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2η Συνάντηση - Τηλεδιάσκεψη στα πλαίσια της Πρώτης Διαβούλευσης για
το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Πειραιά

Η ορθή προσέγγιση της συμμετοχικής διαδικασίας ενός Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής
Κινητικότητας σε μία πόλη/Δήμο προϋποθέτει την εμπλοκή φορέων που η λειτουργία
τους καθώς και ο μελλοντικός σχεδιασμός του επηρεάζουν το μεταφορικό σύστημα της
περιοχής.

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 πραγματοποίησε, την Δευτέρα 18 Μαΐου 2020, συνάντηση-
τηλεδιάσκεψη με εκπρόσωπο του Οργανισμού Λιμένος Πειραιά αναγνωρίζοντας την
μεγάλη ακτίνα επιρροής του, τόσο εντός όσο και εκτός των ορίων του Πειραιά. Για την
πλήρη τήρηση των μέτρων αποφυγής συνωστισμού σε κλειστούς χώρους που
βρίσκονταν σε ισχύ λόγω πανδημίας CONVID-19, κάποιοι συμμετέχοντες ήταν φυσικά
παρευρισκόμενοι στο κτίριο της διεύθυνσης προγραμματισμού και ανάπτυξης, ενώ οι
υπόλοιποι συμμετείχαν απομακρυσμένα μέσω τηλεδιάσκεψης.

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.

Συμμετέχοντες

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 ΟΛΠ Α.Ε.:
Δημήτρης Σπύρου
Strategic Planning & Marketing Department

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

Μάρης Ιωάννης
VMC ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε

Αναστασία Χατζηαποστολίδη
VMC ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε

Κουτρουμπής Νίκος
Lever Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε.

Τακατζόγλου Κώστας
Lever Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε.

Από Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο:
Καρολεμέας Χρήστος
Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας

Πρακτικά Τηλεδιάσκεψης

Την συζήτηση άνοιξε η κα Πούλου ως επόπτρια του ΣΒΑΚ Δήμου Πειραιά,
περιγράφοντας συνοπτικά το στάδιο εκπόνησης στο οποίο βρίσκεται το Σχέδιο
Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας επισημαίνοντας το υψηλό ενδιαφέρον που έχει ο
Δήμος για την ορθή ολοκλήρωσή του.

Από την πλευρά του Αναδόχου, ο κος Μαυρογεώργης αναφέρθηκε στη σημασία
εμπλοκής του λιμανιού στο ΣΒΑΚ Δήμου Πειραιά εξηγώντας πως πρέπει να
διερευνηθεί η δυνατότητα συνδυασμού της αύξησης της κρουαζιέρας και οι εμπορικές
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δραστηριότητες του λιμανιού με την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου από άποψη
κυκλοφορίας και ποιότητας ζωής.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο κος Καρύδης, αντιδήμαρχος προγραμματισμού και
ανάπτυξης Δήμου Πειραιά, αναφέρθηκε στις προοπτικές της πόλης από πλευράς
βιώσιμης κινητικότητας και επισήμανε πως το λιμάνι δεν πρέπει να είναι διαχωρισμένο
από τον αστικό ιστό.

Ο κ. Σπύρου από τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιά υποστήριξε την συγκεκριμένη
άποψη κάνοντας λόγο για ένα λιμάνι «ανοικτό» προς την πόλη, κάτι που όμως
προϋποθέτει την ύπαρξη κατάλληλων υποδομών που θα λειτουργούν ως κίνητρα για
την έλξη επισκεπτών.

Προς αποφυγή σύγχυσης και με σκοπό την οργανωμένη παράθεση των πρακτικών,
τα θέματα που αναλύθηκαν, στη συζήτηση διάρκειας περίπου 90 λεπτών που
ακολούθησε, παρουσιάζονται στην συνέχεια σε μορφή bullet-point για κάθε ζήτημα
που τέθηκε προς σχολιασμό.

Προβλεπόμενη αύξηση του φόρτου από την λειτουργία του λιμανιού και επίδρασή στο
αστικό δίκτυο μεταφορών του Δήμου Πειραιά:
· Τέθηκε προς συζήτηση από τον Δήμο το γεγονός ότι, σύμφωνα με την μελέτη

κυκλοφοριακών επιπτώσεων του ΟΛΠ, η προβλεπόμενη επιβάρυνση από

πλευράς κυκλοφοριακού φόρτου που θα έχει ο λιμένας στο αστικό δίκτυο του

Πειραιά είναι σχετικά μικρή. Ως απάντηση επισημάνθηκαν τα εξής:

o Οι μεταβολές που παρουσιάζουν οι φόρτοι του δικτύου με την προβλεπόμενη

λειτουργία του λιμανιού δεν παρουσιάζουν μεγάλη ένταση, λόγω του ότι οι

αιχμές της λειτουργίας του λιμένα δεν συμβαδίζουν χρονικά με τις αιχμές της

κυκλοφορίας που οφείλονται στις υπόλοιπες λειτουργίες της πόλης.

Αποτέλεσμα είναι να μην αυξάνονται σε ένταση οι κυκλοφοριακές αιχμές αλλά

να επιμηκύνονται σε διάρκεια.

o Οι μεταβολές περιλαμβάνουν εκτιμήσεις που βασίζονται και σε άλλες μελέτες

μεγάλων έργων υποδομής όπως το ΤΡΑΜ και το ΜΕΤΡΟ και αφορούν την

μέση ημερήσια κυκλοφορία όλου του έτους και όχι αποκλειστικά την

καλοκαιρινή αιχμή. Δεδομένου ότι η κυκλοφορία τους χειμερινούς μήνες είναι

σαφώς μικρότερη από τους καλοκαιρινούς, η μέση ημερήσια κυκλοφορία

αποτελεί μια ενδιάμεση τιμή αυτών των δύο περιόδων.
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· Ωστόσο τονίστηκε πως η Μελέτη Κυκλοφοριακών Επιπτώσεων του ΟΛΠ δεν

περιλαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα έργα όπως την δημιουργία ξενοδοχειακών

μονάδων εντός του λιμένα κτλ. Η ομάδα του Αναδόχου θα λάβει υπόψη της όλη

την πληροφορία που έχει λάβει από τον Δήμο για τα προβλεπόμενα αυτά έργα

ώστε να μελετηθούν οι περεταίρω αλλαγές σε φόρτους που θα προκληθούν από

την κατασκευή και λειτουργία τους.

Σύνδεση του λιμανιού με δίκτυο ΜΜΜ και σημεία ενδιαφέροντος:
· Ο εκπρόσωπος του ΟΛΠ αναφέρθηκε σε ορισμένα ζητήματα που έχουν

παρατηρηθεί:

o Η σύνδεση του λιμανιού με την πόλη είναι σχετικά φτωχή με

αποτέλεσμα την έντονη δυσαρέσκεια των επιβατών που

υποχρεώνονται σε απώλεια χρόνου και μεγάλη αναμονή της

επιβίβασής τους στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

o Η ελλιπής σύνδεση με ΜΜΜ οδηγεί σε αυξημένη και ανεξέλεγκτη

κυκλοφορία τουριστικών λεωφορείων για τις ανάγκες εξυπηρέτησης

των επισκεπτών.  Ομοίως και με αυτά παρατηρείται δυσαρέσκεια των

επιβατών κρουαζιέρας καθώς υφίστανται σημαντική απώλεια χρόνου

μέσα σε αυτά κατά τη μετάβασή τους προς διάφορους προορισμούς

(π.χ. Ακρόπολη)

· Σε απάντηση των προηγουμένων, επισημάνθηκε η ανάγκη διερεύνησης της

βελτίωσης της σύνδεσης του λιμανιού με το δίκτυο ΜΜΜ της πόλης (σταθμός

ΗΣΑΠ, σταθμός ΜΕΤΡΟ). Έγινε αναφορά σε μία παλιότερη πρόταση

δημιουργίας ελαφρύ ΤΡΑΜ εντός της περιοχής του λιμανιού για εξυπηρέτηση

των επισκεπτών, η οποία –αν και προβλέπεται από το Ρυθμιστικό Σχέδιο

Αττικής - πλέον έχει εγκαταλειφθεί. Ωστόσο στην συζήτηση αναφέρθηκαν

ορισμένες πιθανές εναλλακτικές, όπως τα eco-buses και το σύστημα BRT (bus

rapid transport) ή ακόμα και η εξυπηρέτηση με δημοτική συγκοινωνία σε

συνδυασμό με τις γραμμές του ΟΑΣΑ.

· Η κατάλληλη σύνδεση του λιμανιού με τα μέσα σταθερής τροχιάς είναι άμεσης

προτεραιότητας ενόψει της λειτουργίας του λιμανιού ως home-port, για την

εξυπηρέτηση των μεγάλων ροών επισκεπτών που προβλέπονται.

· Προτάθηκε από την πλευρά του Δήμου ως πιθανή λύση ακόμα και η λειτουργία

ειδικών/αποκλειστικών συρμών του ΗΣΑΠ/ΜΕΤΡΟ μόνο για επιβάτες

κρουαζιέρας κατά την άφιξή τους, ώστε να εξασφαλίζεται η άμεση πρόσβασή
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τους με ΜΜΜ σε λοιπά σημεία ενδιαφέροντος εντός της Αττικής (π..χ

Ακρόπολη, κέντρο Αθήνας, άλλο)

· Επισημάνθηκε ότι εκτός της σύνδεσης του λιμανιού με τα μέσα σταθερής

τροχιάς,  είναι αρκετά σημαντική η σύνδεση του και με την τοπική αγορά του

Πειραιά προς αύξηση της επισκεψιμότητας του Δήμου και της τοπικής

οικονομίας.

· Σε αυτή την κατεύθυνση και προς ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας πρέπει

να εξεταστούν λύσεις που θα είναι αμοιβαία επωφελείς και για τους δυο φορείς.

· Ο εκπρόσωπος του ΟΛΠ αναφέρθηκε σε ένα συγκεκριμένο μέτρο σύνδεσης

του λιμανιού,  την πεζογέφυρα που συνδέει τον σταθμό του ΗΣΑΠ με την

αποβάθρα απέναντι του, θεωρώντας πως έχει σταδιακά υποβαθμιστεί η χρήση

της. Σε απάντηση, η ομάδα του αναδόχου ανέφερε πως η ύπαρξη πεζών που

διασχίζει την παραλιακή οδό δεν αποτελεί επισκέπτες του λιμανιού αλλά

καθημερινούς εργαζόμενους που βιάζονται να την διασχίσουν, ενώ η

χωροθέτηση της κυλιόμενης σκάλας ακριβώς στην έξοδο του σταθμού ΗΣΑΠ

δίνει την δυνατότητα στους επιβάτες των πλοίων που χρησιμοποιούν τον

ΗΣΑΠ να πάνε στο λιμάνι με ασφάλεια (στην παρούσα φάση των έργων του

ΜΕΤΡΟ αυτό έχει αλλάξει προσωρινά).

Εναρμόνιση της λειτουργίας του λιμανιού και της καθημερινότητα των κατοίκων:
· Ο εκπρόσωπος του ΟΛΠ τόνισε την ανάγκη για δραστικές λύσεις στο

κυκλοφοριακά επιβαρυμένο δίκτυο του Πειραιά. Τόνισε πως η ύπαρξη ενός

μεγάλου και ανεπτυγμένου λιμένα σε μια πόλη δεν αποτελεί σε καμία

περίπτωση τροχοπέδη στην ανάπτυξη και στην βελτίωση του χαρακτήρα της

πόλης, δίνοντας δύο παραδείγματα από πρακτικές του εξωτερικού:

o Την περίπτωση της Βαλένθια, η οποία μέσα από κατάλληλες αλλαγές

πλέον θεωρείται μια από τις ομορφότερες πόλεις παρά το γεγονός ότι

διαθέτει ένα πολύ μεγάλο εμπορευματικό και επιβατικό λιμάνι.

o Την περίπτωση του Μπορντό, όπου δραστικές κυκλοφοριακές

επεμβάσεις κατόρθωσαν να αλλάξουν προς το καλύτερο τον

χαρακτήρα της πόλης χωρίς να επηρεάζεται από την λειτουργία του

λιμανιού (η πόλη του Μπορντό διαθέτει λιμένα επί του ποταμού

Γαρούνα που την διαπερνά).

· Τονίστηκε η ανάγκη μέσα από το ΣΒΑΚ να προταθούν επεμβάσεις που να

βελτιώνουν την ποιότητα ζωής στις περιοχές που γειτνιάζουν με το τμήμα του
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λιμένα όπου θα αναπτυχθούν οι δραστηριότητες της κρουαζιέρας. Σκοπός είναι

να μην επηρεαστεί αρνητικά, αλλά να βελτιωθεί, η καθημερινότητα των

κατοίκων και να αποφευχθεί ο πιθανός «φόβος» τους σχετικά με την

επιβάρυνση του κυκλοφοριακού δικτύου και του περιβάλλοντος από την

αύξηση της επισκεψιμότητας λόγω της κρουαζιέρας.

Μελλοντικός προγραμματισμός-σχεδιασμός του ΟΛΠ:
· Ο κ.  Σπύρου,  ως εκπρόσωπος του ΟΛΠ,  ανέφερε πως υπάρχει σχεδιασμός

για βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του λιμανιού. Συγκεκριμένα:

o Ο ΟΛΠ επιδιώκει μέχρι το τέλος του 2021 να είναι hub για τροφοδοσία

LNG

o Στα έργα επέκτασης της κρουαζιέρας περιλαμβάνεται και εγκατάσταση

ηλεκτροδότησης πλοίων

Πιθανές επεμβάσεις βιώσιμης κινητικότητας:
· Σε ερώτηση σχετικά με την διαθεσιμότητα χώρου εντός του λιμανιού για

υποδομές βιώσιμης κινητικότητας, ο εκπρόσωπος του ΟΛΠ αναφέρθηκε στην

ύπαρξη υφιστάμενου ποδηλατοδρόμου εντός του λιμανιού, η λειτουργία του

οποίου καταστρατηγείται με αποτέλεσμα να απαιτείται η διερεύνηση νέου

τρόπου αξιοποίησής του.

· Τέλος σε ερώτηση σχετικά με σχεδιαζόμενα έργα στην περιοχή του ΟΛΠ, ο

εκπρόσωπος παρέπεμψε στον Δ/ντή ΤΥ του ΟΛΠ.


