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3. ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ * 

• Τα πάρκα, τα άλση και οι δενδροστοιχίες αποτελούν ιδιαίτερη κατηγορία 
εκτάσεων, που υπάγεται στις διατάξεις του Ν.998/79 και έχουν αυστηρό 
καθεστώς προστασίας (άρθρο 3 παρ.4 του Ν.998/79), εφόσον έχουν 
διαµορφωµένη δασική ή κηποτεχνική βλάστηση, ανεξάρτητα αν στα 
εγκεκριµένα σχέδια πόλεων χαρακτηρίζονται ως “κοινόχρηστος χώρος” ή 
“χώρος πρασίνου”.  

• Στα πάρκα και στα άλση: “η περιποίησις και η εν γένει εκµετάλλευσις 
γίνονται κατά τρόπο µη παραβλάπτοντα τον κύριο σκοπό για τον οποίο 
προορίζονται”(άρθρο 62 παρ.2 του Ν∆ 86/1969)  

• Για τα πάρκα και τα άλση έχουν επίσης εφαρµογή οι διατάξεις των άρθρων: 
3 παρ.4, 4 παρ.2α, 5, 48 παρ.1 του νόµου 998/79, καθώς και οι διατάξεις 
του άρθρου 18 του νόµου 1734/87, σύµφωνα µε τις οποίες δεν υπάρχει 
δυνατότητα δηµιουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων που προέβλεπε αρχικά 
το άρθρο 52 του Ν.998/79.  

• Με τις 2568/1981, 2189/1982, 1392/1989 και 2588/92 αποφάσεις του 
Σ.τ.Ε. ανακλήθηκαν διοικητικές αποφάσεις, που ενέκριναν διάφορα έργα 
και χρήσεις σε πάρκα και άλση, µη συµβατά µε τον προορισµό τους.  

Γενικά, το νοµικό πλαίσιο που διαµορφώθηκε για τα πάρκα και τα άλση (αστικό 
πράσινο) είναι ιδιαίτερα αυστηρό. Τα αντιµετωπίζει ως χώρους εν ανεπαρκεία, που 
έχουν σε κάθε περίπτωση κοινόχρηστο χαρακτήρα και ουσιαστικά επιτρέπονται 
µόνο υποδοµές, έργα και διαµορφώσεις που εξυπηρετούν την ανάπτυξη ή 
προστασία της βλάστησης (π.χ. αρδευτικά ή πυροσβεστικά συστήµατα) και τη 
λειτουργία της αναψυχής (κηποτεχνικές διαµορφώσεις, ρυθµίσεις της 
κυκλοφορίας, στοιχειώδεις εξυπηρετήσεις). 

Το καθεστώς αυτό δε φαίνεται να έχει κατανοηθεί και εµπεδωθεί, ακόµα και από 
αρµόδιούς ή εµπλεκόµενους φορείς. Γι’ αυτό υπάρχει µια τάση να κατασκευάζονται 
έργα και να χωροθετούνται χρήσεις µη συµβατές µε τον προορισµό του 
ανεπαρκούς αστικού πρασίνου, που το περιορίζουν σε έκταση και αναιρούν τη 
λειτουργία του. 

Το περιαστικό πράσινο ούτε οριοθετηµένο είναι, ούτε αποτελεί νοµικά ιδιαίτερη 
κατηγορία δασικής έκτασης, ούτε ισχύει άλλο ιδιαίτερο νοµικό καθεστώς. Το 
“περιαστικό πράσινο” δεν υφίσταται ως νοµική έννοια. Οι δασικές εκτάσεις που θα 
µπορούσαν να θεωρηθούν ως περιαστικό πράσινο αντιµετωπίζονται όπως όλες οι 
δασικές εκτάσεις. Οι διατάξεις περί “προστατευτικών δασών” που προέβλεψε 
αρχικά ο ∆ασικός Κώδικας (Ν.∆.86/1969) στα άρθρα 69, 70, 71 και 72, µε σκοπό, 
κυρίως, τη σταθεροποίηση των εδαφών για την αντιπληµµυρική προστασία 
οικισµών, δεν είχαν εφαρµογή, αν και έγιναν σηµαντικές προσπάθειες. 
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