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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                       Αθήνα           3 / 2  / 2011                       

   

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ   

ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ    Αρ. Πρωη.:165387/410 

ΔΗΓΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΑΩΝ … 

ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ  ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΠΡΟΣΑΗΑ 

ΓΑΩΝ & ΦΤΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

ΓΗΔΤΘΤΝΔΗ 
1. ΠΡΟΣΑΗΑ ΓΑΩΝ ΚΑΗ 

ΦΤΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 
ΣΜΖΜΑ ΑΛΛΑΓΖ ΥΡΖΖ ΓΑΗΚΩΝ ΓΑΗΩΝ 

Σαρ. δ/λζε  : Υαιθνθνλδχιε 31101 64 Αζήλα  

Πιεξνθνξίεο: Μ. Βιάρνπ                               

Σειέθσλν: 2102124685    

 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΑΗΚΩΝ ΥΑΡΣΩΝ                            

ΣΜΖΜΑ ΓΑΗΚΟΤ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ                                         

Σαρ. δ/λζε : Υαιθνθνλδχιε 31 

Πιεξνθνξίεο: . Σζηιίθνπλαο 

Σειέθσλν: 2102108066 

                    

 

ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΥΩΡΟΣΑΞΗΑ & ΑΣΗΚΟΤ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ- ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ 

ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ/                                     

ΓΗΔΤΘΤΝEI                                                               

1. ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ                             

2. ΣΟΠΟΓΡΑΦΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ 

  

Σαρ. Γ/λζε   :      Ακαιηάδνο 17- Αζήλα    

Πιεξνθνξίεο     : Παπιφπνπινο  ηαχξνο   

Σειέθσλν          :2131515269    

 

ΘΕΜΑ: Διαδικαζία, ζηοιχεία και δικαιολογηηικά ηεκμηρίωζης αιηίας μεηαβολής δαζικής μορθής 

εκηάζεων ενηός οικιζμών ζηερούμενων νόμιμης έγκριζης (άρθρο 24 παρ. 2 Ν. 3889/2010). 

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ 

Έρνληαο ππφςε: 

1.  Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ Κψδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα πνπ 
θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ Π.Γ. 63/2005 (Α98). 

2.  Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηεο 2876/07.10.09 (Φ.Δ.Κ. 2234Β΄) Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Αιιαγή 
ηίηινπ Τπνπξγείσλ». 

3.  Σηο δηαηάμεηο ησλ Π.Γ. 63/2011 (Φ.Δ.Κ. 145Α΄) «Γηνξηζκφο Αληηπξνέδξνπ ηεο Κπβέξλεζεο, Τπνπξγψλ 
Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ» θαη 66/2011 (Φ.Δ.Κ. 148Α΄) «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ 
Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ». 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Π.Γ. 189/2009 (Φ.Δ.Κ. 221Α΄) κε ην νπνίν θαηαλεκήζεθαλ νη αξκνδηφηεηεο 
ηνπ Τ.ΠΔ.Κ.Α., ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ ηδίνπ Π.Γ. κε ην νπνίν κεηαθέξζεθε απφ ην ΤΠ.Α.Α.Σ. ζην Τ.Π.ΔΚ.Α. ε Γεληθή  
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Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο θαη Πξνζηαζίαο Γαζψλ θαη Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο (άξζξν 1 Π.Γ. 352/1991, Φ.Δ.Κ. 124Α΄ 
θαη άξζξν 1 παξ. 2, Π.Γ. 228/2002, Φ.Δ.Κ. 208Α΄) θαη ηελ 23111/31.05.10 (Φ.Δ.Κ. 855Β΄) Κ.Τ.Α. κε ηελ νπνία 
ζπγθξνηήζεθε Δληαίνο Γηνηθεηηθφο Σνκέαο κε ηίηιν «Δηδηθή Γξακκαηεία Γαζψλ» ζηελ νπνία εληάρζεθε ε Γεληθή 
Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο θαη Πξνζηαζίαο Γαζψλ θαη Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο. 

5. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 13 έσο θαη 26 ηνπ Ν. 3889/2010 (Φ.Δ.Κ. 182Α΄), «Υξεκαηνδφηεζε 
Πεξηβαιινληηθψλ Παξεκβάζεσλ, Πξάζηλν Σακείν, Κχξσζε Γαζηθψλ Υαξηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο απηέο 
αληηθαηέζηεζαλ εθείλεο ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Ν. 2664/1998 (Φ.Δ.Κ. 275Α΄). 

6.  Σηο δηαηάμεηο εηδηθφηεξα ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν. 3889/2010 (Φ.Δ.Κ. 182Α΄) 
«Υξεκαηνδφηεζε Πεξηβαιινληηθψλ Παξεκβάζεσλ, Πξάζηλν Σακείν, Κχξσζε Γαζηθψλ Υαξηψλ θαη άιιεο 
δηαηάμεηο», πνπ αλαθέξνληαη ζην πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο απφθαζήο καο. 

7. Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο απηήο ηεο απφθαζεο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνχ 
πξνυπνινγηζκνχ. 

 
ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ 

Καζνξίδνπκε ηε δηαδηθαζία, ηα ζηνηρεία θαη ηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο αηηίαο κεηαβνιήο ηεο 

δαζηθήο κνξθήο εθηάζεσλ επξηζθνκέλσλ εληφο νηθηζκψλ ζηεξνχκελσλ λφκηκεο έγθξηζεο, σο αθνινχζσο: 

Άξζξν 1                                                                                                                                                                   

Γηαδηθαζία  

     1.  Με κέξηκλα ηεο Γηεχζπλζεο Γαζψλ ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ή ηεο εηαηξείαο 
ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ Α.Δ. θαηά πεξίπησζε φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 23 ηνπ λ. 3889/2010, ζηέιλεηαη  ζηηο  
αξκφδηεο ππεξεζίεο (νηθείνπο δήκνπο, Γηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο θαη Υσξνηαμίαο ηεο Πεξηθέξεηαο θαη Γηεπζχλζεηο 
Σνπνγξαθηθψλ Δθαξκνγψλ θαη Πνιενδνκηθνχ ρεδηαζκνχ ηνπ Τ.Π.Δ.Κ.Α.) ν ππφ θαηάξηηζε δαζηθφο ράξηεο γηα 
ηελ επηζήκαλζε θαη ζεψξεζε κε θίηξηλν πεξίγξακκα γεληθά ησλ πεξηνρψλ πνπ βξίζθνληαη εληφο νηθηζκψλ πνπ 
ζηεξνχληαη λφκηκεο έγθξηζεο θαη εληάζζνληαη ζηα εδάθηα α΄ θαη β΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ ηδίνπ 
λφκνπ. 

 
       Δηδηθφηεξα :    

α. Γηα ηηο πεξηνρέο πνπ ε θαηάξηηζε ησλ δαζηθψλ ραξηψλ έρεη νινθιεξσζεί ή βξίζθεηαη ζε εμέιημε, 

απνζηέιινληαη ςεθηαθά αληίγξαθα ησλ ζπληαρζέλησλ δαζηθψλ ραξηψλ επί ησλ νπνίσλ επηζεκαίλνληαη ηα 

αλσηέξσ αλαθεξζέληα φξηα θαη επηζηξέθνληαη ζεσξεκέλα απφ ηηο αξκφδηεο πξνο ηνχην ππεξεζίεο εληφο 

πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκεξψλ. 

β. Γηα ηηο λέεο κειέηεο θαηάξηηζεο δαζηθψλ ραξηψλ απνζηέιινληαη ςεθηαθά αξρεία ησλ 

θσηνγξακκεηξηθψλ ππνβάζξσλ θαηάξηηζεο δαζηθψλ ραξηψλ επί ησλ νπνίσλ επηζεκαίλνληαη ηα αλσηέξσ 

αλαθεξζέληα φξηα θαη επηζηξέθνληαη ζεσξεκέλα απφ ηηο αξκφδηεο πξνο ηνχην ππεξεζίεο εληφο πξνζεζκίαο δχν 

(2) κελψλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο. 

2. Ζ θαηά ηα αλσηέξσ επηζήκαλζε κπνξεί λα αλαπιεξψλεηαη ζε πεξίπησζε πνπ ηα ζηνηρεία απηά  ζηέιλνληαη 

ζε ςεθηαθή κνξθή ή ζε κνξθή πηλάθσλ ζπληεηαγκέλσλ θνξπθψλ ζεσξεκέλα απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία, ζηελ 

νηθεία  Γηεχζπλζε Γαζψλ  ή ηελ εηαηξεία ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ Α.Δ. 

3. Δπεμεξγαζία θαη απεηθφληζε, απφ ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε Γαζψλ ή ηελ εηαηξεία ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ Α.Δ., 
    ζηνπο δαζηθνχο ράξηεο ησλ νξηνγξακκψλ: 

α. ησλ πεξηνρψλ πνπ αθνξά ε πξνεγνχκελε παξάγξαθνο (εθφζνλ απαηηείηαη), δειαδή ησλ επξχηεξσλ 

πεξηνρψλ πνπ βξίζθνληαη εληφο νηθηζκψλ πνπ ζηεξνχληαη λφκηκεο έγθξηζεο, φπσο ππνδείρζεθαλ θαη ζεσξήζεθαλ 

απφ ηηο αξκφδηεο πνιενδνκηθέο ππεξεζίεο (θίηξηλν πεξίγξακκα). 

β. Σσλ εθηάζεσλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ θαηαξηηζκέλν δαζηθφ ράξηε σο δαζηθνχ ραξαθηήξα (θίηξηλν 

πεξίγξακκα θαη θίηξηλε δηαγξάκκηζε), εληφο ησλ ζην πξνεγνχκελν εδάθην πεξηνρψλ. Δθφζνλ απαηηεζεί γίλνληαη 

εξγαζίεο ηνπνινγίαο, λέαο θσδηθαξίζκηζεο θαη ινηπέο ηερληθνχ ραξαθηήξα ελέξγεηεο. 
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4 . Αιιεινγξαθία ηεο αξκφδηαο Γηεχζπλζεο Γαζψλ κε ηε Γηεχζπλζε Γαζηθψλ Υαξηψλ ηνπ Τ.ΠΔ.Κ.Α., ζηελ 
νπνία αλαδεηθλχεηαη ε αλάγθε εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν. 3889/2010 θαη πξνηείλεηαη ε έθδνζε ηεο 
Τπνπξγηθήο απφθαζεο πεξί αλαζηνιήο ππνβνιήο αληηξξήζεσλ θαηά ηελ αλάξηεζε ηνπ δαζηθνχ ράξηε ηεο 
πεξηνρήο θαη ηεο έθδνζεο νηθνδνκηθψλ αδεηψλ, γηα ηηο εθηάζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη σο δαζηθέο θαη 
απεηθνλίδνληαη κε θίηξηλν πεξίγξακκα θαη θίηξηλε δηαγξάκκηζε, ζε απφζπαζκα ράξηε πνπ ζπλνδεχεη ηελ 
αιιεινγξαθία. 
5.  Ζ θαηά ηα αλσηέξσ αιιεινγξαθία θνηλνπνηείηαη ζηνλ νηθείν δήκν, πξνθεηκέλνπ λα πξνεηνηκάδεη ηηο ελέξγεηέο 
ηνπ αλαθνξηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο ζπιινγήο ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζηνηρείσλ. 
6. Δηζήγεζε ηεο Γηεχζπλζεο Γαζηθψλ Υαξηψλ ηνπ Τ.ΠΔ.Κ.Α. γηα ηελ έθδνζε ηεο Τπνπξγηθήο απφθαζεο πεξί 
αλαζηνιήο ππνβνιήο αληηξξήζεσλ θαηά ηελ αλάξηεζε ηνπ δαζηθνχ ράξηε ηεο πεξηνρήο θαη ηεο έθδνζεο 
νηθνδνκηθψλ αδεηψλ. Ζ απφθαζε απηή εθδίδεηαη ην αξγφηεξν εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ αλάξηεζε ηνπ 
δαζηθνχ ράξηε θαη γλσζηνπνηείηαη άκεζα ζηνλ νηθείν δήκν  θαη ζηελ ππεξεζία πνπ ελήξγεζε ηελ αλάξηεζε, κε 
κέξηκλα ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο. 
7.Δλδερφκελεο αληηξξήζεηο πνπ ζην κεηαμχ έρνπλ ππνβιεζεί θαηά ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ αλαξηεζέληνο δαζηθνχ 
ράξηε επηζηξέθνληαη ζηνπο αηηνχληεο. 
8. Έθδνζε πξφζθιεζεο απφ ηνλ νηθείν δήκν γηα ηελ ππνβνιή θάζε απνδεηθηηθνχ ζηνηρείνπ, πνπ πεξηγξάθεηαη ζηα 
άξζξα 2 θαη 3 ηεο παξνχζαο, απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο. ηελ πξφζθιεζε, ε νπνία εθδίδεηαη εληφο πέληε (5) 
εκεξψλ απφ ηελ αλσηέξσ Τπνπξγηθή απφθαζε, θαζνξίδνληαη ν ρψξνο θαη ε εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο 
ππνβνιήο ησλ ζηνηρείσλ, πνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπο ηξεηο (3) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο 
ππνβνιήο αληηξξήζεσλ (ηειεπηαία δεκνζίεπζε ζηνλ ηχπν) θαηά ηνπ αλαξηεζέληνο δαζηθνχ ράξηε. 
9.Σαπηφρξνλα ν δήκνο  ελεξγεί αιιεινγξαθία κε δαζηθέο (νηθεία δαζαξρεία, Γ/λζε Γαζψλ) θαη ινηπέο ππεξεζίεο 
(επνηθηζκνχ, πνιενδνκηθέο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ή ηνπ Τ.ΠΔ.Κ.Α. θ.ι.π.) πνπ θξίλεη απαξαίηεην, γηα ηε 
ζπιινγή ζηνηρείσλ αλαθνξηθά κε ηηο αηηίεο θαη ηα ζηνηρεία αιιαγήο ρξήζεο εθηάζεσλ εληφο ησλ πεξηνρψλ πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζηελ  Τπνπξγηθή απφθαζε ηεο παξαγξ. 6  θαη ηελ ελδερφκελε ζπλεξγαζία ηνπο γηα ηε ζχληαμε 
ηεο  έθζεζεο ηνπ άξζξνπ 3 ηεο παξνχζαο, πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη πιεξφηεηα ηνπ θαθέινπ. 
10. Ο δήκνο επεμεξγάδεηαη ηα ζηνηρεία πνπ ζπγθεληξψλνληαη θαη ζπληάζζεη ηελ έθζεζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 
ηεο παξνχζαο, ηελ νπνία απνζηέιιεη ζηα νηθεία δαζαξρεία γηα λα γλσκνδνηήζνπλ.      Ζ γλσκνδφηεζε ησλ 
νηθείσλ δαζαξρείσλ δηαηππψλεηαη θαη απνζηέιιεηαη ζ’ απηφλ ηεξαξρηθά δηα ηεο νηθείαο Γηεχζπλζεο Γαζψλ 
πληνληζκνχ θαη Δπηζεψξεζεο Γαζψλ.  

 

Άξζξν 2 

Αηηίεο θαη ζηνηρεία κεηαβνιήο δαζηθήο κνξθήο 

1. Ωο    αηηίεο κεηαβνιήο δαζηθήο κνξθήο έθηαζεο, γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο,  λννχληαη νη παξαθάησ: 

α. Νφκηκε αιιαγή ρξήζεο, ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο δηαηάμεηο ηεο δαζηθήο   λνκνζεζίαο πεξί επηηξεπηψλ 

επεκβάζεσλ θαη εηδηθφηεξα.  

 αα. Γέζκεπζε απφ ζπγθεθξηκέλν   ζθνπφ ηεο επέκβαζεο.  

 ββ. Ηθαλνπνίεζε πξνυπνζέζεσλ παξαγξάθνπ 1 άξζξνπ 17 λ. 3208/2003 γηα ηελ πεξαηηέξσ ρξήζε ηεο 

έθηαζεο.  

 γγ. Γαζσζείο αγξφο κε ηε δηαδηθαζία άξζξνπ 14 λ. 1734/1987, εθαξκνγή άξζξνπ 12 λ. 3208/2003 (κε 

δέζκεπζε ηεο έθηαζεο απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο δαζηθήο λνκνζεζίαο, ιφγσ ησλ δαζνπνληθψλ εηδψλ πνπ ηελ 

θαιχπηνπλ). 

β.  Νφκηκε αιιαγή ρξήζεο κε ηηο δηαηάμεηο ηεο επνηθηζηηθήο λνκνζεζίαο. 

γ.  Παξάλνκε αιιαγή ρξήζεο.  

     γα. Ύπαξμε Π.Γ.Α. θαη εμέιημή ηνπ.  

 γβ. Κήξπμε ηεο έθηαζεο σο αλαδαζσηέαο.  

 γγ. Πξφζθιεζε απνκάθξπλζεο απζαίξεησλ θαηαζθεπψλ. 

 γδ. Απφθαζε θαηεδάθηζεο θαη ηπρφλ Πξσηφθνιια θαηεδάθηζεο. 
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δ.  Γφκεζε κε νηθνδνκηθή άδεηα, ρσξίο λα έρνπλ γίλεη ελέξγεηεο απφ ηε δαζηθή      ππεξεζία γηα ηε κεηαβνιή 

ηνπ ραξαθηήξα. 

ε. Γφκεζε κε νηθνδνκηθή άδεηα, κε ελέξγεηεο ηεο δαζηθήο ππεξεζίαο γηα παξάλνκε   κεηαβνιή ηνπ 

ραξαθηήξα. 

ζη.  Αιιαγή ρξήζεο ηεο έθηαζεο κε δηνηθεηηθέο πξάμεηο πξηλ απφ ην χληαγκα ηνπ 1975. 

 

  2.   ηνηρεία – πξάμεηο βάζεη ησλ νπνίσλ επήιζε ε κεηαβνιή, γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο ζεσξνχληαη: 

   I.- Πνπ αθνξνχλ ζηελ δαζηθή λνκνζεζία 

α. Πξάμε ραξαθηεξηζκνχ ηεο έθηαζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 14 λ. 998/1979. 

β. Γηνηθεηηθή πξάμε γηα ηε λφκηκε αιιαγή ρξήζεο ηεο έθηαζεο. 

γ. Καηαγξαθή ζηνλ θηεκαηηθφ ράξηε ηνπ λ. 248/1976. 

δ. Απφδεημε ηεο θπξηφηεηαο ηεο έθηαζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 8 λ. 998/1979 θαη ην άξζξν 10 

ηνπ λ. 3208/2003  , θαζψο θαη θάζε άιιν ζηνηρείν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ θπξηφηεηά  ηεο. 

ε. Σίηινο ζχκθσλα κε ηελ επνηθηζηηθή λνκνζεζία. 

ζη. Πξάμεηο ηεο Γηνίθεζεο γηα ηελ παξάλνκε αιιαγή ρξήζεο ηεο έθηαζεο θαη ηε   κεηαβνιή ηνπ πξννξηζκνχ 

ηεο, θαη κέηξα πξνζηαζίαο ηεο. ε πεξίπησζε   πξνζθπγήο θαη’ απηψλ, ελψπηνλ δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο 

Αξρήο,  ην  απνηέιεζκά ηεο δηαδηθαζίαο εμέηαζεο ηεο πξνζθπγήο. 

δ. ηνηρεία αξρείνπ ηεο ππεξεζίαο πνπ αθνξνχλ ζηε δηαρείξηζε θαη πξνζηαζία ηεο έθηαζεο (άδεηεο 

πινηνκίαο, άδεηεο απφιεςεο δαζηθψλ πξντφλησλ, απαγφξεπζε  βνζθήο θ.ά.) 

ε.  Γηνηθεηηθέο πξάμεηο άιισλ ππεξεζηψλ (δηάθνξσλ ηεο δαζηθήο), πνπ αθνξνχλ ζηελ αιιαγή ρξήζεο ηεο 

έθηαζεο. 

ζ.  Γηνηθεηηθέο ή δηθαζηηθέο απνθάζεηο θαη έγγξαθα ηεο Γηνίθεζεο, πνπ  

 αλαθέξνληαη ζηελ έθηαζε θαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή, θαη δηακφξθσζαλ ηελ θαηάζηαζε πνπ ζήκεξα 

ηζρχεη. 

 η.  άξζεηο θαη αλαθιήζεηο πξάμεο αλαδάζσζεο 

 ηα. απνθάζεηο παξαρψξεζεο ζηα πιαίζηα αλαδαζκνχ ή απνθαηάζηαζεο αθηεκφλσλ. 

 

 ΗΗ.- Πνπ αθνξνχλ ζηελ πνιενδνκηθή λνκνζεζία 

α. νηθνδνκηθέο άδεηεο θαη αλαζεσξήζεηο ηνπο. ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη θηίζκα πξηλ ην 1955  γηα ην 
νπνίν δελ έρεη εθδνζεί νηθνδνκηθή άδεηα ζα πξέπεη ηεθκεξησζεί ε χπαξμή ηνπ κε επηζήκαλζή ηνπ ζε 
αεξνθσηνγξαθία πξν ηνπ 1955. 

β. εγθξίζεηο εξγαζηψλ κηθξήο θιίκαθαο 

γ. άδεηεο επέκβαζεο  (πρ θνπήο δέλδξσλ) ζε πεξηνρέο εγθεθξηκέλσλ ξπκνηνκηθψλ ζρεδίσλ θαη εληφο ΕΟΔ, 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 1337/1983, φπσο ηζρχεη. 

δ. δειψζεηο ηνπ α.λ.410/1968  

ε. δειψζεηο ηνπ λ.720/1977 θαζψο θαη εάλ έρεη νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία βάζεη ηνπ λ.1337/1983, 

ζη. δειψζεηο ηνπ λ.1337/1983 θαη ηπρφλ έθδνζε απφθαζεο νξηζηηθήο εμαίξεζεο απφ θαηεδάθηζε θαζψο θαη 
ηπρφλ βεβαηψζεηο πεξαίσζεο ηεο ζρεηηθήο δηαδηθαζίαο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ.4014/2011 

δ. άιιεο πξάμεηο (π.ρ. θαηάηκεζεο) θαζψο θαη ν ιφγνο πνπ ρνξεγήζεθαλ, εθφζνλ απηφ δελ πξνθχπηεη απφ 
ηελ απφθαζε, ή εγθξίζεηο νξίσλ νηθηζκψλ, 

ζ. εγθξίζεηο Γεληθψλ Πνιενδνκηθψλ ρεδίσλ, ΥΟΑΑΠ ή άιισλ ζρεδίσλ ρξήζεσλ γεο(π.ρ. ΕΟΔ) ή εηδηθψλ 
πνιενδνκηθψλ ξπζκίζεσλ 
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η. εγθξίζεηο ξπκνηνκηθψλ ζρεδίσλ (Πνιενδνκηθέο Μειέηεο Δπεθηάζεσλ, ηνπηθά ξπκνηνκηθά ζρέδηα, έγθξηζε 
θαηά παξέθθιηζε φξσλ δφκεζεο θιπ) 

 

Άξζξν 3 

Έθζεζε  ηεθκεξίσζεο ηεο αηηίαο κεηαβνιήο δαζηθήο κνξθήο 

1. ηελ έθζεζε ηνπ άξζξνπ 24 παξ. 2 ηνπ λ. 3889/2010 αλαθέξνληαη κε ρξνλνινγηθή ζεηξά νη πξάμεηο ηεο 
δηνίθεζεο βάζεη ησλ νπνίσλ επήιζε ε κεηαβνιή ηεο δαζηθήο κνξθήο, κε ηε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε θαη 
πεξηγξαθή ησλ ιφγσλ πνπ νδήγεζαλ ζηελ έθδνζή ηνπο. ηελ έθζεζε επίζεο αλαθέξεηαη ην εηδηθφηεξν 
θαλνληζηηθφ ή άιιν πιαίζην βάζεη ησλ νπνίσλ εθδφζεθαλ νη παξαπάλσ πξάμεηο, θαζψο θαη νη πξάμεηο ή 
βεβαηψζεηο ησλ δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ γηα ηα φξηα ησλ νηθηζκψλ θαη γηα ηηο εγθξίζεηο ξπκνηνκηθψλ ζρεδίσλ. 

Ζ έθζεζε ζπλνδεχεηαη απφ  

α) πίλαθα, πνπ ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε ηελ επφκελε παξάγξαθν  

β) ην ππφβαζξν ηνπ δαζηθνχ ράξηε ζηνλ νπνίν ζα ζεκεηψλνληαη νη  αχμνληεο αξηζκνί ησλ δηνηθεηηθψλ 
πξάμεσλ ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα, νη ζέζεηο ηνπο, θαζψο θαη ην θαηά πξνζέγγηζε εκβαδφλ 
ηεο/ησλ έθηαζεο/ζεσλ πνπ απψιεζε ηνλ αξρηθφ ραξαθηήξα ηνπ. 

γ) αθξηβή αληίγξαθα ησλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ, ησλ δηαγξακκάησλ πνπ ήηαλ πξνζαξηεκέλα ζ’ απηέο θαζψο 
θαη ηα ηπρφλ ΦΔΚ δεκνζίεπζήο ηνπο. ηηο πεξηπηψζεηο  εγθεθξηκέλσλ νξίσλ νηθηζκψλ ή ξπκνηνκηθψλ 
ζρεδίσλ επηζπλάπηνληαη αθξηβή αληίγξαθα ησλ ζρεηηθψλ ζρεδίσλ. 

           2. Κάζε δηνηθεηηθή πξάμε ζα θαηαγξαθεί ζε πίλαθα ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη: 

α. ηνλ αχμνληα αξηζκφ ηεο, 

β. ηνλ αξηζκφ πξσηνθφιινπ θαη ηελ εκεξνκελία έθδνζήο ηεο 

γ. ην είδνο ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεο 

δ. ην θνξέα- Τπεξεζία πνπ ηελ εμέδσζε 

ε. ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζήο ηεο θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ ΦΔΚ, εθφζνλ ζπληξέρεη ηέηνηα πεξίπησζε. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ αλαζεσξήζεηο ή κεηαγελέζηεξεο, ηεο αξρηθήο, πξάμεηο κε νπνίεο επήιζε 
επηπιένλ κεηαβνιή ηεο δαζηθήο κνξθήο ζεκεηψλνληαη θαη απηέο, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ. Αλαζεσξήζεηο 
ή κεηαγελέζηεξεο πξάμεηο κε ηηο νπνίεο δελ επήιζε πεξαηηέξσ κεηαβνιή ηεο δαζηθήο κνξθήο θαηαγξάθνληαη, 
κε ηελ επηζήκαλζε απηή. 

ε μερσξηζηφ πίλαθα θαηαγξάθνληαη, νη απνθάζεηο έγθξηζεο θαηαζθεπήο έξγσλ ππνδνκήο ή θνηλσθειψλ 
εγθαηαζηάζεσλ, φπσο ηδίσο είλαη έξγα νδνπνηίαο, χδξεπζεο/απνρέηεπζεο (π.ρ. αληιηνζηάζηα), 
ειεθηξνδφηεζεο (πρ. ππνζηαζκνί) ζρνιεία, δεκφζηα θηίξηα, βηνινγηθνί θαζαξηζκνί, ΥΤΣΑ θιπ). 

3. ηελ έθζεζε πεξηιακβάλεηαη θάζε ζηνηρείν πνπ έιαβαλ ππφςε νη πνιενδνκηθέο ππεξεζίεο ή άιιεο 
δεκφζηεο ππεξεζίεο πξνθεηκέλνπ λα ρνξεγήζνπλ νηθνδνκηθέο άδεηεο ή λα εθδψζνπλ ηπρφλ άιιεο πξάμεηο νη 
νπνίεο δελ  πεξηιακβάλνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο πξνεγνχκελεο  παξαγξάθνπ. 
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                                                                  Άξζξν 4 

                         Ζ απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

 

                                                                    Ο ΤΠΟΤΡΓΟ 

                                  ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ                                                                                                                   

 

                                                       ΓΔΩΡΓΗΟ       ΠΑΠΑΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤ                                                 
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