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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 18
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ &
ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΠΟΛ/ΜΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ.
ΤΜΗΜΑ Β’
Ταχ. ∆/νση: Μεσογείων & Τρικάλων 36
Ταχ. Κώδικας: 115 26
Τηλέφωνο: 210 6929011

Αθήνα 06 / 12 / 2012
Αριθµ. Πρωτ. οικ. 60764
Προς:

∆/νσεις Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασµού (ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ.) των
Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων της
Επικράτειας (για ενηµέρωση των
πολεοδοµικών υπηρεσιών χωρικής του
αρµοδιότητας)

Κοιν:

1.ΥΠΕΚΑ
α) Γρ. Υπουργού
β) Γρ. Αναπληρωτή Υπουργού
γ) Γρ. Γεν. Γραµµατέα Χωροταξίας &
Αστικού Περιβάλλοντος
δ) Γεν. ∆/ντρια Πολεοδοµίας
2. Υπουργείο Εσωτερικών
Γεν. ∆/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Σταδίου 27, 10183 Αθήνα

Θέµα:

Πλαίσιο αναθεώρησης οικοδοµικών αδειών οι οποίες έχουν εκδοθεί µε βάση το από
13.07.1993 Π.∆/γµα (ΦΕΚ 795/∆/1993) µετά την ισχύ του Ν.4030/2011.

Σχετ:

Το µε αρ. πρωτ. 181577/13-9-2012 έγγραφο της Υ.∆ΟΜ ∆ήµου Αθηναίων

Με αφορµή ερωτήµατα Υπηρεσιών ∆όµησης και ιδιωτών σχετικά µε το πλαίσιο αναθεώρησης των
οικοδοµικών αδειών που έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν βάσει του από 13.7.93 Π.∆/γµατος και
λαµβάνοντας υπ’ όψιν:
1. Τις διατάξεις του ν. 4030/2011 (ΦΕΚ Α’ 249/25.11.2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών
δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις» και ειδικότερα:
 το άρθρο 6 «Ισχύς, αναθεώρηση και ενηµέρωση»
 την παρ. 2 του άρθρου 8 «Μητρώο Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών και
καθήκοντα»
 το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 45 «Τελικές µεταβατικές διατάξεις»
2. Τον ν. 4067/2012 «Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός» (ΦΕΚ Α’79 /9-4-2012) και ειδικότερα τα
άρθρα 29 παρ.5 α και 34,
3. Το άρθρο 26 παρ. 1 του ν. 2831/00 «Τροποποίηση των διατάξεων του ν. 1577/85 “Γενικός
Οικοδοµικός Κανονισµός” και άλλες πολεοδοµικές διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 140/13-6-2000),
4. Το από 13.7.93 Π.∆/γµα «Τρόπος έκδοσης οικοδοµικών αδειών και έλεγχος των
ανεγειρόµενων κατασκευών» (ΦΕΚ ∆’ 795/13-7-2-1993),
διευκρινίζουµε τα ακόλουθα:
Α) Ισχύουσες Οικοδοµικές άδειες οι οποίες εκδόθηκαν µε βάση το από 13.07.1993 Π. ∆/γµα
(ΦΕΚ 795/∆/1993) προ της 01.03.2012 (ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του ν. 4030/11) και δεν
είχε αρχίσει η εκτέλεση εργασιών πριν την ανωτέρω ηµεροµηνία, αναθεωρούνται σύµφωνα µε τις
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διατάξεις του άρθρου 6 ν. 4030/11, εφαρµόζοντας το θεσµικό πλαίσιο µε βάση το οποίο
εκδόθηκαν (αρχικό έντυπο οικοδοµικής άδειας, προσκοµιζόµενες µελέτες και άλλα
δικαιολογητικά, ειδικότητες Μηχανικών µελετητών κ.λ.π).
Β) Ισχύουσες Οικοδοµικές άδειες οι οποίες εκδίδονται µε βάση το από 13.07.1993 Π.∆/γµα
(ΦΕΚ 795/∆/1993) µετά την 01.03.2012 (ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του ν. 4030/11)
αναθεωρούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 ν. 4030/11, εφαρµόζοντας το θεσµικό
πλαίσιο µε βάση το οποίο εκδόθηκαν (αρχικό έντυπο οικοδοµικής άδειας, προσκοµιζόµενες
µελέτες και άλλα δικαιολογητικά, ειδικότητες Μηχανικών µελετητών κ.λ.π) εφ’ όσον δεν
αυξάνονται τα πολεοδοµικά µεγέθη τους (Κάλυψη, Σ.∆., Σ.Ο).
Γ) Ισχύουσες Οικοδοµικές άδειες οι οποίες εκδόθηκαν µε βάση το από 13.07.1993 Π.∆/γµα
(ΦΕΚ 795/∆/1993) και είχε αρχίσει η εκτέλεση των εργασιών πριν την 01.03.2012
αναθεωρούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του από 13.07.1993 Π.∆/τος (ΦΕΚ 795/∆/1993). Αν
ωστόσο η αναθεώρηση αφορά προσθήκη εφαρµόζεται το άρθρο 6 του ν. 4030/2011.
∆) Όπου στο άρθρο 6 ν. 4030/11 αναφέρεται ο όρος «Άδεια ∆όµησης», για την εφαρµογή των
ανωτέρω νοείται ο όρος «Οικοδοµική Άδεια».

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΑΛΕΞΙΑ∆ΗΣ

Ε. ∆:
1) Χρ. Αρχείο
2) ∆.Ο.Κ.Κ / B’
3) ∆ιευθυντής
4) Μ. Βαγενάς
5) «∆ιαύγεια»
6) Ιστοσελίδα ΥΠΕΚΑ
για την ενηµέρωση Υ.∆ΟΜ

