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Αλφαβητικό Ευρετήριο Δια - Δικ

(συνέχεια: Διακοσμητικά στοιχεία στις όψεις των κτιρίων)

Μόνιμα προστεγάσματα σε εισόδους παρ.9 
σελ. 321, σχολ. σελ. 329,

Κινητά προστεγάσματα παρ.10 σελ. 321, 
σχολ. σελ. 330,

Διαχωριστικά στοιχεία παρ.11 σελ. 321, σχολ. 
σελ. 331,

Κλιματιστικά στοιχεία παρ.12 σελ. 321, σχολ. 
σελ. 331,

Λειτουργικά στοιχεία στις όψεις των κτιρίων 
παρ.13 σελ. 321, σχολ. σελ. 331,

Συντελεστής δόμησης Άρθ.7 παρ.1Α.β σελ. 
210 κωδ. σελ. 223, παρ.1Β.ε σελ. 211, κωδ. 
σελ. 230, παρ.1Β.ιβ κωδ. σελ. 241, 

Χαμηλά κτίρια Άρθ.14 παρ.2 σελ. 348, κωδ. 
σελ. 350

Διαμόρφωση 
του εδάφους Άρθ.17 παρ.1 σχολ. σελ. 387,

των προκηπίων Άρθ.17 παρ.7 σελ. 385, κωδ. 
σελ. 400,

κοινόχρηστων χώρων Άρθ.29 παρ.5β σελ. 
585, κωδ. σελ. 595, Άρθ.28 Ν.2831/00 παρ.5, 
παρ.8 σελ. 649, κωδ. σελ. 653, 655, 659

Διαρρυθμίσεις 
(βλ. λ. εσωτερικές)

Διατηρητέα κτίρια
Άρθ.4 σελ. 129,

Αρμοδιότητες Υπουργείου Πολιτισμού 
Άρθ.3 σελ. 112, Άρθ.4 σελ. 132,

Χαρακτηρισμός οικισμών ή συνόλων ή τοπί-
ων ιδιαιτέρου φυσικού κάλους σελ. 136,

Διαδικασίες Χαρακτηρισμού διατηρητέων 
κτιρίων σελ. 137,

Κατηγορίες διατηρητέων, Καθορισμός ειδι-
κών όρων προστασίας σελ. 138,

Διαδικασίες κήρυξης, κτίρια που είναι όμο-
ρα διατηρητέων σελ. 139,

Ανακατασκευή διατηρητέων, υποχρεώσεις 
ιδιοκτητών για τη συντήρησή τους σελ. 
140,

Αναστολή σε παραδοσιακούς οικισμούς ή 
σε μεμονωμένα ακίνητα σελ. 141,

Έλεγχος κατεδαφίσεων σε παραδοσιακούς 
οικισμούς, επισκευή ή προσθήκη σε δια-
τηρητέα κτίρια σελ. 142,

Υποχρεώσεις ιδιοκτητών, Κυρώσεις σε 
περίπτωση καταστροφής διατηρητέων 
κτιρίων κ.λπ. σελ. 143,

Μνημεία σελ. 145

Διατηρούμενες διατάξεις του ΓΟΚ/73
Άρθ.31 παρ.1 σελ. 602, κωδ. σελ. 604

Διαφημίσεις
Εισαγ. (περιπτ.19) σελ. 16,

Άρθ.20 σελ. 427,

Επιτρεπόμενες θέσεις σχολ. σελ. 429,

Εφαρμογή διατάξεων σχολ. σελ. 430,

Προδιαγραφές κωδ. σελ. 430,

Άδεια Άρθ.22 σχολ. σελ. 449, 468, 452, 

Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ΑμεΑ 
Άρθ.28 Ν.2831/00 κωδ. σελ. 660,

Κατασκευές πάνω από το κτίριο Άρθ.16 
παρ.2β σελ. 371,

Κατασκευές σε κοινόχρηστους χώρους 
Άρθ.19 σχολ. σελ. 414, 417, 

Ορισμός Άρθ.2 παρ.19 σελ. 59, κωδ. σελ. 91

Διευρύνσεις κοινόχρηστων χώρων λόγω 
συμβολής των οδών

Άρθ.10 παρ.2 σελ. 310, κωδ. σελ. 312

Δικαιολογητικά 
Άδεια:

Οικοδομική και εγκρίσεις για τη χορήγηση, 
Άρθ.22 σχολ. σελ. 471,

Αναθεώρησης Άρθ.22 σχολ. σελ.  463, 
Άρθ.30 κωδ. σελ. 600, Άρθ.26 Ν.2831/00 
σελ. 618, 620, 627, 628, 629,
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Νομιμοποίησης Άρθ.22 σχολ. σελ. 466, 
παρ.3 κωδ. σελ. 501, Άρθ.30 κωδ. σελ. 
600,

Κατεδάφισης, περιτοίχισης, επισκευών, 
κοπής δένδρων, εκσκαφών, αντικατά-
σταση στέγης Άρθ.22 σχολ. σελ. 476, 
Οικογενειακής στέγης Άρθ.22 σχολ. σελ. 
476,

Ολυμπιακών Έργων, Άρθ.3 παρ.2 κωδ. σελ. 
123,

Αλλαγή χρήσης: 

έγκριση παρεκκλίσεων Άρθ.5 σχολ. σελ. 
155,

βεβαιώσεις χώρων κύριας χρήσης Άρθ.5 
σχολ. σελ. 169, 

προϋφιστάμενα του 55 Άρθ.5 σχολ. σελ. 
160, 169, παρ.1 κωδ. σελ. 174,

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ):

εγκατάσταση ή νομιμοποίηση, ηλιακών 
σταθμών και ανεμογεννητριών υδροηλε-
κτρικά έργα Άρθ.22 παρ.1 κωδ. σελ. 494,

Αρτιότητα:

κατά παρέκκλιση … γηπέδου για το οποίο 
δεν υφίσταται τίτλος κυριότητας ή ο 
υπάρχων τίτλος δεν αποδεικνύει τον 
χρόνο δημιουργίας του, Άρθ.2 παρ.12 και 
παρ.13 κωδ. σελ. 85, 86, 

Αυθαίρετα:

εξαίρεση, νομιμοποίηση, Άρθ.22 σχολ. σελ. 
466, παρ.3 κωδ. σελ. 501, Άρθ.30 κωδ. 
σελ. 600, 

εργασίες για λόγους χρήσεως και υγιεινής 
Άρθ.22 σχολ. σελ. 468, 485, Άρθ.23 κωδ. 
σελ. 525,

αναθεώρηση Άρθ.22 σχολ. σελ. 463, Άρθ.30 
κωδ. σελ. 600, Άρθ.26 Ν.2831/00 σελ. 618, 
620, 627, 628, 629,

κτηνοπτηνοτροφικών μονάδων Άρθ.27 
Ν.2831/00 κωδ. σελ. 642, 

υδατοκαλλιεργειών σχολ. σελ. 643,

καταβολή των προστίμων, ανέγερσης και 
διατήρησης, ρύθμιση σε μηνιαίες δόσεις 
Άρθ.27 Ν.2831/00 σχολ. σελ. 644,

Διατηρητέα: 

εργασίες ανάπλασης, αποπεράτωσης και 
επέμβασης Άρθ.4 παρ.6 κωδ. σελ. 141, 
έγκριση αρχιτεκτονικών μελετών από 
τις εφορίες Κλασσικών Αρχαιοτήτων, 
Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και Νεώτερων 
Μνημείων Άρθ.4 παρ.7 κωδ. σελ. 143, 

Δικαιολογητικά: 

καθορισμός πιστοποιητικών στις σχέσεις 
Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ και Πολίτη Άρθ.26 
παρ.2Α κωδ. σελ. 566,

Εγκρίσεις λειτουργικότητας ειδικών κτιρίων 
Άρθ.22 σχολ. σελ. 477, 478,

Ηλεκτροδότηση, Υδροδότηση (ΔΕΗ – ΕΥΔΑΠ) 
Άρθ.22 σχολ. σελ. 481,

Κεραίες κατασκευή οικίσκου στέγασης μηχα-
νημάτων σταθμών κλπ Άρθ.22 σχολ. σελ. 
460, 

Κοινόχρηστους χώρους:

περίπτερα, τροχόσπιτα κάθε είδους, εξέ-
δρες για προσωρινές εκδηλώσεις, στέγα-
στρα και υπόστεγα μικρής επιφάνειας, 
κιόσκια, τέντες, πάγκοι και λοιπές απλές 
κατασκευές για γιορτές, λαϊκές αγορές 
κ.α. Άρθ.19 κωδ. σελ. 425,

Παρεκκλίσεις έγκριση Άρθ.5 σχολ. σελ. 155, 
Άρθ.21 παρ.3 σελ. 434 σχολ. σελ. 436, παρ.3 
κωδ. σελ. 438,

Προσθήκη κατ΄ επέκταση και καθ΄ ύψος 
Άρθ.22 σχολ. σελ. 464, Άρθ.23 κωδ. σελ. 
525

Δίκτυο πεζοδρόμων
Άρθ.12 σελ. 333

Δοκιμαστικές τομές του εδάφους και 
εκσκαφή 
(βλ. λ. εκσκαφές)

Άρθ.22 σχολ. σελ. 457


