
 
 

 

                           
 

 
Θέµα: «Ίδρυση και λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου για την 
ανάρτηση των αποφάσεων των πράξεων χαρακτηρισµού, σύµφωνα µε 
το άρθρο 14 του Νόµου 998/1979 (ΦΕΚ Α΄ 289) όπως τροποποιήθηκε µε 
το Νόµο 4280/2014 (ΦΕΚ Α΄159) και οδηγίες χρήσης της εφαρµογής 
καταχώρησης πράξεων χαρακτηρισµού εκτάσεων». 
 
 
Επί του αντικειµένου του θέµατος, κάνουµε γνωστά τα εξής: 

Με την ταυτάριθµη  οικ. 115198/5538/6-10-2014 Κοινή Υπουργική Απόφαση 

(Α∆Α:6ΤΩΓ0-Σ4Γ) (ΦΕΚ Β΄ 2640)  ιδρύεται και τίθεται σε λειτουργία ειδικός δικτυακός 

τόπος που αφορά στην ανάρτηση των αποφάσεων των πράξεων χαρακτηρισµού 

σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο  άρθρο 14 του Νόµου 998/1979 (ΦΕΚ Α΄ 289), όπως 

αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 34 ν. 4280/2014 (ΦΕΚ Α΄159).  

Όσον αφορά στη λειτουργία της εφαρµογής καταχώρησης των πράξεων 

χαρακτηρισµού ακολουθούνται τα βήµατα που περιγράφονται παρακάτω: 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 
ΕΙ∆ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΑΣΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΑΣΩΝ  
& ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 ∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΑΣΩΝ  
& ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΓΑΙΩΝ 
 
Ταχ.∆/νση        : Χαλκοκονδύλη 31 
Τ.Κ.                  : 104 32 - Αθήνα  
Πληρ. :             : Αγγέλη Γεωργία 
Τηλ.                  : 210-2124538 
FAX                  : 210-5244135 

 
 
 
ΠΡΟΣ: 
 
 
 
ΚΟΙΝ.: 
 
 
 
  

Αθήνα            6 / 10 /2014 
Αριθ. Πρωτ.: οικ. 115198/5538 
 
Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις 
Γενικές ∆/νσεις ∆ασών & 
Αγροτικών Υποθέσεων 
Έδρες τους 
 
1.Υπουργείο Περιβάλλοντος 
    Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής 
    α. Γραφείο Υπουργού 
        Μεσογείων 119 
       ΤΚ 101 92 
    β. Γραφείο Αν. Υπουργού 
        Αµαλιάδος 17 
 2. Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις 
     -Γραφεία Γενικών Γραµµατέων 
Γρ. Ειδικού Γραµµατέα ∆ασών 
       ΕΝΤΑΥΘΑ 
 4. Γρ. Γενικού ∆/ντή  
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Α0. Εισαγωγή της πράξης στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ * (είναι προαπαιτούµενο)  

 

Α. Εισαγωγή στην εφαρµογή.  

Μεταβαίνετε στη σελίδα: http://dp.ypeka.gr και επιλέγετε [Σύνδεση]. Στην οθόνη 

που εµφανίζεται πληκτρολογείτε το [username] και το [password] που σας έχουν 

αποδοθεί. Επίσης σας ζητείται συµπλήρωση του πεδίου [CAPTCHA Code] όπου θα 

πληκτρολογείτε τον κωδικό που θα εµφανίζεται στην εικόνα CAPTCHA Image και στη 

συνέχεια επιλέγετε [Log In] Το παραπάνω βήµα είναι αναγκαίο για λόγους 

ασφάλειας – πρόσβασης στο σύστηµα.  

 

Β. Η φόρµα εισαγωγής της πράξης χαρακτηρισµού .  

Έπειτα από την επιτυχηµένη εισαγωγή σας στην εφαρµογή ως πιστοποιηµένος 

χρήστης, µπορείτε να µεταβείτε στην διεύθυνση: http://dp.ypeka.gr/add 

προκειµένου να ξεκινήσετε την καταχώρηση της πράξης. Η φόρµα εισαγωγής της 

πράξης χαρακτηρισµού περιλαµβάνει τα εξής :  

• Τα στοιχεία ταυτότητας της διοικητικής πράξης. Πρόκειται για στοιχεία που 

έχουν ήδη καταχωρηθεί στην εφαρµογή της ∆ΙΑΥΓΕΙΑΣ.  

• Το ονοµατεπώνυµο του αιτούντος την πράξη χαρακτηρισµού έκτασης  

• Το τοπογραφικό διάγραµµα σε µορφότυπο PDF.  

• Την διοικητική και γεωγραφική αναφορά της πράξης : τον ∆ήµο στον οποίο 

ανήκει η έκταση και  

• ένα ζεύγος συντεταγµένων Χ, Ψ της θέσης της έκτασης.  

 

Πριν καταχωρήσετε την πρώτη σας απόφαση, ρίξτε µία εποπτική µατιά στη φόρµα. 

Όλα τα στοιχεία που χρειάζεται να καταχωρηθούν περιέχονται είτε στο σώµα της 

απόφασης, είτε στο φάκελο που έχει κατατεθεί µε την αίτηση του ενδιαφερόµενου. 
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Εικόνα 1 : Η φόρµα εισαγωγής που αφορά τα στοιχεία ταυτότητας της πράξης χαρακτηρισµού, την 

διοικητική υπαγωγή και την γεωγραφική θέση της έκτασης .   
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Γ. Συµπλήρωση Φόρµας.  

Γ.1. Το πρώτο πεδίο της φόρµας εισαγωγής αφορά στοιχεία ταυτότητας της 

διοικητικής πράξης που έχουν ήδη αναρτηθεί στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ (βλ Εικόνα 1). Εδώ 

σηµειώνουµε ότι η εισαγωγή της απόφασης στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ είναι προαπαιτούµενη 

προκειµένου να εισάγετε την πράξη στο σύστηµα dp.ypeka.gr.  

Θα πρέπει να εισάγετε υποχρεωτικά δύο στοιχεία, τον Α∆Α όπως σας τον έχει 

αποδώσει η ∆ΙΑΥΓΕΙΑ και στη συνέχεια το ονοµατεπώνυµο του αιτούντος όπως 

αναγράφεται στην απόφαση και την αίτηση. Σας επισηµαίνουµε ότι, η πράξη 

χαρακτηρισµού, κατά την ανάρτησή της στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ , θα πρέπει στο εξής να 

καταχωρείται το  θέµα της απόφασης   µε την παρακάτω διατύπωση :  

«Πράξη χαρακτηρισµού εδαφικής έκτασης σύµφωνα µε το άρθρο 14 Ν. 998-79 (τον 

Αριθµ. Πράξης πχ 67-2014) ύστερα από αίτηµα του ………………….στην περιοχή 

………………………..» 

Στο συγκεκριµένο τµήµα της φόρµας έχουν υλοποιηθεί σηµαντικές καινοτοµίες – 

διαλειτουργικότητα µε τη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ - που αποσκοπούν στη µέγιστη χρηστικότητα της 

εφαρµογής και στον περιορισµό (στο µέτρο του δυνατού), των ενεργειών 

πληκτρολόγησης από τον χρήστη.  

Συγκεκριµένα, δεν χρειάζεται να εισάγετε εκ νέου, στοιχεία της απόφασης που ήδη 

είναι καταχωρηµένα  στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ όπως το θέµα, τον αριθµό πρωτοκόλλου, ακόµη 

και το ίδιο το έγγραφο της απόφασης. Χρειάζεται µόνο να εισάγετε τον Α∆Α της 

απόφασης, όπως σας τον έχει αποδώσει η ∆ΙΑΥΓΕΙΑ. Η εφαρµογή θα επικοινωνήσει 

µε τη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ και θα καταχωρήσει αυτόµατα όλα τα απαιτούµενα στοιχεία που 

υπάρχουν εκεί.  

Ειδικότερα, θα καταχωρηθούν αυτόµατα ο αριθµός πρωτοκόλλου, το θέµα του 

εγγράφου, η Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη, η περιφέρεια στην οποία υπάγεται η 

υπηρεσία σας και ο Α∆Α. Εδώ σηµειώνεται ότι αν η απόφαση είναι ορθή επανάληψη 

προηγούµενης απόφασης, θα πρέπει να καταχωρηθεί κανονικά στην εφαρµογή, 

όπως ακριβώς γίνεται και στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ.  

Επίσης, το σύστηµα θα αποδώσει αυτόµατα µοναδικό κωδικό ανάρτησης (ΚΑ∆Α) 

στην εφαρµογή ∆ασικών Πράξεων Χαρακτηρισµού Εκτάσεων και την ηµεροµηνία 

ανάρτησης.  
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Γ2. Επισύναψη τοπογραφικού πράξης  

Στο επόµενο πεδίο της φόρµας απαιτείται υποχρεωτικά η επισύναψη του 

τοπογραφικού, το οποίο πρέπει προηγουµένως να ψηφιοποιηθεί σε µορφότυπο PDF 

και να αποθηκευτεί στον υπολογιστή του χρήστη µε όνοµα αρχείου που θα είναι 

ενδεικτικό της πράξης που συνοδεύει  π.χ. τοπ_διαγρ_δηµητριου.pdf ή εναλλακτικά 

Τ∆_ ΩΡ3ΧΟΡ1Υ-3Τ8.PDF ,  αντιγράφοντας δηλ. τον Α.∆.Α. της πράξης. 

 

Επισηµαίνεται ότι πριν την σάρωσή του τοπογραφικού διαγράµµατος, αυτό   πρέπει 

να  ελέγχεται ενυπόγραφα από τον αρµόδιο δασικό υπάλληλο και να θεωρείται από 

το ∆ασάρχη ή το ∆/ντη ∆ασών όπου δεν υπάρχουν δασαρχεία, ώστε στο προς 

δηµοσίευση τοπογραφικό να αποτυπώνονται οι εγκρίσεις µε τις υπογραφές . Στη 

συνέχεια, αφού σαρωθεί και αποθηκευτεί µε τίτλο (όπως αναφέρεται παραπάνω), το 

επισυνάπτετε στον δικτυακό τόπο dp.ypeka.gr σε µορφότυπο pdf ,   σε ακραίες 

περιπτώσεις που το µέγεθος του αρχείου είναι µεγαλύτερο από  10 ΜΒ µπορεί να 

συµπιέζεται µε δηµιουργία   zip  αρχείου.   

Συνιστάται η ψηφιοποίηση του τοπογραφικού να γίνεται κατά προτίµηση στα 150 dpi 

(ανάλυση του σαρωτή) χωρίς χρώµα εάν το αρχικό πρωτότυπο είναι ασπρόµαυρο 

και σε καµία περίπτωση δεν πρέπει η ανάλυση του σαρωτή να υπερβαίνει τα 300 

dpi..  Αυτό διότι υψηλότερη ανάλυση µεγενθύνει υπερβολικά το µέγεθος του αρχείου 

χωρίς ουσιαστικό λόγο και είναι δύσκολο, λόγω µεγέθους, να διακινηθεί ηλεκτρονικά. 

Υπάρχει δυνατότητα επισύναψης µέχρι 3 αρχεία µε µέγιστο µέγεθος 8 Mb το καθένα.  

 

 

Γ3. Συµπλήρωση στοιχείων διοικητικής & γεωγραφικής πληροφορίας πράξης.  

Το συγκεκριµένο τµήµα της φόρµας αφορά τη συµπλήρωση στοιχείων που 

σχετίζονται µε τη διοικητική - γεωγραφική αναφορά της έκτασης.  

Στο σηµείο αυτό ζητείται από τον χρήστη να επιλέξει το ∆ήµο στον οποίο ανήκει η 

έκταση. Το σύστηµα περιέχει όλους του ∆ήµους του «Καλλικράτη» και παρέχει 

δυνατότητα εύκολης εύρεσης. ∆ηλαδή, δεν χρειάζεται να αναζητήσετε τον ∆ήµο από 

λίστα, απλά πληκτρολογήστε τα δύο - τρία πρώτα γράµµατα του ονόµατος του και το 

σύστηµα θα εµφανίσει τους ∆ήµους που συµφωνούν µε τα γράµµατα που 
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πληκτρολογήσατε για να τον επιλέξετε, π.χ. για να επιλέξετε το ∆ήµο Χίου που είναι 

πολύ χαµηλά στην αλφαβητική λίστα των ∆ήµων, αρκεί να πληκτρολογήσετε «Χί».  

Επίσης, επιλέγοντας το ∆ήµο θα καταχωρηθεί αυτόµατα η Περιφερειακή Ενότητα και 

η Περιφέρεια στην οποία αυτός ανήκει χωρίς περαιτέρω ενέργειες από τον χρήστη. 

Εδώ θα πρέπει να τονιστεί ότι το πεδίο του ∆ήµου είναι υποχρεωτικό.  

Τα επόµενα πεδία προς συµπλήρωση είναι αυτά του ζεύγους συντεταγµένων της 

θέσης της έκτασης.  

Η γεωχωρική επισήµανση της θέσης είναι ιδιαίτερα σηµαντική για µελλοντική 

αξιοποίηση της πληροφορίας, αλλά και συµµόρφωσης τόσο µε τις απαιτήσεις του 

νόµου όσο και µε τις αρχές της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Επιπλέον, στο πλαίσιο 

µελλοντικής αναβάθµισης του συστήµατος και κατ΄ επιταγή του νόµου, θα ζητείται 

υποχρεωτικά η τοπογραφική αποτύπωση της έκτασης σε σύστηµα Γεωγραφικού 

Συστήµατος Πληροφοριών και θα παρέχεται µεταξύ των άλλων και η δυνατότητα 

χωρικής αναζήτησης των αποφάσεων από τους ενδιαφερόµενους.  

Προκειµένου λοιπόν, να υπάρχει η σχετική συµβατότητα µεταξύ του τωρινού και του 

µελλοντικού πληροφοριακού συστήµατος αλλά και για να εξοικειώνονται οι χρήστες 

µε την αποτύπωση γεωχωρικής πληροφορίας, είναι σκόπιµο να αποτυπώνεται 

σηµειακά η θέση της έκτασης κατ΄ ελάχιστον µε πληκτρολόγηση ενός ζεύγους 

συντεταγµένων µιας κορυφής της γραµµής του περιγράµµατος (πολυγώνου).  

Για τους παραπάνω λόγους το ζεύγος συντεταγµένων της θέσης είναι υποχρεωτικό 

για την ολοκλήρωση της καταχώρησης.  

Τέλος µετά την συµπλήρωση όλων των στοιχείων πατάτε το κουµπί [ ΥΠΟΒΟΛΗ].  

 

Μετά την καταχώριση της πράξης αποστέλλεται από το σύστηµα προς τον χρήστη 

µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µε τα µεταδεδοµένα της πράξης και η 

καταχώριση εµφανίζεται στον δικτυακό τόπο. 

 

Ενδέχεται µετά το αρχικό διάστηµα να προκύψουν τροποποιήσεις για λόγους 

λειτουργικότητας του συστήµατος µε ενσωµάτωση πρόσθετων λειτουργιών.  

 

Τέλος, σας επισηµαίνουµε ότι, η ανάρτηση στον εν λόγω δικτυακό τόπο θα πρέπει να 

γίνεται εντός της δεκαήµερης προθεσµίας από την επίδοση στον ενδιαφερόµενο της 

πράξης. Με την ανάρτηση της απόφασης στον ειδικό αυτό δικτυακό τόπο, η οποία 
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αντιστοιχεί µε επιβαλλόµενη από το νόµο δηµοσίευση, τεκµαίρεται η πλήρης γνώση 

για κάθε ενδιαφερόµενο τρίτο προκειµένου να ασκήσει οποιοδήποτε ένδικο µέσο 

 

Κατόπιν τούτων, παρακαλούµε να ακολουθήσετε τις παραπάνω οδηγίες προκειµένου 

να εξασφαλισθούν, η οµοιογένεια όσον αφορά τα ονόµατα των  αρχείων και τους 

τίτλους των τοπογραφικών διαγραµµάτων κατά την ανάρτηση των πράξεων στο 

δικτυακό τόπο dp.ypeka.gr, καθώς και η σύνδεση της πράξης χαρακτηρισµού µε την 

απόφαση της επιτροπής επίλυσης δασικών αµφισβητήσεων, εφόσον  θα υπάρξει. 

 

Παρακαλούµε την παρούσα να κοινοποιήσετε στις δασικές υπηρεσίες της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης σας για εφαρµογή. 

 

                                                                          Ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης 

 

 

 

                                                                         Τρύφων ∆ασκαλάκης 

                                                                    ∆ασολόγος 

 

 

         

 

 
 
 
 
 
 
Εσωτ. ∆ιανοµή  

- ∆/νσεις της Γενικής ∆/νσης ∆ασών 
 ΕΝΤΑΥΘΑ   

 

 

 

 

     

 

ΑΔΑ: Β8370-ΑΑΙ


		2014-10-09T14:34:46+0300
	Athens




