


Νοικοκυρέψαμε τα 
οικονομικά του Δήμου.

Εξοικονόμηση 7 εκατ. 
ευρώ, που ενίσχυσαν 

τη ρευστότητα, μέσω 
αναχρηματοδότησης των 

παλαιών δανείων του Δήμου.

Συνολική μείωση των 
δημοτικών τελών
κατά 10% για όλους 

τους πολίτες. Πλήρης 
απαλλαγή για τους 

οικονομικά ασθενέστερους.

Εξασφάλιση άνω 
των 2 εκατ. ευρώ 

αντισταθμιστικά έσοδα
 για την λειτουργία του 

ΟΛΠ.



Διασφάλιση  χρηματοδότησης 
συνολικά 111.683.000 ευρώ από 

ευρωπαϊκούς πόρους και από πόρους της 
Περιφέρειας μέχρι το 2021.

Κερδίσαμε, συμμετέχοντας σε μιά ανταγωνιστική 
διαδικασία, 80.000.000 ευρώ, αξιοποιώντας το 
εργαλείο της Ολοκληρωμένης Χωρικής 

Επένδυσης (ΟΧΕ).

Έσοδα από την 
αξιοποίηση του Πύργου.



ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ
ΔΥΝΑΜΙΚΑ





Βελτιώνουμε την 
καθημερινότητα στον 
Πειραιά για όσους 
ζουν, κινούνται και 
εργάζονται σε αυτόν.

ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ



ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΑΣΤΕ 
ΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ 
ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΤΑ 
ΑΠΟΡΡΊΜΜΑΤΑ ΜΑΣ

Καθαρίζουμε 
τον Πειραιά. 
Προμηθευόμαστε 
πάνω από 2.200 
νέους κάδους και 
ανανεώνουμε το 
στόλο καθαριότητας.

τόνοι 
απορριμμάτων / έτος

τόνοι απορριμμάτων 
ανά άτομο / έτος

τόνοι / έτος
κατευθύνονται στο ΣΜΑ Σχιστού 

και από εκεί στο ΧΥΤΑ

τόνους / έτος
5,11% των δημοτικών 

απορριμμάτων

τόνους / έτος
2,67% των δημοτικών 

απορριμμάτων

κώδωνες στην πόλη
42 τόνοι γυαλιού / έτος

Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων 
2,4 τόνοι/έτος Απόβλητα 

Μεταχειρισμένων Ελαστικών 20,4 
τόνοι/έτος Απόβλητα Συσσωρευτών 

700 κιλά/έτος Οχήματα Τέλους 
Κύκλου Ζωής 117 τόνοι/έτος 

Απόβλητα Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών 
Συσκευών 7,3 τόνοι/έτος 

τόνοι / έτος
απόβλητα κήπων

παραγωγή παραγωγή μεταφορά στο ΧΥΤΑ

συλλέγουμε ανακυκλώνουμε ανακύκλωση γυαλιού ανακύκλωση

εκτροπή από ΧΥΤΑ

74.209 453,35 27.985

3.789 1.979 49

776

48 17 8 7 26
απορριμματοφόρα φορτηγά σάρωθρα πλυντήρια κάδων λοιπά οχήματα

1.474 ΚΑΔΟΙ ΔΚ1
1.401 ΚΑΔΟΙ ΔΚ2

1.545 ΚΑΔΟΙ ΔΚ4

570 ΚΑΔΟΙ ΔΚ3

1.699 ΚΑΔΟΙ ΔΚ5

ΣΥΝΟΛΟ 6.689 ΚΑΔΟΙ

Σχεδιάζουμε και αναπτύσσουμε 
δράσεις, στη βάση ενός συνολικού 
Ολοκληρωμένου Σχεδίου, 
του Τοπικού Σχέδιου Διαχείρισης 
Απορριμμάτων που εκπονήσαμε.



ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ ΤΗΝ 
ΚΑΘΑΡΊΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 

ΠΡΟΩΘΟΥΜΕ 
ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΤΗN 
ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Εξασφαλίσαμε σχεδόν 1 εκατ. ευρώ 
για να προωθήσουμε τη πρόληψη 
και τη μείωση της παραγωγής 
απορριμμάτων στο πλαίσιο της ΟΧΕ

Ανανεώνουμε το στόλο της 
Καθαριότητας και με τη χρήση πλέον 

του Σταθμού Μεταφόρτωσης του 
Σχιστού,

Επενδύουμε στα 591 άτομα της 
Διεύθυνσης Καθαριότητας.

Επικαιροποιούμε και Εφαρμόζουμε 
τον κανονισμό Καθαριότητας.

Εκπονούμε ένα επιχειρησιακό σχέδιο 
για τη διαχείριση των απορριμμάτων 

της πόλης του Πειραιά. 

Προχωράμε στην βελτιστοποίηση 
του υφιστάμενου δικτύου κάδων και 

προγραμμάτων αποκομιδής.

Εφαρμόζουμε πιλοτικά ειδικά 
προγράμματα για την καθαριότητα 

του δημόσιου χώρου



ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ 
ΑΝΑΚΎΚΛΩΣΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 
ΥΠΟΘΕΣΗ 
ΟΛΩΝ ΜΑΣ 

Εκπονούμε ένα επιχειρησιακό σχέδιο 
για τη διαχείριση των απορριμμάτων 

της πόλης του Πειραιά

Συμμετοχή των πολιτών 
στην ανακύκλωση

Σχεδιάζουμε προγράμματα διαλογής 
στη πηγή απορριμμάτων ανά κατηγορία 
δραστηριότητας και με στόχευση στους 

μεγάλους παραγωγούς

Επεκτείνουμε το δίκτυο 
ανακύκλωσης

Σχεδιάζουμε ένα ολοκληρωμένο 
πλέγμα δράσεων ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης

Διερευνούμε τη χωροθέτηση και την 
κατασκευή ενός ολοκληρωμένου 

Πράσινου Σημείου στο Δήμο Πειραιά



ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ 
ΤΟ ΠΡΑΣΊΝΟ 

Το μεγάλο στοίχημα 
για εμάς είναι σε κάθε 
γειτονιά του Πειραιά 
να υπάρχουν ποιοτικοί 
χώροι πρασίνου για 
κάθε κάτοικο.



ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ 
ΤΟ ΠΡΑΣΊΝΟ 

Ενισχύουμε το πράσινο με τη 
φύτευση νέων δέντρων και 

φυτών, σε πλατείες, πεζόδρομους. 
Πραγματοποιήσαμε 10.000 φυτεύσεις 

νέων δέντρων και φυτών καθώς και 350 
φοίνικων αναβαθμίζοντας τον αστικό 

χώρο, και συνεχίζουμε δυναμικά. 

Συντάσσουμε  μια «Χάρτα Πρασίνου»

Δημιουργούμε γραμμικό Πάρκο στις 
παλιές γραμμές του τρένου στην περιοχή 

του Αγίου Διονυσίου.

Αναβαθμίζουμε και πρασινίζουμε τις 
σχολικές αυλές

Σχεδιάζουμε ένα ολοκληρωμένο 
πρόγραμμα με την παροχή κινήτρων 

για την δημιουργία πράσινων 
μπαλκονιών, προσόψεων και δωμάτων. 

Προχωράμε στο σχεδιασμό και φύτευση 
δεντροστοιχιών στην πόλη

Συντηρούμε και αναπλάθουμε το 
σύνολο των χώρων πρασίνου



Στηρίζουμε στρατηγικές συνεργασίες   

Ενισχύουμε το πρόγραμμα κτηνιατρικής 
φροντίδας και υιοθεσίας των αδέσποτων 

ζώων της πόλης μας

Σχεδιάζουμε την δημιουργία μιας 
ολοκληρωμένης πλατφόρμας 

ενημέρωσης

Δεσμευόμαστε να δημιουργήσουμε 
υποδομές και χώρους εκτόνωσης και 

περιπάτου για τα κατοικίδια

Δρομολογούμε εκπαιδευτικές δράσεις  
με σκοπό την υπεύθυνη στάση μικρών και 

μεγάλων απέναντι στα ζώα

ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΜΕ 
ΤΑ ΑΔΈΣΠΟΤΑ 
ΚΑΙ ΤΑ ΖΩΑ 
ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ



Διεκδικούμε την πλήρη στελέχωση των 
αστυνομικών τμημάτων του Πειραιά

διεκδικούμε την ενίσχυση του ανθρώπινου 
δυναμικού της Δημοτικής Αστυνομίας

προχωράμε σε παρεμβάσεις στο δημόσιο 
χώρο (ενίσχυση του φωτισμού, της 

καθαριότητας κ.ο.κ.)

ΓΙΑ ΜΙΑ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ 
ΑΣΦΑΛΗ 
ΠΟΛΗ



ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΟΥΜΕ ΤΟ 
ΦΩΤΊΣΜΟ , ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ 
ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ 
ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ 
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΠΟΡΟΥΣ 

Αναβαθμίζουμε 
το φωτισμό σε 

όλο τον Πειραιά. 
Εγκαθιστούμε 

13.565 νέα 
τηλεδιαχειριζόμενα 
φωτιστικά σώματα 

σύγχρονης 
τεχνολογίας.

Δημοπρατήσαμε το έργο ενεργειακής 
αναβάθμισης του δημοτικού οδοφωτισμού

Η εξοικονόμηση ενέργειας θα ξεπεράσει 
το 70% της υφιστάμενης κατανάλωσης, ενώ 
η ανάλογη εξοικονόμηση πόρων θα αγγίξει τα 

8,5 εκατ. ευρώ σε μια περίοδο 12ετίας



Προχωράμε στον 
εκσυγχρονισμό 
και την ενίσχυση 
της Δημοτικής 
Συγκοινωνίας, με 
προμήθεια σύγχρονων 
και φιλικών στο 
περιβάλλον οχημάτων 
και συχνότερα 
δρομολόγια.

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΖΟΥΜΕ 
ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΣΎΓΚΟΊΝΩΝΊΑ 



 Bελτίωση της προσπελασιμότητας

Bελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών και και των μετακινήσεων

Bελτίωση της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος

Εφαρμόζουμε σχέδιο για βελτίωση της κυκλοφορίας και της 
προσβασιμότητας στον Πειραιά, με οριοθέτηση και περιορισμό 
της χρήσης Ι.Χ. και ταυτόχρονη ενίσχυση του περπατήματος, 

του ποδηλάτου και της δημόσιας συγκοινωνίας

Eφαρμόζουμε Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης στον Πειραιά

Ενισχύουμε τις υποδομές για τα Α.με.Α. και τα εμποδιζόμενα άτομα

ΠΟΛΗ ΜΕ 
ΙΣΟΤΙΜΗ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗ 
ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΕΣ 
ΜΈΤΑΚΊΝΗΣΈΊΣ



Στηρίζουμε 
έμπρακτα τους 
πολίτες που 
έχουν ανάγκη, 
και ιδιαίτερα 
τους οικονομικά 
αδύναμους, τα 
παιδιά και τους 
ηλικιωμένους

Δημιουργούμε ένα «Δίκτυο 
Κοινωνικής Ασφάλειας και 
Προώθησης στην Ομαλή Ένταξη 
και στην Απασχόληση» 



Αναβαθμίζουμε υφιστάμενες και δημιουργούμε νέες 
υποδομές

Πρόληψη και αντιμετώπιση 
φτώχειας

Αναβάθμιση, πιστοποίηση και 
δημιουργία νέων Παιδικών Σταθμών 
- Αναβάθμιση Σχολικών Υποδομών

Ολοκληρωμένη φροντίδα 
ηλικιωμένων

Δράσεις δημιουργικής απασχόλησης 
παιδιών & νέων

Κινητές μονάδες εξυπηρέτησης και 
στοχευμένη παροχή υπηρεσιών στο 

οικογενειακό περιβάλλον

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΦΡΟΝΤΙΔΑ



Διευρύνουμε τις υπηρεσίες υγείας στο Δήμο του 
Πειραιά με ένα εκτενές πρόγραμμα παρεμβάσεων 
για τουλάχιστον 15.000 συμπολίτες μας

Ενισχύουμε τις Δημοτικές δομές 
υγείας

Προώθηση της δημόσιας υγείας

Δράσεις πρόληψης και 
αντιμετώπισης των εξαρτήσεων

ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΥΓΕΙΑ - 
ΠΡΟΛΗΨΗ



Υλοποιούμε δράσεις διασύνδεσης, τουλάχιστον 
1100 ανέργων του Δήμου Πειραιά που 

ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες

Δημοτικό Γραφείο Προώθησης 
Απασχόλησης

Ειδικές δράσεις για την απασχόληση 
των νέων

ΠΡΟΩΘΗΣΗ 
ΣΤΗΝ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ



Προϋπολογισμοί ανά δράση / Κοινωνικές Δράσεις

Σύνολο 27.337.000 €

ΟΧΕ

6.420.000,00 €

1.000.000,00 €

700.000,00 €

2.000.000,00 €

600.000,00 €

500.000,00 €

1.000.000,00 €

1.000.000,00 €

820.000,00 €

3.000.000,00 €

2.993.000,00 €

2.500.000,00 €

2.000.000,00 €

2.804.000,00 €

Αναβάθμιση των Κοινωνικών Υποδομών 
του Δήμου Πειραιά και των Νομικών του 
Προσώπων, Στρατόπεδο Παπαδογιωργή

Εργασίες ανακαίνισης και επισκευών 
Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών 

Δήμου Πειραιά

Γραφείωα Προώθησης στην Απασχόληση 
και στην Επιχειρηματικότητα

Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση 
στην Απασχόληση Ανέργων του Δ.Πειραιά

Δράσεις Κοινωνικοποίησης 
Ευάλωτων Ομάδων

Υποστήριξη της Κοινωνικής Ένταξης ΑΜΕΑ 
στο Δήμο Πειραιά

Κέντρα Διημέρευσης - Ημερήσιας 
Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία

Χρηματοδότηση συμμετοχής σε δράσεις 
Αθλητισμού

Παρέμβαση και Υποστήριξη Χρηστών 
Ουσιών στο Δήμο Πειραιά

Ενοποίηση όλων των Κοινωνικών Δομών 
του Δήμου Πειραιά

Προώθηση της Υγείας στο Δήμο Πειραιά

Δράσεις Προληπτικής Ιατρικής στο Δήμο 
Πειραιά

Δράσεις Κοινωνικοποίησης και 
Κοινωνικής Ένταξης των Νέων στο Δήμο 

Πειραιά

Εκπαιδευτικές υποδομές στο Δήμο Πειραιά

48

Σύνολο 27.337.000 €

ΟΧΕ

Προϋπολογισμοί 
ανά δράση / 
Κοινωνικές Δράσεις



ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΜΑΣ 
ΕΙΝΑΙ Η ΨΗΦΊΑΚΗ 
ΈΞΎΠΗΡΈΤΗΣΗ ΤΟΥ 
ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ Η ΜΕΙΩΣΗ 
ΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ

Αξιοποιούμε την 
ψηφιακή τεχνολογία 
για τη βελτίωση 
της επαφής μεταξύ 
Δήμου και πολίτη, 
για τη βελτίωση 
της ποιότητας 
εξυπηρέτησης και 
για την ενίσχυση της 
διαφάνειας και της 
συμμετοχικότητας.



Αξιοποιούμε την 
ψηφιακή τεχνολογία 
για τη βελτίωση 
της επαφής μεταξύ 
Δήμου και πολίτη, 
για τη βελτίωση 
της ποιότητας 
εξυπηρέτησης και 
για την ενίσχυση της 
διαφάνειας και της 
συμμετοχικότητας.

Ανάπτυξη πλατφόρμας ενίσχυσης της επικοινωνίας Δήμου - πολιτών και 
αναβάθμιση της οργάνωσης ανθρώπινων και υλικών πόρων 

Ανάπτυξη διαδραστικών υπηρεσιών προώθησης της 
αλληλεπίδρασης μεταξύ του οργανισμού και των πολιτών/ επιχειρήσεων και 

ενοποίηση σε ένα μοναδικό σημείο  

Ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων για “Ανοιχτά Δεδομένα” και 
“Ανοιχτές Διαδικασίες” 

Εφαρμογή εργαλείων συμμετοχικού σχεδιασμού

Λειτουργία Συστήματος Ποιότητας στον οργανισμό. 

Εφαρμογή σε όλες τις υπηρεσίες του οργανισμού της παροχής 
πληροφορίας μέσω του διαδικτύου για την έγκυρη ενημέρωση των 

πολιτών/επιχειρήσεων για τον τρόπο διεκπεραίωσης μιας υπηρεσίας.

Ανάπτυξη υπηρεσιών προς το δημότη και τις επιχειρήσεις.



Διαμορφώνουμε 
σχέδιο παρεμβάσεων 
που απαντάει στις 
καθημερινές ανάγκες 
και προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν οι 
γειτονιές σε κάθε μία 
από τις 5 Δημοτικές 
Κοινότητες του 
Πειραιά.

H ΓΈΊΤΟΝΊΑ ΤΟΥ 
ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΕ ΠΡΩΤΗ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ



1η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ



2η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ



3η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ



4η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ



5η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ



“Ρίχνουμε” στην πόλη τα 80 εκ. 
ευρώ που έχουμε εξασφαλίσει 
από την ΟΧΕ. Ενθαρρύνουμε 
τις ιδιωτικές επενδύσεις και 
αξιοποιούμε τις ευκαιρίες που 
δημιουργεί η επένδυση στο λιμάνι 
του Πειραιά. Εκμεταλλευόμαστε 
τα θετικά οφέλη με την ενίσχυση 
της κρουαζιέρας, τη δημιουργία 
ξενοδοχειακών μονάδων 
και συνεδριακού κέντρου 
στην Παγόδα. Παράλληλα, 
διασφαλίζουμε την προστασία του 
περιβάλλοντος και διεκδικούμε 
πρόσθετα αντισταθμιστικά οφέλη 
για την πόλη μας.



Κερδίσαμε για τον 
Πειραιά περισσότερα 
από 110 εκατομμύρια 
ευρώ από 
ευρωπαϊκούς πόρους 
και πόρους της 
Περιφέρειας Αττικής, 
και υλοποιούμε 
το μεγαλύτερο 
επενδυτικό σχέδιο 
στην ιστορία της 
πόλης.



Αναβαθμίζουμε 
τον Ο.Π.Α.Ν. και 
τις πολιτιστικές 
υποδομές του. 

ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ



Αναβαθμίζουμε 
τον Ο.Π.Α.Ν. και 
τις πολιτιστικές 
υποδομές του. 

Αναδεικνύουμε τα διαχρονικά ιστορικά, πολιτιστικά και αρχιτεκτονικά 
τοπόσημα του Πειραιά και ζωντανεύουμε τις μνήμες της σύγχρονης 

ιστορίας της πόλης και των ανθρώπων της.

Δημιουργούμε ολοκληρωμένες πολιτιστικές διαδρομές

Αξιοποιούμε το ισχυρό πολιτιστικό αποτύπωμα του Πειραιά, μέσα από την ενίσχυση 
του πλήρως ανακαινισμένου Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά

Προωθούμε τη δημιουργία Μουσείου του Ρεμπέτικου Τραγουδιού 
στον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό του Πειραιά

Ενισχύουμε τις «Ημέρες Θάλασσας»

Δημιουργία ενός νέου «Πολιτιστικού Θεσμού»

Αναδεικνύουμε τον πολιτισμό σε όλες του τις διαστάσεις

Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ψηφιοποίηση του πολιτιστικού αποθέματος

Ενισχύουμε τη δημιουργική βιομηχανία



Ενισχύουμε και 
προβάλλουμε τον Πειραιά 
ως διεθνή τουριστικό 
προορισμό μεσω των 
χρημάτων που έχουμε 
εξασφαλίσει από την 
ΟΧΕ. Αναβαθμίζουμε το 
τουριστικό προϊόν του 
Πειραιά σε διασύνδεση 
με τον πολιτισμό, 
τον αθλητισμό, τη 
γαστρονομία και τη 
θάλασσα. 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ, 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΟΡΊΣΜΟΣ



Ενισχύουμε και 
προβάλλουμε τον Πειραιά 
ως διεθνή τουριστικό 
προορισμό μεσω των 
χρημάτων που έχουμε 
εξασφαλίσει από την 
ΟΧΕ. Αναβαθμίζουμε το 
τουριστικό προϊόν του 
Πειραιά σε διασύνδεση 
με τον πολιτισμό, 
τον αθλητισμό, τη 
γαστρονομία και τη 
θάλασσα. 

Αναβάθμιση του “Destination Piraeus”

Ενίσχυση του Μηχανισμού Διαχείρισης του Πειραιά 
ως ολοκληρωμένου Προορισμού.

Δράσεις εξωστρέφειας και προώθησης του Πειραιά 
ως διεθνούς προορισμού

Δημιουργία θεματικών τουριστικών διαδρομών - βιωματικές εμπειρίες

Ενισχύουμε το συνεδριακό τουρισμό και διεκδικούμε την επαναφορά 
της διοργάνωσης των «Ποσειδωνίων» στην πόλη μας

Προώθηση «Συμφώνου Ποιότητας» των επιχειρήσεων του Πειραιά



Συνεχίζουμε την 
αναβάθμιση των 
υφιστάμενων 
αθλητικών χώρων 
και σχεδιάζουμε τη 
δημιουργία νέων 
σε κάθε Δημοτική 
Κοινότητα.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ



Συνεχίζουμε την 
αναβάθμιση των 
υφιστάμενων 
αθλητικών χώρων 
και σχεδιάζουμε τη 
δημιουργία νέων 
σε κάθε Δημοτική 
Κοινότητα.

Εξασφαλίζουμε χώρους ελεύθερης άθλησης για όλους

Σχεδιάζουμε νέους σύγχρονους κλειστούς χώρους άθλησης 
σε κάθε Δημοτική Κοινότητα του Πειραιά

Διεκδικούμε κομμάτι στον περιβάλλοντα χώρο του Σταδίου Ειρήνης και 
Φιλίας, για την κατασκευή σύγχρονου κολυμβητηρίου 

διεθνών προδιαγραφών, με προσωπική δαπάνη του Βαγγέλη Μαρινάκη. 

Δημιουργία του Δημοτικού Σκοπευτηρίου

Δημιουργούμε νέο γήπεδο 11x11 στη συμβολή των 
οδών Θηβών και Φαλήρου

Συνεργαζόμαστε με τους τοπικούς αθλητικούς συλλόγους και τους 
υποστηρίζουμε στην πράξη

Συνδέουμε τον αθλητισμό με την προσχολική αγωγή, την ειδική 
αγωγή, την κοινωνική ενδυνάμωση των ευπαθών ομάδων

Ενισχύουμε τις Ακαδημίες Αθλητισμού του Δήμου 
και των διαφορετικών φορέων του Πειραιά

Προγράμματα ελεύθερης γυμναστικής σε όλα τα ΚΑΠΗ του Δήμου.



Ενισχύουμε την 
επιχειρηματικότητα μέσω 
των χρημάτων που έχουμε 
εξασφαλίσει από την 
ΟΧΕ. Στηρίζουμε τις νέες 
δυναμικές επιχειρηματικές 
πρωτοβουλίες. 
Προχωράμε άμεσα σε 
δράσεις τόνωσης της 
τοπικής αγοράς και 
δημιουργίας νέων θέσεων 
απασχόλησης. 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ «ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ» 
ΣΤΗ ΓΑΛΑΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ



Διαμορφώνουμε 
ένα φιλικό για την 
επιχειρηματικότητα 
περιβάλλον, σχεδιάζοντας 
76 στοχευμένες 
δράσεις με αποτέλεσμα 
να δημιουργηθούν 
περισσότερες από 580 
νέες επιχειρήσεις και 
17.000 νέες βιώσιμες 
θέσεις απασχόλησης.

Ολοκληρώνουμε το Κέντρο Επιχειρηματικής Καινοτομίας 
για τη Γαλάζια Ανάπτυξη

Υποστήριξη και ανάπτυξη του ναυτιλιακού cluster του Πειραιά

Αξιοποίηση της έρευνας του Πανεπιστημίου Πειραιά 
για τη στήριξη των τοπικών επιχειρήσεων

Δημιουργία και λειτουργία Κέντρου Στήριξης Επιχειρήσεων

Αξιοποίηση της πρωτοβουλίας Blue Growth

Τόνωση του εμπορικού κέντρου της πόλης

Υποστήριξη – χρηματοδότηση της Κοινωνικής 
και Αλληλέγγυας Οικονομίας



Διαμορφώνουμε 
ένα φιλικό για την 
επιχειρηματικότητα 
περιβάλλον, σχεδιάζοντας 
76 στοχευμένες 
δράσεις με αποτέλεσμα 
να δημιουργηθούν 
περισσότερες από 580 
νέες επιχειρήσεις και 
17.000 νέες βιώσιμες 
θέσεις απασχόλησης.

Υποδομές Παροχής 
Υπηρεσιών στήριξης της 

Επιχειρηματικότητας, 
€13190000

Δράσεις Άμεσης 
ενίσχυσης υφιστάμενων 

Επιχειρήσεων, 
€10977000

ΟΧΕ

45%

55%

Δράσεις Άμεσης Ενίσχυσης 
Yφιστάμενων, Nεοφυών και 
Nεοσύστατων Eπιχειρήσεων,

€10.977.000 

Υποδομές Παροχής 
Υπηρεσιών Στήριξης της 

Επιχειρηματικότητας,
€13.190.000



Με την εγκεκριμένη 
από το Δημοτικό 
Συμβούλιο, Ψηφιακή 
Στρατηγική, θέσαμε 
τις βάσεις του 
μετασχηματισμού 
του Πειραιά σε μια 
έξυπνη πόλη. 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΕΞΥΠΝΗ 
ΠΟΛΗ



Με την εγκεκριμένη 
από το Δημοτικό 
Συμβούλιο, Ψηφιακή 
Στρατηγική, θέσαμε 
τις βάσεις του 
μετασχηματισμού 
του Πειραιά σε μια 
έξυπνη πόλη. 

ΕΞΥΠΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΕΞΥΠΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΞΥΠΝΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ

Επέκταση του δικτύου οπτικών ινών.

Εγκατάσταση WiFi δικτύων σε 20 επιλεγμένους δημόσιους χώρους.

Κέντρο συντονισμού έξυπνης πόλης

τοποθέτηση 500 έξυπνων αισθητήρων και την εγκατάσταση 
τοπικών δικτύων απομακρυσμένης πρόσβασης

Εικονικές περιηγήσεις στην πόλη

Έξυπνος φωτισμός

Έξυπνη στάθμευση

Ευφυής Ηλεκτρονική Πλατφόρμα για τη διακυβέρνηση, 
τη διαβούλευση και λογοδοσία της Δήμου Πειραιά

Ασφαλής Γήρανση



Προϋπολογισμοί 
ανά δράση / Νέες 
Τεχνολογίες

Σύνολο 5.541.000 €

Προϋπολογισμοί ανά δράση / Νέες Τεχνολογίες

Σύνολο 5.541.000 €

ΟΧΕ

1.100.000,00 €

650.000,00 €

1.370.000,00 €

1.621.000,00 €

800.000,00 €

Έξυπνη πρόβλεψη, προσέλκυση, και διαχείριση 
επισκεπτών στην Πόλη του Πειραιά 

Ψηφιακή ανάδειξη των Ιστορικών Αρχείων των 
Πολιτιστικών Φορέων της Πόλης του Πειραιά

Προορισμός Πειραιάς (Destination Piraeus): 
Ολοκληρωμένη Διαχείριση και Τοποθέτηση / 

Προώθηση της Πόλης του Πειραιά ως Διεθνούς 
Εμβέλειας Τουριστικού, Πολιτιστικού και 

Επιχειρηματικού Προορισμού

Έξυπνες υπηρεσίες ηλεκτρονικής συμμετοχής 
πολιτών κι επισκεπτών της Πόλης του Πειραιά

Έξυπνες Γειτονιές στον Πειραιά (Τεχνολογικές 
μικρο-υποδομές και εφαρμογές έξυπνης πόλης)

122

ΟΧΕ



Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
ΑΛΛΑΖΕΙ ΟΨΗ: 
ΜΕΓΑΛΕΣ 
ΠΑΡΈΜΒΑΣΈΊΣ 
ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΣ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε έργα 
που αλλάζουν την όψη του Πειραιά, 
βελτιώνουν την καθημερινότητα και 
την ποιότητα ζωής και συμβάλλουν 
στην προσέλκυση επενδύσεων και 
την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. 
Κυρίως μέσα από την ΟΧΕ  και 
άλλους ευρωπαϊκούς πόρους που 
εξασφαλίσαμε στηρίζουμε την 
υλοποίηση σημαντικών έργων. Μεταξύ 
αυτών, οι αναπλάσεις στον Άγιο 
Διονύσιο, το Μικρολίμανο, την ακτή 
Δηλαβέρη, την ακτή Θεμιστοκλέους 
(Πειραϊκή),την πλατεία Καρπάθου, 
αξιοποίηση του πρώην Στρατοπέδου 
Παπαδογιωργή και του Πύργου, 
και την βιοκλιματική ανάπλαση της 
κεντρικής υπαίθριας αγοράς.



Εφαρμόζουμε ολοκληρωμένες 
χωρικές στρατηγικές.

Έχουμε δρομολογήσει το 
Ειδικό Χωρικό Σχέδιο

Προχωρούμε άμεσα και πριν 
την έναρξη των διαδικασιών 
για την εκπόνηση του Τοπικού 
Χωρικού Σχεδίου

Εφαρμόζουμε 
ολοκληρωμένες χωρικές 
στρατηγικές

Ενώ προωθούμε στρατηγικές και 
μακρόπνοες αλλαγές βρισκόμαστε 
σε εγρήγορση και προχωράμε σε 
απτές και συγκεκριμένες θεσμικές 
πρωτοβουλίες και ενέργειες

Yλοποιούμε ένα σχέδιο 
αστικών παρεμβάσεων 
άνω των 50 εκ. ευρώ

Αξιοποιούμε την 
ακίνητη περιουσία 

Ακολουθούμε, ενισχύουμε 
και βελτιώνουμε το θεσμικό 
πλαίσιο του σχεδιασμού. 
Προγραμματιζουμε 
στρατηγικά, δρούμε 
συγκεκριμένα. 



Ενώ προωθούμε στρατηγικές 
και μακρόπνοες αλλαγές 
βρισκόμαστε σε εγρήγορση 
και προχωράμε σε απτές 
και συγκεκριμένες θεσμικές 
πρωτοβουλίες και ενέργειες

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) 

Ειδικό Χωρικό Σχέδιο για το Στρατόπεδο Παπαδογιωργή

Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ) για το νέο ρυμοτομικό σχέδιο 
στο Μικρολίμανο και την ακτη Δηλαβέρη.

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου 
για το χαρακτηρισμό του Δικαστικού Μεγάρου.

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου για τον 
χαρακτηρισμό πεζοδρόμων στη Β΄ Δημοτική Κοινότητα.

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου 
για τη διαπλάτυνση της οδού Ομ. Σκυλίτση.

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου για τις οδούς 
Μουτσοπούλου - Φαλήρου - Σιδηροδρομικές γραμμές στα Καμίνια



Ανάπλαση περιοχής Αγίου Διονυσίου

Ανάπλαση Μικρολίμανου

Ανάπλαση ακτής Δηλαβέρη 

Αξιοποίηση πρώην Στρατοπέδου Παπαδογιωργή

Ανάπλαση Παραλιακού Μετώπου Ακτής Θεμιστοκλέους

Ανάπλαση πλατείας Καρπάθου

Διαμόρφωση πύλης εισόδου στον Πειραιά για επισκέπτες της κρουαζιέρας. 
Ανάδειξη κεντρικής και πολιτιστικής διαδρομής με παρεμβάσεις στο δημόσιο χώρο

Βιοκλιματική ανάπλαση της κεντρικής υπαίθριας αγοράς Δήμου Πειραιά και 
αναζωογόνηση του ζωτικού χώρου της

Αποκατάσταση και επανάχρηση διατηρητέου κτηρίου (Περδίκη) για 
μετεγκατάσταση υπηρεσιών του Δήμου Πειραιά επί της οδού Ρετσίνα 47

ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
Αξιοποίηση του Πύργου

Παραχώρηση χρήσης του κτιρίου της πρώην Ραλλείου Σχολής 
για την μετατροπή του σε Δικαστικό Μέγαρο Πειραιά

YΛΟΠΟΙΟΎΜΕ 
ΕΝΑ ΣΧΈΔΙΟ 
ΑΣΤΙΚΏΝ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΏΝ 
ΑΝΏ ΤΏΝ 
50 ΕΚ. ΕΎΡΏ



Προϋπολογισμοί ανά 
δράση / Τεχνικά Έργα

1.000.000,00 €

300.000,00 €

968.000,00 €

4.933.000,00 €

220.000,00 €

2.100.000,00 €

1.600.000,00 €

3.480.000,00 €

6.800.000,00 €

Αναβάθμιση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας Δημοτικών και 
άλλων Εμβληματικών Κτιρίων Υψηλής Επισκεψιμότητας 

στην πόλη του Πειραιά

Πιλοτικός Μηχανισμός Ενημέρωσης, Πρόληψης, Διαχείρισης και 
ευαισθητοποίησης κλιματικών κινδύνων στον Πειραιά

Πιλοτικές ενέργειες πρόληψης της δημιουργίας απορριμμάτων 
και βιοαποβλήτων στο Δήμο Πειραιά

Διαμόρφωση πύλης εισόδου στον Πειραιά για επισκέπτες 
της κρουαζιέρας.

Ανάπλαση πλατείας Καρπάθου

Ανάπλαση ακτής Δηλαβέρη

Πράσινα Λεωφορεία στην πόλη

Βιοκλιματική ανάπλαση της κεντρικής υπαίθριας αγοράς 
του Δήμου Πειραιά

Ανάπλαση Παραλιακού Μετώπου Ακτής Θεμιστοκλέους

Προϋπολογισμοί ανά δράση / Τεχνικά Έργα

Σύνολο 21.401.000 €

ΟΧΕ

140

Σύνολο 21.401.000 €
ΟΧΕ



Διαμορφώνουμε 
ολοκληρωμένο σχέδιο για 
τη Μητροπολιτικότητα του 
Πειραιά, με ορίζοντα το 2030. 
Αξιοποιούμε όλα τα διαθέσιμα 
χρηματοδοτικά εργαλεία 
καθώς και νέα στο πλαίσιο 
της νέας προγραμματικής 
περιόδου.



Διαμορφώνουμε 
ολοκληρωμένο σχέδιο για 
τη Μητροπολιτικότητα του 
Πειραιά, με ορίζοντα το 2030. 
Αξιοποιούμε όλα τα διαθέσιμα 
χρηματοδοτικά εργαλεία 
καθώς και νέα στο πλαίσιο 
της νέας προγραμματικής 
περιόδου.

ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΟΝ 
«ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ 
ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΟΎ 2030»

Επεξεργαζόμαστε ήδη το νέο αναπτυξιακό σχέδιο μας, 
την «νέα» Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση 2021-2027

Διαμορφώνουμε ολοκληρωμένο σχέδιο για τον 
Μητροπολιτικό Πειραιά του 2030

Αξιοποιούμε όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία, και 
προετοιμάζουμε αναπτυξιακό σχέδιο για τη νέα προγραμματική περίοδο

Ολιστική λύση για την αντιμετώπιση του ζητήματος των 
ιδιωτικών εγκαταλειμμένων κτιρίων



χρηστή διαχείριση

μείωση του λειτουργικού 
κόστους

σύγχρονες πρακτικές διοίκησης

διαφάνεια

λογοδοσία

συμμετοχικός προϋπολογισμός

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ 



ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΟΎ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
2019-2023

Το συνολικό πρόγραμμα για την 
επόμενη τετραετία είναι της τάξεως των 

254.579.539,75€
εκ των οποίων τα 

168.085.000,00€ είναι 
πλήρως εξασφαλισμένα, δηλαδή το 
66% του συνολικού προγράμματος, 
καθώς προέρχονται:

• 111.683.000,00€ 
είναι εξασφαλισμένοι πόροι από την 
εγκεκριμένη ΟΧΕ, το ΕΣΠΑ και την 
Περιφέρεια Αττικής.

• 57.085.000,00€ 
προέρχονται από ιδίους πόρους και 
έσοδα ανταποδοτικών τελών.

Από τα υπόλοιπα 86.557.043,52€ 

τα 22.000.000€ θα έρθουν 
μέσω έργων ενεργειακής αναβάθμισης 
και εξοικονόμησης ενέργειας, ενώ τα 

υπόλοιπα 37.576.539,75€ 
από επιπρόσθετες χρηματοδοτήσεις από 
το ΕΣΠΑ. 

Τέλος ο Δήμος μας θα διεκδικήσει 
χρήματα από το Πράσινο Ταμείο ύψους 

12.000.000,00€ 
για απαλλοτριώσεις και 

14.980.503,77€ από 
επιπρόσθετες επιχορηγήσεις από το ΠΔΕ 
και την Περιφέρεια Αττικής καθώς και την 
αξιοποίηση του Πύργου.

Το συνολικό 
πρόγραμμα για την 
επόμενη τετραετία 
είναι της τάξεως των 
255 εκατ. ευρώ.



ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΟΎ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
2019-2023

Πηγή χρηματοδότησης 
ανά άξονα

ΑΞΟΝΑΣ 1: Καλύτερη ζωή στην 
πόλη, 75.028.000,00 €,  29%

ΑΞΟΝΑΣ 2: Φροντίδα για 
όσους έχουν ανάγκη, 
24.037.000,00 €,  9%

ΑΞΟΝΑΣ 3: Ανοιχτή και 
Έξυπνη Διακυβέρνηση, 

4.896.000,00 €,  2%

ΑΞΟΝΑΣ 4: Προτεραιότητα στις 
Γειτονιές, 31.250.000,00 €,  12%

ΑΞΟΝΑΣ 5: Ώθηση στην 
Οικονομία της πόλης, 
4.470.000,00 €,  2%

ΑΞΟΝΑΣ 6: Ο Πολιτισμός 
στο επίκεντρο, 

22.495.000,00 €,  9%

ΑΞΟΝΑΣ 7: Ο Πειραιάς Προορισμός, 
4.970.000,00 €,  2%

ΑΞΟΝΑΣ 8: Αθλητισμός για 
Όλους, 6.938.000,00 €, 3%

ΑΞΟΝΑΣ 9: Έμφαση στη 
Γαλάζια Οικονομία και την 

Επιχειρηματικότητα, 
27.086.000,00 €, 11%

ΑΞΟΝΑΣ 10: Νέα Έξυπνη 
πόλη, 5.475.000,00 €, 2%

ΑΞΟΝΑΣ 11: Αλλάζουμε 
την εικόνα της πόλης, 
47.934.539,75 €,  19%

Πηγή χρηματοδότησης ανά άξονα
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ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΟΎ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
2019-2023

Ποσοστά και 
προϋπολογισμοί ΟΧΕ 
ανά άξονα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ-
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, 32.21%

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΥΠΟΔΟΜΕΣ, 34.14%

ΝΕΕΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, 

6.92%

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ, 
26.73%

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΞΟΝΕΣ

25.786.000,00 € 
27.337.000,00 €   
5.541.000,00 € 

21.401.000,00 € 
80.065.000,00 €

Π/Υ ΑΠΟ ΟΧΕ

Ποσοστά και προϋπολογισμοί ΟΧΕ ανά άξοναΟΧΕ
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ΟΧΕ



ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ
ΔΥΝΑΜΙΚΑ




