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Θέκα: Γηαδηθαζία έγθξηζεο θαη απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα εξγαζίεο γηα ηηο 
νπνίεο απαηηείηαη Έγθξηζε Δξγαζηψλ Μηθξήο Κιίκαθαο  
 

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, 

ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 

 Έρνληαο ππφςε: 
 
1. Σν άξζξν 90 ηνπ Κψδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα θπβεξλεηηθά φξγαλα 

πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ Π. Γ/ηνο 63/2005 (ΦΔΚ Α΄ 98). 
2. Σελ 2876/07.10.2009 Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Αιιαγή ηίηινπ Τπνπξγείσλ» 

(ΦΔΚ Β΄ 2234). 
3. Σα άξζξα 1, παξ. 2 θαη 6 ηνπ Π. Γ/ηνο 189/2009 «Καζνξηζκφο θαη αλαθαηαλνκή 

αξκνδηνηήησλ ησλ Τπνπξγείσλ» (ΦΔΚ Α΄ 221), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Π. Γ/ηνο 24/2010 «Αλαθαζνξηζκφο ησλ αξκνδηνηήησλ 
ησλ Τπνπξγείσλ θαη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ΠΓ 189/2009» (ΦΔΚ Α΄ 56). 

4. Σν Π.Γ. 86/2012 «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ θαη 
Τθππνπξγψλ» (ΦΔΚ Α΄ 141). 

5. Σελ 46/09.07.2012 Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Καζνξηζκφο αξκνδηνηήησλ ηνπ 
Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ ΠΔΚΑ ηαχξνπ Καιαθάηε» (ΦΔΚ Β΄ 2101), φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. Τ331/11-7-2013 (ΦΔΚ Β’ 1717) φκνηα απφθαζε. 

6. Σν άξζξν 4, παξ. 2 θαη ην άξζξν 21 ηνπ λ. 4067/20112 (ΦΔΚ 79Α), «Νένο 
Οηθνδνκηθφο Καλνληζκφο», σο έρεη αληηθαηαζηαζεί θαη ηζρχεη. 

7. Σελ ππ’ αξηζκ. 5219/2004 (ΦΔΚ 114/Γ/17−2−04) απφθαζεο Τθππνπξγνχ 
Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 
ζπκπιεξψζεθε. 

8. Σηο δηαηάμεηο ηνπ  λ. 4178/13 (ΦΔΚ 174 Α), «Αληηκεηψπηζε ηεο Απζαίξεηεο Γφκεζεο − 
Πεξηβαιινληηθφ Ηζνδχγην θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

9. Σελ παξ. 3α ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ππνπξγηθήο απφθαζεο 18908/17.4.2012 
Σξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξίζκ. 5219/3−2−2004 Απφθαζεο ηεο Τθππνπξγνχ 
Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ «Καζνξηζκφο εξγαζηψλ δφκεζεο 
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κηθξήο θιίκαθαο γηα ηηο νπνίεο αληί ηεο έθδνζεο άδεηαο δφκεζεο απαηηείηαη Έγθξηζε 
Δξγαζηψλ. Γηαδηθαζία έγθξηζεο θαη απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά» (ΦΔΚ ΑΑΠ’ 121). 

10. Σνλ λ. 2244/1994 «Ρχζκηζε ζεκάησλ ειεθηξνπαξαγσγήο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο 
ελέξγεηαο θαη απφ ζπκβαηηθά θαχζηκα θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α΄ 168) θαη 
ζπγθεθξηκέλα ην άξζξν 3 παξ. 4 απηνχ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηα άξζξα 2 παξ. 7 
ηνπ λ. 2941/2001 (ΦΔΚ Α΄ 201), 27Α παξ. 9 ηνπ λ. 3734/2009 (ΦΔΚ Α΄ 8) θαη 9 παξ. 
8 ηνπ λ. 3851/2010 (ΦΔΚ Α΄ 85) θαη ηζρχεη. 

11. Σνλ λ. 3468/2006 «Παξαγσγή Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο απφ Αλαλεψζηκεο Πεγέο 
Δλέξγεηαο θαη πκπαξαγσγή Ζιεθηξηζκνχ θαη Θεξκφηεηαο Τςειήο Απφδνζεο θαη 
ινηπέο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ A΄ 129), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηνλ λ. 3851/2010 
«Δπηηάρπλζε ηεο αλάπηπμεο ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο γηα ηελ 
αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο ζε ζέκαηα αξκνδηφηεηαο ηνπ 
Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο» (ΦΔΚ Α΄ 85). 

12. Σελ ππνπξγηθή απφθαζε Γ6/Φ1/νηθ.19500/4.11.2004 «Σξνπνπνίεζε θαη 
ζπκπιήξσζε ηεο 13727/724/2003 θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο σο πξνο ηελ 
αληηζηνίρηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε ηνπο βαζκνχο 
φριεζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πνιενδνκηθή λνκνζεζία» (ΦΔΚ Β΄ 1671/11.11.2004).  

13. Σελ ππνπξγηθή απφθαζε 49828/12.11.2008 «Έγθξηζε εηδηθνχ πιαηζίνπ ρσξνηαμηθνχ 
ζρεδηαζκνχ θαη αεηθφξνπ αλάπηπμεο γηα ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θαη ηεο 
ζηξαηεγηθήο κειέηεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ απηνχ» (ΦΔΚ Β΄ 
2464/3.12.2008). 

14. Σελ ππνπξγηθή απφθαζε 40158/25.8.2010 «Έγθξηζε εηδηθψλ φξσλ γηα ηελ 
εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ θαη ειηαθψλ ζπζηεκάησλ ζε γήπεδα θαη 
θηίξηα ζε εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρέο» (ΦΔΚ Β΄ 1556/22.9.2010). 

15. Σελ ππνπξγηθή απφθαζε 36720/25.8.2010 «Έγθξηζε εηδηθψλ φξσλ γηα ηελ 
εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθψλ θαη ειηαθψλ ζπζηεκάησλ ζε θηίξηα θαη νηθφπεδα εληφο 
ζρεδίνπ πεξηνρψλ, θαη ζε νηθηζκνχο» (ΦΔΚ Α.Α.Π. 376/6.9.2010). 

16. Σελ ππνπξγηθή απφθαζε 9154/24.2.2011 «Σξνπνπνίεζε εηδηθψλ φξσλ γηα ηελ 
εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθψλ θαη ειηαθψλ ζπζηεκάησλ ζε γήπεδα, νηθφπεδα θαη 
θηίξηα» (ΦΔΚ Β 583/14.4.2011). 

17. Σηο πεξηπηψζεηο γ) θαη ζη) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 13 ηεο Οδεγίαο 
2009/28/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 23εο Απξηιίνπ 
2009 «ζρεηηθά κε ηελ πξνψζεζε ηεο ρξήζεο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο θαη 
ηελ ηξνπνπνίεζε θαη ηε ζπλαθφινπζε θαηάξγεζε ησλ Οδεγηψλ 2001/77/ΔΚ θαη 
2003/30/ΔΚ». 

18. Σελ ππνπξγηθή απφθαζε 9584/2-3-2011 «πκπιήξσζε ηεο ππ’ αξηζκ. 5219/04 
απφθαζεο Τθππνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ.» (ΦΔΚ 
492 Β’) 

19. Σν άξζξν 14 ηνπ λ.3907/2011 «Ίδξπζε Τπεξεζίαο Αζχινπ θαη Τπεξεζίαο Πξψηεο 
Τπνδνρήο, πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 
2008/115/ΔΚ «ζρεηηθά κε ηνπο θνηλνχο θαλφλεο θαη δηαδηθαζίεο ζηα θξάηε − κέιε γηα 
ηελ επηζηξνθή ησλ παξαλφκσο δηακελφλησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ» θαη ινηπέο 
δηαηάμεηο.» (ΦΔΚ 7 Α’) φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ην άξζξν 25 ηνπ λ.3922/2011 (ΦΔΚ 
35 Α’). 

20. Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο απηήο ηεο απφθαζεο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε 
βάξνο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ,  

 

 

Α π ο θ α ζ ί δ ο σ κ ε 

 
Άρζρο 1 

 

1. Δπηηξέπεηαη ε εθηέιεζε εξγαζηψλ κηθξήο θιίκαθαο ρσξίο έθδνζε άδεηαο δφκεζεο, 
εθφζνλ, κε ηελ επηθχιαμε ησλ νξηδνκέλσλ ζηελ παξ.2 ηεο παξνχζαο: 
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α) δελ παξαβηάδνληαη νη πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο, 

β) ηα νηθφπεδα, ηα γήπεδα ή ηα θηίζκαηα ζηα φπνηα εθηεινχληαη δελ βξίζθνληαη:  
i.ζε δάζνο,  
ii.ζε ξέκα,  
iii.ζηνλ αηγηαιφ ή ζηελ παξαιία,  
iv.ζε θαζνξηζκέλν αξραηνινγηθφ ρψξν φπνπ απαγνξεχεηαη ε δφκεζε, 
v.ζε πεξηνρή απνιχηνπ πξνζηαζίαο, 
vi.ζε εγθεθξηκέλν θνηλφρξεζην ρψξν ηεο πφιεο ή ηνπ νηθηζκνχ,  
vii.ζε θηίξηα πνπ είλαη ζηαηηθά επηθίλδπλα, πξηλ αξζεί ε επηθηλδπλφηεηα 
viii.ηκήκα θηηξίνπ πνπ έρεη θαηαζθεπαζηεί κεηά ηε ζεζκνζέηεζε παξφδηαο ζηνάο θαη 

εκπίπηεη ζε απηήλ,  
ix.ζε ξπκνηνκνχκελα θηίξηα κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 2 β, ηνπ παξφληνο άξζξνπ, 
x.παξά ην φξην δηεζλψλ, εζληθψλ, επαξρηαθψλ, δεκνηηθψλ ή θνηλνηηθψλ νδψλ εληφο 

δψλεο πιάηνπο 50% ησλ νξηδνκέλσλ απφ ηε λνκνζεζία πεξί αζθαιείαο ηεο 
ππεξαζηηθήο ζπγθνηλσλίαο. 

 

2. α) Δπηηξέπεηαη ε εθηέιεζε εξγαζηψλ κηθξήο θιίκαθαο ζε θηίξηα λνκίκσο πθηζηάκελα, 
φπσο απηά νξίδνληαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ λ.4067/2012 (ΦΔΚ 79 Α) θαζψο θαη 
ζε θηίξηα ή ηκήκαηα θηηξίσλ ηα νπνία   έρνπλ εμαηξεζεί ηεο θαηεδάθηζεο ή  έρεη αλαζηαιεί 
ε θαηεδάθηζε ηνπο κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο (Ν.3775/2009, Ν.3843/2010, Ν.4014/2011, 
Ν.4178/2013).  
Δηδηθφηεξα, επηηξέπεηαη ε εθηέιεζε εξγαζηψλ κηθξήο θιίκαθαο ζε θηίξηα ή ηκήκαηα 
θηηξίσλ πνπ έρνπλ λνκηκνπνηεζεί  ζχκθσλα κε ην άξζξν 23 ηνπ λ.4178/2013 (ΦΔΚ 174 
Α) ή  έρνπλ εμαηξεζεί απφ ηελ θαηεδάθηζε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4178/2013 
(ΦΔΚ 174 Α) ή έρνπλ ππαρζεί ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4178/2013 (ΦΔΚ 174 Α) θαη έρνπλ 
πεξαηψζεη ή έρνπλ εμνθιήζεη ην 30% (ηξηάληα ηηο εθαηφ) ηνπ εληαίνπ εηδηθνχ πξνζηίκνπ ή 
έρνπλ ππαρζεί ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4014/2011 (ΦΔΚ 209 Α) κε ηελ επηθχιαμε ησλ 
νξηδνκέλσλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4178/2013 θαη έρνπλ πεξαηψζεη ή έρνπλ εμνθιήζεη ην 
30% (ηξηάληα ηηο εθαηφ) ηνπ εληαίνπ εηδηθνχ πξνζηίκνπ ή έρνπλ ππαρζεί ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 
λ. 3775/2009 (ΦΔΚ 122 Α) θαη ηνπ λ. 3843/2010 (ΦΔΚ 62 Α) θαη έρνπλ πεξαηψζεη ηε 
δηαδηθαζία κε ηελ επηθχιαμε ησλ νξηδνκέλσλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4178/2013 ή πνπ 
έρνπλ νξηζηηθά εμαηξεζεί ηεο θαηεδάθηζεο ζχκθσλα κε παιαηφηεξεο δηαηάμεηο. 

β. Δπηηξέπεηαη ζε ξπκνηνκνχκελα θηίξηα κφλν ε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ πνπ 
πξνβιέπνληαη ζηηο πεξ. ε, ηδ, ηζ, θβ, ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν.4067/2012, σο 
ηζρχεη. 
 

3. Οη εξγαζίεο εθηεινχληαη κεηά απφ ζρεηηθή Έγθξηζε Δξγαζηψλ, πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ 
αξκφδηα Τπεξεζία Γφκεζεο, εθφζνλ ππνβιεζνχλ: 

α) Αίηεζε ηνπ ηδηνθηήηε ή ηνπ έρνληνο λφκηκν δηθαίσκα, ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ηα 
πιήξε ζηνηρεία ηνπ, ηα ζηνηρεία ηνπ αθηλήηνπ θαζψο θαη ηα ζπλεκκέλα ζηνηρεία ζχκθσλα 
κε ην ππφδεηγκα.  
ηελ αίηεζε δειψλεηαη ππεχζπλα απφ ηνλ ηδηνθηήηε αλ ην θηίζκα, ην γήπεδν, ην 
νηθφπεδν ή ε δηεξεκέλε ηδηνθηεζία βξίζθεηαη ζε εθηφο ή εληφο ζρεδίνπ πεξηνρή ή εληφο 
λνκίκσο πθηζηάκελνπ νηθηζκνχ θαη φηη δελ εκπίπηεη ζηηο απαγνξεπηηθέο πεξηπηψζεηο ηεο 
παξ. 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.    

β) Δγθξίζεηο ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ θαη ζπιινγηθψλ νξγάλσλ (δαζαξρείνπ, 
Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ, πκβνπιίνπ Αξρηηεθηνληθήο θηι) φπνπ απηέο 
απαηηνχληαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, θαηά πεξίπησζε. 

γ) Σερληθή Έθζεζε Μεραληθνχ ζηελ νπνία πεξηγξάθεηαη ην νηθφπεδν ή ην γήπεδν, ην 
θηίζκα θαζψο θαη αλαιπηηθά νη εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζηνχλ ζε απηά. Σελ Σερληθή 
Έθζεζε ζπλνδεχνπλ ζθαξηθήκαηα ή ζρέδηα εθφζνλ απαηηνχληαη γηα λα ηεθκεξησζεί 
επαξθψο ε ηερληθή έθζεζε.  

δ) Βεβαίσζε πεξί ππνβνιήο δήισζεο ζην θηεκαηνιφγην ή πηζηνπνηεηηθφ 
θηεκαηνγξαθνχκελνπ αθηλήηνπ ή απφζπαζκα θηεκαηνινγηθνχ δηαγξάκκαηνο. ε 
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πεξίπησζε πνπ δελ πξνζδηνξίδεηαη ε ζέζε ηνπ αθηλήηνπ κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο 
δηεχζπλζεο θαη δελ είλαη δπλαηή ε έθδνζε ησλ σο άλσ ζηνηρείσλ ηνπ θηεκαηνινγίνπ, ηφηε 
ππνβάιιεηαη αληίγξαθν ηνπ ηνπνγξαθηθνχ δηαγξάκκαηνο ηεο νηθνδνκηθήο αδείαο ή ηεο 
άδεηαο δφκεζεο εθφζνλ πθίζηαηαη ή ηεο δηαδηθαζίαο εμαίξεζεο ή αλαζηνιήο ηεο 
θαηεδάθηζεο θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ή ηνπ πξνζαξηψκελνπ ζε δηθαηνπξαμία. 

ε) Φσηνγξαθίεο ηνπ αθηλήηνπ. 

ζη) Αληίγξαθν ηεο Οηθνδνκηθήο αδείαο ή ηεο άδεηαο δφκεζεο ηνπ θηηξίνπ ή ησλ 
θηηζκάησλ πνπ πθίζηαληαη ζην γήπεδν ή νηθφπεδν, κε ηελ επηθχιαμε ηεο πεξ. ε ηεο 
παξνχζαο παξαγξάθνπ.  

δ) Σα θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, φπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 2 ηεο παξνχζαο 
απφθαζεο. 

ε) ε πεξίπησζε θηηζκάησλ ή δηεξεκέλσλ ηδηνθηεζηψλ νη νπνίεο έρνπλ ππαρζεί ζε 
νπνηνδήπνηε λφκν εμαίξεζεο απφ ηελ θαηεδάθηζε ή ηαθηνπνίεζεο ή ξχζκηζεο 
απζαηξέησλ θαηαζθεπψλ, θαηαηίζεηαη  βεβαίσζε εμαίξεζεο ή πεξαίσζεο απφ ηελ 
αξκφδηα αξρή πνπ εμέδσζε ηελ πξάμε ή ηελ αξκφδηα Τ.ΓΟΜ. ή βεβαίσζε πεξαίσζεο 
ηεο δηαδηθαζίαο ππαγσγήο απφ ην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ηνπ ΣΔΔ ή  βεβαίσζε 
εμφθιεζεο ηνπ 30% ηνπ εληαίνπ εηδηθνχ πξνζηίκνπ απφ ην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ηνπ 
ΣΔΔ, αλάινγα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ ζηνλ νπνίν έρνπλ ππαρζεί.  

ζ) Γήισζε ζπλαίλεζεο ησλ ζπληδηνθηεηψλ ηνπ αθηλήηνπ εθ’ φζνλ νη εξγαζίεο ηνπ άξζξνπ 
2 πξαγκαηνπνηνχληαη ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο (αθάιππηνη ρψξνη νηθνπέδνπ ή 
γεπέδνπ) ή θνηλφθηεηα ηκήκαηα ηνπ θηηξίνπ (φςεηο, θέξσλ νξγαληζκφο, δψκα, ζηέγε 
θ.ι.π.)  
 

4. α. Γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 
4067/2012 (ΦΔΚ 79 Α) θαη ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 4030/2011 (ΦΔΚ 249 Α) φπσο απηφ 
ηζρχεη, ζην πιαίζην ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξ. 3.β αλσηέξσ, ππνβάιιεηαη Έγθξηζε 
ηνπ πκβνπιίνπ Αξρηηεθηνληθήο.  
Γηα ηελ έγθξηζε θαηαηίζεληαη ζην αξκφδην ζπκβνχιην:  

1) θσηνγξαθίεο ηνπ αθηλήηνπ,  
2) ηερληθή έθζεζε πνπ πεξηγξάθεηαη αλσηέξσ, 
3) νπνηνδήπνηε ζρέδην ή ζθαξίθεκα εθφζνλ πξνβιέπεηαη απφ εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο 
ηεο παξνχζαο γηα θάζε επί κέξνπο εξγαζία.  

β. Γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 6 παξ. 3γ ηνπ 
Ν. 4067/2012 (ΦΔΚ 79 Α) θαη ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 4030/2011 (ΦΔΚ 249 Α) φπσο απηφ 
ηζρχεη, ππνβάιιεηαη έγθξηζε ηνπ αξκνδίνπ Κεληξηθνχ πκβνπιίνπ Αξρηηεθηνληθήο. 

γ. Γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 
λ.3028/2002, φπσο ηζρχεη, ππνβάιιεηαη έγθξηζε απφ ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο ηνπ 
Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ.  

δ. Γηα έγθξηζε εξγαζηψλ κηθξήο θιίκαθαο θαηαηίζεληαη νη πξναλαθεξφκελεο εγθξίζεηο  κε 
ζπλεκκέλα, ηπρφλ ζεσξεκέλα ζρέδηα, ηελ ηερληθή έθζεζε θαη ηηο θσηνγξαθίεο.  

 

Άρζρο 2 

 

Δηδηθά δηθαηοιογεηηθά ζηοητεία 
 

1. Γηα θαζεκία απφ ηηο εξγαζίεο Μηθξήο Κιίκαθαο φπσο νξίδνληαη κε ην άξζξν 4 παξ. 2 
ηνπ λ.4076/2012 (ΦΔΚ 79Α) σο ηζρχεη, θαζνξίδνληαη ηα εμήο θαηά πεξίπησζε επηπιένλ 
απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά: 

α. Γηα δνθηκαζηηθέο ηνκέο ηνπ εδάθνπο θαη εθζθαθή θαηαηίζεηαη ην έγγξαθν ηεο αξκφδηαο 
αξραηνινγηθήο ππεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ ην νπνίν νξίδεη 
ηελ ππνρξέσζε.  

β. Γηα ηελ ηνπνζέηεζε πξνθαηαζθεπαζκέλσλ θαηνηθηψλ γηα απηνζηέγαζε κεηνλεθηηθψλ 
θαη εηδηθψλ νκάδσλ πιεζπζκνχ, φπσο εθάζηνηε νξίδνληαη, θαηαηίζεληαη ηα ζηνηρεία πνπ 
πξνβιέπνληαη θάζε θνξά απφ ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο θαη θαλνληζηηθέο πξάμεηο. 
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γ. Γηα αληιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη θηίζκαηα κε ηηο απνιχησο απαξαίηεηεο δηαζηάζεηο 
γηα ηε ζηέγαζή ηνπο ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ Π.Γ. 24/ 31.5.1985 (Γ΄ 270), εθηφο ηεο 
πεξίπησζεο πνπ επηβάιιεηαη ε θαηαζθεπή ππνζηπισκάησλ, θαηαηίζεληαη ηα εμήο:  

1) άδεηα ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο Γεσξγίαο θαη  
2) αληίγξαθν ηνπνγξαθηθνχ δηαγξάκκαηνο ηεο νηθνδνκηθήο αδείαο ή ηεο άδεηαο 
δφκεζεο εθφζνλ πθίζηαηαη ή ηνπ πξνζαξηψκελνπ ζε δηθαηνπξαμία ή ζπληαζζφκελν 
θαηά ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο, κε ηελ ππφ θιίκαθα ζθαξηθεκαηηθή απνηχπσζε 
ησλ εγθαηαζηάζεσλ (Θέζε, δηαζηάζεηο, απνζηάζεηο θηι). 

δ. Γηα γεσηξήζεηο λεξνχ ζε ηδηφθηεηα νηθφπεδα εληφο ζρεδίνπ ή εληφο νηθηζκνχ ή ζε 
γήπεδα εθηφο ζρεδίνπ, θαηαηίζεληαη ηα εμήο:  

1) έγθξηζε ηνπ δήκνπ ηεο πεξηνρήο,  
2) άδεηα ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο Τδάησλ ηεο Πεξηθέξεηαο θαη  
3) αληίγξαθν ηνπνγξαθηθνχ δηαγξάκκαηνο ηεο νηθνδνκηθήο αδείαο ή ηεο άδεηαο 
δφκεζεο εθφζνλ πθίζηαηαη ή ηνπ πξνζαξηψκελνπ ζε δηθαηνπξαμία ή ζπληαζζφκελν 
θαηά ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο, κε ηελ ππφ θιίκαθα, ζθαξηθεκαηηθή απνηχπσζε 
ησλ εγθαηαζηάζεσλ (Θέζε, δηαζηάζεηο, απνζηάζεηο θηι). 

 ε. Γηα ηηο εξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα γεσηερληθέο έξεπλεο, ζχκθσλα κε ηνλ ΔΑΚ 
2003, θαηαηίζεηαη βεβαίσζε ηνπ κεραληθνχ φηη δελ απαηηνχληαη εξγαζίεο αληηζηήξημεο. 
ζη. Γηα ηελ εγθαηάζηαζε πξνζσξηλψλ θαηαζθεπψλ θαη κέρξη λα εθδνζεί ε πξνβιεπφκελε 
απφ ην άξζξν 21 ηνπ λ. 4067/12 Τπ. Απφθαζε, θαηαηίζεληαη ηα εμήο:  

1) πηζηνπνηεηηθφ ζηαηηθήο επάξθεηαο ή ζηαηηθή κειέηε,  
2) κηζζσηήξην ζπκβφιαην γηα ηελ παξαρψξεζε ηεο δεκφζηαο ή θνηλφρξεζηεο έθηαζεο  
3) εγθξηηηθέο πξάμεηο παξαρψξεζεο απφ ηνλ αξκφδην θαηά πεξίπησζε Φνξέα (Γήκνο, 
Κηεκαηηθή Τπεξεζία, θηι),  
4) έγθξηζε ηνπνζέηεζεο απφ ηνλ αξκφδην θαηά πεξίπησζε Φνξέα, πνπ εγθξίλεη ηε 
ιεηηνπξγία  
5) αληίγξαθν ηνπνγξαθηθνχ δηαγξάκκαηνο ηεο νηθνδνκηθήο αδείαο ή ηεο άδεηαο 
δφκεζεο εθφζνλ πθίζηαηαη ή ηνπ πξνζαξηψκελνπ ζε δηθαηνπξαμία ή ζπληαζζφκελν 
θαηά ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο, κε ηελ ππφ θιίκαθα, ζθαξηθεκαηηθή απνηχπσζε 
ησλ εγθαηαζηάζεσλ (Θέζε, δηαζηάζεηο, απνζηάζεηο θηι) 
6) Κάηνςε, ηνκή θαη φςεηο ζε θαηάιιειε θιίκαθα . 

δ. Γηα ηελ θαηαζθεπή αλειθπζηήξα, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ 
λ.4067/2012 (ΦΔΚ 79 Α’) πνπ απαηηείηαη γηα ηε κεηαθίλεζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ή 
εκπνδηδφκελσλ αηφκσλ ζε πθηζηάκελα θηίξηα ζηα νπνία θαηά ηνλ ρξφλν θαηαζθεπήο 
ηνπο δελ ήηαλ ππνρξεσηηθή ε θαηαζθεπή αλειθπζηήξα  απφ ηηο ηζρχνπζεο ηφηε δηαηάμεηο, 
ή θαηά ηνλ ρξφλν αλέγεξζήο ηνπο ήηαλ ππνρξεσηηθή ε θαηαζθεπή αλειθπζηήξα θαη ε 
ζρεηηθή αιιαγή θαηά ηελ θαηαζθεπή έρεη ππαρζεί ζηηο δηαηάμεηο πεξί ηαθηνπνίεζεο ή 
ξχζκηζεο απζαηξέησλ  ή ζε θηίξηα πνπ δηαζέηνπλ αλειθπζηήξα κε εζσηεξηθέο δηαζηάζεηο 
ζαιάκνπ εθηφο πξνδηαγξαθψλ ΔΛΟΣ – ΔΝ 81-70, ή ζε θηίξηα φπνπ πξέπεη λα γίλεη 
επέθηαζε ησλ ζηάζεσλ ηνπ αλειθπζηήξα πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηεζνχλ άηνκα κε 
αλαπεξία ή εκπνδηδφκελα άηνκα θαηαηίζεληαη ηα εμήο:  

1) δήισζε αλάζεζεο θαη αλάιεςεο ηεο κειέηεο θαζψο θαη ηεο επίβιεςεο 
εγθαηάζηαζεο ησλ ηθξησκάησλ θαη ηνπ έξγνπ κέρξη ηελ απνπεξάησζή ηνπ απφ 
αξκφδην κεραληθφ,   
2) ππεχζπλε δήισζε κεραληθνχ, ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη νη κειέηεο πξνζζήθεο 
αλειθπζηήξα θαη ηνπ ρψξνπ πξφζβαζεο ζ’ απηφλ, ζπληάρζεθαλ ζχκθσλα κε ηηο 
γεληθέο θαη εηδηθέο πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο θαη θαλνληζκνχο, είλαη πιήξεηο θαη ηα 
ζηνηρεία θαη νη  δηαζηάζεηο ηνπο ζπκθσλνχλ κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο 
θαλνληζκνχο πνπ ηζρχνπλ. Γειψλεηαη επίζεο φηη ζην  πθηζηάκελν θηίξην, θαηά ηνλ 
ρξφλν αλέγεξζήο ηνπ δελ ήηαλ ππνρξεσηηθή ε θαηαζθεπή αλειθπζηήξα  απφ ηηο 
ηζρχνπζεο ηφηε δηαηάμεηο, ή φηη ήηαλ ππνρξεσηηθή αιιά ε ζρεηηθή αιιαγή θαηά ηελ 
θαηαζθεπή έρεη ππαρζεί ζηηο δηαηάμεηο πεξί ηαθηνπνίεζεο ή ξχζκηζεο απζαηξέησλ  ή 
φηη, ή φηη ην θηίξην δηαζέηεη αλειθπζηήξα κε εζσηεξηθέο δηαζηάζεηο ζαιάκνπ εθηφο 
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πξνδηαγξαθψλ ΔΛΟΣ – ΔΝ 81-70, ή φηη ζην θηίξην πξέπεη λα γίλεη επέθηαζε ησλ 
ζηάζεσλ ηνπ αλειθπζηήξα πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηή ε πξφζβαζε , 
3) ζρέδην θαη θάθεινο αζθαιείαο θαη πγείαο ηνπ έξγνπ, κε νξηζκφ ηνπ ππεχζπλνπ 
ζπληνληζηή θαηά ηα νξηδφκελα ζην ΠΓ 305/1996 (Α΄212),  
4) αληίγξαθν ηνπνγξαθηθνχ δηαγξάκκαηνο ηεο νηθνδνκηθήο αδείαο ή ηεο άδεηαο 
δφκεζεο εθφζνλ πθίζηαηαη ή ηνπ πξνζαξηψκελνπ ζε δηθαηνπξαμία ή ζπληαζζφκελν 
θαηά ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο, κε ηελ ππφ θιίκαθα, ζθαξηθεκαηηθή απνηχπσζε 
ηνπ αλειθπζηήξα θαη ηνπ απαηηνχκελνπ ρψξνπ πξφζβαζεο ζε απηφλ,  
5) ζρεκαηηθή θάηνςε θαη ηνκή ζε θιίκαθα 1:100. Όηαλ ηνπνζεηείηαη εθηφο ηνπ 
πεξηγξάκκαηνο ηνπ πθηζηάκελνπ θηηξίνπ θαηαηίζεηαη θαη φςε ζηελ ίδηα θιίκαθα,  
6) ζηαηηθή κειέηε απφ αξκφδην κεραληθφ φηαλ πξφθεηηαη γηα πξνζζήθε λέαο 
θαηαζθεπήο / εγθαηάζηαζεο αλειθπζηήξα ζε πθηζηάκελν θηίξην, ή πηζηνπνηεηηθφ 
ζηαηηθήο επάξθεηαο ζηελ πεξίπησζε επέκβαζεο ζε ππάξρνλ θέιπθνο ζχκθσλα κε ηηο 
ηζρχνπζεο ειιεληθέο (Δινη 81-70) ή επξσπατθέο πξνδηαγξαθέο,  
7) ειεθηξνκεραλνινγηθή κειέηε ή ηερληθή έθζεζε αξκνδίνπ Μεραληθνχ γηα ηελ 
αζθάιεηα ηεο εγθαηάζηαζεο ζηελ πεξίπησζε επέκβαζεο ζε ππάξρνλ θέιπθνο 
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο ειιεληθέο (ΔΛΟΣ 81-70) ή επξσπατθέο πξνδηαγξαθέο,  
8) δήισζε αξκφδηνπ κεραληθνχ κε ηελ νπνία αλαιακβάλεη ηελ επζχλε ηεο ζηαηηθήο 
θαη ειεθηξνκεραλνινγηθήο αζθάιεηαο ηεο θαηαζθεπήο θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ,  
9) πξαθηηθφ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο πνιπθαηνηθίαο κε πιεηνςεθία ηνπ 51% ηνπ 
ζπλφινπ ησλ ςήθσλ, θαηά ην άξζξν 11 ηνπ Ν. 3209/2003 γηα ηελ θαηά παξέθθιηζε 
ηνπ ΝΟΚ θαηαζθεπή αλειθπζηήξα ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε νηθνδνκή έρεη ππαρζεί ζηηο 
δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3741/1929 «Πεξί ηδηνθηεζίαο θαη’ νξφθνπο».  

ε. Γηα ηελ θνπή δέλδξσλ κέζα ζε εγθεθξηκέλα ξπκνηνκηθά ζρέδηα ή ηηο Ε.Ο.Δ. 
θαηαηίζεληαη ηα εμήο:  

1) βεβαίσζε ηνπ κεραληθνχ φηη απηά δελ πξνζηαηεχνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο γηα ηελ 
πξνζηαζία ησλ δαζψλ θαη ησλ δαζηθψλ γεληθά εθηάζεσλ ή απφ δηαηάμεηο ηεο 
αξραηνινγηθήο λνκνζεζίαο ή ηεο λνκνζεζίαο γηα ηηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο ή 
άιιεο ζπλαθνχο λνκνζεζίαο,  
2) ηερληθή έθζεζε ηνπ κεραληθνχ ζηελ νπνία πεξηγξάθεηαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν 
επηβάιιεηαη ε θνπή. Δηδηθφηεξα γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ εκπίπηνπλ ζε εγθεθξηκέλν 
ξπκνηνκηθφ ζρέδην δειψλεηαη φηη εμαζθαιίδεηαη ν ειάρηζηνο ππνρξεσηηθφο αξηζκφο 
δέληξσλ φπσο απηφο νξίδεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Κηηξηνδνκηθνχ Καλνληζκνχ Τπνπξγηθή 
Απφθαζε 3046/304/1989 (Γ’59), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη. 
3) αληίγξαθν ηνπνγξαθηθνχ δηαγξάκκαηνο ηεο νηθνδνκηθήο αδείαο ή ηεο άδεηαο 
δφκεζεο εθφζνλ πθίζηαηαη ή ηνπ πξνζαξηψκελνπ ζε δηθαηνπξαμία, ζην νπνίν ζα 
ζεκεηψλεηαη ε ζέζε ησλ δέληξσλ πνπ ζα θνπνχλ, ηα ζεκεία ιήςεο ησλ θσηνγξαθηψλ 
θαη ηπρφλ κειινληηθέο ζέζεηο θχηεπζεο δέληξσλ.  

ζ. Γηα ηελ θαηαζθεπή ππφγεησλ ζηαζκψλ δηαλνκήο ή κέηξεζεο θαη ξχζκηζεο θπζηθνχ 
αεξίνπ θαηαηίζεηαη αληίγξαθν ηνπνγξαθηθνχ δηαγξάκκαηνο ηεο νηθνδνκηθήο αδείαο ή ηεο 
άδεηαο δφκεζεο εθφζνλ πθίζηαηαη ή ηνπ πξνζαξηψκελνπ ζε δηθαηνπξαμία κε ηελ ππφ 
θιίκαθα, ζθαξηθεκαηηθή απνηχπσζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ (Θέζε, δηαζηάζεηο, απνζηάζεηο 
θηι) 

η. Γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηθξησκάησλ απαηηείηαη θαηάζεζε ρεδίνπ θαη Φαθέινπ αζθάιεηαο 
θαη πγείαο ηνπ έξγνπ, κε νξηζκφ ηνπ ππεχζπλνπ ζπληνληζηή ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 
ζην Π.Γ. 305/1996 (Α΄305) θαζψο θαη δήισζε αλάζεζεο θαη αλάιεςεο ηεο επζχλεο απφ 
κεραληθφ γηα ηελ επίβιεςε ηνπ έξγνπ.. 

ηα. Γηα ηελ ηνπνζέηεζε εξγνηαμηαθψλ νηθίζθσλ θαηαηίζεηαη αληίγξαθν ηνπ Σνπνγξαθηθνχ 
δηαγξάκκαηνο ηεο αδείαο δφκεζεο κε ηελ ππφ θιίκαθα, ζθαξηθεκαηηθή απνηχπσζε ηνπ 
νηθίζθνπ (Θέζε, δηαζηάζεηο, απνζηάζεηο θηι). ε πεξίπησζε πνπ θξίλεηαη αλαγθαία ε 
ηνπνζέηεζε παξαπάλσ ηνπ ελφο νηθίζθνπ, πεξηγξάθεηαη ζηελ ηερληθή έθζεζε ηνπ 
κεραληθνχ ε αλαγθαηφηεηά ηνπο.  
 ηηο πεξηπηψζεηο δεκνζίσλ ή δεκνηηθψλ έξγσλ θαηαηίζεηαη : 
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1) Σερληθή έθζεζε ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ έξγνπ ε νπνία ζα πεξηγξάθεη ηελ 
αλαγθαηφηεηα, ην κέγεζνο θαη ηε ζέζε ηνπνζέηεζεο ησλ εξγνηαμηαθψλ νηθίζθσλ. 
2) Σνπνγξαθηθφ – νδνηπνξηθφ ζθαξίθεκα κε ζεκεησκέλεο ηηο ζέζεηο ηνπνζέηεζεο ησλ 
εξγνηαμηαθψλ νηθίζθσλ. 
3) ε πεξίπησζε πνπ  ν ρψξνο ηνπνζέηεζεο ησλ νηθίζθσλ είλαη ηδησηηθφο 
ζπλππνβάιιεηαη ην ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ κίζζσζεο ή παξαρψξεζεο ηνπ ρψξνπ 
απηνχ.  
Οη αλσηέξσ νηθίζθνη απνκαθξχλνληαη ππνρξεσηηθά πξηλ ηελ νξηζηηθή ειεθηξνδφηεζε 
ηνπ αθηλήηνπ ή ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή ηνπ έξγνπ αληηζηνίρσο. 

ηβ. Γηα εθζθαθέο θαλαιηψλ νδεχζεσο θαισδίσλ εληφο ησλ γεπέδσλ ή νηθνπέδσλ 
πξαηεξίσλ πγξψλ θαπζίκσλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ ζπζηεκάησλ εηζξνψλ – εθξνψλ 
θαηαηίζεληαη ηα εμήο:  

1) αληίγξαθν ηνπνγξαθηθνχ δηαγξάκκαηνο ηεο νηθνδνκηθήο αδείαο ή ηεο άδεηαο 
δφκεζεο, κε ηελ ππφ θιίκαθα, ζθαξηθεκαηηθή απνηχπσζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ (Θέζε, 
δηαζηάζεηο, απνζηάζεηο θηι) θαη  
2) άδεηα Ίδξπζεο ή ιεηηνπξγίαο ηνπ Πξαηεξίνπ Καπζίκσλ απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία.  

ηγ. Γηα εξγαζίεο ηνπνζέηεζεο ππνγείσλ, πξνθαηαζθεπαζκέλσλ δεμακελψλ αεξίνπ 
θαπζίκνπ ζε πξαηήξηα θαπζίκσλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ΤΑ 32880/2033/2009 (Β’ 
1221) θαηαηίζεληαη:  

1) αληίγξαθν ηνπνγξαθηθνχ δηαγξάκκαηνο ηεο νηθνδνκηθήο αδείαο ή ηεο άδεηαο 
δφκεζεο, κε ηελ ππφ θιίκαθα, ζθαξηθεκαηηθή απνηχπσζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ (Θέζε, 
δηαζηάζεηο, απνζηάζεηο θηι) θαη  
2) άδεηα Ίδξπζεο ηνπ Πξαηεξίνπ Καπζίκσλ απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία.  

ηδ. Γηα ηηο εξγαζίεο εμσηεξηθψλ ρξσκαηηζκψλ ή αληηθαηάζηαζεο θηγθιηδσκάησλ ή 
επηζθεπήο επηρξηζκάησλ ή επηζθεπήο φςεσλ κε ρξήζε ηθξησκάησλ θαηαηίζεληαη ζρέδην 
θαη θάθεινο αζθάιεηαο θαη πγείαο ηνπ έξγνπ κε νξηζκφ ηνπ ππεχζπλνπ ζπληνληζηή 
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Π.Γ. 305/1996 (Α΄305) θαη δήισζε αλάζεζεο θαη 
αλάιεςεο ηεο επζχλεο απφ κεραληθφ γηα ηελ επίβιεςε ηνπ έξγνπ.   
ε πεξηνρέο ραξαθηεξηζκέλεο σο παξαδνζηαθνί νηθηζκνί, παξαδνζηαθά ηκήκαηα 
πφιεσλ, πεξηνρέο θπζηθνχ θάιινπο, αξραηνινγηθνί ρψξνη, ηζηνξηθνί ηφπνη, γηα ηηο 
εξγαζίεο εμσηεξηθψλ ρξσκαηηζκψλ ή αληηθαηάζηαζεο θηγθιηδσκάησλ ή επηζθεπήο 
επηρξηζκάησλ ή επηζθεπήο φςεσλ κε δηαθνξεηηθφ πιηθφ κε ή ρσξίο ηελ ρξήζε 
ηθξησκάησλ, θαηαηίζεληαη ζπκπιεξσκαηηθά θαη φςεηο ηνπ θηηξίνπ. Γελ απαηηνχληαη λα 
θαηαηεζνχλ ζπκπιεξσκαηηθά φςεηο ηνπ θηηξίνπ αλ απφ ηελ ηερληθή έθζεζε πξνθχπηεη φηη 
νη εξγαζίεο ζα πινπνηεζνχλ κε ην ίδην αθξηβψο πιηθφ θαηά ηελ ηππνινγία ηεο 
ππάξρνπζαο θαηαζθεπήο. 
ε θηίξηα ραξαθηεξηζκέλα σο κλεκεία, δηαηεξεηέα θηίξηα θαη ζηηο δψλεο πξνζηαζίαο 
απηψλ, γηα ηηο εξγαζίεο ηεο παξνχζαο πεξίπησζεο θαηαηίζεληαη ζπκπιεξσκαηηθά θαη 
φςεηο ηνπ θηηξίνπ. 

ηε. Γηα ηελ επέλδπζε φςεσλ θαη αληηθαηάζηαζε παινπεηαζκάησλ θαηαηίζεηαη βεβαίσζε 
ηνπ κεραληθνχ φηη δελ ζίγνληαη ηα δνκηθά ζηνηρεία ηεο φςεο ηνπ θηηξίνπ.  
ε πεξηνρέο ραξαθηεξηζκέλεο σο παξαδνζηαθνί νηθηζκνί, παξαδνζηαθά ηκήκαηα 
πφιεσλ, πεξηνρέο θπζηθνχ θάιινπο, αξραηνινγηθνί ρψξνη, ηζηνξηθνί ηφπνη ή/θαη ζε θηίξηα 
ραξαθηεξηζκέλα σο κλεκεία, δηαηεξεηέα θηίξηα θαη ζηηο δψλεο πξνζηαζίαο απηψλ, γηα ηελ 
επέλδπζε φςεσλ θαη αληηθαηάζηαζε παινπεηαζκάησλ θαηαηίζεληαη ζπκπιεξσκαηηθά θαη 
φςεηο ηνπ θηηξίνπ. 

ηζη. Γηα ηελ θαηαζθεπή πέξγθνιαο ζε ηζφγεηνπο αθάιππηνπο ρψξνπο, ή ζηνλ 
πεξηβάιινληα αθάιππην ρψξν, ή ζηελ πξαζηά ή ζην δψκα ή ζηνπο αλνηρηνχο εμψζηεο ή 
ζε βεξάληεο ηζνγείσλ θαη νξφθσλ θαηαηίζεληαη ηα εμήο : 

1) θάηνςε θαη φςε ζε θιίκαθα 1:100  
2) αληίγξαθν ηνπνγξαθηθνχ δηαγξάκκαηνο ηεο νηθνδνκηθήο αδείαο ή ηεο άδεηαο 
δφκεζεο εθφζνλ πθίζηαηαη ή ηνπ πξνζαξηψκελνπ ζε δηθαηνπξαμία, κε ηελ ππφ 
θιίκαθα, απνηχπσζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ (Θέζε, δηαζηάζεηο, απνζηάζεηο θηι). 
3) δήισζε ηνπ Μεραληθνχ φηη δελ παξαβηάδεηαη ην ηδεαηφ ζηεξεφ ηνπ θηηξίνπ. 
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ηδ. Γηα ηελ ηνπνζέηεζε αζθεπνχο δεμακελήο λεξνχ ή πηζίλαο, κέγηζηεο επηθάλεηαο 50 
η.κ., πνπ εμππεξεηνχληαη κε εμσηεξηθά ζπζηήκαηα κεραλνζηαζίνπ ηχπνπ compact 
θαηαηίζεληαη  

1) βεβαίσζε ηνπ κεραληθνχ φηη δελ απαηηείηαη γηα ηελ εγθαηάζηαζή ηεο ηνηρίν απφ 
νπιηζκέλν ζθπξφδεκα θαη φηη ην χςνο φισλ ησλ θαηαζθεπψλ ζε θαλέλα ζεκείν δελ 
ππεξβαίλεη ην έλα κέηξν (1,00 κ.) απφ ηελ νξηζηηθή ζηάζκε εδάθνπο θαη φηη δελ 
απαηηνχληαη εθζθαθέο ή επηρψζεηο ηνπ θπζηθνχ εδάθνπο κεγαιχηεξεο απφ 1,00 κ. γηα 
ηελ ηνπνζέηεζή ηεο θαζψο θαη φηη ηεξείηαη ε απαηηνχκελε θχηεπζε ηνπ ππνρξεσηηθψο 
αθαιχπηνπ ρψξνπ,  
2) δήισζε αξκφδηνπ κεραληθνχ πνπ αλαιακβάλεη ηελ επζχλε ηεο ζηαηηθήο θαη 
ειεθηξνκεραλνινγηθήο αζθάιεηαο ηεο θαηαζθεπήο θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ, 
 3) ζηαηηθή κειέηε ή πηζηνπνηεηηθφ ζηαηηθήο επάξθεηαο ηεο θαηαζθεπήο,  
4) ειεθηξνκεραλνινγηθή κειέηε,  
5) αληίγξαθν ηνπνγξαθηθνχ δηαγξάκκαηνο ηεο νηθνδνκηθήο αδείαο ή ηεο άδεηαο 
δφκεζεο εθφζνλ πθίζηαηαη ή ηνπ πξνζαξηψκελνπ ζε δηθαηνπξαμία κε ηελ ππφ 
θιίκαθα ζθαξηθεκαηηθή απνηχπσζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ (Θέζε, δηαζηάζεηο, 
απνζηάζεηο θηι) θαζψο θαη ησλ δηακνξθψζεσλ ηνπ εδάθνπο.  

ηε. Γηα ηελ ηνπνζέηεζε θεξαηψλ θαηαηίζεληαη ηα εμήο:  
1) αληίγξαθν ηνπνγξαθηθνχ δηαγξάκκαηνο ηεο νηθνδνκηθήο αδείαο ή ηεο άδεηαο 
δφκεζεο εθφζνλ πθίζηαηαη ή ηνπ πξνζαξηψκελνπ ζε δηθαηνπξαμία κε ηελ ππφ 
θιίκαθα, ζθαξηθεκαηηθή απνηχπσζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ (Θέζε, δηαζηάζεηο, 
απνζηάζεηο θηι) ή αληίγξαθν ηεο θάηνςεο ηνπ δψκαηνο ηεο νηθνδνκηθήο αδείαο ή ηεο 
άδεηαο δφκεζεο κε ζθαξηθεκαηηθή απνηχπσζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ (Θέζε, 
δηαζηάζεηο, απνζηάζεηο θηι) φηαλ πξφθεηηαη λα ηνπνζεηεζεί ζην δψκα ηνπ θηηξίνπ,  
2) δήισζε ζηαηηθήο επάξθεηαο απφ αξκφδην κεραληθφ,  
3) βεβαίσζε ηνπ κεραληθνχ φηη δελ ζίγεηαη ν ζηαηηθφο θνξέαο ηνπ θηηξίνπ  
4) έγθξηζε εγθαηάζηαζεο απφ ηνλ αξκφδην θνξέα.  
Σα αλσηέξσ δελ αθνξνχλ θεξαίεο ιήςεο ξαδηνηειενπηηθνχ ζήκαηνο πνπ ξπζκίδνληαη 
απφ ηελ πνιενδνκηθή λνκνζεζία θαζψο θαη θεξαίεο ξαδηνεπηθνηλσλίαο θαη θηλεηήο 
ηειεθσλίαο νη νπνίεο δηέπνληαη απφ ίδην ζεζκηθφ πιαίζην.  

ηζ. Γηα εζσηεξηθέο δηαξξπζκίζεηο θαηαηίζεληαη ηα εμήο: 
1) βεβαίσζε ηνπ κεραληθνχ φηη δελ ζίγνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνχ ηνπ 
θηηξίνπ 
2) θάηνςε ζε θιίκαθα 1:100 ή 1:50.  
ε πεξίπησζε εζσηεξηθψλ δηαξξπζκίζεσλ ζε εηδηθά θηίξηα κε ηηο νπνίεο 
ηξνπνπνηνχληαη νη ειεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο, δελ εθδίδεηαη έγθξηζε 
εξγαζηψλ κηθξήο θιίκαθαο αιιά απαηηείηαη ε έθδνζε άδεηαο δφκεζεο θαηά ηελ παξ.1 
ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν.4067/2012 (ΦΔΚ 79 Α’), σο ηζρχεη.   

θ. Γηα ηελ θαηαζθεπή θπηεκέλσλ δσκάησλ θαη θπηεκέλσλ επηθαλεηψλ θαηαηίζεληαη ηα 
πξνβιεπφκελα ζηνηρεία ηεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4067/2012 
(ΦΔΚ 79 Α). Μέρξη ηελ δεκνζίεπζε ηεο αλσηέξσ Τπνπξγηθήο Απφθαζεο θαηαηίζεληαη ηα 
δηθαηνινγεηηθά πνπ νξίδνληαη ζηελ ππ’ αξηζκ. 911/9-1- 2012 Τπνπξγηθή Απφθαζε «Όξνη, 
πξνυπνζέζεηο θαη δηαδηθαζία θαηαζθεπήο θπηεκέλσλ επηθαλεηψλ ζε δψκαηα, ζηέγεο θαη 
ππαίζξηνπο ρψξνπο θηηξίσλ» (ΦΔΚ 14/Β/2012). 
Καη’ εμαίξεζε ησλ αλσηέξσ γηα ηελ θαηαζθεπή θπηεκέλσλ δσκάησλ θαη θπηεκέλσλ 
επηθαλεηψλ  ζε Γεκφζηα Κηίξηα, ηα νπνία έρνπλ εληαρζεί ζε νπνηνδήπνηε ρξεκαηνδνηηθφ 
πξφγξακκα, θαηαηίζεληαη ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 1  ηεο  
παξνχζαο απφθαζεο θαη ζπκπιεξσκαηηθά:  

1) αληίγξαθν ηεο Απφθαζεο έληαμεο ηνπ έξγνπ ζην ρξεκαηνδνηηθφ πξφγξακκα ή 
Αληίγξαθν ηεο  Απφθαζεο ζεηηθήο αμηνιφγεζεο θαη πξφθξηζεο πξνο ρξεκαηνδφηεζε 
ηνπ έξγνπ, 
2) δήισζε ζηαηηθήο επάξθεηαο απφ αξκφδην κεραληθφ,  
3) αληίγξαθν ηεο ηερληθήο έθζεζεο Καηαζθεπήο Φπηεκέλεο Δπηθάλεηαο, φπσο απηή 
θαηαηέζεθε ζηνλ αξκφδην θνξέα γηα ηελ έληαμε ζην ρξεκαηνδνηηθφ πξφγξακκα. ε 
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πεξίπησζε πνπ δελ έρεη θαηαηεζεί ηερληθή έθζεζε γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε, ηφηε 
θαηαηίζεηαη ε ηερληθή έθζεζε πνπ πξνβιέπεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο ππ’ αξηζκ. 911/9-1- 
2012 Τπνπξγηθήο Απφθαζεο (ΦΔΚ 14/Β/2012).  
ε πεξηνρέο ραξαθηεξηζκέλεο σο παξαδνζηαθνί νηθηζκνί, παξαδνζηαθά ηκήκαηα 
πφιεσλ, πεξηνρέο θπζηθνχ θάιινπο, αξραηνινγηθνί ρψξνη, ηζηνξηθνί ηφπνη ή/θαη ζε 
θηίξηα ραξαθηεξηζκέλα σο κλεκεία, δηαηεξεηέα θηίξηα θαη ζηηο δψλεο πξνζηαζίαο 
απηψλ, δελ εθδίδεηαη έγθξηζε εξγαζηψλ κηθξήο θιίκαθαο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο 
παξνχζαο απφθαζεο γηα ηηο εξγαζίεο θαηαζθεπήο θπηεκέλσλ δσκάησλ θαη 
θπηεκέλσλ επηθαλεηψλ αιιά απαηηείηαη ε έθδνζε άδεηαο δφκεζεο θαηά ηελ πεξ.ζη ηεο 
παξ.1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν.4067/2012 (ΦΔΚ 79 Α’), σο ηζρχεη. 

θα. Γηα ηελ ηνπνζέηεζε εμσηεξηθήο ζεξκνκφλσζεο ή παζεηηθψλ ειηαθψλ ζπζηεκάησλ 
ζηηο εμσηεξηθέο φςεηο θαη ζην δψκα πθηζηάκελσλ θηηξίσλ θαηαηίζεηαη βεβαίσζε ηνπ 
κεραληθνχ φηη δελ αιινηψλνληαη νη φςεηο, φηη δελ ζίγνληαη ηα θέξνληα ζηνηρεία ησλ φςεσλ 
θαη ηνπ θηηξίνπ θαζψο θαη φηη ηεξνχληαη νη πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο 
ε πεξηνρέο ραξαθηεξηζκέλεο σο παξαδνζηαθνί νηθηζκνί, παξαδνζηαθά ηκήκαηα 
πφιεσλ, πεξηνρέο θπζηθνχ θάιινπο, αξραηνινγηθνί ρψξνη, ηζηνξηθνί ηφπνη, γηα ηηο 
αλσηέξσ εξγαζίεο θαηαηίζεληαη ζπκπιεξσκαηηθά θαη φςεηο ηνπ θηηξίνπ. 
Με ηελ δεκνζίεπζε ηεο παξνχζεο, παχεη λα ηζρχεη ε παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ππ’ αξηζκ. 
9584/2-3-2011 Τπνπξγηθήο Απφθαζεο (ΦΔΚ 492 Β’).   

θβ. Γηα ηε ζπληήξεζε, επηζθεπή ζηεγψλ κε ρξήζε ηθξησκάησλ θαηαηίζεληαη ζρέδην θαη 
θάθεινο αζθάιεηαο θαη πγείαο ηνπ έξγνπ κε νξηζκφ ηνπ ππεχζπλνπ ζπληνληζηή ζχκθσλα 
κε ηα νξηδφκελα ζην  Π.Γ. 305/1996 (Α΄305) θαη δήισζε αλάζεζεο θαη αλάιεςεο ηεο 
επζχλεο ηνπ κεραληθνχ γηα ηελ επίβιεςε ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη βεβαίσζε ηνπ κεραληθνχ 
φηη δελ ζίγνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνχ ηνπ θηηξίνπ. 

θγ. Γηα απιή πεξηηνίρηζε απφ ιηζνδνκή κέρξη χςνπο ελφο κέηξνπ (1,00 κ.) ή πεξίθξαμε 
απφ ειαθξχ πιηθφ, γεπέδσλ ζε εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρέο ή πεξίθξαμε κε πξφρεηξε 
θαηαζθεπή (φπσο ζπξκαηφπιεγκα) ζε νηθφπεδα κε ξπκνηνκνχκελα ζε εληφο ζρεδίνπ 
πεξηνρέο θαζψο θαη γηα ηελ νξηνζέηεζε κε παζζάινπο ησλ θνξπθψλ νηθνπέδνπ ή 
γεπέδνπ θαηαηίζεηαη:  

1) αληίγξαθν ηνπ Σνπνγξαθηθνχ δηαγξάκκαηνο ηεο νηθνδνκηθήο αδείαο ή ηεο άδεηαο 
δφκεζεο εθφζνλ ππάξρεη ή ην πξνζαξηψκελν ζε δηθαηνπξαμία ζην νπνίν ζεκεηψλεηαη 
ε πεξίθξαμε ή ε ζέζε ησλ παζζάισλ θαη νη δηαζηάζεηο ηεο.  
ε πεξίπησζε πνπ ην αθίλεην βξίζθεηαη ζε παξαζαιάζζηα πεξηνρή θαηαηίζεηαη θαη 
ππεχζπλε δήισζε ηνπ κεραληθνχ ζηελ νπνία δειψλεη φηη ην γήπεδν απέρεη 
πεξηζζφηεξν απφ 500 κέηξα απφ ηε ζάιαζζα. 

Δηδηθά γηα γήπεδα φπνπ πξνβιέπεηαη ε ιεηηνπξγία θέληξσλ θξάηεζεο ιαζξνκεηαλαζηψλ, 
δελ απαηηείηαη ε σο άλσ έγθξηζε εξγαζηψλ έζησ θαη αλ ε πεξίθξαμε γίλεηαη κε ρξήζε 
νπνηνπδήπνηε πιηθνχ θαη ζελάδ φπσο νξίδεηαη κε ηελ ππ’ αξίζκ. 18908/2012 (ΦΔΚ 121 
ΑΑΠ) Τπνπξγηθή Απφθαζε. 

θδ. Γηα ηελ θαηαζθεπή κηαο θαη κφλν ιηζφθηηζηεο απνζήθεο ζε θαιιηεξγνχκελα 
αγξνθηήκαηα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 παξ. 4 ηνπ Π.Γ. 24/31.5.85 ΦΔΚ 270Γ, κε 
επηθάλεηα κέρξη δέθα πέληε ηεηξαγσληθά κέηξα (15 η.κ.) θαη ζπλνιηθφ χςνο έσο θαη ηξία 
κέηξα (3.00κ.) κε ηε ζηέγε (φπνπ απφ εηδηθέο δηαηάμεηο ηεο πεξηνρήο νξίδεηαη 
ππνρξεσηηθή ε θαηαζθεπή ζηέγεο θαηαζθεπάδεηαη ππνρξεσηηθά ζηέγε ελψ αληίζηνηρα 
φπνπ είλαη ππνρξεσηηθή ε θαηαζθεπή δψκαηνο ην χςνο ησλ 3,00 κέηξσλ ππνινγίδεηαη 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζηεζαίνπ ηνπ δψκαηνο) αλ δελ γίλεηαη ρξήζε νπιηζκέλνπ 
ζθπξνδέκαηνο ζηελ νξνθή ηνπ, θαη θαηαζθεπάδεηαη απηή αλεμάξηεηα απφ ηπρφλ 
ππάξρνπζα θχξηα νηθνδνκή, κηα ζε θάζε γήπεδν θαηαηίζεληαη ηα εμήο: 

1) έγθξηζε ηεο αξκνδίαο Γ/λζεο Γεσξγίαο  
2) ηνκή θαη θάηνςε 1:100 θαη  
3) αληίγξαθν ηνπνγξαθηθνχ δηαγξάκκαηνο ηεο νηθνδνκηθήο αδείαο ή ηεο άδεηαο 
δφκεζεο εθφζνλ πθίζηαηαη ή ηνπ πξνζαξηψκελνπ ζε δηθαηνπξαμία κε ηελ ππφ 
θιίκαθα, ή ζπληαζζφκελν θαηά ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο, θαη απνηχπσζε ηεο 
απνζήθεο (Θέζε, δηαζηάζεηο, απνζηάζεηο θηι). 
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θε. Γηα ηελ θαηαζθεπή εζηηψλ, θνχξλσλ θαη ηδαθηψλ θαηαηίζεηαη βεβαίσζε ηνπ κεραληθνχ 
φηη απηά δελ επεξεάδνπλ ηε ζηαηηθή επάξθεηα ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνχ θαη φηη ε 
θακηλάδα είλαη ζχκθσλε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ «Κηηξηνδνκηθνχ Καλνληζκνχ», Τπνπξγηθή 
Απφθαζε 3046/304/1989 (Γ’59), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη. ε πεξηνρέο ραξαθηεξηζκέλεο 
σο παξαδνζηαθνί νηθηζκνί, παξαδνζηαθά ηκήκαηα πφιεσλ, πεξηνρέο θπζηθνχ θάιινπο, 
αξραηνινγηθνί ρψξνη, ηζηνξηθνί ηφπνη ή/θαη ζε θηίξηα ραξαθηεξηζκέλα σο κλεκεία, 
δηαηεξεηέα θηίξηα θαη ζηηο δψλεο πξνζηαζίαο απηψλ γηα ηελ θαηαζθεπή εζηηψλ, θνχξλσλ 
θαη ηδαθηψλ θαηαηίζεληαη ζπκπιεξσκαηηθά θαη φςεηο ηνπ θηηξίνπ. 

θδ. Γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ζηέγεο θαηαηίζεληαη ηα εμήο: 
1) βεβαίσζε ηνπ κεραληθνχ φηη απηή έρεη ηηο ίδηεο δηαζηάζεηο, φηη δελ κεηαβάιιεηαη ν 
φγθνο ηεο θαζψο θαη φηη δελ απμάλεηαη ην ηειηθφ χςνο ηνπ θηηξίνπ θαη ηεο ζηέγεο,  
2) θάηνςε, φςε θαη ηνκή ζε 1:100,  
3) ππεχζπλε Γήισζε ηνπ κεραληθνχ φηη δελ ζίγνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ θέξνληνο 
νξγαληζκνχ ηνπ θηηξίνπ,  
4) δήισζε ζηαηηθήο επάξθεηαο απφ αξκφδην κεραληθφ. 

 

2. Γηα ηηο εξγαζίεο πνπ δπλάκεη εηδηθφηεξσλ δηαηάμεσλ ή θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ 
εθδίδεηαη Έγθξηζε Δξγαζηψλ Μηθξήο Κιίκαθαο, θαηαηίζεληαη ζπκπιεξσκαηηθά ησλ 
πξνβιεπνκέλσλ ζηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο παξνχζαο, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 
νξίδνληαη γηα θάζε πεξίπησζε. 
Δηδηθφηεξα: 

α. Γηα ηελ ηνπνζέηεζε ειηαθψλ θαη θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ θαηαηίζεληαη ηα 
εηδηθφηεξα θαηά πεξίπησζε πξνβιεπφκελα απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ζηνηρεία.  

β. Γηα ηελ ιεηηνπξγηθή ζπλέλσζε ρψξσλ ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Κηηξηνδνκηθνχ 
Καλνληζκνχ (Απνθ. 3046/89, ΦΔΚ 59 Γ ), φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ηελ ππ΄ αξηζκ. 
13448/9-4-2012 (ΑΑΠ’ 116) θαη ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ λ.4067/2012 (Α’ 79) κεηά 
απφ αίηεζε εθάζηνπ ησλ ηδηνθηεηψλ ησλ πξνο ζπλέλσζε ρψξσλ ή λνκίκσο 
εμνπζηνδνηεκέλνπ εθπξνζψπνπ ηνπο, θαηαηίζεληαη ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά:  

i) επηθπξσκέλα αληίγξαθα ησλ νηθνδνκηθψλ αδεηψλ ησλ φκνξσλ θηηξίσλ 
ii) ηερληθή έθζεζε κεραληθνχ φπνπ ζα πεξηγξάθεηαη ε ηήξεζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο 
ιεηηνπξγηθήο ζπλέλσζεο ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Κηηξηνδνκηθνχ Καλνληζκνχ. 
iii) ζρέδηα αξρηηεθηνληθήο κειέηεο (θάηνςε, ηνκή) θαη κειέηεο ππξνπξνζηαζίαο ηνπ 
εληαίνπ ρψξνπ, φπνπ απαηηείηαη.  
iv) ζπκβνιαηνγξαθηθή δήισζε ηνπ λ. 1221/81 θαη κεηαγξαθή ηεο, γηα ηελ εμαζθάιηζε 
ησλ ππνρξεσηηθψλ ζέζεσλ ζηάζκεπζεο, φπνπ απαηηείηαη.  

Ζ έγθξηζε πεξηιακβάλεη εθηφο απφ ηηο εξγαζίεο γηα ηε ζπλέλσζε ησλ φκνξσλ ρψξσλ θαη 
ηπρφλ εζσηεξηθέο εξγαζίεο δηαξξπζκίζεσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εληαία ιεηηνπξγία ηνπ 
ρψξνπ. 

γ. Γηα ηελ εθηέιεζε εηθαζηηθψλ παξεκβάζεσλ πνπ εληάζζνληαη ζε ρξεκαηνδνηηθφ 
πξφγξακκα ηνπ ΤΠΔΚΑ θαη εγθξίλνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο 
Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο κεηά απφ γλψκε ηνπ ΚΔΤΠΟΘΑ, ε έγθξηζε ησλ 
εξγαζηψλ κηθξήο θιίκαθαο ρνξεγείηαη απφ ηε Γ/λζε Οηθνδνκηθψλ θαη Κηηξηνδνκηθψλ 
Καλνληζκψλ ηνπ ΤΠΔΚΑ. ηελ πεξίπησζε απηή δελ απαηηείηαη ε έγθξηζε ηνπ αξκφδηνπ 
Α. Πξνυπφζεζε γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εηθαζηηθψλ παξεκβάζεσλ είλαη ε ζπλαίλεζε ησλ 
ηδηνθηεηψλ ηνπ θηηξίνπ. Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηθξησκάησλ, φπνπ απηή απαηηείηαη γηα ηελ 
εθηέιεζε ησλ σο άλσ εξγαζηψλ, ππνβάιινληαη ζπκπιεξσκαηηθά ζρέδην θαη θάθεινο 
αζθάιεηαο θαη πγείαο (ΑΤ θαη ΦΑΤ), θαη δήισζε αλάζεζεο θαη αλάιεςεο ηεο επζχλεο 
απφ κεραληθφ γηα ηελ επίβιεςε ηνπ έξγνπ.  

 

3. Γηα ηελ έγθξηζε εξγαζηψλ κηθξήο θιίκαθαο ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζην άξζξν 14 ηνπ 
λ.3907/2011 (ΦΔΚ 7 Α’) φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ην άξζξν 25 ηνπ λ.3922/2011 (ΦΔΚ 35 
Α’) πεξηπηψζεσλ γηα αιιαγή ρξήζεο θαηαηίζεληαη ηα εμήο: 

α) ηερληθή έθζεζε κεραληθνχ φπνπ ζα πεξηγξάθεηαη ε ηήξεζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ 
άξζξνπ 14 ηνπ λ.3907/2011 (ΦΔΚ 7 Α’), 
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β) αληίγξαθα ησλ νηθνδνκηθψλ αδεηψλ ή ησλ αδεηψλ δφκεζεο, 
γ) θάηνςε θαη ηνκή ζε θιίκαθα 1:100, 
δ) αληίγξαθν ηνπνγξαθηθνχ δηαγξάκκαηνο ηεο νηθνδνκηθήο αδείαο ή ηεο άδεηαο 
δφκεζεο εθφζνλ πθίζηαηαη ή ηνπ πξνζαξηψκελνπ ζε δηθαηνπξαμία, 
ε) δήισζε ζηαηηθήο επάξθεηαο απφ αξκφδην κεραληθφ, 
ζη) κειέηε παζεηηθήο ππξνπξνζηαζίαο, 

 

4. Γηα εξγαζίεο ησλ πεξηπηψζεσλ ζη, δ, ηδ, ηε, ηζη, ηζ, θα, θδ, θε, θδ ηεο παξ 1 θαη ηεο 
πεξ. β ηεο παξ. 5 ηνπ παξφληνο άξζξνπ πνπ αθνξνχλ ζε πεξηνρέο πνπ είλαη 
ραξαθηεξηζκέλεο σο παξαδνζηαθνί νηθηζκνί, παξαδνζηαθά ηκήκαηα πφιεσλ, πεξηνρέο 
θπζηθνχ θάιινπο, αξραηνινγηθνί ρψξνη, ηζηνξηθνί ηφπνη ή/θαη ζε θηίξηα πνπ είλαη 
ραξαθηεξηζκέλα σο κλεκεία, δηαηεξεηέα θηίξηα θαη ζηηο δψλεο πξνζηαζίαο απηψλ, φπνπ 
απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο πξνβιέπεηαη ε ππνρξέσζε ππνβνιήο ζρεδίσλ (φςεηο ή 
θαη ηνκέο ή θαη θαηφςεηο) ή κειεηψλ ζηαηηθήο επάξθεηαο εθαξκφδεηαη ε παξ. 2 ηνπ 
άξζξνπ 8 ηνπ λ.4030/2011 (249 Α). 

 

Άρζρο 3 

 

Γηαδηθαζία έθδοζες έγθρηζες εργαζηώλ κηθρής θιίκαθας 
 

1. Γηα ηελ ρνξήγεζε ηεο Έγθξηζεο Δξγαζηψλ Μηθξήο Κιίκαθαο εμεηάδεηαη θαη ειέγρεηαη 
ην πεξηερφκελν θαη ε πιεξφηεηα ηεο αίηεζεο - δήισζεο ησλ ελδηαθεξφκελσλ (ζχκθσλα 
κε ην ζπλεκκέλν ππφδεηγκα 1), θαζψο θαη ησλ επηζπλαπηνκέλσλ ζρεηηθψλ 
δηθαηνινγεηηθψλ, φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζηα άξζξα 1 θαη 2 ηεο παξνχζαο 
απφθαζεο. 
Με ηελ ίδηα αίηεζε δχλαηαη λα εθηειεζηνχλ πεξηζζφηεξεο απφ κηα εξγαζίεο, ππφ ηελ 
πξνυπφζεζε φηη ζα θαηαηεζνχλ ζπλεκκέλα ζηελ αίηεζε φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 
πξνβιέπνληαη γηα θαζεκία απφ ηηο αηηνχκελεο εξγαζίεο. 

 

2. Αξκφδηνο εμνπζηνδνηεκέλνο ππάιιεινο ηεο Τπεξεζίαο Γφκεζεο, αθνχ ειέγμεη ηελ 
αίηεζε θαη ηα δηθαηνινγεηηθά θαηά ηα αλσηέξσ ρνξεγεί ζηελ ζπλέρεηα ηελ έγθξηζε 
εξγαζηψλ κηθξήο θιίκαθαο εληφο πξνζεζκίαο δχν (2) εκεξψλ. 
Ο σο άλσ έιεγρνο δελ αθνξά ζε ζηνηρεία αξηηφηεηαο ησλ νηθνπέδσλ ή ησλ γεπέδσλ, ή 
ζηνηρεία λνκηκφηεηαο ησλ θηηξίσλ ηα νπνία, ζε θάζε πεξίπησζε, ππνρξεσηηθά 
δειψλνληαη ζηελ αίηεζε κε επζχλε ηνπ ηδηνθηήηε θαη ηνπ κεραληθνχ θαη βεβαηνχηαη φηη ηα 
πθηζηάκελα θηίξηα εκπίπηνπλ ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο παξνχζαο.  
Σέινο δελ θαηαηίζεληαη σο ζπλεκκέλα θαη δελ απνηεινχλ αληηθείκελν ειέγρνπ 
πιεξφηεηαο ζηνηρεία θνξνινγηθψλ θαη άιισλ θξαηήζεσλ.  
 

3. ε πεξίπησζε πνπ έρεη εθδνζεί γηα ην αθίλεην άδεηα δφκεζεο ή νηθνδνκηθή άδεηα, ε 
νπνία βξίζθεηαη ζε ηζρχ, δελ απαηηείηαη Έγθξηζε Δξγαζηψλ Μηθξήο Κιίκαθαο, αιιά 
ελεκέξσζε ηεο ηξέρνπζαο άδεηαο ή / θαη ελεκέξσζε ηεο Σαπηφηεηαο ηνπ θηηξίνπ. 

 

4. Ζ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο Έγθξηζεο Δξγαζηψλ Μηθξήο Κιίκαθαο είλαη δψδεθα (12) κήλεο. 
ε πεξίπησζε κε νινθιήξσζεο ησλ εξγαζηψλ ηεο έγθξηζεο εληφο ηνπ αλσηέξσ 
δηαζηήκαηνο ε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο Έγθξηζεο Δξγαζηψλ δχλαηαη λα παξαηαζεί γηα έμη (6) 
κήλεο αθφκε κεηά απφ ζρεηηθή αίηεζε ηνπ ηδηνθηήηε θαη αηηηνινγεκέλε έθζεζε ηδηψηε 
κεραληθνχ. 
Γηα ηελ πεξίπησζε 5α ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ παξφληνο, γηα ηελ ηνπνζέηεζε θσηνβνιηατθψλ 
ζπζηεκάησλ άλσ ησλ 100KW, ε δηάξθεηα ηζρχνο είλαη δεθαέμη (16) κήλεο κε δπλαηφηεηα 
παξάηαζεο γηα νθηψ (8) κήλεο αθφκε κε ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην 
αλσηέξσ εδάθην.  
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5. Ζ Έγθξηζε Δξγαζηψλ Μηθξήο Κιίκαθαο εγθξίλεηαη ζε ηέζζεξα (4) αληίγξαθα. Έλα 
αληίγξαθν ηνπ εληχπνπ εμαπηήο ρνξεγείηαη ζηνλ ηδηνθηήηε, ην δεχηεξν απνζηέιιεηαη 
ακειιεηί ζην νηθείν Ίδξπκα Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ-Δληαίν Σακείν Αζθάιηζεο 
Μηζζσηψλ (Η.Κ.Α.-Δ.Σ.Α.Μ.), ην ηξίην ζηνλ νηθείν Γήκν θαη ην ηέηαξην δηαηεξείηαη ζην 
αξρείν ηεο αξκφδηαο Τ.ΓΟΜ. ζε ζπζρέηηζε κε ηπρφλ νηθνδνκηθή άδεηα ή άδεηα δφκεζεο  
ηνπ αθηλήηνπ.  

 

6. Όηαλ νη εξγαζίεο αθνξνχλ ζε θνηλφρξεζηνπο / θνηλφθηεηνπο ρψξνπο ηνπ αθηλήηνπ 
απαηηείηαη λα πξνζθνκίδεηαη έγγξαθν απφ ην νπνίν ζα πξνθχπηεη φηη έρεη εμαζθαιηζηεί ε 
ζρεηηθή ζπλαίλεζε ησλ ζπληδηνθηεηψλ, κε επζχλε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 
Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ππαγσγήο θαηά ην άξζξν 11 ηνπ Ν.4178/2013 γηα ηηο νπνίεο δελ 
απαηηείηαη ε ζπλαίλεζε ησλ ινηπψλ ζπληδηνθηεηψλ, γηα ηελ ππνβνιή αίηεζεο γηα ηελ 
έθδνζε έγθξηζεο εξγαζηψλ κηθξήο θιίκαθαο ζε ήδε απνπεξαησκέλα θηίξηα, θαη κεηά ηελ 
ππαγσγή ηνπο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 4178/2013, δελ απαηηείηαη ε ζπλαίλεζε ησλ 
ινηπψλ ζπληδηνθηεηψλ κε ηελ επηθχιαμε ηπρφλ ππάξρνπζαο εηδηθήο πξφβιεςεο ζε 
θαλνληζκφ πνιπθαηνηθίαο. 
Δηδηθφηεξα, αλ νη εξγαζίεο αθνξνχλ ζηηο φςεηο νξηδνληίσλ ηδηνθηεζηψλ, απαηηείηαη ε 
ζπλαίλεζε ησλ ζπληδηνθηεηψλ θαηά ηα νξηδφκελα ζηνλ θαλνληζκφ ηεο νξνθνθηεζίαο. 
ε πεξίπησζε λνκίκσο ζπληζηάκελσλ απηνηειψλ  δηεξεκέλσλ ηδηνθηεζηψλ κε ηκήκαηα 
απνθιεηζηηθήο ρξήζεο , εθφζνλ πξφθεηηαη γηα απηνηειή θηίξηα δελ απαηηείηαη ε ζπλαίλεζε 
ησλ ινηπψλ ζπληδηνθηεηψλ ηνπ αθηλήηνπ κε ηελ επηθχιαμε ηπρφλ ππάξρνπζαο εηδηθήο 
πξφβιεςεο ζε θαλνληζκφ ηδηνθηεζίαο.  
 

Άρζρο 4 

 
Ζ ηζρχο ηεο απφθαζεο αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 
Κπβεξλήζεσο. 
Ζ απφθαζε απηή ζα δεκνζηεπηεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
πλεκκέλα 
 Τπφδεηγκα εληχπνπ έγθξηζε εξγαζηψλ κηθξήο θιίκαθαο 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, 

ΔΝΔΡΓΔΙΑ & ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 
 

 

 

 

 

ΣΑΤΡΟ ΚΑΛΑΦΑΣΗ 
 


