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Θέμα : Έκδοση άδειας δόμησης για αλλαγή χρήσης

(α) Το υπ'αριθμ. 24035/17-6-2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών 
Σχετ. .  ^  υ π ' α ρ , 0 μ _  92180/3-6-2013 έγγραφο του Δήμου Ηρακλείου

Σε απάντηση του (α) ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας και στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας, 

σας γνωρίζουμε τα εξής:

Α. Η απαίτηση η μη της έκδοσης άδειας δόμησης για την αλλαγή xpnonc κτιοίου ή τυήυατοο 

αυτού, καθορίζεται από τις διατάξεις του ν. 4067/12 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» και 

ειδικότερα:

1) Με την παρ. 1 του άρθρου 4, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 του ν.4178/13, 

προβλέπεται ότι απαιτείται άδεια δόμησης για την εκτέλεση οποιοσδήποτε εργασίας δόμησης, όπως:

«ε. Αλλαγή χρήσης σε περίπτωση που επέρχεται αλλαγή προς το δυσμενέστερο, στα στοιχεία 

του διαγράμματος δόμησης ή στα φορτίά σχεδιασμού της στατικής μελέτης ή αλλαγή 

μηχανολογικών εγκαταστάσεων ως προς τις διελεύσεις τους από άλλους ορόφους ή κοινόχρηστους.

στ. Κατασκευή και προσθήκη οποιοσδήποτε μορφής εγκατάστασης, που δεν ορίζεται με τις 

παραγράφους 2 και 3.»

2) Με την παρ. 2 του άρθρου 5 όπου προβλέπεται ειίίσης :

« Χώροι για τους οποίους έχει χορηγηθεί άδεια δόμησης με συγκεκριμένη χρήση, μπορούν να 

μεταβάλουν τη χρήση τους, εφόσον η νέα χρήση προβλέπεται από τις ισχύουσες πολεοδομικές 

διατάξεις και οι προϋποθέσεις για τη νέα χρήση καλύπτονται από τις προϋποθέσεις επί μέρους 

μελετών που πληροί η υφιστάμενη χρήση. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται ενημέρωση της 

Ταυτότητας Κτιρίου και δεν απαιτείται έκδοση άδειας δόμησης.»

3)Επίσης στο Τεύχος Τεχνικών Οδηγιών Εφαρμογής του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού, που 

εγκρίθηκε με την υπ'αριθ. 63234/19-12-12 Υπουργική Απόφαση διευκρινίζεται επιπλέον:
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'  Στην αντίστοιχη παρ. 2 του άρθρου 4 ότι :

-<Μέχρι την εφαρμογή της Ταυτότητας κτιρίου, ατταιτείται απλή ενημέρωση του φακέλου της 

οικοδομικής άδειας ή άδειας δόμησης για τυχόν τροποποιούμενες επί μέρους μελέτες, με την 
επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 1.ε και 1.στ».

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι η διαφοροποίηση της χρήσης σε ένα κτίριο ή τμήμα αυτού, 

δεν αποτελεί πάντα λόγο έκδοσης άδειας αλλαγής χρήσης και επομένως ο ιδιώτης μηχανικός ο 

οποίος βάσει της παρ  ̂14 του άρθρου 25 του ν.4178/13 χορηγεί πλέον σε κάθε περίπτωση τη 

βεβαίωση χώρου κύριας, θα πρέπει προτού προβεί στην έκδοση της βεβαίωσης, λαμβάνοντας 

υπόψη τον φάκελο της άδειας δόμησης, να εξετάζει με βάση τα ανωτέρω εάν |

εγκαθίσταται στο ακίνητο απαιτείται ενημέρωση της άδειας δόμησης ή έκδυυιι uutiut, uaauyih, 

χρήσης.

Τέλος θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η βεβαίωση του μηχανικού δεν μπορε|  να είναι 

τυποποιημένη, λόγω του ότι θα λαμβάνει υπόψη διαφορετικά στοιχεία σε κάθε περίπτωση (π.χ. 

άδεια δόυπσΓκΓδπλωσπ αυθαιρέτου, εξαίρεση από κατεδάφιση, ενημέρωση φακέλου, βεβαίωση 

ίίαλαιότπτας κτλ), τα οποία και θα πρέπει να αναφέρονται σε αυτή.
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