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Νομοθεσία για τη διαβούλευση και τις 

κανονιστικές αποφάσεις (1) 

Το άρθρο 52 του Κ.Ο.Κ.  

 

     «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». 



Νομοθεσία για την διαβούλευση και τις 

κανονιστικές αποφάσεις (2) 

    Άρθρο 82 του  N. 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114/30.6.2006) 

 

     «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». 

 

 

     Άρθρο 73 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − 

Πρόγραμμα Καλλικράτης»  

 

     «Με βάση το άρθρο αυτό, ορίζονται η επιτροπή ποιότητας ζωής και η επιτροπή 

διαβούλευσης του Δήμου». 

 



Συλλογή δεδομένων από πόλεις 
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Χαλάνδρι                           

Βριλήσσια  

Κηφισιά 

Εκάλη      

Βάρη 
 

 

 

 

 

 
 



Ενέργειες και συνέπειες  

 κατά των αποφάσεων της διοίκησης (1)  

Περίπτωση 1η  

 

Ενέργεια : Προσφυγή στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας για 

ακύρωση απόφασης ΔΣ κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.  

 

Συνέπεια : Ακύρωση απόφασης από τον Γενικό Γραμματέα της 

Περιφέρειας  λόγω μη επαρκών στοιχείων. 

 

 

 

 

 

 

 
 



Ενέργειες και συνέπειες  

 κατά των αποφάσεων της διοίκησης (2)  

 

 

Περίπτωση 2η  

 

Ενέργεια : Προσφυγή στην επιτροπή του άρθρου 152 για ακύρωση 

απόφασης ΔΣ και Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας για κυκλοφοριακές 

ρυθμίσεις. 

 

Συνέπεια : Ακύρωση απόφασης ελέγχου νομιμότητας του Γενικού 

Γραμματέα από την επιτροπή του άρθρου 152 για λόγους 

«ασφάλειας του δικαίου», λόγω μη ανάρτησης του πλήρους κειμένου 

της κανονιστικής απόφασης στον πίνακα πληροφοριών του Δήμου. 

 

 

 

 
 



Ενέργειες και συνέπειες  

 κατά των αποφάσεων της διοίκησης (3)  

Περίπτωση 3η  

 

Ενέργεια : Ασφαλιστικά μέτρα για τη μη υλοποίηση κυκλοφοριακών 

ρυθμίσεων.  

  

Συνέπεια : Αναστολή εφαρμογής κυκλοφοριακών ρυθμίσεων λόγω  

προσωρινής διαταγής δικαστηρίου. 

 

 

 

 

 

 

 



Ενέργειες και συνέπειες  

 κατά των αποφάσεων της διοίκησης (4)  

 

 

Περίπτωση 4η  

 

Ενέργεια : Προσφυγή στο ΣτΕ για ακύρωση υλοποίησης 

κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.   

 

Συνέπεια : Ακύρωση απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων από το 

ΣτΕ λόγω τεκμαιρόμενης έγκρισης νομιμότητας απόφασης ΔΣ από 

τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας. – Νομολογία για ρητή 

έγκριση  αποφάσεων 

 

 

 

 

 

 



Ενέργειες και συνέπειες  

 κατά των αποφάσεων της διοίκησης (5)  

Περίπτωση 5η  

 

Ενέργεια: Προσφυγή στον Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης για 

παράβαση καθήκοντος των υπαλλήλων και των αιρετών. 

 

Συνέπεια : Ε.Δ.Ε. και Πειθαρχικές διώξεις.  

 

 

 

 

 





Προτεινόμενο Διάγραμμα  

ροής των διαδικασιών (1)  

Εκπόνηση ή Έγκριση και Θεώρηση της μελέτης από την Τεχνική Υπηρεσία 

 

 

Εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας στη Δημοτική Ενότητα – Λήψη Απόφασης 

 

 

Εισήγηση στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής – Απόφαση έναρξης διαβούλευσης – 

Ανάρτηση – Αποστολή σε φορείς της μελέτης  – Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο 

για έκδοση κανονιστικής απόφασης και έγκριση μελέτης. 

 

 

Έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο – Δημοσίευση της απόφασης στο πλήρες 

κείμενό της στον πίνακα πληροφοριών με  υπογραφή για την ανάρτηση από 2 

υπαλλήλους και σύνταξη σχετικού πρακτικού – Δημοσίευση της περίληψης της 

απόφασης σε 2 εφημερίδες. 

 

 

 

 



Προτεινόμενο Διάγραμμα  

ροής των διαδικασιών (2)  
 

 

Αποστολή της απόφασης στον Γ.Γ της Περιφέρειας Αποκεντρωμένης Διοίκησης για 

ρητή έγκρισή της (δεν αρκεί η τεκμαιρόμενη έγκριση του Γ.Γ. που δίνεται με το πέρας 

40 ημερών). 

 

 

Αποστολή της απόφασης και της μελέτης στον ΟΑΣΑ ή στον ΟΑΣΘ για τη σύμφωνη 

γνώμη (σε περίπτωση που η πεζοδρόμηση πρόκειται να γίνει στο ευρύτερο 

πολεοδομικό συγκρότημα της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης).  

 

 

Αποστολή της απόφασης και της μελέτης στη ΔΜΕΟ για έγκριση, αν αφορά βασικό 

οδικό δίκτυο, ή ενημέρωση, αν αφορά τοπικό δίκτυο. 

 

 

Αποστολή της απόφασης στην Τροχαία για ενημέρωσή της. 

 

 


