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ΑΣΤΙΚΕΣ   ΟΧΛΗΣΕΙΣ  

Ορίζουµε ως αστικές οχλήσεις όλα εκείνα τα στοιχεία του αστικού ελεύθερου 

κοινόχρηστου  χώρου και τα οποία ενώ έχουν ως σκοπό:    

• να καλύψουν διάφορες ανάγκες  

• να ενηµερώσουν και να πληροφορήσουν  

• και γενικά να διευκολύνουν τον πολίτη στις καθηµερινές του                     

δραστηριότητες 

καταλήγουν όχι µόνο να µην  εξυπηρετούν το σκοπό για τον οποίο 

προορίζονται, αλλά να αποτελούν εµπόδιο λειτουργίας  στην καθηµερινότητα 

του  πολίτη. 

Αναλόγως την όχληση που προκαλούν τις αστικές οχλήσεις τις  κατατάσσουµε 

σε    τρεις κατηγορίες :  

Α. Οχλήσεις  ως προς την κίνηση των πεζών  

Β. Οχλήσεις  ως προς τη θέαση 

Γ. Οχλήσεις  ως προς και τα δύο 

 
Αναφέρουµε επιγραµµατικά τα είδη των αστικών οχλήσεων που καταγράψαµε 

στην περιοχή και για τα οποία θα µιλήσουµε  αναλυτικότερα παρατηρώντας την 

λειτουργία τους  στα σηµεία εκείνα στην περιοχή έρευνας, όπου  οι οχλήσεις 

που προκαλούνται  είναι ιδιαίτερα έντονες. 

1. Παρκαρισµένα αυτοκίνητα - ∆ίκυκλα - Στάθµευση (νόµιµη , παράνοµη ) 

2. Τραπεζοκαθίσµατα  -  Κινητός εξοπλισµός καταστηµάτων   

     3. Οχλήσεις αστικού  εξοπλισµού 

     4. Οχλήσεις εγκαταστάσεων κοινής ωφελείας 

     5 . Οδοσήµανση  (τροχαίας  δήµου) 

     6.  Περίπτερα , στάντ  εφηµερίδων, πλανόδιοι µικροπωλητές 

     7.  Επεµβάσεις  στις όψεις  των κτιρίων 

     8.  Εορταστικος διάκοσµος 

     9.   Πράσινο- ∆απεδοστρώσεις 

 

    



 13

 

 

1. Την υπ΄άριθµόν ένα όχληση που φαίνεται να επαναλαµβάνεται συχνότερα 

και να δυσχεραίνει την κίνηση των πεζών , αποτελούν τα παράνοµα 
σταθµευµένα Ι. Χ. ωστόσο  και η νόµιµη  στάθµευση σε πολλά σηµεία αποτελεί 

όχληση. Το γεγονός αυτό προκύπτει και από τα στοιχεία µιας  έρευνας  που 

πραγµατοποίησε πρόσφατα για λογαριασµό του ΤΕΕ / ΤΚΜ, οµάδα ερευνητών.  

Σε όλο σχεδόν το  ιστορικό  κέντρο όλοι οι δρόµοι κατακλύζονται από 

σταθµευµένα οχήµατα κάθε τύπου . Η εικόνα που αντικρύζει κανείς σχεδόν σε 

όλους τους δρόµους της περιοχής είναι αυτοκίνητα  που καταλαµβάνουν τα  

πεζοδρόµια,  τις γωνίες, τις διαβάσεις, τις εισόδους οικοδοµών και 

καταστηµάτων,  τις ράµπες πεζών. 

Όλα αυτά έχουν ως συνέπεια  να εµποδίζεται  η κίνηση  των πεζών πολύ 

περισσότερο των ηλικιωµένων , µητέρων µε παιδιά και ΑΜΕΑ. 

 Αλλά  εκτός από το λειτουργικό πρόβληµα  της διακοπής της πορείας των 

πεζών , η εικόνα άναρχης κατάστασης  έχει συνέπεια στην αισθητική και τελικά 

στην υποβάθµιση  κάθε περιοχής . 

Κατά τις ώρες λειτουργίας της αγοράς,  οι µόνες οδοί χωρίς παράνοµα 

σταθµευµένα οχήµατα είναι η Εγνατία , η Τσιµισκή, η Προξένου Κοροµηλά, ενώ 

σε ώρες µε έντονη νυχτερινή κίνηση αποµένει µόνο η Προξένου Κοροµηλά.  

Θα αναφέρουµε  ενδεικτικά την εικόνα που παρουσιάζουν  οι σηµαντικότεροι 

οδοί και ελεύθεροι χώροι µε τα παρκαρισµένα αυτοκίνητα.  

Θα ξεκινήσουµε πρώτα από τη Λ. Νίκης  και θα ανηφορίσουµε στους  

παράλληλους δρόµους µέχρι την Εγνατία. Ακολούθως ,  θα παρακολουθήσουµε  

τους κάθετους στην παραλιακή δρόµους ξεκινώντας από την Ι. ∆ραγούµη µέχρι 

το ανατολικό όριο της περιοχής έρευνας.  

 

Η Λεωφόρος Νίκης από την πλευρά των κτισµάτων καταλαµβάνεται από 

παράνοµα σταθµευµένα οχήµατα κυρίως κατά τις βραδυνές ώρες και τα 

σαββατοκύριακα. Τις ίδιες χρονικές περιόδους (βράδυ και σαββατοκύριακο) 

καταλαµβάνεται και τµήµα της πλατείας Αριστοτέλους καθώς και τµήµα των 

στοών . Πρόκειται κυρίως για Ι.Χ. αυτοκίνητα και δίκυκλα που ανήκουν σε 

θαµώνες των διαφόρων καταστηµάτων. (φωτ. 9,10,11) 
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Το ίδιο έντονο είναι το πρόβληµα και κατά µήκος του πεζοδρόµου της 
Αριστοτέλους και  των παράπλευρων στοών. 

Παρατηρείται ακόµα το φαινόµενο τις ολιγόλεπτης στάθµευσης αυτοκινήτων και 

φορτηγών µε σκοπό τον ανεφοδιασµό όλες τις ώρες της µέρας ακόµα και σε 

διπλή σειρά. 

Στο τµήµα της Λεωφόρου Νίκης µπροστά στην πλατεία Αριστοτέλους η 

στάθµευση είναι νόµιµη. Ωστόσο,  τα αυτοκίνητα εµποδίζουν την οπτική επαφή 

των ανθρώπων µε τη θάλασσα. (φωτ. 12,13,14) 

Στην οδό Προξένου Κοροµηλά η παράνοµη στάθµευση εντοπίζεται σε λίγα 

σηµεία και αφορά κυρίως δίκυκλα , όµως το πρόβληµα εντείνεται εξαιτίας της 

στενότητας του πεζοδροµίου. (φωτ. 15,16,17) 

Ο τύπος σύµφωνα µε τον οποίο σχεδιάστηκε βασίζεται στον περιορισµό του 

πλάτους της στο ελάχιστο για µονόδροµο και στην τοποθέτηση περιµετρικά 

χαµηλών κολωνακίων αποκλείοντας τη στάθµευση σε οιοδήποτε σηµείο. 

Ιδίου τύπου δρόµοι, (µονόδροµοι µε κολωνάκια), µικρότεροι σε έκταση, είναι  οι 

Σολωµού και Παπαδοπούλου στο Μπεζεστένι (φωτ. 18,19), και  η  Κοµνηνών 

στο  τµήµα από τη Βασ. Ηρακλείου µέχρι την Τσιµισκή (παλιό Λουτρό και 

Λουλουδάδικα). (φωτ. 25,26,27) 

Στην οδό Μητροπόλεως εκτός από τη νόµιµη στάθµευση σε όλο το µήκος, 

παρατηρείται και παράνοµη, συχνά σε δεύτερη σειρά κυρίως κατά τις ώρες 

λειτουργίας των εµπορικών καταστηµάτων, των τραπεζών κτλ. Η όχληση που 

προκαλείται είναι ιδιαίτερα έντονη εξαιτίας της στενότητας του δρόµου.  

Ιδιαίτερα προβληµατικά σηµεία είναι το πεζοδρόµιο µπροστά στη Μητρόπολη,  
που καταλαµβάνεται από παράνοµα σταθµευµένα οχήµατα κατά τις ώρες  της 

λειτουργίας , τέλεσης µυστηρίων , αλλά και τις βραδυνές ώρες.   

Η  οδός Τσιµισκή   παρουσιάζει την ίδια εικόνα σε όλο το µήκος της καθώς η 

στάθµευση επηρρεάζεται από τις εµπορικές χρήσεις που είναι εγκατεστηµένες. 

Έτσι τις ώρες που λειτουργούν τα εµπορικά καταστήµατα παρατηρείται 

ολιγόλεπτη παράνοµη στάθµευση αλλά κατά το σαββατοκύριακο ή τις αργίες 

και οι δύο πλευρές της καταλαµβάνονται εξολοκλήρου από οχήµατα. 

Συµφόρηση παρατηρείται και στις θέσεις - στάσεις των ταξί. (φωτ. 20,21) 

Στην οδό Βασιλέως Ηρακλείου το πρόβληµα είναι έντονο, λόγω και της 

στενότητας του δρόµου. (φωτ. 22)  Και ενώ η  κυκλοφορία των αυτοκινήτων 

είναι περιορισµένη συχνά είναι τα µποτιλιαρίσµατα, λόγω των 
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φορτοεκφορτώσεων για τον ανεφοδιασµό των καταστηµάτων. Στο τµήµα της 

οδού Βασ. Ηρακλείου από την Κοµνηνών µέχρι την  Αριστοτέλους το πρόβληµα 

των παρκαρισµένων κορυφώνεται. Και ενώ έχουν τοποθετηθεί τεράστιοι 

τσιµεντένιοι κύλινδροι  για την  αποφυγή του προβλήµατος, αποτελούν τα 

στοιχεία αυτά µία νέα όχληση ίσως χειρότερη από ένα αυτοκίνητο, δεδοµένου 

ότι παραµένουν σταθερά θεµελιωµένα στην ίδια θέση εµποδίζοντας την όποια 

κίνηση πεζού αλλά και αποτελώντας ένα κακόγουστο στοιχείο σε µια περιοχή 

που έχει όλα τα στοιχεία να είναι  θελκτική  τόσο για τους κατοίκους όσο και για 

τους επισκέπτες. (φωτ. 23,24) 

Στην οδό Ερµού στο τµήµα που ξεκινάει  από την πλατεία Αγ. Σοφίας, η 

στάθµευση, νόµιµη και παράνοµη, δεν δηµιουργεί τόσο σηµαντική όχληση αφού 

πρόκειται και για πιο πλατύ δρόµο. (φωτ. 28,29)  Οσο προχωρούµε όµως 

δυτικά ,  στο τµήµα εκείνο της Ερµού που βρίσκεται ανάµεσα στις οδούς 

Αριστοτέλους και Ι. ∆ραγούµη  τα διπλοπαρκαρισµένα είναι πλέον σε µόνιµη 

βάση  εµποδίζοντας  όχι µόνο τους πεζούς αλλά  και την    κυκλοφορία  των 

λεωφορείων. 

Στην οδό Εγνατία το ζήτηµα της όχλησης λόγω σταθµευµένων οχηµάτων είναι 

σχεδόν ανύπαρκτο. 

Η   Ι. ∆ραγούµη και η  Βενιζέλου  κατ΄ έξοχήν  εµπορικοί  δρόµοι , αποτελούν 

κατακόρυφους άξονες σύνδεσης του βόρειου τµήµατος της πόλης µε την 

παραλιακή ζώνη. (φωτ. 30,31) 

Κατά µήκος των δύο πλευρών του δρόµου  , υπάρχουν ζώνες νόµιµης 

στάθµευσης  εκτός των  σηµείων των  στάσεων των λεωφορείων. 

Το κυκλοφοριακό πρόβληµα είναι έντονο ιδιαίτερα τις  ώρες αιχµής  δεδοµένου 

ότι τους δρόµους τους διασχίζει  ο κύριος όγκος των αστικών συγκοινωνιών της 

πόλης. Και γίνεται εντονώτερο µε την παράνοµη στάθµευση, τα 

διπλοπαρκαρισµένα,  τα δίκυκλα στα πεζοδρόµια. Η παρουσία τροχονόµου και 

των δηµοτικών αρχών είναι καθηµερινή, ωστόσο περιορίζεται τοπικά το 

πρόβληµα για να εµφανιστεί χειρότερο µετά την αποµάκρυνσή τους.  

(φωτ. 32,33) 

Στην πλατεία Ελευθερίας (φωτ. 34,35) η είσοδος και έξοδος των αυτοκινήτων 

στο πάρκινγκ    σε συνδυασµό µε την  αφετηρία-τέρµα των λεωφορείων που 

βρίσκονται  στο σηµείο αυτό, έχουν σαν αποτέλεσµα την   δυσκολία  του πεζού 

να κινηθεί και να διασχίσει το δρόµο  προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Και ενώ ο 
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χώρος της  πλατείας προσφέρει  µια σηµαντική διευκόλυνση στο πρόβληµα της  

στάθµευσης των αυτοκινήτων  γίνεται αιτία  κυκλοφοριακής συµφόρησης στο 

σηµείο αυτό,  που είναι ιδιαίτερα έντονη   τις  ώρα αιχµής  της αγοράς.  

Στους κάθετους στη θάλασσα δρόµους, όπως οι οδοί  Πλουτάρχου, Καρόλου 
Ντηλ,  Βογατσικού  και  Κούσκουρα το πρόβληµα των σταθµευµένων 

οχηµάτων  επιδεινώνεται εξαιτίας των χρήσεων αναψυχής και εµπορίου στα 

γύρω κτίρια.  (φωτ. 36,37) 

Τα διπλοπαρκασρισµένα θα τα συναντήσουµε και σε άλλους εµπορικούς 

δρόµους της περιοχής  όπως στην  Αλ. Σβώλου ,  στην Αγίας Σοφίας κλπ.  

(φωτ. 38,41,42) Τις βραδυνές ώρες κυρίως όλη η πλατεία της Αγίας Σοφίας 

περιµετρικά καταλαµβάνεται από αυτοκίνητα.  

Στη διαµορφωµένη διαπλάτυνση στη συµβολή των οδών Π. Μελά και Π. Π. 
Γερµανού η παράνοµη στάθµευση και η υπερβολικά εκτεταµένη χρήση του 

πεζοδροµίου από τα γύρω καταστήµατα καθιστά δύσκολη αν  όχι αδύνατη την 

κίνηση των πεζών. (φωτ. 39) 

Στον πεζόδροµο της Γούναρη σε πολλά σηµεία γίνεται παράνοµη στάθµευση 

κυρίως δικύκλων. (φωτ. 40) 

Στην πλατεία Φαναριωτών, η κατάτµησή της σε µικρά παρτέρια σε 

συνδυασµό µε την έλλειψη µέτρων για τη στάθµευση των Ι.Χ. οχηµάτων  και  

δικύκλων, έχουν σαν αποτέλεσµα η τελική εικόνα να είναι αυτή ενός 

ανοργάνωτου  πάρκινγκ.  (φωτ. 5) 
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9, 10, 11. Σταθµευµένα οχήµατα στη Λ. Νίκης, στο όριο της πλατείας 
Αριστοτέλους προς τη θάλασσα 
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12, 13. Παράνοµα σταθµευµένα δίκυκλα στον πεζόδροµο Αριστοτέλους 
 

 
14. Παράνοµα σταθµευµένα δίκυκλα στη στοά του ίδιου πεζόδροµου 
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15. Άποψη της οδού Πρ. Κοροµηλά 
 

 
 

 
16, 17. Ζαρντινιέρες, τραπεζοκαθίσµατα και παράνοµα σταθµευµένα δίκυκλα 
στην οδό Πρ. Κοροµηλά 
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18, 19. Η οδός Σολωµού στο Μπεζεστένι   
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20, 21. Άποψη της οδού Τσιµισκή στη συµβολή µε τον πεζόδροµο της 
Αριστοτέλους  
 

 
22. Η οδός Βασ. Ηρακλείου στο τµήµα Κοµνηνών – Βενιζέλου 
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23, 24. Στάθµευση στην οδό Β.Ηρακλείου στο τµήµα Κοµνηνών-Αριστοτέλους 
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25. Η οδός Κοµνηνών από Ερµού προς  Βασ. Ηρακλείου 
 

 
 

 
26, 27. Η οδός Κοµνηνών από Βασ. Ηρακλείου προς Τσιµισκή 
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28. Άποψη της οδού Ερµού 
 

 
29. Στοιχεία αστικού εξοπλισµού που αποτελούν αστικές οχλήσεις  στην οδό 
Ερµού 
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30. Άποψη της οδού Ίωνος ∆ραγούµη  
 

 
31.  Άποψη της οδού Βενιζέλου  
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32, 33. Συνήθης  εικόνα στη γωνία των οδών Εγνατία µε ∆ραγούµη 
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34, 35.  Άποψη της οδού Ίωνος ∆ραγούµη προς την πλατεία Ελευθερίας 
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36. Άποψη της οδού Πλουτάρχου 
 

 
37. Άποψη της οδού Καρόλου Ντηλ 
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38. Γενική άποψη της οδού Μ. Κινγκ. 
 
 

 
39. Στάθµευση Ι.Χ. στη συµβολή των οδών Π. Μελά και Π. Π. Γερµανού 
 
 

 
40. Στοιχεία αστικού εξοπλισµού πάνω στον άξονα της ∆. Γούναρη. Στο ίδιο 
σηµείο υπάρχει διαµορφωµένος χώρος για στάθµευση δικύκλων 
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41. Στάθµευση Ι.Χ. στην οδό Γρ. Παλαµά 
 

 
42. Στάθµευση Ι.Χ. στην οδό Πρασακάκη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


