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Άρθρο 30  
Εργασίες για τις οποίες δεν απαιτείται Οικοδομική Άδεια ή Έγκριση Εργασιών 

Μικρής Κλίμακας  
1. Δεν απαιτείται οικοδομική άδεια ούτε έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας για τις 
εξής εργασίες, με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που αφορούν την περιοχή ή 
το κτίριο: 
α) εργασίες εσωτερικών χρωματισμών, μικρών επισκευών θυρών και παραθύρων ή 
μεμονωμένων επισκευών για λόγους χρήσης και υγιεινής, 
β) μικρής έκτασης εσωτερικές επισκευές ή διασκευές που δεν μεταβάλλουν τη 
φέρουσα κατασκευή του κτιρίου, καθώς και κατασκευές που απαιτούνται για τη 
μετακίνηση ή την κάθε μορφής εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία ή 
εμποδιζόμενων ατόμων. Δεν συμπεριλαμβάνεται η κατασκευή ανελκυστήρα της παρ. 
2 του άρθρου 27 του ν. 4067/2012, 
γ) εξωτερικοί χρωματισμοί ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων ή επισκευή 
επιχρισμάτων ή επισκευή όψεων χωρίς χρήση ικριωμάτων, 
δ) συντήρηση, επισκευή, διασκευή ή και τμηματική αντικατάσταση εγκαταστάσεων 
και αγωγών κτιρίων, 
ε) αντικατάσταση εσωτερικών ή εξωτερικών κουφωμάτων και υαλοπινάκων στο ίδιο 
άνοιγμα, 
στ) συντήρηση και επισκευή στεγών ή δωμάτων χωρίς χρήση ικριωμάτων, 
ζ) μικρές διαμορφώσεις του εδάφους μέχρι συν/πλην 0,80 μ. από το φυσικό έδαφος, 
η) τοποθέτηση κλιματιστικών και επιτοίχιων λεβήτων αερίου για θέρμανση και 
παραγωγή ζεστού νερού χρήσης σε υφιστάμενα κτίρια, σύμφωνα με την παρ. 10 του 
άρθρου 16 του ν. 4067/2012, εγκατάσταση συστοιχίας επιτοίχιων λεβήτων αερίου 
για θέρμανση ή παραγωγή ζεστού νερού χρήσης σε ισόγειους υπαίθριους χώρους 
κατοικιών, εγκατάσταση συστημάτων τροφοδοσίας, ρύθμισης και μέτρησης φυσικού 
αερίου, όπως ρυθμιστές, μετρητές και παροχετευτικοί αγωγοί, εγκατάσταση 
συστημάτων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας 
(Σ.Η.Θ.Υ.Α.), υπέργειων σταθμών διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού 
αερίου, σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4067/2012, 
θ) τοποθέτηση ηλιακών θερμοσιφώνων, σύμφωνα με τις παραγράφους 2β και 2γ του 
άρθρου 19 του ν. 4067/2012, 
ι) εργασίες τοποθέτησης παθητικών ηλιακών συστημάτων ή αντικατάστασης 
εξωτερικών κουφωμάτων ή τοποθέτησης ή αντικατάστασης καμινάδων στις 
εξωτερικές όψεις υφιστάμενων κτιρίων, χωρίς χρήση ικριωμάτων, στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον», καθώς και εργασίες τοποθέτησης 
παθητικών ηλιακών συστημάτων ή αντικατάστασης εξωτερικών κουφωμάτων ή 
τοποθέτησης ή αντικατάστασης καμινάδων στις εξωτερικές όψεις υφιστάμενων 
κτιρίων χωρίς χρήση ικριωμάτων, 
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ια) τοποθέτηση ή εγκατάσταση εξοπλισμού σε κτίρια, όπως ντουλάπες και γλάστρες, 
αλλαγή, τοποθέτηση ή και αφαίρεση διαχωριστικών στοιχείων εξωστών, καθώς και 
τοποθέτηση μικρής έκτασης μόνιμων διακοσμητικών και χρηστικών στοιχείων, όπως 
αγάλματα, σιντριβάνια, εικονοστάσια, πάγκοι και τραπέζια, ή πρόχειρων 
καταλυμάτων ζώων επιφάνειας έως τρία (3) τ.μ. σε ακαλύπτους χώρους οικοπέδων 
και γηπέδων, 
ιβ) κατασκευή εστιών, φούρνων και τζακιών με τις καπνοδόχους τους σε ακάλυπτους 
χώρους οικοπέδων ή γηπέδων, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει κτίριο με χρήση 
κατοικίας, καθώς και σε κτίριο που διαθέτει οικοδομική άδεια ή υφίσταται νόμιμα, 
εφόσον δε θίγονται τα φέροντα στοιχεία του κτιρίου με χρήση κατοικίας, 
ιγ) κατασκευή πέργκολας με ή χωρίς προσωρινά σκίαστρα επιφανείας έως πενήντα 
(50) τ.μ., σε ακάλυπτους χώρους, προκήπια και βεράντες ισογείων, εφόσον δεν 
απαγορεύεται από ειδικές διατάξεις που ισχύουν στην περιοχή, 
ιδ) κατασκευές, όπως σκάλες, κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες), αντηρίδες και πεζούλια 
σε ακαλύπτους χώρους οικοπέδων και γηπέδων, 
ιε) τοποθέτηση προσωρινών σκιάστρων, περσίδων, προστεγασμάτων και τεντών, 
ιστ) διάστρωση δαπέδου ακάλυπτου χώρου, με την προϋπόθεση ότι αυτή δεν 
υπερβαίνει το 1/3 του ακάλυπτου χώρου, 
ιζ) διαμόρφωση εδάφους έως 0,80 μ. από το φυσικό έδαφος για λόγους βελτίωσης 
του φυσικού του ανάγλυφου, με χρήση φυσικών ασύνδετων υλικών, όπως χώμα και 
λιθοδομή χωρίς κονίαμα, χωρίς αλλοίωση της γενικής φυσικής γεωμορφολογίας του, 
της φυσικής κλίσης απορροής των ομβρίων υδάτων και των σταθμών αφετηρίας 
μέτρησης των υψομέτρων, 
ιη) κατασκευές εντός οικοπέδου-γηπέδου για τη δημιουργία χώρων εισόδου στα 
οικόπεδα και γήπεδα, ύψους έως δυόμισι (2,50) μ., πλάτους έως δυόμισι (2,50) μ. 
βάθους έως ένα (1.00) μ., 
ιθ) κατασκευές για την τοποθέτηση μετρητών ηλεκτρικού ρεύματος στα όρια των 
οικοπέδων γηπέδων ή εντός ακάλυπτων χώρων αυτών, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
προδιαγραφές. 
2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορεί να 
συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται οι εργασίες για τις οποίες δεν απαιτείται η 
έκδοση άδειας ή η έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας. 

Άρθρο 31  
Αρμόδια όργανα χορήγησης πράξεων εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών  

1. Αρμόδια όργανα για τη χορήγηση των διοικητικών πράξεων, που σχετίζονται με 
την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών, είναι οι Υπηρεσίες Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) των 
δήμων, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από ειδικές διατάξεις. 
2. Με προεδρικό διάταγμα κατόπιν κοινής πρότασης από τους Υπουργούς 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών ορίζονται οι προϋποθέσεις για τη 
λειτουργία και οργάνωση των Υ.ΔΟΜ., καθώς και τα κριτήρια για την κατ’ ελάχιστον 
στελέχωση αυτών. Για την έκδοση της οικοδομικής άδειας εκκλησιαστικών ακινήτων 
των νομικών προσώπων του ν. 590/1977 (Α΄146) εφαρμόζονται οι διατάξεις του 
άρθρου 32. 
3. Προϋπόθεση για την έκδοση οικοδομικής άδειας από τη Διεύθυνση 
Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπου αυτό προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις, 
αποτελεί η διαβίβαση σε αυτήν ελεγμένου και θεωρημένου σχετικού τοπογραφικού 
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από την οικεία Υ.ΔΟΜ.. Η ίδια διαδικασία ισχύει και στην περίπτωση χορήγησης 
προέγκρισης από την προαναφερθείσα Διεύθυνση. 

Άρθρο 37  
Έκδοση Έγκρισης Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας  

1. Οι αιτήσεις για την έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας υποβάλλονται 
ηλεκτρονικά με ευθύνη του υποβάλλοντος μηχανικού και η έγκριση εκδίδεται 
αυτόματα, αμέσως μετά την ηλεκτρονική υποβολή των απαιτούμενων 
δικαιολογητικών, μελετών και στοιχείων. 
2. Το έντυπο της έγκρισης με το σχετικό αριθμό δημοσιεύεται αμελλητί στο 
διαδίκτυο και επιτρέπεται η έναρξη των οικοδομικών εργασιών. 
  

Άρθρο 41  
Δικαιολογητικά για τη χορήγηση της Έγκρισης Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας  
1. Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται για τη χορήγηση της Έγκρισης εργασιών 
δόμησης μικρής κλίμακας είναι τα ακόλουθα: 
α) αίτηση του ιδιοκτήτη ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα, 
β) εγκρίσεις των αρμόδιων υπηρεσιών και συλλογικών οργάνων, όπως δασαρχείου, 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, όπου αυτές 
απαιτούνται από τις κείμενες διατάξεις, κατά περίπτωση, 
γ) τεχνική έκθεση μηχανικού και προϋπολογισμός έργου, 
δ) βεβαίωση για την υποβολή δήλωσης στο κτηματολόγιο ή πιστοποιητικό 
κτηματογραφούμενου ακινήτου ή απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος ή, 
ελλείψει αυτού, το προσαρτώμενο σε δικαιοπραξία τοπογραφικό, διάγραμμα της 
οικοδομικής αδείας ή της άδειας δόμησης, 
ε) φωτογραφίες του ακινήτου, 
στ) αντίγραφο της οικοδομικής αδείας ή της άδειας δόμησης του κτιρίου, εφόσον 
υφίσταται κτίριο ή κτίσματα. 
Σε περίπτωση κτισμάτων ή διηρημένων ιδιοκτησιών, που έχουν υπαχθεί σε 
οποιονδήποτε νόμο εξαίρεσης από την κατεδάφιση ή τακτοποίησης ή ρύθμισης 
αυθαίρετων κατασκευών, κατατίθεται βεβαίωση εξαίρεσης 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 Τ.Ε.Ε. ή βεβαίωση 
εξόφλησης του τριάντα τοις εκατό (30%) του ενιαίου ειδικού προστίμου από το 
ηλεκτρονικό σύστημα του Τ.Ε.Ε., ανάλογα με τις διατάξεις του νόμου στον οποίο 
έχουν υπαχθεί, 
ζ) δήλωση συναίνεσης των συνιδιοκτητών του ακινήτου, εφόσον οι εργασίες 
πραγματοποιούνται σε κοινόχρηστους χώρους, όπως ακάλυπτους χώρους οικοπέδου 
ή γηπέδου ή κοινόκτητα τμήματα του κτιρίου, όπως όψεις, φέροντα οργανισμό, 
δώμα και στέγη. 
2. Επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών μικρής κλίμακας σε κτίρια νομίμως υφιστάμενα, 
καθώς και σε κτίρια ή τμήματα κτιρίων τα οποία έχουν εξαιρεθεί της κατεδάφισης ή 
έχουν υπαχθεί σε οποιονδήποτε νόμο εξαίρεσης από την κατεδάφιση ή 
τακτοποίησης ή ρύθμισης αυθαίρετων κατασκευών εφόσον: 
α) δεν παραβιάζονται οι πολεοδομικές διατάξεις, 
β) τα οικόπεδα, τα γήπεδα ή τα κτίσματα, στα όποια εκτελούνται, δεν βρίσκονται σε 
δάσος, ρέμα, αιγιαλό ή παραλία, σε καθορισμένο αρχαιολογικό χώρο όπου 
απαγορεύεται η δόμηση, σε περιοχή απολύτου προστασίας, σε εγκεκριμένο 



κοινόχρηστο χώρο της πόλης ή του οικισμού, σε κτίρια που είναι στατικά επικίνδυνα, 
πριν αρθεί η επικινδυνότητα, σε τμήμα κτιρίου που έχει κατασκευαστεί μετά τη 
θεσμοθέτηση παρόδιας στοάς και εμπίπτει σε αυτήν, καθώς και σε ρυμοτομούμενα 
κτίρια, παρά το όριο διεθνών, εθνικών, επαρχιακών, δημοτικών ή κοινοτικών οδών 
εντός ζώνης πλάτους πενήντα τοις εκατό (50%) των οριζόμενων από τη νομοθεσία 
για την ασφάλεια της υπεραστικής συγκοινωνίας. 
3. Σε ρυμοτομούμενα κτίρια επιτρέπεται μόνο η εκτέλεση των εργασιών που 
προβλέπονται στις περιπτώσεις η΄, ιγ΄, ιθ΄ και κα΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 29. 
  

Άρθρο 42  
Ισχύς, αναθεώρηση και ενημέρωση  

οικοδομικών αδειών και προεγκρίσεων και εγκρίσεων μικρής κλίμακας  
και γνωστοποίησης πρόσθετων εργασιών  

1. Η προέγκριση οικοδομικής άδειας ισχύει για ένα (1) έτος για κτίρια συνολικής 
επιφανείας έως και πέντε χιλιάδες (5.000) τ.μ. και για δύο (2) έτη για κτίρια 
συνολικής επιφανείας άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) τ.μ.. 
2. Η οικοδομική άδεια ισχύει για τέσσερα (4) έτη από τη χορήγησή της. Κατ’ 
εξαίρεση, άδειες για την ανέγερση κτιρίου ή κτιρίων με συνολική επιφάνεια 
μεγαλύτερη των πέντε χιλιάδων (5.000) τετραγωνικών μέτρων ισχύουν για έξι (6) 
έτη, ενώ οι άδειες κατεδαφίσεων, εκσκαφών, επιχώσεων, διαμορφώσεων και κοπής 
δέντρων ισχύουν για ένα (1) έτος από τη χορήγησή τους. 
Οι άδειες νομιμοποίησης αυθαίρετων κατασκευών, στις οποίες δεν προβλέπεται η 
εκτέλεση οικοδομικών εργασιών τους, ισχύουν χωρίς χρονικό περιορισμό. 
3. Η προέγκριση της οικοδομικής άδειας αναθεωρείται, ύστερα από αίτηση του 
δικαιούχου μέσα στο χρόνο ισχύος της, αν τροποποιηθούν δικαιολογητικά στοιχεία ή 
διαγράμματα που έχει εγκρίνει η Υ.ΔΟΜ.. 
4. Αν τροποποιηθούν διαγράμματα ή αρχιτεκτονική μελέτη ή μεταβληθούν οι λοιπές 
μελέτες για τις οποίες δεν επιτρέπεται η ενημέρωση της άδειας, ή αν απαιτούνται 
εγκρίσεις από άλλους φορείς, η προέγκριση και η οικοδομική άδεια αναθεωρούνται 
μέσα στο χρόνο ισχύος τους. 
5. Η οικοδομική άδεια αναθεωρείται, μετά τη λήξη της, για την παράταση της ισχύος 
της, ύστερα από αίτηση του δικαιούχου και αυτοψία από την αρμόδια Υ.ΔΟΜ.: 
α) για τέσσερα (4) έτη από την ημερομηνία λήξης της και σύμφωνα με τις διατάξεις 
που ισχύουν κατά το χρόνο έκδοσης της πράξης αναθεώρησης, αν μέχρι τη λήξη της 
ισχύος της άδειας δεν έχει περατωθεί ο φέρων οργανισμός του κτιρίου, 
β) για τέσσερα (4) έτη από την ημερομηνία λήξης της και σύμφωνα με τις διατάξεις 
που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσής της, αν μέχρι τη λήξη της ισχύος της άδειας έχει 
περατωθεί ο φέρων οργανισμός του κτιρίου, 
γ) για αόριστο χρόνο και σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο 
έκδοσής της, αν μέχρι τη λήξη της ισχύος της άδειας ή της πράξης αναθεώρησής της 
έχουν περατωθεί ο φέρων οργανισμός, οι όψεις του κτιρίου και η στέγη του κτιρίου, 
όπου αυτή είναι υποχρεωτική και εφόσον ο ιδιοκτήτης και ο επιβλέπων μηχανικός 
του έργου υποβάλλουν υπογεγραμμένο χρονοδιάγραμμα προόδου της εκτέλεσης 
του έργου στην αρμόδια Υ.ΔΟΜ.. Στην περίπτωση μεταβολής του 
χρονοδιαγράμματος, ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως την 
Υ.ΔΟΜ. και τον αρμόδιο επιβλέποντα μηχανικό πριν από οποιαδήποτε έναρξη – 
συνέχιση των εργασιών, 



δ) οι εγκρίσεις εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας ισχύουν ένα (1) έτος από την 
έκδοσή τους, με δυνατότητα αναθεώρησης του χρόνου ισχύος τους κατά ένα (1) 
έτος. 
6. Γνωστοποίηση εκτέλεσης πρόσθετων εργασιών, της περίπτωσης δ΄ του άρθρου 28 
απαιτείται κατά την εκτέλεση εργασιών οικοδομικής άδειας που βρίσκεται σε ισχύ, 
για την εκτέλεση πρόσθετης εργασίας ή προσθήκης, κατ’ επέκταση ή καθ’ ύψος της 
εκδοθείσας αδείας, η οποία δεν περιλαμβάνεται στα εγκεκριμένα σχέδια που 
συνοδεύουν την οικοδομική άδεια και υπάρχει η δυνατότητα να εκδοθεί άδεια 
αναθεώρησης για την εκτέλεση αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κατά 
το χρόνο υποβολής της άδειας αναθεώρησης. 
Η δήλωση γνωστοποίησης εκτέλεσης πρόσθετων εργασιών υπογράφεται από τον 
κύριο του έργου και συνοδεύεται από τεχνική έκθεση του εξουσιοδοτημένου 
επιβλέποντος μηχανικού. 
Η γνωστοποίηση αυτή υποβάλλεται ηλεκτρονικά και καταχωρίζεται στον ηλεκτρονικό 
φάκελο της άδειας πριν από την έναρξη των εργασιών αυτών. 
Στη γνωστοποίηση αναφέρονται όλες οι πρόσθετες εργασίες που εκτελούνται και, 
εντός διαστήματος τεσσάρων (4) μηνών, υποβάλλεται πλήρης συμπληρωματική 
μελέτη. 
Σε κάθε περίπτωση, η μελέτη αυτή πρέπει να κατατίθεται πριν από την ημερομηνία 
αυτοψίας από τον ελεγκτή μηχανικό, που προβλέπεται από τη διαδικασία ελέγχου 
εφαρμογής οικοδομικών αδειών του άρθρου 45. 
Αν δεν υποβληθεί εγκαίρως η γνωστοποίηση εκτέλεσης πρόσθετων εργασιών, οι 
πρόσθετες αυτές εργασίες καταγράφονται ως αυθαίρετες ή ως πολεοδομικές 
παραβάσεις, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία υπάγονται, και επιβάλλεται 
διακοπή οικοδομικών εργασιών. 
7. Άδειες δόμησης και εγκρίσεις δόμησης, οι οποίες έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν. 4030/ 2011, αναθεωρούνται ως προς το χρόνο ισχύος σύμφωνα με 
τα όσα ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσής τους και τις διατάξεις του ν. 4030/2011. Σε 
περίπτωση εκτέλεσης πρόσθετων οικοδομικών εργασιών, οι ανωτέρω άδειες 
αναθεωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. 
8. Οι ιδιοκτήτες οφείλουν να αποπερατώνουν τις όψεις του κτιρίου: 
α) εντός (4) τεσσάρων ετών από την υλοποίηση του φέροντος οργανισμού, που 
αποδεικνύεται από το πόρισμα του ελεγκτή δόμησης σε κατασκευές οι οποίες 
βρίσκονται σε κέντρα πόλεων, σε παραδοσιακά τμήματα πόλεων, σε παραδοσιακούς 
οικισμούς, σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, σε αρχαιολογικούς χώρους, 
καθώς και σε ιστορικούς τόπους, 
β) εντός έξι (6) ετών από την υλοποίηση του φέροντος οργανισμού που 
αποδεικνύεται από το πόρισμα του ελεγκτή δόμησης σε κατασκευές, οι οποίες 
βρίσκονται σε όλες τις άλλες περιοχές. 
Σε περίπτωση αδυναμίας αποπεράτωσης των όψεων, οι ιδιοκτήτες οφείλουν να 
ενημερώσουν εγγράφως την οικεία Υ.ΔΟΜ. και να υποβάλουν, το αργότερο εντός έξι 
(6) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας των έξι (6) ετών, σχετική μελέτη στο 
Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, καθώς και να προβούν στην εκτέλεση των 
προβλεπόμενων εργασιών. Η μελέτη περιλαμβάνει τεχνική έκθεση με περιγραφή 
κατασκευών, συνοδευόμενη από ενδεικτικές όψεις. 
Οι κατασκευές αυτές επιτρέπεται να είναι από όποιο υλικό συνάδει κατά περίπτωση, 
όπως ξύλινα πάνελ, επιφάνειες από διάτρητη λαμαρίνα, σύνθετες κατασκευές με 
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ορθοστάτες και πλήρωση των κενών με ξύλο, καραβόπανο ή όποιο άλλο υλικό κρίνει 
το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής ότι: 
αα) αποκόπτει την ημιτελή κατασκευή, που δεν είναι εναρμονισμένη αισθητικά με το 
περιβάλλον, από τη δημόσια θέα, 
ββ) αναβαθμίζει αισθητικά τον περιβάλλοντα χώρο, 
γγ) έχει κατασκευαστική δομή η οποία εξασφαλίζει την ασφάλεια των πολιτών. 
Σε περίπτωση μη υποβολής μελέτης ή μη υλοποίησης αυτής από τον ιδιοκτήτη 
επιβάλλεται ετήσιο πρόστιμο διατήρησης, το ύψος του οποίου, η διαδικασία 
επιβολής και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος καθορίζονται 
με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
9. Η οικοδομική άδεια αναθεωρείται κατά το χρόνο ισχύος της, αν παραιτηθεί ή 
αντικατασταθεί - αλλάξει ο επιβλέπων μηχανικός, με αίτηση που συνοδεύεται από: 
α) λεπτομερή τεχνική έκθεση του νέου επιβλέποντος μηχανικού, η οποία 
περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή του σταδίου των εργασιών και φωτογραφίες της 
κατασκευής και του περιβάλλοντος χώρου, 
β) δήλωση του μηχανικού που αντικαθίσταται για τη σύννομη περάτωση των 
εργασιών που έχει επιβλέψει, η οποία συνοδεύεται από τεχνική έκθεση, καθώς και 
φωτογραφίες της κατασκευής και του περιβάλλοντος χώρου. 
Οι οικοδομικές εργασίες στην περίπτωση αυτή διακόπτονται αμέσως και 
επαναλαμβάνονται μόνο μετά την αναθεώρηση της άδειας και την ανάληψη 
επίβλεψης από νέο μηχανικό. 
Αν υποβληθεί δήλωση παραίτησης του επιβλέποντος μηχανικού, η οποία 
συνοδεύεται από τεχνική έκθεση με τις εκτελεσθείσες εργασίες, διακόπτονται 
αμέσως οι οικοδομικές εργασίες και η συνέχισή τους επιτρέπεται μόνο μετά την 
αναθεώρηση της αδείας και την ανάληψη επίβλεψης από νέο μηχανικό. 
Ο επιβλέπων θεωρείται ότι απέχει από την επίβλεψη των εργασιών δόμησης που 
ανέλαβε και απαλλάσσεται των ευθυνών του μόνο αν δηλώσει εγγράφως την αποχή 
από την επίβλεψη στην αρμόδια Υ.ΔΟΜ.. 
Οι κρατήσεις και οι εισφορές που καταβλήθηκαν κατά την έκδοση των αδειών 
συμψηφίζονται κατά την έκδοση της αναθεώρησής τους. Αν δεν είναι απαραίτητη η 
αναθεώρηση αλλά μόνο η ενημέρωση του φακέλου της άδειας, δεν απαιτούνται 
πρόσθετες οικονομικές επιβαρύνσεις. 
10. Ενημέρωση του φακέλου της οικοδομικής άδειας, ανεξάρτητα από το χρόνο 
ισχύος της οικοδομικής άδειας, πραγματοποιείται στις εξής περιπτώσεις: 
α) αλλαγή ιδιοκτήτη, 
β) τροποποιήσεις των μελετών, που δεν αλλάζουν το διάγραμμα δόμησης και με την 
προϋπόθεση ότι δεν είναι απαραίτητες εγκρίσεις από άλλους φορείς ή συλλογικά 
όργανα, 
γ) μεταβολές των διαστάσεων του κτιρίου ή του οικοπέδου, εφόσον με τις 
αποκλίσεις αυτές δεν παραβιάζονται κοινόχρηστοι χώροι. Οι αποκλίσεις αυτές δεν 
επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερες του δύο τοις εκατό (2%), με μέγιστο τα δέκα (10) 
εκατοστά όσον αφορά το κτίσμα, ή μεγαλύτερες του δύο τοις εκατό (2%), με μέγιστο 
τα είκοσι (20) εκατοστά όσον αφορά τα μήκη των πλευρών του οικοπέδου. 
11. Μετά την έκδοση της αναθεώρησης, η αρχική οικοδομική άδεια και 
οποιεσδήποτε προγενέστερες αναθεωρήσεις δεν έχουν ισχύ ως προς τα 
μεταβαλλόμενα στοιχεία. 



12. Αν οι οικοδομικές εργασίες διακοπούν χωρίς υπαιτιότητα του δικαιούχου της 
άδειας, είτε κατά το χρόνο αρχικής ισχύος της άδειας είτε κατά το χρόνο ισχύος της 
ύστερα από αναθεώρηση, η ισχύς της άδειας δόμησης παρατείνεται αναλόγως με 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ύστερα από γνωμοδότηση του 
Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, στο οποίο έχει εισηγηθεί 
η αρμόδια Υ.ΔΟΜ.. 
13. Αν αναθεωρηθεί άδεια δόμησης ή οικοδομική άδεια, που βρίσκεται σε ισχύ δεν 
επιβάλλεται πρόστιμο αυθαίρετης κατασκευής, εφόσον τηρείται το περίγραμμα της 
οικοδομής, ο συντελεστής δόμησης και ο συντελεστής όγκου. 
Σε διαφορετική περίπτωση, ακολουθείται η διαδικασία γνωστοποίησης εκτέλεσης 
πρόσθετων εργασιών της παραγράφου 6. 
 
Για το πλήρη νόμο δημοσιευμένο στο ΦΕΚ πατήστε εδώ. 
  
 


