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ΠΡΟΣ : ∆ιευθύνσεις Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασµού (ΠΕΧΩΣΧ) της Επικράτειας
(για ενηµέρωση των Υ∆ΟΜ και των Σ.Α.
της χωρικής τους αρµοδιότητας)
ΚΟΙΝ.: 1. Γρ. Υπουργού ΠΕΚΑ
2. Γρ. Αναπλ. Υπουργού ΠΕΚΑ
3. Γρ. Γεν. Γραµµατέα ΧΑΠ ΥΠΕΚΑ
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ΘΕΜΑ: ∆υνατότητα εγκατάστασης ανελκυστήρα σε διατηρητέα κτίρια.

Με αφορµή ερωτήµατα που υποβάλλονται στη ∆ιεύθυνση Αρχιτεκτονικής /ΥΠΕΚΑ, σχετικά µε
το θέµα, σας γνωρίζουµε τα παρακάτω:
α. Στις διατάξεις του Νέου Οικοδοµικού Κανονισµού (Ν.4067/2012 - ΦΕΚ 79/Α/12) και ειδικότερα
στην παρ. 2 του άρθρου 27, προβλέπεται η θετική (ευνοϊκή) αντιµετώπιση για την εγκατάσταση
ανελκυστήρα σε υφιστάµενα κτίρια, στα οποία κατά το χρόνο ανέγερσής τους δεν ήταν
απαραίτητη η κατασκευή ανελκυστήρα.
Επίσης η ανωτέρω παράγραφος προβλέπει ότι: «Για διατηρητέα κτίρια και παραδοσιακούς
οικισµούς απαιτείται η σύµφωνη γνώµη του Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής».
β. Στις διατάξεις της παρ. 19 του άρθρου 2 ορίζεται ο ανελκυστήρας ως µία από τις εγκαταστάσεις
ήτοι κατασκευές – υποδοµές που προορίζονται ή απαιτούνται για τη λειτουργία, εξυπηρέτηση
και ασφάλεια των κτιρίων.
γ. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3γ του άρθρου 6 του Ν.4067/2012, για επεµβάσεις ή προσθήκες
σε διατηρητέα κτίρια µπορούν να ορίζονται συµπληρωµατικοί όροι και περιορισµοί δόµησης
(ειδική ρύθµιση) «εφόσον δεν αλλοιώνονται τα στοιχεία που συνέτειναν στο χαρακτηρισµό τους ως
διατηρητέα».
δ. Με τις διατάξεις που περιλαµβάνονται στις Υπουργικές Αποφάσεις χαρακτηρισµού κτιρίων ως
διατηρητέων, κατά πάγια τακτική του ΥΠΕΚΑ, δίνεται η δυνατότητα για επισκευή,
εκσυγχρονισµό των εγκαταστάσεων καθώς και στατική ενίσχυση, εσωτερική διαρρύθµιση και
κάθε επέµβαση για λόγους στατικούς ή λειτουργικούς των διατηρητέων κτιρίων, ύστερα από
θετική γνωµοδότηση της ΕΠΑΕ (νυν Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής).
Λαµβάνοντας υπόψη συνδυαστικά τα παραπάνω και µε γνώµονα την ανάγκη βελτίωσης της
λειτουργικότητας των διατηρητέων κτιρίων αλλά και τη διευκόλυνση προσαρµογής τους σε νέες –
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επιτρεπόµενες από το πολεοδοµικό καθεστώς της περιοχής - χρήσεις προκειµένου να αποδίδονται στη
σύγχρονη ζωή και να αναδεικνύονται, καθώς και για λόγους οικονοµίας των διοικητικών πράξεων,
διευκρινίζουµε ότι για την εγκατάσταση ανελκυστήρα σε διατηρητέα κτίρια δεν είναι απαραίτητη η
διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ.3γ του άρθρου 6 του Ν.4067/12, δηλαδή ο
καθορισµός συµπληρωµατικών ειδικών όρων και περιορισµών δόµησης (ειδική ρύθµιση) µε την έκδοση
Υπουργικής Απόφασης, µε την προϋπόθεση ότι συντρέχουν σωρευτικά τα ακόλουθα:
1. Αιτιολογείται επαρκώς η ανάγκη εγκατάστασης ανελκυστήρα (ΑΜΕΑ, εµποδιζόµενα άτοµα,
συχνή µεταφορά φορτίων κλπ), βάσει τεκµηριωµένης τεχνικής έκθεσης.
2. Οι διαστάσεις του είναι οι ελάχιστες κατά περίπτωση απαιτούµενες.
3. Ο ανελκυστήρας ενσωµατώνεται σε νέο κατακόρυφο µεταλλικό φορέα, στατικά ανεξάρτητο
από το κτίριο και όχι σε φρεάτιο από οπλισµένο σκυρόδεµα.
4. Ο µεταλλικός φορέας χωροθετείται στο εσωτερικό του κελύφους του διατηρητέου κτιρίου
χωρίς στατική εξάρτηση από αυτό.
5. Οι επεµβάσεις που απαιτούνται για την εγκατάσταση του µεταλλικού φορέα του ανελκυστήρα
δεν επηρεάζει τη στατική συµπεριφορά του φέροντα οργανισµού του κτιρίου. Ειδικότερα, η
διάνοιξη της οπής στον οριζόντιο φέροντα οργανισµό του κτιρίου (εφόσον τούτο είναι
αναγκαίο και ο ανελκυστήρας δεν τοποθετείται σε υφιστάµενο κενό καθ’ ύψος χώρο)
διενεργείται κατά τρόπο που δεν επηρεάζει τη στατική του επάρκεια. Οι δε τυχόν απαιτούµενες
περιµετρικές ενισχύσεις του δαπέδου στο σηµείο αυτό είναι διακριτικές και συνάδουν µε τα
αρχιτεκτονικά, µορφολογικά και διακοσµητικά στοιχεία του χώρου.
6. Η εγκατάσταση είναι αναστρέψιµη και δεν αλλοιώνει εν γένει το χαρακτήρα του διατηρητέου
κτιρίου.
Συµπληρωµατικά, επισηµαίνουµε τα εξής:
Α. Η σχετική πρόταση συνοδεύεται υποχρεωτικά από στατική µελέτη αρµοδίου µηχανικού, η οποία,
µεταξύ των άλλων, τεκµηριώνει τα (4) και (5) ανωτέρω.
Β. Οι ανωτέρω προϋποθέσεις ελέγχονται βάσει σχετικής αρχιτεκτονικής µελέτης που υποβάλλεται
στο οικείο Συµβούλιο Αρχιτεκτονικής, το οποίο και γνωµοδοτεί σχετικά προκειµένου να είναι δυνατή
στη συνέχεια η χορήγηση της απαιτούµενης κατά περίπτωση αδειοδοτικής διοικητικής πράξης.
Γ. Για τα διατηρητέα κτίρια τα οποία είναι κηρυγµένα και ως νεώτερα µνηµεία από το ΥΠ.ΠΟ.Α.
θα πρέπει να έχει εκδοθεί και απόφαση έγκρισης της µελέτης από την αρµόδια υπηρεσία του
ΥΠ.ΠΟ.Α..
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