
 

Εκδηλώσεις ΝΟΚ στην Κρήτη 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Η Δομική Ενημέρωση σας προσκαλεί σε δύο ενημερωτικές συγκεντρώσεις που θα πραγματοποιηθούν 

αυτή τη φορά στην Κρήτη στις 25 και 26 Φεβρουαρίου 2015 με θέμα: Νέος Οικοδομικός Κανονισμός· 

ουσιαστικές τροποποιήσεις μετά τους νόμους 4178/13, 4258/14, 4280/14 και 4315/14 και εισηγήτρια 

την Κα Ελένη Μπούτου-Λεμπέση Αρχιτέκτονα Μηχανικό. 

Την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου στο Ηράκλειο στο ξενοδοχείο Capsis Astoria στην αίθουσα "Αριάδνη" 

από τις 16:00 έως 22:30, ενώ την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου στα Χανιά στην αίθουσα του 

Πνευματικού Κέντρου Δήμου Χανίων από τις 16:00 έως 22:30.  

Οι συγκεντρώσεις θα πραγματοποιηθούν με την υποστήριξη του ΤΕΕ Τμήμα Ανατολικής και 

Δυτικής Κρήτης. 

Στη συγκέντρωση μεταξύ άλλων θα απαντηθούν ζητήματα που απασχολούν: 

 την έκταση εφαρμογής του ΝΟΚ και την διατήρηση προϊσχυουσών διατάξεων, ύψη που διατηρούνται, 

 τις διατάξεις του κτιριοδομικού που εξακολουθούν και ισχύουν ή έχουν αντικατασταθεί καθώς και 

εκείνων των διατάξεων του ΓΟΚ 85, 

 τις ενέργειες για την έκδοση άδειας δόμησης, τις εργασίες που απαιτούν την έγκριση εργασιών μικρής 

κλίμακας (ΕΕΜΚ) και την 48ωρη ενημέρωση, (εργασίες ανακαίνισης, διαμερισματοποίηση ορόφου 

κ.α.) 

 τις προϋποθέσεις για την αλλαγή της χρήσης κτιρίου, 

 την νομιμοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών και την εναρμόνιση των διατάξεων του ΝΟΚ μετά την ισχύ 

του ν. 4178/13, 4258/14 και 4280/14, 

 την νομιμότητα κτιρίου, δυνατότητα προσθήκης καθ΄ ύψος και κατ΄ επέκταση, πόσο επηρεάζουν οι 

αυθαιρεσίες των συνιδιοκτητών, 

 ΑμεΑ. Εφαρμογή των διατάξεων για ΑμεΑ σε υφιστάμενα και νέα κτίρια, προσβασιμότητα. 

 Στις ημερίδες θα διατεθεί ενημερωτικό υλικό, που συμπεριλαμβάνεικωδικοποιημένα όλες τις 

μεταβολές που επήλθαν στα άρθρα του ΝΟΚ μετά την ισχύ του ν. 4258/14, 4280/14 και 4315/14.  

 Για την ομαλή διεξαγωγή των ημερίδων θα ήταν χρήσιμο να προκρατηθούνοι θέσεις γνωρίζοντας 

στους συναδέλφους Μηχανικούς ότι η διαθεσιμότητα της κάθε αίθουσας δεν θα πρέπει να ξεπεράσει 

τις 200 θέσεις. Στους συμμετέχοντες ειδικά για την ημέρα αυτή παρέχεται έκπτωση 20% σε όλα τα 

προϊόντα της εταιρείας μας. 

 Απαραίτητο για την συμμετοχή σας το συμβολικό ποσόν των 25 €. Καταθέσεις στους αριθμούς 

Λογαριασμών που αναφέρονται στον πίνακα παρακάτω. 

Προσοχή: Η είσοδος στην ημερίδα θα είναι ονομαστική. Στο πεδίο "Αιτιολόγηση" 

του καταθετηρίου πρέπει να αναγράφεται απαραιτήτως πρώτα το τηλέφωνο επικοινωνίας και μετά 

το oνοματεπώνυμό σας.  
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 Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής για τις ημερίδες στο info@domiki.grκαι στα 

τηλέφωνα 210 821 68 59, 210 600 91 03.  
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