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ΘΕΜΑ: Καθορισµός, προσδιορισµός, τρόπος και διαδικασία διόρθωσης πρόδηλων 

σφαλµάτων στην κατάρτιση και κύρωση των δασικών χαρτών. 
 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

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

Περιβαλλοντικών Παρεµβάσεων, Πράσινο Ταµείο, Κύρωση ∆ασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις» και 
ειδικότερα τού άρθρου 21 παράγραφος 1, που αναφέρονται στο περιεχόµενο τής παρούσας απόφασης, 
όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συµπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν και ισχύουν µε εκείνες τού άρθρου 
153 τού ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94Α΄) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή τής συµφωνίας 
δηµοσιοοικονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις». 

2. Τις διατάξεις τού άρθρου 28 του ν. 2664/1998 (ΦΕΚ 275Α΄) «Εθνικό Κτηµατολόγιο και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύουν. 

3. Την 146776/2459/21.10.2016 απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας  
(ΦΕΚ 3532Β΄) «Καθορισµός θεµάτων σχετικών µε την παράγραφο 1 εδάφια β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ τού άρθρου 
21 του Ν. 3889/2010 όπως ισχύει.» 

4. Τις διατάξεις τού άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο τού Π.∆. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α΄). 

5. Τις διατάξεις των: 
α) 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 (άρθρο 1 Π.∆. 352/1991, ΦΕΚ 124Α΄ και άρθρο 1 παρ. 2, Π.∆. 
228/2002, ΦΕΚ 208Α΄). 

β) Π.∆. 100/2014 (ΦΕΚ 167 Α΄) «Οργανισµός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής 
Αλλαγής». 

γ) 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 
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Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά 
Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας στο Υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού». 

δ) Π.∆. 124/2016 (ΦΕΚ 209Α΄) «Αποδοχή παραίτησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών». 

ε) Π.∆. 125/2016 (ΦΕΚ 210Β΄) «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών». 

στ) Την Υ198 (ΦΕΚ 3722Β΄) «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας Σωκράτη Φάµελλο». 

6. Τη σχετική εισήγηση τής ∆ιεύθυνσης ∆ασικών Έργων και Υποδοµών. 
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής τής απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος τού 

κρατικού προϋπολογισµού. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

Α. Καθορίζεται πρόδηλο σφάλµα στη διαδικασία κατάρτισης τού δασικού χάρτη οποιαδήποτε 
προφανής 

� τεχνικού χαρακτήρα απόκλιση ή εσφαλµένη τεχνική απόδοση των οριογραµµών που 
παρατηρείται πάνω στα φωτογραµµετρικά υπόβαθρα και προκύπτει είτε από µετρήσεις εδάφους ή 
φωτοερµηνευτικής απόδοσης τού θεµατικού περιεχοµένου τού χάρτη, που έρχεται σε αντίθεση µε την 
εικόνα, που παρουσιάζεται σ’ αυτά, 

� παράλειψη, εκ παραδροµής, της αποτύπωσης σαφώς δασικής έκτασης εντός ευρύτερης άλλης 
µορφής (αγροτικής κ.λ.π.) και το αντίστροφο, 

� απεικόνιση εµφανώς λανθασµένη αγροτικής έκτασης ως δασικής και το αντίστροφο, 
� παράλειψη εγγραφών στοιχείων των πολυγώνων τού χάρτη στη βάση δεδοµένων, 
� λάθος αποτύπωση θεµατικής επιφάνειας που οφείλεται σε διαµορφωµένα στοιχεία εικόνας 

(φωτογραφίας) λόγω διαβαθµισµένων περιοχών, 
� απόδοση ως ¨χορτολιβαδικής¨, έκτασης που αφορά σε πεδινή και οµαλής κλίσης περιοχή, η 

οποία εξαιρείται τής υπαγωγής στις διατάξεις τής δασικής νοµοθεσίας, σύµφωνα µε το Π.∆. 32/2016 
(ΦΕΚ 46Α΄), 

�  απόδοση ως ¨χορτολιβαδικής¨, έκτασης που αφορά σε αναγνωρισµένη, κατά τις κείµενες 
διατάξεις, έναντι τού ∆ηµοσίου ως ιδιωτικής, η οποία εξαιρείται τής υπαγωγής στις διατάξεις τής 
δασικής νοµοθεσίας, 

� απόδοση ως δασικής, έκτασης που αφορά τεχνητή δασική φυτεία, η οποία εξαιρείται τής 
υπαγωγής στις διατάξεις τής δασικής νοµοθεσίας και 

� ειδικά σφάλµατα που οφείλονται σε παράλειψη απεικόνισης πράξεων τής διοίκησης πριν την 
κύρωση τού δασικού χάρτη. 

 
Β. Τα πρόδηλα σφάλµατα τού δασικού χάρτη αντιµετωπίζονται ως ακολούθως: 
1. Σφάλµατα που οφείλονται στα χαρτογραφικά υπόβαθρα 
Στις περιπτώσεις µεταφοράς οριογραµµών τού δασικού χάρτη, από προγενέστερο 

φωτογραµµετρικό υπόβαθρο, το οποίο αποτέλεσε το χαρτογραφικό υπόβαθρο κατάρτισής του, σε 
νεότερο πλέον ακριβές, για λόγους επικαιροποίησης, ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: 

Ελέγχεται και εξασφαλίζεται η καλύτερη γεωµετρική ακρίβεια τού νέου χαρτογραφικού υλικού, µε 
µετρήσεις εδάφους, µε τον προσδιορισµό και µέτρηση των ιδίων φωτοσταθερών στα δύο υπόβαθρα και 
τη σύγκριση µεταξύ τους, ειδικότερα στις περιοχές που διαπιστώνονται πιο έντονες οι αποκλίσεις. 

Στη συνέχεια, µε φωτοερµηνεία, εφόσον δεν πρόκειται για περιπτώσεις που έχει αλλάξει η µορφή 
στο έδαφος (µορφές δασικής ή άλλης κάλυψης, δρόµοι, διασταυρώσεις δρόµων, ρέµατα, γωνίες 
χωραφιών και άλλα στοιχεία που µπορούν να προσδιοριστούν στις αεροφωτογραφίες των 
διαφορετικών χρονολογιών) ή η τοπογραφική διαµόρφωση, αναγνωρίζονται φωτοσηµεία (ή άλλα 
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χαρακτηριστικά αναγόµενα στην µορφολογία του εδάφους), από τα οποία εξαρτώνται οι οριογραµµές 
κατά τη µεταφορά τους. 

2. Σφάλµατα που οφείλονται σε λάθος τοποθέτηση των θεµατικών οριογραµµών 
Στις περιπτώσεις που έχουν τοποθετηθεί και απεικονισθεί θεµατικές οριογραµµές (πρόσφατα 

δασική έκταση - δασική έκταση στις αεροφωτογραφίες παλαιότερης λήψης κ.λ.π.) σε λάθος θέση σε 
σχέση µε την εικόνα (π.χ. οριογραµµή που καθορίζει δασικό πολύγωνο τέµνει την εικόνα και εντάσσει 
τµήµα του, εσφαλµένα, σε όµορο πολύγωνο άλλης µορφής κάλυψης), αυτές µεταφέρονται στην 
πραγµατική θέση, και γίνονται όλες οι προκύπτουσες αλλαγές στη βάση δεδοµένων (π.χ. εµβαδόν). 

3. Σφάλµατα που οφείλονται σε παράλειψη ή λάθος απεικόνισης θεµατικών εκτάσεων 
(αφορούν µορφή ή χαρακτήρα) 

• Για τις περιπτώσεις που προφανέστατα δεν συµπεριελήφθη σαφώς δασική έκταση εντός 
πολυγώνου άλλης µορφής έκτασης (π.χ. αγροτικής) και το αντίστροφο, συµπληρώνεται και 
τροποποιείται ο δασικός χάρτης µε αυτές, δηµιουργούµενων νέων πολυγώνων, τα οποία 
κωδικαριθµούνται, µε ανάλογη τροποποίηση τής βάσης δεδοµένων. 

• Επίσης, για λανθασµένη εκτίµηση τού είδους βλάστησης από την φωτοερµηνεία παλαιότερων 
ή/και πλέον πρόσφατων αεροφωτογραφιών και λόγω µη επιβεβαίωσης στο έδαφος, που είχε 
σαν αποτέλεσµα την προφανέστατη, εσφαλµένη, απεικόνιση πολυγώνου µη δασικής έκτασης 
ως δασικής και το αντίστροφο. Ως χαρακτηριστικό παράδειγµα διευκρινιστικού χαρακτήρα 
αναφέρεται µεγάλης ηλικίας ελαιώνας, που λόγω τής έντονης κλίσης τού εδάφους κατά τη 
φωτοερµηνεία των αεροφωτογραφιών εκλήφθη ως έχον τη µορφή δάσους και συµπεριελήφθη 
ως δασική έκταση. 

∆ιευκρινίζεται ότι τα ανωτέρω αφορούν θεραπεία προφανέστατων λαθών στη µορφή κάλυψης 
εκτάσεων και δεν επιτρέπεται φωτοερµηνευτική ή επίγεια επανεκτίµηση αυτών ακόµα και όταν 
βρίσκονται σε οριακή κατάσταση χαρακτηρισµού τους. 

 4. Σφάλµατα που οφείλονται σε παράλειψη ή λάθος εγγραφών στοιχείων (αντιστοίχισης) 
∆ιορθώνονται τα λάθη που έχουν παρεισφρήσει προφανώς εκ παραδροµής (π.χ. διαφορά στο 

εµβαδόν τού πολυγώνου από το πραγµατικό, λάθος ένδειξη landtype κ.λ.π.) στη βάση δεδοµένων και 
συµπληρώνονται οι εγγραφές που λείπουν (π.χ. καταχώρηση ένδειξης κατηγορίας κάλυψης πολυγώνου 
στη βάση δεδοµένων). 

5. Σφάλµατα που οφείλονται σε τροποποιηµένα στοιχεία κατόπιν επεξεργασίας εικόνας 
λόγω διαβαθµισµένων περιοχών 

Εφόσον οι χρησιµοποιούµενες αεροφωτογραφίες ή ορθοφωτογραφίες έχουν υποστεί επεξεργασία 
µε τρόπο που τα στοιχεία που προέρχονται από την εικόνα να είναι διαφορετικά από την υφιστάµενη 
πραγµατική κατάσταση στο έδαφος και λόγω αµέλειας δεν είχαν επιβεβαιωθεί-διορθωθεί οι θεµατικές 
γραµµές µε αυτοψίες, µπορούν κατόπιν αίτησης, σε οποιοδήποτε στάδιο τής διαδικασίας ανάρτησης 
έως την κύρωση των δασικών χαρτών ή και αυτεπάγγελτα, να διορθωθούν. 

Η ανάδειξη, αποτύπωση και διόρθωση εκτελείται είτε µε επίγειες µεθόδους µέτρησης είτε µε 
φωτογραµµετρικές, χρησιµοποιώντας αεροφωτογραφίες, ορθοφωτογραφίες ή δορυφορικές εικόνες 
υψηλής ακρίβειας ίσης ή καλύτερης των προβλεπόµενων στις τεχνικές προδιαγραφές κατάρτισης 
δασικών χαρτών. 

6. Σφάλµατα λόγω συµπερίληψης πεδινών χορτολιβαδικών, βραχωδών ή πετρωδών 
εκτάσεων 

Στις περιπτώσεις που, λόγω παραδροµής, συµπεριελήφθησαν στους δασικούς χάρτες εκτάσεις ως 
υπαγόµενες στις παραγράφους 5α΄, 5β΄ άρθρου 3 ν. 998/1979, ενώ ευρίσκονται προφανώς επί πεδινών 
και οµαλών εδαφών, όπως ορίζονται στο Π.∆. 32/2016, οι δασικοί χάρτες διορθώνονται, εξαιρουµένων 
των πολυγώνων που αφορούν στις παραπάνω εκτάσεις. 

7. Σφάλµατα λόγω συµπερίληψης χορτολιβαδικών, βραχωδών ή πετρωδών εκτάσεων 
αναγνωρισµένων ως ιδιωτικών 

Στις περιπτώσεις που συµπεριελήφθησαν στους δασικούς χάρτες εκτάσεις ως υπαγόµενες στις 
παραγράφους 5α΄, 5β΄ άρθρου 3 ν. 998/1979, ενώ είναι αναγνωρισµένες κατά τις κείµενες διατάξεις, 
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έναντι τού ∆ηµοσίου ως ιδιωτικές, οι δασικοί χάρτες διορθώνονται, εξαιρουµένων των πολυγώνων που 
αφορούν στις παραπάνω εκτάσεις. 

8. Σφάλµατα λόγω συµπερίληψης τεχνητών δασικών φυτειών ως δασικών εκτάσεων 
Στις περιπτώσεις που συµπεριελήφθησαν στους δασικούς χάρτες εκτάσεις ως δασικές ενώ 

αποτελούν τεχνητές δασικές φυτείες, οι δασικοί χάρτες διορθώνονται, εξαιρουµένων των πολυγώνων 
που αφορούν στις παραπάνω εκτάσεις. 

 
Η διαδικασία διόρθωσης των ανωτέρω υπό στοιχεία Β1 έως Β8 που ακολουθείται είναι η 

εξής: 
α. Εφόσον ο δασικός χάρτης είναι θεωρηµένος, αλλά όχι αναρτηµένος όλες οι ανωτέρω ενέργειες 

εκτελούνται αυτεπάγγελτα από το τµήµα ∆ασικών Χαρτογραφήσεων τής οικείας ∆ιεύθυνσης ∆ασών. Ο 
νέος διορθωµένος δασικός χάρτης θεωρείται, καταργούµενης τής προηγούµενης θεώρησης και 
κοινοποιείται στη ∆ιεύθυνση Συντονισµού και Επιθεώρηση ∆ασών τής Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης και 
στη ∆ιεύθυνση ∆ασικών Έργων & Υποδοµών τού Υ.Π.ΕΝ., συνοδευόµενος από σχετική έκθεση. 

β. Στην περίπτωση που ο δασικός χάρτης έχει αναρτηθεί και δεν έχει ξεκινήσει η προθεσµία 
υποβολής αντιρρήσεων, όλες οι ανωτέρω περιπτώσεις προωθούνται, είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν 
αίτησης του ενδιαφεροµένου, µε εισήγηση τού τµήµατος ∆ασικών Χαρτογραφήσεων τής οικείας 
∆ιεύθυνσης ∆ασών αναδεικνύοντας το σφάλµα, στην ∆ιεύθυνση Συντονισµού και Επιθεώρησης ∆ασών 
τής Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, ζητώντας τη θετική γνωµοδότησή της. Στη συνέχεια προωθείται προς 
έγκριση στο Γενικό ∆ιευθυντή ∆ασών και Αγροτικών Υποθέσεων τής οικείας Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης. Σε περίπτωση διαφωνίας του Γενικού ∆ιευθυντού, το θέµα παραπέµπεται και επιλύεται µε 
απόφαση τού Συντονιστή τής οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. 

Κατόπιν τής σχετικής έγκρισης, ο δασικός χάρτης θεωρείται από την ∆/νση ∆ασών µε τα νέα 
στοιχεία και επαναλαµβάνεται η ανάρτηση, διατηρώντας, κατά προτίµηση, τις προθεσµίες έναρξης τής 
υποβολής των αντιρρήσεων. 

γ. Εφόσον ο δασικός χάρτης έχει αναρτηθεί και έχει ξεκινήσει η προθεσµία υποβολής 
αντιρρήσεων, όλες οι ανωτέρω περιπτώσεις που είτε:  

i. αυτεπάγγελτα διαπιστώνονται από το τµήµα ∆ασικών Χαρτογραφήσεων τής οικείας ∆/νσης 
∆ασών, 

ii. διαπιστώνονται κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήµατος στην οικεία ∆/νση ∆ασών, 
iii. έχουν υποβληθεί ως αντιρρήσεις, 

προωθούνται από την αρµόδια ∆/νση ∆ασών στην ΕΠ.Ε.Α., συνοδευόµενες από σχετικό υπόµνηµα µε 
το αιτιολογικό τής υπαγωγής τους στις περιπτώσεις πρόδηλου σφάλµατος. 

δ. Εφόσον η ΕΠ.Ε.Α. έχει περατώσει τις εργασίες της κατά την ανάρτηση τού δασικού χάρτη και 
έχει παρέλθει ο χρόνος λειτουργίας της και ο δασικός χάρτης βρίσκεται στο στάδιο τής διόρθωσης και 
συµπλήρωσής του µε τις αποφάσεις της, για τις περιπτώσεις που είτε: 

i. αυτεπάγγελτα διαπιστώνονται από το τµήµα ∆ασικών Χαρτογραφήσεων τής οικείας ∆/νσης 
∆ασών ή 

ii. διαπιστώνονται κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήµατος στην οικεία ∆/νση ∆ασών, 
η αρµόδια ∆/νση ∆ασών υποβάλλει εισήγηση στην ∆ιεύθυνση Συντονισµού και Επιθεώρησης ∆ασών 
τής Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, αναδεικνύοντας το πρόδηλο σφάλµα και ζητώντας τη γνωµοδότησή 
της. Στη συνέχεια η ως άνω εισήγηση συνοδευόµενη από την γνωµοδότηση προωθείται προς έγκριση 
στο Γενικό ∆ιευθυντή ∆ασών και Αγροτικών Υποθέσεων τής οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. Σε 
περίπτωση διαφωνίας του Γενικού ∆ιευθυντού, το θέµα παραπέµπεται και επιλύεται µε απόφαση τού 
Συντονιστή τής οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. 
Μετά την ολοκλήρωση τής διαδικασίας µε την έκδοση τής σχετικής έγκρισης διορθώνεται ο δασικός 
χάρτης από το τµήµα ∆ασικών Χαρτογραφήσεων τής οικείας ∆/νσης ∆ασών κατά το τµήµα που αφορά. 
 

Στις περιπτώσεις κατ’ εφαρµογή της ανωτέρω παραγράφου δ, κατά τις οποίες η τροποποίηση τού 
δασικού χάρτη έχει σαν αποτέλεσµα τη µεταβολή τού θεµατικού περιεχοµένου του, ανακαλείται η 
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ανάρτηση για τα εδαφικά τµήµατα που αφορά η διόρθωση και ενεργείται νέα ανάρτηση, σύµφωνα µε τα 
άρθρα 13 έως 19 του ν. 3889/2010, για τα τµήµατα αυτά. 
 

Τέλος, στην περίπτωση ανάθεσης σχετικών εργασιών σε ιδιωτικά γραφεία εκπόνησης δασικών 
µελετών κατ’ εφαρµογή των παραγράφων 3 ή 4 άρθρου 13 ν. 3889/2010 εισήγηση µε ανάδειξη των 
ανωτέρω πρόδηλων σφαλµάτων υποβάλλεται από τον ανάδοχο στην ∆ευθύνουσα Υπηρεσία, η οποία 
την προωθεί σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα. 

 
9. Ειδικά σφάλµατα που οφείλονται σε παράλειψη απεικόνισης πράξεων τής διοίκησης πριν 

την κύρωση τού δασικού χάρτη 
Για τις περιπτώσεις που δεν συµπεριελήφθησαν πράξεις τής διοίκησης (σχέδιο πόλης, πράξη 

χαρακτηρισµού, έγγραφα πληροφοριακού χαρακτήρα που προβλέπονται στην παρ. 10 του άρθρου 14 
του ν. 998/1979, κλήρος εποικισµού κ.λ.π.), εκ παραδροµής, που οφείλονταν να είναι αποτυπωµένες 
στον ήδη αναρτηµένο δασικό χάρτη και πριν την κύρωσή του: 

α. εάν έχει υποβληθεί αντίρρηση, εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στην παρ. 5.6 Συνοδευτικού 
Τεύχους τής 146776/2459/21.10.2016 Απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Π.ΕΝ. (ΦΕΚ 3532Β΄), 
υποβάλλοντας η αρµόδια ∆ιεύθυνση ∆ασών εισήγηση στην ΕΠ.Ε.Α., πιστοποιώντας τα στοιχεία τής 
διοικητικής πράξης για την υπαγωγή τής έκτασης στη διοικητική πράξη και η ΕΠ.Ε.Α. εκδίδει σχετική 
απόφαση έγκρισης υπαγωγής και διόρθωσης του δασικού χάρτη, 

β. εάν δεν έχει υποβληθεί αντίρρηση και παράλληλα δεν έχει συσταθεί η ΕΠ.Ε.Α., µπορεί κατόπιν 
αίτησης τού ενδιαφεροµένου η ίδια ανωτέρω υπηρεσία να εισηγηθεί στην ∆ιεύθυνση Συντονισµού και 
Επιθεώρησης ∆ασών τής Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, αναδεικνύοντας την παράληψη και ζητώντας τη 
θετική γνωµοδότησή της, προκειµένου να συµπεριληφθεί η πράξη στον δασικό χάρτη. Η εισήγηση  
προωθείται προς έγκριση στο Γενικό ∆ιευθυντή ∆ασών και Αγροτικών Υποθέσεων τής οικείας 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. Σε περίπτωση διαφωνίας του Γενικού ∆ιευθυντού, το θέµα παραπέµπεται 
και επιλύεται µε απόφαση τού Συντονιστή τής οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. Κατόπιν τούτου, 
εκδίδεται από την αρµόδια ∆ιεύθυνση ∆ασών πράξη τροποποίησης τού δασικού χάρτη κατά το 
συγκεκριµένο τµήµα, η οποία είναι ισχυρή έναντι τού περιεχοµένου τού δασικού χάρτη και 
ενσωµατώνεται σ’ αυτόν µετά την περαίωση τής εξέτασης των αντιρρήσεων, προκειµένου να 
συµπεριληφθεί στην ολική κύρωσή του. 

 
Σε κάθε περίπτωση που έχει υποβληθεί αντίρρηση µε περιεχόµενο που την εντάσσει σε κατηγορία 

πρόδηλου σφάλµατος, το οποίο βεβαιώνεται µε την απόφαση τής ΕΠ.Ε.Α., το καταβληθέν τέλος 
επιστρέφεται στον δικαιούχο. 

 
Η απόφασή αυτή ισχύει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα τής Κυβερνήσεως. 
Η απόφασή αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα τής Κυβερνήσεως. 

 
                                                                                 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
                                                                              ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
                                                                                                                         
  
 
                                                                                      ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ 
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