
Γενικός οικοδοµικός κανονισµός. 

'Αρθρο 242 

Ορισµοί. 

(άρθρο 2 ν. 1577/1985) 

1. Εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο οικισµού ή σχέδιο πόλης ή πολεοδοµικό σχέδιο ή 

πολεοδοµική µελέτη είναι το διάγραµµα µε τον τυχόν ειδικό πολεοδοµικό κανονισµό 

που έχει εγκριθεί σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις και καθορίζει τους ειδικούς όρους 

δόµησης, τους κοινόχρηστους και δοµήσιµους χώρους και τις επιτρεπόµενες χρήσεις 

σε κάθε τµήµα ή ζώνη του οικισµού. 

2. Κοινόχρηστοι χώροι είναι οι κάθε είδους δρόµοι, πλατείες, άλση και γενικά οι 

προοριζόµενοι για κοινή χρήση ελεύθεροι χώροι, που καθορίζονται από το 

εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο του οικισµού ή έχουν τεθεί σε κοινή χρήση µε 

οποιοδήποτε άλλο νόµιµο τρόπο. 

3. Κοινωφελείς χώροι είναι οι χώροι του οικισµού που, σύµφωνα µε το εγκεκριµένο 

ρυµοτοµικό σχέδιο, προορίζονται για την ανέγερση κατασκευών κοινής ωφέλειας. 

4. ∆ρόµοι είναι οι κοινόχρηστες εκτάσεις που εξυπηρετούν κυρίως τις ανάγκες 

κυκλοφορίας. 

5. Πεζόδροµοι είναι οι δρόµοι, που προορίζονται κυρίως για την εξυπηρέτηση των 

πεζών. 

6. Πλάτος δρόµου σε κάθε σηµείο του άξονά του είναι το µεταξύ των ρυµοτοµικών 

γραµµών µήκος της καθέτου στον άξονα στο σηµείο αυτό. 

7. Οικοδοµικό τετράγωνο (Ο.Τ.) είναι κάθε δοµήσιµη ενιαία έκταση, που βρίσκεται 

µέσα στο εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο ή µέσα στα όρια οικισµού και περιβάλλεται 

από κοινόχρηστους χώρους. 

8. Όρια οικοδοµικού τετραγώνου είναι οι οριακές γραµµές που το χωρίζουν από τους 

κοινόχρηστους χώρους. 

9. Ρυµοτοµική γραµµή είναι εκείνη που ορίζεται από το ρυµοτοµικό σχέδιο και 

χωρίζει οικοδοµικό τετράγωνο ή γήπεδο από κοινόχρηστο χώρο του οικισµού. 

10. Οικοδοµική γραµµή ή γραµµή δόµησης είναι το όριο οικοδοµικού τετραγώνου 

που ορίζεται από το ρυµοτοµικό σχέδιο προς την πλευρά του κοινόχρηστου χώρου, 

έως το οποίο επιτρέπεται η δόµηση. 

11. Προκήπιο ή πρασιά είναι το τµήµα του οικοδοµικού τετραγώνου, που βρίσκεται 

ανάµεσα στη ρυµοτοµική γραµµή και τη γραµµή δόµησης ή οικοδοµική γραµµή. 



12. Γήπεδο είναι η συνεχόµενη έκταση γης που αποτελεί αυτοτελές και ενιαίο 

ακίνητο και ανήκει σε έναν ή σε περισσότερους κυρίους εξ αδιαιρέτου. 

13. Οικόπεδο είναι κάθε γήπεδο, που βρίσκεται µέσα στο εγκεκριµένο ρυµοτοµικό 

σχέδιο ή µέσα στα όρια οικισµού χωρίς εγκεκριµένο σχέδιο. 

14. Όρια οικοπέδου ή γηπέδου είναι οι γραµµές που το χωρίζουν από τα όµορα 

οικόπεδα και τους κοινόχρηστους χώρους. Τα όρια του οικοπέδου µε τους 

κοινόχρηστους χώρους συµπίπτουν µε τα όρια του οικοδοµικού τετραγώνου. 

15. Πρόσωπο οικοπέδου ή γηπέδου είναι το όριό του προς τον κοινόχρηστο χώρο. 

16. Οριστική στάθµη εδάφους οικοπέδου ή γηπέδου είναι η στάθµη του εδάφους, 

όπως διαµορφώνεται οριστικά, σύµφωνα µε το νόµο, µε εκσκαφή, επίχωση ή 

επίστρωση. 

17. Κτίριο είναι η κατασκευή, που αποτελείται από τεχνικά έργα και εγκαταστάσεις 

και προορίζεται για: 

α) την παραµονή ανθρώπων ή ζώων, όπως η κατοικία και ο στάβλος. 

β) την εκτέλεση εργασίας ή την άσκηση επαγγέλµατος, όπως το κατάστηµα και το 

εργοστάσιο. 

γ) την αποθήκευση ή τοποθέτηση πραγµάτων, όπως οι αποθήκες, ο χώρος 

στάθµευσης αυτοκινήτων, το σιλό, η δεξαµενή υγρών και 

δ) την τοποθέτηση ή λειτουργία µηχανηµάτων, όπως το αντλιοστάσιο. 

18. Κατασκευή είναι κάθε τεχνικό έργο. 

19. Εγκατάσταση είναι η κατασκευή που χρησιµοποιείται για την άµεση ή έµµεση 

εξυπηρέτηση των κτιρίων ή της λειτουργικότητάς τους, όπως τα στοιχεία ηλεκτρικής 

ενέργειας, κλιµατισµού, διανοµής ύδατος, θέρµανσης, φωταερίου, οι ηλιακοί 

θερµοσίφωνες, οι καπναγωνοί, οι επιγραφές, οι κεραίες. 

20. Φέρουσα κατασκευή κτιρίου είναι το τµήµα που µεταφέρει άµεσα ή έµµεσα στο 

έδαφος τα µόνιµα και τα ωφέλιµα φορτία του κτιρίου, καθώς και τις επιρροές γενικά 

των δυνάµεων που επενεργούν σε αυτό. Κατασκευές συµπλήρωσης είναι τα υπόλοιπα 

τµήµατα που συµπληρώνουν το κτίριο και εξυπηρετούν τον προορισµό του. 

21. Ειδικά κτίρια είναι τα κτίρια, των οποίων κύριος προορισµός δεν είναι η κατοικία 

και η διαµόρφωσή τους προσδιορίζει αποκλειστικά ειδική χρήση. 

22. Κοινής χρήσης χώροι του κτιρίου και του οικοπέδου είναι οι χώροι, που 

προορίζονται για χρήση από όλους τους ενοίκους του κτιρίου. 

23. Όροφοι είναι τα τµήµατα του κτιρίου, στα οποία διαχωρίζεται από διαδοχικά 

δάπεδα καθ' ύψος. 



24. Υπόγειο είναι όροφος ή τµήµα ορόφου, του οποίου η οροφή βρίσκεται έως 1,50 

µ. ψηλότερα από την οριστική στάθµη του εδάφους. 

25. Κάλυψη του οικοπέδου είναι η επιφάνεια που περιβάλλεται από τις προβολές των 

περιγραµµάτων όλων των κτιρίων του οικοπέδου πάνω σε οριζόντιο επίπεδο. 

26. Ποσοστό κάλυψης του οικοπέδου είναι ο λόγος της µέγιστης επιφάνειας που 

επιτρέπεται να καλυφθεί προς τη συνολική επιφάνεια του οικοπέδου. 

27. Συντελεστής δόµησης (σ.δ.) είναι ο αριθµός, ο οποίος, πολλαπλασιαζόµενος µε 

την επιφάνεια του οικοπέδου, δίνει τη συνολική επιφάνεια όλων των ορόφων των 

κτιρίων που µπορούν να κατασκευαστούν στο οικόπεδο, σύµφωνα µε τις οικείες 

διατάξεις. 

28. Συντελεστής κατ' όγκο εκµετάλλευσης (σ.ο.) του οικοπέδου είναι ο λόγος του 

όγκου του κτιρίου πάνω από την οριστική στάθµη του εδάφους προς τη συνολική 

επιφάνεια του οικοπέδου. 

29. Υποχρεωτικός ακάλυπτος χώρος του οικοπέδου είναι ο χώρος που αφήνεται 

ακάλυπτος για να µην υπάρχει υπέρβαση του ποσοστού κάλυψης ή του συντελεστή 

δόµησης που ισχύει στην περιοχή. 

30. Ύψος κτιρίου σε ορισµένη θέση του είναι η κατακόρυφη απόσταση, από το 

σηµείο που αποτελεί την αφετηρία µέτρησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου 

αυτού (στάθµη του πεζοδροµίου ή οριστική στάθµη του εδάφους), έως τη στάθµη της 

τελικής επάνω επιφάνειας του τελευταίου ορόφου, στην οποία συµπεριλαµβάνεται η 

µόνωση και η επίστρωσή της στη θέση αυτή, µε το τυχόν στηθαίο. Το µεγαλύτερο 

από τα ύψη που πραγµατοποιούνται είναι το µέγιστο πραγµατοποιούµενο ύψος του 

κτιρίου. 

31. Μέγιστο επιτρεπόµενο ύψος κτιρίου ή µέγιστο επιτρεπόµενο ύψος περιοχής είναι 

το ύψος του ανώτατου επιπέδου του κτιρίου, πάνω από το οποίο απαγορεύεται κάθε 

δόµηση εκτός από τις εγκαταστάσεις που επιτρέπονται ειδικά και περιοριστικά. 

32. Ηµιυπαίθριος χώρος είναι ο στεγασµένος χώρος του κτιρίου, του οποίου η µία 

τουλάχιστον πλευρά είναι ανοιχτή προς τον κοινόχρηστο χώρο ή τους ακάλυπτους 

χώρους του οικοπέδου και οι υπόλοιπες πλευρές ορίζονται από τοίχους ή κατακόρυφα 

φέροντα στοιχεία. 

33. Υπαίθριος χώρος του κτιρίου είναι ο ελεύθερος χώρος που βρίσκεται πάνω από 

την οροφή των κλειστών και ηµιυπαίθριων χώρων του. 

34. Αίθριο είναι το µη στεγασµένο τµήµα του οικοπέδου ή του κτιρίου που 

περιβάλλεται από όλες τις πλευρές του από το κτίριο ή τα κτίρια του οικοπέδου. 

35. Όψεις του κτιρίου είναι οι επιφάνειες του κτιρίου που βλέπουν σε κοινόχρηστο 

χώρο ή στους ακάλυπτους χώρους του οικοπέδου. 



36. Κύρια όψη ή πρόσοψη είναι κάθε όψη του κτιρίου που βλέπει σε κοινόχρηστο 

χώρο. 

37. Αρχιτεκτονικές προεξοχές και αρχιτεκτονικά στοιχεία είναι τα φέροντα ή µη 

στοιχεία του κτιρίου, που σκοπό έχουν την αρχιτεκτονική διαµόρφωση των όψεών 

του. 

38. Εξώστης είναι η οριζόντια προεξοχή της πλάκας του δαπέδου ενός ορόφου, η 

οποία προβάλλει, µε ή χωρίς τη χρήση δοκών, πέρα από τις επιφάνειες των όψεων 

του κτιρίου, και χρησιµοποιείται για τη µετακίνηση και την προσωρινή παραµονή 

ανθρώπων. 

39. Προστέγασµα είναι η σταθερή ή κινητή προεξοχή πέρα από τις επιφάνειες των 

όψεων του κτιρίου, η οποία δεν χρησιµοποιείται ως εξώστης. 

40. Περίφραγµα είναι η κατασκευή, µε την οποία διαχωρίζονται µεταξύ τους όµορα 

οικόπεδα ή γήπεδα, καθώς και οικόπεδο ή γήπεδο από κοινόχρηστο χώρο. 

41. Βόθρος είναι χώρος κάτω από την οριστική στάθµη του εδάφους, στον οποίο 

συγκεντρώνονται τα λύµατα του κτιρίου ή τα όµβρια ύδατα. 

42. Παρόδια στοά είναι ο προσπελάσιµος από το κοινό και στεγασµένος ελεύθερος 

χώρος που κατασκευάζεται στην κύρια όψη του κτιρίου στη στάθµη του πεζοδροµίου 

και επιβάλλεται από το εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο της περιοχής. 

43. Εσωτερική στοά είναι ο στεγασµένος ελεύθερος χώρος που συνδέει 

κοινόχρηστους χώρους του οικισµού ή προκήπια µεταξύ τους ή κοινόχρηστους 

χώρους του οικισµού µε ελεύθερους σε προσπέλαση ακάλυπτους χώρους του 

οικοπέδου. 

 

 


