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ΘΕΜΑ: Κατάθεση προτάσεων τροποποίησης του ΝΟΚ. 

 

ΣΧΕΤ: Σχέδιο Νόμου του ΥΠΕΚΑ. 

 

Με αφορμή το τεθέν σε διαβούλευση ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ, ο Σύλλογος Μελετητών Μηχανικών Νομού 

Κυκλάδων καταθέτει τις επισυναπτόμενες προτάσεις που κρίνει ότι αφορούν άμεσα το Νομό Κυκλάδων. 

Με την πεποίθηση ότι οι προτάσεις μας θα γίνουν δεκτές, σας γνωρίζουμε ότι είμαστε στη διάθεσή 

σας προκειμένου να σας παρέξουμε συμπληρωματικά απόψεις-θέσεις του Συλλόγου μας για τις προτάσεις 

αυτές.  

 

Σ υ ν η μ μ έ ν α  

Τρείς σελίδες 

 

Με εκτίμηση, 

 

Ο Πρόεδρος 

 

Η γραμματέας 

 
 

Εμμανουήλ  Καλαβρός Μόνικα  Δενδρινού 

Αρχιτέκτων Μηχ/κος Πτυχ. Πολιτικός Μηχ/κός  

δομικών έργων Τ.Ε. 

 

Ερμούπολη,    4-2-2014 

Αριθ. Πρωτ.:   948 

 

ΠΡΟΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Π.Ε.Κ.Α. 

Αμαλιάδος 17 

Τ.Κ. 11523 ΑΘΗΝΑ 

 

1. ΥΠΟΥΡΓΟ 

 κ. ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΝΙΑΤΗ 

 

2. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ 

 κ. ΣΤΑΥΡΟ ΚΑΛΑΦΑΤΗ 

 

3. ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 

 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ 

 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 κ. ΣΩΚΡΑΤΗ ΑΛΕΞΙΑΔΗ 

 

4. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 
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Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ι Σ  
Γ Ι Α  Α Ν Α Δ Ι Α Τ Υ Π Ω Σ Η  -  Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Σ Η  

Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ω Ν  Σ Τ Ο Ν  Ι Σ Χ Υ Ο Ν Τ Α  Ν Ο Κ  

 

 

Προτείνεται αναδιατύπωση ή συμπλήρωση διατάξεων του ισχύοντος ΝΟΚ οι οποίες 

κρίνονται σημαντικές και για το Νομό Κυκλάδων και όχι μόνο. 

 

1. ΑΡΘΡΟ 2 "ΟΡΙΣΜΟΙ" 

 

Παράγραφος 39 

 

Απαιτείται συμπλήρωση της παραγράφου 39 προκειμένου να περιληφθούν στις διατάξεις της 

και άλλες περιπτώσεις οι οποίες έχουν καταστεί οριστικές όπως αυτές που έχουν καταγραφεί στο 

κτηματολόγιο ως κοινόχρηστοι χώροι (δρόμοι) και οι οποίοι αφ'ενός μεν πληρούν τη βασική αρχή 

της ελεύθερης χρήσης των χώρων αυτόν και αφ'ετέρου έχουν εκτελεστεί έργα διαμόρφωσής τους 

από τον οικείο ΟΤΑ ή έχουν τοποθετηθεί εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας όπως ΔΕΗ, Τηλέφωνα 

κλπ.  

 

Η πρόταση έχει ως εξής: 

 

Κοινόχρηστοι χώροι είναι οι κοινής χρήσης ελεύθεροι χώροι, που καθορίζονται από το 

εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο ή έχουν τεθεί σε κοινή χρήση με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο ή 

έχουν καταγραφεί στο κτηματολόγιο της περιοχής με προσωρινές ή οριστικές εγγραφές. 

 

2. ΑΡΘΡΟ 4 "ΑΔΕΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ" 

 

α. Παράγραφος 3 εδαφ. ζ.  

 

Προτείνεται η αναδιατύπωση των διατάξεων αυτών με στόχο τη δυνατότητα της άμεσης 

αποκατάστασης υπαρχουσών λιθοδομών, οι οποίες συγκρατούν τα εδάφη των γεωτεμαχίων με 

κλίση ή με κλιμακωτή διαμόρφωση ώστε να αποφεύγεται η διάβρωση τους και να είναι δυνατή η 

φύτευσή τους ή καλλιέργειά τους, κάτι βεβαίως που συμβαίνει στο Νομό Κυκλάδων. 

 

Η πρόταση έχει ως εξής: 

  

Η αποκατάσταση υπαρχουσών λιθοδομών οι οποίες προστατεύουν τα εδάφη των 

γεωτεμαχίων με κλίση ή με κλιμακωτή διαμόρφωση, από διάβρωση, καθώς και περιτοίχιση ή 

περίφραξη με ελαφρύ υλικό χωρίς σενάζ στην εκτός σχεδίου περιοχή. 

Η λιθοδομή επιτρέπεται να φθάνει μέχρι ένα (1.00) μέτρο ύψος από την υψηλότερη στάθμη 

του εδάφους φυσική ή διαμορφωμένη. 

Επιτρέπεται επίσης η επισήμανση των ορίων του οικοπέδου ή του γηπέδου με πασσάλους 

ύψους ενός (1.00) μέτρου. 

 

 

β. Παράγραφος 6 περίπτωση τρίτη (3
η
) 

 

Η προτεινόμενη αναδιατύπωση - συμπλήρωση κρίνεται απαραίτητη προκειμένου οι εργασίες 

του εκτελούμενου έργου να μη διακόπτονται ώστε να αποφεύγονται οι δυσμενείς με οικονομικές 
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επιπτώσεις για το ίδιο το έργο ή να τίθενται σε κίνδυνο όμορες ιδιοκτησίες και εν γένει να 

αποφεύγονται οι αρνητικές επιπτώσεις από τη διακοπή τόσο για τους εργαζομένους όσο και για 

τον ιδιοκτήτη. 

 

Η πρόταση έχει ως εξής: 

 

Πρόστιμο αυθαίρετης κατασκευής δεν επιβάλλεται στην περίπτωση που για διαφόρους 

τεχνικούς λόγους οι εκτελούμενες εργασίες αποκλίνουν από τα εγκεκριμένα σχέδια της άδειας 

δόμησης που βρίσκεται σε ισχύ, εφ'όσον πριν από την εκτέλεσή τους, έχουν κατατεθεί 

τροποποιητικά σχέδια στην αρμόδια ΥΔΟΜ προς έγκριση και με την προϋπόθεση ότι δεν 

παραβιάζονται τα ισχύοντα πολεοδομικά μεγέθη. 

 

3. ΑΡΘΡΟ 34 "ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ"  

 

α. Αναδιατύπωση των διατάξεων του άρθρου 34 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 47α 

και των οικείων διατάξεων του άρθρου 45 του Ν.4030/2011. 

Με την προτεινόμενη αναδιατύπωση των διατάξεων του άρθρου 34 και στο πλαίσιο της 

ΧΡΗΣΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ προτείνεται όπως υπάρξει ρύθμιση με την οποία να προστατεύεται η 

ασφάλεια των συναλλαγών, κάθε Φυσικού ή Νομικού Προσώπου σε περίπτωση επιβολής 

επαχθέστερων όρων από τους ισχύοντες.  

 

Η πρόταση έχει ως εξής: 

 

 Σε περίπτωση αλλαγής των ισχυόντων όρων δόμησης με άλλους επαχθέστερους, η άδεια 

δόμησης εκδίδεται εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος των νέων όρων δόμησης ή άλλων 

δυσμενών όρων, εφ'όσον μέχρι την ημερομηνία αυτή έχει υποβληθεί αρχιτεκτονική μελέτη για 

έγκριση σε μία από τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες όπως ΥΠΠΟΤ, Σ.Α., κλπ 

Για ειδικά κτίρια όπως Ξενοδοχεία κλπ, τα τρία έτη ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής 

όποιου αιτήματος έστω και σε μία από τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες.  

 

β. Με την προτεινόμενη ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα της έκδοσης οικοδομικών αδειών 

(αδειών δόμησης) που είχαν υποβληθεί παλαιότερα και πριν από την έναρξη ισχύος του 

Ν.4067/2012. 

Η ρύθμιση κρίνεται επιβεβλημένη καθόσον υπήρξαν σημαντικές αλλαγές της Πολεοδομικής 

Νομοθεσίας την περίοδο αυτή και όχι μόνο. 

Επειδή έχουν προϋπάρξει και άλλες διατάξεις θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι η ρύθμιση αυτή 

ισχύει παντού και κατισχύει κάθε προηγούμενης. 

Επίσης θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα της επανυποβολής φακέλου μελέτης ο οποίος 

επιστράφηκε από την ΥΔΟΜ λόγω εσφαλμένης εφαρμογής προηγουμένων διατάξεων, ώστε να 

προκύψει αναβίωση της αρχικής αίτησης. 

 

Η πρόταση έχει ως εξής:  

 

Παρατείνεται ο χρόνος έκδοσης οικοδομικών αδειών, παλαιοτέρων ετών μέχρι την 8
η
 

Φεβρουαρίου 2015 αν έχει κατατεθεί φάκελος για την έκδοσή της πριν από την έναρξη ισχύος 

του Ν.4067/2012. 

Η διάταξη αυτή ισχύει για όλες τις περιοχές, κατισχύει κάθε προηγούμενης και παρέχεται η 

δυνατότητα επανυποβολής φακέλου που επιστράφηκε λόγω εσφαλμένης εφαρμογής των 
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διατάξεων του από 8-7-1993 Π.Δ. (ΦΕΚ 795Β/13-7-1993) ώστε να προκύψει αναβίωση της 

αρχικής αίτησης.  

 

4. ΑΡΘΡΟ 8 του από 19-10-1978 Π.Διατάγματος (ΦΕΚ 594Δ/13-11-1978) 

 

Προτείνεται η προσθήκη τρίτης (3
ης

) παραγράφου στο άρθρο 8 του από 19-10-1978 Π.Δ/τος 

(ΦΕΚ 594Δ/13-11-1978) προκειμένου να ομαλοποιηθεί μια κατάσταση που έχει δημιουργηθεί σε 

οικισμούς της χώρας, για τους οποίους έχει εκδοθεί Π.Διάταγμα για τον καθένα χωριστά πριν να 

χαρακτηρισθούν παραδοσιακοί με το από 19-10-1978 Π.Διάταγμα. 

Με την Εγκύκλιο 5 του 1979 του τότε Υπουργείου Δημοσίων Έργων οριζόταν ότι κατισχύουν 

τα ειδικά Π.Διατάγματα των οικισμών αυτών οι οποίοι χαρακτηρίσθηκαν εκ των υστέρων 

Παραδοσιακοί και τα οποία Διατάγματα περιείχαν διατάξεις προστασίας του παραδοσιακού 

χαρακτήρα αυτών. 

Το πρόβλημα προέκυψε μετά από απόφαση του ΣτΕ το οποίο έκρινε μετά από δεκαετίες ότι 

δεν πρέπει να εφαρμόζονται τα Διατάγματα αυτά. 

Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιλύονται προβλήματα που επί χρόνια ταλαιπωρούν τους 

κατοίκους των οικισμών αυτών και χιλιάδες οικοδομές κινδυνεύουν να χαρακτηρισθούν 

αυθαίρετες. 

 

Η πρόταση έχει ως εξής: 

 

Κατισχύει του παρόντος Π.Δ/τος, Ειδικό Διάταγμα όρων δόμησης οικισμού στο οποίο 

περιέχονται πολεοδομικές μορφολογικές διατάξεις και ο οποίος οικισμός χαρακτηρίστηκε ως 

παραδοσιακός εκ των υστέρων με το από 19-10-1978 Π.Δ. (ΦΕΚ 594Δ/13-11-1978) 

συμπληρούμενου του Ειδικού Π.Δ/τος από τις διατάξεις του παρόντος σε ότι δεν καλύπτεται από 

αυτό. 

Για τη δυνατότητα ενός οικισμού που έχει εκδοθεί γι'αυτόν Ειδικό Διάταγμα πριν από τις 13-

11-1978, στις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, απαιτείται να εκδίδεται ανάλογη 

διαπιστωτική Απόφαση από τον Αρμόδιο Υπουργό στην οποία θα περιέχεται πλήρης αιτιολογία 

ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται με την προστιθέμενη παράγραφο. 

 

 


