(Ανατύπωση'
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΤΟυ ϊχεϊΙΟυ ΌμΟυ ·,'-2 ΤΟ Γενικό Οίκοββμίκ.ό Κανονισμό.

Ποοΐ iij Βονλι'ι nor Ελληνα»·
Με το άρθιο 17 τ:- Συντάγματος. όπως είναι γνωστό,
οειοθετειται το οασμα θεσμικών εγγυήσεων πιοστασία; της
ατομικής ιδιοκτησίας μ.» γνώμονα πά/τα τη διασφάλιση και
είδ'.πηοεσηση του δημόσιου κα: κο νωνικού συμφέροντος. Η
ασχηστ τ:. δικαιώματος ιδιοκτησίας γίνεται με ττ,ν επιφι}.αάη στε δυνατότητας επιβολής περιορισμών ατό τον κοινό
•/ομοθέττ. για λόγου; χ/άγκ.η; εξυπηρέτησης του γενικότερου
συμφέροντος. . . -μη δυνάμενκι άλλως να εξυπηρετηθε■.>. Με
τά ατό αυτή τη δυνατότητα ρύθμισης τη; άσκηση; τον ατο
μικού δικαιώματος της ιδιοκτησίας μ· τη θέσπιση περιορισμών
τ: όσελος του κ.0Γ/ω·/'.κ.ού συνόλου.
Ο κοινό; νομοθετης είναι αυτός tcj επιφορτίζεται στην πε
ρίπτωση χυτή να προσδιορίσει τις δεσμεύσεις αετέ; tcj στο
συγκ.εκ.ριμένο νόμο σχετίζονται με τη·/ ταραγωγή τον 7.τ:"μέ
νε. περιβάλλοντος κ.α: τη/ εξασφάλιση της ποιότητας ζωή;
των ν.ατείν.ων.
Η παραπάνω αντίληψη ενισχύετα: ατό τις Πατάξεις του
άρθρου 25. παράγραφο; 3 tcj Συντάγματος, κατά το οτοίο
παρεμποδίζεται η καταχρηστική άσκηση του χτομικού δικαιώματες α: βάρος του κοινωνικού συνόλου και καθιερώνεται η
κ.ο:·.ω-ικ.ά δεσμευόμενη άτν.ηαη τον δικαιώματος αυτού.
’ ε .‘εριεχόμεν: και τε πνεύμα όλων αετών των συνταγμα
τικών σεισμών. πρέπει να διόπου·/ τη συνολική αντιμετώπιση
από τε; κοινό νομοθέτη των δεμάτων του ανα φέρονται στη
χάραξη και εφατμογή μιας πολεοδομικής πολιτική,; και τη
εάν μι τη ε-υναεών με αυτήν τα θελημάτων.
Μέσα στ; γεν κότερο αυτό πλέγμα διατάξεων. πρέπει να
δ ισ.',ο: σωθούν τα γενικά και συγν.εκρεμένα νομοθετικά μέτρα
του αφορούν τη δόμηση μέσα στον εθνικό χώρο. Με αυτή τη/
τεεεττική ο Γενικός Οικοόεμικός Ινχ/ονισαός (Γ.Ο.Κ.) καθοτίζει τους όρου; και τις προϋποθέσεις του πρέπει να τηρού/ται σττ εοκική εκμετάλλευση των εικ.οτέοων κ.α: τη δια
μόρφωση των κοινόχρηστων χώρων των οικ.ισμών ατό άποψη
χφησης. υγιεινής, ασφάλειας και αισθητικής για την πρυστασία του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος. ώστε να ειασραλ ζεται η τοιότητα ζωής και να διαμορφώνονται κατάλ
ληλες συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων (άρ-Spa 17, 24 και
25 ταρ. 3 τευ Συντάγματος .
Μέσα ατό τι; ταρατανω ετιταγές του Συντάγματος του
1975. παρουσιάστηκε εύλογη και ετιτακτική η x/άγκη τρο
ποποίησης τευ μέχρι σήμερα ισχύεντες γενικού οικοεοκικού κα
νονισμού Τ.Ο.Κ. του 1973. του είχε καταρτιστεί στα τλαισια τευ Συντα—κατες του 196S.
Τα υπάρχοντα νομοθετικέ δεδομένα. καθως και η χωρίς
πρόγραμμα συνεχώς χυξχ/όμενη πολεοδομική x/άπτυξη και
τ έλλειψη τολιτικής γης και κατοικίας, οόήγησσν στη/ αλό
γιστη χρήση και απρογραμμάτιστη εμτορευματοτοίηση της
γης. με μοναδικό στόχο τη μεγιστοτοίηση του κέρδους. δη
μιουργώντας τρείλήματα ρυσικης και κοινωνικής ισορροτίας
αξεπέραστα για τις σημερινές τεχνολογικές και οικονομικές
δυνατότητες. με αποτέλεσμα:
α' Την ν.αταστρορή κ.αι αλλοίωση του ρυσικού περιβάλλο
ντος σε μεγάλα τμήματα της Χώρας (αυθαίρετη κ.ατατκηση
γης — αυθαίρετη δόμηση).
ρ' Ττ, καταστροφή κα αλλοίωση του παραδοσιακού. οομηυ.έ. ευ και πολιτιστικού περιόάλλσντος. ιδιαίτερα στις πό
λεις. κα: γενικά την καταστρορή της αρχιτεκτονικής μας
κληρονομιάς.
γ Τη διαμόρφωση απαράόεκτων συν-ύηκών ειαόίωσης των
κατοικ,ων.
ο'. Την υποεάύμιση γενικά της ποιόττρτας ζωής στις μεγά
λε; πόλεις τη; Χώρας.

I ία τους λόγους αυτους. η επευ-όαση τσυ νομοώέτη μέσα
στ;· π/.αισια του Συντα-~ματος του 1975 για μια ισορροπημένη
κα: τ--τονισμένη εόμηση μέσα σε ε:κ.ισμους, τον να εξασο2/.ιύε ν κατα τε ευνατό τη- προστασία του ρυσικού περιί-άλ/οντο; κα: τη σύμμετρη λειτουρτγικη εξυπηρέτηση όλων των
;νύ ιωπινων εεαστηειοτήτων, είναι ανοτγν.αία. Οι επιτακτικές
α-υγκες προσειοειζου·/ κα: το πνεύμα κ.α: τα πλαίσια μέσα
στ:: ιποια είναι υποχρεωμένος να κινη-όε; ο νομο·5έτης, για
να υλοποίησε: τις συνταγματικέ; ειατάξεις που χ/αρεεόη/.αν
παεαπανω κ.αι -·:α να εκ,χυ—/σονίσει το "ενικό οικοεοαικό ν.ανονισμό Γ.Ο.Κ'...
Το προκειαενο σχεοιο νομού, του στηρίζεται κατά κύριο λόV5 στις πιο πάνω ειατάσεις του άε-όρου 17 του Συντάγματες σε συνευασμό με τις ειατάξεις των άρθρων 24 και 25,
παράγραφε; 3, απεσκ.οπε: ακσιόώς στην ενεργοποίηση των
σχετικευν συνταγματικών οιαταίξεων για την ιϊιοκ.τησία. με
τον κα-όορισμό των ο·ρ:αν και των προϋποθέσεων που πρέπει
να τηρούνται στη οομική εκ,μετάλλευση των οικοπέΒων, όπως
ήεη παεαπάνο) έχε: εκτε-ύεί κα: ετη- αξιεπείηση των υπαρχοντων ευνατετήτων αναόάήιισης της ποιότητας κα:
του
περιβάλλοντος.
Το νομοσχέόιο εκτός από το άρ·υ:ο 1 που περιέχει το σκο
πέ του νομού οιακ.ρίνετα: σε τρεις Βασικές εέτητες;
Α. Το μέρος Α' αναρ-έρετα: σε πολεοδομικές οιατάξεις
που εοαρμοζοντα: σε /.ε.·ΰε δομικέ έργο, με κύριο διαχωρισμό
τω- διατάξεων που αφορούν:
Ψηλά κτίρια που εμπεριέχουν περισσότεεες πολεοδο
μία.:; δεσμεύσεις.
δ) Χαμηλά κτίρια, με την εισαγωγή απλοποιημένων δια
τάξεων κα: παροχή κινήτρων για την κατασκευή τους με
σ/.c:: ν δεμηση των οικεπειδων να γίνεται σε μια σωστότερη
αν-ύτώπινη κ,λίμακα (άρ-άρε 14).
Β. Τε Β' μέρος περιέχει γενικές διατάξεις για τις εομ κ.ές κατασκευές και τα τηρεύρεενα μέτρα κατά τη δόμησή
τους, πευ εξειδικεύενται στε περιεχόμενό τους, με την έκ.δοτη
σχετικών προεδρικών διαταγμάτων 'κ.τιριοδομικός κανονισμός).
Γ. Το Γ' μέρος περιέχει τελικές κα: μεταβατικές διατά
ξεις (αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του νόμου, έκταση
εφαρμογής του πολεοδομικού
κανονισμού κα: υ.ετχόατικές.
καταργούμε·/';.
τροποπιούμενες και διατηρούμενες
διατάξεις).
Ο: ειδικότερες προβλέψεις κα: ευ-όμίσεις του νομοσχεδίου
του γενικού οικ.οδομικού κανονισμού, για τους όρους χία: τις
πεοϋπο-υέσεις της δομικής εκμετάλλευσης των οικοπέδων
(πολεοδομικος κανονισμός;, όπως καθορίζονται στε Α' μέρος
χυτεύ. είναι οι παρακάτω:
1. Π αρέχετα: ελευνερία στην ογκ.σπλαστική ανάππυξη
τευ κτιρίου μ: το '/καθορισμό τον optaxto·/ θέσεών του (ιδεα
τό στερεόλ μέσα στ:ς οποίες μπορεί αυτό να κινείται, αξιοποιώντας έτσι κα: τις δυνατότητες του μελετητικού δυναμι
κού της χώρας για βελτίωση της αισθητικής κ.αι λειτουρ
γικότητας τω/ κτιρίων κ.α: κατ' επέκταση των οικισμών.
2. Θεσπίζονται όρια στα στοιχεία δόμησης που είναι γενι
κά κ.αι ισχύουν χωρίς εξαιρέσεις ή παρεκκλισες. θεσμοθε
τείται η ελεύθερη τοποθέτηση του κτιρίου στο οικόπεδο, ανάλογα με τις λειτουργικές x/άγκες του κτιρίου, τον προσχ/κτολισμό. τη μορφή του οικοπέδου, το φυσικό ανάγλυφο του
εδάφους και την εν γένε: ένταξη του κτιρίου στο οικοδομικέ
τετράγωνο σε σχέση με του; υπάρχοντες σε αυτό ακάλυπτους
χώρους.
3. Καθιερώνεται η μελάτη του κτιρίου να καταρτίζεται
με κύτταρο χ/αφοράς το οικοδομικό τετράγωνο, σχ/ ελαχιετη πολεοδομική ενότητα, για την ενιαίο αισθητική; διαμόρ
φωση του χώρου.
4. Για τη/ αντιμετώπιση του αποτελεσματικού ελέγχου
των οικοδομών, ως προς την αισθητική τους εμφάνιση, την
ένταξή τους τόσο στο άμεσο περιβάλλον του οικοπεδικ-ού τε
τραγώνου. όσο και στο ευρύτερο, παρέχονται στις ΕπΊτροπε;

Ένασκήσεω; Αρχιτεκτονικού Ελέγχου. που μετονομάζονται ::
Επίτροπέ; Π ολεοόομικού κα: Αρχιτεκτονικού Ελέγχου ;Ε
ΠΑΕ πρωτοβάθμιε; κα: δευτεροβάθμιε; ασερασιστικέ; αρ
μοδιότητες κατά τη διενέργεια τι. ελέγχου 3-'^·

τνάλο-α σε τη σηχασία του κτίσιου, δη/.αδή απο τον υπά/./.τλο που ελεγ/ε: τα σχέδια για τη χορήγηση τη; οικοδομική;
άδεια; και απο την Επιτροπή Π ολεοδομικού ν.α: Αρχιτεκτο
νικού Ελέγχου Α ν.α: Ε> βαθμού.

Για την ευκαμθία των οργάνων αυτών, ω; προ; τη σύνθε
ο. Θεσμοθετούνται r, κοινόχρηστη
αίθουσα
κοινωνικών
ση
κα: το αντικείμενό του;, το άρθρο παρέχει τη δυνασοτττj
εκδηλώσεων. ο: ημιυπαίθριο: χώροι net οι κλίμακες κίνδυνοι
στου; Υπουργού; Προεδρία: τη; Κοβερνησεω;. Εσωτερικών
καθώς επίσης δίνονται κίνητρα για την κατασκευή άνετι-y;
κα: Λημόσια; Τάξη; και Περιβάλλοντο;. Χωροταξία; και
κλιμακοστασίων. χωρίς vs προσμετρούνται οι εΓ:εζνε:ε; του;
Δημοσίων Έργων, έκδοση απόσαση; με περιεχόμενο τις λεστο συντελεστή δόμησης. Με αυτό τον τροπο βελτιώνεται η
σ.τσμέρειε; που αοορούν αυτα τα όργανα ελέγχου.
ποιότητα ζωή;, r, κοινωνική προσέγγιση και -γ·εν·.«.ά διβμο.ίίώ,νοντα: καλύτερε; συνθήκες κατοικία;. χωρίς πάντως να y-εΆρθρο 4.
ταβαλλετα: η πυκνότητα οίκηση; ττ,; περιοχής, στοιχείο που
Παραδοσιακοί οικισμοί και κτίρια.
αποτελεί σηκαντικό παράγοντα στην προστασία το/υ περιβάλ
Προστασία του πολιτιστικού κα: συσικού περιβά/.λοντυ;.
λοντος.
Το άρθρο αυτό βάζει μια θεμε/.ιακή αρχή για το νέο κα
6. θεσμοθετείται η ενοποίηση των ακάλυπτων χώρων των
νονισμό. που είναι η προστασία ταυ περιβάλλοντο; και τονο·/.·:πεδών στο οικοδομικό τετράγωνο s) ττ- δυνατότητα στα
παραδοσιακών οικισμών και κτιρίων τη; χώρα;. Επειδή ο
ήδη εγκεκριμένα σχέδια οικισμών κα: £) c«v υποχρέωση στις
~ κανονισμός αυτό; έχει γενική ισχύ κα: δεν είναι δυνατό να
νέε; επεκτάσεις πόλεων ή οικισμών. κάτω απο ορισμένο;
πσοβ/όπε: στα άρθρα του την περιπτωσιολογία, που θα ήτα/
προϋποθέσει;. χωρίς va θίγεται ττ ύπαρχον ιδιοκτησιακό κα
αναγκαία για την ουσιαστική ικανοποίηση τη; παραπάνω αρ
θεστώς. με σκοπό ττ,ν αναβάθμιση του περιβάλλοντος. Για
χή;. δίνει τη δυνατότητα στους αρμόδιους βορεί; να βάζουν
την υλοποίηση αυτών των διατάξεων καθιερώνεται σαν όργα
περιορισμού; στη δμαηση ή να προβλέπουν ειδικού; κανονι
νο στοο-σσιστικό τ Γενική Συνέλευση των ιδιοκτήτων του οι
σμού; κατά παρέκκ’/.ιση. προκειμένου να εξυπηρετηθεί η βα
κοδομικού τετραγώνου. ττου κα-θο:ίζε: -/.a: too; όσου: συνένσική αρχή τη; προστασία; του περιβάλλοντος και τη; ασχινωση; y.a: διαμόροωση; των ακάλυπτων χώρων ταυ οικοδομ ι
τεκτσ/ική; μα; κληρονομιά;.
χθύ τετραγώνου.
Άρθρο 5.
7. Ε ισόγεια: η έννοια του «ενεργού» οικοδομικού τετρ aΧρήση κτιρίων.
γώνου γ:2 τη σωστή λειτουργικά y.a: μορρολογικά ένταξη το.·
Το άρθρο αυτό εισάγει τη σημαντική έννοια τη; χρήση;
οικοδομικού τετραγώνου μέτα~στ© πολεοδομικό περιβάλλον κατου κτιρίου κα; των τμημάτων του. την οποία κατοχυρώνει
,θώς y.a: για τη βελτίωση τη; ποιότητα; ζωή; των χατοιμε την απαγόρευση αλλαγή; χρήση; στο κτίριο, χωρίς προη
•/.ων του. Η ένταξη αυτή, πραγματοποιείται με ενιαία μελέ
γούμενη άδεια από την πο/.εοδομική υπηρεσία. Η κατοχύρωση
τη του Ο.Τ. χωρί; μεταβολή; του ιδιοκτησιακού καθεστώτος.
τη; χρήσης κρίθηκε απαραίτητη, ώστε να μη-/ ασήνετα: ανε
8. θεσμοθετείται ο έλεγχος τη; νομιμότητα; των κτιρίων
ξέλεγκτος. π.χ. ο κατασκευαστής μιας πολυκατοικία; να με
και ο έλεγχος τήρηση; των όρων τη; οικοδομικής άδεια; κα
τατρέπει
κοινόχρηστους χώρου; του κτιρίου σε ιδιόκτητου.;,
τά τπ μεταβίβαση του ακινήτου. Παράλληλα. τίθεται υπό
κατά παράβαση της οικοδομικής άδεια;, στοχεύοντας στη με
έλεγχο και η αλλαγή χρήση; των κτιρίων, απαιτούαενη;
γιστοποίηση του κέρδους του σε βάρος τη; 'λειτουργία; του
πά/τα της σχετικής οικοδομική; άδειας.
κτιρίου. Επιπλέον ο νέο; κανονισμό,;, ο οποίο; δίνε: αρκετέ;
9. Καθιερώνεται ετίση; ο συντελεστή; κατ' όγκο εκμε
ελευθερίες στη δόμηση, αποσκοπώντα; στη βελτίωση τη;
τάλλευση; των κτιρίων και καθορίζονται τα μέγιστα όρια
ποιότητα; των κτιρίων και τη; ζωή; των κατοίκων τους,
εξάντλησή; του σε συνάρτηση με το συντελεστή δόμηση;. με
πρέπει να είναι ειδικά αυστηρέ; σε περιπτώσεις χρ-ησιμοποιήσκοπό τον σερ’.ορισμό σε επιθυμητά πλαίσια τη; εκμετάλλευ
σεω; των δυνατοτήτων αυτών για σκοπούς άλλους από αυτούς
ση; του ·.σε ατού στερεού κάνε οικοπέδου.
για του; οποίου; προίλέρθηκαν. Για το λύγο αυτό, το άρθρο
Άρθρο 1.
προβ/.έπει την υποχρεωτική επισύναθη στα συμβόλαια τ·.·ιν
Σκοπό;.
επίσημων σχεδίων τη; άδειας. Προβλέπει ακόμη την υπαγω
γή των περιπτώσεων αλλαγών χρήσεων χώρων του κτιρίου
Στο άρθρο αυτό αναγραρεται ο σκοτό;. την εκπλήρωση
(κοινόχρηστων σε ιδιόκτητους) στις διατάξεις περί αυθαιρε
του οποίου επιδιώκει ο ταρών νόμο;, με τον -καθορισμό όρων
τώ»· κατασκευών.
κα: προϋποθέσεων του πρέπει να τηρούνται στη δομική εκμε
Άρθρο 6.
τάλλευση των οικοτέδων. ώστε σύμρωνα με τι; σρχέ; του
Αρτιότητα.
οριοθετεί το Σύνταγμα να αξιο ποιηθούν ο: δαυασότητε; ανα
βάθμιση; τη; τοιότητα; ζωή; με την σσσυστασία του συσικσύ.
Η αρτιότητα των οικοπέδων α/τιμετωπιζότα- στην πεοττολιτιστικσύ και δομημένου τεσιβάλλοντο;.
γουμενη νομοθεσία με ένα σύνθετο τρόπο, χωρίς η ΗΟ/.υπ'λΟΆρθρο 2.
Ορισμοί.
Στο άρθρο αυτό δίνονται όλο: ο: αναγκαίο: ορισμοί για να
είναι κατανοητέ; ο: διατάξε ; του κανονισμού. Η διατύτωση
των ορισμών είναι ατ/.ή κα: σασή;. Πε;ιελήσθητα.· σε ένα
άρθρο, ώστε να είναι συγκεντρωμένο: και να μτορεί εύκο/.α
να ανατρέχει σε αυτού; ο ενδιασερόμενο;.
Άρθρο 3.
. Όργαυα Πολεοδομικο-ύ και Αρχιτεκτονικού Ε/.έγχου.
Για την υλοτοιηση τη; τροστασία; του σερ ιί άλλον το;, το
άρθρο αυτό καθορίζει τον έλεγχο κάθε κτιρίου ή τγκαταστάσεω;. ώστε να 'εναρμονίζεται:
α) Με το οικοδομικό τετράγωνο, το οσοίο στον κανονισμό
αυτό ασοτελε: μια ενιαία αολεοδομική μονάδα στην οαοία εσιβά/νλετα: η αρμονική δόμηση, δεδομένου ότι αποτελεί ένα
ενιαίο αρχιτεκτονικό σύνολο.
β) Με τον ευρύτερο περιβάλλοντα χώρο.
Για τον έλεγχο αυτό προβλέπονται τρία επίπεδα ελέγχου.

κοτητα αυτή να εξασραλίζε: συγκεκριμένα πλεονεκτήματα
στη δόμηση των οικοπέδων. Με τον καθορισμό ελάχιστου εμίαδού. προσώπου, βάθους, καθώς κα: ά'λ/.ων περιορισμών, όπως
των κλίσεων των πλευρών του οικοπέδου κλπ.. δημιούργησε
σειρά προβλημάτων στους ιδιοκτήτες και στις υπηρεσίες. Το
άρθρο αυτό προβλέπει για τι; νέε; περιοχές που θα ενταχθούν
σε σχέδια πόλεω; να καθορίζονται αρτιότητες από τις αε/έτε; τη; κάθε περιοχής, που θα απορούν το εμβαδό. το πρό
σωπο του οικοπέδου και ττ, δυνατότητα εγγρασή: μέτα στο
οικόπεδο κτίσματος ελάχιστου εαβαδού. ανάλογα με την κάθε
περίπτωση. Για τα οικόπεδα που ήδη βρίσκονται μέσα σε σχέ
δια πόλεως. διατηρούνται ο: απαιτήσει; αρτιότητα; εμβαδου
κα: προσώπου. Το άρθρο σατό εναρμονίζεται κα: με το ν.
1337''1983. τον οποίο ο/.οκ/.ηρώνει.
Άρθρο 7.
Συντελεστή; δόμηση;.
Στο νεο κανονισμό κρίθηκε απαραίτητο; ο διαχωρισμό; το'ν
κτιρίων σε ψηλά κα: χαεεηλά (μέχρι διόροσα'. Οι βασικέ;
διαρσροποιήσει; των κτιρίων απορούν στη χρήση, στο μέγεθος
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7.2-. στα Si στ τους. To μέγεθος των κτ:ρίων είνα: ουσιαοτ:
y.c; -/.αθοοιστιχός rrάγοντας των όρων ν.α: περιορισμών δό
μησης.
Τα χαμηλά κτίρια χρησιμοποιούνται κυρ'.α απο του; ι::ον.τήτες των οικοπέδων για χυτοστέγαση, δεν αποτελούν αντ:
κείμενο εμπορίας και ϊημιο-υογούν ελάχιστα προβλήματα στο
πεσόάλλσ; τουλάχιστον αττο το μέγεθος tout 7.2: τον τσόπο
ενταπτ: τους ττο οικόπεδο. Επόμενα απαιτούν ατελούς κανονες δόμησης ν.α: εύκολη χροσαραογή στις ειδικές χ/αγν.ε,ς εου
χρήστη.
Τα πολυόροφα κτίρια δημιουργούν τα βασικά προβλή
ματα περιβάλλοντος. Επομένως. πρέπει να είναι ελεγχόμε
νος ο τρόπος δόαησής τους ν.α: ως τταος την τοποθέτηση του
κτιρίου στο οικόπεδο σε τχέτη με το οικοδομικό τετράγωνο
ν.α: γενικότέρα η μορφή του. σ· σχέση με το περιβάλλον το-.
Ετ:ς περιοχές των πολυορόφων κτιρίων το οικοδομικέ τετοάγωνο ποέπΐ: να αποτελεί τη στοιχειώδη δομήσιμη ενότη
τα στη σωστή xat αρμονική δόκηση της οτο'.ας πρέπει να
υπακούονν ο: ε-πιμέρ-ους ιδιοκτησίες. Ο: κατοικίες στα ψηλά
χτίρια εξασφαλίζουν σήμερα χαμηλό επίπεδc ζωής, επόμενα
στόχος του νέου κανονισμού είναι η βελτίωση των συνθητκών
ν.ατο'.ν.ίας ν.α: η αύξηση της κοινωνικότητας των ν.ατο:ν.:ων
των διαμερισμάτων. Με τ:ς αναγκαίες νομικές ρυθμίσεις του
περιέχουν τα επόμενα άρθρα, δίνεται τ. δυνατότητα για χ/άπλαση των οικοδομικών τετραγώνων σε ήθη 'δομημένες πεειοχες των πόλεων.
Ο συντελεστής δόμησης του οικοπέδου είνα: ο βασικός παράγοντας για την ενμετάλλευσή τους. Ο νομοθετημένος α
νώτατος συντελεστής 2.4 για όλη τη χώρα και η πρόβλεψη
των συντελεστών του ν. 1337/1983 γ:α τ:ς περιοχές του θα
ενταχθούν στα σχέδια πόλεως δημιουργούν προϋποθέσεις για
να βελτιωθούν ποιοτικά οι συνθ-ήνυες ζωής. τα νέα κτίρια ν.α:
κυρίως οι κατοικίες. Ειδικότερα. προβλέπετα: να μην ττροσμετρούντχ. στο σ.ί.:
α) Εξώστες και ημιυχαίθριο: χώρο: σε ποσοστό 0.40 του
σ.Β.· (συνδυασμός με άρθρο 11). Με την πρόβλεψη αυτή, κά
θε κατοικία -λα μπορεί να έχε: τον αναγκαίο υπαίθριο χώ
ρο της — τόσο αναγν.σίο για τις ελληνικές ν.λ:ματολογ:ν.ές
συνθήκες-----ο οποίος μπορεί να ϊιατάσσετα: νυατά την κρίση
του μελετητή (χ.χ. για μια κατοικία 100 μ: προβλέποντα:
ανοικτοί χώρο: είτε σαν εξώστες είτε σχ/ υπαίθριοι συνολίν.ού εμόαοού 40τχ2Ε Η πρόβλεψη χυτή -Sa συμβά/μ: ουσ:χστ:χά στην ποιοτική όελτίωση της χατΟίχίας. ατού μέχσ: στχεσα η αντί στο :χη αττό την '.σχύουσα νομοθεσία ήταν
ενα; εξώστης πλάτους 1 :10 τητ οδού ίστην ν.αλύτεοη περίστωση 1.30 μ.).
δ) Ο νέος κανονισμός χαταργεί την έννοια του ·σογείου. Ο
καθορισμός χυτής της έννοιας στο παρελθόν δημιούργησε
σνσεχίλυτα χροόλήμ-ατα στις υχηρεσίες χα υχήρξε όασιν.ός
χαράγοντας χατχττρατήγησης της 'τοτο-5ο·;ίας. Γ’.α τη-J χά7,υώη των χνχγχών τω·υ χτιρίων για όθηΛττ:χές εγχχτχστάσε:ς. στο άσ-Sxo χυτό χροίλεχετα: να μη·/ χροσμετοούντα: ττο
σ.ϊ. χώροι, όχως χ.χ. ο ειοιχός όροσος εγχαταστόσιων στα
ειδιχ-ά χτίρια, είτε δρίσχοντα: μάσα στο έοαο-ος είτε όρίσ/.χ/ται σε όρορο του χτιρίου. ίΓ:σ την τελευταία χερίχτωση
-Sa αχαισείτα: έγχριση της Εχιτροχήσ Πολεεδο;υ.ιν.ού χα:
Αρχ:τεν.τον.χού Ελέγχου, γιατί οχάρχει χίνουνος να χροχύώσυν αισλητιχό χροίλήματα στο χτίριο) . Αχόμη. στο άε-Sco
αυτό χαρέχεται η δυνατότητα ν.ατχσ/.ευής ενός υχογείου ορόρου αχονώ.-.ιστιν.ό για όοτ-5ητ'.νάς χρ-τσεις ετυ-όαόού (ίσου με
την χραγμοττιχή χά/υυώη του οιχοχέδου. χωρίς '/a χροσμετσάτα·. στο σ.ϊ.).
"') Στο σ.δ. δεν χροσμετροά/ται εχίσης εσοχές αάσα στο
σώμα του χτιρίου ότχ/ έχουν τις αχαρσίτητες διαστάσεις-για
ρωτισμό χαι αερισμό.
δ) Εξασραΰ.ίζετα: η δυνατότητα για τη δημιουργία αί-λουσας ν.οινωνιχών εχΐηΰ.ώσεων σε χά-λε χτίριο ν.ατοιχίας συνολιν.χύ εμδαδού ορόοων χχ/ω αχό 400 ·<Λ χου αντιστοιχεί σε
χεντε τουλάχιστο διαμερίσματα. Η αί-λουσα αυτή δεν χροσμε-
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τράτα: στο σ.δ. χαι μχορεί να είναι αχό 27 υ* έως S0 μ",
ανάλογα με το μεγε-λος του χτιρίου. Η χροόλεψη αυτή -Sa
αυξήσει την χοινωντχέιτητα των ενοίχων σου χτιρίου, χαι Sa
σαεόάλε: στη :όελτίωση της χοιότητας ζωής, ασου ο: ενοιχο:
-Sa μχορούν να τη χρησιμοχοιησου-/ για οχοιεσσηχοτε χοινες
σους ανάγχες. όχως χ.χ. χώροι χαιχνιδιού των ταιδιών σου
-χτιρίου, χυνελεύοεως χαι χυγχεντρωσεως μίορρωτιχού χαραν.τήρα χϋ,χ.
ε) Στο σ.ϊ. δεν χροσμετρούντα: εγχαταστάσεις χαι ν.ατασν.ευές στο ανώτατο εχίχεδο του χτιρίου, έτσι ώστε να δίνε
ται η δυνατότητα για τη διαμόρφωση της ταράτσας σε χο:νόχρησο λειτουργιν.ό χώρο του χτιρίου. Η χρά-λεση αυτή ενισχύεται αχέ τη δυνατότητα να χατχσν.ευαστεί σττ ύέστ αυτή,
εχττς αχ; το νλ:μαν.οστάσιο ν.α: ο χ/ελχυστήρας ν.α: η αί-λουσα χοινωνιχών εν.δηλώσεων. Εξασφαλίζονται ν.ίνητρα γ:α
τη·; ν.αταχ/.ευή χύλωσής σε ύψος αχο ττ χεριόάλλον έδαφος
χο 0.50 μ: Αχόμη η χερίχτωση να αφήνεται ελεύθερος ο
χώρος της οικοδομής στο ίδιο ύψος αχό το χεριόάλλον έδα
φος σε χοσοστό 7(Κή αντιμετωτίζεται ευνοϊκά, με το να μην
χεριλαμόάνετα: στο συντελεστή δόμησης. Σε χερίχτωση ίέίαια χου το χοσοστό είνα: μισ-ρότερο. ο χώρος αυτός υτολογιζετα: σαν ημιυχαί-λριος χώρος του χτιρισυ ''αχό αυτό δε
-Sa υχολογίζονσαί στο σ.δ. τμήματά του 1 :ί ν.α: υάχρι 40%
του σ.δ.).
'A/p-Spo 8.
Κοΐ/.υψη.
Στο όρ-Spo αυτό χροσδιορίζοντα: ο: χώρο: του χτιρίου χου
χροσμετρούντα: στην κάλυψη του οιν.οχέϊου. Κα-όορίζοντα: με
λεπτομέρεια χοιο: χώρο: c-εν υχολογίζοντα: στην ν.άλυ·!/η του
οιχοχέδσυ ν.α: χροσδιορίζετα: η μεγίστη ν.ά/μιιδή του σε 70%.
Το χοσοστό χυτό χρί-ληχε αχαραίτητο γ·α να υχάρχει ν,άχοια
εοελιξία στην αρχιτεχτονική λύση, δεδομένου ότι η ανάχτυξη του χτιρίου χατά την οριζόντια έννοια -Sa συνεπάγεται
ανάλογη μείωση του ύψους σου, χωρίς να αχον.λειεσαι σε νέες
εντάξεις να χα-λοριζονσα: χα: μικρότερα ποσοστά κάλυψης.
Με τη; χαράγρ<*φο 2 του άρ-5ρσυ χυτού επιλύεται το χρόό/.τυα πιροτχέλασης στους χχάλυχτους χώρους μέσω κοινής
χρήσσς χώρου, έτσι ο αχά/,υχτος μχορεί να χρησιμοπο:η$εί
οποτεδήχοτε αχό τους ενοίκους για οποιαδήχοτε -πτρεχέμενη
χρήση. Βεδαίως διατηρείται η δόμηση ίάσε: διαγραμμάτων,
όπου ισχύουν, για να μην αλλοιω-υε: ο διαμορφωαένος ιηη
χαρχ/.τήρας των περιοχών χυτών.
'Αρόρο 9.
Τρόπος δόμησης — θέση χτιρίου.
Το άρ-υρο αυτό είνα: από τα σημχ/τινυότερα του νέου χολεοοομικού ν.χ/ονισμοΰ. δεδομένου ότι χα-λορίζε: τον τρόχο
δόμησης με τη-/ κατάργηση της έννοιας των δισοορων συστη
μάτων που ίσχυαν στους προηγούμενους χ/τιστοιχους ν.χ/ονιχμούς. 'Ετσι, για τις νέες χεριοχές χου εντάσσονται στα
σχέδια πόλεων ή για χ/α-υεωρήσε:ς
υφιστάμενων σχεδίων,
εχισρέχεσα: η χολεοδομιχή με/.έτη να ν.α-λορίζε: ελίύ-λερα
σον τρόχο τοχοόέτητης σου χτιρίου μέσ2 στο οιχόχεδο. σύμ
φωνα με τις χ/άγχες της περιοχής. Με χυτόν τον τρόχο.
ο μελετττής μιας νέας εντασσόμενης περιοχής μπορεί να ει
σάγει περιορισμούς, όπως η υποχρεωτική διαμόρφωση οικο
δομικής γραμμής, ή να επιίάλε: τη συνέχεια των όψεων των
χτιρίων, όχου κρίνετα: χολεοδομικά χ/αγχαιο. ή να επίτρεπε:
τη/ ελεύόερτ τοχολέτηση των κτιρίων μέσα στο οικόπεδο, με
τις δεσμεύσεις όέόαια του πολεοδομιχου χχ/ονοσμού. Για τις
περιοχές των ήδη εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων το κτίριο
τοποθετείται σύμφωνα ιιε τον τρόπο που ίσχυε μέχρι σήμερα. Ο
περιορισμός αυτός χρ!-5ηκε χ/αγκαίος για να διατηρηλεί ο
χαρακτήρας των ήδη διαμορφωμένων περιοχών. Παρ' όλα
αυτά, για να μην σ/αιεεόε: το πνεύμα του χχ;σ/:σαού. επι
τρέπεται χ/υόμα χα: σε χυτή τη·/ περίπτωση το χτίριο να τοποόετη-όεί ελεύόερα στο οικόπεδο μετά από έγκριση της
ΕΠΑΕ. η οποία -Sa κρίνε: κατά πόσο -Sa εναρμονίζεται η
χροτεινόμενη τοποθέτηση με το σύνολο των υφιστάμενων οι
κοδομών του οικοδομικού τετραγώνου και τον ευεύτερο περι
βάλλοντα χώρο του κτιρίου.

— 4
H χαράγραφο; 4 χφοσδιορίζει τι; ελάχιστε; αχοστάσεις
των χτιρίων μέσα στο οικόχεδο. ij χαράγραφο; 6 καδοαίζε: το ιδεατό στερεό, μέσα στο σχοίο αχορεί να τοχοδετείτα:
το χτίριο, η χαράγραφο; 7 οίνε: το μέτιστο ύψο; των χτιρίων
ανάλογα με το σ.ϊ. τον οικοχέδκ χα: η χαραγρα-φ-ο; 10 δίνε: το συντελεστή χατ' όγχο εκμετάλλευση; ανάλογα με το
συντελεστή δόμηση; τον οικοχέόου. τον οχοίο σε καμία χερίχτωση δεν εχιτρέπεται να ξεχερνά το χτίριο. Με αυτό τον
τρόχο αντιμετωχίζοτα: χαι αχοφ-,όγεται αχοτ-ελεσματιχά το
μέχρι σήμεσα αχαράδεκτο φαινόμενο των τεσάστιων χτιριαχών όγχων σε οικόχεδο με μικρό συντελεστή δόμησης. λόγιο
ταυ ότι γινόταν εξάντληση του χοσοστοό κάλυψης χα: ταυτό
χρονα εξάντλ-ηση του μεγίστου ύψους με την χατασχευή χυλό
υότηλών ορόφων. Με την παράγραφο 9 προστατεύονται τα ει
δικά ύψη για την αροστασία αρχαιολογικών χώρων χα: άλ
λων ειδικών -δόσεων.
Άρδρο 10.
Πλάτος δρόμου — Αφετηρία υ.έτρησης τον υψών.
Το άρδρο αυτό αναφέρετα: στον χροσ δ-.ορισμό του χλάτους
τη; οδού για τον υχολογισμό του μεγίστου ύ-δους τη; χροσόύεως του χτιρίου. Η μεδοδολογία σου χροτείνετα: είνα: αχλή.
Σίτο άρδρ: αυτό εχίση; διατηρείται η στά-δμη του χεζοδροαίου σαν αφετηρία μέτρηση; του ύψους του χτιρίου στην χρόσοψη. Προόλέχετα: αχόμη c τρόχο·; καδορισμού του υψό
μετρου αυτού σε χερίχτωση χου δεν έχε: -/.σδοριστε! αχό το
δήμο ή την κοινότητα.
' .Αρδρο 11
Εξώστες. υχαίδριο: χα: ημιυχαίδριοι χώρο: του χτιρίου
.Αρχιτεκτονικέ; χροεξοχές χα: στοιχεία — χροστεγάσματα.
Για να σταματήσει η κατασκευή εξωστών — διαδρόμων γύ
ρω γύρω στα κτίρια, χωρίς στην χραγματιχοτητα να χροσφέρουν τίχοτα στη δελτίωση τη; ζωή;, με το-άρδρο αυτό η κα
τασκευή εξωστών χα ημιυχαίδριων χώρων υχόκειτα: σε κα
νόνες χου δα οδηγήσουν στο να χραγματοχοιοΰντα: εχε: χα:
όχου χρέχει. όχου χρειάζονται για να δώσουν ένα στέκι, για
να αναχτυχδε: η ζωή των ενοίκων στο ύχαιδρο. σύμφωνα με τ·;
συνδήχε; του κλίματος στη χώρα μας.
Με ■γο άρνρο ojto οίνετα*. εττίτη; η· ου\'2Τ0ΤηΤ2 y.2T2oy.iyης tct:;*/.ών -ροΐ ςοχών vta * -α τον.ττεί τ, ε·Γο:-ο·; ή V<2 T70CrTsrTt-j';:*· το y.c: νό -ρο των
:ροτ5η·Λών - ων 7.CT2 ττημάτων.
Τέλος. λΰνεττ: το
τ τις κ 2Τ2θ/.ευη; £ 2 ΟυΚΓτών με Χ2Τ2v.if-joa ί'.τ/.οτμτ;τιχ.·2 — 2: 7- Tir.T^/:y^r ττο:*/εί2:
γνωττ2
στην χαραδοσιαχή μα; αρχιτεκτονική (χαγιάτι), χου τόσο
χολύ είχαν χυνηγηδε: αχέ του; διάφορου; ΓΌΚ.
Άρδρο 12.
Παραχώρηση σε κοινή χρήση των ακάλυχτων χώρων.
Το άρδρο αυτό δεσχ.ζε: την αρχή τη; ενοχοίηση; των αχάλυχτων χώρων των οιχοδομσ/.ών
τετραγώνων. Για την
χραγματοχοιηση της ενοχοίηση; αυτής κατά χερίχτωση δεσμοδετειτα: η γεν-.ή συνέλευση ιδιοκτητών του οικοδομικού
τετραγώνου, της οχοία; τις αρμοδιότητες χαι τον τρόχο
λειτουργίας δα άρχισε: χ. 3/γμα.
Η χασάγραφο; 5 χροίλεχε: την υχοχρεωτιχή ενοχοίηση
των αχα/.υχτων χωσων των οικοδομικών τετραγώνων στις
χεριοχές νέων εντάξεων σε σχέδια πόλεων χαδώ; χα: οε εχεχτάσει; ή σναδεωρήσε:; ή τρεχοχο:ήσε:; υφισταμένων σχε
δίων. εφόσον αυτό ηροόλέχετα' στους όρου; δόμηση; τη; χεριοχη;. Η χαράγραφο; 6 χαδορίζε: ότι στ:; περιπτώσεις εχ:ση; νέων εντάσεων α σχέδια πόλεων ή επεκτάσεων ή αναδεωσ-ήσεων ή τροποποιήσεων. το ρυμοτομικό σχέδ-ιο μπορεί να
χροδλέτε: σαν οευτερεύον δίκτυο ε/.εύδερω- κοινόχρηστων
χώοων τη; περιοχής. αχά/.υχτου; χώρου; των ο:κοχέδων ή
πρόσφορους για προσπέλαση ηαιυχαίδριους χοόοου; ή νχοχσεωτικέ; στοές με την χροϋχόδεση τη; αύξηση; τη; συνολι
κή; δομήσιμη; εχιοάνε:α; κάδε ο’χοχέόου ίση; με το 50^
του εμίαδού του χώρου χου μετέχει στο δίκτυο.

Άρδρο 13
Ενεργό οικοδομικό τετράγωνο.
Η δέσχιση του όρου «ενεργό» οικοδομικό τετοάγωνο εισάγετα: μέσα στο γενικό χνεύμα του νόμου- αυτού χου αφορά !
στη σωστά, δόμηση χα: ένταξη το. οικοδομικού τετράγωνο,
σαν το δασικό χολεοδομικό κύτταρο διαμόρφωση; του χο/.εεδομικού χέρι δ άλλον το; χα: 2' στη δελτίωση τη; χοιότητα;
ζωή; των -κατοίκων του ίδιου οικοδομικού τετραγώνου χα: τη;
ευρύτερη; χερ:οχή;. Ο χαρακτηρισμό; Ο.Τ. ω; ενεργού δί
νε: δυνατότητες δόμηση; εξ υχαρχή; ή ανάχλασή; του κατά
χαρέκκλ:ση των όρων και χεριορισμών του χαροντο; νάνου
χου αφορούν σε κάδε οικόχεδο με τη-/ αναγωγή- του; στο εχίχεδο του Ο.Τ. χωοί; μεταέολή του ιδιοκτησιακού καδεστώτος. Ο: χροϋχοδέσεις χου αχαιτούντα: για το χαρ-ακτηρισμό
οικοδομικού τετραγώνου ω; «ενεργού» εχιόλήδηκαν αχό του;
σκοπούς χου εξυπηρετεί το άρδρο αυτό. Ο: σκοττο:
αυτοί
είναι:
1. Η αναδάδαιση τη; χοιότητα; ζωή; των κατοίκων με
τη δελτίωση του τεχνικού κα: κοινωνικού εξοχ/.'σμού (χ.χ.
αδδουσα κοινωνικών εκδηλώσεων — κοινή εγκατάσταση δέ:μανση; κ.λ.χ.).
2. Η διατήρηση χαραδοσιακών κτιρίων ή αδόμητων οΐ'/.τχέδων με μεταφορά του συντελεστή 'δόμηση; σε άλλη δέση
του οικοδομικού τετραγώνου.
3. Η ανάγκη για λειτουργική — μορφ-υ λογική αναδάδμιση του οικοδομικού τετραγώνου με την αναμόρφωση τω*/ εμςανών μερών των κτιρίων, τη σύνδεση το-j αχάλυχτου χοίρου
με του; κοινόχρηστου; χώρου; του οικισμού κα- όησοια άλλη
εχεμίαση εξυχηρετεί του; χαραχάνω στόχους.
Το άρδρο αυτό, όασίζετα: στην ανάχτυξη συνεργασία; και
κοινωνικών σχέσεων των κατοίκων του οικοδομικού τετρά
γώνου. γι' αυτό και δεωρε: χροϋχόδεση για το χαρακτηρισμό
του Ο.Τ. ω; ενεργού την απόφαση τη; γενικής- συνέλευση;
των ιδιοκτητών οι οποίο: μάλιστα δα χρέχ-ει να όχου-/ ήδη
αποφασίσει την ενοχοίηση των ακάλυχτων χώρων ώστε η με
λέτη του οικοδομικού τετραγώνου μετά τη/ ενεργοποίησή του
να έχει δυνατότητες άκεση; εφαρμογά,ς. Σε τ-εριχτώσεις Ο.Τ.
ν.αδοτ-.στικέ; για την αναόάδμιση μια; περιοχής εχισχεύδ-οντα;
τη διαδικασία ενεργοχοίηση;. μπορεί να είναι το δημόσιό τ ο
δήχο; ή η κοινότητα. Με χ. Β/γμσ του Τχόυργού Περιδά/λοντος Σωεοταξία; και Δημοσίων Έργων κα-S ορίζεται η
διαδικασία κήρυξη; οικοδομικού τετραγώνου ως ενεργού. Ε
χίση;. χροδ/.έχεται ότ' η δόμηση σε Ο.Τ. δομημένα ή μη
σε εγκεκριμένο σχέδιο χόλη; σύμφοινα με του; ισχύ-οντε; ό
ρου; δόμηση; με συντε/.εστή χά-/ω σχό 2.4 αχσιτεί την 7.άσυση του συ-χοεκ:ιαέ'/οο οικοδοχικού τετεα-'ώνου ω: ενεε-οό.
Άσ-δσο 14.
Χ-αμηλά κτίρια.
Στο άσδοο αυτό δίνονται κίνητσα κα: αχ/.οχοιειτα: η με/.-τ:
των χαειηλών κτισίων κατοικία;, ώστε να εχιδιωκεται τ κστασκευή του;, χράγμα χου είναι χο7.εοδομχ/.ά εχι-5αμητό.
Άσδσο 15
Παρόδιε; στοές.
Το άρδρο αυτό ρυδμίζει το δέμα τη; χαρόδ-.α; στοά;, ό
χου εχιόά/./.ετα: αχό τα εγκεκ.ρ:μέ·/α σχέδια. Η διακόοσωση
τη; χαρόδια; στοά; είναι υχοχρεωτιχή. ανεξάστητα αχό τη
-δέση χου καταύ^αοεδάνε: το κτίριο μέσα στο οικόχεδο και αυτό
γιατί δεωρήδηκε αχαραιτητη η εξασφα/.ιση τη; συ·υέχεια;
τη,; στοά·; -σε. όλο το μήκος του δσόχου. Εχίση; για τον ίδιο
λόγο αχοκλείεται με τ: άρδρο αυτό οχοιαοήχοτε χοττδήκη
σε κτίριο, αν δεν έχε: διανοιγεί χοοόλεχόμενη αχό το σχέδιο
στοά, καδώ; 7.σ: οχοιαοήχοτε οιαρρύδμιση και εχισκευή στον
όσοσο χου χροδ>.έχετα: η στοά, θεωράηδηκ.ε αχαραίσητο το
χλάτο; τη; χαρόδια; στοά: να καδορίζεται αριδαητικά με
το δλγχα τη; χεριοχής. για να .μην υχάρχου- χαρερμηνείε;
όταν αυτό χροέχμχτε έμμεσα (γραφικά ή ό-άσε- του χλατου;
του δρόμουΠ Εχειδή όμως υχάρχουν χεριοχέ; όχου χρο?7.εχονταν στοέ; των οχοίων το χλάτο; χροέκυχχε έμμεσα ίάαετου χ/.άτου; του δρόμου υ.ε τι; διατάξει; του ΓΠΤΓ'Τ?,. εχ·ίάλλεται σε σύντομο χρονικό : ·άστηασ η σμχλ.ήοωση των

ο
ό/γμάτων αοτών ~ μέχρι τότε Sts-rtjsci-rta: σε :σχο ο: σχετ'.ν.ετ ::αταάε·.ς του ΓΟΚ/73.

Άοόοο 22.
Οσχοόοο.:χ.ες α:ε:ες — Αο-ύα·.ρετες χατασχεοες.

Άρύρο 16
Κατάσχεσές χάνω ατσο το χτ:ρ:ο
7.2: το μέγιστο όνος του xr-.p-.cou

Στο άρ-Spo αοτό χ.αςερετα: αναλοτ:χα γσα τόσες εργασίες
ατα:τ:ίτα: η έχ.οοση ο:χο:οο.:χης άοε:ας χ.α: χχάορσζετα: η
έννο:α της αο-ύαίεετης χατασχε-οης. Ετίση; ροόμίζετα: το νεμα
τοο :ημ:οοργε:τα: σε τερίσττωση αυθαίρετη; ο:χο::μής. τοο
οεν Γ;τί·/οε:τα: όμως στις τολεοο:μ:χες ό:αταςε:ς Ετειοή -ύεωρείτα: ταράλογο να τ:μω.ρε:τα: το χτίσμα με χατεοάοσση για
να ξαναχτίστε: μετά την έχόοση αόε:ας. οίνετα: μία τροόεσο.:α σύο χηνών ·;:α την ταχτοτοίηση τοο -ύεχατοε. ετΆαλλο
μένοο στον σοσοχτήτη τοο τροστίμοο γσα την α.ναίοετη τράςη.
Ετ:ση; ορίζετα: ότ: η αλλαγή -/ρήσεως ·ύεωρε:τα: αοόα:ρεττ
χα: ετ:όαλ/.οντ2: ο: σχεττ/.ές χορω-σεσς. χατεόαοόζοντα: οε έρ
γα τοο το/όν ό-γναν τροχε:μένοο να α/,λάςε: η χρήση.

Αοορ2 τ:ς χατασχεοές σου εσοτρέσοντα: ξεχωριστά όταν
το χτί;:ο εξαντλεί το «μεγ'.στο εα-.τρεσόμενο οώος της τερ:ονη;>, ν.α: ξεχωριστά όταν, χωρίς να στάνε: σε αετό, εξαν
τλεί το ο.ο. σε μ-.χρότερο όύος. σου είνα: το «μέγιστο όχος
το. χτιρίου μετά τη·; εςήτλτμτ; τοο σ.ό.ν.
.Αρύρο 17
Κ ατσσχ.ευές στους αχάλοστοος χώρους των ο-.χοσετων.
Με το άρύρο αετό εξασς α>.:"ετα>. η χρήση των ακάλεστων
χωρων τοο οσ/.οσέοου ατό τους χρήστες τοο χτιρίου. ώστε να
σάλου-; να ε:να: άχρηστο: χώρο:. οεοομένου ότ: οεν μσοροόσε
κανείς να ρτάσε: αε αετούς. Εσίσης, ρούμίζετα: τόσο y.a: σως
ετοοε· κανείς να ετεμίαίνε·, στο ςυσ-.χό έόασος. ώστε ν7 μην
αλλοιώνεται το τοσί: με οάρόαρες ίκσκασό ς ή εσ:χωσε'.ς
y.a: να είνα: ομαλή η μετάβαση ατό οτ/.ότεοο σε ο’.κόσεοο \i.ir
σο στο ί::ο ο·.·/.οοομι·/.ό τετράγωνο. Κατασ·/.εοές οοηύητ-.ν.ών
χτισμάτων. τοο τελ'.ν.ά ο:ηγούταν στην εξασάνιση τοο ακά
λεστου χώρου. αταγο:εύοντα:.
Άρύρο 18.
Π ερ-.ςρ άρματα.
Το άρύρο αοτό αναςέρετα: στα σερ-.αράγματα. ό*σο ενόιασέοοον αοτά ατό σολεο-εομ-.κής ασόύεω-ς. Παρ’ όλο too c ταοών χάνον:σμ.ός στοχεύει σε μια ενοτοίηση των αν.άλοττων
χώρων μεταξύ τοος χα: με τους κοινόχρηστους τη.; στολής,
αοήνε: στους στολίτες το Ο’.καίωμα να το ατοςασίσοον όταν
τε:στοόν. Ως τότε καύορίζετα: ο τοότος κατασκευής των τερ:αραγχάτων. οίνετα: οε η οονατιτητα σε εεό’.χες σεριστώσε-.ς
ίσαροτοοσοαχές σ-ορτωσ-.ές. λόγο: ατοάλε:ας χλτ.) να χατασκευάζοντα; σερ-.οράγαατα με μεγάλο συασαγές τμήμα.
Άρύρο 19.
Κατασχετές σε κοινόχρηστους χώρους.
Το άρύρο αοτό αναοέρετα: στ:ς χατασχεοές τοο εσ:τρέσοντα: στοος κοινόχρηστους χώρους της τόλεως. ο: οσοίε; γίνοντα: σλέον. μόνο μετά τσό έγκριση too ΟΤΑ. Κτίσης με τ.
ο/γχα ,το-ο Τσουργοό ΠεεΑάλλοντος Χωροταξίας χα: Δημο
σίων Έργων ρούμίζετα-. το ύεμα των σσοσωρινών λυόμενων
κατασκευών.
Άρύρο 20.
Ετ:γρας·£ς χα: ό-.ασημίσε:;.
Με το άρύρο χοτό Οριζε τα: οτ: τέρα ατό το :όεατό στερεό,
μέ-σα στο οτο:ο ε:νσ: σονατό να χατασχεοαστε: το χτίσ:ο. χαύω ε χα: σάνω ατό οσοιοοήσ-οτε όνο ε τοο τ: αγματοτοιε! το χτίc-.o οτχ; εςχ/τ/.εί το σ.;.. οεν μτορεί να τασού-ετηύεί χαεεισ
σ:νχχίοα ή εσ-.γραρή. ΕτΑάλλετα: οε η ατομάχρονση αοτών
τοο ήοη οτάρ’/οοτ; αστό τ:ς ταράτσες των 7.τ:ρίων μέσα σε ορ·ραοεχτοο ρα:νσνεεντο της αλλχρής ττ,ς όόεω; των χτ:ρ:αχών
αρτη::ών χα: τερ:ο·/ών των τόλεων. Η μελέτη τοο χτρίοο ·5α
τροόλέτε: την τοτο-ύέτηση ετσγρασών εντεταγχένων α:σ·όητ:χά στ:ς ένε:ς τοο χτρίοο,
Άρ-ύσο 21.
Π αρεχχλίσε:;.
Ετε:σή r, τείρα ατέ;ε:αε οτ: η χοεγερση χτιρίων χατά ταρέχχλ’.ση ατό τ:ς χείμενες ::ατάςε:ς οεν τρόσοερε τίτοτα στο
τερ:ίάλλον. χ;τ:νετα. το έολχόε οτέρμετρα με τη; χόςηση
τοο οψοος ή της χχλοψης τοο χτσρίοο χα: τη σοσσώρεοση χ;•ν-ρωτων χα: αοτοχ.σνήτων τοο τροχλήνηχε τοτσχά. ττ: άρ-ίρο
αοτό αταγο ρεύοντα: γενσχά ο: ταοεχ.χ.λίσε:;. εν.τός ατό τ:ς
ταρεχχ,λίσε:; τοο μ,ε σ:ατά-γεατα να τενοόν γ:α τη; τροστασ:α τασασοσ:α·/.ων ο:χ:σμων. χτιρίων χλτ.. χανώς χ.α: για
τη; χατασσοεοή νοσοχομείων χα: σχολείων οοεέων τοο σημίσ:οο τομ.έα.

Άε-ύσο 23.
Π ροσόήχες.
Με το άρ-ύρο αοτό χαόορίζετα: η έννο:α τοο νομίμως οι:·
στχχένοο χτ:ρίοο. τοο είνα: αταραίτητη γ:α την τερίττωση
τροτόηχών στο χτί::ο. :·.εοχρ:νίζ:τα: το χα-ύεστως των τροονηχών σε νόχτμα οσ’.στάτχενα χτσρσα σε σχέση με το ταλα.ο
χα: νέο χχύεττως οόχησης χα: ορίζετα: τέλος ότ: τοχον τροσ-ύήκη σε χτ:ρ:ο τοο αναγέρύηχο όάσε: τρογενέστερων ο:ατάςεων μτορεί να γίνε: στο νόμίμο τερίγρχμχα τη; ο:χοΐ</χής.
χωρίς όμως οτέρόαση τοο σοντελεστή οό(χηση; τοο ίσχοε χατά
το χρόνο της τροσνήχης. Σε νομίμως οσ:στάμενε; ο:χο:οχό;
αχάλοττα τμήματα τοο ο:ν.οτέόοο ή τοο χτ:ρ:οο τοο. όάσε: τρογενέστερων ::ατάςεων οεν οτολογίζονταν στη; χάλοψη ή στο
σ.ό.. εςαχολοούοόν να αντ’.μετωσίζοντα: χατά τον :ό:ο τρότο.
Άρ-Spo 24.
Ταχτοτοίηση ο:χοτέοων.
Με το άρ-ύρο αοτό ατλοτο’.οόντα: ο: ο:ατάα::ς τερ! ταχτοτο’.ήσεως το)·; οιχοτέοων.
Άρ-ύρο 25.'
Δουλείες σε αχίνητα.
Δ:ατηροόντα: ο: σ:ατάαε:ς τοο -σχοαν μέχσ: σήμερα χα:
ασοροόν τ:ς οοολείες. Σηχειώνετα: εοώ ότ: η :σχός των σ:ατάςεων αοτών ετεχτείνετα: χα στοος ο:χ:σχούς τρο τοο 1923.
Άβ-ύρο 26.
Κ τ: ρ: οϊομ: χό ς χ αν ον ·. σμό ς.
Στο άρύρο αοτό οίνετα: το τοσ-.εχόχενο- γενοχά χα: αρήνοντα: ο: ετ-.μέροος ρούαίσε:; σε ε:σ:χά τ. σ/γματα χα: ττοοά
σε:ς γ:α ύέμα χτ:ρ:οοχε·.χ·οό χα·;ον:σμού -'τροοεσ—ρασές σομ>
ν.οό στο-.χείοο χλτ.).
Άρύρο 27.
Αρχόσ-.α αρχή γοα την εςαρχογή τοο νόχοο.
Με το άρύρο αοτό ορίζοντα:. τ::α αρχή είνα: αρμό::α γ-.α
τη. εσαρμογή τοο νόμςο. το:2 ατ:ο·ατ:ζε·. σε χάύε αμς-.σόήτηση γσα την εσαρ-χογή τοο Άχοο χα: το-.ες ε·.να: ο: οτοχρεωτ·:ς των αστονομ!7.ών αρχών.
Άρύρο 28.
Έχταση εοαρο,ογής τοο τολεοσοχ-.χοό χανον:σμοο.
Με το άρύρο αοτό ορίζετα: σε το:ες τερσοχές εςαρμόζοντα: ο: σ:ατάςε:ς τοο τολεοοομ-.χοό χτ;ον:σμού ή χέρσος οχτώ-;.
Άρύρο 29.
Εόίόχέ'ς τερ:ττώσε-.ς.
Το αρ-ύσο αοτό αναοέρετα: σε ε-.σιχές τερ-.ττωσε-.ς ο-.χοτε:ων τα οτσία λόγω της -ύέσης τοο; στ: •·γ/.εχρ:μένο ρυχοτομ:χό σχέο-.ο ή y.a: εχτός ρομοτορ.-.χού r/εσίοο αχρα:α ορ-.α
χλτΛ ή της τροέλεοσής τοος (τσαραχωρηύέντα' ;η?χ:οοργοοσα·; ησοόλήχατα χατά τη ϊόμηστ τοος. γ-.ατί η :σχοοοσα νομο
ύ ε σ: α στ: σημείο αοτό ήτα·; ελ/.ε:τ·ής.
λΑρύρο 30.
Μεταίατίχές ::ατάσε:ς.
Με το άσύρο αοτό ρο-ύμίζετα: η τοχη των ασε:ων ο-.χοσοχής
είτε έχοον εχόούεί μέχρ: τη σημοσίεοση τοο νέου νομού.

— δ
είτε έχε: ντοόληΔεί αλήρη; μελέτη. είτε έχε: γίνε: τροελ-εγχος, είτε έχε: «γηριΔεί ασο το·/ αρμόδιο ροσεα η μελέτη, αρστ.ε’μένεν για ε::ιν.ά χτίρια.
ΆρΔσο 31.
Καταργοναενε; - διατηρούμενε; χα: τροττσσοιονμενε; οιατάαε:;.
1

Με τ:; σταρ αγσ άρον; 1 γ.α: 2 τον αοΔρον αντον χαταρ-

γσύνται:
a) c: διατάξει; τον ΓΟΚ τον 1973 εχτό; των διατάξεων
rev αναρέσοντα: στις ττεριατωσει; α. ξ 7.2: η ττον τ, κατάρ
γησή τον; γίνεται μετά όνο χρόνο ατό την ισχν τον vouxw. με
δννατότητα rapάταση; τη; rpO/Δεσμία; 2ντη; για ε-ν2 ακόμη
χρόνο.
J) c: Ειατάξε:; των άρΔμων 47 τον ν. 590/19/ / 7.2’. 12
τον V. ο/το; 89/1973. Με την κατάργηση των άρΔρ ων αντών
τνυοτε:τ2: η ενοτοίηστ τη; νομοΔεσία; για τη χορήγηση o:r.oεεμ:7.ών αδειών.
2. Αναρέρετα: ρητά έτ: ::2Τηοονντα: ο: διατάξει; τον 7.ερ2-

λαίσν II τον ο/το; τη; 3.4.1929 «2ερί Γ.Ο.Κ..».
3. Μ·ε τη/ τταράγαρο 4 τον άρΔρον αντον τροστίΔεΤ2ΐ διά
ταξη στη/ 2 202η.0 220 10 TOV ώρΔρΟν 9 τον V. 1512/85 7.2Τ2
τη / 02012 ααρέχεται η δννατότητα με ααόραση τον Ταονργοό
Περιδάλλοντο; Χωροταξία; κά: Δημοσίων Έργων να εξαι
ρούνται ιαττό τη/ κατεδάφιση ανΔαίρετα χτίσματα ή 7.τ·.ρ:οτ/.έ;
εγκαταστάσεις γεωργικών σννεταιρ οσμών ή γιε ω ρ γ ον.την ο τ ρο
ριχών μονάδων εφόσον συντρέχουν ο: τροναοΔέσει; τον αναρεροντα: στην ααράγραρο αν τη.
ΆρΔρο 32.
Αναμόρφωση - Κωδικοτοίηση ττολεοοομική; νομοΔεσίας.
Με το ώρΔρο αυτό δίδεται η δννατότητα να κωσικοαΟ',ηΔε!
ιέ ενιαίο κείμενο η ττολεοδομν/.ή νομοΔεσια τον είνα: κατασσαρμ.ένη σήμερα τε διάφορα νομοΔεσήματα με ααστέλεσμα να τα
λαιπωρούνται ο: οτηρεαίε; 7.α: το 7.0ινό. Με το ίδιο άρΔρι
τροόλέττετα: η δυνατότητα σύσταση; ειδική; νομοααρασκ,εναστεκή; επτροσή; γ:α την κωδικοτοίηση.
ΆρΔρο 33.
Με το άρΔρο αντό χαΔορίζετα: η έναρξη ισχύος τον νόμοι
ΑΔήνα. 22 Αυγονστον 19S5
Ο: Υτονργοί
Προεοσία: τη; Κνόόενηττ: Ετωτε; ών 7.α: Δηαόσιας Τάση:
Α. ΤΣΌΧΑΤΖΟΠΟΤΑΟΣ ΑΓΑΜ. ΚΌ7ΈΣΟΓΙΩΡΓΑΣ "
Δικαιοσύνη;

ΕΔνι/.ής Π αιδεία;
χα: Θοτηχενχατων

Γ.-Α. ΜΛΓΚΑΚΗΣ

ΑΠΟΣΤ. ΙνΑΚΛΑMAXΗΣ

Οικονομικών

Περιδάλλοντος. Χωροταξία;
χα: Δηχοσίων Έί^ων
ΕΤΑΓΓ. ΚΟΤΛΟΤΜΠΗΣ

ΑΗΜ. ΤΣΟΒΟΛΑΣ

Ο Αναπληρωτή: ΕΔνικ.ηρ Άαυνα:
ΑΧΈ. ΑΡΟΣΟΠΑΧΤΝΉΣ

ΚΑΤΑΡΓΟΤΜΕΧΈΣ

ΚΑΙ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

(Συνόδευε: την εισηγητιχή έχΔεαη τον σχεοιον νόμον
«Γενικός Οικοδομικό; Κανονισμός»;.
1. Νόμο; 59&/Ί977 ΆρΔρο 47 ταρ. 2.
«Περί τον καταστατικού χάρτον της Εκκλησία; τη; Ελλά
δος» (ΦΕΚ 146/Α') !'Αρ·&ρο 47 ααρ. 2).
«2. Ata την ανέγερτ’.ν ή ετ'.οχενην των Μητρο2θλ:τ:7.ών
μεγάρων, των Ιερών Μονών 7.α: Ιερών Ναών, μετά των 7.τ:εμάτων αντών. την τχετιν.ήν οέειοτ/ ,χορηγε: ο ΟΔΕ Π ;:α
τη; εγχρίεεω; τη; τχετ'.χή; με).έτη; νττό τη; αρμηδία;
Τεχν:7.ης Ττηρεοία; αντον, μετά γ-νωα.οοότητ:> τη; 2αρ’ 2ντώ Ετιτροττή; Έργων. Τα χατά Torcv; Γραοεία Σχεοίον
Πόλεω; έχονν αρμοδιότητα μόνον ετί τη; εφαρμογή; των
όρων Βοαήαεως».
2. ν.Ε. 89/1973 Άρ·/?ο 12.
«Περί τρθ2θ2θ:ήσεω; χλ: ανμτληρώαεω; τη; τεεί Αντονόμον 0ιχοίομ:7.οό
Οργανιομοό Attoip.aTty-ών
(ΑΟΟΑ)
Χ'ομοάεσία;» (ΦΕΚ ΙδΟ/'Α') ('Ao-Spo 121.
«Άρ-^ρο 12.
"Αδεια: χατασχενής.
Η αρμοδιότη; '.ορο; έχδντ’.ν αδειών εχτελέαεω; ”άτη; ςνσεω; έργων ετί των ναό τον ΑιΟΡΆ οημ’.ονργονμένων τιηεεώνω; τω α.ν. 154)3/1950 οιν.'.αμών. ααρέχετα: ε:; τον
Γεν:γ.άν Διεν-όνντήν οαττοό τηεοοονένω.ν. τρο; τοντο τ.ατά τα
λο’.αά των χειμώνων διατάξεων».
3. Νόμο; 1512/1985 Άο-S-po 9 ααο. 10.
«Τροτοτοίηση 7.α: σνμαληροχτη τολεοδομιχών διατάξεων, ρν■δμιση ανναρών Δεμάτων χα: Δεμάτων τνν Ταμείοτ Νομ:•χών» (ΦΕΚ 4Α’) (ΆρΔρο 9 ααρ. 10).
«10. Με ααόραση τοο Ταονρ-γοώ Χωροταξίας. Ο:7.:τμον
ν.α: Περιόά/Αοντο; μαορε! να εξβιρονντα: ααό την 7.ατεδάριεη ανΔαίρετα χτίσματα ταχ» ανηχοον τττη Αηχότιο. ν.—.ο.ί.
χα: Ο.Τ.Α. τα οττοία έχονν ανεγερΔΐί υ.έχρ: ττ, δημοσίενση
τον ταρόντος νόμον.
Η ατόραση τον Ταονργού εαδίδεια: μ.ε σόαρωνη γνώμη
τον Κεντριχσν Σομόοολίον Χωροταξίας. Ο’.χισμον χα: 17εριόάλλοντο; το 02cic λαμέάνε: ντόΔη τον τι; αεριτ.τώτε:; α.
£ χα: γ της ααρ. 1 τον άρΔραν 16 τον ν. 1337/1983».
4·. Νόμο; 1337/1983 ΆρΔ^ 42 ταο. 4.
«Εότέα.ταση των αολεοεομιχών σχεδίων. ο:7.ιστ:χή ανάατνξη
vjT- τ^ετ:ηές ρν^μίσεια» (ΦΕΚ 33/Α’^ Γ ΑρΔρο 42
ταρ. 4).
«4. Με 2 ,ί/γμα ααν εχοίδετα: μια 7.α: μόνη ρορά μ: 2ε>
τατη τον Ταονργοό Χωροταξίας. Ο’.χ’.τμοό 7.2: Περιίάλλοντος. χανονίζοντ2! ο: όροι, ο; ττοοντο-δέσει; 7.2: ο: σ:αδιΥ.ααίες με τι; οαοίες μααρε! να εγ7.ρίνετ2’. η ττολεοόόνεητη —ριοχών δεότερη; χατοιχία; μέσα στις Ζ.Ο.Ε. στις οτοίε; έ
χονν ζροσό’.οσιστε! ο: χτήτεις γη; χα: στα τμήματα 2ον αρο£/άττοντατ για δεύτερη χατοτχία. Με το 2·.ο ττάνω 2. δ/γμα
7.ανονίΙοντ2: για τι; αερπττώσεις τη; ταραγράρον αντή; ε:ειχότερο: όρο: χα: ττεριορτομο: χα τοσοστά ειστορά; σε γη
χα: σε χρήμα σε όρια αον μαοστε! να είνα: ανώτερα ααό τα
αντίστοιχα των εοετ-τάσεων τον Κερ. Α' τον νόμον αντον γ.α:
ρν-δμίξετα: ν,άΔε αναγ-χαία /χατομέρεια via τη/ εραρν.ογη
τη; ααραγράρον αντήρκ.

