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Θέμα: Πιάτσα ταξί στο Νομισματοκοπείο
Έχει δημιουργηθεί μια προφανώς διπλά παράνομη πιάτσα ταξί στη λεωφορειολωρίδα και το
πεζοδρόμιο απέναντι από το σταθμό λεωφορείων του Νομισματοκοπείου. Σας παρακαλούμε να την
απομακρύνετε άμεσα, γιατί αποτελεί εμπόδιο για τα λεωφορεία και διπλό εμπόδιο για τους πεζούς
(καθώς οι πεζοί χρησιμοποιούν το πεζοδρόμιο, αλλά και τη λεωφορειολωρίδα όταν κινούνται με
λεωφορείο). Φυσικά είναι κίνδυνος και για όλα τα οχήματα, καθώς τα λεωφορεία αναγκάζονται να
κάνουν ελιγμούς αλλαγής λωρίδας όταν περνάνε από εκεί.
Απευθυνόμαστε στον ΟΑΣΑ ως εποπτικό οργανισμό αστικών συγκοινωνιών, επειδή το θέμα αφορά τις
συγκοινωνίες γύρω από τις εγκαταστάσεις του ΟΑΣΑ και επειδή ο ΟΑΣΑ συνεργάζεται ήδη με τους
συναρμόδιους φορείς (δήμοι, τροχαία, Μετρό) και ελπιζουμε οτι μπορει να συντονίσει μια λύση. Οι
εγαταστάσεις των δημόσιων μέσων μεταφοράς δεν θα πρέπει να αποτελούν εμπόδιο για τους πεζούς.
Καταλαβαίνουμε οτι υπάρχει ανάγκη πιάτσας ταξί στην περιοχή, λόγω του σταθμού Μετρό και του
σταθμού λεωφορείων. Υπάρχουν όμως νόμιμοι τρόποι να καλυφτεί αυτή η ανάγκη. Μερικές λύσεις
που βλέπουμε είναι:
1. Να μεταφερθούν άμεσα τα ταξί μέσα στο σταθμό λεωφορείων. Στο σταθμό βρίσκονται ήδη
γύρω στα 20 Ι.Χ., παρκαρισμένα σε κίτρινες ζώνες. Αφού δεν φαίνεται να ενοχλούν αυτά τα
Ι.Χ., ας αντικατασταθούν με ταξί. Δεν μπορεί το πεζοδρομίο και η λεωφορειολωρίδα να είναι
πιο κατάλληλος χώρος από το σταθμό.
2. Υπάρχει ένα μεγάλο άδειο οικόπεδο δίπλα στο σταθμό, στο ίδιο τετράγωνο. Μπορεί, έστω
προσωτινά, να φιλοξενήσει ταξί; Όταν αξιοποιηθεί το οικόπεδο για άλλο σκοπό, ας βρεθεί
άλλη λύση.
3. Μπορεί να απαγορευτεί το παρκάρισμα σε έναν από τους γειτονικούς κάθετους δρόμους και να
γίνει πιάτσα ταξί εκεί.
Επιπλέον:
• Να προστατευτεί το πεζοδρόμιο με κάγκελα. Προτιμούνται Π αντί για κολωνάκια.
• Να αστυνομευτεί η λεωφορειολωρίδα σε αυτό το σημείο καθώς και σε όλη τη Μεσογείων.
Καλούμε επίσης τους δύο Δήμους να διαπιστώσουν τα προβλήματα των πεζοδρομίων και της διάβασης
των πεζών κάθετα στην λεωφόρο Μεσογείων στην περιοχή τους και να προχωρήσουν στη βελτίωση
με δικά τους μέσα ή ενεργώντας προς άλλους συναρμοδίους. Μερικές εικόνες γύρω από το σταθμό
Νομισματοκοπείο έχουν παρουσιαστεί και στη Μόνιμη Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας της Βουλής

Σας παρακαλούμε να διορθώσετε άμεσα αυτό το πρόβλημα. Θα είναι ένα βήμα μπροστά στην
αποκατάσταση της αξιοπρέπειας της πεζή μετακίνησης και στη βελτίωση της συγκοινωνίας
γενικότερα.
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