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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Μετά την εφαρμογή του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση
(Τροποποιητικού) Νόμου αρ. 48(I) του 2011 καθώς και του περί Οδών και Οικοδομών
(Τροποποιητικού) 47(I)/2011 Νόμου και του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας
(Τροποποιητικού) 46(I)/2011 Νόμου, οι αρμόδιες αρχές μπορεί να εκδίδουν πιστοποιητικά και
στις περιπτώσεις που οι όροι των αδειών οικοδομής ή διαίρεσης δεν έχουν τηρηθεί πλήρως.
Με βάση τους πιο πάνω Νόμους μπορούν να εκδοθούν τα ακόλουθα πιστοποιητικά:
(α)
(β)
(γ)
(δ)

Πιστοποιητικό έγκρισης όταν έχουν τηρηθεί όλοι οι όροι των αδειών ανάπτυξης.
Πιστοποιητικό έγκρισης με σημειώσεις όταν υπάρχουν μη ουσιώδεις, σύμφωνα με τον
Νόμο, παρατυπίες.
Πιστοποιητικό μη εξουσιοδοτημένων εργασιών όταν υπάρχουν ουσιώδεις παρατυπίες.
Πιστοποιητικό έγκρισης μέρους ανάπτυξης όταν μέρος της ανάπτυξης έχει υλοποιηθεί ή
εγκρίνεται.

Τα πιστοποιητικά αυτά επεξηγούνται πιο κάτω:
(α)

Πιστοποιητικό έγκρισης όταν έχουν τηρηθεί όλοι οι όροι των αδειών ανάπτυξης (όπως
στο παράδειγμα 1.1 πιο κάτω:)

Παράδειγμα 1.1: Πιστοποιητικό έγκρισης.
(β)

Πιστοποιητικό έγκρισης με σημειώσεις όταν υπάρχουν μη ουσιώδεις, σύμφωνα με
τον Νόμο, παρατυπίες.
Στο πιστοποιητικό έγκρισης με σημειώσεις σημειώνονται τα τμήματα της οικοδομής που
δεν συμφωνούν με τις άδειες ανάπτυξης με αναφορά στις συγκεκριμένες παραβάσεις
των όρων των αδειών. Στο νέο τίτλο ιδιοκτησίας που εκδίδεται εγγράφεται σημείωση της
παρατυπίας όπως περιγράφεται στο πιστοποιητικό.
Στο παράδειγμα 1.2 που ακολουθεί καθορίζονται σαν επουσιώδους σημασίας
παρατυπίες, οι επεμβάσεις του περιτειχίσματος και της σκυβαλαποθήκης στο δημόσιο
δρόμο.

Ιούλιος, 2014
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Παράδειγμα 1.2: Πιστοποιητικό έγκρισης με σημειώσεις.
(γ)

Πιστοποιητικό
παρατυπίες.

μη

εξουσιοδοτημένων

εργασιών

όταν

υπάρχουν

ουσιώδεις

Ουσιώδεις παρατυπίες θεωρούνται αυτές που επηρεάζουν την ασφάλεια του κοινού ή
άλλων οικοδομών, τις ανέσεις γειτονικών ιδιοκτησιών ή άπτονται θέματα δημόσιας
υγείας. Στους νέους τίτλους που εκδίδονται όταν το πιστοποιητικό είναι μη
εξουσιοδοτημένων εργασιών, καταχωρείται απαγόρευση εκούσιας μεταβίβασης ή
επιβάρυνσης, εκτός από τις περιπτώσεις κληρονομιάς ή αναγκαστικής πώλησης μετά
από δικαστικό διάταγμα.
Στο παράδειγμα 1.3 που ακολουθεί καθορίζονται τρεις παρατυπίες που η αρμόδια αρχή
θεώρησε ότι είναι ουσιώδους σημασίας.

Παράδειγμα 1.3: Πιστοποιητικό έγκρισης μη εξουσιοδοτημένων εργασιών.
Ιούλιος, 2014
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Πιστοποιητικό έγκρισης μέρους ανάπτυξης όταν μέρος της ανάπτυξης έχει
υλοποιηθεί ή εγκρίνεται.
Το παράδειγμα 1.4 που ακολουθεί αφορά διαχωρισμό οικοπέδων στον οποίο δίνεται
πιστοποιητικό έγκρισης για μόνο δύο οικόπεδα.

Παράδειγμα 1.4: Πιστοποιητικό έγκρισης μέρους ανάπτυξης.
Τα πιο πάνω πιστοποιητικά μπορεί να καταχωρούνται σε υποθέσεις κάθετου διαχωρισμού,
οριζόντιου διαχωρισμού, εκσυγχρονισμού εγγραφής, εγγραφής κτιρίων ή προσθήκης/
αφαίρεσης υποϊδιοκτησίας.
Σε οποιοδήποτε από τα πιο πάνω πιστοποιητικά μπορεί να περιλαμβάνονται υπολειπόμενα,
μη αξιοποιούμενα δικαιώματα ανάπτυξης, τα οποία σύμφωνα με την άδεια διαίρεσης, είτε
μεταφέρονται σε νέοδημιουργούμενες μονάδες ακίνητης ιδιοκτησίας, είτε αποτελούν από
μόνα τους ξεχωριστή μονάδα ιδιοκτησίας με αποκλειστικό δικαίωμα σε μέρος της κοινόκτητης
ακίνητης ιδιοκτησίας.
Ο εκσυγχρονισμός εγγραφής γίνεται, ακόμη και αν η πολεοδομική ή/και άδεια οικοδομής
έχουν λήξει και δεν είναι σε ισχύ. Επίσης το χορηγούμενο πιστοποιητικό έγκρισης υπέχει
θέση άδειας διαίρεσης, όταν περιγράφει τη διαίρεση ή/και την υποστηρίζει με σχέδια που
συνοδεύουν το πιστοποιητικό.
Όταν οποιαδήποτε παρατυπία ή και μη εξουσιοδοτημένη εργασία νομιμοποιηθεί ή
αντισταθμιστεί, σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Οδών και Οικοδομών και περί
Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων, τότε μετά από αίτηση της Αρμόδιας Αρχής και της
προσκόμισης σχετικού πιστοποιητικού νομιμοποίησης/αντιστάθμισης η σημείωση ή
απαγόρευση διαγράφεται από τον τίτλο ιδιοκτησίας.
Ιούλιος, 2014
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ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΔΙΟΥ:

Για τη διεκπεραίωση των πιο πάνω υποθέσεων ο Τεχνικός Μηχανικός/Χωρομέτρης/
Αρμόδιος Χωρομέτρης κατά τη χωρομετρική εργασία στο πεδίο πρέπει να ακολουθεί τα πιο
κάτω:


Να αποτυπώνει ότι αναφέρεται σαν παρατυπία (ουσιώδης ή επουσιώδης) στο
πιστοποιητικό έγκρισης όπως υπόστεγα, στεγασμένους χώρους στάθμευσης, πέργολες,
φούρνους, επεμβάσεις σε γειτονικά τεμάχια ή στο δρόμο, κ.α. Οι πληροφορίες αυτές να
καταχωρούνται στο χωρομετρικό επίπεδο (survey layer). Στη Χωρομετρική Βάση
Δεδομένων να μην καταχωρούνται οι παρατυπίες που αφορούν πρόχειρες κατασκευές ή
κατασκευές από ευτελή υλικά.



Στη χωρομετρική σελίδα που θα ετοιμάζει καθώς και στο σημείωμα του πρέπει να
δίνονται όλες οι απαραίτητες επεξηγήσεις για τις κατασκευές που έχουν αποτυπωθεί.



Φούρνοι μετακινούμενοι, μικρές πλαστικές αποθήκες και οτιδήποτε μετακινείται εύκολα
έστω και αν αναφέρεται σαν παρατυπία, δεν πρέπει να αποτυπώνεται. Απλά να γίνεται
αναφορά στο σημείωμα του Τεχνικού Μηχανικού/Χωρομέτρη/Αρμόδιου Χωρομέτρη ότι
υπάρχουν επιτόπου αλλά δεν αποτυπώθηκαν γιατί δεν έχουν σταθερή θέση.



Στην περίπτωση που κάποια παρατυπία δεν υφίσταται τη χρονική στιγμή που ο Τεχνικός
Μηχανικός/Χωρομέτρης/Αρμόδιος Χωρομέτρης επισκέπτεται το υπό εξέταση τεμάχιο,
πρέπει να το αναφέρει στο σημείωμα του. Επίσης αν διαπιστώσει ότι ο ιδιοκτήτης έχει
προχωρήσει σε επιπρόσθετες κατασκευές που δεν συμφωνούν με τα σχέδια των αδειών
ανάπτυξης αλλά δεν αναφέρονται στα πιστοποιητικά έγκρισης, πρέπει να τις αποτυπώνει
και να περιγράφει τις παρατυπίες στο σημείωμα ή στη χωρομετρική σελίδα που ετοιμάζει.



Οι παρατυπίες που αποτυπώνονται να αξιολογούνται και να δίνεται επεξήγηση γι’αυτές
στο σημείωμα του Τεχνικού Μηχανικού/Χωρομέτρη/Αρμόδιου Χωρομέτρη.
Για
παράδειγμα κατά πόσο είναι πρόχειρες κατασκευές όπως τέντες ρούχινες, κατασκευές
από ευτελή υλικά, καλυμμένοι χώροι με κεραμίδι, κ.α.



Κατασκευές που άπτονται θεμάτων ασφάλειας είναι σημαντικό να αποτυπώνονται, όπως
δεξαμενές πετρελαίου ή υγραερίου, κ.α.



Στις περιπτώσεις οριζόντιου διαχωρισμού πρέπει να αποτυπώνονται όλες οι επιτόπου
κατασκευές, όπως κλειστοί χώροι, καλυμμένες/ακάλυπτες βεράντες και ό,τι άλλο
αναφέρεται σαν παρατυπία.



Στις περιπτώσεις ημιτελών μονάδων ο Τεχνικός Μηχανικός/Χωρομέτρης/Αρμόδιος
Χωρομέτρης πρέπει να ξεκαθαρίζει το στάδιο κατασκευής τους. Αν δηλαδή στη μονάδα
είναι συμπληρωμένη η τοιχοποιία, έχουν κατασκευαστεί τα πατώματα, ή έχει
συμπληρωθεί μόνο ο σκελετός της μονάδας, κ.α.



Στην περίπτωση που η παρατυπία αφορά το ύψος της περίφραξης/περιτειχίσματος του
τεμαχίου, επειδή άπτεται θέματος ασφάλειας πρέπει να διερευνάται από τον Τεχνικό
Μηχανικό/Χωρομέτρη/Αρμόδιο Χωρομέτρη και να αναφέρεται στο σημείωμα και στο

Ιούλιος, 2014
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χωρομετρικό του σχέδιο η θέση της πιο πάνω παρατυπίας καθώς και το ύψος της, όπως
το παράδειγμα 2.1 που ακολουθεί:

Μετά τη συμπλήρωση της χωρομετρικής εργασίας ετοιμάστηκαν και επισυνάπτονται:
Σχέδιο στην κλίμακα 1:500 με ερ… στο οποίο γίνεται περιγραφή των εργασιών
επουσιώδους σημασίας που έγιναν στο υπό εξέταση τεμάχιο για τις οποίες γίνεται
αναφορά στο πιστοποιητικό έγκρισης με ερ…. Το περιτείχισμα κατά μήκος του δρόμου
μαζί με το κάγκελο φθάνει στα 2,10μ.

Παράδειγμα 2.1: Πιστοποιητικό έγκρισης με σημειώσεις.


Υπάρχουν περιπτώσεις που οι παρατυπίες δεν αφορούν κατασκευές που πρέπει να
αποτυπωθούν, άρα ο Τεχνικός Μηχανικός/Χωρομέτρης/Αρμόδιος Χωρομέτρης δεν θα
προχωρήσει σε καμία ενέργεια. Στα παραδείγματα 2.2 και 2.3 που ακολουθούν
παρουσιάζονται τέτοιες περιπτώσεις.

Παράδειγμα 2.2: Παρατυπίες για τις οποίες δεν απαιτείται ενέργεια από τον Τεχνικό
Μηχανικό/Χωρομέτρη/Αρμόδιο Χωρομέτρη.
Ιούλιος, 2014
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Παράδειγμα 2.3: Παρατυπίες για τις οποίες δεν απαιτείται ενέργεια από τον Τεχνικό
Μηχανικό/Χωρομέτρη/Αρμόδιο Χωρομέτρη.

Ιούλιος, 2014

Σελίδα 7/26

Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας

3.

Κλάδος Χωρομετρίας

ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ

Κατά την ετοιμασία των ειδικών σχεδίων στις υποθέσεις οριζόντιων διαχωρισμών ο Τεχνικός
Μηχανικός/Σχεδιαστής/Αρμόδιος Χωρομέτρης πρέπει να ακολουθεί τα πιο κάτω:


Να παρουσιάζει τα διάφορα μέρη της οικοδομής όπως κλειστούς χώρους, καλυμμένες και
ακάλυπτες βεράντες, σύμφωνα με την επί τόπου κατάσταση, όπως δηλαδή έχουν
αποτυπωθεί και φαίνονται στις χωρομετρικές σελίδες, με τον κατάλληλο συμβολισμό.



Επιπρόσθετα, με γνώμονα τα εγκριμένα από την αρμόδια αρχή αρχιτεκτονικά σχέδια,
πρέπει να δημιουργούνται τα μέρη της οικοδομής που δεν έχουν κατασκευαστεί για να
μπορεί να υπολογιστεί το εμβαδό της κάθε μονάδας σύμφωνα με τις άδειες. Για
παράδειγμα καλυμμένες ή ακάλυπτες βεράντες που συμπεριλήφθηκαν σε καλυμμένο
χώρο κ.α.



Αν οι παρατυπίες δεν μπορούν να είναι ευδιάκριτες στην κλίμακα 1:1000, τότε τα κτίρια
στα ειδικά σχέδια μπορούν να σχεδιάζονται σε μεγαλύτερη κλίμακα, π.χ. 1:500, 1:250. Σε
τέτοια περίπτωση ο ψηφιακός υπολογισμός των εμβαδών είναι καλύτερα να γίνεται πριν
την αλλαγή της κλίμακας για να αποφεύγονται τα λάθη που μπορεί να γίνουν κατά τη
μετατροπή της.

Ιούλιος, 2014
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Στο Σχήμα 1 παρουσιάζεται παράδειγμα στο οποίο επεξηγούνται τα σύμβολα και το
περιεχόμενο του ειδικού σχεδίου.

Χώρος που αποτελεί
παρατυπία πρέπει να
συμβολίζεται με κουκκίδες
και να χαρακτηρίζεται
με ένα μικρό γράμμα του
ελληνικού αλφαβήτου.
Στη συνέχεια πρέπει να
δίνεται επεξήγηση αν ο
χώρος αυτός αποτελεί
μη εξουσιοδοτημένη
εργασία ή εργασία με
σημειώσεις ή αν αποτελεί
εργασία που δεν
συμφωνά με τις άδειες.
Είναι σημαντικό να
καθορίζεται τι
θα έπρεπε να είναι
ο κάθε χώρος
σύμφωνα με τα
εγκριμένα
αρχιτεκτονικά σχέδια
και τι κατασκευάστηκε
τελικά.

Σχήμα 1: Παράδειγμα ειδικού σχεδίου οριζόντιου διαχωρισμού με παρατυπίες.
Ιούλιος, 2014
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ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΜΒΑΔΩΝ

Στον κατάλογο εμβαδών πρέπει για κάθε μονάδα να δίνεται το εμβαδό των επιμέρους χώρων
που την αποτελούν, σύμφωνα με τις άδειες (πχ. “Διαμέρισμα σύμφωνα με τις άδειες”).
Δηλαδή να υπολογίζονται ο κλειστός, ο καλυμμένος και ο ακάλυπτος χώρος όπως θα έπρεπε
να κατασκευαστούν σύμφωνα με τα εγκριμένα από την αρμόδια αρχή αρχιτεκτονικά σχέδια.
Επιπρόσθετα να υπολογίζονται ο κλειστός χώρος, ο καλυμμένος και ο ακάλυπτος χώρος
όπως έχουν τελικά κατασκευαστεί (πχ. “Διαμέρισμα σύμφωνα με την επιτόπου κατάσταση”).
Επίσης να δίνεται ξεχωριστά το εμβαδό κάθε χώρου που αποτελεί παρατυπία και ο οποίος
παρουσιάζεται πάνω στο ειδικό σχέδιο (α ,β, γ…). Αν η παρατυπία εμπίπτει σε μία μονάδα
τότε να αναγράφεται και ο αριθμός της μονάδας μπροστά από το γράμμα, στη στήλη
“Αριθμός Μονάδας”.
Στο “Είδος Μονάδας” να καθορίζεται τι εκπροσωπεί η κάθε μη εξουσιοδοτημένη εργασία ή
εργασία με σημειώσεις, για παράδειγμα αν είναι βεράντα, κλειστός χώρος, ψησταριά,
σκέπαστρο κ.α. Το αντίστοιχο εμβαδό της, να συμπληρώνεται στην κατάλληλη στήλη (πχ.
“Μη εξουσιοδοτημένες εργασίες βεράντα”).
Στο παράδειγμα 4.1 παρουσιάζεται κατάλογος εμβαδών οριζόντιου διαχωρισμού με
παρατυπίες.

Παράδειγμα 4.1: Κατάλογος εμβαδών οριζόντιου διαχωρισμού με παρατυπίες.
Ιούλιος, 2014
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Στα παραδείγματα που ακολουθούν παρουσιάζονται διάφορα πιστοποιητικά μη
εξουσιοδοτημένων εργασιών ή πιστοποιητικά έγκρισης με σημειώσεις, τα αντίστοιχα ειδικά
σχέδια και ο κατάλογος εμβαδών.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 5.1

Στο παράδειγμα αυτό το οποίο αφορά υπόθεση οριζόντιου διαχωρισμού,
εξουσιοδοτημένες εργασίες αφορούν επέκταση του διαμερίσματος 2 στον 5 ο όροφο.

οι

μη

Στο ειδικό σχέδιο του 5ου ορόφου οι παρατυπίες συμβολίζονται με κουκκίδες και
δημιουργούνται οι χώροι γ και β, οι οποίοι αποτελούν κλειστό χώρο και καλυμμένη βεράντα
αντίστοιχα, αντί ακάλυπτης βεράντας. Επιπλέον δημιουργήθηκαν και οι χώροι δ και α, οι
οποίοι συμπεριλαμβάνονται επίσης στον κλειστό χώρο ενώ έπρεπε να αποτελούν καλυμμένη
και ακάλυπτη βεράντα αντίστοιχα. Οι μη εξουσιοδοτημένες εργασίες επίσης περιγράφηκαν
στο ειδικό σχέδιο αναλυτικά.

Ιούλιος, 2014
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Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας

Ιούλιος, 2014

Κλάδος Χωρομετρίας
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Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας

Κλάδος Χωρομετρίας

Επίσης επηρεάστηκε και το ειδικό σχέδιο της ταράτσας όπου οι χώροι α, β αντί πέργολα
έγιναν πλάκα οροφής.

Ιούλιος, 2014
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Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας

Κλάδος Χωρομετρίας

Στον κατάλογο εμβαδών που ετοιμάστηκε, δίνονται τα επιμέρους εμβαδά των χώρων του
διαμερίσματος 2 στον 5ο όροφο όπως έπρεπε να κατασκευαστούν σύμφωνα με τα εγκριμένα
αρχιτεκτονικά σχέδια (Διαμέρισμα σύμφωνα με τις άδειες) καθώς επίσης και τα επιμέρους
εμβαδά του ιδίου διαμερίσματος όπως τελικά κατασκευάστηκε (Διαμέρισμα σύμφωνα με την
επιτόπου κατάσταση).
Επιπρόσθετα δίνονται ξεχωριστά και τα εμβαδά των μη εξουσιοδοτημένων εργασιών α, β, γ,
δ (κλειστός χώρος ή βεράντα) τα οποία αναγράφονται στην αντίστοιχη στήλη ανάλογα με το τι
αντιπροσωπεύουν.

Ιούλιος, 2014
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Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας

Κλάδος Χωρομετρίας

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 5.2

Ιούλιος, 2014
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Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας

Κλάδος Χωρομετρίας

Στο παράδειγμα αυτό το οποίο αφορά υπόθεση οριζόντιου διαχωρισμού, οι μη
εξουσιοδοτημένες εργασίες αφορούν μεταλλικές κατασκευές που βρίσκονται στο ισόγειο του
κτιρίου.
Στο ειδικό σχέδιο του ισογείου οι παρατυπίες συμβολίζονται με κουκκίδες και δημιουργούνται
οι χώροι α και β οι οποίοι αποτελούν κλειστό χώρο (μεταλλική κατασκευή) αντί αυλής και
ακάλυπτου χώρου στάθμευσης αντίστοιχα. Οι μη εξουσιοδοτημένες εργασίες επίσης
περιγράφηκαν στο ειδικό σχέδιο αναλυτικά.
Στο πιστοποιητικό μη εξουσιοδοτημένων εργασιών γίνεται επίσης αναφορά σε επέμβαση της
περίφραξης της οικοδομής στο χώρο πρασίνου. Η παρατυπία αυτή φαίνεται στο ειδικό
σχέδιο με κουκκίδες σαν χώρος γ με την αντίστοιχη περιγραφή.

Στον κατάλογο εμβαδών που ετοιμάστηκε, δίνεται το εμβαδό της αυλής όπως έπρεπε να ήταν
σύμφωνα με τα εγκριμένα αρχιτεκτονικά σχέδια (Αυλή σύμφωνα με τις άδειες) καθώς επίσης
και το εμβαδό της αυλής όπως διαμορφώθηκε με τις μη εξουσιοδοτημένες εργασίες (Αυλή
σύμφωνα με την επιτόπου κατάσταση).
Επιπρόσθετα δίνονται ξεχωριστά και τα εμβαδά των μη εξουσιοδοτημένων εργασιών α, β, γ,
(μεταλλικές κατασκευές και επέμβαση στον χώρο πρασίνου) τα οποία αναγράφονται στην
αντίστοιχη στήλη ανάλογα με το τι αντιπροσωπεύουν.
Ιούλιος, 2014
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Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας

Κλάδος Χωρομετρίας

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 5.3

Ιούλιος, 2014
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Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας

Κλάδος Χωρομετρίας

Στο παράδειγμα αυτό το οποίο αφορά υπόθεση οριζόντιου διαχωρισμού, οι εργασίες με
σημειώσεις αφορούν το διαμέρισμα 1 στον 2 ο όροφο, στο οποίο έχει κατασκευαστεί πέργολα
και ψησταριά χωρίς άδεια οικοδομής.
Στο ειδικό σχέδιο του 2ου ορόφου οι παρατυπίες συμβολίζονται με κουκκίδες και
δημιουργούνται οι χώροι α και β οι οποίοι αποτελούν καλυμμένη βεράντα (πέργολα) και
ψησταριά αντί ακάλυπτης βεράντας, αντίστοιχα.
Οι εργασίες με σημειώσεις, επίσης περιγράφηκαν στο ειδικό σχέδιο αναλυτικά.
Επιπρόσθετα δημιουργήθηκαν και οι χώροι γ, δ οι οποίοι διαπιστώθηκε ότι δεν συμφωνούν
με τα εγκριμένα αρχιτεκτονικά σχέδια. Ο χώρος γ αποτελεί κλειστό χώρο αντί καλυμμένη
βεράντα και ο δ ακάλυπτη βεράντα αντί καλυμμένη.

Ιούλιος, 2014
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Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας

Κλάδος Χωρομετρίας

Στον κατάλογο εμβαδών που ετοιμάστηκε, δίνονται τα επιμέρους εμβαδά των χώρων των
διαμερισμάτων 1 και 2 στον 2ο όροφο όπως έπρεπε να κατασκευαστούν σύμφωνα με τα
εγκριμένα αρχιτεκτονικά σχέδια (Διαμέρισμα σύμφωνα με τις άδειες) καθώς επίσης και τα
επιμέρους εμβαδά των διαμερισμάτων όπως τελικά κατασκευάστηκαν (Διαμέρισμα σύμφωνα
με την επιτόπου κατάσταση).
Επιπρόσθετα δίνονται ξεχωριστά και τα εμβαδά των εργασιών με σημειώσεις α, β, καθώς και
τα εμβαδά των χώρων γ, δ που δεν συμφωνούν με τις άδειες.

Ιούλιος, 2014
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Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας

Κλάδος Χωρομετρίας

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 5.4

Ιούλιος, 2014
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Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας

Κλάδος Χωρομετρίας

Στο παράδειγμα αυτό το οποίο αφορά υπόθεση οριζόντιου διαχωρισμού, οι μη
εξουσιοδοτημένες εργασίες αφορούν τα καταστήματα και τους χώρους στάθμευσης στο
ισόγειο.
Στο ειδικό σχέδιο του ισογείου δημιουργούνται οι χώροι α και β οι οποίοι συμβολίζονται με
κουκκίδες, λόγω της παρατυπίας (β), σύμφωνα με την οποία έχουν δημιουργηθεί δύο
ανεξάρτητα καταστήματα αντί ενός ενιαίου. Επίσης δημιουργήθηκε και ο χώρος (γ) λόγω της
παρατυπίας (γ), σύμφωνα με την οποία καταργήθηκαν οι χώροι στάθμευσης των
καταστημάτων σαν αποτέλεσμα της μόνιμης στάθμευσης οχημάτων για πώληση από το
κατάστημα 3.
Οι μη εξουσιοδοτημένες εργασίες επίσης περιγράφηκαν στο ειδικό σχέδιο αναλυτικά.
Όσον αφορά την παρατυπία (α), ο Τεχνικός Μηχανικός/Χωρομέτρης/Αρμόδιος Χωρομέτρης
αρκεί να επιβεβαιώσει στο σημείωμά του ότι όντως έχει αλλάξει η χρήση του καταστήματος.

Λόγω της παρατυπίας στο ισόγειο αντίστοιχα διαμορφώθηκαν και οι χώροι των αποθηκών α,
β στο μεσοπάτωμα με την ανάλογη περιγραφή.

Ιούλιος, 2014
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Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας

Κλάδος Χωρομετρίας

Στον κατάλογο εμβαδών που ετοιμάστηκε, δίνεται το εμβαδό του καταστήματος όπως έπρεπε
να κατασκευαστεί σύμφωνα με τα εγκριμένα αρχιτεκτονικά σχέδια (Κατάστημα σύμφωνα με
τις άδειες) καθώς επίσης και τα επιμέρους εμβαδά των δύο ανεξάρτητων καταστημάτων
όπως τελικά κατασκευάστηκαν (Κατάστημα σύμφωνα με την επιτόπου κατάσταση).
Με τον ίδιο τρόπο δόθηκαν και τα εμβαδά των αποθηκών στο μεσοπάτωμα.

Ιούλιος, 2014
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Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας

Κλάδος Χωρομετρίας

6. ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ
Στην περίπτωση που η υπόθεση αφορά κάθετο διαχωρισμό, εκσυγχρονισμό εγγραφής,
εγγραφή κτιρίων ή προσθήκη/αφαίρεση υποϊδιοκτησίας με πιστοποιητικό έγκρισης με
σημειώσεις ή μη εξουσιοδοτημένες εργασίες, τότε από τον Τομέα Χωρομετρικής Βάσης
Δεδομένων πρέπει να ετοιμάζεται ένα σχεδιάγραμμα στο οποίο να φαίνονται και να
περιγράφονται οι παρατυπίες όπως καθορίζονται στο πιστοποιητικό.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 6.1
Στο παράδειγμα αυτό, που αφορά υπόθεση κάθετου διαχωρισμού, ετοιμάστηκε
σχεδιάγραμμα στο οποίο φαίνονται με χρώμα ο χώρος στάθμευσης, η βοηθητική οικοδομή
και η ψησταριά που αποτελούν μη εξουσιοδοτημένες εργασίες καθώς και η αντίστοιχη
περιγραφή τους.

Ιούλιος, 2014
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Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας

Κλάδος Χωρομετρίας

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 6.2
Στο παράδειγμα αυτό, που αφορά υπόθεση εκσυγχρονισμού εγγραφής, το πιστοποιητικό
έγκρισης με σημειώσεις αφορά επουσιώδεις παρατυπίες.
Στο σχεδιάγραμμα που
ετοιμάστηκε φαίνονται με χρώμα το αυθαίρετο δωμάτιο της γεώτρησης, το αυθαίρετο
στέγαστρο-πέργολα καθώς και το περιτείχισμα που επεμβαίνει στον παραχωρούμενο χώρο
τα οποία αποτελούν εργασίες με σημειώσεις.

Ιούλιος, 2014
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Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας

Κλάδος Χωρομετρίας

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 6.3
Στο παράδειγμα αυτό, που αφορά υπόθεση κάθετου διαχωρισμού, ετοιμάστηκε
σχεδιάγραμμα στο οποίο φαίνονται με χρώμα οι δύο ουσιώδεις παρατυπίες που αναφέρονται
στο πιστοποιητικό μη εξουσιοδοτημένων εργασιών με την αντίστοιχη περιγραφή.

Ιούλιος, 2014
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Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας

Κλάδος Χωρομετρίας

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 6.4
Στο παράδειγμα αυτό που αφορά υπόθεση κάθετου διαχωρισμού, ετοιμάστηκε σχεδιάγραμμα
στο οποίο φαίνεται με χρώμα το στέγαστρο στη μεσαία κατοικία που αποτελεί μη
εξουσιοδοτημένη εργασία.

Επίσης ο Τεχνικός Μηχανικός/
Χωρομέτρης/Αρμόδιος Χωρομέτρης
κατά
την
διεκπεραίωση
της
χωρομετρικής
του
εργασίας
διαπίστωσε ότι και στο προτεινόμενο
τεμάχιο 1 υπάρχουν κατασκευές
(στεγασμένος χώρος και ισόγειο
δωμάτιο) οι οποίες δεν έγιναν
σύμφωνα
με
τα
εγκριμένα
αρχιτεκτονικά σχέδια και έτσι στο
σχεδιάγραμμα παρουσιάζονται και
αυτές σαν εργασίες που δεν
συμφωνούν με την άδεια.

Ιούλιος, 2014
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