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5. Σε περίπτωση συναίνεσης ιδιοκτητών όμορων οι−
κοπέδων είναι δυνατή η λειτουργική ενοποίηση των 
κτισμάτων των ιδιοκτησιών για όσο χρονικό διάστημα 
προβλέπεται από την ιδιωτική σύμβαση εφόσον δια−
σφαλίζεται η στατική επάρκεια των κτισμάτων μετά τις 
προβλεπόμενες διαρρυθμίσεις. 

Σε περίπτωση συναίνεσης ιδιοκτητών αυτοτελών ιδι−
οκτησιών του ιδίου κτιρίου είναι δυνατή η λειτουργι−
κή τους ενοποίηση εφόσον διασφαλίζεται η στατική 
επάρκεια του κτίσματος μετά τις προβλεπόμενες δι−
αρρυθμίσεις..

 Άρθρο 24
Χαμηλά κτίρια

1. Χαμηλό κτίριο είναι αυτό του οποίου κύρια χρήση 
είναι η κατοικία και το οποίο έχει μέγιστο ύψος το πολύ 
8,50 μ., μη συμπεριλαμβανομένης της στέγης, από την 
οριστική στάθμη του εδάφους και έχει συνολική επιφά−
νεια που υπολογίζεται στο σ.δ. το πολύ 400 τ.μ.. 

Στο οικόπεδο είναι δυνατή η κατασκευή περισσότερων 
του ενός χαμηλών κτιρίων, με την προϋπόθεση ότι η 
συνολική επιφάνεια όλων των κτιρίων που υπολογίζεται 
στο σ.δ. δεν υπερβαίνει τα 400 τ.μ.. 

2. Στη συνολική επιφάνεια, που προκύπτει από το 
συντελεστή δόμησης, για τα χαμηλά κτίρια δεν υπο−
λογίζεται, εκτός από τα αναφερόμενα στο άρθρο 11, οι 
εξώστες και υπαίθριοι στεγασμένοι χώροι, ανεξάρτητα 
από την επιφάνειά τους. 

3. Τα χαμηλά κτίρια τοποθετούνται ελεύθερα μέσα 
στο οικόπεδο, όταν δεν εφάπτονται με τα πίσω και 
πλάγια όρια του οικοπέδου, η ελάχιστη απόσταση του 
κτιρίου από τα όρια είναι Δ=2,50 μ. και η κάλυψή τους 
δεν υπερβαίνει την επιτρεπόμενη κάλυψη της περιοχής. 
Στην περίπτωση που δεν εξασφαλίζεται κάλυψη 120 
τ.μ. το μέγιστο ποσοστό κάλυψης προσαυξάνεται έως 
τα 120 τ.μ. εφόσον η κάλυψη δεν υπερβαίνει το 70% 
του οικοπέδου και δεν ισχύουν διαφορετικές ειδικές 
διατάξεις στην περιοχή.

4. Πάνω από το μέγιστο ύψος των 8,50 μ. επιτρέπο−
νται στέγες μεγίστου ύψους 1,50 μ., καθώς και οι λοιπές 
κατασκευές που αναφέρονται στο άρθρο 20.

5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν έχουν εφαρ−
μογή στις περιοχές που το επιτρεπόμενο ύψος είναι 
μικρότερο των 11 μ..

6. Κατά τα λοιπά η δόμηση των χαμηλών κτιρίων 
διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

Άρθρο 25
Κίνητρα για τη δημιουργία κτιρίων 

ελάχιστης ενεργειακής κατανάλωσης 

1. Στην περίπτωση όπου το κτίριο κατατάσσεται σύμ−
φωνα με την ενεργειακή του μελέτη, στην ανώτερη 
ενεργειακά κατηγορία Α+ σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ όπως 
αυτή κάθε φορά ορίζεται και σύμφωνα με τον ενεργει−
ακό σχεδιασμό του απαιτείται η ελάχιστη δυνατή κα−
τανάλωση ενέργειας μέσω συστημάτων εξοικονόμησης 
ενέργειας, καθώς και μονάδων Συμπαραγωγής Ηλεκτρι−
σμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας (ΣΗΘΥΑ), 
καθώς και συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 
τότε δίνεται κίνητρο αύξησης του σ.δ. κατά 5 %.

2. Ειδική αύξηση του σ.δ. κατά 10 % προσφέρεται σε 
κτίρια ελάχιστης ενεργειακής κατανάλωσης που παρου−
σιάζουν παράλληλα εξαιρετική περιβαλλοντική απόδο−

ση. Τα κτίρια αυτά θα πρέπει να παρουσιάζουν ετήσια 
πρωτογενή ενεργειακή κατανάλωση για θέρμανση, κλι−
ματισμό, φωτισμό, αερισμό και ζεστό νερό χρήσης κάτω 
των 10 kWh/m2/έτος. Η όλη ενεργειακή μελέτη θα πρέπει 
να εκπονείται συμφώνα με τον ΚΕΝΑΚ, και είναι δυνατόν 
να συμπληρώνεται με ειδικά υπολογιστικά δεδομένα 
που προκύπτουν από την προσομοίωση του κτιρίου με 
αναγνωρισμένα διεθνώς υπολογιστικά εργαλεία ενερ−
γειακής απόδοσης των κτιρίων. Στα κτίρια αυτά πρέπει 
αναγκαστικά να περιλαμβάνονται συστήματα εξοικονό−
μησης ενέργειας, καθώς και συστήματα ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας. Παράλληλα, πρέπει να τεκμηριώνεται 
η εξαιρετική περιβαλλοντική τους απόδοση με χρήση 
διεθνώς αναγνωρισμένης μεθοδολογίας περιβαλλοντι−
κής αξιολόγησης, (Environmental Assessment Method), 
όπως το LEED ή άλλη ισοδύναμη διεθνής μεθοδολογία. 
Εξαιρετική περιβαλλοντική απόδοση θεωρείται αυτή 
που είναι ισοδύναμη ή καλύτερη από το χρυσό LEED. 
Κατά τη φάση της υποβολής των δικαιολογητικών της 
άδειας πρέπει να κατατίθεται πλήρης φάκελος που πε−
ριλαμβάνει όλα τα στοιχεία της ενεργειακής μελέτης 
που αποδεικνύει ότι η συνολική ετήσια πρωτογενής 
κατανάλωση για θέρμανση, κλιματισμό, αερισμό, ζεστό 
νερό και φωτισμό δεν υπερβαίνει τις 10 kWh/m2/έτος, 
καθώς και πλήρη ανάλυση των περιβαλλοντικών μέ−
τρων που θα υιοθετηθούν ώστε να αποδεικνύεται ότι 
θα επιτευχθεί η ελάχιστη απαιτουμένη περιβαλλοντική 
αξιολόγηση που αναφέρθηκε παραπάνω.

Μετά το πέρας της κατασκευής πρέπει να συμπλη−
ρώνεται στην Ταυτότητα Κτιρίου και να προσκομίζεται 
στην αρμόδια αρχή που εξέδωσε την άδεια: 

α) Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής αξιολόγησης που 
έχει απονεμηθεί στο κτίριο από πιστοποιημένο και εξου−
σιοδοτημένο για τη σχετική πράξη αναλυτή. 

β) Υπεύθυνη δήλωση του εποπτεύοντος μηχανικού ότι 
το κτίριο κατασκευάστηκε με τα ενεργειακά χαρακτηρι−
στικά που αναφέρονται στην αρχική ενεργειακή μελέτη, 
ενώ κάθε πιθανή μεταβολή μικρής κλίμακας πρέπει να 
τεκμηριώνεται ότι δεν αυξάνει την ενεργειακή κατανά−
λωση του κτιρίου άνω των επιτρεπόμενων ορίων. 

3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργει−
ας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζονται οι προδιαγρα−
φές των κτιρίων ελάχιστης ενεργειακής κατανάλωσης, 
ο τρόπος άσκησης και η περιοδικότητα των ελέγχων, 
το ύψος των προστίμων υπέρ του Πράσινου Ταμείου, 
σε περίπτωση μη υλοποίησης της μελέτης, καθώς και 
κάθε άλλο συναφές ζήτημα.

Άρθρο 26
Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με

αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων 

1. Στους χώρους όλων των νέων κτιρίων εκτός των 
κτιρίων με χρήση κατοικίας, για τα οποία η άδεια δόμη−
σης εκδίδεται μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, 
επιβάλλεται να εξασφαλίζεται η οριζόντια και κατακό−
ρυφη αυτόνομη και ασφαλής προσπέλαση από άτομα 
με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα και η εξυπηρέτηση 
αυτών σε όλους τους εξωτερικούς και εσωτερικούς 
χώρους των κτιρίων σύμφωνα με τις Οδηγίες Σχεδι−
ασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής «Σχεδιάζοντας για Όλους», όπως 
αυτές τροποποιούνται και ισχύουν κάθε φορά. Στα κτί−
ρια αυτά επιβάλλεται επίσης η πρόβλεψη προσβάσιμων 
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σε άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων χώρων 
υγιεινής σε ποσοστό 5% των συνολικών χώρων υγιεινής 
για χρήση κοινού ή σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον 
ένας ανά συγκρότημα χώρων υγιεινής, ο οποίος μπορεί 
να έχει μικτή χρήση (ανδρών/γυναικών). Οι παραπάνω 
προσβάσιμοι χώροι υγιεινής θα συνυπολογίζονται στον 
αριθμό χώρων υγιεινής που επιβάλλεται ανά χρήση από 
άλλες διατάξεις. Εφόσον τα παραπάνω κτίρια διαθέτουν 
χώρους στάθμευσης τότε ποσοστό 5% αυτών ή τουλά−
χιστον ένας θα διαμορφώνεται κατάλληλα για χρήση 
αναπηρικών αυτοκινήτων.

Ειδικά για τα κτίρια με χρήση κατοικίας επιβάλλεται 
να εξασφαλίζεται η αυτόνομη και ασφαλής οριζόντια 
και κατακόρυφη προσπέλαση από άτομα με αναπηρία 
ή εμποδιζόμενα άτομα σε όλους τους εξωτερικούς και 
εσωτερικούς κοινόχρηστους χώρους των κτιρίων κατοι−
κίας, καθώς επίσης και η διασφάλιση συνθηκών εύκολης 
μετατρεψιμότητας των κατοικιών σε κατοικίες μελλο−
ντικών χρηστών με αναπηρία/εμποδιζόμενων ατόμων, 
χωρίς να θίγεται ο φέρων οργανισμός του κτιρίου. 

2. Η δυνατότητα αυτόνομης και ασφαλούς προσπέ−
λασης όλων των κτιρίων από άτομα με αναπηρία ή 
εμποδιζόμενα άτομα και η εξυπηρέτηση αυτών εξασφα−
λίζεται με προσβάσιμες οριζόντιες και κατακόρυφες 
οδεύσεις που αρχίζουν από τη στάθμη του πεζοδρομί−
ου και φτάνουν μέχρι την πόρτα του ανελκυστήρα και 
τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους των κτιρίων 
αυτών και αποτελούνται από στοιχεία κατάλληλων προ−
διαγραφών, όπως ράμπες, αναβατόρια, ανελκυστήρες, 
με την πρόβλεψη προστατευμένων προσβάσιμων χώρων 
αναμονής σε περίπτωση έκτακτων αναγκών σε κάθε 
όροφο σε αναλογία ένας χώρος με μία θέση αμαξιδίου, 
όταν ο πληθυσμός του ορόφου είναι μικρότερος από 
200 άτομα, ή 1 χώρος με δύο θέσεις αμαξιδίου όταν 
ο πληθυσμός του ορόφου είναι μεγαλύτερος από 200 
άτομα.

3. Οι κοινής χρήσης υπαίθριοι χώροι των οικοπέδων, 
στα οποία κατασκευάζονται τα κτίρια που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1, επιβάλλεται να διαμορφώνονται 
κατάλληλα, εφόσον το επιτρέπει η μορφολογία του 
εδάφους ώστε να χρησιμοποιούνται και από άτομα με 
αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα. 

4. Στα υφιστάμενα πριν από την ισχύ του παρόντος 
νόμου κτίρια που στεγάζονται υπηρεσίες του Δημοσίου, 
νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, νομικά πρόσωπα 
ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα, κοινω−
φελείς οργανισμοί, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης 
πρώτης και δεύτερης βαθμίδας ή έχουν χρήσεις συνά−
θροισης κοινού (χώροι συνεδρίων, εκθέσεων, μουσείων, 
συναυλιών, αθλητικών ή πολιτιστικών συγκεντρώσεων, 
ναοί, θέατρα/ κινηματογράφοι, εστιατόρια/ ζαχαροπλα−
στεία/ καφενεία/ κέντρα διασκέδασης, αίθουσες πολλα−
πλών χρήσεων, αίθουσες αναμονής επιβατών, τράπεζες/ 
ανταλλακτήρια κ.λπ.), προσωρινής διαμονής, εκπαίδευ−
σης, υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, δικαιοσύνης και 
σωφρονισμού, γραφείων και εμπορίου, βιομηχανίας και 
βιοτεχνίας, καθώς επίσης και στους χώρους στάθμευ−
σης αυτοκινήτων και πρατηρίων καυσίμων επιβάλλε−
ται να γίνουν οι απαραίτητες διαμορφώσεις, ώστε οι 
λειτουργικοί χώροι τους να είναι προσπελάσιμοι από 
άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα. 

Οι διαμορφώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 
αυτή γίνονται σύμφωνα με τις Οδηγίες Σχεδιασμού του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής, που αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο 
1 και θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι το 2020, με την 
προϋπόθεση ότι δεν θίγεται ο φέρων οργανισμός του 
κτιρίου, άλλως τα κτίρια θα θεωρούνται αυθαίρετα.

Ειδικά για την περίπτωση των υφιστάμενων κτιρίων 
που μνημονεύονται στην παρούσα παράγραφο επιτρέ−
πεται κατ’ εξαίρεση η πρόβλεψη ανελκυστήρα με τις 
ελάχιστες εσωτερικές διαστάσεις θαλάμου που προ−
βλέπει το πρότυπο ΕΛΟΤ−ΕΝ 81−70 «Κανόνες ασφάλειας 
για την κατασκευή και την εγκατάσταση ανελκυστήρων 
– Ειδικές εφαρμογές για ανελκυστήρες επιβατών και 
αγαθών – Μέρος 70: Προσιτότητα σε ανελκυστήρες 
ατόμων περιλαμβανομένων και ατόμων με ειδικές ανά−
γκες» για ένα χρήστη αναπηρικού αμαξιδίου και ενός 
τουλάχιστον προσβάσιμου σε άτομα με αναπηρία ή 
εμποδιζόμενα άτομα χώρου υγιεινής με κοινή χρήση 
ανδρών/γυναικών.

Υφιστάμενα κτίρια με χρήσεις εμπορίου και γραφείων, 
εκτός των κτιρίων που στεγάζουν γραφεία υπηρεσιών 
του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου φορέα, νομικών 
προσώπων δημοσίου δικαίου, νομικών προσώπων ιδιωτι−
κού δικαίου, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτης 
και δεύτερης βαθμίδας, καθώς επίσης και καταστήματα 
υγειονομικού ενδιαφέροντος με ανάπτυγμα τραπεζοκα−
θισμάτων στον εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο, με μικτό 
εμβαδόν μικρότερο από 100 τ.μ. μπορούν να εξαιρεθούν 
μόνο από την υποχρέωση δημιουργίας προσβάσιμων 
χώρων υγιεινής για το κοινό, εφόσον αυτό προκαλεί 
δυσανάλογη επιβάρυνση στους ιδιοκτήτες τους. 

Ειδικότερα θέματα που αφορούν στην προσαρμο−
γή των παραπάνω κτιρίων μπορούν να ρυθμιστούν με 
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής και του κατά περίπτωση αρμόδιου 
Υπουργού.

5. Από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων 
εξαιρούνται τα κτίρια που έχουν μοναδική πρόσβαση 
σε δρόμο με βαθμίδες ή βρίσκονται σε οικόπεδα στα 
οποία η ελάχιστη διαφορά στάθμης του φυσικού εδά−
φους στην οικοδομική γραμμή από την επιφάνεια του 
πεζοδρομίου είναι μεγαλύτερη από 2,50 μ.. Επίσης εξαι−
ρούνται από την υποχρέωση διαμόρφωσης πρόσβασης 
στους πάνω από το ισόγειο ορόφους ή τους εσωτερι−
κούς εξώστες ή αναβαθμούς τα κτίρια που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1, εφόσον:

α) το εμβαδόν των εσωτερικών εξωστών ή αναβαθμών 
αποτελεί ποσοστό μέχρι 50% του εμβαδού της κυρίως 
αίθουσας και όχι περισσότερο των 100 τ.μ. και η χρήση 
του είναι ίδια με αυτή της κυρίως αίθουσας ή οι εσωτε−
ρικοί εξώστες ή αναβαθμοί έχουν βοηθητική χρήση,

β) το συνολικό μικτό εμβαδόν των πάνω από το ισό−
γειο ορόφων είναι μικρότερο των 200 τ.μ. και 

γ) το μικτό εμβαδόν κάθε ορόφου είναι μικρότερο των 
70 τ.μ.. Οι εξαιρέσεις που αναφέρονται στις περιπτώ−
σεις β΄ και γ΄ της παραγράφου αυτής δεν ισχύουν, αν 
η χρήση του κτιρίου είναι η μοναδική στον οικισμό και 
ταυτόχρονα στους πάνω από το ισόγειο ορόφους υπάρ−
χουν χρήσεις για εξυπηρέτηση κοινού διαφορετικές από 
αυτές που υπάρχουν στον ισόγειο όροφο. 

6. Κατά τη διαμόρφωση ή ανακατασκευή των κοινό−
χρηστων χώρων των οικισμών (όπως ιδίως χώρων που 
προορίζονται για την κυκλοφορία των πεζών, όπως των 
πλατειών/ πεζοδρόμων/ πεζοδρομίων/ νησίδων, χώρων 
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πρασίνου/ άλσεων, στάσεων/αποβαθρών κ.λπ.) εφόσον 
το επιτρέπει η μορφολογία του εδάφους, επιβάλλεται 
να εξασφαλίζεται η δυνατότητα πρόσβασης ατόμων με 
αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων με οδεύσεις πεζών/ 
οδεύσεις τυφλών/ κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες) χωρίς 
αναβαθμούς με κλίση μέχρι 5% / προσβάσιμα μηχανι−
κά μέσα κάλυψης υψομετρικών διαφορών, κατάλληλη 
τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού, όπως στεγάστρων, 
καθιστικών, στύλων φωτισμού, κάδων απορριμμάτων, 
σήμανσης κ.λπ., καθώς και να διαμορφώνεται ποσοστό 
5% των χώρων στάθμευσης ή τουλάχιστον ένας για 
χρήση αναπηρικών αυτοκινήτων, σύμφωνα με τις Οδη−
γίες, πρότυπα και κανονισμούς που αναφέρονται στην 
παραπάνω παράγραφο 1. 

Σε πεζοδρόμια και σε πεζοδρόμους και λοιπούς κοινό−
χρηστους χώρους του μη βασικού δικτύου πεζοδρόμων, 
εφόσον η μορφολογία του εδάφους δεν επιτρέπει τη 
δυνατότητα δημιουργίας πλήρως προσβάσιμων χώρων 
κίνησης για άτομα σε αναπηρικό αμαξίδιο, εξασφαλί−
ζεται πάντοτε η προσβασιμότητα για τις λοιπές κατη−
γορίες χρηστών.

7. Στην περίπτωση ανάγκης γνωμοδότησης επί ειδικών 
θεμάτων προσβασιμότητας που προκύπτουν κατά την 
εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων, τα αρμόδια γνω−
μοδοτικά / ελεγκτικά όργανα, όπως ΥΔΟΜ, Ελεγκτές Δό−
μησης, Συμβούλια Αρχιτεκτονικής μπορούν να προσφύ−
γουν στην «Επιτροπή Προσβασιμότητας», που συνιστάται 
με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής και εδρεύει στο Υπουργείο 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Η 
Επιτροπή αυτή θα μπορεί να εισηγηθεί στον Υπουργό 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και 
ειδικές ρυθμίσεις που αφορούν στην προσβασιμότητα. 
Με την παραπάνω απόφαση καθορίζονται οι φορείς 
που θα εκπροσωπούνται σε αυτήν, μεταξύ των οποίων 
περιλαμβάνονται οπωσδήποτε εκπρόσωποι της Εθνικής 
Συνομοσπονδίας των Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ), οι 
ιδιότητες των μελών, ο τρόπος συγκρότησης και λει−
τουργίας της και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

8. Οι ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με 
αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων που προβλέπονται 
στο παρόν άρθρο, αφορούν στη σύνταξη, παρουσία−
ση της μελέτης προσβασιμότητας, όπως αυτή ορίζεται 
στο ν. 4030/2011 (Α΄ 249) άρθρο 3 παρ. 2β και άρθρο 
9 παρ. 6 και στο προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται 
από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλι−
ματικής Αλλαγής κατ’ εξουσιοδότηση του παραπάνω 
νόμου. Ομοίως κατ’ εξουσιοδότηση του παραπάνω νό−
μου πραγματοποιείται ο έλεγχος των έργων και εργα−
σιών δόμησης που ορίζεται στο άρθρο 4 της υ.α. οικ. 
9875/2012 (Β΄469).

Άρθρο 27
Ειδικές διατάξεις

1. Σε κτίρια, κτιριακές υποδομές και εγκαταστάσεις 
που χαρακτηρίζονται ως ειδικά κτίρια δημόσιου ενδι−
αφέροντος ύστερα από απόφαση του Υπουργού στον 
οποίο υπάγεται ο αρμόδιος φορέας έγκρισης της άδει−
ας δόμησης, επιτρέπονται παρεκκλίσεις του παρόντος 
νόμου που χορηγείται μετά από αιτιολογημένη τεχνική 
έκθεση και έγκριση του Κεντρικού Συμβούλιου Αρχιτε−
κτονικής.

2. Σε νομίμως υφιστάμενα κτίρια που δεν διαθέτουν 

ανελκυστήρα και κατά το χρόνο ανέγερσής τους δεν 
ήταν υποχρεωτική η κατασκευή του από τις ισχύουσες 
τότε διατάξεις, επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των δι−
ατάξεων του παρόντος και των ειδικών όρων δόμησης 
της περιοχής, κατασκευή ανελκυστήρα ή άλλων μηχα−
νικών μέσων κάλυψης υψομετρικών διαφορών και του 
χώρου πρόσβασης σε αυτά με απαραίτητη προϋπόθεση 
τη σύνταξη ή ενημέρωση της Ταυτότητας Κτιρίου. 

Για διατηρητέα κτίρια και παραδοσιακούς οικισμούς, 
απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Αρχιτε−
κτονικής. 

Αντίστοιχα σε νομίμως υφιστάμενα κτίρια κατοικί−
ας που δεν διασφαλίζουν προσβασιμότητα σε άτομα 
με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα επιτρέπεται 
κατά παρέκκλιση κάθε ισχύουσας διάταξης, κανονισμού 
(συμπεριλαμβανομένου του κανονισμού πολυκατοικίας) 
κ.λπ. η τοποθέτηση διάταξης (ράμπας ή αναβατορίου) 
που θα διασφαλίζει την πρόσβαση στα άτομα αυτά, από 
το πεζοδρόμιο στους εσωτερικούς / εξωτερικούς κοι−
νόχρηστους χώρους, εφόσον διαμένουν ως ιδιοκτήτες 
ή ένοικοι στα παραπάνω κτίρια, με απαραίτητη προϋ−
πόθεση την εξασφάλιση της ασφάλειας των χρηστών, 
τη σύνταξη ή ενημέρωση της Ταυτότητας Κτιρίου και 
την κάλυψη των εξόδων κατασκευής από τα ενδιαφε−
ρόμενα άτομα.

3. Σε περίπτωση που συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
εφαρμογής τόσο του άρθρου 10 όσο και του άρθρου 
25 η προσαύξηση του συντελεστή δόμησης υπολογί−
ζεται ξεχωριστά για κάθε περίπτωση, επί του αρχικού 
συντελεστή. 

4. Για την κατασκευή ή επισκευή τεμένους σε Βακου−
φικό ακίνητο της Θράκης, αντί του τίτλου ιδιοκτησίας, 
οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να προσκομίσουν στην 
αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης τα ακόλουθα δικαιολογη−
τικά έγγραφα:

α) Πιστοποιητικό από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο 
περί μη διεκδικήσεως του ακινήτου.

β) Βεβαίωση του Δημάρχου για το χρόνο δημιουργίας 
του οικοπέδου ή του γηπέδου, συνοδευόμενη από το−
πογραφικό διάγραμμα θεωρημένο από τον ίδιο.

γ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1985, στην οποία να 
δηλώνεται ότι ο αιτών είναι κύριος του οικοπέδου ή 
του γηπέδου, ο τρόπος και ο χρόνος απόκτησής του, 
καθώς και ο χρόνος δημιουργίας του που επικαλείται 
για την παρέκκλιση.

Άρθρο 28
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από 
πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής, καθορίζονται οι όροι και προϋπο−
θέσεις δόμησης κοντά σε ρέματα.

2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέρ−
γειας και Κλιματικής Αλλαγής, μετά από γνώμη του 
Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και 
Αμφισβητήσεων, επιλύεται κάθε ερμηνευτικό ζήτημα 
που προκύπτει από την εφαρμογή των διατάξεων του 
παρόντος νόμου, καθώς και κάθε διάταξη της κείμενης 
πολεοδομικής νομοθεσίας, λόγω διαφορετικών ερμη−
νειών των αρμόδιων υπηρεσιών.

3. α) Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με 
πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής και Υποδομών, Μεταφορών και 


