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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

18-8-11 
Περί δημιουργίας νέου οδικού κόμβου στο Σχιστό... 
 
O Φορέας Διαχείρισης του Βιομηχανικού Πάρκου Σχιστού χαιρετίζει τόσο την 
πρωτοβουλία του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας όσο και τα αποτελέσματα της 
σχετικής συνάντησης των εκπροσώπων των Δήμων που εμπλέκονται στη λεωφόρο 
Σχιστού, έτσι όπως αυτά ανακοινώθηκαν, σχετικά με την αναγκαιότητα δημιουργίας 
νέου κόμβου ο οποίος θα δημιουργήσει οδική σύζευξη του ευρύτερου Πειραιά, με την 
Εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου και την Αττική οδό. Δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά 
που λαμβάνεται μία τέτοια πρωτοβουλία ούτε που το συγκεκριμένο θέμα μπαίνει στο 
τραπέζι του διαλόγου...  
Υπενθυμίζεται ότι ο Φορέας Διαχείρισης του Βιομηχανικού Πάρκου Σχιστού είχε 
διοργανώσει στο Δημαρχείο Κερατσινίου ειδική ημερίδα με θέμα «Το παρόν και το 
μέλλον της Λεωφ. Σχιστού» εδώ και 6 χρόνια, στις 30 Νοεμβρίου 2005, προκειμένου 
να τονίσει την ανάγκη δημιουργίας της οδικής αυτής σύζευξης και να δοθεί λύση στα 
μεγάλα κυκλοφοριακά προβλήματα, που δημιουργούνται στη Λεωφ. Σχιστού. Τότε 
μάλιστα είχαν προταθεί 4 ανισόπεδοι κόμβοι: α) στη συμβολή Λεωφ. Σχιστού και 
Λεωφ. Γρηγ. Λαμπράκη, β) στην είσοδο του Διαδημοτικού Νεκροταφείου γ) στην 
είσοδο του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων και δ) στη σύζευξη της Λεωφ. 
Σχιστού με την Εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου. 
Μάλιστα, είχε τονιστεί παρουσία είκοσι (20) και πλέον Φορέων, μεταξύ αυτών και  
Δημάρχων της περιοχής που είχαν προσκληθεί και παρίσταντο, η ανάγκη 
επικαιροποίησης και εφαρμογής σχετικής μελέτης, που έχει εδώ και χρόνια 
εκπονηθεί. 
Πάγια θέση του Φορέα Διαχείρισης του Βιομηχανικού Πάρκου είναι η αναγκαιότητα 
προστασίας του περιβάλλοντος με τη μείωση των ρύπων, που θα επιτευχθεί με τη 
δημιουργία της οδικής αυτής σύζευξης αλλά και η εξοικονόμηση χρόνου και 
καυσίμων στη μετακίνηση των οχημάτων προς και από τις περιοχές του ευρύτερου 
Πειραιά. Τα Πρακτικά της Ημερίδας αυτής είχαν καταγραφεί από τον Δήμο 
Κερατσινίου και μπορούν να βρεθούν και να χρησιμοποιηθούν.  


