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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  Ο.Κ.Κ. 

ΤΜΗΜΑ Α΄  

 Αθήνα,  12 / 06 / 2012 

 

Αρ. Πρωτ. οικ.: 29089 

 

Προς: 

 

1. ∆ιευθύνσεις Περιβάλλοντος και 

Χωρικού Σχεδιασµού (ΠΕΧΩΣΧ) 

της Επικράτειας 

 

Ταχ. ∆/νση :Μεσογείων & Τρικάλων 36 Κοιν.:  

Ταχ. Κώδ.   :11526 

Πληροφορίες   : Ε. Γαρδίκη 

Τηλέφωνο       : 210-6980676 

FAX       : 210-6918088 

   

Θέµα : 
Οδηγία για την υποβολή διαγράµµατος κάλυψης για τη ρύθµιση αυθαίρετων 

κατασκευών, σύµφωνα µε τον Ν. 4014/11 

Σχετ. : το υπ’ αρίθµ. 1269/11-6-2012 έγγραφο της Γενικής Γραµµατέως Χωροταξίας & 

Αστικού Περιβάλλοντος 

 

Σας αποστέλλουµε συνηµµένα αντίγραφο του σχετικού που αναφέρεται στην 

υποβολή διαγράµµατος κάλυψης για τη ρύθµιση αυθαίρετων κατασκευών σύµφωνα 

µε τον Ν. 4014/11 και παρακαλούµε για την ενηµέρωση των Υπηρεσιών ∆όµησης 

χωρικής σας αρµοδιότητας. 

 

 

Συν/να: 

το σχετικό έγγραφο 

 

Ε. ∆: 

1) Χρον. Αρχείο 

2) ∆/ντής 

3) ∆.Ο.Κ.Κ / Α΄  

4) Ε. Γαρδίκη 

5) (Ιστοσελίδα Ενηµέρωσης Υπηρεσιών ∆όµησης) 
 

 Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

 

Γ. ΓΚΑΝΑΣΟΥΛΗΣ  

Αρχ. Μηχανικός 
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Κοιν.:  Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος 

 

Θέμα: Οδηγία για την υποβολή διαγράμματος κάλυψης για τη ρύθμιση αυθαίρετων 

κατασκευών, σύμφωνα με τον Ν. 4014/11 

 

 

Σε συνέχεια της από 7.6.2012 επιστολής του Προέδρου του ΤΕΕ ενόψει της ανάγκης 

συμπλήρωσης των εκκρεμοτήτων λόγω της άμεσης εφαρμογής του δευτέρου σταδίου 

της ηλεκτρονικής υποβολής σχεδίων και λοιπών στοιχείων στην ηλεκτρονική 

πλατφόρμα του ΤΕΕ, για την εφαρμογή της παρ. 2β του άρθρου 24 του ν.4014/2011 

(διάγραμμα κάλυψης και εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα) λαμβάνονται υπόψη τα 

παρακάτω: 

 

1.  Για την εφαρμογή της παρ. 2β του άρθρου 24, στις περιπτώσεις αυτοτελών 

οριζοντίων ή καθέτων ιδιοκτησιών, ως διάγραμμα κάλυψης κατά τη συγκεκριμένη  

διάταξη νοείται το υπάρχον σχέδιο του εγκεκριμένου  διαγράμματος κάλυψης επί 

του οποίου  καταγράφονται :  

α) η επιφάνεια της αυθαίρετης κατασκευής ή χρήσης (υπό τη μορφή σχεδίου)  

β)  τα πολεοδομικά μεγέθη υπέρβασης (επιφάνεια δόμησης, κάλυψη, ύψος), ως 

υποβλήθηκαν στο πρώτο στάδιο υπαγωγής (υπό τη μορφή πίνακα)  

2. Ειδικά για τις περιπτώσεις αυθαιρέτων κατασκευών σε αυτοτελείς ιδιοκτησίες 

(οριζόντιες ή κάθετες) των οποίων η οικοδομική άδεια εκδόθηκε  προ της ενάρξεως 

εφαρμογής του από 8/9/1983 Προεδρικού Διατάγματος (ΦΕΚ 394 Δ΄), ως 

διάγραμμα κάλυψης κατά τη συγκεκριμένη  διάταξη, νοείται το υπάρχον σχέδιο του 

τοπογραφικού διαγράμματος – διαγράμματος κάλυψης επί του οποίου 

καταγράφονται τα ανωτέρω στοιχεία α) και β). Επίσης ως κάτοψη, κατά τη 

συγκεκριμένη  διάταξη, νοείται η κάτοψη του ορόφου όπου τοποθετείται η 

αυτοτελής ιδιοκτησία (κάθετη ή οριζόντια) ως προσαρτήθηκε στην πράξη 

συστάσεως ιδιοκτησιών.   

3. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις ως διάγραμμα κάλυψης, κατά τη συγκεκριμένη  

διάταξη, νοείται το συντασσόμενο διάγραμμα κάλυψης κατά τις προδιαγραφές του 

από 8/9/1983 Προεδρικού Διατάγματος (ΦΕΚ 394 Δ΄). 

4. Για την εφαρμογή της παρ. 2β του άρθρου 24 στις περιπτώσεις αυτοτελών 

ιδιοκτησιών (οριζοντίων ή καθέτων) και σε περίπτωση αδυναμίας τοπογραφικής 

αποτύπωσης του συνόλου του ακινήτου, ως εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα, 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ                        

& ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Προς:  τη Διεύθυνση Οικοδομικών & 

Κτιριοδομικών Κανονισμών του 

ΥΠΕΚΑ  

 

Αθήνα    Δευτέρα 11.6.2012 

Αρ. Πρωτ.: 1269 

 

Αμαλιάδος 17, 11523 Αθήνα,  

Τ: 210 6475169, F: 210 6475228, Email : gramchora@prv.ypeka.gr 

Α∆Α: Β4Λ10-9ΧΧ 
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κατά τη συγκεκριμένη διάταξη, νοείται το εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα που 

περιγράφει την έκταση που καταλαμβάνει η αυτοτελής ιδιοκτησία. Ως υποχρεωτικό 

στοιχείο επί του τοπογραφικού διαγράμματος καταγράφεται το ποσοστό 

συνιδιοκτησίας και η επιφάνεια αποκλειστικής χρήσης που αντιστοιχεί στην 

δηλούμενη αυτοτελή ιδιοκτησία (οριζόντια ή κάθετη). 

 

 

 

    Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΤΣΑ 

      

Α∆Α: Β4Λ10-9ΧΧ 

 


