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Το ζήτημα της ελεγχόμενης στάθμευσης στο Δήμο Ραφήνας
Ο Δήμος Ραφήνας εφαρμόζει εδώ και χρόνια ένα καθεστώς περιορισμού της
στάθμευσης οχημάτων στη περιοχή αρμοδιότητάς του, το οποίο περιλαμβάνει μια ζώνη
ελεγχόμενης στάθμευσης και έναν τομέα της πόλης όπου απαγορεύεται η στάθμευση με
την εξαίρεση των μονίμων κατοίκων. Ο Συνήγορος του Πολίτη έγινε αποδέκτης
σημαντικού αριθμού αναφορών πολιτών με τις οποίες αμφισβητούν τη νομιμότητα του
καθεστώτος αυτού.
Είναι γεγονός ότι ο Δήμος Ραφήνας, ως εξοχικό προάστιο της Αττικής αλλά και ως
λιμένας αναχώρησης και άφιξης πλοίων που εκτελούν δρομολόγια από και προς
Κυκλάδες, κατά τους θερινούς μήνες επιβαρύνεται με μεγάλο αριθμό επισκεπτών και με
αντιστοίχως αυξημένη συγκέντρωση οχημάτων. Παρά ταύτα, όμως, η εφαρμογή των
ως άνω περιοριστικών μέτρων στάθμευσης παρουσιάζει προβλήματα, τα οποία
εστιάζονται κυρίως στην έλλειψη των εκ του νόμου προβλεπόμενων τεχνικών
κυκλοφοριακών μελετών που πρέπει να συνοδεύουν τέτοια μέτρα, αλλά και στην ελλιπή
πληροφόρηση του κοινού για διαδικαστικά ζητήματα, όπως τα μέρη προμήθειας
καρτών στάθμευσης, η χρονική διάρκεια ισχύος του μέτρου, η κατάλληλη σήμανση, κ.ά.
Ο Συνήγορος του Πολίτη αρχικώς απηύθυνε έγγραφο προς το Δήμο Ραφήνας (29-72008), με το οποίο ζητούσε πληροφορίες σχετικά με το όλο καθεστώς της ελεγχόμενης
στάθμευσης και τις απόψεις του Δήμου για την ισχύ των πράξεων βεβαίωσης
παράβασης που επιβάλλονται βάσει αυτού.
Ο Δήμος Ραφήνας απήντησε εγγράφως (14-10-2008) υπερασπιζόμενος τη νομιμότητα
της υφιστάμενης Ζώνης Ελεγχόμενης Στάθμευσης και της εξαίρεσης των μονίμων
κατοίκων του δήμου από την απαγόρευση στάθμευσης σε ένα τομέα της πόλης, αλλά
και των σχετικών πράξεων βεβαίωσης παράβασης.
Ο Συνήγορος του Πολίτη πραγματοποίησε αυτοψία στις 12-11-2008, το πόρισμα της
οποίας, καθώς και οι απόψεις της Αρχής, καταγράφηκαν σε έγγραφο που απεστάλη
προς το Δήμο, κοινοποιούμενο προς το ΥΠΕΧΩΔΕ και το Υπουργείο Εμπορικής
Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.
Ο Δήμος Ραφήνας ενημέρωσε με έγγραφό του τον Συνήγορο του Πολίτη για τα
προβλήματα που αντιμετωπίζει λόγω της μεγάλης ακτοπλοϊκής κίνησης κατά τους
θερινούς μήνες και για τις ενέργειες στις οποίες προέβη κατόπιν της παρέμβασης της
Αρχής, οι οποίες είναι:
• Προστέθηκε στις υπάρχουσες πινακίδες ελεγχόμενης στάθμευσης συμπληρωματική
πινακίδα, με την οποία ενημερώνονται οι επισκέπτες ότι υφίσταται μια ενιαία Ζώνη
Ελεγχόμενης Στάθμευσης, ευρισκόμενη σε λειτουργία από 1 ης Ιουνίου έως και 30ης
Σεπτεμβρίου κάθε έτους.
• Οι πολίτες ενημερώνονται ότι στη Ζώνη δύνανται να σταθμεύουν τα οχήματά τους
νομίμως, είτε είναι κάτοικοι Ραφήνας είτε επισκέπτες, εφόσον προμηθευθούν τις
αναγκαίες κάρτες από τα περίπτερα, τα δημοτικά παρκινγκ και το δημαρχείο.
• Το αντίτιμο της 24ωρης κάρτας στάθμευσης είναι ιδιαιτέρως χαμηλό, ανερχόμενο σε
έξι (6) ευρώ, καθιστώντας τη νόμιμη στάθμευση προσιτή σε όλους και
αποθαρρύνοντας την παράνομη στάθμευση, το πρόστιμο της οποίας
συγκεκριμενοποιήθηκε πλέον και ανέρχεται σε είκοσι (20) ευρώ.
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Πραγματοποιούνται έργα διαγράμμισης στους κεντρικούς δρόμους της πόλης ώστε
να οριοθετηθούν πλήρως οι επιτρεπτές θέσεις στάθμευσης με κάρτα.
Το σύστημα στάθμευσης που εφαρμόζεται στο Δήμο Ραφήνας ανακοινώθηκε στην
ιστοσελίδα του Δήμου (www.rafina.gr) και μέσω του τοπικού τύπου, αλλά και με
γραπτές ανακοινώσεις που τοιχοκολλήθηκαν σε διάφορα σημεία και καταστήματα.
Στη διάθεση των επισκεπτών υπάρχει υπαίθριος φυλασσόμενος χώρος στάθμευσης
απέναντι από το Δημαρχείο, που λειτουργεί με ευθύνη της δημοτικής επιχείρησης.
Ο Δήμος θα προχωρήσει εντός του έτους σε επικαιροποίηση της υφιστάμενης
κυκλοφοριακής μελέτης.

Στο τελευταίο έγγραφό του, ο Δήμος ζητεί την υποστήριξη του Συνηγόρου του Πολίτη
ώστε να δρομολογηθεί λύση στο πρόβλημα της υπερφόρτωσης του λιμένα και κατά
συνέπεια και της πόλης της Ραφήνας από τον αριθμό επισκεπτών κατά τους θερινούς
μήνες. Επιπλέον, ζητεί την αποτελεσματικότερη επέμβαση της Τροχαίας στα μέρη τα
οποία ανήκουν στη δική της αρμοδιότητα.
Ο Συνήγορος του Πολίτη χαιρετίζει την ανταπόκριση του Δήμου της Ραφήνας, τόσο ως
προς την ενημέρωση του κοινού, όσο και για τις συνεχώς καταβαλλόμενες προσπάθειες
για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που εντοπίστηκαν.
Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή του στο θέμα, ο Συνήγορος του Πολίτη επισημαίνει
ότι για τη μακροπρόθεσμη βελτίωση της κατάστασης πρέπει, επιπλέον, τα αρμόδια
Υπουργεία να μελετήσουν σχέδιο αξιοποίησης και άλλων διαθέσιμων σημείων
ακτοπλοϊκής εξυπηρέτησης των Κυκλάδων στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, ώστε
να αποσυμφορηθεί το λιμάνι και η πόλη της Ραφήνας, εφόσον βεβαίως κάτι τέτοιο είναι
εφικτό από πλευράς υποδομών και δυνατοτήτων ναυσιπλοΐας.

