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Άρθρο 2 Ορισµοί

Ελένη Λεµπέση
Ελένη Λεµπέση



3

Άρθ.2 παρ.1 (σε συνδυασµό µε το άρθρο 16) 

Όταν το αίθριο έχει µια πλευρά του σε επαφή µε το όριο του οικοπέδου, τότε µπορεί

είτε να κατασκευαστεί µε τυφλό τοίχο καθ’ όλο το ύψος του επί του ορίου (µε ή χωρίς

φέροντα στοιχεία), 

είτε χωρίς τοίχο. *

* Άρθ.2 παρ.42 κτίριο

Στην περίπτωση κατασκευής τυφλού

τοίχου, τότε το αίθριο θεωρείται ότι

εµπίπτει εντός του σώµατος του κτιρίου

και κατά συνέπεια ο υπ’ όψη τοίχος

προσµετρά στο συντελεστή δόµησης σε

όλους τους ορόφους του, 

ενώ παράλληλα θα πρέπει υποχρεωτικά

να πληρούνται οι προϋποθέσεις

για την κατασκευή του κτιρίου

σε επαφή µε το όριο του οικοπέδου

στη θέση αυτή.

Ελένη Λεµπέση
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Άρθ.2 παρ.1 (σε συνδυασµό µε το άρθρο 16) 

Στην περίπτωση αίθριου στις όψεις

του οποίου προβλέπονται στοιχεία

του άρθρου 16, τότε επιβάλλεται

καθαρή απόσταση ∆ µεταξύ των

κατακόρυφων ή οριζόντιων

λειτουργικών και διακοσµητικών

στοιχείων που βρίσκονται

κατ’ επέκταση της επιφάνειας των

όψεων του κτιρίου. 

Τα στοιχεία αυτά έχουν τη µέγιστη

διάσταση που ορίζεται στο άρθρο 16.

Με το άρθ.16 παρ.3 ορίζεται 1/4∆

εντός των υποχρεωτικά ακάλυπτων

χώρων

Ελένη Λεµπέση
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Άρθ.2 παρ.5
Ο ανοιχτός εξώστης βρίσκεται κατ’ επέκταση του κτιρίου, όπως αυτό ορίζεται από τον

φέροντα οργανισµό και τα στοιχεία πλήρωσής του.

Στο επίπεδο του ισογείου και κατ’ επέκταση του δαπέδου του, όταν ο ανοιχτός εξώστης

(«βεράντα ισογείου») είναι µπαζωµένος, θεωρείται ότι αποτελεί διαµόρφωση του

περιβάλλοντος χώρου και δεν προσµετρά στο σύνολο των επιτρεπόµενων εξωστών. 

• Επιτρέπεται η κατασκευή ανοικτών εξωστών µπροστά από ηµιϋπαίθριους χώρους, 

δεδοµένου ότι οι Η/Χ αποτελούν χώρους του κτιρίου, οι οποίοι συµµετέχουν στη

διαµόρφωση του περιγράµµατος και των όψεων του κτιρίου. 

Απαιτείται προσοχή για τον υπολογισµό του φωτισµού των χώρων, δεδοµένου

ότι στην επιφάνεια του χώρου αθροίζεται και η επιφάνεια του έµπροσθεν αυτού Η/Χ και

του εξώστη, σύµφωνα µε το άρθρο 11 παρ.5.2 του ΚΚ.

Ελένη Λεµπέση
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Άρθ.2 παρ.6 Οι κλειστές πλευρές του ανοικτού ηµιυπαίθριου χώρου µπορεί να είναι

στοιχεία του φέροντα οργανισµού του κτιρίου ή στοιχεία πλήρωσης του φέροντα

οργανισµού συµπεριλαµβανοµένων των ανοιγµάτων (κουφώµατα) των στοιχείων

πλήρωσης.

Ελένη Λεµπέση
Ελένη Λεµπέση
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Άρθ.2 παρ.6 (σε συνδυασµό µε την παρ.δ άρθ.12, παρ.2γ άρθ.17 και άρθ.14)

Οι ανοικτοί ηµιυπαίθριοι χώροι έχουν ανοιχτή πλευρά προς κοινόχρηστο χώρο ή προς

ακάλυπτους χώρους, 

έχουν ανοιχτή πλευρά στο πρόσωπο του οικοπέδου, ή σε αίθριο, ή στον πίσω

ακάλυπτο που έχει απόσταση µεγαλύτερη ή ίση του ∆ από το όριο του οικοπέδου, 

ή στον πλάγιο ακάλυπτο που έχει απόσταση µεγαλύτερη ή ίση του δ από το όριο του

οικοπέδου, ή στον ακάλυπτο που αφήνεται ως υπόλοιπο των ∆ ή δ µετά την

δηµιουργία κτιρίου έως 9 µέτρα. 

Ο ανοιχτός ηµιυπαίθριος χώρος

δεν µπορεί να έχει ανοιχτή πλευρά σε εσωτερικό κατακόρυφο άνοιγµα του

κτιρίου που έχει διάσταση µικρότερη του ∆, 

ή σε εσοχή του περιγράµµατος του κτιρίου που έχει πλάτος µικρότερο του ∆.   

Ελένη Λεµπέση
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Άρθ.2 παρ. 18

Λαµβάνοντας συνδυαστικά υπ’ όψη και τα αναφερόµενα στον ΚΟΚ (Ν. 2696/1999 -

ΦΕΚ 57 Α’), ως δρόµος ήπιας κυκλοφορίας νοείται η οδός µε προτεραιότητα στην

κίνηση των πεζών, 

στην οποία µε κατάλληλες διαµορφώσεις εξασφαλίζεται, πέραν των αναφερόµενων

στη χρήση πεζοδρόµου της παρ. 59, 

η διέλευση οχηµάτων µε χαµηλή ταχύτητα ή και η στάθµευση.

Οι δρόµοι ήπιας κυκλοφορίας διαµορφώνονται κυρίως σε περιοχές µε επικρατούσα

χρήση την κατοικία.

Ελένη Λεµπέση
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Άρθ.2 παρ.28 (σε συνδυασµό µε το άρθρο 11 παρ. 6.ιδ)

Ο ανοιχτός χώρος του εσωτερικού εξώστη

έχει ελάχιστο ύψος ανάλογα µε τη χρήση του και

δεν προσµετράται στο σ.δ έως το 10% της επιτρεπόµενης δόµησης του κτιρίου. 

∆εν αποτελεί ανεξάρτητη ιδιοκτησία και δεν προσεγγίζεται από εξωτερική

κλίµακα.

Αποτελεί λειτουργικό παράρτηµα της υποκείµενης επιφάνειας και σε περίπτωση

διαφορετικών ιδιοκτησιών στον ίδιο όροφο, κάθε πατάρι τοποθετείται µέσα στα

όρια της υποκείµενης ανεξάρτητης ιδιοκτησίας και δεν εκτείνεται στην όµορη. 

∆εν αποτελεί όροφο και δεν υποκαθιστά τη λειτουργία των χώρων κύριας

χρήσης που είναι απαραίτητοι για τη λειτουργία του υποκείµενου ορόφου. 

Τυχόν κλειστά τµήµατα του εσωτερικού εξώστη µε βοηθητική χρήση (όπως π.χ

wc) προσµετρούνται στον Σ.∆. χωρίς να θεωρούνται όροφος

Στο µέγιστο επιτρεπόµενο εµβαδόν του εσωτερικού εξώστη συνυπολογίζεται και η

κλίµακα ανόδου σε αυτόν.

Ελένη Λεµπέση
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Άρθ.2 παρ. 41 

Κορυφογραµµή καλείται η νοητή γραµµή, η οποία διαχωρίζει τα νερά της βροχής και

ενώνει διαδοχικές κορυφές (ορέων, βουνών, λόφων) µέσω αυχένων, η οποία δεν

διακόπτεται από βαθιά γραµµή ή ποταµό. Η τοπογραφική απόδοση µίας

κορυφογραµµής φαίνεται στο διπλανό σχήµα.

Ελένη Λεµπέση
Ελένη Λεµπέση
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Άρθ.2 παρ. 86 Υδροκρίτης

Αν συνδέσουµε τα υψηλότερα σηµεία που περιβάλλουν µια λεκάνη απορροής, 

προκύπτει µια νοητή γραµµή που καθορίζει τα όρια της λεκάνης.  Υδροκρίτης

ορίζεται η νοητή γραµµή που συνδέει τα υψηλότερα σηµεία της επιφάνειας και

διαχωρίζει δυο υδρολογικές λεκάνες απορροής.

• Ο υδροκρίτης διέρχεται από τις κορυφές των τοπικών εξάρσεων που περικλείουν

τον κλάδο ή τους κλάδους του υδρογραφικού δικτύου των οποίων την λεκάνη

απορροής οριοθετούµε

• Ο υδροκρίτης τέµνει σχεδόν κάθετα τις ισοϋψείς καµπύλες και δεν κινείται ποτέ

παράλληλα προς αυτές. 

• Ο υδροκρίτης δεν τέµνει ποτέ τους κλάδους του υδρογραφικού δικτύου. 

Ελένη Λεµπέση
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Άρθ.2 παρ. 86 Υδροκρίτης

Συµπερασµατικά λοιπόν η κορυφογραµµή και ο υδροκρίτης, είναι διαφορετικές

έννοιες και δεν ταυτίζονται µεταξύ τους, διότι υπάρχουν πληθώρα υδροκριτών, που

δεν διέρχονται από τη µοναδική κορυφογραµµή µιας περιοχής. 

Υπάρχει µία και µόνη περίπτωση, που τµήµα του µοναδικού υδροκρίτη, ταυτίζεται µε

την κορυφογραµµή και είναι εκείνος, ο οποίος ορίζει τη µέγιστη λεκάνη απορροής. 

∆ηλαδή, είναι εκείνος που διέρχεται από τις βουνοκορυφές και ορίζει το όριο της

µέγιστης λεκάνης απορροής, µε βάση τον τρόπο χάραξης του υδροκρίτη και της

κορυφογραµµής. 

(ΤΕΧΝΙΚΗ Υ∆ΡΟΛΟΓΙΑ, έκδοση 3 Αθήνα 1999 των ∆. Κουτσογιάννη & Θ.

Ξανθόπουλου, Ε.Μ.Π.-Τοµέας Υδατικών πόρων).

Ελένη Λεµπέση
Ελένη Λεµπέση
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Άρθ.2 παρ. 42 ∆ιευκρινίζεται ότι οι διαστάσεις του κτιρίου καθορίζονται από τον

φέροντα οργανισµό αυτού και τoυς εξωτερικούς τοίχους πλήρωσής του. Στις ανωτέρω

διαστάσεις δεν συµπεριλαµβάνονται τα υλικά επένδυσης του κτιρίου (σοβάδες, 

διακοσµητική λιθοδοµή, µεταλλικές και ξύλινες επενδύσεις, µαρµαρόπλακες κ.λ.π

µεγίστου πάχους έως 15 εκ.) καθώς και η άνω των 6 εκ. επιφάνεια εξωτερικής

θερµοµόνωσης.

Άρθ.2 παρ. 59 Οι πεζόδροµοι, κατά την συγκεκριµένη διάταξη, προορίζονται

αποκλειστικά κατ’ αρχάς για την εξυπηρέτηση των πεζών. ∆ευτερευόντως, 

λαµβάνοντας συνδυαστικά υπ’ όψη και τα αναφερόµενα στον ΚΟΚ (Ν. 2696/99 –

ΦΕΚ/57/Α’), διευκρινίζεται ότι πέραν των πεζών έχουν κατ’ εξαίρεση πρόσβαση

οχήµατα έκτακτης ανάγκης (όπως πυροσβεστική, ασθενοφόρα), οχήµατα

τροφοδοσίας και οχήµατα που διαθέτουν χώρο στάθµευσης σε ακίνητα µε πρόσωπο

αποκλειστικά στον πεζόδροµο.

Άρθ.2 παρ.78 Ως φυσικό έδαφος θεωρείται το υφιστάµενο έδαφος στο οποίο δεν

έχουν γίνει πρόσφατες ανθρωπογενείς επεµβάσεις και η διαπίστωση αυτή προκύπτει

µακροσκοπικά µε την κοινή εµπειρία & πρακτική (έγγρ.30171/95)

Ελένη Λεµπέση
Ελένη Λεµπέση



15

Άρθ.2 παρ.81 (σε συνδυασµό µε το άρθ.11 παρ.ιε και άρθ.19 παρ.2ζ) 

Ο χώρος της σοφίτας µπορεί να είναι ανοιχτός ή κλειστός. 

Έχει µέσο ελεύθερο ύψος * κάτω από την επιφάνεια της στέγης µικρότερο του

2.20µ. και συνολικό εµβαδόν έως και το µισό του χώρου της υποκείµενης

κάτοψης. 

*όπως υπολογίζεται µε βάση τον όγκο του χώρου δια του εµβαδού του, όπως ορίζεται

µε την παρ.69 του άρθ.2 του ΝΟΚ, όπως το λέει και ο ΚΚ, αλλά χωρίς δέσµευση ως

προς το ελάχιστο ύψος των 2,00µ που ορίζει ο ΚΚ

∆εν αποτελεί ανεξάρτητη ιδιοκτησία, δηλαδή δεν προσεγγίζεται από εξωτερική

κλίµακα. 

Αποτελεί λειτουργικό παράρτηµα της υποκείµενης επιφάνειας και σε περίπτωση

διαφορετικών ιδιοκτησιών στον ίδιο όροφο, κάθε σοφίτα τοποθετείται µέσα στα όρια

της υποκείµενης ανεξάρτητης ιδιοκτησίας και δεν εκτείνεται στην όµορη.

∆εν υποκαθιστά τη λειτουργία των χώρων κύριας ή βοηθητικής χρήσης που είναι

απαραίτητοι για τη λειτουργία της αυτοτελούς ανεξάρτητης ιδιοκτησίας του κτιρίου

στην οποία ανήκει. 

Επιτρέπονται ανοίγµατα στη στέγη που ακολουθούν τη στερεοµετρία της, όσο και

ανοίγµατα στους τυχόν τοίχους που συµµετέχουν σε αυτήν, για τον φωτισµό και

αερισµό του χώρου.

Ελένη Λεµπέση
Ελένη Λεµπέση
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Άρθ.2 παρ.87 

Το ύψος της οροφής του υπογείου ορόφου από την οριστική στάθµη του εδάφους

ορίζεται γενικά. Το ελεύθερο ύψος του υπογείου προβλέπεται ανάλογα µε τη χρήση

του και τις ανάγκες που απορρέουν από αυτή. 

Κατά περιπτώσεις, κατισχύουν τα ειδικά Π.∆. για την εκτός σχεδίου δόµηση ή

τη δόµηση σε οικισµούς, µε ύψος οροφής του υπογείου ορόφου από το πέριξ έδαφος

όπως ορίζεται σε αυτά.

- Εκτός σχεδίου : το υπόγειο δεν επιτρέπεται να εξέχει από το περίγραµµα του ισογείου, 

και η στάθµη της οροφής του δεν επιτρέπεται να είναι υψηλότερη των 0,80 µ. από το

διαµορφωµένο γύρω έδαφος - δεν ισχύει το 1,20

-Στους οικισµούς ισχύουν τα οριζόµενα από τα ειδικά διατάγµατα, και ειδικά στους

κάτω των 2000 κατ. ισχύει το άρθ.5 παρ.4.β. τελευταίο εδάφιο, όπως ισχύει µετά το

άρθ.1 παρ.4 του Π∆/4-11-11  ΦΕΚ-289/ΑΑΠ

Ελένη Λεµπέση
Ελένη Λεµπέση
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Άρθ.2 παρ.91 (σε συνδυασµό µε την παρ.90 & παρ.2ζ του άρθ.19)

Η στέγη µπορεί να έχει συνολικό ύψος από το σηµείο έδρασής της έως και 2,00µ

πάνω από το µέγιστο επιτρεπόµενο ύψος της περιοχής, εκτός αν ορίζεται

διαφορετικά από ειδικά Π.∆. 

Όταν το ύψος του κτιρίου είναι µικρότερο του µέγιστου επιτρεπόµενου ύψους της

περιοχής τότε το ύψος της στέγης µπορεί να είναι µεγαλύτερο των δύο µέτρων µε την

προϋπόθεση ότι το συνολικό ύψος κτιρίου και στέγης δεν υπερβαίνει το µέγιστο

ύψος της περιοχής προσαυξηµένο κατά δύο µέτρα.

Τα ανωτέρω ισχύουν µε την επιφύλαξη ειδικών όρων και περιορισµών που

επιβάλλουν ειδικοί όροι δόµησης της εκάστοτε περιοχής. 

Όταν το κτίριο κατασκευάζεται µε µονόριχτη στέγη, ως ύψος κτιρίου θεωρείται η

κατακόρυφη απόσταση από το σηµείο τοµής της όψης του κτιρίου µε το

οριστικά διαµορφωµένο έδαφος έως το ανώτατο σηµείο της στέγης στη θέση

αυτή µείον 2.00µ., εκτός αν ορίζεται διαφορετικό µέγιστο ύψος στέγης από τους

όρους δόµησης της περιοχής, οπότε και αφαιρείται το οριζόµενο ύψος. 

Τα ανωτέρω δεν ισχύουν στην περίπτωση που το µέγιστο ύψος του κτιρίου δίδεται

από τους όρους δόµησης της περιοχής συµπεριλαµβανοµένης και της στέγης.

Ελένη Λεµπέση
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Άρθ.2 ∆ιευκρινίζεται

Ελένη Λεµπέση
Ελένη Λεµπέση
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Άρθ.2 παρ.95 & 96 Οι χώροι κύριας χρήσης των κτιρίων είναι όσοι προορίζονται για

την παραµονή σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας, χρηστών για µεγάλο χρονικό

διάστηµα. 

Οι χώροι βοηθητικής χρήσης εξυπηρετούν την κύρια χρήση και προορίζονται για την

παραµονή σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας των χρηστών για µικρό χρονικό

διάστηµα. 

Το ελεύθερο ύψος των χώρων βοηθητικής χρήσης καθορίζεται από τις διατάξεις

του κτιριοδοµικού κανονισµού τουλάχιστον 2,20 µέτρα.

Ελένη Λεµπέση
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Άρθρο 3 Ορισµοί συντελεστών και µεγεθών

∆ιευκρινίζεται ότι στο µέγεθος Η δεν συµπεριλαµβάνεται το ύψος της στέγης.

Για τον υπολογισµό της απόστασης ∆ ή δ

µπορεί να λαµβάνεται ως µέγεθος Η το ύψος του κτιρίου στο οποίο προβλέπεται

να εξαντληθεί µελλοντικά ο συντελεστή δόµησης.

Ο τρόπος εξάντλησης του συντελεστή δόµησης απεικονίζεται µε διακεκοµµένη

γραµµή στην σχηµατική τοµή του διαγράµµατος δόµησης το οποίο περιλαµβάνει

και Υπεύθυνη ∆ήλωση του ιδιοκτήτη µε τη σύµφωνη γνώµη του. 

Ελένη Λεµπέση
Ελένη Λεµπέση
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Άρθρο 4 Άδεια ∆όµησης παρ.1στ & 1ζ (σε συνδυασµό µε το άρθ.5 παρ.1 & 2 & 

το άρθ.29 παρ.3) Οι παρ.1στ & 1ζ του άρθ.4 αποτελούν υποκατηγορίες της

ευρύτερης κατηγορίας έκδοσης άδειας αλλαγής χρήσης, αλλά και την πλέον

συνήθη. 

στ. Αλλαγή χρήσης, όταν επέρχεται αλλαγή προς το δυσµενέστερο, στα φορτία

σχεδιασµού της στατικής µελέτης ή στον αριθµό απαιτουµένων θέσεων

στάθµευσης. & ζ. Κατασκευή και προσθήκη οποιασδήποτε µορφής εγκατάστασης, 

που δεν ορίζεται µε τις παρ.2 και παρ.3.

Με το ν.4030, όπως τροπ/κε µε το ν.4067, ενηµέρωση φακέλου άδειας δόµησης

γίνεται ανεξάρτητα του χρόνου ισχύος της, δηλαδή για όσο υφίσταται το κτίριο. 

Η αλλαγή µελετών που δεν τροποποιούν το διάγραµµα δόµησης της άδειας

δόµησης γίνεται µε ενηµέρωση του φακέλου της άδειας, οποτεδήποτε. 

Οι εργασίες εσωτερικών διαρρυθµίσεων που δεν θίγουν τον φέροντα οργανισµό του

κτιρίου και δεν τροποποιούν τις εγκαταστάσεις αυτού, δεν απαιτούν έκδοση άδειας. 

Βασικό κριτήριο για την αναγκαιότητα έκδοσης άδειας αλλαγής χρήσης είναι η

αλλαγή των θέσεων στάθµευσης προς το δυσµενέστερο, επειδή τροποποιεί

παλαιότερα διαγράµµατα κάλυψης και δόµησης, δεδοµένου ότι ήταν και παραµένει

απαραίτητο στοιχείο που αποτυπώνεται σε αυτά και ενδεχοµένως διαφοροποιείται και

ο περιβάλλων χώρος και ο υπολογισµός της φύτευσης και υπέρ της ασφάλειας.

Ελένη Λεµπέση
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Άρθ.4 Άδειες ∆όµησης παρ.1στ & 1ζ

Αιτία έκδοσης άδειας δόµησης, χωρίς αυτό να αποτελεί έννοια αλλαγής χρήσης

χώρου, είναι και ενδεχόµενες αλλαγές στις όψεις εφόσον διαφοροποιούν το

διάγραµµα δόµησης ή - µε παλαιότερους τρόπους έκδοσης αδειών - τα

εγκεκριµένα σχέδια όψεων.

Υπέρ της ασφάλειας του κτιρίου και σε συνέχεια παλαιότερων τρόπων έκδοσης

αδειών, στα κριτήρια για την αναγκαιότητα έκδοσης άδειας δόµησης για αλλαγή

χρήσης, συµπεριλαµβάνεται και η αλλαγή στη στατική µελέτη.

∆ιευκρινίζεται ότι η διαφοροποίηση της κατηγορίας χρήσης κατά τον κτιριοδοµικό

κανονισµό δεν αποτελεί πάντα λόγο έκδοσης άδειας αλλαγής χρήσης εφ’ όσον δεν

εµπίπτει στις περιπτώσεις 1.στ και 1.ζ του άρθ.4. 

Για παράδειγµα ένα εργαστήριο χαµηλής όχλησης που δεν απαιτεί για τη λειτουργία

του ειδική έγκριση µπορεί να στεγάζεται σε χώρο καταστήµατος χωρίς να είναι

απαραίτητη η έκδοση άδειας αλλαγής χρήσης, παρά το γεγονός ότι κατά τον

κτιριοδοµικό κανονισµό ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες. 

– όπως προβλέπεται και µε το Άρθ.8  παρ.3 του Ν.3325/05, και για τα συνεργεία

αυτοκινήτων µε βάση το άρθ.4 του Ν.3710/08

Ελένη Λεµπέση
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Άρθ.4 παρ.2 - Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίµακας

Έως την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης που προβλέπεται στο τέλος της

παραγράφου, για τον καθορισµό της διαδικασίας έκδοσης της έγκρισης εργασιών

µικρής κλίµακας ισχύει το υπ΄ αριθµόν 1668/09-8-2012 έγγραφο του Γενικού

Γραµµατέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, σύµφωνα µε το οποίο

εξακολουθεί να εφαρµόζεται η Απόφαση 5219/03-02-2004 (ΦΕΚ 114/∆/2004) 

όπως ισχύει. 

∆ιευκρινίζεται, ότι για όσες από τις εργασίες της ανωτέρω Υπ. Απόφασης

προβλέπεται από την παρ.3 του παρόντος η διαδικασία έγγραφης ενηµέρωσης, 

τηρείται η εν λόγω διαδικασία.

Ελένη Λεµπέση
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Άρθ.4 παρ.3 Εργασίες µόνο µε ενηµέρωση της Υ.∆ΟΜ

Για την εφαρµογή της διαδικασίας εκτέλεσης οικοδοµικών εργασιών µε απλή

έγγραφη ενηµέρωση της αρµόδιας Υπηρεσίας ∆όµησης, υποβάλλεται από τον

ιδιοκτήτη στην Υ∆ΟΜ και το οικείο αστυνοµικό τµήµα, προ 48 τουλάχιστον ωρών,

το υπόδειγµα που συνοδεύει το παρόν.

Καθίσταται σαφές ότι µε την έγγραφη ενηµέρωση συνυποβάλλονται προς την Υ∆ΟΜ

και:

- οι τυχόν κατά περίπτωση απαιτούµενες εγκρίσεις άλλων φορέων (π.χ Συµβούλιο

Αρχιτεκτονικής, Αρχαιολογική υπηρεσία, δασαρχείο, κ.λ.π), 

- συναίνεση των συνιδιοκτητών της οικοδοµής εφ’ όσον οι κατασκευές βρίσκονται

σε κοινόχρηστους χώρους (ακάλυπτοι χώροι του οικοπέδου) ή κοινόκτητα τµήµατα

του κτιρίου (όψεις, φ.ο, κ.λ.π) και

- όσα ειδικότερα αναφέρονται κατά περίπτωση

Η εκτέλεση εργασιών µε την διαδικασία της έγγραφης ενηµέρωσης της αρµόδιας

Υ∆ΟΜ αφορά µόνον σε νοµίµως υφιστάµενα κτίρια.

Ελένη Λεµπέση
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Άρθ.4 παρ.3η - πέργκολα σε ισόγειους υπαίθριους χώρους κατοικιών ή στον

περιβάλλοντα ακάλυπτο χώρο. 

Για τις κατασκευές του εδαφίου 3η απαιτείται η προσκόµιση συναίνεσης των

συνιδιοκτητών της οικοδοµής εφόσον οι κατασκευές βρίσκονται σε κοινόχρηστους

χώρους (ακάλυπτοι χώροι του οικοπέδου) ή κοινόκτητα τµήµατα του κτιρίου (όψεις, 

φέρων οργανισµός κλπ). 

Στην περίπτωση που από τις εν λόγω κατασκευές επηρεάζεται ο φέρων

οργανισµός του κτιρίου, συνυποβάλλεται στην Υ∆ΟΜ τεχνική έκθεση

Μηχανικού στην οποία τεκµηριώνεται η µη επιβάρυνση της στατικής επάρκειας

του κτιρίου, διαφορετικά ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στην παρ.1.στ

του παρόντος άρθρου. 

– εκδίδεται άδεια και δεν πρέπει να παραβιάζεται το ιδεατό στερεό.

Άρθ.4 παρ.3θ (σε συνδυασµό µε το άρθ.17 παρ.2α) 

Για την τοποθέτηση ασκεπούς δεξαµενής νερού ή πισίνας, η προβλεπόµενη δήλωση

του αρµόδιου µηχανικού θα πρέπει να βεβαιώνει και την τήρηση του ποσοστού της

υποχρεωτικής φύτευσης του άρθρου 17 και µετά την υλοποίηση της

προβλεπόµενης εγκατάστασης.
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Άρθ.4 παρ.3ιγ

Για την κατασκευή φυτεµένων δωµάτων και φυτεµένων επιφανειών, τηρούνται τα

προβλεπόµενα στο άρθρο 18 του νόµου σε συνδυασµό µε την υπ’ αριθµ. 911/9-1-

2012 Υπ. Απόφαση «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία κατασκευής φυτεµένων

επιφανειών σε δώµατα, στέγες και υπαίθριους χώρους κτιρίων» (ΦΕΚ 14/Β/12)

Άρθ.4 παρ.3ιδ (σε συνδυασµό µε το άρθ.11 παρ.6.κ και το άρθ.12 παρ. 4.γ)

α) Για τοποθέτηση εξωτερικής θερµοµόνωσης σε κτίρια προϋφιστάµενα της

4.7.79, ακολουθείται η διαδικασία έγγραφης ενηµέρωσης της αρµόδιας Υ∆ΟΜ και

τηρούνται κατά τα λοιπά τα οριζόµενα στην Υ.Α 9854/11 (ΦΕΚ 492/Β/11).

β) Για κτίρια που ανεγέρθηκαν µετά την ανωτέρω ηµεροµηνία, για την τοποθέτηση

εξωτερικής θερµοµόνωσης ακολουθείται η διαδικασία της έγγραφης ενηµέρωσης,

συνοδευόµενη µε τεκµηρίωση της αναγκαιότητας της επέµβασης βάσει των

αναφεροµένων στο άρθ.1 της ανωτέρω Υ.Α και µε την προϋπόθεση ότι δεν γίνεται

χρήση ικριωµάτων. Σε περίπτωση χρήσης ικριωµάτων, απαιτείται η έκδοση

άδειας δόµησης κατά τα οριζόµενα στην παρ.1.γ του άρθ.4.

γ) Για τοποθέτηση παθητικών ηλιακών συστηµάτων ακολουθείται η διαδικασία της

έγγραφης ενηµέρωσης µόνον όταν δεν γίνεται χρήση ικριωµάτων.
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Άρθ.4 παρ.4: Πέραν των περιπτώσεων α, β & γ της παρ. 4, αναφέρεται

συµπληρωµατικά ότι για την κατασκευή πρόχειρων καταλυµάτων ζώων του

άρθρου 2 παρ. 1.α του ν. 4056/2012 (ΦΕΚ 52 Α’) δεν απαιτείται αδειοδότηση από

τις Υπηρεσίες ∆όµησης. Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις των κτηνοτροφικών

εγκαταστάσεων του άρθρου 2 του ανωτέρω νόµου τηρούνται όσα ειδικότερα

αναφέρονται σε αυτό. 

αα) Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, οι οποίες κατασκευάζονται σύµφωνα µε

εγκεκριµένους τύπους κτηνοτροφικών στεγάστρων µε σκελετό θερµοκηπίου, σύµφωνα

µε την κοινή Απόφ.5888/04 ΦΕΚ/355/Β, για τις οποίες απαιτείται πιστοποιητικό

τήρησης του τύπου κατασκευής από την αρµόδια Πολεοδοµία.

ββ) Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, οι οποίες έχουν µέγεθος µέχρι 300 τµ και

κατασκευάζονται σύµφωνα µε εγκεκριµένα πρότυπα κατασκευών, κατά την κοινή

Απόφ.281273/04 ΦΕΚ/1396/Β, για τις οποίες απαιτείται πιστοποιητικό τήρησης των

προτύπων κατασκευής από την αρµόδια Πολεοδοµία. 

γ) Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις για τις οποίες απαιτείται η έκδοση άδειας ∆όµησης.

Η ενηµέρωση του Αστυνοµικού Τµήµατος για τις εργασίες που προβλέπονται στην

παράγραφο αυτή γίνεται από τον ιδιοκτήτη µε υποβολή αίτησης – γνωστοποίησης η

οποία συνοδεύεται από την σχετική εντολή της Υπηρεσίας ∆όµησης και τη δήλωση

ανάληψης επίβλεψης από αρµόδιο µηχανικό. 

Η ίδια διαδικασία γνωστοποίησης γίνεται και προς την Υπηρεσία ∆όµησης, για

διαπίστωση της εµπρόθεσµης υλοποίησης των εντολών της υπηρεσίας.
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Άρθ.4 παρ.4γ: 

Το εδάφιο αφορά σε κατεδάφιση αυθαίρετης κατασκευής ή αποκατάσταση της

νοµιµότητας σε οικοδοµή σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας ∆όµησης. 

Άρθ.4 παρ.6:

Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται έκδοση άδειας δόµησης σε ακίνητο µε

αυθαίρετες κατασκευές

που δεν µπορούν να νοµιµοποιηθούν, 

δεν έχουν εξαιρεθεί από κατεδάφιση, 

δεν έχει ανασταλεί η κατεδάφισή τους µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί

αυθαιρέτων

ή δεν έχουν κατεδαφιστεί.
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Άρθ.5: Σηµειώνεται ότι το άρθρο 5 ισχύει µόνον σε περιοχές εντός σχεδίου και σε

οικισµούς προ του 1923 στερούµενους ρυµοτοµικού σχεδίου.

Ασφαλώς και εκτός σχεδίου µπορεί να γίνει αλλαγή χρήσης όταν δεν παραβιάζονται οι

γενικές ή ειδικές διατάξεις, άλλως θα χαρακτηρισθεί αυθαίρετη.

Άρθ.5 παρ.2: Μέχρι την εφαρµογή της Ταυτότητας κτιρίου, απαιτείται απλή

ενηµέρωση του φακέλου της οικοδοµικής άδειας ή άδειας δόµησης για τυχόν

τροποποιούµενες επί µέρους µελέτες, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 4 

παρ.1.στ και 1.ζ.* Επισηµαίνεται ότι όταν στα σχέδια της οικοδοµικής αδείας

αναγράφεται η χρήση «κατάστηµα», η χρήση αφορά στις εµπορικές επιχειρήσεις, ενώ

οι λοιπές χρήσεις υγειονοµικού ενδιαφέροντος δεν θεωρούνται «καταστήµατα», λόγω

του ότι η άδεια δόµησης εκδίδεται µε άλλες προϋποθέσεις. Σηµειώνεται ότι τα

εµπορικά καταστήµατα και τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος

(αναψυκτήρια, εστιατόρια κ.λ.π) αποτελούν διακριτές κατηγορίες χρήσεων, σύµφωνα

µε το άρθρο 1 παρ. Β του Π. ∆/τος 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166/∆΄/87) και του

«Κτιριοδοµικού Κανονισµού»(ΦΕΚ 59/∆΄/3-2-89). Εποµένως απαιτείται άδεια

δόµησης για την αλλαγή χρήσης «καταστήµατος» σε κατάστηµα υγειονοµικού

ενδιαφέροντος (πχ. εστιατόριο – αναψυκτήριο).

* στ. σε περίπτωση που επέρχεται αλλαγή προς το δυσµενέστερο, στα φορτία σχεδιασµού

της στατικής µελέτης ή στον αριθµό απαιτουµένων θέσεων στάθµευσης. 

ζ. Κατασκευή και προσθήκη εγκατάστασης, που δεν ορίζεται µε τις παρ.2 και παρ.3.
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Άρθ.5 παρ.3: Επισηµαίνεται ότι δεν δύναται να χορηγηθεί άδεια δόµησης αλλαγής

χρήσης σε κτίριο το οποίο ρυµοτοµείται (εµπίπτει σε δηµόσιο κοινόχρηστο χώρο*) 

σύµφωνα µε το ισχύον ρυµοτοµικό σχέδιο, 

ενώ δύναται να εκδοθεί άδεια δόµησης αλλαγής χρήσης σε νοµίµως υφιστάµενο

κτίριο το οποίο δεν ρυµοτοµείται και µπορεί να υπερβαίνει την κάλυψη, τον σ.δ, 

το ύψος ή τον όγκο των ισχυόντων όρων δόµησης της εν λόγω περιοχής.

*Στην ως άνω οδηγία αναφέρεται διευκρινιστικά ως ρυµοτοµούµενο το κτίριο που

«εµπίπτει σε δηµόσιο κοινόχρηστο χώρο» και έτσι αφήνεται να εννοηθεί ότι

επιτρέπεται η αλλαγή χρήσης σε τµήµα κτιρίου που βρίσκεται εντός πρασιάς,

εφόσον είναι νοµίµως υφιστάµενο, και εφόσον για την αλλαγή χρήσης δεν

απαιτούνται εργασίες στο τµήµα που εµπίπτει εντός πρασιάς.

Για το ζήτηµα αυτό πρέπει να δοθούν πρόσθετες οδηγίες από το υπουργείο. 

- Σε εντός και εκτός σχεδίου περιοχές, και σε οικισµούς, µε ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ

εγκεκριµένα µε το Ν.1337/83 ή το Ν.2508/97, οι προβλεπόµενες χρήσεις γης είναι

δεσµευτικές για την έκδοση των αδειών ∆όµησης. ∆λδ πριν την αναθεώρηση του

ρυµοτοµικού ισχύουν οι χρήσεις γης που προβλέπει το ισχύον σχέδιο, εφόσον

ταυτόχρονα περιλαµβάνονται στις χρήσεις γης του εγκεκριµένου ΓΠΣ. (Οι χρήσεις

των ΓΠΣ του Ν.1337/83, ήταν δεσµευτικές µόνο για εκτός σχεδίου περιοχές, πλην όµως

µε το Έγγρ.61795/12 της ∆ΠΣ, θεωρείται ότι µετά την απόφαση του ΣτΕ 4047/99, 

δεσµεύουν και τις εντός σχεδίου περιοχές, και πριν την αναθεώρηση του σχεδίου).
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Άρθ.6 (Όµοια µε τις Οδηγίες του έγγρ.32326/20-9-12 παρ.Β)

παρ.6.α Οι διατάξεις της παρ. 6.α εφαρµόζονται στην περίπτωση κτιρίων / δοµικών

έργων που καταρρέουν από οποιοδήποτε αίτιο (φθορά του χρόνου, πυρκαγιά, 

σεισµό, πληµµύρα, κατολίσθηση κλπ), ή βρίσκονται σε κατάσταση

ετοιµορροπίας και επιβάλλεται η µερική ή ολική κατεδάφισή τους σε εκτέλεση

πρωτοκόλλου επικινδύνου ετοιµορροπίας, για τα οποία όµως έχει ήδη κινηθεί η

διαδικασία χαρακτηρισµού τους ως διατηρητέων µε την κοινοποίηση της

προβλεπόµενης αιτιολογικής έκθεσης κατά τα οριζόµενα στην παρ. 3 του άρθρου 6.

Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν. 4030 /11, σε

περίπτωση κτιρίων η χώρων που έχουν κηρυχθεί ως διατηρητέοι η µπορεί να

χαρακτηριστούν ως διατηρητέοι, το οικείο Συµβούλιο Αρχιτεκτονικής έχει την

αρµοδιότητα και οφείλει να γνωµοδοτεί και να διατυπώνει προτάσεις εντός 15 

ηµερών από την υποβολή της έκθεσης επικινδύνως ετοιµόρροπων κατασκευών

σχετικά µε τη δυνατότητα και τους τρόπους διατήρησής τους.

Η επιβαλλόµενη ανακατασκευή υλοποιείται βάσει λεπτοµερούς µελέτης αποτύπωσης, 

φωτογραφικής και κάθε άλλης δυνατής τεκµηρίωσης της υφιστάµενης κατάστασης.

Οι ανωτέρω εργασίες προηγούνται υποχρεωτικά της υλοποίησης των µέτρων

που επιβάλλονται από το πρωτόκολλο ετοιµορροπίας για την µερική ή ολική

κατεδάφιση του κτιρίου, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις .
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Ο φάκελος της µελέτης ανακατασκευής µε τα στοιχεία τεκµηρίωσης και τη γνώµη

του οικείου Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής υποβάλλεται στην κατά περίπτωση αρµόδια

Υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ, του Υπ. Μακεδονίας - Θράκης ή του Υπ. Ναυτιλίας και

Αιγαίου, προκειµένου να προωθηθεί η προβλεπόµενη διαδικασία έκδοσης της

Υπουργικής Απόφασης για την ανακατασκευή του κτιρίου (σύνταξη αιτιολογικής

έκθεσης και υποβολή του θέµατος µε µέριµνα της ∆/νσης Αρχιτεκτονικής του

ΥΠΕΚΑ στο Κεντρικό Συµβούλιο Αρχιτεκτονικής για διατύπωση γνώµης – βλ. και

περίπτωση Β.γ του υπ’ αριθµ. 32326 / 20.9.2012 / ∆νση Αρχιτεκτονικής / ΥΠΕΚΑ

διευκρινιστικού εγγράφου για την εφαρµογή διατάξεων του άρθρου 6 του ν.4067/12 

που αναρτήθηκε στον ιστότοπο του ΥΠΕΚΑ την 21.09.2012)

παρ. 6.β Οι διατάξεις της παρ. 6.β εφαρµόζονται στην περίπτωση διατηρητέων

κτιρίων / δοµικών έργων (για τα οποία δηλαδή έχει ήδη εκδοθεί η σχετική

διοικητική πράξη χαρακτηρισµού) που καταρρέουν από οποιοδήποτε αίτιο

(φθορά του χρόνου, πυρκαγιά, σεισµό, πληµµύρα, κατολίσθηση κλπ), ή βρίσκονται

σε κατάσταση ετοιµορροπίας και επιβάλλεται η µερική ή ολική κατεδάφισή τους σε

εκτέλεση πρωτοκόλλου επικινδύνου ετοιµορροπίας. Και για τις εν λόγω περιπτώσεις

ισχύει η υποχρέωση εφαρµογής της διαδικασίας της παρ.2 του άρθ.21 του Ν.4030 /11 

που αναφέρεται παραπάνω (παρ. 6.α).                                                         

(Στην περίπτωση αυτή η ανακατασκευή γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆

της 15.4.1988 (ΦΕΚ 317 ∆΄/88) µετά από έγκριση της µελέτης από το οικείο ΣΑ και

έκδοση Άδειας ∆όµησης (χωρίς να απαιτείται η έκδοση Υπουργικής Απόφασης).
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Άρθ.6 παρ. 6.α και 6.β Στον φάκελο για την ανακατασκευή του διατηρητέου

κτιρίου θα πρέπει να περιέχονται κατ’ ελάχιστο τα εξής στοιχεία :

1) αρχιτεκτονική µελέτη η οποία θα περιλαµβάνει λεπτοµερή αποτύπωση, καθώς

και φωτογραφική και κάθε άλλη δυνατή τεκµηρίωση της υφιστάµενης κατάστασης.

Οι εργασίες αποτύπωσης και τεκµηρίωσης προηγούνται υποχρεωτικά της υλοποίησης

των µέτρων που επιβάλλονται από τυχόν πρωτόκολλο ετοιµορροπίας για την µερική ή

ολική κατεδάφιση του κτιρίου, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

2) γνωµοδότηση του οικείου Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής επί της πρότασης της

αρχιτεκτονικής µελέτης. 

3) οι κατά περίπτωση απαιτούµενες γνωµοδοτήσεις ή εγκρίσεις άλλων

Υπηρεσιών στο πλαίσιο εφαρµογής της ισχύουσας πολεοδοµικής, αρχαιολογικής (πχ

κτίριο προγενέστερο των 100 ετών, κτίριο χαρακτηρισµένο και ως νεώτερο

µνηµείο, εντός ορίων αρχαιολογικού χώρου, πλησίον αρχαίου η νεωτέρου µνηµείου)  

και λοιπής νοµοθεσίας και νοµολογίας.

Εξυπακούεται ότι στις περιπτώσεις επεµβάσεων πέραν της ανακατασκευής, όπως

διαφοροποίησης της µορφής του κελύφους ή των όψεων του προστατευοµένου

αντικειµένου, κατασκευής νέου φέροντος οργανισµού από ωπλισµένο σκυρόδεµα, 

προσθηκών ή κατασκευής νέων κτιρίων σε ακίνητα στα οποία υπάρχουν διατηρητέα

κτίρια, τηρείται πάντοτε η διαδικασία καθορισµού συµπληρωµατικών όρων και

περιορισµών δόµησης της παρ.3.γ του άρθρου 6 του Ν.4067/2012 µε έκδοση

Υπουργικής Απόφασης.

Ελένη Λεµπέση
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Άρθ.8  παρ.1: Ως εκτάσεις για τις οποίες εγκρίθηκε το ρυµοτοµικό σχέδιο και

απεικονίζονται σε αυτό «οι γραµµές των ορίων τους» κατά τα παραπάνω, νοούνται

αυτές που ενέπιπταν σε θεσµικό πλαίσιο που καθόριζε πολεοδόµηση σε συγκεκριµένη

επιφάνεια, όπως π.χ:

- οι εκτάσεις οικιστικών διανοµών στεγαστικής αποκατάστασης από κρατικούς

φορείς (αρθρ. 37 Ν. 1337/83), 

- οι εκτάσεις συνοικισµών και συνεταιρισµών (αρθρ. 7 Ν.∆. 17.7.1923, άρθρο 21 παρ. 

6 και άρθρο 28 παρ.1 ΓΟΚ/29, Ν.∆. 690/1948) και

- οι εκτάσεις ιδιωτικής πολεοδόµησης – οργανωµένης δόµησης (Α.Ν. 625/1968 και

Κεφαλαίου ∆’ ΓΟΚ/1973).

Έχουν διαφοροποιηθεί οι ορισµοί των παρ.48, 49, 53 & 76 του άρθ.2, έχοντας

συµπεριλάβει ως όριο του ΟΤ, εκτός από τις εγκεκριµένες οικοδοµικές & ρυµοτοµικές

γραµµές, επιπλέον και το όριο του σχεδίου προς την εκτός σχεδίου περιοχή, αλλά

παρόλα αυτά στο άρθρο 8 διατηρείται η διατύπωση «κατ΄ εξαίρεση των ορισµών του

άρθρου 2», όπως και στο άρθρο 29 του ΓΟΚ ΄85, ενώ οι ορισµοί φαίνεται να έχουν

τροποποιηθεί ακριβώς για να είναι συµβατοί µε τις ρυθµίσεις του άρθρου 8. 

παρ.2: ∆ιευκρινίζεται ότι η εν λόγω παράγραφος αναφέρεται σε ιδιοκτησίες που

έχουν δηµιουργηθεί µέχρι τη δηµοσίευση του Ν. 1577/85. – άρθ.7 & άρθ.243 ΚΒΠΝ

παρ.4: ∆ιευκρινίζεται ότι η εν λόγω παράγραφος αναφέρεται σε οικόπεδα που έχουν

παραχωρηθεί από το κράτος µέχρι τη δηµοσίευση του Ν. 1577/85.
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Άρθ.10: Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται για τις άδειες δόµησης που εκδίδονται

µετά την ισχύ του νόµου και δεν αφορά υφιστάµενες οικοδοµές των οποίων έχει

λήξει η οικοδοµική άδεια.

Για οικοδοµικές άδειες που βρίσκονται σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος του νόµου, 

εφαρµόζεται το άρθρο 34 του νόµου. 

Η εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου αφορά σε οικόπεδα άρτια κατά

κανόνα, αυτοτελή ή δηµιουργούµενα εκ συνενώσεως που εµπίπτουν στις περιοχές

της παραγράφου 1 του άρθρου. 

Σηµειώνεται ότι για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, δεν αποτελεί προϋπόθεση

η έκδοση του Π.∆/τος της παρ. 2.

Για τη διευκόλυνση των ιδιωτών µελετητών, για τον υπολογισµό των πολεοδοµικών

µεγεθών σε εφαρµογή του άρθρου 10, την ηλεκτρονική µορφή της παρούσας που

είναι ανηρτηµένη στον ιστότοπο του ΥΠΕΚΑ (www.ypeka.gr) συνοδεύει πίνακας

Excel. Ειδικότερα διευκρινίζονται τα παρακάτω:

παρ.1β & 1δ: Η απόσυρση κτιρίου για την εφαρµογή του άρθ.10 βεβαιώνεται κατά

την αίτηση έγκρισης άδειας δόµησης µε την προσκόµιση άδειας κατεδάφισης που

έχει εκδοθεί µετά την εφαρµογή του ν.4067 και την τεχνική έκθεση της άδειας

κατεδάφισης, στην οποία συµπεριλαµβάνεται ο χαρακτηρισµός της ενεργειακής

κατηγορίας του κτιρίων που αποσύρονται και το συνολικό εµβαδόν που έχουν άνω

του διαµορφωµένου εδάφους, ισόγειο, α’ όροφος κλπ. ανεξάρτητα χρήσης. 
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παρ.1β & 1δ: ……Η επιφάνεια που αποδίδεται σε κοινή χρήση έχει τη µορφή

διαπλάτυνσης κοινόχρηστου χώρου µέσα από την εγκεκριµένη ρυµοτοµική γραµµή

και προς την πλευρά του ακινήτου. Στον χώρο που αποδίδεται σε κοινή χρήση

επιτρέπονται διαµορφώσεις για την είσοδο στην ιδιοκτησία αυτοκινήτων και

πεζών. Ο εν λόγω παραχωρηµένος σε δηµόσια χρήση χώρος εξοµοιούται µε

κοινόχρηστο χώρο της πόλης για την εφαρµογή του άρθ.16 του παρόντος νόµου. Σε

περίπτωση που η παραχωρούµενη επιφάνεια δεν επαρκεί για να αποδοθεί σε όλο το

µήκος του προσώπου του οικοπέδου µε ελάχιστο βάθος 1,5 µ., η µία πλευρά της

ταυτίζεται κατ’ ελάχιστο µε το 1/3 του µήκους του προσώπου του οικοπέδου έτσι

ώστε το βάθος της να είναι µικρότερο του µήκους της.

Ελένη Λεµπέση
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παρ.1ζ: Στην περίπτωση αρτίων κατά κανόνα οικοπέδων εµβαδού τουλάχιστον 4.000 

τ.µ για τα οποία εφαρµόζεται η εν λόγω διάταξη, η αύξηση της επιτρεπόµενης

δόµησης υπολογίζεται επί του συνολικού εµβαδού του οικοπέδου. 

Το σύνολο δε του ακαλύπτου χώρου που προκύπτει από την εφαρµογή της

διάταξης αποδίδεται όλο σε κοινή χρήση.

παρ.1η Προϋπόθεση για την εφαρµογή της συγκεκριµένης διάταξης για την

υλοποίηση µελέτης που έχει βραβευτεί σε αρχιτεκτονικό διαγωνισµό, είναι ο

διαγωνισµός να έχει διενεργηθεί µε βάση το πλαίσιο διενέργειας αρχιτεκτονικών

διαγωνισµών και γενικά των διαγωνισµών µελετών µε απονοµή βραβείων, για

µελέτες ή για σχέδια ιδεών κάθε αξιόλογου τεχνικού έργου του ∆ηµοσίου ή των

Νοµικών προσώπων της παρ.9 του άρθ.1 του ν. 3316/2005, όπως εκάστοτε ισχύει. 

παρ.1α, παρ.1β, 1γ και παρ.1δ (σε συνδυασµό µε παρ.2α άρθρου 17) 

Η φύτευση του ακαλύπτου χώρου κατά τα 2/3 εφαρµόζεται επί του εµβαδού του

ακαλύπτου χώρου που προκύπτει είτε µετά την παραχώρηση τµήµατος του οικοπέδου

σε κοινή χρήση, είτε µετά από προσαύξηση που προκύπτει από τη µείωση της

κάλυψης του πραγµατοποιούµενου κτιρίου ή µετά από συνδυασµό και των δύο

περιπτώσεων.  
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Άρθ.10 παρ.2 και παρ.3: Η συµβολαιογραφική πράξη απόδοσης σε κοινή χρήση

καταρτίζεται και µεταγράφεται µε µέριµνα του ιδιοκτήτη, κατ’ αναλογία της

διαδικασίας των ρυµοτοµούµενων τµηµάτων του οικοπέδου σύµφωνα µε την

Εγκ.25/87 του ΥΠΕΧΩ∆Ε. Η παραχωρούµενη σε κοινή χρήση επιφάνεια διατηρεί

εφεξής το δηµόσιο κοινόχρηστο χαρακτήρα της. Αντιστοίχως, τα πολεοδοµικά

κίνητρα και τα εξ αυτών απορρέοντα δικαιώµατα που παρέχονται στο αρχικό

οικόπεδο (δηλ. πριν την απόδοση σε κοινή χρήση τµήµατος αυτού) παραµένουν εσαεί

στο αποµειωµένου εµβαδού οικόπεδο, µετά την απόδοση σε κοινή χρήση τµήµατος

αυτού. 

Για τον υπολογισµό των πολεοδοµικών µεγεθών λαµβάνεται υπ’ όψη η αρχική -

προ της απόδοσης σε κοινή χρήση - έκταση του οικοπέδου και ο εκάστοτε ισχύων

Σ.∆. της περιοχής.

Η χρήση του παραχωρηµένου χώρου είναι αυτή που περιοριστικά αναφέρεται στην

παρ.3 του παρόντος. Πράσινο & Αστικός εξοπλισµός-Προσωρινές κατ. άρθ.21 παρ.1?

Η διαµόρφωση, συντήρηση και λειτουργία του βαρύνει το ∆ήµο. 

Όλα τα ανωτέρω περιγράφονται αναλυτικά στην συµβολαιογραφική πράξη

απόδοσης σε κοινή χρήση.

Μετά την έκδοση της άδειας δόµησης, η Υπηρεσία ∆όµησης διαβιβάζει αντίγραφο

της άδειας δόµησης και της συµβολαιογραφικής πράξης στην αρµόδια Τεχνική

Υπηρεσία του ∆ήµου προκειµένου να επιληφθεί των αναφερόµενων στην παρ. 3.

Ελένη Λεµπέση
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Άρθ.11 παρ. 6.α.: ∆ιευκρινίζεται ότι ελεύθερα φέροντα ή µη στοιχεία (π.χ. 

υποστύλωµα, τοιχίο, τοίχος, κλπ) που ορίζουν το περίγραµµα του ανοικτού

ηµιυπαίθριου χώρου και δεν περιλαµβάνονται στο περίγραµµα των κλειστών χώρων

του κτιρίου, δεν προσµετρούνται στον σ.δ.

παρ. 6.β.: Τα κτίρια αµιγούς χρήσης στάθµευσης αυτοκινήτων, ελέγχονται ως προς

τη θέση τους στο οικόπεδο, το ποσοστό κάλυψής τους, το ύψος τους και τον

πραγµατοποιούµενο όγκο τους, ενώ δεν προσµετρούνται στην εκµετάλλευση του

οικοπέδου (σ.δ). Ο ισχύων Σ.∆. της περιοχής χρησιµοποιείται µόνον για τον

υπολογισµό του σ.ο του οικοπέδου. 

Ελένη Λεµπέση
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παρ. 6.δ.: στα 25 τ.µ. ανά όροφο συµπεριλαµβάνονται: η καθαρή επιφάνεια της

κλίµακας, το φανάρι της, το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τα περιµετρικά τοιχία που

το ορίζουν, καθώς και η επιφάνεια που προκύπτει από το πλατύσκαλο έµπροσθεν της

κλίµακας (ίσου πλάτους µε αυτήν, µη συµπεριλαµβανοµένου του τελευταίου

πατήµατος που βρίσκεται σε ισοσταθµία µε το πλατύσκαλο) και του ανελκυστήρα σε

οριζόντια προβολή. Η συνολική επιφάνεια των πλατύσκαλων κλίµακας και

ανελκυστήρα µπορεί να έχει πλάτος που ταυτίζεται µε το µεγαλύτερο από τα πλάτη

των πλατύσκαλων κλίµακας και ανελκυστήρα όπως καθορίζονται ανωτέρω. Στα 25 

τ.µ. περιλαµβάνονται επίσης και τµήµατα του φέροντος οργανισµού του κτιρίου που

τυχόν εισέχουν στο χώρο του κλιµακοστασίου (όπως π.χ. τµήµατα υποστυλωµάτων ή

τοιχίων µε πλάτος µεγαλύτερο του πλάτους του τοίχου που περιβάλλει το κλιµακοστ)
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παρ. 6.δ.: ….Οι διάδροµοι που οδηγούν σε επιµέρους ιδιοκτησίες και βρίσκονται σε

συνέχεια του πλατύσκαλου της κλίµακας ή του ανελκυστήρα δεν

συµπεριλαµβάνονται στην έννοια του κοινόχρηστου κλιµακοστασίου. 

Στο επίπεδο της εισόδου κτιρίων µε κύρια χρήση κατοικίας, η ανωτέρω επιφάνεια

προσαυξάνεται έως τα 40 τ.µ για τη δηµιουργία ευρύχωρης εισόδου στο κτίριο ως και

αποθήκης στην περίπτωση κτιρίου σε PILOTIS.

Η διάταξη της παρ. 6δ εφαρµόζεται µόνον για τα κλιµακοστάσια που είναι

υποχρεωτικά από τον Κτιριοδοµικό Κανονισµό.-άρθ.13 1 κλίµακα/500τ.µ ή Π∆/71/88

Σε περίπτωση κτιρίου το οποίο έχει τόσο κοινόχρηστο κλιµακοστάσιο όσο και

εσωτερική κλίµακα σε αυτοτελή ανεξάρτητη ιδιοκτησία του (π.χ. πολυώροφο κτίριο

µε µεζονέτα), δεν προσµετρούνται στη δόµηση µόνον τα τετραγωνικά του

κοινόχρηστου κλιµακοστασίου.

παρ.6.ε: Η περίπτωση αφορά κυρίως συγκροτήµατα αυτοτελών ανεξάρτητων

ιδιοκτησιών (π.χ µεζονέτες εν σειρά* οι οποίες δεν διαθέτουν κοινόχρηστο

κλιµακοστάσιο και έχουν ανεξάρτητη είσοδο µε εσωτερική σκάλα επικοινωνίας των

ορόφων τους) και αποκλειστικά την επιφάνεια της εσωτερικής τους κλίµακας

συνολικού εµβαδού έως 12 τ.µ.  Η εφαρµογή της παρούσας δεν συναρτάται µε την

πιθανή πρόβλεψη ανελκυστήρα της παρ.κζ του παρόντος άρθρου.

*προφανώς αφορά και σε µονοκατοικίες
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παρ.6.στ. : Στην περίπτωση που υπάρχει εσωτερική κλίµακα για την επικοινωνία των

ορόφων (κοινόχρηστη ή όχι) αυτή προσµετράται στον σ.δ, εφ’ όσον αφαιρούνται οι

εξωτερικές ανοικτές κλίµακες.

Σε περίπτωση που κατασκευάζονται σε οικόπεδο περισσότερα του ενός κτίρια, δεν

προσµετρώνται στη δόµηση έως και δύο ανοιχτά κλιµακοστάσια για κάθε κτίριο. 

παρ.6.η και 6.κθ: ∆εν προσµετράται στη δόµηση το άνοιγµα σε κάθε πλάκα δαπέδου

των κατακορύφων αγωγών εµβαδού τουλάχιστον 0,50τ.µ, εξυπηρέτησης

µηχανολογικών εγκαταστάσεων του κτιρίου. 

Ως διαµπερές άνοιγµα νοείται το άνοιγµα που διαπερνά το κέλυφος του κτιρίου

όπως αυτό ορίζεται από τα εξωτερικά φέροντα στοιχεία του, τα εξωτερικά

στοιχεία πλήρωσης του φέροντα οργανισµού και τη στέγη.

∆εν προσµετράται στη δόµηση το άνοιγµα σε κάθε πλάκα δαπέδου όλων των

διαµπερών ανοιγµάτων, ανεξαρτήτως διαστάσεων µορφής και επιφάνειας, καθέτων, 

οριζοντίων ή µε τεθλασµένες ή µε καµπύλες διαδροµές. Όταν λειτουργικοί χώροι του

κτιρίου κύριας ή βοηθητικής χρήσης (διάδροµοι κυκλοφορίας, κλιµακοστάσια, 

καθιστικά κ.ά.) ταυτίζονται µε το διαµπερές άνοιγµα ή τµήµα αυτού τότε η

επιφάνεια αυτή προσµετράται στο Σ.∆. Από τα διαµπερή ανοίγµατα δεν αποκτούν

προϋποθέσεις φυσικού φωτισµού οι χώροι κύριας χρήσης, εκτός αν πρόκειται για

εσωτερικό αίθριο. Τα διαµπερή ανοίγµατα δεν κλείνουν µε οποιονδήποτε τρόπο.

Ελένη Λεµπέση
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παρ.6.θ: ∆εν προσµετρώνται στη δόµηση όλοι οι υπόγειοι όροφοι στάθµευσης

αυτοκινήτων . 

παρ.6.ι: ∆εν προσµετράται στη δόµηση σε κτίριο κατοικίας, ένας υπόγειος όροφος

αποθηκών ίσος µε την κάλυψη του κτιρίου. Οι αποθήκες που εξυπηρετούν την

ανωδοµή κατοικίας µπορεί να µοιράζονται σε περισσότερους του ενός υπογείους

ορόφους αρκεί το άθροισµά τους να είναι ίσο µε την κάλυψη του κτιρίου.

∆εν προσµετράται στη δόµηση το 50% του υπογείου κατοικίας που λειτουργεί

ως προσάρτηµα της κατοικίας χωρίς να καλύπτει προϋποθέσεις φυσικού

φωτισµού και αερισµού. Στον υπολογισµό αυτό συµπεριλαµβάνονται και τυχόν

βοηθητικοί χώροι για την εξυπηρέτηση του υπογείου της κατοικίας (χώρος υγιεινής, 

διάδροµοι, κλιµακοστάσιο κλπ). ∆εν συµπεριλαµβάνονται και δεν προσµετρώνται

στη δόµηση τυχόν αποθήκες που βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο υπογείου. 

Σε περίπτωση που δεν πραγµατοποιείται δεύτερος υπόγειος όροφος, το

λεβητοστάσιο και η αποθήκη του επιτρέπεται να βρίσκεται κατ’ επέκταση του

υπόγειου χώρου κύριας χρήσης της κατοικίας αρκεί να αποτελεί ανεξάρτητο

πυροδιαµέρισµα και να έχει έξοδο προς ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου

ανεξάρτητη του υπολοίπου χώρου υπογείου.

Η έννοια του υπογείου νοείται όπως αναφέρεται στην παρ. 87 του άρθρου 2 και µε

την επιφύλαξη ανωτέρω στην παρούσα εγκύκλιο.

- το ύψος του είναι ανάλογο µε τη χρήση του.

Ελένη Λεµπέση
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παρ.6.ια: ∆εν προσµετράται στη δόµηση σε κτίριο µικτής χρήσης το 50% του

υπογείου που έχει χρήση την ειδική χρήση του ισογείου χωρίς προϋποθέσεις φυσικού

φωτισµού ή αερισµού. Για παράδειγµα, ένα εστιατόριο που καταλαµβάνει όλο τον

ισόγειο όροφο, µπορεί να έχει χώρους υπογείου κατά το 50% της κάτοψής του, 

όπως µαγειρεία, w.c, χώρο λειτουργίας εστιατορίου. Το υπόλοιπο υπόγειο

διατίθεται για αποθήκες του εστιατορίου. 

Οµοίως ισχύει και για τµήµα ισογείου ειδικής χρήσης, όπου το υπόγειο που

αντιστοιχεί στην κάτοψη ισογείου λειτουργεί κατά το 50% µε τη χρήση ισογείου και

το υπόλοιπο 50% διατίθεται για αποθήκες της ειδικής χρήσης. Το τµήµα ισογείου

που είναι κατοικία αντιµετωπίζεται σύµφωνα µε την παράγραφο 6ι.

Κάτω από τον όροφο υπογείου ειδικής χρήσης µπορεί να υφίσταται υπόγειος

όροφος αποθηκών µε επιφάνεια ίση µε αυτήν της κάλυψης για την εξυπηρέτηση

των κατοικιών της ανωδοµής.

Το σύνολο των υπογείων αποθηκών κτιρίου µικτής χρήσης που εξυπηρετούν

κατοικίες, δεν µπορούν να υπερβαίνουν την κάλυψη του κτιρίου.

∆εδοµένου ότι ένα κτίριο µικτής χρήσης µπορεί να είναι και ειδικό κτίριο, η

παρούσα παράγραφος ισχύει οµοίως και σε ειδικά κτίρια.

Ελένη Λεµπέση
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παρ.6.ιβ: Στα ειδικά κτίρια δεν προσµετράται ένας υπόγειος όροφος επιφανείας ίσης

µε εκείνη που καταλαµβάνει το κτίριο για βοηθητική χρήση. Επίσης δεν

προσµετράται ο πρώτος υπόγειος όροφος µε κύρια χρήση για τις κατηγορίες κτιρίων

που αναφέρονται, ανεξάρτητα των προϋποθέσεων φυσικού φωτισµού και αερισµού.

παρ.6.ιζ (σε συνδυασµό µε το άρθ.11 παρ.3 & το άρθ.12 παρ.2): ∆ιακρίνονται δύο

περιπτώσεις : α) Σε περίπτωση που έχει συσταθεί κάθετη ιδιοκτησία και οι οικοδοµές

των συνιδιοκτητών απέχουν µεταξύ τους την προβλεπόµενη από τον παρόντα νόµο

απόσταση, τότε το ποσοστό του ελευθέρου χώρου pilotis ελέγχεται για κάθε οικοδοµή

ξεχωριστά.

β) Σε περίπτωση που οι οικοδοµές εφάπτονται στο καθορισµένο κοινό όριο της

κάθετης συνιδιοκτησίας, τότε το ποσοστό του ελευθέρου χώρου pilotis ελέγχεται επί

του ενιαίου πλέον κτιρίου των συνιδιοκτητών.

παρ.6.ιθ: Η διάταξη αυτή εφαρµόζεται σε νέα κτίρια στα οποία το πάχος της

θερµοµόνωσης το οποίο προκύπτει από τις ισχύουσες διατάξεις και υπερβαίνει τα

έξι εκατοστά δεν προσµετράται στο συντελεστή δόµησης.

Ελένη Λεµπέση
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παρ.6.κ: Η διάταξη αυτή εφαρµόζεται σε υφιστάµενα κτίρια που έχουν µελετηθεί

µε προγενέστερους του ν. 4067 κανονισµούς, τα οποία αναβαθµίζονται ενεργειακά

µε προσθήκη εξωτερικής θερµοµόνωσης κ.λ.π. ∆εν προσµετρούνται στη δόµηση οι

ανωτέρω προσθήκες για διάσταση αυτών µέχρι 15 εκ. και οι εν λόγω επιφάνειες

µπορούν να εισχωρούν στους υποχρεωτικούς ακάλυπτους χώρους. 

παρ.6.κβ: Η διάταξη εφαρµόζεται σε νέες κατασκευές για τις οποίες προβλέπεται

περιµετρική φέρουσα τοιχοποιία ή περιµετρικός φέρων οργανισµός και τοίχοι

πλήρωσής του από τα αναφερόµενα υλικά. 

Σε περίπτωση προσθήκης σε υφιστάµενη οικοδοµή µε φέρουσα τοιχοποιία κατά τα

ανωτέρω,  η φέρουσα τοιχοποιία του υφισταµένου κτιρίου προσµετράται στο

συντελεστή δόµησης. 

παρ.6.κγ (σε συνδυασµό µε το άρθρο 17 παρ. 4 και παρ. 8):

∆εν προσµετράται στη δόµηση η επιφάνεια στεγασµένης πλατφόρµας (ανελκυστήρα) 

οχηµάτων έως και 25τ.µ., η οποία µπορεί να κατασκευάζεται µέσα στους

υποχρεωτικά ακάλυπτους χώρους του οικοπέδου εκτός του προκηπίου (πρασιάς) µε

τις προϋποθέσεις του άρθρου 17.

Ελένη Λεµπέση
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παρ.6.κδ: Τα υπόσκαφα κτίρια µε τις προϋποθέσεις που αναλύονται στην παρούσα διάταξη

προσµετρούνται στη δόµηση κατά τα αναφερόµενα ποσοστά της επιφάνειάς τους και ανάλογα µε

τη χρήση τους και µελετώνται µε τις προϋποθέσεις που αναλύονται στην παρούσα διάταξη και

βασικό κριτήριο ένταξής τους στο περιβάλλον, αυτό της επαναφοράς του εδάφους στην αρχική

του µορφή. Έχουν µία µόνο όψη επιφάνειας επίπεδης ή αποτελούµενης από επιµέρους

συνεχόµενες επίπεδες επιφάνειες ή καµπύλες, ύψους ενός ορόφου. Το άθροισµα του µήκους

των κατακόρυφων διόδων για επικοινωνία µε τον περιβάλλοντα χώρο ή ανοιγµάτων για

φωτισµό και αερισµό του

υποκείµενου χώρου, 

µπορεί να είναι µικρότερο ή ίσο µε

το µήκος του περιγράµµατος του

κτιρίου, το δε µέγιστο πλάτος τους

είναι 2.00µ. 

Τα υπόσκαφα κτίρια εξασφαλίζουν

επαρκή φυσικό φωτισµό και αερισµό

µε τις διόδους αυτές, το µέγεθος των

οποίων συσχετίζεται µε την ανωτέρω

ανάγκη και αξιολογείται από το ΣΑ. 

∆εν επιτρέπεται η κατασκευή

περιµετρικής διόδου

στο υπόσκαφο κτίριο.

Ελένη Λεµπέση
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παρ.6κζ.: ∆εν προσµετράται στη δόµηση η επιφάνεια φρεατίου 1,60Χ1.90µ. σε

κτίρια, που προορίζεται για κατασκευή ανελκυστήρα για εµποδιζόµενα άτοµα, όταν

δεν υπάρχει απαίτηση κατασκευής του. Εάν η επιφάνεια αυτή είναι εξ’ αρχής ανοιχτή

στο δάπεδο του ορόφου, για λόγους ασφαλείας κατασκευάζεται είτε περιµετρική

τοιχοποιία, είτε δάπεδο σε συνέχεια του δαπέδου του ορόφου που µπορεί να

αφαιρεθεί όταν χρησιµοποιηθεί το άνοιγµα για το σκοπό αυτό. Εάν η επιφάνεια

κατασκευαστεί ενιαία χωρίς φρεάτιο, η στατική µελέτη πρέπει να προβλέπει την

ασφαλή καθαίρεση του τµήµατος της επιφάνειας που αντιστοιχεί στο µελλοντικό

φρεάτιο, όταν αυτό διανοιχτεί.

Ελένη Λεµπέση
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Άρθ.12 παρ.1α: Το ποσοστό κάλυψης του οικοπέδου δεν µπορεί να υπερβαίνει το 60% 

της επιφάνειάς του. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η πραγµατοποίηση ποσοστού κάλυψης

έως 70% προκειµένου να εξασφαλιστεί καλυπτόµενη επιφάνεια κτιρίου µέχρι 120 τ.µ.

παρ.1δ (σε συνδυασµό µε το αρ.17 παρ. 2γ) Τα αίθρια συµµετέχουν στον υπολογισµό

του υποχρεωτικού ακαλύπτου αρκεί να επικοινωνούν µε τα υπόλοιπα τµήµατα που

συµµετέχουν στον υπολογισµό αυτό µέσω κοινόχρηστου χώρου της οικοδοµής. 

παρ. 4α Οι επιφάνειες των ορθών

προβολών σε οριζόντιο επίπεδο των

τµηµάτων (α,β,γ,δ,α) και

(α’,β’,γ’,δ’,α’) του ακαλύπτου χώρου

που εισέχουν στο κτίριο, δεν

προσµετρούν στην επιτρεπόµενη

κάλυψη του οικοπέδου ανεξάρτητα

από το πλάτος και το βάθος τους, 

ακόµη και αν περιλαµβάνουν

φέροντα στοιχεία.

Ελένη Λεµπέση
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Άρθ.13 παρ. 2 (σε συνδυασµό µε το άρθρο 11 παρ. 6 ιζ): Ο κλειστός χώρος της

pilotis προσµετράται στον όγκο του κτιρίου. 

∆εν ισχύει πλέον η λογική της προσµέτρησης του υπέργειου όγκου του κτιρίου.

Προσµετρά ο όγκος όλων των χώρων που προσµετρούν στο συντελεστή δόµησης, 

και επιπλέον:

· των ανοικτών ηµιυπαίθριων χώρων, 

· των χώρων που ορίζονται στα εδάφια β, δ, ε, ιδ, ιε, κζ, λ της παρ.6 του Αρθ.11, 

εποµένως προσµετρούν και οι χώροι:

- των υπέργειων χώρων στάθµευσης σε κτίρια αµιγούς χρήσεως στάθµευσης, Αρθ.11 

παρ.6.β.,

- των κλιµακοστασίων που αφαιρούνται από το συντελεστή, κοινόχρηστα και µη, 

Αρθ.11 παρ.6.δ & παρ.6. ε.,

- οι εσωτερικοί εξώστες (πατάρια) Αρθ.11 παρ.6.ιδ.,

- οι σοφίτες, Αρθ-11 παρ.6.ιε.,

- οι ανελκυστήρες για ΑµεΑ, Αρθ.11 παρ.6.κζ.,

- τα κλειστά πατάρια, Αρθ.11 παρ.6.λ., και

- ο κλειστός χώρος της πιλοτής

Ελένη Λεµπέση
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Άρθ.14: Όπου στο παρόν άρθρο γίνεται αναφορά σε απόσταση ∆ ή δ, εννοείται η

υποχρεωτική απόσταση του νέου κτιρίου από το όριο της ιδιοκτησίας στην οποία θα

ανεγερθεί.

Ελένη Λεµπέση
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παρ.1γ: Για την εφαρµογή του εδαφίου (γ), διευκρινίζεται ότι στην έννοια του

«κτιρίου που εφάπτεται στο όριο» δεν µπορεί να συµπεριληφθούν ο ενιαίος χώρος

στάθµευσης του άρθρου 11 παρ. 6 ιγ καθώς και όλες οι κατασκευές του άρθρου 17.

παρ.1στ: Σε περίπτωση που υπάρχει υποχρέωση ακάλυπτου χώρου και από τα δύο

πλάγια όρια, το κτίριο τοποθετείται µε πλάτος 9 µ. ισοµοιράζοντας τους

υποχρεωτικούς ακαλύπτους χώρους από τα δύο πλάγια όριά του και µε ελάχιστη

διάσταση αυτών τουλάχιστον 1 µέτρου. Στην περίπτωση που το άθροισµα των δύο

πλαγίων αποστάσεων είναι µικρότερο των 2 µ. τότε το κτίριο τοποθετείται σε επαφή

µε το ένα όριο και απέχει το σύνολο της απόστασης από το άλλο όριο. 

παρ.1η (σε συνδυασµό µε το άρθ.1 παρ. 3.ι): Για την εφαρµογή του εδαφίου (η) σε

υφιστάµενους οικισµούς χωρίς εγκεκριµένο σχέδιο, διευκρινίζεται ότι η απόσταση ∆

ή δ ορίζεται σε 2,50 µ., εκτός εάν από ειδικά διατάγµατα προστασίας παραδοσιακών

οικισµών ορίζεται διαφορετικά. Στους οικισµούς πάντα ίσχυε ελεύθερη τοποθέτηση

παρ.3: Το ελάχιστο πλάτος του κατακόρυφου διαµπερούς ανοίγµατος φωταγωγού του

κτιρίου µέσω του οποίου µπορεί να πληρούνται οι προϋποθέσεις φυσικού φωτισµού

και αερισµού ενός κλιµακοστασίου, είναι το οριζόµενο από τον Κτιριοδοµικό

Κανονισµό, ήτοι 1.20 µ.

Ελένη Λεµπέση
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άρθ.15 παρ.1:Για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου, η διάταξη «για

συντελεστή δόµησης έως …» νοείται ως «για συντελεστή δόµησης έως και …»

παρ.4: Η εν λόγω παράγραφος αποσκοπεί στην προσαρµογή της µελέτης του κτιρίου

στο φυσικό έδαφος του ακινήτου και όχι το αντίστροφο, µε στόχο τη µικρότερη

δυνατή αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος.

Η παρ.4 αναφέρεται στη διαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου του κτιρίου και δεν

αφορά στις απαιτούµενες εκσκαφές για την κατασκευή του. Η τροποποίηση της

φυσικής στάθµης του εδάφους µε δηµιουργία τεχνητής στάθµης εδάφους µέχρι ένα

µέτρο πάνω ή κάτω από το φυσικό έδαφος, επιτρέπεται σε όλες τις αρχιτεκτονικές

µελέτες διαµόρφωσης των ακαλύπτων χώρων του οικοπέδου. Υπέρβαση των

ανωτέρω ορίων είναι δυνατή µετά από έγκριση του Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής µε

βάση τεκµηριωµένη µελέτη της διαµόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου. Ειδικότερα, 

σε οικόπεδα µε κλίση άνω του 20%, η εκσκαφή του ακαλύπτου χώρου για

υποβιβασµό της στάθµης του φυσικού εδάφους µε σκοπό τη διαµόρφωση του

περιβάλλοντος χώρου, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα δύο µέτρα. Ο ανωτέρω

περιορισµός δεν αφορά το µέγεθος της επίχωσης η οποία επίσης εγκρίνεται από το

οικείο ΣΑ, βάσει επαρκούς τεκµηρίωσης για την ανάγκη πραγµατοποίησής της.

Για τα κτίρια δηµοσίου ενδιαφέροντος και σηµασίας, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο

2 παρ. 22 του παρόντος νόµου, µπορεί να επιτρέπεται υπέρβαση των καθοριζόµενων

ορίων εκσκαφών ή επιχώσεων για οικόπεδα µε κλίση άνω του 20%, ύστερα από

γνωµοδότηση του Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής.
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Άρθ.16: παρ.5.α: Σε περίπτωση

πανταχόθεν ελεύθερων κτιρίων ή

γενικά κτιρίων που παρουσιάζουν

περισσότερες της µιας

συνεχόµενες όψεις (πολυγωνική

κάτοψη), ο έλεγχος εφαρµογής του

ανώτατου

ορίου επιφάνειας κλειστών

εξωστών που µπορούν να

κατασκευαστούν σε

αυτήν (ήτοι 20%), εξετάζεται

σε κάθε όψη ξεχωριστά. 
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Σε περίπτωση καµπύλης κάτοψης οι

προϋποθέσεις της διάταξης εξετάζονται

στο ανάπτυγµα της αντίστοιχης καµπύλης

επιφάνειας της όψης.
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παρ. 5.δ. Οι κλειστοί εξώστες επιτρέπονται εντός των πλαγίων

υποχρεωτικών ακαλύπτων σε ύψος άνω των 3,00 µ. Το ίδιο ελάχιστο ύψος

τηρείται και σε περίπτωση κλειστών εξωστών προς τον πίσω υποχρεωτικό

ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου, ενώ για το προκήπιο δεν υπάρχει σχετική

δέσµευση µε την προϋπόθεση ότι δεν αναιρείται η έννοια του εξώστη. 

Κατά συνέπεια, στην τελευταία περίπτωση, θα πρέπει να υπάρχει κενό

µεταξύ της τελικής διαµορφωµένης στάθµης του εδάφους και του κλειστού

εξώστη. 

Οι κλειστοί εξώστες επιτρέπονται εντός εδάφους και του κλειστού εξώστη. 

Οι κλειστοί εξώστες επιτρέπονται εντός των υποχρεωτικών ακαλύπτων σε

πλάτος µέχρι ¼ ∆ ή ¼ δ και µέγιστη διάσταση 0,80 µ. 
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παρ.5.ε. Ανοικτοί εξώστες δεν µπορούν να κατασκευάζονται σε προέκταση των

κλειστών εξωστών σε σχέση µε τον όγκο του κτιρίου. Είναι δυνατή όµως η

κατασκευή ανοικτών εξωστών δίπλα (σε επαφή ή σε απόσταση) από κλειστό εξώστη.

Ελένη Λεµπέση
Ελένη Λεµπέση
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παρ.6 (σε συνδυασµό µε την παρ. 3) Οι περιορισµοί της παρ. 3 του άρθρου 16 σε

σχέση µε το πλάτος των εξωστών ισχύουν και στην περίπτωση πεζοδρόµων ή δρόµων

ήπιας κυκλοφορίας της παρ. 6

Ελένη Λεµπέση
Ελένη Λεµπέση
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Άρθ.17 Κατασκευές και φυτεύσεις στους ακάλυπτους χώρους και περιφράξεις

παρ. 2α: Στην περίπτωση που δηµιουργούνται υπαίθριοι χώροι στάθµευσης µε

µέγιστη επιτρεπόµενη επιφάνεια έως 10 % της επιτρεποµένης κάλυψης, τότε ο

υπολογισµό των 2/3 της υποχρεωτικής φύτευσης λαµβάνεται επί του αποµειούµενου

κατά τα ανωτέρω υποχρεωτικά ακαλύπτου χώρου του οικοπέδου.

παρ. 2γ & παρ. 2δ: Κάθε ασκεπής επιφάνεια που φυτεύεται σε ελάχιστο πάχος

εδάφους 40 εκατοστών πάνω από την πλάκα υπογείου, συµµετέχει στον υπολογισµό

της απαιτούµενης φύτευσης. 

Όσον αφορά στα κατακόρυφα διαµπερή ανοίγµατα µε οποιεσδήποτε διαστάσεις που

φυτεύονται στο επίπεδο εδάφους, σηµειώνεται ότι συµµετέχουν στον υπολογισµό της

φύτευσης, έστω και αν δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του υποχρεωτικώς ακαλύπτου

χώρου που προβλέπονται στην παρ. 1 δ του άρθρου 12.

Έτσι, η επιφάνεια φύτευσης µπορεί να διανέµεται και σε εκτός των υποχρεωτικών

ακαλύπτων, ακάλυπτους χώρους στο εσωτερικό του κτιρίου.

Οι επιφάνειες εδάφους που συµµετέχουν στη φύτευση δεν µπορεί να επιστρώνονται

µε διάτρητες πλάκες ή να χρησιµεύουν για τη διέλευση οχηµάτων.

Ελένη Λεµπέση
Ελένη Λεµπέση
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παρ. 3α: βλ. διευκρινίσεις του άρθρου 15 παρ. 4

παρ. 3β: Η επίχωση ή η προσπέλαση µε γέφυρα στο κτίριο πρέπει να έχει τόσο

πλάτος ώστε να εξυπηρετείται η κίνηση πεζών και η πιθανή είσοδος - έξοδος

οχηµάτων σε αυτό. Οι ανωτέρω διαµορφώσεις δεν πρέπει να προκαλούν σηµαντική

αλλοίωση του φυσικού εδάφους.

παρ. 3γ: Η παράγραφος εφαρµόζεται ανεξάρτητα από τους περιορισµούς της

παραγράφου α, δεδοµένου ότι οι κατασκευές που περιγράφονται αποτελούν

σηµειακές παρεµβάσεις στη διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου για τη

λειτουργική εξυπηρέτηση του κτιρίου.

Οι εν λόγω κατασκευές δεν αποτελούν αφετηρία µέτρησης του πραγµατοποιούµενου

ύψους του κτιρίου, όπως π.χ. ράµπα αυτοκινήτων, cour anglaise, κ.λ.π.

παρ. 4: Όσες από τις κατασκευές του άρθρου 16 και του άρθρου 17 επιτρέπονται

µέσα στις αποστάσεις ∆ ή δ, επιτρέπονται και µέσα στις αποστάσεις που αφήνονται

λόγω της εφαρµογής της παρ. 1 στ του άρθρου 14 του παρόντος νόµου.

Ελένη Λεµπέση
Ελένη Λεµπέση
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παρ. 6α: Στα δίκτυα για την εξυπηρέτηση του κτιρίου που επιτρέπονται κάτω από

τους ακαλύπτους χώρους του οικοπέδου συµπεριλαµβάνονται και οι εγκαταστάσεις

γεωθερµίας.

παρ. 6β (σε συνδυασµό µε την παρ. 8Α): ∆εν επιτρέπεται η επέκταση υπογείων στο

προκήπιο (πρασιά).

παρ. 6β: Οι επεκτάσεις υπογείων χώρων γίνονται αποκλειστικά µε βοηθητικές

χρήσεις που περιγράφονται στο άρθρο 11. Στην επέκταση υπογείων µπορούν να

περιλαµβάνονται θέσεις στάθµευσης, αποθήκες κατοικίας, αποθήκες ειδικών

χρήσεων, λεβητοστάσια και µηχανοστάσια, µηχανολογικές εγκαταστάσεις

απαραίτητες για τη λειτουργία του ενεργειακού σχεδιασµού του κτιρίου, για τη

διαχείριση και εξοικονόµιση νερού, ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ, υδατοδεξαµενές ή δεξαµενές

συλλογής λυµάτων ή πισίνας.

Τυχόν κύριες χρήσεις που χωροθετούνται σε υπόγειο χώρο του κτιρίου εµπίπτουν στο

περίγραµµα του, αποτελούν λειτουργικό προσάρτηµα του και δεν µπορούν να

βρίσκονται στην εκτός περιγράµµατος του κτιρίου επέκταση.

Επισηµαίνεται η υποχρέωση για φύτευση µε ελάχιστο πάχος εδάφους 40εκ. πάνω από

το χώρο της επέκτασης του υπογείου.

Ελένη Λεµπέση
Ελένη Λεµπέση



65

παρ.7στ: Η επιλογή της θέσης της δεξαµενής αερίου καυσίµου γίνεται υπέργεια ή

υπόγεια σύµφωνα µε τους ισχύοντες ειδικούς κανονισµούς.

παρ.7ιβ: Το σύνολο της διάταξης αφορά σε πρατήρια καυσίµων.

παρ. 8Α: Η παρούσα παράγραφος ισχύει µε την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου

22 του Κτιριοδοµικού Κανονισµού (Απόφ. 3046/89 ΦΕΚ 59 ∆’) για τα οικόπεδα µε

πρόσωπο στο βασικό οδικό δίκτυο.

παρ. 8Αζ: Επιτρέπεται η κατασκευή κλειστού χώρου στάθµευσης σε οικόπεδα µε

κλίση άνω του 20% στην πρασιά, αρκεί η στέγαση της πλάκας οροφής να γίνεται µε

φυτεµένη επιφάνεια. Η φυτεµένη επιφάνεια δεν έχει περιορισµό ελαχίστου πάχους

εδάφους. Σε περίπτωση όµως που το πάχος εδάφους είναι µικρότερο των 40 

εκατοστών τότε η φυτεµένη επιφάνεια δεν συµµετέχει στον υπολογισµό της

απαιτούµενης φύτευσης. Οι συγκεκριµένες διαµορφώσεις δεν µπορούν να

αναπτύσσονται σε όλο το πρόσωπο του οικοπέδου και καταλαµβάνουν µέγιστο

πλάτος που αντιστοιχεί σε χώρο στάθµευσης το πολύ δύο αυτοκινήτων.

Ελένη Λεµπέση
Ελένη Λεµπέση
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Άρθρο 18 Φυτεµένα δώµατα

Στον παρόν άρθρο καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις κατασκευής φυτεµένων

επιφανειών σε νέα και υφιστάµενα κτίρια.

Για την κατασκευή φυτεµένων επιφανειών στα δώµατα, στις στέγες και στους

υπαίθριους χώρους κτιρίων που υλοποιούνται σε νέα κτίρια µε άδειες δόµησης, 

ακολουθούνται οι καθοριζόµενες διαδικασίες πληρότητας και ελέγχου του

ν.4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές

διατάξεις» (ΦΕΚ249/Α/25−11−11), όπως ισχύει, µε την πρόσθετη υποβολή Τεχνικής

Έκθεσης Κατασκευής Φυτεµένης Επιφάνειας δώµατος ή στέγης ή υπαίθριου χώρου, 

το περιεχόµενο της οποίας καθορίζεται στο παράρτηµα που συνοδεύει την υπ’ αριθµ. 

911/9-1-2012 Υπουργική Απόφαση «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία κατασκευής

φυτεµένων επιφανειών σε δώµατα, στέγες και υπαίθριους χώρους κτιρίων». (ΦΕΚ

14/Β/2012).

Για τα υφιστάµενα κτίρια, δεν απαιτείται άδεια δόµησης ή έγκριση εργασιών

δόµησης µικρής κλίµακας, αλλά ακολουθείται η διαδικασία της προ 48 ωρών

έγγραφης ενηµέρωσης της παρ. 3 του άρθρου 4 του παρόντος νόµου. 

Η ανωτέρω ενηµέρωση θα συνοδεύεται από φάκελο δικαιολογητικών, το

περιεχόµενο του οποίου καθορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 2 της υπ’ αριθµ. 911/9-1-2012 

Υπουργικής Απόφασης

Ελένη Λεµπέση
Ελένη Λεµπέση
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Άρθρο 19 Κατασκευές πάνω από το κτίριο

παρ. 2α (σε συνδυασµό µε παρ. 2γ & άρθρο 35) 

Από τον συνδυασµό των παραπάνω διατάξεων προκύπτουν τα εξής :

α) Εάν το δώµα του κτιρίου δεν είναι φυτεµένο κατά το άρθρο 18 του νόµου

εξακολουθεί να ισχύει η διάταξη περί µη προσµέτρησης στην δόµηση της

απόληξης κλιµακοστασίου και φρεατίου ανελκυστήρα µέγιστου ύψους έως και

2.40µ. από την τελικά διαµορφωµένη επιφάνεια του δώµατος του κτιρίου.

β) Σε περίπτωση δηµιουργίας φυτεµένου δώµατος τότε είναι δυνατή η

κατασκευή χώρου κύριας χρήσης σε αυτό σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της

παρ. 2α η δε απόληξη κλιµακοστασίου µπορεί να ακολουθήσει τα προβλεπόµενα

στην παρ. 2γ, εφόσον κατασκευάζεται στάση ανελκυστήρα, µε µέγιστο εξωτερικό

ύψος 3,80µ από την τελική επιφάνεια του δώµατος (συµπεριλαµβανοµένου και του

πάχους της φύτευσης).

Ελένη Λεµπέση
Ελένη Λεµπέση
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παρ 2δ (σε συνδυασµό µε το άρθρο 2 παρ. 5): Όταν τα στηθαία και τα

κιγκλιδώµατα ασφαλείας τοποθετούνται στην άκρη της οριζόντιας προεξοχής του

δαπέδου του δώµατος τότε η επιφάνεια της οριζόντιας προεξοχής θεωρείται ανοικτός

εξώστης και προσµετράται στο σύνολο των επιτρεποµένων εξωστών.

παρ. 2στ: Η εγκατάσταση των κατασκευών της παρούσας διάταξης επιτρέπεται µε

την προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων περί ιδεατού στερεού.

παρ. 3: Η τοποθέτηση αλεξικέραυνου, κεντρικής κεραίας τηλεόρασης, ραδιοφώνου, 

κινητής τηλεφωνίας επιτρέπονται πάνω από το µέγιστο ύψος της περιοχής χωρίς

έλεγχο του ιδεατού στερεού.

Ελένη Λεµπέση
Ελένη Λεµπέση
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Άρθρο 20 Κατασκευές σε δηµόσιους χώρους

παρ.1 & παρ.2: Μέχρι την έκδοση των Υπουργικών Αποφάσεων που προβλέπονται, 

συνεχίζει να εφαρµόζεται η διαδικασία που ίσχυε προ της ισχύος του ν. 4067/12

και όλες οι διατάξεις περί κατασκευών σε δηµόσιους κοινόχρηστους χώρους της υπ’

αριθµ.52716/2001 Υ.Α «Κατασκευές κα εγκαταστάσεις σε κοινόχρηστους χώρους

του οικισµού για τις οποίες δεν απαιτείται άδεια δόµησης» ΦΕΚ 1663/Β/2001 

καθώς και η Εγκ.12/56990/28-3-2002. 

Οι κατασκευές αυτές υλοποιούνται κατόπιν έγκρισης του Συµβουλίου

Αρχιτεκτονικής.

παρ.5: Η ζεύξη κτιρίων µεταξύ των οποίων µεσολαβεί δηµόσιος κοινόχρηστος

χώρος, υπεργείως ή υπογείως, εγκρίνεται από τον αρµόδιο για τον έλεγχο και τη

διαχείριση του κοινοχρήστου χώρου φορέα, µετά την υποβολή µελέτης η οποία

τεκµηριώνει επαρκώς την αναγκαιότητα της ζεύξης. 

Η υπέργεια ζεύξη κτιρίων εγκρίνεται από το Συµβούλιο Αρχιτεκτονικής, ενώ για

την υπόγεια ζεύξη δεν απαιτείται σχετική έγκριση.

Άρθρο 21 Προσωρινές κατασκευές: Η εφαρµογή του παρόντος άρθρου θα είναι

δυνατή µετά την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης της παρ.2γ.

Ελένη Λεµπέση
Ελένη Λεµπέση
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Άρθρο 22 Παρόδια στοά

Στο άρθρο ρυθµίζονται θέµατα για τις παρόδιες στοές, όπως αυτές προβλέπονται στο

ρυµοτοµικό σχέδιο της περιοχής.

παρ. 2ε: Για τον υπολογισµό της ελάχιστης υποχρεωτικής επιφάνειας φύτευσης κατ’

εφαρµογή του άρθρου 17 παρ. 2α, υπολογίζεται κατ’ αρχήν η επιφάνεια

υποχρεωτικής φύτευσης επί του υποχρεωτικά ακαλύπτου χώρου του οικοπέδου. 

Μετά την αφαίρεση του 30 % της επιφάνειας της παρόδιας στοάς, προκύπτει η

τελικά η τελική υποχρεωτική επιφάνεια για φύτευση.

Ελένη Λεµπέση
Ελένη Λεµπέση
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Άρθρο 23 Υφιστάµενα κτίρια

παρ. 1γ: ∆ιακρίνονται δύο περιπτώσεις:

α) ως νοµίµως υφιστάµενο σε εντός σχεδίου περιοχή, θεωρείται το κτίριο που

προϋπάρχει του διατάγµατος ένταξης της περιοχής στο σχέδιο και µε την

προϋπόθεση ότι τούτο έχει κατασκευαστεί πριν τη δηµοσίευση του νοµοθετικού

διατάγµατος της 16.8.1923.

β) ως νοµίµως υφιστάµενο σε εκτός σχεδίου περιοχή, θεωρείται το κτίριο που

προϋπάρχει του διατάγµατος της πιθανής ένταξης της περιοχής στο σχέδιο και µε την

προϋπόθεση ότι τούτο έχει κατασκευαστεί πριν τη δηµοσίευση του νοµοθετικού

διατάγµατος της 23.10.1928. - προ της 4-11-28 

παρ. 2γ: Κατά τη µελέτη προσθήκης σε υφιστάµενο κτίριο, τηρούνται οι ειδικοί

όροι δόµησης και οι διατάξεις που ορίζονται µε τον παρόντα νόµο, έστω και αν αυτοί

δεν ίσχυαν κατά την ανέγερση του υφιστάµενου κτιρίου, µε εξαίρεση τις διατάξεις

του αφορούν σε άτοµα µε αναπηρία ή εµποδιζόµενα άτοµα. Για την εξυπηρέτηση

των υπόψη ατόµων έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 26 και 27 παρ.2 του

νόµου. Αναλόγως του είδους της προσθήκης πάντως, δέον να εξαντλείται η

δυνατότητα εφαρµογής των διατάξεων περί εξυπηρέτησης εµποδιζόµενων

ατόµων γενικότερα, όπως π.χ. υλοποίηση κατάλληλης πρόσβασης σε περίπτωση

προσθήκης κατ’ επέκταση.

Ελένη Λεµπέση
Ελένη Λεµπέση



72

� Παρά τη φραστική ασάφεια της παρ.2.γ. του άρθ.23, που ρυθµίζει τη δυνατότητα

εφαρµογής των διατάξεων του ΝΟΚ στις προσθήκες, προκύπτει ότι σε περίπτωση

προσθήκης αφαιρούνται από το συντελεστή δόµησης:

- Όλες οι περιπτώσεις που προβλέπονται από την παρ.6 του άρθ.11 για το τµήµα του

υπολοιπόµενου συντελεστή δόµησης που προστίθεται, ενώ

- Για το υπάρχον εφαρµόζονται µόνο οι περιπτώσεις των παρ.6.δ, 6.ε & 6.ιδ, και

µόνο εφόσον στο υπάρχον δεν υπάρχει αυθαίρετη δόµηση.

(κλιµακοστάσια & πατάρια)

· Εξαίρεση από τη ρύθµιση αυτή προβλέπεται για την εφαρµογή όλων των ευνοϊκών

διατάξεων που ρυθµίζονται για τα ΑµεΑ, οι οποίες επιτρέπεται να εφαρµόζονται και

στα υπάρχοντα κτίρια, είτε υπάρχει υπόλοιπο συντελεστή δόµησης είτε όχι.  

Ελένη Λεµπέση
Ελένη Λεµπέση
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παρ. 3β: Όσον αφορά στις έννοιες «νοµίµως υφιστάµενο κτίριο» και «νόµιµο

περίγραµµα υφιστάµενου κτιρίου», διευκρινίζονται τα εξής :

α) στις περιπτώσεις α, β, γ, ε, και στ της παρ 1 του άρθρου 23, το νόµιµο περίγραµµα

ταυτίζεται µε το περίγραµµα του νοµίµως υφιστάµενου κτιρίου

β) στην περίπτωση δ της παρ. 1 του άρθρου 23, νόµιµο περίγραµµα του

προυφιστάµενου της 9ης/8/55 κτιρίου είναι το τµήµα που δεν αντίκειται στο

τυχόν ισχύον σχέδιο πόλεως και στις ισχύουσες πολεοδοµικές διατάξεις ή σε

εκείνες που ίσχυαν κατά το χρόνο κατασκευής του εφόσον είναι ευνοϊκότερες. 

Το ίδιο ισχύει και για τα εξαιρεθέντα από την κατεδάφιση κτίρια µε τις

διατάξεις του ν.1337/83.

Η καθ΄ ύψος προσθήκη κατά τα ανωτέρω επιτρέπεται στο νόµιµο περίγραµµα του

κτιρίου, έστω και αν αυτό παραβιάζει τις σηµερινές ισχύουσες διατάξεις, εκτός του

τµήµατος του κτιρίου που βρίσκεται εντός προκηπίου.

Στο εκτός νοµίµου περιγράµµατος τµήµα του υφιστάµενου κτιρίου επιτρέπονται

εργασίες για λόγους χρήσεως και υγιεινής.

Για τα ανωτέρω έχουν εφαρµογή και η υπ’ αρίθµ. 86845/16-10-1999 Απόφαση

«Ενίσχυση υφισταµένων κτιρίων» (ΦΕΚ 2036 Β’) καθώς και η Εγκύκλιος 40 (αρ. 

πρωτ. 57621/24-9-97) του ΥΠΕΧΩ∆Ε «Προσθήκη καθ’ ύψος σε υφιστάµενα κτίρια

σύµφωνα µε το άρθρο 23 του ΓΟΚ/85».

Ελένη Λεµπέση
Ελένη Λεµπέση
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παρ. 5 (σε συνδυασµό µε τις υπ΄ αριθµ. 13448/16-3-2012 και 13451/16-3-2012 Υ.Α

(ΦΕΚ Α.Α.Π 116/9.10.2012) Για τη λειτουργική συνένωση χώρων του ιδίου ή

οµόρων κτιρίων διακρίνονται οι κάτωθι περιπτώσεις:

Α) Συνένωση αυτοτελών ιδιοκτησιών εντός του ιδίου κτιρίου:

Αναλόγως του είδους των εργασιών και της χρήσης του προκύπτοντος χώρου, 

απαιτείται η εφαρµογή µιας εκ των τριών περιπτώσεων αδειοδότησης / ενηµέρωσης

του άρθρου 4 του νόµου. Στην περίπτωση εφαρµογής της διαδικασίας έγγραφης

ενηµέρωσης, πέραν των αναφεροµένων στοιχείων στην παρούσα οδηγία εφαρµογής

του άρθρου 4 παρ. 3, υποβάλλεται και τεχνική έκθεση αρµοδίου µηχανικού µε την

οποία τεκµηριώνεται η στατική επάρκεια του κτίσµατος µετά τις προβλεπόµενες

διαρρυθµίσεις / διασκευές.

Β) Συνένωση και λειτουργική ενοποίηση κτισµάτων όµορων οικοπέδων:

Για την εφαρµογή της παρούσας διάταξης, η οποία προϋποθέτει συναίνεση όλων των

ιδιοκτητών των όµορων οικοπέδων, ακολουθούνται τα προβλεπόµενα στις υπ΄ αριθµ. 

13448/16-3-2012 και 13451/16-3-2012 Υπουργικές Αποφάσεις (ΦΕΚ Α.Α.Π

116/9.10.2012).

Γ) Λειτουργική συνένωση χώρων όµορων κτιρίων:

Εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στις υπ΄ αριθµ.13448/16-3-2012 και 13451/16-3-

2012 Υπουργικές Αποφάσεις (ΦΕΚ Α.Α.Π 116/9.10.2012).
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Άρθρο 24 Χαµηλά κτίρια (σε συνδυασµό µε το άρθρο 11 παρ.3)

Σε περίπτωση οριζόντιας ή / και κάθετης συνιδιοκτησίας, η εφαρµογή της

ευεργετικής διάταξης για τα χαµηλά κτίρια δεσµεύει όλο το οικόπεδο για κατασκευή

αποκλειστικά χαµηλών κτιρίων. Ως εκ τούτου, για την έκδοση Άδειας ∆όµησης

απαιτείται συναίνεση των συνιδιοκτητών.

Άρθρο 26 Ειδικές ρυθµίσεις για την εξυπηρέτηση ατόµων µε αναπηρία ή

εµποδιζοµένων ατόµων

παρ. 2: Κατά την εφαρµογή του παρόντος άρθρου θα πρέπει να λαµβάνεται υπ’ όψη

η υπ’ αριθµ.29467/13.06.2012 Εγκύκλιος 9 του Γρ. Μελετών ΑΜΕΑ / Γρ. Υπουργού

ΠΕΚΑ (ανάρτηση στον ιστότοπο ΥΠΕΚΑ την 22.06.2012).

Άρθρο 27 Ειδικές διατάξεις

παρ. 2: Μέχρι την έκδοση της προβλεπόµενης κατ΄ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του

άρθρου 4 Υπ. Απόφασης σχετικά µε τον καθορισµό των ειδικών δικαιολογητικών

για τη διαδικασία έκδοσης της Έγκρισης Εργασιών Μικρής Κλίµακας, για την

εφαρµογή της παρούσας παραγράφου εξακολουθούν να ισχύουν οι προϋποθέσεις

της παρ. 5 του άρθρου 21 του ν. 1577/85 καθώς δεν έρχονται σε αντίθεση µε

αυτήν, ανεξαρτήτως της ισχύος της διαδικασίας ενηµέρωσης της ''Ταυτότητας

Κτιρίου''. – Απόφαση ΓΓ Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης & ενηµέρωση της άδειας
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Άρθρο 28 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

παρ. 2: ∆ιευκρινίζεται ότι για την έκδοση της προβλεπόµενης απόφασης του

Υπουργού ΠΕΚΑ µετά από γνώµη του ΚΕΣΥΠΟΘΑ, θα πρέπει να έχουν υπάρξει

διαφορετικές ερµηνείες των Υπηρεσιών που είναι αρµόδιες για την εφαρµογή της

Πολεοδοµικής Νοµοθεσίας (ήτοι : Υ..∆ΟΜ, οικεία ∆/νση

ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης και αρµόδια ∆/νση του ΥΠΕΚΑ). Την

κίνηση της σχετικής διαδικασίας µπορεί να ζητήσει η περιφερειακή υπηρεσία, εφ’

όσον η άποψή της διαφοροποιείται από αυτήν της αρµόδιας ∆/νσης του Υπουργείου

Άρθρο 35 Καταργούµενες διατάξεις

∆ιευκρινίζεται ότι διατάξεις της πολεοδοµικής νοµοθεσίας οι οποίες δεν είναι

αντίθετες µε τις ρυθµίσεις του παρόντος νόµου εξακολουθούν να ισχύουν. Ενδεικτικά

αναφέρονται το άρθρο 27 παρ. 1 του ν.1577/85 και ο Κτιριοδοµικός Κανονισµός

(ΦΕΚ 59 ∆’/89) όπως ισχύει, πλην των συγκεκριµένων διατάξεων που

τροποποιούνται ρητώς από τον παρόντα νόµο (π.χ. το ελεύθερο ύψος του κύριου

χώρου).
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