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8η 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 Πειραιάς, είναι απαραίτητο να περιλαμβάνουν, την 

εμπλοκή κοινωνικών φορέων και φορέων εκπαίδευσης. Οι εκπρόσωποι αυτών των 

φορέων γνωρίζουν σημαντικά στοιχεία από τις ανάγκες, τις ανησυχίες  και τις 

φιλοδοξίες των πολιτών για την πόλη του Πειραιά, μέσω της άμεσης 

συναναστροφής τους μέσα από τη λειτουργία του φορέα.  

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 23 Ιουνίου 2020, 

τηλεδιάσκεψη τέτοιου είδους φορείς. 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 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  

Βασιλική Σωτηρίου 

Δ/ντρια Παιδείας και Δια- Βίου Μάθησης Δήμου Πειραιά 

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά 

Λεωνίδας Νίκας 

Διευθυντής της Α/θμιας Εκπ/σης Πειραιά 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά 

Αλεξάνδρα Σούρμπη 

Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΔΔΕ Πειραιά 

Σχολή Ναυτικών Δοκίμων 

Ράγκος Χρυσόστομος 

Αντιπλοίαρχος 

Πανεπιστήμιο Πειραιώς 

Μαρία Μποϊλέ 

Καθηγήτρια Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών 

Ράλλειος Σχολή 

Σαράντος Οικονομίδης 

Διευθυντής του Λυκείου 

Ελληνογαλλική Σχολή “Saint-Paul” Πειραιά 

Ρηγούτσος Αντώνης 

Διευθυντής 

Ελληνογαλλική Σχολή “Jeanne D’ Arc” 

Στεφανος Φυγετάκης 
Καθηγητής Φυσικής Αγωγής 

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑΜΕΑ) 

Μαρίλυ Χριστοφή 
Εμπειρογνώμονας σε ζητήματα προσβασιμότητας 
 

Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθηνών-Πειραιά 

Γουρδομιχάλης Γρηγόρης 

Διευθυντής  
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Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας 

Βλαδίμηρος Πέτσας 
Διευθυντής της Ομοσπονδίας 

ΠοδηλΑΤΤΙΚΗ Κοινότητα 

Φραντζέσκα Ρωμάνου 
Μέλος 

Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος & Πολιτισμού 

Μόνικα Θέμου 
Μέλος, Συγκοινωνιολόγος Πολεοδόμος 

Δήμητρα Κρητικού 
Συνεργάτης  
 

 

Πρακτικά Τηλεδιάσκεψης 

Ο συντονιστής κος Καρύδης, Αντιδήμαρχος προγραμματισμού  και ανάπτυξης του 

Δήμου Πειραιά, καταρχήν καλωσόρισε τους συμμετέχοντες της 8ης τηλεδιάσκεψης. 

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

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

προσδοκίες που έχει θέσει ο Δήμος 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 για να ανταποκριθεί σε επερχόμενες προκλήσεις που γεννούν και οι 

μεγάλες και πολλές επενδύσεις που είναι προγραμματισμένες. 

Ακολούθησε παρουσίαση σχετικά με την πορεία εξέλιξης του ΣΒΑΚ και τον 

Συμμετοχικό Σχεδιασμό από 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 Μαυρογεώργη,  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 
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ανάπτυξη του λιμένα κρουαζιέρας. 

Ο εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σημείωσε  ότι καθήκον 

του φορέα είναι και να εκπαιδεύσει την μελλοντική γενιά για την βιώσιμη ανάπτυξη, 

κυρίως με περιβαλλοντική προσέγγιση. Τόνισε, ότι με το σχεδιασμό του ΣΒΑΚ, θα 

πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη μεταφορά και κινητικότητα παιδιών μικρής 

ηλικίας εκτός σχολικού ωραρίου διότι αυτά δεν μπορούν να μετακινηθούν χωρίς 

επίβλεψη.  

Η εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης επιθυμεί οι 

μετακινήσεις μαθητών και καθηγητών να είναι εύκολες και φιλικές προς το 

περιβάλλον. Αναγκαίο είναι η πρόβλεψη χώρων στάθμευσης των ποδηλάτων 

παράλληλα με την μελέτη ποδηλατοδρόμων. Επίσης, ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να 

ληφθεί για την προσβασιμότητα ΑΜΕΑ σε σχολικούς χώρους (ράμπες κτλ). 

Σημείωσε, ότι στον Πειραιά παρατηρείται έλλειψη ανοικτών χώρων άθλησης και 

πρότεινε τη διαμόρφωση των σχολικών αυλών ώστε αυτές να είναι ανοικτές τα 

απογεύματα για τους κατοίκους και τα παιδιά για να χρησιμοποιούνται ως χώροι 

άθλησης και συναθροίσεων κοινωνικού χαρακτήρα. 

Η καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΠΑΠΕΙ), σημείωσε ότι το 

ΠΑΠΕΙ αποτελεί μεγάλο πόλο έλξης μετακινήσεων. Οι φοιτητές σε πολύ μεγάλο 

βαθμό μετακινούνται πεζή με αποτέλεσμα να είναι σημαντικό να υπάρχει η 

κατάλληλη υποδομή. Παρατηρείται ότι ο αριθμός φοιτητών αυξάνεται συνεχώς, με 

τη δημιουργία νέων μεταπτυχιακών προγραμμάτων, συνεπώς προβλέπεται αύξηση 

των μετακινήσεων. Πρότεινε ότι είναι σημαντικό να σχεδιαστούν διαδρομές 

όμορφες, περιπάτου ή ποδηλατοδρόμων που να οδηγούν προς το παραλιακό 

μέτωπο συνδέοντας αξιοθέατα και σημεία ενδιαφέροντος του Δήμου ώστε να 

αυξηθεί η ελκυστικότητα του δικτύου. Επισήμανε, ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 

προσοχή στην εποχικότητα που παρουσιάζει η κίνηση του λιμένα, ώστε ο 

κυκλοφοριακός φόρτος με προέλευση ή προορισμό το λιμάνι να λάβει 

προτεραιότητα και για αυτό πρότεινε τη δημιουργία διαδρόμων γρήγορης διέλευσης 

εντός του Δήμου, ή και εκτός του Δήμου για την αποφόρτιση αξόνων που 

εξυπηρετούν τις ενδοδημοτικές μετακινήσεις. 

Ο εκπρόσωπος της Ράλλειος Σχολής, επισήμανε το πρόβλημα πρόσβασης των 

μαθητών  λόγω χαμηλού επιπέδου εξυπηρέτησης της συγκοινωνίας με αποτέλεσμα 
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η Σχολή να αναγκάζεται να μισθώνει ιδιωτικά πούλμαν. Ζητήματα οδικής ασφαλείας 

παρατηρούνται πλησίον του σχολείου για τις μαθήτριες που διαβαίνουν τις οδούς, 

που κυρίως γεννούνται από την υψηλή ταχύτητα των ΙΧ στην εγγύς περιοχή.  

Η εκπρόσωπος τη Ελληνογαλλλικής Σχολής «Saint-Paul» θεώρησε τη προσπάθεια 

που γίνεται από τον Δήμο πολύ θετική και δήλωσε αρωγός αυτής της προσπάθειας.  

Ο εκπρόσωπος τη Ελληνογαλλλικής Σχολής «Jeanne D’ Arc» επισήμανε ότι ο 

Πειραιάς είναι μια μη φιλική πόλη προς τον ποδηλάτη, τον πεζό και τον αθλούμενο. 

Αυτό θα μπορούσε να αλλάξει με ένα δίκτυο ποδηλατοδρόμων, όπως έχει γίνει σε 

άλλες πόλεις του εξωτερικού. Αν δημιουργηθούν προϋποθέσεις για την άσκηση των 

κατοίκων, τότε θα επιτευχθεί και αύξηση της πεζή μετακίνησης και των αθλούμενων, 

όπως φάνηκε και κατά την περίοδο της καραντίνας όπου οι άδειοι δρόμοι ήταν 

ελκυστικότεροι. 

Η Δ/ντρια Παιδείας και Δια- Βίου Μάθησης Δήμου Πειραιά, κ. Σωτηρίου, ανέφερε ότι 

τα ΜΜΜ πρέπει να αποκτήσουν πιο τακτικά και αξιόπιστα δρομολόγια (αρκετά 

θετική η εγκατάσταση πινάκων τηλεματικής σε ορισμένες στάσεις). Σημείωσε ότι η 

βελτίωση των πεζοδρομίων στον Πειραιά είναι πολύ σημαντική, ώστε να 

προσδίδουν ασφάλεια και άνεση στον πεζό. Επισήμανε, ότι πρέπει να  υπάρχουν 

οργανωμένοι και φυλασσόμενοι χώροι στάθμευσης τόσο για ΙΧ όσο και για 

ποδήλατα πλησίον των σταθμών του μετρό ώστε να μετεπιβιβάζεται ο 

μετακινούμενος σε αυτό. Σχετικά με την ανάπτυξη της μετακίνησης με ποδήλατο, 

σημείωσε τη διαμόρφωση κατάλληλων υποδομών. 

Ο εκπρόσωπος του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθηνών -Πειραιά, 

σημείωσε ότι οι πολίτες της περιοχής του Πειραιά ενδιαφέρονται πολύ για την άνετη 

και ασφαλή μετακίνηση πεζών και οχημάτων. Δήλωσε ότι το ΣΒΑΚ είναι το μοναδικό 

μέσο-εργαλείο που μπορεί να αναδείξει τα προβλήματα μετακίνησης συνολικά και 

να κατευθύνει προς λύσεις. Για τον φορέα υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για  τη 

μείωση του περιβαλλοντικού θορύβου σε αστικές περιοχές διότι είναι παράγοντας 

υποβάθμισης της ποιότητας ζωής των πολιτών. Υπάρχει πλήρη μελέτη 

χαρτογράφησης του θορύβου στον Δήμο Πειραιά την οποία, δήλωσε ότι θα είναι 

διαθέσιμη προς τις Αναδόχους εταιρείες. 

Η εκπρόσωπος της ΕΣΑΜΕΑ δείχνει ενδιαφέρον κατά τα μέγιστα για τα ζητήματα 

προσβασιμότητας. Επιδίωξη της ΕΣΑΜΕΑ είναι η λειτουργία του κοινόχρηστου 
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χώρου με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρξει ομαλή συνύπαρξη πεζών, ατόμων με 

αναπηρία και ποδηλατών με ίσα δικαιώματα στην μετακίνηση και την 

κοινωνικοποίηση. Προαπαιτούμενο όμως είναι να μην υπάρχουν εμπόδια στις 

μετακινήσεις των ΑμεΑ, να υπάρχουν συνεχόμενες διαδρομές και η πρόληψη 

αστοχιών στο σχεδιασμό και υλοποίηση. Πρόσθεσε, να ληφθεί υπόψη η ύπαρξη 

σημείων στάθμευσης οχημάτων για αναπήρους. 

Ο εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Ποδηλασίας επισήμανε ότι έχει την τεχνογνωσία 

και τους κατάλληλους ανθρώπους ώστε να διοργανώνει ποδηλατικές εκδηλώσεις. 

Εν μέσω πανδημίας ο κόσμος ανακάλυψε το ποδήλατο, αυξήθηκαν οι πωλήσεις 

ποδηλάτων και γέμισαν οι δρόμοι νέους ποδηλάτες. Σημαντικό κατά την μετακίνηση 

με ποδήλατο, είναι η  ύπαρξη υποδομής η οποία θα προσφέρει ασφάλεια, αξιοπιστία 

και απρόσκοπτη μετακίνηση. 

Η εκπρόσωπος της ΠοδηλΑΤΤΙΚΗΣ Κοινότητας επισήμανε ως αναγκαία τη 

δημιουργία πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής με προτεινόμενη θέση το ΣΕΦ. Τόνισε, 

ότι στον Πειραιά είναι πολύ επικίνδυνη η μετακίνηση με ποδήλατο, το οποίο μπορεί 

να αλλάξει μέσω της δημιουργίας δικτύου ποδηλατοδρόμων. Πρότεινε ποδηλατική 

διαδρομή με αρχή τις γραμμές του τραμ στο ΣΕΦ και κατάληξη κατά μήκος του 

παραλιακού μετώπου της Πειραϊκής. Επισήμανε ότι οι διαβάσεις σε οδούς γύρω 

από κάποια σχολεία πρέπει να συντηρηθούν. Τέλος τόνισε το πρόβλημα εκτενούς 

κατάληψης των πεζοδρομίων από περίπτερα και οχήματα με αποτέλεσμα να 

δυσχεραίνει η πεζή μετακίνηση και η προσβασιμότητα των μαθητών, κυρίως κατά 

τις εκδρομές των σχολείων. Ανέδειξε το ζήτημα έλλειψης χώρων άθλησης και 

παρόμοιων δραστηριοτήτων και πρότεινε οι μεγάλες σχολικές αυλές να 

προσφέρονται ως χώροι ψυχαγωγίας και άθλησης για παιδιά, εκτός σχολικού 

ωραρίου, με την κατάλληλη φύλαξη του χώρου.  

Η εκπρόσωπος της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος & Πολιτισμού σημείωσε ότι 

με την επικράτηση του ΙΧ αυτοκινήτου είχε χαθεί η χωρική και κοινωνική συνοχή 

από τις ελληνικές πόλεις, τώρα με την εκπόνηση του ΣΒΑΚ δίνεται η ευκαιρία αυτό 

να αντιστραφεί. Πρότεινε να ενοποιηθούν οι χώροι πρασίνου και οι κοινόχρηστοι 

χώροι με κατάλληλες διαδρομές, ώστε να επικρατήσει η ήπια κυκλοφορία και να 

βελτιωθεί το επίπεδο εξυπηρέτησης των ΜΜΜ. Στις επιδιώξεις του Δήμου πρέπει 

να είναι η διαμόρφωση των χρήσεων γης, δηλαδή να προετοιμάζεται μέσα από το 

ΣΒΑΚ και η διαδικασία εκπόνησης των Ειδικών Χωροταξικών Σχεδίων. Τόνισε ότι η 
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συνοχή μεταξύ των όμορων Δήμων είναι απαραίτητη. Τέλος, δήλωσαν ότι μπορούν 

να συμβάλλουν στην ευαισθητοποίηση των πολιτών σε ζητήματα βελτιστοποίησης 

της κινητικότητας, ένα σημαντικό κομμάτι ώστε να επιτευχθεί η μετάβαση σε μια 

νοοτροπία βιώσιμης κινητικότητας. 

 


