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Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά 

για εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Ερ−
γασιών Μικρής Κλίμακας. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−

βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του Π.Δ/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.Δ/τος 189/2009 «Καθο−
ρισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργεί−
ων» (ΦΕΚ Α΄ 221), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις 
του άρθρου 2 του Π. Δ/τος 24/2010 «Ανακαθορισμός των 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του 
ΠΔ 189/2009» (ΦΕΚ Α΄ 56).

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

5. Την 46/09.07.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Κα−
θορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού 
ΠΕΚΑ Σταύρου Καλαφάτη» (ΦΕΚ Β΄ 2101), όπως τροπο−
ποιήθηκε με την υπ’ αριθ. Υ331/11−7−2013 (ΦΕΚ Β΄ 1717) 
όμοια απόφαση.

6. Το άρθρο 4, παρ. 2 και το άρθρο 21 του ν. 4067/2012 
(ΦΕΚ 79Α), «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός», ως έχει αντι−
κατασταθεί και ισχύει.

7. Την υπ’ αριθ. 5219/2004 (ΦΕΚ 114/Δ/17−2−04) απόφα−
σης Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δη−
μοσίων Έργων όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.

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

9. Την παρ. 3α του άρθρου 1 της υπ’ αρίθμ. 5219/3−2−2004 
απόφασης της Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξί−
ας και Δημοσίων Έργων «Καθορισμός εργασιών δόμησης 
μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί της έκδοσης άδειας 
δόμησης απαιτείται Έγκριση Εργασιών. Διαδικασία 
έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά» όπως  τρο−
ποποιήθηκε με την υπουργική απόφαση 18908/17.4.2012 
(ΦΕΚ ΑΑΠ 121).

10. Τον ν. 2244/1994 «Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτροπα−
ραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και από 
συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 168) 
και συγκεκριμένα το άρθρο 3 παρ. 4 αυτού, όπως τρο−
ποποιήθηκε 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, Ενέργει−
ας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ Α΄ 85).

12. Την υπουργική απόφαση Δ6/Φ1/οικ.19500/4.11.2004 
«Τροποποίηση και συμπλήρωση της 13727/724/2003 κοι−
νής υπουργικής απόφασης ως προς την αντιστοίχιση 
των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στην πο−
λεοδομική 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 συ−
στημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτί−
ρια 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 «Τροποποί−
ηση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊ−
κών 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 
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συνακόλουθη κατάργηση των Οδηγιών 2001/77/ΕΚ και 
2003/30/ΕΚ».

18. Την υπουργική απόφαση 9584/2−3−2011 «Συμπλή−
ρωση της υπ’ αριθ. 5219/04 απόφασης Υφυπουργού Πε−
ριβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 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 Οδη−
γίας 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 από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών μικρής κλίμακας 
χωρίς έκδοση άδειας δόμησης, εφόσον, με την επιφύ−
λαξη των οριζομένων στην παρ. 2 της παρούσας:

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 απαγο−

ρεύεται 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, δη−

μοτικών ή κοινοτικών οδών εντός ζώνης πλάτους 50% 
των οριζομένων από τη νομοθεσία περί ασφαλείας της 
υπεραστικής συγκοινωνίας.

2. α) Επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών μικρής κλίμα−
κας σε κτίρια νομίμως υφιστάμενα, όπως αυτά ορίζο−
νται 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 
κατεδάφισή 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 νο−
μιμοποιηθεί 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 τοις 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 δι−
ατάξεις του Ν.4178/2013 ή που έχουν οριστικά εξαιρεθεί 
της κατεδάφισης σύμφωνα με παλαιότερες διατάξεις.

β. Επιτρέπεται σε ρυμοτομούμενα κτίρια μόνο η εκτέ−
λεση 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 
Δόμησης, εφόσον υποβληθούν:

α) Αίτηση του ιδιοκτήτη ή του έχοντος νόμιμο δι−
καίωμα, 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 περιο−
χή ή εντός νομίμως υφιστάμενου οικισμού και ότι δεν 
εμπίπτει στις απαγορευτικές περιπτώσεις της παρ. 1 
του παρόντος άρθρου.

β) Εγκρίσεις των αρμόδιων υπηρεσιών και συλλο−
γικών οργάνων (δασαρχείου, Υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού, Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής κτλ) όπου 
αυτές απαιτούνται από τις κείμενες διατάξεις, κατά 
περίπτωση.

γ) Τεχνική Έκθεση Μηχανικού στην οποία περιγρά−
φεται το οικόπεδο ή το γήπεδο, το κτίσμα καθώς και 
αναλυτικά οι εργασίες που θα εκτελεστούν σε αυτά. 
Την Τεχνική Έκθεση συνοδεύουν σκαριφήματα ή σχέ−
δια εφόσον απαιτούνται για να τεκμηριωθεί επαρκώς 
η τεχνική έκθεση.

δ) Βεβαίωση περί υποβολής δήλωσης στο κτηματο−
λόγιο ή πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου 
ή απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος. Σε περί−
πτωση 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 διαγράμ−
ματος της οικοδομικής αδείας ή της άδειας δόμησης 
εφόσον υφίσταται ή της διαδικασίας εξαίρεσης ή ανα−
στολής 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 αναφέ−
ρονται στο άρθρο 2 της παρούσας απόφασης.

η) Σε περίπτωση κτισμάτων ή διηρημένων ιδιοκτησιών 
οι οποίες έχουν υπαχθεί σε οποιοδήποτε νόμο εξαίρε−
σης από την κατεδάφιση ή τακτοποίησης ή ρύθμισης 
αυθαιρέτων κατασκευών, κατατίθεται βεβαίωση εξαίρε−
σης ή περαίωσης από την αρμόδια αρχή που εξέδωσε 
την πράξη ή την αρμόδια Υ.ΔΟΜ. 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) Δήλωση συναίνεσης των συνιδιοκτητών του ακι−
νήτου εφ’ όσον οι εργασίες του άρθρου 2 πραγματο−
ποιούνται σε κοινόχρηστους χώρους (ακάλυπτοι χώροι 
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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 Αρ−
χιτεκτονικής.

Για την έγκριση κατατίθενται στο αρμόδιο συμβούλιο:
1) φωτογραφίες του ακινήτου,
2) τεχνική έκθεση που περιγράφεται ανωτέρω,
3) οποιοδήποτε σχέδιο ή σκαρίφημα εφόσον προβλέ−

πεται από ειδικότερες διατάξεις της παρούσας για κάθε 
επί μέρους εργασία.

β. Για τις περιπτώσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρ−
μογής 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 εφαρ−
μογής 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 φωτο−
γραφίες.

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 κατοικι−
ών για αυτοστέγαση μειονεκτικών και ειδικών ομάδων 
πληθυσμού, όπως εκάστοτε ορίζονται, κατατίθενται τα 
στοιχεία που προβλέπονται κάθε φορά από τις ειδικές 
διατάξεις και κανονιστικές πράξεις.

γ. Για 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 (Δ΄ 270), 
εκτός της περίπτωσης που επιβάλλεται η κατασκευή 
υποστυλωμάτων, κατατίθενται τα εξής:

1) άδεια της αρμόδιας Υπηρεσίας Γεωργίας και
2) αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος της οικο−

δομικής 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 Περι−

φέρειας και
3) αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος της οικο−

δομικής 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 βε−
βαίωση 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 (Δήμος, Κτηματική Υπηρεσία, 
κτλ),

4) έγκριση τοποθέτησης από τον αρμόδιο κατά περί−
πτωση Φορέα, που εγκρίνει τη λειτουργία

5) αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος της οικο−
δομικής 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 κτί−
ρια 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 εξυπηρε−
τηθούν άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα κα−
τατίθενται 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 αναφέ−
ρεται ότι οι μελέτες προσθήκης ανελκυστήρα και του 
χώρου πρόσβασης σ’ αυτόν, συντάχθηκαν σύμφωνα με 
τις γενικές και ειδικές πολεοδομικές διατάξεις και κα−
νονισμούς, είναι πλήρεις και τα στοιχεία και οι διαστά−
σεις τους συμφωνούν με τις προδιαγραφές και τους 
κανονισμούς που ισχύουν. Δηλώνεται 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 προδιαγραφών ΕΛΟΤ – ΕΝ 
81−70, ή ότι στο κτίριο πρέπει να γίνει επέκταση των 
στάσεων του ανελκυστήρα προκειμένου να είναι δυνατή 
η πρόσβαση,
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3) σχέδιο και φάκελος ασφαλείας και υγείας του 
έργου, με ορισμό του υπεύθυνου συντονιστή κατά τα 
οριζόμενα στο ΠΔ 305/1996 (Α΄212),

4) αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος της οικο−
δομικής 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 υφιστά−
μενου κτιρίου κατατίθεται και όψη στην ίδια κλίμακα,

6) στατική μελέτη από αρμόδιο μηχανικό όταν πρό−
κειται 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 αρ−
μοδίου Μηχανικού για την ασφάλεια της εγκατάστα−
σης στην περίπτωση επέμβασης σε υπάρχον κέλυφος 
σύμφωνα με τις ισχύουσες ελληνικές (ΕΛΟΤ 81−70) ή 
ευρωπαϊκές προδιαγραφές,

8) δήλωση αρμόδιου μηχανικού με την οποία ανα−
λαμβάνει την ευθύνη της στατικής και ηλεκτρομηχα−
νολογικής ασφάλειας της κατασκευής και των εγκα−
ταστάσεων,

9) πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης της πολυκατοι−
κίας με πλειοψηφία του 51% του συνόλου των ψήφων, 
κατά το άρθρο 11 του Ν. 3209/2003 για την κατά παρέκ−
κλιση του ΝΟΚ κατασκευή ανελκυστήρα στις περιπτώ−
σεις που η οικοδομή έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 
3741/1929 «Περί ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους».

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

1) βεβαίωση του μηχανικού ότι αυτά δεν προστατεύ−
ονται 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 νομο−
θεσίας,

2) τεχνική έκθεση του μηχανικού στην οποία περι−
γράφεται ο λόγος για τον οποίο επιβάλλεται η κοπή. 
Ειδικότερα για τις περιπτώσεις που εμπίπτουν σε εγκε−
κριμένο ρυμοτομικό σχέδιο δηλώνεται ότι εξασφαλίζε−
ται ο ελάχιστος υποχρεωτικός αριθμός δέντρων όπως 
αυτός ορίζεται στις διατάξεις του Κτιριοδομικού Κανο−
νισμού υπουργική απόφαση 3046/304/1989 (Δ΄59), όπως 
εκάστοτε ισχύει.

3) αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος της οικο−
δομικής 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 οικοδομι−
κής αδείας ή της άδειας δόμησης εφόσον υφίσταται ή 
του προσαρτώμενου σε δικαιοπραξία με την υπό κλί−
μακα, σκαριφηματική αποτύπωση των εγκαταστάσεων 
(Θέση, διαστάσεις, αποστάσεις κτλ).

ι. Για την τοποθέτηση ικριωμάτων απαιτείται κατά−
θεση Σχεδίου και Φακέλου ασφάλειας και υγείας του 
έργου, με ορισμό του υπεύθυνου συντονιστή σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 305/1996 (Α΄305) καθώς και 
δήλωση ανάθεσης και ανάληψης της ευθύνης από μη−
χανικό για την επίβλεψη του έργου..

ια. Για την τοποθέτηση εργοταξιακών οικίσκων κα−
τατίθεται 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 τοποθέ−
τηση παραπάνω του ενός οικίσκου, περιγράφεται στην 
τεχνική έκθεση του μηχανικού η αναγκαιότητά τους.

Στις περιπτώσεις δημοσίων ή δημοτικών έργων κα−
τατίθεται:

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 σημειωμέ−
νες 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 – εκρο−
ών κατατίθενται τα εξής:

1) αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος της οικο−
δομικής αδείας ή της άδειας δόμησης, με την υπό κλί−
μακα, σκαριφηματική αποτύπωση των εγκαταστάσεων 
(Θέση, διαστάσεις, αποστάσεις κτλ) και

2) άδεια Ίδρυσης ή λειτουργίας του Πρατηρίου Καυ−
σίμων από την αρμόδια Υπηρεσία.

ιγ. Για εργασίες τοποθέτησης υπογείων, προκατα−
σκευασμένων δεξαμενών αερίου καυσίμου σε πρατήρια 
καυσίμων σύμφωνα με τις διατάξεις της υπουργικής 
απόφαση 32880/2033/2009 (Β΄ 1221) κατατίθενται:

1) αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος της οικο−
δομικής αδείας ή της άδειας δόμησης, με την υπό κλί−
μακα, 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 αντι−
κατάστασης 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.Δ. 305/1996 (Α΄305) και δήλωση ανά−
θεσης και ανάληψης της ευθύνης από μηχανικό για την 
επίβλεψη του έργου.

Σε περιοχές χαρακτηρισμένες ως παραδοσιακοί οικι−
σμοί, 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. Δεν απαιτούνται να κατατεθούν συμπλη−
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ρωματικά 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 εργα−
σίες της παρούσας περίπτωσης κατατίθενται συμπλη−
ρωματικά και όψεις του κτιρίου.

ιε. Για την επένδυση όψεων και αντικατάσταση υαλο−
πετασμάτων κατατίθεται βεβαίωση του μηχανικού ότι 
δεν θίγονται τα δομικά στοιχεία της όψης του κτιρίου.

Σε περιοχές χαρακτηρισμένες ως παραδοσιακοί οικι−
σμοί, 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 κατατίθε−
νται συμπληρωματικά και όψεις του κτιρίου.

ιστ. Για την κατασκευή πέργκολας σε ισόγειους ακά−
λυπτους 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 οι−

κοδομικής αδείας ή της άδειας δόμησης εφόσον υφί−
σταται 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.

ιζ. Για την τοποθέτηση ασκεπούς δεξαμενής νερού ή 
πισίνας, μέγιστης επιφάνειας 50 τ.μ., που εξυπηρετού−
νται 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 ασφά−
λειας της κατασκευής και των εγκαταστάσεων,

3) στατική μελέτη ή πιστοποιητικό στατικής επάρκειας 
της κατασκευής,

4) ηλεκτρομηχανολογική μελέτη,
5) αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος της οικο−

δομικής αδείας ή της άδειας δόμησης εφόσον υφίστα−
ται ή του προσαρτώμενου σε δικαιοπραξία με την υπό 
κλίμακα σκαριφηματική αποτύπωση των εγκαταστάσε−
ων (Θέση, διαστάσεις, αποστάσεις κτλ) καθώς και των 
διαμορφώσεων του εδάφους.

ιη. Για την τοποθέτηση κεραιών κατατίθενται τα εξής:
1) αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος της οικο−

δομικής αδείας ή της άδειας δόμησης εφόσον υφίστα−
ται ή του προσαρτώμενου σε δικαιοπραξία με την υπό 
κλίμακα, σκαριφηματική αποτύπωση των εγκαταστά−
σεων (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 ραδιοτηλε−

οπτικού σήματος που ρυθμίζονται από την πολεοδο−
μική 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 στοι−
χεία 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 ηλεκτρομηχα−
νολογικές εγκαταστάσεις ή/και η μελέτη παθητικής πυ−
ροπροστασίας, 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 φυ−
τεμένων 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’ αριθ. 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 φυτε−
μένων δωμάτων και φυτεμένων επιφανειών σε Δημόσια 
Κτίρια, τα οποία έχουν ενταχθεί σε οποιοδήποτε χρη−
ματοδοτικό πρόγραμμα, κατατίθενται τα δικαιολογη−
τικά 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 χρηματοδό−
τηση του έργου,

2) δήλωση στατικής επάρκειας από αρμόδιο μηχανικό,
3) αντίγραφο της τεχνικής έκθεσης Κατασκευής Φυτε−

μένης 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’ αριθ. 
911/9−1− 2012 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 14/Β/2012).

Σε περιοχές χαρακτηρισμένες ως παραδοσιακοί οι−
κισμοί, παραδοσιακά τμήματα πόλεων, περιοχές φυσι−
κού 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 
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και στο δώμα υφιστάμενων κτιρίων κατατίθεται βε−
βαίωση 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 οικι−
σμοί, 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’ αριθ. 9584/2−3−2011 υπουρ−
γικής απόφασης (ΦΕΚ 492 Β΄).

κβ. Για τη συντήρηση, επισκευή στεγών με χρήση ικρι−
ωμάτων κατατίθενται σχέδιο και φάκελος ασφάλειας 
και υγείας του έργου με ορισμό του υπεύθυνου συ−
ντονιστή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 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 οικόπε−
δα 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 υπάρ−
χει 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 παραθα−
λάσσια 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.Δ. 24/31.5.85 ΦΕΚ 270Δ, 
με επιφάνεια μέχρι δεκαπέντε 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 κατασκευ−
άζεται υποχρεωτικά στέγη ενώ αντίστοιχα όπου είναι 
υποχρεωτική η κατασκευή δώματος το ύψος των 3,00 
μέτρων υπολογίζεται συμπεριλαμβανομένου του στη−
θαίου 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 Δ/νσης Γεωργίας
2) τομή και κάτοψη 1:100 και
3) αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος της οικο−

δομικής αδείας ή της άδειας δόμησης εφόσον υφίσταται 
ή του προσαρτώμενου σε δικαιοπραξία με την υπό κλί−
μακα, ή συντασσόμενο κατά τις ισχύουσες προδιαγρα−

φές, και αποτύπωση της αποθήκης (Θέση, διαστάσεις, 
αποστάσεις κτλ).

κε. Για την κατασκευή εστιών, φούρνων και τζακιών 
κατατίθεται βεβαίωση του μηχανικού ότι αυτά δεν επη−
ρεάζουν τη στατική επάρκεια του φέροντος οργανι−
σμού και ότι η καμινάδα είναι σύμφωνη με τις διατάξεις 
του «Κτιριοδομικού Κανονισμού», υπουργική απόφαση 
3046/304/1989 (Δ΄59), όπως εκάστοτε ισχύει. Σε περιο−
χές χαρακτηρισμένες ως παραδοσιακοί οικισμοί, παρα−
δοσιακά 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 Δήλωση 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 περίπτω−
ση 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 Δ), 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, κατατί−
θενται 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 συνέ−
νωσης 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 με−
ταγραφή 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 Περιβάλ−
λοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μετά από 
γνώμη του ΚΕΣΥΠΟΘΑ, η έγκριση των εργασιών μικρής 
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κλίμακας χορηγείται από τη Δ/νση Οικοδομικών και 
Κτιριοδομικών Κανονισμών του ΥΠΕΚΑ. Στην περίπτωση 
αυτή δεν απαιτείται η έγκριση του αρμόδιου ΣΑ. Προϋ−
πόθεση 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 συμπλη−
ρωματικά 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 κατατί−
θενται τα εξής:

α) τεχνική έκθεση μηχανικού όπου θα περιγράφε−
ται 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 οικο−

δομικής 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, παραδο−
σιακά τμήματα πόλεων, περιοχές φυσικού κάλλους, αρ−
χαιολογικοί 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
Διαδικασία 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 ενδιαφερόμε−
νων (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 περισσό−
τερες από μια εργασίες, υπό την προϋπόθεση ότι θα 
κατατεθούν συνημμένα στην αίτηση όλα τα δικαιολογη−
τικά που προβλέπονται για καθεμία από τις αιτούμενες 
εργασίες.

2. Αρμόδιος εξουσιοδοτημένος υπάλληλος της Υπηρε−
σίας Δόμησης, αφού ελέγξει την αίτηση και τα δικαιο−
λογητικά 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 απο−
τελούν αντικείμενο ελέγχου πληρότητας στοιχεία φο−
ρολογικών 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 Κλί−
μακας, 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 αιτιολογη−
μένη έκθεση ιδιώτη μηχανικού.

Για την περίπτωση 5α του άρθρου 2 του παρόντος, 
για την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων άνω 
των 100 KW, η διάρκεια ισχύος είναι δεκαέξι (16) μήνες 
με δυνατότητα παράτασης για οκτώ (8) μήνες ακόμη με 
τις ίδιες προϋποθέσεις που αναφέρονται στο ανωτέρω 
εδάφιο.

5. Η Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας εγκρίνεται 
σε τέσσερα (4) αντίγραφα. Ένα αντίγραφο του εντύ−
που 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 Δήμο και το τέταρτο 
διατηρείται στο αρχείο της αρμόδιας Υ.ΔΟΜ. σε συ−
σχέτιση με τυχόν οικοδομική άδεια ή άδεια δόμησης 
του ακινήτου.

6. Όταν οι εργασίες αφορούν σε κοινόχρηστους / κοι−
νόκτητους χώρους του ακινήτου απαιτείται να προσκο−
μίζεται 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 ορι−
ζοντίων ιδιοκτησιών, απαιτείται η συναίνεση των συ−
νιδιοκτητών κατά τα οριζόμενα στον κανονισμό της 
οροφοκτησίας.

Σε περίπτωση νομίμως συνιστάμενων αυτοτελών διη−
ρημένων 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 δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2013

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02026051510130012*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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