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κτίριο (τζάκια, θερμάστρες πετρελαίου, αερίου ή υγραερίου με καπναγωγούς,
θερμοσυσσωρευτές κ.λπ.).
3.3. Οι χρησιμοποιούμενες συσκευές στις τοπικές θερμάνσεις είτε φορητές είτε όχι, ανεξαρτήτως του χώρου που θα τοποθετηθούν, πρέπει απαραίτητα να είναι
εγκεκριμένες από τον αρμόδιο φορέα (π.χ. υπουργείο Βιομηχανίας, ΕΛΟΤ κ,λπ.)
και πρέπει κατά τη χρήση τους ή την τοποθέτηση τους να λαμβάνονται τα υπό του
κατασκευαστή συνιστώμενα μέτρα ασφάλειας.
3.3.1. Συσκευές που χρησιμοποιούν υγρά καύσιμα πρέπει να φέρουν ενσωματωμένο δοχείο καυσίμου^ απαγορευόμενης της τροφοδότησης τους από αποθήκη
καυσίμων εντός κατοικοϋμενων χώρων του κτιρίου.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, επιτρέπεται μόνο κατόπιν άδειας της αρμόδιας
αρχής και μετά γνώμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας η τροφοδότηση πολλών τοπικών θερμαστρών πετρελαίου από κεντρική δεξαμενή καυσίμου που βρίσκεται εκτός
των χώρων παραμονής ατόμων χαι πιεστικού δικτύου διατομής πετρελαίου. Για τις
περιπτώσεις αυτές, για το χώρο αποθήκευσης καυσίμων, ισχύουν οι διατάξεις της
παραγρ. 2.4.3. για αποθήκευση καυσίμων για τις κεντρικές θερμάνσεις ανεξαρτήτως
μεγέθους δεξαμενής ή θερμικής ισχύος της εγκατάστασης, _και για το σύνολο της
εγκατάστασης ισχύουν οι αντίστοιχοι γερμανικοί κανονισμοί.
3.3.2. Για τις καπνοδόχους των θερμαστρών στερεών, υγρών ή αερίων καυσίμων, ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ. 2.4.2.8 για τις καπνοδόχους λεβήτων κάτω των 25 ΚΑν για τις κεντρικές θερμάνσεις.
Για τις καπνοδόχους των ανοικτών εστιών (τζάκια), ισχύουν οι περιοσμοί οι
αναφερόμενοι στην παραγρ. 2.4.2.4 του παρόντος άρθρου.
3.3.3. Οι ηλεκτρικοί θερμοσυσσωρευτές πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με όλες
τις απαραίτητες διατάξεις αυτοματισμού και ελέγχου, ώστε να αξιοποιούν κατά τον
καλύτερο τρόπο ειδυκά τιμολόγια· ηλεκτρικής ενεργείας.
3.3.4. Για όλες τις συσκευές τοπικής θέρμανσης, πλην των φορητών, ισχύουν
τα αναφερόμενα στις παραγρ. 1.5, 1.6 και 1.7 του άρθρου αυτού.
Άρθρο 28.

Εγκατάσταση κλιματισμού - αερισμού.
1. Γενικά.

1.1. Εγκατάσταση κλιματισμού ενός κτιρίου ή χώρου είναι το σύνολο των
συσκευών, κατασκευών, μηχανισμών κ.λπ., που απαιτούνται για τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών περιβάλλοντος (θερμοκρασία, υγρασία, ποιότητα και κίνηση
αέρα). Τούτο επιτυγχάνεται με επεξεργασία και ανανέωση του αέρα του χώρου.
1.2. Η εγκατάσταση κλιματισμού υπολογίζεται και κατασκευάζεται με τρόπο,
ώστε να εξασφαλίζει τις επιθυμητές συνθήκες άνεσης, ευεξίας και υγιεινής στους
διάφορους χώρους του κτιρίου, την σφάλεια των χρηστών και την αθόρυβη, οικονομική και αυτοματοποιημένη λειτουργία της εγκατάστασης.
1.3. Ο τρόπος κατασκευής της εγκατάστασης και η ποιότητα των χρησιμοποιουμένων υλικών καθορίζονται από την 2425/1986 ΤΟΤΕΕ κλιματισμού (ΦΕΚ 177/
Β/31.3.1988) και τις λοιπές εγκεκριμένες τεχνικές οδηγίες.
1.4. Η ενσωμάτωση στοιχείων της εγκατάστασης κλιματισμού στον φέροντα
οργανισμό απαγορεύεται. Επιτρέπονται μόνο τοπικές διελεύσεις των παραπάνω
στοιχείων με έγγοαφη άδεια του επιβλέποντα μηχανικού, επιπλέον δε και με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι δεν επηρεάζεται η στατική επάρκεια του κτιρίου.
Ενσωμάτωση στοιχείων της εγκοαάστασης κλιματισμού στα λοιπά οικοδομικά
στοιχεία του κτιρίου επιτρέπεται, εφόσον:
α) Δεν δημιουργούνται κακοτεχνίες.
β) Εξασφαλίζεται η ελεύθερη συστολή - διαστολή σωληνώσεων.
γ) Εξασφαλίζονται έντεχνα τελειώματα σύμφωνα με τους παραδεκτούς κανόνες τεχνικής.
δ) Τα ενσωματούμενα υλικά δεν αλληλεπιδρούν με οποιοδήποτε τρόπο μεταξύ τους.
ε) Τα ενσωματούμενα υλικά πρέπει να είναι κατάλληλα για το σκοπό αυτό.
1.5. Εφόσον οι κλιματολογικές συνθήκες το απαιτούν, η εγκατάσταση κλιματισμού πρέπει να κατασκευάζεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής προστασία από τον παγετό σε όλα τα τμήματα της εγκατάστσης.
1.6. Η εγκατάσταση πρέπει να είναι υπολογισμένη και κατασκευασμένη κατά
τέτοιο τρόπο, ώστε να μη δημιουργείται θόρυβος πάνω από τα ανεκτά όρια κατά
τη λειτουργία της ούτε να διευκολύνεται η μετάδοση του θορύβου.
Σε χώρους με ειδικές απαιτήσεις στάθμης θορύβου, πρέπει να λαμβάνονται
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ειδικά μέτρα. Επίσης μέτρα πρέπει να λαμβάνονται και σε χώρους με πηγές θορύβου, ώστε να μη. δημιουργείται ενόχληση σε παράπλευρους χώρους ούτε να
μπορεί να μεταφέρεται ο θόρυβος μέσα από τα στοιχεία της εγκατάστασης.
2. Μηχανοστάσια κλιματισμού.

2.1. Μηχανοστάσιο .κλιματισμού είναι ο χώρος στον οποίο τοποθετούνται συσκευές επεξεργασίας, καθαρισμού, ανανέωσης ή και παροχής αέρα (π.χ. ανεμιστήρες, κλιματιστικές συσκευές) η συσκευές επεξεργασίας και διανομής νερού, ψυκτικού υγρού ή ψυκτικού μέσου (ψύκτες, αντλίες, κυκλοφορητές, συμπυκνωτές, εναλλάκτες θερμότητας κ.λπ.).
2.2. Το μέγεθος του μηχανοστασίου -προσδιορίζεται σε συνάρτηση με τον αρ_ιθμό' και τις διαστάσεις των συσκευών και μηχανημάτων που θα εγκατασταθούν
σε αυτό.
Κατά τον προσδιορισμό του μεγέθους του μηχανοστασίου, πρέπει να λαμβάνεται πρόνοια ώστε να υπάρχει και ο αναγ,καίος ελεύθερος χώρος για τη λειτουργία και τη συντήρηση των μηχανημάτων και συσκευών, χωρίς απαίτηση ανακατασκευής τοίχων ή ανοιγμάτων.
Η διάταξη των μηχανημάτων και συσκευών μέσα στο μηχανοστάσιο πρέπε^ι
να είναι τέτοια, ώστε για ικοΒε συσκευή; να εξασφαλίζεται οριζόντια απόσταση από
τους τοίχους του μηχανοστασίου ή από άλλες συσκευές 0,60 πι.
_
2.3. Το ελεύθερο ύψος του μηχανοστασίου προσδιορίζεται από; το είδος και
το μέγεθος των διαφόρων συσκευών, μηχανημάτων και αεραγωγών.
"Οταν δεν υπάρχουν αεραγωγοί εντός του μηχανοστασίου, το ελεύθερο ύψος
(μεταξύ δαπέδου και οροφή,ς ή χάτω παρειάς τυχόν υπάρχουσας δοκού) πρέπει
να είναι τουλάχιστον ίσο με το ύψος του υψηλότερου μηχανήματος συν 0,80 μ.
"Οταν υπάρχουν αεραγωγοί, τότε τούτο είναι ίσο με την απόσταση της επάνω
πλευράς του ψηλότερου αεραγωγού από το δάπεδο συν 0,50 μ.
Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπάρχει μηχανοστάσιο με ελεύθερο ύψος,
όπως τούτο καθορίζεται παραπάνω, κάτω των 2,20 μ.
2.4. Για τον αερισμό, ττ|ν ύδρευση, την αποχέτευση, τα ανοίγματα, τον τρόπο
κοπασκευής δαπέδων, οροφών και τοίχων, ισχύουν όσα αναφέρονται στις παραγρ.
2.4.4.6 και 2.4.4.7 του άρθρου 27.
2.5. Ειδικά το δάπεδο του μηχανοστασίου πρέπει να υπολογίζεται στις στατικές και δυναμικές φορτίσεις που προκαλούν τα μηχανήματα κλιματισμού.
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3. Σωλη<νώσεις - Αεραγωγοί.

3,1'. Για τις σωληνώσεις νερού, ψυκτικού υγρού ή ψυκτικού μέσου, καθώς και
για τους αεραγωγούς, ισχύουν τα αναφερόμενα στις παραγρ. 2.5.1. και 2.5.2. του
Ιάρθρου 27.
3.2. Προκειμένου για αεραγωγούς ψηλής ταχύτητας και ψηλής πίεσης, πρέπει
να λαμβάνονται μέτρα καταστολής του θορύβου, εφόσον αυτός υπερβαίνει τα ανεκτά όρια, κατά τις διαδρομές τους μέσα από κατοικημένους χώρους.
4. Θόρυβος - Κραδασμοί.

Ειδική πρόνοια πρέπει να λαμβάνεται για την απόσβεση ήχων και κραδασμών
•που προέρχονται από τη λειτουργία των μηχανημάτων και συσκευών της έγκαταστάσης κλιματισμού.
Άρβρβ 29.

Ανελκυστήρες.
«1.1. Σε κάθε νέο κτίριο όταν το δάπεδο ορόφου ή τμήματος ορόφου έχει
διαφορά στάθμης μεγαλύτερη από 9 μέτρα από. την οριστική επιφάνεια του περιβάλλοντος εδάφους στη θέση: από την οποία γίνεται η προσπέλαση· στον υπόψη όροφο, επιβάλλεται η εγκατάσταση ενός τουλάχιστο ανελκυστή,ρα προσώπων με την
επιφύλαξη της παραγρ. 5 του άρθρου 29 του Ν. 1577/1985 (ΓΟΚ).
1.2. Σ ε περίπτωση χώρου ενιαίας λειτουργίας που αναπτύσσεται σε περισσότερα από ένα επίπεδα και εξυπηρετείται με εσωτερική κλίμακα, για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ελέγχεται η στάθμη του δαπέδου εισόδου
σ* αυτόν.
1.3. Στις προσθήκες καθ" ύψος ή κατ' επέκταση επιτρέπεται να εφαρμόζονται
οι διατάξεις για τους ανελκυστήρες που ίσχυαν κατά την έκδοση της αρχικής άδειας με την επιφύλαξη των όρων της παροχάτω παραγρ. 3.
2. Υποχρεωτικά κάθε σημείο του ορόφου του κτιρίου δεν πρέπει να απέχει
περισσότερο απτό 60 μέτρα από τον ανελκυστήρα, μετρούμενο σε φυσική όδευση.
Ο τύπος και το είδος του ανελκυστήρα που εγκαθίσταται σε ένα κτίριο πρέπει να είναι κατάλληλος γι* αυτό και να πληροί όλες τις απαιτήσεις - προδιαγραΑ—1241
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Όλοι οι ρευματοδότες πρέπει να έχουν υποχρεωτικά επαφή γείωσης, σε οποιοδήποτε χώρο και είναι εγκατεστημένοι,
2. Υποσταθμοί.

2.1. Σε κάθε κτίριο ή χώρο ειδικής χρήσης που πρόκειται να συνδεθεί με το
δίκτυο μέσης τάσης (ΜΤ) της Δ.Ε.Η. πρέπει να προβλέπονται οι αναγκαίοι χώροι
για το σκοπό αυτό. Ο χώρος μέσα στον οποίο προορίζεται να εγκατασταθούν ^τα
μηχανήματα της Δ.Ε.Η. (κυψέλη εισόδου, εξόδου καλωδίου, κυψέλη προστασίας
και κυψέλη μέτρησης) πρέπει να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες της ΔΕΗ. Οι ιδιωτικοί χώροι που προορίζονται για την εγκατάσταση μηχανημάτων πινάκων διανομής, μετασχηματιστών κ.λπ.) πρέπει να παρέχουν ευχερή προσπέλαση για ανθρώπους σε περίπτωση ανάγκης και δυνατότητα προσκόμισης μηχανημάτων.
Για την εγκατάσταση. του υποσταθμού υποβιβασμού τάσης, πρέπει να προβλεφθούν οι κατάλληλοι χώροι για την εγκατάσταση:
— διακοπτών μέσης τάσης (Μ.Τ.).
— μετασχηματιστών (Μ/Σ).
— διανομής χαμηλής τάσης (Χ.Τ.).
Από αυτούς, οι χώροι διακοπτών Μ.Τ. και μετασχηματιστών Μ/Σ πρέπει να
είναι κλειστοί και κατασκευασμένοι από άκαυστα υλικά με μεταλλικές πόρτες από
χαλυβδοέλασμα πάχους 1 πιιη κατ' ελάχιστο με ανοίγματα αερισμού (περσίδες).
Το ελάχιστο ύψος του χώρου (κάτω από δοκούς κ.λπ.) πρέπει να είναι 3,00 πι.
2.2. Η διάταξη των συσκευών μέσα στους παραπάνω χώρους πρέπει να είναι
τέτοια, ώστε να εξασφαλίζεται η ευχερής συντήρηση και λειτουργία τους.
Ειδικά για τον πίνακα Μ.Τ., η απόσταση από τον αντικείμενο τοίχο πρέπει να
είναι 1,20 ιη κατ' ελάχιστο.
2.3. Η διάταξη των Μ/Σ μέσα στο χώρο Μ/Σ πρέπει να είναι τέτοια, ώστε για
οποιονδήποτε Μ/Σ η οριζόντια απόσταση μεταξύ του κελύφους της Χ.Τ. του αντικείμενου τοίχου ή διαχωριστικού πλέγματος να είναι τουλάχιστον 1,20 πι. Η αντίστοιχη απόσταση μεταξύ του κελύφους του Μ/Σ και του αντικείμενου τοίχου από την
πλευρά της Μ.Τ., πρέπει να είναι 0,40 πι. Οι άλλες δύο πλευρές εκατέρωθεν του
Μ/Σ. πρέπει να απέχουν από τον αντικείμενο τοίχο 0,80 πι κατ' ελάχιστο η κάθε μία.
Η ελάχιστη κατακόρυφη απόσταση του ψηλότερου σημείου του Μ/Σ και του
χαμηλότερου σημείου της οροφής να είναι 0,40 α».
2.4. Ο υποσταθμός" μετασχηματισμού τάσης θεωρείται διαμέρισμα ηλεκτρικής
υπηρεσίας, υπό την έννοια του ΚΕΗΕ (ορισμός υπ' αριθ. 38) και η πρόσβαση στους
χώρους του επιτρέπεται -μόνο στο αρμόδιο προσωπικό.
Οι χώροι του υποσταθμού σημαίνονται υποχρεωτικά με επιγραφές απαγόρευοης εισόδου, αναγγελίας κινδύνου και αναγγελίας ψηλής τάσης.
2.5. Ο χώρος του ή των Μ/Σ πρέπει να εξασφαλίζει επαρκή αερισμό (φυσικό
ή τεχνητό) για την απαγωγή της θερμότητας των αυτόψυκτων μετασχηματιστών ισχύος. Συνιοτάται η κατασκευαστική διαμόρφωση του χώρου, ώστε η ψύξη να
επιτυγχάνεται με φυσικό εξαερισμό. Απαγορεύεται η μεταβολή των οιωνδήποτε
ανοιγμάτων αερισμού από τον κατασκευαστή ή τους χρήστες του κτιρίου καθώς
και η παρεμπόδιση του αερισμού με έμφραξη ή κάλυψη των ανοιγμάτων αυτών με
οποιαδήποτε αντικείμενα.
Ο χώρος του Μ/Σ πρέπει να διαθέτει είτε λεκάνη επαρκούς χωρητικότητας για
την περισυλλογή του λαδιού σε περίπτωση διαρροής, χωρίς όμως να αφήνει στο λάδι ελεύθερη επιφάνεια προς αποφυγή πυρκαγιάς (π.χ. με τοποθέτηση στη λεκάνη
στρώματος σκύρων κατάλληλου πάχους) είτε κατάλληλη διάταξη απαγωγής του
λαδιού από το ^(ώρο. Ακόμα να ληφθούν, τα κατάλληλα μέτρα για την πυρόσδεση
βάσει των ισχυόντων κανονισμών.
_2.6. Οι χώροι μέσης τάσης (διακοπτών και μετασχηματιστών) απαγορεύεται
να έχουν οποιοδήποτε άνοιγμα προς κλιμακτοστάσιο (άνοιγμα -κουφώματος, αεραγωγό, γρίλιες κ.λπ.).
Κατ* εξαίρεση, επιτρέπεται πόρτα, που είναι αναγκαία για την πρόσβεση προς
αυτό, εφ' όσον έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
α) Είναι στο σύνολο της σιδερένια και όπου έχει λαμαρίνα το πάχος της είναι. 1,5 παη. .
.
β) Δεν έχει γρίλιες ή οποιοδήποτε άλλο άνοιγμα.
γ) Εφάπτεται σε πατούρες της κάσας σε πλάτος τουλάχιστο 25 πιπί.
δ) Έχει μηχανισμό επαναφοράς στην κλειστή θέση.
Εναλλακτικά, η πόρτα αυτή αρκεί να έχει δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστο μισής ώρας, όπως προκύπτει από πιστοποιητικό αναγνωρισμένου εργαστηρίου.
2.7. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η κατασκευή υπαίθριου υποσταθμού ή η τοΤΕΧΝΙΚΟΝ
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ποθέτηση προ κατασκευασμένου υποσταθμού επί του γηπέδου, ύστερα από άδεια
του αρμοδίου πολεοδομικού γραφείου και εφόσον ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να μην προκαλείται ενόχληση στους γείτονες.
2.8. Οι αναφερόμενες ελάχιστες αποστάσεις των συσκευών του υποσταθμού
από τα οικοδομικά στοιχεία δεν ισχύουν προκειμένου περί εγκεκριμένων τυποποιημένων υποσταθμών πάσης φύσεως.
2.9. Σε περίπτωση που ένο: κτίριο διαθέτει ίδια πηγή ηλεκτροπαραγωγής, για
την τροφοδότηση ζωτικών φορτίων σε περίπτωση διακοπές της τροφοδότησης από
το δίκτυο (ΔΕΗ), πρέπει να προβλέπονται αντίστοιχοι χώροι. Οι χώροι αυτοί, που
κατατάσσονται επίσης σε χώρους ηλεκτρικής υπηρεσίας, πρέπει να είναι κλειστοί^,
κατασκευασμένοι από ακουστά υλικά και με επαρκή αερισμό φυσικό ή τεχνητό
και να σημαίνονται κατάλληλα.
2.10. Ειδικότερα, χώροι που προορίζονται για τοποθέτηση συσσωρευτών πρέπει
να έχουν επαρκή εξαερισμό και εφόσον το απαιτούν οι κανοισμοί αντιεκρηκτική ηλεκτρική εγκατάσταση.
2.11. Τα δάπεδα των χώρων ηλεκτρικής υπηρεσίας, πλην χώρων μετασχηματιστών1 και ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, πρέπει να υπολογίζονται για φορτίο 500
Κρ/π» . Τα δάπεδα των χώρων Μ/Σ πρέπει να ελέγχονται επιπλέον και βάσει _των
πραγματικών συνθηκών φόρτισης με το συγκεκριμένο μηχάνημα (βάρος, τρόπος
στήριξης, ταλαντώσεις κ.λπ.).
Το ίδιο ισχύει και για τους χώρους από τους οποίους προβλέπεται διέλευση
των πιο πάνω -μηχανημάτων.
2.12. Οι περιμετρικοί τοίχοι των χώρων των υποσταθμών πρέπει να είναι μπατικοί ή σε περίπτωση στοιχείων οπλισμένοι σκυροδέματος να έχουν πάχος τουλάχιοτο 15 αη.
2.13. Μέσα στο χώρο του υποσταθμού1, στο. πάχος των περιμετρικών τοίχων,
κάτω από το δάπεδο και στην πλάκα επικάλυψης του Υ/Σ δεν πρέπει να περνά εγκτάσταση ξένη προς τον προορισμό του Υ/Σ (π.χ. σωληνώσεις παροχών, αποχετεϋσεων, σωλήνες θέρμανσης κ.λπ.) .
3. Εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων.
Οι εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων των κτιρίων περιλαμβάνουν:
— Τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις.
— Τηλεφωνικές εγκαταστάσεις.
— Τηλετυπικές εγκαταστάσεις.
— Ασύρματη επικοινωνία - αναζήτηση προσώπων.
— Εγκαταστάσεις ενδοσυνεννόησης.
— Ηλεκτροακουοτικές εγκαταστάσεις.
— Μεγαφωνικές εγκαταστάσεις.
— Μεταφραστικές εγκαταστάσεις.
— Εγκαταστάσεις σηματοδότησης και ελέγχου.
— Εγκαταστάσεις πυρανίχνευσης.
— Εγκατασταθείς ασφάλειας.
— Ελέγχου εισόδου.
— Διαρρήξεων.
— Νυχτοφύλακα.
— Εγκαταστάσεις κεντρικού ρολογιού.
— Εγκαταστάσεις οπτικοακουστικής επικοινωνίας.
— Εγκατάσταση κεραίας λήψης ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σημάτων και
εγκατάσταση διανομής ραδιοτηλεοπτικών σημάτων.
3.1. Τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις.
3.1.1. Οι τηλεφωνικές εγκαταστάσεις των κτιρίων ή τμημάτων κτιρίων σχεδιάζονται και κατασκευάζονται με τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται το απόρρητο της επικοινωνίας και η προστασία ατόμων οτπό επικίνδυνες τάσεις.
3.1.2. Η κατασκευή των εγκαταστάσεων γίνεται σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό εσωτερικών τηλεφωνικών δικτύων (ΦΕΚ 773/Β/31.12.19&3) και τον ισχύοντα κανονισμό τοποθέτησης και συντήρησης δευτερευουσών τηλεφωνικών έγκαταστάσεων (ΦΕΚ 269/Β/8.4.1971) και τις εκάστοτε τροποποιήσεις τους.
3.1.3. Ο κεντρικός κατανεμητής, καθώς επίσης και οι κατανεμητές ορόφων
των κύριων τηλεφωνικών συνδέσεων των κτιρίων πρέπει να τοποθετούνται σε κοινόχρηστους, εύκολα προσπελάσιμους χώρους και να ασφαλίζονται κατάλληλα, ώστε να .μπορούν να είναι προσπελάσιμοι μόνο από το αρμόδιο προσωπικό.
3.1.4. Σ ε μεγάλα κτίρια με δευτερεύουσα τηλεφωνική εγκατάσταση, όπου μέρος ή το σύνολο της εισερχόμενης ή εξερχόμενης επικοινωνίας γίνεται μέσω ειδικού
προς τούτο ατόμου (τηλεφωνητή ή τηλεφωνήτριας), απαιτείται ειδικός χώρος για
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'ϊην ΐΓΟβραμονΛ του χειριστή. Σ το χώρο αυτό πρέπει να εξασφαλίζονται όλες οι απαράίτητες συνθήκες άνεσης (όπως π.χ. φωτισμού, αερισμού, θέρμανσης, επιπέδου
θορύβου κ.λπ.).
3.1.5. Απαγορεύεται στο χώρο εργασίας του χειριστή η ύπαρξη τηλετυτικής
συσκευής με μεγάλο φόρτο εργοκτίας, εφόσον η στάθμη Θορύβου λειτουργίας της
είναι τέτοια, που να δημιουργεί ενόχληση.
3.1.6. Σ ε κάθε κτίριο ή τμήμα κτιρίου που προβλέπεται να εξοπλιστεί με δευτερεύουσα τηλεφωνική εγκατάσταση άνω των 150 συνδέσεων, ποέπει να προβλέπεται ιδιαίτερος χώρος για την εγκατάσταση της. Ο χώρο<; αυτός πρέπει να είναι
κατάλληλου μεγέθους, κλειστός, με φωτισμό και αερισμό και θερμοκρασίες από .
10° — 30° € για όλο το χρόνο. Ο χώρος πρέπει να έχει ελάχιστο καθαρό2 ύφος
3,00 πι και το δάπεδο του να είναι υπολογισμένο τουλάχιστο για 500 Κρ/ρ .
3.2. Εγκατάσταση κεραίας λήψης ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σημάτων και
εγκατάσταση· διανομής ραδιοτηλεοπτιικων σημάτων.
3.2.1. Σε κάθε κτίριο επιτρέπεται μόνο ένα κεντρικό συγκρότημα κεραιών λήψης ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σημάτων επίγειας και δορυφορικής εκπομπής.
Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η διασπορά των παραπάνω κεραιών, εφόσον το επιβάλλουν τεχνικοί λόγσι, ύστερα απτό άδεια της αρχής.
3.2.2. Η εγκατάσταση λήψης, ενίσχυσης και διανομής ραδιοτηλεπτυκών σημάτων νέου ή υφιστάμενου ικτιριου με περισσότερες της μιας ιδιοκτησίες είναι κοινόχρηστη — έστω και αν δεν υπάρχει σύστημα οριζόντιας ιδιοκτησίας ^του ακινήτου.
3.2.3. Η κεντρική κεραία λήψης ραδιοτηλεοπτικών σημάτων κτιρίων κατασκευάζεται βάσει του τεχνικού κανονισμού εγκατάστασης και λειτουργίας κεντρικής
κεραίας τηλεόρασης και ραδιοφωνίας, όπως εκάστοτε ισχύει.
32.4. Σε περίπτωση ύπαρξης γειτονικών ανισοϋψών κτιρίων, όπου το υψηλότερο κτίριο σκιάζει και εμποδίζει τη λήψη σημάτων ενός ή περισσότερων ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων από το χαμηλότερο κτίριο, μπορεί ο ιδιοκτήτης ή οι
ιδιοκτήτες του ψΓ|λου κτιρίου να επιτρέψουν την εγκατάσταση της κεντρικής κεραίας του χοομηλοτερου κτιρίου σε κοπάλληλο σημείο του ψηλού κτιρίου, με έξοδα
των ιδιοκτητών του χαμηλότερου· κτιρίου.
3.2.5. Οι αγωγοί γραμμών ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να απέχουν οριζόντια ή κατακόρυφα από κεραίες δεκτών ραδιοφωνίας και τηλεόρασης τις καθοριζόμενες στον παρακάτω πίνακα ελάχιστες αποστάσεις (σε θερμοκρασία 16° Ο και
άπνοια):
Οριζόντια
απόσταση
σε (πι)

Κατακόρυφη
απόσταση^
σε (Μ)·

Από 0 έως 750

1,25

2,50

Αϊτό 750 έως 25000

2,25

2,50

Τάση αγωγών
ενέργειας σε (V)

3.2.6. Με ειδικούς κανονισμούς μπορεί να επιβάλλεται σε παραδοσιακούς οικισμούς ή τμήματα τους και σε διατηρητέα κτίρια η τοποθέτηση .κεντρικής κεραίας
τηλεόρασης και ραδιοφωνίας.
Με τους ίδιους κανονισμούς εγκρίνεται η κατασκευή κοινόχρηστης κεραίας σε
κατάλληλη θέση (που να μην επηρεάζει το κτίριο ή τον οικισμό) και δικτύου διανομής, ώστε το κτίριο ή τα κτίρια να τροφοδοτηθούν με ραδιοτηλεοκτικά σήματα
από καλωδιακό εξωτερικό δίκτυο. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να υπάρχει ειδική
έγκριση του κρατικού φορέα μετάδοση ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σημάτων.
Άρθρο 31.

Αλεξικέραυνα.
1. Σε κτίριο ή δομικό έργο ή μεμονωμένο στοιχείο του, που βρίσκεται σε έξαρση σε σχέση με τον περιβάλλοντα χώρο, επιβάλλεται η εγκατάσταση αλεξικέραυνου.
2. Η εγκατάσταση αλεξικέραυνου γίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό εγκατάστασης αλεξικέραυνου ·και τις ισχύουσες διατάξεις που αφορούν τα επιμέρους στοιχεία της εγκατάστασης. Μέχρι την έκδοση του εν λόγω κανονισμού, η εγκατάσταση
σχεδιάζεται και κατασκευάζεται σύμφωνα με τους κανόνες τέχνης και τεχνικής.
3. Η εγκατάσταση αλεξικέραυνου περιλαμβάνει και ειδική^ ξεχωριστή γείωση,
η οποία όμως συνδέεται υποχρεωτικά και με τις υπόλοιπες γειώσεις του κτιρίου.
4. Αγωγοί καθόδου της εγκατάστασης αλεξικέραυνου επιτρέπεται να τοποΤΕΧΝΙΚΟΝ
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θετούνται χωνευτοί στα οικοδομικά υλικά, εφόσον εξασφαλιστεί η προστασία τους
από ηλεκτρολύσεις και διάβρωση.
Άρ9ρβ 32.

Γραμματοκιβώτια.
1. Σ ε κάθε κτίριο επιβάλλεται η εγκατάσταση γραμματοκιβωτίων.
2. Ο αριθμός των γραμματοκιβωτίων είναι τουλάχιστο ίσος προς τον αριΒμό
των κατοικιών και λοιπών τμημάτων του κτιρίου που έχουν αυτοτελή χρήση.
3. Όλα τα γραμματοκιβώτια του κτιρίου διατάσσονται το ένα πλησίον του άλλου ώστε να αποτελούν μια ενότητα.
Τοποθετούνται σε τέτοια θέση ώστε να είναι προσιτά από το εξωτερικό του κτιρίου χωρίς να χρειάζεται να ανοίγει πόρτα που υπόκειται σε κλείδωμα. Το_10% των
γραμματοκιβωτίων και όχι λιγότερο από 1, πρέπει να είναι προσιτό σε άτομα με
ειδικές οτνάγκες χρήστες αμαξιδίων.
Η θέση τους πρέπει να είναι εμφανής και κοντά στην πόρτα της κυρίας εισόδου
του κτιρίου. Επιτρέπεται η τοποθέτηση τους πάνω στο φύλλο της πόρτας εισόδου.
Επιτρέπεται η τοποθέτηση τους στο προκήπιο. Απαγορεύεται να εξέχουν από τη
ρυμοτομική γραμμή.
.
4. Κάθε γραμματοκιβώτιο έχει ιδιαίτερη κλειδαριά.
5. Τα ελάχιστα απαιτούμενα γεωμετρικά μεγέθη των γραμματοκιβωτίων που
απαιτούνται καθορίζονται από τα αντίστοιχα πρότυπα του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) ή τα αντίστοιχα πρότυπα κρατών μελών της Ε.Ο.Κ.
"Αρβρβ 33.

Κιβώτια προσωρινής αποθήκευσης σπορ ριμάτων.
Κάθε κτίριο πρέπει να διαθέτει κατάλληλο χώρο για τη συγκέντρωση και προσωρινή αποθήκευση των απορριμάτων του κτιρίου μέχρι την αποκομιδή τους από τα
συνεργεία καθαριότητας.
Σε περίπτωση ύπαρξης προκη-πίου ή τοποθέτησης της πρόσοψης του κτιρίου εσώτερα της οικοδομικής γραμμής, ο χώρος αυτός μπορεί να γίνει στο προκήπιο, ή
τον παρόδιο ακάλυπτο χώρο.
Λεπτομέρειες σχετικά με τις προδιαγραφές που πρέπει να τηρούνται ανάλογα
με τον τρόπο δόμησης και τη συλλογή των απορριμάτων κατά περιοχές καθορίζονται με ειδικούς κανονισμούς.
Άρθρο 34.

Πρότυπα - Τεχνικές Προδιαγραφές - Πιστοποιητικά.
«Στις περιπτώσεις εφαρμογής των κτιριοδομυκών απαιτήσεων του .παρόντος κανονισμού και όπου αναφέρονται πρότυπα ΕΛΟΤ ή άλλες εθνυκές τεχνικές προδιαγραφές μπορούν εξ* ίσου να χρησιμοποιούνται πρότυπα ή τεχνικές προδιαγραφές
που εκδίδονται απτό τις Ευρωπαϊκές Επιτροπές Τυποποίησης (ΟΕΜΟΕΝΕΙ£(Γ)! ή
ελλείψει τούτων από τους Διεθνείς Οργανισμούς Τυποποίησης (Ι5Ο-ΙΟ) εφόσον
έχουν υιοθετηθεί στην Ελλάδα από αρμόδιους φορείς.
_ ·
_
Όπου απαιτούνται πιστοποιητικά για την καταλληλότητα της χρήσης δομικών
υλικών ή στοιχείων στα δομικά έργα κατ' εφαρμογήν των παραπάνω προτύπων ή
τεχνικών προδιαγραφών εκτός από αυτά που χορηγούνται από εργαστήρια αρμόδιου κρατικό φορέα ή άλλων εργαστηρίων αναγνωρισμένων από το Κράτος, ισοδύναμη ισχύ έχουν και τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από αναγνωρισμένα εργαστήρια των Κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας».
Το παραπάνω μβση σε < » αοθ·ρ. 34 έχει π<?οστεθεί με τιγν παραγο. 12 της αο,ιθμ·
49977)3068)27)30.6.89 (ΦΕΚ 535 Β') απάφαοης αριθμσΰμενα τα Λρώην α?β. ως
35, 36, 37, 38 και 39.

Άρθρο 35.

Αρμόδια αρχή.
Αρμόδια αρχή για την εφαρομή του παρόντος κανονισμού είναι η κατά τόπους
πολεοδομική υπηρεσία.
Άρθρο 36.

Έκταση εφαρμογής.
1. Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού έχουν εφαρμογή σε όλες τις περιοχές και τους οικισμούς της χώρας, που βρίσκονται είτε εντός είτε εκτός των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων.
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2. Κατ' εξαίρεση δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις:
2.1. Των άρθρων 10, 20 και 23 παραγρ. 1, 2, 3 και 5 στις περιοχές που βρίσκονται εκτός των εγεκριμένων σχεδίων πόλεως, και
2.2. Του άρθρου 20 στους οικισμούς που! δεν έχουν εγκεκριμένο σχέδιο πόλεως.
Άρβρβ

37.

Μεταβατικές Διατάξεις.
«Οικοδομικές άδειες, που έχουν εκδοθεί με προϊσχύουσες του παρόντος διατάξεις και ισχύουν, μπορούν να εκτελούνται ή αναθεωρούνται με ή χωρίς αύξηση του
όγκου τους σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις^. Επίσης σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις μπορούν να εκδίδονται, εκτελούνται, και αναθεωρούνται με ή
χωρίς αύξηση του όγκου του κτιρίου οι άδειες εφόσον κατά τον χρόνο που ισχύουν
οι προγενέστερες διατάξεις:
α) έχει υποβληθεί στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία _αίτηση με όλα τα
σχέδια και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τις σχετικές διατάξεις ή,
Β) έχουν θεωρηθεί από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία τα σχέδια του
προελέγχου που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις ή,
γ) έχει εγκριθεί από τον αρμόδιο κατά περίπτωση φορέα μέσα στην τελευταία τριετία και ισχύει μελέτη ειδικού κτιρίου σχετική με την λειτουργικότητα του
με ή χωρίς παρεκκλίσεις με Βάσει προϊσχύουσες διατάξεις ή,
δ) έχει· υποβληθεί στην αρμόδια κατά περίπτωση Υπηρεσία αίτηση |^ε πλήρη
αρχιτεκτονική μελέτη, μέσα στην τελευταία διετία για έγκριση η οποία είναι αναγκαία σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις για τη χορήγηση άδειας οικοδομής ή,
ε) αν αφορά ανέγερση: κτιρίου για το οποίο έχει προκηρυχθεί αρχιτεκονικός
διαγωνισμός Βάσει της με αριθμό Ε 27960/1665/7/30.9.1970 (ΦΕΚ Β 684) απόφασης Υπουργού Δημοσίων Έργων ή μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Βάσει του άρθρου Π παραγρ. 5 τυσ Ν. 716/1977 (ΦΕΚ 295/Α).
Στην περίπτωση Β οι προϊσχύουσες διατάξεις εφαρμόζονται αν·η αίτηση για
τη, χορήγηση της οικοδομικής άδειας με όλα τα απαιτούμενα σχέδια και δικαιολογητικά υποβληθεί μέσα σε προθεσμία ενός έτους από την κατάργηση των αντίστοιχων προγενέστερων διατάξεων, ενώ στις περιπτώσεις γ, δ και ε η προθεσμία
αυτή είναι δυο έτη.
Στην πιο πάνω περίπτωση α οι προϊσχύουσες διατάξεις εφαρμόζονται εφόσον
δεν τεθεί ο φακελλος στο αρχείο σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις».
Το πα<?απάνο) μέσιι σε Λ » αρθ<?. 37 έχ«ι τββεί άπως το Λοώητν άδ&<>ο 36 έχει τ<?οποπσιη&εί με την παραγρ. 13 της αριθμ. 49977)3068)27)30.6.1989 (ΦΕΚ 535 Β') από-

Άρθρο 38.

Καταργούμενες διατάξεις Ν.Δ.
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταργούνται:
^α. Οι διατάξεις του Ν.Δ. 8/1973 «περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, οι
οποίες εξακολουθούσαν να ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 1577/1985 (Φ.
Ε. Κ. 21 Ο/Α 718.1 2.85).
β. Το από 8.7.1930 Π. Δ. περί κατασκευής και επισκευής πεζοδρομίων (ΦΕΚ
239/Α 71 4.7.30) .
γ. Το από 23.1.1932 Π. Δ. περί κατασκευής και επισκευής πεζοδρομίων Αθην ν (ΦΕΚ 24/Α'/27.Γ.1932) ...
...
δ. Το από 9.7.1935 Π. Δ. περί επεκτάσεως της ισχύος του από 23.1.1932 διατάγματος περί κατασκευής και επισκευής πεζοδρομίων Αθηνών (ΦΕΚ 330/Α*/18.
ε. Το από 18.1.1954 Β. Δ. περί ανακατασκευής πεζοδρομίων επί γενικώς διαρρυθμιζομένων Γ| ανακατασκευαζόμενων δημόσιων οδών (ΦΕΚ 27/Α"/1 8.2.1 954) .
στ. Το από 23.5.83 Π. Δ. «απαγόρευση τοποθετήσεως υπόγειων δεξαμενών κάτω από τα πεζοδρόμια κοινόχρηστων χώρων (ΦΕΚ 262/Δ'/23.6.83.
ζ. Η υπ' αριθ. 20452/484/19.2.1986 απόφαση του Υπουργού ΠΈΧΩΔΕ «κτιροδομικός κανονισμός για το φωτισμό και αερισμό κτιρίων» (ΦΕΚ 44/Β*/19.2.1986).
Άρθρο 39.
Το παρόν άρθρο^περιλαμβάνει τα παρακάτω σχήματα με αριθ. 1 έως και 10,
που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.
ΤΕΧΝΙΚΟΝ

ΙΝΓΓΙΤΟΥΤΟΝ

ΕΛΛΑΔΟΣ

(Σε αντικατάσταση σελ. Α-131)

Α-1311

Κηριοδομικίκ;

Τόμος Α'

ΣΧΗΜΑ

1

•η-

Σαν ελιΰθιρο πλοπος λαμβάνεται το Π όταν α<0.05 μ. και β<0.10 μ. διαφορετικά αφαιρούνται προβξοχές μέχρι 0.05 μ. από &οκ» και μέχρι 0.10 μ. από κσιπταοτή.

ΓΧΗΜΑ

3

2ΗΜΕΙΩΣΗ: Το 2ΧΗΜΑ 3 της βελ. Α—133 δεν ισχύει. Αντ' ιηηού ιβχύη το ιταΣΧΚΜΑ 3,

ΤΙΧΜΙΚΟΝ

ΙΝΤΓΙΤΟΤΤΌΜ

ΙΛΛΑΔΟΧ

Τόμος Α ' .

Κτιριοδομικός Κανονισμός

ΤΕΥΧΟΣ 153, Φεβρουάριος 1989
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ΤΕΧΝΙΚΟΝ

ΙΝΓΤΙΤΟΥΤΟΝ

ΕΛΛΑΔΟΣ

(Να τεθεί μετά τη σελ. Α—132)

Α—133

Τόμος Α ' .

Κτιριοδομικός Κανονισμός

Γ:
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Α-134

Η
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ΤΕΧΝΙΚΟΝ

ΙΝΕΤΙΤΟΥΤΟΝ

ΕΛΛΑΔΟΣ

Τόμος Α'.

Κτιριοδομικόο Κανονισμός

ΤΕΥΧΟΣ 153, Φ€βρουάριος 1989
:

Άρθρβ 39.
Η ισχύς του παρόντος κανονισμού αρχίζει από τις 18 Φεβρουαρίου 1989.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 1989

ΛΠΟΦ. 4873/433 ΤΗΖ 9/10.2.1989 (ΦΕΚ 96 Β')
Παράταση ισχύος των διατηρούμενων διατάξεων του Ν. Δ/
τος 8/1973 «περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού».
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν. 1577/85 «Γενικός Οικοδομικός
Κανονισμός» (ΦΕΚ 210/Α).
2. Την υπ αριθμ. Υ. 1291/1987 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσης
Αναπληρωτή Υπουργού στα Υπουργεία Εξωτερικών, Εθνικής Αμυνας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Υφυπουργού στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας» (ΦΕΚ 526/Β).
3. Την υπ'αριθ. Υ1436/1987 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων
Έργων Μανόλη Παπαστεφανάκι» (ΦΕΚ 549)Β).
4. Το με αριβ. πρωτ. 285/8.2.89 ΤΕΙ.ΕΧ του Τ.Ε.Ε., που ζητά την παράταση
των διατάξεων του Ν. Δ/τος 8/73 με παράλληλη ισχύ των διατάξεων του_νέου κτιριοδοτικού κανονισμού για καλύτερη ενημέρωση των μηχανικών, αποφασίζουμε:
1. Η προθεσμία της παραγράφου .1 του άρθρου 31 του Ν. 1577/85 «Γενικός
Οικοδομικός Κανοισμός» (ΦΕΚ 210/Α) όπως παρατάθηκε με την υπ' αριθ. 296/
88/14.1.87 απόφασης του Υπουργού Περιβάλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Παράταση ισχύος των διατηρουμένων διατάξεων του Ν. Δ/τος 8/1973» «περί
Οικοδομικού Κανονισμού» (ΦΕΚ 31/Β) και με την υπ' αριθ. 283/3/7.1.88 απόφαση
του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων παράταση ισχύος των διατηρουμένων διατάξεων του Ν. Δ/τος 8/1973 «περί Γενικού
Οικοδομικού Κανονισμού» (ΦΕΚ 1/Β/7.1.88) παραείνεται για έξι (6) μήνες από τη
λήξη της.
2. Κατά το χρονικό διάστημα ισχύουν και οι διατάξεις του κτιριοδομικού κανονισμού που καθορίστηκαν με τπν 3046/304 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 59/Δ/3.2.89) οι οποίες
δύναται να εφαρμόζονται στο σύνολο τους.
3. Η ισχύς της παρούσας απόφασης, που θα κυρωθεί με νόμο αρχίζει από τη
δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 1989
Ο Ανρητληρωτής Υπουργός
ΜΑΝΟΛΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΙΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΝ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΝ

ΕΛΛΑΔΟΣ

(Να τεθεί μετά τη σελ. Α—134)

Α-135

Κτιριοδομιχόα Κανονιομώο

Τ6μοα Α ' .

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Δ/ΝΣΗ: Οικ. και Κτιρ. Καν.

Αθήνα 14.2.1989
. Αριθ. πρωτ. 17904

ΘΕΛΙΑ: Παράταση ισχύος άρθρων Ν.Δ. 8/73 που διατηρήθηκαν σε ισχύ με την παρ. 1 αρθρ. 31 Ν. 1577/85 με παράλληλη ισχύ του νέου κτιριοδομικού κανονισμού.
Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 96/Β/10.2.89 δημοσιεύθηκε και; ισχύει η 4873/
438/9.2.89 απόφαση αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, που θα κυρωθεί μ.ε νόμο,
σύμφωνα με την οποία παρατείνεται η ισχύς από 18.2.89 — 18.8.89 των διατάξεων
του Ν. Δ/τος 8/1973 (διατάξεις κτιριοδομικού περιεχομένου) που αναφέρονται στην
παρ. 1 του άρθρου 31> του Μ. 1577/85 «περί ΓΟΚ».
Σύμφωνα με την ίδια απόφαση στο χρονικό αυτό διάστημα θα: ισχύουν παράλληλο; και οι διατάξεις του κτιριοδομικού κανονισμού όπως καθορίστηκαν με την
3046/304 απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και δημοσιεύθηκαν στο
ΦΕΚ 59/Δ/3.2.89 οι οποίες δύναται να εφαρμόζονται στο σύνολο τους στις μελέτες
που θα υποβάλλονται στις πολεοδομικές υπηρεσίες μετά τις 18.2.89.
Οι Δ/νσεις Πολεοδομίας και τα Τ. Π. και Π. Ε. των Νομών με ευθύνη των προϊσταμένων παρακλούνται να ενημερώσουν άμεσα με τηλεφωνικό σήμα τα πολεοδομικά γραφεία της αρμοδιότητας των.
Ο Ειδικός Γραμματέας
Οικιστικής και Κατοικίας
Α. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ

Λ—136

ΤΕΧΝΙΚΟΝ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΝ

ΕΛΛΑΔΟΣ

Τόμος Α

Κτιριοδομικός Κανονισμός

ΤΕΥΧΟΣ 172-Μάρτιος 1992

"

"

"

ΑΠΟΦΑΣΗ 30189/38γ ΤΗΣ 28.1/12.2.1992 (ΦΕΚ 146 Δ").
Προαιρετική εφαρμογή διατάξεων περί Αντισεισμικού Αρμού.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
Εχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137Α") «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Οργανα».
2. Το Π.Δ. 51/1988 (ΦΕΚ 19/Α) «Οργανισμός Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.».
3. Την με αρ. Υ1503/91 (ΦΕΚ 702/Β/4.9.91) Κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
4. Το άρθρο 26 του Ν. 1577/1985 (ΦΕΚ 21 Ο/Α) «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός».
5. Την ανάγκη για βελτίωση της ποιότητας της αντοχής και της λειτουργικότητας των κτιρίων, αποφασίζουμε:
1. Η παρ. 3.6 του άρθρου 5 της απόφασης 3046/304/30.1.1989 (ΦΕΚ 59/Δ/3.2.89) περί «Κτιριοδομικού Κανονισμού», όπως τροποποιήθηκε με την 18738/134/12.3.90 (ΦΕΚ 160/Δ/27.3.1990
απόφαση περί «Αντισεισμικού Αρμού» η εφαρμογή της οποίας ανεστάλη με την 35627/716^
28.11.91 (ΦΕΚ 918/Δ/18.12.91) απόφαση, είναι δυνατόν να εφαρμόζεται σε όσες περιπτώσεις το
επιθυμεί ο ιδιοκτήτης του έργου.
2. Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από την δημοσίευση της στην Εφημερίδα τη Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 1992

Π.Δ. ΤΗΣ 3/30.1.1992 (ΦΕΚ 77Δ")
Καθορισμός απόστασης οικοδομών εκατέρωθεν του άξονα του αγωγού μεταφοράς
του φυσικού αερίου, στις εκτός εγκεκριμένου σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών περιοχές».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 9 και 85 Α του από 17.7.1923 Ν.Δ./τος «Περί σχεδίων πόλεων
κ.λπ.» (Α' 228) όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.
2. Στις διατάξεις του άρθρου 23, παρ. 1 (ειδ. ιδ.) του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Οργανα» (Α' 137).
3. Την 648/1991 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επιρκατείας με πρόταση του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων, αποφασίζουμε:
Αρθρο 1

Η απόσταση των οικοδομών εκατέρωθεν του άξονα του αγωγού μεταφοράς του'φυσικού
αερίου, όπως αυτός κάθε φορά εγκρίνεται στις εκτός εγκεκριμένου σχεδίου και εκτός ορίων
οικισμών περιοχές, ορίζεται σε είκοσι (20) μέτρα.
Αρθρο 2

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Αθήνα, 3 Ιανουαρίου 1992
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

(Να τεθεί μετά τη σελ. Α-136) Α-137

