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ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 
 

ΘΕΜΑ: Λήψη Κανονιστικής Απόφασης με θέμα: Παραχώρηση θέσεων 
φορτοεκφόρτωσης, δικύκλων, ποδηλάτων κλπ. & διάφορων ειδικών θέσεων  στο υπό 
έγκριση σχέδιο χωροθέτησης της νέας Ελεγχόμενης Στάθμευσης στην κεντρική περιοχή 
της πόλης της Λάρισας, η οποία οριοθετείται από τον εσωτερικό δακτύλιο (Ηρώων 
Πολυτεχνείου, Αεροδρομίου, Γεωργιάδου, Καλλιθέας, Λαγού), σύμφωνα με τη με αρ. 
24/2019 Α.Ε.Π.Ζ. 

 
Στη Λάρισα σήμερα, 23η του μηνός Απριλίου, του έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 

15.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από 
τη με αρ. πρωτ. 19336/19-04-2019 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με 
τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010. 

 
Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) 

Αγορίτσας Χρήστος, 3) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Αράπκουλε 
Δέσποινα, 6) Γελαλή Πολυξένη, 7) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 8) Δεληγιάννης Δημήτριος, 9) 
Διαμάντος Κωνσταντίνος, 10) Ζαούτσος Γεώργιος, 11) Καλτσάς Νικόλαος, 12) Καμηλαράκη - 
Σαμαρά Μαρία, 13) Καραλαριώτου Ειρήνη, 14) Καφφές Θεόδωρος, 15) Κρίκης Πέτρος, 16) 
Κυριτσάκας Ν. Βάϊος, 17) Κωσταρόπουλος Γεώργιος, 18) Μαβίδης Δημήτριος, 19) Μαμάκος 
Αθανάσιος, 20) Μπαμπαλής Δημήτριος, 21) Μπατζανούλης Αλέξανδρος, 22) Μπουσμπούκης 
Ιωάννης, 23) Νταής Παναγιώτης, 24) Παζιάνας Γεώργιος, 25) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα 
Αγγελική, 26) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 27) Πράπας Αντώνιος, 28) Πράπας Κωνσταντίνος, 29) 
Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 30) Σάπκας Παναγιώτης, 31) Σούλτης Γεώργιος, 32) Σουρλαντζής 
Απόστολος, 33) Τσεκούρα – Ζαχαρού Βάϊα, 34) Τσιαούσης Κωνσταντίνος, 35) Τσιλιμίγκας 
Χρήστος και 36) Ψάρρα – Περίφανου Άννα. 

 
και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1) Αντωνίου Νέστωρ, 2) Βαγενά 

Αγγελική, 3) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 4) Γεωργάκης Δημήτριος, 5) Δαούλας Θωμάς, 6) Ζιαζιά 
– Σουφλιά Αικατερίνη, 7) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 8) Κοτάκου Μαρία, 9) Μπαράς Νικόλαος, 
10) Νασιώκας Έκτορας, 11) Τερζούδης Χρήστος, 12) Τζανακούλης Κων/νος και 13) Τσακίρης 
Μιχαήλ. 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού 

συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 36, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 
παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού 
του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων 
παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη. 
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Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μαμάκος 
Αθανάσιος, Καραλαριώτου Ειρήνη, Κυριτσάκας Βάϊος, Καμηλαράκη-Σαμαρά Μαρία και 
Παπαδημητρίου Βασίλειος. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρισας, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Λήψη 
Κανονιστικής Απόφασης με θέμα: Παραχώρηση θέσεων φορτοεκφόρτωσης, δικύκλων, 
ποδηλάτων κλπ. & διάφορων ειδικών θέσεων στο υπό έγκριση σχέδιο χωροθέτησης της νέας 
Ελεγχόμενης Στάθμευσης στην κεντρική περιοχή της πόλης της Λάρισας, η οποία οριοθετείται 
από τον εσωτερικό δακτύλιο (Ηρώων Πολυτεχνείου, Αεροδρομίου, Γεωργιάδου, Καλλιθέας, 
Λαγού), σύμφωνα με τη με αρ. 24/2019 Α.Ε.Π.Ζ. και αφού έλαβε υπόψη: 

1. Τα άρθρα 65 και 73 του Ν. 3852/10. 
2. Τη με αρ. 24/2019 Α.Ε.Π.Ζ. με θέμα: Παραχώρηση θέσεων φορτοεκφόρτωσης, 

δικύκλων, ποδηλάτων κλπ. & διάφορων ειδικών θέσεων στο υπό έγκριση σχέδιο 
χωροθέτησης της νέας Ελεγχόμενης Στάθμευσης στην κεντρική περιοχή της πόλης 
της Λάρισας, η οποία οριοθετείται από τον εσωτερικό δακτύλιο (Ηρώων 
Πολυτεχνείου, Αεροδρομίου, Γεωργιάδου, Καλλιθέας, Λαγού). 

3. Τη συνταχθείσα τεχνική μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, του Τμήματος 
Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων, η οποία επισυνάπτεται. 

4. Τη διαφωνία των Δημοτικών Συμβούλων κ. Κρίκη Πέτρου και Παζιάνα Γεώργιου. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 

Εγκρίνει την παραχώρηση θέσεων φορτοεκφόρτωσης, δικύκλων, ποδηλάτων κλπ. & 
διάφορων ειδικών θέσεων στο υπό έγκριση σχέδιο χωροθέτησης της νέας Ελεγχόμενης 
Στάθμευσης στην κεντρική περιοχή της πόλης της Λάρισας, η οποία οριοθετείται από τον 
εσωτερικό δακτύλιο (Ηρώων Πολυτεχνείου, Αεροδρομίου, Γεωργιάδου, Καλλιθέας, Λαγού), 
όπως αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω, σύμφωνα με τη με αρ. 24/2019 Α.Ε.Π.Ζ. και την 
τεχνική περιγραφή η οποία επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

 
Ορισμός θέσεων στάθμευσης στην οδό  

ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 
1/ στο τμήμα από Κίρκης έως Υψηλάντου (ΟΤ 968Α-ΟΤ 968) 
ΟΤ 968 (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 
2/ στο τμήμα από Υψηλάντου έως Μιαούλη (ΟΤ 853 Α) 
ΟΤ 853 Α (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
Μία (1) ειδική θέση ΑμΕΑ για το όχημα με αριθμ. Κυκλοφορίας ΡΙΥ7562   
3/ στο τμήμα από Μιαούλη  έως Κολοκοτρώνη (ΟΤ 853) 
ΟΤ 853 (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση.  
4/ στο τμήμα από 28ης Οκτωβρίου έως Παναγούλη (ΟΤ 852 , ΟΤ 850 Α & ΟΤ 850) 
ΟΤ 852 (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
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Τρείς (3) θέσεις προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως 
Παρασκευή και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 
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18:00. Εκτός ωραρίου φορτοεκφόρτωσης οι θέσεις δύναται να χρησιμοποιηθούν για ολιγόλεπτη 
στάση. 
Δύο (2) θέσεις στάθμευσης για μηχανοκίνητα δίκυκλα 
Μία θέση (1) Ασθενοφόρου (Κλινική Ιπποκράτης) 
ΟΤ 850 Α (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση.  
Μία (1) ειδική θέση ΑμΕΑ για το όχημα με αριθμ. Κυκλοφορίας ΡΙΥ 7746   
ΟΤ 850 (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
Μία (1) θέση στάθμευσης για μηχανοκίνητα δίκυκλα 
5/ στο τμήμα από Παναγούλη έως Ασκληπιού  (ΟΤ 811 Α) 
ΟΤ 811 Α (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
Δύο θέσεις (2) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως 
Παρασκευή και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 
18:00. Εκτός ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη 
στάση.  
6/ στο τμήμα από Ασκληπιού έως Ρούσβελτ  (ΟΤ 811 Β) 
ΟΤ 811 Β (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
Δύο θέσεις (2) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως 
Παρασκευή και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 
18:00. Εκτός ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη 
στάση.  
Δύο (2) θέσεις στάθμευσης για μηχανοκίνητα δίκυκλα 
Μία (1) ειδική θέση ΑμΕΑ για το όχημα με αριθμ. Κυκλοφορίας ΡΡΖ 6301   
Μία (1) θέση προσωρινής στάσης για χρηματαποστολή (Τράπεζα Πειραιώς) για τις ημέρες 
Δευτέρα έως Παρασκευή και για τις ώρες, 07:00 – 16:00. Εκτός ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η 
θέση δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση.   
7/ στο τμήμα από Μπότσαρη έως Παπαναστασίου  (ΟΤ 810Γ & ΟΤ 810Δ) 
ΟΤ 810Γ (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση.  
Μία (1) θέση στάθμευσης για μηχανοκίνητα δίκυκλα 
ΟΤ 810Δ (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση.  
8/ στο τμήμα από Παπαναστασίου έως Ψαρών (ΟΤ 808Γ & ΟΤ 808Β) 
ΟΤ 808Β (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση.  
ΟΤ 808Γ (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
Μία (1) θέση στάθμευσης για μηχανοκίνητα δίκυκλα 
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9/ στο τμήμα από Ψαρών έως Ανθ. Γαζή (ΟΤ 808Α & ΟΤ 808) 
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ΟΤ 808Α (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση.  
Μία (1) ειδική θέση ΑμΕΑ για το όχημα με αριθμ. Κυκλοφορίας ΡΡΑ 5861  
Μία (1) θέση στάθμευσης για μηχανοκίνητα δίκυκλα 
 

ΗΠΕΙΡΟΥ 
1/ στο τμήμα από Ανθ.Γαζή έως Σούτσου Αλ. (ΟΤ 784 & ΟΤ808Α) 
ΟΤ 808Α (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 
2/ στο τμήμα από Σούτσου Αλ. έως Παπαναστασίου (ΟΤ808Α & ΚΧ 785)         
ΟΤ 808Α (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 
ΚΧ 785 (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
Μία (1) θέση στάθμευσης γενική για ΑμΕΑ  
3/ στο τμήμα από Παπαναστασίου έως Μπότσαρη (ΟΤ797Α & ΟΤ810) 
ΟΤ 810 (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 
4/ στο τμήμα από Μπότσαρη έως Ρούσβελτ (ΟΤ810Α & ΟΤ798Α) 
ΟΤ 810 (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 
5/ στο τμήμα από Ασκληπιού έως Παναγούλη (ΟΤ811Α & ΟΤ802Γ) 
ΟΤ 811Α (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
Μία θέση (1) Ασθενοφόρου (Κλινική Υγεία) 
6/ στο τμήμα από Ιάσονος έως 28ης Οκτωβρίου (ΟΤ850Α & ΟΤ846Α) 
ΟΤ 846Α (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
Δύο (2) θέσεις στάθμευσης δημόσιας υπηρεσίας ΔΗΚΕΛ για τα όχηματα με αριθμ. κυκλοφορίας 
ΚΗΥ 8110 και ΡΡΑ 4357 
Μία (1) γενική θέση στάθμευσης για ΑμΕΑ  
7/ στο τμήμα από Κολοκοτρώνη έως Μιαούλη (ΟΤ851 & ΟΤ847Β) 
ΟΤ 847Β (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
Μία (1) ειδική θέση ΑμΕΑ για το όχημα με αριθμ. Κυκλοφορίας ΡΙΗ 1655  
 

ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ 
1/ στο τμήμα από Κύπρου έως Παλαιστίνης (ΟΤ822Γ & ΟΤ824) 
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Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 
Μία (1) θέση στάθμευσης για μηχανοκίνητα δίκυκλα 
2/ στο τμήμα από Παλαιστίνης έως Παπακυριαζή (ΟΤ822Γ & ΟΤ824) 
ΟΤ 822Β (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 
ΟΤ 823 (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
Μία (1) θέση στάθμευσης για μηχανοκίνητα δίκυκλα 
3/ στο τμήμα από Παπακυριαζή έως Αθ.Διάκου (ΟΤ813Γ & ΚΧ) 
ΚΧ (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
Μία (1) θέση στάθμευσης για μηχανοκίνητα δίκυκλα 
4/ στο τμήμα από Αθ.Διάκου έως Γαληνού (ΟΤ813Β & ΟΤ814) 
ΟΤ 814 (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 
5/ στο τμήμα από Γαληνού έως Κουμουνδούρου (ΟΤ813Β & ΟΤ814) 
ΟΤ 814 (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 
Μία (1) θέση στάθμευσης για μηχανοκίνητα δίκυκλα 
6/ στο τμήμα από Τσαμαδού έως Ηπείρου (ΟΤ807Α & ΟΤ808) 
ΟΤ 808 (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
Μία (1) θέση στάθμευσης για μηχανοκίνητα δίκυκλα 
7/ στο τμήμα από Λογιωτάτου έως Ορφέως (ΟΤ781Β & ΟΤ783Α) 
ΟΤ 783Α (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
Δύο (2) θέσεις στάθμευσης για μηχανοκίνητα δίκυκλα 
Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 
ΟΤ 781Β (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 
8/ στο τμήμα από Μουρούζη έως Ηρώων Πολυτεχνείου (ΟΤ781Α & ΟΤ782) 
ΟΤ 781Α (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
Μία (1) θέση στάθμευσης για μηχανοκίνητα δίκυκλα 
Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 
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ΟΤ 782 (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 

ΑΔΑ: 6ΦΦΥΩΛΞ-3ΑΓ



 

Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 
 

ΚΥΠΡΟΥ 
1/ στο τμήμα από Μανωλάκη έως Ανθ.Γαζή (ΟΤ866) 
ΟΤ 866 (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
Δύο (2) γενικές θέσεις ΑμΕΑ  
Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 
Μία θέση (1) Ασθενοφόρου (Κυανός Σταυρός) 
2/ στο τμήμα από Φαρμακίδου έως Ταγμ. Βελησσαρίου (ΟΤ862 & ΟΤ822Ε) 
ΟΤ 862 (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
Μία (1) θέση στάθμευσης για μηχανοκίνητα δίκυκλα 
Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 
ΟΤ 822Ε (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
Μία (1) θέση στάθμευσης για μηχανοκίνητα δίκυκλα 
Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 
3/ στο τμήμα από Ταγμ. Βελησσαρίου έως Αριστείδου (ΟΤ861Α & ΟΤ821Α) 
ΟΤ 821Α (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
Μία (1) θέση στάθμευσης για μηχανοκίνητα δίκυκλα 
Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 

 
ΘΕΤΙΔΟΣ 

1/ στο τμήμα από Αριστείδου έως Τζαβέλα (ΟΤ861 & ΟΤ821) 
ΟΤ 821 (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 
2/ στο τμήμα από Τζαβέλα έως Φιλίππου (ΟΤ819 & ΟΤ860Β) 
ΟΤ 819 (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 
 

ΜΑΝΩΛΑΚΗ 
1/ στο τμήμα από Μελετίου έως Ηφαίστου (ΟΤ866Γ & ΟΤ866Α) 
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ΟΤ 866Γ (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 

ΑΔΑ: 6ΦΦΥΩΛΞ-3ΑΓ



 

Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 
2/ στο τμήμα από Ηφαίστου έως Κύπρου (ΟΤ866 & ΟΤ867) 
ΟΤ 867 (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
Δύο (2) γενικές θέσεις ΑμΕΑ  
Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 
 

ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ 
1/ στο τμήμα από Ηφαίστου έως Κύπρου (ΟΤ862Α & ΟΤ866) 
ΟΤ 866 (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 

 
ΤΣΙΟΓΚΑ (ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) 

1/ στο τμήμα από Αθηνάς έως Φιλίππου (ΟΤ863) 
ΟΤ 863 (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
Δύο θέσεις (2) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως 
Παρασκευή και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 
18:00. Εκτός ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη 
στάση. 
 

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  
1/ στο τμήμα από Ηρ.Πολυτεχείου έως Παπάγου (ΟΤ788 & ΟΤ787Α) 
ΟΤ 788 (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 
Μία (1) θέση στάθμευσης για μηχανοκίνητα δίκυκλα 
2/ στο τμήμα από Παπάγου έως Μουρούζη (ΟΤ788 & ΟΤ787Α) 
ΟΤ 788 (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 
Μία (1) θέση στάθμευσης για μηχανοκίνητα δίκυκλα 
3/ στο τμήμα από Μουρούζη έως Φαρμάκη (ΟΤ786Α) 
ΟΤ 786Α (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 
4/ στο τμήμα από Φαρμάκη έως Αγ.Νικολάου (ΟΤ788) 
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ΟΤ 788 (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 

ΑΔΑ: 6ΦΦΥΩΛΞ-3ΑΓ



 

Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 
Μία (1) θέση στάθμευσης για μηχανοκίνητα δίκυκλα 
5/ στο τμήμα από Αγ.Νικολάου έως Ηπείρου (ΚΧ785 & ΟΤ797Α) 
ΚΧ 785 (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 
ΟΤ 797Α (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
Δύο (2) γενικές θέσεις ΑμΕΑ  
 

ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ  
1/ στο τμήμα από Ιουστινιανού έως Τσιμισκή (ΟΤ793) 
ΟΤ 793 (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
Δύο θέσεις (2) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως 
Παρασκευή και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 
18:00. Εκτός ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη 
στάση. 
2/ στο τμήμα από Τσιμισκή έως Οικ.Εξ.Οικονόμων (ΟΤ840 & ΟΤ794) 
ΟΤ 794 (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 
ΟΤ 840 (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
Δύο (2) θέσεις στάθμευσης για μηχανοκίνητα δίκυκλα 
3/ στο τμήμα από Ισαύρων έως Βουλγαροκτόνου (ΟΤ802Β ) 
ΟΤ 802Β (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 
4/ στο τμήμα από Βουλγαροκτόνου έως Ηπείρου (ΟΤ802Γ & ΟΤ845Α) 
ΟΤ 802Γ (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 
Μία (1) θέση στάθμευσης για μηχανοκίνητα δίκυκλα 
ΟΤ 845Α (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
Μία (1) θέση στάθμευσης για μηχανοκίνητα δίκυκλα 
5/ στο τμήμα από Ηπείρου έως Μανδηλαρά (ΟΤ811Α ) 
ΟΤ 811Α (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 
6/ στο τμήμα από Μανδηλαρά έως Πατρόκλου (ΟΤ816Β ) 
ΟΤ 816Β (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
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Δύο (2) γενικές θέσεις ΑμΕΑ  
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7/ στο τμήμα από Πατρόκλου έως Πρωτοπαπαδάκη (ΟΤ817Β ) 
ΟΤ 817Β (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 
Τρείς  (3) θέσεις στάθμευσης για μηχανοκίνητα δίκυκλα 
8/ στο τμήμα από Πρωτοπαπαδάκη έως Παπακυριαζή (ΚΧ 817Γ) 
ΚΧ 817Γ (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
Τρείς  (3) θέσεις στάθμευσης για μηχανοκίνητα δίκυκλα 
Δύο (2) γενικές θέσεις ΑμΕΑ  
Μία (1) θέση τουριστικού λεωφορείου 
 

28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
1/ στο τμήμα από Κύπρου έως Παλαμά (ΟΤ858) 
ΟΤ 858 (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 
Μία θέση (1) Ασθενοφόρου (Κλινική Ασκληπιείο) 
2/ στο τμήμα από Παλαμά έως Κούμα (ΟΤ858) 
ΟΤ 858 (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 
Δύο (2) γενικές θέσεις ΑμΕΑ  
Μία (1) θέση στάθμευσης για μηχανοκίνητα δίκυκλα 
3/ στο τμήμα από Κούμα έως Κοραή (ΟΤ856) 
ΟΤ 856 (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 
Μία (1) θέση τουριστικού λεωφορείου 
4/ στο τμήμα από Κοραή έως Μανδηλαρά (ΟΤ852Β) 
ΟΤ 852Β (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 
5/ στο τμήμα από Μανδηλαρά έως Ηπείρου (ΟΤ850Γ) 
ΟΤ 850Γ (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
Δύο θέσεις (2) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως 
Παρασκευή και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 
18:00. Εκτός ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη 
στάση. 
6/ στο τμήμα από Βουλγαροκτόνου έως Οικ. Εξ.Οικονόμων (ΟΤ847) 
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ΟΤ 847 (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 

ΑΔΑ: 6ΦΦΥΩΛΞ-3ΑΓ



 

Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 
 

ΝΙΚΗΤΑΡΑ 
1/ στο τμήμα από Ογλ έως Λ.Κατσώνη (ΟΤ985Α-985Β & ΟΤ972Β) 
ΟΤ 972Β (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 
Μία (1) ειδική θέση ΑμΕΑ για το όχημα με αριθμ. Κυκλοφορίας ΡΙΝ 5238 
ΟΤ 985Α (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 
Μία (1) θέση στάθμευσης για μηχανοκίνητα δίκυκλα 
ΟΤ 985Β (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 
 

31ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
1/ στο τμήμα από Ογλ έως Λ.Μαβίλη (ΟΤ984Α & ΟΤ985) 
ΟΤ 984Α (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
Μία (1) θέση τουριστικού λεωφορείου 
Μία (1) θέση  στάθμευσης του Κ.Π.Α.Α ο ΑΡΙΣΤΕΥΣ  
ΟΤ 985 (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 
Μία (1) ειδική θέση ΑμΕΑ για το όχημα με αριθμ. Κυκλοφορίας ΡΙΥ 5785 
 

23ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
1/ στο τμήμα από Ζαλόκωστα έως Λ.Κατσώνη (ΟΤ972Γ) 
ΟΤ 972Γ (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 
Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για χρηματαποστολή (Τράπεζα Εθνική) για τις ημέρες Δευτέρα 
έως Παρασκευή και για τις ώρες, 07:00 – 16:00. Εκτός ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση 
δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 
2/ στο τμήμα από Λ.Κατσώνη έως Καλλιάρχου (ΟΤ972 & ΟΤ853Δ) 
ΟΤ 972 (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
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Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 

ΑΔΑ: 6ΦΦΥΩΛΞ-3ΑΓ



 

ΟΤ 853Δ (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 
3/ στο τμήμα από Καλλιάρχου έως Ισχομάχου (ΟΤ971) 
ΟΤ 971 (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 
4/ στο τμήμα από Χρυσοχόου έως Θεοτοκοπούλου (ΚΧ970 & ΟΤ968Α) 
ΟΤ 968Α (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 
Μία θέση (1) στάθμευσης για μηχανοκίνητα δίκυκλα 
ΚΧ 970 (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
Δύο (2) ειδικές θέσεις ΑμΕΑ  
5/ στο τμήμα από Θεοτοκοπούλου έως Κίρκης (ΟΤ968Α & ΟΤ969) 
ΟΤ 968Α (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
Δύο θέσεις (2) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως 
Παρασκευή και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 
18:00. Εκτός ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη 
στάση. 
ΟΤ 969 (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 
 

ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 
1/ στο τμήμα από Νικοτσάρα έως Κανάρη (ΟΤ853Γ) 
ΟΤ 853Γ (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 
2/ στο τμήμα από Κανάρη έως Μανδηλαρά (ΟΤ853Β & ΟΤ968Α) 
ΟΤ 968Α (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
Δύο θέσεις (2) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως 
Παρασκευή και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 
18:00. Εκτός ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη 
στάση. 
ΟΤ 853Β (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 
 

ΗΡ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 
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1/ στο τμήμα από Παναγούλη έως Ιάσονος (ΟΤ828 & ΟΤ495) 

ΑΔΑ: 6ΦΦΥΩΛΞ-3ΑΓ



 

ΟΤ 828 (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 
Μία θέση (1) στάθμευσης για μηχανοκίνητα δίκυκλα 
Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για χρηματαποστολή (Τράπεζα Εθνική) για τις ημέρες Δευτέρα 
έως Παρασκευή και για τις ώρες, 07:00 – 16:00. Εκτός ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση 
δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 
ΟΤ 495 (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
Μία θέση (1) στάθμευσης για μηχανοκίνητα δίκυκλα 
Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για χρηματαποστολή (Τράπεζα Alpha Bank) για τις ημέρες 
Δευτέρα έως Παρασκευή και για τις ώρες, 07:00 – 16:00. Εκτός ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η 
θέση δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 
Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 
2/ στο τμήμα από Ιάσονος έως Κολοκοτρώνη (ΟΤ830Α-832 & ΟΤ491) 
ΟΤ 830Α (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
Μία θέση (1) στάθμευσης για μηχανοκίνητα δίκυκλα 
ΟΤ 832 (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 
ΟΤ 491 (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 
3/ στο τμήμα από Βουτσιλά έως Κομνηνών(ΟΤ488-483) 
ΟΤ 488 (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 
ΟΤ 483 (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 
4/ στο τμήμα από Κομνηνών έως Υψηλάντου (ΟΤ481 & ΟΤ835-832) 
ΟΤ 481 (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 
Μία θέση (1) στάθμευσης για μηχανοκίνητα δίκυκλα 
ΟΤ 832 (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
Μία θέση (1) στάθμευσης για μηχανοκίνητα δίκυκλα 
ΟΤ 835 (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
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Δύο θέσεις (2) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως 
Παρασκευή και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 
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18:00. Εκτός ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη 
στάση. 
 

ΗΠΕΙΡΟΥ 
1/ στο τμήμα από Λεωνίδου έως Τσαβέλλα (ΟΤ801Α) 
ΟΤ 801Α (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 
 

ΗΦΑΙΣΤΟΥ 
1/ στο τμήμα από Ταμγ. Βελησσαριου έως Κενταύρων(ΟΤ862Α) 
ΟΤ 862Α (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 
 

ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ 
1/ στο τμήμα από Θέτιδος έως Βραιλα Αρμένη(ΟΤ819) 
ΟΤ 819 (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 
2/ στο τμήμα από Ηπείρου έως Λογιωτάτου(ΟΤ767Γ) 
ΟΤ 767Γ (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
Δύο θέσεις (2) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως 
Παρασκευή και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 
18:00. Εκτός ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη 
στάση. 
3/ στο τμήμα από Σκουφά έως Θουκυδίδου(ΟΤ820) 
ΟΤ 820 (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 
ΟΤ 819Γ (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 
4/ στο τμήμα από Σκουφά έως Κουμουνδούρου (ΟΤ775Α) 
ΟΤ 775Α(όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 
 

ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ 
1/ στο τμήμα από Αριστείδου έως Ταγμ.Βελησσαρίου (ΟΤ821Α) 
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Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 
2/ στο τμήμα από Βρ.Αρμένη έως Αριστείδου (ΟΤ821-821A) 
ΟΤ 821 (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 
ΟΤ 821A (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 
 

ΣΚΙΠΗΣ 
1/ στο τμήμα από Στουρνάρα έως Κασσάνδρας (ΟΤ859Α) 
ΟΤ 859Α (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 
 

ΤΑΓΜ. ΒΕΛΗΣΣΑΡΙΟΥ 
1/ στο τμήμα από Κύπρου έως Παλαιστίνης(ΟΤ822Ε) 
ΟΤ 822Ε (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 

 
Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω. 

 
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 
 
ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ  ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ίωνος ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1 , Τ.K. : 412 22 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Σταματία ΜΑΓΛΑΡΑ 
ΤΗΛ. : 2413 – 500275 
FAX  : 2410 – 251339 
e-mail : kyklof@larissa-dimos.gr 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
        Μετά από τον έλεγχο των αιτήσεων των ενδιαφερομένων,  την αυτοψία της Υπηρεσίας και 
προκειμένου να προχωρήσει η έγκριση της χωροθέτησης του σχεδίου της Ελεγχόμενης 
Στάθμευσης το οποίο είναι προσαρμοσμένο στη νέα φιλοσοφία της κυκλοφοριακής οργάνωσης, 
σύμφωνα με το εγκεκριμένο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας καθώς η παραχώρηση 
θέσεων φορτοεκφόρτωσης, δικύκλων, ποδηλάτων κλπ & ειδικών θέσεων στην κεντρική περιοχή 
της πόλης της Λάρισας, η οποία οριοθετείται από τον εσωτερικό δακτύλιο (Ηρώων 
Πολυτεχνείου, Αεροδρομίου, Γεωργιάδου, Καλλιθέας, Λαγού) προτείνεται να ορισθούν: 

• Θέσεις προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση με ισχύ τις ημέρες Δευτέρα έως 
Παρασκευή και για τις ώρες, καθημερινά 06:00πμ – 13:00πμ και Τρίτη – Πέμπτη - 
Σάββατο 15:00μμ – 18:00μμ. Εκτός ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση δύναται να 
χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη  στάση. [ συνοδεύεται με πινακίδα Ρ-39 Απαγόρευση 
Στάθμευσης καθώς και διαγράμμιση κίτρινη γραμμή τεθλασμένη (ζίγκ-ζαγκ) ή κίτρινη 
γραμμή διακεκομένη] 

• Θέσεις στάθμευσης για μηχανοκίνητα δίκυκλα  
• Θέσεις στάθμευσης ασθενοφόρου (για τις ανάγκες  κλινικών, νοσοκομείων κλπ)  
• Θέσεις στάθμευσης για χρηματαποστολή σε Τράπεζες για τις ημέρες Δευτέρα έως 

Παρασκευή και για τις ώρες, 07:00 – 16:00. Εκτός ωραρίου η θέση δύναται να 
χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση.  [ συνοδεύεται με πινακίδα Ρ-39 Απαγόρευση 
Στάθμευσης καθώς και διαγράμμιση κίτρινη γραμμή τεθλασμένη (ζίγκ-ζαγκ) ή κίτρινη 
γραμμή διακεκομένη] 

• Γενικές θέσεις ΑμΕΑ  
• Ειδικές θέσεις ΑμΕΑ  
• Θέσεις στάθμευσης για Δημόσια Υπηρεσία 
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Ορισμός θέσεων στάθμευσης στην οδό  

 
ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 

 
1/ στο τμήμα από Κίρκης έως Υψηλάντου (ΟΤ 968Α-ΟΤ 968) 
 

 
 

ΟΤ 968 (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
 
Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 
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2/ στο τμήμα από Υψηλάντου έως Μιαούλη (ΟΤ 853 Α) 
 

 
ΟΤ 853 Α (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
Μία (1) ειδική θέση ΑμΕΑ για το όχημα με αριθμ. Κυκλοφορίας ΡΙΥ7562   
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3/ στο τμήμα από Μιαούλη  έως Κολοκοτρώνη (ΟΤ 853) 
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ΟΤ 853 (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση.  
 
4/ στο τμήμα από 28ης Οκτωβρίου έως Παναγούλη (ΟΤ 852 , ΟΤ 850 Α & ΟΤ 850) 
 

 

Σελίδα 18 από 88 
 

 

 

ΑΔΑ: 6ΦΦΥΩΛΞ-3ΑΓ



 

 
 
ΟΤ 852 (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
Τρείς (3) θέσεις προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως 
Παρασκευή και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 
18:00. Εκτός ωραρίου φορτοεκφόρτωσης οι θέσεις δύναται να χρησιμοποιηθούν για ολιγόλεπτη 
στάση. 
Δύο (2) θέσεις στάθμευσης για μηχανοκίνητα δίκυκλα 
Μία θέση (1) Ασθενοφόρου (Κλινική Ιπποκράτης) 
ΟΤ 850 Α (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση.  
Μία (1) ειδική θέση ΑμΕΑ για το όχημα με αριθμ. Κυκλοφορίας ΡΙΥ 7746   
ΟΤ 850 (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
Μία (1) θέση στάθμευσης για μηχανοκίνητα δίκυκλα 
 
5/ στο τμήμα από Παναγούλη έως Ασκληπιού  (ΟΤ 811 Α) 
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ΟΤ 811 Α (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
 
Δύο θέσεις (2) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως 
Παρασκευή και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 
18:00. Εκτός ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη 
στάση.  
 
 
6/ στο τμήμα από Ασκληπιού έως Ρούσβελτ  (ΟΤ 811 Β) 
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ΟΤ 811 Β (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
Δύο θέσεις (2) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως 
Παρασκευή και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 
18:00. Εκτός ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη 
στάση.  
 
Δύο (2) θέσεις στάθμευσης για μηχανοκίνητα δίκυκλα 
 
Μία (1) ειδική θέση ΑμΕΑ για το όχημα με αριθμ. Κυκλοφορίας ΡΡΖ 6301   
 
Μία (1) θέση προσωρινής στάσης για χρηματαποστολή (Τράπεζα Πειραιώς) για τις ημέρες 
Δευτέρα έως Παρασκευή και για τις ώρες, 07:00 – 16:00. Εκτός ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η 
θέση δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση.   
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7/ στο τμήμα από Μπότσαρη έως Παπαναστασίου  (ΟΤ 810Γ & ΟΤ 810Δ) 
 

 
 
ΟΤ 810Γ (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση.  
 
Μία (1) θέση στάθμευσης για μηχανοκίνητα δίκυκλα 
 
ΟΤ 810Δ (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση.  
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8/ στο τμήμα από Παπαναστασίου έως Ψαρών (ΟΤ 808Γ & ΟΤ 808Β) 
 

 
 
 
ΟΤ 808Β (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση.  
 
ΟΤ 808Γ (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
Μία (1) θέση στάθμευσης για μηχανοκίνητα δίκυκλα 
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9/ στο τμήμα από Ψαρών έως Ανθ. Γαζή (ΟΤ 808Α & ΟΤ 808) 
 

 
 
ΟΤ 808Α (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
 
Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση.  
 
Μία (1) ειδική θέση ΑμΕΑ για το όχημα με αριθμ. Κυκλοφορίας ΡΡΑ 5861  
  
Μία (1) θέση στάθμευσης για μηχανοκίνητα δίκυκλα 
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ΗΠΕΙΡΟΥ 

 
1/ στο τμήμα από Ανθ.Γαζή έως Σούτσου Αλ. (ΟΤ 784 & ΟΤ808Α) 
 

 
 
ΟΤ 808Α (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
 
Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 
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2/ στο τμήμα από Σούτσου Αλ. έως Παπαναστασίου (ΟΤ808Α & ΚΧ 785)         
 

 
 
ΟΤ 808Α (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
 
Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 
 
ΚΧ 785 (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
 
Μία (1) θέση στάθμευσης γενική για ΑμΕΑ  
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3/ στο τμήμα από Παπαναστασίου έως Μπότσαρη (ΟΤ797Α & ΟΤ810) 
 

 
 
ΟΤ 810 (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 
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4/ στο τμήμα από Μπότσαρη έως Ρούσβελτ (ΟΤ810Α & ΟΤ798Α) 
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ΟΤ 810 (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 
 
5/ στο τμήμα από Ασκληπιού έως Παναγούλη (ΟΤ811Α & ΟΤ802Γ) 

 
 
ΟΤ 811Α (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
Μία θέση (1) Ασθενοφόρου (Κλινική Υγεία) 
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6/ στο τμήμα από Ιάσονος έως 28ης Οκτωβρίου (ΟΤ850Α & ΟΤ846Α) 

ΑΔΑ: 6ΦΦΥΩΛΞ-3ΑΓ



 

 
ΟΤ 846Α (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
Δύο (2) θέσεις στάθμευσης δημόσιας υπηρεσίας ΔΗΚΕΛ για τα όχηματα με αριθμ. κυκλοφορίας 
ΚΗΥ 8110 και ΡΡΑ 4357 
Μία (1) γενική θέση στάθμευσης για ΑμΕΑ  
 
7/ στο τμήμα από Κολοκοτρώνη έως Μιαούλη (ΟΤ851 & ΟΤ847Β) 
 

 
ΟΤ 847Β (ό 

Σελίδα 29 από 88 
 

 

Μία (1) ειδική θέση ΑμΕΑ για το όχημα με αριθμ. Κυκλοφορίας ΡΙΗ 1655  

ΑΔΑ: 6ΦΦΥΩΛΞ-3ΑΓ



 

 
ΑΝΘ.ΓΑΖΗ 

 
1/ στο τμήμα από Κύπρου έως Παλαιστίνης (ΟΤ822Γ & ΟΤ824) 
 

 
 
ΟΤ 824 (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
 
Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 
 
Μία (1) θέση στάθμευσης για μηχανοκίνητα δίκυκλα 
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ΑΔΑ: 6ΦΦΥΩΛΞ-3ΑΓ



 

2/ στο τμήμα από Παλαιστίνης έως Παπακυριαζή (ΟΤ822Γ & ΟΤ824) 
 

 
 
ΟΤ 822Β (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
 
Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 
 
ΟΤ 823 (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
 
Μία (1) θέση στάθμευσης για μηχανοκίνητα δίκυκλα 
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ΑΔΑ: 6ΦΦΥΩΛΞ-3ΑΓ



 

 
3/ στο τμήμα από Παπακυριαζή έως Αθ.Διάκου (ΟΤ813Γ & ΚΧ) 
 

 
 
 
ΚΧ (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
 
Μία (1) θέση στάθμευσης για μηχανοκίνητα δίκυκλα 
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ΑΔΑ: 6ΦΦΥΩΛΞ-3ΑΓ



 

 
4/ στο τμήμα από Αθ.Διάκου έως Γαληνού (ΟΤ813Β & ΟΤ814) 
 

 
 
ΟΤ 814 (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
 
Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 
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ΑΔΑ: 6ΦΦΥΩΛΞ-3ΑΓ



 

 
5/ στο τμήμα από Γαληνού έως Κουμουνδούρου (ΟΤ813Β & ΟΤ814) 
 

 
 
ΟΤ 814 (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
 
Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 
 
Μία (1) θέση στάθμευσης για μηχανοκίνητα δίκυκλα 
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ΑΔΑ: 6ΦΦΥΩΛΞ-3ΑΓ



 

 
6/ στο τμήμα από Τσαμαδού έως Ηπείρου (ΟΤ807Α & ΟΤ808) 
 

 
 
ΟΤ 808 (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
 
Μία (1) θέση στάθμευσης για μηχανοκίνητα δίκυκλα 
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ΑΔΑ: 6ΦΦΥΩΛΞ-3ΑΓ



 

 
7/ στο τμήμα από Λογιωτάτου έως Ορφέως (ΟΤ781Β & ΟΤ783Α) 
 

 
 
ΟΤ 783Α (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
Δύο (2) θέσεις στάθμευσης για μηχανοκίνητα δίκυκλα 
Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 
ΟΤ 781Β (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
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Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 

ΑΔΑ: 6ΦΦΥΩΛΞ-3ΑΓ



 

 
8/ στο τμήμα από Μουρούζη έως Ηρώων Πολυτεχνείου (ΟΤ781Α & ΟΤ782) 
 

 
 
ΟΤ 781Α (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
Μία (1) θέση στάθμευσης για μηχανοκίνητα δίκυκλα 
 
Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 
 
ΟΤ 782 (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
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Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 

ΑΔΑ: 6ΦΦΥΩΛΞ-3ΑΓ



 

ΚΥΠΡΟΥ 
 
 

1/ στο τμήμα από Μανωλάκη έως Ανθ.Γαζή (ΟΤ866) 
 

 
 
ΟΤ 866 (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
 
Δύο (2) γενικές θέσεις ΑμΕΑ  
 
Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 
 
Μία θέση (1) Ασθενοφόρου (Κυανός Σταυρός) 
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ΑΔΑ: 6ΦΦΥΩΛΞ-3ΑΓ



 

 
2/ στο τμήμα από Φαρμακίδου έως Ταγμ. Βελησσαρίου (ΟΤ862 & ΟΤ822Ε) 
 

 
 
ΟΤ 862 (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
 
Μία (1) θέση στάθμευσης για μηχανοκίνητα δίκυκλα 
 
Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 
 
ΟΤ 822Ε (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
 
Μία (1) θέση στάθμευσης για μηχανοκίνητα δίκυκλα 
 
Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 
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ΑΔΑ: 6ΦΦΥΩΛΞ-3ΑΓ



 

 
3/ στο τμήμα από Ταγμ. Βελησσαρίου έως Αριστείδου (ΟΤ861Α & ΟΤ821Α) 
 

 
 
ΟΤ 821Α (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
 
Μία (1) θέση στάθμευσης για μηχανοκίνητα δίκυκλα 
 
Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 
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ΑΔΑ: 6ΦΦΥΩΛΞ-3ΑΓ



 

ΘΕΤΙΔΟΣ 
 
 
 
1/ στο τμήμα από Αριστείδου έως Τζαβέλα (ΟΤ861 & ΟΤ821) 
 

 
 
ΟΤ 821 (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
 
Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 
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ΑΔΑ: 6ΦΦΥΩΛΞ-3ΑΓ



 

 
2/ στο τμήμα από Τζαβέλα έως Φιλίππου (ΟΤ819 & ΟΤ860Β) 
 

 
 
ΟΤ 819 (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
 
Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 
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ΑΔΑ: 6ΦΦΥΩΛΞ-3ΑΓ



 

ΜΑΝΩΛΑΚΗ 
 
 

1/ στο τμήμα από Μελετίου έως Ηφαίστου (ΟΤ866Γ & ΟΤ866Α) 
 

 
 

ΟΤ 866Γ (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
 
 
Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 
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ΑΔΑ: 6ΦΦΥΩΛΞ-3ΑΓ



 

 
2/ στο τμήμα από Ηφαίστου έως Κύπρου (ΟΤ866 & ΟΤ867) 
 

 
 

ΟΤ 867 (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
 
Δύο (2) γενικές θέσεις ΑμΕΑ  
 
Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 
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ΑΔΑ: 6ΦΦΥΩΛΞ-3ΑΓ



 

 
ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ 

 
 

1/ στο τμήμα από Ηφαίστου έως Κύπρου (ΟΤ862Α & ΟΤ866) 
 

 
 
ΟΤ 866 (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
 
Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 
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ΑΔΑ: 6ΦΦΥΩΛΞ-3ΑΓ



 

ΤΣΙΟΓΚΑ (ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) 
 
 

1/ στο τμήμα από Αθηνάς έως Φιλίππου (ΟΤ863) 
 

 
 
ΟΤ 863 (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
 
Δύο θέσεις (2) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως 
Παρασκευή και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 
18:00. Εκτός ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη 
στάση. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Σελίδα 46 από 88 
 

 

 

ΑΔΑ: 6ΦΦΥΩΛΞ-3ΑΓ



 

 
 

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  
 
 

1/ στο τμήμα από Ηρ.Πολυτεχείου έως Παπάγου (ΟΤ788 & ΟΤ787Α) 
 

 
 
ΟΤ 788 (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
 
Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 
 
Μία (1) θέση στάθμευσης για μηχανοκίνητα δίκυκλα 
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ΑΔΑ: 6ΦΦΥΩΛΞ-3ΑΓ



 

 
 
2/ στο τμήμα από Παπάγου έως Μουρούζη (ΟΤ788 & ΟΤ787Α) 
 

 
 

ΟΤ 788 (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
 
Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 
 
Μία (1) θέση στάθμευσης για μηχανοκίνητα δίκυκλα 
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ΑΔΑ: 6ΦΦΥΩΛΞ-3ΑΓ



 

 
 
3/ στο τμήμα από Μουρούζη έως Φαρμάκη (ΟΤ786Α) 
 

 
 

ΟΤ 786Α (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
 
Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 

 
 
 
 

 
 

Σελίδα 49 από 88 
 

 

 

ΑΔΑ: 6ΦΦΥΩΛΞ-3ΑΓ



 

 
 
4/ στο τμήμα από Φαρμάκη έως Αγ.Νικολάου (ΟΤ788) 
 

 
 

ΟΤ 788 (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
 

Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 

 
Μία (1) θέση στάθμευσης για μηχανοκίνητα δίκυκλα 
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ΑΔΑ: 6ΦΦΥΩΛΞ-3ΑΓ



 

 
 

5/ στο τμήμα από Αγ.Νικολάου έως Ηπείρου (ΚΧ785 & ΟΤ797Α) 
 

 
 

ΚΧ 785 (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
 

Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 

 
ΟΤ 797Α (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 

 
Δύο (2) γενικές θέσεις ΑμΕΑ  
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ΑΔΑ: 6ΦΦΥΩΛΞ-3ΑΓ



 

 
ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ  

 
 

1/ στο τμήμα από Ιουστινιανού έως Τσιμισκή (ΟΤ793) 
 

 
 

ΟΤ 793 (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
 

Δύο θέσεις (2) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως 
Παρασκευή και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 
18:00. Εκτός ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη 
στάση. 

Σελίδα 52 από 88 
 

 

 

ΑΔΑ: 6ΦΦΥΩΛΞ-3ΑΓ



 

 
 

 
2/ στο τμήμα από Τσιμισκή έως Οικ.Εξ.Οικονόμων (ΟΤ840 & ΟΤ794) 
 

 
 
ΟΤ 794 (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
 
Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 
 

Σελίδα 53 από 88 
 

 

ΟΤ 840 (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 

ΑΔΑ: 6ΦΦΥΩΛΞ-3ΑΓ



 

 
Δύο (2) θέσεις στάθμευσης για μηχανοκίνητα δίκυκλα 
 
3/ στο τμήμα από Ισαύρων έως Βουλγαροκτόνου (ΟΤ802Β ) 
 

 
  
 
ΟΤ 802Β (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
 
Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 
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ΑΔΑ: 6ΦΦΥΩΛΞ-3ΑΓ



 

 
 
 
 
4/ στο τμήμα από Βουλγαροκτόνου έως Ηπείρου (ΟΤ802Γ & ΟΤ845Α) 
 

 
 
ΟΤ 802Γ (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
 
Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 
 
 
Μία (1) θέση στάθμευσης για μηχανοκίνητα δίκυκλα 
 
 
ΟΤ 845Α (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
 
Μία (1) θέση στάθμευσης για μηχανοκίνητα δίκυκλα 
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ΑΔΑ: 6ΦΦΥΩΛΞ-3ΑΓ



 

 
 
 
 
5/ στο τμήμα από Ηπείρου έως Μανδηλαρά (ΟΤ811Α ) 
 

 
 
ΟΤ 811Α (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 

Σελίδα 56 από 88 
 

 

 

ΑΔΑ: 6ΦΦΥΩΛΞ-3ΑΓ



 

Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 
 
6/ στο τμήμα από Μανδηλαρά έως Πατρόκλου (ΟΤ816Β ) 
 

 
 
ΟΤ 816Β (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
 
Δύο (2) γενικές θέσεις ΑμΕΑ  
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ΑΔΑ: 6ΦΦΥΩΛΞ-3ΑΓ



 

 
 
 
 
7/ στο τμήμα από Πατρόκλου έως Πρωτοπαπαδάκη (ΟΤ817Β ) 
 

 
ΟΤ 817Β (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
 
 
Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 
 
Τρείς  (3) θέσεις στάθμευσης για μηχανοκίνητα δίκυκλα 
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ΑΔΑ: 6ΦΦΥΩΛΞ-3ΑΓ



 

 
 
 
 
8/ στο τμήμα από Πρωτοπαπαδάκη έως Παπακυριαζή (ΚΧ 817Γ) 
 

 
ΚΧ 817Γ (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
 
Τρείς  (3) θέσεις στάθμευσης για μηχανοκίνητα δίκυκλα 
 
Δύο (2) γενικές θέσεις ΑμΕΑ  
 
Μία (1) θέση τουριστικού λεωφορείου 
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ΑΔΑ: 6ΦΦΥΩΛΞ-3ΑΓ



 

 
 
 

28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
 
1/ στο τμήμα από Κύπρου έως Παλαμά (ΟΤ858) 
 

 
 
ΟΤ 858 (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
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ΑΔΑ: 6ΦΦΥΩΛΞ-3ΑΓ



 

Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 
Μία θέση (1) Ασθενοφόρου (Κλινική Ασκληπιείο) 
 
2/ στο τμήμα από Παλαμά έως Κούμα (ΟΤ858) 
 

 
 
ΟΤ 858 (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
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ΑΔΑ: 6ΦΦΥΩΛΞ-3ΑΓ



 

Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 
Δύο (2) γενικές θέσεις ΑμΕΑ  
Μία (1) θέση στάθμευσης για μηχανοκίνητα δίκυκλα 
 
3/ στο τμήμα από Κούμα έως Κοραή (ΟΤ856) 
 

 
 
ΟΤ 856 (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
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ΑΔΑ: 6ΦΦΥΩΛΞ-3ΑΓ



 

Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 
 
Μία (1) θέση τουριστικού λεωφορείου 
 
4/ στο τμήμα από Κοραή έως Μανδηλαρά (ΟΤ852Β) 
 

 
 
ΟΤ 852Β (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
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ΑΔΑ: 6ΦΦΥΩΛΞ-3ΑΓ



 

Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 
 
 
 
 
5/ στο τμήμα από Μανδηλαρά έως Ηπείρου (ΟΤ850Γ) 
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ΑΔΑ: 6ΦΦΥΩΛΞ-3ΑΓ



 

ΟΤ 850Γ (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
 
Δύο θέσεις (2) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως 
Παρασκευή και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 
18:00. Εκτός ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη 
στάση. 
 
 
6/ στο τμήμα από Βουλγαροκτόνου έως Οικ. Εξ.Οικονόμων (ΟΤ847) 
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ΑΔΑ: 6ΦΦΥΩΛΞ-3ΑΓ



 

ΟΤ 847 (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
 
Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 
 

 
ΝΙΚΗΤΑΡΑ 

 
1/ στο τμήμα από Ογλ έως Λ.Κατσώνη (ΟΤ985Α-985Β & ΟΤ972Β) 
 

 
 
ΟΤ 972Β (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
 
Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 
 
Μία (1) ειδική θέση ΑμΕΑ για το όχημα με αριθμ. Κυκλοφορίας ΡΙΝ 5238 
 
 
ΟΤ 985Α (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
 
Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 
 
Μία (1) θέση στάθμευσης για μηχανοκίνητα δίκυκλα 
 
ΟΤ 985Β (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
 
Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 
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ΑΔΑ: 6ΦΦΥΩΛΞ-3ΑΓ



 

 
 
 
 
 
 
 

31ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
 

1/ στο τμήμα από Ογλ έως Λ.Μαβίλη (ΟΤ984Α & ΟΤ985) 
 

 
 
 
ΟΤ 984Α (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
 
Μία (1) θέση τουριστικού λεωφορείου 
 
Μία (1) θέση  στάθμευσης του Κ.Π.Α.Α ο ΑΡΙΣΤΕΥΣ  
 
ΟΤ 985 (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
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ΑΔΑ: 6ΦΦΥΩΛΞ-3ΑΓ



 

Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 
 
Μία (1) ειδική θέση ΑμΕΑ για το όχημα με αριθμ. Κυκλοφορίας ΡΙΥ 5785 
 
 
 
 

23ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
 
1/ στο τμήμα από Ζαλόκωστα έως Λ.Κατσώνη (ΟΤ972Γ) 
 

 
ΟΤ 972Γ (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
 
Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 

Σελίδα 68 από 88 
 

 

 

ΑΔΑ: 6ΦΦΥΩΛΞ-3ΑΓ



 

 
Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για χρηματαποστολή (Τράπεζα Εθνική) για τις ημέρες Δευτέρα 
έως Παρασκευή και για τις ώρες, 07:00 – 16:00. Εκτός ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση 
δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 
 
 
 
 
 
 
2/ στο τμήμα από Λ.Κατσώνη έως Καλλιάρχου (ΟΤ972 & ΟΤ853Δ) 
 

 
 
 
ΟΤ 972 (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
 
Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 
 
 
ΟΤ 853Δ (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
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Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, 

ΑΔΑ: 6ΦΦΥΩΛΞ-3ΑΓ



 

 για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – 
Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να 
χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 
 
 
 
 
 
 
 
3/ στο τμήμα από Καλλιάρχου έως Ισχομάχου (ΟΤ971) 
 

 
 
ΟΤ 971 (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
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ΑΔΑ: 6ΦΦΥΩΛΞ-3ΑΓ



 

Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4/ στο τμήμα από Χρυσοχόου έως Θεοτοκοπούλου (ΚΧ970 & ΟΤ968Α) 
 

 
 
ΟΤ 968Α (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
 
Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 
 
Μία θέση (1) στάθμευσης για μηχανοκίνητα δίκυκλα 
 
 
ΚΧ 970 (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
 
Δύο (2) ειδικές θέσεις ΑμΕΑ  
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ΑΔΑ: 6ΦΦΥΩΛΞ-3ΑΓ



 

 
5/ στο τμήμα από Θεοτοκοπούλου έως Κίρκης (ΟΤ968Α & ΟΤ969) 
 

 
 
 
ΟΤ 968Α (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
 
Δύο θέσεις (2) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως 
Παρασκευή και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 
18:00. Εκτός ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη 
στάση. 
 
 
ΟΤ 969 (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
 
Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 
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ΑΔΑ: 6ΦΦΥΩΛΞ-3ΑΓ



 

 
ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 

 
 
1/ στο τμήμα από Νικοτσάρα έως Κανάρη (ΟΤ853Γ) 
 

 
 
ΟΤ 853Γ (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
 
Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 
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ΑΔΑ: 6ΦΦΥΩΛΞ-3ΑΓ



 

 
 
2/ στο τμήμα από Κανάρη έως Μανδηλαρά (ΟΤ853Β & ΟΤ968Α) 
 

 
 
ΟΤ 968Α (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
 
Δύο θέσεις (2) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως 
Παρασκευή και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 
18:00. Εκτός ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη 
στάση. 
 
ΟΤ 853Β (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 

Σελίδα 74 από 88 
 

 

 

ΑΔΑ: 6ΦΦΥΩΛΞ-3ΑΓ



 

Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 

 
ΗΡ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 

 
 
1/ στο τμήμα από Παναγούλη έως Ιάσονος (ΟΤ828 & ΟΤ495) 
 

 
 
ΟΤ 828 (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
 
Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 
 
Μία θέση (1) στάθμευσης για μηχανοκίνητα δίκυκλα 
 
Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για χρηματαποστολή (Τράπεζα Εθνική) για τις ημέρες Δευτέρα 
έως Παρασκευή και για τις ώρες, 07:00 – 16:00. Εκτός ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση 
δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 
 
ΟΤ 495 (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
 
Μία θέση (1) στάθμευσης για μηχανοκίνητα δίκυκλα 
 
Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για χρηματαποστολή (Τράπεζα Alpha Bank) για τις ημέρες 
Δευτέρα έως Παρασκευή και για τις ώρες, 07:00 – 16:00. Εκτός ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η 
θέση δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 
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Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 
 
2/ στο τμήμα από Ιάσονος έως Κολοκοτρώνη (ΟΤ830Α-832 & ΟΤ491) 
 

 
ΟΤ 830Α (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
 
Μία θέση (1) στάθμευσης για μηχανοκίνητα δίκυκλα 
 
 
ΟΤ 832 (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
 
Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 
 
ΟΤ 491 (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
 
Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 
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3/ στο τμήμα από Βουτσιλά έως Κομνηνών(ΟΤ488-483) 
 

 
 
ΟΤ 488 (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
 
Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 
 
ΟΤ 483 (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
 
Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 
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4/ στο τμήμα από Κομνηνών έως Υψηλάντου (ΟΤ481 & ΟΤ835-832) 
 

 
 
ΟΤ 481 (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
 
Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 
 
Μία θέση (1) στάθμευσης για μηχανοκίνητα δίκυκλα 
 
ΟΤ 832 (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
 
Μία θέση (1) στάθμευσης για μηχανοκίνητα δίκυκλα 
 
ΟΤ 835 (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
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Δύο θέσεις (2) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως 
Παρασκευή και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 
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18:00. Εκτός ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη 
στάση. 
 
 
 
 

ΗΠΕΙΡΟΥ 
 

 
1/ στο τμήμα από Λεωνίδου έως Τσαβέλλα (ΟΤ801Α) 

 
 
 
ΟΤ 801Α (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
 
Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 
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ΗΦΑΙΣΤΟΥ 

/ στο τμήμα από Ταμγ. Βελησσαριου έως Κενταύρων(ΟΤ862Α) 
 

 
 

1

 
 

Τ 862Α (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 

00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 

Ο
 
Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:
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ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ 
 

/ στο τμήμα από Θέτιδος έως Βραιλα Αρμένη(ΟΤ819) 
 

 
1

 

Τ 819 (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
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Ο
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Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 
 
 
 
 
2/ στο τμήμα από Ηπείρου έως Λογιωτάτου(ΟΤ767Γ) 
 

 
 
 
ΟΤ 767Γ (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
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Δύο θέσεις (2) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως 
Παρασκευή και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 
18:00. Εκτός ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη 
στάση. 
 
 
 
 
 
 
3/ στο τμήμα από Σκουφά έως Θουκυδίδου(ΟΤ820) 
 

 
 
ΟΤ 820 (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
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Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 
 
ΟΤ 819Γ 
 
Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 
 
 
 
4/ στο τμήμα από Σκουφά έως Κουμουνδούρου (ΟΤ775Α) 
 

 
 
 
ΟΤ 775Α(όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 

Σελίδα 84 από 88 
 

 

 

ΑΔΑ: 6ΦΦΥΩΛΞ-3ΑΓ



 

Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ 

1/ στο τμήμα από Αριστείδου έως Ταγμ.Βελησσαρίου (ΟΤ821Α) 
 

 
 
ΟΤ 821Α (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
 
Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 
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2/ στο τμήμα από Βρ.Αρμένη έως Αριστείδου (ΟΤ821) 
 

 
 
ΟΤ 821 (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
 
Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 
 
 
ΟΤ 821Α 
Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 
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ΣΚΙΠΗΣ 

 
 
1/ στο τμήμα από Στουρνάρα έως Κασσάνδρας (ΟΤ859Α) 

 
 
ΟΤ 859Α (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
 
Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 
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Σελίδα 88 από 88 
 

 

 
ΤΑΓΜ. ΒΕΛΗΣΣΑΡΙΟΥ 

 
1/ στο τμήμα από Κύπρου έως Παλαιστίνης(ΟΤ822Ε) 
 

 
 
ΟΤ 822Ε (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 
                  Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ                                                          O ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ   
 ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ  ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ                                        ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
         Αλέξανδρος ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ                                                                      Αθανάσιος ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
Γεώργιος ΣΟΥΛΤΗΣ 
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