
ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

Ο Συνήγορος του Πολίτη, μετά από σχετική αναφορά, εξέδωσε πόρισμα τον 

Δεκέμβριο 2006 σχετικά με την παρακώλυση της ελεύθερης χρήσης και προσπέλασης 

πεζοδρομίων  και  διαβάσεων,  κειμένων  εντός  των  διοικητικών  ορίων  του  Δήμου 

Αθηναίων.  Το  εν  λόγω  πόρισμα  περιλαμβάνει  ευρύ  φάσμα  διαπιστώσεων  και 

προτάσεων.

Η  προάσπιση των δικαιωμάτων των πεζών έχει  έντονη κοινωνική διάσταση, 

καθόσον ένα σημαντικό μέρος των χρηστών των πεζοδρομίων είναι πολίτες που δεν 

διαθέτουν  την  οικονομική  δυνατότητα  απόκτησης  ιδιωτικής  χρήσης  αυτοκινήτου  ή 

πολίτες που απέχουν ενσυνείδητα από τη χρήση του,  όπως επίσης και  άτομα που 

χρήζουν  ιδιαίτερης  μέριμνας  και  προστασίας  (ηλικιωμένοι,  παιδιά,  άτομα  με 

αναπηρίες). Πέραν τούτου, η εικόνα των οδών και των πεζοδρομίων - αναπόσπαστο 

τμήμα  της  συνολικής  εικόνας  του  πολεοδομικού  ιστού  -  συνδέεται  άμεσα  με  τη 

φυσιογνωμία της πόλης και κυρίως με το επίπεδο της ποιότητας ζωής των κατοίκων 

της. O Συνήγορος του Πολίτη υπογραμμίζει την ανάγκη τα πεζοδρόμια να αποδοθούν 

στους  πεζούς,  να  είναι  άμεσα προσβάσιμα από αυτούς  και  την  ανάγκη,  εν  γένει, 

σχεδιασμού της πόλης με γνώμονα τον πεζό. 

Στο  πλαίσιο  αυτό,  προτείνονται  μέτρα  ικανά  να  συμβάλουν  στην  αυξημένη 

λειτουργικότητα και ασφάλεια των πεζοδρομίων και στη διαφύλαξη του κοινοχρήστου 

χαρακτήρα τους. Ειδικότερα :

• Επιβάλλεται η εντατικοποίηση των ελέγχων από τα αρμόδια διοικητικά όργανα, 

τόσο προς εντοπισμό και αποκατάσταση των φθορών των πεζοδρομίων που 

αναιρούν  την  προσβασιμότητά  τους,  όσον  και  προς  ανίχνευση  τυχόν 

παραβίασης,  από  τους  μικροπωλητές  και  τους  ιδιοκτήτες  εμπορικών 

επιχειρήσεων, περιπτέρων και καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, των 

όρων που προβλέπονται στις πράξεις καθορισμού θέσεων μικροπωλητών και 

στους κανονισμούς παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων,

• Η δημοτική αρχή πρέπει να μην ανανεώνει τις άδεις κατάληψης κοινοχρήστων 

χώρων, σε περίπτωση υποτροπής, κατόπιν επιβολής των νόμιμων κυρώσεων 

σε βάρος αυτών που αυθαιρέτως καταλαμβάνουν  κοινόχρηστο χώρο,

• Κατά την ανανέωση αδειών ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων επί πεζοδρομίων, 

η δημοτική αρχή πρέπει  να επανεξετάσει τις παραμέτρους βάσει των οποίων 
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αυτές χορηγήθηκαν και να εκτιμήσει  εάν πρέπει να μειωθεί το ποσοστό της 

χρησιμοποιούμενης,  βάσει  της  προγενέστερης  άδειας,  σχετικής  επιφανείας 

κοινοχρήστου  χώρου,  κατ’  εκτίμηση  και  των  τυχόν  μεταβαλλόμενων 

δεδομένων.

Επίσης  προτείνονται :  η  τροποποίηση  των  κανονισμών  παραχώρησης 

κοινοχρήστων  χώρων,  η  βελτίωση  των  διαδικασιών  χωροθέτησης,  επί 

πεζοδρομίων,  δικτύων  υποδομής  και  έργων  κοινής  ωφελείας  και  η σύσταση 

ενιαίου  οργάνου  με  έργο  τον  συντονισμό  των  αρμοδίων  υπηρεσιών,  τη 

συστηματική  αξιολόγηση  των  εφαρμοζόμενων  λύσεων,  την  επεξεργασία 

διαρθρωτικών  προτάσεων  και  την  επικαιροποίηση  του  χωροταξικού-

συγκοινωνιακού σχεδιασμού.   
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