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Βασικό νομοθετικό πλαίσιο κατασκευών

Σήμερα ισχύει ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΝΟΚ) 

Ν. 4067, ΦΕΚ 79/Α/9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012
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Τεχνικά δεδομένα που λαμβάνονται υπ’ όψη στη δόμηση γηπέδων σύμφωνα με τον ΝΟΚ:
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Τεχνικά δεδομένα που λαμβάνονται υπ’ όψη στη δόμηση γηπέδων σύμφωνα με τον ΝΟΚ:

• Άρθρο 11 Συντελεστής Δόμησης (Σ.Δ.) – (μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση = επιφάνεια  γης* ΣΔ)

• Άρθρο 12 Ποσοστό Κάλυψης (Π.Κ.) – Το ποσοστό κάλυψης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 60%

• Άρθρο 13 Συντελεστής ‘Ογκου (Σ.Ο) – (σ.ο. = 5,00 * ΣΔ, ή σ.ο. = 5,50*ΣΔ)

• Άρθρο 14 Θέση κτιρίου - Η τοποθέτηση του κτιρίου σε σχέση με τα όρια (Δ)

• Άρθρο 15 Ύψος Κτιρίου (H) – Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος είναι συνάρτηση του ΣΔ

3 / 9 VPG, March 2018
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• Άρθρο 15 Ύψος Κτιρίου (H) – Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος είναι συνάρτηση του ΣΔ

Επίσης
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• Άρθρο 15 Ύψος Κτιρίου (H) – Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος είναι συνάρτηση του ΣΔ

Επίσης

• Η Επιτρεπόμενη Χρήση γης

• Πρόσβαση

• Η απόσταση από όρια οικισμού, άξονας δρόμου, παράλιο μέτωπο, ρέμα κλπ

• Ζητήματα Αρχαιολογίας & Natura

• Η κλίση του γηπέδου (βλ. Κυκλάδες)

• Δουλείες, διέλευση αγωγών, δικτύων κλπ.
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Τι είναι το Υ.Σ.Δ.?
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Τι είναι το Υ.Σ.Δ.?
Είναι η εναπομένουσα δόμηση σε γήπεδο που ήδη φιλοξενεί κατασκευή.
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Τι είναι το Υ.Σ.Δ.?
Είναι η εναπομένουσα δόμηση σε γήπεδο που ήδη φιλοξενεί κατασκευή.

Πως υλοποιείται / Που εμφανίζεται σήμερα το Υ.Σ.Δ.?
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Τι είναι το Υ.Σ.Δ.?
Είναι η εναπομένουσα δόμηση σε γήπεδο που ήδη φιλοξενεί κατασκευή.

Πως υλοποιείται / Που εμφανίζεται σήμερα το Υ.Σ.Δ.?
Υλοποιείται και εμφανίζεται ΜΟΝΟ σε γήπεδο που ήδη φιλοξενεί κατασκευή.

Για ακίνητα που απαλλοτριώνονται, για διατηρητέα, για προς νομιμοποίηση ακίνητα υπάρχει, 
θεωρητικά,  δυνατότητα για μεταφορά ΣΔ (Τράπεζα γης  - διαχείριση Πράσινο Ταμείο – Ζώνη 
υποδοχής ΣΔ). H μεταφορά ΣΔ δεν ισχύει σήμερα στην πράξη.
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Πως αντιμετωπίζεται εκτιμητικά το Υ.Σ.Δ.?
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Τι είναι το Υ.Σ.Δ.?
Είναι η εναπομένουσα δόμηση σε γήπεδο που ήδη φιλοξενεί κατασκευή.

Πως υλοποιείται / Που εμφανίζεται σήμερα το Υ.Σ.Δ.?
Υλοποιείται και εμφανίζεται ΜΟΝΟ σε γήπεδο που ήδη φιλοξενεί κατασκευή.

Για ακίνητα που απαλλοτριώνονται, για διατηρητέα, για προς νομιμοποίηση ακίνητα υπάρχει, 
θεωρητικά,  δυνατότητα για μεταφορά ΣΔ (Τράπεζα γης  - διαχείριση Πράσινο Ταμείο – Ζώνη 
υποδοχής ΣΔ)

Πως αντιμετωπίζεται εκτιμητικά το Υ.Σ.Δ.?
α) Παραδοχή πλήρους εξάντλησης, με αναφορά μονάχα στον υλοποιημένο ΣΔ
β) Παραδοχή πλήρους ή μερικής εξάντλησης, με αναφορά στους Σ.Δ./Π.Κ./κατάσταση 
υφιστάμενου κτιρίου
γ) Παραδοχή πλήρους ή μερικής εξάντλησης, με αναφορά στους Σ.Δ./Π.Κ./κατάσταση 
υφιστάμενου κτιρίου & έρευνα αγοράς
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Παράδειγμα: Οικόπεδο με εμβαδό 10.000τμ εκτός σχεδίου, εντός Βιομηχανικής Περιοχής (ΒΙ.ΠΕ.), με 
ένα κτίσμα 6.000τμ, που διαθέτει κάλυψη 5.500τμ, ύψος 13μ και απόσταση από τα όρια 10μ. Το 
κτίσμα είναι τυπική μεταλλική κατασκευή με χρήση αποθήκης ξηρού φορτίου στο ισόγειο & γραφεία 
στον όροφο, με δίρυκτη οροφή με μονή λαμαρίνα.
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Παράδειγμα: Οικόπεδο με εμβαδό 10.000τμ εκτός σχεδίου, εντός Βιομηχανικής Περιοχής (ΒΙ.ΠΕ.), με 
ένα κτίσμα 6.000τμ, που διαθέτει κάλυψη 5.500τμ, ύψος 13μ και απόσταση από τα όρια 10μ. Το 
κτίσμα είναι τυπική μεταλλική κατασκευή με χρήση αποθήκης ξηρού φορτίου στο ισόγειο & γραφεία 
στον όροφο, με δίρυκτη οροφή με μονή λαμαρίνα.

Όροι και Περιορισμοί Δόμησης Γηπέδου

Σ.Δ. 0,9
Π.Κ. 60%
Ύψος 17,25 μ
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Παράδειγμα: Οικόπεδο με εμβαδό 10.000τμ εκτός σχεδίου, εντός Βιομηχανικής Περιοχής (ΒΙ.ΠΕ.), με 
ένα κτίσμα 6.000τμ, που διαθέτει κάλυψη 5.500τμ, ύψος 13μ και απόσταση από τα όρια 10μ. Το 
κτίσμα είναι τυπική μεταλλική κατασκευή με χρήση αποθήκης ξηρού φορτίου στο ισόγειο & γραφεία 
στον όροφο, με δίρυκτη οροφή με μονή λαμαρίνα.

Όροι και Περιορισμοί Δόμησης Γηπέδου
Θεωρητική πλήρης εξάντληση 

Σ.Δ. 0,9                                                                                      Μέγιστη Δόμηση 9.000τμ (10.000*0,9)
Π.Κ. 60%                                                                                    Μέγιστη Κάλυψη 6.000τμ (10.000*60%)
Ύψος 17,25 μ                                                                            Μέγιστο  Ύψος 17,25
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Παράδειγμα: Οικόπεδο με εμβαδό 10.000τμ εκτός σχεδίου, εντός Βιομηχανικής Περιοχής (ΒΙ.ΠΕ.), με 
ένα κτίσμα 6.000τμ, που διαθέτει κάλυψη 5.500τμ, ύψος 13μ και απόσταση από τα όρια 10μ. Το 
κτίσμα είναι τυπική μεταλλική κατασκευή με χρήση αποθήκης ξηρού φορτίου στο ισόγειο & γραφεία 
στον όροφο, με δίρυκτη οροφή με μονή λαμαρίνα.

Όροι και Περιορισμοί Δόμησης Γηπέδου
Θεωρητική πλήρης εξάντληση 

Σ.Δ. 0,9                                                                                      Μέγιστη Δόμηση 9.000τμ (10.000*0,9)
Π.Κ. 60%                                                                                    Μέγιστη Κάλυψη 6.000τμ (10.000*60%)
Ύψος 17,25 μ                                                                            Μέγιστο  Ύψος 17,25

Υφιστάμενη κατάσταση
Δόμηση 6.000τμ
Κάλυψη 5.500τμ
Ύψος 13μ
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Παράδειγμα: Οικόπεδο με εμβαδό 10.000τμ εκτός σχεδίου, εντός Βιομηχανικής Περιοχής (ΒΙ.ΠΕ.), με 
ένα κτίσμα 6.000τμ, που διαθέτει κάλυψη 5.500τμ, ύψος 13μ και απόσταση από τα όρια 10μ. Το 
κτίσμα είναι τυπική μεταλλική κατασκευή με χρήση αποθήκης ξηρού φορτίου στο ισόγειο & γραφεία 
στον όροφο, με δίρυκτη οροφή με μονή λαμαρίνα.

Όροι και Περιορισμοί Δόμησης Γηπέδου
Θεωρητική πλήρης εξάντληση 

Σ.Δ. 0,9                                                                                      Μέγιστη Δόμηση 9.000τμ (10.000*0,9)
Π.Κ. 60%                                                                                    Μέγιστη Κάλυψη 6.000τμ (10.000*60%)
Ύψος 17,25 μ                                                                            Μέγιστο  Ύψος 17,25

Υφιστάμενη κατάσταση                                                         Υπολειπόμενο
Δόμηση 6.000τμ                                                                       Υπόλοιπο Δόμησης 3.000τμ (9.000τμ – 6.000τμ)
Κάλυψη 5.500τμ                                                                       Υπόλοιπο Κάλυψης 500τμ (6.000τμ – 5.500τμ)
Ύψος 13μ                                                                                 Υπόλοιπο Ύψος 4,25μ (17,25μ – 13μ)
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α) Παραδοχή πλήρους εξάντλησης, με αναφορά μονάχα στο ΣΔ
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α) Παραδοχή πλήρους εξάντλησης, με αναφορά μονάχα στο ΣΔ

Υπόλοιπο Δόμησης 3.000τμ (9.000τμ – 6.000τμ)
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α) Παραδοχή πλήρους εξάντλησης, με αναφορά μονάχα στο ΣΔ

Υπόλοιπο Δόμησης 3.000τμ (9.000τμ – 6.000τμ)

Θεωρούμε ότι μπορούμε να κατασκευάσουμε στο ίδιο γήπεδο ακόμη 3.000τμ 
(‘πανωσήκωμα’ υφιστάμενης κατασκευής ή/και νέο κτίριο, δεν το εξετάζουμε)
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α) Παραδοχή πλήρους εξάντλησης, με αναφορά μονάχα στο ΣΔ

Υπόλοιπο Δόμησης 3.000τμ (9.000τμ – 6.000τμ)

Θεωρούμε ότι μπορούμε να κατασκευάσουμε στο ίδιο γήπεδο ακόμη 3.000τμ 
(‘πανωσήκωμα’ υφιστάμενης κατασκευής ή/και νέο κτίριο, δεν το εξετάζουμε)

Η δόμηση των 3.000τμ απαιτεί/δεσμεύει γήπεδο 3.333τμ (3.000τμ/ΣΔ 0,9)
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α) Παραδοχή πλήρους εξάντλησης, με αναφορά μονάχα στο ΣΔ

Υπόλοιπο Δόμησης 3.000τμ (9.000τμ – 6.000τμ)

Θεωρούμε ότι μπορούμε να κατασκευάσουμε στο ίδιο γήπεδο ακόμη 3.000τμ 
(‘πανωσήκωμα’ υφιστάμενης κατασκευής ή/και νέο κτίριο, δεν το εξετάζουμε)

Η δόμηση των 3.000τμ απαιτεί/δεσμεύει γήπεδο 3.333τμ (3.000τμ/ΣΔ 0,9)

Με εκτιμώμενη αξία γης = 100 euro/τμ, 

Εκτιμώμενη αξία ΥΣΔ = 333.333euro (3.333τμ * 100 euro/τμ)

6 / 9 VPG, March 2018



β) Παραδοχή πλήρους ή μερικής εξάντλησης, με αναφορά στους 
Σ.Δ./Π.Κ./Η/κατάσταση υφιστάμενου κτιρίου
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β) Παραδοχή πλήρους ή μερικής εξάντλησης, με αναφορά στους 
Σ.Δ./Π.Κ./Η/κατάσταση υφιστάμενου κτιρίου

Υπόλοιπο Δόμησης 3.000τμ (9.000τμ – 6.000τμ)

Υπόλοιπο Κάλυψης 500τμ (6.000τμ – 5.500τμ)
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β) Παραδοχή πλήρους ή μερικής εξάντλησης, με αναφορά στους 
Σ.Δ./Π.Κ./Η/κατάσταση υφιστάμενου κτιρίου

Υπόλοιπο Δόμησης 3.000τμ (9.000τμ – 6.000τμ)

Υπόλοιπο Κάλυψης 500τμ (6.000τμ – 5.500τμ)

Θεωρούμε ότι δεν μπορεί να υπάρξει ‘πανωσήκωμα’ στην υφιστάμενη μεταλλική 
αποθήκη και μπορεί να κατασκευασθεί στο ίδιο γήπεδο ένα νέο κτίριο γραφείων 
500τμ κάλυψης, με 3 ορόφους και ύψος 4μ ανά όροφο.
(Δόμηση 1.500τμ/Κάλυψη 500μ/Η 12μ).
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β) Παραδοχή πλήρους ή μερικής εξάντλησης, με αναφορά στους 
Σ.Δ./Π.Κ./Η/κατάσταση υφιστάμενου κτιρίου

Υπόλοιπο Δόμησης 3.000τμ (9.000τμ – 6.000τμ)

Υπόλοιπο Κάλυψης 500τμ (6.000τμ – 5.500τμ)

Θεωρούμε ότι δεν μπορεί να υπάρξει ‘πανωσήκωμα’ στην υφιστάμενη μεταλλική 
αποθήκη και μπορεί να κατασκευασθεί στο ίδιο γήπεδο ένα νέο κτίριο γραφείων 
500τμ κάλυψης, με 3 ορόφους, και ύψος 4μ ανά όροφο.
(Δόμηση 1.500τμ/Κάλυψη 500μ/Η 12μ)

Το γραφείο των 1.500τμ (3Χ500τμ) απαιτεί γήπεδο 1.666τμ (1.500τμ/ΣΔ 0,9)

Με εκτιμώμενη αξία γης = 100 euro/τμ, 

Εκτιμώμενη αξία ΥΣΔ = 166.667 euro (1.666τμ * 100 euro/τμ)
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γ) Παραδοχή πλήρους ή μερικής εξάντλησης, με αναφορά στους 
Σ.Δ./Π.Κ./Η/κατάσταση υφιστάμενου κτιρίου & έρευνα αγοράς
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γ) Παραδοχή πλήρους ή μερικής εξάντλησης, με αναφορά στους 
Σ.Δ./Π.Κ./Η/κατάσταση υφιστάμενου κτιρίου & έρευνα αγοράς

Υπόλοιπο Δόμησης 3.000τμ (9.000τμ – 6.000τμ)

Υπόλοιπο Κάλυψης 500τμ (6.000τμ – 5.500τμ)
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γ) Παραδοχή πλήρους ή μερικής εξάντλησης, με αναφορά στους 
Σ.Δ./Π.Κ./Η/κατάσταση υφιστάμενου κτιρίου & έρευνα αγοράς

Υπόλοιπο Δόμησης 3.000τμ (9.000τμ – 6.000τμ)

Υπόλοιπο Κάλυψης 500τμ (6.000τμ – 5.500τμ)

Θεωρούμε ότι δεν μπορεί να υπάρξει ‘πανωσήκωμα’ στην υφιστάμενη μεταλλική 

αποθήκη, δεν υπάρχει καμία ζήτηση για γραφεία και τελικά μπορεί να 

κατασκευασθεί στο ίδιο γήπεδο μία νέα ισόγεια αποθήκη 500τμ.
(Δόμηση 500τμ/Κάλυψη 500μ/Η 13μ)
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γ) Παραδοχή πλήρους ή μερικής εξάντλησης, με αναφορά στους 
Σ.Δ./Π.Κ./Η/κατάσταση υφιστάμενου κτιρίου & έρευνα αγοράς

Υπόλοιπο Δόμησης 3.000τμ (9.000τμ – 6.000τμ)

Υπόλοιπο Κάλυψης 500τμ (6.000τμ – 5.500τμ)

Θεωρούμε ότι δεν μπορεί να υπάρξει ‘πανωσήκωμα’ στην υφιστάμενη μεταλλική 
αποθήκη, δεν υπάρχει καμία ζήτηση για γραφεία και τελικά μπορεί να κατασκευασθεί 
στο ίδιο γήπεδο μία νέα ισόγεια αποθήκη 500τμ.
(Δόμηση 500τμ/Κάλυψη 500μ/Η 13μ)

Η αποθήκη των 500τμ ισογείου απαιτεί γήπεδο 555,56τμ (500τμ/ΣΔ 0,9) ή

Με εκτιμώμενη αξία γης = 100 euro/τμ, 

Εκτιμώμενη αξία ΥΣΔ = 55.556euro (555,56τμ * 100 euro/τμ) 
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Αποτελέσματα Εκτίμησης:
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Αποτελέσματα Εκτίμησης:

α) Παραδοχή πλήρους εξάντλησης, με αναφορά μονάχα στο ΣΔ. 
Εκτιμώμενη Αξία ΥΣΔ = 333.333 euro
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Αποτελέσματα Εκτίμησης:

α) Παραδοχή πλήρους εξάντλησης, με αναφορά μονάχα στο ΣΔ. 
Εκτιμώμενη Αξία ΥΣΔ = 333.333 euro

β) Παραδοχή πλήρους ή μερικής εξάντλησης, με αναφορά στους Σ.Δ./Π.Κ./Η/κατάσταση υφιστάμενου 
κτιρίου. Εκτιμώμενη Αξία ΥΣΔ = 166.667 euro
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Αποτελέσματα Εκτίμησης:
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β) Παραδοχή πλήρους ή μερικής εξάντλησης, με αναφορά στους Σ.Δ./Π.Κ./Η/κατάσταση υφιστάμενου 
κτιρίου. Εκτιμώμενη Αξία ΥΣΔ = 166.667 euro

γ) Παραδοχή πλήρους ή μερικής εξάντλησης, με αναφορά στους Σ.Δ./Π.Κ./Η/κατάσταση υφιστάμενου 
κτιρίου/έρευνα αγοράς. Εκτιμώμενη Αξία ΥΣΔ = 55.556 euro
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Αποτελέσματα Εκτίμησης:

α) Παραδοχή πλήρους εξάντλησης, με αναφορά μονάχα στο ΣΔ. 
Εκτιμώμενη Αξία ΥΣΔ = 333.333 euro

β) Παραδοχή πλήρους ή μερικής εξάντλησης, με αναφορά στους Σ.Δ./Π.Κ./Η/κατάσταση υφιστάμενου 
κτιρίου. Εκτιμώμενη Αξία ΥΣΔ = 166.667 euro

γ) Παραδοχή πλήρους ή μερικής εξάντλησης, με αναφορά στους Σ.Δ./Π.Κ./Η/κατάσταση υφιστάμενου 
κτιρίου/έρευνα αγοράς. Εκτιμώμενη Αξία ΥΣΔ = 55.556 euro

Διαφορά μεταξύ μεγαλύτερης και μικρότερης εκτίμησης αξίας ΥΣΔ: 83%
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Συμπέρασμα:

Ανεξάρτητα του υπόλοιπου συντελεστή δόμησης, η κάλυψη, το ύψος και -κυρίως- η έρευνα 
αγοράς θα οδηγήσει τον εκτιμητή στην υιοθέτηση ενός λογικού σεναρίου υλοποίησης μελλοντικής 

ανάπτυξης, ώστε να προσδιορίσει βάσιμα την αξία του ΥΣΔ, κατά το χρόνο της εκτίμησης.
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