
#ToSEFallazei



να αποτελέσουν οι αθλητικές 
εγκαταστάσεις & ο περιβάλλον χώρος 

του Σ.Ε.Φ. πόλο δραστηριοτήτων 
αναψυχής, πολιτισμού, αθλητισμού και 

τουρισμού 

μητροπολιτικής εμβέλειας

ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΑΝΑΨΥΧΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

το όραμα μας....

4 στρατηγικοί ΠΥΛΩΝΕΣ 



Τοποθεσία

ο Φαληρικός όρμος αποτελεί έναν από τους 15 αξιόλογους υγροτόπους της Αττικής 
(υγρότοπος Β’ Κατηγορίας - Νέο Ρυθμιστικό Σχεδίο Αττικής Ν. 4277/14)

Με δράσεις μας στοχεύουμε στην προστασία και ανάδειξη της ιδιαίτερης περιβαλλοντικής υπόστασης του 
Σ.Ε.Φ. και ειδικά του υδάτινου στοιχείου



● 18 αθλητικές εγκαταστάσεις
● 380.000m2 χώροι αναψυχής και άθλησης 

● 4 αίθουσες συνεδριάσεων
● 1 Κεντρική αρένα (Μπάσκετ)
● 2 κλειστά γήπεδα μπάσκετ

● 1 κλειστό γήπεδο βόλεϊ

● 1 γήπεδο σκουός

● 1 αίθουσα επιτραπέζιας αντισφαίρισης

● 1 αίθουσα ενόργανης γυμναστικής

● 1 αίθουσα Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών
● 1 κλειστό προπονητήριο Handball
● 1 γήπεδο ποδοσφαίρου (11 x 11)

● 2 γήπεδα ποδοσφαίρου (5 x 5)
● 3 ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ
● 1 ανοιχτό γήπεδο βόλεϊ
● 2 γήπεδα τέννις
● 1 παιδότοπος

Το Σ.Ε.Φ. σε αριθμούς

Αθλητισμός & Αναψυχή



• 2855 μέτρα διαδρομών περιπάτου
• 1 μαρίνα
• 1 κανάλι 700μ
• 315 θέσεις ελλιμένισμου
• 3 προσβάσιμα parking
• 580 θέσεις στάθμευσης 

Το Σ.Ε.Φ. σε αριθμούς



• ελλείψεις σε αστικό εξοπλισμό

• έλλειψη ασφάλειας-ανομία

• η ελλιπή προσβασιμότητα

• η αναποτελεσματική ανάδειξη  
του φυσικού περιβάλλοντος

• ο ανεπαρκής φωτισμός τις 
νυχτερινές ώρες

• η περιορισμένη περιβαλλοντική 
προστασία

υφιστάμενη κατάσταση &
ανάγκη για ανανέωση

το Σ.Ε.Φ. εώς σήμερα



• Δημιουργία νέων αιθουσών
• Πλήρης ανακαίνιση αίθουσας Ελληνικής Φίλαθλης 

Ομοσπονδίας Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης
• Ανακαίνιση συνεδριακής αίθουσας
• Αντικατάσταση φωτισμού στις προπονητικές 

αίθουσες με σύγχρονο LED φωτισμό
• Τοποθέτηση σκιάστρων στους υαλοπίνακες της όλης 

της κεντρικής αρένας
• Συνέχιση προγράμματος “Σέβομαι τη 

διαφορετικότητα” σε συνεργασία με την “Ολυμπιακή 
Εκεχειρία”

• Φιλοξενία της δραστηριότητας “Τζαμπολ Αγάπης” για 
παιδιά με ειδικές ικανότητες

• Εκμίσθωση του Ολυμπιακού Κέντρου Άνω Λιοσίων 
στην ΚΑΕ ΑΕΚ

• Απολυμάνσεις τακτικές και απολυμάνσεις για covid
• Εργασίες και μέτρα προφυλάξεις για την πανδημία
• Μισθωση επιπλέων χώρων υγειονομικου 

ενδιαφεροντος (bar - restaurant)

το έργο μας μέχρι σήμερα



• Αποκαταστάσεις φθορών και συντηρήσεις χώρων που 
ήταν εγκαταλειμμένα για χρόνια

• Εργασίες συντήρησης στις γέφυρες της Ακτής 
Δηλαβέρη

• Καθαρισμός και ανάπλαση παραλιακού μετώπου
• Κηπουρικές εργασίες
• Εργασίες συντήρησης στον περιβάλλοντα χώρο
• Εργασίες αναβάθμισης περιβάλλοντα χώρου 

(απομάκρυνση επικίνδυνων κατασκευών)
• Καθαρισμός αποθηκευτικών χώρων και ανακύκλωση 

παλαιών
• Συντήρηση και αναβάθμιση της αίθουσας 

Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης (Πιγκ Πογκ)
• Αιμοδοσίες
• Εκκαθάριση αποθηκών και εξωτερικών χώρων και 

καθαρισμός αυτών
• Εκμίσθωση χώρων για δραστηριότητες υγειονομικού 

ενδιαφέροντος

το έργο μας μέχρι σήμερα



Εισαγωγή φωτογραφίων

Συνέργειες φορέων και μελλοντικές συνεργασίες

• Πανεπιστήμιο Πειραιά

• Περιφέρεια Αττικής

• Δήμος Πειραιά

• Ολυμπιακή Εκεχειρία

• Σύλλογος Προσκόπων

• Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ)

• ΚΑΕ Ολυμπιακός

• ΚΑΕ ΑΕΚ

• Δήμος Νέας Σμύρνης



το όραμα μας ....

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

Ανανεωμένο Σ.Ε.Φ.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ SOCIAL MEDIA

Facebook page 
(@PeaceAndFriendshipStadium)
με 1500 ακολούθους

Instagram profile (@sef_stadium)
με 221 ακολούθους και 136 δημοσιεύσεις



• Σχεδόν καθημερινή παραγωγή δελτίων τύπου για την 

καλύτερη ενημέρωση των χρηστών του ΣΕΦ

• Δημιουργία ηλεκτρονικού/έντυπου υλικού προβολής 

& ενημέρωσης (ηλεκτρονικές κάρτες, αφίσες κ.α.)

• Προώθηση δημοσιευμάτων για το Σ.Ε.Φ. με σκοπό 

την επικοινωνιακή προβολή του οργανισμού

• Δημιουργία οπτικοακουστικού υλικου (video) για 

καμπάνιες προβολής ανάδειξης του οργανισμου 

το όραμα μας ....

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

Δράσεις επικοινωνίας

ΝΕΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Σ.Ε.Φ.

• Δημιουργία νέου λογοτύπου
• Δημιουργία νέου ιστότοπου



• Το ΣΕΦ είναι είναι ένας ιστορικός χώρος με σπουδαία 

παρακαταθήκη.

• Στο νέο λογότυπο του ΣΕΦ εναρμονίζεται το 

εμβληματικό στάδιο, όπου κυριαρχούν οι λιτές 

γραμμές,  σε με μια νέα σύγχρονη και μοντέρνα 

αισθητική

• Εκφράζει τη δυναμική προς τα εμπρός καθώς οι ρόμβοι 

δείχνουν την κίνηση forward, μπροστά

• Το χρώμα που κυριαρχεί είναι το μπλε το οποίο 

συμβολίζει τον Αργοσαρωνικό. Το ΣΕΦ ενώνεται για 

πρώτη φορά με τον φυσικό του χώρο, το θαλάσσιο 

μέτωπο και ανοίγει τα πανιά του σε ένα συναρπαστικό 

μέλλον όπως σχεδιάζεται στο master plan

Νέο Λογότυπο



• Μοντερνος σχεδιασμός ωστε να εναρμονίζεται 

πληρως με την νέα ταυτότητα του ΣΕΦ

• Λειτουργικο και ευκολα προσβασιμο απο ολες τις 

συσκευες ακολουθωντας το responsive design και τη 

mobile first ταση του διαδικτυου

• Συνδεση με τα social media το engagement να ειναι 

οσο το δυνατον μεγαλυτερο.

• Ενημερωτικό και διαδραστικό ωστε οι πελατες και οι 

επισκέπτες του ΣΕΦ ευκολα και γρήγορα να βρίσκουν 

την πληροφορία που χρειάζονται. 

Νέος Ιστότοπος (website)

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ



• Πολλαπλότητα των χώρων του 
Σ.Ε.Φ. 

• Ασφαλή Αθλητικά δρώμενα & 
εγκαταστάσεις (έμφαση στην τοπική 
κοινωνία)

• Θετικό Περιβαλλοντικό Πρόσημο 
Σ.Ε.Φ.

• Ιδιαίτερη Αρχιτεκτονική Ταυτότητα 
χώρων Σ.Ε.Φ.

• Κοινωνική Ανταποδοτικότητα

Μελλοντικός προγραμματισμός

ο αναπτυξιακός και χωροταξικός σχεδιασμός του Σ.Ε.Φ.
αναγνωρίζει, αναδεικνύει και εμπλουτίζει τα προτερήματα του



• Ενεργειακή Αναβάθμιση των κλειστών εγκαταστάσεων 

(Ώριμη μελέτη από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας)

• Τοποθέτηση σύγχρονου επαρκή φωτισμού στους 

περιβάλλοντες χώρους

• Τοποθέτηση έξυπνων πινακίδων & παγκακίων 

• Κατασκευή νέων γραφείων για την εξυπηρέτηση Αθλητικών 

Ομοσπονδιών

• Ανακαίνιση και συντήρηση προπονητικών αιθουσών

• Αύξηση της Προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ με τη δημιουργία 

νέων ραμπών στην είσοδο των δημοσιογράφων και στα 

γεφυράκια στην Ακτή Δηλαβέρη

• Δημιουργία σύγχρονου χώρου εξωτερικής εκγύμνασης

Μελλοντικός προγραμματισμός βραχυπρόθεσμο πλαίσιο...

Αναπτυξιακός και Χωροταξικός σχεδιασμός



• Εκμίσθωση χώρων για τη δημιουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

• Εκμίσθωση χώρου για τη δημιουργία γηπέδων Padel Tennis

• Εκμίσθωση χώρου για τη δημιουργία εγκατάστασης υδατοδρομίου

Μελλοντικός προγραμματισμός βραχυπρόθεσμο πλαίσιο...



Μελλοντικός προγραμματισμός

Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Σ.Ε.Φ.

έργο πνοής & βάση για την υλοποίηση μεσοπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου 
προγραμματισμού

βραχυπρόθεσμο πλαίσιο....

προϋπολογισμός έργου: 2.963.740, 00 €

● βελτίωση ασφάλειας λειτουργίας χώρων αθλητικών
εγκαταστάσεων

● ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου αθλητικών
εγκαταστάσεων, με άμεση έμφαση στη
αποκατάσταση της κυκλοφορίας των
πεζών/επισκεπτών και τη χωροθέτηση δικτύου
ποδηλατοδρόμου

● αποκατάσταση συστήματος άντλησης και
αναζωογόνησης υδάτινων όγκων καναλιού

● γενική συντήρηση χώρων Σ.Ε.Φ., με έμφαση στην
εξυγίανση και συντήρηση των δικτύων απορροής
και ύδρευσης, και των υφιστάμενων φυτεύσεων.



● Δημιουργία Νέου Σύγχρονου Κολυμβητηρίου

● Υπογραφή Προγραμματικής με το Δήμο Πειραιά για την 

ανάπλαση της ακτής Δηλαβέρη. Εργο αξίας άνω 

4 εκατομμυρίων

● Δημιουργία νέας κτιριακής εγκατάστασης για τη φιλοξενία 

παραρτήματος του Πανεπιστημίου Πειραιά

● Δημιουργία νέας βιβλιοθήκης “Ολυμπιακή Εκεχειρία”

● Δημιουργία νέας κτιριακής εγκατάστασης για τη φιλοξενία 

σταθμού ΕΚΑΒ

● Δημιουργία κτιριακής εγκατάστασης για το 2ο Σύστημα 

Ναυτοπροσκόπων Πειραιά

● Ανακαίνιση Συνεδριακών χώρων και δημιουργία Σύγχρονου 

Συνεδριακού Κέντρου

Μελλοντικός προγραμματισμός μεσοπρόθεσμο πλαίσιο...

Αναπτυξιακός και Χωροταξικός σχεδιασμός



● 39 ατομα Διοικητικό Προσωπικό

● 5 Μηχανικούς

● 8 Τεχνολογικών Εφαρμογών

● 18 Τεχνικούς

● 8 Κηπουρούς

● 12 Φύλακες

● 5 Εργάτες Γενικών Καθηκόντων

● 8 Προσωπικό Καθαριότητας

Το ΣΕΦ ειναι οι άνθρωποι του

Το ΣΕΦ απασχολεί 103 εργαζόμενους διαφόρων ειδικοτήτων

Υπογραφή Νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας των εργαζομένων του ΣΕΦ



Το ΣΕΦ εκτός από κέντρο αθλητισμού είναι και κοιτίδα πρασίνου, ζωτικής

αξίας για τον Πειραιά αλλά και για όλη την Αττική. Βρίσκετε στον κόμβο

που ενώνει την Δυτική Αττική με τη Νότια και τον Πειραιά. Αυτό

καθιστά την πρόσβασή εύκολη από διάφορα σημεία τις Αττικής.

Βελτιώνουμε το πρόσωπο μας για τους επισκέπτες μας.

• Καθημερινή Συντήρηση Πρασίνου με ιδιαίτερη βάση στης

περιπατητικές διαδρομές.

• Φωτισμός ανάδειξης στα γεφυράκια της ακτής Δηλαβέρη.

• Πάρκο Σκύλον που φιλοξενεί καθημερινά εκατοντάδες σκυλάκια

με τους συνοδούς τους.

• Κοινωνικά μηνύματα και δράσεις.

Το κοινωνικο προσοπο του ΣΕΦ



Το ΣΕΦ στολίστηκε για πρώτη φορά και προσθέτει νότες

αισιοδοξίας στους επισκέπτες του, για πρώτη φορά.

• Φωτεινός διάδρομος το γεφυράκι τις ακτής δηλαβέρη

(έγινε άμεσα πόλος έλξης και έχει μεγάλη απήχηση

στα social media)

• Χριστουγεννιάτικη μουσική παίζει στις περιπατητικές

διαδρομές.

• Εορταστικός φωτισμός στα δέντρα του παραλιακού

μετώπου και του με τόπου της ακτής Δηλαβέρη.

• Συμμέτοχη στον στολισμό και εναρμόνιση με τον

στολισμό του Δήμου Πειραιά

• Τα φώτα ανάδειξής του ΣΕΦ άναψαν για πρώτη φορά

από το 2009.

Χριστούγεννα στο ΣΕΦ



#ToSEFallazei


