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Ση αντικό Διαβούλευση ε θέ α τη ετονο ασία οδού  
 

Ιανουαρίου

Μετονο ασία της οδού σε

Ε ικοινωνώ αζί σας σχετικά ε την ρόταση για αλλαγή του ονό ατος της οδού σας Η
ροηγού ενη διαβούλευση ας στην ο οία ζητήθηκε η ροτί ηση των κατοίκων εταξύ των

ονο άτων και κατέληξε στο ότι οι κάτοικοι ροτι ούν
το όνο α

Προχωρά ε τώρα στην ε ό ενη φάση της διαβούλευσης ε θέ α το αν το όνο α της οδού θα
ρέ ει να αρα είνει ή να αλλάξει σε

Η διαβούλευση διεξάγεται στο λαίσιο της ευρύτερου ρογρά ατος Αναθεώρησης Μνη είων
Κτιρίων Περιοχών και Ονο άτων Οδών στο Αυτό α οτελεί ία ση αντική εργασία
έσω της ο οίας θα εξετάσου ε ια σειρά δη ιουργικών τρό ων για να τι ήσου ε τον ολιτισ ό

και την διαφορετικότητα για την ο οία εί αστε τόσο ερήφανοι στο δή ο ας Γνωρίζου ε ότι
υ άρχουν αρκετές ιδέες και τρό οι ε τους ο οίους ορεί να γίνει αυτό και αυτή η
διαβούλευση είναι ια ευκαιρία να ακούσου ε τις σκέψεις και τα σχόλιά σας σχετικά ε τη
συγκεκρι ένη ρόταση για την αλλαγή του ονό ατος της οδού σε

ρος τι ή του ρώην κάτοικο του εκδότη δοκι ιογράφου και
οιητή

Η διαβούλευση θα διαρκέσει α ό τις Ιανουαρίου έως τις Φεβρουαρίου Κατά
τη διάρκεια αυτής της εριόδου ορείτε να συ ληρώσετε το ηλεκτρονικό ερωτη ατολόγιο
στην ιστοσελίδα να στείλετε ε ιστολή στην
διεύθυνση

ή να στείλετε στο
Δή ο στη διεύθυνση δηλώνοντας την ένσταση ή την
υ οστήριξή σας για την ροτεινό ενη αρέ βαση

Η εξέταση του ενδεχό ενου να αλλάξει το όνο α ίας οδού είναι ια ε ίση η διαδικασία Στην
αρούσα φάση η διαδικασία εριλα βάνει τη δη οσίευση της ειδο οίησης της ρόθεσής ας

να ροβού ε στη ετονο ασία του σε καθώς και την
διαβούλευση για να άθου ε τις α όψεις σας σχετικά ε το αν η ετονο ασία ρέ ει να
ροχωρήσει ή όχι Τα α οτελέσ ατα της διαβούλευσης θα α οτελέσουν έρος της διαδικασίας

λήψης της α όφασης σχετικά ε το αν θα ροχωρήσου ε στην αλλαγή Αντίγραφο της
ειδο οίησης της ρόθεσής ας εσωκλείεται στην αρούσα ε ιστολή ό ως ορίζεται α ό τις
διατάξεις της Ενότητας Μέρος ΙΙ του Νό ος

ερί Κτιρίων του Λονδίνου Τρο ο οίηση του

Λα βάνου ε υ όψη τα σχόλιά σας καθ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας διαβούλευσης και
ση ειώνου ε ότι ορισ ένοι α ό εσάς ορεί να εξακολουθούν να ροβλη ατίζονται
Δεσ ευό αστε να να ακούσου ε τις α όψεις όλων των ολιτών για αυτό το ση αντικό θέ α και
θα θέλα ε να σας ενθαρρύνου ε να συ ετέχετε στη διαβούλευση

Υ οστήριξη για εσάς α ό το Δή ο

Θα θέλα ε να σας διαβεβαιώσου ε ότι αν ροχωρήσου ε στην αλλαγή του ονό ατος

• Ο Δή ος του θα ειδο οιήσει εκ έρους σας όσες ιο ολλές υ ηρεσίες ορού ε

• Ο ταχυδρο ικός σας κώδικας και ο αριθ ός της οδού σας δεν θα αλλάξει

• Θα σας αρέχου ε ε ίση ο αντίγραφο του Διάταγ α

Ονο ατοθεσίας και Αριθ οθεσίας

• Η Δη οτική Αρχή θα σας αρέχει ρακτική βοήθεια και υ οστήριξη κατά την διαδικασία
ετονο ασίας
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• Η ετονο ασία δεν θα ε ηρεάσει το εταναστευτικό καθεστώς ο οιουδή οτε κατοίκου

• Τα νοικοκυριά οι οργανισ οί θα λάβουν ία ροαιρετική α οζη ίωση για ο οιαδή οτε
δυσκολία ου τυχόν ροκληθεί

Εξετάζου ε το ενδεχό ενο να ροσφέρου ε ια ροαιρετική α οζη ίωση ύψους ερί ου
ανά νοικοκυριό οργανισ ό για ο οιαδή οτε τυχόν ταλαι ωρία ορεί να ροκληθεί λόγω της
ετονο ασίας Ανα ένου ε ότι η ισοδύνα η συνεισφορά χρόνου και κόστους για τη συντρι τική
λειονότητα αν όχι όλων των νοικοκυριών οργανισ ών θα είναι ση αντικά ικρότερη Εάν έχετε

ο οιοδή οτε σχόλιο σχετικά ε αυτήν την ληρω ή ή αν χρειάζεστε άλλου είδους υ οστήριξη
αρακαλού ε συ εριλάβετε αυτά τα σχόλια στην α άντησή σας

Γιατί να αλλάξει το όνο α της οδού

Ο Δή ος του ιστεύει ότι τα ονό ατα των νη είων των κτιρίων των εριοχών και των
δρό ων ας ρέ ει να αντικατο τρίζουν τις αξίες ας και την διαφορετικότητα ου ας
χαρακτηρίζει και για την ο οία εί αστε τόσο ερήφανοι στο δή ο ας Οι λέξεις α οκτούν άλλο
νόη α ε την άροδο του χρόνου και το Μαύρο Αγόρι χρησι ο οιείται λέον
συνήθως ως υ οτι ητικός χαρακτηρισ ός για άνδρες αφρικανικής καταγωγής Η αλήθεια είναι
ότι αν ονο άζα ε τον δρό ο τώρα δεν θα τον ονο άζα ε και ανεξάρτητα
α ό τους ιστορικούς λόγους για τους ο οίους τον ονο άσα ε έτσι ριν α ό έναν αιώνα σή ερα
οφείλου ε να αναρωτηθού ε ως κοινότητα και ως κοινωνία αν αυτό το όνο α του δρό ου
αρα ένει κατάλληλο

Ο Δή ος έχει δεσ ευτεί να αναλάβει δράση τόσο για την αντι ετώ ιση των ανισοτήτων όσο και
για την ανάδειξη της λούσιας διαφορετικότητας του δή ου ας Έτσι ενώ αναγνωρίζου ε ότι θα
υ άρξει κά οια ταλαι ωρία εάν αλλάξει το όνο α του δρό ου αυτό οφείλει να αντισταθ ιστεί
έναντι του αντίκτυ ου σε εκείνους εντός της κοινότητάς ας ου κάλεσαν το δή ο να
ε ανεξετάσει το όνο α

Κατανοού ε ότι αυτή είναι ια δύσκολη ερίοδος για όλους και η α όκριση σε διαβουλεύσεις
ό ως αυτή ορεί να είναι ιο δύσκολη αλλά ιστεύου ε ότι τώρα ερισσότερο α ό οτέ θα
ρέ ει να ροσ αθήσου ε να στείλου ε ένα ξεκάθαρο ήνυ α υ οστήριξης της

διαφορετικότητας στο δή ο ας

Με εκτί ηση
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Συ ετοχή στην Διαβούλευση ή Ε ικοινωνία αζί ας

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΤΗΛΕΦ ΝΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Εσωκλείεται φάκελος ρο ληρω ένων ταχυδρο ικών εξόδων ρος
διευκόλυνση σας σε ερί τωση ου το χρειάζεστε

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Λόγω των έτρων για την τήρηση α οστάσεων θα
διοργανωθεί ία διαδικτυακή συνάντηση στις
το Σάββατο Ιανουαρίου ου θα διεξαχθεί έσω

Αυτό θα ε ιτρέψει στους ολίτες
οργανισ ούς να υ οβάλουν στους αρ όδιους του δή ου
ας τα ερωτή ατα τους Όσοι ε ιθυ ούν να συ ετέχουν

στην συνάντηση αυτή θα ρέ ει να ε ικοινωνήσουν
στέλνοντας στη διεύθυνση

για να εγγραφούν
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Συχνά Ερωτή ατα

Ε Ποιος είναι ο
Προτείνου ε την αλλαγή του ονό ατος της οδού σε οδό ρος

τι ή του

Ο ήταν εκδότης οιητής και δοκι ιογράφος Ίδρυσε το Κίνη α Καλλιτεχνών α ό την
Καραϊβική και την εκδοτική εταιρεία η ο οία διαθέτει βιβλιο ωλείο στο

Το ίδρυσε αζί ε άλλους το Κίνη α Μαύρων Γονέων ου γεννήθηκε α ό ένα υρήνα
γονέων ου σχετίζονταν ε την υ όθεση του όταν ένας
νεαρός αύρος αθητής ξυλοκο ήθηκε α ό την αστυνο ία έξω α ό το σχολείο του στο

Περισσότερες βιογραφικές ληροφορίες ε ισκεφθείτε την ιστοσελίδα

Ε Ποια είναι τα ε ό ενα βή ατα
Μόλις ολοκληρωθεί η διαβούλευση θα αναλύσου ε ροσεκτικά όλες τις α αντήσεις και θα

υ οβληθεί έκθεση στην Εταιρική Ε ιτρο ή του Δή ου η ο οία θα λάβει α όφαση για το αν θα
ροχωρήσει η ετονο ασία Εάν συ φωνηθεί η αλλαγή ονό ατος θα ειδο οιήσου ε τους

ενδιαφερό ενους ολίτες και οργανισ ούς και σε εύθετο χρόνο θα αράσχου ε ερισσότερες
ληροφορίες και υ οστήριξη ροτού η αλλαγή τεθεί σε ισχύ αργότερα το Εφόσον
ροχωρήσου ε στην ετονο ασία η δη οτική αρχή δεσ εύεται να αρέχει υ οστήριξη στους ολίτες

και οργανισ ούς του δή ου

Ε Θα αλλάξει ο ταχυδρο ικός κώδικας και αριθ ός της διεύθυνσης ου
Όχι Ε ίσης θα αρα είνει ως έχει και ο Μοναδικός

Αριθ ός Αναφοράς Οδού ο ο οίος χρησι ο οιείται α ό τις ερισσότερες υ ηρεσίες

Ε Θα χρειαστεί να ενη ερώσω τη Βρετανική Ταχυδρο ική Υ ηρεσία για την αλλαγή
του ονό ατος

Όχι Η Δη οτική Αρχή θα ενη ερώσει τη για την αλλαγή του ονό ατος Ε ειδή ο
ταχυδρο ικός σας κώδικας δεν θα αλλάξει η αλλαγή του ονό ατος της οδού δεν ανα ένεται να
ε ηρεάσει την α οστολή ε ιστολών ή δε άτων έσω της Οι εταιρείες κοινής ωφελείας και
άλλοι οργανισ οί αγοράζουν λίστες διευθύνσεων α ό τη

Ε Ποιες υ ηρεσίες θα ρέ ει να ενη ερώσω για την αλλαγή της διεύθυνσης ου Με οιους
τρό ους θα ε βοηθήσει ο Δή ος

Ο Δή ος θα ενη ερώσει όσο το δυνατόν ερισσότερους οργανισ ούς για λογαριασ ό των
ενδιαφερό ενων ολιτών και αν η ετονο ασία ροχωρήσει θα αράσχει ρακτική βοήθεια και
υ οστήριξη συ εριλα βανο ένης της αροχής ροτύ ων εγγράφων για α οστολή σε
σχετικές υ ηρεσίες και οργανισ ούς

Θα οριστεί ε ίσης ένας αρ όδιος για τους κατοίκους στον ο οίο θα ορείτε να α ευθυνθείτε αν
αντι ετω ίζετε ο οιαδή οτε δυσκολία ή χρειάζεστε κά οια βοήθεια

Οι ερισσότερες υ ηρεσίες και οργανισ οί χρησι ο οιούν την Εθνική Βάση Δεδο ένων για
Διευθύνσεις και έτσι τα στοιχεία σας θα ενη ερώνονται αυτό ατα εάν χρησι ο οιούν τις ιο
ρόσφατες ληροφορίες Όλες οι κυβερνητικές υ ηρεσίες υ οχρεούνται λέον να χρησι ο οιούν τη

βάση δεδο ένων έρος του Υ ουργικού Συ βουλίου για
την ο οία η Δη οτική Αρχή θα διασφαλίσει ε ίσης ότι θα ενη ερωθεί αυτό ατα

στόσο θα χρειαστεί και εσείς οι ίδιοι να ενη ερώσετε κά οιους οργανισ ούς

Θα σας αρέχου ε αντίγραφα του ε ίση ου Διατάγ ατος ονο ατοθεσίας ως α οδεικτικό της αλλαγής
του ονό ατος Θα συνεχίσου ε να καταρτίζου ε ία λε το ερή λίστα των οργανισ ών και υ ηρεσιών
αλλά οι ση αντικότερες ληροφορίες ου χρειάζεται να λάβετε υ όψη για ενη έρωση
εριλα βανο ένων αυτών ου θα αναλάβει να ενη ερώσει ο Δή ος είναι αυτές ου σχετίζονται ε

τα αρακάτω

• Διευθύνσεις ου συνδέονται ε λογαριασ ούς για αγορές έσω ίντερνετ κ λ
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• Υ ηρεσίες κοινής ωφελείας χ διαδίκτυο και τηλεφωνία ενέργεια φυσικό αέριο ύδρευση

• Δη οτικά Τέλη

• Σχολεία και άλλοι εκ αιδευτικοί οργανισ οί

• Εργοδότες και εργασία κοινωνικά ε ιδό ατα

• Τρα εζικοί λογαριασ οί

• Στεγαστικά δάνεια

• Ασφάλειες σ ιτιού οικοσκευής αυτοκινήτου κ λ

• Γενικός Γιατρός Νοσοκο εία φαρ ακείο

• Βρετανική Υ ηρεσία Κτη ατολογίου

• Βρετανική Υ ηρεσία Φόρων και Δασ ών

• Οργανισ ός Αδειοδότησης Οδηγών και Οχη άτων

• Συ βόλαια Μίσθωσης Κατοικίας Συ βόλαια Πληρω ής Προκαταβολής κ λ

• Διαθήκες ληξιαρχεία και άλλες νο ικές υ οθέσεις

• Υ ουργείο Εσωτερικών Βρετανική Υ ηρεσία Διαβατηρίων
έγγραφα ου σχετίζονται ε ετανάστευση βίζα

• Στοιχεία ε ικοινωνίας συγγενικού ροσώ ου

• Οργανισ οί εταιρείες ελεύθεροι ε αγγελ ατίες ιστοσελίδες γραφική ύλη
και ε ιστολόχαρτα εταιρικοί τρα εζικοί λογαριασ οί τι ολόγια συ βόλαια

Ε Θα λάβω α οζη ίωση α ό το Δή ο για το κόστος ενη έρωσης των στοιχείων ου σε
οργανισ ούς και υ ηρεσίες

Εξετάζου ε το ενδεχό ενο να ροσφέρου ε ια ροαιρετική α οζη ίωση ύψους ερί ου
ανά νοικοκυριό οργανισ ό για ο οιαδή οτε ταλαι ωρία τυχόν ροκληθεί λόγω της ετονο ασίας
Ανα ένου ε ότι η συνεισφορά χρόνου και κόστους για τη συντρι τική λειονότητα αν όχι όλων των
νοικοκυριών οργανισ ών θα είναι ση αντικά ικρότερη

Αυτό το οσό δεν έχει οριστικο οιηθεί ακό η ε ο ένως εάν έχετε ο οιεσδή οτε α όψεις σχετικά ε
αυτήν την ληρω ή ή αν χρειάζεστε άλλου είδους υ οστήριξη αρακαλού ε συ εριλάβετε αυτά τα
σχόλια στην α άντησή σας στα λαίσια της διαβούλευσης

Ε Θα το οθετηθούν καινούργιες ινακίδες ονο ατοθεσίας οδών
Ναι ο Δή ος θα αρέχει ινακίδες ονο ατοθεσίας ε το νέο όνο α της οδού σε ερί τωση ου

συ φωνηθεί να ροχωρήσου ε στην αλλαγή Ο Δή ος θα ενη ερώσει ε ίσης και την υ ηρεσία
Υ ηρεσία Μεταφορών του Λονδίνου και θα αναλάβει να βεβαιώσει για ότι η

υ ηρεσία εταφορών θα ανανεώσει όλες τις σχετικές υ ηρεσίες ό ως χ τις γειτονικές στάσεις
λεωφορείων

Ε Θα ε ηρεαστούν θέ ατα ου σχετίζονται ε το καθεστώς ου ως κάτοικος του ΗΒ ή ε το
εταναστευτικό ου καθεστώς στο ΗΒ και την βίζα ου
Αν όταν τεθεί σε ισχύ ο οιαδή οτε αλλαγή στο όνο α της οδού έχετε υ οβάλει ήδη αίτηση ή

είστε στη διαδικασία υ οβολής αίτησης για βίζα στο Ηνω ένο Βασίλειο ίσως χρειαστεί να
ενη ερώσετε για την αλλαγή της διεύθυνσής σας ως έρος της αίτησής σας Ο Δή ος του
θα σας αρέχει αντίγραφο του Διάταγ α Ονο ατοθεσίας και
Αριθ οθεσίας ως ε ίση η α όδειξη της ετονο ασίας ρος χρήση στην ενη έρωση των στοιχείων
σας καθώς και ο οιαδή οτε άλλη ρακτική υ οστήριξη για την ενη έρωση των στοιχείων σας Αυτό

ορεί να γίνει ηλεκτρονικά έσω ίντερνετ και είναι δωρεάν

Ε Γιατί γίνεται και άλλη διαβούλευση
Η ροηγού ενη διαβούλευση αφορούσε την ροτί ηση των ολιτών εταξύ δύο ε ιλογών για το

νέο όνο α της οδού ή Εφόσον οι ολίτες ε έλεξαν το όνο α
ροχωρά ε στην ε ό ενη φάση της διαδικασίας για αυτή την ονο ασία

Η διαβούλευση ροβλέ εται α ό τις διατάξεις της Ενότητας Μέρος ΙΙ του
Νό ος ερί Κτηρίων του Λονδίνου Τρο ο οίηση του και έσω αυτής

οι ολίτες ορούν να εκφράσουν ενστάσεις ή την υ οστήριξή τους για την ροτεινό ενη αλλαγή του
ονό ατος α ό σε Ο Δή ος οφείλει να λάβει υ όψη του τις γνώ ες
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ου θα εκφραστούν έσω της διαβούλευσης ριν ροβεί σε οριστική α όφαση για την αλλαγή του
ονό ατος της οδού  
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Ειδο οίηση ρόθεσης έκδοσης διατάγ ατος ονο ατοθεσίας οδών βάσει της
Ενότητας Μέρος ΙΙ του

Νό ος ερί Κτιρίων του Λονδίνου Τρο ο οίηση του

Δή ος του Λονδίνου Χάρινγκεϊ

Ενότητα Μέρος ΙΙ
Ονο ατοθεσία Οδών

Το αρόν α οτελεί ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ για την πρόθεση του  

(«ο Δήμος»), να προβεί σε διάταγμα για την αλλαγή της ονομασίας της οδού 
σε βάσει των διατάξεων του

και ως εριγράφεται στο αρακάτω

Ο οιοσδή οτε ολίτης ε ιθυ εί να ροβάλλει ένσταση στην έκδοση του ροτεινό ενου
διατάγ ατος καλείται ως τις Φεβρουαρίου να ε ικοινωνήσει ε το Δή ο στέλνοντας
ε ιστολή στη διεύθυνση

ή ηλεκτρονικά
έσω της ιστοσελίδας ή έσω ηλεκτρονικού

ταχυδρο είου ρος το Δή ο στη διεύθυνση και δηλώνοντας
την ρόθεση του της να ροβάλλει ένσταση

Η ερο ηνία Ιανουαρίου

Περιγραφή το οθεσία οδού εταξύ των οδών

Αναφορά και χρώ α στο χάρτη ε φανίζεται ε κόκκινο χρώ α στο χάρτη
Προτεινόμενο όνομα: La Rose Lane 
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