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1η Τηλεδιάσκεψη στα πλαίσια της Α’ Διαβούλευσης του Σχεδίου Βιώσιμης
Αστικής Κινητικότητας Δήμου Πειραιά

Βασική προϋπόθεση για την σωστή και ολοκληρωμένη εκπόνηση ενός Σχεδίου
Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας σε μία πόλη/Δήμο αποτελεί η συμμετοχή σε αυτό
όλων των εμπλεκόμενων μερών-φορέων οι οποία δύναται να επηρεαστούν από την
υλοποίησή του ή να την επηρεάσουν. Ως επέκταση αυτής της συμμετοχικής
προσέγγισης των ΣΒΑΚ, καθίσταται υψίστης σημασίας η ενεργή και άμεση συμμετοχή
των φορέων μεταφορικού έργου. Στην περίπτωση του Δήμου Πειραιά οι άμεσοι και
σημαντικότεροι  φορείς μεταφορικού έργου είναι ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών
Αττικής (ΟΑΣΑ Α.Ε.), η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και οι Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.
Α.Ε.)

Η Ομάδα Εργασίας του Δήμου σε συνεργασία με την ένωση αναδόχων εταιριών
(LEVER, ΜΣΜ και VMC) και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ανταποκρινόμενη στις
ανάγκες του ΣΒΑΚ Πειραιά και δεδομένου της πολυπλοκότητας του Δήμου,
πραγματοποίησε από της αρχές της διαδικασίας εκπόνησης του έργου μια
τηλεδιάσκεψη με εκπροσώπους των τριών αυτών φορέων.

Η ατζέντα των θεμάτων προς ανάπτυξη στην συνάντηση ήταν οι εξής:

· Διαδικασία εκπόνησης - προγραμματισμός ΣΒΑΚ Δήμου Πειραιά.
· Υφιστάμενο πλαίσιο λειτουργίας του φορέα εντός των ορίων του Δήμου

Πειραιά.
· Προβλήματα στην λειτουργία του φορέα εντός των ορίων του Δήμου Πειραιά.
· Μελλοντικός σχεδιασμός φορέα.
· Προοπτικές για τον Δήμο Πειραιά και τρόποι εμπλοκής φορέα.

Παρόντες στην τηλεδιάσκεψη

Από τον Δήμο Πειραιά:
Καρύδης Δημήτριος
Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Δήμου Πειραιά

Μήλιας Αντώνιος
Δ/ντής Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Δήμου Πειραιά

Πούλου Μαρία
Επόπτρια ΣΒΑΚ Πειραιά
Προϊσταμένη Τμήματος Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγρ/σμού και Μελετών
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Μιχελόγγονα Αργυρώ
Μέλος Ομάδας Εργασίας Δήμου
Διεύθυνση Οδοποιίας και Αποχέτευσης

Από ΟΑΣΑ Α.Ε.:
Μάρλεν Μιχάλη
Διεύθυνση Συγκοινωνιακού Σχεδιασμού

Τζιβέλου Νέλλη
Διεύθυνση Συγκοινωνιακού Σχεδιασμού

Αρμένη Μπέτυ
Τμήμα Αστικής Κινητικότητας. Προσβασιμότητας και Περιβάλλοντος

Από ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.:
Αναστασάκη Άννα
Διεύθυνση Στρατηγικής Ανάπτυξης
Τμήμα Σχεδιασμού Μεταφορών

Από ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.:
Κρέλιος Βασίλης
Τομεάρχης Σταθμών ΣΤΑΣΥ

Από Ένωση Ανάδοχων Εταιριών:
Μαυρογεώργης Θοδωρής
Μαυρογεώργης και Συνεργάτες ΙΚΕ - ΜΣΜ

Μάρης Ιωάννης
VMC ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε

Κουτρουμπής Νίκος
Lever Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε.

Τακατζόγλου Κώστας
Lever Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε.
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Από Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο:
Καρολεμέας Χρήστος
Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας

Πρακτικά Τηλεδιάσκεψης

Την συζήτηση άνοιξε ο κος Καρύδης, αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Δήμου Πειραιά, ο οποίος έκανε μια συνοπτική περιγραφή του σταδίου εκπόνησης στο
οποίο βρίσκεται το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας επισημαίνοντας το υψηλό
ενδιαφέρον που έχει ο Δήμος για την ορθή ολοκλήρωσή του. Στην συνέχεια έγινε
αναφορά στο ζήτημα της καθυστέρησης των έργων του ΜΕΤΡΟ και του ΤΡΑΜ στον
Δήμο καθώς και στα προβλήματα που έχουν παρατηρηθεί στην υφιστάμενη
κατάσταση ως προς την κυκλοφορία πολιτών και την μεταφορά εμπορευμάτων.
Ακολούθησε μια αναφορά στην Κρουαζιέρα η οποία προβλέπεται να αναπτυχθεί τόσο
σε επίπεδο έργων όσο και σε επίπεδο φόρτου τα επόμενα χρόνια και στην ανάγκη να
συμβάλλουν τα ΜΜΜ, με έμφαση στα μέσα σταθερής τροχιάς, στην εύρυθμη
διεξαγωγή της.

Τον λόγο στην συνέχεια πήραν οι εκπρόσωποι των φορέων μεταφορικού έργου οι
οποίοι απάντησαν σε ερωτήσεις της ομάδας έργου (Δήμος και ανάδοχοι), ενημέρωσαν
σχετικά με τα μελλοντικά πλάνα των φορέων τους αναφορικά με τον Δήμο Πειραιά και
επισήμαναν προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δημόσιες συγκοινωνίες στον Δήμο.

Προς αποφυγή σύγχυσης των διαφορετικών θεμάτων και για την επίτευξη μιας
οργανωμένης παράθεσης των πρακτικών, ακολουθεί αναλυτική περιγραφή των
ερωτημάτων που διατυπώθηκαν μαζί με τις απαντήσεις που δόθηκαν καθώς και τα
προβλήματα και οι πληροφορίες που καταγράφηκαν για κάθε ζήτημα.

Υφιστάμενο δίκτυο λεωφορειακών γραμμών ΟΑΣΑ στον Δήμο Πειραιά και διασυνδεσή
τους με γραμμές του ΗΣΑΠ:
· Οι εκπρόσωποι του ΟΑΣΑ ανάφεραν ότι στον Πειραιά υπάρχει ικανοποιητική

κάλυψη με λεωφορειακό δίκτυο. Συγκεκριμένα ο Δήμος διαθέτει συνολικά 45

γραμμές εκ των οποίων οι 23 έχουν ανταπόκριση με τον σταθμό ΗΣΑΠ ου Πειραιά

και οι 12 με τον σταθμό ΗΣΑΠ του Φαλήρου. Ωστόσο τονίστηκε ότι μέσα από το

ΣΒΑΚ η κάλυψη αυτή μπορεί να  αναδειχθεί αλλά και να βελτιωθεί περαιτέρω.
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· Ο Πειραιάς μέσω των λεωφορειακών γραμμών του έχει πολύ ισχυρή διασύνδεση

με τους όμορους Δήμους.

Δημοτική Συγκοινωνία:
· Ο αντιδήμαρχος ανάφερε την ύπαρξη δημοτικής συγκοινωνίας στον Δήμο Πειραιά

η οποία συμπληρώνει την λειτουργία των λεωφορείων του ΟΑΣΑ. Συγκεκριμένα

βρίσκονται σε λειτουργία  5 γραμμές, τέσσερις από τις οποίες, ωστόσο,

εξυπηρετούν μόνο τις πρωινές ώρες. Ο Δήμος πρόσφατα αγόρασε πρόσφατα νέα

λεωφορεία και πλέον διαθέτει 5-6 στο σύνολο ενώ προβλέπεται να αποκτηθούν 4

ηλεκτρικά με απώτερο στόχο τα 10 λεωφορεία σε 1,5 χρόνο περίπου.

· Νέα προβλεπόμενη Δημοτική γραμμή: Βασιλέως Γεωργίου-Καστέλα (δεν

υφίσταται προς το παρόν)

· Ο ΟΑΣΑ τόνισε την ανάγκη πραγματοποίησης δειγματοληπτικών ερευνών

επιβατικής κίνησης της δημοτικής συγκοινωνίας για πιθανή αναπροσαρμογή των

γραμμών ώστε να υποστηρίζει και να συμπληρώνει μελλοντικά το δίκτυο οδικών

συγκοινωνιών (ΟΣΥ).

Προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι φορείς μεταφορικού έργου με τις υφιστάμενες
κυκλοφοριακές συνθήκες:
· Ο ΟΑΣΑ παρέθεσε μια σειρά από προβλήματα που αφορούν τα κυκλοφοριακές

συνθήκες των τελευταίων ετών και εμποδίζουν την εύρυθμη λειτουργία των

οδικών συγκοινωνιών:

o Υφίσταται μια γενικότερη αύξηση του κυκλοφοριακού φόρτου (όπως

συμβαίνει σε όλη την περιοχή του λεκανοπεδίου) η οποία ενισχύεται

από την λειτουργία του λιμανιού ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς

μήνες

o Υπάρχει μια μείωση της χωρητικότητας του βασικού οδικού δικτύου

από την μείωση των λωρίδων σε βασικούς άξονες εξαιτίας των έργων

του ΜΕΤΡΟ και του ΤΡΑΜ. Ως παράδειγμα αναφέρονται οι οδοί

πλησίον του σταθμού ΗΣΑΠ Πειραιά και η Βασιλέως Γεωργίου.

o Περεταίρω μείωση της χωρητικότητας προκαλούν και τα φαινόμενα

εκτεταμένης παράνομης στάθμευσης (παράδειγμα η οδός Γούναρη).

o Οι λεωφορειολωρίδες στον Πειραιά δε λειτουργούν σε κάποιες

περιπτώσεις, λόγω προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων ή
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καταστρατηγούνται από ΙΧ ή ταξί, ενώ υπάρχουν σημεία όπου

ακυρώνονται πλήρως. Εδώ τονίστηκε και ο καταλυτικός ρόλος της

τροχαίας την λύση του προβλήματος

o Στο terminal-Β της κρουαζιέρας (Πύλη Λεόντων) υφίσταται ένα

εποχιακό πρόβλημα με την ύπαρξη πλήθους τουριστικών λεωφορείων

και κυρίως ταξί, με αποτέλεσμα να είναι δύσκολη η αναστροφή των

λεωφορείων του ΟΑΣΑ. Τονίστηκε η ανάγκη ορθής διαχείρισης του

χώρου αυτού, λαμβάνοντας υπόψη και την κυκλοφορία των πεζών.

o Υπάρχει πρόβλημα με τον ανεφοδιασμό ορισμένων καταστημάτων που

βρίσκονται σε κεντρικούς άξονες. Η εκτός ωραρίου και σε μη ειδικά

διαμορφωμένο χώρο, στάθμευση των οχημάτων ανεφοδιασμού

προκαλεί επιπρόσθετα κυκλοφοριακά προβλήματα.

Μελλοντικός προγραμματισμός-σχεδιασμός:
· Η εκπρόσωπος της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ παρέθεσε τις προβλέψεις που υπάρχουν

σχετικά με την λειτουργία του ΤΡΑΜ και των μελλοντικών σταθμών ΜΕΤΡΟ που

αφορούν τον Δήμο Πειραιώς. Συγκεκριμένα:

o Μέσα στο 2020 προβλέπεται να μπει σε λειτουργία η επέκταση του

ΤΡΑΜ στον Πειραιά.

o Από την προβλεπόμενη επέκταση του ΜΕΤΡΟ προς τον Πειραιά, μέσα

στο 2020 θα δοθούν σε λειτουργία οι σταθμοί Αγ. Βαρβάρα,

Κορυδαλλός και Νίκαια, ενώ το 2022 θα είναι έτοιμοι και οι σταθμοί

Μανιάτικα, Πειραιάς και Δημοτικό Θέατρο.

o Προβλέπεται στα πλαίσια της λειτουργίας και της επέκτασης του

ΜΕΤΡΟ να πραγματοποιηθεί μια συγκοινωνιακή μελέτη που να

αφορά το σύνολο της ανάπτυξης των μέσων σταθερής τροχιάς στην

Αττική. Η μελέτη αυτή θα μπορεί να δώσει καλύτερες μελλοντικές

προβλέψεις της ζήτησης και της λειτουργίας των μέσων.

· Οι εκπρόσωποι του ΟΑΣΑ αναφέρθηκαν στην ύπαρξη συγκεκριμένου πλάνου

το οποίο καθυστερεί κυρίως λόγω της αργοπορίας της λειτουργίας του ΤΡΑΜ.

Ωστόσο, τόνισαν πως το υφιστάμενο οδικό δίκτυο στον Πειραιά δεν επιτρέπει
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πολλές εναλλακτικές για οργάνωση των λεωφορειακών γραμμών.

Συγκεκριμένα:

o Αναφορικά με τον σχεδιασμό για διασύνδεση με την μελλοντική

επέκταση του ΜΕΤΡΟ, σε πρώτη φάση υπάρχει πλάνο παρεμβάσεων

σε γραμμές σύνδεσης του Πειραιά με τους όμορους Δήμους για

υποστήριξη της ζήτησης του ΜΕΤΡΟ και τροφοδοσία των νέων

σταθμών.

o Οι γραμμές που έχουν ως άκρα τον Πειραιά, το Αιγάλεω και την

Νίκαια (ειδικά κοντά στους σταθμούς του ΜΕΤΡΟ) θα διατηρηθούν.

o Προβλέπεται νέα γραμμή που να συνδέει τον Πειραιά με τον σταθμό

της Νίκαιας.

o Τονίστηκε η ανάγκη να υπάρχει συσχέτιση με τη Δημοτική

Συγκοινωνία του Δήμου Πειραιά ώστε να υποστηριχθεί το έργο των

οδικών συγκοινωνιών του ΟΑΣΑ και να μην υπάρχουν μη

εξυπηρετούμενα σημεία.

· Από πλευράς Δήμου έγινε αναφορά σε μελλοντικά έργα:

o Προβλέπεται να τεθεί υπό λειτουργία καθεστώς ελεγχόμενης

στάθμευσης στο 1ο Δημοτικό Διαμέρισμα. Συγκεκριμένα, ο

αντιδήμαρχος έκανε λόγο για 4500 θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης

με αυστηρή αστυνόμευση για την τήρηση του έργου.

o Ο αντιδήμαρχος αναφέρθηκε στην πρόθεση του Δήμου για πιθανή

υπογειοποίηση του τμήματος του ηλεκτρικού σιδηρόδρομου μεταξύ

Πειραιά και Ν.Φαλήρου με σκοπό την καλύτερη διάθεση του χώρου

στην κυκλοφορία των λοιπών οχημάτων

o Αναφορικά με την ανάπλαση της περιοχής του Αγ. Διονυσίου,

προχωράει κανονικά το έργο και προβλέπεται το προσεχές διάστημα

να δημιουργηθούν 10000 θέσεις εργασίας.
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Εξέλιξη επιβατικής κίνησης και τρόποι διαχείρισής της:

· Ο εκπρόσωπος της ΣΤΑΣΥ τόνισε πως ο Δήμος Πειραιά μελλοντικά θα έχει

την δυνατότητα σύνδεσης με το υπόλοιπο δίκτυο με αρκετούς τρόπους

(ΗΣΑΠ,  ΜΕΤΡΟ,  λεωφορείο,  ΤΡΑΜ),  ωστόσο είναι πολύ σημαντικό να

διασφαλιστεί η άνετη χρήση του ηλεκτρικού και των μέσων σταθερής

τροχιάς γενικότερα, με ενδεχόμενες συμπληρωματικές γραμμές λεωφορείων

σε περίπτωση που ο φόρτος για σταθερή τροχιά ξεπεράσει την

χωρητικότητα των σταθμών.

· Ο αντιδήμαρχος αναφέρθηκε στην ανάγκη προετοιμασίας καθώς

αναμένονται μεγαλύτεροι φόρτοι τα επόμενα χρόνια λόγο της ανάπτυξης

της κρουαζιέρας στο λιμάνι. Τα μέσα σταθερής τροχιάς καλούνται να

συμβάλλουν στην εύρυθμη διεξαγωγή της.

· Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ανέφερε πως υπάρχουν εκτιμήσεις για ζήτηση στους

μελλοντικούς σταθμούς αλλά υπάρχει ανάγκη για την εκπόνηση της

προβλεπόμενης συγκοινωνιακής μελέτης της ανάπτυξης των μέσων

σταθερής τροχιάς ώστε να προκύψουν περισσότερο ακριβή δεδομένα για τα

επόμενα χρόνια λειτουργίας των σταθμών. Όσων αφορά τα στοιχεία σχετικά

με την κατανομή της κυκλοφορίας στα μέσα, αυτή την στιγμή τα δεδομένα

βασίζονται κυρίως σε προγενέστερη κυκλοφοριακή μελέτη του 2006 η οποία

έχει ενημερωθεί με νέους συντελεστές αύξησης. Η αρχική πρόβλεψη είναι πως

οι νέοι σταθμοί θα προσελκύσουν ζήτηση 135.000 μετακινούμενων και θα

μειώσουν κατά 25.000 μετακινούμενους την χρήση ΙΧ. Ωστόσο τα

αποτελέσματα εμπεριέχουν μεγάλο ποσοστό αβεβαιότητας και λόγω του

μεγάλου χρονικού διαστήματος που έχει περάσει αλλά και της έλλειψης

συνυπολογισμού των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης.

· Ο ΟΑΣΑ τόνισε πως η αναβάθμιση του ΟΣΕ μέχρι στιγμής δεν έχει

παρουσιάσει αλλαγές στην ζήτηση των λεωφορείων.
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Πιθανά προβλήματα με πιάτσες ταξί:

· Αναφέρθηκε πως υπάρχουν 9 θεσμοθετημένες θέσεις αναμονής ταξί (πιάτσες).

· Ο ΟΑΣΑ άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να χωροθετηθούν περισσότερες ή και να

αλλάξουν τα υφιστάμενα σημεία αρκεί να υπάρχει επίσημη πρόταση με

τεκμηρίωση.

· Τονίστηκαν προβλήματα με τις υφιστάμενες πιάτσες ταξί λόγω υπερβολικής

χρήσης τους από περισσότερα από τα επιτρεπόμενα ταξί ταυτόχρονα. Επίσης

παρατηρείται η δημιουργία αυτόκλητων παράνομων πιατσών από ταξιτζήδες

με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η κυκλοφορία.

· Το πρόβλημα γίνεται χειρότερο στις περιοχές πλησίον της Ράλλειου Σχολής,

στην αρχή της ακτής Μιαούλη και στην Πύλη Λεόντων.

Προβλήματα με τη στάθμευση και τη φορτοεκφόρτωση:

· Εκτός από τα προβλήματα με την παράνομη στάθμευση που αναφέρονται

παραπάνω, καθώς και την έλλειψη επαρκούς αστυνόμευσης, έγινε λόγος για την

έλλειψη χώρων οργανωμένων χώρων στάθμευσης (κάνοντας άμεση την

ανάγκη λειτουργίας της ελεγχόμενης στάθμευσης στο κέντρο του Πειραιά.

· Επίσης τονίστηκε, από τον Δήμο, πως υπάρχει ανυπαρξία πρόβλεψης χώρων

στάθμευσης γύρω από τους σταθμούς του ΜΕΤΡΟ.

Σχέση της λειτουργίας των γραμμών του ΟΑΣΑ με τη λειτουργία της κρουαζιέρας:

· Έγινε συζήτηση και για τα μελλοντικά σχέδια του ΟΛΠ για την περιοχή του

λιμανιού και την κρουαζιέρα. Τονίστηκε η ανάγκη σχεδιασμού για την

διαχείριση των κυκλοφοριακών επιπτώσεων της αύξηση στην ζήτηση λόγω

εργαζομένων και επισκεπτών. Ο αντιδήμαρχος έκανε λόγο για μελλοντική

μετατροπή του λιμανιού σε home port με δημιουργία ξενοδοχειακών

μονάδων. Προς το παρόν από τις 1.000.000 αφίξεις από κρουαζιέρες στον

Πειραιά, οι 300.000 τον χρησιμοποιούν προς το παρόν ως home port, κάτι το



Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Πειραιά
Πρακτικά Τηλεδιάσκεψης με  Φορείς Μεταφορικού Έργου:
ΟΑΣΑ A.E.
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ A.E.
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.

οποίο τα επόμενα χρόνια θα αλλάξει με τις προβλεπόμενες μετακινήσεις να

είναι περισσότερες από 1.500.000.

· Αντίστοιχα μεγάλη αύξηση προβλέπεται και στους εργαζόμενους, με την

σημερινή εικόνα να είναι περίπου η αποβίβαση σε καθημερινή βάση περίπου

2000 εργαζομένων από κρουαζιερόπλοια στο λιμάνι κατά τις τουριστικές

περιόδους. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη καταγραφής των στοιχείων

κινητικότητάς τους αφού οι συγκεκριμένοι χρησιμοποιούν κυρίως τον ΟΑΣΑ

και όχι τα πούλμαν των κρουαζιερόπλοιων.

· Ο ΟΑΣΑ,  εκτός των προβλημάτων που αναφέρθηκαν παραπάνω για την

περιοχή της προβλήτας Β – Πύλη Λεόντων, έκανε λόγο για την εποχική

γραμμή Χ80  η οποία λειτουργεί με σκοπό την κάλυψη της ζήτησης των

κρουαζιερόπλοιων. Αναφέρθηκε ότι υπάρχει θέληση για περαιτέρω

προώθησή της.  Η γραμμή αυτή ωστόσο επιβαρύνεται αρκετά από τις

μετακινήσεις των πούλμαν.

· Έγινε αναφορά σε eco buses που προβλέπονται στο masterplan του ΟΛΠ τα

οποία ενδεχομένως να συνδέουν την κρουαζιέρα με ΗΣΑΠ και ΜΕΤΡΟ.


