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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΩΣ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Συνάδελφοι,
Σας ενημερώνουμε ότι σε μια προσπάθεια να κάνουμε εύκολη τη ζωή των ατόμων με βαριά κινητική
αναπηρία, δημιουργήσαμε στο site της ΕΟΚΑ μια νέα ενότητα, με τίτλο ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ, που σας
επιτρέπει αν κινείστε στο κέντρο της Αθήνας, να βρείτε μία από τις δημόσιες θέσεις στάθμευσης
ΑμεΑ, που έχουν δημιουργηθεί.
Όπως ήδη σας έχουμε ενημερώσει, στο κέντρο της Αθήνας έχουν δημιουργηθεί περισσότερες από
20 δημόσιες θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ.
Εφόσον λοιπόν επιθυμείτε να παρκάρετε, μπορείτε:
1. Να μπείτε στο site της ΕΟΚΑ, eoka.com.gr, να επιλέξετε στη μπάρα του μενού, ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ
και να δείτε πού υπάρχουν θέσεις, κοντά στον προορισμό σας, ώστε να επιλέξετε ποια θα σας
εξυπηρετούσε να παρκάρετε, εφόσον βέβαια όταν φτάσετε, τη βρείτε ελεύθερη.
2. Αν βρίσκεστε ήδη στο δρόμο, μέσα από το κινητό σας, να μπείτε στο site της ΕΟΚΑ,
eoka.com.gr, να επιλέξετε στη μπάρα του μενού, ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ και να επιλέξετε τη θέση που
σας εξυπηρετεί. Στη συνέχεια μπορείτε να πατήσετε «ΔΕΣ ΤΟ ΣΤΟΝ ΧΑΡΤΗ» και να
πλοηγηθείτε μέσω Google maps, κατευθείαν στη θέση της επιλογής σας. ΠΡΟΣΟΧΗ:
Ανοίγοντας το χάρτη, πέραν της διαδρομής, εμφανίζεται και φωτογραφία της θέσης. Ωστόσο
οι χάρτες είναι παλιοί και στη φωτογραφία δεν θα δείτε σήμανση στις εν λόγω θέσεις. Όπως
μας ενημέρωσε ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Β. Αξιώτης, όλες οι θέσεις που δημιουργήθηκαν
έχουν σήμανση, ώστε κατά το δυνατόν να μένουν ελεύθερες για τους πραγματικούς
δικαιούχους.
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Συνάδελφοι,
Πιστεύουμε ότι η δημιουργία αυτής της εφαρμογής, θα διευκολύνει τους βαριά κινητικά
ανάπηρους, να κινηθούν ευκολότερα στο κέντρο της Αθήνας.
Στόχος μας είναι να εντάξουμε τις τυχόν υπάρχουσες δημόσιες θέσεις στάθμευσης και άλλων
πόλεων. Και γι’ αυτό ζητήσαμε ήδη τη βοήθειά σας. Είναι πολύ σημαντικό να μας ενημερώσετε
αν στην πόλη σας υπάρχουν τέτοιες θέσεις και πού βρίσκονται.
Αυτό θα μας βοηθήσει να τις συμπεριλάβουμε, αλλά επίσης θα μας βοηθήσει να πιέσουμε τους
Δήμους, να δημιουργήσουν τέτοιες θέσεις όπου δεν υπάρχουν.
Ήδη απευθυνθήκαμε και στην ΚΕΔΕ, ζητώντας αφ’ ενός να μας ενημερώσει αν υπάρχουν θέσεις
στάθμευσης στους Δήμους και πού βρίσκονται και αφ’ ετέρου να μεριμνήσει σε κεντρικό
επίπεδο, για τη δημιουργία τέτοιων θέσεων, όπου δεν υπάρχουν.
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