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5η Συνάντηση-τηλεδιάσκεψη στα πλαίσια 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, οι 

οποίοι προσφέρουν υπηρεσίες ζωτικής σημασίας στους πολίτες και επισκέπτες του 

Δήμου Πειραιά. Αυτοί οι φορείς είναι τα Νοσοκομεία και οι υπηρεσίες ασφαλείας, 

των οποίων οι εκπρόσωποι έχουν τη δυνατότητα και την εμπειρία να περιγράψουν 

τις ανάγκες και τα προβλήματα στον κρίσιμο τομέα αρμοδιότητά τους και στις 

περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.    

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 Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020, 

τηλεδιάσκεψη με βασικούς φορείς ασφάλειας και υγείας του Δήμου. Σκοπός της 

τηλεδιάσκεψης ήταν η τοποθέτηση των φορέων ως προς τα προβλήματα  στις 

κυκλοφοριακές συνθήκες στο δίκτυο του Πειραιά, το αντίκτυπο που έχουν αυτά στο 

δίκτυο της ευρύτερης περιοχής του Δήμου και στη λειτουργία του φορέα σε 

κανονικές συνθήκες και έκτακτες περιπτώσεις, 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 έννοιας 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  

Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας 

Χρήστος Μαλτέζος 

Υπεύθυνος Επιχειρησιακού κέντρου Αθηνών 

Λιμενικό Σώμα Πειραιά 

Ιωάννης Μυτιληναίος 

Υπολιμενάρχης Πειραιά 

Δημοτική Αστυνομία Πειραιά 

Νικόλαος Τσούμας 

Δημ. Αστυνομικός 

Α’ Τμήμα Τροχαίας Πειραιά 

Κωνσταντίνος Πετρόπουλος 

Διοικητής 

Γεώργιος Βασιλείου 

Αστυνόμος  

Διοίκηση Πυροσβεστική Υπηρεσία Πειραιά 

Δημήτριος Αντωνάκης 

Υποδιοικητής 

Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο» 

Μαρία Αρβανίτη 

Διοικήτρια  

Νοσοκομείο «Μεταξά» 

Σαράντος Ευσταθόπουλος 
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Αναπληρωτής Διοικητής 

Metropolitan Hospital 

Γεώργιος Χατζόβουλος 

Διοικητής 

Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας 

Αμαλία Δράκου 

Επόπτρια Δημόσιας Υγείας 

Ένωση Ανάδοχων Εταιριών: 

Κουτρουμπής Νίκος 

Lever Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε 

Τακατζόγλου Κώστας 

Lever Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε 

Μαυρογεώργης Θοδωρής  

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 κάνει μια στροφή προς την βιώσιμη κινητικότητα και συγχρόνως 

καλείται να ανταποκριθεί σε μία σειρά προκλήσεων σε πολλούς τομείς, και η 

οργάνωση του συστήματος μεταφορών αποτελεί σημαντικό παράγοντα 

αντιμετώπισης αυτών.  

Ακολούθησε παρουσίαση σχετικά με την πορεία εξέλιξης του ΣΒΑΚ και τον τρόπο 

εμπλοκής των φορέων στην εκπόνηση του, από εκπρόσωπο της εταιρείας Lever εκ 

μέρους της ομάδας έργου των αναδόχων εταιριών. Παρουσιάστηκε το τρέχον στάδιο 

του ΣΒΑΚ και ο τρόπος με τον οποίο οι εμπλεκόμενοι φορείς μπορούν να εμπλακούν 
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στις συμμετοχικές διαδικασίες του ΣΒΑΚ του Δήμου Πειραιά. 

Ακολούθησε η παρουσίαση  της  υφιστάμενης  κατάστασης  του  συστήματος  

 

μεταφορών στον Δήμο του Πειραιά από τον κύριο Ιωάννη Μάρη, εκπρόσωπο της 

εταιρίας VMC και μέλος της ομάδας έργου των αναδόχων εταιριών.  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 εκπρόσωπος του Νοσοκομείου «Μεταξά», κ. Ευσταθόπουλος επισήμανε ότι τα 

κυκλοφοριακά προβλήματα στον Πειραιά είναι διαχρονικά και έντονα, και ότι η 

εκπόνηση του ΣΒΑΚ θα δώσει ένα τόνο αισιοδοξίας για την αντιμετώπισής τους. 

Τόνισε ότι η έλλειψη χώρων στάθμευσης και η παράνομη στάθμευση είναι έντονα 

προβλήματα και το βασικότερο πρόβλημα για το «Μεταξά» αποτελεί η χαμηλού 

επιπέδου προσβασιμότητα. 

Το ζήτημα της στάθμευσης έθιξε ο εκπρόσωπος του Metropolitan Hospital, κ. 

Χατζόβουλος ο οποίος πρότεινε κάποιους αναξιοποίητους χώρους για τη 

διαμόρφωση χώρων στάθμευσης. Σύμφωνα με τον κ.Χατζόβουλο, παρόλο που το 

νοσοκομείο εξυπηρετείται ικανοποιητικά από τα ΜΜΜ, τις ημέρες διεξαγωγής 

μεγάλων αθλητικών γεγονότων η πρόσβαση, ακόμη και για έκτακτα περιστατικά, 

γίνεται πολύ δύσκολη. Σημείωσε ότι πιθανή αναβάθμιση των γραμμών του τραμ από 

το Ν.Φάληρο έως τον Πειραιά θα συμβάλλει στην βελτίωση της εξυπηρέτησης των 

συγκοινωνιών και στον περιορισμό του διαχωρισμού της πόλης του Πειραιά σε δύο 

μέρη. 

Στη συνέχεια, το λόγο πήρε ο Διοικητής του Α’ τμήματος Τροχαίας Πειραιά, κ. 

Πετρόπουλος, ο οποίος επισήμανε την ιδιαίτερη προσπάθεια που κάνει η τροχαία 

για την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχημάτων και για το ζήτημα 

στάθμευσης. Επισήμανε, ότι ο φόρτος εργασίας για την τροχαία στις ώρες 

διεξαγωγής ενός μεγάλου αθλητικού γεγονότος γίνεται πολύ μεγάλος. Στη συνέχεια 
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πήρε το λόγο ο Αστυνόμος κ. Βασιλείου, ο οποίος μίλησε πολύ συγκεκριμένα για τα 

προβλήματα που υφίστανται στο δίκτυο του Πειραιά. Σημείωσε το πρόβλημα του 

υψηλού εισερχόμενου στην πόλη φόρτου, μεγάλο μέρος του οποίου κατευθύνεται 

μέσω της λεωφόρου Ηρώων Πολυτεχνείου προς το κέντρο του Πειραιά, που σε  

 

συνδυασμό με μεγάλο πλήθος φωτεινών σηματοδοτών προκαλεί κυκλοφοριακή 

συμφόρηση κυρίως έως τη συμβολή της με την οδό Χαρ.Τρικούπη. Επίσης, 

επισήμανε ότι το πλάτος οδοστρώματος στην Ηρώων Πολυτεχνείου είναι αρκετά 

μεγάλο για την διάνυση του από τους πεζούς. Μεγάλο πρόβλημα χαρακτήρισε τον 

υψηλό κυκλοφοριακό φόρτο στην Ακτή Κονδύλη που περιλαμβάνει κυρίως ροές από 

Κορυδαλλό και Κερατσίνι καθώς και ροές φορτηγών οχημάτων με προορισμό την 

Λαχαναγορά. Τόνισε ότι τους καλοκαιρινούς μήνες, κυρίως τις πρωινές ώρες 

συνήθως 05:30-07:30 παρατηρείται έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα κυρίως λόγω 

των αναχωρήσεων πλοίων για τις Κυκλάδες από τις πύλες Ε7, Ε8, Ε9. Σε γενικό 

πλαίσιο σημείωσε ότι το πρόβλημα της στάθμευσης είναι αρκετά έντονο και γίνεται 

ακόμη πιο έντονο τις ώρες διεξαγωγής αθλητικών γεγονότων στο ΣΕΦ και το Στάδιο 

Καραϊσκάκη όταν και υφίσταται πολύ έντονα το φαινόμενο της παράνομης 

στάθμευσης στην εγγύς περιοχή αυτών και του πολύ υψηλού κυκλοφοριακού 

φόρτου. Τόνισε, το πρόβλημα που σημειώνεται στις συμβολές των οδών 

Δημ.Γούναρη - Ακτή Ποσειδώνος και Ακτή Ποσειδώνος -Αριστείδου όπου υφίσταται 

πλέξη οχημάτων και προκύπτουν σοβαρά θέματα οδικής ασφάλειας και 

κυκλοφοριακής συμφόρησης. Τέλος, επισήμανε ότι το πλάτος οδοστρώματος στη 

συμβολή των οδών Σαχτούρη-Μητρόου-Παπανικολή είναι ανεπαρκές για τη 

διέλευση πυροσβεστικών οχημάτων και σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, όπως 

παλαιότερα με το νοσοκομείο «Μεταξά», η πρόσβαση αυτών των οχημάτων είναι 

πολύ δυσχερής με αποτέλεσμα καθυστερήσεις στην έλευση της κατάλληλης 

βοήθειας στο συμβάν. Οι προτάσεις της τροχαίας περιλαμβάνουν την δημιουργία 

θέσεων στάθμευσης και την καλύτερη διαχείριση των υφιστάμενων (π.χ. χρήση 

παρκομέτρων), θέσπιση ωραρίου για τις φορτοεκφορτώσεις φορτηγών 

τροφοδοσίας των καταστημάτων, πιθανώς τις νυχτερινές ώρες, ανάκτηση χώρου 

και απόδοση του στους πεζούς μετακινούμενους με προτεραιότητα στους πιο 
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ευάλωτους. Ως πιο συγκεκριμένες παρεμβάσεις πρότειναν, ότι πιθανώς η 

αποξήλωση της διαχωριστικής νησίδας στην Δημ. Γούναρη θα έχει θετική συμβολή 

στην αποσυμφόρηση της οδού και ότι η ανάπλαση της ακτής Θεμιστοκλέους από 

τον λιμένα κρουαζιέρας έως το Φαληρικό Δέλτα θα δημιουργούσε μια πολύ 

ελκυστική, ευχάριστη  και πιο ανθρώπινη διαδρομή για κατοίκους και επισκέπτες 

του Πειραιά.   

 

Η εκπρόσωπος του Τζάνειου Νοσοκομείου σημείωσε ότι η προσβασιμότητα των 

πεζών, ιδιαίτερα των ατόμων με κινητικά προβλήματα, είναι πολύ χαμηλού 

επιπέδου. Τόνισε ότι η παράνομη στάθμευση στις οδούς Ζαννή και Αφεντούλη 

δυσχεραίνουν την πρόσβαση στο νοσοκομείο, συμπεριλαμβανομένου και του 

ασθενοφόρου και ιδιαίτερα τις ημέρες της εφημερίας. Τέλος, πρόσθεσε ότι η 

καλύτερη διαχείριση της λειτουργίας του mini-bus που εξυπηρετεί το προσωπικό του 

νοσοκομείου θα συνέβαλε στην μείωση της ζήτησης για στάθμευση από μέρους των 

εργαζομένων στην εγγύς περιοχή.    

Ο υπολιμενάρχης του Πειραιά, συμφώνησε με τις κατευθύνσεις της βιώσιμης 

κινητικότητας αλλά επισήμανε ότι θα πρέπει να εξασφαλίσει ένα σημαντικό βαθμό 

αξιοπιστίας των εναλλακτικών, του ΙΧ αυτοκινήτου, μέσων στον μετακινούμενο 

κυρίως όσον αφορά την πρόσβαση προς τον Λιμένα. Πρότεινε να αξιολογηθεί και 

να εναρμονιστεί με το ΣΒΑΚ από την Ομάδα Εργασίας το Master Plan του ΟΛΠ. 

Η εκπρόσωπος του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας σημείωσε την παράνομη 

στάθμευση και την κατάληψη των θέσεων στάθμευσης που προορίζονται για τους 

εργαζόμενους, ειδικά στην οδό Παύλου Μελά, δημιουργώντας πολλές φορές και 

προβλήματα οδικής ασφάλειας και πρόσβασης ακόμα και για τα ασθενοφόρα, ειδικά 

της ημέρες εφημερίας.  

Ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πειραιά επισήμανε ότι το πρόβλημα 

πρόσβασης των πυροσβεστικών οχημάτων σε ορισμένες οδούς είναι το 

σημαντικότερο λόγω του μικρού εναπομείναντος πλάτους οδοστρώματος που 

οφείλεται στην στάθμευση οχημάτων επί των οδών. Πρόσθεσε, ότι η διαμόρφωση 

ποδηλατοδρόμων θα πρέπει να γίνει με μέριμνα την απόδοση επαρκούς χώρου για 
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τα πυροσβεστικά οχήματα. 

Ο εκπρόσωπος της Δημοτικής Αστυνομίας συμφώνησε με τα προβλήματα που 

υφίστανται στην οδό Δημ. Γούναρη και τόνισε ότι οι φορτοεκφορτώσεις μειώνουν τη 

χωρητικότητα ων οδών και ότι το πλήθος των φορτοεκφορτώσεων αυξάνεται τις 

ώρες μεταξύ των μεσημεριανών και απογευματινών ωρών. Συμφώνησε με τις 

περισσότερες τοποθετήσεις των υπόλοιπων εκπροσώπων και επιπλέον πρότεινε 

την αξιοποίηση χώρων για την αποκέντρωση κάποιων δημοτικών και δημόσιων 

υπηρεσιών για την αποσυμφόρηση του κέντρου. 

 

Τέλος, τον λόγο έλαβε ο εκπρόσωπος του ΕΚΑΒ ο οποίος συμφώνησε με πολλές 

από τις τοποθετήσεις των εκπροσώπων των φορέων και τόνισε ότι είναι επιτακτική 

ανάγκη η βελτίωση της πρόσβασης των ασθενοφόρων στα νοσοκομεία.  

 


