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Προς
• Δήμο Θεσσαλονίκης, Αντιδημαρχία Δημοτικών Έργων και Κυκλοφορίας
Παπαρηγοπούλου 7, τηλ. 2310 551981, 530730 φαξ 2310 550402
• Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Διεύθυνση Δημοσίων Έργων
Στρωμνίτσης 53, τηλ 2310 390130 φαξ 309263
Κοινοποίηση (μόνο για το τμήμα που τους αφορά)
• Α' τμήμα Τροχαίας Θεσσαλονίκης
Μαργαροπούλου 26, τηλ 2310 566210, φαξ 550826
• Β' τμήμα Τροχαίας Θεσσαλονίκης
Βασ. Όλγας 137, τηλ 2310 887950 φαξ 843193
• Δημοτική Αστυνομία Θεσσαλονίκης
Μοναστηρίου 93Β, τηλ 2310 251900 φαξ 541194
Με κοινοποίηση στα αναφερόμενα στο κείμενο σχολεία και στο ΑΠΘ

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΠΕΖΩΝ

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του μη κερδοσκοπικού σωματείου μας, θέλουμε να
επισημάνουμε την αδυναμία αξιοπρεπούς διέλευσης των πεζών αλλά και τον αυξημένο κίνδυνο
ατυχημάτων στα σημεία όπου υπάρχουν διαγραμμισμένες διαβάσεις πεζών χωρίς φανάρια. Οι
διαβάσεις αυτές είναι υποβαθμισμένες, με φτωχή σήμανση και χωρίς να αστυνομεύεται η
κατάληψή τους από ΙΧ αυτοκίνητα. Ως αποτέλεσμα της μακρόχρονης υποβάθμισής τους, οι
διαβάσεις αυτές δεν υπάρχουν στη συνείδηση των οδηγών.
Για το λόγο αυτό η Ένωσή μας αποφάσισε να αναλάβει δράση σε κεντρικές προβληματικές
διαβάσεις της πόλης μας, με παρεμβάσεις και δρώμενα, με τη συμμετοχή των μελών μας καθώς
και μελών άλλων οργανώσεων - του ΑΠΘ, συλλόγων ΑΜΕΑ κλπ.
Όμως μόνες οι ενέργειές μας για την ευαισθητοποίηση των συμπολιτών μας δεν μπορούν να
διορθώσουν το πρόβλημα. Το βάρος πέφτει στις υπηρεσίες σας που είναι οι κατ'εξοχήν
εντεταλμένες από την Πολιτεία για τη φροντίδα των διαβάσεων. Γι' αυτό σας καλούμε να
αναλάβετε κι εσείς δράση, για να αποκτήσουν οι διαβάσεις το χαμένο τους κύρος και να
επανέλθουν στο οπτικό πεδίο των οδηγών.

Θεωρούμε πως για να γίνει αυτό, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν εξαρχής με νέα προσέγγιση και
να τονιστεί η παρουσία τους με μέτρα που ενδεικτικά αναφέρουμε παρακάτω, ομαδοποιημένα
κατά φορέα αρμοδιότητας:
1.

2.
3.

Αρμοδιότητα Αντιδημαρχίας Δημοτικών Έργων και Κυκλοφορίας
• Επαναβαφή της οδοσήμανσης
• Διαφοροποίηση υφής οδοστρώματος (πχ λιθόστρωτο δάπεδο)
• Υποβιβασμό πεζοδρομίου (ράμπες)
• Διευθέτηση των κάδων απορριμμάτων
Αρμοδιότητα Διεύθυνσης Δημοσίων Έργων
• Φωτεινή σηματοδότηση χωρίς διακοπή της κυκλοφορίας
• Νυχτερινό φωτισμό
Αρμοδιότητα Δημοτικής Αστυνομίας και Τροχαίας
• Καθημερινή αστυνόμευση με έλεγχο πολλές φορές κάθε μέρα και με μετακίνηση με
γερανό των αυτοκινήτων που αποκλείουν τη διέλευση

Οι προτεινόμενες διαβάσεις είναι :
1.
Πλατεία Αριστοτέλους – Μέτωπο παραλίας
2.
Εθνικής Αμύνης και Μανουσογιαννάκη, προς το 38ο και 40ό Δημοτικό σχολείο
3.
Εθνικής Αμύνης μπροστά στην παλιά Φιλοσοφική Σχολή του ΑΠΘ
4.
Διαβάσεις πλατείας Αγίας Σοφίας
5.
Βενιζέλου στο ύψος της οδού Φιλίππου
6.
3ης Σεπτεμβρίου στο ύψος της φοιτητικής λέσχης
7.
Αλ. Σταύρου 4 (προέκταση Συνδίκα) μπροστά στα 14o & 107o Δημοτικά σχολεία
8.
Καρόλου Ντηλ μπροστά στο 15ο Γυμνάσιο και Λύκειο
9.
Κασσάνδρου 54 μπροστά στο 51ο Δημοτικό σχολείο
10. Ίωνα Δραγούμη 52 και Συγγρού 36 που οδηγούν στο 4ο Γυμνάσιο
11. Κωνσταντινουπόλεως μπροστά στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο
Επίσης προτείνουμε τη δημιουργία δύο νέων διαβάσεων
1. Εθν. Αμύνης στο ύψος του Νοσοκομείου “Γ. Γεννηματάς” και της οδού Αρμενοπούλου.
2. 26ης Οκτωβρίου μπροστά στο Δικαστικό Μέγαρο
Σας καλούμε να μελετήσετε και να υλοποιήσετε μέτρα για την (επανα)δημιουργία και την
ανάδειξη αυτών των διαβάσεων.
Επίσης σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τις όποιες ενέργειές σας σ' αυτό το θέμα.

Αντώνης Καράγιωργας
Υπεύθυνος εκστρατείας

Γρηγόρης Μαυράκης
Πρόεδρος

ΥΓ. Χαιρετίζουμε τη χρήση νέων ανθεκτικών υλικών σήμανσης στις διαβάσεις της οδού Εθνικής
Αμύνης από την αντιδημαρχία έργων και κυκλοφορίας, και την ανταπόκρισή της με αυτό τον
τρόπο στην ακτιβιστική δράση μας εκεί.

