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ΘΕΜΑ:  Απόψεις της  πρωτοβουλίας πολιτών ΠΕΖΗ στο Εθνικό Συµβούλιο Οδικής 

Ασφάλειας (ΕΣΟΑ) για το θέµα «Ο∆ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ» 

 

Σας επισυνάπτουµε κείµενο µε τις απόψεις µας γιά το θέµα  «Ο∆ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ 

ΙΣΤΟ». 

 

Το κείµενο αυτό περιέχει λεπτοµερέστερα  τα στοιχεία του κειµένου που σας στείλαµε µε email τον 

προηγούµενο Αύγουστο καθώς και µερικά επί πλέον. 

 

 

 

Με εκτίµηση  

 

Για το ∆Σ-ΣΕ,  

 

Ο πρόεδρος                                                             Η Γενική Γραµµατέας 

 

 

 

 

Νικόλαος Στάππας      Ελσα Τσεκούρα 
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Απόψεις  προς  το  Εθνικό Συµβούλιο Οδικής Ασφάλειας (ΕΣΟΑ) 

για το θέµα 
 

Ο∆ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ 
 

Τα οδικά ατυχήµατα και δυστυχήµατα µε πεζούς στον αστικό χώρο αποτελούν µεγάλο 
ποσοστό των νεκρών και τραυµατιών από οδικά ατυχήµατα. Για παράδειγµα, το 2007 οι 
νεκροί πεζοί στο σύνολο της χώρας αποτελούσαν το 16% των νεκρών, ενώ στην Νοµαρχία 
Αθηνών, µια σχεδόν πλήρως αστική περιοχή  το 29% (ΕΣΥΕ, 
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-themes?p_param= 
A2102&breadcrump_parameter=SDT03).  
 
Εποµένως οι αστικές περιοχές της Ελλάδας αποτελούν ένα επικίνδυνο περιβάλλον για τους 
κατοίκους τους λόγω της κυκλοφορίας αυτοκινήτων.  
 
Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, οι πεζοί έχουν τον υψηλότερο δείκτη θανάτων και τραυµατισµών σε 
σχέση µε όλες τις άλλες κατηγορίες τραυµατισµών που αφορούν µηχανοκίνητα µέσα: 
περίπου διπλάσιο σε σχέση µε τους µοτοσικλετιστές και τέσσερις φορές υψηλότερο σε σχέση 
µε τους επιβάτες αυτοκινήτων. Οι ηλικιακές κατηγορίες πεζών πάνω από 55 και κάτω από 12 
ετών είναι οι πιο εκτεθειµένες στα τροχαία  ατυχήµατα (www.eu-portal.net). Στον «Οδηγό 
Εκπαίδευσης Κυκλοφοριακής Αγωγής» του Υπουργείου Μεταφορών αναφέρεται ότι σε παιδιά 
5-10 ετών τα 9 στα 10 ατυχήµατα συµβαίνουν γύρω από το σχολείο τους (σελ. 26).  
 

Βασική στρατηγική (και µόνος τρόπος για να επιτευχθεί    ουσιαστική µείωση των τροχαίων 
"ατυχηµάτων") θα πρέπει να είναι η    αντικατάσταση των εγγενώς επικίνδυνων τρόπων 
µετακίνησης µε τους εγγενώς ακίνδυνους τρόπους µετακίνησης: δηλαδή η αντικατάσταση    
µετακινήσεων µε ΙΧ αυτοκίνητο ή µοτοσικλέτα µε µετακινήσεις µε τα    πόδια ή µε ποδήλατο. 
Για  µεγαλύτερες αποστάσεις θα    πρέπει να υπάρχει πλήρες δίκτυο δηµοσίων  
συγκοινωνιών. 
 
Με βάση αυτή την αρχή θα πρέπει γενικά να επιδιωχθεί η ενίσχυση    της πεζή µετακίνησης 
και της ποδηλασίας, η µείωση των αποστάσεων και η    διατήρηση συµπαγούς οικιστικού 
ιστού, η βελτίωση των δηµοσίων    συγκοινωνιών (ποσοτικά, ποιοτικά και  χρονικά), και 
µέτρα αποτρεπτικά για τη χρήση ΙΧ αυτοκινήτων και µοτοσικλετών. 
 
Μια τέτοια προσέγγιση της οδικής ασφάλειας δεν θα µειώσει µόνο    τα τροχαία "ατυχήµατα", 
αλλά θα έχει ευεργετικές επιπτώσεις και σε    πολλές άλλες πολιτικές: υγείας, µείωσης της 
ψυχολογικής έντασης πεζών, οδηγών και κάθε κατοίκου της πόλης, περιορισµού της 
ρύπανσης, συµµόρφωση    µε τις διεθνείς υποχρεώσεις για την κλιµατική αλλαγή, οικονοµική    
πολιτική (ιδίως σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία για πολλούς συµπολίτες    µας), τουριστική 
πολιτική, κινητικότητα ατόµων µε αναπηρία (και    γενικότερα, εµποδιζόµενων ατόµων) κλπ. 
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 «Ο συγκοινωνιακός σχεδιασµός καθοδηγείται από την δοµή του αστικού χώρου,  
εξυπηρετώντας τους στόχους του χωροταξικού/πολεοδοµικού σχεδιασµού, βασιζόµενος στις 
αρχές και στους κανόνες του. Κατά συνέπεια, ο συνδυασµένος χωροταξικός/πολεοδοµικός και 
συγκοινωνιακός σχεδιασµός είναι βασική αρχή για µια βιώσιµη πόλη.» Η ορθή αυτή αρχή 
προέρχεται από την «Εισήγηση για τη Στρατηγική Αστικής Κινητικότητας σε θέµατα 

αρµοδιότητας ΥΠΕΧΩ∆Ε» (ΥΠΕΧΩ∆Ε 2008). Σχολιασµός της εισήγησης αυτής έγινε από 
τις οργανώσεις ΠΕΖΗ, Επιβάτης, Ποδη-λάτισσ-ες και υποβλήθηκε στο τότε ΥΠΕΧΩ∆Ε.  
 
Βασικός στόχος µας είναι να διαµορφώσουµε πόλεις για ανθρώπους και όχι για 
µηχανές. 
 
Αλλά άµεσα προέχει η επιβίωση. Υπάρχει ανάγκη να µην αναγκαζόµαστε να  περπατάµε στο 
οδόστρωµα: να υπάρχουν επαρκή πεζοδρόµια και διαβάσεις πεζών και να µην 
καταλαµβάνονται από οχήµατα και άλλα αντικείµενα. 
 
Αυτή την περίοδο, τα µέσα για  τη βελτίωση της οδικής  ασφάλεια των πεζών στον αστικό 
ιστό είναι: 
 
Αστυνόµευση 
 
Η αστυνοµία θα πρέπει να εφαρµόσει επιτέλους τους νόµους    που  προστατεύουν τους 
πεζούς και να περιφρουρήσει τους χώρους κίνησής τους από την εισβολή αυτοκινήτων και 
µοτοσικλετών. Θα πρέπει επίσης να    πάψουν να είναι οι πρώτοι, που τους καταπατούν µε τα 
υπηρεσιακά τους οχήµατα.  
 
Άµεση προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην ενηµέρωση του προσωπικού της 
αστυνοµίας για τον    σεβασµό των δικαιωµάτων των πεζών.  
 
Η δηµοτική αστυνοµία στην Αθήνα ασχολείται µε την επιβολή της ελεγχόµενης στάθµευσης. 
Η στάθµευση στα πεζοδρόµια και άλλους χώρους πεζών δεν βρίσκεται στις προτεραιότητες 
της. Ετσι όποιος σταθµεύει σε χώρους πεζών δεν ενοχλείται, αφού στις θέσεις αυτές δεν 
υπάρχει υποχρέωση πληρωµής αντιτίµου στάθµευσης. 
 
Ενηµερωτικές εκστρατείες 
 
Σήµερα οι ενηµερωτικές εκστρατείες για την οδική ασφάλεια είναι ουσιαστικά ανύπαρκτες ( 
µε εξαίρεση τις προσπάθειες του «ΙΟΑΣ Πάνος Μυλωνάς»).  Ιδιαίτερη σηµασία για την 
επιτυχία των µέτρων έχει η σωστή  ενηµέρωση της κοινής γνώµης. Γι’ αυτό το λόγο: 

 
• Βασικό στοιχείο των ενηµερωτικών εκστρατειών θα πρέπει να   είναι η  

ευαισθητοποίηση    για το σεβασµό των πεζών και των χώρων κίνησής τους 
(πεζοδρόµια,  πεζόδροµοι, διαβάσεις κλπ). Κάποια ενηµέρωση που γίνεται για  χρήση 
της ζώνης ασφαλείας και του κράνους, δεν    συµβάλει καθόλου στην ασφάλεια των 
πεζών που είναι η πιο ευάλωτη οµάδα πεζών.  

 
• Θα πρέπει να υπάρχει σαφής ενηµέρωση σχετικά για το είδος    της πόλης που 

επιδιώκεται να διαµορφωθεί και τα πλεονεκτήµατα που    έχουν οι πόλεις για 
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ανθρώπους σε σχέση µε τις πόλεις για µηχανές, ώστε    να υπάρξει συµµετοχή 
και ενεργητική στήριξη των πολιτών. 

 
• Ιδιαίτερη σηµασία θα πρέπει να δοθεί στην ενηµέρωση των    κρατικών φορέων και 

κυρίως του προσωπικού της αστυνοµίας για τον    σεβασµό των δικαιωµάτων των 
πεζών.  
 

• Σηµαντικό ρόλο και εποµένως αντίστοιχη ενηµέρωση απαιτείται για τους υπαλλήλους 
τεχνικών υπηρεσιών και ιδίως των δήµων καθώς και τα στελέχη της τοπικής 
αυτοδιοίκησης. 

 
• Το µάθηµα σχετικά µε την οδική κυκλοφορία στα σχολεία δεν θα πρέπει να έχει σαν 

στόχο το να γίνουν τα παιδιά οδηγοί, αλλά το να    ενστερνιστούν τις αξίες της 
βιώσιµης κινητικότητας και να µάθουν να    περπατούν περισσότερο. 

 
Προγραµµατισµός σε επίπεδο ΟΤΑ. 
 
Σε κάθε ΟΤΑ να διαµορφωθεί ένα όραµα (ή σχέδιο) για την πόλη και την µετακίνηση πεζή, µε 
ποδήλατα και τα µέσα δηµόσιας µεταφοράς. Αυτό θα πρέπει να γίνει λεπτοµερέστερο για 
κάθε γειτονιά µε την συµµετοχή των κατοίκων. Να περιγράφεται η σταδιακή εφαρµογή του 
και οι επί µέρους στόχοι για συγκεκριµένες χρονικές περιόδους. 
 
Να συνδυαστεί µε την βελτίωση της εικόνας της πόλης, των δηµόσιων χώρων (πεζοδρόµια, 
πεζόδροµοι, πάρκα, πλατείες, ρέµατα, υποβαθµισµένες εκτάσεις). Συµβάλλει στην αύξηση της  
κοινωνικότητας των πολιτών και της συµµετοχής τους στα κοινά. 
 
Τα υπουργεία ΥΠΕΚΑ, ΥΠΟΜΕ∆Ι και ΥΠΕΣ έχουν τις αρµοδιότητες και τη δυνατότητα να 
προκαλέσουν και να υποστηρίξουν τέτοιο σχεδιασµό.  

 
Ενταξη στον χωροταξικό, πολεοδοµικό και συγκοινωνιακό σχεδιασµό, τις 
κατασκευές και τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις.  
 

• Στις χωροταξικές µελέτες και ρυθµίσεις θα πρέπει υποχρεωτικά να δίνονται οι 
κατευθύνσεις για διαµόρφωση πόλεων και γενικά οικισµών όπου η πεζή µετακίνηση  
είναι λειτουργική, ευχάριστη και ασφαλής. Αυτά θα πρέπει να εξειδικεύονται µε πολύ 
συγκεκριµένο τρόπο στις πολεοδοµικές µελέτες. Σε κάθε µελέτη και κατασκευή ή 
µεταβολή δρόµου στο εσωτερικό οικισµού θα πρέπει να καθορίζονται κατά 
προτεραιότητα οι διαµορφώσεις επαρκών πεζοδροµίων και χώρων πεζών.   

 
• Θα πρέπει να εξετάζεται και να εξασφαλίζεται η ασφαλής κίνηση των πεζών και η 

«βιώσιµη κινητικότητα» µέσω της επιβολής συγκεκριµένων όρων: 
 

1. Σε κάθε Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για έργα οδοποιίας ή άλλες 
διαµορφώσεις σε αστικό χώρο ή σε περιοχή µε αυξηµένη παρουσία ανθρώπων. 

2. Σε κάθε Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων χωροταξικής και 
πολεοδοµικής µελέτης. 

 
Τo ΥΠΕΚΑ έχει τις αρµοδιότητες και µε εγκύκλιο µπορεί να καθορίσει τα παραπάνω. 
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• Να εκδοθούν και να γνωστοποιηθούν ευρέως προδιαγραφές για ασφαλείς διαβάσεις 

πεζών σε θέσεις έργων. Το προβλέπει το άρθρο 48 του ΚΟΚ. Υπάρχει ήδη η ΟΜΟΕ, η 
υποχρεωτική εφαρµογή της οποίας µπορεί να γίνει µε πρωτοβουλία του ΥΠΕΚΑ. Η 
υποχρέωση θα πρέπει να µπαίνει σε κάθε δηµόσια σύµβαση κατασκευής έργου και να 
ελέγχεται από την επιβλέπουσα υπηρεσία. Για ιδιωτικά έργα υπεύθυνος θα είναι ο 
κατασκευαστής και την εφαρµογή θα ελέγχει η τεχνική υπηρεσία του ΟΤΑ. 

 
Ειδικότερα µέτρα 
 
Μερικά από τα µέτρα που θα µπορούσαν να ενισχύσουν    τη χρήση ασφαλών τρόπων 
µετακίνησης, και ιδιαίτερα της πεζή µετακίνησης είναι: 
 

• Αποκατάσταση των πεζοδροµίων σε ικανοποιητικό πλάτος    (δηλ. 2,00 µ τουλάχιστον 
και πάνω από 3-3,50 σε δρόµους µε εµπορική κίνηση). Η χρήση αυτή (του 
πεζοδροµίου ως µέρους  του δρόµου)  θα πρέπει να έχει προτεραιότητα σε σχέση µε 
τη στάθµευση των οχηµάτων (ιδίως στην περίπτωση της    "ελεγχόµενης 
στάθµευσης").  

 
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εφαρµόζονται οι οδηγίες για τα ΑΜΕΑ (ΥΑ 52488 
ΥΠΕΧΩ∆Ε/ ΦΕΚ 18Β/15-1-2002), δηλαδή τα πεζοδρόµια, να γίνουν τουλάχιστον όσο 
προβλέπουν οι οδηγίες αυτές: ελάχιστο πλάτος πεζοδροµίου 2 µέτρα και πλάτος χωρίς 
κανένα εµπόδιο για τους πεζούς 1,50 µέτρο. Ελεύθερο ύψος 2,20 µέτρα..  
 
 Οι οδηγίες αυτές εξυπηρετούν και γενικότερα τους πεζούς, αλλά συνήθως δεν 
εφαρµόζονται: οι οδηγίες αυτές είτε δεν είναι γνωστές στους µηχανικούς είτε  
αγνοούνται για να εφαρµοστούν οι κανονισµοί οδοποιίας και να µην αυξηθεί το κόστος 
(το κόστος των ατυχηµάτων µε πεζούς που παρασύρονται δεν το πληρώνει η 
υπηρεσία που κατασκευάζει τους δρόµους... Παράδειγµα αποτελεί η διαµόρφωση της 
οδού Ζαχάρωφ στους Αµπελοκήπους). 

 
Αλλά πέρα από τα ελάχιστα και συχνά ανεπαρκή πλάτη που καθορίζονται µε την 
ανωτέρω ΥΑ, θα πρέπει να διαµορφωθεί απο το ΥΠΕΚΑ µέθοδος καθορισµού του 
ελάχιστου ελεύθερου πλάτους των χώρων διέλευσης πεζών, ανάλογα µε τις παρόδιες 
χρήσεις και τον αριθµό των πεζών που κινούνται. Αυτά θα πρέπει να εφαρµόζονται 
στις πολεοδοµικές και κυκλοφοριακές µελέτες και γενικά σε διαµορφώσεις στον αστικό 
χώρο.   

 
• ∆ιαβάσεις πεζών σε τακτές αποστάσεις (π.χ. κάθε 20-30    µέτρα σε κεντρικές 

περιοχές). Να γίνει γνωστό ότι ο ΚΟΚ ορίζει ότι οι επεκτάσεις των πεζοδροµίων σε 
κάθε οικοδοµικό τετράγωνο είναι διαβάσεις πεζών.  

 
• Αποφυγή κατασκευής αυτοκινητοδρόµων ταχείας κυκλοφορίας εντός πόλεων. Για τους 

ήδη υπάρχοντες θα πρέπει να εφαρµοσθούν µέτρα κατευνασµού της    κυκλοφορίας 
(traffic calming, Verkehrsberuhigung) και να κατασκευαστούν συχνές διαβάσεις 
φιλικές για του πεζούς.  
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• Επέκταση των πεζοδροµήσεων και πραγµατική λειτουργία τους ως πεζοδρόµων.      
 

• Αύξηση της συχνότητας των δηµοσίων συγκοινωνιών, βελτίωση    της αξιοπιστίας 
τους (τηλεµατική κλπ), χρονική επέκταση των    δροµολογίων (νυκτερινά, αργίες κλπ). 
Το µετρό και το τραµ πρέπει να    χρησιµοποιούνται ως σπονδυλική στήλη για τις 
λεωφορειακές γραµµές οι οποίες  θα πρέπει να προσφέρουν υψηλή ποιότητα και 
κατάλληλες διαδροµές ώστε να µην παρατηρείται κορεσµός στο µετρό.  

 
• Η χρήση των δηµόσιων µέσων µεταφοράς πρέπει να διευκολυνθεί και άµεσα µε 

απλούς τρόπους. Ενδεικτικά: 
 

1. Όποιος βρίσκεται στο δρόµο και θέλει να µετακινηθεί πρέπει από οποιαδήποτε 
στάση να µπορεί να οργανώσει τη διαδροµή του στην πόλη µέσα από εύληπτους 
χάρτες και πίνακες. Και αυτό άσχετα από τις υπηρεσίες µέσω διαδικτύου η 
τηλεφώνου. 

2. Η πρόσβαση σε σηµαντικούς σταθµούς πρέπει να διευκολύνεται µε   πινακίδες 
προς τους πεζούς και να µην υπάρχουν εµπόδια γύρω τους. Π.χ. για τους 
κατοίκους του Παπάγου και του Χολαργού που κινούνται προς τον σταθµό Εθνική 
Αµυνα, οι περιφραγµένες εκτάσεις των υπηρεσιών του ΥΠΟΜΕ∆Ι αποτελούν 
εµπόδιο. 

   
• ∆εν πρέπει να γίνονται περιφράξεις σε δηµόσιους χώρους, εκτός και αν υπάρχει 

σοβαρός και τεκµηριωµένος λόγος. Οι περιφράξεις αποτελούν εµπόδια στην πεζή 
µετακίνηση, αυξάνουν τις αποστάσεις και αφαιρούν δυνατότητες εξυπηρέτησης. Ετσι 
στρέφουν τους πεζούς προς άλλα µέσα µεταφοράς ή τους οδηγούν στους δρόµους µε 
τα συνήθως ακατάλληλα πεζοδρόµια. 

 
• Βελτίωση της νοµοθεσίας (βλ. σχετική πρότασή µας για    τροποποίηση του ΚΟΚ) και 

αντικειµενική ευθύνη των οδηγών σε περίπτωση    ατυχήµατος µε πεζό (τεκµήριο 
υπαιτιότητας οδηγού). 

 
Οδική ασφάλεια γύρω από σχολεία.  
 
Αναπτύχθηκε το θέµα στην προηγούµενη συνάντηση του ΕΣΟΑ. Κύρια θέµατα είναι τα εξής: 
 

• ∆ιαµόρφωση ασφαλούς χώρου για πεζούς γύρω από τα σχολεία 
• Πρόγραµµα  περιοδικού ελέγχου της οδικής ασφάλειας γύρω από τα σχολεία και 

τυποποίηση του, µαζί µε  αντίστοιχα µέτρα αντιµετώπισης τυπικών προβληµάτων  
• Σχέδια πόλης, σχολεία και προσέγγιση µε τα πόδια  

 
Αφορούν κυρίως δράσεις του Υπουργείου Παιδείας, καθώς και του ΥΠΕΚΑ, των ΟΤΑ και των 
σχολείων. 

 
Επί µέρους θέµατα 
 

Να δηµιουργηθεί σύστηµα εντοπισµού επικίνδυνων σηµείων για πεζούς (ενδεικτικά: όπως 
αυτό για της διαφηµιστικές πινακίδες στο διαδίκτυο illegalsigns.gov.gr ).  
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Κάθε έργο σε δηµόσιο χώρο να ελέγχεται ως προς την λειτουργικότητα του και την 
επίδραση του στην ασφάλεια και την κίνηση των πεζών (ακόµα και τα έργα για πεζούς, 
ποδήλατα, στάσεις , πλατείες κλπ). Οι στάσεις των λεωφορείων µε διαφηµιστικές 
πινακίδες, συχνά αναγκάζουν τους πεζούς να κατεβούν στο οδόστρωµα. 
 
Πολλές προσβάσεις σταθµών  του µετρό είναι κακοσχεδιασµένες ή και επικίνδυνες για 
πεζούς (π. χ. στενά πεζοδρόµια και περίφραξη µε πυράκανθους που µειώνει τις διαθέσιµες 
επιφανειες στους σταθµούς Εθνικής Άµυνας και  οδού Λιοσίων, όπου µάλιστα σκοτώθηκαν 
η γιαγιά µε το εγγόνι της το 2009).  
 
Για τη διαµόρφωση χώρων  για τους πεζούς και τους ποδηλάτες εκτός των αναγκαίων 
µεγάλων επεµβάσεων, να επιδιωχθεί η εφεύρεση και ο σχεδιασµός σχετικών λύσεων 
µεγάλης αποτελεσµατικότητας και µικρού κόστους. 
 
Σχεδιάζοντας ποδηλατόδροµους δεν θα πρέπει να ξεχνάµε ότι ο βασικός τρόπος 
µετακίνησης των ανθρώπων είναι µε τα πόδια.   
 

Τυπικά προβλήµατα οδικής ασφάλειας σε αστικές περιοχές 
 
Το πρώην ΥΠΕΧΩ∆Ε/∆ΜΕΟ  ανέθεσε το 2007 την εκπόνηση µελέτη µε θέµα «Σύνταξη 
τεχνικών προδιαγραφών για την υλοποίηση επιλεγµένων βέλτιστων επεµβάσεων για τυπικά 
προβλήµατα οδικής ασφάλειας σε αστικές περιοχές». Εχουµε ζητήσει να ενηµερωθούµε γι  
αυτήν αρχικά το 2007 και κατόπιν µε άλλες επιστολές µας, αλλά τελική ενηµέρωση δεν 
λάβαµε. Το 2009 σε συνέδριο ανακοινώθηκε ότι έχει ολοκληρωθεί η µελέτη αυτή και υπάρχει 
πρόθεση να εκδοθεί σχετικό εγχειρίδιο. Είναι σωστό πριν γενικευθεί ένας τρόπος εργασίας να 
δηµοσιοποιείται ώστε να βελτιώνεται κατά το δυνατό.  
 
∆ιάδοση των καλών πρακτικών 
 
Η διάδοση των καλών πρακτικών που υπάρχουν η θα προκύψουν αποτελεί καθήκον των 
κεντρικών υπηρεσιών των υπουργείων.  
 
Μακροχρόνιος στόχος  
 
Η υποχρέωση εξασφάλισης θέσης στάθµευσης εκτός του δηµόσιου χώρου γιά κάθε νέο 
όχηµα που µπαίνει σε κυκλοφορία από τον ιδιοκτήτη του.  
 
 


