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ΘΕΜΑ: Προζωρινή επέκηαζη πεζοδρομίων 

________________________________________________________ 
 
 
Καηά ηελ πεξίνδν ησλ κέηξσλ πεξηνξηζκνύ ησλ κεηαθηλήζεσλ ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο 

ησλ κέηξσλ αληηκεηώπηζεο ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνύ COVID-19, ηα νπνία έιεμαλ 

πξόζθαηα, επηβιήζεθε ε ηήξεζε θπζηθήο απόζηαζεο κεηαμύ ησλ πνιηηώλ πνπ κεηαθηλνύ-

ληαη κε νπνηνδήπνηε κέζνλ. Σαπηόρξνλα παξαηεξήζεθε όηη έλαο αμηνζεκείσηνο αξηζκόο 

πνιηηώλ γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα, ρξεζηκνπνίεζε ηόζν γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπ όζν θαη 

γηα ηε ζσκαηηθή ηνπ άζθεζε, ην πνδήιαην. Λόγσ ηεο θαηαθόξπθεο κείσζεο ησλ θπθιν-

θνξηαθώλ θόξησλ, θαη ζπλεπώο ηεο κείσζεο ησλ θηλδύλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νδηθή 

θπθινθνξία, ηόζν νη κεηαθηλήζεηο πεδή κε ηηο επηβαιιόκελεο απνζηάζεηο, όζν θαη κε πν-

δήιαην, πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε κεγάιν βαζκό κε ρξήζε ησλ απνθνξηηζκέλσλ νδνζηξσ-

κάησλ θπθινθνξίαο. 

Με ηελ άξζε ηεο απαγόξεπζεο θπθινθνξίαο θαη ηε δξαζηηθή κείσζε ησλ επηβαηώλ ηεο 

δεκόζηαο ζπγθνηλσλίαο, νη θπθινθνξηαθνί θόξηνη επαλέξρνληαη ζηαδηαθά ζηα ζπλήζε επί-



πεδα. Απηό ην θαηλόκελν, ην νπνίν ζα εληαζεί κε ηελ επαλαιεηηνπξγία ζεηξάο νηθνλνκηθώλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ζα θαηαζηήζεη ζε άκεζν ρξνληθό νξίδνληα δπζρεξή ηελ ηήξεζε ησλ θπ-

ζηθώλ απνζηάζεσλ από ηνπο πεδνύο, νη νπνίνη ζα είλαη αλαγθαζκέλνη πιένλ λα κνηξάδν-

ληαη κέξνο ηνπ νδνζηξώκαηνο κε ηα απηνθίλεηα, ή λα κελ ηεξνύλ ηηο θπζηθέο απνζηάζεηο 

ζηα ζηελά πεδνδξόκηα, θαη ζα επαλαθέξεη ηνπο θηλδύλνπο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ θηλνπκέ-

λσλ κε πνδήιαην, ηνπο νπνίνπο θαη ζα απνζαξξύλεη δηθαηνινγεκέλα από ηε ρξήζε ηνπ. 

Με ην πέξαο ηεο απαγόξεπζεο θπθινθνξίαο όκσο, ζπλερίδνπλ λα ηζρύνπλ ηα κέηξα ηήξε-

ζεο θπζηθήο απόζηαζεο, ηόζν γηα ηνπο θηλνύκελνπο ζηνπο θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο, όζν 

θαη γηα ηνπο επηβάηεο ησλ αζηηθώλ ζπγθνηλσληώλ. Η αλάγθε ζπλεπώο γηα δηεύξπλζε ησλ 

ρώξσλ αζθαινύο θίλεζεο ησλ πεδώλ, αιιά θαη ησλ πνδειάησλ, εμαθνινπζεί λα είλαη επί-

θαηξε, θαζώο ε θπζηθή απόζηαζε κεηαμύ ησλ πεδώλ πξέπεη λα ζπλερίζεη λα ηεξείηαη θαη ε 

ρξήζε ηνπ πνδειάηνπ σο κέζνπ κεηαθίλεζεο είλαη ζπκβαηή ηόζν κε ηηο πξνθπιάμεηο απν 

ηελ παλδεκία όζν θαη κε ηε βηώζηκε θηλεηηθόηεηα. 

Γηα ηελ άξζε απηώλ ησλ δπζρεξεηώλ θαηά ηελ πεξίνδν ησλ κέηξσλ, ε ρξνληθή δηάξθεηα 

ησλ νπνίσλ είλαη αδηεπθξίληζηε, αιιά θαηά θνηλή νκνινγία ζα είλαη καθξά, κηα ζεηξά από 

πόιεηο ζε όιν ηνλ θόζκν έρνπλ πξνρσξήζεη ή πξνρσξνύλ άκεζα ζε ξπζκίζεηο ησλ αζηη-

θώλ νδώλ, κε θνηλή ζπληζηακέλε ηε δηαπιάηπλζε ησλ πεδνδξνκίσλ ή/θαη ηε ράξαμε ισξί-

δσλ θίλεζεο πνδειάησλ εηο βάξνο ησλ νδνζηξσκάησλ θπθινθνξίαο κε απιή νδηθή ζή-

καλζε (πηλαθίδεο θαη δηαγξακκίζεηο) θαη κε ζπλνπηηθέο δηαδηθαζίεο. Πέξαλ ηεο ζεηηθήο 

ζπκβνιήο απηώλ ησλ κέηξσλ ζηελ αληηκεηώπηζε ηεο παλδεκίαο, ε εθαξκνγή ηνπο αλακέ-

λεηαη όηη ζα ζπληειέζεη ζηε γεληθόηεξε αμηνιόγεζε απηνύ ηνπ είδνπο ησλ παξεκβάζεσλ κε 

βάζε ηα απνηειέζκαηα πνπ ζα παξαηεξεζνύλ, κε παξεκβάζεηο ιεηηνπξγηθέο αιιά πξν-

ζσξηλνύ ηύπνπ θαη απνιύησο αλαζηξέςηκεο. 

Γηα όινπο ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο, αιιά θαη γηα ηε δηεπθόιπλζε ηνπ Γήκνπ ζηελ εθαξκνγή 

ξπζκίζεσλ απηνύ ηνπ ηύπνπ, ζε βξαρππξόζεζκν ρξνληθό νξίδνληα θαη κε ηήξεζε ηεο λν-

κηκόηεηαο, ησλ ζεζκηθώλ δηαδηθαζηώλ, ησλ θαιώλ πξαθηηθώλ θαη ρσξίο δηαθηλδύλεπζε ηεο 

νδηθήο αζθάιεηαο, ε νπνία άιισζηε απνηειεί θαη βαζηθό ζηόρν απηώλ ησλ ξπζκίζεσλ, 

ζεσξνύκε απαξαίηεην βήκα ηελ έθδνζε νδεγηώλ από ηνλ αξκόδην επηηειηθό θνξέα, ν ν-

πνίνο είλαη ε Τπεξεζία ζαο. Με ηελ ύπαξμε ελόο εξγαιείνπ, όπσο κηα νδεγία κε απηό ην 

αληηθείκελν, ζα εμαζθαιηζηεί ε ηήξεζε όισλ ησλ απαηηήζεσλ πνπ απνξξένπλ από ηηο η-

ζρύνπζεο νδεγίεο θαη πξνδηαγξαθέο ζα επηηαρπλζνύλ νη δηαδηθαζίεο, ελώ ζα θαηαζηεί  δπ-

λαηό λα ιεηηνπξγήζνπλ θαη λα αμηνινγεζνύλ ζύληνκα νη πξώηεο πηινηηθέο εθαξκνγέο, ώ-

ζηε λα εληνπηζηνύλ ηπρόλ ζεκεία πξνο βειηίσζε. 

ην παξαπάλσ πιαίζην, παξαθαινύκε γηα ηε ζύληαμε Πξνζσξηλήο Σερληθήο Οδεγίαο κε 

αληηθείκελν ηηο πξνζσξηλέο επεθηάζεηο ησλ πεδνδξνκίσλ ζε αζηηθέο νδνύο. Σαπηόρξνλα 



ζαο ππνβάιινπκε ζπλεκκέλα ζρέδην νδεγίαο κε ην παξαπάλσ αληηθείκελν, ην νπνίν ζπ-

ληάρζεθε από ην Γήκν καο, θαη ζρέδηα πξόζθαησλ πξνζσξηλώλ γεξκαληθώλ πξνδηαγξα-

θώλ κε ην ίδην αληηθείκελν, γηα ηελ ππνβνήζεζε ησλ ζρεηηθώλ ελεξγεηώλ ζαο ζην βαζκό 

πνπ πεξηέρνπλ ζηνηρεία πνπ κπνξνύλ λα αμηνπνηεζνύλ. 
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