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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Δημόσιες θέσεις στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ στο κέντρο της Αθήνας 

 

Συνάδελφοι, 

Με ιδιαίτερη χαρά, σας ενημερώνουμε ότι μετά από συντονισμένες ενέργειες της Ε.Ο.Κ.Α., 

ικανοποιήθηκε από το Δήμο Αθηναίων το πάγιο αίτημα της Ομοσπονδίας μας  και των εν 

Αθήναις Συλλόγων της, για την χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ στο κέντρο της 

πόλης.     

Ήδη έχουν χωροθετηθεί 22 θέσεις και βέβαια η προσπάθεια δεν σταματά, με στόχο να 

αυξηθούν οι θέσεις και να διαχυθούν σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα της Αθήνας. 

Υπενθυμίζουμε ότι τη δημιουργία τέτοιων θέσεων την ζητάμε από όλους τους Δήμους της χώρας 

και πιέζουμε προς αυτή την κατεύθυνση την ΚΕΔΕ. 

Προς διευκόλυνσή σας, παραθέτουμε τις χωροθετημένες θέσεις στο κέντρο της Αθήνας:  

1) Στην οδό Ιπποκράτους στον αρ. 2 .  

2) Στην οδό Ομήρου στον αρ. 24.  

3) Στην οδό Εμ. Μπενάκη στον αρ. 9.  

4) Στην οδό Εμ. Μπενάκη στον αρ. 14 . 

 5) Στην οδό Πινδάρου στον αρ. 1 (στη συμβολή με την οδό Ακαδημίας).  

6) Στην οδό Πεσματζόγλου στον αρ. 3.  

7) Στην οδό Σοφοκλέους στον αρ. 23.  
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8) Στην οδό Σωκράτους στον αρ. 51.  

9) Στην οδό Σωκράτους στον αρ. 9.  

10) Στην οδό Ευριπίδου στον αρ. 46, (στη συμβολή της με την οδό Σωκράτους).  

11) Στην οδό Ερμού στον αρ. 86.  

12) Στην οδό Ερμού στον αρ.133. 

13) Στην οδό Αγίων Ασωμάτων στον αρ. 2.   

14) Στην οδό Ξενοφώντος στον αρ. 15.  

15) Στην οδό Βουλής στον αρ. 42.  

16) Στην οδό Νίκης στον αρ. 52.  

17) Στην οδό Φλέσσα στον αρ. 9.  

18) Στην οδό Χρήστου Λαδά στον αρ. 6.  

19) Στην οδό Ι. Παπαρηγοπούλου στον αρ. 3. 

20) Στην οδό Ρηγιλλής στον αρ.2 ( στη συμβολή της με την οδό Μουρούζη).   

21) Στην οδό πλ. Σκουζέ στον αρ. 1.   

22) Στην οδό Μουρούζη στον αρ. 1. 

 

Συνάδελφοι, 

Η χωροθέτηση των θέσεων στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ, είναι όπως πολύ καλά γνωρίζουμε το 

πρώτο βήμα.  

Το δεύτερο και πολύ σημαντικό είναι η αστυνόμευση ώστε αυτές να παραμένουν ελεύθερες για 

τους δικαιούχους ΑμεΑ. Σε αυτό το δεύτερο βήμα, την ευθύνη έχει η Δημοτική Αστυνομία η 

οποία θα πρέπει να ελέγχει αν το παρκαρισμένο όχημα είναι πραγματικά αναπηρικό, φέρει 

δηλαδή την Μπλε κάρτα στο παρμπρίζ του σε ισχύ και στη συνέχεια όχι μόνο να δίνει κλήση 

στους παραβάτες, αλλά να απομακρύνει άμεσα τα οχήματά τους.  

Τέλος είναι και δική μας ευθύνη, σε περίπτωση που βρίσκουμε κατειλημμένες τις θέσεις  

στάθμευσης ΑμεΑ  από μη αναπηρικά οχήματα, να ειδοποιούμε τη Δημοτική Αστυνομία. 

 


