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Αρ. Πρωτ.: 6987
Προς: Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση
Ηπείρου – ∆υτ. Μακεδονίας
∆/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού
Σχεδιασµού
5ο χλµ. Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης
Ιωάννινα , Τ.Κ. 454 44

Κοιν.: ∆ήµος Ιωαννιτών
∆/νση Περιβάλλοντος & Πολεοδοµίας
Κωλέττη 4
Ιωάννινα , Τ.Κ. 452 21

Έκδοση αδειών δόµησης αλλαγής χρήσης σε αυθαίρετες κατασκευές που υπάγονται στις
περιπτώσεις των παρ. 10 και 11 του άρθρου 25 του ν. 4178/13.
α) το µε αρ. πρωτ. 79614/2227/π.ε./1-2-2016 (αρ. πρωτ. ∆ΑΟΚΑ 6987/15-2-2106) έγγραφο
∆/νσης ΠΕΧΩΣΧ Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου- ∆υτ. Μακεδονίας.
β) το µε αρ. πρωτ. οικ. 84944/8037/16-11-2015 έγγραφο της ∆/νσης Περιβάλλοντος &
Πολεοδοµίας του ∆ήµου Ιωαννιτών.
γ) το µε αρ. πρωτ. 30628/30-7-2014 έγγραφό µας.
Σε απάντηση του (α) σχετικού και διευκρινίζοντας το (γ) σχετικό έγγραφό µας, σας γνωρίζουµε τα

εξής:
Οι εργασίες που προβλέπονται στη παρ. 5 του άρθρου 25 του ν. 4178/13 αφορούν αποκλειστικά και
µόνο στα αυθαίρετα τµήµατα ιδιοκτησιών καθώς και σε εξ’ ολοκλήρου αυθαίρετες αυτοτελείς ιδιοκτησίες
που έχουν περαιώσει τη διαδικασία µε βάση τις διατάξεις των ν.3775/2009, ν.3843/2010 καθώς και όσες
έχουν ενταχθεί στις ρυθµίσεις του ν.4014/2011 και του ν.4178/13. Η εκτέλεση των παραπάνω εργασιών (οι
οποίες µπορεί να γίνονται στο πλαίσιο αλλαγής χρήσης) επιτρέπεται µετά από έγκριση που δίνεται από την
αρµόδια Υπηρεσία ∆όµησης.
Σύµφωνα µε την παρ. 12 του άρθρου 25 του ν. 4178/13 επιτρέπεται, µετά από έκδοση άδειας
δόµησης, η αλλαγή χρήσης αυτοτελών ιδιοκτησιών ή κτιρίων που έχουν κατασκευαστεί µε άδεια δόµησης
στις οποίες υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις των παρ. 10 και 11 του άρθρου 25 του ν. 4178/13,
εφόσον η νέα χρήση δεν απαγορεύεται από ειδικότερες διατάξεις. Στην περίπτωση αυτή, στις αυθαίρετες
κατασκευές ή τµήµατα της ιδιοκτησίας (π.χ. πατάρι, κλειστός ηµιυπαίθριος χώρος, κλπ.) για την αλλαγή
χρήσης επιτρέπονται µόνο οι εργασίες που προβλέπονται στην παρ. 5 του άρθρου 25 ενώ για το υπόλοιπο
νόµιµο τµήµα της αυτοτελούς ιδιοκτησίας ή κτιρίου δεν υφίσταται περιορισµός για το είδος των εργασιών.
Σε κάθε περίπτωση οι απαιτήσεις που προκύπτουν από γενικές και ειδικές πολεοδοµικές διατάξεις
και ελέγχονται στο διάγραµµα δόµησης (π.χ. θέσεις στάθµευσης) θα υπολογίζονται επί των νοµίµων
επιφανειών (βάσει άδειας δόµησης) των αυτοτελών ιδιοκτησιών ή κτιρίου για την νέα χρήση.
Ε. ∆:
1) Χρον. Αρχείο
2) ∆.Α.Ο.Κ.Α / Γ΄
3) Η. Ζαχαρόπουλος
4) Γρ. ∆/ντριας
5) Ιστοσελίδα ΥΠΕΝ
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