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Παράρτημα (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12а) Προστίθεται το ακόλουθο 
παράρτημα:
«Ελάχιστες απαιτήσεις για τους χώρους 
στάθμευσης
Μέρος A: Εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης
1) Τουαλέτες με βρύσες, οι οποίες είναι 
καθαρές, σε κατάσταση λειτουργίας και 
ελέγχονται τακτικά:
- έως και 10 θέσεις, τουλάχιστον ένας 
χώρος τουαλετών με τέσσερις τουαλέτες·
- 10 έως και 25 θέσεις, τουλάχιστον ένας 
χώρος τουαλετών με οκτώ τουαλέτες·
- 25 έως και 50 θέσεις, τουλάχιστον δύο 
χώροι τουαλετών με 10 τουαλέτες ο 
καθένας· - 50 έως και 75 θέσεις, 
τουλάχιστον δύο χώροι τουαλετών με 15 
τουαλέτες ο καθένας· - 75 έως και 125 
θέσεις, τουλάχιστον τέσσερις χώροι 
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τουαλετών με 15 τουαλέτες ο καθένας·
- πάνω από 125 θέσεις, τουλάχιστον έξι 
χώροι τουαλετών με 15 τουαλέτες ο 
καθένας.
2) Ντουζιέρες οι οποίες είναι καθαρές, σε 
κατάσταση λειτουργίας και ελέγχονται 
τακτικά:
- έως και 10 θέσεις, τουλάχιστον ένας 
χώρος ντους με δύο ντουζιέρες·
- 25 έως και 50 θέσεις, τουλάχιστον δύο 
χώροι ντους με πέντε ντουζιέρες ο 
καθένας·
- 50 έως και 75 θέσεις, τουλάχιστον δύο 
χώροι ντους με 10 ντουζιέρες ο καθένας·
- 75 έως και 125 θέσεις, τουλάχιστον 
τέσσερις χώροι ντους με 12 ντουζιέρες ο 
καθένας·
- πάνω από 125 θέσεις, τουλάχιστον έξι 
χώροι ντους με 15 ντουζιέρες ο καθένας.
3) Επαρκής πρόσβαση σε πόσιμο νερό·
4) Κατάλληλες εγκαταστάσεις 
μαγειρικής·
5) Κατάστημα με ποικιλία τροφίμων, 
ποτών κ.λπ. στον χώρο ή πλησίον του 
χώρου·
6) Κάδοι απορριμμάτων σε επαρκή 
αριθμό και επαρκούς χωρητικότητας· 7) 
Στέγαστρο για προστασία από τη βροχή ή 
τον ήλιο κοντά στον χώρο στάθμευσης·
8) Προβλέπεται σχέδιο έκτακτης ανάγκης 
και διαχείριση έκτακτων καταστάσεων 
και υπάρχουν επαφές έκτακτης ανάγκης 
τις οποίες γνωρίζει το προσωπικό·
9) Σύστημα κράτησης, πληρωμής και 
τιμολόγησης χωρίς μετρητά·
10) Σύστημα ένδειξης των διαθέσιμων 
θέσεων επί τόπου και διαδικτυακά·
Μέρος B: Χαρακτηριστικά ασφαλείας
1) Συνεχής διαχωρισμός του χώρου 
στάθμευσης από τον περιβάλλοντα χώρο, 
π.χ. με φράχτες ή εναλλακτικά φράγματα, 
ο οποίος εμποδίζει την τυχαία είσοδο και 
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την εσκεμμένη παράνομη είσοδο ή 
καθυστερεί την είσοδο·
2) Μόνον χρήστες και υπάλληλοι του 
χώρου στάθμευσης φορτηγών μπορούν να 
έχουν πρόσβαση στον χώρο στάθμευσης·
3) Ψηφιακή καταγραφή του χώρου 
(τουλάχιστον 25 fps). Το σύστημα 
καταγράφει είτε συνεχόμενα είτε με 
ανίχνευση των κινήσεων·
4) Σύστημα τηλεόρασης κλειστού 
κυκλώματος (CCTV) που έχει τη 
δυνατότητα να καλύπτει όλη την 
περίφραξη, ώστε να διασφαλίζεται ότι 
κάθε δραστηριότητα κοντά στην 
περίφραξη ή ακριβώς πάνω στην 
περίφραξη μπορεί να καταγραφεί 
ευκρινώς (καταγραφή βίντεο CCTV)·
5) Επιτήρηση του χώρου με περιπολίες ή 
άλλο τρόπο·
6) Κάθε εγκληματική ενέργεια αναφέρεται 
στους υπαλλήλους του χώρου 
στάθμευσης φορτηγών και στην 
αστυνομία. Εάν είναι δυνατόν, το όχημα 
πρέπει να ακινητοποιείται εν αναμονή 
οδηγιών από την αστυνομία·
7) Λωρίδες κίνησης οχημάτων και πεζών 
που φωτίζονται διαρκώς·
8) Ασφάλεια των πεζών στους χώρους 
ειδικής στάθμευσης·
9) Παρακολούθηση του χώρου 
στάθμευσης μέσω κατάλληλων και 
αναλογικών ελέγχων ασφαλείας·
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