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4η Συνάντηση-τηλεδιάσκεψη στο πλαίσιο της Πρώτης Διαβούλευσης για το 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Πειραιά 

Η ορθή προσέγγιση της συμμετοχικής διαδικασίας ενός Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής  

Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) σε μία πόλη/Δήμο προϋποθέτει την εμπλοκή φορέων, 

εκπροσώπων του επιχειρηματικού «κόσμου» του Δήμου, οι οποίοι έχουν βαθιά 

γνώση των ιδιαιτεροτήτων και χαρακτηριστικών της λειτουργίας των επιχειρήσεων 

του αντίστοιχου κλάδου που εκπροσωπούν. Επομένως, γνωρίζουν με ποιο τρόπο 

οι επιχειρήσεις αυτές επηρεάζουν, σχεδιάζουν  και επηρεάζονται μέσα στο σύστημα 

μεταφορών της περιοχής.  Αυτοί οι φορείς είναι Επιμελητήρια, Ενώσεις/Σύλλογοι και 

Σύνδεσμοι οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να περιγράψουν μία ολοκληρωμένη εικόνα 

για τις υφιστάμενες και μελλοντικές συνθήκες περιβάλλοντος για τη λειτουργία των 

επιχειρήσεων του κλάδου που εκπροσωπούν.    

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 Τρίτη 16 Ιουνίου 2020, 

τηλεδιάσκεψη με σημαντικά Επιμελητήρια και Ενώσεις του Δήμου Πειραιά αλλά και 

που εκπροσωπούν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται και εκτός του Δήμου.  

Σκοπός της τηλεδιάσκεψης ήταν η τοποθέτηση των φορέων ως προς τα 

προβλήματα στις κυκλοφοριακές συνθήκες στο δίκτυο του Πειραιά και το αντίκτυπο 

που έχουν αυτά 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 για τη δημιουργία  ενός 

βιώσιμου συστήματος αστικής κινητικότητας.  

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

 Πλαίσιο Υλοποίησης του ΣΒΑΚ για το Δήμο Πειραιά – Πολιτική Παρέμβαση 

 Παρουσίαση της έννοια και της σημασίας του ΣΒΑΚ και του τρόπου εμπλοκής των 

φορέων και των πολιτών στον σχεδιασμό  

 Παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης του συστήματος μεταφορών στο Δήμο Πειραιά 

 Τοποθετήσεις των εμπλεκόμενων φορέων πάνω: 

• στα προβλήματα της υφιστάμενης κατάστασης 

• στον οραματικός στόχο και τις κατευθύνσεις στρατηγικής του Δήμου Πειραιά 
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Συμμετέχοντες 

 

Δήμος 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  

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά 

Μαρία Πιττάκη 
Πρόεδρος του Εμπορικού Τμήματος 

Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά 

Μιχάλης Γιάγκας 

Διευθυντής Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά 

 

Μιχάλης Κυριακίδης 

Σύμβουλος 

Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά 

Ιωάννης Βουτσινάς 

Πρόεδρος 

Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς 

Θοδωρής Καπράλος 

Γ.Γ. Συλλόγου  

Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος 

Γεώργιος Αλεξανδράτος 

Αντιπρόεδρος  

Ένωση Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων 

Χαράλαμπος Σημαντώνης 

Πρόεδρος  

Ένωση Εφοπλιστών Κρουαζιεροπλοίων & Φορέων Ναυτιλίας 

Καλούδης Αντώνιος 

Γενικός Διευθυντής Ναύαρχος Λ.Σ. 
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Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας  

Μιχάλης Σακέλλης 

Πρόεδρος του Συνδέσμου 

Ένωση Ανάδοχων Εταιριών: 

Κουτρουμπής Νίκος 

Lever Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε 

Τακατζόγλου Κώστας 

Lever Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε 

Μαυρογεώργης Θοδωρής  

Μαυρογεώργης και Συνεργάτες ΙΚΕ – ΜΣΜ 

Μαυρογεώργη Άννα  

Μαυρογεώργης και Συνεργάτες ΙΚΕ – ΜΣΜ 

Μάρης Ιωάννης 

VMC ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε. 

Χρήστος Καρολεμέας 

ΕΜΠ, Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας 

 

Πρακτικά Τηλεδιάσκεψης 

Τη συζήτηση άνοιξε ως συντονιστής ο κος Καρύδης, Αντιδήμαρχος 

προγραμματισμού  και ανάπτυξης του Δήμου Πειραιά, ο οποίος καταρχήν 

καλωσόρισε τους συμμετέχοντες. Στη συνέχεια, ο κος Καρύδης ενημέρωσε τους 

συμμετέχοντες για την πορεία του ΣΒΑΚ του Δήμου Πειραιά, τονίζοντας την σημασία 

και την αναγκαιότητα εκπόνησης του ΣΒΑΚ ιδιαίτερα στον Πειραιά ο οποίος 

επιδιώκει να προωθήσει την βιώσιμη κινητικότητα και συγχρόνως καλείται να 

ανταποκριθεί σε μία σειρά υφιστάμενων και επερχόμενων προκλήσεων σε πολλούς 

τομείς, και η οργάνωση του συστήματος μεταφορών αποτελεί σημαντικό παράγοντα 

αντιμετώπισης αυτών των προκλήσεων.  

Ακολούθησε παρουσίαση σχετικά με την πορεία εξέλιξης του ΣΒΑΚ και τον 

Συμμετοχικό Σχεδιασμό από τον εκπρόσωπο της εταιρείας Lever και μέλος της 

ομάδας έργου του αναδόχου. Παρουσιάστηκε το τρέχον στάδιο του ΣΒΑΚ και ο 

τρόπος με τον οποίο οι εμπλεκόμενοι φορείς μπορούν να εμπλακούν στις 

συμμετοχικές διαδικασίες του ΣΒΑΚ του Δήμου. 

Ακολούθησε η παρουσίαση  της  υφιστάμενης  κατάστασης  τους  συστήματος 

μεταφορών στον Δήμο του Πειραιά από τον κύριο Θεόδωρο Μαυρογεώργη,   
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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 μελλοντικές προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει το ΣΒΑΚ 

στον Δήμο, ειδικά αυτές που σχετίζονται με τα μεγάλα έργα της περιοχής όπως η 

επέκταση του ΜΕΤΡΟ και η ανάπτυξη του λιμένα κρουαζιέρας. 

Ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά, κ. Βουτσινάς επικρότησε 

το εγχείρημα του Δήμου για την εκπόνηση του ΣΒΑΚ και συμφώνησε ότι η 

προσβασιμότητα στους πεζούς πρέπει να βελτιωθεί, επισημαίνοντας παράλληλα 

την σημασία του διαχωρισμού των χρήσεων γης, γενικά αλλά και συγκεκριμένα 

προς τα καταστήματα.  

Ο κ.Σακέλλης, πρόεδρος του ΣΕΕΝ έθεσε τη σημασία του επιβατικού λιμένα Πειραιά 

επισημαίνοντας ότι από τον επιβατικό λιμένα εξαρτάται η ανάπτυξη των νησιών, 

κυρίως μέσω της ενίσχυσης του τουρισμού αλλά και συμπληρωματικά με την 

μεταφορά προϊόντων στα νησιά μέσω των φορτηγών οχημάτων που επιβιβάζονται 

στα επιβατηγά πλοία. Τόνισε ότι ο λιμένας θα πρέπει να θέσει ως προτεραιότητα 

την ενίσχυση της ασφάλειας εντός του λιμένα, η οποία είναι απαραίτητο να ενταχθεί 

σε ένα ευρύ σχέδιο. Επίσης, σημείωσε ότι τα κυκλοφοριακά προβλήματα στις 

προσβάσεις του επιβατικού λιμένα παρατηρούνται την καλοκαιρινή περίοδο και σε 

συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα εντός της ημέρας και ίσως πρέπει να εξετασθεί 

αναβάθμιση των υποδομών. Εξέφρασε ότι ο σταθμός της κρουαζιέρας πιθανόν να 

εντείνει τα κυκλοφοριακά προβλήματα εντός του Πειραιά αν δεν υπάρξει ο 

κατάλληλος σχεδιασμός. 

Ο πρόεδρος της Ένωσης Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων, κ. 

Σημαντώνης επικρότησε την προσπάθεια εκπόνησης του ΣΒΑΚ και εξέφρασε την 

επιθυμία του να δει έναν Πειραιά πιο «πράσινο» και πιο ανθρώπινο. Επισήμανε ότι 

σημαντικό χαρακτηριστικό του Πειραιά είναι ότι αποτελεί το home-port των 

ναυτιλιακών εταιρειών.  

Η κυρία Πιττάκη χαιρέτησε την προσπάθεια του Δήμου για μια πιο εύρυθμη 

λειτουργία της πόλης στην κυκλοφορία με προτεραιότητα στον άνθρωπο και 

αποθάρρυνση του ΙΧ αυτοκινήτου. Τόνισε ότι οι κυκλοφοριακές συνθήκες στον  
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Πειραιά και η είσοδος στην πόλη έχουν δυσχεραίνει πολύ. Επισήμανε τα 

προβλήματα που προκύπτουν από την καθυστέρηση των έργων του τραμ, όπως τη 

διαμόρφωση συνθηκών χαμηλής ασφάλειας για τους πεζούς και την έντονη 

παράνομη στάθμευση κατά μήκος της γραμμής του τραμ. Τέλος, τάχθηκε υπέρ ενός 

συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης και και δήλωσε ότι το Εμπορικό και 

Βιομηχανικό Επιμελητήριο θα βοηθήσει με οποιοδήποτε δυνατό τρόπο την 

εκπόνηση του ΣΒΑΚ. 

Ο κ. Κυριακίδης αρχικά χαιρέτησε την εκπόνηση του ΣΒΑΚ και δήλωσε ότι το 

Βιοτεχνικό Επιμελητήριο θα συνδράμει κατά ο δυνατόν. Επισήμανε ότι η 

προσέγγιση του ΣΒΑΚ για τις εμπορευματικές μεταφορές που αφορά τους βιοτέχνες 

εμπόρους θα πρέπει να αποτελέσει ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στο Στρατηγικό 

Σχεδιασμό. Άγγιξε το θέμα της κινητικότητας του επιβάτη από την κρουαζιέρα εντός 

του Πειραιά αναφέροντας ότι θα πρέπει να επιδιωχθεί η βελτίωση αυτής ώστε ο 

Πειραιά να «κερδίσει» ένα μερίδιο των τουριστών της κρουαζιέρας.  

Ο κ. Αλεξανδράτος επισήμανε ότι ο στρατηγικός σχεδιασμός είναι πολύ σημαντικός 

και απαραίτητος αλλά θα πρέπει να είναι εφικτές και οι υλοποιήσεις. Είναι σημαντικό 

να τεθούν στόχοι οι οποίοι πράγματι θα πραγματοποιηθούν, τόνισε ο κ. 

Αλεξανδράτος. Τέλος, πρόσθεσε ότι ο λιμένας του Πειραιά θα πρέπει να αποτελέσει 

home-port για τα κρουαζιερόπλοια και επισήμανε ότι ο Πειραιάς είναι απαραίτητο να 

έλξει τους τουρίστες της κρουαζιέρας καθώς σύμφωνα με στοιχεία του 2019, το 45% 

των αφικνούμενων επιβατών από κρουαζιέρα στην Ελλάδα αναλογεί στο λιμένα του 

Πειραιά αλλά το 90% αυτών είναι διερχόμενοι. 

Ο κ. Καλούδης, Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Εφοπλιστών Κρουαζιεροπλοίων & 

Φορέων Ναυτιλίας, ανέφερε ότι οι δρόμοι του Πειραιά χαρακτηρίζονται από 

σημαντική κυκλοφοριακή συμφόρηση η οποία δημιουργεί προβλήματα 

καθυστέρησης και πρόσβασης στα πούλμαν, στα οποία διοχετεύονται οι τουρίστες 

της κρουαζιέρας, με προορισμό τα αξιοθέατα της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας. 

Σημείωσε, ότι η ανάπτυξη της κρουαζιέρας θα ενισχύσει την κίνηση αυτή των 

πούλμαν σημαντικά και για αυτό πρέπει να μεριμνήσει ο σχεδιασμός του ΣΒΑΚ ώστε 

να μειωθούν σημαντικά οι καθυστερήσεις στις μετακινήσεις των τουριστών  
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κρουαζιέρας. Πρότεινε την διαμόρφωση μίας οδού ταχείας κυκλοφορίας για την 

μείωση των συνολικών καθυστερήσεων. Εξέφρασε την επιθυμία της Ένωσης για 

δημιουργία πεζοδρόμων και διαπλάτυνση πεζοδρομίων για ενθάρρυνση της πεζής 

μετακίνησης και βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην εγγύς περιοχή του λιμανιού 

καθώς και δημιουργία ποδηλατοδρόμων, διότι παρατηρείται ότι ένα σημαντικό 

μερίδιο τουριστών μεταφέρουν και το ποδήλατό τους στο πλοίο ώστε να το 

χρησιμοποιήσουν για τη μεταφορά τους μετά την αποβίβασή τους. Τόνισε, όπως και 

αυτός ότι ο Πειραιάς πρέπει να έλξει και να κρατήσει τους τουρίστες της κρουαζιέρας 

στην πόλη καθώς αυτό θα επιφέρει πολλά οφέλη για την τοπική κοινωνία και 

οικονομία. Για την μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από τα κρουαζιερόπλοια 

προτείνεται η υλοποίηση ενός συστήματος παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στα 

κρουαζιερόπλοια κατά την παραμονή τους, αντί της λειτουργίας ηλεκτρογεννητριών. 

Ο κ. Καπράλος, Γενικός Γραμματέας του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά, τόνισε την 

αναγκαιότητα για ολοκληρωμένο κυκλοφοριακό σχεδιασμό, πιθανή υπογειοποίηση 

γραμμών, αντικατάσταση  τρόλεϊ με μικρά ηλεκτροκίνητα πιο ευέλικτα λεωφορεία, 

τάχθηκε υπέρ του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης και τη δημιουργίας χώρων 

στάθμευσης δίκυκλων. 

Τον επίλογο έδωσε ο συντονιστής κος Καρύδης, τονίζοντας ότι με την συμβολή των 

φορέων είναι εφικτοί πολλοί στόχοι του Δήμου για την αντιμετώπιση των 

προβλημάτων που έθεσαν υπόψη οι φορείς. 


