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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 
                                   ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 767 
                                  ======================= 
                     (Απόσπασµα από το πρακτικό αριθµ. 19) 
                     =============================== 
Περίληψη: Πρόταση ρύθµισης εκτός σχεδίου αυθαιρέτων κτισµάτων στην 
ευρύτερη περιοχή του ∆ήµου Ηρακλείου.  
=============================================================== 

Το   ∆ηµοτικό  Συµβούλιο  Ηρακλείου  συνεδρίασε  στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα  
Ηρακλείου σήµερα ΤΡΙΤΗ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008 και  ώρα 14.00  ύστερα  από  την 
αριθµ. 95190/9.10.2008 πρόσκληση του κ. Προέδρου. 

                                                                       ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΝΗΣ  
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΑΡ∆ΑΒΑΣ   
 

ΣΥΝΘΕΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
           ======================================== 

Αλεξάκης Εµµανουήλ, Αλεξάκης Νικόλαος, Αληγιζάκη-Νικολαϊδη Βιργινία, Βαρδαβάς 
Κωνσταντίνος,  Βασιλειάδης  Γεώργιος,  Βελγάκης Εµµανουήλ, Βρέντζου-Σκορδαλάκη 
Θεανώ, ∆αγκωνάκης Ευστράτιος, ∆ηµόπουλος Νικόλαος, ∆ροσίτης  Ιωάννης, Καµπανός   
Κωνσταντίνος, Καραντινός  Γεώργιος του Ιωαν., Καραντινός  Γεώργιος του Νικ., Καρατζάνης 
∆ηµήτριος, Κεφαλογιάννης   Νικόλαος, Κλάδος Βασίλειος, Κόκορη-Παπαδάκη  Ελένη, 
Μακαρώνας Γρηγόριος, Μαµουλάκης  Κωνσταντίνος, Ματζαπετάκης  Νικόλαος, Μπότη –
Μαθιουδάκη Γεωργία, Ξηµέρης  Βασίλειος, Ορφανός  Στυλιανός, Παγωµένος  Εµµανουήλ, 
Παπαγιαννάκης Μιχαήλ, Παρασύρης  Γεώργιος, Περισυνάκης Μιχαήλ, Ρυακιωτάκης 
Παντελής, Σαρρής   Επαµεινώνδας, Σκουλατάκης Γεώργιος, Σκραφνάκη Μαρία, Σπαθαράκης 
Παναγιώτης, Σχοιναράκη Αγγελική, Τρουλλινός Θεόφιλος, Φανουράκης ∆ηµήτριος, 
Χατζάκης  Κωνσταντίνος, Χονδράκης   Νικόλαος. 

Οι απουσιάζοντες κλήθηκαν νόµιµα µε την υπ’ αριθµ. 95190/9.10.2008 πρόσκληση του κ. 
Προέδρου και   είναι οι κ.κ. Αληγιζάκη-Νικολαϊδη Βιργινία, Βρέντζου-Σκορδαλάκη Θεανώ  
Σκραφνάκη Μαρία.      
Παρόντες   επίσης   είναι  και  οι   πρακτικογράφοι   του Συµβουλίου,  υπάλληλοι του ∆ήµου, 
∆ηµήτρης  Ζαχαριουδάκης και Εµµ. Κεφάκης. 

Το   ∆ηµοτικό  Συµβούλιο  βρισκόµενο  σε νόµιµη απαρτία αρχίζει τη συνεδρίαση. 
Θ Ε Μ Α : 35 ο   
          Τίθεται υπόψη του Συµβουλίου η αριθµ. πρωτ.95665/9-10-2008 εισήγηση του 
Αντιδηµάρχου Ηρακλείου κ. Βασίλη Ξηµέρη που έχει ως εξής: 
 «ΘΕΜΑ: Πρόταση ρύθµισης εκτός σχεδίου κτισµάτων στην ευρύτερη περιοχή του ∆ήµου 
Ηρακλείου. 
Σας θέτουµε υπόψη για έγκριση πρόταση, που αφορά τη ρύθµιση και τροποποίηση άρθρων 
του Γενικού Οικοδοµικού Κανονισµού ΓΟΚ 85 [Ν. 1577/85] για την αντιµετώπιση των άνευ 
αδείας κτισµάτων που βρίσκονται στα διοικητικά όρια του ∆ήµου µας, προκειµένου να 
διαβιβαστεί στο ΥΠΕΧΩ∆Ε, για να προχωρήσει σε νοµοθετική ρύθµιση η οποία θα λαµβάνει 
υπόψη της τις προτάσεις του ∆ήµου.» 
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΓΕΝΙΚΑ 

Με δεδοµένο ότι η εκτός σχεδίου δόµηση: 

• Έχει επί χρόνια κακοποιήσει το φυσικό και δοµηµένο περιβάλλον της 

πόλης µε σοβαρές επιπτώσεις στον κοινωνικό διαχωρισµό  και στη 

διαµόρφωση του πολιτιστικού επιπέδου της νέας γενιάς. 

• Εµποδίζει πολιτεία και Τοπική Αυτοδιοίκηση στην εφαρµογή της 

Συνταγµατικής επιταγής που αφορά στη βιωσιµότητα του φυσικού 

περιβάλλοντος (περιβαλλοντική αειφορία),  αλλά και στην ικανοποίηση 

των κοινωνικών αναγκών των πολιτών (κοινωνική αειφορία). 

• Εµποδίζει το ∆ήµο να λάβει µέτρα για την πολιτική προστασία ευπαθών 

περιοχών από θεοµηνίες, για διανοίξεις νέων δρόµων, για διαµόρφωση 

κοινοχρήστων χώρων , για εξασφάλιση κοινωνικών υποδοµών κ.λ.π., 

για παρεµβάσεις δηλαδή αυτονόητες, επιβεβληµένες και εφικτές. 

• Έχει οδηγήσει σε δηµιουργία κοινωνικών κινήσεων που έχουν πάρει 

συγκρουσιακά χαρακτηριστικά, φέρνοντας τους πολίτες σε άµεση 

αντιπαράθεση µε το κράτος. 

 

Ο ∆ηµοτική Αρχή Ηρακλείου, θεωρώντας ότι :  

• Αποτελεί Συνταγµατική υποχρέωση της πολιτείας να παρέχει 

επαρκείς εκτάσεις πολεοδοµηµένης γης στους πολίτες για να καλύπτει 

τις συνεχώς αυξανόµενες οικιστικές τους ανάγκες. 

• Η µη επέκταση του Σχεδίου πόλης στο Ηράκλειο επί τριάντα σχεδόν 

χρόνια (1958-1983) και η έλλειψη οποιασδήποτε προοπτικής προς την 

κατεύθυνση αυτή µέχρι την έκδοση του Νόµου 1337/83, κατέστησε 

µονόδροµο για τους ∆ηµότες τη στροφή προς την εκτός σχεδίου 

δόµηση, ως µόνη διέξοδο του στεγαστικού τους προβλήµατος, αφού η 

πολιτεία επί δεκαετίες «έκλεινε τα µάτια» στο εκρηκτικό οικιστικό 

πρόβληµα της πόλης. 

• Έχουν διαφοροποιηθεί πλήρως οι συνθήκες στα οικιστικά δεδοµένα, 

αφού οι περιοχές αυθαιρέτων στην πλειοψηφία τους πλέον, είναι 
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ενταγµένες ή πρόκειται να ενταχθούν σε εγκεκριµένο Ρυµοτοµικό 

Σχέδιο σύµφωνα µε το Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο (ΓΠΣ) του 

Οικιστικού Συγκροτήµατος του Ηρακλείου. 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ : 

1.  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 23 ΤΟΥ Γ.Ο.Κ. ’85 [ Ν. 1577/85 ] 

α. Τα κτίσµατα που έχουν αποδεδειγµένα κατασκευαστεί προ του 2000 (η απόδειξη 

να προκύπτει είτε από έκθεση αυτοψίας της Πολεοδοµικής Υπηρεσίας, ή από καταστάσεις 

Ι.Κ.Α ή από οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο ∆ΕΥΑΗ – ∆ΕΗ κ.λ.π)  και  πριν την ένταξη 

της περιοχής στην οποία βρίσκονται στο Σχέδιο Πόλης, να  θεωρούνται νοµίµως υφιστάµενα 

και µη κατεδαφιστέα, εφ’ όσον δεν εµπίπτουν στις διατάξεις περί προστασίας των δασικών 

εκτάσεων, των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων, αιγιαλού και παραλίας και 

Κοινόχρηστων Χώρων και δεν αντίκεινται  στις χρήσεις γης της περιοχής που ισχύουν 

σήµερα  .  

β. Για την αντιµετώπιση της περίπτωσης των παραπάνω κτισµάτων να ληφθεί 

σοβαρά υπόψη η κοινωνική διάσταση του θέµατος και να πληρωθεί µόνο, «εφάπαξ»  

πρόστιµο ανέγερσης, χωρίς προσαυξήσεις και χωρίς πρόστιµο διατήρησης από την 

κατασκευή τους µέχρι σήµερα. Άλλωστε στα προ της 31-1-1983 κτίσµατα, δεν 

επιβαλλόταν πρόστιµο διατήρησης µέχρι την έκδοση των ΚΥΑ 9726 & 9732 / 27-02-

2004. Με το να επιβάλλεται σήµερα πρόστιµο διατήρησης, καθιερώνεται από την 

πολιτεία, άνιση µεταχείριση στον τρόπο αντιµετώπισης των πολιτών για την ίδια 

ακριβώς παράβαση.   

Παράλληλα πρέπει να υπάρξει τροποποίηση του άρθρου 8 παρ.5 του 

Ν.1512/85 (ΦΕΚ 4/Α/11-1-1985) περί « τροποποίησης και συµπλήρωσης 

Πολεοδοµικών ∆ιατάξεων κ.λ.π.» για να περιληφθούν στις ρυθµίσεις αυτές και 

τα στερούµενα άδειας κτίσµατα που σήµερα βρίσκονται ή θα βρεθούν εντός 

εγκεκριµένων ρυµοτοµικών σχεδίων, όταν εγκριθούν τα ρυµοτοµικά σχέδια 

των Πολεοδοµικών Ενοτήτων που προβλέπονται από το Γ.Π.Σ. 

Επειδή έχουν περάσει αρκετά  χρόνια  από την ένταξη στο Σχέδιο Πόλης 

των περιοχών στις οποίες βρίσκονται κτίσµατα στερούµενα αδείας, είναι απολύτως 

λογικό να θεωρηθεί ότι αυτά πληρούν τους όρους για την έκδοση βεβαιώσεων του 

έτους κατασκευής τους, από τους αρµόδιους φορείς, αφού παρόµοιες βεβαιώσεις 

δίδονται , για τα προ του 1923 και  προ του 1955 κτίσµατα. 

Μετά την εξέταση των παραπάνω προϋποθέσεων  , θα δίδεται η σχετική 

βεβαίωση από την αρµόδια  Υπηρεσία.  
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Εξαιρούνται  της παραπάνω ρύθµισης τα κτίσµατα που βρίσκονται σε: 

προβλεπόµενους κοινόχρηστους χώρους [ Κ.Χ.] , πρασιές, αρχαιολογικές ζώνες, δασικές 

εκτάσεις, αιγιαλούς και παραλίες , καθώς και  σε ρέµατα . Όλα τα παραπάνω θεωρούνται 

άµεσα κατεδαφιστέα.  

2.  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 24 ΤΟΥ  Γ.Ο.Κ [ Ν. 1577/85 ] 

Επειδή στο Ηράκλειο τα περισσότερα αυθαίρετα είναι χτισµένα σε εξ 

αδιανεµήτου τεµάχια ευρύτερων οικοπέδων, εκείνα που δηλώνονται στον τίτλο 

τους σε καθορισµένο χώρο µέσα στο οικόπεδο (συγκεκριµένα όρια), προτείνεται 

να θεωρηθούν αυτοτελείς ιδιοκτησίες, λόγω παρέλευσης 20ετίας από την 

απόκτησή τους (δικαίωµα χρησικτησίας) και εποµένως να λαµβάνονται αυτά ως 

κατά παρέκκλιση άρτια (εφ’ όσον τηρούνται οι προϋποθέσεις των παρεκκλίσεων 

των Ρυµοτοµικών Σχεδίων).  

 Όπως είναι γνωστό, ο Ν. 690/48 είχε ατονήσει κατά τη δεκαετία 1968-1977 

, όπου επανήλθε λόγω του Ν. 651/77. 

Οι παραπάνω προτεινόµενες ρυθµίσεις , έχουν πλήρη αλληλεξάρτηση. Η 

παράνοµη κατάτµηση  δηµιούργησε την παράνοµη δόµηση. Η παράνοµη 

κατάτµηση όµως είναι συνέπεια της µη ύπαρξης πολεοδοµηµένης έκτασης, που 

αν υπήρχε θα είχαν καθορισθεί τα όρια αρτιότητας των οικοπέδων και θα 

έδιναν την δυνατότητα νόµιµης κατάτµησης στους ιδιοκτήτες, που δεν είχαν 

την οικονοµική δυνατότητα να αγοράσουν µεγάλες εκτάσεις για κάλυψη 

οικιστικών τους αναγκών.  

Με την πρόταση αυτή, σε συνδυασµό µε τις επεκτάσεις των Σχεδίων Πόλης 

που πραγµατοποιήθηκαν ή είναι σε εξέλιξη και καλύπτουν όλες τις περιοχές 

Γενικής κατοικίας του Γ.Π.Σ., µε την αναθεώρηση και επέκταση του Γ.Π.Σ. η 

διαδικασία του οποίου έχει ήδη ξεκινήσει,  µε την εφαρµογή σύγχρονων µέσων και 

µεθόδων καταγραφής των νέων άνευ αδείας κτισµάτων και δηµιουργία βάσης 

δεδοµένων (χρήση GPS και GIS), µε την αυστηρότερη αστυνόµευση και  

µε την ευρεία ενηµέρωση των ∆ηµοτών για τα προβλήµατα που συνεπάγεται η 

χωρίς άδεια δόµηση για τους ίδιους και το περιβάλλον, έχουµε την βεβαιότητα ότι 

θα εκλείψει οριστικά το φαινόµενο αυτού του είδους της δόµησης στην πόλη µας. 

 

Η σωστή αντιµετώπιση του σοβαρού αυτού θέµατος, πρέπει να γίνει µε νέα 

νοµοθετική ρύθµιση, η οποία θα λαµβάνει υπόψη της τις διατάξεις του Ν. 1337/83, 

θα τις επεκτείνει µε νέο Νόµο ή θα τις εντάσσει στον νέο Γ.Ο.Κ.,  που µελετά το 
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Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. σε αντικατάσταση του Ν. 1577/85. Νέα άρθρα, αντίστοιχα του 

άρθρου 23 & 24 που ισχύουν σήµερα και αναφέρονται στη νοµιµότητα των 

κτισµάτων και την αρτιότητα των οικοπέδων, που θα λαµβάνουν όµως υπόψη 

τους και την ήδη διαµορφωµένη κατάσταση, είναι η µόνη λογική διέξοδος στο 

πρόβληµα. 

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,  

Είναι γεγονός ότι τα άνευ αδείας κτίσµατα βρίσκονται εδώ και χρόνια στην πρώτη 

γραµµή των κοινωνικών θεµάτων  και αυτό δεν µπορεί να αµφισβητηθεί από 

κανένα. Αποτελεί λοιπόν υποχρέωση τόσο της πολιτείας όσο και της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης να σκύψουν πάνω στο πρόβληµα αυτό και να προτείνουν λύσεις. 

Λύσεις ρεαλιστικές µέσα σε ένα Νοµοθετικό Πλαίσιο που θα λαµβάνει σοβαρά 

υπόψη την κοινωνική διάσταση του θέµατος. Μόνο έτσι θα καταργηθεί η ιδιότυπη 

οµηρία µιας µεγάλης οµάδας ανθρώπων, χαµηλής  κυρίως εισοδηµατικής 

στάθµης, που βιώνουν µία συνεχή ανασφάλεια. Ταυτόχρονα όµως θα εισάγει και 

ασφαλιστικές δικλείδες τέτοιες, που θα αποκλείουν στο µέλλον κάθε δυνατότητα 

δηµιουργίας νέας γενιάς στερουµένων αδείας κτισµάτων.» 

           Ακολούθησε συζήτηση µεταξύ των µελών του όπως φαίνεται στο σχετικό πρακτικό 
κατά την οποία έγινε δεκτή η πρόταση του Αντιδηµάρχου Ηρακλείου κ. Βασίλη Ξηµέρη και 
τελικά ο κ.Πρόεδρος παρακάλεσε για τη λήψη  σχετικής αποφάσεως . 

     
   ΤΟ   ∆ΗΜΟΤΙΚΟ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 Αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση Αντιδηµάρχου Ηρακλείου κ. Βασίλη Ξηµέρη, τις 
διατάξεις του Ν. 1337/1983, του Ν. 1577/1985 και το γεγονός ότι :   

• Αποτελεί Συνταγµατική υποχρέωση της Πολιτείας να παρέχει επαρκείς εκτάσεις 
πολεοδοµηµένης γης στους πολίτες για να καλύπτει τις συνεχώς αυξανόµενες 
οικιστικές τους ανάγκες. 

• Η µη επέκταση του Σχεδίου πόλης στο Ηράκλειο επί τριάντα σχεδόν χρόνια (1958-
1983) και η έλλειψη οποιασδήποτε προοπτικής προς την κατεύθυνση αυτή µέχρι την 
έκδοση του Νόµου 1337/83, κατέστησε µονόδροµο για τους ∆ηµότες τη στροφή προς 
την εκτός σχεδίου δόµηση, ως µόνη διέξοδο του στεγαστικού τους προβλήµατος, αφού 
η πολιτεία επί δεκαετίες «έκλεινε τα µάτια» στο εκρηκτικό οικιστικό πρόβληµα της 
πόλης. 

• Έχουν διαφοροποιηθεί πλήρως οι συνθήκες στα οικιστικά δεδοµένα, αφού οι περιοχές 
αυθαιρέτων στην πλειοψηφία τους πλέον, είναι ενταγµένες ή πρόκειται να ενταχθούν σε 
εγκεκριµένο Ρυµοτοµικό Σχέδιο σύµφωνα µε το Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο (ΓΠΣ) του 
Οικιστικού Συγκροτήµατος του Ηρακλείου. 

                   
             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
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             Προτείνει στο Υπουργείο ΠΕΧΩ∆Ε να προχωρήσει σε νοµοθετική ρύθµιση  των 
αυθαιρέτων εκτός σχεδίου πόλης  κτισµάτων που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του 
∆ήµου Ηρακλείου και ειδικότερα :  

1.  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 23 ΤΟΥ Γ.Ο.Κ. ’85 [ Ν. 1577/85 ] 

α. Τα κτίσµατα που έχουν αποδεδειγµένα κατασκευαστεί προ του 2000 (η απόδειξη 
να προκύπτει είτε από έκθεση αυτοψίας της Πολεοδοµικής Υπηρεσίας, ή από καταστάσεις 
Ι.Κ.Α ή από οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο ∆ΕΥΑΗ – ∆ΕΗ κ.λ.π)  και  πριν την ένταξη 
της περιοχής στην οποία βρίσκονται στο Σχέδιο Πόλης, να  θεωρούνται νοµίµως υφιστάµενα 
και µη κατεδαφιστέα, εφ’ όσον δεν εµπίπτουν στις διατάξεις περί προστασίας των δασικών 
εκτάσεων, των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων, αιγιαλού και παραλίας και 
Κοινόχρηστων Χώρων και δεν αντίκεινται στις χρήσεις γης της περιοχής που ισχύουν 
σήµερα.  

β. Για την αντιµετώπιση της περίπτωσης των παραπάνω κτισµάτων να ληφθεί σοβαρά 
υπόψη η κοινωνική διάσταση του θέµατος και να πληρωθεί µόνο, «εφάπαξ»  πρόστιµο 
ανέγερσης, χωρίς προσαυξήσεις και χωρίς πρόστιµο διατήρησης από την κατασκευή τους 
µέχρι σήµερα. Άλλωστε στα προ της 31-1-1983 κτίσµατα, δεν επιβαλλόταν πρόστιµο 
διατήρησης µέχρι την έκδοση των ΚΥΑ 9726 & 9732 / 27-02-2004. Με το να επιβάλλεται 
σήµερα πρόστιµο διατήρησης, καθιερώνεται από την πολιτεία, άνιση µεταχείριση στον 
τρόπο αντιµετώπισης των πολιτών για την ίδια ακριβώς παράβαση.   

Παράλληλα πρέπει να υπάρξει τροποποίηση του άρθρου 8 παρ.5 του Ν.1512/85 
(ΦΕΚ 4/Α/11-1-1985) περί « τροποποίησης και συµπλήρωσης Πολεοδοµικών ∆ιατάξεων 
κ.λ.π.» για να περιληφθούν στις ρυθµίσεις αυτές και τα στερούµενα άδειας κτίσµατα που 
σήµερα βρίσκονται ή θα βρεθούν εντός εγκεκριµένων ρυµοτοµικών σχεδίων, όταν 
εγκριθούν τα ρυµοτοµικά σχέδια των Πολεοδοµικών Ενοτήτων που προβλέπονται από το 
Γ.Π.Σ. 

Επειδή έχουν περάσει αρκετά  χρόνια  από την ένταξη στο Σχέδιο Πόλης των 
περιοχών στις οποίες βρίσκονται κτίσµατα στερούµενα αδείας, είναι απολύτως λογικό να 
θεωρηθεί ότι αυτά πληρούν τους όρους για την έκδοση βεβαιώσεων του έτους κατασκευής 
τους, από τους αρµόδιους φορείς, αφού παρόµοιες βεβαιώσεις δίδονται , για τα προ του 1923 
και  προ του 1955 κτίσµατα. 

Μετά την εξέταση των παραπάνω προϋποθέσεων  , θα δίδεται η σχετική βεβαίωση από 
την αρµόδια  Υπηρεσία.  

Εξαιρούνται  της παραπάνω ρύθµισης τα κτίσµατα που βρίσκονται σε: 
προβλεπόµενους κοινόχρηστους χώρους [ Κ.Χ.] , πρασιές, αρχαιολογικές ζώνες, δασικές 
εκτάσεις, αιγιαλούς και παραλίες , καθώς και  σε ρέµατα , τα οποία θεωρούνται άµεσα 
κατεδαφιστέα.  
2.  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 24 ΤΟΥ Γ.Ο.Κ [ Ν. 1577/85 ] 

Επειδή στο Ηράκλειο τα περισσότερα αυθαίρετα είναι χτισµένα σε εξ αδιανεµήτου 
τεµάχια ευρύτερων οικοπέδων, εκείνα που δηλώνονται στον τίτλο τους σε καθορισµένο χώρο 
µέσα στο οικόπεδο (συγκεκριµένα όρια), προτείνεται να θεωρηθούν αυτοτελείς 
ιδιοκτησίες, λόγω παρέλευσης 20ετίας από την απόκτησή τους (δικαίωµα χρησικτησίας) και 
εποµένως να λαµβάνονται αυτά ως κατά παρέκκλιση άρτια (εφ’ όσον τηρούνται οι 
προϋποθέσεις των παρεκκλίσεων των Ρυµοτοµικών Σχεδίων).  

 Όπως είναι γνωστό, ο Ν. 690/48 είχε ατονήσει κατά τη δεκαετία 1968-1977 , όπου 
επανήλθε λόγω του Ν. 651/77. 

Οι παραπάνω προτεινόµενες ρυθµίσεις , έχουν πλήρη αλληλεξάρτηση. Η παράνοµη 
κατάτµηση  δηµιούργησε την παράνοµη δόµηση. Η παράνοµη κατάτµηση όµως είναι 
συνέπεια της µη ύπαρξης πολεοδοµηµένης έκτασης, που αν υπήρχε θα είχαν καθορισθεί 
τα όρια αρτιότητας των οικοπέδων και θα έδιναν την δυνατότητα νόµιµης κατάτµησης 
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στους ιδιοκτήτες, που δεν είχαν την οικονοµική δυνατότητα να αγοράσουν µεγάλες 
εκτάσεις για κάλυψη οικιστικών τους αναγκών.  

Με την πρόταση αυτή, σε συνδυασµό µε τις επεκτάσεις των Σχεδίων Πόλης που 
πραγµατοποιήθηκαν ή είναι σε εξέλιξη και καλύπτουν όλες τις περιοχές Γενικής κατοικίας 
του Γ.Π.Σ., µε την αναθεώρηση και επέκταση του Γ.Π.Σ. η διαδικασία του οποίου έχει ήδη 
ξεκινήσει,  µε την εφαρµογή σύγχρονων µέσων και µεθόδων καταγραφής των νέων άνευ 
αδείας κτισµάτων και δηµιουργία βάσης δεδοµένων (χρήση GPS και GIS), µε την 
αυστηρότερη αστυνόµευση και  
µε την ευρεία ενηµέρωση των ∆ηµοτών για τα προβλήµατα που συνεπάγεται η χωρίς άδεια 
δόµηση για τους ίδιους και το περιβάλλον, έχουµε την βεβαιότητα ότι θα εκλείψει οριστικά το 
φαινόµενο αυτού του είδους της δόµησης στην πόλη µας. 

Η σωστή αντιµετώπιση του σοβαρού αυτού θέµατος, πρέπει να γίνει µε νέα 
νοµοθετική ρύθµιση, η οποία θα λαµβάνει υπόψη της τις διατάξεις του Ν. 1337/83, θα τις 
επεκτείνει µε νέο Νόµο ή θα τις εντάσσει στον νέο Γ.Ο.Κ.,  που µελετά το Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. σε 
αντικατάσταση του Ν. 1577/85. Νέα άρθρα, αντίστοιχα του άρθρου 23 & 24 που ισχύουν 
σήµερα και αναφέρονται στη νοµιµότητα των κτισµάτων και την αρτιότητα των οικοπέδων, 
που θα λαµβάνουν όµως υπόψη τους και την ήδη διαµορφωµένη κατάσταση, είναι η µόνη 
λογική διέξοδος στο πρόβληµα. 
         Μειοψηφούντων των ∆ηµοτικών Συµβούλων κ.κ.Στυλ.Ορφανού και  Θεοφ.Τρουλινού.  

 
                                                             ́Εγινε αποφασίστηκε και υπογράφηκε 
                                                              Ο Πρόεδρος                                Τα Μέλη 
                                                              (Ακολουθούν οι υπογραφές)     
                                                   Ακριβές αντίγραφο ατελές για ∆ηµ. Υπηρεσία 
                                                              Ηράκλειο  21  /10/2008 
                                                              Ο Γραµµατέας 
 
 


