
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Πειραιά

Πρακτικά Τηλεδιάσκεψης με εκπρόσωπο του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς

3η 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. Τέτοιοι φορείς είναι οι όμοροι ΟΤΑ καθώς και τα Υπουργεία που έχουν την
αρμοδιότητα να ελέγχουν και να εγκρίνουν ή απλά να γνωμοδοτούν παρεμβάσεις και
μέτρα συγκοινωνιακού, περιβαλλοντικού και πολεοδομικού χαρακτήρα.

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 Πέμπτη 28 Μαΐου 2020,
τηλεδιάσκεψη με τους όμορους Δήμους, τον Δήμο Αθηνών και τμήματα του
υπουργείου μεταφορών και του του υπουργείου περιβάλλοντος και ενέργειας. Σκοπός
της τηλεδιάσκεψης ήταν η τοποθέτηση των φορέων ως προς τα προβλήματα
κυκλοφοριακής κατάστασης που αφορούν το δίκτυο του Πειραιά και το αντίκτυπο που
έχουν στο δίκτυο της ευρύτερης περιοχής του λεκανοπεδίου, τις ευκαιρίες για τη
βελτίωση των κυκλοφοριακών αυτών συνθηκών στον Δήμο Πειραιά, καθώς και την
ανάδειξη των σημαντικότερων κατευθύνσεων που πρέπει να δοθούν για τη δημιουργία
ενός βιώσιμου συστήματος αστικής κινητικότητας. Επίσης  επισήμανση ζητημάτων
που αφορούν την αλληλεπίδραση του Δήμου με τους όμορους Δήμους, καθώς και την
εμπειρία από την εκπόνηση ΣΒΑΚ σε αυτούς, ώστε η συζήτηση να αποτελέσει
έναυσμα προς μια κοινή κατεύθυνση με γνώμονα την βιώσιμη αστική κινητικότητα.

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

Ø Πλαίσιο Υλοποίησης του ΣΒΑΚ για το Δήμο Πειραιά – Πολιτική Παρέμβαση

Ø Παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης του συστήματος μεταφορών στο Δήμο

Πειραιά

Ø Τοποθετήσεις των εμπλεκόμενων φορέων:

· Πορεία υλοποίησης του δικού τους ΣΒΑΚ  (για όμορους Δήμους)

· Προβλήματα της υφιστάμενης κατάστασης

· Οραματικός στόχος και τις κατευθύνσεις στρατηγικής του Δήμου Πειραιά
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Συμμετέχοντες

Δήμος Πειραιά:
Ιωάννης Μώραλης
Δήμαρχος 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

Δήμος Νίκαιας-Αγ. Ιωάννης Ρέντη:
Γιώργος Ιωακειμίδης
Δήμαρχος Νίκαιας - Αγ. Ιωάννης Ρέντη

Χρυσούλα Παπανικολοπούλου
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας:
Χρήστος Βρεττάκος
Δήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Κα. Χρυσολωρά
Δνση Προγραμματισμού

Δήμος Κορυδαλλού:
Νίκος Χουρσαλάς
Δήμαρχος Κορυδαλλού

Γραμματική Τζιβαρίδου
Προϊσταμένη Τμήματος Περιβάλλοντος
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Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου:
Ανδρέας Ευθυμίου
Δήμαρχος Μοσχάτου-Ταύρου

Αμαλία Τσιόλη
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Δήμος Περάματος:
Ιωάννης Λαγουδάκης
Δήμαρχος Περάματος

Δήμος Αθηνών:
Βασίλειος-Φοίβος Αξιώτης
Αντιδήμαρχος  Αστικών Υποδομών και Σχεδίου Πόλεως Δήμου Αθηνών

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών:
Μαρία Κανελλοπούλου
Αυτοτελές Τμήμα Προσβασιμότητας Ατόμων με Αναπηρία

Σταυροπούλου Ευαγγελία
Τμήμα Βιώσιμης Κινητικότητας

Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Καλλιόπη Παπαδάκη
Εθνική Συντονίστρια για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας

Ένωση Ανάδοχων Εταιριών:
Κουτρουμπής Νίκος
Lever Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε.

Τακατζόγλου Κώστας
Lever Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε

Μαυρογεώργης Θοδωρής
Μαυρογεώργης και Συνεργάτες ΙΚΕ – ΜΣΜ
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Μαυρογεώργη Άννα
Μαυρογεώργης και Συνεργάτες ΙΚΕ - ΜΣΜ

Μάρης Ιωάννης
VMC ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε.

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο:
Καρολεμέας Χρήστος
Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας

Πρακτικά Τηλεδιάσκεψης

Την συζήτηση άνοιξε ως συντονιστής ο κος Καρύδης, αντιδήμαρχος
προγραμματισμού και ανάπτυξης Δήμου Πειραιά, ο οποίος καλωσόρισε τους
συμμετέχοντες και κάνοντας μια σύντομη εισαγωγή στο θέμα της διαβούλευσης,
έδωσε τον λόγω στον Δήμαρχο Πειραιά, κ. Ιωάννη Μώραλη.

Ο κος Ιωάννης Μώραλης αναφέρθηκε στο στάδιο εκπόνησης στο οποίο βρίσκεται το
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στον Πειραιά επισημαίνοντας το υψηλό
ενδιαφέρον που έχει ο Δήμος για το έργο. Επισήμανε ως βασικό στόχο και κατεύθυνση
στην οποία κινείται το ΣΒΑΚ, την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων με
έμφαση στην κινητικότητα. Σε αντίθεση, όπως τόνισε, με παλαιότερες μελέτες και έργα
που έγιναν στο παρελθόν εν απουσία ενιαίας στρατηγικής και προτεραιοτήτων,
πραγματοποιείται μια προσπάθεια για συντονισμό των μελλοντικών παρεμβάσεων.
Τέλος αναφέρθηκε σε ορισμένα σημαντικά έργα του Πειραιά τα οποία θα συμβάλλουν
στην κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική ανάπτυξη του Δήμου, όπως η
ανάπλαση της περιοχής του Αγίου Διονυσίου, η ανάπτυξη του μικρολίμανου, το open
mall του Πειραιά, η αξιοποίηση του Πύργου καθώς και στην προσπάθεια που γίνεται
για το έργο ης υπογειοποίησης των γραμμών του ΗΣΑΠ.

Ο κος Βασίλειος – Φοίβος Αξιώτης, Αντιδήμαρχος  Αστικών Υποδομών και Σχεδίου
Πόλεως Δήμου Αθηνών, πήρε τον λόγο και αναφέρθηκε στην πορεία εξέλιξης του
ΣΒΑΚ του Δήμου Αθηνών μιλώντας για τις ευκαιρίες που φέρνει σε έναν Δήμο η
εκπόνηση ενός τέτοιου σημαντικού στρατηγικού σχεδίου. Αναφερόμενος Πρόσθεσε
επίσης ότι υπάρχει και πλήθος άλλων εργαλείων και σχεδίων που μπορούν να
αξιοποιηθούν συμπληρώνοντας το ΣΒΑΚ ώστε να βοηθήσουν στην επίτευξη των
στόχων του που είναι η εκχώρηση του δημόσιου χώρου στους πολίτες, η βελτίωση της
λειτουργίας των ΜΜΜ και η ενίσχυση των ήπιων μορφών μετακίνησης.
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Στην συνέχεια ο κος. Καρύδης προτού δώσει τον λόγο στον επόμενο προσκεκλημένο,
αναφέρθηκε στην ευκαιρία, με αφορμή την εβδομάδα χωρίς αυτοκίνητο, τον
Σεπτέμβρη, να πραγματοποιηθεί μια συλλογική εκδήλωση με κοινή πρωτοβουλία των
Δήμων, όπως για παράδειγμα μια ποδηλατική διαδρομή που να διασχίζει τους δήμους,
οδηγώντας προς την παραλία.

Στην συνέχεια Δήμαρχος Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη και πρώην πρόεδρος της
Περιφερειακής ‘Ένωσης Δήμων Αττικής, κος Ιωακειμίδης, πήρε τον λόγο
αναφερόμενος στις δυνατότητες που δίνει το ΣΒΑΚ στον κάθε Δήμο που το εκπονεί.
Συγκεκριμένα τόνισε τις παρακάτω δυνατότητες:
· Την επισκόπηση της κυκλοφοριακής κατάστασης του Δήμου

· Η διερεύνηση των αναγκών που έχουν γεννηθεί, από πεζοδρομήσεις και

ποδηλατοδρόμους μέχρι και συγκοινωνιακές διαδρομές που να συμβαδίζουν με

νέα επερχόμενα μεγάλα έργα, όπως για παράδειγμα την περίπτωση της στην

περίπτωση του Δήμου Νίκαιας

· Συντονισμός των εισόδων-εξόδων των Δήμων μεταξύ τους μέσα από την

εκπόνηση των ΣΒΑΚ σε όμορους Δήμους.

Αναλυτικότερα για την περίπτωση των ποδηλατοδρόμων, ανέφερε πως πρέπει να
έχουν αρχή-μέση-τέλος και να κατασκευάζονται με οργανωμένη μορφή ώστε μελέτες
ποδηλατοδρόμων σε γειτονικούς Δήμους να αλληλοσυμπληρώνονται δημιουργώντας
ένα ενιαίο δίκτυο μεταξύ των περιοχών της Αθήνας.

Παίρνοντας τον λόγο ο Δήμαρχος Κορυδαλλού, κος Νίκος Χουρσαλάς, συμφώνησε με
τα όσα είπε ο κ. Ιωακειμίδης σχετικά με τον συντονισμό των δράσεων των Δήμων μέσα
από τα ΣΒΑΚ. Αναφορικά με το ΣΒΑΚ του Δήμου Κορυδαλλού ανέφερε ότι η εκπόνηση
είναι στα αρχικά στάδια, και σημείωσε πως πρέπει να υπάρχει κατάλληλη
προετοιμασία των δήμων του Πειραιά ενόψει της δημιουργίας των νέων σταθμών
ΜΕΤΡΟ σε συνεργασία με τον ΟΑΣΑ ο οποίος ήδη έχει ένα σχέδιο για την λειτουργία
των λεωφορείων αλλά είναι θετικός σε συζήτηση για τροποποιήσεις. Χαιρέτησε την
πρόταση του κ. Καρύδη για μια κοινή δράση των δήμων την εβδομάδα χωρίς
αυτοκίνητο, με σκοπό να γίνει ζωντανό το παράδειγμα των πόλεων που θα μπορέσουν
να φιλοξενήσουν ποδηλατοδρόμους.

Στην συνέχεια ο κος Βρεττάκος, Δήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας, στην
τοποθέτησή του επισήμανε τρεις βασικές παραδοχές που προκύπτουν μέσα από την
προσέγγιση των ΣΒΑΚ:
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· Πραγματοποιείται σχεδιασμός των πόλεων με ορίζοντα 20ετίας μέσα από ένα

ολοκληρωμένο σχέδιο μακριά από την προσέγγιση των αποσπασματικών

παρεμβάσεων των τελευταίων δεκαετιών.

· Είναι πλέον κατανοητό ότι οι παρεμβάσεις σε μία πόλη,  ιδιαίτερα στην Π.Ε.  του

Πειραιά, επηρεάζουν και τις όμορες, επομένως υπάρχει ανάγκη συνεργασίας σε

κάποια βασικά ζητήματα, κυρίως στις περιοχές όπου αποτελούν σύνορα μεταξύ

των Δήμων.

· Χρειάζεται να υπάρξει ένα πιο συνολικό σχέδιο μεταξύ των Δήμων ώστε να μην

υπάρχει αποσπασματικότητα στις παρεμβάσεις. Ως παράδειγμα αναφέρθηκε

στην πιθανή κατασκευή ενός ποδηλατοδρόμου από το Πέραμα μέχρι τον Πειραιά

και ανατολικότερα, η μελέτη του οποίου θα απαιτούσε τον συντονισμό όλων των

Δήμων. Τέτοιες ενέργειες, συλλογικού χαρακτήρα, χρειάζονται στον σχεδιασμό

του εκάστοτε ΣΒΑΚ,  ώστε να είναι εφικτή η συζήτηση και η συνεργασία μεταξύ

Δήμων.

Η επόμενη τοποθέτηση έγινε από την κα Καλλιόπη Παπαδάκη, Εθνική Συντονίστρια
για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας. Η κα Παπαδάκη αναφέρθηκε στην χρησιμότητα των ΣΒΑΚ ως εργαλεία
σχεδιασμού και τα χαρακτήρισε «πολύ-επίπεδα» εξηγώντας πως οποιοσδήποτε
προγραμματισμός έχει να κάνει με τον οδικό χώρο και τις μετακινήσεις πρέπει να
συνδυάζεται με τις χρήσεις γης ώστε να υπάρχουν συνεχόμενες ροές μετακινήσεων,
εστιάζοντας παράλληλα στον βιοκλιματικό και τον ενεργειακό σχεδιασμό της εκάστοτε
πόλης. Συγκεκριμένα για τον Πειραιά μίλησε για την ιδιαιτερότητα του Δήμου που
συνδυάζει αστικό περιβάλλον με φυσικό περιβάλλον και θάλασσα. Βάσει της
ιδιαιτερότητας του Δήμου, προέβη σε ορισμένες πιθανές προτάσεις όπως την
διερεύνηση δημιουργίας θαλάσσιας συγκοινωνίας (όπως θαλάσσια ταξί ή θαλάσσια
λεωφορεία) καθώς και την ανάπτυξη κοινόχρηστων ήπιων μετακινήσεων. Όλα αυτά,
τόνισε, πρέπει να γίνουν στα πλαίσια ενός συμμετοχικού σχεδιασμού με κατάλληλη
ευαισθητοποίηση του κοινού. Επίσης, αναφέρθηκε στην ανάγκη ύπαρξης, σε κάθε
ΣΒΑΚ, μετρήσιμων-έξυπνων στόχων-δεικτών για να είναι εφικτή η αξιολόγηση των
παρεμβάσεων. Τέλος, με αφορμή την νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δίνει
την δυνατότητα στους Δήμους να εφαρμόσουν προσωρινά μέτρα ήπιας μετακίνησης,
όπως ποδηλατοδρόμους ή διαδρομές πεζών, η κα Παπαδάκη επισήμανε πως το
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει ετοιμάσει έναν σχετικό οδηγό για την
υλοποίηση τέτοιων μέτρων ο οποίος θα είναι σύντομα στην διάθεση των Δήμων.
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Στην συνέχεια τον λόγο πήρε ο κος Ανδρέας Ευθυμίου, Δήμαρχος Μοσχάτου-Ταύρου,
ο οποίος αφού επισήμανε την σημαντικότητα του συντονισμού μεταξύ γειτονικών
Δήμων κατά την εκπόνηση των ΣΒΑΚ, μίλησε για την περίπτωση του Δήμου που
βρίσκεται ήδη στην 2η φάση εκπόνησης και συγκεκριμένα στην 2η διαβούλευση. Ο
Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, συνδέει μέσω οδικών
αξόνων, ΤΡΑΜ και προαστιακού σιδηρόδρομου την πρωτεύουσα με το λιμάνι του
Πειραιά και για τον λόγο αυτό η υλοποίηση του ΣΒΑΚ σε αυτόν, με παράλληλη
συνεργασία με τον όμορους Δήμους, είναι κομβικής σημασίας.

Ακολούθησε μια παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης τους μεταφορικού
συστήματος στον Δήμο του Πειραιά από τον κύριο Θεόδωρο Μαυρογεώργη, νόμιμο
εκπρόσωπο της εταιρίας ΜΣΜ και μέλος της ομάδας έργου του αναδόχου. Στην
παρουσίαση έγινε λεπτομερής περιγραφή των χαρακτηριστικών των μετακινήσεων
τόσο με ΙΧ όσο και με ΜΜΜ, των προβλημάτων που υφίστανται στις μετακινήσεις και
τις προκλήσεις που έρχεται να αντιμετωπίσει το ΣΒΑΚ για την επόμενη μέρα στον
Δήμο του Πειραιά ειδικά όσον αφορά τα μεγάλα έργα της περιοχής όπως η επέκταση
του ΜΕΤΡΟ και η ανάπτυξη του λιμένα κρουαζιέρας.

Μετά την παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης, τον λόγο πήρε ο Δήμαρχος
Περάματος, κος Ιωάννης Λαγουδάκης, μιλώντας για την σημαντικότητα του ΣΒΑΚ για
τους ΟΤΑ. Ανέφερε πως τα στοιχεία που αντλούνται μέσα από ένα ΣΒΑΚ, μπορούν
να συμβάλλουν τόσο στην κυκλοφοριακή αναβάθμιση ενός Δήμου όσο και στον
μελλοντικό χωροταξικό και αρχιτεκτονικό σχεδιασμό των πόλεων. Τα ευρήματα ενός
τέτοιου σχεδίου αφορούν όλη την Περιφερειακή Ενότητα του Πειραιά αφού οι Δήμοι
του αλληλοεπηρεάζονται.  Στην συνέχεια αναφέρθηκε στον σχεδιασμό της 4ης φάσης
κατασκευής του ΤΡΑΜ, την οποία χαρακτήρισε αδύνατη να πραγματοποιηθεί γιατί ο
σχεδιασμός της έχει γίνει στο κύριο οδικό δίκτυο των Δήμων Κερατσινίου και
Περάματος και η κατασκευή του ΤΡΑΜ σε αυτούς τους άξονες θα προκαλέσει πολύ
μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στην Λεωφόρο
Δημοκρατίας η οποία αποτελεί μοναδικό άξονα εισόδου/εξόδου στο Πέραμα και
συνδέει μεγάλες χρήσεις γης, καταλήγοντας στο πορθμείο Περάματος-Σαλαμίνας που
είναι το μεγαλύτερο της χώρας, με αποτέλεσμα η κατασκευή μιας γραμμής ΤΡΑΜ στον
άξονα αυτό που έχει ήδη τόσο μεγάλη κυκλοφορία να δυσκολέψει πολύ την ήδη
επιβαρυμένη κατάσταση. Συνεπώς, κατέληξε, η γραμμή του ΤΡΑΜ θα ήταν
προτιμότερο να χωροθετηθεί προς την μεριά του ΜΕΤΡΟ ή να διερευνηθούν
εναλλακτικοί τρόποι εξυπηρέτησης των μετακινούμενων από και προς το Δήμο
Περάματος.



Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Πειραιά

Πρακτικά Τηλεδιάσκεψης με εκπρόσωπο του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς

Συνεχίζοντας, επισήμανε την ύπαρξη πολλών εναλλακτικών ΜΜΜ στον Δήμο Πειραιά,
γεγονός που τον καθιστά προνομιούχο σαν Δήμο. Στο πλαίσιο αυτό θα ήταν χρήσιμο
να ληφθεί υπόψη η σύνδεση των τερματικών σταθμών του Πειραιά μέσω του λιμανιού
με τους όμορους Δήμους. Κατά την άποψη του κ. Λαγουδάκη για να γίνουν τέτοιες
ενέργειες θα πρέπει να υπάρχει διάχυση των πληροφοριών, που θα προκύψουν από
τα ΣΒΑΚ, μεταξύ των γειτονικών Δήμων.

Η επόμενη τοποθέτηση έγινε από την κα. Σταυροπούλου από το τμήμα Βιώσιμης
Κινητικότητας του Υπουργείου Μεταφορών, η οποία χαρακτήρισε τον Πειραιά ως
νευραλγικό Δήμο της ευρύτερης περιοχής με αποτέλεσμα η εκπόνηση του ΣΒΑΚ σε
αυτόν να έχει υπερτοπικό χαρακτήρα. Επίσης τόνισε την ανάγκη οι Δήμοι να είναι
ανοικτοί σε καινοτόμες ιδέες.

Η συζήτηση έκλεισε με τις τοποθετήσεις της κυρίας Τζιβαρίδου από το τμήμα
Περιβάλλοντος του Δήμο Κορυδαλλού και της κυρίας Παπανικολοπούλου, από την
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νίκαιας.


