
Ινστιτούτο Εκπαίδευσης & Επιµόρφωσης Μελών Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας Α.Ε.

Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός

και Απόφ.63234/19-12-12

για την εφαρµογή του Ν.4067/12 (Ν.Ο.Κ.)

Ηµερίδα 7-2-13 Απαντήσεις σε Ερωτήµατα

Εισήγηση ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΤΟΥ –ΛΕΜΠΕΣΗ

Αρχιτέκτων Μηχανικός

Πρώην ∆ιευθύντρια ∆ΟΚΚ ΥΠΕΧΩ∆Ε

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013



Τα περισσότερα ερωτήµατα που υποβάλλονται από τους συναδέλφους

αφορούν κυρίως στα θέµατα:

1. Έκδοσης αδειών, σε σχέση και µε τα νοµίµως υφιστάµενα κτίρια,

2. Έκδοσης άδειας Αλλαγής χρήσης και άδειες λειτουργίας

3. ∆υνατότητα χρήσης των διατάξεων του ΝΟΚ στα υφιστάµενα κτίρια, 

4. Προσπελασιµότητας για ΑµεΑ

και σε

∆ιάφορα άλλα θέµατα που προκύπτουν από νεώτερες οδηγίες
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1. Έκδοση Άδειας ∆όµησης ή όχι, 

σε σχέση και µε τα νοµίµως υφιστάµενα κτίρια

Βασικές αρχές και προϋποθέσεις: 

1.α. Απαιτείται έκδοση Άδειας ∆όµησης για οποιαδήποτε κατασκευή ή

εγκατάσταση, οπουδήποτε και αν βρίσκεται (εντός ή εκτός σχεδίου), ανεξάρτητα

σε ποιον ανήκει (αν είναι ιδιοκτησία του ∆ηµοσίου ή ιδιώτη) και ανεξάρτητα αν

πρόκειται για κατασκευή µικρή ή µεγάλη, συναρµολογούµενη ή όχι, λυόµενη ή

προκατασκευασµένη και από οποιοδήποτε υλικό.

Εξαίρεση από την υποχρέωση έκδοσης άδειας, γίνεται µόνο µε νοµοθετική

διάταξη, όπως για τις περιπτώσεις που ορίζονται µε τις παραγράφους 2 & 3 

του άρθρου 4, για τις οποίες δεν απαιτείται έκδοση Άδειας ∆όµησης, 

ή για άλλες ειδικές περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται ειδική διαδικασία

έκδοσης της άδειας, όπως είναι οι περιπτώσεις των παραγράφων 7 & 8 του άρθ.4.
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1.β. Για την έκδοση οποιασδήποτε άδειας ∆όµησης ή έγκρισης, απαραίτητη

προϋπόθεση είναι ο έλεγχος νοµιµότητας όλων των υπαρχόντων κτιρίων ή

κατασκευών, και:

-∆εν 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 αυθαιρέτων, ή δεν έχουν κατεδαφιστεί. –Απ.63234/12 άρθ.4 παρ.6

-Ειδικά τα αυθαίρετα που ανήκουν στον ιδιοκτήτη που ζητά την έκδοση της άδειας

πρέπει οπωσδήποτε να νοµιµοποιηθούν ή να εξαιρεθούν της κατεδάφισης, (ή

συνδυασµός και των δύο), 

πριν την έκδοση της νέας άδειας ή συγχρόνως µε αυτή.

-Εξαίρεση προβλέπεται µόνο για αυθαίρετα του συνιδιοκτήτη που δηλώθηκαν

µε το Ν.3843/10 ή το Ν.4014/11 (σχετ. έγγρ.37018/30-10-12)

ενώ κατά τα λοιπά ισχύει το άρθ.23 παρ.2.α., δηλαδή:

Στην κάλυψη και στο συντελεστή δόµησης του οικοπέδου, 

προσµετρούν τα υπάρχοντα κτίσµατα, νοµίµως υφιστάµενα ή όχι. 

εκτός αν ανήκουν σε συνιδιοκτήτη, οπότε δεν µετρούν, εφόσον έχουν δηλωθεί.
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Η προϋπόθεση νοµιµότητας του υπάρχοντος, που απαιτείται για την έκδοση

άδειας δόµησης, 

ισχύει και για οποιαδήποτε άλλη διαδικασία που ορίζεται, µε τις παραγράφους

2 και 3 του άρθ.4, για την έκδοση: 

-Έγκρισης εργασιών µικρής κλίµακας, ή για

-Έγγραφη ενηµέρωση της υπηρεσίας προ 48 ωρών,

οι οποίες είναι διαδικασίες που αντικαθιστούν την υποχρέωση για έκδοση

Άδειας ∆όµησης.

Ειδικά για τα δηλωθέντα µε το ν.4014/11: εφόσον έχει περαιωθεί η διαδικασία

αυθαιρέτων µε το Ν.4014/11 (ή το 30% σύµφωνα µε την τελευταία αναγγελία του

Υ.ΠΕ.Κ.Α.), επιτρέπεται κατά παρέκκλιση η εκτέλεση εργασιών επισκευής και

αποπεράτωσης που αποβλέπουν στην υγιεινή, την αισθητική βελτίωση, κ.λ.π, και

µπορεί να ακολουθηθεί η ειδική διαδικασία έγκρισης εργασιών της παρ.17 

του άρθ.24 του Ν.4014, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθ.49 παρ.10 του 4030/11 

Με την Εγκ.18/12, δόθηκαν οδηγίες για το Πλαίσιο αναθεώρησης

οικοδοµικών αδειών οι οποίες έχουν εκδοθεί µε βάση το από 13.7.93 (*) Π.∆

(ΦΕΚ/795/∆) πριν ή µετά την ισχύ του Ν.4030/11, δλδ πριν ή µετά την 1-3-12

(*) το ορθό είναι Π∆/8-7-93 το οποίο δηµοσιεύθηκε στις 13-7-93 
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���� Επιπλέον προβλέπεται η δυνατότητα Ενηµέρωσης του φακέλου της άδειας

δόµησης ή της Οικοδοµικής άδειας οποτεδήποτε, "ανεξάρτητα από το χρόνο" 

ισχύος της, µε βάση το άρθ.6 παρ.9 Ν.4030/11 & άρθ.29 παρ.3 Ν.4067/12, στις

εξής περιπτώσεις: 

α) Αλλαγή ονόµατος ιδιοκτήτη. 

β) Τροποποιήσεις των µελετών, που δεν αλλάζουν το διάγραµµα δόµησης (*) 

και µε την προϋπόθεση ότι δεν είναι απαραίτητες εγκρίσεις από άλλους φορείς. 

γ) Μεταβολές των διαστάσεων του κτιρίου ή του οικοπέδου, εφόσον µε τις

αποκλίσεις αυτές δεν παραβιάζονται οι διατάξεις που καθορίζουν την

επιτρεπόµενη κάλυψη, το συντελεστή δόµησης και το συντελεστή κατ' όγκο

εκµετάλλευσης (σ.ο.) ή τις υποχρεωτικές αποστάσεις του κτιρίου από τα όρια

του οικοπέδου. (*)

- Οι αποκλίσεις αυτές δεν επιτρέπεται να είναι µεγαλύτερες του 2% µε µέγιστο

τα 10 εκ. όσον αφορά το κτίσµα ή µεγαλύτερες του 2% µε µέγιστο τα 20 εκ. όσον

αφορά τα µήκη των πλευρών του οικοπέδου. (όπως προέβλεπε και το άρθ.6 

παρ.4.β & 4.γ του Π∆/8-7-93 ΦΕΚ/795/∆) 

(*) Εποµένως προκύπτει ότι γίνεται ενηµέρωση της άδειας, 

ακόµη και όταν αλλάζει το διάγραµµα δόµησης, 

αλλά µόνο στο πλαίσιο των ως άνω αποκλίσεων του άρθ.6 παρ.9.γ. Ν.4030/1, 

παρά τα αναφερόµενα στην Απ.63234/12 Άρθ.4 παρ.1.στ. & 1.ζ.
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Υποδείγµατα διαγραµµάτων για τη χορήγηση Έγκρισης ∆όµησης, εγκρίθηκαν

µε το Έγγρ.131/13 ΓΓ ΧΑΠ υπόδειγµα ∆ιαγράµµατος ∆όµησης και

προδιαγραφές Τοπογραφικού για εντός και εκτός σχεδίου

Ελένη Λεµπέση
Ελένη Λεµπέση



Υποδείγµατα διαγραµµάτων

Ξύλινη στέγη
Σε περίπτωση κατασκευής

ξύλινης στέγης, ο φέρων

οργανισµός της είναι τα

ξύλινα ζευκτά ή οι ξύλινοι

δοκοί που εδράζονται σε

φέροντα στοιχεία του

κτιρίου.
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Το φυσικό έδαφος πρέπει να

δείχνεται στην τοµή και τις όψεις



Υποδείγµατα διαγραµµάτων – λανθασµένος υπολογισµός σοφίτας
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2. Έκδοση άδειας Αλλαγής χρήσης και άδειες λειτουργίας

Σύµφωνα µε την Απ.63234/12 άρθ.5 και στο άρθ.4 την Απ.63234/12  άρθ.4 

παρ.1στ & 1ζ (σε συνδυασµό µε το άρθ.5 παρ.1 & 2 & άρθ.29 παρ.3)

∆εν απαιτείται έκδοση άδειας δόµησης και απαιτείται µόνο ενηµέρωση της

Ταυτότητας (*) του Κτιρίου όταν η νέα χρήση: 

Επιτρέπεται από τις επιτρεπόµενες χρήσεις γης (προβλέπεται από τις ισχύουσες

πολεοδοµικές διατάξεις), 

Οι προϋποθέσεις για τη νέα χρήση καλύπτονται από τις προϋποθέσεις των επί

µέρους µελετών της υφιστάµενης χρήσης, όπως πχ:

- τους επιτρεπόµενους όρους δόµησης και τις αποστάσεις, 

-τα φορτία, 

-τις κλίµακες, 

-την προσβασιµότητα των ΑµεΑ, 

-τους απαιτούµενους χώρους στάθµευσης, 

-την πυροπροστασία, 

-τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις ή εγκαταστάσεις που προβλέπονται από τις παρ.2 

& παρ.3 του άρθ.4, και

Εφόσον δεν απαιτείται έγκριση από άλλους φορείς

( *) Μέχρι την έκδοση του Π∆ για την ταυτότητα των κτιρίων, θα γίνεται απλή

ενηµέρωση της άδειας – Απ.63234/12 άρθ.5 παρ.2
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Η απαγόρευση που ίσχυε για τη δυνατότητα αλλαγής χρήσης στη ζώνη

ασφάλειας της υπεραστικής συγκοινωνίας,, δεν ισχύει

µετά το άρθ.5 παρ.3 της Απ.63234/12 & το έγγρ.3157/22-1-13 της ∆ΟΚΚ

Για την άδεια Λειτουργίας Καταστήµατος Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) 

που είναι νόµιµο, υποβάλλεται Αντίγραφο οικοδοµικής άδειας και

σχεδιαγράµµατα του καταστήµατος εις τριπλούν, υπογεγραµµένα από Μηχανικό, 

από τα οποία να προκύπτει ότι ο χώρος είναι κύριας χρήσης προοριζόµενος για

ΚΥΕ, σύµφωνα µε το άρθ.2 παρ.1.γ της Αποφ.∆ΙΑ∆Π/ ΦΑ3.1/21220/ 11/ΦΕΚ

2496/Β/11. Εφαρµόζεται µόνο εάν η νοµιµότητα ολόκληρου του χώρου στον

οποίο πρόκειται να ιδρυθεί ΚΥΕ τεκµηριώνεται από οικοδοµική άδεια και εφόσον:

- επιτρέπεται η νέα χρήση στην περιοχή, και

- δεν απαιτείται άδεια αλλαγής χρήσης

- Ενώ για τα καταστήµατα που πρόκειται να λειτουργήσουν σε αυθαίρετους

χώρους που έχουν ενταχθεί στις ρυθµίσεις του Ν.4014/11, ή σε χώρους µε βάση

οικοδοµική άδεια στους οποίους υπάρχουν αυθαιρεσίες που έχουν ενταχθεί είτε

στον Ν.3843/10 είτε στο Ν.4014/11, εφαρµόζεται η διαδικασία της παρ.Β.3 της

Εγκ.1/12 για τη χορήγηση βεβαίωσης χώρου κύριας χρήσης από την οικεία

υπηρεσία δόµησης και ζητείται αντίγραφο οικοδοµικής άδειας για τη

λειτουργία τους, εφ' όσον υπάρχει.
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Επιτρεπόµενες χρήσεις γης

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

εγκεκριµένα είτε µε τις διατάξεις του Ν.1337/83, είτε του Ν.2508/97, 

οι προβλεπόµενες από αυτά χρήσεις γης είναι δεσµευτικές κατά την έκδοση

των αδειών ∆όµησης, 

και 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 που εγκρίθηκαν µε το Ν.1337/83, αρχικά ήταν δεσµευτικές

µόνο για τις εκτός σχεδίου περιοχές, πλην όµως µε το Έγγρ.61795/12 της ∆ΠΣ του

ΥΠΕΚΑ, θεωρείται πλέον ότι µετά την απόφαση του ΣτΕ 4047/99, δεσµεύουν και τις

εντός σχεδίου περιοχές, ακόµη και πριν την αναθεώρηση του σχεδίου)
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3. ∆υνατότητα χρήσης των διατάξεων του ΝΟΚ

σε υφιστάµενα κτίρια
H παρ.2.γ. του άρθ.23, ρυθµίζει τη δυνατότητα εφαρµογής των διατάξεων του

ΝΟΚ στις προσθήκες, και προκύπτει ότι

σε περίπτωση προσθήκης αφαιρούνται από το συντελεστή δόµησης:

-Όλες οι περιπτώσεις της παρ.6 του άρθ.11 για το τµήµα του υπολοιπόµενου

συντελεστή δόµησης που προστίθεται (δλδ µόνο όταν υπάρχει υπόλοιπο

συντελεστή δόµησης), ενώ

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

δηλαδή αφαιρούνται από το συντελεστή τα κοινόχρηστα και µη

κλιµακοστάσια και τα πατάρια, αλλά µόνο όταν στο υπάρχον δεν υπάρχει

αυθαίρετη δόµηση.

-Επιπλέον στην περίπτωση αυτή, είναι δυνατόν να γίνει τροποποίηση και σε

τµήµα του υπάρχοντος και να υπαχθεί στις διατάξεις του ΝΟΚ. πχ µπορεί να

υπαχθεί το υπόγειο µιας κατοικίας στο άρθ.11 παρ.6.ι, µε αλλαγή της χρήσης του

από βοηθητική σε κύρια, δεδοµένου ότι αυτή η αλλαγή χρήσης εντάσσεται στις

προσθήκες και σύµφωνα µε το άρθρο 23 παρ.2.γ. µπορεί να γίνει χρήση "των

διατάξεων του παρόντος νόµου κατά τη µελέτη της προσθήκης", δηλαδή µπορεί

να προστεθεί συντελεστής στο υπόγειο, µε τις διατάξεις του ΝΟΚ
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-Για να αφαιρεθεί ο συντελεστής των υπαρχόντων κλιµακοστασίων πρέπει να

υπάρχει υπόλοιπο συντελεστή για προσθήκη. 

-Υπάρχει η δυνατότητα να ελεγχθούν τα αυθαίρετα κτίρια είτε µε τις διατάξεις του

χρόνου κατασκευής τους ή τις σηµερινές. 

Πλην όµως για να ελεγχθεί µε τις σηµερινές, θα πρέπει το υπάρχον κτίριο

να καλύπτει το σύνολο των διατάξεων που ισχύουν σήµερα, 

κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά σπάνιο έως αδύνατον.

-Κτίρια που είναι νοµίµως υφιστάµενα, δεν υπάρχει καµία περίπτωση να

χαρακτηρισθούν ως αυθαίρετα, 

επειδή άλλαξε το πολεοδοµικό καθεστώς της περιοχής.
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4. Προσπελασιµότητα για ΑµεΑ
Σύµφωνα µε το άρθρο 26 παρ.1, σε κάθε περίπτωση, και στις µονοκατοικίες, 

απαιτείται να εξασφαλίζεται η προσπελασιµότητα, 

δηλαδή η αυτόνοµη και ασφαλής οριζόντια και κατακόρυφη προσπέλαση από

άτοµα µε αναπηρία ή εµποδιζόµενα άτοµα, σε όλους τους εξωτερικούς και

εσωτερικούς κοινόχρηστους χώρους των κτιρίων κατοικίας, 

καθώς επίσης και η διασφάλιση συνθηκών εύκολης µετατρεψιµότητας των

κατοικιών σε κατοικίες µελλοντικών χρηστών µε αναπηρία/εµποδιζόµενων

ατόµων, χωρίς να θίγεται ο φέρων οργανισµός του κτιρίου. 

Και µε την παρ.2 του άρθ.26 απαιτείται: «Η δυνατότητα αυτόνοµης και

ασφαλούς προσπέλασης όλων των κτιρίων από άτοµα µε αναπηρία ή

εµποδιζόµενα άτοµα και η εξυπηρέτηση αυτών εξασφαλίζεται µε προσβάσιµες

οριζόντιες και κατακόρυφες οδεύσεις που αρχίζουν από τη στάθµη του

πεζοδροµίου και φτάνουν µέχρι την πόρτα του ανελκυστήρα και τους

εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους των κτιρίων..»

- Η δυνατότητα εύκολης µετατρεψιµότητας συνίσταται µεταξύ άλλων στην

υποχρέωση πρόβλεψης για την κατασκευή ανελκυστήρα, ειδικά σε κτίρια για

τα οποία δεν υπάρχει η υποχρέωση αυτή, µε πρόβλεψη του απαιτούµενου

ανοίγµατος στο στατικό φορέα - σύµφωνα µε την Απόφ.63234/12 Άρθ.11 παρ.6κζ.
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Άρθρο 14 παρ.1.ζ. Τοποθέτηση κτιρίου

Το χαµηλότερο ύψος θα ακολουθήσει τη γραµµή εδ2γι, παράλληλα προς την αβ.

Ο ακάλυπτος στη γωνία αρκεί να είναι δ χ δ και τουλάχιστον 1,0µ εντός των 9µ
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∆ιάφορα άλλες απαντήσεις σε ερωτήµατα
Οι τοιχοποιίες είναι εύλογο να µετρούν τόσο στην επιφάνεια του υποκείµενου

χώρου, όσο και στην επιφάνεια των παταριών ή της σοφίτας, και έτσι να

υπολογίζεται το 70% ή το 50% (αυτό κάπως φαίνεται και στο υπόδειγµα του

διαγράµµατος δόµησης, ασχέτως κάποιων άλλων σηµείων που είναι λάθος).

Τµήµα των παταριών µπορεί να µετρά στο συντελεστή δόµησης, 

χωρίς να γίνεται υπέρβαση του 70%, 

το πιθανότερο είναι ότι δεν επιτρέπονται ηµιϋπαίθριοι ή εξώστες στη σοφίτα, 

αφού είναι τµήµα εντός του υποκείµενου χώρου.

Η σοφίτα και το πατάρι δεν αποτελούν όροφο.

Για την εσωτερική κλίµακα µονοκατοικίας αφαιρούνται συνολικά 12 τµ για, 

εφόσον η επιφάνειά της σε 2 ορόφους, µαζί µε τα πλατύσκαλα, είναι > των 12 

τµ, ή όση είναι, αν είναι µικρότερη. 
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Ο µη βατός εξώστης σε ένα δώµα θεωρείται στέγαστρο του υποκείµενου

εξώστη και δεν είναι αρχιτεκτονική προεξοχή, αλλά έχει τον περιορισµό του 1/4∆

ή 1/4 δ, όπως και οι εξώστες (όταν εµπίπτουν εντός του ∆ ή του δ).

Επίσης σύµφωνα µε την Απ.63234/12 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 προσµετρά στο

σύνολο των επιτρεποµένων εξωστών.

Επιτρέπεται η πισίνα µέσα στην πρασιά, αλλά το µηχανοστάσιο δεν

επιτρέπεται εντός της πρασιάς. 

Το λεβητοστάσιο του κτιρίου και οι µηχανολογικές εγκαταστάσεις µπορούν

να είναι εκτός περιγράµµατος κτιρίου (οι χρήσεις προκύπτουν από το άρθ.11 

παρ.6.θ), αλλά πρέπει οπωσδήποτε να έχει χώµα τουλάχιστον 0,40µ από πάνω.
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Άρθρο 8 παρ.1.α.

Ανοικτά ΟΤ
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