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Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Πελοποννήσου, 

∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου 
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Θέµα : «Σχετικά µε έκδοση οικοδοµικών αδειών για την αλλαγή χρήσης καταστηµάτων» 

Σχετ. : Το υπ’αριθµ. 5168/28-11-2011 έγγραφό σας 

 

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας, σας γνωρίζουµε τα εξής: 

− Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του ν. 1577/85 (ΓΟΚ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δεν επιτρέπεται να 

µεταβάλλονται η σύµφωνα µε την οικοδοµική άδεια χρήση του κτιρίου ή µέρους αυτού και οι 

διαστάσεις των χώρων κοινής χρήσης χωρίς προηγούµενη σχετική άδεια της αρµόδιας πολεοδοµικής 

υπηρεσίας, εφόσον η µεταβολή αυτή θίγει τις ισχύουσες πολεοδοµικές διατάξεις. Είναι δυνατή δε η 

µεταβολή της χρήσης του κτιρίου ή µέρους αυτού χωρίς την έκδοση σχετικής οικοδοµικής άδειας, 

µόνον εφόσον η νέα χρήση πληροί τις προϋποθέσεις που τίθενται στην υπ΄αριθµ. 48669/2886/16-6-

1989 απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε (ΦΕΚ 437/∆). 

− Επιπλέον σας επισηµαίνουµε ότι όταν στα σχέδια της οικοδοµικής αδείας αναγράφεται η χρήση 

«κατάστηµα», η χρήση αφορά στις εµπορικές επιχειρήσεις, ενώ οι λοιπές χρήσεις υγειονοµικού 

ενδιαφέροντος δεν υπάγονται στα καταστήµατα λόγω του ότι η οικοδοµική άδεια εκδίδεται µε 

άλλες προϋποθέσεις. Σηµειώνεται ότι τα εµπορικά καταστήµατα και τα καταστήµατα υγειονοµικού 

ενδιαφέροντος (αναψυκτήρια, εστιατόρια κ.λ.π) αποτελούν διακριτές κατηγορίες χρήσεων, 

σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ. Β του Π. ∆/τος 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166/∆΄/87) και του 

«κτιριοδοµικού κανονισµού» (ΦΕΚ 59/∆΄/3-2-89). Εποµένως απαιτείται νέα οικοδοµική άδεια για 

την αλλαγή χρήσης του καταστήµατος σε εστιατόριο – αναψυκτήριο. 
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