
ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ: 230/93 
 
Καθορισµός του απαιτουµένου αριθµού θέσεων στάθµευσης αυτοκινήτων αναλόγως των 
χρήσεων και του µεγέθους των κτιρίων στην ευρύτερη περιοχή Αθηνών.  
(ΦΕΚ 94/Α/15-06-93)  
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 
Έχοντας υπ' όψη:  
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 (παρ. 2, 5 και 7), 2 (παρ.1 ), 3 (παρ.1 ) και 5 του 
ν.960/1979 «περί επιβολής υποχρεώσεων προς δηµιουργία χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων 
δια την εξυπηρέτησιν των κτιρίων και ρυθµίσεως συναφών Θεµάτων» (Α' 194) όπως 
τροποποιήθηκαν µε τα άρθρα 1, 3 και 4 του ν.1221/1981 (Α' 292) καθώς και τις διατάξεις του 
άρθρου 6 (παρ. 1 και 4) του τελευταίου τούτου νόµου.  
2. Τις διατάξεις του άρθρου 13 (παρ. 12 εδ. πρώτο) του ν.1647/1986 «Οργανισµός 
Κτηµατολογίου και Χαρτογραφήσεως Ελλάδος (ΟΚΧΕ) και άλλες διατάξεις» (Α' 141).  
3. Την Υ. 1958/1992 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων "Ανάθεση αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργούς 
Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων Χρήστο Κατσιγιάννη και Γεώργιο 
Βουλγαράκη (Β'744).  
4. Την 368/1992 γνωµοδότηση του Κεντρικού Συµβουλίου Χωροταξίας, Οικισµού και 
Περιβάλλοντος.  
5. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του ν.1558/1985 όπως αυτό προστέθηκε µε το άρθρο 
27 του ν. 2081/1992 (Α' 154) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτού του διατάγµατος δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού και των οικείων ∆ήµων.  
6. Την 227/1993 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας µε πρόταση του 
Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων, αποφασίζουµε:   

 
Άρθρο 1 

  
1. Στην ευρύτερη περιοχή Αθηνών επιβάλλεται η κατά το ν. 960/1979, όπως ισχύει, 
εξασφάλιση χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων κατά Ζώνες Α, Β, Γ, όπως αυτές καθορίζονται 
στην επόµενη παράγραφο 2, κατά τα οριζόµενα από τις διατάξεις του παρόντος διατάγµατος.  
2.α) Η Ζώνη Α περιλαµβάνει τις περιοχές που εµπίπτουν στα διοικητικά όρια των ∆ήµων 
και Κοινοτήτων:  
Βούλας, Βουλιαγµένης, Γλυφάδας, ∆ροσιάς, Εκάλης, Κηφισιάς, Ν. Ψυχικού, Παπάγου, 
Πεντέλης, Πεύκης, Φιλοθέης, Ψυχικού και τα δύο τµήµατα των ∆ήµων Αθηναίων και 
Πειραιώς που φαίνονται µε χρώµα κεραµιδί και στοιχείο Α1 στα δύο (2) σχετικά πρωτότυπα 
Τοπογραφικών Εφαρµογών σε κλίµακα 1:10.000 που θεωρήθηκαν από µε την 62562/1993 
πράξη του και που αντίτυπά τους σε φωτοσµίκρυνση δηµοσιεύονται µε το παρόν διάταγµα.  
β) Η Ζώνη Β περιλαµβάνει τις περιοχές που εµπίπτουν στα διοικητικά όρια των ∆ήµων 
και Κοινοτήτων:  
Αγίας Παρασκευής, Αγίου Στεφάνου, Αλίµου, Αµαρουσίου, Αργυρούπολης, Βριλησσίων, 
∆ιονύσου, Ελληνικού, Θρακοµακεδόνων, Λυκόβρυσης, Μελισσίων, Ν. Ερυθραίας, Ν. 
Πεντέλης, Ν. Σµύρνης, Παιανίας, Παλαιού Φαλήρου, Παλλήνης, Σπάτων, Σταµάτας, 
Χαϊδαρίου, Χαλανδρίου, Χολαργού  και τα δύο τµήµατα των ∆ήµων Αθηναίων και Πειραιώς 
που φαίνονται µε χρώµα πορτοκαλί, και στοιχείο Β1 στα παραπάνω διαγράµµατα.  
γ) Η Ζώνη Γ περιλαµβάνει τις υπόλοιπες περιοχές των ∆ήµων Αθηναίων και Πειραιώς 
που φαίνονται µε χρώµα κίτρινο στα ίδια ως άνω διαγράµµατα, καθώς και τις περιοχές που 
εµπίπτουν στα διοικητικά όρια των ∆ήµων και Κοινοτήτων:  Αγ. Αναργύρων, Αγ. Βαρβάρας, 
Αγίου ∆ηµητρίου, Αγ. Ιωάννη Ρέντη, Αιγάλεω, Ανθούσας, Άνοιξης, Άνω Λιοσίων, 
Αρτέµιδας, Ασπροπύργου, Αχαρνών, Βάρης, Βύρωνα, Γαλατσίου, Γέρακα, Γλυκών Νερών, 
∆άφνης, ∆ραπετσώνας, Ελευσίνας, Ζεφυρίου, Ηλιούπολης, Ηρακλείου, Καισαριανής, 
Καλλιθέας, Καµατερού, Κερατσινίου, Κορυδαλλού, Κρυονερίου, Κρωπίας, Μαγούλας, 



Μάνδρας, Μεγάρων, Μεταµόρφωσης, Μοσχάτου, Ν. Ιωνίας, Ν. Λιοσίων,  Ν. Περάµου, Ν. 
Φιλαδελφείας, Ν. Χαλκηδόνας, Νίκαιας, Περάµατος, Περιστερίου, Πετρούπολης, Ροδόπολης 
(Μπάλλας), Ταύρου, Υµηττού, Φυλής.  
3. Από τις διατάξεις του παρόντος διατάγµατος, εξαιρείται η περιοχή «Ελαιώνα» των 
∆ήµων Αθηναίων, Ταύρου, Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Αιγάλεω, Περιστερίου, της οποίας το 
πολεοδοµικό σχέδιο εγκρίθηκε µε το από 11.2.1991 Π.δ/γµα (∆' 74).   

 
Άρθρο 2 

 
Ο απαιτούµενος αριθµός των θέσεων στάθµευσης σε κτίρια µε χρήση κατοικίας, 
υπολογίζεται ανάλογα µε τη συνολική επιφάνεια του κτιρίου που προσµετράται στον 
συντελεστή δόµησης ως εξής:  
α) Για τα κτίρια της ζώνης Α µία θέση ανά 100 τ.µ. κτιρίου.  
Πάντως ο αριθµός θέσεων  που προκύπτει δεν µπορεί να είναι µικρότερος της µιας θέσης ανά 
διαµέρισµα ή ανά κατοικία.  
β) Για τα κτίρια της Ζώνης Β µία θέση ανά 150 τ.µ. του κτιρίου.  
γ) Για τα κτίρια της Ζώνης Γ µία θέση ανά 200 τ.µ. του κτιρίου.   

 
Άρθρο 3 

 
1. Ο απαιτούµενος αριθµός θέσεων στάθµευσης για τις άλλες πλην κατοικίας χρήσεις 
κτιρίων ορίζεται ανάλογα µε τη συνολική επιφάνεια του κτιρίου που προσµετράται στο 
συντελεστή δόµησης ως εξής:  
2. Ζώνη Α - Ζώνη Β.  
α) Για τα γραφεία (ιδιωτικά ή δηµόσια), Τράπεζες, Ασφαλιστικές Εταιρείες, 
Ραδιοφωνικούς Σταθµούς, καταστήµατα και γενικά παρεµφερείς χρήσεις που δεν 
αναφέρονται στο παρόν µια θέση ανά 50 τ.µ. επιφανείας κτιρίου.  
β) Για υπεραγορές τροφίµων ή άλλων ειδών, πολυκαταστήµατα και εµπορικά κέντρα 
θέση ανά 20 τ.µ. επιφανείας κτιρίου.  
γ) Για εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, αναψυκτήρια και γενικά χρήσεις αναψυχής, που δεν 
αναφέρονται στο παρόν, µια θέση ανά 40 τ.µ. επιφανείας κτιρίου.  
δ) Για κέντρα διασκέδασης µια θέση ανά 20 τ.µ. επιφανείας κτιρίου.  
ε) Για χώρους συνάθροισης κοινού (θέατρα, κινηµατογράφοι, αίθουσες συγκεντρώσεως 
κλπ.) κτίρια πολιτιστικών λειτουργιών (βιβλιοθήκες, αίθουσες εκθέσεων, Μουσεία κλπ) 
εµπορικές εκθέσεις και λοιπές παρεµφερείς χρήσεις που δεν αναφέρονται στο παρόν 
διάταγµα µία θέση ανά 50 τ.µ. επιφανείας κτιρίου.  
στ) Για νοσοκοµεία, κλινικές, θεραπευτήρια, µια θέση ανά 6 κλίνες.  
ζ) Για γηροκοµεία, άσυλα και λοιπές παρεµφερείς χρήσεις µια θέση ανά 15 κλίνες.  
η) Για παιδικούς σταθµούς, εκπαιδευτήρια, (ιδιωτικά ή δηµόσια), στοιχειώδους και 
µέσης βαθµίδας εκπαίδευσης και λοιπές παρεµφερείς χρήσεις µια θέση ανά αίθουσα 
διδασκαλίας.  
θ) Για ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, µία θέση ανά 100 τ.µ. επιφανείας 
κτιρίου.  
ι) Για γυµναστήρια, γήπεδα αθλοπαιδιών και εν γένει αθλητικές εγκαταστάσεις, µία 
θέση ανά 200 τ.µ. επιφανείας άθλησης. Στον αριθµό των θέσεων που προκύπτει προτίθεται 
µία θέση ανά 15 θέσεις θεατών, εφόσον για τα υπόψη κτίρια ή εγκαταστάσεις, προβλέπονται 
κερκίδες.  
ια) Για συνεργεία αυτοκινήτων, µια θέση ανά 20 τ.µ. επιφανείας κτιρίου.  
ιβ) Για βιοµηχανίες, βιοτεχνίες, επαγγελµατικά εργαστήρια, εγκαταστάσεις 
χονδρεµπορίου, αποθήκες και λοιπές παρεµφερείς χρήσεις, µία θέση ανά 80 τ.µ. επιφανείας 
κτιρίου.  
ιγ) Για ξενοδοχεία κα εν γένει τουριστικές εγκαταστάσεις µία θέση ανά 10 κλίνες. 
Ειδικά για ξενοδοχεία διαθέτονται αίθουσες εστιατορίων και εν γένει αίθουσες συνάθροισης 
κοινού, πέραν από τις απαιτούµενες από τους κανονισµούς του ΕΟΤ, εφαρµόζονται για τις 
αίθουσες αυτές και οι περιπτώσεις γ, δ, και ε, αναλόγως.  



3. Ζώνη Γ  
α) Για γραφεία (ιδιωτικά  ή δηµόσια), Τράπεζες, Ασφαλιστικές Εταιρίες, 
Ραδιοφωνικούς Σταθµούς, καταστήµατα και γενικά παρεµφερείς χρήσεις που δεν 
αναφέρονται στο παρόν µία θέση ανά 60 τ.µ επιφανείας κτιρίου.  
β) Κατά τα λοιπά ισχύουν οι περιπτώσεις β και ιγ της προηγουµένης παραγράφου 2.   
 

Άρθρο 4 
 

1. Ο ελάχιστος απαιτούµενος αριθµός θέσεων στάθµευσης ανάλογα µε τη χρήση και το 
µέγεθος του κτιρίου υπολογίζεται ως εξής:  
∆ιαιρείται το σύνολο των επιφανειών κάθε χρήσης του κτιρίου µε την επιφάνεια σε 
τετραγωνικά µέτρα που απαιτείται για µία θέση σύµφωνα µε τα προηγούµενα άρθρα 2 και 3. 
Όταν το δεκαδικό µέρος του πηλίκου είναι µεγαλύτερο ή ίσον του 0.5 προστίθεται µία θέση. 
Όταν αυτό είναι µικρότερο του 0.50 δεν λαµβάνεται υπόψη.  
Οι θέσεις που προκύπτουν από κάθε χρήση προστίθενται και αποτελούν τον συνολικό αριθµό 
θέσεων.  
2. Σε περιπτώσεις κτιρίων µε διαφορετικές χρήσεις οι επιφάνειες των κοινοχρήστων 
χώρων που εξυπηρετούν περισσότερες από µία χρήσεις προσµετρώνται για τον υπολογισµό 
των θέσεων στάθµευσης στην επικρατούσα χρήση.  
3. Ο τρόπος αναγωγής των καθορισµένων ανά κτίριο θέσεων στάθµευσης σε επιφάνεια 
χώρου στάθµευσης γίνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην απόφασης του Υφυπουργού 
Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων  98728/7722/15.12.1992 (∆'167).   
 

Άρθρο 5 
 

1. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες προκύπτει ότι ο απαιτούµενος αριθµός θέσεων 
στάθµευσης είναι µεγαλύτερος του 15, επιβάλλεται η εξασφάλιση ποσοστού τουλάχιστον 
50%  των θέσεων στο αυτό ακίνητο ή σε άλλο, σε απόσταση όχι µεγαλύτερη των 300µ. 
µετρούµενη σε νοητή ευθεία γραµµή µεταξύ των πλησιέστερων  σηµείων των δύο ακινήτων.  
2. Ειδικά δε χρήσεις «υπεραγορές τροφίµων ή άλλων ειδών, πολυκαταστήµατα και 
εµπορικά κέντρα» εν γένει επιβάλλεται η εξασφάλιση του ως άνω ποσοστού στο αυτό 
ακίνητο  ή σε όµορο αυτού.  
3.   Σε περιπτώσεις αλλαγής χρήσης σε νοµίµως υφιστάµενα προ της ισχύος του Ν.960/79 
κτίρια δεν εφαρµόζεται η παρ. 1 του παρόντος άρθρου.   
 

Άρθρο 6 
 

1. Εντός των Ζωνών Α, Β, Γ, και για τις αναφερόµενες στον παρακάτω πίνακα χρήσεις 
κτιρίου, επιβάλλεται πέραν των οριζοµένων στο άρθρο 3 η εξασφάλιση προ της εισόδου ή 
εξόδου του κτιρίου θέσεων στάθµευσης µεγάλων αυτοκινήτων όπως ειδικότερα ορίζεται στο 
παρόν άρθρο.  
2. Η κατά τα ανωτέρω εξασφάλιση θέσεων στάθµευσης µεγάλων αυτοκινήτων 
επιβάλλεται µόνον εφόσον η συνολική επιφάνεια του κτιρίου, είναι ίση ή µεγαλύτερη από 
χίλια (1.000) τ.µ. Ο αριθµός των θέσεων στάθµευσης ανάλογα µε τη χρήση του κτιρίου 
υπολογίζεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον πίνακα, σε συνδυασµό µε τις παρ. 3, 4 και 5.   
 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ 
Απαιτήσεις στάθµευσης για µεγάλα αυτοκίνητα 

 
ΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Επιφάνεια κτιρίου σε τ.µ. 

που αναλογούν σε µια θέση 
στάθµευσης 

Υπεραγορές τροφίµων ή άλλων ειδών, 
πολυκαταστήµατα, εµπορικά κέντρα, µουσεία, 
τουριστικές εγκαταστάσεις 

2.500 



Καταστήµατα χονδρικής πωλήσεως βιοµηχανίες, 
βιοτεχνίες 

4.000 

Νοσοκοµεία, κλινικές και εν γένει κτίρια 
περίθαλψης, κτίρια εκπαίδευσης 

10.000 

Τράπεζες 10.000 
 
3. Για τον υπολογισµό της συνολικής επιφάνειας του χώρου στάθµευσης ο αριθµός των 
θέσεων βάσει του πίνακα ανάγεται σε επιφάνεια χώρου στάθµευσης ως εξής :  
Για µία θέση στάθµευσης µεγάλου αυτοκινήτου λαµβάνονται 50 τ.µ χώρου στάθµευσης.  
4. Ο υπολογισµός των απαιτουµένων θέσεων στάθµευσης ανάλογα µε τη χρήση και το 
µέγεθος του κτιρίου γίνεται ως εξής :  
α) ∆ιαιρείται το σύνολο των επιφανειών κάθε χρήσης του κτιρίου µε το σχετικό αριθµό 
του πίνακα. Για το δεκαδικό µέρος του πηλίκου και ανεξάρτητα από το µέγεθος αυτού, 
προστίθεται µία θέση. Οι θέσεις που προκύπτουν από κάθε χρήση προστίθενται και 
αποτελούν τον συνολικό αριθµό των θέσεων.  
β) Σε περίπτωση ανάπτυξης περισσοτέρων της µίας χρήσεως των οποίων η επιφάνεια 
κτιρίου χωριστά είναι µικρότερη από χίλια (1.000) τ.µ. αλλά η συνολική επιφάνεια 
ανάπτυξης είναι ίση ή µεγαλύτερη των 1.000 τ.µ υπολογίζεται µία θέση ανά 2.500 τ.µ 
επιφανείας κτιρίου.  
5. Για τις θέσεις στάθµευσης µεγάλων αυτοκινήτων δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις 
των περιπτώσεων β και γ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 960/1979 όπως ισχύει.   
 

Άρθρο 7 
 

1. Για την εξαγορά µέρους ή του συνόλου των απαιτουµένων θέσεων στάθµευσης κατ' 
εφαρµογή της περιπτώσεως γ ' της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 960/1979, όπως ισχύει, και 
τον υπολογισµό της εισφοράς λαµβάνεται υπόψη επιφάνεια ίση µε 25,00 τ.µ. για κάθε θέση 
στάθµευσης.  
2. Για τον υπολογισµό της κατά την περιπτ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 960/1976 
ως ισχύει, εισφοράς, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 5 του αυτού νόµου, λαµβάνεται 
υπόψη η αντικειµενική αξία των ακινήτων όπου αυτή έχει καθοριστεί.   
 

Άρθρο 8 
 

1. Απαλλάσσονται της κατά τον Ν. 960/1979 υποχρέωσης εξασφάλισης θέσεων 
στάθµευσης προσθήκες κατ' ύψος ή κατ' επέκταση κτιρίων νοµίµως υφισταµένων προ του Ν. 
960/79 εφόσον αυτές προορίζονται για χρήση κατοικίας και έχουν επιφάνεια µικρότερη ή ίση 
των 100 τ.µ.  
2. Τα ανωτέρω εφαρµόζονται µόνο για την πρώτη πραγµατοποιούµενη µετά την ισχύ 
του Ν. 960/79 προσθήκη.   
 

Άρθρο 9 
 

1. Οικοδοµικές άδειες που έχουν εκδοθεί µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος 
διατάγµατος, στις αναφερόµενες στο άρθρο 1 περιοχές, εκτελούνται όπως εκδόθηκαν.  
2. Στις ίδιες ως άνω περιοχές οι οικοδοµικές άδειες για τις οποίες έχει υποβληθεί στην 
αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος πλήρης φάκελος µελέτης, 
ή έχει υποβληθεί σε οποιαδήποτε δηµόσια υπηρεσία πλήρης αρχιτεκτονική µελέτη προς 
έγκριση (π.χ. ΕΠΑΕ, ΕΟΤ, ΟΣΚ) εκδίδονται, κατ’ επιλογήν του ενδιαφεροµένου, είτε µε τις 
προγενέστερες του παρόντος σχετικές διατάξεις είτε βάσει των διατάξεων του παρόντος.  
 

Άρθρο 10 
 

Από τη δηµοσίευση του παρόντος διατάγµατος καταργείται το από 10.4.1991 Π.∆/γµα 
«Καθορισµός του απαιτουµένου αριθµού θέσεων στάθµευσης αναλόγως των χρήσεων και 



του µεγέθους των κτιρίων στην ευρύτερη περιοχή Αθηνών» (∆' 164).   
 

Άρθρο 11 
 

Η ισχύς του παρόντος διατάγµατος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.  
Στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων αναθέτουµε τη 
δηµοσίευση  και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος.  
 

Αθήνα 11 Ιουνίου 1993 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ 


