
Ζωντανεύει η πόλη του Πειραιά
Στα τέσσερα χρόνια ΠΑΣΟΚ ο δημοκρατικός Πειραιάς που ήταν ξεχα
σμένος από τις κυβερνήσεις της δεξιάς γνωρίζει την εντατικότερη ανα
μόρφωση στην ιστορία του.
•  Μέσα από την αποκέντρωση, την λαϊκή συμμετοχή και την οικονομική 

στήριξη η Νομαρχία και η Τοπική Αυτοδιοίκηση αποκτούν ουσιαστική 
λειτουργία και καταξίωση και γίνονται αποφασιστικοί μοχλοί ανάπτυ
ξης-

•  Αναγκαία έργα υποδομής προγραμματίζονται με την κοινωνική συναί
νεση και τη λαϊκή συμμετοχή και εκτελούνται αιγότοΔήμο, τη Νομαρ
χία, Οργανισμούς και φορείς με ρυθμούς πρωτόγνωρους.

•  Υλοποιούνται για πρώτη φορά σημαντικότατες παρεμβάσεις με 
στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής (πολιτισμός, αθλητισμός, 
ψυχαγωγία).

ΜΑΖΙ ΠΑ ΤΗ ΝΕΑ ΝΙΚΗ

V »  ακόμη καλύτερες μερες



Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΑΠΕΡΑΝΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ
■ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

► Λιμάνι
•  Εκβάθυνση του λιμανιού

•  Εργα αναβάθμισης του ευρύτερου υπο
βαθμισμένου χώρου του Κεντρικού Επιβα
τικού Σταθμού, όπως:
•  Οργάνωση μεγάλης εκθεσιακής αίθου

σας.
•  Αναπαλαίωση των κτηρίων Τελωνείου 

και Λιμεναρχείου.

•  Διαμόρφωση πάρκου αναψυχής και π ο
λιτισμού μπροστά στον κεντρικό επιβα
τικό σταθμό συνολικού προϋπολογι
σμού 120 εκατ. δραχ.

•  Αποσυμφόρηση στην εξυπηρέτηση της α - 
κτοπλοϊας με την επέκταση της λιμενικής 
ζώνης εξυπηρέτησής της και την κατεδά
φιση αχρήστων κτισμάτων.

•  Επισκευές ασφαλτοτάπητα λιμανιού και 
φωτισμού.

•  Ανελκύσεις ναυαγίων.
•  Οργάνωση σταθμού εμπορευματοκιβωτίων στο ντοκ 3.
•  Προωθείται η κατασκευή προβλήτας εοηΐβίηε^ στο ΙΚΟΝΙΟ προϋπολογισμού 

6,5 δις δρχ.

•  Προμήθειες για τον εκσυγχρονισμό του μηχανολογικού εξοπλισμού του λιμα
νιού προϋπολογισμού 1,35 δις δρχ.

► Δρόμοι
•  Ανανέωση ασφαλτοτάπητα στους περισσότερους δρόμους του Πειραιά.
•  Κατασκευή ανισόπεδου κόμβου και κυκλοφοριακή ρύθμιση στο στάδιο Ειρήνης 

και Φιλίας στο Ν. Φάληρο.
•  Εργα στη Α. Θηβών.
•  Εργα στην οδό Πειραιώς (ανακαίνιση ασφαλτοτάπητα με ανακύκλωση υλι

κού, διαπλατύνσεις).
•  Διαπλάτυνση λεωφόρου σχιστού που θα αποσυμφορίσει κυκλοφοριακά τον 

Πειραιά και θα συνδέσει το κεντρικό Λιμάνι με το Εθνικό Δίκτυο, συνολικής 
δαπάνης 5 δις.



► Αποχέτευση - Αντιπλημμυρικά έργα
•  Κατασκευή κεντρικού ουλλεκτήρα στο Λιμάνι 

Πειραιά συνολικής δαπάνης 26.000.000 δρχ.
•  Κατασκευή δεξαμενής Τερψιθέας 40.000 Μ3 δα - 

πάνης 162.000.000 δρχ.
•  Κατασκευή αγωγών ακαθάρτων στους δρόμους 

Θηβών - Ρετσίνα -Δραγατσανίου - Παλαμηδίου 
- Ασκληπιού, δαπάνης 27.000.000 δρχ.

•  Κατασκευή συλλεκτήρων ακαθάρτων ακτής 
Ξαβερίου και βασικών συλλεκτήρων οδών Κα- 
τσουλάκου - Κανελλοπούλου δαπάνης 33.000.
000 δρχ.

•  Κατασκευή βασικών συλλεκτήρων στις ακτές 
Μιαούλη και Ποσειδώνος δαπάνης 40.000.000 
δρχ·

•  Καθαρισμός εκβολής Κηφισού συνολικής δαπά
νης 65.000.000 δρχ.

•  Κατασκευή βασικού ουλλεκτήρα όμβριων Π.
Κοκκινιάς - Καμινίων συνολικής δαπάνης 400.000.
000 δρχ.

•  Παροχές και συστήματα - εκσκαφές, επεκτά
σεις, βελτιώσεις δικτύου συνολικής δαπάνης 
548.000.000 δρχ.

•  Αντιπλημμυρική προστασία οδών Πειραιώς και 
Θηβών δαπάνης 34.000.000 δρχ.

•  Δευτερεύον δίκτυο που εκτελέστηκε από το 
Δήμο Πειραιά μέχρι τέλος ’ 84, μήκους 19.200 μ. 
και προϋπολογισμού 192.000.000 δρχ.

■ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
► ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
Εγιναν μεγάλες αλλαγές στα Νοσοκομεία του 

Πειραιά
•  Θεραπευτήριο ΜΕΤΑΞΑ
•  Κατασκευή νέας πτέρυγας τριών ορόφων δυναμικότη

τας 90 κλινών και 3 εργαστηρίων δαπάνης 90.000.000 δρχ.
•  Προμήθεια σύγχρονου επιστημονικού εξοπλισμού 60.000.

000 δρχ.



•  Επεκτείνεται η μηχανογραφημένη παρακολούθηση της 
κίνησης των ασθενών.

•  Προωθείται η απαλλοτρίωση των ακινήτων που βρίσκον
ται στην είσοδο του θεραπευτηρίου, δαπάνης 100.000.000
δρχ·

•  Βελτιώθηκαν και συντηρήθηκαν οι κτιριακές εγκαταστά
σεις του θεραπευτηρίου.

•  Οργανώθηκε και λειτουργεί από το Νοέμβρη του ’ 83 κλι
νική μιάς ημέρας, δυναμικότητας 27 κλινών με πολύ θετικά 
αποτελέσματα, την αποσυμφόρηση του Νοσοκομείου 
και την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών, που κά
νουν αναγκαίες εργαστηριακές εξετάσεις και ιατρικές 
πράξεις αυθημερόν.

•  Μονιμοποίηση όλου του υπηρετούντος προσωπικού σε 
οργανικές θέσεις με την εκπόνηση οργανισμού του Νο
σοκομείου που για πρώτη φορά από την ίδρυσή του δημι- 
ουργείται.

•  Νοσοκομείο Τζάνειο
Σύσταση νέων θέσεων και τμημάτων - βελτίωση υποδομής.
•  Αιμοδυναμικό εργαστήριο
•  Υπέρηχοι Καρδιολογικής
Ανάπτυξη Νοσοκομείου στην Κλινική Αντωνάκου.
Ανάπτυξη εξωτερικών ιατρείων Χειρουργικού και Παθολογικού. 
Δημιουργία τραυματολογικού κέντρου στα εξωτερικά ιατρεία. 
Δημιουργία νέων αιθουσών Χειρουργείων.
Αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού.
Νέες αίθουσες αποδυτηρίων προσωπικού.

•  Επίσης επισημαίνεται και για τα δύο Νοσοκομεία 
ότι για πρώτη φορά εφαρμόζονται:
•  Οργάνωση της Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων των Νοσοκομείων και καθιέρωση του 

συστήματος της προσυνεννόησης από το τηλέφωνο, κατάργηση έτσι της ουράς ανα
μονής και της ταλαιπωρίας. Αυθημερόν εξυπηρέτηση των ασθενών με τις αναγκαίες 
εργαστηριακές εξετάσεις και τα αποτελέσματά τους.

•  Εξορμήσεις γιατρών στην Επαρχία σε απομονωμένα χωριά νησιών και της Πελοποννή - 
σου.

•  Δωρεάν εξέταση κατά Παπανικολάου (PAP - test) από κλιμάκια γιατρών του Νοσοκο
μείου «ΜΕΤΑΞΑ» τόσο στην Επαρχία όσο και στους τόπους δουλειάς στην Αττική.

•  Βελτιωμένες συνθήκες εργασίας του προσωπικού.



5ργοκίζιο 15ο - 16ο Δημοτικό fapivfuv

► Σχολεία
Η παρέμβαση στην τετραετία 
82-85 στη σχολική στέγη είναι 
Αδιαφιλονίκητα μεγάλης έκτα
σης.

Συγκεκριμένα αγοράσθηκαν 23 
οικόπεδα, συνολικής δαπάνης 
1.000 εκατ. δρχ. και κατασκευά
σθηκαν σχολεία στοιχειώδους 
και μέσης εκπαίδευσης σχολι
κής δαπάνης 1.500 εκατομ. δρχ. 
Τα έργα των σχολικών κτιρίων 
στον Πειραιά φαίνονται αναλυ
τικά στον πιο κάτω πίνακα.

14ο και 17ο Δημοτικό Καμινιών
Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΘΟΥΣΕΣ

ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚ.. ΕΙΔΙΚΕΣ
1. 9ο ΔΣ

11ο ΔΣ 68.000.000 1983 31 5
31ο ΔΣ

2. 45ο ΔΣ 31.511.000 1983 12 2
3. 12ο ΔΣ 46.000.000 1985 9 3
4. 14ο + 17ο Δ Σ  (α φάση) 55.000.000 1984 16 3
5. Γυμν. Λυκ. Καλλίπολης (α φάση) 70.000.000 1984 18 3
6. Γυμν. Λυκ. Καλλίπολης (θ φάοη) 45.000.000 1985 12 3
7. 14ο + 17ο Δ Σ (β' φάση) Απόλλων 70.000.000 1986 14 3
8. 15ο + 16ο ΔΣ 65.000.000 1985 15 4
9 . 2/θέσιο Νηπ. στο 14ο + 17ο ΔΣ 12.000.000 1985 2 1

10. 2/θέσιο Νηπ. στο 15ο + 16ο ΔΣ 15.000.000 1985 2 1
11. Γυμνάσιο Καμινίων 95.000.000 1986 15 4
12. Κλειστό Γυμναστ. 15ου + 16ου ΔΣ 42.000.000 1985 - 1
13. 9ο Γυμνάσιο 90.000.000 1986 12 4
14. 13ο Γυμνάσιο 95.000.000 1986 15 4
15. 4ο Λύκειο 90.000.000 1986 12 5
16. A' KETE Πειραιά 180.000.000 1986 18 10
17. 48ο ΔΣ 80.000.000 1986 12 3
18. 53ο + 47ο ΔΣ 70.000.000 1986 12 3
19. 20ο ΔΣ 40.000.000 1986 6 2
20. 20ο Νηπιαγωγείο 15.000.000 1986 2 1
21. 33ο Δ Σ 10.000.000 1985 3 —

22. 27ο Δ Σ 50.000.000 1986 6 3
23. 40ο ΔΣ 80.000.000 1986 12 3
24. 41ο Δ Σ 50.000.000 1986 6 3
25. Α ΔΣ 25.000.000 1985 3 2

ΣΥΝΟΛΑ 1.499.511.000 1982 - 265 + 76
1986

•  Επίσης θεμελιώθηκε το Μάρτιο 1984 το νέο κτιριακό συγκρότημα της Ανώτατης Βιομη
χανικής Σχολής Πειραιά προϋπολογισμού 1 δις.

•  Τέλος παραδίδονται στις αρχές της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς 9.000 τμ. του ΤΕΙ Πειραιά 
(αίθουσες διδασκαλίας και εργαστήρια).



ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΠΗΧ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΛΑΟ
■ Χωροταξία - Περιβάλλον

•  Ψηφίστηκε το ρυθμιστικό σχέδιο που προβλέπει 
σημαντικές παρεμβάσεις στην πόλη του Πει
ραιά.

•  Δημιουργία υπόγειας σιδηροδρομικής γραμ
μής και χάραξη κύριας αρτηρίας από το Φά
ληρο έως το σιδηροδρομικό σταθμό Πειραιά.

•  Πεζοδρόμηση και χώρος πράσινου η Αγ. Κων- 
/νου.

•  Πρόγραμμα προστασίας και συντήρησης π α - 
ραδοσιακών κτιρίων.

•  Αναστήλωση ιστορικών τείχων του Πειραιά.
•  Κήρυξή της περιοχής του Πρ. Ηλία σαν ιστορι - 

κοό χώρου.
► Περιβάλλον
•  Γίνεται συστηματική περισυλλο -γή πετρελαιοειδών στο Λιμάνι του Πειραιά.
•  Στον ίδιο χώρο γίνεται συστηματική περισυλλογή των στερεών αποβλήτων 

(σκουπιδιών).
•  Εκλεισε το εργοστάσιο Αχαϊα Κλάους στα Καμίνια.
•  Συνεχίζεται η δενδροφύτευση σ ’ όλον τον Πειραιά' έχουν φυτευθεί ως 

σήμερα 20.000 δενδρύλλια.
•  Αναπλάθεται ο χώρος Δηλαβέρη για να δοθεί η χρήση του στο Λαό της 

περιοχής.
•  Εκλεισε το εργοστάσιο της ΔΕΗ στο Κερατσίνι.
•  Διαμορφώνονται πλατείες - πλα- κοστρώσεις πεζοδρόμιων.
•  Αρχισε η εκτέλεση του μεγάλου κέντρου βιολογικού καθαρισμού της Ψυ- 

τάλλειας συνολικού ύψους 11,5 δισεκατομ. δρχ. που θα συντελέσει στον 
καθαρισμό του Σαρωνικού και αποτελεί έργο ζωής για τον Πειραιά και 
ολόκληρο το Λεκανοπέδιο.



■ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Η πολιτιστική ανάπτυξη για το ΠΑΣΟΚ είναι δεμένη με την πορεία της 
κοινωνικής αλλαγής στον τόπο μας και στηρίζεται στο διάλογο, στην 
ελευθερία της δημιουργίας, σε μια ανοικτή πολιτιστική παιδεία. Πα
ράλληλα χρειάζεται η κατάλληλη υποδομή ώστε να αξιοποιηθεί η 
πολιτιστική κληρονομιά και να- ενισχυθεί η πολιτιστική δημιουργία.
•  Τι έγινε στην πόλη του Πειραιά
•  Δημοτικό Θέατρο Πειραιά: Προχωρούν οι εργασίες στερέωσης και 

αποκατάστασης του κτιρίου που είχε πληγεί από το σεισμό. Πα
ράλληλα εξοπλίζεται για να μπορούν να γίνονται παραστάσεις υ 
ψηλής ποιότητας.

•  Αρχαία τείχη του Πειραιά: Γίνεται στερέωση και αναστήλωση των 
τειχών.

•  Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας: Ολοκληρώθηκε με ταχύτατους ρυθμούς 
και ήδη λειτουργεί και σαν κέντρο πολιτιστικών εκδηλώσεων.

•  Διατέθηκαν σημαντικά κονδύλια για την προστασία των αρχαιοτή
των και της αρχιτεκτονικής μας κληρονομιάς.

•  Ενισχύθηκαν οι πολιτιστικοί και καλλιτεχνικοί φορείς της πόλης του 
Πειραιά.

•  Εγιναν πολλαπλές πολιστικές εκδηλώσεις πολλές από τις οποίες 
είναι πια θεσμός.

■ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ
•  Η αλλαγή για να τιμήσει τον τίτλο και τους στόχους της πρέπει να 

παραμείνει πάντοτε νέα. Η ενεργός παρουσία της νεολαίας μας 
αποτελεί την καλύτερη εγγύηση για τη συνεχιζόμενη νεότητα της 
αλλαγής. Προσβλέπουμε στη δημιουργική πολιτική, οικονομική, πο
λιτιστική και ανθρώπινη παρουσία των νέων. Κατοχυρώνουμε το 
δικαίωμα των νέων στη δουλειά, τη μόρφωση, τον πολιτισμό, τον 
ελεύθερο χρόνο, τη συμμετοχή του στην πολιτική, οικονομική και 
κοινωνική ζωή.
Το έργο της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ για τη νέα γενιά έχει εμβέλεια 
σε όλο τον Ελλαδικό χώρο και στον Πειραιά. Μερικά από τα μέτρα 
για τη νέα γενιά:

•  Το 1984 το Υφυπουργείο Νέας Γενιάς ενίσχυσε το Δήμο Πειραιά με 
το ποσό των 10.000.000 δρχ. από τα οποία 5.000.000 έχουνπροβλε- 
φθεί για την ίδρυση και λειτουργία της πρότυπης παιδικής βιβλιοθή - 
κης, λουτρά Κλεισόβης στην Καλλίπολη.

•  Θεσμοθετήθηκε η ψήφος στα 18 και η συμμετοχή των νέων οε όλα 
τα επίπεδα λήψης αποφάσεων (Πανεπιστήμιο, Τ.Α.).

•  Γίνονται πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις για νέους και νέες.
•  Θεσπίστηκε το θεατρικό εισιτήριο (δωρεάν) για 200.000 μαθητές.
•  Με την θεσμοθέτηση της άδειας των 4 εβδομάδων τώρα οι νέοι 

αποκτούν για πρώτη φορά αυτό το δικαίωμα μετά ένα χρόνο δου
λειάς.

•  Αυξήθηκε η άδεια εργαζομένων φοιτητών - σπουδαστών από 6 σε 
14 μέρες.

•  Επεκτάθηκε ο θεσμός των εισιτηρίων με μειωμένες τιμές για τους 
εργαζόμενους μαθητές.

•  Καθιερώθηκαν για πρώτη·φορά προγράμματα επιδοτούμενης α 
πασχόλησης για τους νέους.

•  Υλοποιούνται ευρύτατα προγράμματα επιδοτούμενης ταχύρρυ
θμης εκπαίδευσης και επαγγελματικού προσανατολισμού.

•  Ενιοχύονται οικονομικά παραγωγικές πρωτοβουλίες νέων και δα
νειοδοτούνται με 2,5 δις για το 1985 νέοι επιστήμονες για την από
κτηση κατοικίας, επαγγελματικής στέγης και εξοπλισμού.

•  Για πρώτη φορά καθιερώθηκαν προγράμματα επιδοτούμενου κοι
νωνικού τουρισμού για νέους.

•  Καθιερώθηκαν ειδικά προγράμματα μαζικού αθλητισμού για παιδιά, 
νέους, εφήβους.

•  Ενιοχύονται έρευνες και ευρεσιτεχνίες, η καλλιτεχνική δημιουργία 
νέων.
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► ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
Το ΠΑΣΟΚ βλέπει τον αθλητισμό σαν βασικό συντε
λεστή υγείας, παιδείας, πολιτιστικής εξύψωσης του 
λαού μας και μέσο συναδέλφωσης ανάμεσα στους 
λαούς.
•  Ηδη ο Πειραιάς απόκτησε ένα μεγάλο αθλητικό 

και πολιτιστικό κέντρο, το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας 
του Πειραιά, συνολικής δαπάνης 5.900.000.000 δρχ.

•  Προωθούνται δυναμικά τα προγράμματα μαζικού - 
λαϊκού αθλητισμού, που μέχρι το 1981 ήταν άγνω
στα. Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ το 1981 οι ενερ
γητικά αθλούμενοι ήταν μόλις 30.000 άτομα δηλαδή 
ποσοστό 0,3% του πληθυσμού της χώρας, το 1985 
έφθασαν 615.000 άτομα, δηλαδη ποσοστό 6,1%.

•  Επιχορηγήθηκαν σημαντικά οι αθλητικοί σύλλογοι 
της πόλης του Πειραιά.

Συνοπτικά τα έργα για τον αθλητισμό στο Δήμο του Πειραιά φαίνονται στον πιό κάτω 
πίνακα: _ 1983

► ΕΡΓΑ Γ.Γ.Α.
1982
1) Ε.Κ.Ι. Πειραιά
Επισκευή - διαρύθμιση 800.000
Κατασκευή αποχετευτικού αγωγού 450.000

2) Ε.Κ.Γ. Πειραιά
Επέκταση αποδυτηρίων Ε.Κ.Γ. Πειραιά - 82 -

2.300.000
Χρ. 1983 - 1.700.000

3) Ε.Κ.Γ. Πειραιά
Κατασκευή ανοικτού κολυμβητηρίου

Προϋπολογισμός 70.000.000
Χρηματοδότηση 1981 8.000.000

» 1982 12.000.000
» 1983 20.000.000
» 1984 19.000.000
» 1985 11.000.000

1983

Δ.Γ. Πειραιά «Θεμιστάκλειο»
Ανακατασκευη στίβου - αθλοπαιδιών και περί- 
φραξης
Προϋπολογισμός 17.000.000
Χρηματοδότηση 1983 3.000.000

» 1984 12.000.000
1983 » 1985 2.000.000

Ε.Κ.Ι. Πειραιά: Επισκευή νεώσοικου Ολυμπιακού
2.050.000

Ε.Κ.Γ. Πειραιά: 1) Προμήθεια μηχανημάτων κο 
λύμβησης 6.000.000
- 1984 2) Ε.Υ.Δ.Α.Π. 71.000
Ε.Κ.Γ. Πειραιά: Υδροδοτηοη - Ηλεκτροδοτηση

1.469.000

- 1985

Αποπεράτω ση Κωπηλατικού Κέντρου στο Πα-
σαλιμανι.
Προϋπολογισμός 50.000.000
Προβλεπόμενη χρηματοδότηση 85 15.000.000

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1983: Διαμόρφωση ελεύθερων χώ ρω νσεαθλη

τικά κέντρα 5.000.000.
1984: Βελτίωση αθλοπαιδιών σε χώρους του δή - 

μου 2.000.000.
1985: Κατασκευή γηπέδου και αποδυτηρίων 

στον Αγ. Διονύση και για την δημιουργία 
μπάσκετ - βόλλεϋ στη Ζωοδ. Πηγή 
7.000.000.

ΣΩΜΑΤΕΙΑΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
1982: 1) Ιστιοπλοϊκός Ομιλος Πειραιά 200.000. 

2) Α.Ο. Πορφύρας 370.000.

1983: Α.Ο. Πορφύρας 553.000.

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
1982: Αθλητικές εγκαταστάσεις στο 2ο Γυμνά

σιο 1.100.000.


