
                                   

 

 
 
 

 
Α Ξ Ν Φ Α Π Ζ 

 
Θέμα: «Όξνη, πξνϋπνζέζεηο θαη δηαδηθαζία θαηαζθεπήο θπηεκέλσλ επηθαλεηώλ ζε 

δώκαηα,  ζηέγεο θαη ππαίζξηνπο ρώξνπο θηηξίσλ»  
  

Ν ΑΛΑΞΙΖΟΩΡΖΠ ΞΝΟΓΝΠ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ, ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ 
ΘΑΗ ΘΙΗΚΑΡΗΘΖΠ ΑΙΙΑΓΖΠ 

 
Έρνληαο ππόςε: 
1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 29 Α ηνπ Ν. 1558/1985 (ΦΔΚ Α’ 137) «Κπβέξλεζε θαη 

Κπβεξλεηηθά Όξγαλα», όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 2081/1992 (ΦΔΚ Α’ 154) θαη ηνλ 
Ν. 2469/1997 (ΦΔΚ Α’ 38) θαη όπσο απηνί θσδηθνπνηήζεθαλ κε ην Π.Γ 63/2005 (ΦΔΚ Α’ 
98). 

2. Τηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 187/2009 «Γηνξηζκόο Υπνπξγώλ θαη Υθππνπξγώλ» (ΦΔΚ Α’ 
214), ηνπ Π.Γ. 189/2009 «Καζνξηζκόο θαη αλαθαηαλνκή αξκνδηνηήησλ ησλ 
Υπνπξγείσλ» (ΦΔΚ Α’ 221), ηνπ Π.Γ. 24/2010 «Αλαθαζνξηζκόο ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ 
Υπνπξγείσλ θαη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Π.Γ. 189/2009» (ΦΔΚ Α’ 56), θαη ηεο απόθαζεο ηνπ 
Πξσζππνπξγνύ 2876/7.10.2009 «Αιιαγή ηίηινπ Υπνπξγείσλ» (ΦΔΚ Β’ 2234). 

3. ην π.δ. 110/2011 «Γηνξηζκόο Αληηπξνέδξσλ ηεο Κπβέξλεζεο, Υπνπξγώλ, Αλαπιεξσηώλ 

Υπνπξγώλ θαη Υθππνπξγώλ» (ΦΔΚ Α’ 243/11.11.2011). 

4. Τν άξζξν 26 ηνπ Ν. 1577/85 (ΦΔΚ Α’ 210) «Γεληθόο Οηθνδνκηθόο Καλνληζκόο», όπσο 
ηζρύεη. 

5. Τν άξζξν 16 «Καηαζθεπέο πάλσ από ην θηίξην» ηνπ Ν. 1577/85 (ΦΔΚ Α’ 210) «Γεληθόο 
Οηθνδνκηθόο Καλνληζκόο», όπσο ηζρύεη. 

6. Τν Π.Γ. 24-5-85 (ΦΔΚ Γ’ 270) «Τξνπνπνίεζε ησλ όξσλ θαη πεξηνξηζκώλ δόκεζεο ησλ 
γεπέδσλ ησλ θεηκέλσλ εθηόο ησλ ξπκνηνκηθώλ ζρεδίσλ ησλ πόιεσλ θαη εθηόο ησλ 
νξίσλ ησλ λνκίκσο πθηζηακέλσλ πξν ηνπ έηνπο 1923 νηθηζκώλ». 

7. Τν Π.Γ/24-4-85 (ΦΔΚ Γ’ 181) «Τξόπνο  θαζνξηζκνύ  νξίσλ  νηθηζκώλ  ηεο  ρώξαο κέρξη 
2000 θαηνίθνπο,  θαηεγνξίεο  απηώλ   θαη  θαζνξηζκόο  όξσλ  θαη πεξηνξηζκώλ δόκεζήο 
ηνπο». 

8. Τηο δηαηάμεηο ηεο ππ’ αξίζκ. Γ6/Β/νηθ. 5825/30-03-2010 Κνηλήο Υπνπξγηθήο Απόθαζεο 
(ΦΔΚ Β’ 407) «Έγθξηζε Καλνληζκνύ Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίσλ». 

9. Τελ ππ’ αξίζκ. 2471/16-9-2010 Απόθαζε «Σπγθξόηεζε Οκάδαο Δξγαζίαο γηα ηε 
δεκηνπξγία Φπηεκέλσλ Δπηθαλεηώλ». 

Αζήλα   /12/2011 
Αξ. Πξση. νηθ. 

 
 

 

 

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ                                    
ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ 
ΘΑΗ ΘΙΗΚΑΡΗΘΖΠ ΑΙΙΑΓΖΠ 
ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΣΩΟΝΡΑΜΗΑΠ ΘΑΗ 
ΑΠΡΗΘΝ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ 
ΓΔΛΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΞΝΙΔΝΓΝΚΗΑΠ 
ΓΗΔΘΛΠΖ Ν.Θ.Θ                                                        
ΤΜΗΜΑ  α’  
Ταρ. Γ/λζε: Μεζνγείσλ & Τξηθάισλ 36 
Ταρ. Κώδηθαο: 115 26 

Πιεξνθνξίεο:  
Τειέθσλν: 2106929903                                                                                                                                                                         
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10. Τελ αλάγθε ππνζηήξημεο ηνπ νινθιεξσκέλνπ ελεξγεηαθνύ ζρεδηαζκνύ ησλ θηηξίσλ θαη 
βειηίσζεο ησλ πεξηβαιινληηθώλ ζπλζεθώλ ησλ πόιεσλ θαη ηεο πνηόηεηαο δσήο ησλ 
πνιηηώλ. 

11. Τν γεγνλόο όηη από ηηο δηαηάμεηο απηήο ηεο απόθαζεο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε 
βάξνο ηνπ Κξαηηθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ. 

 
 

ΑΞΝΦΑΠΗΕΝΚΔ 

 

Άρθρο 1 
Όξνη θαη πξνϋπνζέζεηο θαηαζθεπήο θπηεκέλσλ επηθαλεηώλ ζε δώκαηα, ζηέγεο θαη 

ππαίζξηνπο ρώξνπο δεκνζίσλ ή ηδησηηθώλ θηηξίσλ 
 

Η θαηαζθεπή θπηεκέλσλ επηθαλεηώλ ζηα δώκαηα, ζηηο ζηέγεο θαη ζηνπο ππαίζξηνπο 
ρώξνπο λέσλ, λνκίκσο πθηζηακέλσλ θηηξίσλ θαη θηηξίσλ ησλ εδαθίσλ δ’, ε’ θαη ζη’ ηεο 
παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ λ. 4014/2011, επηηξέπεηαη εθ’ όζνλ δελ αληίθεηηαη ζε 
εηδηθόηεξνπο όξνπο δόκεζεο πνπ ηζρύνπλ ζηελ πεξηνρή ηνπ θηηξίνπ. 

Τν ππόζηξσκα αλάπηπμεο ησλ θπηώλ κε ηε δηαζηξσκάησζε ησλ εμεηδηθεπκέλσλ 
πιηθώλ, δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλεη ηα 40 εθ. πάλσ από ην κέγηζην επηηξεπόκελν ύςνο 
ηνπ θηηξίνπ. Η βιάζηεζε πνπ αλαπηύζζεηαη επάλσ ζε απηό δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλεη 
ηα 3,00κ. Τν είδνο ηεο βιάζηεζεο, ην ππόζηξσκα αλάπηπμεο ησλ θπηώλ, ην ζύζηεκα ηεο 
πνιπεπίπεδεο δηαζηξσκάησζεο ησλ εμεηδηθεπκέλσλ πιηθώλ, θαζώο θαη ην αξδεπηηθό 
ζύζηεκα, πεξηγξάθεηαη ζε ηερληθή έθζεζε, όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο παξνύζαο.  

Γελ επηηξέπεηαη ε θαηαζθεπή θπηεκέλσλ επηθαλεηώλ επάλσ ζηηο απνιήμεηο ησλ 
θιηκαθνζηαζίσλ θαη ηα θξεάηηα ησλ αλειθπζηήξσλ. 

Η θαηαζθεπή θπηεκέλσλ επηθαλεηώλ ζηα δώκαηα, ζηηο ζηέγεο θαη ζηνπο ππαίζξηνπο 
ρώξνπο ησλ θηηξίσλ πξέπεη λα κελ πξνζβάιιεη ηελ αηζζεηηθή ηνπ θηηξίνπ θαη λα 
ελαξκνλίδεηαη κε ηηο ππόινηπεο θαηαζθεπέο πνπ πξνβιέπνληαη ζε απηά, βάζεη ηνπ άξζξνπ 
16 ηνπ λ. 1577/1985. Δηδηθά γηα ηηο ζηέγεο, πξέπεη ε θπηεκέλε επηθάλεηα λα αθνινπζεί ηελ 
θιίζε ηνπο, ώζηε λα κελ αιινηώλεηαη ε κνξθή ηνπ θηηξίνπ. 

Οη θπηεκέλεο επηθάλεηεο ζηα δώκαηα, ηηο ζηέγεο θαη ηνπο ππαίζξηνπο ρώξνπο ησλ 
θηηξίσλ δελ αίξνπλ ηελ ππνρξέσζε θύηεπζεο ησλ αθαιύπησλ ρώξσλ ησλ νηθνπέδσλ πνπ 
επηβάιιεηαη κε ην άξζξν 23 ηνπ Κηηξηνδνκηθνύ Καλνληζκνύ (Απνθ. 3046/304/89, ΦΔΚ 
59Γ’).  
 

Άρθρο 2 
Γηαδηθαζία θαηαζθεπήο θπηεκέλσλ επηθαλεηώλ 

 
1. Νέα θηίξηα: 

Γηα ηελ θαηαζθεπή θπηεκέλσλ επηθαλεηώλ ζηα δώκαηα, ζηηο ζηέγεο θαη ζηνπο 
ππαίζξηνπο ρώξνπο θηηξίσλ πνπ θαηαζθεπάδνληαη κε άδεηεο δόκεζεο, αθνινπζνύληαη νη 
θαζνξηδόκελεο δηαδηθαζίεο πιεξόηεηαο θαη ειέγρνπ ηνπ λ. 4030/2011 «Νένο ηξόπνο 
έθδνζεο αδεηώλ δόκεζεο, ειέγρνπ θαηαζθεπώλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 249/Α/25-11-
11), όπσο ηζρύεη, κε ηελ πξόζζεηε ππνβνιή Τερληθήο Έθζεζεο Καηαζθεπήο Φπηεκέλεο 
Δπηθάλεηαο δώκαηνο ή ζηέγεο ή ππαίζξηνπ ρώξνπ, ε νπνία πεξηιακβάλεη όια όζα 
αλαθέξνληαη ζην ζπλεκκέλν Παξάξηεκα 1, πνπ απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο 
παξνύζαο. 
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Η θαηαζθεπή ηεο θπηεκέλεο επηθάλεηαο ζπζρεηίδεηαη κε ηηο επηκέξνπο κειέηεο ηνπ 
θηηξίνπ. 

Η αλσηέξσ Τερληθή Έθζεζε ζπληάζζεηαη ζύκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρύνπζεο 
Πξνδηαγξαθέο θαη Καηεπζπληήξηεο Οδεγίεο.  
 
2. Υθηζηάκελα θηίξηα: 

Γηα ηελ θαηαζθεπή θπηεκέλσλ επηθαλεηώλ ζηα δώκαηα, ζηηο ζηέγεο θαη ζηνπο 
ππαίζξηνπο ρώξνπο πθηζηάκελσλ θηηξίσλ, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1, δελ απαηηείηαη 
νηθνδνκηθή άδεηα ή έγθξηζε εξγαζηώλ δόκεζεο κηθξήο θιίκαθαο.  

Ο ηδηνθηήηεο θαηαζέηεη ζηελ νηθεία ππεξεζία δόκεζεο, έγγξαθε γλσζηνπνίεζε 
εξγαζηώλ ζπλνδεπόκελε από θάθειν δηθαηνινγεηηθώλ, πνπ πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ: 

α) ππεύζπλε δήισζε ηνπ ηδηνθηήηε γηα ην απνθιεηζηηθό δηθαίσκα ρξήζεο ηνπ 
ρώξνπ γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο θπηεκέλεο επηθάλεηαο ή ζπλαίλεζε ζπληδηνθηεηώλ εθόζνλ 
πξόθεηηαη γηα θνηλόρξεζην ρώξν ηνπ θηηξίνπ. Δηδηθά ζηελ πεξίπησζε ησλ δσκάησλ θαη ησλ 
ρώξσλ, ζηνπο νπνίνπο ππάξρεη κε βάζε λόκηκν ηίηιν δηθαίσκα απνθιεηζηηθήο ρξήζεο, ηελ 
ππεύζπλε δήισζε κπνξεί λα ππνβάιεη ν δηθαηνύρνο ηεο ρξήζεο ζπγθύξηνο, ρσξίο λα είλαη 
απαξαίηεηε ε ζπλαίλεζε ησλ ππόινηπσλ ζπληδηνθηεηώλ, 

β) ππεύζπλε δήισζε ηνπ αλαδόρνπ εθηειεζηή ηνπ έξγνπ γηα ηελ αλάιεςε επζύλεο 
νξζήο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, ζύκθσλα κε ηελ Τερληθή Έθζεζε ηνπ ζηνηρείνπ δ,  

γ) ηερληθή έθζεζε αληνρήο – ζηαηηθήο επάξθεηαο, ππνγεγξακκέλε από αξκόδην 
κεραληθό, 

δ) Τερληθή Έθζεζε Καηαζθεπήο Φπηεκέλεο Δπηθάλεηαο, όπσο θαζνξίδεηαη ζηελ 
παξάγξαθν  1 ηεο παξνύζαο,  

ε) αληίγξαθν νηθνδνκηθήο αδείαο ή άιιν ζηνηρείν, πνπ απνδεηθλύεη ηε δπλαηόηεηα 
ππαγσγήο ζηελ παξνύζα, ζύκθσλα κε ην πξώην εδάθην ηνπ άξζξνπ 1 ηεο παξνύζαο, 

ζη) θσηνγξαθίεο ηνπ θηίζκαηνο, ηνπ πεξηβάιινληνο απηνύ ρώξνπ θαη ηεο πξνο 
θύηεπζε επηθάλεηαο. 
  
 Γηα ηα θηίξηα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 4030/2011, απαηηείηαη 
ζύκθσλε γλώκε ηνπ αξκόδηνπ Σπκβνπιίνπ Αξρηηεθηνληθήο (ΣΑ).  

 Γηα ηα θεξπγκέλα δηαηεξεηέα θηίξηα ή λεόηεξα κλεκεία, απαηηείηαη επηπξνζζέησο 

ε ζύκθσλε γλώκε ηνπ θνξέα πξνζηαζίαο ηνπο. 

 
 Σε θάζε ππεξεζία δόκεζεο ηεξείηαη εηδηθό Μεηξών «Φπηεκέλσλ Δπηθαλεηώλ», 
πνπ ελεκεξώλεηαη κε ηηο θαηά ηα άλσ ππνβαιιόκελεο γλσζηνπνηήζεηο. 
 

Άρθρο 3 
Έλαξμε ηζρύνο 

 
Η απόθαζε απηή ηζρύεη από ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζήο ηεο. 
 
Η απόθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

 
 
 

 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 

Δ.Γ. Φξ. Αξρείν 
       ΓΟΚΚ/α’  

   
 

Ν ΑΛΑΞΙΖΟΩΡΖΠ ΞΝΟΓΝΠ 
ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ, ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΘΑΗ 

ΘΙΗΚΑΡΗΘΖΠ ΑΙΙΑΓΖΠ 
 
 

Λ. ΠΖΦΝΛΑΘΖΠ 
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ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΣΕΥΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΦΤΣΕΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ   

 
Η Τερληθή Έθζεζε Καηαζθεπήο Φπηεκέλεο Δπηθάλεηαο απνηειείηαη από: 
 

1) Τερληθή Έθζεζε, ε νπνία πεξηιακβάλεη: 
 

α. βαζικές πληροθορίες ηοσ έργοσ, όπσο: δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά 
ζηέγεο/δώκαηνο, θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο, ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο 
ζηελ επηθάλεηα πνπ ζα εγθαηαζηαζνύλ ηα θπηά θιπ, επηινγή  ηνπ ηύπνπ 
πξάζηλνπ δώκαηνο (εθηαηηθνύ, εκηεληαηηθνύ, εληαηηθνύ),  

β. περιγραθή ηων προς μελέηη εργαζιών, επηινγή ησλ πιηθώλ 
ππνδνκήο/δηαζηξσκάησζεο κεηά ην ζηξώκα πγξνκόλσζεο (αληηξξηδηθή κεκβξάλε, 
απνζηξαγγηζηηθό ζύζηεκα, θίιηξα, ππνζηξώκαηα αλάπηπμεο θπηώλ), ησλ 
θπηηθώλ εηδώλ (είδε ζπόξσλ, είδε θπηώλ, πεξηγξαθή ησλ ηδηνηήησλ ηνπο, 
πίλαθαο θπηηθνύ πιηθνύ, κεζόδνπ εγθαηάζηαζεο θιπ), ηεο κεζόδνπ άξδεπζεο, 
πεξηγξαθή ηνπ ηξόπνπ ιεηηνπξγίαο θαη ηεο δηάηαμεο ηνπ αξδεπηηθνύ δηθηύνπ, 
ππνινγηζκόο βάξνπο/θνξηίσλ θαη αλαιπηηθή  πεξηγξαθή ησλ εξγαζηώλ γηα ηελ 
εγθαηάζηαζε όισλ ησλ παξαπάλσ αλαθεξνκέλσλ, θαζώο θαη πξόγξακκα 
δηαρείξηζεο όισλ ησλ θπηεκέλσλ επηθαλεηώλ. 

  
2) Τερληθέο πξνδηαγξαθέο, νη νπνίεο αθνξνύλ:  

 
α. ηην σποδομή θαη πεξηιακβάλνπλ ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά όισλ ησλ πιηθώλ θαη 

πεξηγξάθνπλ πιήξσο ηα πιηθά θαηαζθεπήο, ην βάξνο θάζε πιηθνύ μερσξηζηά, ηηο 
δηαζηάζεηο, ηελ αληνρή, ηελ απνζηξαγγηζηηθή ηθαλόηεηα, ηελ απνζεθεπηηθή 
ηθαλόηεηα ζε λεξό, κεραληθή αληνρή θαη όια ηα ζρεηηθά ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά,  

β. ηο θσηικό σλικό, θαη πεξηιακβάλνπλ ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ θπηηθώλ εηδώλ (είδε 
κίγκαηνο ζπόξσλ θαη επί ηνηο % αλαινγίεο, είδε θπηώλ),  πίλαθα θπηηθνύ πιηθνύ, 
(όλνκα, ιαηηληθό όλνκα, ύςνο, πεξίκεηξνο θνξκνύ, κέγεζνο θπηνδνρείνπ), 

γ. ηο δίκησο άρδεσζης, θαη πεξηιακβάλεη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη πεξηγξαθή 
όισλ ησλ επί κέξνπο πιηθώλ θαη εμαξηεκάησλ ηνπ δηθηύνπ άξδεπζεο (πιηθό 
θαηαζθεπήο θαη όξηα - παξνρήο θαη πίεζεο - ιεηηνπξγίαο απηώλ.   

 
3) Σρέδηα απεηθόληζεο ησλ αλσηέξσ (θαηόςεηο, ηνκέο, ιεπηνκέξεηεο, θιπ). 

 
 
 
 
  
 


