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∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ   
   

ΤΜΗΜΑ ∆ΑΣΟΛΟΓΙΟΥ, ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ & ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ   
                ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ   
   

Ταχ. ∆/νση    : Τέρµα Αλκµάνος, 115 28 Αθήνα , 
Πληροφορίες   : Σ. Τσιλίκουνας   
Τηλέφωνο, Τ/Ο  : 210 212 8066, 210 748 9206   
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ΘΕΜΑ: Καθορισµός θεµάτων σχετικών µε την παράγραφο 1 εδάφια β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ τού 
άρθρου 21 τού ν. 3889/2010 όπως ισχύει. 

 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 τού «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 

Όργανα» που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο τού Π.∆. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α΄). 
2. Τις διατάξεις: 
• Π.∆. 189/2009 (ΦΕΚ 221Α΄) «Καθορισµός και ανακατανοµή αρµοδιοτήτων των Υπουργείων», 

άρθρο 1 µε το οποίο κατανεµήθηκαν οι αρµοδιότητες του Υ.Π.Ε.Κ.Α και άρθρου 6 τού ιδίου Π.∆. µε 
το οποίο µεταφέρθηκε από το ΥΠ.Α.Α.Τ. στο Υ.Π.Ε.Κ.Α. η Γενική ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης και 
Προστασίας ∆ασών και Φυσικού Περιβάλλοντος (Π.∆. 352/1991 άρθρο 1, ΦΕΚ 124Α΄ και Π.∆. 
228/2002 άρθρο 1 παρ. 2, ΦΕΚ 208Α΄). 
• Π.∆. 100/2014 (ΦΕΚ 167 Α΄) «Οργανισµός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 

Κλιµατικής Αλλαγής». 
• Π.∆. 70/2015 (ΦΕΚ 114Α΄) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισµού και Αθλητισµού, 

Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Ανασύσταση του 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και µετονοµασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής. Μετονοµασία του Υπουργείου Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων σε Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, του Υπουργείου Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και 
Τουρισµού σε Υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και του Υπουργείου Παραγωγικής 
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
Μεταφορά Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας στο Υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισµού». 
• Π.∆. 73/2015 «∆ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 

Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116Α΄). 
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• Υ31/09.10.2015 απόφασης Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ιωάννη Τσιρώνη» (ΦΕΚ 2183Β΄). 
3. Τις διατάξεις τού άρθρου 153 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94Α΄) «Τροποποίηση και συµπλήρωση 

του ν. 3889/2010 (182Α΄)» όπως αυτές αντικατέστησαν εκείνες των άρθρων 13 έως και 26 τού ν. 
3889/2010 (ΦΕΚ 182Α΄), και ειδικά την παράγραφο 1 εδάφια β, γ, δ και ε του άρθρου 21, σύµφωνα 
µε τα οποία, µε απόφαση τού Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ρυθµίζονται τα σχετικά 
θέµατα. 
4. Τις διατάξεις τού άρθρου 28 του ν. 2664/1998 (ΦΕΚ 275Α΄) «Εθνικό Κτηµατολόγιο και άλλες 

διατάξεις» όπως ισχύουν. 
5. Το 705/8/11-10-2016 Απόσπασµα πρακτικού ∆.Σ. της εταιρείας ΕΚΧΑ Α.Ε. σχετικά µε την 

έγκριση σχεδίου ΥΑ για θέµατα Ανάρτησης, ∆ιόρθωσης, Συµπλήρωσης, Κ’ύρωσης, Αναµόρφωσης 
και λοιπών εργασιών ∆ασικών Χαρτών. 
6. Την σχετική εισήγηση τής ∆ιεύθυνσης ∆ασικών Έργων και Υποδοµών τής Γενικής ∆ιεύθυνσης 

Ανάπτυξης και Προστασίας ∆ασών και Αγροπεριβάλλοντος τού Υ.Π.ΕΝ. 
7. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις τής παρούσας απόφασης δεν προκαλείται 

δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

Άρθρο 1 
Καθορίζουµε τα σχετικά θέµατα τής ανάρτησης, συγκρότησης και λειτουργίας Σηµείου 

Υποστήριξης τής Ανάρτησης τού ∆ασικού Χάρτη και των ΕΠ.Ε.Α., τής διόρθωσης, συµπλήρωσης και 
αναµόρφωσης και κύρωσης τών δασικών χαρτών και λοιπά λεπτοµερειακού περιεχοµένου σχετικά 
θέµατα, που αφορούν στο άρθρο 21 παράγραφος 1 εδάφια β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ τού ν. 3889/2010, 
σύµφωνα µε το τεύχος «Θέµατα ανάρτησης έως την κύρωση τών δασικών χαρτών», που συνοδεύει 
την παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της. 
 

Άρθρο 2 
Έναρξη ισχύος 

 
Η ισχύς τής παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως.  
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα τής Κυβερνήσεως. 

    
     Ο Αναπληρωτής Υπουργός 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

 

 

 

  Ιωάννης Τσιρώνης 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Με το παρόν καθορίζονται: 

α. θέµατα σχετικά µε την διαδικασία ανάρτησης και δηµοσιοποίησης των δασικών χαρτών που 

προβλέπεται στο άρθρο 14, του ν. 3889/2010, όπως ισχύει, καθώς και θέµατα που αφορούν τον 

τρόπο ενηµέρωσης και πρόσκλησης των ενδιαφεροµένων προς υποβολή αντιρρήσεων. 

β. Θέµατα σχετικά µε τη συγκρότηση, στελέχωση και λειτουργία του προσωρινού Σηµείου 

Υποστήριξης της Ανάρτησης του ∆ασικού Χάρτη, τη σύνταξη, υποβολή, παραλαβή, καταχώριση και 

επεξεργασία των αντιρρήσεων και των συνοδευτικών τους στοιχείων, το περιεχόµενο της 

ηλεκτρονικής φόρµας υποβολής αντιρρήσεων, το περιεχόµενο κάθε εντύπου που θα 

χρησιµοποιηθεί για τις ανάγκες εφαρµογής του ν. 3889/2010, όπως ισχύει, τον τρόπο 

προσδιορισµού των συντεταγµένων των κορυφών των πολυγώνων για τις εκτάσεις των οποίων 

αµφισβητείται ο χαρακτήρας, τον τρόπο και τη διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων για τις 

εκκρεµούσες αιτήσεις και υποθέσεις της διαδικασίας του άρθρου 14 ν. 998/1979, κατά την 

ανάρτηση,  τον τρόπο παροχής γενικότερων οδηγιών και διευκρινίσεων για την υποβολή 

αντιρρήσεων και τη διαδικασία διόρθωσης των πρόδηλων σφαλµάτων τους, τον τρόπο 

τεκµηρίωσης των αντιρρήσεων αυτών, καθώς και την ανάθεση σε τρίτους βοηθητικών εργασιών 

καταχώρισης, επεξεργασίας και προετοιµασίας της εξέτασής τους από τις ΕΠ.Ε.Α, σύµφωνα µε τα 

άρθρα 15 έως 18 του ν. 3889/2010, όπως ισχύει, καθώς και κάθε άλλο θέµα τεχνικού ή 

λεπτοµερειακού χαρακτήρα σχετικά µε την ηλεκτρονική ανάρτηση και υποβολή αντιρρήσεων. 

γ. Ειδικά θέµατα που αφορούν τη διαδικασία διόρθωσης, συµπλήρωσης και αναµόρφωσης των 

δασικών χαρτών, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 17, 19 και 20 του ν. 3889/2010, όπως 

ισχύει. 

δ. Θέµατα σχετικά µε τη συγκρότηση, τη λειτουργία των ΕΠ.Ε.Α., την οργάνωση της διαδικασίας 

εξέτασης των αντιρρήσεων, την επιστηµονική, τεχνική, διοικητική και νοµική υποστήριξη των 

ΕΠ.Ε.Α. στο έργο τους και κάθε άλλο σχετικό θέµα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΟΡΙΣΜΟΙ 
 

1.1. Εµπράγµατο δικαίωµα 

Εµπράγµατο δικαίωµα είναι η άµεση και εναντίον όλων εξουσία που έχει ένα πρόσωπο, 

φυσικό ή νοµικό σε πράγµα (π.χ. κυριότητα, πραγµατική δουλεία, περιορισµένη 

προσωπική δουλεία, επικαρπία πράγµατος, οίκηση) ή σε ξένο δικαίωµα (π.χ. επικαρπία 

δικαιώµατος, υποθήκη σε επικαρπία ακινήτου) και έχει ως ουσιαστικό περιεχόµενο τον 

πορισµό του συνόλου ή µέρους των ωφελειών του πράγµατος ή του δικαιώµατος, ανάλογα 

µε το είδος του εµπραγµάτου δικαιώµατος. 

Το δικαίωµα αποδεικνύεται από δηµόσια έγγραφα όπως είναι τα συµβολαιογραφικά 

έγγραφα, οι δικαστικές αποφάσεις, τα παραχωρητήρια, οι πράξεις τακτοποίησης, οι 

αποφάσεις αναγκαστικής απαλλοτρίωσης κ.λπ. µε τα οποία συστήνεται (ή προκειµένου 

για το δικαίωµα της κυριότητας κτάται πρωτοτύπως) ή µεταβιβάζεται ή καταργείται 

εµπράγµατο δικαίωµα. 

1.2. Ενοχικό δικαίωµα 

Ενοχικό δικαίωµα είναι εκείνο που παρέχει στον δικαιούχο του την εξουσία να απαιτήσει 

από κάποιον άλλο να ενεργήσει ή να παραλείψει κάτι. Τα ενοχικά δικαιώµατα είναι 

απεριόριστα και ενδεικτικά αναφέρονται, προκειµένου για ακίνητα, η µίσθωση, η επίµορτη 

αγροληψία, η χρονοµεριστική µίσθωση και το προσύµφωνο πώλησης − δωρεάς ακινήτου, 

και αποδεικνύονται από δηµόσια ή ιδιωτικά έγγραφα. 

1.3. Κεντρική βάση αντιρρήσεων 

Ως κεντρική βάση αντιρρήσεων, ορίζεται η ψηφιακή βάση που περιλαµβάνει τις 

υποβαλλόµενες αντιρρήσεις κατά του περιεχοµένου του αναρτώµενου δασικού χάρτη και η 

οποία τηρείται από την ΕΚΧΑ Α.Ε. 

1.4. Αποδεικτικό υποβολής αντιρρήσεων 

Το αποδεικτικό υποβολής αντιρρήσεων εκδίδεται µέσω της διαδικτυακής εφαρµογής 

υποβολής αντιρρήσεων της ΕΚΧΑ Α.Ε, µετά την επιβεβαίωση, διαδικτυακά της καταβολής 

από τον ενδιαφερόµενο του αναλογούντος τέλους. 

1.5. Ηλεκτρονική φόρµα υποβολής αντίρρησης 

Η προβλεπόµενη στο άρθρο 16 του ν. 3889/2010, όπως ισχύει,  ηλεκτρονική φόρµα, που 

συµπληρώνεται ηλεκτρονικά, στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών 

στην ιστοσελίδα της ΕΚΧΑ Α.Ε. για την υποβολή των αντιρρήσεων κατά του αναρτηθέντος 

δασικού χάρτη. 
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1.6. ∆ιαδικτυακός τόπος ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων 

 Ο προβλεπόµενος στο άρθρο 13 παράγραφος 11 του ν. 3889/2010, όπως ισχύει, ειδικός 

διαδικτυακός τόπος, όπως περιγράφεται στην υπ’ αρ. 143792/1794/03.08.2016 Υ.Α. 

(Φ.Ε.Κ. 2750Β΄), στον οποίο αναρτώνται οι δασικοί χάρτες και δια του οποίου 

υποβάλλονται οι αντιρρήσεις κατά του περιεχοµένου τους. 

1.7. ∆ιεύθυνση ∆ασών 

Όπου στην παρούσα αναφέρεται ∆ιεύθυνση ∆ασών, νοείται η οικεία ∆ιεύθυνση ∆ασών της 

εκάστοτε Περιφερειακής Ενότητας (πρώην νοµός), µε το αρµόδιο Τµήµα ∆ασικών 

Χαρτογραφήσεων, που συστάθηκε µε τη διάταξη της παραγράφου 10 του άρθρου 28 του ν. 

2664/1998 (Φ.Ε.Κ. 275Α΄). 

1.8. Υπηρεσία 

Ως Υπηρεσία, νοείται ο φορέας ο οποίος εκτελεί τις εργασίες, στις οποίες αφορά η παρούσα 

απόφαση, σύµφωνα µε τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 13 του ν. 3889/2010, όπως 

ισχύει. 

1.9. Παραδεκτή αντίρρηση 

Παραδεκτή είναι η υποβληθείσα αντίρρηση εφόσον έχει καταβληθεί το ειδικό τέλος και 

εφόσον περιλαµβάνονται σε αυτή οι γεωγραφικές συντεταγµένες των κορυφών του 

πολυγώνου/ γεωτεµαχίου που περικλείει την έκταση που αφορά η αµφισβήτηση του 

χαρακτήρα ή της µορφής. 

1.10. Ζώνης συµβατότητας απεικόνισης αντιρρήσεων 

Είναι ζώνη πλάτους δυόµισι (2,5) µέτρων η οποία περιβάλλει το όριο των εκτάσεων, στις 

οποίες αφορούν οι αντιρρήσεις, και προσαρτάται στις εκτάσεις αυτές προκειµένου να 

προσδιοριστούν τα πολύγωνα τα οποία εξαιρούνται της µερικής κύρωσης του δασικού χάρτη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ∆ΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ 
 

2.1 Περιεχόµενο της ανάρτησης  

Η ανάρτηση των δασικών χαρτών, κατά την έννοια του αρ. 14 του ν. 3889/10 όπως ισχύει, 

πραγµατοποιείται ηλεκτρονικά στον ειδικό διαδικτυακό τόπο  της παρ. 11 του αρ. 13 του ν. 

3889/10, όπως ισχύει. 

Μέσω της δηµοσιότητας του δασικού χάρτη, που επιτυγχάνεται µε την ανάρτησή του, 

παρέχεται η δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόµενο να λάβει γνώση του περιεχοµένου του και 

να αµφισβητήσει, το χαρακτήρα ή τη µορφή ή/και τη θέση εκτάσεων που έχουν 

αποτυπωθεί σε αυτόν.   

Η ανάρτηση περιλαµβάνει τον θεωρηµένο δασικό χάρτη, στον οποίο απεικονίζονται τα 

στοιχεία που περιγράφονται στην παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 3889/2010, όπως ισχύει, 

τον ιστορικό ορθοφωτοχάρτη, που απεικονίζει τα πολύγωνα των δασικών εν γένει 

εκτάσεων, που προσδιορίστηκαν από τα φωτοερµηνευτικά στοιχεία των παλαιότερων 

αεροφωτογραφιών και την απόφαση για την ανάρτηση του δασικού χάρτη, στην οποία 

είναι ενσωµατωµένη ανακοίνωση-πρόσκληση για την υποβολή αντιρρήσεων κατά του 

περιεχοµένου του. 

Κατά την ανάρτηση, οι οριογραµµές των πολυγώνων δασικού εν γένει χαρακτήρα στο 

δασικό χάρτη εµφανίζονται ως συνεχείς µε πράσινο χρώµα. Οι οριογραµµές των 

πολυγώνων δασικού εν γένει χαρακτήρα στον ιστορικό ορθοφωτοχάρτη εµφανίζονται ως 

συνεχείς µε κόκκινο χρώµα. 

Επίσης, µέσω της ανάρτησης δηµοσιοποιούνται τα πεδία της περιγραφικής βάσης, που 

αφορούν στον χαρακτήρα και µορφή κάθε οριοθετηµένου πολυγώνου του δασικού χάρτη, 

ήτοι, τα πεδία KATHGORDX, KATHGORAL1, KATHGORAL2 και LANDTYPE και το πεδίο 

KATHGOR45 (ιστορικός ορθοφωτοχάρτης). 

Ο δασικός χάρτης αµέσως µετά τη θεώρησή του, καθώς και ο ιστορικός ορθοφωτοχάρτης, 

αποστέλλονται από την αρµόδια ∆/νση ∆ασών, στην ΕΚΧΑ Α.Ε. προκειµένου αυτή να 

προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, για την ηλεκτρονική ανάρτησή τους. O θεωρηµένος 

δασικός χάρτης και ο ιστορικός ορθοφωτοχάρτης, αποστέλλονται από την αρµόδια ∆/νση 

∆ασών στην ΕΚΧΑ Α.Ε. σε αρχεία µορφής «shapefile» τουλάχιστον 10 εργάσιµες µέρες, 

πριν την προγραµµατισµένη ηµεροµηνία ανάρτησης. 

Η ανάρτηση των δασικών χαρτών µπορεί να αφορά µία ή περισσότερες τοπικές ή 

δηµοτικές κοινότητες (πρώην δηµοτικά ή κοινοτικά διαµερίσµατα) ή έναν ∆ήµο, όπως αυτοί 

ορίζονται µετά τον ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87Α΄). 
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Στην περίπτωση που έχει καταρτιστεί και θεωρηθεί δασικός χάρτης που αφορά σε 

ολόκληρη Περιφερειακή Ενότητα, η ανάρτηση αφορά στο σύνολο αυτής. ∆ασικοί χάρτες, 

που συντάχθηκαν και θεωρήθηκαν στα πλαίσια των πιλοτικών και του πρώτου κύριου 

προγράµµατος, για τους οποίους απαιτούνται εργασίες επικαιροποίησης, δύνανται να 

εξαιρεθούν της ανάρτησης αυτής, µε έγκριση της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης και 

Προστασίας ∆ασών και Αγροπεριβάλλοντος του Υ.Π.ΕΝ., µετά από τεκµηριωµένη 

εισήγηση  της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης ∆ασών. 

2.2  ∆ηµοσιοποίηση της ανάρτησης 

Η οικεία ∆ιεύθυνση ∆ασών εκδίδει απόφαση για την ανάρτηση του δασικού χάρτη, στην 

οποία είναι ενσωµατωµένη ανακοίνωση-πρόσκληση για την υποβολή αντιρρήσεων κατά 

του περιεχοµένου του. Η απόφαση αυτή και ανακοίνωσή της, συντάσσεται σύµφωνα µε 

σχετικό υπόδειγµα και η έκδοσή της δεν µπορεί να ξεπερνά τις δεκαπέντε (15) ηµέρες από 

την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης θεώρησης του δασικού χάρτη (ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1, 2). 

Η ως άνω απόφαση αναρτάται στη «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγρ 22 ν. 

3861/2010. 

Στην ανωτέρω απόφαση γίνεται ρητή αναφορά στην διεύθυνση πρόσβασης στον ειδικό 

διαδικτυακό τόπο, στη διεύθυνση της έδρας του Σηµείου Υποστήριξης Ανάρτησης του 

∆ασικού Χάρτη και στην προθεσµία για την υποβολή αντιρρήσεων, κατά του αναρτηµένου 

δασικού χάρτη (ηµεροµηνία έναρξης και η ηµεροµηνία λήξης της υποβολής των 

αντιρρήσεων), στο ειδικό τέλος για την άσκηση αντιρρήσεων, και στις περιπτώσεις για τις 

οποίες δεν συντρέχει λόγος υποβολής αντίρρησης ή δεν καταβάλλεται το προβλεπόµενο 

ειδικό τέλος. Η ηµεροµηνία έναρξης υποβολής των αντιρρήσεων δεν µπορεί να απέχει 

πάνω από δέκα πέντε (15) ηµέρες από την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης για την 

ανάρτηση του δασικού χάρτη. 

Η ανωτέρω απόφαση και η ανακοίνωση αποστέλλονται στην ΕΚΧΑ Α.Ε. και ηλεκτρονικά 

αυθηµερόν, προκειµένου να δηµοσιοποιηθούν  µέσω του ειδικού διαδικτυακού τόπου 

ανάρτησης και υποβολής αντιρρήσεων. 

Η ανωτέρω απόφαση της ανάρτησης µαζί µε την πρόσκληση για την υποβολή των 

αντιρρήσεων, προκειµένου να δοθεί η κατά το δυνατόν µεγαλύτερη δηµοσιότητα, αναρτάται 

σε εµφανή θέση στην οικεία ∆ιεύθυνση ∆ασών και στο οικείο ∆ασαρχείο. Επίσης, 

αποστέλλεται από την ∆/νση ∆ασών και στα δηµοτικά ή τοπικά ή διαµερισµατικά 

καταστήµατα των οικείων πρωτοβάθµιων Ο.Τ.Α., µε µέριµνα των οποίων δηµοσιοποιείται 

στους χώρους των γραφείων τους. Επίσης, εκδίδεται δελτίο τύπου από το Συντονιστή της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, το οποίο αποστέλλεται κατ’ ελάχιστον στα ΜΜΕ της 

περιφερειακής ενότητας και στη ∆ηµόσια Τηλεόραση. Οµοίως, µε µέριµνα και δαπάνες της 
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αρµόδιας ∆ιεύθυνσης ∆ασών, εφόσον υπάρχουν πιστώσεις, η ανακοίνωση-πρόσκληση 

(ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2) µπορεί να δηµοσιεύεται σε δύο εφηµερίδες της Περιφερειακής Ενότητας 

και της Περιφέρειας. 

Ο σύνδεσµος για τον αναρτηµένο δασικό χάρτη δηµοσιοποιείται και από τις ιστοσελίδες 

του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και της οικείας Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης. 

Ψηφιακό αντίγραφο του αναρτηθέντος δασικού χάρτη αποστέλλεται, επίσης, στον 

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., στη ∆/νση Πολιτικής Γης του ΥΠ.Α.Α.Τ. και στην οικεία Περιφερειακή 

∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Περιουσίας. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ 
 

3.1 ∆ικαίωµα υποβολής αντιρρήσεων 

Αντιρρήσεις, όσον αφορά τις περιληφθείσες στον αναρτηθέντα δασικό χάρτη δασικές, 

χορτολιβαδικές και βραχώδεις ή πετρώδεις εκτάσεις, µπορούν να υποβάλουν φυσικά και 

νοµικά πρόσωπα δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου, καθώς και το Ελληνικό ∆ηµόσιο και οι 

οικείοι Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθµού, εφόσον επικαλούνται για τη θεµελίωση του 

εννόµου συµφέροντός τους εµπράγµατα ή ενοχικά δικαιώµατα. 

Αντιρρήσεις, ειδικά, κατά της παράλειψης να περιληφθεί στο δασικό χάρτη ορισµένη 

δασικού χαρακτήρα ή χορτολιβαδική ή βραχώδης ή πετρώδης έκταση, µπορεί να υποβάλει 

κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο και, ιδίως το Ελληνικό ∆ηµόσιο, οι Ο.Τ.Α. πρώτου και 

δεύτερου βαθµού στα διοικητικά όρια των οποίων υπάγεται η έκταση, οι περιβαλλοντικές 

οργανώσεις και άλλα νοµικά πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στους σκοπούς των 

οποίων περιλαµβάνεται η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. 

3.2 Θεµελίωση του εννόµου συµφέροντος 

Το έννοµο συµφέρον του ενδιαφερόµενου, θεµελιώνεται µε την επίκληση εµπράγµατος ή 

ενοχικού δικαιώµατος. 

Εµπράγµατα δικαιώµατα, όπως είναι η κυριότητα, η υποθήκη και οι δουλείες (προσωπικές 

δουλείες π.χ. επικαρπία και οίκηση και πραγµατικές δουλείες όπως δουλεία οδού, 

ξυλεύσεως, βοσκής, αντλήσεως ύδατος κ.λπ.), αποδεικνύονται από δηµόσια έγγραφα, 

όπως είναι τα συµβολαιογραφικά έγγραφα, οι δικαστικές αποφάσεις, τα παραχωρητήρια, 

οι πράξεις τακτοποίησης, οι αποφάσεις αναγκαστικής απαλλοτρίωσης κ.λπ., µε τα οποία 

συστήνεται (ή προκειµένου για το δικαίωµα της κυριότητας αποκτάται πρωτοτύπως) ή 

µεταβιβάζεται ή καταργείται εµπράγµατο δικαίωµα. 
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Ειδικότερα στην περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος επικαλείται δικαίωµα κυριότητας µε 

αιτία κτήσης την έκτακτη χρησικτησία, θα πρέπει να προσκοµίζονται αποδεικτικά της 

χρησικτησίας έγγραφα τα οποία, ελλείψει τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, αποτελούν 

ένδειξη για την άσκηση πράξεων νοµής και παρέχουν έρεισµα αν καλύπτουν χρονική 

περίοδο 20 ετών. Στα υποβαλλόµενα στοιχεία θα πρέπει να συµπεριλαµβάνεται και 

αντίγραφο του εντύπου Ε9, της δήλωσης στοιχείων ακινήτων, που υποβάλλεται στη 

∆.Ο.Υ., εφόσον από αυτό προκύπτει η ταυτότητα του ακινήτου. 

Ενοχικά δικαιώµατα, τα οποία είναι απεριόριστα και ενδεικτικά αναφέρονται, προκειµένου 

για ακίνητα, η µίσθωση, η επίµορτη αγροληψία, η χρονοµεριστική µίσθωση και το 

προσύµφωνο πώλησης − δωρεάς ακινήτου. 

Για την µίσθωση ακινήτου για χρονικό διάστηµα, µακρότερο από εννέα έτη, απαιτείται η 

µίσθωση να έχει καταρτιστεί µε συµβολαιογραφικό έγγραφο, που να έχει µεταγραφεί στο 

υποθηκοφυλακείο, ενώ για το προσύµφωνο δωρεάς ακινήτου, απαιτείται 

συµβολαιογραφικό έγγραφο και όχι µεταγραφή. 

3.3 Προθεσµίες 

Κατά του περιεχοµένου του αναρτηµένου δασικού χάρτη, επιτρέπεται η υποβολή 

αντιρρήσεων, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία εξήντα (60) ηµερών και σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στην πρόσκληση υποβολής αντιρρήσεων. Η ηµεροµηνία έναρξης της 

προθεσµίας δεν µπορεί να απέχει πάνω από δέκα πέντε (15) ηµέρες από την ηµεροµηνία 

έκδοσης της απόφασης για την ανάρτηση του δασικού χάρτη. 

Κατά τον καθορισµό της ηµεροµηνίας έναρξης υποβολής των αντιρρήσεων λαµβάνεται 

µέριµνα ώστε η ηµεροµηνία λήξης να µη συµπίπτει µε ηµέρα αργίας. Σε περίπτωση, που 

για οποιονδήποτε λόγο, η λήξη της προθεσµίας, συµπίπτει µε ηµέρα αργίας, αυτή 

µετατίθεται στην εποµένη εργάσιµη. 

Η προθεσµία αυτή παρεκτείνεται για είκοσι (20) ηµέρες, για τα πρόσωπα της παραγράφου 

1 του άρθρου 15 του ν. 3889/2010 που κατοικούν µόνιµα ή διαµένουν στην αλλοδαπή. 

3.4 Τέλος άσκησης αντιρρήσεων 

Για την υποβολή των αντιρρήσεων καταβάλλεται υποχρεωτικά ειδικό τέλος, το ύψος του 

οποίου καθορίζεται σύµφωνα µε την παράγραφο 2, του άρθρου 22 του ν. 3889/2010 µε 

κοινή Υπουργική απόφαση. Οι εξαιρέσεις της υποχρέωσης καταβολής του ειδικού τέλους 

καθορίζονται στην παραπάνω ΚΥΑ. 

3.5 Περιεχόµενο ηλεκτρονικής φόρµας υποβολής αντιρρήσεων - στοιχεία που αναγράφονται στις 
αντιρρήσεις 

Τα στοιχεία της ηλεκτρονικής φόρµας υποβολής αντιρρήσεων καθορίζονται µε τη σχετική 

ΚΥΑ. 
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Σε ότι αφορά στον γεωχωρικό προσδιορισµό των αµφισβητούµενων εκτάσεων, τα στοιχεία 

των γεωγραφικών συντεταγµένων των κορυφών του πολυγώνου µπορούν να υποβάλλονται 

και υπό µορφή αρχείων ASCII,  gml, DXF (κλειστή πολυγωνική δοµή). 

Στην περίπτωση που ο δασικός χάρτης αφορά περιοχή στην οποία έχει περαιωθεί η 

κτηµατογράφηση και λειτουργεί κτηµατολόγιο, θα υπάρχει δυνατότητα µε καταχώριση του 

ΚΑΕΚ του ακινήτου, έκδοσης “ειδικού αποσπάσµατος” που θα περιλαµβάνει το ακίνητο, 

σύµφωνα µε τα στοιχεία του κτηµατολογικού διαγράµµατος, τα στοιχεία του οποίου θα 

χρησιµοποιούνται για τον εντοπισµό του ακινήτου και τον προσδιορισµό των 

συντεταγµένων της αµφισβητούµενης έκτασης.  Στην περίπτωση που η αµφισβητούµενη 

έκταση διαφοροποιείται του επιλεγέντος γεωτεµαχίου, ο ενδιαφερόµενος δύναται να 

προσδιορίσει το πολύγωνο το οποίο περικλείει την αµφισβητούµενη έκταση µε χρήση της 

διαδικτυακής εφαρµογής υποβολής αντιρρήσεων. 

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις ο υπολογισµός του εµβαδού των εκτάσεων των οποίων 

αµφισβητείται ο χαρακτήρας, πραγµατοποιείται αυτόµατα από τη διαδικτυακή εφαρµογή 

υποβολής αντιρρήσεων. Με βάση το εµβαδόν αυτό υπολογίζεται το αναλογούν ειδικό 

τέλος. 

3.6 Περιεχόµενο αντιρρήσεων 

Με τις αντιρρήσεις προβάλλονται λόγοι που αφορούν αποκλειστικά και µόνο την 

αµφισβήτηση τόσο της γεωγραφικής θέσης της αποτύπωσης όσο και του χαρακτήρα των 

εµφανιζοµένων στο χάρτη εκτάσεων. Οι αντιρρήσεις µπορεί να συνοδεύονται από στοιχεία 

που αποδεικνύουν ή υποστηρίζουν τους ισχυρισµούς του ενδιαφεροµένου, για το 

δασικό/χορτολιβαδικό ή µη χαρακτήρα της έκτασης (φωτοερµηνείες, τεχνικές εκθέσεις, 

κ.λπ.) τον οποίο αµφισβητεί. 

Κάθε αντίρρηση υποβάλλεται για το σύνολο ή µέρος των εκτάσεων 

δασικού/χορτολιβαδικού χαρακτήρα, που περιλαµβάνονται εντός γεωτεµαχίου/ 

πολυγώνου, επί του οποίου ο ενδιαφερόµενος επικαλείται έννοµο συµφέρον. Για κάθε 

γεωτεµάχιο υποβάλλεται µία αντίρρηση, πλην της περίπτωσης που για τµήµα της 

αµφισβητούµενης έκτασης προβλέπεται η υποβολή αντίρρησης ατελώς. 

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, ο ενδιαφερόµενος προτίθεται να προβεί σε αµφισβήτηση 

του χαρακτήρα εκτάσεων που περιλαµβάνονται σε διαφορετικά γεωτεµάχια, συµπληρώνει 

και υποβάλλει τόσες αντιρρήσεις, όσες και τα γεωτεµάχια αυτά.  

Το αναλογούν ειδικό τέλος υπολογίζεται ανά αντίρρηση, για το σύνολο των 

δασικών/χορτολιβαδικών εκτάσεων που αµφισβητούνται και περιλαµβάνονται στο 

γεωτεµάχιο που αφορά αυτή.  
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3.7 ∆ιαδικασία υποβολής αντιρρήσεων 

Οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν τις αντιρρήσεις τους αποκλειστικώς στον προβλεπόµενο 

διαδικτυακό τόπο, σε ειδική ηλεκτρονική φόρµα. Μετά την πλήρη συµπλήρωση της 

ανωτέρω φόρµας, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παρ. 3.5 του παρόντος, 

υπολογίζεται από την εφαρµογή το ειδικό τέλος και εκδίδεται έντυπο πληρωµής του.  

Μετά την καταβολή και του ειδικού τέλους από τον ενδιαφερόµενο, ολοκληρώνεται η 

ηλεκτρονική υποβολή, κάθε αντίρρηση λαµβάνει αριθµό πρωτοκόλλου και είναι πλέον 

δυνατή η χορήγηση /εκτύπωση αποδεικτικού υποβολής αντιρρήσεων. Η µη καταβολή του 

ειδικού τέλους καθιστά την αντίρρηση απαράδεκτη. Στην περίπτωση αυτή αµέσως µετά τη 

λήξη των προθεσµιών ενηµερώνεται σχετικά ο ενδιαφερόµενος από το ΣΥΑ∆Χ για την 

απόρριψη της αντίρρησής του, ως απαράδεκτης, λόγω µη καταβολής του αναλογούντος 

τέλους. 

Στην περίπτωση, που δεν έχουν συµπληρωθεί τα προσωπικά στοιχεία και στοιχεία 

επικοινωνίας του ενδιαφεροµένου, οι γεωγραφικές συντεταγµένες (σε ΕΓΣΑ 87), των 

κορυφών του πολυγώνου / γεωτεµαχίου, που περικλείει την έκταση, της οποίας 

αµφισβητείται ο δασικός/χορτολιβαδικός χαρακτήρας, η υποβολή αντιρρήσεων δεν γίνεται 

αποδεκτή από το σύστηµα. 

Εντός της συνολικής προθεσµίας υποβολής αντιρρήσεων δηλ. έως τη λήξη της προθεσµίας 

και για όσους κατοικούν µόνιµα ή διαµένουν στην αλλοδαπή, ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει 

στο ΣΥΑ∆Χ ταχυδροµικώς, τα παρακάτω στοιχεία σε έντυπη µορφή: 

α) υπογεγραµµένο το αντίγραφο της αντίρρησής του, όπως αυτό παράγεται µε χρήση της 

διαδικτυακής εφαρµογής υποβολής αντιρρήσεων, αφού λάβει αριθµό πρωτοκόλλου, 

β) τα έγγραφα τα οποία επικαλείται για την απόδειξη του εννόµου συµφέροντος (υπό 

µορφή απλών φωτοαντιγράφων), 

γ) οποιοδήποτε στοιχείο κρίνει ο ενδιαφερόµενος ότι αποδεικνύει ή υποστηρίζει τους 

ισχυρισµούς του, για το δασικό/χορτολιβαδικό ή µη χαρακτήρα της έκτασης (διοικητικές 

πράξεις, βεβαιώσεις αρµοδίων υπηρεσιών, αµετάκλητες δικαστικές αποφάσεις, οικοδοµική 

άδεια, φωτοερµηνείες, τεχνικές εκθέσεις κ.λπ.), τον οποίο αµφισβητεί, 

δ) φωτοαντίγραφο του παραστατικού που πιστοποιεί την καταβολή του αναλογούντος 

ειδικού τέλους, 

ε) αντίγραφο του αποδεικτικού υποβολής των αντιρρήσεων, που εκτυπώνεται µε χρήση της 

διαδικτυακής εφαρµογής υποβολής αντιρρήσεων. 

Στο φάκελο αποστολής αναγράφεται υποχρεωτικά το όνοµα του ενδιαφερόµενου και ο 

αριθµός πρωτοκόλλου των αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν. 
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3.8 Ειδικές περιπτώσεις αντιρρήσεων 

3.8.1  Αντιρρήσεις που εξαιρούνται της καταβολής τέλους: 
α)  Αντιρρήσεις που αφορούν περιοχές που έχουν συµπεριληφθεί στο δασικό χάρτη, λόγω 

µη αποτύπωσης του περιγράµµατος της παρ. 2 περίπτωση α΄ του άρθρου 23 του ν. 

3889/2010, όπως ισχύει, καθώς και οι εκτάσεις που εµπίπτουν στις περιπτώσεις της παρ. 

3β του άρθρου 31 του ν. 4280/2014, όπως ισχύει. 

β) Αντιρρήσεις που αφορούν σε περιοχές που εµφανίζονται ως δασικές στη φωτοερµηνεία 

της παλαιότερης αεροφωτογράφησης, αλλά περιλαµβάνονται σε διανοµές (κληροτεµάχια) 

του εποικισµού. 

γ) Αντιρρήσεις που αφορούν περιοχές που εµφανίζονται ως χορτολιβαδικές ή βραχώδεις ή 

πετρώδεις είτε κατά την παλαιότερη είτε κατά την πρόσφατη αεροφωτογράφιση, αλλά 

περιλαµβάνονται σε περιοχές τού εποικισµού. 

δ) Αντιρρήσεις που αφορούν περιοχές για τις οποίες έχουν εκδοθεί τελεσίδικες πράξεις 

χαρακτηρισµού κατά τη διαδικασία του άρθρου 14 ν. 998/1979, οι οποίες δεν 

απεικονίζονται στους αναρτηµένους δασικούς χάρτες. 

ε) Αντιρρήσεις κατά το τµήµα που αφορούν σε εκκρεµείς αιτήσεις και υποθέσεις στη 

διαδικασία του άρθρου 14 ν. 998/1979 (άρθρο 28 παρ. 18.α  του ν. 2664/1998). 

Στις ανωτέρω περιπτώσεις ο ενδιαφερόµενος οφείλει να συνυποβάλλει αποδεικτικά 

στοιχεία για την τεκµηρίωση της αντίρρησής του, όπως βεβαίωση της αρµόδιας υπηρεσίας 

δόµησης (περίπτωση α) ή της υπηρεσίας εποικισµού (περιπτώσεις β και γ) ή αντίγραφο 

της τελεσίδικης πράξης ή απόφασης (περίπτωση δ) ή αντίγραφο της πρωτοκολληµένης 

αίτησης ή αντίρρησης (περίπτωση ε).  

Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις θα υπάρχει διατύπωση για την εξαίρεσή τους από 

την καταβολή τέλους, στην πρόσκληση για την υποβολή αντιρρήσεων. 

Σηµειώνεται ότι δεν θα είναι δυνατή η υποβολή αντίρρησης που θα αφορά ταυτόχρονα 

σε εκτάσεις που εξαιρούνται της καταβολής τέλους και σε εκτάσεις για τις οποίες οφείλεται 

τέλος.  Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να υποβληθούν δύο ξεχωριστές αντιρρήσεις. 

Για την υποβολή της αντίρρησης που θα εξαιρείται της καταβολής τέλους, οι 

ενδιαφερόµενοι εντός της προθεσµίας υποβολής αντίρρησης οφείλουν να προσέλθουν στο 

αρµόδιο ΣΥΑ∆Χ, προκειµένου η υποβολή της αντίρρησης αυτής, µέσω του δικτυακού 

τόπου, να πραγµατοποιηθεί, κατ΄ εξαίρεση, µε την βοήθεια του προσωπικού του ΣΥΑ∆Χ. 

 

3.8.2 Εκκρεµούσες αιτήσεις και αντιρρήσεις που έχουν υποβληθεί κατά τη 
διαδικασία του άρθρου 14 ν.  998/79 

Αµέσως µετά την θεώρηση του δασικού χάρτη, ενηµερώνονται εγγράφως από την αρµόδια 

∆/νση ∆ασών, οι Επιτροπές του άρθρου 10 παρ. 3 του ν. 998/79 και το αρµόδιο ∆ασαρχείο 

για την ανάρτηση που θα πραγµατοποιηθεί, στις περιοχές αρµοδιότητάς τους. Στο έγγραφο 

επισηµαίνεται ότι εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών θα πρέπει να αποστείλουν 
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όλες ανεξαιρέτως τις υποθέσεις που εκκρεµούν στο αρµόδιο ΣΥΑ∆Χ, προκειµένου να 

συσχετιστούν µε τις αντιρρήσεις που θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόµενους. 

Το ∆ασαρχείο ή/και οι Επιτροπές του άρθρου 10 παρ. 3 του ν. 998/79 οφείλουν εντός δέκα 

(10) ηµερών να ενηµερώσουν εγγράφως τους ενδιαφερόµενους των οποίων η αίτηση ή η 

αντίρρηση εκκρεµεί, για την παύση της διαδικασίας του άρθρου 14 του ν. 998/1979, τη 

θέση στο αρχείο των υποθέσεών τους και τη δυνατότητα να υποβάλλουν αντίρρηση µε το 

ίδιο αντικείµενο, ατελώς κατά την ανάρτηση του οικείου δασικού χάρτη. 

Με την ίδια επιστολή ενηµερώνονται οι ενδιαφερόµενοι για τις προθεσµίες υποβολής 

αντίρρησης και για την, δυνατότητα τους, να προσέλθουν στο αρµόδιο ΣΥΑ∆Χ, 

προκειµένου η υποβολή των αντιρρήσεων µέσω του δικτυακού τόπου να πραγµατοποιηθεί 

κατ΄ εξαίρεση µε την βοήθεια του προσωπικού του ΣΥΑ∆Χ. Κατά την ενηµέρωση 

επισηµαίνεται στους ενδιαφερόµενους ότι οφείλουν να υποβάλουν στοιχεία, που αφορούν 

στις συντεταγµένες του ακινήτου ή του τµήµατος που αφορά η, σε εφαρµογή της 

διαδικασίας του άρθρου 14 του ν. 998/1979 εκκρεµούσα υπόθεση, αντίρρησή τους, στην 

περίπτωση που αυτά δεν περιλαµβάνονται στο φάκελο της υπόθεσης, καθώς και να 

δηλώσουν εάν επιθυµούν να εκπροσωπηθούν ή µη από τεχνικό σύµβουλο. Επιπλέον, 

επισηµαίνεται ότι δεν οφείλουν να καταβάλουν το προβλεπόµενο ειδικό τέλος.  

3.9 Ανάκληση αντιρρήσεων 

Ο κάθε ενδιαφερόµενος έχει δικαίωµα ανάκλησης των αντιρρήσεών του. 

Για την ανάκληση αντιρρήσεων απαιτείται η υποβολή αίτησης ανάκλησης µέσω του ειδικού 

διαδικτυακού τόπου. Η υποβολή της εν λόγω αίτησης είναι δυνατή έως τη λήξη της 

προθεσµίας υποβολής αντιρρήσεων. 

∆ικαίωµα υποβολής αίτησης ανάκλησης, έχει ο ίδιος ο υποβάλλων αντιρρήσεις, 

αυτοπροσώπως, ή ο πληρεξούσιός του, κατόπιν ειδικής συµβολαιογραφικής εντολής, 

πληρεξουσιότητας για τη/τις συγκεκριµένη/ες έκταση/εις. 

Εφόσον υποβληθεί εµπρόθεσµα αίτηση ανάκλησης, ο αιτών δύναται να ζητήσει την 

επιστροφή του καταβληθέντος τέλους. Για την επιστροφή αυτή, θα πρέπει να υποβάλει 

σχετικό αίτηµα (σύµφωνα µε υπόδειγµα που θα εκδοθεί από την ΕΚΧΑ Α.Ε.) στο ΣΥΑ∆Χ, 

προκειµένου να εκδοθεί σχετική απόφαση του υπεύθυνου λειτουργίας, που έχει ορισθεί µε 

την απόφαση συγκρότησής του. Η ανωτέρω απόφαση θα εκδίδεται µετά τη λήξη της 

προθεσµίας υποβολής αντιρρήσεων και θα αφορά στο σύνολο των εγκεκριµένων 

αιτηµάτων επιστροφής τέλους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΣΗΜΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΑΣΙΚΟΥ 
ΧΑΡΤΗ 

4.1 Συγκρότηση του Σηµείου Υποστήριξης της Ανάρτησης του ∆ασικού Χάρτη 

Για την υποστήριξη της ανάρτησης, αµέσως µετά τη θεώρηση του δασικού χάρτη, ο 

Συντονιστής της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης κατόπιν εισήγησης της αρµόδιας 

∆/νσης ∆ασών, δια της ∆/νσης Συντονισµού και Επιθεώρησης ∆ασών, εκδίδει απόφαση µε 

την οποία συγκροτεί Σηµείο Υποστήριξης Ανάρτησης του ∆ασικού Χάρτη (ΣΥΑ∆Χ), το 

οποίο δύναται να εξυπηρετεί περισσότερους του ενός ΟΤΑ, ∆ήµους ή το σύνολο 

Περιφερειακής Ενότητας. Στην απόφαση αυτή, ρυθµίζονται κατ’ ελάχιστον θέµατα 

αναφορικά µε την έδρα, τη στελέχωση, τον υπεύθυνο και τον αναπληρωτή του και το 

ωράριο λειτουργίας του ΣΥΑ∆Χ (ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 3). 

Για τη λειτουργία του ΣΥΑ∆Χ διατίθεται κατάλληλος χώρος από την Αποκεντρωµένη 

∆ιοίκηση που δύναται να είναι η έδρα της ∆/νσης ∆ασών που είναι αρµόδια για την 

ανάρτηση του δασικού χάρτη. Στην περίπτωση που υπάρχει δυσκολία στην πρόσβαση 

των ενδιαφεροµένων στο αρµόδιο ΣΥΑ∆Χ, όπως π.χ. σε νησιωτικές περιοχές, δύνανται να 

συγκροτούνται περισσότερα του ενός σηµεία. Τα σηµεία αυτά µπορεί να είναι και τα οικεία 

∆ασαρχεία και ∆ασονοµεία, λοιπά κτήρια που χρησιµοποιούνται από το δηµόσιο ή τους 

ΟΤΑ για την περιοχή ευθύνης των οποίων, αναρτάται δασικός χάρτης. 

Σε περίπτωση εφαρµογής της παρ. 4 του αρ. 13 του ν. 3889/10 όπως ισχύει, η απόφαση 

συγκρότησης, εκδίδεται από την ΕΚΧΑ Α.Ε. και αφορά την συγκρότηση ενός ή και 

περισσότερων ΣΥΑ∆Χ κατ΄ αναλογία των παραπάνω. 

Σε περίπτωση εφαρµογής του 2ου εδαφίου της παρ. 3 ή της παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 

3889/2010, όταν ο χώρος διατίθεται από τον ανάδοχο προηγείται έγκριση για την θέση και 

την καταλληλότητά του, για την διαµόρφωση, τον εξοπλισµό, τη διαδικτυακή και 

τηλεφωνική σύνδεσή του και την εν γένει υλικοτεχνική υποδοµή του ΣΥΑ∆Χ, από την 

Υπηρεσία 

Η λειτουργία του ΣΥΑ∆Χ, ορίζεται στη απόφαση συγκρότησής του και αρχίζει από την 

ηµεροµηνία της ανάρτησης του δασικού χάρτη, και λήγει µε τη λήξη προθεσµίας υποβολής 

αντιρρήσεων για τις υπηρεσίες των παρ. 4.2.1 και 4.2.3, ενώ θα συνεχίσει να λειτουργεί 

για τις υπηρεσίες της παρ. 4.2.2 για τις αντιρρήσεις που υποβλήθηκαν εµπρόθεσµα. 

Η αρµόδια ∆/νση ∆ασών ή σε περίπτωση εφαρµογής του 2ου εδαφίου της παρ. 3 ή της 

παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 3889/2010, ο ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα απαραίτητα 

µέτρα, για την εύρυθµη λειτουργία και ασφάλεια του ΣΥΑ∆Χ. 
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4.2 Παρεχόµενες Υπηρεσίες από το Σηµείο Υποστήριξης Ανάρτησης ∆ασικού Χάρτη (ΣΥΑ∆Χ). 

4.2.1 Ενηµέρωση ενδιαφεροµένων και παροχή πληροφοριών 

Στο Σηµείο Υποστήριξης της Ανάρτησης ∆ασικού Χάρτη θα παρέχονται γενικές 

πληροφορίες ως προς το περιεχόµενο του αναρτηµένου δασικού χάρτη, τις προθεσµίες, τις 

διαδικασίες και τον τρόπο υποβολής των αντιρρήσεων, καθώς και τον τρόπο υπολογισµού 

του ειδικού τέλους. 

Επίσης, θα παρέχονται ειδικότερες πληροφορίες, οδηγίες και διευκρινίσεις στους 

ενδιαφερόµενους που δύναται να αφορούν: 

• Στο χαρακτήρα και τη µορφή έκτασης, που περικλείεται εντός των ορίων 

συγκεκριµένου πολυγώνου /γεωτεµαχίου, ο ακριβής προσδιορισµός του οποίου είναι 

αποκλειστική ευθύνη του ενδιαφεροµένου ή του υποβάλλοντος τις αντιρρήσεις. 

• Στη χρονική διάρκεια της ανάρτησης και στις προθεσµίες υποβολής αντιρρήσεων. 

• Στη χρήση των διαδικτυακών εφαρµογών υποβολής αντιρρήσεων και στη 

συµπλήρωση της σχετικής ηλεκτρονικής φόρµας. 

• Στον υπολογισµό και τους τρόπους πληρωµής του ειδικού τέλους. 

• Στην τεκµηρίωση του εννόµου συµφέροντος. 

• Στη συµπλήρωση και υποβολή αιτήσεων για την προσκόµιση συµπληρωµατικών 

στοιχείων. 

Οι πληροφορίες αυτές είναι δυνατόν να παρέχονται και τηλεφωνικά ή/και ηλεκτρονικά. 

Με χρήση διαδικτυακής εφαρµογής θα είναι δυνατή η πρόσβαση του προσωπικού που 

στελεχώνει το ΣΥΑ∆Χ στην κεντρική βάση και η αναζήτηση στοιχείων µε βάση: τον αριθµό 

πρωτοκόλλου, τα στοιχεία υποβάλλοντος τις αντιρρήσεις, την ηµεροµηνία παραλαβής, 

ώστε να παρέχονται σχετικές πληροφορίες, εφόσον ζητηθούν. 

Για την πληρέστερη ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων, θα είναι διαθέσιµη στο ΣΥΑ∆Χ, σε 

τοπική βάση, το σύνολο της ψηφιακής πληροφορίας που συλλέχθηκε και καταγράφηκε στο 

πλαίσιο της κατάρτισης του δασικού χάρτη. Στο χώρο του ΣΥΑ∆Χ, θα διατίθενται οδηγίες 

για την συµπλήρωση και υποβολή των αντιρρήσεων, καθώς και για τη χρήση της 

διαδικτυακής εφαρµογής. Η αναπαραγωγή και διάθεση των ανωτέρω εντύπων, βαρύνει την 

αρµόδια ∆/νση ∆ασών εκτός από την περίπτωση εφαρµογής του 2ου εδαφίου της παρ. 3 ή 

της παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 3889/2010, όπου βαρύνουν τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος 

υποχρεούται να κάνει χρήση µόνον των εγκεκριµένων εντύπων. 

Στο ΣΥΑ∆Χ θα είναι δυνατή η χορήγηση αποδεικτικών υποβολής των υποβληθεισών 

ηλεκτρονικά αντιρρήσεων. 
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4.2.2  Παραλαβή των στοιχείων που συνοδεύουν τις υποβαλλόµενες αντιρρήσεις 

Στο ΣΥΑ∆Χ παραλαµβάνονται επιτοπίως ή ταχυδροµικά τα στοιχεία, που συνοδεύουν τις 

υποβαλλόµενες ηλεκτρονικά αντιρρήσεις σε έντυπη µορφή, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα 

στο άρθρο 16 του ν. 3889/2010.   

4.2.3 Υποβολή και παραλαβή αιτήσεων 

Σε όλη την περίοδο ως τη λήξη της προθεσµίας υποβολής αντιρρήσεων οι ενδιαφερόµενοι 

δύνανται να υποβάλλουν ή να αποστέλλουν ταχυδροµικά, στο ΣΥΑ∆Χ, τις παρακάτω 

αιτήσεις: 

α) Αιτήσεις διόρθωσης – µεταβολής. Με την υποβολή των εν λόγω αιτήσεων είναι δυνατή η 

διόρθωση στοιχείων της υποβληθείσας αντίρρησης, πλην των γεωγραφικών 

συντεταγµένων. Σε περίπτωση που απαιτείται διόρθωση των συντεταγµένων θα 

ακολουθείται η διαδικασία ανάκλησης και υποβολής νέας αντίρρησης. 

β) Αιτήσεις υποβολής συµπληρωµατικών στοιχείων. Με την υποβολή των αιτήσεων αυτών 

είναι δυνατή η υποβολή είτε επί πλέον στοιχείων από εκείνα που δηλώθηκαν κατά την 

υποβολή της αντίρρησης είτε στοιχείων τα οποία διαπιστώθηκε ότι λείπουν σε σχέση µε τα 

δηλωθέντα. 

γ) Αιτήσεις γνωστοποίησης αλλαγής προσωπικών στοιχείων και στοιχείων επικοινωνίας, 

σε σχέση µε τα δηλωθέντα κατά την υποβολή της αντίρρησης.  

Για την παραλαβή των ανωτέρω αιτήσεων, θα τηρείται βιβλίο πρωτοκόλλου. Απαραίτητη 

προϋπόθεση για την παραλαβή και πρωτοκόλληση των αιτήσεων αυτών, είναι η 

προηγούµενη υποβολή αντίρρησης, η οποία θα έχει λάβει αριθµό πρωτοκόλλου. Για το 

λόγο αυτό προκειµένου να παραληφθούν οι αιτήσεις, θα πρέπει να ελέγχεται στην κεντρική 

βάση το κατά πόσον έχει υποβληθεί αντίρρηση παραδεκτή.  

4.2.4 Έλεγχος υποβληθεισών αντιρρήσεων στο ΣΥΑ∆Χ 

Μετά την παραλαβή του φακέλου που συνοδεύει υποβληθείσα αντίρρηση, το προσωπικό 

του ΣΥΑ∆Χ επιβεβαιώνει µέσω της εφαρµογής την παραλαβή στην κεντρική βάση και 

προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες: 

α) Έλεγχο της εµπρόθεσµης αποστολής του, και χαρακτηρισµό της αντίστοιχης 

αντίρρησης, ως εµπρόθεσµης ή εκπρόθεσµης αναλόγως, στην κεντρική βάση. 

β) Επιβεβαίωση της καταβολής του ειδικού τέλους,  

γ) Έλεγχο πληρότητας των αποσταλθέντων εγγράφων, σε σχέση µε τα δηλωθέντα ως 

συνηµµένα στην υποβληθείσα αντίρρηση και ενηµέρωση της κεντρικής βάσης σχετικά.  

Εφόσον κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί (περιπτώσεις α και β), ότι η αντίρρηση είναι 

εκπρόθεσµη ή ότι δεν έχει καταβληθεί το ειδικό τέλος, ενηµερώνεται σχετικά ο 
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ενδιαφερόµενος από το ΣΥΑ∆Χ, µε το πιο πρόσφορο µέσο, µε αναφορά στη σχετική 

αιτιολογία. 

Εφόσον κατά τον έλεγχο πληρότητας των στοιχείων, διαπιστωθούν ελλείψεις, ενηµερώνεται 

ο ενδιαφερόµενος, µε το πιο πρόσφορο µέσο, για την προσκόµιση των ελλειπόντων 

στοιχείων, µέχρι την εξέταση της υπόθεσής του από την ΕΠ.Ε.Α. 

Η αλληλογραφία µε τον κάθε ενδιαφερόµενο για θέµατα αντιρρήσεων αρχειοθετείται στο 

αναλογικό αρχείο του ΣΥΑ∆Χ και τηρείται σε αναλογική µορφή και συσχετίζεται µοναδικά 

µε τις αντίστοιχες υποβαλλόµενες αντιρρήσεις.  

4.2.5 Τήρηση αναλογικού αρχείου εγγράφων 

Όλα τα έγγραφα, τα οποία αφορούν στις υποβαλλόµενες αντιρρήσεις, στις αιτήσεις και 

γενικότερα όλη η εισερχόµενη και εξερχόµενη σχετική αλληλογραφία, συγκεντρώνονται και 

τηρούνται στο αναλογικό αρχείο του ΣΥΑ∆Χ.  

Το σύνολο των εγγράφων, που περιλαµβάνονται, σύµφωνα µε την προηγούµενη 

παράγραφο, στο αρχείο του ΣΥΑ∆Χ συσχετίζονται και ταξινοµούνται ανά αντίρρηση από 

το προσωπικό του ΣΥΑ∆Χ. 

Με το πέρας της λειτουργίας του ΣΥΑ∆Χ, το αναλογικό αρχείο εγγράφων µεταφέρεται στην 

Υπηρεσία (παρ. 1.8 του παρόντος).  

4.3 Χώρος και απαιτήσεις υλικοτεχνικής υποδοµής Σηµείου Υποστήριξης Ανάρτησης ∆ασικού Χάρτη 
(ΣΥΑ∆Χ) 

Στην απόφαση συγκρότησης του ΣΥΑ∆Χ ορίζεται και ο υπεύθυνος λειτουργίας του, ώστε 

σύµφωνα µε τα παρακάτω να εξασφαλίζεται η εύρυθµη λειτουργία του. 

Το ΣΥΑ∆Χ οργανώνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτευχθεί κατά την διαδικασία 

υποβολής αντιρρήσεων, η παροχή σε κάθε ενδιαφερόµενο των απαραίτητων πληροφοριών 

και οδηγιών, καθώς και η εξυπηρέτησή τους στον ελάχιστο δυνατό χρόνο. 

Ειδικότερα για την εύρυθµη λειτουργία του ΣΥΑ∆Χ πρέπει να εξασφαλίζεται: 

• Η ορθή λειτουργία όλων των συστηµάτων πληροφορικής, ώστε να υπάρχει η 

δυνατότητα απρόσκοπτης λειτουργίας της διαδικτύωσης του ΣΥΑ∆Χ 

• Η απρόσκοπτη πρόσβαση του ΣΥΑ∆Χ µέσω των διατιθέµενων εφαρµογών στην 

κεντρική βάση αντιρρήσεων και στον αναρτηµένο δασικό χάρτη, ώστε να 

παρέχονται σχετικές πληροφορίες 

• Η ορθή εγκατάσταση σε τοπική βάση του συνόλου της ψηφιακής πληροφορίας 

που συλλέχθηκε και καταγράφηκε στο πλαίσιο της κατάρτισης του δασικού χάρτη  
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Σε περίπτωση εφαρµογής του 2ου εδαφίου της παρ. 3 ή της παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 

3889/2010, υπεύθυνος για τα παραπάνω είναι ο ανάδοχος σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη 

σχετική σύµβαση, στο παρόν τεύχος και στη συγγραφή υποχρεώσεων. 

4.4 Στελέχωση του Σηµείου Υποστήριξης Ανάρτησης ∆ασικού Χάρτη (ΣΥΑ∆Χ) 

Το ελάχιστο προσωπικό, µε το οποίο στελεχώνεται κάθε ΣΥΑ∆Χ, προσδιορίζεται ανά 

ειδικότητα στην απόφαση συγκρότησής του. Σε περιόδους αιχµής, όµως, πρέπει να 

διατίθεται το απαραίτητο, πλέον του ελαχίστου, προσωπικό, ώστε να εξασφαλίζεται η 

εύρυθµη  λειτουργία του ΣΥΑ∆Χ.  

Το προσωπικό το οποίο στελεχώνει το ΣΥΑ∆Χ θα πρέπει να είναι κατάλληλα 

εκπαιδευµένο, ώστε να µπορεί να ανταποκριθεί µε επάρκεια στη παροχή των 

προβλεπόµενων υπηρεσιών.  

Ο υπεύθυνος του ΣΥΑ∆Χ, ή ο αναπληρωτής αυτού, οφείλει να παρευρίσκεται καθ’ όλη την 

διάρκεια της λειτουργίας του. 

4.5 Ωράριο και ηµέρες λειτουργίας Σηµείου Υποστήριξης Ανάρτησης ∆ασικού Χάρτη (ΣΥΑ∆Χ) 

Τα ΣΥΑ∆Χ, κατά την περίοδο της ανάρτησης και υποβολής των αντιρρήσεων λειτουργούν, 

καθηµερινά για το κοινό, τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, οι οποίες δεν δύνανται να είναι 

λιγότερες των οκτώ ηµερησίως. Το ωράριο λειτουργίας δύναται να διαφοροποιηθεί, στην 

απόφαση της παρ. 4.1, ανάλογα µε τις τοπικές συνθήκες, µετά από αιτιολογηµένη 

εισήγηση της αρµόδιας ∆/νσης ∆ασών ή του αναδόχου. Καθ΄ όλη τη διάρκεια της 

προθεσµίας υποβολής αντιρρήσεων, το ωράριο λειτουργίας ενδέχεται να επιµηκυνθεί ή να 

επεκταθεί η λειτουργία και το Σάββατο επί οκταώρου βάσεως, προκειµένου να καταστεί 

δυνατή η ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ  ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ 
 
5.1 Γενικά 

Το σύνολο των στοιχείων των αντιρρήσεων, που έχουν καταχωριστεί στην κεντρική βάση 

και τα συνυποβαλλόµενα στοιχεία/έγγραφα αυτών που τηρούνται στο αναλογικό αρχείο 

του ΣΥΑ∆Χ, υπόκεινται σε επεξεργασία. 

5.2  Επεξεργασία για τη µερική κύρωση του ∆ασικού Χάρτη 

Με την ολοκλήρωση των εργασιών του ΣΥΑ∆Χ, µε βάση τις παραδεκτές υποβληθείσες 

αντιρρήσεις, η ΕΚΧΑ Α.Ε. αποστέλλει στην αρµόδια ∆/νση ∆ασών σε αρχεία µορφής 

«shapefile», α) τις εκτάσεις δασικού/χορτολιβαδικού χαρακτήρα για τις οποίες δεν 

ασκήθηκαν αντιρρήσεις αφού ληφθούν υπόψη τα αναφερόµενα στην επόµενη παράγραφο 

και β) τις παραδεκτές αντιρρήσεις. Η αρµόδια ∆ιεύθυνση ∆ασών ή ο ανάδοχος προβαίνουν 

στις εργασίες που απαιτούνται να γίνουν προκειµένου να παραχθεί ο µερικά κυρωµένος 

δασικός χάρτης κατ’ εφαρµογή του άρθρου 17 του ν. 3889/2010.  

Λόγω τεχνικών σφαλµάτων, ασαφειών και αποκλίσεων στον προσδιορισµό και στην 

αποτύπωση των πολυγώνων όµορων αντιρρήσεων, ενδέχεται να  δηµιουργούνται 

πολύγωνα µικρού εµβαδού (κάτω των 100 τ.µ.) ή λωρίδες µικρού πλάτους (µικρότερου ή 

ίσου των 2,5 µ.), µεταξύ των ορίων των εκτάσεων στις οποίες αφορούν οι αντιρρήσεις. Τα  

ανωτέρω αυτοτελή τµήµατα, στην κλίµακα απόδοσης του ∆ασικού Χάρτη (1:5.000), 

θεωρούνται ότι βρίσκονται εντός της «ζώνης συµβατότητας απεικόνισης» των  

αντιρρήσεων, η οποία είναι ζώνη πλάτους 2,5 µέτρων, που προσαρτάται σε κάθε µία από 

τις υποβληθείσες παραδεκτές αντιρρήσεις. Ο προσδιορισµός των δασικών ή 

χορτολιβαδικών εκτάσεων που θα εξαιρεθούν της µερικής κύρωσης περιλαµβάνει και τις 

εκτάσεις που βρίσκονται εντός των «ζωνών συµβατότητας απεικόνισης» των  

αντιρρήσεων. 

Η εναποµείνασα δασική ή χορτολιβαδική έκταση αποτυπώνεται µε πράσινο περίγραµµα 

και πράσινη διαγράµµιση σε νέο θεµατικό επίπεδο (layer). 

5.3 Μερική κύρωση ∆ασικού Χάρτη 

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών τις παρ. 5.2, η αρµόδια ∆/νση ∆ασών θεωρεί τον 

παραχθέντα ∆ασικό Χάρτη και τον προωθεί στον αρµόδιο Συντονιστή Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης, ο οποίος εκδίδει απόφαση για την κύρωση των τµηµάτων που εµφανίζονται µε 

πράσινο περίγραµµα και πράσινη διαγράµµιση, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

Ο µερικά κυρωµένος δασικός χάρτης, αναρτάται στον ειδικό διαδικτυακό τόπο και τηρείται 

από την αρµόδια ∆ιεύθυνση ∆ασών. 
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5.4  Επεξεργασία των αντιρρήσεων και διαβίβασή τους στις ΕΠ.Ε.Α. 

Τα στοιχεία, τα οποία έχουν υποβληθεί και καταχωριστεί στην κεντρική βάση αντιρρήσεων 

ελέγχονται µε ευθύνη της αρµόδιας ∆/νσης ∆ασών ή τον ανάδοχο. Ο έλεγχος αυτός, αφορά 

στο σύνολο της πληροφορίας, η οποία καταχωρίστηκε µέσω των εγγραφών στην κεντρική 

βάση, αφορά δε σε κάθε έκταση για την οποία υποβλήθηκαν αντιρρήσεις. 

Στα πλαίσια του ελέγχου αυτού, διενεργούνται τα ακόλουθα: 

• Εξέταση κάθε αντίρρησης που έχει καταχωριστεί στην κεντρική βάση, ως προς την 

ορθότητα και πληρότητα της καταχώρισής της, 

• Έλεγχος της θέσης των ορίων της αµφισβητούµενης έκτασης αυτοτελώς αλλά και σε 

σχέση µε τα πολύγωνα όµορων αντιρρήσεων, 

• Εξέταση των προσκοµιζόµενων στοιχείων ως προς το κατά πόσον στοιχειοθετούν την 

υποβληθείσα αντίρρηση. 

Εάν διαπιστωθεί ότι για υποβληθείσες αντιρρήσεις, δεν έχουν προσκοµισθεί πλήρη ή 

τυπικώς ορθά στοιχεία, καταχωρίζεται σχετική παρατήρηση στα τηρούµενα στοιχεία, 

προκειµένου να ειδοποιηθεί µε κάθε πρόσφορο µέσο ο ενδιαφερόµενος για την 

προσκόµιση των απαιτούµενων στοιχείων εντός προθεσµίας πέντε (5) εργάσιµων ηµερών 

προκειµένου να ληφθούν υπόψη κατά την επεξεργασία των αντιρρήσεων και τη σύνταξη 

του σχετικού Υποµνήµατος. 

Στη συνέχεια, και προκειµένου οι αντιρρήσεις να διαβιβαστούν προς την αρµόδια ΕΠ.Ε.Α. 

υπόκεινται σε επεξεργασία, ως ακολούθως: 

Οµαδοποιούνται, είτε µε την ένταξή τους σε ενιαίες, ευρύτερες δασικές εν γένει περιοχές, οι 

οποίες ορίζονται µε φυσιογεωγραφικά στοιχεία και κριτήρια καθορισµού 

δασοβιοκοινότητας, είτε λαµβάνοντας υπόψιν κοινά χαρακτηριστικά (π.χ. κοινές µεταβολές 

ως προς τις χρήσεις γης, απώλεια του δασικού χαρακτήρα προ της 11-6-75, λόγω 

επεµβάσεων, που έγιναν βάσει διοικητικών πράξεων κ.λπ.) ή σε περιοχές µε ιδιαίτερο 

καθεστώς ή ιδιαιτερότητες (π.χ. διανοµές του Υπ. Γεωργίας), ώστε να διευκολύνεται η 

αρµόδια ΕΠ.Ε.Α. στη συστηµατική εξέτασή τους, την επιτάχυνση και την ταχύρυθµη ροή 

των εργασιών της.  

Οι αντιρρήσεις που αφορούν στο ίδιο ακίνητο εφόσον έχουν κοινό περιεχόµενο, π.χ. 

αντιρρήσεις συνιδιοκτητών, διαβιβάζονται προς την ΕΠ.Ε.Α., ως µία ενιαία υπόθεση.  

Οι αντιρρήσεις είτε µεµονωµένες είτε οµαδοποιηµένες, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, 

διαβιβάζονται προς εξέταση από τις ΕΠΕΑ συνοδευόµενες από υπόµνηµα, και κατά 

περίπτωση εφόσον απαιτείται µε ειδικότερες φωτοερµηνευτικές αναφορές στην περιοχή, τη 

γενική µεταβολή των χρήσεων γης από την παλαιότερη αεροφωτογράφηση και µετά, τις 
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διοικητικές πράξεις εποπτείας, προστασίας, διαχείρισης και ανάπτυξης αυτής από τη 

∆ασική Υπηρεσία και όποιο άλλο στοιχείο ελήφθη υπόψη κατά την κατάρτιση του ∆ασικού 

Χάρτη και επηρεάζει την απόφαση για τον χαρακτηρισµό των εκτάσεων που 

περιλαµβάνονται σ’ αυτόν. Το υπόµνηµα περιέχει αιτιολογηµένη εισήγηση για την έγκριση 

ή απόρριψη των αντιρρήσεων εν όλω ή εν µέρει και συντάσσεται από την αρµόδια ∆/νση 

∆ασών ή τον ανάδοχο. Οι αντιρρήσεις είναι δυνατόν να διαβιβάζονται προς εξέταση και 

σταδιακά, συνοδευόµενες από κατάλογο που υποβάλλεται σε αναλογική και σε ψηφιακή 

µορφή, και περιέχει για κάθε υποβληθείσα αντίρρηση ή οµάδα αντιρρήσεων, τα στοιχεία 

του ενδιαφερόµενου/-µένων, τον αριθµό πρωτοκόλλου/-ων και την δήλωση/-ώσεις του 

ενδιαφεροµένου/-ων να παραστεί τεχνικός σύµβουλος, κατά την εξέτασή των αντιρρήσεων. 

Ο κατάλογος συντάσσεται σύµφωνα µε σχετικό υπόδειγµα, που χορηγείται από την 

Υπηρεσία. 

Κάθε αντίρρηση ή οµάδα αντιρρήσεων, συνοδεύεται από φάκελο, ο οποίος περιέχει τα 

ακόλουθα: τα χωρικά στοιχεία των αντιρρήσεων τα οποία µπορεί να υποβάλλονται και σε 

ψηφιακή µορφή, το έντυπο των αντιρρήσεων µε τα συνυποβαλλόµενα αποδεικτικά στοιχεία 

και έγγραφα, καθώς και τυχόν συµπληρωµατικά προσκοµισθέντα έγγραφα/στοιχεία και το 

σχετικό υπόµνηµα, συνοδευόµενο από τυχόν στοιχεία που το τεκµηριώνουν. 

Το υπόµνηµα συντάσσεται σύµφωνα µε σχετικό υπόδειγµα, που χορηγείται από την 

Υπηρεσία. Το υπόµνηµα σε ψηφιακή µορφή, εισάγεται στην κεντρική βάση και 

διασυνδέεται µε την κάθε αντίρρηση ή οµάδα αντιρρήσεων, που αφορά. 

Σε κάθε ΕΠ.Ε.Α. χορηγούνται τα παρακάτω στοιχεία σε ψηφιακή µορφή εκτός αν άλλως 

αναφέρεται: 

i. Ο αναρτηθείς «∆ασικός Χάρτης» και οι ιστορικές ορθοφωτογραφίες  µε τις 

οριογραµµές της φωτοερµηνείας της παλαιότερης αεροφωτογράφησης 

(ορθοφωτοχάρτης 1945/1960) 

ii. Αεροφωτογραφίες πρόσφατης και παλαιότερης λήψης, εφόσον είναι διαθέσιµες 

iii. Οι τεχνικές προδιαγραφές κατάρτισης, ανάρτησης, συµπλήρωσης, διόρθωσης 

δασικών χαρτών και λοιπών εργασιών ως την κύρωσή τους 

iv. Αντίγραφα των σχετικών οδηγιών, που έχουν εκδοθεί από την Υπηρεσία 

v. Πίνακας µε τις προς εξέταση αντιρρήσεις, αναλογικά και ψηφιακά. 

Η Υπηρεσία σε συνεργασία µε τον Πρόεδρο της αρµόδιας ΕΠ.Ε.Α. καθορίζει το 

διαδικαστικό µέρος της παράδοσης των αντιρρήσεων και λοιπών στοιχείων/εγγράφων 

τους, συντασσοµένου σχετικού πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής σύµφωνα µε σχετικό 

Υπόδειγµα.  
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Η προθεσµία εξέτασης των αντιρρήσεων από την αρµόδια ΕΠ.Ε.Α. άρχεται από την 

ηµεροµηνία της παράδοσης τους σ’ αυτήν, η οποία δεν µπορεί να ξεπερνά τις ενενήντα (90) 

ηµέρες από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής αντιρρήσεων, στην περίπτωση που το έργο 

εκτελείται από τη ∆ιεύθυνση ∆ασών της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης και τις εκατόν πέντε 

(105), στην περίπτωση που εκτελείται από ανάδοχο. 

5.5 Εξέταση αντιρρήσεων 

5.5.1 ∆ιαδικασία εξέτασης 

Οι ΕΠ.Ε.Α. αποφαίνονται για τις αντιρρήσεις εντός προθεσµίας τεσσάρων (4) µηνών από 

τη διαβίβασή τους προς αυτές.  

Η προθεσµία αυτή µπορεί να παρατείνεται για δύο (2) επιπλέον µήνες µε απόφαση του 

Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, ύστερα από σχετικό αίτηµα του 

Προέδρου της ΕΠ.Ε.Α. 

Η απόφαση λαµβάνεται σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στις διατάξεις του Κώδικα 

∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, που κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45) και θα 

πρέπει να είναι επαρκώς τεκµηριωµένη και αιτιολογηµένη. 

Εφόσον έχει υποβληθεί αίτηµα παράστασης από τεχνικό σύµβουλο, αυτός ειδοποιείται 

από τον γραµµατέα της Επιτροπής για να προσέλθει και να διατυπώσει τις απόψεις του. 

Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των αντιρρήσεων, ετοιµάζεται από τον γραµµατέα της 

επιτροπής, συνοπτικός κατάλογος επί του συνόλου των υποβληθεισών αντιρρήσεων κατά 

του αναρτηθέντος δασικού χάρτη, ο οποίος αναφέρει τουλάχιστον τον αριθµό 

πρωτοκόλλου των αντιρρήσεων και το αποτέλεσµα της απόφασης της Επιτροπής, ο οποίος 

αναρτάται στον προβλεπόµενο διαδικτυακό τόπο.  

Επίσης, µαζί µε το συνοπτικό κατάλογο, επιστρέφονται οι φάκελοι των αντιρρήσεων και οι 

αποφάσεις επ’ αυτών σε αναλογική και ψηφιακή µορφή, µαζί µε τα πρακτικά της ΕΠ.Ε.Α. 

στην αρµόδια ∆/νση ∆ασών. 

Οι αποφάσεις των ΕΠ.Ε.Α. ψηφιοποιούνται, κωδικοποιούνται, αποθηκεύονται στην 

κεντρική βάση και συσχετίζονται µε κάθε αντίρρηση ή οµάδα αντιρρήσεων που αφορούν, 

από την αρµόδια ∆/νση ∆ασών ή τον ανάδοχο σε περίπτωση εφαρµογής του 2ου εδαφίου 

της παρ. 3 ή της παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 3889/2010. Η κεντρική βάση για κάθε 

αντίρρηση ή οµάδα αντιρρήσεων ενηµερώνεται ως προς την αποδοχή, εν µέρει αποδοχή ή 

απόρριψης τους βάσει της αντίστοιχης απόφασης της αρµόδιας ΕΠ.Ε.Α. 

5.6 Αποκατάσταση σφαλµάτων που οφείλονται σε παράλειψη απεικόνισης πράξεων της 
διοίκησης πριν την κύρωση του ∆.Χ. 

Για τις περιπτώσεις που θα διαπιστωθεί ότι δεν συµπεριελήφθησαν πράξεις της διοίκησης 

(σχέδιο πόλης, πράξη χαρακτηρισµού, κλήρος εποικισµού κ.λπ.), εκ παραδροµής, που 
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οφείλονταν να είναι αποτυπωµένες στον ήδη αναρτηµένο ∆ασικό Χάρτη και πριν την 

κύρωσή του, η ∆/νση ∆ασών ή η ΕΚΧΑ Α.Ε. συλλέγει τα στοιχεία της διοικητικής πράξης 

από την αρµόδια υπηρεσία, και εισηγείται σχετικά µε υπόµνηµα στην ΕΠ.Ε.Α. για τη 

διόρθωση του δασικού χάρτη. Η ΕΠ.Ε.Α. εξετάζει και κρίνει την επιχειρηµατολογία και την 

εγκυρότητα των στοιχείων και τελικά αποφαίνεται σχετικά, εκδίδοντας ανάλογη απόφαση. 

Εάν κατά την εξέταση των αντιρρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων διαπιστωθεί 

από την ΕΠ.Ε.Α. ότι στον αναρτηµένο δασικό χάρτη, παραλείφθηκαν να απεικονιστούν 

ισχύουσες διοικητικές πράξεις, που όφειλαν να είναι αποτυπωµένες σε αυτόν, αυτή 

ενηµερώνει το φορέα που διενεργεί την ανάρτηση, ώστε αυτός να αναζητήσει τα σχετικά 

στοιχεία από την αρµόδια υπηρεσία και να τα προωθήσει συνοδευόµενα από υπόµνηµα 

στην ΕΠ.Ε.Α. προς έκδοση σχετικής απόφασης. 

5.7 Υποστήριξη ΕΠ.Ε.Α. 

Η ΕΠ.Ε.Α. υποστηρίζεται τεχνικά από το Τµήµα ∆ασικών Χαρτογραφήσεων της οικείας 

∆ιεύθυνσης ∆ασών και από το ιδιωτικό γραφείο δασικών µελετών κατηγορίας 24 άρθρου 

µόνου π.δ. 541/1978 (ανάδοχος) σε περίπτωση ανάθεσης των σχετικών εργασιών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ∆ΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ 
 

Με βάση τις αποφάσεις των ΕΠ.Ε.Α. επί των ασκηθεισών αντιρρήσεων, ο δασικός χάρτης, 

συµπληρώνεται και διορθώνεται ως προς το χαρακτηρισµό των περιοχών.  

Οµοίως, διορθώνεται ο µερικά κυρωµένος δασικός χάρτης και στις περιπτώσεις που οι αποφάσεις 

των ΕΠ.Ε.Α. αφορούν στην αποτύπωση της θέσης ή των ορίων τµηµάτων του, ή όταν 

εµφιλοχώρησε πλάνη της ∆ιοίκησης, σχετικά µε την αποτύπωση της θέσης ή των ορίων τµηµάτων 

του. 

Όµορα πολύγωνα όµοιου χαρακτήρα, τα οποία προέκυψαν σε συνδυασµό από τις αποφάσεις της 

ΕΠ.Ε.Α. και της µερικής κύρωσης, συνενώνονται στον παραγόµενο προς ολική κύρωση ∆ασικό 

Χάρτη, δηµιουργούν και αποτελούν ενιαία πολύγωνα, ενώ νέα πολύγωνα που τυχόν προκύπτουν 

από την εξέταση των αντιρρήσεων προστίθενται στη βάση τροποποιώντας ανάλογα την τοπολογία, 

την κωδικαρίθµηση και την βάση δεδοµένων του αναρτηθέντος δασικού χάρτη όπου απαιτείται.  

Στην περίπτωση που στο στάδιο διόρθωσης και συµπλήρωσης των δασικών χαρτών, έχουν 

προκύψει κτηµατολογικά διαγράµµατα µετά την αναµόρφωσή τους κατά το άρθρο 11 του ν. 

2308/1995, τα οποία δε λήφθησαν υπόψιν σε προγενέστερο στάδιο της διαδικασίας κατάρτισης και 

ανάρτησης του δασικού χάρτη και για την αποφυγή δηµιουργίας µικροπολυγώνων από την 

εφαρµογή των δασικών χαρτών επί των, ως άνω διαγραµµάτων, τα όρια των εκτάσεων δασικού, 

χορτολιβαδικού και µη δασικού χαρακτήρα όπως απεικονίζονται στο «∆ασικό Χάρτη» δύνανται να 

ταυτοποιούνται µε τα όρια των γεωτεµαχίων, µε µέγιστη απόσταση απόκλισης δύο µέτρων και 

πενήντα εκατοστών (2,50 µ.) µεταξύ των ως άνω ορίων επί των ενιαίων χαρτογραφικών 

υποβάθρων της ΕΚΧΑ Α.Ε. 

Ειδικότερα, σε περίπτωση ύπαρξης τµηµάτων δασικού χαρακτήρα µε εµβαδόν µικρότερου των 100 

τ.µ., εντός γεωτεµαχίου, τα τµήµατα αυτά ακολουθούν το χαρακτηρισµό του γεωτεµαχίου. Σε 

περίπτωση που εντός γεωτεµαχίου κυρίως δασικού χαρακτήρα περιλαµβάνονται τµήµατα άλλου 

χαρακτήρα µε εµβαδόν µικρότερο των 100 τ.µ., αυτά ακολουθούν το χαρακτηρισµό του 

γεωτεµαχίου. Ο κατά τα ανωτέρω συµπληρωµένος και διορθωµένος δασικός χάρτης, θεωρείται από 

την αρµόδια ∆/νση ∆ασών και στη συνέχεια υποβάλλεται στον Συντονιστή της οικείας 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, προς κύρωση. 

Μετά την έκδοση απόφασης και τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ο κυρωµένος 

δασικός χάρτης, αναρτάται στον ειδικό διαδικτυακό τόπο και αποστέλλεται αµελλητί στην αρµόδια 

υπηρεσία της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας ∆ασών και Αγροπεριβάλλοντος και 

στην ΕΚΧΑ Α.Ε. σε ψηφιακή διανυσµατική µορφή, µε µέριµνα της οικείας ∆/νσης ∆ασών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΚΥΡΩΜΕΝΩΝ 
∆ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ 

 
7.1 Γενικά 

Ο κυρωµένος ∆ασικός Χάρτης αναµορφώνεται τροποποιούµενος, µε την προσθήκη ή διαγραφή των 

εκτάσεων που θα υπαχθούν ή θα πάψουν να υπάγονται στη δασική νοµοθεσία,  

α) σύµφωνα µε πράξεις των αρµοδίων οργάνων, που εκδίδονται από την κύρωση του και εφεξής, 

κατ’ εφαρµογή της δασικής νοµοθεσίας, όπως π.χ. οι εκδιδόµενες σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα 

στο 6ο Κεφ. του ν. 998/79, όπως ισχύει ή µε δικαστικές αποφάσεις που κρίνουν επί των πράξεων 

αυτών, καθώς και µε τα προβλεπόµενα στο αρθρο 10 ν. 3208/2003 όπως ισχύει, επί του 

ιδιοκτησιακού ζητήµατος των εκτάσεων των περιπτώσεων 5α και 5β του άρθρου 3 του ν. 998/1979 

όπως ισχύει, 

β) µε πράξεις της διοίκησης ή αποφάσεις που είχαν εκδοθεί πριν την κύρωση του και εξαιρούν ή 

εντάσσουν δασικές εν γένει εκτάσεις στη δασική νοµοθεσία, οι οποίες δεν συµπεριελήφθησαν σ’ 

αυτόν για οποιαδήποτε αιτία ή πράξεις που εσφαλµένα αποτυπώθηκαν σε αυτόν κατά την 

κατάρτισή του. 

7.2 ∆ιαδικασία αναµόρφωσης του κυρωµένου δασικού χάρτη 

Προκειµένου για την αναµόρφωση του ∆.Χ., η αρµόδια ∆ιεύθυνση ∆ασών, σηµειώνει προσωρινά 

το περίγραµµα της περιοχής που αφορά η διοικητική πράξη ή η δικαστική απόφαση επί του 

αναρτηµένου στον ειδικό διαδικτυακό τόπο κυρωµένου δασικού χάρτη, αναφέροντας τον αριθµό, το 

είδος και την εκδούσα αρχή της πράξης και κατά περίπτωση ακολουθείται η εξής διαδικασία:  

α) Στις περιπτώσεις που η αναµόρφωση του δασικού χάρτη, αφορά σε ήδη εκδοθείσα διοικητική 

πράξη τρίτου φορέα ή σε εφαρµογή δικαστικής απόφασης, η αρµόδια ∆ιεύθυνση ∆ασών προβαίνει 

στην αναµόρφωση του σχετικού τµήµατος του δασικού χάρτη, αναµορφώνοντας όλα τα 

επηρεαζόµενα πολύγωνα και υποβάλλει το αναµορφωµένο τµήµα του δασικού χάρτη δια της 

∆/νσης Συντονισµού και Επιθεώρησης ∆ασών στο Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

προς έκδοση απόφασης κύρωσης, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

Στις περιπτώσεις που εγκεκριµένο σχέδιο πόλης ή οικισµού (άρθρο 23 παρ. 2α του ν. 3889/2010) ή 

κληροτεµάχια του εποικισµού, λανθασµένα υποδείχθηκαν και υλοποιήθηκαν από τις αρµόδιες 

υπηρεσίες (υπηρεσία δόµησης, δ/νση αγροτικής ανάπτυξης), µε συνέπεια να εξαιρεθούν εκτάσεις 

δασικού χαρακτήρα από το δασικό χάρτη, είτε αυτό διαπιστωθεί κατά την ανάρτηση του, είτε µετά 

την κύρωσή του, για τις περιοχές αυτές ακολουθείται η διαδικασία κατάρτισης δασικού χάρτη. 

β) Στις περιπτώσεις που η αναµόρφωση αφορά σε εφαρµογή πράξεων της διοίκησης, που έχουν 

εκδοθεί σε εφαρµογή των διατάξεων της δασικής νοµοθεσίας, η ∆ιεύθυνση ∆ασών εισηγείται 

αιτιολογηµένα για την ανάγκη αναµόρφωσης του δασικού χάρτη, παραθέτοντας όλα τα στοιχεία 

των πράξεων στην ∆ιεύθυνση Συντονισµού και Επιθεώρησης ∆ασών, η οποία µε τη σειρά της 

προωθεί την εισήγηση στην ∆ιεύθυνση ∆ασικών Έργων και Υποδοµών για την έγκρισή της από τη 
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Γενική ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας ∆ασών και Αγροπεριβάλλοντος του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας.  

Κατόπιν της έγκρισης η αρµόδια ∆ιεύθυνση ∆ασών προβαίνει στην αναµόρφωση του σχετικού 

τµήµατος του δασικού χάρτη, αναµορφώνοντας όλα τα επηρεαζόµενα πολύγωνα και υποβάλλει το 

αναµορφωµένο τµήµα του δασικού χάρτη στο Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης προς 

έκδοση απόφασης κύρωσης, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

7.3 Τήρηση και δηµοσιότητα του κυρωµένου δασικού χάρτη 

Ο δασικός χάρτης τηρείται ενήµερος στον προβλεπόµενο ειδικό διαδικτυακό τόπο, µε ευθύνη της 

αρµόδιας ∆ιεύθυνσης ∆ασών, η οποία προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την αναµόρφωση 

του, ως προς τις περιοχές για τις οποίες εκδίδονται αποφάσεις του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου. 

Στον τηρούµενο στον ειδικό διαδικτυακό τόπο δασικό χάρτη υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης κάθε 

ενδιαφερόµενου, για την ενηµέρωση του και σε εφαρµογή της αρχής της διαφάνειας και 

δηµοσιότητας. 

∆υνάµει του δεύτερου εδαφίου του σηµ. 4 του άρθρου 19 του ν. 3889/2010, όπως ισχύει, οι 

δηµόσιες αρχές οι οποίες οφείλουν να διαπιστώνουν τον δασικό εν γένει ή µη χαρακτήρα µιας 

έκτασης, δύνανται να το κάνουν µε χρήση του αναρτηµένου στον ειδικό διαδικτυακό τόπο, 

κυρωµένου δασικού χάρτη, χωρίς να απαιτείται η προσκόµιση από τον πολίτη άλλου δηµοσίου 

εγγράφου. 

Επίσης, τηρείται και ενηµερώνεται κεντρική βάση δεδοµένων δασικών χαρτών για όλη την 

επικράτεια στο Τµήµα ∆ασικών Χαρτών της ∆ιεύθυνσης ∆ασικών Έργων και Υποδοµών στην 

Γενική ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας ∆ασών και Αγροπεριβάλλοντος του Υ.Π.ΕΝ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8:   ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ 
ΕΠ.Ε.Α. 

 
8.1 Συγκρότηση των ΕΠ.Ε.Α. 

Η Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.), της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ν. 3889/2010, 

συγκροτείται για µία ή περισσότερες τοπικές ή δηµοτικές κοινότητες (πρώην δηµοτικά ή κοινοτικά 

διαµερίσµατα) ή έναν ∆ήµο, όπως αυτοί ορίζονται µετά τον ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87Α΄), στους 

οποίους αφορά η ανάρτηση των δασικών χαρτών. 

Για τη συγκρότηση της ΕΠ.Ε.Α. εκδίδεται απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

σύµφωνα µε το σχετικό Υπόδειγµα ,µετά από εισήγηση του αρµοδίου Τµήµατος ∆ασικών 

Χαρτογραφήσεων της ∆ιεύθυνσης Συντονισµού και Επιθεώρησης ∆ασών. Με την απόφαση αυτή 

καθορίζεται και η έδρα της επιτροπής. Η εν λόγω απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) µέρες 

µετά από την ηµεροµηνία λήξης της υποβολής αντιρρήσεων. 

Οι ΕΠ.Ε.Α. µπορεί να είναι περισσότερες από µία ανά περιοχή στην οποία αφορά η ανάρτηση, 

ανάλογα µε τον όγκο των αντιρρήσεων, όπως επίσης στην ίδια επιτροπή, µπορεί να ανατίθεται µε 

απόφαση του ως άνω οργάνου, η εξέταση αντιρρήσεων για περισσότερες από µία περιοχές, 

ανάλογα µε την πορεία και τον όγκο των σχετικών εργασιών. Σε κάθε ΕΠ.Ε.Α. θα πρέπει να µετέχει 

τουλάχιστον ένα µέλος το οποίο να γνωρίζει γεωγραφικά συστήµατα πληροφοριών. 

8.1.1 Επιλογή των µελών των ΕΠ.Ε.Α. 
Για την επιλογή των µελών των ΕΠ.Ε.Α., προηγείται αλληλογραφία του αρµοδίου Τµήµατος 

∆ασικών Χαρτογραφήσεων της ∆ιεύθυνσης Συντονισµού και Επιθεώρησης ∆ασών µε τις 

διοικητικές υπηρεσίες της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης και της Περιφέρειας και των Ο.Τ.Α., για να 

αποστείλουν καταλόγους µε τις ειδικότητες των υπηρετούντων δασολόγων, δασοπόνων, γεωπόνων 

Π.Ε. ή Τ.Ε. και τοπογράφων Π.Ε. ή Τ.Ε., µαζί µε τα ειδικότερα προσόντα τους, όπως αυτά 

καθορίζονται παρακάτω. Με την ίδια αλληλογραφία ζητούνται και κατάλογοι διοικητικού 

προσωπικού (∆.Ε.), για τη στελέχωση των θέσεων γραµµατέων. 

Εφόσον δεν καλυφθούν οι θέσεις µελών των ΕΠ.Ε.Α., µε την προαναφερθείσα διαδικασία, είναι 

δυνατό να ζητηθούν κατάλληλοι υποψήφιοι από ΝΠ∆∆ ή άλλους φορείς του ευρύτερου ∆ηµοσίου.  

Με αντίστοιχη αλληλογραφία µε τον οικείο δικηγορικό σύλλογο ή το δικηγορικό σύλλογο Αθηνών ή 

άλλον της Επικράτειας, ζητείται να συνταχθούν κατάλογοι µε προτεινόµενους δικηγόρους 

τουλάχιστον παρ΄εφέταις ή να υποδειχθούν απευθείας µέλη τους ως  µέλη των επιτροπών. Για τη 

δυνατότητα συµµετοχής του στην επιτροπή, ο δικηγόρος προσκοµίζει υπεύθυνη δήλωσή του, 

σύµφωνα µε την οποία δεν χειρίζεται υποθέσεις δασικού χαρακτήρα που εκκρεµούν ενώπιον των 

αρµόδιων δικαστηρίων ή διοικητικών επιτροπών. 

Η ως άνω αλληλογραφία άρχεται κατά κανόνα µε την κοινοποίηση της απόφασης θεώρησης του 

δασικού χάρτη στο αρµόδιο τµήµα ∆ασικών Χαρτογραφήσεων της ∆ιεύθυνσης Συντονισµού και 

Επιθεώρησης ∆ασών. 
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8.1.2 ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠ.Ε.Α. 
Τα ειδικότερα προσόντα των µελών των ΕΠ.Ε.Α. καθορίζονται ως ακολούθως: 

I. Για τον δασολόγο Πρόεδρο: 

• Υπάλληλος µε Α΄ βαθµό, πλην αυτών που στελεχώνουν το Τµήµα ∆ασικών Χαρτογραφήσεων της 

∆ιεύθυνσης ∆ασών που προβαίνει στην ανάρτηση του ∆ασικού Χάρτη. 

• Εµπειρία στο συγκεκριµένο αντικείµενο χαρακτηρισµού εκτάσεων και προστασίας για τα 

τελευταία 6 τουλάχιστον έτη. 

• Προαιρετικά, γνώση γεωγραφικών συστηµάτων πληροφορικής  

II. Για τα µέλη: 

α. Για τον δασολόγο και δασοπόνο 

• Υπάλληλος µε Α΄ ή Β΄ βαθµό. Τα λοιπά όµοια µε παραπάνω. 

β. Για τον γεωπόνο Π.Ε. ή Τ.Ε. 

• Υπάλληλος µε Α΄ ή Β΄ βαθµό. 

• Συµµετοχή στις πρώην Επιτροπές Επίλυσης ∆ασικών Αµφισβητήσεων (παρ. 3 άρθρου 10 ν. 

998/1979). 

• Προαιρετικά γνώση γεωγραφικών συστηµάτων πληροφορικής. 

γ. Για τον τοπογράφο Π.Ε. ή Τ.Ε. 

• Υπάλληλος µε Α΄ ή Β΄ βαθµό. 

• Προαιρετικά γνώση γεωγραφικών συστηµάτων πληροφορικής 

III. Για τον παρ΄ εφέταις δικηγόρο: 

• Γνώση εµπραγµάτου δικαίου και δασικής νοµοθεσίας  

IV. Για τον γραµµατέα: 

• Υπάλληλος ∆.Ε. ∆ιοικητικού. 

• Επαρκή γνώση ηλεκτρονικού κειµενογράφου και λογιστικών φύλλων (Microsoft word, excel). 

Στην περίπτωση που οι ως άνω θέσεις θα πρέπει να καλυφθούν από στελέχη φορέων του 

ευρύτερου δηµοσίου, οι αντίστοιχοι βαθµοί των υπαλλήλων τροποποιούνται αντίστοιχα µε τα 

ισχύοντα στον εκάστοτε φορέα. 

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιµο προσωπικό που να πληρεί τα ανωτέρω προσόντα, οι 

ΕΠ.Ε.Α. στελεχώνεται από τους πλέον έµπειρους ανά κατηγορία και ειδικότητα. 

 
8.2 Λειτουργία των ΕΠ.Ε.Α. 

1. Αµέσως µετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης συγκρότησης, µε πρωτοβουλία του 

προϊσταµένου της ∆ιεύθυνσης Συντονισµού και Επιθεώρησης ∆ασών της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης και σε συνεργασία µε τους προέδρους των επιτροπών και τον προϊστάµενο της 

∆ιεύθυνσης ∆ασών και την ΕΚΧΑ Α.Ε. και προκειµένου να εξασφαλιστεί της η εύρυθµη και 

απρόσκοπτη λειτουργίας αυτών αποφασίζονται θέµατα που αφορούν στο χώρο και στο χρόνο 

που θα πραγµατοποιούνται οι συνεδριάσεις των επιτροπών, στον προγραµµατισµό εξέτασης 

των αντιρρήσεων, στην υλικοτεχνική τους υποστήριξη καθώς και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τη 
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λειτουργία τους. Η διάθεση οχηµάτων και προσωπικού (οδηγών) για τις περιπτώσεις που θα 

απαιτηθεί διενέργεια αυτοψιών είναι ευθύνη της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. Γενικά οι 

ΕΠ.Ε.Α. υποστηρίζονται σε όλα τα θέµατα της απαιτούµενης, για την άρτια λειτουργία τους, 

υποδοµής τους, από τις υπηρεσίες της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, η οποία θέτει ως 

πρώτη προτεραιότητα την εξασφάλιση της. 

2. Οι συνεδριάσεις των ΕΠ.Ε.Α. ανακοινώνονται στα οικεία δηµοτικά καταστήµατα και τις 

αρµόδιες ∆ιευθύνσεις ∆ασών δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την 

πραγµατοποίησή τους, µε µνεία των υποθέσεων που θα εξετάσουν ανά συνεδρίαση. 

3. Η ΕΠ.Ε.Α. έχει αποκλειστικά αρµοδιότητα τον καταρχήν έλεγχο της ύπαρξης έννοµου 

συµφέροντος από τον ασκούντα την αντίρρηση για την έκταση που περιλαµβάνεται στο ∆.Χ. και 

στη συνέχεια τον έλεγχο του δασικού, χορτολιβαδικού ή µη χαρακτήρα αυτής, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας. Η κρίση της επιτροπής για το δασικό, χορτολιβαδικό ή µη 

χαρακτήρα διαµορφώνεται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας, τις 

σχετικές αποφάσεις και οδηγίες του Υ.Π.ΕΝ., καθώς και τις Τεχνικές Προδιαγραφές κατάρτισης 

των ∆ασικών Χαρτών. Η απόφαση λαµβάνεται σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στις διατάξεις του 

Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας που κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 2690/1999 (Φ.Ε.Κ. 45Α΄) 

και θα πρέπει να είναι επαρκώς τεκµηριωµένη και αιτιολογηµένη. Για το σκοπό αυτό, 

πραγµατοποιείται φωτοερµηνεία των σχετικών αεροφωτογραφιών και έλεγχος εφαρµογής των 

σχετικών διοικητικών πράξεων και αν κρίνεται αναγκαίο (σε περιπτώσεις κυρίως αµφιβολιών, 

κακής ποιότητας αεροφωτογραφιών, ενδεχοµένων προσφάτων αλλοιώσεων λόγω εκχερσώσεων 

κ.λπ.) διενεργείται αυτοψία, στην οποία συµµετέχει και υπάλληλος της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης 

∆ασών ή του οικείου ∆ασαρχείου µε άριστη γνώση της συγκεκριµένης περιοχής. Τα έξοδα των 

οδοιπορικών εξόδων και των ηµερήσιων αποζηµιώσεων βαρύνουν τον προϋπολογισµό της 

οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. 

4. Κατά την εξέταση δεν προβάλλονται και δεν εξετάζονται θέµατα ιδιοκτησίας και ούτε θίγονται 

ιδιοκτησιακά δικαιώµατα του ∆ηµοσίου ή των ιδιωτών.  

5. Σε περίπτωση που έχει υποβληθεί από τον ενδιαφερόµενο αίτηµα εκπροσώπησης από 

τεχνικό σύµβουλο, αυτός ειδοποιείται µέσω του ενδιαφεροµένου ή του εξουσιοδοτηµένου 

αντιπροσώπου του από τον Γραµµατέα της ΕΠ.Ε.Α. µε τηλεοµοιοτυπία ή/και µέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου ή άλλου πρόσφορου τρόπου, για να προσέλθει ενώπιων της και να διατυπώσει 

τις απόψεις του.  

6. Σε περίπτωση που ανακύψουν νοµικά ή και τεχνικά ζητήµατα κατά το στάδιο εξέτασης των 

αντιρρήσεων, ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις της παρ. 3 άρθρου 18 
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ν. 3889/2010 και η απόφαση εκδίδεται αµέσως µετά την γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου 

του Κράτους ή του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ασών.  

7. Ο προγραµµατισµός της εξέτασης των αντιρρήσεων γίνεται µε τέτοιο τρόπο, ώστε να τηρηθεί 

η τετράµηνη προθεσµία που ορίζει ο νόµος, λαµβανοµένης υπόψη της ταξινόµησης και των 

υποµνηµάτων που τις συνοδεύουν.  

8. Για κάθε συνεδρίαση συντάσσεται πρακτικό, στο οποίο αναφέρονται οι συµµετέχοντες και 

συµπληρώνεται πίνακας µε τις υποθέσεις που εξετάστηκαν και τις αποφάσεις που ελήφθησαν. 

Στο πρακτικό αυτό προσαρτώνται οι αποφάσεις επί των υποθέσεων που εξετάστηκαν, οι οποίες 

θα πρέπει να περιλαµβάνουν επαρκή αιτιολόγηση. Η αιτιολόγηση αναφέρεται στην καταγραφή 

της κρίσης του κάθε µέλους, µε σύντοµη περιγραφή επί των στοιχείων που εξετάστηκαν 

(φωτοερµηνεία, αυτοψία, λοιπά στοιχεία φακέλου αντίρρησης κ.λπ.) και στην πρότασή του, σε 

ενδεικτική θέση του εντύπου της απόφασης. Όταν οι παραπάνω αποφάσεις αναιρούν ή 

τροποποιούν τα στοιχεία (οριογραµµές, πολύγωνα) του αναρτηθέντος ∆.Χ. (όταν οι αντιρρήσεις 

γίνονται αποδεκτές πλήρως ή εν µέρει), στην απόφαση αναφέρονται οι συντεταγµένες των 

κορυφών της τροποποιητικής γραµµής και περιγράφονται µε το χαρακτήρα που αποκτούν, τα 

νέα πολύγωνα που δηµιουργούνται. Κάθε απόφαση, υπογράφεται από τον πρόεδρο και τα µέλη 

και επισυνάπτεται στην αντίρρηση που αναφέρεται. Στο τέλος κάθε συνεδριάσεως το πρακτικό 

υπογράφεται από τον πρόεδρο, τα µέλη και τον γραµµατέα της επιτροπής και φυλάσσεται µε 

µέριµνα του προέδρου της. 

9. Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των αντιρρήσεων ετοιµάζεται από τον γραµµατέα της 

επιτροπής συνοπτικός κατάλογος µε τις αποφάσεις της, ο οποίος αποστέλλεται στον αρµόδιο 

φορέα διενέργειας της ανάρτησης, προκειµένου µε µέριµνά του να αναρτηθεί στον ειδικό 

διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών. Επίσης, µαζί µε το συνοπτικό κατάλογο 

επιστρέφονται στον φορέα διενέργειας της ανάρτησης, οι φάκελοι των αντιρρήσεων και οι 

αποφάσεις επ’ αυτών, σε αναλογική και ψηφιακή µορφή, µαζί µε τα πρακτικά της επιτροπής. 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1: ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 
 

Πρόγραµµα ∆ιαύγεια 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Έδρα & ηµεροµηνία 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ..............................   
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  Αρ. Πρωτ. : 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ  ................................................   

ΤΜΗΜΑ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ 
  

Ταχ. ∆/νση:   
Πληροφορίες     :   
Τηλέφωνο, Τ/Ο:   
Ηλ. ταχυδροµείο :   
 
ΘΕΜΑ: Ανάρτηση δασικού χάρτη τοπικής/δηµοτικής κοινότητας …………………….. 

δήµου …………………… Περιφερειακής Ενότητας …………………. και 
πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά τού περιεχοµένου του. F1 

 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 26ν. 3889/2010 (Φ.Ε.Κ. 182Α΄) «Χρηµατοδότηση 

Περιβαλλοντικών Παρεµβάσεων, Πράσινο Ταµείο, Κύρωση ∆ασικών Χαρτών και άλλες 
διατάξεις», όπως αυτές ισχύουν µετά την τροποποίηση και συµπλήρωσή τους µε τα άρθρα 
153 έως 155 ν. 4389/2016 (Φ.Ε.Κ. 94Α΄) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της 
συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και άλλες 
διατάξεις». 

2. Τις διατάξεις τού άρθρου 28 τού ν. 2664/1998 «Εθνικό Κτηµατολόγιο και άλλες 
διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 275Α΄), όπως ισχύει. 

3. Την………………. (Φ.Ε.Κ. …..Β΄) απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας µε την οποία καθορίστηκαν θέµατα σχετικά µε τις διαδικασίες ανάρτησης έως 
την κύρωση των δασικών χαρτών. 

4. Την …………….. (Φ.Ε.Κ. ……Β΄) απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας µε την οποία καθορίστηκαν θέµατα σχετικά µε τον ειδικό δικτυακό 
τόποανάρτησηςδασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων. 

5. Την ……………. (Φ.Ε.Κ. …….Β΄) κοινή απόφαση Υπουργών Οικονοµικών και 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισµός ειδικού τέλους για την άσκηση αντιρρήσεων τής 
παρ. 1 τού άρθρου 15 τού ν. 3889/2010 (Φ.Ε.Κ. 182Α΄) κατά τού περιεχοµένου 
αναρτηµένου δασικού χάρτη.» 

6. Την ………….. (Φ.Ε.Κ. …..Β΄) απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, τού άρθρου 13 παρ. 3 ν. 3889/2010 όπως ισχύει, µε την οποία εγκρίνεται η 
εκτέλεση των εργασιών ανάρτησης έως την κύρωση των οικείων θεωρηµένων δασικών 
χαρτώνστην ∆ιεύθυνση ∆ασών …………….. Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης …………………. 

7. Την 143783/1597/20.07.2016 εγκύκλιο Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας «Κατάρτιση, ανάρτηση, κύρωση δασικών χαρτών». 

8. Το 145179/2131/16.09.2016 Γενικού ∆ιευθυντού Ανάπτυξης και Προστασίας ∆ασών 
και Αγροπεριβάλλοντος «Εφαρµογή άρθρου 23 ν. 3889/2010». 
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9. Το περιεχόµενο τού δασικού χάρτη τοπικής/δηµοτικής κοινότητας …………….. 
δήµου …………………….. Περιφερειακής Ενότητας …………………………., που θεωρήθηκε 
µε τήν …………………. απόφαση ∆ιεύθυνσης ∆ασών ……………….. 
10. F2 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 

 

Α. Την ανάρτηση τού θεωρηµένου δασικού χάρτη περιοχής(χών) 
τοπικής(ών)/δηµοτικής(κών) κοινότητας(κοινοτήτων) …………...….. δήµου(ων) 
…………….., Περιφερειακής Ενότητας …………….., F1 συνολικής έκτασης 
…………… στρεµµάτων, στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών 
χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων τής ιστοσελίδας τής ΕΚΧΑ Α.Ε. 
(www.ktimatologio.gr/.......). 
Στον ανωτέρω αναρτώµενο δασικό χάρτη περιλαµβάνεται και ο ιστορικός 

ορθοφωτοχάρτης, που απεικονίζει τα πολύγωνα τών δασικών εν γένει εκτάσεων, που 
προσδιορίστηκαν από τα φωτοερµηνευτικά στοιχεία τών παλαιότερων αεροφωτογραφιών. 

Σηµειώνεται ότι στον αναρτηµένο δασικό χάρτη οι περιπτώσεις τού άρθρου 23 τού ν. 
3889/2010 όπως ισχύει, απεικονίζονται και αποτυπώνονται: F3 

α. µε πορτοκαλί χρώµα το όριο τών περιοχών τής παραγράφου 2 εδάφιο α΄, που δεν 
καταρτίστηκε δασικός χάρτης 

β. µε κίτρινο χρώµα το περίγραµµα τών περιοχών τής παραγράφου 2 εδάφιο β΄, που 
δεν αποτελούν αντικείµενο τής ανάρτησης και τής υποβολής αντιρρήσεων, αλλά 
εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στο άρθρο 24 ιδίου νόµου και 

γ. µε ιώδες χρώµα το περίγραµµα τών οικιστικών πυκνώσεων τής  παραγράφου 4, οι 
οποίες εξαιρούνται τής ανάρτησης και τής υποβολής αντιρρήσεων. 

Β. Καλείται κάθε ενδιαφερόµενος, αφού λάβει γνώση τού περιεχοµένου τού 
αναρτηµένου κατά τά προηγούµενα δασικού χάρτη, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του 
εντός αποκλειστικής προθεσµίας εξήντα (60) ηµερών, η οποία αρχίζει την ……………  
ηµέρα ……………….. 

Η καταληκτική ηµεροµηνία τής παραπάνω προθεσµίας, είναι η ………………… 
ηµέρα ………………... 

Για τους κατοικούντες ή διαµένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσµία 
παρεκτείνεται κατά 20 ηµέρες, συνεπώς η καταληκτική ηµεροµηνία τής προθεσµίας 
υποβολής αντιρρήσεων είναι η ……………… ηµέρα …………… 

Με τις αντιρρήσεις προβάλλονται λόγοι που αφορούν αποκλειστικά και µόνο την 
αµφισβήτηση τού χαρακτήρα και της µορφής των εµφανιζόµενων στο χάρτη εκτάσεων. 

Αντιρρήσεις µπορούν να υποβάλουν φυσικά και νοµικά πρόσωπα δηµοσίου και 
ιδιωτικού δικαίου, καθώς και το Ελληνικό ∆ηµόσιο και οι οικείοι Ο.Τ.Α. πρώτου και 
δευτέρου βαθµού, εφόσον επικαλούνται για τή θεµελίωση τού έννοµου συµφέροντός τους 
εµπράγµατα ή ενοχικά δικαιώµατα στις περιληφθείσες στον αναρτηθέντα δασικό χάρτη 
δασικές, χορτολιβαδικές και βραχώδεις ή πετρώδεις εκτάσεις. 

Αντιρρήσεις ειδικά κατά τής παράλειψης να περιληφθεί στο δασικό χάρτη ορισµένη 
δασικού χαρακτήρα ή χορτολιβαδική ή βραχώδης ή πετρώδης έκταση, µπορεί να υποβάλει 
κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο και, ιδίως, οι Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθµού στα 
διοικητικά όρια των οποίων υπάγεται η έκταση, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις και άλλα 
νοµικά πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στους σκοπούς τών οποίων 
περιλαµβάνεται η προστασία τού φυσικού περιβάλλοντος. 

 
Η υποβολή των αντιρρήσεων είναι δυνατή µόνον ηλεκτρονικά, στον ειδικό δικτυακό 

τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων, στην ιστοσελίδα τής ΕΚΧΑ 
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Α.Ε. (www.ktimatologio.gr/..........), µε την συµπλήρωση σχετικής ηλεκτρονικής φόρµας, µε 
χρήση διαδικτυακής εφαρµογής. 

• Για την υποβολή αντίρρησης είναι υποχρεωτική η συµπλήρωση τών γεωγραφικών 
συντεταγµένων τών κορυφών τού πολυγώνου/γεωτεµαχίου τής έκτασης τής οποίας 
αµφισβητείται ο χαρακτήρας και η µορφή, καθώς και το εµβαδόν της. 

• Επίσης, για την υποβολή αντίρρησης καταβάλλεται υποχρεωτικά ειδικό τέλος, το 
ύψος τού οποίου υπολογίζεται µε βάση το εµβαδόν τής έκτασης που αφορά αυτή, 
όπως έχει καθοριστεί µε την Κ.Υ.Α. τής περίπτωσης (5) ανωτέρω. 

Η µη τήρηση των παραπάνω προϋποθέσεων καθιστά την αντίρρηση 
απαράδεκτη. 
∆εν απαιτείται καταβολή τέλους, κατ’ εξαίρεση, για αντιρρήσεις που αφορούν περιοχές: 
α) που έχουν συµπεριληφθεί στο δασικό χάρτη, λόγω µη αποτύπωσης τού 
περιγράµµατος τής παρ. 2 περίπτωση α΄ του άρθρου 23 τού ν. 3889/2010, όπως 
ισχύει, καθώς και οι εκτάσεις που εµπίπτουν στις περιπτώσεις τής παρ. 3β τού άρθρου 
31 τού ν. 4280/2014, όπως ισχύει. 
β) που εµφανίζονται ως δασικές στη φωτοερµηνεία τής παλαιότερης 
αεροφωτογράφησης, αλλά περιλαµβάνονται σε διανοµές (κληροτεµάχια) τού 
εποικισµού. 
γ) που εµφανίζονται ως χορτολιβαδικές ή βραχώδεις ή πετρώδεις είτε κατά την 
παλαιότερη είτε κατά την πρόσφατη αεροφωτογράφιση, αλλά περιλαµβάνονται σε 
περιοχές τού εποικισµού. 
δ) για τις οποίες έχουν εκδοθεί τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισµού κατά τη διαδικασία 
τού άρθρου 14 ν. 998/1979, οι οποίες δεν απεικονίζονται στους αναρτηµένους 
δασικούς χάρτες. 
ε) κατά το τµήµα που εµπίπτει σε εκκρεµείς αιτήσεις και υποθέσεις στη διαδικασία τού 
άρθρου 14 ν. 998/1979 (άρθρο 28 παρ. 18.α ν. 2664/1998 όπως ισχύει). 

Για την τεκµηρίωση τής υπαγωγής στις ανωτέρω περιπτώσεις α΄ ή β΄ και γ΄ µε την 
αντίρρηση υποβάλλονται, απαρέγκλιτα, από τον ενδιαφερόµενο, ως απαραίτητα 
συµπληρωµατικά στοιχεία, βεβαίωση τής αρµόδιας υπηρεσίας δόµησης (περ. α΄) ή τής 
υπηρεσίας εποικισµού (περ. β΄ ή γ΄) αντίστοιχα. Για τήν περίπτωση δ΄ υποβάλλεται η 
τελεσίδικη πράξη. Για την περίπτωση ε΄ προσέρχεται ο ενδιαφερόµενος στο Σηµείο 
Υποστήριξης τής Ανάρτησης τού ∆ασικού Χάρτη για την αναζήτηση και ταυτοποίηση 
των υπό εκκρεµότητα στοιχείων προσκοµίζοντας σχετικά αντίγραφα και την επί τόπου 
υποβολή αντίρρησης. 
• Στις αντιρρήσεις συµπληρώνονται, επίσης, τα στοιχεία τών εµπραγµάτων ή 
ενοχικών δικαιωµάτων, που θεµελιώνουν το έννοµο συµφέρον τού ενδιαφερόµενου 
στην έκταση, που αφορά η αντίρρηση. 
Η µη τήρηση τής παραπάνω προϋπόθεσης καθιστά την αντίρρηση εκκρεµή. 

 
Τα αποδεικτικά στοιχεία που επικαλείται ο ενδιαφερόµενος, στα οποία 

περιλαµβάνονται αυτά που αποδεικνύουν τήν καταβολή τού ειδικού τέλους καθώς και τη 
θεµελίωση τού έννοµου συµφέροντος επί τής έκτασης που αφορά η αντίρρηση, 
αποστέλλονται εντός τής ανωτέρω προθεσµίας υποβολής τής σε έντυπη µορφή, στο Σηµείο 
Υποστήριξης τής Ανάρτησης τού ∆ασικού Χάρτη, στη διεύθυνση ………….. Στον φάκελο 
αποστολής αναγράφεται, υποχρεωτικά, το όνοµα τού ενδιαφεροµένου και ο αριθµός 
πρωτοκόλλου της αντίρρησης. 
Στο Σηµείο Υποστήριξης τής Ανάρτησης τού ∆ασικού Χάρτη γίνεται, επίσης, ενηµέρωση για 
το περιεχόµενο τού αναρτηµένου δασικού χάρτη και δίνονται πληροφορίες για τον τρόπο 
υποβολής των αντιρρήσεων, το οποίο λειτουργεί καθηµερινά από ............ π.µ. έως ............ 
µ.µ. τις εργάσιµες ηµέρες, καθ’ όλη τη διάρκεια τής περιόδου υποβολής αντιρρήσεων. 
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Επισηµαίνεται ότι η διαδικασία τού άρθρου 14 ν.998/1979, από την ανάρτηση τού 

οικείου δασικού χάρτη παύει να ισχύει και οι επιτροπές τού άρθρου 10 τού ιδίου νόµου 
καθίστανται αναρµόδιες για το χαρακτηρισµό εκτάσεων ως δάση, δασικών, 
χορτολιβαδικών, βραχωδών ή πετρωδών. Για τις περιπτώσεις που έχουν υποβληθεί 
αιτήσεις στα οικεία ∆ασαρχεία για εφαρµογή του άρθρου 14 ν. 998/1979, καθώς και για τις 
υποθέσεις που εκκρεµούν στις επιτροπές τού άρθρου 10 παρ. 3 στην ανωτέρω διαδικασία, 
οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αντιρρήσεις κατά τού περιεχοµένου τού 
αναρτηµένου δασικού χάρτη (περίπτωση ε΄ εξαίρεσης καταβολής ειδικού τέλους). 

 
Αναπόσπαστα συνοδευτικά στοιχεία τής παρούσας αποτελούν τα ψηφιακά αρχεία τού 

θεωρηµένου δασικού χάρτη ……….. και τού αντίστοιχου «Ορθοφωτοχάρτη έτους 1945 
(1960)» σε µορφή shapefiles (.shp). 

  
Η παρούσα αποστέλλεται στην ΕΚΧΑ Α.Ε. για την ψηφιακή ανάρτησή της στην 

ιστοσελίδα της στον ειδικό δικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής 
αντιρρήσεων. 
Ο σύνδεσµος για τον αναρτηµένο δασικό χάρτη δηµοσιοποιείται και από τις ιστοσελίδες 
τού Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και τής οικείας Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης. F4 

 
Επίσης, η παρούσα (χωρίς τα συνοδευτικά ψηφιακά αρχεία) αναρτάται στον χώρο 

ανακοινώσεων τής υπηρεσίας µας, τού/τών ∆ασαρχείου/ων …………….. και στα δηµοτικά 
ή τοπικά ή διαµερισµατικά καταστήµατα τού δήµου ………….. 

Τέλος, ταυτάριθµη τής παρούσας Ανακοίνωση Ανάρτησης τού εν θέµατι ∆ασικού 
Χάρτη και Πρόσκλησης Υποβολής Αντιρρήσεων αποστέλλεται για δηµοσίευση στις 
εφηµερίδες ………………… και ……………….. (δύο εφηµερίδες τού νοµού ή τής 
Περιφέρειας). F5 
 
                                                                                                        Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
                                                                                                         ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 
 
 
 
 
F1 ∆ιαµορφώνεται ανάλογα και κατά περίπτωση ή µπορεί να υπάρχει και αναφορά σε κατάσταση 

µε πίνακα Ο.Τ.Α. ή αναφορά στο σύνολο τής Περιφερειακής Ενότητας ή και στις εξαιρέσεις 
περιοχών από την ανάρτηση. 

F2   Μπορεί να αναφέρεται και η προγενέστερη θεώρηση. 
F3 Συµπληρώνεται εφόσον έχουν απεικονιστεί οι σχετικές οριογραµµές. 
F4 & F5 ∆υνητική ενέργεια και αναφορά. 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ∆Χ & ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Έδρα & ηµεροµηνία     F 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ..............................   
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  Αρ. Πρωτ. :  F 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ  ................................................                                    

ΤΜΗΜΑ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ 
  

Ταχ. ∆/νση :   
Πληροφορίες    :     
Τηλέφωνο, Τ/Ο:     
Ηλ. Ταχυδροµείο :    

 
ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ∆ΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ............................ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ 
 

Από την ∆ιεύθυνση ∆ασών ……………., ανακοινώνεται ότι µε την ………………….. ταυτάριθµη 
απόφασή µας, αναρτήθηκε στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής 
αντιρρήσεων τής ιστοσελίδας τής ΕΚΧΑ Α.Ε. (www.ktimatologio.gr/.......), ο δασικός χάρτης της 
τοπικής/δηµοτικής κοινότητας ................................ τού δήµου ................................., Περιφερειακής 
Ενότητας ……………… σύµφωνα µε τις διατάξεις τού άρθρου14 τούν. 3889/2010 (Φ.Ε.Κ. 182Α΄), όπως 
ισχύει. 
Για τον αναρτηµένο δασικό χάρτη µπορεί κάθε ενδιαφερόµενος να λαµβάνει γνώση στην ανωτέρω 
ιστοσελίδα τής ΕΚΧΑ Α.Ε., µέσω τής οποίας, και µόνο, µπορούν να υποβάλλονται αντιρρήσεις κατά τού 
περιεχοµένου αυτού. Η προθεσµία υποβολής τών αντιρρήσεων είναι αποκλειστική και ξεκινά την 
...................... (ηµεροµηνία) και λήγει τήν ..................... (ηµεροµηνία). Για τους κατοικούντες ή διαµένοντες 
στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσµία παρεκτείνεται κατά είκοσι (20) ηµέρες, δηλαδή λήγει την 
………… (ηµεροµηνία). 
Οι αντιρρήσεις αφορούν αποκλειστικά και µόνον στην αµφισβήτηση τού χαρακτήρα ή τής µορφής τών 
εµφανιζόµενων στον δασικό χάρτη εκτάσεων. 

∆ικαίωµα υποβολής αντίρρησης έχουν φυσικά και νοµικά πρόσωπα δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου, το 
Ελληνικό ∆ηµόσιο και οι οικείοι Ο.Τ.Α., εφόσον επικαλούνται εµπράγµατα ή ενοχικά δικαιώµατα επί τής 
αµφισβητούµενης δασικής, χορτολιβαδικής και βραχώδους ή πετρώδους έκτασης. 

Ειδικά, κατά τής παράληψης να περιληφθεί στο δασικό χάρτη ορισµένη δασικού χαρακτήρα ή 
χορτολιβαδική ή βραχώδης ή πετρώδης έκταση, αντίρρηση µπορεί να υποβάλλει κάθε φυσικό ή νοµικό 
πρόσωπο ή Ο.Τ.Α. ή περιβαλλοντική οργάνωση ή άλλα νοµικά πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 
στους σκοπούς τών οποίων περιλαµβάνεται η προστασία τού φυσικού περιβάλλοντος τής περιοχής. 

Για την υποβολή τών αντιρρήσεων καταβάλλεται υποχρεωτικά ειδικό τέλος ανάλογα µε το εµβαδόν που 
αφορά η αντίρρηση. 
Γενικές πληροφορίες για το περιεχόµενο τού αναρτηµένου δασικού χάρτη και τού τρόπου υποβολής τών 
αντιρρήσεων παρέχονται στο Σηµείο Υποστήριξης τής Ανάρτησης, που βρίσκεται στην οδό ……….., τις 
εργάσιµες ηµέρες, κατά τις ώρες ……………, καθ’ όλη τη διάρκεια τής περιόδου υποβολής αντιρρήσεων.  
Επίσης, για λόγους ενηµέρωσης ο αναρτηµένος δασικός χάρτης βρίσκεται στις ιστοσελίδες τού 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τής Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης ……………. 

 
                                                               Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

                                                                    ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ∆ΑΣΩΝ …………………. 
 

F:  ΤΑΥΤΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 3: ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΑ∆Χ 

 
 
 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Έδρα & ηµεροµηνία 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ …………………   
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  Αρ. Πρωτ. : 
∆/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ∆ΑΣΩΝ   
ΤΜΗΜΑ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ   
Ταχ. ∆/νση         :   
Πληροφορίες      :    
Τηλέφωνο, Τ/Ο   :    
Ηλ. ταχυδροµείο :   
 

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Σηµείου Υποστήριξης Ανάρτησης ∆ασικού Χάρτη 
……………… 

 
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ  

…………………………………………….. 
 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις τού ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄) «'Αρχιτεκτονική τής Αυτοδ/σης και τής 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως ισχύει. 

2. Τις διατάξεις τού Π.∆. ………… (ΦΕΚ ………) «Οργανισµός τής Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης …….». 

3. Τις διατάξεις τού άρθρου 13 παράγραφος 10 τού ν. 3889/2010 (ΦΕΚ 182Α΄) 
«Χρηµατοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεµβάσεων, Πράσινο Ταµείο, Κύρωση 
∆ασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις», όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 
153 παράγραφος Α΄ τού ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94Α΄) «Επείγουσες διατάξεις για την 
εφαρµογή τής συµφωνίας δηµοσιοοικονοµικών στόχων και διαρθρωτικών 
µεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις». 

4. Την ………….. (Φ.Ε.Κ. …..Β΄) απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, µε την οποία εγκρίνεται η εκτέλεση των εργασιών ανάρτησης έως 
την κύρωση των οικείων θεωρηµένων δασικών χαρτών στην ∆ιεύθυνση ∆ασών 
…………….. Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης …………………. 

5. Την ………………. (Φ.Ε.Κ. …..Β΄) απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας µε την οποία καθορίστηκαν θέµατα σχετικά µε τις 
διαδικασίες ανάρτησης έως την κύρωση των δασικών χαρτών. 

6. Την …………….. (Φ.Ε.Κ. ……Β΄) απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας µε την οποία καθορίστηκαν θέµατα σχετικά µε τον 
ειδικό δικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων. 

7. Την 143783/1597/20.07.2016 εγκύκλιο Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας «Κατάρτιση, ανάρτηση, κύρωση δασικών χαρτών». 

8. Την σχετική πρόταση τής ∆ιεύθυνσης ∆ασών Π.Ε. …………………….. 
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Αποφασίζουµε 
 

Την συγκρότηση Σηµείου Υποστήριξης Ανάρτησης τού ∆ασικού Χάρτη (ΣΥΑ∆Χ) 
……………., που θεωρήθηκε µε την ………………. Απόφαση ∆ιεύθυνσης ∆ασών 
……………. (Α∆Α: ………) µε έδρα/ες …………………. (όνοµα κτιρίου), ταχ. δ/νση 
……………, ταχ. κώδικας ………., τηλ. …………, τηλεοµοιοτυπία ……….., δ/νση ηλ. 
ταχυδροµείου (email): …………. 

Υπεύθυνος λειτουργίας τού ΣΥΑ∆Χ ορίζεται ο/η ………………. ειδικότητας 
……………. (συµπληρώνεται και η ιδιότητά του σύµφωνα µε την κατηγορία και σχέση 
εργασίας στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση). 

Υπεύθυνος Επικοινωνίας ορίζεται ο/η ………………. ειδικότητας ……………. 
(συµπληρώνεται και η ιδιότητά του σύµφωνα µε την κατηγορία και σχέση εργασίας στην 
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση), µε αναπληρωτή τον/την …………………. (όµοια ανωτέρω) 

Το λοιπό στελεχιακό προσωπικό απαρτίζεται από τους: 
1. …………….. (στοιχεία όµοια ανωτέρω) 
2. …………….. 

κ.λ.π. 
Ως ωράριο λειτουργίας τού ΣΥΑ∆Χ ορίζεται η ……… π.µ. έως ……… µ.µ. F1 
Έναρξη λειτουργίας τού ΣΥΑ∆Χ ορίζεται η ……………. (ηµεροµηνία τής ανάρτησης 

τού δασικού χάρτη). Η υποστήριξη τού ανωτέρω ΣΥΑ∆Χ για την παροχή γενικών 
πληροφοριών ως προς το περιεχόµενο τού αναρτηµένου δασικού χάρτη, τών προθεσµιών, 
τών διαδικασιών και τον τρόπο υποβολής αντιρρήσεων, τον τρόπο υπολογισµού τού 
ειδικού τέλους, καθώς και την παραλαβή κάθε είδους αιτήσεων, λήγει τήν …………… 
(ηµεροµηνία) ηµέρα λήξης τής προθεσµίας υποβολής των αντιρρήσεων. 

Η λειτουργία τού ΣΥΑ∆Χ παρεκτείνεται κατά είκοσι (20) ηµέρες από την ηµεροµηνία 
λήξης τής προθεσµίας υποβολής των αντιρρήσεων, αποκλειστικά και µόνον για την 
ολοκλήρωση τής παραλαβής τών στοιχείων που συνοδεύουν τις αντιρρήσεις που 
αποστέλλονται ταχυδροµικά. 

F2 
 

                                                        Ο Συντονιστής Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
                                                  

 
 
 
 

F1:    Καθορίζεται όπως προβλέπεται στην ΥΑ σχετική µε τις διαδικασίες ανάρτησης των 
δασικών χαρτών. 

F2:  Συµπληρώνεται οτιδήποτε κρίνεται απαραίτητο µε κάθε άλλο ζήτηµα τεχνικού ή 
λεπτοµερειακού χαρακτήρα σχετικά µε τη λειτουργία τού ΣΥΑ∆Χ). 
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