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Α Π Ο Φ Α Σ Η 

 

Θέµα: ∆ιαδικασία έγκρισης και απαιτούµενα δικαιολογητικά για εργασίες για τις 
οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίµακας  
 

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

 Έχοντας υπόψη: 
 
1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα 
που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π. ∆/τος 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98). 

2. Την 2876/07.10.2009 Απόφαση του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» 
(ΦΕΚ Β΄ 2234). 

3. Τα άρθρα 1, παρ. 2 και 6 του Π. ∆/τος 189/2009 «Καθορισµός και ανακατανοµή 
αρµοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄ 221), όπως τροποποιήθηκαν µε τις 
διατάξεις του άρθρου 2 του Π. ∆/τος 24/2010 «Ανακαθορισµός των αρµοδιοτήτων 
των Υπουργείων και τροποποιήσεις του Π∆ 189/2009» (ΦΕΚ Α΄ 56). 

4. Το Π.∆. 86/2012 «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 141). 

5. Την 46/09.07.2012 Απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισµός αρµοδιοτήτων του 
Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ Σταύρου Καλαφάτη» (ΦΕΚ Β΄ 2101), όπως 
τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. Υ331/11-7-2013 (ΦΕΚ Β’ 1717) όµοια απόφαση. 

6. Το άρθρο 4, παρ. 2 και το άρθρο 21 του ν. 4067/20112 (ΦΕΚ 79Α), «Νέος 
Οικοδοµικός Κανονισµός», ως έχει αντικατασταθεί και ισχύει. 

7. Την υπ’ αριθµ. 5219/2004 (ΦΕΚ 114/∆/17−2−04) απόφασης Υφυπουργού 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων όπως τροποποιήθηκε και 
συµπληρώθηκε. 

8. Τις διατάξεις του  ν. 4178/13 (ΦΕΚ 174 Α), «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης ∆όµησης − 
Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις». 

9. Την παρ. 3α του άρθρου 1 της υπ’ αρίθµ. 5219/3−2−2004 Απόφασης της 
Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων «Καθορισµός 
εργασιών δόµησης µικρής κλίµακας για τις οποίες αντί της έκδοσης άδειας δόµησης 
απαιτείται Έγκριση Εργασιών. ∆ιαδικασία έγκρισης και απαιτούµενα δικαιολογητικά» 
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όπως τροποποιήθηκε µε την Υπουργική Απόφαση 18908/17.4.2012 (ΦΕΚ ΑΑΠ’ 
121). 

10. Τον ν. 2244/1994 «Ρύθµιση θεµάτων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιµες πηγές 
ενέργειας και από συµβατικά καύσιµα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 168) και 
συγκεκριµένα το άρθρο 3 παρ. 4 αυτού, όπως τροποποιήθηκε µε τα άρθρα 2 παρ. 7 
του ν. 2941/2001 (ΦΕΚ Α΄ 201), 27Α παρ. 9 του ν. 3734/2009 (ΦΕΚ Α΄ 8) και 9 παρ. 
8 του ν. 3851/2010 (ΦΕΚ Α΄ 85) και ισχύει. 

11. Τον ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές 
Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης και 
λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ A΄ 129), όπως έχει τροποποιηθεί µε τον ν. 3851/2010 
«Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την 
αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέµατα αρµοδιότητας του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής» (ΦΕΚ Α΄ 85). 

12. Την υπουργική απόφαση ∆6/Φ1/οικ.19500/4.11.2004 «Τροποποίηση και 
συµπλήρωση της 13727/724/2003 κοινής υπουργικής απόφασης ως προς την 
αντιστοίχιση των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε τους βαθµούς 
όχλησης που αναφέρονται στην πολεοδοµική νοµοθεσία» (ΦΕΚ Β΄ 1671/11.11.2004).  

13. Την υπουργική απόφαση 49828/12.11.2008 «Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού 
σχεδιασµού και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και της 
στρατηγικής µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού» (ΦΕΚ Β΄ 
2464/3.12.2008). 

14. Την υπουργική απόφαση 40158/25.8.2010 «Έγκριση ειδικών όρων για την 
εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστηµάτων και ηλιακών συστηµάτων σε γήπεδα και 
κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές» (ΦΕΚ Β΄ 1556/22.9.2010). 

15. Την υπουργική απόφαση 36720/25.8.2010 «Έγκριση ειδικών όρων για την 
εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστηµάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός 
σχεδίου περιοχών, και σε οικισµούς» (ΦΕΚ Α.Α.Π. 376/6.9.2010). 

16. Την υπουργική απόφαση 9154/24.2.2011 «Τροποποίηση ειδικών όρων για την 
εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστηµάτων σε γήπεδα, οικόπεδα και 
κτίρια» (ΦΕΚ Β 583/14.4.2011). 

17. Τις περιπτώσεις γ) και στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 13 της Οδηγίας 
2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Απριλίου 
2009 «σχετικά µε την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές και 
την τροποποίηση και τη συνακόλουθη κατάργηση των Οδηγιών 2001/77/ΕΚ και 
2003/30/ΕΚ». 

18. Την υπουργική απόφαση 9584/2-3-2011 «Συµπλήρωση της υπ’ αριθµ. 5219/04 
απόφασης Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων.» (ΦΕΚ 
492 Β’) 

19. Το άρθρο 14 του ν.3907/2011 «Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης 
Υποδοχής, προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 
2008/115/ΕΚ «σχετικά µε τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη − µέλη για 
την επιστροφή των παρανόµως διαµενόντων υπηκόων τρίτων χωρών» και λοιπές 
διατάξεις.» (ΦΕΚ 7 Α’) όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 25 του ν.3922/2011 (ΦΕΚ 
35 Α’). 

20. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισµού,  

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 

 
Άρθρο 1 

 
1. Επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών µικρής κλίµακας χωρίς έκδοση άδειας δόµησης, 
εφόσον, µε την επιφύλαξη των οριζοµένων στην παρ.2 της παρούσας: 
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α) δεν παραβιάζονται οι πολεοδοµικές διατάξεις, 
β) τα οικόπεδα, τα γήπεδα ή τα κτίσµατα στα όποια εκτελούνται δεν βρίσκονται:  

i.σε δάσος,  
ii.σε ρέµα,  
iii.στον αιγιαλό ή στην παραλία,  
iv.σε καθορισµένο αρχαιολογικό χώρο όπου απαγορεύεται η δόµηση, 
v.σε περιοχή απολύτου προστασίας, 
vi.σε εγκεκριµένο κοινόχρηστο χώρο της πόλης ή του οικισµού,  
vii.σε κτίρια που είναι στατικά επικίνδυνα, πριν αρθεί η επικδυνότητα 
viii.τµήµα κτιρίου που έχει κατασκευαστεί µετά τη θεσµοθέτηση παρόδιας στοάς και 
εµπίπτει σε αυτήν,  

ix.σε ρυµοτοµούµενα κτίρια µε την επιφύλαξη της παρ. 2 β, του παρόντος άρθρου, 
x.παρά το όριο διεθνών, εθνικών, επαρχιακών, δηµοτικών ή κοινοτικών οδών εντός 
ζώνης πλάτους 50% των οριζοµένων από τη νοµοθεσία περί ασφαλείας της 
υπεραστικής συγκοινωνίας. 

 
2. α) Επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών µικρής κλίµακας σε κτίρια νοµίµως υφιστάµενα, 
όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 23 του ν.4067/2012 (ΦΕΚ 79 Α) καθώς και 
σε κτίρια ή τµήµατα κτιρίων τα οποία   έχουν εξαιρεθεί της κατεδάφισης ή  έχει ανασταλεί 
η κατεδάφιση τους µε τις κείµενες διατάξεις (Ν.3775/2009, Ν.3843/2010, Ν.4014/2011, 
Ν.4178/2013).  
Ειδικότερα, επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών µικρής κλίµακας σε κτίρια ή τµήµατα 
κτιρίων που έχουν νοµιµοποιηθεί  σύµφωνα µε το άρθρο 23 του ν.4178/2013 (ΦΕΚ 174 
Α) ή  έχουν εξαιρεθεί από την κατεδάφιση σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.4178/2013 
(ΦΕΚ 174 Α) ή έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 4178/2013 (ΦΕΚ 174 Α) και έχουν 
περαιώσει ή έχουν εξοφλήσει το 30% (τριάντα τις εκατό) του ενιαίου ειδικού προστίµου ή 
έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α) µε την επιφύλαξη των 
οριζοµένων στις διατάξεις του Ν.4178/2013 και έχουν περαιώσει ή έχουν εξοφλήσει το 
30% (τριάντα τις εκατό) του ενιαίου ειδικού προστίµου ή έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του 
ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122 Α) και του ν. 3843/2010 (ΦΕΚ 62 Α) και έχουν περαιώσει τη 
διαδικασία µε την επιφύλαξη των οριζοµένων στις διατάξεις του Ν.4178/2013 ή που 
έχουν οριστικά εξαιρεθεί της κατεδάφισης σύµφωνα µε παλαιότερες διατάξεις. 
β. Επιτρέπεται σε ρυµοτοµούµενα κτίρια µόνο η εκτέλεση των εργασιών που 
προβλέπονται στις περ. η, ιδ, ιθ, κβ, της παρ.2 του άρθρου 4 του Ν.4067/2012, ως 
ισχύει. 
 
3. Οι εργασίες εκτελούνται µετά από σχετική Έγκριση Εργασιών, που εκδίδεται από την 
αρµόδια Υπηρεσία ∆όµησης, εφόσον υποβληθούν: 
α) Αίτηση του ιδιοκτήτη ή του έχοντος νόµιµο δικαίωµα, στην οποία αναγράφονται τα 
πλήρη στοιχεία του, τα στοιχεία του ακινήτου καθώς και τα συνηµµένα στοιχεία σύµφωνα 
µε το υπόδειγµα.  
Στην αίτηση δηλώνεται υπεύθυνα από τον ιδιοκτήτη αν το κτίσµα, το γήπεδο, το 
οικόπεδο ή η διηρηµένη ιδιοκτησία βρίσκεται σε εκτός ή εντός σχεδίου περιοχή ή εντός 
νοµίµως υφιστάµενου οικισµού και ότι δεν εµπίπτει στις απαγορευτικές περιπτώσεις της 
παρ. 1 του παρόντος άρθρου.    
β) Εγκρίσεις των αρµόδιων υπηρεσιών και συλλογικών οργάνων (δασαρχείου, 
Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής κτλ) όπου αυτές 
απαιτούνται από τις κείµενες διατάξεις, κατά περίπτωση. 
γ) Τεχνική Έκθεση Μηχανικού στην οποία περιγράφεται το οικόπεδο ή το γήπεδο, το 
κτίσµα καθώς και αναλυτικά οι εργασίες που θα εκτελεστούν σε αυτά. Την Τεχνική 
Έκθεση συνοδεύουν σκαριφήµατα ή σχέδια εφόσον απαιτούνται για να τεκµηριωθεί 
επαρκώς η τεχνική έκθεση.  
δ) Βεβαίωση περί υποβολής δήλωσης στο κτηµατολόγιο ή πιστοποιητικό 
κτηµατογραφούµενου ακινήτου ή απόσπασµα κτηµατολογικού διαγράµµατος. Σε 
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περίπτωση που δεν προσδιορίζεται η θέση του ακινήτου µε βάση τα στοιχεία της 
διεύθυνσης και δεν είναι δυνατή η έκδοση των ως άνω στοιχείων του κτηµατολογίου, τότε 
υποβάλλεται αντίγραφο του τοπογραφικού διαγράµµατος της οικοδοµικής αδείας ή της 
άδειας δόµησης εφόσον υφίσταται ή της διαδικασίας εξαίρεσης ή αναστολής της 
κατεδάφισης κατά τις κείµενες διατάξεις ή του προσαρτώµενου σε δικαιοπραξία. 
ε) Φωτογραφίες του ακινήτου. 
στ) Αντίγραφο της Οικοδοµικής αδείας ή της άδειας δόµησης του κτιρίου ή των 
κτισµάτων που υφίστανται στο γήπεδο ή οικόπεδο, µε την επιφύλαξη της περ. η της 
παρούσας παραγράφου.  
ζ) Τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται στο άρθρο 2 της παρούσας 
απόφασης. 
η) Σε περίπτωση κτισµάτων ή διηρηµένων ιδιοκτησιών οι οποίες έχουν υπαχθεί σε 
οποιοδήποτε νόµο εξαίρεσης από την κατεδάφιση ή τακτοποίησης ή ρύθµισης 
αυθαιρέτων κατασκευών, κατατίθεται  βεβαίωση εξαίρεσης ή περαίωσης από την 
αρµόδια αρχή που εξέδωσε την πράξη ή την αρµόδια Υ.∆ΟΜ. ή βεβαίωση περαίωσης 
της διαδικασίας υπαγωγής από το ηλεκτρονικό σύστηµα του ΤΕΕ ή  βεβαίωση 
εξόφλησης του 30% του ενιαίου ειδικού προστίµου από το ηλεκτρονικό σύστηµα του 
ΤΕΕ, ανάλογα µε τις διατάξεις του νόµου στον οποίο έχουν υπαχθεί.  
θ) ∆ήλωση συναίνεσης των συνιδιοκτητών του ακινήτου εφ’ όσον οι εργασίες του άρθρου 
2 πραγµατοποιούνται σε κοινόχρηστους χώρους (ακάλυπτοι χώροι οικοπέδου ή 
γηπέδου) ή κοινόκτητα τµήµατα του κτιρίου (όψεις, φέρων οργανισµός, δώµα, στέγη 
κ.λ.π.)  
 
4. α. Για τις περιπτώσεις που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 6 του Ν. 
4067/2012 (ΦΕΚ 79 Α) και του άρθρου 21 του ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249 Α) όπως αυτό 
ισχύει, στο πλαίσιο των δικαιολογητικών της παρ. 3.β ανωτέρω, υποβάλλεται Έγκριση 
του Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής.  
Για την έγκριση κατατίθενται στο αρµόδιο συµβούλιο:  

1) φωτογραφίες του ακινήτου,  
2) τεχνική έκθεση που περιγράφεται ανωτέρω, 
3) οποιοδήποτε σχέδιο ή σκαρίφηµα εφόσον προβλέπεται από ειδικότερες διατάξεις 
της παρούσας για κάθε επί µέρους εργασία.  

β. Για τις περιπτώσεις που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 6 παρ. 3γ του 
Ν. 4067/2012 (ΦΕΚ 79 Α) και του άρθρου 27 του ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249 Α) όπως αυτό 
ισχύει, υποβάλλεται έγκριση του αρµοδίου Κεντρικού Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής. 
γ. Για τις περιπτώσεις που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των διατάξεων του 
ν.3028/2002, όπως ισχύει, υποβάλλεται έγκριση από τις αρµόδιες Υπηρεσίες του 
Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού.  
δ. Για έγκριση εργασιών µικρής κλίµακας κατατίθενται οι προαναφερόµενες εγκρίσεις  µε 
συνηµµένα, τυχόν θεωρηµένα σχέδια, την τεχνική έκθεση και τις φωτογραφίες.  
 

Άρθρο 2 

 

Ειδικά δικαιολογητικά στοιχεία 
 
1. Για καθεµία από τις εργασίες Μικρής Κλίµακας όπως ορίζονται µε το άρθρο 4 παρ. 2 
του ν.4076/2012 (ΦΕΚ 79Α) ως ισχύει, καθορίζονται τα εξής κατά περίπτωση επιπλέον 
απαιτούµενα δικαιολογητικά: 
α. Για δοκιµαστικές τοµές του εδάφους και εκσκαφή κατατίθεται το έγγραφο της αρµόδιας 
αρχαιολογικής υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού το οποίο ορίζει 
την υποχρέωση.  
β. Για την τοποθέτηση προκατασκευασµένων κατοικιών για αυτοστέγαση µειονεκτικών 
και ειδικών οµάδων πληθυσµού, όπως εκάστοτε ορίζονται, κατατίθενται τα στοιχεία που 
προβλέπονται κάθε φορά από τις ειδικές διατάξεις και κανονιστικές πράξεις. 
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γ. Για αντλητικές εγκαταστάσεις και κτίσµατα µε τις απολύτως απαραίτητες διαστάσεις 
για τη στέγασή τους σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Π.∆. 24/ 31.5.1985 (∆΄ 270), εκτός της 
περίπτωσης που επιβάλλεται η κατασκευή υποστυλωµάτων, κατατίθενται τα εξής:  

1) άδεια της αρµόδιας Υπηρεσίας Γεωργίας και  
2) αντίγραφο τοπογραφικού διαγράµµατος της οικοδοµικής αδείας ή της άδειας 
δόµησης εφόσον υφίσταται ή του προσαρτώµενου σε δικαιοπραξία ή συντασσόµενο 
κατά τις ισχύουσες προδιαγραφές, µε την υπό κλίµακα σκαριφηµατική αποτύπωση 
των εγκαταστάσεων (Θέση, διαστάσεις, αποστάσεις κτλ). 

δ. Για γεωτρήσεις νερού σε ιδιόκτητα οικόπεδα εντός σχεδίου ή εντός οικισµού ή σε 
γήπεδα εκτός σχεδίου, κατατίθενται τα εξής:  

1) έγκριση του δήµου της περιοχής,  
2) άδεια της αρµόδιας Υπηρεσίας Υδάτων της Περιφέρειας και  
3) αντίγραφο τοπογραφικού διαγράµµατος της οικοδοµικής αδείας ή της άδειας 
δόµησης εφόσον υφίσταται ή του προσαρτώµενου σε δικαιοπραξία ή συντασσόµενο 
κατά τις ισχύουσες προδιαγραφές, µε την υπό κλίµακα, σκαριφηµατική αποτύπωση 
των εγκαταστάσεων (Θέση, διαστάσεις, αποστάσεις κτλ). 

 ε. Για τις εργασίες που απαιτούνται για γεωτεχνικές έρευνες, σύµφωνα µε τον ΕΑΚ 
2003, κατατίθεται βεβαίωση του µηχανικού ότι δεν απαιτούνται εργασίες αντιστήριξης. 
στ. Για την εγκατάσταση προσωρινών κατασκευών και µέχρι να εκδοθεί η προβλεπόµενη 
από το άρθρο 21 του ν. 4067/12 Υπ. Απόφαση, κατατίθενται τα εξής:  

1) πιστοποιητικό στατικής επάρκειας ή στατική µελέτη,  
2) µισθωτήριο συµβόλαιο για την παραχώρηση της δηµόσιας ή κοινόχρηστης έκτασης  
3) εγκριτικές πράξεις παραχώρησης από τον αρµόδιο κατά περίπτωση Φορέα (∆ήµος, 
Κτηµατική Υπηρεσία, κτλ),  
4) έγκριση τοποθέτησης από τον αρµόδιο κατά περίπτωση Φορέα, που εγκρίνει τη 
λειτουργία  
5) αντίγραφο τοπογραφικού διαγράµµατος της οικοδοµικής αδείας ή της άδειας 
δόµησης εφόσον υφίσταται ή του προσαρτώµενου σε δικαιοπραξία ή συντασσόµενο 
κατά τις ισχύουσες προδιαγραφές, µε την υπό κλίµακα, σκαριφηµατική αποτύπωση 
των εγκαταστάσεων (Θέση, διαστάσεις, αποστάσεις κτλ) 
6) Κάτοψη, τοµή και όψεις σε κατάλληλη κλίµακα . 

ζ. Για την κατασκευή ανελκυστήρα, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 27 του 
ν.4067/2012 (ΦΕΚ 79 Α’) που απαιτείται για τη µετακίνηση των ατόµων µε αναπηρία ή 
εµποδιζόµενων ατόµων σε υφιστάµενα κτίρια στα οποία κατά τον χρόνο κατασκευής 
τους δεν ήταν υποχρεωτική η κατασκευή ανελκυστήρα  από τις ισχύουσες τότε διατάξεις, 
ή κατά τον χρόνο ανέγερσής τους ήταν υποχρεωτική η κατασκευή ανελκυστήρα και η 
σχετική αλλαγή κατά την κατασκευή έχει υπαχθεί στις διατάξεις περί τακτοποίησης ή 
ρύθµισης αυθαιρέτων  ή σε κτίρια που διαθέτουν ανελκυστήρα µε εσωτερικές διαστάσεις 
θαλάµου εκτός προδιαγραφών ΕΛΟΤ – ΕΝ 81-70, ή σε κτίρια όπου πρέπει να γίνει 
επέκταση των στάσεων του ανελκυστήρα προκειµένου να εξυπηρετηθούν άτοµα µε 
αναπηρία ή εµποδιζόµενα άτοµα κατατίθενται τα εξής:  

1) δήλωση ανάθεσης και ανάληψης της µελέτης καθώς και της επίβλεψης 
εγκατάστασης των ικριωµάτων και του έργου µέχρι την αποπεράτωσή του από 
αρµόδιο µηχανικό,   
2) υπεύθυνη δήλωση µηχανικού, στην οποία αναφέρεται ότι οι µελέτες προσθήκης 
ανελκυστήρα και του χώρου πρόσβασης σ’ αυτόν, συντάχθηκαν σύµφωνα µε τις 
γενικές και ειδικές πολεοδοµικές διατάξεις και κανονισµούς, είναι πλήρεις και τα 
στοιχεία και οι  διαστάσεις τους συµφωνούν µε τις προδιαγραφές και τους 
κανονισµούς που ισχύουν. ∆ηλώνεται επίσης ότι στο  υφιστάµενο κτίριο, κατά τον 
χρόνο ανέγερσής του δεν ήταν υποχρεωτική η κατασκευή ανελκυστήρα  από τις 
ισχύουσες τότε διατάξεις, ή ότι ήταν υποχρεωτική αλλά η σχετική αλλαγή κατά την 
κατασκευή έχει υπαχθεί στις διατάξεις περί τακτοποίησης ή ρύθµισης αυθαιρέτων  ή 
ότι, ή ότι το κτίριο διαθέτει ανελκυστήρα µε εσωτερικές διαστάσεις θαλάµου εκτός 
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προδιαγραφών ΕΛΟΤ – ΕΝ 81-70, ή ότι στο κτίριο πρέπει να γίνει επέκταση των 
στάσεων του ανελκυστήρα προκειµένου να είναι δυνατή η πρόσβαση , 
3) σχέδιο και φάκελος ασφαλείας και υγείας του έργου, µε ορισµό του υπεύθυνου 
συντονιστή κατά τα οριζόµενα στο Π∆ 305/1996 (Α΄212),  
4) αντίγραφο τοπογραφικού διαγράµµατος της οικοδοµικής αδείας ή της άδειας 
δόµησης εφόσον υφίσταται ή του προσαρτώµενου σε δικαιοπραξία ή συντασσόµενο 
κατά τις ισχύουσες προδιαγραφές, µε την υπό κλίµακα, σκαριφηµατική αποτύπωση 
του ανελκυστήρα και του απαιτούµενου χώρου πρόσβασης σε αυτόν,  
5) σχηµατική κάτοψη και τοµή σε κλίµακα 1:100. Όταν τοποθετείται εκτός του 
περιγράµµατος του υφιστάµενου κτιρίου κατατίθεται και όψη στην ίδια κλίµακα,  
6) στατική µελέτη από αρµόδιο µηχανικό όταν πρόκειται για προσθήκη νέας 
κατασκευής / εγκατάστασης ανελκυστήρα σε υφιστάµενο κτίριο, ή πιστοποιητικό 
στατικής επάρκειας στην περίπτωση επέµβασης σε υπάρχον κέλυφος σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες ελληνικές (Ελοτ 81-70) ή ευρωπαϊκές προδιαγραφές,  
7) ηλεκτροµηχανολογική µελέτη ή τεχνική έκθεση αρµοδίου Μηχανικού για την 
ασφάλεια της εγκατάστασης στην περίπτωση επέµβασης σε υπάρχον κέλυφος 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες ελληνικές (ΕΛΟΤ 81-70) ή ευρωπαϊκές προδιαγραφές,  
8) δήλωση αρµόδιου µηχανικού µε την οποία αναλαµβάνει την ευθύνη της στατικής 
και ηλεκτροµηχανολογικής ασφάλειας της κατασκευής και των εγκαταστάσεων,  
9) πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης της πολυκατοικίας µε πλειοψηφία του 51% του 
συνόλου των ψήφων, κατά το άρθρο 11 του Ν. 3209/2003 για την κατά παρέκκλιση 
του ΝΟΚ κατασκευή ανελκυστήρα στις περιπτώσεις που η οικοδοµή έχει υπαχθεί στις 
διατάξεις του Ν. 3741/1929 «Περί ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους».  

η. Για την κοπή δένδρων µέσα σε εγκεκριµένα ρυµοτοµικά σχέδια ή τις Ζ.Ο.Ε. 
κατατίθενται τα εξής:  

1) βεβαίωση του µηχανικού ότι αυτά δεν προστατεύονται από τις διατάξεις για την 
προστασία των δασών και των δασικών γενικά εκτάσεων ή από διατάξεις της 
αρχαιολογικής νοµοθεσίας ή της νοµοθεσίας για τις προστατευόµενες περιοχές ή 
άλλης συναφούς νοµοθεσίας,  
2) τεχνική έκθεση του µηχανικού στην οποία περιγράφεται ο λόγος για τον οποίο 
επιβάλλεται η κοπή. Ειδικότερα για τις περιπτώσεις που εµπίπτουν σε εγκεκριµένο 
ρυµοτοµικό σχέδιο δηλώνεται ότι εξασφαλίζεται ο ελάχιστος υποχρεωτικός αριθµός 
δέντρων όπως αυτός ορίζεται στις διατάξεις του Κτιριοδοµικού Κανονισµού Υπουργική 
Απόφαση 3046/304/1989 (∆’59), όπως εκάστοτε ισχύει. 
3) αντίγραφο τοπογραφικού διαγράµµατος της οικοδοµικής αδείας ή της άδειας 
δόµησης εφόσον υφίσταται ή του προσαρτώµενου σε δικαιοπραξία, στο οποίο θα 
σηµειώνεται η θέση των δέντρων που θα κοπούν, τα σηµεία λήψης των φωτογραφιών 
και τυχόν µελλοντικές θέσεις φύτευσης δέντρων.  

θ. Για την κατασκευή υπόγειων σταθµών διανοµής ή µέτρησης και ρύθµισης φυσικού 
αερίου κατατίθεται αντίγραφο τοπογραφικού διαγράµµατος της οικοδοµικής αδείας ή της 
άδειας δόµησης εφόσον υφίσταται ή του προσαρτώµενου σε δικαιοπραξία µε την υπό 
κλίµακα, σκαριφηµατική αποτύπωση των εγκαταστάσεων (Θέση, διαστάσεις, αποστάσεις 
κτλ) 
ι. Για την τοποθέτηση ικριωµάτων απαιτείται κατάθεση Σχεδίου και Φακέλου ασφάλειας 
και υγείας του έργου, µε ορισµό του υπεύθυνου συντονιστή σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στο Π.∆. 305/1996 (Α΄305) καθώς και δήλωση ανάθεσης και ανάληψης της ευθύνης από 
µηχανικό για την επίβλεψη του έργου.. 
ια. Για την τοποθέτηση εργοταξιακών οικίσκων κατατίθεται αντίγραφο του Τοπογραφικού 
διαγράµµατος της αδείας δόµησης µε την υπό κλίµακα, σκαριφηµατική αποτύπωση του 
οικίσκου (Θέση, διαστάσεις, αποστάσεις κτλ). Σε περίπτωση που κρίνεται αναγκαία η 
τοποθέτηση παραπάνω του ενός οικίσκου, περιγράφεται στην τεχνική έκθεση του 
µηχανικού η αναγκαιότητά τους.  
 Στις περιπτώσεις δηµοσίων ή δηµοτικών έργων κατατίθεται : 
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1) Τεχνική έκθεση του κατασκευαστή του έργου η οποία θα περιγράφει την 
αναγκαιότητα, το µέγεθος και τη θέση τοποθέτησης των εργοταξιακών οικίσκων. 
2) Τοπογραφικό – οδοιπορικό σκαρίφηµα µε σηµειωµένες τις θέσεις τοποθέτησης των 
εργοταξιακών οικίσκων. 
3) Σε περίπτωση που  ο χώρος τοποθέτησης των οικίσκων είναι ιδιωτικός 
συνυποβάλλεται το ιδιωτικό συµφωνητικό µίσθωσης ή παραχώρησης του χώρου 
αυτού.  
Οι ανωτέρω οικίσκοι αποµακρύνονται υποχρεωτικά πριν την οριστική ηλεκτροδότηση 
του ακινήτου ή την προσωρινή παραλαβή του έργου αντιστοίχως. 
ιβ. Για εκσκαφές καναλιών οδεύσεως καλωδίων εντός των γηπέδων ή οικοπέδων 
πρατηρίων υγρών καυσίµων για την εγκατάσταση των συστηµάτων εισροών – εκροών 
κατατίθενται τα εξής:  

1) αντίγραφο τοπογραφικού διαγράµµατος της οικοδοµικής αδείας ή της άδειας 
δόµησης, µε την υπό κλίµακα, σκαριφηµατική αποτύπωση των εγκαταστάσεων (Θέση, 
διαστάσεις, αποστάσεις κτλ) και  
2) άδεια Ίδρυσης ή λειτουργίας του Πρατηρίου Καυσίµων από την αρµόδια Υπηρεσία.  
ιγ. Για εργασίες τοποθέτησης υπογείων, προκατασκευασµένων δεξαµενών αερίου 
καυσίµου σε πρατήρια καυσίµων σύµφωνα µε τις διατάξεις της ΥΑ 32880/2033/2009 (Β’ 
1221) κατατίθενται:  

1) αντίγραφο τοπογραφικού διαγράµµατος της οικοδοµικής αδείας ή της άδειας 
δόµησης, µε την υπό κλίµακα, σκαριφηµατική αποτύπωση των εγκαταστάσεων (Θέση, 
διαστάσεις, αποστάσεις κτλ) και  
2) άδεια Ίδρυσης του Πρατηρίου Καυσίµων από την αρµόδια Υπηρεσία.  
ιδ. Για τις εργασίες εξωτερικών χρωµατισµών ή αντικατάστασης κιγκλιδωµάτων ή 
επισκευής επιχρισµάτων ή επισκευής όψεων µε χρήση ικριωµάτων κατατίθενται σχέδιο 
και φάκελος ασφάλειας και υγείας του έργου µε ορισµό του υπεύθυνου συντονιστή 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Π.∆. 305/1996 (Α΄305) και δήλωση ανάθεσης και 
ανάληψης της ευθύνης από µηχανικό για την επίβλεψη του έργου.   
Σε περιοχές χαρακτηρισµένες ως παραδοσιακοί οικισµοί, παραδοσιακά τµήµατα 
πόλεων, περιοχές φυσικού κάλλους, αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, για τις 
εργασίες εξωτερικών χρωµατισµών ή αντικατάστασης κιγκλιδωµάτων ή επισκευής 
επιχρισµάτων ή επισκευής όψεων µε διαφορετικό υλικό µε ή χωρίς την χρήση 
ικριωµάτων, κατατίθενται συµπληρωµατικά και όψεις του κτιρίου. ∆εν απαιτούνται να 
κατατεθούν συµπληρωµατικά όψεις του κτιρίου αν από την τεχνική έκθεση προκύπτει ότι 
οι εργασίες θα υλοποιηθούν µε το ίδιο ακριβώς υλικό κατά την τυπολογία της 
υπάρχουσας κατασκευής. 
Σε κτίρια χαρακτηρισµένα ως µνηµεία, διατηρητέα κτίρια και στις ζώνες προστασίας 
αυτών, για τις εργασίες της παρούσας περίπτωσης κατατίθενται συµπληρωµατικά και 
όψεις του κτιρίου. 
ιε. Για την επένδυση όψεων και αντικατάσταση υαλοπετασµάτων κατατίθεται βεβαίωση 
του µηχανικού ότι δεν θίγονται τα δοµικά στοιχεία της όψης του κτιρίου.  
Σε περιοχές χαρακτηρισµένες ως παραδοσιακοί οικισµοί, παραδοσιακά τµήµατα 
πόλεων, περιοχές φυσικού κάλλους, αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι ή/και σε κτίρια 
χαρακτηρισµένα ως µνηµεία, διατηρητέα κτίρια και στις ζώνες προστασίας αυτών, για την 
επένδυση όψεων και αντικατάσταση υαλοπετασµάτων κατατίθενται συµπληρωµατικά και 
όψεις του κτιρίου. 
ιστ. Για την κατασκευή πέργκολας σε ισόγειους ακάλυπτους χώρους, ή στον 
περιβάλλοντα ακάλυπτο χώρο, ή στην πρασιά ή στο δώµα ή στους ανοιχτούς εξώστες ή 
σε βεράντες ισογείων και ορόφων κατατίθενται τα εξής : 

1) κάτοψη και όψη σε κλίµακα 1:100  
2) αντίγραφο τοπογραφικού διαγράµµατος της οικοδοµικής αδείας ή της άδειας 
δόµησης εφόσον υφίσταται ή του προσαρτώµενου σε δικαιοπραξία, µε την υπό 
κλίµακα, αποτύπωση των εγκαταστάσεων (Θέση, διαστάσεις, αποστάσεις κτλ). 
3) δήλωση του Μηχανικού ότι δεν παραβιάζεται το ιδεατό στερεό του κτιρίου. 
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ιζ. Για την τοποθέτηση ασκεπούς δεξαµενής νερού ή πισίνας, µέγιστης επιφάνειας 50 
τ.µ., που εξυπηρετούνται µε εξωτερικά συστήµατα µηχανοστασίου τύπου compact 
κατατίθενται  

1) βεβαίωση του µηχανικού ότι δεν απαιτείται για την εγκατάστασή της τοιχίο από 
οπλισµένο σκυρόδεµα και ότι το ύψος όλων των κατασκευών σε κανένα σηµείο δεν 
υπερβαίνει το ένα µέτρο (1,00 µ.) από την οριστική στάθµη εδάφους και ότι δεν 
απαιτούνται εκσκαφές ή επιχώσεις του φυσικού εδάφους µεγαλύτερες από 1,00 µ. για 
την τοποθέτησή της καθώς και ότι τηρείται η απαιτούµενη φύτευση του υποχρεωτικώς 
ακαλύπτου χώρου,  
2) δήλωση αρµόδιου µηχανικού που αναλαµβάνει την ευθύνη της στατικής και 
ηλεκτροµηχανολογικής ασφάλειας της κατασκευής και των εγκαταστάσεων, 
 3) στατική µελέτη ή πιστοποιητικό στατικής επάρκειας της κατασκευής,  
4) ηλεκτροµηχανολογική µελέτη,  
5) αντίγραφο τοπογραφικού διαγράµµατος της οικοδοµικής αδείας ή της άδειας 
δόµησης εφόσον υφίσταται ή του προσαρτώµενου σε δικαιοπραξία µε την υπό 
κλίµακα σκαριφηµατική αποτύπωση των εγκαταστάσεων (Θέση, διαστάσεις, 
αποστάσεις κτλ) καθώς και των διαµορφώσεων του εδάφους.  

ιη. Για την τοποθέτηση κεραιών κατατίθενται τα εξής:  
1) αντίγραφο τοπογραφικού διαγράµµατος της οικοδοµικής αδείας ή της άδειας 
δόµησης εφόσον υφίσταται ή του προσαρτώµενου σε δικαιοπραξία µε την υπό 
κλίµακα, σκαριφηµατική αποτύπωση των εγκαταστάσεων (Θέση, διαστάσεις, 
αποστάσεις κτλ) ή αντίγραφο της κάτοψης του δώµατος της οικοδοµικής αδείας ή της 
άδειας δόµησης µε σκαριφηµατική αποτύπωση των εγκαταστάσεων (Θέση, 
διαστάσεις, αποστάσεις κτλ) όταν πρόκειται να τοποθετηθεί στο δώµα του κτιρίου,  
2) δήλωση στατικής επάρκειας από αρµόδιο µηχανικό,  
3) βεβαίωση του µηχανικού ότι δεν θίγεται ο στατικός φορέας του κτιρίου  
4) έγκριση εγκατάστασης από τον αρµόδιο φορέα.  
Τα ανωτέρω δεν αφορούν κεραίες λήψης ραδιοτηλεοπτικού σήµατος που ρυθµίζονται 
από την πολεοδοµική νοµοθεσία καθώς και κεραίες ραδιοεπικοινωνίας και κινητής 
τηλεφωνίας οι οποίες διέπονται από ίδιο θεσµικό πλαίσιο.  

ιθ. Για εσωτερικές διαρρυθµίσεις κατατίθενται τα εξής: 
1) βεβαίωση του µηχανικού ότι δεν θίγονται τα στοιχεία του φέροντος οργανισµού του 
κτιρίου 
2) κάτοψη σε κλίµακα 1:100 ή 1:50.  
Σε περίπτωση εσωτερικών διαρρυθµίσεων σε ειδικά κτίρια µε τις οποίες 
τροποποιούνται οι ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις ή/και η µελέτη παθητικής 
πυροπροστασίας, δεν εκδίδεται έγκριση εργασιών µικρής κλίµακας αλλά απαιτείται η 
έκδοση άδειας δόµησης κατά την παρ.1 του άρθρου 4 του Ν.4067/2012 (ΦΕΚ 79 Α’), 
ως ισχύει.   

κ. Για την κατασκευή φυτεµένων δωµάτων και φυτεµένων επιφανειών κατατίθενται τα 
προβλεπόµενα στοιχεία της Υπουργικής Απόφασης του άρθρου 18 του ν. 4067/2012 
(ΦΕΚ 79 Α). Μέχρι την δηµοσίευση της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης κατατίθενται τα 
δικαιολογητικά που ορίζονται στην υπ’ αριθµ. 911/9-1- 2012 Υπουργική Απόφαση «Όροι, 
προϋποθέσεις και διαδικασία κατασκευής φυτεµένων επιφανειών σε δώµατα, στέγες και 
υπαίθριους χώρους κτιρίων» (ΦΕΚ 14/Β/2012). 
Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω για την κατασκευή φυτεµένων δωµάτων και φυτεµένων 
επιφανειών  σε ∆ηµόσια Κτίρια, τα οποία έχουν ενταχθεί σε οποιοδήποτε χρηµατοδοτικό 
πρόγραµµα, κατατίθενται τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2 του άρθρου 1  της  
παρούσας απόφασης και συµπληρωµατικά:  

1) αντίγραφο της Απόφασης ένταξης του έργου στο χρηµατοδοτικό πρόγραµµα ή 
Αντίγραφο της  Απόφασης θετικής αξιολόγησης και πρόκρισης προς χρηµατοδότηση 
του έργου, 
2) δήλωση στατικής επάρκειας από αρµόδιο µηχανικό,  
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3) αντίγραφο της τεχνικής έκθεσης Κατασκευής Φυτεµένης Επιφάνειας, όπως αυτή 
κατατέθηκε στον αρµόδιο φορέα για την ένταξη στο χρηµατοδοτικό πρόγραµµα. Σε 
περίπτωση που δεν έχει κατατεθεί τεχνική έκθεση για την χρηµατοδότηση, τότε 
κατατίθεται η τεχνική έκθεση που προβλέπεται στις διατάξεις της υπ’ αριθµ. 911/9-1- 
2012 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 14/Β/2012).  
Σε περιοχές χαρακτηρισµένες ως παραδοσιακοί οικισµοί, παραδοσιακά τµήµατα 
πόλεων, περιοχές φυσικού κάλλους, αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι ή/και σε 
κτίρια χαρακτηρισµένα ως µνηµεία, διατηρητέα κτίρια και στις ζώνες προστασίας 
αυτών, δεν εκδίδεται έγκριση εργασιών µικρής κλίµακας κατά τις διατάξεις της 
παρούσας απόφασης για τις εργασίες κατασκευής φυτεµένων δωµάτων και 
φυτεµένων επιφανειών αλλά απαιτείται η έκδοση άδειας δόµησης κατά την περ.στ της 
παρ.1 του άρθρου 4 του Ν.4067/2012 (ΦΕΚ 79 Α’), ως ισχύει. 

κα. Για την τοποθέτηση εξωτερικής θερµοµόνωσης ή παθητικών ηλιακών συστηµάτων 
στις εξωτερικές όψεις και στο δώµα υφιστάµενων κτιρίων κατατίθεται βεβαίωση του 
µηχανικού ότι δεν αλλοιώνονται οι όψεις, ότι δεν θίγονται τα φέροντα στοιχεία των όψεων 
και του κτιρίου καθώς και ότι τηρούνται οι πολεοδοµικές διατάξεις 
Σε περιοχές χαρακτηρισµένες ως παραδοσιακοί οικισµοί, παραδοσιακά τµήµατα 
πόλεων, περιοχές φυσικού κάλλους, αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, για τις 
ανωτέρω εργασίες κατατίθενται συµπληρωµατικά και όψεις του κτιρίου. 
Με την δηµοσίευση της παρούσης, παύει να ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 1 της υπ’ αριθµ. 
9584/2-3-2011 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 492 Β’).   
κβ. Για τη συντήρηση, επισκευή στεγών µε χρήση ικριωµάτων κατατίθενται σχέδιο και 
φάκελος ασφάλειας και υγείας του έργου µε ορισµό του υπεύθυνου συντονιστή σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα στο  Π.∆. 305/1996 (Α΄305) και δήλωση ανάθεσης και ανάληψης της 
ευθύνης του µηχανικού για την επίβλεψη του έργου, καθώς και βεβαίωση του µηχανικού 
ότι δεν θίγονται τα στοιχεία του φέροντος οργανισµού του κτιρίου. 
κγ. Για απλή περιτοίχιση από λιθοδοµή µέχρι ύψους ενός µέτρου (1,00 µ.) ή περίφραξη 
από ελαφρύ υλικό, γηπέδων σε εκτός σχεδίου περιοχές ή περίφραξη µε πρόχειρη 
κατασκευή (όπως συρµατόπλεγµα) σε οικόπεδα µη ρυµοτοµούµενα σε εντός σχεδίου 
περιοχές καθώς και για την οριοθέτηση µε πασσάλους των κορυφών οικοπέδου ή 
γηπέδου κατατίθεται:  

1) αντίγραφο του Τοπογραφικού διαγράµµατος της οικοδοµικής αδείας ή της άδειας 
δόµησης εφόσον υπάρχει ή το προσαρτώµενο σε δικαιοπραξία στο οποίο σηµειώνεται 
η περίφραξη ή η θέση των πασσάλων και οι διαστάσεις της.  
Σε περίπτωση που το ακίνητο βρίσκεται σε παραθαλάσσια περιοχή κατατίθεται και 
υπεύθυνη δήλωση του µηχανικού στην οποία δηλώνει ότι το γήπεδο απέχει 
περισσότερο από 500 µέτρα από τη θάλασσα. 

Ειδικά για γήπεδα όπου προβλέπεται η λειτουργία κέντρων κράτησης λαθροµεταναστών, 
δεν απαιτείται η ως άνω έγκριση εργασιών έστω και αν η περίφραξη γίνεται µε χρήση 
οποιουδήποτε υλικού και σενάζ όπως ορίζεται µε την υπ’ αρίθµ. 18908/2012 (ΦΕΚ 121 
ΑΑΠ) Υπουργική Απόφαση. 
κδ. Για την κατασκευή µιας και µόνο λιθόκτιστης αποθήκης σε καλλιεργούµενα 
αγροκτήµατα, σύµφωνα µε το άρθρο 6 παρ. 4 του Π.∆. 24/31.5.85 ΦΕΚ 270∆, µε 
επιφάνεια µέχρι δέκα πέντε τετραγωνικά µέτρα (15 τ.µ.) και συνολικό ύψος έως και τρία 
µέτρα (3.00µ.) µε τη στέγη (όπου από ειδικές διατάξεις της περιοχής ορίζεται 
υποχρεωτική η κατασκευή στέγης κατασκευάζεται υποχρεωτικά στέγη ενώ αντίστοιχα 
όπου είναι υποχρεωτική η κατασκευή δώµατος το ύψος των 3,00 µέτρων υπολογίζεται 
συµπεριλαµβανοµένου του στηθαίου του δώµατος) αν δεν γίνεται χρήση οπλισµένου 
σκυροδέµατος στην οροφή του, και κατασκευάζεται αυτή ανεξάρτητα από τυχόν 
υπάρχουσα κύρια οικοδοµή, µια σε κάθε γήπεδο κατατίθενται τα εξής: 

1) έγκριση της αρµοδίας ∆/νσης Γεωργίας  
2) τοµή και κάτοψη 1:100 και  
3) αντίγραφο τοπογραφικού διαγράµµατος της οικοδοµικής αδείας ή της άδειας 
δόµησης εφόσον υφίσταται ή του προσαρτώµενου σε δικαιοπραξία µε την υπό 
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κλίµακα, ή συντασσόµενο κατά τις ισχύουσες προδιαγραφές, και αποτύπωση της 
αποθήκης (Θέση, διαστάσεις, αποστάσεις κτλ). 

κε. Για την κατασκευή εστιών, φούρνων και τζακιών κατατίθεται βεβαίωση του µηχανικού 
ότι αυτά δεν επηρεάζουν τη στατική επάρκεια του φέροντος οργανισµού και ότι η 
καµινάδα είναι σύµφωνη µε τις διατάξεις του «Κτιριοδοµικού Κανονισµού», Υπουργική 
Απόφαση 3046/304/1989 (∆’59), όπως εκάστοτε ισχύει. Σε περιοχές χαρακτηρισµένες 
ως παραδοσιακοί οικισµοί, παραδοσιακά τµήµατα πόλεων, περιοχές φυσικού κάλλους, 
αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι ή/και σε κτίρια χαρακτηρισµένα ως µνηµεία, 
διατηρητέα κτίρια και στις ζώνες προστασίας αυτών για την κατασκευή εστιών, φούρνων 
και τζακιών κατατίθενται συµπληρωµατικά και όψεις του κτιρίου. 
κζ. Για την αντικατάσταση στέγης κατατίθενται τα εξής: 

1) βεβαίωση του µηχανικού ότι αυτή έχει τις ίδιες διαστάσεις, ότι δεν µεταβάλλεται ο 
όγκος της καθώς και ότι δεν αυξάνεται το τελικό ύψος του κτιρίου και της στέγης,  
2) κάτοψη, όψη και τοµή σε 1:100,  
3) υπεύθυνη ∆ήλωση του µηχανικού ότι δεν θίγονται τα στοιχεία του φέροντος 
οργανισµού του κτιρίου,  
4) δήλωση στατικής επάρκειας από αρµόδιο µηχανικό. 

 

2. Για τις εργασίες που δυνάµει ειδικότερων διατάξεων ή κανονιστικών πράξεων 
εκδίδεται Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίµακας, κατατίθενται συµπληρωµατικά των 
προβλεποµένων στην παρ.3 του άρθρου 1 της παρούσας, τα δικαιολογητικά που 
ορίζονται για κάθε περίπτωση. 
Ειδικότερα: 
α. Για την τοποθέτηση ηλιακών και φωτοβολταϊκών συστηµάτων κατατίθενται τα 
ειδικότερα κατά περίπτωση προβλεπόµενα από τις κείµενες διατάξεις στοιχεία.  
β. Για την λειτουργική συνένωση χώρων της παρ. 10 του άρθρου 10 του Κτιριοδοµικού 
Κανονισµού (Αποφ. 3046/89, ΦΕΚ 59 ∆ ), όπως συµπληρώθηκε µε την υπ΄ αριθµ. 
13448/9-4-2012 (ΑΑΠ’ 116) και της παρ. 5 του άρθρου 23 του ν.4067/2012 (Α’ 79) µετά 
από αίτηση εκάστου των ιδιοκτητών των προς συνένωση χώρων ή νοµίµως 
εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου τους, κατατίθενται τα εξής δικαιολογητικά:  

i) επικυρωµένα αντίγραφα των οικοδοµικών αδειών των όµορων κτιρίων 
ii) τεχνική έκθεση µηχανικού όπου θα περιγράφεται η τήρηση των προϋποθέσεων της 
λειτουργικής συνένωσης της παρ. 10 του άρθρου 10 του Κτιριοδοµικού Κανονισµού. 
iii) σχέδια αρχιτεκτονικής µελέτης (κάτοψη, τοµή) και µελέτης πυροπροστασίας του 
ενιαίου χώρου, όπου απαιτείται.  
iv) συµβολαιογραφική δήλωση του ν. 1221/81 και µεταγραφή της, για την εξασφάλιση 
των υποχρεωτικών θέσεων στάθµευσης, όπου απαιτείται.  

Η έγκριση περιλαµβάνει εκτός από τις εργασίες για τη συνένωση των όµορων χώρων και 
τυχόν εσωτερικές εργασίες διαρρυθµίσεων που απαιτούνται για την ενιαία λειτουργία του 
χώρου. 
γ. Για την εκτέλεση εικαστικών παρεµβάσεων που εντάσσονται σε χρηµατοδοτικό 
πρόγραµµα του ΥΠΕΚΑ και εγκρίνονται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος 
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µετά από γνώµη του ΚΕΣΥΠΟΘΑ, η έγκριση των 
εργασιών µικρής κλίµακας χορηγείται από τη ∆/νση Οικοδοµικών και Κτιριοδοµικών 
Κανονισµών του ΥΠΕΚΑ. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η έγκριση του αρµόδιου 
ΣΑ. Προϋπόθεση για την εκτέλεση των εικαστικών παρεµβάσεων είναι η συναίνεση των 
ιδιοκτητών του κτιρίου. Για την εγκατάσταση ικριωµάτων, όπου αυτή απαιτείται για την 
εκτέλεση των ως άνω εργασιών, υποβάλλονται συµπληρωµατικά σχέδιο και φάκελος 
ασφάλειας και υγείας (ΣΑΥ και ΦΑΥ), και δήλωση ανάθεσης και ανάληψης της ευθύνης 
από µηχανικό για την επίβλεψη του έργου.  
 

3. Για την έγκριση εργασιών µικρής κλίµακας των προβλεποµένων στο άρθρο 14 του 
ν.3907/2011 (ΦΕΚ 7 Α’) όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 25 του ν.3922/2011 (ΦΕΚ 35 
Α’) περιπτώσεων για αλλαγή χρήσης κατατίθενται τα εξής: 
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α) τεχνική έκθεση µηχανικού όπου θα περιγράφεται η τήρηση των προϋποθέσεων του 
άρθρου 14 του ν.3907/2011 (ΦΕΚ 7 Α’), 
β) αντίγραφα των οικοδοµικών αδειών ή των αδειών δόµησης, 
γ) κάτοψη και τοµή σε κλίµακα 1:100, 
δ) αντίγραφο τοπογραφικού διαγράµµατος της οικοδοµικής αδείας ή της άδειας 
δόµησης εφόσον υφίσταται ή του προσαρτώµενου σε δικαιοπραξία, 
ε) δήλωση στατικής επάρκειας από αρµόδιο µηχανικό, 
στ) µελέτη παθητικής πυροπροστασίας, 

 

4. Για εργασίες των περιπτώσεων στ, ζ, ιδ, ιε, ιστ, ιθ, κα, κδ, κε, κζ της παρ 1 και της 
περ. β της παρ. 5 του παρόντος άρθρου που αφορούν σε περιοχές που είναι 
χαρακτηρισµένες ως παραδοσιακοί οικισµοί, παραδοσιακά τµήµατα πόλεων, περιοχές 
φυσικού κάλλους, αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι ή/και σε κτίρια που είναι 
χαρακτηρισµένα ως µνηµεία, διατηρητέα κτίρια και στις ζώνες προστασίας αυτών, όπου 
από τις διατάξεις της παρούσας προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής σχεδίων (όψεις ή 
και τοµές ή και κατόψεις) ή µελετών στατικής επάρκειας εφαρµόζεται η παρ. 2 του 
άρθρου 8 του ν.4030/2011 (249 Α). 

 

Άρθρο 3 

 

∆ιαδικασία έκδοσης έγκρισης εργασιών µικρής κλίµακας 
 
1. Για την χορήγηση της Έγκρισης Εργασιών Μικρής Κλίµακας εξετάζεται και ελέγχεται 
το περιεχόµενο και η πληρότητα της αίτησης - δήλωσης των ενδιαφερόµενων (σύµφωνα 
µε το συνηµµένο υπόδειγµα 1), καθώς και των επισυναπτοµένων σχετικών 
δικαιολογητικών, όπως αυτά περιγράφονται στα άρθρα 1 και 2 της παρούσας 
απόφασης. 
Με την ίδια αίτηση δύναται να εκτελεστούν περισσότερες από µια εργασίες, υπό την 
προϋπόθεση ότι θα κατατεθούν συνηµµένα στην αίτηση όλα τα δικαιολογητικά που 
προβλέπονται για καθεµία από τις αιτούµενες εργασίες. 

 
2. Αρµόδιος εξουσιοδοτηµένος υπάλληλος της Υπηρεσίας ∆όµησης, αφού ελέγξει την 
αίτηση και τα δικαιολογητικά κατά τα ανωτέρω χορηγεί στην συνέχεια την έγκριση 
εργασιών µικρής κλίµακας εντός προθεσµίας δύο (2) ηµερών. 
Ο ως άνω έλεγχος δεν αφορά σε στοιχεία αρτιότητας των οικοπέδων ή των γηπέδων, ή 
στοιχεία νοµιµότητας των κτιρίων τα οποία, σε κάθε περίπτωση, υποχρεωτικά 
δηλώνονται στην αίτηση µε ευθύνη του ιδιοκτήτη και του µηχανικού και βεβαιούται ότι τα 
υφιστάµενα κτίρια εµπίπτουν στις περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας.  
Τέλος δεν κατατίθενται ως συνηµµένα και δεν αποτελούν αντικείµενο ελέγχου 
πληρότητας στοιχεία φορολογικών και άλλων κρατήσεων.  
 
3. Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί για το ακίνητο άδεια δόµησης ή οικοδοµική άδεια, η 
οποία βρίσκεται σε ισχύ, δεν απαιτείται Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίµακας, αλλά 
ενηµέρωση της τρέχουσας άδειας ή / και ενηµέρωση της Ταυτότητας του κτιρίου. 
 

4. Η διάρκεια ισχύος της Έγκρισης Εργασιών Μικρής Κλίµακας είναι δώδεκα (12) µήνες. 
Σε περίπτωση µη ολοκλήρωσης των εργασιών της έγκρισης εντός του ανωτέρω 
διαστήµατος η διάρκεια ισχύος της Έγκρισης Εργασιών δύναται να παραταθεί για έξι (6) 
µήνες ακόµη µετά από σχετική αίτηση του ιδιοκτήτη και αιτιολογηµένη έκθεση ιδιώτη 
µηχανικού. 
Για την περίπτωση 5α του άρθρου 2 του παρόντος, για την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών 
συστηµάτων άνω των 100KW, η διάρκεια ισχύος είναι δεκαέξι (16) µήνες µε δυνατότητα 
παράτασης για οκτώ (8) µήνες ακόµη µε τις ίδιες προϋποθέσεις που αναφέρονται στο 
ανωτέρω εδάφιο.  
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5. Η Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίµακας εγκρίνεται σε τέσσερα (4) αντίγραφα. Ένα 
αντίγραφο του εντύπου εξαυτής χορηγείται στον ιδιοκτήτη, το δεύτερο αποστέλλεται 
αµελλητί στο οικείο Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων-Ενιαίο Ταµείο Ασφάλισης 
Μισθωτών (Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.), το τρίτο στον οικείο ∆ήµο και το τέταρτο διατηρείται στο 
αρχείο της αρµόδιας Υ.∆ΟΜ. σε συσχέτιση µε τυχόν οικοδοµική άδεια ή άδεια δόµησης  
του ακινήτου.  
 

6. Όταν οι εργασίες αφορούν σε κοινόχρηστους / κοινόκτητους χώρους του ακινήτου 
απαιτείται να προσκοµίζεται έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ότι έχει εξασφαλιστεί η 
σχετική συναίνεση των συνιδιοκτητών, µε ευθύνη του ενδιαφεροµένου. 
Για τις περιπτώσεις υπαγωγής κατά το άρθρο 11 του Ν.4178/2013 για τις οποίες δεν 
απαιτείται η συναίνεση των λοιπών συνιδιοκτητών, για την υποβολή αίτησης για την 
έκδοση έγκρισης εργασιών µικρής κλίµακας σε ήδη αποπερατωµένα κτίρια, και µετά την 
υπαγωγή τους στις διατάξεις του νόµου 4178/2013, δεν απαιτείται η συναίνεση των 
λοιπών συνιδιοκτητών µε την επιφύλαξη τυχόν υπάρχουσας ειδικής πρόβλεψης σε 
κανονισµό πολυκατοικίας. 
Ειδικότερα, αν οι εργασίες αφορούν στις όψεις οριζοντίων ιδιοκτησιών, απαιτείται η 
συναίνεση των συνιδιοκτητών κατά τα οριζόµενα στον κανονισµό της οροφοκτησίας. 
Σε περίπτωση νοµίµως συνιστάµενων αυτοτελών  διηρηµένων ιδιοκτησιών µε τµήµατα 
αποκλειστικής χρήσης , εφόσον πρόκειται για αυτοτελή κτίρια δεν απαιτείται η συναίνεση 
των λοιπών συνιδιοκτητών του ακινήτου µε την επιφύλαξη τυχόν υπάρχουσας ειδικής 
πρόβλεψης σε κανονισµό ιδιοκτησίας.  
 

Άρθρο 4 

 
Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δηµοσίευση της στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. 
Η απόφαση αυτή θα δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Συνηµµένα 
 Υπόδειγµα εντύπου έγκριση εργασιών µικρής κλίµακας 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 
 

 

 

 

 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ 
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Έχοντας υπ όψη: 
1. τις διατάξεις του Α΄ κεφαλαίου του Ν. 4030/11 ΦΕΚ 249Α «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου 
κατασκευών και 
 λοιπές διατάξεις»  
2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.4067/12 ΦΕΚ 79 Α «Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός» όπως ισχύει, 
3. την ανωτέρω αίτηση του έχοντος νόµιµο δικαίωµα για το έργο,  
4. τον έλεγχο των συνηµµένων στην αίτηση στοιχείων, δικαιολογητικών και διαγραµµάτων,  

 

 
ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ Η ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
.................................... 
 
…………………………………………………………………
….. 
ΜΕ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ∆Ω∆ΕΚΑ (12) ΜΗΝΕΣ 

 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ υπογραφής 
................................................... 
 
Ο ΕΛΕΓΚΤΗΣ 
.......................................................................... 
 

 
ΑΝΑΘΕΩΡΕΙΤΑΙ Η ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 
ΜΕ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΕΞΙ (6) ΜΗΝΕΣ  
 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ υπογραφής 
...................................................... 
 
Ο 
ΕΛΕΓΚΤΗΣ........................................................................
..... 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 
∆ΗΜΟΣ ………………………………… 
 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ∆ΟΜΗΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ Α∆ΕΙΩΝ ∆ΟΜΗΣΗΣ 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ 

ΚΛΙΜΑΚΑΣ 
 
 
 

                                 αρ. πρωτ. ……………………………..  
 

Ηµεροµηνία   …….……………………… 
 

Τίτλος Εργασίας: 

(*) 
  

∆ήµος: Περιοχή: 

Οδός: Ο.Τ.: 

Τ.Κ.: Α.Τ.: 

 

Θέση έργου: 
 

ΚΑΕΚ  

Α.Φ.Μ.  

∆.Ο.Υ.  

Α.∆.Τ.  

Όνοµατεπώνυµο: 

Είδος/ποσοστό 
δικαιώµατος 

 

Α.Φ.Μ.  

∆.Ο.Υ.  

Α.∆.Τ.  

Κύριος έργου: 

(**) Όνοµατεπώνυµο: 

Είδος/ποσοστό 
δικαιώµατος 

 

Α.Φ.Μ.  

∆.Ο.Υ.  Αντίκλητος: 

Όνοµατεπώνυµο: 

Α.∆.Τ.  

Λοιπά στοιχεία Αιτούντος: 
∆ιεύθυνση:  Αριθµός:   

Περιοχή:   Τ.Κ.:   

Πόλη   Α.Τ.:  

Τηλέφωνο:   Mail:  

Όνοµατεπώνυµο / ειδικότητα: 
Μηχανικός: 

Αριθµός Μητρώου: 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ 

 

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΑΞΗΣ 

 

ΕΜΒΑ∆ΟΝ 

Έγκριση ∆όµησης   

Άδεια ∆όµησης   

Αριθµός ΟΑ /έτος   

ν. 3843/10   

ν. 4014/11   

ν. 4178/13   

 

 

Με ατοµική µου ευθύνη δηλώνω ότι τα ατοµικά που στοιχεία είναι αληθή και ότι το ακίνητο µου 
είναι: (****) 
 

Α. ΕΝΤΟΣ Σχεδίου δεν είναι στατικά επικίνδυνο και επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών µε έκδοση 
εργασιών µικρής κλίµακας σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 
 

Β. ΕΚΤΟΣ Σχεδίου και δεν βρίσκεται σε δάσος, σε αναδασωτέα έκταση, σε ρέµα, στον αιγιαλό ή 
την παραλία, σε καθορισµένο αρχαιολογικό χώρο ή σε περιοχή απολύτου προστασίας ή 
εγκεκριµένος κοινόχρηστος χώρος της πόλης ή του οικισµού. 
 

Ο/Η  ∆ηλών/ούσα(*****)  
 

 

(*)     Αναγράφεται ο τίτλος των εργασιών σύµφωνα µε τα παραπάνω και στο άλλο πεδίο συµπληρώνεται ο  
         αντίστοιχος αριθµός. 
(**).   Σε περίπτωση περισσοτέρων κυρίων έργου µπορούν να προστεθούν και επιπλέον κελιά και γραµµές. 
(***)   Συµπληρώνονται οι υπόλοιποι φορείς και οι αριθµοί των εγκρίσεων τους που απαιτούνται για κάθε 
εργασία 
(****)  Επιλέγεται το αντίστοιχο. 
(*****) Σε περίπτωση που οι εργασίες εκτελούνται σε κοινόχρηστο χώρο του οικοπέδου ή γηπέδου 
συνηµµένα υποβάλλεται και υπεύθυνη δήλωση συναίνεσης των υπολοίπων συνιδιοκτητών. 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 

Τεχνική Έκθεση  

Βεβαίωση/αντίγραφο κτηµατολογίου  

Τοπογραφικό  

Λοιπά σχέδια που προβλέπονται για τις εργασίες  

  

 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (όπου απαιτούνται κατά περίπτωση)) 

∆ασική Υπηρεσία  

Συµβούλιο Αρχιτεκτονικής  

Κεντρικό Συµβούλιο Αρχιτεκτονικής  

Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων  

Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων  

Εφορεία Νεωτέρων Μνηµείων  

Κεντρικό Αρχαιολογικό Συµβούλιο  

Τοπικό Αρχαιολογικό Συµβούλιο  

Κεντρικό Συµβούλιο Νεωτέρων Μνηµείων  

(***)  
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Οι εργασίες Μικρής Κλίµακας, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 2 του ν.4076/2012 (ΦΕΚ 79Α) 
ΝΟΚ όπως ισχύει, καθορίζονται οι εξής:  
 
1. ∆οκιµαστικές τοµές του εδάφους και εκσκαφή µετά από έγγραφο της αρµόδιας 
αρχαιολογικής υπηρεσίας. 
 
2. Τοποθέτηση προκατασκευασµένων κατοικιών για αυτοστέγαση µειονεκτικών και ειδικών 
οµάδων πληθυσµού όπως εκάστοτε ορίζονται. 
 
3. Αντλητικές εγκαταστάσεις και κτίσµατα µε τις απολύτως απαραίτητες διαστάσεις για τη 
στέγασή τους σύµφωνα µε το άρθρο 3 του π.δ. 24/ 31.5.1985 (∆΄ 270), εκτός της 
περίπτωσης που επιβάλλεται η κατασκευή υποστυλωµάτων και εφόσον έχουν την 
απαιτούµενη έγκριση της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης Γεωργίας. 
 
4. Γεωτρήσεις νερού σε ιδιόκτητα οικόπεδα εντός σχεδίου ή εντός οικισµού ή σε γήπεδα εκτός 
σχεδίου, µετά από έγκριση του δήµου της περιοχής και της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης της 
περιφέρειας. 
 
5. Οι εργασίες που απαιτούνται για γεωτεχνικές έρευνες, σύµφωνα µε τον ΕΑΚ 2003, χωρίς 
εργασίες αντιστήριξης. 
 
6. Εγκατάσταση προσωρινών κατασκευών που συνοδεύεται µε πιστοποιητικό στατικής 
επάρκειας. 
 
7. Η κατασκευή ανελκυστήρα σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 27 που απαιτείται 
για τη µετακίνηση των ατόµων µε αναπηρία ή εµποδιζόµενων ατόµων σε υφιστάµενα κτίρια ή 
σε κτίρια που διαθέτουν ανελκυστήρα µε εσωτερικές διαστάσεις θαλάµου εκτός 
προδιαγραφών ΕΛΟΤ – ΕΝ 81-70, ή σε κτίρια όπου πρέπει να γίνει επέκταση των στάσεων 
του ανελκυστήρα προκειµένου να εξυπηρετηθούν ατόµων µε αναπηρία ή εµποδιζόµενα 
άτοµα. 
 
8. Κοπή δένδρων µέσα σε εγκεκριµένα ρυµοτοµικά σχέδια ή τις Ζ.Ο.Ε. που δεν 
προστατεύονται από τις διατάξεις για την προστασία των δασών και των δασικών γενικά 
εκτάσεων ή από διατάξεις της αρχαιολογικής νοµοθεσίας ή της νοµοθεσίας για τις 
προστατευόµενες περιοχές ή άλλης συναφούς νοµοθεσίας.  
 
9. Υπόγειοι σταθµοί διανοµής ή µέτρησης και ρύθµισης φυσικού αερίου. 
 
10. Τοποθέτηση ικριωµάτων. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται κατάθεση Σχεδίου και 
Φακέλου ασφάλειας και υγείας του έργου µε ορισµό του υπεύθυνου συντονιστή σύµφωνα µε 
τα οριζόµενα στο  π.δ. 305/1996 (Α΄305) και δήλωση ανάληψης της ευθύνης από µηχανικό 
για την επίβλεψη του έργου. 
  
11. Τοποθέτηση εργοταξιακών οικίσκων. 
 
12. Εκσκαφές καναλιών οδεύσεως καλωδίων εντός των γηπέδων ή οικοπέδων πρατηρίων 
υγρών καυσίµων για την εγκατάσταση των συστηµάτων εισροών – εκροών.  
 
13. Εργασίες τοποθέτησης υπόγειων, προκατασκευασµένων δεξαµενών αερίου καυσίµου σε 
πρατήρια καυσίµων. 
 
14. Εξωτερικούς χρωµατισµούς ή αντικατάσταση κιγκλιδωµάτων ή επισκευή επιχρισµάτων ή 
επισκευή όψεων µε χρήση ικριωµάτων ή/και σε περιοχές χαρακτηρισµένες ως παραδοσιακοί 
οικισµοί, περιοχές φυσικού κάλλους,  αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, παραδοσιακοί 
οικισµοί, παραδοσιακά τµήµατα πόλεων, ή/και σε κτίρια χαρακτηρισµένα ως µνηµεία, 
διατηρητέα κτίρια και στις ζώνες προστασίας τους αυτών. 
 
15. Επένδυση όψεων και αντικατάσταση υαλοπετασµάτων. 
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16. Κατασκευή πέργκολας σε ισόγειους ακάλυπτους χώρους, ή στον περιβάλλοντα ακάλυπτο 
χώρο, ή στην πρασιά ή στο δώµα ή στους ανοιχτούς εξώστες ή σε βεράντες ισογείων και 
ορόφων. 
 
17. Τοποθέτηση ασκεπούς δεξαµενής νερού η πισίνας, µέγιστης επιφάνειας 50 τ.µ., που 
εξυπηρετούνται µε εξωτερικά συστήµατα µηχανοστασίου τύπου compact και δεν απαιτείται 
για την εγκατάστασή τους τοιχίο από οπλισµένο σκυρόδεµα και µε την προϋπόθεση ότι το 
ύψος όλων των κατασκευών σε κανένα σηµείο δεν υπερβαίνει περισσότερο το ένα (1,00) 
µέτρο από την οριστική στάθµη εδάφους και εφόσον δεν απαιτούνται εκσκαφές ή επιχώσεις 
του φυσικού εδάφους µεγαλύτερες από ένα (1,00) µέτρο για την τοποθέτησή της και τηρείται 
η απαιτούµενη φύτευση του υποχρεωτικώς ακαλύπτου χώρου. Για την εγκατάσταση 
απαιτείται δήλωση αρµόδιου µηχανικού που αναλαµβάνει την ευθύνη της στατικής και 
ηλεκτροµηχανολογικής ασφάλειας της κατασκευής και των εγκαταστάσεων. 
 
18. Τοποθέτηση κεραιών. 

 
19. Εσωτερικές διαρρυθµίσεις, εφόσον δεν θίγονται τα στοιχεία του φέροντος οργανισµού του 
κτιρίου. 
 
20. Η κατασκευή φυτεµένων δωµάτων και φυτεµένων επιφανειών. 
 
21. Τοποθέτηση εξωτερικής θερµοµόνωσης ή παθητικών ηλιακών συστηµάτων στις 
εξωτερικές όψεις υφιστάµενων κτιρίων, εφόσον δεν αλλοιώνονται οι όψεις. 
 
22. Συντήρηση, επισκευή στεγών µε χρήση ικριωµάτων. 
 
23. Απλή περιτοίχιση από λιθοδοµή µέχρι ύψους ενός (1,00) µέτρου ή περίφραξη από 
ελαφρύ υλικό, γηπέδων σε εκτός σχεδίου περιοχές και η περίφραξη µε πρόχειρη κατασκευή 
(όπως συρµατόπλεγµα) σε οικόπεδα µη ρυµοτοµούµενα σε εντός σχεδίου περιοχές. Επίσης, 
επιτρέπεται οριοθέτηση µε πασσάλους των κορυφών οικοπέδου ή γηπέδου.   
 
24. Η κατασκευή λιθόκτιστης αποθήκης στα καλλιεργούµενα αγροκτήµατα, σύµφωνα µε το 
άρθρο 6 παρ. 4 του Π.∆. 24/31.5.85 ΦΕΚ 270∆, µε επιφάνεια µέχρι δέκα πέντε (15) 
τετραγωνικά µέτρα κι συνολικό ύψος µε τη στέγη έως και τρία (3,00) µέτρα εφόσον δεν γίνεται 
χρήση οπλισµένου σκυροδέµατος στην οροφή του, και κατασκευάζεται ανεξάρτητα από τυχόν 
υπάρχουσα κύρια οικοδοµή, µια φορά για κάθε γήπεδο και µετά από έγκριση της αρµοδίας 
∆/νσης Γεωργίας. 
 
25. Κατασκευή εστιών, φούρνων και τζακιών όταν αυτά δεν επηρεάζουν τη στατική επάρκεια 
του φέροντος οργανισµού ανεξάρτητων ιδιοκτησιών. 
 
26. Αντικατάσταση στέγης, στις ίδιες διαστάσεις, χωρίς µεταβολή στον όγκο και χωρίς αύξηση 
στο τελικό ύψος του κτιρίου και της στέγης. 
 
27. Τοποθέτηση ηλιακών και φωτοβολταϊκών συστηµάτων. 
 
28. Λειτουργική συνένωση χώρων της παρ. 10 του άρθρου 10 του Κτιριοδοµικού Κανονισµού 
(Αποφ. 3046/89, ΦΕΚ 59 ∆  & Αποφ.13448/12, ΦΕΚ 116/ΑΑΠ). 

 
29. Εκτέλεση εικαστικών παρεµβάσεων (Αποφ. 9584/11, ΦΕΚ 492/Β). 
 
30. Για την έγκριση εργασιών µικρής κλίµακας των προβλεποµένων στο άρθρο 14 του 
ν.3907/2011 (ΦΕΚ 7 Α’) όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 25 του ν.3922/2011 (ΦΕΚ 35 Α’) 
περιπτώσεων για αλλαγή χρήσης. 
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