
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
’Επί τοϋ σχεδίου νόμου «περί τροποποιήσεως καί συμπλη- 

ρύσεως τοϋ'Ν. 960/1979 «περί έπιβολής υποχρεώσεων' 
προς δημιουργίαν χώρων σταθμεύσεως αυτοκινήτων διά 
τήν έξυπηρέτησιν των κτιρίων καί ρυθμίσεως συναφών θε
μάτων».

Πρόζ τi/v Βονλιρ’ τών Ελλήνων

Μέ τό προτεινόμενο σχέδιο νόμου επιδιώκεται νά τροπο- 
ποποιηθοϋν καί συμπληρωθούν οί διατάξεις τοϋ νόμου 960/ 
1979 πού άπό τήν συγκέντρωση καί ανάλυση των κριτικών 
πού άσκήΟηκαν άπό αρμόδιους επιστημονικούς καί επαγ
γελματικούς φορείς, τήν τοπική αυτοδιοίκηση καί τήν εμπει
ρία της μέχρι τοϋδ-ε εφαρμογής του κρίθηκε ότι δεν συνέ
βαλαν στον σκοπό πού έπιδιώχθηκε μέ τήν ψήφιση τοϋ νό
μου αύτοϋ. Τ: ■'

Συγκεκριμένα επιδίωκε?*: ί"f) >ά καταϊτεί ό νόμο; κοινω
νικά ατοϊεκτο; καί νά μή λειτουργεί ιάν αναοχετικος[J·. 
*^τας στον οΐκοϊόμικό τομέα ενώ παράλληλα ϊιατηροΰνται 
καί βελτιώνονται οί ϊ'.ατάςεις εκείνες πού συμβάλλουν στην ϊη- 
μιουργία χώρων σταθμεύσεως ιδιωτικής χρήσέως έκεΐ καί 
στο βαθμό πού χρειάζονται β) νά διατηρηθούν οί διατάξεις - 
πού συμβάλλουν στή δημιουργία χώρων σταθμεύσεως δη
μοσίας χρήσεως πράγμα πού θά γίνει μέ τήν συγκέντρωση 
των εισφορών (εφαρμογή έναλλακτικών λύσεων) γ) έπιδιώ- 
κεταΓπεραίτέρω ή άποσυνδεση τών χώρων σταθμεύσεως μέ 
τό. κτίριο. ' Η παροχή έναλλακτικών δυνατοτήτων για τήν έ- 
ξασφάλιση τής ύποχρεώσεως*δημιουργίας χώρων σταθμεύ
σεως καί ή παροχή πολεοδομικών διευκολύνσεων για τήν ε
ξασφάλιση τών χώρων στά νεοανεγειρόμενα κτίρια.

Για τις έπί μέρους διατάξεις τοϋ σχεδίου νόμου σημειώ- 
νονται.τά άκόλουθα : .· . - τ:.,; ·.

"·; ·; /Αρθρον ί/ 4.·^
Μέ τό isOoo τούτο : :__  _· ,. .. . .τ . :

. · · · » - · Γ - · · ; r γ · ■ ι *
α) Άπαλλάσσόνται-γιά κοινωνικούς λόγους-άπό τήν ύπο-, 

χρέωση δημιουργίας χώρων σταθμεύσεως οί ιδιοκτήτες : αα) 
νέων μικρών οικοδομών αβ) προσθηκών σέ ύπάρχουσες οί
κοδομές πρό τοϋ Ν. 960 αγ)-προσθηκών έπί οικοδομών πού, 
άνηγέρθηκαν μέν μετά'τήν ίσχύ τοϋ Ν. 960 άλλα δέν ύπο-"' 
χρεοϋνται νά υπαχθούν στις διατάξεις' , του νόμου αυτού είτε' 
γιατί είχαν άδειες πού εκ δόθηκαν μετά τήν ίσχύ τοϋ Ν. 960 
άλλα είχαν εξαιρεθεί τοϋ Νόμου (βάσει μεταβατικών διατά
ξεων), είτε γιατί είχαν άδειες οικοδομής πού έκδόθηκαν πρό 
τής ισχύος ,τοϋ Ν. 960. Επίσης απαλλάσσονται άπό τις 
υποχρεώσεις :τοϋ νόμου τά άναστηλούμενα παραδοσιακά, 
κτίρια, προς άποφυγή τυχόν αντικινήτρων στήν προσπάθεια 
διασώσιως τής πολιτιστικής μας κληρονομιάς.//: /{.r 
-*- β) Μειώνεται ή άκτίνά τοϋ κύκλου μέσα, στον όποιον’ 
έφαρμοζόνταν ή εναλλακτική λύση β' δηλ^αδή ή έξεύρεση χώ-. 
ρου σταθμεύσεως σέ άλλα κτίρια, άπρ_1500 σέ 800 μέτρα', 
τσι ώστε ή εξασφάλιση τόϋ χώρου αύτοϋ νά είναι ουσιαστική. , 
Νά μπορεί δηλαδή ό χώρος σταθμεύσεως' νά έξυπηρετήσει. 
τό κτίριο καί νά μήν αποτελεί ή εναλλακτική αυτή λύση ά- . 
πλώς διέξοδο γιά τήν έκπλ.ήρώση "των ‘υποχρεώσεων τοϋ : 
νόμου, οδηγώντας έμμεσα σέ καταστρατηγήσεις.!' . γ " λ.

γ) Άποδεσμεύονται οί χώροι σταθμεύσεως άπό τ0 ίδιο-^ 
κτησιακό καθεστώς τοϋ κτιρίου' έπί τοϋ όποιου κατασκευά
ζονται καί γίνεται δυνατή ή ελεύθερη διάθεσή τους σέ ιδιο
κτήτες οριζοντίων - ιδιοκτησιών καί άλλων κτιρίων*. · :.zy.Y.

■ . - ,.· .... .··■-- ; ·!*-■» : '■ ’ 
Άρθρον 2.... 5 Γ *■ <·

Μέ τό άρθρο τούτο τροποποιείται ή παράγραφος 3. τοϋ 
άρθρου 2 τοϋ Ν. 960/79 ούτως ώστε νά.δίδεται ή δυνατότητα 
άπαγορεύσεως δημιουργίας χώρων σταθμεύσεως στις περί- , 
πτώσεις πού άναφέρονται στό άρθρο αύτό. ; ί . ςτε- * - λ-.
• ...ι.ιω.*.,.Λ *·“..**·-ο \·ώτ

,··'-·-. ApOpOV 3. .··. - ·. . -
■·£■ ϊ· ;τ: . .-Γ Γ ^ ν,ι -Μ vis-; 15 $ ♦ tali

f Μέ τό’ άρθρο τούτο όρίζεται καταβολή- μειωμένης είσφο- . 
ρας γιά τις περιπτώσεις

α) -’Ακινήτων πού εμπίπτουν στις ο ,.ς δημιουρ
γίας χώρων σταθμεύσεως.

β) ’Ακινήτων πού άνεγείρονται σέ οι. ;>α πού λόγω 
τών μικρών διαστάσεών τους ή κατασκευή χωρων σταθμεύ
σεως είναι άπό δυσχερής έως άδύνατη. ' *" '

γ) Προσθηκών καθ’ ΰψος^καί κατ’ επέκταση ύφΓσταμέ- 
νων οικοδομών.

δ) ’Ακινήτων πού άνεγείρονται σέ δρόμους μέ μικρό πλά
τος ή μεγάλη κλίση.

ε) Μεταβολής τής χοήσεως τοϋ κτιρίου, 
στ) Καθέτων συνδιοκτησιο>ν> οπότε καί λαμβάνετχι μέ

ριμνα γιά τήν εφαρμογή τών ευεργετικών διατάξεων τοϋ 
Νόμου (μειωμένη εισφορά) σέ κάθε μιά χωριστή συνδιο- 
κτησία, έφ’ όσον βέβαια αύτή προϋπήρχε τοϋ Ν. 960/1979 
ώστε νά μήν άποτελέσει τό μέτρο αύτό κίνητρο γιά. έμμεσες 
κατατμήσεις.

Τά άνωτέρω κρίνονται άναγκαΐα, λαμβανομένης υπόψη 
τής δυσχέρειας εφαρμογής τής εναλλακτικής λύσεως (βή 
(τούλάχιστον στά πρώτα στάδια εφαρμογής τοϋ νόμου)/εί
στε οί αναγκαστικά έκ τών πραγμάτων οδηγούμενοι στήν 
καταβολή εισφοράς νά μήν ύποχρεοϋνται σέ πληρωμή ενός 
σημαντικού ποσού πού καθιστά πλέον, σέ πολλές περιπτώ
σεις, δυσχερή (ή σχεδόν άνέφικτη) τήν ανοικοδόμηση.

Άρθρον 4.
Μέ τό άρθρο τούτο :
α)*’Αντικαθίσταται τό 20πλάσιο γιά τον υπολογισμό 

τής εισφοράς μέ τήν άπαιτουμένη γιά τή στάθμευση ένός 
αυτοκινήτου έπιφάνεια. Μέ τά προβλ.επόμενα άπό τόν νόμο 
έκτελεστικά διατάγματα θά γίνεται κλιμάκωση τής άπχιτου- 
μένης έπιφανείχς γιά μιά θέση σταθμεύσεως άνάλογα προς 
τό μέγεθος τοϋ σταθμού αυτοκινήτων. _ ,

Ή κλιμάκωση αύτή επιβάλλεται άπό' καθαρά τεχνικούς 
καί λειτουργικούς λόγους δεδομένου ότι κατασκευαστικά καί 
λειτουργικά ή άντιστοιχοϋσα σέ μίχ θέση σταθμεύσεως μι
κτή έπιφάνεια τοϋ χώρου σταθμεύσεων, 'αυξάνεται άνάλογα 
πρός τόν άριθμό τών θέσεων σταθμεύσεως, λόγω αύξήσεως 
τοϋ διατιθεμένου γιά κίνηση χώρου. , ; ύ ςήε

β) Καθορίζεται τό ποσοστό τής μειωμένης εισφοράς στό 
1/4 τής κανονικής. · . τ . _ . ν ή :
·:■ ύ · · "Αρθρον 5." - ' ν* τ

Μέ τό άρθρο τούτο : ·<-'■ · τ * - ■ : · ν * ί > ·- v;. .1
; α) Ύποχρεοϋται τό ΕΤΕΡΟΣ στή χρησιμοποίηση τών* 

όποιωνδήποτε εσόδων του έντός τών δρίων τής περιοχής τοϋ 
Δήμου ή Κοινότητας άπό τήν οποία προέρχονται' τά.έσοδα.

β) Καθορίζονται οί υποχρεωτικές γιά τό ΕΤΕΡΠΣ προ- 
τεραιότητες στή χρηματοδότησή .ή δανειοδότηση για την. 
κατασκευή χώρων σταθμεύσεως. ψ, -, ,. .7 ·ν. ..- :

γ) Καθορίζεται ή άνταποδοτικότητα . ’τής. εισφοράς,/. ,*. 
δ).Δίδεται ή δυνατότητα στό* ΕΤΕΡΠΣ /νά χρήσιμο-' 

ποιήσει καί άλλους πόρους του γιά .τή χρηματοδότηση ’ δη-* 
μοσίας χρήσεως χώρών / στάθμευικως: ;-·' Γ ^'7, Λ! V ';*'

, *'t)~ Δίδεται ή δυνατότητα στόν Ιδιοκτήτη 'όίκόττέδου πού’ 
χαρ’ακτηρίστηκε σάν κατάλληλο' γίάήτή δημιουργία ^ωρωνί 

: σταθαεύσεώς νά άνεγείοει δ ίδιος - “αν τό έπιθύιάεΐ - τό κτί-'' ,tr‘ ·\ · · λ t ~ - - ' i * \ λ " * <*» Τ'. Ί ."·. * >* Γ·* Ζ ' .Ή* ·ptov δανειοδοτούμενος κατα τις όιαταςεις του νόμου. .
• * * ν > « \ ι ι * ·

Οί άνωτέοω διατάξεις στό σύνολ.δ τους άποσκοπρϋν στό 
α *______> ..α________________‘-'er.-h 1'*.

χές καί οπωσδήποτε θά συμβάλλει] στή γενϊκώτεοη άντιμε- 
τώπισι τοϋ προβλήματος «στάθμευση»*, ρ · ·'; ? * ':·ζ·' *-· ·

,'Λ'ίν’ ’...ε4 ν.. Τ .. •.’ ΤΑρθρον 6. ; ^ ^ ·ν'
Μέ τό άρθρο αύτό δίδεται ή δυνατότητα νά τροποποιηθούν 

τά είδη έκδοθέ/τα εκτελεστικά διατάγματα τοϋ Νό/ίοΟ 960/ 
1979, καί κατά τό μέρος αυτών πού μέ τόν πιό πάνω, νόμο 
άπαγορεύεται νά μειωθεί ό άριθμός . ;τών θέσεων σταθμεύτ. 
σεως,πού ήδη καθορίσθηκε.



Άρθρον ? χώ^Στών άχ*£
. „. ... y “ίΐΐ-γμσΓ-,.... --------- « , , τουμινων Δέσεων σταΔμεύσεως χύτοκινήτων εις έτερο* ;>:£
M^ri.SpOpo,?^ κτίρια, η τμήματα τομς.ίπ,χν^:ρπ4τ.Λ-^—ν-·.-»? ,r,· / , „γ_./ . ‘

Λ-ειο” και τμήμα ~τοϋ Ισογείου, r τ^ .ίίτδγειο καί δροφο<^ ή τ& ^Λ ^ ΎΓΡ*·* JW ■Γ' -· 7 * ‘ ’ » ^' μ-V'* -Λ'-.} - Γ·:7*
> , . l 2 * * * *VtV *»-,*.·· ί - · ι > -4 V-- Οι jure*, τ*ς περιπτώσεις, αχ x*t βρ νωρ«· σταΔχευσιωςΙσόγειο) που έχουν γίνει για γκαραζ. σύμφωνα μ< την άδειά ,-,· , . , * Γ. . < >' < . \
i.li.L·,, Λ >LΛ~, U irei-τλν : siW va επι καταλ/.τ./.*, ακίνητον μη απεχοντοςάνεγέρσέως τοΰ κτιρίου δύναται νά άπα)λοτριωΟοΰν άπό τον - 

οικείο Αίμο η τήν Κοινότητα ή τό Δημόσιο πρός έξύσόηρέ- λ 
■τηση των σκοπών του Λομου.

Για τοϋίτ προκναφερομένους λόγους υπόγειοι σταθμοί αυ
τοκινήτων μικρού καί μέσου μεγέθους οί όποιοι κατασκευά
στηκαν για νά εξυπηρετούν τις ανάγκες των κτιρίων στα 
__τ- ι ->/·»; n? Λτ-οΤοι δεν κατασκευάστηκαν συιχ-

τοΰ εξυπηρετούμενο» χτιρίου πλέον τών οχτακοσιών ^SCO; 
μέτρων, εις νοητήν εύΔείχν γραμμήν μετρουμένην μεταξύ τών 
δύο πλητιεστέρων σημείων τών ακινήτων.

Έπί τών ώ; ά/ώ περιπτώσεων α καί β ό χόριο; τών γώ- 
ρων στχΔμεύσεως συντάσσει ενώπιον συμβολαιογράφου οήλω- 
σιν, μετχγρχφομένην εις τά ίιόλίχ μεταγραφών, ότι αί Δέ
σεις αυται τίθενται κατά τάς διατάξεις τοϋ παρόντος νόμου 
εις έξυπηρέτησιν τοϋ συγκεκριμένου κτιρίου ή διηθημένων 
ιδιοκτησιών^ τούτου. Ή δήλωσις χύτη Αχκχλεϊτχ: έάν επι-!

μ., μ,' .μννα, ν ι ,^ΑρΟρον_ 8„ν.-, .. ο. _ <
ίρΘ^ίΚιτλ καθορίζεται ή.έναρςη ισχύος τοϋ προς·

ψήφιση'β^Εδίου. ή ;
Λ /'Λ ν^'·έ>νί'·ί ■ ’ ■

J,’l:S..*! V I? <■* ,ί ,·Κ 7Τ
*· χ ι ■ νν επ ν “?τ sf λι. ,ν: ,-

• ? ,. Αθήναις τη 6 Φεβρουάριου 1981στ - b λ Αλλ ν .
.· : ν .·■>,·* xbs.-i·** ··." έ, Λ..-· .τ ■κ-γ .

• μ.-,· V.· ,^,Οι,Ττϊουργοι-.^ t, .;V:
’Αναπληρωτής Συντονισμού Δικαιοσύνης

iQA3TNJ4f ΓΙΑλΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ' ΓΕΩΡΓ. ΣΤΑΜΛΤΙ1Σ
Α·.' V

... ....... * . · - - - , · ■ «ΜΗΜέι t· > :· ki. ι. — τι •j'r:, ,* ;τ ϊ:·. .··>
γ) Διά χαταίολής χρηματικής εισφοράς άναλόγως τών,

άπαιτόυμίνων διά τό έξυπηρετούμενΟν κτίριον ·ί»έ:εων ,ατα·^-
μεϋσεως. αύτοαινήτων. Ή εισφορά-αΰτη. υπολογιζίμένη κατά 
τό άρ·3ρον 5 τοϋ παρόντος, καταβάλλεται ώς τυμμετο/ή τιά, 
την κατασκευήν ϊημοσίας. χρήσεως χώρων στα^χεόσεως αϋτ 

Οικονομικών Χωροταξίας. Οικισμού Καί Περιβάλ?.οντος 'εχινήτων. ίκατά. τά είΙ:γ.ώτε·ρογ είς.το. άρ θρον. 6 όσΓ;όμ-:να.; 
^Ε\ΤίΆΔ·ί1Σ.ΕΒΕΡΤι·.·ι ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αί ΠΛΪΤΑΣ · 3.'. Ή έκετλήρώσίς τών υποχρεώσεων -Τής ώς ά^ω παρα-

.X.' ,:7 ν.ν.·-·-.=.·■· ': ~ί ·τ ί , ’ ·ο -?>!·? ;.,·τ. γράφου 2 άποτελεί προϋπό3εσ:ν ϊιά τήν έκίοσιν τής άϊεία;
.'..ν. '·/ -irr ii Ti i-.-fv;'·····' : r ii/ .>·-<·■. p.-r: .. τ·,>·.'.α: Τιr οΐχοϊόμής; Χώροι στα-3μευσεως ϊημιουί^ηίέντες χοτά τήν!

ώς άνω παράγραφον ϊέν 20-;o-/Tat νά χρησιμοποιηθούν ϊ·.! tx- 
ίοσιν άϊείας οϊχοϊομής χαί ετέρου πλήν τοϋ 'έπυπηρετουμέ-

■ιν.'ίΛσ-χ "ν νν; ί-·
.ννμ ;ώ. ΣΕΑΊΟΝ ΝΟΜΟΓ " :·: -·

τω-3ι:
«Άρ-5-ρον I.

1. Διά τήν άνέγερσιν τών χτιρίων έπιίάό.λεται ή έχπλή- 
ρωσις τών κ.ατά. τάς. οιατάςεις τοϋ παρόντος υποχρεώσεων 
προς ϊήμιουργίσν χώρων στα-όμεόσεως. αυτοκινήτων.: ι ,

2.1 Τών ύπονσεώσεων τούτων απαλλάσσονται : · . 
2) ,Άνεγίίρcriiν2 νεα */.τίρ:2. η ζρτζ$τρ.21 έη rie- 

ροντ&ί;νων χτιρίων rpo της εναρςεως ε^2ρμεγης τ:ν 
ή προσ-3-ήν.α; ·έπί κτιρίων ίλ α έ=είό·3η νομίμως ίόεια οικο
δομής όνου τής έπιόολής τών_ κατά τά; ϊ·;ατάήεις τοΰ πα
ρόντος νόμου υποχρεώσεων. Τό συνολικόν έμίαόόν τών απαλ
λασσόμενων τών υποχρεώσεων τοϋ παρόντος νόμόίΓ'νέων χτι
ρίων ή προσίηχών, ϊ^ναται νά έξιχνήται μέχρι τσϋ ορίου 
τών 175 τςχ. ώς εϊϊοχώτερον ΰπό τών Π. Λ/των τών παρσγρ. 
7 καί 8 τοϋ παρόντος ορίζεται. Ή-έν λόγω .απαλλαγή ισχύει 
μόνον 3ιά τήν πρώτην μετά τήν έναρξιν ισχύος τοϋ παρόν
τος νόμου'προσθήκην. .

β) Τά άναστηλούμενα παραοοσιαχνά κτίρια, έφ’ όσο·; ϊιά 
τής έν λόγω .άναστηλώσεως έπΓ;αφερετα·. τό κτίριον έΐς τή; 
αρχικήν μορφήν του.

2. Αί κατά τήν προηγουμένων παράγραφον υποχρεώσεις 
τοϋ κυρίου ή τών συγκυριών τοϋ ακινήτου ούναντο: νά έχ- 
πληροάνται έν όλω ή έν μέρει.

α) Διά δημιουργίας έπί έστεγασμένων ή μή χώρων, τών 
άπαιτουμένων όέσεων στα3μεύσεως αΰτοχινήτων έπί τοΰ αύ- 
τοϋ γηπέδου, εφ' οί τό κτίριον·. - -τ—

β) αα. Διά τής κτήσεως.κατά κυριότητα έπί έστεγασμέ
νων χώρων, τών άπαιτουμένων 3έσεων σταύ^χεύσεως αυτοκι
νήτων άποτελουσών διηρημένας ιδιοκτησίας, εις έτειον ακί
νητον, καί

έναντι αντιπαροχής, as υποχρεώσεις της ως ανω παραγρ. 2 
τοϋ παρό-υτος ούνανται νά έκπληροϋνται είτε υπό τοϋ κυρίου 
ή τών συγκυριών τοϋ άχινήτου, είτε ύπό τοϋ εργοΰ.ήπτου. ,

5. Έάν άρχή-ό-εν ή μεταγενεστέρως τό χτίστον έπί τοϋ
όποιου είρίσκονται οι έστεγασμένοι χώροι- στα·3μ·εύσεως ύπα- 
χ·3ή ύπο τό σύστημα τής δ’.ηρημένης ιδιοκτησίας, έχάστη 
3έσις στα·5μεύσεως αποτελεί σιηρημέ,ην ιδιοκτησίαν. ~

Εΐς την περιπτωσιν ταύτην, ώς καί εις τή·; περϊπτωσιν ?, 
(αα) τής παραγράφου 2 τοΰ παρόντος άρώρου επιτρέπεται 
ή αυτοτελής μεταίίόασις, τής κ/υριότητος τών έπί τών χώ
ρων στα3μεύσεως διηρημένω·; ιδιοκτησιών, προς οΐονόήποτε 
καί μή έχοντα ετι σχέσιν μέ τό έπι/πηρετούμενον ά/.ίνητον 
τηρούμενων πά;τως τών διατάξεων τής παρα-ρράφου 3 τοΰ 
παρόντος.

Αί τυχόν δημιουργουμενα: ύέσεις στα5μεϋσεως εις τόν 
έλε>3ερον ισόγειον χώρον τοϋ κτιρίου όταν τούτο κατασκευα'- 
ζεται έπί ύπομτηϋ.ωμάτων (PILLOTIS) δεν ούνονταε νά 
αποτελόσουν διηρημένας ιδιοκτησίας.

6. Δ·.ά κοινής άποφάσεως τών 'Γπουργών Δικαιοσύνης καί 
Χωροταξίας, Οικισμού καί Π εσιόάλλοντος καθορίζονται αί 
λεπτομέρεια! εφαρμογής τών κατά τάς προηγούμενα; παρα
γράφου; 2 έως καί 5 διατάξεων.

7. Διά Π. Δ/το; έκδιδομένου πσοτάσει τοΰ Υπουργού Χω
ροταξίας. Οικισμού και Περιβάλλοντος μετά γνώμην τοϋ 
Συμβουλίου Δημοσίων Έργων καθορίζεται διά περιοχάς έντός 
τής Μείζονος Περιοχής Πρωτευούσης τό συνολικόν έμίαδόν 
των απαλλασσόμενων τών διατάξεων τοϋ παρόντος νέων κτι
ρίων ή προσάηκών όάσε; τής χρήσεως. τής ·5έσεως και τού 
μεγέάους αυτών, ώς καί τών όν γένε; κυκύ.οφορ:οκών, πο- 
λεοδίμικών και οικονομικών συχύηκών τών έν λόγω περιο
χών.


