
ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ: 326/91 
 
Τροποποίηση του Π.Ν. 455/76 «περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας 
σταθµών αυτοκινήτων και εγκαταστάσεως εντός αυτών πλυντηρίων - λιπαντηρίων 
αυτοκινήτων, αντλιών παροχής καυσίµων ως και προϋποθέσεων χορηγήσεως των προς 
τούτο απαιτουµένων αδειών» (Α-169). 
(ΦΕΚ 117/Α/19-7-91) 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.∆. 3334/55 «περί µεταφοράς αγαθών επί κοµίστρω, δια 
φορτηγών τρίτροχων αυτοκινήτων και τροποποιήσεως και συµπληρώσεως διατάξεων 
αναφεροµένων εις θέµατα της Γενικής ∆ιευθύνσεως Μεταφορών» (Α. 237). 
2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.∆. 511/1970 «περί ιδρύσεως και λειτουργίας 
πρατηρίων υγρών καυσίµων, σταθµών αυτοκινήτων, πλυντηρίων αυτοκινήτων και περί 
κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεων µετά των οδών» (Α 91). 
3. Η αριθµ. 321/91 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας µε πρόταση των 
Υπουργών Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων και Μεταφορών και 
Επικοινωνιών, αποφασίζουµε: 
 

Άρθρο 1 
 
1. Στο τέλος του άρθρου 1 του Π.∆. 455/76 (Α 169) προστίθεται παράγραφος 3, η οποία έχει 
ως εξής: 
«3. Από άποψη τρόπου εξυπηρέτησης οι παραπάνω σταθµοί διακρίνονται στις εξής 
κατηγορίες: 
α) Στάθµευση µε αυτοεξυπηρέτηση και 
β) Στάθµευση από υπαλλήλους. 
Μεταβολή του τρόπου εξυπηρέτησης ενός σταθµού από την µια κατηγορία στην άλλη θα 
γίνεται µόνο εφόσον ικανοποιούνται όλες οι απαιτήσεις λειτουργίας και οι προδιαγραφές που 
διέπουν την κατηγορία στην οποία µεταπίπτει». 
  

Άρθρο 2 
 
Το εδάφιο β) της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του 455/76 προεδρικού ∆ιατάγµατος 
αντικαθίσταται όπως παρακάτω: 
β) Οι διαστάσεις των θέσεων στάθµευσης και των διαδρόµων κυκλοφορίας υπολογίζονται µε 
βάση τον συνηµµένο πίνακα 2.1. για σταθµούς που λειτουργούν µε αυτοεξυπηρέτηση και µε 
βάση τον πίνακα 2.2. για σταθµούς όπου η στάθµευση γίνεται από υπαλλήλους. Οι 
συµβολισµοί των δύο Πινάκων επεξηγούνται στο Σχήµα 2.1. που ακολουθεί. 
 
ΣΧΗΜΑ 2.1. Επεξήγηση συµβολισµών Πινάκων 2.1. & 2.2. 
 



 
 
Σηµείωση : Τα αναφερόµενα στους πίνακες µεγέθη αφορούν καθαρές διαστάσεις. 
Β1. Στάθµευση µε αυτοεξυπηρέτηση. 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1. ∆ιαστάσεις θέσεων στάθµευσης και διαδρόµων ανάλογα µε την γωνία 
στάθµευσης – Στάθµευση µε αυτοεξυπηρέτηση. 
 
 

Φο Β(µ) Β1(µ) Π(µ) ∆(µ) Ε(µ) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
2.50 - 2.50 3.50 6.00 επαφή µε τοίχο  

0ο - 2.15 2.15 3.50 6.00 µεταξύ διαδρόµων 
45ο 4.85 4.10 2.50 2.75 3.54  
60ο 5.25 4.70 2.50 2.75 2.89  
90ο 4.75 4.75 2.50 5.50 2.50  

 
- Το πλάτος θέσης στάθµευσης (Π) µπορεί να µειωθεί στα 2,40 µ. στις περιπτώσεις όπου η 

θέση σε καµία πλευρά της δεν βρίσκεται σε επαφή µε δοµικά στοιχεία.  
- Το πλάτος θέσης στάθµευσης (Π) είναι δυνατό να µειωθεί τοπικά στα  2,30 µέτρα, µόνο 

στην περίπτωση και όπου η θέση εφάπτεται σε υποστύλωµα.  
- Σε σταθµούς µεγάλου µεγέθους θα προβλέπονται θέσεις ατόµων µε ειδικές ανάγκες σε 

ποσοστό 2% επί της συνολικής χωρητικότητας  και κατ’ ελάχιστο 2 θέσεις. Το πλάτος 
των θέσεων αυτών ορίζεται σε  3,20 µ. 

- Σαν ελάχιστη απόσταση υποστυλώµατος ή άλλου δοµικού στοιχείου από το πλησιέστερο 
σηµείο του διαδρόµου πρόσβασης, ορίζονται τα 0.75 µ. 

- Οι διάδροµοι πρόσβασης πρέπει να είναι τελείως ελεύθεροι από  δοµικά στοιχεία. 
β2. Στάθµευση από υπαλλήλους. 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2. ∆ιαστάσεις θέσεων στάθµευσης και διαδρόµων ανάλογα µε την γωνία 
στάθµευσης - Στάθµευση από υπαλλήλους.  
 

Φ° 
 

Β(µ)    
 

Β1(µ)    Π(µ)     ∆(µ) Ε(µ) 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 

2,25         - 2,25   3,50 6,00 επαφή µε τοίχο 0° 
- 2,05    2,05   3,50 6,00 

 
µεταξύ διαδρόµων 
 

45 4,85    
 

4,10    2,25    2,75 3,18 
 

60° 5,25   4,70   2,25   4,00 2,598 

 
 

90° 2,25   5,10 2,25 για πλάτος Π(µ) :2,25 

 
4,75 4,75 

    

   2,50 4,60 2,50 για πλάτος Π(µ) :2,50 

 
Με κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών ΠΕΧΩ∆Ε και Μεταφορών και Επικοινωνιών 
καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις για την χρησιµοποίηση µηχανικών µέσων 
αποθήκευσης οχηµάτων σε σταθµούς αυτοκινήτων».  
2. Η παράγραφος 6 του άρθρου 2, του Π.∆. (455/76) αντικαθίσταται όπως παρακάτω: 



«6. Σε σταθµούς δηµόσιας χρήσης µεγάλου µεγέθους, χωρητικότητας 80 θέσεων και άνω, 
που λειτουργούν µε αυτοεξυπηρέτηση, θα εφαρµόζεται ένα εκτεταµένο σύστηµα σήµανσης, 
τόσο για τους πεζούς, όσο κύρια για τα οχήµατα στο εσωτερικό του Σταθµού, το οποίο θα 
περιλαµβάνει: 
1. Σήµανση για τα οχήµατα 
α. Οριζόντια σήµανση. Με ανεξίτηλο ειδικό χρώµα σήµανσης οδοστρωµάτων, λευκής ή 
κίτρινης απόχρωσης, θα σηµειώνονται στο δάπεδο τα όρια της κάθε θέσης στάθµευσης και θα 
καθορίζονται µε ευµεγέθη βέλη οι κατευθύνσεις κυκλοφορίας σ’ όλους τους διαδρόµους και 
στα σηµεία διασταύρωσης των διαδρόµων µεταξύ τους ή µε τις ράµπες. Επίσης µε το ίδιο 
χρώµα καθορίζονται τα σηµεία υποχρεωτικής διακοπής πορείας (STOP) των οχηµάτων και 
αριθµείται η κάθε θέση στάθµευσης του ορόφου, στο σηµείο επαφής του ορίου της µε τον 
διάδροµο (πάνω στο δάπεδο). Τέλος θα σηµαίνονται, µε κατάλληλες αναγραφές, οι ειδικές 
θέσεις στάθµευσης π.χ. αναπήρων κ.λ.π. Τα χρησιµοποιούµενα υλικά θα είναι σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις των ισχυουσών Πρότυπων Τεχνικών προδιαγραφών χρωµάτων διαγράµµισης 
οδών. 
β) Κατακόρυφη σήµανση - Πινακίδες, µε αντίστοιχο χρώµα σήµανσης στοιχείων 
αναγράφεται σε κάθε όροφο, σε τοίχους ή υποστυλώµατα, σε κατάλληλες θέσεις (αρχή και 
τέλος κάθε ράµπας αλλά και ενδιάµεσα, στους διαδρόµους), µε στοιχεία µεγέθους 70 εκ., ο 
αριθµός του ορόφου (Α1, Α2, Β1, κ.λ.π.), σε µέσο ύψος 1,20 µ. από το δάπεδο. 
Πέρα από την παραπάνω σήµανση, η κυκλοφορία στις διάφορες στάθµες του σταθµού, θα 
ρυθµίζεται µε πινακίδες των ισχυουσών προδιαγραφών για την οδική σήµανση, (π.χ. 
απαγορεύσεις εισόδων, υποχρεωτικές πορείες, υποχρεωτική διακοπή πορείας (STOP), κ.λ.π.) 
που θα πρέπει να τοποθετούνται σε ορατά σηµεία και σ’ όλες τις απαραίτητες θέσεις όπως 
π.χ. στις διασταυρώσεις διαδρόµων µεταξύ τους ή µε ράµπες. 
Επίσης σε εµφανή και κατάλληλα (περίοπτα κατά το δυνατό) σηµεία, θα τοποθετηθούν 
πινακίδες µε ενδείξεις και πληροφορίες για την έξοδο, κάθοδο ή άνοδο οχηµάτων. Τα 
στοιχεία των πινακίδων γενικά πρέπει να είναι τύπου HELVETICA, µαύρα, ύψους 15 εκ. 
Σε κάθε όροφο θα αναρτάται πινακίδα που θα δείχνει την κάτοψη τις θέσεις στάθµευσης 
αυτοκινήτων. 
- Τέλος θα πρέπει να υπάρχουν σε κατάλληλες θέσεις, µέσα κι έξω από το Σταθµό, 

πληροφοριακές, αναγνώσιµες από αρκετή απόσταση, πινακίδες, µε πληροφορίες για το 
είδος, το ύψος και βάρος των επιτρεποµένων να εισέλθουν στο Σταθµό οχηµάτων, τον 
τρόπο λειτουργίας του Σταθµού, τα τέλη και τον τρόπο είσπραξής τους, τον τρόπο 
λειτουργίας ειδικών χώρων στάθµευσης όπως π.χ. µονίµων πελατών, αναπήρων, 
αυτοκινήτων προοριζοµένων για πλύση, τις ώρες λειτουργίας του Σταθµού, οδηγίες για 
περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλης έκτακτης ανάγκης κ.λ.π. Στην είσοδο του σταθµού και σε 
σηµείο εµφανές από την οδό προσπέλασης, θα υπάρχει φωτεινή ένδειξη της πληρότητας 
του σταθµού.  

2. Σήµανση για τους πεζούς. Σε όλα τα κλιµακοστάσια και σε όλες τις ορατές από τον λοιπό 
χώρο του Σταθµού πλευρές τους, θα υπάρχουν πινακίδες µε ένδειξη εξόδου για τους πεζούς, 
σαφώς διαφοροποιηµένες σε χρώµα, µέγεθος και σχήµα από αυτές της ένδειξης εξόδου για τα 
οχήµατα. Ανάλογες πινακίδες για την έξοδο των πεζών θα τοποθετούνται και σε ενδιάµεσα 
µεταξύ των κλιµακοστασίων σηµεία του Σταθµού, π.χ. υποστυλώµατα. Επίσης πρέπει να 
τοποθετούνται κατευθυντήριες πινακίδες εισόδου στο Σταθµό και πληροφοριακές πινακίδες 
για τον τρόπο είσπραξης τελών». 
 

Άρθρο 3 
 
1. Σε περίπτωση στ) και το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1, του άρθρου 3 του ως άνω 
Π.∆. 455/76 αντικαθίσταται όπως παρακάτω: 
«στ) Σε απόσταση 30 µέτρων από σηµατοδοτούµενο κόµβο ή υπό σηµατοδότηση ή άλλο 
κόµβο που θεωρείται σηµαντικός από κυκλοφοριακή άποψη όπως αυτό καθορίζεται από την 
αρµόδια ∆/νση Κυκλοφορίας του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε.  της απόστασης µετρούµενης από το 
πλησιέστερο άκρο εισόδου ή εξόδου του σταθµού µέχρι το σηµείο των πλησιέστερων 
ρυµοτοµικών γραµµών του οικοδοµικού τετραγώνου, σε θέσεις καµπυλότητας ή αναστροφής 



κλίσεως των οδών εφόσον παρεµποδίζεται η ορατότητα, και τέλος σε θεσµοθετηµένους 
πεζόδροµους. 
Σε πεζόδροµους µε ήπια κυκλοφορία οχηµάτων επιτρέπεται η ίδρυση µικρού ή µεσαίου 
µεγέθους σταθµών αυτοκινήτων µετά από έγκριση της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης Κυκλοφορίας 
του ΥΠΕΧΩ∆Ε και του οικείου ∆ήµου. 
Για την ίδρυση σταθµών αυτοκινήτων µεγάλου µεγέθους απαιτείται η σύµφωνη γνώµη των 
αρµόδιων ∆/νσεων Κυκλοφορίας και Οικισµού του ΥΠΕΧΩ∆Ε που γνωµοδοτούν λαµβάνο-
ντας υπόψη τα παρακάτω στοιχεία: 
1. Σηµασία του δρόµου, στον οποίο θα κατασκευαστεί ο σταθµός, για το οδικό σύστηµα. 
2. Κυκλοφοριακούς φόρτους αιχµής (υφιστάµενους - αναµενόµενους).  
3. Σύστηµα εισόδου - εξόδου. 
4. Επίπτωση στην στάθµη εξυπηρέτησης των επηρεαζόµενων σηµατοδοτούµενων κόµβων. 
5. Επίπτωση στην λειτουργία εκπαιδευτηρίων, παιδικών χαρών, γηροκοµείων και γενικά 
χώρων κοινωνικής πρόνοιας.  
Ειδικά για ίδρυση σταθµού χωρητικότητας 200 θέσεων και  άνω, οι ίδιες υπηρεσίες του 
ΥΠΕΧΩ∆Ε θα απαιτούν την υποβολή, από µέρους των ενδιαφεροµένων, κυκλοφοριακής 
µελέτης από την οποία θα προκύπτει ότι οι κυκλοφοριακές συνθήκες επιτρέπουν την ίδρυση 
του σταθµού µε βάση τα παρακάτω: 
1. Μέγεθος του σταθµού σε συνάρτηση µε το διαθέσιµο χώρο. 
2. Εκτίµηση της αναµενόµενης ζήτησης και των διαδροµών εισόδου - εξόδου στον σταθµό. 
3. Καθοριστικό κυκλοφοριακό φόρτο (υπολογισµός σύµφωνα µε άρθρο 13 του Π.∆. 455/76). 
4. Χωροθέτηση εισόδων - εξόδων του σταθµού, σύστηµα διεκπεραίωσης οχηµάτων στις 
εισόδους - εξόδους και µέση απόδοση του συστήµατος. 
5. Αριθµός λωρίδων εισόδου - εξόδου και επιφάνεια χώρων αναµονής. 
6. Επιπτώσεις στην στάθµη εξυπηρέτησης του επηρεαζόµενου από τη λειτουργία του 
σταθµού οδικού δικτύου (υπολογισµός στάθµης εξυπηρέτησης και καθυστερήσεων κατά τις 
ώρες αιχµής - πριν και µετά- επιπτώσεις στη λειτουργία των ∆ηµοσίων Συγκοινωνιών κ.λ.π.). 
7. Προτεινόµενες επεµβάσεις στο οδικό δίκτυο (κυκλοφοριακές ρυθµίσεις, επεµβάσεις στα 
γεωµετρικά στοιχεία, νέα προγράµµατα σηµατοδότησης και συντονισµού σηµατοδοτών 
κ.λ.π.). 
Β. Επίπτωση στην λειτουργία εκπαιδευτηρίων, παιδικών χαρών, γηροκοµείων και γενικά 
χώρων κοινωνικής πρόνοιας. 
Οι ίδιες Υπηρεσίες προκειµένου για σταθµούς 200 θέσεων και άνω καθορίζουν και τον 
ακριβή αριθµό των θέσεων στάθµευσης. 
Για Σταθµούς δηµόσιας χρήσης, µεγάλου µεγέθους, χωρητικότητας 80 θέσεων και άνω, που 
λειτουργούν µε αυτοεξυπηρέτηση, θα υποβάλλεται για έγκριση και µελέτη σήµανσης που θα 
συντάσσεται σύµφωνα µε όσα περιγράφονται στο άρθρο 2. 
2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 του Π.∆. 455/76 καταργείται. 
3. Η παράγραφος 8 του άρθρου 4 του Π.∆. 455/76 καταργείται. 
4. Το εδάφιο γ) της παραγράφου 9, του άρθρου 4 τροποποιείται όπως παρακάτω: «γ) αποθήκη 
ελάχιστης επιφανείας 10 τετρ. µέτρων». 
5. Η παράγραφος 10 του άρθρου 4 τροποποιείται όπως παρακάτω: 
«10. Στους σταθµούς µεσαίου και µεγάλου θα προβλέπεται γραφείο κινήσεως». 
 

Άρθρο 4 
 
1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 του ως άνω Π.∆. 455/76 αντικαθίσταται όπως παρακάτω: 
«3. Ο αριθµός των λωρίδων εισόδου - εξόδου του σταθµού καθορίζεται µε βάση τον αριθµό 
θέσεων του σταθµού, την µέση απόδοση των εγκαταστάσεων έκδοσης δελτίων και είσπραξης 
τελών που έχουν επιλεγεί, τον αναµενόµενο φόρτο κατά την ώρα αιχµής (καθοριστικός 
φόρτος εισόδου - εξόδου) και το µέγεθος του χώρου αναµονής, όπως αυτά ορίζονται στο 
άρθρο 13 του Π.∆. 455/76 όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 379/80 και το παρόν». 
2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 6 του ως άνω Π.∆. 455/76 αντικαθίσταται όπως παρακάτω: 



«5. Σε κάθε όροφο του Σταθµού και σε κατάλληλες θέσεις, προβλέπονται 2 τουλάχιστον οδοί 
διαφυγής, που εξυπηρετούν όλους τους ορόφους, ώστε να είναι δυνατή η εύκολη και γρήγορη 
αποµάκρυνση από το κτίριο του προσωπικού και των πελατών, σε ώρα ανάγκης. 
Εάν τοποθετούνται ανελκυστήρες στον σταθµό, σύµφωνα µε το άρθρο 15 του Π.∆. 455/76 τα 
κλιµακοστάσια και οι ανελκυστήρες κατασκευάζονται σαν ένα συγκρότηµα. Οι αποστάσεις 
των θέσεων στάθµευσης από τις οδεύσεις διαφυγής, καθορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 13 
του Π.∆. 71/88, «Κανονισµός πυροπροστασίας των κτιρίων», όπως ισχύει». 
 

Άρθρο 5 
 
1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 13 του ως άνω Π.∆. 455/76, που τροποποιήθηκε µε το άρθρο 
1 του Π.∆. 379/80, αντικαθίσταται όπως παρακάτω: 

 
«3. Όταν η στάθµευση διενεργείται από τους ίδιους τους πελάτες του σταθµού 
(αυτοεξυπηρέτηση) ο απαιτούµενος χώρος αναµονής στην είσοδο του σταθµού υπολογίζεται 
από το Σχήµα 13.1, που είναι προσαρτηµένο στο παρόν Π.∆., µε βάση τον µέσο ρυθµό 
αφίξεων κατά την ώρα αιχµής (καθοριστικός φόρτος) και την µέση απόδοση των 
εγκαταστάσεων διεκπεραίωσης εισόδου. 
Εφόσον στην κυκλοφοριακή µελέτη ενός σταθµού αυτοκινήτων δεν προτείνονται άλλες 
κατάλληλα τεκµηριωµένες τιµές παραµέτρων, θα χρησιµοποιούνται οι παρακάτω τιµές: 
α. Ο µέσος ρυθµός αφίξεως οχηµάτων κατά την ώρα αιχµής (καθοριστικός φόρτος εισόδου) 
προκύπτει εµπειρικά από τον πολλαπλασιασµό του αριθµού των θέσεων στάθµευσης επί τον 
συντελεστή Κ που δίνεται στον πίνακα 13.1. που ακολουθεί. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 13.1. Εµπειρικές τιµές του συντελεστή υπολογισµού των καθοριστικών φόρτων 
(Κ) ενός σταθµού αυτοκινήτων. 
 
Κύρια κατηγορία επισκεπτών του σταθµού 
 

Συντελεστής Κ 
(οχήµατα ανά ώρα 
αιχµής και θέση 
στάθµευσης) 

 
Ι. Απασχολούµενοι στην διοίκηση και παροχή υπηρεσιών, 
επισκέπτες του κέντρου πόλεως, επισκέπτες εκθέσεων 
 

0,60 
 

II. Σταθµοί εξυπηρετούντες µετεπιβίβαση (PARK AND RIDE) 
 

0,50 
 

III. Επισκέπτες υπεραγορών και εµπορικών κέντρων 
 

1,20 
 

IV. Απασχολούµενοι στη βιοµηχανία και την παραγωγή 
 

1,30 
 

V. Επισκέπτες αθλητικών διοργανώσεων, θεάτρων, αιθουσών 
συναυλιών και παρεµφερών χρήσεων 

0,90 
 

VI. Κάτοικοι 0,30 
 

 
ΣΧΗΜΑ 13.1 ∆ιάγραµµα υπολογισµού απαιτούµενου χώρου αναµονής αυτοκινήτων για µία 
λωρίδα εισόδου σταθµού µε αυτοεξυπηρετούµενη στάθµευση. 
 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑ ΜΙΑ 

ΛΩΡΙ∆Α ΕΙΣΟ∆ΟΥ, ΑΥΤΟΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 
 
 



 
ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΩΡΑ ΑΙΧΜΗΣ 
 
Παράδειγµα: Σταθµός αυτοκινήτων 600 θέσεων. 
Κατηγορία Ι: Ρυθµός άφιξης αυτοκινήτων κατά την ώρα αιχµής: 0,6 Χ 600 = 360 
Αυτόµατη έκδοση δελτίου στάθµευσης. 
Απόδοση εγκατάστασης διεκπεραίωσης 450 οχήµατα/ώρα 
Απαιτούµενες θέσεις αναµονής: 6 
Παρατήρηση. Όπου η τιµή του συντελεστή Κ είναι µεγαλύτερη της µονάδος σηµαίνει ότι ο 
χώρος στάθµευσης γεµίζει κατά το χρονικό διάστηµα της αιχµής σε λιγότερο από µία ώρα. 
β. Η µέση απόδοση µίας συσκευής έκδοσης δελτίων προκύπτει από τον Πίνακα 13.2 που 
ακολουθεί: 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 13.2. Μέση απόδοση εγκαταστάσεων διεκπεραίωσης εισόδου. 
 
 

Περιγραφή διαδικασίας 
 

Μέση απόδοση 
συσκευής 
(οχήµατα 

ανά ώρα ανά 
λωρίδα) 

 
- Έκδοση δελτίων στάθµευσης από υπαλλήλους, µε χειρόγραφες 
αναγραφές 
 

180 
 

- Κάρτες διάρκειας σε αυτόµατο µηχάνηµα  
 

400 

- Έκδοση δελτίων στάθµευσης από υπαλλήλους µε συσκευή 
έκδοσης 
 

500 

- Αυτόµατη έκδοση δελτίου στάθµευσης µε πάτηµα ενός 
κουµπιού 
 

400 

- Αυτόµατη έκδοση δελτίου στάθµευσης µε το πάτηµα 
επαγωγικού βρόγχου 
 

 
 

1. σε ευθεία 
 

600 
 

2. σε στροφή 
 

450 
 

- Ελεύθερη είσοδος 
 

700 
 

 
γ. Επιφάνεια χώρου αναµονής ανά θέση: 12 τ.µ.  
2. Η παράγραφος 6 του άρθρου 13 του Π.∆. 455/76 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 1 του 
Π.∆. 379/80 καταργείται. 



 
Άρθρο 6 

 
Η παράγραφος 1 του άρθρου 14 του ως άνω Π.∆. 455/76 αντικαθίσταται όπως παρακάτω: 
«1. α) Στην περίπτωση όπου τα κεκλιµένα επίπεδα επικοινωνίας (ράµπες) µεταξύ των ορόφων 
χρησιµοποιούνται και σαν δάπεδα στάθµευσης, η µεγίστη επιτρεπόµενη κλίση των δαπέδων 
αυτών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 6%, 5.5% και 5% για στάθµευση υπό γωνία 90° έως 81°, 
80-71° και µικρότερη των 70ο αντίστοιχα. 

β) Η µέγιστη επιτρεπόµενη κλίση των κεκλιµένων επιπέδων (ράπτες) που 
χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για επικοινωνία µεταξύ των ορόφων δεν υπερβαίνει το 17%. 
γ) Στην αρχή και το τέλος κάθε κεκλιµένης ράµπας κατασκευάζεται ένα τµήµα συναρµογής 
κλίσεων µήκους τουλάχιστον 5,0 µ., µε κλίση το ήµισυ της διαφοράς κλίσεων µεταξύ της ρά-
µπας και του επιπέδου του δαπέδου στάθµευσης. Ειδικότερα στην περίπτωση ράµπων µικρού 
µήκους µεταξύ ηµιορόφων η συναρµογή των κλίσεων µπορεί να γίνει µε την κατασκευή 
κατακόρυφου καµπύλου τµήµατος, ακτίνας R=20,0 µ. 
δ) Στα σηµεία ελέγχου των εισόδων - εξόδων ενός σταθµού απαιτείται η µείωση του πλάτους 
του οδοστρώµατος για την διευκόλυνση των συναλλαγών µεταξύ των πελατών του σταθµού 
και υπάλληλων ή µηχανηµάτων. Το πλάτος των λωρίδων στα σηµεία αυτά καθορίζεται σε 2,3 
µ. Πριν από τα σηµεία ελέγχου θα πρέπει να υπάρχει ευθύγραµµο τµήµα τουλάχιστον 6,00 µ. 
του οποίου η κλίση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 7%. 
2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 14 του Π.∆. 455/76 αντικαθίσταται όπως παρακάτω: 
«α) Τα ελάχιστα πλάτη ράµπας µιας ή δύο κατευθύνσεων, σε ευθεία ή καµπύλη µε ελάχιστη 
εσωτερική ακτίνα στροφής 4,15 µ., καθορίζονται σύµφωνα µε το προσαρτηµένο, στο παρόν, 
Σχήµα 14.1 
 
ΣΧΗΜΑ 14.1. Ελάχιστα πλάτη ράµπας για κυκλοφορία µίας ή δύο κατευθύνσεων. 

 
 
 
Η κατασκευή του δεύτερου Πεζοδροµίου είναι προαιρετική σύµφωνα µε το άρθρο 14 παραγ. 
4. 
 
Σαν εσωτερική ακτίνα στροφής ορίζεται η ακτίνα µέχρι την εσωτερική οριογραµµή του 
καταστρώµατος της ράµπας. 
Το ελάχιστο πλάτος επιφάνειας στροφής ελικοειδούς ράµπας καθορίζεται µε βάση την 
εσωτερική ακτίνα στροφής όπως παρακάτω: 
 
Εσωτερική ακτίνα στροφής Ελάχιστο πλάτος καταστρώµατος 
4.15 (ελάχιστη) 3.70 
5.00                                    3.60 



6.00 3.50 
7.00 3.45 
8.00 3.40 
9.00 3.35 
10.00 3.30 
 

Σε ράµπες δύο κατευθύνσεων προβλέπεται διαχωριστική νησίδα πλάτους 0,50 µ. 
τουλάχιστον.  

Τα καµπύλα τµήµατα των κεκλιµένων επιπέδων (ραµπών) θα έχουν εγκάρσια κλίση 
3% έως 5%. 
β. Οι σταθµοί που λειτουργούν µε αυτοεξυπηρέτηση, θα πρέπει να έχουν ξεχωριστή άνοδο 
και κάθοδο σε κάθε επίπεδο (δύο κεκλιµένα επίπεδα µιας κατευθύνσεως ή ένα κεκλιµένο 
επίπεδο δύο κατευθύνσεων. Σταθµοί που λειτουργούν µε ανελκυστήρες ή άλλα µηχανικά 
µέσα ή µε ένα κεκλιµένο επίπεδο για άνοδο και κάθοδο ταυτόχρονα ή εναλλάξ, δεν 
θεωρούνται σταθµοί µε τρόπο λειτουργίας την αυτοεξυπηρέτηση». 
3.Η παράγραφος 7 του ίδιου ως άνω άρθρου 14 του Π.∆. 455/76 καταργείται. 
 

Άρθρο 7 
 
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη ∆ηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
Στους Υπουργούς Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων και Μεταφορών και 
Επικοινωνιών αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος ∆ιατάγµατος. 
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

Αθήνα, 19 Ιουλίου 1991 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

 
ΟΙ  ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ XΩP. ΚΑΙ ∆ΗΜ. ΕΡΓΩΝ 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΝΟΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝ. ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ 
 

 


