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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 251
13 Φεβρουαρίου 2012

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ. 7533
Διαδικασία έντυπης υποβολής Έγκρισης Δόμησης
και Άδειας Δόμησης
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του Α΄ Κεφαλαίου του ν. 4030 ΦΕΚ
249Α/25.11.2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγ−
χου κατασκευών και λοιπές διατάξεις», και ειδικότερα:
α) το αρ. 2 στο οποίο ορίζεται ότι Αρμόδια όργανα για τη
χορήγηση της έγκρισης δόμησης και της άδειας δόμησης
είναι οι Υπηρεσίες Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) των Δήμων, εκτός εάν
από ειδικές διατάξεις ορίζεται διαφορετικά,
β) την παρ. 1 του αρ. 4 στην οποία ορίζεται ότι με κοινή
απόφαση των αρμόδιων Υπουργών και του Υπουργού Περι−
βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, καθορίζεται
η διαδικασία έντυπης υποβολής,
γ) τα άρθρα 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και
2. Τις διατάξεις της Υ14/24−11−2011 απόφασης του Πρω−
θυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αν. Υπουργού
ΠΕΚΑ Νικολάου Σηφουνάκη (ΦΕΚ 2740/Β/ 25.11.2011)».
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Απαιτούμενα Δικαιολογητικά, Μελέτες, Προδιαγραφές
και Διαδικασίες, για την Έγκριση Δόμησης
1. Η έγκριση δόμησης χορηγείται εντός πέντε (5) ημερών,
από την υποβολή των απαιτούμενων μελετών και δικαιο−
λογητικών.
Η έγκριση δόμησης ισχύει για ένα (1) έτος για κτίρια συνο−
λικής επιφανείας προσμετρουμένης ή μη στο σ.δ. 2.000τ.μ. και
για δύο (2) έτη για κτίρια συνολικής επιφανείας προσμε−
τρουμένης ή μη στο σ.δ. μεγαλύτερης των 2.000τ.μ.
Τυχόν απαραίτητες συμπληρώσεις – διορθώσεις γίνονται
εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την
υποβολή της αίτησης.
2.1. Για τη χορήγηση Έγκρισης Δόμησης υποβάλλονται
στην αρμόδια για την περιοχή του ακινήτου Υπηρεσία Δό−
μησης, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται:
α1. Αίτηση του κυρίου ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα
με τις δηλώσεις αναθέσεων – αναλήψεων με πλήρη και
σαφή προσδιορισμό της αιτουμένης έγκρισης δόμησης

(τίτλος έργου). Η αίτηση υποβάλλεται από τον ιδιοκτήτη
του ακινήτου ή από τυχόν εξουσιοδοτημένο από αυτόν
πρόσωπο, και αναγράφει όπως ορίζεται στο παράρτημα
του παρόντος:
αα) τα πλήρη στοιχεία του ιδιοκτήτη (ονοματεπώνυμο,
όνομα πατρός, αρ.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., ταχυδρομική διεύθυν−
ση και λοιπά στοιχεία), και στοιχεία του τυχόν εξουσιοδο−
τημένου προσώπου,
ββ) αναλυτικά τα στοιχεία του ακινήτου,
γγ) τίτλους κτήσεως και μεταγραφή αυτών για κάθε ακί−
νητο, δήλωση ποσοστού δικαιώματος επί του ακινήτου,
δδ) πίνακα υποβαλλομένων σχεδίων και λοιπών δικαι−
ολογητικών.
α2. Έντυπο δηλώσεων ανάθεσης και ανάληψης της ευ−
θύνης σε αρμόδιους κατά ειδικότητα Μηχανικούς, για τη
σύνταξη της μελέτης του συγκεκριμένου έργου.
α3. Έντυπο με συγκεντρωτικό πίνακα με τα επιτρεπό−
μενα και πραγματοποιούμενα στοιχεία του διαγράμμα−
τος δόμησης και πίνακα καταγραφής εγκρίσεων άλλων
φορέων ή Υπηρεσιών σχετικά με τη λειτουργικότητα και
τις κτιριοδομικές ή άλλες απαιτήσεις των ειδικών κτιρίων,
όπως προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις ή τυχόν
εγκρίσεων όπως προβλέπεται από τους όρους δόμησης
της περιοχής.
α4. Φύλλο ελέγχου, με το όνομα του ιδιοκτήτη, τον τίτλο
της άδειας δόμησης, όπως αναφέρεται στην αίτηση, τα
στοιχεία διεύθυνσης του έργου και τα απαραίτητα στάδια
ελέγχου και εγκρισεων στην Υπηρεσία Δόμησης.
Τα ως άνω στοιχεία α1, α2, α3, α4 πρέπει να είναι ενσωμα−
τωμένα σε ενιαίο τεύχος με πρώτη σελίδα την αίτηση και
τελευταία το φύλλο ελέγχου, σύμφωνα με το υπόδειγμα.
β. Τοπογραφικό διάγραμμα σε δύο αντίγραφα. Το τοπο−
γραφικό διάγραμμα, επιπλέον των όσων ορίζονται με τις
ισχύουσες διατάξεις των προδιαγραφών, περιλαμβάνει:
1. εξάρτηση των κορυφών της ιδιοκτησίας από το ισχύον
κρατικό τριγωνομετρικό δίκτυο,
2. περίγραμμα του προς οικοδόμηση έργου μονοσήμα−
ντα ορισμένο με ορθογώνιες συντεταγμένες στο κρατικό
σύστημα συντεταγμένων,
3. πλήρη φωτογραφική αποτύπωση
4. υψομετρική αποτύπωση
Οι ιδιοκτήτες ή οι έχοντες νόμιμο δικαίωμα δηλώνουν
ενυπογράφως στο τοπογραφικό διάγραμμα και ευθύνονται
για την ακρίβεια των δηλουμένων ορίων των οικοπέδων
τους και για την ύπαρξη και την αιτία του δικαιώματος
τους να ζητήσουν την έκδοση άδειας δόμησης.
γ. Διάγραμμα δόμησης σε δύο αντίγραφα. Το διάγραμμα
δόμησης υποβάλλεται σε κλίμακα 1:100 ή 1:200 ή 1:500,
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αναλόγως του μεγέθους του κτίσματος ή του οικοπέδου
και περιλαμβάνει:
1. το οικόπεδο ή γήπεδο με τις διαστάσεις και το εμβα−
δόν του.
2. τους υπολογισμούς της επιτρεπόμενης και πραγματο−
ποιούμενης κάλυψης και δόμησης, το μέγιστο επιτρεπόμενο
ύψος, τις πλάγιες και οπίσθιες αποστάσεις, τις προεξοχές,
τον υπολογισμό των αναγκών σε χώρους στάθμευσης.
3. τα περιγράμματα όλων των επιπέδων του κτιρίου, υπό−
γειων και υπέργειων, οι διαστάσεις τους, η θέση τους σε
σχέση με τις οικοδομικές γραμμές και τα πλάγια όρια του
οικοπέδου, οι προεξοχές και όποιο άλλο βασικό στοιχείο
είναι απαραίτητο για τον υπολογισμό της κάλυψης, της
δόμησης, του ύψους, κ.λπ. του κτιρίου.
Σε περιπτώσεις προσθήκης, περιέχονται και τα παλαιά
κτίσματα με όλα τα παραπάνω στοιχεία, οι αριθμοί των
αδειών τους ή των τίτλων ή των αποφάσεων εξαίρεσης ή
αναστολής κατεδάφισης αν είναι αυθαίρετα.
4. τα περιγράμματα επιφανειών και ο υπολογισμός εμβα−
δών για χώρους ειδικών χρήσεων του κτιρίου που απαιτούν
βεβαιώσεις κύριας χρήσης.
5. την τομή (σχηματική) για τον έλεγχο του μέγιστου
ύψους του κτιρίου, του ιδεατού στερεού, τη διαμόρφωση
του περιβάλλοντος χώρου σε σχέση με το φυσικό και το
οριστικά διαμορφωμένο έδαφος, το πραγματοποιούμενο
ύψος του κτίσματος και το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος.
6. ενδεικτικές (σχηματικές) όψεις.
7. τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου με τις απα−
ραίτητες ενδείξεις για τον υπολογισμό της φύτευσης και
της στάθμης εδάφους σε κάθε διαμορφούμενο επίπεδο.
8. ενδεικτική τρισδιάστατη απεικόνιση της κατασκευής
με γραμμικό ή ελέυθερο σχεδιασμό.
Σε περίπτωση που απαιτείται γνωμοδότηση ή έγκριση
άλλων οργάνων ή φορέων, το διάγραμμα δόμησης περιλαμ−
βάνει τις προδιαγραφές που τίθενται από αυτούς.
δ. Εγκρίσεις άλλων φορέων, που προβλέπονται από τους
όρους δόμησης της περιοχής ή από άλλες ισχύουσες δι−
ατάξεις, ανάλογα με τη θέση, το μέγεθος και τη χρήση
του έργου.
ε. Εγκρίσεις άλλων φορέων ή υπηρεσιών, σχετικά με την
λειτουργικότητα και τις κτιριοδομικές ή άλλες απαιτήσεις
των ειδικών κτιρίων, όπως προβλέπονται από τις ισχύουσες
διατάξεις και ιδίως έγκριση του αρμόδιου Σ.Α., έγκριση του
αρμόδιου ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α., έγκριση από την αρμόδια Υπηρεσία
του Υπουργείου Πολιτισμού & Τουρισμού, έγκριση της ΔΕΗ
για υποσταθμό, όπου αυτές απαιτούνται.
στ. Τίτλος ιδιοκτησίας και πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιο−
κτησίας ή κτηματογραφικό απόσπασμα για κάθε ακίνητο,
και πρόσθετα, για τους προσφυγικούς οικισμούς, βεβαίωση
της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου που εξέδωσε το
παραχωρητήριο για τη μη ανάκληση του παραχωρητηρίου
ή για τη δυνατότητα κατάτμησης.
ζ. Βεβαίωση από το αρμόδιο κτηματολογικό γραφείο,
εφόσον η περιοχή είναι υπό κτηματογράφηση, ή έχει ολο−
κληρωθεί το κτηματολόγιο.
η. Στοιχεία που πιστοποιούν τη νομιμότητα τυχόν υφι−
στάμενων κτισμάτων.
θ. Ενιαίο έντυπο Έγκρισης Δόμησης και Άδειας Δόμησης,
με συμπληρωμένα τα στοιχεία του έργου στο πεδίο της
Εγκρισης Δόμησης, σε τέσσερα (4) αντίγραφα σύμφωνα
με το υπόδειγμα.
ι. Αποδεικτικά καταβολής εισφορών και κρατήσεων για
τις υπηρεσίες μηχανικού.
2.2 Κατά την υποβολή της αίτησης στο πρωτόκολλο
ελέγχεται η πληρότητα των ως άνω απαιτούμενων δικαι−
ολογητικών και η αίτηση πρωτοκολλείται μόνο εφόσον
υποβάλλονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία.

3.1. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών και των σχεδίων για
την έγκριση δόμησης γίνεται από εξουσιοδοτημένους από
τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας υπαλλήλους διπλωματού−
χους μηχανικούς Α.Ε.Ι. και μόνο σε περίπτωση έλλειψης
των παραπάνω, από πτυχιούχους μηχανικούς τεχνολογικής
εκπαίδευσης ή από τεχνικούς κατωτέρων βαθμίδων.
Ο έλεγχος ολοκληρώνεται σε προθεσμία 5 εργάσιμων
ημερών και περιλαμβάνει:
α. τον έλεγχο των στοιχείων που απαιτούνται για την
υποβολή της αίτησης και γίνεται πριν να πρωτοκολληθεί
η αίτηση, σύμφωνα με τους πίνακες των απαιτούμενων
δικαιολογητικών και μελετών. Σε περίπτωση που η αίτηση
για έγκριση δόμησης δεν συνοδεύεται από τα δικαιολογη−
τικά στοιχεία της παραγράφου 2.1, δεν γίνεται δεκτή και
επιστρέφεται ακόμη και αν έχει πρωτοκολληθεί.
β. τον έλεγχο του τοπογραφικού διαγράμματος και του
διαγράμματος δόμησης ως προς την τήρηση των όρων δό−
μησης, των χρήσεων γης και των πολεοδομικών διατάξεων
που ισχύουν στην περιοχή του ακινήτου, τη συσχέτιση με
τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, σχέδια και εγκρίσεις, την
τήρηση των απαιτούμενων προδιαγραφών και τον έλεγχο
όλων των στοιχείων που περιλαμβάνονται σε αυτά.
3.2. Ειδικότερα ελέγχονται:
α. Στο τοπογραφικό διάγραμμα η συσχέτιση της πραγ−
ματικής κατάστασης του ακινήτου με το εγκεκριμένο ρυ−
μοτομικό σχέδιο και τους τίτλους ιδιοκτησίας ή τη δήλωση
κτηματολογίου, καθώς και οι προϋποθέσεις που επιβάλ−
λονται για την τήρηση του ρυμοτομικού, η συσχέτιση με
τις εγκεκριμένες γραμμές που καθορίζονται από ειδικές
διατάξεις, όπως γραμμές αιγιαλού και παραλίας, το όριο
Δάσους, σιδηροδρομικής γραμμής, ρέματος, γραμμή διέ−
λευσης φωταερίου, γραμμές μεταφοράς Υψηλής τάσης της
ΔΕΗ, όρια απαλλοτρίωσης Εθνικής, Επαρχιακής, Κοινοτικής
οδού, καθώς και η τήρηση των υποχρεωτικών δεσμεύσεων
και αποστάσεων από ζώνες ειδικής προστασίας.
Οι συμβολαιογραφικές πράξεις και λοιποί τίτλοι που προ−
σκομίζονται, δεν αποτελούν αντικείμενο ελέγχου τίτλων
κτήσεως από την Υ.ΔΟΜ.
Σε περίπτωση δυσερμήνευτου τίτλου μπορεί να προ−
σκομιστεί δήλωση δικηγόρου για την ορθότητα και την
αλήθεια των νομιμοποιητικών στοιχείων σε σχέση με το
συγκεκριμένο δικαίωμα ανέγερσης οικοδομής ή εκτέλεσης
έργων, κατά το παράρτημα του παρόντος.
β. Ο τίτλος ιδιοκτησίας για τη διαπίστωση του χρόνου
κατάτμησης σε κατά παρέκκλιση άρτια οικόπεδα ή σε γή−
πεδα εκτός σχεδίου.
γ. Τα στοιχεία νομιμότητας τυχόν υφιστάμενων κτισμά−
των στο ακίνητο.
δ. Στο διάγραμμα δόμησης, η τήρηση των γενικών και
ειδικών διατάξεων και των όρων δόμησης που ισχύουν για
την αρτιότητα, την οικοδομησιμότητα, την κάλυψη, το ύψος,
το συντελεστή δόμησης και όγκου, τη χρήση, τη θέση του
κτιρίου στο οικόπεδο, η τήρηση των διατάξεων για την
εξασφάλιση των απαιτουμένων χώρων στάθμευσης και η
τήρηση προεγκρίσεων άλλων υπηρεσιών.
Όπου απαιτείται τεκμηρίωση για τα ανωτέρω, θα γίνεται
αναφορά σε ειδικές και γενικές διατάξεις και εγκυκλίους
που εφαρμόζονται.
ε. τα αποδεικτικά καταβολής εισφορών και κρατήσεων
για τις υπηρεσίες μηχανικού.
4. Μετά την υποβολή της αίτησης γίνεται θεώρηση επί
του τοπογραφικού διαγράμματος των όρων δόμησης, της
επιτρεπόμενης χρήσης γης, των απαιτούμενων εγκρίσεων
και του υψομέτρου, σε προθεσμία δύο (2) εργάσιμων ημερών.
Στη συνέχεια γίνεται ο έλεγχος των δικαιολογητικών της
παρ. 2.1, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 3.1 και 3.2.
Ο έλεγχος αυτός, εφόσον τα στοιχεία είναι πλήρη, πραγμα−
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τοποιείται το πολύ σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την
ημερομηνία παραλαβής του φακέλου της μελέτης από τον
ελεγκτή Μηχανικό. Παρατηρήσεις για ελλείψεις ή λάθη που
διαπιστώνονται κατά τον έλεγχο διατυπώνονται με αιτιολογία
στο φύλλο ελέγχου και καλούνται εγγράφως, ο ιδιοκτήτης και
ο μελετητής μηχανικός προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες
συμπληρώσεις διορθώσεις. Το φύλλο ελέγχου με υπογραφή
του ελέγχοντος δύναται να αποστέλλεται και ηλεκτρονικά (με
e−mail) στο μελετητή. Τα διορθωμένα ή τα συμπληρωματικά
στοιχεία πρέπει να υποβληθούν για έλεγχο με συσχετισμένη
αίτηση, έγκαιρα και τουλάχιστον δύο εργάσιμες ημέρες πριν
τη λήξη της αποκλειστικής προθεσμίας των δύο (2) μηνών
από την αρχική αίτηση.
5. Μετά τον έλεγχο των στοιχείων, εφόσον είναι ορθά,
και εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία
υποβολής της αίτησης, εγκρίνεται το τοπογραφικό, το διά−
γραμμα δόμησης και χορηγείται η Έγκριση Δόμησης.
Στο ενιαίο έντυπο Έγκρισης Δόμησης και Άδειας Δόμη−
σης, σύμφωνα με το υπόδειγμα, συμπληρώνεται το πεδίο
της Έγκρισης Δόμησης, η οποία χορηγείται με μοναδικό
αριθμό και με συνημμένη μία σειρά σχεδίων.
Ο φάκελος της Έγκρισης και τρία αντίγραφα του έντυ−
που Έγκρισης Δόμησης αρχειοθετούνται σε προσωρινό
αρχείο, για διάστημα ενός (1) έτους από την ημερομηνία
της Έγκρισης για κτίρια συνολικής επιφανείας, προσμε−
τρουμένης ή μη στο σ.δ. 2.000τ.μ. και για δύο (2) έτη για
κτίρια συνολικής επιφανείας προσμετρουμένης ή μη στο
σ.δ., μεγαλύτερης των 2.000τ.μ.
6. Οι παραπάνω προθεσμίες ελέγχου, παρατείνονται με
σχετική αιτιολογημένη απόφαση του προϊσταμένου της
Υπηρεσίας Δόμησης, έως και είκοσι ημέρες στις εξής πε−
ριπτώσεις:
α) αν κριθούν απαραίτητες και άλλες διαδικασίες, όπως
αυτοψία για έγκριση υψομετρικής μελέτης ή πράξη αδυ−
νάτου τακτοποίησης,
β) αν υπάρξει καθυστέρηση που οφείλεται αποδεδειγμένα
σε αδυναμία της αρμόδιας υπηρεσίας, ή
γ) αν μεσολάβησαν λόγοι ανωτέρας βίας.
7. Σε περίπτωση που τα υποβληθέντα στοιχεία είναι ελλι−
πή ή λανθασμένα, και εφόσον δεν συμπληρωθούν σύμφωνα
με την παρ. 4, μετά την ως άνω προθεσμία των δύο μηνών,
η αίτηση με τα στοιχεία που τη συνοδεύουν τίθεται στο αρ−
χείο της Υπηρεσίας. Ο ενδιαφερόμενος με αίτηση, μπορεί
να παραλάβει τα δικαιολογητικά που υπέβαλε (συμβόλαια
και εγκρίσεις).

Άρθρο 2
Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Μελέτες και Διαδικασίες,
για τη χορήγηση της Άδειας Δόμησης
1. Μετά την έκδοση Έγκρισης Δόμησης και εντός της
ισχύος της υποβάλλεται η αίτηση για Άδεια Δόμησης.
2. Η άδεια δόμησης χορηγείται εντός δύο (2) ημερών
από την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών και
μελετών, εφόσον υποβληθούν εμπρόθεσμα και σύμφωνα
με τους εγκεκριμένους όρους δόμησης, οι απαιτούμενες
μελέτες, δηλώσεις και δικαιολογητικά.
Η άδεια δόμησης ισχύει για τέσσερα (4) έτη από την
έκδοσή της. Για ανέγερση κτιρίου ή κτιρίων με συνολική
επιφάνεια μεγαλύτερη των 5.000 τετραγωνικών μέτρων,
προσμετρουμένης ή μη στο σ.δ., ισχύει για έξι (6) χρόνια.
Για κατεδαφίσεις, εκσκαφές, επιχώσεις, διαμορφώσεις, κοπή
δέντρων εκδίδεται ταυτόχρονα έγκριση και άδεια δόμησης η
οποία ισχύει για ένα (1) έτος από την έκδοσή της.
3. Όλα τα σχέδια και οι μελέτες, υποβάλλονται σε δύο
σειρές και πρέπει να είναι πλήρη, υπογεγραμμένα από τον
ή τους μελετητές μηχανικούς, και να έχουν συνταχθεί σύμ−
φωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και τους ειδικούς
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κανονισμούς που διέπουν τη σύνταξη των μελετών, κατά
περίπτωση. Ειδικότερα υποβάλλονται:
1) Αίτηση του ιδιοκτήτη ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα
με τις δηλώσεις αναθέσεων – αναλήψεων σε ενιαίο τεύχος
και φύλλο ελέγχου.
2) Αρχιτεκτονική μελέτη, στην οποία εμπεριέχεται η μελέ−
τη παθητικής πυροπροστασίας και η μελέτη προσβασιμότη−
τας για άτομα με αναπηρία όπου απαιτείται. Η μελέτη πρέ−
πει να είναι σύμφωνη με τους όρους δόμησης, τις χρήσεις
γης, τα μεγέθη και τα στοιχεία του Τοπογραφικού και του
Διαγράμματος δόμησης που συνοδεύουν την Έγκριση Δό−
μησης, και σύμφωνη με τις εγκρίσεις των αρμόδιων φορέων,
καθώς και με τους κτιριοδομικούς ή άλλους κανονισμούς
και προδιαγραφές όπως ισχύουν, ανάλογα με το έργο. Τα
περιγράμματα των κατόψεων είναι δυνατόν να διαφοροποι−
ούνται από το εγκεκριμένο διάγραμμα δόμησης, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6. Στην περίπτωση αυτή
συνυποβάλλεται ενημερωμένο διάγραμμα δόμησης.
3) Στατική μελέτη και εδαφοτεχνική μελέτη όπου απαι−
τείται.
4) Μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.
5) Μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτιρίου.
6) Μελέτη χρονικού προγραμματισμού εκτέλεσης έργου.
7) Μελέτη υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετεύ−
σεων.
8) Μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας, θεωρημένη από
την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία η οποία χορηγείται
με βάση τη Μελέτη παθητικής πυροπροστασίας, που υπο−
βάλλεται υπογεγραμμένη μόνο από τον αρμόδιο μελετητή
Μηχανικό χωρίς να απαιτείται προηγούμενη έγκριση της
Υπηρεσίας Δόμησης.
9) Μελέτη καυσίμου αερίου, εγκεκριμένη από την αρμόδια
εταιρεία παροχής αερίου.
10) Υπεύθυνη δήλωση κάθε μελετητή μηχανικού, στην
οποία αναφέρεται ότι:
• Οι μελέτες συντάχθηκαν σύμφωνα με τις γενικές και
ειδικές πολεοδομικές διατάξεις και κανονισμούς, είναι πλή−
ρεις και τα στοιχεία τους συμφωνούν με τις προδιαγραφές
και τους κανονισμούς που ισχύουν.
• Οι διαστάσεις των σχεδίων και τα στοιχεία των μελε−
τών ταυτίζονται με τις διαστάσεις και τα στοιχεία του δια−
γράμματος δόμησης και του τοπογραφικού διαγράμματος
βάσει των οποίων εκδόθηκε η έγκριση δόμησης.
• Οι τεχνικές εκθέσεις που συνοδεύουν τα τεύχη υπο−
λογισμών είναι πλήρεις και σύμφωνα με τις προδιαγραφές
που ισχύουν.
11) Σχέδιο και φάκελος ασφάλειας και υγείας του έργου,
με ορισμό του υπευθύνου συντονιστή κατά τα οριζόμενα
στο π.δ. 305/1996 (Α΄ 305).
12) Συμβολαιογραφική δήλωση των προβλεπομένων χώ−
ρων στάθμευσης, σύμφωνα με το ν. 1221/81, όπως ισχύει, και
πιστοποιητικό μεταγραφής της στο υποθηκοφυλακείο ή
καταχώρισή της στο κτηματολογικό γραφείο. Σε περίπτωση
εξαγοράς, αντί της συμβολαιογραφικής δήλωσης υποβάλλε−
ται αποδεικτικό καταβολής της απαιτούμενης εισφοράς.
13) Αιτιολογική έκθεση της παραγράφου 1 του άρθρου 3
του ν. 1577/1985 όπως ισχύει.
14) Ταυτότητα κτιρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 3 και 4 του ν.3843/2010 (Α΄ 62). Με απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλ−
λαγής καθορίζεται ο χρόνος έναρξης της υποχρέωσης
υποβολής του παραπάνω δικαιολογητικού.
15) Ειδικό έντυπο προϋπολογισμού του έργου, και απο−
δεικτικά είσπραξης των πάσης φύσεως φόρων, τελών και
εισφορών, καθώς και τις αντίστοιχες αμοιβές μελέτης του
ή των Μηχανικών για τις υποβληθείσες μελέτες, σύμφωνα
με τις ισχύουσες διατάξεις.
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16) Τα αντίγραφα της εγκεκριμένης Έγκρισης Δόμησης, με
συμπληρωμένα τα στοιχεία στο πεδίο της Άδειας Δόμησης.
4. Κατά την υποβολή της αίτησης στο πρωτόκολλο
ελέγχεται η πληρότητα των ως άνω απαιτούμενων δικαι−
ολογητικών και η αίτηση πρωτοκολλείται, μόνο εφόσον
υποβάλλονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία ανάλογα με
το είδος του έργου.
5. Οι υποβαλλόμενες μελέτες δεν ελέγχονται από την
Υπηρεσία. Επίσης δεν επανελέγχεται το υποβαλλόμενο
κατά την επόμενη παρ. 6, ενημερωμένο τοπογραφικό και
διάγραμμα δόμησης.
6. Επιτρέπεται: α) μείωση από τα εγκεκριμένα μεγέθη του
διαγράμματος δόμησης, β) υπέρβαση από τα εγκεκριμένα
μεγέθη και τα στοιχεία του Τοπογραφικού και του Διαγράμ−
ματος δόμησης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις
που εγκρίθηκαν, και έως 2% με μέγιστο τα 10 εκατοστά
όσον αφορά το κτίσμα ή μεγαλύτερες του 2% με μέγιστο
τα 20 εκατοστά όσον αφορά τα μήκη των πλευρών του
οικοπέδου και επίσης γ) αναδιάταξη των επιφανειών στους
ορόφους, εφόσον τηρούνται οι ελάχιστες απαιτούμενες
αποστάσεις και δεν παραβιάζεται η επιτρεπόμενη κάλυψη,
το ύψος και ο συντελεστής δόμησης. Στις περιπτώσεις αυ−
τές συνυποβάλλεται τοπογραφικό και διάγραμμα δόμησης
εις διπλούν, ενημερωμένο ως προς τις μεταβολές από το
εγκεκριμένο.
Σε περίπτωση μεγαλύτερων αποκλίσεων δεν κατοχυ−
ρώνονται οι διατάξεις που ίσχυαν κατά την υποβολή της
αρχικής αίτησης για Έγκριση Δόμησης και απαιτείται η
υποβολή νέας αίτησης, η οποία ελέγχεται με βάση τους
τυχόν νέους ισχύοντες όρους δόμησης και διατάξεις.
7. Μετά την υποβολή της αίτησης, ελέγχεται από εντε−
ταλμένο υπάλληλο το ειδικό έντυπο προϋπολογισμού με
βάση τον συγκεντρωτικό πίνακα του διαγράμματος δόμη−
σης ή η ύπαρξη αναλυτικής προμέτρησης των εργασιών,
από το μελετητή Μηχανικό ο προϋπολογισμός του έργου,
και η πληρωμή των πάσης φύσεως οικονομικών υποχρε−
ώσεων μελετητών και ιδιοκτητών υπέρ των διαφόρων τα−
μείων, όπως προκύπτουν από την εφαρμογή των εκάστοτε
ισχυουσών σχετικών διατάξεων, με βάση τα στοιχεία και
τα εμβαδά του εγκεκριμένου διαγράμματος δόμησης και
αναγράφονται στο φύλλο ελέγχου.
8. Μετά τον έλεγχο των στοιχείων της παρ. 3 και εντός
δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής
της αίτησης, χορηγείται η Άδεια Δόμησης.
Στο ενιαίο έντυπο Έγκρισης Δόμησης και Άδειας Δόμησης,
σύμφωνα με το υπόδειγμα, συμπληρώνεται το πεδίο της
Άδειας Δόμησης, η οποία χορηγείται με μοναδικό αριθμό
και με συνημμένη μία σειρά σχεδίων. Τα σχέδια της Άδειας
Δόμησης σφραγίζονται με την ειδική σφραγίδα που φέρει
τον τίτλο της υπηρεσίας, μόνο ως προς την πληρότητα
των στοιχείων και όχι ως προς το περιεχόμενο.
9. Ταυτόχρονα χορηγούνται και αντίγραφα της Άδειας,
θεωρημένα για την εργοταξιακή παροχή ηλεκτρισμού και
ύδρευσης, με προθεσμία ισχύος ίση με αυτήν της Άδειας
Δόμησης.
10. Τα δικαιολογητικά για την Έγκριση Δόμησης και την
Άδεια Δόμησης μπορεί να συνοδεύουν μια και μόνον αί−
τηση. Στην περίπτωση αυτή ακολουθείται η διαδικασία
ελέγχου που καθορίζεται με την παρούσα απόφαση, και η

άδεια δόμησης χορηγείται σε προθεσμία επτά (7) ημερών,
που μπορεί να παραταθεί για δύο μήνες προκειμένου για
συμπληρώσεις – διορθώσεις που αφορούν δικαιολογητικά
που συνοδεύουν την αίτηση για έγκριση δόμησης.

Άρθρο 3
Αναθεώρηση και ενημέρωση Άδειας Δόμησης
1. Στην περίπτωση διακοπής εργασιών οικοδομικών εργα−
σιών, μετά την έκδοση σχετικού πορίσματος από ελεγκτή
δόμησης, όλες οι μελέτες και τα στοιχεία που υποβλήθηκαν
για την έκδοση της άδειας δόμησης ελέγχονται από την
Υ.ΔΟΜ. εντός μηνός. Ο ιδιοκτήτης και ο αρμόδιος μηχανι−
κός ειδοποιούνται εγγράφως ή και ηλεκτρονικά, ώστε να
προβούν από πλευράς τους στις απαραίτητες επιβαλλό−
μενες ενέργειες.
2. Για την αναθεώρηση ή ενημέρωση Άδειας Δόμησης
υποβάλλονται τοπογραφικό διάγραμμα, τεχνική περιγραφή
στην οποία περιγράφεται το έργο και το στάδιο εργασιών
στο οποίο βρίσκεται, καθώς επίσης και όλα τα στοιχεία
που μεταβάλλονται, σε δύο αντίγραφα.
3. Κατά τη διάρκεια ισχύος Άδειας Δόμησης, δεν επι−
τρέπεται η χορήγηση άλλης Άδειας Δόμησης, στον ίδιο
ιδιοκτήτη και για το ίδιο αυτοτελές οικόπεδο ή γήπεδο και
είναι υποχρεωτική η αναθεώρηση της υπάρχουσας Άδειας
Δόμησης. Σε περίπτωση οριζόντιων ιδιοκτησιών, μπορεί να
χορηγηθεί άδεια για τις υπερκείμενες ιδιοκτησίες, μόνο
εφόσον έχει αποπερατωθεί ο φέρων οργανισμός της υπο−
κείμενης ιδιοκτησίας.

Άρθρο 4
Θεώρηση άδειας δόμησης
1. Μετά την τελευταία αυτοψία από τους ελεγκτές δόμη−
σης, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του ν.4030/11, και εφόσον
οι οικοδομικές εργασίες εκτελέστηκαν σύμφωνα με τις
μελέτες της άδειας δόμησης, εκδίδεται από την Υ.ΔΟΜ.
το Πιστοποιητικό Ελέγχου Κατασκευής (Π.Ε.Κ.) και ενημε−
ρώνεται ηλεκτρονικά η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και ο
κύριος του έργου για να διατυπώσει τυχόν αντιρρήσεις.
2. Μετά την έκδοση του Πιστοποιητικού Ελέγχου Κα−
τασκευής, για τη σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφελείας
υποβάλλεται από τον ιδιοκτήτη αίτηση στην Υ.ΔΟΜ., η
οποία ελέγχει τα αποδεικτικά κατάθεσης εισφορών και
κρατήσεων των επιβλέψεων των μηχανικών και θεωρεί
την άδεια δόμησης.
3. Η οικοδομή ή τμήμα της με αυτοτελή λειτουργία θε−
ωρούνται περατωμένα αν υπολείπονται εργασίες για τις
οποίες δεν απαιτείται άδεια δόμησης, σύμφωνα με τον
ισχύοντα οικοδομικό κανονισμό.
4. Θεώρηση της άδειας δόμησης μπορεί να γίνει και για
περατωμένο τμήμα της οικοδομής, εφόσον αποτελείται
από χώρους με αυτοτελή λειτουργία. Μετά τη θεώρησή
της, η έγκριση και η άδεια δόμησης παύουν να ισχύουν για
το τμήμα το οποίο αποπερατώθηκε.

Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης, αρχίζει από τη δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2012
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