
Η ελεγχόμενη στάθμευση εφαρμόστηκε για πρώτη φορά  το 2005 στη χερσόνησο της 

Παναγίας. Το 2013 με την κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας η εφαρμογή του 

μέτρου ατόνησε. Οκτώ χρόνια μετά ο Δήμος Καβάλας έχοντας τη θέληση να 

βελτιώσει τις κυκλοφοριακές συνθήκες της περιοχής  θέτει σε δημόσια διαβούλευση 

σχέδιο δημιουργίας ελεγχόμενης στάθμευσης. Η συμμετοχή όλων και ειδικότερα των 

κατοίκων της χερσονήσου της Παναγίας, θα συμβάλλει στην βελτίωση και εύρεση 

επιπλέον λειτουργικών προτάσεων. Προτείνονται τα εξής:   

 

1. Η ελεγχόμενη στάθμευση θα ισχύει μόνο για τους κατοίκους της χερσονήσου της 

Παναγίας.  

2.  Οι μόνιμοι κάτοικοι του κέντρου δεν θα έχουν δικαίωμα να σταθμεύσουν με την 

κάρτα τους στην χερσόνησο της Παναγίας  

3. Τα άτομα με ειδικές ανάγκες θα σταθμεύουν ελεύθερα με τη χρήση της ειδικής 

κάρτας 

ΑΜΕΑ. 

4. Η χορήγηση θέσεων ελεύθερης στάθμευσης εκτός των μονίμων κατοίκων 

απαγορεύεται, με εξαίρεση (2) θέσεις  έμπροσθεν της εκκλησίας της Παναγίας, (1) 

θέσης μπροστά στο σπίτι του Στρατηγού και (3) θέσεις  μπροστά στο ξενοδοχείο 

ΙΜΑΡΕΤ.  

5. Η στάθμευση των δικύκλων είναι δωρεάν στις καθοριζόμενες θέσεις στάθμευσης. 

Η δωρεάν στάθμευση των δικύκλων ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΜΟΝΟ στις καθοριζόμενες 

θέσεις στάθμευσης των δικύκλων που φέρουν αντίστοιχη διαγράμμιση και σήμανση.  

6. Το πρόστιμο για τα οχήματα που δεν έχουν κάρτα στάθμευσης ορίζεται στα 

10,00€. Ομοίως και για τα δίκυκλα που σταθμεύουν εκτός των καθοριζομένων για 

αυτά θέσεων στάθμευσης το πρόστιμο ορίζεται στα 10,00 ευρώ.  

7. Προτείνεται η δημιουργία χώρου φορτοεκφόρτωσης μπροστά στο supermarket ΑΒ 

Βασιλόπουλος επί της οδού Γραβιάς και διατήρηση της υπάρχουσας μπροστά στο 

ξενοδοχείο ΙΜΑΡΕΤ. Επιπλέον προτείνεται η δημιουργία χώρου στάθμευσης 

δικύκλων έναντι της εκκλησίας. 

8. Η κάρτα του μόνιμου κατοίκου έχει χρονική ισχύ ενός έτους από την έκδοση της 

άνευ αντιτίμου. 

9. Για την χορήγηση της κάρτας οι πολίτες πρέπει να προσκομίσουν τα εξής 

δικαιολογητικά: 

• Εκτύπωση του εντύπου Ε1 του τελευταίου έτους με σβησμένα τα οικονομικά 

στοιχεία, όπου αποδεικνύεται η μόνιμη κατοικία 



• Εκτύπωση του εντύπου Ε9 του τελευταίου έτους, όπου περιέχεται το σχετικό 

ακίνητο. 

• Φωτοαντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου (σε περίπτωση μισθωμένης οικίας) 

• Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας (σε περίπτωση LEASING, φωτοτυπία 

συμβολαίου μεταξύ εταιρίας και ενδιαφερομένου. Εάν η εταιρία παραχωρεί το όχημα 

μέσωLEASING στον ενδιαφερόμενο, θα προσκομίζει βεβαίωση στον ενδιαφερόμενο 

ότι παρέχει μόνο σε αυτόν το όχημα, προκειμένου να το χρησιμοποιεί). 

• Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας 

• Πρόσφατος λογαριασμός της ΔΕΗ ή άλλης εταιρίας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, 

όπου θα βεβαιώνεται το οικιακό τιμολόγιο. Σε περίπτωση πρόσφατης σύνδεσης, 

φωτοτυπία του συμβολαίου με την εταιρία. 

• Αίτηση, η οποία θα χορηγείται από την υπηρεσία 

Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα να ζητά η Υπηρεσία της Δημοτικής Αστυνομίας από 

τους κατοίκους να προσκομίζουν επιπλέον φορολογικά στοιχεία (έντυπα πχ. Ε2) από 

τα όποια να προκύπτει η μόνιμη κατοικία τους, σε περίπτωση που αυτή δεν 

αποδεικνύεται από τα άλλα προαπαιτούμενα δικαιολογητικά ή οποιαδήποτε άλλο 

έγγραφο από Επίσημη Αρχή (πχ.Δικαστικές Αποφάσεις). 

10. Η χορήγηση της κάρτας αφορά την οικία (όχι επαγγελματικούς χώρους) και όχι το 

εκάστοτε αυτοκίνητο. Οι οικογένειες που διαθέτουν περισσότερα του ενός 

αυτοκίνητα, θα πρέπει να χρησιμοποιούν την εν λόγω κάρτα για τη στάθμευση 

αποκλειστικά ενός εκ των οχημάτων τους. 

11. Αφορά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα και όχι επαγγελματικά οχήματα, εκτός κι αν 

αποδεικνύεται πως η οικογένεια δεν έχει στην κατοχή της άλλο όχημα, εκτός από 

επαγγελματικό ή αγροτικό. 

12. ΜΟΝΟ οι μόνιμοι κάτοικοι δικαιούνται να σταθμεύσουν με την κάρτα ετήσιας 

διάρκειας στις θέσεις κυανής διαγράμμισης. 

13. Δέκα μέρες πριν την εκπνοή της λήξης ο κάτοχος της κάρτας υποχρεούται να 

προσκομίσει στην υπηρεσία πρόσφατο αντίγραφο του Ε1 και λογαριασμό ΔΕΗ (σε 

περίπτωση μισθίου, αντίγραφο του αντίστοιχου μισθωτηρίου συμβολαίου) για την 

ανανέωση της κάρτας. 

14. Σε περίπτωση μεταβολής οποιουδήποτε από τα στοιχεία που είναι αναγκαία για 

την έκδοση της κάρτας, ο κάτοχος της οφείλει να ενημερώσει την υπηρεσία 

προσκομίζοντας τα καινούρια δικαιολογητικά. 

15. Η ελεγχόμενη στάθμευση ισχύει από Δευτέρα έως Κυριακή για όλο το 24ωρο. 



16. Κάρτα μονίμου κατοίκου δικαιούνται όλοι οι κάτοικοι της χερσονήσου, των 

οποίων η οικία βρίσκεται από την οδό Πιπίνου έως και την οδό Γραβιάς. 

 17. Δίνεται η δυνατότητα στην υπηρεσία της Δημοτικής Αστυνομίας να παρατείνει 

τη διάρκεια των καρτών ελεγχόμενης στάθμευσης αυτόματα (χωρίς την προσκόμιση 

δικαιολογητικών) και για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται λόγω ιδιαίτερων 

γεγονότων και συνθηκών π.χ. covid 19. 

18. Η κάρτα στάθμευσης που θα δοθεί θα έχει διαφορετικό χρώμα από αυτή που 

δίνεται στους κατοίκους του κέντρου 

19. Προτείνεται η δημιουργία (2) θέσεων φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων, βάσει 

της ισχύουσας νομοθεσίας, σε χώρο που θα υποδείξει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου 

Καβάλας. 


