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Τροποποίηση της υπ' αριθ. 3046/304/30.1.1989 απόφασης «Κτιριοδομικός Κανονισμός» 
(Β΄ 96/1989)   
(ΦΕΚ 535/ Β/30-06-89) 

 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» 
(Α΄210/1985), αποφασίζουμε: 
Ι. Η υπ΄αριθ. 3046/304/30.1.1989 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και δημόσιων Έργων «Κτιριοδομικός Κανονισμός» (Β΄59/1989) τροποποιείται 
και συμπληρώνεται όπως στις επόμενες παραγράφους : 
1. Μετά το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 1 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:  
«- Την εξοικονόμηση ενέργειας». 
2. Οι παρ. 6 και 7 του άρθρου 2 αντικαθίστανται ως εξής : 
«6. Ελεύθερο ύψος σε τυχόν σημείο του δαπέδου ορόφου ή χώρου κτιρίου είναι το μήκος της 
κατακόρυφης γραμμής μεταξύ του ανώτατου σημείου του τελειωμένου δαπέδου μέχρι το 
κατώτατο σημείο της τελειωμένης οροφής ή τυχόν ψευδοροφής. 
7. Μικτό ύψος σε τυχόν σημείο του δαπέδου ορόφου ή χώρου κτιρίου είναι το μήκος της 
κατακόρυφης γραμμής μεταξύ του ανώτατου σημείου του τελειωμένου δαπέδου μέχρι το 
ανώτατο σημείο του τελειωμένου δαπέδου ή επικάλυψης δώματος πάνω από την οροφή του». 
3. Στην παράγραφο 11 του άρθρου 4 το χαρακτηριστικό στοιχείο «Α» αντικαθίσταται με το 
στοιχείο «Λ». 
4. Μετά το άρθρο 4, το «άρθρο 8» αριθμείται σε «Άρθρο 5» και το επόμενο «Άρθρο 5» 
αριθμείται σε <άρθρο 6>. 
5. Το άρθρο 10 αντικαθίσταται ως εξής : 

 
«Άρθρο 10 

Τοίχοι στα όρια των οικοπέδων - μεσότοιχοι – περιγράμματα 
 

1. Κατά την ανέγερση κτιρίων σε επαφή με το κοινό όριο ομόρων οικοπέδων κατασκευάζεται 
για κάθε κτίριο ξεχωριστός τοίχος σε επαφή προς το κοντό ους όριο και με όλο το πάχος 
εντός του οικοπέδου του ανεγειρόμενου κτιρίου. 
Ο καθένας από τους πιο πάνω τοίχους είναι εξωτερικός τοίχος του κάθε κτιρίου και πρέπει να 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του κανονισμού αυτού. 
2.1. Ειδικά όταν κατασκευάζεται κτίριο σε υποστυλώματα (PILOTIS) με την έννοια της παρ. 
Ι Βι του άρθρου 7 του Ν. 1577/85 σε επαφή με το κοινό όριο δεν είναι υποχρεωτική η 
κατασκευή του τοίχου της παρ. 1 στη θέση της PILOTIS. 
Στην περίπτωση αυτή μπορεί να κατασκευάζεται περίφραγμα. 
2.2. Στην περίπτωση που κατασκευάζεται ημιυπαίθριος χώρος σε επαφή με το κοινό όριο 
όμορων οικοπέδων επιβάλλεται η κατασκευή του τοίχου της παρ. 1. 
3. Μεσότοιχος είναι ο εξωτερικός τοίχος κτιρίου ή ο τοίχος περιγράμματος που βρίσκεται 
κατά μήκος και πάνω στο κοινό όριο ομόρων οικοπέδων και καταλαμβάνει χώρο και από τα 
δυο οικόπεδα. 
4. Η κατασκευή μεσοτοίχων στα κτίρια απαγορεύεται. 
5. Μεσότοιχοι κτιρίων που έχουν κατασκευαστεί πριν τις 30.9.1955 απαγορεύεται να 
κατεδαφιστούν χωρίς τη συγκατάθεση των ιδιοκτητών των κτιρίων. 
Οι μεσότοιχοι που δεν κατεδαφίζονται ενσωματώνονται στο υπό ανέγερση κτίριο ή σε τμήμα 
του κτιρίου σε περίπτωση προσθήκης. 
Κατά την ανέγερση κτιρίου σε επαφή με διατηρούμενο μεσότοιχο ή προσθήκη σε κτίριο που 
περιλαμβάνει μεσότοιχο, δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση φορτίων σ΄ αυτόν με οποιοδήποτε 
τρόπο. 



6. Κατ΄ εξαίρεση σε περίπτωση ανέγερσης κτιρίου σε επαφή με το κοινό όριο, έστω και χωρίς 
την συγκατάθεση του όμορου ιδιοκτήτη, αλλά με την υποχρέωση λήψης των αναγκαίων 
μέτρων προστασίας επιτρέπεται η κατεδάφιση μεσότοιχων βοηθητικών παρατημάτων που 
δεν κατοικούνται καθώς και τοίχων περιφραγμάτων. 
Η κατεδάφιση των κατασκευών αυτών αρχίζει 20 ημέρες μετά τη σχετική νόμιμη ειδοποίηση 
προς τον ιδιοκτήτη τους. 
Σε περίπτωση μεσότοιχου επικινδύνως ετοιμόρροπου δεν εφαρμόζεται η παραπάνω 
διαδικασία αλλά οι διατάξεις περί επικινδύνων κτιρίων. 
7. Τα περιφράγματα τα οποία κατασκευάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του 
Ν. 1577/85 τοποθετούνται είτε κατά μήκος των ορίων των ομόρων οικοπέδων είτε στο 
πρόσωπο αυτών. 
Όταν τα περιφράγματα κατασκευάζονται στο πρόσωπο του οικοπέδου τοποθετούνται εξ 
ολόκληρου εντός του οικοπέδου. 
Όταν τα περιφράγματα κατασκευάζονται παρά το κοινό όριο όμορων οικοπέδων μπορούν να 
τοποθετούνται εξ ολόκληρου εντός του οικοπέδου ή εκατέρωθεν του κοινού ορίου με 
συμφωνία των ομόρων ιδιοκτητών. 
Τα ίδια ισχύουν και στην περίπτωση που το περίφραγμα είναι συγχρόνως και τοίχος 
αντιστήριξης. 
Όταν το περίφραγμα τοποθετείται εκατέρωθεν του κοινού ορίου μπορεί να κατασκευαστεί 
από οποιοδήποτε υλικό και με οποιοδήποτε πάχος κατόπιν κοινής συμφωνίας των ομόρων 
ιδιοκτητών. 
8. Σε περίπτωση που αμφισβητείται η θέση του κοινού ορίου των ιδιοκτησιών σε σχέση με 
τον υπάρχοντα μεσότοιχο, δεν απαγορεύεται η χορήγηση άδεια κατεδάφισης του μεσότοιχου 
και κατασκευή νέου τοίχου. Η επίλυση της διαφοράς ανήκει στα αρμόδια δικαστήρια. 
9. Στους μεσότοιχους και τους εξωτερικούς τοίχους του κτιρίου που ανεγείρονται σε επαφή 
με το κοινό όριο των ιδιοκτησιών απαγορεύεται η διάνοιξη ανοιγμάτων. 
10. Ανοίγματα που προϋπήρχαν του Ν.Δ/τος 8/1973 και αντιβαίνουν στην απαγόρευση της 
προηγούμενης παραγράφου δεν κλείνονται με πράξη της διοίκησης, αλλά ύστερα από 
δικαστική απόφαση, που εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις της πολιτικής δικονομίας». 
6. Το άρθρο 11 αντικαθίσταται ως εξής : 

 
«ΑΡΘΡΟ 11 

Φυσικός φωτισμός και αερισμός 
 

1. Όλοι οι χώροι κύριας χρήσης των κτιρίων και δομικών έργων πρέπει να έχουν επαρκή 
φυσικό φωτισμό και αερισμό, άμεσο ή έμμεσο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 
άρθρου. 
1.1. Επιτρέπεται οι χώροι κύριας χρήσης ειδικών κτιρίων και δομικών έργων να μην έχουν 
φυσικό φωτισμό, όταν ο Φυσικός φωτισμός δεν εξυπηρετεί τη λειτουργία τους, όπως Αυτό 
προκύπτει από βεβαίωση του φορέα που είναι αρμόδιος για τον έλεγχο της λειτουργικότητας 
τους. 
1.2. Επιτρέπεται οι χώροι κύριας χρήσης των ειδικών κτιρίων και δομικών έργων να μην 
έχουν φυσικό αερισμό, Όταν έχουν τεχνητό αερισμό που είναι επαρκής, όπως αποδεικνύεται 
από πλήρη σχετική μελέτη και βεβαίωση του φορέα που είναι αρμόδιος για την έλεγχο της 
λειτουργικότητας τους. 
1.3. Για τα ειδικά κτίρια που δεν υπάρχει αρμόδιος φορέας στην θέση των παραπάνω 
βεβαιώσεων εκδίδεται σχετική απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 
1.4. Η απαίτηση φυσικού αερισμού για τους χώρους κύριας χρήσης των κατοικιών ισχύει, 
έστω και αν υπάρχει εγκατάσταση τεχνητού αερισμού. 
2. Οπωσδήποτε άμεσο φυσικό φωτισμό και αερισμό πρέπει να έχουν οι χώροι κύριας χρήσης 
των κατοικιών και τα υπνοδωμάτια των κτιρίων προσωρινής διαμονής. 
επίσης άμεσο φυσικό φωτισμό και αερισμό πρέπει να έχουν και οι εξής χώροι εφόσον δεν 
εξαιρούνται της απαίτησης φυσικού φωτισμού και αερισμού κατά την παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου : 
- οι αίθουσες διδασκαλίας, με εξαίρεση τα αμφιθέατρα  



- οι χώροι άθλησης 
- τα εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφενεία και κάθε άλλος χώρος όπου σερβίρεται φαγητό ή 
φαγώσιμα παρασκευάσματα ή ποτά 
- οι θάλαμοι νοσηλείας ή περίθαλψης και οι χώροι διημέρευσης των κτιρίων υγείας και 
κοινωνικής πρόνοιας 
- τα εργαστήρια όλων των κτιρίων 
- οι αίθουσες διαμονής υποδίκων ή καταδίκων στα κτίρια σωφρονισμού 
- τα γραφεία όλων των κτιρίων, εκτός αν πρόκειται για ενιαίους ορόφους με χρήση γραφείων 
σε ελεύθερη διάταξη οπότε Επιτρέπεται ο έμμεσος Φυσικός φωτισμός και αερισμός 
- τα μαγειρεία 
- τα φαρμακεία 
- τα αναγνωστήρια των βιβλιοθηκών  
- οι κύριοι χώροι εργασίας των βιομηχανιών και των βιοτεχνιών 
- οι χώροι ανάπαυσης προσωπικού όλων των κτιρίων. 
3. Έμμεσο φυσικό φωτισμό και αερισμό επιτρέπεται να έχουν οι χώροι κύριας χρήσης 
ειδικών κτιρίων, που δεν εξαιρούνται της απαίτησης φυσικού φωτισμού και αερισμού, κατά 
την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, και δεν αναφέρονται στην παράγραφο 2 του 
παρόντος άρθρου, εκτός αν απαιτηθεί άμεσος Φυσικός φωτισμός και αερισμός από το φορέα 
που είναι αρμόδιος για τον έλεγχο της λειτουργικότητας τους. 
4.1. Οι ακάλυπτοι χώροι του οικοπέδου οι οποίοι δεν προσμετρώνται στην κάλυψη που 
πραγματοποιείται , επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για φωτισμό και αερισμός χώρων 
οποιασδήποτε χρήσης. 
4.2. Χώροι του οικοπέδου που για οποιοδήποτε λόγο προσμετρώνται στην κάλυψη που 
πραγματοποιείται καθώς και υπαίθριοι χώροι του κτιρίου Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται 
για φωτισμό και αερισμό χώρων κύριας χρήσης εφόσον εξασφαλίζονται διαστάσεις  α= 3,00 
+ 0,10υ κάθετα προς το άνοιγμα και 2,50μ. παράλληλα προς το άνοιγμα. 
Για φωτισμό και αερισμό χώρων βοηθητικής χρήσης αρκεί να εξασφαλίζονται διαστάσεις α = 
3.00 + 0,10υ κάθετα προς το άνοιγμα και 1,20 μ. παράλληλα προς Αυτό, άλλως, , αν δεν 
εξασφαλίζονται αυτές οι διαστάσεις, επιβάλλεται η εγκατάσταση τεχνητού φωτισμού και 
αερισμού. 
Για τον υπολογισμό της απόστασης α = 3,00 + 0,10υ λαμβάνεται η κατακόρυφη απόσταση 
από το κατώτατο σημείο του ανοίγματος μέχρι το πραγματοποιούμενο ύψος του κτιρίου σε 
περίπτωση που εξαντλείται ο συντελεστής δόμησης ή το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος της 
περιοχής σε περίπτωση που δεν εξαντλείται ο συντελεστής δόμησης. 
4.3. Σε περίπτωση που από γενικές διατάξεις (άρθρα 9,1 4 του ΓΟΚ κ.λπ.) ή ειδικές διατάξεις 
ορίζεται απόσταση Δ μικρότερη της απόστασης α, για τις ανάγκες του φωτισμού και 
αερισμού λαμβάνεται η απόσταση Δ. 
4.4. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν έχουν υποχρεωτική εφαρμογή στις καθ΄ ύψος 
προσθήκες κτιρίων που έχουν αναγερθεί με προϊσχύουσες διατάξεις, όπου εφαρμόζονται οι 
σχετικές διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 1577/85 όπως αυτές ισχύουν. 
5. Επαρκή άμεσο φυσικό φωτισμό θεωρείται ότι έχουν οι χώροι, όταν εκπληρώνονται 
συγχρόνως οι ακόλουθες συνθήκες: 
5.1.1. Ο φωτισμός τους προέρχεται από ανοίγματα στην οροφή ή σε εξωτερικούς τοίχους του 
χώρου που βλέπουν είτε σε κοινόχρηστο χώρο του οικισμού είτε σε ακάλυπτο χώρο του 
οικοπέδου ή του κτιρίου που έχει τις προϋποθέσεις των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 
αυτού, είτε σε πλευρά ημιύπαίθριου χώρου, που είναι ανοιχτή σ’έναν από τους χώρους 
αυτούς. 
5.1.2. Το εμβαδό των ανοιγμάτων αυτών δεν υπολείπεται του 10% του καθαρού εμβαδού του 
χώρου. 
5.2. Επιπλέον από τις απαιτήσεις της υποπαραγράφου 5.1.1., στην περίπτωση που χώρος 
φωτίζεται από άνοιγμα ή ανοίγματα που βλέπουν προς ημιϋπαίθριο χώρο ή που βρίσκονται 
κάτω από εξώστη ή προστέγασμα, θεωρείται ότι έχει επαρκή άμεσο φυσικό φωτισμό όταν το 
εμβαδόν των παρακάτω επιφανειών δεν υπολείπεται το καθένα χωριστά του 10% του 
αθροίσματος των εμβαδόν του δαπέδου του φωτιζόμενου χώρου και της οροφής του 
ημιϋπαίθριου χώρου, εξώστη ή προστεγάσματος που αντιστοιχεί στο φωτιζόμενο χώρο: 



α. Του ελευθέρου από δομικά στοιχεία τμήματος της ανοιχτής πλευράς του ημιυπαίθριου 
χώρου που αντιστοιχεί στο φωτιζόμενο χώρο. 
β. Του ελευθέρου από δομικά στοιχεία κατακόρυφου επιπέδου, κάτω από τον εξώστη ή 
προστέγασμα που αντιστοιχεί στο φωτιζόμενο χώρο. 
γ. Του ανοίγματος του φωτιζόμενου χώρου. 
5.3. Στις περιπτώσεις της υποπαραγράφου 5.2., τον υπάρχει δοκός ή άλλη κρέμαση στον 
ημιϋπαίθριο χώρο ή εξώστη ή προστέγασμα, παράλληλη προς τον τοίχο που έχει τα 
ανοίγματα, μετριέται το ελεύθερο ύψος κάτω από το κατώτερο σημείο της δοκού ή 
κρέμασης. 
6. Επαρκή έμμεσο φυσικό φωτισμό θεωρείται ότι έχουν οι χώροι , όταν εκπληρώνονται 
συγχρόνως οι ακόλουθες συνθήκες: 
6.1. Έχουν ανοίγματα ελεύθερα ή με υαλοπίνακες προς άλλους χώρους, οι οποίοι έχουν 
επαρκή άμεσο φυσικό φωτισμό και το εμβαδόν των τμημάτων αυτών των ανοιγμάτων δεν 
υπολείπεται του 15% του καθαρού εμβαδού του χώρου που φωτίζεται έμμεσα. 
6.2. Οι χώροι που φωτίζονται άμεσα έχουν ανοίγματα που εκπληρώνουν τις προϋποθέσεις 
των διατάξεων της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, αλλά το εμβαδόν των ανοιγμάτων τους δεν 
υπολείπεται του 105 του αθροίσματος των καθαρών εμβαδών του χώρου που φωτίζεται 
άμεσα και του χώρου που φωτίζεται έμμεσα. 
7. Επαρκή άμεσο φυσικό αερισμό θεωρείται ότι έχουν οι χώροι, Όταν εκπληρώνονται 
συγχρόνως οι ακόλουθες συνθήκες : 
7.1. Ο αερισμός τους προέρχεται από ανοίγματα στην οροφή ή σε εξωτερικούς τοίχους του 
χώρου που βλέπουν είτε σε κοινόχρηστο χώρο του οικισμού, είτε σε ακάλυπτο χώρο του 
οικοπέδου ή του κτιρίου, που έχουν τις προϋποθέσεις των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 
αυτού, είτε σε ημιϋπαίθριο χώρο, ανοιχτό σε έναν από τους χώρους. 
7.2. Το εμβαδό  των ανοιγμάτων αυτών δεν υπολείπεται του 5% του καθαρού εμβαδού του 
χώρου. Για τον υπολογισμό του εμβαδού των ανοιγμάτων μετρώνται μόνο τα ελεύθερα 
ανοίγματα των ανοιγμένων τμημάτων των κουφωμάτων στο σύνολο τους, με την προϋπόθεση 
ότι το ανώτατο σημείο τους βρίσκεται σε ύψος τουλάχιστον 1,75 μέτρα από το δάπεδο του 
χώρου. 
Εξωτερικές πόρτες προσιτές από τους κοινόχρηστους χώρους του οικισμού που παραμένουν 
συνήθως κλειστές για λόγους ασφαλίσεις δεν προσμετρώνται. 
Προσμετρώνται όμως τυχόν ανοίγματα παραθύρων πάνω σε αυτές τις πόρτες, που μπορούν 
να παραμένουν ανοικτά όταν οι πόρτες είναι κλειστές, εφόσον το ανώτατο σημείο αυτών των 
παραθύρων βρίσκεται σε ύψος τουλάχιστον 1,75 μέτρα από το δάπεδο του χώρου. 
8. Επαρκή έμμεσο φυσικό αερισμό θεωρείται ότι έχουν οι χώροι, όταν εκπληρώνονται 
συγχρόνως οι ακόλουθες συνθήκες: 
8.1.Εχουν ανοίγματα ελεύθερα προς άλλους χώρους, οι οποίοι έχουν άμεσο φυσικό αερισμό 
και το εμβαδόν των τμημάτων αυτών των ανοιγμάτων, που το ανώτατο σημείο τους 
βρίσκεται σε ύψος τουλάχιστον 1,75 μέτρα από το δάπεδο του χώρου, δεν υπολείπεται του 
7% του χώρου που αερίζεται έμμεσα. 
8.2. Οι χώροι που αερίζονται άμεσα έχουν ανοίγματα που εκπληρώνουν τις προϋποθέσεις 
των διατάξεων της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου, αλλά το εμβαδόν των ανοιγμάτων 
τους δεν υπολείπεται του 5% του αθροίσματος των καθαρών εμβαδών του χώρου που 
αερίζεται άμεσα και του χώρου που αερίζεται έμμεσα. 
9. Τα κλιμακοστάσια, εφόσον δεν είναι ανοικτά πρέπει να έχουν άμεσο φυσικό φωτισμό. Δεν 
ισχύουν όμως για τα κλιμακοστάσια οι απαιτήσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου. 
Απαιτείται ανά όροφο ένα άνοιγμα με υαλοπίνακα εμβαδού τουλάχιστον 0,50 τετραγωνικού 
μέτρου προς κοινόχρηστο χώρου του οικισμού είτε σε ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου ή του 
κτιρίου που έχει τις προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου αυτού, είτε σε ημιϋπαίθριο χώρο 
ανοιχτό προς τους παραπάνω χώρους. 
Για τον αερισμό των κλιμακοστασίων απαιτείται άνοιγμα προς τους παραπάνω χώρους με 
ανοιγόμενο κούφωμα ή χωρίς κούφωμα. Το άνοιγμα αυτό πρέπει να βρίσκεται είτε στην 
οροφή του κλιμακοστασίου είτε σε θέση του τοίχου που να μην απέχει περισσότερο του ενός 
μέτρου από την οροφή του κλιμακοστάσιου και να έχει εμβαδό τουλάχιστον 0,20 του 
τετραγωνικού μέτρου. 



10. Στους χώρους υγιεινής σε περίπτωση που δεν εγκαθίσταται τεχνητός αερισμός πρέπει να 
εξασφαλίζεται άμεσος Φυσικός αερισμός σύμφωνα με τις παραγράφους 7 και 8 του παρόντος 
άρθρου. 
11. Στους παραδοσιακούς οικισμούς μετά από έγκριση της ΕΠΑΕ επιτρέπονται ανοίγματα 
φυσικού φωτισμού και αερισμού διαφορετικά από αυτά που προκύπτουν κατ΄ εφαρμογή των 
παραγράφων 5 και 7 του παρόντος άρθρου, έτσι ώστε να μην αλλοιώνεται ο χαρακτήρας του 
οικισμού». 
7. Το άρθρο 13 αντικαθίσταται ως εξής : 

 
«ΑΡΘΡΟ 13 
Κλίμακες 

 
1. Οι κλίμακες των κτιρίων και δομικών έργων πρέπει να κατασκευάζονται (αριθμός, μορφή 
θέση και πλάτος) έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η άνετη κυκλοφορία ατόμων και η μεταφορά 
αντικειμένων σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας, καθώς και η ασφαλής διαφυγή των ατόμων 
σε περίπτωση κινδύνου. 
2. Για την κυκλοφορία ατόμων και μεταφορά αντικειμένων μεταξύ διαδοχικών ορόφων σε 
κανονικές συνθήκες λειτουργίας, απαιτείται σε κάθε κτίριο μία τουλάχιστον κλίμακα 
ελευθέρου πλάτους τουλάχιστον 1,20 μ. 
Κατ΄ εξαίρεση, το ελεύθερο πλάτος της αρκεί να είναι 0,90 μ. σε κτίρια με χρήση κατοικίας 
με τρεις ή λιγότερους ορόφους (όπου προσμετράται και τυχόν PILOTIS), εκτός τυχόν 
υπογείου. Το ελεύθερο πλάτος της αρκεί να είναι 0,60μ. όταν είναι εσωτερικής κλίμακα μιας 
ενιαίας κατοικίας. 
Τα αναφερόμενα ελεύθερα πλάτη είναι πλάτη ελεύθερα από κάθε εμπόδιο, εκτός από 
κουπαστές που δεν προεξέχουν περισσότερο από 01,0 μ. και εκτός από προεξοχές δοκών σε 
τοίχους που δεν προεξέχουν περισσότερο από 0,05 μ. (Βλέπε σχήμα 1). 
Η κλίμακα αυτή χρησιμοποιείται και σε περίπτωση κινδύνου και συνυπολογίζεται στο 
σύνολο των κλιμάκων που απαιτούνται για την ασφαλή διαφυγή ατόμων σε περίπτωση 
κινδύνου. 
Τυχόν μικρότερα ελεύθερα πλάτη που απαιτούνται κατ΄ εφαρμογή των επόμενων 
παραγράφων του παρόντος άρθρου, δεν εφαρμόζονται σε αυτή την κλίμακα του κτιρίου. 
3. Για την ασφαλή διαφυγή των ατόμων σε περίπτωση κινδύνου, οι κλίμακες 
κατασκευάζονται (αριθμός , μορφή, θέση και πλάτος) όπως προκύπτει από τον κανονισμό 
πυροπροστασίας κτιρίων που καλύπτει και τις απαιτήσεις διαφυγής σε περίπτωση σεισμού. 
4. Όλες οι κλίμακες πρέπει να είναι μόνιμης κατασκευής και να ανήκουν σε ένα από τους 
παρακάτω τύπους Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, με τα χαρακτηριστικά στοιχεία που καθορίζονται στον 
ακόλουθο πίνακα: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 4 
  Τύπος Ι  Τύπος ΙΙ Τύπος ΙΙΙ 
Ελάχιστο πλάτος 
ελεύθερο από κάθε 
εμπόδιο εκτός από 
κουπαστές που δεν 
προεξέχουν 
περισσότερο από 
0,10μ. και εκτός από 
προεξοχές δοκών σε 
τοίχους που δεν 
προεξέχουν 
περισσότερο από 
0,05μ. 

 1,20 μ. 0,90 μ.  1,20 μ.  

Ύψος βαθμίδας  Μέγιστο 0,18μ. 
Ελάχιστο 0,13μ. 
Ελάχιστο 0,28μ.  

Μέγιστο 0,20μ. 
Ελάχιστο 0,13μ. 
Ελάχιστο 0,25μ. 

Μέγιστο 0,18μ. 
Ελάχιστο 0,13μ. 
Ελάχιστο 0,25μ. 

Πλάτος βαθμίδας  μετρούμενο στο μέσο μετρούμενο στο μέσο μετρούμενο σε 



της βαθμίδας σε 
ορίζονται προβολή 
σαν απόσταση των 
ακμών δυο 
διαδοχικών 
βαθμίδων. 

της βαθμίδας σε 
ορίζονται προβολή 
σαν απόσταση των 
ακμών δυο 
διαδοχικών 
βαθμίδων. 

απόσταση 0,60μ. από 
των εσωτερική 
περίμετρο σκάλας 

Λοξές βαθμίδες  Επιτρέπονται μόνο σε 
καμπύλες σκάλες που 
η ακτίνα 
καμπυλότητας της 
εσωτερικής πλευράς 
δεν είναι πουθενά 
μικρότερη από 
7,5μέτρα 
 

Επιτρέπονται μόνο σε 
καμπύλες σκάλες που 
η ακτίνα 
καμπυλότητας της 
εσωτερικής πλευράς 
δεν είναι πουθενά 
μικρότερη από 
7,5μέτρα 

Επιτρέπονται εφόσον 
εξασφαλίζονται τα 
ανωτέρω και ελάχιστο 
πλάτος βαθμίδας στην 
εσωτερική 
βαθμιδοφόρο 0,07μ. 

Ελάχιστο ελεύθερο 
ύψος  

2,20μ. 2,20μ. 2,20μ. 

Μέγιστη διαφορά 
στάθμης μεταξύ 
διαδοχικών 
πλατύσκαλων  

3,60μ. 3,60μ.  3,60μ. 

Άθροισμα 2 φορές 
ύψος + 1 φορά 
πλάτος βαθμίδας 
(όπου το πλάτος 
βαθμίδας μετριέται 
στο μέσο της 
βαθμίδας σε 
ορίζονται προβολή 
σαν απόσταση των 
ακμών δυο 
διαδοχικών 
βαθμίδων) 

Όχι μικρότερο από 
0,60μ και όχι 
μεγαλύτερο από 
0,66μ. 

Όχι μικρότερο από 
0,60μ και όχι 
μεγαλύτερο από 
0,66μ. 

Όχι μικρότερο από 
0,60μ και όχι 
μεγαλύτερο από 
0,66μ. 

Ελάχιστη διάσταση 
πλατύσκαλου κατά 
την προέκταση άξονα 
κλάδου 

1,20μ. 0,90μ. 1,20μ.  
μετρούμενη επί της 
καμπύλης που 
διέρχεται από τα μέσα 
των βαθμίδων  

Πόρτες που ανοίγουν 
κατευθείαν πάνω 
στον κλάδο με τις 
βαθμίδες (χωρίς να 
υπάρχει πλατύσκαλο) 

Δεν επιτρέπονται  Δεν επιτρέπονται Δεν επιτρέπονται 

  
4.1. Στα κτίρια ή τμήματά τους για την εξυπηρέτηση χώρων κατοικίας (κατηγορία Α) οι 
κλίμακες τους επιτρέπεται να είναι οποιουδήποτε τύπου Ι, ΙΙ, ΙΙΙ. 
4.2. Στα κτίρια ή τμήματά τους με χρήση προσωρινής διαμονής (κατηγορία Β), σωφρονισμού 
(κατηγορία Ζ), εμπορίου (κατηγορία Η), γραφείων (κατηγορία Θ), βιομηχανίας - βιοτεχνίας 
(κατηγορία Ι), αποθήκευσης (κατηγορία Κ) και στάθμευσης αυτοκινήτων (κατηγορία Λ) οι 
κλίμακές τους επιτρέπεται να είναι τύπου Ι, ΙΙ. 
4.3. Στα κτίρια με χρήση υγείας και κοινωνικής πρόνοιας (κατηγορία Ε), οι κλίμακές τους 
πρέπει να είναι τύπου Ι. 
Κατ΄ εξαίρεση τα κτίρια αυτά επιτρέπονται σκάλες τύπου ΙΙ ή ΙΙΙ, όταν οι θέσεις τους είναι 
τέτοιες, ώστε να μη χρησιμοποιούνται ούτε σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας ούτε σε 
περίπτωση κινδύνου από ασθενείς ή από άτομα μειωμένης πνευματικής ή σωματικής 



ικανότητας ή από περιθαλπτόμενα ηλικιωμένα άτομα ή παιδιά ηλικίας μικρότερης των έξι 
ετών. 
4.4. Στα κτίρια με χρήση εκπαίδευσης (κατηγορία Δ) και στα κτίρια και στους χώρους 
συνάθροισης κοινού (κατηγορία Γ), οι κλίμακες πρέπει να είναι τύπου Ι. 
Κατ΄ εξαίρεση επιτρέπονται κλίμακες τύπου ΙΙ και ΙΙΙ στα κτίρια με χρήση εκπαίδευσης και 
τύπου ΙΙ στα κτίρια και στους χώρους συνάθροισης κοινού, όταν οι θέσεις τους είναι τέτοιες, 
ώστε να μην υπάρξει πιθανότητα να χρησιμοποιηθούν για διαφυγή σε περίπτωση κινδύνου 
από περισσότερα από 20 άτομα. 
4.5. Κλίμακες που εξυπηρετούν αποκλειστικά βοηθητικούς χώρους σε κτίρια με χρήση 
βιομηχανίας - βιοτεχνίας ή αποκλειστικά αποθηκευτικούς χώρους σε κτίρια με χρήση 
εμπορίου ή αποθήκευσης, επιτρέπεται, κατ΄ εξαίρεση των απαιτήσεων του πίνακα της 
παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου και των απαιτήσεων ελευθέρου πλάτους της 
παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, να έχουν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά, αν ο κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων δεν ορίζει διαφορετικά: 
α. ελάχιστο πλάτος κλίμακας 0,60μ. 
β. μέγιστο ύψος βαθμίδας 0,23μ. 
γ. ελάχιστο πλάτος βαθμίδας 0,23μ. 
δ. λοξές βαθμίδες χωρίς περιορισμό στην ακτίνα καμπυλότητας 
ε. δεν υπάρχει περιορισμός στο άθροισμα 2 φορές ύψος συν 1 φορά πλάτος βαθμίδας. 
4.6. Οι βαθμίδες και τα πλατύσκαλα σε όλες τις κλίμακες πρέπει να έχουν τα εξής 
χαρακτηριστικά: 
α. Πατήματα βαθμίδων με πλάτος μικρότερο από 02,6 μ. πρέπει να  έχουν προεξοχή 0,02 
μέχρι 0,03μ. ως προς τη βάση του ριχτιου. 
β. Όταν το υλικό των πατημάτων των βαθμίδων και των πλατύσκαλων είναι τέτοιο, που να 
δημιουργεί κινδύνους γλιστρήματος, πρέπει να τοποθετείται κοντά στην ακμή αντιολισθηρό 
υλικό σε μήκος ίσο τουλάχιστο προς τα τρία τέταρτα του μήκους της βαθμίδας και σε πλάτος 
τουλάχιστο ίσο προς το ένα όγδοο του πλάτους της βαθμίδας. 
γ. Βαθμίδες που ανήκουν στον ίδιο κλάδο δεν πρέπει να έχουν διαφορά στο ύψος μεγαλύτερη 
από 0,005μ. και στο πλάτος μεγαλύτερη από 0,01μ. 
δ. Η επιφάνεια των πατημάτων των βαθμίδων, των πλατύσκαλων και των δαπέδων, σε 
περιοχές όπου καταλήγουν σκάλες και σε απόσταση 1,10μ. από την ακμή της ακραίας 
βαθμίδας κατά την προέκταση της σκάλας, πρέπει να είναι ορίζονται, επίπεδη και συνεχής. 
4.7. Στα κτίρια με χρήση βιομηχανίας - βιοτεχνίας επιτρέπονται ανεμόσκαλες, εφόσον 
εξυπηρετούν αποκλειστικά στάθμες μηχανολογικού εξοπλισμού, όπου δεν απασχολούνται 
περισσότερα από τρία άτομα. Οι ανεμόσκαλες αυτές πρέπει να εκπληρώνουν τις εξής 
απαιτήσεις : 
α. Πρέπει να είναι μόνιμης κατασκευής, σταθερά αγκυρωμένες στο κτίριο κατά διαστήματα 
όχι μεγαλύτερα των 3μ. 
β. Όπου οι ανεμόσκαλες εξυπηρετούν στέγες, ταράτσες ή υπερυψωμένα δάπεδα (εξέδρες), 
πρέπει οι βαθμιδοφόροι τους να επεκτείνονται κατά 0,90μ. πάνω από τη στάθμη του δαπέδου 
που εξυπηρετούν και, αν παρεμβάλλεται στηθαίο, πρέπει οι βαθμιδοφόροι τους και το 
υπερβαίνουν κατά 0,90μ. 
γ. Οι ανεμόσκαλες πρέπει να τοποθετούνται με τις βαθμίδες παράλληλες προς τον τοίχο και 
καμμία βαθμίδα δεν επιτρέπεται να απέχει λιγότερο από 0,16μ. από τον τοίχο (βλέπε σχήμα 
2). 
5. Σε κτίρια που εξυπηρετούνται στο σύνολό τους με μία μόνο κλίμακα, η κλίμακα αυτή 
προσμετράται για τον υπολογισμό του συντελεστή δόμησης που πραγματοποιείται στο 
οικόπεδο. 
Σε κτίρια που εξυπηρετούνται σε όλη την επιφάνεια τους με δυο ή περισσότερες κλίμακες, 
προσμετρώνται για τον υπολογισμό του συντελεστή δόμησης που πραγματοποιείται στο 
οικόπεδο μία κλίμακα ανά 500 τετραγωνικά μέτρα κάλυψης του οικοπέδου. Δηλαδή 
προσμετρώνται μία κλίμακα για κάλυψη μέχρι 500 τετραγωνικά μέτρα, δυο κλίμακες για 
κάλυψη μέχρι 1.000 τετραγ. μέτρα, τρεις κλίμακες για κάλυψη μέχρι 1.500 τετραγωνικά 
μέτρα και ούτω καθ΄ εξής. 



Οι υπόλοιπες κλίμακες του κτιρίου εφόσον εξυπηρετούν το αυτό τμήμα που εξυπηρετούν οι 
παραπάνω κλίμακες δεν προσμετρώνται στο συντελεστή δόμησης που πραγματοποιείται στο 
οικόπεδο, θεωρούμενες κλίμακες κινδύνου, πρόσθετες στις απαιτούμενες για την 
εξυπηρέτηση σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας. 
Όταν οι κλίμακες αυτές έχουν διαφορετικά ελεύθερα πλάτη, οι προσμετρούμενες στο 
συντελεστή δόμησης είναι αυτές που έχουν τα μεγαλύτερα πλάτη. 
6.1. Σε κτίρια που η άδειά τους έχει εκδοθεί πριν από την ισχύ του κανονισμού 
πυροπροστασίας, ο οποίος αφορά τη χρήση τους, εφόσον από τον κανονισμό αυτό προκύπτει 
ότι για τις υφιστάμενες χρήσεις των κτιρίων αυτών απαιτείται η προσθήκη νέων κλιμάκων οι 
κλίμακες αυτές δεν προσμετρώνται στο συντελεστή δόμησης. 
6.2. Οι κλίμακες κινδύνου της παρ. 3γ του άρθρου 8 του Ν. 1577/85 όπως ισχύει μπορεί να 
τοποθετούνται μέσα στις ελάχιστες επιτρεπόμενες αποστάσεις του υποχρεωτικά ακαλύπτου 
χώρου και σε απόσταση τουλάχιστον 1.00μ. από τα όρια του οικοπέδου, εφόσον δεν είναι 
δυνατή η τοποθέτηση τους σε άλλη θέση. 
6.3. Οι κλίμακες των υποπαραγράφων 6.1. και 6.2 δεν είναι υποχρεωτικό αν ανήκουν σε έναν 
από τους τύπου Ι, ΙΙ  και ΙΙΙ. 
7. Στα προκήπια πέρα από τις κατασκευές του άρθρου 17 του Ν. 1577/85 επιτρέπονται 
υπαίθριες σκάλες, όταν τηρούνται συγχρόνως τα ακόλουθα : 
α. Εξυπηρετούν όροφο που η στάθμη του δαπέδου του δεν υπέρκειται από την οριστική 
(φυσική ή τεχνητή) στάθμη του εδάφους περισσότερο από 1,80 μέτρα. 
β. Δεν προεξέχουν από την οικοδομική γραμμή περισσότερο από το ένα τέταρτο του πλάτους 
του προκηπιου. 
8. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν έχουν υποχρεωτική εφαρμογή τις καθ΄ ύψος προσθήκες 
κτιρίων που έχουν ανεγερθεί με προγενέστερες του παρόντος διατάξεις, οπότε εφαρμόζονται 
οι διατάξεις αυτές». 
8. Στην τέταρτη σειρά της παραγράφου 3 του άρθρου 16, ο δεκαδικός αριθμό «0,04», 
αντικαθίσταται σε «0,05». 
9. Στην τέταρτη σειρά της παραγράφου 7 του άρθρου 19 μετά τη λέξη «οροφή» προστίθενται 
οι λέξεις «...η ψευδοροφή δεν πρέπει να υπολείπεται...». 
10. Τ άρθρο 22 αντικαθίσταται ως εξής: 
 

«Άρθρο 22 
Κατασκευές και εγκαταστάσεις κάτω από την επιφάνεια των προκηπίων. 

 
1. Κάτω από την επιφάνεια των προκηπίων δεν επιτρέπονται κατασκευές και εγκαταστάσεις, 
με εξαίρεση τις ακόλουθες: 
α. Διαπλατύνσεις των θεμελίων , σύμφωνα με τους όρους της παραγράφου 4,3,2 του άρθρου 
5 του παρόντος κανονισμού. 
β. Δεξαμενές νερού και δίκτυα για την εξυπηρέτηση του κτιρίου. 
γ. Βόθροι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 3 του άρθρου 26 του παρόντος κανονισμού. 
δ. Εγκαταστάσεις των οργανισμών κοινής ωφέλειας, σύμφωνα με την παραγρ. 6 του άρθρου 
17 του Ν. 1577/85 «ΓΟΚ». 
ε. Υποσταθμοί ηλεκτρικού ρεύματος που κατασκευάζονται από τη ΔΕΗ σε απόσταση 2.00 μ. 
από τη ρυμοτομική γραμμή και με στάθμη της πλάκας επικάλυψης 1.00μ. τουλάχιστον κάτω 
από τη στάθμη της οδού και του πέριξ εδάφους. 
2. Κάτω από την επιφάνεια των προκηπίων οικοπέδων που βλέπουν στο βασικό οδικό δίκτυο, 
εφόσον αυτό έχει καθοριστεί, επιτρέπονται μόνο οι κατασκευές των παραπάνω περιπτώσεων 
α.δ και ε, καθώς και η διέλευση των δικτύων για την εξυπηρέτηση του κτιρίου». 
11. Το άρθρο 29 αντικαθίσταται ως εξής: 

 
«Άρθρο 29 

Ανελκυστήρες 
 

1.1. Σε κάθε νέο κτίριο όταν το δάπεδο ορόφου ή τμήματος ορόφου έχει διαφορά στάθμης 
μεγαλύτερη από 9 μέτρα από την οριστική επιφάνεια του περιβάλλοντος εδάφους στη θέση 



από την οποία γίνεται η προσπέλαση στον υπόψη όροφο, επιβάλλεται η εγκατάσταση ενός 
τουλάχιστο ανελκυστήρα προσώπων με την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου 29 του Ν. 
1577/1985 (ΓΟΚ). 
1.2. Σε περίπτωση χώρου ενιαίας λειτουργίας που αναπτύσσεται σε περισσότερα από ένα 
επίπεδα και εξυπηρετείται με εσωτερική κλίμακα, για την εφαρμογή της προηγούμενης 
παραγράφου ελέγχεται η στάθμη του δαπέδου εισόδου σ΄ αυτόν. 
1.3. Στις προσθήκες καθ΄ ύψος ή κατ΄ επέκταση επιτρέπεται να εφαρμόζονται οι διατάξεις για 
τους ανελκυστήρες που ίσχυαν κατά την έκδοση της αρχικής άδειας με την επιφύλαξη των 
όρων της παρακάτω παρ. 3. 
2. Υποχρεωτικά κάθε σημείο του ορόφου του κτιρίου δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από 
60 μέτρα από τον ανελκυστήρα, μετρούμενο σε φυσική όδευση. 
Ο τύπος και το είδος του ανελκυστήρα που εγκαθίσταται σε ένα κτίριο πρέπει να είναι 
κατάλληλος γι΄ αυτό και να πληροί όλες τις απαιτήσεις - προδιαγραφές κατασκευής, για την 
άνετη και ασφαλή μεταφορά ατόμων. 
3. Σε κτίρια στα οποία απαιτείται η κατασκευή ανελκυστήρα σύμφωνα με την παρ. 1 του 
παρόντος άρθρου πρέπει να συντάσσεται κυκλοφοριακή μελέτη του κτιρίου όταν ο 
πληθυσμός του κτιρίου είναι μεγαλύτερος από 200 άτομα. 
Στην κυκλοφοριακή μελέτη του κτιρίου θα προσδιορίζονται ο αριθμός των ανελκυστήρων, η 
χωρητικότητα και η ταχύτητά τους. 
4. Η εγκατάσταση των (ηλεκτροκινήτων) ανελκυστήρων σε ένα κτίριο, δηλαδή τα 
οικοδομικά στοιχεία φρέατος, τα ύψη, διαστάσεις μηχανοστασίου, τροχαλιοστασίου, 
διαμόρφωση φρέατος καθώς και ο τόπος κατασκευής γίνονται σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 
18173/30.8.88 (ΕΛΟΤ-Ε.Ν. 81.1/88) απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας , 
Οικονομικών, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημόσιων Έργων, «Κατασκευή, εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτροκινήτων 
ανελκυστήρων» (ΦΕΚ 664/Β) όπως κάθε φορά ισχύει. Ειδικά στους υδραυλικούς 
ανελκυστήρες ισχύουν οι παρακάτω παρεκκλίσεις: 
α. Δεν απαιτείται ιδιαίτερος χώρος τροχαλιοστασιου. 
β. Το μηχανοστάσιο μπορεί να μην είναι σε επαφή με το φρέαρ. Στην περίπτωση αυτή, οι 
υδραυλικοί σωλήνες και τα καλώδια που συνδέουν το μηχανοστάσιο με το φρέαρ πρέπει να 
τοποθετούνται σε ειδικό για το σκοπό αυτό κανάλι. 
γ. Οι ελάχιστες αποστάσεις του μηχανισμού κίνησης από τους τοίχους του μηχανοστασίου 
πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,20μ. εκτός από την απόσταση της μιας από τις μεγάλες 
πλευρές του, που πρέπει να είναι 0,80μ. 
δ. Μπροστά από τον ηλεκτρικό πίνακα του ανελκυστήρα που τοποθετείται στο μηχανοστάσιο 
πρέπει να αφήνεται ελεύθερη απόσταση από οποιοδήποτε εμπόδιο τουλάχιστο 0,80μ. 
ε. Η ελεύθερη απόσταση μεταξύ του ανώτατου σημείου της οροφής του θαλάμου και του 
κατώτατου σημείου της οροφής του φρέατος πρέπει να είναι τουλάχιστο 1,15μ. Επίσης, 
ειδικά στους υδραυλικούς ανελκυστήρες, το δάπεδο του μηχανοστασίου πρέπει να 
κατασκευάζεται έτσι ώστε σε περίπτωση διαρροής όλο το υδραυλικό υγρό να παραμένει στο 
μηχανοστάσιο. 
5. Κατά την κατασκευή και εγκατάσταση ανελκυστήρων σε κτίρια, λαμβάνονται τα κατά 
περίπτωση κατάλληλα μέτρα ηχομόνωσης, όπως προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις 
ώστε να μην υπάρχει μεταφορά θορύβου σε διπλανά διαμερίσματα ή χώρους. Επίσης, 
λαμβάνονται αντικραδασμικά μέτρα στο χώρο του κλιμακοστασίου, ώστε να μη μεταδίδονται 
στο κτίριο οι κραδασμοί. 
Επίσης, λαμβάνεται πρόνοια για την προστασία της εγκατάστασης από φωτιά (τοίχοι, 
κουφώματα με ψηλή αντίσταση στη φωτιά) και εξασφαλίζεται φράγμα για την αποτροπή 
διάδοσης φωτιάς ή καπνού μέσω της εγκατάστασης , όπως προβλέπονται από τις ισχύουσες 
διατάξεις «περί πυροπροστασίας». 
6. Κάθε μηχανοστάσιο ανελκυστήρα που βρίσκεται σε οποιονδήποτε όροφο, εκτός από τον 
ανώτατο όροφο του κτιρίου, πρέπει να μην έχει οποιοδήποτε άνοιγμα προς άλλο χώρο του 
κτιρίου, εκτός από την πόρτα του, η οποία πρέπει να κατασκευάζεται σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές του κανονισμού περί πυροπροστασίας των κτιρίων. 



12. Μετά το άρθρο 33 προστίθεται νέο άρθρο 34, όπως παρακάτω και τα επόμενα άρθρα 
αριθμούνται σε 35, 36, 37 , 38 και 39 αντίστοιχα. 

 
«Άρθρο 34 

Πρότυπα - Τεχνικές Προδιαγραφές – Πιστοποιητικά 
 

Στις περιπτώσεις εφαρμογής των κτιριοδομικων απαιτήσεων του παρόντος κανονισμού και 
όπου αναφέρονται πρότυπα ΕΛΟΤ ή άλλες εθνικές τεχνικές προδιαγραφές μπορούν εξ΄ ίσου 
να χρησιμοποιούνται πρότυπα ή τεχνικές προδιαγραφές που εκδίδονται από τις Ευρωπαϊκές 
Επιτροπές Τυποποίησης (CENCENELEC) ή ελλείψει τούτων από τους Διεθνείς 
Οργανισμούς Τυποποίησης (ISO-ICI) εφόσον έχουν υιοθετηθεί στην Ελλάδα από αρμόδιους 
φορείς. 
Όπου απαιτούνται πιστοποιητικά για την καταλληλότητα της χρήσης δομικών υλικών ή 
στοιχείων στα δομικά έργα κατ΄ εφαρμογήν των παραπάνω προτύπων ή τεχνικών 
προδιαγραφών εκτός από αυτά που χορηγούνται από εργαστήρια αρμόδιου κρατικό φορέα ή 
άλλων εργαστηρίων αναγνωρισμένων από το Κράτος, ισοδύναμη ισχύ έχουν και τα 
πιστοποιητικά που χορηγούνται από αναγνωρισμένα εργαστήρια των Κρατών μελών της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας». 
13. Το άρθρο 37, όπως αυτό αριθμείται με την προηγούμενη παράγραφο, αντικαθίσταται ως 
εξής: 

«Άρθρο 37 
Μεταβατικές Διατάξεις 

 
Οικοδομικές άδειες, που έχουν εκδοθεί με προϊσχύουσες του παρόντος διατάξεις και ισχύουν, 
μπορούν να εκτελούνται ή αναθεωρούνται με ή χωρίς αύξηση του όγκου τους σύμφωνα με 
τις προϊσχύουσες διατάξεις. Επίσης σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις μπορούν να 
εκδίδονται, εκτελούνται, και αναθεωρούνται με ή χωρίς αύξηση του όγκου του κτιρίου οι 
άδειες εφόσον κατά τον χρόνο που ισχύουν ο προγενέστερες διατάξεις: 
α. έχει υποβληθεί στην αρμοδία Πολεοδομική Υπηρεσία αίτηση με όλα τα σχέδια και τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται από τις σχετικές διατάξεις ή  
β. έχουν θεωρηθεί από την αρμοδία Πολεοδομική Υπηρεσία τα σχέδια του προελέγχου που 
προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις ή  
γ. έχει εγκριθεί από τον αρμόδιο κατά περίπτωση φορέα μέσα στην τελευταία τριετία και 
ισχύει μελέτη ειδικού κτιρίου σχετική με την λειτουργικότητα του με ή χωρίς παρεκκλίσεις 
με βάσει προϊσχύουσες διατάξεις ή  
δ. έχει υποβληθεί στην αρμοδία κατά περίπτωση Υπηρεσία αίτηση με πλήρη αρχιτεκτονική 
μελέτη μέσα στην τελευταία διετία για έγκριση η οποία είναι αναγκαία σύμφωνα με τις 
σχετικές διατάξεις για τη χορήγηση άδειας οικοδομής ή  
ε. αν αφορά ανέγερση κτιρίου για το οποίο έχει προκηρυχθεί αρχιτεκτονικός διαγωνισμός 
βάσει της με αριθμό Ε 27960/1665/7/30.9.1970 (ΦΕΚ Β 684) απόφασης Υπουργού 
Δημόσιων Έργων ή μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος βάσει του άρθρου 11 
παρ. 5 του Ν. 716/1977 (ΦΕΚ 295/Α). 
Στην περίπτωση β οι προϊσχύουσες διατάξεις εφαρμόζονται αν η αίτηση για τη χορήγηση της 
οικοδομικής άδειας με όλα τα απαιτούμενα σχέδια και δικαιολογητικά υποβληθεί μέσα σε 
προθεσμία ενός έτους από την κατάργηση των αντίστοιχων προγενέστερων διατάξεων, ενώ 
στις περιπτώσεις γ,δ και ε προθεσμία αυτή είναι δυο έτη. 
Στην πιο πάνω περίπτωση α οι προϊσχύουσες διατάξεις εφαρμόζονται εφόσον δεν τεθεί ο 
φάκελος στο αρχείο σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις». 
24. Τα σχήματα 1 και 3 του άρθρου 39, όπως αυτό αριθμείται με την παράγραφο 12, 
αντικαθίστανται, όπως παρακάτω : 
 



 
 
ΙΙ. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 
Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 
Αθήνα, 27 Ιουνίου 1989 

 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΜΑΝΟΛΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ 
 
 


