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1.- Σιiμφωνα με ην παραΙp. 1 τoυ *ρθρου 27 τaτ ν. ?.664/98, οτα δΦoη και τιζ δααικ69 w
γ6νει εκτd,oειζ πoυ απoτυπιi:νoνται στoυt Δαoικοιiq X6ρτεg, περιλαμβ&νovται μεταξδ *λλιον και
oι εκτ&oει6 πoυ πρooδιoρiζovταιοην παρd,γρ.4 τoυ d,ρθρoυ 3 τoυ ν.99Bl79. Δηλαδη οι εlτ65
των π6λεωv και oικιστικci:ν περιo1ιbv εκτd'οειg πoυ καλriπτoνται απ6 δαoικη βλd,oηoη, η oπoiα
δημιoυφηθηκε εiτε φυoικd, εiτε τεμπκd, (πd,ρκα και dλoη)

Εξ&λλoυ αriμφωνα με ην παp&γp' 4 τoυ &ρθρoυ 41 τoυ ν.998179 για ηv δημιoυργiα πdρκων

η αλorbν η δαoιbν αναψυ1ηq, απαιτεiται o1επκf1 πρ6βλεψη oτo oικεio Π.Δ. πoυ καθoρiζει τo

ο16διo π6λεω6 η τoν τρ6πο ανd,πτυξηg ττ'lζ oικιστικηg περιo1ηg.

2.- Πρoq περαιτ6ρω διευκρivιο'η τωv παραπdνω και των εVεργειiον οπE oπoiεg oφεiλετε να
πρoβαtνετε για τιζ wτ6g των π6λεωv και oικιoτικci>ν περιo1iυν'εκτdρειg που καλ.δπτoνται απ6
δαoικη βλ&oηαη, λαμβ6νoντα9 υπ6ψη την o1ετιιcξ voμoλογiα του ΣτΕ (εvδεικτικd, αvαφ6ρουμε
αg 281/90, 2588192, 1 1 18/93 αποφiιoειg τoυ) και ην 1306/83 γvωμoδ6ηση τoυ NΣK, Θ6τoυμε

υπ6ψη oαq τα εξηq:

A.- Ωg πd.ρκα και &λoη, υπαγ6μεvα στo πρoστατευπκ6 καθεoτιbq τoυ.ν. 998179,νootiνται:
α.-'oλoι γεvικd, oι κoιν61:ηoτoι /υρoι, πoυ αιiμφo)να με τo ιοβov εγκεκριμwo ρυμοτoμικ6

ο16διο πρooρiζoνται για ην διαηρηoη, βελτ[ωoη η ανdπτυξη 1iυρων πραotνoυ, ανεξdρητα απδ
τo αν φ6ρoυν δαoικη βλ6oηοη η 6μ και αvεξdρητα απ6 η.l τυ16v ειδικ6τερη oρoλoγiα με ην
oπoiα αναφ6ρoνται στα ηκεκριμενα διαγρ*μμιατα και μελ6τεq. (π.x.xωρoqπρααiνoυ, περιαοτικ6
πρ&oινo, δ&οog αναψυ1ηq, πd.ρκo, ιiλοog, Φr,oζ, και λoιπoi παρεμφερεiq 1αρακηριoμoi)

β-'oλoι oι 1cilρoι πoυ /ρρακηρiζovται απλd, κo:v6χρηστoι και φ6ρoυv δαoικη βλ6oηoη,
1olρiq να oυνoδεδoνται απ6 κd,πoιoγ ι1λλoν ιδιαtτερo 1αρακηριoμι6.
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oι παραπ&νω ειcτd,oειg εiτε φ6ρoυv δααικη βλ&oηoη εiτε πpoβλi"πεται να αvαδαoωθofV
' 1αραrcηρiζoνται εvιαtα_oαv lξ}on1l και απoτυπrirνovται στoυζ Δαoικorig Χιiρτεg wταoo6μεyεg
σην καηγoρiα φυτοκdλυψηg των ισχυoυoiυν τε1vικcbν πρoδιαγραφιilν με την wδειξη l1AΔ>.:

Για τoν τε;vικ6 πρooδιοριoμ6 και ην απoτ6πωσ'η ηs oριΨραμμηg των παpαπ&vω εt<τd'oεων
λαμβ&vονται υπ6ψη τα Πoλεoδoμικ6 Διαγρ6μματα και η 6κθεoη ηg Πoλεoδqμ,r.ηs MεΜηg,
6που καθoρiζονται oι ακoπoi τωv κοιν61:ηστων 1rbρωv.

B.-'oλoι oι λoψoi^κoιv61:ηoτοι 1cilρoι (π.1 oι κoιν61cηοτoι 1rbρoι oτd,Θμευoηζ η oι
κοιν61:ηατoι xtbρoι αΘλητικδν εγκαταoτ6σεων, οι πλατεiεg oι δρ6μoι κ.λ.π.) καΘiog 
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oικοδομηoιμoι xrΙlρoι, εγcεκριμεvΦν ρυμoτoμικrbν ο1εδiων, εiτε φ6ρoυv δαοικ1 βλ&oηoη κατd
η'.l κατ*ρτιση τΦv Δαoικ6ν Χαρτιiw, εiτε διαπιoτωθεi 6π 6φεραν δαoικη β}rd,oηοη μετ6 ηv
ιο1β τoυ αυντriγμιατog τoυ 1975' υπdγoντeiι σην παρ.6ε τoυ 6ρθρoυ 3 τoυ ν.998/79 και δεv
πρoοτατε6ovται απ6 ng διατd,ξειq ηζ δαδτκηq νoμoθεoiαg .. :

Eπειδη 6μω9 απδ ηv o1ετικf1 νoμoλαγiα τoυ ΣτE, πρolα.lπτει 6τι για τιg εrcτ6oειg αυτ69 η
διoiκηoη υπo1ρεoδται να πρoβαiνει oτoν χαρα1(τηρισμ6 τoυq ωg 1cbρωv κoιv61oηoτoυ πραοiνoυ
(ιiλooυg) και τα υφιoτd,μwα ρυμoτoμικ6 o16δια oφεiλoυν vα ανακληΘoδv η ro 

"ρor,orroιηθoδν,θα απευθδνεστε στ1ζ αρμ6διεg υτηρεαiεq του Υ.ΠE.ΧΩ.Δ.Ε. μo ro κιηooυv ην διαδικαoiα
αν&κληoηg η τροπoπotηoηs η9 εΤΚριτικηg τoυ o1εδioυ πρiιξηs, αιiμφωνα με τα .ιlπ6'ρ7oντα
πραγμαπκ6 oτoιyρtα.

Στo αημεio αυτ6 σαq επ"ισημαtνoυμε 6α μ6yρι ην αν6rcληση η τρoπoπoiηoηg τoυg, τα
αυγκεκριμ6vα τα ρυμoτoμικft o16δια ιο1poυν και εφαρμ6ζoνται ωg 61oυν.

+'; εQι1'!1!Pα οε 6τι αφoρ6 τιg πρd,ξειg καθoριομo6 των oρiω'r oιφoμιbν πρoΦφιoταμ6νων
τoυ 6τoυq Ι923, t4ει γiνει δεκτ6 με πd,για νομoλoγtα τoυ ΣτE, 6τι εφ6ooν o ooθoρroμ6g αυτ69
δεv ι1xει γiνει o'riμφωγα μe τιg διατ&ξειζ τα)ν 6ρΘρων 62 ταρ.8 τoυ N. 947i7g *o, λ2 noρ. s ,oiΝ' 1337/Ι983, 6πω9 αvτικαταστiι,θηκε με τo dρθρo 8 παρ.17 τoυ Ν. Ι512/s5 και των
πρoβλεπoμεvων απ6 αυτlθ6 διαταγμ*τωv, εiναι αvio1υρεg, εκτιig αv αvαθεωρηΘηκαν κατd, τιE
διατd.ξειg τoυ d,ρθρoυ 1O τoυ Π.Δ ηq 24-4-1985 και εμπiπτoυν ση γε\r.Κη ρfθμιoη τoυ 6ρθρoυ
9 τoυ Ν. 999/79.

Σε περiπτωoη αμφιβoλιrbν, για την διαπiοτωση των παραπd,νω πρoδπoΘ6oεων και την
υπαγωγη 
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περιo1rΙ>ν αυτrbν σην παρ. 6ε τoυ dρθρoυ 3 τoυ Ν. 998/79,θα απευθr3νετε αiηoη

oην αρμ6δια Διεriθυνoη Πoλεoδομiαζ για ην 1oρt'1rnοη o1επκηq βεβαiωoηg.
Σπq περιπτriloειg πoυ δεv πληρoι1νται oι συγκεκριμlivεg προδπoθ6οειg, oι accd,oειg αυτ69

θεωρoδνται οαv εκτ69 εγκεκριμ6νoυ οxεδioυ π6λεω9.
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