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Τα λιµάνια αποτελούν κεντρικούς κόµβους για πολυτροπικές µεταφορές στη λεκάνη της Αδριατικής-Ιονίου
και στρατηγικούς µοχλούς για την οικονοµική ανάπτυξη. Η µείωση των αρνητικών περιβαλλοντικών
επιπτώσεων αποτελεί σηµαντικό παράγοντα για την επίτευξη της βιώσιµης ανάπτυξη µιας περιοχής. Το
έργο ανταποκρίνεται σε µία τεράστια πρόκληση: Αντιµετωπίζει τη µείωση των εκποµπών αερίων ρύπων
από τα πλοία, αλλά και από τις επί των ακτών λιµενικές εργασίες, µέσω µίας ολοκληρωµένης προσέγγισης,
βελτιώνοντας την ικανότητα των λιµενικών αρχών να σχεδιάζουν και να εφαρµόζουν λύσεις για την
κινητικότητα, τις πολυτροπικές µεταφορές και τις χαµηλές εκποµπές ρύπων και ενδυναµώνοντας τους
βασικούς εµπλεκόµενους (πολιτικούς, τεχνικούς, εµπορικούς) φορείς στη λήψη σχετικών αποφάσεων. Το
έργο:
•

∆ηµιουργεί ένα διακρατικό δίκτυο λιµενικών αρχών, τεχνικών οργανισµών και άλλων σχετικών
φορέων, που από κοινού θα αναπτύξουν τη µεθοδολογία του έργου.

•

Αναπτύσσει επιχειρησιακά σχέδια δράσης µαζί µε τεχνικές και µελέτες και µελέτες βιωσιµότητας
στα 7 λιµάνια-εταίρους.

Υλοποιεί συγκεκριµένες δράσεις και δηµιουργεί µια διακρατική στρατηγική για λιµενικά
συστήµατα µεταφορών χαµηλών εκποµπών CO2 ώστε να αναπτύξει περαιτέρω το δίκτυο, να
διευρύνει και να ενισχύσει το πεδίο εφαρµογής, της µεθοδολογίας και των αποτελεσµάτων.
Η διακρατική ανάπτυξη και εφαρµογή της µεθοδολογίας και των δράσεων, που επικεντρώνονται σε ένα
ευρύ φάσµα πεδίων, µαζί µε µία καινοτόµο προσέγγιση, που εµπλέκει λιµενικές αρχές, τεχνικούς εταίρους,
ενδιαφερόµενους φορείς και θεσµικούς παράγοντες εγγυώνται ποιότητα, διάρκεια και µεταφορά των
αποτελεσµάτων του έργου. Τα αποτελέσµατα του SUPAIR αφορούν σε βραχυπρόθεσµα και µεσο- ως
µακροπρόθεσµα εφαρµόσιµα και χρηµατοδοτούµενα σχέδια και νέες δράσεις που υλοποιούνται βάσει της
µεθοδολογίας που θα έχει αναπτυχθεί, µέσω ενός διευρυµένου δικτύου λιµένων. Τα πλεονεκτήµατα για τις
περιοχές του έργου περιλαµβάνουν βελτιωµένη τεχνική ικανότητα για τα λιµάνια, ενδυνάµωση των σχετικών
τοπικών οργανισµών και φορέων, βελτιωµένη ποιότητα περιβάλλοντος και ελκυστικότητα, αύξηση των
επενδύσεων σε λύσεις µεταφορών και κινητικότητας, φιλικών προς το περιβάλλον και χαµηλών εκποµπών
CO2 στα λιµάνια.
Ρόλος του ∆ήµου Πειραιά
Ο ∆ήµος Πειραιά θα συνεργαστεί µε τον Οργανισµό Λιµένα Πειραιώς παρέχοντας ό,τι στοιχεία απαιτηθούν
µε στόχο την αποτελεσµατική ανάπτυξη του επιχειρησιακού σχεδίου δράσης του λιµένος, το οποίο θα έχει
επίπτωση και στις αστικές περιοχές που περιβάλλουν τον λιµένα. Επιπλέον θα υπάρξει και µία ευκαιρία για
έναν εποικοδοµητικό διάλογο και συνεργασία µεταξύ των δύο φορέων (∆ήµος-ΟΛΠ) έτσι ώστε να
προσδιοριστούν λύσεις οι οποίες θα είναι επωφελείς όχι µόνο για τον λιµένα αλλά και για την πόλη,
λαµβάνοντας υπόψη τη βιώσιµη κινητικότητα των επιβατών και των εµπορευµάτων.
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