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Για τον Πειραιά & τα Νησιά μας στην Πρώτη Γραμμή

Την περίοδο που διετέλεσα πρώτος Βουλευτής της
εκλογικής περιφέρειας Α΄Πειραιώς και Νήσων
(Μάιος 2012 – Δεκέμβριος 2014),
παράλληλα με το έργο μου ως Υπουργός Παιδείας,
εργάστηκα ώστε να γίνουν στον Πειραιά και τα νησιά
μας σημαντικά έργα κοινής ωφελείας.
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ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
•

Ξεκινήσαμε και ολοκληρώσαμε την κατασκευή του σύγχρονου βιοκλιματικού σχολικού
συγκροτήματος της Ραλλείου Σχολής Πειραιά στη διασταύρωση των οδών Λαμπράκη και
Επονιτών στο Νέο Φάληρο, συνολικού προϋπολογισμού 11.260.000 €. Η κατασκευή
εντάχθηκε εξ ολοκλήρου στο ΕΣΠΑ. Τον Ιανουάριο του 2012 εγκρίθηκαν τα τεύχη της νέας
δημοπράτησης για να εγκατασταθεί εργολάβος και να κατασκευαστεί το σχολείο. Το έργο,
το οποίο μέχρι την ολοκλήρωσή του βρέθηκε μπροστά σε πολλά εμπόδια, θεμελιώθηκε
τελικά τον Μάιο του 2014 και σε εύλογο χρόνο ολοκληρώθηκε.
Το σχολικό συγκρότημα της Ραλλείου, πέρα της κάθετης αναβάθμισης που επέφερε στις
σχολικές υποδομές του Πειραιά, αποτελεί ένα σύγχρονο αρχιτεκτονικό έργο μέσω του
οποίου αναγεννήθηκε η ευρύτερη οικιστική περιοχή.

•

Προχωρήσαμε στον χαρακτηρισμό του Ζαννείου Γυμνασίου σε Πρότυπο Πειραματικό, ώστε
να συμπληρωθεί το πλέγμα των πρότυπων εκπαιδευτικών δομών του Πειραιά και να
αυξηθούν οι νησίδες εκπαιδευτικής αριστείας.

•

Εφοδιάσαμε το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.
Πειραιά) με όργανα Γυμναστικής, Αθλοπαιδιών και Ψυχοκινητικής Αγωγής αξιοποιώντας
1.337.018,61 € από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
•

Εξασφαλίσαμε 500.000,00 € από το ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παιδείας & Πολιτισμού για την
επαναλειτουργία του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, χωρίς την οποία δεν ήτο δυνατή η
επαναλειτουργία του από τον Δήμο. Η ενέργεια αυτή, μαζί με άλλες που ακολούθησαν,
στηρίχτηκαν στην πρόθεση υποστήριξης και ενίσχυσης του έργου του Δήμου Πειραιά.
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
•

Προβάλλαμε και διεκδικήσαμε τις αναγκαίες παρεμβάσεις που χρειάζεται το Σ.Ε.Φ. και
πετύχαμε. Πετύχαμε να δεσμευτούν 836.400,00 ευρώ για την ανακατασκευή του γηπέδου
ποδοσφαίρου του Σ.Ε.Φ και την κατασκευή κερκίδων με στέγαστρο εκ των οποίων τα
486.400,00 από το Π.Δ.Ε και τα υπόλοιπα 350.000,00 από την Περιφέρεια Αττικής μέσω
προγραμματικής Σύμβασης.

•

Ενισχύθηκαν οικονομικά αρκετοί αθλητικοί σύλλογοι που δραστηριοποιούνται στην περιοχή
και απασχολούν μεγάλο αριθμό παιδιών μέσα από το πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής
ευθύνης του Ο.Π.Α.Π.

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
•

Προωθήσαμε τροπολογία για την αναστολή των διοικητικών κυρώσεων για τις κατασκευές της
οδού «Ακτή Κουμουνδούρου» στο Μικρολίμανο και τη διατήρηση των κατασκευών αυτών
μέχρι την έγκριση των μελετών ανάπλασης της περιοχής, ώστε να διασφαλιστούν οι
εκατοντάδες θέσεις εργασίας των επιχειρήσεων, να επιτευχθεί η ρυμοτομική ανάπλαση του
Μικρολίμανου και να προωθηθεί η τουριστική ελκυστικότητα της περιοχής (Νοέμβριος 2014).

•

Παραταχθήκαμε στο κοινό μέτωπο όλων των παραγωγικών φορέων του Πειραιά για να
αποτρέψουμε τη μεταφορά των Δικαστηρίων εκτός του Δήμου Πειραιά. Με συνεντεύξεις και
προσωπικές παρεμβάσεις, ακόμα και στο Γραφείο του Πρωθυπουργού, προωθήσαμε την
πρόταση, που τελικά προκρίθηκε, της παραμονής των δικαστηρίων στον Πειραιά και τη
μετεγκατάστασή τους στο κτηριακό συγκρότημα της Ραλλείου Σχολής μετά την ολοκλήρωση
των αναγκαίων ανακατασκευών.
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ΑΙΓΙΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
•

•
•

•

•

•

Εντάξαμε τη χρηματοδότηση της ανακαίνισης και επισκευής του κτηρίου του Κυβερνείου,
στο οποίο στεγάζονταν τα Γενικά Αρχεία του Κράτους–Παράρτημα Αίγινας, στο Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, διασφαλίζοντας σε
συνεννόηση με τον εργολήπτη του έργου την απασχόληση αποκλειστικά ντόπιων εργατών.
Προβήκαμε στην προσωρινή μετεγκατάσταση των Γενικών Αρχείων του Κράτους–
Παράρτημα Αίγινας στο κτήριο του Δημοτικού Σχολείου Βαθέως μέχρι την ολοκλήρωση της
ανακαίνισης και επισκευής του κτηρίου του Κυβερνείου.
Εντάχθηκε η ανακαίνιση του κτηρίου του Εϋνάρδειου στο Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά την ολοκλήρωση των
σχετικών τεχνικών μελετών και την δέσμευση των αναγκαίων πόρων.
Παραχωρήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στο Δήμο Αίγινας το
δικαίωμα χρήσης του κτηρίου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου (πρώην κτήριο
φυλακών) για να αξιοποιηθεί ως χώρος πολλαπλών χρήσεων.
Προωθήσαμε την αποπεράτωση των εργασιών ανακαίνισης του υφιστάμενου κτηρίου του
Μουσείου Καπράλου με τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας
Αττικής, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Εθνικής ΠινακοθήκηςΜουσείου Αλέξανδρου Σούτσου με την δέσμευση 3.700.000 €.
Ενισχύθηκε οικονομικά ο Ναυτικός Όμιλος Αίγινας μέσα από το πρόγραμμα εταιρικής
κοινωνικής ευθύνης του Ο.Π.Α.Π.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
•
•

•

Τοποθετήθηκε λυόμενη κατασκευή στον προαύλιο χώρο του 3θέσιου Δημοτικού Σχολείου
Πέρδικας, ως χώρος βιβλιοθήκης της σχολικής μονάδας.
Δημιουργήσαμε Εξεταστικό Κέντρο για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις Γενικών και
Επαγγελματικών Λυκείων στην Αίγινα για την απαλλαγή των υποψηφίων και των
οικογενειών τους από το δυσβάσταχτο οικονομικό βάρος της μετακίνησης και το
ψυχολογικό άγος της μετακίνησης (τα έτη 2013 και 2014).
Εξοπλίσαμε με 2 ηλεκτρονικούς υπολογιστές το Γυμνάσιο Μεσαγρού Αίγινας για την κάλυψη
των πάγιων εκπαιδευτικών και διοικητικών αναγκών.

ΥΓΕΙΑ
•
•

Το Νοσοκομείο Αίγινας «Ο Άγιος Διονύσιος» ενισχύθηκε οικονομικά με 20.000 € μέσα από
το πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του Ο.Π.Α.Π.
Το δυναμικό του Κέντρου Υγείας Αίγινας ενισχύθηκε με 2 γιατρούς και 1 νοσηλευτή μετά
από παρέμβαση στο Υπουργείο Υγείας.
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ΚΥΘΗΡΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
•

•

Εντάξαμε την επισκευή, διαρρύθμιση και επανέκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου
Κυθήρων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική», διασφαλίζοντας πόρους ύψους
1.430.314,00 €. Ειδικότερα, μετά τον ισχυρό σεισμό του 2006, το κτήριο του Μουσείου
υπέστη σοβαρές ζημιές. Τον Οκτώβριο του 2013 το κτήριο εκκενώθηκε και ξεκίνησαν
παράλληλα οι εργασίες επισκευής και επανέκθεσης. Το έργο της «Επισκευής, διαρρύθμισης
και επανέκθεσης του Αρχαιολογικού Μουσείου Κυθήρων εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Αττική» του ΕΣΠΑ 2007-2013 στις 8 Αυγούστου 2013 και ολοκληρώθηκε στις
31 Δεκεμβρίου 2015.
Εξασφαλίσαμε δύο προκατασκευασμένες αίθουσες σε δύο γήπεδα των Κυθήρων, στον
Ποταμό και στο Λιβάδι, για την αξιοποίησή τους ως χώρων αποδυτηρίων.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
•

Επιδιώξαμε και πετύχαμε την τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 138/2004, ώστε η
λειτουργία της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων να καταστεί
συμβατή με τις αλλαγές που επέφερε ο «Καλλικράτης» και να επανέλθει η ομαλότητα στη
λειτουργία της Επιτροπής.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
•

•

Διεκδικήσαμε και πετύχαμε, μετά την κατάργηση της Δ.Ο.Υ Κυθήρων, τη λειτουργία
Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων για την ανεμπόδιστη διεκπεραίωση των
φορολογικών υποθέσεων των κατοίκων.
Το δυναμικό του Πυροσβεστικού Σταθμού Κυθήρων ενισχύθηκε με 3 επιπλέον πυροσβέστες
μετά από παρέμβαση στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη (Δεκέμβριος 2014).

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
•

Διασφαλίσαμε τη συνέχιση της ακτοπλοϊκής σύνδεσης Πειραιά-Κυθήρων με το «Βιτσέντζος
Κορνάρος».
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ΠΟΡΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
•

Διεκδικήσαμε και πετύχαμε μετά την κατάργηση της Δ.Ο.Υ. Πόρου την λειτουργία Γραφείου
Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στον Πόρο για την ανεμπόδιστη διεκπεραίωση των
καθημερινών φορολογικών υποθέσεων των κατοίκων.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
•

Δημιουργήσαμε Εξεταστικό Κέντρο για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις Γενικών και
Επαγγελματικών Λυκείων στον Πόρο για την απαλλαγή των υποψηφίων και των οικογενειών
τους από το δυσβάσταχτο οικονομικό βάρος της μετακίνησης και το ψυχολογικό άγος της
μετακίνησης.
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ΣΠΕΤΣΕΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
•

Διεκδικήσαμε και πετύχαμε την μεταφορά της Δ.Ο.Υ. Σπετσών στην Α' Δ.Ο.Υ Πειραιά αντί
του Ναυπλίου, που είχε αρχικά προταθεί και την παράλληλη λειτουργία Γραφείου
Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στο νησί για την ανεμπόδιστη διεκπεραίωση των
καθημερινών φορολογικών υποθέσεων των κατοίκων.

ΥΓΕΙΑ
•

•

Αναδείξαμε την αναγκαιότητα της επισκευής και αποκατάστασης του Πολυδύναμου
Ιατρείου Σπετσών και σε επαφή με τον Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας
προωθήσαμε την σύνταξη της τεχνικής μελέτης αποκατάστασης και επισκευής του.
Πετύχαμε τη μη μεταφορά του ιατρικού προσωπικού του Πολυδύναμου Ιατρείου Σπετσών
στο Κέντρο Υγείας Κρανιδίου και την τοποθέτηση πέρα των δύο Γενικών Ιατρών και
ειδικευόμενου Χειρουργού Ιατρού.
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ΤΡΟΙΖΗΝΑ - ΓΑΛΑΤΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
•

Ενεργήσαμε για την εκταμίευση από τον Ο.Σ.Κ του 2ου Λογαριασμού του Έργου
«Αναβάθμιση κτηριακού συγκροτήματος Γενικού Λυκείου-Ε.Π.Α.Λ- Εσπερινού ΓυμνασίουΕ.Ε.Ε.Ε.Κ Γαλατά και Σχολικών Κτιρίων Δ.Δ Τακτικούπολης» ύψους 22.000 € και
εξασφαλίσαμε την αντίστοιχη πληρωμή του 3ου Λογαριασμού του ίδιου έργου από το
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του οικονομικού έτους 2013.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
•

Σταθήκαμε αρωγοί στο Σωματείο Αλιέων Μεθάνων παρεμβαίνοντας στο Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης για να ανανεωθούν οι άδειες αλιείας τους και να εξασφαλίσουν το
βιοπορισμό των οικογενειών τους.
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ΥΔΡΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
•

Παρεκβήκαμε για να αντιμετωπιστούν διοικητικές αγκυλώσεις, που έθεταν περιορισμούς
στην συνέχιση της κυνηγετικής δραστηριότητας στο νησί.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
•

•

•
•

Καλύψαμε τα κενά που υπήρχαν σε καθηγητές Πληροφορικής και Οικονομολόγους στο
Γενικό Λύκειο Ύδρας, ώστε οι υποψήφιοι των Πανελληνίων εξετάσεων να μην χάσουν ούτε
μία ώρα διδασκαλίας και να μην στερηθούν της δυνατότητας πρόσβασης στην Ανώτατη
Εκπαίδευση.
Αποτρέψαμε, μετά από παρέμβαση μας στον τότε Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας κ.
Κωνσταντίνο Μουσουρούλη το κλείσιμο της Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Ύδρας,
η οποία αποτελεί ζωντανό μνημείο της ναυτοσύνης του Ελληνισμού, όντας η αρχαιότερη, εν
λειτουργία, Σχολή Πλοιάρχων στον κόσμο.
Αποτρέψαμε την διακοπή λειτουργίας του 2ου Νηπιαγωγείου Ύδρας και του 2ου Δημοτικού
Σχολείου Ύδρας.
Εξασφαλίσαμε μετά από παρεμβάσεις μας, πως το 6θέσιο 1ο Δημοτικό Σχολείο Ύδρας θα
παραμείνει εξαθέσιο και δεν θα υποβιβασθεί.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
•
•

Χρηματοδότηση για την πλακόστρωση του δρόμου Μανδράκι
Εξασφαλίσαμε πως η ομάδα water polo του Υδραϊκού Ναυτικού Ομίλου, η οποία αγωνίζεται
στην Ά Εθνική του Πρωταθλήματος, θα χρησιμοποιεί τις άρτιες αθλητικές εγκαταστάσεις της
Σχολής Ευελπίδων για τις προπονήσεις της.
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