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Δράση 2.9 Σχεδιασμός πολιτικής ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης των κατοίκων 

 
 
Για την ενημέρωση του κοινού και την παρακολούθηση της πορείας των προτεινόμενων ρυθμίσεων θα ήταν 
σκόπιμο να δημιουργηθεί ένα γραφείο στο δήμο που θα έχει την αρμοδιότητα αυτή. Η θέση του ατόμου που θα το 
στελεχώσει μπορεί να είναι μερικής απασχόλησης. Θα πρέπει  κατά προτίμηση να διαθέτει προσόντα μηχανικού ή 
τεχνολόγου μηχανικού. 
 
Τα αντικείμενα του γραφείου αυτού θα είναι: 
 
1. Παρακολούθηση της υποδομής και μέριμνα για τη συντήρησή της. 
2. Καταγραφή προβλημάτων που εντοπίζονται από τη λειτουργία της υποδομής, αξιολόγησή τους και σύνταξη 
εισηγήσεων για βελτιώσεις. 
3. Προώθηση διαδικασιών για νέες παρεμβάσεις κλπ. 
4. Συντονισμός των υπηρεσιών του δήμου. 
5. Εντοπισμός των δυνατών πηγών χρηματοδότησης από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και τον ιδιωτικό τομέα σε 
τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Προγράμματα σχετικά με τη βιώσιμη κινητικότητα και το 
ποδήλατο μπορούν να επιχορηγούνται στο πλαίσιο εθνικών ή ευρωπαϊκών πολιτικών στους τομείς του 
περιβάλλοντος, της ανάπλασης των πόλεων, του αθλητισμού, του τουρισμού, της υγείας, της ασφάλειας, της 
εκπαίδευσης, της νεότητας, της ψυχαγωγίας κλπ. 
6. Οργάνωση εκδηλώσεων ενημέρωσης. 
 
Τα Πρώτα Βήματα του γραφείου θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα παρακάτω: 
 
1. Κατάρτιση κατάστασης με όλους τους φορείς και φυσικά πρόσωπα που εκτιμάται ότι θα μπορούσαν να 
συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα στην πολιτική προώθησης των ρυθμίσεων (εκπρόσωποι εμπόρων , τουριστικών 
γραφείων, ποδηλατών, γονέων & κηδεμόνων κ.λπ).  
2. Διοργάνωση σειράς συσκέψεων μεταξύ όλων των συναρμοδίων υπηρεσιών (πολεοδομίας, εκπαίδευσης, 
αστυνομίας, τουρισμού, πολιτισμού) με σκοπό αρχικά την ενημέρωση και στη συνέχεια την ανάπτυξη μιας 
ευρύτερης συζήτησης και συντονισμού. 
3. Συλλογή πληροφοριών σχετικά με τα ευρωπαϊκά δίκτυα πόλεων που επιτρέπουν περιορισμένες προσβάσεις στα 
μηχανοκίνητα μέσα, το πρόγραμμα δραστηριοτήτων τους, τις δημοσιεύσεις τους, τις προϋποθέσεις ένταξης στο 
δίκτυο.  
4. Εντοπισμός σχετικών διευθύνσεων στο διαδίκτυο και συστηματική επίσκεψη των ιστοσελίδων τους. 
5. Σύνταξη μιας τριμηνιαίας ή εξαμηνιαίας απολογιστικής έκθεσης, στην οποία θα γίνεται καταγραφή όλων των 
ζητημάτων που προέκυψαν και ένας απολογισμός των αποτελεσμάτων δράσεων του προηγούμενου τριμήνου. 
 
Για την ενημέρωση και επικοινωνία του κοινού με το γραφείο θα πρέπει να αυτό να είναι σε συγκεκριμένες ώρες 
ανοικτό στο κοινό και να συγκεντρώνει, καταγράφει και αξιολογεί τις απόψεις και προτάσεις των ενδιαφερομένων. 
Η τριμηνιαία έκθεση του γραφείου θα περιλαμβάνει τις πιο ενδιαφέρουσες από τις προτάσεις που έχουν 
κατατεθεί. Η επικοινωνία του γραφείου με τους πολίτες θα γίνεται με συστηματικό τρόπο μέσα από: 

 την Έκδοση έντυπου υλικού προς διάφορες ομάδες στόχους (τουρίστες, επισκέπτες, κατοίκους, 
μαθητές, νέους, πεζούς, δικυκλιστές κλπ). 
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Ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία ενημέρωσης, σε πρώτη φάση τουλάχιστον, θα είναι ο χάρτης της πόλης με το 
πλήρες δίκτυο περιορισμένης πρόσβασης, τους κυριότερους πόλους και τις χρονοαποστάσεις με πεζή μετακίνηση 
και σχετικές πληροφορίες (συνεργεία ποδηλάτων, εμπορικά καταστήματα, στάσεις ταξί-λεωφορείων κ.α).  
 
Τα βασικά πλεονεκτήματα που συγκεντρώνει ένας τέτοιος χάρτης είναι τα εξής : 
 πρόκειται για ένα εργαλείο του οποίου η πρακτική χρησιμότητα είναι άμεση, 
 η πίσω πλευρά του μπορεί να περιλαμβάνει άλλες πληροφορίες και ανακοινώσεις, 
 ο χάρτης μπορεί να χρησιμεύσει ως διδακτικό εργαλείο κυκλοφοριακής αγωγής στο σχολείο, 
 Είναι εύκολο να βρεθούν χορηγοί για την έκδοσή του. 

 
 
Η Πληροφόρηση και Ευαισθητοποίηση του κοινού θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει: 
 
1. επικοινωνιακή εκστρατεία με χαρακτηριστικό logo και ενδιαφέρον όνομα, αναγνωρίσιμο από όλες τις ομάδες 
πληθυσμού 
2. τη διοργάνωση συναντήσεων, συνεδριάσεων, ημερίδων αναφορικά με τις επιπτώσεις στην οδική ασφάλεια από 
τις μετακινήσεις με μηχανοκίνητα μέσα. Επίσης στις επιπτώσεις αυτές, θα πρέπει να αναδεικνύεται το όφελος στον 
τουρισμό άλλων πόλεων που υιοθέτησαν ανάλογα μέτρα.  Τα οφέλη της χρήσης του ποδηλάτου, όπου θα 
αναφέρονται παραδείγματα αντίστοιχων πόλεων που ενσωμάτωσαν το ποδήλατο στις μετακινήσεις τους.  
3. την ολοκληρωμένη και διαρκή προβολή άρθρων, διαφημιστικών σπότ, έξυπνων μηνυμάτων με ποσοτικούς 
στόχους: 

• στο Διαδίκτυο (με παράλληλη δημιουργία online χαρτών για περπάτημα, ποδήλατο, συνδυασμένες 
μετακινήσεις) 

• στο δρόμο με διανομή flyers, καρτών με μηνύματα κ.α. 
 
 
 
Διαδικασία κανονιστικών αποφάσεων 
 
Για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ο Δήμος υποχρεούται να εκδώσει τοπική κανονιστική απόφαση, με τη διαδικασία 
που προβλέπονται στα άρθρα 79 και 82 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006) και να ακολουθήσει τα 
όσα ορίζονται στο άρθρο 73, παγρ. 1 Β(v) του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» και στο άρθρο 52 του Κ.Ο.Κ.  
 
Πιο συγκεκριμένα τα άρθρα 79 και 82 του Ν. 3463/2006 Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων αναφέρουν ότι  «Οι 
κανονιστικές αποφάσεις, που αφορούν τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, τον καθορισμό πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων 
και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, τον προσδιορισμό και τη λειτουργία των χώρων στάθμευσης οχημάτων σε 
κοινόχρηστους χώρους, εκδίδονται, μετά  από προηγούμενη κατάρτιση σχετικών μελετών, οι οποίες έχουν 
εκπονηθεί ή εγκριθεί από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του οικείου Δήμου ή Κοινότητας ή από τις Τεχνικές Υπηρεσίες 
Δήμων και Κοινοτήτων των Περιφερειών».  
 
Οι αποφάσεις για την υλοποίηση των έργων ή των ρυθμίσεων λαμβάνονται από τα δημοτικά συμβούλια με την 
απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών τους μετά από μελέτη που έχει εγκριθεί – θεωρηθεί από την Τεχνική 
Υπηρεσία του Δήμου. Την έκδοση των τοπικών κανονιστικών αποφάσεων των Δήμων εισηγείται στο δημοτικό 
συμβούλιο η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Εάν η κανονιστική διάταξη αφορά αποκλειστικά την περιφέρεια μιας 
Δημοτικής Ενότητας, απαιτείται η απόφαση του Τοπικού Συμβούλιου ώστε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να 
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διαμορφώσει την εισήγησή της. Για τη διαμόρφωση της εισήγησης, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής λαμβάνει υπόψη 
τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις των αρμόδιων κοινωνικών και επαγγελματικών φορέων και ομάδων πολιτών 
της περιφέρειας του Δήμου, με τους οποίους έρχεται σε διαβούλευση. Σε περίπτωση που το προτεινόμενο έργο 
είναι εξαιρετικής σημασίας για την πόλη δύναται να ζητηθεί η γνώμη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης που 
αποτελείται από  25 έως 50 άτομα που εκπροσωπούν τους φορείς που ορίζει το άρθρο 282 παρ. 16 του Ν. 
3852/2010. Οι κανονιστικές αποφάσεις δημοσιεύονται υποχρεωτικά, κατά το πλήρες κείμενό τους, στο δημοτικό 
κατάστημα του Δήμου, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 284 και περίληψη αυτών σε μια 
ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα. Οι αποφάσεις αυτές παραμένουν συνεχώς εκτεθειμένες σε χώρο του 
δημοτικού καταστήματος, που είναι προσιτός στο κοινό. Οι ίδιες αποφάσεις, με φροντίδα του προέδρου του 
δημοτικού συμβουλίου πρέπει  να καταχωρούνται στην ιστοσελίδα του Δήμου. Επιπλέον, το δημοτικό συμβούλιο 
λαμβάνει μέτρα για την όσο το δυνατόν ευρύτερη δημοσιοποίηση των αποφάσεων αυτώνεκδίδοντας ειδικούς 
οδηγούς ενημέρωσης των κατοίκων και των οικείων επαγγελματικών τάξεων και χρησιμοποιεί, για τον ίδιο σκοπό, 
οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο. 
 
Επίσης το άρθρο 52 του Κ.Ο.Κ. αναφέρει ότι  «Μέτρα που αφορούν στη ρύθμιση της κυκλοφορίας, στον καθορισμό 
των μονοδρόμων, ποδηλατοδρόμων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, στην προτεραιότητα οδών, στην αλλαγή 
της διατομής του οδοστρώματος ή της οδού, στον προσδιορισμό και τη λειτουργία των χώρων στάθμευσης 
οχημάτων σε κοινόχρηστους χώρους και γενικά στον καθορισμό χώρων στάθμευσης και στην επιβολή περιορισμών 
ή απαγορεύσεων κυκλοφορίας ή στάθμευσης, λαμβάνονται με αποφάσεις του Νομαρχιακού ή Δημοτικού ή 
Κοινοτικού Συμβουλίου με βάση μελέτες, που έχουν εκπονηθεί από τις αρμόδιες Τεχνικές Υπηρεσίες  των 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι αποφάσεις αυτές εγκρίνονται από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας». Στη 
συνέχεια το ίδιο άρθρο του Κ.Ο.Κ. αναφέρει ότι «Οι παραπάνω κανονιστικές αποφάσεις που αφορούν την 
κυκλοφορία κοινοποιούνται στις κατά τόπους Υπηρεσίες Τροχαίας ή στις Αστυνομικές Υπηρεσίες που ασκούν 
καθήκοντα Τροχαίας, καθώς και στις αρμόδιες υπηρεσίες κυκλοφορίας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.  Τέλος το ίδιο άρθρο του Κ.Ο.Κ. αναφέρει ότι « 
Αν από την λήψη των μέτρων της παρούσας παραγράφου επηρεάζονται οι υπηρεσίες οδικής μαζικής μεταφοράς, 
απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.), για την περιοχή 
αρμοδιότητάς του ή των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων για τις άλλες 
περιοχές της χώρας».  
 
Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί συνοπτικά είναι η εξής:  

• Εκπόνηση ή Έγκριση και Θεώρηση  μελέτης από την αρμόδια Υπηρεσία  
• Εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής – Απόφαση έναρξης διαβούλευσης – 

Ανάρτηση – αποστολή σε φορείς της μελέτης  – Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έκδοση κανονιστικής 
και έγκριση μελέτης  

• Έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο – Δημοσίευση της απόφασης στο πλήρες κείμενο της στον πίνακα 
πληροφοριών με 2 υπαλλήλους και σύνταξη σχετικού πρακτικού – Δημοσίευση της περίληψης της 
απόφασης σε 2 εφημερίδες  

• Αποστολή της απόφασης στο Γ.Γ Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Προσοχή δεν αρκεί η τεκμαιρόμενη έγκριση 
του Περιφερειάρχη. Η έγκριση πρέπει να είναι ΡΗΤΗ  

• Αποστολή της μελέτης στον Αστυνομικό Σταθμό Νισύρου για ενημέρωσή του.  
 
 
 


