
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέ&to νόμον " Μετοστέγοση τον Ινμόονλίον ττχ 
Επβψστείος’'

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Στην προσπάθεια της Πολιτείας για τη βελτίωση των 
προϋποθέσεων απονομής της δικαιοσύνης, δαπανώνται 
καΤέτος σημαντικότατα ποσά για τη σταδιακή στέγαση των 
δικαστηρίων σε κατάλληλα από πόσης απόψεως κτίρια. Αστό 
είναι, άλλωστε, και το αποκλειστικό αντικείμενο των 
υπηρεσιών του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ..

Σε ό,τι αφορά το Συμβούλιο της Επικρατείας, η ανάγκη 
άμεσης μεταστέγασής του είχε ανακύψει από το τέλος της 
δεκαετίας του 70, στηρίζεται δε σε δύο σοβαρότατους 
λόγους: Πρώτον, ο διατιθέμενος για τις ανάγκες του 
δικαστηρίου αυτού χώρος του κτιρίου της Βουλής είναι 
πλέον τελείως ανεπαρκής, λόγω αυξήσεως του αριθμού 
των δικαστών και του όγκου των υποθέσεων. Δεύτερον, 
και εξίσου σημαντικό, η Βουλή χρειάζεται άμεσα τους 
χώρους αυτούς για να καλύψει επιτακτικές ανάγκες των 
υπηρεσιών της όπως και των κομμάτων.

Με τις σκέψεις αυτές αποψασίσθηκε, με τους νόμους 
14·;?·· 1984 και 1649/1986, η μεταστέγαση του Συμβουλίου 
της Επικράτειας στο Αρσάκειο Μέγαρο.

Με το υπό ψήφιση σχέδιο νόμου συμπληρώνεται το 
ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και καθορίζονται λεπτομερώς οι 
χρήσεις καταστημάτων στο χώρο του Αρσακείου που είναι 
συμβατές με τη λειτουργία του παραπάνω δικαστηρίου, 
σύμφωνα άλλωστε, με το αποτέλεσμα επανειλημμένων 
ανταλλαγών απόψεων μεταξύ εκπροσώπων της Βουλής, 
των αρμόδιων υπουργείων και του ΣτΕ. Επίσης, ρυθμίζεται 
η διαδικασία μεταφοράς των επίπλων και άλλων κινητών 
πραγμάτων του δικαστηρίου από τη Βουλή στο Αρσάκειο 
Μέγαρο, όπου και θα αρχίσει να συνεδριάζει το Συμβούλιο 
της Επικράτειας από την έναρξη του προσεχούς δικαστικού 
έτους.

Αθήνα, 10 Ιουλίου 1992 
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Μετοστόγοση w ΙυμβονΜου της Εττκρατείος 

Άρθρο 1

1. Από την έναρξη του προσεχούς δικαστικού έτους, όλοι 
οι σχηματισμοί του Συμβουλου της Επικρατείας συνεδριά
ζουν στο Μέγαρο του Αρσακείου όπου θα είναι και η έδρα 
του, τηρούμενων των διατάξεων του παρόντος νόμου.

2. Η εγκατάσταση του Συμβουλίου της Επικρατείας στο 
Αρσάκειο Μέγαρο αρχίζει να πραγματοποιείται μετά την 
έκδοση της αποφάσεως της πολεοδομικής υπηρεσίας, που 
προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του παρόντος 
νόμου, και τη σφράγιση των καταστημάτων των οποίων οι

χρήσεις δεν είναι συμβατές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
επόμενο άρθρο.

3. Η μεταφορά των επίπλων και λοιπών κινητών πραγ
μάτων γίνεται με τη φροντίδα και με δαπάνες του 
ΤΑ.Χ-ΔΙ.Κ.. Η ευθύνη και η εποπτεία των σχετικών εργασιών 
ανατίθεται σε τριμελή επιτροπή που αποτελεΐται από το 
νεότερο αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας. το 
Γενικό Γραμματέα της Βουλής και τον Πρόεδρο του 
Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ..

‘Αρθρο 2

1. Στα καταστήματα του ισογείου των περιμετρικών 
κτιρίων του κτιριακου συγκροτήματος του Αρσακείου της 
στοάς του ‘Ορφέα* και της νέας υπό κατασκευή στοάς 
επιτρέπονται α οριζόμενες στις επόμενες παραγράφους 
χρήσεις.

2. Στο ισόγειο των περιμετρικών κτιρίων με πρόσοψη 
στην οδό Πανεπιστημίου επιτρέπονται βιβλιοπωλεία, εκδο
τικοί οίκοι, αίθουσες τέχνης, υποκαταστήματα και γραφεία 
τραπεζών, καταστήματα αγοράς και πωλήσεως γραμματο
σήμων και νομισμάτων για συλλέκτες, γραφεία δημοσίων 
υπηρεσιών, ταχυδρομεία και τηλεγραφεία.

3. Στο ισόγειο των περιμετρικών κτιρίων με πρόσοψη σας 
οδούς Αρσάκη και Πεσμαζόγλου εκτός από τις χρήσεις της 
προηγούμενης παραγράφου επιτρέπονται και ανθοπωλεία, 
καταστήματα οπτικών ειδών και φωτογραφικών μηχανών, 
καθώς και φαρμακεία.

4. Ειδικώς στην οπίσθια όψη του κτιριακου συγκροτήματος 
στην οδό Σταδίου εκτός από τις χρήσεις των προηγούμε
νων παραγράφων επιτρέπεται και η συνέχιση της λειτουρ
γίας των ήδη υπαρχόντων καταστημάτων πώλησης ανδρι
κών ενδυμάτων και μόνον στους ήδη καταλαμβανόμενους 
από αυτά χώρους, υπό τους εξής όρους: α) δεν επιτρέπεται 
η έκθεση ειδών περισσότερων των τριών σε κάθε προθήκη 
και β) οι προθήκες θα διακοσμούνται με γλυπτά, πίναιες 
ζωγραφικής, φυσικά άνθη και καλλωπιστικά φυτά κα θα 
διαμορφώνονται κατά τρόπον ώστε να μην είναι ορατό το 
εσωτερικό του καταστήματος.

5. Στη στοά του ‘Ορφέα', εκτός από ας χρήσεις των 
προηγούμενων παραγράφων 2 και 3, επιτρέπονται κα 
κοσμηματοπωλεία, ωρολογοποιεία, φωτογραφεία παλαιο
πωλεία (στα οποία πάντως δεν επιτρέπεται η διενέργεια 
δημοπρασιών), γραφεία ταξεαδίων, πρατήρια ειδών ζαχαρο
πλαστικής, καταστήματα δίσκων μουσικής, φωτογραφικών 
και κινηματογραφικών αδών, καλλυντικών, μουσικών οργά
νων, αδών κεραμικής, αντικειμένων τέχνης, εχκλη«αστικών 
ειδών, σημαιών, λαβάρων και εμβλημάτων, ειδών λαϊκής 
τέχνης και γραφεία αρχιτεκτόνων, καθώς και καταστήματα 
δερμάτινων ειδών εκτός υποδημάτων. Διατηρείται το υπάρ- 
χον καφενείο ‘Ορφέας', με τη δυνατότητα τοποθέτησης 
τεσσάρων τραπέζιών, κατά ανώτατο όριο, των τεσσάρων 
καθισμάτων εντός της στοάς. Επίσης επιτρέπεται η λει
τουργία του καφενείου, που εμφαίνεται στα διαγράμματα 
που έχουν εγκριθεί με την 59968/6260/1988 (ΦΕΚ 574 Δ') 
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας κα 
Δημόσιων Έργων, με δυνατότητα τοποθέτησης στο αίθριο 
τεσσάρων τραπέζιών, κατά ανώτατο όριο, των τεσσάρων 
καθισμάτων κα ισάριθμων καλαίσθητων σκιάδων (ομπρελών 
με ξύλινο σκελετό κα πανί σε απόχρωση του λευκού). Το 
καφενείο αυτό δεν επιτρέπεται να λειτουργεί μετά την 
22.00 ώρα κα έως την 7.00 πρωινή ώρα

6. Στην υπό κατασκευή νέα στοά, εκτός από ας 
προβλεπόμενες σας προηγούμενες παραγράφους 2, 3 κα 
5 χρήσεις, επιτρέποντα κα χαρτοπωλεία, γραφεία δακτυ
λογραφήσεων, μεταφράσεων κα φωτοτυπικών εργασιών, 
καταστήματα ιατρικών, οδοντιατρικών εργαλείων κα επί-


