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7η Συνάντηση-τηλεδιάσκεψη στο πλαίσιο της Πρώτης Διαβούλευσης για το 
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Πειραιά 

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, με το 

Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος και την εταιρεία ραδιοταξί «Πειραιάς 1». 

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 του Πειραιά και της ευρύτερης περιοχής, 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, 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 

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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Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ) 

Γρηγόριος Σαμπατακάκης 

Διευθυντής Δ/σης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης 

Γεώργιος Παντελάς 

Προϊστάμενος Τμήματος τις Δ/σης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης 

Μαίρη Λεφάκη 

Δ/ση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης 

 

Ραδιοταξί «Πειραιάς 1» 

Σαββας Γαϊτανίδης 

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 
 

Πρακτικά Τηλεδιάσκεψης 

Αρχικά έγινε παρουσίαση, που περιλάμβανε μια εισαγωγή στο έργο του ΣΒΑΚ 

Δήμου Πειραιά, στον προγραμματισμό του και στον τρόπο εμπλοκής των φορέων 

από εκπρόσωπο τις εταιρίας Lever, εκ μέρους των αναδόχων εταιριών. 

Παρουσιάστηκαν συνοπτικά τις φορείς οι φάσεις του έργου, η ιστοσελίδα του ΣΒΑΚ, 

η εν εξελίξει διαδικτυακή έρευνα χαρακτηριστικών μετακινήσεων και ο σκοπός 

υπογραφής του Συμφώνου Φορέων. 

Στην συνέχεια, ο αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Δήμου 

Πειραιά, κ. Καρύδης, προχώρησε σε μία εκτενή περιγραφή του υφιστάμενου 

σταδίου τις μελέτης, αναφέροντας τις στόχους και τις προσδοκίες που έχει ο Δήμος 

μέσα από την εκπόνηση τις ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδίου τις το ΣΒΑΚ. 
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Ακολούθησε η παρουσίαση τις υφιστάμενης κατάστασης του συστήματος των 

μεταφορών στον Δήμο του Πειραιά από τον κ. Μαυρογεώργη εκ μέρους των 

αναδόχων εταιριών. Παρουσιάστηκαν τα κύρια χαρακτηριστικά των μετακινήσεων 

για τον Δήμο, οι γραμμές (σταθερής τροχιάς και λεωφορείων) των  ΜΜΜ που 

εξυπηρετούν σήμερα τον Δήμο αλλά και των προβλεπόμενων 

επεκτάσεων/αναβαθμίσεών τις, η εξέλιξη τις κυκλοφορίας τις βασικούς άξονες από 

πλευράς φόρτων και μια συνοπτική παράθεση των σημαντικότερων προβλημάτων 

τις μετακινήσεις του Δήμου τις αυτά έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής. Τις, έγινε 

μεγάλη ανάλυση τόσο τις υφιστάμενης όσο και τις μελλοντικής λειτουργίας του 

λιμένα του Πειραιά καθώς και του βαθμού αλληλεπίδρασής του με το υπόλοιπο 

κυκλοφοριακό σύστημα του Δήμου. 

Κλείνοντας, η ομάδα των αναδόχων έθεσε ορισμένες ερωτήσεις τις τον ΟΣΕ σχετικά 

με την υφιστάμενη λειτουργία και τον μελλοντικό σχεδιασμό: 

- Τι προβλέπεται για την παλιά γραμμή του ΟΣΕ που καταλήγει στην πλατεία του 

Αγίου Διονυσίου; 

- Τι προβλέπεται για τον σιδηροδρομικό σταθμό Πελοποννήσου και τη γραμμή 

που ήδη λειτουργεί; 

- Προβλέπεται κάποια αναβάθμιση των δρομολογίων σε επίπεδο προαστιακού; 

- Υπάρχει διακίνηση φορτίων μεταξύ λιμανιού και υφιστάμενου τερματικού 

σταθμού ΟΣΕ; 

- Υπάρχει πρόβλεψη εξυπηρέτησης ποδηλατιστών στα βαγόνια του ΟΣΕ; 

- Ποιες είναι οι επιπτώσεις σε εμπορευματική και επιβατική κίνηση λόγω 

κορονοϊού; 

- Υπάρχουν παράπονα από πλευράς ΑμεΑ σχετικά με την προσβασιμότητά τις τις 

τις σταθμούς του ΟΣΕ; 

Οι εκπρόσωποι του ΟΣΕ απάντησαν τις ερωτήσεις των εκπροσώπων των 

αναδόχων εταιρειών: 

Η υπάρχουσα επιβατική κίνηση του ΟΣΕ από και τις τον Πειραιά είναι σε αρκετά 

χαμηλό επίπεδο και χρήζει ενίσχυσης μέσα από συντονισμό των δρομολογίων τις 

ΤΡΑΙΝΟΣΕ και των άλλων ΜΜΜ. 

Ως τις την υπογειοποίηση τις γραμμής του ΟΣΕ στην περιοχή τις Ρετσίνας, είναι 
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στον μελλοντικό σχεδιασμό του φορέα και είναι θέμα προγραμματισμού έργων και 

χρηματοδότησης για να μπορέσει να προχωρήσει. Πρέπει πρώτα να ολοκληρωθεί 

η υπογειοποίηση στο ύψος του σταθμού Λαρίσης. Το ύψος τις δαπάνης για την 

υπογειοποίηση στην περιοχή τις Ρετσίνας είναι περίπου 50.000.000€. 

Ο σταθμός του Αγίου Διονυσίου του ΟΣΕ, που παραχωρήθηκε από την ΓΑΙΟΣΕ 

που είχε παραχωρηθεί στον Δήμο Πειραιά, υπάρχει στον σχεδιασμό τις TRAINΟΣΕ 

αλλά δεν είναι ξεκάθαρο ακόμα κατά πόσο είναι εφικτή η επαναλειτουργία του. 

Ο ΟΣΕ σημείωσε πως η γραμμή του είναι αναβαθμισμένη. Γίνονται έργα 

υπογειοποίησης στον σιδηροδρομικό σταθμό Αθηνών. Από πλευράς ποιότητας 

γραμμής κρίνεται αναβαθμισμένη και δεν προβλέπεται κάτι περαιτέρω πέραν των 

συμπληρωματικών έργων υπογειοποίησης. 

Ως τις εμπορευματικές μεταφορές, πλέον ο άξονας που τις διαχειρίζεται θα είναι η 

γραμμή Πέραμα-Θριάσιο, και όχι Πειραιάς-Αθήνα. 

 

Ο εκπρόσωπος της ραδιοταξί «Πειραιάς 1» επισήμανε ότι ο χώρος είναι πολύ 

περιορισμένος ώστε να πραγματοποιηθούν οι επιθυμητές επεμβάσεις, όπως η 

διαμόρφωση ενός εκτεταμένου δικτύου ποδηλατοδρόμου. Πρότεινε την 

ισοκατανομή του χώρου ανάμεσα στους πεζούς, τα ΜΜΜ και τα αυτοκίνητα. Να 

υφίσταται μια ισορροπία και να μην πριμοδοτείτε ο ένας τρόπος μετακίνησης έναντι 

του άλλου. Θεωρεί πως υπάρχει κίνδυνος η χωροθέτηση ποδηλατοδρόμου να 

επιβαρύνει ακόμη περισσότερο το ήδη επιβαρυμένο δίκτυο του Πειραιά σε 

συγκεκριμένες οδούς, διότι σημαντικό πλήθος οδών έχουν πολύ περιορισμένο 

διαθέσιμο οδόστρωμα. 

Ο εκπρόσωπος της «Πειραιάς 1» τοποθετήθηκε με πολύ θετικό τόνο για το μέτρο 

των στοχευμένων μονοδρομήσεων καθώς δημιουργήθηκαν καθορισμένες είσοδοι 

και έξοδοι από και προς την περιοχή του Πειραιά. Χαρακτηριστικά αναφέρθηκε στο 

παράδειγμα της μετατροπής της λεωφόρου Ηρώων Πολυτεχνείου σε είσοδο της 

πόλης μέσα από την μονοδρόμησή της. 

Τα πεζοδρόμια του Πειραιά υφίστανται στο μεγαλύτερο τμήμα του δικτύου, όμως 

είναι κακή η κατάστασή τους και δεν είναι φιλικά προς τα άτομα με αναπηρικό 

αμαξίδιο, είτε λόγω εμποδίων (κολωνάκια-κάγκελα) είτε λόγω κακής ή φθαρμένης 
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υποδομής. 

Ο εκπρόσωπος θεωρεί πως η διαπλάτυνση πεζοδρομιών εξυπηρετεί το πεζό αλλά 

μειώνει τις διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης. Τάχθηκε υπέρ των μέτρων που αφορούν 

την δημιουργία χώρων στάθμευσης και την εφαρμογή συστήματος ελεγχόμενης 

στάθμευσης. 

Τέλος, ο Αντιδήμαρχος κ. Καρύδης, ως συντονιστής της τηλεδιάσκεψης, έδωσε τον 

επίλογο τονίζοντας ότι με διαρκή επικοινωνία και συνεργασία θα βρεθούν οι 

βέλτιστες λύσεις. 

 


