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Τι είναι;

Το Έργο Πειραιώς αποτελεί πρωτοβουλία του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου για την 

ευρύτερη αναβάθμιση του ιστορικού δρόμου της οδού Πειραιώς σε δρόμο 

πολιτισμού και καινοτομίας.
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Έργο 
Πειραιώς

Δημιουργία και υλοποίηση ενός 

συνεκτικού αναπτυξιακού σχεδίου 

Ενεργή συμμετοχή της κοινωνίας

Στόχος η οικονομική, κοινωνική και 

αισθητική ανανέωση του δρόμου και 

της ευρύτερης περιοχής
http://www.ergopireos.gr
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Περιοχή σφαγείων

Άξονας Πειραιώς

Ελαιώνας

Προτεραιότητες 
Δήμου Μοσχάτου - 
Ταύρου
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Σχέδιο 10ετίας

02 Κινητοποίηση 
δημόσιων και 
ιδιωτικών πόρων

01 Αξιοποίηση 
εργαλείου ΟΧΕ

Το Έργο Πειραιώς έχει σκοπό να συνδιαμορφώσει με την 

κοινωνία και τους φορείς το σχέδιο που θα αναβαθμίσει την οδό 

Πειραιώς και την ευρύτερη περιοχή για την επόμενη 10-ετία σε 

οικονομικό, πολιτιστικό και εκπαιδευτικό άξονα, και να 

κινητοποιήσει κεφάλαια από το ΕΣΠΑ, Ευρωπαϊκούς πόρους και 

την ιδιωτική οικονομία για την υλοποίηση των δράσεων και των 

έργων.
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Χαρακτηριστικά
● Παρεμβάσεις που αναβαθμίζουν συνολικά την 

περιοχή των σφαγείων και του άξονα της 
Πειραιώς

● Με επίδραση στο βιωτικό και οικονομικό επίπεδο 
● Επένδυση στην ποιότητα ζωής και τη διάθεση 

κοινόχρηστων χώρων
● Με επένδυση στην ανάπτυξη εκπαίδευσης, 

καινοτομίας, επιχειρηματικότητας
● Με δράσεις για πολιτισμό
● Με δράσεις για κοινωνικές παρεμβάσεις
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Παρεμβάσεις ΟΧΕ
● Αναβάθμιση της περιοχής των Σφαγείων επί της οδού 

Πειραιώς στον Ταύρο.
● Αναβάθμιση του ιστορικού δρόμου της οδού Πειραιώς σε 

δρόμο πολιτισμού και καινοτομίας, με τη συνεργασία 
ιδρυμάτων και φορέων της περιοχής.

● Κτιριακές παρεμβάσεις όπως ενεργειακές αναβαθμίσεις 
σχολείων και δημόσιων κτιρίων, συμπεριλαμβανομένου και του 
δημαρχιακού κτιρίου στον Ταύρο.

● Βελτίωση κοινόχρηστων χώρων στον Ταύρο.
● Ανάπτυξη δράσεων που προωθούν την επιχειρηματικότητα 

και ειδικότερα στο πεδίο των δημιουργικών βιομηχανιών 
(creative industries).

● Πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη δεξιοτήτων σε νέες περιοχές.
● Υποστήριξη δράσεων πολιτισμού στην πόλη.
● Ανάπτυξη συστημάτων έξυπνων πόλεων για τη βελτίωση των 

υπηρεσιών του Δήμου προς τους πολίτες.
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Μεθοδολογία

Ζωντανό επιχειρησιακό σχέδιο

Διαβούλευση

Σχεδιασμός - 
Υλοποίηση

Αξιολόγηση

Σχεδιασμός δράσεων, επικαιροποίηση σχεδίου, 
χρηματόδότηση και υλοποίηση.

Συνεχής δημόσια διαβούλευση με πολίτες και φορείς για 
παρεμβάσεις και δράσεις.

Αξιολόγηση δράσεων και προτάσεις βελτιώσεων.
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ergopireos.gr

Για την υποστήριξη της συνδιαμόρφωσης του 

σχεδίου για την Πειραιώς, την προβολή και 

αξιολόγηση των δράσεων
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Online διαμόρφωση

Διαβούλευση, σχεδιασμός, παρουσίαση, 

ανάδειξη, σχολιασμός, ανάδραση

● Εφαρμογή δημόσιας διαβούλευσης
● Καταγραφή προτάσεων πολιτών με 

γεωγραφική αναφορά
● Παρουσίαση δράσεων και προόδου
● Χάρτης παρεμβάσεων

● Εσωτερικό σύστημα masterplan για 
παρακολούθηση και έκθεση προόδου

● Συνεργασία stakeholders
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Χρηματοδοτικά 
εργαλεία
Συνδυασμός χρηματοδοτικών 

εργαλείων

OXE1
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων2

3 ΣΔΙΤ - Ιδιωτικοί πόροι
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Σχεδιάζουμε

Ο ρόλος του Δήμου 
Μοσχάτου Ταύρου

Έργο Πειραιώς

Οργανώνουμε

Υλοποιούμε
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Φορείς
● ΊΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
● ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
● INDEPENDENT STUDIES OF SCIENCE & TECHNOLOGY
● ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
● LE MONDE
● ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΩΝ & ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
● PANTHEON THEATER
● ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
● ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
● ΕΘΝΙΚΗΤΡΑΠΕΖΑ
● ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ATHENS HEART
● ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ PRAKTIKER
● ΣΩΜΑ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
● ΣΙΒΙΤΑΝΕΙΔΙΟΣ ΣΧΟΛΗ
● ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
● ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
● ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ
● ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
● ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ ΡΕΝΤΗ
● ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΩΝ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ
● ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
● JUMBO
● ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
● ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

14



1
5

01

03

02

Επόμενα βήματα

για το Έργο Πειραιώς

Ομάδα Εργασίας 
Φορέων

Ανοιχτή ημερίδα

Διαμόρφωση 
σχεδίου

Για την παρουσίαση και συζήτηση των προτάσεων φορέων 
και πολιτών και την ευρύτερη δημοσιότητα της 
πρωτοβουλίας

Με τη συμμετοχή φορέων που λειτουργούν στον ευρύτερο 
άξονα της οδού Πειραιώς, για τη διαμόρφωση προτάσεων 
και δράσεων

Διαμόρφωση πρώτων δράσεων συμπληρωματικά με το 
σχεδιασμό της ΟΧΕ και έναρξη υλοποίησης
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