
ΤΡΟΠΟΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΘΕΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

Γ ε ν ι κ ό ς  Ο ι κ ο δ ο μ ι κ ό ς  Κ α ν ο ν ι σ μ ό ς266

9
Άρθρο 9 παρ.1 - 3.β

«1. Το κτίριο τοποθετείται ελεύθερα μέσα στο οικόπεδο. Όπου το κτίριο δεν εφά-
πτεται με τα πίσω και πλάγια όρια του οικοπέδου, αφήνεται απόσταση Δ = 3 + 0,10 Η 
(όπου Η: το πραγματοποιούμενο ύψος του κτιρίου σε περίπτωση που εξαντλείται ο 
συντελεστής δόμησης, ή το μέγιστο επιτρεπόμενο σε περίπτωση που δεν εξαντλεί-
ται ο συντελεστής αυτός, ή αυτό στο οποίο προβλέπεται να εξαντληθεί μελλοντικά ο 
συντελεστής δόμησης, όπως απεικονίζεται στο διάγραμμα κάλυψης της οικοδομικής 
άδειας, ή το προβλεπόμενο σε περίπτωση μελλοντικής μεταφοράς συντελεστή δό-
μησης σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τη μεταφορά συντελεστή 
δόμησης)». (1)

 σελ. 271    σχήματα 9-1 και 9-3 σελ. 698 και 699

2. Κατ’ εξαίρεση από την προηγούμενη παράγραφο, κατά την έγκριση, επέκταση ή 
αναθεώρηση σχεδίων πόλεων είναι δυνατό να καθορίζονται περιορισμοί για τη θέση 
του κτιρίου σε σχέση με τα όρια του οικοπέδου εφόσον αιτιολογούνται από την αντί-
στοιχη μελέτη της περιοχής.

«Σε περίπτωση έγκρισης ή επέκτασης σχεδίου πόλεως, όταν το επιτρεπόμενο ύψος 
των κτιρίων της περιοχής καθορίζεται μέχρι και 8,50 μ. και εφόσον επιβάλλεται η τήρη-
ση απόστασης του κτιρίου από τα όρια του οικοπέδου, επιτρέπεται η απόσταση αυτή 
να είναι μικρότερη του Δ της παρ.1, όχι όμως μικρότερη των 2,50 μ. Όταν εγκρίνονται 
διαγράμματα κάλυψης, η απόσταση μεταξύ των ορίων των διαγραμμάτων πρέπει να 
είναι τουλάχιστον ίση με την απόσταση Δ της παρ.1 ή την απόσταση του προηγούμε-
νου εδαφίου κατά περίπτωση, ανεξάρτητα από τα όρια των οικοπέδων». (2)

 σελ. 274    σχήματα 9-2 και 9-3 σελ. 698 και 699

«3.α Αν υπάρχει σε όμορο οικόπεδο κτίριο με χρήση κατοικίας, προσωρινή διαμο-
νής, υγείας και κοινωνικής πρόνοιας και εκπαίδευσης, το οποίο έχει ανεγερθεί μετά 
την ένταξη της περιοχής σε σχέδιο και με τις διατάξεις που ίσχυαν πριν από την ισχύ 
του Ν.1577/85 ή κτίριο που έχει χαρακτηρισθεί διατηρητέο σε περιοχή που ίσχυε το 
πανταχόθεν ελεύθερο ή το ασυνεχές σύστημα δόμησης και σε απόσταση από το κοι-
νό όριο ίση ή μεγαλύτερη του 1,0 μ. το υπό ανέγερση κτίριο τοποθετείται υποχρεωτι-
κά σε απόσταση τουλάχιστον Δ από το κοινό όριο, όπως αυτή ορίζεται στην παρ.1. 

Εάν στο οικοδομήσιμο τμήμα του οικοπέδου δεν εξασφαλίζεται εξαιτίας της υπο-
χρέωσης αυτής διάσταση κτιρίου 9,0 μ. το κτίριο τοποθετείται σε απόσταση από το 
κοινό όριο τουλάχιστον ίση με αυτή του κτιρίου που προϋπάρχει στο όμορο οικόπεδο, 
εφόσον η απόσταση αυτή είναι μικρότερη από Δ προκειμένου να εξασφαλισθεί η πα-
ραπάνω διάσταση κτιρίου. Εάν και στην περίπτωση αυτή δεν εξασφαλίζεται ελάχιστη 
διάσταση κτιρίου 9,0 μ. η απόσταση από το όριο μειώνεται τόσο, όσο απαιτείται για 
την εξασφάλιση της διάστασης των 9,0 μ. στο οικοδομήσιμο τμήμα του οικοπέδου. 

  σχήματα 9-7 και 9-30 σελ. 701 και 720

Εάν για την εξασφάλιση της ελάχιστης αυτής διάστασης, η απόσταση από το κοινό 
όριο καθίσταται μικρότερη του 1,0 μ. το κτίριο κατασκευάζεται ή σε επαφή με το όριο 
του οικοπέδου κατά το τμήμα τούτο ή σε απόσταση τουλάχιστον 1,0 μ.

β. Αν η υποχρέωση να τηρηθεί η απόσταση σύμφωνα με την περίπτωση α, ισχύει 
και για τα δύο εκατέρωθεν όρια του προσώπου του οικοπέδου και εφόσον τηρού-
μενης της απόστασης Δ και από τα δύο όρια δεν είναι δυνατή η εξασφάλιση διάστα-


