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Τηλεδιάσκεψη με τους φορείς μεταφορικού έργου στα πλαίσια της Β’ Διαβούλευσης του 

Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Πειραιά 

 
Βασική προϋπόθεση για την σωστή και ολοκληρωμένη εκπόνηση ενός Σχεδίου Βιώσιμης 

Αστικής Κινητικότητας σε μία πόλη/δήμο αποτελεί η συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων 

μερών-φορέων οι οποία δύναται να επηρεαστούν από την υλοποίησή του ή να την 

επηρεάσουν. 

Στη Β’ Φάση του Συμμετοχικού Σχεδιασμού για το Δήμο Πειραιά, οι εμπλεκόμενοι φορείς 

ενημερώθηκαν αναλυτικά με σχετικό ενημερωτικό δελτίο για τις προτεινόμενες παρεμβάσεις 

των εναλλακτικών σεναρίων και κλήθηκαν να διατυπώσουν γραπτώς τα σχόλια και τις 

απόψεις τους σε ειδική φόρμα ερωτηματολογίου. 

Επιπρόσθετα, ο Δήμος σε συνεργασία με την ένωση αναδόχων εταιριών (LEVER, ΜΣΜ και 

VMC) και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο προέβη στη διεξαγωγή τηλεδιάσκεψης με τους 

φορείς μεταφορικού έργου την Τετάρτη 21/10/2020 και ώρα 11:00-13:30, μέσω της 

πλατφόρμας CISCO WEBEX, κατά την οποία πραγματοποιήθηκε μία πιο εξειδικευμένη 

συζήτηση αναφορικά με τις προτεινόμενες παρεμβάσεις, αλλά και αναφορικά με τον 

προγραμματισμό του μελλοντικού σχεδιασμού του κάθε φορέα σε σχέση με τα εναλλακτικά 

σενάρια του ΣΒΑΚ. 

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν όλοι οι άμεσοι και σημαντικότεροι φορείς μεταφορικού 

έργου στο Δήμο Πειραιά, όπως  ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αττικής (ΟΑΣΑ Α.Ε.), η 

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., ο ΟΛΠ Α.Ε., ο ΟΣΕ Α.Ε., οι Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.), η 

ΤΡΑΙΝΟSE Α.Ε. 

Η ατζέντα των θεμάτων προς ανάπτυξη περιλάμβανε τα ακόλουθα: 

 Παρουσίαση των εναλλακτικών σεναρίων και των προτεινόμενων παρεμβάσεων 

 Παρουσίαση του κυκλοφοριακού μοντέλου και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων αυτού 

 Τοποθέτηση των φορέων επί των εναλλακτικών σεναρίων 

 
 

Παρόντες στην τηλεδιάσκεψη 
 

Από τον Δήμο Πειραιά: 

Καρύδης Δημήτριος, Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Δήμου Πειραιά 

Μήλιας Αντώνιος, Δ/ντής Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Δήμου Πειραιά 
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Πούλου Μαρία, Επόπτρια ΣΒΑΚ Πειραιά, Προϊσταμένη Τμήματος Στρατηγικού Σχεδιασμού, 
Προγρ/σμού και Μελετών 
 
Από ΟΑΣΑ Α.Ε.: 

Μάρλεν Μιχάλη, Διεύθυνση Συγκοινωνιακού Σχεδιασμού 

Αρμένη Μπέτυ, Τμήμα Αστικής Κινητικότητας. Προσβασιμότητας και Περιβάλλοντος 

Από ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.: 

Αναστασάκη Άννα- Διεύθυνση Στρατηγικής Ανάπτυξης Τμήμα Σχεδιασμού Μεταφορών 

Από ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.: 

Γερακαράκης Χρήστος, Manager – Project Department 

Σπύρου Δημήτρης, Consultant- Strategic Planning & Marketing Department 

 
Από ΟΣΕ A.E. – Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού: 
 

Κοτταράς Αθανάσιος -Αναπληρωτής Δνων Σύμβουλος ΟΣΕ 

Γρηγόρης Σαμπατακάκης-  Διευθυντής ΔΙΣΣΑ 

Γεώργιος Παντελάς- Προϊστάμενος ΔΙΣΣΑ/ΑΕΣ 

Μαίρη Λεφάκη- ΔΙΣΣΑ 

 
Από ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.: 

Κρέλιος Βασίλης-  Τομεάρχης Σταθμών ΣΤΑΣΥ 
 
Από TRAINOSE A.E. (Προαστιακός Σιδηρόδρομος): 

Τόλιας Θεόδωρος-  Γεν. Διεύθυνση Προαστιακών Γραμμών 

Από Ένωση Ανάδοχων Εταιριών: 

Μαυρογεώργης Θοδωρής- Μαυρογεώργης και Συνεργάτες ΙΚΕ – ΜΣΜ 
 
Μάρης Ιωάννης-  VMC ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε. 
 
Κεπαπτσόγλου  Κώστας- Αναπληρωτής Καθηγητής Τομέα Έργων Υποδομής και Αγροτικής 
Ανάπτυξης, ΣΑΤΜ Ε.Μ.Π. 
 
Καρολεμέας Χρήστος- Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας Ε.Μ.Π. 
 
Κουτρουμπής Νίκος- Lever Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε. 
 
Τριανταφυλλοπούλου Ελένη- Lever Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε. 
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Πρακτικά Τηλεδιάσκεψης 

 
Τη  συζήτηση της τηλεδιάσκεψης άνοιξε ο κος Καρύδης, αντιδήμαρχος Προγραμματισμού 

και Ανάπτυξης Δήμου Πειραιά, ο οποίος έκανε μια συνοπτική περιγραφή του σταδίου 

εκπόνησης στο οποίο βρίσκεται το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας επισημαίνοντας 

το υψηλό ενδιαφέρον που έχει ο Δήμος για την ορθή ολοκλήρωσή του, αλλά και για την όσο 

δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων στο Σχεδιασμό. 

Ακολούθως, τον λόγο πήρε ο Μαυρογεώργης Θοδωρής από την  ένωση αναδόχων εταιριών 

(LEVER, ΜΣΜ και VMC), o οποίος παρουσίασε αναλυτικά τις προτεινόμενες παρεμβάσεις και 

τις κατευθύνσεις των εναλλακτικών σεναρίων. Εν συνεχεία, ο κ. Κεπαπτσόγλου, 

αναπληρωτής καθηγητής ΕΜΠ, περιέγραψε το κυκλοφοριακό μοντέλο που θα 

χρησιμοποιηθεί από την ομάδα των μελετητών για την εκτίμηση των εξειδικευμένων μέτρων 

– παρεμβάσεων. 

Τον λόγο στη συνέχεια πήραν οι εκπρόσωποι των φορέων μεταφορικού έργου οι οποίοι 

τοποθετήθηκαν επί των εναλλακτικών σεναρίων και ενημέρωσαν για τoυς μελλοντικούς  

σχεδιασμούς των φορέων τους αναφορικά με τον Δήμο Πειραιά. 

Αρχικά, η κ. Μιχάλη από τη Διεύθυνση Συγκοινωνιακού Σχεδιασμού του ΟΑΣΑ τόνισε ότι 

είναι σημαντικό να εξετασθούν και οι χρονικοί ορίζοντες των παρεμβάσεων. Επίσης 

επεσήμανε ότι κάποιες από τις παρεμβάσεις του ήπιου σεναρίου θα έπρεπε να 

συμπεριληφθούν στο ριζοσπαστικό σενάριο όπως π.χ. η υπογειοποίηση της οδού Ρετσίνα, 

καθώς πρόκειται για ένα μεγάλο έργο υποδομής, ενώ υπογράμμισε ότι θα πρέπει να 

διερευνηθεί η εφικτότητα για την υπογειοποίηση των γραμμών του ΗΣΑΠ που 

συμπεριλαμβάνεται στο ριζοσπαστικό σενάριο. 

Μία σειρά από παρεμβάσεις των σεναρίων όπως η ενίσχυση της λειτουργίας του τραμ, η 

ενίσχυση των υπηρεσιών ΜΜΜ, τα κίνητρα για τη χρήση των ΜΜΜ, η αναβάθμιση της 

δημοτικής συγκοινωνίας  αξιολογήθηκαν ως θετικές και εφικτές προτάσεις που μπορούν να 

τοποθετηθούν τόσο στο ήπιο όσο και στο ριζοσπαστικό σενάριο. Παράλληλα, διατυπώθηκαν 

κάποιες  ενστάσεις αναφορικά με την επέκταση του ωραρίου των Μέσων Μαζικής 

Μεταφοράς, λόγω της δυσκολία εφαρμογής του συγκεκριμένου μέτρου και  του αυξημένου 

κόστους τους. Επιπρόσθετα, η εκπρόσωπος του ΟΑΣΑ στάθηκε υποστηρικτικά απέναντι στη 

δημιουργία χώρων Park and Ride, καθώς και σε όλες τις παρεμβάσεις που αφορούν τη 

διαχείριση της στάθμευσης. Ως σημαντικό ζήτημα αναφέρθηκε ακόμη η διατήρηση και η 
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αστυνόμευση των λεωφορειολωρίδων, ενώ προτάθηκε το να εξετασθεί και η εγκατάσταση 

νέων συστημάτων εποπτείας λεωφορειολωρίδων. Πρόκειται για μέτρο που ο ΟΑΣΑ επιχειρεί 

να το προωθήσει και που συντάσσεται με τους γενικούς στόχους του ΣΒΑΚ.  

Αναφορικά με ορισμένα έργα που σχετίζονται με την λειτουργία του λιμανιού, όπως η 

λειτουργία αποκλειστικών διαδρομών για την είσοδο και έξοδο στο λιμάνι και η λειτουργία 

bus rapid transit, διατυπώθηκε συμφωνία επί της αρχής, αλλά τονίσθηκε ότι θα πρέπει να 

εξετασθεί ένας προκαταρτικός σχεδιασμός για τη χωροθέτηση αυτών των σχεδίων, ως μία 

πρώτη ένδειξη για το που/ πως χωρικά θα μπορούσαν όλα αυτά να υλοποιηθούν.  Ιδιαίτερα 

αναφέρθηκε ότι οι γραμμές ΒRT είναι ένα έργο που ο ΟΑΣΑ το εγκρίνει, έχει όμως δυσκολίες 

στην υλοποίηση και είναι ένα έργο υποδομής που απαιτεί συνεργασία. 

Από την ομάδα εργασίας του Δήμου διευκρινίστηκε ότι το έργο της υπογειοποίησης της 

οδού Ρετσίνα είναι ένα μεγάλο έργο υποδομής, όμως είναι ένα έργο που υπάρχει στους 

υφιστάμενους προγραμματισμούς του ΟΣΕ και μάλιστα έχουν εκδοθεί και οι 

περιβαλλοντικοί όροι. Επίσης αποσαφηνίστηκε ότι σε σχέση με την αποκλειστική διαδρομή 

προς και από το λιμάνι σε ώρες αιχμής το ΣΒΑΚ προτείνει μία μελέτη που θα διερευνήσει τη 

συγκεκριμένη δυνατότητα. 

Εν συνεχεία, η κ. Μιχάλη αναφέρθηκε  στην αντικατάσταση του στόλου των λεωφορείων με 

σύγχρονα, φιλικής τεχνολογίας προς το περιβάλλον οχήματα ως μία δράση που 

συμπεριλαμβάνεται στους άμεσους προγραμματισμούς του ΟΑΣΑ, ωστόσο τόνισε ότι 

απαιτείται και η πρόβλεψη σημείων φόρτισης για αυτά τα οχήματα.  

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο να αναπτυχθεί ένας σχεδιασμός όπου όλα τα έργα θα ξεκινάνε 

από ήπια και σταδιακά θα πηγαίνουμε στις ριζοσπαστικές προτάσεις. Έμφαση δόθηκε 

ακόμα στο να επιτευχθεί η δημιουργία συναντίληψης με τους υπόλοιπους φορείς και με 

τους πολίτες σε μία τέτοια κατεύθυνση. 

Αναφορικά με τα προγραμματισμένα και μελλοντικά έργα του ΟΑΣΑ, υπογραμμίστηκε ότι η 

λειτουργία του τραμ προχωράει απρόσκοπτα, ενώ μένει να εξετασθεί η μετατόπιση της 

γραμμής λόγω των έργων στον Φαληρικό όρμο. Επιπρόσθετα,  η κ. Μιχάλη ενημέρωσε τους 

συμμετέχοντες ότι το νέο Γενικό Σχέδιο Μεταφορών αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος 

του έτους. Σε ό,τι αφορά την προμήθεια των νέων λεωφορείων αναφέρθηκε ότι ήδη υπάρχει 

μία Μελέτη Παροχής Υπηρεσιών, η οποία είναι υπό τον συντονισμό του Υπουργείου 

Μεταφορών  με κύριο έργο την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μέσω της οποίας θα 

αξιολογηθούν οι ανάγκες σε στόλο για τον ΟΑΣΑ. Παράλληλα, στον σχεδιασμό του ΟΑΣΑ 
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περιλαμβάνονται και δράσεις που αφορούν στη δημιουργία on demand γραμμών, στη 

λογική της εξυπηρέτησης μετακινήσεων σε απομακρυσμένες αστικές περιοχές.  

Τέλος, έγινε ενημέρωση πως προγραμματίζεται να τεθεί σε εφαρμογή το ISO13816 για την 

αξιολόγηση της ποιότητας  των συγκοινωνιακών υπηρεσιών, ενώ στα άμεσα σχέδια του 

ΟΑΣΑ είναι και η  βελτίωση της προσβασιμότητας σε στάσεις και σε λεωφορεία για τα άτομα 

μειωμένης κινητικότητας, καθώς και η επέκταση του συστήματος τηλεματικής. 

Υπογραμμίστηκε ότι προωθείται μία στροφή στον ΟΑΣΑ αναφορικά με τη χρήση των νέων 

τεχνολογιών και ειδικά της βελτίωσης πληροφόρησης και των υπηρεσιών μέσα από έξυπνα 

συστήματα. Στην κατεύθυνση αυτή προωθείται η δημιουργία Ολοκληρωμένου Συστήματος 

Πληροφόρησης Επιβατών μέσω του οποίου θα διασυνδεθούν οι πληροφορίες που 

υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον ΟΑΣΑ, αλλά και από διάφορες μελλοντικές πλατφόρμες, ενώ 

προβλέπεται και η αναβάθμιση των ήδη υφιστάμενων τεχνολογιών– όπως το αυτόματο 

σύστημα συλλογής κομίστρου και η τηλεματική. 

Εν συνεχεία, η κ. Αρμένη, από τη Διεύθυνση Συγκοινωνιακού Σχεδιασμού του ΟΑΣΑ 

επικεντρώθηκε στο σχέδιο αναδιάρθρωσης των γραμμών του ΟΑΣΑ. Τόνισε ότι μία πρώτη 

προσπάθεια έγινε με τη λειτουργία των γραμμών στη Νίκαια, ενώ επόμενο βήμα είναι να 

προχωρήσει η αναδιοργάνωση με το ξεκίνημα των επόμενων δύο σταθμών Μετρό στον 

Πειραιά. Επίσης υπογράμμισε ότι θα πρέπει να εξετασθεί η λειτουργία του μετρό σε σχέση  

με τη δημοτική συγκοινωνία, ώστε να υπάρχει αλληλοσυμπλήρωση και όχι 

αλληλοεπικάλυψη των γραμμών. Επιπλέον, αναφέρθηκε στα σχέδια του ΟΑΣΑ για τη 

μελλοντική προώθηση on-demand γραμμών, όπου θα καταγράφονται οι επιθυμίες 

μετακίνησης των επιβατών και μέσω κάποιας εφαρμογής οι χρήστες θα ενημερώνονται για 

τη διαμόρφωση των δρομολογίων.  

Η κ. Αναστασάκη από  Διεύθυνση Στρατηγικής Ανάπτυξης Τμήμα Σχεδιασμού Μεταφορών 

της Αττικό Μετρό Α.Ε. ενημέρωσε τους συμμετέχοντες για την ολοκλήρωση της επέκτασης 

της γραμμής 3 του Μετρό.  Ωστόσο, υπογράμμισε ότι το μοντέλο όπως περιγράφηκε 

δυστυχώς δεν μπορεί να αποτυπώσει μελλοντικά τις επιπτώσεις από τη 

βελτίωση/αναβάθμιση των ΜΜΜ, με βάση τις ήδη προγραμματισμένες και τις 

προτεινόμενες δράσεις (επέκταση του μετρό, λειτουργία του τραμ, βελτίωση συχνοτήτων), 

σε σχέση με την κατανομή ανά μεταφορικό μέσο (modal split). Δεδομένου ότι το μοντέλο 

λειτουργεί κατά βάση με το οδικό δίκτυο και το μοντέλο προέλευσης προορισμού είναι 
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δέσμιο της σημερινής εικόνας, δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη το κομμάτι του modal split και 

πως θα μπορούσε ένα αναβαθμισμένο δίκτυο ΜΜΜ να το διαφοροποιήσει στο μέλλον. 

Από τους μελετητές διευκρινίστηκε ότι τα θέματα ζήτησης στο μοντέλο μπορούν να 

αντιμετωπισθούν εξωγενώς και ότι έχει γίνει μία σχετική έρευνα δεδηλωμένης προτίμησης 

με σκοπό να είναι εφικτή και η εκτίμηση της εκτρεπόμενης, από το ΙΧ προς άλλα μέσα, 

κυκλοφορίας σε επόμενες προσομοιώσεις. Παρά ταύτα, αναδεικνύεται ως αναγκαία σε 

αυτήν την κατεύθυνση και η εκπόνηση μίας νέας ολοκληρωμένης κυκλοφοριακής μελέτης 

για την ευρύτερη περιοχή του Πειραιά.  

Μάλιστα η κ. Αναστασάκη ανέφερε ότι έχει ήδη εκδηλωθεί ενδιαφέρον από την Ευρωπαϊκή 

Κοινότητα σε σχέση με την εκπόνηση μίας κυκλοφοριακής  μελέτης για την εξέταση και 

αξιολόγηση όλων των συστημάτων μεταφοράς στον Δήμο Πειραιά και η οποία θα εστιάζει 

στην επέκταση της γραμμής 3 του Μετρό και στη συντονισμένη λειτουργία του Λιμανιού με 

τα ΜΜΜ.  Μία τέτοια προσπάθεια θα μπορούσε να συμπεριληφθεί στο Σχεδιασμό και να 

συντονιστεί  με τις προτεινόμενες παρεμβάσεις του ΣΒΑΚ. 

Επιπρόσθετα, η εκπρόσωπος της Αττικό Μετρό Α.Ε. διατύπωσε γενική συμφωνία με τις 

προτεινόμενες δράσεις των εναλλακτικών σεναρίων, ωστόσο υπογράμμισε ότι ορισμένες 

από αυτές όπως η δημιουργία χώρων πρασίνου και η ανάπλαση πλατειών, δεν θα έπρεπε 

να ανήκουν μόνο στο ριζοσπαστικό σενάριο, αλλά και στο ήπιο. Ομοίως, επεσήμανε ότι 

προτάσεις που αφορούν στην αναβάθμιση της λειτουργίας του τραμ στη λογική του 

πράσινου κύματος, αλλά και στη βελτίωση της συχνότητας των δρομολογίων  του 

προαστιακού σε επίπεδο δεκάλεπτου είναι σκόπιμο να περιλαμβάνονται στο ήπιο και όχι 

μόνο στο ριζοσπαστικό σενάριο. Επιπρόσθετα, υπογράμμισε ότι θα πρέπει οι φορείς να 

συζητήσουν και να πουν σε ποια σημεία υπάρχουν ή αναμένεται να υπάρξουν δυσκολίες 

για να αξιολογηθούν και να   αντιμετωπιστούν. Τέλος, ανέφερε ότι το έργο του υποβιβασμού 

της γραμμής του ΗΣΑΠ δεν είναι ενσωματωμένο στους άμεσους σχεδιασμούς της ΑΤΤΙΚΟ 

Μετρό και δεν έχει ληφθεί υπόψη από την υφιστάμενη μελέτη για τις νέες γραμμές, παρότι 

είχε παλαιότερα εξετασθεί σχετική μελέτη για τον ενδιάμεσο σταθμό Κεράνι.  

Ο κ. Γερακαράκης Χρήστος από τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.,  παρουσίασε το 

αναπτυξιακό Σχέδιο για τον Λιμένα του Πειραιά, και πιο συγκεκριμένα τα έργα που 

σχετίζονται με το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. Αναφέρθηκε στην ανάπτυξη ενός 

εσωτερικού δικτύου ηλεκτροκίνητων λεωφορείων, αποσαφηνίζοντας ότι η σχετική μελέτη 
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αναμένεται να υλοποιηθεί μέσα στο 2022, ενώ παράλληλα προβλέπεται και μία εσωτερική 

κυκλοφοριακή μελέτη. Ο στόχος είναι να συνδεθούν οι εσωτερικές περιοχές του λιμανιού 

μεταξύ τους, αλλά και να επιτευχθεί η διασύνδεσή τους με τα Μέσα Σταθερής Τροχιάς 

(ΤΡΑΜ, Μετρό, ΗΣΑΠ), έχοντας λάβει υπόψη και τις ανάγκες των μετακινήσεων από την 

κρουαζιέρα. Τέλος, διευκρίνισε ότι από μεριάς του ΟΛΠ έχει προκριθεί η επιλογή χρήσης 

eco-bus για τη σύνδεση των περιοχών του λιμένα και των εσωτερικών μετακινήσεων μέσα 

στην περιοχή του ΟΛΠ έναντι άλλων λύσεων όπως monorail ή LRT- ελαφρύ τραμ.  

Εν συνεχεία, τον λόγο πήρε ο κ. Σαμπατακάκης  από την Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού του 

ΟΣΕ Α.Ε., ο οποίος αναφέρθηκε στο έργο της υπογειοποίησης της οδού Ρετσίνα, 

αποσαφηνίζοντας ότι είναι ένα έργο σε ώριμη φάση, που έχει ενταχθεί στον 

προγραμματισμό του ΟΣΕ και πλέον γίνεται η προσπάθεια για να προχωρήσει η 

χρηματοδότηση και η υλοποίησή του. Αναφορικά με τα προτεινόμενα σενάρια διευκρίνισε 

ότι ο ΟΣΕ τάσσεται με το ήπιο σενάριο, ενώ τόνισε τη  σημασία του να δοθεί έμφαση στην 

χρονική διαδοχή των δραστηριοτήτων και στους χρονικούς ορίζοντες υλοποίησης αυτών.  

Επιπρόσθετα, έγινε αναφορά στον σχεδιασμό του ΟΣΕ σε σχέση με την παλιά γραμμή που 

πηγαίνει στον Άγιο Διονύσιο, ο οποίος περιλαμβάνει τη διατήρηση του μετρικού δικτύου. 

Παράλληλα, αποσαφηνίστηκε ότι την ευθύνη για την κυκλοφορία την έχει η ΤΡΑΙΝΟSΕ, ενώ 

αναμένονται προτάσεις από διαχειριστές (Operators) για να καταληχθεί η προαστιακού 

χαρακτήρα χρήση αυτής της γραμμής.  Μέχρι τότε ο ΟΣΕ αναλαμβάνει τη συντήρηση αυτής, 

ώστε να είναι έτοιμη να τεθεί σε λειτουργία μόλις καταληχθεί ο χαρακτήρας και ο 

προγραμματισμός της από τον εκάστοτε διαχειριστή (operator). Πιο συγκεκριμένα, 

αποσαφήνισε ότι ως φορέας ο  ΟΣΕ επιδιώκει με κάθε τρόπο να υπάρχει βελτίωση στη 

συχνότητα των δρομολογίων, αλλά αυτό καθορίζεται από τη σιδηροδρομική επιχείρηση. 

Αναφορικά με τη δημιουργία εμπορευματικών κέντρων (logistic center), επισημάνθηκε ότι 

έχουν γίνει διάφορες προτάσεις, οι οποίες στην παρούσα φάση βρίσκονται  σε στάδιο 

αξιολόγησης.  

Ακολούθως, ο λόγος δόθηκε στον κ. Τόλια από την Γενική Διεύθυνση Προαστιακών Γραμμών 

της TRAINOSE A.E., ο οποίος αναφέρθηκε στο έργο της υπογειοποίησης στην οδό Ρετσίνα 

τονίζοντας τα ενδεχόμενα προβλήματα σε περίπτωση που σταματήσει η λειτουργία των 

σιδηροδρομικών γραμμών. Παράλληλα, τόνισε ότι τα έργα του ΟΣΕ είναι μεγάλα και 

διασπαρμένα σε όλη την Ελλάδα, ειδικά στην περιοχή του Πειραιά. Αναφορικά με το ζήτημα 
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των συχνοτήτων των δρομολογίων επισημάνθηκε ότι επιδιώκεται η βελτίωσης των 

συχνοτήτων για 2 τρένα την ώρα ως ένας εφικτός στόχος. Υπογραμμίστηκε ότι συχνότητες 

δεκαλέπτου όπως περιγράφονται σαν  κατεύθυνση είναι δύσκολο να επιτευχθούν. Ιδιαίτερη 

σημασία έχει ωστόσο  να αποσαφηνιστεί το  τι θα εξυπηρετούν οι γραμμές- αν θα 

εξυπηρετούν μετακινήσεις προς αεροδρόμιο, προς ΚΙΑΤΟ, προς Χαλκίδα, ή αν θα 

προβλέπεται η άμεση σύνδεση με το σταθμό Λαρίσης για να εξυπηρετούν σε συνδυασμό με 

το δίκτυο του Μετρό.  

Παράλληλα, τόνισε ότι ως χρονικό ορίζοντα για μία τέτοια κατεύθυνση  θα πρέπει να 

βλέπουμε τα επόμενα 3 ή 4 χρόνια. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο να επιτυγχάνεται ο  

συντονισμός μεταξύ των ΜΜΜ ώστε να μην λειτουργούν τα Μέσα ανταγωνιστικά, αλλά 

συνεργικά. Στη βελτίωση της εξυπηρέτησης θα βοηθούσε να υπάρχει σύνδεση και 

συντονισμός των δρομολογίων και αντίστοιχη ενημέρωση στους σταθμούς τηλεματικής. 

Αναφορικά με τον σταθμό του Αγίου Διονυσίου  υπογραμμίστηκε ότι στο Σχεδιασμό της 

TRAINOSE είναι οι επιβάτες των καραβιών που έρχονται από την Κρήτη  να μπορούν να  

εξυπηρετούνται  απευθείας στο τρένο και να επιτυγχάνεται παράλληλα η διασύνδεση των 

καραβιών με το εθνικό δίκτυο. Κρίνεται ακόμη σκόπιμο το να μπορούν να προσεγγίζουν οι 

επιβάτες τον προαστιακό σταθμό εύκολα και σε αυτή την κατεύθυνση είναι θετική η 

πρόταση του ΟΛΠ για τη λειτουργία ECO bus. Ακόμη, επισήμανε ότι έχει ιδιαίτερη σημασία 

η ανάπτυξη ποδηλατοδρόμων και η σύνδεσή τους με τους σταθμούς των Μέσων Σταθερής 

Τροχιάς, όπως γίνεται σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, ενώ η TRAINOSE A.E.  έχοντας στις αρχές 

της την βιώσιμη ανάπτυξη, θα επιχειρήσει να στηρίξει όλη αυτή τη σημαντική προσπάθεια 

που γίνεται μέσα από το ΣΒΑΚ.  

Ο κ . Κρέλιος Βασίλης-  Τομεάρχης Σταθμών ΣΤΑ ΣΥ Α.Ε. υπερθεμάτισε για την αναγκαιότητα 

μίας ενιαίας μονάδας διοίκησης  που να συμβάλει στον συντονισμό των επιμέρους φορέων 

μεταφορικού έργου. Συμφώνησε στη δημιουργία των γραμμών park and ride και για τα 

ποδήλατα, τονίζοντας ότι πολλοί επισκέπτες της πόλης θα επέλεγαν το ποδήλατο ως μέσο  

μετακίνησης για να προσεγγίσουν τους σταθμούς των Μέσων Σταθερής Τροχιάς. Τέλος, 

υπογράμμισε την αναγκαιότητα να βρεθούν με τη βοήθεια του ΟΑΣΑ οι βέλτιστες λύσεις για 

τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς μέσα από τον κατάλληλο 

προγραμματισμό και  συντονισμό των δρομολογίων και κάνοντας χρήση της τηλεματικής και 

των άλλων «έξυπνων» τεχνολογικά συστημάτων.  


