
Ενημερωτικό Σημείωμα 

Το νομικό περιοδικό «Δομική Ενημέρωση», ιδρύθηκε το 1970 με σκοπό την διαρκή ενημέ-
ρωση του τεχνικού κόσμου σε θέματα κατασκευαστικής νομοθεσίας. Ασχολείται αποκλει-
στικά με τη συλλογή, επεξεργασία, θεματική κατηγοριοποίηση, επικαιροποίηση, συσχέτιση, 
ανάλυση και κωδικοποίηση της τεχνικής νομοθεσίας.
Στους θεματικούς τόμους του περιοδικού μας καταχωρούνται διατάξεις που αφορούν, στην 
Γενική πολεοδομική νομοθεσία, με αντικείμενο τη χωροταξική ανάπτυξη και πολεοδομική 
διαμόρφωση με την θέσπιση γενικών πλαισίων και κατευθύνσεων, ευρείας κλίμακας και 
ισχύος για όλη την επικράτεια της χώρας, όπως, οι οικοδομικοί και οι κτιριοδομικοί κανο-
νισμοί, τόμος Α. Οι γενικές ρυθμίσεις της εκτός σχεδίου δόμησης, τόμος Α1. Οι διατάξεις 
για τις αυθαίρετες κατασκευές, τόμος Α1α. Ο πολεοδομικός και χωροταξικός σχεδιασμός, 
κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεως γης, τόμος Α1β. Ο τρόπος έκδοσης των οικοδομικών 
αδειών, τόμος Α1γ. Οι προδιαγραφές χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, οι κυκλοφοριακές 
συνδέσεις εγκαταστάσεων μετά των οδών, δόμηση τουριστικών εγκαταστάσεων, τόμος Β. 
Οι διατάξεις που εφαρμόζονται σε ειδικά κτίρια και οι προδιαγραφές αυτών, νοσοκομεία, 
κλινικές, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ρυθμίσεις για τα Άτομα με Αναπηρία 
(ΑμεΑ), συνεργεία αυτοκινήτων, Κέντρα Τεχνικού ελέγχου οχημάτων, κ.α., τόμος Β1. Ο 
αντισεισμικός κανονισμός, ο κανονισμός θερμομόνωσης, ο κανονισμός ενεργειακής απόδο-
σης κτιρίων (ΚΕΝΑΚ), ο κανονισμός Σκυροδέματος, τόμος Β2. Μέτρα υγείας και ασφάλει-
ας εργαζομένων, ενεργητική - παθητική πυροπροστασία, βιομηχανικά κτίρια, φωτοβαλταϊ-
κοί σταθμοί, ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, τόμος Β3. Αναπτυξιακοί νομοθεσία, 
κατάταξη βιομηχανικών περιοχών, δανειοδοτικά στεγαστικά προγράμματα ΟΕΚ, τόμος Β4. 
Οι προδιαγραφές τουριστικών εγκαταστάσεων, τόμος Β5. Κατασκευή και μελέτη δημοσίων 
έργων, τόμος Γ. Οι διατάξεις για την προστασία του Περιβάλλοντος, μελέτη περιβαλλοντι-
κών επιπτώσεων, δασική νομοθεσία, τόμος Δ.
Καταχωρούνται επίσης διατάξεις που αφορούν στην Ειδική πολεοδομική νομοθεσία, με 
αντικείμενο το πολεοδομικό σχεδιασμό στην μικρο-κλίμακα των πόλεων / οικισμών και της 
πέριξ αυτών ζωνών, με την θέσπιση λεπτομερών όρων και ρυθμίσεων, δεσμευτικού χαρα-
κτήρα και τοπικά εντοπισμένη, με τον καθορισμό όρων και περιορισμών δόμησης και χρή-
σεων γης, (ΣΔ, κάλυψη, ύψος κτιρίου, καθορισμός οικοδομικής και ρυμοτομικής γραμμής 
κλπ) όπως οι προβλέψεις εγκεκριμένων γενικών πολεοδομικών σχεδίων, τόμοι Α2 έως Α9 ή 
ζωνών οικιστικού ελέγχου, τόμος Δ, ή τυχόν άλλων χωροταξικών ή πολεοδομικών μελετών, 
παραδοσιακοί οικισμοί, τόμος Α1δ, οικισμοί προ του 1923, οικισμοί κάτω των 2.000 κατοί-
κων, τόμος Α1. 
Οι δύο αυτές κατηγορίες Γενικής και Ειδικής νομοθεσίας συνθέτουν το σύνολο των 25 τό-
μων της «Δομικής Ενημέρωσης» αποτελούμενων συνολικά από 51.000 και πλέον σελίδες. 
Πρέπει επίσης να σας ενημερώσουμε ότι η καταχώρηση της κατασκευαστικής νομοθεσίας 
από τη «Δομική Ενημέρωση» δεν είναι η απλή παράθεση Νόμων, Διαταγμάτων ή Αποφά-
σεων, αλλά η πλήρης Κωδικοποίηση αυτής της νομοθεσίας, σύμφωνα με τις εκάστοτε τρο-
ποποιήσεις και συμπληρώσεις, ώστε ο ενδιαφερόμενος να έχει πλήρη γνώση της ισχύουσας 
νομοθεσίας. Για όλα τα παραπάνω θέματα συμπεριλαμβάνεται η διοικητική ερμηνεία και η 
δικαστηριακή νομολογία. Τέλος γίνεται αντιληπτό ότι στις 51.000 και πλέον σελίδες του πε-
ριοδικού μας αποτυπώνεται και η ιστορικότητα της Πολεοδομικής νομοθεσίας. 
Κατωτέρω παραθέτουμε σε γενικές γραμμές το τι περιλαμβάνει ο κάθε τόμος χωριστά.



Περιλαμβάνει: - Τον ΓΟΚ/73 (νδ 8/73) όπως τροποποιήθηκε 
και συμπληρώθηκε μέχρι της ισχύος του, με τις ερμηνευτι-
κές αποφάσεις και τις εγκύκλιες οδηγίες της διοίκησης. - Τον 
ΓΟΚ/85 (ν 1577/85) όπως ισχύει μέχρι σήμερα (με τους νό-
μους, 1647/86, 1772/88, 2831/00, 2929/01, 3044/02, 3212/03, 
3710/08, 3843/10) με όλες τις ερμηνευτικές εγκυκλίους, έγγρα-
φα, αποφάσεις του ΥΠΕΧΩΔΕ, αποφάσεις δικαστηρίων Σ.τ.Ε. 
και Αρείου Πάγου, Γνωμοδοτήσεις Νομικού Συμβουλίου. Επε-
ξηγηματικά σχήματα για την εφαρμογή του ΓΟΚ/85, ερμηνευ-
τικά σχεδιαγράμματα κατόψεων και τομών των ιδεατών στερε-
ών κ.α. - Τον Κτιριοδομικό Κανονισμό Αποφ. 3046/304/89, 
όπως ισχύει μέχρι σήμερα με τις ερμηνευτικές διατάξεις που 
έχουν εκδοθεί. - Σύνδεση κτισμάτων με τα δίκτυα κοινής 
ωφελείας (ηλεκτροδότηση, υδροδότηση, ΟΤΕ κλπ). - Καθορι-
σμός δικαιολογητικών για την διεκπεραίωση των υποθέσεων 
πολιτών με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος. - 
Δίκτυα αερίων καυσίμων σε νέες οικοδομές - Κανονισμοί 
αδειών κατασκευών κεραιών στην ξηρά, μελέτη εγκατά-
στασης για κεραίες, πομπούς, αναμεταδότες τηλεοπτικών και 
ραδιοφωνικών σταθμών, πυλώνες, ιστούς, οικίσκους, κεραίες 
σταθμών κινητής τηλεφωνίας. Διαδικασία περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης κεραιών. Μέτρα προφύλαξης του κοινού από 
τη λειτουργία κεραιών, ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. - 
Φωτοβολταϊκά στοιχεία και ανεμογεννήτριες σε κτίρια και 
στους ακάλυπτους. - Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση 
Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) σε υφιστάμενα κτίρια και κοι-
νόχρηστους χώρους. - Κανόνες για τη σύνταξη και έγκριση 
των σχεδίων ρυμοτομίας - Ρυθμιστικά σχέδια αστικών περι-
οχών. - Ρυμοτομικά σχέδια αγροτικών οικισμών, δικαιούχοι 
αγροτικών οικοπέδων. (σελίδες περίπου 1.846).

Περιλαμβάνει: Όλες τις διατάξεις για τη Δόμηση εκτός Σχεδί-
ου (23.10.1928 (231Α), 6.10.1978 (538Δ), 24.5.1985 (270Δ)) 
- Τη Δόμηση οικισμών προ του 1923 που στερούνται εγκε-
κριμένου ρυμοτομικού σχεδίου (15.6.1968 (111/Δ), 19.7.1979 
(401/Δ), 2.3.1981 (138/Δ) - Τη Δόμηση οικισμών μέχρι 2000 
κατοίκους (6.12.82 (588/Δ), 24.4.85 (181/Δ), 3937/11).- Δό-
μηση Τουριστικών εγκαταστάσεων εκτός σχεδίου (20.1.88 
61/Δ). - Αιγιαλός και παραλία, δόμηση σε παραλιακές εκτά-
σεις, τις διατάξεις για την Προστασία των ακτών (2344/40, 
2971/01) - Δημόσια κτήματα. - Δόμηση πλησίον εθνικών 
και επαρχιακών οδών. - Προβληματικές περιοχές. - Τις Αρ-
μοδιότητες Νομαρχών. - Διατάξεις περί οικογενειακής στέγης 
(1337/83 αρθ. 41). - Όρους δόμησης πέριξ αρχαιολογικών 
χώρων - Κανονισμοί λειτουργίας πεζοδρόμων. - Όροι δό-
μησης περιοχών: Άγιος Ιωάννης (Ρέντη), Αθήνα (περιοχές 
Ιστορικό και Εμπορικό κέντρο, Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου, 
Λόφος Κυνοσάργους), Αίγινα, Ανθούσα, Άνοιξη, Αγία Μαρίνα, 
Αλεποχώρι, Αρτέμιδα (Λούτσα), Ασπρόπυργος, Άλιμος, - Παλ. 
Φάληρο, Γαργητός, Γέρακας, Γλυκά Νερά, Εκάλη, Ελευσίνα, 
Καλύβια, Καλλιθέα, Κάντζα, Καστέλλα, Κηφισιά, Κερατέα, 
Κρυονέρι, Κύθηρα, Κινέττα, Λεωφ. Κηφισού, Λεγρενά, Λου-
κισία (Ευβοίας), Λαγονήσι, Μέγαρα, Μαγούλα, Μαρκόπου-
λο, Μαρκόνι, Μάνδρα, Μοσχάτο, Μπαλάνα, Νέα Ερυθραία 
(Μορτερό, Κατσαφαρείκα), Νέα Αιολίδα, Νέα Παλάτια, Νέα 

ΤΟΜΟΣ Α
ΔΟΜΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

Αποτελείται από 2 συνεχείς 
τόμους (Μέρος Α’ και Β’)

ΤΟΜΟΣ Α1
- ΔΟΜΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ-

- ΟΙΚΙΣΜΟΙ προ 1923  
μέχρι 2.000 ΚΑΤ. 

- ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

Αποτελείται από 2 συνεχείς 
τόμους (Μέρος Α’ και Β’’)



Πέραμος, Νέα Μάκρη, 
Όρος Πεντέλη, Όρος Υμηττός, Παιανία, Παλλήνη, Πειραιάς, 
(Καστέλλα, Ακτή Πρωτοψάλτη), Πικέρμι, Πολιτεία, Πόρος, 
Πόρτο Ράφτη, Πάρος, Πλάκα, Σκορπονέρια (Εύβοιας), Σπάτα, 
Ραφήνα, Τουρκοβούνια, Σταυρός (Αττικής), Υμμητός, Φυλής, 
Χαλκούτσι. (σελίδες περίπου 2.054).

Περιλαμβάνει: - Τις διατάξεις περί σεισμόπληκτων και αφορούν 
Πιστωτικές διευκολύνσεις και δάνεια, • 
Διαδικασία αποκατάστασης σεισμόπληκτων κτιρίων, • 
Άδειες επισκευής • 
Δικαιολογητικά στεγαστικής συνδρομής. • 

- Τις διατάξεις περί αυθαιρέτων κτισμάτων, με όλες τις ερ-
μηνευτικές εγκυκλίους, έγγραφα, αποφάσεις, (18.3.1926, 
410/68, 758/68, 349/74, 651/77, 720/77, 1337/83 (αρθ.15-
22,39), 1512/85, 3044/02, 3212/03, 3937/11), πρόστιμα ανέ-
γερσης και διατήρησης, υπολογισμός, ρυθμίσεις καταβολής 
των προστίμων και συμψηφισμός κ.α., (πδ 3.9.83, 5.7.83, 
276/98, Αποφ. 9726/04 και 9732/04. - Τις διατάξεις για την 
(τακτοποίηση) διατήρηση ημιυπαίθριων και άλλων κλειστών 
υπέργειων και υπόγειων χώρων που άλλαξαν χρήση (3843/10). 
- Όρους δόμησης περιοχών: Ανάβυσσος, Βάρη, Δήλος, Ζά-
κυνθος, Καλύβια, Κεφαλονιά, Λέσβος, Λήμνος, Λαύριο, Μύ-
κονος, Μυτιλήνη, Ρόδος, Σάμος, Τήνος, Φωκαία, Χαλκιδική, 
Χίος. (σελίδες περίπου 3.864).

Περιλαμβάνει:- Τον ΓΟΚ/23 (νδ 17.7.23) Σύνταξη έγκριση 
και εφαρμογή σχεδίων πόλεων, εργασίες λόγω υγιεινής και 
χρήσης, υποχρεώσεις ιδιοκτητών κ.α., - Τακτοποιήσεις και 
προσκυρώσεις οικοπέδων. - Πράξεις αναλογισμού αποζη-
μιώσεων. - Πράξεις εφαρμογής. - Διατάξεις περί καθορισμού 
των αμοιβών μηχανικών. - Διατάξεις περί επικίνδυνων οι-
κοδομών. - Πεζοδρόμια. - Διάνοιξη οδών και υποχρεώσεις 
παρόδιων ιδιοκτητών. - Ιδιωτική πολεοδόμηση. - Χρό-
νος κατάτμησης οικοπέδων. - Πολεοδομική και οικιστι-
κή ανάπτυξη - Σχεδιασμός Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων 
(ΓΠΣ), σχέδια χωρικής και οικιστικής οργάνωσης ανοικτής 
πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) και Πολεοδομικές μελέτες. Επεκτάσεις 
σχεδίων - Οικιστικός νόμος 1337/83 όπως τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε με τον Νέο Οικιστικό Νόμο 2508/97. - Πολε-
οδομικά standards για τον σχεδιασμό ΓΠΣ. - Αρμοδιότητες 
πολεοδομικού σχεδιασμού. - Δόμηση σε μη άρτια οικόπεδα 
(1337/83 αρθ.25). - Πολεοδόμηση προβληματικών περιο-
χών. - Διορθώσεις ασυμφωνιών. - Πολεοδόμηση περιοχών 
δεύτερης κατοικίας. - Προδιαγραφές μελετών ΓΠΣ και  
ΣΧΟΟΑΠ. - Μελέτες Γεωλογικής καταλληλότητας. - Δι-
ατάξεις για την εισφορά σε γη και χρήμα. – Τεχνικές προ-
διαγραφές μελετών Ρυθμιστικών σχεδίων. – Ρυθμιστικά 
σχέδια διάφορων περιοχών. - Χωροταξικός σχεδιασμός και 
αειφόρος ανάπτυξη Ν.2742/99. - Χωροθέτηση Καταδυτι-
κών πάρκων. - Χωροθέτηση υδατοκαλλιεργειών. - Χωρο-
θέτηση Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών 
Δραστηριοτήτων (ΠΟΑΠΔ). - Γενικό πλαίσιο χωροταξικού 
σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης Αποφ. 6876/4871/08. 
- Ειδικά πλαίσια χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου 

ΤΟΜΟΣ Α1α
ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ-ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΑ

ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

Αποτελείται από 3 συνεχείς 
τόμους (Μέρος Α’, Β’’ και Γ’)

ΤΟΜΟΣ Α1β
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ &  

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ-

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΣ-

Π.Ε.Ρ.ΠΟ – ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Αποτελείται από 2 συνεχείς 
τόμους (Μέρος Α’, και Β’)



ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) Αποφ. 
49828/08, για την Βιομηχανία Αποφ. 11508/09 και τον Τουρι-
σμό Αποφ.24208/09. - Περιοχές Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεο-
δόμησης (ΠΕΡΠΟ). - Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεως 
γης 166Δ/87. - Διατάξεις περί τις κατ’ όροφον ιδιοκτησί-
ες (3741/29). - Άδειες οικοδομής επί ρυμοτομούμενων ακι-
νήτων. - Δόμηση ακινήτων με συνιδιοκτήτες. - Ανάπλαση 
ελεύθερων χώρων. - Αποκατάσταση και συντήρηση όψεων 
κτιρίων. - Εφαρμογή Αναδασμού, Αγροτεμάχια. - Παραχω-
ρητήρια. - Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων 
Ελλάδας (ΟΚΧΕ) Ν.2308/95. -Περιοχές υπό κτηματογράφη-
ση - Εθνικό Κτηματολόγιο Ν. 2664/98. - Αμοιβές κτηματο-
λογίου. - Προδιαγραφές για σύνταξη ψηφιακών αρχείων των 
Κτηματολογικών και Πολεοδομικών Μελετών. - Αξιοποίηση 
και μετεγκατάσταση Στρατοπέδων. - Εγκύκλιοι και ερμη-
νευτικά έγγραφα του ΥΠΕΧΩΔΕ περί Τακτοποιήσεως, Προ-
σκυρώσεως και Αναλογισμού αποζημίωση των οικοπέδων 
- όπως επίσης και οι αποφάσεις των δικαστηρίων του Συμ. 
Επικρατείας και Αρ. Πάγου και τις αρμοδιότητες των Νομαρ-
χών σε Πολεοδομικά Θέματα. (σελίδες περίπου 2.970).

Περιλαμβάνει την κωδικοποίηση της Βασικής Πολεοδομικής 
Νομοθεσίας που συνέταξαν οι αρμόδιες Πολεοδομικές Υπη-
ρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ μέχρι εφαρμογής του Ν. 2508/97, με 
βάση το Π.Δ. 14.7.99 υπό τον τίτλο: «Κώδικας Βασικής Πο-
λεοδομικής Νομοθεσίας». (σελίδες περίπου 518).

Περιλαμβάνει: Τις διατάξεις για τις περιφράξεις οικοπέδων 
με όλες τις διευκρινήσεις (12.4.1929, βλ. και τόμο Α). - Τη 
διαδικασία και τον τρόπο έκδοσης των οικοδομικών αδειών 
(3.9.1983 394/Δ, 8.7.1993 795/Δ). - Τα απαιτούμενα δικαι-
ολογητικά για τη χορήγηση οικοδομικής άδειας, τις προ-
διαγραφές σύνταξης μελετών για την έκδοση των οικοδο-
μικών αδειών, τις προδιαγραφές για σύνταξη τοπογραφικών 
διαγραμμάτων, τις προδιαγραφές σύνταξης αρχιτεκτονικών 
μελετών, τις προδιαγραφές σύνταξης στατικών μελετών. - Τις 
προδιαγραφές για σύνταξη εγκαταστάσεων (82070/89) - Τον 
προσδιορισμό του ελάχιστου κόστους κατασκευής οικοδομών 
(ΕΚΚΟ) για την έκδοση οικοδομικής άδειας, συμπεριλαμβα-
νομένων και των πινάκων του Υπ. Οικονομικών για τη Μέση 
Τιμή Ζώνης για όλες τις Περιφέρειες της Χώρας - Διαδικασία 
Ελέγχου οικοδομής, Διακοπή και επανέναρξη των οικοδο-
μικών εργασιών. - Τιμολόγια για σύνταξη προϋπολογισμού 
μελέτης επισκευής σεισμόπληκτων οικοδομών. - Τις Επι-
σκευές και μελέτες για τα σεισμόπληκτα κτίρια - Την διαδι-
κασία έκδοσης αδειών για σεισμόπληκτα κτίρια - Τις αυτο-
ψίες - Περιγραφικό Τιμολόγιο κατεδάφισης ετοιμόρροπων 
κτισμάτων - Μεταβιβάσεις αρμοδιοτήτων Πολ. Εφαρμογών σε 
Δήμους - Δόμηση κοντά σε γραμμές ΔΕΗ, - Δόμηση πλησίον 
έργων ΜΕΤΡΟ. - Σύσταση πολεοδομικών γραφείων - Έλεγ-
χος Πολ. Υπηρεσιών Δήμων - Εξουσιοδότηση σε Δημάρχους 
και Προέδρους Κοινοτήτων για χορήγηση οικοδομικών. αδει-
ών - Δικαίωμα υπογραφής μελετών για οικοδομικά και Τε-
χνικά Έργα - Επαγγελματικά δικαιώματα Υπομηχανικών και 
πτυχιούχων Τεχνικών Σχολών - Υποχρεώσεις και ευθύνες μη-
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χανικών που αναλαμβάνουν εποπτεία εκτελέσεως Εργασιών 
Δόμησης - Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων - Κα-
θορισμός παλαιών τιμών μονάδας όγκου ανέγερσης οικοδομών 
από 19.6.66 μέχρι 5.12.89 διαφόρων περιοχών της χώρας για 
τυχόν εκκρεμείς υποθέσεις - Συμβατική τιμή υπολογισμού του 
κόστους κατασκευής κατά κυβικό μέτρο για τον καθορισμό 
της αμοιβής - Αρχιτεκτονικός Έλεγχος Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας (ΕΠΑΕ). (σελίδες περίπου 2.498)

Περιλαμβάνει: - Όλες τις διατάξεις που αναφέρονται στη δό-
μηση για τα παραδοσιακά κτίρια και παραδοσιακούς οι-
κισμούς της χώρας (19.10.1978 594/Δ) όπως επίσης και τον 
χαρακτηρισμό αρχαιολογικών χώρων. - Οικισμοί που έχουν 
χαρακτηριστεί ως παραδοσιακοί και όροι δόμησης αυτών. 
- Οδηγίες ΕΟΤ για παραδοσιακά κτίρια. - Δάνεια για επι-
σκευή και αποκατάσταση διατηρητέων κτιρίων. - Όλες τις 
διατάξεις που αναφέρονται στον Συντελεστή Δόμησης. - Τη 
διαδικασία εφαρμογής του Κοινωνικού Συντελεστή. - Τη 
μεταφορά του Συντελεστή Δόμησης (ΜΣΔ). - Την έκδοση 
τίτλων μεταφοράς. - Τη σύσταση διηρημένης ιδιοκτησίας 
(1024/71). - Τις διατάξεις περί οργανωμένης δόμησης. - Τις 
Περιοχές Ενεργού Πολεοδομίας και Αστικού Αναδασμού. - 
Τις Ζώνες Ενεργού Πολεοδομίας και τις διατάξεις περί της 
Δημόσιας Επιχειρήσεως Πολεοδομικού Οικισμού και Στεγά-
σεως (ΔΕΠΟΣ). (σελίδες περίπου 1.812)

Περιλαμβάνει: Αρτοποιεία. - Μηχανολογικές Εγκαταστά-
σεις. - Αποθήκες. - Υποχρεώσεις προς δημιουργία χώρων 
στάθμευσης αυτοκινήτων (προϋποθέσεις για την έκδοση της 
οικοδομικής άδειας) (960/79, 1221/81). - Καθορισμός ειδι-
κών όρων ως προς τη δόμηση και διαμόρφωση των χώρων 
στάθμευσης αυτοκινήτων (πδ 3.8.87 749Δ). - Προδιαγραφές 
για την κατασκευή χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων που εξυ-
πηρετούν τα κτίρια (98728/93). - Καθορισμός απαιτουμένου 
αριθμού θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων αναλόγως των 
χρήσεων και του μεγέθους των κτιρίων για όλες τις περιο-
χές της χώρας (πδ 21.11.91, 230/93, 111/04 κ.α.). - Γκαράζ, 
πρατήρια καυσίμων (511/70). - Πρατήρια υγρών καυσίμων 
εντός και εκτός σχεδίου (465/70, 1224/81, 118/06, 3897/10). 
- Κυκλοφοριακές συνδέσεις εγκαταστάσεων μετά των οδών. 
- Σταθμοί αυτοκινήτων - Πρατήρια υγραερίου (595/84, 
2801/00, 3710/08). - Πρατήρια φυσικού αερίου (5063/00). - 
Αποφάσεις κατάταξης οδικού δικτύου σε Εθνικό και Επαρ-
χιακό όλων των νομών της χώρας. - Αποστάσεις οικοδομι-
κών γραμμών από τους άξονες των οδών. - Τις διατάξεις για 
τον ΕΟΤ (2160/93, 313/01, 122/04, 3270/04, 186/09). - Δό-
μηση Τουριστικών εγκαταστάσεων (πδ 20.1.88, 2919/01), 
για τις προδιαγραφές τουριστικών εγκαταστάσεων βλ. Τόμο 
Β5. - Κορεσμένες περιοχές (αποφ.2647/86, 7394/05), Ζώ-
νες Ελέγχου Τουριστικής Ανάπτυξης, καθορισμός τμημάτων 
της Επικράτειας στα οποία δεν έχουν εφαρμογή τα κίνη-
τρα επιχορήγησης και επιδότησης, για τις επενδύσεις ίδρυ-
σης ή επέκτασης ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων. - Περιοχές 
Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (2545/97) και οι 
αποφάσεις χαρακτηρισμού και οριοθέτησης περιοχών ως 
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ΠΟΤΑ. - Παραδοσιακά κτίσματα σε τουριστικά καταλύμα-
τα (33/79). - Προδιαγραφές ενοικιαζόμενων δωματίων και 
επιπλωμένων διαμερισμάτων με το σύστημα των κλειδιών 
(337/00). - Λυόμενα. - Ίδρυση κέντρων παραθερισμού Γυ-
μνιστών. - Προδιαγραφές Κέντρων Αθλητικού Τουρισμού 
(ΚΕΠΑΤ). - Προδιαγραφές Ψυχαγωγικών Θεματικών Πάρ-
κων. - Προδιαγραφές γηπέδων γκολφ. - Προδιαγραφές συνε-
δριακών κέντρων. - Ίδρυση εξοχών. - Ιαματικές πηγές. - Κέ-
ντρα παραθερισμού αλλοδαπών. - Παραθεριστικοί οικισμοί. 
- Μαρίνες. - Συμβάσεις χρονομεριστικής μίσθωσης. - Προ-
διαγραφές κέντρων θαλασσοθεραπείας. - Αγροτοτουρισμός. 
- Αυτοκινητοδρόμια. - Χιονοδρομικά κέντρα. - Σταθμοί 
Υπεραστικών Λεωφορείων (79/04). (σελίδες περίπου 2.464).

Περιλαμβάνει: Καταστήματα (εστιατόρια κ.α.) υγειονομι-
κού ενδιαφέροντος (Α1β/8577/83) και Υπεραγορές (2323/95) 
(εμπορικά κέντρα, πλωτά καταστήματα). - Λύματα μικρών 
καταστημάτων. - Μέτρα προστασίας από θορύβους μουσικής 
των κέντρων διασκέδασης και λοιπών καταστημάτων. Χορή-
γηση αδειών λειτουργίας καταστημάτων και προδιαγραφές, 
- Τυροπιτάδικο, Μπουγατσάδικο κ.α., Ταπητοκαθαριστήρια, 
- Πλυντήρια, - Στεγνοκαθαριστήρια, - Βαφεία, - Σιδηρωτήρια 
ρουχισμού. - Καταστήματα οπτικών ειδών. - Κρεοπωλεία. - 
Κουρεία, Κομμωτήρια - Καταστήματα υπηρεσιών διαδικτύ-
ου. - Καταστήματα κατοικίδιων ζώων και ωδικών πτηνών. - 
Διατήρηση κατοικίδιων. - Καταστήματα νεότερων κινητών 
μνημείων, αρχαιοπωλεία.. - Υπαίθριο και Πλανόδιο εμπόριο 
(12/05, 254/05). - Ψυχαγωγικές δραστηριότητες. - Τσίρκο, 
λούνα πάρκ, μουσικές συναυλίες κ.α. - Κινητές καντίνες. - Πε-
ρίπτερα. - Εμποροπανηγύρεις, ζωοπανηγύρεις. - Ζωολογικοί 
κήποι κ.α.. - Αποστάσεις ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων. - 
Εργοστάσια ποτοποιίας, αποσταγματοποιεία. - Εργαστήρια 
- Κτηνοτροφικές και Πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. - Σταυ-
λικές εγκαταστάσεις. - Βουστάσια. Ποιμνιοστάσια. - Χοιρο-
στάσια.. - Ίδρυση και λειτουργία Ιπποστασίων. - Κανονισμός 
Ιπποφορβείων. - Τυπογραφεία. - Συνεργεία αυτοκινήτων, 
μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων (1575/85, 78/88, 416/91, 
38/96, 224/97, 160/05, 3534/07, 3710/08, 163/09, 3897/10). - 
Λήψη μέτρων πυροπροστασίας συνεργείων. - Ίδρυση και 
λειτουργία ΚΤΕΟ και ΙΚΤΕΟ (2963/01, 3446/06, 3534/07, 
3710/08, Φ50/48597/09, 3897/10). - Αποθήκες ακατέργαστων 
δερμάτων. - Διάθεση Λυμάτων οικοδομών και βιομηχανι-
κών αποβλήτων (Ε1β/221/65). - Βιολογικός καθαρισμός - 
Νοσοκομεία. - Κλινικές (451/62, 247/91, 517/91, 235/00, 
198/07, 3846/10). - Μονάδες τεχνητού Νεφρού, Κέντρο πρό-
ωρων βρεφών. - Ίδρυση κέντρων αιμοδοσίας (227/97, 225/00). 
- Κανονισμός για κατασκευές σε ειδικά κτίρια ράμπες προς 
εξυπηρέτηση ΑμεΑ, Σχεδιάζοντας για άτομα με αναπηρία 
(ΑμεΑ), σχεδιάζοντας για όλους, Προδιαγραφές σχεδιασμού 
του ΥΠΕΧΩΔΕ. - Κανονισμοί ακτινοπροστασίας (παλαιός 
κανονισμός). - Εργαστήρια Οδοντοτεχνικά. - Οίκοι ευγηρίας, 
μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων. - Εργαστήρια αισθητικής, 
άσκηση επαγγέλματος αισθητικού, μονάδες αδυνατίσματος. 
- Στέγη αυτόνομης διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ). - 
Κέντρα στήριξης Αυτιστικών ατόμων. - Κέντρα Αποθεραπείας 

ΤΟΜΟΣ Β1
ΕΙΔΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

Αποτελείται από 2 συνεχείς 
τόμους (Μέρος Α’ και Β’)



και αποκατάστασης. - Οικοτροφεία, Ξενώνες νοσηλευτικής 
φροντίδας. - Μονάδες Ψυχικής Υγείας. - Προδιαγραφές για 
την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών Φορέων Παροχής Υπη-
ρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ), ιατρεία, 
οδοντιατρεία, διαγνωστικά εργαστήρια, πολυιατρεία (84/01, 
228/04). - Φυσικοθεραπευτήρια - Κέντρα φροντίδας, αποθερα-
πείας ασθενών με καρκίνο. - Ίδρυση Κέντρων Ημέρας. - Χώροι 
για άσκηση καθηκόντων τεχνικών ασφαλείας. - Προδιαγραφές 
για έργα μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων. 
- Αποθήκες προσωρινής εναπόθεσης εμπορευμάτων τελω-
νειακού ελέγχου. - Κέντρα υποδοχής και φιλοξενίας Μετα-
ναστών. - Διατάξεις περί Λατομείων και Μεταλλείων και οι 
αποφάσεις χαρακτηρισμού λατομικών περιοχών. - Χρήση 
εκρηκτικών. - Πυρηνικές εγκαταστάσεις. - Ίδρυση σταθμών 
Ηλεκτροπαραγωγής (1559/85 βλ. τόμο Β3). - Οχυρωματικά 
έργα (901/71). - Κριτήρια καταλληλότητας διδακτηρίων Ιδι-
ωτικών και Δημόσιων Σχολείων. - Ανώτατα Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα (ΑΕΙ) - Σχολές Χορού. - Αθλητικές σχολές, Γυ-
μναστήρια. - Άδεια ίδρυσης Φροντιστηρίων. - Κέντρα Επαγ-
γελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), Ινστιτούτα Επαγγελματικής 
Κατάρτισης ΙΕΚ). - Ωδεία. - Σχολές χορού. - Σχολές Κινημα-
τογραφίας. - Σχολές επαγγελματικής κατάρτισης Μεταφορέων. 
- Αθλητικές εγκαταστάσεις. - Σκοπευτήρια. - Ορειβατικά 
καταφύγια. - Παιδικοί σταθμοί. - Παιδότοποι, Παιδικές 
Χαρές. - Παιδικές εξοχές, Κατασκηνώσεις - Εκκλησιαστικά 
έργα - Ίδρυση κοιμητηρίων. - Αποτέφρωση. - Υγειονομικός 
έλεγχος σε πισίνες. (σελίδες περίπου 2.820)

Περιλαμβάνει: - Διατάξεις για Διαφημίσεις και Επιγραφές 
(1144/81, 1491/84, 2696/99, 2946/01, 3023/02), αποστάσεις 
από το οδικό δίκτυο, πάνω σε κτίρια κ.α. με όλες τις διευ-
κρινήσεις. - Κέντρα διασκέδασης (180/79, 263/03). - Κτη-
νιατρικές κλινικές, Κυνοτροφεία, κυνοκομεία (463/78, 
3170/03). - Προδιαγραφές για Σφαγεία, Πτηνοσφαγεία 
(111/75, 490/76, 460/78, 330/85, 410/94, 203/98, 852/04, 
853/04, 79/07). - Τον Κανονισμό τηλεπικοινωνιακού δικτύ-
ου οικοδομών. - Τον Αντισεισμικό κανονισμό (19.2.1959, 
Δ17α/08/32/ΦΝ.275/1992, Δ17α/04/46/ΦΝ.275/1995, 
Δ17α/141/3/ΦΝ275/1999), με όλες τις διευκρινήσεις και τα 
σχόλια για τον αντισεισμικό κανονισμό ΕΑΚ 2000. - Αντι-
σεισμική μελέτη Γεφυρών. - Ενίσχυση υφιστάμενων οικο-
δομών. - Προδιαγραφές για Αγροτικά σπίτια. - Τον Κανονι-
σμό φορτήσεως δομικών έργων (10.12.1945). - Τυποποίηση 
οπτοπλίνθων (26.8.1949). - Τις Προδιαγραφές για τούβλα 
τοιχοποιίας. - Έγκριση Κανονισμού Ανάθεσης ‘Έργων της 
Δημόσιας Επιχειρήσεως Αερίου ΑΕ (ΔΕΠΑ ΑΕ). - Τις Οδη-
γίες για ελάχιστα όρια θερμικής μόνωσης τοιχωμάτων και τρό-
πο υπολογισμού. - Κανονισμός για την θερμομόνωση κτι-
ρίων (1.6.1979). - Μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτιρίων 
(3661/08, 3851/10). - Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης 
κτιρίων ΚΕΝΑΚ (Δ6//Β/5825/10). - Πρόγραμμα εξοικονό-
μησης ενέργειας σε οικίες (3661/08, 3851/10) - Τον Κανονι-
σμό κατασκευής έργων από σκυρόδεμα (18.2.1954, 244/80, 
ΕΔ2α/01/21/85, Δ11ε/0/30123/91 ΝΕΚΩΣ, Δ11β/13/95) - Νέος 
Κανονισμός Σκυροδέματος (ΕΚΩΣ 2000). - Κανονισμό τε-
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χνολογίας σκυροδέματος (Δ14/19164/97) και προσαρμογές. - 
Μέθοδοι δειγματοληψίας και ελέγχου διαφόρων τύπων τσιμέ-
ντων. - Κατασκευή καταφυγίων. - Συστάσεις για την μελέτη 
κατασκευών, των οποίων ο φέρων οργανισμός τους δεν είναι 
από οπλισμένο Σκυρόδεμα. - Εφαρμογή Ευρωκωδίκων. - 
Υπολογισμός κατασκευών από Χάλυβα. - Κτίρια με μεταλ-
λικό σκελετό. - Σχεδιασμός έργων από προκατασκευασμένα 
στοιχεία σκυροδέματος. - Κανονισμός Τεχνολογίας Χαλύβων 
Οπλισμού Σκυροδέματος (ΚΤΧ 2000, 2008). - Κανονισμός 
θεάτρου, κινηματογράφου (15.5.1956). - Σταθμοί ηλεκτρο-
παραγωγής (βλ. τόμο Β3). - Καυστήρες. - Ατμολέβητες (βλ. 
τόμο Β3). - Θερμοσίφωνες. - Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 
Φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και 
ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων (βλ. τόμο Α και Β3). - 
Οι διατάξεις για Ανελκυστήρες, εγκατάσταση και λειτουργία, 
πιστοποίηση, συντήρηση. - Κανονισμός λειτουργίας τουριστι-
κών αναβατήρων χιονοδρομικών κέντρων. - Προκατασκευ-
ές για Σεισμόπληκτους. - Λύματα και Βιομηχανικά απόβλητα 
περιοχής πρωτευούσης. - Διατάξεις για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ. 
- Δίκτυα ύδρευσης και υπονόμων. - Προδιαγραφές για πι-
σίνες, τακτοποίηση κολυμβητικών δεξαμενών. - Ψυκτικές 
Εγκαταστάσεις - Ιδιωτικοί Τηλεοπτικοί Σταθμοί (βλ. τόμο Α). 
(σελίδες περίπου 3.220)

Περιλαμβάνει: - Τον Παλαιό κανονισμό υδραυλικών εγκατα-
στάσεων για εκκρεμείς υποθέσεις (13.5.1936). - Κατανομή 
Δαπανών Κεντρικής θέρμανσης (βλ τόμο Β4). - Προδια-
γραφές σωληνώσεων μεταφοράς οικιακών λυμάτων και 
βιομηχανικών αποβλήτων, Οδηγίες ΤΟΤΕΕ. - Κανονισμός 
εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου. - Μέτρα 
ασφάλειας εργαζομένων σε οικοδομικές εργασίες, υποχρε-
ώσεις κατασκευαστών, (447/75, 778/80, 1396/83). - Υγιει-
νή και ασφάλεια εργαζομένων (1568/85, 1768/88, 294/88, 
368/89, 2224/94, 3144/03 3850/10). - Εργοτάξια, γενικές 
υποχρεώσεις εργοδοτών, εκσκαφές (1073/81, 305/96). - Σχέ-
διο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και Φάκελλος Ασφάλειας και 
Υγείας (ΦΑΥ). - Συστάσεις για κατεδαφίσεις κτιρίων. - Βι-
βλίο απασχόλησης προσωπικού στα οικοδομικά και τεχνικά 
έργα - Ασφάλεια εργαζομένων σε οδοστρώματα. - Υγιεινή 
και ασφάλεια εργατών και υπαλλήλων των πάσης φύσεως βι-
ομηχανικών και βιοτεχνικών εργοστασίων, εργαστηρίων στους 
χώρους εργασίας (14.3.1934, 16/96). - Υγιεινή και ασφάλεια 
στα υπόγεια τεχνικά έργα, διαχείριση των αποβλήτων της 
εξορυκτικής βιομηχανίας βλ. τόμο Δ (225/89). - Ελάχιστες 
προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας προστασίας εργαζομέ-
νων στους χώρους εργασίας (16/96). - Μέτρα ασφάλειας και 
υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία (17/96, 159/99, 
3850/10). - Προδιαγραφές για την προστασία εργαζομένων 
από μηχανικούς κραδασμούς (176/05). - Προδιαγραφές για 
τη χρησιμοποίηση απαραίτητου εξοπλισμού κατά την εργα-
σία (395/94, 396/94, 89/99, 304/00, 155/04). - Προδιαγραφές 
για τη σήμανση στην εργασία (422/79, 105/95). - Προδια-
γραφές για την προστασία των εργαζομένων οι οποίοι είναι 
δυνατόν να εκτεθούν σε κίνδυνο από εκρηκτικές ατμόσφαι-
ρες (42/03). - Επιμόρφωση εργοδοτών τεχνικός ασφαλείας. 

ΤΟΜΟΣ Β3
- ΥΓΕΙΑ κ’ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ
- ΔΙΑΝΟΜΗ 

ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
- ΕΡΕΥΝΑ 

ΥΔΡΟΓΟΝΑΘΡΑΚΩΝ
- ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

- ΣΤΑΘΜΟΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΑΠΟ ΑΠΕ κ’ ΣΗΘΥΑ
- ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

κ’ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΙΔΡΥΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

Αποτελείται από 2 συνεχείς 
τόμους (Μέρος Α’ και  Β’)



- Προστασία εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο, εργασί-
ες κατεδάφισης και αφαίρεσης αμιάντου (212/06, 3762/09, 
3850/10). - Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την 
ασφάλεια των εργαζομένων (3850/10). - Γεωλογικές και με-
ταλλευτικές έρευνες (ΙΓΜΕ). - Προδιαγραφές Εδαφοτεχνι-
κών εργασιών και γεωτρήσεων ξηράς. - Έρευνες θεμελίωσης 
τεχνικών έργων. - Τιμολόγιο Εδαφοτεχνικών ερευνών και 
Ανάλυση τιμών Γεωλογικών εργασιών εδαφομηχανικής και 
βραχομηχανικής και έρευνες χωμάτινων φραγμάτων. - Τιμο-
λόγιο υδρογεωλογικών εργασιών. - Μελέτες γεωλογικής 
καταλληλότητας (βλ. τόμο Α1β). - Μελέτες Γεωτεχνικών 
έργων. - Αναζήτηση έρευνα και εκμετάλλευση υδρογοναν-
θράκων (2289/95, 2364/95, 127/96, 2459/97, 2545/97). - Δι-
ανομή Φυσικού Αερίου ΔΕΠΑ ΑΕ, Απελευθέρωση αγοράς 
φυσικού αερίου (2364/95, 2528/97, 2992/02, 3428/05, 3661/08 
3734/09). - Γεωθερμικές έρευνες, χαρακτηρισμός γεωθερμι-
κών πεδίων, κανονισμός γεωθερμικών εργασιών εκμετάλ-
λευση θερμότητας γεωλογικών σχηματισμών και των νερών 
(1475/84, 3175/03, 3468/06, 3734/09, 3851/10). - Κατασκευή 
Μικρών Υδροηλεκτρικών έργων (ΜΥΗΕ). - Απελευθέρω-
ση της αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (2773/99, 3175/03). 
- Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πη-
γές Ενέργειας (ΑΠΕ) και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και 
Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης ΣΗΘΥΑ (3468/06, 3587/07, 
3734/09, 3851/10, 3889/10). - Κανονισμός αδειών παραγω-
γής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ. - Συμβάσεις 
αγοραπωλησίας ηλεκτροπαραγωγής. - Αιολικοί σταθμοί. - 
Φωτοβολταϊκοί σταθμοί (βλ τόμο Α). - Συμπαραγωγή Ηλε-
κτρισμού και Θερμότητας (3734/09), Επιδιωκόμενη αναλο-
γία εγκαταστημένης ισχύος. - Κατηγορίες αδειών χρήσης 
υδάτων και εκτέλεση έργων αξιοποίησής τους. - Προστα-
τευτικά μέτρα πυρασφάλειας βιομηχανιών - βιοτεχνιών και 
αποθηκών. - Κατάταξη των Βιομηχανικών και Βιοτεχνικών 
επιχειρήσεων από απόψεως κινδύνου πυρκαϊάς. 
- Πυροπροστασία εγκαταστάσεων αποθήκευσης, εμφιά-
λωσης, διακίνησης και διανομής υγραερίου. - Κανονισμός 
Πυροπροστασίας των κτιρίων, ειδικά μέτρα πυρασφάλειας 
κατοικιών, καταστημάτων, γραφείων, εκπαιδευτηρίων, ξενο-
δοχείων, αιθουσών συγκεντρώσεως κοινού, πρατηρίων υγρών 
καυσίμων, σταθμών αυτοκινήτων, αποθηκών εύφλεκτων 
και εκρηκτικών υλών (71/88). - Πυροπροστασία Τουριστι-
κοί Λιμένες. - Πυροπροστασία Λυόμενες κατασκευές (τέ-
ντες). - Καθιέρωση Βιβλίου Ελέγχου και Συντήρησης μέσων 
ενεργητικής πυροπροστασίας. - Πυροπροστασία εγκατα-
στάσεων αρμοδιότητας Υπ. Μεταφορών, ΙΚΤΕΟ, συνεργεία 
αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, εμπορευματικούς σταθμούς, 
σταθμούς Λεωφορείων. - Δόμηση βιομηχανικών κτιρίων 
και αποθηκών, δόμηση στο ηπειρωτικό τμήμα Ν. Αττικής 
και στα νησιά Σαλαμίνα και Αίγινα. - Ίδρυση και λειτουρ-
γία Βιομηχανικών και Βιοτεχνικών εγκαταστάσεων, επέ-
κταση, μεταφορά και έλεγχος βιομηχανικών και βιοτεχνικών 
εγκαταστάσεων, όροι και διαδικασία εγκατάστασης (4256/62, 
4479/65, 204/67, 4481/65, 738/78, 937/79, 189/81, 279/81, 
791/81, 1180/81, 1360/83, 84/84, 2516/97, 2965/01, 3054/02, 
3105/03, 3175/03, 3325/05 - Μηχανολογικές εγκαταστά-



σεις και Αποθήκες (22.1.1912, 15.10.1922, 279/81, 791/81, 
1180/81, 84/84, 2965/01). - Εκρηκτικές ύλες. - Άδειες σκοπι-
μότητος. - Διάκριση σε χαμηλή, μέση και υψηλή όχληση βι-
οτεχνικών δραστηριοτήτων. - Παραχώρηση και εκμίσθωση 
εποικιστικών εκτάσεων (203/69, 666/77, 3147/03, 3399/05). 
(σελίδες περίπου 2.350)

Περιλαμβάνει: - Κίνητρα για Βιομηχανικές επενδύσεις, ειδικά 
μέτρα χρηματοδότησης, επιχορήγησης, επιδότησης, δανειοδότη-
σης, Προστασία περιφερειακής Βιομηχανίας και Βιοτεχνίας, 
αναπτυξιακοί νόμοι (2176/52, 3213/55, 147/67, 149/67, 607/68, 
289/76, 849/78, 1116/81, 1262/82, 1892/90, 2601/98, 3299/04 
3908/11), με όλες τις εξουσιοδοτικές αποφάσεις και διευκρινή-
σεις.. - Όργανα ελέγχου επενδύσεων και επιχειρηματικών σχε-
δίων όλων των αναπτυξιακών νόμων, κριτήρια βιωσιμότητας 
και αξιολόγησης των επενδύσεων, κ.α. - Μεσογειακά ολοκλη-
ρωμένα προγράμματα, ολοκλήρωση προγράμματος τέλος 1995 
(ΜΟΠ). - Καθορισμός προβληματικών περιοχών, καθορισμός 
τμημάτων της Επικράτειας στα οποία δεν έχουν εφαρμογή 
τα κίνητρα επιχορήγησης και επιδότησης, για τις επενδύσεις 
ίδρυσης ή επέκτασης ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων. - Πα-
ραμεθόριες περιοχές. - Διαδικασία ταχείας αδειοδότησης, 
επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύ-
σεων (3775/09, 3894/10). - Χρηματοδότηση έργων για έρευνα, 
τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία (274/00, 3779/09). - 
Ελληνικό σχέδιο οικονομικής ανασυγκρότησης των Βαλκα-
νίων (ΕΣΟΑΒ). - Τις διατάξεις για τον Οργανισμό Εργατικής 
Κατοικίας (ΟΕΚ), δανειοδοτικά στεγαστικά προγράμματα, 
επιδότηση ενοικίου κ.α.. - Τήρηση αρχείων δεδομένων οικονο-
μικής συμπεριφοράς. - Ομογενείς στεγαστική αποκατάσταση. 
- Ηλεκτροπαραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και από 
συμβατικά καύσιμα, (2244/94, 2773/99, βλ. και τόμο Β3). - Βιο-
μηχανικές περιοχές βιομηχανικές ζώνες, προδιαγραφές πολεο-
δομικών μελετών, αποφάσεις οριοθέτησης, βιομηχανικές περι-
οχές (ΒΙΠΕ), βιομηχανικές Επιχειρηματικές περιοχές (ΒΕΠΕ), 
βιομηχανικά και βιοτεχνικά πάρκα (ΒΙΠΑ, ΒΙΟΠΑ) και καθο-
ρισμός χρήσεων και όρων δόμησης, κανονισμοί λειτουργίας 
βιομηχανικών περιοχών (3206/55, 4458/65, 742/77, 2545/97). 
- Περιορισμοί στην ανέγερση εργοστασίων και αποθηκών σε 
τμήματα των πόλεων Αθηνών, Πειραιώς και θεσ/νίκης (9.8.1923 
κ.α.). - Μηχανολογικές εγκαταστάσεις, δικαιώματα, επίβλε-
ψη, συντήρηση (6422/34, 30.1.1937, 12.8.1948, 16.3.1950). 
- Χημικές εγκαταστάσεις (15.4.1958, 274/97). Θερμοϋδραυλι-
κές εγκαταστάσεις (πδ 38/91). - Μέτρα εξοικονόμησης ενέρ-
γειας. - Κατανομή δαπανών κεντρικής θέρμανσης (631Δ/85). 
- Αντλιοστάσια. - Μηχανήματα τεχνικών έργων (Βλ. και τόμο 
Γ). - Ασβεστοκάμινοι. - Εργοστάσια φαρμακευτικών και καλ-
λυντικών προϊόντων. - Φαρμακαποθήκες, Φαρμακεία. - Απο-
θήκες σιτηρών. - Εργοστάσια εμφιαλώσεως νερού. - Εργο-
στάσια εκρηκτικών υλών (παλαιός κανονισμός). - Δεξαμενές 
υγρών καυσίμων. - Χωροθετημένο μεταλλείο ή λατομείο 
(2837/00). - Κανονισμός μεταλλευτικών και λατομικών ερ-
γασιών, μέτρα πυροπροστασίας, προδιαγραφές ασφάλειας και 
υγείας, για την διαχείριση των αποβλήτων βλ. και τόμο Δ. (σελί-
δες περίπου 3.476)

ΤΟΜΟΣ Β4
- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ
- ΔΑΝΕΙΑ ΟΕΚ

- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΕΓ/ΣΕΙΣ

- ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

- ΕΙΔΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

Αποτελείται από 3 συνεχείς 
τόμους (Μέρος Α’, Β’ και Γ’)



Περιλαμβάνει: Προδιαγραφές τουριστικών εγκαταστάσεων 
(530992/87 557Β), Ξενοδοχεία (ως προς τις προδιαγραφές των 
ξενοδοχείων εφαρμόζεται μέχρι 6.3.02), Τουριστικές επιπλω-
μένες επαύλεις. - Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες. - Κά-
μπινγκ. - Τουριστικές εγκαταστάσεις διημέρευσης. - Ενοικια-
ζόμενα επιπλωμένα δωμάτια και διαμερίσματα με το σύστημα 
των κλειδιών (βλ. τόμο Β). - Κέντρα παραθερισμού γυμνιστών. 
- Υδροθεραπευτήρια. - Χιονοδρομικά κέντρα. - Προδιαγρα-
φές και Κατάταξη ξενοδοχείων (πδ 43/02), με το σύστημα 
αστέρων, εφαρμόζεται από τις 7.3.2002, Ξενοδοχεία κλασικού 
τύπου, τύπου μοτέλ, τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων, και 
μικτού τύπου, κλασικού και επιπλωμένων διαμερισμάτων. (σε-
λίδες περίπου 754)

Περιλαμβάνουν: Ολόκληρη τη νομοθεσία περί δημοσίων έρ-
γων, - Προσυμβατικό στάδιο εκτέλεσης δημοσίων έργων, 
Τρόπος κατασκευής, διαδικασίες επιλογής Αναδόχου, Συστή-
ματα προσφοράς, με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, με επιμέρους 
ποσοστά έκπτωσης, με ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου, 
προσφοράς που περιλαμβάνει μελέτη και κατασκευή, μειο-
δοτικό, για την αξιοποίηση ακινήτων με αντιπαροχή, αντιπα-
ροχής, Περιβαλλοντική Μελέτη, Δημοπρασία / Διακήρυξη, 
Τεύχη δημοπράτησης, Συμμετοχή σε διαγωνισμό, Διεξαγωγή 
δημοπρασίας, Διαδικασία κατάθεσης και εξετάσεις προσφο-
ρών, εγγύηση συμμετοχής, χρόνος ισχύος των προσφορών, 
προϋποθέσεις εφαρμογής της απευθείας ανάθεσης ή διαγωνι-
σμού μεταξύ περιορισμένου αριθμού επιχειρήσεων, Πρόχειρος 
διαγωνισμός, Προφορική δημοπρασία, Ενστάσεις κατά τις 
διαδικασίες δημοπρασιών, Ανάδειξη αναδόχου. 
- Σύμβαση Κατασκευής του έργου, Εργολαβική Σύμβαση, 
Σύναψη σύμβασης, Ασυμβίβαστες ιδιότητες, Απαγόρευση σύ-
ναψης δημοσίων συμβάσεων, Διαδικασία και Συνέπειες έλέγ-
χου, Εγγυήσης Καλής Εκτέλεσης, Διοίκηση και Διαχείριση του 
έργου, Επίβλεψη, Υπερημερία, Υποχρεώσεις αναδόχου, Εμπει-
ρογνώμονες, Επιτροπή παρακολούθησης έργου, Εκπροσώπη-
ση αναδόχου, Σύμπραξη στην κατασκευή, Χρονοδιάγραμμα, 
Ημερολόγιο, Προθεσμίες, Ποινικές ρήτρες, Πριμ για ταχύτερη 
περαίωση των έργων, Προκαταβολές, Επιμετρήσεις, Λογαρια-
σμοί και Πιστοποιήσεις, Αναθεώρηση τιμών, Απολογιστικές 
εργασίες, Επείγουσες πρόσθετες εργασίες, Αυξομειώσεις ερ-
γασιών και Νέες εργασίες, Βλάβες στα έργα και Αναγνώριση 
αποζημιώσεων, Ποιότητα στα δημόσια έργα Πρόγραμμα 
Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ), Ακαταλληλότητα υλικών, Ελαττώ-
ματα και Παράλειψη συντήρησης, Έκπτωση αναδόχου, Διακο-
πή εργασιών, Διάλυση και Ματαίωση της σύμβασης, Αποζημί-
ωση αναδόχου λόγω διάλυσης της σύμβασης, Υποκατάσταση, 
Κατασκευαστική κοινοπραξία, Υπεργολαβία, όροι και διαδι-
κασία έγκρισης κατασκευαστικής κοινοπραξίας και υπεργολα-
βίας, Πτώχευση, Βεβαίωση περάτωσης εργασιών, Διοικητική, 
Προσωρινή και Οριστική παραλαβή, Σχέδιο Ασφάλειας και 
Υγείας (ΣΑΥ) και Φάκελλος Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ), 
Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης των έργων, Επίλυση δια-
φορών, Ενστάσεις και Αιτήσεις θεραπείας, Δικαστική και Διαι-
τητική επίλυση διαφορών, Εκτέλεση εργασιών με αυτεπιστα-
σία. (321/69, 679/77, 1418/84, 609/85, 171/87, 1650/86, 48/88, 

ΤΟΜΟΣ Β5
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΝ

Αποτελείται από 2 τόμους
(Μέρος Α’ και  Β’)

ΤΟΜΟΣ Γ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

Αποτελείται από 4 συνεχείς 
τόμους

(Μέρος Α’, Β’, Γ’ και Δ’)



2052/92, 2115/93, 2145/93, 286/94, 368/94, 2229/94, 248/95, 
402/96, 2362/95, 2372/96, 210/97, 2576/98, 2690/99, 2741/99, 
218/99, ΥΑ433/00, ΔΕΕΠ/502/00, 334/00, ΔΕΕΠ/4/01, 
ΔΕΕΠ/110/01, Δ14/43309/01, ΔΙΠΑΔ/611/01, 2940/01, 
Δ17α/01/13/ΦΝ.430/02, 3060/02, ΚΥΑ 64517/6195/03, ΔΙ-
ΠΑΔ/501/03, 166/03, 3212/03, 3263/04, 3310/05, 3316/05, 
3414/05, 3481/06, 3548/07, 3614/07, 3669/08).
- Εργοληπτικές Επιχειρήσεις, Παραβάσεις στην εκπλήρωση 
υποχρεώσεων, Πειθαρχικός έλεγχος και πειθαρχική ευθύνη 
και Παραγραφή, Δεδικασμένο, Πειθαρχικά Συμβούλια, και 
Πειθαρχική δίωξη, - Μητρώα Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, 
Τήρηση, Αρμοδιότητες, Μέλη και Λειτουργεία της Επιτροπής 
του ΜΕΕΠ, Εγγραφή και Αναθεώρηση στο ΜΕΕΠ, Τύπος 
Κατάταξης των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων στο ΜΕΕΠ, Τά-
ξεις και Κατηγορίες, Αυτοδίκαιη διαγραφή, Όρια προϋπολο-
γισμού έργων κατά τάξη επιχειρήσεων ΜΕΕΠ, Δυναμικότητα 
πτυχίων, Εγγραφή στα Νομαρχιακά Μητρώα, Υποχρεώσεις 
υπηρεσιών, Συμμετοχή στις δημοπρασίες, Όρια προϋπολογι-
σμού. - Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ), Επιτρο-
πή Μητρώου, Τήρηση και Εγγραφή στο ΜΕΚ (689/77, 902/78, 
1418/84, ΕΔ2α/01/27/ΦΝ294/85, 472/85, 393/91, Δ17α/03/74/
ΦΝ312/94, 368/94, 2229/94, 2338/94, 278/99, Δ17α/03/44/
ΦΝ312/01, Δ17α/04/50/ΦΝ430/01, Δ17α/10/54/430/01, 
2938/01, 2940/01, Δ15/24900/02, Δ17α/02/59/ΦΝ430/02, 
Δ17α/08/35/ΦΝ430/03, 3164/03, 3212/03, 105/04, 3316/05, 
Δ15/1056/06, 3481/06, 3621/07, 3669/08).
- Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας περί δημοσίων Έρ-
γων στις διατάξεις της ΕΟΚ, Ανάθεση Έργων που Εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής του Κοινοτικού Δικαίου, Αρχές που 
διέπουν τη σύναψη συμβάσεων, Κατώτατα όρια, Εξαιρούμενες 
συμβάσεις, Δημόσιες συμβάσεις και συμφωνίες πλαίσια, Είδη 
Διαγωνισμών, Χρήση των ανοικτών, κλειστών και με διαπραγ-
μάτευση διαδικασιών, Διαδικασία με διαπραγμάτευση, με ή 
χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, Χρησιμοποίηση 
ηλεκτρικών πλειστηριασμών, Συμβάσεις δημοσίων έργων ειδι-
κοί κανόνες που αφορούν την κατασκευή κοινωνικών κατοικι-
ών, Σύνταξη και λεπτομέρειες δημοσίευσης των προκηρύξεων, 
Προθεσμίες, Συγγραφή υποχρεώσεων, Δικαιούμενοι συμμετο-
χής, Εναλλακτικές προσφορές, Υπεργολαβίες, Κριτήρια Ποι-
οτικής Επιλογής, Έλεγχος της καταλληλότητας, επιλογή των 
συμμετεχόντων και ανάθεση των συμβάσεων, Οικονομική και 
χρηματοοικονομική επάρκεια, Τεχνικές ή/και επαγγελματικές 
ικανότητες, Πρότυπα εξασφάλισης της ποιότητας, Πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης, Κριτήρια ανάθεσης των συμ-
βάσεων, Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές, Ειδικοί Κανόνες 
που αφορούν τη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα έγγραφα της 
σύμβασης, Στατιστικά στοιχεία, Κανόνες που εφαρμόζονται 
στις Συμβάσεις Παραχώρησης Δημοσίων Έργων, Κανόνες που 
εφαρμόζονται στις συμβάσεις που συνάπτουν οι ανάδοχοι σύμ-
βασης παραχώρησης που είναι αναθέτουσες αρχές και που δεν 
είναι αναθέτουσες αρχές, Δικαστική προστασία. - Ειδικές ρυθ-
μίσεις άλλων φορέων (370/95, 2522/97, 346/98, 18/00, 105/00, 
334/00, 336/02, 101/03, 104/04, 60/07, 3669/08, 3772/09, 
3886/10). - Προδιαγραφές και Κανονισμοί Έργων, Επιθεώ-
ρηση των δημοσίων έργων (1418/84, ΕΔ2α/01/71/ΦΝ294/86, 



2229/94, 2719/99, 121/01, 2940/01, 3044/02, 3481/06, 
3621/07, 3669/08). 
- Κανονισμός επιθεώρησης των δημοσίων Έργων - Μελέτη 
και εκτέλεση Αρχαιολογικών έργων (99/92, 3028/02) - Κα-
νονισμός ανάθεσης και εκπόνησης μελετών της Κτηματικής 
Εταιρίας του Δημοσίου (ΚΕΔ) - Ειδικές ρυθμίσεις για έργα 
που εκτελούνται από διάφορους οργανισμούς, όργανα που 
αποφασίζουν και γνωμοδοτούν,
- Λιμενικά έργα - Μηχανήματα έργων - Έργα υπουργείου 
Εθνικής Άμυνας, - Κανονισμός στρατιωτικών οικημάτων, - 
Προδιαγραφές Αρχιτεκτονικών διαγωνισμών, - Κανονισμός 
για την εκτέλεση Ολυμπιακών έργων, - Ολυμπιακές Εγκατα-
στάσεις, αδειοδότηση χρήσεις, - Κύρωση της Σύμβασης για 
την προστασία της Αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της Ευρώπης 
(2039/92). (σελίδες περίπου 5.120)

Περιλαμβάνει: Την Κωδικοποίηση του Δημοτικού και Κοινο-
τικού Κώδικα - Τις διατάξεις για τα Δημοτικά και Κοινοτικά 
Έργα - Τη διαδικασία για την Ένωση Δήμων και Κοινοτή-
των - Τις απευθείας αναθέσεις έργων - Τη σύσταση ανώνυμων 
εταιριών από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ό,τι γε-
νικώς αφορά τους οργανισμούς Τοπικής και Νομαρχιακής Αυ-
τοδιοίκησης σε θέματα Κατασκευών. (σελίδες περίπου 1.070)

Περιλαμβάνει: Τις Αναλύσεις Τιμών Δημοσίων Έργων και Πε-
ριγραφικά Τιμολόγια για όλα τα έργα: ΑΤΟΕ - ΑΤΕΟ - ΑΤΕΠ 
- ΑΤΥΕ - ΑΤΗΕ - ΑΤΛΕ (εφαρογή μέχρι τις 19.10.04) - Επίσης 
το Τιμολόγιο Εργαστηριακών Δοκιμών Κ.Ε.Δ.Ε. για έργα που 
αφορούν τη Γεωτεχνική, Μηχανική, Εδαφομηχανική, Βραχο-
μηχανική, τα Υλικά οδών και οδοστρωμάτων και τα Τεχνικά 
υλικά και στοιχεία. (σελίδες 818).

Περιλαμβάνει: Την κωδικοποίηση των διατάξεων του Π.Δ. 
696/74 για τις αμοιβές μελετών και επιβλέψεων των οικο-
δομικών, συγκοινωνιακών και υδραυλικών έργων ως και το-
πογραφικών, κτηματογραφικών και χαρτογραφικών εργασιών 
που ισχύουν μετά τις 5/12/89 συμπεριλαμβανομένου και του 
Π.Δ. 515/89 - Επίσης το Π.Δ. 696/74 όπως ίσχυσε προ τις 
5/12/89 δηλαδή πριν την τροποποίησή του - Πίνακες ποσο-
στών των αμοιβών επί του προϋπολογισμού των έργων - Κα-
θορισμός τιμών μονάδος επιφανείας οικοδομικών έργων - Ερ-
μηνευτικά έγγραφα, εγκύκλιοι και αποφάσεις για τη σύνταξη 
προϋπολογισμού των έργων και υπολογισμού των αμοιβών 
- Παραδείγματα υπολογισμού των αμοιβών - Συντελεστές (λ) 
ανά τρίμηνο - Δηλώσεις στην εφορία για εργασία στα ακίνητα- 
Δικαιώματα είσπραξης εσόδων ΤΣΜΕΔΕ υπέρ τρίτων - Χαρ-
τοσήμανση για άδειες ανέγερσης κτιρίων - Κρατήσεις για έργα 
του δημοσίου - Φορολογικές απαλλαγές μελετών - Προκατα-
βολή φόρου εισοδήματος για σύνταξη μελέτης και επίβλεψη 
ανέγερσης οικοδομής - Φορολογικές επιβαρύνσεις μηχανικών 
- Προσδιορισμός καθαρού εισοδήματος αρχιτεκτόνων και μη-
χανικών - Απαλλαγή από φόρο για απόκτηση πρώτης κατοικί-
ας - Προσδιορισμός ακαθάριστων εσόδων των εργολάβων και 
υπεργολάβων - Πίνακες ποσοστών εισφορών των εργατοτε-
χνιτών οικοδόμων - Συντελεστής υπολογισμού της εργατικής 

ΤΟΜΟΣ Γα
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ κ’ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ 

ΚΩΔΙΚΑΣ
Αποτελείται από 1 τόμο

(Μέρος Α’)

ΤΟΜΟΣ Γα
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ κ’ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

Αποτελείται από 1 τόμο
(Μέρος Β’)

ΤΟΜΟΣ Γ1
ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Αποτελείται από 2 συνεχείς
 τόμους (Μέρος Α’ και Β’)



δαπάνης για όλες τις κατηγορίες των έργων - Οι ασφαλιστι-
κές εισφορές για τα οικοδομικά έργα - Οι ποινικές διατάξεις 
για ευθύνη στην κατασκευή - Φοροτεχνικά για την κατάρτιση 
προϋπολογισμού έργου - Αμοιβές μελετών συγκοινωνιακών 
έργων - Αμοιβές μελετών προκατασκευασμένων - Αμοιβές για 
μελέτες εγκαταστάσεων - Αμοιβές μελετών και επιβλέψεων για 
σεισμόπληκτα κτίρια - Αμοιβές και προδιαγραφές πολ. μελε-
τών - Αμοιβές μελετών ΕΠΑ - Αμοιβές μεταλλευτικών και λα-
τομικών εργασιών - Αμοιβές για ειδικές χωροταξικές μελέτες 
- Αμοιβές για σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων - Αμοιβές 
για απογραφή και αποτύπωση κτισμάτων - Αμοιβές για σύ-
νταξη κτηματολογικών - Αμοιβές για τεύχη δημοπράτησης 
- Αμοιβές για εκτός έδρας μελετητών (διευκρινίσεις) - Αμοι-
βές για μελέτες προγράμματος δημ. επενδύσεων - Πίνακας 
αμοιβής τοπογραφικών εργασιών για οικόπεδα εντός σχεδίου 
- Προδιαγραφές και τιμολόγιο σύνταξης κτηματογραφικών 
διαγραμμάτων - Χρονικός προγραμματισμός έργων - Πίνακες 
κατανομής ποσοστών συνιδιοκτησίας και κοινοχρήστων οι-
κοδομής - Κατηγορίες τεχνικών προδιαγραφών της Πολιτικής 
Αεροπορίας - Προσδιορισμός ελαχίστου κόστους κατασκευής 
οικοδομών (Βλ και τόμο Α1γ). (σελίδες περίπου 1.658)

Περιλαμβάνει: Όλες τις Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές 
(Π.Τ.Π.) για την εκτέλεση των δημ. έργων ήτοι: Προδιαγραφές 
για Έργα Χωματουργικά Οδοποιίας, Οδοστρωσίας, Ασφαλτι-
κών, Εκσκαφών θεμελίων τεχνικών έργων, Φραγμάτων, Γε-
φυρών και Προδιαγραφές Αποχέτευσης και Αποστράγγισης 
έργων οδοποιίας, όπως επίσης και Δομικών Βραχομηχανικής. 
(σελίδες 1.006)

Περιλαμβάνει: Τον νέο ΑΤΕΟ (ΝΑΤΕΟ) - Την ανάλυση τι-
μών έργων οδοποιίας για την κατασκευή, ανακαίνιση και βελ-
τίωση των οδών για εργολαβίες και μελέτες που κινούνται 
από 16.8.94 μέχρι 19.10.04, όπως επίσης και το τεύχος για τις 
αποδόσεις μηχανημάτων δομικών έργων οδοποιίας σε χωμα-
τουργικά και τεχνικά έργα και σε οδοστρωσία - Ασφαλτικά. 
(σελίδες 360)

Περιλαμβάνει: Τις διατάξεις αναφερόμενες στο ΥΠΕΧΩΔΕ, 
σύσταση, αναδιάρθρωση, αρμοδιότητες δ/νσεων, μεταβί-
βαση αρμοδιοτήτων σε όργανα, ανακατανομή αρμοδιοτήτων 
με άλλα υπουργεία (ΥΠΠΟ), αρμοδιότητες Υπ. Αιγαίου. - 
Αλλαγή τίτλων Υπουργείων και ανακατανομή αρμοδιοτήτων 
(ΥΠΕΚΑ, ΥΠΟΜΕΔΙ). - Μέτρα εξυπηρέτησης των πολιτών, 
διεκπεραίωση υποθέσεων πολιτών με την δημόσια διοίκη-
ση, προθεσμίες, αποζημίωσης πολιτών, δημοσιότητα διοικη-
τικών πράξεων, πρόσβαση σε διοικητικά έγγραφα, Κώδικας 
Διοικητικής Διαδικασίας (2690/99, 3448/06). - Σύσταση Ει-
δικών Υπηρεσιών Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ), με αρμοδιότη-
τα τη μελέτη, κατασκευή και συντήρησης σημαντικών έργων 
(Ύδρευσης, Οδικών Αξόνων, Αεροδρομίων, Ολυμπιακών Αγώ-
νων, Πολιτισμού και Τουρισμού). - Αρμοδιότητες Ελληνικής 
Αστυνομίας (ΕΛΑΣ) και Δημοτικής Αστυνομίας. - Οικιστική 
αποκέντρωση. - Χωροταξικός σχεδιασμός και περιβάλλον (ο 
παλαιός νόμος για εκκρεμείς υποθέσεις 360/76, βλ. τόμο Α1β). 

ΤΟΜΟΣ Γ2
ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΤΠ)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

ΤΟΜΟΣ Γ3
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

ΤΟΜΟΣ Δ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Αποτελείται από 4 συνεχείς 
τόμους 

(Μέρος Α’, Β’, Γ’ και Δ’)



- Προστασία του Περιβάλλοντος, με όλες τις εξουσιοδοτικές 
και διευκρινιστικές αποφάσεις και εγκύκλιες οδηγίες (1650/86, 
3010/02, 3065/02, 3468/06, 3536/07, 3851/10, 3937/11). - 
Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο 
Ταμείο (3889/10). - Εθνικό Πρόγραμμα Προστατευόμενων 
περιοχών, κοινοτικό δίκτυο Natura 2000, καθορισμός Ζωνών 
Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) και Ειδικές Ζώνες Διατήρησης 
(ΕΖΔ), κριτήρια χαρακτηρισμού, Εθνικός Κατάλογος των πε-
ριοχών που έχουν ενταχθεί στο κοινοτικό δίκτυο Natura 2000 
(ΖΕΠ κ’ ΕΖΔ) (37338/10, 3937/11). - Κατάταξη δημόσιων 
και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες 
και υποκατηγορίες (69269/90, ΗΠ/15939/02). - Διαδικασία 
Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολό-
γησης (ΠΠΕΑ), Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(ΠΠΕ), ‘Έγκριση Περιβαλλοντικών ‘Όρων (ΕΠΟ), Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), όλων των έργων και 
δραστηριοτήτων (ΗΠ/11014/03). - Περιεχόμενο Μελέτης περι-
βαλλοντικών επιπτώσεων, καθορισμός περιεχομένου Ειδικών 
Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ). - Διαχείριση του θορύ-
βου στο περιβάλλον, επιτρεπόμενα όρια θορύβου. - Στρατη-
γική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (ΣΠΕ), διαδικασία εκτίμησης 
και αξιολόγησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σχεδίου ή 
προγράμματος, εκπόνηση στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντι-
κών επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) (107017/06). - Περιβαλλοντική με-
λέτη για δραστηριότητες του τουριστικού τομέα. - Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Κεραιών στην ξηρά. - Προ-
στασία υδάτων, μέτρα και περιορισμοί για την προστασία 
των υδάτων, Πρότυπα Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΠΠΠ) στον 
τομέα της πολιτικής των υδάτων, κατηγορίες αδειών χρή-
σης υδάτων και εκτέλεση έργων αξιοποίησης (26857/88, 
3199/03, 43504/05, 51/07, 39626/09). - Διαχείριση των κιν-
δύνων πλημμύρας. - Διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών 
όρων, τρόπος ενημέρωσης και συμμετοχή του κοινού, μέσα 
ένδικης προστασίας του πολίτη κατά πράξεων της Διοίκησης, 
ελεύθερη πρόσβαση πολιτών στην περιβαλλοντική πληρο-
φορία. - Όρια εκπομπών καύσεως των εγκαταστάσεων, Κα-
θορισμός μέτρων για τον περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύ-
πανσης από μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης, Εθνικό σχέδιο 
μείωσης ορίων εκπομπών. - Οχλούσες και μη οχλούσες επι-
χειρήσεις (βλ. Τόμο Β3). - Μέτρα για την αντιμετώπιση του 
νέφους. (2052/92). - Προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος. 
- Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων και 
διάθεση βιομηχανικών αποβλήτων. - Μέτρα και όροι για 
την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων, έγκριση γενικών 
τεχνικών προδιαγραφών, Αποτέφρωση επικίνδυνων αποβλή-
των. - Μέτρα και όροι για την διαχείριση στερεών αποβλήτων, 
Εθνικός και Περιφερειακός σχεδιασμός και γενικές κατευ-
θύνσεις της πολιτικής διαχείρισης στερεών αποβλήτων, 
Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ). - Μέτρα 
και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων, προ-
διαγραφές μικρών χώρων υγειονομικής ταφής σε νησιά και 
απομονεμένους οικισμούς. - Μέτρα, όροι και περιορισμοί για 
τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχα-
νίας. - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης 
των κτιρίων, Προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας σε οικί-



ες, Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων 
(ΚΕΝΑΚ Βλ. και τόμο Β3). - Ενεργειακή επιθεωρητές. - Κα-
θορισμός μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων 
από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονά-
δες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών. - Περιβαλλοντική 
ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση των ζημιών 
στο περιβάλλον, ο ρυπαίνων πληρώνει. - Κύρωση της Ευρω-
παϊκής Σύμβασης του Τοπίου. - Μελέτες αναπλάσεως ελευ-
θέρων κοινοχρήστων χώρων οικισμών ή περιοχών αυτών 
(4.8.1978). - Ρυθμιστικό και χωροταξικό σχέδιο Καβάλας.- 
Ρυθμιστικό σχέδιο Αθήνας. - Ρυθμιστικό σχέδιο Θεσσαλονί-
κης. -Καθορισμός περιοχών σε Ζώνη Ελεγχόμενης Ανάπτυξης 
(ΖΕΑ). - Καθορισμός ορίων ρυθμιστικού Σχεδίου Ιωαννίνων, 
Λάρισας, Πάτρας, Ηρακλείου. - Όλες τις διατάξεις και προ-
διαγραφές που αφορούν στις Οικιστικές παραθεριστικές πε-
ριοχές (947/79). - Τις Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) 
όπου έχουν καθοριστεί, Σχέδιο ανάπτυξης περιοχών δεύτερης 
κατοικίας (ΣΧΑΠ). Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεως 
γης 166Δ/87 (βλ. τόμο Α1β). - Χρήσεις γης. - Τις διατάξεις για 
τους Οικοδομικούς Συνεταιρισμούς. - Το σύνολο της Νομο-
θεσίας για τις Δασικές εκτάσεις (998/79, 3208/03), προστασία 
αναδασωτέων εκτάσεων, αποκατάσταση καμένων εκτάσεων, 
δασοτεχνικά έργα, δασικό οδικό δίκτυο, οδηγίες σύνταξης Με-
λετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έργων ΑΠΕ, αντιπλημ-
μυρικά και αντιδιαβρωτικά, έργα, Δόμηση κοντά σε δάση, 
απαγόρευση ανοικοδόμησης δασικών εκτάσεων, Δασικοί 
Χάρτες τεχνικές προδιαγραφές, κατάρτισης, Κύρωση δασι-
κών χαρτών. Αγροτικοί Γη Υψηλής Παραγωγικότητας, κρι-
τήρια με τα οποία διαβαθμίζεται η αγροτική γη σε ποιότητες 
και κατατάσσεται σε κατηγορίες παραγωγικότητας (ΓΓΥΠ). 
- Αγροτικοί γη, αποκατάσταση κτηνοτρόφων. - Βοσκότοποι. - 
Ασφάλεια και προστασία Αγροτικού Περιβάλλοντος. - Έργα 
ΑΠΕ σε δασικές εκτάσεις. - Περί Αναγκαστικών Απαλλοτρι-
ώσεων (797/71, 2882/01). (σύνολο σελίδων περίπου 4.008)

Αλφαβητικό Ευρετήριο για όλους τους τόμους της «ΔΟΜΙ-
ΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ». Διατίθεται και σε CD-ROM.

Το Γενικό Αριθμητικό Ευρετήριο (χρονολογικό) περιέχει κατ’ 
έτος τους Νόμους, τα Π.Δ/γματα, τις Αποφάσεις, Εγκυκλίους 
και Ερμηνευτικά Έγγραφα των αρμοδίων Υπουργείων, όπως 
επίσης τις αποφάσεις του Συμβ. Επικρατείας, Αρ. Πάγου, τις 
Γνωμοδοτήσεις, τις Πράξεις του Υπουργ. Συμβουλίου (Π.Υ.Σ.) 
και γενικά όποια διάταξη αναφέρεται στις σελίδες του περιοδι-
κού μας. Διατίθεται και σε CD-ROM. 

Περιλαμβάνει το Αλφαβητικό Ευρετήριο για όλους τους θεμα-
τικούς τόμους της «ΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ» καθώς και 
το Αριθμητικό Ευρετήριο όλων των διατάξεων που αναφέρο-
νται στις σελίδες του περιοδικού μας. Συνοδεύεται από λογι-
σμικό με δυνατότητα έρευνας με λέξεις ή αριθμούς και τον 
αντίστοιχο εντοπισμό των σελίδων που είναι καταχωρημένο το 
θέμα που αναζητάτε. 

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ

CD-ROM
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ κ’ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ



Περιλαμβάνει: Τα Διαγράμματα με τους συντελεστές δόμησης 
περιφέρειας Αθηνών, Πειραιώς, Λεκανοπεδίου Αττικής, Δυτι-
κών προαστίων και Βορ. Προαστίων Αθηνών, με τους όρους 
δόμησης. (σελίδες περίπου 1.722)

Περιλαμβάνει: Τα Διαγράμματα με τους συντελεστές δόμησης 
των Νομών Στερεάς Ελλάδος και Θεσσαλίας (Εύβοιας, Φθ/
δας, Φωκίδας, Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων, Καρδίτσας), 
με τους όρους δόμησης. (σελίδες περίπου 1.394)

Περιλαμβάνει: Τα Διαγράμματα με τους συντελεστές δόμη-
σης των Νομών Πελλοποννήσου (Κορινθίας, Αχαΐας, Ηλείας, 
Μεσσηνίας, Λακωνίας, Αρκαδίας, Αργολίδας), με τους όρους 
δόμησης. (σελίδες περίπου 1.122)

Περιλαμβάνει: Τα Διαγράμματα με τους συντελεστές δόμησης 
των Νομών Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (Σέρρες, Δρά-
μα, Καβάλα, Ξάνθη, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη, Ορεστιάδα) 
με τους όρους δόμησης. (σελίδες περίπου 920)

Περιλαμβάνει: Τα Διαγράμματα με τους συντελεστές δόμησης 
των Νομών Δυτικής Μακεδονίας (Βέροια, Νάουσα, Γιαννι-
τσά, Έδεσσα, Κοζάνη, Γρεβενά, Φλώρινα, Καστοριά), με τους 
όρους δόμησης. (σελίδες περίπου 150)

ΤΟΜΟΣ Α2
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ 

ΚΑΙ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΕΩΣ

ΤΟΜΟΣ Α3
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ 

ΚΑΙ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΕΩΣ

ΤΟΜΟΣ Α4
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ 

ΚΑΙ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΕΩΣ

ΤΟΜΟΣ Α5
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ 

ΚΑΙ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΕΩΣ

ΤΟΜΟΣ Α6
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ 

ΚΑΙ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΕΩΣ

ΧΑΡΤΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΙ
 1)  Της περιοχής Αθηνών στους οποίους έχουν συμπεριληφθεί οι Συντελεστές Δόμη-

σης. 
 2)  Της περιοχής Πειραιώς με πλήρη ανάπτυξη.
 3)  Για τους Αρχαιολογικούς χώρους Αθηνών όπως έχουν διαμορφωθεί με τα τελευ-

ταία Διατάγματα και αποφάσεις.
 4)  Της περιοχής Θεσσαλονίκης όπου εμφανίζονται με κλίμακα 1:10.000 οι Συντελε-

στές Δόμησης.
 5)  Της περιοχής Λαρίσης
 6)  Της περιοχής Καβάλας
 7)  Της περιοχής Πατρών
 8)  Της περιοχής Δράμας
 9)  Της περιοχής Ξάνθης
 10)  Της περιοχής Ρόδου

ΖΩΝΕΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Τα Διατάγματα (χάρτες) που εμφανίζουν τις ζώνες Στάθμευσης των αυτοκινήτων (PARKING 
ΚΤΙΡΙΩΝ),στην περιοχή Αθηνών και Πειραιώς σύμφωνα με το Π.Δ. 230/93 ως και τα Δια-
γράμματα που εμφανίζουν τον τρόπο Σύνδεσης των Εγκαταστάσεων με Εθνικά Δίκτυα και 
Δημοτικούς ή Κοινοτικούς δρόμους.   

ΣΧΕΔΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ 
ΑΔΕΙΑΣ

Σχέδια Προδιαγραφών που προβλέπονται από το Π.Δ. 3.9.83 για την έκδοση της οικοδομι-
κής άδειας, μέσα σε ειδικά Ντοσιέ. Στο 1ο Ντοσιέ περιλαμβάνονται τα Σχέδια Αρχιτεκτονι-
κά και Στατικά και στο 2ο Ντοσιέ περιλαμβάνονται τα Ηλεκτρομηχανολογικά.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ



Περιλαμβάνει: Τα Διαγράμματα με τους συντελεστές δόμησης 
των Νομών Κεντρικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, 
Κατερίνη) με τους όρους δόμησης. (σελίδες περίπου 1.116)

Περιλαμβάνει: Τα Διαγράμματα με τους συντελεστές δόμησης 
των Νομών της Κρήτης (Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Αγ. Νικό-
λαος), με τους όρους δόμησης. (σελίδες περίπου 560)

Περιλαμβάνει: Τα Διαγράμματα με τους συντελεστές δόμησης 
των Νομών της Δυτ. Στερεάς Ελλάδος, Ηπείρου και νησιών 
Κέρκυρας, Λευκάδος, με τους όρους δόμησης. (σελίδες περί-
που 878)

Περιλαμβάνει την τιμαριθμική αναπροσαρμογή για την εκτέ-
λεση Δημ. Έργων ανά τρίμηνο από 1.1.1986.

Περιλαμβάνει το Αλφαβητικό Ευρετήριο για όλους τους θεμα-
τικούς τόμους της «ΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ» καθώς και 
το Αριθμητικό Ευρετήριο όλων των διατάξεων που αναφέρο-
νται στις σελίδες του περιοδικού μας. Συνοδεύεται από λογι-
σμικό με δυνατότητα έρευνας με λέξεις ή αριθμούς και τον 
αντίστοιχο εντοπισμό των σελίδων που είναι καταχωρημένο το 
θέμα που αναζητάτε. 

Περιλαμβάνει τις Αναλύσεις για τα Οικοδομικά Έργα (ΑΤΟΕ) 
που αναφέρονται στις Τιμές Εφαρμογής. Επίσης των έργων 
Οδοποιίας (ΑΤΕΟ) και των Έργων Πρασίνου (ΑΤΕΠ) ανά τρί-
μηνο, από 1.1.2004.

Περιλαμβάνει τις Αναλύσεις για τα Υδραυλικά Έργα (ΑΤΥΕ) 
που αναφέρονται στις Τιμές Εφαρμογής. Επίσης τα Ηλεκτρο-
μηχανολογικά Έργα (ΑΤΗΕ) και τα Λιμενικά Έργα (ΑΤΛΕ) 
ανά τρίμηνο, από 1.1.2004.

Περιλαμβάνει Συντελεστές Αναθεώρησης για έργα που ανατί-
θενται ανά τρίμηνο, από 1.1.2004.

ΤΟΜΟΣ Α7
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ 

ΚΑΙ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΕΩΣ

ΤΟΜΟΣ Α8
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ 

ΚΑΙ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΕΩΣ

ΤΟΜΟΣ Α9
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ 

ΚΑΙ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΕΩΣ

ΤΙΜΑΡΙΘΜΙΚΗ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
(ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΙΜΩΝ)

ΤΟΜΟΣ Γ7
ΤΙΜΑΡΙΘΜΙΚΗ 

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΝ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ
CD-ROM

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ κ’ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ (ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)
ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ (ΑΤΟΕ – ΑΤΕΟ – ΑΤΕΠ)

CD-ROM
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ 
(ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ (ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)
ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ (ΑΤΥΕ – ΑΤΗΕ - ΑΤΛΕ)

CD-ROM
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ 
(ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
CD-ROM

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 
ΤΙΜΩΝ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ



Κωδικοποίηση του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού ΓΟΚ’ 
55. Ύψη Αθηνών και Θεσσαλονίκης (σελ. 232)

Κωδικοποίηση του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού ΓΟΚ’ 
73. (σελ. 170)

Κατευθυντήριες Προδιαγραφές και Οδηγίες για Επισκευές  
κτιρίων με βλάβες από Σεισμό.(σελ. 64)

Βασικές απαιτήσεις πληρότητας των μελετών για όλες τις κα-
τηγορίες των Δημοσίων Έργων. Γενικές οδηγίες και διαγράμ-
ματα (σελ. 68).

Αμοιβές Μηχανικών. Κωδικοποίηση του Π.Δ. 696/74 και Π.Δ. 
515/89. Παραδείγματα αμοιβών. Διαδικασία και τρόπος κα-
τάρτισης του Προϋπολογισμού για την έκδοση Οικοδομικών 
αδειών (σελ. 372).

Κωδικοποίηση του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού ΓΟΚ’ 
85 (σελ. 192).

Χρήσεις Κτιρίων και Εγκαταστάσεων. Νομοθεσία για 450 και 
πλέον χρήσεις. Απαντά ξεχωριστά και για κάθε μια χρήση, σε 
επτά ερωτήματα, που επιτρέπεται, ποιοι οι όροι δόμησης, αν 
απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση, ποιοι οι αρμόδιοι φο-
ρείς για την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, σε ποια κατηγορία 
χρήσεων εντάσσεται, συσχέτιση με άλλες χρήσης και από ποί-
ες διατάξεις διέπεται (σελ. 608). 

Κωδικοποίηση και Ανάλυση του Γενικού Οικοδομικού Κανονι-
σμού ΓΟΚ’ 85 (σελ. 900).

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Έκδοση 1969

Έκδοση 1975

Έκδοση 1995

Έκδοση 1996

Έκδοση 1998

Έκδοση 2000

Έκδοση 2006

Έκδοση 2009




