
130202 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΛΕΜΠΕΣΗ σε ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΗΜΕΡΙ∆ΑΣ 7 ΦΕΒΡ  

ΕΡΩΤΗΜΑ.1. Υπάρχει διώροφη οικοδοµή (κατάστηµα -κατοικία)ύψους 7,50 µ. µε 

οικ. άδεια του '73.Στο υπάρχον κτίριο δεν υπάρχουν αυθαιρεσίες κ αφαιρώντας  

το σύνολο των επιφανειών των 2 υπαρχόντων κλιµακοστάσιων θέλω να εκδώσω  

άδεια για προσθήκη 3ου ορόφου µε όσο υπόλοιπο Σ.∆. αποµένει περίπου  

40,00 τ.µ. Αφού κάνω την προσθήκη κατοικίας τα 40 τ.µ. ,στο υπόλοιπο  

τµήµα του δώµατος σε υψόµετρο 7,50 µ. στη συνέχεια της κατοικίας θέλω να  

κατασκευάσω στέγη. Μπορώ αυτή τη στέγη να την εδράσω όχι στο δώµα αλλά  

σε τοίχους κ αν ναι τι ύψος (µαζί µε τους τοίχους)θα έχει αυτή η στέγη?  

Μπορεί να έχει ύψος >2,00µ. όταν κτίριο κ στέγη δεν ξεπερνά το µέγιστο  

ύψος της περιοχής τα 11,00µ.Σε καθε περίπτωση ο χώρος κάτω από τη  

συγκεκριµένη στέγη δεν είναι βατός . 

σηµερινό ύψος κτιρίου 7,50 µ+2,50µ(στέγη εδραζ. σε τοίχους)=10,00 µ  

<11,00µ. µπορεί να γίνει? 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ.1: 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 ρυθµίσεις 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. 

 

Εποµένως για να αφαιρεθεί ο συντελεστής των υπαρχόντων κλιµακοστασίων 

πρέπει να υπάρχει υπόλοιπο συντελεστή για προσθήκη. 

 

Το αν η στέγη θα είναι σε τοίχους ή όχι είναι θέµα κατασκευαστικό – στατικό. 

Ως προς το ύψος, η στέγη µπορεί να έχει µεγαλύτερο ύψος των 2,00µ εφόσον δεν 

ξεπερνά το επιτρεπόµενο της περιοχής. 

 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ.2. ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ Ο ΝΕΟΣ ΓΟΚ ΣΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΡΤΑ  ΩΣ ΠΡΟΣ 

ΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ Κ ΠΑΤΑΡΙΑ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΜΕΤΡΟΥΝ ΣΤΟΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ 

ΤΩΡΑ???? 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ.2: Υπάρχει η δυνατότητα να ελεγχθούν τα αυθαίρετα 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.  

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 ρυθµίσεις 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, που υπάρχει υπόλοιπο συντελεστή και δεν υπάρχει 

αυθαίρετη δόµηση, 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 

 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ.3. σε κτίριο στο οποίο υπάρχουν αυθαιρεσίες, µετά την υπαγωγή τους 

στο Ν. 4014/2011, µπορούµε: 

1) να ζητήσουµε σύµφωνα µε τον ΝΟΚ έγκριση εργασιών µικρής κλίµακας για 

κάποιες εργασίες που περιλαµβάνονται στο άρθρο 4 παρ. 3, αφού έχει πληρωθεί 

ολόκληρο το πρόστιµο (ή το 30% σύµφωνα µε την τελευταία αναγγελία του 

Υ.ΠΕ.Κ.Α.) ή ΑΠΑΓΟΡΕΎΕΤΑΙ ΕΠΕΙ∆Ή ΤΟ ΚΤΊΡΙΟ ΛΌΓΩ ΤΩΝ 

ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΏΝ ∆ΕΝ ΕΊΝΑΙ ΝΟΜΊΜΩΣ ΥΦΙΣΤΆΜΕΝΟ?  

2) Αφού έχει περαιωθεί η διαδικασία αυθαιρέτων, σύµφωνα µε την παρ. 10 του 

άρθρου 49 του 4030/11 επιτρέπεται ΚΑΤΑ ΠΑΡΈΚΚΛΙΣΗ Η ΕΚΤΈΛΕΣΗ 

ΕΡΓΑΣΙΏΝ ΕΠΙΣΚΕΥΉΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΕΡΆΤΩΣΗΣ που αποβλέπουν στην υγιεινή, 

την αισθητική βελτίωση....κ.λ.π?  Έτσι νοµιµοποιούµαστε ώστε να εκτελέσουµε τις 

εργασίες που θέλουµε? 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ.3. 1) Όχι, η εκτέλεση εργασιών µε τη διαδικασία της έγκρισης 

εργασιών µικρής κλίµακας γίνεται επίσης σε νοµίµως υφιστάµενα κτίρια µε 

εξαίρεση την περίπτωση της αντικατάστασης στέγης της παρ.δ.2 της Απ.5219/04.  

2) Ναι, 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.), µπορεί να ακολουθηθεί η ειδική διαδικασία έγκρισης 

εργασιών, και σύµφωνα µε την παρ.17 του άρθ.24 του Ν.4014, όπως 

αντικαταστάθηκε µε την παρ.10 του άρθρου 49 του 4030/11 επιτρέπεται κατά 

παρέκκλιση η εκτέλεση εργασιών επισκευής και αποπεράτωσης που αποβλέπουν 

στην υγιεινή, την αισθητική βελτίωση, κ.λ.π  

 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ.4. Σας παρακαλώ ενηµερώστε µε τι τελικά συµβαίνει µε τα ανοικτά 

οικοδοµικά τετράγωνα 

Υπήρχε  οικ. τετράγωνο στην Αγία Παρασκευή  µε αριθµό κανονικά όπου είχαν 

εκδοθεί οικ άδειες και περνώντας η λεωφόρος Πεντέλης , η νέα , τόκανε 

ανοικτό και τώρα ,µε τον ΓΟΚ του 1985 αντιµετωπίζεται σαν εκτός σχεδίου ,µε 

ολα τα ευτράπελα και κινδυνεύουµε να µας χαρακτηρίσουν και αυθαίρετα τα 

κτίσµατα .Αντιµετωπίζεται και πως αυτο µε τον νεο ΝΟΚ ? 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ.4. Κατ΄ αρχήν δεν υπάρχει καµία περίπτωση να χαρακτηρισθούν 

ως αυθαίρετα τα νοµίµως υφιστάµενα κτίρια, εάν άλλαξε το πολεοδοµικό 

καθεστώς της περιοχής.  

Ως προς τα ανοικτά ΟΤ ισχύει ότι ορίζεται στο άρθρο 8 παρ.1, 2 & 3 του ΝΟΚ 



 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ.5 1)Τι ισχύει για τις µονοκατοικίες (µεζονέτες) για τα αµεα την στιγµη 

που δεν υπάρχουν σε αυτές κοινόχρηστοι εξωτερικοί ή εσωτερικοί χώροι 

 

2) Ο µη βατός εξώστης σε ένα δώµα θεωρείται στέγαστρο του υποκείµενου εξώστη 

ή έχει τον περιορισµό του 1/4∆ ή 1/4 δ σαν αρχιτεκτονική πρεοξοχή? 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ.5. 1) Σύµφωνα µε το άρθρο 26 παρ.1, σε κάθε περίπτωση, και στις 

µονοκατοικίες, απαιτείται να εξασφαλίζεται η προσπελασιµότητα 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.  

Επίσης σύµφωνα 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.63234/19-12-12 Άρθ.11 παρ.6κζ.  

 

2) 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. 

 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ.6: Πως υπολογίζω το πρόστιµο αυθαιρέτου (ν4014/11), σε κτίριο που η 

µία του πλευρά κατασκευάστηκε κατά 30εκ. λιγότερο λόγω λάθους του 

τοπογραφικού διαγράµµατος? 

το λανθασµένο τοπογραφικό βέβαια υπολόγισε σωστά το συνολικό εµβαδόν του 

οικοπέδου. 

Ι∆ΕΑ : σύνταξη προϋπολογισµού του τµήµατος που δεν κατασκευάστηκε και 

σύγκριση του µε τις 5000 ευρώ για να προκύψει ο αριθµός των κτιριολογικών 

παραβάσεων που θα δηλωθούν 

∆εν υπάρχει άλλη αυθαιρεσία (δόµηση, κάλυψη, ύψος, χρήση). 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ.6.: Η περίπτωση αυτή µπορεί να αντιµετωπισθεί µε ενηµέρωση της 

άδειας, σύµφωνα µε την Εγκ.18/12, και δεν απαιτείται δήλωση αυθαιρέτου. 

 



ΕΡΩΤΗΜΑ.7:  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ.7.: 

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

2. Ο ακάλυπτος στη γωνία αρκεί να είναι δ χ δ και όχι ∆ χ ∆ 

3. όπου είναι απαραίτητο, µπορεί να είναι τουλάχιστον 1,0µ, αλλά σε βάρος των 9,0µ 

και όχι έξω από αυτό, όπως φαίνεται ενδεικτικά µε τις κόκκινες γραµµές. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΡΩΤΗΜΑ 8 

Μετά την ψήφιση των παραπάνω νόµων σε συνδυασµό µε δεκάδες εγκυκλίους,  τις 

τεχνικές οδηγίες καθώς και τα πρότυπα σχέδια για την έκδοση των οικοδοµικών 

αδειών οι Υ∆ΟΜ βρίσκονται ακόµα στη φάση ψαξίµατος όσων αφορά τον τρόπο 

έκδοσης αδειών το ρόλο τους στο 4014/11 καθώς και την ισχύ ακόµα των διατάξεων 

του ΝΟΚ , ΓΟΚ και µε δεκάδες ερωτήµατα. 

Έως σήµερα πέρα από την ανάρτηση διαφόρων εγκυκλίων ή απαντήσεων σε 

ερωτήµατα Υ∆ΟΜ ( αλήθεια δεν θα έπρεπε να αναρτώνται και τα ερωτήµατα ) το 

υπουργείο δεν θεωρεί ότι θα πρέπει ρωτήσει για όλα αυτά τους υπαλλήλους των 

Υ∆ΟΜ  η έστω να οργανώσει σεµινάρια για να αποσαφήνιση οποιανδήποτε 

ερωτήµατα υπάρχουν.  

Έγκριση άδειας δόµησης και άδεια δόµησης 

Μελετώντας κανείς τα πρότυπα σχέδια µπορεί να βγάλει το συµπέρασµα ότι ο 

υπάλληλος στη φάση έγκρισης δεν έχει δικαίωµα να ελέγξει και να απορρίψει µία 

σοφίτα η οποία στο πρότυπο απλά αναφέρεται χωρίς να µπορεί κανείς να δη έστω µία 

τοµή η τη θέση της στην κάτοψη ή αν είναι µικρότερη από το 50% της στέγης. 

  Το ίδιο µε το κλιµακοστάσιο απλώς αναφέρεται αριθµητικά και σαν οπή στο ∆.∆. 

χωρίς να αναφέρει αν   είναι ανάπτυγµα σκάλας ή περιλαµβάνει και πλατύσκαλο δεν 

θεώρησε σκόπιµο να αναφέρει τίποτα περισσότερο. 

Παρόµοια θα αντιµετωπίζει και άλλες περιπτώσεις όπως πατάρι, στέγη, Η/Χ (άραγε 

έχοµε δικαίωµα να ζητήσουµε των έλεγχο του 35% της περιµέτρου ή απλά θα 

αναφέρει ότι δεν µετράει στη δόµηση). 

Στην τοµή δεν υπάρχει στάθµη εδάφους η τοµή σε όλο το µήκος του οικοπέδου ή 

στάθµες διαµόρφωσης περ. χώρου (πως άραγε µπορεί κάποιος να ελέγξει των 

επίχωση ή όχι ). Γενικά ο υπάλληλος έχει δικαίωµα να ζητήσει τοµή εδάφους η σε 

συγκεκριµένο σηµείο του κτίσµατος. 

Στο πρότυπο ∆.∆. εκτός σχεδίου δεν υπάρχει έγκριση εισόδου εξόδου µε τον όρο στο 

υπόλοιπο πρόσωπο να τοποθετηθεί σταθερή περίφραξη. 

 

…….Ακολουθεί υπερβολικά µεγάλος αριθµός ερωτηµάτων (περίπου 15 σελίδες) 

 

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 8  

Είναι γεγονός ότι πολλά θέµατα είναι ακόµη σε εξέλιξη και µάλλον θα αργήσουν να 

οριστικοποιηθούν. 

Συµφωνώ ότι θα ήταν πολύ χρήσιµο να έχουµε και το ερώτηµα, µαζί µε τις 

απαντήσεις του υπουργείου. 

Σεµινάρια για υπαλλήλους διοργανώνονται από το Ινστιτούτο Επιµόρφωσης του 

Εθνικού Κέντρου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (ΙΝΕΠ - ΕΚ∆∆) και ήδη έχουν 

προγραµµατισθεί 3 νέα σεµινάρια για το ΝΟΚ, µετά από αίτηµα και του ΥΠΕΚΑ. 

Είναι σωστές οι παρατηρήσεις σας για τα υποδείγµατα, σαφώς πρέπει να υπάρχει 

πάντα η στάθµη του φυσικού εδάφους, σύµφωνα µε το άρθ.9 παρ.3.δ του Ν.4030/11. 

Κάποιες επιπλέον δικές µου επισηµάνσεις θα παρουσιαστούν στην ηµερίδα της 7-2-

2013. 

Γενικά θεωρώ πως η υπηρεσία µπορεί να ζητήσει κάποια συµπληρωµατικά στοιχεία, 

εφόσον είναι απαραίτητα για αποσαφήνιση, αλλά πάντα στο πλαίσιο της χρηστής 

∆ιοίκησης και των όσων ορίζονται µε τις διατάξεις. 

 

 



Σοφίτες 

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%, αλλά 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. 

 

Τα υπόλοιπα ερωτήµατα, διατρέχουν το σύνολο του ν.4067/12 και του σεµιναρίου 

που έγινε µε την Τηλεκπαίδευση και στην ηµερίδα της 10-1-13, και οπωσδήποτε 

είναι αδύνατον να απαντηθούν στο πλαίσιο της νέας ηµερίδας. 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 9  

      1) είναι δυνατόν να βρίσκεται η πισίνα µέσα στην πρασιά? 

2.) είναι δυνατόν  όταν η πισίνα βρίσκεται εκτός πρασιάς να είναι το µηχανοστάσιο 

εντός πρασιάς? 

3.) είναι δυνατόν µε το νεο γοκ να υπάρχει λεβητοστάσιο του κτιρίου και γενικά 

µηχανολογικές εγκαταστάσεις εκτός περιγράµµατος κτιρίου (σε συνέχεια του 

παρκινγκ που βρίσκεται ηδη εκτός περιγράµµατος) αν ναι πρέπει αν έχει 0,40µ χώµα 

απο πάνω ? 

4.) Σε αναθεώρηση υφιστάµενης οικοδµικής αδειας που έχει λήξει και ταυτόχρονα 

βγαινει αδεια για νοµιµοποίηση µικροαλλαγών (που νοµιµοποιούνται µε αδεια) ειναι 

δυνατόν να ακολουθήσει κανεις το νοκ µετρώντας πχ. το 5ο% της πισίνας στην 

φύτευση ? πρεπει να γινει δκ βάσει νοκ? για ολο το κτιριο η µονο για τα επιπλεον? (η 

αρχική άδεια ειναι µε γοκ 85 και το κτισµα δεν εχει ολοκληρωθει-βρισκεται στα 

τουβλα) 

5) Σε περίπτωση που σε άδεια µε γοκ 2000 που έχει ολοκληρωθεί ο σκελετος και 

εκτοτε έληξε η αδεια , και τωρα κατα τη διαδικασια αναθεώρησης για παράταση 

ισχυως (υπεβληθει φακελος πριν φεβρουαριο 2012) διαπιστώθηκε οτι η πολ/µια ειχε 

δώσει λάθος όρους δοµησης .....και ο σδ δεν ειναι 0.60 αλλα 0.40 (σφάλµα που έχει 

γίνει σε όλο το οικ. τετράγωνο) µε αποτέλεσµα σε οικοπεδο Ε=480 τµ µε 2 κατοικιες 

να υπαρχει υπέρβαση 90 τµ καταρχας ποια θα µπορούσε  ειναι η διαδικσια 

νοµιµοποιήσης του κτισµατος αφου το σφάλµα ειναι της υπηρεσίας και δεν έγινε 

υπερβαση συντελεστη.? 

επιπλεον εχουν ακολουθηθεί τα σχέδια της οικοδοµ. αδειας και σε περίπτωση που δεν 

ειχε λήξει η άδεια δεν θα ηταν δυαντον να αντιληφθει κανεις το σφαλµα επισης λογω 

διαµόρφωσης κτισµατων (2 µεζονετες) ειναι αδυνατον να αφαιρεσει κανεις τοσο 

πολλα µετρα .....αφου ο σκελετος υπαρχει ηδη θα µπορουσε καταρχας να γινει νεο δκ 

µε βασει νοκ ωστε πχ να αφαιρεθει το παταρι που ειναι µετρηµένο στην αρχική αδεια 

και ειναι <10% της δοµησης κτιρίου? 

ειναι δυνατον να αφαιρεθουν 12 τµ απο καθε κατοικια για τις εσωτερικες σκαλες? 

µπορουν να αφαιρεθουν τα ανσανσερ ? 

ωστε τουλάχιστον να ειναι µικροτερη η διαφορά στα τετραφωνικα? 



στην πολεοδοµια προταθηκε (χωρις νε ειναι βεβαιοι) να ενταξει κανεις το κτισµα 

στον 4014 µε εκδοση αδειας, να πληρωθει παράβολο για τα εξτρα τετραγωνικα και να 

βρεθει τροπος να νοµιµοποιηθεοι το κτισµα χωρις πληρωµη προστιµου λογω λαθους 

υπηρεσιας χωρις  οµως να ειναι σαφες πως θα γινει αυτο 

6) τελος το 2% της απόκλισης που επιτρέπεται ισχύει για ολα τα χαρ/κ του κτιριου πχ 

απόκλιση 2% στο ύψος? απόκλιση 2% στη φύτευση ? κλπ 

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 9  

1. Ναι επιτρέπεται η πισίνα µέσα στην πρασιά. 

2. Όχι, το µηχανοστάσιο δεν επιτρέπεται εντός της πρασιάς 

3. Ναι µπορεί να είναι το λεβητοστάσιο του κτιρίου και γενικά οι µηχανολογικές 

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

παρ.6.θ,  και πρέπει οπωσδήποτε να έχει χώµα τουλάχιστον 0,40µ από πάνω. 

4. Οι παλιές άδειες έχουν παράταση ισχύος µέχρι 31-12-2014 (άρθ.6 παρ.4.γ 

ν.4030/11) Για τις αναθεωρήσεις των αδειών δόθηκαν οδηγίες µε την Εγκ.18/12 . 

5. Ο έλεγχος νοµιµότητας υπάρχοντος γίνεται είτε µε τις ισχύουσες πολεοδοµικές 

διατάξεις (µε το σύνολο του ΝΟΚ) ή µε αυτές που ίσχυαν κατά το χρόνο 

κατασκευής των κτιρίων, σύµφωνα µε το άρθ.4 παρ.6 του ν.4067/12. - 

Έγγρ.37018/30-10-12 

Για την εσωτερική κλίµακα µονοκατοικίας αφαιρούνται συνολικά 12 τµ, εφόσον η 

επιφάνειά της σε 2 ορόφους, µαζί µε τα πλατύσκαλα είναι > των 12 τµ, ή όση είναι, 

αν είναι µικρότερη.  

6. ∆εν είναι βέβαιο ότι η απόκλιση του 2% ισχύει και για το ύψος, επειδή αναφέρεται 

µόνο στις διαστάσεις του κτιρίου. Πάντως σε κάθε περίπτωση η απόκλιση δεν πρέπει 

να δηµιουργεί υπέρβαση κάλυψης, δόµησης, κλπ. 


