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Διατείριζη ηης ζηάθμεσζης φς 
καηάληυης δημόζιοσ τώροσ 
ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΥΩΡΟΤ 

 

 Η πόιε πξέπεη λα απνδνζεί 

πάιη ζηελ πξεβεδάληθε θνηλσλία κε απνζάξξπλζε ηεο αληηθνηλσληθήο 
απηνθηλεηηθήο ηδησηηθήο θαηάιεςεο.  

Σηνπο κηθξόηεξνπο νηθηζκνύο ζα ζρεδηαζζεί εμσηεξηθόο ρώξνο 
ζηάζκεπζεο ώζηε λα κελ αλαπαξαρζεί ε απηνθηλεηηθή αζρήκηα ηεο 

πόιεο θαη ζηα όκνξθα ρσξηά καο. Θα θαηακεηξεζνύλ θαη ζα 
ζεκαλζνύλ νη δεκόζηνη ρώξνη ζηάζκεπζεο πνπ ζα είλαη πξνζβάζηκνη 

γηα κηθξά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Έλα ζύζηεκα «P+R» (πάξθηλγθ-
πόιε-πάξθηλγθ), ρώξσλ ζηάζκεπζεο ζηηο παξπθέο ηεο πόιεο, ζα 

εμππεξεηείηαη από ιεσθνξεία ζπρλώλ δξνκνινγίσλ. Η απηνθίλεζε 
κέζα ζηελ πόιε ζα επηηξέπεηαη ειεύζεξα ζε απηνθίλεηα πνπ 

δηαζέηνπλ ρώξν ζηάζκεπζεο (ζηαζκεπηήξην) θαη ζηα ηαμί (θαζώο θαη 
ζηα ππόινηπα νρήκαηα δεκόζηαο ρξήζεο ζε ζπγθεθξηκέλν σξάξην). 

Θα κειεηεζεί ηδηαίηεξε εληαία θαη όκνξθε αλσθεξήο ζηδεξά 

θαηαζθεπή εηζόδνπ ζηα νηθηαθά ζηαζκεπηήξηα ώζηε λα κε ρξεηάδεηαη 
«ηζηκέλησκα» ηνπ ξείζξνπ πνπ εκπνδίδεη ηα όκβξηα ύδαηα.  

 

           
    Σιδηπά καηαζκευή ειζόδου ζηα οικιακά ζηαθμευηήπια 

            [Η λέξη «ζηαθμευηήπιο» έχει πποηαθεί από ηον π. Κώζηα Μπέη] 

  
Απνθιεηζκέλεο γεηηνληέο ηνπ θέληξνπ ζα πξνηηκεζνύλ ζηελ 

δσξεάλ παξνρή ρώξνπ ζηάζκεπζεο ελώ άιιεο γεηηνληέο πνπ ζα 
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απνθηνύλ ζηαζκεπηήξηα νηθίαο ή επαγγεικαηηθήο ζηέγεο ζα 

απνθηνύλ δηθαηώκαηα απηνθίλεζεο ζην θέληξν. Όια ηα απηνθίλεηα 
κε ηέηνηα δηθαηώκαηα ζα είλαη εθνδηαζκέλα κε ην δηαθξηηηθό ζήκα Σ 

(ζηαζκεπηήξην). Ιδηαίηεξεο επαγγεικαηηθέο θαηεγνξίεο, όπσο νη 
γηαηξνί θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπο, ζα αληηκεησπηζζνύλ 

κε βάζε ηηο πξνηάζεηο ησλ ζπιιόγσλ ηνπο.   
Γεληθά, ε δηαρείξηζε ηνπ απηνθηλήηνπ σο θνηλσληθνύ 

δηθαηώκαηνο πνπ εθδειώλεηαη κε ηελ θαηάιεςε ρώξνπ ηεο πόιεο ζα 
αληηκεησπηζηεί ζε εληαία βάζε κε δσηηθόηεξα δηθαηώκαηα ζην ρώξν 

ηεο πόιεο. Τα πέληε έσο δέθα ηεηξαγσληθά κέηξα, πνπ αθαηξνύληαη 
από ην δεκόζην θνηλσθειή ρώξν κε ηε ζηάζκεπζε, αλ ηα 

θαληαζζνύκε ζε ηεηξαώξνθε αλάπηπμε κε ην ππόγεηό ηνπο, 
αληηζηνηρνύλ ζε ηξηάληα έσο ζαξάληα ηεηξαγσληθά κέηξα κηαο κηθξήο 

θαηνηθίαο πνπ επαξθεί γηα ηε ζηέγαζε κηαο άζηεγεο νηθνγέλεηαο, ηεο 
νπνίαο ε ζηέγαζε ζα επηδησρζεί από ην Δήκν. Ελλνείηαη βέβαηα πσο 

κηιάκε γηα κέζνπο όξνπο θαηνηθήζηκσλ ρώξσλ, ζε δηάθνξεο 

θαηάιιειεο πεξηνρέο ζηελ πόιε. Εμάιινπ, εθόζνλ ππάξμεη πίεζε γηα 
δήηεζε θεληξηθώλ πάξθηλγθ θαη ζηαζκεπηεξίσλ ζα γίλεη θνηλσληθή 

δηαβνύιεπζε γηα ειεγρόκελε ζηάζκεπζε.  
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