
130112 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ της ΗΜΕΡΙ∆ΑΣ για το ΝΟΚ 

από Ελένη Μπούτου - Λεµπέση 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 1: Αν αφαιρούνται από τη δόµηση εσωτερικά κενά µεταξύ των ορόφων. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1: Σύµφωνα µε την παρ.5.α του άρθ.11 του ΝΟΚ, µεταξύ των επιφανειών 

που γενικά προσµετρούν στο συντελεστή δόµησης είναι οι επιφάνειες των στεγασµένων 

και κλειστών από όλες τις πλευρές χώρων του κτιρίου  

• Συνεπώς µε βάση τη διατύπωση αυτή προκύπτει, ότι µετρούν στο συντελεστή τα 

εσωτερικά κενά µε διάσταση µικρότερη του 1,20µ, ενώ εξ αντιδιαστολής, δεν µετρούν 

στο συντελεστή δόµησης, τα κενά που δηµιουργούνται στο εσωτερικό του κτιρίου, 

δεδοµένου ότι είναι στεγασµένοι και κλειστοί από όλες τις πλευρές χώροι του κτιρίου, 

πλην όµως δεν αποτελούν επιφάνειες του κτιρίου, ώστε να µετρούν στο συντελεστή, 

εφόσον έχουν την ελάχιστη διάσταση 1,20µ χ 1,20µ, µε βάση το άρθ.7 παρ.1.Α.γ. του 

ΓΟΚ/85, σε συνδυασµό µε  το άρθ.35 του ΝΟΚ. 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 2: Αν απαιτείται αλλαγή χρήσης από κατάστηµα σε Πρωτοβάθµιο φορέα 

υγείας (Βιοπαθολογικό εργαστήριο) 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2: για χρήσεις πρωτοβάθµιας υγείας (ΠΦΥ) πχ για Βιοπαθολογικό 

εργαστήριο, δεν υπάρχει κάποια διάταξη που να ορίζει ότι δεν απαιτείται άδεια αλλαγής 

χρήσης (όπως για άλλες περιπτώσεις πχ για τα εργαστήρια), και έτσι απαιτείται άδεια 

αλλαγής χρήσης, εάν και εφόσον απαιτούνται κατασκευές και εργασίες που εµπίπτουν 

στα όσα ορίζονται µε τα άρθρα 4 παρ.1.στ & 1.ζ και 5 παρ.1 & 2 και την Απ. 

63234/12 άρθ.4 παρ.1.στ & 1.ζ και άρθ.5 παρ.2. (αλλαγή όψεων ή εγκαταστάσεων που 

δεν εµπίπτουν στις περιπτώσεις 2 & 3 του άρθ.4, κλπ) 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 3: Νοµιµοποιείται υπόγειο ή πατάρι µε έκδοση άδειας, µετά από δήλωση 

Ν.4014? 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 3: Προς το παρόν δεν προβλέπεται η δυνατότητα αυτή, µε γενική χρήση 

των διατάξεων του ΝΟΚ, όταν υπάρχουν αυθαίρετα. 

• Γενικά θα µπορούσε να ισχύει ότι µεταγενέστερες ευνοϊκότερες διατάξεις εφαρµόζονται 

και για τα υπάρχοντα, αλλά το θέµα αυτό ρυθµίζεται διαφορετικά µε το ΝΟΚ και 

περιοριστικά για τις περιπτώσεις του άρθρου 34. – βλέπε σχετικά και την απάντηση 4. 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 4: Μπορεί να υπαχθεί ένα υπάρχον κτίριο, στο σύνολο των διατάξεων του 

ΝΟΚ? Πχ Αφαιρείται το κλιµακοστάσιο του υπάρχοντος?  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 4: Παρά τη φραστική ασάφεια της παρ.2.γ. του άρθ.23, που ρυθµίζει τη 

δυνατότητα  εφαρµογής των διατάξεων του ΝΟΚ στις προσθήκες, προκύπτει ότι µόνο 

εφόσον υπάρχει υπόλοιπο συντελεστή, δηλαδή σε περίπτωση προσθήκης, 

αφαιρούνται από το συντελεστή δόµησης: 

- Όλες οι περιπτώσεις του άρθ.11 παρ.6 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, δηλαδή 

αφαιρούνται από το συντελεστή τα κλιµακοστάσια και τα πατάρια του υπάρχοντος, 

αλλά µόνο όταν στο υπάρχον δεν υπάρχει αυθαίρετη δόµηση. 

• 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.   

• Επίσης εξαίρεση προβλέπεται για τις περιπτώσεις Οικοδοµικών αδειών που είναι  σε 

ισχύ κατά την έναρξη ισχύος του ΝΟΚ, οι οποίες µπορεί να αναθεωρούνται µέσα στο 

χρόνο ισχύος τους είτε σύµφωνα µε το σύνολο των διατάξεων του ΝΟΚ (πλην του 

άρθ.10), ή µε το σύνολο των διατάξεων, που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσής τους.  


