε, 

έτος 2009 

• Ρούσσου Φλώρα και Χρυσού Σωτηρία. Πτυχιακή Εργασία 
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νίου». Εισηγητής – Επιβλέπων: Γεώργιος Κ. Βαρελίδης, ∆ρ Αρχιτέ-

κτων – Πολεοδόµος Ε.Μ.Π, Καθηγητής ΤΕΙ Πειραιά & Επιστηµονι-

κός Υπεύθυνος Αστικού Παρατηρητηρίου ΒΙ.ΠΕ Αττικής. ΤΕΙ Πει-

ραιά, τµήµα: Π∆Ε, έτος 2006 
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• Μαρκόπουλος Ηλίας, Νταλαµάγκας Κωσταντίνος και Χιο-

νάς Ηλίας. Πτυχιακή Εργασία «Περιοχή Κερατσινίου. Καταγραφή 
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θηγητής ΤΕΙ Πειραιά & Επιστηµονικός Υπεύθυνος Αστικού Παρα-

τηρητηρίου ΒΙ.ΠΕ Αττικής. ΤΕΙ Πειραιά, τµήµα: Π∆Ε, έτος 2009 

• Αλλκανιάρη Ερµέλλα και Καραθανάση Επιστήµη. Πτυχιακή 

Εργασία «Έρευνα Αστικού Παρατηρητηρίου – Περιοχή ∆ήµου Κε-

ρατσινίου». Εισηγητής – Επιβλέπων: Γεώργιος Κ. Βαρελίδης, ∆ρ 

Αρχιτέκτων – Πολεοδόµος Ε.Μ.Π, Καθηγητής ΤΕΙ Πειραιά & Επι-

στηµονικός Υπεύθυνος Αστικού Παρατηρητηρίου ΒΙ.ΠΕ Αττικής. 

ΤΕΙ Πειραιά, τµήµα Π∆Ε, έτος 2010 
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• Πασπαράκης Μύρων, Μπούρου Σοφία και Νιώρας Γιάννης. 
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• ∆ήµος Πειραιά. Ψηφιακό Αρχείο Τµήµατος Τοπογραφικού. 
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