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6η Συνάντηση-τηλεδιάσκεψη στο πλαίσιο της Πρώτης Διαβούλευσης για το 
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Πειραιά 

Οι συμμετοχικές διαδικασίες ενός Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) 

σε μία πόλη/Δήμο όπως ο Πειραιά προϋποθέτει την εμπλοκή φορέων που έχουν 

υπό την εποπτεία τους χρήσεις γης οι οποίες αποτελούν πόλους έλξης και γένεσης 

μετακινήσεων (γήπεδα, πάρκα, μαρίνες). Οι εκπρόσωποι αυτών των φορέων 

μπορούν να περιγράψουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ανάγκες τους αλλά και 

τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά λειτουργίας αυτών των χρήσεων γης.  

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 18 Ιουνίου 2020, 

τηλεδιάσκεψη με φορείς που διαχειρίζονται πόλους έλξης και γένεσης 

μετακινήσεων. 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 περιοχής του Πειραιά αλλά και της 

ευρύτερης και πιο συγκεκριμένα στην εγγύς περιοχή των χρήσεων γης που 

διαχειρίζονται αυτοί οι φορείς, 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 οραματικό στόχο και τις κατευθύνσεις στρατηγικής του Δήμου Πειραιά 

Συμμετέχοντες 

Δήμος Πειραιά 

Καρύδης Δημήτριος 

Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Δήμου Πειραιά  
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Μήλιας Αντώνιος 

Δ/ντής Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Δήμου Πειραιά  

Πούλου Μαρία  

Επόπτρια ΣΒΑΚ Πειραιά 

Προϊσταμένη Τμήματος Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγρ/σμού και Μελετών  

Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ)  

Χριστίνα Τσιλιγκίρη 
Πρόεδρος  

Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Νεολαίας Δήμου Πειραιά 

Ιωσήφ Βουράκης 

Πρόεδρος ΔΣ 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων (Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά) 

Βασιλική Νταϊάκη 

Αρχαιολόγος 

Αναγνωστοπούλου Άννα-Μαρία 

Αρχαιολόγος 

Μαρίνα Ζέας 

Κωνσταντίνα Λεοντσίνη 

Υποδιευθύντρια  

Ναυτικό Μουσείο 

Κλεοπάτρα Ρηγάκη  

Πρόεδρος 

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 
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Πρακτικά Τηλεδιάσκεψης 

Ο συντονιστής κος Καρύδης, Αντιδήμαρχος προγραμματισμού  και ανάπτυξης του 

Δήμου Πειραιά, καταρχήν καλωσόρισε τους συμμετέχοντες της 6ης τηλεδιάσκεψης. 

Στη συνέχεια, ενημέρωσε τους συμμετέχοντες σχετικά με την εξέλιξη της 1ης 

Διαβούλευσης, για την πορεία του ΣΒΑΚ του Δήμου Πειραιά και τους στόχους που 

θέλει ο Δήμος να επιτύχει με την εκπόνηση αυτού, τονίζοντας παράλληλα την 

σημασία και την αναγκαιότητα εκπόνησης του ΣΒΑΚ ιδιαίτερα στον Πειραιά ο οποίος 

έχει θέσει ως έναν από τους βασικούς στόχους την προώθηση της βιώσιμης 

κινητικότητας. 

Ακολούθησε παρουσίαση σχετικά με την πορεία εξέλιξης του ΣΒΑΚ και τον 

Συμμετοχικό Σχεδιασμό 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  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,  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. 

Η εκπρόσωπος του ΣΕΦ, σημείωσε αρχικά ότι η χρήση γης δεν αποτελείται μόνο 

από την εγκατάσταση του κεντρικής αρένας αλλά και από μικρότερες επιμέρους 

εγκαταστάσεις αναψυχής και αθλητισμού, οι οποίες ελκύουν μετακινήσεις σε 

καθημερινή βάση σε αντίθεση με την κεντρική αρένα που προσελκύει μαζικές 

μετακινήσεις κατά τη διεξαγωγή μεμονωμένων μεγάλων αθλητικών γεγονότων. Η κ. 

Τσιλιγκίρη τόνισε ότι εντοπίζεται έντονο φαινόμενο παράνομης στάθμευσης και 

κυκλοφοριακής συμφόρησης κατά την πρόσβαση των ΙΧ αυτοκινήτων τις ημέρες 

διεξαγωγής αγώνων στην κεντρική αρένα, που σε συνδυασμό με τις περιπτώσεις 

αγώνων που διεξάγονται καθημερινές και της ταυτόχρονης αποχώρησης 

εργαζόμενων της περιοχής οι συνθήκες γίνονται ακόμη πιο ασύμφορες. Σημειώνει,  
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ότι κατά εκτίμηση περίπου οι μισοί θεατές χρησιμοποιούν ΙΧ για την μετάβασή τους 

στο ΣΕΦ προκειμένου να παρακολουθήσουν κάποιον αγώνα. Πρότεινε τη 

διαμόρφωση γενικού Στρατηγικού Σχεδιασμού για τη διεξαγωγή των μεγάλων 

αθλητικών γεγονότων στα δύο μεγάλα στάδια της πόλης.  

Ο εκπρόσωπος του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού Νεολαίας Δήμου Πειραιά 

επισήμανε ότι η χρήση του ΙΧ πρέπει να μειωθεί και να ενθαρρυνθεί η χρήση των 

εναλλακτικών μέσων για τις μικρών αποστάσεων ενδοδημοτικές μετακινήσεις. 

Πρόσθεσε ότι οι εγκαταστάσεις που εποπτεύει ο οργανισμός, οι οποίες βρίσκονται 

κυρίως σε γειτονιές του Δήμου, υποδέχεται κυρίως παιδιά μικρής ηλικίας και 

επομένως παρατηρείται υψηλή συγκέντρωση των ΙΧ αυτοκινήτων των γονέων κατά 

την άφιξη και αποχώρηση  των παιδιών από τις εγκαταστάσεις. Τέλος, πρότεινε 

συγκεκριμένα τη διαμόρφωση ενός δικτύου ποδηλατοδρόμου για την ενθάρρυνση 

της χρήσης ποδηλάτου. 

Η εκπρόσωπος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων, κ. Νταϊάκη 

σημείωσε ότι η έλλειψη χώρων στάθμευσης και η δυσκολία προσβασιμότητας των 

επισκεπτών των αρχαιολογικών χώρων αποτελούν τα σημαντικότερα προβλήματα 

του φορέα. 

Η εκπρόσωπος της Μαρίνας Ζέας, σημείωσε ότι η Μαρίνα Ζέας εξυπηρετεί ιδιωτικά 

αλλά και επαγγελματικά σκάφη. Τόνισε, ότι το βασικότερο πρόβλημα για τον φορέα 

είναι η ελλιπής πρόσβαση στη Μαρίνα, ιδιαίτερα τα σαββατοκύριακα όταν η  

επισκεψιμότητα μπορεί να είναι και χιλιάδες άτομα. Πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει 

πλεόνασμα θέσεων στάθμευσης για τα ΙΧ αυτοκίνητα.   

 


