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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 
ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 

Χαρακτηρισμό; ως διατηρητέου του κτιρίου, που βρίσκε¬ 
ται στην οδό Μαυρομιχάλη αρ. 22 περιοχής Εξαρχείων 
της πολεως των Αθηνών και επιβολή ειδικών όρων, και 
περιορισμών δόμησης αυτού. 

Χαρακτηρισμός ως διατηρητέων των κτιρίων, που βρί¬ 
σκονται στην οδό Κωλέττη αριΟ. 3 και Κωλέττη αριΟ. 1 
και Ζωοδόχου Πηγής του ρυμοτομικού σχεδίου Αθη¬ 
νών και επιβολή ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης 
αυτών. 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 
ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 

Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου του κτιρίου, που βρίσκεται 
στην οδό Μαυρομιχάλη αριΟ. 22 περιοχής Εξαρχείων της 
πόλεως των Αθηνών και επιβολή ειδικών όρων και περιο¬ 
ρισμών δόμησης αυτού. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

δ. Γην από 8.12.1983 εισήγηση- αιτιολογημένη έκθεση 
της Διεύθυνσης Παραδοσιακών Οικισμο'ιν και Περιβάλ¬ 
λοντος (Γ7). 

6. Την αριΟ. 746/1983 γνωμοδότηση του Κεντρικού 
Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος. 

7. Την αριΟ. 369/1984 γνωμοδότηση του Συμβουλίου 
της Επικράτειας, με πρόταση του Υπουργού Χωροταξίας, 
Οικισμού και Περιβάλλοντος, αποφασίζουμε : 

Άρθρο 1. 

1. Χαρακτηρίζεται ως διατηρητέο το κτίριο που βρί¬ 
σκεται στην οδό Μαυρομιχάλη αριΟ. 22 περιοχής Εξαρχείων 
(οικοδομικό τετράγωνο 60) του ρυμοτομικού "σχεδίου Αθη¬ 
νών, όπως φαίνεται με κόκκινη διαγράμμιση στο σχετικό 
πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1 :500, που έχει θεωρη¬ 
θεί από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πολέοδομικών 
Εφαρμογών με την αριθ. Γ.49005/1984 πράξη του και πο- 
συνοπτικό του αντίτυπο δημοσιεύεται με το παρόν Διά¬ 
ταγμα. 

2. Ως διατηρητέο κτίριο ορίζεται το αρχικό, καθώς 
και οι εναρμονιζόμενες σ’ αυτό μεταγενέστερες προσθήκες 
όχι όμως οποιαδήποτε σε ύψος ή σε έκταση υφιστάμενα 
τμήματα που αλλοιώνουν η είναι ξένα προς το αρχικό κτί¬ 
ριο. 

Έχοντας υπόψη : ** 

1. Τις διατάξεις του από 17.7.1923 Ν. Δ/τος «περί 
σχεδίων πόλεων κλπ.», όπως μεταγενέστερα τροποποιή¬ 
θηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα το άρθρο 9. 

2. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 8/1973 «περί Γ.Ο.Κ.» και 
ειδικότερα τα άρθρα 79 (παρ. 6), όπως αντικαταστάθηκε 
με τη παράγραφο 1 του άρθρου 4 του Νόμου 622/1977 
«περί εισπράξεως υπό του Δημοσίου Ταμείου των διά την 
έκδοσιν οικοδομικών αδειών καταβαλλόμενων φόρων κλπ.» 
(ΦΕΚ 171/Α), και 80. 

3. Την υπ’ αριθ. οικ. 75724/1151/30.12.1983 κοινή από¬ 
φαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Χωρο¬ 
ταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος «Κωδικοποίηση-τρο- 
ποποίηση και συμπλήρωση συλλογικών οργάνων Γνωμοδο- 
τικής Αποφασιστικής αρμοδιότητας Υπουργείου Χωροτα¬ 
ξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος σε ενιαίο κείμενο» (ΦΕΚ 
767/Β) και ειδικότερα το άρθρο 5. 

4. Τις διατάξεις του Ν.1032/1980 «περί συστάσεως 
Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος» 
(ΦΕΚ 57/Α) και ειδικότερα τα άρθρα 2,3 και 7. 

Ο χαρακτηρισμός των τμημάτων που δεν παρουσιάζουν 
ενδιαφέρον η είναι ξένα η αλλοιώνουν το κτίριο και είναι 
δυνατό η επιβάλλεται να αφαιρεθούν, πραγματοποιείται από 
την Επιτροπή Ενάσκησης Αρχιτεκτονικού Ελέγχου 
(Ε.Ε.Α.Ε.). * 

Άρθρο 2. 

1. Στο χαρακτηριζόμενο ως διατηρητέο κτίριο απα¬ 
γορεύεται κάθε αφαίρεση αλλοίωση ή καταστροφή τόσο 
των επί μέρους αρχιτεκτονικών ή διακοσμητικών στοιχείων 
του, όσο και αυτου του ίδιου του κτιρίου εκτός από τα στοι¬ 
χεία της παραγράφου 2 του προηγούμενου άρθρου, που 
επιτρέπει η επιβάλλει η Επιτροπή Ενάσκησης Αρχιτεκτο¬ 
νικού Ελέγχου (Ε.Ε.Α.Ε.) την αφαίρεση τους. 

Επιτρέπεται η επισκευή, ο εκσυγχρονισμός των εγκα¬ 
ταστάσεων, η στατική ενίσχυση, η εσωτερική διαρρύθμιση 
και κάθε επέμβαση για λόγους στατικούς ή λειτουργικούς 
του χαρακτηριζομένου ως διατηρητέου κτιρίου, εφόσον δεν 
αλλοιώνεται ο γενικός αρχιτεκτονικός χαρακτήρας και οι 
βασικές αρχές της σύνθεσης του κτιρίου και δε θίγονται 
τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του προηγούμενου άρθρου ως 
διατηρητέος στοιχεία του. 
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3. Επιβάλλεται η αποκατάσταση και συντήρηση των 
όψεων του χαρακτηριζόμενου με το παρόν διάταγμα ως 
διατηρητέου κτιρίου. II κατάσταση πρέπει να γίνεται λαμ- 
βάνοντας υπόψη τόσο τα ήδη υπάρχοντα στο κτίριο αρχι¬ 
τεκτονικά και διακοσμητικά στοιχεία, όσο και τις σύγχρο¬ 
νες λειτουργικές ανάγκες. Σε περίπτωση αλλοίωσης και 
ανεπαρκών στοιχείων για το ίδιο το κτίριο πρέπει να λαμ- 
βάνεται υπόψη η βασική αρχιτεκτονική σύνθεση και η 
συγγενής μορφολογία και τεχνολογία των παραδοσιακών 
κτιρίων του άμεσου περιβάλλοντος. 

4. Σε περίπτωση μερικής ή ολικής καταστροφής του δια¬ 
τηρητέου κτιρίου η Επιτροπή Ενάσκησης Αρχιτεκτονικού 
Ελέγχου (Ε.Ε.Α.Ε.) μπορεί να επιβάλλει κατά την ανοι¬ 
κοδόμησή του τη πιστή ανακατασκευή του κτιρίου εξ ολο¬ 
κλήρου ή κατά τα τμήματα καταστροφής του, βάσει στοι¬ 
χείων που αποδεικνύουν τη μορφή του πριν από την κατα¬ 

στροφή. 

II ανακατασκευή στηρίζεται στις ίδιες αρχές που διέπουν 
την αποκατάσταση του διατηρητέου κτιρίου. 

5. Στις προσόψεις του κτιρίου επιτρέπεται η τοποθέ¬ 
τηση μόνο επιγραφών, οι οποίες δεν πρέπει να καλύπτουν, 
αλλοιώνουν ή καταστρέφουν στοιχεία της αρχιτεκτονικής 
ρυθμολογίας των όψεων, όπιος επίσης και λειτουργικά στοι¬ 

χεία του κτιρίου. 

II στερέωση τοιν επιγραφών γίνεται με τρόπο που να 
μην προκαλείται μόνιμη βλάβη στα παραπάνω στοιχεία. 

Οι επιγραφές δεν πρέπει να εξέχουν από την επιφάνεια 
της όψης που τοποθετούνται περισσότερο από είκοσι εκα¬ 
τοστά (0.20) του μέτρου, εκτός από το σήμα φαρμακείου 
και ιατρείου (σταυρός) που μπορεί να τοποθετηθεί κάθετα, 
χωρίς όμως να προεξέχει οποιοδήποτε σημείο του, περισ¬ 
σότερο από ογδόντα εκατοστά” (0,80) του μέτρου από 
αυτή. 

Οι επιγραφές πρέπει να είναι γραμμένες στην Ελληνική 
γλώσσα και να αναγράφεται μόνο το όνομα του ενδιαφερό- 
μενου και η χρήση του χώρου. Επιτρέπεται η αναγραφή 
μαζί με την Ε?ληνική και ξενόγλωσσης επιγραφής, που 

.μεταφράζει την Ελληνική, με τον όρο τα ξενόγλωσσα στοι¬ 
χεία να μην υπερβαίνουν σε μέγεθος τα Ελληνικά. 

" Σε περίπτωση που τοποθετούνται περισσότερες από μια 
επιγραφές στην ίδια όψη ή προστίθεται νέα επιγραφή, εξε¬ 
τάζεται η συνολική στη πρόσοψη τοποθέτηση και σύνθεση 
των επιγραφών. Στην περίπτωση αυτή μπορεί η Αρχή να 
επιβάλλει τροποποιήσεις στις επιγραφές που ήδη υπάρχουν, 
για να επιτευχθεί αρτιότερο αισθητικό αποτέλεσμα. 

Οι παραπάνω τροποποιήσεις πρέπει να πραγματοποιούν¬ 
ται μέσα σε τρείς (3) μήνες από την κοινοποίηση της 
εγκεκριμένης μελέτης στους ενδιαφερόμενους. 

6. Για οποιαδήποτε επέμβαση στο εξωτερικό ή εσωτε¬ 
ρικό του διατηρητέου κτιρίου, ή και στον περιβάλλοντα 
χώρο του, όπως και για την τοποθέτηση επιγραφών, απαι¬ 

τείται η έκδοση αδείας, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της 
Επιτροπής Ενάσκησης Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (Ε.Ε.Α.Ε.)! 

7. Επιβάλλεται η συντήρηση των όψεων του διατηρητέου 
κτιρίου ανά δέκα (10) έτη. II Επιτροπή Ενάσκησης Αρχι¬ 
τεκτονικού Ελέγχου (Ε.Ε.Α.Ε.) μπορεί να εγκρίνει την 
παράταση του χρονικού αυτού ορίου εφόσον κρίνει ότι οι 
όψεις βρίσκονται σε καλή κατάσταση, ύστερα από σχετική 
εισήγηση της Πολεοδομικής Υπηρεσίας. 

8. Για την έκδοση αδείας επισκευής, αποκατάστασης, 
ανέγερσης και οποιασδήποτε γενικά εργασίας, σχετικής με 
την εφαρμογή του παρόντος Δ/τος επιβάλλεται η' υποβολή 
στην Επιτροπή Ενάσκησης Αρχιτεκτονικού Ελέγχου 
(Ε.Ε.Α.Ε.) προμελέτης σε κλίμακα ί :100 που συνοδεύεται 
από τεχνική περιγραφή των εργασιών, φωτογραφίες του 
κτιρίου (γενικές, τμημάτων και λεπτομερειών) και του 
περιβάλλοντος χώρου, προκειμένου να γίνει προέγκριση των 
αρχών της πολεοδομικής και αρχιτεκτονικής σύνθεσης, τυχόν 
ανακατασκευών, κατεδάφισης τμημάτων, προσθηκών. Μετά 
την προέγκριση υποβάλλεται η μελέτη σε κλίμακα 1: 50 
για τα σχέδια λεπτομερειών, με πλήρη καταγραφή διαστά¬ 
σεων και άλλων πληροφοριών. 

II μελέτη συνοδεύεται από φωτογραφίες των σχετικών 
λεπτομερειών σε περίπτωση αποκατάστασης επί μέρους 
αρχιτεκτονικών στοιχείων, περιγραφή υλικού, χρωματολό- 
γιο και τεχνική περιγραφή εργασιών. 

9. Κάθε εργασία που εκτελείται όπως και η τοποθέτηση 
επιγραφής ή διαφήμισης κατά παράβαση των διατάξεων 
του παρόντος διατάγματος είναι αυθαίρετη και υπόκειται 
στις περί αυθαιρέτων κατασκευών διατάξεις του Γ.Ο.Κ. 
εκτός από την επιβολή προστίμου. 

Σε .περίπτωση εκτέλεσης αυθαιρέτων εργασιών επιβάλ¬ 
λεται η αποκατάσταση των αλλοιωμένων στοιχείων του 
διατηρητέου κτιρίου στην αρχική τους μορφή και την πλήρη 
ανακατασκευή του κτιρίου, σε περίπτωση ολοσχερούς κατα¬ 
στροφής του. 

Στους παραβάτες των διατάξεων του παρόντος Διατάγ¬ 
ματος επιβάλλεται η διοικητική ποινή του προστίμου που 
προβλέπεται από τη παράγραφο 1 τόυ άρθρου 60 του Ν. 
947/1979 «περί οικιστικών περιοχών» (ΦΕΚ 169/Λ). 

'■ · · Άρθρο 3. 

, Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από τη δη¬ 
μοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Στον Υπουργό Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλο¬ 
ντος, αναθέτουμε -τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος 
Διατάγματος. 

Αθήνα, 13 Αυγούστου 1984 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΡΙΤΧΗΧ 
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ι2) 
Χαρακτηρισμός ως διατηρητέων των κτιρίων που βρίσκο¬ 

νται στην οδο Κωλέττη αριΟ. 3 και Κωλέττη αριθ. I και 
Ζωοδόχου Πηγής του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών και 
«.πιβολή ειδικών ορών και περιορισμών δόμησης αυτών. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

Η, ^ διαταςεις του από 17.7.1023 X. Δ/τος «περί 
σχεόιων πόλεων, κλπ.», όπως μεταγενέστερα τροποποιή¬ 
θηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα το άρθρο 9. 

2. Τις διατάξεις του Χ.Δ. 8/1973 «περί Γ.Ο.Κ.» και 
ειδικότερα τα αρΟρα 79 (παρ. 0). όπως αντικαταστάΟηκε 
με τη παράγραφο 1 του άρθρου 4 του Χόμου 022/1977 
«περί εισπραςεως υπο του Δημοσίου Ταμείου των διά την 
εκόοσιν οικοδομικών αδειών καταβαλλοαένων οόεων κλπ.» 
(ΦΕΚ 171/Λ), και 80. 

2. Επιτρέπεται η επισκευή, ο εκσυγχρονισμός των εγκα¬ 
ταστάσεων, η στατική ενίσχυση. η εσωτερική διαρρύθμιση 
και κάθε επέμβαση για λόγους στατικούς ή λειτουργικούς 
των χαρακτηριζόμενων ως διατηρητέων κτιρίων εφόσον δεν 

3. Για οποιαδήποτε επέμβαση στο εξωτερικό ή εσωτε 
ρικο των διατηρητέων κτιρίων ή και στον περιβάλλοντ 
νωεο των όπως και νια τν.ν —λ—ι-.Πί—ι-λτ-λ γ— 

Ε.) 

Η. 1. Επιτρέπεται η κατασκευή ενός (1) ορόφου 
σε εσοχή και σε απόσταση τεσσάρων (4) μέτρων από την 
οικοδομική γραμμή των προσόψεων των κτιρίων. 

-■ Ως μέγιστο ύψος ορόφου προσθήκης ορίζονται τα 
"Ρι* (3) μέτρα χωρίς το πάχος του γείσου και το ύψος της 
στέγης. 

Οικισμού και Περιβάλλοντος σε ενιαίο κείμενο» (ΦΕΚ α 
707/Β) και ειδικότερα το άρθρο 5. ’ τι 

4. Τις διατάξεις του X. 1032/1980 «περί συστά- 
σεως Ίπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλο¬ 
ντος» (ΦΕΚ 57/Λ) και ειδικότερα τα άρθρα 2,3 και 7. 

3. Τις από 14.9.1982 και από 18.1.1984 εισηγήσεις 
αιτιολογημένες εκθέσεις της Διεύθυνσης Παραδοσιακό»-/ Οι¬ 
κισμών και Περιβάλλοντος (Γ7). 

6. 1 ις υπ’ αριθμ. 573/1982 και 15/1984 γνωμοδοτήσεις 
του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας. Οικισμού και Περι¬ 
βάλλοντος. 

7. Την υπ’ αριθ. 355/1984 γνωμοδότηση του Συμβουλίου 
της Επικράτειας, με πρόταση του Υπουργού Χωροταξίας, 
Οικισμού και Περιβάλλοντος, αποφασίζουμε : 

Άρθρο 1. 

1. Χαρακτηρίζονται ως διατηρητέα τα κτίρια που βρίσκο¬ 
νται στην οδό Κωλέττη αριΟ. 3 (κτίριο α) και στην οδό 
Κωλέττη-αριθ. 1 και Ζωοδόχου Πηγής (κτίριο β) περιοχής 
Εξαρχείων του ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως των Αθη- 
νών. όπως φαίνονται με κόκκινη διαγράμμιση στο σχετικό 
προ»τότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1 :500 που έχει θεωρηθεί 
από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πολεοδομικιόν Εφαρ¬ 
μογών με την υπ’ αριθ. Γ.49006/1984 πράξη του και που 
συνοπτικό του αντίτυπο δημοσιεύεται με το παρόν Διά¬ 
ταγμα. 

2. Ως διατηρητέα κτίρια ορίζονται τα αρχικά καθώς 
και οι εναρμονιζόμενες σ’ αυτά μεταγενέστερες προσθήκες 
όχι όμως οποιαδήποτε, σε ύψος ή σε έκταση υφιστάμενα 
τμήματα, που αλλοιώνουν ή είναι ξένα προς τα αρχικά 
κτίρια. Ο χαρακτηρισμός των τμημάτων, που δεν παρου¬ 
σιάζουν ενδιαφέρον ή είναι ξένα ή αλλοιώνουν τα κτίρια 
και είναι δυνατόν ή επιβάλλεται να αφαιρεθούν πραγμα¬ 
τοποιείται από την Επιτροπή Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού 
Ελέγχου (Ε.Ε.Λ.Ε.). 

Άρθρο 2. 

4. Επιτρέπονται ανοίγματα χώρου κυρίας χρήσεως στον 
ακάλυπτο χώρο, άσχετα από τις διαστάσεις τους. 

5. Επιτρέπεται κάλυψη μέχρι ογδόντα τοις εκατό (80 %) 
για το (α) κτίριο της ιδού Κωλέττη αριθ. 3 και ενενήντα 
τοις εκατό (90%) για το (β) κτίριο της οδού Κωλέττη 
αριθ. 1 και Ζωοδόχου Πηγής. Ελάχιστη απόσταση από το 
προς το ακάλυπτο όριο του οικοπέδου ορίζονται τα δύο (2) 
μέτρα. 

6. Η Επιτροπή Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου 
(Ε.Ε.Λ.Ε.) μπορεί να επιβάλλει μείωση των παρα- 
πάνΐι» ποσοστών κάλυψης εφόσον θίγονται στοιχεία είτε 
του ίδιου του κτιρίου, είτε του όμορου διατηρητέου. 

7. Απαγορεύεται η κατασκευή φερόντων στοιχείων στο 
χώρο που αντιστοιχεί σε στοά σύμφωνα με το ισχύον 
ρυμοτομικό σχέδιο της περιοχής εκτός αν πρόκειται για 
ενίσχυση του φέροντος οργανισμού των κτιρίων. 

8. Υπόγειοι χώροι είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται 
ως κατάστημα με την προϋπόθεση ότι υπολογίζονται στο 
συντελεστή δόμησης. 

9. Πάνω από το μέγιστο ύψος των κτιρίων απαγορεύεται 
οποιαδήποτε κατασκευή πλην της στέγης και μιάς καπνο¬ 
δόχου προς το εσοιτερικό του κτιρίου με τις απόλυτα απα¬ 
ραίτητες διαστάσεις. 

Γ. 1. Στέγη επιβάλλεται, αφ’ ενός στον τελευταίο όροφο 
προσθήκης, αφ’ ετέρου στο τελευταίο σε πρόσοψη όροφο 
και σε βάθος ενός και μισού ^1,50) μέτρου τουλάχιστον 
από τις όψεις των διατηρητέων κτιρίων. Η στέγη πρέπει 
να καταλήγει σε γείσο σύμφωνα με τχ παραδοσιακά πρό- 
τ»πχ της περιοχής. 

2. Οι όψεις προσθήκης πρέπει να προσαρμόζονται με τις 
βασικές αρχές της σύνθεσης των διατηρητέων όψεων, τα 
δε επί μέρους αρχιτεκτονικά ή διακοσμητικά στοιχεία να 
είναι απλοποιημένα και σύμφωνα με τη ρυθμολογία και 
τον τύπο των κτιρίων. - 

Α. 1. Στα χαρακτηριζόμενα με το προηγούμενο άρθρο 
ως διατηρητέα κτίρια απαγορεύεται κάθε αφαίρεση, αλλοίω¬ 
ση ή καταστροφή τόσο των επί μέρους αρχιτεκτονικών ή 
διαφημιστικών στοιχείων του όσο και των αυτών ίδιων 

•των κτιρίων εκτός από τα στοιχεία της παραγράφου 2 
του άρθρου 1 του παρόντος, που επιτρέπει ή επιβάλλει η 
Επιτροπή Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (Ε.Ε.Α.Ε.), 
την αφαίρεσή τους. 

3. Επιβάλλεται η αποκατάσταση και συντήρηση των 
όψεων των χαρακτηριζόμενων με το παρόν διάταγμα ως 
διατηρητέων κτιρίων. Η αποκατάσταση πρέπει να γίνεται, 
λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα ήδη υπάρχοντα στα κτίρια 
αρχιτεκτονικά - διάκο σμη τικ ά στοιχεία, όσο καί τις σύγχρο¬ 
νες λειτουργικές ανάγκες. Σε περίπτωση αλλοίωσης και 
ανεπαρκοιν στοιχείων για τα ίδια τα κτίρια πρέπει να λαμ- 
βάνεται υπόψη η βασική αρχιτεκτονική σύνθεση και η συγ- 
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γενής μορφολογία και τεχνολογία των παραδοσιακών κτι¬ 
ρίων του άμεσου περιβάλλοντος. 

Δ.1. Στις προσόψεις των κτιρίων επιτρέπεται ■ η τοπο¬ 
θέτηση μόνο επιγραφών, οι οποίες δεν πρέπει να καλύπτουν, 
αλλοιώνουν ή καταστρέφουν στοιχεία της αρχιτεκτονικής 
ρυθμολογίας των όψεων, όπως επίσης και λειτουργικά στοι¬ 
χεία των κτιρίων. 

II στερέωση των επιγραφών γίνεται με τρόπο που να μην 
προκαλείται μόνιμη βλάβη στα παραπάνω στοιχεία. 

Οι επιγραφές δεν πρέπει να εξέχουν από την επιφάνεια 
των όψεων που τοποθετούνται περισσότερο από είκοσι εκα¬ 
τοστά (0,20) του μέτρου, εκτός από το σήμα φαρμακείου 
και ιατρείου (σταυρός) που μπορεί να τοποθετηθεί κάθετα 
χωρίς όμως να προεξέχει οποιοδήποτε σημείο του, περισ¬ 
σότερο από ογδόντα εκατοστά (0,80) του μέτρου από 
αυτές. 

Οι επιγραφές πρέπει να είναι γραμμένες στην Ελληνική 
γλώσσα και να αναγράφεται το όνομα του ενδιαφερομένου 
και η χρήση του χώρου. Επιτρέπεται η αναγραφή μαζί με 
την Ελληνική και ξενόγλωσσης επιγραφής που μεταφράζει 
την Ελληνική, με τον όρο τα ξενόγλωσσα στοιχεία να μην 
υπερβαίνουν σε μέγεθος τα Ελληνικά. 

Σε περίπτωση που τοποθετούνται περισσότερες από μία 
επιγραφές στην ίδια όψη ή προστίθεται νέα επιγραφή, εξε¬ 
τάζεται η συνολική στην πρόσοψη τοποθέτηση και σύνθεση 
των επιγραφών. 

Στην περίπτωση αυτή μπορεί η αςρχή να επιβάλλει τρο¬ 
ποποιήσεις στις επιγραφές που ήδη υπάρχουν, για να επι¬ 
τευχθεί αρτιότερο αισθητικό αποτέλεσμα. 
Οι παραπάνω τροποποιήσεις πρέπει να πραγματοποιούνται 

μέσα σε τρείς (3) μήνες από την κοινοποίηση της εγκε¬ 
κριμένης μελέτης στους ενδιαφερομένους. 

2. Επιβάλλεται η συντήρηση των όψεων των διατηρη¬ 
τέων κτιρίων ανά δέκα (10) έτη. II Επιτροπή Ενασκήσεως 
Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (Ε.Ε.Λ.Ε.) μπορεί να εγκρίνει 
την παράταση του χρονικού αυτού ορίου εφόσον κρίνει ότι 
οι όψεις βρίσκονται σε καλή κατάσταση, ύστερα από σχε¬ 
τική εισήγηση της Πολεοδομικής Υπηρεσίας. 

3. Για την έκδοση άδειας επισκευής, αποκατάστασης, 
ανέγερσης και οποιασδήποτε γενικά εργασίας, σχετικής με 
την εφαρμογή του παρόντος Δ/τος επιβάλλεται η υποβολή 
στην Επιτροπή Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου 
(Ε.Ε.Α.Ε.) προμελέτης σε κλίμακα ϊ :100 που συνοδεύεται 
από τεχνική περιγραφή των εργασιών, φωτογραφίες του 

κτιρίου (γενικές, τμημάτων και λεπτομερειών) και του περι¬ 
βάλλοντος χώρου προκειμένου να γίνει προέγκριση των 
αρχών της πολεοδομικής και αρχιτεκτονικής σύνθεσης, 
τυχόν ανακατασκευών κατεδάφισης τμημάτων προσθηκών. 

Μετά την προέγκριση υποβάλλεται η μελέτη σε κλίμακα 
1 :50 για τα σχέδια λεπτομερειών με πλήρη καταγραφή 
διαστάσεων και άλλων πληροφοριών. Η μελέτη συνοδεύεται 
από φωτογραφίες των σχετικών λεπτομερειών σε περίπτωση 
αποκατάστασης επί μέρους αρχιτεκτονικών στοιχείων, πεοι- 
γραφή υλικού, χρωματολόγιο και τεχνική περιγραφή εργα¬ 
σιών. 

4. Σε περίπτωση μερικής ή ολικής καταστροφής των 
διατηρητέων κτιρίων η Επιτροπή Ενασκήσεως Αρχιτεκτο¬ 
νικού Ελέγχου (Ε.Ε.Α.Ε.) μπορεί να επιβάλλει κατά την 
ανοικοδόμησή τους την πιστή ανακατασκευή των κτιρίων 
ες ολοκλήρου ή κατά τα τμήματα καταστροφής τους βάσει 
στοιχείων που αποδεικνύουν τη μορφή τους πριν από την 
καταστροφή. 

Η ανακατασκευή στηρίζεται στις ίδιες αρχές που διέπουν 
την αποκατάσταση των διατηρητέων κτιρίων. 

δ. Κάθε εργασία που εκτελ,είται όπως και η τοποθέτηση 
επιγραφής ή διαφήμισης κατά παράβαση των διατάξεων του 
παρόντος διατάγματος είναι αυθαίρετη και υπόκειται στις 
περί αυθαιρέτων κατασκευών διατάξεις του Γ.Ο.Κ. εκτός 
από την επιβολή προστίμου. 
Σε περίπτωση εκτέλεσης αυθαιρέτων εργασιών επιβάλλεται 

η αποκατάσταση των αλλοιωμένων στοιχείων των διατηρη¬ 
τέων κτιρίων στην αρχική τους μορφή μέχρι και την πλ,ήρη 
ανακατασκευή των κτιρίων σε περίπτωση ολ.οσχερούς κατα¬ 
στροφής τους. 

6. Στους παραβάτες των διατάξεων του παρόντος δια¬ 
τάγματος επιβάλλεται η διοικητική ποινή του προστίμου 
που προβλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 60 του Ν. 947/ 
1979. 

Άρθρο 3. 

II ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από τη 
δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Στον Υπουργό Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, 

αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλ,εση του παρόντος 
Διατάγματος. 

Αθήνα, 13 Αυγούστου 1984 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ , 
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