
ΑΡΘΡΟΝ-1  
ΔΓΚΡΗΖ ΚΑΗ ΚΟΠΟ. 

1. Δγθξίλεηαη ν θηηξηνδνκηθφο θαλνληζκφο, φπσο ζηα επφκελα άξζξα.  
2. θνπφο.  
θνπφο ηνπ θαλνληζκνχ απηνχ είλαη ε ξχζκηζε ηεο θαηαζθεπήο ησλ δνκηθψλ έξγσλ ζην 
ζχλνιφ ηνπο θαη ζηα επί κέξνπο ζηνηρεία ηνπο, έηζη ψζηε λα εμππεξεηνχλ ηε ρξήζε γηα ηελ 
νπνία πξννξίδνληαη θαη ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ, γηα κηα νηθνλνκηθψο 
απνδεθηή δηάξθεηα δσήο, λα ηθαλνπνηνχλ ηηο παξαθάησ απαηηήζεηο:  

 Βειηίσζε ηεο άλεζεο, ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο ησλ ελνίθσλ θαη ησλ πεξηνίθσλ.  
 Σε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο, ηεο αζθάιεηαο, ηεο αληνρήο, ηεο αηζζεηηθήο, ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ θηηξίσλ.  
 Σελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.  
 Σελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο  

(.. ηίζεηαη σο ζπλεπιεξώζε κε ηελ ΑΠΟΦ-49977/3068/89 (ΦΔΚ-535/Β/30-6-89).  

 Σε δηεπθφιπλζε θαη πξνψζεζε ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο ζην ρψξν ησλ 
θαηαζθεπψλ.  

 Σελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο θαηαζθεπήο ησλ θηηξίσλ.  

ΑΡΘΡΟΝ-2.  
ΟΡΗΜΟΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΠΑΡΟΝΣΟ. 

1. Γνκηθό έξγν. Δίλαη θάζε θαηαζθεπή πνπ πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηαζεξά 

ζπλδεδεκέλε κε ην έδαθνο, σο αθίλεην εδξάδεηαη απεπζείαο ή δηα κέζσ άιισλ ζηνηρείσλ ζ' 
απηφ, δελ έρεη δπλαηφηεηα απηνθίλεζεο θαη δελ κπνξεί λα ξπκνπιθεζεί κε απιφ θαη άκεζν 
ηξφπν.  
χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, δνκηθά έξγα είλαη πρ. ηα θηίξηα αλεμάξηεηα απφ ηα πιηθά θαη ηνλ 
ηξφπν θαηαζθεπήο ηνπο, νη γέθπξεο, νη ηνίρνη αληηζηήξημεο, νη πεξηθξάμεηο, νη πέξγθνιεο, νη 
δεμακελέο απνζήθεπζεο θαπζίκσλ πιηθψλ αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο ηνπο, θαη 
ην ζθνπφ πνπ εμππεξεηνχλ, νη νηθίζθνη πνπ εδξάδνληαη ζην έδαθνο απεπζείαο ή ζε ηξνρνχο 
θιπ.  

2. Πιεζπζκόο θηηξίνπ, νξφθνπ ή ρψξνπ ή δνκηθνχ έξγνπ είλαη: Ο κέγηζηνο αξηζκφο αηφκσλ 

πνπ επηηξέπεηαη απφ ηνλ παξφληα θαλνληζκφ λα βξεζνχλ κέζα ζην θηίξην ή δνκηθφ έξγν ή 
ρψξν.  

3. Υώξνη θύξηαο θαη βνεζεηηθήο ρξήζεο ησλ θηηξίσλ. Υψξνη θχξηαο ρξήζεο ησλ θηηξίσλ 

είλαη φζνη πξννξίδνληαη γηα ηελ παξακνλή ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο, αηφκσλ (έζησ 
θαη ελφο) επί δχν ηνπιάρηζηνλ ψξεο ην 24σξν.  
Οη ππφινηπνη ρψξνη ησλ θηηξίσλ είλαη βνεζεηηθήο ρξήζεο. Γηα παξάδεηγκα ζηα θηίξηα κε 
ρξήζε θαηνηθίαο ρψξνη θχξηαο ρξήζεο είλαη ηα ππλνδσκάηηα, νη ρψξνη δηεκέξεπζεο 
(θαζηζηηθά, ζαιφληα, ηξαπεδαξίεο, ρψξνη παηρληδηνχ), νη θνπδίλεο ηα γξαθεία θιπ.  
Υψξνη βνεζεηηθήο ρξήζεο είλαη κεηαμχ άιισλ νη αθφινπζνη  

 Οη ρψξνη θπθινθνξίαο (δηάδξνκνη, πξνζάιακνη, θιηκαθνζηάζηα).  
 Οη ρψξνη πγηεηλήο.  
 Σα κεραλνζηάζηα.  
 Οη απνζήθεο.  
 Οη ρψξνη ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ.  
 Σα θηίξηα παξακνλήο δψσλ (ζηάβινη, βνπζηάζηα θιπ.).  



4. Φπζηθή ή θαλνληθή όδεπζε. Δίλαη ε ζπληνκφηεξε, ζπλερήο θαη ρσξίο εκπφδηα πνξεία 

πνπ αθνινπζεί έλα άηνκν γηα ηε κεηάβαζή ηνπ απφ έλα ζεκείν ζε έλα άιιν.  

5. Όδεπζε δηαθπγήο. Δίλαη ε θπζηθή ή θαλνληθή φδεπζε γηα ηε δηαθπγή ελφο αηφκνπ απφ 

νπνηνδήπνηε ζεκείν ελφο θηηξίνπ πξνο θνηλφρξεζην ρψξν ηνπ νηθηζκνχ.  
6.Διεύζεξν ύςνο ζε ηπρφλ ζεκείν ηνπ δαπέδνπ νξφθνπ ή ρψξνπ θηηξίνπ είλαη ην κήθνο ηεο 
θαηαθφξπθεο γξακκήο κεηαμχ ηνπ αλψηαηνπ ζεκείνπ ηνπ ηειεησκέλνπ δαπέδνπ κέρξη ην 
θαηψηαην ζεκείν ηεο ηειεησκέλεο νξνθήο ή ηπρφλ ςεπδνξνθήο.  
7. Μηθηό ύςνοζε ηπρφλ ζεκείν ηνπ δαπέδνπ νξφθνπ ή ρψξνπ θηηξίνπ είλαη ην κήθνο ηεο 
θαηαθφξπθεο γξακκήο κεηαμχ ηνπ αλψηαηνπ ζεκείνπ ηνπ ηειεησκέλνπ δαπέδνπ κέρξη ην 
αλψηαην ζεκείν ηνπ ηειεησκέλνπ δαπέδνπ ή επηθάιπςεο δψκαηνο πάλσ απφ ηελ νξνθή ηνπ.  
 (.. Οη παξ. 6 , 7 ηίζεληαη σο αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηελ ΑΠΟΦ-49977/3068/89 (ΦΔΚ 535/Β/30-6-89).  

8. Αλνίγκαηα ρώξνπ θηηξίνπ:Δίλαη ηα θελά ηεο νξνθήο ηνπ αλψηαηνπ ζε θάζε ζέζε νξφθνπ, 

θαζψο θαη ηα θελά φισλ ησλ ηνίρσλ, ηα νπνία είηε παξακέλνπλ ειεχζεξα είηε θιείλνπλ κε 
αλνίγκαηα ή ζηαζεξά θνπθψκαηα θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα επηθνηλσλία ησλ ρψξσλ κεηαμχ 
ηνπο ή κε ην χπαηζξν ή γηα ην θπζηθφ θσηηζκφ ή γηα αεξηζκφ ησλ ρψξσλ θηηξίνπ ή γηα 
απνζήθεπζε ειηαθήο ζεξκφηεηαο.  

9. Φπζηθόο θσηηζκόο: Δίλαη ν θσηηζκφο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηνλ ήιην.  

10. Άκεζνο θπζηθόο θσηηζκόο ρώξνπ: Δίλαη ν θπζηθφο θσηηζκφο πνπ πξνέξρεηαη απφ 

αλνίγκαηα ηνπ ρψξνπ, πνπ επηθνηλσλνχλ ακέζσο κε ην χπαηζξν ή κε εκηυπαίζξην ρψξν, 
ρσξίο ηελ παξεκβνιή άιινπ θιεηζηνχ ρψξνπ.  

11. Έκκεζνο θπζηθόο θσηηζκόο ρώξνπ: Δίλαη ν θπζηθφο θσηηζκφο πνπ θηάλεη ζην ρψξν 

κέζσ άιινπ θιεηζηνχ ρψξνπ ηνπ θηηξίνπ πνπ έρεη άκεζν θπζηθφ θσηηζκφ.  

12. Φπζηθόο αεξηζκόο θηηξίνπ ή ρώξνπ: Δίλαη ν αεξηζκφο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηα 

αλνίγκαηά ηνπ ή απφ δηαηάμεηο θπζηθνχ ειθπζκνχ ρσξίο ηε ρξήζε κεραληθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ.  

13. Άκεζνο θπζηθόο αεξηζκόο ρώξνπ: Δίλαη ν θπζηθφο αεξηζκφο πνπ πξνέξρεηαη απφ 

αλνίγκαηα ηνπ ρψξνπ, πνπ επηθνηλσλνχλ ακέζσο κε ην χπαηζξν ή κε εκηυπαίζξην ρψξν, 
ρσξίο ηελ παξεκβνιή άιινπ θιεηζηνχ ρψξνπ.  

14. Έκκεζνο θπζηθόο αεξηζκόο ρώξνπ: Δίλαη ν θπζηθφο αεξηζκφο πνπ πξνέξρεηαη απφ 

αλνίγκαηα πξνο άιιν ρψξν ηνπ θηηξίνπ ή απφ δηαηάμεηο θπζηθνχ ειθπζκνχ.  

15. Σερλεηόο αεξηζκόο ηνπ θηηξίνπ ή ρώξνπ. Δίλαη ν αεξηζκφο πνπ πξνέξρεηαη απφ 

κεραληθέο εγθαηαζηάζεηο.  

16. Ρέκα. Ρέκα είλαη θάζε θπζηθή δηακφξθσζε ηνπ εδάθνπο ζε απνδέθηε θαη αγσγφ ησλ 

λεξψλ ηεο βξνρήο ή ηεο ηήμεο ηνπ ρηνληνχ ή ησλ θπζηθψλ πεγψλ θαη εμππεξεηεί ηελ απνξξνή 
ηνπο πξνο άιινπο κεγαιχηεξεο ρσξεηηθφηεηαο απνδέθηεο, θπζηθνχο ή ηερλεηνχο (ξέκαηα, 
πνηάκηα, ιίκλεο, ζάιαζζα θιπ.), πνπ βξίζθνληαη ζε ρακειφηεξεο ζηάζκεο.  
17. Υώξνο πςεινύ βαζκνύ θηλδύλνπ. Δίλαη ρψξνο θηηξίνπ ή δνκηθνχ έξγνπ, ηα 
πεξηερφκελα ηνπ νπνίνπ παξνπζηάδνπλ κεγάιε αλαθιεμηκφηεηα ηαρχηεηα επηθαλεηαθήο 
εμάπισζεο ηεο θιφγαο θαη έθιπζε ζεξκφηεηαο ή παξάγνπλ πνιιά ηνμηθά θαπζαέξηα ή έρνπλ 
θίλδπλν έθξεμεο. 
 

ΑΡΘΡΟΝ-3.  
ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΣΧΝ ΚΣΗΡΗΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ  

ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΠΑΡΟΝΣΟ. 
 

   

   

1.Σα θηίξηα ή ηα ηκήκαηά ηνπο θαη ηα δνκηθά έξγα ηαμηλνκνχληαη ζχκθσλα κε ηε ρξήζε ηνπο 
ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο:  
Α. Καηνηθία  



Β. Πξνζσξηλή δηακνλή.  
Γ. πλάζξνηζε θνηλνύ.  
Γ. Δθπαίδεπζε.  
Δ. Τγεία θαη Κνηλσληθή Πξόλνηα.  
Ε. υθπονιζμόρ  
Ζ. Δμπόπιο  
Θ. Γπαθεία  
Η. Βιομησανία - Βιοηεσνία  
Κ. Αποθήκεςζη  
Λ. ηάθμεςζη αςηοκινήηυν και ππαηήπια ςγπών καςζίμυν.  
Μ. Λοιπέρ σπήζειρ.  

1.Α. ΚΑΣΟΗΚΗΑ:  

ηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη φζα θηίξηα ή ηκήκαηα θηηξίσλ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα 
παξέρνπλ ζηνπο ελνίθνπο ηνπο ρψξνπο θαηάιιεινπο ηνπιάρηζην γηα χπλν θαη ζσκαηηθή 
πγηεηλή θαη θαζαξηφηεηα, φπνπ νη έλνηθνί ηνπο δηακέλνπλ κφληκα ή επνρηαθά.  
ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ:  

 Σα θηίξηα ηξηψλ ή πεξηζζνηέξσλ δηακεξηζκάησλ.  
 Οη κνλνθαηνηθίεο  
 Οη δηπινθαηνηθίεο.  
 Σα θνηλφβηα.  

1.Β. ΠΡΟΩΡΗΝΖ ΓΗΑΜΟΝΖ:  
ηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη φζα θηίξηα ή ηκήκαηα θηηξίσλ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα 
παξέρνπλ ζηνπο ελνίθνπο ηνπο θαηάιιεινπο ρψξνπο γηα χπλν θαη ζσκαηηθή πγηεηλή θαη 
θαζαξηφηεηα, εθφζνλ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηηο θαηεγνξίεο θαηνηθίαο, πγείαο θαη θνηλσληθήο 
πξφλνηαο θαη ζσθξνληζκνχ.  
ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ κεηαμχ άιισλ θαη:  

 Σα μελνδνρεία  
 Οη μελψλεο  
 Σα νηθνηξνθεία θαη νη θνηηψλεο γηα πγηή άηνκα ειηθίαο έμη εηψλ ή κεγαιχηεξεο.  

1.Γ. ΤΝΑΘΡΟΗΖ ΚΟΗΝΟΤ:  
ηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη φζα θηίξηα ή ηκήκαηα θηηξίσλ ή δνκηθά έξγα ή 
ππαίζξηνη ρψξνη πνπ πεξηνξίδνληαη απφ δνκηθά ζηνηρεία, ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ζπλάζξνηζε 
πελήληα ηνπιάρηζηνλ αηφκσλ γηα θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο, ζξεζθεπηηθέο, επηζηεκνληθέο, 
εθπαηδεπηηθέο, πνιηηηζηηθέο, ςπραγσγηθέο ή αζιεηηθέο εθδειψζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο, θαζψο 
επίζεο θαη γηα αλακνλή ζπγθνηλσληαθψλ κέζσλ.  
ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ, κεηαμχ άιισλ θαη:  

 Οη ρψξνη ζπλεδξίσλ  
 Οη κεγάιεο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο.  
 Οη ρψξνη εθζέζεσλ.  
 Σα κνπζεία  
 Οη ρψξνη ζπλαπιηψλ  
 Οη αίζνπζεο δηθαζηεξίσλ  
 Οη λανί  
 Οη ρψξνη αζιεηηθψλ ζπγθεληξψζεσλ.  
 Σα ζέαηξα  
 Οη θηλεκαηνγξάθνη.  
 Σα εζηηαηφξηα, δαραξνπιαζηεία, θαθελεία.  
 Σα θέληξα δηαζθέδαζεο.  
 Οη αίζνπζεο πνιιαπιψλ ρξήζεσλ.  
 Οη αίζνπζεο αλακνλήο επηβαηψλ.  



 Οη ηξάπεδεο κηθηνχ εκβαδνχ ηνπιάρηζηνλ 70 m
2
.  

1.Γ. ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ:  
ηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη φζα θηίξηα ή ηκήκαηα θηηξίσλ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε 
ζπλάζξνηζε έμη κέρξη 49 αηφκσλ γηα δηδαζθαιία.  
ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ κεηαμχ άιισλ θαη:  

 Σα θηίξηα ηεο ηξηηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο.  
 Σα θξνληηζηήξηα.  
 Σα λεπηαγσγεία.  

1.Δ. ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ:  
ηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη φζα θηίξηα ή ηκήκαηα θηηξίσλ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 
ηαηξηθή πξφιεςε, δηάγλσζε ή θαη ζεξαπεία, γηα πεξίζαιςε αηφκσλ ειηθησκέλσλ ή αζζελψλ ή 
κεησκέλεο πλεπκαηηθήο ή ζσκαηηθήο ηθαλφηεηαο, γηα χπλν θαη ζσκαηηθή πγηεηλή βξεθψλ θαη 
παηδηψλ ειηθίαο κηθξφηεξεο ησλ έμη εηψλ.  
ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ κεηαμχ άιισλ θαη:  

 Σα λνζνθνκεία  
 Οη θιηληθέο  
 Σα αγξνηηθά ηαηξεία  
 Οη πγεηνλνκηθνί ζηαζκνί  
 Σα θέληξα πγείαο  
 Σα ςπρηαηξεία  
 Σα ηδξχκαηα αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο  
 Σα ηδξχκαηα ρξνλίσο παζρφλησλ  
 Οη νίθνη επγεξίαο  
 Σα βξεθνθνκεία, βξεθηθνί ζηαζκνί, παηδηθνί ζηαζκνί.  
 Σα νηθνηξνθεία παηδηψλ ειηθίαο κηθξφηεξεο ησλ έμη εηψλ.  
 Σα ηαηξεία.  

Καη' εμαίξεζε, ηα νδνληηαηξεία θαη ηα ηαηξεία πνπ δελ δηαζέηνπλ λνζειεπηηθή θιίλε νχηε 
κνλάδα εθαξκνγήο ηζνηφπσλ νχηε αθηηλνινγηθφ εξγαζηήξην νχηε εγθαηαζηάζεηο 
θπζηνζεξαπείαο αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία Θ Γξαθείσλ.  
1.Ε. ΩΦΡΟΝΗΜΟ:  
ηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη φζα θηίξηα ή ηκήκαηα θηηξίσλ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 
θξάηεζε, ζσθξνληζκφ ή έθηηζε πνηλψλ.  
ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ κεηαμχ άιισλ θαη:  

 Σα θξαηεηήξηα  
 Σα αλακνξθσηήξηα  
 Οη θπιαθέο  

1.Ζ. ΔΜΠΟΡΗΟ:  
ηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη φζα θηίξηα ή ηκήκαηα θηηξίσλ ή δνκηθά έξγα ρξεζηκν-
πνηνχληαη γηα ηελ έθζεζε ή θαη πψιεζε εκπνξεπκάησλ, ηελ πεξηπνίεζε ή θαιισπηζκφ 
αηφκσλ, ηελ επηδηφξζσζε ή άιιε επεμεξγαζία αγαζψλ, πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ 
θαηεγνξία ηεο βηνκεραλίαο - βηνηερλίαο.  
ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ κεηαμχ άιισλ θαη:  

 Σα εκπνξηθά θέληξα  
 Οη αγνξέο θαη ππεξαγνξέο  
 Σα θαηαζηήκαηα  
 Σα θαξκαθεία  
 Σα θνπξεία θαη θνκκσηήξηα  
 Σα ηλζηηηνχηα γπκλαζηηθήο  
 Σα κηθξά θαηαζηήκαηα επηδηφξζσζεο ξνχρσλ θαη ππνδεκάησλ.  



1.Θ. ΓΡΑΦΔΗΑ:  
ηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη φζα θηίξηα ή ηκήκαηα θηηξίσλ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 
πλεπκαηηθέο ή δηνηθεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο δεκφζηεο ή ηδησηηθέο ή γηα επηρεηξεκαηηθέο 
δξαζηεξηφηε-ηεο, εθφζνλ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ θαηεγνξία εκπνξίνπ.  
ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ κεηαμχ άιισλ θαη:  

 Σα γξαθεία δεκφζησλ ππεξεζηψλ.  
 Σα γξαθεία ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο  
 Οη βηβιηνζήθεο  
 Σα γξαθεία επηρεηξήζεσλ  
 Σα γξαθεία ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ  
 Οη ηξάπεδεο κηθηνχ εκβαδνχ κηθξφηεξνπ ησλ 70 m

2
.  

1.Η. ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ - ΒΗΟΣΔΥΝΗΑ:  
ηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη φζα θηίξηα ή ηκήκαηα θηηξίσλ ή δνκηθά έξγα ζηεγάδνπλ 
βηνκεραλίεο, βηνηερλίεο, εξγαζηήξηα, παξαζθεπαζηήξηα, ππεξεζίεο κε ζεκαληηθφ 
ειεθηξνκεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ.  
ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ κεηαμχ άιισλ θαη:  

 Σα εξγνζηάζηα  
 Σα δηπιηζηήξηα  
 Οη ζηαζκνί παξαγσγήο ελέξγεηαο  
 Οη βηνηερληθέο εγθαηαζηάζεηο  
 Σα ζπλεξγεία ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο απηνθηλήησλ.  
 Σα βαθεία  
 Σα μπινπξγεία  
 Σα εξγαζηήξηα εξεπλψλ θαη εθπαίδεπζεο  
 Σα παξαζθεπαζηήξηα ηξνθίκσλ  
 Σα θαζαξηζηήξηα  
 Σα ζηδεξσηήξηα  
 Σα νξγαλσκέλα πιπληήξηα ξνχρσλ  
 Σα απηνηειή θέληξα κεραλνγξάθεζεο.  

1.Κ. ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ:  
ηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη φζα θηίξηα ή ηκήκαηα θηηξίσλ ή δνκηθά έξγα ρξεζηκν-
πνηνχληαη γηα απνζήθεπζε αγαζψλ, θχιαμε αληηθεηκέλσλ ή ζηέγαζε δψσλ.  
ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ κεηαμχ άιισλ θαη:  

 Οη γεληθέο απνζήθεο  
 Οη αγξνηηθέο απνζήθεο  
 Σα ιηκεληθά ππφζηεγα  
 Οη απνζήθεο θαηαζηεκάησλ  
 Οη απνζήθεο κνπζείσλ  
 Οη ζηάβινη, ηα βνπζηάζηα, ηα ρνηξνζηάζηα, ηα νξληζνηξνθεία  

1.Λ. ΣΑΘΜΔΤΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΩΝ ΚΑΗ ΠΡΑΣΖΡΗΑ ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΗΜΩΝ:  
ηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη φζα θηίξηα ή ηκήκαηα θηηξίσλ ή δνκηθά έξγα ρξεζηκν-
πνηνχληαη γηα ηε ζηάζκεπζε απηνθηλήησλ, δηθχθισλ ή ηξίθπθισλ ή γηα πξαηήξηα πγξψλ 
θαπζίκσλ, ή γηα πιπληήξηα απηνθηλήησλ.  
1.Μ. ΛΟΗΠΔ ΥΡΖΔΗ:  
1. ηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη φζα θηίξηα ή ηκήκαηα θηηξίσλ ή δνκηθά έξγα έρνπλ 
ηέηνηα ρξήζε, ψζηε λα κελ κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζε θακία απφ ηηο πξνεγνχκελεο 
θαηεγνξίεο.  
2. Ζ ρξήζε δελ αλαθέξεηαη ζε ζπγθξνηήκαηα θηηξίσλ ή δνκηθψλ έξγσλ θαη επνκέλσο ζηα 
ζπγθξνηήκαηα φπνπ ηα επηκέξνπο θηίξηα ή δνκηθά έξγα απέρνπλ κεηαμχ ηνπο, ην θάζε έλα 
θηίξην ή δνκηθφ έξγν ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε ρξήζε ηνπ, αλεμάξηεηα απφ ηα ππφινηπα. Απηφ 
ηζρχεη θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε γέθπξα ή δηάδξνκν ππέξγεην ή 



ππφγεην.  
Κηίξην ή δνκηθφ έξγν πνπ έρεη πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο ρξήζεο ραξαθηεξίδεηαη σο κηθηήο 
ρξήζεο. ηελ πεξίπησζε απηή θάζε ηκήκα ηνπ ραξαθηεξίδεηαη κε ηε δηθή ηνπ ρξήζε. Καη 
ππάγεηαη ζηνπο αληίζηνηρνπο θαλνληζκνχο.  
Δηδηθά ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ γηα ηε ιεηηνπξγία ελφο εληαίνπ νξγαληζκνχ είλαη απαξαίηεην λα 
ζπλππάξρνπλ ζην ίδην θηίξην πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο ρξήζεηο, γηα ηελ εμππεξέηεζε 
απνθιεηζηηθά ηεο θχξηα ρξήζεο, ηφηε ην θηίξην κπνξεί λα ραξαθηεξηζζεί ζπλνιηθά κε ηε ρξήζε 
πνπ θπξηαξρεί. 
 

ΑΡΘΡΟΝ-4  
ΠΛΖΘΤΜΟ. 

Ο πιεζπζκφο, αλάινγα κε ηε ρξήζε ηνπ ρψξνπ, ηνπ θηηξίνπ ή ηνπ δνκηθνχ έξγνπ, 
ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηα αθφινπζα:  

1. Υπήζη καηοικίαρ (καηηγοπία Α).  
'Έλα άηνκν αλά 18 m

2 
κηθηνχ εκβαδνχ.  

2. Υπήζη πποζυπινήρ διαμονήρ (καηηγοπία Β)  
Έλα άηνκν αλά 18m

2 
κηθηνχ εκβαδνχ.  

3. Υπήζη ζςνάθποιζηρ κοινού (καηηγοπία Γ)  

3.1. ε ρψξνπο ρσξίο ζηαζεξά θαζίζκαηα:  

3.1.1. ε αίζνπζεο ζπλεδξηάζεσλ, ρψξνπο εθζέζεσλ, κνπζεία, γπκλαζηήξηα, εζηηαηφξηα, 

δαραξνπιαζηεία, θαθελεία θαη ζε ζπλαθείο πξνο ηα πξνεγνχκελα ρψξνπο, έλα άηνκν αλά 
1,40 m

2 
θαζαξνχ εκβαδνχ δαπέδνπ.  

3.1.2. ε ρψξνπο ακθηζεάηξσλ, ζπλαπιηψλ, αζιεηηθψλ ζπγθεληξψζεσλ, ζε αίζνπζεο 
δηδαζθαιίαο, ζε ζέαηξα, θηλεκαηνγξάθνπο,αίζνπζεο δηθαζηεξίσλ,λανχο, θέληξα 
δηαζθεδάζεσλ θαη ζε ζπλαθείο πξνο ηα πξνεγνχκελα ρψξνπο, έλα άηνκν αλά 0,65 m

2 

θαζαξνχ εκβαδνχ δαπέδνπ.  
3.1.3. ε ρψξνπο αλακνλήο θαη γεληθφηεξα ζε ρψξνπο ζπλάζξνηζεο φξζησλ αηφκσλ, έλα 
άηνκν αλά 0,30 m

2
 θαζαξνχ εκβαδνχ δαπέδνπ.  

3.2. ε ρψξνπο κε ζηαζεξά θαζίζκαηα:  
3.2.1. Με αηνκηθά θαζίζκαηα έλα άηνκν αλά θάζηζκα.  
3.2.2. Με ζπλερή θαζίζκαηα, φπσο ζηαζεξνί πάγθνη, θεξθίδεο, έλα άηνκν αλά 0,45 m κήθνπο 
ηνπ θαζίζκαηνο.  

3.3. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ απφ άιιεο δηαηάμεηο επηηξέπεηαη ε ζπλάζξνηζε ζε έλα ρψξν 
κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ αηφκσλ απφ ηνλ αξηζκφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο παξαγξάθνπο 3.1 θαη 
3.2. ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ν πιεζπζκφο είλαη ίζνο κε ην κεγαιχηεξν απηφ αξηζκφ αηφκσλ.  

3.4. ε ζέαηξα, θηλεκαηνγξάθνπο, θέληξα δηαζθέδαζεο θαη ζπλαθείο ρψξνπο ζπλάζξνηζεο 
θνηλνχ, φπνπ εηζέξρνληαη άηνκα ζην θηίξην ζε ρξφλν πνπ δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο ζέζεηο γη' 
απηά, αιιά ηνπο επηηξέπεηαη λα πεξηκέλνπλ ζε πξνζαιάκνπο ή άιινπο ρψξνπο αλακνλήο 
κέρξη λα ππάξμνπλ ζέζεηο, ππνινγίδεηαη ην άζξνηζκα ηνπ πιεζπζκνχ ησλ αηζνπζψλ 
ζπλάζξνηζεο θαη ησλ ρσξψλ αλακνλήο.  

4. Υπήζη εκπαίδεςζηρ (καηηγοπία Γ)  
4.1. ηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, έλα άηνκν αλά 1,5 m

2 
εκβαδνχ δαπέδνπ αίζνπζαο.  

4.2. ε αίζνπζεο δηδαζθαιίαο κε ζηαζεξά θαζίζκαηα ν πιεζπζκφο είλαη ίζνο πξνο ηνλ αξηζκφ 
ησλ θαζηζκάησλ, αιιά πάλησο ζε θακία πεξίπησζε κηθξφηεξνο απφ απηφλ πνπ πξνθχπηεη κε 
βάζε ηελ αλαινγία ελφο αηφκνπ αλά 1,5 m

2 
εκβαδνχ δαπέδνπ αίζνπζαο.  

4.3. ε εξγαζηήξηα, ζπλεξγεία θαη παξφκνηνπο ρψξνπο εθπαίδεπζεο, ν πιεζπζκφο είλαη ίζνο 
κε ηηο πξνβιεπφκελεο ζέζεηο εξγαζίαο, αιιά πάλησο ζε θακία πεξίπησζε κηθξφηεξνο απφ 
απηφλ πνπ πξνθχπηεη κε βάζε ηελ αλαινγία ελφο αηφκνπ αλά 4,50 m

2
 εκβαδνχ δαπέδνπ 



αίζνπζαο.  
4.4. Γηα φινπο ηνπο ππφινηπνπο ρψξνπο ππνινγίδεηαη έλα άηνκν αλά 6 m

2 
εκβαδνχ δαπέδνπ 

αίζνπζαο.  
4.5 ηελ πεξίπησζε κεκνλσκέλσλ αηζνπζψλ δηδαζθαιίαο, γπκλαζηεξίσλ ή εζηηαηνξίσλ, πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ζπλάζξνηζε 50 ή πεξηζζφηεξσλ αηφκσλ, ππνινγίδεηαη ν αξηζκφο ησλ 
αηφκσλ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.  

5. Υπήζη ςγείαρ και κοινυνικήρ ππόνοιαρ (καηηγοπία Δ).  
5.1. ηηο λνζειεπηηθέο κνλάδεο θαη ζηηο κνλάδεο δηακνλήο κε απηνεμππεξεηνχκελσλ αηφκσλ, 
έλα άηνκν αλά 11 m

2 
κηθηνχ εκβαδνχ.  

5.2. ηα ππφινηπα ηκήκαηα, έλα άηνκν αλά 22 m
2 
κηθηνχ εκβαδνχ.  

6. Υπήζη ζυθπονιζμού (καηηγοπία Ε).  
Ο πιεζπζκφο είλαη ίζνο κε ην άζξνηζκα ηνπ κέγηζηνπ πξνβιεπφκελνπ αξηζκνχ θξαηνπκέλσλ, 
ηνπ κέγηζηνπ αξηζκνχ εξγαδνκέλσλ, πνπ πξνβιέπεηαη λα βξίζθνληαη ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο 
νπνηαδήπνηε ψξα θαη εκέξα ζην θηίξην ή ηκήκα ηνπ θηηξίνπ θαη ηνπ κέγηζηνπ αξηζκνχ 
επηζθεπηψλ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ θαλνληζκφ θάζε θηηξίνπ ή ηκήκαηνο θηηξίνπ κε ρξήζε 
ζσθξνληζκνχ.  

7. Υπήζη εμποπίος (καηηγοπία Ζ)  
7.1. ηνπο ρψξνπο πσιήζεσλ πνπ βξίζθνληαη ζην ηζφγεην, έλα άηνκν αλά 3 m

2 
κηθηνχ 

εκβαδνχ.  
7.2. ηνπο ρψξνπο πσιήζεσλ πνπ βξίζθνληαη ζε νπνηνδήπνηε φξνθν άλσ ηνπ ηζνγείνπ, έλα 
άηνκν αλά 6 m

2 
κηθηνχ εκβαδνχ.  

7.3 ηνπο ρψξνπο εκπνξίνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα γξαθεία, έλα άηνκν αλά 10 m
2 
κηθηνχ 

εκβαδνχ.  
7.4. ηνπο ρψξνπο εκπνξίνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα απνζήθεπζε, παξαιαβή θαη 
απνζηνιή εκπνξεπκάησλ, φπνπ δελ επηηξέπεηαη ε πξφζβαζε θνηλνχ, έλα άηνκν αλά 30 m

2 

κηθηνχ εκβαδνχ.  

8. Υπήζη γπαθείυν (καηηγοπία Θ).  
Έλα άηνκν αλά 9 m

2 
κηθηνχ εκβαδνχ.  

9. Υπήζη βιομησανίαρ - βιοηεσνίαρ (καηηγοπία Η).  
Έλα άηνκν αλά 10 m2 

κηθηνχ εκβαδνχ. Καη'εμαίξεζε, ζε θηίξηα θαη δνκηθά έξγα πνπ απφ ην 
ζρεδηαζκφ ηνπο είλαη θαηάιιεια κφλν γηα ζπγθεθξηκέλεο πξνθαζνξηζκέλεο ιεηηνπξγίεο, νη 
νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη απφ κηθξή αλαινγία πιεζπζκνχ πξνο ην εκβαδφλ ηνπο, ελψ κεγάιν 
κέξνο ηνπ εκβαδνχ ηνπο θαηαιακβάλεηαη απφ εμνπιηζκφ σο πιεζπζκφο ππνινγίδεηαη ν 
κέγηζηνο αξηζκφο αηφκσλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην ρψξν ζε νπνηεζδήπνηε πηζαλέο ζπλζήθεο 
ιεηηνπξγίαο.  

10. Υπήζη αποθήκεςζηρ (καηηγοπία Κ).  
Έλα άηνκν αλά 50 m2 

κηθηνχ εκβαδνχ.  

11. Υπήζη ζηάθμεςζηρ αςηοκινήηυν και ππαηηπίυν ςγπών καςζίμυν (καηηγοπία Λ).  
Έλα άηνκν αλά 50 m2 

κηθηνχ εκβαδνχ.  
(.. Από (Α) θαζνξίδεηαη εηο (Λ) κε ηελ ΑΠΟΦ-49977/3068/89 (ΦΔΚ-535/Β/30-6-89). 

ΑΡΘΡΟΝ-5.  
ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΑΝΣΟΥΖ ΚΣΗΡΗΩΝ 

1. ΓΔΝΗΚΑ.  
1.1. Κάζε θηίξην θαη δνκηθφ έξγν πξέπεη λα παξαζθεπάδεηαη έηζη, ψζηε λα εμαζθαιίδεη:  
1.1.1. Σελ άλεηε θαη αζθαιή εξγαζία, θπθινθνξία θαη παξακνλή φζσλ εξγάδνληαη ζε απηφ ή 
ην επηζθέπηνληαη ή θαηνηθνχλ ζε ηκήκα ηνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ.  
1.1.2. Σελ αζθάιεηα ησλ νκφξσλ θαη γεηηνληθψλ θηηξίσλ ή δνκηθψλ έξγσλ θαζψο θαη ησλ 
ελνίθσλ ηνπο, απφ θηλδχλνπο δεκηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ απηφ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
θαηαζθεπήο ή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ.  



1.1.3. Σελ άλεηε, αζθαιή θαη πγηεηλή παξακνλή αλζξψπσλ ή δψσλ ζ' απηφ.  
1.1.4. Σελ αζθαιή απνζήθεπζε ή ηνπνζέηεζε πξαγκάησλ ζ'απηφ.  
1.1.5. Σελ αζθαιή ιεηηνπξγία κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ ζ'απηφ.  
1.1.6. Σελ αζθαιή δηέιεπζε ηνπ θνηλνχ απφ ηνπο θνηλφρξεζηνπο ή αθάιππηνπο ρψξνπο πνπ 
ζπλνξεχνπλ κε απηφ.  
1.1.7. Σελ αζθαιή ζηάζκεπζε ή θπθινθνξία νρεκάησλ ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πνπ 
ζπλνξεχνπλ κε απηφ θαη ζηνπο αθάιππηνπο ρψξνπο ηνπ νηθνπέδνπ.  
1.2. Γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ παξαπάλσ φξσλ πξέπεη ηα θηίξηα, ηα ηκήκαηα θαη νη ρψξνη ηνπο, 
ηα δνκηθά έξγα θαη θάζε δνκηθφ ζηνηρείν ή εγθαηάζηαζε πνπ πεξηιακβάλεηαη ή 
ελζσκαηψλεηαη ζ' απηά λα θέξνπλ θαη λα κεηαθέξνπλ ζην έδαθνο ηα θάζε είδνπο θνξηία 
θαζψο θαη ηηο επηξξνέο πνπ επελεξγνχλ ζπλήζσο (ίδηα βάξε, σθέιηκα θνξηία, ρηφλη θιπ.) ή 
εθηάθησο (ζεηζκηθέο δπλάκεηο, αλεκνπίεζε, ππξθαγηέο θιπ.).  
Με εηδηθνχο θαλνληζκνχο θαζνξίδνληαη ν βαζκφο αζθάιεηαο θαη άλεζεο ή αληνρήο ζε δεκηέο, 
αλάινγα κε ηε ρξήζε ηνπ θηηξίνπ ηνπ ρψξνπ ή ηνπ δνκηθνχ έξγνπ, ηηο ζπλζήθεο ηνπ 
πεξηβάιινληνο θαη ηελ πεγή ηνπ θηλδχλνπ.  

2. ΑΦΑΛΔΗΑ.  
2.1. Αζθάιεηα θαηά ηελ θαηαζθεπή.  
2.1.1. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο,γηα πγηεηλή, άλεηε θαη αζθαιή εξγαζία ησλ 
εξγαδνκέλσλ ζηελ θαηαζθεπή ηνπ θηηξίνπ ή ηνπ δνκηθνχ έξγνπ, γηα ηελ αζθαιή παξακνλή 
επηζθεπηψλ, γηα αζθαιή δηέιεπζε αλζξψπσλ θαη νρεκάησλ, απ' ηνπο θνηλφρξεζηνπο θαη 
αθάιππηνπο ρψξνπο πνπ ζπλνξεχνπλ κε απηφ θαη γηα ηελ αζθάιεηα ησλ γεηηνληθψλ θηηξίσλ ή 
δνκηθψλ έξγσλ, απαηηείηαη:  
2.1.1.1. Ο ρψξνο εξγαζίαο θαη ελαπνζήθεπζεο ησλ πιηθψλ λα πεξηθξάζζεηαη έηζη ψζηε λα 
ειέγρεηαη ε είζνδνο ζην ρψξν απηφ.  
2.1.1.2. Να ιακβάλνληαη κέηξα γηα ηα πιηθά πνπ απνζεθεχνληαη πξφρεηξα ζην έξγν κέρξη λα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ ή λα απνκαθξπλζνχλ. Σα κέηξα απηά πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ ηα πιηθά απφ 
αλαηξνπή ηνπο, ζξαχζε, ππξθαγηά φηαλ είλαη εχθιεθηα, πηψζε απφ ςειά ζεκεία, 
παξεκπφδηζε ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ θαη νρεκάησλ θιπ.  
2.1.1.3. Ζ ζεηξά ησλ εξγαζηψλ πξέπεη λα είλαη ηέηνηα, ψζηε λα κελ δεκηνπξγνχληαη θίλδπλνη 
δεκηψλ ζην θηίξην ή ην δνκηθφ έξγν, ζην ζχλνιφ ηνπ θαη ζε θάζε δνκηθφ ζηνηρείν ηνπ, πνπ 
παξακέλεη εκηηειέο φηαλ δηαθφπηεηαη ή ζηακαηάεη πξνζσξηλά ε εξγαζία.  
2.1.1.4. Να ιακβάλνληαη κέηξα γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ πξφρεηξσλ έξγσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ 
ψζηε λα εμαζθαιίδνληαη ε πξνζσξηλή ζηήξημε εκηηειψλ θαηαζθεπψλ, ε θίλεζε ησλ 
εξγαδνκέλσλ, ε κεηαθνξά ησλ πιηθψλ ζηνλ ηφπν ρξεζηκνπνίεζήο ηνπο θαη ε απνκάθξπλζε 
ησλ αρξήζησλ απφ απηά.  
2.1.1.5. Να εθαξκφδνληαη εηδηθνί θαλνληζκνί πνπ ηζρχνπλ θαη φπνπ δελ ππάξρνπλ θαλνληζκνί, 
ηα κέηξα πνπ ππαγνξεχνληαη απφ ηελ εκπεηξία θαη ηελ επηζηεκνληθή θαηάξηηζε ηνπ 
ππεχζπλνπ ηερληθνχ.  
2.2. Αζθάιεηα θαηά ηε ιεηηνπξγία.  
Γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ φξσλ ηεο παξ.1 απαηηείηαη:  
2.2.1. Σν θηίξην ή δνκηθφ έξγν θαη θάζε δνκηθφ ζηνηρείν ή εγθαηάζηαζε πνπ πεξηιακβάλεηαη ζ' 
απηφ λα κελ επεξεάδνπλ ή λα επεξεάδνληαη απφ γεηηνληθά θηίξηα ή δνκηθά έξγα, δνκηθά 
ζηνηρεία ή εγθαηαζηάζεηο. 'Όπσο πρ.: Να κελ πξνζζέηνπλ νχηε λα δέρνληαη θνξηία απφ ηα 
γεηηνληθά θηίξηα ή δνκηθά έξγα. Να κελ επεξεάδνπλ ην έδαθνο ζεκειίσζεο ησλ γεηηνληθψλ 
θηηξίσλ ή δνκηθψλ έξγσλ, νχηε λα δέρνληαη απφ απηά επηξξνέο ηέηνηεο, ψζηε λα κεηαβάιινπλ 
ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εδάθνπο ζεκειίσζεο θιπ.  
2.2.2. Σν θηίξην ή δνκηθφ έξγν λα κε δεκηνπξγεί θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ θίλδπλν γηα ηε δσή 
ησλ πεδψλ πνπ δηέξρνληαη απφ ηνπο θνηλφρξεζηνπο ή αθάιππηνπο ρψξνπο πνπ ζπλνξεχνπλ 
κε απηφ θαη λα κελ παξαβιάπηεη ηελ αζθάιεηα ησλ νρεκάησλ, πνπ ζηαζκεχνπλ ή 
θπθινθνξνχλ ζηνπο ρψξνπο απηνχο.  
Δηδηθφηεξεο απαηηήζεηο κπνξεί λα θαζνξίδνληαη απφ εηδηθνχο θαλνληζκνχο γηα ηκήκαηα ηνπ 
θηηξίνπ ή δνκηθνχ έξγνπ πνπ ζπλνξεχνπλ κε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο νη νπνίνη έρνπλ ηδηαίηεξε 
ζεκαζία γηα ηε δηέιεπζε αλζξψπσλ, ζηηο πεξηπηψζεηο εθηάθησλ πεξηζηαηηθψλ, φπσο 
ζεηζκνχ ή ππξθαγηάο.  
2.2.3. Ζ ζπλερήο ζπληήξεζε ηνπ θηηξίνπ ή δνκηθνχ έξγνπ ε νπνία είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνπο 
ηδηνθηήηεο.  
2.2.4. Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ κέηξσλ απηψλ, λα εθαξκφδνληαη νη εηδηθνί θαλνληζκνί πνπ 
ηζρχνπλ, ηφζν γηα ηε κειέηε φζν θαη γηα ηελ θαηαζθεπή.  



3. ΑΝΣΟΥΖ ΣΧΝ ΚΣΗΡΗΧΝ 'Ζ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ.  
Γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο αληνρήο ησλ θηηξίσλ ή δνκηθψλ έξγσλ, απαηηείηαη:  
3.1. Σν θηίξην ή δνκηθφ έξγν λα κπνξεί λα αλαιάβεη ηα θνξηία πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνπο 
γεληθνχο θαη εηδηθνχο θαλνληζκνχο αλάινγα κε ηε ρξήζε ηνπ θαη λα ηα κεηαβηβάδεη αζθαιψο 
ζην έδαθνο κε ηνλ θέξνληα νξγαληζκφ. Ζ κεηαβίβαζε απηή ησλ θνξηίσλ πξέπεη λα γίλεηαη 
έηζη, ψζηε ηα επηκέξνπο θέξνληα ζηνηρεία λα κελ επηβαξχλνληαη πεξηζζφηεξν απφ φζν ηπρφλ 
επηηξέπνπλ νη εηδηθνί ηζρχνληεο θαλνληζκνί.  
3.2. Γνκηθά ζηνηρεία πνπ δελ αλήθνπλ ζηνλ θέξνληα νξγαληζκφ, αιιά επεξεάδνληαη απφ ηε 
ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηά ηελ αλάιεςε θνξηίσλ ή αλαιακβάλνπλ θνξηία πνπ πξνέξρνληαη απφ 
ηε ρξήζε ηνπ θηηξίνπ ή δνκηθνχ έξγνπ, πξέπεη επίζεο λα κελ επηβαξχλνληαη ζε βαζκφ πνπ 
δπζρεξαίλεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ (παξακνλή, εξγαζία θιπ.).  
Δηδηθνί θαλνληζκνί ή ηερληθέο νδεγίεο κπνξεί λα πξνζδηνξίδνπλ ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο ησλ 
δνκηθψλ απηψλ ζηνηρείσλ.  
3.3. Οη κειέηεο θαη νη θαηαζθεπέο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλεο κε ηνπο εηδηθνχο θαλνληζκνχο 
πνπ ηζρχνπλ γη' απηέο.  
3.4. Σα ρξεζηκνπνηνχκελα πιηθά πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια. Ζ θαηαιιειφηεηα ησλ πιηθψλ 
πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο ηπρφλ ππάξρνπζεο πξνδηαγξαθέο ή πξφηππα θαη απφ ηελ εκπεηξία 
ησλ αξκνδίσλ ηερληθψλ πνπ κειεηνχλ ή επηβιέπνπλ ηελ θαηαζθεπή ησλ θηηξίσλ ή δνκηθψλ 
έξγσλ.  
3.5. Δθηφο απφ ηηο θνξηίζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζπλήζε ρξήζε, ηα θηίξηα ή δνκηθά έξγα 
πξέπεη λα αληέρνπλ θαη ζε θαηαπνλήζεηο πνπ επηβάιινληαη απφ έθηαθηα πεξηζηαηηθά, φπσο 
ζεηζκνί, ππξθαγηέο, ζενκελίεο θιπ.  
Ο βαζκφο ησλ αλεθηψλ βιαβψλ θαηά πεξίπησζε πξνζδηνξίδεηαη ζηνπο ζρεηηθνχο 
θαλνληζκνχο.  
3.6. ε πεξίπησζε αλέγεξζεο λένπ θηηξίνπ ηεξείηαη απφζηαζε απφ γεηηνληθά (δηπιαλά) θηίξηα 
(ηνπ ηδίνπ ή ησλ νκφξσλ νηθνπέδσλ), ηέηνηα ψζηε απηφ λα κε δέρεηαη ή λα κεηαβηβάδεη θνξηία 
ζε θηίξηα, πνπ ππάξρνπλ ή πνπ πξφθεηηαη λα αλεγεξζνχλ.  
Ο θελφο ρψξνο κεηαμχ ησλ θηηξίσλ απνηειεί ζεηζκηθφ αξκφ, φηαλ θαηαζθεπάδεηαη ζχκθσλα 
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ "Νένπ 
Διιεληθνχ Αληηζεηζκηθνχ Καλνληζκνχ" (ΝΔΑΚ), πνπ εγθξίζεθε κε ηελ Τπνπξγηθή Απνθ-
Γ17α/32/ΦΝ.275/30-9-92 (ΦΔΚ-613/Β/12-10-92), ΤΠΔΥΩΓΔ, φπσο ηζρχεη.  
Γηα ηνλ ζεηζκηθφ αξκφ ηζρχνπλ νη αθφινπζεο δηαηάμεηο:  

α) Ο ζεηζκηθφο αξκφο δελ πξέπεη λα δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ιεηηνπξγηθφηεηαο, 
κνλψζεσλ, πγηεηλήο, ζηαηηθήο επάξθεηαο θαη δνπιείαο σο πξνο ηελ δηακφξθσζε ηνπ 
ζηαηηθνχ θνξέα, ησλ γεηηνληθψλ θηηξίσλ ηδίσο φηαλ απηά αλήθνπλ ζε άιινπο 
ηδηνθηήηεο.  
β) Ο ζεηζκηθφο αξκφο "πιήξνπο δηαρσξηζκνχ", ηνπ εδαθ.3 ηεο παξ.4.1.7.2 ηνπ 
ΝΔΑΚ, εθαξκφδεηαη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πξνζηαζίαο γεηηνληθψλ θηηξίσλ, ελψ νη 
πεξηπηψζεηο πξνζηαζίαο κε ηελ θαηαζθεπή "ηνηρσκάησλ - πξνζθξνπζηήξσλ" ή κε 
ηελ ηήξεζε απνζηάζεσλ αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ νξφθσλ", φπσο πεξηγξάθνληαη 
αληίζηνηρα ζηα εδαθ.4 θαη 5 ηεο παξ.4.1.7.2 ηνπ ΝΔΑΚ, εθαξκφδνληαη κφλν φηαλ ηα 
θηίξηα (παιαηφ θαη λέν) αλήθνπλ ζηνλ ίδην ηδηνθηήηε, ν νπνίνο έρεη θαη ηελ επζχλε 
δφκεζεο ησλ δχν θηηξίσλ, ψζηε λα πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ησλ 
παξαπάλσ δηαηάμεσλ ηνπ ΝΔΑΚ.  
γ) Ο ζεηζκηθφο αξκφο δελ είλαη ππνρξεσηηθφο ζε πεξηπηψζεηο πξνζζεθψλ θαζ' χςνο, 
ζε θηίξηα λνκίκσο πθηζηάκελα, φπσο απηά νξίδνληαη ζην Αξζ-23 ηνπ Ν-1577/85 " 
ΓΟΚ.  
δ) ηελ πεξίπησζε θέξνπζαο κεζνηνηρίαο εθαξκφδεηαη κφλν ν ζεηζκηθφο αξκφο 
πιήξνπο δηαρσξηζκνχ, κεηά ηε ζηέςε ηνπ κεζφηνηρνπ. Καζ' φιν ην χςνο ηνπ 
κεζφηνηρνπ, ε θαηαζθεπή ζεηζκηθνχ αξκνχ πιήξνπο δηαρσξηζκνχ είλαη πξναηξεηηθή.  
ε) 'Όηαλ ππάξρεη θηίξην ζην φξην νκφξσλ νηθνπέδσλ, ην ειάρηζην εχξνο ηνπ ζεηζκηθνχ 
αξκνχ πιήξνπο δηαρσξηζκνχ, ππνινγίδεηαη γηα ηελ ζεηζκηθή κεηαθίλεζε θαη ησλ δχν 
θηηξίσλ, φπσο νξίδεηαη ζην εδαθ.3 ηεο παξ.4.1.7.2 ηνπ ΝΔΑΚ θαη δηακνξθψλεηαη εμ 
νινθιήξνπ ζην νηθφπεδν ηνπ λένπ θηηξίνπ.  
ε θακία πεξίπησζε ε απφζηαζε ηνπ λένπ θηηξίνπ απφ ην φξην ησλ νκφξσλ 
νηθνπέδσλ δελ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε απφ ην εχξνο (Γλ), φπνπ (Γλ) είλαη ε 
κέγηζηε ζεηζκηθή κεηαθίλεζε ηνπ λένπ θηηξίνπ.  
ζη) 'Όηαλ δελ ππάξρεη θηίξην ζην φξην ησλ νκφξσλ νηθνπέδσλ ην λέν θηίξην απέρεη 
απφ ην φξην απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ ίζε κε ην εχξνο (Γλ) ηεο κέγηζηεο ζεηζκηθήο 



κεηαθίλεζήο ηνπ.  
δ) ηελ πεξίπησζε χπαξμεο δηεξεκέλσλ ηδηνθηεζηψλ ζε θνηλφ νηθφπεδν, ηεξνχληαη νη 
δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, σο εάλ ηα θηίξηα λα βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθά 
νηθφπεδα.  
ε) Οη ηνίρνη εθαηέξσζελ ηνπ ζεηζκηθνχ αξκνχ ζεσξνχληαη εμσηεξηθνί ηνίρνη ησλ 
θηηξίσλ θαη θαηαζθεπάδνληαη έηζη ψζηε λα πιεξνί, ν θαζ' έλαο απ' απηνχο ζαλ 
αλεμάξηεηνο ηνίρνο, ηηο δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ηε ζεξκνκφλσζε, ππξνπξνζηαζία θαη 
ερνκφλσζε.  
ζ) Με δαπάλεο θαη επηκέιεηα ηνπ ηειεπηαίνπ νηθνδνκνχληνο ην θελφ κεηαμχ ησλ 
θηηξίσλ, θξάζζεηαη απ' φιεο ηηο πιεπξέο κε πιηθά κηθξφηεξεο αληνρήο απφ απηά ηνπ 
θέξνληα νξγαληζκνχ ησλ θηηξίσλ, θαη ιακβάλνληαη φια ηα θαηάιιεια κέηξα ψζηε λα 
απνθεχγνληαη ξχπαλζε, κεηάδνζε πγξαζίαο ή άιιεο νριήζεηο.  
η) Σν θελφ κεηαμχ δχν θηηξίσλ, πνπ ππεξβαίλεη ην δηπιάζην ηνπ ειάρηζηα 
απαηηνχκελνπ εχξνπο ηνπ ζεηζκηθνχ αξκνχ, φπσο ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ θαλνληζκνχ απηνχ, δελ ζεσξείηαη ζεηζκηθφο αξκφο. 

(.. Ζ παξ.3.6 αξρηθά αληηθαηεζηάζε κε ηελ Απνθ-18738/134/12-3-90 ΦΔΚ-160/Γ/27-3-90. Αξγόηεξα αλεζηάιε ε 
εθαξκνγή ηεο κε ηελ Απνθ-35627/716γ/28-11-91. Δθ λένπ επαλαθέξεηαη ζε ηζρύεη θαη ηίζεηαη σο αληηθαηεζηάζε κε 
ηελ Απνθ-10256/1926/97 ΦΔΚ-329/21-4-97). 'Ήδε κε ηνλ Αληηζεηζκηθό Καλνληζκό θαζίζηαηαη ππoρξεσηηθόο ν 
Αληηζεηζκηθόο Αξκόο. Βιέπε Αληηζεηζκηθό Καλνληζκό 4.1.7.2).  
3.7. ε πεξίπησζε θαηαπνλήζεσλ απφ ζεηζκφ, εθηφο απφ ηε κεηαβίβαζε θνξηίσλ, φπσο 
πξνβιέπεηαη ζηελ παξ.1.2 ν θέξσλ νξγαληζκφο πξέπεη λα είλαη ηθαλφο λα παξαιάβεη θαη ηα 
θνξηία πνπ πξνέξρνληαη απφ κεηαθηλήζεηο ηνπ εδάθνπο ζεκειίσζεο.  
3.8. Ζ κειέηε ηεο αληνρήο ησλ θηηξίσλ ή δνκηθψλ έξγσλ, ν ηξφπνο θαηαζθεπήο ησλ θεξφλησλ 
θαη κε δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπο, ην είδνο θαη ε πνηφηεηα ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, 
πξνζδηνξίδνληαη απφ εηδηθνχο θαλνληζκνχο, πξνδηαγξαθέο, πξφηππα ή ηερληθέο νδεγίεο πνπ 
έρνπλ εθδνζεί ή εθδίδνληαη απφ αξκφδηα φξγαλα ή θνξείο ή εθφζνλ δελ ππάξρνπλ βαζίδνληαη 
ζηελ επηζηεκνληθή γλψζε θαη εκπεηξία ησλ ππεχζπλσλ ηερληθψλ.  

4. ΔΓΑΦΟΣΔΥΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ - ΔΚΚΑΦΔ ΘΔΜΔΛΗΧΔΗ.  
4.1. Δδαθοηεσνικά ζηοισεία.  
Ζ εθπφλεζε ησλ κειεηψλ θαη ε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ησλ θηηξηαθψλ έξγσλ γίλεηαη αθνχ 
πξνεγνπκέλσο, δηαπηζηψλεηαη ε πνηφηεηα θαη ππνινγίδεηαη ε αληνρή ηνπ εδάθνπο 
ζεκειίσζήο ηνπο, κε βάζε ηα ηερληθά ζηνηρεία ηνπ, ζπλδπαδφκελα κε ην βαζκφ ηεο ζεηζκηθήο 
επηθηλδπλφηεηαο ηεο πεξηνρήο φπνπ βξίζθνληαη.  
Σα παξαπάλσ ηερληθά ζηνηρεία ηνπ εδάθνπο πξέπεη λα πξνθχπηνπλ απφ εδαθνηερληθή 
έξεπλα πνπ δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηνπο εηδηθνχο ζρεηηθνχο θαλνληζκνχο.  
Μέρξη ηελ έθδνζε ησλ παξαπάλσ θαλνληζκψλ ηα εδαθνηερληθά ραξαθηεξηζηηθά εθηηκψληαη 
απφ ην κειεηεηή ηνπ έξγνπ, πνπ κπνξεί λα ζπλεθηηκά θαη ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο, πνπ 
ηπρφλ ππάξρνπλ γηα ηελ πεξηνρή, φπνπ βξίζθεηαη ην έξγν.  
Δηδηθνί θαλνληζκνί κπνξνχλ λα επηβάιινπλ ηε δηελέξγεηα εξγαζηεξηαθήο ή άιιεο 
εδαθνηερληθήο έξεπλαο, θαη λα θαζνξίδνπλ ηνπο φξνπο δηελέξγεηαο ηεο, ηα ζηνηρεία πνπ 
πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο (γεσγξαθηθέο πεξηνρέο, θαηεγνξία 
θηηξίνπ, κηθξνδσληθέο θιπ.).  
4.2. Δκζκαθέρ.  
Καηά ηε δηελέξγεηα εθζθαθψλ κέζα ζηηο πφιεηο θαη γεληθά ζε πεξηνρέο φπνπ ππάξρνπλ 
νηθνδνκέο απαγνξεχεηαη ε ρξήζε εθξεθηηθψλ πιψλ, εθηφο αλ δελ κπνξνχλ λα δηελεξγεζνχλ 
κε άιιν ηξφπν. Απηφ ηεθκεξηψλεηαη κε ζρεηηθή έθζεζε ηνπ επηβιέπνληα κεραληθνχ, ζηελ 
νπνία αλαθέξνληαη θαη ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ θνηλνχ θαη ησλ 
γεηηνληθψλ αθηλήησλ.  
Με βάζε ηελ πην πάλσ έθζεζε εθδίδεηαη εηδηθή άδεηα ρξήζεο εθξεθηηθψλ πιψλ απφ ηελ 
αξκφδηα πνιενδνκηθή ππεξεζία πνπ θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά ζηελ αξκφδηα αζηπλνκηθή 
ππεξεζία ηεο πεξηνρήο, φπνπ βξίζθεηαη ην αθίλεην θαη ζε θάζε πεξίπησζε πεξηιακβάλεη ηα 
αλαγθαία κέηξα αζθαιείαο.  
4.3. Θεμελιώζειρ.  
Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ εθζθαθψλ θαη ζεκειηψζεσλ ησλ θηηξηαθψλ έξγσλ, 
ιακβάλνληαη ππφςε νη πην θάησ φξνη, πεξηνξηζκνί θαη πξνβιέςεηο.  
4.3.1. Σν βάζνο ζεκειηψζεσο, πνπ πξαγκαηνπνηείηαη θαζνξίδεηαη ζηε κειέηε ηνπ έξγνπ, 
ζχκθσλα κε ηα ηερληθά ζηνηρεία ηνπ εδάθνπο, φπσο απηά πξνθχπηνπλ απφ ηελ εδαθνηερληθή 
κειέηε ή άιιε έξεπλα κε βάζε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξ.4.1. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία 
ηα ηερληθά ζηνηρεία ηνπ εδάθνπο πνπ ειήθζεζαλ ππφςε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ βάζνπο 
ζεκειίσζεο δηαθέξνπλ απφ απηά πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο εθζθαθέο ηνπ, επηηξέπεηαη ε 



πξαγκαηνπνίεζε ηνπ βάζνπο ζεκειίσζεο πνπ ελαξκνλίδεηαη ζηα λεψηεξα απηά εδαθνηερληθά 
ζηνηρεία θαη γίλεηαη ζρεηηθή ελεκέξσζε ηνπ θαθέινπ ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο, φπσο νξίδεηαη 
ζηηο δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ ηξφπν έθδνζεο ησλ νηθνδνκηθψλ αδεηψλ, πάλησο δελ 
επηηξέπεηαη ε ζεκειίσζε ησλ θηηξηαθψλ έξγσλ λα γίλεηαη ζε πξφζθαηεο επηρψζεηο πνπ δελ 
έρνπλ ππνζηεί θπζηθή ζπκπίεζε ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ.  
ε πεξίπησζε εθηέιεζεο ζεκειηψζεσλ ή εθζθαθψλ ζε ζηάζκε πνπ βξίζθεηαη ρακειφηεξα 
απφ απηή ησλ νκφξσλ θηηξίσλ ή δνκηθψλ έξγσλ πξέπεη λα ιακβάλνληαη κέηξα πξνζηαζίαο, 
ηφζν ηνπ ζπλφινπ, φζνλ θαη ησλ επί κέξνπο δνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη εγθαηαζηάζεψλ ηνπο απφ 
θάζε θίλδπλν βιάβεο ηνπο φρη κφλν ζηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο αιιά θαη κεηά απφ απηή.  
4.3.2. Σα ζηνηρεία ζεκειίσζεο ησλ θηηξηαθψλ θαη δνκηθψλ έξγσλ δελ πξέπεη λα πξνεμέρνπλ 
ζηα φκνξα αθίλεηα, ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ηεο πφιεο θαζψο θαη ζηα πξνθήπηα ησλ 
νηθνπέδσλ ζηα νπνία αλεγείξνληαη θαη ζε θάζε πεξίπησζε λα κε ζίγνπλ θνηλφρξεζηεο 
εγθαηαζηάζεηο (ππφλνκνη, δίθηπα παξνρήο λεξνχ, ξεχκαηνο, αεξίνπ θιπ.).  
Καη' εμαίξεζε επηηξέπεηαη ηα ζηνηρεία ζεκειίσζεο ησλ θηηξηαθψλ θαη δνκηθψλ έξγσλ λα 
πξνεμέρνπλ κέρξη 0,30 m έμσ απφ ηηο εγθεθξηκέλεο ξπκνηνκηθέο γξακκέο, εθφζνλ ην πάλσ 
κέξνο ηνπο βξίζθεηαη ζε βάζνο κεγαιχηεξν απφ 2,50 m απφ ηελ νξηζηηθή ζηάζκε ηνπ 
θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε.  
Δπίζεο θαη' εμαίξεζε επηηξέπεηαη ηα ζηνηρεία απηά λα πξνεμέρνπλ κέζα ζηα πξνθήπηα ησλ 
νηθνπέδσλ κέρξη ην έλα ηξίην ηνπ πιάηνπο ηνπο, εθφζνλ ην πάλσ κέξνο ηνπο βξίζθεηαη ζε 
βάζνο κεγαιχηεξν απφ 1,00 m απφ ηελ νξηζηηθή ζηάζκε ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ζηελ 
αληίζηνηρε ζέζε ηεο ξπκνηνκηθήο γξακκήο.  

5. ΦΖΛΑ ΚΣΗΡΗΑ.  
Δηδηθνί θαλνληζκνί είλαη δπλαηφλ λα ξπζκίδνπλ ζέκαηα αζθάιεηαο θαη αληνρήο γηα θηίξηα 
κεγάινπ χςνπο, δειαδή λα νξίδνπλ εηδηθέο απαηηήζεηο, δηαθνξεηηθέο απφ απηέο ηνπ παξφληνο 
άξζξνπ ή ησλ εηδηθψλ θαλνληζκψλ πνπ ηζρχνπλ, λα θαηαηάζζνπλ ηα θηίξηα κε θξηηήξην θαη ην 
χςνο ηνπο ζε θαηεγνξίεο θαη γεληθά λα ξπζκίδνπλ θάζε ζέκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηνπο 
απμεκέλνπο θηλδχλνπο πνπ παξνπζηάδνπλ ηα θηίξηα απηά ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη αληνρήο.  
Γεληθά ςειά θηίξηα, γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο παξφληνο, ζεσξνχληαη ηα θηίξηα χςνπο 
κεγαιπηέξνπ ησλ 21 m. 

ΑΡΘΡΟΝ-6.  
ΓΟΜΖΖ ΚΟΝΣΑ Δ ΡΔΜΑΣΑ. 

1. ηα ξέκαηα, ησλ νπνίσλ νη νξηνγξακκέο έρνπλ θαζνξηζζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζ.6 ηνπ Ν-880/79 (ΦΔΚ 58/Α), φπσο ηζρχεη ε αλέγεξζε θηηξίσλ, εγθαηαζηάζεσλ ή 
πεξηηνηρηζκάησλ θαη γεληθά ε δφκεζε ξπζκίδεηαη σο εμήο:  
1.1. Απαγνξεχεηαη απνιχησο ε δφκεζε κέζα ζηελ έθηαζε πνπ πεξηθιείεηαη απφ ηηο 
νξηνγξακκέο ηνπ ξέκαηνο.  
1.2. Δπηηξέπεηαη ε δφκεζε έμσ απφ ηελ έθηαζε ηεο πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο ζχκθσλα κε 
ηνπο φξνπο δφκεζεο ηεο πεξηνρήο, κφλν εθφζνλ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί ηα έξγα δηεπζέηεζεο 
ηνπ ξέκαηνο.  
Δάλ δελ έρνπλ θαηαζθεπαζζεί ηα έξγα δηεπζέηεζεο ηνπ ξέκαηνο, ε δφκεζε επηηξέπεηαη ζε 
απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 10m απφ ηελ νξηνγξακκή.  
2. ηα ξέκαηα ησλ νπνίσλ νη νξηνγξακκέο δελ έρνπλ αθφκα θαζνξηζηεί ζχκθσλα κε ηηο 
παξαπάλσ δηαηάμεηο, ε δφκεζε επηηξέπεηαη ζε απφζηαζε απφ ηελ νξηνγξακκή πνπ νξίδεηαη 
πξνζσξηλά απφ ηελ πνιενδνκηθή ππεξεζία:  
2.1. Μεγαιχηεξε ησλ 20m ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δφκεζεο ηεο πεξηνρήο, ρσξίο άιινπο 
πξφζζεηνπο πεξηνξηζκνχο.  
2.2. Μηθξφηεξε ησλ 20m κφλν εθφζνλ πξνεγνπκέλσο έρνπλ εθηειεζζεί ηα ηερληθά έξγα πνπ 
ηπρφλ απαηηνχληαη θάζε θνξά γηα ηελ ειεχζεξε ξνή ησλ λεξψλ θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ θηηξίνπ 
θαη ησλ ινηπψλ δνκηθψλ έξγσλ, πνπ πξφθεηηαη λα αλεγεξζνχλ. Σα έξγα απηά πξέπεη λα έρνπλ 
εθηειεζζεί ηνπιάρηζηνλ ζε φιν ην πξφζσπν πνπ έρεη πξνο ην ξέκα ην ππφςε νηθφπεδν.  
2.2.1. Σα παξαπάλσ απαηηνχκελα ηερληθά έξγα θαζνξίδνληαη απφ ηελ αξκφδηα θάζε θνξά 
ππεξεζία θαη ζε θάζε πεξίπησζε δελ πξέπεη λα παξεκπνδίδνπλ ηε κειινληηθή εθηέιεζε ησλ 
έξγσλ δηεπζέηεζεο ηνπ ξέκαηνο πνπ ηπρφλ πξνβιέπνληαη ζε ζρεηηθέο εγθεθξηκέλεο κειέηεο.  
2.2.2. Ζ νηθνδνκηθή άδεηα ρνξεγείηαη απφ ηελ αξκφδηα πνιενδνκηθή ππεξεζία, χζηεξα απφ 
έγθξηζε ησλ ηερληθψλ έξγσλ απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα 
εθηειεζζνχλ πξηλ ή παξάιιεια κε ηελ αλέγεξζε ηνπ θέξνληα νξγαληζκνχ ηνπ θηηξίνπ ή ηεο 
εγθαηάζηαζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ άδεηα απηή.  



3. ηα ξέκαηα πνπ δηαπηζηψλεηαη φηη έρνπλ θαηαξγεζεί αιιά απεηθνλίδνληαη ζηα εγθεθξηκέλα 
ξπκνηνκηθά ζρέδηα,ε δφκεζε επηηξέπεηαη χζηεξα απφ ζρεηηθή βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο 
ππεξεζίαο.  
Αλ ην ξέκα έρεη αληηθαηαζηαζεί κε άιινλ απνδέθηε (αγσγφ απνρέηεπζεο ή απνξξνήο ησλ 
λεξψλ), ε δφκεζε επηηξέπεηαη κφλν εθ' φζνλ δηαπηζησζεί θαηά ηνλ έιεγρν ηεο κειέηεο απφ 
ηελ πνιενδνκηθή ππεξεζία φηη δελ παξαβιάπηνληαη νη θνηλφρξεζηνη αγσγνί, ζχκθσλα κε ηηο 
ζρεηηθέο νδεγίεο ηεο αξκφδηαο γηα ηα ξέκαηα ππεξεζίαο.  
4. Γηα πξνζζήθεο θαη' επέθηαζε θαη χςνο ζε θηίξηα πνπ ε αλέγεξζή ηνπο είρε εγθξηζεί απφ 
ηελ αξκφδηα γηα ηα ξέκαηα ππεξεζία θαη ζε απνζηάζεηο απφ ηηο νξηνγξακκέο ηνπ ξέκαηνο 
ηνπιάρηζηνλ ίζεο κε απηέο ησλ θηηζκάησλ πνπ ππάξρνπλ, ε νηθνδνκηθή άδεηα κπνξεί λα 
ρνξεγείηαη χζηεξα απφ βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο φηη έρεη ιάβεη γλψζε ηεο 
πξνζζήθεο πνπ δεηείηαη ρσξίο λα απαηηείηαη νπσζδήπνηε λέα έγθξηζε.  
5. Όιεο νη πην πάλσ δηαηάμεηο έρνπλ εθαξκνγή γηα θάζε πεξίπησζε ξέκαηνο, αλεμάξηεηα αλ 
απηφ βξίζθεηαη εληφο ζρεδίνπ ή νηθηζκνχ ή εθηφο ζρεδίνπ θαη νηθηζκνχ. 

ΑΡΘΡΟΝ-7  
ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΗΑ. 

1. Σα θηίξηα θαη ηα δνκηθά έξγα πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη, λα θαηαζθεπάδνληαη θαη λα 
εμνπιίδνληαη έηζη, ψζηε ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο:  
1.1. Να πξνζηαηεχεηαη ε δσή θαη ε πγεία ησλ αηφκσλ πνπ βξίζθνληαη ζε απηά.  
1.2. Να εκπνδίδεηαη ε εμάπισζή ηεο ζηνπο άιινπο ρψξνπο ηνπ θηηξίνπ.  
1.3. Να απνηξέπεηαη ε κεηάδνζή ηεο ζηα φκνξα θαη ζηα γεηηνληθά αθίλεηα θαζψο θαη ζηηο 
γεηηνληθέο πεξηνρέο θαη  
1.4. Να πξνζηαηεχνληαη ηα ίδηα ηα θηίξηα θαη ηα πεξηερφκελά ηνπο.  
2. Οη απαηηήζεηο θαη ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ 
ζηφρσλ θαζνξίδνληαη απφ ηνλ Καλνληζκφ Ππξνπξνζηαζίαο Κηηξίσλ, φπσο απηφο θάζε θνξά 
ηζρχεη (θαη απφ άιιεο ηζρχνπζεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο). 

ΑΡΘΡΟΝ-8  
ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΤΦΟ ΚΑΗ ΚΑΘΑΡΟ ΟΓΚΟ ΣΧΝ ΥΧΡΧΝ ΣΧΝ ΚΣΗΡΗΧΝ 

1. ΔΠΗΣΡΔΠΟΜΔΝΑ ΔΛΔΤΘΔΡΑ ΤΦΖ  
1.1. Σα επηηξεπφκελα ειάρηζηα ειεχζεξα χςε ησλ ρψξσλ ησλ θηηξίσλ νξίδνληαη σο εμήο:  
1.1.1. Γηα θχξηα ρξήζε 2,40 m.  
1.1.2. Γηα βνεζεηηθή ρξήζε 2,20 m θαη  
1.1.3. Αλεμάξηεηα απφ ρξήζε θάησ απφ δνθνχο ή άιια δνκηθά ζηνηρεία πνπ πξνεμέρνπλ 
θάησ απφ ηηο νξνθέο ή ηηο ςεπδνξνθέο ηνπο 2,00 m  
1.2. Σα παξαπάλσ επηηξεπφκελα ειάρηζηα ειεχζεξα χςε ησλ ρψξσλ ησλ θηηξίσλ κεηψλνληαη 
ζε 2,20 m, 2,00 m θαη 1,90 m αληίζηνηρα, εθφζνλ έρνπλ δηακνξθσζεί πξηλ απφ ηηο 30-9-55 
(Ζκέξα δεκνζίεπζεο ηνπ απφ 9-8-55 Γ/ηνο "πεξί ΓΟΚ ηνπ Κξάηνπο").  

2. ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΗΟΤΜΔΝΑ ΔΛΔΤΘΔΡΑ ΤΦΖ  
2.1. Σν πξαγκαηνπνηνχκελν ειεχζεξν χςνο ρψξνπ θηηξίνπ ηζνχηαη κε ην ιφγν ηνπ θαζαξνχ 
φγθνπ ηνπ πξνο ην εκβαδφλ ηεο επηθαλείαο ηνπ δαπέδνπ ηνπ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηφζν ηνπ 
θαζαξνχ φγθνπ, φζν θαη ηνπ εκβαδνχ ηεο επηθαλείαο ηνπ δαπέδνπ, δελ ιακβάλνληαη ππφςε 
ηα ηκήκαηα ηνπ ρψξνπ πνπ έρνπλ ειεχζεξν χςνο κηθξφηεξν απφ 2,00 m  
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θαζαξνχ φγθνπ ιακβάλεηαη ππφςε ε θαηψηαηε επηθάλεηα ηεο νξνθήο 
ή ηεο ςεπδνξνθήο, φπσο δηακνξθψλεηαη κε ή ρσξίο θιίζε θαη κε ή ρσξίο δνθνχο ή άιια 
δνκηθά ζηνηρεία. ε πεξίπησζε, φκσο, θαηά ηελ νπνία ε απφζηαζε αλάκεζα ζηηο δνθνχο 
(θελφ) ή ηα άιια δνκηθά ζηνηρεία πνπ ηπρφλ ππάξρνπλ θάησ απφ ηελ νξνθή ή ηελ ςεπδνξνθή 
είλαη κηθξφηεξε απφ 1,50 m ή ην χςνο ηνπ δνκηθνχ ζηνηρείνπ είλαη κεγαιχηεξν απφ ην κηζφ 
ηεο παξαπάλσ απφζηαζεο, δελ πξνζκεηξάηε ζηνλ θαζαξφ φγθν ηνπ ρψξνπ, ην ηκήκα ηνπ 
πνπ βξίζθεηαη αλάκεζα ζηα δνκηθά απηά ζηνηρεία (θελφ).  
2.2. Σν πξαγκαηνπνηνχκελν ειεχζεξν χςνο δνθνχ ή άιινπ δνκηθνχ ζηνηρείνπ κεηξάηαη απφ 
ην πην ρακειφ ζεκείν ηνπ ζηνηρείνπ απηνχ κέρξη ην ηειεησκέλν δάπεδν ηνπ ρψξνπ.  
2.3. Πξνθεηκέλνπ γηα ρψξνπο ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ, ηζρχνπλ ηα ειάρηζηα ειεχζεξα χςε 
ρψξσλ ηα αλαθεξφκελα ζηα εηδηθά γηα ηνπο ρψξνπο απηνχο Γηαηάγκαηα θαη δελ έρνπλ 
εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ παξαπάλσ εδαθ.2.1".  



(.. Σν εδαθ.2.3 πξνζεηέζε κε ηελ Απνθ-80798/5390/93 (ΦΔΚ-987/Γ/18-8-93).  
3. Υψξνη ησλ ππφγεησλ νξφθσλ, πνπ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1Ββ ηνπ Αξζ-7 ηνπ Ν-1577/85 
(ΓΟΚ) δελ πξνζκεηξψληαη ζην ζ.δ. πνπ πξαγκαηνπνηείηαη, επηηξέπεηαη λα έρνπλ ειεχζεξν 
χςνο θαη κεγαιχηεξν απφ 3,00 m, εθφζνλ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα:  
3.1. Λεβεηνζηάζηα, κεραλνζηάζηα ή ειεθηξηθνχο ππνζηαζκνχο πνπ ην ειάρηζην ειεχζεξν 
χςνο ηνπο θαζνξίδεηαη ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ θαλνληζκνχ απηνχ ή  
3.2. Βνεζεηηθέο ρξήζεηο πνπ δελ εμππεξεηνχλ θαηνηθίεο θαη ην ειάρηζην ειεχζεξν χςνο ηνπο 
νξίδεηαη απφ ην θνξέα, πνπ είλαη αξκφδηνο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο αληίζηνηρεο θαηεγνξίαο 
εηδηθήο ρξήζεο πνπ αλήθνπλ ή απφ ηνλ Τπνπξγφ ΠΔΥΩΓΔ κε απφθαζή ηνπ, εθφζνλ δελ 
ππάξρεη αξκφδηνο θνξέαο.  
4. Υψξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ζπλάζξνηζε ηνπ θνηλνχ (θαηεγνξία Γ) θαζψο θαη 
αίζνπζεο δηδαζθαιίαο έμη ή πεξηζζνηέξσλ αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία Γ απαηηείηαη 
λα έρνπλ θαζαξφ φγθν, ηφζν ψζηε λα αλαινγνχλ 3 m

3 
ηνπιάρηζηνλ αλά άηνκν ηνπ 

πιεζπζκνχ ηνπο. Δηδηθά νη ρψξνη αλακνλήο ή νπνηαζδήπνηε άιιεο ζπλάζξνηζεο φξζησλ 
αηφκσλ απαηηείηαη λα έρνπλ θαζαξφ φγθν, ηφζν ψζηε λα αλαινγνχλ 1,2 m

3
 ηνπιάρηζηνλ αλά 

άηνκν ηνπ πιεζπζκνχ ηνπο. 

ΑΡΘΡΟΝ-9  
ΣΟΗΥΟΗ, ΑΝΟΗΓΜΑΣΑ ΚΑΗ ΚΟΤΦΧΜΑΣΑ. 

1. ΣΟΗΥΟΗ.  
Οη ηνίρνη, κε θξηηήξηα ηε ζέζε, ηε δνκή θαη ζηαηηθή ιεηηνπξγία, θαηαηάζζνληαη ζηηο αθφινπζεο 
θαηεγνξίεο:  
1.1. Θέζη  

1.1.1. Σνίρνη ππαίζξνπ: Οη ηνίρνη πνπ θαηαζθεπάδνληαη ζην χπαηζξν, φπσο καληξφηνηρνη, 

ηνίρνη αληηζηήξημεο εδάθνπο.  
1.1.2. Σνίρνη θηηξίνπ: Οη ηνίρνη πνπ αλήθνπλ ζε θηίξην. Οη ηνίρνη θηηξίνπ θαηαηάζζνληαη 
αλάινγα κε ηε ζέζε ηνπο ζηηο αθφινπζεο ππνθαηεγνξίεο:  
1.1.2.1. Δζσηεξηθνί ηνίρνη: Οη ηνίρνη πνπ δηαρσξίδνπλ ρψξνπο θηηξίνπ κεηαμχ ηνπο.  
1.1.2.2. Δμσηεξηθνί ηνίρνη: Οη ηνίρνη πνπ δηαρσξίδνπλ ην θηίξην απφ ην χπαηζξν ή απφ ην 
έδαθνο ή απφ ζπλνξεχνληα θηίξηα (φηαλ έρνπλ θηηζζεί ζε επαθή κε ην θηίξην).  

1.2. Γομή  
1.2.1. Κηηζηνί ηνίρνη: Σνίρνη πνπ δνκνχληαη κε θπζηθνχο ή ηερλεηνχο ιίζνπο πνπ ζπλδένληαη 
κε θνλίακα ή άιιν πιηθφ.  
Καη' εμαίξεζε, νη μεξνιηζνδνκέο, πνπ είλαη θηηζηνί ηνίρνη ππαίζξνπ κπνξεί λα θηίδνληαη ρσξίο 
θνλίακα ή άιιν πιηθφ.  
1.2.2. Υπηνί ηνίρνη: Σνίρνη απφ πιηθφ πνπ ρχλεηαη ζε ξεπζηή θαηάζηαζε κέζα ζε θαινχπη θαη 
ζηε ζπλέρεηα ζηεξενπνηείηαη. Μπνξεί λα θαηαζθεπάδνληαη επί ηφπνπ ή λα είλαη 
πξνθαηαζθεπαζκέλνη.  
1.2.3. Σνίρνη κε ζθειεηά: Σνίρνη κε δηθφ ηνπο ζθειεηφ (κεηαιιηθφ, μχιηλν, ζπλζεηηθφ θιπ.) 
επάλσ ζηνλ νπνίν θέξνληαη νη θαηαζθεπέο πνπ δηακνξθψλνπλ ηηο παξεηέο, θαζψο θαη 
ελδερφκελν πιηθφ πιήξσζεο. Μπνξεί λα θαηαζθεπάδνληαη επί ηφπνπ ή λα είλαη 
πξνθαηαζθεπαζκέλνη.  
1.2.4. Μηθηνί ηνίρνη: Σνίρνη κε δνκή ε νπνία είλαη ζπλδπαζκφο ησλ παξαπάλσ 
πεξηπηψζεσλ.  

1.3. ηαηική λειηοςπγία.  
1.3.1. Φέξνληεο ηνίρνη είλαη εθείλνη πνπ απνηεινχλ ζηνηρείν ηεο θέξνπζαο θαηαζθεπήο ηνπ 
θηηξίνπ  
1.3.2. Με θέξνληεο ηνίρνη είλαη νη ππφινηπνη.  

2. ΑΝΟΗΓΜΑΣΑ - ΚΟΤΦΧΜΑΣΑ.  
2.1. Σα αλνίγκαηα κε θξηηήξην ηε ζέζε ηνπο ραξαθηεξίδνληαη αλάινγα κε ηνπο ηνίρνπο ζηνπο 
νπνίνπο βξίζθνληαη.  
2.2. ηα θνπθψκαηα πεξηιακβάλνληαη νη ζχξεο, ηα παξάζπξα, νη ζπξίδεο επίζθεςεο 
εγθαηαζηάζεσλ θιπ. Με θξηηήξην ηε ιεηηνπξγία ηνπο ηα θνπθψκαηα ραξαθηεξίδνληαη, 
ζπξφκελα, πεξηζηξεθφκελα, πεξηειηζζφκελα, πηπζζφκελα ή ζηαζεξά.  



3. ΗΓΗΟΚΣΖΣΔ ΣΟΗΥΧΝ ΚΑΗ ΚΟΤΦΧΜΑΣΧΝ  
Οη ηνίρνη θαη ηα θνπθψκαηα πξέπεη λα έρνπλ θαηά πεξίπησζε ηηο αθφινπζεο ηδηφηεηεο, 
αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθνπλ, ψζηε λα παξέρνπλ:  
3.1. Δπζηάζεηα ζην ζεηζκό.  
Ζ ηδηφηεηα απηή απαηηείηαη απφ φινπο ηνπο ηνίρνπο θαη ηα θνπθψκαηα θαη ηδηαίηεξα απφ ηνπο 
θηηζηνχο κε θέξνληεο ηνίρνπο ησλ θηηξίσλ, γηα ηνπο νπνίνπο ζεζπίδνληαη θαηαζθεπαζηηθέο 
πξνδηαγξαθέο επζηάζεηαο ζην ζεηζκφ.  
Γηα ηνπο θέξνληεο ηνίρνπο ή ηδηφηεηα απηή εμαζθαιίδεηαη κε ην ζηαηηθφ θαη αληηζεηζκηθφ 
ππνινγηζκφ ηνπο.  
3.2. Αληνρή ζηνλ άλεκν.  
Ζ ηδηφηεηα απηή απαηηείηαη απφ φινπο ηνπο εμσηεξηθνχο ηνίρνπο θαη ηα θνπθψκαηά ηνπο.  
3.3. Ππξαληίζηαζε.  
Ππξαληίζηαζε πξέπεη λα έρνπλ νξηζκέλνη ηνίρνη ησλ θηηξίσλ θαη ηα θνπθψκαηα πνπ 
βξίζθνληαη ζε απηνχο ηνπο ηνίρνπο, φπσο θαζνξίδεηαη ζηνλ θαλνληζκφ ππξνπξνζηαζίαο 
θηηξίσλ.  
Σα εζσηεξηθά ηειεηψκαηα ησλ ηνίρσλ θαη θνπθσκάησλ πξέπεη λα έρνπλ ηαρχηεηα 
επηθαλεηαθήο εμάπισζεο ηεο θιφγαο θάησ απφ ηα φξηα, φπσο θαζνξίδνληαη ζηνλ θαλνληζκφ 
ππξνπξνζηαζίαο θηηξίσλ.  
3.4. Θεξκνκόλσζε .  
Οη εμσηεξηθνί ηνίρνη θαη ηα θνπθψκαηα ηνπ θηηξίνπ πξέπεη λα ζπκβάιινπλ ζηε ζεξκνκφλσζε 
ηνπ θηηξίνπ, έηζη ψζηε ην θηίξην λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ θαλνληζκνχ 
ζεξκνκφλσζεο θηηξίσλ.  
3.5. Ζρνκόλσζε.  
Οη ηνίρνη θαη ηα θνπθψκαηα ησλ θηηξίσλ πξέπεη λα έρνπλ ηελ ερνκνλσηηθή ηθαλφηεηα πνπ 
απαηηείηαη θαηά πεξίπησζε φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 12 ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ.  
3.6. Τγξνκόλσζε.  
Οη εμσηεξηθνί ηνίρνη θαη ηα θνπθψκαηα ησλ θηηξίσλ δελ πξέπεη λα βιάπηνληαη απφ ηελ 
πγξαζία θαη θαηαζθεπάδνληαη έηζη ψζηε λα απνθιείνπλ ηελ είζνδν πγξαζίαο ζην θηίξην.  
Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνπο ηνίρνπο θαη θνπθψκαηα πνπ πεξηβάινπλ ρψξνπο φπνπ ππάξρνπλ 
πδξαπιηθνί ππνδνρείο.  
3.7. Αληνρή ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία.  
Οη εμσηεξηθέο επηθάλεηεο ησλ εμσηεξηθψλ ηνίρσλ θαη ηα εμσηεξηθά θνπθψκαηα ησλ θηηξίσλ 
θαηαζθεπάδνληαη κε πιηθά πνπ αληέρνπλ ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία.  
3.8. Μεραληθή αληνρή επηθαλεηώλ.  
Οη επηθάλεηεο ησλ ηνίρσλ θαη ησλ θνπθσκάησλ αλάινγα κε ηε ρξήζε ηνπο, έρνπλ ηέηνηα 
κεραληθή αληνρή, ψζηε λα κελ παξακνξθψλνληαη ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο.  
3.9. Δπζηάζεηα επελδύζεσλ.  
Οη ηνίρνη επηηξέπεηαη λα θέξνπλ επελδχζεηο εθφζνλ έρνπλ ηελ θαηάιιειε δνκή θαη 
δηαζηάζεηο. ε θάζε πεξίπησζε νη επελδχζεηο ζηεξεψλνληαη κε αζθάιεηα ζηνπο ηνίρνπο. 

ΑΡΘΡΟΝ-10  
ΣΟΗΥΟΗ ΣΑ ΟΡΗΑ ΣΧΝ ΟΗΚΟΠΔΓΧΝ - ΜΔΟΣΟΗΥΟΗ - ΠΔΡΗΦΡΑΓΜΑΣΑ. 

1. Καηά ηελ αλέγεξζε θηηξίσλ ζε επαθή κε ην θνηλφ φξην νκφξσλ νηθνπέδσλ θαηαζθεπάδεηαη 
γηα θάζε θηίξην μερσξηζηφο ηνίρνο ζε επαθή πξνο ην θνηλφ ηνπο φξην θαη κε φιν ην πάρνο 
εληφο ηνπ νηθνπέδνπ ηνπ αλεγεηξνκέλνπ θηηξίνπ.  
Ο θαζέλαο απφ ηνπο πην πάλσ ηνίρνπο είλαη εμσηεξηθφο ηνίρνο ηνπ θάζε θηηξίνπ θαη πξέπεη λα 
αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ θαλνληζκνχ απηνχ.  
2.1. Δηδηθά φηαλ θαηαζθεπάδεηαη θηίξην ζε ππνζηπιψκαηα (PILOTIS) κε ηελ έλλνηα ηεο παξ.Η 
Βη ηνπ άξζ.7 ηνπ Ν-1577/85 ζε επαθή κε ην θνηλφ φξην, δελ είλαη ππνρξεσηηθή ε θαηαζθεπή 
ηνπ ηνίρνπ ηεο παξ.1 ζηε ζέζε ηεο PILOTIS.  
ηελ πεξίπησζε απηή κπνξεί λα θαηαζθεπάδεηαη πεξίθξαγκα.  
2.2. ηελ πεξίπησζε πνπ θαηαζθεπάδεηαη εκηυπαίζξηνο ρψξνο ζε επαθή κε ην θνηλφ φξην 
φκνξσλ νηθνπέδσλ επηβάιιεηαη ε θαηαζθεπή ηνπ ηνίρνπ ηεο παξ.1.  
2.3. ηελ πεξίπησζε πνπ θαηαζθεπάδεηαη εμψζηεο ζε επαθή κε ην θνηλφ φξην νκφξσλ 
νηθνπέδσλ δελ επηβάιιεηαη ε θαηαζθεπή ηνπ ηνίρνπ ηεο παξ.1.  
3. Μεζφηνηρνο είλαη ν εμσηεξηθφο ηνίρνο θηηξίνπ ή ν ηνίρνο πεξηθξάγκαηνο πνπ βξίζθεηαη θαηά 
κήθνο θαη πάλσ ζην θνηλφ φξην νκφξσλ νηθνπέδσλ θαη θαηαιακβάλεη ρψξν θαη απφ ηα δχν 
νηθφπεδα.  
4. Ζ θαηαζθεπή κεζφηνηρσλ ζηα θηίξηα απαγνξεχεηαη.  



5. Μεζφηνηρνη θηηξίσλ πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί πξηλ ηηο 30.9.55 απαγνξεχεηαη λα 
θαηεδαθηζηνχλ ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ησλ ηδηνθηεηψλ ησλ θηηξίσλ.  
Οη κεζφηνηρνη πνπ δελ θαηεδαθίδνληαη ελζσκαηψλνληαη ζην ππφ αλέγεξζε θηίξην ή ζε ηκήκα 
ηνπ θηηξίνπ ζε πεξίπησζε πξνζζήθεο.  
Καηά ηελ αλέγεξζε θηηξίνπ ζε επαθή κε δηαηεξνχκελν κεζφηνηρν ή πξνζζήθε ζε θηίξην πνπ 
πεξηιακβάλεη κεζφηνηρν, δελ επηηξέπεηαη ε κεηαβίβαζε θνξηίσλ ζ' απηφλ κε νπνηνδήπνηε 
ηξφπν.  
"Οη δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ηζρχνπλ κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ.3.6 ηνπ Αξζ-5 
ηνπ Καλνληζκνχ απηνχ, πνπ αλαθέξεηαη ζην ζεηζκηθφ αξκφ".  
(. Σν εληόο "..."εδάθην πξνζεηέζε κε ηελ Απνθ-10256/1926/97 ΦΔΚ-329/21-4-97)  
6. Καη' εμαίξεζε ζε πεξίπησζε αλέγεξζεο θηηξίνπ ζε επαθή κε ην θνηλφ φξην, έζησ θαη ρσξίο 
ηελ ζπγθαηάζεζε ηνπ φκνξνπ ηδηνθηήηε, αιιά κε ηελ ππνρξέσζε ιήςεο ησλ αλαγθαίσλ 
κέηξσλ πξνζηαζίαο επηηξέπεηαη ε θαηεδάθηζε κεζφηνηρσλ βνεζεηηθψλ παξαξηεκάησλ πνπ 
δελ θαηνηθνχληαη θαζψο θαη ηνίρσλ πεξηθξαγκάησλ.  
Ζ θαηεδάθηζε ησλ θαηαζθεπψλ απηψλ αξρίδεη 20 εκέξεο κεηά ηε ζρεηηθή λφκηκε εηδνπνίεζε 
πξνο ηνλ ηδηνθηήηε ηνπο.  
ε πεξίπησζε κεζφηνηρνπ επηθηλδχλσο εηνηκφξξνπνπ δελ εθαξκφδεηαη ε παξαπάλσ 
δηαδηθαζία, αιιά νη δηαηάμεηο πεξί επηθηλδχλσλ θηηξίσλ.  
7. Σα πεξηθξάγκαηα ηα νπνία θαηαζθεπάδνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζ.18 ηνπ Ν-
1577/ 85 ηνπνζεηνχληαη είηε θαηά κήθνο ησλ νξίσλ ησλ νκφξσλ νηθνπέδσλ είηε ζην 
πξφζσπν απηψλ.  
Όηαλ ηα πεξηθξάγκαηα θαηαζθεπάδνληαη ζην πξφζσπν ηνπ νηθνπέδνπ ηνπνζεηνχληαη εμ 
νινθιήξνπ εληφο ηνπ νηθνπέδνπ.  
Όηαλ ηα πεξηθξάγκαηα θαηαζθεπάδνληαη παξά ην θνηλφ φξην νκφξσλ νηθνπέδσλ κπνξνχλ λα 
ηνπνζεηνχληαη εμ νινθιήξνπ εληφο ηνπ νηθνπέδνπ ή εθαηέξσζελ ηνπ θνηλνχ νξίνπ κε 
ζπκθσλία ησλ νκφξσλ ηδηνθηεηψλ.  
Σα ίδηα ηζρχνπλ θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ην πεξίθξαγκα είλαη ζπγρξφλσο θαη ηνίρνο 
αληηζηήξημεο.  
Όηαλ ην πεξίθξαγκα ηνπνζεηείηαη εθαηέξσζελ ηνπ θνηλνχ νξίνπ κπνξεί λα θαηαζθεπαζηεί απφ 
νπνηνδήπνηε πιηθφ θαη κε νπνηνδήπνηε πάρνο θαηφπηλ θνηλήο ζπκθσλίαο ησλ νκφξσλ 
ηδηνθηεηψλ.  
8. ε πεξίπησζε πνπ ακθηζβεηείηαη ε ζέζε ηνπ θνηλνχ νξίνπ ησλ ηδηνθηεζηψλ ζε ζρέζε κε ηνλ 
ππάξρνληα κεζφηνηρν, δελ απαγνξεχεηαη ε ρνξήγεζε άδεηαο θαηεδάθηζεο ηνπ κεζφηνηρνπ θαη 
θαηαζθεπή λένπ ηνίρνπ. Ζ επίιπζε ηεο δηαθνξάο αλήθεη ζηα αξκφδηα δηθαζηήξηα.  
9. ηνπο κεζφηνηρνπο θαη ηνπο εμσηεξηθνχο ηνίρνπο ηνπ θηηξίνπ πνπ αλεγείξνληαη ζε επαθή κε 
ην θνηλφ φξην ησλ ηδηνθηεζηψλ απαγνξεχεηαη ε δηάλνημε αλνηγκάησλ.  
10. Αλνίγκαηα πνπ πξνυπήξραλ ηνπ ΝΓ/ηνο 8/1973 θαη αληηβαίλνπλ ζηελ απαγφξεπζε ηεο 
πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ δελ θιείλνληαη κε πξάμε ηεο δηνίθεζεο, αιιά χζηεξα απφ 
δηθαζηηθή απφθαζε, πνπ εθηειείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πνιηηηθήο δηθνλνκίαο".  
(Σν άξζξν 10 ηίζεηαη σο αληηθαηεζηάζε κε ηελ ΑΠΟΦ-49977/3068/89 (ΦΔΚ 535/Β/30-6-89). 

ΑΡΘΡΟΝ-11  
ΦΤΗΚΟ ΦΧΣΗΜΟ ΚΑΗ ΑΔΡΗΜΟ. 

1. Όινη νη ρψξνη θχξηαο ρξήζεο ησλ θηηξίσλ θαη δνκηθψλ έξγσλ πξέπεη λα έρνπλ επαξθή 
θπζηθφ θσηηζκφ θαη αεξηζκφ, άκεζν ή έκκεζν ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο 
άξζξνπ.  
1.1. Δπηηξέπεηαη νη ρψξνη θχξηαο ρξήζεο εηδηθψλ θηηξίσλ θαη δνκηθψλ έξγσλ λα κελ έρνπλ 
θπζηθφ θσηηζκφ, φηαλ ν θπζηθφο θσηηζκφο δελ εμππεξεηεί ηε ιεηηνπξγία ηνπο,φπσο απηφ 
πξνθχ-πηεη απφ βεβαίσζε ηνπ θνξέα πνπ είλαη αξκφδηνο γηα ηνλ έιεγρν ηεο ιεηηνπξγηθφηεηάο 
ηνπο.  
1.2. Δπηηξέπεηαη νη ρψξνη θχξηαο ρξήζεο ησλ εηδηθψλ θηηξίσλ θαη δνκηθψλ έξγσλ λα κελ 
έρνπλ θπ-ζηθφ αεξηζκφ,φηαλ έρνπλ ηερλεηφ αεξηζκφ πνπ είλαη επαξθήο,φπσο απνδεηθλχεηαη 
απφ πιήξε ζρε-ηηθή κειέηε θαη βεβαίσζε ηνπ θνξέα πνπ είλαη αξκφδηνο γηα ηνλ έιεγρν ηεο 
ιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπο  
1.3. Γηα ηα εηδηθά θηίξηα πνπ δελ ππάξρεη αξκφδηνο θνξέαο ζηε ζέζε ησλ παξαπάλσ 
βεβαηψζεσλ εθδίδεηαη ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ ΠΔΥΩΓΔ.  
1.4. Ζ απαίηεζε θπζηθνχ αεξηζκνχ γηα ηνπο ρψξνπο θχξηαο ρξήζεο ησλ θαηνηθηψλ ηζρχεη, 
έζησ θαη αλ ππάξρεη εγθαηάζηαζε ηερλεηνχ αεξηζκνχ.  
2. Οπσζδήπνηε άκεζν θπζηθφ θσηηζκφ θαη αεξηζκφ πξέπεη λα έρνπλ νη ρψξνη θχξηαο ρξήζεο 



ησλ θαηνηθηψλ θαη ηα ππλνδσκάηηα ησλ θηηξίσλ πξνζσξηλήο δηακνλήο.  
Δπίζεο άκεζν θπζηθφ θσηηζκφ θαη αεξηζκφ πξέπεη λα έρνπλ θαη νη εμήο ρψξνη εθφζνλ δελ 
εμαηξνχληαη ηεο απαίηεζεο θπζηθνχ θσηηζκνχ θαη αεξηζκνχ θαηά ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ 
παξφληνο άξζξνπ:  

 νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, κε εμαίξεζε ηα ακθηζέαηξα  
 νη ρψξνη άζιεζεο  
 ηα εζηηαηφξηα, δαραξνπιαζηεία, θαθελεία θαη θάζε άιινο ρψξνο φπνπ ζεξβίξεηαη  
 θαγεηφ ή θαγψζηκα παξαζθεπάζκαηα ή πνηά.  
 νη ζάιακνη λνζειείαο ή πεξίζαιςεο θαη νη ρψξνη δηεκέξεπζεο ησλ θηηξίσλ πγείαο θαη 

θνηλσληθήο πξφλνηαο.  
 ηα εξγαζηήξηα φισλ ησλ θηηξίσλ  
 νη αίζνπζεο δηακνλήο ππνδίθσλ ή θαηάδηθσλ ζηα θηίξηα ζσθξνληζκνχ  
 ηα γξαθεία φισλ ησλ θηηξίσλ, εθηφο αλ πξφθεηηαη γηα εληαίνπο νξφθνπο κε ρξήζε 

γξαθείσλ ζε ειεχζεξε δηάηαμε, νπφηε επηηξέπεηαη ν έκκεζνο θπζηθφο θσηηζκφο θαη 
αεξηζκφο  

 ηα καγεηξεία  
 ηα θαξκαθεία  
 ηα αλαγλσζηήξηα ησλ βηβιηνζεθψλ  
 νη θχξηνη ρψξνη εξγαζίαο ησλ βηνκεραληψλ θαη ησλ βηνηερληψλ.  
 νη ρψξνη αλάπαπζεο πξνζσπηθνχ φισλ ησλ θηηξίσλ.  

3. Έκκεζν θπζηθφ θσηηζκφ θαη αεξηζκφ επηηξέπεηαη λα έρνπλ νη ρψξνη θχξηαο ρξήζεο εηδηθψλ 
θηηξίσλ, πνπ δελ εμαηξνχληαη ηεο απαίηεζεο θπζηθνχ θσηηζκνχ θαη αεξηζκνχ, θαηά ηελ παξ.1 
ηνπ παξφληνο άξζξνπ, θαη δελ αλαθέξνληαη ζηελ παξ.2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, εθηφο αλ 
απαηηεζεί άκεζνο θπζηθφο θσηηζκφο θαη αεξηζκφο απφ ην θνξέα πνπ είλαη αξκφδηνο γηα ηνλ 
έιεγρν ηεο ιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπο.  
4.1. Οη αθάιππηνη ρψξνη ηνπ νηθνπέδνπ νη νπνίνη δελ πξνζκεηξψληαη ζηελ θάιπςε πνπ 
πξαγκαηνπνηείηαη, επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα θσηηζκφ θαη αεξηζκφ ρψξσλ 
νπνηαζδήπνηε ρξήζεο.  
4.2. Υψξνη ηνπ νηθνπέδνπ πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν πξνζκεηξψληαη ζηελ θάιπςε πνπ 
πξαγκαηνπνηείηαη θαζψο θαη ππαίζξηνη ρψξνη ηνπ θηηξίνπ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 
θσηηζκφ θαη αεξηζκφ ρψξσλ θχξηαο ρξήζεο εθφζνλ εμαζθαιίδνληαη δηαζηάζεηο α=3,00+0,10π 
θάζεηα πξνο ην άλνηγκα θαη 2,50 m παξάιιεια πξνο ην άλνηγκα.  
Γηα ην θσηηζκφ θαη αεξηζκφ ρψξσλ βνεζεηηθήο ρξήζεο αξθεί λα εμαζθαιίδνληαη δηαζηάζεηο 
α=3+0.1m θάζεηα πξνο ην άλνηγκα θαη 1,2m παξάιιεια πξνο απηφ, άιισο αλ δελ 
εμαζθαιίδνληαη απηέο νη δηαζηάζεηο, επηβάιιεηαη ε εγθαηάζηαζε ηερλεηνχ θσηηζκνχ θαη 
αεξηζκνχ.  
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο απφζηαζεο α=3+0,1m ιακβάλεηαη ε θαηαθφξπθε απφζηαζε απ'ην 
θαηψηα-ην ζεκείν ηνπ αλνίγκαηνο κέρξη ην πξαγκαηνπνηνχκελν χςνο ηνπ θηηξίνπ ζε 
πεξίπησζε πνπ εμαληιείηαη ν ζπληειεζηήο δφκεζεο ή ην κέγηζην επηηξεπφκελν χςνο ηεο 
πεξηνρήο ζε πεξίπησζε πνπ δελ εμαληιείηαη ν ζπληειεζηήο δφκεζεο.  
4.3. ε πεξίπησζε πνπ απφ γεληθέο δηαηάμεηο (άξζξα 9, 14 ηνπ ΓΟΚ θιπ.) ή εηδηθέο δηαηάμεηο 
νξίδεηαη απφζηαζε Γ κηθξφηεξε ηεο απφζηαζεο α, γηα ηηο αλάγθεο ηνπ θσηηζκνχ θαη αεξηζκνχ 
ιακβάλεηαη ε απφζηαζε Γ.  
4.4. Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο δελ έρνπλ ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ζηηο θαζ' χςνο 
πξνζζήθεο θηηξίσλ πνπ έρνπλ αλεγεξζεί κε πξντζρχνπζεο δηαηάμεηο φπνπ εθαξκφδνληαη νη 
ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζ.23 ηνπ Ν-1577/85 φπσο απηέο ηζρχνπλ.  
5. Δπαξθή άκεζν θπζηθφ θσηηζκφ ζεσξείηαη φηη έρνπλ νη ρψξνη, φηαλ εθπιεξψλνληαη 
ζπγρξφλσο νη αθφινπζεο ζπλζήθεο:  
5.1.1. Ο θσηηζκφο ηνπο πξνέξρεηαη απφ αλνίγκαηα ζηελ νξνθή ή ζε εμσηεξηθνχο ηνίρνπο ηνπ 
ρψξνπ πνπ βιέπνπλ είηε ζε θνηλφρξεζην ρψξν ηνπ νηθηζκνχ, είηε ζε αθάιππην ρψξν ηνπ 
νηθνπέδνπ ή ηνπ θηηξίνπ πνπ έρεη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 
απηνχ, είηε ζε πιεπξά εκηυπαίζξηνπ ρψξνπ, πνπ είλαη αλνηρηή ζ' έλαλ απφ ηνπο ρψξνπο 
απηνχο.  
5.1.2. Σν εκβαδφλ ησλ αλνηγκάησλ απηψλ δελ ππνιείπεηαη ηνπ 10% ηνπ θαζαξνχ εκβαδνχ 
ηνπ ρψξνπ.  
5.2. Δπηπιένλ απφ ηηο απαηηήζεηο ηεο ππνπαξαγξάθνπ 5.1.1., ζηελ πεξίπησζε πνπ ρψξνο 
θσηίδεηαη απφ άλνηγκα ή αλνίγκαηα πνπ βιέπνπλ πξνο εκηυπαίζξην ρψξν ή πνπ βξίζθνληαη 



θάησ απφ εμψζηε ή πξνζηέγαζκα, ζεσξείηαη φηη έρεη επαξθή άκεζν θπζηθφ θσηηζκφ φηαλ ην 
εκβαδφλ ησλ παξαθάησ επηθαλεηψλ δελ ππνιείπεηαη ην θαζέλα ρσξηζηά ηνπ 10% ηνπ 
αζξνίζκαηνο ησλ εκβαδψλ ηνπ δαπέδνπ ηνπ θσηηδφκελνπ ρψξνπ θαη ηεο νξνθήο ηνπ 
εκηυπαίζξηνπ ρψξνπ, εμψζηε ή πξνζηεγάζκαηνο πνπ αληηζηνηρεί ζην θσηηδφκελν ρψξν:  

α) Σνπ ειεχζεξνπ απφ δνκηθά ζηνηρεία ηκήκαηνο ηεο αλνηρηήο πιεπξάο ηνπ 
εκηυπαίζξηνπ ρψξνπ πνπ αληηζηνηρεί ζην θσηηδφκελν ρψξν.  
β) Σνπ ειεχζεξνπ απφ δνκηθά ζηνηρεία θαηαθφξπθνπ επηπέδνπ, θάησ απφ ηνλ εμψζηε 
ή πξνζηέγαζκα πνπ αληηζηνηρεί ζην θσηηδφκελν ρψξν.  
γ) Σνπ αλνίγκαηνο ηνπ θσηηδφκελνπ ρψξνπ. 

5.3. ηηο πεξηπηψζεηο ηεο ππνπαξαγξάθνπ 5.2.,φηαλ ππάξρεη δνθφο ή άιιε θξέκαζε ζηνλ 
εκηυπαίζξην ρψξν ή εμψζηε ή πξνζηέγαζκα, παξάιιειε πξνο ηνλ ηνίρν πνπ έρεη ηα 
αλνίγκαηα, κεηξηέηαη ην ειεχζεξν χςνο θάησ απφ ην θαηψηεξν ζεκείν ηεο δνθνχ ή θξέκαζεο.  
6. Δπαξθή έκκεζν θπζηθφ θσηηζκφ ζεσξείηαη φηη έρνπλ νη ρψξνη, φηαλ εθπιεξψλνληαη 
ζπγρξφλσο νη αθφινπζεο ζπλζήθεο:  
6.1. 'Έρνπλ αλνίγκαηα ειεχζεξα ή κε παινπίλαθεο πξνο άιινπο ρψξνπο, νη νπνίνη έρνπλ 
επαξθή άκεζν θπζηθφ θσηηζκφ θαη ην εκβαδφλ ησλ ηκεκάησλ απηψλ ησλ αλνηγκάησλ δελ 
ππνιείπεηαη ηνπ 15% ηνπ θαζαξνχ εκβαδνχ ηνπ ρψξνπ πνπ θσηίδεηαη έκκεζα.  
6.2. Οη ρψξνη πνπ θσηίδνληαη άκεζα έρνπλ αλνίγκαηα πνπ εθπιεξψλνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο 
ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ.5 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, αιιά ην εκβαδφλ ησλ αλνηγκάησλ ηνπο δελ 
ππνιείπεηαη ηνπ 10% ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ θαζαξψλ εκβαδψλ ηνπ ρψξνπ πνπ θσηίδεηαη 
άκεζα θαη ηνπ ρψξνπ πνπ θσηίδεηαη έκκεζα.  
7. Δπαξθή άκεζν θπζηθφ αεξηζκφ ζεσξείηαη φηη έρνπλ νη ρψξνη, φηαλ εθπιεξψλνληαη 
ζπγρξφλσο νη αθφινπζεο ζπλζήθεο:  
7.1. Ο αεξηζκφο ηνπο πξνέξρεηαη απφ αλνίγκαηα ζηελ νξνθή ή ζε εμσηεξηθνχο ηνίρνπο ηνπ 
ρψξνπ πνπ βιέπνπλ είηε ζε θνηλφρξεζην ρψξν ηνπ νηθηζκνχ, είηε ζε αθάιππην ρψξν ηνπ 
νηθνπέδνπ ή ηνπ θηηξίνπ, πνπ έρνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ δηαηάμεσλ παξαπάλσ ρψξνπο.  
7.2. Σν εκβαδφλ ησλ αλνηγκάησλ απηψλ δελ ππνιείπεηαη ηνπ 5% ηνπ θαζαξνχ εκβαδνχ ηνπ 
ρψξνπ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ εκβαδνχ ησλ αλνηγκάησλ κεηξψληαη κφλν ηα ειεχζεξα 
αλνίγκαηα ησλ αλνηγκέλσλ ηκεκάησλ ησλ θνπθσκάησλ ζην ζχλνιφ ηνπο, κε ηελ 
πξνυπφζεζε φηη ην αλψηαην ζεκείν ηνπο βξίζθεηαη ζε χςνο ηνπιάρηζηνλ 1,75 m απφ ην 
δάπεδν ηνπ ρψξνπ.  
Δμσηεξηθέο πφξηεο πξνζηηέο απφ ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ηνπ νηθηζκνχ πνπ παξακέλνπλ 
ζπλήζσο θιεηζηέο γηα ιφγνπο αζθάιεηαο δελ πξνζκεηξψληαη.  
Πξνζκεηξψληαη φκσο ηπρφλ αλνίγκαηα παξαζχξσλ πάλσ ζε απηέο ηηο πφξηεο πνπ κπνξνχλ 
λα παξακέλνπλ αλνηθηά φηαλ νη πφξηεο είλαη θιεηζηέο, εθφζνλ ην αλψηαην ζεκείν απηψλ ησλ 
παξαζχξσλ βξίζθεηαη ζε χςνο ηνπιάρηζηνλ 1,75 m απφ ην δάπεδν ηνπ ρψξνπ.  
8. Δπεηδή έκκεζν θπζηθφ αεξηζκφ ζεσξείηαη φηη έρνπλ νη ρψξνη, φηαλ εθπιεξψλνληαη 
ζπγρξφλσο νη αθφινπζεο ζπλζήθεο:  
8.1. Έρνπλ αλνίγκαηα ειεχζεξα πξνο άιινπο ρψξνπο, νη νπνίνη έρνπλ άκεζν θπζηθφ αεξηζκφ 
θαη ην εκβαδφλ ησλ ηκεκάησλ απηψλ ησλ αλνηγκάησλ, πνπ ην αλψηαην ζεκείν ηνπο βξίζθεηαη 
ζε χςνο ηνπιάρηζηνλ 1,75 m απφ ην δάπεδν ηνπ ρψξνπ, δελ ππνιείπεηαη ηνπ 7% ηνπ ρψξνπ 
πνπ αεξίδεηαη έκκεζα.  
8.2. Οη ρψξνη πνπ αεξίδνληαη άκεζα έρνπλ αλνίγκαηα πνπ εθπιεξψλνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο 
ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ.7 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, αιιά ην εκβαδφλ ησλ αλνηγκάησλ ηνπο δελ 
ππνιείπεηαη ηνπ 5% ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ θαζαξψλ εκβαδψλ ηνπ ρψξνπ πνπ αεξίδεηαη άκεζα 
θαη ηνπ ρψξνπ πνπ αεξίδεηαη έκκεζα.  
9. Σα θιηκαθνζηάζηα, εθφζνλ δελ είλαη αλνηθηά πξέπεη λα έρνπλ άκεζν θπζηθφ θσηηζκφ. Γελ 
ηζρχνπλ φκσο γηα ηα θιηκαθνζηάζηα νη απαηηήζεηο ηεο παξ.5 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Απαηηείηαη 
αλά φξνθν έλα άλνηγκα κε παινπίλαθα εκβαδνχ ηνπιάρηζηνλ 0,50 m

2 
πξνο θνηλφρξεζην 

ρψξν ηνπ νηθηζκνχ είηε ζε αθάιππην ρψξν ηνπ νηθνπέδνπ ή ηνπ θηηξίνπ πνπ έρεη ηηο 
πξνυπνζέζεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ απηνχ, είηε ζε εκηυπαίζξην ρψξν αλνηρηφ πξνο ηνπο 
παξαπάλσ ρψξνπο.  
Γηα ηνλ αεξηζκφ ησλ θιηκαθνζηαζίσλ απαηηείηαη άλνηγκα πξνο ηνπο παξαπάλσ ρψξνπο κε 
αλνηγκέλν θνχθσκα ή ρσξίο θνχθσκα. Σν άλνηγκα απηφ πξέπεη λα βξίζθεηαη είηε ζηελ νξνθή 
ηνπ θιηκαθνζηαζίνπ είηε ζε ζέζε ηνπ ηνίρνπ πνπ λα κελ απέρεη πεξηζζφηεξν ηνπ ελφο κέηξνπ 
απφ ηελ νξνθή ηνπ θιηκαθνζηαζίνπ θαη λα έρεη εκβαδφλ ηνπιάρηζηνλ 0,20 m

2
.  

10. ηνπο ρψξνπο πγηεηλήο ζε πεξίπησζε πνπ δελ εγθαζίζηαηαη ηερλεηφο αεξηζκφο πξέπεη λα 
εμαζθαιίδεηαη άκεζνο θπζηθφο αεξηζκφο ζχκθσλα κε ηηο παξ. 7 θαη 8 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.  
11. ηνπο παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο κεηά απφ έγθξηζε ηεο ΔΠΑΔ, επηηξέπνληαη αλνίγκαηα 
θπζηθνχ θσηηζκνχ θαη αεξηζκνχ δηαθνξεηηθά απφ απηά πνπ πξνθχπηνπλ θαη' εθαξκνγή ησλ 



παξ. 5 θαη 7 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, έηζη ψζηε λα κελ αιινηψλεηαη ν ραξαθηήξαο ηνπ 
νηθηζκνχ".  
(Σν άξζξν 11 ηίζεηαη σο αληηθαηεζηάζε κε ηελ ΑΠΟΦ-49977/3068/89 (ΦΔΚ 535/Β/30-6-89). 
 

ΑΡΘΡΟΝ-12  
ΖΥΟΜΟΝΧΖ - ΖΥΟΡΤΠΑΝΖ. 

1.  η ό σ ο ρ .  
Σα θηίξηα πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη θαη θαηαζθεπάδνληαη έηζη, ψζηε λα πξνζηαηεχνληαη νη 
έλνηθνη απφ θάζε κνξθήο ζνξχβνπο κέζα ζηα φξηα ηεο θαηνηθίαο, ηνπ ηφπνπ εξγαζίαο θαη 
δηακνλήο ηνπο, φηαλ νη ζφξπβνη πξνέξρνληαη απφ άιινπο. Γειαδή, λα εμαζθαιίδεηαη 
απνδεθηήαθνπζηηθή άλεζε, ιακβάλνληαο ηα απαξαίηεηα κέηξα θηηξηαθήο ερνκφλσζεο θαη 
ερνπξνζηαζίαο.  
Οη παξάκεηξνη θαη ηα θηίξηα αθνπζηηθήο άλεζεο, απφ φπνπ εμαξηάηαη ε ερνκφλσζε - 
ερνπξνζηαζία γηα θάζε είδνπο θηηξίνπ ή ρψξνπ απηνχ, θαη νη θαηεγνξίεο αθνπζηηθήο άλεζεο 
θαζνξίδνληαη ζηηο επφκελεο παξαγξάθνπο. ε εηδηθά θηίξηα είλαη δπλαηφλ λα εθαξκφδνληαη 
θαλνληζκνί κε απζηεξφηεξα θξηηήξηα.  

2. Παπάμεηποι ακοςζηικήρ άνεζηρ.  
Ζ αθνπζηηθή άλεζε ελφο θηηξίνπ είλαη ε ηθαλφηεηά ηνπ λα πξνζηαηεχεη ηνπο ελνίθνπο ηνπ απφ 
εμσγελείο ζνξχβνπο θαη λα παξέρεη αθνπζηηθφ πεξηβάιινλ θαηάιιειν γηα δηακνλή ή γηα 
δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο.  
Ζ αθνπζηηθή άλεζε ελφο ρψξνπ θαζνξίδεηαη απφ έλα ζχλνιν ερεηηθψλ παξακέηξσλ, πνπ 
αθνξνχλ ηελ ερνκφλσζε θαη ερνπξνζηαζία ηνπ ρψξνπ απφ:  

 ηνλ αεξφθεξην ήρν, πνπ παξάγεηαη ζε γεηηνληθνχο ρψξνπο,  
 ηνλ θηππνγελή ήρν, πνπ παξάγεηαη ζε γεηηνληθνχο ρψξνπο,  
 ηνλ αεξφθεξην ήρν, πνπ παξάγεηαη απφ θνηλφρξεζηεο ή ηδησηηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 

ίδηνπ θηηξίνπ,  
 ηνλ αεξφθεξην ήρν, πνπ παξάγεηαη απφ εμσηεξηθέο πεγέο. Οη νξηζκνί ησλ 

παξακέηξσλ αθνπζηηθήο άλεζεο, Rw, R'w, L'n.w L Aeqh LpA θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 1 
ηεο παξ.8 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.  

3. ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΑΚΟΤΣΗΚΖ ΑΝΔΖ  
Όια ηα λέα θηίξηα πνπ θαηαζθεπάδνληαη κεηά ηελ ηζρχ ηνπ παξφληνο ππάγνληαη ζε κηα απφ ηηο 
πην θάησ "θαηεγνξίεο αθνπζηηθήο άλεζεο".  

α. Καηεγνξία Α', "πςειή αθνπζηηθή άλεζε".  
Όηαλ πιεξνχληαη φια ηα θξηηήξηα ηνπ πίλαθα 2 ηεο παξ.8.  
β. Καηεγνξία Β', "θαλνληθή αθνπζηηθή άλεζε".  
Όηαλ πιεξνχληαη φια ηα θξηηήξηα ηνπ πίλαθα 3 ηεο παξ.8.  
γ. Καηεγνξία Γ', "ρακειή αθνπζηηθή άλεζε".  
Όηαλ δελ πιεξνχληαη φια ηα θξηηήξηα ηνπ πίλαθα 3.  

  

4. ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΖΥΟΜΟΝΧΖ - ΖΥΟΠΡΟΣΑΗΑ  
Σα θξηηήξηα ερνκφλσζεο - ερνπξνζηαζίαο είλαη νη νξηαθέο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ αθνπζηηθήο 
άλεζεο γηα θάζε είδνο ερνκφλσζεο  

 ερνπξνζηαζίαο θαη θάζε θαηεγνξία αθνπζηηθήο άλεζεο.  

Οη απαηηήζεηο γηα φια ηα είδε ησλ θηηξίσλ εθθξάδνληαη κε ελλέα ζπλνιηθά θξηηήξηα πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζηνπο πίλαθεο 2 θαη 3.  
Καηά ηε ζχληαμε κειεηψλ, είλαη δπλαηφλ λα ιακβάλεηαη κεηαμχ Rw & R'w ε ζρέζε πνπ 
νξίδεηαη ζηνλ πίλαθα 4. Καηά ηελ θαηαζθεπή, ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ηα απαξαίηεηα κέηξα, 
ψζηε νη δηαθνξέο κεηαμχ Rw & R'w - πνπ νθείινληαη ζηηο πιεπξηθέο κεηαδφζεηο - λα κελ είλαη 
κεγαιχηεξεο απφ ηηο ηηκέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ πίλαθα 4. Μέηξα κείσζεο ησλ 
πιεπξηθψλ κεηαδφζεσλ είλαη, κεηαμχ άιισλ ε δηαθνπή ζπλέρεηαο ησλ νηθνδνκηθψλ ζηνηρείσλ 
κεηαμχ ησλ δχν ρψξσλ θαη ε αχμεζε ηεο επηθαλεηαθήο κάδαο ησλ πιεπξηθψλ ζηνηρείσλ (π.ρ. 
άλσ ησλ 350 kg/m2). Αλ ιακβάλνληαη πξφζζεηα κέηξα γηα ηε κείσζε ησλ πιεπξηθψλ 



κεηαδφζεσλ, είλαη δπλαηφλ λα γίλνληαη απνδεθηέο ηηκέο γηα ηε δηαθνξά απηή.  
4.1. Ζρνκφλσζε απφ γεηηνληθφ ρψξν θχξηαο ή βνεζεηηθήο ρξήζεο θαη ερνκφλσζε απφ 
ρψξνπο θνηλήο ρξήζεο ηνπ θηηξίνπ.  
Αθνξά φια ηα νξηδφληηα θαη θαηαθφξπθα ρσξίζκαηα αλάκεζα ζε:  

 δχν δηακεξίζκαηα ηνπ ίδηνπ θηηξίνπ (θαηνηθίεο),  
 ρψξνο θχξηαο ρξήζεο θαη γεηηνληθφ ρψξν θχξηαο ή βνεζεηηθήο ρξήζεο (φια ηα άιια 

θηίξηα εθηφο απφ θαηνηθίεο).  
 έλα δηακέξηζκα ή έλα ρψξν θχξηαο ρξήζεο θαη ηνπο θνηλήο ρξήζεο ρψξνπο ηνπ 

θηηξίνπ (εθηφο απφ κνλνθαηνηθίεο),  

Σν θξηηήξην ερνκφλσζεο ζηελ πεξίπησζε αεξφθεξηνπ ήρνπ γηα ηα θαηαθφξπθα θαη ηα 
νξηδφληηα ρσξίζκαηα είλαη ειάρηζηεο ηηκέο ηνπ κνλφηηκνπ κεγέζνπο R'w ζε ληεζηκπέι (db).  
Σν θξηηήξην ερνκφλσζεο ζηελ πεξίπησζε θηππνγελή ήρνπ γηα ηα νξηδφληηα ρσξίζκαηα είλαη 
νη κέγηζηεο ηηκέο ηνπ κνλφηηκνπ κεγέζνπο L' n.w ζε ληεζηκπέι (db).  
4.2. Ζρνκφλσζε θαηνηθίαο (δηακεξίζκαηνο) απφ άιιν ρψξν θχξηαο ρξήζεο. Αθνξά φια ηα 
νξηδφληηα θαη θαηαθφξπθα ρσξίζκαηα αλάκεζα ζε:  

 έλα δηακέξηζκα θαη ρψξνπο θηηξίνπ, πνπ πξννξίδνληαη γηα άιιε θχξηα ρξήζε εθηφο 
θαηνηθίαο.  

Σν θξηηήξην ερνκφλσζεο ζηελ πεξίπησζε αεξφθεξηνπ ήρνπ γηα ηα θαηαθφξπθα θαη νξηδφληηα 
ρσξίζκαηα είλαη νη ειάρηζηεο ηηκέο ηνπ κνλφηηκνπ κεγέζνπο R'w ζε ληεζηκπέι (db).  
Σν θξηηήξην ερνκφλσζεο ζηελ πεξίπησζε θηππνγελή ήρνπ γηα ηα νξηδφληηα ρσξίζκαηα είλαη 
νη κέγηζηεο ηηκέο ηνπ κνλφηηκνπ κεγέζνπο L'n.w ζε ληεζηκπέι (db).  
4.3. Ζρνπξνζηαζία απφ εμσηεξηθνχο ζνξχβνπο. Αθνξά ηνλ εμσηεξηθφ ζφξπβν πεξηβάιινληνο 
(θπθινθνξηαθφ, αζηηθφ) πνπ κεηαδίδεηαη κέζα απφ φια ηα εμσηεξηθά νξηδφληηα θαη 
θαηαθφξπθα ρσξίζκαηα γηα φια αλεμαηξέησο ηα θηίξηα.  
Σν θξηηήξην ερνπξνζηαζίαο είλαη νη κέγηζηεο ηηκέο ηεο σξηαίαο ηζνδχλακεο Α-ερνζηάζκεο L 
Aeq,h ζε ληεζηκπέι - A(db(A)).  
4.4. Ζρνπξνζηαζία απφ εγθαηαζηάζεηο. Αθνξά ην ζφξπβν πνπ πξνέξρεηαη απφ ηηο θνηλφρξε-
ζηεο θαη ηδησηηθέο εγθαηαζηάζεηο, πνπ κεηαδίδεηαη κέζα απφ φια ηα νξηδφληηα θαη θαηαθφξπθα 
ρσξίζκαηα θαη απφ φιεο ηηο άιιεο ερεηηθέο δηαδξνκέο γηα φια αλεμαηξέησο ηα θηίξηα.  
Σν θξηηήξην ερνπξνζηαζίαο είλαη νη κέγηζηεο ηηκέο ηεο Α - ερνζηάζκεο LpA ζε ληεζηκπέι -
A(db(A)) κέζα ζηνπο ρψξνπο θχξηαο ρξήζεο.  
Κνηλφρξεζηεο εγθαηαζηάζεηο, γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ, είλαη ε πδξαπιηθή, ε 
ειεθηξηθή, ε εγθαηάζηαζε θεληξηθήο ζέξκαλζεο-ςχμεο- εξηζκνχ, νη αλειθπζηήξεο, νη αληιίεο 
θαη ηα θάζε είδνπο κεραλήκαηα πνπ εμππεξεηνχλ απφ θνηλνχ ηα δηακεξίζκαηα θαη ηνπο 
άιινπο ρψξνπο.  
Ηδησηηθέο εγθαηαζηάζεηο είλαη εγθαηαζηάζεηο αλάινγεο κε ηηο θνηλφρξεζηεο πνπ εμππεξεηνχλ 
απνθιεηζηηθά κηα θαηνηθία ή έλα άιιν ρψξν.  
4.5. Ζρνκφλσζε αλάκεζα ζνπο ρψξνπο ηεο ίδηαο θαηνηθίαο. Αθνξά ηα εζσηεξηθά θαηαθφξπθα 
θαη νξηδφληηα ρσξίζκαηα ηεο ίδηαο θαηνηθίαο.  
Σν θξηηήξην ερνκφλσζεο ζηελ πεξίπησζε αεξφθεξηνπ ήρνπ γηα ηα θαηαθφξπθα θαη νξηδφληηα 
ρσξίζκαηα είλαη νη ειάρηζηεο ηηκέο ηνπ κνλφηηκνπ κεγέζνπο R'w ζε ληεζηκπέι (dB).  
4.6.Ζρνκφλσζε ρψξνπ θχξηαο ρξήζεο απφ ρψξνπο εγθαηαζηάζεσλ. Αθνξά ηα θαηαθφξπθα 
θαη νξηδφληηα ρσξίζκαηα αλάκεζα ζε ρψξνπο θχξηαο ρξήζεο θαη ρψξνπο εγθαηαζηάζεσλ γηα 
φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ησλ θηηξίσλ εθηφο απφ ην θηίξηα θαηνηθίαο.  
Σν θξηηήξην ερνκφλσζεο ζηελ πεξίπησζε αεξφθεξηνπ ήρνπ γηα ηα θαηαθφξπθα θαη ηα 
νξηδφληηα ρσξίζκαηα είλαη νη ειάρηζηεο ηηκέο ηνπ κνλφηηκνπ κεγέζνπο R'w ζε ληεζηκπέι (dB).  
Σν θξηηήξην ερνκφλσζεο ζηελ πεξίπησζε θηππνγελή ήρνπ γηα ηα νξηδφληηα ρσξίζκαηα είλαη 
νη κέγηζηεο ηηκέο ηνπ κνλφηηκνπ κεγέζνπο Ln,w ζε ληεζηκπέι - (dB).  
5. ΔΛΑΥΗΣΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΑΚΟΤΣΗΚΖ ΑΝΔΖ.  
Όια αλεμαηξέησο ηα λέα θηίξηα πξέπεη λα θαιχπηνπλ ηνπιάρηζηνλ ηηο απαηηήζεηο ηεο 
θαηεγνξίαο αθνπζηηθήο άλεζεο Β.  
6. ΜΔΣΡΖΖ ΚΑΗ ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ  
Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ ζε κεηξήζεηο - πηζηνπνηήζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ 
εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ρξεζηκνπνηνχληαη εξγαζηήξηα κεηξήζεσλ θηηξηαθήο 
ερνπξνζηαζίαο.  



Απηά ιεηηνπξγνχλ θάησ απφ ηελ επίβιεςε εμεηδηθεπκέλνπ δηπισκαηνχρνπ κεραληθνχ θαη 
δηαζέηνπλ εμνπιηζκφ γηα ηηο εξγαζηεξηαθέο θαη επηηφπηεο κεηξήζεηο ζχκθσλα κε ηα πξφηππα 
ΔΛΟΣ.  
7. ΔΛΔΓΥΟ  
Ο έιεγρνο ησλ εξγαζηψλ ερνκφλσζεο - ερνπξνζηαζίαο γίλεηαη απφ ηηο θαηά ηφπνπο αξκφδηεο 
πνιενδνκηθέο ππεξεζίεο. ε πεξηπηψζεηο ειέγρνπ πνπ απαηηνχλ εηδηθέο ζπζθεπέο θαη 
εμεηδίθεπζε, είλαη δπλαηφ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα εξγαζηήξηα κεηξήζεσλ ηεο πξνεγνχκελεο 
παξαγξάθνπ 6.  
8. Οη πίλαθεο 1, 2 θαη 3 πνπ αθνινπζνχλ πξνζδηνξίδνπλ ηηο παξακέηξνπο αθνπζηηθήο άλεζεο 
R'w, R'n,w LAeq,h LpA θαζψο θαη ηηο ηηκέο ησλ θξηηεξίσλ ερνκφλσζεο - ερνπξνζηαζίαο γηα 
ηηο θαηεγνξίεο (Α) θαη (Β). Ο πίλαθαο 4 πξνζδηνξίδεη ηελ ζρέζε κεηαμχ RW θαη R'W.  
ΠΗΝΑΚΑ 1.  
Παξάκεηξνη αθνπζηηθήο άλεζεο.  
ΠΗΝΑΚΑ 2.  
Κπιηήπια ησομόνυζηρ - ησοπποζηαζίαρ. Καηηγοπία Α "ςτηλή ακοςζηική άνεζη".  
ΠΗΝΑΚΑ 3.  
Κπιηήπια ησομόνυζηρ - ησοπποζηαζίαρ.Καηηγοπία Β κανονική ακοςζηική άνεζη.  
ΠΗΝΑΚΑ 4.  
σέζη μεηαξύ R & R'  
Παξαηεξήζεηο:  
1. Οη ηηκέο ζε παξελζέζεηο απνηεινύλ κόλν νδεγό γηα ζρεδηαζκό ζεάηξσλ, θηλεκαηνγξάθσλ, αηζ. ζπγθεληξώζεσλ, 
αηζ. Μνπζηθήο ρώξσλ ερνγξάθεζεο θαη επεμεξγαζίαο ήρνπ, εθθιεζηώλ θαη άιισλ ρώξσλ, ζηνπο νπνίνπο ε 
απμεκέλε ερνπξνζηαζία απνηειεί πξνϋπόζεζε γηα ηε δηακόξθσζε ηεο εζσηεξηθήο αθνπζηηθήο ηνπο.  
2. Γηα θηίξηα ζηα νπνία ζπλππάξρνπλ επηκέξνπο ηκήκαηα δηαθνξεηηθώλ θπξίσλ ρξήζεσλ, ε επηινγή ησλ ηηκώλ ησλ 
θξηηεξίσλ γίλεηαη έηζη ώζηε λα ηθαλνπνηνύληαη νη απαηηήζεηο ζε ερνκόλσζε, ερνπξνζηαζία θάζε ρώξνπ θύξηαο 
ρξήζεο. Ζ επηινγή αθνινπζεί ηηο ηηκέο ησλ ρώξσλ κε πεξηζζόηεξν απμεκέλεο απαηηήζεηο, έηζη ώζηε λα θαιύπηνληαη 
θαη νη απαηηήζεηο ησλ άιισλ ρώξσλ.  
3. Οη ηηκέο ηεο ζηήιεο 9 αθνξνύλ κόλν ηελ επηθάλεηα έδξαζεο ησλ κεραλεκάησλ.  
9. Οη απνδεθηέο θαηαζθεπαζηηθέο ιχζεηο είλαη απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ηζρχνπζεο θάζε 
θνξά ηερληθέο νδεγίεο.ε πεξίπησζε θαηαζθεπαζηηθψλ ιχζεσλ πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζε 
ηερληθέο νδεγίεο, απαηηνχληαη εξγαζηεξηαθέο κεηξήζεηο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 
απηνχ. 
 

ΑΡΘΡΟΝ-13.  
ΚΛΗΜΑΚΔ. 

1. Οη θιίκαθεο ησλ θηηξίσλ θαη δνκηθψλ έξγσλ πξέπεη λα θαηαζθεπάδνληαη (αξηζκφο, κνξθή, 
ζέζε θαη πιάηνο) έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε άλεηε θπθινθνξία αηφκσλ θαη ε κεηαθνξά 
αληηθεηκέλσλ ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο, θαζψο θαη ε αζθαιήο δηαθπγή ησλ αηφκσλ 
ζε πεξίπησζε θηλδχλνπ.  
2. Γηα ηελ θπθινθνξία αηφκσλ θαη κεηαθνξά αληηθεηκέλσλ κεηαμχ δηαδνρηθψλ νξφθσλ ζε 
θαλνληθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο, απαηηείηαη ζε θάζε θηίξην κηα ηνπιάρηζηνλ θιίκαθα ειεχζεξνπ 
πιάηνπο ηνπιάρηζηνλ 1,20 m  
Καη' εμαίξεζε, ην ειεχζεξν πιάηνο ηεο αξθεί λα είλαη 0,90 m ζε θηίξηα κε ρξήζε θαηνηθίαο κε 
ηξεηο ή ιηγφηεξνπο νξφθνπο (φπνπ πξνζκεηξάηε θαη ηπρφλ PILOTIS), εθηφο ηπρφλ ππνγείνπ. 
Σν ειεχζεξν πιάηνο ηεο αξθεί λα είλαη 0,60 m, φηαλ είλαη εζσηεξηθή θιίκαθα κηαο εληαίαο 
θαηνηθίαο.  
Σα αλαθεξφκελα ειεχζεξα πιάηε είλαη πιάηε ειεχζεξα απφ θάζε εκπφδην, εθηφο απφ 
θνππαζηέο πνπ δελ πξνεμέρνπλ πεξηζζφηεξν απφ 0,10 m θαη εθηφο απφ πξνεμνρέο δνθψλ ζε 
ηνίρνπο πνπ δελ πξνεμέρνπλ πεξηζζφηεξν απφ 0,50 m (Βιέπε ζρήκα 1).  
Ζ θιίκαθα απηή ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζε πεξίπησζε θηλδχλνπ θαη ζπλππνινγίδεηαη ζην ζχλνιν 
ησλ θιηκάθσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αζθαιή δηαθπγή αηφκσλ ζε πεξίπησζε θηλδχλνπ.  
Σπρφλ κηθξφηεξα ειεχζεξα πιάηε πνπ απαηηνχληαη θαη'εθαξκνγή ησλ επφκελσλ 
παξαγξάθσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, δελ εθαξκφδνληαη ζε απηή ηελ θιίκαθα ηνπ θηηξίνπ.  
3. Γηα ηελ αζθαιή δηαθπγή ησλ αηφκσλ ζε πεξίπησζε θηλδχλνπ, νη θιίκαθεο θαηαζθεπάδνληαη 
(αξηζκφο, κνξθή, ζέζε θαη πιάηνο) φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ θαλνληζκφ ππξνπξνζηαζίαο 
θηηξίσλ πνπ θαιχπηεη θαη ηηο απαηηήζεηο δηαθπγήο ζε πεξίπησζε ζεηζκνχ.  
4. 'Όιεο νη θιίκαθεο πξέπεη λα είλαη κφληκεο θαηαζθεπήο θαη λα αλήθνπλ ζ'έλα απφ ηνπο 
παξαθάησ ηχπνπο Η, ΗΗ θαη ΗΗΗ, κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία πνπ θαζνξίδνληαη ζηνλ αθφινπζν 
πίλαθα:  
4.1. ηα θηίξηα ή ηκήκαηά ηνπο γηα ηελ εμππεξέηεζε ρψξσλ θαηνηθίαο (θαηεγνξία Α) νη 
θιίκαθέο ηνπο επηηξέπεηαη λα είλαη νπνηνπδήπνηε ηχπνπ Η, ΗΗ, ΗΗΗ.  
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4.2. ηα θηίξηα ή ηκήκαηά ηνπο κε ρξήζε πξνζσξηλήο δηακνλήο (θαηεγνξία Β), ζσθξνληζκνχ 
(θαηεγνξία Ε), εκπνξίνπ (θαηεγνξία Ζ), γξαθείσλ (θαηεγνξία Θ), βηνκεραλίαο - βηνηερλίαο 
(θαηεγνξία Η), απνζήθεπζεο (θαηεγνξία Κ) θαη ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ (θαηεγνξία Λ) νη 
θιίκαθέο ηνπο επηηξέπνληαη λα είλαη ηχπνπ Η, ΗΗ.  
4.3. ηα θηίξηα κε ρξήζε, πγείαο θαη θνηλσληθήο πξφλνηαο (θαηεγνξία Δ), νη θιίκαθέο ηνπο 
πξέπεη λα είλαη ηχπνπ Η.  
Καη' εμαίξεζε ζηα θηίξηα απηά επηηξέπνληαη ζθάιεο ηχπνπ ΗΗ ή ΗΗΗ, φηαλ νη ζέζεηο ηνπο είλαη 
ηέηνηεο, ψζηε λα κελ ρξεζηκνπνηνχληαη νχηε ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο νχηε ζε 
πεξίπησζε θηλδχλνπ απφ αζζελείο ή απφ άηνκα κεησκέλεο πλεπκαηηθήο ή ζσκαηηθήο 
ηθαλφηεηαο ή απφ πεξηζαιπφκελα άηνκα ή παηδηά ειηθίαο κηθξφηεξεο ησλ έμη εηψλ.  
4.4. ηα θχξηα θηίξηα κε ρξήζε εθπαίδεπζεο (θαηεγνξία Γ) θαη ζηα θηίξηα θαη ζηνπο ρψξνπο 
ζπλάζξνηζεο θνηλνχ (θαηεγνξία Γ), νη θιίκαθεο πξέπεη λα είλαη ηχπνπ Η.  
Καη' εμαίξεζε επηηξέπνληαη θιίκαθεο ηχπνπ ΗΗ θαη ΗΗΗ ζηα θηίξηα κε ρξήζε εθπαίδεπζεο θαη 
ηχπνπ ΗΗ ζηα θηίξηα θαη ζηνπο ρψξνπο ζπλάζξνηζεο θνηλνχ, φηαλ νη ζέζεηο ηνπο είλαη ηέηνηεο, 
ψζηε λα κελ ππάξμεη πηζαλφηεηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα δηαθπγή ζε πεξίπησζε θηλδχλνπ 
απφ πεξηζζφηεξα απφ 20 άηνκα.  
4.5. Κιίκαθεο πνπ εμππεξεηνχλ απνθιεηζηηθά βνεζεηηθνχο ρψξνπο ζε θηίξηα κε ρξήζε 
βηνκεραλίαο - βηνηερλίαο ή απνθιεηζηηθά απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο ζε θηίξηα κε ρξήζε 
εκπνξίνπ ή απνζήθεπζεο, επηηξέπεηαη, θαη' εμαίξεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πίλαθα ηεο παξ.4 
ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη ησλ απαηηήζεσλ ειεχζεξνπ πιάηνπο ηεο παξ.2 ηνπ παξφληνο 
άξζξνπ, λα έρνπλ έλαλ ή πεξηζζφηεξα απφ ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά, αλ ν θαλνληζκφο 
ππξνπξνζηαζίαο θηηξίσλ δελ νξίδεη δηαθνξεηηθά:  

α. ειάρηζην πιάηνο θιίκαθαο 0,60 m  
β. κέγηζην χςνο βαζκίδαο 0,23 m  
γ. ειάρηζην πιάηνο βαζκίδαο 0,23 m  
δ. ινμέο βαζκίδεο ρσξίο πεξηνξηζκφ ζηελ αθηίλα θακππιφηεηαο.  
ε. δελ ππάξρεη πεξηνξηζκφο ζην άζξνηζκα 2 θνξέο χςνο ζπλ 1 θνξά πιάηνο 
βαζκίδαο. 

4.6. Οη βαζκίδεο θαη ηα πιαηχζθαια ζε φιεο ηηο θιίκαθεο πξέπεη λα έρνπλ ηα εμήο 
ραξαθηεξηζηηθά:  

α. Παηήκαηα βαζκίδσλ κε πιάηνο κηθξφηεξν απφ 0,26 m πξέπεη λα έρνπλ πξνεμνρή 
0,02 κέρξη 0,03 m σο πξνο ηε βάζε ηνπ ξηρηηνχ.  
β. 'Όηαλ ην πιηθφ ησλ παηεκάησλ ησλ βαζκίδσλ θαη ησλ πιαηχζθαισλ είλαη ηέηνην, 
πνπ λα δεκηνπξγεί θηλδχλνπο γιηζηξήκαηνο, πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη θνληά ζηελ αθκή 
αληηνιηζζεξφ πιηθφ ζε κήθνο ίζν ηνπιάρηζην πξνο ηα ηξία ηέηαξηα ηνπ κήθνπο ηεο 
βαζκίδαο θαη ζε πιάηνο ηνπιάρηζην ίζν πξνο ην έλα φγδνν ηνπ πιάηνπο ηεο 
βαζκίδαο.  
γ. Βαζκίδεο πνπ αλήθνπλ ζηνλ ίδην θιάδν δελ πξέπεη λα έρνπλ δηαθνξά ζην χςνο 
κεγαιχηεξε απφ 0,005 m θαη ζην πιάηνο κεγαιχηεξε απφ 0,01 m  
δ. Ζ επηθάλεηα ησλ παηεκάησλ ησλ βαζκίδσλ, ησλ πιαηχζθαισλ θαη ησλ δαπέδσλ, 
ζε πεξηνρέο φπνπ θαηαιήγνπλ ζθάιεο θαη ζε απφζηαζε 1,10 m απφ ηελ αθκή ηεο 
αθξαίαο βαζκίδαο θαηά ηελ πξνέθηαζε ηεο ζθάιαο πξέπεη λα είλαη νξηδφληηα, επίπεδε 
θαη ζπλερήο. 

4.7. ηα θηίξηα κε ρξήζε βηνκεραλίαο - βηνηερλίαο επηηξέπνληαη αλεκφζθαιεο, εθφζνλ 
εμππεξεηνχλ απνθιεηζηηθά ζηάζκεο κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, φπνπ δελ απαζρνινχληαη 
πεξηζζφηεξα απφ ηξία άηνκα. νη αλεκφζθαιεο απηέο πξέπεη λα εθπιεξψλνπλ ηηο εμήο 
απαηηήζεηο:  

α. Πξέπεη λα είλαη κφληκεο θαηαζθεπήο, ζηαζεξά αγθπξσκέλεο ζην θηίξην θαηά 
δηαζηήκαηα φρη κεγαιχηεξα ησλ 3 m  
β. 'Όπνπ νη αλεκφζθαιεο εμππεξεηνχλ ζηέγεο, ηαξάηζεο ή ππεξπςσκέλα δάπεδα 
(εμέδξεο) πξέπεη νη βαζκηδνθφξνη ηνπο λα επεθηείλνληαη θαηά 0,90 m πάλσ απφ ηε 
ζηάζκε ηνπ δαπέδνπ πνπ εμππεξεηνχλ θαη, αλ παξεκβάιιεηαη ζηεζαίν, πξέπεη νη 
βαζκηδνθφξνη ηνπο λα ην ππεξβαίλνπλ θαηά 0,90 m  
γ. Οη αλεκφζθαιεο πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη κε ηηο βαζκίδεο παξάιιειεο πξνο ηνλ 
ηνίρν θαη θακία βαζκίδα δελ επηηξέπεηαη λα απέρεη ιηγφηεξα απφ 0,16 m απφ ηνλ 
ηνίρν (βι. ζρήκα 2). 

5. ε θηίξηα πνπ εμππεξεηνχληαη ζην ζχλνιφ ηνπο κε κία κφλν θιίκαθα, ε θιίκαθα απηή 
πξνζκεηξάηε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ζπληειεζηή δφκεζεο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζην 
νηθφπεδν.  



ε θηίξηα πνπ εμππεξεηνχληαη ζε φιε ηελ επηθάλεηά ηνπο κε δχν ή πεξηζζφηεξεο θιίκαθεο, 
πξνζκεηξψληαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ζπληειεζηή δφκεζεο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζην 
νηθφπεδν κία θιίκαθα αλά 500 m

2 
θάιπςεο ηνπ νηθνπέδνπ. Γειαδή πξνζκεηξψληαη κία 

θιίκαθα γηα θάιπςε κέρξη 500 m
2
, δχν θιίκαθεο γηα θάιπςε κέρξη 1000 m

2 
, ηξεηο θιίκαθεο γηα 

θάιπςε κέρξη 1500 m
2 
θαη νχησ θαζ'εμήο.  

Οη ππφινηπεο θιίκαθεο ηνπ θηηξίνπ εθφζνλ εμππεξεηνχλ ην απηφ ηκήκα πνπ εμππεξεηνχλ νη 
παξαπάλσ θιίκαθεο δελ πξνζκεηξψληαη ζην ζπληειεζηή δφκεζεο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζην 
νηθφπεδν, ζεσξνχκελεο θιίκαθεο θηλδχλνπ, πξφζζεηεο ζηηο απαηηνχκελεο γηα ηελ 
εμππεξέηεζε ζε ζπλζήθεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο.  
'Όηαλ νη θιίκαθεο απηέο έρνπλ δηαθνξεηηθά ειεχζεξα πιάηε, νη πξνζκεηξνχκελεο ζην 
ζπληειεζηή δφκεζεο είλαη απηέο πνπ έρνπλ ηα κεγαιχηεξα πιάηε.  
6.1. ε θηίξηα πνπ ε άδεηά ηνπο έρεη εθδνζεί πξηλ απφ ηελ ηζρχ ηνπ θαλνληζκνχ 
ππξνπξνζηαζίαο, ν νπνίνο αθνξά ηε ρξήζε ηνπο, εθφζνλ απφ ηνλ θαλνληζκφ απηφ 
πξνθχπηεη φηη γηα ηηο πθηζηάκελεο ρξήζεηο ησλ θηηξίσλ απηψλ απαηηείηαη ε πξνζζήθε λέσλ 
θιηκάθσλ, νη θιίκαθεο απηέο δελ πξνζκεηξψληαη ζην ζπληειεζηή δφκεζεο.  
6.2. Οη θιίκαθεο θηλδχλνπ ηεο παξ.3γ ηνπ Αξζ-8 ηνπ Ν-1577/85 φπσο ηζρχεη κπνξεί λα 
ηνπνζεηνχληαη κέζα ζηηο ειάρηζηεο επηηξεπφκελεο απνζηάζεηο ηνπ ππνρξεσηηθά αθάιππηνπ 
ρψξνπ θαη ζε απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 1,00 m απφ ηα φξηα ηνπ νηθνπέδνπ, εθφζνλ δελ είλαη 
δπλαηή ε ηνπνζέηεζή ηνπο ζε άιιε ζέζε.  
6.3. Οη θιίκαθεο ησλ ππνπαξ.6.1 θαη 6.2 δελ είλαη ππνρξεσηηθφ λα αλήθνπλ ζε έλαλ απφ ηνπο 
ηχπνπο Η, ΗΗ θαη ΗΗΗ.  
7. ηα πξνθήπηα πέξα απφ ηηο θαηαζθεπέο ηνπ Αξζ-17 ηνπ Ν-1577/85 επηηξέπνληαη ππαίζξηεο 
ζθάιεο, φηαλ ηεξνχληαη ζπγρξφλσο ηα αθφινπζα:  

α. Δμππεξεηνχλ φξνθν πνπ ε ζηάζκε ηνπ δαπέδνπ ηνπ δελ ππέξθεηηαη απφ ηελ 
νξηζηηθή (θπζηθή ή ηερλεηή) ζηάζκε ηνπ εδάθνπο πεξηζζφηεξν απφ 1,80 m  
β. Γελ πξνεμέρνπλ απφ ηελ νηθνδνκηθή γξακκή πεξηζζφηεξν απφ ην έλα ηέηαξην ηνπ 
πιάηνπο ηνπ πξνθεπίνπ. 

8. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ δελ έρνπλ ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ζηηο θαζ' χςνο 
πξνζζήθεο θηηξίσλ πνπ έρνπλ αλεγεξζεί κε πξνγελέζηεξεο ηνπ παξφληνο δηαηάμεηο, νπφηε 
εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο απηέο". 
 

ΑΡΘΡΟΝ-14  
ΔΠΗΠΔΓΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΠΔΕΧΝ (ΡΑΜΠΔ). 

1. ηηο ζέζεηο πνπ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.5 ηνπ άξζ.29 ηνπ ΓΟΚ δελ επηβάιινληαη 
κηθξφηεξεο θιίζεηο γηα ηηο ξάκπεο πεδψλ, νη κέγηζηεο επηηξεπφκελεο θιίζεηο είλαη:  

α. Μέγηζηε επηηξεπφκελε θιίζε 10% ζηα θηίξηα κε ρξήζε πγείαο ή θνηλσληθήο 
πξφλνηαο (θαηεγνξία Δ).  
β. Μέγηζηε επηηξεπφκελε θιίζε 12,5% (1:8) ζε φια ηα άιια θηίξηα. 

2. Οη ξάκπεο πξέπεη λα είλαη επζχγξακκεο. Οη αιιαγέο θαηεχζπλζεο επηηξέπεηαη λα γίλνληαη 
κφλν κε παξεκβνιή νξηδφληηνπ ηκήκαηνο.  
Όηαλ ε ξάκπα έρεη θιίζε κεγαιχηεξε απφ 6% πξέπεη λα παξεκβάιινληαη νξηδφληηα ηκήκαηα 
κήθνπο 1,50 m  

α. ε ηέηνηα ζέζε, ψζηε θιάδνο ξάκπαο λα κελ έρεη πςνκεηξηθή δηαθνξά κεηαμχ 
αξρήο θαη ηέινπο κεγαιχηεξε απφ 1,80 m  
β. Μεηαμχ νπνηνζδήπνηε πφξηαο θαη ηεο αξρήο ή ηνπ ηέινπο ηεο ξάκπαο. 

3. Καη' εμαίξεζε, ζε ρψξνπο ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ επηηξέπεηαη νη ξάκπεο ησλ πεδψλ (ηα 
πεδνδξφκηα) λα αθνινπζνχλ ηελ νπνηαδήπνηε κνξθή θαη θιίζε πνπ έρνπλ νη αληίζηνηρεο 
ξάκπεο απηνθηλήησλ.  
4. Ζ θιίζε γηα θάζε θιάδν ξάκπαο κεηαμχ δηαδνρηθψλ νξηδφληησλ ηκεκάησλ πξέπεη λα είλαη 
ζηαζεξή.  
5. Οη ξάκπεο θαη ηα ζπλερφκελα νξηδφληηα ηκήκαηα πξέπεη λα έρνπλ επηθάλεηα επίπεδε, 
νκαιή, ζπλερή θαη κε νιηζζεξή.  
6. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ δελ είλαη ππνρξεσηηθέο γηα ξάκπεο εηδηθψλ θηηξίσλ πνπ 
εμππεξεηνχλ απνθιεηζηηθά θηίξηα απνζήθεπζεο (θαηεγνξία Κ) ή βηνκεραληθέο ή βηνηερληθέο 
δξαζηεξηφηεηεο (θαηεγνξία Η), εθφζνλ δελ έρνπλ ππνινγηζζεί γηα ηε δηαθπγή αηφκσλ ζε 
πεξίπησζε θηλδχλνπ.  
7. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.5 ηνπ άξζ.29 ηνπ ΓΟΚ επηβάιιεηαη ε 
θαηαζθεπή ξάκπαο γηα ηε ζχλδεζε ηεο ζηάζκεο ηνπ πεδνδξνκίνπ κε ηε ζηάζκε ηνπ 



αλειθπζηήξα, επηβάιιεηαη γηα κήθνο ξάκπαο πάλσ απφ 10 m θαη ε χπαξμε νξηδφληηνπ 
πιαηχζθαινπ ειάρηζηνπ κήθνπο 1,60 m 
 

ΑΡΘΡΟΝ-15  
ΣΖΘΑΗΑ. 

1. Οη εμψζηεο, νη εκηυπαίζξηνη ρψξνη, νη θιίκαθεο, ηα βαηά δψκαηα θαη φια ηα βαηά δάπεδα 
πνπ ε ζηάζκε ηνπο βξίζθεηαη ζε χςνο κεγαιχηεξν απφ 1,00 m απφ ηνλ πεξηβάιινληα 
γεηηνληθφ ρψξν, πξέπεη λα πεξηβάιινληαη απφ ζηεζαία θαηάιιεια γηα πξνθχιαμε ησλ 
αηφκσλ απφ πηψζε. Σα ζηεζαία κπνξεί λα είλαη ζπκπαγή ή κε ζπκπαγή ή ζπλδπαζκφο ησλ 
δχν απηψλ κνξθψλ.  
2. Σν χςνο ησλ ζηεζαίσλ πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζην 1,00 m θαη κεηξηέηαη ζε θάζε ζεκείν ηνπ 
απφ ηελ αληίζηνηρε ζηάζκε ηνπ ηειεησκέλνπ δαπέδνπ. ηηο θιίκαθεο ην χςνο απηφ κεηξηέηαη 
απφ ην πάηεκά ησλ βαζκίδσλ θαηαθφξπθα απφ ηελ αθκή ηεο βαζκίδαο.  
3. Σν χςνο ησλ ζπκπαγψλ ζηεζαίσλ δελ επηηξέπεηαη λα είλαη κεγαιχηεξν απφ 1,20 m ηα 
ζηεζαία πνπ δελ είλαη απνθιεηζηηθά ζπκπαγή, ε επηθάλεηα απφ ην δάπεδν κέρξη ην 
απαηηνχκελν χςνο πξέπεη λα εθνδηάδεηαη κε ελδηάκεζα ζηνηρεία, φπσο ξάβδνπο, πιέγκαηα, 
άζξαπζηα πεηάζκαηα, θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα εμαζθαιίδνληαη ηα αθφινπζα;  

α. Να κελ πξνθχπηνπλ δηάθελα θαηαθφξπθνπ χςνπο κεγαιχηεξνπ ηνπ 0,25 ηνπ m, 
εθηφο αλ ην νξηδφληην κήθνο ηνπο είλαη κηθξφηεξν ηνπ 0,15 ηνπ m, νπφηε δελ ππάξρεη 
πεξηνξηζκφο ζην θαηαθφξπθν χςνο ησλ δηάθελσλ.  
β. Μα κελ πξνθχπηνπλ δηάθελα νξηδφληηνπ κήθνπο κεγαιχηεξνπ ηνπ 0,15 ηνπ m, 
εθηφο αλ ην θαηαθφξπθν χςνο ηνπο είλαη κηθξφηεξν ηνπ 0,25 ηνπ m, νπφηε δελ 
ππάξρεη πεξηνξηζκφο ζην νξηδφληην κήθνο ησλ δηάθελσλ. 

3.2. ηα εηδηθά θηίξηα φπνπ ζπρλάδνπλ παηδηά (ζρνιεία, κνπζεία θιπ.), επηβάιινληαη νη πην 
θάησ πεξηνξηζκνί:  
Απαγνξεχεηαη ην ζηεζαίν λα θαηαζθεπάδεηαη κε νξηδφληηα ζηνηρεία πνπ κπνξνχλ λα 
απνηειέζνπλ θιίκαθα αλφδνπ θαη ε θαηαθφξπθε δηάζηαζε ηνπ δηάθελνπ δελ επηηξέπεηαη λα 
είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 0,15 m.  
4. Όπνπ θξίλεηαη ζθφπηκν γηα ιφγνπο αζθάιεηαο, επηηξέπεηαη ε θαηαζθεπή ζηεζαίσλ χςνπο 
κεγαιχηεξνπ ηνπ 1,20 m, αιιά ην ηκήκα πνπ βξίζθεηαη πάλσ απφ χςνο 1,20 m πξέπεη λα 
θαηαζθεπάδεηαη απνθιεηζηηθά απφ θηγθιίδσκα.  
5. Σα ζηεζαία πξέπεη λα είλαη ηθαλά λα αλαιάβνπλ νξηδφληηα θφξηηζε 75 Κp αλά ηξέρνλ 
κέηξν.  
Σν χςνο, φπνπ εθαξκφδεηαη ην θνξηίν θαηά ηνλ ππνινγηζκφ, είλαη ην χςνο ηνπ ζηεζαίνπ αλ 
απηφ δελ ππεξβαίλεη ην 1,10 m  
ε ηπρφλ ςειφηεξα ζηεζαία, ην ζεκείν εθαξκνγήο ηεο νξηδφληηαο θφξηηζεο ζεσξείηαη φηη είλαη 
ην 1,10 m  
6. Όηαλ ζε ζηεζαίν ζηεξίδεηαη θνππαζηή, πξέπεη ην ζηεζαίν λα αλαιακβάλεη ην θνξηίν, πνπ 
απαηηείηαη λα αλαιάβεη ε θνππαζηή. Σν θνξηίν απηφ δελ πξνζηίζεηαη ζην θνξηίν ηεο παξ. 5.  
7. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ εθαξκφδνληαη θαη ζε πθηζηάκελα θηίξηα, φηαλ θαη φπνπ ε 
πνιενδνκηθή αξρή θξίλεη φηη ιφγνη αζθάιεηαο απφ πηψζε ην επηβάιινπλ. ηελ πεξίπησζε 
απηή, ε πνιενδνκηθή αξρή ζέηεη κε έγγξαθν εχινγε πξνζεζκία ζηνπο ηδηνθηήηεο γηα 
ζπκκφξθσζε.  
8. Δπηηξέπεηαη ε θαηαζθεπή θαηαθφξπθεο εμνρήο (θξέκαζεο) θάησ απφ ην άθξν ησλ 
εμσζηψλ, εκηυπαίζξησλ ρψξσλ θαη πξνζηεγαζκάησλ.  
Όπνπ απφ άιιεο δηαηάμεηο νξίδεηαη ειάρηζην επηηξεπφκελν χςνο θάησ απφ ηα ζηνηρεία απηά, 
ην χςνο απηφ κεηξηέηαη κέρξη ην θαηψηαην ζεκείν ηεο θαηαθφξπθεο εμνρήο. 
 

ΑΡΘΡΟΝ-16  
ΥΔΗΡΟΛΗΘΖΡΔ (ΚΟΤΠΑΣΔ). 

1. ηα θηίξηα θαη ζηηο δνκηθέο θαηαζθεπέο πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ρεηξνιηζζήξαο ηνπιάρηζηνλ 
ζηε κία πιεπξά θάζε θιίκαθαο θαη θάζε ξάκπαο πνπ έρεη θιίζε κεγαιχηεξε απφ 6%. ε 
θιίκαθεο κε ειεχζεξν πιάηνο κεγαιχηεξν απφ 1,20 m, πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη 
ρεηξνιηζζήξεο θαη ζηηο δχν πιεπξέο ηνπο.  
Ο ρεηξνιηζζήξαο πξέπεη λα είλαη ζπλερήο ζε φιν ην κήθνο θάζε θιάδνπ ζθάιαο θαη ξάκπαο.  
Σα πιαηχζθαια δελ είλαη ππνρξεσηηθφ λα έρνπλ ρεηξνιηζζήξεο.  
2. Οη ρεηξνιηζζήξεο ηνπνζεηνχληαη ζε χςνο ηνπιάρηζην 0,75m θαη φρη ζε χςνο κεγαιχηεξν 



απφ 1m  
ηηο θιίκαθεο ην χςνο απηφ κεηξηέηαη απφ ην πάηεκα ησλ βαζκίδσλ θαηαθφξπθα απφ ηελ 
αθκή ηεο βαζκίδαο.  
3. Οη ρεηξνιηζζήξεο πξέπεη λα έρνπλ κνξθή πνπ λα επηηξέπεη ζπλερέο γιίζηξεκα ηνπ ρεξηνχ 
πάλσ ζε απηνχο. Πξνο ηελ εμσηεξηθή πιεπξά θάζε ρεηξνιηζζήξα θαη ζ'φιν ην κήθνο ηνπ 
πξέπεη λα ππάξρεη ειεχζεξν δηάζηεκα κεηαμχ απηνχ θαη νπνηαζδήπνηε θαηαζθεπήο 
ηνπιάρηζην 0,05m  
(.. Από 0,04 νξίζζε ζε 0,05 κε ηελ ΑΠΟΦ-49977/3068/89 (ΦΔΚ 535/Β/30-6-89).  
4. Οη ρεηξνιηζζήξεο θαη ηα ζηεξίγκαηά ηνπο πξέπεη λα ππνινγίδνληαη έηζη, ψζηε λα αληέρνπλ 
ζε ζπγθεληξσκέλν θνξηίν 90 Kp εθαξκνδφκελν ζ'νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπο νξηδφληηα ή 
θαηαθφξπθα.  

  

ΑΡΘΡΟΝ-17  
ΚΗΝΖΣΑ ΠΡΟΣΔΓΑΜΑΣΑ. 

1. Κηλεηά πξνζηεγάζκαηα θαηαζθεπάδνληαη ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 3 θαη 5 ηνπ 
άξζξνπ 11 ηνπ Ν-1577/85 (ΓΟΚ).  
2. Δπηηξέπεηαη ε θαηαζθεπή πξνζηεγαζκάησλ ζηα πξνθήπηα κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ 
ηεο παξ.7 ηνπ άξζ.17 ηνπ ΓΟΚ θαη ηεο παξ.3 ηνπ άξζ.23 ηνπ θαλνληζκνχ απηνχ γηα ηε 
θχηεπζε ησλ νηθνπέδσλ.  
3. ηνπο αθάιππηνπο ρψξνπο ηνπ νηθνπέδνπ θαη κέζα ζηηο ειάρηζηεο επηηξεπφκελεο 
απνζηάζεηο ηνπ θηηξίνπ απφ ηα φξηα ηνπ νηθνπέδνπ ή απφ άιιν θηίξην ηνπ ηδίνπ νηθνπέδνπ 
επηηξέπεηαη ε θαηαζθεπή θηλεηψλ πξνζηεγαζκάησλ κε πιάηνο πξνεμνρήο ην πνιχ έλα ηξίην 
ηεο απφζηαζεο απηήο θαη φρη πεξηζζφηεξν απφ 1,5 m  
4. Δπηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε θηλεηψλ πξνζηεγαζκάησλ ζηνπο εμψζηεο θαη ηηο εζνρέο πνπ 
πξνθχπηνπλ απφ ππνρψξεζε νξφθσλ ηνπ θηηξίνπ.  
5. ε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ή ρψξνπο παξαρσξεκέλνπο ζε θνηλή ρξήζε θαηά ην άξζ.12 ηνπ 
Ν-1577/85 ΓΟΚ απαγνξεχεηαη λα θαηαζθεπάδνληαη θαηαθφξπθα ζηεξίγκαηα θηλεηψλ πξνζηε-
γαζκάησλ.Καηαθφξπθα ζηεξίγκαηα θηλεηψλ πξνζηεγαζκάησλ επηηξέπεηαη λα 
θαηαζθεπάδνληαη ζε νπνηαδήπνηε άιιε ζέζε,αθφκα θαη ζε ηκήκαηα εμσζηψλ πνπ βξίζθνληαη 
ππεξάλσ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, εθφζνλ ηα ζηεξίγκαηα απηά εδξάδνληαη ζηνπο εμψζηεο θαη 
δελ εμέρνπλ απφ ην πεξίγξακκά ηνπο.  
Οη δηαζηάζεηο ησλ ζηεξηγκάησλ πξέπεη λα είλαη νη ειάρηζηεο απαηηνχκελεο γηα ηελ αζθάιεηα 
ηεο θαηαζθεπήο.  
6. Όια ηα θηλεηά πξνζηεγάζκαηα ελφο θηηξίνπ πξέπεη λα θαηαζθεπάδνληαη απφ ηα ίδηα πιηθά. 

ΑΡΘΡΟΝ-18  
ΑΠΟΜΑΚΡΤΝΖ ΟΜΒΡΗΧΝ ΑΠΟ ΔΞΧΣΔ ΚΑΗ ΓΧΜΑΣΑ. 

Απαγνξεχεηαη ε ειεχζεξε απνξξνή ησλ φκβξησλ απφ ηα δψκαηα, εκηυπαίζξηνπο ρψξνπο θαη 
ηνπο εμψζηεο. Πξέπεη ηα φκβξηα χδαηα λα εγθηβσηίδνληαη κε πεξηκεηξηθέο θαηαζθεπέο χςνπο 
ηνπιάρηζην 0,05 m θαη λα απνρεηεχνληαη κε αγσγνχο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 
26 ηνπ θαλνληζκνχ απηνχ.  

ΑΡΘΡΟΝ-19  
ΔΧΣΔΡΗΚΔ ΣΟΔ. 

1. Δζσηεξηθέο ζηνέο δηακνξθψλνληαη ππνρξεσηηθά ή πξναηξεηηθά. Τπνρξεσηηθά 
δηακνξθψλνληαη ζχκθσλα κε ηελ παξ.6 ηνπ άξζ.12 ηνπ Ν-1577/85 "ΓΟΚ".  
2. Απαγνξεχεηαη νπνηνζδήπνηε θιάδνο εζσηεξηθήο ζηνάο λα είλαη αδηέμνδνο. Πξέπεη δειαδή 
απφ νπνηνδήπνηε ζεκείν εζσηεξηθήο ζηνάο λα κπνξεί θαλείο θηλνχκελνο πξνο δχν αληίζεηεο 
κεηαμχ ηνπο θαηεπζχλζεηο λα θζάλεη ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ηνπ νηθηζκνχ ή ζε πξνθήπηα ή 
ζε ειεχζεξνπο ζε πξνζπέιαζε αθάιππηνπο ρψξνπο ηνπ νηθνπέδνπ.  
3. Απαγνξεχεηαη λα θξάδεηαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο πφξηαο) 
νπνηνδήπνηε άθξν εζσηεξηθήο ζηνάο θαη ηπρφλ αθάιππηνο ρψξνο ηνπ νηθνπέδνπ ζηνλ νπνίν 
θαηαιήγεη, ζε νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή. Απαγνξεχεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί θιάδνο 
εζσηεξηθήο ζηνάο θαζψο θαη φινη νη ρψξνη πνπ έρνπλ πξφζβαζε κέζα απφ απηφλ, πξηλ 



νινθιεξσζεί ε θαηαζθεπή ηνπ ζε φιν ην κήθνο ηνπ.  
4. Σν πιάηνο εζσηεξηθήο ζηνάο, κεηξνχκελν θάζεηα ζηνλ άμνλά ηεο, πξέπεη λα είλαη ηφζν, 
ψζηε λα εθπιεξψλνληαη ζπγρξφλσο νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:  

α. Να είλαη ηνπιάρηζην 4 m.  
β. Σν πιάηνο ηεο λα είλαη ηνπιάρηζην ίζν πξνο ην 1/10 ηνπ κήθνπο ηεο,ρσξίο φκσο λα 
απαηηεί-ηαη πιάηνο κεγαιχηεξν ησλ 8 κέηξσλ, εθηφο αλ απαηηείηαη απφ ηελ επφκελε 
πξνυπφζεζε.  
γ. Να αληηζηνηρεί ηνπιάρηζην πιάηνο 0,55 m αλά πιεζπζκφ 100 αηφκσλ. 

Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πξνυπφζεζεο β, ιακβάλεηαη ην ζπλνιηθφ κήθνο ηεο ζηνάο θαη ζε 
πεξίπησζε πνπ έρεη θιάδν ιακβάλεηαη ην κεγαιχηεξν κήθνο ηεο απφ άθξν ζε άθξν.  
Σα κήθε κεηξηνχληαη ζηνπο άμνλεο ηεο ζηνάο θαη ησλ θιάδσλ ηεο  
Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πξνυπφζεζεο γ, ιακβάλεηαη ν πιεζπζκφο φισλ ησλ ηκεκάησλ ησλ 
θηηξίσλ πνπ έρνπλ κία ηνπιάρηζηνλ πξφζβαζε κέζα ζηε ζηνά. Ο πιεζπζκφο ζηξνγγπιεχεηαη 
ζηελ πιεζηέζηεξε αθέξαηε εθαηνληάδα.  
5. Όηαλ εζσηεξηθή ζηνά θαηαιήγεη ζε ειεχζεξν ζε πξνζπέιαζε αθάιππην ρψξν ηνπ 
νηθνπέδνπ, πξέπεη ν ρψξνο απηφο ζε φιν ην κήθνο ηνπ απφ ηε ζηνά κέρξη θνηλφρξεζην ρψξν 
ηνπ νηθηζκνχ, λα έρεη ειεχζεξν πιάηνο ηνπιάρηζην ίζν πξνο ην απαηηνχκελν πιάηνο ηεο 
εζσηεξηθήο ζηνάο.  
6. Σνπηθή δηαπιάηπλζε εζσηεξηθήο ζηνάο επηηξέπεηαη κφλνλ φηαλ ε δηαπιάηπλζε απηή, 
κεηξνχκελε θάζεηα πξνο ηνλ άμνλα ηεο ζηνάο, δελ ππεξβαίλεη ην κηζφ ηνπ κήθνπο ηεο, 
κεηξνχκελν παξάιιεια πξνο ηνλ άμνλα ηεο ζηνάο.  
7.Σν ειάρηζην ειεχζεξν χςνο εζσηεξηθήο ζηνάο, κεηξνχκελν απφ ηελ ηειηθή ζηάζκε ηνπ 
δαπέδνπ ηεο κέρξη ηελ θαηψηεξε επηθάλεηα νπνηνπδήπνηε ζηνηρείνπ (δνκηθνχ δηαθεκηζηηθνχ, 
δηαθνζκεηηθνχ θιπ.) πνπ βξίζθεηαη θάησ απφ ηελ νξνθή "ε ςεπδνξνθή δελ πξέπεη λα 
ππνιείπεηαη" ησλ 4 m θαη ηαπηφρξνλα ησλ 3/4 ηνπ ειάρηζηνπ επηηξεπφκελνπ πιάηνπο ηεο . 
Πάλησο ζε θακία πεξίπησζε δελ απαηηείηαη ειεχζεξν χςνο κεγαιχηεξν ησλ 6 κέηξσλ.  
(.. Σα εληόο "..." πξνζεηέζεζαλ κε ηελ ΑΠΟΦ-49977/3068/89 (ΦΔΚ 535/Β/30-6-89).  
8. ε πεξίπησζε επέθηαζεο ή δεκηνπξγίαο λέσλ θιάδσλ εζσηεξηθήο ζηνάο, πνπ ππάξρεη 
θαηά ηελ έθδνζε ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ απαηηνχκελνπ ειάρηζηνπ 
πιάηνπο ηεο επέθηαζεο θαη ησλ λέσλ θιάδσλ απηήο, ιακβάλεηαη ην κεγαιχηεξν κήθνο ηεο 
απφ άθξν ζε άθξν, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο ππάξρνπζαο, ηεο επέθηαζεο θαη ησλ λέσλ 
θιάδσλ.  
Σν πιάηνο θαη ειεχζεξν χςνο πθηζηακέλεο εζσηεξηθήο ζηνάο πνπ έρεη θαηαζθεπαζζεί κε 
πξντζρχνπζεο ηνπ παξφληνο δηαηάμεηο,δε ζίγνληαη, έζησ θαη αλ είλαη κηθξφηεξα απ'ηα 
απαηηνχκελα θαηά ην παξφλ άξζξν, φηαλ νχηε ην κήθνο ηεο επέθηαζεο ηεο ζηνάο, νχηε ηνπ 
κεγαιχηεξνπ ηπρφλ λένπ θιάδνπ ηεο δελ ππεξβαίλεη ην δηπιάζην ηνπ κήθνπο ηεο πθηζηάκελεο 
ζηνάο.  
9. Οη ρψξνη πνπ έρνπλ φςε κφλν πξνο ηελ εζσηεξηθή ζηνά πξέπεη λα αεξίδνληαη δηα κέζσ 
απηήο κε αλνίγκαηα πξνο απηέο ηηο φςεηο εθηφο αλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηεο παξ.1.2 
ηνπ άξζ.11 ηνπ θαλνληζκνχ απηνχ. Σα αλνίγκαηα ζε απηέο ηηο φςεηο πξέπεη λα έρνπλ εκβαδφλ 
ηνπιάρηζην δηπιάζην απφ απηφ πνπ απαηηείηαη γηα ηέηνηνπο ρψξνπο ζε εμσηεξηθνχο ηνίρνπο 
ηνπ θηηξίνπ.  
Μειέηε αεξηζκνχ απαηηείηαη γηα θάζε ζηνά πνπ ην κήθνο ηεο ππεξβαίλεη ηα 80 m. ε 
πεξίπησζε ζηνάο πνπ έρεη θιάδνπο, κειέηε αεξηζκνχ απαηηείηαη φηαλ ην ζπλνιηθφ κήθνο ηεο 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ θιάδνπ ππεξβαίλεη ηα 80 m.  
10. Δπηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε ή ε δηακφξθσζε ιεηηνπξγηθψλ θαη δηαθνζκεηηθψλ θαηαζθεπψλ 
(φπσο π.ρ. θεξφλησλ ζηνηρείσλ,θιηκάθσλ,αλειθπζηήξσλ, δηαθεκηζηηθψλ, πεηαζκάησλ, 
γιππηψλ) κέζα ζε εζσηεξηθή ζηνά, φηαλ ην απαηηνχκελν πιάηνο ηεο εμαζθαιίδεηαη ζε θάζε 
ζέζε ηεο, αθνχ αθαηξεζεί ην πιάηνο απηψλ ησλ θαηαζθεπψλ θαη εθφζνλ ηεξνχληαη 
ζπγρξφλσο ηα αθφινπζα:  

α. Δμαζθαιίδεηαη θαζ' φιν ην κήθνο ηεο ζηνάο ηνπιάρηζην κηα ζπλερήο πνξεία κε 
ειεχζεξν πιάηνο ηνπιάρηζην 4 m.  
β. ε πεξίπησζε ζηνάο κε απαηηνχκελν πιάηνο κεγαιχηεξν ησλ 4mεπηηξέπεηαη ε 
ηνπνζέηεζε ηέηνησλ θαηαζθεπψλ εθφζνλ εμαζθαιίδεηαη ειεχζεξν πιάηνο ηνπιάρηζην 
4 m θαη 2,20 m εθαηέξσζελ απηψλ (ζρεηηθφ ζρήκα 10).  
γ. ε φιν ην κήθνο ηεο ζηνάο πνπ πξνθχπηεη θαηά ηα α θαη β ηεο παξνχζαο 
παξαγξάθνπ, πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ην ειάρηζην επηηξεπφκελν χςνο γηα απηή ηε 
ζηνά. 



11. Ζ παξ.5β ηνπ άξζ.29 ηνπ Ν-1577/85 "ΓΟΚ" γηα ηελ πξφζβαζε αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο 
ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ηζρχεη θαη γηα ηηο εζσηεξηθέο ζηνέο θαη γηα ηπρφλ πξνθήπηα θαη 
ειεχζεξνπο ζε πξνζπέιαζε αθάιππηνπο ρψξνπο ηνπ νηθνπέδνπ πνπ ζπλδένπλ ηηο 
εζσηεξηθέο ζηνέο κε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ηνπ νηθηζκνχ.  
12. Υψξνο ν νπνίνο ραξαθηεξίδεηαη "πςεινχ βαζκνχ θηλδχλνπ απφ ηα πεξηερφκελα" 
απαγνξεχεηαη λα έρεη θνχθσκα ή νπνηνδήπνηε άιιν άλνηγκα πξνο ην εζσηεξηθφ ηεο ζηνάο.  
13. Κακία πφξηα πξνο εζσηεξηθή ζηνά δελ επηηξέπεηαη λα απέρεη πεξηζζφηεξν απφ 60 m απφ 
ην πιεζηέζηεξν ζε απηήλ άθξν ηεο εζσηεξηθήο ζηνάο.  
14. Κάζε έλαο απφ ηνπο αθφινπζνπο ρψξνπο, φηαλ έρεη πφξηα πξνο εζσηεξηθή ζηνά, πξέπεη 
λα έρεη θαη άιιε έμνδν πνπ λα θαηαιήγεη εθηφο εζσηεξηθήο ζηνάο:  

 ρψξνο κε ρξήζε πξνζσξηλήο (θαηεγνξία Β)  
 ρψξνο κε ρξήζε ζπλάζξνηζεο θνηλνχ (θαηεγνξία Γ)κε πιεζπζκφ κεγαιχηεξν ησλ 

300 αηφκσλ.  
 ρψξνο κε ρξήζε ζσθξνληζκνχ (θαηεγνξία Ε).  
 ρψξνο κε ρξήζε εκπνξίνπ (θαηεγνξία Ζ) πνπ είηε έρεη ζπλνιηθφ κηθηφ εκβαδφλ 

νξφθσλ κεγαιχηεξν ησλ 3.000 m
2
, είηε απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο ή πεξηζζφηεξνπο 

νξφθνπο πνπ πεξηέρνπλ ρψξνπο πσιήζεσλ.  
 ρψξνο κε ρξήζε βηνκεραλίαο- βηνηερλίαο (θαηεγνξία Η) κε εκβαδφλ κεγαιχηεξν ησλ 

50 m
2
.  

ΑΡΘΡΟΝ-20  
ΠΛΑΣΖ ΠΑΡΟΓΗΧΝ ΣΟΧΝ ΟΠΟΤ ΓΔΝ ΟΡΗΕΟΝΣΑΗ  

ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΑ Δ ΤΦΗΣΑΜΔΝΑ ΡΤΜΟΣΟΜΗΚΑ ΥΔΓΗΑ. 

1. Όπνπ ζε ξπκνηνκηθά ζρέδηα δελ έρνπλ νξηζηεί αξηζκεηηθά ηα πιάηε παξφδσλ ζηνψλ, απηά 
θαζνξίδνληαη σο εμήο:  

α. Γηα πιάηνο δξφκνπ κέρξη 7,30 m, πιάηνο ζηνάο 2,50 m  
β. Γηα πιάηνο δξφκνπ κεγαιχηεξν απφ 7,30 m θαη κέρξη 10,30 m, πιάηνο ζηνάο 3,00 
m  
γ. Γηα πιάηνο δξφκνπ κεγαιχηεξν απφ 10,30 mθαη κέρξη 14,30 m, πιάηνο ζηνάο 3,50 
m  
δ. Γηα πιάηνο δξφκνπ κεγαιχηεξν απφ 14,30 m θαη κέρξη 19,30 m, πιάηνο ζηνάο 
4,00 m.  
ε. Γηα πιάηνο δξφκνπ κεγαιχηεξν απφ 19,30 m, πιάηνο ζηνάο 4,50 m 

2. Πιάηνο δξφκνπ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ ζεσξείηαη ε απφζηαζε κεηαμχ ησλ 
νηθνδνκηθψλ γξακκψλ.  
ε πεξίπησζε δξφκνπ πνπ δελ έρεη ζηαζεξφ πιάηνο ιακβάλεηαη ππφςε ην κέζν πιάηνο ηνπ 
κεηαμχ δχν δηαδνρηθψλ δξφκσλ πνπ ηέκλνπλ θαη ηηο δχν απέλαληη πιεπξέο ηνπ ή κεηαμχ 
ηέηνηνπ δξφκνπ θαη πιαηείαο.  
Αλ ζην ηκήκα απηφ ηνπ δξφκνπ παξνπζηάδεηαη ηνπηθή δηεχξπλζε ή πξφβιεςε πξνθεπίνπ ζε 
κήθνο κηθξφηεξν ηνπ ελφο ηξίηνπ απηνχ ηνπ ηκήκαηνο, κεηξνχκελν ζηνλ άμνλα ηνπ δξφκνπ, 
απηφ ην πξφζζεην πιάηνο δελ ιακβάλεηαη ππφςε.  
Σπρφλ απνηκήζεηο ζηηο γσλίεο ζπλάληεζεο δξφκσλ δελ ιακβάλνληαη ππφςε.  
ηνπο αδηέμνδνπο δξφκνπο δε ιακβάλνληαη ππφςε ηπρφλ δηαπιαηχλζεηο ζην αδηέμνδν άθξν 
ηνπο.  
3. Σα πιάηε ζηνάο ηεο παξ.1 ηζρχνπλ κέρξη λα θαζνξηζηνχλ λέα. 
 

ΑΡΘΡΟΝ-21  
ΠΡΟΠΔΛΑΖ ΠΡΟ ΔΗΟΓΟΤ - ΔΞΟΓΟΤ ΚΣΗΡΗΧΝ. 

1. Όπνπ ε είζνδνο ή ε έμνδνο θηηξίνπ ή δνκηθνχ έξγνπ βξίζθεηαη ζε αίζξην ή απέρεη απφ ηελ 
πιεζηέζηεξε ζε απηή είζνδν ηνπ νηθνπέδνπ πεξηζζφηεξν απφ 30 m, κεηξνχκελα θαηά κήθνο 
θπζηθήο φδεπζεο, απαηηείηαη πξνζπέιαζε πεδψλ θαη ηξνρνθφξσλ πξνο ηελ είζνδν ή έμνδν, 
κε ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά:  

α. Διεχζεξν πιάηνο ζηε ζηελφηεξε ζέζε ηεο ηνπιάρηζην 3,5 m  
β. Διεχζεξν χςνο θάησ απφ νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ηνπιάρηζην 3,0 m  



γ. Όπνπ δελ είλαη επζχγξακκε, αθηίλα θακππιφηεηαο ηεο εμσηεξηθήο πεξηκέηξνπ ηεο 
ηνπιάρηζην 3,5 m  
δ. Μέγηζηε θιίζε πξνο ην νξηδφληην επίπεδν 7% ζε ηκήκα κήθνπο 5 m απφ ηελ είζνδν 
ζην νηθφπεδν θαη 17% γηα ην ππφινηπν ηκήκα ηεο. 

2. Οη δηαηάμεηο ηεο παξ.1 εθαξκφδνληαη κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζ.14 ηνπ θαλνληζκνχ απηνχ. 
 

ΑΡΘΡΟΝ-22  
ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΚΑΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΚΑΣΧ ΑΠΟ ΣΖΝ  

ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ ΣΧΝ ΠΡΟΚΖΠΗΧΝ. 

 

1. Κάησ απφ ηελ επηθάλεηα ησλ πξνθεπίσλ δελ επηηξέπνληαη θαηαζθεπέο θαη εγθαηαζηάζεηο, 
κε εμαίξεζε ηηο αθφινπζεο:  

α. Γηαπιαηχλζεηο ησλ ζεκειίσλ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξ.4,3,2 ηνπ άξζ.5 ηνπ 
παξφληνο θαλνληζκνχ.  
β. Γεμακελέο λεξνχ θαη δίθηπα γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ θηηξίνπ.  
γ. Βφζξνη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.3 ηνπ άξζ-26 ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ.  
δ. Δγθαηαζηάζεηο ησλ νξγαληζκψλ θνηλήο σθέιεηαο, ζχκθσλα κε ηελ παξ.6 ηνπ άξζ-
17 ηνπ Ν-1577/85 "ΓΟΚ/85".  
ε. Τπνζηαζκνί ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο πνπ θαηαζθεπάδνληαη απφ ηε ΓΔΖ ζε απφζηαζε 
2.00 m απφ ηε ξπκνηνκηθή γξακκή θαη κε ζηάζκε ηεο πιάθαο επηθάιπςεο 1.00 m 
ηνπιάρηζηνλ θάησ απφ ηε ζηάζκε ηεο νδνχ θαη ηνπ πέξημ εδάθνπο. 

2. Κάησ απφ ηελ επηθάλεηα ησλ πξνθεπίσλ νηθνπέδσλ πνπ βιέπνπλ ζην βαζηθφ νδηθφ 
δίθηπν, εθφζνλ απηφ έρεη θαζνξηζηεί, επηηξέπνληαη κφλν νη θαηαζθεπέο ησλ παξαπάλσ 
πεξηπηψζεσλ α.δ. θαη ε., θαζψο θαη ε δηέιεπζε ησλ δηθηχσλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ 
θηηξίνπ". 
 

ΑΡΘΡΟΝ-23  
ΦΤΣΔΤΖ ΟΗΚΟΠΔΓΧΝ. 

 

1. Ο ππνρξεσηηθά αθάιππηνο ρψξνο ηνπ νηθνπέδνπ ηνπιάρηζηνλ θαηά ηα 2/3 ηνπ πξέπεη λα 
παξακέλεη ρσξίο επίζηξσζε γηα λα κπνξεί λα θπηεπηεί.  
2. Καηά ηελ αλέγεξζε λέαο νηθνδνκήο ή θαη'επέθηαζε πξνζζήθεο ζε νηθφπεδν εκβαδνχ 
ηνπιάρηζην 200 m

2
, πξέπεη λα θπηεχνληαη δέλδξα ή λα δηαηεξνχληαη ππάξρνληα, έηζη ψζηε λα 

αλαινγεί ηνπιάρηζην έλα δέλδξν αλά 200, m
2 
νηθνπέδνπ. 'Όηαλ κέλεη ππφινηπν εκβαδφλ 

νηθνπέδνπ 100 m
2 
θαη άλσ πξνζηίζεηαη έλα αθφκα δέλδξν.  

3. Όηαλ ππάξρνπλ πξνθήπηα, ηφηε ηα δέλδξα πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ, θαηά ηελ παξ.7 
ηνπ άξζ.17 ηνπ Ν-1577/85 ΓΟΚ πξέπεη λα είλαη ηφζα, ψζηε λα αλαινγεί έλα δέλδξν αλά 25 
m

2 
πξνθεπίνπ. 'Όηαλ κέλεη ππφινηπν εκβαδφλ πξνθεπίνπ πάλσ απφ 12 m

2
, πξνζηίζεηαη έλα 

αθφκα δέλδξν. Σα δέλδξα απηά ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ 
δέλδξσλ πνπ επηβάιιεηαη απφ ηελ παξ.2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.  
4. Καηά ηε θχηεπζε δέλδξσλ ή ζάκλσλ θνληά ζε θηίξηα ή δνκηθά έξγα θαη αλάινγα κε ηηο 
ηδηφηεηεο ηνπ ξηδηθνχ ζπζηήκαηνο ησλ θπηψλ, πξέπεη λα ιακβάλνληαη θαηάιιεια κέηξα γηα 
ηελ απνθπγή βιάβεο απηψλ ησλ θηηξίσλ ή δνκηθψλ θαηαζθεπψλ.  
5. ε πεξίπησζε χπαξμεο δέλδξσλ ή ζάκλσλ ζε γεηηνληθφ νηθφπεδν θαηά ηελ αλέγεξζε 
νηθνδνκήο, ν νηθνδνκψλ νθείιεη λα ιάβεη ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θηηξίνπ 
πνπ αλεγείξεη απφ ηελ πγξαζία θαη ην ξηδηθφ ζχζηεκα ησλ δέλδξσλ ή ζάκλσλ. 

ΑΡΘΡΟΝ-24  
ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΑ. 

1. Σα πεδνδξφκηα ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαηαζθεπάδνληαη, αλαθαηαζθεπάδνληαη, 
επηζθεπάδνληαη θαη ζπληεξνχληαη κε ζθνπφ λα δηαζθαιίδεηαη ε ζπλερήο, αζθαιήο θαη ρσξίο 



εκπφδηα θπθινθνξία ησλ πεδψλ ζε φιε ηελ επηθάλεηά ηνπο θαη ε ρξήζε ηνπο απφ άηνκα κε 
εηδηθέο αλάγθεο, εθφζνλ επηηξέπεηαη απφ ηε κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο.  

2. ΤΠΟΥΡΔΟΗ  
2.1. Τπφρξενη γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ζπληήξεζε ησλ πεδνδξνκίσλ θαη ησλ ηερληθψλ έξγσλ 
πνπ ηα απνηεινχλ (θξάζπεδα, ξείζξα, ππφζηξσκα θαη επίζηξσζε ή επηθάιπςε) είλαη νη 
ηδηνθηήηεο ησλ παξφδησλ αθηλήησλ κπξνζηά ζηα νπνία βξίζθνληαη.  
2.2 ε πεξίπησζε θαηαζηξνθήο, αρξήζηεπζεο θαη εθζθαθήο απφ ην Γεκφζην ή ηνλ νηθείν 
(ΟΣΑ.). Οξγαληζκφ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ησλ πεδνδξνκίσλ πνπ ππάξρνπλ πξηλ απφ είθνζη 
ηνπιάρηζηνλ ρξφληα, ζηα πιαίζηα γεληθήο αλαθαηαζθεπήο ή αλαδηαξξχζκηζεο ησλ νδψλ θαη 
πιαηεηψλ ψζηε λα ηθαλνπνηνχλ θαιχηεξα ηηο αλάγθεο ηνπ νηθηζκνχ, ε δαπάλε 
απνθαηάζηαζεο, επηζθεπήο ή αλαθαηαζθεπήο ησλ πεδνδξνκίσλ βαξχλεη ηνπο παξφδηνπο 
ηδηνθηήηεο.  
2.3. ε θάζε άιιε πεξίπησζε θαηαζηξνθήο ή αρξήζηεπζεο ή εθζθαθήο ησλ πεδνδξνκίσλ 
απφ ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ, ππφρξενο γηα ηελ απνθαηάζηαζε, επηζθεπή ή αλαθαηαζθεπή ηνπ 
είλαη ν θνξέαο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ απηψλ, εθηφο αλ εθηεινχληαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ 
εμππεξέηεζε απηνχ ηνχηνπ ηνπ παξφδηνπ αθηλήηνπ, νπφηε ππφρξενο είλαη απνθιεηζηηθά ν 
ηδηνθηήηεο ηνπ.  
2.4. Ζ θαηαζθεπή, αλαθαηαζθεπή ή επηζθεπή ησλ πεδνδξνκίσλ, κπνξεί λα γίλεηαη απφ ηνλ 
νηθείν ΟΣΑ ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ είηε ησλ ηδηνθηεηψλ ησλ παξφδησλ αθηλήησλ είηε 
θνξέσλ εθηέιεζεο έξγσλ εθφζνλ απηά δελ έρνπλ θαηαζθεπαζζεί ή επηζθεπαζζεί αθφκα, ή 
δελ έρνπλ ηεξεζεί νη πξνδηαγξαθέο πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ θαηαζθεπή ή επηζθεπή ηνπο.  

3. ΣΡΟΠΟ ΚΑΣΑΚΔΤΖ  
3.1. Πξνδηαγξαθέο  
ε θάζε πεξίπησζε ζηηο πξνδηαγξαθέο ησλ πεδνδξνκίσλ θαζνξίδνληαη νη δηαζηάζεηο, ην είδνο 
θαηαζθεπήο θαη ην είδνο ησλ πιηθψλ ησλ θξαζπέδσλ, ησλ ξείζξσλ, ηνπ ππνζηξψκαηνο θαη 
ηεο επίζηξσζεο ή ηεο επηθάιπςήο ηνπο. Δπίζεο θαζνξίδνληαη ην είδνο ηεο θπηείαο, νη 
δηαζηάζεηο θαη ηα άιια ζηνηρεία ησλ ηκεκάησλ ησλ πεδνδξνκίσλ πνπ δηαηίζεληαη γηα θχηεπζή 
ηνπο.  
3.1.1. Σα πεδνδξφκηα θαηαζθεπάδνληαη ζχκθσλα κε πξνδηαγξαθέο πνπ θαζνξίδνληαη κε 
απφθαζε ηνπ νηθείνπ Γεκνηηθνχ ή Κνηλνηηθνχ πκβνπιίνπ.  
ε νηθηζκνχο πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί παξαδνζηαθνί ε πην πάλσ απφθαζε εθδίδεηαη κε 
ζχκθσλε γλψκε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο Πνιενδνκηθνχ θαη Αξρηηεθηνληθνχ Διέγρνπ 
(ΔΠΑΔ).  
3.1.2. ε νηθηζκνχο κε πιεζπζκφ πάλσ απφ 20000 θαη. θαη εθφζνλ ηα πεδνδξφκηα 
απνηεινχλ ζεκαληηθφ ζηνηρείν δηακφξθσζεο ησλ πνιενδνκηθψλ ή θπθινθνξηαθψλ ζπλζεθψλ 
νδνχ, πιαηείαο ή πεξηνρήο νη πξνδηαγξαθέο θαηαζθεπήο ζην ζχλνιν ή ζε κέξνο ηνπο 
θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ Ννκάξρε πνπ εθδίδεηαη κε ηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο 
ηνπο άξζ-3 ΝΓ/17-7-23  
3.1.3. ε νηθηζκνχο ζηνπο νπνίνπο δελ έρνπλ θαζνξηζζεί νη πην πάλσ πξνδηαγξαθέο ηα 
πεδνδξφκηα θαηαζθεπάδνληαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ νηθείνπ Γήκνπ ή Κνηλφηεηαο πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζηελ άδεηα ηεο παξ.4.1. ηνπ παξφληνο άξζξνπ.  
3.2. ε θάζε πεξίπησζε νη επηθάλεηεο ησλ πεδνδξνκίσλ έρνπλ αληηνιηζζεξή δηακφξθσζε θαη 
είλαη πξνζπειάζηκεο απφ ηηο αλαπεξηθέο πνιπζξφλεο, κε θεθιηκέλα επίπεδα (ξάκπεο) 
πιάηνπο ηνπιάρηζηνλ 0,80 m πνπ θαηαζθεπάδνληαη ζε θαηάιιειεο ζέζεηο, εθφζνλ απηφ 
επηηξέπεηαη απφ ηε κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο.  
3.3. Ζ θιίζε θαηά κήθνο ησλ πεδνδξνκίσλ δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλεη ην 12%. Γηα ηε 
απνθπγή κεγαιχηεξεο θιίζεο θαηαζθεπάδνληαη ζε θαηάιιειεο ζέζεηο βαζκίδεο ζε φιν ην 
πιάηνο ηνπ πεδνδξνκίνπ κέγηζηνπ χςνπο 0,15 m  

3.4. ΒΑΘΜΗΓΔ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΧΝ ΚΣΗΡΗΧΝ  
3.4.1. Έμσ απφ ηε ξπκνηνκηθή γξακκή απαγνξεχεηαη λα θαηαζθεπάδνληαη βαζκίδεο γηα ηελ 
εμππεξέηεζε ησλ θηηξίσλ. Καη'εμαίξεζε, είλαη δπλαηή ε θαηαζθεπή ηνπο, χζηεξα απφ άδεηα 
ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, αλ κεηά ηελ αλέγεξζε ηνπ θηηξίνπ έρεη κεηαβιεζεί ε 
πςνκεηξηθή ζηάζκε ηνπ δξφκνπ. Ζ θαηαζθεπή απηή πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηελ αζθάιεηα ηεο 
θπθινθνξίαο ησλ πεδψλ θαη ησλ αλαπεξηθψλ πνιπζξφλσλ ζηελ επηθάλεηα πνπ απνκέλεη.  
ε θακία πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη ζηα πεδνδξφκηα ε θαηαζθεπή ζθαινπαηηψλ πνπ 
θαηέξρνληαη πξνο ην θηίξην,γηα εμππεξέηεζή ηνπ,αιιά επηβάιιεηαη ηα ζθαινπάηηα απηά λα 
αξρίδνπλ έλα (1) κέηξν κέζα απφ ηε ξπκνηνκηθή γξακκή ή απφ ηελ νηθνδνκηθή γξακκή ζε 



πεξίπησζε χπαξμεο πξνθεπίνπ πνπ είλαη ζε ζπλέρεηα ηνπ πεδνδξνκίνπ θαη ρξεζηκνπνηείηαη 
απφ ην θνηλφ.  
3.4.2. Οη δηαηάμεηο ηνπ πξνεγνπκέλνπ εδαθίνπ έρνπλ εθαξκνγή θαη ζε πθηζηάκελεο θιίκαθεο 
ή βαζκίδεο θιηκάθσλ.  
Κιίκαθεο ή βαζκίδεο θιηκάθσλ πνπ αληίθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. απηήο είλαη επηθίλδπλεο 
απφ άπνςε θπθινθνξίαο ε δε άξζε ηνπ θηλδχλνπ γίλεηαη κε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ "πεξί 
επηθηλδχλσλ νηθνδνκψλ" απφ ηελ αξκφδηα Πνιενδνκηθή Τπεξεζία.  

3.5. Φύηεςζη δένδπυν, θάμνυν κλπ.  
3.5.1. Καηά ηε δηακφξθσζε ησλ πεδνδξνκίσλ γηα ηε θχηεπζε δέλδξσλ,ζάκλσλ θιπ. 
Οπσζδήπνηε αθήλεηαη ειεχζεξε δίνδνο, πιάηνπο ηνπιάρηζην 0,60 m γηα ηε δηέιεπζε ησλ 
πεδψλ.  
Δηδηθά ζε πεδνδξφκην πιάηνπο κεγαιχηεξνπ ή ίζνπ ησλ 1,50 m ε ειεχζεξε δίνδνο πξέπεη λα 
έρεη πιάηνο 0,80 m.  
Ο θνξκφο ησλ δέλδξσλ ηνπνζεηείηαη ηνπιάρηζηνλ 0,50m εζψηεξα απφ ηε αθκή ηνπ 
θξάζπεδνπ.  
3.5.2. Όπνπ ε ξπκνηνκηθή γξακκή ζπκπίπηεη κε ηελ νηθνδνκηθή αλάινγα κε ην ξηδηθφ ζχζηεκα 
ησλ δέλδξσλ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ απνθπγή βιάβεο ησλ 
θηηξίσλ θαη δνκηθψλ θαηαζθεπψλ.  
3.6. Κάησ απφ ηα πεδνδξφκηα απαγνξεχεηαη ε θαηαζθεπή ή ε ηνπνζέηεζε δεμακελψλ γηα 
νπνηνδήπνηε ζθνπφ (απνζήθεπζε, ζπγθέληξσζε πγξψλ θιπ.).  
Καη'εμαίξεζε επηηξέπεηαη κφλνλ ε ηνπνζέηεζε εγθαηαζηάζεσλ ησλ αξκφδησλ θνξέσλ γηα ηε 
ζχλδεζε ησλ θηηξίσλ κε ηα δίθηπα ειεθηξηζκνχ, χδξεπζεο, απνρέηεπζεο, ηειεθψλνπ, αεξίνπ 
πφιεο, θαζψο θαη ζσιελψζεσλ απνξξνήο ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ησλ βξφρηλσλ 
λεξψλ ησλ θηηξίσλ.  

4. ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ - ΑΝΑΛΟΓΗΜΟ ΓΑΠΑΝΧΝ  
4.1. Γηα ηελ θαηαζθεπή ή αλαθαηαζθεπή θαζψο θαη γηα ηελ εθζθαθή ησλ πεδνδξνκίσλ 
απαηηείηαη άδεηα ηνπ νηθείνπ Γήκνπ ή ηεο Κνηλφηεηαο, ζηελ νπνία αλαθέξνληαη νη αληίζηνηρεο 
πξνδηαγξαθέο ή αλ δελ ππάξρνπλ νη ζρεηηθέο νδεγίεο.  
4.2. Οη δαπάλεο θαηαζθεπήο, αλαθαηαζθεπήο, επηζθεπήο ή ζπληήξεζεο ησλ πεδνδξνκίσλ 
πνπ γίλνληαη απφ ηνλ νηθείν ΟΣΑ ή ην Γεκφζην, εηζπξάηηνληαη απφ ηνπο παξφδηνπο ηδηνθηήηεο 
ή ηνπο θνξείο εθηέιεζεο εξγαζηψλ, πνπ είλαη ππφρξενη αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε ζχκθσλα 
κε ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ θάζε θνξά γηα ηελ είζπξαμε ησλ Γεκνζίσλ Δζφδσλ.  
4.3. ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ πξνεγνπκέλνπ εδαθίνπ ε δαπάλε πνπ αλαινγεί ζε θάζε παξφδην 
αθίλεην ππνινγίδεηαη απφ ηνλ νηθείν ΟΣΑ ή ην Γεκφζην κε βάζε ην κήθνο ηνπ πξνζψπνπ πνπ 
έρεη ζηε ξπκνηνκηθή γξακκή θαη ηελ ηηκή ηνπ ηξέρνληνο κέηξνπ πνπ έρεη ε ζρεηηθή δαπάλε.  
4.4. Σπρφλ ελζηάζεηο ελάληηα ζηηο θαηαινγηζηηθέο πξάμεηο ππνβάιινληαη ζηελ αξρή πνπ ηηο 
έθδσζε, κέζα ζε πξνζεζκία 15 εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζή ηνπο ζηνπο ππφρξενπο 
ηδηνθηήηεο.  
ηηο ελζηάζεηο απηέο απνθαζίδεη ην νηθείν Γεκνηηθφ ή Κνηλνηηθφ πκβνχιην χζηεξα απφ 
εηζήγεζε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ ΟΣΑ ή ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ 
(ΣΤΓΚ) ηνπ Ννκνχ αλ δελ ππάξρεη Σερληθή Τπεξεζία. 

ΑΡΘΡΟΝ-25.  
ΤΠΟΥΡΔΧΖ ΤΠΟΒΟΛΖ ΜΔΛΔΣΧΝ ΤΓΡΑΤΛΗΚΧΝ  
ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 

1. ε πεξίπησζε αίηεζεο γηα ρνξήγεζε νηθνδνκηθήο άδεηαο γηα ηελ αλέγεξζε λένπ ή 
πξνζζήθε θαη' επέθηαζε ή θαζ'χςνο πθηζηακέλνπ θηηξίνπ, ζπλνιηθνχ φγθνπ κεγαιπηέξνπ ησλ 
νθηαθνζίσλ m

3
 (800 m

3
), ε αλεμάξηεηα ηνπ φγθνπ ζε πεξίπησζε θηηξίνπ κε πεξηζζφηεξνπο 

απφ έλα (1) νξφθνπο, απαηηείηαη ε ππνβνιή κειέηεο ησλ πδξαπιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, πνπ 
πξνβιέπνληαη γηα ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θηηξίνπ, θαζψο θαη δήισζε 
επίβιεςεο ησλ εξγαζηψλ απηψλ.  
2. ε πεξίπησζε αίηεζεο γηα ρνξήγεζε νηθνδνκηθήο αδείαο, γηα ηελ αλέγεξζε λένπ ή 
πξνζζήθεο θαη'επέθηαζε ή θαζ'χςνο πθηζηακέλνπ θηηξίνπ ζπλνιηθνχ Γ κεγαιπηέξνπ ησλ 
ηξηαθνζίσλ m

2
 (300 m

2
) θαη ζπλνιηθνχ φγθνπ κεγαιπηέξνπ ησλ 1300 m

3 
θαη αλεμάξηεηα ηνπ 

φγθνπ ζε πεξίπησζε θηηξίνπ κε πεξηζζφηεξνπο απφ ηξεηο (3) νξφθνπο, απαηηείηαη ε ππνβνιή 
φισλ ησλ κειεηψλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην θηίξην 



θαζψο θαη δήισζε επίβιεςεο ησλ εξγαζηψλ απηψλ.  
3. ηνλ ζπλνιηθφ φγθν ηνπ θηηξίνπ δελ πξνζηίζεηαη ν φγθνο ησλ ππνγείσλ ρψξσλ. 
Πξνζκεηξάηε φκσο νιφθιεξνο ν φγθνο ηνπ ειεχζεξνπ ρψξνπ pilotis θαζψο θαη ησλ 
εκηυπαίζξησλ ρψξσλ ηνπ θηηξίνπ.  
4. Γηα ηηο πεξηπηψζεηο εηδηθψλ θηηξίσλ ή γηα ηκήκαηα θηηξίσλ κε εηδηθή ρξήζε απαηηείηαη ε 
ππνβνιή θαη θάζε άιιεο κειέηεο ε νπνία επηβάιιεηαη απφ ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ 
ηελ εηδηθή ρξήζε, θαζψο θαη ε ζρεηηθή δήισζε επίβιεςεο ησλ εξγαζηψλ απηψλ.  
(.. Σν Αξζ-25 ηίζεηαη σο αληηθαηεζηάζε κε ηελ Απνθ-52701/97 (ΦΔΚ-389/Γ/16-5-97). 

ΑΡΘΡΟΝ-26  
ΔΧΣΔΡΗΚΔ ΤΓΡΑΤΛΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ. 

1. ΓΔΝΗΚΑ  
1.1. Οη εζσηεξηθέο πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ θηηξίνπ πεξηιακβάλνπλ ηηο εγθαηαζηάζεηο 
χδξεπζεο (δειαδή ηηο εγθαηαζηάζεηο δηαλνκήο θαη απνζήθεπζεο λεξνχ ρξήζεο, ηηο 
εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο, δηαλνκήο κε λεξφ ή αθξφ ρακειήο δηφγθσζεο, ηηο εγθαηαζηάζεηο 
απνρέηεπζεο ιπκάησλ, απφβιεησλ θαη φκβξησλ ή άιισλ θαζαξψλ λεξψλ, θαζψο θαη ηηο 
δηάθνξεο ζπλδέζεηο κέζα ή έμσ απφ ην θηίξην, πνπ ζθνπφ έρνπλ ηελ ηξνθνδνζία ηνπ κε λεξφ 
ή ηελ απνκάθξπλζε ιπκάησλ, απφβιεησλ θαη φκβξησλ.  
1.2. Οη εζσηεξηθέο πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο θαηαζθεπάδνληαη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα 
εμαζθαιίδνληαη ζπλζήθεο πγηεηλήο, αζθάιεηαο θαη άλεζεο ησλ αηφκσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 
(θαηνηθνχλ, εξγάδνληαη ή παξεπξίζθνληαη) ηα θηίξηα, θαζψο θαη ε νξζή θαη απξφζθνπηε 
ιεηηνπξγία απηψλ. Να ιακβάλεηαη πξφλνηα ψζηε ε δηθιείδα γεληθήο παξνρήο λα είλαη πξνζηηή 
θαη ζε άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο ρξήζηεο ακαμηδίσλ.  
1.3. Ο ηξφπνο θαηαζθεπήο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ε πνηφηεηα ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ 
πιηθψλ, θαζψο θαη ζπζηάζεηο θαη νδεγίεο θαζνξίδνληαη απφ ηνπο ζρεηηθνχο θαλνληζκνχο ή θαη 
ηηο εγθεθξηκέλεο ηερληθέο νδεγίεο ή εκπεηξηθά, αλ δελ ππάξρνπλ ηα πην πάλσ.  
Δηδηθφηεξα, γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο χδξεπζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο ηερληθήο νδεγίαο 
ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ ηεο Διιάδαο (ΣΔΔ) (ΣΟΣΔΔ) 2411/86, γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο 
απνρέηεπζεο ιπκάησλ θαη φκβξησλ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο ΣΟΣΔΔ 2412/86 θαη γηα ηηο 
εγθαηαζηάζεηο ππξφζβεζεο κε λεξφ νη δηαηάμεηο ηεο ΣΟΣΔΔ 2451/86 (ΦΔΚ 632/Β/26.11.87).  
1.4. Οη φξνη δηάζεζεο ησλ ιπκάησλ ή ησλ απνβιήησλ θαζνξίδνληαη ζχκθσλα κε ηελ 
πγεηνλνκηθή δηάηαμε ΔΗΒ/221/65 (ΦΔΚ 138/Β) ή ησλ ηξνπνπνηήζεψλ ηεο πνπ θάζε θνξά 
ηζρχνπλ θαη ησλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ πνπ εθδίδνληαη ζχκθσλα κε απηήλ.  
1.5. Ζ ελζσκάησζε ζηνηρείσλ ηεο πδξαπιηθήο εγθαηάζηαζεο ζηνλ θέξνληα νξγαληζκφ 
απαγνξεχεηαη. Δλζσκάησζε απηψλ ζηα κε θέξνληα κέξε ηεο νηθνδνκήο πξέπεη λα 
απνθεχγεηαη, ζηηο πεξηπηψζεηο φκσο πνπ είλαη αλαπφθεπθηε, επηηξέπεηαη, εθφζνλ:  

α. Πηζαλή βιάβε ηνπ θηηξίνπ ή ηεο πδξαπιηθήο εγθαηάζηαζεο απφ ζεηζκφ ή άιιε αηηία 
δελ ζα επηθέξεη αρξεζία ζηελ πδξαπιηθή εγθαηάζηαζε ή βιάβε ζηελ νηθνδνκηθή θαη 
γεληθά ε απνθαηάζηαζε ησλ βιαβψλ λα είλαη ζρεηηθά εχθνιε, ζχληνκε θαη 
νηθνλνκηθή.  
β. Γελ δεκηνπξγνχληαη θαθνηερλίεο θαη αληηαηζζεηηθέο θαηαζθεπέο.  
γ. Δμαζθαιίδνληαη ειεχζεξε ζπζηνιή - δηαζηνιή ησλ ζσιελψζεσλ θαη έληερλα 
ηειεηψκαηα.  
δ. Σα ελζσκαησκέλα πιηθά είλαη θαηάιιεια ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο 
θαη ηελ ηερληθή εκπεηξία θαη δελ αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο. 

Ζ ζηήξημε θαη ε δηέιεπζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ πδξαπιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ επηηξέπεηαη ζηα 
θέξνληα θαη κε ηκήκαηα ηεο νηθνδνκήο εθ' φζνλ έρεη γίλεη ζρεηηθή πξφβιεςε απφ ηε ζηαηηθή 
θαη αληηζεηζκηθή κειέηε θαη εθαξκφδνληαη νη παξαπάλσ δηαηάμεηο α,β,γ,δ, ηεο παξνχζεο 
παξαγξάθνπ.  
Δάλ δελ έρεη γίλεη ζρεηηθή πξφβιεςε, ζηε ζηαηηθή θαη αληηζεηζκηθή κειέηε είλαη δπλαηφ λα 
επηηξαπνχλ δηειεχζεηο θαη ζηεξίμεηο ζε θέξνληα ή κε ηκήκαηα ηεο νηθνδνκήο εάλ δελ 
ειαηηψλεηαη θάησ απ'ηα επηηξεπηά φξηα ε θέξνπζα ηθαλφηεηα θαη αληνρή απηψλ κεηά απφ 
έγγξαθε βεβαίσζε ηνπ επηβιέπνληα ησλ ζηαηηθψλ εξγαζηψλ κεραληθνχ, εθαξκνδνκέλσλ θαη 
πάιη ησλ δηαηάμεσλ α,β,γ,δ, ηεο παξνχζεο παξαγξάθνπ.  
1.6. Δθφζνλ νη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ην απαηηνχλ , νη εζσηεξηθέο πδξαπιηθέο 
εγθαηαζηάζεηο πξέπεη λα θαηαζθεπάδνληαη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη επαξθήο 
πξνζηαζία απφ ηνλ παγεηφ, ζε φια ηα ηκήκαηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ.  
1.7. Οη εζσηεξηθέο πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο πξέπεη λα είλαη ππνινγηζκέλεο θαη 



θαηαζθεπαζκέλεο θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα κε δεκηνπξγείηαη ζφξπβνο θαηά ηε ιεηηνπξγία 
ηνπο νχηε λα δηεπθνιχλεηαη ε κεηάδνζε ηνπ ζνξχβνπ.  
ε ρψξνπο κε εηδηθέο απαηηήζεηο ζηάζκεο ζνξχβνπ, πξέπεη λα ιακβάλνληαη εηδηθά κέηξα (π.ρ. 
ζηήξημε ησλ ζσιελψζεσλ ζηελ εμσηεξηθή παξεηά ησλ ηνίρσλ πνπ πεξηβάιινπλ ηνπο ρψξνπο 
κε παξεκβνιή ερνκνλσηηθνχ πιηθνχ θιπ.).  

2. ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΤΓΡΔΤΖ  
2.1. ε θάζε λέν θηίξην ή απηνηειέο ηκήκα θηηξίνπ πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί έζησ θαη 
πξφζθαηξα απφ αλζξψπνπο, πξέπεη λα ππάξρεη ηνπιάρηζην έλα ζεκείν πδξνιεςίαο κε 
θαζαξφ, δξνζεξφ θαη πφζηκν λεξφ, ζε επαξθή πνζφηεηα.  
2.2. Οη εγθαηαζηάζεηο χδξεπζεο πξέπεη λα πιεξνχλ ηα αλαθεξφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 1.2, 
1.3, 1.5 θαη 1.7 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.  
2.3. Γηα θάζε λεναλαγεηξφκελν ή πθηζηάκελν θηίξην ή ηκήκα θηηξίνπ, εθφζνλ ε απαηηνχκελε 
πνζφηεηα λεξνχ κπνξεί λα δηαηεζεί απφ δεκνηηθφ ή δεκφζην αγσγφ χδξεπζεο, ηφηε ε 
ζχλδεζε κε ην δεκνηηθφ ή δεκφζην δίθηπν ή αγσγφ χδξεπζεο είλαη ππνρξεσηηθή.  
2.4. Όηαλ δελ ππάξρεη δεκνηηθφ ή δεκφζην δίθηπν χδξεπζεο ή φηαλ ππάξρεη κελ αιιά νη 
δηαηηζέκελεο πνζφηεηεο ηνπ δηθηχνπ είλαη αλεπαξθείο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ θηηξίνπ ή ηνπ ρψξνπ, 
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηδησηηθέο πεγέο λεξνχ, νη νπνίεο ειέγρνληαη πεξηνδηθά γηα ηελ 
θαηαιιειφηεηα ηνπ λεξνχ απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία.  
2.5. Οπνηαδήπνηε ζχλδεζε ηεο εγθαηάζηαζεο χδξεπζεο θηηξίνπ, ην νπνίν ηξνθνδνηείηαη απφ 
δεκφζην ή δεκνηηθφ αγσγφ χδξεπζεο, κε άιιεο πεγέο λεξνχ απαγνξεχεηαη. Απαγνξεχεηαη 
επίζεο ε δηαζχλδεζε ηεο εγθαηάζηαζεο χδξεπζεο κε νπνηαδήπνηε άιιε εγθαηάζηαζε λεξνχ 
(πρ. ππξφζβεζεο).  
2.6. Ζ ζχλδεζε ηεο εγθαηάζηαζεο χδξεπζεο κε ηνπο πδξαπιηθνχο ππνδνρείο ή ηηο ζπζθεπέο 
πνπ ηξνθνδνηεί πξέπεη λα γίλεηαη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα απνθιείεηαη ε ξχπαλζε ή ε 
κφιπλζε ηνπ λεξνχ απφ ηα ιχκαηα ή απφβιεηα.  
2.7. Δάλ ζε έλα θηίξην ππάξρνπλ, εθηφο απφ ηελ εγθαηάζηαζε χδξεπζεο πνπ ηξνθνδνηείηαη 
απφ δεκφζην ή ηδησηηθφ αγσγφ θαη άιιεο εγθαηαζηάζεηο λεξνχ, φπσο πρ. ππξφζβεζεο ή 
βηνκεραληθήο επεμεξγαζίαο, νη νπνίεο ηξνθνδνηνχληαη απφ άιιεο πεγέο χδξεπζεο, ηφηε φιεο 
νη ζσιελψζεηο θαη νη ιήςεηο πφζηκνπ λεξνχ πξέπεη λα ραξαθηεξίδνληαη κε ρξψκαηα θαη 
επηγξαθέο θαη νη ππφινηπεο εγθαηαζηάζεηο λα θέξνπλ ζε φιεο ηηο ιήςεηο ηνπο επηγξαθέο 
αθαηαιιειφηεηαο ηνπ λεξνχ γηα πφζηκε ρξήζε.  
2.8. Δάλ γηα ηελ ηξνθνδφηεζε ελφο θηηξίνπ απαηηείηαη ε ρξήζε αληιηψλ, νη αληιίεο 
απαγνξεχεηαη λα ζπλδεζνχλ απεπζείαο επί ησλ ζσιελψζεσο ηνπ δεκνηηθνχ ή δεκφζηνπ 
αγσγνχ χδξεπζεο, αιιά ζα αλαξξνθνχλ απφ αλνηθηή δεμακελή, ε νπνία ζα ηξνθνδνηείηαη 
απφ ην δίθηπν ή αγσγφ χδξεπζεο.  
2.9. Οη εγθαηαζηάζεηο χδξεπζεο πξέπεη λα θαηαζθεπάδνληαη απφ πιηθά πνπ εμαζθαιίδνπλ 
απφιπηα ζπλζήθεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο γηα ηα άηνκα πνπ ηηο ρξεζηκνπνηνχλ, θαηάιιειεο 
αληνρήο, ζηεγαλφηεηαο θαη αληνρήο ζε δηάβξσζε, φπσο πξνβιέπνπλ νη ηζρχνπζεο δηαηάμεηο 
(θαλνληζκνί, ηερληθέο νδεγίεο θιπ.).  

3.ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΛΤΜΑΣΧΝ 'Ζ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ  
3.1. ε θάζε λέα θαηνηθία πξέπεη λα ππάξρεη έλαο ηνπιάρηζην ρψξνο πγηεηλήο θαη έλαο ρψξνο 
ή ηκήκα ρψξνπ παξαζθεπήο ηξνθήο (θνπδίλα), θαζψο θαη εγθαηάζηαζε χδξεπζεο θαη 
εγθαηάζηαζε απνρέηεπζεο ιπκάησλ.  
Οη θαη'ειάρηζην απαηηνχκελνη ππνδνρείο ζε θάζε θαηνηθία είλαη: ιεθάλε απνρσξεηεξίνπ, 
ληπηήξαο θαη ππνδνρέαο γεληθήο θαζαξηφηεηαο (ινπηήξαο ή ιεθάλε θαηαηνληζηήξα) ζε εληαίν ή 
ρσξηζηνχο ρψξνπο πγηεηλήο θαη έλαο λεξνρχηεο ζην ρψξν παξαζθεπήο θαγεηνχ.  
3.2. ε θάζε θηίξην ή ρψξν, λέν ή πθηζηάκελν, νπνηαζδήπνηε ρξήζεο, φπνπ πξνβιέπεηαη 
παξακνλή, εξγαζία ή παξνπζία αηφκσλ, επηβάιιεηαη ε χπαξμε θαηάιιεινπ πιήζνπο 
απνρσξεηεξίσλ θαη ληπηήξσλ, θαζψο θαη ινηπψλ πδξαπιηθψλ απνδνρέσλ, ζχκθσλα κε ηηο 
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.  
Δθφζνλ απφ ηνλ πξννξηζκφ ηνπ θηηξίνπ ή ηνπ ρψξνπ πξνβιέπεηαη, ζε κε ζπάληεο 
πεξηπηψζεηο, ε παξακνλή ησλ απηψλ πξνζψπσλ πέξαλ ηνπ 12σξνπ ή ππάξρεη πηζαλφηεηα 
ηα άηνκα ηνπ ρψξνπ λα εθηεζνχλ ζε ππεξβνιηθή ζεξκφηεηα ή λα κνιπλζεί ην δέξκα ηνπο απφ 
δειεηεξηψδεηο, βιαπηηθέο ή εξεζηζηηθέο νπζίεο, πξέπεη λα ππάξρνπλ θαη ππνδνρείο γεληθήο 
ζσκαηηθήο θαζαξηφηεηαο (ινπηήξαο ή ιεθάλε θαηαηνληζηήξα), ζε θαηάιιειν πιήζνο θαη 
δηάηαμε.  
3.3. ε θάζε θηίξην ή ρψξν, φπνπ πξνβιέπεηαη ε χπαξμε ζεκείνπ πδξνιεςίαο ή πδξαπιηθνχ 
απνδνρέα νπνηνπδήπνηε είδνπο, πξέπεη λα ππάξρεη εγθαηάζηαζε απνρέηεπζεο ιπκάησλ ή 



απφβιεησλ.  
Καη' εμαίξεζε ηνχην δελ ηζρχεη, πξνθεηκέλνπ γηα ππξνζβεζηηθά ζεκεία πδξνιεςίαο, γηα 
ζεκεία πδξνιεςίαο δεμακελήο ή δνρείσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα απνζήθεπζε λεξνχ θαη 
ζε ζεκεία πδξνιεςίαο πνπ δε βξίζθνληαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ, εθφζνλ ν θπζηθφο 
απνδέθηεο κπνξεί λα παξαιάβεη ηηο ζρεηηθέο πνζφηεηεο λεξνχ θαη ε ρξήζε ηνπ ζεκείνπ 
πδξνιεςίαο δε δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα θαζαξηφηεηαο.  
3.4. Ζ εγθαηάζηαζε απνρέηεπζεο ιπκάησλ ή απφβιεησλ ελφο θηηξίνπ ή ελφο ρψξνπ 
πεξηιακβάλεη ηνπο πδξαπιηθνχο ππνδνρείο (εθφζνλ ππάξρνπλ), ηα δίθηπα ζσιελψζεσλ, ηηο 
νζκνπαγίδεο, ηα ζεκεία θαζαξηζκνχ, ηηο δηαηάμεηο αεξηζκνχ, δειαδή εηζφδνπ θαη 
θπθινθνξίαο αέξα ζην ζχζηεκα, ηφζν γηα ηελ πξνζηαζία ησλ παγίδσλ απφ ζηθσληζκφ, φζν 
θαη γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ νζκψλ θαη αεξίσλ θαη ηε ζχλδεζε κε ην ζχζηεκα δηάζεζεο 
ιπκάησλ ή απφβιεησλ κέζσ γεληθήο παγίδαο (κεραλνζίθσλα).  
3.5. Οη εγθαηαζηάζεηο απνρέηεπζεο ιπκάησλ ή απφβιεησλ πξέπεη λα πιεξνχλ ηα 
αλαθεξφκελα ζηηο παξ.1.2, 1.3(β), 1.4, 1.5, 1.6 θαη 1.7 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.  
3.6. Οη εγθαηαζηάζεηο απνρέηεπζεο πξέπεη ζε φιε ηνπο ηελ έθηαζε λα είλαη ζηεγαλέο ζηηο 
παξνπζηαδφκελεο εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο πηέζεηο ξεπζηψλ (πγξψλ ή αεξίσλ).  
3.7. Απαγνξεχεηαη ε ζχλδεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ απνρέηεπζεο ιπκάησλ ή απνβιήησλ κε 
εγθαηαζηάζεηο απνρέηεπζεο φκβξησλ ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν, πιελ ηνπ παληνξξντθνχ 
δεκφζηνπ ή δεκνηηθνχ αγσγνχ απνρέηεπζεο.  
3.8. Όινη νη πδξαπιηθνί ππνδνρείο ή ηα ζεκεία απνρέηεπζεο πξέπεη λα ζπλδένληαη κε ην 
δίθηπν ζσιελψζεσλ κέζσ νζκνπαγίδαο, ρσξηζηά ή νκαδηθά. Καηά ηε ζρεδίαζε θαη 
θαηαζθεπή ηεο εγθαηάζηαζεο απνρέηεπζεο πξέπεη λα ιεθζεί κέξηκλα, ψζηε ε πδάηηλε 
ζθξαγίδα ησλ νζκνπα-γίδσλ λα δηαηεξείηαη θαλνληθά θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο. 
Δπίζεο, πξέπεη λα ιεθζεί κέξηκλα, ψζηε νη ζσιελψζεηο θαη νη νζκνπαγίδεο λα κπνξνχλ λα 
θαζαξηζηνχλ εχθνια κέζσ αλνηγκάησλ ή ζεκείσλ θαζαξηζκνχ (πρ.ηάπεο,θξεάηηα θιπ.) θαη λα 
κελ έρνπλ ηπθιά ζεκεία.  
3.9. Δγθαηαζηάζεηο απνρέηεπζεο ιπκάησλ ή απνβιήησλ ή ηκήκαηά ηνπο, πνπ βξίζθνληαη 
ρακειφηεξα απφ ηε ζηάζκε ππεξχςσζεο, πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη κε ηξφπν πνπ λα 
απνθιείεηαη ε εηζξνή ησλ πγξψλ ηεο ζηάζκεο ζηελ εγθαηάζηαζε.  
3.10. Οη απνιήμεηο ησλ θαηαθφξπθσλ ζηειψλ αθάζαξησλ ή αεξηζκνχ πξέπεη λα είλαη ζε 
ηέηνηεο ζέζεηο, ψζηε λα κελ απνηεινχλ θίλδπλν γηα ηελ πγεία ή ελφριεζε θαη πάλησο λα κελ 
είλαη ρακειφηεξα απφ 1,5 m απφ δάπεδν πνπ βξίζθεηαη ζηελ ίδηα ζηάζκε κε δάπεδν ρψξνπ 
θχξηαο ρξήζεο ηνπ ίδηνπ θηηξίνπ.  
3.11. Απαγνξεχεηαη ε ζχλδεζε ηνπ ζπζηήκαηνο αεξηζκνχ ηεο εγθαηάζηαζεο απνρέηεπζεο κε 
νπνηνδήπνηε ζχζηεκα εμαεξηζκνχ ρψξσλ.  
3.12. Ζ εγθαηάζηαζε απνρέηεπζεο ιπκάησλ πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλε θαηά ηέηνην 
ηξφπν, ψζηε κεηαμχ εμαξηήκαηνο ή ζπζθεπήο ζεκείνπ πδξνιεςίαο θαη ηνπ ζεκείνπ 
ππεξρείιηζεο πδξαπιηθψλ ππνδνρέσλ ή ζεκείνπ ή νπήο απνξξνήο, λα ππάξρεη θαηάιιειν 
δηάθελν αέξα, φπσο νξίδνπλ νη νηθείνη θαλνληζκνί, θαη λα απνθιείεηαη ε κφιπλζε ηεο 
εγθαηάζηαζεο χδξεπζεο.  
Γηα ηνλ ίδην ιφγν απαγνξεχεηαη ε ζχλδεζε ηνπ πδξαπιηθνχ απνδνρέα κε απνιήμεηο 
ζσιελψζεσλ άιισλ πιελ απνρέηεπζεο, αεξηζκνχ θαη έθπιπζεο. Ζ ζηεξέσζε θξνπλψλ ή 
ζσιελψζεσλ χδξεπζεο επί ηνπ ππνδνρέα δε ζεσξείηαη απφιεμε ζσιελψζεσλ.  
3.13. Ζ ζχλδεζε ηεο εγθαηάζηαζεο απνρέηεπζεο λένπ ή πθηζηάκελνπ θηηξίνπ ή ρψξνπ κε 
δεκνηηθφ ή δεκφζην ππφλνκν πνπ λα δέρεηαη αθάζαξηα (ιχκαηα ή απφβιεηα) είλαη 
ππνρξεσηηθή, εθφζνλ ν ππφλνκνο δηέξρεηαη απφ ηνλ δξφκν πνπ έρεη πξφζβαζε ην θηίξην.  
3.14. Ζ πνηφηεηα ησλ ιπκάησλ, ή απνβιήησλ πνπ κπνξεί λα ζπλδεζνχλ κε ππφλνκν 
θαζνξίδεηαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ή ηνπο θαλνληζκνχο ηεο αξρήο πνπ δηαρεηξίδεηαη ηνλ 
ππφλνκν. ηελ πεξίπησζε απηή θαη κφλν νη δηαηάμεηο ή ε εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο 
ιπκάησλ απνηειεί κέξνο ηεο εγθαηάζηαζεο απνρέηεπζεο ππφ ηελ έλλνηα ηνπ παξφληνο 
άξζξνπ.  
3.15.ε πεξίπησζε πνπ πθηζηάκελε εγθαηάζηαζε απνρέηεπζεο ζπλδεζεί κε λενθαηαζθεπα-
ζκέλν ππφλνκν, νη πθηζηάκελνη ζηεγαλνί θαη απνξξνθεηηθνί βφζξνη, θαζψο θαη ηα κε 
αλαγθαηνχληα ηκήκαηα ηνπ δηθηχνπ απνρέηεπζεο πξέπεη λα αρξεζηεχνληαη ή απνμειψλνληαη.  
Ζ αρξήζηεπζε γίλεηαη κε πιήξεο άδεηαζκα ησλ βφζξσλ θαη κε πιήξσζή ηνπο κε θαζαξέο 
γαίεο ή ιηζνξξηπή, ζε θάζε φκσο πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ππάξρεη κηα ζθξαγηζηηθή ζηξψζε 
απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα πνπ ζα εληνπίδεη ηε ζέζε ησλ βφζξσλ.  
Μειινληηθή έδξαζε θηηξίσλ επ'απηψλ πξέπεη λα αληηκεησπίδεη ηνπο πηζαλνχο θηλδχλνπο απφ 
ηελ χπαξμε απηψλ.  
3.16. Όπνπ δελ είλαη δπλαηή ε απνρέηεπζε πξνο ππφλνκν ή φπνπ ν εηδηθφο θαλνληζκφο 



ιεηηνπξ-γίαο ππνλφκσλ απαηηεί επηβάιιεηαη ε θαηαζθεπή ζηεγαλνχ βφζξνπ (ζεπηηθήο 
δεμακελήο). Οη ζηεγαλνί βφζξνη ή άιιεο θαηάιιειεο γηα ηελ θαζίδεζε ησλ ιπκάησλ δηαηάμεηο 
πξέπεη:  

 Να έρνπλ επαξθή ρσξεηηθφηεηα θαη θαηάιιειεο δηαζηάζεηο, ψζηε λα είλαη θαηάιιεινη 
γηα ηε ρξήζε πνπ πξννξίδνληαη.  

 Να έρνπλ ζηεγαλά ηνηρψκαηα, απνθιείνληαο δηαξξνέο ιπκάησλ πξνο ην ρψκα θαη 
εηζξνέο ππνγείσλ ή φκβξησλ πδάησλ.  

 Να έρνπλ ζηφκηα θαζαξηζκνχ θαη επίζθεςεο αεξνζηεγαλά.  
 Να αεξίδνληαη.  
 Να απέρνπλ ηνπιάρηζην 15 m απφ θάζε πεγή λεξνχ θαη ηνπιάρηζηνλ 1,00 m απφ φια 

ηα φξηα ηνπ νηθνπέδνπ θαη ηα ζεκέιηα θηηξίνπ.  

3.17. Τπφ ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 3.16 ηνπ παξφληνο επηηξέπεηαη ε δηάζεζε ησλ ιπκάησλ 
ζην θπζηθφ απνδέθηε κε ζχζηεκα απνξξνθεηηθνχ βφζξνπ ή ηάθξνπ, κε ηηο εμήο 
πξνυπνζέζεηο:  

 Να έρνπλ ππνζηεί θαζίδεζε ζε θαηάιιειε δηάηαμε (πρ. επηηθφο βφζξνο).  
 Οη απνξξνθεηηθνί βφζξνη ή ηάθξνη λα απέρνπλ ηνπιάρηζην 15m απφ πδξαγσγεία θαη 

30 m απφ θξέαηα ή πεγέο λεξνχ ή ηε ζάιαζζα.  
 Να απέρνπλ απφζηαζε απφ ηα ζεκέιηα αλάινγα κε ηε ζχζηαζε ηνπ εδάθνπο ηέηνηα, 

ψζηε λα κελ πξνθαιεί ηε δηάβξσζε ηνπ εδάθνπο ζεκειίσζεο. Πάλησο, ε απφζηαζε 
απηή δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ 2 m.  

Γηάζεζε απφβιεησλ πξνο ην θπζηθφ απνδέθηε επηηξέπεηαη κε ηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο, 
κφλν εθφζνλ ε πνηφηεηά ηνπο είλαη ζχκθσλε κε γεληθέο ή εηδηθέο πγεηνλνκηθέο ή άιιεο 
δηαηάμεηο.  
3.18. Όια ηα εμαξηήκαηα, ζπζθεπέο, θαηαζθεπέο επηηφπνπ ηνπ έξγνπ θιπ. ηεο εγθαηάζηαζεο 
απνρέηεπζεο ιπκάησλ ή απνβιήησλ πξέπεη λα είλαη απφ πιηθά θαηάιιεια γηα ην ζθνπφ πνπ 
πξννξίδνληαη, κε θαηάιιειε αληνρή, ζηεγαλφηεηα, απνξξνθεηηθφηεηα ζε λεξφ, επηθαλεηαθή 
ηαρχηεηα θαη αληνρή ζε δηάβξσζε.  
4. ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΟΜΒΡΗΧΝ  
4.1. Όιεο νη επηθάλεηεο απνξξνήο φκβξησλ ή νη επηθάλεηεο ζηέγεο θηηξίνπ ή ρψξνπ λένπ ή 
πθηζηακέλνπ ή νηθνπέδνπ ή αλνηθηνχ ρψξνπ, εθφζνλ πξνθαινχλ ή είλαη δπλαηφλ λα 
πξνθαιέζνπλ ελφριεζε ή ζπληζηνχλ θίλδπλν γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ γεηηνληθψλ 
ηδηνθηεζηψλ ή θνηλφρξεζησλ ή δεκφζησλ ρψξσλ (φπσο πρ. πεδνδξνκίσλ) κε ηελ θαηάθιπζή 
ηνπο κε φκβξηα λεξά πξέπεη λα δηαζέηνπλ εγθαηάζηαζε απνρέηεπζεο φκβξησλ.  
Απαγνξεχεηαη ε ειεχζεξε απνξξνή φκβξησλ απφ ηα δψκαηα θαη ηνπο εμψζηεο.  
4.2. Ζ εγθαηάζηαζε απνρέηεπζεο φκβξησλ πεξηιακβάλεη ηηο δηακνξθψζεηο θαη ηα ζηνηρεία 
ζπιινγήο φκβξησλ λεξψλ ησλ θηηξίσλ, ην δίθηπν ησλ νξηδνληίσλ ή θαηαθφξπθσλ πδξνξνψλ, 
ηα απαξαίηεηα ζεκεία θαζαξηζκνχ, ηηο ακκνπαγίδεο θαη ηε ζχλδεζε κε ην δεκνηηθφ ή δεκφζην 
αγσγφ φκβξησλ ή αθάζαξησλ, εθφζνλ ππάξρεη παληνξξντθφ ζχζηεκα.  
ε πεξίπησζε παληνξξντθνχ αγσγνχ, ζην δίθηπν πδξνξξνψλ πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ 
νζκνπαγίδεο ζε θαηάιιειεο ζέζεηο, πνπ λα κελ επλννχλ ηε γξήγνξε εμάηκηζε ηνπ λεξνχ ηεο 
παγίδαο.  
4.3. Δάλ δελ ππάξρνπλ αγσγνί θαηάιιεινη γηα ηε δηάζεζε ησλ oκβξίσλ, ηφηε απηή κπνξεί λα 
γίλεηαη ζηα ξείζξα ησλ πεδνδξνκίσλ.  
ε πεξίπησζε αδπλακίαο δηάζεζεο ησλ φκβξησλ θαη εθεί, είλαη δπλαηή ε δηάζεζε ησλ 
φκβξησλ ζε απνξξνθεηηθφ θξέαξ, κε ηηο εμήο πξνυπνζέζεηο:  

 Σν θξέαξ λα απέρεη ηνπιάρηζην 5 m απφ ζεκέιηα θηηξίσλ ή ηα φξηα ηνπ νηθνπέδνπ.  
 Σν θξέαξ λα απέρεη ηνπιάρηζην 5m απφ πδξαγσγεία θαη 10m απφ θξεάηηα ή πεγέο 

λεξνχ.  
 Σα φκβξηα λα κελ έρνπλ κνιπλζεί κε ιχκαηα ή απφβιεηα, φπσο επίζεο λα έρνπλ 

ππνζηεί θαζίδεζε θεξηψλ πιψλ ζε θαηάιιειεο νζκνπαγίδεο.  

4.4. ε θάζε πεξίπησζε, επηηξέπεηαη ε ζπιινγή φκβξησλ ζε ζηεγαλή δεμακελή, ππφ ηηο 
αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο. Ζ δεμακελή πξέπεη:  



 Να έρεη επαξθή ρσξεηηθφηεηα ζχκθσλα κε ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο.  
 Να έρεη ζηεγαλά ηνηρψκαηα πνπ λα απνθιείνπλ ηφζν ηε δηαξξνή ησλ φκβξησλ, φζν 

θαη θπξίσο ηελ εηζξνή ππφγεησλ ή άιισλ λεξψλ.  
 Να έρεη επαξθή αεξηζκφ θαη ζηφκηα θαζαξηζκνχ θαη επίζθεςεο.  
 Να απέρεη ηνπιάρηζην 1,00 m απφ ηα φξηα ηνπ νηθνπέδνπ ή ηα ζεκέιηα θηηξίσλ θαη 

5,00 m απφ θάζε πεγή λεξνχ.  

5. ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΠΤΡΟΒΔΖ ΜΔ ΝΔΡΟ.  
5.1. Δγθαηαζηάζεηο ππξφζβεζεο κε λεξφ λννχληαη ην ζχλνιν ησλ δηαηάμεσλ θαη ζπζηεκάησλ 
πνπ εγθαζίζηαληαη ζε λέν ή πθηζηάκελν θηίξην ή ρψξν, ψζηε λα εμαζθαιίδνληαη ηα 
πξνβιεπφκελα θαηαζβεζηηθά κέζα απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ζχκθσλα κε ηελ παξ.1,3 ηνπ 
παξφληνο άξζξνπ θαη ρξεζηκνπνηνχλ σο θαηαζβεζηηθφ κέζν είηε λεξφ είηε πδαηηθφ δηάιπκα 
δηαθφξσλ νπζηψλ (πρ. εγθαηάζηαζε πδξνδνηηθνχ δηθηχνπ, εγθαηάζηαζε απηφκαησλ θεθαιψλ 
θαηαηνληζκνχ SPRINKLERS), εγθαηάζηαζε αθξνχ ρακειήο δηφγθσζεο.  
5.2. Οη εγθαηαζηάζεηο ππξφζβεζεο κε λεξφ πξέπεη λα πιεξνχλ ηα αλαθεξφκελα ζηηο 
παξ.1.2, 1.3, 1.5 θαη 1.6 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.  
5.3. Ζ εγθαηάζηαζε ππξφζβεζεο είλαη αλεμάξηεηε απφ θάζε άιιε εγθαηάζηαζε χδξεπζεο θαη 
απαγνξεχεηαη ε ζχλδεζε ζσιελψζεσλ ηεο εγθαηάζηαζεο ππξφζβεζεο κε νπνηαδήπνηε άιιε 
εγθαηάζηαζε.  
5.4. Δάλ ζηελ πεξηνρή ηνπ θηηξίνπ ππάξρεη δεκφζην ή δεκνηηθφ ππξνζβεζηηθφ δίθηπν, πνπ 
κπνξεί λα εμαζθαιίδεη επαξθείο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνζφηεηεο λεξνχ θαη κε ηελ 
θαηάιιειε πίεζε, ηφηε ε εγθαηάζηαζε ππξφζβεζεο κπνξεί κε ηελ έγθξηζε ηεο ππξνζβεζηηθήο 
ππεξεζίαο λα ζπλδεζεί κε ην ππξνζβεζηηθφ δίθηπν απεπζείαο.  
ε θάζε άιιε πεξίπησζε, ε εγθαηάζηαζε ππξφζβεζεο ηξνθνδνηείηαη απφ δεμακελή 
θαηάιιεινπ φγθνπ, κέζσ αληιηψλ θαη εηδηθψλ δηαηάμεσλ, πνπ λα εμαζθαιίδνπλ απφιπηα ηελ 
επάξθεηα πνζφηεηαο θαη πίεζεο ηνπ θαηαζρεηηθνχ κέζνπ ζηα ζεκεία ιήςεο.  
5.5. Δπηηξέπεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε ηεο δεμακελήο σο απνζήθεο λεξνχ θαη γηα άιιεο 
εγθαηαζηάζεηο εθφζνλ:  

α. Πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ησλ παξ.2.4 θαη 2.5 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.  
β. Δμαζθαιίδεηαη απφιπηα αλά πάζα ζηηγκή θαη ππφ φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο ε χπαξμε 
επαξθνχο πνζφηεηαο λεξνχ ζηα ππξνζβεζηηθά ζεκεία, φπσο πξνβιέπνπλ νη 
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.  
γ. Δμαζθαιίδεηαη ε πγηεηλή πνηφηεηα ηνπ λεξνχ ηεο δεμακελήο. 

5.6. Ζ εγθαηάζηαζε ππξφζβεζεο πξέπεη λα θαηαζθεπάδεηαη, ηνπιάρηζην θαηά ην ηκήκα ηεο 
εληφο ηνπ θηηξίνπ, απφ πιηθά αθελφο ππξάληνρα (ηνπιάρηζην 1h θσηηάο) θαη αθεηέξνπ 
αλζεθηηθά ζηελ πνηφηεηα ηνπ λεξνχ πνπ ρξεζηκνπνηεί ε εγθαηάζηαζε. 
 

ΑΡΘΡΟΝ-27  
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΘΔΡΜΑΝΖ. 

1. ΓΔΝΗΚΑ  
1.1. Δγθαηάζηαζε ζέξκαλζεο ελφο θηηξίνπ είλαη ην ζχλνιν ησλ ζπζθεπψλ,θαηαζθεπψλ, 
κεραληζκψλ θιπ., πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πξφζδνζε ζεξκηθήο ελέξγεηαο ζηνπο δηάθνξνπο 
ρψξνπο ηνπ θηηξίνπ, κε ζθνπφ λα θαιχςεη ηηο ζεξκηθέο απψιεηεο πξνο ην πεξηβάιινλ θαη 
επίπεδα άλεζεο.  
1.2. Οη εγθαηαζηάζεηο ζέξκαλζεο θαηαηάζζνληαη ζε θαηεγνξίεο, αλάινγα κε δηάθνξα 
θξηηήξηα.  
Με θξηηήξην:  

 Τη θέζη ηης πηγής παροτής θερμικής ενέργειας μέζα ζε ένα κηίριο, έτοσμε:  

α. Σνπηθέο ζεξκάλζεηο  
β. Κεληξηθέο ζεξκάλζεηο  
γ. Πεξηθεξεηαθέο ζεξκάλζεηο πφιεο (ηειεζεξκάλζεηο) 

 Την πηγή παροτής θερμικής ενέργειας, έτοσμε:  

α. Θεξκάλζεηο κε ζηεξεά θαχζηκα  
β. Θεξκάλζεηο κε πγξά θαχζηκα  



γ. Θεξκάλζεηο κε αέξηα θαχζηκα  
δ. Θεξκάλζεηο κε ειηαθή ελέξγεηα  
ε. Θεξκάλζεηο κε αληιία ζεξκφηεηαο  
δ. Θεξκάλζεηο κε ειηαθή ελέξγεηα 

 Το θορέα ηης θερμικής ενέργειας έτοσμε:  

α. Θεξκάλζεηο κε λεξφ (ζεξκφ θαη ππέξζεξκν)  
β. Θεξκάλζεηο κε αηκφ (ρακειήο θαη ςειήο πίεζεο)  
γ. Θεξκάλζεηο κε αέξηα 

 Τον ηρόπο μεηάδοζης ηης θερμικής ενέργειας ζηο τώρο, έτοσμε:  

α. Θεξκάλζεηο κε αθηηλνβνιία ζεξκφηεηαο  
β. Θεξκάλζεηο κε κεηαβίβαζε ζεξκφηεηαο  
γ. πλδπαζκφ ησλ δχν παξαπάλσ. 

1.3. Αλεμάξηεηα απφ ην ζχζηεκα ζέξκαλζεο πνπ ζα επηιεγεί γηα λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ησλ 
ρψξσλ θηηξίνπ, ε φιε εγθαηάζηαζε ζέξκαλζεο ζα πξέπεη λα ππνινγίδεηαη, θαηαζθεπάδεηαη 
θαη ιεηηνπξγεί κε ηξφπν, ψζηε:  

α. Να εμαζθαιίδεηαη, ε αζθάιεηα ησλ αηφκσλ πνπ ηε ρξεζηκνπνηνχλ, θαζψο θαη ε 
αζθάιεηα ηνπ θηηξίνπ θαη ησλ γεηηνληθψλ ηδηνθηεζηψλ, φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλε.  
β. Να εμαζθαιίδεηαη ε άλεζε ησλ ρξεζηψλ ηεο εγθαηάζηαζεο.  
γ. Να εμαζθαιίδεηαη ε επάξθεηα θαη ε νξζή θαη απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο 
εγθαηάζηαζεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ηεο.  
δ. Να εμαζθαιίδεηαη, θαηά ην δπλαηφ, ε απηφκαηε ιεηηνπξγία ηεο θαη λα ιακβάλνληαη 
ηα απαξαίηεηα θάζε θνξά κέηξα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο. 

Σν ζχζηεκα παξνρήο ζεξκφηεηαο ππνινγίδεηαη κε βάζε ηηο νιηθέο ζεξκηθέο απψιεηεο ηνπ 
θηηξίνπ. Ο ππνινγηζκφο ησλ ζεξκηθψλ απσιεηψλ ηνπ θηηξίνπ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζηνλ θαλνληζκφ ζεξκνκφλσζεο (ΠΓ/1.6.79 ΦΔΚ 362/Γ/79) φπσο εθάζηνηε ηζρχεη.  
1.4. Σα πιηθά, νη ζπζθεπέο ή εμαξηήκαηα θαη νη απηνκαηηζκνί πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 
θαηαζθεπή ηεο εγθαηάζηαζεο ηεο ζέξκαλζεο ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια γηα ηε ρξήζε πνπ 
πξννξίδνληαη, άξηζηεο πνηφηεηαο θαη εθνδηαζκέλα κε αληίζηνηρε έγθξηζε θαηαιιειφηεηαο. Ο 
ηξφπνο θαηαζθεπήο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ε πνηφηεηα ησλ πιηθψλ, θαζψο θαη ζπζηάζεηο θαη 
νδεγίεο θαζνξίδνληαη απφ ηηο εγθεθξηκέλεο ηερληθέο νδεγίεο.  
1.5. Ζ ελζσκάησζε ζηνηρείσλ ηεο εγθαηάζηαζεο ζέξκαλζεο ζην θέξνληα νξγαληζκφ 
απαγνξεχεηαη. Δλζσκάησζε απηψλ ζηα κε θέξνληα κέξε ηεο νηθνδνκήο πξέπεη λα 
απνθεχγεηαη, ζηηο πεξηπηψζεηο φκσο πνπ είλαη αλαπφθεπθηε, επηηξέπεηαη εθφζνλ:  

α. Πηζαλή βιάβε ηνπ θηηξίνπ ή ηεο εγθαηάζηαζεο ζέξκαλζεο απφ ζεηζκφ ή άιιε αηηία 
δελ ζα επηθέξεη αρξεζηία ζηελ εγθαηάζηαζε ζέξκαλζεο ή βιάβε ζηελ νηθνδνκή θαη 
γεληθά ε απνθαηάζηαζε ησλ βιαβψλ λα είλαη ζρεηηθά εχθνιε, ζχληνκε θαη 
νηθνλνκηθή.  
β. Γελ δεκηνπξγνχληαη θαθνηερλίεο θαη αληηαηζζεηηθέο θαηαζθεπέο.  
γ. Δμαζθαιίδνληαη ειεχζεξε ζπζηνιή - δηαζηνιή ησλ ζσιελψζεσλ θαη έληερλα 
ηειεηψκαηα.  
δ. Σα ελζσκαησκέλα πιηθά είλαη θαηάιιεια ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο 
θαη ηελ ηερληθή εκπεηξία θαη δελ αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο. 

Ζ ζηήξημε θαη ε δηέιεπζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζέξκαλζεο επηηξέπεηαη ζηα 
θέξνληα θαη κε ηκήκαηα ηεο νηθνδνκήο εθφζνλ:  
Έρεη γίλεη ζρεηηθή πξφβιεςε απφ ηε ζηαηηθή θαη αληηζεηζκηθή κειέηε θαη εθαξκφδνληαη νη 
παξαπάλσ δηαηάμεηο α, β, γ, δ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ.  
Δάλ δελ έρεη γίλεη ζρεηηθή πξφβιεςε ζηε ζηαηηθή θαη αληηζεηζκηθή κειέηε είλαη δπλαηφλ λα 
επηηξαπνχλ δηειεχζεηο θαη ζηεξίμεηο ζε θέξνληα ή κε ηκήκαηα ηεο νηθνδνκήο εάλ δελ 
ειαηηψλεηαη θάησ απφ ηα επηηξεπηά φξηα ε θέξνπζα ηθαλφηεηα θαη αληνρή απηψλ, κεηά απφ 
εγγξαθή βεβαίσζε ηνπ επηβιέπνληα ησλ ζηαηηθψλ εξγαζηψλ κεραληθνχ, εθαξκνδνκέλσλ θαη 
πάιη ησλ δηαηάμεσλ α, β, γ, δ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ.  
1.6. Δθφζνλ νη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ην απαηηνχλ, ε εγθαηάζηαζε ζέξκαλζεο πξέπεη λα 
θαηαζθεπάδεηαη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη επαξθήο πξνζηαζία απφ ηνλ παγεηφ, 
γηα φια ηα ηκήκαηα ηεο εγθαηάζηαζεο.  



1.7. Ζ εγθαηάζηαζε πξέπεη λα είλαη ππνινγηζκέλε θαη θαηαζθεπαζκέλε θαηά ηέηνην ηξφπν, 
ψζηε λα κελ δεκηνπξγείηαη ζφξπβνο θαηά ηε ιεηηνπξγία νχηε λα δηεπθνιχλεηαη ε κεηάδνζε ηνπ 
ζνξχβνπ. ε ρψξνπο κε εηδηθέο απαηηήζεηο ζηάζκεο ζνξχβνπ, πξέπεη λα ιακβάλνληαη εηδηθά 
κέηξα. Δπίζεο κέηξα πξέπεη λα ιακβάλνληαη θαη ζε ρψξνπο κε πεγέο ζνξχβνπ (πρ. 
ιεβεηνζηάζηα), ψζηε λα κε δεκηνπξγείηαη ελφριεζε ζε παξαθείκελνπο ρψξνπο.  
2.ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΘΔΡΜΑΝΖ  
2.1. Δγθαηάζηαζε θεληξηθήο ζέξκαλζεο ελφο θηηξίνπ ή ηκήκαηφο ηνπ είλαη ην ζχλνιν ησλ 
ζπζθεπψλ θαηαζθεπψλ, κεραληζκψλ θιπ. Πνπ πεξηιακβάλεη ζεξκηθή επηθάλεηα απφ κηα πεγή 
κέζσ ελφο θνξέα κεηαθνξάο ζεξκφηεηαο (ζεξκαληηθνχ κέζνπ) θαη ηελ θαηαλέκεη ζηνπο 
δηάθνξνπο ρψξνπο ηνπ θηηξίνπ ή ηκήκαηφο ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη ηηο ζεξκηθέο 
απψιεηεο απηψλ θαη λα δηαηεξήζεη ηε ζεξκνθξαζία ηνπο ζε επηζπκεηά επίπεδα.  
2.2. Ζ εγθαηάζηαζε θεληξηθήο ζέξκαλζεο πεξηιακβάλεη ην ζχζηεκα παξαγσγήο ηνπ 
ζεξκαληηθνχ ηχπνπ, ην ζχζηεκα δηαλνκήο θαη κεηαθνξάο ηνπ ζεξκαληηθνχ κέζνπ, ην ζχζηεκα 
κεηάδνζεο ηεο ζεξκφηεηαο ζην ρψξν θαη ην ζχζηεκα ειέγρνπ θαη απηνκαηηζκνχ ηεο 
εγθαηάζηαζεο. Ζ εγθαηάζηαζε θεληξηθήο ζέξκαλζεο ππνινγίδεηαη θαη θαηαζθεπάδεηαη κε 
ηξφπν, ψζηε λα εμαζθαιίδεη ηελ επηζπκεηή ζεξκνθξαζηαθή άλεζε ζηνπο επηκέξνπο ρψξνπο 
ηνπ θηηξίνπ, ηελ αζθάιεηα ησλ ρξεζηψλ θαη ηελ νηθνλνκηθή θαη απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο. 
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο εγθαηάζηαζεο θεληξηθήο ζέξκαλζεο ησλ θηηξίσλ εθαξκφδνληαη ηα 
αλαθεξφκελα ζηα γεληθά πεξί εγθαηαζηάζεσλ ζέξκαλζεο.  
2.3. Οη εγθαηαζηάζεηο θεληξηθήο ζέξκαλζεο πξέπεη λα πιεξνχλ ηα αλαθεξφκελα ζηηο 
παξ.1.3, 1.4, 1.5, 1.6 θαη 1.7 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Δηδηθφηεξα γηα ηηο θεληξηθέο ζεξκάλζεηο 
εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο ΣΟΣΔΔ 412/1986, κέξνο 1 δίθηπα ( ΦΔΚ-67/Β/4.2.88) θαη κέξνο 
2 ιεβεηνζηάζηα ( ΦΔΚ-177/Β/31.3.88), ηα πξφηππα:  
ΔΛΟΣ 234 (βαζκφο απφδνζεο ιεβήησλ)  
ΔΛΟΣ 352 (εμνπιηζκφο αζθάιεηαο)  
ΔΛΟΣ 810 (εγθαηάζηαζε αζθάιεηαο),  
ε απφθαζε 30322/1170/1983 ( ΦΔΚ-364/Β) ηνπ Yπνπξγνχ Υσξνηαμίαο, Οηθηζκνχ θαη 
Πεξηβάιινληνο "χζηαζε θιηκαθίσλ Διέγρνπ Πνηφηεηαο Πεξηβάιινληνο - ΚΔΠΠΔ Κεληξηθήο 
Θέξκαλζεο" θαζψο θαη ε 54678/1986 ( ΦΔΚ-938/Β) θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ 
Πεξηβάιινληνο Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ 'Έξγσλ θαη Βηνκεραλίαο, Δλέξγεηαο θαη 
Σερλνινγίαο "Ρχζκηζε ζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηηο ζηαζεξέο εζηίεο θαχζεο γηα ηε ζέξκαλζε 
θηηξίσλ θαη λεξνχ" ή άιιεο δηαηάμεηο πνπ ηξνπνπνηνχλ ηα παξαπάλσ.  
2.4. Σν ζχζηεκα παξαγσγήο ηνπ ζεξκαληηθνχ κέζνπ κηαο εγθαηάζηαζεο θεληξηθήο 
ζέξκαλζεο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο ζπζθεπέο, δηαηάμεηο, θαηαζθεπέο, κεραληζκνχο 
θιπ. Πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ αλχςσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζεξκαληηθνχ κέζνπ 
(ζέξκαλζή ηνπ).  
Ζ ζέξκαλζε ηνπ κέζνπ κπνξεί λα γίλεη είηε κε άκεζν ηξφπν κε απεπζείαο πξφζδνζε 
ελέξγεηαο ζην ζεξκαληηθφ κέζν, πνπ πξνέξρεηαη απφ θαχζε ζε εζηία κηαο θαχζηκεο χιεο απφ 
ειεθηξηθή ελέξγεηα θιπ., είηε κε έκκεζν ηξφπν, δειαδή ηε ζέξκαλζή ηνπ κε έλα άιιν 
ζεξκαληηθφ κέζν ςειφηεξεο ζεξκνθξαζίαο (λεξφ, αηκφ θιπ.).  
2.4.1.1. Δάλ ζε έλα θηίξην ή ρψξν ππάξρεη εγθαηάζηαζε θεληξηθήο ζέξκαλζεο κε ζπλνιηθή 
ζεξκηθή ηζρχ 45 KW θαη άλσ θαη ην ζεξκαληηθφ κέζν ζεξκαίλεηαη απεπζείαο (άκεζα), ηφηε ην 
ζπγθξφηεκα παξαγσγήο ηνπ ζεξκαληηθνχ κέζνπ πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζε ηδηαίηεξν ρψξν, 
θαινχκελν ιεβεηνζηάζην.  
ην ιεβεηνζηάζην ηνπνζεηνχληαη έλαο ή πεξηζζφηεξνη ιέβεηεο παξαγσγήο ζεξκνχ λεξνχ 
(ζεξκνθξαζίαο κέρξη 110νC) ή αηκνχ πίεζεο κέρξη 0,5 BAR ή ζεξκνχ αέξα (αεξνιέβεηεο) ή 
αηκνγελλήηξηεο ζπλνιηθήο ζεξκηθήο ηζρχνο 25 KW θαη άλσ θαη ηα ζηνηρεία δηαλνκήο 
(πξνζαγσγήο θαη επηζηξνθήο) ηνπ ζεξκαληηθνχ κέζνπ, ην ζχζηεκα πξνζαγσγήο θαπζίκνπ ή 
παξνρήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ην ζχζηεκα απαγσγήο ησλ θαπζαεξίσλ.  
2.4.1.2. Ζ ζέζε ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ ζην θηίξην πξνζδηνξίδεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζέζε ηεο 
θαπλνδφρνπ, κε ηε δπλαηφηεηα πξνζαγσγήο ησλ θαπζίκσλ, ηε δπλαηφηεηα αεξηζκνχ ηνπ 
ρψξνπ ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ θαη κε ηελ θαηάιιειε δηάηαμε ησλ ζνξχβνπο πνπ πξνθαινχληαη 
ζην ρψξν ιεβεηνζηαζίνπ.  
Απαγνξεχεηαη ην ιεβεηνζηάζην λα έρεη νπνηνδήπνηε άλνηγκα πξνο θιηκαθνζηάζην (άλνηγκα 
θνπθψκαηνο, αεξαγσγφ, γξίιηεο θιπ.).  
Καη' εμαίξεζε, επηηξέπεηαη πφξηα, πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ πξφζβαζε πξνο απηφ, εθφζνλ 
έρεη ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά:  

α. Δίλαη ζην ζχλνιν ηεο ζηδεξέληα θαη φπνπ έρεη ιακαξίλα ην πάρνο ηεο είλαη 1,5 m.  
β. Γελ έρεη γξίιηεο ή νπνηνδήπνηε άιιν άλνηγκα.  



γ. Δθάπηεηαη ζε παηνχξεο ηεο θάζαο ζε πιάηνο ηνπιάρηζην 25mm.  
δ. Έρεη κεραληζκφ επαλαθνξάο ζηελ θιεηζηή ζέζε. 

Δλαιιαθηηθά, ε πφξηα απηή αξθεί λα έρεη δείθηε ππξαληίζηαζεο ηνπιάρηζην κηζήο ψξαο, 
φπσο πξνθχπηεη απφ πηζηνπνηεηηθφ αλαγλσξηζκέλνπ εξγαζηεξίνπ.  
2.4.1.3. Σν κέγεζνο ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ πξνζδηνξίδεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ αξηζκφ θαη ηηο 
δηαζηάζεηο ησλ ιεβήησλ πνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ ζ' απηφ.  
Καηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ κεγέζνπο ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ, πξέπεη λα ιακβάλεηαη πξφλνηα, 
ψζηε λα ππάξρεη θαη ν αλαγθαίνο ειεχζεξνο ρψξνο γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ηε ζπληήξεζε ησλ 
ιεβήησλ, ρσξίο απαίηεζε αλαθαηαζθεπήο ηνίρσλ ή αλνηγκάησλ.  
Ζ δηάηαμε ησλ ιεβήησλ κέζα ζην ιεβεηνζηάζην πξέπεη λα είλαη ηέηνηα, ψζηε γηα θάζε ιέβεηα 
λα εμαζθαιίδνληαη ηα εμήο:  

α. Ζ νξηδφληηα απφζηαζε κεηαμχ ηεο πιεπξάο ηνπ ιέβεηα πνπ είλαη ην άλνηγκα ηεο 
εζηίαο θαη ηνπ απέλαληη ηνίρνπ ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ πξέπεη λα είλαη ίζε κε ην κήθνο ηνπ 
ιέβεηα ζπλ 1 m (αιιά ηνπιάρηζην 1,5 m ζην ζχλνιν, γηα ιέβεηεο κέρξη 300 KW, θαη 
ηνπιάρηζην 2,0 m, γηα ιέβεηεο πάλσ απφ 300 KW).  
β. Ζ νξηδφληηα απφζηαζε κεηαμχ ηεο πιεπξάο ηνπ ιέβεηα πνπ βξίζθεηαη ε έμνδνο ησλ 
θαπζαεξίσλ θαη ηνπ απέλαληη ηνίρνπ ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ ή ηεο απέλαληη πιεπξάο ηεο 
θαπλνδφρνπ πξέπεη λα είλαη ίζε κε ην κηζφ ηεο απφζηαζεο, φπσο απηή νξίδεηαη 
πξνεγνπκέλσο ζην εδάθην (α) ηεο παξαγξάθνπ απηήο.  
Δθφζνλ ππάξρνπλ δχν ή πεξηζζφηεξνη αγσγνί θαπζαεξίσλ, ε απφζηαζε απηή 
απμάλεη αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ηνπο. ε πεξίπησζε πνπ παξεκβάιιεηαη θάπνηα 
ζπζθεπή κεηαμχ ηεο εμφδνπ ησλ θαπζαεξίσλ απφ ην ιέβεηα θαη ηεο θαπλνδφρνπ (πρ. 
θαπλνζπιιέθηεο), ζα πξέπεη λα ππάξρεη ειεχζεξε απφζηαζε γχξσ απφ απηή 
ηνπιάρηζην 0,6 m).  
γ. Ζ νξηδφληηα απφζηαζε κεηαμχ ησλ άιισλ πιεπξψλ ηνπ ιέβεηα θαη ησλ ηνίρσλ ηνπ 
ιεβεηνζηαζίνπ πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζην 0,6m.  
Σν ίδην κέγεζνο (0,6 m) ηζρχεη θαη γηα ηελ κεηαμχ δχν ιεβήησλ απφζηαζε.  
δ. Σν ειεχζεξν χςνο ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ (κεηαμχ δαπέδνπ θαη νξνθήο ή κεηαμχ 
δαπέδνπ θαη θάησ παξεηάο ηπρφλ ππάξρνπζαο δνθνχ) πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ:  
(i) 2,20 m - γηα ιέβεηεο νιηθήο εγθαηεζηεκέλεο ζεξκηθήο ηζρχνο κέρξη 70 KW.  
(ii) 2,40m -γηα ιέβεηεο ζεξκηθήο ηζρχνο απφ 70KW έσο 230KW.  
(iii) 3,00 m - γηα ιέβεηεο ζεξκηθήο ηζρχνο άλσ ησλ 230 KW.  
Σα αλσηέξσ ειάρηζηα φξηα πξνθεηκέλνπ πεξί αεξνιεβήησλ πξνζαπμάλνληαη θαηά 50 
cm.  
ε. Σα ειάρηζηα απαηηνχκελα ειεχζεξα χςε ηεο πεξίπησζεο (δ) απμάλνληαη γηα λα 
εμαζθαιίζνπλ ειεχζεξν χςνο κεηαμχ ηνπ ιέβεηα θαη ηεο νξνθήο 0,80 m ή κεηαμχ 
απαξαίηεησλ ζσιελψζεσλ θαη νξνθήο 0,50 m. 

2.4.1.4. Σν ιεβεηνζηάζην πξέπεη θαηά ην δπλαηφλ, λα εμαεξίδεηαη νκνηφκνξθα.  
Απαγνξεχεηαη ε χπαξμε ηερλεηνχ αεξηζκνχ ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ.  

 Γηα ηνλ αεξηζκφ ιεβεηνζηαζίνπ πξέπεη λα ππάξρνπλ δχν αλνίγκαηα επηθνηλσλίαο κε 
ην χπαηζξν, θαηεπζείαλ ή κέζσ ζεξάγγσλ: ην έλα γηα ηελ πξνζαγσγή ηνπ αέξα 
(αεξηζκφο) θαη ην άιιν γηα ηελ απαγσγή ηνπ αέξα (εμαεξηζκφο).  

 Σν άλνηγκα πξνζαγσγήο αέξα πξέπεη λα βξίζθεηαη θνληά ζην δάπεδν ηνπ 
ιεβεηνζηαζίνπ. Ζ ειεχζεξε δηαηνκή ηνπ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 
πγξά ή ζηεξεά θαχζηκα, πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζην ίζε κε ην 50% ηεο ειεχζεξεο 
δηαηνκήο ηεο θαπλνδφρνπ ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ.  

 ηελ πεξίπησζε ρξήζεο αεξίσλ θαπζίκσλ, ε ειεχζεξε δηαηνκή ηνπ αλνίγκαηνο 
ππνινγίδεηαη ζε 6 cm2 αλά 1 KW εγθαηάζηαζεο ζεξκηθήο ηζρχνο, αιιά φρη κηθξφηεξε 
απφ 300 cm2.  

Σν άλνηγκα απαγσγήο, αλεμάξηεηα απφ ην είδνο ηνπ θαπζίκνπ, πξέπεη λα έρεη ειεχζεξε 
δηαηνκή ηνπιάρηζην ίζε κε ην 25% ηεο ειεχζεξεο δηαηνκήο ηεο θαπλνδφρνπ ηνπ 
ιεβεηνζηαζίνπ θαη φρη κηθξφηεξε απφ 200 cm2.  
Γηα ηελ πεξίπησζε ρξήζεο αεξίσλ θαπζίκσλ, ηα αλνίγκαηα πξνζαγσγήο θαη απαγσγήο 
πξέπεη λα βξίζθνληαη ζηελ ίδηα πιεπξά θαη ζε εμσηεξηθφ ηνίρν.  

 Ζ έμνδνο ησλ αλνηγκάησλ αεξηζκνχ, εμαεξηζκνχ ή ησλ ζεξάγγσλ πξέπεη λα απέρεη 
ηνπιάρηζην 50 cm απφ νπνηνδήπνηε άλνηγκα άιισλ ρψξσλ παξακνλήο θνηλνχ.  



 Όηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζήξαγγεο, πξέπεη λα έρνπλ δηαηνκή θαηά 150% κεγαιχηεξε 
ηεο δηαηνκήο αλνίγκαηνο θαη ζηάζκε ππζκέλα 30 cm θάησ απφ ην άλνηγκα αεξηζκνχ, 
ψζηε λα είλαη δπλαηφο ν θαζαξηζκφο ηεο ζήξαγγαο.  

 Αλνίγκαηα παξά ην χπαηζξν πνπ βξίζθνληαη θνληά ζε ρψξνπο κε θπθινθνξία θαη 
ρακειφηεξα απφ 2 m απφ ην θαηάζηξσκα πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη κε αλζεθηηθά 
θηγθιηδψκαηα.  

 Γηα ηελ πεξίπησζε ρψξσλ πνπ ππάξρνπλ ιέβεηεο ζπλνιηθήο ηζρχνο θάησ ησλ 25 
KW, ηα παξαπάλσ δελ είλαη κελ ππνρξεσηηθά, ζπληζηάηαη φκσο λα εθαξκφδνληαη 
θαηά ην δπλαηφ.  

2.4.1.5. Σα ιεβεηνζηάζηα θαη νη ρψξνη πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εγθαηάζηαζε ζέξκαλζεο πξέπεη 
λα απνηεινχλ ζαθψο μερσξηζηφ ρψξν εληφο ή εθηφο ηνπ ππφινηπνπ νηθνδνκηθνχ φγθνπ θαη 
λα πεξηβάιινληαη απφ ηνίρνπο.  

 Ζ επηθνηλσλία ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ κε ην θηίξην πξέπεη λα γίλεηαη κε δηάδξνκν ή άιιν 
ρψξν κηθξήο θπθινθνξίαο αηφκσλ κε θαηνηθήζηκν.  

 Σν ιεβεηνζηάζην δελ πξέπεη λα επηθνηλσλεί άκεζα κε ρψξνπο δηαξθνχο παξακνλήο 
αλζξψπσλ.  

 Οη πιεπξηθνί ηνίρνη, ην δάπεδν θαη ε νξνθή ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ πξέπεη λα 
θαηαζθεπάδνληαη απφ πιηθά άθαπζηα θαη αλζεθηηθά ζε ςειέο ζεξκνθξαζίεο. Καηά ηελ 
επίρξηζε ησλ ηνίρσλ απηψλ, ιακβάλεηαη κέξηκλα γηα ην θιείζηκν ησλ πφξσλ, ψζηε λα 
εμαζθαιίδνπλ αεξνζηεγαλφηεηα.  

 Ζ ρξήζε πιηθψλ γηα δηάθνξεο ζπκπιεξσκαηηθέο εξγαζίεο, πρ. ερνκφλσζε, 
επηηξέπεηαη εθφζνλ ηα πιηθά απηά είλαη άθαπζηα.  

 Σν δάπεδν ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ πξέπεη λα έρεη ιεία "κε απνξξνθεηηθή" επηθάλεηα. Οη 
δίνδνη ησλ ζσιελψζεσλ απφ ην ιεβεηνζηάζην δηακέζνπ ηνίρσλ, νξνθήο ή δαπέδσλ 
πξέπεη λα είλαη αεξνζηεγψο θαηαζθεπαζκέλεο, ψζηε λα κελ ππάξρεη δηαξξνή αεξίσλ 
ζε άιινπο ρψξνπο.  

 ην ιεβεηνζηάζην πξέπεη λα ππάξρεη παξνρή ςπρξνχ λεξνχ.  
 Σν ιεβεηνζηάζην πξέπεη λα έρεη απνρέηεπζε δαπέδνπ. Ζ ζχλδεζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

απνρέηεπζεο ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ κε ηνλ θεληξηθφ απνρεηεπηηθφ αγσγφ πξέπεη λα γίλεη 
ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο ζρεηηθνχο θαλνληζκνχο θαη κε ηξφπν, ψζηε λα 
απνθιείεηαη δηαξξνή θαπζίκνπ ζην δίθηπν απνρέηεπζεο ηνπ θηηξίνπ.  

 Σν ιεβεηνζηάζην πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλν κε φια ηα απαξαίηεηα κέζα 
ππξαλίρλεπζεο θαη ππξνπξνζηαζίαο, φπσο νξίδεηαη απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο.  

2.4.1.6. Οη πφξηεο ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ πξέπεη λα είλαη κεηαιιηθέο, λα αλνίγνπλ πξνο ηα έμσ, 
λα έρνπλ κεραληζκφ επαλαθνξάο ζηελ θιεηζηή ζέζε θαη λα θιεηδψλνπλ αζθαιψο. Κιεηδί ηεο 
πφξηαο ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ ζα βξίζθεηαη κφληκα θνληά ζηελ πφξηα.  
Σν ιεβεηνζηάζην πξέπεη λα έρεη ηνπιάρηζην έλα άλνηγκα πνπ λα βιέπεη θαηεπζείαλ ή κέζσ 
ζήξαγγαο ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν.  
Ζ θαζαξή επηθάλεηα ηνπ αλνίγκαηνο πξέπεη λα είλαη ίζε κε ην 1/12 ηεο επηθάλεηαο ηνπ ρψξνπ 
ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ.  
Λεβεηνζηάζηα ζπλνιηθήο ζεξκηθήο ηζρχνο πάλσ απφ 300 KW πξέπεη λα έρνπλ δχν εμφδνπο 
θαη, αλ είλαη δπλαηφ, ε κία απέλαληη ζηελ άιιε. Ζ κία εθ ησλ εμφδσλ πξέπεη λα νδεγεί ζηνλ 
πεξηβάιινληα ρψξν θαηεπζείαλ ή κέζσ ζήξαγγαο ηθαλψλ δηαζηάζεσλ, γηα ηελ εχθνιε θαη 
αζθαιή δηέιεπζε αλζξψπσλ.  
αλ έμνδνο κπνξεί λα ζεσξεζεί θαη ην παξαπάλσ άλνηγκα, αλ έρεη θαηάιιειεο δηαζηάζεηο θαη 
θέξεη κέζα θαη έμσ θαηάιιειε κφληκε εγθαηάζηαζε (πρ. κεηαιιηθέο βαζκίδεο) γηα ηε δηέιεπζε 
αλζξψπσλ.  
2.4.2. Καπλνδφρνο.  
2.4.2.1. Θεσξείηαη ην ζχλνιν ησλ δνκηθψλ ή άιισλ ζηνηρείσλ πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ 
απαγσγή ησλ θαπζαεξίσλ ζηνλ αέξα.  
2.4.2.2. Κάζε ιέβεηαο πξέπεη λα έρεη ηδηαίηεξε θαπλνδφρν.  
Δπηηξέπεηαη ε ζχλδεζε πεξηζζφηεξσλ ιεβήησλ ζηελ ίδηα θαπλνδφρν, εάλ ε απαγσγή ησλ 
θαπζαεξίσλ γίλεηαη κε κεραληθά κέζα.  
ηελ πεξίπησζε ρξήζεο αεξίσλ θαπζίκσλ, επηηξέπεηαη ε ζχλδεζε δχν ή πεξηζζφηεξσλ 
ιεβήησλ ζηελ ίδηα θαπλνδφρν.  
Ζ θαπλνδφρνο πξέπεη λα θαηαζθεπάδεηαη απφ αλζεθηηθά θαη άθαπζηα πιηθά θαη λα έρεη δείθηε 



ππξαληίζηαζεο φρη κηθξφηεξν απφ δχν ψξεο.  
Ζ θαπλνδφρνο πξέπεη λα ζηεξίδεηαη αζθαιψο ζε φιε ηε δηαδξνκή ηεο πξνο ηα πάλσ ζε 
ηνίρν, δάπεδν ή ζην έδαθνο.  
2.4.2.3. Ζ θαηαζθεπή ηεο θαπλνδφρνπ πξέπεη λα είλαη ηέηνηα, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη:  

α. Ζ νκαιή ξνή θαπζαεξίσλ ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο.  
β. Ζ ζηεγαλφηεηα ησλ ηνηρσκάησλ, ψζηε λα κε δηαθεχγνπλ αέξηα.  
γ. Ζ αληνρή ζηα θνξηία πνπ δέρεηαη.  
δ. Ζ αληνρή ζε ζπλζήθεο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηπρφλ αλάθιεμε απνζέζεσλ ζην 
εζσηεξηθφ ησλ θαπλνδφρσλ.  
ε. Ζ αληνρή ηνπο ζε ρεκηθέο πξνζβνιέο πνπ πξνθαινχληαη απφ ηα πξντφληα ηεο 
θαχζεο.  
δ. Ζ ζεξκηθή κφλσζε, ψζηε ε ζεξκνθξαζία εμσηεξηθήο επηθάλεηαο λα είλαη θάησ ησλ 
50νC ζηε βάζε ηεο θαπλνδφρνπ, αλεμάξηεηα αλ απηή είλαη πξνζηηή ή φρη. 

2.4.2.4. Σα εζσηεξηθά ηνηρψκαηα ηεο θαπλνδφρνπ πξέπεη λα είλαη ιεία ρσξίο ξσγκέο θαη 
δηαβξψζεηο. ε εζσηεξηθέο θαπλνδφρνπο πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ε ειεχζεξε δηαζηνιή 
απηήο.  
Ζ θαπλνδφρνο πξέπεη λα βξίζθεηαη θαηά ην δπλαηφ ζην εζσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ θαη λα 
εμέξρεηαη ζην ςειφηεξν ζεκείν απηνχ.  
ηε δηαδξνκή ηεο θαπλνδφρνπ πξέπεη λα απνθεχγνληαη νη θακπέο. Ζ ζχλδεζε ηνπ νξηδφληηνπ 
ηκήκαηνο ηεο θαπλνδφρνπ κε ην θαηαθφξπθν ηκήκα ηεο πξέπεη λα γίλεηαη ππφ γσλία 
ηνπιάρηζην 100ν. Ζ ειεχζεξε δηαηνκή ηεο θαπλνδφρνπ πξέπεη λα είλαη θαηά ην δπλαηφ ή 
θπθιηθή ή νξζνγσληθή θαη λα δηαηεξείηαη ζηαζεξή θαζ' φιε ηε δηαδξνκή ηεο.  
Απαγνξεχεηαη γηα νπνηνδήπνηε ιφγν κεηαβνιή ηεο δηαηνκήο ηεο θαπλνδφρνπ. ε 
νξζνγσληθέο δηαηνκέο θαπλνδφρσλ ε ζρέζε πιεπξψλ πξέπεη λα είλαη ην πνιχ 1:1,5. Ο 
ππνινγηζκφο ηεο δηαηνκήο θαπλνδφρνπ γίλεηαη ζχκθσλα κε ην αληίζηνηρν πξφηππν ΔΛΟΣ 
447.  
2.4.2.5. Ζ θαπλνδφρνο πξέπεη λα θαηαιήγεη ηνπιάρηζην 1 m πάλσ απφ ην ζεκείν εμφδνπ ηεο 
0,7 m απφ νπνηαδήπνηε αθκή θηηξίνπ πνπ βξίζθεηαη ζε αθηίλα κηθξφηεξε ησλ 3,0 m απφ απηή 
θαη 1,5 m απφ θαπζηά πιηθά.  
ε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ αλνίγκαηα πνπ βξίζθνληαη ςειφηεξα απφ ηελ απφιεμε ηεο 
θαπλνδφρνπ θαη ζε νξηδφληηα απφζηαζε κηθξφηεξε 10m απφ απηήλ θαη ε αξκφδηα αξρή 
δηαπηζηψλεη ελφριεζε απφ ηελ εθπνκπή θαπζαεξίσλ, κπνξεί λα επηβάιιεη ηελ αλχςσζε ηεο 
θαπλνδφρνπ ή λα δηαηάμεη άιια κέηξα γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ελφριεζεο ζε αλεθηά φξηα.  
2.4.2.6. Γηα θάζε θαπλνδφρν πξνβιέπεηαη άλνηγκα θαζαξηζκνχ ζηε βάζε ηεο, πνπ λα θιείλεη 
εξκεηηθά. Πξν ηνπ αλνίγκαηνο απηνχ πξέπεη λα ππάξρεη ειεχζεξνο ρψξνο ηνπιάρηζην 1 m2.  
ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη νξηδφληην ηκήκα ηεο θαπλνδφρνπ θάησ απφ ην έδαθνο, πξέπεη λα 
ιεθζεί εηδηθή πξφλνηα, ψζηε λα παξακέλεη ηνχην μεξφ θαη απξφζβιεην απφ ηπρφλ δηαξξνέο 
ππφγεησλ ή βξφρηλσλ λεξψλ.  
ην ηκήκα απηφ ηεο θαπλνδφρνπ πξέπεη λα ππάξρνπλ εηδηθά αλνίγκαηα επηζεψξεζεο θαη 
θαζαξηζκνχ, πνπ λα θιείλνπλ ζηεγαλά κε ρπηνζηδεξά θαιχκκαηα.  
2.4.2.7. Καπλαγσγφο είλαη ε δηάηαμε πνπ ζπλδέεη ην ιέβεηα κε ηελ θαπλνδφρν.  
Ο θαπλαγσγφο πξέπεη λα είλαη ζεξκηθά κνλσκέλνο. Μπνξεί λα θαηαζθεπαζηεί απφ ηνχβια 
θηηζηφο, απφ ηζηκέλην ή απφ ραιπβδνειάζκαηα (πάρνπο ηνπιάρηζην 3 mm γηα θαπλαγσγφ 
δηαηνκήο κεγαιχηεξεο ησλ 50m2. Δάλ κεηαμχ ηνπ ιέβεηα θαη ηεο θαπλνδφρνπ δελ 
παξεκβάιιεηαη θαπλνζπιιέθηεο πξέπεη:  
   
          α. Να αλέξρεηαη κε θιίζε 15% ηνπιάρηζην, εάλ είλαη κεηαιιηθφο.  
          β. Να έρεη δηαηνκή θαηά 20% κεγαιχηεξεο ηεο δηαηνκήο ηεο αληίζηνηρεο θαπλνδφρνπ 
θαη λα αλέξρεηαη κε θιίζε 1% ηνπιάρηζην, αλ  
              είλαη θηηζηφο.  
ε πεξίπησζε ρξήζεο ειαθξνχ πεηξειαίνπ (DIESEL) ζηηο εγθαηαζηάζεηο θεληξηθήο 
ζέξκαλζεο, απαγνξεχεηαη ε εγθαηάζηαζε εηδηθψλ ζπζθεπψλ ζπγθξάηεζεο αηζάιεο 
(θαπλνζπιιέθηεο).  
2.4.2.8. Γηα ιέβεηεο ζεξκηθήο ηζρχνο θάησ ησλ 25 KW, φηαλ ηνπνζεηνχληαη κέζα ζηηο 
θαηνηθίεο, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο ΣΟΣΔΔ 2421/86 κέξνο 2ν.  
Γηα ηελ πεξίπησζε ρξήζεο κεηαιιηθψλ ζσιήλσλ (κπνπξηά) γηα ηελ απαγσγή ησλ 
θαπζαεξίσλ, ε θαηαζθεπαζηηθή δηακφξθσζε ηνπ ηειηθνχ ηκήκαηνο ηεο θαπλνδφρνπ πνπ 
βξίζθεηαη έμσ απφ ην θηίξην πξέπεη λα είλαη ηέηνηα, ψζηε:  

α. Να ππάξρεη θαηάιιειε πςνκεηξηθή δηαθνξά γηα λα εμαζθαιίδεηαη ν απαηηνχκελνο 
ειθπζκφο (ειάρηζηε απφζηαζε ηνπ ζεκείνπ εμφδνπ ησλ θαπζαεξίσλ απφ ην ιέβεηα 



1,5 m).  
β. Σν εμσηεξηθφ νξηδφληην ηκήκα έρεη ην θαηά ην δπλαηφ ειάρηζην κήθνο θαη ζηακαηά 
απφ εμσηεξηθφ ηνίρν ζε απφζηαζε κηθξφηεξε απφ ην ηξηπιάζην ηεο δηακέηξνπ ηνπ 
ζσιήλα.  
γ. Σν ηειηθφ ζεκείν εμφδνπ ησλ θαπζαεξίσλ είλαη πξνζηαηεπκέλν κε εηδηθφ εμάξηεκα. 

ε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ αλνίγκαηα πνπ βξίζθνληαη ςειφηεξα απφ ηελ απφιεμε ηεο 
θαπλνδφρνπ θαη ζε νξηδφληηα απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ 6 m απφ απηήλ θαη ε αξκφδηα αξρή 
δηαπηζηψζεη ελφριεζε απφ ηελ εθπνκπή θαπζαεξίσλ, κπνξεί λα επηβάιεη ηελ αλχςσζε ή λα 
δηαηάμεη άιια κέηξα γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ελφριεζεο ζε αλεθηά φξηα.  
2.4.3. Απνζήθεπζε θαπζίκσλ.  
2.4.3.1. Γηα ηελ απνζήθεπζε πγξψλ ή ζηεξεψλ θαπζίκσλ θαη γηα ζπλνιηθή εγθαηεζηεκέλε 
ζεξκηθή ηζρχ πάλσ απφ 150 KW, απαηηείηαη ε θαηαζθεπή ηδηαίηεξνπ ρψξνπ απνζήθεπζεο 
θαπζίκσλ ζην θηίξην.  
Ο ρψξνο απνζήθεπζεο θαπζίκσλ πξέπεη λα ρσξίδεηαη απφ ην ιεβεηνζηάζην ή άιιν δηπιαλφ 
ρψξν κε ηνίρν απφ άθαπζηα πιηθά.  
Δηδηθά γηα ηελ πεξίπησζε απνζήθεπζεο πεηξειαίνπ, ν ηνίρνο απηφο πξέπεη λα είλαη ζηεγαλφο 
θαη αλζεθηηθφο ζηε θσηηά. Ο ηνίρνο απηφο αξθεί λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο είηε απφ νπιηζκέλν 
ζθπξφδεκα είηε απφ δξνκηθή πιηλζνδνκή εθαηέξσζελ επηρξηζκέλε είηε απφ κπαηηθή 
πιηλζνδνκή ρσξίο δηακπεξείο νπέο. Δλαιιαθηηθά κπνξεί ν ηνίρνο απηφο λα είλαη 
νπνηαζδήπνηε άιιεο θαηαζθεπήο, εθφζνλ απνδεδεηγκέλα έρεη δείθηε ππξαληίζηαζεο 
ηνπιάρηζην κηαο ψξαο.  
Ο ρψξνο απνζήθεπζεο πξέπεη λα επηθνηλσλεί κε ηνπο άιινπο ρψξνπο κέζσ κεηαιιηθήο 
πφξηαο. Ο ηερλεηφο θσηηζκφο ηνπ ρψξνπ επηηξέπεηαη κφλν κε ειεθηξηθνχο ιακπηήξεο.  
Ο ρψξνο απνζήθεπζεο θαπζίκσλ πξέπεη λα αεξίδεηαη κέζσ κφληκνπ αλνίγκαηνο πξνο ην 
χπαηζξν (θαηεπζείαλ ή κέζσ ζήξαγγαο). Ζ θαζαξή επηθάλεηα ηνπ αλνίγκαηνο πξέπεη λα είλαη 
ίζε ηνπιάρηζην κε ην (1/12) ηεο επηθάλεηαο ηνπ ρψξνπ ηεο απνζήθεο.  
2.4.3.2. ε πεξίπησζε απνζήθεπζεο καδί ζηεξεψλ θαη πγξψλ θαπζίκσλ, πξέπεη λα 
ιακβάλεηαη πξφλνηα, ψζηε ην ηπρφλ δηαξξένλ πεηξέιαην λα κελ έξρεηαη ζε επαθή κε ηα 
ζηεξεά θαχζηκα.  
2.4.3.3. Απαγνξεχεηαη ε απνζήθεπζε πγξψλ θαπζίκσλ ζε δηαδξφκνπο, εηζφδνπο, 
θιηκαθνζηάζηα θαη θάησ απφ απηά, θαηνηθνχκελνπο νξφθνπο, ρψξνπο εξγαζίαο θαη 
εξγαζηήξηα, θαζψο θαη φπνπ, θαηά ηελ θξίζε ησλ αξκφδησλ αξρψλ, είλαη ελδερφκελν λα 
δεκηνπξγεζεί ζπγθέληξσζε αηφκσλ ζε πεξίπησζε έθξεμεο ππξθαγηάο.  
2.4.3.4. Απαγνξεχεηαη εθεμήο ε ρξήζε πγξαεξίσλ θαπζίκσλ γηα θεληξηθέο ζεξκάλζεηο. Καη' 
εμαίξεζε, είλαη δπλαηφ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ πγξαέξηα θαχζηκα ζε θηίξηα κε ρξήζε 
βηνκεραλίαο - βηνηερλίαο (θαηεγνξία Η), κεηά απφ έγθξηζε ηνπ ππνπξγείνπ Βηνκεραλίαο, 
Δλέξγεηαο θαη Σερλνινγίαο, φηαλ ηα πγξαέξηα θαχζηκα ρξεζηκνπνηνχληαη θαη γηα άιινπο 
ζθνπνχο.  
Γεληθά, νπνπδήπνηε ζην παξφλ άξζξν αλαθέξεηαη ε έλλνηα ηνπ αεξίνπ θαπζίκνπ, λνείηαη 
αέξην κε ζπλερή παξνρή απφ δίθηπν θσηαεξίνπ ή θπζηθνχ αεξίνπ πφιεο.  
 

ΑΡΘΡΟΝ-28  
ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΚΛΗΜΑΣΗΜΟΤ - ΑΔΡΗΜΟΤ. 

1. ΓΔΝΗΚΑ.  
1.1. Δγθαηάζηαζε θιηκαηηζκνχ ελφο θηηξίνπ ή ρψξνπ είλαη ην ζχλνιν ησλ ζπζθεπψλ, 
θαηαζθεπψλ, κεραληζκψλ θιπ., πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δεκηνπξγία θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ 
πεξηβάιινληνο (ζεξκνθξαζία, πγξαζία, πνηφηεηα θαη θίλεζε αέξα). Σνχην επηηπγράλεηαη κε 
επεμεξγαζία θαη αλαλέσζε ηνπ αέξα ηνπ ρψξνπ.  
1.2. Ζ εγθαηάζηαζε θιηκαηηζκνχ ππνινγίδεηαη θαη θαηαζθεπάδεηαη κε ηξφπν, ψζηε λα 
εμαζθαιίδεη ηηο επηζπκεηέο ζπλζήθεο άλεζεο, επεμίαο θαη πγηεηλήο ζηνπο δηάθνξνπο ρψξνπο 
ηνπ θηηξίνπ, ηελ αζθάιεηα ησλ ρξεζηψλ θαη ηελ αζφξπβε, νηθνλνκηθή θαη απηνκαηνπνηεκέλε 
ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο.  
1.3. Ο ηξφπνο θαηαζθεπήο ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ε πνηφηεηα ησλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ πιηθψλ 
θαζνξίδνληαη απφ ηελ 2425/1986 ΣΟΣΔΔ θιηκαηηζκνχ ( ΦΔΚ 177/Β/31.3.88) θαη ηηο ινηπέο 
εγθεθξηκέλεο ηερληθέο νδεγίεο.  
1.4. Ζ ελζσκάησζε ζηνηρείσλ ηεο εγθαηάζηαζεο θιηκαηηζκνχ ζηνλ θέξνληα νξγαληζκφ 
απαγνξεχεηαη. Δπηηξέπνληαη κφλν ηνπηθέο δηειεχζεηο ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ κε έγγξαθε 
άδεηα ηνπ επηβιέπνληα κεραληθνχ, επηπιένλ δε θαη κε ηελ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε φηη δελ 
επεξεάδεηαη ε ζηαηηθή επάξθεηα ηνπ θηηξίνπ.  



Δλζσκάησζε ζηνηρείσλ ηεο εγθαηάζηαζεο θιηκαηηζκνχ ζηα ινηπά νηθνδνκηθά ζηνηρεία ηνπ 
θηηξίνπ επηηξέπεηαη, εθφζνλ:  

α. Γελ δεκηνπξγνχληαη θαθνηερλίεο.  
β. Δμαζθαιίδεηαη ε ειεχζεξε ζπζηνιή - δηαζηνιή ζσιελψζεσλ.  
γ. Δμαζθαιίδνληαη έληερλα ηειεηψκαηα ζχκθσλα κε ηνπο παξαδεθηνχο θαλφλεο 
ηερληθήο.  
δ. Σα ελζσκαηνχκελα πιηθά δελ αιιειεπηδξνχλ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν κεηαμχ ηνπο.  
ε. Σα ελζσκαηνχκελα πιηθά πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια γηα ην ζθνπφ απηφ. 

1.5. Δθφζνλ νη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ην απαηηνχλ, ε εγθαηάζηαζε θιηκαηηζκνχ πξέπεη λα 
θαηαζθεπάδεηαη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη επαξθήο πξνζηαζία απφ ηνλ παγεηφ 
ζε φια ηα ηκήκαηα ηεο εγθαηάζηαζεο.  
1.6. Ζ εγθαηάζηαζε πξέπεη λα είλαη ππνινγηζκέλε θαη θαηαζθεπαζκέλε θαηά ηέηνην ηξφπν, 
ψζηε λα κε δεκηνπξγείηαη ζφξπβνο πάλσ απφ ηα αλεθηά φξηα θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο νχηε λα 
δηεπθνιχλεηαη ε κεηάδνζε ηνπ ζνξχβνπ.  
ε ρψξνπο κε εηδηθέο απαηηήζεηο ζηάζκεο ζνξχβνπ, πξέπεη λα ιακβάλνληαη εηδηθά κέηξα. 
Δπίζεο κέηξα πξέπεη λα ιακβάλνληαη θαη ζε ρψξνπο κε πεγέο ζνξχβνπ, ψζηε λα κε 
δεκηνπξγείηαη ελφριεζε ζε παξάπιεπξνπο ρψξνπο νχηε λα κπνξεί λα κεηαθέξεηαη ν ζφξπβνο 
κέζα απφ ηα ζηνηρεία ηεο εγθαηάζηαζεο.  

2. ΜΖΥΑΝΟΣΑΗΑ ΚΛΗΜΑΣΗΜΟΤ.  
2.1. Μεραλνζηάζην θιηκαηηζκνχ είλαη ν ρψξνο ζηνλ νπνίν ηνπνζεηνχληαη ζπζθεπέο 
επεμεξγαζίαο, θαζαξηζκνχ, αλαλέσζεο ή θαη παξνρήο αέξα (πρ. αλεκηζηήξεο, θιηκαηηζηηθέο 
ζπζθεπέο) ή ζπζθεπέο επεμεξγαζίαο θαη δηαλνκήο λεξνχ, ςπθηηθνχ πγξνχ ή ςπθηηθνχ κέζνπ 
(ςχθηεο, αληιίεο, θπθινθνξεηέο, ζπκππθλσηέο, ελαιιάθηεο ζεξκφηεηαο θιπ.).  
2.2. Σν κέγεζνο ηνπ κεραλνζηαζίνπ πξνζδηνξίδεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ αξηζκφ θαη ηηο 
δηαζηάζεηο ησλ ζπζθεπψλ θαη κεραλεκάησλ πνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ ζε απηφ.  
Καηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ κεγέζνπο ηνπ κεραλνζηαζίνπ, πξέπεη λα ιακβάλεηαη πξφλνηα 
ψζηε λα ππάξρεη θαη ν αλαγθαίνο ειεχζεξνο ρψξνο γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ηε ζπληήξεζε ησλ 
κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπψλ, ρσξίο απαίηεζε αλαθαηαζθεπήο ηνίρσλ ή αλνηγκάησλ.  
Ζ δηάηαμε ησλ κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπψλ κέζα ζην κεραλνζηάζην πξέπεη λα είλαη ηέηνηα, 
ψζηε γηα θάζε ζπζθεπή λα εμαζθαιίδεηαη νξηδφληηα απφζηαζε απφ ηνπο ηνίρνπο ηνπ 
κεραλνζηαζίνπ ή απφ άιιεο ζπζθεπέο 0,60 m.  
2.3. Σν ειεχζεξν χςνο ηνπ κεραλνζηαζίνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ ην είδνο θαη ην κέγεζνο ησλ 
δηαθφξσλ ζπζθεπψλ, κεραλεκάησλ θαη αεξαγσγψλ.  
Όηαλ δελ ππάξρνπλ αεξαγσγνί εληφο ηνπ κεραλνζηαζίνπ, ην ειεχζεξν χςνο (κεηαμχ 
δαπέδνπ θαη νξνθήο ή θάησ παξεηάο ηπρφλ ππάξρνπζαο δνθνχ) πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 
ίζν κε ην χςνο ηνπ πςειφηεξνπ κεραλήκαηνο ζπλ 0,80 κ.  
Όηαλ ππάξρνπλ αεξαγσγνί, ηφζν ηνχην είλαη ίζν κε ηελ απφζηαζε ηεο επάλσ πιεπξάο ηνπ 
πςειφηεξνπ αεξαγσγνχ απ'ην δάπεδν 0,50 κ.  
ε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα ππάξρεη κεραλνζηάζην κε ειεχζεξν χςνο, φπσο ηνχην 
θαζνξίδεηαη παξαπάλσ, θάησ ησλ 2,20 κ.  
2.4. Γηα ηνλ αεξηζκφ, ηελ χδξεπζε, ηελ απνρέηεπζε, ηα αλνίγκαηα, ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο 
δαπέδσλ, νξφθσλ θαη ηνίρσλ, ηζρχνπλ φζα αλαθέξνληαη ζηηο παξ. 2.4.4.6 θαη 2.4.4.7 ηνπ 
άξζ.27.  
2.5. Δηδηθά ην δάπεδν ηνπ κεραλνζηαζίνπ πξέπεη λα ππνινγίδεηαη ζηηο ζηαηηθέο θαη δπλακηθέο 
θνξηίζεηο πνπ πξνθαινχλ ηα κεραλήκαηα θιηκαηηζκνχ.  

3. ΧΛΖΝΧΔΗ - ΑΔΡΑΓΧΓΟΗ.  
3.1. Γηα ηηο ζσιελψζεηο λεξνχ, ςπθηηθνχ πγξνχ ή ςπθηηθνχ κέζνπ, θαζψο θαη γηα ηνπο 
αεξαγσγνχο, ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηηο παξ. 2.5.1. θαη 2.5.2. ηνπ άξζξνπ 27.  
3.2. Πξνθεηκέλνπ γηα αεξαγσγνχο πςειήο ηαρχηεηαο θαη ςειήο πίεζεο, πξέπεη λα 
ιακβάλνληαη κέηξα θαηαζηνιήο ηνπ ζνξχβνπ, εθφζνλ απηφο ππεξβαίλεη ηα αλεθηά φξηα, θαηά 
ηηο δηαδξνκέο ηνπο κέζα απφ θαηνηθεκέλνπο ρψξνπο.  

4. ΘΟΡΤΒΟ - ΚΡΑΓΑΜΟΗ.  
Δηδηθή πξφλνηα πξέπεη λα ιακβάλεηαη γηα ηελ απφζβεζε ήρσλ θαη θξαδαζκψλ πνπ 
πξνέξρνληαη απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπψλ ηεο εγθαηάζηαζεο 
θιηκαηηζκνχ. 



ΑΡΘΡΟΝ-29  
ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΔ. 

1.1. ε θάζε λέν θηίξην φηαλ ην δάπεδν νξφθνπ ή ηκήκαηνο νξφθνπ έρεη δηαθνξά ζηάζκεο 
κεγαιχηεξε απφ 9κ. απ'ηελ νξηζηηθή επηθάλεηα ηνπ πεξηβάιινληνο εδάθνπο ζηε ζέζε απφ ηελ 
νπνία γίλεηαη ε πξνζπέιαζε ζηνλ ππφςε φξνθν, επηβάιιεηαη ε εγθαηάζηαζε ελφο 
ηνπιάρηζην αλειθπζηήξα πξνζψπσλ κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ.5 ηνπ άξζ.29 ηνπ Ν-1577/85 
(ΓΟΚ).  
1.2. ε πεξίπησζε ρψξνπ εληαίαο ιεηηνπξγίαο πνπ αλαπηχζζεηαη ζε πεξηζζφηεξα απφ έλα 
επίπεδα θαη εμππεξεηείηαη κε εζσηεξηθή θιίκαθα, γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πξνεγνχκελεο παξ. 
ειέγρεηαη ε ζηάζκε ηνπ δαπέδνπ εηζφδνπ ζ' απηφλ.  
1.3. ηηο πξνζζήθεο θαζ'χςνο ή θαη' επέθηαζε επηηξέπεηαη λα εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο γηα 
ηνπο αλειθπζηήξεο πνπ ίζρπαλ θαηά ηελ έθδνζε ηεο αξρηθήο άδεηαο κε ηελ επηθχιαμε ησλ 
φξσλ ηεο παξαθάησ παξ.3.  
2. Τπνρξεσηηθά θάζε ζεκείν ηνπ νξφθνπ ηνπ θηηξίνπ δελ πξέπεη λα απέρεη πεξηζζφηεξν απφ 
60 κ. απφ ηνλ αλειθπζηήξα, κεηξνχκελν ζε θπζηθή φδεπζε.  
Ο ηχπνο θαη ην είδνο ηνπ αλειθπζηήξα πνπ εγθαζίζηαηαη ζε έλα θηίξην πξέπεη λα είλαη 
θαηάιιεινο γη' απηφ θαη λα πιεξνί φιεο ηηο απαηηήζεηο - πξνδηαγξαθέο θαηαζθεπήο, γηα ηελ 
άλεηε θαη αζθαιή κεηαθνξά αηφκσλ.  
3. ε θηίξηα ζηα νπνία απαηηείηαη ε θαηαζθεπή αλειθπζηήξα ζχκθσλα κε ηελ παξ.1 ηνπ 
παξφληνο άξζξνπ πξέπεη λα ζπληάζζεηαη θπθινθνξηαθή κειέηε ηνπ θηηξίνπ φηαλ ν 
πιεζπζκφο ηνπ θηηξίνπ είλαη κεγαιχηεξνο απφ 200 άηνκα.  
ηελ θπθινθνξηαθή κειέηε ηνπ θηηξίνπ ζα πξνζδηνξίδνληαη ν αξηζκφο ησλ αλειθπζηήξσλ, ε 
ρσξεηηθφηεηα θαη ε ηαρχηεηά ηνπο.  
4. Ζ εγθαηάζηαζε ησλ (ειεθηξνθηλήησλ) αλειθπζηήξσλ ζε έλα θηίξην, δειαδή ηα νηθνδνκηθά 
ζηνηρεία θξέαηνο, ηα χςε, δηαζηάζεηο κεραλνζηαζίνπ, ηξνραιηνζηαζίνπ, δηακφξθσζε 
θξέαηνο, θαζψο θαη ν ηξφπνο θαηαζθεπήο γίλνληαη ζχκθσλα κε ηελ ππ.αξ. 18173/30.8.88 
(ΔΛΟΓ-ΔΝ 81.1/88) απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζληθήο Οηθνλνκίαο, Οηθνλνκηθψλ, 
Βηνκεραλίαο, Δλέξγεηαο θαη Σερλνινγίαο θαη Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ 
'Έξγσλ, "Καηαζθεπή, εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ειεθηξνθίλεησλ αλειθπζηήξσλ" (ΦΔΚ 
664/1/4) φπσο θάζε θνξά ηζρχεη. Δηδηθά ζηνπο πδξαπιηθνχο αλειθπζηήξεο ηζρχνπλ νη 
παξαθάησ παξεθθιίζεηο:  

α. Γελ απαηηείηαη ηδηαίηεξνο ρψξνο ηξνραιηνζηαζίνπ.  
β. Σν κεραλνζηάζην κπνξεί λα κελ είλαη ζε επαθή κε ην θξέαξ. ηελ πεξίπησζε 
απηή, νη πδξαπιηθνί ζσιήλεο θαη ηα θαιψδηα πνπ ζπλδένπλ ην κεραλνζηάζην κε ην 
θξέαξ πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζε εηδηθφ γηα ην ζθνπφ απηφ θαλάιη.  
γ. Οη ειάρηζηεο απνζηάζεηο ηνπ κεραληζκνχ θίλεζεο απφ ηνπο ηνίρνπο ηνπ 
κεραλνζηαζίνπ πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 0,20 κ. εθηφο απφ ηελ απφζηαζε ηεο 
κηαο απφ ηηο κεγάιεο πιεπξέο ηνπ, πνπ πξέπεη λα είλαη 0,80 κ.  
δ. Μπξνζηά απ'ηνλ ειεθηξηθφ πίλαθα ηνπ αλειθπζηήξα πνπ ηνπνζεηείηαη ζην 
κεραλνζηάζην πξέπεη λα αθήλεηαη ειεχζεξε απφζηαζε απφ νπνηνδήπνηε εκπφδην 
ηνπιάρηζην 0,80 κ.  
ε. Ζ ειεχζεξε απφζηαζε κεηαμχ ηνπ αλψηαηνπ ζεκείνπ ηεο νξνθήο ηνπ ζαιάκνπ θαη 
ηνπ θαηψηαηνπ ζεκείνπ ηεο νξνθήο ηνπ θξέαηνο πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζην 1,15 κ. 

Δπίζεο,εηδηθά ζηνπο πδξαπιηθνχο αλειθπζηήξεο,ην δάπεδν ηνπ κεραλνζηαζίνπ πξέπεη λα 
θαηά-ζθεπάδεηαη έηζη ψζηε ζε πεξίπησζε δηαξξνήο φιν ην πδξαπιηθφ πγξφ λα παξακέλεη ζην 
κεραλνζηάζην.  
5. Καηά ηελ θαηαζθεπή θαη εγθαηάζηαζε αλειθπζηήξα ζε θηίξηα, ιακβάλνληαη ηα θαηά 
πεξίπησζε θαηάιιεια κέηξα ερνκφλσζεο, φπσο πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο 
ψζηε λα κελ ππάξρεη κεηαθνξά ζνξχβνπ ζε δηπιαλά δηακεξίζκαηα ή 
ρψξνπο.Δπίζεο,ιακβάλνληαη αληηθξαδα-ζκηθά κέηξα ζην ρψξν ηνπ θιηκαθνζηαζίνπ, ψζηε λα 
κε κεηαδίδνληαη ζην θηίξην νη θξαδαζκνί.  
Δπίζεο, ιακβάλεηαη πξφλνηα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο εγθαηάζηαζεο απφ θσηηά (ηνίρνη, 
θνπθψκαηα κε ςειή αληίζηαζε ζηε θσηηά) θαη εμαζθαιίδεηαη θξάγκα γηα ηελ απνηξνπή 
δηάδνζεο θσηηάο ή θαπλνχ κέζσ ηεο εγθαηάζηαζεο, φπσο πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο 
δηαηάμεηο "πεξί ππξνπξνζηαζίαο".  
6. Κάζε κεραλνζηάζην αλειθπζηήξα πνπ βξίζθεηαη ζε νπνηνλδήπνηε φξνθν, εθηφο απφ ηνλ 
αλψηαην φξνθν ηνπ θηηξίνπ, πξέπεη λα κελ έρεη νπνηνδήπνηε άλνηγκα πξνο άιιν ρψξν ηνπ 
θηηξίνπ, εθηφο απφ ηελ πφξηα ηνπ, ε νπνία πξέπεη λα θαηαζθεπάδεηαη ζχκθσλα κε ηηο 



πξνδηαγξαθέο ηνπ θαλνληζκνχ πεξί ππξνπξνζηαζίαο ησλ θηηξίσλ".  
(Σν άξζ.29 ηίζεηαη σο εηξνπνπνηήζε κε ηελ ΑΠΟΦ-49977/3068/89 (ΦΔΚ-535/Β/30-6-89).  
  

ΑΡΘΡΟΝ-30  
ΔΧΣΔΡΗΚΔ ΖΛΔΚΣΡΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ. 

Δζσηεξηθέο ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο είλαη ην ζχλνιν ησλ εγθαηεζηεκέλσλ ζηνηρείσλ 
(ζσιήλεο, πιηθά, εηδηθά ηεκάρηα, εμαξηήκαηα, ζπζθεπέο θιπ.), πνπ ιεηηνπξγηθά ζπκβάιινπλ 
ζηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κέζα ζηα θηίξηα ή νηθφπεδα, γηα θσηηζκφ, 
ζέξκαλζε, θίλεζε, ζήκαλζε θαη ινηπέο εθαξκνγέο.  
ηηο εγθαηαζηάζεηο απηέο πεξηιακβάλνληαη νη αγσγνί ζχλδεζεο (κφληκνη θαη πξνζσξηλνί) ησλ 
αθηλήησλ κε ην δίθηπν ειεθηξηθήο ελέξγεηαο,ζηαζκνί κεηαζρεκαηηζηψλ,ηειεθσληθέο 
εγθαηαζηάζεηο.  
Οη εζσηεξηθέο ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο ζρεδηάδνληαη θαη θαηαζθεπάδνληαη κε ηξφπν, ψζηε λα 
εμαζθαιίδεηαη ε αζθάιεηα, ε άλεζε ησλ αηφκσλ πνπ ηηο ρξεζηκνπνηνχλ θαη ε αζθάιεηα ηνπ 
θηηξίνπ, θαζψο επίζεο ε νξζή θαη απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπο.  
Πξέπεη λα θαιχπηνπλ κε επάξθεηα θαη θαηάιιεια ηηο δηάθνξεο ρξήζεηο, φπσο απηέο έρνπλ 
πξνδηαγξαθεί γηα ην θηίξην ή ην νηθφπεδν.  
Σα ρξεζηκνπνηνχκελα πιηθά θαη ζπζθεπέο πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια θαη λα πξνζαξκφδνληαη 
ζην είδνο ηεο ρξήζεο πνπ πξννξίδνληαη θαη λα είλαη εθνδηαζκέλα κε ζρεηηθή έγθξηζε 
θπθινθνξίαο απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία.  
Ο ηξφπνο θαηαζθεπήο ησλ εγθαηαζηάζεσλ απηψλ, ε πνηφηεηα ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ 
πιηθψλ θαη νη ειάρηζηεο απαηηήζεηο γηα θάζε κία απ'ηηο εγθαηαζηάζεηο απηέο θαζνξίδνληαη 
ζηνπο αληίζηνηρνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο θαη ζηηο αλαθεξφκελεο ζε θάζε είδνο 
εγθαηάζηαζεο παξαθάησ παξ.  

1. ΖΛΔΚΣΡΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΗΥΤΡΧΝ ΡΔΤΜΑΣΧΝ.  
1.1. ε θάζε θηίξην ή ηκήκα θηηξίνπ, πνπ πξννξίδεηαη γηα θαηνηθία, εξγαζία ή παξακνλή 
αηφκσλ, πξέπεη λα θαηαζθεπάδεηαη ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε, πνπ λα εμαζθαιίδεη ηε 
δπλαηφηεηα ηερλεηνχ θσηηζκνχ θαη δπλαηφηεηα ιήςεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, αλεμάξηεηα αλ ε 
ειεθηξηθή απηή εγθαηάζηαζε ζπλδεζεί κε δεκφζην δίθηπν δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ή 
άιιε πεγή παξνρήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.  
1.2. Οη εγθαηαζηάζεηο απηέο πξέπεη λα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηηο δ/μεηο ηνπ θαλνληζκνχ 
εζσηεξηθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ (ΚΔΖΔ, ΦΔΚ 59/Β/11.4.55) θαη ησλ εθάζηνηε 
ζπκπιεξψζεσλ ή ηξνπνπνηήζεψλ ηνπ πνπ βξίζθνληαη ζε ηζρχ θαη πιεξνχλ ηηο γεληθέο 
απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ.  
1.3. Ζιεθηξνδφηεζε ηεο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο θηηξίσλ απφ ην δεκφζην δίθηπν δηαλνκήο 
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηεο ΓΔΖ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ Ν-4483/1965 
(ΦΔΚ 118 Α) ή ηηο ηζρχνπζεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ. Πξνθεηκέλνπ γηα ηελ ειεθηξνδφηεζε απφ 
ίδηεο πεγέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζα ηεξνχληαη θαη ηα πξνβιεπφκελα απφ ην Ν-1559/1985 ( 
ΦΔΚ-135 Α).  
1.4. ε θάζε θηίξην ή ηκήκα θηηξίνπ πξέπεη λα πξνβιέπεηαη ρψξνο απνθιεηζηηθά γηα ηελ 
ηνπνζέηεζε φισλ ησλ κεηξεηψλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (θαηνηθηψλ, θαηαζηεκάησλ θιπ.).  
Απαγνξεχεηαη ε κεηαβνιή απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ή ηνπο ρξήζηεο ηνπ θηηξίνπ ησλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ρψξνπ ησλ κεηξεηψλ θαη θάζε θαηαζθεπήο πνπ αθνξά ηελ παξνρή 
ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, φπσο ζα έρνπλ δηακνξθσζεί κε ηηο ππνδείμεηο ηεο ΓΔΖ. Ο ρψξνο απηφ 
θαη νη εγθαηαζηάζεηο πνπ βξίζθνληαη κέζα ζ' απηφλ θαηαζθεπάδνληαη ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 
ηεο ΓΔΖ "ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΡΖΣΗΚΩΝ ΓΗΑΣΑΞΔΩΝ νδεγίεο πξνο ηνπο θαηαζθεπαζηέο 
θηηξίσλ θαη ηνπο ειεθηξνιφγνπο εγθαηαζηάηεο".  
Γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο νηθνδνκήο, φηαλ ν φγθνο ηεο ππεξβαίλεη ηνλ πξνβιεπφκελν απφ 
ηνπο Ν-4483/65 θαη 1277/82 (ΦΔΚ 103/Α) ή ηηο ηζρχνπζεο ηξνπνπνηήζεηο, απαηηείηαη ε γλψκε 
ηεο ΓΔΖ γηα ηελ αλάγθε εγθαηάζηαζεο ειεθηξηθνχ ππνζηαζκνχ.  
1.5. Γηα ηελ ζχλδεζε ηνπ κεηξεηή κε ην δεκφζην δίθηπν δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, 
πξνβιέπνληαη θαη θαηαζθεπάδνληαη φζα απαηηνχληαη απφ ηνλ ηζρχνληα θαλνληζκφ ηεο ΓΔΖ.  
1.6. ε θάζε λέν ή πθηζηάκελν θηίξην ή ηκήκα θηηξίνπ πνπ πξννξίδεηαη γηα θαηνηθία ή εξγαζία 
ή παξακνλή αηφκσλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ βηνκεραληθψλ ρψξσλ ή εηδηθψλ ρψξσλ φπνπ ε 
παξνπζία αηφκσλ πεξηνξίδεηαη ζε εμεηδηθεπκέλα άηνκα ρεηξηδφκελα εηδηθέο εγθαηαζηάζεηο), 
απαγνξεχεηαη ε επί κνλσηήξσλ ζηήξημε γξακκψλ ησλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ.  
Οη επηηξεπφκελεο, ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα θαλνληζκφ, γξακκέο ησλ ειεθηξηθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ πξέπεη λα θαηαζθεπάδνληαη νξαηέο ή ρσλεπηέο ζην επίρξηζκα ή ρσλεπηέο ζην 



ζθπξφδεκα ζηεξενχκελεο επί ηνπ μπινηχπνπ. Οη νξαηέο γξακκέο πνπ βξίζθνληαη ζε χςνο 
θάησ ησλ 2,40 m ζηνπο δηάθνξνπο ρψξνπο πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ επαξθή κεραληθή 
αληνρή ή λα πξνζηαηεχνληαη θαηάιιεια. Υσλεπηέο γξακκέο θαηαζθεπάδνληαη γεληθά εληφο 
ζσιήλσλ, εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ φπνπ ρξεζηκνπνηνχληαη εγθεθξηκέλνπ ηχπνπ θαιψδηα ζε 
χςνο άλσ ησλ 2,40 m απφ ην δάπεδν.  
Απαγνξεχεηαη ε ιάμεπζε ηνπ θέξνληα νξγαληζκνχ ή νπνηαδήπνηε κείσζε ηεο δηαηνκήο ηνπ 
γηα ηε ρσλεπηή ηνπνζέηεζε ή ζηήξημε γξακκψλ ή ζπζθεπψλ απφ ηνλ ππεχζπλν εγθαηαζηάηε, 
ρσξίο άδεηα ηνπ επηβιέπνληα κεραληθνχ.  
Υσλεπηέο γξακκέο ηνπνζεηνχληαη θπξίσο ζην επίρξηζκα θαη ζε βάζνο ηνπιάρηζηνλ 5 mm απφ 
ηελ ηειηθή επηθάλεηα. Γξακκέο κέζα ζην ζθπξφδεκα (μπιφηππν) επηηξέπνληαη κφλν κέζα ζε 
ραιπβδνζσιήλεο επαξθνχο αληνρήο ή ζε εγθεθξηκέλνπο γηα ηέηνηα ρξήζε πιαζηηθνχο 
ζσιήλεο, απαγνξεπκέλεο ηεο θνπήο ή παξακφξθσζεο ηνπ ζηδεξνχ νπιηζκνχ ηνπ 
ζθπξνδέκαηνο θαηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ζσιήλσλ. Οη ειεθηξηθνί πίλαθεο δηαλνκήο πξέπεη λα 
ηνπνζεηνχληαη ζε εχθνια πξνζπειάζηκε ζέζε κέζα ζην θηίξην.  
Ζιεθηξηθνί πίλαθεο ρσλεπηνί απαηηνχλ ηνίρνπο πάρνπο 15 cm ή κεγαιχηεξνπ.  
Ο αγσγφο γείσζεο πξέπεη λα θαηαιήγεη ζε φια ηα ζεκεία ξεπκαηνιεςίαο (θσηηζκνχ ή 
ξεπκαηνδνηψλ ή ζπζθεπψλ), έζησ θαη αλ ηα αξρηθά ζπλδεδεκέλα θσηηζηηθά ζψκαηα δελ 
έρνπλ κεηαιιηθά κέξε ή ηα δάπεδα ησλ ρψξσλ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα είλαη κνλσηηθά.  
Όινη νη ξεπκαηνδφηεο πξέπεη λα έρνπλ ππνρξεσηηθά επαθή γείσζεο, ζε νπνηνδήπνηε ρψξν 
θαη αλ είλαη εγθαηεζηεκέλνη.  

2. ΤΠΟΣΑΘΜΟΗ.  
2.1. ε θάζε θηίξην ή ρψξν εηδηθήο ρξήζεο πνπ πξφθεηηαη λα ζπλδεζεί κε ην δίθηπν κέζεο 
ηάζεο (MT) ηεο ΓΔΖ πξέπεη λα πξνβιέπνληαη νη αλαγθαίνη ρψξνη γηα ην ζθνπφ απηφ. Ο 
ρψξνο κέζα ζηνλ νπνίν πξννξίδεηαη λα εγθαηαζηαζνχλ ηα κεραλήκαηα ηεο ΓΔΖ (θπςέιε 
εηζφδνπ, εμφδνπ θαισδίνπ, θπςέιε πξνζηαζίαο θαη θπςέιε κέηξεζεο) πξέπεη λα είλαη 
θαηαζθεπαζκέλν ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο νδεγίεο ηεο ΓΔΖ. Οη ηδησηηθνί ρψξνη πνπ 
πξννξίδνληαη γηα ηελ εγθαηάζηαζε κεραλεκάησλ. (πηλάθσλ δηαλνκήο κεηαζρεκαηηζηψλ θιπ.) 
πξέπεη λα παξέρνπλ επρεξή πξνζπέιαζε γηα αλζξψπνπο ζε πεξίπησζε αλάγθεο θαη 
δπλαηφηεηα πξνζθφκηζεο κεραλεκάησλ.  
Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ππνζηαζκνχ ππνβηβαζκνχ ηάζεο, πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ νη 
θαηάιιεινη ρψξνη γηα ηελ εγθαηάζηαζε:  

 δηαθνπψλ κέζεο ηάζεο (ΜΣ)  
 κεηαζρεκαηηζηψλ (Μ/)  
 δηαλνκήο ρακειήο ηάζεο (ΥΣ)  

Απφ απηνχο, ν ρψξνο δηαθνπψλ ΜΣ θαη κεηαζρεκαηηζηψλ Μ/ πξέπεη λα είλαη θιεηζηνί θαη 
θαηαζθεπαζκέλνη απφ άθαπζηα πιηθά κε κεηαιιηθέο πφξηεο απφ ραιπβδνέιαζκα πάρνπο 1 
mm θαη' ειάρηζην κε αλνίγκαηα αεξηζκνχ (πεξζίδεο).  
Σν ειάρηζην χςνο ηνπ ρψξνπ (θάησ απφ δνθνχο θιπ.) πξέπεη λα είλαη 3,00 m.  
2.2. Ζ δηάηαμε ησλ ζπζθεπψλ κέζα ζηνπο παξαπάλσ ρψξνπο πξέπεη λα είλαη ηέηνηα, ψζηε λα 
εμαζθαιίδεηαη ε επρεξήο ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπο.  
Δηδηθά γηα ηνλ πίλαθα Μ.Σ., ε απφζηαζε απ'ηνλ αληηθείκελν ηνίρν πξέπεη λα είλαη 1,20m θαη' 
ειάρηζην.  
2.3. Ζ δηάηαμε ησλ Μ/ πξέπεη λα είλαη ηέηνηα, ψζηε γηα νπνηνλδήπνηε Μ/ ε νξηδφληηα 
απφζηαζε κεηαμχ ηνπ θειχθνπο ηεο ΥΣ ηνπ αληηθείκελνπ ηνίρνπ ή δηαρσξηζηηθνχ πιέγκαηνο 
λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 1,20 m. Ζ αληίζηνηρε απφζηαζε κεηαμχ ηνπ θειχθνπο ηνπ Μ/ θαη ηνπ 
αληηθείκελνπ ηνίρνπ απφ ηελ πιεπξά ηεο ΜΣ πξέπεη λα είλαη 0,40 m. Οη άιιεο δχν πιεπξέο 
εθαηέξσζελ ηνπ Μ/ πξέπεη λα απέρνπλ απφ ην αληηθείκελν ηνίρν 0,80 m θαη' ειάρηζην ε θάζε 
κία.  
Ζ ειάρηζηε θαηαθφξπθε απφζηαζε ηνπ ςειφηεξνπ ζεκείνπ ηνπ Μ/ θαη ηνπ ρακειφηεξνπ 
ζεκείνπ ηεο νξνθήο λα είλαη 0,40 m.  
2.4. Ο ππνζηαζκφο κεηαζρεκαηηζκνχ ηάζεο ζεσξείηαη δηακέξηζκα ειεθηξηθήο ππεξεζίαο, 
ππφ ηελ έλλνηα ηνπ ΚΔΖΔ (νξηζκφο ππ'αξ.38)θαη ε πξφζβαζε ζηνπο ρψξνπο ηνπ επηηξέπεηαη 
κφλν ζην αξκφδην πξνζσπηθφ.  
Οη ρψξνη ηνπ ππνζηαζκνχ ζεκαίλνληαη ππνρξεσηηθά κε επηγξαθέο απαγφξεπζεο εηζφδνπ, 
αλαγγειίαο θηλδχλνπ θαη αλαγγειίαο ςειήο ηάζεο.  
2.5. Ο ρψξνο ηνπ ή ησλ Μ/ πξέπεη λα εμαζθαιίδεη επαξθή αεξηζκφ (θπζηθφ ε ηερλεηφ) γηα 



ηελ απαγσγή ηεο ζεξκφηεηαο ησλ απηφςπθησλ κεηαζρεκαηηζηψλ ηζρχνο. πληζηάηαη ε 
θαηαζθεπαζηηθή δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ, ψζηε ε ςχμε λα επηηπγράλεηαη κε θπζηθφ εμαεξηζκφ. 
Απαγνξεχεηαη ε κεηαβνιή ησλ νησλδήπνηε αλνηγκάησλ αεξηζκνχ απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ή 
ηνπο ρξήζηεο ηνπ θηηξίνπ θαζψο θαη ε παξεκπφδηζε ηνπ αεξηζκνχ κε έκθξαμε ή θάιπςε ησλ 
αλνηγκάησλ απηψλ κε νπνηαδήπνηε αληηθείκελα.  
Ο ρψξνο ηνπ Μ/ πξέπεη λα δηαζέηεη είηε ιεθάλε επαξθνχο ρσξεηηθφηεηαο γηα ηε πεξηζπιινγή 
ηνπ ιαδηνχ ζε πεξίπησζε δηαξξνήο, ρσξίο φκσο λα αθήλεη ζην ιάδη ειεχζεξε επηθάλεηα 
πξνο ηελ απνθπγή ππξθαγηάο (πρ. κε ηνπνζέηεζε ζηε ιεθάλε ζηξψκαηνο ζθχξσλ 
θαηάιιεινπ πάρνπο) είηε θαηάιιειε δηάηαμε απαγσγήο ηνπ ιαδηνχ απφ ην ρψξν. Αθφκα λα 
ιεθζνχλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ ππξφζβεζε βάζεη ησλ ηζρπφλησλ θαλνληζκψλ.  
2.6. Οη ρψξνη κέζεο ηάζεο (δηαθνπηψλ θαη κεηαζρεκαηηζηψλ) απαγνξεχεηαη λα έρνπλ 
νπνηνδήπνηε άλνηγκα πξνο θιηκαθνζηάζην (άλνηγκα θνπθψκαηνο, αεξαγσγφ, γξίιηεο θιπ).  
Καη'εμαίξεζε, επηηξέπεηαη πφξηα, πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ πξφζβαζε πξνο απηφ, εθ' φζνλ 
έρεη ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά:  

α. Δίλαη ζην ζχλνιφ ηεο ζηδεξέληα θαη φπνπ έρεη ιακαξίλα ην πάρνο ηεο είλαη 1,5 mm.  
β. Γελ έρεη γξίιηεο ή νπνηoδήπνηε άιιν άλνηγκα.  
γ. Δθάπηεηαη ζε παηνχξεο ηεο θάζαο ζε πιάηνο ηνπιάρηζην 25mm  
δ. Eρεη κεραληζκφ επαλαθνξάο ζηελ θιεηζηή ζέζε. 

Δλαιιαθηηθά, ε πφξηα απηή αξθεί λα έρεη δείθηε ππξαληίζηαζεο ηνπιάρηζην κηζήο ψξαο, 
φπσο πξνθχπηεη απφ πηζηνπνηεηηθφ αλαγλσξηζκέλνπ εξγαζηεξίνπ.  
2.7. Καη'εμαίξεζε, επηηξέπεηαη ε θαηαζθεπή ππαίζξηνπ ππνζηαζκνχ ή ε ηνπνζέηεζε 
πξνθαηα-ζθεπαζκέλνπ ππνζηαζκνχ επί ηνπ γεπέδνπ χζηεξα απφ άδεηα ηνπ αξκφδηνπ 
πνιενδνκηθνχ γξαθείνπ θαη εθφζνλ ιεθζνχλ φια ηα απαξαίηεηα κέηξα, ψζηε λα κελ 
πξνθαιείηαη ελφριεζε ζηνπο γείηνλεο.  
2.8. Οη αλαθεξφκελεο ειάρηζηεο απνζηάζεηο ησλ ζπζθεπψλ ηνπ ππνζηαζκνχ απ'ηα 
νηθνδνκηθά ζηνηρεία δελ ηζρχνπλ πξνθεηκέλνπ πεξί εγθεθξηκέλσλ ηππνπνηεκέλσλ 
ππνζηαζκψλ πάζεο θχζεσο.  
2.9. ε πεξίπησζε πνπ έλα θηίξην δηαζέηεη ίδηα πεγή ειεθηξνπαξαγσγήο, γηα ηελ 
ηξνθνδφηεζε δσηηθψλ θνξηίσλ ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ηξνθνδφηεζεο απφ ην δίθηπν 
(ΓΔΖ), πξέπεη λα πξνβιέπνληαη αληίζηνηρνη ρψξνη. Οη ρψξνη απηνί, πνπ θαηαηάζζνληαη 
επίζεο ζε ρψξνπο ειεθηξηθήο ππεξεζίαο, πξέπεη λα είλαη θιεηζηνί, θαηαζθεπαζκέλνη απφ 
άθαπζηα πιηθά θαη κε επαξθή αεξηζκφ θπζηθφ ή ηερλεηφ θαη ζεκαίλνληαη θαηάιιεια.  
2.10. Δηδηθφηεξα, ρψξνη πνπ πξννξίδνληαη γηα ηνπνζέηεζε ζπζζσξεπηψλ πξέπεη λα έρνπλ 
επαξθή εμαεξηζκφ θαη εθφζνλ ην απαηηνχλ νη θαλνληζκνί αληηεθξεθηηθή ειεθηξηθή 
εγθαηάζηαζε.  
2.11. Σα δάπεδα ησλ ρψξσλ ειεθηξηθήο ππεξεζίαο πιελ ρψξσλ κεηαζρεκαηηζηψλ θαη 
ειεθηξνπαξαγσγψλ δεπγψλ, πξέπεη λα ππνινγίδνληαη γηα θνξηίν 500 kp/m2. Σα δάπεδα ησλ 
ρψξσλ Μ/ πξέπεη λα ειέγρνληαη επηπιένλ θαη βάζεη ησλ πξαγκαηηθψλ ζπλζεθψλ θφξηηζεο 
κε ην ζπγθεθξηκέλν κεράλεκα (βάξνο, ηξφπνο ζηήξημεο, ηαιαληψζεηο θιπ.).  
Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνπο ρψξνπο απφ ηνπο νπνίνπο πξνβιέπεηαη δηέιεπζε ησλ πην πάλσ 
κεραλεκάησλ.  
2.12. Οη πεξηκεηξηθνί ηνίρνη ησλ ρψξσλ ησλ ππνζηαζκψλ πξέπεη λα είλαη κπαηηθνί ή ζε 
πεξίπησζε ζηνηρείσλ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο λα έρνπλ πάρνο ηνπιάρηζην 15 cm.  
2.13. Μέζα ζην ρψξν ηνπ ππνζηαζκνχ, ζην πάρνο ησλ πεξηκεηξηθψλ ηνίρσλ, θάησ απφ ην 
δάπεδν θαη ζηελ πιάθα επηθάιπςεο ηνπ Τ/ δελ πξέπεη λα πεξλά εγθαηάζηαζε μέλε πξνο 
ηνλ πξννξηζκφ ηνπ Τ/ (πρ ζσιελψζεηο παξνρψλ, απνρεηεχζεσλ, ζσιήλεο ζέξκαλζεο 
θιπ.).  
3. ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΑΘΔΝΧΝ ΡΔΤΜΑΣΧΝ.  
Οη εγθαηαζηάζεηο αζζελψλ ξεπκάησλ ησλ θηηξίσλ πεξηιακβάλνπλ:  

 Σειεπηθνηλσληαθέο εγθαηαζηάζεηο  
 Σειεθσληθέο εγθαηαζηάζεηο  
 Σειεηππηθέο εγθαηαζηάζεηο  
 Αζχξκαηε επηθνηλσλία - αλαδήηεζε πξνζψπσλ  
 Δγθαηαζηάζεηο ελδνζπλελλφεζεο  
 Ζιεθηξναθνπζηηθέο εγθαηαζηάζεηο  
 Μεγαθσληθέο εγθαηαζηάζεηο  
 Μεηαθξαζηηθέο εγθαηαζηάζεηο  
 Δγθαηαζηάζεηο ζεκαηνδφηεζεο θαη ειέγρνπ  



 Δγθαηαζηάζεηο ππξαλίρλεπζεο  
 Δγθαηαζηάζεηο αζθάιεηαο  
 Διέγρνπ εηζφδνπ  
 Γηαξξήμεσλ  
 Νπρηνθχιαθα  
 Δγθαηαζηάζεηο θεληξηθνχ ξνινγηνχ  
 Δγθαηαζηάζεηο νπηηθναθνπζηηθήο επηθνηλσλίαο  
 Δγθαηάζηαζε θεξαίαο ιήςεο ξαδηνθσληθψλ θαη ηειενπηηθψλ ζεκάησλ θαη 

εγθαηάζηαζε δηαλνκήο ξαδηνηειενπηηθψλ ζεκάησλ.  

3.1. Σειεπηθνηλσληαθέο εγθαηαζηάζεηο  
3.1.1. Οη ηειεθσληθέο εγθαηαζηάζεηο ησλ θηηξίσλ ή ηκεκάησλ θηηξίσλ ζρεδηάδνληαη θαη 
θαηαζθεπάδνληαη κε ηξφπν, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ην απφξξεην ηεο επηθνηλσλίαο θαη ε 
πξνζηαζία αηφκσλ απφ επηθίλδπλεο ηάζεηο.  
3.1.2. Ζ θαηαζθεπή ησλ εγθαηαζηάζεσλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα θαλνληζκφ 
εζσηεξηθψλ ηειεθσληθψλ δηθηχσλ (ΦΔΚ 773/Β/31-12-83 βιέπε Νέν Καλνληζκφ Απνθ-
2280/92 ΦΔΚ-767/Β/92) θαη ηνλ ηζρχνληα θαλνληζκφ ηνπνζέηεζεο θαη ζπληήξεζεο 
δεπηεξενπζψλ ηειεθσληθψλ εγθαηαζηάζεσλ (ΦΔΚ-269/Β/8-4-71) θαη ηηο εθάζηνηε 
ηξνπνπνηήζεηο ηνπο.  
3.1.3. Ο θεληξηθφο θαηαλεκεηήο,θαζψο επίζεο θαη νη θαηαλεκεηέο νξφθσλ ησλ θχξησλ 
ηειεθσληθψλ ζπλδέζεσλ ησλ θηηξίσλ πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο θαη 
αζθαιίδνληαη θαηάιιεια, ψζηε λα κπνξνχλ λα είλαη πξνζπειάζηκνη κφλν απφ ην αξκφδην 
πξνζσπηθφ.  
3.1.4. ε κεγάια θηίξηα κε δεπηεξεχνπζα ηειεθσληθή εγθαηάζηαζε, φπνπ κέξνο ή ην ζχλνιν 
ηεο εηζεξρφκελεο ή εμεξρφκελεο επηθνηλσλίαο γίλεηαη κέζσ εηδηθνχ πξνο ηνχην αηφκνπ 
(ηειεθσλεηή ή ηειεθσλήηξηαο), απαηηείηαη εηδηθφο ρψξνο γηα ηελ παξακνλή ηνπ ρεηξηζηή. ην 
ρψξν απηφ πξέπεη λα εμαζθαιίδνληαη φιεο νη απαξαίηεηεο ζπλζήθεο άλεζεο (φπσο πρ 
θσηηζκνχ, αεξηζκνχ, ζέξκαλζεο, επηπέδνπ ζνξχβνπ θιπ.).  
3.1.5. Απαγνξεχεηαη ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπ ρεηξηζηή ε χπαξμε ηειεηππηθήο ζπζθεπήο κε 
κεγάιν θφξην εξγαζίαο, εθφζνλ ε ζηάζκε ζνξχβνπ ιεηηνπξγίαο ηεο είλαη ηέηνηα πνπ λα 
δεκηνπξγεί ελφριεζε.  
3.1.6. ε θάζε θηίξην ή ηκήκα θηηξίνπ πνπ πξνβιέπεηαη λα εμνπιηζηεί κε δεπηεξεχνπζα 
ηειεθσληθή εγθαηάζηαζε άλσ ησλ 150 ζπλδέζεσλ πξέπεη λα πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξνο ρψξνο 
γηα ηελ εγθαηάζηαζή ηεο. Ο ρψξνο απηφο πξέπεη λα είλαη θαηάιιεινπ κεγέζνπο, θιεηζηφο, κε 
θσηηζκφ θαη αεξηζκφ θαη ζεξκνθξαζίεο απφ 10ν - 30νC γηα φιν ην ρξφλν. Ο ρψξνο πξέπεη λα 
έρεη ειάρηζην θαζαξφ χςνο 3m θαη ην δάπεδφ ηνπ λα είλαη ππνινγηζκέλν ηνπιάρηζην γηα 500 
kp/m2.  
3.2. Δγθαηάζηαζε θεξαίαο ιήςεο ξαδηνθσληθψλ θαη ηειενπηηθψλ ζεκάησλ θαη εγθαηάζηαζε 
δηαλνκήο ξαδηνηειενπηηθψλ ζεκάησλ.  
3.2.1. ε θάζε θηίξην επηηξέπεηαη κφλν έλα θεληξηθφ ζπγθξφηεκα θεξαηψλ ιήςεο ξαδηνθσ-
ληθψλ θαη ηειενπηηθψλ ζεκάησλ επίγεηαο θαη δνξπθνξηθήο εθπνκπήο.  
Καη'εμαίξεζε επηηξέπεηαη ε δηαζπνξά ησλ παξαπάλσ θεξαηψλ, εθφζνλ ην επηβάιινπλ 
ηερληθνί ιφγνη, χζηεξα απφ άδεηα ηεο αξρήο.  
3.2.2. Ζ εγθαηάζηαζε ιήςεο, ελίζρπζεο θαη δηαλνκήο ξαδηνηειενπηηθψλ ζεκάησλ λένπ ή 
πθηζηάκελνπ θηηξίνπ κε πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο ηδηνθηεζίεο είλαη θνηλφρξεζηε - έζησ θαη αλ δελ 
ππάξρεη ζχζηεκα νξηδφληηαο ηδηνθηεζίαο ηνπ αθηλήηνπ.  
3.2.3. Ζ θεληξηθή θεξαία ιήςεο ξαδηνηειενπηηθψλ ζεκάησλ θηηξίσλ θαηαζθεπάδεηαη βάζεη ηνπ 
ηερληθνχ θαλνληζκνχ εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο θεληξηθήο θεξαίαο ηειεφξαζεο θαη 
ξαδηνθσλίαο, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη.  
3.2.4. ε πεξίπησζε χπαξμεο γεηηνληθψλ αληζνυςψλ θηηξίσλ, φπνπ ην ςειφηεξν θηίξην 
ζθηάδεη θαη εκπνδίδεη ηε ιήςε ζεκάησλ ελφο ή πεξηζζφηεξσλ ξαδηνηειενπηηθψλ 
πξνγξακκάησλ απφ ην ρακειφηεξν θηίξην, κπνξεί ν ηδηνθηήηεο ή νη ηδηνθηήηεο ηνπ ςεινχ 
θηηξίνπ λα επηηξέςνπλ ηελ εγθαηάζηαζε ηεο θεληξηθήο θεξαίαο ηνπ ρακειφηεξνπ θηηξίνπ ζε 
θαηάιιειν ζεκείν ηνπ ςεινχ θηηξίνπ, κε έμνδα ησλ ηδηνθηεηψλ ηνπ ρακεινχ θηηξίνπ.  
3.2.5. Οη αγσγνί γξακκψλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πξέπεη λα απέρνπλ νξηδφληηα ή θαηαθφξπθα 
απφ θεξαίεο δεθηψλ ξαδηνθσλίαο θαη ηειεφξαζεο ηηο θαζνξηδφκελεο ζηνλ παξαθάησ πίλαθα 
ειάρηζηεο απνζηάζεηο (ζε ζεξκνθξαζία 16o C θαη άπλνηα):  
3.2.6. Με εηδηθνχο θαλνληζκνχο κπνξεί λα επηβάιιεηαη ζε παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο ή 
ηκήκαηά ηνπο θαη ζε δηαηεξεηέα θηίξηα ε ηνπνζέηεζε θεληξηθήο θεξαίαο ηειεφξαζεο θαη 
ξαδηνθσλίαο.  
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Με ηνπο ίδηνπο θαλνληζκνχο εγθξίλεηαη ε θαηαζθεπή θνηλφρξεζηεο θεξαίαο ζε θαηάιιειε ζέζε 
(πνπ λα κελ επεξεάδεη ην θηίξην ή ηνλ νηθηζκφ) θαη δηθηχνπ δηαλνκήο, ψζηε ην θηίξην ή ηα 
θηίξηα λα ηξνθνδνηεζνχλ κε ξαδηνηειενπηηθά ζήκαηα απφ θαισδηαθφ εμσηεξηθφ δίθηπν. ηελ 
πεξίπησζε απηή πξέπεη λα ππάξρεη εηδηθή έγθξηζε ηνπ θξαηηθνχ θνξέα κεηάδνζε 
ξαδηνθσληθψλ θαη ηειενπηηθψλ ζεκάησλ. 
 

ΑΡΘΡΟΝ-31  
ΑΛΔΞΗΚΔΡΑΤΝΑ. 

1.ε θηίξην ή δνκηθφ έξγν ή κεκνλσκέλν ζηνηρείν ηνπ, πνπ βξίζθεηαη ζε έμαξζε ζε ζρέζε κε 
ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν, επηβάιιεηαη ε εγθαηάζηαζε αιεμηθέξαπλνπ.  
2. Ζ εγθαηάζηαζε αιεμηθέξαπλνπ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ εγθαηάζηαζεο 
αιεμηθέξαπλνπ θαη ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ηεο 
εγθαηάζηαζεο. Μέρξη ηελ έθδνζε ηνπ ελ ιφγσ θαλνληζκνχ, ε εγθαηάζηαζε ζρεδηάδεηαη θαη 
θαηαζθεπάδεηαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηέρλεο θαη ηερληθήο.  
3. Ζ εγθαηάζηαζε αιεμηθέξαπλνπ πεξηιακβάλεη θαη εηδηθή μερσξηζηή γείσζε, ε νπνία φκσο 
ζπλδέεηαη ππνρξεσηηθά κε ηηο ππφινηπεο γεηψζεηο ηνπ θηηξίνπ.  
4. Αγσγνί θαζφδνπ ηεο εγθαηάζηαζεο αιεμηθέξαπλνπ επηηξέπεηαη λα ηνπνζεηνχληαη ρσλεπηνί 
ζηα νηθνδνκηθά πιηθά, εθφζνλ εμαζθαιηζηεί ε πξνζηαζία ηνπο απφ ειεθηξνιχζεηο θαη 
δηάβξσζε. 

ΑΡΘΡΟΝ-32  
ΓΡΑΜΜΑΣΟΚΗΒΧΣΗΑ. 

1. ε θάζε θηίξην επηβάιιεηαη ε εγθαηάζηαζε γξακκαηνθηβσηίσλ.  
2. Ο αξηζκφο ησλ γξακκαηνθηβσηίσλ είλαη ηνπιάρηζην ίζνο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ θαηνηθηψλ θαη 
ινηπψλ ηκεκάησλ ηνπ θηηξίνπ πνπ έρνπλ απηνηειή ρξήζε.  
3. Όια ηα γξακκαηνθηβψηηα ηνπ θηηξίνπ δηαηάζζνληαη ην έλα πιεζίνλ ηνπ άιινπ ψζηε λα 
απνηεινχλ κηα ελφηεηα.  
Σνπνζεηνχληαη ζε ηέηνηα ζέζε ψζηε λα είλαη πξνζηηά απφ ην εμσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ ρσξίο λα 
ρξεηάδεηαη λα αλνίγεη πφξηα πνπ ππφθεηηαη ζε θιείδσκα. Σν 10% ησλ γξακκαηνθηβσηίσλ θαη 
φρη ιηγφηεξν απφ 1, πξέπεη λα είλαη πξνζηηφ ζε άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, ρξήζηεο ακαμηδίσλ.  
Ζ ζέζε ηνπο πξέπεη λα είλαη εκθαλήο θαη θνληά ζηελ πφξηα ηεο θπξίαο εηζφδνπ ηνπ θηηξίνπ. 
Δπηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε ηνπο πάλσ ζην θχιιν ηεο πφξηαο εηζφδνπ. Δπηηξέπεηαη ε 
ηνπνζέηεζή ηνπο ζην πξνθήπην. Απαγνξεχεηαη λα εμέρνπλ απφ ηε ξπκνηνκηθή γξακκή.  
4. Κάζε γξακκαηνθηβψηην έρεη ηδηαίηεξε θιεηδαξηά.  
5. Σα ειάρηζηα απαηηνχκελα γεσκεηξηθά κεγέζε ησλ γξακκαηνθηβσηίσλ πνπ απαηηνχληαη 
θαζνξίδνληαη απφ ηα αληίζηνηρα πξφηππα ηνπ Διιεληθνχ Οξγαληζκνχ Σππνπνίεζεο (ΔΛΟΣ) ή 
ηα αληίζηνηρα πξφηππα θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΟΚ.  

ΑΡΘΡΟΝ-33  
ΚΗΒΧΣΗΑ ΠΡΟΧΡΗΝΖ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ. 

Κάζε θηίξην πξέπεη λα δηαζέηεη θαηάιιειν ρψξν γηα ηε ζπγθέληξσζε θαη πξνζσξηλή 
απνζήθεπζε ησλ απνξξηκκάησλ ηνπ θηηξίνπ κέρξη ηελ απνθνκηδή ηνπο απφ ηα ζπλεξγεία 
θαζαξηφηεηαο.  
ε πεξίπησζε χπαξμεο πξνθεπίνπ ή ηνπνζέηεζεο ηεο πξφζνςεο ηνπ θηηξίνπ εζψηεξα ηεο 
νηθνδνκηθήο γξακκήο, ν ρψξνο απηφο κπνξεί λα γίλεη ζην πξνθήπην ή ηνλ παξφδην αθάιππην 
ρψξν.  
Λεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη αλάινγα κε ηνλ ηξφπν 
δφκε-ζεο θαη ηε ζπιινγή ησλ απνξξηκκάησλ θαηά πεξηνρέο θαζνξίδνληαη κε εηδηθνχο 
θαλνληζκνχο. 

ΑΡΘΡΟΝ-34  
ΠΡΟΣΤΠΑ - ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ - ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΑ. 

ηηο πεξηπηψζεηο εθαξκνγήο ησλ θηηξηνδνκηθψλ απαηηήζεσλ ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ θαη 
φπνπ αλαθέξνληαη πξφηππα ΔΛΟΣ ή άιιεο εζληθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο κπνξνχλ εμ' ίζνπ 
λα ρξεζηκνπνηνχληαη πξφηππα ή ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ εθδίδνληαη απφ ηηο Δπξσπατθέο 



Δπηηξνπέο Σππνπνίεζεο (CENCENELEC) ή ειιείςεη ηνχησλ απφ ηνπο Γηεζλείο Οξγαληζκνχο 
Σππνπνίεζεο (ISO - ICI) εθφζνλ έρνπλ πηνζεηεζεί ζηελ Διιάδα απφ αξκφδηνπο θνξείο.  
Όπνπ απαηηνχληαη πηζηνπνηεηηθά γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ηεο ρξήζεο δνκηθψλ πιηθψλ ή 
ζηνηρείσλ ζηα δνκηθά έξγα θαη' εθαξκνγήλ ησλ παξαπάλσ πξνηχπσλ ή ηερληθψλ 
πξνδηαγξαθψλ εθηφο απφ απηά πνπ ρνξεγνχληαη απφ εξγαζηήξηα αξκνδίνπ θξαηηθνχ θνξέα 
ή άιισλ εξγαζηεξίσλ αλαγλσξηζκέλσλ απφ ην Κξάηνο, ηζνδχλακε ηζρχ έρνπλ θαη ηα 
πηζηνπνηεηηθά πνπ ρνξεγνχληαη απφ αλαγλσξηζκέλα εξγαζηήξηα ησλ Κξαηψλ κειψλ ηεο 
Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο".  
(Σν άξζ.34 πξνζεηέζε κε ηελ ΑΠΟΦ-49977/3068/89(ΦΔΚ-535/Β/30.6.89) ηα δε ππόινηπα άξζξα αξηζκνύληαη σο 35, 36, 
37, 38 θαη 39.) 

ΑΡΘΡΟΝ-35  
ΑΡΜΟΓΗΑ ΑΡΥΖ. 

Αξκφδηα αξρή γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ είλαη ε θαηά ηφπνπο πνιενδνκηθή 
ππεξεζία. 

ΑΡΘΡΟΝ-36  
ΔΚΣΑΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ. 

1. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ έρνπλ εθαξκνγή ζε φιεο ηηο πεξηνρέο θαη ηνπο 
νηθηζκνχο ηεο ρψξαο, πνπ βξίζθνληαη είηε εληφο είηε εθηφο ησλ εγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ 
πφιεσλ.  
2. Καη'εμαίξεζε δελ έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο:  
2.1. Σσλ άξζξσλ 10, 20 θαη 23 παξ.1,2,3 θαη 5 ζηηο πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαη εθηφο ησλ 
εγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ πφιεσο θαη  
2.2. Σνπ άξζξνπ 20 ζηνπο νηθηζκνχο πνπ δελ έρνπλ εγθεθξηκέλν ζρέδην πφιεσο. 

ΑΡΘΡΟΝ-37  
ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ. 

Οηθνδνκηθέο άδεηεο, πνπ έρνπλ εθδνζεί κε πξντζρχνπζεο ηνπ παξφληνο δηαηάμεηο θαη ηζρχνπλ, 
κπνξνχλ λα εθηεινχληαη ή αλαζεσξνχληαη κε ή ρσξίο αχμεζε ηνπ φγθνπ ηνπο ζχκθσλα κε ηηο 
πξντζρχνπζεο δηαηάμεηο. Δπίζεο ζχκθσλα κε ηηο πξντζρχνπζεο δηαηάμεηο κπνξνχλ λα 
εθδίδνληαη, εθηεινχληαη θαη αλαζεσξνχληαη κε ή ρσξίο αχμεζε ηνπ φγθνπ ηνπ θηηξίνπ νη άδεηεο 
εθφζνλ θαηά ηνλ ρξφλν πνπ ηζρχνπλ νη πξνγελέζηεξεο δηαηάμεηο:  

α. έρεη ππνβιεζεί ζηελ αξκφδηα Πνιενδνκηθή Τπεξεζία αίηεζε κε φια ηα ζρέδηα θαη 
ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ή  
β. έρνπλ αλαζεσξεζεί απφ ηελ αξκφδηα Πνιενδνκηθή Τπεξεζία ηα ζρέδηα ηνπ 
πξνειέγρνπ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ή  
γ. έρεη εγθξηζεί απφ ηνλ αξκφδην θαηά πεξίπησζε θνξέα κέζα ζηελ ηειεπηαία ηξηεηία 
θαη ηζρχεη κειέηε εηδηθνχ θηηξίνπ ζρεηηθή κε ηελ ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπ κε ή ρσξίο 
παξεθθιίζεηο κε βάζε πξντζρχνπζεο δηαηάμεηο ή  
δ. έρεη ππνβιεζεί ζηελ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε Τπεξεζία αίηεζε κε πιήξε 
αξρηηεθηνληθή κειέηε κέζα ζηελ ηειεπηαία δηεηία γηα έγθξηζε ε νπνία είλαη αλαγθαία 
ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο νηθνδνκήο ή  
ε. αλ αθνξά αλέγεξζε θηηξίνπ γηα ην νπνίν έρεη πξνθεξπρζεί αξρηηεθηνληθφο 
δηαγσληζκφο βά-ζεη ηεο αξ.E.27960/1665/7/30.9.70 (ΦΔΚ-Β/684) απφθαζεο 
Τπ.Γεκνζίσλ Έξγσλ ή κεηά απφ πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο βάζεη ηνπ 
άξζ.11 παξ.5 ηνπ Ν-716/77 ( ΦΔΚ-295/Α). 

ηελ πεξίπησζε β νη πξντζρχνπζεο δηαηάμεηο εθαξκφδνληαη αλ ε αίηεζε γηα ηε ρνξήγεζε ηεο 
νηθνδνκηθήο άδεηαο κε φια ηα απαηηνχκελα ζρέδηα θαη δηθαηνινγεηηθά ππνβιεζεί κέζα ζε 
πξνζεζκία ελφο έηνπο απφ ηελ θαηάξγεζε ησλ αληίζηνηρσλ πξνγελέζηεξσλ δηαηάμεσλ, ελψ 
ζηηο πεξηπηψζεηο γ, δ θαη ε ε πξνζεζκία απηή είλαη δχν έηε.  
ηελ πην πάλσ πεξίπησζε α νη πξντζρχνπζεο δηαηάμεηο εθαξκφδνληαη εθφζνλ δελ ηεζεί ν 
θάθεινο ζην αξρείν ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο δηαηάμεηο".  
(Σν άξζ.37 ηίζεηαη σο αληηθαηεζηάζε κε ηελ απoθ.49977/3068/89 (ΦΔΚ-535/Β/30-6-89). 
 



ΑΡΘΡΟΝ-38  
ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΔΝΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ. 

Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο θαηαξγνχληαη:  

α. Οη δηαηάμεηο ηνπ ΝΓ-8/73 "πεξί ΓOK/73" νη νπνίεο εμαθνινπζνχζαλ λα ηζρχνπλ 
ζχκθσλα κε ην άξζ-31 ηνπ ΓΟΚ/85 (ΦΔΚ-210/Α/18-12-85).  
β. Σν απφ ΠΓ/8-7-30 πεξί θαηαζθεπήο θαη επηζθεπήο πεδνδξνκίσλ ( ΦΔΚ-
239/Α/14.7.30).  
γ. Σν απφ ΠΓ/23-1-23 πεξί θαηαζθεπήο θαη επηζθεπήο πεδνδξνκίσλ Αζελψλ (ΦΔΚ-
24/Α/27-1-32).  
δ. Σν απφ ΠΓ/9-7-35 πεξί επεθηάζεσο ηεο ηζρχνο ηνπ απφ ΠΓ/13-1-32 δηαηάγκαηνο 
πεξί θαηαζθεπήο θαη επηζθεπήο πεδνδξνκίσλ Αζελψλ ( ΦΔΚ-330/Α/18-7-35).  
ε. Σν απφ ΒΓ/18-1-54 πεξί αλαθαηαζθεπήο πεδνδξνκίσλ επί γεληθψο 
δηαξξπζκηδφκελσλ ή αλαθαηαζθεπαδφκελσλ δεκφζησλ νδψλ (ΦΔΚ-27/Α/18-2-54).  
ζη. Σν απφ ΠΓ/23-5-83 ΠΓ. "απαγφξεπζε ηνπνζεηήζεσο ππφγεησλ δεμακελψλ θάησ 
απφ ηα πεδνδξφκηα θνηλφρξεζησλ ρψξσλ" (ΦΔΚ-262/Γ/23-6-83).  
δ. Ζ Απνθ-20452/484/19-2-86 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ ΠΔΥΩΓΔ "θηηξηνδνκηθφο 
θαλνληζκφο γηα ην θσηηζκφ θαη αεξηζκφ θηηξίσλ" (ΦΔΚ-44/Β/19.2.86). 

(.. ύκθσλα κε ηελ Απνθ-4873/438/89 (ΦΔΚ-96/Β/10-2-89) παξεηάζε εθ λένπ ε ηζρύο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ΓΟΚ/73, 
εθείλσλ πνπ ήδε είραλ παξαηαζεί επί 2 ζπλαπηά έηε κέρξη 18 Απγνύζηνπ 1989, ήδε κε ηελ Απνθ-40670/89 παξεηάζε 
εθ λένπ ε αλσηέξσ Απνθ-4873/438/89 γηα 6 εηζέηη κήλεο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ λένπ θηηξηνδνκηθνύ 
θαλνληζκνύ ήηνη κέρξη 18-2-90). 
 

ΑΡΘΡΟΝ-39  
ΗΥΤ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ - ΥΖΜΑΣΑ. 

Σν παξφλ άξζξν πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ ζρήκαηα κε αξ.1 έσο θαη 10,πνπ απνηεινχλ 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο απφθαζεο. 

 


