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ΘΕΜΑ: Ζητείται η κατάργηση του άρθρου 14 του ΝΟΚ στους οικισμούς χωρίς Εγκεκριμένο 

Ρυμοτομικό Σχέδιο. 

 

ΣΧΕΤ: Το με αριθ.πρωτ.3274/6-9-2013 έγγραφο της ΔΟΚΚ του ΥΠΕΚΑ "Σχετικά με τη θέση του 

κτιρίου ως προς το πίσω όριο του οικοπέδου". 

 

 

Με αφορμή το πιο πάνω σχετικό έγγραφο και συνεκτιμώντας το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει 

για τους οικισμούς χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο τόσο για τους προϋπάρχοντες του 

έτους 1923 όσο και για τους οικισμούς μέχρι δύο χιλιάδες (2000) κατοίκους που έχουν 

απογραφεί μέχρι του 1981 παραθέτουμε τα ακόλουθα. 

 

Ερμούπολη,    6-2-2014 

Αριθ. Πρωτ.:   950 

 

 

ΠΡΟΣ 

 
 

ΥΠΕΚΑ 

Αμαλιάδος 17 

Τ.Κ. 11523 ΑΘΗΝΑ 
 

1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 
 

2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. 

 Μεσογείων και Τρικάλων 26 

 Τ.Κ. 11526 ΑΘΗΝΑ 

 

 
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

 
 

1. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ 

 κ. ΣΤΑΥΡΟ ΚΑΛΑΦΑΤΗ 
 

2. ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 

 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ 

 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 κ. ΣΩΚΡΑΤΗ ΑΛΕΞΙΑΔΗ 
  

3. ΥΔΟΜ του Δήμου 

 Μαρκόπουλου Μεσογαίας 

 Χαρ. Νικολάου 22 

 Τ.Κ. 19003 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ 



2 

 

Α: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΤΟΥ 1923 

 

Όπως είναι ήδη γνωστό για τους οικισμούς της κατηγορίας αυτής έχουν εκδοθεί και ισχύουν 

γενικά δύο (2) Π. Διατάγματα. 
 

1. Το από 19-10-1978 Π. Διάταγμα (ΦΕΚ 594Δ/13-11-1978) …"Περί χαρακτηρισμού ως 

Παραδοσιακών Οικισμών Τινών του Κράτους και καθορισμού των όρων και περιορισμών 

δομήσεως των οικοπέδων αυτών". 

 

2. Το από 2-3-1981 Π. Διάταγμα (ΦΕΚ 138Δ/13-3-1981) "Περί των ληπτέων υπ' όψιν στοιχείων 

και του τρόπου καθορισμού των ορίων των προ της 16-8-1923 υφισταμένων οικισμών των 

στερουμένων εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, ως και καθορισμού των όρων και περιορισμών 

δομήσεως των οικοπέδων αυτών". 
 

3. Επίσης ισχύει για τους οικισμού που δεν είναι χαρακτηρισμένοι ως παραδοσιακοί και το από 

24-4-1985 Π. Διάταγμα (ΦΕΚ 181Δ/3-5-1985) όπως ισχύει, με την προϋπόθεση ότι στους 

οικισμούς αυτούς έχουν καθορισθεί τα όρια σύμφωνα με το προαναφερθέν Διάταγμα και έχουν 

μέχρι δύο χιλιάδες (2000) κατοίκους.  

 

Β: ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 

 

Όπως προκύπτει από τις οικείες διατάξεις των δύο πρώτων Π. Διαταγμάτων το κύριο σύστημα 

δόμησης που θεσπίστηκε με αυτά, είναι των πτερύγων και με το τρίτο Π. Διάταγμα ορίζεται ότι, η 

οικοδομή τοποθετείται ελεύθερα εντός του οικοπέδου και εφ' όσον δεν εφάπτεται στα όρια του 

οικοπέδου, αφήνεται απόσταση τουλάχιστον δύο και μισό (2.50) μέτρα. 

 

Γ: ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΕΧΡΙ 2000 ΚΑΤΟΙΚΩΝ 

 

Στην κατηγορία αυτή των οικισμών ανήκουν και οικισμοί μεταγενέστεροι του 1923 και μέχρι 

το 1981 οπότε απογράφηκαν. 

Όπως προαναφέρθηκε η οικοδομή στα οικόπεδα των οικισμών αυτών τοποθετείται ελεύθερα 

και εφόσον δεν εφάπτονται στα όρια του οικοπέδου αφήνεται απόσταση τουλάχιστον 2.50 μ. 

 

Δ: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

 

Όπως προκύπτει από τις οικείες διατάξεις των προαναφερθέντων Π. Διαταγμάτων το σύστημα 

δόμησης που έχει θεσπισθεί είναι το ΣΥΣΤΗΜΑ των ΠΤΕΡΥΓΩΝ. 

Πέραν όμως αυτών των Π. Διαταγμάτων έχουν εκδοθεί εκατοντάδες ειδικά Π. Διατάγματα για 

τους οικισμούς της χώρας και στα οποία κυριαρχεί το σύστημα των πτερύγων. 

 

Ε: ΠΡΟΤΑΣΗ 

 

Επειδή ήδη καλύπτεται το ζήτημα της θέσης κτιρίου εντός των οικοπέδων που βρίσκονται σε 

οικισμούς χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 14 του 

ΝΟΚ στους υπόψη οικισμούς κρίνεται ότι δεν προσφέρει κάτι, καθόσον αυτό έχει ήδη επιλυθεί 

και πέραν τούτου θα είναι αφορμή παρεξηγήσεων μεταξύ των όμορων ιδιοκτητών, ειδικότερα με 

το αριθ.πρωτ. 3274/6-9-2013 έγγραφό της Δ.Ο.Κ.Κ. 

Κατόπιν τούτου και με αφορμή την επικείμενη τροποποίηση διατάξεων του ΝΟΚ 

προτείνουμε όπως εισηγηθείτε την κατάργηση του άρθρου 14 του ΝΟΚ στους οικισμούς χωρίς 

εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο. 
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Με την πεποίθηση ότι θα μεριμνήσετε ώστε να καταργηθεί το άρθρο 14 του ΝΟΚ στους 

υπόψη οικισμούς σας γνωρίζουμε ότι είμαστε στη διάθεσή σας προκειμένου να σας παρέξουμε 

συμπληρωματικά απόψεις-θέσεις του Συλλόγου μας για το ζήτημα αυτό.  

 

 

Με εκτίμηση, 

 

Ο Πρόεδρος 

 

Η γραμματέας 

 
 

Εμμανουήλ  Καλαβρός Μόνικα  Δενδρινού 

Αρχιτέκτων Μηχ/κος Πτυχ. Πολιτικός Μηχ/κός  

δομικών έργων Τ.Ε. 

 


