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  Αθήνα 22-1-2013 
  Αριθ. πρωτ. 3157 
 
 
 Υ∆ΟΜ – ∆. Πειραιά 
 Θηβών 78 
 135 42 – Πειραιάς 
 
1)Υπουργείο Ανάπτυξης, Υποδοµών, 
    Μεταφορών & ∆ικτύων 
    Γεν. Γραµµατεία ∆ηµ. Έργων 
    ∆ΜΕΟ 
    Λ. Αλεξάνδρας 19 
    ΑΘΗΝΑ  
2)κ. Εµµανουήλ Καλλίγερο 
   Μεγίστης 31 
   174 55  - Άλιµος 
3)κ. Αθανάσιο Βλαχογιάννη 
   Παλαιών Πατρών Γερµανού 4 
  142 31 – Ν. Ιωνία  
   
 
    
 
 
  
      
  
 

 
ΘΕΜΑ:  Αλλαγή χρήσης σε νοµίµως υφιστάµενο κτίριο εµπίπτον στη ζώνη ασφάλειας 

υπεραστικής συγκοινωνίας 
 

ΣΧΕΤ: (α) το υπ΄αριθµ. 313 / 17-1-13 έγγραφο της Υ∆ΟΜ – ∆. Πειραιά 
            (β) το άρθρο 5 παρ. 3 του ν. 4067 / 12  (Ν.Ο.Κ 
            (γ) το άρθρο 5 παρ. 3 του τεύχους τεχνικών οδηγιών που εγκρίθηκε µε την υπ΄αριθµ.  
                 63234 / 19-12-12 Απόφαση Αναπληρωτού Υπουργού Π.Ε.Κ.Α.  
  
 Σε απάντηση του (α) σχετικού εγγράφου, σας γνωρίζουµε τα εξής: 
  Σύµφωνα µε το (β) σχετικό, που ισχύει εντός σχεδίου και σε υφιστάµενους οικισµούς χωρίς 
σχέδιο, σε νοµίµως υφιστάµενα κτίρια (κατά την έννοια του άρθρου 23 παρ. 1 του ν. 4067 / 12), 
επιτρέπεται η αλλαγή χρήσης µε τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
 

1. Να επιτρέπεται η ζητούµενη νέα χρήση 
2. Να εφαρµόζεται το ισχύον ρυµοτοµικό σχέδιο, δηλαδή το κτίριο να µην εµπίπτει σε δηµόσιο 

κοινόχρηστο χώρο, όπου διευκρινίζεται στο (γ) σχετικό 
3. ∆εν λαµβάνονται υπόψη οι πιθανές αλλαγές των υπόλοιπων ισχυόντων όρων δόµησης της 

περιοχής (κάλυψη, Σ.∆, κ.λ.π). 
 
  Με γνώµονα τα ανωτέρω και επειδή η απόσταση από το όριο της οδού στους οικισµούς χωρίς 
σχέδιο σύµφωνα µε το Π. ∆/γµα 209 / 98 (ΦΕΚ 169 / Α΄ /15-7-98), (άρθρο 2, παρ. 2) εξοµοιούται 
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µε την έννοια της ιδιωτικής πρασιάς και όχι του ∆ηµόσιου κοινόχρηστου χώρου, ή άποψή µας είναι 
ότι δύναται να εκδοθεί άδεια αλλαγής χρήσης στο συγκεκριµένο νοµίµως υφιστάµενο κτίριο.   
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                                                                                                   Γ.  ΓΚΑΝΑΣΟΥΛΗΣ 
 
Ε∆                                                                                         
1)∆ΟΚΚ (3) 
2)Μ. Βαγενάς 
3)Ιστοσελίδα Ενηµέρωσης                                                            
   Υ∆ΟΜ 


