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    Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους επόπτες καθηγητές μου 
 
                                                                           ●   ΚΩΝ/ΝΟ ΣΙΔΕΡΗ και 
 
                                                                           ●    ΦΩΤΙΟ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ 
 
για τη δυνατότητα που μου έδωσαν να ασχοληθώ με το θέμα <<Αρχιτεκτονική - 
στατική μελέτη διωρόφου οικίας με πιλοτή>> και τη γνώση που απέκτησα στη 
μελέτη αυτή. 
 
    



Νόμος 1577 της 17/18.12.85. Γενικός Οικοδομικός 
   Κανονισμός.- (Α' 210). 
    
   ***Παρατήρηση:Για  τον  κατά  τομείς  καθορισμό   των 
             ελαχίστων ορίων  εμβαδού  και  προσώπου 
             και  των λοιπών  όρων  και  περιορισμών 
             δόμησης  των  οικοπέδων  των   κειμένων 
             εντός του ως άνω αναθεωρουμένου σχεδίου 
             Κορίνθου, βλ. άρθρο 3 της  Απόφ.Νομ.ΟΙΚ  
            8796 (Κορινθίας) της 27.12.90/17.1.91.  
                ++Θ.Φ.++ 
*** ΠΡΟΣΟΧΗ: Βλ. και Ν.3044/2002 (μεταφορά συντελεστή δόμησης κλπ) 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
   
                         Αρθρο 1. 
 
                         Σκοπός.       
  
 
 
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλέπε το άρθρο 241 του κωδικοποιητικού διατάγματος από  
              14.7.99 ΦΕΚ Δ 580/27.7.99. 
                           
   Σκοπός του παρόντος νόμου  είναι ο καθορισμός όρων,  περιορισμών και 
προυποθέσεων για την εκτέλεση οποιασδήποτε κατασκευής εντός ή εκτός των 
εγκεκριμένων  σχεδίων  πόλεων  ή  οικισμών,  ώστε  να  προστατεύεται το 
φυσικό,   οικιστικό  και   πολιτιστικό   περιβάλλον,   καθώς   και   να  
εξυπηρετείται το κοινωνικό συμφέρον. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
                         ΜΕΡΟΣ Α' 
                 
                 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
                              
                         Αρθρο 2. 
 
                         Ορισμοί.        
 
 ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλέπε το άρθρο 242 του κωδικοποιητικού διατάγματος από  
              14.7.99 ΦΕΚ Δ 580/27.7.99. 
                         
 
  1. Εγκεκριμένο   ρυμοτομικό  σχέδιο  οικισμού   ή   σχέδιο  πόλης   ή 
πολεοδομικό σχέδιο ή πολεοδομική μελέτη είναι το διάγραμμα με τον τυχόν 
ειδικό πολεοδομικό κανονισμό  που  έχει εγκριθεί σύμφωνα με τις οικείες 
διατάξεις και καθορίζει τους ειδικούς όρους δόμησης, τους κοινόχρηστους 
και δομήσιμους χώρους  και  τις  επιτρεπόμενες χρήσεις  σε κάθε τμήμα ή 
ζώνη του οικισμού. 
   



  2. Κοινόχρηστοι χώροι είναι οι κάθε είδους δρόμοι, πλατείες, άλση και 
γενικά   οι  προοριζόμενοι για   κοινή  χρήση  ελεύθεροι  χώροι ,   που 
καθορίζονται  από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο του οικισμού ή έχουν 
τεθεί σε κοινή χρήση με οποιοδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο. 
  
  3. Κοινωφελείς χώροι  είναι  οι χώροι του οικισμού που, σύμφωνα με το 
εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, προορίζονται για την ανέγερση κατασκευών 
κοινής ωφέλειας. 
  
  4. Δρόμοι είναι οι κοινόχρηστες εκτάσεις,  που εξυπηρετούν κυρίως τις 
ανάγκες κυκλοφορίας. 
  
  5. Πεζόδρομοι είναι οι  δρόμοι,   που  προορίζονται  κυρίως  για  την 
εξυπηρέτηση των πεζών. 
  
  6. Πλάτος  δρόμου  σε  κάθε  σημείο του άξονά του είναι το μεταξύ των 
ρυμοτομικών γραμμών μήκος της καθέτου στον άξονα στο σημείο αυτό. 
  
  7. Οικοδομικό τετράγωνο (Ο.Τ.) είναι κάθε δομήσιμη ενιαία έκταση, που 
βρίσκεται  μέσα  στο  εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο  ή  μέσα  στα  όρια  
οικισμού και περιβάλλεται από κοινόχρηστους χώρους. 
  
  8.  Ορια  οικοδομικού  τετραγώνου  είναι  οι  οριακές  γραμμές που το 
χωρίζουν από τους κοινόχρηστους χώρους. 
  
  9. Ρυμοτομική γραμμή  είναι  εκείνη  που  ορίζεται  από το ρυμοτομικό 
σχέδιο και  χωρίζει οικοδομικό τετράγωνο  ή γήπεδο από κοινόχρηστο χώρο 
του οικισμού. 
  
  10. Οικοδομική γραμμή  ή  γραμμή  δόμησης  είναι  το όριο οικοδομικού 
τετραγώνου  που  ορίζεται  από το ρυμοτομικό σχέδιο προς την πλευρά του 
κοινόχρηστου χώρου, έως το οποίο επιτρέπεται η δόμηση. 
  
  11. Προκήπιο ή πρασιά είναι το τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου,  που 
βρίσκεται  ανάμεσα  στη  ρυμοτομική  γραμμή  και  τη  γραμμή  δόμησης ή 
οικοδομική γραμμή. 
  
  12. Γήπεδο  είναι η  συνεχόμενη έκταση γης που αποτελεί αυτοτελές και 
ενιαίο ακίνητο  και  ανήκει  σε  έναν  ή  σε  περισσότερους  κυρίους εξ 
αδιαιρέτου. 
  
  13. Οικόπεδο είναι κάθε γήπεδο,  που  βρίσκεται  μέσα στο εγκεκριμένο 
ρυμοτομικό σχέδιο  ή  μέσα στα όρια οικισμού χωρίς εγκεκριμένο σχέδιο. 
        
  14. Ορια οικοπέδου  ή  γηπέδου  είναι  οι γραμμές που το χωρίζουν από 
τα όμορα οικόπεδα και τους κοινόχρηστους χώρους. Τα  όρια του οικοπέδου 
με τους  κοινόχρηστους χώρους  συμπίπτουν  με  τα όρια  του οικοδομικού 
τετραγώνου. 
        
  15. Πρόσωπο  οικοπέδου   ή   γηπέδου  είναι  το  όριό  του  προς  τον  
κοινόχρηστο χώρο. 
        
  16. Οριστική στάθμη  εδάφους  οικοπέδου ή γηπέδου είναι η  στάθμη του 
εδάφους,  όπως διαμορφώνεται οριστικά, σύμφωνα με το νόμο,  με εκσκαφή, 
επίχωση ή επίστρωση. 
        
  17. Κτίριο είναι η κατασκευή,  που  αποτελείται  από τεχνικά έργα και 
εγκαταστάσεις και προορίζεται για: 
       
  α) την παραμονή ανθρώπων ή ζώων, όπως η κατοικία και ο στάβλος, 
        
  β) την εκτέλεση εργασίας ή την άσκηση επαγγέλματος, όπως το κατάστημα 
και το εργοστάσιο, 



        
  γ) την αποθήκευση  ή  τοποθέτηση πραγμάτων, όπως οι αποθήκες, ο χώρος 
στάθμευσης αυτοκινήτων, το σιλό, η δεξαμενή υγρών και 
        
  δ) την τοποθέτηση ή λειτουργία μηχανημάτων, όπως το αντλιοστάσιο. 
        
  18. Κατασκεύη  είναι κάθε τεχνικό έργο. 
        
  "19. Εγκατάσταση είναι η κατασκευή που χρησιμοποιείται για την όμεση 
ή έμμεση εξυπηρέτηση των κτιρίων ή της λειτουργικότητάς τους, όπως οι 
ανελκυστήρες, τα στοιχεία διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, κλιματισμού, 
δροσισμού, διανομής ύδατος, θέρμανσης, φωταερίου, τα θερμικά ηλιακά 
συστήματα, τα στοιχεία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οι καπναγωγοί, οι 
επιγραφές, οι κεραίες." 
 
 
*** Η παρ.19 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.1 άρθρ.1 Ν.2831/2000, 
    ΦΕΚ Α 140/13.6.2000. 
   
  20. Φέρουσα κατασκευή κτιρίου  είναι το  τμήμα  που μεταφέρει άμεσα ή 
έμμμεσα  στο έδαφος τα μόνιμα και τα ωφέλιμα φορτία του κτιρίου,  καθώς 
και τις επιρροές γενικά των δυνάμεων που επενεργούν σε αυτό. Κατασκευές 
συμπλήρωσης  είναι  τα  υπόλοιπα τμήματα που συμπληρώνουν το κτίριο και 
εξυπηρετούν τον προορισμό του. 
        
  21. Ειδικά κτίρια είναι τα κτίρια,  των οποίων  κύριος προορισμός δεν 
είναι η κατοικία και η διαμόρφωσή τους προσδιορίζει αποκλειστικά ειδική 
χρήση. 
        
  22. Κοινής χρήσης χώροι του κτιρίου και του οικοπέδου είναι οι χώροι, 
που προορίζονται για χρήση από όλους τους ενοίκους του κτιρίου. 
        
  23. Οροφοι είναι  τα τμήματα του κτιρίου,  στα οποία διαχωρίζεται από 
διαδοχικά δάπεδα καθ ' ύψος. 
        
  24. Υπόγειο είναι όροφος ή τμήμα ορόφου, του οποίου η οροφή βρίσκεται 
έως 1,50 μ. ψηλότερα από την οριστική στάθμη του εδάφους. 
        
  25. Κάλυψη του οικοπέδου  είναι η επιφάνεια  που περιβάλλεται από τις 
προβολές  των  περιγραμμάτων  όλων  των  κτιρίων του  οικοπέδου πάνω σε 
οριζόντιο επίπεδο. 
        
  26. Ποσό κάλυψης του οικοπέδου είναι ο λόγος της μέγιστης επιφάνειας 
που επιτρέπεται να καλυφθεί  προς τη συνολική επιφάνεια του οικοπέδου. 
        
  27. Συντελεστής  δόμησης  (σ.δ.)  είναι  ο   αριθμός ,   ο  οποίος ,  
πολλαπλασιαζόμενος  με  την επιφάνεια του οικοπέδου, δίνει τη συνολική  
επιφάνεια  όλων των ορόφων των κτιρίων  που  μπορούν να κατασκευαστούν  
στο οικόπεδο, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις. 
         
  "28. Συντελεστής κατ' όγκο εκμετάλλευσης (σ.ο.) του οικοπέδου είναι ο 
αριθμός, ο οποίος πολλαπλασιαζόμενος με την επιφάνεια του οικοπέδου 
δίνει το συνολικό όγκο του κτιρίου που μπορεί να κατασκευαστεί πάνω από 
την οριστική στάθμη του εδάφους." 
 
*** Η παρ.19 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.2 άρθρ.1 Ν.2831/2000, 
    ΦΕΚ Α 140/13.6.2000. 
  
  29. Υποχρεωτικός  ακάλυπτος  χώρος  του οικοπέδου  είναι ο χώρος που 
αφήνεται ακάλυπτος για να μην υπάρχει  υπέρβαση του ποσοστού κάλυψης ή 
του συντελεστή δόμησης που ισχύει στην περιοχή. 
  
  "30. Υψος κτιρίου σε ορισμένη θέση του είναι η κατακόρυφη απόστοση 



από το σημείο που αποτελεί την αφετηρία μέτρησης, κατά τις διατάξεις 
του νόμου αυτού (στάθμη του πεζοδρομίου ή οριστική στάθμη του εδάφους ή 
φυσικό έδαφος) έως τη στάθμη της τελικής επάνω επιφάνειας του 
τελευταίου ορίου, στην οποία συμπεριλαμβάνεται η μόνωση και η επίστρωσή 
της στη θέση αυτή." 
Το μεγαλύτερο από τα ύψη που πραγματοποιούνται είναι 
το μέγιστο πραγματοποιούμενο ύψος του κτιρίου. 
    
*** Το πρώτο εδάφιο της παρ.30 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.3 
    άρθρ.1 Ν.2831/2000, ΦΕΚ Α 140/13.6.2000. 
    
  31. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος ή  μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος περιοχής 
είναι  το ύψος  του ανώτατου επιπέδου του κτιρίου, επάνω από το οποίο 
απαγορεύεται κάθε δόμηση εκτός από τις εγκαταστάσεις που επιτρέπονται 
ειδικά και περιοριστικά. 
   
  "32. Ημιυπαίθριος χώρος είναι ο στεγασμένος χώρος του κτιρίου, του 
οποίου η μία τουλάχιστον πλευρά είναι ανοιχτή προς τον κοινόχρηστο χώρο 
ή τους ακόλυπτους χώρους του οικοπέδου που δεν προσμετρώνται στην 
κάλυψη και οι υπόλοιπες πλευρές του ορίζονται από τοίχους ή κατακόρυφα 
φέροντα ή μη στοιχεία και χρησιμοποιείται για τη μετακίνηση ή προσωρινή 
παραμονή ανθρώπων." 
   
*** Η παρ.32 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.4 άρθρ.1 Ν.2831/2000, 
    ΦΕΚ Α 140/13.6.2000. 
 
  33. Υπαίθριος χώρος  του  κτιρίου  είναι  ο   ελεύθερος  χώρος  που   
βρίσκεται πάνω από την οροφή των κλειστών και ημιυπαίθριων χώρων του. 
   
  34. Αίθριο είναι το μη στεγασμένο τμήμα του οικοπέδου ή του κτιρίου 
που περιβάλλεται  από όλες τις πλευρές του  από το κτίριο ή τα κτίρια   
του οικοπέδου. 
   
  35. Οψεις του κτιρίου  είναι  οι επιφάνειες του κτιρίου που βλέπουν   
 σε κοινόχρηστο χώρο ή στους ακάλυπτους χώρους του οικοπέδου. 
   
 
  36. Κύρια όψη  ή  πρόσοψη  είναι κάθε όψη του κτιρίου που βλέπει σε 
κοινόχρηστο χώρο. 
   
  37. Αρχιτεκτονικές προεξοχές  και  αρχιτεκτονικά στοιχεία  είναι τα 
φέροντα ή μη στοιχεία του κτιρίου,  που σκοπό έχουν την αρχιτεκτονική 
διαμόρφωση των όψεών του. 
   
  "38. Εξώστης είναι η οριζόντια προεξοχή της πλάκας του δαπέδου ορόφου 
ή δώματος, η οποία προβάλλει, με ή χωρίς τη χρήση δοκών, πέρα από τις 
επιφάνειες των όψεων του κτιρίου και χρησιμοποιείται για τη μετακίνηση 
και την πρασωρινή παραμονή ανθρώπων." 
   
*** Η παρ.38 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.5 άρθρ.1 Ν.2831/2000, 
    ΦΕΚ Α 140/13.6.2000. 
 
  39. Προστέγασμα  είναι  η  σταθερή  ή  κινητή προεξοχή πέρα από τις 
επιφάνειες των όψεων του κτιρίου,  η  οποία  δεν  χρησιμοποιείται  ως 
εξώστης. 
   
  40. Περίφρραγμα  είναι  η  κατασκευή,  με  την  οποία διαχωρίζονται   
μεταξύ τους όμορα οικόπεδα ή γήπεδα,  καθώς και οικόπεδο ή γήπεδο από 
κοινόχρηστο χώρο. 
   
  41. Βόθρος  είναι  χώρος  κάτω από την οριστική στάθμη του εδάφους,   
στον οποίο συγκεντρώνονται τα λύματα του κτιρίου ή τα όμβρια ύδατα. 
   



  "42. Παρόδια στοά είναι ο προσπελάσιμος από το κοινό στεγασμένος 
ελεύθερος χώρας του οικοπέδου, που κατασκευάζεται σε επαφή με την 
οικοδομική γραμμή στη στάθμη του πεζοδρομίου και επιβόλλεται από το 
εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο ή από τους όραυς δόμησης της περιοχής." 
 
*** Η παρ.42 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.7 άρθρ.1 Ν.2831/2000, 
    ΦΕΚ Α 140/13.6.2000. 
 
  43. Εσωτερική στοά είναι ο  στεγασμένος ελεύθερος χώρος που συνδέει 
κοινόχρηστους  χώρους  του   οικισμού  ή   προκήπια  μεταξύ  τους   ή 
κοινόχρηστους  χώρους  του  οικισμού  με  ελεύθερους  σε   προσπέλαση  
ακάλυπτους χώρους του οικοπέδου. 
 
  "44. α) Παθητικό ηλιακό συστήματα θέρμανσης ή δροσισμού είναι οι 
τεχνικές ή οι κατασκευές που εμπεριέχονται στο σχεδιασμό των κτιρίων 
και προσαρμόζονται κατάλληλα στο περίβλημά (κέλυφος) τους, με τρόπο 
ώστε να διευκολύνουν στην καλύτερη εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας 
για τη θέρμανση των κτιρίων, καθώς και στην αξιοποίηση των δροσερών 
ανέμων για το φυσικό τους δροσισμό. 
 
  Οι βασικές κατηγορίες των συστημάτων αυτών είναι:  
 
  αα. το συστήματα άμεσου ηλιακού οφέλους, όπως τα νότια ανοίγματα. 
 
  ββ. τα συστήματα έμμεσου ηλιακού οφέλους, όπως ο ηλιακός χώρος - 
θερμοκήπιο, ο ηλιακός τοίχος, το θερμοσιφωνικό πέτασμα, το ηλιακό 
αίθριο, 
 
  γγ. τα συστήματα δροσισμού, όπως ο ηλιακός αγωγός και τα σκίαστρα. 
 
  β) Ενεργητικά ηλιακά συστήματα θέρμανσης ή δροσισμού είναι όσα 
παθητικά ηλιακά συστήματα χρησιμοποιούν μηχανικά μέσα για τη θέρμανση ή 
δροσισμό του εσωτερικού χώρου των κτιρίων. Τέτοια συστήματα είναι ιδίως 
ο ηλιακός συλλέκτης θερμού ύδατος, τα φωτοβολταϊκά στοιχεία και τα 
υβριδικά συστήματα. 
 
  45. Βιοκλιματικά κτίρια είναι τα κτίρια που σχεδιάζονται λαμβάνοντας 
υπόψη την αξιοποίηση των θετικών παραμέτρων του κλίματος και 
χρησιμοποιούν συνδυασμό παθητικών ή ενεργητικών ηλιακών συστημάτων ή 
άλλες ανανεώσιμες πηγές ένέργειας με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας 
και προστασία του περιβάλλοντος. 
 
  46. Ακίνητα ή στοιχεία αρχιτεκτονικής ή φυσικής κληρονομιάς είναι 
οικισμοί ή τμήματα πόλεων ή οικισμών ή αυτοτελή οικιστικά σύνολα εκτός 
οικισμών, κτίρια ή συγκροτήματα κτιρίων ή στοιχεία του άμεσου φυσικού ή 
ανθρωπογενούς περιβάλλοντός τους ιδίως αυλές, κήποι, θυρώματα και 
κρήνες, στοιχεία πολεοδομικού εξοπλισμού αστικού ή αγροτικού ή δικτύων 
ιδίως πλατείες, κρήνες, διαβατικά, λιθόστρωτα και γέφυρες, τα οποία 
παρουσιάζουν ιδιαίτερο ιστορικό, κοινωνικό, αρχιτεκτονικό, πολεοδομικό, 
επιστημονικό και αισθητικό ενδιαφέρον. Στα ακίνητα αγαθά φυσικής 
κληρονομιάς περιλαμβάνονται και χώροι, τόποι, τοπία ιδιαίτερου κάλλους 
και φυσικοί σχηματισμοί, ιδίως βράχια, λόφοι, ρεματιές και 
δενδροστοιχίες που συνοδεύουν ή περιβάλλουν ακίνητα αγαθά 
αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 
 
  47. Στέγη είναι η "κατασκευή κάλυψης του κτιρίου, η οποία 
περιλαμβάνει τη φέρουσα κατασκευή και την επικάλυψή της και μπορεί να 
αποτελείται από επιφάνειες διαφόρων μορφών, κλίσεων και υλικών." 
 
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλέπε την Υ.Α. 25356/5.1.93,"Συμπλήρωση της Υ.Α. υπ'αρίθμ. 
        33359/1992 απόφ.Γεν.Γραμματέα Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.",σύμφωνα με την οποία:  
        "Η επιφάνεια παρόδιας στοάς, που προβλέπεται από το εγκεκριμένο  
        ρυμοτομικό σχέδιο, προσμετράται στην κάλυψη του οικοπέδου. Δεν  



        προσμετράται στην περίπτωση υποχώρησης όλου του κτιρίου σε βάθος  
        ίσο ή μεγαλύτερο του πλάτους της στοάς,η οποία στεγάζεται με  
        εξώστη ή προστέγασμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του  
        Ν.1577/85 "Περί ΓΟΚ". 
 
    
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλέπε το άρθρο 242 του κωδικοποιητικού διατάγματος από  
              14.7.99 ΦΕΚ Δ 580/27.7.99. 
                                                
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
                           Αρθρο 3. 
 
             Πολεοδομικός και αρχιτεκτονικός έλεγχος. 
 
    
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλέπε το άρθρο 327 του κωδικοποιητικού διατάγματος από  
              14.7.99 ΦΕΚ Δ 580/27.7.99. 
                           
    "1.Κάθε κτίριο ή εγκατάσταση  πρέπει   
 
    α)  ως  προς τη σχέση και τη σύνθεση των όγκων, τις όψεις και τα εν  
 γένει ορατά τμήματά του, να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της  αισθητικής,  
 τόσο  ως  μεμονωμένο  κτίριο  ή  εγκατάσταση  όσο  και  σε σχέση με το  
 οικοδομικό τετράγωνο,  
 
    β) να εντάσσεται στο φυσικό  και  οικιστικό  περιβαλλον,  ώστε  στα  
 πλαίσια  των  στόχων  της  οικιστικής ανάπτυξης και της προστασίας του  
 περιβάλλοντος να εξασφαλίζονται οι καλύτεροι δυνατοί όροι διαβίωσης. 
 
   Ο έλεγχος της τήρησης των πιο πάνω  προϋποθέσεων  ασκείται  από  την  
 πολεοδομική  υπηρεσία  με  βάση  τη  μελέτη  της άδειας οικοδομής, που  
 συνοδεύεται από αιτιολογημένη έκθεση του μελετητή μηχανικού στο στάδιο  
 θεώρησης των σχεδίων του προελέγχου  αν  ζητηθεί,  ή  στο  στάδιο  της  
 χορήγησης   της   άδειας   οικοδομής.   Στις   κατηγορίες   κτιρίων  ή  
 εγκαταστάσεων που ορίζονται σύμφωνα   "με την παράγραφο  4" του    
 παρόντος άρθρου  ο  έλεγχος  ασκείται από την Ε.Π.Α.Ε.  
 
    *** Οι λέξεις "με την παράγραφο 3" αντικαταστάθηκαν 
        με τις λέξεις "με την παράγραφο 4" ως άνω, με  
        την παρ.6 άρθρ. 8 Ν.3044/2002,ΦΕΚ Α 197/27.8.2002. 
 
  "Τυχόν ενστάσεις, από τον αιτούντα την έκδοση της άδειας οικοδομής 
κατά των αποφάσεων της υπηρεσίας, κρίνονται σε πρώτο και δεύτερο βαθμό 
από τις αντίστοιχες Ε.Π Α.Ε. ή το κατά την επόμενη παράγραφο 
συνιστώμενο Ανώτατο Πολεοδομικό και Αρχιτεκτονικό Συμβούλιο (Α.Π.Α.Σ.). 
το οποίο κρίνει ενστάσεις κατά αποφάσεων της δευτεροβάθμιας Ε,Π.Α.Ε., 
όταν αποφασίζει σε πρώτο βαθμό." 
 
*** Το τελευταίο εδάφιο αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.1 άρθρ.2 
    Ν.2831/2000, ΦΕΚ Α 140/13.6.2000. 
 
  (Με απόφαση  του  Υπουργού  Περιβάλλοντος,  Χωροταξίας  και  Δημόσιων  
 Εργων,  που  εκδίδεται  εντός  3 μηνών και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα  
 της Κυβερνήσεως, ορίζονται τα στοιχεία  δόμησης,  όπως  η  κάλυψη  του  
 οικοπέδου,  η  θέση  του κτιρίου στο οικόπεδο, ο συντελεστής κατ' όγκο  
 εκμετάλλευσης, το ύψος, με βάση τον ισχύυοντα συντελεστή  δόμησης  του  



 οικοπέδου,  που λαμβάνονται υπόψη από την Ε.Π.Α.Ε., για να κρίνει κατά  
 τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 και του άρθρου 14. 
   Με την ίδια απόφαση ορίζεται  επίσης  η  διαδικασία  παραπομπής  των  
 μελετών για γνωμοδότηση στην Ε.Π.Α.Ε. και κάθε σχετική λεπτομέρεια)". 
 
   *** Η παρ.1 αντικατεστάθη ως άνω δια της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 
       1772/1988, ΦΕΚ Α 91. 
 
*** Τα εντός ( ) δύο τελευταία εδάφια ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΑΝ με την παρ.2 άρθρ.2 
     Ν.2831/2000,ΦΕΚ Α 140/13.6.2000. 
 
 
  2. Στα ειδικά κτίρια ελέγχεται και η λειτουργικότητά τους.  Ο έλεγχος 
αυτός ενεργείται από τον αρμόδιο για κάθε κατηγορία κτιρίων φορέα.  Για 
τα κτίρια, για τα οποία δεν υπάρχει αρμόδιος φορέας, ο παραπάνω έλεγχος  
ασκείται από "από την αρμόδια  Ε.Π.Α.Ε.." 
 
 
  "3. Συνιστάται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 
Εργων Ανώτατο Πολεοδομικό και Αρχιτεκτονικό Συμβούλιο (Α.Π.Α.Σ.), 
αποτελούμενο από το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων, ως πρόεδρο, δύo εκπροσώπους του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων, δύο 
εκπροσώπους του Υπουργείου Πολιτισμού, δύο εκπροσώπους από το διδακτικό 
προσωπικό του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου 
(Ε.Μ.Π,), δύo εκπροσώπους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) 
και δύο εκπροσώπους του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων 
Σχολών - Πανελλήνιας 'Ενωσης Αρχιτεκτόνων (Σ.Α-Δ.Α.Σ.- Π.Ε.Α.). 
 
  Το Α.Π.Α.Σ. έχει την αρμοδιότητα να γνωμοδοτεί και να εισηγείται στον 
Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων για θέματα που 
έχουν σχέση με τον αρχιτεκτονικό και πολεοδομικό σχεδιασμό 
αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από σχετικό ερώτημα του Υπουργού. Επίσης 
γνωμοδοτεί για θέματα σχετικό με τις επιδράσεις /επιπτώσεις από την 
κατασκευή κάθε είδους τεχνικών έργων σε ευαίσθητες περιβαλλοντικό ή 
πολιτισμικά περιοχές και οικισμούς της χώρας, καθώς και για κάθε άλλο 
θέμα που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις. Στα πλαίσια των 
παραπάνω αρμοδιοτήτων, το Α.Π.Α.Σ. μπορεί να ζητά από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες τα σχετικά στοιχεία και απόψεις. 
 
  Τα μέλη και οι αναπληρωτές τους πρέπει να είναι αρχιτέκτονες και 
ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημόσιων 'Εργων μετά από πρόταση του οικείου φορέα. 
 
  Ο τρόπος λειτουργίας, η γραμματειακή υποστήριξη, η διάρκεια της 
θητείας των μελών και κάθε άλλη λεπτομέρεια ρυθμίζονται με απόφαση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 'Εργων." 
 
*** Η παρ.3 προστέθηκε και οι παρ. 3 και 4 αριθμήθηκαν σε 4 και 5 
    αντίστοιχα με την παρ.3 άρθρ.1 Ν.2831/2000, ΦΕΚ Α 140/13.6.2000. 
 
4.  3. Οι Επιτροπές Ενάσκησης Αρχιτεκτονικού Ελέγχου,  που έχουν  
συσταθεί 
κατά το άρθρο  80  παρ. 4 του  ν.δ.  8/1973 (ΦΕΚ 124) μετονομάζονται σε 
Επιτροπές Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (Ε.Π.Α.Ε.).  Με κοινή 
απόφαση των Υπουργών Προεδρίας  της Κυβέρνησης, Εσωτερικών και Δημόσιας 
Τάξης  και  Περιβάλλοντος,  Χωροταξίας  και  Δημόσιων  Εργων  μπορεί να 
συνιστώνται   πρωτοβάθμιες    και   δευτεροβάθμιες   Ε.Π.Α.Ε.  και   να  
καταργούνται ή   να  συγχωνεύονται  οι  υπάρχουσες. 
 
 "Ειδικά για τις πρωτοβάθμιες Ε,Π.Α.Ε. ορίζεται μία ανά νομό. Για τις  
νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις Αττικής και Θεσσαλονίκης και τις ενιαίες  
νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις Ροδόπης -'Εβρου και Δράμας -Καβάλας -Ξάνθης,  



καθώς και τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις Κυκλάδων, Δωδεκανήσου, Σάμου  
και Λέσβου μπορεΊ να συνιστώνται περισσότερες πρωτοβάθμιες Ε.Π.Α.Ε.." 
 
    *** Τα εντός " " εδάφια αντικαταστάθηκαν ως άνω με την  
       παρ.1 άρθρ. 8 Ν.3044/2002,ΦΕΚ Α 197/27.8.2002. 
 
 Με  όμοια  απόφαση 
καθορίζονται  οι  ιδιότητες  των  μελών,  ο  τρόπος   συγκρότησης   και 
λειτουργίας των Ε.Π.Α.Ε. στις οποίες μετέχει και εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε., 
η έδρα τους,  οι αρμοδιότητές του  και ειδικότερα οι κατηγορίες κτιρίων 
και εγκαταστάσεων,  στα οποία ασκούν  τον έλεγχο  που  προβλέπεται  στο 
άρθρο αυτό, η διαδικασία και κάθε σχετική λεπτομέρεια. 
 
«Δεν απαιτείται έγκριση από την Ε.Π.Α.Ε. για τα κτίρια που έχουν επιλεγεί  
από αρχιτεκτονικό διαγωνισμό και για όσα κτίρια απαιτείται έγκριση του Ε.Ο.  
Τ." 
 
*** Το άνω εντός " " εδάφιο προστέθηκε με την παρ.1 άρθρ.13 Ν.3212/2003, 
    ΦΕΚ Α 308/31.12.2003. 
 
5.  4. Τα όργανα ελέγχου, όπως ο έλεγχος αυτός περιγράφεται στην  παρ.  
1, στελεχώνονται από αρχιτέκτονες. 
 
 
 
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλέπε το άρθρο 327 του κωδικοποιητικού διατάγματος από  
              14.7.99 ΦΕΚ Δ 580/27.7.99. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
 
                              "Αρθρο 4 
           Προστασία αρχιτεκτονικής και φυσικής κληρονομιάς 
 
  1. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων ή του κατά περίπτωση 
αρμόδιου Υπουργού, ύστερα από αιτιολογική έκθεση της κατά περίπτωση 
αρμόδιας υπηρεσίας του, γνώμη του αρμόδιου Συμβουλίου Χωροταξίας, 
Οικισμού και Περιβάλλοντος ή του κατά περίπτωση αρμόδιου Συμβουλίου του 
αρμόδιου Υπουργείου και του Α.Π.Α.Σ. εάν ζητηθεί από τον Υπουργό και 
γνώμη του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, με οκοπό τη 
διατήρηση και ανάδειξη της ιδιαίτερης ιστορικής, πολεοδομικής, 
αρχιτεκτονικής, λαογραφικής, κοινωνικής και αισθητικής φυσιογνωμίας 
τους, μπορεί να χαρακτηρίζονται: 
 
  α) οικισμοί ή τμήματα πόλεων ή οικιομών ή αυτοτελή οικιστικά ούνολα 
εκτός αυτών, ως παραδοσιακά σύνολα. 
 
  β) χώροι, τόποι, τοπία ή ζώνες ιδιαίτερου κάλλους και φυσικοί 
σχηματισμοί που συνοδεύουν ή περιβάλλουν ακίνητα και στοιχεία 
αρχιτεκτονικής κληρονομιάς ως χώροι, τόποι ή ζώνες προστασίας των 
παραδοσιακών συνόλων , όπως και αυτοτελείς φυσικοί οχηματισμοί 
ανθρωπογενούς χαρακτήρα, εντός ή εκτός οικισμών, ως περιοχές που έχουν 
ανάγκη από ιδιαίτερη προστασία, και να θεσπίζονται ειδικοί όροι και 
περιορισμοί δόμησης και να καθορίζονται χρήσεις, κατά παρέκκλιση από 
τις διατάξεις του νόμου αυτού και από κάθε άλλη γενική ή ειδική 
διάταξη, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 9 του π.δ. 437/1985 



"Καθοριομός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων" (ΦΕΚ 157 Α'). 
Αν η γνώμη του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου δεν περιέλθει στην 
αρμόδια υπηρεσία του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργείου σε διάστημα δύο 
(2) μηνών από τη λήψη του σχετικού εγγράφου από αυτόν, το διάταγμα 
εκδίδεται και χωρίς τη γνωμοδότηση αυτή. 
 
  Ο χαρακτηρισμός σύμφωνο με την περίπτωση β', εφόσον δεν θεσπίζονται 
ειδικοί όροι, μορφολογικοί περιορισμοί δόμησης και χρήσεις γης, μπορεί 
να γίνεται με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ύστερα από 
αιτιολογική έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου, που 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
 ( "γ) Κατά την έννοια της περίπτωσης β' της διάταξης μπορεί να 
χαρακτηρίζονται φυσικοί σχηματισμοί ως τόποι ιδιαίτερου κάλλους 
ευρύτεροι χώροι τοπίων, ευρύτερες ζώνες και ολόκληρα νησιά.)" 
    
*** Το εδάφιο γ',το οποίο είχε προστεθεί με το άρθρ.34 παρ.5 εδαφ.β'      
     Ν.2971/2001,ΦΕΚ Α 288/19.12.2001, ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ την παρ.6 άρθρ. 8  
     Ν.3044/2002,ΦΕΚ Α 197/27.8.2002. 
          
 
 ***  Κατά την αληθή έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 
1577/1985,όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 2831/2000, ως κατά 
περίπτωση αρμόδιος Υπουργός νοείται ο Υπουργός Αιγαίου στα νησιά που 
υπάγονται στην περιφέρειά του.(άρθρ.34 παρ.5 εδαφ.α' Ν.2971/2001, 
ΦΕΚ Α 288/19.12.2001           
       
 
  2. α) Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 
Εργων ή του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού που εκδίδεται ύστερα από 
αιτιολογική έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου και 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να χαρακτηρίζονται 
ως διατηρητέα, μεμονωμένα κτίρια ή Τμήματα κτιρίων ή συγκροτήματα 
κτιρίων, ως και στοιχεία του περιβάλλοντος χώρου αυτών, όπως επίσης και 
στοιχεία του φυσικού ή και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος χώρου, όπως 
αυλές, κήποι, θυρώματα και κρήνες, καθώς και μεμονωμένα στοιχεία 
πολεοδομικού (αστικού ή αγροτικού) εξοπλισμού ή δικτύων, όπως πλατείες, 
κρήνες, διαβατικά, λιθόστρωτα, γέφυρες που βρίσκονται εντός ή εκτός 
οικισμών, για το σκοπό που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο και να 
καθορίζονται ειδικοί όροι προστασίας και περιορισμοί δόμησης και 
χρήσης, κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του νόμου αυτού και από κάθε 
άλλη γενική ή ειδική διάταξη. 
 
  Με όμοια οπόφαση μπορεί να χαρακτηρίζεται ως διατηρητέα η χρήση 
ακινήτου με ή χωρίς κτίσματα εντός ή εκτός οικισμών , 
 
  Η παραπάνω έκθεση αποστέλλεται στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία και 
στον οικείο δήμο ή κοινότητα, ο οποίος εντός πέντε (5) ημερών από τη 
λήψη της υποχρεούται να την αναρτήσει στο δημοτικό ή κοινοτικό 
κατάστημα. Για την ανάρτηση αυτή δημοσιεύεται από το δήμο ή κοινότητα 
σχετική προσκληση προς τους ενδιαφερόμενους σε μία τοπική εφημερίδα, αν 
εκδίδεται ή σε μία εφημερίδα της πρωτεύουσας του νομού. Οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να διατυπώσουν αντιρρήσεις προς την αρμόδια 
υπηρεσία του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργείου μέσα σε προθεσμία 
είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόοκλησης. Αν ο 
δήμος ή η κοινότητα δεν τηρήσει όσα ανοφέροντοι προηγουμένως, η 
περαιτέρω διαδικασίο χαρακτηρισμού συνεχίζεται νόμιμα μετά την πάροδο 
ενός μήνα από την αποστολή της έκθεσης στο δήμο ή την κοινοτητα. Η 
παραπάνω διαδικασία μπορεί να παραλείπεται εφόσον η έκθεση κοινοποιηθεί 
απευθείας στον ενδιαφερόμενο. Στην τελευταία αυτή περίπτωσn ο 
ενδιαφερόμενος μπορεί να διατυπώσει τις αντιρρήσεις του μέσα σε ένα 
μήνα από την κοινοποίηση της έκθεσης. 
 



  β) Από την κοινοποίηση της αιτιολογικής έκθεσης για το χαροκτηρισμό 
κτιρίου ως διατηρητέου, απαγορεύεται κάθε επέμβαση στο εν λόγω κτίριο 
για χρονικό διάστημα ενός έτους ή μέχρι τη δημοσίευση της σχετικής 
απόφασης ή τη γνωστοποίηση στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία για τη μη 
περαιτέρω προώθηση της σχετικής διαδικασίας χαρακτηρισμού. 
 
  Oικοδομικές εργασίες που εκτελούνται στο προς χαρακτηρισμό κτίριο με 
οικοδομική άδεια που εκδόθηκε πριν από την κοινοποίηση της αιτιολογικής 
έκθεοης, διακόπτονται. 
 
  'Οταν ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη διαδικασία και το κτίριο κριθεί 
διατηρητέο, τότε το όποιο κόστος της οικοδομικής άδειας, καθώς και των 
εργασιών οι οποίες έχουν προηγηθεί της διακοπής κοι αντιβαίνουν στους 
όρους κήρυξης του κτιρίου ως διατηρητέου, επιβαρύνουν το Ειδικό Ταμείο 
Εφορμογής Ρυθμιστικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ.). Με απόφαση 
του Υπουργού Περιβόλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων καθορίζονται 
οι λεπτομέρειες εφαρμογής της διάταξης αυτής. 
 
  3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 
'Εργων, ύστερα από γνωμοδότηση του Α.Π.Α.Σ., μπορεί να καθορίζονται: 
 
  α) κατηγορίες διατηρητέων και κριτήρια αξιολόγησης για την υπαγωγή 
των προς χαρακτηρισμό κτιρίων στις κατηγορίες αυτές, 
 
  β) ειδικότεροι όροι και περιορισμοί ως προς τις δυνατότητες 
επέμβασης επί των διατηρητέων κτιρίων κατά κατηγορία, 
 
  γ) μεταβατικές διατάξεις ως προς το καθεστώς των ήδη χαρσκτηρισμένων 
κτιρίων ως διατηρητέων, σε σχέση με την κατάταξη σε κατηγορίες κοι τις 
δυνατότητες επέμβασης επί αυτών . 
 
  Με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μετά από γνωμοδότηση 
του αρμόδιου Συμβουλίου, μπορεί να καθορίζονται επί μέρους περιοχές της 
χώρας και οικισμοί ή τμήματα αυτών, εντός των οποίων έχουν εφαρμογή οι 
διατάξεις των ανωτέρω. 
 
  4. α) Αιτήσεις οικοδομικών αδειών για την ανέγερση οικοδομών ή 
προσθηκών σε υφιστόμενα κτίρια σε όμορα ακίνητα διατηρητέων κτιρίων 
παραπέμπονται υποχρεωτικώς στην πρωτοβάθμια Ε.Π.Α.Ε. της αρμόδιας 
πολεοδομικής υπηρεσίας για έγκριση, με κριτήριο την προστασία και 
ανάδειξη της αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας του διατηρητέου κτιρίου. 
 
  β) Με τη διαδικασία που καθορίζεται στην παράγραφο 2 περίπτωση α' 
μπορεί να οριστούν ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης ή χρήσης κατά 
παρέκκλιση από κάθε γενική η ειδική διάταξη και σε ακίνητα που είναι 
όμcρα με τα διατηρητέα κτίρια ή σε ζώνες γύρω από αυτά, για την 
προστασία και ανάδειξη των διατηρητέων κτιρίων. Εφόσον με τους παραπάνω 
όρους και περιορισμούς δεν μπορεί να εξαντληθεί ο ισχύων συντελεστής 
δόμησης του υπόψη ομόρου ακινήτου ή αυτού που βρίσκεται μέσα στην 
παραπάνω ζώνη, για το ακίνητο αυτό εφαρμόζονται οι διατάξεις για τη 
μεταφορά συντελεστή δόμησης, που ισχύουν για τα ακίνητα με διατηρητέα 
κτίρια. 
 
  5. α) Ακίνητα και στοιχεία αρχιτεκτονικής κληρονομιάς 
ανακατασκευάζονται στην αρχική τους μορφή αν έχουν χαρακτηριστεί 
διατηρητέα ή έχει κινηθεί γι' αυτά η διαδικασία χαρακτηρισμού τους ως 
διατηρητέων με την κοινοποίηση στους ενδιαφερόμενους ή στον οικείο δήμο 
ή κοινότητα της αιτιολογικής έκθεσης χαρακτηρισμού και βρίσκονται σε 
κατάσταση επικινδύνου ετοιμορροπίας και επιβάλλεται η κατεδάφισή τους, 
εφόσον δεν υφίσταται η δυνατότητα άμεσης αποσόβησης του κινδύνου με 
ηπιότερα μέτρα, όπως αντιστηρίξεις, υποστηλώσεις, επισκευές, μερικές 
κατεδαφίσεις. Η ανακατασκευή γίνεται βάσει λεπτομερούς μελέτης 
αποτύπωσης και φωτογραφικής και κάθε άλλης δυνατής τεκμηρίωσης της 



υφιστάμενης κατάστασης που απαιτείται πριν από την υλοποίηση των μέτρων 
που επιβάλλονται από το σχετικό πρωτόκολλο επικινδύνου ετοιμορροπίας 
και κατεδάφισης του κτιρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του 
π.δ. 13/22.4 1929 (ΦΕΚ 153 Α') "περί επικινδύνων οικοδομών". Στη μελέτη 
αποτύπωσης προσδιορίζονται και όλα τα αρχιτεκτονικά μέλη ή τμήματα του 
κτιρίου που φέρουν γλυπτικό ή επίπλαστο διόκοσμο και τα οποία 
διασώζονται κατά την κατεδάφιση για να χρησιμοποιηθούν στην ίδια θέση ή 
ως πρότυπα στην ανακατασκευή του κτιρίου. 
 
  Η ανακατασκευή εγκρίνεται με απόφαση του κατά περίπτωση Υπουργού, που 
εκδίδεται ύστερα από αιτιολογική έκθεση της αρμόδιας Υπηρεσίας του. 
 
  β) Διατηρητέα κτίρια τα οποία έχουν κατεδαφιστεί από γεγονότα που 
οφείλονται σε ανωτέρα βία, όπως σεισμό, πυρκαγιά, πλημμύρα ή κρίνονται 
κατεδαφιστέα με πρωτόκολλα επικινδύνως ετοιμορρόπου οικοδομής, 
επανακατασκευάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του προεδρικού 
διατάγματος της 15.4.1988 (ΦΕΚ 317 Δ ). 
 
  γ) Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του όρθρου 32 του ν. 1337/1983 έχουν 
εφαρμογή για τα διατηρητέα κτίρια που αναφέρονται στην παρόγραφο 2α, 
καθώς και για τα κτίρια για τα οποία έχει κοινοποιηθεί στον 
ενδιαφερόμενο ή στον οικείο δήμο ή κοινότητα ή πολεοδομική υπηρεσία 
αιτιολογική έκθεση για το χαρακτηρισμό τους ως διατηρητέων. 
 
  Οι ίδιες διατάξεις έχουν εφαρμογή και για τα κτίρια εκείνα, για τα 
οποία εκδίδεται πρωτόκολλο επικινδύνως ετοιμορρόπου οικοδομής, μετά την 
κοινοποίηση της αιτιολογικής έκθεσης χαρακτηρισμού τους ως διατηρητέων. 
 
  6. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 
'Εργων ή του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, που δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να αναστέλλεται για χρονικό διάστημα 
"έως δύο έτη", σε οικισμούς ή τμήματά τους, σε περιοχές εκτός οικισμών ή 
σε μεμονωμένα ακίνητα εντός ή εκτός οικισμών, η έκδοση οικοδομικών 
αδειών, κάθε εργασία ανέγερσης νέων κτιρίων, κατεδάφισης, προσθήκης, 
αλλαγής εξωτερικής εμφάνισης υφιστάμενων κτιρίων και διαμόρφωσης των 
κοινόχρηστων χώρων, ή να επιβάλλονται όροι για την εκτέλεση των 
εργασιών αυτών με σκοπό τη σύVΤαξη πολεοδομικής μελέτης ή και ειδικού 
κανονισμού δόμησης για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η 
αναστολή μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμα έτος, εφόσον οι σχετικές 
μελέτες έχουν προοδεύσει σημαντικά και προκύπτει αυτό τεκμηριωμένα. 
  
*** Οι λέξεις "έως ένα έτος"  αντικαταστάθηκαν με τις λέξεις  
    " έως δύο έτη" ως άνω με την παρ.2 άρθρ. 8 Ν.3044/2002,ΦΕΚ Α  
     197/27.8.2002. 
 
 
  7. Αίτηση για κατεδάφιση, επισκευή ή προσΘήκη σε κτίριο που κατά την 
κρίση της πολεοδομικής υπηρεσίας μπορεί να χαρακτηριστεί ως διατηρητέο, 
παραπέμπονται στην πρωτοβάθμια Ε.Π.Α.Ε.. Η παραπομπή αυτή είναι 
υποχρεωτική αν το κτίριο βρίσκεται σε παραδοσιακό οικισμό. Αν η 
επιτροπή κρίνει ότι η επισκευή δεν θίγει το κτίριο ή ότι δεν συντρέχει 
λόγος να κινηθεί η διαδικασία χαρακτηρισμού του κτιρίου ως διατηρητέου, 
προωθείται η διαδικασία έκδοσης της οικοδομικής άδειας αν συντρέχουν 
και οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις. Σε κάθε άλλη  περίπτωση, με 
αιτιολογημένη έκθεση της Ε.Π.Α.Ε. αποστέλλεται στην αρμόδια υπηρεσία 
του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργείου. 
 
  Στην περίπτωση αυτή η άδεια χορηγείται όταν γνωστοποιηθεί στην 
πολεοδομική υπηρεσία ότι το κτίριο δεν κρίνεται διατηρητέο ή αν 
παρέλθουν δώδεκα (12) μήνες από την κατάΘεση του σχετικού φακέλου 
κατεδάφισης στην αρμόδια υπηρεσία του κατά περίπτωση αρμόδιου 
Υπουργείου, χωρίς να εκδοθεί απόφαση χαρακτηρισμού του κτιρίου ως 
διατηρητέου. 



 
  Ειδικότερα με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού και για 
την προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, μπορούν να καθορίζονται 
περιοχές εντός ή εκτός παραδοσιακών οικισμών εντός των οποίων οι 
αιτούμενες άδειες κατεδάφισης υποχρεωτικό παραπέμπονται στην 
πρωτοβάθμια Ε.Π.Α.Ε., μετά τη γνωμοδότηση της οποίας αποστέλλονται στην 
υπηρεσία που έχει την αρμοδιότητα χαρακτηρισμού και τηρείται η 
διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου." 
 
 
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Σύμφωνα με την παρ.Α του άρθρου 3 Ν.2300/1995 
   Α. Βαρυνόμενα ακίνητα για τα οποία δύναται να χορηγηθεί τίτλος Μ.Σ.Δ. 
ειναι: 
  1. α) Ακίνητα των οποίων τα κτίρια χαρακτηρίζονται διατηρητέα από το 
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 'Εργων, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1577/1985, όπως ισχύει κάθε φορά και αυτά 
που είχαν χαρακτηριστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 
79 του ν.δ/τος 811973. Επίσης, ακίνητα των οποίων η χρήση 
χαρακτηρίζεται διατηρητέα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 
1577/1985". 
 
*** Το άρθρο 14 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρ.3 Ν.2831/2000, 
    ΦΕΚ Α 140/13.6.2000. 
 
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλέπε το άρθρο 110 του κωδικοποιητικού διατάγματος από  
              14.7.99 ΦΕΚ Δ 580/27.7.99. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
                         Αρθρο 5. 
 
                      Χρήση κτιρίων.       
 
    
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλέπε το άρθρο 329,381 του κωδικοποιητικού διατάγματος από  
              14.7.99 ΦΕΚ Δ 580/27.7.99. 
                        
  1. Δεν επιτρέπεται να μεταβάλλονται η σύμφωνα με την οικοδομική άδεια 
χρήση του κτιρίου  ή  μέρους αυτού  και  οι διαστάσεις των χώρων κοινής 
χρήσης  χωρίς  προηγούμενη  σχετική  άδεια  της  αρμόδιας  πολεοδομικής 
υπηρεσίας,  εφόσον  η  μεταβολή  αυτή  θίγει τις ισχύουσες πολεοδομικές 
διατάξεις.  Με  απόφαση  του  Υπουργού  Περιβάλλοντος,  Χωροτοξίας  και 
Δημόσιων Εργων  καθορίζονται  οι  μεταβολές  που  δεν  υπάγονται   στην 
απαγόρευση αυτή. 
    
  2. Η παράβαση  της  προηγούμενης παραγράφου  συνεπάγεται την εφαρμογή 
των διατάξεων για τις αυθαίρετες κατασκευές. 
       
  3. Σε  κάθε πράξη μεταβίβασης της κυριότητας κτιρίου  ή διακεκριμένης 
και  αυτοτελούς  ιδιοκτησίας  επισυνάπτεται  υποχρεωτικά  εκτός  από το 
κυρωμένο αντίγραφο  της οικοδομικής άδειας που προβλέπεται στο άρθρο 17 
παρ. 12  του  ν.  1337/1983 (ΦΕΚ 33)  και  υπεύθυνη  δήλωση  του   ν.δ. 
105/1969, των δικαιοπρακτούντων για την τήρηση της παρ. 1 του παρόντος. 
Η παράγραφος αυτή εφαρμόζεται για τα κτίρια,  των οποίων οι οικοδομικές 
άδειες εκδίδονται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. 
 
 
   ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλέπε την Υ.Α.48669/2886/89,για τις προϋποθέσεις  



αλλαγής  
          "...χρήσης κτιρίου ή μέρους αυτού ή διαστάσεων των χώρων  
κοινής  
          χρήσης  χωρίς  την  έκδοσιν οικοδομικής άδειας" (ΦΕΚ 437 Δ της  
          16.6.1989). 
 
 
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλέπε το άρθρο 329,381 του κωδικοποιητικού διατάγματος από  
              14.7.99 ΦΕΚ Δ 580/27.7.99. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
                                
                         Αρθρο 6. 
 
                    Αρτιότητα οικοπέδων.   
     
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλέπε το άρθρο 243 του κωδικοποιητικού διατάγματος από  
              14.7.99 ΦΕΚ Δ 580/27.7.99. 
                      
  1. Οικόπεδο  που  εντάσσεται σε  σχέδιο  πόλης μετά τη δημοσίευση του 
νόμου αυτού θεωρείται άρτιο και οικοδομήοιμο,  άν έχει τα ελάχιστα όρια 
εμβαδού και προσώπου,  κατά  τον κανόνα  ή  κατά  παρέκκλιση,  τα οποία 
καθορίζονται στην περιοχή και άν μέσα στο οικοδομήσιμο τμήμα του μπορεί 
να εγγραφεί  κάτοψη κτιρίου με την ελάχιστη επιφάνεια  και την ελάχιστη 
πλευρά εφόσον καθορίζεται από τους όρους δόμησης της περιοχής. 
       
  2. Οικόπεδο  που  βρίσκεται  μέσα  σε  ρυμοτομικό  σχέδιο   κατά   τη  
δημοσίευση του παρόντος νόμου θεωρείται άρτιο και οικοδομήσιμο: 
       
  α)  Οταν  πρόκειται  για  οικόπεδο  που έχει δημιουργηθεί πριν από τη 
δημοσίευση του νόμου αυτού,  άν  έχει  τα  ελάχιστα  όρια  εμβαδού  και 
προσώπου, κατά τον κανόνα ή κατά παρέκκλιση, που ισχύουν στην περιοχή. 
       
  β)  Οταν πρόκειται για οικόπεδο  που δημιουργείται μετά τη δημοσίευση 
του νόμου αυτού,  άν έχει  τα ελάχιστα όρια  εμβαδού  και  προσώπου που 
ισχύουν  κατά  τον κανόνα στην περιοχή  ή  εκείνα που αναφέρει το  ν.δ. 
8/1973, άν αυτά είναι μεγαλύτερα και συγχρόνως εάν μπορεί να εγγράφεται 
στο οικοδομήσιμο τμήμα του κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 τ.μ. 
και ελάχιστη πλευρά 5 μ., με την επιφύλαξη των διατάξεων του  άρθρου 25 
του ν. 1337/1983. 
       
  3. Οικόπεδα  που  έχουν  πρόσωπα σε δύο ή περισοότερους κοινόχρηστους 
χώρους για τους οποίους ισχύουν  διαφορετικά ελάχιστα όρια  εμβαδού και 
προσώπου θεωρούνται  άρτια  εφόσον  έχουν  τα μικρότερα από αυτά. 
       
  "εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική ρύθμιση." 
 
*** Τα άνω εντός " " προστέθηκαν με το άρθρ.5 Ν.2831/2000, 
    ΦΕΚ Α 140/13.6.2000. 
 
  4. Γωνιακά οικόπεδα άρτια και οικοδομήσιμα,  που έχασαν την αρτιότητά 
τους  ως  προς  το  εμβαδό  λόγω  απότμησης  κατά  την  επιβολή  στοών, 
θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα. 
                                 
 
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλέπε το άρθρο 243 του κωδικοποιητικού διατάγματος από  
              14.7.99 ΦΕΚ Δ 580/27.7.99. 



  
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
                         Αρθρο 7. 
 
                    Συντελεστής δόμησης.        
 
    
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλέπε το άρθρο 248 του κωδικοποιητικού διατάγματος από  
              14.7.99 ΦΕΚ Δ 580/27.7.99. 
                       
  1. Για τον υπολογισμό του συντελεστή δόμησης που πραγματοποιείται στο 
οικόπεδο: 
      
  Α. Προσμετρούνται: 
       
  α) οι επιφάνειες  των στεγασμένων και κλειστών  από  όλες τις πλευρές 
χώρων του κτιρίου, οποιασδήποτε χρήσης σε όλους τους ορόφους, καθώς και 
τα υπόγεια, με την επιφύλαξη της επόμενης περίπτωσης Ββ, 
      
  β) οι επιφάνειες  των  εξωστών και  ημιυπαίθριων χώρων εκτός από τους 
αναφερόμενους στην παράγραφο 2 του άρθρου 11. 
      
  γ) οι ακάλυπτες επιφάνειες με διάσταση μικρότερη από 1,20 μ. 
     
  Β. Δεν προσμετρούνται: 
      
      "α) Σε ειδικά κτίρια, η επιφάνεια υπογείου ορόφου ή τμήματός του  
που 
χρησιμοποιείται για την εγκατάσταση ή διέλευση ηλεκτρομηχανολογικού 
εξοπλισμού, εφόσον το ελεύθερο ύψος του δεν υπερβαίνει τα 3,00 μ. 
μετρούμενο μεταξύ δαπέδου και οροφής. 
 
  Στα ειδικά κτίρια για τα οποία απαιτείται άδεια φορέα για τη 
λειτουργία τους, η επιφάνεια ορόφου ή τμήματος ορόφου, ελεύθερου ύψους 
μέχρι 2,20 μ., που χρησιμοποιείται ομοίως για την εγκατάσταση ή 
διέλευση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, που εγκρίνεται με απόφαση 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, μετό από γνώμη του αρμόδιου Συμβουλίου." 
   
*** Η περ.α' αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.1 άρθρ.5 Ν.2831/2000, 
    ΦΕΚ Α 140/13.6.2000. 
 
  β)  Ενας υπόγειος όροφος επιφάνειας ίσης με εκείνη  που  καταλαμβάνει 
το κτίριο, προοριζόμενος αποκλειστικά για βοηθητικές χρήσεις,  εφόσον η 
οροφή του  σε  κανένα σημείο δεν υπερβαίνει το 1,50 μ. από την οριστική 
στάθμη  του  εδάφους  και  το  ύψος του  δεν  υπερβαίνει  τα  3,00  μ., 
μετρούμενο μεταξύ του δαπέδου και της οροφής,  εκτός αν έχει καθοριστεί 
μεγαλύτερο ελάχιστο  ύψος  για τη χρήση  του  συγκεκριμένου χώρου κατ ' 
εφαρμογή του άρθρου 26.  Εφόσον  σε  κτίριο  κατοικίας  κατασκευάζονται 
καταστήματα και κάτω  από  αυτό  αποθήκες στον υπόγειο όροφο ,  για την 
εξυπηρέτηση τους,  επιτρέπεται η κατασκευή δεύτερου υπόγειου επιφάνειας 
ίσης  με  την  επιφάνεια  των  αποθηκών,  χωρίς  να  προσμετρείται  στο 
συντελεστή δόμησης. 
   
  γ) Κοινόχρηστη αίθουσα για τις κοινωνικές λειτουργίες των ενοίκων του 
κτιρίου ή των κτιρίων του οικοπέδου κατασκευαζόμενη σε κτίρια  με κύρια 



χρήση την κατοικία,  τα οποία έχουν συνολική επιφάνεια τουλάχιστον  600 
τ. μ.  που  αντιστοιχεί  σε  οκτώ  τουλάχιστον  διαμερίσματα,  εφόσον η 
επιφάνεια της αίθουσας αυτής  αντιστοιχεί το πολύ στο  5% της συνολικής 
επιφάνειας που  προκύπτει από  το  συντελεστή δόμησης και,  πάντως, δεν 
είναι μικρότερη από 25 τ.μ. ούτε μεγαλύτερη από 80 τ.μ. 
   
  δ) Κλίμακες  κινδύνου,  εφόσον κατασκευάζονται  σύμφωνα με τους όρους 
που θεσπίζονται κατ'εφαρμογή του άρθρου 26. 
   
  "ε) Εξώστες, ημιυπαίθριοι χώροι, αρχιτεκτονικά στοιχεία, 
προστεγάσματα και σκίαστρα, όπως ορίζεται στο άρθρο 11." 
 
 
*** Η περ.ε' αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.2 άρθρ.5 Ν.2831/2000, 
    ΦΕΚ Α 140/13.6.2000. 
   
  στ) Οι παρόδιες στοές, όπως προβλέπονται στο άρθρο 15. 
   
  ζ) Ολες οι κατασκευές που προβλέπονται στο άρθρο 16, με τις ελάχιστες 
απαιτούμενες διαστάσεις τους. 
                 
  η) Οι στεγασμένοι χώροι για τη στάθμευση αυτοκινήτων. 
   
  θ) Η επιφάνεια κύριων κλιμάκων,  η  πέρα από τις ελάχιστες διαστάσεις 
που καθορίζονται από  τις  σχετικές  διατάξεις  και  έως  το  50%   των 
διαστάσεων αυτών. 
  
  Τα παραπάνω εφαρμόζονται ανάλογα  και  για τα φρέατα ανελκυστήρων και 
τους διαδρόμους κοινής χρήσης. 
  
  ι) Ο  ελεύθερος  ημιυπαίθριος  χώρος που δημιουργείται όταν το κτίριο 
κατασκευάζεται  σε  υποστυλώματα (PILOTIS),  εφόσον έχει: 1 ) επιφάνεια 
τουλάχιστον ίση με το 50% της επιφάνειας που καταλαμβάνει το κτίριο, 2) 
στάθμη δαπέδου 0,50 μ. πάνω ή κάτω (+- 0,50 μ.) από την οριστική στάθμη 
του  περιβάλλοντος  εδάφους  σε  κάθε  σημείο  του και 3) ελεύθερο ύψος 
τουλάχιστον το  προβλεπόμενο για  χώρο κύριας χρήσης και έως  3,00 μ. ή 
και μεγαλύτερο άν το μεγαλύτερο των  3  μέτρων κατασκευαστεί ύστερα από 
έγκριση της  Ε.Π.Α.Ε.  Στην  περίπτωση  αυτή  δεν προσμετρούνται επίσης 
χώροι κλιμακοστασίων,  ανελκυστήρων και εισόδων που βρίσκονται στο χώρο 
αυτόν, επιφάνειας έως το  5% της επιφάνειας που καλύπτει το κτίριο. Εάν 
η προκύπτουσα επιφάνεια  είναι μικρότερη των  30 μ2,  τότε  η επιφάνεια 
αυτή δύναται να φθάνει τα  30 μ2 για κάθε συγκρότημα κλιμακοστασίου. 
  
  ια') (κ) Ολες οι κατασκευές που προβλέπονται στο άρθρο 17. 
  
   "ιβ) Ο χώρος που βρίσκεται κάτω από κλειστούς ή ημιυπαίθριους χώρους 
χωρίς να είνοι ο ίδιος κλειστός ή ημιυπαίθριος. 
 
  ιγ) Η επιφάνεια που καταλαμβάνεται για την προσθήκη εξωτερικής 
θερμομόνωσης σε κτίριο που υφίσταται πριν από τις 4.7.1979 (ημερομηνία 
δημοσίευσης του κανονισμού θερμομόνωσης ΦΕΚ 362 Δ') κτιρίου και 
κατασκευάζεται σύμφωνα με τους κανονισμούς που εκδίδονται σε εφαρμογή 
του άρθρου 26. 
 
  ιδ) Η επιφάνεια που καταλαμβάνεται για την προσθήκη παθητικών ηλιακών 
συστημάτων, της παραγράφου 6 του άρθρου 11 στις όψεις των κτιρίων που 
υφίστανται κατά τη δημοσίευση του παρόντος. 
 
  ιε) Η επιφόνεια του σεισμικού αρμού που προβλέπεται από τις κείμενες 
διατόξεις." 
 
«ιστ. Σε περίπτωση κατασκευής κτιρίων με εξωτερική τοιχοποιία από  
λιθοδομή πάχους πλέον ή ίσου των 0,50 μ., η καταλαμβανόμενη από την  



τοιχοποιία επιφάνεια." 
 
*** Η περ. κ'αριθμήθηκε σε περ.ια'και οι περ.ιβ',ιγ',ιδ',και ιε' 
    προστέθηκαν με την παρ.3 άρθρ.5 Ν.2831/2000, ΦΕΚ Α 140/13.6.2000. 
 
*** Η περ.ιστ΄προστέθηκε  με την παρ.3 άρθρ. 8 Ν.3044/2002,ΦΕΚ Α  
    197/27.8.2002. 
 
  2. Κατά τη θέσπιση ή μεταβολή όρων δόμησης, ο συντελεστής δόμησης των 
οικοπέδων  ορίζεται  αριθμητικά.  Συντελεστές  δόμησης, που  προκύπτουν 
έμμεσα από διατάξεις  προγενέστερες "της δημοσίευσης"  του νόμου αυτού, 
εξακολουθούν να ισχύουν έως ότου καθοριστούν αριθμητικά. 
         
 ***Η εντός " " φράση στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 προστέθηκε διά του 
    άρθρου 13 παρ. 1 του Ν. 1647/1986 (Α 141). 
 
  3. Ο  συντελεστής δόμησης που εφαρμόζεται σε οικόπεδα  με  πρόσωπο σε 
περισσότερους  κοινόχρηστους  χώρους ,   για   τους   οποίους   ισχύουν 
διαφορετικοί συντελεστές,  είναι  ο λόγος του αθροίσματος των γινομένων 
του μήκους  κάθε  προσώπου  του οικοπέδου επί τον αντίστοιχο συντελεστή 
δόμησης προς το άθροισμα των μηκών των προσώπων. 
                                 
 
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλέπε το άρθρο 248 του κωδικοποιητικού διατάγματος από  
              14.7.99 ΦΕΚ Δ 580/27.7.99. 
  
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
                         Αρθρο 8. 
                    
                   Κάλυψη του οικοπέδου.         
  
    
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλέπε το άρθρο 249 του κωδικοποιητικού διατάγματος από  
              14.7.99 ΦΕΚ Δ 580/27.7.99. 
                     
 
  "1. Το επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης του οικοπέδου δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το 70% της επιφάνειάς του. Γενικές και ειδικές διατάξεις, 
που καθορίζουν άμεσα ή έμμεσα μεγαλύτερα ποσοστά κάλυψης, παύουν να 
ισχύουν από την ισχύ του νόμου αυτού. Σε περιοχές που κατά τη 
δημοσίευση της παρούοας διάταξης ίσχυε το πανταχόθεν ελεύθερο σύστημα 
δόμηοης, εφόσον δεν ορίζεται με ειδικές διατάξεις μικρότερο, το μέγιστο 
επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 40% της 
επιφάνειας του οικοπέδου. Κατ' εξαίρεση των παραπάνω επιτρέπεται η 
πραγματοποίηση ποσοστού κάλυψης έως 70%, προκειμένου να εξασφαλιστεί 
καλυπτόμενη επιφάνεια μέχρι 120,0 τετραγωνικών μέτρων σε κτίριο με 
αποκλειστική χρήση κατοικία.  
 
  Τα ήδη εγκεκριμένα διαγράμματα κάλυψης εξακολουθούν να ισχύουν.  
 
  Κατά την αναθεώρηση, επέκταση ή έγκριση ρυμοτομικών σχεδίων ή 
τροποποίηση των όρων δόμησης περιοχής μπορεί να καθορίζονται 
διαγράμματα κάλυψης ανεξαρτήτως ποσοστού, σε ολόκληρη ή σε τμήμα της 
σχετικής περιοχής εφόοον αιτιολογούνται από την αντίστοιχη μελέτη της 
περιοχής." 



 
*** Η παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.1 άρθρ.6 Ν.2831/2000, 
    ΦΕΚ Α 140/13.6.2000. 
 
 
  2. Ο υποχρεωτικός ακάλυπτος χώρος του οικοπέδου αφήνεται σε επαφή με 
ένα  ή  περισσότερα όρια του οικοπέδου,  έχει διαστάσεις τουλάχιστον Δ 
(όπως ορίζεται στο άρθρο 9, παρ. 1 ) και πρέπει να είναι προσπελάσιμος 
από τους χώρους κοινής χρήσεως του  κτιρίου.  
 
  Υπσχρεωτικός ακάλυπτος χώρος του οικοπέδου θεωρείται και η επιφάνεια 
του  προκηπίου  "η επιφάνεια της στοάς όταν κατασκευάζεται χωρίς  
υποστηλώματα,σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 15, εφόσον δεν 
κατασκευάζονται όροφοι πάνω απο την επιφάνεια αυτή." 
 
  καθώς  και  η  επιφάνεια  που  προκύπτει από την τυχόν 
υποχώρηση  του  κτιρίου  από  την οικοδομική γραμμή, ανεξάρτητα από το 
βάθος της. 
          
*** Τα άνω εντός " " προστέθηκαν με την παρ.2 άρθρ.1 Ν.2831/2000, 
    ΦΕΚ Α 140/13.6.2000. 
 
   "Επίσης θεωρούνται ως υποχρεωτικοί ακάλυπτοι χώροι τμήματα του 
ακάλυπτου χώρου που εισέχουν στο κτίριο, εφόσον το πλάτος τους είναι 
τουλαχιστον Δ (όπως ορίζεται στο άρθρο 9 παρ. 1) ανεξάρτητα από το 
βάθος τους, καθώς και αίθριο με ελάχιστες διαστάσεις 2Δ που είναι 
προσπελάσιμο από τους κοινόχρηστους χώρους του οικισμού μέσω 
ημιυπαίθριων χώρων ελάχιστου πλάτους 2,50 μ. ή μέσω ακάλυπτων χώρων του 
αυτού ελάχιστου πλάτους."  
         
*** Το τελευταίο εδάφιο της παρ.2  αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.3 
    άρθρ.6 Ν.2831/2000, ΦΕΚ Α 140/13.6.2000. 
 
  3. Εκτός του υποχρεωτικού ακάλυπτου χώρου, στην κάλυψη του οικοπέδου 
δεν προσμετρούνται και: 
         
  α) εξώστες, προστεγάσματα και αρχιτεκτονικά στοιχεία 
          
  β) όλες οι κατασκευές που προβλέπονται στο άρθρο 17. 
 
  "εκτός από τις δεξαμενές υγρών καυσίμων της παρ. 5 αυτού."  
 
*** Τα άνω εντός " " της παρ.3 προστέθηκαν με την παρ.4 
    άρθρ.1 Ν.2831/2000,ΦΕΚ Α 140/13.6.2000. 
 
  "γ. Κλίμακες κινδύνου εφόσον απαιτούνται κατ' εφαρμογή των διατάξεων 
του εκάστοτε ισχύοντος κανονισμού πυροπροστασίας και μόνο σε υφιστάμενα 
πριν από την ισχύ του κανονισμού κτίρια στα οποία έχει εξαντληθεί το 
μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης του οικοπέδου."  
 
 
  "δ. Τα σκίαστρα της παρ. 6 του άρθρου 11, οι κατασκευές των 
περιπτώσεων ιγ' και ιδ' της παραγράφου 1Β του άρθρου 7, καθώς και η 
επιφάνεια του σεισμικού αρμού της περίπτωσης ιε' της ίδιας παραγράφου." 
 
*** Η περ. γ' αντικαταστάθηκε ως άνω και η περ.δ'προστέθηκε με τις παρ.5 
    και 6 αντίστοιχα άρθρ.6 Ν.2831/2000, ΦΕΚ Α 140/13.6.2000. 
 
  4. Σε οικόπεδο  με  περισσότερα  από  ένα  πρόσωπα  σε  κοινόχρηστους 
χώρους, όπου τυχόν ισχύουν διαφορετικά ποσοστά κάλυψης, εφαρμόζεται σαν 
ποσοστό  κάλυψης  του  όλου  οικοπέδου ο αριθμητικός μέσος των ποσοστών 
κάλυψης. 
 



 
   ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 3 παρ. 1 και 2 του Ν. 1772/1988 (Α 91): 
   "'Αδειες  οικοδομής  για  τις  οποίες είχε υποβληθεί στην αρμόδια  
 πολεοδομική υπηρεσία μέχρι 18.1.1988 σχετική αίτηση με όλα  τα  σχέδια  
 και  τα  δικαιολογητικά  που απαιτούνται από τις οικείες διατάξεις για  
 έκδοση οικοδομικής άδειας ή προέλεγχο, βάσει των διατάξεων των  άρθρων  
 8 παρ. 1, 9 παρ.  3 και 14 του ν. 1577/1985, εκδίδονται σύμφωνα με τις  
 διατάξεις του παρόντος νόμου. 
   Στις  περιπτώσεις  αυτές είναι δυνατή η τήρηση απόστασης 2,50 μέτρων  
 από τα όρια του όμορου οικοπέδου μετά από σύμφωνη γνώμη  της  αρμόδιας  
 Ε.Π.Α.Ε., ειδικώς αιτιολογημένης. 
   2.  Οικοδομικές άδειες που εκδόθηκαν μέχρι και τη 18.1.1988, σύμφωνα  
  με  τις  διατάξεις  των  άρθρων  8 παραγρ.  1, 9 παρ.  3 και 14 του ν.   
 1577/1985, εκτελούνται όπως εκδόθηκαν ή αναθεωρούνται μετά από  αίτηση  
 του ενδιαφερομένου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. 
   Το  τελευταίο  εδάφιο  της  προηγούμενης  παραγράφου  1  δύναται  να  
 εφαρμόζεται και εν προκειμένω". 
 
    
    
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλέπε την Υ.Α. υπ' αρίθμ.33359/1992 "Προσμετράται στην κάλυψη η  
επιφάνεια παρόδιας στοάς", κατά την οποία:"Η επιφάνεια παρόδιας στοάς, που  
προβλέπεται από το εγκεκριμένο πολεοδομικό σχέδιο, προσμετράται στην κάλυψη".  
Επίσης την Υ.Α. 25356/5.1.93, "Συμπλήρωση της Υ.Α. υπ'αρίθμ.33359/1992 απόφ.  
Γεν.Γραμματέα Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.", σύμφωνα με την οποία: "Η επιφάνεια παρόδιας  
στοάς, που προβλέπεται από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, προσμετράται  
στην κάλυψη του οικοπέδου. Δεν προσμετράται στην περίπτωση υποχώρησης όλου  
του κτιρίου σε βάθος ίσο ή μεγαλύτερο του πλάτους της στοάς,η οποία  
στεγάζεται με εξώστη ή προστέγασμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του  
Ν.1577/85 "Περί ΓΟΚ". 
                                                
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλέπε το άρθρο 249 του κωδικοποιητικού διατάγματος από  
              14.7.99 ΦΕΚ Δ 580/27.7.99. 
                   
         
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
                             Αρθρο 9.  
 
                  Τρόπος δόμησης - θέση κτιρίου.     
 
 
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλέπε το άρθρο 250 του κωδικοποιητικού διατάγματος από  
              14.7.99 ΦΕΚ Δ 580/27.7.99. 
                      
 
  "1. Το κτίριο τοποθετείται ελεύθερα μέσα στο οικόπεδο. Οπου το κτίριο 
δεν εφάπτεται με τα πίσω και πλάγια όρια του οικοπέδου, αφήνεται 
απόσταση Δ= 3+0,10Η (όπου Η το πραγματοποιούμενο ύψος του κτιρίου σε 
περίπτωση που εξαντλείται ο συντελεστής δόμησης, ή το μέγιστο 
επιτρεπόμενο σε περίπτωση που δεν εξαντλείται ο συντελεστής αυτός, ή 
αυτό στο οποίο προβλέπεται να εξαντληθεί μελλοντικά ο συντελεστής 
δόμησης, όπως απεικονίζεται στο διάγραμμα κάλυψης της οικοδομικής 
άδειας, ή το προβλεπόμενο σε περίπτωοη μελλοντικής μεταφοράς συντελεστή 
δόμησης σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τη μεταφορά 
συντελεστή δόμησης)." 



 
 
*** Η παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω  με την  παρ.1 
    άρθρ.7 Ν.2831/2000, ΦΕΚ Α 140/13.6.2000. 
  
  ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 2 παρ. 5 του ΠΔ της 26.5/16.6.89 (Δ 
     411) ορίζεται ότι: 
  "Σε περίπτωση ανέγερσης κτιρίου σε οικόπεδο, που  βρίσκεται  δίπλα  
 σε  παραδοσιακό  κτίριο, και εφόσον το κτίριο τούτο απέχει από το όριο  
 λιγότερο από την απόσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγ.  
 1 του άρθρου 9 του ν. 1577/1985, το νέο κτίριο πρέπει να ανεγερθεί  σε  
 ίση  απόσταση  από το κοινό όριο, σε όσο τμήμα αυτού προβάλλεται η όψη  
 του παραδοσιακού κτιρίου. 
  Η  παραπάνω  απόσταση  μπορεί  να μειωθεί μετά από έγκριση της ΕΠΑΕ,  
 εφόσον στο νέο κτίριο δεν εξασφαλίζεται η διάσταση του 8.00 μ". 
 
  2. Κατεξαίρεση  από  την  προηγούμενη  παράγραφο, κατά την έγκριση, 
επέκταση  ή  αναθεώρηση  σχεδίων  πόλεων είναι δυνατό να καθορίζονται 
περιορισμοί  για  τη  θέση  του  κτιρίου  σε  σχέση  με  τα  όρια του   
οικοπέδου,  εφόσον  αιτιολογούνται  από  την  αντίστοιχη  μελέτη  της   
περιοχής. 
 
  "Σε περίπτωση έγκρισης ή επέκτασης σχεδίου πόλεως, όταν το 
επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων της περιοχής καθορίζεται μέχρι και 8,50 
μ. και εφόσον επιβάλλεται η τήρηση απόστασης του κτιρίου από τα όρια 
του οικοπέδου, επιτρέπεται η απόσταση αυτή να είναι μικρότερη του Δ της 
παραγράφου 1, όχι όμως μικρότερη των 2,50 μ.. Οταν εγκρίνονται 
διαγράμματα κάλυψης, η απόσταση μεταξύ των ορίων των διαγραμμάτων 
πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με την απόσταση Δ της παρ. 1 ή την 
απόσταση του προηγούμενου εδαφίου κατά περίπτωση, ανεξάρτητα από τα 
όρια των οικοπέδων." 
 
*** Τα άνω εντός " " δύο εδάφια προστέθηκαν  με την  παρ.2 
    άρθρ.7 Ν.2831/2000, ΦΕΚ Α 140/13.6.2000. 
 
  "3.α. Αν υπάρχει σε όμορο οικόπεδο κτίριο με χρήση κατοικίας, 
προσωρινής διαμονής, υγείας και κοινωνικής πρόνοιας και εκπαίδευσης, το 
οποίο έχει ανεγερθεί μετά την ένταξη της περιοχής σε σχέδιο και με τις 
διατάξεις που ίσχυαν πριν από την ισχύ του v. 1577/1985 ή κτίριο που 
έχει χαρακτηρισθεί διατηρητέο σε περιοχή που ίσχυε το πανταχόθεν 
ελεύθερο ή το ασυνεχές σύστημα δόμησης και σε απόσταση από το κοινό 
όριο ίση ή μεγαλύτερη του 1,0 μ., το υπό ανέγερση κτίριο τοποθετείται 
υποχρεωτικά σε απόσταση τουλάχιστον Δ από το κοινό όριο, όπως αυτή 
ορίζεται στην παρ 1. Εάν στο οικοδομήσιμο τμήμα του οικοπέδου δεν 
εξασφαλίζεται εξαιτίας της υποχρέωσης αυτής διάσταση κτιρίου 9,0 μ., το 
κτίριο τοποθετείται σε απόσταση από το κοινό όριο τουλάχιστον ίση με 
αυτή του κτιρίου που προϋπάρχει στο όμορο οικόπεδο, εφόσον η απόσταση 
αυτή είναι μικρότερη από Δ, προκειμένου να εξασφαλισθεί η παραπάνω 
διάσταση κτιρίου. Εάν και στην περίπτωση αυτή δεν εξασφαλίζεται 
ελάχιστη διάσταση κτιρίου 9,0 μ., η απόσταση από το όριο μειώνεται 
τόσο, όσο απαιτείται για την εξασφάλιση της διάστασης των 9,0 μ. οτο 
οικοδομήσιμο τμήμα του οικοπέδου. Εάν για την εξασφάλιση της ελάχιστης 
αυτής διάστασης, η απόσταση από το κοινό όριο καθίσταται μικρότερη του 
1,0 μ., το κτίριο κατασκευάζεται ή σε επαφή με το όριο του οικοπέδου 
κατά το τμήμα τούτο ή σε απόσταση τουλάχιστον 1,0 μ. 
 
  β. Αν η υποχρέωση να τηρηθεί η απόσταση σύμφωνα με την περίπτωση α', 
ισχύει και για τα δύο εκατέρωθεν όρια του προσώπου του οικοπέδου και 
εφόσον τηρούμενης της απόστασης Δ και από τα δύο όρια δεν είναι δυ- 
νατή η εξασφάλιση διάστασης κτιρίου 9,0 μ., το κτίριο με διάσταοη το 
πολύ 9,0 μ. τοποθετείται σε θέση ώστε να ισαπέχει από τα όρια αυτά. Αν 
δε για την εξασφάλιση της διάστασης των 9,0 μ. οι αποστάσεις από τα 
όρια του οικοπέδου καθίστανται συνολικά μικρότερες από 1,0 μ., το 



κτίριο κατασκευάζεται ή σε επαφή με τα όρια κατά το τμήμα τούτο ή σε 
απόσταση τουλάχιστον 1,0 μ. Οταν η παραπάνω απόσταση είναι συνολικά 
μικρότερη από 2,0 μ., επιτρέπεται η επαφή του κτιρίου με ένα από τα δύο 
όρια, χωρίς να γίνεται υπέρβαση της διάστασης των 9,0 μ.. 
 
  γ. Ο ακάλυπτος χώρος που προκύπτει από την εφαρμογή των διατάξεων των 
περιπτώοεων α' και β' είναι υποχρεωτικός ακάλυπτος χώρος. 
 
  δ. Τα παραπάνω εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις που ίσχυε το συνεχές 
ή το μικτό οικοδομικό σύστημα, για το τμήμα του κοινού ορίου των 
οικοπέδων που αντιστοιχεί σε μία εκ των θέσεων όπου επεβάλλετο να 
αφεθεί ο υποχρεωτικός ακάλυπτος χώρος βάσει προϊσχυουσών διατάξεων. 
 
  ε. Αν οε οικόπεδο που έχει ανεγερθεί κτίριο με τους περιορισμούς της 
παραγράφου αυτής έχει αφεθεί απόσταση από το όριο μικρότερη του Δ, σε 
περίπτωση επέκτασης ή εκ νέου κατασκευής κτιρίου στο όμορο οικόπεδο 
(όπου το προϋπάρχον κτίριο), έχουν επίσης εφαρμογή οι διατάξεις της 
παραγράφου αυτής." 
 
*** Η παρ.3,η οποία είχε αντικατασταθεί με το άρθρο 1 Ν.1772/1988 
     αντικαταστάθηκε  και πάλι ως άνω  με την  παρ.3 
    άρθρ.7 Ν.2831/2000, ΦΕΚ Α 140/13.6.2000. 
    ( ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην προισχύσασα μορφή της παρ.3 έχουν εκ παραδρομής                     
    παραλειφθεί τα εδάφια β' έως και δ'. ΒΛ. τις διατάξεις  αυτών 
    στο άρθρ.1 Ν.1772/1988). 
    
 
    ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλέπε και την υπ'αριθμ.88550/5442/7.10.91 εγκύκλιο  
      "Ανακοίνωση της υπ'αριθμ.546/91 απόφ.του ΣτΕ" σύμφωνα με την  
      οποία:  
      "Με την απόφ.546/91 του Συμβ. Επικρατείας κρίθηκε ότι η διάταξη του 
       τελευταίου υποεδάφ.της παρ.3α του άρθρ.9 του Ν.1577/85 όπως ισχύει,  
       είναι ανίσχυρη ως αντισυνταγματική, κατά το μέρος  που επιτρέπει  
       την σ'επαφή  προς τα πλάγια όρια ανοικοδόμηση σε οικόπεδα στα  
       οποία, σύμφωνα  με τις προγενέστερες διατάξεις του ΓΟΚ/73 το κτίριο  
       όφειλε να ισαπέχει  από τα πλάγια όρια του οικοπέδου". 
   
 
  4.  Οταν  κατασκευάζονται   περισσότερα  από  ένα  κτίριο  στο ίδιο 
οικόπεδο,η απόσταση μεταξύ τους καθορίζεται από τη σχέση Δ = 3+0,10*Η 
(όπου Η το ύψος του υψηλότερου κτιρίου, όπως καθορίζεται στην παρ.1). 
  
  5.  Μέσα  στις  ελάχιστες  αποστάσεις  Δ του υποχρεωτικού ακάλυπτου   
χώρου  επιτρέπονται  μόνο  "σκίαστρα" προστεγάσματα και  
αρχιτεκτονικές προεξοχές και αρχιτεκτονικά  στοιχεία,   
σύμφωνα  με  το  άρθρο  11,  καθώς και κατασκευές που προβλέπονται  
από το άρθρο 17. 
  
*** Η λέξη "σκίαστρα"  προστέθηκε με την  παρ.4 άρθρ.7  
    Ν.2831/2000, ΦΕΚ Α 140/13.6.2000. 
 
  6. Το κτίριο που μπορεί να ανεγερθεί στο οικόπεδο περιορίζεται μέσα 
σε ιδεατό στερεό που καθορίζεται: 
  
  α) από την κατακόρυφη επιφάνεια που περνά από την οικοδομική γραμμή 
και της οποίας τα ανώτατα σημεία βρίσκονται σε ύψος 1,5 Π "που μπορεί   
να  μην είναι μικρότερο των 7,5 μ.",   από  τα  αντίστοιχα σημεία του   
κρασπέδου του πεζοδρομίου  (όπου  Π  το πλάτος  του δρόμου, όπως αυτό   
ορίζεται στο άρθρο 10). 
 
 ***Η εντός " " φράση της τρίτης σειράς της περιπτώσεως α' προστέθηκε 
    ως άνω διά του άρθρου 14 παρ. 1 περίπτωση δ' του  Ν. 1647/1986 (Α  
    141), με το οποίο κυρώνεται η υπ' αριθμ. 9152/426/12.2.1986 Υ.Α. 



 
  β) από  κεκλιμένη  επιφάνεια  που  περνά  από τα ανώτατα σημεία της 
κατακόρυφης επιφάνειας  που  ορίζεται στην  προηγούμενη παράγραφο και 
σχηματίζει  με  αυτή  οξεία  γωνία  εφαπτομένης  1 :1.5. Σε περίπτωση 
οικοπέδου ανηφορικού προς το βάθος με κλίση τέτοια, ώστε η εφαπτόμενη 
της οξείας γωνίας που σχηματίζει το έδαφος με την κατακόρυφη να είναι 
μικρότερη από  1:1,5,  μπορεί να κατασκευαστεί κτίριο κατά παρέκκλιση 
ύστερα από γνώμη της Ε.Π.Α.Ε. 
  
  γ) από  κατακόρυφες  επιφάνειες  που  περνούν  από  τα   όρια   του   
οικοπέδου. 
    
 
  "7. Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του κτιρίου ορίζεται σε συνάρτηση με 
τον επιτρεπόμενο συντελεστή δόμησης της περιοχής ως εξής: 
 
  για συντελεστή δόμησης έως 0,4 ύψος 10,00 μ. 
 
  για συντελεστή δόμησης έως 0,8 ύψος 13,00 μ. 
 
  για συντελεστή δόμησης έως 1,2 ύψος 16,00 μ. 
 
  για συντελεστή δόμησης έως 1,6 ύψος 18,00 μ. 
 
  για συντελεστή δόμησης έως 2,0 ύψος 21,00μ. 
 
  για συντελεστή δόμησης έως 2,4 ύψος 24,00μ. 
 
  Για συντελεστή δόμησης ανώτερο του 2,4 το ύψος ορίζεται στο 
δεκαπλάσιο του επιτρεπόμενου συντελεστή δόμησης της περιοχής και πάντως 
δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 27,00 μ.. 
 
  Για τα ειδικά κτίρια πλην των γραφείων, στις περιοχές με συντελεστή 
δόμησης έως 1,2 επιτρέπονται παρεκκλίσεις ως προς το ύψος και το 
συντελεστή όγκου με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημόσιων Εργων ύστερα από γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου 
Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος και αιτιολογημένη πρόταση του 
αρμόδιου φορέα χωρίς να υπερβαίνουν τα παρακάτω μεγέθη: 
 
  για συντελεστή δόμησης έως 0,4 ύψος 11,00 μ. 
 
  για συντελεστή δόμησης έως 0,8 ύψος 15,00 μ. 
 
  για συντελεστή δόμησης έως 1,2 ύψος 18,00 μ. 
 
  Επιτρέπεται η εφαρμογή της προϊσχύουσας διάταξης σε περίπτωση 
προσθήκης καθ' ύψος σε κτίριο που έχει ανεγερθεί με νόμιμη οικοδομική 
άδεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1577/1985 εφόσον δεν έχει 
εξαντληθεί ο συντελεστής δόμησης και δεν υπάρχει λειτουργικά δυ- 
νατότητα εξάντλησης αυτού κατ' επέκταση, μετά από έγκριση της Ε.Π.Α.Ε.. 
 
  
 
"Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται και σε περίπτωση  
προσθήκης κατ' επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων ΑΑ' τάξης, που έχουν ανεγερθεί  
μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης, με νόμιμη οικοδομική άδεια και  
δεν έχουν εξαντλήσει το ποσοστό κάλυψης και το συντελεστή δόμησης σύμφωνα με  
τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις." (άρθρ.41 παρ.10 Ν.3105/2003,ΦΕΚ Α  
29/10.2.2003). 
*** Το άνω εδάφιο προστέθηκε με το άρθρ.41 παρ.10 Ν.3105/2003,ΦΕΚ Α      
29/10.2.2003. 
 
Τα ανωτέρω δεν ισχύουν σε περιοχές όπου έχουν καθοριστεί διαφορετικά 



ύψη με ειδικά διατάγματα τα οποία και κατισχύουν. 
 
 
  Το μέγιστο ύψος του κτιρίου σε κάθε σημείο των όψεών του μετριέται 
από την οριστική στάθμη του εδάφους του οικοπέδου ή από τη στάθμη του 
πεζοδρομίου, αν οι όψεις τοποθετούνται επί της ρυμοτομικής γραμμής και 
αυτή ταυτίζεται με την οικοδομική γραμμή. Αν δεν είναι δυνατόν να 
μετρηθεί το μέγιστο ύψος στην όψη του κτιρίου, λόγω εσοχής ορόφου από 
αυτήν ή λόγω επαφής του κτιρίου στο όριο του οικοπέδου, το μέγιστο ύψος 
μετριέται από τη στάθμη του φυσικού εδάφους στα σημεία προβολής του 
ορόφου σε αυτό ή στα σημεία επαφής του κτιρίου με το όριο. Το ύψος 
αυτό, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 17, μπορεί να προσαυξηθεί 
μέχρι 1.50 μ. ή και περισσότερο μετά από έγκριση της Ε.Π.Α.Ε.. 
 
  Σε οικόπεδα με πρόσωπα σε περισσότερους του ενός κοινόχρηστους 
χώρους, για τα οποία ισχύουν διαφορετικά μέγιστα επιτρεπόμενα ύψη και 
το ένα τουλάχιστον από αυτά δεν ορίζεται βάσει της παοαγράφου αυτής, 
επιβάλλεται η τήρηση του μικρότερου από τα επιτρεπόμενα ύψη μέχρι την 
απόσταση των 9,0 μ. από την οικοδομική γραμμή στην οποία αντιστοιχεί 
αυτό, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τους ειδικούς όρους δόμησης της 
περιοχής." 
   
*** Η παρ.7 αντικαταστάθηκε ως άνω  με την  παρ.5 
    άρθρ.7 Ν.2831/2000, ΦΕΚ Α 140/13.6.2000. 
 
  8. Γενικές και ειδικές διατάξεις που θεσπίζουν μέγιστο επιτρεπόμενο 
ύψος  διαφορετικό  από  το  προβλεπόμενο στην  προηγούμενη  παράγραφο       
καταργούνται, με την επιφύλαξη της παρ. 9.  
  "και της παραγράφου 4 του άρθρου 28". 
Εφεξής, κατά την έγκριση, 
επέκταση ή  αναθεώρηση σχεδίων πόλεων,  είναι δυνατό  να καθορίζονται   
ύψη κτιρίων μικρότερα από τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. 
  
*** Οι άνω εντός " " λέξεις προστέθηκαν  με την  παρ.6 
    άρθρ.7 Ν.2831/2000, ΦΕΚ Α 140/13.6.2000. 
  
    
  "9. Ειδικές διατάξεις, σχετικά με τα επιτρεπόμενα ύψη κτιρίων για την 
προστασία αρχαιολογικών χώρων, παραδοσιακών οικισμών, ιστορικών τόπων, 
έργων τέχνης, μνημείων, διατηρητέων κτιρίων, αεροδρομίων ή παρόμοιων 
χρήοεων ή που καθορίζουν ύψος κτιρίων με απόλυτο υψόμετρο ή αριθμητικά 
ή με ειδικά προσδιοριζόμενα επίπεδα ή ύψος κτιρίων που η σεισμική 
επικινδυνότητα της περιοχής το επιβάλλει, κατισχύουν των διατάξεων της 
παρ. 7. 
 
  Στις περιπτώσεις αυτές η αφετηρία μέτρησης του ύψους του κτιρίου 
καθορίζεται σύμφωνα με την παρ. 7." 
 
*** Η παρ.9 αντικαταστάθηκε ως άνω  με την  παρ.7 
    άρθρ.7 Ν.2831/2000, ΦΕΚ Α 140/13.6.2000. 
 
  "Για την ανέγερση κτιρίων με αμιγή χρήση στάθμευσης σε περιοχές στις 
οποίες, από ειδικούς πολεοδομικούς κανονισμούς, εκτός του μέγιστου 
ύψους των κτιρίων, καθορίζεται αριθμητικά και ο αριθμός ορόφων, δεν 
ισχύει ο περιορισμός των ορόφων, αλλά μόνον ο περιορισμός του μέγιστου 
επιτρεπόμενου ύψους της περιοχής." 
 
*** Το τελευταίο εδάφιο της παρ.9 προστέθηκε με την παρ.5 άρθρ.10  
    Ν.2947/2001,ΦΕΚ Α 228/9.10.2001. 
 
  "10. Ο επιτρεπόμενος συντελεστής κατ' όγκον εκμετάλλευσης του 
οικοπέδου (σ.ο.) δίνεται από τις ακόλουθες σχέσεις: 
 



  α. Για κτίρια με μέγιστο ύψος μικρότερο ή ίσο των 8,50 μ. και για 
βιοκλιματικά κτίρια ανεξάρτητα από το ύψος τους εφόσον από ενεργειακή 
μελέτη προκύπτει σχετική ανάγκη: 
 
  (σ.o.) = 5,00 χ (σ.δ.) και 
 
  β. Για κτίρια με μέγιστο ύψος μεγαλύτερο των 8,50 μ: (σ.ο.) = 4,50 χ 
(σ.δ.), 
 
  όπου (σ.δ.) ο αντίστοιχος συντελεστής δόμησης του οικοπέδου κατά 
περίπτωση. 
 
  Για το υπολογισμό του πραγματοποιούμενου σ.ο., λαμβάνεται ο όγκος των 
πάνω από την οριστική στάθμη του εδάφους κλειστών και ημιυπαίθριων 
χώρων, καθώς και ο όγκος όσων ακάλυπτων χώρων προσμετρώνται στην 
κάλυψη. Για τον υπολογισμό αυτόν δεν προσμετρώνται ο ελεύθερος χώρος 
του ισογείου σε υποστηλώματα (pilotis), ο όροφος των 
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, όπως προβλέπεται από νόμιμη οικοδο- 
μική άδεια, ο χώρος της παρόδιας στοάς και το 50% του χώρου της 
εσωτερικής υποχρεωτικής στοάς της παρ. 6 του άρθρου 12 υπό την 
προϋπόθεση ότι δεν θα προσαυξηθεί ο συντελεστής δόμησης κατά τις 
διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου αυτής, καθώς και ο 
χώρος των περιπτώσεων ιβ' και ιε' της παραγράφου 1Β' του άρθρου 7 του 
παρόντος νόμου. Σε περίπτωση ανέγερσης ανεξάρτητων κτιρίων στο οικόπεδο 
με ύψη μικρότερα και μεγαλύτερα των 8,50 μ., ο επιτρεπόμενος σ.ο. 
δίνεται από τη σχέση: 
 
 
  (σ.o.) = 5.00 Χ Ε1 + 4,50 Χ Ε2   όπου:  
          ---------------------- 
                   Ε 
 
  Ε1: το άθροισμα των επιφανειών που προσμετρώνται στο σ.δ. των κτιρίων 
με μέγιστο ύψος μικρότερο ή ίσο των 8,50 μ., 
 
  Ε2: το άθροισμα των επιφανειών που προσμετρώνται στο σ.δ. των κτιρίων 
με μέγιστο ύψος μεγαλύτερο των 8,50 μ. και 
 
  Ε: το εμβαδόν του οικοπέδου." 
 
   *** Η παρ.10 αντικαταστάθηκε ως άνω  με την  παρ.8 
    άρθρ.7 Ν.2831/2000, ΦΕΚ Α 140/13.6.2000. 
 
 
  ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλέπε την υπ' αριθμ.18635/56/11.7.1989, "Ερμηνεία της  
                παρ. 10 του άρθρου 9 του  Ν. 1577/85 (ΓΟΚ/85)". 
 
 
  ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 3 παρ. 1 και 2 του Ν. 1772/1988 (Α 91): 
   "'Αδειες  οικοδομής  για  τις  οποίες είχε υποβληθεί στην αρμόδια  
 πολεοδομική υπηρεσία μέχρι 18.1.1988 σχετική αίτηση με όλα  τα  σχέδια  
 και  τα  δικαιολογητικά  που απαιτούνται από τις οικείες διατάξεις για  
 έκδοση οικοδομικής άδειας ή προέλεγχο, βάσει των διατάξεων των  άρθρων  
 8 παρ. 1, 9 παρ.  3 και 14 του ν. 1577/1985, εκδίδονται σύμφωνα με τις  
 διατάξεις του παρόντος νόμου. 
   Στις  περιπτώσεις  αυτές είναι δυνατή η τήρηση απόστασης 2,50 μέτρων  
 από τα όρια του όμορου οικοπέδου μετά από σύμφωνη γνώμη  της  αρμόδιας  
 Ε.Π.Α.Ε., ειδικώς αιτιολογημένης. 
     Οικοδομικές άδειες που εκδόθηκαν μέχρι και τη 18.1.1988, σύμφωνα  
 με  τις  διατάξεις  των  άρθρων  8 παραγρ.  1, 9 παρ.  3 και 14 του ν.   
 1577/1985, εκτελούνται όπως εκδόθηκαν ή αναθεωρούνται μετά από  αίτηση  
 του ενδιαφερομένου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. 
   Το  τελευταίο  εδάφιο  της  προηγούμενης  παραγράφου  1  δύναται  να  



 εφαρμόζεται και εν προκειμένω". 
  
 
  ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Σύμφωνα με την Υ.Α. 70437/89/9.11.89, "Εφαρμογή της παρ.  
1 
        του άρθρ. 9 του Ν. 1577/1985 και του άρθρου 14 αυτού": 
                                                              "1. Κατά  
την  
        εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 1577/1985, είναι δυνατόν  
η  
        απόσταση Δ  να  καθορισθεί  με βάση το ύψος του κτιρίου, στο  
οποίο  
        προβλέπεται  να  εξαντληθεί μελλοντικά  ο  σ.δ.  σύμφωνα  με   
τους  
        υπολογισμούς  και   τη   σχηματική  τομή  που  παρουσιάζονται   
στο  
        διάγραμμα κάλυψης της εκδιδόμενης άδειας και αποτελεί δέσμευση  
για  
        τις μελλοντικές προσθήκες. 
           2. Στην περίπτωση αυτή όπως και στην εφαρμογή του άρθρου 14  
του  
        Ν.1577/1985, επειδή με την εκδιδόμενη άδεια δημιουργείται  
δέσμευση  
        για όλο το οικόπεδο, είναι  αναγκαία  η  συναίνεση  όλων των  
τυχόν  
        συνιδιοκτητών του οικοπέδου. 
               Η απόφαση αυτή δεν έχει αναδρομική ισχύ για τις  
οικοδομικές  
        άδειες που έχουν εκδοθεί". 
 
 
  ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλέπε την απόφ. 72590/1.11.90: "Ερμηνεία των δ/ξεων 
                του αρ. 9 παρ. 7 και 9 του Νόμου 1577/85 σε οικόπεδα  
                εμπίπτοντα σε διαφορετικούς τομείς υψών", σύμφωνα με  
                την οποία: 
           "...στις περιπτώσεις συνενώσεως οικοπέδων που εμπίπτουν σε 
    διαφορετικούς τομείς υψών, τα οικόπεδα αυτά χάνουν την αυτοτέλειά  
    τους  και  για  το  ενιαίο  οικόπεδο  θα εφαρμοσθούν οι ισχύουσες  
    διατάξεις (σχετ. απόφ. 48249/8059/27.7.88)". 
 
  ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σχετικό το Π.Δ. της 19.7/7.8.91 περί αναθεώρησης του 
     ρυμοτομικού σχεδίου Τήνου νήσου Τήνου (Ν. Κυκλάδων) και καθορισμού 
     των όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων (Δ' 548). 
  ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Το Π.Δ. της 30.9/20.11.91 (Δ' 852), περί  εγκρίσεως 
     πολεοδομικής μελέτης του οικισμού Θήρας (Φηρών) της κοινότητας 
     Θήρας (Ν.Κυκλάδων), ορίζει στο άρθρο του 7, ότι δεν έχουν ισχύσει 
     οι διατάξεις των άρθρων 9, 14 και 16 του ΓΟΚ 1985, καθώς και του  
     άρθρου 41 του Ν. 1337/1983. 
    
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλ. και Ν.2300/1995 (Α 69) σχετ. με μεταφορά συντελεστή 
    δόμησης. 
 
 
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλέπε το άρθρο 250 του κωδικοποιητικού διατάγματος από  
              14.7.99 ΦΕΚ Δ 580/27.7.99. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 



                               
                         Αρθρο 10. 
            
             Πλάτος δρόμου - Αφετηρία μέτρησης υψών.            
 
 
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλέπε το άρθρο 251 του κωδικοποιητικού διατάγματος από  
              14.7.99 ΦΕΚ Δ 580/27.7.99. 
                
  1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου πλάτος δρόμου 
σε ορισμένο σημείο του προσώπου του οικοπέδου  θεωρείται το μήκος της 
καθέτου  στην οικοδομική γραμμή στο σημείο αυτό  έως την  τομή της με   
την απέναντι εγκεκριμένη οικοδομική γραμμή  του  ίδιου δρόμου  ή  την   
προέκταση της.  Αν  το  οικοδομικό τετράγωνο  βρίσκεται  στα όρια του   
εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και απέναντι υπάρχει μόνο ρυμοτομική   
γραμμή για τον  υπολογισμό  του πλάτους του δρόμου λαμβάνεται υπόψη η   
γραμμή αυτή αντί της οικοδομικής. 
       
  2. Σε  περιπτώσεις  πλατειών ή  διευρύνσεων λόγω συμβολής οδών με ή 
χωρίς  απότμηση,  ως  πλάτος  δρόμου  για τον καθορισμό του ύψους της 
πρόσοψης των κτιρίων στο τμήμα που βλέπει στη διεύρυνση ή την πλατεία 
θεωρείται  το  μεγαλύτερο  από  τα  πλάτη  των δρόμων που συμβάλλουν, 
μετρούμενα στο σημείο της συμβολής. 
       
  " Οταν ο εγκεκριμένος κοινόχρηστος χώρος περιβάλλεται κατά το 
μεγαλύτερο μέρος του από οικοδομικό τετράγωνο και επικοινωνεί με άλλο 
κοινόχρηστο χώρο από δίοδο, ως πλάτος δρόμου για τον καθορισμό του 
ύψους της πρόσοψης των κτιρίων που βλέπουν σε αυτόν λαμβάνεται το 
πλάτος της διόδου στο σημείο συμβολής της με το χώρο αυτόν." 
 
    *** Το τελευταίο εδάφιο της παρ.2 προστέθηκε με την παρ.8 
    άρθρ.7 Ν.2831/2000, ΦΕΚ Α 140/13.6.2000. 
 
 
  " 3. α. Τα ύψη για την εφαρμογή της παρ. 6α του άρθρου 9 μετρώνται 
από κάθε σημείο της ρυμοτομικής γραμμής στη στάθμη του οριστικά 
διαμορφωμένου πεζοδρομίου, όπως βεβαιώνεται από τον οικείο δήμο ή 
κοινότητα. Αν δεν υπάρχει οριστικά διαμορφωμένο πεζοδρόμιο, η στάθμη 
αυτή καθορίζεται από την εγκεκριμένη υψομετρική μελέτη της οδού. Αν δεν 
υπάρχει υψομετρική μελέτη της οδού ή η υπάρχουσα χρειάζεται 
τροποποίηση, ο οικείος δήμος ή η κοινότητα έχει υποχρέωση να καταρτίσει 
σχετική μελέτη κατά μήκος ενός τουλάχιστον οικοδομικού τετραγώνου. Σε 
περίπτωση αδυναμίας του δήμου ή της κοινότητας, η μελέτη συντάσσεται 
απο ιδιώτη μηχανικό και εγκρίνεται από τον οικείο δήμο ή κοινότητα. 
 
  β. Αν ο δήμος ή η κοινότητα δεν εκδώσει τις παραπάνω βεβαιώσεις μέσα 
σε ένα μήνα από τη σχετική αίτηση, αυτές εκδίδονται από την αρμόδια 
πολεοδομική υπηρεσία ή από άλλή τεχνική υπηρεσία, την οποία ορίζει ο 
νομάρχης. Η παραπάνω υπηρεσία κοινοποιεί τα σχετικά έγγραφα στο δήμο ή 
την κοινότητα." 
 
*** Η παρ.3 αντικαταστάθηκε ως άνω  με την  παρ.2 
    άρθρ.7 Ν.2831/2000, ΦΕΚ Α 140/13.6.2000. 
 
 
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλέπε το άρθρο 251 του κωδικοποιητικού διατάγματος από  
              14.7.99 ΦΕΚ Δ 580/27.7.99. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 



 
 
                                  
 
                         Αρθρο 11. 
 
  " Λειτουργικά και διακοσμητικά στοιχεία στις όψεις των κτιρίων". 
 
*** Ο τίτλος του άρθρ.11 αντικαταστάθηκε ως άνω  με την  παρ.1 
    άρθρ.7 Ν.2831/2000, ΦΕΚ Α 140/13.6.2000. 
 
       
 
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλέπε το άρθρο 252 του κωδικοποιητικού διατάγματος από  
              14.7.99 ΦΕΚ Δ 580/27.7.99. 
 
  1. Εξώστες με τυχόν οριζόντια φέροντα  ή  κατακόρυφα και  οριζόντια 
αρχιτεκτονικά στοιχεία και  ημιυπαίθριοι χώροι  διατάσσονται ελεύθερα   
σε οποιαδήποτε όψη και όροφο του κτιρίου. 
 
  2. Εξώστες και  ημιυπαίθριοι  χώροι  συνολικής  επιφάνειας έως  40%   
αυτής  που  επιτρέπεται  να   δομηθεί  συνολικά   στο   οικόπεδο  δεν   
υπολογίζονται στο συντελεστή δόμησης. 
 
  "Από το ανωτέρω ποσοστό οι ημιυπαίθριοι χώροι δεν επιτρέπεται να 
υπερβαίνουν το 20% του σ.δ." 
   
*** Το άνω εντός  " " εδάφιο προστέθηκε με την  παρ.2 
    άρθρ.9 Ν.2831/2000, ΦΕΚ Α 140/13.6.2000. 
 
  Για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής, οι ημιυπαίθριοι χώροι πρέπει 
να έχουν πλάτος τουλάχιστον  2,50 μ.  και βάθος μικρότερο ή ίσο με το 
πλάτος τους. 
 
 
  Οι διατάξεις της  παραγράφου  αυτής  εφαρμόζονται  τόσο  για τα νέα 
κτίρια,  όσο  και για τις προσθήκες σε υφιστάμενα κτίρια. Ειδικότερα,   
από  τους εξώστες  και  ημιυπαίθριους  χώρους  που κατασκευάζονται σε   
προσθήκη κτιρίου,  στη  συνολική  επιφάνεια που προκύπτει από το σ.δ.   
δεν   υπολογίζεται  επιφάνειά   τους   έως  40%  της  επιφάνειας  που   
αντιστοιχεί στην προσθήκη. 
 
  "Και στην περίπτωση αυτή από το ανωτέρω ποσοστό οι ημιυπαίθριοι χώροι 
δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το 20% του σ.δ. της προσθήκης." 
 
*** Το τελευταίο εδάφιο προστέθηκε με την  παρ.3 
    άρθρ.9 Ν.2831/2000, ΦΕΚ Α 140/13.6.2000. 
   
  3.  Οι εξώστες δεν επιτρέπεται  να προεξέχουν από το οριακό επίπεδο    
της  οικοδομικής γραμμής (κατακόρυφο ή κεκλιμένο), όπως αυτό ορίζεται    
στο άρθρο 9,  παρ. 6α και 6β,  περισσότερο από ένα δέκατο του πλάτους    
του δρόμου,   όπως καθορίζεται στο  άρθρο  10  του παρόντος και μέχρι    
2.00 μ. το πολύ. 
 
  4. Εξώστες  που  κατασκευάζονται  πάνω  από  κοινόχρηστους χώρους ή    
χώρους παραχωρημένους  σε κοινή χρήση,  κατά  το  άρθρο 12, πρέπει να    
βρίσκονται σε ύψος τουλάχιστον  3 μ.  από κάθε σημείο της στάθμης του    
πεζοδρομίου ή της οριστικής στάθμης του παραχωρημένου χώρου. 
 
  5. Εξώστες  που  κατασκευάζονται  πάνω  από κοινόχρηστους χώρους σε    
ύψος μικρότερο  από  5 μ.  πρέπει  να  βρίσκονται τουλάχιστον 0,50 μ.    
μέσα από το άκρο του κρασπέδου του πεζοδρομίου σε οριζόντια προβολή. 
 



  6. Στις  όψεις  του  κτιρίου επιτρέπονται  αρχιτεκτονικές προεξοχές    
και   αρχιτεκτονικά   στοιχεία  μέγιστου   πλάτους   0,40  μ.  
  "καθώς και σκίαστρα του ίδιου πλάτους ελαφράς κατασκευής, σταθερά ή 
κινητά (οριζόντια, κατακόρυφα ή κεκλιμένα) που έχουν προορισμό τη 
σκίαση κλειστών ή ανοικτών χώρων χωρίς να μειώνουν τον απαιτούμενο 
φυσικό φωτισμό του χώρου, τα οποία κατασκευάζονται σύμφωνα με τους 
κανονισμούς που εκδίδονται σε εφαρμογή του άρθρου 26." 
 
 
*** Το άνω εντός  " "  προστέθηκε με την  παρ.4 
    άρθρ.9 Ν.2831/2000, ΦΕΚ Α 140/13.6.2000. 
    
Πλάτος μεγαλύτερο από 0,40 μ. και έως  το μέγιστο επιτρεπόμενο πλάτος  
εξώστη  μπορεί να επιτραπεί μόνο ύστερα από γνώμη της Ε.Π.Α.Ε. 
         
"Επίσης στις όψεις των υφιστάμενων μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος 
κτιρίων επιτρέπονται παθητικά ηλιακά συστήματα πάχους μέχρι 0,40 μ., 
όπως ηλιακοί τοίχοι μη αεριζόμενοι (τοίχοι μάζας) ή αεριζόμενοι, τοίχοι 
νερού ή θερμοσιφωνικό πέτασμα, που κατασκευάζονται σύμφωνα με τους 
κανονισμούς που εκδίδονται σε εφαρμογή του άρθρου 26 και ύστερα από 
σύμφωνη γνώμη της Ε.Π.Α.Ε.. Τo προηγούμενο εδάφιο δεν έχει εφαρμογή σε 
κτίρια που έχουν χαρακτηριστεί ή χαρακτηρίζονται ως διατηρητέα ή έργα 
τέχνης." 
    
*** Τα άνω εντός " "  εδάφια προστέθηκαν με την  παρ.5 
    άρθρ.9 Ν.2831/2000, ΦΕΚ Α 140/13.6.2000. 
                                                   
  "7. Οι κατασκευές της προηγούμενης παραγράφου που κατασκευάζονται 
πάνω από κοινόχρηστους χώρους και χώρους παραχωρημένους σε κοινή χρήση 
κατά το άρθρο 12 πρέπει να βρίσκονται σε ύψος μεγαλύτερο από 3,0 μ. από 
την οριστική στάθμη του εδάφους. Στον περιορισμό αυτόν δεν 
περιλαμβάνονται οι υδρορροές του κτιρίου εφόσον έχουν τις απαιτούμενες 
για τον προορισμό τους διαστάσεις." 
 
  *** Η παρ.7 αντικαταστάθηκε ως άνω με την  παρ.6 
    άρθρ.9 Ν.2831/2000, ΦΕΚ Α 140/13.6.2000. 
 
  "8. Τα αρχιτεκτονικά και λοιπά δομικά στοιχεία που κατασκευάζονται 
πάνω από κοινόχρηστους χώρους σε ύψος μικρότερο των 5,0 μ. πρέπει να 
βρίσκονται τουλάχιστον 0.50 μ. μέσα από το άκρο του κρασπέδου του 
πεζοδρομίου σε οριζόντια προβολή. 
 
  Σε πεζόδρομους επιτρέπεται η κατασκευή των παραπάνω στοιχείων σε 
ύψος μικρότερο των 5,0 μ μετά από βεβαίωση του δήμου ότι δεν 
παρεμποδίζουν τη λειτουργία του πεζόδρομου." 
 
  *** Η παρ.8 αντικαταστάθηκε ως άνω με την  παρ.7 
      άρθρ.9 Ν.2831/2000, ΦΕΚ Α 140/13.6.2000. 
 
  9. Σε  καταστήματα  και  εισόδους  κτιρίων  πάνω από  κοινόχρηστους    
χώρους  επιτρέπεται  να  κατασκευάζονται  μόνιμα προστεγάσματα  χωρίς    
κατακόρυφα στηρίγματα, σύμφωνα  με  τις  παρ.  3, 4 και 5 του  άρθρου    
αυτού.  Μέσα  στις  αποστάσεις  Δ του κτιρίου από τα όρια ή από  άλλο    
κτίριο του  ίδιου οικοπέδου τα παραπάνω προστεγάσματα επιτρέπεται  να 
κατασκευάζονται με πλάτος μέχρι 0,10  της απόστασης Δ. 
  
  10. Κινητά προστεγάσματα σε κάθε όροφο του  κτιρίου κατασκευάζονται 
σύμφωνα με τους όρους που θεσπίζονται σε εφαρμογή του άρθρου 26. 
 
  "11. Μεταξύ των ημιυπαίθριων χώρων, στους εξώστες και στους 
υπαίθριους χώρους, των κτιρίων επιτρέπονται στηθαία και διαχωριστικά 
στοιχεία μεταξύ των όμορων ιδιοκτησιών ή των συνιδιοκτησιών σύμφωνα με 
τους κανονισμούς που εκδίδονται σε εφαρμογή του άρθρου 26. 



 
 
  12. Κλιματιστικά στοιχεία επιτρέπονται στις όψεις των κτιρίων σύμφωνα 
με τους κανονισμούς που εκδίδονται σε εφαρμογή του άρθρου 26. Τα 
κλιματιστικά στοιχεία που τοποθετούνται σε υφιστάμενα κτίρια 
επιτρέπεται να εξέχουν μέχρι 0.40 μ. από τις όψεις του κτιρίου ύστερα 
από σύμφωνη γνώμη της Ε.Π.Α.Ε.". 
  
 
  *** Οι παρ. 11 και 12 προστέθηκαν  με την  παρ.8 
    άρθρ.9 Ν.2831/2000, ΦΕΚ Α 140/13.6.2000. 
 
  ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλέπε την Υ.Α. 31455/11.6.92 "Κατασκευές εξωστών και  
          ημιϋπαίθριοι χώροι σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρ.11 ΓΟΚ/1985", 
          σύμφωνα με την οποία: 
          "Σε οικοδομή που έχει ανεγερθεί με προϊσχύουσες του Ν.1577/85  
          διατάξεις  δεν  επιτρέπεται  να  κατασκευαστούν  εξώστες  και 
          ημιϋπαίθριοι χώροι, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 
          1577/1985, εάν δεν κατασκευάζεται σήμερα προσθήκη". 
 
 
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλέπε το άρθρο 252 του κωδικοποιητικού διατάγματος από  
              14.7.99 ΦΕΚ Δ 580/27.7.99. 
 
 "13. Επιτρέπεται η τοποθέτηση ή η διέλευση ορισμένων λειτουργικών στοιχείων  
ή εξαρτημάτων των εγκαταστάσεων θέρμανσης με χρήση φυσικού αερίου στις όψεις  
των κτιρίων, με μέγιστο πλάτος εξοχής των ως άνω λειτουργικών στοιχείων ή  
εξαρτημάτων τα 0.40 μέτρα, σύμφωνα με τους Κανονισμούς Εσωτερικών  
Εγκαταστάσεων Αερίου, οι οποίοι εκπονούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της  
παραγράψου 8 του άρθρου 7 του Ν. 2364/1995 και μέχρι τη θέση σε ισχύ των ως  
άνω Κανονισμών, σύμφωνα με την τεχνική οδηγία του Τεχνικού Επιμελητηρίου  
Ελλάδας (ΤΟΤΕΕ) με αριθ. 2471/86, που εγκρίθηκε με την απόφαση ΕΗ1/32Π.6.87  
(ΦΕΚ 366 Β'/16.7.1987) του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων  
Εργων. 
 
 Για την εγκατάσταση και τοποθέτηση καπνοδόχων, καπναγωγών και επιτοίχιων  
λεβήτων των ανωτέρω εγκαταστάσεων θέρμανσης στην κύρια όψη (πρόσοψη) του  
κτιρίου, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της Ε.Π.Α.Ε. για την αισθητική και  
μορφολογική τους ένταξη στο χώρο." 
 
 ***  Η παρ.13 προστέθηκε με την παρ.12 άρθρ.30 Ν.3175/2003, 
      ΦΕΚ Α 207/29.8.2003. 
                                            
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
                         Αρθρο 12. 
    
  
        Παραχώρηση σε κοινή χρήση ακάλυπτων χώρων. 
 
    
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλέπε το άρθρο 226 του κωδικοποιητικού διατάγματος από  
              14.7.99 ΦΕΚ Δ 580/27.7.99. 
              
  1. Οι  υποχρεωτικοί  ακάλυπτοι χώροι των οικοπέδων ενός οικοδομικού 
τετραγώνου  ενοποιούνται, τίθενται  σε  χρήση  όλων  των  ενοίκων του 



οικοδομικού τετραγώνου και διαμορφώνονται κατάλληλα για τη χρήση αυτή 
χωρίς να θίγονται τα δικαιώματα κυριότητας. 
         
  2. Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου  απαιτείται απόφαση 
της  συνέλευσης  των  ιδιοκτητών  των  ακινήτων  που  βρίσκονται  στο 
οικοδομικό τετράγωνο,  με  την οποία καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι   
και ο τρόπος ενοποίησης,  διαμόρφωσης και χρήσης των ακάλυπτων χώρων,   
καθώς και τα αναγκαία μέτρα, ώστε να εξασφαλίζεται η προσπέλαση στους   
χώρους αυτούς. 
         
  3. Με  προεδρικό  διάταγμα,  που εκδίδεται με  πρόταση των Υπουργών 
Εθνικής Οικονομίας,  Δικαιοσύνης και  Περιβάλλοντος,  Χωροταξίας  και 
Δημοσίων Εργων,  ρυθμίζονται  όλα  τα  θέματα  που σχετίζονται με  τη  
σύγκληση της συνέλευσης των ιδιοκτητών,  την πρόσκληση των μελών,  τη 
λήψη  και  γνωστοποίηση  των  αποφάσεων,   τον  τρόπο καθορισμού  του    
συνολικού αριθμού  των  ψήφων και κατανομής τους  στους ιδιοκτήτες, η    
οποία γίνεται  με  βάση  το  εμβαδό  της ιδιοκτησίας  και  το ποσοστό   
συμμετοχής  σε  αυτή  σε  σχέση  με  το  ολικό εμβαδό του οικοδομικού   
τετραγώνου,  την απαιτούμενη πλειοψηφία  για  τη  λήψη των αποφάσεων,   
η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το 65% των ψήφων, τον τρόπο   
εφαρμογής  της  απόφασης  της  συνέλευσης  και   τον  ορισμό  ειδικού   
διαχειριστή, την παροχή κινήτρων,  στα οποία μπορεί να περιλαμβάνεται   
και επιδότηση  από  το   Ειδικό   Ταμείο  Εφαρμογής  Ρυθμιστικών  και   
Πολεοδομικών Σχεδίων (Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ.) για την εκτέλεση σχετικών έργων ή   
ανάληψη από το Ταμείο αυτό του συνόλου ή  μέρους των τόκων για δάνεια   
που συνάπτει ο ειδικός διαχειριστής για τα έργα αυτά,  καθώς και κάθε   
σχετική λεπτομέρεια. 
        
  4. Οι  διαφορές  μεταξύ  των  ιδιοκτητών  ακινήτων  του οικοδομικού 
τετραγώνου  ή  μεταξύ  αυτών  και  του  ειδικού διαχειριστή  από  την   
εφαρμογή  των  προηγούμενων  παραγράφων  δικάζονται  από το μονομελές   
πρωτοδικείο  κατά τη διαδικασία  των  άρθρων  648  έως 657 του Κώδικα   
Πολιτικής Δικονομίας. 
        
  5. Κατά την έγκριση, επέκταση, αναθεώρηση ή τροποποίηση ρυμοτομικού 
σχεδίου  μπορεί να προβλέπεται  η υποχρεωτική ενοποίηση των ακάλυπτων 
χώρων των οικοπέδων  κάθε οικοδομικού τετραγώνου και η θέση των χώρων 
αυτών  στη χρήση  όλων των ενοίκων  των κτιρίων του τετραγώνου αυτού.   
Στην περίπτωση  αυτή  η  ενοποίηση  γίνεται σύμφωνα με τους όρους που  
θεσπίζονται  με  το  ρυμοτομικό  σχέδιο   και  δεν  έχει  εφαρμογή  η   
διαδικασία των παρ. 1 έως 3. 
       
  6. Κατά την έγκριση, επέκταση, αναθεώρηση ή τροποποίηση ρυμοτομικού 
σχεδίου  μπορεί  να  προβλέπεται  η  δημιουργία δευτερεύοντος δικτύου 
ελεύθερων  κοινόχρηστων χώρων αποκλειστικά για πεζούς. Το δίκτυο αυτό 
αποτελείται  από  ακάλυπτους  χώρους  των  οικοπέδων,  πρόσφορους για 
προσπέλαση ημιυπαίθριους χώρους και υποχρεωτικές εσωτερικές στοές. 
       
   Στην  περίπτωση  αυτή για τα οικόπεδα στα οποία περιλαμβάνονται οι 
παραπάνω χώροι,  αυξάνεται  η  επιτρεπόμενη  δομήσιμη  επιφάνεια  που 
αναλογεί  στο  εμβαδόν  των  χώρων  του οικοπέδου που εντάσσονται στο   
δίκτυο  κατά  το  50% μ.  χωρίς  πάντως  να  θίγονται οι υποχρεωτικοί   
ακάλυπτοι χώροι. 
 
  ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλέπε την απόφ. υπ'αριθμ. 43308/2094/63/14.7.87,  
                "Αποδοχή γνωμοδοτήσεως σχετικά με την εφαρμογή της  
                παραγράφου 6 του άρθρου 12 του ν.1577/85 περί Γ.Ο.Κ.".       
        
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλέπε το άρθρο 226 του κωδικοποιητικού διατάγματος από  
              14.7.99 ΦΕΚ Δ 580/27.7.99. 
 
 
_____________________________________________________________________ 



                                                                      
 
 
 
 
 
                         Αρθρο 13. 
 
                 Ενεργό οικοδομικό τετράγωνο. 
 
                    
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλέπε το άρθρο 227 του κωδικοποιητικού διατάγματος από  
              14.7.99 ΦΕΚ Δ 580/27.7.99. 
 
 
  "1. Οικοδομικό τετράγωνο, δομημένο ή μη, μπορεί να χαρακτηρίζεται ως 
ενεργό, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου για την έγκριση ή τροποποίηση 
της πολεοδομικής μελέτης." 
    
  *** Η παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω με την  παρ.1 
      άρθρ.10 Ν.2831/2000, ΦΕΚ Α 140/13.6.2000. 
   
  2. Ο χαρακτηρισμός οικοδομικού τετραγώνου ως ενεργού αποβλέπει: 
 
  α) στην  οργάνωση  της  δόμησης  με  βάση  ενιαία  μελέτη,  ώστε να 
επιτυγχάνεται  η  αρμονική  ένταξη  του  τετραγώνου  στο  φυσικό  και   
οικιστικό περιβάλλον της περιοχής, η άρση των δυσμενών επιπτώσεων που   
δημιουργεί  η  μεμονωμένη  μελέτη  κάθε  οικοπέδου,  η αξιοποίηση του   
ακάλυπτου  χώρου  των  οικοπέδων  και  η  εξυπηρέτηση  των κοινωνικών   
αναγκών των κατοίκων του οικοδομικού τετραγώνου, 
  
  β) στην ανάπλαση του οικοδομικού τετραγώνου, ιδίως με την ενοποίηση 
των ακάλυπτων χώρων των  οικοπέδων του,  τη  διάνοιξη στο ισόγειο των 
κτιρίων προσβάσεων  από  τους  κοινόχρηστους  χώρους στον ενοποιημένο  
ακάλυπτο  χώρο  του  τετραγώνου,  την  κατασκευή  αίθουσας κοινωνικών 
εκδηλώσεων,  τη  δημιουργία χώρων και εγκαταστάσεων κοινής χρήσης για   
την εξυπηρέτηση των κατοίκων του τετραγώνου,  όπως κοινό λεβητοστάσιο 
κεντρικής θέρμανσης και χώρο απορριμμάτων, την αναμόρφωση του δώματος 
και των όψεων των κτιρίων και γενικά με επεμβάσεις που συμβάλλουν στη 
βελτίωση  των  συνθηκών διαβίωσης  των κατοίκων και στην αντιμετώπιση   
των δυσμενών επιδράσεων από τις συνθήκες που αναφέρονται στην παρ. 1.     
   
3.  "Η διαδικασία χαρακτηρισμού οικοδομικού τετραγώνου ως ενεργού 
κινείται με πρωτοβουλία της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας ή του 
οικείου δήμου ή κοινότητας, ύστερα από γνώμη του δημοτικού ή κοινοτικού 
συμβουλίου ή του διαμερισματικού συμβουλίου, όπου υπάρχει, ή ύστερα 
από γνώμη της συνέλευσης των ιδιοκτητών του τετραγώνου για την οποία 
έχει ανάλογη εφαρμογή η παρ. 3 του άρθρου 12." 
 Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων 
καθορίζεται  η  διαδικασία  του  χαρακτηρισμού  και  ρυθμίζεται  κάθε   
σχετική λεπτομέρεια. 
 
  *** Το πρώτο εδάφιο της παρ.3 αντικαταστάθηκε ως άνω με την  παρ.2 
      άρθρ.10 Ν.2831/2000, ΦΕΚ Α 140/13.6.2000. 
 
  4. Με  την  πράξη  χαρακτηρισμού  οικοδομικού τετραγώνου ως ενεργού 
επιτρέπεται να θεσπίζονται  όροι δόμησης και  περιορισμοί χρήσης κατά 
παρέκκλιση από κάθε γενική  ή  ειδική διάταξη χωρίς υπέρβαση όμως του 
συντελεστή δόμησης  που  ισχύει  για  την  περιοχή  και  του μέγιστου 
επιτρεπόμενου   ύψους  των  κτιρίων,  καθώς   και   να   επιβάλλονται   
περιορισμοί, υποχρεώσεις  και  κάθε είδους ρυθμίσεις για την ανάπλαση   
του τετραγώνου,  σύμφωνα με την  παρ. 3, χωρίς να θίγονται δικαιώματα   
ιδιοκτησίας. Οι επιβαλλόμενοι  όροι  δόμησης  αποσκοπούν  ιδίως  στην   



ενιαία αντιμετώπιση  του οικοδομικού τετραγώνου ως προς το συντελεστή   
δόμησης, την  κάλυψη, τη  θέση και  τη  μορφή  των  κτιρίων. Για   τα   
οικόπεδα του ενεργού  οικοδομικού τετραγώνου μπορεί να γίνει μεταφορά   
του συντελεστή δόμησης σύμφωνα με τις διατάξεις  του ν. 880/1979 (ΦΕΚ   
58). 
 
 ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σύμφωνα με την περ.5 παρ.Α άρθρ.3 Ν.2300/1995 (Α 69): 
" Α. Βαρυνόμενα ακίνητα για τα οποία δύναται να χορηγηθεί τίτλος Μ.Σ.Δ. 
ειναι:  
 5. Ακίνητα τα οποία περιλαμβάνονται μέσα σε ενεργό οικοδομικό 
τετράγωνο του άρθρου 13 του ν. 1577/1985, εφόσον ο ισχύων Σ.Δ. είναι 
μεγαλύτερος του 2.4 και από τη σχετική μελέτη προκύπτει ανάγκη 
μεταφοράς συντελεστή δόμησης από το τετράγωνο αυτό για τη βελτίωση του 
υποβαθμισμένου περιβάλλοντος". 
 
 
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλέπε το άρθρο 227 του κωδικοποιητικού διατάγματος από  
              14.7.99 ΦΕΚ Δ 580/27.7.99. 
   
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1 παρ.1 περ.Γ' εδ.12 
              του Ν.2647/1998 (Α' 237/22.10.1998) ορίζεται ότι: 
"1. Οι ακόλουθες αρμοδιότητες, που ασκούνται από Υπουργούς 
μεταβιβάζονται στις Περιφέρειες : 
..................................................................... 
Γ. Αρμοδιότητες του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων  
Εργων.. 
  μεταβιβάζονται στις Περιφέρειες εκτός της Περιφέρειας Αττικής και με 
εξαίρεση τις περιοχές που εμπίπτουν μέσα σε όρια Ramsar, Δίκτυα Νatura 
2000, εθνικούς δρυμούς, αισθητικά δάση και διατηρητέα μνημεία της 
φύσης, σε κοινοτικό ή εθνικό προγράμματα ή σχέδια περιβαλλοντικής 
σημασίας: 
...................................................................... 
12) Ο χαρακτηρισμός οικοδομικού τετραγώνου ως ενεργού (άρθρο 13 του 
ν. 1577/1985, ΦΕΚ 210 Α')". 
             
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
                            Αρθρο 14. 
 
                Ειδικές διατάξεις για χαμηλά κτίρια. 
 
 
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλέπε το άρθρο 253 του κωδικοποιητικού διατάγματος από  
              14.7.99 ΦΕΚ Δ 580/27.7.99. 
             
  1. Χαμηλό κτίριο είναι αυτό του οποίου κύρια χρήση είναι η  κατοικία 
και το οποίο έχει μέγιστο ύψος το πολύ 8,50 μ., μη συμπεριλαμβανομένης 
της  στέγης,  από την οριστική στάθμη  του  εδάφους  και έχει συνολική 
επιφάνεια που υπολογίζεται στο σ.δ. το πολύ 400 τ.μ. 
  
  Στο οικόπεδο  είναι δυνατή η κατασκευή περισσότερων του ενός χαμηλών 
κτιρίων,  με την προϋπόθεση  ότι η συνολική επιφάνεια όλων των κτιρίων 
που υπολογίζεται στο  σ.δ.  δεν υπερβαίνει τα 400 τ.μ. 
  
  2. Στη συνολική επιφάνεια,  που προκύπτει από το συντελεστή δόμησης, 
για τα χαμηλά κτίρια  δεν υπολογίζονται,  εκτός από τα αναφερόμενα στο 



άρθρο 7, και: 
  
  α) εξώστες και  ημιυπαίθριοι χώροι,  ανεξάρτητα  από  την  επιφάνειά  
τους. 
  
  β) Ανοιχτές κλίμακες κύριας ή βοηθητικής χρήσης. 
  
 
 
  "3. Το ποσοστά κάλυψης της παρ. 1 του άρθρου 8 αυξάνονται κατά 10 
εκατοστιαίες μονάδες, εκτός αν η αύξηοη αυτή αποκλείεται ρητά από τους 
όρους δόμησης της περιοχής. Στην κάλυψη του οικοπέδου δεν υπολογί- 
ζονται οι επιφάνειες των χώρων που προβλέπονται στην παρ. 3α του άρθρου 
8 και στην περίπτωση β' της προηγούμενης παραγράφου." 
 
 
  *** Η παρ.3 αντικαταστάθηκε ως άνω με την  παρ.1 
      άρθρ.11 Ν.2831/2000, ΦΕΚ Α 140/13.6.2000. 
 
  4. Τα χαμηλά κτίρια τοποθετούνται ελεύθερα  μέσα  στο οικόπεδο. Οταν 
δεν εφάπτονται  με τα  πίσω και  πλάγια όρια του οικοπέδου, η ελάχιστη 
απόσταση του κτιρίου  από  τα  όρια  αυτά είναι  Δ = 2,5Ομ.  
 
  "Η παράγραφος  3  του  άρθρου  9,  όπως  αντικαθίσταται  εφαρμόζεται  
 ανάλογα".  
 
    ***Η εντός " " διάταξη προσετέθη ως άνω δια του άρθρου 1 παρ. 5β' 
       του Ν. 1772/1988, ΦΕΚ Α 91. 
 
  "Μέσα στην απόσταση Δ, εκτός από τις κατασκευές που αναφέρονται στην 
  "Μέσα στην απόσταση Δ, εκτός από τις κατασκευές που αναφέρονται στην 

 

τμήματα των όψεων του κτιρίου." 
 
  *** Το τελευταίο εδάφιο της παρ.4 αντικαταστάθηκε ως άνω με την  παρ.2 
    άρθρ.9 Ν.2831/2000, ΦΕΚ Α 140/13.6.2000. 
   
  "5. Πάνω από το μέγιστο ύψος των 8,50 μ. επιτρέπονται στέγες μέγιστου 
ύψους 1,50 μ., καθώς και οι λοιπές κατασκευές που αναφέρονται στο άρθρο 
16." 
 
  "6. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν έχουν εφαρμογή στις περιοχές 
που το επιτρεπόμενο ύψος είναι μικρότερο των 11 μ." 
 
  *** Οι παρ.5 και 6  αντικαταστάθηκαν ως άνω με το 
      άρθρ.11 Ν.2831/2000, ΦΕΚ Α 140/13.6.2000. 
 
  7. Κατά  τα  λοιπά  η  δόμηση  των  χαμηλών κτιρίων διέπεται από τις 
διατάξεις του παρόντος νόμου. 
 
  
  ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 3 παρ. 1 και 2 του Ν. 1772/1988 (Α 91): 
    "Αδειες  οικοδομής  για  τις  οποίες είχε υποβληθεί στην αρμόδια  
 πολεοδομική υπηρεσία μέχρι 18.1.1988 σχετική αίτηση με όλα  τα  σχέδια  
 και  τα  δικαιολογητικά  που απαιτούνται από τις οικείες διατάξεις για  
 έκδοση οικοδομικής άδειας ή προέλεγχο, βάσει των διατάξεων των  άρθρων  
 8 παρ. 1, 9 παρ.  3 και 14 του ν. 1577/1985, εκδίδονται σύμφωνα με τις  
 διατάξεις του παρόντος νόμου. 
   Στις  περιπτώσεις  αυτές είναι δυνατή η τήρηση απόστασης 2,50 μέτρων  
 από τα όρια του όμορου οικοπέδου μετά από σύμφωνη γνώμη  της  αρμόδιας  
 Ε.Π.Α.Ε., ειδικώς αιτιολογημένης. 
   2.  Οικοδομικές άδειες που εκδόθηκαν μέχρι και τη 18.1.1988, σύμφωνα  



 με  τις  διατάξεις  των  άρθρων  8 παραγρ.  1, 9 παρ.  3 και 14 του ν.   
 1577/1985, εκτελούνται όπως εκδόθηκαν ή αναθεωρούνται μετά από  αίτηση  
 του ενδιαφερομένου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. 
   Το  τελευταίο  εδάφιο  της  προηγούμενης  παραγράφου  1  δύναται  να  
 εφαρμόζεται και εν προκειμένω". 
 
 
  ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Σύμφωνα με την Υ.Α. 70437/89/9.11.89, "Εφαρμογή της παρ.  
1 
        του άρθρ. 9 του Ν. 1577/1985 και του άρθρου 14 αυτού": 
                                                              "1. Κατά  
την  
        εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 1577/1985, είναι δυνατόν  
η  
        απόσταση Δ  να  καθορισθεί  με βάση το ύψος του κτιρίου, στο  
οποίο  
        προβλέπεται  να  εξαντληθεί μελλοντικά  ο  σ.δ.  σύμφωνα  με   
τους  
        υπολογισμούς  και   τη   σχηματική  τομή  που  παρουσιάζονται   
στο  
        διάγραμμα κάλυψης της εκδιδόμενης άδειας και αποτελεί δέσμευση  
για  
        τις μελλοντικές προσθήκες. 
           2. Στην περίπτωση αυτή όπως και στην εφαρμογή του άρθρου 14  
του  
        Ν.1577/1985, επειδή με την εκδιδόμενη άδεια δημιουργείται  
δέσμευση  
        για όλο το οικόπεδο, είναι  αναγκαία  η  συναίνεση  όλων των  
τυχόν  
        συνιδιοκτητών του οικοπέδου. 
               Η απόφαση αυτή δεν έχει αναδρομική ισχύ για τις  
οικοδομικές  
        άδειες που έχουν εκδοθεί". 
   
 
  ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Το Π.Δ. της 30.9/20.11.91 (Δ' 852), περί  εγκρίσεως 
     πολεοδομικής μελέτης του οικισμού Θήρας (Φηρών) της κοινότητας 
     Θήρας (Ν.Κυκλάδων), ορίζει στο άρθρο του 7, ότι δεν έχουν ισχύσει 
     οι διατάξεις των άρθρων 9, 14 και 16 του ΓΟΚ 1985, καθώς και του  
     άρθρου 41 του Ν. 1337/1983. 
               
 
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλέπε το άρθρο 253 του κωδικοποιητικού διατάγματος από  
              14.7.99 ΦΕΚ Δ 580/27.7.99. 
 
 
 



ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ

ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

1
Γενικές εκσκαφές γαιώδεις - 
ημιβραχώδεις δια χρήσεως 
μηχανικών μέσων

(8,65+8,90)/2*10,00*1,00= 85,56
(0,50*8,775)/2*10,00= 21,94

107,50 Μ3

2 Επίχωσης δια δάνειων χωμάτων

40,14
40,14 Μ3

3 Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά 
μέσα

107,50-40,14= 67,36
67,36 Μ3

4 Μεταφορά δια αυτοκινήτου

Ως φορτοεκφορτώσεις σε 5km
67,36*5= 67,36

336,80 Μ3

2. ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ - 
ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ - ΟΠΛΙΣΜΟΙ

1 Σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15

Γκρο μπετό 7,82+3,86= 11,68
11,68 Μ3

2 Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

Θεμελίωσης Τοιχεία & Κολώνες 2,07
Πεδηλοδοκοί 2,69
Ενιαία Κοιτόστρωση 31,52

Πιλωτή Τοιχεία & Κολώνες 6,28
∆οκάρια 4,55
Πλάκα 12,82

Α' οροφος Τοιχεία & Κολώνες 6,28
∆οκάρια 3,78
Πλάκα 12,19

Β' οροφος Τοιχεία & Κολώνες 6,28
∆οκάρια 3,78
Πλάκα 12,82

∆ώμα Τοιχεία & Κολώνες 2,60
∆οκάρια 0,64
Πλάκα 1,64

109,94 Μ3



Α.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ

ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

3 Ξυλότυποι συνήθων χυτών 
κατασκευών

Θεμελίωσης 108,20

Πιλωτή Κολώνες 49,82
∆οκάρια 48,63
Πλάκα 77,95

Α' οροφος Κολώνες 49,82
∆οκάρια 45,12
Πλάκα 77,95

Β' οροφος Κολώνες 49,82
∆οκάρια 45,12
Πλάκα 77,95

∆ώμα Κολώνες 14,44
∆οκάρια 11,15
Πλάκα 11,70
Πλάκα Απόλυξης 1,69

669,36 Μ2

4 Σιδηροί οπλισμοί εκ στρεπτού 
χάλυβος μετά νευρώσεων

Θεμελίωσης Φ8
Φ10 476,30
Φ12 892,10
Φ14 216,40
Φ16 381,40
Φ18 1.050,30
Φ20 67,90

Πιλωτή Φ8 1.561,30
Φ10 56,30
Φ12 1.112,40
Φ14 482,10
Φ16 1,60
Φ18
Φ20 309,80

Α' οροφος Φ8 1.561,30
Φ10 56,30
Φ12 1.112,40
Φ14 482,10
Φ16 1,60
Φ18
Φ20 309,80

Β' οροφος Φ8 1.561,30
Φ10 56,30
Φ12 1.112,40
Φ14 482,10
Φ16 1,60
Φ18
Φ20 309,80

13654,90 Kg



Α.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ

ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

3. ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟ∆ΟΜΕΣ

1
Πλινθοδομαί πάχους 1/2 πλίνθου 
(δρομικαί) δια διακένων 
οπτοπλίνθων διαστάσεων 19x9x6

Πιλωτή 3,73
Α' οροφος 47,92-7,70= 40,22
Β' οροφος 14,42-3,84= 10,58
∆ώμα 0,14

Μπαλκόνια 2*(7,90*0,35)= 5,53
Υμιυπαίθριοι 2*(3,40*0,80)= 5,44

65,64 Μ2

2 Πλινθοδομαί πάχους μίας πλίνθου 
(μπατικαί)

Πιλωτή 74,87-8,16= 66,71
Α' οροφος 72,38-9,65= 62,73
Β' οροφος 72,38-17,77= 54,61
∆ώμα 16,90-2,76= 14,14

Στηθαίο 39,95
238,14 Μ2

4. ΞΥΛΙΝΑ - ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ

1 Εξώθυρες 2,76+1,40= 4,16
2,30+4,83+5,52+1,82+0,80= 15,27
2,30+4,83+7,36+1,12= 15,61
1,80+0,96= 2,96

38,00 Μ2

2 Θύρες 5,94+1,76+1,82= 9,52
1,54+3,22+1,68+1,12= 7,56

17,08 Μ2

3 Υαλοπίνακες 22,80
3,42

26 Μ2

5. ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

1 Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά δια 
ασβεστοτσιμεντοκονιάματος

Πιλωτή Τοίχοι & Ταβάνια 326,93
Α' οροφος Τοίχοι & Ταβάνια 381,30
Β' οροφος Τοίχοι & Ταβάνια 351,25
∆ώμα Τοίχοι & Ταβάνια 121,12

1180,60 Μ2



Α.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ

ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

6. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ-  
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

1 Επενδύσεις δια κεραμικών 
πλακιδίων

Α' οροφος 76,49
Β' οροφος 65,61
∆ώμα 60,37

202,47 Μ2

2 Πλακόστρωση με πλάκες Καρύστου

Πιλωτή 47,74 47,74 Μ2

3
Ποδιές εκ μαρμάρου σκληρού 
προελεύσεως Καβάλας πάχους 
3,00 cm

Κατωκάσια & Ποδιές 7,90
Πάτημα 19,55

27,45 Μ2

4 Επενδύσεις βαθμίδων (ρίχτυα-
σκαλομέρια)

Ρίχτυα 65,45
Σκαλομέρια 1,14
Στηθαίο 5,55

72,14 Μ2

7. ΣΙ∆ΗΡΙΚΑ

1 Μεταλλικές πόρτες πλήρεις 
μονόφυλλες ή δίφυλλες (αυλόθυρες)

4,70 4,70 Μ2

2 Κικλίδωμα προστασίας 36,90*0,85 31,37 31,37 Μ2

8. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

1 Χρωματισμοί κοινοί με πλαστικό 
χρώμα

Πιλωτή Τοίχοι & Ταβάνια 326,93
Α' οροφος Τοίχοι & Ταβάνια 381,30
Β' οροφος Τοίχοι & Ταβάνια 351,25
∆ώμα Τοίχοι & Ταβάνια 121,12

1180,60 Μ2

2
Βερνικοχρωματισμοί ξύλινων 
επιφανειών δια βερνικοχρώματος 
ριπουλίνης

Εξώθυρες (38,00*2+(15,20*2)= 106,40
Θύρες (13,66*2)= 27,32

133,72 Μ2

3 Ελαιοχρωματισμοί σιδηρών 
επιφανειών

Σιδερένιες πόρτες 4,70*2= 9,40
Κικλιδώματα 31,37

40,77 Μ2



Α.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ

ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

8. ∆ΙΑΦΟΡΑ



  

                                                        Άρθρο 1. 

 

                                                        Σκοπός.       

  

 

 

                           

   Σκοπός του παρόντος νόμου  είναι ο καθορισμός όρων,  περιορισμών και 

προϋποθέσεων για την εκτέλεση οποιασδήποτε κατασκευής εντός ή εκτός των 

εγκεκριμένων  σχεδίων  πόλεων  ή  οικισμών,  ώστε  να  προστατεύεται το 

φυσικό,   οικιστικό  και   πολιτιστικό   περιβάλλον,   καθώς   και   να  

εξυπηρετείται το κοινωνικό συμφέρον. 

 

 

_____________________________________________________________________ 

                                                                      

 

 

 

 

 

                                                           ΜΕΡΟΣ Α' 

                 

                                            ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

                              

                                                       Άρθρο 2. 

 

                                                        Ορισμοί.        

 

  

                         

 

  1. Εγκεκριμένο   ρυμοτομικό  σχέδιο  οικισμού   ή   σχέδιο  πόλης   ή 

πολεοδομικό σχέδιο ή πολεοδομική μελέτη είναι το διάγραμμα με τον τυχόν 

ειδικό πολεοδομικό κανονισμό  που  έχει εγκριθεί σύμφωνα με τις οικείες 

διατάξεις και καθορίζει τους ειδικούς όρους δόμησης, τους κοινόχρηστους 

και δομήσιμους χώρους  και  τις  επιτρεπόμενες χρήσεις  σε κάθε τμήμα ή 

ζώνη του οικισμού. 

   

  2. Κοινόχρηστοι χώροι είναι οι κάθε είδους δρόμοι, πλατείες, άλση και 

γενικά   οι  προοριζόμενοι για   κοινή  χρήση  ελεύθεροι  χώροι ,   που 



καθορίζονται  από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο του οικισμού ή έχουν 

τεθεί σε κοινή χρήση με οποιοδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο. 

  

  3. Κοινωφελείς χώροι  είναι  οι χώροι του οικισμού που, σύμφωνα με το 

εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, προορίζονται για την ανέγερση κατασκευών 

κοινής ωφέλειας. 

  

  4. Δρόμοι είναι οι κοινόχρηστες εκτάσεις,  που εξυπηρετούν κυρίως τις 

ανάγκες κυκλοφορίας. 

  

  5. Πεζόδρομοι είναι οι  δρόμοι,   που  προορίζονται  κυρίως  για  την 

εξυπηρέτηση των πεζών. 

  

  6. Πλάτος  δρόμου  σε  κάθε  σημείο του άξονά του είναι το μεταξύ των 

ρυμοτομικών γραμμών μήκος της καθέτου στον άξονα στο σημείο αυτό. 

  

  7. Οικοδομικό τετράγωνο (Ο.Τ.) είναι κάθε δομήσιμη ενιαία έκταση, που 

βρίσκεται  μέσα  στο  εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο  ή  μέσα  στα  όρια  

οικισμού και περιβάλλεται από κοινόχρηστους χώρους. 

  

  8.  Όρια  οικοδομικού  τετραγώνου  είναι  οι  οριακές  γραμμές που το 

χωρίζουν από τους κοινόχρηστους χώρους. 

  

  9. Ρυμοτομική γραμμή  είναι  εκείνη  που  ορίζεται  από το ρυμοτομικό 

σχέδιο και  χωρίζει οικοδομικό τετράγωνο  ή γήπεδο από κοινόχρηστο χώρο 

του οικισμού. 

  

  10. Οικοδομική γραμμή  ή  γραμμή  δόμησης  είναι  το όριο οικοδομικού 

τετραγώνου  που  ορίζεται  από το ρυμοτομικό σχέδιο προς την πλευρά του 

κοινόχρηστου χώρου, έως το οποίο επιτρέπεται η δόμηση. 

  

  11. Προκήπιο ή πρασιά είναι το τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου,  που 

βρίσκεται  ανάμεσα  στη  ρυμοτομική  γραμμή  και  τη  γραμμή  δόμησης ή 

οικοδομική γραμμή. 

  

  12. Γήπεδο  είναι η  συνεχόμενη έκταση γης που αποτελεί αυτοτελές και 

ενιαίο ακίνητο  και  ανήκει  σε  έναν  ή  σε  περισσότερους  κυρίους εξ 

αδιαιρέτου. 

  

  13. Οικόπεδο είναι κάθε γήπεδο,  που  βρίσκεται  μέσα στο εγκεκριμένο 

ρυμοτομικό σχέδιο  ή  μέσα στα όρια οικισμού χωρίς εγκεκριμένο σχέδιο. 

        



  14. Όρια οικοπέδου  ή  γηπέδου  είναι  οι γραμμές που το χωρίζουν από 

τα όμορα οικόπεδα και τους κοινόχρηστους χώρους. Τα  όρια του οικοπέδου 

με τους  κοινόχρηστους χώρους  συμπίπτουν  με  τα όρια  του οικοδομικού 

τετραγώνου. 

        

  15. Πρόσωπο  οικοπέδου   ή   γηπέδου  είναι  το  όριό  του  προς  τον  

κοινόχρηστο χώρο. 

        

  16. Οριστική στάθμη  εδάφους  οικοπέδου ή γηπέδου είναι η  στάθμη του 

εδάφους,  όπως διαμορφώνεται οριστικά, σύμφωνα με το νόμο,  με εκσκαφή, 

επίχωση ή επίστρωση. 

        

  17. Κτίριο είναι η κατασκευή,  που  αποτελείται  από τεχνικά έργα και 

εγκαταστάσεις και προορίζεται για: 

       

  α) την παραμονή ανθρώπων ή ζώων, όπως η κατοικία και ο στάβλος, 

        

  β) την εκτέλεση εργασίας ή την άσκηση επαγγέλματος, όπως το κατάστημα 

και το εργοστάσιο, 

        

  γ) την αποθήκευση  ή  τοποθέτηση πραγμάτων, όπως οι αποθήκες, ο χώρος 

στάθμευσης αυτοκινήτων, το σιλό, η δεξαμενή υγρών και 

        

  δ) την τοποθέτηση ή λειτουργία μηχανημάτων, όπως το αντλιοστάσιο. 

        

  18. Κατασκευή  είναι κάθε τεχνικό έργο. 

        

 19. Εγκατάσταση είναι η κατασκευή που χρησιμοποιείται για την άμεση 

ή έμμεση εξυπηρέτηση των κτιρίων ή της λειτουργικότητάς τους, όπως οι 

ανελκυστήρες, τα στοιχεία διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, κλιματισμού, 

δροσισμού, διανομής ύδατος, θέρμανσης, φωταερίου, τα θερμικά ηλιακά 

συστήματα, τα στοιχεία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οι καπναγωγοί, οι 

επιγραφές, οι κεραίες." 

 

 

   

  20. Φέρουσα κατασκευή κτιρίου  είναι το  τμήμα  που μεταφέρει άμεσα ή 

έμμεσα  στο έδαφος τα μόνιμα και τα ωφέλιμα φορτία του κτιρίου,  καθώς 

και τις επιρροές γενικά των δυνάμεων που επενεργούν σε αυτό. Κατασκευές 

συμπλήρωσης  είναι  τα  υπόλοιπα τμήματα που συμπληρώνουν το κτίριο και 

εξυπηρετούν τον προορισμό του. 

        



  21. Ειδικά κτίρια είναι τα κτίρια,  των οποίων  κύριος προορισμός δεν 

είναι η κατοικία και η διαμόρφωσή τους προσδιορίζει αποκλειστικά ειδική 

χρήση. 

        

  22. Κοινής χρήσης χώροι του κτιρίου και του οικοπέδου είναι οι χώροι, 

που προορίζονται για χρήση από όλους τους ενοίκους του κτιρίου. 

        

  23. Όροφοι είναι  τα τμήματα του κτιρίου,  στα οποία διαχωρίζεται από 

διαδοχικά δάπεδα καθ ' ύψος. 

        

  24. Υπόγειο είναι όροφος ή τμήμα ορόφου, του οποίου η οροφή βρίσκεται 

έως 1,50 μ. ψηλότερα από την οριστική στάθμη του εδάφους. 

        

  25. Κάλυψη του οικοπέδου  είναι η επιφάνεια  που περιβάλλεται από τις 

προβολές  των  περιγραμμάτων  όλων  των  κτιρίων του  οικοπέδου πάνω σε 

οριζόντιο επίπεδο. 

        

  26. Ποσό κάλυψης του οικοπέδου είναι ο λόγος της μέγιστης επιφάνειας 

που επιτρέπεται να καλυφθεί  προς τη συνολική επιφάνεια του οικοπέδου. 

        

  27. Συντελεστής  δόμησης  (σ.δ.)  είναι  ο   αριθμός ,   ο  οποίος ,  

πολλαπλασιαζόμενος  με  την επιφάνεια του οικοπέδου, δίνει τη συνολική  

επιφάνεια  όλων των ορόφων των κτιρίων  που  μπορούν να κατασκευαστούν  

στο οικόπεδο, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις. 

         

  28. Συντελεστής κατ' όγκο εκμετάλλευσης (σ.ο.) του οικοπέδου είναι ο 

αριθμός, ο οποίος πολλαπλασιαζόμενος με την επιφάνεια του οικοπέδου 

δίνει το συνολικό όγκο του κτιρίου που μπορεί να κατασκευαστεί πάνω από 

την οριστική στάθμη του εδάφους." 

 

 

  29. Υποχρεωτικός  ακάλυπτος  χώρος  του οικοπέδου  είναι ο χώρος που 

αφήνεται ακάλυπτος για να μην υπάρχει  υπέρβαση του ποσοστού κάλυψης ή 

του συντελεστή δόμησης που ισχύει στην περιοχή. 

  

  "30. Ύψος κτιρίου σε ορισμένη θέση του είναι η κατακόρυφη απόσταση 

από το σημείο που αποτελεί την αφετηρία μέτρησης, κατά τις διατάξεις 

του νόμου αυτού (στάθμη του πεζοδρομίου ή οριστική στάθμη του εδάφους ή 

φυσικό έδαφος) έως τη στάθμη της τελικής επάνω επιφάνειας του 

τελευταίου ορίου, στην οποία συμπεριλαμβάνεται η μόνωση και η επίστρωσή 

της στη θέση αυτή." 

Το μεγαλύτερο από τα ύψη που πραγματοποιούνται είναι 



το μέγιστο πραγματοποιούμενο ύψος του κτιρίου. 

    

    

  31. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος ή  μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος περιοχής 

είναι  το ύψος  του ανώτατου επιπέδου του κτιρίου, επάνω από το οποίο 

απαγορεύεται κάθε δόμηση εκτός από τις εγκαταστάσεις που επιτρέπονται 

ειδικά και περιοριστικά. 

   

  "32. Ημιυπαίθριος χώρος είναι ο στεγασμένος χώρος του κτιρίου, του 

οποίου η μία τουλάχιστον πλευρά είναι ανοιχτή προς τον κοινόχρηστο χώρο 

ή τους ακάλυπτους χώρους του οικοπέδου που δεν προσμετρώνται στην 

κάλυψη και οι υπόλοιπες πλευρές του ορίζονται από τοίχους ή κατακόρυφα 

φέροντα ή μη στοιχεία και χρησιμοποιείται για τη μετακίνηση ή προσωρινή 

παραμονή ανθρώπων." 

   

 

  33. Υπαίθριος χώρος  του  κτιρίου  είναι  ο   ελεύθερος  χώρος  που   

βρίσκεται πάνω από την οροφή των κλειστών και ημιυπαίθριων χώρων του. 

   

  34. Αίθριο είναι το μη στεγασμένο τμήμα του οικοπέδου ή του κτιρίου 

που περιβάλλεται  από όλες τις πλευρές του  από το κτίριο ή τα κτίρια   

του οικοπέδου. 

   

  35. Όψεις του κτιρίου  είναι  οι επιφάνειες του κτιρίου που βλέπουν   

 σε κοινόχρηστο χώρο ή στους ακάλυπτους χώρους του οικοπέδου. 

   

 

  36. Κύρια όψη  ή  πρόσοψη  είναι κάθε όψη του κτιρίου που βλέπει σε 

κοινόχρηστο χώρο. 

   

  37. Αρχιτεκτονικές προεξοχές  και  αρχιτεκτονικά στοιχεία  είναι τα 

φέροντα ή μη στοιχεία του κτιρίου,  που σκοπό έχουν την αρχιτεκτονική 

διαμόρφωση των όψεών του. 

   

  "38. Εξώστης είναι η οριζόντια προεξοχή της πλάκας του δαπέδου ορόφου 

ή δώματος, η οποία προβάλλει, με ή χωρίς τη χρήση δοκών, πέρα από τις 

επιφάνειες των όψεων του κτιρίου και χρησιμοποιείται για τη μετακίνηση 

και την προσωρινή παραμονή ανθρώπων." 

   

 

  39. Προστέγασμα  είναι  η  σταθερή  ή  κινητή προεξοχή πέρα από τις 

επιφάνειες των όψεων του κτιρίου,  η  οποία  δεν  χρησιμοποιείται  ως 



εξώστης. 

   

  40. Περίφραγμα  είναι  η  κατασκευή,  με  την  οποία διαχωρίζονται   

μεταξύ τους όμορα οικόπεδα ή γήπεδα,  καθώς και οικόπεδο ή γήπεδο από 

κοινόχρηστο χώρο. 

   

  41. Βόθρος  είναι  χώρος  κάτω από την οριστική στάθμη του εδάφους,   

στον οποίο συγκεντρώνονται τα λύματα του κτιρίου ή τα όμβρια ύδατα. 

   

  "42. Παρόδια στοά είναι ο προσπελάσιμος από το κοινό στεγασμένος 

ελεύθερος χώρας του οικοπέδου, που κατασκευάζεται σε επαφή με την 

οικοδομική γραμμή στη στάθμη του πεζοδρομίου και επιβάλλεται από το 

εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο ή από τους όρους δόμησης της περιοχής." 

 

 

  43. Εσωτερική στοά είναι ο  στεγασμένος ελεύθερος χώρος που συνδέει 

κοινόχρηστους  χώρους  του   οικισμού  ή   προκήπια  μεταξύ  τους   ή 

κοινόχρηστους  χώρους  του  οικισμού  με  ελεύθερους  σε   προσπέλαση  

ακάλυπτους χώρους του οικοπέδου. 

 

  "44. α) Παθητικό ηλιακό συστήματα θέρμανσης ή δροσισμού είναι οι 

τεχνικές ή οι κατασκευές που εμπεριέχονται στο σχεδιασμό των κτιρίων 

και προσαρμόζονται κατάλληλα στο περίβλημά (κέλυφος) τους, με τρόπο 

ώστε να διευκολύνουν στην καλύτερη εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας 

για τη θέρμανση των κτιρίων, καθώς και στην αξιοποίηση των δροσερών 

ανέμων για το φυσικό τους δροσισμό. 

 

  Οι βασικές κατηγορίες των συστημάτων αυτών είναι:  

 

  αα. το συστήματα άμεσου ηλιακού οφέλους, όπως τα νότια ανοίγματα. 

 

  ββ. τα συστήματα έμμεσου ηλιακού οφέλους, όπως ο ηλιακός χώρος - 

θερμοκήπιο, ο ηλιακός τοίχος, το θερμοσιφωνικό πέτασμα, το ηλιακό 

αίθριο, 

 

  γγ. τα συστήματα δροσισμού, όπως ο ηλιακός αγωγός και τα σκίαστρα. 

 

  β) Ενεργητικά ηλιακά συστήματα θέρμανσης ή δροσισμού είναι όσα 

παθητικά ηλιακά συστήματα χρησιμοποιούν μηχανικά μέσα για τη θέρμανση ή 

δροσισμό του εσωτερικού χώρου των κτιρίων. Τέτοια συστήματα είναι ιδίως 

ο ηλιακός συλλέκτης θερμού ύδατος, τα φωτοβολταϊκά στοιχεία και τα 

υβριδικά συστήματα. 



 

  45. Βιοκλιματικά κτίρια είναι τα κτίρια που σχεδιάζονται λαμβάνοντας 

υπόψη την αξιοποίηση των θετικών παραμέτρων του κλίματος και 

χρησιμοποιούν συνδυασμό παθητικών ή ενεργητικών ηλιακών συστημάτων ή 

άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας 

και προστασία του περιβάλλοντος. 

 

  46. Ακίνητα ή στοιχεία αρχιτεκτονικής ή φυσικής κληρονομιάς είναι 

οικισμοί ή τμήματα πόλεων ή οικισμών ή αυτοτελή οικιστικά σύνολα εκτός 

οικισμών, κτίρια ή συγκροτήματα κτιρίων ή στοιχεία του άμεσου φυσικού ή 

ανθρωπογενούς περιβάλλοντός τους ιδίως αυλές, κήποι, θυρώματα και 

κρήνες, στοιχεία πολεοδομικού εξοπλισμού αστικού ή αγροτικού ή δικτύων 

ιδίως πλατείες, κρήνες, διαβατικά, λιθόστρωτα και γέφυρες, τα οποία 

παρουσιάζουν ιδιαίτερο ιστορικό, κοινωνικό, αρχιτεκτονικό, πολεοδομικό, 

επιστημονικό και αισθητικό ενδιαφέρον. Στα ακίνητα αγαθά φυσικής 

κληρονομιάς περιλαμβάνονται και χώροι, τόποι, τοπία ιδιαίτερου κάλλους 

και φυσικοί σχηματισμοί, ιδίως βράχια, λόφοι, ρεματιές και 

δενδροστοιχίες που συνοδεύουν ή περιβάλλουν ακίνητα αγαθά 

αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 

 

  47. Στέγη είναι η "κατασκευή κάλυψης του κτιρίου, η οποία 

περιλαμβάνει τη φέρουσα κατασκευή και την επικάλυψή της και μπορεί να 

αποτελείται από επιφάνειες διαφόρων μορφών, κλίσεων και υλικών." 

 

                                                

 

 

_____________________________________________________________________ 

                                                                      

 

 

 

 

                                                     Άρθρο 3. 

 

                            Πολεοδομικός και αρχιτεκτονικός έλεγχος. 

 

    

                           

 "1.Κάθε κτίριο ή εγκατάσταση  πρέπει   

 

    α)  ως  προς τη σχέση και τη σύνθεση των όγκων, τις όψεις και τα εν  



 γένει ορατά τμήματά του, να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της  αισθητικής,  

 τόσο  ως  μεμονωμένο  κτίριο  ή  εγκατάσταση  όσο  και  σε σχέση με το  

 οικοδομικό τετράγωνο,  

 

    β) να εντάσσεται στο φυσικό  και  οικιστικό  περιβάλλον,  ώστε  στα  

 πλαίσια  των  στόχων  της  οικιστικής ανάπτυξης και της προστασίας του  

 περιβάλλοντος να εξασφαλίζονται οι καλύτεροι δυνατοί όροι διαβίωσης. 

 

   Ο έλεγχος της τήρησης των πιο πάνω  προϋποθέσεων  ασκείται  από  την  

 πολεοδομική  υπηρεσία  με  βάση  τη  μελέτη  της άδειας οικοδομής, που  

 συνοδεύεται από αιτιολογημένη έκθεση του μελετητή μηχανικού στο στάδιο  

 θεώρησης των σχεδίων του προελέγχου  αν  ζητηθεί,  ή  στο  στάδιο  της  

 χορήγησης   της   άδειας   οικοδομής.   Στις   κατηγορίες   κτιρίων  ή  

 εγκαταστάσεων που ορίζονται σύμφωνα   "με την παράγραφο  4" του    

 παρόντος άρθρου  ο  έλεγχος  ασκείται από την Ε.Π.Α.Ε.  

 

     

 

  "Τυχόν ενστάσεις, από τον αιτούντα την έκδοση της άδειας οικοδομής 

κατά των αποφάσεων της υπηρεσίας, κρίνονται σε πρώτο και δεύτερο βαθμό 

από τις αντίστοιχες Ε.Π Α.Ε. ή το κατά την επόμενη παράγραφο 

συνιστώμενο Ανώτατο Πολεοδομικό και Αρχιτεκτονικό Συμβούλιο (Α.Π.Α.Σ.). 

το οποίο κρίνει ενστάσεις κατά αποφάσεων της δευτεροβάθμιας Ε,Π.Α.Ε., 

όταν αποφασίζει σε πρώτο βαθμό." 

 

 

  (Με απόφαση  του  Υπουργού  Περιβάλλοντος,  Χωροταξίας  και  Δημόσιων  

 Έργων,  που  εκδίδεται  εντός  3 μηνών και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα  

 της Κυβερνήσεως, ορίζονται τα στοιχεία  δόμησης,  όπως  η  κάλυψη  του  

 οικοπέδου,  η  θέση  του κτιρίου στο οικόπεδο, ο συντελεστής κατ' όγκο  

 εκμετάλλευσης, το ύψος, με βάση τον ισχύοντα συντελεστή  δόμησης  του  

 οικοπέδου,  που λαμβάνονται υπόψη από την Ε.Π.Α.Ε., για να κρίνει κατά  

 τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 και του άρθρου 14. 

   Με την ίδια απόφαση ορίζεται  επίσης  η  διαδικασία  παραπομπής  των  

 μελετών για γνωμοδότηση στην Ε.Π.Α.Ε. και κάθε σχετική λεπτομέρεια)". 

 

 

 

  2. Στα ειδικά κτίρια ελέγχεται και η λειτουργικότητά τους.  Ο έλεγχος 

αυτός ενεργείται από τον αρμόδιο για κάθε κατηγορία κτιρίων φορέα.  Για 

τα κτίρια, για τα οποία δεν υπάρχει αρμόδιος φορέας, ο παραπάνω έλεγχος  

ασκείται από "από την αρμόδια  Ε.Π.Α.Ε.." 



 

 

  "3. Συνιστάται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 

Έργων Ανώτατο Πολεοδομικό και Αρχιτεκτονικό Συμβούλιο (Α.Π.Α.Σ.), 

αποτελούμενο από το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 

Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, ως πρόεδρο, δύo εκπροσώπους του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, δύο 

εκπροσώπους του Υπουργείου Πολιτισμού, δύο εκπροσώπους από το διδακτικό 

προσωπικό του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου 

(Ε.Μ.Π,), δύo εκπροσώπους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) 

και δύο εκπροσώπους του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων 

Σχολών - Πανελλήνιας 'Ένωσης Αρχιτεκτόνων (Σ.Α-Δ.Α.Σ.- Π.Ε.Α.). 

 

  Το Α.Π.Α.Σ. έχει την αρμοδιότητα να γνωμοδοτεί και να εισηγείται στον 

Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων για θέματα που 

έχουν σχέση με τον αρχιτεκτονικό και πολεοδομικό σχεδιασμό 

αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από σχετικό ερώτημα του Υπουργού. Επίσης 

γνωμοδοτεί για θέματα σχετικό με τις επιδράσεις /επιπτώσεις από την 

κατασκευή κάθε είδους τεχνικών έργων σε ευαίσθητες περιβαλλοντικό ή 

πολιτισμικά περιοχές και οικισμούς της χώρας, καθώς και για κάθε άλλο 

θέμα που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις. Στα πλαίσια των 

παραπάνω αρμοδιοτήτων, το Α.Π.Α.Σ. μπορεί να ζητά από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες τα σχετικά στοιχεία και απόψεις. 

 

  Τα μέλη και οι αναπληρωτές τους πρέπει να είναι αρχιτέκτονες και 

ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 

Δημόσιων 'Έργων μετά από πρόταση του οικείου φορέα. 

 

  Ο τρόπος λειτουργίας, η γραμματειακή υποστήριξη, η διάρκεια της 

θητείας των μελών και κάθε άλλη λεπτομέρεια ρυθμίζονται με απόφαση του 

Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 'Έργων." 

 

 

4.  3. Οι Επιτροπές Ενάσκησης Αρχιτεκτονικού Ελέγχου,  που έχουν  

συσταθεί 

κατά το άρθρο  80  παρ. 4 του  ν.δ.  8/1973 (ΦΕΚ 124) μετονομάζονται σε 

Επιτροπές Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (Ε.Π.Α.Ε.).  Με κοινή 

απόφαση των Υπουργών Προεδρίας  της Κυβέρνησης, Εσωτερικών και Δημόσιας 

Τάξης  και  Περιβάλλοντος,  Χωροταξίας  και  Δημόσιων  Έργων  μπορεί να 

συνιστώνται   πρωτοβάθμιες    και   δευτεροβάθμιες   Ε.Π.Α.Ε.  και   να  

καταργούνται ή   να  συγχωνεύονται  οι  υπάρχουσες. 

 



 "Ειδικά για τις πρωτοβάθμιες Ε,Π.Α.Ε. ορίζεται μία ανά νομό. Για τις  

νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις Αττικής και Θεσσαλονίκης και τις ενιαίες  

νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις Ροδόπης -'Έβρου και Δράμας -Καβάλας -Ξάνθης,  

καθώς και τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις Κυκλάδων, Δωδεκανήσου, Σάμου  

και Λέσβου μπορεί να συνιστώνται περισσότερες πρωτοβάθμιες Ε.Π.Α.Ε.." 

 

     

 

 Με  όμοια  απόφαση 

καθορίζονται  οι  ιδιότητες  των  μελών,  ο  τρόπος   συγκρότησης   και 

λειτουργίας των Ε.Π.Α.Ε. στις οποίες μετέχει και εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε., 

η έδρα τους,  οι αρμοδιότητές του  και ειδικότερα οι κατηγορίες κτιρίων 

και εγκαταστάσεων,  στα οποία ασκούν  τον έλεγχο  που  προβλέπεται  στο 

άρθρο αυτό, η διαδικασία και κάθε σχετική λεπτομέρεια. 

 

«Δεν απαιτείται έγκριση από την Ε.Π.Α.Ε. για τα κτίρια που έχουν επιλεγεί  

από αρχιτεκτονικό διαγωνισμό και για όσα κτίρια απαιτείται έγκριση του Ε.Ο.  

Τ." 

 

 

5.  4. Τα όργανα ελέγχου, όπως ο έλεγχος αυτός περιγράφεται στην  παρ.  

1, στελεχώνονται από αρχιτέκτονες. 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

                                                    Άρθρο 4 

            

 

                          Προστασία αρχιτεκτονικής και φυσικής κληρονομιάς 

 

 

  1. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού 

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ή του κατά περίπτωση 



αρμόδιου Υπουργού, ύστερα από αιτιολογική έκθεση της κατά περίπτωση 

αρμόδιας υπηρεσίας του, γνώμη του αρμόδιου Συμβουλίου Χωροταξίας, 

Οικισμού και Περιβάλλοντος ή του κατά περίπτωση αρμόδιου Συμβουλίου του 

αρμόδιου Υπουργείου και του Α.Π.Α.Σ. εάν ζητηθεί από τον Υπουργό και 

γνώμη του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, με σκοπό τη 

διατήρηση και ανάδειξη της ιδιαίτερης ιστορικής, πολεοδομικής, 

αρχιτεκτονικής, λαογραφικής, κοινωνικής και αισθητικής φυσιογνωμίας 

τους, μπορεί να χαρακτηρίζονται: 

 

  α) οικισμοί ή τμήματα πόλεων ή οικισμών ή αυτοτελή οικιστικά σύνολα 

εκτός αυτών, ως παραδοσιακά σύνολα. 

 

  β) χώροι, τόποι, τοπία ή ζώνες ιδιαίτερου κάλλους και φυσικοί 

σχηματισμοί που συνοδεύουν ή περιβάλλουν ακίνητα και στοιχεία 

αρχιτεκτονικής κληρονομιάς ως χώροι, τόποι ή ζώνες προστασίας των 

παραδοσιακών συνόλων , όπως και αυτοτελείς φυσικοί σχηματισμοί 

ανθρωπογενούς χαρακτήρα, εντός ή εκτός οικισμών, ως περιοχές που έχουν 

ανάγκη από ιδιαίτερη προστασία, και να θεσπίζονται ειδικοί όροι και 

περιορισμοί δόμησης και να καθορίζονται χρήσεις, κατά παρέκκλιση από 

τις διατάξεις του νόμου αυτού και από κάθε άλλη γενική ή ειδική 

διάταξη, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 9 του π.δ. 437/1985 

"Καθοριομός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων" (ΦΕΚ 157 Α'). 

Αν η γνώμη του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου δεν περιέλθει στην 

αρμόδια υπηρεσία του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργείου σε διάστημα δύο 

(2) μηνών από τη λήψη του σχετικού εγγράφου από αυτόν, το διάταγμα 

εκδίδεται και χωρίς τη γνωμοδότηση αυτή. 

 

  Ο χαρακτηρισμός σύμφωνο με την περίπτωση β', εφόσον δεν θεσπίζονται 

ειδικοί όροι, μορφολογικοί περιορισμοί δόμησης και χρήσεις γης, μπορεί 

να γίνεται με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ύστερα από 

αιτιολογική έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου, που 

δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

 ( "γ) Κατά την έννοια της περίπτωσης β' της διάταξης μπορεί να 

χαρακτηρίζονται φυσικοί σχηματισμοί ως τόποι ιδιαίτερου κάλλους 

ευρύτεροι χώροι τοπίων, ευρύτερες ζώνες και ολόκληρα νησιά.)" 

    

  

       

 

  2. α) Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 

Έργων ή του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού που εκδίδεται ύστερα από 



αιτιολογική έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου και 

δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να χαρακτηρίζονται 

ως διατηρητέα, μεμονωμένα κτίρια ή Τμήματα κτιρίων ή συγκροτήματα 

κτιρίων, ως και στοιχεία του περιβάλλοντος χώρου αυτών, όπως επίσης και 

στοιχεία του φυσικού ή και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος χώρου, όπως 

αυλές, κήποι, θυρώματα και κρήνες, καθώς και μεμονωμένα στοιχεία 

πολεοδομικού (αστικού ή αγροτικού) εξοπλισμού ή δικτύων, όπως πλατείες, 

κρήνες, διαβατικά, λιθόστρωτα, γέφυρες που βρίσκονται εντός ή εκτός 

οικισμών, για το σκοπό που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο και να 

καθορίζονται ειδικοί όροι προστασίας και περιορισμοί δόμησης και 

χρήσης, κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του νόμου αυτού και από κάθε 

άλλη γενική ή ειδική διάταξη. 

 

  Με όμοια απόφαση μπορεί να χαρακτηρίζεται ως διατηρητέα η χρήση 

ακινήτου με ή χωρίς κτίσματα εντός ή εκτός οικισμών , 

 

  Η παραπάνω έκθεση αποστέλλεται στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία και 

στον οικείο δήμο ή κοινότητα, ο οποίος εντός πέντε (5) ημερών από τη 

λήψη της υποχρεούται να την αναρτήσει στο δημοτικό ή κοινοτικό 

κατάστημα. Για την ανάρτηση αυτή δημοσιεύεται από το δήμο ή κοινότητα 

σχετική πρόσκληση προς τους ενδιαφερόμενους σε μία τοπική εφημερίδα, αν 

εκδίδεται ή σε μία εφημερίδα της πρωτεύουσας του νομού. Οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να διατυπώσουν αντιρρήσεις προς την αρμόδια 

υπηρεσία του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργείου μέσα σε προθεσμία 

είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόκλησης. Αν ο 

δήμος ή η κοινότητα δεν τηρήσει όσα αναφέρονται προηγουμένως, η 

περαιτέρω διαδικασία χαρακτηρισμού συνεχίζεται νόμιμα μετά την πάροδο 

ενός μήνα από την αποστολή της έκθεσης στο δήμο ή την κοινότητα. Η 

παραπάνω διαδικασία μπορεί να παραλείπεται εφόσον η έκθεση κοινοποιηθεί 

απευθείας στον ενδιαφερόμενο. Στην τελευταία αυτή περίπτωσn ο 

ενδιαφερόμενος μπορεί να διατυπώσει τις αντιρρήσεις του μέσα σε ένα 

μήνα από την κοινοποίηση της έκθεσης. 

 

  β) Από την κοινοποίηση της αιτιολογικής έκθεσης για το χαρακτηρισμό 

κτιρίου ως διατηρητέου, απαγορεύεται κάθε επέμβαση στο εν λόγω κτίριο 

για χρονικό διάστημα ενός έτους ή μέχρι τη δημοσίευση της σχετικής 

απόφασης ή τη γνωστοποίηση στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία για τη μη 

περαιτέρω προώθηση της σχετικής διαδικασίας χαρακτηρισμού. 

 

  Oικοδομικές εργασίες που εκτελούνται στο προς χαρακτηρισμό κτίριο με 

οικοδομική άδεια που εκδόθηκε πριν από την κοινοποίηση της αιτιολογικής 

έκθεσης, διακόπτονται. 



 

  'Όταν ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη διαδικασία και το κτίριο κριθεί 

διατηρητέο, τότε το όποιο κόστος της οικοδομικής άδειας, καθώς και των 

εργασιών οι οποίες έχουν προηγηθεί της διακοπής και αντιβαίνουν στους 

όρους κήρυξης του κτιρίου ως διατηρητέου, επιβαρύνουν το Ειδικό Ταμείο 

Εφαρμογής Ρυθμιστικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ.). Με απόφαση 

του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων καθορίζονται 

οι λεπτομέρειες εφαρμογής της διάταξης αυτής. 

 

  3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 

'Έργων, ύστερα από γνωμοδότηση του Α.Π.Α.Σ., μπορεί να καθορίζονται: 

 

  α) κατηγορίες διατηρητέων και κριτήρια αξιολόγησης για την υπαγωγή 

των προς χαρακτηρισμό κτιρίων στις κατηγορίες αυτές, 

 

  β) ειδικότεροι όροι και περιορισμοί ως προς τις δυνατότητες 

επέμβασης επί των διατηρητέων κτιρίων κατά κατηγορία, 

 

  γ) μεταβατικές διατάξεις ως προς το καθεστώς των ήδη χαρακτηρισμένων 

κτιρίων ως διατηρητέων, σε σχέση με την κατάταξη σε κατηγορίες και τις 

δυνατότητες επέμβασης επί αυτών . 

 

  Με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μετά από γνωμοδότηση 

του αρμόδιου Συμβουλίου, μπορεί να καθορίζονται επί μέρους περιοχές της 

χώρας και οικισμοί ή τμήματα αυτών, εντός των οποίων έχουν εφαρμογή οι 

διατάξεις των ανωτέρω. 

 

  4. α) Αιτήσεις οικοδομικών αδειών για την ανέγερση οικοδομών ή 

προσθηκών σε υφιστάμενα κτίρια σε όμορα ακίνητα διατηρητέων κτιρίων 

παραπέμπονται υποχρεωτικώς στην πρωτοβάθμια Ε.Π.Α.Ε. της αρμόδιας 

πολεοδομικής υπηρεσίας για έγκριση, με κριτήριο την προστασία και 

ανάδειξη της αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας του διατηρητέου κτιρίου. 

 

  β) Με τη διαδικασία που καθορίζεται στην παράγραφο 2 περίπτωση α' 

μπορεί να οριστούν ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης ή χρήσης κατά 

παρέκκλιση από κάθε γενική η ειδική διάταξη και σε ακίνητα που είναι 

όμορα με τα διατηρητέα κτίρια ή σε ζώνες γύρω από αυτά, για την 

προστασία και ανάδειξη των διατηρητέων κτιρίων. Εφόσον με τους παραπάνω 

όρους και περιορισμούς δεν μπορεί να εξαντληθεί ο ισχύων συντελεστής 

δόμησης του υπόψη ομόρου ακινήτου ή αυτού που βρίσκεται μέσα στην 

παραπάνω ζώνη, για το ακίνητο αυτό εφαρμόζονται οι διατάξεις για τη 

μεταφορά συντελεστή δόμησης, που ισχύουν για τα ακίνητα με διατηρητέα 



κτίρια. 

 

  5. α) Ακίνητα και στοιχεία αρχιτεκτονικής κληρονομιάς 

ανακατασκευάζονται στην αρχική τους μορφή αν έχουν χαρακτηριστεί 

διατηρητέα ή έχει κινηθεί γι' αυτά η διαδικασία χαρακτηρισμού τους ως 

διατηρητέων με την κοινοποίηση στους ενδιαφερόμενους ή στον οικείο δήμο 

ή κοινότητα της αιτιολογικής έκθεσης χαρακτηρισμού και βρίσκονται σε 

κατάσταση επικινδύνου ετοιμορροπίας και επιβάλλεται η κατεδάφισή τους, 

εφόσον δεν υφίσταται η δυνατότητα άμεσης αποσόβησης του κινδύνου με 

ηπιότερα μέτρα, όπως αντιστηρίξεις, υποστυλώσεις, επισκευές, μερικές 

κατεδαφίσεις. Η ανακατασκευή γίνεται βάσει λεπτομερούς μελέτης 

αποτύπωσης και φωτογραφικής και κάθε άλλης δυνατής τεκμηρίωσης της 

υφιστάμενης κατάστασης που απαιτείται πριν από την υλοποίηση των μέτρων 

που επιβάλλονται από το σχετικό πρωτόκολλο επικινδύνου ετοιμορροπίας 

και κατεδάφισης του κτιρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του 

π.δ. 13/22.4 1929 (ΦΕΚ 153 Α') "περί επικινδύνων οικοδομών". Στη μελέτη 

αποτύπωσης προσδιορίζονται και όλα τα αρχιτεκτονικά μέλη ή τμήματα του 

κτιρίου που φέρουν γλυπτικό ή επίπλαστο διάκοσμο και τα οποία 

διασώζονται κατά την κατεδάφιση για να χρησιμοποιηθούν στην ίδια θέση ή 

ως πρότυπα στην ανακατασκευή του κτιρίου. 

 

  Η ανακατασκευή εγκρίνεται με απόφαση του κατά περίπτωση Υπουργού, που 

εκδίδεται ύστερα από αιτιολογική έκθεση της αρμόδιας Υπηρεσίας του. 

 

  β) Διατηρητέα κτίρια τα οποία έχουν κατεδαφιστεί από γεγονότα που 

οφείλονται σε ανωτέρα βία, όπως σεισμό, πυρκαγιά, πλημμύρα ή κρίνονται 

κατεδαφιστέα με πρωτόκολλα επικινδύνως ετοιμόρροπου οικοδομής, 

επανακατασκευάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του προεδρικού 

διατάγματος της 15.4.1988 (ΦΕΚ 317 Δ ). 

 

  γ) Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του όρθρου 32 του ν. 1337/1983 έχουν 

εφαρμογή για τα διατηρητέα κτίρια που αναφέρονται στην παράγραφο 2α, 

καθώς και για τα κτίρια για τα οποία έχει κοινοποιηθεί στον 

ενδιαφερόμενο ή στον οικείο δήμο ή κοινότητα ή πολεοδομική υπηρεσία 

αιτιολογική έκθεση για το χαρακτηρισμό τους ως διατηρητέων. 

 

  Οι ίδιες διατάξεις έχουν εφαρμογή και για τα κτίρια εκείνα, για τα 

οποία εκδίδεται πρωτόκολλο επικινδύνως ετοιμόρροπου οικοδομής, μετά την 

κοινοποίηση της αιτιολογικής έκθεσης χαρακτηρισμού τους ως διατηρητέων. 

 

  6. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 

'Έργων ή του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, που δημοσιεύεται στην 



Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να αναστέλλεται για χρονικό διάστημα 

"έως δύο έτη", σε οικισμούς ή τμήματά τους, σε περιοχές εκτός οικισμών ή 

σε μεμονωμένα ακίνητα εντός ή εκτός οικισμών, η έκδοση οικοδομικών 

αδειών, κάθε εργασία ανέγερσης νέων κτιρίων, κατεδάφισης, προσθήκης, 

αλλαγής εξωτερικής εμφάνισης υφιστάμενων κτιρίων και διαμόρφωσης των 

κοινόχρηστων χώρων, ή να επιβάλλονται όροι για την εκτέλεση των 

εργασιών αυτών με σκοπό τη σύνταξη πολεοδομικής μελέτης ή και ειδικού 

κανονισμού δόμησης για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η 

αναστολή μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμα έτος, εφόσον οι σχετικές 

μελέτες έχουν προοδεύσει σημαντικά και προκύπτει αυτό τεκμηριωμένα. 

  

 

 

  7. Αίτηση για κατεδάφιση, επισκευή ή προσθήκη σε κτίριο που κατά την 

κρίση της πολεοδομικής υπηρεσίας μπορεί να χαρακτηριστεί ως διατηρητέο, 

παραπέμπονται στην πρωτοβάθμια Ε.Π.Α.Ε.. Η παραπομπή αυτή είναι 

υποχρεωτική αν το κτίριο βρίσκεται σε παραδοσιακό οικισμό. Αν η 

επιτροπή κρίνει ότι η επισκευή δεν θίγει το κτίριο ή ότι δεν συντρέχει 

λόγος να κινηθεί η διαδικασία χαρακτηρισμού του κτιρίου ως διατηρητέου, 

προωθείται η διαδικασία έκδοσης της οικοδομικής άδειας αν συντρέχουν 

και οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις. Σε κάθε άλλη  περίπτωση, με 

αιτιολογημένη έκθεση της Ε.Π.Α.Ε. αποστέλλεται στην αρμόδια υπηρεσία 

του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργείου. 

 

  Στην περίπτωση αυτή η άδεια χορηγείται όταν γνωστοποιηθεί στην 

πολεοδομική υπηρεσία ότι το κτίριο δεν κρίνεται διατηρητέο ή αν 

παρέλθουν δώδεκα (12) μήνες από την κατάθεση του σχετικού φακέλου 

κατεδάφισης στην αρμόδια υπηρεσία του κατά περίπτωση αρμόδιου 

Υπουργείου, χωρίς να εκδοθεί απόφαση χαρακτηρισμού του κτιρίου ως 

διατηρητέου. 

 

  Ειδικότερα με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού και για 

την προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, μπορούν να καθορίζονται 

περιοχές εντός ή εκτός παραδοσιακών οικισμών εντός των οποίων οι 

αιτούμενες άδειες κατεδάφισης υποχρεωτικό παραπέμπονται στην 

πρωτοβάθμια Ε.Π.Α.Ε., μετά τη γνωμοδότηση της οποίας αποστέλλονται στην 

υπηρεσία που έχει την αρμοδιότητα χαρακτηρισμού και τηρείται η 

διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου." 

 

 

 

 



_____________________________________________________________________ 

                                                                      

 

 

 

 

                                                  Άρθρο 5. 

 

                                              Χρήση κτιρίων.       

   

    

                        

  1. Δεν επιτρέπεται να μεταβάλλονται η σύμφωνα με την οικοδομική άδεια 

χρήση του κτιρίου  ή  μέρους αυτού  και  οι διαστάσεις των χώρων κοινής 

χρήσης  χωρίς  προηγούμενη  σχετική  άδεια  της  αρμόδιας  πολεοδομικής 

υπηρεσίας,  εφόσον  η  μεταβολή  αυτή  θίγει τις ισχύουσες πολεοδομικές 

διατάξεις.  Με  απόφαση  του  Υπουργού  Περιβάλλοντος,  Χωροταξίας  και 

Δημόσιων Έργων  καθορίζονται  οι  μεταβολές  που  δεν  υπάγονται   στην 

απαγόρευση αυτή. 

    

  2. Η παράβαση  της  προηγούμενης παραγράφου  συνεπάγεται την εφαρμογή 

των διατάξεων για τις αυθαίρετες κατασκευές. 

       

  3. Σε  κάθε πράξη μεταβίβασης της κυριότητας κτιρίου  ή διακεκριμένης 

και  αυτοτελούς  ιδιοκτησίας  επισυνάπτεται  υποχρεωτικά  εκτός  από το 

κυρωμένο αντίγραφο  της οικοδομικής άδειας που προβλέπεται στο άρθρο 17 

παρ. 12  του  ν.  1337/1983 (ΦΕΚ 33)  και  υπεύθυνη  δήλωση  του   ν.δ. 

105/1969, των δικαιοπραντούντων για την τήρηση της παρ. 1 του παρόντος. 

Η παράγραφος αυτή εφαρμόζεται για τα κτίρια,  των οποίων οι οικοδομικές 

άδειες εκδίδονται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 

                                                                      

 

 

 

 

                                

                                                    Άρθρο 6. 



 

                                           Αρτιότητα οικοπέδων.   

     

                      

  1. Οικόπεδο  που  εντάσσεται σε  σχέδιο  πόλης μετά τη δημοσίευση του 

νόμου αυτού θεωρείται άρτιο και οικοδομήοιμο,  αν έχει τα ελάχιστα όρια 

εμβαδού και προσώπου,  κατά  τον κανόνα  ή  κατά  παρέκκλιση,  τα οποία 

καθορίζονται στην περιοχή και αν μέσα στο οικοδομήσιμο τμήμα του μπορεί 

να εγγραφεί  κάτοψη κτιρίου με την ελάχιστη επιφάνεια  και την ελάχιστη 

πλευρά εφόσον καθορίζεται από τους όρους δόμησης της περιοχής. 

       

  2. Οικόπεδο  που  βρίσκεται  μέσα  σε  ρυμοτομικό  σχέδιο   κατά   τη  

δημοσίευση του παρόντος νόμου θεωρείται άρτιο και οικοδομήσιμο: 

       

  α)  Όταν  πρόκειται  για  οικόπεδο  που έχει δημιουργηθεί πριν από τη 

δημοσίευση του νόμου αυτού,  αν  έχει  τα  ελάχιστα  όρια  εμβαδού  και 

προσώπου, κατά τον κανόνα ή κατά παρέκκλιση, που ισχύουν στην περιοχή. 

       

  β)  Όταν πρόκειται για οικόπεδο  που δημιουργείται μετά τη δημοσίευση 

του νόμου αυτού,  αν έχει  τα ελάχιστα όρια  εμβαδού  και  προσώπου που 

ισχύουν  κατά  τον κανόνα στην περιοχή  ή  εκείνα που αναφέρει το  ν.δ. 

8/1973, αν αυτά είναι μεγαλύτερα και συγχρόνως εάν μπορεί να εγγράφεται 

στο οικοδομήσιμο τμήμα του κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 τ.μ. 

και ελάχιστη πλευρά 5 μ., με την επιφύλαξη των διατάξεων του  άρθρου 25 

του ν. 1337/1983. 

       

  3. Οικόπεδα  που  έχουν  πρόσωπα σε δύο ή περισσότερους κοινόχρηστους 

χώρους για τους οποίους ισχύουν  διαφορετικά ελάχιστα όρια  εμβαδού και 

προσώπου θεωρούνται  άρτια  εφόσον  έχουν  τα μικρότερα από αυτά. 

       

  "εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική ρύθμιση." 

 

 

  4. Γωνιακά οικόπεδα άρτια και οικοδομήσιμα,  που έχασαν την αρτιότητά 

τους  ως  προς  το  εμβαδό  λόγω  αποτίμησης  κατά  την  επιβολή  στοών, 

θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα. 

                                 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 



                                                                      

 

 

 

 

 

                                                      Άρθρο 7. 

 

                                            Συντελεστής δόμησης.        

 

    

 

                       

  1. Για τον υπολογισμό του συντελεστή δόμησης που πραγματοποιείται στο 

οικόπεδο: 

      

  Α. Προσμετρούνται: 

       

  α) οι επιφάνειες  των στεγασμένων και κλειστών  από  όλες τις πλευρές 

χώρων του κτιρίου, οποιασδήποτε χρήσης σε όλους τους ορόφους, καθώς και 

τα υπόγεια, με την επιφύλαξη της επόμενης περίπτωσης Ββ, 

      

  β) οι επιφάνειες  των  εξωστών και  ημιυπαίθριων χώρων εκτός από τους 

αναφερόμενους στην παράγραφο 2 του άρθρου 11. 

      

  γ) οι ακάλυπτες επιφάνειες με διάσταση μικρότερη από 1,20 μ. 

     

  Β. Δεν προσμετρούνται: 

      

      "α) Σε ειδικά κτίρια, η επιφάνεια υπογείου ορόφου ή τμήματός του  

που 

χρησιμοποιείται για την εγκατάσταση ή διέλευση ηλεκτρομηχανολογικού 

εξοπλισμού, εφόσον το ελεύθερο ύψος του δεν υπερβαίνει τα 3,00 μ. 

μετρούμενο μεταξύ δαπέδου και οροφής. 

 

  Στα ειδικά κτίρια για τα οποία απαιτείται άδεια φορέα για τη 

λειτουργία τους, η επιφάνεια ορόφου ή τμήματος ορόφου, ελεύθερου ύψους 

μέχρι 2,20 μ., που χρησιμοποιείται ομοίως για την εγκατάσταση ή 

διέλευση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, που εγκρίνεται με απόφαση 

Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, μετά από γνώμη του αρμόδιου Συμβουλίου." 

   

 



  β)  Ένας υπόγειος όροφος επιφάνειας ίσης με εκείνη  που  καταλαμβάνει 

το κτίριο, προοριζόμενος αποκλειστικά για βοηθητικές χρήσεις,  εφόσον η 

οροφή του  σε  κανένα σημείο δεν υπερβαίνει το 1,50 μ. από την οριστική 

στάθμη  του  εδάφους  και  το  ύψος του  δεν  υπερβαίνει  τα  3,00  μ., 

μετρούμενο μεταξύ του δαπέδου και της οροφής,  εκτός αν έχει καθοριστεί 

μεγαλύτερο ελάχιστο  ύψος  για τη χρήση  του  συγκεκριμένου χώρου κατ ' 

εφαρμογή του άρθρου 26.  Εφόσον  σε  κτίριο  κατοικίας  κατασκευάζονται 

καταστήματα και κάτω  από  αυτό  αποθήκες στον υπόγειο όροφο ,  για την 

εξυπηρέτηση τους,  επιτρέπεται η κατασκευή δεύτερου υπόγειου επιφάνειας 

ίσης  με  την  επιφάνεια  των  αποθηκών,  χωρίς  να  προσμετρείται  στο 

συντελεστή δόμησης. 

   

  γ) Κοινόχρηστη αίθουσα για τις κοινωνικές λειτουργίες των ενοίκων του 

κτιρίου ή των κτιρίων του οικοπέδου κατασκευαζόμενη σε κτίρια  με κύρια 

χρήση την κατοικία,  τα οποία έχουν συνολική επιφάνεια τουλάχιστον  600 

τ. μ.  που  αντιστοιχεί  σε  οκτώ  τουλάχιστον  διαμερίσματα,  εφόσον η 

επιφάνεια της αίθουσας αυτής  αντιστοιχεί το πολύ στο  5% της συνολικής 

επιφάνειας που  προκύπτει από  το  συντελεστή δόμησης και,  πάντως, δεν 

είναι μικρότερη από 25 τ.μ. ούτε μεγαλύτερη από 80 τ.μ. 

   

  δ) Κλίμακες  κινδύνου,  εφόσον κατασκευάζονται  σύμφωνα με τους όρους 

που θεσπίζονται κατ'εφαρμογή του άρθρου 26. 

   

  "ε) Εξώστες, ημιυπαίθριοι χώροι, αρχιτεκτονικά στοιχεία, 

προστεγάσματα και σκίαστρα, όπως ορίζεται στο άρθρο 11." 

 

 

   

  στ) Οι παρόδιες στοές, όπως προβλέπονται στο άρθρο 15. 

   

  ζ) Όλες οι κατασκευές που προβλέπονται στο άρθρο 16, με τις ελάχιστες 

απαιτούμενες διαστάσεις τους. 

                 

  η) Οι στεγασμένοι χώροι για τη στάθμευση αυτοκινήτων. 

   

  θ) Η επιφάνεια κύριων κλιμάκων,  η  πέρα από τις ελάχιστες διαστάσεις 

που καθορίζονται από  τις  σχετικές  διατάξεις  και  έως  το  50%   των 

διαστάσεων αυτών. 

  

  Τα παραπάνω εφαρμόζονται ανάλογα  και  για τα φρέατα ανελκυστήρων και 

τους διαδρόμους κοινής χρήσης. 

  



  ι) Ο  ελεύθερος  ημιυπαίθριος  χώρος που δημιουργείται όταν το κτίριο 

κατασκευάζεται  σε  υποστυλώματα (PILOTIS),  εφόσον έχει: 1 ) επιφάνεια 

τουλάχιστον ίση με το 50% της επιφάνειας που καταλαμβάνει το κτίριο, 2) 

στάθμη δαπέδου 0,50 μ. πάνω ή κάτω (+- 0,50 μ.) από την οριστική στάθμη 

του  περιβάλλοντος  εδάφους  σε  κάθε  σημείο  του και 3) ελεύθερο ύψος 

τουλάχιστον το  προβλεπόμενο για  χώρο κύριας χρήσης και έως  3,00 μ. ή 

και μεγαλύτερο αν το μεγαλύτερο των  3  μέτρων κατασκευαστεί ύστερα από 

έγκριση της  Ε.Π.Α.Ε.  Στην  περίπτωση  αυτή  δεν προσμετρούνται επίσης 

χώροι κλιμακοστασίων,  ανελκυστήρων και εισόδων που βρίσκονται στο χώρο 

αυτόν, επιφάνειας έως το  5% της επιφάνειας που καλύπτει το κτίριο. Εάν 

η προκύπτουσα επιφάνεια  είναι μικρότερη των  30 μ2,  τότε  η επιφάνεια 

αυτή δύναται να φθάνει τα  30 μ2 για κάθε συγκρότημα κλιμακοστασίου. 

  

  ια') (κ) Όλες οι κατασκευές που προβλέπονται στο άρθρο 17. 

  

   "ιβ) Ο χώρος που βρίσκεται κάτω από κλειστούς ή ημιυπαίθριους χώρους 

χωρίς να είναι ο ίδιος κλειστός ή ημιυπαίθριος. 

 

  ιγ) Η επιφάνεια που καταλαμβάνεται για την προσθήκη εξωτερικής 

θερμομόνωσης σε κτίριο που υφίσταται πριν από τις 4.7.1979 (ημερομηνία 

δημοσίευσης του κανονισμού θερμομόνωσης ΦΕΚ 362 Δ') κτιρίου και 

κατασκευάζεται σύμφωνα με τους κανονισμούς που εκδίδονται σε εφαρμογή 

του άρθρου 26. 

 

  ιδ) Η επιφάνεια που καταλαμβάνεται για την προσθήκη παθητικών ηλιακών 

συστημάτων, της παραγράφου 6 του άρθρου 11 στις όψεις των κτιρίων που 

υφίστανται κατά τη δημοσίευση του παρόντος. 

 

  ιε) Η επιφάνεια του σεισμικού αρμού που προβλέπεται από τις κείμενες 

διατάξεις." 

 

«ιστ. Σε περίπτωση κατασκευής κτιρίων με εξωτερική τοιχοποιία από  

λιθοδομή πάχους πλέον ή ίσου των 0,50 μ., η καταλαμβανόμενη από την  

τοιχοποιία επιφάνεια." 

 

 

  2. Κατά τη θέσπιση ή μεταβολή όρων δόμησης, ο συντελεστής δόμησης των 

οικοπέδων  ορίζεται  αριθμητικά.  Συντελεστές  δόμησης, που  προκύπτουν 

έμμεσα από διατάξεις  προγενέστερες "της δημοσίευσης"  του νόμου αυτού, 

εξακολουθούν να ισχύουν έως ότου καθοριστούν αριθμητικά. 

         

  



 

  3. Ο  συντελεστής δόμησης που εφαρμόζεται σε οικόπεδα  με  πρόσωπο σε 

περισσότερους  κοινόχρηστους  χώρους ,   για   τους   οποίους   ισχύουν 

διαφορετικοί συντελεστές,  είναι  ο λόγος του αθροίσματος των γινομένων 

του μήκους  κάθε  προσώπου  του οικοπέδου επί τον αντίστοιχο συντελεστή 

δόμησης προς το άθροισμα των μηκών των προσώπων. 

                                 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 

                                                                      

 

 

 

 

 

                                                Άρθρο 8. 

                    

                                      Κάλυψη του οικοπέδου.         

  

    

                     

 

  "1. Το επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης του οικοπέδου δεν μπορεί να 

υπερβαίνει το 70% της επιφάνειάς του. Γενικές και ειδικές διατάξεις, 

που καθορίζουν άμεσα ή έμμεσα μεγαλύτερα ποσοστά κάλυψης, παύουν να 

ισχύουν από την ισχύ του νόμου αυτού. Σε περιοχές που κατά τη 

δημοσίευση της παρούσας διάταξης ίσχυε το πανταχόθεν ελεύθερο σύστημα 

δόμηοης, εφόσον δεν ορίζεται με ειδικές διατάξεις μικρότερο, το μέγιστο 

επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 40% της 

επιφάνειας του οικοπέδου. Κατ' εξαίρεση των παραπάνω επιτρέπεται η 

πραγματοποίηση ποσοστού κάλυψης έως 70%, προκειμένου να εξασφαλιστεί 

καλυπτόμενη επιφάνεια μέχρι 120,0 τετραγωνικών μέτρων σε κτίριο με 

αποκλειστική χρήση κατοικία.  

 

  Τα ήδη εγκεκριμένα διαγράμματα κάλυψης εξακολουθούν να ισχύουν.  

 

  Κατά την αναθεώρηση, επέκταση ή έγκριση ρυμοτομικών σχεδίων ή 

τροποποίηση των όρων δόμησης περιοχής μπορεί να καθορίζονται 

διαγράμματα κάλυψης ανεξαρτήτως ποσοστού, σε ολόκληρη ή σε τμήμα της 



σχετικής περιοχής εφόοον αιτιολογούνται από την αντίστοιχη μελέτη της 

περιοχής." 

 

 

 

  2. Ο υποχρεωτικός ακάλυπτος χώρος του οικοπέδου αφήνεται σε επαφή με 

ένα  ή  περισσότερα όρια του οικοπέδου,  έχει διαστάσεις τουλάχιστον Δ 

(όπως ορίζεται στο άρθρο 9, παρ. 1 ) και πρέπει να είναι προσπελάσιμος 

από τους χώρους κοινής χρήσεως του  κτιρίου.  

 

  Υποχρεωτικός ακάλυπτος χώρος του οικοπέδου θεωρείται και η επιφάνεια 

του  προκηπίου  "η επιφάνεια της στοάς όταν κατασκευάζεται χωρίς  

υποστηλώματα,σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 15, εφόσον δεν 

κατασκευάζονται όροφοι πάνω από την επιφάνεια αυτή." 

 

  καθώς  και  η  επιφάνεια  που  προκύπτει από την τυχόν 

υποχώρηση  του  κτιρίου  από  την οικοδομική γραμμή, ανεξάρτητα από το 

βάθος της. 

          

 

   "Επίσης θεωρούνται ως υποχρεωτικοί ακάλυπτοι χώροι τμήματα του 

ακάλυπτου χώρου που εισέχουν στο κτίριο, εφόσον το πλάτος τους είναι 

τουλάχιστον Δ (όπως ορίζεται στο άρθρο 9 παρ. 1) ανεξάρτητα από το 

βάθος τους, καθώς και αίθριο με ελάχιστες διαστάσεις 2Δ που είναι 

προσπελάσιμο από τους κοινόχρηστους χώρους του οικισμού μέσω 

ημιυπαίθριων χώρων ελάχιστου πλάτους 2,50 μ. ή μέσω ακάλυπτων χώρων του 

αυτού ελάχιστου πλάτους."  

         

 

  3. Εκτός του υποχρεωτικού ακάλυπτου χώρου, στην κάλυψη του οικοπέδου 

δεν προσμετρούνται και: 

         

  α) εξώστες, προστεγάσματα και αρχιτεκτονικά στοιχεία 

          

  β) όλες οι κατασκευές που προβλέπονται στο άρθρο 17. 

 

  "εκτός από τις δεξαμενές υγρών καυσίμων της παρ. 5 αυτού."  

 

 

  "γ. Κλίμακες κινδύνου εφόσον απαιτούνται κατ' εφαρμογή των διατάξεων 

του εκάστοτε ισχύοντος κανονισμού πυροπροστασίας και μόνο σε υφιστάμενα 

πριν από την ισχύ του κανονισμού κτίρια στα οποία έχει εξαντληθεί το 



μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης του οικοπέδου."  

 

 

  "δ. Τα σκίαστρα της παρ. 6 του άρθρου 11, οι κατασκευές των 

περιπτώσεων ιγ' και ιδ' της παραγράφου 1Β του άρθρου 7, καθώς και η 

επιφάνεια του σεισμικού αρμού της περίπτωσης ιε' της ίδιας παραγράφου." 

 

 

 

  4. Σε οικόπεδο  με  περισσότερα  από  ένα  πρόσωπα  σε  κοινόχρηστους 

χώρους, όπου τυχόν ισχύουν διαφορετικά ποσοστά κάλυψης, εφαρμόζεται σαν 

ποσοστό  κάλυψης  του  όλου  οικοπέδου ο αριθμητικός μέσος των ποσοστών 

κάλυψης. 

 

 

         

 

 

_____________________________________________________________________ 

                                                                      

 

 

 

 

 

                                                  Άρθρο 9.  

 

                                  Τρόπος δόμησης - θέση κτιρίου.     

 

 

                      

 

  "1. Το κτίριο τοποθετείται ελεύθερα μέσα στο οικόπεδο. Όπου το κτίριο 

δεν εφάπτεται με τα πίσω και πλάγια όρια του οικοπέδου, αφήνεται 

απόσταση Δ= 3+0,10Η (όπου Η το πραγματοποιούμενο ύψος του κτιρίου σε 

περίπτωση που εξαντλείται ο συντελεστής δόμησης, ή το μέγιστο 

επιτρεπόμενο σε περίπτωση που δεν εξαντλείται ο συντελεστής αυτός, ή 

αυτό στο οποίο προβλέπεται να εξαντληθεί μελλοντικά ο συντελεστής 

δόμησης, όπως απεικονίζεται στο διάγραμμα κάλυψης της οικοδομικής 

άδειας, ή το προβλεπόμενο σε περίπτωση μελλοντικής μεταφοράς συντελεστή 

δόμησης σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τη μεταφορά 

συντελεστή δόμησης)." 



 

 

  "Σε περίπτωση ανέγερσης κτιρίου σε οικόπεδο, που  βρίσκεται  δίπλα  

 σε  παραδοσιακό  κτίριο, και εφόσον το κτίριο τούτο απέχει από το όριο  

 λιγότερο από την απόσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγ.  

 1 του άρθρου 9 του ν. 1577/1985, το νέο κτίριο πρέπει να ανεγερθεί  σε  

 ίση  απόσταση  από το κοινό όριο, σε όσο τμήμα αυτού προβάλλεται η όψη  

 του παραδοσιακού κτιρίου. 

  Η  παραπάνω  απόσταση  μπορεί  να μειωθεί μετά από έγκριση της ΕΠΑΕ,  

 εφόσον στο νέο κτίριο δεν εξασφαλίζεται η διάσταση του 8.00 μ". 

 

  2. Κατεξαίρεση  από  την  προηγούμενη  παράγραφο, κατά την έγκριση, 

επέκταση  ή  αναθεώρηση  σχεδίων  πόλεων είναι δυνατό να καθορίζονται 

περιορισμοί  για  τη  θέση  του  κτιρίου  σε  σχέση  με  τα  όρια του   

οικοπέδου,  εφόσον  αιτιολογούνται  από  την  αντίστοιχη  μελέτη  της   

περιοχής. 

 

  "Σε περίπτωση έγκρισης ή επέκτασης σχεδίου πόλεως, όταν το 

επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων της περιοχής καθορίζεται μέχρι και 8,50 

μ. και εφόσον επιβάλλεται η τήρηση απόστασης του κτιρίου από τα όρια 

του οικοπέδου, επιτρέπεται η απόσταση αυτή να είναι μικρότερη του Δ της 

παραγράφου 1, όχι όμως μικρότερη των 2,50 μ.. Όταν εγκρίνονται 

διαγράμματα κάλυψης, η απόσταση μεταξύ των ορίων των διαγραμμάτων 

πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με την απόσταση Δ της παρ. 1 ή την 

απόσταση του προηγούμενου εδαφίου κατά περίπτωση, ανεξάρτητα από τα 

όρια των οικοπέδων." 

 

 

  "3.α. Αν υπάρχει σε όμορο οικόπεδο κτίριο με χρήση κατοικίας, 

προσωρινής διαμονής, υγείας και κοινωνικής πρόνοιας και εκπαίδευσης, το 

οποίο έχει ανεγερθεί μετά την ένταξη της περιοχής σε σχέδιο και με τις 

διατάξεις που ίσχυαν πριν από την ισχύ του v. 1577/1985 ή κτίριο που 

έχει χαρακτηρισθεί διατηρητέο σε περιοχή που ίσχυε το πανταχόθεν 

ελεύθερο ή το ασυνεχές σύστημα δόμησης και σε απόσταση από το κοινό 

όριο ίση ή μεγαλύτερη του 1,0 μ., το υπό ανέγερση κτίριο τοποθετείται 

υποχρεωτικά σε απόσταση τουλάχιστον Δ από το κοινό όριο, όπως αυτή 

ορίζεται στην παρ 1. Εάν στο οικοδομήσιμο τμήμα του οικοπέδου δεν 

εξασφαλίζεται εξαιτίας της υποχρέωσης αυτής διάσταση κτιρίου 9,0 μ., το 

κτίριο τοποθετείται σε απόσταση από το κοινό όριο τουλάχιστον ίση με 

αυτή του κτιρίου που προϋπάρχει στο όμορο οικόπεδο, εφόσον η απόσταση 

αυτή είναι μικρότερη από Δ, προκειμένου να εξασφαλισθεί η παραπάνω 

διάσταση κτιρίου. Εάν και στην περίπτωση αυτή δεν εξασφαλίζεται 



ελάχιστη διάσταση κτιρίου 9,0 μ., η απόσταση από το όριο μειώνεται 

τόσο, όσο απαιτείται για την εξασφάλιση της διάστασης των 9,0 μ. στο 

οικοδομήσιμο τμήμα του οικοπέδου. Εάν για την εξασφάλιση της ελάχιστης 

αυτής διάστασης, η απόσταση από το κοινό όριο καθίσταται μικρότερη του 

1,0 μ., το κτίριο κατασκευάζεται ή σε επαφή με το όριο του οικοπέδου 

κατά το τμήμα τούτο ή σε απόσταση τουλάχιστον 1,0 μ. 

 

  β. Αν η υποχρέωση να τηρηθεί η απόσταση σύμφωνα με την περίπτωση α', 

ισχύει και για τα δύο εκατέρωθεν όρια του προσώπου του οικοπέδου και 

εφόσον τηρούμενης της απόστασης Δ και από τα δύο όρια δεν είναι δυ- 

νατή η εξασφάλιση διάστασης κτιρίου 9,0 μ., το κτίριο με διάσταση το 

πολύ 9,0 μ. τοποθετείται σε θέση ώστε να ισαπέχει από τα όρια αυτά. Αν 

δε για την εξασφάλιση της διάστασης των 9,0 μ. οι αποστάσεις από τα 

όρια του οικοπέδου καθίστανται συνολικά μικρότερες από 1,0 μ., το 

κτίριο κατασκευάζεται ή σε επαφή με τα όρια κατά το τμήμα τούτο ή σε 

απόσταση τουλάχιστον 1,0 μ. Όταν η παραπάνω απόσταση είναι συνολικά 

μικρότερη από 2,0 μ., επιτρέπεται η επαφή του κτιρίου με ένα από τα δύο 

όρια, χωρίς να γίνεται υπέρβαση της διάστασης των 9,0 μ.. 

 

  γ. Ο ακάλυπτος χώρος που προκύπτει από την εφαρμογή των διατάξεων των 

περιπτώσεων α' και β' είναι υποχρεωτικός ακάλυπτος χώρος. 

 

  δ. Τα παραπάνω εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις που ίσχυε το συνεχές 

ή το μικτό οικοδομικό σύστημα, για το τμήμα του κοινού ορίου των 

οικοπέδων που αντιστοιχεί σε μία εκ των θέσεων όπου επιβάλλετε να 

αφεθεί ο υποχρεωτικός ακάλυπτος χώρος βάσει προϊσχυουσών διατάξεων. 

 

  ε. Αν οε οικόπεδο που έχει ανεγερθεί κτίριο με τους περιορισμούς της 

παραγράφου αυτής έχει αφεθεί απόσταση από το όριο μικρότερη του Δ, σε 

περίπτωση επέκτασης ή εκ νέου κατασκευής κτιρίου στο όμορο οικόπεδο 

(όπου το προϋπάρχον κτίριο), έχουν επίσης εφαρμογή οι διατάξεις της 

παραγράφου αυτής." 

 

      "Με την απόφ.546/91 του Συμβ. Επικρατείας κρίθηκε ότι η διάταξη του 

       τελευταίου υποεδάφ.της παρ.3α του άρθρ.9 του Ν.1577/85 όπως ισχύει,  

       είναι ανίσχυρη ως αντισυνταγματική, κατά το μέρος  που επιτρέπει  

       την σ'επαφή  προς τα πλάγια όρια ανοικοδόμηση σε οικόπεδα στα  

       οποία, σύμφωνα  με τις προγενέστερες διατάξεις του ΓΟΚ/73 το κτίριο  

       όφειλε να ισαπέχει  από τα πλάγια όρια του οικοπέδου". 

   

 

  4.  Όταν  κατασκευάζονται   περισσότερα  από  ένα  κτίριο  στο ίδιο 



οικόπεδο,η απόσταση μεταξύ τους καθορίζεται από τη σχέση Δ = 3+0,10*Η 

(όπου Η το ύψος του υψηλότερου κτιρίου, όπως καθορίζεται στην παρ.1). 

  

  5.  Μέσα  στις  ελάχιστες  αποστάσεις  Δ του υποχρεωτικού ακάλυπτου   

χώρου  επιτρέπονται  μόνο  "σκίαστρα" προστεγάσματα και  

αρχιτεκτονικές προεξοχές και αρχιτεκτονικά  στοιχεία,   

σύμφωνα  με  το  άρθρο  11,  καθώς και κατασκευές που προβλέπονται  

από το άρθρο 17. 

  

 

  6. Το κτίριο που μπορεί να ανεγερθεί στο οικόπεδο περιορίζεται μέσα 

σε ιδεατό στερεό που καθορίζεται: 

  

  α) από την κατακόρυφη επιφάνεια που περνά από την οικοδομική γραμμή 

και της οποίας τα ανώτατα σημεία βρίσκονται σε ύψος 1,5 Π "που μπορεί   

να  μην είναι μικρότερο των 7,5 μ.",   από  τα  αντίστοιχα σημεία του   

κρασπέδου του πεζοδρομίου  (όπου  Π  το πλάτος  του δρόμου, όπως αυτό   

ορίζεται στο άρθρο 10). 

 

  β) από  κεκλιμένη  επιφάνεια  που  περνά  από τα ανώτατα σημεία της 

κατακόρυφης επιφάνειας  που  ορίζεται στην  προηγούμενη παράγραφο και 

σχηματίζει  με  αυτή  οξεία  γωνία  εφαπτομένης  1 :1.5. Σε περίπτωση 

οικοπέδου ανηφορικού προς το βάθος με κλίση τέτοια, ώστε η εφαπτόμενη 

της οξείας γωνίας που σχηματίζει το έδαφος με την κατακόρυφη να είναι 

μικρότερη από  1:1,5,  μπορεί να κατασκευαστεί κτίριο κατά παρέκκλιση 

ύστερα από γνώμη της Ε.Π.Α.Ε. 

  

  γ) από  κατακόρυφες  επιφάνειες  που  περνούν  από  τα   όρια   του   

οικοπέδου. 

    

 

  "7. Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του κτιρίου ορίζεται σε συνάρτηση με 

τον επιτρεπόμενο συντελεστή δόμησης της περιοχής ως εξής: 

 

  για συντελεστή δόμησης έως 0,4 ύψος 10,00 μ. 

 

  για συντελεστή δόμησης έως 0,8 ύψος 13,00 μ. 

 

  για συντελεστή δόμησης έως 1,2 ύψος 16,00 μ. 

 

  για συντελεστή δόμησης έως 1,6 ύψος 18,00 μ. 

 



  για συντελεστή δόμησης έως 2,0 ύψος 21,00μ. 

 

  για συντελεστή δόμησης έως 2,4 ύψος 24,00μ. 

 

  Για συντελεστή δόμησης ανώτερο του 2,4 το ύψος ορίζεται στο 

δεκαπλάσιο του επιτρεπόμενου συντελεστή δόμησης της περιοχής και πάντως 

δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 27,00 μ.. 

 

  Για τα ειδικά κτίρια πλην των γραφείων, στις περιοχές με συντελεστή 

δόμησης έως 1,2 επιτρέπονται παρεκκλίσεις ως προς το ύψος και το 

συντελεστή όγκου με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 

Δημόσιων Έργων ύστερα από γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου 

Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος και αιτιολογημένη πρόταση του 

αρμόδιου φορέα χωρίς να υπερβαίνουν τα παρακάτω μεγέθη: 

 

  για συντελεστή δόμησης έως 0,4 ύψος 11,00 μ. 

 

  για συντελεστή δόμησης έως 0,8 ύψος 15,00 μ. 

 

  για συντελεστή δόμησης έως 1,2 ύψος 18,00 μ. 

 

  Επιτρέπεται η εφαρμογή της προϊσχύουσας διάταξης σε περίπτωση 

προσθήκης καθ' ύψος σε κτίριο που έχει ανεγερθεί με νόμιμη οικοδομική 

άδεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1577/1985 εφόσον δεν έχει 

εξαντληθεί ο συντελεστής δόμησης και δεν υπάρχει λειτουργικά δυ- 

νατότητα εξάντλησης αυτού κατ' επέκταση, μετά από έγκριση της Ε.Π.Α.Ε.. 

 

  

 

"Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται και σε περίπτωση  

προσθήκης κατ' επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων ΑΑ' τάξης, που έχουν ανεγερθεί  

μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης, με νόμιμη οικοδομική άδεια και  

δεν έχουν εξαντλήσει το ποσοστό κάλυψης και το συντελεστή δόμησης σύμφωνα με  

τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις." (άρθρ.41 παρ.10 Ν.3105/2003,ΦΕΚ Α  

29/10.2.2003). 

 

Τα ανωτέρω δεν ισχύουν σε περιοχές όπου έχουν καθοριστεί διαφορετικά 

ύψη με ειδικά διατάγματα τα οποία και κατισχύουν. 

 

 

  Το μέγιστο ύψος του κτιρίου σε κάθε σημείο των όψεών του μετριέται 

από την οριστική στάθμη του εδάφους του οικοπέδου ή από τη στάθμη του 



πεζοδρομίου, αν οι όψεις τοποθετούνται επί της ρυμοτομικής γραμμής και 

αυτή ταυτίζεται με την οικοδομική γραμμή. Αν δεν είναι δυνατόν να 

μετρηθεί το μέγιστο ύψος στην όψη του κτιρίου, λόγω εσοχής ορόφου από 

αυτήν ή λόγω επαφής του κτιρίου στο όριο του οικοπέδου, το μέγιστο ύψος 

μετριέται από τη στάθμη του φυσικού εδάφους στα σημεία προβολής του 

ορόφου σε αυτό ή στα σημεία επαφής του κτιρίου με το όριο. Το ύψος 

αυτό, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 17, μπορεί να προσαυξηθεί 

μέχρι 1.50 μ. ή και περισσότερο μετά από έγκριση της Ε.Π.Α.Ε.. 

 

  Σε οικόπεδα με πρόσωπα σε περισσότερους του ενός κοινόχρηστους 

χώρους, για τα οποία ισχύουν διαφορετικά μέγιστα επιτρεπόμενα ύψη και 

το ένα τουλάχιστον από αυτά δεν ορίζεται βάσει της παραγράφου αυτής, 

επιβάλλεται η τήρηση του μικρότερου από τα επιτρεπόμενα ύψη μέχρι την 

απόσταση των 9,0 μ. από την οικοδομική γραμμή στην οποία αντιστοιχεί 

αυτό, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τους ειδικούς όρους δόμησης της 

περιοχής." 

   

  8. Γενικές και ειδικές διατάξεις που θεσπίζουν μέγιστο επιτρεπόμενο 

ύψος  διαφορετικό  από  το  προβλεπόμενο στην  προηγούμενη  παράγραφο       

καταργούνται, με την επιφύλαξη της παρ. 9.  

  "και της παραγράφου 4 του άρθρου 28". 

Εφεξής, κατά την έγκριση, 

επέκταση ή  αναθεώρηση σχεδίων πόλεων,  είναι δυνατό  να καθορίζονται   

ύψη κτιρίων μικρότερα από τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. 

  

 

    

  "9. Ειδικές διατάξεις, σχετικά με τα επιτρεπόμενα ύψη κτιρίων για την 

προστασία αρχαιολογικών χώρων, παραδοσιακών οικισμών, ιστορικών τόπων, 

έργων τέχνης, μνημείων, διατηρητέων κτιρίων, αεροδρομίων ή παρόμοιων 

χρήσεων ή που καθορίζουν ύψος κτιρίων με απόλυτο υψόμετρο ή αριθμητικά 

ή με ειδικά προσδιοριζόμενα επίπεδα ή ύψος κτιρίων που η σεισμική 

επικινδυνότητα της περιοχής το επιβάλλει, κατισχύουν των διατάξεων της 

παρ. 7. 

 

  Στις περιπτώσεις αυτές η αφετηρία μέτρησης του ύψους του κτιρίου 

καθορίζεται σύμφωνα με την παρ. 7." 

 

 

  "Για την ανέγερση κτιρίων με αμιγή χρήση στάθμευσης σε περιοχές στις 

οποίες, από ειδικούς πολεοδομικούς κανονισμούς, εκτός του μέγιστου 

ύψους των κτιρίων, καθορίζεται αριθμητικά και ο αριθμός ορόφων, δεν 



ισχύει ο περιορισμός των ορόφων, αλλά μόνον ο περιορισμός του μέγιστου 

επιτρεπόμενου ύψους της περιοχής." 

 

 

  "10. Ο επιτρεπόμενος συντελεστής κατ' όγκων εκμετάλλευσης του 

οικοπέδου (σ.ο.) δίνεται από τις ακόλουθες σχέσεις: 

 

  α. Για κτίρια με μέγιστο ύψος μικρότερο ή ίσο των 8,50 μ. και για 

βιοκλιματικά κτίρια ανεξάρτητα από το ύψος τους εφόσον από ενεργειακή 

μελέτη προκύπτει σχετική ανάγκη: 

 

  (σ.o.) = 5,00 χ (σ.δ.) και 

 

  β. Για κτίρια με μέγιστο ύψος μεγαλύτερο των 8,50 μ: (σ.ο.) = 4,50 χ 

(σ.δ.), 

 

  όπου (σ.δ.) ο αντίστοιχος συντελεστής δόμησης του οικοπέδου κατά 

περίπτωση. 

 

  Για το υπολογισμό του πραγματοποιούμενου σ.ο., λαμβάνεται ο όγκος των 

πάνω από την οριστική στάθμη του εδάφους κλειστών και ημιυπαίθριων 

χώρων, καθώς και ο όγκος όσων ακάλυπτων χώρων προσμετρώνται στην 

κάλυψη. Για τον υπολογισμό αυτόν δεν προσμετρώνται ο ελεύθερος χώρος 

του ισογείου σε υποστυλώματα (pilotis), ο όροφος των 

ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, όπως προβλέπεται από νόμιμη οικοδο- 

μική άδεια, ο χώρος της παρόδιας στοάς και το 50% του χώρου της 

εσωτερικής υποχρεωτικής στοάς της παρ. 6 του άρθρου 12 υπό την 

προϋπόθεση ότι δεν θα προσαυξηθεί ο συντελεστής δόμησης κατά τις 

διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου αυτής, καθώς και ο 

χώρος των περιπτώσεων ιβ' και ιε' της παραγράφου 1Β' του άρθρου 7 του 

παρόντος νόμου. Σε περίπτωση ανέγερσης ανεξάρτητων κτιρίων στο οικόπεδο 

με ύψη μικρότερα και μεγαλύτερα των 8,50 μ., ο επιτρεπόμενος σ.ο. 

δίνεται από τη σχέση: 

 

 

  (σ.o.) = 5.00 Χ Ε1 + 4,50 Χ Ε2   όπου:  

          ---------------------- 

                   Ε 

 

  Ε1: το άθροισμα των επιφανειών που προσμετρώνται στο σ.δ. των κτιρίων 

με μέγιστο ύψος μικρότερο ή ίσο των 8,50 μ., 

 



  Ε2: το άθροισμα των επιφανειών που προσμετρώνται στο σ.δ. των κτιρίων 

με μέγιστο ύψος μεγαλύτερο των 8,50 μ. και 

 

  Ε: το εμβαδόν του οικοπέδου." 

 

 

   "'Άδειες  οικοδομής  για  τις  οποίες είχε υποβληθεί στην αρμόδια  

 πολεοδομική υπηρεσία μέχρι 18.1.1988 σχετική αίτηση με όλα  τα  σχέδια  

 και  τα  δικαιολογητικά  που απαιτούνται από τις οικείες διατάξεις για  

 έκδοση οικοδομικής άδειας ή προέλεγχο, βάσει των διατάξεων των  άρθρων  

 8 παρ. 1, 9 παρ.  3 και 14 του ν. 1577/1985, εκδίδονται σύμφωνα με τις  

 διατάξεις του παρόντος νόμου. 

   Στις  περιπτώσεις  αυτές είναι δυνατή η τήρηση απόστασης 2,50 μέτρων  

 από τα όρια του όμορου οικοπέδου μετά από σύμφωνη γνώμη  της  αρμόδιας  

 Ε.Π.Α.Ε., ειδικώς αιτιολογημένης. 

     Οικοδομικές άδειες που εκδόθηκαν μέχρι και τη 18.1.1988, σύμφωνα  

 με  τις  διατάξεις  των  άρθρων  8 παραγρ.  1, 9 παρ.  3 και 14 του ν.   

 1577/1985, εκτελούνται όπως εκδόθηκαν ή αναθεωρούνται μετά από  αίτηση  

 του ενδιαφερομένου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. 

   Το  τελευταίο  εδάφιο  της  προηγούμενης  παραγράφου  1  δύναται  να  

 εφαρμόζεται και εν προκειμένω". 

  

 

  

                                                        

 

 

 

 

                               

                                                 Άρθρο 10. 

            

                          Πλάτος δρόμου - Αφετηρία μέτρησης υψών.            

 

 

                

  1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου πλάτος δρόμου 

σε ορισμένο σημείο του προσώπου του οικοπέδου  θεωρείται το μήκος της 

καθέτου  στην οικοδομική γραμμή στο σημείο αυτό  έως την  τομή της με   

την απέναντι εγκεκριμένη οικοδομική γραμμή  του  ίδιου δρόμου  ή  την   

προέκταση της.  Αν  το  οικοδομικό τετράγωνο  βρίσκεται  στα όρια του   

εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και απέναντι υπάρχει μόνο ρυμοτομική   



γραμμή για τον  υπολογισμό  του πλάτους του δρόμου λαμβάνεται υπόψη η   

γραμμή αυτή αντί της οικοδομικής. 

       

  2. Σε  περιπτώσεις  πλατειών ή  διευρύνσεων λόγω συμβολής οδών με ή 

χωρίς  απότμηση,  ως  πλάτος  δρόμου  για τον καθορισμό του ύψους της 

πρόσοψης των κτιρίων στο τμήμα που βλέπει στη διεύρυνση ή την πλατεία 

θεωρείται  το  μεγαλύτερο  από  τα  πλάτη  των δρόμων που συμβάλλουν, 

μετρούμενα στο σημείο της συμβολής. 

       

  " Όταν ο εγκεκριμένος κοινόχρηστος χώρος περιβάλλεται κατά το 

μεγαλύτερο μέρος του από οικοδομικό τετράγωνο και επικοινωνεί με άλλο 

κοινόχρηστο χώρο από δίοδο, ως πλάτος δρόμου για τον καθορισμό του 

ύψους της πρόσοψης των κτιρίων που βλέπουν σε αυτόν λαμβάνεται το 

πλάτος της διόδου στο σημείο συμβολής της με το χώρο αυτόν." 

 

 

 

  " 3. α. Τα ύψη για την εφαρμογή της παρ. 6α του άρθρου 9 μετρώνται 

από κάθε σημείο της ρυμοτομικής γραμμής στη στάθμη του οριστικά 

διαμορφωμένου πεζοδρομίου, όπως βεβαιώνεται από τον οικείο δήμο ή 

κοινότητα. Αν δεν υπάρχει οριστικά διαμορφωμένο πεζοδρόμιο, η στάθμη 

αυτή καθορίζεται από την εγκεκριμένη υψομετρική μελέτη της οδού. Αν δεν 

υπάρχει υψομετρική μελέτη της οδού ή η υπάρχουσα χρειάζεται 

τροποποίηση, ο οικείος δήμος ή η κοινότητα έχει υποχρέωση να καταρτίσει 

σχετική μελέτη κατά μήκος ενός τουλάχιστον οικοδομικού τετραγώνου. Σε 

περίπτωση αδυναμίας του δήμου ή της κοινότητας, η μελέτη συντάσσεται 

από ιδιώτη μηχανικό και εγκρίνεται από τον οικείο δήμο ή κοινότητα. 

 

  β. Αν ο δήμος ή η κοινότητα δεν εκδώσει τις παραπάνω βεβαιώσεις μέσα 

σε ένα μήνα από τη σχετική αίτηση, αυτές εκδίδονται από την αρμόδια 

πολεοδομική υπηρεσία ή από άλλή τεχνική υπηρεσία, την οποία ορίζει ο 

νομάρχης. Η παραπάνω υπηρεσία κοινοποιεί τα σχετικά έγγραφα στο δήμο ή 

την κοινότητα." 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 

                                                                      

 

 



 

 

                                  

 

                                                    Άρθρο 11. 

 

             " Λειτουργικά και διακοσμητικά στοιχεία στις όψεις των κτιρίων". 

 

 

       

 

 

  1. Εξώστες με τυχόν οριζόντια φέροντα  ή  κατακόρυφα και  οριζόντια 

αρχιτεκτονικά στοιχεία και  ημιυπαίθριοι χώροι  διατάσσονται ελεύθερα   

σε οποιαδήποτε όψη και όροφο του κτιρίου. 

 

  2. Εξώστες και  ημιυπαίθριοι  χώροι  συνολικής  επιφάνειας έως  40%   

αυτής  που  επιτρέπεται  να   δομηθεί  συνολικά   στο   οικόπεδο  δεν   

υπολογίζονται στο συντελεστή δόμησης. 

 

  "Από το ανωτέρω ποσοστό οι ημιυπαίθριοι χώροι δεν επιτρέπεται να 

υπερβαίνουν το 20% του σ.δ." 

   

 

  Για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής, οι ημιυπαίθριοι χώροι πρέπει 

να έχουν πλάτος τουλάχιστον  2,50 μ.  και βάθος μικρότερο ή ίσο με το 

πλάτος τους. 

 

 

  Οι διατάξεις της  παραγράφου  αυτής  εφαρμόζονται  τόσο  για τα νέα 

κτίρια,  όσο  και για τις προσθήκες σε υφιστάμενα κτίρια. Ειδικότερα,   

από  τους εξώστες  και  ημιυπαίθριους  χώρους  που κατασκευάζονται σε   

προσθήκη κτιρίου,  στη  συνολική  επιφάνεια που προκύπτει από το σ.δ.   

δεν   υπολογίζεται  επιφάνειά   τους   έως  40%  της  επιφάνειας  που   

αντιστοιχεί στην προσθήκη. 

 

  "Και στην περίπτωση αυτή από το ανωτέρω ποσοστό οι ημιυπαίθριοι χώροι 

δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το 20% του σ.δ. της προσθήκης." 

 

   

  3.  Οι εξώστες δεν επιτρέπεται  να προεξέχουν από το οριακό επίπεδο    

της  οικοδομικής γραμμής (κατακόρυφο ή κεκλιμένο), όπως αυτό ορίζεται    



στο άρθρο 9,  παρ. 6α και 6β,  περισσότερο από ένα δέκατο του πλάτους    

του δρόμου,   όπως καθορίζεται στο  άρθρο  10  του παρόντος και μέχρι    

2.00 μ. το πολύ. 

 

  4. Εξώστες  που  κατασκευάζονται  πάνω  από  κοινόχρηστους χώρους ή    

χώρους παραχωρημένους  σε κοινή χρήση,  κατά  το  άρθρο 12, πρέπει να    

βρίσκονται σε ύψος τουλάχιστον  3 μ.  από κάθε σημείο της στάθμης του    

πεζοδρομίου ή της οριστικής στάθμης του παραχωρημένου χώρου. 

 

  5. Εξώστες  που  κατασκευάζονται  πάνω  από κοινόχρηστους χώρους σε    

ύψος μικρότερο  από  5 μ.  πρέπει  να  βρίσκονται τουλάχιστον 0,50 μ.    

μέσα από το άκρο του κρασπέδου του πεζοδρομίου σε οριζόντια προβολή. 

 

  6. Στις  όψεις  του  κτιρίου επιτρέπονται  αρχιτεκτονικές προεξοχές    

και   αρχιτεκτονικά   στοιχεία  μέγιστου   πλάτους   0,40  μ.  

  "καθώς και σκίαστρα του ίδιου πλάτους ελαφράς κατασκευής, σταθερά ή 

κινητά (οριζόντια, κατακόρυφα ή κεκλιμένα) που έχουν προορισμό τη 

σκίαση κλειστών ή ανοικτών χώρων χωρίς να μειώνουν τον απαιτούμενο 

φυσικό φωτισμό του χώρου, τα οποία κατασκευάζονται σύμφωνα με τους 

κανονισμούς που εκδίδονται σε εφαρμογή του άρθρου 26." 

 

    

Πλάτος μεγαλύτερο από 0,40 μ. και έως  το μέγιστο επιτρεπόμενο πλάτος  

εξώστη  μπορεί να επιτραπεί μόνο ύστερα από γνώμη της Ε.Π.Α.Ε. 

         

"Επίσης στις όψεις των υφιστάμενων μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος 

κτιρίων επιτρέπονται παθητικά ηλιακά συστήματα πάχους μέχρι 0,40 μ., 

όπως ηλιακοί τοίχοι μη αεριζόμενοι (τοίχοι μάζας) ή αεριζόμενοι, τοίχοι 

νερού ή θερμοσιφωνικό πέτασμα, που κατασκευάζονται σύμφωνα με τους 

κανονισμούς που εκδίδονται σε εφαρμογή του άρθρου 26 και ύστερα από 

σύμφωνη γνώμη της Ε.Π.Α.Ε.. Τo προηγούμενο εδάφιο δεν έχει εφαρμογή σε 

κτίρια που έχουν χαρακτηριστεί ή χαρακτηρίζονται ως διατηρητέα ή έργα 

τέχνης." 

    

                                                   

  "7. Οι κατασκευές της προηγούμενης παραγράφου που κατασκευάζονται 

πάνω από κοινόχρηστους χώρους και χώρους παραχωρημένους σε κοινή χρήση 

κατά το άρθρο 12 πρέπει να βρίσκονται σε ύψος μεγαλύτερο από 3,0 μ. από 

την οριστική στάθμη του εδάφους. Στον περιορισμό αυτόν δεν 

περιλαμβάνονται οι υδρορροές του κτιρίου εφόσον έχουν τις απαιτούμενες 

για τον προορισμό τους διαστάσεις." 

 



 

  "8. Τα αρχιτεκτονικά και λοιπά δομικά στοιχεία που κατασκευάζονται 

πάνω από κοινόχρηστους χώρους σε ύψος μικρότερο των 5,0 μ. πρέπει να 

βρίσκονται τουλάχιστον 0.50 μ. μέσα από το άκρο του κρασπέδου του 

πεζοδρομίου σε οριζόντια προβολή. 

 

  Σε πεζόδρομους επιτρέπεται η κατασκευή των παραπάνω στοιχείων σε 

ύψος μικρότερο των 5,0 μ μετά από βεβαίωση του δήμου ότι δεν 

παρεμποδίζουν τη λειτουργία του πεζόδρομου." 

 

 

  9. Σε  καταστήματα  και  εισόδους  κτιρίων  πάνω από  κοινόχρηστους    

χώρους  επιτρέπεται  να  κατασκευάζονται  μόνιμα προστεγάσματα  χωρίς    

κατακόρυφα στηρίγματα, σύμφωνα  με  τις  παρ.  3, 4 και 5 του  άρθρου    

αυτού.  Μέσα  στις  αποστάσεις  Δ του κτιρίου από τα όρια ή από  άλλο    

κτίριο του  ίδιου οικοπέδου τα παραπάνω προστεγάσματα επιτρέπεται  να 

κατασκευάζονται με πλάτος μέχρι 0,10  της απόστασης Δ. 

  

  10. Κινητά προστεγάσματα σε κάθε όροφο του  κτιρίου κατασκευάζονται 

σύμφωνα με τους όρους που θεσπίζονται σε εφαρμογή του άρθρου 26. 

 

  "11. Μεταξύ των ημιυπαίθριων χώρων, στους εξώστες και στους 

υπαίθριους χώρους, των κτιρίων επιτρέπονται στηθαία και διαχωριστικά 

στοιχεία μεταξύ των όμορων ιδιοκτησιών ή των συνιδιοκτησιών σύμφωνα με 

τους κανονισμούς που εκδίδονται σε εφαρμογή του άρθρου 26. 

 

 

  12. Κλιματιστικά στοιχεία επιτρέπονται στις όψεις των κτιρίων σύμφωνα 

με τους κανονισμούς που εκδίδονται σε εφαρμογή του άρθρου 26. Τα 

κλιματιστικά στοιχεία που τοποθετούνται σε υφιστάμενα κτίρια 

επιτρέπεται να εξέχουν μέχρι 0.40 μ. από τις όψεις του κτιρίου ύστερα 

από σύμφωνη γνώμη της Ε.Π.Α.Ε.". 

  

 

 

 

   

 

 "13. Επιτρέπεται η τοποθέτηση ή η διέλευση ορισμένων λειτουργικών στοιχείων  

ή εξαρτημάτων των εγκαταστάσεων θέρμανσης με χρήση φυσικού αερίου στις όψεις  

των κτιρίων, με μέγιστο πλάτος εξοχής των ως άνω λειτουργικών στοιχείων ή  

εξαρτημάτων τα 0.40 μέτρα, σύμφωνα με τους Κανονισμούς Εσωτερικών  



Εγκαταστάσεων Αερίου, οι οποίοι εκπονούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της  

παραγράψου 8 του άρθρου 7 του Ν. 2364/1995 και μέχρι τη θέση σε ισχύ των ως  

άνω Κανονισμών, σύμφωνα με την τεχνική οδηγία του Τεχνικού Επιμελητηρίου  

Ελλάδας (ΤΟΤΕΕ) με αριθ. 2471/86, που εγκρίθηκε με την απόφαση ΕΗ1/32Π.6.87  

(ΦΕΚ 366 Β'/16.7.1987) του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων  

Έργων. 

 

 Για την εγκατάσταση και τοποθέτηση καπνοδόχων, καπναγωγών και επιτοίχιων  

λεβήτων των ανωτέρω εγκαταστάσεων θέρμανσης στην κύρια όψη (πρόσοψη) του  

κτιρίου, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της Ε.Π.Α.Ε. για την αισθητική και  

μορφολογική τους ένταξη στο χώρο." 

 

  

                                            

 

 

_____________________________________________________________________ 

                                                                      

 

 

 

 

 

                                                 Άρθρο 12. 

    

  

                       Παραχώρηση σε κοινή χρήση ακάλυπτων χώρων. 

                                           

 

 

1. Οι  υποχρεωτικοί  ακάλυπτοι χώροι των οικοπέδων ενός οικοδομικού 

τετραγώνου  ενοποιούνται, τίθενται  σε  χρήση  όλων  των  ενοίκων του 

οικοδομικού τετραγώνου και διαμορφώνονται κατάλληλα για τη χρήση αυτή 

χωρίς να θίγονται τα δικαιώματα κυριότητας. 

         

  2. Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου  απαιτείται απόφαση 

της  συνέλευσης  των  ιδιοκτητών  των  ακινήτων  που  βρίσκονται  στο 

οικοδομικό τετράγωνο,  με  την οποία καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι   

και ο τρόπος ενοποίησης,  διαμόρφωσης και χρήσης των ακάλυπτων χώρων,   

καθώς και τα αναγκαία μέτρα, ώστε να εξασφαλίζεται η προσπέλαση στους   

χώρους αυτούς. 

         



  3. Με  προεδρικό  διάταγμα,  που εκδίδεται με  πρόταση των Υπουργών 

Εθνικής Οικονομίας,  Δικαιοσύνης και  Περιβάλλοντος,  Χωροταξίας  και 

Δημοσίων Έργων,  ρυθμίζονται  όλα  τα  θέματα  που σχετίζονται με  τη  

σύγκληση της συνέλευσης των ιδιοκτητών,  την πρόσκληση των μελών,  τη 

λήψη  και  γνωστοποίηση  των  αποφάσεων,   τον  τρόπο καθορισμού  του    

συνολικού αριθμού  των  ψήφων και κατανομής τους  στους ιδιοκτήτες, η    

οποία γίνεται  με  βάση  το  εμβαδό  της ιδιοκτησίας  και  το ποσοστό   

συμμετοχής  σε  αυτή  σε  σχέση  με  το  ολικό εμβαδό του οικοδομικού   

τετραγώνου,  την απαιτούμενη πλειοψηφία  για  τη  λήψη των αποφάσεων,   

η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το 65% των ψήφων, τον τρόπο   

εφαρμογής  της  απόφασης  της  συνέλευσης  και   τον  ορισμό  ειδικού   

διαχειριστή, την παροχή κινήτρων,  στα οποία μπορεί να περιλαμβάνεται   

και επιδότηση  από  το   Ειδικό   Ταμείο  Εφαρμογής  Ρυθμιστικών  και   

Πολεοδομικών Σχεδίων (Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ.) για την εκτέλεση σχετικών έργων ή   

ανάληψη από το Ταμείο αυτό του συνόλου ή  μέρους των τόκων για δάνεια   

που συνάπτει ο ειδικός διαχειριστής για τα έργα αυτά,  καθώς και κάθε   

σχετική λεπτομέρεια. 

        

  4. Οι  διαφορές  μεταξύ  των  ιδιοκτητών  ακινήτων  του οικοδομικού 

τετραγώνου  ή  μεταξύ  αυτών  και  του  ειδικού διαχειριστή  από  την   

εφαρμογή  των  προηγούμενων  παραγράφων  δικάζονται  από το μονομελές   

πρωτοδικείο  κατά τη διαδικασία  των  άρθρων  648  έως 657 του Κώδικα   

Πολιτικής Δικονομίας. 

        

  5. Κατά την έγκριση, επέκταση, αναθεώρηση ή τροποποίηση ρυμοτομικού 

σχεδίου  μπορεί να προβλέπεται  η υποχρεωτική ενοποίηση των ακάλυπτων 

χώρων των οικοπέδων  κάθε οικοδομικού τετραγώνου και η θέση των χώρων 

αυτών  στη χρήση  όλων των ενοίκων  των κτιρίων του τετραγώνου αυτού.   

Στην περίπτωση  αυτή  η  ενοποίηση  γίνεται σύμφωνα με τους όρους που  

θεσπίζονται  με  το  ρυμοτομικό  σχέδιο   και  δεν  έχει  εφαρμογή  η   

διαδικασία των παρ. 1 έως 3. 

       

  6. Κατά την έγκριση, επέκταση, αναθεώρηση ή τροποποίηση ρυμοτομικού 

σχεδίου  μπορεί  να  προβλέπεται  η  δημιουργία δευτερεύοντος δικτύου 

ελεύθερων  κοινόχρηστων χώρων αποκλειστικά για πεζούς. Το δίκτυο αυτό 

αποτελείται  από  ακάλυπτους  χώρους  των  οικοπέδων,  πρόσφορους για 

προσπέλαση ημιυπαίθριους χώρους και υποχρεωτικές εσωτερικές στοές. 

       

   Στην  περίπτωση  αυτή για τα οικόπεδα στα οποία περιλαμβάνονται οι 

παραπάνω χώροι,  αυξάνεται  η  επιτρεπόμενη  δομήσιμη  επιφάνεια  που 

αναλογεί  στο  εμβαδόν  των  χώρων  του οικοπέδου που εντάσσονται στο   

δίκτυο  κατά  το  50% μ.  χωρίς  πάντως  να  θίγονται οι υποχρεωτικοί   



ακάλυπτοι χώροι. 

                                             

 

 

 

 

__________________________________________________________________ 

 

 

                                              ‘Αρθρο 13. 

 

                                Ενεργό οικοδομικό τετράγωνο. 

 

 

 

  "1. Οικοδομικό τετράγωνο, δομημένο ή μη, μπορεί να χαρακτηρίζεται ως 

ενεργό, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου για την έγκριση ή τροποποίηση 

της πολεοδομικής μελέτης." 

       

2. Ο χαρακτηρισμός οικοδομικού τετραγώνου ως ενεργού αποβλέπει: 

 

  α) στην  οργάνωση  της  δόμησης  με  βάση  ενιαία  μελέτη,  ώστε να 

επιτυγχάνεται  η  αρμονική  ένταξη  του  τετραγώνου  στο  φυσικό  και   

οικιστικό περιβάλλον της περιοχής, η άρση των δυσμενών επιπτώσεων που   

δημιουργεί  η  μεμονωμένη  μελέτη  κάθε  οικοπέδου,  η αξιοποίηση του   

ακάλυπτου  χώρου  των  οικοπέδων  και  η  εξυπηρέτηση  των κοινωνικών   

αναγκών των κατοίκων του οικοδομικού τετραγώνου, 

  

  β) στην ανάπλαση του οικοδομικού τετραγώνου, ιδίως με την ενοποίηση 

των ακάλυπτων χώρων των  οικοπέδων του,  τη  διάνοιξη στο ισόγειο των 

κτιρίων προσβάσεων  από  τους  κοινόχρηστους  χώρους στον ενοποιημένο  

ακάλυπτο  χώρο  του  τετραγώνου,  την  κατασκευή  αίθουσας κοινωνικών 

εκδηλώσεων,  τη  δημιουργία χώρων και εγκαταστάσεων κοινής χρήσης για   

την εξυπηρέτηση των κατοίκων του τετραγώνου,  όπως κοινό λεβητοστάσιο 

κεντρικής θέρμανσης και χώρο απορριμμάτων, την αναμόρφωση του δώματος 

και των όψεων των κτιρίων και γενικά με επεμβάσεις που συμβάλλουν στη 

βελτίωση  των  συνθηκών διαβίωσης  των κατοίκων και στην αντιμετώπιση   

των δυσμενών επιδράσεων από τις συνθήκες που αναφέρονται στην παρ. 1.     

   

3.  "Η διαδικασία χαρακτηρισμού οικοδομικού τετραγώνου ως ενεργού 

κινείται με πρωτοβουλία της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας ή του 

οικείου δήμου ή κοινότητας, ύστερα από γνώμη του δημοτικού ή κοινοτικού 



συμβουλίου ή του διαμερισματικού συμβουλίου, όπου υπάρχει, ή ύστερα 

από γνώμη της συνέλευσης των ιδιοκτητών του τετραγώνου για την οποία 

έχει ανάλογη εφαρμογή η παρ. 3 του άρθρου 12." 

 Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων 

καθορίζεται  η  διαδικασία  του  χαρακτηρισμού  και  ρυθμίζεται  κάθε   

σχετική λεπτομέρεια. 

 

4. Με  την  πράξη  χαρακτηρισμού  οικοδομικού τετραγώνου ως ενεργού 

επιτρέπεται να θεσπίζονται  όροι δόμησης και  περιορισμοί χρήσης κατά 

παρέκκλιση από κάθε γενική  ή  ειδική διάταξη χωρίς υπέρβαση όμως του 

συντελεστή δόμησης  που  ισχύει  για  την  περιοχή  και  του μέγιστου 

επιτρεπόμενου   ύψους  των  κτιρίων,  καθώς   και   να   επιβάλλονται   

περιορισμοί, υποχρεώσεις  και  κάθε είδους ρυθμίσεις για την ανάπλαση   

του τετραγώνου,  σύμφωνα με την  παρ. 3, χωρίς να θίγονται δικαιώματα   

ιδιοκτησίας. Οι επιβαλλόμενοι  όροι  δόμησης  αποσκοπούν  ιδίως  στην   

ενιαία αντιμετώπιση  του οικοδομικού τετραγώνου ως προς το συντελεστή   

δόμησης, την  κάλυψη, τη  θέση και  τη  μορφή  των  κτιρίων. Για   τα   

οικόπεδα του ενεργού  οικοδομικού τετραγώνου μπορεί να γίνει μεταφορά   

του συντελεστή δόμησης σύμφωνα με τις διατάξεις  του ν. 880/1979 (ΦΕΚ   

58). 

 

5. Ακίνητα τα οποία περιλαμβάνονται μέσα σε ενεργό οικοδομικό 

τετράγωνο του άρθρου 13 του ν. 1577/1985, εφόσον ο ισχύων Σ.Δ. είναι 

μεγαλύτερος του 2.4 και από τη σχετική μελέτη προκύπτει ανάγκη 

μεταφοράς συντελεστή δόμησης από το τετράγωνο αυτό για τη βελτίωση του 

υποβαθμισμένου περιβάλλοντος". 

                                                  

 

                                                     

 

________________________________________________________________ 

 

 

                                                Άρθρο 14. 

 

                          Ειδικές διατάξεις για χαμηλά κτίρια. 

 

 

             

  1. Χαμηλό κτίριο είναι αυτό του οποίου κύρια χρήση είναι η  κατοικία 

και το οποίο έχει μέγιστο ύψος το πολύ 8,50 μ., μη συμπεριλαμβανομένης 

της  στέγης,  από την οριστική στάθμη  του  εδάφους  και έχει συνολική 



επιφάνεια που υπολογίζεται στο σ.δ. το πολύ 400 τ.μ. 

  

  Στο οικόπεδο  είναι δυνατή η κατασκευή περισσότερων του ενός χαμηλών 

κτιρίων,  με την προϋπόθεση  ότι η συνολική επιφάνεια όλων των κτιρίων 

που υπολογίζεται στο  σ.δ.  δεν υπερβαίνει τα 400 τ.μ. 

  

  2. Στη συνολική επιφάνεια,  που προκύπτει από το συντελεστή δόμησης, 

για τα χαμηλά κτίρια  δεν υπολογίζονται,  εκτός από τα αναφερόμενα στο 

άρθρο 7, και: 

  

  α) εξώστες και  ημιυπαίθριοι χώροι,  ανεξάρτητα  από  την  επιφάνειά  

τους. 

  

  β) Ανοιχτές κλίμακες κύριας ή βοηθητικής χρήσης. 

  

 "3. Το ποσοστά κάλυψης της παρ. 1 του άρθρου 8 αυξάνονται κατά 10 

εκατοστιαίες μονάδες, εκτός αν η αύξηοη αυτή αποκλείεται ρητά από τους 

όρους δόμησης της περιοχής. Στην κάλυψη του οικοπέδου δεν υπολογί- 

ζονται οι επιφάνειες των χώρων που προβλέπονται στην παρ. 3α του άρθρου 

8 και στην περίπτωση β' της προηγούμενης παραγράφου." 

 

 

 

  4. Τα χαμηλά κτίρια τοποθετούνται ελεύθερα  μέσα  στο οικόπεδο. Όταν 

δεν εφάπτονται  με τα  πίσω και  πλάγια όρια του οικοπέδου, η ελάχιστη 

απόσταση του κτιρίου  από  τα  όρια  αυτά είναι  Δ = 2,5Ομ.  

 

  "Η παράγραφος  3  του  άρθρου  9,  όπως  αντικαθίσταται  εφαρμόζεται  

 ανάλογα".  

 

     

 

  "Μέσα στην απόσταση Δ, εκτός από τις κατασκευές που αναφέρονται στην 

  "Μέσα στην απόσταση Δ, εκτός από τις κατασκευές που αναφέρονται στην τμήματα 

των όψεων του κτιρίου." 

 

   

   

  "5. Πάνω από το μέγιστο ύψος των 8,50 μ. επιτρέπονται στέγες μέγιστου 

ύψους 1,50 μ., καθώς και οι λοιπές κατασκευές που αναφέρονται στο άρθρο 

16." 

 



  "6. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν έχουν εφαρμογή στις περιοχές 

που το επιτρεπόμενο ύψος είναι μικρότερο των 11 μ." 

 

   

 

  7. Κατά  τα  λοιπά  η  δόμηση  των  χαμηλών κτιρίων διέπεται από τις 

διατάξεις του παρόντος νόμου. 

 



Παραδοχές 
 
 
 
 
1. ΥΛΙΚΑ 
 
 
  Ποιότητα σκυροδέματος    :     C20/25 
  Χάλυβας κυρίων οπλισμών    : S500s 
  Χάλυβας συνδετήρων    : S500s   
 
  
2. ΦΟΡΤΙΑ 
 
 
2.1. ΜΟΝΙΜΑ 
 
          Ειδικό βάρος οπλισμένου σκυροδέματος : 25 kΝ/m3 
  Δρομική οπτοπλινθοδομή    : 2.1 kΝ/m2 
  Mπατική οπτοπλινθοδομή    : 3.6 kΝ/m2 
  Eπικάλυψη δαπέδων     : 2.0 kΝ/m2 
 
2.2. KINHTA 
 
       Γενικά                     : 2.0 kΝ/m2 
  Εξώστες                          : 5.0 kΝ/m2 
  Κλιμακοστάσια                       : 5.0 kΝ/m2 
   Συντελεστής Συνδυασμού Ψ2           : 0.5 
  (Μακροχρόνια επίδραση) 
     
2.3. ΣΕΙΣΜΙΚΑ 
 
  Ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας       :   II 
  Σεισμική Επιτάχυνση Εδάφους (α)      :   0.16 
  Σπουδαιότητα κτιρίου         :   Σ2 
  Συντελεστής Σπουδαιότητας           :   γ1=1.00 
  Κατηγορία Εδάφους              :   Β 
  Χαρακτηριστικές Περίοδοι          :   T1=0.15 - 
T2=0.60 
            Συντελεστής Φασματικής Ενίσχυσης  βο  :   2.5 
            Συντελεστής Θεμελίωσης Θ            :   θ=1.00                         
            Συντελεστής Σεισμικής Συμπεριφοράς q :   2.5            
 
 
3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ 
 
 
       Επιτρεπόμενη τάση         : 250 kΝ/m2 
       Δείκτης Ks               : 500 kΡα/cm 
  Πρόβλεψη (2) ορόφων  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
1.   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 
Το έργο πρόκειται να κατασκευασθεί στην περιοχή του Δήμου Πειραιά του 
νομού Αττικής και περιλαμβάνει Νέα διώροφη κατοικία σε pilotis. 
  
2.  ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
 
 Ο φέρων οργανισμός του έργου είναι από Οπλισμένο Σκυρόδεμα και 
ο οργανισμός πλήρωσης από οπτοπλινθοδομή. Το έργο αποτελεί κοινή 
κατασκευή (πλάκες-δοκοί επί υποστυλωμάτων και τοιχωμάτων, 
πεδιλοδοκοί). 
 
3.  ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ  
 

Ο υπολογισμός και η διαστασιολόγηση γίνονται κατά τις διατάξεις 
του Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού (ΦΕΚ 613Β'/30-9-1992, ΦΕΚ Β' 
534Β'/20-6-95, ΕΑΚ 2000) και του Ελληνικού Κανονισμού Οπλισμένου 
Σκυροδέματος (ΦΕΚ 1068Β/31-12-91,ΦΕΚ 227Β'/28-3-95 και ΦΕΚ 1329/6-11-
2000). 
 
4.  ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
 
4.1. ΠΛΑΚΕΣ 
 

H κατανομή των φορτίων των πλακών στις δύο ορθογώνιες 
διευθύνσεις γίνεται με τη μέθοδο Μarcus. Στην συνέχεια επιλύονται 
συνεχείς λωρίδες και στις δύο αυτές διευθύνσεις με ελαστική ανάλυση 
(Παρ. 9.1.3 του Κανονισμού). Οι αντιδράσεις των πλακών στις δοκούς 
υπολογίζονται με μερισμό των επιφανειών τους σε τρίγωνα και 
τετράπλευρα.  
 
4.2. ΠΛΑΙΣΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΚΩΝ, ΥΠΟΣΤΗΛΩΜΑΤΩΝ, ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ 
 

Το πλαισιακό σύστημα δοκών - υποστυλωμάτων - τοιχωμάτων 
προσομοιώνεται με μοντέλο γραμμικών στοιχείων τοποθετημένων στους 
κεντροβαρικούς άξονες των μελών, με ελαστικές ιδιότητες μόνο για το 
καθαρό μήκος μεταξύ των παρειών των κόμβων και με απαραμόρφωτο το 
τμήμα τους μέσα στους κόμβους. Οι πλάκες λαμβάνονται απαραμόρφωτες 
μέσα στο επίπεδο τους (διαφραγματική λειτουργία). Η επίλυση γίνεται 
με την Αμεση Μέθοδο Δυσκαμψίας, κατά την οποία σχηματίζεται το μητρώο 
δυσκαμψίας κάθε στοιχείου και συντίθεται σε ένα συνολικό γενικό 
μητρώο δυσκαμψίας του πλαισιακού συστήματος. Οι βαθμοί ελευθερίας 
είναι γενικά έξι (3 μεταθέσεις κατά ορθογωνικούς άξονες, 3 στροφές 
περί αυτούς) ανά κόμβο του προσομοιώματος. Οι εξισώσεις ισορροπίας 
που εκφράζονται σαν η ισότητα του γινομένου του γενικού μητρώου 
δυσκαμψίας και του μητρώου - στήλη των αγνώστων μετακινήσεων των 
κόμβων με το μητρώο - στήλη των επικομβίων φορτίων, επιλύεται με τη 
μέθοδο μετωπικής επίλυσης (frontal solver). Aπό τους βαθμούς 
ελευθερίας των κόμβων υπολογίζονται, με βάση το μητρώο δυσκαμψίας 
μέλους, τα εντατικά μεγέθη στα άκρα του (3 ροπές και 3 δυνάμεις ανά 
άκρο) και από αυτά κατασκευάζονται διαγράμματα εντατικών μεγεθών 
μελών, πλαισίων κ.λ.π. και οι περιβάλλουσες τους για διάφορους 
συνδυασμούς φορτίσεων. 
     Η ανάλυση είναι γραμμική ελαστική, κατά τις Παρ. 7.1, 7.2 και 
8.2.1 του   Ελληνικου Κανονισμού Οπλισμένου Σκυροδέματος, με θεώρηση 
μικρών μετατοπίσεων     (θεωρία 1ης τάξης) και με δυσκαμψία σταδίου 



ΙΙ για τα μέλη (παρ. 3.2.3.    Ε.Α.Κ. 2000). Λαμβάνονται υπ'όψη 
διατμητικές παραμορφώσεις των μελών (Εργα από διατμητικές δυνάμεις). 

Η δυναμική ανάλυση στηρίζεται στον υπολογισμό των ιδιομορφών 
και     ιδιοπεριόδων της κατασκευής. Οι τιμές των μαζών προκύπτουν 
από την φόρτιση G+Ψ2Q. Οι μάζες θεωρούνται συγκεντρωμένες στους 
κόμβους της κατασκευής. Εφαρμόζεται η μέθοδος "Subspace Iteration" 
για τον υπολογισμό των ιδιομορφών - ιδιοπεριόδων. Ο καθορισμός των 
ιδιομορφικών αποκρίσεων γίνεται μέσω του φάσματος απόκρισης του 
Ε.Α.Κ. 2000 (παρ. 2.3) και η επαλληλία των ιδιομορφικών τιμών γίνεται 
με την μέθοδο της πλήρους τετραγωνικής επαλληλίας (CQC) σύμφωνα με 
την παρ. 3.4.4 του Ε.Α.Κ. 2000. 

 
 
Ο φορέας επιλύεται για 6 βασικές φορτίσεις: μόνιμα G, κινητά Q, 

σεισμό Χ,     σεισμό Ζ (είτε με ισοδύναμα σεισμικά φορτία 
(απλοποιημένη φασματική μέθοδος παρ. 3.5 Ε.Α.Κ. 2000) είτε με 
δυναμική φασματική μέθοδο (παρ. 3.5 του Ε.Α.Κ. 2000)), τυχηματική 
εκκεντρότητα κατά Χ και Ζ. Η τυχηματική εκκεντρότητα υπολογίζεται 
σύμφωνα με την παρ. 3.3 του Ε.Α.Κ. 2000. Τα αποτελέσματα της 
τυχηματικής εκκεντρότης (κατά Χ ή Ζ) συνδυάζονται, σε επίπεδο 
εντατικού μεγέθους, με αυτά λόγω φόρτισης σεισμού (Χ ή Ζ αντίστοιχα), 
θεωρώντας ότι έχουν το ίδιο πρόσημο με τα τελευταία.  

Υπολογίζεται επίσης η μεταβολή μάζας και ακαμψίας καθ' ύψος του 
κτιρίου     για τον έλεγχο κανονικότητας (παρ. 3.5.1 του Ε.Α.Κ. 
2000). 
 
4.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ 
 

Για να επιλυθεί το σύστημα ανωδομή-θεμελίωση-έδαφος σαν ενιαίο 
σύνολο, λαμβάνεται υπ' όψη ελαστική στήριξη των πεδίλων και των 
πεδιλοδοκών στο έδαφος, με τη θεωρία του δείκτη εδάφους (έδαφος 
Winkler). Πέραν της ελαστικής στήριξης, στην κατακόρυφη διεύθυνση για 
τα πέδιλα λαμβάνεται και ελαστική στροφή περί οριζόντιους άξονες, για 
δε τις πεδιλοδοκούς και ελαστική στροφή περί τον άξονα τους (κυρίως 
για τις έκκεντρες πεδιλοδοκούς). Το μητρώο δυσκαμψίας της πεδιλοδοκού 
είναι το ακριβές της δοκού επί ελαστικού εδάφους (χωρίς ενδιάμεσους 
κόμβους και διακριτά ελατήρια). 
     Οι κόμβοι της θεμελίωσης βρίσκονται στα κέντρα βάρους των 
επιφανειών επαφής εδάφους - στοιχείων θεμελίωσης, έχουν τρεις βαθμούς 
ελευθερίας (κατακόρυφη μετάθεση, 2 στροφές οριζόντιους άξονες), στους 
οποίους και αναφέρονται οι αντιδράσες που υπολογίζονται. 
        Τα γραμμικά μέλη (κατακόρυφα στοιχεία που θεμελιώνονται, 
συνδετήριες δοκοί - πεδιλοδοκοί) που συνδέονται με τους ανωτέρω 
κόμβους λαμβάνονται απαραμόρφωτα κατά το τμήμα τους μέσα στο στοιχείο 
θεμελίωσης.  
 
5. ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 
 

Γίνονται οι έλεγχοι: 
 
α) του δείκτη ευαισθησίας πλευρικής παραμόρφωσης θ εξ. 4.2 

Ε.Α.Κ. 2000), 
β) της γωνιακής παραμόρφωσης ορόφου (παρ. 4.2.2. Ε.Α.Κ. 2000), 
γ) της επάρκειας τοιχωμάτων nv (εξ. 4.8. Ε.Α.Κ. 2000) και 
δ) της στρεπτικής ευαισθησίας του κτιρίου (παρ. 3.3.3.7 και 

4.1.4.2.β.3  
του Ε.Α.Κ. 2000).  
 
Υπολογίζεται επίσης η θέση του κέντρου βάρους για κάθε στάθμη 

και η θέση του πλασματικού ελαστικού άξονα της κατασκευής. Οι ανωτέρω 
έλεγχοι γίνονται σε 2 ορθογωνικές οριζόντιες διευθύνσεις. Τέλος, 



γίνεται ο υπολογισμός του εύρους του αντισεισμικού αρμού (παρ. 
4.1.7.2 του Ε.Α.Κ. 2000). 
 
6. ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

Η διαστασιολόγηση πλακών, δοκών, υποστυλωμάτων, τοιχωμάτων και 
στοιχείων θεμελίωσης γίνεται κατά τις διατάξεις του Ελληνικού 
Κανονισμού Οπλισμένου Σκυροδέματος και του Ε.Α.Κ. 2000, με βάση της 
οριακές καταστάσεις αστοχίας για τους απλοποιημένους συνδυασμούς 
δράσεων συνήθων οικοδομικών έργων, (παρ. 6.4.1 του Ελληνικού 
Κανονισμού Οπλισμένου Σκυροδέματος και της εξ. 4.1. του Ε.Α.Κ. 2000). 
Ειδικότερα για τις δοκούς και τα υποστυλώματα η διαστασιολόγηση σε 
τέμνουσα γίνεται με βάση τις τέμνουσες σχεδιασμού του Παρ. Β.1 του 
Ε.Α.Κ. 2000, για δε τα υποστυλώματα και τοιχώματα γίνεται έλεγχος του 
μεγέθους των ανοιγμένων 
βραχύνσεων κατά την Παρ.10.4.1.δ, για διαξονική κάμψη με ορθή δύναμη, 
για όλους τους συνδυασμούς δράσεων. 

Εφαρμόζονται επίσης οι κατασκευαστικές διατάξεις του Κεφ. 18 
του ανωτέρω Κανονισμού. 

 
 



          
 
        ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
 

1. ΓΟΚ  A’ 210         ( ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ )                 
 

2. ΕΑΚ  2000             ( ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ) 
 

3. ΕΚΩΣ  2000          (  ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ )                 
 
4. Φ.Ε.Κ.     1577 της 17/18.12.85 
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