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Ποιοί είµαστε

• Η πρωτοβουλία πολιτών "ΠΕΖΗ" ιδρύθηκε
το 2002 και τώρα έχει τη νοµική µορφή

συλλόγου. 
• Σκοπός µας είναι η προστασία των
δικαιωµάτων των πεζών και η διάδοση
σύγχρονων απόψεων για τις µετακινήσεις

στις πόλεις. 



Βασικός στόχος µας είναι να
διαµορφώσουµε πόλεις για ανθρώπους

και όχι για µηχανές

Θέλουµε να περπατάµε ασφαλείς
και να χαιρόµαστε τη ζωή µας στη πόλη

Οι βασικές µας αρχές και στόχοι περιέχονται

• στο ο χάρτη των δικαιωµάτων των πεζών

(Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 1988, www.pezh.gr/docs/xarths.htm) 

• στη διακήρυξη της Κοπεγχάγης

(∆ίκτυο πόλεων χωρίς αυτοκίνητα 1996,  
www.pezh.gr/docs/copenhgr.htm)



∆ύο από τα οκτώ άρθρα του

Eυρωπαϊκού Χάρτη των

δικαιωµάτων του πεζού

– II. ο πεζός έχει δικαίωµα να ζει σε αστικά
κέντρα ή χωριά οργανωµένα για την
εξυπηρέτηση του ανθρώπου και όχι του
αυτοκινήτου, τα οποία να διαθέτουν
υποδοµή προσιτή στους πεζούς και στους
ποδηλάτες.

– IIΙ. τα παιδιά, οι ηλικιωµένοι και τα
µειονεκτούντα άτοµα δικαιούνται µία πόλη
που να αποτελεί χώρο κοινωνικοποίησής
τους και όχι χώρο επιδείνωσης της
κατάστασης αδυναµίας τους. 



Προδιαγραφές

για διαµόρφωση χώρων πεζών
Στην Ελλάδα σήµερα ισχύουν οι οδηγίες για τα ΑΜΕΑ

αυτές εξυπηρετούν και τους πεζούς

ελάχιστο πλάτος πεζοδροµίου 2 µέτρα
πλάτος χωρίς κανένα εµπόδιο για τους πεζούς 1,50 µέτρο
ελεύθερο ύψος 2,20 µέτρα

…αλλά οι οδηγίες αυτές συνήθως δεν εφαρµόζονται: 
είτε δεν είναι γνωστές στους µηχανικούς
είτε αγνοούνται για να εφαρµοστούν οι κανονισµοί οδοποιίας «και να µην αυξηθεί το
κόστος»
το ψυχικό και οικονοµικό κόστος των ατυχηµάτων µε πεζούς που παρασύρονται
ποιος το πληρώνει... 

(ΥΑ 52488 ΥΠΕΧΩ∆Ε/ ΦΕΚ 18Β/15-1-2002)



τι κάνουµε

– Προσπάθειες ευαισθητοποίησης

– Αναγνώριση προβληµάτων

– Εκδηλώσεις µε συµµετοχή του κοινού

– Παρεµβάσεις προς τις αρχές για βελτίωση της

συµπεριφοράς τους και του θεσµικού

πλαισίου

– Συνεργασίες µε οργανώσεις µε συναφές

αντικείµενο



Συνεργασίες

µε οργανώσεις πολιτών

• Ποδη-λάτισσ-ες
• Μαµάδες στο δρόµο

• SOS Τροχαία Εγκλήµατα

• Επιβάτης

• Άλλες

Συµµετέχουµε στο

Εθνικό Συµβούλιο Οδικής Ασφάλειας



Μερικές

εκδηλώσεις

της

πρωτοβουλίας ΠΕΖΗ



Αθήνα, οδός Λιοσίων
σταθµός ΑΤΤΙΚΗ

2009
∆υστύχηµα µε δύο πεζούς νεκρούς: 

γιαγιά και εγγονάκι



Αθήνα, οδός Λιοσίων
σταθµός ΑΤΤΙΚΗ

Ενα µήνα µετά: 
αυτοκίνητα συνέχιζαν

να παρκάρουν στο πεζοδρόµιο

Ενα χρόνο µετά:
Είχαν τοποθετηθεί κολωνάκια στο πεζοδρόµιο



Αθήνα, πεζόδροµος Τοσίτσα

Γυναίκα νεκρή από µοτοσυκλέτα

2009



Αθήνα, πεζόδροµος
∆ιονυσίου Αρεοπαγίτου

Εµποδίζουµε την κίνηση οχηµάτων στον

πεζόδροµο



Ξενάγηση στην Πλάκα

2012



Γιατί τα κάνουµε;
Υπάρχει πραγµατικά πρόβληµα;
ΝΑΙ
Σύµφωνα µε την ΕΛΣΤΑΤ:

Το 2009 από οδικά ατυχήµατα: 
Σε όλη την Ελλάδα: 1456 νεκροί, πεζοί 202 (~14%)
Στην Αθήνα: 165 νεκροί, πεζοί 51  (~31%)
Σε όλη την Ελλάδα: 18641 βαρειά τραυµατίες, πεζοί 2579 (~14%)
Στην Αθήνα: 6868 βαρειά τραυµατίες, πεζοί 1336  (~19%)

Το 2010 από οδικά ατυχήµατα: 
Σε όλη την Ελλάδα: 1258 νεκροί, πεζοί 179 (~14%)
Στην Αθήνα: 145 νεκροί, πεζοί 47  (~32%)
Σε όλη την Ελλάδα: 19108 βαρειά τραυµατίες, πεζοί 2615 (~14%)
Στην Αθήνα: 6503 βαρειά τραυµατίες, πεζοί 1126  (~17%)



∆ηλαδή

• Στις πόλεις και τα χωριά, µεγάλο ποσοστό
των νεκρών και τραυµατιών από οδικά

ατυχήµατα, είναι πεζοί

• Οι πόλεις και τα χωριά µας αποτελούν ένα

επικίνδυνο περιβάλλον για τους κατοίκους

τους λόγω της κυκλοφορίας

µηχανοκίνητων



Εποµένως

άµεσα προέχει η επιβίωση…
Υπάρχει ανάγκη να µην αναγκαζόµαστε να
περπατάµε στο οδόστρωµα: 

– να υπάρχουν επαρκή πεζοδρόµια και
διαβάσεις πεζών

– και να µην καταλαµβάνονται από οχήµατα και
άλλα αντικείµενα

Οι πεζοί δεν πρέπει να εξαναγκαζονται
σε µεγάλου µήκους διαδροµές
λόγω διαµορφώσεων για οχήµατα ή άλλες
κατασκευές



Θεωρούµε ότι ουσιαστική µείωση των

τροχαίων «ατυχηµάτων» θα γίνει

• µε την σταδιακή αντικατάσταση των
µετακινήσεων

από ΙΧ αυτοκίνητο ή µοτοσικλέτα

µε µετακινήσεις µε τα πόδια ή µε
ποδήλατο

Για µεγαλύτερες αποστάσεις θα
πρέπει να υπάρχει

πλήρες δίκτυο δηµοσίων
συγκοινωνιών



Ενδεικτικά προβλήµατα



Πεζοδρόµιο µε «επαρκές» πλάτος
Ο εξοπλισµός οδηγεί σε

ανεπαρκές πλάτος διέλευσης

Οι πεζοί στο οδόστρωµα

∆ήµος Χαλανδρίου, 
οδός Μεσογείων



...
καλοκαίρι 2010, έτσι είναι και σήµερα

οδός Μεσογείων

από ∆ήµο Αγίας Παρασκευής προς ∆ήµος Χαλανδρίου, 

∆ιαχωρισµός αστικής περιοχής

Οι διαβάσεις πεζών απέχουν µεταξύ τους
εκατοντάδες µέτρα

Οι πεζοί στο οδόστρωµα



∆ήµος Χαλανδρίου, 
οδός Μεσογείων

Στάθµευση στο πεζοδρόµιο
έξω από το κτίριο
του Ινστιτούτου Μεταφορών (ΙΜΕΤ) 
και του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και
Τεχνολογικής Ανάπτυξης



Στάθµευση στο πεζοδρόµιο
έξω από το Ινστιτούτο Μεταφορών (ΙΜΕΤ) 
και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και
Τεχνολογικής Ανάπτυξης



...και µέσα



Οι πεζοί στην παρανοµία





Σταθµός Νοµισµατοκοπείο

Το διαφηµιστικό του ΟΑΣΑ
εµποδίζει την αποβίβαση των
επιβατών



∆ήµος Χαλανδρίου, 
οδός Μεσογείων

Στάθµευση στο πεζοδρόµιο

Ο πεζός στο οδόστρωµα



Πλατεία Συντάγµατος

Εθνικό παράδειγµα στάθµευσης



Εξοδος ∆ικαστηρών Αθήνας, 
παλαιά Σχολή Ευελπίδων

Κίνηση και στάθµευση σε χώρο πεζών

Υπάρχει τεχνική υπηρεσία;
Υπάρχει τροχονόµος;



Είσοδος & έξοδος πεζών σταθµού
λεωφορείων στον Κηφισό

∆εν είναι έτσι πιά...
Το 2012 διορθώθηκε µετά από δεκαετίες !
∆ιαµορφώθηκε φαρδιά διάβαση πεζών !  
Οµως συχνά οι πεζοί κινούνται µαζί µε τα λεωφορεία: 

δεν ξέρουν την αλλαγή
και συχνά υπάρχουν εµπόδια πριν από τη διάβαση



∆ήµος Χαϊδαρίου

Προς το Αττικό Νοσοκοµείο

Στενά και αδιαµόρφωτα πεζοδρόµια



Παπάγου, έξω από το Γυµνάσιο

Κύριος δρόµος πρόσβασης του δήµου

Αλλάζει !!! Φαρδαίνουν τα πεζοδρόµια

Γίνονται εργασίες

από το Σεπτέµβριο µέχρι τώρα (8 µήνες)!!!



Χολαργός, περιοχή µε κατοικίες

Τα αυτοκίνητα εξ ανάγκης κινούνται µε πολύ

µικρές ταχύτητες

Μήπως πρεπει να οργανωθούν περιοχές

ήπιας κυκλοφορίας;



Αττική, 
λεωφόρος ∆ουκίσσης Πλακεντίας

Ανεπαρκές πεζοδρόµιο
σε δρόµο µεγάλης κυκλοφορίας



Ηράκλειο, Κρήτη, 
στο δρόµο προς το αεροδρόµιο



Ηράκλειο, Κρήτη, 
στο δρόµο προς το αεροδρόµιο



∆ήµος Ξυλοκάστρου,  Κορινθία, 
Εθνική Οδός και παραλία κολύµβησης



Τουρλωτή Λασιθίου, Κρήτη, 
Εθνική Οδός
στάθµευση στα πεζοδρόµια



Μύκονος

εκτός τουριστικής περιόδου

Σε κεντρικό δρόµο



Μύκονος

εκτός τουριστικής περιόδου

Από το λιµάνι στον οικισµό µε τα πόδια

είναι λίγα λεπτά

Τουρίστες από τα κρουζιερόπλοια



∆ιαµορφώσεις



∆ήµος
Αθηναίων

Ωραίο και πολυτελές



Αθήνα, σταθµός Λιοσίων

Στενό πεζοδρόµιο και πυράκανθος



Αθήνα, σταθµός Λιοσίων

Ηρθε το λεωφορείο, 
συνωστισµός στό πεζοδρόµιο

σπρώξιµο στον πυράκανθο



Αθήνα, σταθµός Λιοσίων

Αλλά πίσω από τον πυράκανθο

έχουµε χώρο
Ποιοι είναι υπεύθυνοι

για να βλέπουν και να βελτιώνουν;
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ

ΟΑΣΑ

∆ήµος Αθηναίων, δηµοτική αστυνοµία

πολίτες



Παπάγου

Περίφραξη πάρκου: εµποδίζει την πρόσβαση. 
Οι πόρτες καταργήθηκαν γιατί εµποδιζόταν η

επικοινωνία ανάµεσα στις γειτονιές. 
Ανακατασκευή στενού πεζοδροµίου, στις
ίδιες διαστάσεις



Εργονοµικός σχεδιασµός

&
έλεγχος

από την πολιτεία & τους πολίτες



Εξοδος 13 Αττικής Οδού
κοντά στο σταθµό ΠΛΑΚΕΝΤΙΑ

Ποιοι είναι υπεύθυνοι
για να βλέπουν και να διορθώνουν;

Εµπλεκόµενοι τεχνικοί

ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ; ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΥΜΕ∆Ι;
∆ήµος, δηµοτική αστυνοµία

Αστυνοµία, τροχαία
Λειτουργεί από το 2004 πολίτες



λεωφόρος Μαραθώνος
Νέα Μάκρη, κλασική Μαρθώνιου

Ποιοι είναι υπεύθυνοι
για να βλέπουν και να διορθώνουν;
Εµπλεκόµενοι τεχνικοί

∆ήµος, δηµοτική αστυνοµία

ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΥΜΕ∆Ι; 
Αστυνοµία, τροχαία
πολίτες



Τι να κάνουµε

Εχουµε ανάγκη για έργα

µεγάλης και άµεσης αποτελεσµατικότητας

και µικρού κόστους

Πόροι για δράσεις

µε µακροχρόνιο ή µικρό αποτέλεσµα

να µεταφερθούν άµεσα προς δράσεις ενηµέρωσης
(ενδεικτικά να αξιολογηθεί η αποτελεσµατικότητα: 
πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής, σηράγγων και κοιλαδογεφυρών όπως οι
νέες του αυτοκινητόδροµου Κόρινθος - Τρίπολη)

Είναι χιλιάδες υποψήφιοι νεκροί, δεν µπορούµε να περιµένουµε…
Ας προσπαθήσουµε να αλλάξουµε τους ανθρώπους



Ενηµερωτικές εκστρατείες για
την ασφάλεια και τα δικαιώµατα

των πεζών

1. προς το ευρύ κοινό, κατά προτεραιότητα.
2. προς το σύνολο του προσωπικού

αστυνοµίας και δηµοτικής αστυνοµίας

3. προς τα αιρετά στελέχη και τεχνικό προσωπικό
των ΟΤΑ



Αστυνόµευση
των χώρων πεζών

από
αστυνοµία

και δηµοτική αστυνοµία

Αυστηρή εφαρµογή
από το σύνολο του προσωπικού, 

χωρίς επίκληση αναρµοδιότητας.



∆ιαµόρφωση
προγράµµατος και σχεδίου

ήπιας µετακίνησης
σε κάθε ∆ήµο

• Σε κάθε ΟΤΑ να διαµορφωθεί ένα όραµα (ή σχέδιο) για την
πόλη και την µετακίνηση πεζή, µε ποδήλατα και τα µέσα
δηµόσιας µεταφοράς. 

• Πρώτο στάδιο: βρίσκουµε τα επικίνδυανα σηµεία

• Το σχέδιο θα πρέπει να γίνει λεπτοµερέστερο για κάθε γειτονιά
µε την συµµετοχή των κατοίκων. Να περιγράφεται η σταδιακή
εφαρµογή του και οι επί µέρους στόχοι για συγκεκριµένες
χρονικές περιόδους. 

• Συνδυάζεται µε την βελτίωση της εικόνας της πόλης, των
δηµόσιων χώρων και συµβάλλει στην βελτίωση της ποιότητας
ζωής ακόµα και σε εποχές οικονοµικής δυσχέρειας.



Σχεδιασµός και κατασκευή
έργων για τους πεζούς

• Στις κατασκευές χώρων πεζών

(πεζοδροµια, πεζόδροµοι, πάρκα κ.ά.) 
να εφαρµόζονται τουλάχιστον

οι ελάχιστες προβλεπόµενες διαστάσεις

• Αν δεν υπάρχει βελτίωση του πλάτους των

πεζοδροµίων έργα ανακατασκευής µόνο για
αισθητικούς λόγους είναι ουσιαστικά άχρηστα, 
διαιωνίζουν δυσµενείς συνθήκες και αποτελούν

σπατάλη σηµαντικών πόρων

• ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ:οι τεχνικοί ενηµερώθηκαν ήδη
. 



λίγες

οδηγίες οδικής ασφάλειας
ΠΕΖΟΙ

• Προσέχετε

• Υποδεικνύετε τα δικαιώµατα σας και

κάνετε υποδείξεις προς τους συµπολίτες

και τις αρχές

• Αλλά µη διεκδικείτε προτεραιότητα από τα

σίδερα, διεκδικείστε την από τους
ανθρώπους



ακόµα λίγες

οδηγίες οδικής ασφάλειας
Ο∆ΗΓΟΙ

• Σεβαστείτε τους πεζούς

• Οι πεζοί δεν έχουν όλοι άδεια οδήγησης, 
έχουν δικαίωµα ζωής και ψυχικής ηρεµίας

• Αν παραχωρήσετε προτεραιότηα σε πεζούς, 
να ελέγξετε πίσω σας, κυρίως αν έρχεται
µοτοσυκλέτα

• Οδηγείτε οικολογικά (eco driving), συµφέρει:
λιγότερα ατυχήµατα & συµφέρει οικονοµικά
βελτιώνει το περιβάλλον & λιγότερη ψυχική ένταση



Οργανώστε στην περιοχή σας

µια οµάδα

και διαµορφώστε στο δήµο σας ένα

σχέδιο ήπιας µετακίνησης

Αν έχετε

σχετικές ιδέες και διάθεση εργασίας

ελάτε να στελεχώσετε την οργάνωση µας

www.pezh.gr


