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Αξιότιμοι κύριοι 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε προσωπικά για την απαράδεκτη, παράνομη και επικίνδυνη 

κατάσταση που έχει δημιουργηθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό στην Λ. Αθηνών/οδό Αχιλλέως στο 

ρεύμα εισόδου προς Αθήνα από την συστηματική δράση παράνομα διαφημιζομένων με 

γιγαντοαφίσες που καταλαμβάνουν τον χώρο ολόκληρης πενταόροφης οικοδομής με 

μέτωπο/απεύθυνση τους οδηγούς αυτοκινήτων που κινούνται πάνω στη γέφυρα. 

Σας καλούμε να παρέμβετε προσωπικά προκειμένου να εφαρμοστούν όσα προβλέπουν οι νόμοι 

και να αποφευχθεί ένα ακόμα δολοφονικό συμβάν λόγω της απόσπασης προσοχής των οδηγών 

από τις πινακίδες όπως επίσης και για να σταματήσει η αισθητική υποβάθμιση της περιοχής. 

Σε όλους του Δήμους της ευρύτερης περιοχής  Αθηνών οι απόπειρες επανατοποθέτησης 

παράνομων διαφημιστικών πινακίδων έχουν αντιμετωπιστεί ΑΜΕΣΑ απο τους Δήμους και τα 

Τμήματα Τροχαίας (ενδεικτικά αναφέρουμε τις πρόσφατες περιπτώσεις των Δήμων Παλαιού 

Φαλήρου, Αμαρουσίου, Χαλανδρίου όπου τοποθετήθηκαν οι ίδιες με τις στο κτίριο της οδού 

Αχιλλέως αφίσες, οι οποίες αποκαθηλώθηκαν την ιδια η το αργότερο την επομένη ημέρα). 

Η προκλητική παραμονή σταθερά στη θέση τους των παράνομων πινακίδων από τον Ιούνιο του 

2013 και συστηματικότερα απο την προεκλογική περίοδο Ιανουαρίου 2015 από τον ίδιο πάντοτε 

διαφημιζόμενο, το τηλεοπτικό κανάλι Ε (με ολιγοήμερη παρεμβολή προεκλογικής αφίσα του 

κόμματος της Νέας Δημοκρατίας έχει καταγγελθεί εδώ και πολλούς μήνες στις υπηρεσίες του 

Δήμου Αθηναίων απο διαφορετικούς φορείς. Επίσης προφανώς και έχει γίνει αντιληπτή απο τα 

όργανα της Τροχαίας που συχνότατα διέρχονται απο την περιοχή (υπάρχει σχετική φωτογραφία 

περιπολικού  μπροστά απο την διαφήμιση τον Οκτώβριο του 2013).  

Παρ όλα αυτά οι πινακίδες όχι μόνο δεν αποκαθηλώνονται αλλά ανανεώνονται περιοδικά. 

 

Παρακαλούμε για τις δικές σας ΑΜΕΣΕΣ ενέργειες για την εφαρμογή του νόμου και την λήξη 

αυτού του ακατανόητου ιδιότυπου καθεστώτος ανοχής, μοναδικού στο Λεκανοπέδιου που 

μπορεί να οδηγήσει σε εύλογες παρεξηγήσεις. 

               Με εκτίμηση, επιφυλασσόμενοι παντός νομίμου δικαιώματος μας 

 

Γιώργος Κουβίδης;, πρόεδρος συλλόγου «SOS Tροχαία Εγκλήματα». 

Κώστας Φωτεινάκης, πρόεδρος συλλόγου «Φίλοι της Φύσης». 

Μανώλης Σταυρουλάκης, εκπρόσωπος Πρωτοβουλίας Γονέων Θυμάτων Παράνομης Υπαίθριας 

Διαφήμισης. 

 

Ακολουθούν οκτώ -8- επισυναπτόμενα με διαχρονική φωτογραφική αποτύπωση της περιοχής, με 

θύματα της υπαίθριας διαφήμισης και τις συνέπειες για κάποιους από τους υπεύθυνους. 

 

Επικοινωνία: SOS Τροχαία Εγκλήματα, Πατησίων 48 – Αθηνα 

soste.gr@gmail.com    τηλ.6977229631 Μ. Σταυρουλάκης- 6932638523 Κ. Φωτεινάκης 
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