Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Πειραιά
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Στρατηγική

Θεµατική Κατηγορία Παρεµβάσεων

Περιγραφή

Οριστικό
Σενάριο

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝ∆ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΛΙΜΑΝΙΟΥ (ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΟΛΠ)
∆ιερεύνηση της δυνατότητας διαχωρισµού της κυκλοφορίας της πόλης από την κυκλοφορία του λιµανιού (π.χ.
σε περιόδους αιχµής/ αυξηµένης ζήτησης στο επιβατικό λιµάνι)



Απαγόρευση κυκλοφορίας βαρέου τύπου φορτηγών µέσα από την πόλη του Πειραιά (π.χ. κατά την κατασκευή
των έργων της κρουαζιέρας, κ.α.)



Ολοκλήρωση συνδέσεων της Λ. Σχιστού µε την Εθνική Οδό Π.Α.ΘΕ. αλλά και µε την Αττική Οδό µε
ανακατασκευή του ανισόπεδου Κόµβου Χαϊδαρίου ώστε µέσω αυτών να γίνεται η οδική σύνδεση µε το λιµάνι.



Εξυπηρέτηση επισκεπτών και
εργαζοµένων κρουαζιέρας – Προώθηση
των µετακινήσεων µε ΜΣΤ

Προωθείται κυρίως η χρήση των ΜΣΤ που θα πρέπει να αντικαταστήσουν σταδιακά σε µεγάλο ποσοστό τα
τουριστικά λεωφορεία/ Εκτροπή των επισκεπτών κρουαζιέρας στα ΜΜΜ & ΜΣΤ (περίπου κατά 30-40% ως το
2026 και περίπου κατά 70% ως το 2030).
Βελτιστοποίηση διαχείρισης της κυκλοφορίας των τουριστικών πούλµαν στο οδικό δίκτυο της πόλης. Εξέταση
σεναρίου κυκλοφορίας εκτός ωρών αιχµής. Μετατροπή του στόλου των τουριστικών πούλµαν σε eco
buses/πράσινα λεωφορεία.



Σύνδεση δικτύου πράσινων διαδροµών µε
Κρουαζιέρα

∆ιάδροµοι σύνδεσης (Πεζόδροµοι & ποδηλατόδροµοι) µε Κέντρο Πειραιά, Εµπορική Ζώνη, Αρχαιολογικούς
χώρους, (Πειραϊκή, Ζέα, Ηετιώνεια Πύλη, Αστικές Πύλες,) κλπ.
∆ιαδροµές Προσβάσιµες από ΑΜΕΑ.



Άµεση σύνδεση µε τους σταθµούς ΜΣΤ &
ΜΜΜ

Express Eco/Green Buses από στις Πύλες του ΟΛΠ στους σταθµούς ΜΜM & ΜΣΤ (MEΤΡΟ, ΤΡΑΜ,
ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ, υπογειοποιηµένος ΗΣΑΠ) (και αντίστροφα).
∆ηµοτική συγκοινωνία σε συνδυασµό µε τις γραµµές του ΟΑΣΑ.
BRT (bus rapid transport).
Πρόβλεψη ανεµπόδιστων διαδροµών σύνδεσης των σταθµών ΜΣΤ µε τις Πύλες του ΟΛΠ.
∆ιαδροµές Προσβάσιµες από ΑΜΕΑ και σε επιβάτες µε αποσκευές.



∆ιαχείριση
∆ηµιουργία/ Λειτουργία αποκλειστικών
κυκλοφοριακών φόρτων
διαδροµών για την είσοδο/ έξοδο στο
πρόσβασης στο κύριο
Λιµάνι
λιµάνι/ ΟΛΠ

∆ιαχείριση Κρουαζιέρας

Εξυπηρέτηση
κρουαζιέρας και
επιβατικής κίνησης των
πλοίων του κύριου
λιµένα/ ΟΛΠ

Εξυπηρέτηση επιβατικής Επανασχεδιασµός διαδρόµου πεζών &
ποδηλατοδρόµου εντός του ΟΛΠ. Οδική
κίνησης εντός της
Ορθή λειτουργία, ∆ιαδροµές πεζών-ποδηλάτων car free. Υποδοµές οδικής ασφάλειας. Κατάλληλη σήµανση, κ.α.
Ασφάλεια. Πρόβλεψη σταθµών bike sharing
χερσαίας ζώνης του
και µικροκινητικότητας, κλπ.
κύριου λιµένα/ ΟΛΠ
∆ηµιουργία δικτύου eco-buses εντός της
συµπεριλαµβανοµένης
χερσαίας ζώνης του κύριου λιµένα για την ∆ίκτυο eco-buses.
και της Κρουαζιέρας
εξυπηρέτηση επιβατών, εργαζοµένων, κλπ.
Ηλεκτροκίνηση στο
Λιµάνι

Καθιέρωση της ηλεκτροκίνησης στον στόλο ∆ηµιουργία σταθµών ηλεκτρικής φόρτισης των πλοίων µε προτεραιότητες στις προβλήτες κρουαζιέρας και
«µεγάλης» ακτοπλοΐας (πύλες Ε1-Ε2-Ε3)
όλων των πλοίων






1
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Στρατηγική

Θεµατική Κατηγορία Παρεµβάσεων

Περιγραφή

∆ιαχείριση κυκλοφορίας Εκπόνηση ολοκληρωµένης κυκλοφοριακής ∆ιαχείριση κυκλοφορίας, Προώθηση της βιώσιµης κινητικότητας και της προσβασιµότητας, Λειτουργική
διασύνδεση όλων των Μέσων ∆ηµόσιας Συγκοινωνίας (ΜΜΜ, ΜΣΤ, Eco-Buses) προς εξυπηρέτηση των
– Συνέργεια µε την πόλη µελέτης
επισκεπτών, επιβατών, κατοίκων, εργαζοµένων, κλπ. Κυκλοφοριακή Μελέτη για το σύνολο του ∆ήµου Πειραιά.

Οριστικό
Σενάριο



ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Εκτροπή διαµπερών/ υπερτοπικών
φόρτων

Μέτρα αποτροπής της διαµπερούς κυκλοφορίας (π.χ. συγκλινόµενα/ αποκλινόµενα οδικά τµήµατα, οδοί ήπιας
κυκλοφορίας, κλπ.)



Πεζοδροµηµένες Περιοχές - Car free zones

Απαγόρευση διέλευσης και στάθµευσης οχηµάτων πλην συλλογικών µέσων µεταφοράς και µικρών οχηµάτων
τροφοδοσίας. Εξαιρούνται µη διαµπερείς διαδροµές πρόσβασης προς δηµόσιους και ιδιωτικούς χώρους
στάθµευσης εκτός οδού για κατοίκους και επισκέπτες



Ζώνες ήπιας κυκλοφορίας

Κυκλοφορία των οχηµάτων σε χαµηλό όριο ταχύτητας (30 χλµ/ώρα)
Αρχιτεκτονικές διαµορφώσεις (π.χ. οφιοειδής χάραξη, αλλαγές υλικών οδοστρώµατος, διαβάσεις πεζών,
διεύρυνση πεζοδροµίων στις διασταυρώσεις, εγκιβωτισµένη στάθµευση, είσοδοι ΠΑΠΕ, σχολείων,
νοσοκοµείων, ΚΑΠΗ, αθλητικών χώρων κλπ.)



Ζώνη χαµηλών εκποµπών Ρύπων (Low
emission zone - LEZ)

Κυκλοφορία οχηµάτων σε ζώνες µε περιβαλλοντικούς περιορισµούς



Μείωση των ορίων ταχύτητας

40km/h στο ιεραρχηµένο δίκτυο (κύριοι άξονες) και 30km/h στις συλλεκτήριες και τις τοπικές οδούς



Απαγόρευση διέλευσης (και στάθµευσης)
βαρέων οχηµάτων

Απαγόρευση διέλευσης/στάθµευσης βαρέων οχηµάτων σε περιοχές κατοικίας και σε συγκεκριµένες περιοχές
µεγάλης ζήτησης (εµπορίου, αναψυχής) κατά τις ώρες αιχµής (όπως εφαρµόζεται στον ∆ακτύλιο της Αθήνας).
Τροφοδοσία µε minivan.



Προσβασιµότητα
Οδική Ασφάλεια

Μετατροπή (ενδεικτικών ή όλων) των οδών
µε υφιστάµενα πεζοδρόµια πλάτους
Αρχιτεκτονικές διαµορφώσεις (π.χ. οφιοειδής χάραξη, αλλαγές υλικών οδοστρώµατος, διαβάσεις πεζών,
µικρότερο των 0,90µ. (και εφόσον δεν
διεύρυνση πεζοδροµίων στις διασταυρώσεις, εγκιβωτισµένη στάθµευση, είσοδοι ΠΑ.ΠΕΙ., σχολείων,
υπάρχει δυνατότητα διαπλάτυνσης) σε
νοσοκοµείων, ΚΑΠΗ, αθλητικών χώρων κλπ.)
δρόµους ήπιας κυκλοφορίας ή
πεζόδροµους.



Προσβασιµότητα
Οδική Ασφάλεια

Αναδιαµόρφωση/ ανακατασκευή/
διαπλάτυνση των πεζοδροµίων

Προσβασιµότητα σε όλους (έµφαση σε ΑΜΕΑ), µη δυνατότητα παράνοµης στάθµευσης πάνω σε αυτά (π.χ.
φύτευση ή/ και κιγκλιδώµατα στο άκρο των πεζοδροµίων, αισθητήρες ή άλλο για την αποτροπή της παράνοµης
στάθµευσης στα πεζοδρόµια, κλπ.).



Προστασία γειτονιών
Προσβασιµότητα
Οδική Ασφάλεια

∆ηµιουργία superblocks

Ενοποίηση οικοδοµικών τετραγώνων στο τοπικό οδικό δίκτυο (αρµοδιότητας του ∆ήµου) για την προστασία των
γειτονιών - Θύλακες ήπιας κυκλοφορίας.



Προστασία γειτονιών
(κατοικίας ή/και
εµπορικών χρήσεων &
χρήσεων αναψυχής)

Προστασία γειτονιών
Οδική Ασφάλεια
Προστασία γειτονιών
Προσβασιµότητα
Οδική Ασφάλεια
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Στρατηγική

Θεµατική Κατηγορία Παρεµβάσεων

Περιγραφή

∆ιαµοιρασµός στην
κυκλοφορία

Car sharing: "κοινόχρηστο αυτοκίνητο" &
"κοινόχρηστα ηλεκτρικά αυτοκίνητα
πόλης"

Κοινής χρήσης συµβατικά και ηλεκτρικά αυτοκίνητα πόλης

Οριστικό
Σενάριο



∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
Εφαρµογή Συστήµατος Ελεγχόµενης
Στάθµευσης (ΣΕΣ) στις κεντρικές περιοχές
του ∆ήµου



Εφαρµογή smart systems για τον έλεγχο
των θέσεων επισκεπτών σε όλη την έκταση
εφαρµογής του ΣΕΣ



Εφαρµογή ΣΕΣ σε όλο τον ∆ήµο



Κατασκευή και λειτουργία δηµοτικών
χώρων στάθµευσης εκτός οδού (parking).
Αξιοποίηση χώρων στάθµευσης εκτός
οδού στη Μαρίνα Ζέας, στο Στάδιο
Καραϊσκάκη, στο ΣΕΦ, κ.α.
Στρατηγικές Συµπράξεις και Αξιοποίηση
ιδιωτικών χώρων στάθµευσης για το ΣΕΣ





Αξιοποίηση εργαλείων µε τη χρήση και
νέων τεχνολογιών για την αποτροπή της
παράνοµης στάθµευσης
Νόµιµη παρόδια στάθµευση µε
εγκιβωτισµό θέσεων στάθµευσης
Ενοποιηµένη διαχείριση θέσεων
στάθµευσης ΣΕΣ και θέσεων χώρων
στάθµευσης εκτός οδού
Αστυνόµευση µε drone ή λοιπά µέσα
επιτήρησης
Προσβασιµότητα

∆ιακριτή χωροθέτηση θέσεων στάθµευσης
για ΑΜΕΑ


Αρχιτεκτονικές διαµορφώσεις για τη χωροθέτηση των νόµιµων θέσεων στάθµευσης και τη µη δυνατότητα
παράνοµης στάθµευσης.



Real time παροχή πληροφορίας στον οδηγό για τη συνολική προσφορά και τη θέση διαθέσιµων θέσεων
στάθµευσης (εφαρµογή τηλεµατικής).



Με βάση το Π.∆. 75/2002 (ΦΕΚ 173/Α/10-09-2020)



Σε περιοχές µε µεγάλη ζήτηση (π.χ. εµπορίου και αναψυχής), αλλά και σε σηµεία µετεπιβίβασης σε ΜΜΜ.
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Στρατηγική

Θεµατική Κατηγορία Παρεµβάσεων

Περιγραφή

∆ηµιουργία χώρων στάθµευσης δικύκλων

Εντός και εκτός οδού, ενσωµάτωση στο ΣΕΣ

Οριστικό
Σενάριο



Χωροθέτηση χώρων στάθµευσης ταξί
(πιάτσες)



Χωροθέτηση χώρων στάθµευσης
Εντός και εκτός οδού, ενσωµάτωση στο ΣΕΣ
ποδηλάτων και εν γένει µικροκινητικότητας



Χωροθέτηση αποκλειστικών χώρων
προσωρινής στάσης και στάθµευσης για
φορτοεκφόρτωση

∆υνατότητα παρακολούθησης µέσω τηλεµατικής για κατάληψη ή όχι των χώρων φορτοεκφόρτωσης – Εντός και
εκτός οδού, ενσωµάτωση στο ΣΕΣ



∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΙΣΟΠΕ∆ΩΝ ΚΟΜΒΩΝ
Οδική Ασφάλεια

∆ηµιουργία κυκλικών κόµβων (roundabout)

Σε διασταυρώσεις µε υψηλό δείκτη ατυχηµάτων, για τη βελτίωση των αστικών χαρακτηριστικών του
περιβάλλοντος χώρου, κλπ. και εφόσον υπάρχει διαθέσιµος χώρος.



Προσβασιµότητα
Οδική Ασφάλεια

Αναδιαµόρφωση ισόπεδων κόµβων, κατά
προτεραιότητα σε διασταυρώσεις
µειωµένης οδικής ασφάλειας

Μέτρα βελτίωσης, ανάλογα µε τη γεωµετρία τους, διαπλάτυνση των πεζοδροµίων, τουλάχιστον στα πρώτα 5µ.,
του κάθε οδικού τµήµατος µε εγκιβωτισµό θέσεων στάθµευσης εξασφαλίζοντας καταρχάς την απαιτούµενη
ορατότητα των οδηγών, κλπ., κατασκευή υποδοµής για την προσβασιµότητα ευάλωτων οµάδων ( διαβάσεις
πεζών, ράµπες ΑΜΕΑ, οδεύσεις τυφλών, κλπ.). Προτεραιότητα σε γειτνιάσεις µε ΠΑ.ΠΕΙ., σχολεία, νοσοκοµεία,
ΚΑΠΗ, αθλητικούς χώρους).



Τοποθέτηση πεζοφάναρων

Σε οδικά τµήµατα µε αυξηµένη οδική κυκλοφορία και µεγάλες ταχύτητες κίνησης, στο πέρας των
πεζοδροµηµένων οδών, κ.α.



Έξυπνες διαβάσεις

3D απεικονίσεις



Εφαρµογή σε όλα τα φανάρια σύγχρονων
συστηµάτων για την προσβασιµότητα/
διέλευση ευάλωτων οµάδων

Ηχητικά συστήµατα για διέλευση τυφλών, έξυπνα συστήµατα µε ενηµέρωση για το που βρίσκεται ο χρήστης,
«φανάρια που µιλάνε», κ.α.



Ειδικές ρυθµίσεις και σήµανση έξω από
σχολεία και αθλητικούς χώρους, κτίρια
πρόνοιας, Νοσοκοµεία, κλπ. (όπου
υπάρχουν παιδιά, ευάλωτες οµάδες, κλπ.)

Σχεδιασµός και εφαρµογή



ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ

Προσβασιµότητα
Οδική Ασφάλεια
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Στρατηγική

Θεµατική Κατηγορία Παρεµβάσεων

Προστασία γειτονιών
(κατοικίας ή/και
εµπορικών χρήσεων &
χρήσεων αναψυχής)
Περιορισµός
κυκλοφοριακού
κορεσµού

Ρύθµιση των φωτεινών σηµατοδοτών, οι
οποίοι διοχετεύουν κυκλοφοριακό φόρτο
εντός των κεντρικών περιοχών του ∆ήµου, "Ουρές" και καθυστερήσεις οχηµάτων στο ιεραρχηµένο οδικό δίκτυο, στα όρια της πόλης. Πράσινο κύµα για
έτσι ώστε να δηµιουργείται ανάσχεση του έξοδο προς τις ελεύθερες λεωφόρους Κηφισού, Ποσειδώνος, Περιφερειακή ΟΛΠ.
όγκου της κυκλοφορίας πριν τη διέλευση
στην πόλη (Gating)

Περιγραφή

Οριστικό
Σενάριο



ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Υπογειοποίηση οδού Ρετσίνα στη
διασταύρωσή της µε τις Σιδηροδροµικές
Γραµµές του ΟΣΕ
Υπογειοποίηση των Γραµµών του ΗΣΑΠ
εντός του ∆ήµου Πειραιώς

Βελτίωση υπηρεσιών
ΜΜΜ/ Ενίσχυση ΜΣΤ

Βελτίωση υπηρεσιών
ΜΜΜ/ Ενίσχυση ΜΜΜ


Η επίγεια ζώνη που θα απελευθερωθεί µετά την υπογειοποίηση των Γραµµών του ΗΣΑΠ, θα αξιοποιηθεί για:
1. Λειτουργία οδικού άξονα πρόσβασης στο Λιµάνι
2. ∆ηµιουργία γραµµικής ζώνης πρασίνου
3. ∆ηµιουργία πεζόδροµου - ποδηλατόδροµου



Λειτουργία του Τραµ



Ολοκλήρωση της Επέκτασης της Γραµµής
3 του Μετρό έως τον Πειραιά



Κατασκευή & Λειτουργία του τµήµατος Α'
της Γραµµής 4 του Μετρό (Άλσος Βεΐκου Γουδή)



Ολοκλήρωση της Γραµµής 4 του Μετρό



Λειτουργία Προαστιακού επιπέδου Μετρό,
δηλαδή αστικών µετακινήσεων

Ενδεικτικά 2 δροµολόγια ανά ώρα



Ενίσχυση της λειτουργίας του Τραµ

Ρύθµιση των φωτεινών σηµατοδοτών, έτσι ώστε να διέρχονται οι συρµοί του απρόσκοπτα στη λογική του
«πράσινου κύµατος». Εποχιακός σχεδιασµός για τη θερινή περίοδο



Βελτίωση υπηρεσιών ΜΜΜ

Αύξηση συχνότητας/ Πύκνωση δροµολογίων ΜΜΜ (ΜΣΤ & ΟΑΣΑ), Βελτίωση αξιοπιστίας, Επέκταση ωραρίου



Ανανέωση και Αντικατάσταση στόλου
οχηµάτων και συρµών ΜΜΜ (ΜΣΤ &
Εκσυγχρονισµός συρµών. Εξοπλισµός στόλου λεωφορείων µε εκσυγχρονισµένα οχήµατα, περιβαλλοντικά
ΟΑΣΑ), µε νέας τεχνολογίας - µη ρυπογόνα φιλικά, κατά προτίµηση ηλεκτρικά.
/ µη θορυβώδη
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Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Πειραιά
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Στρατηγική

Βελτίωση υπηρεσιών
ΜΜΜ/ Ενίσχυση
Λεωφορειακών
Γραµµών

Οριστικό
Σενάριο

Θεµατική Κατηγορία Παρεµβάσεων

Περιγραφή

Κίνητρα για τη χρήση των ΜΜΜ

∆ηµιουργία χώρων park & ride.

Τηλεµατική

Εφαρµογή σε όλες τις στάσεις ΟΑΣΑ και ∆ηµοτικής Συγκοινωνίας.




Αναβάθµιση & Επέκταση της ∆ηµοτικής
Συγκοινωνίας

Ανασχεδιασµός Γραµµών & ∆ιαδροµών, Νέες Γραµµές, Συχνότερα δροµολόγια, Επέκταση ωραρίου



Προστασία της λειτουργίας των
υφιστάµενων λεωφορειολωρίδων

Αστυνόµευση, συντήρηση σήµανσης και υποδοµής, κλπ



Λεωφορειολωρίδες µε αποκλειστικό
διάδροµο

∆ιαχωρίζονται (αποκλειστικός διάδροµος) µε φυσικά εµπόδια, ώστε να αποτρέπεται η παράνοµη στάθµευση
και η παράνοµη είσοδος/ διέλευση οχηµάτων ΙΧ - νησίδα µε φύτευση



Ανασχεδιασµός Γραµµών ΟΑΣΑ

Με βάση τη λειτουργία νέων σταθµών Μετρό, ΤΡΑΜ, κλπ. Εποχιακός σχεδιασµός για τη θερινή περίοδο

On demand λεωφορειακές γραµµές

∆ιερεύνηση λειτουργίας τους για εξυπηρέτηση αποµακρυσµένων περιοχών εντός του Πειραιά.




∆ΙΚΤΥΟ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΩΝ

Προστασία & ανάδειξη
του µνηµειακού και
ιστορικού χαρακτήρα

Ήπια Μετακίνηση
Προσβασιµότητα

Ανάπλαση της οδού Πειραιώς ως
πολιτιστικού άξονα µε διαπλάτυνση
πεζοδροµίων σε βάρος των λωρίδων
κυκλοφορίας (Αναφορά στο ΡΣΑ ως Άξονας
Μητροπολιτικής Ακτινοβολίας)



Ανάδειξη των -πολλών- αρχαιολογικών και
Σύνδεση µε δίκτυο Πράσινων διαδροµών
ιστορικών σηµείων του Πειραιά.



Ολοκληρωµένο δίκτυο προσβάσιµων
διαδροµών ήπιας µετακίνησης & ∆ίκτυο
Πράσινων ∆ιαδροµών



(πεζόδροµοι, ποδηλατόδροµοι, ήπιας κυκλοφορίας, διαπλάτυνση πεζοδροµίων)

Υλοποίηση Μητροπολιτικού ∆ικτύου
Ποδηλατικών ∆ιαδροµών (ΡΣΑ 2021)
∆ίκτυο ποδηλατόδροµου σε όλο τον ∆ήµο
Ήπια Μετακίνηση


Ένωση όλων των γειτονιών του ∆ήµου µε το κέντρο της πόλης µέσω ποδηλατικών υποδοµών

Σύνδεση σταθµών ΜΣΤ µε
ποδηλατοδρόµους και δυνατότητα Bike
and ride
Bike sharing: "κοινόχρηστα ποδήλατα ποδήλατα πόλης"




Ποδήλατα πόλης κοινής χρήσης συµβατικά και ηλεκτρικά,
Ηλεκτρικά πατίνια και µικροκινητικότητα
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Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Πειραιά
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Στρατηγική

Θεµατική Κατηγορία Παρεµβάσεων

Περιγραφή

Οριστικό
Σενάριο

ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ - ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ





∆ηµιουργία νέων Πλατειών
∆ηµιουργία πάρκων τσέπης
∆ηµιουργία αστικών κερκίδων

Βελτίωση συνθηκών
διαβίωσης

Ολοκλήρωση της ανάπλασης της περιοχής
του Αγ. ∆ιονυσίου
Ανάπλαση της ακτής Θεµιστοκλέους (από
τον λιµένα κρουαζιέρας έως το Φαληρικό
∆έλτα)
Ανάπλαση κεντρικών οδών (Ηρώων
Έµφαση στην προσβασιµότητα, την κίνηση των ΑΜΕΑ και εν γένει των ευάλωτων οµάδων, δηµιουργία
Πολυτεχνείου, Χαρ. Τρικούπη, Λεωφ.
ανεµπόδιστων διαδροµών µε σεβασµό στον δηµόσιο χώρο
Χατζηκυριάκου, Αιτωλικού, Θηβών, κ.α.)



Αύξηση πρασίνου

Φυτεύσεις στον δηµόσιο χώρο σε διαπλατύνσεις πεζοδροµίων, νησίδες και κοινόχρηστους χώρους



Μεγάλα οχήµατα: φορτοεκφόρτωση µόνο κατά τις πολύ πρωινές ώρες, Μικρά οχήµατα: φορτοεκφόρτωση σε
ειδικά διαµορφωµένες θέσεις






ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Αποτελεσµατική
∆ιαχείριση
Εµπορευµατικών
Μεταφορών

Αυστηρό ωράριο εµπορικών
φορτοεκφορτώσεων
∆ιαµόρφωση αστικών κέντρων διανοµής
εµπορευµάτων.



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Βελτίωση συνθηκών
διαβίωσης - Μείωση
εκποµπών ρύπων Προστασία
περιβάλλοντος

Εγκατάσταση σηµείων φόρτισης
ηλεκτρικών οχηµάτων σε δηµοτικούς,
ιδιωτικούς και δηµόσιους χώρους



Κατάρτιση και εφαρµογή ΣΦΗΟ

Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχηµάτων



Υλοποίηση του Σχεδίου ∆ράσης Αειφόρου
Ενέργειας (Σ∆ΑΕ) του ∆ήµου
Εκπόνηση Σχεδίου ∆ράσης Αειφόρου
Ενέργειας και Κλίµατος (Σ∆ΑΕΚ) για τον
∆ήµο Πειραιά

Εκπονήθηκε το 2016. Υλοποιούνται τα µέτρα σχετικά µε τη µείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των
εκπεµπόµενων ρύπων από τον τοµέα των µεταφορών
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Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Πειραιά
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Στρατηγική

Θεµατική Κατηγορία Παρεµβάσεων

Περιγραφή

Αντικατάσταση όλων των οχηµάτων του
∆ήµου µε εκσυγχρονισµένα οχήµατα,
περιβαλλοντικά φιλικά

Προώθηση πράσινων τεχνολογιών κινητικότητας – Ανάπτυξη τεχνογνωσίας - Προώθηση της ηλεκτροκίνησης

Οριστικό
Σενάριο



ΠΡΟΩΘΗΣΗ & ∆ΡΑΣΕΙΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
∆ηµιουργία/Λειτουργία Πάρκου
Κυκλοφοριακής Αγωγής

Στην ευρύτερη περιοχή του ΣΕΦ

Προώθηση της Βιώσιµης Αστικής
Κινητικότητας στα σχολεία




Εκστρατεία ενηµέρωσης/
ευαισθητοποίησης για eco - driving
οδήγηση

Σε επαγγελµατίες οδηγούς (λεωφορεία, ταξί) και σε όλους τους δηµότες



Ενηµέρωση και προώθηση της βιώσιµης
κινητικότητας για την ευαισθητοποίηση
των πολιτών

Εξατοµικευµένες προωθητικές ενέργειες σε επίπεδο µεµονωµένου νοικοκυριού



Συµµετοχή στην Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα
Κινητικότητας
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ
Σχέδιο διαχείρισης κυκλοφορίας –
σηµατοδότησης, στάθµευσης και
Events Management
δροµολογίων ΜΜΜ τις ηµέρες διεξαγωγής
αγώνων ή λοιπών mega events στην πόλη



Νοσοκοµεία: προσβασιµότητα, στάθµευση, Εφαρµογή εξειδικευµένων µέτρων για τη διαχείριση της ζήτησης πέριξ των µεγάλων νοσοκοµείων. Αστυνόµευση
για εξασφάλιση της επιβολής τους
ταξί, έκτακτα περιστατικά, κλπ.



Εφαρµογή µέτρων βελτίωσης προσβασιµότητας, ήπιας κυκλοφορίας, προστασίας περιοχών πέριξ των
σχολείων/ σχολικών συγκροτηµάτων σε ακτίνα 300µ.



Σχολεία: προσβασιµότητα, οδική ασφάλεια
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