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   Πειραιάς, 7 Ιουλίου 2020 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

 

 

«ΤΟ Ε.Β.Ε.Π. ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΟΥ 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ» 

 

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς ενημερώνει για την έναρξη και το 

χρονοδιάγραμμα των εργασιών για την αστική ανάπλαση της περιοχής του Αγίου Διονυσίου 

στον Δήμο Πειραιά. Το έργο έχει προϋπολογισμό μελέτης 15 εκατ. ευρώ, προθεσμία εκτέλεσης 

16 μήνες και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2021. Ο σχεδιασμός του έργου, 

αναμένεται να συμβάλει στη διατήρηση  και ανάδειξη του βιομηχανικού χαρακτήρα της 

περιοχής, ενώ η υλοποίησή του θα ανανεώσει και  αναμορφώσει τα δομικά στοιχεία που 

συνθέτουν τον δημόσιο χώρο. Παράλληλα, εκσυγχρονίζονται οι χρήσεις γης με την προσέλκυση 

νέων δραστηριοτήτων, τον έλεγχο κινήσεων και την ανάπτυξη ενός περιβάλλοντος φιλικού σε 

όλους. Επιπρόσθετα, με το συγκεκριμένο έργο, επιδιώκεται η βελτίωση της κυκλοφοριακής 

οργάνωσης και η αντιμετώπιση κυκλοφοριακών δυσλειτουργιών που καταγράφονται σήμερα. 

Ειδικότερα, στο πρόγραμμα της αστικής ανάπλασης συμπεριλαμβάνονται οι εξής παρεμβάσεις: 
 

▪ Οργάνωση ελεύθερων χώρων και χώρων στάσης πεζών και οχημάτων. 

▪ Διαπλάτυνση πεζοδρομίων και ανανέωση οικοδομικών υλικών. 

▪ Δημιουργία ποδηλατοδρόμου. 

▪ Ενίσχυση - ανανέωση εξοπλιστικών στοιχείων φωτισμού. 

▪ Ανανέωση - Εμπλουτισμός του  Αστικού Εξοπλισμού. 

▪ Αύξηση επιφάνειας των φυτεύσεων. 

▪ Αναμόρφωση  του συστήματος σήμανσης και αναγνώρισης της περιοχής. 

▪ Ανακατασκευή-μετακίνηση-προσθήκη φρεατίων υδροσυλλογής. 

▪ Ανακατασκευή οδοστρώματος. 
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▪ Δημιουργία συγκροτημένων διελεύσεων εξυπηρέτησης ατόμων με ειδικές ανάγκες (ράμπες 

εξυπηρέτησης αμαξιδίων ΑμεΑ, πλάκες όδευσης τυφλών, κλπ.) καθώς και η τοποθέτηση 

βυθιζόμενων κάδων αστικών απορριμμάτων. 

▪ Ολοκληρωμένη πρόταση οδοφωτισμού της περιοχής των νέων έργων από  

ηλεκτρομηχανολογικής και φωτομετρικής πλευράς. 

 

Ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., Βασίλης Κορκίδης, αναφορικά με τη Μελέτη του Ειδικού 

Χωρικού Σχεδίου στην περιοχή Αγίου Διονυσίου, δήλωσε: 

«Το σχέδιο εντάσσεται στη διαδικασία ανάπλασης της ευρύτερης περιοχής Παπαστράτου, 

περίπου 373 στρεμμάτων, που δημιουργεί προοπτικές ανάπτυξης και την κάνει ελκυστική για 

εργαζόμενους, επιχειρήσεις και επενδύσεις. Στην περιοχή, παρά την αξιοποίηση των 

εγκαταστάσεων της καπνοβιομηχανίας Παπαστράτου, εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλο ποσοστό 

παλαιών επαγγελματικών χώρων που είναι κενοί ή υπολειτουργούν. Το πλαίσιο της ανάπλασης, 

περιλαμβάνει εργασίες αναβάθμισης, τροποποιήσεις  χρήσεων γης, παρεμβάσεις σε 12 δρόμους, 

διαμορφώσεις δρόμων, βελτιώσεις κυκλοφορίας οχημάτων, χώρους αναψυχής, αθλητικές 

εγκαταστάσεις, δενδροφυτεύσεις ακόμα και αποκατάσταση προσόψεων κτιρίων. Η ανάπτυξη 

μιας περιοχής δεν πρέπει να μας φοβίζει, ούτε να μας ανησυχεί ότι θα επηρεάσει την πρόσβαση 

ή τη λειτουργία της επιχείρησής μας, αφού υπάρχει η διαβεβαίωση, τόσο από τον Δήμο, όσο και 

από την Περιφέρεια, πως καμία δραστηριότητα δεν θα ενοχληθεί. Ενδεχομένως, προσωρινά να 

μας ξεβολεύουν κάποιες εργασίες, αλλά είναι βέβαιο πως το τελικό αποτέλεσμα θα μας 

αποζημιώσει και θα αναβαθμίσει το εργασιακό μας περιβάλλον.» 
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