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KΔΦΑΛΑΗΟ Α’ 

ΜΖΥΑΝΗΜΟΗ ΚΑΗ ΜΔΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΖ 

ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΓΟΜΖΜΔΝΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 

 

ΣΜΖΜΑ ΠΡΧΣΟ 

ΤΠΖΡΔΗΔ ΔΛΔΓΥΟΤ ΓΟΜΖΖ - ΓΗΑΡΘΡΧΖ - 

ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ 

 

 

 

Άξζξν 1. 

Παξαηεξεηήξην Γνκεκέλνπ Πεξηβάιινληνο 

 

ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο ζπζηήλεηαη ζηελ Γεληθή 

Γηεχζπλζε  Υσξηθνχ ρεδηαζκνχ, Γηεχζπλζε «Διέγρνπ Γνκεκέλνπ Πεξηβάιινληνο 

θαη Δθαξκνγήο ρεδηαζκνχ - Παξαηεξεηήξην», πνπ ππάγεηαη ζηε Γεληθή Γξακκαηεία 

Υσξηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αζηηθνχ Πεξηβάιινληνο, θαη ζθνπφ έρεη ηελ 

παξαθνινχζεζε, ηελ θαηαγξαθή, ηνλ έιεγρν, θαη  ηε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία 

ηνπ δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο απηνχ. 

  

 

 

Άξζξν 2. 

Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζύλζεηο Διέγρνπ Γόκεζεο  - Πεξηθεξεηαθά 

Παξαηεξεηήξηα θαη Σκήκαηα Διέγρνπ Γόκεζεο - Σνπηθά Παξαηεξεηήξηα  

 

1. πζηήλνληαη Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο «Διέγρνπ Γφκεζεο - Πεξηθεξεηαθά 

Παξαηεξεηήξηα» ζηελ έδξα θάζε Πεξηθέξεηαο, πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 3 

ηνπ λ. 3852/2010, κε θαηά ηφπν αξκνδηφηεηα, απηή ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο.  

2. πζηήλνληαη Σκήκαηα «Διέγρνπ Γφκεζεο - Σνπηθά Παξαηεξεηήξηα», ζηελ 

έδξα θάζε Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο, κε θαηά ηφπν αξκνδηφηεηα απηή ηεο νηθείαο 

Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο, ηα νπνία ππάγνληαη σο ππεξεζίεο ζηελ αληίζηνηρε 

Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε «Διέγρνπ Γφκεζεο - Πεξηθεξεηαθά Παξαηεξεηήξηα». 
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3. Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη εληφο έμη (6) κελψλ απφ ηε δεκνζίεπζε 

ηνπ παξφληνο, θαζνξίδεηαη ε ζηειέρσζε, ην αλαγθαίν πξνζσπηθφ, ε θαηάξηηζή, 

ε πιηθνηερληθή ππνδνκή, θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ 

νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Γηεπζχλζεσλ «Διέγρνπ Γφκεζεο 

- Πεξηθεξεηαθψλ Παξαηεξεηεξίσλ» θαη ησλ αληίζηνηρσλ Σκεκάησλ - Σνπηθψλ 

Παξαηεξεηεξίσλ. 

 

 

 

Άξζξν 3. 

πκβνύιηα παξαθνινύζεζεο Γνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο - Δηήζηεο εθζέζεηο 

 

1. Με Απφθαζε ηνπ νηθείνπ Πεξηθεξεηάξρε ζπγθξνηνχληαη ζηελ έδξα θάζε 

Πεξηθέξεηαο, πεληακειέο «πκβνχιην Παξαθνινχζεζεο ηνπ Γνκεκέλνπ 

Πεξηβάιινληνο», ην νπαίν  απνηειείηαη απφ: 

α.  Έλαλ εθπξφζσπν ηεο ΔΝ.Π.Δ., 

β.   Έλαλ εθπξφζσπν ηεο Κ.Δ.Γ.Δ., 

γ.  Έλαλ εθπξφζσπν ηνπ Σ.Δ.Δ., 

δ.  Έλαλ εθπξφζσπν κέινπο Γ.Δ.Π. απφ Παλεπηζηήκην ηεο νηθείαο 

Πεξηθέξεηαο, θαη, 

ε.  Έλαλ εθπξφζσπν κε θπβεξλεηηθήο πεξηβαιινληηθήο νξγάλσζεο. 

θνπφο ησλ σο άλσ πκβνπιίσλ είλαη ε κειέηε θαη ε αμηνπνίεζε ησλ 

δεδνκέλσλ θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ιακβάλνπλ απφ ηα Σνπηθά θαη ηα 

Πεξηθεξεηαθά Παξαηεξεηήξηα Γνκεκέλνπ Πεξηβάιινληνο θαζψο θαη απφ θάζε 

άιιε πεγή θαη ε ππνβνιή ζπγθεθξηκέλσλ πξνηάζεσλ, ψζηε λα επηηπγράλεηαη, 

κε θνηλσληθφ έιεγρν θαη ζπκκεηνρηθή ιεηηνπξγία ε ζπλερήο βειηίσζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο. Οη 

πξνηάζεηο απηέο απνζηέιινληαη ζην Πεξηθεξεηαθφ Παξαηεξεηήξην θαη ζην 

Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο. 

2. Σα Σνπηθά Παξαηεξεηήξηα Γνκεκέλνπ Πεξηβάιινληνο ζπληάζζνπλ, αλά ηξίκελν, 

έθζεζε γηα ηελ πνξεία πξνφδνπ ησλ ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο ηνπο, ηελ νπνία 

ππνβάιινπλ ζην Πεξηθεξεηαθφ Παξαηεξεηήξην θαη ζην νηθείν πκβνχιην 

Παξαθνινχζεζεο Γνκεκέλνπ Πεξηβάιινληνο. 

3. Σα Πεξηθεξεηαθά Παξαηεξεηήξηα Γνκεκέλνπ Πεξηβάιινληνο ζπληάζζνπλ 

εηεζίσο έθζεζε γηα ηα ζέκαηα αξκνδηφηεηαο ηνπο, ζηελ νπνία 

ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη πξνηάζεηο ηνπ νηθείνπ πκβνπιίνπ Παξαθνινχζεζεο. 

Ζ έθζεζε απηή ππνβάιιεηαη ζηε Γηεχζπλζε Διέγρνπ Γνκεκέλνπ Πεξηβάιινληνο 

θαη Δθαξκνγήο Υσξηθνχ ρεδηαζκνχ - Παξαηεξεηήξην. 
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4. Ζ Γηεχζπλζε ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Γνκεκέλνπ Πεξηβάιινληνο, ζπγθεληξψλεη ηηο 

εθζέζεηο απηέο, επεμεξγάδεηαη ηα ζπκπεξάζκαηα θαη ηηο επηζεκάλζεηο απηψλ θαη 

ππνβάιιεη ζηνλ Τπνπξγφ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο εηήζηα Έθζεζε, ε νπνία 

αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο θαη 

ππνβάιιεηαη ζηελ Δπηηξνπή Πεξηβάιινληνο ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ. 

 

 

 

Άξζξν 4. 

Αξκνδηόηεηεο Γηεύζπλζεο «Διέγρνπ Γνκεκέλνπ Πεξηβάιινληνο θαη 

Δθαξκνγήο ρεδηαζκνύ - Παξαηεξεηήξην» 

 

Ζ Γηεχζπλζε «Διέγρνπ Γνκεκέλνπ Πεξηβάιινληνο θαη Δθαξκνγήο ρεδηαζκνχ - 

Παξαηεξεηήξην», έρεη ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο:  

α)  Σελ επνπηεία θαη ηνλ έιεγρν ηεο νξζήο εθαξκνγήο ηεο λνκνζεζίαο γηα  ηελ 

πξνζηαζία ηνπ δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο, ηελ ζπιινγή θαη αμηνπνίεζε ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ δεδνκέλσλ θαη ζηνηρείσλ θαη ηελ παξνρή νδεγηψλ θαη 

θαηεπζχλζεσλ πξνο ηα Πεξηθεξεηαθά Παξαηεξεηήξηα. Δηδηθφηεξα ε Γηεχζπλζε 

αλαιακβάλεη: 

αα)  Σελ κέξηκλα γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο «Ζιεθηξνληθήο Πνιενδνκηθήο 

Σαπηφηεηαο Γήκσλ», ηελ επνπηεία απηήο, ηνλ έιεγρν ηεο εμέιημεο ησλ 

δηαδηθαζηψλ πινπνίεζεο ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ηελ  κέξηκλα γηα ηελ 

επίζπεπζε απηνχ. 

ββ)  Σελ επνπηεία θαη ηελ παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαη ηελ 

πξφιεςε ηεο απζαίξεηεο δφκεζεο θαη ηελ αλάξηεζε ζην δηαδίθηπν ράξηε 

θαηαγξαθήο απζαηξέησλ ηεο επηθξάηεηαο. 

γγ)   Σελ αμηνπνίεζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ δεδνκέλσλ θαη ηελ εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ γηα ηελ  βέιηηζηε πξνζηαζία ηνπ νηθηζηηθνχ 

πεξηβάιινληνο. 

δδ)   Σελ επνπηεία θαη ηελ παξνρή νδεγηψλ γηα ηνλ ζπληνληζκφ ησλ 

ζπλαξκνδίσλ ππεξεζηψλ ζε ζέκαηα εθαξκνγήο ηεο λνκνζεζίαο  ζρεηηθά 

κε ηελ αηζζεηηθή θαη ιεηηνπξγηθή αλαβάζκηζε ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ 

θαη ησλ ελ γέλεη θαηαζθεπψλ. 

εε)   Σελ επνπηεία θαη ηελ παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο 

πεξί πξνζβαζηκφηεηαο θαη ειεχζεξεο θπθινθνξίαο πεδψλ, Α.Μ.Δ.Α. θαη 

εκπνδηδφκελσλ αηφκσλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ζε ζπλεξγαζία κε 

άιιεο Τπεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ, Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, 

επηρεηξήζεηο ηνπ Γεκνζίνπ,  Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη 

άιινπο θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ ηνκέα θαη ηελ ζχληαμε 

εηζεγήζεσλ γηα ηελ βειηίσζε ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ, ζρεηηθά  κε  ηελ 
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πξνψζεζε θα  εμαζθάιηζε ηεο απηφλνκεο δηαθίλεζεο θαη δηαβίσζεο ησλ 

Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο.  

ζηζη) Σελ επνπηεία θαη κέξηκλα γηα ηελ ηήξεζε θαη εληαία εθαξκνγή ηεο 

λνκνζεζίαο πεξί επηθηλδχλσλ νηθνδνκψλ. 

β)  Σελ ζχληαμε εηεζίσλ εθζέζεσλ πξνο ηνλ Τπνπξγφ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο 

θαηά ην άξζξν 3. 

γ) Σελ ηήξεζε  θαη δηαρείξηζε ησλ ειεθηξνληθψλ  κεηξψσλ  γηα ηε ζπιινγή θαη 

επεμεξγαζία ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ θαη δεηθηψλ γηα ηελ εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ θαη ηελ δηακφξθσζε πξνηάζεσλ γηα πεξαηηέξσ βειηίσζε ηνπ 

λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ, θαη εηδηθφηεξα: 

αα)   Σνπ ειεθηξνληθνχ κεηξψνπ ησλ νηθνδνκηθψλ αδεηψλ.  

ββ)   Σνπ κεηξψνπ ηεο ειεθηξνληθήο ηαπηφηεηαο ησλ θηηξίσλ.  

γγ)   Σνπ κεηξψνπ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο απζαηξέησλ. 

δ)   Σελ επνπηεία ιεηηνπξγίαο ησλ πιινγηθψλ Οξγάλσλ, θαη εηδηθφηεξα:  

αα)   Σελ κέξηκλα γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ αξκνδίσλ  ζπιινγηθψλ νξγάλσλ, 

ζπκβνπιίσλ θαη επηηξνπψλ ζε δεηήκαηα πνιενδνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, 

ηνπ Κεληξηθνχ πκβνπιίνπ Αξρηηεθηνληθήο (ΚΔ..Α.), Κεληξηθνχ 

πκβνπιίνπ Πνιενδνκηθψλ ζεκάησλ θαη ακθηζβεηήζεσλ 

(ΚΔ.Τ.ΠΟ.Θ.Α.), θαη ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο Πξνζβαζηκφηεηαο. 

ββ)  Σελ κέξηκλα γηα ηε ζχζηαζε ησλ Δπηηξνπψλ Δμέηαζεο Δλζηάζεσλ θαηά 

αλαζεσξεηηθψλ εθζέζεσλ επηθηλδχλσλ νηθνδνκψλ ηνπ άξζξνπ 426 ηνπ 

π.δ. 14-7-1999 (Γ‟ 580). 

ε)  Σελ κέξηκλα γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνχ ηεο Μ..Γ., ηελ Πεξηβαιινληηθή θαη 

Πνιενδνκηθή Δμηζνξξφπεζε θαη ηελ εμαζθάιηζε θαη δεκηνπξγία Κνηλφρξεζησλ 

Υψξσλ θαη εηδηθφηεξα: 

αα)   Σελ επζχλε ιεηηνπξγίαο ηνπ ζεζκνχ ηεο Μεηαθνξάο πληειεζηή Γφκεζεο 

κέζσ ηεο επνπηείαο επί ηεο «Σξάπεδαο Γηθαησκάησλ Γφκεζεο θαη 

Κνηλφρξεζησλ Υψξσλ» θαη ηεο έθδνζεο Σίηισλ Μ..Γ. θαη Δ.Π.Η. θαη 

Απνθάζεσλ Πξαγκαηνπνίεζεο Μ..Γ. 

ββ)   Σελ παξνρή ζχκθσλεο γλψκεο γηα ηελ εθαξκνγή δξάζεσλ 

Πεξηβαιινληηθήο θαη Πνιενδνκηθήο Δμηζνξξφπεζεο ζε Πεξηνρέο 

Απμεκέλεο Δπηβάξπλζεο πληειεζηή (Π.Α.Δ..) απφ ην Πξάζηλν Σακείν. 

γγ)   Σελ επζχλε γηα ηελ θαηά πξνηεξαηφηεηα, εμαζθάιηζε θαη δηακφξθσζε 

ειεχζεξσλ Κνηλφρξεζησλ Υψξσλ, κε δξάζεηο Πεξηβαιινληηθήο θαη 

Πνιενδνκηθήο Δμηζνξξφπεζεο κέζσ ηεο «Σξάπεδαο Γηθαησκάησλ 

Γφκεζεο θαη Κνηλφρξεζησλ Υψξσλ». 

ζη) Σελ επνπηεία θαη ηνλ έιεγρν ηεο πινπνίεζεο ησλ ηειεζίδηθσλ πξσηνθφιισλ 

θαηεδάθηζεο θαη εηδηθφηεξα: 

αα)   Σελ επνπηεία ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Παξαηεξεηεξίσλ, γηα ηελ πινπνίεζε 

θαηεδάθηζεο απζαίξεησλ θαηαζθεπψλ 
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ββ)   Σελ κέξηκλα γηα ηελ νξζή δηάζεζε ησλ νηθνδνκηθψλ απνβιήησλ ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνλ Διιεληθφ Οξγαληζκφ Αλαθχθισζεο (Δ.Ο.Α.Ν), 

δ)  Σελ επνπηεία θαη ηελ παξνρή νδεγηψλ γηα ηνλ έιεγρν δειψζεσλ ππαγσγήο ζηηο 

ξπζκίζεηο πεξί απζαηξέησλ, θαη εηδηθφηεξα:  

αα)   Σνλ έιεγρν θαηαζθεπψλ γηα ηηο νπνίεο παξαλφκσο ππνβιήζεθαλ 

δειψζεηο ππαγσγήο ζην λ. 4014/2011 (Α' 209) ή ζην λ. 4178/2013 (Α‟ 

174) ή ζηηο  δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ, ζχκθσλα κε ηα 

απνηειέζκαηα θσηνεξκελείαο δνξπθνξηθψλ εηθφλσλ/νξζνθσηνραξηψλ. 

ββ)   Σνλ έιεγρν δπλαηφηεηαο ππαγσγήο ζηνλ λφκν πεξί απζαηξέησλ 

θαηαζθεπψλ θαη ρξήζεσλ, πνπ έρνπλ εθηειεζζεί ή εγθαηαζηαζεί ζε θηίξηα 

θεξπγκέλα σο δηαηεξεηέα, πξνθεηκέλνπ λα εληάζζνληαη κνξθνινγηθά θαη 

αηζζεηηθά ζην ζχλνιν ηνπ θηηξίνπ θαη ζην επξχηεξν δνκεκέλν 

πεξηβάιινλ, 

γγ)   Σε δηελέξγεηα δεηγκαηνιεπηηθνχ ειέγρνπ ησλ πνξηζκάησλ ησλ Διεγθηψλ 

Γφκεζεο σο πξνο ηηο ππαγσγέο απζαηξέησλ θαηαζθεπψλ θαη αιιαγψλ 

ρξήζεο ζηηο δηαηάμεηο αλαζηνιήο επηβνιήο θπξψζεσλ θαζψο θαη 

απηεπάγγειησλ ειέγρσλ . 

Οη  σο άλσ αξκνδηφηεηεο  αζθνχληαη θαη ζηα επαίζζεηα νηθνζπζηήκαηα θαη 

ελ γέλεη ζε φιεο ηηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο, φπσο: αξραηνινγηθνχο 

ρψξνπο, δάζε, δαζηθέο, αλαδαζσηέεο θαη δεκφζηεο ρνξηνιηβαδηθέο εθηάζεηο, 

αηγηαιφ, παξαιία, πνηάκηα, ιίκλεο θαη ξέκαηα, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ζπλαξκφδηεο 

ππεξεζίεο.  

 

 

 

Άξζξν 5. 

Αξκνδηόηεηεο Πεξηθεξεηαθώλ Γηεπζύλζεσλ Διέγρνπ Γόκεζεο - 

Πεξηθεξεηαθώλ Παξαηεξεηεξίσλ - Πόξνη 

 

Οη Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο «Διέγρνπ δφκεζεο - Πεξηθεξεηαθά 

Παξαηεξεηήξηα»,  έρνπλ ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: 

1.  Σνλ έιεγρν ηεο  νξζήο εθαξκνγήο ηεο λνκνζεζίαο γηα  ηελ πξνζηαζία ηνπ 

δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο, ηελ ζπιινγή θαη αμηνπνίεζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ 

δεδνκέλσλ θαη ζηνηρείσλ θαη ηελ παξνρή νδεγηψλ θαη θαηεπζχλζεσλ πξνο ηα 

Σκήκαηα «Διέγρνπ Γφκεζεο - Σνπηθά Παξαηεξεηήξηα», θαη εηδηθφηεξα: 

α)  Ωο πξνο ηελ αληηκεηψπηζε ηεο απζαίξεηεο δφκεζεο:  

αα)  Σελ θαηεδάθηζε ησλ ηειεζίδηθα θξηζέλησλ απζαηξέησλ.   

ββ)  Σελ ηήξεζε θαη δηαρείξηζε ηνπ κεηξψνπ πξσηνθφιισλ θαηεδάθηζεο 

απζαηξέησλ θαη επηθηλδχλσλ θαηαζθεπψλ. 



- 13 / 179 - 

 

 

 

γγ)  Σελ ηήξεζε ηνπ κεηξψνπ, ζην νπνίν εγγξάθνληαη νη ηδησηηθέο 

επηρεηξήζεηο, πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εθηειέζνπλ πξσηφθνιια 

θαηεδάθηζεο.  

δδ)  Σελ ιήςε κέηξσλ  γηα ηελ νξζή δηάζεζε ησλ νηθνδνκηθψλ 

απνβιήησλ θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηπρφλ 

πεξηβαιινληηθή δεκηά, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Διιεληθφ Οξγαληζκφ 

Αλαθχθισζεο (Δ.Ο.Α.Ν).  

εε)  Σα κέηξα πξφιεςεο ηεο απζαίξεηεο δφκεζεο θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ δεδνκέλσλ κε ζθνπφ ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ 

γηα ηελ  βέιηηζηε πξνζηαζία ηνπ νηθηζηηθνχ πεξηβάιινληνο. 

ζη)  Σελ αλάξηεζε ζην δηαδίθηπν ηνπ ράξηε θαηαγξαθήο απζαηξέησλ ηεο 

ρσξηθήο ηνπ αξκνδηφηεηαο. 

δδ)  Σελ δηελέξγεηα ειεθηξνληθήο θιήξσζεο γηα ηνλ νξηζκφ ειεγθηψλ 

δφκεζεο, γηα ηνλ έιεγρν απζαηξέησλ θαηαζθεπψλ θαη ρξήζεσλ, 

φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 92. 

εε) Σελ δηελέξγεηα δεηγκαηνιεπηηθνχ ειέγρνπ ησλ πνξηζκάησλ ησλ 

Διεγθηψλ Γφκεζεο, σο πξνο ηηο ππαγσγέο απζαηξέησλ θαηαζθεπψλ 

θαη αιιαγψλ ρξήζεο ζηηο δηαηάμεηο αλαζηνιήο επηβνιήο θπξψζεσλ 

θαζψο θαη απηεπάγγειησλ ειέγρσλ. 

 

β)  Ωο πξνο ηελ πινπνίεζε ηνπ πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ:  

αα)  Σελ παξαθνινχζεζε ηεο «Ζιεθηξνληθήο Πνιενδνκηθήο Σαπηφηεηαο 

Γήκσλ», φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 65.  

ββ)  Σνλ έιεγρν θαη ηελ παξνρή νδεγηψλ, γηα ηελ επίζπεπζε ηεο εμέιημεο 

ηνπ πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ, πξνο ηνπο Γήκνπο θαη ηηο 

Πεξηθέξεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 66. 

γ)  πληνληζκφο ησλ ζπλαξκφδησλ ππεξεζηψλ θαη παξνρή νδεγηψλ ζηα ηνπηθά 

παξαηεξεηήξηα γηα ηελ εληαία εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο επί ζεκάησλ  

ρξήζεσο, αηζζεηηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο αλαβάζκηζεο ησλ θνηλνρξήζησλ  

ρψξσλ  θαη  ελ γέλεη  ησλ θαηαζθεπψλ. 

δ) Ωο πξνο ηηο  επηθίλδπλεο θαηαζθεπέο: 

αα) Σελ επνπηεία θαη έιεγρνο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο πεξί 

επηθηλδχλσλ. 

ββ)  Σελ κέξηκλα γηα ηελ ζχζηαζε, ζπγθξφηεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ 

ηξηκειψλ Δπηηξνπψλ επηθηλδχλσλ εηνηκφξξνπσλ θαηαζθεπψλ ηνπ 

άξζξνπ 428 ηνπ π.δ. 14-7-1999 (Γ‟ 580), ηεο ηξηκεινχο Δπηηξνπήο 

εμέηαζεο ελζηάζεσλ θαηά αλαζεσξεηηθψλ εθζέζεσλ επηθηλδχλσλ 

νηθνδνκψλ ηνπ άξζξνπ 426 ηνπ απηνχ δηαηάγκαηνο. 

γγ)  Ζ έθδνζε απνθάζεσλ επί ησλ γλσκνδνηήζεσλ ηεο ηξηκεινχο 

Δπηηξνπήο εμέηαζεο ελζηάζεσλ θαηά αλαζεσξεηηθψλ εθζέζεσλ 
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επηθηλδχλσλ νηθνδνκψλ ηνπ άξζξνπ 426 ηνπ π.δ. 14-7-1999 

ζπληειείηαη  κε απφθαζε ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

2.  Σελ ζχληαμε ηεο θαηά ην άξζξν 3 εθζέζεσο πξνο ηε Γηεχζπλζε Διέγρνπ 

Γνκεκέλνπ Πεξηβάιινληνο θαη Δθαξκνγήο ρεδηαζκνχ – Παξαηεξεηήξην. 

3.  Σελ κέξηκλα γηα ηελ γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε θαη παξνρή θηηξηαθψλ ππνδνκψλ 

ζηα πεξηθεξεηαθά ζπκβνχιηα αξρηηεθηνληθήο (ΠΔ..Α.), ηα πεξηθεξεηαθά 

ζπκβνχιηα πνιενδνκηθψλ ζεκάησλ θαη ακθηζβεηήζεσλ (ΠΔ.Τ.ΠΟ.Θ.Α.) θαη ηελ 

πεξηθεξεηαθή επηηξνπή πξνζβαζηκφηεηαο.  

4.  Σελ ελεκέξσζε κε ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο ειεθηξνληθψλ κεηξψσλ θαη 

εηδηθφηεξα: 

α)  Σελ ελεκέξσζε ηνπ κεηξψνπ  ειεθηξνληθήο ηαπηφηεηαο ησλ θηηξίσλ.  

β)  Σελ ελεκέξσζε ηνπ κεηξψνπ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο  απζαηξέησλ. 

γ)  Γηα ηελ άζθεζε ησλ αλσηέξσ αξκνδηνηήησλ, ε Πεξηθέξεηα αληιεί πφξνπο  

απφ  ηα πξφζηηκα πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 95. 

 

 

 

Άξζξν 6. 

Αξκνδηόηεηεο Σκεκάησλ Διέγρνπ Γόκεζεο - Σνπηθώλ Παξαηεξεηεξίσλ 

 

Σα ηνπηθά Παξαηεξεηήξηα έρνπλ αξκνδηφηεηα, ηελ εθαξκνγή ηεο θείκελεο 

λνκνζεζίαο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο θαη εηδηθφηεξα: 

α)  Ωο πξνο ηελ αληηκεηψπηζε θαη πξφιεςε ηεο απζαίξεηεο δφκεζεο πξνβαίλνπλ 

ζηηο θάησζη ελέξγεηεο:    

αα)   Σελ ειεθηξνληθή δηαδηθαζία εληνπηζκνχ, ειέγρνπ θαη θαηαγξαθήο 

απζαηξέησλ ζχκθσλα κε ηα άξζξα 90, 91 θαη 92. 

ββ)    Σελ ελεκέξσζε ηνπ κεηξψνπ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο  απζαηξέησλ 

κε ηα ζηνηρεία, πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 90. 

γγ)   Σελ επηβνιή  θπξψζεσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 94. 

δδ)   Σελ ελεκέξσζε ηνπ Μεηξψνπ «Σαπηφηεηαο Κηηξίνπ», ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 54. 

εε)   Σελ αμηνπνίεζε θάζε ηερλνγλσζίαο ζρεηηθά κε γεσρσξηθά δεδνκέλα, 

φπσο ελδεηθηηθά: αεξνθσηνγξαθίεο, ζχλδεζε κε ππφβαζξα Δ.Κ.Υ.Α,  

ζπζρέηηζε κε δαζηθνχο ράξηεο, δηαγξάκκαηα  εγθεθξηκέλσλ νξηνγξακκψλ 

θαζνξηζκνχ αηγηαινχ  θαη παξαιίαο δνξπθνξηθέο ιήςεηο γηα  ηνλ 

εληνπηζκφ ησλ απζαηξέησλ. 

ζηζη)  Σελ θαηαγξαθή αλά Γήκν θάζε εληνπηζκέλεο; απζαίξεηεο θαηαζθεπήο.   
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δδ)   Σελ δηελέξγεηα δεηγκαηνιεπηηθψλ ειέγρσλ δχν θνξέο εηεζίσο θαη ζε 

πνζνζηφ 10%,επί ησλ πνξηζκάησλ ησλ ειεγθηψλ δφκεζεο.  

εε)  Σνλ έιεγρν εθηέιεζεο ησλ θαζεθφλησλ ησλ Διεγθηψλ Γφκεζεο, κέζσ 

απηεπάγγειησλ δεηγκαηνιεπηηθψλ ειέγρσλ ή χζηεξα απφ θαηαγγειία, ζε 

θηίξηα πνπ ήδε  έρνπλ ειεγρζεί απφ ειεγθηέο δφκεζεο, θαη έιεγρνο  ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηεο έθζεζεο.  

ζζ)  Σελ εηζήγεζε πξνο ηελ Δπηηξνπή Δμέηαζεο Πξνζθπγψλ Απζαηξέησλ ηνπ 

άξζξνπ 17, ζε πεξίπησζε  πξνζθπγήο θαηά ηνπ πνξίζκαηνο ηνπ Διεγθηή 

Γφκεζεο, γηα  θαηαζθεπέο γηα ηηο νπνίεο παξαλφκσο ππνβιήζεθαλ 

δειψζεηο ππαγσγήο ζηνλ λ. 4014/2011 (Α' 209) ή ζην λ. 4178/2013 (Α‟ 

174), κεηά απφ ζρεηηθή έθζεζε αξκνδίνπ θνξέα ηνπ Γεκνζίνπ επί 

θσηνεξκελείαο δνξπθνξηθψλ εηθφλσλ - νξζνθσηνραξηψλ. 

β)  Σελ παξαθνινχζεζε ηεο «Ζιεθηξνληθήο Πνιενδνκηθήο Σαπηφηεηαο» ησλ νηθείσλ 

Γήκσλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 65, θαη ηηο ελέξγεηεο γηα ηελ επίζπεπζε ηεο 

εμέιημεο ηνπ πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ. 

γ)  Ωο πξνο ην πιαίζην ηεο αηζζεηηθήο αλαβάζκηζεο ησλ θαηαζθεπψλ: 

αα)  Σελ κέξηκλα γηα ηε δηάζσζε θαη απνθαηάζηαζε ησλ δηαηεξεηέσλ θηηξίσλ    

ββ)  Σνλ ζπληνληζκφ ησλ ζπλαξκφδησλ ππεξεζηψλ γηα ηελ αηζζεηηθή  

αλαβάζκηζε ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ηεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο. 

δ)  Ωο πξνο ην πιαίζην εθαξκνγήο ηεο λνκνζεζίαο πεξί πξνζβαζηκφηεηαο, ηνλ 

έιεγρν ησλ θαηαζθεπψλ θαη ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ σο πξνο ηελ ηήξεζε  

ηεο λνκνζεζίαο ζε ζέκαηα πξνζβαζηκφηεηαο θαη ειεχζεξεο θπθινθνξίαο 

πεδψλ, Α.Μ.Δ.Α. θαη εκπνδηδφκελσλ αηφκσλ.  

ε)  Ωο πξνο ην πιαίζην  ηνπ ειέγρνπ επηθηλδπλφηεηαο ησλ νηθνδνκψλ: 

αα)  Ωο πξνο ηηο επηθίλδπλεο νηθνδνκέο: 

αα1)  Σελ δηελέξγεηα απηνςίαο θαη ηελ ζχληαμε εθζέζεσο ζρεηηθά κε 

ηνλ πθηζηάκελν θίλδπλν θαηαζθεπψλ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο   

αα2)  Σελ εμέηαζε ελζηάζεσλ θαηά εθζέζεσλ επηθηλδχλσλ 

θαηαζθεπψλ θαη κέξηκλα γηα ηελ ηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο 

αλαζεψξεζεο  ησλ  εθζέζεσλ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο. 

αα3)  Σελ  απφθαζε πεξί επηβνιήο  κέηξσλ  αλαγθαζηηθήο 

εθθέλσζεο, αρξεζηίαο ή θαη θαηεδάθηζεο επηθίλδπλσλ 

θαηαζθεπψλ, εθφζνλ δελ πξαγκαηνπνηνχληαη εκπξφζεζκα ηα 

ππνδεηθλπφκελα απφ ηελ έθζεζε κέηξα. 

αα4)  Σελ δηαβίβαζε ζηνλ αξκφδην Δηζαγγειέα  ηεο  ηειηθήο 

εθζέζεσο  γηα ηελ άζθεζε  πνηληθήο δίσμεο ζηνλ ηδηνθηήηε  

ηνπ επηθηλδχλνπ εθ‟ φζνλ δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ην 

πεξηερφκελν απηήο. 
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ββ)   Ωο πξνο ηηο επηθηλδχλσο εηνηκφξξνπεο θαηαζθεπέο: 

ββ1)  Σελ δηαβίβαζε ακειιεηί πξνο ηελ ηξηκειή επηηξνπή ηνπ π.δ. 

13-4-1929 πεξί επηθηλδχλσλ νηθνδνκψλ, ηνπ αηηήκαηνο  γηα 

δηελέξγεηα απηνςίαο ζηελ θεξφκελε επηθηλδχλσο 

εηνηκφξξνπε θαηαζθεπή. 

ββ2)  Σελ δηαβίβαζε ηεο έθζεζεο επηθηλδχλσο εηνηκφξξνπνπ   

θαηαζθεπήο ζην .Α. εθ‟ φζνλ ε θαηαζθεπή είλαη 

πξνυθηζηάκελε ηνπ 1955. 

ββ3) Σελ κέξηκλα γηα ηελ άκεζε θαηεδάθηζε ηεο επηθηλδχλσο 

εηνηκφξξνπεο  θαηαζθεπήο, κε ιήςε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ 

κέηξσλ αζθαιείαο. 

ζη)  Σελ ελεκέξσζε  ησλ ειεθηξνληθψλ Μεηξψσλ, θαη εηδηθφηεξα: 

αα)  Σελ ελεκέξσζε ηνπ Μεηξψνπ Σαπηφηεηαο Κηηξίνπ ζε δεηήκαηα 

αξκνδηφηεηαο ηνπ. 

ββ)  Σελ ελεκέξσζε  ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο  απζαηξέησλ, κε ηηο 

εθζέζεηο ησλ Διεγθηψλ Γφκεζεο πνπ αθνξνχλ ηνλ έιεγρν επί 

απζαηξέησλ θαηαζθεπψλ. 

δ)  Σελ κέξηκλα  γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο επηηξνπήο Δμέηαζεο ελδηθνθαλψλ 

πξνζθπγψλ θαηά απζαηξέησλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 17, θαζψο θαη ηελ 

γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε θαη ηελ παξνρή θηηξηαθψλ ππνδνκψλ γηα ηελ 

ιεηηνπξγία ησλ πκβνπιίσλ Αξρηηεθηνληθήο (.Α.) θαη ησλ πκβνπιίσλ 

Πνιενδνκηθψλ Θεκάησλ θαη Ακθηζβεηήζεσλ  (Τ.ΠΟ.Θ.Α.). 

ε)  Σελ ζχληαμε αλά ηξίκελν, έθζεζεο, γηα ηελ πνξεία πξνφδνπ ησλ ζεκάησλ 

αξκνδηφηεηαο ηνπο, ηελ νπνία ππνβάιινπλ ζηα Πεξηθεξεηαθά 

Παξαηεξεηήξηα, θαη ηε γλσζηνπνηνχλ ζην πκβνχιην παξαθνινχζεζεο 

Γνκεκέλνπ Πεξηβάιινληνο ηεο νηθείαο πεξηθέξεηαο.  
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ΣΜΖΜΑ ΓΔΤΣΔΡΟ 

ΤΛΛΟΓΗΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΓΟΜΖΜΔΝΟΤ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 

 

Άξζξν 7. 

πκβνύιηα Αξρηηεθηνληθήο (.Α.) - πγθξόηεζε θαη Αξκνδηόηεηεο  

 

1.  Με απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ  Γεληθνχ Γξακκαηέα  Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, 

εληφο έμη (έμη) κελψλ απφ ηεο δεκνζηεχζεσο ηνπ παξφληνο  ζπγθξνηνχληαη 

πκβνχιηα Αξρηηεθηνληθήο (.Α.) ζε θάζε Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα, ηα νπνία είλαη 

αξκφδηα γηα ηελ παξνρή ζχκθσλεο γλψκεο  επί ησλ αξρηηεθηνληθψλ κειεηψλ 

ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

α)  Γηα θάζε νηθνδνκηθή εξγαζία ζε θηίξηα ή γήπεδα, πνπ βξίζθνληαη ζε 

παξαδνζηαθά ηκήκαηα πφιεσλ, ζε παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο, ζε ηζηνξηθνχο 

ηφπνπο, αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, ζε πεξηνρέο ηδηαηηέξνπ θπζηθνχ θάιινπο, 

ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ εθαηφ (100) κέηξσλ απφ ηε γξακκή παξαιίαο, 

κε πξφζσπν ζε βαζηθνχο θπθινθνξηαθνχο άμνλεο (Βαζηθφ – Γεπηεξεχνλ – 

Σξηηεχνλ Δζληθφ Οδηθφ Γίθηπν θαη Πξσηεχνλ Δπαξρηαθφ Οδηθφ Γίθηπν) θαη 

γηα φια ηα έξγα θαη θηίξηα γηα ηα νπνία απαηηείηαη ε έγθξηζε κειέηεο 

πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ (ΜΠΔ)  

Ζ έγθξηζε δελ απαηηείηαη πξνθεηκέλνπ γηα νηθνδνκηθέο εξγαζίεο ή 

ηερληθά ή άιια έξγα ζην εζσηεξηθφ πθηζηακέλνπ θηηξίνπ νη νπνίεο δελ 

επηθέξνπλ ηξνπνπνηήζεηο ησλ φςεσλ απηνχ, φπσο επίζεο δελ απαηηείηαη 

θαη ζηηο  πεξηπηψζεηο θηεξίσλ ή έξγσλ πνπ είλαη απνηέιεζκα παλειιήληνπ ή 

δηεζλνχο αξρηηεθηνληθνχ δηαγσληζκνχ. 

β)  Γηα θάζε νηθνδνκηθή εξγαζία ζε θηίξηα ή ρψξνπο πνπ έρνπλ θεξπρζεί 

δηαηεξεηένη κε απφθαζε  ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ Τπνπξγνχ ή πνπ 

έρνπλ παξαπεκθζεί  απφ ηνλ ηνπ πληνληζηή ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο ε πνπ είλαη ζε εμέιημε ε δηαδηθαζία ραξαθηεξηζκνχ ηνπο , θαζψο 

θαη ζε θηίξηα ή γήπεδα πνπ είλαη φκνξν κε θηίξην ή ρψξν πνπ έρεη θεξπρζεί 

δηαηεξεηέν ή ζηα έλαληη απηνχ θηίξηα. 

γ)  Γηα θάζε εξγαζία, πνπ παξαπέκπεηαη απφ ηηο ππεξεζίεο ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο.  

δ)  Γηα θάζε κειέηε δηακνξθψζεσο θνηλφρξεζησλ ή αδφκεησλ ρψξσλ, πιελ 

ησλ πεξηπηψζεσλ γηα ηηο νπνίεο δηελεξγήζεθε παλειιήληνο ή δηεζλήο 

αξρηηεθηνληθφο δηαγσληζκφο. 

ε)  Γηα αξρηηεθηνληθέο κειέηεο πνπ δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηα κνξθνινγηθά 

ζηνηρεία θαη ηελ ηππνινγία πνπ επηβάιιεηαη κε εηδηθέο δηαηάμεηο πνπ έρνπλ 

ζεζπηζηεί αλά πεξηνρή, πξνζηαηεπφκελε ή κε. 
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ζη)  Γηα  ηηο άδεηεο θαηεδάθηζεο θηηξίσλ, πνπ αλεγέξζεθαλ πξν ηνπ έηνπο 1955. 

δ)  Γηα ηελ έγθξηζε ηεο δηάζπαζεο ηνπ εληαίνπ θηηξίνπ ηεο πεξ. α‟ ηεο παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 6 ηνπ π.δ. 24-5-1985 (Γ‟ 270) θαζψο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

επηβάιιεηαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ε δηάζπαζε ηνπ φγθνπ ηνπ θηηξίνπ. 

ε)  Γηα ηελ έγθξηζε ηεο νηθνδφκεζεο ζε κε άξηηα νηθφπεδα ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ 

λ. 1337/1983 (Α‟ 33). 

ζ)  Γηα ηελ έγθξηζε ηεο νηθνδφκεζεο κε βάζε ηηο δηαηάμεηο πεξί νηθνγελεηαθήο 

ζηέγεο ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ λ. 1337/1983 (Α‟ 33). 

η)  Γηα θάζε πεξίπησζε πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο  ηνπ λ. 4067/2012 ε 

γλσκνδφηεζε  ηνπ .Α.  

ηα) ηε λνκηκνπνίεζε νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ ή απζαίξεησλ θαηαζθεπψλ 

ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 4067/2012 (Α‟ 79), πνπ 

εκπίπηνπλ ζηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο.  

2.  Γηα ηηο πεξηπηψζεηο έγθξηζεο αξρηηεθηνληθψλ κειεηψλ, πνπ πέξαλ ηεο 

γλσκνδνηήζεσο ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ  ζπιινγηθνχ νξγάλνπ .Α., 

ΠΔ..Α., ΚΔ..Α., απαηηείηαη θαη έγθξηζε απφ ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη 

Αζιεηηζκνχ, βάζεη δηαηάμεσλ ηνπ λ 3028/2002, ν έιεγρνο θαη ε   έγθξηζε ησλ 

αξρηηεθηνληθψλ  απηψλ κειεηψλ ,αλαηίζεηαη ζε  θνηλά ζπιινγηθά φξγαλα ,ε  

ζπγθξφηεζε ,θαη ε ζχλζεζε ησλ νπνίσλ θαζψο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα 

,θαζνξίδεηαη κε θνηλή Τπνπξγηθή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Πνιηηηζκνχ θαη 

αζιεηηζκνχ θαη ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο. 

3. Όπνπ απφ εηδηθέο δηαηάμεηο πξνβιέπεηαη έγθξηζε ή γλσκνδφηεζε ηεο Δ.Π.Α.Δ., 

εθεμήο λνείηαη ην πκβνχιην Αξρηηεθηνληθήο κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 27. 

4.  ηε πεξίπησζε ζχληαμεο έθζεζεο επηθηλδχλσο εηνηκφξξνπσλ θαηαζθεπψλ ζε 

θηίξηα ή γήπεδα, πνπ βξίζθνληαη ζε ηζηνξηθά θέληξα πφιεσλ ή νηθηζκψλ, ζε 

παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο, ζε ηζηνξηθνχο ηφπνπο ,αξραηνινγηθνχο ρψξνπο , ζε 

πεξηνρέο ηδηαηηέξνπ θπζηθνχ θάιινπο θαζψο θαη ζε θηίξηα ή ρψξνπο,  θαη πνπ 

έρνπλ θεξπρζεί δηαηεξεηένη ή εθθξεκεί λα ραξαθηεξηζηνχλ  δηαηεξεηένη  θαηά ηελ 

παξάγξαθν 1β ηνπ παξφληνο, ην πκβνχιην γλσκνδνηεί κέζα ζε δεθαπέληε (15) 

εκέξεο, απφ ηελ ππνβνιή ηεο  αίηεζεο έγθξηζεο. 

5.  ε φιεο ηηο λεζησηηθέο πεξηνρέο ,αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη 

Αηγαίνπ, ηα πκβνχιηα Αξρηηεθηνληθήο, πέξαλ ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, είλαη 

αξκφδηα γηα ηε έγθξηζε, επί ησλ αξρηηεθηνληθψλ κειεηψλ γηα θάζε νηθνδνκηθή 

εξγαζία, γηα ηελ νπνία απαηηείηαη έθδνζε νηθνδνκηθήο άδεηαο ζχκθσλα κε ηελ 

παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 4067/2012 (Α‟ 79), ζε αθίλεηα θείκελα εθηφο νξίσλ 

νηθηζκνχ ή ζε νηθηζκνχο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ. 

6.  Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο θαζνξίδεηαη θάζε 

αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηε δηαδηθαζία έθδνζεο γλσκνδφηεζεο ησλ 

πκβνπιίσλ, θαζψο θαη ε έθδνζε ηεχρνπο νδεγηψλ πξνο ηα κέιε ησλ 

πκβνπιίσλ. 
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7.  Μέρξη ηε δεκνζίεπζε ηεο απφθαζεο ηνπ αξκνδίνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα 

ζπλερίδνπλ λα ιεηηνπξγνχλ  ηα ήδε πθηζηάκελα .Α. γηα ην ππφινηπν ηεο ζεηείαο 

ηνπο. 

 

 

 

Άξζξν 8. 

ύλζεζε .Α. 

 

1.  Σα πκβνχιηα Αξρηηεθηνληθήο είλαη πεληακειή, θαη απνηεινχληαη απφ: 

α)  Έλαλ αξρηηέθηνλα κεραληθφ, ππάιιειν ηνπ ηκήκαηνο Παξαηεξεηεξίνπ 

Γνκεκέλνπ Πεξηβάιινληνο, σο Πξφεδξν ηνπ .Α., κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ. 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρεη αδπλακία πιήξσζεο ηεο παξαπάλσ ζέζεο, 

κπνξεί λα νξηζζεί Πξφεδξνο ηνπ .Α. αξρηηέθηνλαο ππάιιεινο ηεο 

Πεξηθέξεηαο Δλφηεηαο ή άιινπ θνξέα  ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα 

β)  Έλαλ αξρηηέθηνλα – κεραληθφ ηεο νηθείαο Τ.ΓΟ.Μ, κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ. 

γ)  Γχν αξρηηέθηνλεο – κεραληθνχο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο, εθπξνζψπνπο 

ηνπ Σ.Δ.Δ. θαη .Α.Γ.Α..-Π.Δ.Α. αληίζηνηρα, νη νπνίνη δηαζέηνπλ ηα 

πξνζφληα ηνπ άξζξνπ 9, κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο. 

δ)  Έλαλ πνιηηηθφ κεραληθφ απφ ηνλ χιινγν Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ, κε ηνλ 

αλαπιεξσηή ηνπ. 

2.  Σα κέιε ηεο πεξίπησζεο γ‟ ηεο παξαγξάθνπ 1 επηιέγνληαη κε θιήξσζε απφ 

κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζε θάζε πεξηθεξεηαθή ελφηεηα, κε κέξηκλα ηνπ Γεληθνχ 

Γηεπζπληή ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Γνκεκέλνπ Πεξηβάιινληνο θαη ηα νπνία 

ζπληάζζνληαη κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Σ.Δ.Δ. θαη ηνπ πιιφγνπ Αξρηηεθηφλσλ 

Γηπισκαηνχρσλ Αλσηάησλ ρνιψλ - Παλειιήληα Έλσζε Αξρηηεθηφλσλ 

(.Α.Γ.Α..-Π.Δ.Α.) αληίζηνηρα, κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο. Οκνίσο ηα κέιε ηεο 

πεξίπησζεο δ‟ ηεο παξαγξάθνπ 1 επηιέγνληαη κε θιήξσζε απφ κεηξψα πνπ 

ηεξνχληαη ζε θάζε πεξηθεξεηαθή ελφηεηα, κε κέξηκλα ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή ηνπ 

Παξαηεξεηεξίνπ Γνκεκέλνπ Πεξηβάιινληνο θαη ηα νπνία ζπληάζζνληαη κε ηε 

ζχκθσλε γλψκε ηνπ Σ.Δ.Δ. θαη ηνπ πιιφγνπ Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ Διιάδαο 

αληίζηνηρα, κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο. πνπ απνζηέιιεη ν ζχιινγνο πνιηηηθψλ 

κεραληθψλ κε κέξηκλα ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Γνκεκέλνπ 

Πεξηβάιινληνο.  

3.  Γξακκαηέαο ηνπ πκβνπιίνπ θαη αλαπιεξσηήο νξίδεηαη ππάιιεινο ηνπ ηκήκαηνο 

Παξαηεξεηεξίνπ Γνκεκέλνπ Πεξηβάιινληνο, ή αλ δελ ππάξρεη ηεο νηθείαο 

Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο. 
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Άξζξν 9.  

Μεηξώα .Α. 

  

ηα κεηξψα πνπ δεκηνπξγνχληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο θαη 

Δλέξγεηαο, πνπ ηεξνχληαη ζην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο  εγγξάθνληαη  

α)  Όζνη Αξρηηέθηνλεο, δηαζέηνπλ δσδεθαεηή αξρηηεθηνληθή εκπεηξία ή πιεξνχλ δχν 

ηνπιάρηζηνλ απφ ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: 

αα)  Οθηαεηή εκπεηξία. 

ββ)  Γηάθξηζε ζε παλειιήλην ή δηεζλή αξρηηεθηνληθφ δηαγσληζκφ. 

γγ)  Μεηαπηπρηαθφ ή δηδαθηνξηθφ ζε ζπλαθέο γλσζηηθφ αληηθείκελν. 

δδ)  Καηνρή κειεηεηηθνχ πηπρίνπ ηάμεο Β‟ θαη Γ‟ ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ 

λ. 3316/2005 (Α‟ 42) ζηελ θαηεγνξία κειεηψλ 7 ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 2 

ηνπ λ. 3316/2005 (Α‟ 42). 

β)  Όζνη Πνιηηηθνί Μεραληθνί, δηαζέηνπλ δσδεθαεηή εκπεηξία ζην ζρεδηαζκφ 

θαηαζθεπψλ (ή θαηνρή κειεηεηηθνχ πηπρίνπ ηάμεο Γ‟ ζηελ θαηεγνξία κειεηψλ 08 

ή ζηελ θαηεγνξία κειεηψλ 06 ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3316/2005), ή 

πιεξνχλ δχν ηνπιάρηζηνλ απφ ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο  

αα)  Οθηαεηή ζρεηηθή κειεηεηηθή ή θαηαζθεπαζηηθή εκπεηξία (ή θαηνρή 

κειεηεηηθνχ πηπρίνπ ηάμεο Β‟ ζηελ θαηεγνξία κειεηψλ 08 ή ζηελ θαηεγνξία 

κειεηψλ 06 ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3316/2005) θαη ζπλαθείο 

αλαθνηλψζεηο (κεηά απφ θξίζε) ζε δηεζλή ζπλέδξηα ή ζπλαθείο 

δεκνζηεχζεηο (κεηά απφ θξίζε) ζε δηεζλείο εθδφζεηο. 

ββ)   Μεηαπηπρηαθφ ή δηδαθηνξηθφ δίπισκα ζε ζπλαθέο γλσζηηθφ αληηθείκελν. 

γγ)  πλαθείο αλαθνηλψζεηο (κεηά απφ θξίζε) ζε δηεζλή ζπλέδξηα ή ζπλαθείο 

δεκνζηεχζεηο (κεηά απφ θξίζε) ζε δηεζλείο εθδφζεηο. 

δδ)  Καηνρή κειεηεηηθνχ πηπρίνπ ηάμεο Β‟ θαη Γ ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ 

λ. 3316/2005 (Α‟ 42) ζηελ θαηεγνξία κειεηψλ 7 ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 2 

ηνπ λ. 3316/2005 (Α‟ 42). 

 

 

 

Άξζξν 10. 

Θεηεία κειώλ .Α. 

 

1. Ζ ζεηεία ησλ κειψλ ησλ .Α. είλαη δηεηήο, πιελ ησλ κειψλ ηεο πεξίπησζεο γ‟ 

θαη δ‟ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 8, ε ζεηεία ησλ νπνίσλ είλαη κνλνεηήο. 
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Μεηά ηε ιήμε ηεο ζεηείαο δελ επηηξέπεηαη ν νξηζκφο ησλ ίδησλ πξνζψπσλ σο 

κειψλ ηνπ ηδίνπ .Α., εθηφο αλ παξεκβιεζεί δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ 

ηεζζάξσλ εηψλ.  

2. ε πεξίπησζε πνπ κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο νηθείαο  

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο δηαπηζηψλεηαη φηη δελ ππάξρεη ν απαηηνχκελνο  

αξηζκφο ππνςήθησλ κειψλ κε ηα πξνβιεπφκελα πξνζφληα, κπνξεί λα 

αλαλεψλεηαη ε ζεηεία δχν κειψλ. Με φκνηα απφθαζε ζε πεξίπησζε αδπλακίαο 

ζπγθξφηεζεο ηνπ .Α., κπνξεί λα επηηξαπεί θαη‟ εμαίξεζε ν νξηζκφο ησλ ηδίσλ 

πξνζψπσλ, εθφζνλ παξεκβιεζεί δηάζηεκα δχν εηψλ. 

 

 

 

Άξζξν 11. 

Λεηηνπξγία .Α. 

 

1.  Ο Πξφεδξνο νξίδεη ηαθηέο εκεξνκελίεο ζπλεδξηάζεσλ ησλ πκβνπιίσλ. ε 

πεξίπησζε έθηαθηεο ζπλεδξίαζεο εηδνπνηνχληαη ηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ απφ 

ηνλ Πξφεδξν ή ηνλ γξακκαηέα, ηξεηο ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηε 

ζπλεδξίαζε. Σν πκβνχιην ζπλεδξηάδεη ηνπιάρηζηνλ δχν θνξέο ην κήλα. Σν 

πκβνχιην εθδίδεη ηελ απφθαζε ηνπ κέζα ζε δχν κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία 

ππνβνιήο ηνπ θαθέινπ ηεο κειέηεο. Μεηά ηελ παξέιεπζε ησλ δχν κελψλ, 

ηεθκαίξεηαη  ε έγθξηζε. 

2.  Οη ελδηαθεξφκελνη έρνπλ ην δηθαίσκα λα παξίζηαληαη ζηε ζπλεδξίαζε ησλ 

πκβνπιίσλ γηα λα εθζέζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο, φρη φκσο θαηά ηε ιήςε ηεο 

απφθαζεο. Ζ ηπρφλ απνξξηπηηθή απφθαζε ηνπ .Α. πξέπεη λα αηηηνινγείηαη κε 

ζαθήλεηα. Ζ αηηηνινγία θαηαρσξείηαη κε ιεπηνκέξεηεο ζην ζρεηηθφ πξαθηηθφ 

ζπλεδξίαζεο ην νπνίν νθείιεη λα αλαξηάηαη ζηελ δηαχγεηα  

3.  ηηο λεζησηηθέο πεξηνρέο, ην .Α. δχλαηαη λα ζπλεδξηάδεη κε ηειεδηάζθεςε, ζηελ 

νπνία έρνπλ δηθαίσκα λα ζπκκεηέρνπλ θαη νη ελδηαθεξφκελνη γηα λα εθζέζνπλ ηηο 

απφςεηο ηνπο. 

4.  Καηά ησλ απνθάζεσλ ησλ .Α. ζηηο πεξηπηψζεηο ε‟, ζη‟ θαη δ‟ ηεο παξαγξάθνπ 1 

ηνπ άξζξνπ 7, ν ελδηαθεξφκελνο έρεη δηθαίσκα λα ππνβάιεη ελδηθνθαλή 

πξνζθπγή ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ έθδνζε θαη 

ηε δεκνζίεπζε ηεο απφθαζεο ζηε ΓΗΑΤΓΔΗΑ, νπφηε θαη ηεθκαίξεηαη ε γλψζε ησλ 

απνθάζεσλ απηψλ. Ζ Έλζηαζε αζθείηαη ελψπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ ην νπνίν 

δηαβηβάδεη ην ζρεηηθφ θάθειν ζην αξκφδην Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην 

Αξρηηεθηνληθήο (ΠΔ..Α..) Ζ απφθαζε ηνπ ΠΔ..Α. επί ηεο σο άλσ έλζηαζεο 

εθδίδεηαη εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ 

ππνβνιή ηεο έλζηαζεο. 

. 
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Άξζξν 12. 

Πεξηθεξεηαθά πκβνύιηα Αξρηηεθηνληθήο (ΠΔ..Α.) - πγθξόηεζε θαη 

Αξκνδηόηεηεο 

 

1.  Με απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο  ζπγθξνηείηαη 

ζηελ έδξα θάζε  Πεξηθεξεηαθνχ Παξαηεξεηεξίνπ,, Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην 

Αξρηηεθηνληθήο (ΠΔ..Α.).  

2. Σν Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην Αξρηηεθηνληθήο έρεη ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: 

α)  απνθαζίδεη επί ησλ ελζηάζεσλ πνπ ππνβάιινληαη θαηά ησλ 

γλσκνδνηήζεσλ ησλ πκβνπιίσλ Αξρηηεθηνληθήο ζηηο πεξηπηψζεηο ε‟, ζη‟ 

θαη δ‟, ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 7 θαη ησλ πεξηπηψζεσλ ηνπ άξζξνπ 

10 ηνπ λ. 4067/2012. 

β)  ειέγρεη ηηο ππαγσγέο απζαηξέησλ θαηαζθεπψλ ζε δηαηεξεηέα θηίξηα 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 117. 

3. Σα Πεξηθεξεηαθά πκβνχιηα Αξρηηεθηνληθήο είλαη εμακειή θαη απνηεινχληαη απφ: 

α)  Έλαλ αξρηηέθηνλα - κεραληθφ κε Α‟ βαζκφ,  ηεο πεξηθεξεηαθήο Γηεχζπλζεο 

ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Γνκεκέλνπ Πεξηβάιινληνο, κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ. 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρεη αδπλακία πιήξσζεο ησλ παξαπάλσ 

ζέζεσλ, κπνξεί λα νξηζζεί Πξφεδξνο ηνπ .Α. έλαο αξρηηέθηνλαο –

κεραληθφο κε Α βαζκφ,   ηεο  Πεξηθέξεηαο  ή  άιινπ θνξέα ηνπ επξχηεξνπ 

Γεκφζηνπ ηνκέα. 

β)  Έλαλ αξρηηέθηνλα - κεραληθφ, κεραληθφ κε Α‟ βαζκφ ζε Τ.ΓΟΜ ηεο 

πεξηθέξεηαο, κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ. 

γ)  Γχν αξρηηέθηνλεο – κεραληθνχο, εθπξνζψπνπο ηνπ Σ.Δ.Δ. θαη .Α.Γ.Α..-

Π.Δ.Α. αληίζηνηρα, νη νπνίνη δηαζέηνπλ ηα πξνζφληα ηνπ άξζξνπ 9. Σα κέιε 

ηεο πεξίπησζεο απηήο επηιέγνληαη κε θιήξσζε απφ κεηξψα πνπ ηεξνχληαη 

ζε θάζε πεξηθεξεηαθή ελφηεηα, κε κέξηκλα ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή ηνπ 

Παξαηεξεηεξίνπ Γνκεκέλνπ Πεξηβάιινληνο θαη ζπληάζζνληαη κε ηε 

ζχκθσλε γλψκε ηνπ Σ.Δ.Δ. θαη ηνπ πιιφγνπ Αξρηηεθηφλσλ 

Γηπισκαηνχρσλ Αλσηάησλ ρνιψλ - Παλειιήληα Έλσζε Αξρηηεθηφλσλ 

(.Α.Γ.Α..-Π.Δ.Α.) αληίζηνηρα, κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο. 

δ)  Έλαλ αξρηηέθηνλα κέινο Γ.Δ.Π. αξρηηεθηνληθήο ζρνιήο, κε ηνλ αλαπιεξσηή 

ηνπ. 

ε)  Έλαλ πνιηηηθφ κεραληθφ απφ ηνλ χιινγν Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ, κε ηνλ 

αλαπιεξσηή ηνπ. Σν κέινο απηφ επηιέγεηαη κε θιήξσζε απφ κεηξψν πνπ 

απνζηέιιεη ν ζχιινγνο πνιηηηθψλ κεραληθψλ κε κέξηκλα ηνπ Γεληθνχ 

Γηεπζπληή ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Γνκεκέλνπ Πεξηβάιινληνο. 
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4.  Γξακκαηέαο ηνπ πκβνπιίνπ θαη αλαπιεξσηήο νξίδεηαη ππάιιεινο ηνπ 

Παξαηεξεηεξίνπ Γνκεκέλνπ Πεξηβάιινληνο ή, αλ δελ ππάξρεη, ππάιιεινο ηεο 

Πεξηθέξεηαο. 

5.  Ζ ζεηεία ησλ κειψλ είλαη δηεηήο θαη εθαξκφδεηαη θαηά ηα ινηπά σο πξνο ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ΠΔ..Α. ην άξζξν 11. 

 

 

 

Άξζξν 13. 

Κεληξηθό πκβνύιην Αξρηηεθηνληθήο (ΚΔ..Α.)- ΚΔ..Α.Α.-ΚΔ..Α.ΜΑ.Θ 

 

1. πγθξνηείηαη ζην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο Κεληξηθφ πκβνχιην 

Αξρηηεθηνληθήο (ΚΔ..Α.) κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο θαη 

Δλέξγεηαο. 

2. πγθξνηείηαη ζην Τπνπξγείν Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ Κεληξηθφ πκβνχιην 

Αξρηηεθηνληθήο Αηγαίνπ (ΚΔ..Α.Α.) κε απφθαζε ησλ ζπλαξκφδησλ Τπνπξγψλ 

Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ θαη Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο  

3. πζηήλεηαη ζην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ (Σνκέαο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο) Κεληξηθφ 

πκβνχιην  Αξρηηεθηνληθήο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο (ΚΔ..Α.ΜΑ.Θ.)., κε απφθαζε 

ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ 

 

 

 

Άξζξν 14. 

Αξκνδηόηεηεο ΚΔ..Α. 

 

1.  Σν Κεληξηθφ πκβνχιην Αξρηηεθηνληθήο έρεη ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: 

α)  εηζεγείηαη θαη γλσκνδνηεί ζηνλ  Τπνπξγφ γηα ζέκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε 

ηνλ αξρηηεθηνληθφ ζρεδηαζκφ απηεπαγγέιησο ή χζηεξα απφ ζρεηηθφ εξψηεκα 

ηνπ Τπνπξγνχ. 

β)  γλσκνδνηεί ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο θαη χζηεξα απφ εκπεξηζηαησκέλε 

αηηηνινγία επί ησλ αξρηηεθηνληθψλ κειεηψλ ηεο πεξίπησζεο ε‟ ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 7, θαζψο θαη ησλ πεξηπηψζεσλ ηνπ άξζξνπ 10 

ηνπ λ. 4067/2012, πνπ δηαβηβάδνληαη ζε απηφ απφ ηα πκβνχιηα 

Αξρηηεθηνληθήο. 

γ)  Γηα ηελ θαηαζθεπή κφληκσλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, έξγσλ ηδηαίηεξεο 

πεξηβαιινληηθήο θαη νηθηζηηθήο ζεκαζίαο ή/θαη έξγσλ πνπ άπηνληαη εηδηθνχ 
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ειέγρνπ σο πξνο ηνπο φξνπο δφκεζεο, φπσο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο θηηξίσλ 

επηθάλεηαο άλσ ησλ 3.000 η.κ., θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε φπνπ ε 

ρνξήγεζε ηεο πξνέγθξηζεο παξαπέκπεηαη ζηε Γηεχζπλζε Αξρηηεθηνληθήο, 

Οηθνδνκηθψλ Καλνληζκψλ θαη Αδεηνδνηήζεσλ (Γ.Α.Ο.Κ.Α.) ηνπ Τπνπξγείνπ 

Πεξηβάιινληνο θαη  Δλέξγεηαο), κε δηαπηζησηηθή πξάμε ηνπ Τπνπξγνχ 

Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, σο αλαθέξεηαη ζηα άξζξα 31 θεπ.  

2.  Σν Κεληξηθφ πκβνχιην Αξρηηεθηνληθήο Αηγαίνπ έρεη ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: 

α)  εηζεγείηαη θαη γλσκνδνηεί ζηνλ Τπνπξγφ Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ γηα ζέκαηα 

πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηνλ αξρηηεθηνληθφ ζρεδηαζκφ απηεπαγγέιησο ή χζηεξα 

απφ ζρεηηθφ εξψηεκα ηνπ Τπνπξγνχ Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ. 

Β)  γλσκνδνηεί ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο θαη χζηεξα απφ εκπεξηζηαησκέλε 

αηηηνινγία επί ησλ αξρηηεθηνληθψλ κειεηψλ ηεο πεξίπησζεο ε‟ ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 7, πνπ δηαβηβάδνληαη ζε απηφ απφ ηα πκβνχιηα 

Αξρηηεθηνληθήο. 

3.  Σν Κεληξηθφ πκβνχιην Αξρηηεθηνληθήο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο έρεη ηηο εμήο 

αξκνδηφηεηεο: 

α)  Δηζεγείηαη θαη γλσκνδνηεί ζηνλ αξκφδην γηα ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ 

ηνπ πξψελ Τπνπξγείνπ Μαθεδνλίαο – Θξάθεο Τπνπξγφ, γηα ζέκαηα πνπ 

έρνπλ ζρέζε κε ηνλ αξρηηεθηνληθφ ζρεδηαζκφ, απηεπαγγέιησο ή χζηεξα απφ 

ζρεηηθφ εξψηεκα ηνπ ίδηνπ Τπνπξγνχ. 

Β)  Γλσκνδνηεί ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο θαη χζηεξα απφ εκπεξηζηαησκέλε 

αηηηνινγία επί ησλ αξρηηεθηνληθψλ κειεηψλ ηεο πεξίπησζεο ε‟ ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 7, πνπ δηαβηβάδνληαη ζε απηφ απφ ηα πκβνχιηα 

Αξρηηεθηνληθήο. 

 

 

 

Άξζξν 15. 

ύλζεζε ΚΔ..Α. 

 

1.  Σν Κεληξηθφ πκβνχιην Αξρηηεθηνληθήο είλαη ελλεακειέο θαη απνηειείηαη απφ: 

α)  ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα Υσξηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αζηηθνχ Πεξηβάιινληνο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, σο Πξφεδξν. 

Β)  ηνλ Ννκηθφ χκβνπιν ηνπ Κξάηνπο ζην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη 

Δλέξγεηαο, ν νπνίνο αλαπιεξψλεηαη απφ άιιν Ννκηθφ χκβνπιν ή Πάξεδξν 

ηνπ Γξαθείνπ ηνπ Ννκηθνχ πκβνχινπ ζην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη 

Δλέξγεηαο. 

Γ)  έλαλ αξρηηέθηνλα Γηεπζπληή ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο 

κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ. 
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Γ) Έλαλ αξρηηέθηνλα ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ, κε ηνλ 

αλαπιεξσηή ηνπ. 

Δ)  Γχν αξρηηέθηνλεο, εθπξνζψπνπο ηνπ Σ.Δ.Δ. θαη .Α.Γ.Α..-Π.Δ.Α. 

αληίζηνηρα, κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο. Οη εθπξφζσπνη ηνπ Σ.Δ.Δ. θαη ηνπ 

.Α.Γ.Α..-Π.Δ.Α. επηιέγνληαη απφ θαηαιφγνπο πνπ ππνβάιινπλ θαη πξέπεη 

λα έρνπλ ηα πξνζφληα ηνπ άξζξνπ 9.  

η) Έλαλ πνιηηηθφ κεραληθφ απφ ηνλ χιινγν Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ, κε ηνλ 

αλαπιεξσηή ηνπ. 

Ε)  Έλαλ αξρηηέθηνλα κε εηδίθεπζε ή εκπεηξία ζην ζρεδηαζκφ ηνπίνπ. 

Ζ)  Έλαλ αξρηηέθηνλα κέινο ΓΔΠ κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ. 

2.  Με ηελ απφθαζε ζπγθξφηεζεο ηνπ Κεληξηθνχ πκβνπιίνπ Αξρηηεθηνληθήο 

νξίδεηαη θαη ν αλαπιεξσηήο ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηνπ Τπνπξγείνπ 

Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο σο Πξφεδξνο ηνπ πκβνπιίνπ. Με ηελ ίδηα 

απφθαζε νξίδεηαη σο Γξακκαηέαο ηνπ πκβνπιίνπ θαη ν αλαπιεξσηήο απηνχ 

ππάιιεινο ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο. 

3.  Ζ ζεηεία ησλ κειψλ είλαη δηεηήο. 

 

 

 

Άξζξν 16. 

Λεηηνπξγία ΚΔ..Α.
 

 

1. Ο Πξφεδξνο νξίδεη ηαθηέο εκεξνκελίεο ζπλεδξηάζεσλ ηνπ πκβνπιίνπ. ε 

πεξίπησζε έθηαθηεο ζπλεδξίαζεο εηδνπνηνχληαη ηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ απφ 

ηνλ Πξφεδξν ή ηνλ γξακκαηέα, ηξεηο ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηε 

ζπλεδξίαζε. Σν πκβνχιην εθδίδεη ηελ γλσκνδφηεζε ηνπ κέζα ζε δεθαπέληε 

εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία δηαβίβαζεο ηνπ θαθέινπ ηεο κειέηεο απφ ην 

πκβνχιην Αξρηηεθηνληθήο. 

2. Οη ελδηαθεξφκελνη έρνπλ ην δηθαίσκα λα παξίζηαληαη ζηε ζπλεδξίαζε ηνπ 

πκβνπιίνπ γηα λα εθζέζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο, φρη φκσο θαηά ηε ιήςε ηεο 

απφθαζεο. Ζ αξλεηηθή γλσκνδφηεζε πξέπεη λα πεξηέρεη πιήξε θαη 

εκπεξηζηαησκέλε  αηηηνινγία. Ζ αηηηνινγία θαηαρσξείηαη κε ιεπηνκέξεηεο ζην 

ζρεηηθφ πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο. 

3. Οη ζπλεδξηάζεηο ησλ πκβνπιίσλ Αξρηηεθηνληθήο, Πεξηθεξεηαθψλ πκβνπιίσλ 

Αξρηηεθηνληθήο θαη ηνπ Κεληξηθνχ πκβνπιίνπ Αξρηηεθηνληθήο δχλαληαη λα 

πξαγκαηνπνηνχληαη θαη κε ηειεδηάζθεςε. 
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ΣΜΖΜΑ ΣΡΗΣΟ 

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΞΔΣΑΖ ΠΡΟΦΤΓΧΝ ΑΤΘΑΗΡΔΣΧΝ ΚΑΗ 

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΡΟΒΑΗΜΟΣΖΣΑ  

 

 

Άξζξν 17. 

Δπηηξνπή Δμέηαζεο Πξνζθπγώλ Απζαηξέησλ
 
– πγθξόηεζε, ζύλζεζε θαη 

αξκνδηόηεηεο 
 

 

1. πγθξνηείηαη αλά πεξηθεξεηαθή ελφηεηα, κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο,  πεληακειήο  Δπηηξνπή Δμέηαζεο Πξνζθπγψλ  

Απζαηξέησλ, ε νπνία εμεηάδεη : 

α) ηηο πξνζθπγέο, θαηά ησλ εθζέζεσλ απηνςίαο απζαηξέησλ πνπ ζπληάζζνπλ 

νη  ειεγθηέο  δφκεζεο, 

β)  ηηο πξνζθπγέο θαηά ησλ πνξηζκάησλ ησλ ειεγθηψλ δφκεζεο, πνπ έρνπλ 

πξνθχςεη απφ ηε δηαδηθαζία ηνπ δεηγκαηνιεπηηθνχ ειέγρνπ ησλ ππαγσγψλ 

κε βάζε ην λ. 3843/10, ην λ.4014/11, ην λ.4178/2013 θαη ηνλ παξφληα λφκν. 

Γ)  ηηο εθθξεκείο ελζηάζεηο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ π.δ. 267/1998,  

κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ νηθείνπ  ηνπηθνχ παξαηεξεηεξίνπ. 

Γ)  ηελ δπλαηφηεηα ή κε απνδνρήο ηεο  ππνβνιήο ηξνπνπνίεζεο ηεο 

δειψζεσο  ππαγσγήο, πξνθεηκέλνπ λα ππνβιεζνχλ πξφζζεηα ζηνηρεία 

ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 5α ηνπ άξζξνπ 108.   

2. Ζ Δπηηξνπή  απνηειείηαη απφ: 

α)  έλαλ κεραληθφ Π.Δ., εηδηθφηεηαο πνιηηηθνχ  κεραληθνχ ή αξρηηέθηνλα 

κεραληθνχ ή ηνπνγξάθνπ κεραληθνχ ε ρσξνηάθηε – πνιενδφκνπ, 

πξντζηάκελν ηνπ Σκήκαηνο ηνπ νηθείνπ Παξαηεξεηεξίνπ Γνκεκέλνπ 

Πεξηβάιινληνο, σο Πξφεδξν, κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ,   

β)  έλαλ κεραληθφ Π.Δ., εηδηθφηεηαο πνιηηηθνχ κεραληθνχ ή αξρηηέθηνλα 

κεραληθνχ ή ηνπνγξάθνπ κεραληθνχ ή  ρσξνηάθηε – πνιενδφκνπ, 

ππάιιειν Τπεξεζίαο Γφκεζεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο, κε ηνλ 

αλαπιεξσηή ηνπ,  

γ)  έλαλ  κεραληθφ Π.Δ.,  εθπξφζσπν ηνπ Σ.Δ.Δ., εηδηθφηεηαο πνιηηηθνχ 

κεραληθνχ, ή αξρηηέθηνλα κεραληθνχ ή ηνπνγξάθνπ κεραληθνχ, ή  

ρσξνηάθηε – πνιενδφκνπ 

δ)  έλαλ κεραληθφ Π.Δ. ή Σ.Δ., εθπξφζσπν ηνπ  Γήκνπ, 

ε)  έλαλ Γηθεγφξν ηνπιάρηζηνλ πεληαεηνχο (5) εκπεηξίαο πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ 

νηθείν Γηθεγνξηθφ χιινγν.  
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Με ηελ ίδηα σο άλσ απφθαζε νξίδεηαη θαη έλαο γξακκαηέαο κε ηνλ 

αλαπιεξσηή ηνπ, απφ ηνπο ππαιιήινπο ηνπ νηθείνπ Σκήκαηνο Παξαηεξεηεξίνπ 

Γνκεκέλνπ Πεξηβάιινληνο. 

3. Ζ ζεηεία ησλ κειψλ ησλ πεξηπηψζεσλ α‟ θαη β‟ ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ είλαη 

ηξηεηήο θαη ησλ ππνινίπσλ εηήζηα. 

4. Ζ επηηξνπή έρεη απαξηία φηαλ παξεπξίζθνληαη ν Πξφεδξνο ή ν αλαπιεξσηήο 

ηνπ, θαη  δχν απφ ηα  άιια κέιε. πλεδξηάδεη ηνπιάρηζηνλ δπν θνξέο ηνλ κήλα, 

θαη εθδηθάδεη πξνζθπγέο κέζα ζε πξνζεζκία ζαξάληα (40) εκεξψλ απφ ηελ 

άζθεζή ηνπο.  Οη απνθάζεηο ιακβάλνληαη θαηά πιεηνςεθία.  

5. Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο  πξνζθπγήο νη ελδηαθεξφκελνη έρνπλ ην δηθαίσκα λα 

παξίζηαληαη ζηε ζπλεδξίαζε γηα λα εθζέζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο 

6. Ζ Δπηηξνπή κπνξεί λα αλαβάιεη κφλν κηα θνξά ηε ιήςε ηεο απφθαζεο, 

αλαθνηλψλεη δε θαηά ηε ζπδήηεζε απηή ηε λέα εκεξνκελία ζπδήηεζεο, ε νπνία 

νξίδεηαη ην αξγφηεξν εληφο πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκεξψλ. 

1. Ζ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο εθδίδεηαη εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ 

εκεξνκελία ηεο αθξφαζεο ηνπ πξνζθεχγνληνο θαη ηελ ζχγθιεζή ηεο, θαη 

θνηλνπνηείηαη ζηνλ πξνζθεχγνληα κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ή 

ζπζηεκέλεο επηζηνιήο ζηελ δηεχζπλζε πνπ έρεη δειψζεη. Με ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο απηή θαζίζηαηαη νξηζηηθή. 

 

 

 

Άξζξν 18. 

Πεξηθεξεηαθέο Δπηηξνπέο Πξνζβαζηκόηεηαο 

 

1. πγθξνηείηαη απφ ηνλ νηθείν  Πεξηθεξεηάξρε  ζηελ έδξα θάζε πεξηθεξεηαθήο 

Γηεχζπλζεο Διέγρνπ Γφκεζεο-πεξηθεξεηαθφ Παξαηεξεηήξην ., Πεξηθεξεηαθή 

επηηξνπή πξνζβαζηκφηεηαο . 

2. θνπφο ηεο Δπηηξνπήο Πξνζβαζηκφηεηαο είλαη ε γλσκνδφηεζε κεηά απφ 

αηηήκαηα πνιηηψλ επί εηδηθψλ ζεκάησλ πξνζβαζηκφηεηαο θαη επί  αηηεκάησλ 

ζρεηηθψλ κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ  γηα ηελ πξνζβαζηκφηεηα ηνπ Νένπ 

Οηθνδνκηθνχ Καλνληζκνχ θαη ηνπ  Κηηξηνδνκηθνχ  Καλνληζκνχ.  

3. Κάζε  επηηξνπή πξνζβαζηκφηεηαο  είλαη επηακειήο θαη απνηειείηαη απφ: 

α)  ηνλ Γηεπζπληή ηεο νηθείαο   Γηεχζπλζεο Διέγρνπ Γφκεζεο –Πεξηθεξεηαθφ  

Παξαηεξεηήξην,  κεραληθφ Π.Δ., εηδηθφηεηαο πνιηηηθνχ κεραληθνχ ή 

αξρηηέθηνλα κεραληθνχ ή ηνπνγξάθνπ κεραληθνχ, ή ρσξνηάθηε –

πνιενδφκνπ  κεραληθνχ σο Πξφεδξν, κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ.   

Β) έλαλ κεραληθφ Π.Δ., εηδηθφηεηαο πνιηηηθνχ κεραληθνχ ή αξρηηέθηνλα 

κεραληθνχ ή ηνπνγξάθνπ κεραληθνχ ε ρσξνηάθηε – πνιενδφκνπ  

κεραληθνχ, ππάιιειν Τπεξεζίαο Γφκεζεο, κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ,  
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γ) έλαλ  κεραληθφ Π.Δ., εηδηθφηεηαο πνιηηηθνχ κεραληθνχ ή αξρηηέθηνλα 

κεραληθνχ ή ηνπνγξάθνπ κεραληθνχ ή ρσξνηάθηε –πνιενδφκνπ  κεραληθνχ  

,εθπξφζσπν ηνπ Σ.Δ.Δ. κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ. 

Γ) έλαλ  εθπξφζσπν ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Γήκσλ Διιάδαο (Κ.Δ.Γ.Δ.) κε ηνλ 

αλαπιεξσηή ηνπ. 

Δ) έλαλ εθπξφζσπν ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ. 

η) έλαλ εθπξφζσπν ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ εμεηδηθεπκέλν 

ζε δεηήκαηα πξνζβαζηκφηεηαο Α.Μ.Δ.Α. ζε αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, 

ηζηνξηθνχο ηφπνπο θαη κλεκεία. 

Ε) έλαλ εθπξφζσπν ηεο νκνζπνλδίαο Α.Μ.Δ.Α. κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ. 

Με ηελ ίδηα σο άλσ απφθαζε νξίδεηαη έλαο γξακκαηέαο κε ηνλ 

αλαπιεξσηή ηνπ, απφ ηνπο ππαιιήινπο ηεο  Γηεχζπλζεο Διέγρνπ Γφκεζεο-

Πεξηθεξεηαθνχ Παξαηεξεηεξίνπ 

4. Ζ επηηξνπή έρεη απαξηία φηαλ παξεπξίζθνληαη ν Πξφεδξνο ή ν αλαπιεξσηήο 

ηνπ θαη ηέζζεξα απφ ηα άιια κέιε. 

5. Ζ ζεηεία ησλ κειψλ ηεο αλσηέξσ επηηξνπήο είλαη ηξηεηήο. 

Καηά ηεο γλσκνδφηεζεο ησλ Δπηηξνπψλ Πξνζβαζηκφηεηαο είλαη δπλαηή 

ε άζθεζε πξνζθπγήο ζηελ Κεληξηθή Δπηηξνπή Πξνζβαζηκφηεηαο. Ζ έλζηαζε 

θαηαηίζεηαη ζηελ Δπηηξνπή Πξνζβαζηκφηεηαο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γηεχζπλζεο 

Διέγρνπ Γφκεζεο Παξαηεξεηεξίνπ, ε νπνία ηελ δηαβηβάδεη ζπλνδεπφκελε απφ 

ηνλ θάθειν ηεο ππφζεζεο, ζηελ Κεληξηθή Δπηηξνπή Πξνζβαζηκφηεηαο. Ζ 

γλσκνδφηεζε ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο Πξνζβαζηκφηεηαο είλαη νξηζηηθή. 

6. Ζ πεξηθεξεηαθή  Δπηηξνπή Πξνζβαζηκφηεηαο κπνξεί λα ππνβάιεη παξαηεξήζεηο 

επί ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ πξνζβαζηκφηεηα δηαηάμεσλ ζηελ Κεληξηθή Δπηηξνπή 

Πξνζβαζηκφηεηαο. 

 

 

 

Άξζξν 19. 

Κεληξηθή Δπηηξνπή πξνζβαζηκόηεηαο 

 

1. Ζ Κεληξηθή Δπηηξνπή Πξνζβαζηκφηεηαο ζπληζηάηαη κε Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο θαη εδξεχεη ζην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη 

Δλέξγεηαο. Με ηελ Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ θαζνξίδνληαη νη εθπξφζσπνη ησλ 

θνξέσλ, νη νπνίνη ζε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα έρνπλ εκπεηξία ζε δεηήκαηα 

πξνζβαζηκφηεηαο, ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηεο θαη θάζε άιιε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα. 

Με ηελ ίδηα σο άλσ Απφθαζε νξίδεηαη έλαο γξακκαηέαο κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ 

απφ ηνπο ππαιιήινπο ηνπ ΤΠΔΝ .  

2. Ζ Κεληξηθή Δπηηξνπή Πξνζβαζηκφηεηαο: 
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α)  Δηζεγείηαη ζηνλ Τπνπξγφ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο εηδηθέο ξπζκίζεηο γηα 

ηελ βειηίσζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ αθνξά ζηελ πξνζβαζηκφηεηα ησλ 

δνκηθψλ έξγσλ θαη ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ.  

Β)  πλδξάκεη ην Παξαηεξεηήξην ,ζηελ έθδνζε νδεγηψλ – βέιηηζησλ πξαθηηθψλ 

ζρεδηαζκνχ, θηηξίσλ θαη θνηλνρξήζησλ ρψξσλ. 

Γ) Δμεηάδεη πξνζθπγέο θαηά γλσκνδνηήζεσλ ησλ Δπηηξνπψλ 

Πξνζβαζηκφηεηαο, πνπ εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 7 ηνπ 

άξζξνπ 17. Ζ γλσκνδφηεζε ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο Πξνζβαζηκφηεηαο 

είλαη νξηζηηθή. 

 

 

Άξζξν 20. 

πγθξόηεζε πκβνπιίσλ Πνιενδνκηθώλ Θεκάησλ θαη Ακθηζβεηήζεσλ 

(Τ.ΠΟ.Θ.Α.)  

 

2. Με απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

ζπγθξνηνχληαη πκβνχιηα Πνιενδνκηθψλ Θεκάησλ θαη Ακθηζβεηήζεσλ 

(Τ.ΠΟ.Θ.Α) ζηελ έδξα θάζε πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο. 

ηηο Νεζησηηθέο πεξηνρέο κπνξνχλ λα ζπγθξνηνχληαη πκβνχιηα 

Πνιενδνκηθψλ Θεκάησλ θαη Ακθηζβεηήζεσλ κε αξκνδηφηεηα ζε πεξηζζφηεξεο 

πεξηθεξεηαθέο ελφηεηεο. 

2.  Σν Τ.ΠΟ.ΘΑ είλαη πεληακειέο θαη απνηειείηαη απφ: 

α)  Πξφεδξν, ηνλ πάξεδξν ηνπ γξαθείνπ ηνπ Ν..Κ. ζηελ έδξα ηεο 

πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο ηνπ πκβνπιίνπ, κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ θαη, αλ 

δελ ππάξρεη πάξεδξνο, απφ δηθαζηηθφ αληηπξφζσπν. Αλ δελ ππάξρεη 

γξαθείν ηνπ Ν..Κ. ζηελ έδξα ηνπ πκβνπιίνπ ηα παξαπάλσ κέιε νξίδνληαη 

απφ ην γξαθείν ηνπ Ν..Κ. ηεο πιεζηέζηεξεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο σο 

Πξφεδξν, κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ. 

Β)  Αληηπξφεδξν,  κεραληθφ πξντζηάκελν ηεο αξκφδηαο Γηεχζπλζεο γηα ζέκαηα 

πνιενδνκίαο θαη ρσξνηαμίαο ηεο νηθείαο απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ή, ηεο 

νηθείαο Γηεχζπλζεο ηεο Πεξηθέξεηαο ή, , πξντζηάκελν ηκήκαηνο ηεο 

Πεξηθέξεηαο, κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ., εηδηθφηεηαο πνιηηηθνχ κεραληθνχ ή 

αξρηηέθηνλα κεραληθνχ ή ηνπνγξάθνπ κεραληθνχ ε ρσξνηάθηε –

πνιενδφκνπ  κεραληθνχ  

γ)  Μεραληθφ, ππάιιειν κε βαζκφ Α‟, ηεο αξκφδηαο Γηεχζπλζεο γηα ζέκαηα 

πνιενδνκίαο θαη ρσξνηαμίαο ηεο νηθείαο απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ή, 

ππάιιειν ηεο νηθείαο Γηεχζπλζεο ηεο Πεξηθέξεηαο ή ππάιιειν ηκήκαηνο ηεο 

Πεξηθέξεηαο, κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, εηδηθφηεηαο πνιηηηθνχ κεραληθνχ ή 

αξρηηέθηνλα κεραληθνχ ή ηνπνγξάθνπ κεραληθνχ ε ρσξνηάθηε –

πνιενδφκνπ  κεραληθνχ.  
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Γ)  Μεραληθφ, εθπξφζσπν ηνπ Σ.Δ.Δ., απφ ην κεηξψν ειεγθηψλ δφκεζεο 

Καηεγνξίαο ΗΗΗ κε εκπεηξία ζε ζέκαηα ρσξνηαμίαο θαη πνιενδνκίαο, κε ηνλ 

αλαπιεξσηή ηνπ, εηδηθφηεηαο πνιηηηθνχ κεραληθνχ ή αξρηηέθηνλα κεραληθνχ 

ή ηνπνγξάθνπ κεραληθνχ ε ρσξνηάθηε –πνιενδφκνπ  κεραληθνχ. 

   Οη εθπξφζσπνη ηνπ Σ.Δ.Δ. επηιέγνληαη απφ θαηαιφγνπο πνπ 

ππνβάιιεη ην Σ.Δ.Δ. κεηά απφ ειεθηξνληθή θιήξσζε. 

Δ)  Μεραληθφ, εθπξφζσπν ηεο Πεξηθεξεηαθήο Έλσζεο Γήκσλ, κε εκπεηξία ζε 

ζέκαηα ρσξνηαμίαο θαη πνιενδνκίαο, κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ εηδηθφηεηαο 

πνιηηηθνχ κεραληθνχ ή αξρηηέθηνλα κεραληθνχ ή ηνπνγξάθνπ κεραληθνχ ε 

ρσξνηάθηε –πνιενδφκνπ  κεραληθνχ. 

Γξακκαηέαο ηνπ πκβνπιίνπ θαη αλαπιεξσηήο νξίδεηαη ππάιιεινο ηεο 

νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ή, αλ δελ ππάξρεη, ππάιιεινο ηεο 

Πεξηθέξεηαο. 

Αλ  δηαπηζηψλεηαη αδπλακία ζπκκεηνρήο ηνπ ππφ ζηνηρείν α‟ πξνζψπνπ, 

ηφηε Πξφεδξνο ηνπ πκβνπιίνπ  νξίδεηαη ην αλαθεξφκελν ππφ  ζηνηρείν β‟ 

πξφζσπν. 

ηε πεξίπησζε απηή ,ζην πκβνχιην ζπκκεηέρεη θαη έλαο δηθεγφξνο ν 

νπνίνο επηιέγεηαη κε θιήξσζε απφ ηα κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζε θάζε 

πεξηθεξεηαθή ελφηεηα, κε κέξηκλα ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο θαη ζπληάζζνληαη κε ηε γλψκε ηνπ νηθείνπ Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ. 

3. Ζ ζεηεία ησλ κειψλ είλαη δηεηήο πιελ ησλ κειψλ ησλ πεξηπηψζεσλ δ‟ θαη ε‟, 

νπφηε θαη ε ζεηεία ηνπο είλαη κνλνεηήο. 

 

 

 

Άξζξν 21. 

Αξκνδηόηεηεο Τ.ΠΟ.Θ.Α. 

 

Σα πκβνχιηα Πνιενδνκηθψλ Θεκάησλ θαη Ακθηζβεηήζεσλ (Τ.ΠΟ.Θ.Α) έρνπλ ηηο 

εμήο αξκνδηφηεηεο: 

α)  Δμεηάδνπλ ηηο πξνζθπγέο θαηά ησλ πνξηζκάησλ ησλ ειεγθηψλ δφκεζεο ηα 

νπνία εθδίδνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ ειέγρνπ εθαξκνγήο νηθνδνκηθψλ αδεηψλ 

ηνπ άξζξνπ 45. 

Β) Αζθνχλ ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ πκβνπιίσλ Υσξνηαμίαο Οηθηζκνχ θαη 

Πεξηβάιινληνο ηνπ άξζξνπ 3 ηεο ππ‟ αξηζκ. 75724/1151/1983 (Β‟ 767) θνηλήο 

απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Πξνεδξίαο ηεο Κπβέξλεζεο θαη Υσξνηαμίαο Οηθηζκνχ 

θαη Πεξηβάιινληνο θαζψο θαη θάζε άιιε γλσκνδνηηθή αξκνδηφηεηα, ε νπνία 

πξνβιέπεηαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο γηα ηελ έθδνζε απνθάζεσλ απφ ηνλ 

Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 280 
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θαη 283 παξ. 3 ηνπ λ. 3852/2010. Θέκαηα κείδνλνο ζεκαζίαο κπνξεί λα 

παξαπέκπνληαη ζην Κεληξηθφ πκβνχιην Πνιενδνκηθψλ Θεκάησλ θαη 

Ακθηζβεηήζεσλ. 

Γ)  Γηεξεπλνχλ ηηο ππνζέζεηο ηέιεζεο ησλ παξαβάζεσλ ηνπ άξζξνπ 96 θαη  ηεο 

παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 4030/2011, πνπ δηαβηβάδνληαη απφ ηνπο ειεγθηέο 

δφκεζεο θαη ηηο ππεξεζίεο δφκεζεο, ζπληάζζνπλ πφξηζκα θαη πξνσζνχλ ην 

ζρεηηθφ θάθειν ζην Δπνπηηθφ πκβνχιην ηνπ άξζξνπ 156 ηνπ λ. 4389/2016 ηνπ 

παξφληνο πξνθεηκέλνπ απηφ λα εηζεγεζεί ηελ επηβνιή ησλ θπξψζεσλ. 

  

 

 

Άξζξν 22. 

πγθξόηεζε Πεξηθεξεηαθώλ πκβνπιίσλ Πνιενδνκηθώλ Θεκάησλ θαη 

Ακθηζβεηήζεσλ (ΠΔ.Τ.ΠΟ.Θ.Α)  

 

1.  Με απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

,ζπγθξνηνχληαη Πεξηθεξεηαθά πκβνχιηα Πνιενδνκηθψλ Θεκάησλ θαη 

Ακθηζβεηήζεσλ ( ΠΔ.Τ.ΠΟ.Θ.Α) ζηελ έδξα θάζε Πεξηθέξεηαο. 

2.  Σν Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην Πνιενδνκηθψλ Θεκάησλ θαη Ακθηζβεηήζεσλ είλαη 

πεληακειέο θαη απνηειείηαη απφ: 

α)  Πξφεδξν, ηνλ πάξεδξν ηνπ γξαθείνπ ηνπ Ν..Κ. ζηελ έδξα ηεο 

πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο ηνπ πκβνπιίνπ, κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ θαη, αλ 

δελ ππάξρεη πάξεδξνο, απφ δηθαζηηθφ αληηπξφζσπν. Αλ δελ ππάξρεη 

γξαθείν ηνπ Ν..Κ. ζηελ έδξα ηνπ πκβνπιίνπ ηα παξαπάλσ κέιε νξίδνληαη 

απφ ην γξαθείν ηνπ Ν..Κ. ηεο πιεζηέζηεξεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο σο 

Πξφεδξν, κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ. 

Β)  Πξντζηάκελν ηεο Γηεχζπλζεο ΠΔ.ΥΩΥ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο  κε 

εηδηθφηεηα κεραληθνχ  Π.Δ. ή εηδηθφηεηαο πνιηηηθνχ κεραληθνχ ή αξρηηέθηνλα 

κεραληθνχ ή ηνπνγξάθνπ κεραληθνχ, ή ρσξνηάθηε – πνιενδφκνπ  

κεραληθνχ σο Πξφεδξν, κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ,   

γ)  Πξντζηάκελν κεραληθφ ηεο αξκφδηαο Γηεχζπλζεο γηα ζέκαηα πνιενδνκίαο 

θαη ρσξνηαμίαο ηεο νηθείαο Γηεχζπλζεο ηεο Πεξηθέξεηαο ή πξντζηάκελν 

ηκήκαηνο ηεο Πεξηθέξεηαο, κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ. Δηδηθφηεηαο πνιηηηθνχ 

κεραληθνχ ή αξρηηέθηνλα κεραληθνχ ή ηνπνγξάθνπ κεραληθνχ, ή ρσξνηάθηε 

–πνιενδφκνπ  κεραληθνχ σο Πξφεδξν, κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ,  

δ)  Έλαλ εθπξφζσπν ηνπ Σ.Δ.Δ. κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, κεραληθφ Π.Δ., 

εηδηθφηεηαο πνιηηηθνχ κεραληθνχ ή αξρηηέθηνλα κεραληθνχ ή ηνπνγξάθνπ 

κεραληθνχ ή ρσξνηάθηε – πνιενδφκνπ κεραληθνχ ,πνπ επηιέγεηαη κε 

θιήξσζε απφ ην κεηξψν ειεγθηψλ δφκεζεο ηεο θαηεγνξίαο ΗΗΗ ην κέινο πνπ 
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έρεη ζπκπιεξψζεη κία ζεηεία, δελ κπνξεί λα επηιεγεί εθ λένπ, θαηά ηελ 

ακέζσο επφκελε ζεηεία. 

Δ)  Έλαλ εθπξφζσπν ηεο Έλσζεο Πεξηθεξεηψλ Διιάδνο (ΔΝ.Π.Δ.) κε ηνλ 

αλαπιεξσηή ηνπ, κε ηνπιάρηζηνλ δεθαεηή  εκπεηξία ζε ζέκαηα πνιενδνκίαο 

θαη ρσξνηαμίαο κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ ε‟ έλαλ κεραληθφ Π.Δ., εηδηθφηεηαο 

πνιηηηθνχ κεραληθνχ ή αξρηηέθηνλα κεραληθνχ ή ηνπνγξάθνπ κεραληθνχ ή 

ρσξνηάθηε – πνιενδφκνπ κεραληθνχ απφ έλαλ εθπξφζσπν ηεο Έλσζεο 

Πεξηθεξεηψλ Διιάδνο  (Δ.Ν.Π.Δ.) κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ. 

3.  Ζ ζεηεία ησλ κειψλ είλαη ηξηεηήο, ησλ πεξηπηψζεσλ (δ) θαη (ε), νπφηε θαη ε 

ζεηεία ηνπο είλαη κνλνεηήο. 

 

 

 

Άξζξν 23. 

Αξκνδηόηεηεο ΠΔ.Τ.ΠΟ.Θ.Α. 

 

4. Σα Πεξηθεξεηαθά πκβνχιηα Πνιενδνκηθψλ Θεκάησλ θαη Ακθηζβεηήζεσλ 

(ΠΔ.Τ.ΠΟ.Θ.Α) εμεηάδνπλ ηηο δηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ησλ εθηειεζηψλ  

πξάμεσλ ή ησλ παξαιείςεσλ ησλ νξγάλσλ ησλ Τ.ΓΟΜ., πνπ εθδίδνληαη θαηά 

ηελ δηαδηθαζία έθδνζεο νηθνδνκηθψλ αδεηψλ ή αδεηψλ δφκεζεο ή πξνεγθξίζεσλ 

νηθνδνκηθψλ αδεηψλ. Ζ  θαηά ηα σο άλσ πξνζθπγή αζθείηαη εληφο απνθιεηζηηθήο 

πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκεξψλ  απφ ηελ ιήςε γλψζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ θαη  

θαηαηίζεηαη ζην πξσηφθνιιν ηεο Τπεξεζίαο Γφκεζεο ε νπνία εμέδσζε ηελ 

πξνζβαιιφκελε πξάμε.  Ζ Τπεξεζία ηελ δηαβηβάδεη ζην αξκφδην Πεξηθεξεηαθφ 

πκβνχιην Πνιενδνκηθψλ Θεκάησλ θαη Ακθηζβεηήζεσλ. Ζ ζπδήηεζή ηεο 

πξνζδηνξίδεηαη εληφο πξνζεζκίαο ηξηάληα εκεξψλ απφ ηελ δηαβίβαζε. 

5. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο πξνζθπγήο απαηηείηαη ε πιεξσκή παξάβνινπ 

χςνπο πελήληα (50) επξψ, ην νπνίν θαη πξνζθνκίδεηαη θαηά ηελ θαηάζεζε. Σν 

παξάβνιν απνηειεί έζνδν Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ.  

6. Καηά ηε ζπλεδξίαζε ηνπ πκβνπιίνπ θαιείηαη πξνο αθξφαζε ησλ απφςεψλ ηνπ 

ν πξνζθεχγσλ κε πξφζθιεζε, ε νπνία ηνπ επηδίδεηαη ηνπιάρηζηνλ δέθα εκέξεο 

πξηλ απφ ηε ζπλεδξίαζε. Ζ απφθαζε εθδίδεηαη εληφο ηξηάληα εκεξψλ απφ ηελ 

εμέηαζε απηήο, ρσξίο ηελ παξνπζία ηνπ πξνζθεχγνληνο θαη είλαη νξηζηηθή. 

 

 

 

Άξζξν 24. 

πγθξόηεζε Κεληξηθνύ πκβνπιίνπ Πνιενδνκηθώλ Θεκάησλ θαη 

Ακθηζβεηήζεσλ (ΚΔ.Τ.ΠΟ.Θ.Α.) 
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1.  Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο ζπγθξνηείηαη ζην 

Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο «Κεληξηθφ πκβνχιην Πνιενδνκηθψλ 

Θεκάησλ θαη Ακθηζβεηήζεσλ («ΚΔ.Τ.ΠΟ.Θ.Α.»), ην νπνίν είλαη επηακειέο θαη 

απνηειείηαη απφ: 

α)  ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα Υσξνηαμίαο θαη Αζηηθνχ Πεξηβάιινληνο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, σο Πξφεδξν, 

β.  ηνλ Ννκηθφ χκβνπιν ηνπ Κξάηνπο ζην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο,  θαη 

Δλέξγεηαο, ν νπνίνο αλαπιεξψλεηαη απφ άιινλ Ννκηθφ χκβνπιν ή 

Πάξεδξν ηνπ γξαθείνπ ηνπ Ννκηθνχ πκβνχινπ ζην Τπνπξγείν 

Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, 

γ)  ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή Πνιενδνκίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο,  θαη 

Δλέξγεηαο, κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, 

δ)  δχν Γηεπζπληέο ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, κε ηνπο 

αλαπιεξσηέο ηνπο, 

ε)  έλαλ κεραληθφ, εθπξφζσπν ηνπ Σ.Δ.Δ., κε εκπεηξία ζε ζέκαηα ρσξνηαμίαο 

θαη πνιενδνκίαο, κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, 

ζη)  έλαλ κεραληθφ, εθπξφζσπν ηεο Έλσζεο Πεξηθεξεηψλ Διιάδαο, κε εκπεηξία 

ζε ζέκαηα ρσξνηαμίαο θαη πνιενδνκίαο, κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ. 

2.  Με ηελ απφθαζε ζπγθξφηεζεο ηνπ Κεληξηθνχ πκβνπιίνπ Πνιενδνκηθψλ 

Θεκάησλ θαη Ακθηζβεηήζεσλ νξίδεηαη θαη ν αλαπιεξσηήο ηνπ Γεληθνχ 

Γξακκαηέα Υσξνηαμίαο θαη Αζηηθνχ Πεξηβάιινληνο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο σο Πξφεδξνο ηνπ πκβνπιίνπ. Γξακκαηέαο ηνπ 

πκβνπιίνπ θαη αλαπιεξσηήο νξίδεηαη κε ηελ παξαπάλσ απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο ππάιιεινο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο. 

3.  Ζ ζεηεία ησλ κειψλ είλαη ηξηεηήο, ησλ πεξηπηψζεσλ (δ) θαη (ε), νπφηε θαη ε 

ζεηεία ηνπο είλαη κνλνεηήο. 

 

 

 

Άξζξν 25. 

 Αξκνδηόηεηεο ΚΔ.Τ.ΠΟ.Θ.Α. 

 

Σν ΚΔ.Τ.ΠΟ.Θ.Α. έρεη ηηο  εμήο αξκνδηφηεηεο: 

α)  Δπίιπζε  εξκελεπηηθψλ δεηεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ λένπ νηθνδνκηθνχ θαλνληζκνχ, θαζψο θαη θάζε δηάηαμε ηεο 

θείκελεο πνιενδνκηθήο λνκνζεζίαο, ιφγσ δηαθνξεηηθψλ εξκελεηψλ ησλ 
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αξκφδησλ  ππεξεζηψλ σο εηδηθφηεξα νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 28 

ηνπ λ. 4067/2012. 

Β)  Αζθεί ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Κεληξηθνχ πκβνπιίνπ Υσξνηαμίαο, Οηθηζκνχ θαη 

Πεξηβάιινληνο, ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ππ‟ αξηζκ. 75724/1151/1983 θνηλήο απφθαζεο 

ησλ Τπνπξγψλ Πξνεδξίαο ηεο Κπβέξλεζεο θαη Υσξνηαμίαο, Οηθηζκνχ θαη 

Πεξηβάιινληνο (Β‟ 767) (άξζξν 36 ηνπ λ. 4030/11), δειαδή γλσκνδνηεί ζε 

ζέκαηα αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο γηα ηα νπνία 

ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο απαηηείηαη γλψκε ηερληθνχ πκβνχινπ, θαζψο 

επίζεο θαη ζε άιια ζέκαηα ηα νπνία παξαπέκπνληαη πξνο γλσκνδφηεζε απφ 

ηνλ Τπνπξγφ. 

Γ)  Δμέηαζε ζεκάησλ κείδνλνο ζεκαζίαο ηα νπνία παξαπέκπνληαη ζην Κεληξηθφ 

πκβνχιην Πνιενδνκηθψλ Θεκάησλ θαη Ακθηζβεηήζεσλ απφ ηα Τ.ΠΟ.Θ.Α. 

(άξζξν 31 ηνπ λ. 4030/11). 

Γ)  Γλσκνδφηεζε γηα ηελ θαζ‟ χςνο ππέξβαζε Η.Ν. ζε εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρέο 

(άξζξν 54 παξάγξαθνο 9 ηνπ λ. 4280/2014, φπσο πξνζηέζεθε ζην άξζξν 12 

ηνπ π.δ. 6-10-1978). 

Δ)  Γλσκνδφηεζε γηα ηελ θαζ‟ χςνο ππέξβαζε Η.Ν. εληφο νηθηζκψλ πξν 1923 θαη 

κέρξη 2000 θαηνίθνπο (άξζξν 10 παξ. 7 ηνπ λ. 4315/2014) 

ζη)  Γλσκνδφηεζε γηα ηελ εμαίξεζε απφ ηελ θαηεδάθηζε απζαηξέησλ θηηζκάησλ πνπ 

αλήθνπλ ζην Γεκφζην, Ν.ΠΓ.Γ. θαη Ο.Σ.Α. ηα νπνία έρνπλ αλεγεξζεί κέρξη ηε 

δεκνζίεπζε ηνπ λ. 1512/1985, δειαδή ηελ 11-1-1985, (άξζξν 9 παξ. 10 ηνπ λ. 

1512/1985) 

δ)  Γλσκνδφηεζε επί παξεθθιίζεσλ βηνκεραληθψλ εγθαηαζηάζεσλ (παξ. 7 ηνπ 

άξζξνπ 4 ηνπ π.δ. 24-5-1985)  

ε)  Γλσκνδφηεζε επί παξεθθιίζεσλ θηηξίσλ ζε εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρέο ζην 

επεηξσηηθφ ηκήκα ηεο Αηηηθήο (άξζξα 5 θαη 8 παξ. α, ηνπ π.δ. 24-5-1985) 

ζ)  Έγθξηζε παξέθθιηζεο γηα ηελ αλέγεξζε εγθαηαζηάζεσλ ,νη νπνίεο έρνπλ άκεζε 

ζρέζε κε ηελ θαηαζθεπή, εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία θαη εθκεηάιιεπζε ηνπ 

αγσγνχ, θαηά παξέθθιηζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 1 θαη 4 ηνπ π.δ. ηεο 24-5-

1985 θαη θαη‟ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 175 ηνπ λ. 4001/2011. 

Η)  Έγθξηζε, γηα ηελ έθδνζε έγθξηζεο δφκεζεο αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ απφ ηελ 

Γ.Α.Ο.Κ.Α. (άξζξν 19 παξ. 2 ηνπ 4258/2014) 

ηα)  Απφθαζε επί πξνζθπγήο εγθαηάζηαζεο θεξαίαο, ζε πεξίπησζε άπξαθηεο 

παξέιεπζεο ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο πξνο ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο (άξζξν 30 ηνπ λ. 4070/2012, φπσο ηξνπνπνηήζεθε 

κε ην άξζξν 60 ηνπ λ. 4313/2014.  

Ηβ)  Γλσκνδφηεζε γηα ρξήζε μελνδνρείνπ ζε λνκίκσο πθηζηάκελα θηίξηα ζε πεξηνρέο 

πνπ νη ρξήζεηο ηνπο ξπζκίδνληαη απφ εηδηθά δηαηάγκαηα πξνζηαζίαο θαη 

εκπίπηνπλ ζηελ πεξηνρή αξκνδηφηεηαο ηνπ ξπζκηζηηθνχ ζρεδίνπ Αηηηθήο (παξ. 

15α άξζξνπ 28 λ. 4280/2014) 
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ηγ)  Γλσκνδφηεζε γηα ρξήζε ηξάπεδαο ζε λνκίκσο πθηζηάκελα θηίξηα ηνπξηζηηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ ζε πεξηνρέο πνπ νη ρξήζεηο ξπζκίδνληαη απφ εηδηθά δηαηάγκαηα 

πξνζηαζίαο θαη εκπίπηνπλ ζηελ πεξηνρή αξκνδηφηεηαο ηνπ ξπζκηζηηθνχ ζρεδίνπ 

Αηηηθήο (παξ. 16 άξζξνπ 28 λ.4280/2014). 

Ηδ)  Κάζε άιιε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία πξνβιέπεηαη γλσκνδφηεζε, απφθαζε ή 

έγθξηζε ηνπ ΚΔΤ.ΠΟ.Θ.Α. απφ άιιεο θείκελεο δηαηάμεηο. 

 

 

 

 

Άξζξν 26. 

Μεταβατικές Διατάξεις 

 

1. Έσο ηελ ζχζηαζε ησλ ππεξεζηψλ ησλ άξζξσλ 1, 2 θαη 3, νη αξκνδηφηεηέο ηνπο 

αζθνχληαη θαλνληθά απφ ηηο θαηά λφκν αξκφδηεο ππεξεζίεο σο απηέο 

ιεηηνπξγνχλ θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο.  

2. Έσο ηε ζπγθξφηεζε ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ θαη επηηξνπψλ ησλ άξζξσλ 7, 

13, 17, 18, 19, 20, 22 θαη 24, ζπλερίδνπλ λα ιεηηνπξγνχλ ηα πθηζηάκελα φξγαλα 

θαη λα αζθνχλ ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο σο απηέο νξίδνληαη ζηνλ παξφληα λφκν. Ζ 

ζπγθξφηεζε ησλ αλσηέξσ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ γίλεηαη κε ηελ ιήμε ηεο ζεηείαο 

ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ εθ ησλ κειψλ ησλ νξγάλσλ πνπ ήδε έρνπλ ζπγθξνηεζεί θαη 

ιεηηνπξγνχλ. 

 

 

 

 

Άξζξν 27. 

Καηαξγνύκελεο δηαηάμεηο 

 

Απφ ηελ έλαξμε ηνπ παξφληνο θαη κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 26 

θαηαξγνχληαη ηα άξζξα 20 έσο θαη 37 ηνπ λ. 4030/2011 θαη ε παξάγξαθνο 7 ηνπ 

άξζξνπ 26 ηνπ λ.4067/2012. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ B’ 

ΠΛΑΗΗΟ ΓΟΜΖΖ 

 

ΣΜΖΜΑ ΠΡΧΣΟ 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΚΓΟΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΓΔΗΧΝ ΓΟΜΖΖ - 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΑΓΔΗΧΝ 

 

 

Άξζξν 28. 

Οξηζκνί 

 

α)  “Οηθνδνκηθή Άδεηα”: ε δηνηθεηηθή πξάμε πνπ επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ζε νηθφπεδν 

ή γήπεδν ησλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο κειέηεο πνπ ηελ 

ζπλνδεχνπλ, εθ‟ φζνλ νη εξγαζίεο απηέο είλαη ζχκθσλεο κε ηηο ηζρχνπζεο 

δηαηάμεηο. ηελ έλλνηα ησλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ γηα αλέγεξζε λέαο νηθνδνκήο 

ή πξνζζήθεο ζε πθηζηάκελε νηθνδνκή, πεξηιακβάλνληαη θαη φιεο εθείλεο νη 

εξγαζίεο πνπ θαζηζηνχλ ην θηίξην άξηην γηα ιεηηνπξγία, φπσο νη εξγαζίεο γηα ηελ 

θαηαζθεπή πεξηηνηρίζεσλ, ή πεξηθξάμεσλ, βφζξσλ, ππνγείσλ δεμακελψλ λεξνχ, 

εθζθαθψλ, επηρψζεσλ, θνπήο δέλδξσλ. ηελ έλλνηα ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο 

(άδεηαο δφκεζεο) πεξηιακβάλνληαη θαη άδεηεο νη νπνίεο δελ επηθέξνπλ αχμεζε 

ησλ φξσλ δφκεζεο, φπσο ε άδεηα θαηεδάθηζεο, ε άδεηα αιιαγήο ρξήζεο, ε 

άδεηα δηακνξθψζεσλ, επηζθεπήο, δηαζθεπήο, εληζρχζεσλ,  άδεηα γηα απηνηειείο 

εξγαζίεο πεξηηνηρίζεσλ, επηρψζεσλ ή εθζθαθψλ, θνπήο δέλδξσλ, θ.ά. 

β)  “Έγθξηζε Δξγαζηψλ Γφκεζεο Μηθξήο Κιίκαθαο”: ε δηνηθεηηθή πξάμε πνπ 

επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ πνπ νξίδνληαη  ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 

29, κε πξνυπνινγηζκφ έξγνπ έσο 25.000,00 επξψ. 

γ)  “Πξνέγθξηζε νηθνδνκηθήο άδεηαο”: ε δηνηθεηηθή πξάμε πνπ ρνξεγείηαη γηα ηελ 

πηζηνπνίεζε ηνπ δηθαηψκαηνο έθδνζεο νηθνδνκηθήο άδεηαο θαη ηελ εθαξκνγή 

θαηά ηνλ ρξφλν εθδφζεσο απηήο, ησλ πνιενδνκηθψλ δηαηάμεσλ θαη  

πνιενδνκηθψλ κεγεζψλ (δφκεζε, θάιπςε, χςνο) πνπ ηζρχνπλ θαηά ηνλ ρξφλν  

ρνξήγεζεο ηεο πξνέγθξηζεο. Καη‟ εμαίξεζε ,πεξηπηψζεηο πνπ αθνξνχλ ζε 

ηξνπνπνίεζε ξπκνηνκηθψλ θαη νηθνδνκηθψλ γξακκψλ, ε ηξνπνπνίεζε 

νηθνδνκήζηκσλ ρψξσλ ζε θνηλφρξεζηνπο θαζψο θαη πεξηπηψζεηο,  πνπ ε 

πεξηνρή  κεηαγελέζηεξα εληάζζεηαη ζε θαζεζηψο πξνζηαζίαο πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκίαο ε πξνζηαζίαο ηεο θχζεο , ε πξνέγθξηζε πηζηνπνηεί ην δηθαίσκα 

δφκεζεο, κφλν  θαηά ηνλ ρξφλν έθδνζεο ηεο. 
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δ)  “Γλσζηνπνίεζε εθηέιεζεο πξφζζεησλ εξγαζηψλ”: Ζ θαηά ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο 

νηθνδνκηθήο άδεηαο, δήισζε ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ ζπλνδεπφκελε απφ ηερληθή 

έθζεζε ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ επηβιέπνληα κεραληθνχ ηνπ έξγνπ, κε ηελ νπνία 

ελεκεξψλεη ηελ νηθεία Τ.ΓΟΜ φηη πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζε πξφζζεηεο εξγαζίεο, 

πνπ επηηξέπνληαη απφ ηηο θείκελεο πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο αιιά εθηεινχληαη θαζ‟ 

ππέξβαζε ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο. Γηα ηηο πξφζζεηεο απηέο εξγαζίεο,  

αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ππνβάιιεη αίηεζε γηα έθδνζε άδεηαο 

αλαζεψξεζεο, εληφο δχν κελψλ. 

ε)  “Έγθξηζε εθηέιεζεο εξγαζηψλ”: Ζ δηνηθεηηθή πξάμε πνπ  επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε 

εξγαζηψλ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 29, κεηά απφ ππνβνιή ηερληθήο 

έθζεζεο  θαη  δήισζεο αλάιεςεο επίβιεςεο απφ αξκφδην κεραληθφ. 

ζη)  “Έγθξηζε  εξγαζηψλ απνπεξάησζεο απζαίξεηεο θαηαζθεπήο”: Ζ δηνηθεηηθή 

πξάμε πνπ  επηηξέπεη  ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηεο παξαγξάθνπ 5  ηνπ 

άξζξνπ 107.  

 

 

 

Άξζξν 29. 

Γηνηθεηηθέο πξάμεηο γηα ηελ εθηέιεζε νηθνδνκηθώλ εξγαζηώλ 

 

1. Οηθνδνκηθή Άδεηα, απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε νπνηαζδήπνηε εξγαζίαο δφκεζεο, 

ε νπνία δελ εκπίπηεη ζηηο εξγαζίεο δφκεζεο κηθξήο θιίκαθαο θαη απνζθνπεί ζε   

α)  Αλέγεξζε, πξνζζήθε, επηζθεπή θηηξίσλ.  

β)  Καηεδάθηζε θαηαζθεπψλ εμαηξνπκέλσλ ησλ πεξηπηψζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 

3.  

γ)  Δθζθαθέο ή επηρψζεηο κεγαιχηεξεο ηνπ ζπλ/πιελ 0,80 κέηξα, θαζψο θαη 

επηζηξψζεηο, δηακνξθψζεηο νηθνπέδσλ θαη γεπέδσλ κε ζθνπφ ηε δφκεζε.  

δ)  Καηαζθεπή πηζίλαο. 

ε)  Αιιαγή ρξήζεο, ζε πεξίπησζε πνπ επέξρεηαη αιιαγή πξνο ην 

δπζκελέζηεξν, ζηα ζηνηρεία ηνπ δηαγξάκκαηνο θάιπςεο ή ζηα θνξηία 

ζρεδηαζκνχ ηεο ζηαηηθήο κειέηεο ή αιιαγή κεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

σο πξνο ηηο δηειεχζεηο ηνπο απφ άιινπο νξφθνπο ή θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο.  

ζη)  Καηαζθεπή ηνίρσλ αληηζηήξημεο, θαζψο θαη πεξηηνηρίζεσλ θαη πεξηθξάμεσλ 

πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηελ έγθξηζε εξγαζηψλ δφκεζεο κηθξήο θιίκαθαο.  

δ)  Καηαζθεπή ππφγεησλ δεμακελψλ.  

ε)  Δξγαζίεο ηνπνζέηεζεο ππφγεησλ, πξνθαηαζθεπαζκέλσλ δεμακελψλ πγξψλ 

θαη αεξίσλ θαπζίκσλ ζε πξαηήξηα θαπζίκσλ.  

ζ)  Δξγαζίεο  ηεο παξαγξάθνπ 2, πξνυπνινγηζκνχ άλσ ησλ 25.000 επξψ. 
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η)  Ννκηκνπνίεζε  θάζε εθηειεζζείζαο εξγαζίαο γηα  ηελ νπνία απαηηείηαη ε 

έθδνζε νηθνδνκηθήο άδεηαο  

2.  Έγθξηζε εξγαζηψλ δφκεζεο κηθξήο θιίκαθαο, απαηηείηαη γηα ηηο αθφινπζεο 

εξγαζίεο:  

α)  Γνθηκαζηηθέο ηνκέο ηνπ εδάθνπο θαη εθζθαθή κεηά απφ έγγξαθν ηεο 

αξκφδηαο αξραηνινγηθήο ππεξεζίαο.  

β)  Σνπνζέηεζε πξνθαηαζθεπαζκέλσλ θαηνηθηψλ, φπνπ απφ εηδηθά 

πξνγξάκκαηα πξνβιέπεηαη ε θάιπςε ζηεγαζηηθψλ αλαγθψλ κεηνλεθηηθψλ 

θαη εηδηθψλ νκάδσλ πιεζπζκνχ,  ε επηβάιιεηαη απφ ιφγνπο αλσηέξαο βίαο 

φπσο ζεηζκνί, ππξθαγηέο, πιεκκχξεο, θαηνιηζζήζεηο, θαζψο θαη γηα, 

απηνζηέγαζε παιηλλνζηνχλησλ.  

γ)  Αληιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη θηίζκαηα κε ηηο απνιχησο απαξαίηεηεο 

δηαζηάζεηο γηα ηε ζηέγαζή ηνπο ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ π.δ. 24-5-

1985 (Γ‟ 270), εθφζνλ έρνπλ ηελ απαηηνχκελε έγθξηζε ηεο αξκφδηαο 

Γηεχζπλζεο Γεσξγίαο,   εθηφο ηεο πεξίπησζεο πνπ επηβάιιεηαη ε 

θαηαζθεπή ππνζηπισκάησλ.  

δ)  Γεσηξήζεηο λεξνχ ζε ηδηφθηεηα νηθφπεδα εληφο ζρεδίνπ ή εληφο νηθηζκνχ ή 

ζε γήπεδα εθηφο ζρεδίνπ, κεηά απφ έγθξηζε ηνπ νηθείνπ Γήκνπ ηεο 

πεξηνρήο θαη ηεο αξκφδηαο Γηεχζπλζεο  ηεο Πεξηθέξεηαο.   

ε)  Δγθαηάζηαζε πξνζσξηλψλ θαηαζθεπψλ ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 74 ηνπ λ. 

4067/12 πνπ ζπλνδεχεηαη κε πηζηνπνηεηηθφ ζηαηηθήο επάξθεηαο,  

ζη)  Ζ θαηαζθεπή αλειθπζηήξα ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 

4067/2012, πνπ απαηηείηαη γηα ηε κεηαθίλεζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ή 

εκπνδηδφκελσλ αηφκσλ ζε πθηζηάκελα θηίξηα ή ζε θηίξηα πνπ δηαζέηνπλ 

αλειθπζηήξα κε εζσηεξηθέο δηαζηάζεηο ζαιάκνπ εθηφο πξνδηαγξαθψλ 

ΔΛΟΣ ΔΝ 81-70 ή ζε θηίξηα φπνπ πξέπεη λα γίλεη επέθηαζε ησλ ζηάζεσλ 

ηνπ αλειθπζηήξα πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηεζνχλ άηνκα κε αλαπεξία ή 

εκπνδηδφκελα άηνκα 

δ)  Κνπή δέλδξσλ κέζα ζε εγθεθξηκέλα ξπκνηνκηθά ζρέδηα ή ηηο Ε.Ο.Δ. θαζψο 

θαη ζε νηθηζκνχο πξνυθηζηάκελνπο ηεο ηζρχνο ηνπ λ.δ. 17-7-1923 (Α‟ 223) 

θαη νηθηζκνχο νξηνζεηεκέλνπο κε ην π.δ. 24-4-1985. Δηδηθά γηα ηελ θνπή 

δέλδξσλ ζε θνηλφρξεζην ρψξν πφιεο ή νηθηζκνχ, Έγθξηζε Δξγαζηψλ 

Μηθξήο Κιίκαθαο ρνξεγείηαη κεηά απφ αίηεζε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ 

νηθείνπ Γήκνπ θαη ζρεηηθή Απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ Γήκνπ. 

ε)  Τπφγεηνη ζηαζκνί δηαλνκήο ή κέηξεζεο θαη ξχζκηζεο θπζηθνχ αεξίνπ.  

ζ)  Σνπνζέηεζε ηθξησκάησλ. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε απαηηείηαη θαηάζεζε 

ρεδίνπ θαη Φαθέινπ αζθάιεηαο θαη πγείαο ηνπ έξγνπ κε νξηζκφ ηνπ 

ππεχζπλνπ ζπληνληζηή ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην π.δ. 305/96 (Α‟ 305) 

θαη δήισζε αλάιεςεο ηεο επζχλεο απφ κεραληθφ γηα ηελ επίβιεςε ηνπ 

έξγνπ.  

η)  Σνπνζέηεζε εξγνηαμηαθψλ νηθίζθσλ.  



- 39 / 179 - 

 

 

 

ηα)  Δθζθαθέο θαλαιηψλ νδεχζεσο θαισδίσλ, εληφο ησλ γεπέδσλ ή 

νηθνπέδσλ πξαηεξίσλ πγξψλ θαπζίκσλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ 

ζπζηεκάησλ εηζξνψλ-εθξνψλ.  

ηβ)  Δξγαζίεο Δμσηεξηθψλ ρξσκαηηζκψλ ή αληηθαηάζηαζε θηγθιηδσκάησλ ή 

επηζθεπή επηρξηζκάησλ ή επηζθεπή φςεσλ κε ρξήζε ηθξησκάησλ. 

ηγ)  Δπέλδπζε φςεσλ θαη αληηθαηάζηαζε παινπεηαζκάησλ κε ρξήζε 

ηθξησκάησλ.  

ηδ)  Καηαζθεπή πέξγθνιαο επηθάλεηαο άλσ ησλ 50 η.κ. ζε αθάιππηνπο 

ρψξνπο, πξνθήπηα, βεξάληεο ηζνγείσλ. ε δψκαηα, ππαίζξηνπο ρψξνπο, 

αλνηρηνχο εμψζηεο, επηβάιιεηαη ε έγθξηζε εξγαζηψλ  δφκεζεο κηθξήο 

θιίκαθαο αλεμαξηήησο επηθάλεηαο.   

ηε)  Σνπνζέηεζε αζθεπνχο δεμακελήο λεξνχ ή πηζίλαο, κέγηζηεο επηθάλεηαο 

50 η.κ., πνπ εμππεξεηνχληαη κε εμσηεξηθά ζπζηήκαηα κεραλνζηαζίνπ 

ηχπνπ compact θαη δελ απαηηείηαη γηα ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο ηνηρίν απφ 

νπιηζκέλν ζθπξφδεκα θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην χςνο φισλ ησλ 

θαηαζθεπψλ ζε θαλέλα ζεκείν δελ ππεξβαίλεη πεξηζζφηεξν απφ έλα (1,00) 

κέηξν απφ ηελ νξηζηηθή ζηάζκε εδάθνπο θαη εθφζνλ δελ απαηηνχληαη 

εθζθαθέο ή επηρψζεηο ηνπ θπζηθνχ εδάθνπο κεγαιχηεξεο απφ έλα (1,50) 

κέηξν γηα ηελ ηνπνζέηεζή ηεο θαη ηεξείηαη ε απαηηνχκελε θχηεπζε ηνπ 

ππνρξεσηηθψο αθάιππηνπ ρψξνπ.  

ηζη) Αγσγνί αεξηζκνχ θαη ινηπέο εγθαηαζηάζεηο θαη θαηαζθεπέο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηηο παξ. 2β, 2δ, 2ζη θαη 3 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ λ. 4067/2012. 

ηδ)  Δζσηεξηθέο δηαξξπζκίζεηο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ζίγνληαη ηα ζηνηρεία 

ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνχ ηνπ θηηξίνπ. 

ηε)  Ζ θαηαζθεπή θπηεκέλσλ δσκάησλ θαη θπηεκέλσλ επηθαλεηψλ. 

ηζ)  Σνπνζέηεζε εμσηεξηθήο ζεξκνκφλσζεο ή παζεηηθψλ ειηαθψλ 

ζπζηεκάησλ ζηηο εμσηεξηθέο φςεηο.  

θ)  πληήξεζε, επηζθεπή ζηεγψλ κε ρξήζε ηθξησκάησλ.  

θα) Απιή πεξηηνίρηζε απφ ιηζνδνκή κέρξη χςνπο ελφο (1,00) κέηξνπ ή 

πεξίθξαμε απφ ειαθξχ πιηθφ, γεπέδσλ ζε εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρέο θαη ζε 

νηθηζκνχο πνπ ζηεξνχληαη ζρεδίνπ πφιεο. Δηδηθά γηα γήπεδα φπνπ 

πξνβιέπεηαη ε ιεηηνπξγία θέληξσλ θξάηεζεο ιαζξνκεηαλαζηψλ δελ 

απαηηείηαη ε σο άλσ έγθξηζε εξγαζηψλ έζησ θαη αλ ε πεξίθξαμε γίλεηαη κε 

ρξήζε νπνηνπδήπνηε πιηθνχ θαη ζελάδ. 

θβ)  Πεξίθξαμε κε πξφρεηξε θαηαζθεπή φπσο ζπξκαηφπιεγκα, ζε νηθφπεδα κε 

ξπκνηνκνχκελα ζε εληφο ζρεδίνπ πεξηνρέο. 

θγ)  Ζ θαηαζθεπή  κηαο ιηζφθηηζηεο απνζήθεο ζε θαιιηεξγνχκελα  

αγξνθηήκαηα, ζχκθσλα κε ην Άξζξν 6 παξ. 4 ηνπ π.δ. 24-5-1985 (Γ‟ 270), 

κε επηθάλεηα κέρξη δεθαπέληε (15) ηεηξαγσληθά κέηξα θαη ζπλνιηθφ χςνο 

κε ηε ζηέγε έσο θαη ηξία (3,00) κέηξα, εθφζνλ δελ γίλεηαη ρξήζε 

νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο ζηελ νξνθή ηνπ θαη θαηαζθεπάδεηαη, 
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αλεμάξηεηα απφ ηπρφλ ππάξρνπζα θχξηα νηθνδνκή, κία θνξά γηα θάζε 

γήπεδν θαη κεηά απφ έγθξηζε ηεο αξκφδηαο Γηεχζπλζεο Γεσξγίαο, κε ηελ 

επηθχιαμε ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ π.δ. 24-5-1985. 

θδ)  Καηαζθεπή εζηηψλ, θνχξλσλ κε ηηο θαπλνδφρνπο ηνπο, γηα ηελ 

εμππεξέηεζε επαγγεικαηηθήο ρξήζεο, κε ππνβνιή ηερληθήο έθζεζεο 

αξκφδηνπ κεραληθνχ φηη δελ ζίγνληαη ηα θέξνληα ζηνηρεία ηνπ.  

θε)  Καηαζθεπή ηδαθηψλ κε ηηο θαπλνδφρνπο ηνπο ζε αλεμάξηεηεο ηδηνθηεζίεο κε 

ρξήζε θαηνηθίαο, εθ‟ φζνλ κε ηερληθή έθζεζε κεραληθνχ ηεθκεξηψλεηαη φηη 

δελ επεξεάδεηαη ε ζηαηηθή επάξθεηα ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνχ ηνπ θηηξίνπ.   

θζη)  Αλαθαηαζθεπή ζηέγεο, κε ππνβνιή δήισζεο ζηαηηθήο επάξθεηαο αξκφδηνπ 

κεραληθνχ. 

θδ)  Γηα ηε ιεηηνπξγηθή ζπλέλσζε ρψξσλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 23 παξ.5  ηνπ 

λ.4067/12. 

θε)  Γηα ηελ πξνζζήθε  επηθαλείαο εκβαδνχ έσο 5 κ2,  κφλν  γηα ιφγνπο 

πγηεηλήο θαη ρξήζεσο, ζε θηίξηα πθηζηάκελα πξν 31-1-83, ζε ζηάζηκνπο 

νηθηζκνχο , ζε νηθηζκνχο πξν 23 θαη θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ, ρσξίο λα  

απαηηνχληαη  ζηνηρεία λνκηκφηεηαο θηηξίνπ.  

θζ)  Δξγαζίεο ηνπνζέηεζεο εμσηεξηθήο ζεξκνκφλσζεο ή ζεξκνκφλσζε 

ζηεγψλ ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δμνηθνλφκεζε θαη' νίθνλ». 

ι)  Δγθαηάζηαζε απηφλνκνπ ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο, ρσξίο ηελ απαίηεζε 

ζπλαίλεζεο ζπληδηνθηεηψλ .  

ια)  ηέγαζηξα θαη πξνζηεγάζκαηα ησλ παξ. 72 θαη 79 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ 

λ.4067/12. 

ιβ)  Δπεκβάζεηο ζηηο φςεηο θηηξίσλ γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ή ηε δηάλνημε λέσλ 

αλνηγκάησλ, εθ‟ φζνλ δελ ζίγεηαη ν θέξσλ νξγαληζκφο θαη δελ αληίθεηηαη ζε 

εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο. 

ιγ)  Γηα ηελ θαηαζθεπή, εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ησλ δνκψλ πξνζσξηλήο  

ππνδνρήο θαη πξνζσξηλήο θηινμελίαο ζηα  θέληξα ή ηηο κνλάδεο πξψηεο 

ππνδνρήο ππεξεζίεο αζχινπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ 

Ν. 4375/16. 

ιδ) Καηαζθεπή ππφγεησλ εγθαηαζηάζεσλ λεθξνηαθείσλ (ρσλεπηήξη, 

βπζηδφκελσλ θάδσλ, δεμακελή λεξνχ θιπ), κέγηζηεο επηθάλεηαο 25,00 η.κ. 

βάζνπο έσο 4,00 κ., πνπ εμππεξεηνχληαη κε εμσηεξηθά ζπζηήκαηα 

κεραλνζηαζίνπ ηχπνπ compact (αλ απαηηείηαη) θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη 

ην χςνο φισλ ησλ θαηαζθεπψλ ζε θαλέλα ζεκείν δελ ππεξβαίλεη 

πεξηζζφηεξν απφ έλα (1,00) κέηξν απφ ηελ νξηζηηθή ζηάζκε εδάθνπο. Γηα 

ηελ εγθαηάζηαζε απαηηείηαη δήισζε αξκφδηνπ κεραληθνχ πνπ αλαιακβάλεη 

ηελ επζχλε ηεο ζηαηηθήο θαη ειεθηξνκεραλνινγηθήο αζθάιεηαο ηεο 

θαηαζθεπήο θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ. 

http://webdb.domiki.gr/webdb/bin/dummy.php
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Έγθξηζε εξγαζηψλ κηθξήο θιίκαθαο απαηηείηαη επηπξφζζεηα θαη γηα ηελ 

εθηέιεζε εξγαζηψλ βάζεη εηδηθφηεξσλ δηαηάμεσλ, θαζψο θαη γηα ηε λνκηκνπνίεζε 

νπνηαζδήπνηε εξγαζίαο πξνυπνζέηεη ηελ έθδνζε ζρεηηθήο δηνηθεηηθήο πξάμεο. 

Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο κπνξνχλ λα 

ζπκπιεξψλνληαη ή λα ηξνπνπνηνχληαη νη εξγαζίεο γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη ε 

έθδνζε έγθξηζεο εξγαζηψλ δφκεζεο κηθξήο θιίκαθαο. 

3.  Έγθξηζε εθηέιεζεο εξγαζηψλ απαηηείηαη γηα ηηο αθφινπζεο εξγαζίεο, κεηά απφ 

ππνβνιή ηερληθήο έθζεζεο θαη δήισζεο αλάιεςεο επίβιεςεο απφ αξκφδην 

κεραληθφ,  ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ νξίδεη ε αξκφδηα Τπεξεζία Γφκεζεο:  

α)  θαηεδάθηζε θαηαζθεπψλ ή θηηξίσλ, πνπ ραξαθηεξίδνληαη επηθηλδχλσο 

εηνηκφξξνπα ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί επηθηλδχλσλ 

νηθνδνκψλ, κε ηελ επηθχιαμε ηεο πεξίπησζεο ββ ηεο παξαγξάθνπ ε ηνπ 

άξζξνπ 6,  

β)  εθαξκνγή ησλ κέηξσλ αζθαιείαο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ αξκφδηα 

Τπεξεζία Γφκεζεο, ζε θηίξην ή θαηαζθεπέο πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί 

επηθίλδπλεο, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο,  

γ)  θαηεδάθηζε ή απνθαηάζηαζε θαηαζθεπψλ πνπ έρνπλ θξηζεί νξηζηηθά 

απζαίξεηεο  ε έρνπλ ππαρζεί  ζην άξζξν 106 ηνπ παξφληνο ή ζην άξζξν 

23 παξάγξαθνο 1α ηνπ λ. 4178/2013. 

 

 

 

Άξζξν 30. 

 Δξγαζίεο γηα ηηο νπνίεο δελ απαηηείηαη Οηθνδνκηθή Άδεηα ή Έγθξηζε 

Δξγαζηώλ Μηθξήο Κιίκαθαο 

 

Γελ απαηηείηαη νηθνδνκηθή άδεηα, νχηε έγθξηζε εξγαζηψλ κηθξήο θιίκαθαο, γηα ηηο 

αθφινπζεο εξγαζίεο κε ηελ επηθχιαμε ησλ εηδηθψλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ 

πεξηνρή ή ην θηίξην: 

α)  εξγαζίεο εζσηεξηθψλ ρξσκαηηζκψλ, κηθξψλ επηζθεπψλ ζπξψλ θαη παξαζχξσλ 

ή κεκνλσκέλσλ επηζθεπψλ γηα ιφγνπο ρξήζεο θαη πγηεηλήο. 

β)  Μηθξήο έθηαζεο εζσηεξηθέο επηζθεπέο ή δηαζθεπέο πνπ δελ κεηαβάιινπλ ηε 

θέξνπζα θαηαζθεπή ηνπ θηηξίνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θαηαζθεπψλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηε κεηαθίλεζε ή ηελ θάζε κνξθήο εμππεξέηεζε ησλ αηφκσλ κε 

αλαπεξία ή εκπνδηδφκελσλ αηφκσλ. Γελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε θαηαζθεπή 

αλειθπζηήξα ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 4067/12.  

γ)  Δμσηεξηθνί ρξσκαηηζκνί, ή αληηθαηάζηαζε θηγθιηδσκάησλ, ή επηζθεπή 

επηρξηζκάησλ, ή επηζθεπή φςεσλ ρσξίο ρξήζε ηθξησκάησλ.  
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δ)  πληήξεζε, επηζθεπή, δηαζθεπή ή θαη ηκεκαηηθή αληηθαηάζηαζε εγθαηαζηάζεσλ 

θαη αγσγψλ θηηξίσλ.  

ε)  Αληηθαηάζηαζε εζσηεξηθψλ ή εμσηεξηθψλ θνπθσκάησλ θαη παινπηλάθσλ ζην 

ίδην άλνηγκα. 

ζη)  πληήξεζε, επηζθεπή ζηεγψλ ή δσκάησλ ρσξίο ρξήζε ηθξησκάησλ.  

δ)  Μηθξέο δηακνξθψζεηο ηνπ εδάθνπο κέρξη ζπλ/πιελ 0,80 κέηξσλ απφ ην θπζηθφ 

έδαθνο. 

ε)  Σνπνζέηεζε θιηκαηηζηηθψλ θαη επηηνίρησλ ιεβήησλ αεξίνπ γηα ζέξκαλζε θαη 

παξαγσγή δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο, ζε πθηζηάκελα θηίξηα ζχκθσλα κε ηελ 

παξ.10 ηνπ Αξζ-16 ηνπ λ.4067/12, εγθαηάζηαζε ζπζηνηρίαο επηηνίρησλ 

ιεβήησλ αεξίνπ γηα ζέξκαλζε ή παξαγσγή δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο ζε ηζφγεηνπο 

ππαίζξηνπο ρψξνπο θαηνηθηψλ, εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ ηξνθνδνζίαο, 

ξχζκηζεο θαη κέηξεζεο θπζηθνχ αεξίνπ (ξπζκηζηέο, κεηξεηέο, παξνρεηεπηηθνί 

αγσγνί), εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ πκπαξαγσγήο Ζιεθηξηζκνχ θαη 

Θεξκφηεηαο Τςειήο Απνδνηηθφηεηαο (.Ζ.Θ.Τ.Α.), ππέξγεηνη ζηαζκνί δηαλνκήο 

ή κέηξεζεο θαη ξχζκηζεο θπζηθνχ αεξίνπ ζχκθσλα κε ην Άξζξν 17 ηνπ 

λ.4067/12. 

ζ)  Σνπνζέηεζε ειηαθψλ ζεξκνζηθψλσλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2β θαη παξ. γ ηνπ 

άξζξνπ 19 ηνπ λ. 4067/12.   

η)  Δξγαζίεο ηνπνζέηεζεο παζεηηθψλ ειηαθψλ ζπζηεκάησλ ή αληηθαηάζηαζε 

εμσηεξηθψλ θνπθσκάησλ ή ηνπνζέηεζεο/αληηθαηάζηαζεο θακηλάδσλ ζηηο 

εμσηεξηθέο φςεηο πθηζηάκελσλ θηηξίσλ ρσξίο ρξήζε ηθξησκάησλ ζην πιαίζην 

ηνπ πξνγξάκκαηνο " Δμνηθνλφκεζε θαη' νίθνλ ", εξγαζίεο ηνπνζέηεζεο 

παζεηηθψλ ειηαθψλ ζπζηεκάησλ ή αληηθαηάζηαζε εμσηεξηθψλ θνπθσκάησλ ή 

ηνπνζέηεζεο/αληηθαηάζηαζεο θακηλάδσλ ζηηο εμσηεξηθέο φςεηο πθηζηάκελσλ 

θηηξίσλ ρσξίο ρξήζε ηθξησκάησλ. 

ηα)  Σνπνζέηεζε ε εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ ζε θηίξηα (π.ρ. ληνπιάπεο, γιάζηξεο, 

θ.ιπ.),  αιιαγή, ηνπνζέηεζε ή/θαη αθαίξεζε δηαρσξηζηηθψλ ζηνηρείσλ εμσζηψλ 

θαζψο θαη ηνπνζέηεζε κηθξήο έθηαζεο κφληκσλ δηαθνζκεηηθψλ θαη ρξεζηηθψλ 

ζηνηρείσλ φπσο αγάικαηα, ζηληξηβάληα, εηθνλνζηάζηα, πάγθνη, ηξαπέδηα ή 

πξφρεηξσλ θαηαιπκάησλ δψσλ επηθάλεηαο έσο 3 κ2 ζε αθαιχπηνπο ρψξνπο 

νηθνπέδσλ θαη γεπέδσλ. 

ηβ)  Καηαζθεπή εζηηψλ, θνχξλσλ θαη ηδαθηψλ κε ηηο θαπλνδφρνπο ηνπο ζε 

αθάιππηνπο ρψξνπο νηθνπέδσλ ή γεπέδσλ ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ππάξρεη 

θηίξην κε ρξήζε θαηνηθία, θαζψο θαη ζε θηίξην πνπ δηαζέηεη νηθνδνκηθή άδεηα ή 

πθίζηαηαη λφκηκα, εθφζνλ δε ζίγνληαη ηα θέξνληα ζηνηρεία ηνπ θηηξίνπ  κε 

ρξήζε θαηνηθίαο 

ηγ)  Καηαζθεπή πέξγθνιαο κε ή ρσξίο πξνζσξηλά ζθίαζηξα επηθαλείαο έσο 50 

η.κ., ζε αθάιππηνπο ρψξνπο, πξνθήπηα, βεξάληεο ηζνγείσλ, εθ‟ φζνλ δελ 

απαγνξεχεηαη απφ εηδηθέο δηαηάμεηο ηεο πεξηνρήο.  

ηδ)  Καηαζθεπέο φπσο ζθάιεο, θεθιηκέλα επίπεδα (ξάκπεο), αληεξίδεο, πεδνχιηα 

ζε αθαιχπηνπο ρψξνπο νηθνπέδσλ θαη γεπέδσλ 

http://webdb.domiki.gr/webdb/bin/dummy.php
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ηε)  Σνπνζέηεζε πξνζσξηλψλ ζθηάζηξσλ, πεξζίδσλ, πξνζηεγαζκάησλ, ηεληψλ.  

ηζη)  Γηάζηξσζε δαπέδνπ αθαιχπηνπ ρψξνπ ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηή δελ 

ππεξβαίλεη ην 1/3 ηνπ αθαιχπηνπ ρψξνπ. 

ηδ)  Γηακφξθσζε εδάθνπο έσο 0,80κ. απφ ην θπζηθφ έδαθνο γηα ιφγνπο βειηίσζεο 

ηνπ θπζηθνχ ηνπ αλάγιπθνπ, κε ρξήζε θπζηθψλ αζχλδεησλ πιηθψλ φπσο 

ρψκα θαη ιηζνδνκή ρσξίο θνλίακα, ρσξίο αιινίσζε ηεο γεληθήο θπζηθήο 

γεσκνξθνινγίαο ηνπ, ηεο θπζηθήο θιίζεο απνξξνήο ησλ νκβξίσλ πδάησλ θαη 

ησλ ζηαζκψλ αθεηεξίαο κέηξεζεο ησλ πςνκέηξσλ. 

ηε)  Καηαζθεπέο εληφο νηθνπέδνπ-γεπέδνπ  γηα ηε δεκηνπξγία ρψξσλ εηζφδνπ ζηα 

νηθφπεδα θαη γήπεδα.  Έσο  2,50 κ χςνπο, πιάηνπο 2,50 κ. βάζνπο  1.00 κ 

ηζ)  Καηαζθεπέο γηα ηελ ηνπνζέηεζε κεηξεηψλ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζηα φξηα ησλ 

νηθνπέδσλ γεπέδσλ ή εληφο αθαιχπησλ ρψξσλ απηψλ ζχκθσλα  κε ηηο 

ηζρχνπζεο  πξνδηαγξαθέο. 

Οη παξαπάλσ εξγαζίεο επηηξέπνληαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ αληίθεηληαη 

ζε εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ ζηελ πεξηνρή ηνπ αθηλήηνπ ή ζε άιινπο 

θαλνληζκνχο.  

 Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο κπνξνχλ λα 

ζπκπιεξψλνληαη ή λα ηξνπνπνηνχληαη νη εξγαζίεο γηα ηηο νπνίεο δελ απαηηείηαη ε 

έθδνζε άδεηαο ή ε έγθξηζε εξγαζηψλ δφκεζεο κηθξήο θιίκαθαο. 

 

 

 

Άξζξν 31. 

Αξκόδηα όξγαλα ρνξήγεζεο πξάμεσλ εθηέιεζεο νηθνδνκηθώλ εξγαζηώλ 

 

1. Αξκφδηα φξγαλα γηα ηε ρνξήγεζε ησλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ εθηέιεζε νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ,  είλαη νη Τπεξεζίεο Γφκεζεο (Τ.ΓΟΜ.) ησλ 

Γήκσλ, εθηφο εάλ απφ εηδηθέο δηαηάμεηο νξίδεηαη δηαθνξεηηθά. 

2. ηηο  πεξηπηψζεηο  πνπ  νη Γήκνη  δελ έρνπλ ζπζηήζεη, ή αδπλαηνχλ λα 

ζπζηήζνπλ, ππεξεζία δφκεζεο, ε απηνί πνπ δηαζέηνπλ ππεξεζία δφκεζεο, αιιά 

δελ θαιχπηεη ηηο απαηηνχκελεο  πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο, 

ζπζηήλεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο, κηα  

Τπεξεζία δφκεζεο, κε ρσξηθή αξκνδηφηεηα  ησλ πξναλαθεξφκελσλ δήκσλ,  

αλά πεξηθεξεηαθή ελφηεηα. 

Με θνηλή Τπνπξγηθή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο  

θαη Δζσηεξηθψλ, νξίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ  ιεηηνπξγία θαη νξγάλσζε 

ησλ ΤΓΟΜ θαζψο θαη ηα θξηηήξηα γηα ηε  θαη‟ ειάρηζηνλ ζηειέρσζε, απηψλ  
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3.  Γηα ηελ έθδνζε ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο εθθιεζηαζηηθψλ αθηλήησλ ησλ λνκηθψλ 

πξνζψπσλ ηνπ λ. 590/1977 (Α‟ 146) εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 32 

ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

4.  Γηα ηελ έθδνζε ησλ νηθνδνκηθψλ αδεηψλ ησλ  ηξαηεγηθψλ Δπελδχζεσλ πνπ 

έρνπλ εληαρζεί ζην λ. 3894/2010 (Α‟  204) θαζψο θαη ησλ  επελδχζεσλ ηνπ 

άξζξνπ 68 ηνπ λ. 4399/2016 (Α‟ 117), γηα ηηο νπνίεο εθαξκφδνληαη νη δηαδηθαζίεο 

αδεηνδφηεζεο ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ. 3894/2010 θαη ησλ άξζξσλ 12-13 ηνπ λ. 

4146/2013 (Α‟ 90), απνθιεηζηηθά αξκφδηα γηα ηελ έθδνζε φισλ ησλ ζρεηηθψλ 

αδεηψλ, είλαη ε Γεληθή Γηεχζπλζε ηξαηεγηθψλ Δπελδχζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο.  

5.  Γηα ηελ έθδνζε νηθνδνκηθψλ αδεηψλ, νη νπνίεο βάζεη εηδηθψλ ζεζκηθψλ 

πιαηζίσλ, εθδίδνληαη απφ ηε Γηεχζπλζε Αξρηηεθηνληθήο, Οηθνδνκηθψλ 

Καλνληζκψλ θαη Αδεηνδνηήζεσλ ηνπ ΤΠΔΝ, ε νηθεία ΤΓΟΜ ππνρξενχηαη λα 

ειέγμεη ην ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα θαη λα ην δηαβηβάζεη ζεσξεκέλν ζηε 

ΓΑΟΚΑ, πξνθεηκέλνπ ε ηειεπηαία λα πξνβεί ζηε  ρνξήγεζε ηεο άδεηαο. Ζ ίδηα 

ππνρξέσζε εθαξκφδεηαη θαη γηα ηπρφλ απαίηεζε ρνξήγεζεο πξνέγθξηζεο απφ 

ηελ πξναλαθεξζείζα Γηεχζπλζε ηνπ ΤΠΔΝ. 

 

 

 

Άξζξν 32. 

 Έθδνζε νηθνδνκηθώλ αδεηώλ ζε εθθιεζηαζηηθά ηδξύκαηα  

 

α)  Γηα ηελ έθδνζε ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο αθηλήησλ ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ λ. 

590/77 (Α‟ 146) „„Πεξί ηνπ Καηαζηαηηθνχ Υάξηνπ ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο‟‟, 

θαζψο θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ λ. 4149/61 (Α‟ 41) „„ Πεξί Καηαζηαηηθνχ 

Νφκνπ ηεο ελ Κξήηε Οξζνδφμνπ Δθθιεζίαο θαη άιισλ δηαηάμεσλ‟‟ εθαξκφδνληαη 

νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

β)  Γηα  θάζε νηθνδνκηθή εξγαζία πνπ αθνξά  Ηεξνχο Νανχο Μεηξνπνιηηηθά Μέγαξα 

(έλα (1) ζε θάζε Μεηξφπνιε), πνπ αλήθνπλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζε 

εθθιεζηαζηηθά λνκηθά πξφζσπα είηε ηνπ λ. 590/1977 (Α‟ 146) είηε ηνπ λ. 4149/61 

θαη ζε Ηεξέο κνλέο θαη ηα πθηζηάκελα Μεηφρηα απηψλ, θαζψο θαη ζηνλ  πεξίβνιν 

θαη  φ,ηη πεξηθιείεηαη εληφο απηψλ θαη εμππεξεηεί ηελ θνηλνβηαθή δσή, θαζψο θαη 

ηα πξνζθηίζκαηα απηψλ,  ε πξνέγθξηζε   ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο είλαη 

ππνρξεσηηθή θαη εθδίδεηαη απφ ηελ  νηθεία ΤΓΟΜ. 

γ)  Γηα ηα σο άλσ έξγα, ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδαο, ε γλσκνδφηεζε επί ησλ 

αξρηηεθηνληθψλ κειεηψλ εθδίδεηαη πξηλ ηελ πξνέγθξηζε απφ ην Κεληξηθφ 

πκβνχιην Δθθιεζηαζηηθήο Αξρηηεθηνληθήο (ΚΔ..Δ.Α.) ηεο παξαγξάθνπ (ε) ηνπ 

παξφληνο  άξζξνπ θαηά παξέθθιηζε απφ θάζε άιιε δηάηαμε. 

δ)  Γηα ηα σο άλσ έξγα, ηεο Δθθιεζίαο ηεο Κξήηεο, θαζψο θαη ηεο Παηξηαξρηθήο 

Δμαξρίαο Πάηκνπ, ε γλσκνδφηεζε επί ησλ αξρηηεθηνληθψλ κειεηψλ εθδίδεηαη, 
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πξηλ ηελ πξνέγθξηζε, απφ ην πκβνχιην Δθθιεζηαζηηθήο Αξρηηεθηνληθήο Κξήηεο 

θαη Γσδεθαλήζνπ (ΔΑΚΓ) ηεο παξαγξάθνπ (ζη) ηνπ παξφληνο άξζξνπ  θαηά 

παξέθθιηζε απφ θάζε άιιε δηάηαμε. 

 

ε)  πζηήλεηαη ζηελ Δθθιεζία ηεο Διιάδνο επηακειέο Κεληξηθφ πκβνχιην 

Δθθιεζηαζηηθήο Αξρηηεθηνληθήο (ΚΔ..Δ.Α.), πνπ απνηειείηαη απφ: 

αα)  θιεξηθφ απφθνηην ζρνιήο ΑΔΗ ή Καζεγεηή Αξρηηεθηνληθήο ζε 

Πνιπηερληθή ρνιή, σο Πξφεδξν, 

ββ)  έλαλ Αξρηηέθηνλα Μεραληθφ, ππάιιειν ηεο Γηεχζπλζεο Αξρηηεθηνληθήο 

Οηθνδνκηθνχ Καλνληζκνχ θαη Αδεηνδνηήζεσλ  ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο 

Πνιενδνκίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, πνπ 

νξίδεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, 

γγ)  έλαλ Αξρηηέθηνλα Μεραληθφ εθπξφζσπν ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ 

Διιάδνο, 

δδ)  έλαλ Αξρηηέθηνλα Μεραληθφ, κέινο .Α.Γ.Α. 

εε)  έλαλ Πνιηηηθφ Μεραληθφ ή Μεραλνιφγν Μεραληθφ ή Ζιεθηξνιφγν 

Μεραληθφ, . αλαιφγσο πξνο ην ζέκα ηεο ζπλεδξίαο, 

ζηζη)  έλαλ αγηνγξάθν ή μπινγιχπηε ή καξκαξνγιχπηε αλαιφγσο πξνο ην 

ζέκα ηεο ζπλεδξίαο. 

δδ)  έλαλ Αξρηηέθηνλα Μεραληθφ, ππάιιειν ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη 

Αζιεηηζκνχ, πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ. 

Ο Πξφεδξνο, ηα κέιε, κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο, πιελ ησλ 

πεξηπηψζεσλ (ββ) θαη (δδ), θαη ν γξακκαηέαο ηνπ πκβνπιίνπ 

δηνξίδνληαη απφ ηε Γηαξθή Ηεξά χλνδν ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο κε 

δηεηή ζεηεία, ε νπνία δχλαηαη λα αλαλεψλεηαη.  

ζη) πζηήλεηαη ζηελ Δθθιεζία ηεο Κξήηεο, επηακειέο πκβνχιην Δθθιεζηαζηηθήο 

Αξρηηεθηνληθήο Κξήηεο θαη Γσδεθαλήζνπ πνπ απνηειείηαη απφ : 

αα)   θιεξηθφ απφθνηην ζρνιήο ΑΔΗ ή Καζεγεηή Αξρηηεθηνληθήο ζε 

Πνιπηερληθή ρνιή, σο Πξφεδξν, 

ββ)  έλαλ Αξρηηέθηνλα Μεραληθφ, ππάιιειν ηεο Γηεχζπλζεο Αξρηηεθηνληθήο 

Οηθνδνκηθνχ Καλνληζκνχ θαη Αδεηνδνηήζεσλ  ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο 

Πνιενδνκίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, πνπ 

νξίδεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, 

γγ)  έλαλ Αξρηηέθηνλα Μεραληθφ εθπξφζσπν ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ 

Διιάδνο, 

δδ)  έλαλ Αξρηηέθηνλα Μεραληθφ, κέινο .Α.Γ.Α. 

εε)  έλαλ Πνιηηηθφ Μεραληθφ ή Μεραλνιφγν Μεραληθφ ή Ζιεθηξνιφγν 

Μεραληθφ, .κέινο ΓΔΠ, ΑΔΗ αλαιφγσο πξνο ην ζέκα ηεο ζπλεδξίαο, 
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ζηζη)  έλαλ αγηνγξάθν ή μπινγιχπηε ή καξκαξνγιχπηε αλαιφγσο πξνο ην 

ζέκα ηεο ζπλεδξίαο. 

δδ)  έλαλ Αξρηηέθηνλα Μεραληθφ, ππάιιειν ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη 

Αζιεηηζκνχ, πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ. 

Ο Πξφεδξνο, ηα κέιε, κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο, πιελ ησλ 

πεξηπηψζεσλ (ββ) θαη (δδ), θαη ν γξακκαηέαο ηνπ πκβνπιίνπ δηνξίδνληαη απφ 

ηελ Ηεξά Δπαξρηαθή χλνδν ηεο Δθθιεζίαο Κξήηεο, θαηφπηλ ζχκθσλεο 

γλψκεο ηνπ Οηθνπκεληθνχ Παηξηαξρείνπ, κε δηεηή ζεηεία, ε νπνία δχλαηαη λα 

αλαλεψλεηαη. 

Σα σο άλσ  πκβνχιηα πνπ έρνπλ ήδε ζπζηαζεί  βάζεη ηνπ άξζξνπ 2 

ηνπ λ. 4030/2011, φπσο ε παξάγξαθνο 2 απηνχ, πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 53 

ηνπ λ. 4178/2013  εμαθνινπζνχλ λα ιεηηνπξγνχλ κέρξη ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ησλ 

κειψλ ηνπο. 

δ)  Μεηά ηελ πξνέγθξηζε νηθνδνκηθήο αδείαο, ε νηθνδνκηθή  άδεηα θαη ε άδεηα 

θαζηεξψζεσο ή ρξήζεο εθδίδεηαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ απφ 

ηελ Τπεξεζία Γφκεζεο (Τ.ΓΟΜ.) ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο φπσο έρεη 

ζπζηαζεί κε ηελ παξ. ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.4030/2011. Γηα ηελ έλαξμε εθηέιεζεο 

ησλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ, πέξαλ φζσλ πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 

παξφληνο λφκνπ, ε νηθνδνκηθή άδεηα απνζηέιιεηαη ζηελ νηθεία Τ.ΓΟΜ. θαη 

απνηειεί αξρείν ηεο νηθείαο Τ.ΓΟΜ. γηα ηελ εθθίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ 

ησλ θαηαζθεπψλ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ. Δπίζεο ε αξκφδηα 

Τ.ΓΟΜ επηιακβάλεηαη ηε δηελέξγεηα ειέγρνπ ησλ απζαίξεησλ θαηαζθεπψλ. 

ε)  πζηήλεηαη ζηελ Δθθιεζία ηεο Διιάδνο, Τπεξεζία Γφκεζεο (Τ.ΓΟΜ.), ε νπνία 

αζθεί ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ Τπεξεζηψλ Γφκεζεο θαη πξνβαίλεη ζηελ έθδνζε 

ησλ νηθνδνκηθψλ  άδεηψλ ρσξηθήο δηθαηνδνζίαο ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο,  

θαζψο θαη αληίζηνηρε Τπεξεζία Γφκεζεο (Τ.ΓΟΜ)  ζηελ Δθθιεζία ηεο Κξήηεο 

θαη ησλ Ηεξψλ Μεηξνπφιεσλ Γσδεθαλήζνπ  ε νπνία πξνβαίλεη ζηελ έθδνζε 

ησλ νηθνδνκηθψλ αδεηψλ  ρσξηθήο δηθαηνδνζίαο ηεο Δθθιεζίαο ηεο Κξήηεο, 

απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηα : 

αα)  Μεηξνπνιηηηθά κέγαξα (έλα (1) ζε θάζε Μεηξφπνιε), 

ββ)  Σνπο Ηεξνχο Νανχο εθφζνλ αλήθνπλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζε 

εθθιεζηαζηηθά λνκηθά πξφζσπα ηνπ λ. 590/ 1977 (Α‟ 146), θαη ηα 

πξνζθηίζκαηα ηνπο. Ζ αλέγεξζε πξνζθηίζκαηνο επηηξέπεηαη κφλν ζε 

Ηεξνχο Νανχο, πνπ αλήθνπλ ζε εθθιεζηαζηηθά λνκηθά πξφζσπα ηνπ λ. 

590/ 1977 (Α‟ 146) θαη εθφζνλ απνηεινχλ εληαίν αξρηηεθηνληθφ ζχλνιν 

κε ηνλ Ηεξφ Ναφ θαη εμππεξεηνχλ ηνλ Ηεξφ Ναφ. 

γγ)  Σηο Ηεξέο Μνλέο εηδηθά φζνλ αθνξά ηνλ πεξίβνιν θαη φ,ηη πεξηθιείεηαη 

εληφο απηνχ θαη εμππεξεηεί ηελ θνηλνβηαθή δσή. 

ζ)  νη  αλσηέξσ Τ.ΓΟΜ. είλαη επίζεο αξκφδηεο  γηα ηελ έθδνζε αθελφο ηεο άδεηαο 

θαζηεξψζεσο γηα φινπο ηνπο ρψξνπο ιαηξείαο ησλ αλσηέξσ θηηξίσλ θαη 

αθεηέξνπ ηεο άδεηαο ρξήζεο γηα ηνπο κε ιαηξεπηηθνχο ρψξνπο ησλ αλσηέξσ 

θηηξίσλ. Ζ άδεηα θαζηεξψζεσο θαη ε άδεηα ρξήζεο απνηεινχλ λφκηκε 
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πξνυπφζεζε γηα ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ή ρξήζεσλ, πνπ αδεηνδνηνχληαη κε 

ηελ άδεηα δφκεζεο θαη είλαη δπλαηφλ λα ελζσκαηψλνληαη ζην ίδην ζηέιερνο. 

η)   Οη αλσηέξσ Τπεξεζίεο  Γφκεζεο ππάγνληαη  ζηελ επνπηεία θαη  έιεγρν ηνπ 

Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο.  

Σν πξνζσπηθφ ηεο ππεξεζίαο πξνζιακβάλεηαη θαη κηζζνδνηείηαη απφ ηελ 

Δθθιεζία ηεο Διιάδνο 

Οη  Τπεξεζίεο  Γφκεζεο είλαη εληαγκέλεο   ζην εθάζηνηε ειεθηξνληθφ 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, ζην νπνίν είλαη ζπλδεδεκέλεο θαη νη ινηπέο Τ.ΓΟΜ 

ηα)  Γηα  ηελ ππνβνιή αίηεζεο γηα έθδνζε ηεο πξνέγθξηζεο ππνβάιιεηαη αίηεζε θαη 

θάθεινο  ζηελ νηθεία ΤΓΟΜ, κέζσ ηεο θαηά ηφπνλ αξκφδηαο Ηεξάο 

Μεηξνπφιεσο, εθφζνλ δηαηππψλεηαη θαη ζχκθσλε γλψκε ηνπ επηρσξίνπ 

Μεηξνπνιίηνπ. Ζ παξαπάλσ δηαδηθαζία ηεξείηαη γηα θάζε Ηεξή Μνλή ή Ηεξφ 

Ναφ, πνπ αθνινπζεί ην δφγκα ηεο Αλαηνιηθήο Οξζνδφμνπ Δθθιεζίαο ηνπ 

Υξηζηνχ είηε αλήθεη ζε εθθιεζηαζηηθφ λνκηθφ πξφζσπν, είηε ζε θπζηθφ 

πξφζσπν ή λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ. 

ηβ)  Γηα ηνλ αγηνγξαθηθφ θαη ινηπφ δηάθνζκν φισλ ησλ Ηεξψλ Μνλψλ θαη Ηεξψλ 

Ναψλ, πνπ απνηειεί θαιιηηερληθή εξγαζία, απαηηείηαη επίζεο άδεηα απφ ηελ 

Τ.ΓΟΜ. ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο ε ηελ Δθθιεζία ηεο Κξήηεο  θαη ζχκθσλε 

γλψκε ηνπ ΚΔ..ΔΑ ή ηνπ  ΔΑΚΓ  αληίζηνηρα 

 ηγ) Καλνληζκφο ηεο Γ.Η.., φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, εμεηδηθεχεη ηε ζπγθξφηεζε, 

νξγάλσζε, αξκνδηφηεηεο, ηε δηνηθεηηθή ππνζηήξημε, ηε ιεηηνπξγία θαη ην 

ππεξεζηαθφ θαζεζηψο ησλ παξαπάλσ ππεξεζηψλ θαη νξγάλσλ, ηε δεκηνπξγία 

θαη ηήξεζε ηνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ ηνπο.  

Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο θαζνξίδεηαη ν 

ηξφπνο ελεκέξσζεο, δηαζχλδεζεο θαη αληαιιαγήο δεδνκέλσλ ηνπ αξρείνπ ηεο 

Τπεξεζίαο Γφκεζεο κε ηηο αξρέο, πνπ είλαη ππεχζπλεο γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

δηαηάμεσλ 1-4 ηνπ λ. 3843/2010 (Α‟ 62) θαη ησλ εθηειεζηηθψλ ηνπ θαλνληζηηθψλ 

πξάμεσλ, φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ.  

ηδ)  Σα θηίξηα ηεο πεξίπησζεο β’ είλαη εηδηθά θηίξηα δεκφζηνπ ελδηαθέξνληνο θαη 

επηηξέπνληαη παξεθθιίζεηο κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, 

Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θαηά ην άξζξν 27 ηνπ λ. 4067/2012, κεηά 

απφ γλψκε θαη ηνπ ΚΔ..ΔΑ. 

ηε)  Γηα ηελ θαηαζθεπή ή επηζθεπή ησλ θηηξίσλ ηεο πεξίπησζεο β’, αληί ηνπ ηίηινπ 

ηδηνθηεζίαο, νη ελδηαθεξφκελνη ππνρξενχληαη λα πξνζθνκίζνπλ, γηα ηελ έθδνζε 

ηεο πξνέγθξηζεο νηθνδνκηθήο άδεηαο θαη ηεο έθδνζεο απηήο  ζηελ αξκφδηα 

Τπεξεζία ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα: 

αα)   Πηζηνπνηεηηθφ απφ ην αξκφδην ππνζεθνθπιαθείν πεξί κε δηεθδηθήζεσο 

ηνπ αθηλήηνπ απφ ην Γεκφζην ή Ο.Σ.Α.. 

ββ)   πκβνιαηνγξαθηθή πξάμε ζπλαηλέζεσο, πνπ ζπληάζζεηαη θαηά ηηο 

δηαηάμεηο ησλ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 3800/1957 (Α‟ 256) ή ηνπ άξζξνπ 88 ηνπ 

α.λ. 2200/1940 (Α‟ 42) ή άξζξνπ 62 ηνπ λ. 590/1977 (Α‟ 146), 
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ππνγξάθεηαη απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ εθθιεζηαζηηθνχ λνκηθνχ 

πξνζψπνπ θαη ζπλνδεχεηαη απφ ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα.  

Πξάμε ζπλαίλεζεο θαηά ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ζπληάζζεηαη θαη γηα 

αθίλεηα Ηεξψλ Μνλψλ. 

Πξνθεηκέλνπ γηα πθηζηάκελα θηίξηα ππεχζπλε δήισζε ηνπ λ. 

1599/1986, ζηελ νπνία δειψλεηαη ν ρξφλνο αλέγεξζεο ηνπο.  

 Ζ πξνέγθξηζε νηθνδνκηθήο αδείαο θαη ε έθδνζε νηθνδνκηθήο άδεηαο  γηα 

ηδησηηθνχο ηεξνχο λανχο θαη παξεθθιήζηα εθδίδνληαη απφ ηηο αξκφδηεο θαηά 

ηφπνπο ππεξεζίεο δφκεζεο (Τ.ΓΟΜ.) ησλ Γήκσλ. 

 

 

 

Άξζξν 33. 

Ζιεθηξνληθέο Τπεξεζίεο 

 

1. Ζ δηαδηθαζία ππνβνιήο, ειέγρνπ θαη έθδνζεο ησλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ 

εθηέιεζεο νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ ηνπ άξζξνπ 31,  θαζψο θαη ηεο 

γλσζηνπνίεζεο εθηέιεζεο πξφζζεησλ εξγαζηψλ δηελεξγείηαη απνθιεηζηηθά 

ειεθηξνληθά.  

Με  απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, πνπ εθδίδεηαη 

ζε δηάζηεκα έμη κελψλ απφ ηελ ηζρχ ηνπ παξφληνο λφκνπ, θαζνξίδνληαη: 

α)  ε δηαδηθαζία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθψλ 

θαη ζηνηρείσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 40 θαη ηεο παξαγξάθνπ 1 

ηνπ άξζξνπ 41 θαζψο θαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ ειεθηξνληθψλ 

αξρείσλ, 

β)  ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα θαη νη ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο πνπ ζα 

παξέρνληαη  ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο θαη ηνπο πνιίηεο, 

γ)  ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα θαη νη ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο πνπ ζα 

παξέρνληαη πξνο ηηο δεκφζηεο αξρέο, γηα ηελ έθδνζε ησλ αλαγθαίσλ 

δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ ηνπ παξφληνο, 

δ)  νη δηαδηθαζίεο θαη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ςεθηνπνίεζεο ηνπ αξρείνπ 

ησλ Τ.ΓΟΜ., 

ε)  νη φξνη πξφζβαζεο θαη δηάζεζεο ζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, 

ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο θαη πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην παξφλ 

άξζξν, 

ζη)  θάζε άιιν ζέκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ειεθηξνληθή εμππεξέηεζε ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ θαη ησλ κεραληθψλ κε ζθνπφ ηελ εμαζθάιηζε ηεο 

δηαθάλεηαο. 
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δ)   θάζε άιιν είδνο γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ 

εληνπηζκφ ηεο ζέζεο ηνπ αθηλήηνπ   

 

2. Με ηε δεκνζίεπζε ηεο απφθαζεο ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ, θάζε είδνπο 

επηθνηλσλία, ή ππνβνιή ζηνηρείσλ κεηαμχ δεκνζίσλ αξρψλ θαη πνιηηψλ γηα ηελ 

έθδνζε, ελεκέξσζε, αλαζεψξεζε, αλάθιεζε, αθχξσζε, ησλ δηνηθεηηθψλ 

πξάμεσλ πξνέγθξηζεο, εθηέιεζεο νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ ηνπ άξζξνπ 29, 

εθηειείηαη απνθιεηζηηθά ειεθηξνληθά  θαη κε ηερληθά κέζα πνπ πξνζθέξνπλ 

ηρλειαζηκφηεηα θαη δηαθάλεηα ζε θάζε πνιίηε. 

3.  Οη νηθνδνκηθέο άδεηαο θαη  ηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα θαη κειέηεο ηεξνχληαη 

ειεθηξνληθά ζην αξρείν θάζε Τπεξεζίαο Γφκεζεο θαη ζην θεληξηθφ αξρείν ηεο 

Γηεχζπλζεο Διέγρνπ Γνκεκέλνπ Πεξηβάιινληνο θαη Δθαξκνγήο ρεδηαζκνχ  

4.  Με Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, θαζνξίδεηαη πξφηππν 

γηα ηε κνξθή θαη ην πεξηερφκελν ηνπ εληχπνπ ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο.  

5.  Μεηά ηε ρνξήγεζε νηθνδνκηθψλ αδεηψλ θαη πξνεγθξίζεσλ απηψλ, εγθξίζεσλ 

εξγαζηψλ κηθξήο θιίκαθαο θαη εγθξίζεσλ απνπεξάησζεο απζαηξέησλ 

θαηαζθεπψλ, εκθαλίδνληαη άκεζα ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα,  ην ηνπνγξαθηθφ 

δηάγξακκα θαη ην δηάγξακκα θάιπςεο.. Σα παξαπάλσ ζηνηρεία είλαη 

πξνζβάζηκα ζε θάζε πνιίηε.  

 

 

 

Άξζξν 34. 

Απηεπάγγειηε αλαδήηεζε ζηνηρείσλ από ηηο Τ.ΓΟΜ. κέζσ ειεθηξνληθήο 

δηαδηθαζίαο 

 

1. Καηά ηνλ έιεγρν γηα ηε ρνξήγεζε ησλ  δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ εθηέιεζεο 

νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ, ε ΤΓΟΜ πξνβαίλεη ζε απηεπάγγειηε αλαδήηεζε 

ζηνηρείσλ κέζσ ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο δηαζχλδεζεο Τπεξεζηψλ θαη Φνξέσλ 

ηνπ Γεκνζίνπ. Κάζε δηαζέζηκν ζηνηρείν ζε ειεθηξνληθή κνξθή, φπσο ηίηινη 

ηδηνθηεζίαο, δαζνιφγην, νξηνζεηήζεηο ξεκάησλ, γξακκψλ αηγηαινχ θ.ιπ., 

δηαηίζεηαη ζηελ εληαία ειεθηξνληθή πιαηθφξκα πξνο θνηλή ρξήζε φισλ ησλ 

ππεξεζηψλ. 

2. Με Κνηλή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ θαη Πεξηβάιινληνο θαη 

Δλέξγεηαο θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε ζπλαξκφδηνπ Τπνπξγνχ, θαζνξίδεηαη ν 

ηξφπνο ειεθηξνληθήο δηαζχλδεζεο ησλ ππεξεζηψλ, κέζσ εληαίαο πιαηθφξκαο 

επηθνηλσλίαο θαη θάζε ζρεηηθή κε ην ζέκα ιεπηνκέξεηα. 
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Άξζξν 35. 

Πξνέγθξηζε νηθνδνκηθήο άδεηαο 

 

1. Ζ πξνέγθξηζε εθδίδεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηελ νηθεία ΤΓΟΜ. Ζ δηαδηθαζία 

πξνέγθξηζεο γηα ηελ έθδνζε νηθνδνκηθήο άδεηαο είλαη πξναηξεηηθή θαη αθνξά 

θάζε θαηεγνξία έθδνζεο άδεηαο ηνπ άξζξνπ 36. 

Καη‟ εμαίξεζε  ε πξνέγθξηζε νηθνδνκηθήο άδεηαο είλαη  ππνρξεσηηθή ζηηο 

αθφινπζεο πεξηπηψζεηο 

α)  ε  λεναλαγεηξφκελα  θηίξηα  κε επηθάλεηα  πνπ πξνζκεηξάηαη ζηε δφκεζε 

κεγαιχηεξε ησλ 3.000 η.κ. θαη πξνζζεθψλ ζε πθηζηάκελα θηίξηα κε 

ζπλνιηθή πξνθχπηνπζα επηθάλεηα πξνζκεηξνχκελε ζηε δφκεζε 

κεγαιχηεξε ησλ 3.000 η.κ..  

β)  Όπνπ απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία, πξνβιέπεηαη ε έθδνζε νηθνδνκηθήο 

αδείαο απφ άιιεο ππεξεζίεο πιελ ηεο Τ.ΓΟΜ., ε πξνέγθξηζε δφκεζεο 

είλαη ππνρξεσηηθή θαη ρνξεγείηαη απφ ηελ νηθεία Τ.ΓΟΜ. Ζ νηθνδνκηθή 

άδεηα ζηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο ζα ρνξεγείηαη απφ ηελ θαηά πεξίπησζε 

αξκφδηα άιιε ππεξεζία. 

γ)  Γηα ηελ θαηαζθεπή κφληκσλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, έξγσλ ηδηαίηεξεο 

πεξηβαιινληηθήο θαη νηθηζηηθήο ζεκαζίαο ή/θαη έξγσλ πνπ άπηνληαη εηδηθνχ 

ειέγρνπ σο πξνο ηνπο φξνπο δφκεζεο, φπσο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο θηηξίσλ 

επηθάλεηαο άλσ ησλ 3.000 η.κ., ε πξνέγθξηζε είλαη ππνρξεσηηθή.  

Ζ πξνέγθξηζε εθδίδεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηελ νηθεία ΤΓΟΜ, εθηφο εάλ 

πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά απφ εηδηθφηεξν ζεζκηθφ πιαίζην. ηελ πεξίπησζε 

απηή, ην ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ειέγρεηαη απφ ηελ νηθεία ΤΓΟΜ θαη 

δηαβηβάδεηαη ζηελ αξκφδηα γηα ηελ έθδνζε ηεο πξνέγθξηζεο ππεξεζία. 

Απφ ηελ αλσηέξσ απαίηεζε έθδνζεο πξνέγθξηζεο εμαηξνχληαη νη 

ηξαηεγηθέο Δπελδχζεηο πνπ έρνπλ ππαρζεί ζηνλ λ. 3894/2010 (Α‟ 204)  θαζψο 

θαη νη επελδχζεηο ηνπ λ. 3986/2011  

Γηα ηελ έθδνζε ηεο πξνέγθξηζεο νηθνδνκηθήο άδεηαο ππνβάιινληαη 

ειεθηξνληθά ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά θαη κειέηεο: 

α)  Αίηεζε ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ, ή ηνπ έρνληνο λφκηκν δηθαίσκα, κε ηηο 

δειψζεηο αλαζέζεσλ – αλαιήςεσλ θαη επηβιέςεσλ κειεηψλ 

β) Σνπνγξαθηθφ δηάγξακκα εμαξηεκέλν απφ ην θξαηηθφ ζχζηεκα 

ζπληεηαγκέλσλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο. 

γ)    δηάγξακκα  θάιπςεο, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο. 

δ)  Σίηινο ηδηνθηεζίαο θαη πξφζθαην πηζηνπνηεηηθφ ηδηνθηεζίαο ή 

θηεκαηνγξαθηθφ θχιιν ή απφζπαζκα θηεκαηνγξαθηθνχ δηαγξάκκαηνο γηα 

θάζε αθίλεην 
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ε)  Απνδεηθηηθά ζηνηρεία λνκηκφηεηαο ησλ ηπρφλ πθηζηάκελσλ θηηζκάησλ. 

         ζη) εγθξίζεηο ππεξεζηψλ ή αξκφδησλ θνξέσλ, φπνπ απαηηνχληαη θαη 

επεξεάδνπλ ην δηάγξακκα θάιπςεο θαη ην ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα  

2. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, δχλαηαη λα 

θαζνξίδεηαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα, γηα ηνλ έιεγρν ησλ ζηνηρείσλ θαη ηηο 

απαηηνχκελεο εγθξίζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο.  

3. Ζ πξνέγθξηζε ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο ρνξεγείηαη κέζα ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο 

απφ ηελ ππνβνιή ησλ απαηηνχκελσλ κειεηψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ χζηεξα απφ 

έιεγρν:   

α)  ηνπ ηίηινπ ηδηνθηεζίαο γηα ηε δηαπίζησζε ηεο αξηηφηεηαο νηθνδνκεζηκφηεηαο 

θαη ηνπ ρξφλνπ θαηάηκεζεο ηνπ νηθνπέδνπ ή γεπέδνπ, θαζψο θαη ησλ 

απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ λνκηκφηεηαο ηπρφλ πθηζηάκελσλ θηηζκάησλ ζην 

νηθφπεδν ή γήπεδν. 

β)  ηνπ ηνπνγξαθηθνχ δηαγξάκκαηνο θαη ηνπ δηαγξάκκαηνο θάιπςεο ζε φηη 

αθνξά ηελ ηήξεζε ησλ γεληθψλ θαη εηδηθψλ πνιενδνκηθψλ δηαηάμεσλ θαη 

πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνινγηζκψλ πνπ αλαγξάθνληαη 

ζε απηά. 

γ)  Ο έιεγρνο ησλ απαηηνχκελσλ ζηνηρείσλ γηα πξνέγθξηζε ηεο νηθνδνκηθήο 

άδεηαο γίλεηαη απφ εμνπζηνδνηεκέλνπο απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο ΤΓΟΜ, 

ππαιιήινπο δηπισκαηνχρνπο κεραληθνχο Α.Δ.Η. θαη απφ πηπρηνχρνπο 

κεραληθνχο ηερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο. 

4. Παξαηεξήζεηο γηα ειιείςεηο ή ιάζε πνπ δηαπηζηψλνληαη θαηά ηνλ έιεγρν, 

δηαηππψλνληαη άπαμ κέζα ζε δηάζηεκα δεθαπέληε (15) εκεξψλ θαη 

θαηαγξάθνληαη  κε αηηηνινγία ζην ειεθηξνληθφ θχιιν ειέγρνπ, πξνθεηκέλνπ λα 

γίλνπλ νη απαξαίηεηεο ζπκπιεξψζεηο – δηνξζψζεηο απφ ηνλ κειεηεηή κεραληθφ, 

κέζα ζε δχν κήλεο απφ ηελ παξαιαβή ησλ παξαηεξήζεσλ. Παξεξρνκέλεο 

απξάθηνπ ηεο αλσηέξσ δίκελεο πξνζεζκίαο, ε ειεθηξνληθή αίηεζε 

απελεξγνπνηείηαη θαη αξρεηνζεηείηαη, θαη αλαζηέιιεηαη θάζε δπλαηφηεηα 

επεμεξγαζίαο ηεο.   

5. Δθ‟ φζνλ δελ δηαπηζησζνχλ ειιείςεηο ή ιάζε ή εθ‟ φζνλ ε ζπκκφξθσζε κε ηηο 

παξαηεξήζεηο πνπ έρνπλ δηαηππσζεί ζην ειεθηξνληθφ θχιιν ειέγρνπ γίλεηαη 

εληφο ηεο νξηδφκελεο ρξνληθήο πξνζεζκίαο, ρνξεγείηαη ε πξνέγθξηζε θαη ε 

ζρεηηθή δηνηθεηηθή πξάμε αλαξηάηαη  ακειιεηί ζην δηαδίθηπν, ζχκθσλα κε ηηο 

θείκελεο δηαηάμεηο. 

 

 

 

Άξζξν 36. 

Καηεγνξίεο ηξόπνπ  έθδνζεο νηθνδνκηθώλ αδεηώλ  
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Ο  ηξόπνο  έθδνζεο νηθνδνκηθώλ αδεηώλ  θαηεγνξηνπνηείηαη  σο εμήο αλάινγα κε ηε 

πεξηνρή, ηε ζέζε, ηε ρξήζε, ην κέγεζνο  θαη ην πεξηβαιινληηθό απνηύπσκα ηνπ 

θηηξίνπ πνπ πξόθεηηαη λα αλεγεξζεί: 

α)  Καηεγνξία 1: 

αα)  Αλέγεξζε  εηδηθνύ θηηξίνπ  ζε εληόο ζρεδίνπ πεξηνρή, επηθάλεηαο άλσ 

ησλ 1000 η.κ. δόκεζεο, θαη αλέγεξζε  θηηξίνπ κε επηθξαηνύζα ρξήζε 

θαηνηθίαο άλσ ησλ 2000 ηκ 

ββ)  Αλέγεξζε εηδηθνύ θηηξίνπ, ζε εθηόο ζρεδίνπ πεξηνρή,  ε  εληόο 

νξηνζεηεκέλνπ νηθηζκνύ κε ην ΠΔ 24.4.85 (Δ’ 181) όπσο απηό 

ηξνπνπνηήζεθε, ε εληόο νηθηζκνύ πξν ηνπ 23 ηνπ ΠΔ 2.3.1981 (Δ’ 138) 

κε εγθεθξηκέλα όξηα,  

γγ)  Αλέγεξζε θηηξίνπ κε ρξήζε θαηνηθία ζε εθηόο ζρεδίνπ πεξηνρή ζηελ 

νπνία δελ πθίζηαηαη  θηεκαηνγξάθεζε, ή ζε κε άξηην ζηνλ θαλόλα 

γήπεδν,  

δδ)  Πξνζζήθε δόκεζεο ζε λνκίκσο πθηζηάκελν θηίξην  κε ρξήζε εηδηθνύ 

θηηξίνπ, εθ’ όζνλ ππεξβαίλεη ην 50% ηεο ππάξρνπζαο δόκεζεο, 

εε)  Καηαζθεπέο θαη εξγαζίεο ζε Μλεκεία ραξαθηεξηζκέλα από ΥΠΠΟΑ, 

ζηζη)  Καηαζθεπέο θαη εξγαζίεο ζε Δηαηεξεηέα θηίξηα ραξαθηεξηζκέλα από ην 

ΥΠΕΝ, θαη ην ΥΠΠΟΑ 

δδ)  Αλέγεξζε ε πξνζζήθε ζε νηθόπεδα ή γήπεδα εληόο πξνζηαηεπόκελσλ  

πεξηνρώλ θαη δώλεο πξνζηαζίαο (αξραηνινγηθνί  ρώξνη, ηζηνξηθνί ηόπνη, 

παξαδνζηαθνί νηθηζκνί, εζληθά πάξθα, πεξηβαιινληηθά επαίζζεηεο 

πεξηνρέο)  

εε)  Αλέγεξζε, ε πξνζζήθε, ε θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο ζε νηθόπεδα ή 

γήπεδα,  ζε επαθή κε όκνξα νξηνζεηεκέλσλ ξεκάησλ, θαηά ηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο, 

ζζ)  Αλέγεξζε ε πξνζζήθε ζε νηθόπεδα ή γήπεδα  θαη θαηαζθεπέο θαη 

εξγαζίεο, ζε νηθόπεδα ε γήπεδα  ζε επαθή κε θαζνξηζκέλε νξηνγξακκή  

αηγηαινύ θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο 

ηη) Πεξηθξάμεηο γεπέδσλ κε πξόζσπν ζε δηεζλή, εζληθή ή επαξρηαθή νδό ε 

ζε ξπκνηνκνύκελα νηθόπεδα  

ηαηα)  Δξγαζίεο ηνπνζέηεζεο ππφγεησλ, δεμακελψλ πγξψλ θαη αεξίσλ  

θαπζίκσλ ζε πξαηήξηα θαπζίκσλ. 

β)  Καηεγνξία 2: 

αα)  Αλέγεξζε θηηξίνπ ζε νηθόπεδν εληόο νηθηζκνύ πξν ηνπ 1923,  ρσξίο 

εγθεθξηκέλα όξηα 

ββ)  Ννκηκνπνηήζεηο θηηξίσλ θαη θαηαζθεπώλ, ζηηο πεξηπηώζεηο όπνπ 

απαηηείηαη απηνςία, πξν ηεο έθδνζεο ηεο αδείαο, από ηελ αξκόδηα 

πνιενδνκηθή ππεξεζία, 
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γγ)  Αλέγεξζε, ε πξνζζήθε, ε θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο, ζε νηθόπεδα ή 

γήπεδα,  πνπ από γεληθέο ή εηδηθέο δηαηάμεηο, πξνβιέπεηαη απηνςία από 

ηελ αξκόδηα  ΥΔΟΜ  

γ)  Καηεγνξία 3: 

αα)  Αλέγεξζε  θηηξίνπ ζε εληόο εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ πεξηνρή, επηθάλεηαο 

έσο 1000 η.κ. δόκεζεο γηα εηδηθά θηίξηα θαη έσο 2000 η.κ. δόκεζεο γηα 

θηίξηα κε επηθξαηνύζα ρξήζε θαηνηθία 

ββ)  Αλέγεξζε θηηξίνπ κε ρξήζε θαηνηθίαο ζε εθηόο ζρεδίνπ πεξηνρή, ζηελ 

νπνία πθίζηαηαη  θηεκαηνγξάθεζε  θαη εγθεθξηκέλν ΓΠΣ ε ΣΦΟΟΑΠ ζε 

άξηην θαηά  θαλόλα    

γγ)  Αλέγεξζε θηηξίνπ, ζε νηθόπεδν εληόο νξηνζεηεκέλνπ νηθηζκνύ κε ην π.δ. 

24-4-1985 (Δ’ 181), γηα θηίξην  κε επηθξαηνύζα ρξήζε θαηνηθία 

δδ)  Πξνζζήθε δόκεζεο ζε λνκίκσο πθηζηάκελν θηίξην, κε ρξήζε  θαηνηθίαο. 

εε)  Πξνζζήθε δόκεζεο ζε λνκίκσο πθηζηάκελν θηίξην, κε ρξήζε εηδηθνύ 

θηηξίνπ, εθ’ όζνλ ε πξνζζήθε δελ ππεξβαίλεη ην 50% ηεο ππάξρνπζαο 

δόκεζεο 

ζηζη) Αιιαγέο ρξήζεο θηηξίσλ, ή απηνηειώλ νξηδνληίσλ ε θαζέησλ  

ηδηνθηεζηώλ, πνπ βξίζθνληαη ζε εληόο ζρεδίνπ πεξηνρέο  

δδ)  Καηαζθεπή πηζίλαο, εθόζνλ δελ θαιύπηεηαη από ηηο πεξηπηώζεηο ηεο 

έγθξηζεο  εξγαζηώλ δόκεζεο κηθξήο θιίκαθαο. 

εε)  Τνίρνη αληηζηήξημεο, πεξηηνηρίζεηο θαη πεξηθξάμεηο, πνπ δελ εκπίπηνπλ 

ζηελ θαηεγνξία εξγαζηώλ δόκεζεο κηθξήο θιίκαθαο θαη κε ηελ 

επηθύιαμε ησλ πεξηπηώζεσλ ηεο θαηεγνξίαο 1. 

ζζ)  Εξγαζίεο ηνπνζέηεζεο ππόγεησλ, πξνθαηαζθεπαζκέλσλ δεμακελώλ 

ύδαηνο, δεμακελέο ιπκάησλ. 

 

 

 

Άξζξν 37. 

Έθδνζε Έγθξηζεο Δξγαζηώλ Γόκεζεο Μηθξήο Κιίκαθαο 

 

Οη αηηήζεηο γηα ηελ έγθξηζε εξγαζηώλ δόκεζεο κηθξήο θιίκαθαο, 

ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά κε επζύλε ηνπ ππνβάιινληνο κεραληθνύ θαη ε έγθξηζε 

εθδίδεηαη κεηά ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή όισλ ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ, 

κειεηψλ θαη ζηνηρείσλ.  

Τν έληππν ηεο έγθξηζεο κε ηνλ ζρεηηθό αξηζκό, δεκνζηεύεηαη ακειιεηί ζην 

δηαδίθηπν, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη επηηξέπεηαη ε έλαξμε ησλ 

νηθνδνκηθώλ εξγαζηώλ. 
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Άξζξν 38. 

Γηαδηθαζία ειέγρνπ Οηθνδνκηθήο Άδεηαο 

 

1.  Ο έιεγρνο ησλ ζηνηρείσλ ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο, φπνπ απαηηείηαη, δηελεξγείηαη 

απφ εμνπζηνδνηεκέλνπο, απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Τ.ΓΟΜ, ππαιιήινπο 

κεραληθνχο Π.Δ. ή Σ.Δ. 

2.  Οη νηθνδνκηθέο άδεηεο αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθνπλ 

ρνξεγνχληαη σο εμήο: 

α)  Οη άδεηεο πνπ εκπίπηνπλ  ζηνλ ηξφπν έθδνζεο ηεο Καηεγνξίαο 1 , 

εθδίδνληαη κεηά απφ έιεγρν ηεο αξκφδηαο ΤΓΟΜ, εληφο απνθιεηζηηθήο 

πξνζεζκίαο ελφο κελφο απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηεο αηηήζεσο, κε 

φιεο ηηο απαηηνχκελεο κειέηεο θαη ηα αλαγθαία ζηνηρεία. 

Ζ αλσηέξσ πξνζεζκία, κπνξεί λα παξαηαζεί έσο έλαλ επηπιένλ 

κήλα, κε απφθαζε ηνπ δηεπζπληή ηεο ΤΓΟΜ, κεηά απφ επαξθή θαη 

ηεθκεξησκέλε αηηηνιφγεζε, πνπ ζα απνζηέιιεηαη ζηνλ αηηνχληα θαη ζηνλ 

εμνπζηνδνηεκέλν κεραληθφ ηνπ θαη ζα θνηλνπνηείηαη ζηελ  Γηεχζπλζε 

Πεξηβάιινληνο θαη Υσξηθνχ ρεδηαζκνχ ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο . 

Ο εμνπζηνδνηεκέλνο κεραληθφο, ππνβάιιεη ειεθηξνληθά ηνλ θάθειν 

κε ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, κειέηεο θαη ζηνηρεία. 

Ο έιεγρνο ηεο Τπεξεζίαο δηελεξγείηαη επί ηεο πιεξφηεηαο ησλ 

ππνβαιινκέλσλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 40, επί ηνπ ηνπνγξαθηθνχ θαη 

ηνπ δηαγξάκκαηνο θάιπςεο. Ζ νηθνδνκηθή άδεηα ειέγρεηαη απφ ηελ 

ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ απαηηνχκελσλ κειεηψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ σο 

εμήο: 

αα)  Ο έιεγρνο σο πξνο ηελ πιεξφηεηα ησλ ππνβαιινκέλσλ 

δηθαηνινγεηηθψλ , κειεηψλ  θαη ζηνηρείσλ  δηελεξγείηαη εληφο ηξηψλ (3) 

εξγάζηκσλ εκεξψλ  

ββ)  Ο έιεγρνο ηνπ ηνπνγξαθηθνχ δηαγξάκκαηνο, δηελεξγείηαη εληφο πέληε 

(5) εκεξψλ θαη αθνξά πιήξε θαη ιεπηνκεξή έιεγρν, σο πξνο ηελ 

ηήξεζε ησλ γεληθψλ θαη εηδηθψλ πνιενδνκηθψλ δηαηάμεσλ θαη 

πξνδηαγξαθψλ, θαζψο θαη ηνλ έιεγρν φισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζε απηφ.  

Οη θχξηνη ή νη έρνληεο λφκηκν δηθαίσκα έθδνζεο νηθνδνκηθήο 

αδείαο, δειψλνπλ ελππνγξάθσο ζην ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα θαη 

επζχλνληαη γηα ηελ αθξίβεηα ησλ δεινπκέλσλ νξίσλ ησλ νηθνπέδσλ 

ηνπο θαη γηα ηελ χπαξμε θαη ηελ αηηία ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπο λα 

δεηήζνπλ ηελ έθδνζε ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο . 
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ηελ πεξίπησζε δηαπίζησζεο απφ ηελ ΤΓΟΜ ειιείςεσλ ή 

ιαζψλ ζην ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα, ελεκεξψλεηαη ν ηδηνθηήηεο, 

θαζψο θαη ν κειεηεηήο κεραληθφο κέζσ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα πξνβνχλ ζηηο απαξαίηεηεο 

ζπκπιεξψζεηο – δηνξζψζεηο εληφο πξνζεζκίαο δχν κελψλ, άιισο ε 

ππνβαιιφκελε αίηεζε κε ηνλ ζπλεκκέλν θάθειν κε ηηο κειέηεο θαη ηα 

ζηνηρεία  ηίζεηαη ζην αξρείν ηεο ππεξεζίαο. Σν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 

ηελ εκεξνκελία αλάξηεζεο ησλ παξαηεξήζεσλ ηεο ΤΓΟΜ, έσο ηελ 

ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ ζηνηρείσλ  ζπκπιήξσζεο ησλ ειιείςεσλ 

απφ ηνλ κεραληθφ, δελ πξνζκεηξάηαη ζηηο πξνζεζκίεο ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 38. 

 

γγ)  Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο  θαη εληφο 

δηαζηήκαηνο δεθαπέληε (15) εκεξψλ δηελεξγείηαη ν έιεγρνο ηνπ 

δηαγξάκκαηνο θάιπςεο, θαζψο θαη ησλ απνδεηθηηθψλ θαηαβνιήο ησλ 

νθεηιφκελσλ εηζθνξψλ ηνπ έξγνπ ,ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ΔΦΚΑ γηα 

ηελ έθδνζε ηεο  νηθνδνκηθήο αδείαο. 

Σν δηάγξακκα θάιπςεο, ειέγρεηαη σο πξνο ηελ ηήξεζε ησλ 

γεληθψλ θαη εηδηθψλ πνιενδνκηθψλ δηαηάμεσλ θαη πξνδηαγξαθψλ, 

θαζψο θαη σο πξνο ηνπο ππνινγηζκνχο πνπ αλαγξάθνληαη ζε απηφ. 

ηελ πεξίπησζε δηαπίζησζεο απφ ηελ ΤΓΟΜ, ειιείςεσλ ή 

ιαζψλ ζην δηάγξακκα θάιπςεο, ελεκεξψλεηαη ν ηδηνθηήηεο, θαζψο θαη 

ν κειεηεηήο κεραληθφο κέζσ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, 

πξνθεηκέλνπ λα πξνβνχλ ζηηο απαξαίηεηεο ζπκπιεξψζεηο – 

δηνξζψζεηο εληφο πξνζεζκίαο ηξηψλ κελψλ, άιισο ε ππνβαιιφκελε 

αίηεζε κε ηνλ ζπλεκκέλν θάθειν ηίζεηαη ζην αξρείν ηεο ππεξεζίαο. Σν 

ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ εκεξνκελία αλάξηεζεο ησλ παξαηεξήζεσλ 

ηεο ΤΓΟΜ έσο ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ ζηνηρείσλ  

ζπκπιήξσζεο ησλ ειιείςεσλ απφ ηνλ κεραληθφ, δελ πξνζκεηξάηαη 

ζηηο πξνζεζκίεο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 38. 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ απφ ηελ αξκφδηα 

Τπεξεζία, ρνξεγείηαη ειεθηξνληθά αξηζκφο νηθνδνκηθήο άδεηαο, ε 

πξάμε δεκνζηεχεηαη ακειιεηί ζην δηαδίθηπν, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο θαη επηηξέπεηαη ε έλαξμε ησλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ. 

β)  Οη άδεηεο   πνπ εκπίπηνπλ  ζηνλ ηξφπν έθδνζεο ηεο Καηεγνξίαο  2 

ρνξεγνχληαη κεηά απφ έιεγρν ηεο αξκφδηαο ΤΓΟΜ εληφο απνθιεηζηηθήο 

πξνζεζκίαο δχν κελψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηεο αηηήζεσο  κε ηηο 

απαηηνχκελεο κειέηεο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά σο εμήο: 

Ζ αλσηέξσ πξνζεζκία κπνξεί λα παξαηαζεί έσο έλαλ επηπιένλ 

κήλα, κε απφθαζε ηνπ δηεπζπληή ηεο ΤΓΟΜ, κεηά απφ επαξθή θαη 

ηεθκεξησκέλε αηηηνιφγεζε, πνπ ζα απνζηέιιεηαη ζηνλ αηηνχληα θαη ζηνλ 

κεραληθφ ηνπ θαη ζα θνηλνπνηείηαη ζηελ Γηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο θαη 

Υσξηθνχ ρεδηαζκνχ ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 



- 56 / 179 - 

 

 

 

Ο εμνπζηνδνηεκέλνο κεραληθφο, ππνβάιιεη ειεθηξνληθά ηνλ θάθειν 

κε ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, κειέηεο θαη ζηνηρεία. 

Ο έιεγρνο ηεο Τπεξεζίαο, δηελεξγείηαη επί ηεο πιεξφηεηαο ησλ 

ππνβαιινκέλσλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 40, επί ηνπ ηνπνγξαθηθνχ θαη 

ηνπ δηαγξάκκαηνο θάιπςεο. θαη κεηά απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο 

απαηηνχκελεο απηνςίαο  

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία 

ρνξεγείηαη ειεθηξνληθά αξηζκφο νηθνδνκηθήο άδεηαο, ε πξάμε δεκνζηεχεηαη 

ακειιεηί ζην δηαδίθηπν, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη επηηξέπεηαη ε 

έλαξμε ησλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ. 

 

γ)  Οη άδεηεο  πνπ εκπίπηνπλ  ζηνλ ηξφπν έθδνζεο ηεο θαηεγνξίαο  3, 

εθδίδνληαη  απηφκαηα κεηά , απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηνπ θαθέινπ κε 

ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, θαη   ηηο αλαγθαίεο κειέηεο  .πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 40.  

Δληφο δηαζηήκαηνο ηξηψλ εκεξψλ  απφ ηελ έθδνζε ηεο σο άλσ 

νηθνδνκηθήο αδείαο  δηελεξγείηαη απφ ηελ ΤΓΟΜ, ν έιεγρνο ησλ 

απαηηνχκελσλ  εηζθνξψλ  θαη θξαηήζεσλ  ηνπ έξγνπ. ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, 

Γήκνπ ,ΔΦΚΑ .θαηά ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 38. 

 Μεηαμύ ησλ ππνβαιινκέλσλ ειεθηξνληθά  ζηνηρείσλ , 

ζπκπεξηιακβάλεηαη  ππνρξεσηηθά, έγγξαθε βεβαίσζε ηεο αξκόδηαο ΥΔΟΜ, 

ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη νη όξνη δόκεζεο πνπ ηζρύνπλ ζηε ζέζε ηνπ 

αθηλήηνπ θαη νη θαηά πεξίπησζε απαξαίηεηεο εγθξίζεηο θνξέσλ θαη 

ππεξεζηώλ. Η αλσηέξσ έγγξαθε βεβαίσζε, εθδίδεηαη εληόο  πξνζεζκίαο  

10 εκεξώλ από ηελ ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο αηηήζεσο  θαη δελ απαηηείηαη ζηηο 

πεξηπηώζεηο πνπ έρεη πξνεγεζεί  ε έθδνζε  πξνέγθξηζεο.  

Ο αξηζκόο νηθνδνκηθήο αδείαο πνπ εθδίδεηαη  ειεθηξνληθά ,  

δεκνζηεύεηαη ακειιεηί ζην δηαδίθηπν, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη 

επηηξέπεηαη ε έλαξμε ησλ νηθνδνκηθώλ εξγαζηώλ. 

Η αξκόδηα ΥΔΟΜ, δηελεξγεί ππνρξεσηηθά δεηγκαηνιεπηηθό έιεγρν 

επί ηεο λνκηκόηεηαο ησλ ππνβαιιόκελσλ κειεηώλ θαη ζηνηρείσλ,  ζε 

πνζνζηό ηνπιάρηζηνλ  30% ησλ νηθνδνκηθώλ αδεηώλ πνπ ρνξεγνύληαη κε 

ηελ αλσηέξσ δηαδηθαζία. Ο ππνρξεσηηθόο  δεηγκαηνιεπηηθόο  έιεγρνο,  ζα 

δηελεξγείηαη αλά εμάκελν γηα ηηο άδεηεο ηνπ παξειζόληνο εμακήλνπ  

Υπνρξεσηηθόο έιεγρνο δηελεξγείηαη επίζεο, ζε πεξίπησζε 

θαηαγγειίαο γηα ηε λνκηκόηεηα ηεο εθδνζείζαο αδείαο ,αλεμαξηήησο ηνπ 

ηξόπνπ εθδόζεσο απηήο . 

Με Υπνπξγηθή Απόθαζε πνπ εθδίδεηαη εληόο δύν κελώλ από ηελ 

έλαξμε ηζρύνο ηνπ παξόληνο, θαζνξίδεηαη ν ηξόπνο θαη ε δηαδηθαζία 

δηελέξγεηαο ηνπ δεηγκαηνιεπηηθνύ ειέγρνπ.  

3. Εάλ ν εμνπζηνδνηεκέλνο  γηα ηνλ έιεγρν ππάιιεινο, , δελ εθδώζεη ηελ 

νηθνδνκηθή άδεηα θαηά ηα νξηδόκελα αλσηέξσ , αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία πνπ 
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εκπίπηεη ν ηξόπνο έθδνζεο  ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο ηνπ άξζξνπ 36,  ειέγρεηαη 

πεηζαξρηθά, από ην αξκόδην Επνπηηθό Σπκβνύιην, ηνπ άξζξνπ 156 ηνπ λ. 

4389/2016, ζην νπνίν δηαβηβάδεηαη ν θάθεινο κε επζύλε ηνπ Δηεπζπληή ηεο 

αξκόδηαο Υ.ΔΟΜ.    

 

 

 

Άξζξν 39. 

Πξνδηαγξαθέο ζύληαμεο Σνπνγξαθηθνύ Γηαγξάκκαηνο θαη Γηαγξάκκαηνο 

Κάιπςεο 

 

1. α)  Σν ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα, επηπιένλ ησλ φζσλ νξίδνληαη κε ηηο ηζρχνπζεο 

δηαηάμεηο, πεξηιακβάλεη θαη: 

αα)  εμάξηεζε ησλ θνξπθψλ ηεο ηδηνθηεζίαο απφ ην ηζρχνλ θξαηηθφ 

ηξηγσλνκεηξηθφ δίθηπν,  

ββ)  πεξίγξακκα ηνπ πξνο νηθνδφκεζε έξγνπ κνλνζήκαληα νξηζκέλν κε 

νξζνγψληεο ζπληεηαγκέλεο ζην θξαηηθφ ζχζηεκα ζπληεηαγκέλσλ, 

γγ)  πιήξε θσηνγξαθηθή απνηχπσζε, 

δδ)  πςνκεηξηθή απνηχπσζε, 

εε)  βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ νξηζηηθή ζηάζκε 

ηνπ θξαζπέδνπ (βεβαίσζε πςνκέηξνπ), φπνπ απαηηείηαη. 

β)  αα)  Όπνπ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ Ν.4178/2013 θαη εθεμήο πξνβιέπεηαη ε 

ζχληαμε Σνπνγξαθηθνχ λνείηαη ην ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα, φπσο 

απηφ νξίδεηαη ζηελ παξαγξάθν 4 ηνπ άξζξνπ 83 

ββ)  Οξίδεηαη απνδεθηή απφθιηζε επί ηνπ εκβαδνχ νηθνπέδνπ/γεπέδνπ 

απφ ην αλαγξαθφκελν ζην ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα πνπ έρεη 

ζπληαρζεί κέρξη ηηο 8.8.2013 εκεξνκελία  δεκνζίεπζεο  ηνπ 

λ.4178/2013  θαη βάζεη ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε άδεηα νηθνδνκήο ή 

θαηαξηίζηεθε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε ,ζε ζρέζε κε ηε λέα 

θαηακέηξεζε ζην ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα πνπ ζπλνδεχεη ηε 

βεβαίσζε ηνπ άξζξνπ 83 σο εμήο: 

ββ1)   Γηα νηθφπεδα/γήπεδα εληφο εγθεθξηκέλνπ ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ 

ή εληφο νξίσλ νηθηζκνχ ε απνδεθηή απφθιηζε νξίδεηαη ζε 

πνζνζηφ ±5%. 

ββ2)  Γηα ηα εθηφο ζρεδίνπ νηθφπεδα/γήπεδα ε απνδεθηή απφθιηζε 

νξίδεηαη ζε πνζνζηφ ±10%. 

γγ)  Δκβαδνκεηξήζεηο νηθνπέδσλ/γεπέδσλ πνπ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζε 

δηνηθεηηθέο πξάμεηο θαη δηθαηνπξαμίεο ελ γέλεη, νη νπνίεο είλαη εληφο ηεο 
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απνθιίζεσο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, ζεσξνχληαη απνδεθηέο θαη 

δελ απαηηείηαη ε αλαζεψξεζε ηεο νηθνδνκηθήο αδείαο, θαζψο θαη ε 

δηφξζσζε ηξνπνπνίεζε ησλ ηίηισλ θηήζεο γηα ηελ έθδνζε άδεηαο. 

2. Σν δηάγξακκα  θάιπςεο ππνβάιιεηαη ζε θιίκαθα 1:100 ή 1:200 ή 1:500 θαη 

πεξηιακβάλεη: 

α)  Σν νηθφπεδν ή γήπεδν κε ηηο δηαζηάζεηο θαη ην εκβαδφλ ηνπ. 

β)  Σνπο ππνινγηζκνχο ηεο επηηξεπφκελεο θαη πξαγκαηνπνηνχκελεο θάιπςεο 

θαη δφκεζεο, ην κέγηζην επηηξεπφκελν χςνο, ηνλ πξαγκαηνπνηνχκελν φγθν 

ηνπ θηηξίνπ, ηνλ ζπληειεζηή θαη‟ φγθν εθκεηάιιεπζεο, ηηο πιάγηεο θαη 

νπίζζηεο απνζηάζεηο θαη ηνλ ππνινγηζκφ ησλ αλαγθψλ ζε ρψξνπο 

ζηάζκεπζεο.  

γ)  Σα πεξηγξάκκαηα φισλ ησλ επηπέδσλ ηνπ θηηξίνπ, ππφγεησλ θαη ππέξγεησλ, 

νη δηαζηάζεηο ηνπο, ε ζέζε ηνπο ζε ζρέζε κε ηηο νηθνδνκηθέο γξακκέο θαη ηα 

πιάγηα φξηα ηνπ νηθνπέδνπ θαη φπνην άιιν βαζηθφ ζηνηρείν είλαη απαξαίηεην 

γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο θάιπςεο, ηεο δφκεζεο, ηνπ χςνπο θ.ιπ. ηνπ θηηξίνπ. 

ε πεξηπηψζεηο πξνζζήθεο, πεξηέρνληαη θαη ηα παιαηά θηίζκαηα κε 

φια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, νη αξηζκνί ησλ αδεηψλ ηνπο ή ησλ ηίηισλ ή ησλ 

απνθάζεσλ εμαίξεζεο ή αλαζηνιήο θαηεδάθηζεο αλ έρνπλ ππαρζεί ζε 

θαζεζηψο ηαθηνπνίεζεο ή λνκηκνπνίεζεο.  

δ)  Σα πεξηγξάκκαηα επηθαλεηψλ θαη ν ππνινγηζκφο εκβαδψλ γηα ρψξνπο 

εηδηθψλ ρξήζεσλ ηνπ θηηξίνπ πνπ απαηηνχλ βεβαηψζεηο θχξηαο ρξήζεο. 

ε)  Σελ ηνκή γηα ηελ έλδεημε ηνπ κέγηζηνπ χςνπο ηνπ θηηξίνπ, ηνπ ηδεαηνχ 

ζηεξενχ θαη ηε δηακφξθσζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ ζε ζρέζε κε ην 

νξηζηηθά δηακνξθσκέλν έδαθνο ζηελ νπνία πεξηέρνληαη ην 

πξαγκαηνπνηνχκελν χςνο ηνπ θηίζκαηνο θαη ην κέγηζην επηηξεπφκελν χςνο. 

ζη)  Δλδεηθηηθέο φςεηο. 

δ)  Σε δηακφξθσζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ κε ηηο απαξαίηεηεο ελδείμεηο γηα 

ηνλ ππνινγηζκφ ηεο θχηεπζεο θαη ηεο ζηάζκεο εδάθνπο ζε θάζε 

δηακνξθνχκελν επίπεδν. 

ε)  Δλδεηθηηθή ηξηζδηάζηαηε απεηθφληζε ηεο θαηαζθεπήο, κε γξακκηθφ ή κε 

ειεχζεξν ζρεδηαζκφ. 

ηελ πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη γλσκνδφηεζε ή έγθξηζε άιισλ 

νξγάλσλ ή θνξέσλ, ην δηάγξακκα δφκεζεο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη ηηο 

πξνδηαγξαθέο πνπ ηίζεληαη απφ απηνχο. 

 

 

 

1. Άξζξν 40. 

Γηθαηνινγεηηθά γηα ηε ρνξήγεζε ηεο Οηθνδνκηθήο Άδεηαο 
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1.  Γηα ηελ έθδνζε νηθνδνκηθήο άδεηαο ππνβάιινληαη ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα, ηα 

αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά θαη κειέηεο, φπνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηελ θείκελε 

λνκνζεζία:  

α)  Αίηεζε ηνπ θπξίνπ ή ηνπ έρνληνο λφκηκν δηθαίσκα κε ηηο δειψζεηο 

αλαζέζεσλ – αλαιήςεσλ, 

β)  Δγθξίζεηο άιισλ ππεξεζηψλ θαη δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ, φπνπ απαηηνχληαη. 

Όπνπ απαηηείηαη έγθξηζε ηνπ πκβνπιίνπ Αξρηηεθηνληθήο πξνζθνκίδεηαη θαη 

βεβαίσζε πεξί κε ππνβνιήο έλζηαζεο ή ε απφθαζε ηνπ ΠΔ..Α. 

γ)  Σίηινη ηδηνθηεζίαο, πξφζθαην πηζηνπνηεηηθφ ηδηνθηεζίαο ή θηεκαηνγξαθηθφ 

θχιιν θαη  απφζπαζκα θηεκαηνγξαθηθνχ δηαγξάκκαηνο γηα θάζε αθίλεην. 

δ)  Απνδεηθηηθά ζηνηρεία λνκηκφηεηαο ησλ ηπρφλ πθηζηάκελσλ θηηζκάησλ. 

ε)  Αξρηηεθηνληθή κειέηε, ζηελ νπνία εκπεξηέρεηαη ε κειέηε παζεηηθήο 

ππξνπξνζηαζίαο θαη ε κειέηε πξνζβαζηκφηεηαο γηα άηνκα κε αλαπεξία 

φπνπ απαηηείηαη, 

ζη)  ηαηηθή κειέηε, 

δ)  Μειέηεο ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, 

ε)  Μειέηε ελεξγεηαθήο απφδνζεο θηηξίνπ, 

ζ)  Μειέηε ρξνληθνχ πξνγξακκαηηζκνχ εθηέιεζεο έξγνπ,  

η)  Μειέηε πδξαπιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη απνρεηεχζεσλ,  

ηα)  Μειέηε ελεξγεηηθήο ππξνπξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο 

ππξνπξνζηαζίαο,  φπνπ απαηηείηαη 

ηβ)  Μειέηε θαπζίκνπ αεξίνπ, εγθεθξηκέλε απφ ηελ αξκφδηα εηαηξεία παξνρήο 

αεξίνπ 

ηγ)  ρέδην θαη θάθεινο αζθάιεηαο θαη πγείαο ηνπ έξγνπ, φπνπ απαηηείηαη θαηά ηα 

νξηδφκελα ζην π.δ. 305/1996 (α‟ 212). 

ηδ)  πκβνιαηνγξαθηθή δήισζε ησλ πξνβιεπφκελσλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 ηνπ λ. 1221/ 1981 (Α‟ 292), θαη πηζηνπνηεηηθφ 

κεηαγξαθήο ηεο ζην ππνζεθνθπιαθείν ή θαηαρψξηζεο ηεο ζην 

θηεκαηνινγηθφ γξαθείν. ε πεξίπησζε εμαγνξάο, αληί ηεο 

ζπκβνιαηνγξαθηθήο δήισζεο ππνβάιιεηαη απνδεηθηηθφ θαηαβνιήο ηεο 

απαηηνχκελεο εηζθνξάο, 

ηε) Αηηηνινγηθή έθζεζε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 1577/1985 (Α‟ 

210), 

ηζη)  Απνδεηθηηθά θαηάζεζεο ησλ απαηηνχκελσλ  εηζθνξψλ ηνπ ηδηνθηήηε 

ηνπ έξγνπ, ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ΔΦΚΑ, Γήκνπ . 
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ηε)  Αληίγξαθν απφδεημεο παξνρήο ππεξεζηψλ /ηηκνιφγην πνπ αθνξά ηελ 

θαηαβνιή ηεο ζπκθσλεζείζαο ακνηβήο ησλ κειεηεηψλ  κεραληθψλ θαζψο 

θαη ην ΦΔΜ απηήο. 

 

Κάζε άιιε δηάηαμε ε νπνία νξίδεη ηελ ππνβνιή άιισλ δηθαηνινγεηηθψλ 

θαηαξγείηαη δηά ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

ηελ πεξίπησζε πνπ έρεη εθδνζεί πξνέγθξηζε νηθνδνκηθήο αδείαο ,δελ 

απαηηείηαη  εθ λένπ ε πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ππνβιήζεθαλ γηα 

ηελ έθδνζε απηήο.     

2.  Γηθαηνινγεηηθά άδεηαο θαηεδάθηζεο:  

α)  Σνπνγξαθηθφ δηάγξακκα κε έλδεημε ηεο ζέζεο ηνπ θαηεδαθηζηένπ θηηξίνπ ή 

ηεο θαηαζθεπήο θαη θσηνγξαθίεο φισλ ησλ φςεσλ ηνπ πξνο θαηεδάθηζε 

θηίζκαηνο, 

β)  Πεξίγξακκα θάηνςεο ζε θιίκαθα ηνπιάρηζηνλ 1:100 ηνπ θαηεδαθηζηένπ 

θηηξίνπ θαη ησλ πεξί απηφ θηηζκάησλ,  

γ)  ρεκαηηθέο ηνκέο ηνπ θηηξίνπ, 

δ)  Γηάγξακκα θάιπςεο κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα θηίζκαηα ηνπ νηθνπέδνπ / 

γεπέδνπ δελ θαηεδαθίδνληαη νινζρεξψο, 

ε)  Σερληθή έθζεζε ηεο παξ.6 ηνπ άξζξνπ 11 ηεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο κε 

αξηζ.νηθ.31245/22.5.1993 (Β‟ 451) κε ηηο ζπλνδέο ηεο κειέηεο,  

ζη)  Άδεηα πνπ ρνξεγεί ε Αζηπλνκηθή αξρή ζηελ πεξίπησζε πνπ ε θαηεδάθηζε 

ζα γίλεη κε εθξεθηηθά.  

δ)  ρέδην θαη θάθεινο αζθάιεηαο θαη πγείαο ηνπ έξγνπ,  φπνπ απαηηείηαη θαηά 

ηα νξηδφκελα ζην π.δ. 305/1996 (Α‟ 212). 

ε)  Απνδεηθηηθά θαηάζεζεο ησλ νθεηιφκελσλ εηζθνξψλ ηνπ έξγνπ ππέξ ηνπ 

Γεκνζίνπ θαη ΗΚΑ, γηα ηελ έθδνζε ηεο αδείαο.  

ζ)  ζρέδην δηαρείξηζεο απνβιήησλ ε αδξαλψλ πιηθψλ  

η)  Δγθξίζεηο άιισλ ππεξεζηψλ θαη δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ, φπνπ απαηηνχληαη. 

Δπίζεο ππνβάιιεηαη, φπνπ απαηηείηαη, γλσκνδφηεζε ηνπ Α (πκβνπιίνπ 

Αξρηηεθηνληθήο) ή  απφθαζε ηνπ ΠΔ..Α..  

Όπνπ απαηηείηαη έγθξηζε ηνπ πκβνπιίνπ Αξρηηεθηνληθήο 

πξνζθνκίδεηαη θαη βεβαίσζε πεξί κε ππνβνιήο έλζηαζεο  

 

3.  Γελ απαηηείηαη γηα ηελ έθδνζε πξνέγθξηζεο ή νηθνδνκηθήο άδεηαο, ε εθ λένπ 

έθδνζε εγθξίζεσλ άιισλ ππεξεζηψλ θαη δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ, ζε πεξίπησζε 

πνπ νη ελ ιφγσ εγθξίζεηο έρνπλ ρνξεγεζεί θαη ιεθζεί ππφςε ζην πιαίζην 

έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ γηα ηελ έθδνζε ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ θαη‟ 

εμνπζηνδφηεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ λφκσλ 1650/1986 θαη 4014/2011, εθφζνλ νη 
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φξνη απηνί βξίζθνληαη ζε ηζρχ. ηελ πεξίπησζε απηή, ππνβάιινληαη θαη 

ιακβάλνληαη ππφςε σο δηθαηνινγεηηθά νη αξρηθέο εγθξίζεηο. 

4.  Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο δχλαηαη λα 

θαζνξίδεηαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηνλ έιεγρν ησλ ζηνηρείσλ θαη ηηο 

απαηηνχκελεο εγθξίζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο. 

5.  Γηα ηελ έγθξηζε παξεθθιίζεσλ απφ ηνπο ηζρχνληεο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο 

δφκεζεο πεξηνρψλ, φπνπ απηέο πξνβιέπνληαη ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο, 

ππνβάιινληαη ζηελ αξκφδηα ΤΓΟΜ ηα πξνβιεπφκελα θαηά πεξίπησζε ζηνηρεία 

θαη δηθαηνινγεηηθά. Ζ ΤΓΟΜ κεηά ηνλ έιεγρν απηψλ, εηζεγείηαη ζηελ αξκφδηα 

ππεξεζία γηα ηε ρνξήγεζε ηεο παξέθθιηζεο, εληφο είθνζη (20) εκεξψλ. 

6.  Γηα ηελ έθδνζε άδεηαο λνκηκνπνίεζεο απζαηξέησλ θαηαζθεπψλ θαη 

εγθαηαζηάζεσλ, επηηξέπεηαη ε εθ ησλ πζηέξσλ έγθξηζε ρνξήγεζεο 

παξέθθιηζεο, εθ‟ φζνλ πιεξνχληαη, θαηά ηνλ ρξφλν ππνβνιήο ηνπ αηηήκαηνο 

παξέθθιηζεο, νη πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζήο ηεο. ε θάζε πεξίπησζε, ε δηνίθεζε 

δε δεζκεχεηαη γηα ηελ εθ ησλ πζηέξσλ ρνξήγεζε παξέθθιηζεο, ηδηαίηεξα, εθ‟ 

φζνλ απηή δελ αηηηνινγείηαη επαξθψο. 

 

Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο κπνξεί λα 

θαζνξίδνληαη ε δηαδηθαζία, νη φξνη, ηα δηθαηνινγεηηθά, ην έληππν εηζήγεζεο, θαζψο 

θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα γηα ηε ρνξήγεζε παξεθθιίζεσλ.  

  

 

 

Άξζξν 41. 

Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ρνξήγεζε ηεο Έγθξηζεο Δξγαζηώλ Γόκεζεο 

Μηθξήο Κιίκαθαο  

 

1.  Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη γηα ηελ ρνξήγεζε ηεο Έγθξηζεο εξγαζηψλ 

δφκεζεο κηθξήο θιίκαθαο είλαη ηα αθφινπζα: 

α)  Αίηεζε ηνπ ηδηνθηήηε ή ηνπ έρνληνο λφκηκν δηθαίσκα 

β)  Δγθξίζεηο ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ θαη ζπιινγηθψλ νξγάλσλ (δαζαξρείνπ, 

Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ, πκβνπιίνπ Αξρηηεθηνληθήο θ.ιπ.) 

φπνπ απηέο απαηηνχληαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, θαηά πεξίπησζε. 

γ)  Σερληθή Έθζεζε Μεραληθνχ 

δ)  Βεβαίσζε πεξί ππνβνιήο δήισζεο ζην θηεκαηνιφγην ή πηζηνπνηεηηθφ 

θηεκαηνγξαθνχκελνπ αθηλήηνπ ή απφζπαζκα θηεκαηνινγηθνχ 

δηαγξάκκαηνο  θ ειιείςεη απηνχ, ηνπνγξαθηθφ  δηάγξακκα  ηεο νηθνδνκηθήο 

αδείαο ή ηεο άδεηαο δφκεζεο ή ηνπ πξνζαξηψκελνπ ζε δηθαηνπξαμία.  

ε)  Φσηνγξαθίεο ηνπ αθηλήηνπ. 
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ζη)  Αληίγξαθν ηεο Οηθνδνκηθήο αδείαο ή ηεο άδεηαο δφκεζεο ηνπ θηηξίνπ. 

 ε πεξίπησζε θηηζκάησλ ή δηεξεκέλσλ ηδηνθηεζηψλ , νη νπνίεο έρνπλ 

ππαρζεί ζε νπνηνδήπνηε λφκν εμαίξεζεο απφ ηελ θαηεδάθηζε ή 

ηαθηνπνίεζεο ή ξχζκηζεο απζαηξέησλ θαηαζθεπψλ, θαηαηίζεηαη βεβαίσζε 

εμαίξεζεο ή πεξαίσζεο απφ ηελ αξκφδηα αξρή πνπ εμέδσζε ηελ πξάμε ή 

ηελ αξκφδηα ΤΓΟΜ ή βεβαίσζε πεξαίσζεο ηεο δηαδηθαζίαο ππαγσγήο απφ 

ην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ηνπ Σ.Δ.Δ. ή βεβαίσζε εμφθιεζεο ηνπ 30% ηνπ 

εληαίνπ εηδηθνχ πξνζηίκνπ απφ ην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ηνπ Σ.Δ.Δ., αλάινγα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ ζηνλ νπνίν έρνπλ ππαρζεί. 

δ)  Γήισζε ζπλαίλεζεο ησλ ζπληδηνθηεηψλ ηνπ αθηλήηνπ, εθ' φζνλ νη εξγαζίεο 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο (αθάιππηνη ρψξνη νηθνπέδνπ 

ή γεπέδνπ) ή θνηλφθηεηα ηκήκαηα ηνπ θηηξίνπ (φςεηο, θέξσλ νξγαληζκφο, 

δψκα, ζηέγε θ.ιπ.) 

2.  Γηα ηηο εξγαζίεο πνπ δπλάκεη εηδηθφηεξσλ δηαηάμεσλ ή θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ 

εθδίδεηαη Έγθξηζε Δξγαζηψλ Μηθξήο Κιίκαθαο, θαηαηίζεληαη ζπκπιεξσκαηηθά 

ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηελ παξάγξαθν 1, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ νξίδνληαη γηα 

θάζε πεξίπησζε.  

3.  Δπηηξέπεηαη ε εθηέιεζε εξγαζηψλ κηθξήο θιίκαθαο,  ζε θηίξηα λνκίκσο 

πθηζηάκελα, θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, θαζψο θαη ζε θηίξηα ή ηκήκαηα θηηξίσλ ηα 

νπνία έρνπλ εμαηξεζεί ηεο θαηεδάθηζεο, ή  έρνπλ ππαρζεί ζε νπνηνδήπνηε λφκν 

εμαίξεζεο απφ ηελ θαηεδάθηζε, ή ηαθηνπνίεζεο ή ξχζκηζεο απζαηξέησλ 

θαηαζθεπψλ  εθφζνλ : 

α)  δελ παξαβηάδνληαη νη πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο,  

β)  ηα νηθφπεδα, ηα γήπεδα ή ηα θηίζκαηα ζηα φπνηα εθηεινχληαη δελ 

βξίζθνληαη: ζε δάζνο, ζε ξέκα, ζηνλ αηγηαιφ ή ζηελ παξαιία, ζε 

θαζνξηζκέλν αξραηνινγηθφ ρψξν φπνπ απαγνξεχεηαη ε δφκεζε, ζε πεξηνρή 

απνιχηνπ πξνζηαζίαο, ζε εγθεθξηκέλν θνηλφρξεζην ρψξν ηεο πφιεο ή ηνπ 

νηθηζκνχ,  ζε θηίξηα πνπ είλαη ζηαηηθά επηθίλδπλα, πξηλ αξζεί ε 

επηθηλδπλφηεηα , ζε  ηκήκα θηηξίνπ πνπ έρεη θαηαζθεπαζηεί κεηά ηε 

ζεζκνζέηεζε παξφδηαο ζηνάο θαη εκπίπηεη ζε απηήλ, ζε ξπκνηνκνχκελα 

θηίξηα, παξά ην φξην δηεζλψλ, εζληθψλ, επαξρηαθψλ, δεκνηηθψλ ή θνηλνηηθψλ 

νδψλ εληφο δψλεο πιάηνπο 50% ησλ νξηδφκελσλ απφ ηε λνκνζεζία πεξί 

αζθαιείαο ηεο ππεξαζηηθήο ζπγθνηλσλίαο. 

4.  Δπηηξέπεηαη ζε ξπκνηνκνχκελα θηίξηα κφλν ε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο ε‟, ηγ‟, ηζ‟ θαη θα‟ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 

29. 

 

 

Άξζξν 42. 
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Ηζρύο, Αλαζεώξεζε θαη Δλεκέξσζε Οηθνδνκηθώλ Αδεηώλ θαη 

Πξνεγθξίζεσλ θαη Δγθξίζεσλ Μηθξήο Κιίκαθαο θαη Γλσζηνπνίεζεο 

Πξόζζεησλ Δξγαζηώλ 

 

1. Ζ πξνέγθξηζε νηθνδνκηθήο άδεηαο ηζρχεη γηα έλα (1) έηνο γηα θηίξηα ζπλνιηθήο 

επηθαλείαο έσο θαη πέληε ρηιηάδεο (5000) η.κ. θαη γηα δχν (2) έηε γηα θηίξηα 

ζπλνιηθήο επηθαλείαο άλσ ησλ πέληε ρηιηάδσλ (5000) η.κ.  

2. Ζ νηθνδνκηθή άδεηα ηζρχεη γηα ηέζζεξα (4) έηε απφ ηε ρνξήγεζή ηεο. Καη‟ 

εμαίξεζε, άδεηεο γηα ηελ αλέγεξζε θηηξίνπ ή θηηξίσλ κε ζπλνιηθή επηθάλεηα 

κεγαιχηεξε ησλ 5.000 ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ, ηζρχνπλ γηα έμη (6) ρξφληα, ελψ νη 

άδεηεο θαηεδαθίζεσλ, εθζθαθψλ, επηρψζεσλ, δηακνξθψζεσλ θαη θνπήο 

δέληξσλ, ηζρχνπλ γηα έλα (1) έηνο απφ ηε ρνξήγεζή ηνπο. 

Οη άδεηεο λνκηκνπνίεζεο απζαηξέησλ θαηαζθεπψλ, ζηηο νπνίεο δελ 

πξνβιέπεηαη ε εθηέιεζε νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ, ζηεξνχληαη ρξφλνπ ηζρχνο κεηά 

ηε ρνξήγεζή ηνπο 

3. Ζ πξνέγθξηζε ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο αλαζεσξείηαη χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ 

δηθαηνχρνπ κέζα ζην ρξφλν ηζρχνο ηεο, αλ ηξνπνπνηεζνχλ δηθαηνινγεηηθά 

ζηνηρεία ή δηαγξάκκαηα πνπ έρεη εγθξίλεη ε Τ.ΓΟΜ 

4. Αλ ηξνπνπνηεζνχλ δηαγξάκκαηα ή αξρηηεθηνληθή κειέηε, ή κεηαβιεζνχλ ξηδηθά νη 

ινηπέο κειέηεο, ή αλ απαηηνχληαη εγθξίζεηο απφ άιινπο θνξείο, ε πξνέγθξηζε θαη 

ε νηθνδνκηθή άδεηα αλαζεσξνχληαη κέζα ζην ρξφλν ηζρχνο ηνπο. 

5. Ζ νηθνδνκηθή άδεηα αλαζεσξείηαη, κεηά ηε ιήμε ηεο, γηα ηελ παξάηαζε ηεο ηζρχνο 

ηεο, χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ δηθαηνχρνπ θαη θαηφπηλ απηνςίαο απφ ηελ αξκφδηα 

ΤΓΟΜ : 

α)  Γηα ηέζζεξα έηε απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

πνπ ηζρχνπλ θαηά ην ρξφλν έθδνζεο ηεο πξάμεο αλαζεψξεζεο, αλ κέρξη ηε 

ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο άδεηαο δελ έρεη πεξαησζεί ν θέξσλ νξγαληζκφο ηνπ 

θηηξίνπ. 

β)  Γηα ηέζζεξα έηε απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

πνπ ίζρπαλ θαηά ην ρξφλν έθδνζήο ηεο, αλ κέρξη ηε ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο 

άδεηαο, έρεη πεξαησζεί ν θέξσλ νξγαληζκφο ηνπ θηηξίνπ. 

γ)  Γηα αφξηζην ρξφλν θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ ίζρπαλ θαηά ην ρξφλν 

έθδνζήο ηεο, αλ κέρξη ηε ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο άδεηαο ή ηεο πξάμεο 

αλαζεψξεζήο ηεο, έρνπλ πεξαησζεί ν θέξσλ νξγαληζκφο, νη φςεηο ηνπ 

θηηξίνπ θαη ε ζηέγε ηνπ θηηξίνπ, φπνπ απηή είλαη ππνρξεσηηθή θαη εθ‟ φζνλ ν 

ηδηνθηήηεο θαη ν επηβιέπσλ κεραληθφο ηνπ έξγνπ, ππνβάιινπλ 

ππνγεγξακκέλν ρξνλνδηάγξακκα πξνφδνπ ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ζηελ 

αξκφδηα ΤΓΟΜ. ηελ πεξίπησζε κεηαβνιήο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ν 

ηδηνθηήηεο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψζεη εγγξάθσο ηελ ΤΓΟΜ θαη ηνλ 

αξκφδην επηβιέπνληαη κεραληθφ πξηλ νπνηαδήπνηε έλαξμε – ζπλέρηζε ησλ 

εξγαζηψλ. 
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δ)  Ζ ηζρχο ησλ  εγθξίζεσλ εξγαζηψλ δφκεζεο κηθξήο θιίκαθαο, δηαξθεί  έλα (1) 

έηνο απφ ηελ έθδνζή ηνπο, κε δπλαηφηεηα αλαζεψξεζεο ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο 

ηνπο θαηά έλα (1) έηνο. 

ε)  Ζ ηζρχο ησλ αδεηψλ  θαηεδάθηζεο, εθζθαθψλ, επηρψζεσλ, δηακνξθψζεσλ, 

δηαξθεί  έλα (1) έηνο. 

6. Γλσζηνπνίεζε  εθηέιεζεο πξφζζεησλ εξγαζηψλ, θαηά ηελ 

παξ. 4  ηνπ άξζξνπ  28, απαηηείηαη θαηά ηελ δηαδηθαζία εθηέιεζεο εξγαζηψλ 

νηθνδνκηθήο άδεηαο πνπ βξίζθεηαη ζε ηζρχ ,  γηα ηελ εθηέιεζε πξφζζεηεο  

εξγαζίαο,  ή πξνζζήθεο  θαη‟ επέθηαζε, ή θαζ‟ χςνο ηεο  εθδνζείζαο αδείαο,  ε 

νπνία δελ πεξηιακβάλεηαη ζηα  εγθεθξηκέλα ζρέδηα πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ  

νηθνδνκηθή άδεηα θαη  ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα εθδνζεί  άδεηα αλαζεψξεζεο γηα 

ηελ εθηέιεζε απηήο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ θαηά ην ρξφλν 

ππνβνιήο ηεο άδεηαο αλαζεψξεζεο. 

Ζ δήισζε  γλσζηνπνίεζεο  εθηέιεζεο πξφζζεησλ εξγαζηψλ, ππνγξάθεηαη απφ 

ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ θαη ζπλνδεχεηαη απφ ηερληθή έθζεζε   ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ 

επηβιέπνληα κεραληθνχ. 

Ζ γλσζηνπνίεζε απηή,  ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά θαη  θαηαρσξείηαη 

ζηνλ ειεθηξνληθφ θάθειν ηεο αδείαο πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ απηψλ. 

ηελ γλσζηνπνίεζε  αλαθέξνληαη φιεο νη πξφζζεηεο εξγαζίεο πνπ 

εθηεινχληαη θαη  εληφο δηαζηήκαηνο δπν 2 κελψλ, ππνβάιιεηαη πιήξεο 

ζπκπιεξσκαηηθή κειέηε. 

ε θάζε πεξίπησζε, ε κειέηε απηή, νθείιεη λα θαηαηίζεηαη πξηλ ηελ 

εκεξνκελία απηνςίαο, απφ ηνλ ειεγθηή κεραληθφ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ 

δηαδηθαζία ειέγρνπ εθαξκνγήο Οηθνδνκηθψλ αδεηψλ ηνπ άξζξνπ 45.  

Δάλ δελ ππνβιεζεί εγθαίξσο ε γλσζηνπνίεζε  εθηέιεζεο πξφζζεησλ 

εξγαζηψλ , νη πξφζζεηεο απηέο εξγαζίεο ζα θαηαγξάθνληαη σο απζαίξεηεο ή  σο 

πνιενδνκηθέο παξαβάζεηο, αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία ππάγνληαη θαη 

ζα επηβάιιεηαη δηαθνπή νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ.  

7.  Άδεηεο δφκεζεο θαη εγθξίζεηο δφκεζεο  νη νπνίεο έρνπλ εθδνζεί ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4030/11, αλαζεσξνχληαη σο πξνο ην ρξφλν ηζρχνο, ρσξίο 

εξγαζίεο, κε ηηο πξντζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4030/11. ε  πεξίπησζε 

εθηέιεζεο πξφζζεησλ  νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ, νη πξναλαθεξφκελεο άδεηεο 

αλαζεσξνχληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

8.  Οη ηδηνθηήηεο νθείινπλ λα απνπεξαηψλνπλ ηηο φςεηο ηνπ θηηξίνπ:  

α)  εληφο ηεζζάξσλ εηψλ απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνχ πνπ 

απνδεηθλχεηαη απφ ην πφξηζκα ηνπ ειεγθηή δφκεζεο ζε θαηαζθεπέο, νη 

νπνίεο βξίζθνληαη ζε θέληξα πφιεσλ, ζε παξαδνζηαθά ηκήκαηα πφιεσλ, ζε 

παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο, ζε πεξηνρέο ηδηαίηεξνπ θπζηθνχ θάιινπο, ζε 

αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, ηζηνξηθνχο ηφπνπο.  
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β)  εληφο έμη εηψλ απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνχ πνπ 

απνδεηθλχεηαη απφ ην πφξηζκα ηνπ ειεγθηή δφκεζεο ζε θαηαζθεπέο, νη 

νπνίεο βξίζθνληαη ζε φιεο ηηο άιιεο πεξηνρέο. 

ε πεξίπησζε αδπλακίαο απνπεξάησζεο ησλ φςεσλ, νη ηδηνθηήηεο 

νθείινπλ λα ελεκεξψζνπλ εγγξάθσο ηελ νηθεία Τ.ΓΟΜ  θαη λα ππνβάινπλ 

ην αξγφηεξν εληφο έμη κελψλ απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ηνπ 

πξναλαθεξφκελνπ ρξφλνπ ησλ έμη εηψλ, ζρεηηθή κειέηε ζην πκβνχιην 

Αξρηηεθηνληθήο θαζψο θαη λα πξνβνχλ ζηελ εθηέιεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ 

εξγαζηψλ. Ζ κειέηε πεξηιακβάλεη ηερληθή έθζεζε κε πεξηγξαθή 

θαηαζθεπψλ, ζπλνδεπφκελε απφ ελδεηθηηθέο φςεηο.  

Οη θαηαζθεπέο απηέο, επηηξέπεηαη  λα είλαη απφ φπνην πιηθφ ζπλάδεη 

θαηά πεξίπησζε, φπσο μχιηλα πάλει, επηθάλεηεο απφ δηάηξεηε ιακαξίλα, 

ζχλζεηεο θαηαζθεπέο κε νξζνζηάηεο θαη πιήξσζε ησλ θελψλ κε μχιν, 

θαξαβφπαλν ή φπνην άιιν πιηθφ θξίλεη ην πκβνχιην Αξρηηεθηνληθήο φηη:  

αα)  απνθφπηεη ηελ εκηηειή θαηαζθεπή, πνπ δελ είλαη  ελαξκνληζκέλε  

αηζζεηηθά κε ην πεξηβάιινλ, απφ ηε δεκφζηα ζέα,  

ββ)  αλαβαζκίδεη αηζζεηηθά ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν θαη  

γγ)  έρεη  θαηαζθεπαζηηθή δνκή ε νπνία  λα εμαζθαιίδεη ηελ αζθάιεηα ησλ 

πνιηηψλ.  

ε πεξίπησζε κε ππνβνιήο κειέηεο ή κε πινπνίεζεο απηήο απφ ηνλ 

ηδηνθηήηε επηβάιιεηαη εηήζην πξφζηηκν δηαηήξεζεο, ην χςνο ηνπ νπνίνπ,  ε 

δηαδηθαζία επηβνιήο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

παξνχζαο δηάηαμεο, θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο 

θαη Δλέξγεηαο. 

9.  Ζ νηθνδνκηθή άδεηα αλαζεσξείηαη θαηά ην ρξφλν ηζρχνο ηεο, αλ αιιάμεη ν 

επηβιέπσλ κεραληθφο, κε αίηεζε πνπ ζπλνδεχεηαη απφ: 

α)  ιεπηνκεξή ηερληθή έθζεζε ηνπ λένπ επηβιέπνληνο κεραληθνχ, ε νπνία 

πεξηιακβάλεη αλαιπηηθή  πεξηγξαθή ηνπ ζηαδίνπ ησλ εξγαζηψλ θαη 

θσηνγξαθίεο ηεο θαηαζθεπήο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ, 

β)  δήισζε ηνπ κεραληθνχ, πνπ αληηθαζίζηαηαη, γηα ηε ζχλλνκε πεξάησζε ησλ 

εξγαζηψλ πνπ έρεη επηβιέςεη, ε νπνία ζπλνδεχεηαη απφ ηερληθή έθζεζε, 

θσηνγξαθίεο ηεο θαηαζθεπήο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ. 

Οη νηθνδνκηθέο εξγαζίεο ζηελ πεξίπησζε απηή δηαθφπηνληαη ακέζσο θαη 

επαλαιακβάλνληαη κφλν κεηά ηελ αλαζεψξεζε ηεο άδεηαο θαη ηελ αλάιεςε 

επίβιεςεο απφ λέν κεραληθφ. 

 Αλ ππνβιεζεί δήισζε παξαίηεζεο ηνπ επηβιέπνληνο κεραληθνχ, ε 

νπνία ζπλνδεχεηαη απφ ηερληθή έθζεζε κε ηηο εθηειεζζείζεο εξγαζίεο, 

δηαθφπηνληαη ακέζσο νη νηθνδνκηθέο εξγαζίεο θαη ε ζπλέρηζή ηνπο επηηξέπεηαη 

κφλν κεηά ηελ αλαζεψξεζε ηεο αδείαο θαη ηελ αλάιεςε επίβιεςεο απφ λέν 

κεραληθφ. 
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Ο επηβιέπσλ, ζεσξείηαη φηη απέρεη απφ ηελ επίβιεςε ησλ εξγαζηψλ 

δφκεζεο πνπ αλέιαβε θαη απαιιάζζεηαη ησλ επζπλψλ ηνπ, κφλν εάλ δειψζεη 

εγγξάθσο ηελ απνρή απφ ηελ επίβιεςε ζηελ αξκφδηα Τ.ΓΟΜ. 

Οη θξαηήζεηο θαη νη εηζθνξέο πνπ θαηαβιήζεθαλ θαηά ηελ έθδνζε ησλ 

αδεηψλ ζπκςεθίδνληαη θαηά ηελ έθδνζε ηεο αλαζεψξεζήο ηνπο. Γηα ηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ δελ είλαη απαξαίηεηε ε αλαζεψξεζε, αιιά κφλν ε ελεκέξσζε 

ηνπ θαθέινπ ηεο άδεηαο, δελ απαηηνχληαη πξφζζεηεο νηθνλνκηθέο επηβαξχλζεηο. 

10.  Δλεκέξσζε ηνπ θαθέινπ ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ρξφλν 

ηζρχνο ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο, πξαγκαηνπνηείηαη ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

α)  Αιιαγή νλφκαηνο ηδηνθηήηε. 

β)  Σξνπνπνηήζεηο ησλ κειεηψλ, πνπ δελ αιιάδνπλ ην δηάγξακκα δφκεζεο θαη 

ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ είλαη απαξαίηεηεο εγθξίζεηο απφ άιινπο θνξείο 

ή ζπιινγηθά φξγαλα. 

γ)  Μεηαβνιέο ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ θηηξίνπ ή ηνπ νηθνπέδνπ, εθφζνλ κε ηηο 

απνθιίζεηο απηέο δελ παξαβηάδνληαη θνηλφρξεζηνη ρψξνη. Οη απνθιίζεηο 

απηέο δελ επηηξέπεηαη λα είλαη κεγαιχηεξεο ηνπ 2% κε κέγηζην ηα 10 

εθαηνζηά φζνλ αθνξά ην θηίζκα ή κεγαιχηεξεο ηνπ 2% κε κέγηζην ηα 20 

εθαηνζηά φζνλ αθνξά ηα κήθε ησλ πιεπξψλ ηνπ νηθνπέδνπ. 

 

11.  Μεηά ηελ έθδνζε ηεο αλαζεψξεζεο, ε αξρηθή νηθνδνκηθή άδεηα θαη 

νπνηεζδήπνηε πξνγελέζηεξεο αλαζεσξήζεηο, δελ έρνπλ ηζρχ σο πξνο ηα 

κεηαβαιιφκελα ζηνηρεία. 

12.  Αλ νη νηθνδνκηθέο εξγαζίεο δηαθνπνχλ ρσξίο ππαηηηφηεηα ηνπ δηθαηνχρνπ ηεο 

άδεηαο είηε θαηά ην ρξφλν αξρηθήο ηζρχνο ηεο άδεηαο είηε θαηά ην ρξφλν ηζρχνο 

ηεο κεηά απφ αλαζεψξεζε, ε ηζρχο ηεο άδεηαο δφκεζεο παξαηείλεηαη αλαιφγσο, 

κε απφθαζε ηνπ Γ.Γ .Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο κεηά απφ γλσκνδφηεζε  ηνπ 

πκβνπιίνπ Πνιενδνκηθψλ Θεκάησλ θαη Ακθηζβεηήζεσλ, ζην νπνίν έρεη  

εηζεγεζεί  ε αξκφδηα ΤΓΟΜ. 

13. ε πεξίπησζε αλαζεψξεζεο άδεηαο δφκεζεο ή νηθνδνκηθήο αδείαο πνπ 

βξίζθεηαη ζε ηζρχ, δελ επηβάιιεηαη πξφζηηκν απζαίξεηεο θαηαζθεπήο, εθφζνλ 

ηεξείηαη ην πεξίγξακκα ηεο νηθνδνκήο, ν ζπληειεζηήο δφκεζεο θαη ν 

ζπληειεζηήο φγθνπ.  

ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία γλσζηνπνίεζεο 

εθηέιεζεο πξφζζεησλ εξγαζηψλ ηεο παξαγξάθνπ 6. 

 

 

 

Άξζξν 43. 

Δθηέιεζε Οηθνδνκηθώλ Αδεηώλ 
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1. Ζ έλαξμε νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη νηθνδνκηθή άδεηα είλαη 

δπλαηή, κε ηε ιήςε ηνπ αξηζκνχ αδείαο. 

2. Καη‟ εμαίξεζε, νη άδεηεο θαηεδάθηζεο ησλ θηηξίσλ, δελ εθηεινχληαη πξηλ λα 

ζπκπιεξσζνχλ είθνζη εκέξεο απφ ηελ αλάξηεζε ηνπο ζην δηαδίθηπν, πνπ 

ζπλνδεχεηαη απφ θσηνγξαθίεο ηνπ πξνο θαηεδάθηζε θηηξίνπ θαη ζπλνπηηθή 

πεξηγξαθή απηνχ. 

3.  Με ηελ έθδνζε  ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο απφ ην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα θαη ηε ιήςε 

αξηζκνχ αδείαο, ελεκεξψλεηαη ειεθηξνληθά. 

α)  Ζ  νηθεία Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο,  γηα ην  ζρέδην θαη ην θάθειν αζθάιεηαο 

θαη πγείαο ηνπ έξγνπ φπνπ απαηηείηαη.  

β)  Σν νηθείν Αζηπλνκηθφ Σκήκα. 

4.  Με ηελ έθδνζε ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο ηνπνζεηείηαη ζε πιαίζην, πηλαθίδα ηνπ 

έξγνπ απφ θαηάιιειν ζηαζεξφ πιηθφ, ζηελ νπνία αλαγξάθεηαη κε επθξίλεηα ν 

αξηζκφο θαη ε ρξνλνινγία έθδνζεο ηεο άδεηαο, ε εθνχζα Αξρή, ηα ζηνηρεία ησλ 

κειεηεηψλ θαη ησλ επηβιεπφλησλ κεραληθψλ, θαζψο θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο 

ηνπο. Ζ πηλαθίδα ειάρηζησλ δηαζηάζεσλ 0.50Υ0.70 κ. ηνπνζεηείηαη ζε εκθαλέο 

ζεκείν ηνπ αθηλήηνπ, ζε χςνο άλσ ηνπ 1.20 κ. απφ ην έδαθνο. 

 

Άξζξν 44. 

ηάδηα ειέγρνπ Οηθνδνκηθήο Άδεηαο 

1. Ο έιεγρνο νξζήο εθαξκνγήο είλαη ππνρξεσηηθφο γηα θάζε έξγν πνπ εθηειείηαη κε 

νηθνδνκηθή άδεηα ή άδεηα δφκεζεο, κε έλαξμε εξγαζηψλ κεηά ηελ 01.03.2012. Οη 

έιεγρνη δηελεξγνχληαη απφ δηαθνξεηηθνχο θάζε θνξά Διεγθηέο Γφκεζεο, κε 

απηνςία θαη έιεγρν ηεο εθαξκνγήο ησλ κειεηψλ, βάζεη ησλ νπνίσλ εθδφζεθε ε 

άδεηα δφκεζεο ή ε νηθνδνκηθή άδεηα. 

2. Οη έιεγρνη δηελεξγνχληαη ζηα εμήο ζηάδηα: 

α)  Αξρηθφο: Ακέζσο κεηά ηελ νινθιήξσζε μπινηχπσλ, νπιηζκνχ ζεκειίσζεο 

θαη ηνηρίσλ ππνγείνπ εθφζνλ ππάξρνπλ. Ο έιεγρνο αθνξά ζηελ ηήξεζε ηνπ 

μπινηχπνπ, ηνπ βάζνπο ζεκειίσζεο, ηεο ζέζεο ηνπ θηηξίνπ ζην νηθφπεδν ή 

ζην γήπεδν, ησλ πιαγίσλ απνζηάζεσλ θαη ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ θηηξίνπ 

β)  Δλδηάκεζνο: Ακέζσο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνχ θαη 

ηεο εμσηεξηθήο ηνηρνπνηίαο. Ο έιεγρνο αθνξά ζηηο εμσηεξηθέο δηαζηάζεηο ζε 

φιεο ηηο ζηάζκεο, ην δηακνξθσκέλν χςνο, ηε ζέζε ηνπ θηηξίνπ, ην είδνο ηεο 

ηνηρνπνηίαο, ηεο ζεξκνκφλσζεο ηνπ θηηξίνπ, ηελ ηήξεζε ηνπ εχξνπο ηνπ 

αληηζεηζκηθνχ αξκνχ, ηηο δηαζηάζεηο ησλ εμσζηψλ. 

γ)  Σειηθφο: Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ θηηξίνπ. Ο έιεγρνο αθνξά ζηηο 

εμσηεξηθέο δηαζηάζεηο, ηηο φςεηο, ην χςνο ηεο ζηέγεο θαη ην ζπλνιηθφ χςνο, 

ηηο δηαζηάζεηο ησλ εκηππαίζξησλ ρψξσλ θαη ησλ εμσζηψλ, ηηο ηειηθέο 

ζηάζκεο νξφθσλ, ηελ δηακφξθσζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ (ππνρξεσηηθή 

θχηεπζε, πξνθήπην, αθάιππηνο ρψξνο), ηήξεζε ησλ ζέζεσλ ζηάζκεπζεο, 
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ζέζε θαη δηαζηάζεηο θνιπκβεηηθψλ δεμακελψλ θαη πδάηηλσλ επηθαλεηψλ, 

ζέζε θαη δηαζηάζεηο δεμακελψλ ιπκάησλ, ζέζε θαη δηαζηάζεηο 

ιεβεηνζηαζίνπ θαη δηαζηάζεηο ησλ αλνηγκάησλ ηνπ θαη ηηο πξνβιεπφκελεο 

εγθαηαζηάζεηο. 

Γηα ηηο πεξηπηψζεηο πξνζζεθψλ θαη‟ επέθηαζε, επηβεβαηψλεηαη 

επηπιένλ θαη ε απνηχπσζε ηνπ πθηζηακέλνπ θηηξίνπ. 

Ο αξηζκφο ησλ ειέγρσλ, θαζνξίδεηαη αλάινγα κε ην είδνο ησλ εξγαζηψλ 

πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ άδεηα δφκεζεο ή ηελ νηθνδνκηθή άδεηα. ε θάζε 

πεξίπησζε γίλεηαη ηνπιάρηζηνλ έλαο έιεγρνο κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ 

εξγαζηψλ. 

3.  Αξηζκφο ησλ ειέγρσλ αλά θαηεγνξία θαη είδνο έξγνπ: 

α)  Καηεγνξία Α: έλαο (1) έιεγρνο (ηειηθφο) πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ έλαλ 

ειεγθηή δφκεζεο απφ ην κεηξψν ησλ ειεγθηψλ δφκεζεο ηεο θαηεγνξίαο I 

θαη ηεο θαηεγνξίαο II ηνπ άξζξνπ 156 ηνπ λ. 4389/16, ζε: 

αα)  Δξγαζίεο επηζθεπήο ζε πθηζηάκελα θηίξηα, αλεμαξηήησο ηεο 

επηθάλεηαο θαη ηεο ρξήζεο ηνπο.  

ββ)  Δξγαζίεο δφκεζεο πνπ απαηηνχληαη ζε πεξίπησζε αιιαγήο ρξήζεο 

θηηξίνπ, αλεμαξηήησο ηεο επηθάλεηαο θαη ηεο ρξήζεο ηνπ. 

γγ)  Πξνζζήθεο θαζ' χςνο ζε πθηζηάκελα θηίξηα, αλεμάξηεηα απφ ηελ 

επηθάλεηα θαη ηε ρξήζε ηνπο.  

δδ)  Δξγαζίεο θαηεδαθίζεσλ, αλεμαξηήησο ηνπ είδνπο θαη ηεο θαηεγνξίαο 

ηνπ έξγνπ.  

εε)  Δξγαζίεο πεξηηνηρίζεσλ, αλεμαξηήησο ηνπ είδνπο θαη ηνπ κεγέζνπο 

ηνπο.  

ζηζη) Δξγαζίεο θαηαζθεπήο έξγσλ αληηζηήξημεο, δηακφξθσζεο 

πεξηβάιινληνο ρψξνπ, θαηαζθεπήο θνιπκβεηηθψλ δεμακελψλ θαη 

πδάηηλσλ επηθαλεηψλ, αλεμαξηήησο ηνπ είδνπο θαη ηνπ κεγέζνπο 

ηνπο.  

δδ)  Δξγαζίεο θαηαζθεπήο δεμακελψλ απνζήθεπζεο λεξνχ, πγξψλ θαη 

αεξίσλ θαπζίκσλ, αλεμαξηήησο ηνπ είδνπο θαη ηνπ κεγέζνπο ηνπο.  

εε)  Δξγαζίεο θαηαζθεπήο ζηεγάζηξσλ, αλεμαξηήησο ηνπ είδνπο θαη ηνπ 

κεγέζνπο ηνπο. 

β)  Καηεγνξία Β: δχν (2) έιεγρνη, έλαο αξρηθφο πνπ δηελεξγείηαη απφ 1 έλαλ  

ειεγθηή θαη έλαο ηειηθφο πνπ δηελεξγείηαη απφ 1 ειεγθηή, απφ ην κεηξψν ησλ 

ειεγθηψλ δφκεζεο είηε ηεο θαηεγνξίαο II είηε ηεο θαηεγνξίαο III, ηνπ άξζξνπ 

156  ηνπ λ. 4389/2016, ζε:   

αα)  Νέα θηίξηα, ζπλνιηθήο επηθάλεηαο έσο θαη δχν ρηιηάδεο (2.000) η.κ., 

αλεμάξηεηα απφ ηε ρξήζε ηνπο. 
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 ββ)  Πξνζζήθεο θαη' επέθηαζε ζε πθηζηάκελα θηίξηα, φηαλ ε ζπλνιηθή 

επηθάλεηα ηεο πξνζζήθεο είλαη έσο θαη δχν ρηιηάδεο (2.000) η.κ., 

αλεμάξηεηα απφ ηε ρξήζε ηνπο.  

γγ)  Πξνθαηαζθεπαζκέλα θηίξηα, αλεμάξηεηα απφ ηε ρξήζε θαη ηελ 

επηθάλεηά ηνπο.  

γ)  Καηεγνξία Γ: ηξεηο (3) έιεγρνη, έλαο αξρηθφο, πνπ δηελεξγείηαη απφ έλαλ 

ειεγθηή, έλαο ελδηάκεζνο πνπ δηελεξγείηαη απφ έλαλ ειεγθηή θαη έλαο ηειηθφο 

πνπ δηελεξγείηαη απφ δχν ειεγθηέο, απφ ην κεηξψν ειεγθηψλ  ηεο 

θαηεγνξίαο III,  ηνπ άξζξνπ 156 ηνπ λ. 4389/2016, ζε:  

αα)  Νέα θηίξηα, ζπλνιηθήο επηθάλεηαο κεγαιχηεξεο ησλ δχν ρηιηάδσλ 

(2.000) η.κ., αλεμάξηεηα απφ ηε ρξήζε ηνπο.  

ββ)  Πξνζζήθεο θαη' επέθηαζε ζε πθηζηάκελα θηίξηα, φηαλ ε ζπλνιηθή 

επηθάλεηα ηεο πξνζζήθεο είλαη κεγαιχηεξε ησλ δχν ρηιηάδσλ (2.000) 

η.κ., αλεμάξηεηα απφ ηε ρξήζε ηνπο.  

Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο αλσηέξσ θαηεγνξηνπνίεζεο , σο ζπλνιηθή 

επηθάλεηα λνείηαη ην ζχλνιν ησλ επηθαλεηψλ ηνπ θηηξίνπ, πξνζκεηξνχκελσλ ή κε 

ζην ζπληειεζηή δφκεζεο, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ρψξσλ ηεο πηινηήο, ησλ 

ππνγείσλ θαη ησλ εκηππαίζξησλ.  

ε πεξίπησζε πνπ κε ηελ ίδηα άδεηα δφκεζεο, πξνβιέπεηαη ε αλέγεξζε 

πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελφο θηηξίσλ ζε απφζηαζε κεηαμχ ηνπο, ηα νπνία δελ 

αλεγείξνληαη ηαπηφρξνλα, θαζψο επίζεο, θαη φηαλ έλα θηίξην απνηειείηαη απφ 

πεξηζζφηεξα αλεμάξηεηα ηκήκαηα, ηα νπνία δελ αλεγείξνληαη ηαπηφρξνλα, 

απαηηείηαη θάζε θνξά έιεγρνο απφ δηαθνξεηηθφ Διεγθηή Γφκεζεο θαη 

αληηκεησπίδνληαη σο απηνηειή έξγα σο πξνο ηελ θαηεγνξία ηνπ έξγνπ. Δθφζνλ 

ηα παξαπάλσ θηίξηα ή ηκήκαηα θηηξίνπ αλεγείξνληαη ηαπηφρξνλα, είλαη δπλαηφ ν 

έιεγρνο θάζε ζηαδίνπ λα δηελεξγεζεί άπαμ απφ ηνλ ίδην Διεγθηή Γφκεζεο 

Ο ηειηθφο έιεγρνο, ζε θηίξηα ηδησηηθά ε δεκφζηα ,  πξαγκαηνπνηείηαη απφ 

θιηκάθην κεραληθψλ, πνπ απνηειείηαη απφ δχν Διεγθηέο Γφκεζεο πνπ 

εληάζζνληαη ζηελ Καηεγνξία ΗΗΗ ηνπ Μεηξψνπ Διεγθηψλ Γφκεζεο ηνπ άξζξνπ 

156 ηνπ λ. 4389/2016  θαη έλαλ ππάιιειν ηεο νηθείαο Πεξηθεξεηαθήο Γηεχζπλζεο 

Διέγρνπ Γνκεκέλνπ Πεξηβάιινληνο θαη εθαξκνγήο ρεδηαζκνχ, ζηηο  ρξήζεηο: 

εθπαίδεπζεο, ζπλάζξνηζεο θνηλνχ (κνπζεία, ρψξνη ζπλαπιηψλ, αίζνπζεο 

δηθαζηεξίσλ, θιεηζηνί ρψξνη αζιεηηθψλ ζπγθεληξψζεσλ, θηλεκαηνγξάθνη, 

ζέαηξα, θέληξα δηαζθέδαζεο, αίζνπζεο πνιιαπιψλ ρξήζεσλ), πγείαο θαη 

θνηλσληθήο πξφλνηαο (λνζνθνκεία, θιηληθέο, θέληξα πγείαο, ςπρηαηξεία, ηδξχκαηα 

αηφκσλ κε αλαπεξία, ηδξχκαηα ρξνλίσο παζρφλησλ, νίθνη επγεξίαο, βξεθηθνί θαη 

παηδηθνί ζηαζκνί), θαηαζηήκαηα ζσθξνληζκνχ, θχξηα θαη ζχλζεηα ηνπξηζηηθά 

θαηαιχκαηα, εκπνξίνπ (απηνηειή θηίξηα γηα εκπνξηθά θέληξα, αγνξέο θαη 

ππεξαγνξέο), γξαθεία δεκφζησλ ππεξεζηψλ θαη ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, 

βηβιηνζήθεο, βηνκεραλίεο, βηνηερλίεο θαη πξαηήξηα πγξψλ θαπζίκσλ, 

εθθιεζηαζηηθά θηίξηα.  

Ζ παξαπάλσ ξχζκηζε δελ εθαξκφδεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ εξγαζηψλ 

ηεο Καηεγνξίαο Α' πιελ ηεο πεξηπηψζεσο γγ απηήο  
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ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο ειέγρνληαη επηπιένλ απφ ηνλ κεραληθφ 

εηδηθφηεηαο ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαηά ηνλ ηειηθφ έιεγρν ηα 

εμήο:  

αα)  ν ηχπνο ησλ δεμακελψλ ιπκάησλ.  

ββ)  Ο ηχπνο ησλ ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο, ςχμεο, αεξηζκνχ, θιηκαηηζκνχ. 

γγ)  Ζ κε δηέιεπζε δηθηχσλ/εγθαηαζηάζεσλ απφ/ζε ρψξνπο πνπ δελ 

επηηξέπεηαη. 

δδ)  Ζ ζέζε ηεο απφιεμεο ησλ θξεαηίσλ θαη ησλ αληιηψλ θαη ε χπαξμε 

βαιβίδαο αληεπηζηξνθήο ζην θεληξηθφ θξεάηην ζχλδεζεο κε ην δίθηπν 

απνρέηεπζεο πφιεο.  

εε)  Ζ χπαξμε ειεθηξνλφκσλ δηαξξνήο ζηνπο πίλαθεο θσηηζκνχ.  

ζηζη) Ο ηχπνο, ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ην πιήζνο ησλ ζηνηρείσλ ηεο 

εγθαηάζηαζεο αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο φπνπ απαηηείηαη. 

  

 

Άξζξν 45. 

Γηαδηθαζία ειέγρνπ εθαξκνγήο Οηθνδνκηθώλ Αδεηώλ 

 

1. Ο γεληθφο επηβιέπσλ κεραληθφο βάζεη ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο, ππνρξενχηαη λα 

ελεκεξψλεη δέθα εκέξεο πξηλ ηελ νινθιήξσζε θάζε ζηαδίνπ ηελ Τ.ΓΟΜ. Οη 

έιεγρνη δηελεξγνχληαη ην αξγφηεξν κέζα ζε πέληε εκέξεο, απφ ηελ νξηζζείζα 

εκεξνκελία νινθιήξσζεο θάζε ζηαδίνπ. 

2. Ζ Τ.ΓΟΜ. ειέγρεη ηα ζηνηρεία ηνπ αηηήκαηνο θαη  ελεκεξψλεη ειεθηξνληθά ηελ 

Γηεχζπλζε Διέγρνπ Γφκεζεο ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο - Πεξηθεξεηαθφ   

Παξαηεξεηήξην, ην νπνίν νξίδεη απζεκεξφλ κε ειεθηξνληθή θιήξσζε απφ ην 

Μεηξψν Διεγθηψλ Γφκεζεο, ηνπο Διεγθηέο Γφκεζεο γηα θάζε θαηεγνξία έξγσλ 

θαη ζχκθσλα κε ηα λφκηκα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα εθπφλεζεο κειεηψλ θαη 

δηελέξγεηαο επηβιέςεσλ. θαη ηνπο ελεκεξψλεη ζρεηηθά, θαζψο θαη ηνλ θχξην ηνπ 

έξγνπ θαη ηνλ γεληθφ επηβιέπνληα. 

3.  Οη έιεγρνη θάζε ζηαδίνπ, ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, δηελεξγνχληαη απφ 

δηαθνξεηηθνχο θάζε θνξά Διεγθηέο Γφκεζεο. κε ηελ παξνπζία ησλ 

επηβιεπφλησλ κεραληθψλ  

4.  Ζ επηινγή ησλ Διεγθηψλ Γφκεζεο, γίλεηαη κε θξηηήξην ηελ απφζηαζε απφ ην 

έξγν. Αξρηθά επηιέγνληαη Διεγθηέο Γφκεζεο, νη νπνίνη έρνπλ επαγγεικαηηθή 

έδξα εληφο ησλ νξίσλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο πνπ βξίζθεηαη ην έξγν. ε 

πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη δηαζέζηκνο Διεγθηήο Γφκεζεο ζην Μεηξψν, εληφο 

ησλ νξίσλ ηεο νηθείαο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο, ηφηε επηιέγεηαη Διεγθηήο 

Γφκεζεο κε επαγγεικαηηθή έδξα εληφο ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο θαη εάλ δελ 

ππάξρεη, εληφο ησλ νξίσλ ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο.  
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5.  ε πεξίπησζε φπνπ ν αξηζκφο ησλ εγγεγξακκέλσλ Διεγθηψλ Γφκεζεο ζην 

κεηξψν κηαο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο είλαη κηθξφηεξνο ή ίζνο ηνπ δέθα (10), ε 

επηινγή ηνπ Διεγθηή Γφκεζεο γίλεηαη απφ ηνπο εγγεγξακκέλνπο Διεγθηέο 

Γφκεζεο, νη νπνίνη έρνπλ επαγγεικαηηθή έδξα εληφο ησλ νξίσλ ηεο Πεξηθέξεηαο 

πνπ βξίζθεηαη ην έξγν.  

6.  Καηά ηελ ειεθηξνληθή θιήξσζε νη Διεγθηέο Γφκεζεο πνπ έρνπλ ήδε θιεξσζεί 

δελ ζπκκεηέρνπλ ζηηο επφκελεο θιεξψζεηο κέρξη φινη νη Διεγθηέο λα δηεμάγνπλ 

ηνλ ίδην αξηζκφ ειέγρσλ.  

7.  α)  Ζ  σο άλσ αξκφδηα  ππεξεζία εληφο ζαξάληα νθηψ (48) σξψλ, νξίδεη θαη 

ελεκεξψλεη ειεθηξνληθά ηνπο Διεγθηέο Γφκεζεο, ζρεηηθά κε ην είδνο θαη ηελ 

εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ ειέγρνπ. Οη Διεγθηέο Γφκεζεο ππνρξενχηαη 

εληφο δχν (2) εξγάζηκσλ εκεξψλ λα ελεκεξψζνπλ ειεθηξνληθά, γηα ηελ 

απνδνρή ή κε ηνπ νξηζκνχ ηνπο θαη ζε πεξίπησζε κε απνδνρήο, ή 

παξέιεπζεο ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο ε θιήξσζε επαλαιακβάλεηαη.  

β)  Ο Διεγθηήο Γφκεζεο έρεη δηθαίσκα λα αξλεζεί ηνλ νξηζκφ ηνπ κέρξη δέθα 

(10) θνξέο εληφο δηαζηήκαηνο ηξηψλ (3) εηψλ. Πέξαλ απηψλ δηαγξάθεηαη 

απφ ην Μεηξψν γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ, κε ηελ επηθχιαμε ηεο 

επφκελεο παξαγξάθνπ.  

γ)  Ζ πεξίπησζε ηεο άξλεζεο ηνπ νξηζκνχ απφ ηνλ Διεγθηή Γφκεζεο, ιφγσ 

ηεο απφζηαζεο απφ ην έξγν δελ πξνζκεηξάηαη γηα ηε δηαγξαθή ηνπ Διεγθηή 

Γφκεζεο απφ ην Μεηξψν, κεηά φκσο απφ επαξθή αηηηνιφγεζε ηεο 

άξλεζεο. ε πεξηπηψζεηο φπνπ ε απφζηαζε είλαη κεγαιχηεξε απφ εθαηφ 

(100) ρηιηφκεηξα θαζψο θαη ζε πεξηπηψζεηο λήζσλ, ε άξλεζε νξηζκνχ 

ζεσξείηαη επαξθψο αηηηνινγεκέλε.  

8.  ε πεξίπησζε πνπ νη Διεγθηέο Γφκεζεο απνδερζνχλ ηνλ νξηζκφ ηνπο, ε σο 

άλσ αξκφδηα ππεξεζία ελεκεξψλεη εληφο είθνζη ηεζζάξσλ (24) σξψλ θαη 

ειεθηξνληθά ηελ νηθεία ΤΓΟΜ, ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ θαη ηνλ γεληθφ επηβιέπνληα 

κεραληθφ γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ. Ο έιεγρνο δηελεξγείηαη κε επηηφπηα 

απηνςία παξνπζία ησλ επηβιεπφλησλ κεραληθψλ αλάινγα κε ην ζηάδην ησλ 

εξγαζηψλ. 

 

 

 

Άξζξν 46. 

Πόξηζκα ησλ Διεγθηώλ Γόκεζεο 

 

1.  Μεηά ηε δηελέξγεηα ηνπ επηηφπηνπ ειέγρνπ, ζπληάζζεηαη απφ ηνπο Διεγθηέο 

Γφκεζεο ην ζρεηηθφ Πφξηζκα Διέγρνπ. Σν Πφξηζκα ησλ Διεγθηψλ Γφκεζεο, 

επέρεη ζέζε έθζεζεο απηνςίαο θαη απαηηείηαη ζαθήο δηαηχπσζε ηνπ 

απνηειέζκαηνο ηνπ ειέγρνπ, δειαδή απνηππψλνληαη ηφζν νη ηπρφλ παξαβάζεηο 

φζν θαη ε έιιεηςε νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο.  
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α)  Δάλ δελ δηαπηζησζνχλ παξαβάζεηο, ην Πφξηζκα ζπληάζζεηαη απφ ηνπο 

Διεγθηέο Γφκεζεο εληφο είθνζη ηεζζάξσλ (24) σξψλ θαη απνζηέιιεηαη 

ειεθηξνληθά ζηελ νηθεία ΤΓΟΜ, ε  νπνία ελεκεξψλεη εληφο είθνζη ηεζζάξσλ 

(24) σξψλ, ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ θαη ηνλ επηβιέπνληα κεραληθφ. ηελ 

πεξίπησζε ηειηθνχ ειέγρνπ, ε ΤΓΟΜ εθδίδεη εληφο είθνζη ηεζζάξσλ (24) 

σξψλ ην Πηζηνπνηεηηθφ Διέγρνπ Καηαζθεπήο (Π.Δ.Κ.), ζχκθσλα κε ηελ 

παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 55, πνπ απνζηέιιεηαη ζηνλ θχξην ηνπ έξγνπ θαη ζηνλ 

γεληθφ επηβιέπνληα κεραληθφ.  

β)  Δάλ δηαπηζησζνχλ παξαβάζεηο, ην Πφξηζκα ζπληάζζεηαη απφ ηνπο Διεγθηέο 

Γφκεζεο εληφο δηαζηήκαηνο δχν (2) εξγαζίκσλ εκεξψλ θαη απνζηέιιεηαη 

ειεθηξνληθά ζηελ νηθεία ΤΓΟΜ θαη ζην  ηνπηθφ Παξαηεξεηήξην, ην νπνίν 

επηβάιιεη ηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο ζχκθσλα κε ηηο πεξί απζαηξέησλ 

δηαηάμεηο θαη κε ηελ επηθχιαμε ησλ θαησηέξσ παξαγξάθσλ:  

αα)  Δάλ δηαπηζησζνχλ νη αλαθεξφκελεο ζηελ παξ.10 ηνπ άξζξνπ 42 

αιιαγέο, ηξνπνπνηήζεηο θαη απνθιίζεηο, δελ επηβάιινληαη θπξψζεηο, 

εθφζνλ ελεκεξσζεί εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ ν ζρεηηθφο θάθεινο ηεο 

άδεηαο δφκεζεο. Δάλ παξέιζεη άπξαθηε ε αλσηέξσ πξνζεζκία, ε 

νηθεία ΤΓΟΜ επηβάιεη κφλν ηε δηαθνπή εξγαζηψλ.  

ββ)  Δάλ δηαπηζησζνχλ παξαβάζεηο γηα ηηο νπνίεο ηεξείηαη ην πεξίγξακκα 

ηεο νηθνδνκήο, ν ζπληειεζηήο δφκεζεο θαη ν ζπληειεζηήο φγθνπ, 

ηίζεηαη πξνζεζκία ηεζζάξσλ (4) κελψλ ψζηε λα πξαγκαηνπνηεζεί 

αλαζεψξεζε ηεο άδεηαο δφκεζεο. (παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 

4067/2012 θαη εδάθην 3 ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ. 1577/85). 

Δάλ παξέιζεη άπξαθηε ε αλσηέξσ πξνζεζκία, ε νηθεία ΤΓΟΜ 

επηβάιεη  θπξψζεηο ζχκθσλα κε ηηο πεξί απζαηξέησλ δηαηάμεηο 

γγ)  Δάλ δηαπηζησζνχλ εξγαζίεο πνπ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα 

εγθεθξηκέλα ζρέδηα νηθνδνκηθήο  άδεηαο πνπ βξίζθεηαη ζε ηζρχ , αιιά  

ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα εθδνζεί  άδεηα αλαζεψξεζεο, θαη δελ έρεη 

ππνβιεζεί εγθαίξσο απφ ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν επηβιέπνληα κεραληθφ, 

ε γλσζηνπνίεζε  εθηέιεζεο πξφζζεησλ εξγαζηψλ , νη πξφζζεηεο 

απηέο εξγαζίεο ζα θαηαγξάθνληαη σο απζαίξεηεο ε  σο πνιενδνκηθέο 

παξαβάζεηο αλάινγα ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία ππάγνληαη θαη νη 

εξγαζίεο ζα δηαθφπηνληαη κέρξη ηελ έθδνζε ηεο αλαζεψξεζεο 

δδ)  Πξνθεηκέλνπ λα επηβιεζνχλ απφ ηo  νηθείo Παξαηεξεηήξην ηα ζρεηηθά 

πξφζηηκα, απαηηείηαη ζαθήο ζθαξηθεκαηηθή απνηχπσζε ησλ 

παξαβάζεσλ επί ηνπ Πνξίζκαηνο. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ην 

Πφξηζκα ζεσξείηαη ειιηπέο θαη ε άζθεζε ηνπ θαζήθνληνο ηνπ Διεγθηή 

Γφκεζεο πιεκκειήο θαη επηζχξεη ηηο ζρεηηθέο θπξψζεηο ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 18 ηνπ λ. 4030/2012.  

2.  ηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψλνληαη παξαβάζεηο, αληίγξαθν ηεο πξάμεο 

δηαθνπήο εξγαζηψλ, ζην νπνίν επηζπλάπηεηαη ην Πφξηζκα ηνπ Διεγθηή Γφκεζεο, 

απνζηέιιεηαη:  
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α)  ζην αξκφδην Παξαηεξεηήξην Γνκεκέλνπ Πεξηβάιινληνο, κε ηελ ππνρξέσζε 

δηαβίβαζεο ζην Δπνπηηθφ πκβνχιην, γηα λα εηζεγεζεί πξνο ηνλ Τπνπξγφ 

Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο θπξψζεηο ζε βάξνο ησλ κειεηεηψλ ή θαη ηνπ 

επηβιέπνληνο κεραληθνχ ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 60,  

β)  ζηνλ θχξην ηνπ έξγνπ θαη ηνλ επηβιέπνληα κεραληθφ,  

γ)  ζηελ αξκφδηα αζηπλνκηθή αξρή, ε νπνία δηαθφπηεη ρσξίο άιιε εηδνπνίεζε 

ηηο νηθνδνκηθέο εξγαζίεο θαη παξαθνινπζεί ηελ ηήξεζε ηεο δηαθνπήο,  

δ)  ζηνλ νηθείν Γήκν, ν νπνίνο ππνρξενχηαη λα ηνηρνθνιιήζεη ηελ ίδηα εκέξα 

ηελ πξάμε δηαθνπήο εξγαζηψλ ηεο ΤΓΟΜ θαη ην πφξηζκα ησλ Διεγθηψλ 

Γφκεζεο ζην δεκνηηθφ θαηάζηεκα θαη λα ηα δηαηεξήζεη γηα δηάζηεκα είθνζη 

(20) εκεξψλ.  

3.  Γηα ηε ζπλέρηζε ησλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ, κεηά ηε δηαθνπή απηψλ, απαηηείηαη 

λένο έιεγρνο απφ δηαθνξεηηθνχο Διεγθηέο Γφκεζεο θαη εθφζνλ δηαπηζησζεί φηη 

νη παξαβάζεηο έρνπλ αξζεί (κεηά απφ αλαζεψξεζε, ελεκέξσζε ή θαηεδάθηζε) 

εθδίδεηαη ζρεηηθή πξάμε ηεο ΤΓΟΜ, εληφο δχν (2) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ 

παξαιαβή ηνπ λένπ Πνξίζκαηνο ηνπ Διεγθηή Γφκεζεο, ζην νπνίν βεβαηψλεηαη ε 

άξζε ησλ παξαβάζεσλ πνπ νδήγεζαλ ζηελ δηαθνπή. 

4.  ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ησλ Διεγθηψλ Γφκεζεο αηηηνινγείηαη ν ιφγνο 

δηαθσλίαο θαη αδπλακίαο ζχληαμεο πνξίζκαηνο ,δελ θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε 

θαη ην Πεξηθεξεηαθφ Παξαηεξεηήξην αλαζέηεη ζε λένπο Διεγθηέο Γφκεζεο ηελ 

δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηαπηνρξφλσο ελεκεξψλεη ηελ αξκφδηα Τ.Γ.Ο.Μ. γηα 

ηπρφλ ελέξγεηεο ηεο. 

5.  ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηνλ αξρηθφ ή ελδηάκεζν έιεγρν δηαπηζησζεί φηη ε 

θαηαζθεπή βξίζθεηαη ζε πξνρσξεκέλν ζηάδην εξγαζηψλ, ν Διεγθηήο Γφκεζεο 

δηελεξγεί ηνλ έιεγρν θαη ζεκεηψλεη ζηηο παξαηεξήζεηο ηνπ ην ζηάδην ησλ 

νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ (επηζπλάπηεηαη θαη θσηνγξαθία ηνπ έξγνπ), θαζψο 

επίζεο θαη ηε κε έγθαηξε ππνβνιή αηηήκαηνο γηα έιεγρν δφκεζεο απφ ηνλ 

επηβιέπνληα κεραληθφ, πξνθεηκέλνπ λα επηβιεζνχλ θπξψζεηο ζηνλ επηβιέπνληα 

κεραληθφ ζχκθσλα κε ην άξζξν 57, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ην γεγνλφο ηεο 

δηαπίζησζεο ή κε παξαβάζεσλ. 

ε πεξηπηψζεηο έξγσλ ηδηαίηεξεο πεξηβαιινληηθήο θαη νηθηζηηθήο 

ζεκαζίαο ή/θαη γηα έξγα πνπ άπηνληαη εηδηθνχ ειέγρνπ σο πξνο ηνπο φξνπο 

δφκεζεο ηφηε ε σο άλσ δηαδηθαζία ειέγρνπ γίλεηαη απφ εηδηθή επηηξνπή πνπ 

απνηειείηαη απφ Γχν (2) Διεγθηέο Γφκεζεο φπσο αλσηέξσ, έλαλ εθπξφζσπν 

ηνπ Σνπηθνχ Παξαηεξεηεξίνπ θαη έλαλ κεραληθφ ηεο αξκφδηαο Τ.Γ.Ο.Μ. 

6.  Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο θαζνξίδεηαη ε 

απνδεκίσζε ησλ Διεγθηψλ Γφκεζεο αλά έιεγρν θαη αλά θαηεγνξία έξγνπ 

θαζψο θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα ηνπ παξφληνο άξζξνπ.  
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Άξζξν 47. 

Απνπεξάησζε έξγνπ θαη ζύλδεζε κε ηα δίθηπα θνηλήο σθέιεηαο 

 

Μεηά ηελ ηειεπηαία απηνςία απφ ειεγθηή δφκεζεο θαη αθνχ εθδνζεί ην 

Πηζηνπνηεηηθφ Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο (Π.Δ.Α)  απφ ελεξγεηαθφ επηζεσξεηή εθφζνλ 

απαηηείηαη βάζεη ηνπ λ.4122/2013, εθδίδεηαη απφ ηελ Τ.ΓΟΜ. ην Πηζηνπνηεηηθφ 

Διέγρνπ Καηαζθεπήο (Π.Δ.Κ.) θαη ελεκεξψλεηαη ειεθηξνληθά ην ηνπηθφ  

Παξαηεξεηήξην Γνκεκέλνπ Πεξηβάιινληνο θαη ν θχξηνο ηνπ έξγνπ γηα λα δηαηππψζεη 

ηπρφλ αληηξξήζεηο. 

Μεηά ηελ έθδνζε ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Διέγρνπ Καηαζθεπήο, γηα ηε ζχλδεζε 

κε ηα δίθηπα θνηλήο σθειείαο ππνβάιιεηαη απφ ηνλ ηδηνθηήηε αίηεζε ζηελ Τ.ΓΟΜ., ε 

νπνία ειέγρεη ηα απνδεηθηηθά θαηαβνιήο ησλ νθεηιφκελσλ εηζθνξψλ ππέξ ηνπ 

Γεκνζίνπ θαη ΔΦΚΑ θαη ζεσξεί ηελ νηθνδνκηθή άδεηα. 

Ζ νηθνδνκή ή ηκήκα ηεο κε απηνηειή ιεηηνπξγία, ζεσξνχληαη πεξαησκέλα, 

αλ ππνιείπνληαη εξγαζίεο γηα ηηο νπνίεο δελ απαηηείηαη νηθνδνκηθή άδεηα. 

Θεψξεζε ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο κπνξεί λα γίλεη θαη γηα πεξαησκέλν ηκήκα 

ηεο νηθνδνκήο, εθφζνλ απνηειείηαη απφ ρψξνπο κε απηνηειή ιεηηνπξγία. 

Μεηά ηε ζεψξεζή ηεο γηα ζχλδεζε κε ηα δίθηπα, ε νηθνδνκηθή άδεηα παχεη λα 

ηζρχεη γηα ην ηκήκα ην νπνίν απνπεξαηψζεθε. 

 

 

 

Άξζξν 48. 

Κπξώζεηο 

 

1. Κχξσζε επηβάιιεηαη εθφζνλ: 

α)  Οη ππνβαιιφκελεο κειέηεο δελ εθπνλήζεθαλ ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο 

πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο, ή ζχκθσλα κε ηα εγθεθξηκέλα ζηνηρεία ηνπ 

ηνπνγξαθηθνχ δηαγξάκκαηνο θαη ηνπ δηαγξάκκαηνο δφκεζεο, επηβάιιεηαη ζε 

βάξνο ηνπ κειεηεηή κεραληθνχ, ε θχξσζε ηεο απαγφξεπζεο εθπφλεζεο θαη 

ππνγξαθήο κειεηψλ γηα ηελ έθδνζε νηθνδνκηθήο άδεηαο θαη/ή ε θχξσζε ηεο 

απαγφξεπζεο  επίβιεςεο νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ απφ 1 έσο 12 κήλεο 

αλάινγα κε ηε βαξχηεηα ηεο παξάβαζεο. 

β)  Οη νηθνδνκηθέο εξγαζίεο δελ εθηειέζηεθαλ ζχκθσλα κε ηηο κειέηεο πνπ 

ππνβιήζεθαλ, ή ζχκθσλα κε ηα εγθεθξηκέλα ζηνηρεία ηνπ ηνπνγξαθηθνχ 

δηαγξάκκαηνο θαη ηνπ δηαγξάκκαηνο δφκεζεο, επηβάιιεηαη ζε βάξνο ηνπ 

επηβιέπνληνο κεραληθνχ, ε θχξσζε ηεο απαγφξεπζεο εθπφλεζεο θαη 

ππνγξαθήο κειεηψλ γηα ηελ έθδνζε νηθνδνκηθήο άδεηαο θαη ε θχξσζε ηεο 

απαγφξεπζεο επίβιεςεο νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ απφ 1 έσο 12 κήλεο 

αλάινγα κε ηε βαξχηεηα ηεο παξάβαζεο. 
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2.  Κχξσζε ζε βάξνο ηνπ επηβιέπνληνο κεραληθνχ δελ επηβάιιεηαη αλ ν ίδηνο είρε 

πξνεγνπκέλσο ελεκεξψζεη εγγξάθσο ηελ αξκφδηα ππεξεζία δφκεζεο θαη ην 

Παξαηεξεηήξην Γνκεκέλνπ Πεξηβάιινληνο γηα ηηο ζρεηηθέο παξαβάζεηο ησλ 

νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ. 

3.  Οη παξαπάλσ θπξψζεηο επηβάιινληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Πεξηβάιινληνο θαη 

Δλέξγεηαο, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ επνπηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ άξζξνπ  156 

ΣΟΤ 4389/16, κε βάζε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 6 ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ, θαηαγξάθνληαη ζην κεηξψν ηνπ άξζξνπ 49  θαη 

θνηλνπνηνχληαη ζηηο Τ.ΓΟΜ., νη νπνίεο ηεξνχλ κεηξψν ησλ κεραληθψλ, ζηνπο 

νπνίνπο επηβάιινληαη νη πνηλέο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη κεξηκλνχλ γηα 

ηελ εθηέιεζε ηνπο. 

4.  ε πεξίπησζε ππνηξνπήο, θαζψο θαη φηαλ νη παξαπάλσ παξαβάζεηο αθνξνχλ 

νηθνδνκηθέο εξγαζίεο ζε παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο, αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, 

ηζηνξηθνχο ηφπνπο θαη κλεκεία, πεξηνρέο ηδηαίηεξνπ θπζηθνχ θάιινπο θαη ζε 

πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ λ.1650/1986 (Α‟ 160), φπσο ηζρχεη 

κεηά ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ κε ην άξζξν 5 ηνπ λ. 3937/2011 (Α‟ 60), ηα φξηα ησλ 

θπξψζεσλ δηπιαζηάδνληαη. 

5.  ε πεξίπησζε πεξαηηέξσ ππνηξνπήο νη παξαπάλσ θπξψζεηο είλαη νξηζηηθέο. 

6.  Οη αξκφδηνη ειεγθηέο δφκεζεο θαη νη ππάιιεινη ησλ ππεξεζηψλ δφκεζεο, 

ππνρξενχληαη ακειιεηί λα ελεκεξψζνπλ εγγξάθσο ην αξκφδην πκβνχιην 

Πνιενδνκηθψλ Θεκάησλ θαη Ακθηζβεηήζεσλ (Τ.ΠΟ.Θ.Α.) ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ 

παξφληνο, κφιηο δηαπηζηψζνπλ ηελ ηέιεζε παξαβάζεσλ ηεο παξνχζαο 

παξαγξάθνπ. Σν Τ.ΠΟ.Θ.Α. αθνχ εμεηάζεη ηελ ππφζεζε, βεβαηψλεη ηηο 

παξαβάζεηο θαη δηαβηβάδεη ηνλ ζρεηηθφ θάθειν πξνο ην επνπηηθφ ζπκβνχιην ηνπ 

άξζξνπ 156 ηνπ λ.4389/2016, πξνθεηκέλνπ απηφ λα εηζεγεζεί ηελ επηβνιή 

δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ. 

Σν επνπηηθφ ζπκβνχιην, κεηά απφ αθξφαζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, 

εηζεγείηαη ζηνλ Τπνπξγφ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο ηελ επηβνιή ζε βάξνο ηνπ 

κειεηεηή/ επηβιέπνληα κεραληθνχ ησλ πξνβιεπφκελσλ θπξψζεσλ ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

 

7.  Γηα κηθξέο παξαβάζεηο ζηε δφκεζε, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ εηδηθφηεξσλ 

ζπλζεθψλ ηέιεζεο ηεο πξάμεο, ησλ ζπλεπεηψλ απηήο θαη ηνπ βαζκνχ ηνπ 

πηαίζκαηνο ηνπ κεραληθνχ, δχλαηαη λα επηβάιιεηαη ζε βάξνο ηνπ κεραληθνχ αληί 

ησλ θπξψζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο, έγγξαθε ζχζηαζε, εθφζνλ ν 

κεραληθφο δελ έρεη ππνπέζεη ζε άιιε παξάβαζε ζην παξειζφλ. 

 

 

 

Άξζξν 49. 

Μεηξών Μειεηεηώλ θαη Δπηβιεπόλησλ Μεραληθώλ θαη θαζήθνληα 
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1. ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο ηεξείηαη κεηξψν, ζην νπνίν 

πεξηιακβάλνληαη απηνδίθαηα φινη νη κεραληθνί πνπ έρνπλ ην επαγγεικαηηθφ 

δηθαίσκα λα κειεηνχλ, λα επηβιέπνπλ, λα ειέγρνπλ θαη λα εθηεινχλ εξγαζίεο 

ζηα θηεξηαθά έξγα πνπ αδεηνδνηνχληαη ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα λφκν. 

2. Σα ζηνηρεία ησλ κεραληθψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Μεηξψν ηεο 

παξαξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ παξέρνληαη απφ ην Σερληθφ 

Δπηκειεηήξην Διιάδαο κέζσ ηνπ Μεηξψνπ Μειψλ θαη ηνπ Βηβιίνπ Σερληθψλ 

Δπσλπκηψλ πνπ απηφ ηεξεί. Οη πξνυπνζέζεηο άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο 

πνπ ηζρχνπλ ζηα αλσηέξσ Μεηξψα εθαξκφδνληαη απηφκαηα ζηελ δπλαηφηεηα 

ππνβνιήο κειεηψλ θαη δηελέξγεηαο επηβιέςεσλ ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο 

λφκνπ. Σν ΤΠΔΝ ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο λφκνπ κπνξεί λα επηβάιεη 

επηπξφζζεηνπο πεξηνξηζκνχο ζηελ ζπκκεηνρή ζην Μεηξψν  

3. Σν ΣΔΔ ζα παξέρεη δεκφζηα πξφζβαζε, κε ηα ζηνηρεία ησλ κεραληθψλ. 

Απηφ πεξηιακβάλεη ηνλ ηίηιν ζπνπδψλ, ηελ εηδηθφηεηα, ηελ άδεηα άζθεζεο θαη 

ηα εηδηθά επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα. Δπηπιένλ ζα παξέρεηαη ζην ΤΠΔΝ 

εμαηνκηθεπκέλε πξφζβαζε ζηνλ πξνζσπηθν θάθειν ησλ κεηξψσλ κεηά απφ 

αίηεκα. 

 

4. Οη κειεηεηέο κεραληθνί επζχλνληαη γηα ηελ εθπφλεζε φισλ ησλ επί κέξνπο 

κειεηψλ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. Γηα ηηο νηθνδνκηθέο άδεηεο πνπ 

αθνξνχλ θηίξηα ζε παξαδνζηαθφ νηθηζκφ, παξαδνζηαθφ ή ηζηνξηθφ ηκήκα 

πφιεο, νηθηζηηθφ ζχλνιν πνπ έρεη ραξαθηεξηζηεί σο ηζηνξηθφ δηαηεξεηέν 

κλεκείν, θαζψο θαη θεξπγκέλα δηαηεξεηέα θηίξηα ή λεφηεξα κλεκεία νη 

αξρηηεθηνληθέο κειέηεο εθπνλνχληαη θαη ππνγξάθνληαη απνθιεηζηηθά απφ 

αξρηηέθηνλεο κεραληθνχο θαη νη ζηαηηθέο κειέηεο απφ ηνπο αξκφδηνπο 

πνιηηηθνχο κεραληθνχο. 

 

5. Οη επηβιέπνληεο κεραληθνί επζχλνληαη αλά ηνκέα επίβιεςεο: 

 

α) Γηα ηελ επίβιεςε ησλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηηο κειέηεο πνπ 

ζπλνδεχνπλ ηελ νηθνδνκηθή άδεηα. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 

341 θαη 342 ηνπ Κψδηθα Βαζηθήο Πνιενδνκηθήο Ννκνζεζίαο (π.δ. ηεο 14.7.1999, Γ` 

580). 

β) Γηα ηελ ελεκέξσζε ηεο Τ.ΓΟΜ. γηα ηνλ νξηζκφ ηεο εκεξνκελίαο ειέγρνπ. 

γ) Γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηνηρείσλ ηεο Ζιεθηξνληθήο Σαπηφηεηαο 

ηνπ Κηηξίνπ ζχκθσλα κε ηα άξζξα 52-61 ηνπ παξφληνο, ζχκθσλα κε ηα 

επαγγεικαηηθά ηνπο δηθαηψκαηα. 
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Άξζξν 50. 

Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο 

Έσο ηελ ιεηηνπξγία ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ηνπ άξζξνπ 33 θαη ηελ 

έθδνζε ηεο πξνβιεπφκελεο ζηελ παξάγξαθν 1 Τπνπξγηθήο Απφθαζεο, ε έθδνζε 

ησλ νηθνδνκηθψλ αδεηψλ φπσο απηή ξπζκίδεηαη ζηα άξζξα 36 , 37, 40 ζα  γίλεηαη 

ζχκθσλα κε ηελ δηαδηθαζία  ε νπνία  ξπζκίδεηαη απφ ηα άξζξα 1-8 ηνπ λ. 4030/2011. 

 

 

Άξζξν 51. 

Καηαξγνύκελεο δηαηάμεηο 

Με ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο θαη ππφ ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 50  

θαηαξγνχληαη ηα άξζξα 1 έσο θαη 8 ηνπ λ. 4030/2011, πιελ ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ 

άξζξνπ 2α ηνπ λ.4030/2011, ην νπνίν εμαθνινπζεί λα ηζρχεη. Καηαξγείηαη επίζεο ην 

άξζξν 20 παξ. 5 ηνπ λ. 4258/2014, ην άξζξν 4 ηνπ λ. 4067/2014. 
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ΣΜΖΜΑ ΓΔΤΣΔΡΟ  

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΚΣΗΡΗΟΤ 

 

 

Άξζξν 52. 

Ζιεθηξνληθή Σαπηόηεηα Κηηξίνπ - θνπόο 

 

1. θνπφο ηεο ειεθηξνληθήο ηαπηφηεηαο θηηξίνπ, είλαη ε απνηχπσζε ηεο 

πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηνπ θηίξηνπ, ησλ αδεηψλ ηνπ,  ε παξαθνινχζεζε ησλ 

κεηαβνιψλ ηνπ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ δσήο ηνπ, ν έιεγρνο απηψλ. 

2. ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ππάγνληαη φια ηα θηίξηα, πνπ έρνπλ 

αλεγεξζεί ή αλεγείξνληαη κε βάζε νηθνδνκηθή άδεηα, θαζψο θαη ηα θηίξηα γηα ηα 

νπνία επηηξέπεηαη ε δηελέξγεηα εκπξαγκάησλ δηθαηνπξαμηψλ  θαηά ην άξζξν 82 

ηνπ παξφληνο.  

   

 

Άξζξν 53. 

Οξηζκνί 

 

1. Ζιεθηξνληθή Σαπηφηεηα Κηηξίνπ: ν θάθεινο πνπ πεξηιακβάλεη φια ηα ζηνηρεία 

ηνπ θηηξίνπ, πνπ πεξηγξάθνληαη ζηνλ παξφληα λφκν θαη κε εηδηθή αλαθνξά ζηα 

θηεκαηνινγηθά ζηνηρεία ηνπ νηθνπέδνπ ή γεπέδνπ. Ο θάθεινο ζπληάζζεηαη απφ 

ηνπο εμνπζηνδνηεκέλνπο κεραληθνχο θαηά ηελ παξ.4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

Αληίγξαθν ηνπ θαθέινπ θπιάζζεηαη ζε εηδηθφ ρψξν εληφο ηνπ θηηξίνπ κε επζχλε 

ηνπ ηδηνθηήηε. 

2. Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν: ην Μεηξψν ζην νπνίν ηεξνχληαη ζηνηρεία ζρεηηθά κε  ηελ 

Ζιεθηξνληθή Σαπηφηεηα Κηηξίνπ, ηνπο θπξίνπο ηνπ έξγνπ, ηνπο 

εμνπζηνδνηεκέλνπο κεραληθνχο, ηα πηζηνπνηεηηθά ειέγρνπ θαη ην πηζηνπνηεηηθφ 

πιεξφηεηαο. Σν Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν ηεξείηαη ζην Παξαηεξεηήξην Γνκεκέλνπ 

Πεξηβάιινληνο θαη ζπλδέεηαη κε ηε βάζε δεδνκέλσλ ηεο Δ.Κ.Υ.Α. 

3. Πηζηνπνηεηηθφ Πιεξφηεηαο: ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηνπο 

εμνπζηνδνηεκέλνπο  γηα ηελ ηήξεζε ηεο Ζιεθηξνληθήο Σαπηφηεηαο Κηηξίνπ 

κεραληθνχο, ζην νπνίν βεβαηψλεηαη απφ απηνχο, κε δήισζή ηνπο, ε 

ζπκπιήξσζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηφ. Σν πηζηνπνηεηηθφ 

εθδίδεηαη γηα θηίξην, νξηδφληηα ή θάζεηε δηεξεκέλε ηδηνθηεζία, θέξεη κνλαδηθφ 

αξηζκφ, πνπ δίλεηαη απφ ην Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν ην νπνίν ηεξείηαη ζην 

Παξαηεξεηήξην Γνκεκέλνπ Πεξηβάιινληνο θαη αλαγξάθεη ηνλ ΚΑΔΚ ηνπ 

νηθνπέδνπ ή γεπέδνπ. 
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4. Δμνπζηνδνηεκέλνο κεραληθφο: ν κεραληθφο πνπ νξίδεηαη απφ ηνπο θπξίνπο ηνπ 

έξγνπ θαη είλαη αξκφδηνο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πνιενδνκηθήο λνκνζεζίαο θαηά 

ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

5. Δμνπζηνδνηεκέλνο κεραληθφο δχλαηαη λα είλαη  θαη ν θχξηνο ή ζπγθχξηνο ηνπ 

έξγνπ, εθφζνλ είλαη κεραληθφο αξκφδηνο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πνιενδνκηθήο 

λνκνζεζίαο.  

 

Άξζξν 54. 

πκπιήξσζε ειεθηξνληθήο ηαπηόηεηαο - Έθδνζε Πηζηνπνηεηηθώλ 

 

1. Γηα φια ηα θηίξηα ηεξείηαη ππνρξεσηηθά ε « Ζιεθηξνληθή Σαπηφηεηα Κηηξίνπ», ε 

νπνία πεξηιακβάλεη ηα εμήο ζηνηρεία: 

α)  Σν ζηέιερνο ηεο  νηθνδνκηθήο άδεηαο ηνπ θηηξίνπ, κε ηηο ηπρφλ αλαζεσξήζεηο 

ηεο 

β)  Σα ζρέδηα πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ νηθνδνκηθή άδεηα  

γ)  ην πηζηνπνηεηηθφ ελεξγεηαθήο απφδνζεο ηνπ θηηξίνπ ή ηκεκάησλ απηνχ, 

δ)  ην πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ θαηαζθεπήο, εθ‟ φζνλ ππάξρεη 

ε)  δειψζεηο ππαγσγήο ζε λφκνπο αλαζηνιήο επηβνιήο θπξψζεσλ επί 

απζαηξέησλ  

ζη)  ηα ζρέδηα θαηφςεσλ, ηα νπνία απνηππψλνπλ ην θηίξην ζηελ πξαγκαηηθή 

θαηάζηαζε, ζηνλ βαζκφ πνπ δελ πξνθχπηνπλ απφ ηα (α), (β), (ε) 

δ)  ην δειηίν δνκηθήο ηξσηφηεηαο θαη ε κειέηε ζηαηηθήο επάξθεηαο, εθ‟ φζνλ 

απαηηείηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν  99 

ε)  ηνλ πίλαθα ρηιηνζηψλ θαη ηε κειέηε θαηαλνκήο δαπαλψλ ηνπ θηηξίνπ, εθ‟ 

φζνλ απαηηνχληαη. 

ζ)  πηζηνπνηεηηθφ πιεξφηεηαο ηεο ειεθηξνληθήο Σαπηφηεηαο  ηνπ Κηηξίνπ. 

2. Όια ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία γηα ηελ ηαπηφηεηα θηηξίνπ θαη γηα ηνλ έιεγρν 

δφκεζεο ζπκπιεξψλνληαη ζε εηδηθφ έληππν πνπ ηεξείηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή, 

απφ ηνπο επηβιέπνληεο κεραληθνχο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 49 ηνπ 

παξφληνο θαη  απφ ηνπο  εμνπζηνδνηεκέλνπο κεραληθνχο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 53 . 

3. πκπιήξσζε ηεο Ζιεθηξνληθήο Σαπηφηεηαο ηνπ θηηξίνπ ζα γίλεηαη κεηά ηελ 

νπνηαδήπνηε/ παξέκβαζε/ηξνπνπνίεζε γίλεηαη ζην θηίξην, νξηδφληηα ή θάζεηε 

δηεξεκέλε ηδηνθηεζία. 

 

 

4. Ο έιεγρνο θαη ε θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ ηεο ειεθηξνληθήο ηαπηφηεηαο ηνπ 

θηηξίνπ δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηείηαη θαη αλά απηνηειή νξηδφληηα ή θάζεηε 



- 80 / 179 - 

 

 

 

ηδηνθηεζία κε γεσρσξηθή αλαθνξά. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο 

θαη Δλέξγεηαο θαζνξίδνληαη ε κνξθή θαη ηα έληππα ηα νπνία νθείιεη λα 

ζπκπιεξψζεη ν εμνπζηνδνηεκέλνο κεραληθφο.  

5. Μεηά ηε ζπκπιήξσζε ησλ ζηνηρείσλ, εθδίδεηαη απφ ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν 

      κεραληθφ:  

α)  ην Πηζηνπνηεηηθφ Πιεξφηεηαο ηεο ειεθηξνληθήο ηαπηφηεηαο θηηξίνπ ή 

β)  ην Πηζηνπνηεηηθφ Πιεξφηεηαο ηεο ειεθηξνληθήο ηαπηφηεηαο ηεο απηνηεινχο 

δηεξεκέλεο ηδηνθηεζίαο.  

6. Σα απαηηνχκελα ζηνηρεία ππαγσγήο ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ησλ 

απζαηξέησλ θαηαρσξνχληαη κεηά απφ αίηεζε ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ κεραληθνχ 

ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ θηηξίνπ θαη δελ απαηηείηαη ππνβνιή 

επηπιένλ ζηνηρείσλ λνκηκφηεηαο θαη ζρεδίσλ ησλ θηηξίσλ. 

 

Άξζξν 55. 

Γηαδηθαζία Έλαξμεο θαη Δλεκέξσζεο 

 

1. Καηεγνξίεο θηηξίσλ: 

α)  Καηεγνξία Η: 

ηελ θαηεγνξία απηή ππάγνληαη: 

Κηίξηα πνπ αλήθνπλ ζην Γεκφζην ΟΣΑ θαη ΝΠΓΓ θαζψο θαη απηά πνπ 

.ζηεγάδνπλ ππεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ ΟΣΑ θαη ΝΠΓΓ. 

β)  Καηεγνξία ΗΗ: 

ηελ θαηεγνξία απηή ππάγνληαη φιεο νη ππφινηπεο θαηεγνξίεο θηεξίσλ 

αλεμαξηήησο ρξήζεσλ. 

2. Πξνζεζκία ππνβνιήο ηαπηφηεηαο θηηξίνπ: 

Γηα ηα θηίξηα ηεο Καηεγνξίαο Η, ε ππνβνιή ηεο ηαπηφηεηαο θηηξίνπ γίλεηαη 

εληφο ηξηψλ (3) εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηζρχνο ηνπ παξφληνο. 

Γηα ηα θηίξηα ηεο Καηεγνξίαο ΗΗ, ε ππνβνιή ηεο ηαπηφηεηαο θηηξίνπ γίλεηαη 

εληφο πέληε (5) εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηζρχνο ηνπ παξφληνο. 

Γηα θηίξην ή δνκηθφ έξγν πνπ εκπίπηεη ζε πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο 

θαηεγνξίαο, φηαλ ε ειεθηξνληθή ηαπηφηεηα ζπληάζζεηαη γηα ην ζχλνιν ηνπ 

θηηξίνπ, αθνινπζείηαη ε δπζκελέζηεξε πξνζεζκία. ε πεξίπησζε ζχληαμεο 

ηαπηφηεηαο αλά δηεξεκέλε ηδηνθηεζία, αθνινπζείηαη ε θαηά πεξίπησζε νξηδφκελε 

πξνζεζκία. 

3. Ο εμνπζηνδνηεκέλνο κεραληθφο, ν νπνίνο ζπκπιεξψλεη ηα ζηνηρεία ηεο 

ειεθηξνληθήο ηαπηφηεηαο ηνπ θηηξίνπ ή ηεο δηεξεκέλεο ηδηνθηεζίαο, νξίδεηαη απφ 

ηνλ ηδηνθηήηε γηα θάζε θηίξην ή δηεξεκέλε ηδηνθηεζία. ε πεξίπησζε φπνπ έρνπλ 

ζπζηαζεί νξηδφληηεο ή θάζεηεο ηδηνθηεζίεο, ν αξκφδηνο κεραληθφο γηα ην ζχλνιν 
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ηνπ θηηξίνπ δχλαηαη λα νξίδεηαη κεηά απφ απφθαζε ηεο πιεηνςεθίαο ησλ 

θνηλσλψλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ θαλνληζκφ ηεο νξνθνθηεζίαο άιισο 

κε απιή πιεηνςεθία.  

4.   Σν  ηνπηθφ Παξαηεξεηήξην , δχλαηαη λα πξνβαίλεη ζε έιεγρν ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

ππνβιήζεθαλ, αληηπαξαβάιινληαο απηά, κε ηα ππνβαιιφκελα ζηνηρεία θαηά ηελ 

έθδνζε ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο , θαζψο θαη κε ηα ζηνηρεία ηνπ πνξίζκαηνο ησλ 

ειεγθηψλ δφκεζεο. Μεηά ηελ ππνβνιή ηεο ειεθηξνληθήο ηαπηφηεηαο θηηξίνπ, ε 

ελεκέξσζε ηεο ηαπηφηεηαο θηηξίνπ πξαγκαηνπνηείηαη ππνρξεσηηθψο, χζηεξα 

απφ ηελ εθηέιεζε νπνηαδήπνηε εξγαζίαο ζην θηίξην, ή ζηελ δηεξεκέλε ηδηνθηεζία 

ηνπ, γηα ηελ νπνία απαηηείηαη νηθνδνκηθή άδεηα ή έγθξηζε εξγαζηψλ κηθξήο 

θιίκαθαο απφ δεκφζηα αξρή.  

5. Ζ ππνβνιή ησλ ζηνηρείσλ ελεκέξσζεο θαη ε αίηεζε γηα ηελ έθδνζε 

πηζηνπνηεηηθνχ θηηξίνπ ή δηεξεκέλεο ηδηνθηεζίαο, δηελεξγείηαη απφ ηνλ 

εμνπζηνδνηεκέλν κεραληθφ, γηα ινγαξηαζκφ ηνπ εληνιέα ηνπ. Γηα ηελ ειεθηξνληθή 

ζπκπιήξσζε ησλ ζηνηρείσλ, απαηηείηαη κνλαδηθφο εηδηθφο θσδηθφο, ν νπνίνο 

εθδίδεηαη κεηά απφ αίηεζε απφ ην ηνπηθφ Παξαηεξεηήξην ή ηνλ 

εμνπζηνδνηνχκελν γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο κεηά απφ 

αίηεζε ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ κεραληθνχ . 

Δθφζνλ ζπκπιεξσζνχλ απφ ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν κεραληθφ, ηα 

ζηνηρεία ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Πιεξφηεηαο Σαπηφηεηαο Κηηξίνπ (Π.Π.Σ.Κ.) θαη 

εθδνζνχλ ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά, εθδίδεηαη θσδηθφο ηδηνθηεζίαο θαη 

απνζηέιιεηαη ειεθηξνληθά πξνο ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν  κεραληθφ θαη ηνλ 

αλαθεξφκελν ζηελ αίηεζε ηδηνθηήηε ηνπ θηηξίνπ ή θαη ηεο απηνηεινχο δηεξεκέλεο 

ηδηνθηεζίαο (νξηδφληηαο ή θάζεηεο). 

Ζ έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ πηζηνπνηεηηθψλ, δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηείηαη 

θαη απφ ηα Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ (Κ.Δ.Π.) ή ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν γηα 

ηελ δηαρείξηζε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, κεηά απφ αίηεζε ηνπ ηδηνθηήηε. 

6. Τπφρξενη ελεκέξσζεο ηεο ειεθηξνληθήο ηαπηφηεηαο θηηξίνπ, είλαη ηα θπζηθά ή 

λνκηθά πξφζσπα ζην φλνκα ησλ νπνίσλ εθδφζεθε ε ζρεηηθή άδεηα νηθνδνκηθψλ 

εξγαζηψλ θαζψο θαη νη εηδηθνί ή θαζνιηθνί δηάδνρνη απηψλ, φπσο θαηαγξάθνληαη 

θάζε θνξά ζηα έληππα ηεο ηαπηφηεηαο θηηξίνπ. 

7. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ θηηξίνπ θαη ηελ έθδνζε ηνπ 

Πηζηνπνηεηηθνχ Διέγρνπ Καηαζθεπήο (Π.Δ.Κ.) απφ ην αξκφδην Παξαηεξεηήξην 

Γνκεκέλνπ Πεξηβάιινληνο, ππφρξενη ελεκέξσζεο ηεο ηαπηφηεηαο θηηξίνπ είλαη ν 

εθάζηνηε θχξηνο ηνπ θηηξίνπ.  

 

 

 

Άξζξν 56. 

Πεξηνδηθόηεηα επαλειέγρνπ Ζιεθηξνληθήο Σαπηόηεηαο Κηηξίνπ 
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Γηα φια ηα θηήξηα αλεμαξηήησο ηεο θαηεγνξίαο, ηνπ άξζξνπ 55, ζηελ νπνία 

εκπίπηνπλ, ν θαηά ηελ παξ.4 ηνπ άξζξνπ 53  εμνπζηνδνηεκέλνο κεραληθφο 

επηζπεχδεη κε κέξηκλά ηνπ ηε δηαδηθαζία επαλειέγρνπ ησλ ζηνηρείσλ ηεο 

ειεθηξνληθήο ηαπηφηεηα ηνπ θηηξίνπ θάζε  πέληε (5) ρξφληα απφ ηελ εκεξνκελία 

ππνβνιήο ηεο. 

 

 

 

Άξζξν 57. 

Έιεγρνο ζηνηρείσλ Ζιεθηξνληθήο Σαπηόηεηαο Κηηξίνπ 

 

1. Σν αξκφδην ηνπηθφ Παξαηεξεηήξην ,πξαγκαηνπνηεί δεηγκαηνιεπηηθνχο 

ειέγρνπο εηεζίσο, ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 3% ησλ θηηξίσλ πνπ 

ιακβάλνπλ ειεθηξνληθή ηαπηφηεηα.  

2. Ο έιεγρνο ζπλίζηαηαη ζηελ επηβεβαίσζε ηεο νξζήο ζπκπιήξσζεο φισλ 

ησλ απαηηνχκελσλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα Έληππα, ην 

πεξηερφκελν ησλ νπνίσλ θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο. 

  

 

 

Άξζξν 58. 

Πξνδηαγξαθέο θαη ππόρξενη ηήξεζεο 

 

1. Σν έληππν ειεθηξνληθήο ηαπηφηεηαο θηηξίνπ θαζψο θαη ην πηζηνπνηεηηθφ 

πιεξφηεηαο ηεο ειεθηξνληθήο ηαπηφηεηαο ηνπ θηηξίνπ, θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ 

άξζξσλ ηνπ άξζξνπ 3 θαη 4 ηνπ λ. 3843/2010, ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ λ.4014/2011, 

ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ.4178/2013 θαη ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ παξφληνο, φπσο εθάζηνηε 

ηζρχνπλ, ηα νπνία απνζηέιινληαη ζην Παξαηεξεηήξην Γνκεκέλνπ 

Πεξηβάιινληνο,  ηεξνχληαη απφ απηφ ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη απνηεινχλ 

ζηνηρεία ειέγρνπ 

2. Όιεο νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ δεκνζηνπνίεζε, ηελ δηάζεζε, ηελ 

πξνζάξηεζε ζε δηθαηνπξαμίεο θαη δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο ησλ νηθνδνκηθψλ 

αδεηψλ θαη ησλ εγθξίζεσλ εξγαζηψλ κηθξήο θιίκαθαο εθαξκφδνληαη αλαιφγσο 

θαη γηα ην πηζηνπνηεηηθφ πιεξφηεηαο ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ θηηξίνπ. 

 

Άξζξν 59. 
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Έληππα   

 

1. ε θάζε πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη άδεηα απφ δεκφζηα αξρή γηα εθηέιεζε 

νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ, κε ηηο νπνίεο κεηαβάιινληαη πνιενδνκηθά θαη 

θηηξηνινγηθά κεγέζε (πξνζζήθε, επέθηαζε θ.α.) ησλ ππαξρφλησλ θηηξίσλ, γηα 

ηνλ έιεγρν θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ, ζπκπιεξψλνληαη ηα ζηνηρεία 

εηδηθνχ Δληχπνπ.  

2. ε θάζε πεξίπησζε φπνπ απαηηείηαη ε ζπκπιήξσζε βεβαηψζεσο ηεο παξ.1 ηνπ 

άξζξνπ 83 ηνπ παξφληνο γηα ηνλ έιεγρν ησλ ζηνηρείσλ, ζπκπιεξψλνληαη ηα 

ζηνηρεία ζην σο άλσ έληππν. Ζ ζπκπιήξσζε θαη ν έιεγρνο ησλ ζηνηρείσλ 

δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηείηαη θαη αλά απηνηειή νξηδφληηα ή θάζεηε ηδηνθηεζία. Σν 

ζρεηηθφ απφζπαζκα ηεο ειεθηξνληθήο Σαπηφηεηαο Κηηξίνπ θαη ην πηζηνπνηεηηθφ 

πιεξφηεηάο ηεο, αληηθαζηζηά θαη ζπκπεξηιακβάλεη ηε βεβαίσζε πνπ 

πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ παξφληνο ζχκθσλα κε ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηεο δηάηαμεο απηήο.  

3. Γηα θάζε θαηάξηηζε δεκνζίαο ζχκβαζεο έξγσλ, κειεηψλ θαη ππεξεζηψλ ησλ 

λ.4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ, 

λ.3669/2008 «Κχξσζε ηεο θσδηθνπνίεζεο ηεο λνκνζεζίαο θαηαζθεπήο 

δεκνζίσλ έξγσλ (Α‟ 116) θαη λ. 4281/2014 «Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο.» (Α‟ 160) (άξζξα 199 πεξ. Σ‟ θαη 201) πνπ έρεη σο αληηθείκελν 

αθίλεην κε θηίζκαηα, απαηηείηαη πξνεγνπκέλσο θαη ε ζπκπιήξσζε ηεο 

ειεθηξνληθήο ηαπηφηεηαο θηηξίνπ, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. 

 

 

 

 

Άξζξν 60. 

Κπξώζεηο 

 

ε πεξίπησζε φπνπ θαηά ηελ ζπκπιήξσζε ηεο ειεθηξνληθήο ηαπηφηεηαο θηηξίνπ ή 

θαηά ηνπο πεξηνδηθνχο ειέγρνπο, δηαπηζηψλεηαη φηη  ζπκπιεξψζεθαλ ςεπδψο 

ζηνηρεία ηαπηφηεηαο θηηξίνπ απφ ηνλ επηβιέπνληα ή ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν κεραληθφ, 

πέξαλ ησλ πνηληθψλ θπξψζεσλ επηβάιιεηαη: 

α)  πξφζηηκν απφ δχν ρηιηάδεο (2.000) έσο είθνζη ρηιηάδεο (20.000) επξψ αλάινγα 

κε ηελ επηθάλεηα πνπ δελ έρεη απνηππσζεί ζηελ ειεθηξνληθή  ηαπηφηεηα θηηξίνπ.  

β)  αλαζηνιή άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο γηα δηάζηεκα απφ δχν (2) έσο είθνζη 

ηέζζεξηο (24) κήλεο αλάινγα κε ηε βαξχηεηα ηεο παξάβαζεο.  

Ζ θχξσζε επηβάιιεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο 

θαηφπηλ εηζήγεζεο ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 4030/2011.  
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Γηα φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο παξαβάζεσλ, ζε πεξίπησζε 

ππνηξνπήο, θαζψο θαη φηαλ νη παξαπάλσ παξαβάζεηο αθνξνχλ νηθνδνκηθέο 

εξγαζίεο ζε παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο, πεξηνρέο ηδηαίηεξνπ θπζηθνχ θάιινπο θαη ζε 

πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ λ.1650/1986 «Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο» (Α‟ 160), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ηα φξηα ησλ θπξψζεσλ 

δηπιαζηάδνληαη. 

Οη παξαπάλσ θπξψζεηο θαηαγξάθνληαη ζε εηδηθφ κεηξψν πνπ ηεξείηαη ζην 

Παξαηεξεηήξην Γνκεκέλνπ Πεξηβάιινληνο θαη θνηλνπνηνχληαη ζηηο αξκφδηεο 

ππεξεζίεο πνπ ηεξνχλ ηηο ειεθηξνληθέο βάζεηο δεδνκέλσλ. 

Απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο απελεξγνπνηείηαη 

ν ζρεηηθφο θσδηθφο αξηζκφο κεραληθνχ γηα ηελ πξφζβαζε ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα 

θαηαρψξηζεο ζηνηρείσλ ηαπηφηεηαο θηηξίνπ. 

 

 

 

Άξζξν 61. 

Έιεγρνο θαη θαηαγξαθή δόκεζεο 

1. Σα θεληξηθά ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ θηηξίνπ θαηά ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, ηεο Δ.Κ.Υ.Α. Α.Δ., ηεο ΓΔΖ ΑΔ θαη ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ (ΓΓΠ) δηαζπλδένληαη κφληκα γηα ηελ 

παξνρή ακνηβαίαο δπλαηφηεηαο άκεζεο πξφζβαζεο ζηα ζηνηρεία ησλ 

ειεθηξνληθψλ αξρείσλ πνπ ηεξνχλ θαη αληαιιαγήο δεδνκέλσλ κε κέζα 

ειεθηξνληθήο απνζήθεπζεο, θαη‟ εμαίξεζε ησλ νξηδνκέλσλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν-

2472/97 γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ αηφκνπ απφ ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα (Α‟ 50).  

      . 

2.  ε πεξίπησζε φπνπ απφ ηνπο ζρεηηθνχο ειέγρνπο δηαζχλδεζεο ησλ αλσηέξσ 

βάζεσλ δεδνκέλσλ πξνθχπηεη φηη δελ ηεξήζεθαλ νη δηαηάμεηο θαη νη πξνζεζκίεο 

αξρηθήο ζπκπιήξσζεο ελεκέξσζεο θαη πεξηνδηθήο ζπκπιήξσζεο ηεο 

ηαπηφηεηαο ηνπ θηηξίνπ, ακειιεηί ελεκεξψλεηαη ε αξκφδηα ΤΓΟΜ θαη ην Σνπηθφ 

Παξαηεξεηήξην γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ θαηαγξαθή ηπρφλ απζαηξέησλ 

θαηαζθεπψλ. Πέξαλ ηεο δηαπίζησζεο απζαηξέησλ θαηαζθεπψλ γηα ηελ έιιεηςε 

ζπκπιήξσζεο ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ θηηξίνπ επηβάιιεηαη πξφζηηκν απφ ηνλ Δηδηθφ 

Γξακκαηέα Δπηζεψξεζεο Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο. Δηδηθψο γηα ηα θηίξηα 

επξηζθφκελα ζε εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρή γηα ηελ έιιεηςε ζπκπιήξσζεο 

ηαπηφηεηαο ηνπ θηηξίνπ κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο 

θαζνξίδεηαη ην χςνο θαη ε εηδηθή δηαδηθαζία επηβνιήο θπξψζεσλ θαη είζπξαμεο 

ηνπ πξνζηίκνπ κέζσ ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ. 
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Άξζξν 62. 

Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο- Δμνπζηνδνηηθέο Γηαηάμεηο 

Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο νξίδεηαη ε 

εκεξνκελία γηα ηελ έλαξμε ηεο ειεθηξνληθήο εθαξκνγήο ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ 

παξφληνο. 

Με απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο θαη Οηθνλνκηθψλ 

θαζνξίδνληαη ν ηξφπνο, νη φξνη, νη εηδηθφηεξεο πξνυπνζέζεηο, ε δηαδηθαζία θαη νη 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηε ζχλδεζε ησλ ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ, θαζψο θαη 

θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα πνπ αθνξά ην άξζξν 61 ηνπ παξφληνο. 

Μέρξη ηελ έθδνζε απφθαζεο ηεο σο άλσ παξαγξάθνπ αλαζηέιιεηαη ε ηζρχο 

ησλ ξπζκίζεσλ ησλ άξζξσλ 52 -61. 

 

 

 

Άξζξν 63. 

Καηαξγνύκελεο δηαηάμεηο 

Με ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο θαηαξγνχληαη ηε παξάγξαθνο 6 θαη 7 ηνπ λ. 

4164/2013, άξζξνπ 16, ην άξζξν 3 ηνπ λ.3843/2010, θαζψο θαη ηα άξζξα 38, 39, 46 

ηνπ λ. 4178/2013. 

 

 



- 86 / 179 - 

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ’  

ΔΛΔΓΥΟ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΥΧΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ, 

ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΗ ΥΧΡΟΗ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΟ 

ΗΟΕΤΓΗΟ 

 

 

Άξζξν 64. 

Οξηζκνί 

 

Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο: 

α)  «Ζιεθηξνληθή πνιενδνκηθή ηαπηόηεηα Γήκνπ»: είλαη ε ειεθηξνληθή βάζε 

ζηελ νπνία θάζε Γήκνο θαηαγξάθεη θαη ελεκεξψλεη ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ 

ηνπ ηζρχνληνο θαη ππφ εθπφλεζε ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ, θαζψο θαη ηνπο 

θνηλφρξεζηνπο ή αδφκεηνπο ρψξνπο απηνχ, κε ζθνπφ ηελ άκεζε θαη πιήξε 

πξφζβαζε θάζε ελδηαθεξφκελνπ ζηα σο άλσ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο θαη ηελ 

δπλαηφηεηα επνπηείαο θαη επίζπεπζεο ηνπ ζρεδηαζκνχ. 

β) «Σξάπεδα Γηθαησκάησλ Γόκεζεο θαη Κνηλόρξεζησλ Υώξσλ» («Σξάπεδα 

Γ.Γ.Κ.Υ.»): είλαη ην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ζην νπνίν θαηαγξάθνληαη, αθελφο 

κελ ην ζχλνιν ησλ εθδνζέλησλ θαη εθδνζεζνκέλσλ Σίηισλ Μεηαθνξάο 

πληειεζηή Γφκεζεο απφ βαξπλφκελα αθίλεηα θαη θάζε εθηειεζηφο ηίηινο 

νθεηιφκελεο απνδεκίσζεο, αθεηέξνπ δε ην ζχλνιν ησλ εθδνζεζνκέλσλ 

Σίηισλ Δηζθνξάο Πεξηβαιινληηθνχ Ηζνδπγίνπ απφ σθεινχκελα αθίλεηα, ψζηε   

λα πινπνηνχληαη  νη δηαδηθαζίεο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ Γηεχζπλζε 

«Διέγρνπ Γνκεκέλνπ Πεξηβάιινληνο θαη Δθαξκνγήο Υσξηθνχ ρεδηαζκνχ - 

Πεξηθεξεηαθφ Παξαηεξεηήξην» ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο. 

γ) «Μεηαθνξά πληειεζηή Γόκεζεο» («Μ..Γ.»): είλαη ε αθαίξεζε πληειεζηή 

Γφκεζεο (.Γ.) απφ βαξπλφκελν αθίλεην θαη ε πξνζζήθε απηνχ ζε 

σθεινχκελν αθίλεην. 

δ)  «Σίηινο Μεηαθνξάο πληειεζηή Γόκεζεο» («Σίηινο Μ..Γ.»): είλαη ν ηίηινο 

πνπ ρνξεγείηαη ζηνλ θχξην βαξπλφκελνπ αθηλήηνπ, ελζσκαηψλνληαο ην 

εγθξηζέλ δηθαίσκα γηα πξαγκαηνπνίεζε Μ..Γ. 

ε) «Σίηινο Δηζθνξάο Πεξηβαιινληηθνύ Ηζνδπγίνπ» («Σίηινο Δ.Π.Η.»): είλαη ν 

ηίηινο πνπ ρνξεγείηαη ζηνλ θχξην σθεινχκελνπ αθηλήηνπ, γηα ηελ εμαζθάιηζε 

πεξηβαιινληηθνχ ηζνδπγίνπ, δηα ηεο αληηζηνίρηζήο ηνπ κε Σίηιν Μ..Γ., κέζσ 

ηεο Σξάπεδαο Γ.Γ.Κ.X. 

ζη) «Βαξπλόκελν αθίλεην»: είλαη ην αθίλεην γηα ην νπνίν δχλαηαη λα εθδνζεί  

Σίηινο Μ..Γ. 
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δ) «Χθεινύκελν αθίλεην»: είλαη ην αθίλεην ζην νπνίν δχλαηαη λα 

πξαγκαηνπνηεζεί Μ..Γ., θαζψο θαη απηφ γηα ην νπνίν δχλαηαη λα εθδνζεί 

Σίηινο Δ.Π.Η.  

ε) «Πξαγκαηνπνίεζε Μεηαθνξάο πληειεζηή Γόκεζεο» («Πξαγκαηνπνίεζε 

Μ..Γ.»): είλαη ε πξνζζήθε .Γ. ζε σθεινχκελν αθίλεην κε ηελ έθδνζε Σίηινπ 

Μ..Γ.  

ζ)  «Πξαγκαηνπνίεζε Δηζθνξάο Πεξηβαιινληηθνύ Ηζνδπγίνπ» 

(«Πξαγκαηνπνίεζε Δ.Π.Η.»): είλαη ε δηαηήξεζε εληφο Π.Α.Δ.. ή ε εμαζθάιηζε 

ππεξβάιινληνο .Γ. ζε σθεινχκελν αθίλεην, ιφγσ εηζθνξάο ζην 

Πεξηβαιινληηθφ Ηζνδχγην, κε ηελ έθδνζε Σίηινπ Δ.Π.Η.  

η)   «Εώλε Τπνδνρήο πληειεζηή» («Ε.Τ..»): είλαη ε δψλε, φπνπ επηηξέπεηαη ε 

πξαγκαηνπνίεζε Μ..Γ., απφ βαξπλφκελα  ζε σθεινχκελα αθίλεηα. 

ηα)  «Πεξηνρή Απμεκέλεο Δπηβάξπλζεο πληειεζηή» («Π.Α.Δ..»): είλαη ε 

πεξηνρή, φπνπ κεηά ηελ ιήμε ηεο δπλαηφηεηαο ππαγσγήο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 

παξφληνο, θαηαγξάθεηαη ε ζπγθέληξσζε απζαίξεησλ θαηαζθεπψλ θαη αιιαγψλ 

ρξήζεο ηεο θαηεγνξίαο 5 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 4178/2013 (Α‟ 174) θαη ηνπ 

άξζξνπ 96 ηνπ παξφληνο. ε απηήλ, εμεηάδεηαη ε δπλαηφηεηα νξηζηηθήο 

εμαίξεζεο ησλ σο άλσ απζαηξέησλ θαηαζθεπψλ θαη αιιαγψλ ρξήζεο απφ ηελ 

θαηεδάθηζε, θαηφπηλ έθδνζεο Σίηινπ Δ.Π.Η. θαη αληηζηνίρηζήο ηνπ κε Σίηιν 

Μ..Γ., κέζσ ηεο Σξάπεδαο Γ.Γ.Κ.Υ. θαη εθαξκφδνληαη δξάζεηο πξνο 

απνθαηάζηαζε ηνπ Πεξηβαιινληηθνχ Ηζνδπγίνπ.  

 

 

 

Άξζξν 65. 

Ζιεθηξνληθή πνιενδνκηθή ηαπηόηεηα Γήκνπ 

 

1. Γεκηνπξγείηαη ζην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο ειεθηξνληθή βάζε κε 

ηίηιν «Ζιεθηξνληθή πνιενδνκηθή ηαπηφηεηα Γήκνπ», ζηελ νπνία θάζε Γήκνο 

θαηαγξάθεη θαη ελεκεξψλεη ππνρξεσηηθά ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ ηεο ρσξηθήο 

ηνπ ηαπηφηεηαο, θαζψο θαη ηνπο θνηλφρξεζηνπο ή αδφκεηνπο ρψξνπο, θαη 

εηδηθφηεξα:  

α)  Σν ηζρχνλ πιαίζην ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπ Γήκνπ, φπσο ηηο πξνβιέςεηο 

ηεο Δζληθήο Υσξηθήο Πνιηηηθήο θαη ησλ Δηδηθψλ θαη Πεξηθεξεηαθψλ 

Υσξνηαμηθψλ Πιαηζίσλ, ηα Γεληθά Πνιενδνκηθά ρέδηα (Γ.Π..), ηα ρέδηα 

Υσξηθήο θαη Οηθηζηηθήο Οξγάλσζεο Αλνηρηήο Πφιεο (.Υ.Ο.Ο.Α.Π.), ηα 

Σνπηθά Υσξηθά ρέδηα (Σ.Υ..), ηα Δηδηθά Υσξηθά ρέδηα (Δ.Υ..), ηηο Εψλεο 

Οηθηζηηθνχ Διέγρνπ (Ε.Ο.Δ.), ηηο Πεξηνρέο Δηδηθά Ρπζκηδφκελεο 

Πνιενδφκεζεο (Π.Δ.Ρ.Π.Ο.), ηα Δγθεθξηκέλα Ρπκνηνκηθά ρέδηα (Δ.Ρ..) ηηο 

ηξνπνπνηήζεηο θαη ηηο Πξάμεηο Δθαξκνγήο απηψλ, ηα εγθεθξηκέλα φξηα 

νηθηζκψλ πνπ πθίζηαληαη πξηλ απφ ηελ ηζρχ ηνπ λ.δ. 17-7-1923 (Α‟ 228) ή 
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έρνπλ πιεζπζκφ θάησ ησλ 2.000 θαηνίθσλ θαη θάζε άιιε ζρεηηθή 

θαλνληζηηθή πξάμε. 

β)  Σν ππφ εθπφλεζε πιαίζην ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ κε ιεπηνκεξή αλαθνξά ησλ 

ζηνηρείσλ, ρξεκαηνδφηεζεο, ρξνλνδηαγξακκάησλ, ζηαδίσλ ζχληαμεο, 

έγθξηζεο θαη εθαξκνγήο απηψλ, επηζήκαλζεο πηζαλψλ πξνβιεκάησλ θαη 

θαζπζηεξήζεσλ θαζψο θαη ηνπο ιφγνπο απηψλ. 

γ) Σηο πξάμεηο νξηνζέηεζεο αηγηαινχ θαη παξαιίαο. 

δ) Σηο πξάμεηο νξηνζέηεζεο πδαηνξεκάησλ. 

ε) Σηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηβαιινληηθά πεξηνρέο, φπσο ηνπο Σφπνπο 

Κνηλνηηθήο εκαζίαο (Σ.Κ..) ηνπ δηθηχνπ «Natura 2000» ηνπ λ. 3937/2011 

(Α‟ 60) θαζψο θαη ην ζχλνιν ησλ πεξηνρψλ πξνζηαζίαο ηνπ λ. 1650/1986 

(Α‟ 160). 

ζη)  Σα δηαηεξεηέα θηίξηα ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 1577/1985 (Α‟ 210).  

δ)  Σνπο παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο ή παξαδνζηαθά ηκήκαηα πφιεο, ηζηνξηθνχο 

ηφπνπο, ηζηνξηθνχο δηαηεξεηένπο νηθηζκνχο, πεξηνρέο ηδηαίηεξνπ θπζηθνχ 

θάιινπο, θαη ηνπο πξνζηαηεπφκελνπο θπζηθνχο ζρεκαηηζκνχο θαη ηνπία. 

ε)  Σα ζηνηρεία Μ..Γ. θαη, εηδηθφηεξα, ηα βαξπλφκελα θαη σθεινχκελα αθίλεηα, 

ηνπο Σίηινπο Μ..Γ. θαη Δ.Π.Η., ηηο Ε.Τ.., ηηο Π.Α.Δ.. θαη θάζε άιιε ζρεηηθή 

πξάμε. 

ζ) Σνπο αδφκεηνπο ή θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, φπσο ηνπο εγθεθξηκέλνπο βάζεη 

ησλ ηζρπφλησλ Ρπκνηνκηθψλ ρεδίσλ ή δεζκεπκέλνπο βάζεη Γ.Π.., 

.Υ.Ο.Ο.Α.Π. θ.ιπ. Κνηλφρξεζηνπο Υψξνπο (Κ.Υ.), πνπ ηεινχλ ππφ 

απαιινηξίσζε, θαζψο θαη φζνπο ηεινχλ ζε θαζεζηψο άξζεο 

απαιινηξίσζεο, θαη ηα αθίλεηα (νηθφπεδα) απφ εηζθνξέο γεο πνπ 

δηακνξθψζεθαλ κε ηελ πξάμε εθαξκνγήο θαη δελ δηαηέζεθαλ ζχκθσλα κε 

απηήλ, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 7β ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 

1337/1983 (Α‟ 33). 

2. Σα δεδνκέλα ηεο παξαγξάθνπ 1, εμαηξνπκέλσλ ησλ Σίηισλ Μ..Γ. θαη Δ.Π.Η., 

είλαη πξνζβάζηκα ζε θάζε ελδηαθεξφκελν. 

3. Σν νηθείν Σκήκα ηεο Γηεχζπλζεο «Διέγρνπ Γφκεζεο – Σνπηθφ Παξαηεξεηήξην» 

παξαθνινπζεί θαη επηζεκαίλεη ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο θαζπζηεξήζεηο ζχληαμεο, 

έγθξηζεο θαη εθαξκνγήο ηνπ ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ππνβάιιεη πξνηάζεηο γηα 

ηελ επίιπζε θαη επίζπεπζή ηνπ. 

4. Με Απφθαζε πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο 

εληφο έμη (6) κελψλ απφ ηελ δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο, θαζνξίδεηαη θάζε ζρεηηθφ 

κε ηε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία ηεο σο άλσ ειεθηξνληθήο βάζεο ζέκα, θαζψο θαη 

ν ηξφπνο δηαζχλδεζήο ηεο κε άιιεο βάζεηο γεσρσξηθψλ πιεξνθνξηψλ. 
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Άξζξν 66. 

 Δπίζπεπζε ηνπ ρσξηθνύ ζρεδηαζκνύ 

 

1. Ζ Γηεχζπλζε «Διέγρνπ Γφκεζεο - Πεξηθεξεηαθφ Παξαηεξεηήξην» επνπηεχεη, 

παξαθνινπζεί θαη ζπληνλίδεη ηηο δηαδηθαζίεο ηήξεζεο ησλ ρξνλνδηαγξακκάησλ 

ζχληαμεο, έγθξηζεο θαη εθαξκνγήο ηνπ ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ. 

2. Με Απφθαζε πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο 

εληφο έμη (6) κελψλ απφ ηελ δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο, θαζνξίδνληαη:  

α)  Σα ρξνλνδηαγξάκκαηα ζχληαμεο, έγθξηζεο θαη εθαξκνγήο ησλ 

ρσξνηαμηθψλ θαη πνιενδνκηθψλ πιαηζίσλ θαη ζρεδίσλ ηνπ Γήκνπ, κε 

ζθνπφ ηελ επίζπεπζε ηνπ ζρεδηαζκνχ. 

β)  Ζ παξνρή θηλήηξσλ πξνο ηνπο Γήκνπο γηα ηελ ηήξεζε ησλ σο άλσ 

ρξνλνδηαγξακκάησλ. 

γ)  Κάζε ζρεηηθφ ζέκα. 

 

 

 

Άξζξν 67. 

 Σξάπεδα Γηθαησκάησλ Γόκεζεο θαη Κνηλόρξεζησλ Υώξσλ (Σξάπεδα 

Γ.Γ.Κ.Υ.) 

 

1. Γηα ηελ εθπιήξσζε θαη ηελ ηαρεία πξφνδν ηεο δηαδηθαζίαο πεξηβαιινληηθήο 

απνθαηάζηαζεο, θαζψο θαη νινθιήξσζεο ηνπ ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ, θαζνξίδεηαη 

απνθιεηζηηθά ειεθηξνληθή δηαδηθαζία θαηαγξαθήο θαη δηαρείξηζεο Σίηισλ M..Γ. 

θαη Δ.Π.Η., κέζσ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο πνπ νλνκάδεηαη «Σξάπεδα 

Γηθαησκάησλ Γφκεζεο θαη Κνηλφρξεζησλ Υψξσλ» («Σξάπεδα Γ.Γ.Κ.Υ.»), σο 

ζπλνιηθήο δνκήο γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη δηαρείξηζε ηνπ ζπλφινπ ησλ 

δηθαησκάησλ δφκεζεο θαη εμαζθάιηζεο Κ.Υ. 

2. θνπφο ηεο Σξάπεδαο Γ.Γ.Κ.Υ. είλαη ε αμηνπνίεζε θαη δηαρείξηζε δηθαησκάησλ 

δφκεζεο, γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ην 

δεκφζην ζπκθέξνλ. Σα δηθαηψκαηα απηά πξνθχπηνπλ κέζα απφ ρσξηθέο θαη 

πεξηβαιινληηθέο ξπζκίζεηο, πνπ ζθνπφ έρνπλ ηε δεκηνπξγία ειεχζεξσλ 

θνηλνρξήζησλ ρψξσλ, ηε δηαηήξεζε θαη απνθαηάζηαζε θηηξίσλ πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο θαη ηελ αλαβάζκηζε πνιενδνκηθά θαη πεξηβαιινληηθά 

επηβαξπκέλσλ πεξηνρψλ.  

3. Ζ Σξάπεδα Γ.Γ.Κ.Υ., δεκηνπξγείηαη σο ςεθηαθή εθαξκνγή απφ ην Τπνπξγείν 

Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, κε ηελ δηαρείξηζή ηεο λα αζθείηαη απφ ην «Πξάζηλν 

Σακείν» θαη ηελ επζχλε επνπηείαο ηεο λα αλήθεη ζηελ Γηεχζπλζε «Διέγρνπ 
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Γνκεκέλνπ Πεξηβάιινληνο θαη Δθαξκνγήο Υσξηθνχ ρεδηαζκνχ - 

Παξαηεξεηήξην». 

4. Οη ιεηηνπξγίεο, ηεο Σξάπεδαο Γ.Γ.Κ.Υ. είλαη:  

α)  Ζ ππνρξεσηηθή εγγξαθή ζε ειεθηξνληθή βάζε ησλ ήδε εθδνζέλησλ θαη 

εθδνζεζφκελσλ Σίηισλ Μεηαθνξάο πληειεζηή Γφκεζεο («Σίηισλ 

Μ..Γ.») θαη ησλ εθδνζεζφκελσλ Σίηισλ Δηζθνξάο Πεξηβαιινληηθνχ 

Ηζνδπγίνπ («Σίηισλ Δ.Π.Η.»). 

β)  Ζ ειεθηξνληθή δηεθπεξαίσζε, κε ρξήζε εηδηθψλ αιγφξηζκσλ, ησλ 

δηαδηθαζηψλ αληηζηνίρηζεο ησλ Σίηισλ Δ.Π.Η. κε Σίηινπο Μ..Γ., βάζεη 

θξηηεξίσλ ηεξάξρεζεο, πνπ ζρεηίδνληαη, θπξίσο κε ηελ πνιενδνκηθή 

αλάγθε δηαηήξεζεο Κ.Υ, ηνλ ρξφλν έθδνζεο Σίηισλ Μ..Γ. θ.ιπ.  

γ) Ζ ειεθηξνληθή δηεθπεξαίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ εμαζθάιηζεο θαη θαηαβνιήο 

ησλ απνδεκηψζεσλ, γηα εγθεθξηκέλνπο ή δεζκεπκέλνπο Κ.Υ., απφ ίδηνπο 

πφξνπο βάζεη θξηηεξίσλ ηεξάξρεζεο.   

δ) Ζ δπλαηφηεηα θαηαβνιήο απνδεκίσζεο Σίηισλ Μ..Γ., απφ ίδηνπο πφξνπο 

βάζεη θξηηεξίσλ ηεξάξρεζεο θαη  επηιεμηκφηεηαο.   

ε) Ο ππνινγηζκφο θαη ε θαηαβνιή πξνο ηελ Σξάπεδα Γ.Γ.Κ.Υ. ηεο 

ρξεκαηηθήο ππνρξέσζεο πνπ πξνθχπηεη απφ: 

αα)  Δηζθνξά Πεξηβαιινληηθνχ Ηζνδπγίνπ, φπσο απηή πξνβιέπεηαη απφ 

ηνπο Σίηινπο Δ.Π.Η. 

ββ)  Παξάβνια θαη Σέιε Δγγξαθήο ησλ Σίηισλ Μ..Γ. θαη Δ.Π.Η.  

5. ηελ ειεθηξνληθή βάζε ηεο Σξάπεδαο Γ.Γ.Κ.Υ., θαηαρσξίδνληαη κε γεσρσξηθή 

αλαθνξά, αλά Πνιενδνκηθή Δλφηεηα, Γήκν, Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα θαη 

Πεξηθέξεηα, ην ζχλνιν ησλ Σίηισλ Μ..Γ. θαη Δ.Π.Η.  

6. ηελ Σξάπεδα Γ.Γ.Κ.Υ., δεκηνπξγνχληαη εηδηθνί ειεθηξνληθνί αιγφξηζκνη, 

δηακέζνπ ησλ νπνίσλ δηεθπεξαηψλνληαη απηφκαηα: 

α)  Ζ αληηζηνίρηζε ησλ Σίηισλ Μ..Γ. θαη Δ.Π.Η. κεηαμχ σθεινχκελσλ θαη 

βαξπλφκελσλ αθηλήησλ, αληηζηνίρσο, εληφο, ηνπ απηνχ Γήκνπ, ή φκνξσλ 

Γήκσλ, ή ηεο νηθείαο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο ή Πεξηθέξεηαο, κεηά απφ 

εθαξκνγή θξηηεξίσλ ηεξάξρεζεο.  

β)  Ο ππνινγηζκφο θαη ε θαηαβνιή απφ ίδηνπο πφξνπο ηεο Σξάπεδαο Γ.Γ.Κ.Υ. 

ηεο ρξεκαηηθήο απνδεκίσζεο πξνο ηνπο ηδηνθηήηεο Σίηισλ Μ..Γ., πνπ δελ 

επηζπκνχλ ηελ Πξαγκαηνπνίεζε Μ..Γ. εληφο Ε.Τ.. 

γ)  Ο ππνινγηζκφο θαη ε θαηαβνιή πξνο ηελ Σξάπεδα Γ.Γ.Κ.Υ. ηεο 

ρξεκαηηθήο ππνρξέσζεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηνπο Σίηινπο Δ.Π.Η.  

δ)   Ο ππνινγηζκφο ησλ αμηψλ γεο αλά κνλάδα επηθάλεηαο ηνπ βαξπλφκελνπ 

θαη ηνπ σθεινχκελνπ αθίλεηνπ, θαη ν ππνινγηζκφο ηεο κεηαηξνπήο ησλ 

επηθαλεηψλ ηνπ Σίηινπ Μ..Γ. ζε επηθάλεηεο ηνπ σθεινχκελνπ αθηλήηνπ. 

7. Με Κνηλή Απφθαζε πνπ εθδίδεηαη απφ ηνπο Τπνπξγνχο, Πεξηβάιινληνο θαη 

Δλέξγεηαο θαη Οηθνλνκηθψλ εληφο έμη (6) κελψλ απφ ηελ δεκνζίεπζε ηνπ 
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παξφληνο, θαζνξίδεηαη θάζε εηδηθφηεξν ζέκα ζρεηηθά κε ηελ δηαδηθαζία 

δεκηνπξγίαο ηεο ειεθηξνληθήο βάζεο ηεο Σξάπεδαο Γ.Γ.Κ.Υ., ηνλ ηξφπν θαη ηηο 

δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηεο, ηα θξηηήξηα ηεξάξρεζεο ηεο παξαγξάθνπ 4 θαη ηνπο 

εηδηθνχο αιγφξηζκνπο ηεο παξαγξάθνπ 6.  

 

Άξζξν 68. 

 Σίηινο Μεηαθνξάο πληειεζηή Γόκεζεο (Σίηινο Μ..Γ.) 

 

1. Σν Γηθαίσκα γηα κεηαθνξά .Γ. απφ βαξπλφκελν αθίλεην ελζσκαηψλεηαη ζε 

Σίηιν Μ..Γ. ν νπνίνο εθδίδεηαη κε Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο θαη 

Δλέξγεηαο κεηά απφ εηζήγεζε ηεο Γηεχζπλζεο «Διέγρνπ Γνκεκέλνπ 

Πεξηβάιινληνο θαη Δθαξκνγήο Υσξηθνχ ρεδηαζκνχ – Παξαηεξεηήξην». Σελ 

αίηεζε γηα έθδνζε Σίηινπ Μ..Γ. ππνβάιιεη ν θχξηνο ηνπ αθηλήηνπ ζηελ αξκφδηα 

Γηεχζπλζε, καδί κε ηνπο ηίηινπο πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ θπξηφηεηά ηνπ αθηλήηνπ 

θαζψο θαη ηερληθή κειέηε γηα ηνλ ππνιεηπφκελν .Γ. ηνπ αθηλήηνπ. Με ηελ 

ππνβνιή ηεο αηηήζεσο απφ ηνλ θχξην ηεθκαίξεηαη ε ζπλαίλεζή ηνπ γηα ηελ 

έθδνζε ηνπ Σίηινπ. 

2. Ο θχξηνο αθηλήηνπ πνπ είλαη βαξπλφκελν, απνθηά Σίηιν Μ..Γ., πνπ εθδίδεηαη 

βάζεη ηεο Απφθαζεο ηεο παξαγξάθνπ 1, θαη αληηζηνηρεί ζηνλ .Γ. πνπ δελ 

επηηξέπεηαη λα αλεγεξζεί ζε απηφ. Ο σο άλσ ηίηινο δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί 

είηε ζε σθεινχκελν αθίλεην εληφο Ε.Τ.. ηνπ απηνχ Γήκνπ κε ην βαξπλφκελν, ή 

ζε φκνξν Γήκν ζηηο πεξηπηψζεηο βαξπλφκελσλ αθηλήησλ ησλ πεξηπηψζεσλ β‟, 

γ‟, δ‟ θαη ε‟ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 70, είηε κε απνδεκίσζε απφ ηελ 

Σξάπεδα Γ.Γ.Κ.Υ. κεηά απφ αληηζηνίρηζε ηνπ κε Σίηιν Δ.Π.Η. εθφζνλ απηφ είλαη 

εθηθηφ εθαξκνδνκέλσλ ησλ θξηηεξίσλ ηεξάξρεζεο θαη επηιεμηκφηεηαο ηνπ 

άξζξνπ 67. 

3. Ο Σίηινο Μ..Γ. πνπ εθδίδεηαη κε ηελ Απφθαζε ηεο παξαγξάθνπ 1:  

α)  Δίλαη νλνκαζηηθφο. 

β) Γηα ηελ έθδνζε ηνπ, θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ βαξπλφκελνπ 

αθηλήηνπ Παξάβνιν εθαηφ (100,00) επξψ. 

γ)  Δγγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ζηελ Σξάπεδα Γ.Γ.Κ.Υ. κε ηελ θαηαβνιή Σέινπο 

Δγγξαθήο δεθαπέληε (15,00) επξψ θαη κεηαγξάθεηαη ζην νηθείν 

Τπνζεθνθπιαθείν/Κηεκαηνινγηθφ Γξαθείν. 

δ) Ζ έθδνζε θαη εγγξαθή ηνπ, δελ ππφθεηηαη ζε νπνηνλδήπνηε άιιν θφξν, 

ηέινο ραξηνζήκνπ ή ηέινο, δηθαίσκα, εηζθνξά ή θξάηεζε ππέξ ηνπ 

Γεκνζίνπ, ησλ Γήκσλ, ησλ Πεξηθεξεηψλ, ή νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ. 

ε) Γελ επηηξέπεηαη λα κεηαβηβαζζεί, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο θιεξνλνκηθήο 

δηαδνρήο. 

4. ε ξπκνηνκνχκελα αθίλεηα φπνπ ππάξρνπλ θηίζκαηα δελ επηηξέπεηαη ε έθδνζε 

Σίηινπ Μ..Γ., αλ δελ έρνπλ πξνεγνπκέλσο θαηεδαθηζηεί ηα θηίζκαηα. Γηα ηελ 
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θαηεδάθηζε πξνζθνκίδεηαη βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο Τ.ΓΟΜ., ελψ ε έθηαζε πνπ 

ξπκνηνκείηαη ζεσξείηαη φηη ηίζεηαη ζε θνηλή ρξήζε κε ηελ έθδνζε ηνπ Σίηινπ 

Μ..Γ. 

5. Με ηελ αλαθεξφκελε ζηελ παξάγξαθν 1 Απφθαζε πξνζδηνξίδνληαη νη 

επηθάλεηεο πνπ κεηαθέξνληαη απφ ην βαξπλφκελν αθίλεην. Οη επηθάλεηεο απηέο 

ππνινγίδνληαη κε αθαίξεζε ησλ επηθαλεηψλ ησλ θηηζκάησλ πνπ δηαηεξνχληαη, 

απφ ηηο επηθάλεηεο πνπ κπνξνχλ λα δνκεζνχλ κε βάζε ηνλ .Γ. ν νπνίνο ηζρχεη 

ζηελ πεξηνρή φπνπ βξίζθεηαη ην βαξπλφκελν αθίλεην, ρσξίο λα ππνινγίδνληαη 

σο δνκήζηκεο, επηθάλεηεο ππνγείσλ ρψξσλ.  

6. Με Απφθαζε πνπ εθδίδεηαη  απφ ηνλ Τπνπξγφ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο , 

εληφο έμη (6) κελψλ απφ ηελ δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο, θαζνξίδνληαη: 

α)    Οη πξνυπνζέζεηο θαη νη εηδηθφηεξνη φξνη έθδνζεο, ηα απαηηνχκελα 

δηθαηνινγεηηθά, ην πεξηερφκελν θαη ε δηαδηθαζία έθδνζεο ηνπ Σίηινπ Μ..Γ.  

β)    Κάζε ζρεηηθφ κε ηνλ Σίηιν Μ..Γ. θαη ηελ Πξαγκαηνπνίεζή ηνπ ζέκα. 

 

 

 

Άξζξν 69. 

 Σίηινο Δηζθνξάο Πεξηβαιινληηθνύ Ηζνδπγίνπ (Σίηινο Δ.Π.Η.) 

 

1. Ο ηίηινο πνπ ρνξεγείηαη ζηνλ θχξην σθεινχκελνπ αθηλήηνπ γηα ηελ εμαζθάιηζε 

Πεξηβαιινληηθνχ Ηζνδπγίνπ εθδίδεηαη κε Απφθαζε ηεο Γηεχζπλζεο «Διέγρνπ 

Γνκεκέλνπ Πεξηβάιινληνο θαη Δθαξκνγήο Υσξηθνχ ρεδηαζκνχ-

Παξαηεξεηήξην». 

2. Ο Σίηινο Δ.Π.Η.: 

α) Δίλαη νλνκαζηηθφο. 

β) Γηα ηελ έθδνζε ηνπ, θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ σθεινχκελνπ 

αθηλήηνπ Παξάβνιν εθαηφ (100,00) επξψ.  

γ)  Δγγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ζηελ Σξάπεδα Γ.Γ.Κ.Υ. κε ηελ θαηαβνιή Σέινπο 

Δγγξαθήο δεθαπέληε (15,00) επξψ. 

δ) Ζ έθδνζε θαη εγγξαθή ηνπ δελ ππφθεηηαη ζε νπνηνλδήπνηε άιιν θφξν, ηέινο 

ραξηνζήκνπ ή ηέινο, δηθαίσκα, εηζθνξά ή θξάηεζε ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ 

Γήκσλ, ησλ Πεξηθεξεηψλ, ή νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ. 

3. Με Απφθαζε πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Πεξηβάιινληνο θαη Δλεξγείαο 

εληφο έμη (6) κελψλ απφ ηελ δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο θαζνξίδνληαη νη 

πξνυπνζέζεηο θαη νη εηδηθφηεξνη φξνη έθδνζεο, ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, 

ην πεξηερφκελν θαη ε δηαδηθαζία έθδνζεο ηνπ Σίηινπ Δ.Π.Η. θαη θάζε ζρεηηθφ κε 

απηφλ ζέκα.   
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Άξζξν 70. 

 Βαξπλόκελα αθίλεηα 

 

1. Βαξπλφκελα αθίλεηα γηα ηα νπνία δχλαηαη λα εθδνζεί Σίηινο Μ..Γ. είλαη: 

α)  Οη εγθεθξηκέλνη / δεζκεπκέλνη Κνηλφρξεζηνη Υψξνη (Κ.Υ.) ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ 

λ. 4067/2012 (Α‟ 79) ζε πεξηνρέο Δγθεθξηκέλσλ Ρπκνηνκηθψλ ρεδίσλ θαη 

θαηά πξνηεξαηφηεηα απηνί γηα ηνπο νπνίνπο έρεη επέιζεη ε απηνδίθαηε άξζε 

ηεο απαιινηξίσζεο ηνπο, είηε κεηά απφ έθδνζε ζρεηηθήο δηθαζηηθήο 

Απφθαζεο είηε θαη βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 31 

ηνπ λ. 4067/2012. ηα αθίλεηα απηά Σίηινο Μ..Γ. εθδίδεηαη κφλν γηα ην 

ξπκνηνκνχκελν ηκήκα, γηα ην νπνίν δελ είλαη ππφρξενο πξνο θαηαβνιή ηεο 

απνδεκίσζεο ν ίδηνο ν θχξηνο ηνπ αθηλήηνπ, φπσο ην αθίλεην πθίζηαην θαηά 

ηελ έγθξηζε ηνπ Ρπκνηνκηθνχ ρεδίνπ θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν θχξηνο 

ηνπ αθηλήηνπ απνδέρεηαη απηφ ην είδνο ηεο απνδεκίσζεο. Γηα ηα αλσηέξσ 

αθίλεηα, ε απαιινηξίσζε πνπ θεξχρζεθε κε ηελ έγθξηζε ηνπ ρεδίνπ Πφιεο 

ζεσξείηαη φηη ζπληειείηαη κε ηελ έθδνζε ηνπ Σίηινπ Μ..Γ. κέζσ ηεο 

Σξάπεδαο Γ.Γ.Κ.Υ.  

β)  Σα αθίλεηα κε θηίξηα, ηα νπνία έρνπλ ραξαθηεξηζηεί ηα ίδηα ή ε ρξήζε ηνπο 

δηαηεξεηέα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 4067/2012, ή ηνπ 

άξζξνπ 4 ηνπ λ. 1577/1985 ή ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ.δ. 

8/1973 (Α‟ 124), θαζψο θαη αθίλεηα ζηα νπνία, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

πεξίπησζεο β‟ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 4067/2012, ή ηεο 

πεξίπησζεο β‟ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 1577/1985, έρνπλ 

επηβιεζεί φξνη θαη πεξηνξηζκνί δφκεζεο γηα ηελ πξνζηαζία θαη αλάδεημε ησλ 

δηαηεξεηέσλ θηηξίσλ.  

γ)  Σα αθίλεηα κε νηθνδνκήκαηα ηα νπνία έρνπλ ραξαθηεξηζηεί κλεκεία, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3028/2002 (Α‟ 153). 

δ) Οη εγθεθξηκέλνη / δεζκεπκέλνη Υψξνη Κνηλσθειψλ Υξήζεσλ (ΚΦ.Υ.), νη 

νπνίνη πεξηέρνπλ νηθνδνκήκαηα πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο κλεκεία. 

ε) Σα αθίλεηα εληφο ζρεδίνπ πφιεο ή εληφο νξίσλ νηθηζκνχ, ηα νπνία 

ραξαθηεξίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ αξραηνηήησλ θαη γεληθψο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, 

αξραηνινγηθνί ρψξνη ή ηζηνξηθνί ηφπνη θαη γηα ηα νπνία έρνπλ ηεζεί 

πεξηνξηζκνί ζηελ εμάληιεζε ηνπ .Γ. ή ζηα νπνία απαγνξεχεηαη ηειείσο ε 

δφκεζε.  

2. Σα αθίλεηα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο β‟, γ‟ θαη ε‟ ηεο παξαγξάθνπ 1, 

δελ ζεσξνχληαη βαξπλφκελα, εθφζνλ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί Κνηλσθειείο Υψξνη 
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(ΚΦ.Υ.) ή είλαη ρψξνη ιαηξείαο νπνηνπδήπνηε δφγκαηνο ή αλήθνπλ ζην Γεκφζην 

ή ζε Ν.Π.Γ.Γ. 

3. Δπηηξέπεηαη ε κεηαθνξά νιφθιεξνπ ηνπ .Γ. ησλ αθηλήησλ πνπ αλαθέξνληαη 

ζηηο πεξηπηψζεηο β‟, γ‟, δ‟ θαη ε‟ ηεο παξαγξάθνπ 1, εθφζνλ ν θχξηνο 

παξαρσξήζεη ηελ θπξηφηεηα ζην Γεκφζην ή ζηνλ νηθείν Γήκν, ρσξίο άιιν 

αληάιιαγκα θαη εθδνζεί ζρεηηθή Απφθαζε απνδνρήο ηεο παξαρψξεζεο απφ ηνλ 

αληίζηνηρν θνξέα θαη ζχκθσλε γλψκε ηνπ Κ.Δ..Α. Ζ παξαρψξεζε απηή δελ 

ππφθεηηαη ζε θφξν κεηαβίβαζεο ή ζε νπνηνλδήπνηε άιιν θφξν, ηέινο 

ραξηνζήκνπ ή άιιν ηέινο, δηθαίσκα, εηζθνξά ή θξάηεζε ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, 

ησλ Γήκσλ, ησλ Πεξηθεξεηψλ, ή νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ.  

4. ηηο πεξηπηψζεηο γ‟ θαη ε‟ ηεο παξαγξάθνπ 1, ε Απφθαζε κε ηελ νπνία 

εγθξίλεηαη ε έθδνζε Σίηινπ Μ..Γ. θαζψο θαη ν ηίηινο απηφο, πεξηιακβάλνπλ θαη 

ην ξπκνηνκνχκελν ηκήκα, δνκεκέλν ή κε, ηνπ δηαηεξεηένπ αθηλήηνπ. 

5. Ο .Γ. πνπ κεηαθέξεηαη, αθαηξείηαη νξηζηηθά απφ ην βαξπλφκελν αθίλεην. Ζ 

ξχζκηζε απηή ελεξγεί ππέξ θαη θαηά ησλ θαζνιηθψλ ή εηδηθψλ δηαδφρσλ ηνπ 

θπξίνπ ηνπ αθηλήηνπ θαη ην ζπλνδεχεη αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε πξσηφηππνπ 

ηξφπνπ θηήζεο θπξηφηεηαο ζε απηφ. 

 

 

 

Άξζξν 71. 

 Χθεινύκελα αθίλεηα 

 

Ωθεινχκελα αθίλεηα είλαη απηά πνπ: 

α)  Βξίζθνληαη εληφο Εσλψλ Τπνδνρήο πληειεζηή (Ε.Τ..) θαη θαζίζηαληαη 

σθεινχκελα, θαηφπηλ Πξαγκαηνπνίεζεο Σίηινπ Μ..Γ. απφ βαξπλφκελα 

αθίλεηα.  

β)  Αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία 5 (ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 4178/2013 ή ηνπ άξζξνπ 96 ηνπ 

παξφληνο) θαη ζηα νπνία έρνπλ ζπληειεζζεί απζαίξεηεο θαηαζθεπέο θαη αιιαγέο 

ρξήζεο θαη γηα ηα νπνία έρεη ηεξεζεί ε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 

73. ηα αθίλεηα απηά δχλαηαη λα δηαηεξεζεί ν ππεξβάιισλ .Γ. κέζσ ηεο  

έθδνζεο Σίηινπ Δ.Π.Η. θαη ηεο αληηζηνίρηζεο ηνπ κε Σίηιν Μ..Γ. κέζσ ηεο 

Σξάπεδαο Γ.Γ.Κ.Υ. 

γ)  Δληάζζνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 4067/2012 κεηά ηελ έλαξμε 

ηζρχνο ηνπ παξφληνο θαη γηα ηα νπνία, πνζνζηφ πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ηεο 

αχμεζεο ηνπ επηηξεπφκελνπ .Γ., εμαζθαιίδεηαη κέζσ ηεο έθδνζεο Σίηινπ Δ.Π.Η. 

θαη ηεο αληηζηνίρηζεο ηνπ κε Σίηιν Μ..Γ. κέζσ ηεο Σξάπεδαο Γ.Γ.Κ.Υ. 

δ)  Οηθφπεδα ή γήπεδα κε απνθιίζεηο ηνπ εκβαδνχ, φπσο απηφ θαηακεηξήζεθε ζε 

Σνπνγξαθηθφ Γηάγξακκα (Σ.Γ.) κε εμάξηεζε απφ ην θξαηηθφ ζχζηεκα 

ζπληεηαγκέλσλ (Δ.Γ..Α. 1987) ζε ζρέζε κε ην αλαγξαθφκελν ζην Σ.Γ. πνπ έρεη 
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ζπληαρζεί κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο θαη βάζεη ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε 

Οηθνδνκηθή Άδεηα (Ο.Α.) ή θαηαξηίζηεθε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε, κεγαιχηεξεο 

ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 

4178/2013 ή ηεο παξαγξάθνπ β, ββ1 ηνπ άξζξνπ 39, ± πέληε ηνηο εθαηφ (±5%) 

γηα ηα νηθφπεδα θαη ± δέθα ηνηο εθαηφ (±10%) γηα ηα γήπεδα, θαη έσο πνζνζηνχ ± 

δέθα ηνηο εθαηφ (±10%) γηα ηα νηθφπεδα θαη ± είθνζη ηνηο εθαηφ (±20%) γηα ηα 

γήπεδα. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, νη εκβαδνκεηξήζεηο νηθνπέδσλ/γεπέδσλ πνπ 

έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζε δηνηθεηηθέο πξάμεηο θαη εκπξάγκαηεο δηθαηνπξαμίεο 

ζεσξνχληαη απνδεθηέο δηα ηεο θαηαβνιήο εηζθνξάο γηα ηελ έθδνζε Σίηινπ Δ.Π.Η. 

θαη ηεο αληηζηνίρηζεο ηνπ κε Σίηιν Μ..Γ., κέζσ ηεο Σξάπεδαο Γ.Γ.Κ.Υ. 

ε)  Αλήθνπλ ζην Γεκφζην θαη γηα ηα νπνία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο, 

ππνβάιιεηαη αίηεζε γηα έγθξηζε Δηδηθψλ ρεδίσλ Υσξηθήο Αλάπηπμεο Γεκνζίσλ 

Αθηλήησλ (Δ..Υ.Α.Γ.Α.) βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 3986/2011 (Α‟ 152), θαη γηα 

ηα νπνία πνζνζηφ δεθαπέληε ηνηο εθαηφ (15%) ηνπ επηηξεπφκελνπ βάζεη ησλ 

ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ .Γ., εμαζθαιίδεηαη κέζσ ηεο  έθδνζεο Σίηινπ Δ.Π.Η. θαη 

ηεο αληηζηνίρηζεο ηνπ κε Σίηιν Μ..Γ., κέζσ ηεο Σξάπεδαο Γ.Γ.Κ.Υ. 

 

 

 

Άξζξν 72. 

 Εώλεο Τπνδνρήο πληειεζηή (Ε.Τ..)  

 

1. Ζ κεηαθνξά ηνπ .Γ. πξαγκαηνπνηείηαη απνθιεηζηηθά απφ βαξπλφκελν αθίλεην  

ζε σθεινχκελν αθίλεην, πνπ βξίζθεηαη κέζα ζε Εψλε Τπνδνρήο πληειεζηή 

Γφκεζεο (Ε.Τ..), κεηά απφ ηνλ ππνινγηζκφ ησλ αμηψλ γεο, αλά κνλάδα 

επηθάλεηαο ηνπ βαξπλφκελνπ θαη ηνπ σθεινχκελνπ αθίλεηνπ, θαη ηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο κεηαηξνπήο ησλ επηθαλεηψλ ηνπ Σίηινπ Μ..Γ. ζε επηθάλεηεο 

ηνπ σθεινχκελνπ αθηλήηνπ κέζσ ηεο Σξάπεδαο Γ.Γ.Κ.Υ. 

2. Οη Ε.Τ.. εγθξίλνληαη κε π.δ. κε πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο θαη 

Δλέξγεηαο, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο Γηεχζπλζεο Πνιενδνκηθνχ ρεδηαζκνχ 

(Γ.Π..) θαη θίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο επίζπεπζεο απφ ηνλ νηθείν Γήκν, ή ζχλνιν 

φκνξσλ Γήκσλ ή ηελ Πεξηθέξεηα, θαη γλψκε ησλ νηθείσλ Γεκνηηθψλ ή 

Πεξηθεξεηαθψλ πκβνπιίσλ θαη ηνπ ΚΔ.Τ.ΠΟ.Θ.Α. Γηα ηηο Ε.Τ.. εθπνλείηαη 

ηξαηεγηθή Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (.Μ.Π.Δ.). 

Δηδηθά, ζηηο κεηξνπνιηηηθέο πεξηνρέο Αζήλαο θαη Θεζζαινλίθεο, αξκφδηα 

θεληξηθά φξγαλα γηα ηελ γλψκε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ είλαη ε Γηεχζπλζε 

Μεηξνπνιηηηθνχ ρεδηαζκνχ θαη ην πκβνχιην Μεηξνπνιηηηθνχ ρεδηαζκνχ. 

3. Οη Ε.Τ.. θαζνξίδνληαη επίζεο ζην πιαίζην εθπφλεζεο Σνπηθψλ Υσξηθψλ 

ρεδίσλ (Σ.Υ..).  
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4. Σν ρσξηθφ πεδίν ηεο εηδηθήο πνιενδνκηθήο κειέηεο Ε.Τ.. θαζνξίδεηαη σο ην 

ζχλνιν ηεο έθηαζεο θάζε Γήκνπ, ή θαη ησλ φκνξσλ Γήκσλ ή θαη ηεο νηθείαο 

Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο ή Πεξηθέξεηαο, βάζεη πνιενδνκηθψλ θξηηεξίσλ. 

5. Ζ έγθξηζε Ε.Τ.., δχλαηαη λα γίλεηαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ δηαδηθαζία έγθξηζεο 

Π.Α.Δ.., εθφζνλ αθνξνχλ ηνλ απηφ Γήκν ή ζχλνιν φκνξσλ Γήκσλ, ή θαη ηελ 

απηή Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα ή Πεξηθέξεηα, ψζηε νη ζρεηηθέο κειέηεο, π.δ. θαη 

ινηπέο δηνηθεηηθέο πξάμεηο, λα είλαη θνηλέο. 

6. Οη Ε.Τ.. δχλαληαη λα ρσξνζεηνχληαη ζε πεξηνρέο γηα ηηο νπνίεο ζπληξέρνπλ 

ζσξεπηηθά νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:  

α) Βξίζθνληαη εληφο Δγθεθξηκέλσλ Ρπκνηνκηθψλ ρεδίσλ ή εληφο πεξηνρψλ 

πνπ έρεη εθθηλήζεη ε δηαδηθαζία πνιενδφκεζεο κε ζρεηηθή θαλνληζηηθή 

πξάμε ή εληφο εγθεθξηκέλσλ νξίσλ νηθηζκψλ, πνπ πθίζηαληαη πξηλ απφ ηελ 

ηζρχ ηνπ λ.δ. 17-7-1923 ή έρνπλ πιεζπζκφ θάησ ησλ 2.000 θαηνίθσλ. 

β)    Βξίζθνληαη εθηφο ησλ νξίσλ, ηζηνξηθψλ ηφπσλ, παξαδνζηαθψλ νηθηζκψλ, 

αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, πεξηνρψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 3 

ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 1650/1986 ή πεξηνρψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ 

παξάγξαθν 5β ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 4067/2012, ή ζηελ παξάγξαθν 1β ηνπ 

άξζξνπ 4 ηνπ λ. 1577/1985 θαη εθηφο ησλ νξίσλ πεξηνρψλ, ζηηο νπνίεο 

έρνπλ επηβιεζεί εηδηθνί φξνη δφκεζεο γηα ηελ πξνζηαζία παξαδνζηαθψλ ή 

αξρηηεθηνληθψλ ζπλφισλ, αξραηνινγηθψλ ρψξσλ ή άιισλ πνιηηηζηηθψλ ή 

πεξηβαιινληηθά αμηφινγσλ ζηνηρείσλ. 

γ)    Βξίζθνληαη εθηφο ηζηνξηθψλ θέληξσλ πφιεσλ, κε εμαίξεζε ηα ηκήκαηά πνπ 

αλαπιάζνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κεθαιαίνπ Β‟ ηνπ λ. 

2508/1997 (Α‟ 124). 

δ)    Βξίζθνληαη εθηφο θαζνξηζκέλσλ νξίσλ πεξηνρψλ, νη νπνίεο έρνπλ 

ραξαθηεξηζηεί δψλεο πξνζηαζίαο ρψξσλ ή θηηξίσλ, πνπ έρνπλ θεξπρζεί γηα 

νπνηνλδήπνηε ιφγν πξνζηαηεπφκελνη ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο δηαηάμεηο. 

ε)    Βξίζθνληαη εθηφο ησλ δχν πξψησλ Οηθνδνκηθψλ Σεηξαγψλσλ κεηά ηε 

γξακκή ηνπ αηγηαινχ ή ηεο φρζεο κεγάισλ ιηκλψλ ή πιεχζηκσλ πνηακψλ 

θαη εθηφο αλνηθηψλ νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ.  

ζη)   Βξίζθνληαη εθηφο πεξηνρψλ κε θιίζε ηνπ θπζηθνχ εδάθνπο κεγαιχηεξε απφ 

είθνζη πέληε ηνηο εθαηφ (25%). 

δ)  Βξίζθνληαη εθηφο πεξηνρψλ πνπ γεηηληάδνπλ κε δαζηθέο εθηάζεηο. 

7. Με ηηο εηδηθέο πνιενδνκηθέο κειέηεο Ε.Τ.., πξνζδηνξίδνληαη κέζα ζηελ πεξηνρή 

ηνπ Γήκνπ ή ησλ φκνξσλ Γήκσλ ή ηεο νηθείαο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο ή 

Πεξηθέξεηαο, ζηα νπνία ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 6, ε 

δψλε ππνδνρήο Μ..Γ. θαη ζε πνζνζηφ επί ηνπ ζπλνιηθνχ εκβαδνχ ησλ 

δνκήζηκσλ επηθαλεηψλ ηεο δψλεο, φπσο απηφ πξνθχπηεη απφ ηνλ ππνινγηζκφ 

ησλ .Γ. πνπ ηζρχνπλ ζηελ πεξηνρή, ην αλψηαην ζπλνιηθφ εκβαδφλ δνκήζηκσλ 

επηθαλεηψλ πνπ επηηξέπεηαη λα κεηαθεξζεί κέζα ζε απηήλ, αθνχ αμηνινγεζνχλ 

ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 
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α)    Σν πξνηεηλφκελν πνζνζηφ αχμεζεο ηνπ ηζρχνληνο .Γ. πνπ πξνθχπηεη 

ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ βαζκφ νηθηζηηθήο αλάπηπμεο, ηε ζέζε, 

θπζηνγλσκία θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο, ηελ νηθηζηηθή 

ππθλφηεηα θαη ην φξην θνξεζκνχ ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα .Γ., ηελ 

έθηαζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αδπλακία εθκεηάιιεπζεο αθηλήησλ (π.ρ. 

δηαηεξεηέσλ θηηξίσλ), ην ζχλνιν ησλ Σίηισλ Μ..Γ. πνπ έρνπλ εθδνζεί γηα 

ηελ Μ..Γ. ζηελ πεξηνρή, ηελ επηβάξπλζε απφ απζαίξεηεο θαηαζθεπέο θαη 

αιιαγέο ρξήζεο, ηηο νηθηζηηθέο ζπλζήθεο πνπ ζπλνιηθά έρνπλ δηακνξθσζεί 

θαη ηα πεξηζψξηα αχμεζεο πνπ δχλαηαη λα δερζεί ε πεξηνρή.  

β)    Ζ επαθφινπζε κεηαβνιή ηεο νηθηζηηθήο θπζηνγλσκίαο ηεο πεξηνρήο κε 

πξνζδηνξηζκφ ηεο κεηαβνιήο ππθλνηήησλ θαη ηνπ θπθινθνξηαθνχ θφξηνπ 

θαη άιισλ παξακέηξσλ ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο. 

γ)  Ζ επάξθεηα, κεηά θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο Μ..Γ., ησλ Κ.Υ. θαη ΚΦ.Υ., 

πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην Δγθεθξηκέλν Ρπκνηνκηθφ ρέδην, γηα ηελ θάιπςε 

ησλ αλαγθψλ ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο. 

δ)  Οη ππνβιεζείζεο δειψζεηο ππαγσγήο απζαηξέησλ θαηαζθεπψλ θαη 

αιιαγψλ ρξήζεο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 4178/2013 θαη ηνπ άξζξνπ 96 ηνπ 

παξφληνο ζηελ ππφ δηεξεχλεζε θαη κειέηε πεξηνρή. 

8. Με Απφθαζε πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, 

εληφο έμη (6) κελψλ απφ ηελ δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο, θαζνξίδνληαη νη 

εηδηθφηεξεο πξνδηαγξαθέο, ην πεξηερφκελν θαη νη δηαδηθαζίεο εθπφλεζεο ησλ 

π.δ. έγθξηζεο Ε.Τ.. θαη θάζε ζρεηηθφ κε απηέο ζέκα.  

 

Άξζξν 73. 

 Πεξηνρέο Απμεκέλεο Δπηβάξπλζεο πληειεζηή (Π.Α.Δ..) 

 

1. θνπφο ησλ Π.Α.Δ.. είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο δπλαηφηεηαο νξηζηηθήο εμαίξεζεο 

απφ ηελ θαηεδάθηζε ησλ δεισζέλησλ απζαίξεησλ θαηαζθεπψλ θαη αιιαγψλ 

ρξήζεο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 4178/2013 θαη ηνπ άξζξνπ 96 ηνπ παξφληνο, πξνο 

άξζε ησλ δπζκελψλ επηπηψζεσλ απφ ηελ αλέγεξζε θαη δηαηήξεζε ησλ ελ ιφγσ 

απζαίξεησλ θαηαζθεπψλ θαη αιιαγψλ ρξήζεο ηδηαίηεξα ζε πεξηνρέο πνπ 

παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα αλαπηπμηαθήο πζηέξεζεο θαη πεξηβαιινληηθήο 

ππνβάζκηζεο, θαη ηειηθά ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ, ζηα 

πιαίζηα ησλ ζπληαγκαηηθψλ επηηαγψλ ηνπ άξζξνπ 24, εθαξκφδνληαο δξάζεηο 

Πεξηβαιινληηθνχ Ηζνδπγίνπ. 

2. Ζ θίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο Π.Α.Δ.. γίλεηαη κεηά ην πέξαο ηεο θαηαιεθηηθήο 

εκεξνκελίαο ππαγσγήο ησλ απζαηξέησλ θαηαζθεπψλ θαη αιιαγψλ ρξήζεο πνπ 

πξνβιέπεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. 

3. Οη Π.Α.Δ. δχλαληαη λα βξίζθνληαη: 
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α)  Δληφο Δγθεθξηκέλσλ Ρπκνηνκηθψλ ρεδίσλ ή εγθεθξηκέλσλ νξίσλ νηθηζκψλ 

πνπ πθίζηαηαη πξηλ απφ ηελ ηζρχ ηνπ λ.δ. 17-7-1923 ή έρνπλ πιεζπζκφ 

θάησ ησλ 2.000 θαηνίθσλ. 

β)  Δθηφο Δγθεθξηκέλσλ Ρπκνηνκηθψλ ρεδίσλ ή εγθεθξηκέλσλ νξίσλ νηθηζκψλ 

πνπ πθίζηαηαη πξηλ απφ ηελ ηζρχ ηνπ λ.δ. 17-7-1923 ή έρνπλ πιεζπζκφ 

θάησ ησλ 2.000 θαηνίθσλ. 

4. Οη εληφο ζρεδίνπ Π.Α.Δ.. εγθξίλνληαη κε π.δ. κε πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο Γηεχζπλζεο 

Πνιενδνκηθνχ ρεδηαζκνχ (Γ.Π..) θαη θίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο επίζπεπζεο απφ 

ηνλ νηθείν Γήκν, ή ζχλνιν φκνξσλ Γήκσλ ή ηελ Πεξηθέξεηα, θαη γλψκε ησλ 

νηθείσλ Γεκνηηθψλ ή Πεξηθεξεηαθψλ πκβνπιίσλ θαη ηνπ ΚΔ.Τ.ΠΟ.Θ.Α. Γηα ηηο 

Π.Α.Δ.. εθπνλείηαη ηξαηεγηθή Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ 

(.Μ.Π.Δ.). ηηο Πεξηνρέο απηέο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδνληαη απμεκέλνη 

θνηλφρξεζηνη ρψξνη γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο αλαβάζκηζεο ηεο πνηφηεηαο δσήο 

ησλ θαηνίθσλ. 

Δηδηθά, ζηηο κεηξνπνιηηηθέο πεξηνρέο Αζήλαο θαη Θεζζαινλίθεο, 

απαηηείηαη θαη ε πξφζζεηε εηζήγεζε ηεο  Γηεχζπλζε πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ 

ηνπ ΤΠΔΝ θαη ην πκβνχιην Μεηξνπνιηηηθνχ ρεδηαζκνχ. 

5. Οη εθηφο ζρεδίνπ Π.Α.Δ.. ξπζκίδνληαη ζην πιαίζην εθπφλεζεο Σ.Υ..  

6. Οη Π.Α.Δ. δελ δχλαληαη λα ρσξνζεηνχληαη ζε πεξηνρέο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ 

άξζξνπ 89. 

7. Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ εληφο ησλ Π.Α.Δ.., θαη ηελ 

έγθξηζε ηνπ π.δ. Π.Α.Δ.. θαη ηεο πνιενδφκεζεο φπνπ απηφ απαηηείηαη, είλαη 

δπλαηή ε θαηά πεξίπησζε νξηζηηθή εμαίξεζε απφ ηελ θαηεδάθηζε, ησλ 

απζαηξέησλ θαηαζθεπψλ θαη αιιαγψλ ρξήζεο ηεο θαηεγνξίαο 5, ηνπ άξζξνπ 9 

ηνπ λ. 4178/2013 θαη ηνπ άξζξνπ 96 ηνπ παξφληνο Νφκνπ, κεηά ηελ έθδνζε 

ηίηινπ Δ.Π.Η. θαη ηελ θαηαβνιή ηνπ ζρεηηθνχ παξαβφινπ. 

8. Με Απφθαζε πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο 

εληφο έμη (6) κελψλ απφ ηελ δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο, θαζνξίδνληαη νη 

εηδηθφηεξεο πξνδηαγξαθέο, ην πεξηερφκελν θαη νη δηαδηθαζίεο εθπφλεζεο ησλ 

π.δ. έγθξηζεο ησλ Π.Α.Δ.., θαζψο θαη θάζε ζρεηηθφ κε απηέο ζέκα. 

 

Άξζξν 74. 

 Πξαγκαηνπνίεζε Μ..Γ. 

 

1. Πξαγκαηνπνίεζε Μ..Γ. είλαη ε πξνζζήθε .Γ. ζε σθεινχκελν αθίλεην κε ηελ 

πινπνίεζε Σίηινπ Μ..Γ., εληφο εγθεθξηκέλεο Ε.Τ.., κε κεηαηξνπή ησλ 

επηθαλεηψλ ηνπ Σίηινπ Μ..Γ. ζε επηθάλεηεο ηνπ σθεινχκελνπ αθίλεηνπ θαη 

αληηζηνίρηζή ηνπ κε ηίηιν Δ.Π.Η. κέζσ ηεο Σξάπεδαο Γ.Γ.Κ.Υ. 

2. Ζ Τ.ΓΟΜ. ζηελ νπνία ππάγεηαη ην σθεινχκελν αθίλεην είλαη αξκφδηα γηα ηελ 
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έθδνζε ηεο ζρεηηθήο Ο.Α. 

3. Με ηελ έθδνζε ηεο Απφθαζεο ηεο παξαγξάθνπ 1 απνζβέλλπηαη ην δηθαίσκα 

πνπ ελζσκαηψλεηαη ζηνλ Σίηιν Μ..Γ. θαη απηφο αθπξψλεηαη κε αληίζηνηρε 

δηαγξαθή ηνπ ζηελ Σξάπεδα Γ.Γ.Κ.Υ. Δάλ ν Σίηινο Μ..Γ. ρξεζηκνπνηείηαη κφλνλ 

ελ κέξεη θαηά ηελ σο άλσ πξαγκαηνπνίεζε Μ..Γ., εθηειείηαη θαηαρψξηζε 

ελεκέξσζεο ζηελ Σξάπεδα Γ.Γ.Κ.Υ. πνπ αθνξά κφλν ην πξαγκαηνπνηνχκελν 

κέξνο ην νπνίν ζηξνγγπινπνηείηαη πξνο ηα πάλσ ζε αθέξαηεο κνλάδεο 

ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ.  

4. Γηα ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο Ο.Α. θαηαβάιιεηαη απφ ηνπο θχξηνπο ηνπ 

σθεινχκελνπ αθηλήηνπ ζηελ Σξάπεδα Γ.Γ.Κ.Υ. πνζφ ίζν πξνο ην πέληε ηνηο 

εθαηφ (5%) ηεο αληηθεηκεληθήο αμίαο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ .Γ. Σν πνζφ απηφ 

δηαηίζεηαη γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ πεξηβαιινληηθήο θαη πνιενδνκηθήο 

εμηζνξξφπεζεο ηνπ άξζξνπ 76, κέζσ δεκηνπξγίαο αληίζηνηρσλ πξνγξακκάησλ, 

κε απνθιεηζηηθφ δηθαηνχρν ηνλ Γήκν φπνπ βξίζθεηαη ην σθεινχκελν αθίλεην.  

5. Ο .Γ. πνπ κεηαθέξεηαη πξνζηίζεηαη νξηζηηθά ζην σθεινχκελν αθίλεην, απφ ηελ 

εκεξνκελία κεηαγξαθήο ηεο Απφθαζεο ηεο παξαγξάθνπ 1. Ζ ξχζκηζε απηή 

ελεξγεί ππέξ θαη θαηά ησλ θαζνιηθψλ ή εηδηθψλ δηαδφρσλ ηνπ θπξίνπ ηνπ 

σθεινχκελνπ αθίλεηνπ θαη ζπλνδεχεη ην αθίλεην αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε 

πξσηφηππνπ ηξφπνπ θηήζεο ηεο θπξηφηεηαο. 

6. Ζ πξαγκαηνπνίεζε Μ..Γ. ζε Ε.Τ.. επηηξέπεηαη λα γίλεηαη θαη ελ κέξεη ή 

δηαδνρηθά, απφ ην ίδην βαξπλφκελν ή απφ δηάθνξα βαξπλφκελα, πξνο ην ίδην ή 

δηάθνξα σθεινχκελα αθίλεηα. 

7. Δάλ ην σθεινχκελν αθίλεην βξίζθεηαη ζε άκεζε γεηηλίαζε κε θηίξην πνπ ππάγεηαη 

ζηηο δηαηάμεηο ησλ πεξηπηψζεσλ β‟, γ‟, δ‟ θαη ε‟ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 

70, γηα ηελ έθδνζε ηεο  ζρεηηθήο Ο.Α., απαηηείηαη ε ζχκθσλε γλψκε ηεο 

Τπεξεζίαο πνπ είλαη αξκφδηα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ. 

 

Άξζξν 75. 

 Απόδνζε πξνζηίκσλ θαη ινηπώλ εηζθνξώλ  

 

1. Γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζθνπψλ ηεο Σξάπεδαο Γ.Γ.Κ.Υ. δεκηνπξγείηαη εηδηθφο 

ινγαξηαζκφο ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο ππφ ηελ δηαρείξηζε 

ηνπ «Πξάζηλνπ Σακείνπ». ην ινγαξηαζκφ απηφ θαηαηίζεληαη: 

α) Πνζνζηφ πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ησλ πξνζηίκσλ ησλ απζαίξεησλ 

θαηαζθεπψλ θαη αιιαγψλ ρξήζεο ηεο θαηεγνξίαο 5 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 

4178/2013 θαη ηνπ άξζξνπ 96 ηνπ παξφληνο. 

β) Σα Σέιε Δγγξαθήο ησλ Σίηισλ Μ..Γ. θαη Δ.Π.Η.  

γ) Πνζφ ίζν πξνο ην πέληε ηνηο εθαηφ (5%) ηεο αληηθεηκεληθήο αμίαο ηνπ 

ρξεζηκνπνηνχκελνπ .Γ., ην νπνίν θαηαβάιιεηαη απφ ηνπο θχξηνπο ηνπ 
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σθεινχκελνπ αθηλήηνπ γηα ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο Ο.Α. Πξαγκαηνπνίεζεο 

Μ..Γ. ηνπ άξζξνπ 74.  

Οη σο άλσ πφξνη θαηεπζχλνληαη απνθιεηζηηθά γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο 

Σξάπεδαο Γ.Γ.Κ.Υ. θαζψο θαη γηα ηηο Γξάζεηο Πεξηβαιινληηθνχ Ηζνδπγίνπ φπσο 

πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 77 ηνπ παξφληνο. 

2. ε ινγαξηαζκφ ηνπ «Πξάζηλνπ Σακείνπ» κε εηδηθφ θσδηθφ «Πεξηβαιινληηθφ 

Ηζνδχγην» θαηαηίζεληαη: 

α) Σν ππφινηπν ηεο πεξίπησζεο α‟ ηεο παξαγξάθνπ 1 πνζνζηφ πελήληα ηνηο 

εθαηφ (50%) ησλ πξνζηίκσλ ησλ απζαίξεησλ θαηαζθεπψλ θαη αιιαγψλ 

ρξήζεο ηεο θαηεγνξίαο 5 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 4178/2013 θαη ηνπ άξζξνπ 96 

ηνπ παξφληνο. 

β) Σν ζχλνιν ησλ πξνζηίκσλ ησλ απζαίξεησλ θαηαζθεπψλ θαη αιιαγψλ 

ρξήζεο ησλ θαηεγνξηψλ 1 έσο θαη 4 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 4178/2013 θαη ηνπ 

άξζξνπ 96 ηνπ παξφληνο. 

γ)  Πνζνζηφ πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ησλ πξνζηίκσλ αλέγεξζεο θαη 

δηαηήξεζεο ησλ απζαίξεησλ θαηαζθεπψλ θαη αιιαγψλ ρξήζεο ηνπ άξζξνπ  

94 ηνπ παξφληνο. 

δ) Σα Παξάβνια γηα ηελ έθδνζε Σίηισλ Μ..Γ. θαη Δ.Π.Η.  

3. Σν χςνο ησλ Παξάβνισλ Έθδνζεο θαη Σειψλ Δγγξαθήο ησλ Σίηισλ Μ..Γ. θαη 

Δ.Π.Η. δχλαηαη λα αλαπξνζαξκφδεηαη κε Κνηλή Απφθαζε πνπ εθδίδεηαη απφ ηνπο 

Τπνπξγνχο Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο θαη Οηθνλνκηθψλ.  

 

 

 

Άξζξν 76. 

 Γξάζεηο Πεξηβαιινληηθήο θαη Πνιενδνκηθήο Δμηζνξξόπεζεο κέζσ ηεο 

Σξάπεδαο Γ.Γ.Κ.Υ. 

 

1. Γηα ηελ πεξηβαιινληηθή θαη πνιενδνκηθή εμηζνξξφπεζε εθαξκφδνληαη κέζσ ηεο 

Σξάπεδαο Γ.Γ.Κ.Υ., κε πξνηεξαηφηεηα ζε εγθεθξηκέλεο Π.Α.Δ.. ηεο παξαγξάθνπ 

3α ηνπ άξζξνπ 73, απφ ην Πξάζηλν Σακείν, κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο 

Γηεχζπλζεο «Πξνζηαζίαο Γνκεκέλνπ Πεξηβάιινληνο θαη Δθαξκνγήο Υσξηθνχ 

ρεδηαζκνχ - Παξαηεξεηήξην», νη παξαθάησ δξάζεηο πεξηβαιινληηθήο θαη 

πνιενδνκηθήο εμηζνξξφπεζεο: 

α) Ζ ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ απφθηεζε θαη παξαρψξεζε αθηλήησλ, ηα νπνία 

δελ αλήθνπλ ζην Γεκφζην ή ηνλ επξχηεξν Γεκφζην Σνκέα, κε ζθνπφ ηε 

δεκηνπξγία ειεπζέξσλ Κνηλφρξεζησλ Υψξσλ. 

β) Ζ ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ απφθηεζε θαη παξαρψξεζε δηαηεξεηέσλ θηηξίσλ, 

ηα νπνία δελ αλήθνπλ ζην Γεκφζην ή ηνλ επξχηεξν Γεκφζην Σνκέα θαη ηνπ 
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πεξηβάιινληνο ρψξνπ απηψλ, γηα ηε δεκηνπξγία Υψξσλ Κνηλσθειψλ 

Υξήζεσλ. 

γ) Ζ ρξεκαηνδφηεζε γηα ηε δεκηνπξγία ππφγεησλ θαη ππέξγεησλ ρψξσλ 

ζηάζκεπζεο κε βηνθιηκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά, ζε πεξηνρέο κε ππέξκεηξε 

πνιενδνκηθή επηβάξπλζε, απφ ίδηνπο πφξνπο βάζεη θξηηεξίσλ ηεξάξρεζεο. 

δ) Ζ, βάζεη θξηηεξίσλ ηεξάξρεζεο, ρξεκαηνδφηεζε απαιινηξίσζεο ή 

αληαιιαγήο αθηλήησλ ή ηκεκάησλ απηψλ: 

αα) Ηδηνθηεζίαο νηθνδνκηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ ή ελψζεσλ νηθνδνκηθψλ 

ζπλεηαηξηζκψλ ηα νπνία βξίζθνληαη ελ φισ ή ελ κέξεη εληφο ηδησηηθψλ 

δαζηθψλ εθηάζεσλ, ή, 

ββ) ηα νπνία επηβιήζεθε νιηθή απαγφξεπζε δφκεζεο απφ θαλνληζηηθέο 

πξάμεηο ηεο δηνίθεζεο γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ή 

ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, 

θαη ζηα νπνία ζσξεπηηθά, αθελφο κελ, είρε αλαγλσξηζζεί κε αηνκηθή ή 

θαλνληζηηθή πξάμε ηεο Γηνίθεζεο δηθαίσκα δφκεζεο ην νπνίν 

κεηαγελέζηεξα αλαθιήζεθε δηνηθεηηθά ή αθπξψζεθε δηθαζηηθά, θαη, αθεηέξνπ 

δε, έρεη εθδνζεί ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε κε ηελ νπνία εληέιιεηαη ε 

Γηνίθεζε λα πξνρσξήζεη ζε απαιινηξίσζε ή αληαιιαγή απηψλ.  

ε) Οινθιεξσκέλεο παξεκβάζεηο αλάπιαζεο ζε πεξηβαιινληηθά θαη 

πνιενδνκηθά ππνβαζκηζκέλεο ή θνξεζκέλεο πεξηνρέο θαζψο θαη ζε 

πεξηνρέο πνπ ρξήδνπλ εηδηθήο πξνζηαζίαο, κε ζθνπφ θπξίσο ηελ αλάδεημε 

θαη πξνζηαζία ησλ πεξηνρψλ, ηε δηεχξπλζε ηνπ αδφκεηνπ – ειεχζεξνπ 

ρψξνπ, ηελ αλαλέσζε ηνπ θηηξηαθνχ απνζέκαηνο θαη ηελ αχμεζε ηεο αζηηθήο 

βησζηκφηεηαο ησλ πεξηνρψλ. ηελ ππφςε δξάζε πεξηιακβάλεηαη θαη ε 

ελνπνίεζε αθαιχπησλ ρψξσλ θαη άιισλ νηθνπέδσλ γηα ηε δεκηνπξγία 

δηθηχνπ ειεχζεξσλ πξνζβάζηκσλ ρψξσλ απνθιεηζηηθά γηα πεδνχο, φπσο 

πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 

4067/2012.  

 

 

Άξζξν 77. 

 Γξάζεηο Πεξηβαιινληηθνύ Ηζνδπγίνπ 

 

1. Γηα ηελ πεξηβαιινληηθή θαη πνιενδνκηθή απνθαηάζηαζε θαη εμηζνξξφπεζε ηεο 

επηβάξπλζεο πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ δηαηήξεζε απζαίξεησλ θαηαζθεπψλ θαη 

αιιαγψλ ρξήζεο εθαξκφδνληαη απφ ην Πξάζηλν Σακείν νη παξαθάησ δξάζεηο 

πεξηβαιινληηθνχ ηζνδπγίνπ: 

α) Υξεκαηνδφηεζε νινθιεξσκέλσλ παξεκβάζεσλ αλάπιαζεο ζε 

πεξηβαιινληηθά θαη πνιενδνκηθά ππνβαζκηζκέλεο ή θνξεζκέλεο πεξηνρέο 

θαζψο θαη ζε πεξηνρέο πνπ ρξήδνπλ εηδηθήο πξνζηαζίαο, κε ζθνπφ θπξίσο 
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ηελ αλάδεημε θαη πξνζηαζία ησλ πεξηνρψλ, ηε δηεχξπλζε ηνπ αδφκεηνπ – 

ειεχζεξνπ ρψξνπ, ηελ αλαλέσζε ηνπ θηηξηαθνχ απνζέκαηνο θαη ηελ αχμεζε 

ηεο αζηηθήο βησζηκφηεηαο ησλ πεξηνρψλ. 

β) Υξεκαηνδφηεζε δηακφξθσζεο Κνηλφρξεζησλ Υψξσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε 

κέγηζηεο πεξηβαιινληηθήο θαη αηζζεηηθήο πνηφηεηαο θαη ρξεζηηθφηεηαο απφ 

ηνπο πνιίηεο. ηελ ππφςε δξάζε πεξηιακβάλνληαη θπξίσο: 

αα) Ζ δηακφξθσζε λέσλ, θαζψο θαη ε αλαδηακφξθσζε, βειηίσζε θαη 

αλαβάζκηζε, πθηζηάκελσλ Κνηλφρξεζησλ Υψξσλ ζηνλ αζηηθφ ηζηφ, 

πεξηιακβαλφκελεο θαη ηεο δπλαηφηεηαο εμνπιηζκνχ ηνπο κε 

ππφγεηνπο ρψξνπο ζηάζκεπζεο νρεκάησλ,  

ββ) Ζ δεκηνπξγία, ζπκπιήξσζε, δηακφξθσζε θαη βειηίσζε δηθηχσλ 

Κνηλφρξεζησλ Υψξσλ ή / θαη δηθηχσλ πξάζηλσλ παξεκβάζεσλ ζηνλ 

αζηηθφ ηζηφ. 

γγ) Ζ δεκηνπξγία θαη αλαβάζκηζε δηθηχσλ αζθαιψλ δηαδξνκψλ πεδψλ 

κέζσ ηεο αηζζεηηθήο, ιεηηνπξγηθήο, πεξηβαιινληηθήο θαη 

βηνθιηκαηηθήο αλαβάζκηζεο πεδνδξνκίσλ, πεδνδξφκσλ, λεζίδσλ 

γεηηνληάο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ πξαζίλνπ θαη 

επηκέξνπο ππνδνκψλ θαη εμνπιηζκνχ. 

δδ) Ζ αλαβάζκηζε ηνπ αζηηθνχ εμνπιηζκνχ θάζε είδνπο, ζην δεκφζην 

ρψξν ησλ πφιεσλ, πεξηιακβαλνκέλσλ παηδφηνπσλ θαη πιαηεηψλ  

εε) Ζ βειηίσζε - αλαβάζκηζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο Κνηλφρξεζησλ 

Υψξσλ, παηδφηνπσλ, πιαηεηψλ, ρψξσλ πξαζίλνπ, αζηηθνχ 

εμνπιηζκνχ θ.ιπ. απφ άηνκα κε αλαπεξία ή εκπνδηδφκελα άηνκα. 

ζηζη) Ζ εθπφλεζε πξφηππσλ αξρηηεθηνληθψλ κειεηψλ δηακφξθσζεο 

Κνηλφρξεζησλ Υψξσλ ζηνπο νπνίνπο εγθαζίζηαληαη πξνζσξηλέο 

θαηαζθεπέο, φπσο νξίδνληαη ζηα άξζξα, 2 παξάγξαθνο 74 θαη 21 

ηνπ λ. 4067/2012, χζηεξα απφ λφκηκε παξαρψξεζε ηνπο γηα 

ζπγθεθξηκέλε εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε ή ρξήζε ηνπνζέηεζεο 

ηξαπεδνθαζηζκάησλ  απφ  θνξείο  ηνπ Γεκνζίνπ  θαη  Γήκνπο, κε ηηο 

νπνίεο αληηκεησπίδνληαη εληαία ηα κνξθνινγηθά ζηνηρεία, ην κέγεζνο, 

ηα πιηθά θαηαζθεπήο θαη ε αξκνληθή έληαμε ησλ πξνζσξηλψλ 

θαηαζθεπψλ ζην ρψξν κε επζχλε ηνπ νηθείνπ Γήκνπ.  

γ) Υξεκαηνδφηεζε γηα ηελ θαηεδάθηζε απζαίξεησλ ή/θαη επηθίλδπλσλ 

θηηζκάησλ. ηελ ππφςε δξάζε πεξηιακβάλνληαη θπξίσο: 

αα) Ζ θαηεδάθηζε απζαίξεησλ θηηζκάησλ εληφο δαζηθψλ θαη 

αλαδαζσηέσλ εθηάζεσλ, αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, αηγηαιψλ, θαζψο 

θαη ζε πνηάκηα, ιίκλεο θαη ξέκαηα, γηα ηα νπνία έρεη δεκνζηεπζεί 

ακεηάθιεηε δηθαζηηθή Απφθαζε.  

ββ) Ζ θαηεδάθηζε επηθηλδχλσο εηνηκφξξνπσλ θηηζκάησλ θαηά ην π.δ. 

13-4-1929 (Α‟ 135). 
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δ) Υξεκαηνδφηεζε γηα ηελ απνθαηάζηαζε / αλαθαίληζε, αηζζεηηθή αλαβάζκηζε 

θαη δηακφξθσζε θηεξίσλ πνπ αλήθνπλ ζηελ ηδηνθηεζία θνξέσλ ηνπ 

επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ησλ Ο.Σ.Α. ηελ ππφςε δξάζε 

πεξηιακβάλνληαη θπξίσο: 

αα) Ζ απνθαηάζηαζε δεκνζίσλ δηαηεξεηέσλ θηηξίσλ θαη κλεκείσλ.  

ββ) Ζ αλαθαίληζε θαη δηακφξθσζε θηηξίσλ κε ζηφρν ηελ επαλάρξεζή 

ηνπο γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ εγθαηάζηαζεο θνηλσληθψλ, 

πνιηηηζηηθψλ ή ελ γέλεη αλαπηπμηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ.  

γγ) Ζ αηζζεηηθή αλαβάζκηζε φςεσλ θηηξίσλ ζε αμηφινγα ηνπξηζηηθά, 

θνηλσληθά ή πνιηηηζηηθά ζεκεία ηεο πφιεο ή ηνπ Γήκνπ (θεληξηθέο 

πιαηείεο, θηίξηα θεληξηθψλ αμφλσλ, παξαιηαθψλ κεηψπσλ θ.ιπ.).  

δδ) Ζ αλαβάζκηζε, ελεξγεηαθή, αηζζεηηθή θαη ιεηηνπξγηθή, ζρνιηθψλ 

θηηξίσλ θαη ησλ ππαίζξησλ ρψξσλ ηνπο.  

ε) Υξεκαηνδφηεζε γηα ηνλ θαζαξηζκφ θαη νξηνζέηεζε ξεκάησλ θαζψο θαη 

εθηέιεζε έξγσλ απνθαηάζηαζεο θαη αλάδεημήο ηνπο.  

ζη) Υξεκαηνδφηεζε γηα ηελ απνθνκηδή θαη αζθαιή δηαρείξηζε επηθίλδπλσλ 

απφβιεησλ θαη κπαδψλ κε έκθαζε ζε πεξηβαιινληηθά θαη πνιενδνκηθά 

επαίζζεηεο πεξηνρέο. 

δ) Υξεκαηνδφηεζε νινθιήξσζεο ή αλαζεψξεζεο ηνπ ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ 

θαζψο θαη ε ρξεκαηνδφηεζε κειεηψλ πεξηβαιινληηθήο θαη πνιενδνκηθήο 

δηαρείξηζεο. ηελ ππφςε δξάζε πεξηιακβάλεηαη θαη ε ρξεκαηνδφηεζε 

κειεηψλ δεκνζίνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηελ αλάδεημε θαη πξνζηαζία πεξηνρψλ 

εληφο θαη ζε νπηηθή επαθή κε ηηο δψλεο Α αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, 

πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ (εληφο δψλεο 500 κ. απφ αθηή / φρζε ιηκλψλ 

θαη πνηακψλ, εληφο δψλεο 20 κ απφ νξηνγξακκέο ξεκάησλ, ηνπία ηδηαίηεξνπ 

θπζηθνχ θάιινπο, Natura θ.ιπ.), δηαηεξεηέσλ κλεκείσλ θαζψο θαη 

αλαδάζσζεο αλαδαζσηέσλ εθηάζεσλ ζηηο ππφςε πεξηνρέο. 

2. Ωο ρσξηθφ πεδίν δξάζεσλ πεξηβαιινληηθνχ ηζνδπγίνπ θαζνξίδνληαη: 

α) Αζηηθά θέληξα θαη νηθηζκνί κε πιεζπζκφ άλσ ησλ πέληε ρηιηάδσλ (5.000) 

θαηνίθσλ θαη ηδηαίηεξα ππθλνδνκεκέλεο αζηηθέο πεξηνρέο θαηνηθίαο κε 

πνιενδνκηθή, πεξηβαιινληηθή ή/θαη θνηλσληθή επηβάξπλζε, κε 

πξνηεξαηφηεηα ζε εγθεθξηκέλεο Π.Α.Δ.. ηεο παξαγξάθνπ 3α ηνπ άξζξνπ 

73. 

β) Δθηφο ζρεδίνπ θαη εθηφο νξίσλ νηθηζκνχ, κε πξνηεξαηφηεηα ζε εγθεθξηκέλεο 

Π.Α.Δ.. ηεο παξαγξάθνπ 3β ηνπ άξζξνπ 73 θαζψο θαη ζε πεξηνρέο κε 

απζαίξεηε δφκεζε. 

3. Ζ εθαξκνγή ησλ δξάζεσλ, Πεξηβαιινληηθή θαη Πνιενδνκηθήο Δμηζνξξφπεζεο 

ηνπ άξζξνπ 76 κέζσ ηεο Σξάπεδαο Γ.Γ.Κ.Υ. θαη Πεξηβαιινληηθνχ Ηζνδπγίνπ ηνπ 

άξζξνπ 77 κέζσ ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ πινπνηείηαη κε ηελ έληαμε ησλ 

δηθαηνχρσλ, βάζεη θξηηεξίσλ ηεξάξρεζεο, ζε ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα ηα 

νπνία δηακνξθψλνληαη απφ ην Πξάζηλν Σακείν.  
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4. Με Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο θαζνξίδεηαη θάζε 

ζρεηηθφ ζέκα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

 

 

 

Άξζξν 78. 

Σξνπνπνηνύκελεο δηαηάμεηο 

 

1. Βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο πεξίπησζεο γ‟ ηνπ άξζξνπ 39, ην άξζξν 10 ηνπ λ. 

4067/2012 ζπκπιεξψλεηαη κε ηελ πξνζζήθε πεξίπησζεο ζ‟ ζηελ παξάγξαθν 1 

απηνχ, σο εμήο: 

«Γηα ηηο αλσηέξσ πεξηπηώζεηο α᾿, β’, γ’, δ’, πνζνζηό πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) 

ηεο αύμεζεο ηνπ επηηξεπόκελνπ ζπληειεζηή δόκεζεο εμαζθαιίδεηαη ππνρξεσηηθά 

κέζσ ηεο έθδνζεο Τίηινπ Εμαζθάιηζεο Πεξηβαιινληηθνύ Ιζνδπγίνπ θαη ηεο 

αληηζηνίρηζεο ηνπ κε Τίηιν Μεηαθνξάο Σπληειεζηή Δόκεζεο κέζσ ηεο Τξάπεδαο 

Δηθαησκάησλ Δόκεζεο θαη Κνηλόρξεζησλ Χώξσλ,» 

2. Βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο πεξίπησζεο ε‟ ηνπ άξζξνπ 39, ην άξζξν 12 ηνπ λ. 

3986/2011 ζπκπιεξψλεηαη κε ηελ πξνζζήθε παξαγξάθνπ 10, σο εμήο: 

«Γηα ηελ έθδνζε ηνπ πξνεδξηθνύ δηαηάγκαηνο ΕΣΧΑΔΑ, πνζνζηό δεθαπέληε ηνηο 

εθαηό (15%) ηνπ εγθξηλόκελνπ κε απηό ζπληειεζηή δόκεζεο εμαζθαιίδεηαη 

ππνρξεσηηθά κέζσ ηεο έθδνζεο Τίηινπ Εμαζθάιηζεο Πεξηβαιινληηθνύ Ιζνδπγίνπ 

θαη ηεο αληηζηνίρηζεο ηνπ κε Τίηιν Μεηαθνξάο Σπληειεζηή Δόκεζεο κέζσ ηεο 

Τξάπεδαο Δηθαησκάησλ Δόκεζεο θαη Κνηλόρξεζησλ Χώξσλ» 

 

 

 

Άξζξν 79. 

 Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο 

 

1. Ζ έθδνζε Σίηινπ Μ..Γ. ζε εθηέιεζε π.δ. ή π.α. έγθξηζεο έθδνζεο απηνχ κε ηηο 

πξντζρχνπζεο δηαηάμεηο ησλ λ. 998/1979 (Α‟ 289), 2300/1995 (Α‟ 69) θαη 

3044/2002 (Α‟ 197), πξαγκαηνπνηείηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαη 

επηηξέπεηαη κφλνλ εθφζνλ ην αθίλεην είλαη βαξπλφκελν ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 70.  

2. Ο δηθαηνχρνο Σίηινπ Μ..Γ. πνπ εθδφζεθε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3044/2002, δχλαηαη λα επηιέμεη, είηε ηελ 

Πξαγκαηνπνίεζε Μ..Γ. κέζσ ηεο Σξάπεδαο Γ.Γ.Κ.Υ., είηε ηελ ρξεκαηηθή 

απνδεκίσζε ηνπ απφ ηελ Σξάπεδα Γ.Γ.Κ.Υ., κε αληηζηνίρηζή ηνπ κε Σίηιν Δ.Π.Η. 

ρσξίο ηελ θαηαβνιή Σέινπο. 



- 105 / 179 - 

 

 

 

3. Οη Σίηινη Μ..Γ. πνπ έρνπλ εθδνζεί, δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ησλ λ. 880/1979, 

2300/1995 θαη 3044/2002, δελ επηηξέπεηαη λα κεηαβηβαζζνχλ, εθηφο απφ ηηο 

πεξηπηψζεηο θιεξνλνκηθήο δηαδνρήο. 

 

 

 

 

Άξζξν 80. 

 Καηαξγνύκελεο δηαηάμεηο 

 

 

Καηαξγνχληαη ηα άξζξα 1 έσο θαη 7 ηνπ λ. 3044/2002  θαζψο θαη ηα άξζξα 31 

έσο θαη 37, 40 έσο θαη 45 θαη 47 ηνπ λ. 4178/2013. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ’ 

ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΑΤΘΑΗΡΔΣΖ ΓΟΜΖΖ 

 

ΣΜΖΜΑ ΠΡΧΣΟ 

ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΑΤΘΑΗΡΔΣΖ ΓΟΜΖΖ  
 

 

Άξζξν 81. 

Οξηζκνί 

 

1.  Απζαίξεηε θαηαζθεπή νξίδεηαη θάζε παξαβίαζε ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο, πνπ 

αθνξά ζε εθηέιεζε έξγνπ θαηά παξάβαζε ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ 

πνιενδνκηθήο λνκνζεζίαο, θαζ ππεξβαζε εθδνζείζαο άδεηαο νηθνδνκήο (άδεηαο 

δφκεζεο), ή εθηέιεζε έξγνπ ρσξίο ηελ απαηηνχκελε άδεηα θαη ηηκσξείηαη θαηά ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο.  

Απζαίξεηε αιιαγή ρξήζεο , νξίδεηαη  θάζε κεηαβνιή ηεο ρξήζεο, γηα ηελ 

νπνία δελ έρεη εθδνζεί νηθνδνκηθή άδεηα. 

ηελ έλλνηα ηεο απζαίξεηεο θαηαζθεπήο/αιιαγήο ρξήζεο, 

πεξηιακβάλνληαη θαη νη ραξαθηεξηδφκελεο σο «πνιενδνκηθέο παξαβάζεηο» ηεο 

παξαγξάθνπ 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

2.  Γελ ζπληζηνχλ απζαίξεηε δφκεζε θαη δελ θαηαγξάθνληαη σο παξαβάζεηο θαηά 

ηνλ έιεγρν: Απνθιίζεηο ησλ πεξηκεηξηθψλ δηαζηάζεσλ ηνπ θηηξίνπ έσο 2% απφ 

ηηο αλαγξαθφκελεο ζην δηάγξακκα θάιπςεο/δφκεζεο ηεο νηθνδνκηθήο 

άδεηαο/άδεηαο δφκεζεο, κεηξνχκελεο ζε δηαζηάζεηο θηίζηε (θέξσλ νξγαληζκφο 

θαη ζηνηρεία πιήξσζήο ηνπ, ρσξίο επηρξίζκαηα - επελδχζεηο) εθφζνλ κε ηηο 

απνθιίζεηο απηέο δελ παξαβηάδνληαη θνηλφρξεζηνη ρψξνη. 

 

3.  Ωο πνιενδνκηθέο παξαβάζεηο νξίδνληαη νη θάησζη παξαβάζεηο:  

α)  θάζε θαηαζθεπή πνπ έρεη εθηειεζηεί θαηά παξάβαζε εθδνζείζαο 

νηθνδνκηθήο άδεηαο/άδεηαο δφκεζεο,  ε νπνία δεκηνπξγεί ρψξνπο θχξηαο ε 

βνεζεηηθήο ρξήζεσο θαη δελ κεηαβάιιεη ηα ζηνηρεία ηεο θάιπςεο, ηεο 

δφκεζεο, ηνπ χςνπο θαη ηνπ φγθνπ ηνπ δηαγξάκκαηνο θάιπςεο/δφκεζεο  

β)  ε αιιαγή ρξήζεο ρψξσλ ηνπ θηηξίνπ απφ θχξηα ζε άιιε  επηηξεπφκελε ζηελ 

πεξηνρή ρξεζε , ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, γηα ηελ νπνία φκσο 

έπξεπε λα έρεη πξνεγεζεί ε έθδνζε νηθνδνκηθήο άδεηαο 
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γ)  ε αιιαγή ρξήζεο ρψξσλ ηνπ ππνγείνπ απφ βνεζεηηθή ζε θχξηα, θαζ‟ 

ππέξβαζε ηνπ ζπληειεζηή δφκεζεο, εθφζνλ ηεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο 

ππνγείνπ ρψξνπ,  ν νπνίνο δελ είλαη ιεηηνπξγηθά απηνηειήο. 

δ)  ε κεηαβνιή ησλ πνιενδνκηθψλ κεγεζψλ ηνπ δηαγξάκκαηνο 

δφκεζεο/θάιπςεο (θάιπςε, δφκεζε, χςνο), ζε πνζνζηφ έσο 10 % θαη έσο 

ηα 50 κ2  

ε)  ε εθηέιεζε εξγαζηψλ κηθξήο θιίκαθαο ηεο παξ.2 ηνπ  άξζξνπ 29  ηνπ 

Κεθαιαίνπ Β, πνπ δηελεξγνχληαη ρσξίο ηελ  πξνεγνχκελε έθδνζε ηεο ελ 

ιφγσ εγθξίζεσο.  

ζη)  ε εθηέιεζε εξγαζηψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ, θαηά παξάβαζε δηαηάμεσλ ηνπ 

θηηξηνδνκηθνχ θαλνληζκνχ. 

δ)  νη εξγαζίεο θαη θαηαζθεπέο ησλ πεξηπηψζεσλ β, δ, ε, δ, ε, ηα, ηβ, ηγ, ηδ θαη ηε 

ηεο θαηεγνξίαο Γ ηνπ άξζξνπ 96 ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ 

ε)  Πξνζζήθε ζηέγεο ζε λνκίκσο πθηζηάκελν θηίζκα, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο. 

4.  Οη πνιενδνκηθέο παξαβάζεηο επηζχξνπλ κφλν δηνηθεηηθέο θπξψζεηο σο απηέο 

πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 94  θαη φρη πνηληθέο θπξψζεηο. 

Δθθξεκείο πνηληθέο δηψμεηο παχνπλ νξηζηηθά  θαη νη ππνζέζεηο ηίζεληαη 

ζην αξρείν, θαηφπηλ βεβαίσζεο ηνπ νηθεηνπ Σνπηθνπ Παξαηεξεηεξηνπ, φηη ε 

απζαίξεηε θαηαζθεπή απνηειεί πνιενδνκηθή παξάβαζε ε νπνία ρνξεγείηαη 

χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

  

 

 

Άξζξν 82. 

Απαγόξεπζε δηθαηνπξαμηώλ ζε αθίλεηα κε απζαίξεηεο θαηαζθεπέο ή 

πνιενδνκηθέο παξαβάζεηο 

 

1.  α) Απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο απαγνξεχεηαη θαη είλαη απνιχησο άθπξε ε 

κεηαβίβαζε ή ε ζχζηαζε εκπξάγκαηνπ δηθαηψκαηνο ζε αθίλεην, ζην νπνίν έρεη 

εθηειεζηεί απζαίξεηε θαηαζθεπή, ή έρεη εγθαηαζηαζεί απζαίξεηε αιιαγή ρξήζεο, 

σο νξίδεηαη εηδηθφηεξα ζην άξζξν 81 ηνπ παξφληνο. ηελ παξαπάλσ 

απαγφξεπζε εκπίπηεη θαη ε εηζθνξά αθηλήηνπ ζε εηαηξεία.  

 β) Απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο απαγνξεχεηαη ε θαηάξηηζε ζπκβάζεσλ 

κίζζσζεο, παξαρψξεζεο πνπ αθνξνχλ αθίλεην ζην νπνίν ζε αθίλεην, ζην 

νπνίν έρεη εθηειεζηεί απζαίξεηε θαηαζθεπή, ή έρεη εγθαηαζηαζεί απζαίξεηε 

αιιαγή ρξήζεο.   
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2.  Απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ εμαηξνχληαη ηα αθίλεηα, ζηα 

νπνία έρνπλ εθηειεζηεί απζαίξεηεο θαηαζθεπέο ή έρνπλ εγθαηαζηαζεί απζαίξεηεο 

ρξήζεηο: 

α)  πνπ πθίζηαληαη πξν ηεο 30-11-1955, εκεξνκελίαο ηζρχνο ηνπ απφ 9-8-1955 

Β.Γ/ηνο ή 

β)  πνπ έρνπλ απαιιαγεί απφ ηελ θαηεδάθηζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 720/1977 (Α‟ 297) ή 

γ)  πνπ έρνπλ εμαηξεζεί απφ ηελ θαηεδάθηζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 

5 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 1337/1983 (Α‟ 33) ή ηεο παξ. 8 θαη παξ. 10 ηνπ 

άξζξνπ 9 ηνπ λ. 1512/1985 (Α‟4) ή 

δ)  πνπ έρεη αλαζηαιεί ε θαηεδάθηζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 15, 

16, 20 θαη 21 ηνπ λ. 1337/1983 (Α‟ 33), φπσο ηζρχνπλ, ρσξίο φκσο λα έρεη 

απνξξηθζεί κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ θαηά πεξίπησζε νξγάλνπ ε αίηεζε 

γηα ηελ εμαίξεζε απφ ηελ θαηεδάθηζε ή 

ε)  πνπ έρνπλ εμαηξεζεί απφ ηελ θαηεδάθηζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3399/2005 (Α‟ 255) ή  

ζη)  πνπ έρεη πεξαησζεί ε δηαδηθαζία δηαηήξεζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

λ. 3775/2009 (Α‟ 122) ή ηνπ λ. 3843/2010 (Α‟ 62) θαη γηα ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα πνπ πξνβιέπεηαη ζε απηέο  ε λα ερεη πεξαησζεη ε δηαδηθαζηα ηεο 

δηαηεξεζεο ππν ηηο πξνππνζεζεηο ηνπ  παξφληνο  

δ)  πνπ έρεη πεξαησζεί ε δηαδηθαζία θαηαβνιήο ηνπ εληαίνπ εηδηθνχ πξνζηίκνπ ή 

έρεη θαηαβιεζεί πνζνζηφ 30% ηνπ εληαίνπ εηδηθνχ πξνζηίκνπ εθφζνλ 

νξίδεηαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 

4014/2011 (Α‟ 209) θαη ηνπ λ. 4178/2013 (Α‟ 174) ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ 

παξφληνο λφκνπ.  

 

 

 

Άξζξν 83. 

Απαίηεζε έθδνζεο Βεβαίσζεο Μεραληθνύ ζε Γηθαηνπξαμίεο, εγγξαπηέεο 

πξάμεηο θαη άδεηεο ιεηηνπξγίαο 

 

1.  ε θάζε δηθαηνπξαμία ελ δσή, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αηηία ζαλάηνπ 

δσξεψλ, πνπ ζπληάζζεηαη κεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο θαη έρεη σο 

αληηθείκελν ηε κεηαβίβαζε ή ηε ζχζηαζε εκπξάγκαηνπ δηθαηψκαηνο ζε αθίλεην, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αθηλήησλ ρσξίο θηίζκα, επηζπλάπηεηαη ππεχζπλε 

δήισζε ηνπ ηδηνθηήηε θαη βεβαίσζε κεραληθνχ.  

2. Με ηελ σο άλσ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ηδηνθηήηε θαη ηε βεβαίσζε κεραληθνχ 

δειψλεηαη θαη βεβαηψλεηαη αληίζηνηρα φηη: 
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α)  ζην αθίλεην δελ ππάξρεη θηίζκα 

β)  ζην αθίλεην ή ζηε δηαθεθξηκέλε απηνηειή νξηδφληηα ή θάζεηε ηδηνθηεζία, κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θνηλφθηεησλ ή θνηλνρξήζησλ ρψξσλ ηνπ 

αθηλήηνπ, δελ έρνπλ εθηειεζηεί απζαίξεηεο θαηαζθεπέο θαζ‟ ππέξβαζε ηεο 

δφκεζεο, ηεο θάιπςεο θαη ηνπ χςνπο ηεο ηδηνθηεζίαο θαη δελ έρνπλ 

εγθαηαζηαζεί ρξήζεηο ρσξίο άδεηα, ή 

γ)  φηη νη εθηειεζκέλεο απζαίξεηεο θαηαζθεπέο ή νη εγθαηεζηεκέλεο απζαίξεηεο 

ρξήζεηο, εκπίπηνπλ ζε κία απφ ηηο εμαηξέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ 

άξζξνπ 82 θαη δελ ππάγνληαη ζε θακία άιιε απφ ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ 

άξζξνπ 89 ηνπ παξφληνο. 

3.  Ζ βεβαίσζε κεραληθνχ, γηα ηηο απζαίξεηεο θαηαζθεπέο ηεο πεξίπησζεο ζη‟ ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 82 ηνπ παξφληνο, γηα ηηο νπνίεο δελ έρεη πεξαησζεί ε 

δηαδηθαζία εμφθιεζεο ηνπ εληαίνπ εηδηθνχ πξνζηίκνπ ηνπ λ. 4014/2011 (Α‟ 209) ή 

ηνπ λ. 4178/2013 ή ηνπ παξφληνο πεξηέρεη ζαθή αλαθνξά γηα ηελ εμφθιεζε 

πνζνζηνχ 30% ηνπ εληαίνπ εηδηθνχ πξνζηίκνπ γηα ηελ νπνία γίλεηαη εηδηθή κλεία 

ζε θάζε δηθαηνπξαμία. 

4.  Ζ βεβαίσζε ηνπ κεραληθνχ ζπλνδεχεηαη απφ ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα, ζχκθσλα 

κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο θαη ηα νξηδφκελα ζην λ. 651/1977 (Α‟ 

207), εμαξηεκέλν απφ ην θξαηηθφ ζχζηεκα ζπληεηαγκέλσλ, ζπλνδεπφκελν απφ 

ηε κεζνδνινγία εμάξηεζεο θαη ηηο ζπληεηαγκέλεο ησλ ηξηγσλνκεηξηθψλ ζεκείσλ 

ηνπ θξαηηθνχ ζπζηήκαηνο ζπληεηαγκέλσλ, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ 

εμάξηεζε. ε πεξίπησζε πνπ ην νηθφπεδν πξνέξρεηαη απφ πξάμε εθαξκνγήο 

θαη δηαζέηεη ζπληεηαγκέλεο ζε ζχζηεκα αλαθνξάο δηαθνξεηηθφ απφ ην ΔΓΑ „87, 

ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη θαη νη ζπληεηαγκέλεο ζχκθσλα κε απηφ. 

5.  Καη‟ εμαίξεζε δελ απαηηείηαη ην σο αλσηέξσ ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ζηηο 

θάησζη πεξηπηψζεηο: 

α)  Γηα αθίλεηα εληφο εγθεθξηκέλνπ ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ ή εληφο νξίσλ νηθηζκνχ 

γηα ηα νπνία κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηνπ λ 4178/2013 έρεη θαηαξηηζηεί 

ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε ζχζηαζεο νξηδνληίσλ / θαζέησλ ηδηνθηεζηψλ ή έρεη 

εθδνζεί νηθνδνκηθή άδεηα 

 β)  ε θάζε πεξίπησζε, γηα αθίλεηα εληφο ζρεδίνπ φπνπ έρεη θπξσζεί πξάμε 

εθαξκνγήο. 

γ)  Γηα αθίλεηα εθηφο ζρεδίνπ πφιεο, κε άξηηα θαη κε νηθνδνκήζηκα, ζχκθσλα 

κε ην εκβαδφλ ηνπ ηίηινπ. 

δ)  Γηα αθίλεηα πνπ πξνέξρνληαη απφ αλαδαζκφ θαη δηαλνκή, εθφζνλ ε 

αληηθεηκεληθή αμία απηψλ, δελ ππεξβαίλεη ηα 15.000 επξψ, εμαηξνπκέλσλ 

απηψλ πνπ βξίζθνληαη εληφο θαζνξηζκέλεο ΕΟΔ, γηα ηα νπνία ζε θάζε 

πεξίπησζε απαηηείηαη ην ηνπνγξαθηθφ ηεο παξνχζαο πεξίπησζεο γ‟. 

6.  Οη σο άλσ βεβαηψζεηο ησλ κεραληθψλ έρνπλ ηζρχ δχν (2) κελψλ απφ ηελ 

έθδνζή ηνπο, νη νπνίεο πξνζαξηψληαη ζηηο σο αλσ εκπξάγκαηεο δηθαηνπξαμίεο.  
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7.  ε πεξίπησζε αλαζηνιήο ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο, νη βεβαηψζεηο ησλ κεραληθψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 

1 ηνπ παξφληνο, εθδίδνληαη θαη ππνγξάθνληαη απφ ηνλ αξκφδην Μεραληθφ ρσξίο 

κνλαδηθφ αξηζκφ θαη θαηά παξέθθιηζε απφ θάζε άιιε ζρεηηθή δηάηαμε θαη 

πξνζαξηψληαη ζηα ζπκβφιαηα. ηε ζρεηηθή βεβαίσζε ζεκεηψλεηαη θαη 

κνλνγξάθεηαη ε επηζήκαλζε «Δθδίδεηαη απφ ην Μεραληθφ ιφγσ αλαζηνιήο 

ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο». Σα ζηνηρεία ηεο 

βεβαίσζεο θαηαρσξνχληαη ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, εληφο πξνζεζκίαο δχν 

(2) κελψλ απφ ηελ έθδνζε. Γηα ηε ζπγθεθξηκέλε επηζήκαλζε γίλεηαη εηδηθή κλεία 

ζηε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε. Ζ αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο απνδεηθλχεηαη ζε θάζε πεξίπησζε απφ ηε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηνπ 

αξκνδίνπ νξγάλνπ ε νπνία αλαξηάηαη ππνρξεσηηθψο ειεθηξνληθά ζηηο 

ηζηνζειίδεο ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο ή θαη ηεο αξκφδηαο 

αξρήο κε επζχλε ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ. 

8.  ηα ζπκβνιαηνγξαθηθά έγγξαθα, πνπ θαηαξηίδνληαη κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ 

παξφληνο θαη έρνπλ ζαλ αληηθείκελν ηε ζχζηαζε ή ηελ ηξνπνπνίεζε απηνηειψλ 

ηδηνθηεζηψλ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3741/1929 (Α‟ 4) θαη λ.δ. 1024/1971 (Α‟232), 

πξνζαξηψληαη αληίγξαθα ησλ ζρεδίσλ ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο ηνπ θηηξίνπ. 

9.  ηα ζπκβνιαηνγξαθηθά έγγξαθα πνπ αθνξνχλ ζε δηθαηνπξαμίεο κεηαβίβαζεο 

αθηλήησλ, ζηα νπνία ππάξρνπλ θαηαζθεπέο ή ρξήζεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ, 

εθφζνλ απηέο δελ απεηθνλίδνληαη ζηα ζρέδηα ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο, ή ηεο 

άδεηαο δφκεζεο γίλεηαη εηδηθή κλεία γηα ηα ζηνηρεία λνκηκφηεηαο ησλ θαηαζθεπψλ 

ή ησλ ρξήζεσλ απηψλ θαη επηζπλάπηνληαη επηπιένλ, επί πνηλή αθπξφηεηαο, 

αληίγξαθα απφ ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ παξφληνο ησλ 

ζρεδίσλ πνπ ηηο απεηθνλίδνπλ. 

10.  Μεηά ηελ νινζρεξή εμφθιεζε ηνπ εληαίνπ εηδηθνχ πξνζηίκνπ ή πνζνζηνχ 30% 

απηνχ, ή θαη εμαίξεζε κεηά ηελ θαηαβνιή ηνπ παξαβφινπ,  ζηηο πεξηπηψζεηο 

αθηλήησλ πνπ αλήθνπλ  ζε πξφζσπα ησλ παξ. 6,7 ηνπ άξζξνπ 103  επηηξέπεηαη, 

γηα ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ παξφληα λφκν, ε 

κεηαβίβαζε ή ε ζχζηαζε εκπξάγκαηνπ δηθαηψκαηνο, ζην αθίλεην ζην νπνίν έρεη 

εθηειεζηεί ε απζαίξεηε θαηαζθεπή, ή έρεη εγθαηαζηαζεί απζαίξεηε ρξήζε, ηε δε 

ππνρξέσζε νινθιήξσζεο ηεο δηαδηθαζίαο, αλαιακβάλεη ν λένο θχξηνο κε εηδηθή 

κλεία ζην ζρεηηθφ ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν. 

11. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο θαη 

Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, κπνξεί λα θαζνξίδεηαη 

ην εηδηθφηεξν πεξηερφκελν ηεο δήισζεο θαη ηεο βεβαίσζεο ηεο παξαγξάθνπ 1 

ηνπ παξφληνο άξζξνπ κεηά ηελ έλαξμε ηήξεζεο ηεο, θαζψο θαη λα ξπζκίδεηαη 

θάζε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα. 

12.  α)  Οη ζπκβνιαηνγξάθνη πνπ ζπληάζζνπλ ζπκβφιαηα, νη δηθαηνπξαθηνχληεο, νη 

ππνζεθνθχιαθεο ή νη πξντζηάκελνη ησλ θηεκαηνινγηθψλ γξαθείσλ πνπ 

κεηαγξάθνπλ απηά, εθφζνλ δελ έρεη επηζπλαθζεί ε δήισζε θαη ε βεβαίσζε 

ηνπ παξφληνο άξζξνπ, θαζψο θαη νη κεραληθνί πνπ ρνξήγεζαλ αλαθξηβή 

βεβαίσζε, ηηκσξνχληαη κε πνηλή θπιάθηζεο ηνπιάρηζηνλ έμη κελψλ θαη 



- 111 / 179 - 

 

 

 

ρξεκαηηθή πνηλή απφ 30.000 κέρξη 100.000 επξψ, αλάινγα κε ηελ αμία ηεο 

απζαίξεηεο θαηαζθεπήο. 

β)  ηνπο κεραληθνχο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, αλεμάξηεηα απφ ηελ 

πνηληθή ηνπο δίσμε, επηβάιιεηαη θαη πξνζσξηλή ή νξηζηηθή απαγφξεπζε 

άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο απφ ηα αξκφδηα πεηζαξρηθά φξγαλα ηνπ θνξέα 

πνπ είλαη κέιε, αλάινγα κε ηε βαξχηεηα ηεο παξάβαζεο. Με απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ  Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, ξπζκίδεηαη ε δηαδηθαζία επηβνιήο 

ηεο δηνηθεηηθήο πνηλήο θαη θάζε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα. 

γ)  Δηδηθά ζηηο πεξηπηψζεηο ππαγσγήο ζηνλ παξφληα λφκν ή κεηαβίβαζεο 

απηνηειψλ λέσλ απζαηξέησλ θηηζκάησλ ρσξίο ηελ έθδνζε άδεηαο, γηα 

θηίζκαηα πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ ή άιιαμαλ νη ρξήζεηο απηψλ κεηά ηελ 

28.7.2011, ζηνλ αξκφδην γηα ηελ ππαγσγή ή ηελ έθδνζε βεβαίσζεο 

Μεραληθφ επηβάιιεηαη νξηζηηθή παχζε άδεηαο αζθήζεσο επαγγέικαηνο κεηά 

απφ απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ πεηζαξρηθνχ νξγάλνπ ηνπ θνξέα   αξκνδίνπ 

νξγάλνπ ηνπ Σ.Δ.Δ. θαη δηαγξαθή απφ νπνηνδήπνηε Μεηξψν επαγγέικαηνο 

Μεραληθνχ κεηά απφ απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο. 

 

 

 

Άξζξν 84. 

Απαγόξεπζε ζύλδεζεο απζαίξεησλ θηηζκάησλ κε δίθηπα θνηλήο σθέιεηαο 

 

Απαγνξεχεηαη ε ζχλδεζε ησλ απζαηξέησλ θηηζκάησλ, κε ηα δίθηπα θνηλήο 

σθειείαο, πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 105  ηνπ παξφληνο 

Απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο, θαηαξγείηαη θάζε δηάηαμε πνπ επηηξέπεη ηελ θαη‟ 

εμαίξεζε ζχλδεζε απζαίξεησλ θηηζκάησλ κε δίθηπα θνηλήο σθέιεηαο θαη παχνπλ λα 

ηζρχνπλ βεβαηψζεηο, ή απνθάζεηο πνπ ηπρφλ έρνπλ εθδνζεί θαη δελ έρνπλ 

πινπνηεζεί.  

Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο ξπζκίδεηαη θάζε 

αλαγθαία ιεπηνκέξεηα, πνπ αθνξά ηα έγγξαθα πνπ ζα πξνζθνκίδνληαη γηα ηελ 

ζχλδεζε ησλ θηηζκάησλ κε ηα δίθηπα θνηλήο σθειείαο. 

 

 

 

 

Άξζξν 85. 

Γεκηνπξγία δνξπθνξηθώλ ραξηώλ θαη εληαίαο βάζεο αλαθνξάο 

 

1.  Γεκηνπξγείηαη κε επζχλε ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο 

δηαδηθηπαθή ςεθηαθή πιαηθφξκα νξζνθσηνραξηψλ ε νπνία ζπκκνξθψλεηαη 

πιήξσο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 3882/2010. ηελ σο άλσ ςεθηαθή 
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ραξηνγξαθηθή πιαηθφξκα, ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία ζχζηεκα ηειεπηζθνπηθήο 

πεξηνδηθήο ραξηνγξάθεζεο, κέζσ ηνπ νπνίνπ εληνπίδεηαη θάζε λέν θηίζκα εληφο 

γεπέδνπ, εθηφο ζρεδίνπ πφιεσο θαη εθηφο νξίσλ νξηνζεηεκέλσλ νηθηζκψλ θαη 

ελεκεξψλεηαη ζρεηηθά ην Σνπηθφ Παξαηεξεηήξην  

2.  Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο θαζνξίδνληαη ε 

δηαδηθαζία, ην ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ σο άλσ 

ζπζηήκαηνο θαζψο θαη νη επηπιένλ ιεηηνπξγίεο θαη ππεξεζίεο πνπ δηαηίζεληαη 

κέζσ ηεο σο άλσ ςεθηαθήο πιαηθφξκαο. 

 

 

 

 

Άξζξν 86. 

Γηθαίσκα Τπαγσγήο- Υξόλνο Αιιαγήο Υξήζεο/Αλέγεξζεο 

 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο  ππάγνληαη απζαίξεηεο θαηαζθεπέο θαη ρξήζεηο γηα 

ηηο νπνίεο ε απζαίξεηε θαηαζθεπή ή εαπζαίξεηε αιιάγή ρξήζεο έρεη πεξαησζεί 

πξηλ ηελ 28/7/2011. 

 

 

Άξζξν 87. 

Απόδεημε ρξόλνπ θαηαζθεπήο απζαηξέησλ θαηαζθεπώλ 

 

1. Ζ απφδεημε ηνπ ρξφλνπ αλέγεξζεο ηεο απζαίξεηεο θαηαζθεπήο, γίλεηαη κε ηελ 

ππνβνιή ζρεηηθήο αεξνθσηνγξαθίαο.  

Δάλ δελ πξνθχπηεη κε βεβαηφηεηα ν ρξφλνο εθηέιεζεο ηεο απζαίξεηεο 

θαηαζθεπήο, ή ηεο εγθαηάζηαζεο ηεο απζαίξεηεο ρξήζεο απφ ηελ 

αεξνθσηνγξαθία, γηα ηελ απφδεημε ηνπ ρξφλνπ θαηαζθεπήο: 

α)  ν ρξφλνο ηεο αιιαγήο ρξήζεο, απφ θχξηα ρξήζε ζε άιιε θχξηα, 

απνδεηθλχεηαη κε έγγξαθν θνξνινγηθήο ή άιιεο δεκφζηαο αξρήο, ζην νπνίν 

εκθαίλεηαη ην αθίλεην θαη ε ρξήζε φπσο πεξηγξάθνληαη θαηά ηελ ππαγσγή.  

β)  ν ρξφλνο ηεο εθηέιεζεο ηεο απζαίξεηεο θαηαζθεπήο ζε ππφγεηα ζηάζκε ή 

εληφο ηνπ φγθνπ λφκηκνπ θηηξίνπ, απνδεηθλχεηαη κε έγγξαθν θνξνινγηθήο ή 

άιιεο δεκφζηαο αξρήο, ή ηεθκαίξεηαη απφ ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο θαη 

ζχλδεζεο κε ηνλ θέξνληα νξγαληζκφ ηνπ θηηξίνπ.  

γ)  ν ρξφλνο εγθαηάζηαζεο ηεο αιιαγήο ρξήζεο απφ βνεζεηηθή ζε θχξηα ζε 

θηίξηα κε νηθνδνκηθή άδεηα, απνδεηθλχεηαη κε έγγξαθν θνξνινγηθήο ή άιιεο 

δεκφζηαο αξρήο, άιισο ιακβάλεηαη ν ρξφλνο ζεψξεζεο ηεο αδείαο γηα ηελ 

ειεθηξνδφηεζε ηνπ αθηλήηνπ. 
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 ε  θάζε πεξίπησζε κε ππνβνιήο εγγξάθνπ ηεο θνξνινγηθήο ή άιιεο 

δεκφζηαο αξρήο ιακβάλεηαη σο ρξφλνο αιιαγήο ρξήζεο ε 01.01.2004.  

Σα θαηά πεξίπησζε απνδεηθηηθά έγγξαθα ππνβάιινληαη ζην 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα θαη κλεκνλεχνληαη ζηελ ηερληθή έθζεζε Μεραληθνχ.  

2. ηε ςεθηαθή πιαηθφξκα νξζνθσηνραξηψλ ηνπ άξζξνπ 85, κε κέξηκλα ηνπ 

Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, εηζάγνληαη γηα φιε ηελ επηθξάηεηα, νη 

αεξνθσηνγξαθίεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο βάζε αλαθνξάο θαη ειέγρνπ, γηα 

ηε δηαπίζησζε ηεο νινθιήξσζεο ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνχ  ηεο απζαίξεηεο 

θαηαζθεπήο κέρξη ηηο 28.07.2011.  

3. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο δηαπηζηψλεηαη ε 

αλάξηεζε ησλ παξαπάλσ αεξνθσηνγξαθηψλ ζηε ςεθηαθή πιαηθφξκα 

νξζνθσηνραξηψλ ηνπ άξζξνπ 85 θαη θάζε ιεπηνκέξεηα ζρεηηθή κε ηελ 

δηαδηθαζία ειέγρνπ  ησλ δειψζεσλ ππαγσγήο απζαηξέησλ θαηαζθεπψλ σο 

πξνο ηνλ ρξφλν αλέγεξζήο ηνπο 

4. ε θάζε πεξίπησζε, πέξαλ ησλ φζσλ νξίδνληαη αλσηέξσ, γηα ηελ απφδεημε ηνπ 

ρξφλνπ θαηαζθεπήο πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζηεί ν ζπληειεζηήο παιαηφηεηαο, 

πξνζθνκίδνληαη κε ηελ επζχλε ηνπ ηδηνθηήηε θαη ππνβάιινληαη κε επζχλε ηνπ 

Μεραληθνχ ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα αεξνθσηνγξαθίεο ή δεκφζηα έγγξαθα. 

5. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο δχλαηαη λα εηζάγνληαη 

ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα εγθεθξηκέλα ςεθηαθά ππφβαζξα ππεξεζηψλ ηνπ 

Γεκνζίνπ, πνπ αθνξνχλ ζε πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο, αξραηνινγηθνχο 

ρψξνπο, δαζηθέο εθηάζεηο θαη θαζνξηζκφ δσλψλ αηγηαινχ θαη παξαιίαο.      

 

 

 

 

Άξζξν 88. 

Απζαίξεηα πξηλ ηελ 28.07.2011 

 

Οη απζαίξεηεο θαηαζθεπέο θαζψο θαη αιιαγέο ρξήζεο πνπ έρνπλ ζπληειεζηεί 

πξηλ ηελ 28.07.2011 θαηαηάζζνληαη ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

 

1.  Πεξίπησζε 1: Απζαίξεηεο θαηαζθεπέο θαη αιιαγέο ρξήζεο πνπ έρνπλ ππαρζεί ζε 

πξνεγνχκελνπο λφκνπο: 

α)  Απζαίξεηεο θαηαζθεπέο θαη ρξήζεηο νη νπνίεο: 

αα)  πθίζηαληαη πξν ηεο 30.11.1955, εκεξνκελίαο ηζρχνο ηνπ απφ 9.8.1955 

βαζηιηθνχ δηαηάγκαηνο ή 

ββ)  έρνπλ απαιιαγεί απφ ηελ θαηεδάθηζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 720/1977 (Α‟ 297) ή 
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γγ)  έρνπλ εμαηξεζεί απφ ηελ θαηεδάθηζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 1337/1983 (Α‟ 33) ή ησλ παξαγξάθσλ 8 

θαη 10 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 1512/1985 (Α‟4) ή 

δδ)  έρεη αλαζηαιεί ε θαηεδάθηζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ 

άξζξσλ 15, 16, 20 θαη 21 ηνπ λ. 1337/1983 (Α‟ 33), φπσο ηζρχνπλ, 

εθφζνλ δελ έρεη απνξξηθζεί κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ θαηά 

πεξίπησζε νξγάλνπ ε αίηεζε γηα ηελ εμαίξεζε απφ ηελ θαηεδάθηζε ή  

εε)  έρνπλ εμαηξεζεί απφ ηελ θαηεδάθηζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3399/2005 (Α‟ 255).  

Οη αλσηέξσ θαηαζθεπέο δελ είλαη θαηεδαθηζηέεο, δελ επηβάιινληαη 

πξφζηηκα ζε απηέο θαη επηηξέπεηαη ε κεηαβίβαζε θαη ε ζχζηαζε 

εκπξάγκαηνπ δηθαηψκαηνο επ‟ απηψλ. 

β)  Απζαίξεηεο θαηαζθεπέο θαη ρξήζεηο γηα ηηο νπνίεο έρεη πεξαησζεί ε 

δηαδηθαζία δηαηήξεζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3775/2009 (Α‟ 122) 

ή ηνπ λ. 3843/2010 (Α‟ 62) θαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ πξνβιέπεηαη ζε 

απηέο θαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ.  

Οη αλσηέξσ θαηαζθεπέο πνπ πεξαίσζαλ, φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο 

απφ ηνλ θαηά πεξίπησζε λφκν δηαδηθαζίεο θαη: 

αα)  δελ παξαβηάδνπλ ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 40% ηα πνιενδνκηθά 

κεγέζε θάιπςεο θαη δφκεζεο θαη ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 20% 

ηνπ χςνπο ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρφλ 

άιισλ απζαηξέησλ θαηαζθεπψλ ή απζαηξέησλ αιιαγψλ ρξήζεο επί 

ηνπ αθηλήηνπ 

ββ)  δελ βξίζθνληαη εληφο πξνθεπίνπ,  

εμαηξνχληαη νξηζηηθά απφ ηελ θαηεδάθηζε θαη επηηξέπεηαη ε κεηαβίβαζε θαη ε 

ζχζηαζε εκπξάγκαηνπ δηθαηψκαηνο επ‟ απηψλ.  

ε πεξίπησζε ππέξβαζεο ησλ παξαπάλσ πνζνζηψλ, ή ζε 

πεξίπησζε πνπ βξίζθνληαη εληφο  πξνθεπίνπ, ε εμαίξεζε απφ ηελ 

θαηεδάθηζε ηζρχεη γηα ηνλ πξνβιεπφκελν ζηνπο λ. 3775/2009 θαη λ. 

3843/2010 ρξφλν θαη επηηξέπεηαη ε κεηαβίβαζε θαη ε ζχζηαζε εκπξάγκαηνπ 

δηθαηψκαηνο επ‟ απηψλ. Γηα ηελ  νξηζηηθή εμαίξεζε απφ ηελ θαηεδάθηζε, είλαη 

απαξαίηεηε ε δήισζε ππαγσγήο ζηε θαηεγνξία 5 ηνπ άξζξνπ 96 ηνπ 

παξφληνο  κε ηελ θαηαβνιή παξαβφινπ 100 επξψ.  

  

γ)  Απζαίξεηεο θαηαζθεπέο θαη ρξήζεηο, γηα ηηο νπνίεο έρεη πεξαησζεί ε 

δηαδηθαζία θαηαβνιήο ηνπ εληαίνπ εηδηθνχ πξνζηίκνπ, ή ηνπ ζρεηηθνχ 

παξαβφινπ θαη έρεη αλαξηεζεί ην ζχλνιν ησλ απαηηνχκελσλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 

4014/2011 θαη ηνπ λ.4178/2013.  

Δμ απηψλ: 
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αα)  Οη απζαίξεηεο θαηαζθεπέο ησλ θαηεγνξηψλ 1, 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ 

λ.4178/13 πνπ πεξαίσζαλ φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο ζ απηφλ 

δηαδηθαζίεο   

ββ)  Οη απζαίξεηεο θαηαζθεπέο πνπ ππήρζεζαλ ζηνλ λφκν 4014/2011 (Α‟ 

62) θαη πεξαίσζαλ  φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο ζε απηφλ δηαδηθαζίεο, εθ‟ 

φζνλ δελ παξαβηάδνπλ ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 40% ηα 

πνιενδνκηθά κεγέζε θάιπςεο θαη δφκεζεο θαη ζε πνζνζηφ 

κεγαιχηεξν ηνπ 20% ηνπ χςνπο ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρφλ άιισλ απζαηξέησλ θαηαζθεπψλ, ή 

απζαηξέησλ αιιαγψλ ρξήζεο επί ηνπ αθηλήηνπ θαη εθφζνλ δελ 

βξίζθνληαη εληφο πξνθεπίνπ. ηε πεξίπησζε απηή νη δειψζεηο 

ππαγσγήο κεηαθέξνληαη απηφκαηα ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα 

γγ)  Οη απζαίξεηεο θαηαζθεπέο ηεο θαηεγνξίαο 4 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ 

λ.4178/13 πνπ πεξαίσζαλ φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηνλ λφκν 

απηφ δηαδηθαζίεο, εθ‟ φζνλ δελ παξαβηάδνπλ ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν 

ηνπ 40% ηα πνιενδνκηθά κεγέζε θάιπςεο θαη δφκεζεο θαη ζε 

πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 20% ηνπ χςνπο ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρφλ άιισλ απζαηξέησλ θαηαζθεπψλ ή 

απζαηξέησλ αιιαγψλ ρξήζεο επί ηνπ αθηλήηνπ θαη εθφζνλ δελ 

βξίζθνληαη εληφο πξνθεπίνπ, 

Οη σο άλσ πεξηπηψζεηο  εμαηξνχληαη νξηζηηθά απφ ηελ θαηεδάθηζε θαη 

επηηξέπεηαη ε κεηαβίβαζε θαη ε ζχζηαζε εκπξάγκαηνπ δηθαηψκαηνο 

επ‟ απηψλ.  

δδ)  Οη απζαίξεηεο θαηαζθεπέο ηεο θαηεγνξίαο 5 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ 

λ.4178/13 πνπ πεξαίσζαλ ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηνλ λφκν απηφ 

δηαδηθαζίεο θαη νη απζαίξεηεο θαηαζθεπέο ηεο θαηεγνξίαο 4 ηνπ άξζξνπ 

9 ηνπ λ.4178/13 πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ θαηεγνξία 1Γ γ) θαη εδάθην 

γγ  ηνπ παξφληνο άξζξνπ πνπ  πεξαίσζαλ ηηο πξνβιεπφκελεο απφ 

ηνλ λ.4178/13 δηαδηθαζίεο θαηαβνιήο εληαίνπ εηδηθνχ  πξνζηίκνπ, 

ηεινχλ ζε θαζεζηψο αλαζηνιήο επηβνιήο θπξψζεσλ γηα ην 

πξνβιεπφκελν ζηνλ λ. 4178/2013 ρξφλν δηαηήξεζήο ηνπο θαη δελ 

επηβάιινληαη ζε απηέο πξφζηηκα αλέγεξζεο θαη δηαηήξεζεο.  

Οη θαηαζθεπέο απηέο δχλαηαη λα εμαηξεζνχλ νξηζηηθά ηεο 

θαηεδάθηζεο κε ηελ  έθδνζε Σίηινπ Δηζθνξάο Πεξηβαιινληηθνχ ηζνδπγίνπ 

(ΔΠΗ), κέζσ ηεο Σξάπεδαο Γηθαησκάησλ Γφκεζεο θαη Κνηλφρξεζησλ 

Υψξσλ, κφλν εθφζνλ βξίζθνληαη εληφο Π.Α.Δ.. θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 69.  

 

Με Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο θαζνξίδεηαη 

θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο. 
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2. Πεξίπησζε 2: Απζαίξεηεο θαηαζθεπέο θαη αιιαγέο ρξήζεο γηα ηηο νπνίεο δελ 

νινθιεξψζεθε ε ππαγσγή ζηηο δηαηάμεηο ησλ λ. 3843/2010 (Α‟ 62), 4014/2011 

(Α‟ 62) θαη 4178/13 (Α‟ 174). 

ηηο απζαίξεηεο θαηαζθεπέο θαη αιιαγέο ρξήζεο, γηα ηηο νπνίεο δελ 

νινθιεξψζεθε ε ππαγσγή ζηηο δηαηάμεηο δηαηήξεζεο, ξχζκηζεο ή αλαζηνιήο 

επηβνιήο θπξψζεσλ ησλ λφκσλ 3843/2010 (Α‟ 62), 4014/2011 (Α‟ 62) θαη 

4178/13, δειαδή δελ θαηαβιήζεθε ην ζχλνιν ηνπ εληαίνπ εηδηθνχ πξνζηίκνπ θαη 

δελ αλαξηήζεθαλ φια ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία ζην 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα,  είλαη δπλαηή ε ππαγσγή ηνπο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 

παξφληνο. ηελ πεξίπησζε απηή, θαηαβιεζέληα πνζά ζην πιαίζην ησλ 

πξνεγνχκελσλ λφκσλ ππαγσγήο, ζπκςεθίδνληαη κε ην νθεηιφκελν εληαίν 

πξφζηηκν, φπσο ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. ε 

πεξίπησζε πνπ απφ ηνλ επαλππνινγηζκφ, πξνθχπηεη φηη ηα ήδε θαηαβιεζέληα, 

ππεξβαίλνπλ ην πνζφ ηνπ πξνζηίκνπ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο δελ 

αλαδεηνχληαη. 

Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ππαγσγήο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 3843/10, γηα ηηο 

νπνίεο δελ νινθιεξψζεθε ε πιεξσκή ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ πξνζηίκνπ, ην 

ππνιεηπφκελν πνζφ θαηαβάιιεηαη σο παξάβνιν ππέξ ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ 

εληφο έμη κελψλ απφ ηελ ηζρχ ηνπ παξφληνο θαη ππνβάιιεηαη απφ ηνλ 

ελδηαθεξφκελν αίηεζε  ζηελ ΤΓΟΜ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο 

πεξαίσζεο. 

3. Πεξίπησζε 3: Απζαίξεην πξηλ ηελ 28.07.2011 πνπ  δελ έρεη κέρξη ηε δεκνζίεπζε 

ηνπ παξφληνο ππαρζεί ζε θακία ξχζκηζε απζαηξέησλ  

Απζαίξεηεο θαηαζθεπέο ή αιιαγέο ρξήζεο, πνπ δελ ππήρζεζαλ ζε 

πξνγελέζηεξεο ηνπ παξφληνο, δηαηάμεηο λφκσλ αλαζηνιήο επηβνιήο θπξψζεσλ, 

ελψ πιεξνχζαλ ηηο πξνυπνζέζεηο ππαγσγήο, ηπγράλνπλ αλαζηνιήο επηβνιήο 

θπξψζεσλ, εθφζνλ ππαρζνχλ ζηνλ παξφληα λφκν. 

ε πεξίπησζε πνπ δελ νινθιεξσζεί εκπξνζέζκσο ε δηαδηθαζία 

θαηαβνιήο ηνπ εληαίνπ εηδηθνχ πξνζηίκνπ ηνπ παξφληνο , εθαξκφδνληαη γηα ηηο 

σο άλσ θαηαζθεπέο ή αιιαγέο ρξήζεο νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 94 

 

 

 

Άξζξν 89. 

Απαγόξεπζε ππαγσγήο 

 

1.  Γελ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, απζαίξεηεο θαηαζθεπέο θαη αιιαγέο 

ρξήζεο,  πνπ εκπίπηνπλ ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, κε ηηο 

επηθπιάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζε απηφ.  

2.  Γελ ππάγεηαη ζηηο εμαηξέζεηο ηεο πεξίπησζεο δ‟ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 82 ε 

κεηαβίβαζε δηθαηψκαηνο αθηλήηνπ, ή απηνηεινχο δηεξεκέλεο ηδηνθηεζίαο, ή ε 
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ζχζηαζε εκπξάγκαηνπ δηθαηψκαηνο, ζε αθίλεην ζην νπνίν έρεη εθηειεζηεί 

απζαίξεηε θαηαζθεπή, ή έρεη εγθαηαζηαζεί απζαίξεηε αιιαγή ρξήζεο, άιιε απφ 

ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ θαη εθφζνλ ε απζαίξεηε 

θαηαζθεπή ή απζαίξεηε αιιαγή ρξήζεο βξίζθεηαη:  

α)  ζε εγθεθξηκέλν θνηλφρξεζην ρψξν ηεο πφιεο ή ηνπ νηθηζκνχ. Δμαηξνχληαη νη 

πεξηπηψζεηο φπνπ δελ έρεη ζπληειεζηεί ε αλαγθαζηηθή απαιινηξίσζε επί 

αθηλήησλ φπνπ πθίζηαληαη εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα πνιηηψλ. ε πεξίπησζε 

ππαγσγήο ζηνλ παξφληα λφκν, δελ επεξεάδνληαη ην θχξνο θαη ε δηαδηθαζία 

απαιινηξίσζεο θαη ηα απζαίξεηα θηίζκαηα δελ απνδεκηψλνληαη.  

β)  ζε παξαρσξεκέλνπο ζε δεκφζηα θνηλή ρξήζε, ρψξνπο ηνπ νηθνπέδνπ ηεο 

παξ. 58 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4067/12 (Α‟ 79), 

γ)  εληφο παξφδηαο ζηνάο, ε νπνία πθίζηαην θαηά ην ρξφλν εθηέιεζεο ηεο 

απζαίξεηεο θαηαζθεπήο.   

δ)  παξά ην φξην ησλ δηεζλψλ, εζληθψλ, επαξρηαθψλ, ή δεκνηηθψλ, ή θνηλνηηθψλ 

νδψλ, εληφο δψλεο δηάζηαζεο πνζνζηνχ 50% ησλ νξηδφκελσλ απφ ηε 

λνκνζεζία πεξί κέηξσλ γηα ηελ αζθάιεηα ηεο ππεξαζηηθήο ζπγθνηλσλίαο, νη 

νπνίνη ίζρπαλ θαηά ηελ εθηέιεζε ή εγθαηάζηαζή ηνπο. Δμαηξνχληαη 

απζαίξεηεο θαηαζθεπέο θαη απζαίξεηεο αιιαγέο ρξήζεηο, ζε θηίξηα γηα ηα 

νπνία έρεη ρνξεγεζεί λνκίκσο νηθνδνκηθή άδεηα, ζε κηθξφηεξε απφζηαζε 

απφ ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα πεξίπησζε, θαζψο θαη απηνηειείο 

θαηαζθεπέο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ. 

4067/2012 (Α‟ 79) πιελ ηεο πεξηπηψζεσο δ απηήο, θαζψο θαη απζαίξεηεο 

θαηαζθεπέο θαη απζαίξεηεο αιιαγέο ρξήζεο ηνπξηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

πνπ επξίζθνληαη παξά ησλ νξίσλ δεκνηηθψλ ή θνηλνηηθψλ νδψλ ζε 

απφζηαζε κηθξφηεξε απφ ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα αιιά ζε θάζε 

πεξίπησζε εθηφο ησλ νξίσλ απαιινηξίσζεο θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη 

ιεηηνπξγνχζαλ θαη είρε ρνξεγεζεί άδεηα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ιεηηνπξγίαο απφ ηνλ Δ.Ο.Σ πξηλ ηηο 28.7.2011.  

ε)  ζε δεκφζην θηήκα, 

ζη)  ζε δάζνο, ζε δαζηθή ή αλαδαζσηέα έθηαζε, 

δ)  ζηνλ αηγηαιφ θαη ζηνλ παιαηφ αηγηαιφ. Δμαηξνχληαη νη πεξηπηψζεηο 

απζαηξέησλ θαηαζθεπψλ ή ρξήζεσλ εληφο ηνπ παιαηνχ αηγηαινχ, εθφζνλ 

πθίζηαληαη λνκίκσο εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα πνιηηψλ πνπ πξνυθίζηαληαη 

ηεο ζρεηηθήο νξηνζέηεζεο ηνπ παιαηνχ αηγηαινχ θαζψο θαη νη πεξηπηψζεηο 

ζηνλ παιαηφ αηγηαιφ, φπνπ εθθξεκεί δηθαζηηθή απφθαζε, κέρξη ηε 

δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ γηα ηελ εμαίξεζε ησλ θηηζκάησλ ζχκθσλα 

κε ηε ζρεηηθή ράξαμε. ε πεξίπησζε ππαγσγήο ζηνλ παξφληα λφκν, δελ 

επεξεάδνληαη ην θχξνο θαη ε δηαδηθαζία ηπρφλ απαιινηξίσζεο, θαζψο θαη ε 

επηβνιή ησλ θπξψζεσλ κεηά ηελ έθδνζε ηεο πξσηφδηθεο δηθαζηηθήο 

απφθαζεο, αλεμαξηήησο ηεο αλαζηνιήο ησλ πνηλψλ θπξψζεσλ πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηνλ παξφληα λφκν. ε πεξίπησζε απαιινηξίσζεο, ηα 

απζαίξεηα θηίζκαηα δελ απνδεκηψλνληαη. 
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ηελ έλλνηα ησλ απαγνξεπηηθψλ πεξηνρψλ ηεο παξαγξάθνπ απηήο 

ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ε φρζε θαη ε παιαηά φρζε, φπσο νξίδνληαη ζην 

άξζξν 1 ηνπ λ. 2971/2001.            

ε)  ζηε δψλε παξαιίαο. Δμαηξνχληαη νη πεξηπηψζεηο πνπ δελ έρεη ζπληειεζηεί ε 

απαιινηξίσζε θαη νη απζαίξεηεο θαηαζθεπέο ή ρξήζεηο, πξνυθίζηαληαη ηεο 

ζρεηηθήο νξηνζέηεζεο ηεο δψλεο. ε πεξίπησζε ππαγσγήο ζηνλ παξφληα 

λφκν δελ επεξεάδνληαη ην θχξνο θαη ε δηαδηθαζία απαιινηξίσζεο θαη ηα 

απζαίξεηα θηίζκαηα δελ απνδεκηψλνληαη. ηελ έλλνηα ηεο απαγνξεπηηθήο 

πεξηνρήο ηεο παξαγξάθνπ απηήο ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε  παξφρζηα δψλε, 

φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηνπ λ. 2971/2001,                                                                                                                        

ζ)  ζε αξραηνινγηθφ ρψξν Εψλεο Α, εμαηξνπκέλσλ ησλ απζαηξέησλ 

θαηαζθεπψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, πξηλ ηελ θήξπμε ηεο αξραηνινγηθήο 

δψλεο, εθφζνλ δελ απαγνξεπφηαλ ε δφκεζε,  

η)  ζε αξραία κλεκεία θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3028/2002,  

ηα)  ζε ηζηνξηθφ ηφπν, ηζηνξηθφ δηαηεξεηέν νηθηζκφ θαη πεξηνρή ηδηαίηεξνπ 

θπζηθνχ θάιινπο, εθηφο αλ δελ απαγνξεπφηαλ ε εθηέιεζε νηθνδνκηθψλ 

εξγαζηψλ θαηά ην ρξφλν εθηέιεζεο ηεο απζαίξεηεο θαηαζθεπήο ή 

εγθαηάζηαζεο ηεο απζαίξεηεο ρξήζεο, θαη κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 99, 

ηβ)  ζε παξαδνζηαθφ νηθηζκφ ή παξαδνζηαθφ ηκήκα πφιεο, κε ηελ επηθχιαμε 

ηνπ άξζξνπ 116, 

ηγ)  ζε ξέκα, θξίζηκε παξάθηηα δψλε, θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 2 πεξίπησζε 

10 θαη 12 παξ. 8α ηνπ λ. 3937/2011 (Α‟ 60), ή πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή ηνπ 

άξζξνπ 19 ηνπ λ. 1650/1986 (Α‟ 160), φπσο ηζρχεη κεηά ηελ αληηθαηάζηαζή 

ηνπ κε ην άξζξν 5 ηνπ λ. 3937/2011 (Α‟ 60), αλ απαγνξεπφηαλ ε εθηέιεζε 

θάζε νηθνδνκηθήο εξγαζίαο θαηά ην ρξφλν εθηέιεζεο ηεο απζαίξεηεο 

θαηαζθεπήο ή ε ρξήζε θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ηεο απζαίξεηεο ρξήζεο, 

ηδ)  ζε θεξπγκέλν δηαηεξεηέν θηίξην ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 4067/2012, ή 

θεξπγκέλν λεφηεξν κλεκείν, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3028/2002, κε ηελ 

επηθχιαμε ησλ νξηδφκελσλ ζην άξζξν 117,  ηνπ παξφληνο  

ηε)  ζε επηθηλδχλσο εηνηκφξξνπν θηίξην, γηα ην νπνίν έρεη εθδνζεί πξσηφθνιιν, 

ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ ηεο 13 Απξηιίνπ 1929 Πεξί 

επηθηλδχλσλ νηθνδνκψλ. (Α‟ 153) 

ηζη) εθηφο ζρεδίνπ πφιεσο, ή εθηφο νξίσλ νηθηζκνχ, εθφζνλ ην αλψηαην χςνο 

ηεο απζαίξεηεο θαηαζθεπήο ή ηνπ ρψξνπ, πνπ έρεη εγθαηαζηαζεί ε 

απζαίξεηε αιιαγή ρξήζεο, ππεξβαίλεη ην χςνο ηεο θνξπθνγξακκήο. 

Δμαηξνχληαη απζαίξεηεο θαηαζθεπέο θαη απζαίξεηεο αιιαγέο ρξήζεηο, ζε 

θηίξηα πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί πξν ηεο 31.12.2003, εκεξνκελία 

δεκνζίεπζεο ηνπ λ. 3212/2003 (Α‟ 308), 

ηδ)  εληφο απφζηαζεο κηθξφηεξεο ή ίζεο ησλ 25 κέηξσλ, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα 

γξακκή κεηαθνξάο πςειήο ηάζεο 400 KV, ή απφζηαζεο κηθξφηεξεο ή ίζεο 

ησλ 20 κέηξσλ, γηα γξακκή κεηαθνξάο πςειήο ηάζεο 66 ή 150 KV, 

εθαηέξσζελ ηνπ άμνλα δηέιεπζεο θαη θαζ‟ φιν ην κήθνο ηεο, εθηφο αλ 
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ζπλνδεχεηαη απφ έγθξηζε Γηαρεηξηζηή Μεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο 

θαηά ην άξζξν 118 ηνπ παξφληνο. 

ηε)  ζε πεξηνρέο πνπ ππφθεηληαη ζε πεξηνξηζκνχο γηα ηελ πξνζηαζία ελαέξηαο 

θπθινθνξίαο, εθηφο αλ ζπλνδεχεηαη απφ ζρεηηθή έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο 

Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο. 
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ΣΜΖΜΑ ΓΔΤΣΔΡΟ 

ΜΖΥΑΝΗΜΟΗ ΚΑΣΑ ΣΖ ΑΤΘΑΗΡΔΣΖ ΓΟΜΖΖ 

 

 

Άξζξν 90. 

Ζιεθηξνληθή δηαδηθαζία εληνπηζκνύ, ειέγρνπ θαη θαηαγξαθήο απζαηξέησλ 

 

1.  Σν θαηά ηφπν αξκφδην Σκήκα ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Γνκεκέλνπ Πεξηβάιινληνο 

εηζάγεη ειεθηξνληθά ζην ππάξρνλ πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ππαγσγήο 

απζαηξέησλ ην ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ ζε ζρέζε κε ηε δηαδηθαζία θαηαγξαθήο, 

θαηαγγειίαο, εληνπηζκνχ, ειέγρνπ, ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο, επηβνιήο 

θπξψζεσλ θαη θαηεδάθηζεο ησλ απζαηξέησλ θαηαζθεπψλ θαη αιιαγψλ ρξήζεο. 

Σα αλσηέξσ δεδνκέλα ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο αλαξηψληαη θαη ζε 

δηαδηθηπαθφ ηφπν ζηνλ νπνίν δχλαηαη λα έρεη πξφζβαζε ν θάζε πνιίηεο. 

2.  ε ππνδνκέο ηνπ ΤΠΔΝ ή άιιεο αξκφδηαο αξρήο επνπηεπφκελεο απφ ην ΤΠΔΝ, 

ηεξείηαη πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα γηα ηελ απνζήθεπζε αληηγξάθσλ ησλ ζηνηρείσλ 

ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ. 

3.  Γηα ηελ πεξαηηέξσ ζπκπιήξσζε ηνπ ππάξρνληνο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο 

ππαγσγήο απζαηξέησλ, δχλαηαη λα αλαηεζεί ελ φισ ή ελ κέξεη ε πινπνίεζή ηεο 

ζε αξκφδην θνξέα.  

4.  Με Τπνπξγηθή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο δχλαηαη λα 

θαζνξίδεηαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ ηερληθή ιεηηνπξγία θαη ηε 

δεκηνπξγία ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ γηα ηελ  εθαξκνγή ηνπ παξφληνο θαζψο θαη 

ε έληαμή ηνπο ζην ππάξρνλ πιεξνθνξηθφ ζχζηεκα ππαγσγήο απζαηξέησλ. 

5.  Με ειεθηξνληθή δηαδηθαζία ππνινγίδεηαη ην εληαίν εηδηθφ πξφζηηκν ηεο 

δεινχκελεο θαηαζθεπήο, φπσο νξίδεηαη ζηηο επφκελεο δηαηάμεηο. 

6.  Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Πεξηβάιινληνο θαη 

Δλέξγεηαο θαζνξίδεηαη, πνζνζηφ αληαπφδνζεο: 

α)  αλά ππαγσγή ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ πνπ αθνξνχλ ζε 

απζαίξεηα πξηλ ηελ 28.07.2011, ζην ΣΔΔ γηα ηελ ηερληθή ιεηηνπξγία θαη 

αλάπηπμε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο θαζψο θαη ηελ εηζαγσγή θαη 

επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, 

β)  αλά έθζεζε απηνςίαο πνπ αθνξνχλ ζε απζαίξεηα κεηά ηελ 28.07.2011γηα 

ηελ ηερληθή ιεηηνπξγία θαη αλάπηπμε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο θαζψο 

θαη γηα ηελ εηζαγσγή θαη επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ζην πιεξνθνξηαθφ 

ζχζηεκα. 

7.  Σν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηεο αξκφδηαο αξρήο ελαξκνλίδεηαη ψζηε λα 

δηαζθαιίδεηαη ε πξνζβαζηκφηεηα ζηα άηνκα κε αλαπεξία ζχκθσλα κε ηελ 

Απφθαζε ΤΑΠ/Φ.40.4/1/989/10.04.2012 «Κχξσζε πιαηζίνπ παξνρήο 
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ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο», παξ.7 ηνπ Παξαξηήκαηνο 1: 

Πξνζβαζηκφηεηα, ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο. 

 

 

Άξζξν 91. 

Δληνπηζκόο απζαηξέησλ 

 

Σν Σνπηθφ Παξαηεξεηήξην πξνβαίλεη ζε εληνπηζκφ ησλ απζαίξεησλ 

θαηαζθεπψλ απηεπαγγέιησο, θαηφπηλ αμηνιφγεζεο ησλ ζηνηρεηψλ πνπ δηαζέηεη, 

θαηφπηλ θαηαγγειίαο, θαηά ηε δηελέξγεηα ειέγρσλ ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο σο 

νξίδεηαη ζην άξζξν 57 ηνπ παξφληνο, θαηφπηλ εληνιήο ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ 

Παξαηεξεηεξίνπ ή ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Γνκεκέλνπ Πεξηβάιινληνο.  

 

 

 

Άξζξν 92. 

Γηαπίζησζε θαη ραξαθηεξηζκόο απζαηξέηνπ 

 

1. Ζ δηαπίζησζε θαη ν ραξαθηεξηζκφο απζαηξέηνπ, γίλεηαη χζηεξα απφ απηνςία δχν 

Διεγθηψλ Γφκεζεο, νη νπνίνη εηδνπνηνχληαη κεηά απφ θιήξσζε απφ ην αξκφδην 

Πεξηθεξεηαθφ Παξαηεξεηήξην, γηα λα δηελεξγήζνπλ ηελ απηνςία. Οη ππάιιεινη 

ηνπ Σνπηθνχ Παξαηεξεηεξίνπ , κεξηκλνχλ γηα ηελ παξνρή ζηνπο Διεγθηέο  

Γφκεζεο ησλ απαηηνχκελσλ πιεξνθνξηψλ θαη ζηνηρείσλ, φπσο ηελ χπαξμε 

νηθνδνκηθήο άδεηαο ή άδεηαο δφκεζεο, ηελ Σηκή Εψλεο πνπ ηζρχεη ζηελ πεξηνρή 

θ.ιπ.). 

2. Οη δχν ειεγθηέο δφκεζεο δηελεξγνχλ επηηφπηα απηνςία θαη αθνινχζσο 

ζπληάζζνπλ έθζεζε απηνςίαο, ηελ νπνία ππνβάιινπλ ζηελ νηθεία ειεθηξνληθή 

πιαηθφξκα ζε δηάζηεκα δχν εκεξψλ. Σελ  εκέξα ηεο απηνςίαο ηνηρνθνιινχλ 

ζην απζαίξεην πξφζθιεζε πξνο ηνλ θεξφκελν θχξην,  λνκέα, θάηνρν ή 

θαηαζθεπαζηή, λα πξνζέιζεη ην λσξίηεξν ηξεηο εκέξεο θαη ην αξγφηεξν επηά 

εκέξεο κεηά ηε δηελέξγεηα ηεο απηνςίαο ζην Σνπηθφ Παξαηεξεηήξην, 

πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη γλψζε αληηγξάθνπ ηεο έθζεζεο απηνςίαο. Ζ έθζεζε απηή 

αθνξά ην απζαίξεην θαη κφλν θαη φρη ηνλ εθάζηνηε ηδηνθηήηε, λνκέα, θάηνρν ή 

θαηαζθεπαζηή ηνπ. Ζ κε αλαθνξά ηνπο ή ε εζθαικέλε αλαθνξά ηνπο δελ αζθεί 

επηξξνή ζηελ πξφνδν ηεο δηαδηθαζίαο.  

3. ηελ έθζεζε απηνςίαο ,αλαθέξεηαη ε ζέζε ηνπ απζαηξέηνπ κε 

ζπληεηαγκέλεο ζε ζχζηεκα αλαθνξάο ΔΓΑ 87, ζπλνπηηθή πεξηγξαθή κε 

ζθαξίθεκα, νη δηαζηάζεηο ηνπ, θαζψο θαη νη πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο πνπ 

παξαβηάζζεθαλ. Ζ ίδηα έθζεζε πεξηιακβάλεη ππνινγηζκφ πξνζηίκσλ 

δηαηήξεζεο θαη αλέγεξζεο.  Πεξηιακβάλεηαη επίζεο ζεκείσζε φηη θάζε 
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ελδηαθεξφκελνο έρεη δηθαίσκα, κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία (30) εκεξψλ 

απφ ηελ ιήςε γλψζεο ηεο έθζεζεο απηνςίαο λα ππνβάιιεη ελδηθνθαλή 

πξνζθπγή ζην θαηά ηφπν αξκφδην Σνπηθφ Παξαηεξεηήξην.  

 

4. Σν Σνπηθφ Παξαηεξεηήξην κε βάζε ηελ ζπληαρζείζα έθζεζε απηνςίαο πξνβαίλεη 

ζε δηαθνπή ησλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ, ελεκεξψλνληαο ηελ αξκφδηα ΤΓΟΜ. 

5. Αληίγξαθν ηεο έθζεζεο απηνςίαο απνζηέιιεηαη ειεθηξνληθά απφ ην Σνπηθφ 

Παξαηεξεηήξην ζηελ νηθεία Τπεξεζία Γφκεζεο, Γήκν ή Κνηλφηεηα θαη ηελ 

αξκφδηα Αζηπλνκηθή Αξρή θαη θνηλνπνηείηαη ζηνλ θεξφκελν ηδηνθηήηε .Ο Γήκνο ή 

Κνηλφηεηα ππνρξεψλεηαη λα ηνηρνθνιιήζεη ηελ ίδηα εκέξα ηελ έθζεζε ζην 

δεκνηηθφ ή θνηλνηηθφ θαηάζηεκα θαη λα ηε δηαηεξήζεη γηα (30) εκέξεο ,θαη ζε 

πεξίπησζε αγλψζησλ ηδηνθηεηψλ γηα εμήληα (60) εκέξεο. ε πεξίπησζε πνπ ν 

ηδηνθηήηεο ηνπ απζαηξέηνπ θηίζκαηνο είλαη άγλσζηνο, ε πιήξεο γλψζε απηνχ επί 

ηεο έθζεζεο απηνςίαο, ηεθκαίξεηαη κεηά ηελ πάξνδν ησλ εμήληα (60) εκεξψλ 

απφ ηελ ηνηρνθφιιεζε ηεο εθζέζεσο,  ζην νηθείν δεκνηηθφ ή θνηλνηηθφ 

θαηάζηεκα.  

 

 

 

Άξζξν 93. 

Πξνζθπγή 

 

1. Καηά ηεο έθζεζεο απηνςίαο, ν ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα αζθήζεη ελδηθνθαλή 

πξνζθπγή, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ηξηάληα εκεξψλ απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο ζε απηφλ. Ζ άζθεζε ηεο πξνζθπγήο θαη ε εθδίθαζή 

ηεο έρνπλ αλαζηαιηηθφ ραξαθηήξα. Ο πξνζθεχγσλ επί πνηλή απαξαδέθηνπ ηεο 

πξνζθπγήο ηνπ, αλαγξάθεη επί απηήο ηα πιήξε ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ, ηε 

δηεχζπλζε θαηνηθίαο ηνπ, ηνλ Α.Φ.Μ. , θαζψο θαη ηελ  δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ, πξνθεηκέλνπ λα ηνπ θνηλνπνηεζεί ε πξφζθιεζε γηα αθξφαζε 

ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο θαζψο θαη  ε  απφθαζε επί ηεο πξνζθπγήο 

ηνπ.  

 

2. Ζ ελδηθνθαλήο πξνζθπγή, θαηαηίζεηαη ζην Σνπηθφ Παξαηεξεηήξην, ην νπνίν 

ηελ δηαβηβάδεη εληφο πξνζεζκίαο ηξηάληα εκεξψλ ζηελ Δπηηξνπή Δμέηαζεο 

Πξνζθπγψλ Απζαηξέησλ ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ παξφληνο ηεο νηθείαο  

πεξηθεξεηαθήο  ελφηεηαο   

3. Ζ ελδηθνθαλήο πξνζθπγή εμεηάδεηαη απφ ηελ επηηξνπή Δμέηαζεο Πξνζθπγψλ 

Απζαηξέησλ ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ παξφληνο.  

4. Αλ απνξξηθζεί ε πξνζθπγή, ε απζαίξεηε θαηαζθεπή είλαη θαηεδαθηζηέα θαη 

εθαξκφδνληαη θαηά πεξίπησζε νη θπξψζεηο ηνπ  παξφληνο λφκνπ. 

5. ηελ πεξίπησζε πνπ ε πξνζθπγή πεξηέρεη αίηεκα: 
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α)  ππαγσγήο ησλ απζαηξέησλ θαηαζθεπψλ ζηηο δηαηάμεηο αλαζηνιήο επηβνιήο 

θπξψζεσλ ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ, ε επηηξνπή εμεηάδεη ηα ζηνηρεία πνπ 

απνδεηθλχνπλ ηελ ηήξεζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ππαγσγήο θαη ρνξεγεί 

πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ αλαζηνιήο επηβνιήο θπξψζεσλ γηα ηελ 

πξνζθφκηζε ηεο ζρεηηθήο δήισζεο ππαγσγήο, πξνθεηκέλνπ λα απνθαλζεί 

νξηζηηθά. 

β)  αίηεζεο έθδνζεο αδείαο λνκηκνπνίεζεο ησλ απζαηξέησλ θαηαζθεπψλ, ε 

επηηξνπή νξηζηηθνπνηεί ηα πξφζηηκα θαη ρνξεγεί πξνζεζκία αλαζηνιήο 

θαηεδάθηζεο εμήληα (60) εκεξψλ γηα ηελ πξνζθφκηζε άδεηαο 

λνκηκνπνίεζεο, ε νπνία ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα παξαηαζεί 

γηα επηπιένλ ηξηάληα (30) εκέξεο,. Παξεξρνκέλεο απξάθηνπ ηεο 

πξναλαθεξφκελεο πξνζεζκίαο, ε θαηαζθεπή θξίλεηαη θαηεδαθηζηέα θαη 

νξηζηηθνπνηνχληαη ηα πξφζηηκα. 

γ)  λνκηκνπνίεζεο ησλ απζαηξέησλ θαηαζθεπψλ, αλεγεξζεηζψλ πξν ηεο 

28/07/2011, κέζσ ππαγσγήο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, ε επηηξνπή 

εμεηάδεη ηα ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ ηήξεζε ησλ πξνυπνζέζεσλ 

ππαγσγήο ηνπ παξφληνο θαη ρνξεγεί απνθιεηζηηθή πξνζεζκία αλαζηνιήο 

θαηεδάθηζεο εμήληα (60) εκεξψλ γηα ηελ πξνζθφκηζε άδεηαο 

λνκηκνπνίεζεο, ε νπνία ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα παξαηαζεί 

γηα επηπιένλ ηξηάληα (30) εκέξεο. Παξεξρνκέλεο απξάθηνπ ηεο 

πξναλαθεξφκελεο πξνζεζκίαο, ε θαηαζθεπή θξίλεηαη θαηεδαθηζηέα θαη 

νξηζηηθνπνηνχληαη ηα πξφζηηκα. 

6.  ηελ πεξίπησζε πνπ ν ελδηαθεξφκελνο, αληί πξνζθπγήο, απνδερζεί κε 

ππεχζπλε δήισζε ηελ έθζεζε απηνςίαο εληφο ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ, απφ ηελ 

ιήςε γλψζεο ηνπ,  παξέρεηαη έθπησζε 30% επί ηνπ πξνζηίκνπ αλέγεξζεο.  

7.  Μεηά ηελ πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο ησλ ηξηάληα εκεξψλ θαη εθ‟ φζνλ δελ έρεη 

ππνβιεζεί πξνζθπγή θαηά ηεο έθζεζεο απηνςίαο ή απνδνρή απηήο, ε πξάμε 

δηαπίζησζεο απζαηξέηνπ θαζίζηαηαη νξηζηηθή. 
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ΣΜΖΜΑ ΣΡΗΣΟ 

ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΑΤΘΑΗΡΔΣΧΝ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΤΝΣΔΛΔΣΔΗ 

ΜΔΣΑ ΣΖΝ 28.7.2011 
 

 

Άξζξν 94. 

Κπξώζεηο απζαηξέησλ θαηαζθεπώλ κεηά ηελ 28.07.2011 

 

1. Οη θπξψζεηο γηα ηηο απζαίξεηεο θαηαζθεπέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κεηά ηελ 

28.07.2011, θαζψο θαη γηα φζεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ πξν ηεο αλσηέξσ 

εκεξνκελίαο, αιιά δελ ππήρζεζαλ ζε δηαηάμεηο λφκσλ πεξί αλαζηνιήο επηβνιήο 

θπξψζεσλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, είλαη ε θαηεδάθηζε, επηβνιή πξνζηίκσλ 

αλέγεξζεο θαη δηαηήξεζεο, πνηληθέο θπξψζεηο σο νξίδεηαη θαησηέξσ. 

 

2. Σα πξφζηηκα αλέγεξζεο θαη δηαηήξεζεο απζαηξέησλ ππνινγίδνληαη σο εμήο: 

α)  Σν πξφζηηκν αλέγεξζεο, είλαη ίζν κε ηελ αμία ηνπ απζαηξέηνπ (Αα) επί ηνλ 

ζπληειεζηή πεξηβαιινληηθήο επηβάξπλζεο (π). 

Ζ αμία ηνπ απζαηξέηνπ, ππνινγίδεηαη σο ην γηλφκελν ηεο επηθαλείαο 

ηνπ, πνιιαπιαζηαδφκελεο επί ηελ ηηκή δψλεο (Σ.Ε) ηεο πεξηνρήο ηνπ 

αθηλήηνπ, φπσο απηή ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία δηαπίζησζεο ηεο 

παξάβαζεο ζχκθσλα κε ην ζχζηεκα αληηθεηκεληθψλ αμηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ.  

Ο ζπληειεζηήο πεξηβαιινληηθήο επηβάξπλζεο νξίδεηαη ζε: 

αα) 1,20: γηα απζαίξεηεο θαηαζθεπέο πνπ βξίζθνληαη εληφο 

πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ, δειαδή εληφο πεξηνρψλ Natura, δαζψλ, 

ξεκάησλ, αηγηαινχ-παξαιίαο θαη αξραηνινγηθνχ ρψξνπ δψλεο Α.  

ββ)  1,00: γηα ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο απζαηξέησλ. 

 

Γηα θάζε απζαίξεηε θαηαζθεπή, εγθαηάζηαζε ή εξγαζία πνπ ιφγσ 

ηεο θχζεσο ηεο δελ αληηζηνηρεί ζε επηθάλεηα ρψξνπ, ε αμία ηνπ απζαηξέηνπ 

ππνινγίδεηαη αλαιπηηθά κε ηηκέο πξνυπνινγηζκνχ θαηά ην Παξάξηεκα Β΄ 

ηνπ παξφληνο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ ππάξρεη θαζνξηζκέλε ηηκή ζην 

Παξάξηεκα, κε ηηκέο αγνξάο. Οκνίσο κε αλαιπηηθφ πξνυπνινγηζκφ 

αληηκεησπίδνληαη εηδηθέο πξφρεηξεο θαηαζθεπέο φπσο ζεξκνθήπηα, 

ζηέγαζηξα βηνκεραληθψλ θηηξίσλ, ζηέγαζηξα ζε αθάιππηνπο ρψξνπο 

νηθνπέδσλ θαη γεπέδσλ. 

Σν ειάρηζην χςνο ηνπ πξνζηίκνπ αλέγεξζεο είλαη 250 επξψ. 
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β)  Σν πξφζηηκν δηαηήξεζεο, είλαη ίζν κε ην 50% ηνπ πξνζηίκνπ αλέγεξζεο θαη 

θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ ρξφλν ζχληαμεο ηεο έθζεζεο απηνςίαο ηνπ 

απζαηξέηνπ θαη γηα θάζε ζπλερφκελν ρξφλν, κέρξη ηελ θαηεδάθηζε ή ηελ 

λνκηκνπνίεζή ηνπ. 

Σν ειάρηζην χςνο ηνπ πξνζηίκνπ δηαηήξεζεο είλαη 100 επξψ. 

3. Καη‟ εμαίξεζε ησλ αλσηέξσ: 

4. ηελ πεξίπησζε πνπ ν ηδηνθηήηεο, κε ππεχζπλε δήισζε ζην Σνπηθφ 

Παξαηεξεηήξην, ελεκεξψζεη φηη ζα πξνβεί απηνβνχισο ζηελ θαηεδάθηζε – 

απνθαηάζηαζε ηεο απζαηξεζίαο εληφο ηεο πξνζεζκίαο ησλ ηξηάληα εκεξψλ απφ 

ηε ζχληαμε ηεο έθζεζεο απηνςίαο, ην Σνπηθφ Παξαηεξεηήξην νξίδεη Διεγθηή 

Γφκεζεο γηα ηε δηαπίζησζε ηεο θαηεδάθηζεο – απνθαηάζηαζεο ηεο απζαηξεζίαο 

θαη δελ επηβάιιεηαη πξφζηηκν.  

ηελ πεξίπησζε πνπ ν ηδηνθηήηεο πξνβεί ζε λνκηκνπνίεζε ησλ 

απζαηξέησλ θαηαζθεπψλ, επηβάιιεηαη πξφζηηκν ίζν κε ην 20% ηνπ πξνζηίκνπ 

αλέγεξζεο ηεο έθζεζεο απηνςίαο θαη επηβάιιεηαη πξφζηηκν δηαηήξεζεο, απφ ηε 

δηαπίζησζε ηνπ απζαηξέηνπ έσο ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο νηθνδνκηθήο 

άδεηαο.  

5. Γηα ηηο πνιενδνκηθέο παξαβάζεηο ηνπ άξζξνπ 81 παξ. 3, νη θπξψζεηο είλαη κφλν 

δηνηθεηηθέο θαη εηδηθφηεξα: 

α)  Σν πξφζηηκν αλέγεξζεο ησλ πεξηπηψζεσλ Α,Β, θαη Γ αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 

30% ηεο αμίαο ηνπο.  

β)  Γηα ηελ πεξίπησζε Γ, εθ‟ φζνλ πξφθεηηαη γηα ρψξν κε ρξήζε θαηνηθία, ην 

αλσηέξσ πνζνζηφ ππνινγίδεηαη ζην 5% ηεο αμίαο ηνπ.  

ε θάζε πεξίπησζε ην πξφζηηκν αλέγεξζεο δελ κπνξεί λα είλαη 

κηθξφηεξν ησλ 250 επξψ. 

γ)  Σν πξφζηηκν δηαηήξεζεο ησλ πεξηπηψζεσλ Α, Β, Γ  θαη Γ αλέξρεηαη ζε 

πνζνζηφ 10% ηνπ πξνζηίκνπ αλέγεξζεο γηα θάζε έηνο δηαηήξεζεο. ε θάζε 

πεξίπησζε ην πξφζηηκν δηαηήξεζεο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ηνπ 20% 

ηνπ ειαρίζηνπ πξνζηίκνπ αλέγεξζεο εηεζίσο. 

δ)  Σν πξφζηηκν αλέγεξζεο γηα ηηο πνιενδνκηθέο παξαβάζεηο ησλ 

πεξηπηψζεσλ  Δ, Ε, Ζ θαη Θ αλέξρεηαη ζε 250,00 επξψ αλά πεξίπησζε 

πνιενδνκηθήο παξάβαζεο. Σν πξφζηηκν δηαηήξεζεο ησλ αλσηέξσ 

πεξηπηψζεσλ αλέξρεηαη ζην 20 % ηνπ πξνζηίκνπ αλέγεξζεο εηεζίσο, κε 

δπλαηφηεηα εθ‟ άπαμ θαηαβνιήο πνζνχ δηπιάζηνπ ηνπ πξνζηίκνπ  

αλέγεξζεο γηα ηελ νξηζηηθή δηαηήξεζή ηνπο. 

Δθ‟ φζνλ ζπληειεζηεί ζπκκφξθσζε κε ηηο θείκελεο πνιενδνκηθέο 

δηαηάμεηο, ή απνθαηάζηαζε ηεο πνιενδνκηθήο παξάβαζεο κε ηελ απνκάθξπλζε, 

ή θαηεδάθηζή ηεο εληφο πξνζεζκίαο ηεζζάξσλ (4) κελψλ απφ ηε δηαπίζησζή 

ηεο, δελ επηβάιιεηαη πξφζηηκν δηαηήξεζεο θαη ην πξφζηηκν αλέγεξζεο 

πεξηνξίδεηαη ζην ειάρηζην πνζφ ησλ 250 επξψ. 
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5. Γελ επηβάιιεηαη πξφζηηκν ζε πεξίπησζε αλαζεψξεζεο άδεηαο δφκεζεο, πνπ 

βξίζθεηαη ζε ηζρχ, εθφζνλ ηεξείηαη ην πεξίγξακκα ηεο νηθνδνκήο, ν ζπληειεζηήο 

δφκεζεο θαη ν ζπληειεζηήο φγθνπ. 

6. Γελ επηβάιιεηαη πξφζηηκν ζε πεξίπησζε αλαζεψξεζεο άδεηαο δφκεζεο, πνπ 

βξίζθεηαη ζε ηζρχ, κε κεηαβνιή ηνπ πεξηγξάκκαηνο ηεο νηθνδνκήο ή ηνπ 

ζπληειεζηή δφκεζεο ή ηνπ ζπληειεζηή φγθνπ, εθ‟ φζνλ έρεη πξνεγεζεί ζρεηηθή 

γλσζηνπνίεζε εθηέιεζεο πξφζζεησλ εξγαζηψλ ηεο παξ. δ ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ 

θεθαιαίνπ Β ηνπ παξφληνο. 

7. Οη απζαίξεηεο θαηαζθεπέο θαη αιιαγέο ρξήζεηο ηεο παξ.1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ 

θαηεδαθίδνληαη σο αθνινχζσο: 

 

α)  Άκεζε Καηεδάθηζε Απζαηξέηνπ   

Γηα ηα θηίζκαηα πνπ εληνπίδνληαη, είηε απφ ην ηνπηθφ  

Παξαηεξεηήξην,  είηε απφ Αζηπλνκηθφ φξγαλν, θαηά ηελ ψξα πνπ 

θαηαζθεπάδνληαη απζαίξεηα (επ‟ απηνθψξσ) θαη δελ ππάξρεη έγθπξε 

πηλαθίδα ηνπ έξγνπ, ζπληάζζεηαη εληφο ηξηψλ (3 )εκεξψλ ,  πξσηφθνιιν 

θαηεδάθηζεο απφ ην ηνπηθφ παξαηεξεηήξην  ην νπνίν  θαηαρσξείηαη  ζηελ 

ειεθηξνληθή πιαηθφξκα ησλ απζαίξεησλ, απνζηέιιεηαη ζην Πεξηθεξεηαθφ 

Παξαηεξεηήξην θαη θνηλνπνηείηαη ζηνλ θεξφκελν ηδηνθηήηε.  

Δθφζνλ, εληφο  10 εκεξψλ ν θεξφκελνο  ηδηνθηήηεο  δελ πξνζθνκίζεη 

ζηνηρεία λνκηκφηεηαο ηεο θαηαζθεπήο ή δελ πξνζθνκίζεη εληφο δηκήλνπ  

άδεηα λνκηκνπνίεζεο ηεο απζαίξεηεο θαηαζθεπήο ζπληάζζεηαη πξαθηηθφ 

θαηεδάθηζεο απφ ην Γηεπζπληή ηνπ αξκνδίνπ Πεξηθεξεηαθνχ 

Παξαηεξεηεξίνπ θαη ην απζαίξεην θαηεδαθίδεηαη. 

ηελ πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ απηνςία βξεζνχλ εξγαδφκελνη, λα 

εθηεινχλ νπνηαδήπνηε εξγαζία θαηαζθεπήο απζαίξεηνπ, ή άιιεο παξάλνκεο 

επέκβαζεο, αζθείηαη πνηληθή δίσμε γηα απζαίξεηεο θαηαζθεπέο, ζηα πιαίζηα 

ηεο απηφθσξεο δηαδηθαζίαο θαη γίλεηαη ζρεηηθή αλαγγειία ζηνλ αζθαιηζηηθφ 

ηνπο θνξέα. ηελ πεξίπησζε πνπ βξεζνχλ κεραληθά κέζα (νρήκαηα ή 

δνκηθά κεραλήκαηα) ή άιια πιηθά (μπιφηππνο, κεηαιιφηππνο) θαηάζρνληαη 

θαη εθπνηνχληαη, κεηά ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο απφ ην αξκφδην 

δηθαζηήξην. Σν πξνθχπηνλ απφ ηελ εθπνίεζε ηίκεκα, θαηαηίζεηαη ζηελ 

Πεξηθέξεηα , ην νπνίν ιεηηνπξγεί σο κεζεγγπνχρνο θαη επζπλφκελνο γηα ηε 

θχιαμε ησλ θαηαζρεκέλσλ πιηθψλ.  

β)  Καηεδάθηζε απζαηξέησλ κε δηαδηθαζία  

    Ζ θαηεδάθηζε απζαηξέησλ, ελεξγείηαη κεηά απφ ζρεηηθή απφθαζε 

ηνπ Γηεπζπληή ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Παξαηεξεηεξίνπ, πνπ εθδίδεηαη  κεηά ηελ 

νξηζηηθή απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Δμέηαζεο Πξνζθπγψλ  Απζαηξέησλ ηνπ 

άξζξνπ 17, επί ηεο ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο, ή ηεο άπξαθηεο παξφδνπ  

άζθεζήο ηεο αληίζηνηρα. 

ε θάζε Πεξηθεξεηαθφ Παξαηεξεηήξην ηεξείηαη κεηξψν, ζην νπνίν 

εγγξάθνληαη νη ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο, πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

εθηειέζνπλ απνθάζεηο θαηεδάθηζεο. Σν κεηξψν απηφ δηαβηβάδεηαη ζηηο θαηά 

ηφπνπο αζηπλνκηθέο αξρέο. ε θάζε πεξίπησζε αδπλακίαο εθηέιεζεο ησλ 

απνθάζεσλ θαηεδάθηζεο, ιφγσ ηεο άξλεζεο ησλ ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ 
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λα ζπλάςνπλ ηηο ζρεηηθέο ζπκβάζεηο, ην Πεξηθεξεηαθφ Παξαηεξεηήξην 

ελεκεξψλεη πάξαπηα  ηνλ αξκφδην Πεξηθεξεηάξρε , γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

άξζξνπ 41 ηνπ λ. 3536/2007 (Α΄ 42) ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

Με απφθαζε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ αξκνδίνπ Πεξηθεξεηαθνχ Παξαηεξεηεξίνπ 

Γνκεκέλνπ Πεξηβάιινληνο επηβάιιεηαη θαη πξφζηηκν χςνπο απφ έμη 

ρηιηάδσλ (6.000) έσο δέθα ρηιηάδσλ (10.000) επξψ ζηηο παξαπάλσ 

επηρεηξήζεηο. Οη Αζηπλνκηθέο Αξρέο νθείινπλ λα παξάζρνπλ ηε ζπλδξνκή 

ηνπο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο θαηεδάθηζεο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί. 

Αλάινγε ππνρξέσζε έρνπλ θαη νη ινηπέο θξαηηθέο αξρέο, φπσο νη 

θηεκαηηθέο ππεξεζίεο θαη νη Ο.Σ.Α., θπξίσο κε ηε δηάζεζε ζηνηρείσλ, 

κεραληθψλ κέζσλ θαη πξνζσπηθνχ.  

Καηά ηελ θαηεδάθηζε ηνπ απζαηξέηνπ, κπνξεί λα παξίζηαληαη 

αζηπλνκηθά φξγαλα, γηα ηελ πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ηπρφλ άδηθσλ 

πξάμεσλ. ηελ πεξίπησζε πνπ ε πξνζπέιαζε ζην απζαίξεην, εκπνδίδεηαη 

γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, δεηείηαη ε ζπλδξνκή ηεο Δηζαγγειηθήο Αξρήο. ηελ 

πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη απνκάθξπλζε ησλ ελνίθσλ, απηή γίλεηαη απφ 

αζηπλνκηθά φξγαλα, ε δε εθθέλσζε ηνπ απζαηξέηνπ γίλεηαη απφ ην ζπλεξγείν 

θαηεδάθηζεο. Οη ελδηαθεξφκελνη έρνπλ δηθαίσκα λα εθθελψζνπλ κφλνη ηνπο 

ην απζαίξεην θηίζκα, πξηλ ηελ θαηεδάθηζε, εθφζνλ φκσο απηφ δελ 

παξεκβάιιεη εκπφδηα ζηελ θαηεδάθηζε. 

Γηα ηνλ ηξφπν θαηεδάθηζεο θαη ηα κέζα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, 

γηα ηα πιηθά θαηεδάθηζεο, θαζψο θαη γηα ηελ θχιαμε ή θζνξά ησλ ηπρφλ 

παξαξηεκάησλ θαη θηλεηψλ πξαγκάησλ ηνπ απζαηξέηνπ, δελ δεκηνπξγείηαη 

θακηά επζχλε ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ νξγάλσλ ηνπ ή ησλ νπνηνλδήπνηε 

πξνζηεζέλησλ πξνζψπσλ. Γηα ηηο θαηεδαθίζεηο, ζπληάζζεηαη απφ ηνλ 

επηθεθαιήο ηνπ ζπλεξγείνπ, ζρεηηθφ πξαθηηθφ ζην νπνίν αλαθέξνληαη θαη νη 

δηαζηάζεηο ηνπ θηίζκαηνο πνπ θαηεδαθίζηεθε.  

Ο θχξηνο ηνπ θηίζκαηνο ην νπνίν θξίλεηαη θαηεδαθηζηέν, βαξχλεηαη κε 

ηε δαπάλε θαηεδάθηζεο θαη απνθαηάζηαζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ. Σν 

πνζφ ηεο παξαπάλσ δαπάλεο θαηαινγίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ 

αξκνδίνπ Πεξηθεξεηαθνχ Παξαηεξεηεξίνπ βεβαηψλεηαη θαη εηζπξάηηεηαη 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Δηζπξάμεσο Γεκνζίσλ Δζφδσλ. 

Με Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ θαη Πεξηβάιινληνο θαη 

Δλέξγεηαο, θαζνξίδνληαη ηα θξηηήξηα ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηεο 

ηεξάξρεζεο ησλ θαηεδαθίζεσλ. 

8. Πνηληθέο Κπξψζεηο  

α)  Οη παξαβάηεο, εξγνιάβνη, ππεξγνιάβνη, θαηαζθεπαζηέο, κεραληθνί, νη 

εληνιείο ηνπο θαη θάζε ηξίηνο πνπ επηρεηξεί ηελ αλέγεξζε νπνηνπδήπνηε 

θηίζκαηνο, ή θαηαζθεπάζκαηνο ρσξίο νηθνδνκηθή άδεηα, ηηκσξνχληαη κε 

θπιάθηζε  ηνπιάρηζηνλ 2 εηψλ θαη ρξεκαηηθή πνηλή απφ 10.000 κέρξη 

100.000 επξψ. 
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β)  Οη ζπκπξάηηνληεο ζηελ αλνηθνδφκεζε, ή θαηαζθεπή ππάιιεινη θαη εξγάηεο 

ησλ πξνζψπσλ ηεο πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο, νη ζπλεξγάηεο απηψλ θαη 

θάζε ηξίηνο πνπ παξέρεη άκεζε ή έκκεζε ζπλδξνκή πξηλ ή θαηά ηελ 

αλέγεξζε ηνπ απζαίξεηνπ θηίζκαηνο ή ηεο θαηαζθεπήο ηηκσξνχληαη, κε 

θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο θαη κε ρξεκαηηθή πνηλή απφ 1.000 κέρξη 

10.000 επξψ. 

γ)  Καηά ησλ παξαβαηψλ ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ επηβάιιεηαη 

ππνρξεσηηθά δήκεπζε ησλ πξντφλησλ ησλ σο άλσ αμηνπνίλσλ πξάμεσλ σο 

θαη ησλ αληηθεηκέλσλ, ηα νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ ή ήηαλ πξννξηζκέλα γηα 

ηελ ηέιεζε ηνπο. 

 

 

 

Άξζξν 95. 

Σξόπνο θαηαβνιήο θαη απόδνζεο πξνζηίκσλ 

 

1. Σα πξφζηηκα, βεβαηψλνληαη  κε απφθαζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηνπ Σνπηθνχ 

Παξαηεξεηεξίνπ Γνκεκέλνπ Πεξηβάιινληνο εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο 

δεθαπέληε (15) εκεξψλ, απφ ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο 

ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο ή απφ ηελ απφθαζε επί ηεο ελδηθνθαλνχο 

πξνζθπγήο, θαη απνζηέιινληαη ζηελ αξκφδηα νηθνλνκηθή ππεξεζία.  

2. Τπάιιεινο πνπ παξαβηάδεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο 

παξαπάλσ δηαηάμεηο ηηκσξείηαη κε παξαθξάηεζε απνδνρψλ απφ ηξεηο (3) κήλεο 

έσο έμη (6) κήλεο .Ζ πεηζαξρηθή δίσμε αζθείηαη εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο 

δεθαπέληε (15) εκεξψλ. Με ηελ ίδηα πνηλή ηηκσξείηαη ν πξντζηάκελνο πνπ 

παξαιείπεη λα αζθήζεη ηελ πεηζαξρηθή δίσμε θαηά ηνπ επζπλφκελνπ ππαιιήινπ, 

ζχκθσλα κε ηα πξνεγνχκελα εδάθηα. 

3. Σα πξφζηηκα αλέγεξζεο ησλ απζαηξέησλ, θαηαβάιινληαη απφ ηνλ ππφρξεν ζε 

ηξηάληα (30) ηζφπνζεο κεληαίεο δφζεηο θαη ηα πξφζηηκα δηαηήξεζεο ζε δψδεθα 

(12) κεληαίεο δφζεηο, απφ ηηο νπνίεο ε πξψηε κέζα ζηνλ επφκελν κήλα απφ ηε 

βεβαίσζε ηνπ πξνζηίκνπ ζηελ αξκφδηα νηθνλνκηθή ππεξεζία. 

4. ε πεξίπησζε πνπ ην νθεηιφκελν πξφζηηκν, εμνθιεζεί νιφθιεξν εληφο ηνπ 

πξψηνπ κελφο, απφ ηε βεβαίσζε ηνπ πξνζηίκνπ ζηελ αξκφδηα νηθνλνκηθή 

ππεξεζία, ηφηε παξέρεηαη έθπησζε ζε πνζνζηφ ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηνπ 

πνζνχ απηνχ. 

5. Απφ ηα αλσηέξσ επηβαιιφκελα πξφζηηκα, πνζνζηφ 25% απνδίδεηαη ζηελ 

Πεξηθέξεηα πνπ αλήθνπλ ηα  απζαίξεηα γηα δξάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 

αξκνδηφηεηεο ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ, πνζνζηφ 25% απνδίδεηαη ζηνλ νηθείν Ο.Σ.Α. 

θαη πνζνζηφ 50% απνδίδεηαη ζην Πξάζηλν Σακείν γηα δξάζεηο πεξηβαιινληηθνχ 

ηζνδπγίνπ ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ παξφληνο.  
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6. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο ξπζκίδεηαη θάζε 

δήηεκα ηερληθνχ θαη ιεπηνκεξεηαθνχ ραξαθηήξα ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν απφδνζεο 

ησλ πξνζηίκσλ. 
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ΣΜΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ:  

ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΑΤΘΑΗΡΔΣΧΝ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΤΝΣΔΛΔΣΔΗ ΠΡΗΝ 

ΣΖΝ 28.7.2011 

 

 

Άξζξν 96. 

Καηεγνξίεο απζαηξέησλ θαηαζθεπώλ θαη αιιαγώλ ρξήζεσλ 

 

Οη απζαίξεηεο θαηαζθεπέο θαη αιιαγέο ρξήζεο πνπ έρνπλ ζπληειεζηεί πξηλ ηελ 

28.07.2011 δχλαληαη λα δεισζνχλ θαη λα ππαρζνχλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, 

ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 89 ππάγνληαη ζε πέληε θαηεγνξίεο νη νπνίεο είλαη 

νη εμήο:   

α)  ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 1:  

Απζαίξεηεο θαηαζθεπέο ζε θηίξην κε επηθξαηνχζα ρξήζε θαηνηθία, πνπ 

πθίζηαληαη πξν ηνπ έηνπο 1975 θαη κε ηελ επηθχιαμε ησλ νξηδνκέλσλ ζηελ 

παξ.1 ηνπ άξζξνπ 87 πεξί απζαίξεηεο αιιαγήο ρξήζεο. 

Τπάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη εμαηξνχληαη νξηζηηθά 

ηεο θαηεδάθηζεο απζαίξεηεο θαηαζθεπέο νη νπνίεο νινθιεξψζεθαλ πξν ηεο 

09.06.1975 κε ηελ θαηαβνιή παξαβφινπ πνζνχ 250 επξψ θαη ρσξίο ηελ 

θαηαβνιή εληαίνπ εηδηθνχ πξνζηίκνπ. Γηα ηελ ππαγσγή ππνβάιινληαη κφλν ηα 

δηθαηνινγεηηθά ησλ πεξηπηψζεσλ 1-5, θαη 7 ηνπ άξζξνπ 99 θαη απνηχπσζε ησλ 

θαηφςεσλ ηνπ θηηξίνπ ή ηεο ηδηνθηεζίαο. ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ έρεη ζπζηαζεί 

νξηδφληηα ή θάζεηε ηδηνθηεζία ε ππαγσγή θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθψο αλά δηεξεκέλε ηδηνθηεζία. 

β)  ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 2:  

Απζαίξεηεο θαηαζθεπέο πνπ πθίζηαληαη πξν ηεο 01.01.1983. 

Τπάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη εμαηξνχληαη νξηζηηθά 

ηεο θαηεδάθηζεο απζαίξεηεο θαηαζθεπέο νη νπνίεο νινθιεξψζεθαλ πξν ηνπ 

έηνπο 1983 κε ηελ θαηαβνιή ηνπ παξαβφινπ θαη ηνπ εληαίνπ εηδηθνχ πξνζηίκνπ 

θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. Γηα ηελ ππαγσγή ππνβάιινληαη κφλν ηα 

δηθαηνινγεηηθά ησλ πεξηπηψζεσλ 1-5,7,10 θαη 11 ηνπ άξζξνπ 99 θαη απνηχπσζε 

ησλ θαηφςεσλ ηνπ θηηξίνπ ή ηεο ηδηνθηεζίαο θαη δελ απαηηνχληαη ινηπά ζηνηρεία 

θαη ζρέδηα. Γελ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο παξνχζαο θαηεγνξίαο ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ζην αθίλεην ή ζηελ απηνηειή ηδηνθηεζία ππάξρνπλ θαη άιιεο 

απζαίξεηεο θαηαζθεπέο ή αιιαγέο ρξήζεηο νη νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ή 

εγθαηαζηάζεθαλ κεηαγελέζηεξα ηνπ έηνπο 1983.                    

γ) ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 3:  

 Απζαίξεηεο κηθξέο παξαβάζεηο. 
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Τπάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη εμαηξνχληαη νξηζηηθά 

ηεο θαηεδάθηζεο, κε ηελ θαηαβνιή παξαβφινπ πνζνχ 250 επξψ θαη ρσξίο ηελ 

θαηαβνιή εηδηθνχ πξνζηίκνπ, νη εμήο παξαβάζεηο, αλεμαξηήησο ηνπ αξηζκνχ 

απηψλ: 

αα)  Σνπνζέηεζε δνκηθψλ ζηνηρείσλ ζε αθάιππην ρψξν φπσο θνχξλνη, 

δηαθνζκεηηθνί θξνπλνί θαη άιια δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία. 

ββ)  Μείσζε ηνπ πνζνζηνχ ηεο ππνρξεσηηθήο θχηεπζεο ηνπ αθαιχπηνπ 

ρψξνπ ηνπ νηθνπέδνπ έσο 20%. 

γγ)  Πξνζζήθε κφλσζεο εμσηεξηθά ζηηο φςεηο.  

δδ)  Αιιαγή ησλ δηαζηάζεσλ ησλ εμσζηψλ πνπ πξνθαιεί ππέξβαζε ηεο 

επηθαλείαο ηνπο έσο 20%. πκπεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα 

πεξίπησζε θαη εμαηξνχληαη  νξηζηηθά ηεο θαηεδάθηζεο θαη αλνηθηνί 

εμψζηεο πνπ ππέξθεηληαη ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ηεο πφιεο εθφζνλ 

εμαζθαιίδεηαη θάησ απφ ηελ επηθάλεηά ηνπο θαζαξφ ειεχζεξν χςνο 

ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ 3 κέηξσλ.  

εε)  Αιιαγή ησλ δηαζηάζεσλ ησλ αλνηγκάησλ θαη κεηαηφπηζε απηψλ  

ζηζη)  Καηαζθεπή πέξγνιαο. θαηά ηελ παξ. 60 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4067/2012 

(Α‟ 79). 

δδ)  Φχηεπζε ππνρξεσηηθήο ππαίζξηαο ζέζεο ζηάζκεπζεο. 

εε)  Γεμακελέο απνρέηεπζεο ζηεγαλέο ή απνξξνθεηηθέο θαζψο θαη 

δεμακελέο λεξνχ 

ζζ)  νηθίζθνη πνπ θαιχπηνπλ αληιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο εθφζνλ έρνπλ ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο δηαζηάζεηο, πνπ νξίδεη ην Π.Γ. ηεο 24-5-1985 (Γ‟ 270). 

Γηα ηελ ελ ιφγσ πεξίπησζε δελ απαηηείηαη ε θαηαβνιή παξαβφινπ. 

ηη)  Δξγαζίεο δηακφξθσζεο εδάθνπο χςνπο έσο 1,00 κέηξν. 

ηαηα)  Τπέξβαζε πεξηηνίρηζεο χςνπο έσο 1,00 κέηξν γηα θαηνηθίεο θαη 2.00 

κέηξα γηα βηνκεραλίεο, εηδηθά θηίξηα.  

ηβηβ)  Τπέξβαζε λνκίκνπ χςνπο θακηλάδαο έσο 1,50 κέηξν. 

ηγηγ)  Απνζήθε κέγηζηεο επηθάλεηαο 15 ηεηξαγσληθά κέηξα. θαη χςνπο έσο 

2,50 κέηξα. 

ηδηδ)  Τπέξβαζε χςνπο ησλ επαγγεικαηηθψλ, βηνκεραληθψλ, βηνηερληθψλ θαη 

αγξνηηθψλ απνζεθψλ έσο 20% ηνπ χςνπο πνπ πξνβιέπεηαη ζηε 

ζρεηηθή νηθνδνκηθή άδεηα. 

ηεηε)  Αιιαγή ζέζεο ηνπ πξνβιεπνκέλνπ κε νηθνδνκηθή άδεηα θηηξίνπ ζε άιιε 

ζέζε εθφζνλ δελ παξαβηάδνληαη νη πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο ή αιιαγή 

ζέζεο ηνπ πξνβιεπνκέλνπ κε νηθνδνκηθή άδεηα θηηξίνπ ζε άιιε ζέζε 

ιφγσ θαηαζθεπήο κε εζθαικέλε αλαζηξνθή ηεο θάηνςεο ζε λφκηκε 

ζέζε θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ κεηαβάιιεηαη ε ηειηθή ζηάζκε 

ηνπ εδάθνπο. Δπηηξέπεηαη θαη‟ εμαίξεζε ησλ νξηδνκέλσλ ζηελ παξ. 10 

ηνπ άξζξνπ 42 ε ελεκέξσζε ηνπ θαθέινπ ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο κε ηηο 
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κειέηεο ηνπ πθηζηακέλνπ θηηξίνπ πξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί ε ηαπηφηεηα 

θηηξίνπ. 

ηζηηζη)  Αιιαγέο ζηηο εμσηεξηθέο δηαζηάζεηο ηνπ πεξηγξάκκαηνο ηνπ θηηξίνπ ή 

ηεο απηνηεινχο ηδηνθηεζίαο έσο 5% θαη εθφζνλ δελ κεηαβάιιεηαη ε 

επηθάλεηα άλσ ηνπ πνζνζηνχ 5% θαη θαηά παξέθθιηζε ηεο πεξ. α, β, γ 

ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 89. 

ηδηδ)  Παξαβάζεηο ηνπ Κηηξηνδνκηθνχ Καλνληζκνχ (Τπνπξγηθή Απφθαζε 

3046/304/30-1/3-2-1989, (59 Γ‟). Γηα ηηο παξνχζεο παξαβάζεηο γίλεηαη 

εηδηθή κλεία ζηηο βεβαηψζεηο ησλ Μεραληθψλ, θαηά ηελ ηερληθή έθζεζε. 

ηεηε)  Πξφρεηξεο, πξνζσξηλέο θαηαζθεπέο απφ παλί, λάυινλ ή άιια επηειή 

πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα απηνζηέγαζε ή ηελ πξνζσξηλή 

απνζήθεπζε πιηθψλ θαη πξντφλησλ εκπνξίνπ ζε βηνκεραληθά, 

βηνηερληθά θηίξηα κε λφκηκε άδεηα. 

ηζηζ)  Πξφρεηξεο μχιηλεο θαηαζθεπέο βνεζεηηθήο ρξήζεο έσο 8 η.κ θαη 

κεγίζηνπ χςνπο 2,50 κ. πνπ ηνπνζεηνχληαη ζηνλ αθάιππην ρψξν. 

Γηα ηελ ππαγσγή ππνβάιιεηαη αίηεζε θαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ 

ηδηνθηήηε, ηερληθή έθζεζε Μεραληθνχ θαζψο θαη θσηνγξαθίεο, φπσο 

πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. 

ε πεξίπησζε παξαβάζεσλ πνπ δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ 

δηαζηάζεσλ πνπ ηίζεληαη κε ηελ παξνχζα θαηεγνξία εθαξκφδεηαη ε παξ. 5 ηνπ 

άξζξνπ 100, κε ηελ επηθχιαμε ηεο πεξίπησζεο (ηζη) γηα ηελ νπνία εθαξκφδνληαη 

νη γεληθέο δηαηάμεηο ππνινγηζκνχ ηνπ πξνζηίκνπ ηνπ ίδηνπ άξζξνπ. 

δ)  ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 4:  

Τπάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη αλαζηέιιεηαη γηα 30 ρξφληα ε 

επηβνιή θπξψζεσλ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο κεηά ηελ ππαγσγή, ηελ 

θαηαβνιή ηνπ ζρεηηθνχ παξαβφινπ θαη ηελ θαηαβνιή ηνπ εληαίνπ εηδηθνχ 

πξνζηίκνπ, κε ηελ επηθχιαμε εθαξκνγήο ησλ νξηδνκέλσλ ζην άξζξν 97, νη εμήο 

απζαίξεηεο θαηαζθεπέο ή απζαίξεηεο αιιαγέο ρξήζεο: 

αα)  Απζαίξεηεο θαηαζθεπέο εθφζνλ δελ παξαβηάδνληαη ζε πνζνζηφ 

κεγαιχηεξν ηνπ 20% ηα πνιενδνκηθά κεγέζε θάιπςεο θαη δφκεζεο θαη 

χςνπο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνπο ηζρχνληεο φξνπο δφκεζεο ηεο 

πεξηνρήο, ή απηνχο πνπ ίζρπαλ θαηά ηνλ ρξφλν έθδνζεο ηεο 

ββ)  Απζαίξεηεο θαηαζθεπέο εθφζνλ δελ παξαβηάδνληαη ζε πνζνζηφ 

κεγαιχηεξν ηνπ 40% ηα πνιενδνκηθά κεγέζε θάιπςεο θαη δφκεζεο θαη 

ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 20% ην πνιενδνκηθφ κέγεζνο ηνπ χςνπο, 

πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνπο ηζρχνληεο φξνπο δφκεζεο ηεο πεξηνρήο, ή 

απηνχο πνπ ίζρπαλ θαηά ηνλ ρξφλν έθδνζεο ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο θαη 

δελ ππεξβαίλνπλ:  

ββ1)  ηα 250 ηεηξαγσληθά γηα ρξήζε θαηνηθίαο αλά ηδηνθηεζία θαη κέρξη 

ηα 1000 κ2 θηηξίνπ ζπλνιηθά 

ββ2)  ηα 1000 ηεηξαγσληθά γηα ηηο  ινηπέο ρξήζεηο 
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 ηα σο άλσ πνζνζηά ζπλππνινγίδνληαη φια ηα απζαίξεηα 

θηίζκαηα επί ηνπ αθηλήηνπ θαζψο θαη ηπρφλ απζαίξεηεο θαηαζθεπέο πνπ 

έρνπλ ππαρζεί ζηνπο λφκνπο 3775/2009 (Α‟ 122), 3843/2010 (Α‟ 62) θαη 

4014/2011 (Α‟ 62) θαη 4178/2013. Γελ ζπλππνινγίδνληαη επηθάλεηεο εληφο 

ηνπ πεξηγξάκκαηνο ηνπ θηηξίνπ, ζε εληφο ζρεδίνπ πεξηνρέο πνπ δελ 

δεκηνπξγνχλ απηνηειείο ρψξνπο, φπσο ζνθίηεο, εζσηεξηθνί εμψζηεο, 

ππφγεηα. Σπρφλ εκηππαίζξηνη ρψξνη δε ζπλππνινγίδνληαη κέρξη ηνπ 

πνζνζηνχ ππέξβαζεο 80% ηνπ πνιενδνκηθνχ κεγέζνπο θάιπςεο θαη 

δφκεζεο ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη έρνπλ εληαρζεί ζηνπο 3775/2009 (Α‟ 

122), 3843/2010 (Α‟ 62) θαη 4014/2011 (Α‟ 62) θαη 4178/2013.  

γγ)  Απζαίξεηεο αιιαγέο ρξήζεο, εθφζνλ έρνπλ ζπληειεζηεί ζε πεξηνρέο 

εληφο ζρεδίνπ θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ελ ιφγσ ρξήζε είλαη 

ζχκθσλε κε ηηο επηηξεπφκελεο ρξήζεηο ηεο πεξηνρήο. 

δδ)  Απζαίξεηεο θαηαζθεπέο εκηππαίζξησλ ρψξσλ ζε θηίζκαηα πνπ βξίζθνληαη 

ζε πεξηνρέο εθηφο ζρεδίνπ θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη  ε ρξήζε ηνπο 

είλαη ζχκθσλε κε ηηο επηηξεπφκελεο ρξήζεηο ηεο πεξηνρήο, εθφζνλ δελ 

παξαβηάδνληαη ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 60% ηα πνιενδνκηθά κεγέζε 

θάιπςεο θαη δφκεζεο.  

Οη αλσηέξσ απζαίξεηεο θαηαζθεπέο εμαηξνχληαη νξηζηηθά ηεο 

θαηεδάθηζεο κεηά ηε ζπκπιήξσζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ θηηξίνπ. Γελ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα πεξίπησζε θαη δελ εμαηξνχληαη νξηζηηθά ηεο 

θαηεδάθηζεο απζαίξεηεο θαηαζθεπέο εθφζνλ βξίζθνληαη εληφο πξνθεπίνπ. 

ε)  ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 5:  

αα) Απζαίξεηεο θαηαζθεπέο θαη απζαίξεηεο αιιαγέο ρξήζεο κε ηελ επηθχιαμε 

ησλ νξηδνκέλσλ ζην άξζξν 94 πνπ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο 

θαηεγνξίεο 1-4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.  

ββ)  Γηα ηηο απζαίξεηεο θαηαζθεπέο ή απζαίξεηεο αιιαγέο ρξήζεο ηεο 

παξνχζαο θαηεγνξίαο αλαζηέιιεηαη γηα ηξηάληα (30) ρξφληα ε επηβνιή 

θπξψζεσλ, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 81 θαη επηηξέπεηαη ε 

κεηαβίβαζε θαη ε ζχζηαζε εκπξάγκαηνπ δηθαηψκαηνο επ‟ απηψλ κεηά ηελ 

ππαγσγή ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ, ηελ θαηαβνιή ηνπ ζρεηηθνχ 

παξαβφινπ θαη ηελ θαηαβνιή ηνπ εληαίνπ εηδηθνχ πξνζηίκνπ. Οη 

θαηαζθεπέο απηέο δχλαηαη λα εμαηξεζνχλ νξηζηηθά ηεο θαηεδάθηζεο θαηά 

ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1β ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ παξφληνο λφκνπ κε ηελ 

αληηζηνίρηζε ίζνπ κε ηελ ππέξβαζε ηνπο Σίηινπ .Γ., κέζσ ηεο Σξάπεδαο 

Γηθαησκάησλ Γφκεζεο θαη Κνηλφρξεζησλ Υψξσλ, εθφζνλ βξίζθνληαη 

εληφο Π.Α.Δ.. θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 89 ηνπ παξφληνο λφκνπ.  

γγ)  Γηα θάζε ππαγσγή ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, θαη πξηλ ηελ έθδνζε ηνπ 

πξναλαθεξφκελνπ ηίηινπ .Γ πξαγκαηνπνηείηαη  έιεγρνο ησλ 

ππνβαιιφκελσλ ζηνηρείσλ απφ ειεγθηή δφκεζεο, θαηφπηλ ππνβνιήο 

αίηεζεο ζηo αξκφδην Σνπηθφ Παξαηεξεηήξην απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν. 

Απφ ηνλ ειεγθηή εθδίδεηαη πφξηζκα γηα ηελ πιεξφηεηα ησλ 

ππνβαιιφκελσλ ζηνηρείσλ θαη ηνλ έιεγρν απηψλ θαηά ηε δήισζε 



- 134 / 179 - 

 

 

 

ππαγσγήο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ. Σo Σνπηθφ Παξαηεξεηήξην 

εθδίδεη πξάμε νινθιήξσζεο ηνπ ειέγρνπ θαηά ην πφξηζκα. Με 

Τπνπξγηθή απφθαζε θαζνξίδεηαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο παξνχζαο. 

 

 

 

Άξζξν 97. 

Ρύζκηζε αλαζηνιήο θαη εμαίξεζεο από ηελ θαηεδάθηζε 

 

Απφ ηελ ηζρχ ηνπ παξφληνο λφκνπ, αλαζηέιιεηαη ε είζπξαμε θαη ε επηβνιή 

θάζε θχξσζεο, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ παξφληα λφκν, ή θαη 

επέξρεηαη νξηζηηθή εμαίξεζε απφ ηελ θαηεδάθηζε, αλαιφγσο ηεο θαηεγνξίαο ηεο 

απζαίξεηεο θαηαζθεπήο, κεηά ηελ θαηαβνιή ηνπ εληαίνπ εηδηθνχ πξνζηίκνπ ή θαη ηνπ 

ζρεηηθνχ παξαβφινπ εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηνλ παξφληα λφκν, ην χςνο θαη ν 

ηξφπνο θαηαβνιήο ηνπ νπνίνπ θαζνξίδεηαη ζηνλ παξφληα λφκν.  

Ζ αλαζηνιή ή θαη ε εμαίξεζε απφ ηελ θαηεδάθηζε, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

παξφληνο, ηζρχεη γηα θηίξηα ησλ νπνίσλ έρεη νινθιεξσζεί ν θέξσλ νξγαληζκφο θαη 

γηα ρξήζεηο πνπ έρνπλ εγθαηαζηαζεί κέρξη 28.7.2011 θαζ‟ ππέξβαζε είηε ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ λ.1577/1985 (Α‟210), είηε ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο, είηε ησλ φξσλ ή 

πεξηνξηζκψλ δφκεζεο ηνπ αθηλήηνπ είηε ρσξίο νηθνδνκηθή άδεηα θαη εθφζνλ ε ρξήζε 

ηνπο δελ απαγνξεχεηαη απφ ηηο πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο γηα ηηο ρξήζεηο γεο πνπ 

ηζρχνπλ ζηελ πεξηνρή ηνπ αθηλήηνπ θαηά ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ λ.4030/2011 

(Α‟249) ή δελ απαγνξεπφηαλ θαηά ην ρξφλν έθδνζεο ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο ή θαηά 

ηνλ ρξφλν εγθαηάζηαζεο ηεο απζαίξεηεο ρξήζεο.  

Θεσξείηαη φηη ε ρξήζε δελ απαγνξεπφηαλ  θαηά ην ρξφλν έθδνζεο ηεο 

νηθνδνκηθήο άδεηαο εθφζνλ θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο λνκίκσο ρνξεγήζεθε άδεηα. 

Ζ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν κεηαβνιή ησλ ρξήζεσλ γεο, ζε ρξφλν 

κεηαγελέζηεξν ηεο ππαγσγήο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ, δελ επηδξά ζην 

θχξνο ηεο ππαγσγήο θαη δελ απνηειεί ιφγν αλάθιεζεο θαη αθχξσζεο απηήο. 

 

 

 

Άξζξν 98. 

Ρπζκίζεηο ηνπ λ.δ. 1024/1971 θαη λ. 3741/1929  

1. Οη δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.δ. 1024/ 1971 (Α` 232) εθαξκφδνληαη 

θαη επί γεπέδσλ, θεηκέλσλ εθηφο ζρεδίνπ πφιεσο θαη εθηφο νξίσλ νηθηζκψλ, 
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αλεθφλησλ ζε έλαλ ή πιείνλεο ηδηνθηήηεο, επί ησλ νπνίσλ έρνπλ αλεγεξζεί κέρξη ηηο 

28.7.2011 νηθνδνκήκαηα, λνκίκσο αλεγεξζέληα ή απζαίξεηα ππαγφκελα ζηηο 

δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, ππφ ηελ επηθχιαμε ησλ νξηδνκέλσλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 89 ηνπ παξφληνο. Τπφ ηηο αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο, επηηξέπεηαη ε ζχληαμε 

θαη ππνγξαθή ζπκβνιαηνγξαθηθψλ πξάμεσλ ζπζηάζεσο δηεξεκέλσλ ηδηνθηεζηψλ 

επί ησλ αλσηέξσ γεπέδσλ θαη ε κεηαγξαθή απηψλ ζηα βηβιία κεηαγξαθψλ, ή ε 

θαηαρψξεζε ζηα θηεκαηνινγηθά γξαθεία. Τπφ ηηο ίδηεο αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο 

ζεσξνχληαη εμ ππαξρήο έγθπξεο θαη ηζρπξέο, ζπζηάζεηο δηαηξεκέλσλ ηδηνθηεζηψλ, νη 

νπνίεο έρνπλ ζπζηαζεί κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο θαη δελ έρνπλ θεξπρζεί 

άθπξεο κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε. Ζ αλέγεξζε ησλ νηθνδνκψλ κέρξη ηελ 

28.7.2011 απνδεηθλχεηαη απφ αεξνθσηνγξαθίεο ιήςεσο κέρξη ηελ εκεξνκελία απηή 

θαη βεβαηψλεηαη απφ ηνλ κεραληθφ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. 

2. πληδηνθηήηεο ηνπιάρηζην θαηά 65% ηνπ γεπέδνπ, επί ηνπ νπνίνπ έρνπλ αλεγεξζεί 

απηνηειή νηθνδνκήκαηα, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ 

δχλαληαη λα δεηήζνπλ κε αγσγή ηελ ζχζηαζε δηεξεκέλσλ ηδηνθηεζηψλ θαηά ηελ 

έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ λ.δ. 1024/1971 (Α` 232). Πξνο ηνχην 

θαηαζέηνπλ γηα ηελ ζχληαμε ζρεηηθήο πξάμεσο: 

α) ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ηνπ γεπέδνπ επί ηνπ νπνίνπ απνηππψλεηαη ην 

πεξίγξακκα ησλ πθηζηακέλσλ νηθνδνκεκάησλ, 

β) ζρέδην ηεο ζπζηάζεσο δηεξεκέλσλ ηδηνθηεζηψλ θαη θαλνληζκνχ ζρέζεσο 

ζπληδηνθηεηψλ κε πεξηγξαθή ησλ ηδηνθηεζηψλ πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ, 

γ) ζρέδην δηαλνκήο ησλ δηεξεκέλσλ ηδηνθηεζηψλ, ζην νπνίν ζα πξνβιέπεηαη ε εηο έλα 

έθαζηνλ ησλ ζπληδηνθηεηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ππνιεηπνκέλσλ 

πεξηεξρνκέλε δηεξεκέλε ηδηνθηεζία, 

δ) θάηνςε ησλ πθηζηακέλσλ νηθνδνκεκάησλ, 

ε) πίλαθα θαηαλνκήο ησλ πνζνζηψλ εμ αδηαηξέηνπ ηνπ θνηλνχ γεπέδνπ ζηηο ρσξηζηέο 

ηδηνθηεζίεο πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ, κε κλεία ηεο αλαινγίαο ησλ θνηλνρξήζησλ 

δαπαλψλ πνπ ζα βαξχλεη θάζε ρσξηζηή ηδηνθηεζία, 

ζη) έθζεζε ζρεηηθά κε ηελ αμία θάζε ηδηνθηεζίαο πνπ ζα πεξηέιζεη ζηνπο ζπγθπξίνπο, 

ζπλνιηθά θαη γηα θάζε ζπγθχξην ρσξηζηά θαη 
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δ) πηζηνπνηεηηθφ ηδηνθηεζίαο θαη βαξψλ ηνπ αθηλήηνπ. 

Ζ αγσγή εγείξεηαη ελψπηνλ ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ ηεο ηνπνζεζίαο ηνπ 

γεπέδνπ θαη εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 1562/1985 (Α` 150). 

3. Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, θαη 

Δλέξγεηαο δχλαηαη λα εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.δ. 

1024/1971 (Α` 232) επί γεπέδσλ, θεηκέλσλ εθηφο ζρεδίνπ πφιεσο θαη εθηφο νξίσλ 

νηθηζκψλ, αλεμαξηήησο αλ έρνπλ αλεγεξζεί νηθνδνκήκαηα κέρξη ηελ 28.7.2011 

εθφζνλ επηηξέπεηαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ε δηάζπαζε φγθνπ ηνπ θηηξίνπ. Με ην 

πξνεδξηθφ δηάηαγκα δχλαηαη λα θαζνξίδνληαη: 

α) Οη γεληθνί φξνη θαη πξνυπνζέζεηο, θαζψο θαη νη πεξηπηψζεηο εηδηθψλ πεξηνρψλ 

φπνπ δελ εθαξκφδεηαη ε παξνχζα δηάηαμε. 

β) Ζ απαγφξεπζε νπνηαζδήπνηε νηθνδνκηθήο εξγαζίαο πεξίθξαμεο ή θαηαζθεπήο 

ζην φξην ησλ ηκεκάησλ απνθιεηζηηθήο ρξήζεο, θαζψο θαη ε θαηαγξαθή ησλ 

επηηξεπφκελσλ θαηαζθεπψλ θαη νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ. 

γ) Ζ κείσζε ηνπ ζπληειεζηή δφκεζεο αλαιφγσο ηεο απφζηαζεο ησλ ηκεκάησλ ησλ 

θηηξίσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηε δηάζπαζε. 

δ) Οη φξνη δφκεζεο ησλ αθηλήησλ απηψλ, πνπ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ ζε πεξίπησζε πνπ πθίζηαηαη ππφινηπν ζπληειεζηή δφκεζεο. 

ε) Κάζε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα. 

4. πγθχξηνη εμ‟ αδηαηξέηνπ ζε νξηδφληηα ή θάζεηε ηδηνθηεζία αλεμαξηήησο πνζνζηνχ 

ζπγθπξηφηεηαο,  απζαίξεησλ θηηζκάησλ ή λφκηκσλ θηηζκάησλ κε απζαίξεηεο κηθξέο 

παξαβάζεηο ή απζαίξεηεο θαηαζθεπέο ή απζαίξεηεο αιιαγέο ρξήζεο, δχλαληαη λα 

αηηνχληαη ηελ ππαγσγή ηνπο ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ παξφληνο, αλεμαξηήησο ηεο 

ζχκθσλεο γλψκεο ησλ ινηπψλ εμ αδηαηξέηνπ ζπγθπξίσλ. Τπφρξενο πξνο θαηαβνιή 

ηνπ παξαβφινπ ππαγσγήο θαη ησλ αλαινγνχλησλ πξνζηίκσλ είλαη ν δειψλ ηελ 

απζαηξεζία ζπγθχξηνο, ν νπνίνο δηαηεξεί ηα εθ ηνπ λφκνπ αλαγσγηθά ηνπ δηθαηψκαηα 

έλαληη ησλ ινηπψλ ζπγθπξίσλ. ε θάζε πεξίπησζε, νη ινηπνί ζπληδηνθηήηεο δχλαληαη 

λα απνπιεξψλνπλ ηηο νξηζζείζεο δφζεηο ησλ αλαινγνχλησλ πξνζηίκσλ 
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απηνβνχισο, βάζεη ηνπ πνζνζηνχ ζπληδηνθηεζίαο ηνπο, θαηφπηλ ζρεηηθήο έγγξαθεο ή 

ειεθηξνληθήο δήισζήο ηνπο. 

5. Δηδηθψο ζηηο πεξηπηψζεηο νξηδφληηαο ηδηνθηεζίαο  κε  παξαβάζεηο πνπ αθνξνχλ 

ηελ επέθηαζε απηήο (νξηδφληηαο) θαη ηελ θαηάιεςε θνηλνρξήζηνπ ή θνηλνθηήηνπ  

ρψξνπ, είλαη δπλαηή ε ππαγσγή απηψλ ζηνλ παξφληα λφκν, ρσξίο ηελ ζπλαίλεζε 

ησλ ινηπψλ  ζπληδηνθηεηψλ ,   κφλν ζηηο θάησζη πεξηπηψζεηο: 

α) φηαλ ε απζαίξεηε επέθηαζε πθίζηαηαη απφ ηελ αλέγεξζε-θαηαζθεπή ηεο 

 νηθνδνκήο θαη 

β) φηαλ ε ίδηα απζαίξεηε επέθηαζε πθίζηαηαη ζε φινπο ηνπο νξφθνπο ηεο νξηδφληηαο 

ηδηνθηεζίαο. 

6. Γηα ηελ ππαγσγή ησλ σο άλσ πεξηπηψζεσλ ζηίο ξπζκίζεηο ηνπ παξφληνο 

 απαηηείηαη θαηά πεξίπησζε επηπιένλ ησλ ππφινηπσλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 

νξίδνληαη: 

 α)  ππεχζπλε δήισζε ηνπ ηδηνθηήηε ηεο νξηδφληηαο ηδηνθηεζίαο φηη ε νξηδφληηα 

ηδηνθηεζία ηνπ έρεη επεθηαζεί -θαηαιάβεη) θνηλφρξεζην ή θνηλφθηεην ρψξν απφ ηελ 

αλέγεξζε-θαηαζθεπή ηεο φιεο νηθνδνκήο, 

β) βεβαίσζε κεραληθνχ φηη ε ίδηα απζαίξεηε επέθηαζε πθίζηαηαη ζε φινπο ηνπο 

νξφθνπο ηεο νξηδφληηαο ηδηνθηεζίαο. 

7.  Μεηά ηελ ππαγσγή ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ παξφληνο θαη ππφ ηηο αλσηέξσ θαη κφλν 

πξνππνζέζεηο, ν ηδηνθηήηεο έρεη δηθαίσκα λα πξνβαίλεη κνλνκεξψο ζε 

ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε ηξνπνπνίεζεο ηεο πξάμεο ζπζηάζεσο νξηδνληίνπ 

ηδηνθηεζίαο πξνθεηκέλνπ λα  ελζσκαηψζεη  ηνλ ππαγφκελν ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 

παξφληνο ρψξν, ζηελ νξηδφληην ηδηνθηεζία ηνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ε ζχκθσλε 

γλψκε ηνπ ζπλφινπ ησλ ζπληδηνθηεηψλ ηεθκαίξεηαη. 

8. Δπί απζαηξέησλ θαηαζθεπψλ ή απζαηξέησλ αιιαγψλ ρξήζεο πνπ έρνπλ εθηειεζηεί 

ή εγθαηαζηαζεί ζε νξηδφληηα ή θάζεηε ζπληδηνθηεζία θαη εληφο ηκεκάησλ 

απνθιεηζηηθήο ρξήζεο απηψλ, εθ‟ φζνλ θαηά ηε ζχζηαζε δηεξεκέλσλ ηδηνθηεζηψλ 

έρνπλ απνδνζεί ζηνπο δηθαηνχρνπο σο απνθιεηζηηθή ρξήζε, γηα ηελ ππαγσγή ζηηο 

δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο δελ απαηηείηαη ζπλαίλεζε ησλ ινηπψλ ζπληδηνθηεηψλ. 
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9.Γηα ηελ ππαγσγή ζηνλ παξφληα ζηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο νξηδφληηαο ηδηνθηεζίαο 

πνπ αθνξνχλ ζε θαηάιεςε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ή απζαηξεζίεο επί θνηλνρξήζησλ 

απαηηείηαη ε ζπλαίλεζε ηνπ 51%. 

 

  

                    

 

 

 

 

Άξζξν 99. 

Γηθαηνινγεηηθά ππαγσγήο απζαίξεηεο θαηαζθεπήο ή απζαίξεηεο αιιαγήο 

ρξήζεο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο 

 

Δμνπζηνδνηεκέλνο κεραληθφο εηζάγεη ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ 

παξφληνο φια ηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνχλ ηελ απζαίξεηε θαηαζθεπή 

ή ηελ απζαίξεηε αιιαγή ρξήζεο, ζπκπιεξψλνληαο ηα θχιια θαηαγξαθήο θαηά ην 

Παξάξηεκα A ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη ζχκθσλα κε ηηο ξπζκίζεηο ησλ επνκέλσλ 

άξζξσλ. Ζ ππαγσγή ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ ζπλνδεχεηαη απφ ηα εμήο 

δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία ππνβάιινληαη κε κέξηκλα ηνπ ηδηνθηήηε θαη ηνπ κεραληθνχ 

θαη ηα νπνία θπιάζζεη ν ηδηνθηήηεο κεηά ηελ εηζαγσγή ηνπο ζην πιεξνθνξηαθφ 

ζχζηεκα: 

α)  ΑΗΣΖΖ: 

ε θάζε νηθφπεδν ή γήπεδν ε δηαδηθαζία ππαγσγήο απζαηξέησλ θαηαζθεπψλ ή 

απζαίξεηεο αιιαγήο ρξήζεο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο κπνξεί, θαη‟ επηινγή 

ησλ ηδηνθηεηψλ, λα γίλεηαη είηε κε κία αίηεζε ππαγσγήο γηα ην ζχλνιν ησλ 

απζαηξέησλ θαηαζθεπψλ ή ρξήζεσλ, είηε κε πεξηζζφηεξεο αηηήζεηο γηα θάζε 

κεκνλσκέλν απηνηειή ρψξν νξηδφληηαο ή θάζεηεο ηδηνθηεζίαο, πνπ απνηειεί 

αληηθείκελν κεηαβίβαζεο. 

Σελ αίηεζε ππνβάιιεη:  

αα)  Ο ηδηνθηήηεο ηνπ αθηλήηνπ ζην νπνίν έρεη εθηειεζηεί ε απζαίξεηε 

θαηαζθεπή ή έρεη εγθαηαζηαζεί απζαίξεηε ρξήζε. . Γηθαίσκα ππαγσγήο 

έρνπλ επίζεο ν ςηιφο θχξηνο, ν επηθαξπσηήο, ν εξγνιάβνο γηα ηηο ζε απηφλ 

πεξηεξρφκελεο ζπλεπεία εξγνιαβηθνχ πξνζπκθψλνπ ηδηνθηεζίεο, ν 

κηζζσηήο εθ‟ φζνλ έρεη ην δηθαίσκα έθδνζεο νηθνδνκηθήο άδεηαο απφ ηε 

κηζζσηηθή ζχκβαζε θαη επί λνκηθψλ πξνζψπσλ ν λφκηκνο εθπξφζσπνο 
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απηψλ .θαζψο θαη ν θεξφκελνο σο ηδηνθηήηεο επί ηνπ νπνίνπ έρνπλ 

θαηαινγηζηεί πξφζηηκα αλέγεξζεο θαη δηαηήξεζεο  

 ββ)  ν λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλνο εθπξφζσπνο ηνπ ηδηνθηήηε. 

γγ)  φζνη έρνπλ ιάβεη έγθξηζε εμαγνξάο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 

5 θαη 6 ηνπ λ. 3147/2003 

δδ)  ν ζπληδηνθηήηεο θαηά ηα αλαθεξφκελα ζην αλσηέξσ άξζξν  

 

Γδ4)  Ο λνκέαο θαη θάηνρνο ηνπ απζαηξέηνπ θηίζκαηνο επί γεπέδνπ ή 

νηθνπέδνπ εθφζνλ δελ ππάξρνπλ ηίηινη ηδηνθηεζίαο 

β)  ππεχζπλε δήισζε λ. 1599/1986 (α‟ 75) ηνπ αηηνχληνο, ζεσξεκέλε γηα ηε 

γλεζηφηεηα ηεο ππνγξαθήο, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη:  

αα)  ηα αηνκηθά ηνπ ζηνηρεία,  

ββ)  ν αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (Α.Φ.Μ.),  

γγ)  ε δεκφζηα νηθνλνκηθή ππεξεζία (Γ.Ο.Τ.) θνξνινγίαο ηνπ,  

δδ)  ν αξηζκφο θαη ην έηνο ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο φπνπ ππάξρεη,  

εε)  ην εκβαδφλ θαη ε ρξήζε ηεο απζαίξεηεο θαηαζθεπήο,  

ζηζη)  ε εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνχ ή ηεο απζαίξεηεο 

θαηαζθεπήο ή εγθαηάζηαζεο ηεο απζαίξεηεο ρξήζεο ζε απηφ θαηά ην 

άξζξν 97, 

δδ)  εάλ πξφθεηηαη γηα θχξηα θαη κνλαδηθή θαηνηθία, θαη,  

εε)  δήισζε φηη ε απζαίξεηε θαηαζθεπή ή απζαίξεηε ρξήζε δελ εκπίπηεη ζε 

θακία απφ ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 89 ηνπ παξφληνο. 

γ)  ηειεπηαία δήισζε ηνπ εληχπνπ ε9 ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ην αθίλεην, φπνπ 

βξίζθεηαη ε απζαίξεηε θαηαζθεπή ή ρξήζε αλεμαξηήησο αλ έρνπλ δεισζεί επί 

απηνχ νη απζαίξεηεο θαηαζθεπέο. 

Κιεξνλφκνη αθηλήησλ κε απζαηξεζίεο θαηαζέηνπλ ζπκπιεξσκαηηθά ην 

Δ9 ηνπ απνβηψζαληνο δηθαηνπάξνρνπ.  

ε πεξίπησζε πνπ έρεη κεηαβηβαζηεί απζαίξεηε θαηαζθεπή ή απζαίξεηε 

αιιαγή ρξήζεο πνπ έρεη ξπζκηζηεί κε ην λ. 4014/11 ή ηνλ λ. 4178/13, ηε 

δηαδηθαζία κεηάβαζεο ηεο δήισζεο ζηνλ παξφληα λφκν κπνξεί λα θάλεη ν λένο 

ηδηνθηήηεο.                                                                                                          

δ)  ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ εμνπζηνδνηεκέλνπ αξκφδηνπ κεραληθνχ κε ηελ πεξηγξαθή 

ηεο απζαίξεηεο θαηαζθεπήο ή ηεο απζαίξεηεο ρξήζεο κφλνλ σο πξνο ην 

εκβαδφλ θαη ηε ρξήζε ηνπ απζαηξέηνπ, αλ πξφθεηηαη γηα πξφρεηξε θαηαζθεπή ηεο 

παξ. 75 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4067/2012 (Α΄ 79). ηελ ηερληθή έθζεζε 

πεξηγξάθνληαη νη ιφγνη αδπλακίαο απνηχπσζεο ηνπ ζπλφινπ ηνπ αθηλήηνπ θαηά 

ηελ παξ. 6βi ηνπ παξφληνο. 

ε)  ΦΩΣΟΓΡΑΦΗΔ ηεο απζαίξεηεο θαηαζθεπήο ή ηεο απζαίξεηεο αιιαγή ρξήζεο. 
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ζη)  ΥΔΓΗΑ σο εμήο: 

αα)  ε πεξίπησζε χπαξμεο νηθνδνκηθήο άδεηαο ηα εμήο αληίγξαθα : 

αα1)  ηνπ ζηειέρνπο ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο θαζψο θαη απφζπαζκα 

ξπκνηνκηθνχ γηα ηηο πεξηνρέο φπνπ πθίζηαληαη εγθεθξηκέλα ζρέδηα.  

αα2)  ηνπ ηνπνγξαθηθνχ δηαγξάκκαηνο  

αα3)  ηνπ δηαγξάκκαηνο θάιπςεο, φπνπ ζεκεηψλεηαη ε ζέζε θαη ην 

πεξίγξακκα ηεο απζαίξεηεο θαηαζθεπήο ή ηεο απζαίξεηεο αιιαγήο 

ρξήζεο θαη ηα πνιενδνκηθά κεγέζε ππέξβαζεο, φπσο επεξεάδνπλ 

ηνπο ζρεηηθνχο ππνινγηζκνχο. 

αα4)  ηεο θάηνςεο ηνπ νξφθνπ, φπνπ ζεκεηψλεηαη ε απζαίξεηε 

θαηαζθεπή γηα ηελ νπνία δεηείηαη ε ππαγσγή ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ 

παξφληνο. 

Θεσξείηαη σο θάηνςε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο 

δηάηαμεο, ην ζρέδην θάηνςεο, ην νπνίν πξνζαξηήζεθε ζηελ πξάμε 

ζχζηαζεο δηεξεκέλσλ ηδηνθηεζηψλ ζηηο πεξηπηψζεηο απηνηειψλ 

νξηδνληίσλ ή θαζέησλ ηδηνθηεζηψλ, ησλ νπνίσλ ε νηθνδνκηθή άδεηα 

εθδφζεθε πξν ηεο εθαξκνγήο ηνπ απφ 8-9-1983 Π.Γ/ηνο (394 Γ‟). 

ηελ πεξίπησζε πνπ ε πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ζπκθσλεί 

κε ηα ζρέδηα ηεο ζχζηαζεο δηεξεκέλσλ ηδηνθηεζηψλ, είλαη δπλαηή ε 

ππνβνιή ηεο θάηνςεο πνπ επηζπλάπηεηαη ζηε ζχζηαζε θαη δελ 

απαηηείηαη λα πξνβεί ν κεραληθφο ζηε ζχληαμε λένπ ζρεδίνπ 

θάηνςεο, ρσξίο φκσο απηφ λα πηζηνπνηεί ηε λνκηκφηεηα ηεο 

ηδηνθηεζίαο θαηά ηηο πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο. Ο έιεγρνο ησλ 

απζαηξεζηψλ γίλεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ζχκθσλα κε ηα 

εγθεθξηκέλα ζρέδηα ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο.     

αα5)  ηνκή ηεο απζαίξεηεο θαηαζθεπήο ή ηνπ ρψξνπ ζηνλ νπνίν έρεη 

εγθαηαζηαζεί ε απζαίξεηε ρξήζε.  

ββ)  ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ έρεη εθδνζεί νπνηαδήπνηε νηθνδνκηθή άδεηα ή 

απηή δελ είλαη δπλαηφλ λα αλεπξεζεί επηζπλάπηνληαη:  

ββ1)  Σνπνγξαθηθφ δηάγξακκα εμαξηεκέλνπ απφ ην θξαηηθφ ζχζηεκα 

ζπληεηαγκέλσλ ζην νπνίν απνηππψλνληαη ηα κεγέζε ηεο 

απζαίξεηεο θαηαζθεπήο. 

Δηδηθά ζηηο πεξηπηψζεηο απηνηειψλ νξηδνληίσλ ή θαζέησλ 

ηδηνθηεζηψλ κε απνθιεηζηηθή ρξήζε φπνπ ππάξρεη αδπλακία 

ηνπνγξαθηθήο απνηχπσζεο ηνπ ζπλφινπ ηνπ αθηλήηνπ, σο 

εμαξηεκέλν ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα λνείηαη ην εμαξηεκέλν 

ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ην νπνίν απνηππψλεη ηελ έθηαζε πνπ 

θαηαιακβάλεη ε απηνηειήο ηδηνθηεζία θαη αλαγξάθεη ηελ επηθάλεηά 

ηεο θαη ην πνζνζηφ ζπληδηνθηεζίαο ηεο. Ζ αδπλακία ηνπνγξαθηθήο 

απνηχπσζεο ηνπ ζπλφινπ ηνπ αθηλήηνπ αηηηνινγείηαη ζηελ ηερληθή 

έθζεζε ηεο παξ. 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, 
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ββ2)  Κάηνςε ηεο απζαίξεηεο θαηαζθεπήο ή ηνπ ρψξνπ φπνπ έρεη 

εγθαηαζηαζεί ε απζαίξεηε αιιαγή ρξήζεο.  

ββ3)  Σνκή ηεο απζαίξεηεο θαηαζθεπήο ή ηνπ ρψξνπ φπνπ έρεη 

εγθαηαζηαζεί ε απζαίξεηε αιιαγή ρξήζεο.  

 

γγ)  ηηο πεξηπηψζεηο απψιεηαο ηνπ θαθέινπ ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο, 

βεβαησκέλεο απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία Γφκεζεο θαη πξνθεηκέλνπ λα 

δηεξεπλεζεί ε λνκηκφηεηα ηνπ πθηζηακέλνπ θηηξίνπ είλαη δπλαηή ε ππνβνιή 

ζηελ αξκφδηα Τπεξεζία Γφκεζεο θαθέινπ απνηχπσζεο θηηξίνπ, 

αλεγεξζέληνο κε βάζε νηθνδνκηθή άδεηα πξηλ ηελ 28.07.2011 πνπ έρεη 

απνιεζζεί. Γηα λα γίλεη απνδεθηφο ν θάθεινο απφ ηελ νηθεία Τπεξεζία 

Γφκεζεο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα, δηάγξακκα 

θάιπςεο θαηά ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ απφ 8-9-1983 Π.Γ/ηνο (Γ‟ 394), 

θαηφςεηο απνηχπσζεο φισλ ησλ νξφθσλ, ηνκή, θσηνγξαθίεο φισλ ησλ 

φςεσλ, ππεχζπλε δήισζε κεραληθνχ, φηη ζην δηάγξακκα θάιπςεο νη 

ππνινγηζκνί θαη ν έιεγρνο ηνπ πθηζηακέλνπ θηηξίνπ έρεη γίλεη ζχκθσλα κε 

ηνπο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο δφκεζεο πνπ ίζρπαλ θαηά ην ρξφλν έθδνζεο 

ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο, γηα ηελ νπνία ππνβάιιεηαη ν θάθεινο 

απνηχπσζεο, θαζψο θαη θξαηήζεηο θαη εηζθνξέο θαηά ηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο. Θεσξείηαη σο θάηνςε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο δηάηαμεο, 

ην ζρέδην θάηνςεο, ην νπνίν πξνζαξηήζεθε ζηελ πξάμε ζχζηαζεο 

δηεξεκέλσλ ηδηνθηεζηψλ ζηηο πεξηπηψζεηο απηνηειψλ νξηδνληίσλ ή 

θαζέησλ ηδηνθηεζηψλ, ησλ νπνίσλ ε νηθνδνκηθή άδεηα εθδφζεθε πξν ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ απφ 8-9-1983 Π.Γ/ηνο (394 Γ‟). ηελ πεξίπησζε πνπ ε 

πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ζπκθσλεί κε ηα ζρέδηα ηεο ζχζηαζεο δηεξεκέλσλ 

ηδηνθηεζηψλ, είλαη δπλαηή ε ππνβνιή ηεο θάηνςεο πνπ επηζπλάπηεηαη ζηε 

ζχζηαζε θαη δελ απαηηείηαη λα πξνβεί ν κεραληθφο ζηε ζχληαμε λένπ 

ζρεδίνπ θάηνςεο.  Σα ζρέδηα θαηαηίζεληαη εηο δηπινχλ θαη ζεσξνχληαη απφ 

ηελ αξκφδηα Τπεξεζία Γφκεζεο. Ζ κία ζεηξά ζρεδίσλ ρνξεγείηαη ζηνλ 

ελδηαθεξφκελν θαη ν θάθεινο ζπκπιεξψλεη ηελ απνιεζζείζα νηθνδνκηθή 

άδεηα ζην αξρείν ηεο Τπεξεζίαο Γφκεζεο. 

δ)  ΓΖΜΟΗΑ ΔΓΓΡΑΦΑ Ζ ΑΔΡΟΦΩΣΟΓΡΑΦΗΔ, απφ ηα νπνία απνδεηθλχεηαη ν 

ρξφλνο νινθιήξσζεο ηεο θαηαζθεπήο θαη ν ρξφλνο εγθαηάζηαζεο ηεο ρξήζεο. 

 

ε)  ΣΑΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΩΝ ΠΑΡΑΒΑΔΩΝ:  

αα)  Μειέηε ζηαηηθήο επάξθεηαο, πξαγκαηνπνηείηαη γηα θάζε θαηαζθεπή πνπ 

αλήθεη ζε κία απφ ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο, εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ 

απζαίξεησλ κηθξψλ παξαβάζεσλ ηεο θαηεγνξίαο 3 ηνπ άξζξνπ 96 ηνπ 

παξφληνο θαη θηηξίσλ ζπνπδαηφηεηαο 1 θαηά ηνλ ΔΑΚ φπσο ηζρχεη: 

αα1)  Κάζε αλεμάξηεηε θαηαζθεπή πνπ είλαη εμ‟ νινθιήξνπ απζαίξεηε 

αα2)  Όιεο νη απζαίξεηεο θαηαζθεπέο πνπ έρνπλ ππαρζεί ζην Ν 4178/13 

θαη κε βάζε έλα ηνπιάρηζηνλ απφ ηα ππνβιεζέληα ΓΔΓΟΣΑ πνπ 

ηελ αθνξνχλ, θαηαηάζζεηαη ζε κέζεο (Μ) ή πςειήο (Τ) 
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πξνηεξαηφηεηαο πεξαηηέξσ ειέγρνπ. 

αα3)  Γηα θάζε απζαίξεηε πξνζζήθε ή ηξνπνπνίεζε ή αιιαγή ρξήζεο 

πνπ έρεη εθηειεζηεί ή εγθαηαζηαζεί ζε θηίξηα θαηεγνξίαο 

ζπνπδαηφηεηαο 2, 3 θαη 4 ζχκθσλα κε ηνλ Διιεληθφ 

Αληηζεηζκηθφ Καλνληζκφ φπσο ηζρχεη (ΔΑΚ) κε ηελ επηθχιαμε ηνπ 

εδαθίνπ β ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ. 

ββ)  Γελ απαηηείηαη ππνβνιή κειέηεο ζηαηηθήο επάξθεηαο, αιιά ηερληθή έθζεζε 

αξκφδηνπ κεραληθνχ ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

ββ1)  Μεηαηξνπή εκηππαίζξηνπ ρψξνπ ζε θιεηζηφ. 

ββ2)  Γηακεξηζκάησζε  ή αιιαγή δηαξξχζκηζεο ρψξνπ, πνπ δελ επηθέξεη 

αχμεζε κφληκνπ Φνξηίνπ πάλσ απφ 10% ζηελ επηθάλεηα πνπ έρεη 

ζπληειεζηεί ε παξέκβαζε. 

ββ3)  Παηάξηα ηζνγείνπ πνπ είλαη ζηαηηθά αλεμάξηεηα απφ ηνλ θέξνληα 

νξγαληζκφ ηνπ θηεξίνπ. Παηάξηα ππεξθείκελσλ νξφθσλ φηαλ ην 

ζπλνιηθφ ίδην βάξνο δελ επηθέξεη αχμεζε ηνπ κφληκνπ θνξηίνπ ηεο 

ππνθείκελεο πιάθαο πάλσ απφ 15%. ηελ πεξίπησζε απηή ζα 

εμεηάδεηαη ε ζχλδεζε κε ζηνηρεία ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνχ, ηα 

νπνία θαη ζα εληζρχνληαη γηα ελδερφκελεο ηνπηθέο αζηνρίεο. 

ββ4)  Πξφβνινη κε πξνζαχμεζε κέρξη 30% ηνπ εκβαδνχ ηνπο θαη κέρξη 

25% ηνπ πιάηνπο ηνπο. 

ββ5)  Καηαζθεπή ζην δψκα θηηξίσλ κέρξη ην 20% ηεο επηθάλεηαο απηνχ. 

ββ6)  Τπφγεηνη ρψξνη κέγηζηεο επηθαλείαο έσο απηήο ηνπ ηζνγείνπ, 

θαηαζθεπαζκέλνη κε πεξηκεηξηθνχο ηνίρνπο απφ κπαηηθή ηνηρνπνηία 

ή νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ηα νπνία θαιχπηνπλ ηνπιάρηζηνλ ην 75% 

ηεο πεξηκέηξνπ. 

ββ7)  Αιιαγή ρξήζεο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ δηαθνξνπνηείηαη ε 

θαηεγνξία ζπνπδαηφηεηαο θαη ε νπνία δελ επηθέξεη αζξνηζηηθή 

αχμεζε ησλ θηλεηψλ θαη κφληκσλ θνξηίσλ πάλσ απφ 30% ηνπ 

κφληκνπ θνξηίνπ πξηλ ηελ παξέκβαζε. 

ββ8)  Μεηαηξνπή pilotis ζε θιεηζηφ ρψξν κε πξνζζήθε πεξηκεηξηθψλ 

ηνίρσλ απφ κπαηηθή ηνηρνπνηία ή νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ην νπνίν 

θαιχπηεη ηνπιάρηζηνλ ην 75% ηεο πεξηκέηξνπ. 

ββ9)  Τπφγεηα πνπ μεκπαδψζεθαλ θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλα κε 

πεξηκεηξηθνχο ηνίρνπο απφ κπαηηθή ηνηρνπνηία ή νπιηζκέλν 

ζθπξφδεκα ην νπνίν θαιχπηεη ηνπιάρηζηνλ ην 75% ηεο πεξηκέηξνπ. 

ββ10)  νθίηεο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη: Απφ ηνλ έιεγρν ηνπ ζπλνιηθνχ 

ζεηζκηθνχ θνξηίνπ (ηέκλνπζα βάζεο) κεηά ηελ πξνζζήθε ησλ 

απζαίξεησλ θαηαζθεπψλ ζην ζχλνιν ηνπ θηεξίνπ πξνθχπηεη φηη 

απηφ δελ ππεξβαίλεη ην 1,20 ηνπ αληίζηνηρνπ ζεηζκηθνχ θνξηίνπ ηνπ 

πθηζηάκελνπ θηεξίνπ ρσξίο ηηο απζαίξεηεο θαηαζθεπέο. ηελ 

πεξίπησζε απηή ζα εμεηάδεηαη θαη ε επάξθεηα ησλ θεξφλησλ 
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ζηνηρείσλ ηεο ζνθίηαο, θαζψο θαη ε ζχλδεζε ηνπο κε ην θέξνληα 

νξγαληζκφ ηνπ πθηζηάκελνπ θηεξίνπ. 

Ζ κειέηε ζηαηηθήο επάξθεηαο δχλαηαη λα ππνβάιιεηαη εληφο πξνζεζκίαο 

3 εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππαγσγήο γηα ηα θηίξηα ζπνπδαηφηεηαο 4, 3 θαη 5 

εηψλ γηα ηα θηίξηα ζπνπδαηφηεηαο 2. 

 

Γηα ηα θηίξηα πνπ έρνπλ ήδε ππαρζεί ζην Ν. 4178/2013, ε ππνρξέσζε 

ππνβνιήο κειέηεο ζηαηηθήο επάξθεηαο ή ηερληθήο έθζεζεο, εθ‟ φζνλ απηή 

απαηηείηαη κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ζα γίλεηαη θαηά ηελ 

ζχληαμε ηεο ηαπηφηεηαο θηηξίνπ. 

Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο θαζνξίδνληαη 

νη ιεπηνκέξεηεο ηεο εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

ζ) ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ αξκφδηνπ κεραληθνχ γηα ηνλ ειεθηξνκεραλνινγηθφ έιεγρν 

ηνπ πίλαθα ησλ γεηψζεσλ θαη ησλ ινηπψλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ, αλ ππάξρνπλ γηα θάζε κεκνλσκέλε απζαίξεηε θαηαζθεπή, 

εμαηξνπκέλσλ ησλ θαηνηθηψλ, θαζψο θαη γηα απζαίξεηε θαηαζθεπή ή αιιαγή 

ρξήζεο πνπ έρεη εθηειεζηεί ή εγθαηαζηαζεί ζε θηίξηα πνπ δελ έρνπλ ρξήζε 

θαηνηθίαο. Ζ σο άλσ ηερληθή έθζεζε δχλαηαη λα ππνβάιιεηαη εληφο πξνζεζκίαο 

πέληε (5) εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππαγσγήο θαη ζε θάζε πεξίπησζε πξηλ ηελ 

ζπκπιήξσζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ θηηξίνπ. 

η)  ΠΑΡΑΒΟΛΟ ππέξ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ην νπνίν απνηειεί έζνδν ηνπ 

θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, κε ηελ επηθχιαμε εηδηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο 

ζηηο νπνίεο ζεζπίδεηαη εηδηθφ παξάβνιν, σο εμήο:  

αα)  χςνπο 250 επξψ γηα απζαίξεηε θαηαζθεπή/ρξήζε κέρξη 100 η.κ. ,  

ββ)  500 επξψ γηα θηίξην/ρξήζε άλσ ησλ 100 η.κ. θαη κέρξη 500 η.κ. ,  

γγ)  1000 επξψ γηα θηίξην/ρξήζε άλσ ησλ 500 η.κ. θαη κέρξη 2.000 η.κ., 

δδ)  4000 επξψ γηα θηίξην/ρξήζε άλσ ησλ 2.000 η.κ. θαη κέρξη 5.000 η.κ. θαη 

εε)  10000 επξψ γηα θηίξην/ρξήζε κεγαιχηεξα ησλ 5000 η.κ. 

Σν σο άλσ παξάβνιν δελ επηζηξέθεηαη ζε θακία πεξίπησζε.  

ηα) ΈΝΣΤΠΟ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΣΟΤ ΔΝΗΑΗΟΤ ΔΗΓΗΚΟΤ ΠΡΟΣΗΜΟΤ ηεο 

δεινχκελεο θαηαζθεπήο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 100 ηεο παξνχζαο ελφηεηαο 

θαη ζην Παξάξηεκα Α ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ. Σν πξφζηηκν ππνινγίδεηαη κε 

βάζε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία ππαγσγήο, πνπ είλαη 

ε εκεξνκελία εμφθιεζεο ηνπ παξαβφινπ. 

Ο κεραληθφο ππνρξενχηαη κέζα ζε δηάζηεκα έμη (6) κελψλ απφ ηελ 

πιεξσκή ηνπ παξαβφινπ λα νινθιεξψζεη ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ 

απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ. 

Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ππαγσγήο ζην λ. 4178/13, νη νπνίεο δελ 

κεηαθέξνληαη ζηνλ παξφληα λφκν, ν κεραληθφο ππνρξενχηαη  κέζα ζε δηάζηεκα 



- 144 / 179 - 

 

 

 

δψδεθα (12) κελψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λα νινθιεξψζεη ηελ 

ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ. 

 Δπεμεξγαζία δειψζεσλ ππαγσγήο, νη νπνίεο έρνπλ θαηαζηεί νξηζηηθέο, γηα 

δηφξζσζε ππνβαιιφκελσλ ζηνηρείσλ, δελ επηηξέπεηαη παξά κφλν κεηά απφ αίηεκα 

πνπ ππνβάιιεηαη ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ππαγσγήο θαη ην νπνίν δηαβηβάδεηαη 

ζηελ νηθεία Δπηηξνπή Δμέηαζεο Πξνζθπγψλ Απζαηξέησλ ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ 

παξφληνο,  ε νπνία θαη απνθαζίδεη γηα ηελ απνδνρή ηνπ αηηήκαηνο  

 

 

 

Άξζξν 100. 

Γηαηάμεηο ππνινγηζκνύ εληαίνπ εηδηθνύ πξνζηίκνπ 

 

1. Γηα ηελ ππαγσγή απζαίξεηεο θαηαζθεπήο ή ρξήζεο ζηελ παξνχζα ξχζκηζε 

θαηαβάιιεηαη εληαίν εηδηθφ πξφζηηκν, ην νπνίν ππνινγίδεηαη κε βάζε ην εκβαδφλ 

ηεο επί ηελ ηηκή δψλεο ζηελ πεξηνρή ηνπ αθηλήηνπ, αλεμαξηήησο ηεο ρξήζεο 

απηνχ, ζχκθσλα κε ην ζχζηεκα αληηθεηκεληθψλ αμηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ ηεο 20.01.2016, επί ην ζπληειεζηή 15% θαη επί ηνπο ζπληειεζηέο 

ηεηξαγσληδίσλ, πνπ νξίδνληαη ζηνλ πίλαθα ηνπ Παξαξηήκαηνο Α ηνπ παξφληνο, 

φπνπ απαηηνχληαη, αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία θαη ην είδνο ηνπ απζαηξέηνπ, θαηά 

ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 96 ηνπ παξφληνο (ηεηξαγσληθά κέηξα Υ 15% Υ ηηκή 

δψλεο Υ ζπληειεζηέο ηεηξαγσληδίσλ). 

2. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ αλσηέξσ ζπληειεζηψλ ηεηξαγσληδίσλ, ηα κεγέζε ησλ 

απζαηξέησλ θαηαζθεπψλ ή ρξήζεσλ, ζπγθξίλνληαη κε ηνπο επηηξεπφκελνπο 

φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο δφκεζεο πνπ ηζρχνπλ ζηελ πεξηνρή ηνπ αθηλήηνπ θαη ζε 

πεξίπησζε ζπγθπξηφηεηαο αθηλήηνπ κε ην κέξνο ησλ επηηξεπνκέλσλ κεγεζψλ, 

πνπ αλαινγεί ζην πνζνζηφ ζπληδηνθηεζίαο ηεο νξηδνληίνπ ή θαζέηνπ ηδηνθηεζίαο 

έθαζηνπ ζπγθχξηνπ. 

3. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πξνζηίκνπ νκαδνπνηνχληαη νη απζαηξεζίεο ηεο ίδηαο 

θαηεγνξίαο θαη είδνπο θαηαζθεπήο ή ρξήζεο πνπ νξίδεηαη ζηνλ πίλαθα ηνπ 

παξαξηήκαηνο Α ηνπ παξφληνο,  νη νπνίεο έρνπλ ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά θαη 

πξνζηίζεληαη ηα εκβαδά φισλ ησλ δεινχκελσλ εκβαδψλ ηεο απηήο θαηεγνξίαο 

θαη είδνπο αλά θχιιν θαηαγξαθήο. 

4. Γηα απζαίξεηεο θαηαζθεπέο θαη απζαίξεηε αιιαγή ρξήζεο, πνπ απνδεδεηγκέλα 

πξνυθίζηαληαη ηεο 01.1.1983, θαηαβάιιεηαη πνζνζηφ 15 % ηνπ εληαίνπ εηδηθνχ 

πξνζηίκνπ, φπσο ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. Γηα 

απζαίξεηεο θαηαζθεπέο θαη απζαίξεηε αιιαγή ρξήζεο απφ 01.1.1983 έσο 

01.1.1993, θαηαβάιιεηαη πνζνζηφ 60% ηνπ εληαίνπ εηδηθνχ πξνζηίκνπ, ελψ γηα 

απζαίξεηεο θαηαζθεπέο θαη απζαίξεηε αιιαγή ρξήζεο απφ 01.1.1993 έσο 

31.12.2003, θαηαβάιιεηαη πνζνζηφ 80 % ηνπ εληαίνπ εηδηθνχ πξνζηίκνπ, φπσο 

ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. 
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5. Γηα ηηο παξαβάζεηο, νη νπνίεο δελ εκπίπηνπλ ζηηο θαηεγνξίεο 1 έσο θαη 12 ηνπ 

πίλαθα ηνπ Παξαξηήκαηνο Α ηνπ παξφληνο θαη δελ αληηζηνηρίδνληαη ζε επηθάλεηα 

ρψξνπ (η.κ.), θαζψο θαη γηα εγθαηαζηάζεηο φπσο νξίδνληαη ζηε παξ. 19, 26 θαη 

57 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4067/2012 (Α‟ 79) πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηηο πεξηπηψζεηο 

ηεο θαηεγνξίαο 3 ηνπ άξζξνπ 96 θαηαβάιιεηαη παξάβνιν  δηαθνζίσλ πελήληα 

(250) επξψ θαη ην εηδηθφ πξφζηηκν ππνινγίδεηαη κε πξνυπνινγηζκφ θαηά ην 

Παξάξηεκα Β. ε πεξίπησζε πνπ ζην Παξάξηεκα Β ηνπ λφκνπ δελ 

πεξηιακβάλεηαη ηηκή κνλάδνο ηεο απζαίξεηεο θαηαζθεπήο, ιακβάλεηαη ε ηηκή 

κνλάδνο ηηκνινγίσλ αγνξάο. Πξνυπνινγηζκφο έσο θαη δεθαπέληε ρηιηάδσλ 

(15.000) επξψ ζεσξείηαη κία (1) παξάβαζε γηα ηελ νπνία θαηαβάιιεηαη πξφζηηκν 

δηαθνζίσλ πελήληα (250) επξψ.  

Ο αξηζκφο ησλ παξαβάζεσλ πξνθχπηεη απφ ην πειίθν ηνπ ζπλνιηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ δηα ηνπ πνζνχ ησλ δεθαπέληε ρηιηάδσλ (15.000) επξψ, 

ζηξνγγπινπνηνχκελν πξνο ηα άλσ. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ παξαβάζεσλ ηνπ 

αθηλήηνπ ζεκεηψλεηαη ζην ηεηξαγσλίδην 13 ηνπ πίλαθα ηνπ Παξαξηήκαηνο Α.  

ηνλ αλσηέξσ ηξφπν ππνινγηζκνχ ηνπ εληαίνπ εηδηθνχ πξνζηίκνπ 

ππάγνληαη επίζεο απζαίξεηνη εκηππαίζξηνη  ρψξνη, ζηέγαζηξα, θηφζθηα θαζψο θαη 

απζαίξεηεο αιιαγέο ρξήζεηο απφ βνεζεηηθή ρξήζε ζε βνεζεηηθή θαη απφ θχξηα 

ρξήζε ζε θχξηα πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ρσξίο ηελ έθδνζε ζρεηηθήο 

νηθνδνκηθήο άδεηαο, εληφο λνκίκνπ πεξηγξάκκαηνο θηηξίνπ  θαη  ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη δελ επέξρεηαη ππέξβαζε δφκεζεο ιφγσ ηεο απζαίξεηεο 

αιιαγήο ρξήζεο θαηά ηελ παξάγξαθν 7.       

Δηδηθά ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππνβάιινληαη παξαβάζεηο 

απνθιεηζηηθά απηήο ηεο θαηεγνξίαο δελ ππνβάιινληαη ηα δηθαηνινγεηηθά iii, iv θαη 

v, ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 99.  

6. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ εληαίνπ εηδηθνχ πξνζηίκνπ γηα φινπο ηνπο ρψξνπο ζε:  

α)  ππφγεηεο ζηάζκεο πνπ δελ απνηεινχλ απηνηειή ρψξν, αιιά ζπλδένληαη 

ιεηηνπξγηθά κε ηνλ ππεξθείκελν φξνθν   

β)  εζσηεξηθνχο εμψζηεο (παηάξηα) θαη ζνθίηεο πνπ δελ απνηεινχλ αλεμάξηεην 

ρψξν, εθαξκφδεηαη ζπληειεζηήο 0,30 

ηηο ππφγεηεο ζηάζκεο, πνπ απνηεινχλ απηνηειή ρψξν, εθαξκφδεηαη  

ζπληειεζηήο 0,50. 

7. ε πεξίπησζε απζαίξεηεο αιιαγήο ρξήζεο απφ βνεζεηηθή ρξήζε ζε βνεζεηηθή 

θαη απφ θχξηα ζε θχξηα, εληφο λνκίκνπ πεξηγξάκκαηνο θηηξίνπ, εθφζνλ ν 

πξνυπνινγηζκφο ησλ εξγαζηψλ πνπ έρνπλ εθηειεζηεί δελ μεπεξλά ηηο 15000 

επξψ, θαηαβάιιεηαη παξάβνιν δηαθνζίσλ πελήληα (250) επξψ θαη δελ 

θαηαβάιιεηαη εηδηθφ πξφζηηκν. ε αληίζεηε πεξίπησζε εθαξκφδεηαη ε 

παξάγξαθνο 5 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

Γηα απζαίξεηεο αιιαγέο ρξήζεο απφ θχξηα ρξήζε ζε θχξηα, εληφο λνκίκνπ 

πεξηγξάκκαηνο θηηξίνπ, ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ επέξρεηαη αχμεζε ηνπ 

ζπληειεζηή δφκεζεο, (απζαίξεηε αιιαγή ρξήζεο απφ θαηάζηεκα ζε θαηνηθία ζε 

εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρή, απζαίξεηε αιιαγή ρξήζεο απφ βηνκεραλία γηα ηελ νπνία 



- 146 / 179 - 

 

 

 

εθδφζεθε άδεηα θαηά παξέθθιηζε ζε εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρή ζε θαηνηθία θ.ά.) 

εθηφο ησλ ηπρφλ ππνινίπσλ ζπληειεζηψλ (εθηφο ζρεδίνπ, παιαηφηεηαο θ.ά.) 

ππνινγίδεηαη ν ζπληειεζηήο αιιαγήο ρξήζεο θαηά ην Παξάξηεκα Α γηα ηελ 

επηπιένλ ηεο επηηξεπφκελεο γηα ηε λέα ρξήζε επηθάλεηα. 

Γηα απζαίξεηεο αιιαγέο ρξήζεο απφ βνεζεηηθή ρξήζε ζε θχξηα, εληφο 

λνκίκνπ πεξηγξάκκαηνο θηηξίνπ ππνινγίδεηαη ε ππέξβαζε ζπληειεζηή δφκεζεο 

πνπ πξνέθπςε ιφγσ ηεο απζαίξεηεο αιιαγήο θαη δελ ππνινγίδεηαη ν εηδηθφο 

ζπληειεζηήο αιιαγήο ρξήζεο θαηά ην Παξάξηεκα Α ηνπ παξφληνο. 

8. Ζ δηαθνξεηηθή δηακεξηζκάησζε νξφθνπ, απφ απηήλ πνπ πξνβιέπεηαη ζηα 

εγθεθξηκέλα ζρέδηα ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο, αλ έρεη επηθέξεη ηξνπνπνίεζε ησλ 

κεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ππάγεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη 

ππνβάιιεηαη θάηνςε απνηχπσζεο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηνπ νξφθνπ. Ωο 

εηδηθφ πξφζηηκν θαηαβάιιεηαη εθάπαμ ην παξάβνιν ησλ δηαθνζίσλ πελήληα 

(250) επξψ αλά φξνθν, κεηά απφ αίηεζε νπνηνπδήπνηε ελδηαθεξφκελνπ 

ηδηνθηήηε δηακεξίζκαηνο. 

9. Γηα ηε δηαθνξεηηθή ρσξνζέηεζε ησλ ππνρξεσηηθά πξνβιεπφκελσλ απφ ηελ 

νηθνδνκηθή άδεηα ζέζεσλ ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ απφ απηήλ πνπ πξνβιέπεηαη 

ζηα ζρέδηα ηεο ζπκβνιαηνγξαθηθήο δήισζεο ηνπ λ. 1221/81, ππνβάιιεηαη 

θάηνςε απνηχπσζεο ησλ πθηζηακέλσλ ζέζεσλ ζηάζκεπζεο. Ωο εηδηθφ πξφζηηκν 

θαηαβάιιεηαη εθάπαμ, εληφο ηεο πξνζεζκίαο ηεο πξψηεο δφζεο, ην παξάβνιν 

ησλ δηαθνζίσλ πελήληα (250) επξψ. 

10. ε πεξηπηψζεηο ππέξβαζεο χςνπο ε θάιπςεο λνκίκσο πθηζηάκελσλ θηηξίσλ ή 

ηκεκάησλ ηνπο, ζηηο νπνίεο δελ ζπληξέρεη ππέξβαζε δφκεζεο, ην εληαίν εηδηθφ 

πξφζηηκν ππνινγίδεηαη ρσξίο λα πνιιαπιαζηάδεηαη ν ζπληειεζηήο δφκεζεο ηνπ 

Παξαξηήκαηνο Α αιιά ν ζπληειεζηήο 0,20 γηα ππεξβάζεηο απηψλ έσο 20% ηνπ 

επηηξεπφκελνπ χςνπο θαη ζπληειεζηήο 0,40 γηα ππεξβάζεηο κεγαιχηεξεο ηνπ 

20% ηνπ επηηξεπφκελνπ χςνπο. Ωο επηηξεπφκελν χςνο ζεσξείηαη ην 

επηηξεπφκελν χςνο ηεο πεξηνρήο φπνπ βξίζθεηαη ην αθίλεην θαη φρη ην χςνο ηεο 

νηθνδνκηθήο άδεηαο. ηελ πεξίπησζε ππέξβαζεο χςνπο νηθνδνκηθήο άδεηαο 

ρσξίο ηελ ππέξβαζε ηνπ χςνπο ηεο πεξηνρήο, ην εηδηθφ πξφζηηκν γηα ηελ 

ππέξβαζε χςνπο ππνινγίδεηαη θαηά ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

11. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ εληαίνπ εηδηθνχ πξνζηίκνπ πνπ αθνξά ζηελ ππέξβαζε 

χςνπο, ζηελ πεξίπησζε νηθνδνκήο κε νηθνδνκηθή άδεηα, δελ πξνζκεηξάηαη ην 

πξφζζεην χςνο απηήο, πνπ έρεη πξνθχςεη απφ ηε κε νινθιήξσζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο ρψξνπ ηεο ή απφ εθρσκαηψζεηο πνπ έρνπλ εθηειεζηεί ζε απηφλ. 

Σν εηδηθφ πξφζηηκν γηα ην χςνο, πνπ έρεη πξνθχςεη απφ ηε κε νινθιήξσζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο ρψξνπ ηεο ή απφ εθρσκαηψζεηο, ππνινγίδεηαη αλαιπηηθά 

ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.  

12. Γηα θχξηα θαη κνλαδηθή θαηνηθία, εθφζνλ ν ηδηνθηήηεο ή ν ζχδπγνο ή νπνηνδήπνηε 

απφ ηα αλήιηθα ηέθλα απηνχ δελ έρεη δηθαίσκα πιήξνπο θπξηφηεηαο ή επηθαξπίαο 

ή νίθεζεο ζε θαηνηθία ή ζε ηδαληθφ κεξίδην απηήο πνπ πιεξνί ηηο ζηεγαζηηθέο 

αλάγθεο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ ή δηθαίσκα πιήξνπο θπξηφηεηαο ζε νηθφπεδν 

νηθνδνκήζηκν ή ζε ηδαληθφ κεξίδην νηθνπέδνπ ζην νπνίν αληηζηνηρεί εκβαδφλ 
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θηίζκαηνο πνπ πιεξνί ηηο ζηεγαζηηθέο ηνπ αλάγθεο θαη βξίζθνληαη ζε δεκνηηθφ ή 

θνηλνηηθφ δηακέξηζκα κε πιεζπζκφ άλσ ησλ ηξηψλ ρηιηάδσλ (3.000), 

θαηαβάιιεηαη πνζνζηφ 40% ηνπ εληαίνπ εηδηθνχ πξνζηίκνπ, φπσο ππνινγίδεηαη 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. Θεσξείηαη φηη πιεξνχληαη νη 

ζηεγαζηηθέο αλάγθεο, εθφζνλ ην άζξνηζκα ηεο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο πνπ ηνπο 

αληηζηνηρεί δελ ππεξβαίλεη ηα εβδνκήληα (70) η.κ.. Ζ επηθάλεηα απηή 

πξνζαπμάλεηαη θαηά ηξηάληα (30) η.κ. γηα κέρξη δχν ηέθλα θαη θαηά είθνζη (20) 

η.κ. γηα πάλσ απφ δχν ηέθλα, ηα νπνία βαξχλνπλ ηνλ ππφρξεν ή ηνλ άιιν 

ζχδπγν. Ζ πξνυπφζεζε ηεο θχξηαο θαηνηθίαο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ πιεξνχηαη εθφζνλ γηα ηηο ζηεγαζηηθέο αλάγθεο ησλ αλσηέξσ 

πξνζψπσλ ην άζξνηζκα ηεο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο πνπ ηνπο αληηζηνηρεί δελ 

ππεξβαίλεη ηα εβδνκήληα (70) η.κ. Ζ επηθάλεηα απηή πξνζαπμάλεηαη θαηά 

δεθαπέληε (15) η.κ. γηα θάζε ηέθλν. 

13. ηελ πεξίπησζε ζπγθπξηφηεηαο ηνπ αθηλήηνπ, ζην νπνίν έρεη εθηειεζηεί ε 

απζαίξεηε θαηαζθεπή ή έρεη εγθαηαζηαζεί ε απζαίξεηε ρξήζε, νη ζπληειεζηέο 

κεηψζεσο ηνπ πξνζηίκνπ θαη ηνπ παξαξηήκαηνο ιακβάλνληαη ππφςε γηα φπνηνλ 

απφ ηνπο ζπγθχξηνπο πιεξνί ηηο ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο ππνβάιινληαο 

δηαθνξεηηθά θχιια θαηαγξαθήο γηα ηελ επηθάλεηα πνπ αληηζηνηρεί ζην πνζνζηφ 

ζπληδηνθηεζίαο ηεο νξηδνληίνπ ή θαζέηνπ ηδηνθηεζίαο. 

14. ε πεξίπησζε δηαθνξεηηθήο δηαξξχζκηζεο δηαθεθξηκέλεο απηνηεινχο νξηδφληηαο 

ή θάζεηεο ηδηνθηεζίαο απφ απηήλ πνπ πξνβιέπεηαη ζηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα ηεο 

νηθνδνκηθήο άδεηαο πθίζηαηαη απαιιαγή απφ ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο 

παξαβφινπ θαη εληαίνπ εηδηθνχ πξνζηίκνπ, αιιά ππνρξενχηαη λα ελεκεξψζεη ην 

ζρεηηθφ θαθέινπ ηεο άδεηαο γηα ηελ ζπληειεζζείζα αιιαγή δηαξξχζκηζεο θαηά ηε 

ζχληαμε ηεο ηαπηφηεηαο θηηξίνπ. 

 

 

   

Άξζξν 101. 

Καηαβνιή Δληαίνπ Δηδηθνύ Πξνζηίκνπ – Πξνζεζκίεο. 

 

1.  Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο, σο εκεξνκελία ππαγσγήο λνείηαη ε εκεξνκελία 

θαηαβνιήο ηνπ ζρεηηθνχ παξαβφινπ, σο απηή παξνπζηάδεηαη δηα ηεο 

ειεθηξνληθήο δηαδηθαζίαο ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα. 

2.  Σν πξφζηηκν θαηαβάιιεηαη ζε 80 κεληαίεο δφζεηο:  

3.  ε πεξίπησζε κε εκπξφζεζκεο θαηαβνιήο ηνπ πνζνχ ηεο κεληαίαο δφζεο ηφηε 

ην αλεμφθιεην πνζφ ηεο δφζεο πξνζαπμάλεηαη θαηά 1% γηα θάζε κήλα 

θαζπζηέξεζεο. 

4.  ε πεξίπησζε εθάπαμ θαηαβνιήο έσο ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα ηνπ 

επνκέλνπ κελφο ηεο εκεξνκελίαο ππαγσγήο, φπσο απηή αλαθέξεηαη ζηελ 
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παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, παξέρεηαη έθπησζε (είθνζη) 20% επί ηνπ 

ζπλνιηθνχ πνζνχ ηνπ πξνζηίκνπ. 

5.  ε πεξίπησζε θαηαβνιήο πνζνζηνχ 30% ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηνπ πξνζηίκνπ, 

έσο ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα ηνπ επνκέλνπ κελφο ηεο εκεξνκελίαο 

ππαγσγήο, φπσο απηή αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, 

παξέρεηαη έθπησζε 10% επί ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηνπ πξνζηίκνπ. 

6.  Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Πεξηβάιινληνο θαη 

Δλέξγεηαο ξπζκίδεηαη ε δηαδηθαζία θαηάζεζεο θαη απφδνζεο ηνπ εηδηθνχ 

πξνζηίκνπ, θαζψο θαη θάζε ζρεηηθφ ζέκα θαη ιεπηνκέξεηα. 

 

 

                                                                                                                                      

Άξζξν 102. 

Μεηώζεηο θαη επηβαξύλζεηο εληαίνπ εηδηθνύ πξνζηίκνπ θαη θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία ππαγσγήο 

 

1. Γηα ηηο απζαίξεηεο θαηαζθεπέο πνπ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο αλαζηνιήο επηβνιήο 

θπξψζεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ ε ππνβνιή ηεο αίηεζεο ππαγσγήο θαη ησλ 

ζπλνδεπηηθψλ ηεο ζηνηρείσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ δχλαληαη λα ππνβιεζεί ζην 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα κέρξη ηελ 08/06/2019. Με απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ 

Οηθνλνκηθψλ θαη Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο δχλαηαη λα παξαηαζεί ε 

παξαπάλσ πξνζεζκία ππαγσγήο.      

2. Σν εληαίν εηδηθφ πξφζηηκν, φπσο ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Α ηνπ 

παξφληνο, κεηψλεηαη: 

α)  θαηά 20%, εθφζνλ ε απζαίξεηε θαηαζθεπή/ ρξήζε ππαρζεί ζηηο δηαηάμεηο 

ηνπ παξφληνο έσο ηελ 08/12/2017. 

β)  θαηά 10%, εθφζνλ ε απζαίξεηε θαηαζθεπή/ ρξήζε ππαρζεί ζηηο δηαηάμεηο 

ηνπ παξφληνο απφ ηελ 09/12/2017 έσο ηελ 08/06/2018. 

γ)  θαηά 10% ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν αηηψλ ππνβάιιεη ηελ κειέηε ζηαηηθήο 

επάξθεηαο ηαπηφρξνλα κε ηελ δήισζε ππαγσγήο 

3. Σν εληαίν εηδηθφ πξφζηηκν, φπσο ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Α ηνπ 

παξφληνο, απμάλεηαη: 

α)  θαηά 10%, εθφζνλ ε απζαίξεηε θαηαζθεπή/ ρξήζε ππαρζεί ζηηο δηαηάμεηο 

ηνπ παξφληνο απφ ηελ 09/06/2018 έσο ηελ 08/12/2018.  

β)   θαηά 20%, εθφζνλ ε απζαίξεηε θαηαζθεπή/ ρξήζε ππαρζεί ζηηο δηαηάμεηο 

ηνπ παξφληνο κεηά ηελ 09/12/2018. 

4. Ζ πξνβιεπφκελε ζηελ παξάγξαθν 2 κείσζε ηνπ πξνζηίκνπ δελ ηζρχεη ζε 

πεξίπησζε πνπ πξηλ ηελ εκεξνκελία ππαγσγήο εληνπηζηνχλ νη απζαίξεηεο 

θαηαζθεπέο/ αιιαγέο ρξήζεο απφ ην αξκφδην Παξαηεξεηήξην ηελ πεξίπησζε 
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απηή ην εληαίν εηδηθφ πξφζηηκν φπσο ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Α 

ηνπ παξφληνο, απμάλεηαη ζε θάζε πεξίπησζε θαηά 20%. 

5. ε πεξίπησζε πνπ γηα ηελ ππαγσγή απζαηξέησλ θαηαζθεπψλ θαη ρξήζεσλ 

νινθιεξσζνχλ νη πξνβιεπφκελεο εξγαζίεο πξνζαξκνγήο:  

α)  βάζεη ηεο απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο ειέγρνπ απζαίξεησλ θαηαζθεπψλ γηα 

ιφγνπο πξνζηαζίαο ηνπ πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο ζχκθσλα κε ην άξζξν 

116 ή  

β)  βάζεη ηεο απφθαζεο ηνπ πκβνπιίνπ Αξρηηεθηνληθήο ή ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ 

πκβνπιίνπ Αξρηηεθηνληθήο ή ηνπ Κεληξηθνχ πκβνπιίνπ Αξρηηεθηνληθήο γηα 

ηηο απζαίξεηεο θαηαζθεπέο ή ρξήζεηο ζε δηαηεξεηέα θηίξηα ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 117, 

ην εληαίν εηδηθφ πξφζηηκν, φπσο ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Α ηνπ 

παξφληνο, κεηψλεηαη θαηά ην θφζηνο, φπσο απηφ ππνινγίδεηαη θαηά ην 

Παξάξηεκα Β, ησλ εξγαζηψλ πξνζαξκνγήο θαη κέρξη 50% απηνχ, εθφζνλ 

πξνζθνκηζηεί  βεβαίσζε ηεο Δπηηξνπήο ή ησλ πκβνπιίσλ φηη νη εξγαζίεο 

πξνζαξκνγήο πινπνηήζεθαλ πξνζεθφλησο.  

6. ε πεξίπησζε πνπ γηα ηελ ππαγσγή απζαηξέησλ θαηαζθεπψλ θαη ρξήζεσλ 

νινθιεξσζνχλ νη πξνβιεπφκελεο εξγαζίεο ζηαηηθήο ελίζρπζεο κε βάζε ηελ 

εθπνλεζείζα ζηαηηθή κειέηε κεραληθνχ πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ πεξ. 8 ηνπ 

άξζξνπ 99, ην εληαίν εηδηθφ πξφζηηκν φπσο ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ην 

Παξάξηεκα Α ηνπ παξφληνο, κεηψλεηαη θαηά: 

α)  60% ζε πεξηνρέο ζεηζκηθήο επηθηλδπλφηεηαο 3   

β)  50% ζε πεξηνρέο ζεηζκηθήο επηθηλδπλφηεηαο 2 

γ)  30% ζε πεξηνρέο ζεηζκηθήο επηθηλδπλφηεηαο 1, 

7. ε πεξίπησζε πνπ γηα ηελ ππαγσγή απζαηξέησλ θαηαζθεπψλ θαη ρξήζεσλ 

νινθιεξσζνχλ εξγαζίεο ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο κε βάζε κειέηε αξκφδηνπ  

κεραληθνχ, ην εληαίν εηδηθφ πξφζηηκν, φπσο ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ην 

Παξάξηεκα Α ηνπ παξφληνο, κεηψλεηαη θαηά: 

α)  50% γηα ππεξβάζεηο έσο 250 η.κ. ζε νξηδφληηεο ή θάζεηεο ηδηνθηεζίεο κε 

ρξήζε θαηνηθίαο  θαη έσο 500 η.κ. ζε νξηδφληηεο ή θάζεηεο ηδηνθηεζίεο κε 

άιιεο ρξήζεηο πιελ θαηνηθίαο.   

β)  30% γηα ππεξβάζεηο άλσ ησλ αλσηέξσ αλαθεξφκελσλ.  

Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο πξνζδηνξίδνληαη νη 

ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

 

 

 

Άξζξν 103. 

Μεηώζεηο Πξνζηίκσλ ζε Δηδηθέο Οκάδεο Πιεζπζκνύ 
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1. Άηνκα κε Αλαπεξία (ΑκεΑ), κε πνζνζηφ αλαπεξίαο 80% θαη άλσ, θαζψο θαη 

πξφζσπα πνπ επηβαξχλνληαη θνξνινγηθά απφ πξφζσπα κε ηηο παξαπάλσ 

ηδηφηεηεο, κε αηνκηθφ εηζφδεκα έσο ζαξάληα ρηιηάδεο (40.000) επξψ ή 

νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα έσο εμήληα ρηιηάδεο (60.000) επξψ, γηα ηελ ππαγσγή ζην 

άξζξν 81 ηνπ παξφληνο θαηαβάινπλ πνζνζηφ 15% ηνπ εληαίνπ εηδηθνχ 

πξνζηίκνπ, φπσο ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Α ηνπ παξφληνο, 

αλεμαξηήησο πεξηνξηζκνχ θχξηαο θαηνηθίαο θαη ππνβάιινπλ επηπιένλ θαη ηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ ηε ζπλδξνκή ησλ αλσηέξσ πξνυπνζέζεσλ. 

Σν πνζνζηφ ηεο αλαπεξίαο πηζηνπνηείηαη απφ βεβαίσο ε/ γλσκάηεπζε, πνπ έρεη 

εθδνζεί απφ αξκφδηα δεκφζηα αξρή. 

2. Άηνκα κε Αλαπεξία (ΑκεΑ), κε πνζνζηφ αλαπεξίαο 67% θαη άλσ, θαζψο θαη 

πξφζσπα πνπ επηβαξχλνληαη θνξνινγηθά απφ πξφζσπα κε ηηο παξαπάλσ 

ηδηφηεηεο, κε αηνκηθφ εηζφδεκα έσο δεθανθηψ ρηιηάδεο (18.000) επξψ ή 

νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα έσο είθνζη ηέζζεξηο ρηιηάδεο (24.000) επξψ, γηα ηελ 

ππαγσγή ζην άξζξν 97 ηνπ παξφληνο ηεο θχξηαο θαηνηθίαο ηνπο θαηαβάινπλ 

πνζνζηφ 20% ηνπ εληαίνπ εηδηθνχ πξνζηίκνπ, φπσο ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ην 

Παξάξηεκα Α ηνπ παξφληνο θαη ππνβάιινπλ επηπιένλ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

απνδεηθλχνπλ ηε ζπλδξνκή ησλ αλσηέξσ πξνυπνζέζεσλ. 

3. Παιηλλνζηνχληεο νκνγελείο, νη νπνίνη έρνπλ εγγξαθεί ζηα Μεηξψα ή ηα 

δεκνηνιφγηα δήκνπ ή θνηλφηεηαο, γηα ηελ ππαγσγή ζην άξζξν 97 ηνπ παξφληνο 

ηεο θχξηαο θαηνηθίαο ηνπο θαηαβάινπλ πνζνζηφ 20% ηνπ εληαίνπ εηδηθνχ 

πξνζηίκνπ, φπσο ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Α ηνπ παξφληνο θαη 

ππνβάιινπλ επηπιένλ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ ηε ζπλδξνκή ησλ 

αλσηέξσ πξνυπνζέζεσλ. Οη δηαηάμεηο ηνπ αλσηέξσ εδαθίνπ εθαξκφδνληαη θαη 

γηα ηνπο κφληκνπο θαηνίθνπο ηεο Θξάθεο, θαη γηα ηα αθίλεηα απηψλ ζηε Θξάθε, 

γηα ηνπο νπνίνπο, εηδηθά, γηα ηελ πεξίπησζε ειιείςεσο ηίηισλ ηδηνθηεζίαο ηα 

δηθαηνινγεηηθά ζα θαζνξηζηνχλ κε Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ 

Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο θαη ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ θαη 

Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο θαη Οηθνλνκηθψλ. 

4. Πνιχηεθλνη, γηα ηελ ππαγσγή ζην άξζξν 97 ηνπ παξφληνο ηεο θχξηαο θαηνηθίαο 

ηνπο, κε αηνκηθφ εηζφδεκα έσο ζαξάληα ρηιηάδεο (40.000) επξψ ή νηθνγελεηαθφ 

εηζφδεκα έσο νγδφληα ρηιηάδεο (80.000) επξψ, θαηαβάινπλ πνζνζηφ 20% ηνπ 

εληαίνπ εηδηθνχ πξνζηίκνπ, φπσο ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Α ηνπ 

παξφληνο θαη ππνβάιινπλ επηπιένλ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ ηε 

ζπλδξνκή ησλ αλσηέξσ πξνυπνζέζεσλ. Πνιχηεθλνη ηνπ πξνεγνχκελνπ 

εδαθίνπ, γηα ηελ ππαγσγή ζην άξζξν 97 ηνπ παξφληνο ηεο δεπηεξεχνπζαο 

θαηνηθίαο ηνπο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηή δελ είλαη άλσ ησλ 80 η.κ, 

θαηαβάινπλ πνζνζηφ 50% ηνπ εληαίνπ εηδηθνχ πξνζηίκνπ, φπσο ππνινγίδεηαη 

ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Α ηνπ παξφληνο θαη ππνβάιινπλ επηπιένλ ηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ ηε ζπλδξνκή ησλ αλσηέξσ πξνυπνζέζεσλ. 

5. Σξίηεθλνη, κε αηνκηθφ εηζφδεκα έσο εηθνζηπέληε ρηιηάδεο (25.000) επξψ ή 

νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα έσο ζαξάληα ρηιηάδεο (40.000) επξψ, γηα ηελ ππαγσγή 

ζην άξζξν 81 ηνπ παξφληνο ηεο θχξηαο θαηνηθίαο ηνπο θαηαβάιινπλ πνζνζηφ 
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30% ηνπ εληαίνπ εηδηθνχ πξνζηίκνπ, φπσο ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ην 

Παξάξηεκα Α ηνπ παξφληνο θαη ππνβάιινπλ επηπιένλ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

απνδεηθλχνπλ ηε ζπλδξνκή ησλ αλσηέξσ πξνυπνζέζεσλ. Οη δηαηάμεηο ηνπ 

αλσηέξσ εδαθίνπ εθαξκφδνληαη θαη γηα ηηο κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο. 

6. Μαθξνρξφληα άλεξγνη γηα ηελ ππαγσγή ζην άξζξν 81 ηνπ παξφληνο ηεο θχξηαο 

θαηνηθίαο ηνπο θαηαβάινπλ πνζνζηφ ηξηάληα ηνηο εθαηφ 30% ηνπ εληαίνπ εηδηθνχ 

πξνζηίκνπ, φπσο ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Α ηνπ παξφληνο θαη 

ππνβάιινπλ επηπιένλ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ ηε ζπλδξνκή ησλ 

αλσηέξσ πξνυπνζέζεσλ. Καηά ηα δχν πξψηα έηε απφ ηελ ππνβνιή ηεο 

δήισζεο αλαζηέιιεηαη ε θαηαβνιή ησλ δφζεσλ. 

7. Άηνκα ηα νπνία είλαη δηθαηνχρνη ηνπ Κνηλσληθνχ Δηζνδήκαηνο Αιιειεγγχεο, γηα 

ηελ ππαγσγή ζην άξζξν 97 ηνπ παξφληνο ηεο θχξηαο θαηνηθίαο ηνπο θαηαβάινπλ 

πνζνζηφ 20% ηνπ εληαίνπ εηδηθνχ πξνζηίκνπ, φπσο ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ην 

Παξάξηεκα Α ηνπ παξφληνο θαη ππνβάιινπλ επηπιένλ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

απνδεηθλχνπλ ηε ζπλδξνκή ηεο αλσηέξσ πξνυπφζεζεο. Καηά ηα δχν πξψηα έηε 

απφ ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο αλαζηέιιεηαη ε θαηαβνιή ησλ δφζεσλ.   

 

 

 

Άξζξν 104. 

πκςεθηζκόο θαηαβιεζέλησλ πξνζηίκσλ 

 

1. Καηαβιεζέληα πνζά πξνζηίκσλ αλέγεξζεο θαη δηαηήξεζεο θαζψο θαη 

θαηαβιεζέληα πνζά εηδηθψλ πξνζηίκσλ δηαηήξεζεο ή θαη παξαβφισλ, 

ζπκςεθίδνληαη κε ην πνζφ ηνπ εληαίνπ εηδηθνχ πξνζηίκνπ. Σα θαηαβιεζέληα 

πνζά αθαηξνχληαη απφ ηελ ηειεπηαία δφζε θαη ηηο ακέζσο πξνεγνχκελεο 

ρξνληθά έσο φηνπ νινθιεξσζεί ν ζπκςεθηζκφο. ε πεξίπησζε πνπ κεηά ηνλ σο 

άλσ ππνινγηζκφ, πξνθχπηεη φηη ηα ήδε θαηαβιεζέληα πνζά ππεξβαίλνπλ ην 

πνζφ ηνπ πξνζηίκνπ, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, δελ αλαδεηνχληαη.  

2. Γηα απζαίξεηε θαηαζθεπή ή ε απζαίξεηε ρξήζε πνπ αθνξά θηίξην, πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη θαη ιεηηνπξγεί σο βηνκεραληθή, βηνηερληθή εγθαηάζηαζε, 

μελνδνρείν, ηνπξηζηηθφ θαηάιπκα, απνζήθε ή άιιε παξαγσγηθή κνλάδα, εθφζνλ 

έρεη ππαρζεί ζε εηδηθέο δηαηάμεηο πνπ επηηξέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ, κεηά ηελ 

θαηαβνιή πξνζηίκνπ ή άιινπ ηέινπο ή εηζθνξάο, ην παξαπάλσ εηδηθφ πξφζηηκν 

δηαηήξεζεο θαηαβάιιεηαη κεησκέλν θαηά ην πνζφ ηνπ πξνζηίκνπ ή ηέινπο ή 

εηζθνξάο, πνπ έρεη θαηαβιεζεί ζε εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ δηαηάμεσλ. 

3. Με Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο θαζνξίδεηαη θάζε 

αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο θαζψο θαη ηα 

απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, πνπ ππνβάιινληαη ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα γηα 

ηελ απφδεημε ησλ πνζψλ πνπ θαηαβιήζεθαλ. 
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Άξζξν 105. 

Αλαζηνιή Δπηβνιήο Κπξώζεσλ θαη Δίζπξαμεο Πξνζηίκσλ 

 

1. Γηα ηηο θαηαζθεπέο ή ηηο ρξήζεηο γηα ηηο νπνίεο ππνβάιιεηαη δήισζε ππαγσγήο 

ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ, δελ επηβάιινληαη πξφζηηκα αλέγεξζεο θαη 

δηαηήξεζεο νχηε άιιεο θπξψζεηο, εθφζνλ εμνθιεζνχλ εκπξνζέζκσο φιεο νη 

δφζεηο θαηαβνιήο ηνπ εληαίνπ εηδηθνχ πξνζηίκνπ θαη γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα 

νξίδεηαη ζηνλ παξφληα λφκν, πνπ ππνινγίδεηαη απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ 

παξφληνο λφκνπ. Σα παξαπάλσ ηζρχνπλ γηα ηηο ίδηεο θαηαζθεπέο ή ρξήζεηο θαη 

γηα εθθξεκείο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην θαη δηαδηθαζία ζρεηηθέο ππνζέζεηο.  

2. Γηα απζαίξεηεο θαηαζθεπέο ή ρξήζεηο, γηα ηηο νπνίεο ππνβάιινληαη ηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, αλαζηέιιεηαη 

ε επηβνιή πξνζηίκσλ θαη θάζε δηαδηθαζία επηβνιήο θπξψζεσλ θαζψο θαη ε 

είζπξαμε ήδε βεβαησζέλησλ πξνζηίκσλ απφ ηηο Γ.Ο.Τ θαη ην ΔΦΚΑ κέρξη ηελ 

παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο εμφθιεζεο ησλ πξνζηίκσλ. 

3. Δπηηξέπεηαη ε ζχλδεζε ησλ θηηξίσλ απηψλ κε ηα δίθηπα θνηλήο σθέιεηαο θαη ε 

ιήςε βεβαίσζεο ρψξνπ θχξηαο ρξήζεο, κεηά ηελ θαηαβνιή ηνπιάρηζηνλ ηεο 

πξψηεο δφζεο ηνπ εληαίνπ εηδηθνχ πξνζηίκνπ, εθφζνλ πιεξνχληαη νη ζρεηηθέο 

πξνυπνζέζεηο. Γηα ηε ζχλδεζε θηηξίσλ ή απηνηειψλ ηδηνθηεζηψλ απηψλ κε ηα 

δίθηπα θνηλήο σθέιεηαο θαη γηα ηε ιήςε βεβαίσζεο ρψξνπ θχξηαο ρξήζεο 

ππνβάιιεηαη, ζηνλ αξκφδην νξγαληζκφ θαη ζηελ νηθεία Τπεξεζία δφκεζεο, 

βεβαίσζε απφ ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα θαηαβνιήο ηνπιάρηζηνλ ηεο πξψηεο 

δφζεο ηνπ εληαίνπ εηδηθνχ πξνζηίκνπ ε  νπνία πεξηιακβάλεη ηα απαξαίηεηα 

ζηνηρεία ηαπηνπνίεζεο ηεο ηδηνθηεζίαο θαη ηνπ θπξίνπ απηήο. 

4. Γηα ηηο απζαίξεηεο θαηαζθεπέο θαη αιιαγέο ρξήζεο πξν ηεο 28.07.2011, πνπ 

εμαηξνχληαη ηεο επηβνιήο θπξψζεσλ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ ή 

εμαηξέζεθαλ ηεο επηβνιήο θπξψζεσλ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4014/2011 (Α‟ 

209) θαη ηνπ λ. 4178/13, δελ νθείινληαη αλαδξνκηθά αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο (ΗΚΑ 

θ.ιπ.) θαη νπνηνζδήπνηε θφξνο, θαζψο θαη νπνηαζδήπνηε κνξθήο πξφζηηκα θαη 

ηέιε, φπσο ην ηέινο αθίλεηεο πεξηνπζίαο, θαζαξηφηεηαο, θσηηζκνχ θαη δπλεηηθά 

αληαπνδνηηθά ηέιε. Σπρφλ ήδε θαηαβιεζέληεο θφξνη, ηέιε θαη πξφζηηκα δελ 

αλαδεηνχληαη. Ζ αιιαγή ρξήζεο δελ ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 

ηέινπο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 2130/1993 (Α‟ 62), θαζψο θαη ησλ ηειψλ ηνπ λ. 

25/1975 (Α‟ 74) θαη ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ. 1828/1989 (Α‟ 2), φπσο ηζρχνπλ θαη 

δελ επηβάιινληαη αλαδξνκηθά δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ σο πξνο ην χςνο ησλ 

ηειψλ νχηε θαη ζρεηηθέο πξνζαπμήζεηο, νη νπνίεο πξνέξρνληαη απφ ηελ αιιαγή 

ρξήζεο.  

Ωο ρξφλνο ιήμεο ηεο αλαδξνκηθήο απαιιαγήο ησλ απζαηξέησλ 

θαηαζθεπψλ θαη αιιαγψλ ρξήζεο είλαη ε ηζρχο ηνπ λ. 4178/13, δει. ε 8.8.2013. 
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Σν Σ.Δ.Δ. απνζηέιιεη αλά εμάκελν ζηνπο ρσξηθά αξκφδηνπο Ο.Σ.Α. 

ζηνηρεία ησλ ππαγσγψλ πξνθείκελνπ λα βεβαησζνχλ ηα αλαινγνχληα ηέιε θ.ιπ. 

 

 

5. Ζ έθδνζε ή αλαζεψξεζε νηθνδνκηθήο άδεηαο θαηά ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ζε 

δεινχκελν θηίξην ή ηκήκα απηνχ, θαηά ηνλ λ. 4014/2011 (Α‟209), ηνλ λ. 4178/13 

θαη ηνλ παξφληα λφκν, κπνξεί λα γίλεηαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο 

εμφθιεζεο ηνπ εληαίνπ εηδηθνχ πξνζηίκνπ ή ηελ εμφθιεζε πνζνζηνχ 30% ηνπ 

ζπλνιηθνχ πνζνχ πξνζηίκνπ, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο ρσξίο λα 

επηβάιιεηαη άιιν πξφζηηκν. 

 

 

 

Άξζξν 106. 

Τπαγσγή απζαηξέησλ γηα ην νπνία εθδίδεηαη άδεηα λνκηκνπνίεζεο ή 

θαηεδάθηζεο 

 

1. α)  ηελ πεξίπησζε απζαηξέησλ θαηαζθεπψλ ή ρξήζεσλ γηα ηηο νπνίεο δχλαηαη 

λα εθδνζεί άδεηα λνκηκνπνίεζεο ή θαηεδάθηζεο, κε βάζε ηελ θείκελε 

λνκνζεζία, εθφζνλ θαηαβιεζεί ην παξάβνιν ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ 

άξζξνπ 99 θαη εθδνζεί ε ζρεηηθή νηθνδνκηθή άδεηα λνκηκνπνίεζεο εληφο δχν 

(2) εηψλ ή έγθξηζε εξγαζηψλ θαηεδάθηζεο ζχκθσλα κε ηελ παξ. ηνπ άξζξνπ 

ηνπ παξφληνο εληφο έμη (6) κελψλ απφ ηελ θαηαβνιή ηνπ, δελ νθείιεηαη άιιν 

πξφζηηκν. ε πεξίπησζε παξέιεπζεο απξάθηνπ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο 

ησλ δχν (2) εηψλ γηα ιφγνπο πνπ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ αηηνχληνο 

εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο πεξί θαηεδαθίζεσο θαη επηβνιήο πξνζηίκνπ 

απζαηξέησλ. Γελ ζπλππνινγίδεηαη ζην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ δχν (2) εηψλ, ν 

ρξφλνο θαζπζηέξεζεο έθδνζεο ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο γηα ιφγνπο πνπ δελ 

νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ αηηνχληνο. 

ε λνκηκνπνίεζε θαηά ηα αλσηέξσ δχλαηαη λα ππαρζνχλ θαη 

θαηαζθεπέο ησλ νπνίσλ ε νηθνδνκηθή άδεηα αθπξψζεθε γηα ηππηθφ ιφγν 

(πνπ κπνξεί λα ζεξαπεπηεί) κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη δελ παξαβηάδνληαη νη πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο πνπ ίζρπαλ 

θαηά ηνλ ρξφλν θαηαζθεπήο ηνπο ή ηζρχνπλ ζήκεξα. 

β)  ε πεξίπησζε παξέιεπζεο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ησλ δχν (2) εηψλ θαη 

εθφζνλ δελ είλαη δπλαηή ε έθδνζε άδεηαο λνκηκνπνίεζεο απνθιεηζηηθά γηα 

ιφγνπο κεηαβνιήο ηνπ πνιενδνκηθνχ θαζεζηψηνο, επηηξέπεηαη ε 

ηξνπνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο δήισζεο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο 

πξνθεηκέλνπ λα ππαρζεί ζην άξζξν 97 ηνπ παξφληνο. Γηα ηηο απζαίξεηεο 

θαηαζθεπέο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, κεηά ηε δηφξζσζε δελ 

εθαξκφδνληαη ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 101 ηνπ 
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παξφληνο πεξί εθπηψζεσο θαη κεηψζεσλ ηνπ εηδηθνχ πξνζηίκνπ. Ζ 

δηαδηθαζία ηνπ παξφληνο άξζξνπ, εθαξκφδεηαη θαη γηα θαηαζθεπέο ή 

εγθαηαζηάζεηο αθηλήησλ ζηξαηεγηθψλ επελδχζεσλ, γηα ηα νπνία έρεη 

ππνβιεζεί αίηεζε έληαμεο ζηε δηαδηθαζία ηξαηεγηθψλ Δπελδχζεσλ θαηά 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3986/2011 (Α‟ 152) θαη ηνπ λ. 4146/2013 (Α‟ 90). ε 

πεξίπησζε φπνπ δελ εγθξηζεί ε αίηεζε γηα ην Δηδηθφ ρέδην θαηά ηηο σο άλσ 

δηαηάμεηο εληφο δχν (2) εηψλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο επηηξέπεηαη ε 

ππαγσγή ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ εληφο απνθιεηζηηθήο 

πξνζεζκίαο έμη (6) κελψλ. ε θάζε πεξίπησζε απαηηείηαη ε ππαγσγή ζηηο 

δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαηά ηελ παξνχζα παξάγξαθν απζαηξέησλ 

θαηαζθεπψλ ή ρξήζεσλ θαη κεηά ηελ έγθξηζε ησλ Δηδηθψλ ρεδίσλ θαηά ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ λ. 3986/2011 (Α‟ 152) θαη ηνπ λ. 4146/2013 (Α‟ 90). 

2.  ηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1, ε κεηαβίβαζε ή ε ζχζηαζε εκπξαγκάησλ 

δηθαησκάησλ, κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί πξν ηεο ππνρξέσζεο έθδνζεο ηεο 

ζρεηηθήο νηθνδνκηθήο άδεηαο κε ηελ θαηαβνιή πνζνζηνχ 30% ηνπ ζπλνιηθνχ 

πνζνχ ηνπ πξνζηίκνπ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε λα αλαιάβεη ν λένο θχξηνο ηελ 

ππνρξέσζε απηή, κε εηδηθή κλεία ζην ζρεηηθφ ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν. 

3.  Απζαίξεηεο θαηαζθεπέο πξηλ ηηο 28.7.2011, πνπ έρνπλ θαηεδαθηζηεί απφ ηνπο 

ηδηνθηήηεο θαη γηα ηηο νπνίεο έρνπλ βεβαησζεί πξφζηηκα αλέγεξζεο θαη 

δηαηήξεζεο ζηελ αξκφδηα θνξνινγηθή αξρή θαη δελ έρεη εθδνζεί ακεηάθιεηε 

δηθαζηηθή απφθαζε γηα ηελ θαηεδάθηζή ηνπο, ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 

παξφληνο κε ηελ θαηαβνιή παξαβφινπ πνζνχ πεληαθνζίσλ (500) επξψ. Γηα ηελ 

ππαγσγή ππνβάιιεηαη αίηεζε, ηερληθή έθζεζε κεραληθνχ θαη απνδεηθηηθά 

ζηνηρεία γηα ηελ θαηεδάθηζε, δελ απαηηνχληαη πξφζζεηα ζηνηρεία θαη ζρέδηα θαη 

εθαξκφδεηαη ε δηαδηθαζία δηαγξαθήο αλείζπξαθησλ βεβαησζέλησλ πξνζηίκσλ 

θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

 

 

 

Άξζξν 107. 

Δλέξγεηεο αξκόδησλ ππεξεζηώλ 

 

1. Οη απζαίξεηεο θαηαζθεπέο ζε θηίζκαηα κε νηθνδνκηθή άδεηα θξίλνληαη απηνηειψο 

θαη δελ επεξεάδνπλ, γηα θάζε ζπλέπεηα, φπσο ε ζχλδεζε κε Γίθηπα Κνηλήο 

Ωθέιεηαο θαη ε δπλαηφηεηα κεηαβίβαζεο, ηα λφκηκα ηκήκαηα απηψλ πνπ 

ιεηηνπξγηθά δελ ηεινχλ ζε ζρέζε κε ηελ απζαίξεηε θαηαζθεπή. 

2. ηελ πεξίπησζε πνπ ην αθίλεην αλήθεη ζε πεξηζζφηεξνπο ζπληδηνθηήηεο θαη έρεη 

ζπζηαζεί νξηδφληηα ή θάζεηε ηδηνθηεζία, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ πνιενδνκηθψλ 

κεγεζψλ, ηελ έθδνζε νηθνδνκηθήο άδεηαο, πνπ αλαινγνχλ ζηα ηδαληθά κεξίδηα 

θάζε ζπληδηνθηήηε δελ ιακβάλνληαη ππφςε νη απζαίξεηεο θαηαζθεπέο πνπ έρνπλ 

εθηειεζηεί ζε άιιε νξηδφληηα ή θάζεηε ηδηνθηεζία κέρξη ηελ 28.07.2011. 

3. Αλείζπξαθηα βεβαησζέληα πνζά πξνζηίκσλ, αλέγεξζεο θαη δηαηήξεζεο, 

δηαγξάθνληαη κεηά ηελ νινζρεξή εμφθιεζε ηνπ εληαίνπ εηδηθνχ πξνζηίκνπ. Γηα ηε 
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δηαγξαθή ησλ πξνζηίκσλ ή ηελ ελεκέξσζε ηεο αξκφδηαο θνξνινγηθήο αξρήο, 

γηα ηελ αλαζηνιή είζπξαμήο ηνπο, ππνβάιιεηαη ζηελ αξκφδηα Τπεξεζία 

Γφκεζεο αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, ε νπνία ζπλνδεχεηαη απφ:  

α)  ηε βεβαίσζε ππαγσγήο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαη εμφθιεζεο ηνπ 

εληαίνπ εηδηθνχ πξνζηίκνπ 

β)  ππεχζπλε δήισζε φηη ηα πξφζηηκα, ησλ νπνίσλ δεηείηαη ε δηαγξαθή, 

αθνξνχλ ην αθίλεην, ην νπνίν έρεη ππαρζεί ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο.  

Ζ Τπεξεζία Γφκεζεο εθδίδεη πξάμε κε ηελ νπνία αθπξψλεη ηνλ νηθείν 

ρξεκαηηθφ θαηάινγν ή ηελ πξάμε επηβνιήο πξνζηίκνπ θαη ηελ απνζηέιιεη κε ην 

αληίζηνηρν αηνκηθφ Φχιιν Έθπησζεο ζηελ αξκφδηα θνξνινγηθή αξρή εληφο 

δεθαπέληε (15) εκεξψλ, ζε πεξίπησζε πνπ ηα πξφζηηκα έρνπλ βεβαησζεί θαη 

θνξνινγηθά, πξνθεηκέλνπ ε θνξνινγηθή αξρή λα δηαγξάςεη θάζε ζρεηηθή πξάμε 

(ηακεηαθή βεβαίσζε), πνπ έρεη σο λφκηκν έξεηζκα ην ρξεκαηηθφ θαηάινγν ή ηελ 

πξάμε επηβνιήο πξνζηίκνπ. Αληίζηνηρα, κεηά ηελ ππαγσγή ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 

παξφληνο ε Τπεξεζία Γφκεζεο εθδίδεη πξάμε αλαζηνιήο είζπξαμεο ησλ ήδε 

βεβαησζέλησλ ζηηο αξκφδηεο Γ.Ο.Τ πξνζηίκσλ θαη ηελ απνζηέιιεη ζηελ αξκφδηα 

θνξνινγηθή αξρή. ηελ ελ ιφγσ πξάμε νξίδεηαη ππνρξεσηηθά ε θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία αλαζηνιήο, ζχκθσλα κε ηελ αληίζηνηρε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 

εμφθιεζεο ηνπ εληαίνπ εηδηθνχ πξνζηίκνπ ζηελ πξάμε ππαγσγήο. 

4. Γηθνγξαθίεο πνπ αθνξνχλ αδηθήκαηα, κε ηηο πεξί απζαηξέησλ δηαηάμεηο, εθφζνλ 

επ‟ απηψλ δελ έρεη εθδνζεί ακεηάθιεηε απφθαζε, ηίζεληαη ζην αξρείν κε πξάμε 

ηνπ αξκνδίνπ Οξγάλνπ, κεηά απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ θαη βεβαίσζε ηεο 

αξκφδηαο Τπεξεζίαο Γφκεζεο φηη ε απζαίξεηε θαηαζθεπή δειψζεθε θαη 

εμνθιήζεθε ην εηδηθφ πξφζηηκν, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ. Γηα ηε 

ρνξήγεζε ηε βεβαίσζεο απηήο ππνβάιινληαη ζηελ αξκφδηα Τπεξεζία Γφκεζεο 

αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ 

πξνεγνχκελε παξάγξαθν. 

5. α)  ηηο πεξηπηψζεηο απζαηξέησλ θαηαζθεπψλ, νη νπνίεο έρνπλ πεξαηψζεη ηε 

δηαδηθαζία κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ησλ λ. 3775/2009 (Α‟ 122), λ. 3843/2010 (Α‟ 

62), θαζψο θαη φζεο έρνπλ εληαρζεί ζηηο ξπζκίζεηο λ. 4014/2011 (Α‟ 209), λ. 

4178/13 θαη ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη έρεη πεξαησζεί ε ζρεηηθή δηαδηθαζία ή 

έρεη εμνθιεζεί πνζνζηφ 30% ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ εληαίνπ εηδηθνχ 

πξνζηίκνπ, θαηά ηηο εθάζηνηε δηαηάμεηο, επηηξέπεηαη, θαηά παξέθθιηζε απφ 

θάζε ηζρχνπζα δηάηαμε ε εθηέιεζε εξγαζηψλ απνπεξάησζεο.  

β)  ηηο πεξηπηψζεηο απζαηξέησλ θαηαζθεπψλ, νη νπνίεο έρνπλ πεξαηψζεη ηε 

δηαδηθαζία κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ησλ λ. 3775/2009 (Α‟ 122), λ. 3843/2010 (Α‟ 

62), θαζψο θαη φζεο έρνπλ εληαρζεί ζηηο ξπζκίζεηο λ. 4014/2011 (Α‟ 209), λ. 

4178/13 θαη ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη έρεη πεξαησζεί ε ζρεηηθή δηαδηθαζία ή 

έρεη εμνθιεζεί πνζνζηφ 30% ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ πξνζηίκνπ, θαηά ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, ή εκπίπηνπλ ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 89 ηνπ 

παξφληνο, επηηξέπεηαη, θαηά παξέθθιηζε απφ θάζε ηζρχνπζα δηάηαμε:  
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αα)  ε εθηέιεζε εξγαζηψλ επηζθεπήο, νη νπνίεο απνβιέπνπλ ζηελ πγηεηλή, 

ηελ αηζζεηηθή βειηίσζε-απνθαηάζηαζε, ηε ζπλήζε ζπληήξεζή ηνπο 

θαη πξνζαξκνγήο θαηά ηα άξζξα 116 θαη 117 ηνπ παξφληνο 

ββ)  θαηεδάθηζεο,  

γγ)  θαηαζθεπήο ζηέγεο ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επφκελνπ 

εδαθίνπ ή θχηεπζεο δψκαηνο θαη  

δδ)  ελίζρπζεο, φπσο απηή πξνθχςεη απφ ηελ κειέηε ζηαηηθήο επάξθεηαο, 

ρσξίο λα επέξρεηαη αληηθαηάζηαζε ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνχ  

εε)  εξγαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα .... ηνπ θεθαιαίνπ Β ηνπ 

παξφληνο. 

Ζ εθηέιεζε ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ αθνξά ζηα απζαίξεηα 

ηκήκαηα θηηξίσλ, ελψ γηα ηα ηκήκαηα πνπ θαιχπηνληαη απφ νηθνδνκηθή 

άδεηα, επηηξέπνληαη νη θαηά λφκνλ πξνβιεπφκελεο εξγαζίεο κεηά απφ 

έθδνζε ηεο πξνβιεπφκελεο δηνηθεηηθήο πξάμεο. 

γ)  Ζ εθηέιεζε ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ ησλ εδαθίσλ α θαη β ηεο παξνχζαο 

παξαγξάθνπ γίλεηαη χζηεξα απφ Έγθξηζε Δξγαζηψλ πνπ ρνξεγείηαη απφ 

ηελ αξκφδηα Τπεξεζία Γφκεζεο, εθφζνλ νη εξγαζίεο γηα ηηο νπνίεο δεηείηαη 

ε εθηέιεζε δελ επαπμάλνπλ ην θηίζκα ζε φγθν, εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ: α) 

θαηαζθεπήο αλειθπζηήξα αηφκσλ κε αλαπεξία (ΑΜεΑ) ηεο παξ.2 ηνπ 

άξζξνπ 27 ηνπ λ. 4067/2012 (Α79), β) θαηαζθεπήο ππνρξεσηηθήο ζηέγεο, 

ζχκθσλα κε ηνπο εηδηθνχο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο δφκεζεο πνπ ηζρχνπλ 

ζηελ πεξηνρή ηνπ αθηλήηνπ, γ) θαηαζθεπήο ζηέγεο ζχκθσλα κε ηελ 

ηζρχνπζα άδεηα νηθνδνκήο θαη κφλν εθφζνλ δελ πθίζηαηαη ππέξβαζε θαζ‟ 

χςνο πνπ δελ ππεξβαίλεη ζε πνζνζηφ 10% ην πξνβιεπφκελν ζηελ άδεηα. Ζ 

έγθξηζε εξγαζηψλ γλσζηνπνηείηαη ακειιεηί ζην Ίδξπκα Κνηλσληθψλ 

Αζθαιίζεσλ-Δληαίν Σακείν Αζθάιηζεο Μηζζσηψλ (Η.Κ.Α.- Δ.Σ.Α.Μ.).  

Γηα ηε ρνξήγεζε Έγθξηζεο Δξγαζηψλ απνπεξάησζεο απζαίξεηεο 

θαηαζθεπήο ππνβάιινληαη ηα πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθά θαη κειέηεο ηνπ 

θεθαιαίνπ Β ηνπ παξφληνο λφκνπ ηεξνπκέλσλ ησλ εθάζηνηε ζρεηηθψλ 

πξνδηαγξαθψλ, θαζψο θαη επηπιένλ: 

αα)  Βεβαίσζε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηελ πεξαίσζε ηεο 

δηαδηθαζίαο ππαγσγήο ηεο θαηαζθεπήο. 

ββ)  Φσηνγξαθηθή ηεθκεξίσζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηνπ 

απζαηξέηνπ θηίζκαηνο (εμσηεξηθά − εζσηεξηθά). 

δ)  Ο έιεγρνο ησλ αλσηέξσ εξγαζηψλ θαη ε ζχλδεζε ησλ απζαηξέησλ 

θαηαζθεπψλ κε ηα δίθηπα θνηλήο σθέιεηαο αθνινπζεί ηα νξηδφκελα ζηα 

άξζξα 45 θαη 47. 

ε)  Σν έληππν γηα ηε ρνξήγεζε Έγθξηζεο Δξγαζηψλ ησλ εδαθίσλ α θαη β ηεο 

παξαγξάθνπ 5 ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο. 
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ζη) Γηα ηε ρνξήγεζε ηεο Έγθξηζεο Δξγαζηψλ ππνβάιινληαη ζηηο αξκφδηεο 

Τπεξεζίεο Γφκεζεο δηθαηνινγεηηθά πνπ δχλαληαη λα θαζνξίδνληαη θαη λα 

ηξνπνπνηνχληαη κε απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο. 

 

6. Γηα θάζε είδνπο δηνηθεηηθή άδεηα γηα ηελ νπνία απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε 

αληηγξάθνπ ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο, αληί απηήο δχλαηαη λα πξνζθνκηζηεί ε 

βεβαίσζε πεξαίσζεο ή ε βεβαίσζε εμφθιεζεο πνζνζηνχ 30% ηνπ ζπλνιηθνχ 

πνζνχ πξνζηίκνπ απζαηξέηνπ, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, απφ ην 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, ζπλνδεπφκελε απφ ηερληθή έθζεζε ε νπνία βεβαηψλεη 

ηε λνκηκφηεηα ησλ θαηαζθεπψλ. Ζ ππαγσγή απζαίξεηεο αιιαγήο ρξήζεο ζηηο 

δηαηάμεηο ησλ λ. 3775/2009(Α‟ 122), λ. 3843/2010 (Α‟ 62), λ. 4014/2011 (Α‟ 209), 

λ. 4178/13 θαη ηνπ παξφληνο, δελ ζπλεπάγεηαη απαιιαγή απηψλ ησλ 

θαηαζθεπψλ απφ άιιεο ηπρφλ πξνβιεπφκελεο ή απαηηνχκελεο εγθξίζεηο, φξνπο 

θαη πξνδηαγξαθέο πνπ αθνξνχλ ζηε ιεηηνπξγία ηεο ζπγθεθξηκέλεο ρξήζεο.  

7. α)  Γηα ρψξνπο πνπ έρνπλ δηαηεξεζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 5 

θαη 6 ηνπ λ. 3843/2010 (Α΄ 62) φπνπ απαηηείηαη πξνζθνκίδεηαη αληίγξαθν ηεο 

αίηεζεο φπνπ βεβαηψλεηαη ε πεξαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο δηαηήξεζεο ηνπ 

ρψξνπ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 3843/2010 (Α΄ 

62).  

β)  Γηα θαηαζθεπέο ή ρξήζεηο πνπ έρνπλ ππαρζεί ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ 24 

ηνπ λ. 4014/2011 (Α΄ 209), ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 4178/13 θαη 

ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ, πξνζθνκίδεηαη ε βεβαίσζε πεξαίσζεο 

ηεο δηαδηθαζίαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 ηεο ππ‟ αξίζκ. 41498/26.9.2011 

απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο, Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θαη 

Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ (Β΄ 2167) ή ε 

βεβαίσζε εμφθιεζεο πνζνζηνχ 30% ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ πξνζηίκνπ, 

θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, απφ ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα. 

8. ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ παξφληνο άξζξνπ 

επηηξέπεηαη ε αιιαγή ρξήζεο εθφζνλ ε λέα ρξήζε δελ απαγνξεχεηαη απφ 

εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν αθίλεην ή ηελ πεξηνρή ηνπ 

αθηλήηνπ, φπσο απηφ βεβαηψλεηαη απφ ηελ αξκφδηα ΤΓΟΜ. 

9. ε θάζε πεξίπησζε ε απαηηνχκελε βεβαίσζε ρψξνπ θχξηαο ρξήζεο ρνξεγείηαη 

απφ ηδηψηε κεραληθφ, ν νπνίνο ελεκεξψλεηαη ζρεηηθά απφ ηελ αξκφδηα ΤΓΟΜ γηα 

ηνπο ηζρχνληεο φξνπο δφκεζεο θαη γηα ηηο επηηξεπφκελεο ρξήζεηο ζηε ζέζε ηνπ 

αθηλήηνπ. Απφ ηελ αξκφδηα ΤΓΟΜ βεβαηψλεηαη φηη ε λέα ρξήζε δελ 

απαγνξεχεηαη απφ εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν αθίλεην 

ή ηελ πεξηνρή ηνπ αθηλήηνπ. Γηα ηε ιήςε άδεηαο εγθαηάζηαζεο ή άδεηαο 

ιεηηνπξγίαο, ε ρξήζε ζα πξέπεη λα επηηξέπεηαη απφ ηηο ηζρχνπζεο πνιενδνκηθέο 

δηαηάμεηο.  
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Άξζξν 108. 

Έιεγρνο δειώζεσλ ππαγσγήο - Απνδεκίσζε Διεγθηώλ Γόκεζεο 

 

1. Οη δειψζεηο ππαγσγήο ππφθεηληαη ζε δεηγκαηνιεπηηθφ έιεγρν, κεηά απφ 

ειεθηξνληθή θιήξσζε πνπ δηελεξγείηαη απφ ην Πεξηθεξεηαθφ Παξαηεξεηήξην κε 

αιγφξηζκν πνπ απνζηέιιεηαη απφ ην Κεληξηθφ Παξαηεξεηήξην.  

2. Οη ππαγσγέο ηεο θαηεγνξίαο 5, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 96 ηνπ 

παξφληνο,  ειέγρνληαη ζε πνζνζηφ 20%,  

3. Οη ππαγσγέο ηεο θαηεγνξίαο 4, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 96 ηνπ 

παξφληνο, ειέγρνληαη ζε πνζνζηφ 10%,  . 

4. Οη ππαγσγέο ηεο θαηεγνξίαο 1,2 θαη 3, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 96 

ηνπ παξφληνο ,ειέγρνληαη ζε πνζνζηφ 5%. 

5. Ο έιεγρνο ησλ δειψζεσλ ππαγσγήο ζηνλ παξφληα δηελεξγείηαη απφ Διεγθηή 

Γφκεζεο ηεο θαηεγνξίαο ΗΗ θαη ΗΗΗ, ηνπ κεηξψνπ ειεγθηψλ ηνπ λ 4389/16  ν 

νπνίνο νξίδεηαη ηπραία, κεηά απφ ειεθηξνληθή θιήξσζε. Ο έιεγρνο αθνξά ζην 

ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβιήζεθαλ γηα ηελ ππαγσγή θαη έρνπλ αλαξηεζεί 

ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα. 

α)  Δθ‟ φζνλ δηαπηζησζνχλ ειιείςεηο ή ιάζε ζηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ηνπ 

πξνζηίκνπ, ν εμνπζηνδνηεκέλνο κεραληθφο ππνρξενχηαη εληφο ελφο (1) 

κελφο απφ ηελ έθδνζε ηνπ πνξίζκαηνο λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο 

δηαπηζησζείζεο παξαηεξήζεηο.  

β)  ε πεξίπησζε δηαπίζησζεο θαηά ηνλ έιεγρν ηεο δήισζεο ππαγσγήο φηη νη 

απζαίξεηεο θαηαζθεπέο εκπίπηνπλ ζηηο απαγνξεχζεηο ηνπ άξζξνπ 89 ηεο 

παξνχζαο ελφηεηαο, ε δήισζε αλαθαιείηαη θαη επηβάιινληαη νη θπξψζεηο 

ηνπ άξζξνπ 94 ηνπ παξφληνο λφκνπ.  

γ)  ε πεξίπησζε πνπ έρεη δηελεξγεζεί έιεγρνο δήισζεο ππαγσγήο απφ 

Διεγθηή Γφκεζεο θαηφπηλ θαηαγγειίαο θαη ζρεηηθήο εληνιήο απφ ην 

Παξαηεξεηήξην Γνκεκέλνπ Πεξηβάιινληνο, δελ απαηηείηαη λένο έιεγρνο.  

6. Με  απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο θαζνξίδεηαη θάζε 

αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο, θαζψο θαη ε δηαδηθαζία 

απνδεκίσζεο ησλ Διεγθηψλ Γφκεζεο. 

7. Σν Σνπηθφ Παξαηεξεηήξην ειέγρεη δεηγκαηνιεπηηθά πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 10% 

ησλ πνξηζκάησλ ησλ Διεγθηψλ Γφκεζεο ηεο παξαγξάθνπ 1. 

8. Σν Σνπηθφ Παξαηεξεηήξην ειέγρεη δεηγκαηνιεπηηθά πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 10% 

ησλ δειψζεσλ ππαγσγήο απζαηξέησλ θαηαζθεπψλ ζηνπο λφκνπο 4014/11 θαη 

4178/13, κεηά απφ ειεθηξνληθή θιήξσζε πνπ δηελεξγείηαη απφ ην Πεξηθεξεηαθφ 

Παξαηεξεηήξην, κε αιγφξηζκν πνπ απνζηέιιεηαη απφ ην Κεληξηθφ 

Παξαηεξεηήξην.  
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9. Καηαγγειίεο πνπ αθνξνχλ δειψζεηο ππαγσγήο απζαηξέησλ ζηνπο λφκνπο 

4014/11 θαη 4178/13 θαη ζηνλ παξφληα λφκν ππνβάιινληαη ζην αξκφδην Σνπηθφ 

Παξαηεξεηήξην ειέγρνληαη απφ Διεγθηή Γφκεζεο κεηά απφ ζρεηηθή ειεθηξνληθή 

θιήξσζε σο αλσηέξσ.  

 

10. ε πεξίπησζε πξνζθπγήο θαηά ηνπ πνξίζκαηνο ηνπ Διεγθηή Γφκεζεο 

εμνπζηνδνηεκέλνο ππάιιεινο ηνπ Σνπηθνχ Παξαηεξεηεξίνπ, εηζεγείηαη ζρεηηθά 

ζηελ Δπηηξνπή Δμέηαζεο Πξνζθπγψλ Απζαηξέησλ ηνπ άξζξνπ 17, ε νπνία θαη 

απνθαίλεηαη νξηζηηθά. 

 

 

 

Άξζξν 109. 

Σηκή Εώλεο 

 

1.  Γηα ηα αθίλεηα πνπ βξίζθνληαη ζηελ επεηξσηηθή Διιάδα θαη ζηα λεζηά Κξήηε θαη 

Δχβνηα, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρεη θαζνξηζηεί ηηκή δψλεο ζχκθσλα κε ην 

ζχζηεκα ησλ αληηθεηκεληθψλ αμηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ζηελ πεξηνρή 

ηνπ αθηλήηνπ, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ εληαίνπ εηδηθνχ πξνζηίκνπ ή ηεο αμίαο ησλ 

παξαβάζεσλ, ιακβάλεηαη ππφςε ε ειάρηζηε ηηκή δψλεο πνπ ηζρχεη ζηελ ηνπηθή 

ή δεκνηηθή θνηλφηεηα φπνπ βξίζθεηαη ην αθίλεην θαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη 

θαζνξηζηεί απηή, ε ειάρηζηε ηηκή δψλεο πνπ ηζρχεη ζηελ πεξηθεξεηαθή ελφηεηα 

φπνπ βξίζθεηαη ην αθίλεην. Δηδηθά δε γηα ηα αθίλεηα ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ 

πνπ βξίζθνληαη ζε πεξηνρέο εθηφο ζρεδίνπ πφιεσο θαη εθηφο νξίσλ νηθηζκνχ, 

πνπ δελ έρεη θαζνξηζηεί ηηκή δψλεο ζχκθσλα κε ην ζχζηεκα αληηθεηκεληθψλ 

αμηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ιακβάλεηαη ππφςε ε ειάρηζηε ηηκή δψλεο 

πνπ ηζρχεη ζηελ πεξηθεξεηαθή ελφηεηα, εθφζνλ ζηελ νηθεία δεκνηηθή θνηλφηεηα 

ηνπ αθηλήηνπ ε κέγηζηε ηηκή δψλεο δελ ππεξβαίλεη ηα δχν ρηιηάδεο δηαθφζηα 

(2.200) επξψ ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 10% ηεο έθηαζεο ηεο νηθείαο 

δεκνηηθήο θνηλφηεηαο. Γηα ηε ζπλδξνκή ηεο παξαπάλσ πξνυπφζεζεο εθδίδεηαη 

δηαπηζησηηθή πξάμε ηνπ νηθείνπ Γήκνπ.  

ε πεξίπησζε φπνπ απφ ηε ζρεηηθή δηαπηζησηηθή πξάμε πξνθχπηεη φηη 

ε κέγηζηε ηηκή δψλεο ππεξβαίλεη ηα δχν ρηιηάδεο δηαθφζηα (2.200) επξψ ζε 

πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 10% ηεο έθηαζεο ηεο νηθείαο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο, 

ιακβάλεηαη ππφςε ε ειάρηζηε ηηκή δψλεο πνπ ηζρχεη ζηελ έθηαζε ηνπ νηθείνπ 

δήκνπ. 

 2.  Γηα ηα ππφινηπα αθίλεηα ηεο Δπηθξάηεηαο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρεη 

θαζνξηζηεί ηηκή δψλεο, ζχκθσλα κε ην ζχζηεκα ησλ αληηθεηκεληθψλ αμηψλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ζηελ πεξηνρή ηνπ αθηλήηνπ, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 

εληαίνπ εηδηθνχ πξνζηίκνπ ή ηεο αμίαο ησλ παξαβάζεσλ, ιακβάλεηαη ππφςε ε 

ειάρηζηε ηηκή δψλεο πνπ ηζρχεη ζηελ ηνπηθή ή δεκνηηθή θνηλφηεηα φπνπ 
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βξίζθεηαη ην αθίλεην θαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη θαζνξηζηεί απηή, ε ειάρηζηε 

ηηκή δψλεο πνπ ηζρχεη ζηνλ νηθείν δήκν θαη εάλ δελ έρεη θαζνξηζηεί ζε απηφλ, ε 

ειάρηζηε ηηκή δψλεο πνπ ηζρχεη ζηελ πεξηθεξεηαθή ελφηεηα φπνπ βξίζθεηαη ην 

αθίλεην.  

Δηδηθά δε γηα ηα αθίλεηα ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ πνπ βξίζθνληαη ζε 

πεξηνρέο εθηφο ζρεδίνπ πφιεσο θαη εθηφο νξίσλ νηθηζκνχ, πνπ δελ έρεη 

θαζνξηζηεί ηηκή δψλεο, ζχκθσλα κε ην ζχζηεκα αληηθεηκεληθψλ αμηψλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ιακβάλεηαη ππφςε ε ειάρηζηε ηηκή δψλεο, πνπ ηζρχεη 

ζηνλ νηθείν δήκν θαη εάλ δελ έρεη θαζνξηζηεί ζε απηφλ ε ειάρηζηε ηηκή δψλεο πνπ 

ηζρχεη ζηελ πεξηθεξεηαθή ελφηεηα, εθφζνλ ζηελ νηθεία δεκνηηθή θνηλφηεηα ηνπ 

αθηλήηνπ ε κέγηζηε ηηκή δψλεο δελ ππεξβαίλεη ηα δχν ρηιηάδεο (2.000) επξψ ζε 

πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 10% ηεο έθηαζεο ηεο νηθείαο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο. Γηα 

ηε ζπλδξνκή ηεο παξαπάλσ πξνυπφζεζεο εθδίδεηαη δηαπηζησηηθή πξάμε ηνπ 

νηθείνπ δήκνπ.                                                                                                          

3.  ε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη θαζνξηζηεί ηηκή δψλεο ζηελ πεξηθεξεηαθή ελφηεηα 

φπνπ βξίζθεηαη ην αθίλεην, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ εληαίνπ εηδηθνχ πξνζηίκνπ ή 

ηεο αμίαο ησλ παξαβάζεσλ, ιακβάλεηαη ππφςε ε ειάρηζηε ηηκή δψλεο πνπ 

ηζρχεη ζην λνκφ, ζηνλ νπνίν βξίζθεηαη ε νηθεία πεξηθεξεηαθή ελφηεηα. 

4.  Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο θαη 

Οηθνλνκηθψλ κπνξεί λα εθαξκφδνληαη, κε εηδηθή θαηαρψξηζε ζην πιεξνθνξηαθφ 

ζχζηεκα, νη ηηκέο δψλεο γηα φιε ηελ επηθξάηεηα γηα ην ζχλνιν ησλ ππαγσγψλ.   

 

 

 

Άξζξν 110. 

Απαγόξεπζε ππαγσγήο ιόγσ αλάθιεζεο ή αθύξσζεο αδείαο 

 

1. ηηο ξπζκίζεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ ππάγνληαη θαη θηίζκαηα πνπ έρνπλ 
αλεγεξζεί κε άδεηα πνπ εθδφζεθε απφ ηελ αξκφδηα αξρή θαη ε νπνία 
κεηαγελέζηεξα αλαθιήζεθε γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, εθηφο εάλ ε αλάθιεζε 
νθείιεηαη ζε ππνβνιή αλαιεζψλ ζηνηρείσλ ή αλαθξηβείο απνηππψζεηο ηεο 
ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο θαηά ηελ έθδνζε ηνπο. ηελ πεξίπησζε απηή 
θαηαβάιιεηαη γηα θάζε ηδηνθηεζία, ην παξάβνιν ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 99 
ρσξίο απαίηεζε θαηαβνιήο νπνηνπδήπνηε πξνζηίκνπ.  

2. ηηο ξπζκίζεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ ππάγνληαη θηίζκαηα πνπ έρνπλ αλεγεξζεί 
κε άδεηα πνπ εθδφζεθε απφ ηελ αξκφδηα αξρή θαη πνπ κεηαγελέζηεξα 
αλαθιήζεθε ιφγσ ππνβνιήο αλαιεζψλ ζηνηρείσλ ή αλαθξηβνχο απνηχπσζεο 
ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο. Γηα ηα θηίζκαηα απηά ππνβάιινληαη φια ηα 
δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ99 θαη θαηαβάιιεηαη ην παξάβνιν ηεο παξ. 10 ηνπ 
άξζξνπ 99  θαζψο θαη ην εληαίν εηδηθφ πξφζηηκν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ παξφληνο. 

3. Γελ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ θηίζκαηα πνπ θξίζεθαλ 
απζαίξεηα κε ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ δηθαζηεξίνπ.  
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Όισο θαη‟ εμαίξεζε, θαη κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 97 
ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ 
ΠΔ.Τ.ΠΟ.ΘΑ. θηίζκαηα, ησλ νπνίσλ νη νηθνδνκηθέο άδεηεο ή θαη 
αλαζεσξήζεηο απηψλ, αθπξψζεθαλ κε ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ 
δηνηθεηηθνχ δηθαζηεξίνπ, ρσξίο λα έρνπλ ππνβιεζεί γηα ηελ έθδνζε ηνπο 
ςεπδή ή αλαιεζή ζηνηρεία,  αλ:  
 
α .ε νηθνδνκηθή άδεηα  ή ε αλαζεψξεζε απηήο είρε λφκηκν έξεηζκα ζε 
θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο νη νπνίεο θξίζεθαλ αληίζεηεο ζε ππέξηεξεο ηζρχνο 
θαλφλα δηθαίνπ 
 
 β .ε νηθνδνκηθή άδεηα  ή ε αλαζεψξεζε απηήο εθδφζεθε  θαη εθαξκνγή 
θαλφλσλ δηθαίνπ  ζπλεπεία λνκηδνκέλεο ηζρχνο ηνπο απφ ηελ πνιενδνκηθή 
ππεξεζία 
 
γ.  ε νηθνδνκηθή άδεηα ή ε αλαζεψξεζή ηεο δελ παξαβηάδεη ηηο θείκελεο θαηά 
ην ρξφλν έθδνζεο ηεο   νπζηαζηηθέο δηαηάμεηο ή ηηο ηζρχνπζεο  
 
δ. ε δηαπηζησζείζα  πιεκκέιεηα ηεο νηθνδνκηθήο αδείαο ή ηεο αλαζεψξεζή 
ηεο  ζπλίζηαηαη ζε παξάιεηςε ηεο πνιενδνκηθήο ππεξεζίαο 

 ηηο πεξηπηψζεηο απηέο θαηαβάιιεηαη γηα θάζε ηδηνθηεζία ην παξάβνιν ηεο 
παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 99, ρσξίο απαίηεζε θαηαβνιήο νπνηνπδήπνηε 
πξνζηίκνπ 

 

 

 

Άξζξν 111. 

Έληππε δηαδηθαζία 

 

Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο θαζνξίδνληαη νη 

εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο γηα ηηο νπνίεο ε ππνβνιή ησλ πξνβιεπφκελσλ ζην παξφληα 

λφκν δηθαηνινγεηηθψλ δχλαηαη λα γίλεηαη είηε απεπζείαο είηε κε ζπζηεκέλε επηζηνιή 

ζηελ αξκφδηα Τπεξεζία Γφκεζεο ή ζην Κ.Δ.Π. ηνπ Γήκνπ θαη θάζε ζρεηηθή 

δηαδηθαζία. 
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ΣΜΖΜΑ ΠΔΜΠΣΟ  

ΔΗΓΗΚΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΑΤΘΑΗΡΔΣΧΝ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ 

ΤΝΣΔΛΔΘΔΗ ΠΡΗΝ ΣΖΝ 28.7.2011  

 

Άξζξν 112. 

Απζαίξεηεο θαηαζθεπέο εληόο ζηάζηκσλ νηθηζκώλ 

 

Απζαίξεηεο θαηαζθεπέο ζε θηίξηα κε απνθιεηζηηθή ρξήζε θαηνηθία, πνπ 

επξίζθνληαη εληφο ζηάζηκσλ νηθηζκψλ, φπσο απηνί νξίδνληαη ζην άξζξν 21 ηνπ λ. 

1337/83, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη νη ζηάζηκνη νηθηζκνί επξίζθνληαη ζε απφζηαζε 

κεγαιχηεξε ησλ 2000 κ. απφ ηελ ζάιαζζα, ή απφ ρηνλνδξνκηθά θέληξα θαη εθφζνλ νη 

απζαίξεηεο θαηαζθεπέο έρνπλ ζπληειεζζεί κεηά ην 1983 θαη κπνξνχλ λα ππαρζνχλ 

ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ, εμαηξνχληαη νξηζηηθά ηεο θαηεδάθηζεο κε ηελ 

θαηαβνιή ηνπ αλαινγνχληνο παξαβφινπ θαη εληαίνπ εηδηθνχ πξνζηίκνπ, φπσο 

ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Α ηνπ παξφληνο, κεησκέλν θαηά 30 %. Γηα 

ηελ ππαγσγή ππνβάιινληαη κφλν ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ πεξ. 1-5, θαη 7 ηνπ άξζξνπ 

99 θαη απνηχπσζε ησλ θαηφςεσλ ηνπ θηηξίνπ ή ηεο ηδηνθηεζίαο. ηηο πεξηπηψζεηο 

φπνπ έρεη ζπζηαζεί νξηδφληηα ή θάζεηε ηδηνθηεζία ε ππαγσγή θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθψο αλά δηεξεκέλε ηδηνθηεζία. 

 

Άξζξν 113. 

Απζαίξεηα θηίζκαηα ζε εμαγνξαζκέλα αθίλεηα θαη ζε αθίλεηα ηδηνθηεζίαο 

ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο πκκεηνρώλ θαη Πεξηνπζίαο Α.Δ.  

 

1.  α)  Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ εθαξκφδνληαη θαη ζηνπο ηδηνθηήηεο 

αθηλήησλ πνπ εμαγφξαζαλ απηά απφ ηηο νηθείεο Δπηηξνπέο Θεκάησλ Γεο θαη 

Δπίιπζεο Γηαθνξψλ ησλ Πεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο θαη έρνπλ αλαγείξεη ζε 

απηά απζαίξεην θηίζκα, θαζψο θαη ζε απηνχο πνπ ηα λέκνληαη, λφκηκα. Ο 

ηδηνθηήηεο, ππνβάιιεη ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηα πξνβιεπφκελα ζην 

άξζξν 99 δηθαηνινγεηηθά εληφο πξνζεζκίαο πέληε (5) κελψλ, πνπ άξρεηαη 

είηε απφ ηελ έθδνζε ηνπ ηίηινπ θπξηφηεηαο απφ ηνλ Πεξηθεξεηάξρε, είηε απφ 

ηελ δεκνζίεπζε ηεο απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο Θεκάησλ Γεο θαη Δπίιπζεο 

Γηαθνξψλ, γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ πξνβιέπεηαη ε έθδνζε ηίηινπ 

θπξηφηεηαο, είηε ηεο πξάμεο θχξσζεο δηαλνκήο, πνπ πξνβιέπεηαη ζε 

ππνπξγηθή απφθαζε, ε νπνία εθδφζεθε θαη‟  εμνπζηνδφηεζε ησλ δηαηάμεσλ 

ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ. 2732/1999 (Α‟ 154) θαη ηεο παξ. 5 ηνπ 

άξζξνπ 11 ηνπ λ. 3147/2003. Σν εληαίν εηδηθφ πξφζηηκν θαηαβάιιεηαη 

εθάπαμ εληφο ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο. Καηά ηα ινηπά 

εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ. 
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β)  Έσο φηνπ εθδνζεί ν ηίηινο θπξηφηεηαο απφ ηνλ Πεξηθεξεηάξρε ή ε απφθαζε 

ηεο Δπηηξνπήο Θεκάησλ Γεο θαη Δπίιπζεο Γηαθνξψλ, αλαζηέιιεηαη ε 

πξνζεζκία γηα ηελ θαηεδάθηζε απζαίξεηνπ θηίζκαηνο, θαζψο θαη ε επηβνιή 

ηνπ πξνζηίκνπ αλέγεξζεο θαη δηαηεξήζεσο κε δεινπκέλσλ θαηαζθεπψλ θαη 

ρξήζεσλ. 

2.  Οη ξπζκίζεηο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ ηζρχνπλ θαη σο πξνο αθίλεηα πνπ 

βξίζθνληαη ή ζα πεξηέιζνπλ ζηελ θπξηφηεηα ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο 

πκκεηνρψλ θαη Πεξηνπζίαο Α.Δ. 

Δηδηθψο γηα αθίλεηα θπξηφηεηαο ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο ηνπ σο άλσ 

εηαηξείαο νη πξνζεζκίεο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκπιεξψλνληαη κεηά 

παξέιεπζε ελλέα (9) κελψλ απφ ηελ θαηαρψξηζε ηεο απφθαζεο ηνπ Γ.. ηεο 

εηαηξείαο ζηα βηβιία κεηαγξαθψλ ηνπ ππνζεθνθπιαθείνπ ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ 

αθηλήηνπ ή ζην νηθείν θηεκαηνινγηθφ γξαθείν, φπνπ απηφ ιεηηνπξγεί, ζχκθσλα 

κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3986/2011, ζρεηηθά κε ηα αθίλεηα πνπ 

πεξηέξρνληαη ζηελ θπξηφηεηα ηεο εηαηξείαο. 

 

 

Άξζξν 114. 

Απζαίξεηεο θαηαζθεπέο αθηλήησλ Γεκνζίνπ Δλδηαθέξνληνο  

 

1.  ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ, θαηά παξέθθιηζε ησλ νξηδνκέλσλ ζην άξζξν 

89 ππάγνληαη νη απζαίξεηεο θαηαζθεπέο ή αιιαγέο ρξήζεο ζε θηίξηα θαη 

εγθαηαζηάζεηο: 

α)  ηδηνθηεζίαο ηνπ Γεκνζίνπ, εθφζνλ απνδεδεηγκέλα εθηειέζηεθαλ ή 

εγθαηαζηάζεθαλ απφ απηφ θαη εμππεξεηνχλ θνηλσθειή ζθνπφ, 

β)  πνπ ζηεγάδνπλ ππνδνκέο δηθαηνζχλεο θαη αλήθνπλ ζην Γεκφζην ή ζην 

Σακείν Υξεκαηνδφηεζεο Γηθαζηηθψλ Κηηξίσλ ή ζε λνκηθά πξφζσπα πνπ 

επνπηεχνληαη απφ ην Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ, 

γ)  πνπ ζηεγάδνπλ ππεξεζίεο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ ή 

ηδησηηθνχ δηθαίνπ πνπ αλήθνπλ ζην Γεκφζην, θαη ηα νπνία επνπηεχνληαη 

απφ ην Κξάηνο θαη επηρνξεγνχληαη απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ 

δ)  πνπ αλήθνπλ ζε Ν.Π.Γ.Γ. ή λνκηθά πξφζσπα ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 

4301/2014, ή  ζε ζξεζθεπηηθά λνκηθά πξφζσπα ηεο εθθιεζίαο ησλ 

Γλεζίσλ Οξζνδφμσλ Υξηζηηαλψλ ή ζε νκφδνμνπο ζξεζθεπηηθνχο 

νξγαληζκνχο ηεο αιινδαπήο ζηνπο νπνίνπο ππάγνληαη ηα ακέζσο 

παξαπάλσ εθθιεζηαζηηθά θαη ζξεζθεπηηθά λνκηθά πξφζσπα, ή λνκηθά 

πξφζσπα ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3647/2008 (A΄ 37‟) θαη ρξεζηκνπνηνχληαη 

ηφζν ηα θηίξηα φζν θαη νη βνεζεηηθνί, ζπκπιεξσκαηηθνί θαη ππνζηεξηθηηθνί 

ηνπο ρψξνη, σο νξγαλσκέλα θαη εληαία ζχλνια, γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ 

ιαηξεπηηθψλ θαη ζξεζθεπηηθψλ ηνπο ζθνπψλ. ησλ γλσζηψλ ζξεζθεηψλ θαη 
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δνγκάησλ. Ζ δηάηαμε ηεο πεξίπησζεο δ εθαξκφδεηαη θαη γηα ηνπο 

αληίζηνηρνπο ρψξνπο ησλ Ν.Π.Η.Γ. ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο, ηεο 

Δθθιεζίαο ηεο Κξήηεο, ησλ Ηεξψλ Μεηξνπφιεσλ Γσδεθαλήζνπ θαη ηεο 

Παηξηαξρηθήο Δμαξρίαο ηεο Πάηκνπ.  

ε)  πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο ζρνιεία θάζε βαζκίδνο θαη σο θνηλσθειή θηίξηα 

θαη θηίξηα πξνλνηαθψλ δνκψλ ησλ Ο.Σ.Α. 

ζη)  Γεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ, ζηηο νπνίεο ην Γεκφζην είλαη θχξηνο ηνπ ζπλφινπ 

ή άλσ ηνπ 51% ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ ηνπο θεθαιαίνπ 

δ)  ηα νπνία αλήθνπλ ζην Γεκφζην θαη ηα δηαρεηξίδνληαη δεκφζηεο επηρεηξήζεηο, 

ζηηο νπνίεο ην Γεκφζην είλαη θχξηνο ηνπ ζπλφινπ ή άλσ ηνπ 51%,  

ε)    ΝΠΗΓ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην κεηξψν 

πηζηνπνηεκέλσλ θνξέσλ  Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα 

παξνρήο ππεξεζηψλ θνηλσληθήο θξνληίδαο  θαη επνπηεχνληαη θαζ‟ 

νηνλδήπνηε ηξφπν ή επηρνξεγνχληαη απφ ην Γεκφζην θαη ηνλ ηαθηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ, εθφζνλ ρξεζηκνπνηνχληαη, ηφζν ηα θηίξηα, φζν θαη νη 

βνεζεηηθνί, ζπκπιεξσκαηηθνί θαη ππνζηεξηθηηθνί ηνπο ρψξνη, γηα 

θνηλσθειείο ζθνπνχο.   

  

ζ)  αα)  αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ππνζηεξηθηηθψλ ζε απηέο θηηξίσλ ηεο 

Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνχ θαη ησλ Ν.Π.Γ.Γ. πνπ επνπηεχνληαη 

απφ απηήλ θαη  

ββ)  αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ππνζηεξηθηηθψλ ζε απηέο θηηξίσλ πνπ 

αλήθνπλ ζε Αζιεηηθά σκαηεία θαη έρνπλ αλεγεξζεί ζε εθηάζεηο πνπ 

έρνπλ παξαρσξεζεί ζε απηά απφ ην Γεκφζην ή απφ Ν.Π.Γ.Γ, Ο.Σ.Α., 

επνπηεχνληαη απφ ην Κξάηνο, επηρνξεγνχληαη γηα ηε ζπληήξεζε ή 

επέθηαζε ησλ εγθαηαζηάζεψλ ηνπο απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ 

θαη ιεηηνπξγνχλ ζε εθηάζεηο πνπ ηνπο έρνπλ παξαρσξεζεί απφ ην 

Κξάηνο ή απφ Ν.Π.Γ.Γ..                                                 

Ζ παξαπάλσ δηάηαμε ηζρχεη θαη γηα αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη 

ππνζηεξηθηηθψλ ζε απηέο θηηξίσλ πνπ αλήθνπλ ζε αζιεηηθά ζσκαηεία, 

έρνπλ αγνξαζζεί απφ ηα ίδηα ηα αζιεηηθά ζσκαηεία πξηλ ην 1983 ηα δε 

θηίξηα θαη νη αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο απηψλ έρνπλ ιάβεη νπνηεδήπνηε 

έγθξηζε απφ ηε ΓΓΑ.                                                    

η)  Σν ζχλνιν ησλ πθηζηάκελσλ εγθαηαζηάζεσλ θαη θηηξηαθψλ ππνδνκψλ πνπ 

απνηεινχλ πξνζαξηήκαηα ησλ Γεκφζησλ Ηρζπνηξνθείσλ, θαη είλαη 

απαξαίηεηα γηα ηελ ηρζπνηξνθηθή ηνπο ιεηηνπξγία. 

ηα)  ησλ Ο.Σ.Α. πνπ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο κεηά ηελ ππνβνιή: 

αα)  αίηεζεο,  

ββ)  ηνπνγξαθηθνχ δηαγξάκκαηνο θαη  
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γγ)  ηερληθήο έθζεζεο κεραληθνχ, κε αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ 

απζαηξέησλ θαηαζθεπψλ ή ρξήζεσλ. 

ηβ)  πνπ ζηεγάδνπλ ππνδνκέο  ηδηνθηεζίαο ηνπ Παλειιελίνπ πιιφγνπ 

Παξαπιεγηθψλ (ΠΑΠΑ), γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ ησλ κειψλ ηνπ.  

ηγ)  πνπ  αλήθνπλ ζε δεκνηηθά επαγή ηδξχκαηα ή ζε αγαζνεξγά ηδξχκαηα ηνπ 

λφκνπ 3687/1929 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ 5190/1933   ζηα νπνία 

έρνπλ εθαξκνγή  νη δηαηάμεηο ηεο δεκνηηθήο λνκνζεζίαο σο πξνο ηε 

δηνίθεζε ,δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπο.   

Γηα ηηο σο άλσ απζαίξεηεο θαηαζθεπέο ή αιιαγέο ρξήζεο δελ 

θαηαβάιιεηαη παξάβνιν θαη εληαίν εηδηθφ πξφζηηκν πιελ ηεο πεξηπηψζεσο  η  

φπνπ θαηαβάιιεηαη παξάβνιν εμαηξνπκέλσλ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ απηά 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηδηφρξεζε θαζψο θαη  ηεο  πεξηπηψζεσο θ πνπ 

θαηαβάιιεηαη ην παξάβνιν θαη ην 15 %, ηνπ  εληαίνπ εηδηθνχ πξνζηίκνπ. 

2.  Δμαηξνχληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ απζαίξεηεο θαηαζθεπέο ή 

ρξήζεηο πνπ εθηειέζηεθαλ ή εγθαηαζηάζεθαλ ζε αθίλεηα ηδηνθηεζίαο ηνπ 

Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ή ησλ ΟΣΑ ή ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 

εθφζνλ εθκηζζψλνληαη ζε ηξίηνπο γηα ηε ιεηηνπξγία θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ 

ελδηαθέξνληνο. ηελ πεξίπησζε απηή γηα ηελ ππαγσγή ησλ θαηαζθεπψλ ή 

ρξήζεσλ απηψλ εθαξκφδνληαη νη γεληθέο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ.   

3.  ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο  θαηά παξέθθιηζε ησλ νξηδνκέλσλ ζην άξζξν 98  

ππάγνληαη: 

α)  Καηαζθεπέο θαη εγθαηαζηάζεηο πνπ βξίζθνληαη ζε πεξηνρέο, πνπ έρνπλ 

αλαγλσξηζηεί απφ ηνλ Δ.Ο.Σ. σο ρηνλνδξνκηθά θέληξα, εθφζνλ 

αλεγέξζεθαλ ή εγθαηαζηάζεθαλ απφ θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ Ο.Σ.Α. 

θαζψο θαη απφ αζιεηηθνχο θαη νξεηβαηηθνχο ζπιιφγνπο κε θεξδνζθνπηθνχ 

ραξαθηήξα. Μεηά ηελ πεξαίσζε ηεο ππαγσγήο είλαη δπλαηή ή αιιαγή 

ρξήζεο ηεο απζαίξεηεο θαηαζθεπήο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα εγθαηαζηάζεηο 

θνηλσθεινχο ραξαθηήξα κεηά απφ αίηεκα ηνπ αξκνδίνπ Γεκνζίνπ Φνξέα 

ή ηνπ αξκνδίνπ Ο.Σ.Α. 

β)  Καηαζθεπέο θαη εγθαηαζηάζεηο Υηνλνδξνκηθψλ Κέληξσλ θαη Οξεηλψλ 

θαηαθπγίσλ δεκνζίνπ ελδηαθέξνληνο, πνπ έρνπλ εθηειεζηεί κεηά απφ 

έγθξηζε ρξεκαηνδφηεζεο απφ δεκφζηα αξρή ή έρνπλ εγθξηζεί απφ ηνλ 

Δ.Ο.Σ.. Μεηά ηελ πεξαίσζε ηεο ππαγσγήο είλαη δπλαηή ή αιιαγή ρξήζεο 

ηεο απζαίξεηεο θαηαζθεπήο εθφζνλ πξφθεηηαη γηα εγθαηαζηάζεηο 

θνηλσθεινχο ραξαθηήξα κεηά απφ αίηεκα ηνπ αξκνδίνπ Γεκνζίνπ Φνξέα 

ή ηνπ αξκνδίνπ Ο.Σ.Α. 

γ)  Καηαζθεπέο θαη εγθαηαζηάζεηο Αζηεξνζθνπείσλ θαη ζπλνδψλ 

εγθαηαζηάζεσλ απηψλ, πνπ αλήθνπλ ζην Γεκφζην ή ζε Δθπαηδεπηηθά 

Ηδξχκαηα δεκνζίνπ ραξαθηήξα. 

δ)  Ληκεληθέο εγθαηαζηάζεηο παληφο είδνπο, θαη θηίξηα εληφο ρεξζαίαο δψλεο 

ιηκέλα, πνπ αλήθνπλ ζην Γεκφζην ή ζε δεκφζηα αξρή ή έρνπλ 

παξαρσξεζεί ζηνπο δήκνπο.  
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ε)  Καηαζθεπέο θαη εγθαηαζηάζεηο θαζ‟ ππέξβαζε λνκίκνπ άδεηαο ζε 

εγθεθξηκέλνπο ρψξνπο νξγαλσκέλεο ππαίζξηαο δαζηθήο αλαςπρήο νη 

νπνίεο θαηαζθεπάζηεθαλ απφ Ο.Σ.Α ή άιιε δεκφζηα αξρή ρσξίο ηελ 

έγθξηζε ηεο αξκφδηαο γηα ηελ έθηαζε δαζηθήο ππεξεζίαο. Γηα ηελ 

ππαγσγή, πέξαλ ησλ πξνβιεπφκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ απαηηείηαη θαη ε 

ζεηηθή γλσκνδφηεζε ηεο δαζηθήο ππεξεζίαο ζηελ νπνία ππάγεηαη ε 

έθηαζε. 

Ζ ππαγσγή ζηνλ παξφληα λφκν φισλ ησλ παξαπάλσ θαηαζθεπψλ δελ 

απαιιάζζεη ηελ ππνρξέσζε ησλ αηηνχλησλ  γηα ηελ έθδνζε πηζηνπνηεηηθνχ 

ηαπηφηεηαο θηηξίνπ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. Ζ κειέηε ζηαηηθήο 

επάξθεηαο, φπνπ απαηηείηαη, εθπνλείηαη ππνρξεσηηθψο πξηλ ηελ έθδνζε 

πηζηνπνηεηηθνχ ηαπηφηεηαο θηηξίνπ, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. 

 

 

 

Άξζξν 115. 

 Απζαίξεηεο θαηαζθεπέο ζε νηθηζκνύο πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ από ηνλ 

πξώελ Οξγαληζκό Δξγαηηθήο Καηνηθίαο (Ο.Δ.Κ).  

 

1. ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ ππάγνληαη, κφλν κε ηελ θαηαβνιή ηνπ ζρεηηθνχ 

παξαβφινπ θαη ρσξίο ηελ θαηαβνιή ηνπ εηδηθνχ πξνζηίκνπ, απζαίξεηεο θαηαζθεπέο ή 

απζαίξεηεο αιιαγέο ρξήζεο επί θηηξίσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ 

θαη απνδφζεθαλ ζηνπο δηθαηνχρνπο απφ ηνλ πξψελ Οξγαληζκφ Δξγαηηθήο Καηνηθίαο 

(Ο.Δ.Κ). Ζ αίηεζε ππαγσγήο δχλαηαη λα ππνβιεζεί είηε αλά απηνηειή ηδηνθηεζία είηε 

γηα ζχλνιν θηηξίσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ζηνίρνπ, Οηθνδνκηθνχ 

Σεηξαγψλνπ ή ζπλφινπ νηθηζκνχ, ζχκθσλα κε ηελ άδεηα νηθνδνκήο. 

Γηα ηελ ππαγσγή, πέξαλ ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ, ζπλππνβάιιεηαη ην 

παξαρσξεηήξην θπξηφηεηαο πνπ είρε εθδνζεί απφ ηνλ Ο.Δ.Κ.   

2. ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ ππάγνληαη ρσξίο ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηνπ 

ζρεηηθνχ παξαβφινπ ή ηνπ εηδηθνχ πξνζηίκνπ απζαίξεηεο θαηαζθεπέο ή απζαίξεηεο 

αιιαγέο ρξήζεο ζε θηίξηα θαη εγαθαηαζηάζεηο πνπ αλήθνπλ ζηνλ ΟΑΔΓ ζε νηθηζκνχο 

θαηνηθηψλ πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ απφ ηνλ Ο.Δ.Κ., εθφζνλ αθνξνχλ ηνλ εθηφο ηνπ 

θειχθνπο ησλ θαηνηθηψλ ρψξν θαη δελ ζπληζηνχλ θάιπςε ππαίζξησλ θαη 

εκηυπαίζξησλ ρψξσλ θαηνηθηψλ, φπσο απηνί πξνβιέπνληαη ζηελ νηθνδνκηθή άδεηα, ή  

θαηαπάηεζεθνηλνρξήζησλ θαη θνηλνθηήησλ ρψξσλ.Γηα ηελ ππαγσγή ζηηο δηαηάμεηο 

ηνπ παξφληνο απαηηείηηα ε ππνβνιή εθ κέξνπο ηνπ ΟΑΔΓ ζρεηηθήο αίηεζεο, 
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ηoπνγξαθηθνχ δηαγξάκκαηνο θαη ηερληθήο έθζεζεο κεραληθνχ κε αλαιπηηθή 

πεξηγξαθή ησλ απζαηξέησλ θαηαζθεπψλ ή ρξήζεσλ. 

 

 

Άξζξν 116. 

 Απζαίξεηεο θαηαζθεπέο ζε παξαδνζηαθό νηθηζκό 

 

1. ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο ππάγνληαη απζαίξεηεο θαηαζθεπέο ζε παξαδνζηαθφ 

νηθηζκφ ή ηκήκα πφιεο, εθφζνλ απηέο έρνπλ νινθιεξσζεί πξηλ ηε δεκνζίεπζε 

ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεο ραξαθηεξηζκνχ ηνπ νηθηζκνχ ή ηκήκαηνο πφιεο σο 

παξαδνζηαθνχ θαζψο θαη απζαίξεηεο θαηαζθεπέο ζε παξαδνζηαθφ ηκήκα πφιεο 

θαη ζε παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο άλσ ησλ 5.000 θαηνίθσλ, είηε έρνπλ 

νινθιεξσζεί πξηλ ηελ δεκνζίεπζε ηεο πξάμεο ραξαθηεξηζκνχ είηε 

κεηαγελέζηεξα εθφζνλ πξνζθνκίδεηαη ηερληθή έθζεζε αξκφδηνπ Μεραληθνχ ζηελ 

νπνία ηεθκεξηψλεηαη φηη ε απζαίξεηε θαηαζθεπή πξνζαξκφδεηαη θαη δελ 

αληίθεηηαη ζηνπο γεληθνχο κνξθνινγηθνχο θαλφλεο πνπ ηίζεληαη απφ ηηο εηδηθέο 

δηαηάμεηο. 

Καη‟ εμαίξεζε  γηα απζαίξεηεο θαηαζθεπέο  εληφο παξαδνζηαθνχ νηθηζκνχ ή 

παξαδνζηαθνχ ηκήκαηνο πφιεσο  άλσ ησλ 5000 θαηνίθσλ, πνπ δηέπνληαη θαη 

απφ εηδηθφηεξα δηαηάγκαηα πξνζηαζία (π.ρ. ηζηνξηθφ θέληξν) αθνινπζείηαη ε 

δηαδηθαζία ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 3 ηνπ παξφληνο 

2. ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ ππάγνληαη απζαίξεηεο θαηαζθεπέο ή ρξήζεηο 

ησλ θαηεγνξηψλ 2 έσο 5 ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ παξφληνο πνπ βξίζθνληαη ζε 

παξαδνζηαθφ νηθηζκφ θάησ ησλ 5.000 θαηνίθσλ (εθφζνλ έρνπλ νινθιεξσζεί 

πξηλ ηηο 28.07.2011 λα δηαγξαθεί, εμππαθνχεηαη) ζχκθσλα κε ηα αθφινπζα:  

α)  Μεηά ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ παξ. 1 θ.επ.  10 θαη 11 ηνπ 

άξζξνπ 83 απαηηείηαη γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο ηνπ πνιηηηζηηθνχ 

πεξηβάιινληνο  θαη ε ππνβνιή αίηεζεο ζηελ επηηξνπή απζαηξέησλ 

θαηαζθεπψλ, ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ . 

β)  Μεηά ηελ εμέηαζε ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηε δηαπίζησζε ηνπ 

δηθαηψκαηνο ππαγσγήο ζηνλ παξφληα λφκν, ε επηηξνπή δέρεηαη ή 

απνξξίπηεη ηελ αίηεζε, κε βάζε ηελ αηζζεηηθή έληαμε ηεο απζαίξεηεο 

θαηαζθεπήο σο πξνο ην ζχλνιν ηνπ ηπρφλ λνκίκσο πθηζηάκελνπ θηηξίνπ, ην 

επξχηεξν δνκεκέλν πεξηβάιινλ, θαζψο θαη ηελ αξρηηεθηνληθή θαη 

κνξθνινγηθή ηππνινγία ηνπ παξαδνζηαθνχ νηθηζκνχ ή ηκήκαηνο πφιεο.  

γ)  Ζ επηηξνπή δχλαηαη λα επηβάιεη ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ πξνζαξκνγήο ηνπ 

απζαίξεηνπ θηίζκαηνο ζηνπο ηζρχνληεο κνξθνινγηθνχο φξνπο θαη 

πεξηνξηζκνχο ηνπ παξαδνζηαθνχ νηθηζκνχ  ή ηνπ παξαδνζηαθνχ ηκήκαηνο 

πφιεο θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ παξφληνο. 
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Δπίζεο ε επηηξνπή δχλαηαη λα πξνβεί ζε απηνςία, πξνθεηκέλνπ λα εθηηκήζεη 

ην κέγεζνο θαη ηελ έθηαζε ησλ απαηηνπκέλσλ εξγαζηψλ πξνζαξκνγήο. 

δ)  Όπνπ απαηηνχληαη εξγαζίεο πξνζαξκνγήο, απηέο εθηεινχληαη κεηά ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο ηεο επηηξνπήο ζηνλ ηδηνθηήηε θαη κεηά ηελ 

έθδνζε ζρεηηθήο νηθνδνκηθήο  άδεηαο, εθφζνλ απαηηείηαη . ηελ πεξίπησζε 

απηή ε άδεηα  εθδίδεηαη ρσξίο λα πξνεγεζεί ε θαηαβνιή ηνπ εληαίνπ εηδηθνχ 

πξνζηίκνπ. Οη εξγαζίεο πξνζαξκνγήο πξέπεη λα νινθιεξσζνχλ ζε 

δηάζηεκα  έμη (6) κελψλ θαη λα πηζηνπνηείηαη ε νξζή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ 

απφ ηνλ ειεγθηή δφκεζεο θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν ....  ηνπ παξφληνο. 

Μεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ πξνζαξκνγήο, ε επηηξνπή αθνχ δηαπηζηψζεη 

ηελ  εθηέιεζε απηψλ , επηηξέπεη ηελ ππαγσγή ησλ απζαηξέησλ θαηαζθεπψλ 

ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο.  

3.  Γηα ηνλ έιεγρν ηεο δπλαηφηεηαο κνξθνινγηθήο θαη αηζζεηηθήο έληαμεο ησλ 

απζαηξέησλ θαηαζθεπψλ  σο πξνο ην ζχλνιν ηνπ θηηξίνπ θαη ηνπ δνκεκέλνπ 

πεξηβάιινληφο θαη ησλ ζρεηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ , ζπγθξνηείηαη απφ ηνλ Γεληθφ 

Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο.πεληακειήο επηηξνπή αλά Πεξηθεξεηαθή 

ελφηεηα πνπ  ζπλεδξηάδεη ζηελ έδξα απηήο  θαη απνηειείηαη από : 

α)  Έλαλ αξρηηέθηνλα ηνπ ηνπηθνχ Παξαηεξεηεξίνπ σο Πξφεδξν, κε ηνλ 

αλαπιεξσηή ηνπ.  

β)  Έλαλ αξρηηέθηνλα απφ ηηο Τπεξεζίαο Γφκεζεο ηε Πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο   

κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ.       

γ)  Έλαλ αξρηηέθηνλα ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ, κε ηνλ 

αλαπιεξσηή ηνπ.  

δ)  Έλαλ αξρηηέθηνλα εθπξφζσπν ηνπ ΑΓΑ, κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ. 

ε)  Έλαλ πνιηηηθφ κεραληθφ, εθπξφζσπν ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο, 

κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ. 

4.  Ζ επηηξνπή απνθαίλεηαη εληφο δέθα  πέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο 

αίηεζεο γηα ηελ ππαγσγή ή κε ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε 

ππνβνιήο ησλ παξαθάησ δηθαηνινγεηηθψλ, ηα νπνία πξέπεη λα θαηαηεζνχλ απφ 

ηνλ ελδηαθεξφκελν ή ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπφ ηνπ, ζην ηνπηθφ 

παξαηεξεηήξην καδί κε ηε ζρεηηθή αίηεζε:  

α)  Σερληθή έθζεζε κεραληθνχ ζηελ νπνία αλαθέξνληαη, ε πεξηγξαθή ηνπ 

θηηξίνπ, ηζηνξηθφ ηπρφλ αδεηνδνηήζεσλ, ν ηξφπνο θαη ηα πιηθά θαηαζθεπήο 

θαη αηηηνινγείηαη ε κνξθνινγηθή θαη αηζζεηηθή έληαμε ηεο απζαίξεηεο 

θαηαζθεπήο ζην ζχλνιν ηνπ θηηξίνπ θαη ηνπ  άκεζνπ δνκεκέλνπ 

πεξηβάιινληφο ηνπ.  

β)  Φσηνγξαθηθή ηεθκεξίσζε ηεο απζαίξεηεο θαηαζθεπήο σο πξνο ην ζχλνιν 

ηνπ θηηξίνπ θαη ηνπ άκεζα  δνκεκέλνπ πεξηβάιινληφο ηνπ  

γ)  Σνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ζην νπνίν απνηππψλεηαη ε ζέζε ηεο απζαίξεηεο 

θαηαζθεπήο σο πξνο ην ζχλνιν ηνπ θηηξίνπ θαη ηνπ δνκεκέλνπ 

πεξηβάιινληφο ηνπ.  
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δ)  Τπεχζπλε δήισζε ηνπ κεραληθνχ φηη ηα παξαπάλσ ζηνηρεία είλαη ίδηα κε 

απηά πνπ ζα εηζαρζνχλ ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα.  

ε)  Απνδεηθηηθά ρξφλνπ θαηαζθεπήο / απνπεξάησζεο.  

ζη)  Απνδεηθηηθά δηθαηψκαηνο ππαγσγήο ηνπ αηηνχληνο;   

5.  Μεηά ηε θήξπμε σο παξαδνζηαθνχ ,νηθηζκνχ θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ δελ 

επηηξέπεηαη ε ππαγσγή ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, εμ νινθιήξνπ απζαηξέησλ 

θαηαζθεπψλ πνπ έρνπλ ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 30% ππέξβαζε  

νπνηνπδήπνηε φξνπ δφκεζεο ,πέξαλ ησλ ηπρφλ πθηζηακέλσλ θαηά ηελ θήξπμε 

απζαηξέησλ; θηηζκάησλ. 

6. Ζ κεηαβίβαζε ή ε ζχζηαζε εκπξαγκάησλ δηθαησκάησλ ζε αθίλεηα κε απζαίξεηεο 

θαηαζθεπέο/ρξήζεηο γηα ηα νπνία απαηηείηαη έγθξηζε ηεο επηηξνπήο ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί κεηά ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο 

παξ. 2α ηνπ παξφληνο  θαη ηελ θαηαβνιή πνζνζηνχ 30% ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ 

ηνπ πξνζηίκνπ, ηε δε ππνρξέσζε νινθιήξσζεο ηεο δηαδηθαζίαο  αλαιακβάλεη ν 

λένο θχξηνο κε εηδηθή κλεία ζην ζρεηηθφ ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν. 

7.  Ζ πξνζεζκία εμφθιεζεο ηνπ εηδηθνχ πξνζηίκνπ, πέξαλ ηεο θαηαβνιήο ηνπ 30% 

ηνπ πνζνχ ηνπ πξνζηίκνπ, αξρίδεη απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζεηηθήο θξίζεο ηεο 

επηηξνπήο ζηνλ ηδηνθηήηε. 

8.  Ζ επηηξνπή κεηά ηε ζεηηθή θξίζε ηεο ελεκεξψλεη ηνλ αξκφδην θνξέα δηαρείξηζεο 

ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο εληφο δχν (2) εκεξψλ, πξνθεηκέλνπ λα 

νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ππαγσγήο. 

9.  Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη γηα απζαίξεηεο 

θαηαζθεπέο ή ρξήζεηο πνπ βξίζθνληαη ζε πεξηνρέο πξνζηαηεπφκελεο θαηά ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ λ3028/2002 θαζψο θαη γηα απζαίξεηεο θαηαζθεπέο ή ρξήζεηο πνπ 

βξίζθνληαη ζην  άκεζν πεξηβάιινλ  κλεκείνπ. ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο, σο 

επηηξνπή λνείηαη ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ ζπκβνχιην ηνπ ΤΠΠΟΑ  ζχκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ 3028/2002. 

10.  ε πεξίπησζε πνπ ε πξνο ηαθηνπνίεζε απζαίξεηε θαηαζθεπή εκπίπηεη ζε 

έθηαζε πνιιαπιψο ραξαθηεξηζκέλε θαη πξνζηαηεπφκελε ηφζν απφ  ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ λ3028/2002  φζν θαη ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ 4067/2012,ηφηε ν έιεγρνο 

δηελεξγείηαη απφ επηακειή επηηξνπή πνπ ζπγθξνηείηαη κε θνηλή απφθαζε ησλ 

Τπνπξγψλ ΤΠΔΝ θαη ΤΠΠΟΑ θαη ζπλεδξηάδεη ζηελ έδξα ηνπ ΤΠΔΝ. Ζ ζχλζεζε 

απηήο  είλαη ε ίδηα κε ηεο παξαγξάθνπ 3 κε ηε πξνζζήθε δχν κειψλ ήηνη, ελφο 

αξρηηέθηνλα θαη ελφο αξραηνιφγνπ ππαιιήισλ ηνπ ΤΠΠΟΑ κε ηνπο 

αλαπιεξσηέο ηνπο.  

 

 

 

Άξζξν 117. 

Απζαίξεηεο θαηαζθεπέο ζε δηαηεξεηέν θηίξην 
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1. ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο ππάγνληαη απζαίξεηεο θαηαζθεπέο ή ρξήζεηο πνπ 

βξίζθνληαη κέζα ζηνλ φγθν ηνπ δηαηεξεηένπ θηηξίνπ ή πξνζζήθεο θαζ΄ χςνο ή 

θαη‟ επέθηαζε ζε πνζνζηφ πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 10% ηεο ζπλνιηθήο δφκεζεο 

απηνχ θαζψο θαη απζαίξεηα κεκνλσκέλα θηίζκαηα εληφο ηνπ αθηλήηνπ ζην νπνίν 

πθίζηαηαη δηαηεξεηέν θηίξην ζε απφζηαζε απφ απηφ κεγαιχηεξε ηνπ Γ ζχκθσλα 

κε ηα αθφινπζα: 

α)  Με ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ παξ. 1,2,4,7,10,11 ηνπ άξζξνπ 

99 ηνπ παξφληνο,  απαηηείηαη θαη ε ππνβνιή αίηεζεο ζην Πεξηθεξεηαθφ  

πκβνχιην Αξρηηεθηνληθήο (ΠΔΑ) , κε ζπλεκκέλα ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

αα)  Φσηνγξαθηθή ηεθκεξίσζε ηνπ θηηξίνπ.   

ββ)  Σνπνγξαθηθφ Γηάγξακκα, εμαξηεκέλνπ απφ ην θξαηηθφ ζχζηεκα 

ζπληεηαγκέλσλ. 

γγ)  Πιήξε ζρέδηα απνηχπσζεο ηνπ θηηξίνπ. 

δδ)  Σερληθή Έθζεζε κεραληθνχ, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη φια ηα 

ηζηνξηθά ζηνηρεία ηνπ θηηξίνπ. 

εε)  Τπεχζπλε δήισζε κε ηελ νπνία λα δειψλεηαη φηη δελ ππάξρεη 

ραξαθηεξηζκφο ηνπ θηηξίνπ απφ άιιν θνξέα.  

ζηζη)  Γεκφζηα έγγξαθα ή αεξνθσηνγξαθίεο, απφ ηα νπνία απνδεηθλχεηαη 

ν ρξφλνο νινθιήξσζεο ηεο θαηαζθεπήο θαη ν ρξφλνο εγθαηάζηαζεο 

ηεο ρξήζεο. Δηδηθά γηα ηηο πεξηπηψζεηο αιιαγέο ρξήζεο δχλαηαη λα 

πξνζθνκίδνληαη ηδησηηθά έγγξαθα βεβαίαο ρξνλνινγίαο θαηά ηελ 

έλλνηα ηνπ άξζξνπ 446 ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο. 

δδ)  Γειηίν δνκηθήο ηξσηφηεηαο ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνχ ή κειέηε 

ζηαηηθήο επάξθεηαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 99 ηνπ παξφληνο.  

εε)  Σερληθή έθζεζε αξκφδηνπ κεραληθνχ, γηα ηνλ έιεγρν ησλ ινηπψλ 

ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, εθφζνλ ππάξρνπλ. 

β)  Μεηά ηνλ έιεγρν ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηε δηαπίζησζε ηνπ 

δηθαηψκαηνο ππαγσγήο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο ην ζπκβνχιην δέρεηαη ή 

απνξξίπηεη ηελ αίηεζε κε βάζε ηηο κεηαβνιέο ζηελ αξρηηεθηνληθή θαη 

κνξθνινγηθή ηππνινγία ηνπ δηαηεξεηένπ  θηηξίνπ, ηελ αηζζεηηθή έληαμε ηεο 

απζαίξεηεο θαηαζθεπήο σο πξνο ην ζχλνιν ηνπ θηηξίνπ θαη/ή ηνπ 

πεξηβάιινληνο ηνπ ρψξνπ. 

γ)  Σν ζπκβνχιην δχλαηαη λα επηβάιεη ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ πξνζαξκνγήο ηνπ 

απζαίξεηνπ θηίζκαηνο ζχκθσλα κε ηελ εμέηαζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

πξνζθνκίδνληαη θαη ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο δχλαηαη λα πξνβεί ζε 

απηνςία, πξνθεηκέλνπ λα εθηηκήζεη ην κέγεζνο θαη ηελ έθηαζε ησλ 

απαηηνπκέλσλ εξγαζηψλ πξνζαξκνγήο. 

δ)  Οη εξγαζίεο πξνζαξκνγήο εθηεινχληαη κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο 

ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ ζηνλ ηδηνθηήηε θαη ηελ έθδνζε ζρεηηθήο άδεηαο εθ‟ 

φζνλ απαηηείηαη. ηελ πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη έθδνζε ζρεηηθήο άδεηαο 
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απηή εθδίδεηαη ρσξίο λα πξνεγεζεί ε θαηαβνιή ηνπ εληαίνπ εηδηθνχ 

πξνζηίκνπ. Οη εξγαζίεο πξνζαξκνγήο πξέπεη λα νινθιεξσζνχλ ζε 

δηάζηεκα έμη (6) κελψλ θαη πηζηνπνηείηαη ε νξζή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ 

απφ ην ηνπηθφ παξαηεξήηεξην.  

Μεηά ηελ δηαπίζησζε ηεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ πξνζαξκνγήο ην 

ΠΔΑ επηηξέπεη ηελ νξηζηηθή ππαγσγή ησλ απζαηξέησλ θαηαζθεπψλ ή ρξήζεσλ 

ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

2.  ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο ππάγνληαη απζαίξεηεο θαηαζθεπέο ή απζαίξεηεο 

ρξήζεηο ζε θηίξηα κε λφκηκε νηθνδνκηθή άδεηα, πνπ βξίζθνληαη ζε αθίλεηα ζηα 

νπνία πθίζηαηαη δηαηεξεηέν θηίξην, ρσξίο λα βξίζθνληαη ζε επαθή κε απηφ, 

ζχκθσλα κε ηα αθφινπζα: 

α)  Με ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ παξ. 1,2,4,7,10,11 ηνπ άξζξνπ 

99 ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ ζην αξκφδην πκβνχιην Αξρηηεθηνληθήο (Α, 

)απαηηείηαη θαη ε ππνβνιή αίηεζεο κε ζπλεκκέλα  ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά:  

αα)  Φσηνγξαθηθή απνηχπσζε ηνπ θηηξίνπ, φπνπ ζα εκθαίλεηαη θαη ε 

ζρέζε ηνπ  κε ην ππάξρνλ ραξαθηεξηζκέλν δηαηεξεηέν.   

ββ)  Σνπνγξαθηθφ Γηάγξακκα. 

γγ)  Σν ζηέιερνο ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο θαζψο θαη αληίγξαθν ηεο 

απφθαζεο ραξαθηεξηζκνχ ηνπ δηαηεξεηένπ θηηξίνπ 

δδ)  Γηάγξακκα θάιπςεο, φπνπ ζεκεηψλεηαη ε ζέζε θαη ην πεξίγξακκα 

ηεο απζαίξεηεο θαηαζθεπήο ή ηεο απζαίξεηεο αιιαγήο ρξήζεο θαη ηα 

πνιενδνκηθά κεγέζε ππέξβαζεο, φπσο επεξεάδνπλ ηνπο ζρεηηθνχο 

ππνινγηζκνχο. 

εε)  Τπεχζπλε δήισζε κε ηελ νπνία λα δειψλεηαη φηη δελ ππάξρεη 

ραξαθηεξηζκφο ηνπ θηηξίνπ απφ άιιν θνξέα.  

ζηζη)  Κάηνςε ηνπ νξφθνπ, φπνπ ζεκεηψλεηαη ε απζαίξεηε θαηαζθεπή γηα 

ηελ νπνία δεηείηαη ε ππαγσγή ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ παξφληνο. 

δδ)  Tνκή φπνπ ζεκεηψλεηαη ε απζαίξεηε θαηαζθεπή γηα ηελ νπνία 

δεηείηαη ε ππαγσγή ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ παξφληνο.  

εε)  Γεκφζηα έγγξαθα ή αεξνθσηνγξαθίεο, απφ ηα νπνία απνδεηθλχεηαη 

ν ρξφλνο νινθιήξσζεο ηεο θαηαζθεπήο θαη ν ρξφλνο εγθαηάζηαζεο 

ηεο ρξήζεο. Δηδηθά γηα ηηο πεξηπηψζεηο αιιαγήο ρξήζεο δχλαηαη λα 

πξνζθνκίδνληαη ηδησηηθά έγγξαθα βεβαίαο ρξνλνινγίαο θαηά ηελ 

έλλνηα ηνπ άξζξνπ 446 ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο. 

ζζ)  Γηα θάζε κεκνλσκέλε απζαίξεηε θαηαζθεπή θαη γηα απζαίξεηε αιιαγή 

ρξήζεο εθηφο θαηνηθίαο ηερληθή έθζεζε αξκφδηνπ κεραληθνχ, γηα ηνλ 

ειεθηξνκεραλνινγηθφ έιεγρν ηνπ πίλαθα ησλ γεηψζεσλ θαη ησλ 

ινηπψλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, αλ ππάξρνπλ. ηελ 

ηερληθή έθζεζε ζα πξέπεη λα ηεθκεξηψλεηαη φηη δελ επεξεάδνληαη ηα 

αμηφινγα αξρηηεθηνληθά ζηνηρεία ηνπ δηαηεξεηένπ. 
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β)  Μεηά ηνλ έιεγρν ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηε δηαπίζησζε ηνπ 

δηθαηψκαηνο ππαγσγήο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο ην ζπκβνχιην δέρεηαη ή 

απνξξίπηεη ηελ αίηεζε κε βάζε ην αλ ε απζαίξεηε θαηαζθεπή αιινηψλεη ή 

φρη ην ραξαθηήξα, ηε δνκή θαη/ή ηελ αξρηηεθηνληθή θαη κνξθνινγηθή 

ηππνινγία ηνπ δηαηεξεηένπ θηηξίνπ, ηελ αηζζεηηθή έληαμε ηεο απζαίξεηεο 

θαηαζθεπήο, σο πξνο ην ζχλνιν ηνπ θηηξίνπ θαη/ή ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ, 

θαζψο θαη ην αλ επεξεάδεη θαη ζε πνηφλ βαζκφ ηνπο ιφγνπο ηνπ 

ραξαθηεξηζκνχ ηνπ.  

γ)  Σν Α κπνξεί λα επηβάιεη ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ πξνζαξκνγήο ηνπ 

απζαίξεηνπ θηίζκαηνο, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ραξαθηεξηζκνχ θαη ηελ 

αηζζεηηθή θαη κνξθνινγηθή έληαμε ηεο απζαίξεηεο θαηαζθεπήο ζε ζρέζε κε 

ην πιεζίνλ δηαηεξεηέν θηίξην. Σν πκβνχιην κπνξεί λα πξνβεί ζε απηνςία, 

πξνθεηκέλνπ λα εθηηκήζεη ην κέγεζνο θαη ηελ έθηαζε ησλ απαηηνπκέλσλ 

εξγαζηψλ πξνζαξκνγήο. 

δ)  Οη εξγαζίεο πξνζαξκνγήο εθηεινχληαη κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο 

ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ ζηνλ ηδηνθηήηε θαη ηελ έθδνζε ζρεηηθήο άδεηαο αλ 

απαηηείηαη. ηελ πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη έθδνζε ζρεηηθήο άδεηαο απηή 

εθδίδεηαη ρσξίο λα πξνεγεζεί ε θαηαβνιή ηνπ εληαίνπ εηδηθνχ πξνζηίκνπ. Οη 

εξγαζίεο πξνζαξκνγήο πξέπεη λα νινθιεξσζνχλ ζε δηάζηεκα έμη (6) κελψλ 

θαη πηζηνπνηείηαη ε νξζή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ απφ Διεγθηή Γφκεζεο. 

Μεηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ πξνζαξκνγήο ην Α  επηηξέπεη ηελ 

ππαγσγή ησλ απζαηξέησλ θαηαζθεπψλ ή ρξήζεσλ ζηε ξχζκηζε ηνπ 

παξφληνο. 

3.  Ζ κεηαβίβαζε ή ε ζχζηαζε εκπξαγκάησλ δηθαησκάησλ ζε αθίλεηα κε απζαίξεηεο 

θαηαζθεπέο, γηα ηα νπνία απαηηείηαη έγθξηζε ησλ ζπκβνπιίσλ ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ, κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κεηά ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο 

παξ. 2α ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη ηελ θαηαβνιή πνζνζηνχ 30% ηνπ ζπλνιηθνχ 

πνζνχ ηνπ πξνζηίκνπ ηε δε ππνρξέσζε νινθιήξσζεο ηεο δηαδηθαζίαο 

αλαιακβάλεη ν λένο θχξηνο, κε εηδηθή κλεία ζην ζρεηηθφ ζπκβνιαηνγξαθηθφ 

έγγξαθν.  

4.  ε θάζε πεξίπησζε ε πξνζεζκία εμφθιεζεο ηνπ εληαίνπ εηδηθνχ πξνζηίκνπ 

πέξαλ ηεο θαηαβνιήο ηνπ 30% ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ αξρίδεη απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο ζεηηθήο θξίζεο ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ , ζηνλ ηδηνθηήηε. 

5.  Σν πκβνχιην κεηά ηε ζεηηθή θξίζε ηνπ ελεκεξψλεη ηνλ αξκφδην θνξέα 

δηαρείξηζεο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο εληφο πέληε εκεξψλ, πξνθεηκέλνπ 

λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ππαγσγήο. 

6.  ε δηαηεξεηέα θηίξηα θαζψο θαη ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν απηψλ δελ επηηξέπεηαη 

ε ππαγσγή ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο ησλ πξφρεηξσλ θαηαζθεπψλ. 

7.  ε πεξηπηψζεηο κε αλαζηξέςηκσλ απζαηξέησλ θαηαζθεπψλ ,ε θαζαίξεζε ησλ 

νπνίσλ δελ είλαη ηερληθά εθηθηή ή δχλαηαη λα πξνθαιέζεη βιάβε ή ζέηεη ζε 

θίλδπλν θηήξην ραξαθηεξηζκέλν σο λεψηεξν κλεκείν θαηά ην λ. 3028/2002,είλαη 

δπλαηή ε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ ηε πεξίπησζε απηή 
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κεηά ηελ ππνβνιή  ηεο αίηεζεο θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 99 

επηιακβάλεηαη ην ΚΝΜ  

 Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ εθαξκφδνληαη θαη γηα ηα λεψηεξα 

κλεκεία πνπ είλαη ραξαθηεξηζκέλα κε ην λ. 3028/2002, φπνπ αληί ηνπ ΠΔΑ 

απνθαζίδεη ην ΚΝΜ θαη αληί ηνπ Α ην Σνπηθφ πκβνχιην Μλεκείσλ ησλ 

άξζξσλ 50 θαη 49 ηνπ λ. 3028/2002 αληηζηνίρσο. 

8.  ηε πεξίπησζε  απζαηξέησλ θαηαζθεπψλ  επί δηαηεξεηέσλ  θηηξίσλ πνπ είλαη 

ραξαθηεξηζκέλα ηφζν απφ ην ΤΠΔΝ φζν θαη απφ ην ΤΠΠΟΑ γηα ηε δπλαηφηεηα 

ππαγσγήο απηψλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο ,ηεξείηαη  ε δηαδηθαζία πνπ 

νξίδεηαη ζην αλσηέξσ άξζξν θαη επηιακβάλεηαη ελλεακειήο επηηξνπή πνπ 

ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ ΠΔΝ, ζπλεδξηάδεη ζηελ έδξα ηνπ ΤΠΔΝ 

θαη απνηειείηαη απφ έλα κέινο ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο πνπ 

νξίδεηαη απφ απηφ,  σο πξφεδξνο κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, ηέζζεξα  κέιε ηνπ 

ΚΔΑ κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ αξρηηέθηνλα πνπ ζα νξίδνληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ ΠΔΝ, 

θαη ηέζζεξα κέιε ηνπ ΚΝΜ πνπ ζα νξίδνληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ ΠΠΟΑ. 

 

 

 

 

Άξζξν 118. 

Απζαίξεηεο θαηαζθεπέο πιεζίνλ γξακκώλ πςειήο ηάζεο  

 

Γηα ηηο απζαίξεηεο θαηαζθεπέο ηεο παξ. 2, πεξ. ηδ ηνπ άξζξνπ 89 ηνπ 

παξφληνο, κεηά απφ ζρεηηθή αίηεζε ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ αθηλήηνπ ή  ηνπ 

εμνπζηνδνηεκέλνπ κεραληθνχ πξνο ηνλ Γηαρεηξηζηή Μεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο 

Δλέξγεηαο, εθδίδεηαη βεβαίσζε ηήξεζεο ησλ ηζρπφλησλ πεξηνξηζκψλ γηα ηε γεηηλίαζε 

ηνπ αθηλήηνπ κε ηηο Γξακκέο Μεηαθνξάο. 

 

 

 

Άξζξν 119. 

Απζαίξεηεο θαηαζθεπέο θεξαηώλ  

 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ ππάγνληαη, απζαίξεηεο θαηαζθεπέο θαη 

εγθαηαζηάζεηο θεξαηψλ πάλσ απφ ηελ απφιεμε θιηκαθνζηαζίνπ θαη θξέαηνο 

αλειθπζηήξα, εθφζνλ δηαζέηνπλ άδεηα θαηαζθεπήο απφ ηελ Δζληθή Δπηηξνπή 

Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ θαη γλσκνδφηεζε ηεο Διιεληθήο Δπηηξνπήο 

Αηνκηθήο Δλέξγεηαο επί ηεο κειέηεο εθπεκπφκελεο αθηηλνβνιίαο ή ζεσξνχληαη φηη 

ιεηηνπξγνχλ λφκηκα, ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία. ηε πεξίπησζε απηή επηηξέπνληαη 
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θαη νη αλαβαζκίζεηο ή ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαηαζθεπψλ εθφζνλ δελ επέξρεηαη νπδεκία 

κεηαβνιή ησλ δνκηθψλ θαηαζθεπψλ. Οη θαηαζθεπέο απηέο κεηά ηελ ππαγσγή ηνπο 

ζηε ξχζκηζε ηνπ παξφληνο λφκνπ, κπνξνχλ λα αλαβαζκίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

 

 

 

 

Άξζξν 120. 

Απζαίξεηεο θαηαζθεπέο ζηαπιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ 

 

Απζαίξεηεο θαηαζθεπέο ζηαπιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ζπλνδψλ θηηξίσλ 

πξνζσξηλήο δηακνλήο ζε δεκφζηεο ππφ λφκηκε παξαρψξεζε  ή ηδησηηθέο  εθηάζεηο 

εθκεηαιιεπφκελεο λνκίκσο απφ θηελνηξφθνπο, νη νπνίεο είλαη θαηαρσξεκέλεο ζην 

Οινθιεξσκέλν χζηεκα Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ Αγξνηηθψλ Δθκεηαιιεχζεσλ 

(ΟΓΔ) κπνξνχλ λα ππαρζνχλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ ρσξίο ηελ 

θαηαβνιή πξνζηίκνπ, αθνχ ππνβάιινπλ: 

α)  Αίηεζε 

β)  Αληίγξαθν ηεο Δληαίαο Αίηεζεο Δλίζρπζεο,  κε ηα αληίζηνηρα απνζπάζκαηα 

ράξηε, φπνπ ζα απνηππψλνληαη απφ ηνλ κεραληθφ ην ζεκεία ησλ ζηαπιηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ, 

γ)  Σερληθή έθζεζε κεραληθνχ, φπνπ δειψλεηαη φηη νη επηθάλεηεο ηνπ θηίζκαηνο ή 

ησλ θηηζκάησλ πξνζσξηλήο δηακνλήο αηφκσλ δελ ππεξβαίλνπλ ζπλνιηθά ηα 

50,00 η.κ. θαζψο θαη ν ηξφπνο θαηαζθεπήο απηψλ θαη ησλ ζηαπιηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ. 

δ)  Παξάβνιν ππέξ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ χςνπο ηξηαθνζίσλ (300) επξψ. 

 

 

 

 

                                                                                              

 

 

Άξζξν 121. 

Απζαίξεηεο θαηαζθεπέο κνλάδσλ πδαηνθαιιηέξγεηαο θαη Πξνζαξηεκάησλ 

Γεκνζίσλ Ηρζπνηξνθείσλ  
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1.  ηηο ξπζκίζεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ, ππάγνληαη απζαίξεηεο θαηαζθεπέο, 

απαξαίηεηεο γηα ηε ιεηηνπξγία λφκηκεο κνλάδαο Τδαηνθαιιηέξγεηαο, φπσο 

νξίδνληαη ζηελ παξ.74 ηνπ άξζξνπ 2 θαη ζην άξζξν 21 ηνπ λ. 4067/2012 (Α‟ 79) 

θαζψο θαη εγθαηαζηάζεηο ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 4 ηεο ΚΤΑ 31722/4-11-2011, ζε 

ρψξνπο αξκνδηφηεηαο ηεο Κηεκαηηθήο Τπεξεζίαο κεηά απφ έγθξηζε απφ ηελ 

Γεληθή Γ/λζε Γαζψλ θαη Αγξνηηθψλ Τπνζέζεσλ, ηκήκα Γεσξγηθψλ 

Δθκεηαιιεχζεσλ θαη Αιηείαο ηεο αξκφδηαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο θαη θαηά 

παξέθθιηζε ησλ πεξηνξηζκψλ ησλ πεξ. δ θαη ε ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 89 ηνπ 

παξφληνο. ε θάζε πεξίπησζε, εμαηξεηηθά, ε αλαζηνιή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

παξφληνο ηζρχεη κφλν γηα δχν (2) έηε απφ ηελ εκεξνκελία ππαγσγήο. 

Απζαίξεηεο θαηαζθεπέο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, γηα ηηο νπνίεο εθθξεκνχλ 

βεβαησζέληα πξφζηηκα ζηηο Γ.Ο.Τ ή ππνζέζεηο θαη έρνπλ απνκαθξπλζεί ή 

θαηεδαθηζηεί, ππάγνληαη αληίζηνηρα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ. Γηα ηελ 

ππαγσγή πέξαλ ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ ππνβάιινληαη ην 

κηζζσηήξην ζπκβφιαην θαη ε άδεηα ίδξπζεο κνλάδαο πδαηνθαιιηέξγεηαο . 

2.  Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο αλαζηνιήο ησλ δχν εηψλ, νη θαηαζθεπέο 

απηέο νθείινπλ λα πξνζαξκνζηνχλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Τπνπξγηθήο 

Απφθαζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 4067/2012 (Α‟ 79) 

θαζψο θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 4 ηεο θ.π.α. 31722/4-

11-2011 ή ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε λα απνκαθξπλζνχλ. 

3.  Με επζχλε θάζε Γήκνπ, νη πξνζσξηλέο θαηαζθεπέο νθείινπλ λα 

αληηκεησπίδνληαη εληαία σο πξνο ηα κνξθνινγηθά ζηνηρεία ηνπο, ην κέγεζνο ηνπο, 

ηα πιηθά θαηαζθεπήο θαη ηελ αξκνληθή έληαμε ηνπο ζην ρψξν, κε επζχλε ηνπ 

θάζε Γήκνπ. Με απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ε νπνία θνηλνπνηείηαη ζηελ 

αξκφδηα Ληκεληθή Αξρή θαη ηελ Κηεκαηηθή Τπεξεζία ηνπ Γεκνζίνπ θαη θαηφπηλ 

αίηεζεο εγθξίλεηαη απφ ην Αξκφδην πκβνχιην Αξρηηεθηνληθήο πξφηππε 

Αξρηηεθηνληθή κειέηε ζηελ νπνία πεξηγξάθνληαη κε ζαθήλεηα νη κνξθνινγηθνί 

θαλφλεο, ην είδνο, ην κέγεζνο θαη ηα ρξεζηκνπνηνχκελα πιηθά. Ζ εγθξηηηθή 

απφθαζε δχλαηαη λα πεξηιακβάλεη ηκήκα ή ζχλνιν πνπ πξφθεηηαη λα 

εγθαηαζηαζνχλ νη πξνζσξηλέο θαηαζθεπέο απαξαίηεηεο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ 

κνλάδσλ πδαηνθαιιηέξγεηαο θαζψο θαη λα πεξηιακβάλεη φιεο ηηο απαηηνχκελεο 

ππνρξεψζεηο γηα ηελ ειεχζεξε δηέιεπζε ηνπ θνηλνχ θαη ηελ ειεχζεξε ρξήζε 

εγθαηαζηάζεσλ θνηλσθεινχο ραξαθηήξα. 

4.  Με Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο θαζνξίδεηαη θάζε 

αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο. 

 

 

                          

 

 

Άξζξν 122. 
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Απζαίξεηεο θαηαζθεπέο ζε παξακεζόξηεο πεξηνρέο ησλ πεξηθεξεηαθώλ 

ελνηήησλ Ξάλζεο, Ρνδόπεο θαη Έβξνπ  

 

1.  ηηο ξπζκίζεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ ππάγνληαη απζαίξεηεο θαηαζθεπέο ζηηο 

παξακεζφξηεο πεξηνρέο ησλ πεξηθεξεηαθψλ ελνηήησλ Ξάλζεο, Ρνδφπεο θαη 

Έβξνπ θαηά παξέθθιηζε ηεο πεξ. ηγ ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 89. ε θάζε 

πεξίπησζε, εμαηξεηηθά, ε αλαζηνιή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο ηζρχεη κφλν γηα 

δχν (2) έηε απφ ηελ εκεξνκελία ππαγσγήο. Απζαίξεηεο θαηαζθεπέο ηεο 

παξνχζαο παξαγξάθνπ, γηα ηηο νπνίεο εθθξεκνχλ βεβαησζέληα πξφζηηκα ζηηο 

Γ.Ο.Τ ή εθθξεκείο ππνζέζεηο θαη έρνπλ απνκαθξπλζεί ή θαηεδαθηζηεί, ππάγνληαη 

αληίζηνηρα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ. Γηα ηελ ππαγσγή πέξαλ ησλ 

απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ ππνβάιινληαη: 

α)  Έγγξαθε βεβαίσζε ηνπ αξκνδίνπ Ο.Σ.Α ζρεηηθά κε ηελ ζπλαίλεζε γηα ηελ 

ππαγσγή ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. 

β)  Θεηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ θνξέα δηαρείξηζεο πξνζηαηεπφκελεο 

πεξηνρήο. 

2.  Οη ζρεηηθέο θαηαζθεπέο αληηκεησπίδνληαη εληαία σο πξνο ηα κνξθνινγηθά 

ζηνηρεία ηνπο, ην κέγεζνο ηνπο, ηα πιηθά θαηαζθεπήο θαη ηελ αξκνληθή έληαμε 

ηνπο ζην ρψξν, κε επζχλε ηνπ θάζε Γήκνπ. Με απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ θαη θαηφπηλ αίηεζεο εγθξίλεηαη απφ ην Αξκφδην πκβνχιην 

Αξρηηεθηνληθήο πξφηππε Αξρηηεθηνληθή κειέηε ζηελ νπνία πεξηγξάθνληαη κε 

ζαθήλεηα νη κνξθνινγηθνί θαλφλεο, ην είδνο, ην κέγεζνο θαη ηα 

ρξεζηκνπνηνχκελα πιηθά. Ζ εγθξηηηθή απφθαζε πεξηιακβάλεη ηκήκα ή ζχλνιν 

εθηάζεσο πνπ πξφθεηηαη λα εγθαηαζηαζνχλ νη πξνζσξηλέο θαηαζθεπέο θαζψο 

θαη φιεο ηηο απαηηνχκελεο ππνρξεψζεηο γηα ηελ ειεχζεξε δηέιεπζε ηνπ θνηλνχ θαη 

ηελ ειεχζεξε ρξήζε εγθαηαζηάζεσλ θνηλσθεινχο ραξαθηήξα. 

3.  Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο αλαζηνιήο ησλ δχν εηψλ, νη θαηαζθεπέο 

απηέο νθείινπλ λα πξνζαξκνζηνχλ, ζχκθσλα κε ηελ εγθξηηηθή απφθαζε ηεο 

πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ή ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε λα απνκαθξπλζνχλ. 

4.  Με Τπνπξγηθή Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο 

θαζνξίδεηαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο. 

 

 

 

Άξζξν 123. 

Απζαίξεηεο θαηαζθεπέο θνηλσθειώλ θηηξίσλ θαη ζπλνδώλ εγθαηαζηάζεσλ  

 

ηηο ξπζκίζεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ ππάγνληαη απζαίξεηεο θαηαζθεπέο  

θνηλσθειψλ θηηξίσλ θαη ζπλνδψλ εγθαηαζηάζεσλ θαηά παξέθθιηζε ηεο πεξ. α ηεο 

παξ.2 ηνπ άξζξνπ 89 ηνπ παξφληνο ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη έρεη θηλεζεί κε 
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απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ε δηαδηθαζία ηξνπνπνίεζεο ηνπ ξπκνηνκηθνχ 

ζρεδίνπ ηεο πεξηνρήο. Απζαίξεηεο θαηαζθεπέο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, γηα ηηο 

νπνίεο εθθξεκνχλ βεβαησζέληα πξφζηηκα ζηηο Γ.Ο.Τ ή εθθξεκείο ππνζέζεηο θαη 

έρνπλ απνκαθξπλζεί ή θαηεδαθηζηεί, ππάγνληαη αληίζηνηρα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 

παξφληνο λφκνπ. Γηα ηελ ππαγσγή πέξαλ ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ 

ππνβάιινληαη: 

α)  Έγγξαθε βεβαίσζε ηνπ αξκνδίνπ Ο.Σ.Α. ζρεηηθά κε ηελ ζπλαίλεζε γηα ηελ 

ππαγσγή ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. 

β)  Αληίγξαθα ζηνηρείσλ θαη ζρεδίσλ απφ ηα νπνία απνδεηθλχεηαη ε έλαξμε ηεο 

δηαδηθαζίαο ηξνπνπνίεζεο ηνπ ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ. 

 

 

Άξζξν 124. 

Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ λ. 4067/2012, λ. 4258/2014 θαη λ. 4178/2013 

 

1.  Σν πξψην εδάθην ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ. 4067/2012 αληηθαζίζηαηαη σο 

εμήο: 

«Παξαηείλεηαη ε ηζρύο ησλ νηθνδνκηθώλ αδεηώλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν 

εθαξκνγήο ηεο παξαγξάθνπ 3α ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ από 8.7.1993 πξνεδξηθνύ 

δηαηάγκαηνο (Δ΄ 795), έσο θαη ηηο 31.12.2017, πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζνύλ νη 

όςεηο θαη ε ηπρόλ ζηέγε ηνπ θηηξίνπ θαη λα εληαρζνύλ ζηελ παξ. 4γ ηνπ άξζξνπ 6 

ηνπ λ. 4030/2011.» 

2.  Σν άξζξν 47Α ηνπ λ. 4067/2012 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:  

«Αλ κέρξη ηελ εκεξνκελία ελάξμεσο ηνπ λ. 4067/2012 έρεη ππνβιεζεί θάθεινο 

γηα ηελ έθδνζε δηνηθεηηθήο πξάμεο άδεηαο εθηέιεζεο νηθνδνκηθώλ εξγαζηώλ, 

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 1577/1985 σο ηξνπνπνηήζεθε, θαηά παξέθθιηζε 

από θάζε άιιε δηάηαμε, ε πξνζεζκία έθδνζεο παξαηείλεηαη έσο 31-12-2017.» 

3.  Ζ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 4258/2014 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«Η ηζρύο ησλ αδεηώλ επηζθεπήο θηηζκάησλ ζε ζεηζκόπιεθηεο θαη ππξόπιεθηεο 

πεξηνρέο πνπ εθδόζεθαλ ζύκθσλα κε εηδηθέο ξπζκίζεηο ππνπξγηθώλ απνθάζεσλ 

θαη’ εμνπζηνδόηεζε ηνπ λ. 1190/1981 (Α΄ 203), σο ηζρύεη, θαη νη νπνίεο δελ είραλ 

ιήμεη ηελ 1.3.2011 παξαηείλεηαη έσο 31.12.2017.» 

4.  Ζ πεξίπη. γ‟ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ λ. 4178/2013 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:  

«Σε λνκίκσο πθηζηάκελεο ρξήζεηο θηηξίσλ ή εγθαηαζηάζεσλ νη νπνίεο 

δηαηεξνύληαη, θαζώο θαη ζε ρξήζεηο νη νπνίεο ιεηηνπξγνύλ κε νηθνδνκηθέο άδεηεο 

πνπ εθδόζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ. 2831/2000, επηηξέπεηαη έσο 

31-12-2017 ν εθζπγρξνληζκόο θαη ε θηηξηαθή ηνπο επέθηαζε, κε ηνπο όξνπο 

δόκεζεο πνπ ίζρπαλ θαηά ην ρξόλν έγθξηζεο ηεο παξέθθιηζεο, κεηά από έγθξηζε 

ηνπ αξκόδηνπ γηα ηε ιεηηνπξγηθόηεηα θνξέα, θαζώο θαη εξγαζίεο ζπληήξεζεο, 

επηζθεπήο, ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο θαη δηαξξπζκίζεσλ ησλ θηηξίσλ, πνπ 
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απνζθνπνύλ ζηε βειηίσζε ησλ επηπηώζεσλ ζην πεξηβάιινλ, ηε ιεηηνπξγηθή ηνπο 

αλαβάζκηζε, ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγηεηλή ησλ δηαβηνύλησλ θαη εξγαδνκέλσλ ζε 

απηά. Η επέθηαζε ζε όκνξν αθίλεην ηνπ ίδηνπ ηδηνθηήηε, επηηξέπεηαη κόλν ππό ηελ 

πξνϋπόζεζε όηη ην όκνξν αθίλεην απνθηήζεθε κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηνπ 

παξόληνο.»  

 

 

 

 

Άξζξν 125. 

Δμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο 

 

Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Πεξηβάιινληνο θαη 

Δλέξγεηαο κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη ε δηαδηθαζία είζπξαμεο ησλ πξνζηίκσλ θαη ε 

δπλαηφηεηα θαηάζεζήο ηνπο ζε ζπκβεβιεκέλεο ηξάπεδεο. 

 

 

 

 

Άξζξν 126. 

Μεηαβαηηθέο θαη θαηαξγνύκελεο δηαηάμεηο 

 

1. Από ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξόληνο θαηαξγείηαη ην θεθάιαην Α ηνπ 

Ν.4178/2013 θαζώο θαη θάζε δηάηαμε πνπ ξπζκίδεη δεηήκαηα ηνπ παξόληνο 

λόκνπ κε ηελ επηθύιαμε ησλ νξηδνκέλσλ ζηνλ παξόληα λόκν. 

2. Σε πεξίπησζε πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ππαγσγή ζην Ν.4178/2013, ηόηε 

είλαη δπλαηό κε αίηεζή ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ λα επαλππνινγηζηεί ην εληαίν 

εηδηθό πξόζηηκν ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο, εθόζνλ ζπληξέρνπλ 

νη πξνϋπνζέζεηο ππαγσγήο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο. Σηελ πεξίπησζε 

απηή θαηαβιεζέληα πνζά ζην πιαίζην ηνπ 4178/2013 ζπκςεθίδνληαη κε ην 

νθεηιόκελν εληαίν πξόζηηκν, σο νξίδεηαη ζην άξζξν …. Σε πεξίπησζε πνπ από 

ηνλ επαλππνινγηζκό πξνθύπηεη όηη ηα ήδε θαηαβιεζέληα ππεξβαίλνπλ ην 

πνζό ηνπ πξνζηίκνπ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο δελ αλαδεηνύληαη.  

3. Γηα ηε δηεθπεξαίσζε ησλ ππαγσγώλ πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί κε 

πξνγελέζηεξεο ηνπ 4178/2013 δηαηάμεηο θαζνξίδνληαη ε δηαδηθαζία 
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δηνξζώζεσλ ή επηζηξνθήο πξνζηίκνπ όπνπ απαηηείηαη κε απόθαζε ηνπ 

Υπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο θαη Ελέξγεηαο. 

4. Μέρξη ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Δνκεκέλνπ 

Πεξηβάιινληνο ζα εμαθνινπζνύλ λα πθίζηαληαη νη ππάξρνπζεο δηνηθεηηθέο 

δνκέο κε ηηο αξκνδηόηεηεο ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ εθαξκνγή ησλ πξνβιέςεσλ 

ηνπ παξόληνο.  

5. Απζαίξεηεο θαηαζθεπέο ή ρξήζεηο πνπ έρνπλ ππαρζεί ζηελ θαηεγνξία 5 ηνπ 

άξζξνπ 9 ηνπ Ν.4178/2013 εθόζνλ πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο ηεο 

θαηεγνξίαο 4 ηνπ άξζξνπ 96 ηνπ παξόληνο δύλαληαη θαηόπηλ ζρεηηθήο 

ζπκπιεξσκαηηθήο δήισζεο ππαγσγήο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο λα 

εληαρζνύλ ζηελ σο άλσ θαηεγνξία ρσξίο ηελ θαηαβνιή πξόζζεηνπ 

παξαβόινπ. 

6. Οη ηδηνθηήηεο ή ζπληδηνθηήηεο αθηλήησλ, νη απζαίξεηεο θαηαζθεπέο ησλ 

νπνίσλ ππήρζεζαλ ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ Ν. 4014/2011, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 30 

παξ.3 πεξ.ε' ηνπ Ν. 4067/2012, πιελ όκσο δελ νινθιεξώζεθε ε ππαγσγή 

ηνπο, δύλαληαη, εληόο δύν κελώλ από ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξόληνο, λα 

πεξαηώζνπλ ηε ζρεηηθή ππαγσγή κε ηελ θαηαβνιή ηνπ ζρεηηθνύ εληαίνπ 

εηδηθνύ πξνζηίκνπ σο απηό ζα επαλππνινγηζηεί θαηόπηλ αηηήζεώο ηνπο, κε 

ηνπο ίδηνπο όξνπο θαη πξνϋπνζέζεηο, κεηώζεηο θαη απμήζεηο πξνζηίκσλ, πνπ 

ηζρύνπλ γηα ηηο λέεο δειώζεηο ππαγσγήο πνπ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 

παξόληνο.  

7. Η παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 34 λ. 4315/2014,ΦΕΚ Α 269/24.12.2014 θαηαξγείηαη. 

8. Καηαξγνύληαη νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 20 έσο 29 ηνπ Ν. 4030/2011. 

 

 

Άξζξν 127. 

Λνηπέο πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο 

 


