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ΑΔΑ: ΩΝ9Σ465ΧΘΞ-ΟΔΤ

Παπάγου, 15 Μαρτίου 2019
Αρ. Πρωτ.: οικ. 22009/227

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Άδεια λειτουργίας σε τακτοποιημένο ακίνητο.
ΣΧΕΤ: Το υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/57572/3869/09-11-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικής,
Οικοδομικών Κανονισμών & Αδειοδοτήσεων του Υ.Π.ΕΝ.
Σε συνέχεια σχετικών ερωτημάτων που έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία μας, και μετά από αλληλογραφία
(σχετ.) με τη Δ/νση Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σας ενημερώνουμε ότι:
1. Σύμφωνα με το άρθρο 97 του ν.4495/17 «Η αναστολή ή και η εξαίρεση από την κατεδάφιση, σύμφωνα
με τις διατάξεις του παρόντος, ισχύει για κτίρια των οποίων έχει ολοκληρωθεί ο φέρων οργανισμός και
για χρήσεις που έχουν εγκατασταθεί μέχρι τις 28.7.2011, καθ’ υπέρβαση είτε των διατάξεων του
ν.1577/1985 (Α210) είτε της οικοδομικής άδειας, είτε των όρων ή περιορισμών δόμησης του ακινήτου,
είτε χωρίς οικοδομική άδεια και εφόσον η χρήση τους δεν απαγορεύεται από τις πολεοδομικές διατάξεις
για τις χρήσεις γης που ισχύουν στην περιοχή του ακινήτου σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 51 του
ν.4030/2011 (Α249) ή δεν απαγορευόταν κατά το χρόνο έκδοσης της οικοδομικής άδειας ή κατά το χρόνο
εγκατάστασης της αυθαίρετης χρήσης.».
2. Σύμφωνα με το άρθρο 107 παρ. 6 του ν.4495/17, «Για κάθε είδους διοικητική άδεια, για την οποία
απαιτείται η προσκόμιση αντιγράφου της οικοδομικής άδειας, αντί του αντιγράφου της άδειας μπορεί να
προσκομιστεί από το πληροφοριακό σύστημα βεβαίωση περαίωσης ή βεβαίωση εξόφλησης ποσοστού
τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού ποσού προστίμου αυθαιρέτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του
παρόντος, συνοδευόμενη από τεχνική έκθεση για τη νομιμότητα των κατασκευών. Η υπαγωγή αυθαίρετης
αλλαγής χρήσης στις διατάξεις των νόμων 3775/2009 (Α122), 3843/2010 (Α62), 4014/2011, 4178/2013
και του παρόντος δεν συνεπάγεται απαλλαγή αυτών των κατασκευών από άλλες προβλεπόμενες ή
απαιτούμενες εγκρίσεις, όρους και προδιαγραφές που αφορούν τη λειτουργίας της συγκεκριμένης
χρήσης.».
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
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ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ε. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ)
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
α) Γραφείο Υπουργού
β) Γραφείο Υφυπουργού
γ) Γραφείο Γεν. Γραμματέα Μεταφορών
δ) Γενική Δ/νση Οχημάτων και Εγκαταστάσεων
ε) Δ/νση Εποπτείας και Ελέγχου (Δ36)
στ) Σ.Ε.Ε.Υ.Μ.Ε
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ)
α) Όλες τις Γενικές Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών της χώρας.
β) Όλες τις περιφερειακές Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών της χώρας.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
α) Δ.Τ.Ε.Ε.Ε.Ο.
β) Τμήμα Γ΄
γ) Εισηγητής
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