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ΠΡΟΣ: ΠΕΖΗ 

  Πρωτοβουλία Πολιτών για τα Δικαιώματα  

  των Πεζών 

  Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου 

  pezh@pezh.gr 

  

 

   ΚΟΙΝ:  1) κ. Γεώργιο Καμίνη 

     Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου 

     2) κ. Θεόδωρο Λιβάνιο 

     Γενικό Γραμματέα 

     3) Διεύθυνση Οικονομικών 

     Τμήμα Εσόδων 

     4) Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων 

     Τμήμα Τελών Ελεγχόμενης Στάθμευσης  

     Βεβαίωση & Διαχείρ. Προστίμων ΚΟΚ 

     5) Διεύθυνση Ελέγχου Κοιν. Χώρου 

                           i) Τμήμα Διοικητικών Πράξεων &Επιδόσεων 

    ii) Τμήμα Ελεγχόμενης Στάθμευσης 

 

   

 

 

ΘΕΜΑ : «Απάντηση σε έγγραφο της Πρωτοβουλίας Πολιτών για τα Δικαιώματα των Πεζών».  

  Σχετ: Η υπ’ αρ. πρωτ. του Δήμου Αθηναίων 006497/13-01-2014 ηλεκτρονική επιστολή  και το υπ’ αρ. 

πρωτ. του Δήμου Αθηναίων 003486/09-01-2014 έγγραφο της Πρωτοβουλίας Πολιτών για τα 

Δικαιώματα των Πεζών. 

 

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε ότι μετά την κατάργηση 

της Δημοτικής Αστυνομίας σύμφωνα με το άρθρο 81 του  Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 τεύχος Α’ 23/7/2013) 

και  σε συνέχεια της τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αθηναίων (ΦΕΚ 

2365 τεύχος Β’ 23/9/2013) συστάθηκε η νέα Διεύθυνση Ελέγχου Κοινοχρήστου Χώρου, στην οποία 

εντάσσεται πλέον το Τμήμα Ελεγχόμενης Στάθμευσης και καθορίστηκαν περαιτέρω  οι αρμοδιότητες του, 

σύμφωνα με την υπ’ αρ. 946/12-09-2013 Π.Δ.Σ.  
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 Ωστόσο, λόγω της περιορισμένης υπάρχουσας δύναμης του Τμήματος, από τις αρμοδιότητες που 

έχουν εκχωρηθεί σ’ αυτό, ασκούνται αυτές που αφορούν κυρίως τον έλεγχο της τήρησης των όρων 

στάθμευσης του συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης σύμφωνα με τις υπ’ αρ. 1927/07-09-2009 και 

2775/29-08-2005 κανονιστικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων και 

βεβαιώνονται οι αντίστοιχες παραβάσεις ,όπου αυτές διαπιστώνονται, από τους υπαλλήλους του Τμήματος 

μας. 

 Συμπληρωματικά με τα παραπάνω, θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι πολλές φορές και κατόπιν 

της απομακρύνσεως των υπαλλήλων μας από το σημείο ελέγχου, πραγματοποιείται εκ νέου παράνομη 

στάθμευση οχημάτων, η οποία δεν δύναται να διαπιστωθεί και να επιβληθούν οι ανάλογες κυρώσεις παρά 

μόνον σε εκ νέου έλεγχο στο πλαίσιο των περιοδικών ημερήσιων ελέγχων μας.  

Εμείς οφείλουμε να σας ενημερώσουμε επιπροσθέτως ότι η Υπηρεσία μας, σας ευχαριστεί για το 

ενδιαφέρον γνωστοποίησης του προβλήματος, στην προσπάθεια που καταβάλει για την αντιμετώπιση της 

παράνομης στάθμευσης. 

Πρωταρχικός  στόχος  μας, είναι η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης όλων  των πολιτών και θα 

θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι οι έλεγχοι εκ της υπηρεσίας μας θα  συνεχισθούν και θα ενταθούν στο 

μέτρο του δυνατού. Απώτερος στόχος μας είναι τόσο η λειτουργία και η βελτίωση του εφαρμοζόμενου 

συστήματος, προκειμένου να είναι χρηστικό και εύκολα προσβάσιμο, τόσο στους κατοίκους όσο και στους 

επισκέπτες της πόλης όσο και η διασφάλιση των νομίμων αξιώσεων των συμπολιτών μας, προκειμένου να 

εξαλειφθούν τα προβλήματα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και να διασφαλισθεί η καλή εικόνα της πόλης. 

Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιοδήποτε θέμα μέσα στα πλαίσια της καθ’ ύλην αρμοδιότητας 

του Τμήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης της Διεύθυνσης Ελέγχου Κοινοχρήστου Χώρου.   

 

 

  

 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
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