
Έπ. τοϋ σχεδίου Νόμου «περί σηαπ/ήρώσεως τοϋ Χ.Δ-.τής
1< ’Ιουλίου , 18 Αύγουστου 1623«περΥ σχεδίώ·/~πόλεων
κ.λ.π.».

/7yop τ//»' Βουλήν ιών ‘Ελλήνων

Ύπό τών κείμενων περί των σχεδίων των πόλεων κατά - 
ΐεων δεν άντιμετωπίζεται γενικώς καί αποτελεσματικοί 
τό πεόβλημα τής σταθμεύσει»; των αυτοκινήτων εις τάς 
/.ει: καί τούς οικισμούς έν γένει. Ή συνεχής όμως αύξηση 
τοϋ άειθυοϋ των κυκλσφορούντων τροχοφόρων άνευ προβλε- 
ύεωε χώρων διά τήν στάΟμευσιν αυτών οξύνει όλονεν καί 
τεεισσότερον τήν ήδη ύφισταμένην συμφόρησιν εις τήν κυ
κλοφορίαν.

Σήμερον όχι μόνον εΐε τήν Πρωτεύουσαν, αλλά και εις μι- 
κράς εΐσέτι πόλεις τής χώρας, ύφίσταται καί συνεχώς λαμ- 
3άνει μεγαλυτέρας διαστάσεις τό πρόβλημα τής σταΟμεύ
σεως τών αυτοκινήτων. Καί τοϋτο διότι άφ’ ενός μέν δεν 
έπαρκεϊ τό μήκος τών οδών διά τήν έν αΰταΐς στάΟμευσιν 
όλων τών αυτοκινήτων (κυείως εις τά κεντρικά τμήματα 
τών οικισμών) άφ’ ετέρου δέ διότι λόγω τής κατά τον ώς 
άνω τρόπον σταΟμεύσεως μειώνεται κατά πολύ ή κλυκ/.ο- 
φοριακή δυνατό της τών οδών καί προκαλεϊται οΰτω συμφό
ρηση. Συνεπεία τών ανωτέρω άπόλλυται χρόνος καί χρήμα, 
μολύνεται ετι περαιτέρω ή ατμόσφαιρα έκ το>ν καυσαερίων, 
ταλαιπωρούνται οι κάτοικοι τών πόλεων καί αυξάνουν καί 
τά τροχαία ατυχήματα. ’Επίσης εις ώρισμένας, άπό αισθη
τικής άπόψεως, εΰαισΟήτους περιοχάς δημιουργοϋνται προ
βλήματα αισθητικά, λόγω δυσαρμονίας τών οχημάτων προς 
τό δομημένον καί φυσικόν περιβάλον.

Επίσης ό κοινόχρηστος χώρος τής πόλεως, άνήκων εις 
τό σΰνολον τοϋ πληθυσμού, δεν θά πρέπει όλονεν να περιω- 
ρίζεται μετατρεπόμενος εις χώρους έςυπηρετήσεώς σταθ- 
μευόντων αυτοκινήτων (οί όποιοι χώροι σταΟμεύσεως έστω 
καί «κοινόχρηστοι» είναι στήν ουσία, περιωρισμένης /ρή
σεως, ώς χρησιμοποιούμενοι μόνον' άπό τούς έχοντας αύτο- 
κίνητον, ήτοι ποσοστόν όλιγώτερον τοΰ 10 % τοϋ πληθυσμού 
βλ. Δεΐκτας ιδιοκτησίας αυτοκινήτων τών Ελληνικών πό
λεων - Μ.Ο. Ελλάδος 1 : 30) ενώ πλέον τοϋ 90 % τοϋ πλη
θυσμού αποστερείται τών κοινοχρήστων τούτων χώρων.

Δέν παραλείπομεν νά θέσωμεν ύπ’ οψιν υμών, ότι τό αύτό 
ώς άνω πρόβλημα τών χώρων σταθμεύσεως τώχ αυτοκινή
των έχει άντιμετωπισθή νομοθετικώς διεθνώς άπό αρκετού 
χρόνου καί έχει ήδη διοχετευθή ή στάθμευση εις ιδιοκτή
τους χώρους κατ άνάλογον μέ τον προτεινόμενον τρόπον μέ 
πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα.

Έκ τών ανωτέρω λόγων ανακύπτει πιεστικόν τό πρόβλημα 
τής έςευρέσεως χώρων σταθμεύσεως τών αύτοκινήτων ή 
αντιμετώπιση τοϋ όποιου άπιχειρεϊται διά τοϋ προωθουμέ- 
νου σχεδίου νόμου δΓ ού παρέχεται ή δυνατότης εις τήν Διοί- 
κησιν νά έπιβάλη, διά Π. Δ των διά λόγους πολεοδομικούς, 
κυκλοφοριακούς, αισθητικούς, κοινωνικούς καί οικονομικούς, 
όπως αί άνεγειρόμεναι οίκοδομαί κατασκευάζωνται μετά 
τών απαραιτήτων χώρων σταθμεύσεως αύτοκινήτων, καθο
ριζόμενης συγχρόνως διά τών αυτών ώς άνω Διαταγμάτων 
τής ελάχιστης επιφάνειας τών έν λόγω χώρων σταθμεύσεως 
άναλόγως τής χρήσεως, τής θέσεως καί τών έν γένει πολεο- 
όομτκ.ών συνθηκών τής οικοδομής τήν οποίαν θά έξυπηρετη 
ο ώς άνω χώρος.

Εις τήν παρούσαν έκθεσιν επισυνάπτεται τό κείμενον τών 
ύπό τοϋ σχεδίου τροποποιούμενων κ.λ.π. διατάξεων.

Τούς σκοπούς τούτους έπιδιώκει τό παρόν σχέδιον νόμου 
τό όποιον έχομεν τήν τιμήν νά θέσωμεν ύπ’ όψιν Υμών προς 
ψήφισιν.

Έν Άθήναις τή 24 Σεπτεμβρίου 1976
'Ο 'Υπουογός Δημοσίων Έεγων

ΧΡίΣΤΟΦ. ΣΤΡΑΤΟΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Συναφείς προς τό σχέδιον Νόμου «περί συμπληρώσεως τοϋ

Ν’.Δ. τής 17 ’Ιουλίου; 1S Αύγούστοΰ 1623 «περί σχεδίων
πόλεων κ.λ.π.».

X. Δ'γμα τής 17ης Ίουλ. 1 5 Αύγ. 1923 
«Περί τχεδίων πόλεων, κωμών καί συνοικισμών τοϋ Κράτους 

καί οικοδομής αυτών».
Άρθρον 9.

1. Επιτρέπεται διά λόγους υγιεινής, άσταλείας, γενικής 
τής πόλεως οικονομίας καί αισθητικής ή έπιβολή οίωνδήποτε 
όρων κατά τάς έν γένει έργασίας δομήσεως καί περιορισμών 
έπί τών οικοπέδων καί τών έπ’ αύτών άνεγειρομένων καί 
έπισκευαζομένων οικοδομών εΐτε έν ταϊς πόλεσι, κώμαις 
κ.λ.π. εΐτε έκτος τούτων.

2. Οί κατά τά άνωτέρω όροι καί περιορισμοί καθορίζον
ται διά Β. Δ/των έκδιδομένων μετά γνιόμην τοϋ Συμβουλίου 
τών Δημοσίων Έργων καί κανονιζόντων δΓ έκαστον τμήμα 
ή ;Γ έν.αττρν οί/.οεομικόν τετράγωνον τή; τόλεως, κώμης 
κ.λ.π. η καί δι’ ώρισμένην περιοχήν έκτος έγκεκριμένου ρυ
μοτομικού σχεδίου κειμένην, έκτάσεως ούχί μικροτέρας τών 
6.1100 μέτρων τετραγωνικών τά έλάχιστα έπιτρεπόμενα όρια 
τής επιφάνειας καί τών ίιαιτάτεων τών έντος τοΰ εγκεκρι
μένου σχεδίου περιλαμβανομένων οικοπέδων, τό μέγιστον 
καί τό έλάχιστον έπιτρεπόμενον ύψος τών οικοδομών, τον 
αριθμόν τών ορόφωνγκαί τάς έλαχίστας τούτων διαστάσεις 
άναλόγως τοϋ σκοπού δΓ όν προορίζονται, τό μέγιστον τής 
ύπό οικοδομών δυναμένης νά καλυφθή έπιφανείας έκάστου 
οικοπέδου, τ όν συντελεστήν δομήσεως, τήν θέσιν τών οικο
δομών καί τών συναφώς ταύταις έγκαταστάσεων ύδρεύσεως, 
φωτισμού, άποχετεύσεως άκαθήρτων υγρών κ.λ.π. έν σχέ
σεις προς τό έγκεκριμένον σχέ· ίον ρυμοτομίας, προς τό οΐκό- 
πεόον εφ’ ου κεϊνται αύται και πρός άλλήλας, τάς έν γένει- 
δουλείας φωτισμού καί αερισμού τών κτιρίων καί τών άκα- 
λυπτων χώρων τών οικοπέδων, τούς έντός τών ιδιοκτησιών 
κοινούς έλευθέρους χώρους καί τάς δουλείας χρήσεως αύ
τών, τά έλάχιστα όρια τοϋ μεγέθους τών οικοδομών, τάς 
περιπτώσεις καθ’ άς έπιβάλλεται ή πραγμάτωση τουλάχι
στον τών ορίων τούτουν καί τούς όρους καί τον τρόπον έξα- 
σφαλίσεως τής πραγματώσεως ταύτης, τάς έπιβαλλομένας 
εις έκάστην οικοδομήν άναλόγως τοϋ προορισμού" τής έγκα- 
ταστάσεις ύδρεύσεως, άποχετεύσεως τών άκαθάρτων ύγρών, 
θερμάνσεως, άερισμοϋ κ.λ.π., τούς εις έκάστην περίπτωσιν 
τηρητέους διά λόγους άσφαλείας ύγιεινής καί αισθητικής 
ορούς ως πρός τήν έσωτερικήν καί έξωτερικήν υπέρ καί ύπό 
τό έδαφος έν γένει διάταξιν καί τήν βεμελίωσιν τών οικοδο
μών, τάς διαστάσεη των, τάς έν αύταΐς μηχανικά; ή άλλης 
φύσεως έγκαταστάσεις καί τάς πάσης φύσεως παγίας ή κι
νητά; έπί τών πρός τούς κοινοχρήστους έν γένει χώρους έπι- 
φανειών αύτών προσθήκας (οΐον προστέγάσματα, σκιάδας, 
-βιτρίνας κ.λ.π.), τον τρόπον καί τό είδος δομήσεως καί τάς 
ποιότητας, ποσότητας καί τρόπον έπεξεργασίας, συνθέσεως 
καί χρησιμοποιήσεως τών ύλικών δομήσεως, τον τρόπον 
κατασκευής καί συντηρήσει»; τών ίδιωτ.κών πρασιών καί 
κήπων καί τών περιστοιχισμάτων αύτών καί έν γένει τούς 
όρους καί περιορισμούς ύφ’ ούς νά έκτελήται οίασδήποτε 
φέσεως έργασία δομήσεως. ,

Ή παο. 2 άντικατεστάθη ώς άνω διά τοϋ άεθο. 1 Α.Χ. 
625/1968.

«3. Επιτρέπεται έπίσης διά τούς έν τη παρ. 1 τοϋ παρόν
τος άρθρου λόγους, όπως διά Β. Δ/των ομοίως ώς έν τή προη- 
γουμένη παρ. 2 έκδιδομένων, έπιβάλλεται έπί συγκεκριμέ
νων οδών ή πλατειών ή τμημάτων τών πόλεων ή κατασκευή 
τών οικοδομών μετά στοών, εΐτε κατά μήκος τών πεζοδρό
μιο».!, είτε καί διά μέσου τών οικοδομικών τετραγώνων. Διά 
τών αύτών Δ/των καθορίζονται τό πλάτος τών στοών καί 
έν γένει ό τρόπος κατασκευής των ώς καί οί άπαραίτητοι διά 
τήν άκοϋλυτον χρήσιν των περιορισμοί καί άπαγορεύσεις, 
δυνάμενοι νά έπεκτείνωνται καί εις τον ύπό τάς στοάς υπό
γειον χώρον.

Εις περίπτωσιν κατασκευής στοάς κατ’ έφαρμογήν τών 
άνωτέρω Δ/των εΐς τινα οδόν ή πλατείαν ή εις τό έσωτερικόν
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οικοδομικού τίνος τετραγώνου, δεν συγχωρεΤται τροποποίη- 
σις αυτών επί τώ σκοπώ καταρνήσεως των στοών έπί τής 
όδοϋ ή της πλατείας ή τοϋ εσωτερικού τοϋ οικοδομικού τε
τραγώνου εις ό κατεσκευάσθη ή στοά, εί μή μόνον κατ’ έξαί- 
ρεσιν μετά γνώμην τοϋ Συμβουλίου Οικισμού καί κατόπιν 
εΐδικώς ήτιολογημένης κρίσεως χύτοΰ, ότι ή τοιαύτη τρο- 
ποποίησις δεν παραβλάπτει την ομαλήν κυκλοφορίαν, ώς 
αναπτύσσεται αυτή εκ τών ήδη ύπαρχουσών στοών, ούοέ 
ζημιοΐ την έν γένει οικονομίαν καί αισθητικήν τοϋ τμήματος 
της πόλεως εΐς ο ένεργεΐτχι αΰτη».

Ή παρ. 3 προσετέθη δυνάυιει της παρ. 1 άρθρ. 2 τοϋ Ν.Δ. 
3879/1958.

4. Οί έκτελοϋντες οιχσδήποτε εργασίας δομήσεως ύπο- 
γρεοϋνται εις τήν τήρησιν τών άπχιτουμένων όρων υγιεινής, 
άσφαλείας, συγκοινωνίας καί τάξεως ώς προς τε τούς εις τάς 
εργασίας ταύτας άσχολουμένους έργάτας, τούς γείτονας καί 
έν γένει το διά τών κοινοχρήστων χώρων κυκλοφορούν 
κοινόν. Οί όροι ούτοι έφ’ όσον δέν προβλέπονται ύπό ετέ
ρων ειδικών διατάξεων, κανονίζονται διά Β. Δ/των, έκοιδο- 
μένων προτάσει τοϋ επί τής Συγκοινωνίας 'Υπουργού.

ΣΧΕΑΙΟΝ ΝΟΜΟΓ
Έερί συμπληρώσεων τοϋ Χ.Δ.—τής- 1 7ης~"'Ιουλ!ου/18 Αΰ^ 

γούστου 1923 «σερί σχεϊίων πόλεων κλπ.».
ΆρΔρον 1.

Μετά τήν παράγραφον 3 τοϋ άρύρου 9 τού Ν. Διατάγματος 
τής 17 Ιουλίου/] 8 Αύγουστου 1923 «περί σχεϊίων πόλεων 
κλπ.», ώς τούτο τροποποιηΔέν ισχύει, προστίύεται ή άκόλου- 
•ύος παράγραφος ύπ’ άριΔ. 4 τής ήοη παραγράφου 4 αυτού 
άριΔμουμένης ώς 5.

«4. Επιτρέπεται επίσης οιά λόγους πολεοοομικούς. κυκλο- 
φοριακούς, αίσΔητικούς. κοινωνικούς και οικονομικούς, όπως 
οιά Π. Διαταγμάτων, έκοιοομένων προτάσει τοΰ -Γπουργοΰ 
Δημοσίων 'Εργων μετά γνώμην τοΰ Συμβουλίου Δημοσίων 
Έργων, επιβάλλεται, έπί οικισμών εντός εγκεκριμένου ρυ

μοτομικού σχεοίου ή μή ή έπί τμημάτων αυτών ή έπ! συγκε
κριμένων όόών καί πλατειών ή έπί κτιρίων είοικής χρήσεως 
τ έπί οίκοοομών άνεγειρομενων έκτος ρυμοτομικών σχεϊίων 
καί έκτος νομιμως υφιστάμενων οικισμών, ή κατασκευή τών 
οίκοοομών μετά τών απαραιτήτων χώρων σταΔμεύσεως αυτο
κινήτων. Διά τών αυτών Διαταγμάτων καΔορίζεται ή έλαχί- 
στη έπιφάνεια τού χώρου σταΔμεύσεως αυτοκινήτων άναλόγως 
τής χρήσεως. τής Δέσεως καί τών έν γένει πολεοϊομικών 
συνΔηκών τής οίκοϊομής ήν ό χώρος ούτος έςυπηρετεί».

Άρύρον 2.
Ή ισχύς τοΰ παρόντος άρχεται άπό τής όημοσιεύσεώς του 

οιά τής Εφημερίοος τής Κυβερνήσεως.
Εν ΆΔήναις τή 24 Σεπτεμβρίου 1976 

Ό Γπουογος Δηυοσίων Έσγων
ΧΡΙΣΤΟΦ. ΣΤΡΑΤΟΣ 

ΕΚΘΕΣΙΣ
ΆριΟ. 15G/8/76

Τοϋ Γενικού Λογιστηρίου τοϋ Κράτους (άρΟρον 75 — παράγρ. 
1 τοϋ Συντάγματος) έπί τοϋ σχεδίου Νόμου τοϋ 'Υπουρ
γείου Δημοσίων Έργων «περί συμπληρώσεως τοϋ Ν.Δ. 
τής -17 Ιουλίου/18 Αύγουστου-1923 «περί σχεδίωνπόλεων 
κ.λ.π.».
Διά τών διατάξεων τοϋ ώς ανωτέρω Νομοσχεδίου, δι* ών, 

συμπληρουμένων τών διατάξεων τοϋ άίρΟρου 9 τοϋ Ν. Δ/τος 
τής 17/7-18.8.23 «περί σχεδίων πόλεων», παρέχεται ή 
δυνατότης, διά λόγους πολεοδομικούς, κυκλοφοριακούς, 
αισθητικούς, κοινωνικούς καί οικονομικούς, όπως,· διά Π. 
Δ/των αι άνχγειρόμεναι οΐκοδομαί κατασκευάζωνται μετά 
τών απαραιτήτων χώρων σταθμεύσεως αύτοκινήτων κ.λ.π., 
δέν προκαλοϋνται οικονομικά! συνέπειαι έπί τοϋ Κρατικού 
Προϋπολογισμού.

Έν Άθήναις τή 31 Αύγούστου 19/6
Ό Γενικός Διευθυντής 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ν. ΠΛΠΛΓΕΩΡΓΙΟΓ


