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Νοµοθετικό Πλαίσιο:  

 

� Ν. 998/79 (ΦΕΚ 289Α΄) “περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει 

εκτάσεων της Χώρας” των παρ.1,2,3,4,5 του αρθ.3.  

� Ν.3889/2010 (ΦΕΚ 182Α΄) "Χρηµατοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεµβάσεων, Πράσινο 

Ταµείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις. 

� Ν.4280/14 (ΦΕΚ 159 Α΄) “ Ρυθµίσεις δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις”, 

γενικές διατάξεις του αρθ.3. 

�Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94Α΄) τροποποιητικός του ν. 3889/2010 µε το Κεφ. Θ. "Επίσπευση 

διαδικασιών κατάρτισης, θεώρησης και κύρωσης των δασικών χαρτών και λοιπές 

διατάξεις" 

� Π.Δ. 32/2016 (ΦΕΚ 46/Α΄) ορισµός επιστηµονικών κριτηρίων και συνεκτιµώµενων 

στοιχείων για την υπαγωγή εκτάσεων στις περιπτώσεις των παραγράφων 1,2 και 5 του 

άρθ.3 του Ν.998/79.  

� 34844/11-7-2016 Απόφαση ΥΠΕΝ & ΑΝ.ΥΠΕΝ. (ΦΕΚ 145/Α.Α.Π) κριτήρια 

προσδιορισµού οικιστικής πύκνωσης αρθ.23 παρ.4 Ν.3889/10.  

�143792/1794/03.8.2016 Απόφαση Υ.Π.ΕΝ. (ΦΕΚ 2750Β΄) "Ίδρυση και λειτουργία 

ειδικού δικτυακού τόπου ανάρτησης δασικών χαρτών και περιεχόµενο της ηλεκτρονικής 

φόρµας υποβολής αντιρρήσεων." 

�146776/2459/21.10.2016 Απόφαση Υ.Π.ΕΝ. (ΦΕΚ 3532Β΄) "Καθορισµός θεµάτων 

σχετικών µε την παράγραφο 1 εδάφια β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ του άρθρου 21 του Ν. 3889/2010" 

�147797/2746/30.11.2016 ΚΥΑ  ΥΠ.ΟΙΚ. & Υ.Π.ΕΝ. " Καθορισµός ειδικού τέλους για 

την άσκηση αντιρρήσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του N. 3889/2010 (ΦΕΚ 

182Α) κατά του περιεχοµένου αναρτηµένου δασικού χάρτη". 

� 151171/4/03.1.2017 Απόφαση ΑΝ.ΥΠΕΝ. (ΑΔΑ: 7ΦΜΣ4653Π8-Α2Ω) “περιοχές 

αρθ.23 παρ.2α΄και 2β΄ Ν.3889/10. 

� 1616/12.01.2017 Απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωµένης Διοίκησης Μακεδονίας 

Θράκης (ΑΔΑ: 6Ι54ΟΡ1Υ-4Σ2) “Συγκρότηση Σηµείου Υποστήριξης της Ανάρτησης 

Δασικού Χάρτη Π.Ε. Πιερίας». 

� 178/13.01./2017 Απόφαση του Δ/ντη Δασών Πιερίας (ΑΔΑ: 73ΔΑΟΡ1Υ-ΝΑ5) 

Ανάρτησης δασικού χάρτη Π.Ε. Πιερίας. 
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Α. Δικαίωµα υποβολής αντιρρήσεωνκατά του περιεχοµένου του Δασικού 

Χάρτη 

Με τις αντιρρήσεις προβάλλονται λόγοι που αφορούν αποκλειστικά και µόνο στην 

αµφισβήτηση του 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 ΟΤΑ πρώτου και 

δευτέρου βαθµού, εφόσον επικαλούνται για τη θεµελίωση του εννόµου συµφέροντός 

τους, εµπράγµατα ή ενοχικά δικαιώµατα στις περιληφθείσες στον αναρτηθέντα δασικό 

χάρτη, δασικές, χορτολιβαδικές και βραχώδεις ή πετρώδεις εκτάσεις. 

Αντιρρήσεις ειδικά λόγω παράλειψης να περιληφθεί στον 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 

των οποίων περιλαµβάνεται η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.  

Το έννοµο συµφέρον, θεµελιώνεται µε την επίκληση εµπράγµατου ή ενοχικού 

δικαιώµατος. 

• 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 εµπράγµατος δικαιώµατος. 

Το δικαίωµα, αποδεικνύεται από δηµόσια έγγραφα όπως είναι: τα συµβολαιογραφικά 

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

αποφάσεις αναγκαστικής απαλλοτρίωσης κλπ., µε τα οποία συστήνεται (ή προκειµένου 

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

εµπράγµατο δικαίωµα.   

Ειδικότερα, στην περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος, επικαλείται δικαίωµα κυριότητας 

µε αιτία κτήσης την έκτακτη χρησικτησία, θα προσκοµίζονται αποδεικτικά της 

χρησικτησίας έγγραφα, ως ένδειξη για την άσκηση πράξεων νοµής, τα οποία  θα πρέπει 

να καλύπτουν χρονική περίοδο 20 ετών. Επίσης, θα πρέπει να συνυποβάλλεται 
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αντίγραφο του εντύπου Ε9 της δήλωσης στοιχείων ακινήτων που υποβάλλεται στη 

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

• Τα ενοχικά δικαιώµατα, είναι απεριόριστα. Ενδεικτικά αναφέρονται,  η µίσθωση, 

η επίµορτη αγροληψία, η χρονοµεριστική µίσθωση και το προσύµφωνο πώλησης – 

δωρεάς ακινήτου. 

Για τη µίσθωση ακινήτου για χρονικό διάστηµα, µακρότεροαπό 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. 

 

Β. Διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων επί του Δασικού Χάρτη 

Προθεσµία: 

Επί του αναρτηµένου #ασικού Χάρτη του ν. Πιερίας που αναρτήθηκε την 13-01-2017, η 

αποκλειστική προθεσµία των εξήντα (60) ηµερών, αρχίζει την 30-01-2017 ηµέρα 

8ευτέρα και τελειώνει την 30-03-2017 ηµέρα Πέµπτη. Η προθεσµία αυτή επεκτείνεται 

για 20 ηµέρες µόνο για όσους κατοικούν µόνιµα ή διαµένουν στο εξωτερικό και 

τελειώνει την 19-04-2017 ηµέρα Τετάρτη. 

Τρόποι ενηµέρωσης για το περιεχόµενο του Δασικού Χάρτη: 

Οι πολίτες, µπορούν να δουν τον #ασικό Χάρτη και να ενηµερωθούν για το περιεχόµενό 

του : 

• στην ιστοσελίδα της Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε.: 

• http://gis.ktimanet.gr/wms/forestsuspension_parallel/ 

• στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ: http://www.ypeka.gr 

• στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωµένης #ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης 

http://www.damt.gov.gr 

• Στο Σηµείο Υποστήριξης Ανάρτησης #ασικού Χάρτη (ΣΥΑ#Χ), το οποίο έχει συσταθεί και 

βρίσκεται στο ισόγειο (γραφεία 4 & 5) της #/νσης #ασών Πιερίας, στη δ/νση Ηπείρου 10 

– Κατερίνη. 

Υποβολή αντιρρήσεων κατά του Δασικού Χάρτη. 

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

ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων, στην ιστοσελίδα 

(http://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/InfoDasika_Page.aspx)µε τη συµπλήρωση 

σχετικής ηλεκτρονικής φόρµας, µε χρήση διαδικτυακής εφαρµογής. 

• Για την υποβολή αντίρρησης είναι υποχρεωτική η συµπλήρωση των γεωγραφικών 
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συντεταγµένων των κορυφών του πολυγώνου/γεωτεµαχίου της έκτασης της οποίας 

αµφισβητείται ο χαρακτήρας και η µορφή, καθώς και το εµβαδό της. 

• Επίσης, για την υποβολή αντίρρησης καταβάλλεται υποχρεωτικά ειδικό τέλος, το ύψος του 

οποίου υπολογίζεται µε βάση το εµβαδόν της έκτασης που αφορά αυτή, όπως έχει καθοριστεί µε 

την Κ.Υ.Α. της περίπτωσης (5) του ανωτέρω Νοµοθετικού Πλαισίου. 

Η µη τήρηση των παραπάνω προϋποθέσεων καθιστά την αντίρρηση απαράδεκτη. 

 

– Πως επιβεβαιώνεται ότι η υποβολή των αντιρρήσεων έχει γίνει µε επιτυχία; 

Για να θεωρείται µια αντίρρηση ως επιτυχής θα πρέπει να: 

1. Έχει καταβληθεί το Ειδικό Τέλος άσκησης αντιρρήσεων. 

2. Έχει εκτυπωθεί το Αποδεικτικό Υποβολής αντιρρήσεων. 

3. Έχουν υποβληθεί τα απαραίτητα έγγραφα στο αρµόδιο ΣΥΑ#Χ, είτε αυτοπροσώπως είτε 

ταχυδροµικά. Τα έγγραφα αυτά είναι : 

• υπογεγραµµένο το αντίγραφο της αντίρρησής του. 

• τα έγγραφα για την απόδειξη του έννοµου συµφέροντος. 

• οποιοδήποτε στοιχείο κρίνει ο ενδιαφερόµενος ότι αποδεικνύει ή υποστηρίζει τους 

ισχυρισµούς του. 

• φωτοαντίγραφο του παραστατικού που πιστοποιεί την καταβολή του αναλογούντος 

ειδικού τέλους. 

• στο φάκελο αποστολής αναγράφεται υποχρεωτικά το όνοµα του ενδιαφερόµενου και ο 

αριθµός πρωτοκόλλου των αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν. 

 

– Μπορεί να υποβληθούν αντιρρήσεις για το ιδιοκτησιακό καθεστώς; 

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. 

 

– Μπορεί να υποβληθεί µία αντίρρηση για εκτάσεις οι οποίες είναι ανεξάρτητες µεταξύ 

τους;  

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. 

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

αµφισβήτηση του χαρακτήρα εκτάσεων που περιλαµβάνονται σε διαφορετικά 
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γεωτεµάχια, συµπληρώνει και υποβάλλει τόσες αντιρρήσεις, όσες και τα γεωτεµάχια 

αυτά. 

 

– Μπορεί να εντοπίσει κανείς χωρίς την βοήθεια ειδικού το ακίνητο στον Δασικό 

Χάρτη; 

Εάν κατέχει κάποιες γνώσεις από ανάγνωση χαρτών, ναι. #ιαφορετικά θα πρέπει να 

απευθυνθεί σε τεχνικό σύµβουλο (δασολόγο ή λοιπούς επιστήµονες µε γνώση του 

αντικειµένου). 

Σε περίπτωση υποβολής αντιρρήσεων, ο ενδιαφερόµενος, εφόσον δενµπορεί να τις 

υποβάλλει µόνος του, θα πρέπει να συνεργαστεί µε Τεχνικό Σύµβουλο (#ασολόγο, ή 

λοιπούς επιστήµονες µε γνώση του αντικειµένου) για την αποτύπωση των συντεταγµένων 

των ορίων της έκτασης που τον ενδιαφέρει. 

 

– Πως υπολογίζεται το εµβαδόν της αντίρρησης; 

Ο υπολογισµός του εµβαδού των εκτάσεων, των οποίων αµφισβητείται ο χαρακτήρας, 

πραγµατοποιείται αυτόµατα από τη διαδικτυακή εφαρµογή υποβολής αντιρρήσεων. 

Για να γίνει αυτό, θα πρέπει πρώτα να εισαχθούν στην ηλεκτρονική φόρµα αντιρρήσεων 

είτε τα στοιχεία των γεωγραφικών συντεταγµένων των κορυφών του γεωτεµαχίου είτε 

αρχείο DXF (κλειστή πολυγωνική δοµή). 

 

Καθορισµός ειδικού τέλους αντιρρήσεων 

Το ύψος του ειδικού τέλους, για κάθε υποβαλλόµενη αντίρρηση, είναι ανάλογο 

του εµβαδού της έκτασης της οποίας αµφισβητείται ο χαρακτήρας και καθορίζεται ως 

εξής: 

Εµβαδόν έκτασης Ποσό (€) 

έως και 100 τ.µ. των περιπτώσεων της παρ. 

3 του άρθρου 2 του Ν. 2308/1995 
20€ 

έως και 1.000τ.µ. 45€ 

από 1.000τ.µ. έως και 5.000τ.µ. 135€ 

από 5.000τ.µ. έως και 20.000τ.µ. 450€ 
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από 20.000τ.µ. έως και 100.000τ.µ. 900€ 

από 100.000τ.µ. έως και 300.000τ.µ. 1.800€ 

άνω των 300.000τ.µ. 3.600€ 

Μετά την καταβολή και του ειδικού τέλους από τον ενδιαφερόµενο, 

ολοκληρώνεται η ηλεκτρονική υποβολή, οπότε η αντίρρηση λαµβάνει αριθµό 

πρωτοκόλλου και είναι πλέον δυνατή η χορήγηση/εκτύπωση αποδεικτικού υποβολής 

της.  

 

Γ. Ειδικές Περιπτώσεις Ατελών Αντιρρήσεων  

8εν απαιτείται καταβολή τέλους, κατ’ εξαίρεση, για αντιρρήσεις που αφορούν περιοχές: 

α) που έχουν συµπεριληφθεί στο δασικό χάρτη, λόγω µη αποτύπωσης του περιγράµµατος της 

παρ.2 περίπτωση α΄ του αρθ.23 του ν.3889/10, όπως ισχύει, καθώς και οι εκτάσεις που 

εµπίπτουν στις περιπτώσεις της παρ.3β του άρθρου 31 του ν.4280/14, όπως ισχύει. 

β) που εµφανίζονται ως δασικές στη φωτοερµηνεία της παλαιότερης αεροφωτογράφισης, αλλά 

περιλαµβάνονται σε διανοµές (κληροτεµάχια) του εποικισµού. 

γ) που εµφανίζονται ως χορτολιβαδικές ή βραχώδεις ή πετρώδεις είτε κατά την παλαιότερη είτε 

κατά την πρόσφατη αεροφωτογράφιση, αλλά περιλαµβάνονται σε περιοχές εποικισµού. 

δ) για τις οποίες έχουν εκδοθεί τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισµού κατά τη διαδικασία του 

άρθρου 14 του Ν.998/1979, οι οποίες δεν απεικονίζονται στους αναρτηµένους χάρτες. 

ε) κατά το τµήµα που εµπίπτει σε εκκρεµείς αιτήσεις και υποθέσεις στη διαδικασία του άρθρου 14 

του ν.998/1979 (άρθρο 28 παρ.18.α ν.2664/1998 όπως ισχύει).   

Για την τεκµηρίωση της υπαγωγής στις ανωτέρω περιπτώσεις α΄ ή β΄ και γ΄ µε την αντίρρηση 

υποβάλλονται, απαρέγκλιτα, από τον ενδιαφερόµενο, ως απαραίτητα συµπληρωµατικά στοιχεία, 

βεβαίωση της αρµόδιας υπηρεσίας δόµησης (περ. α΄) ή της υπηρεσίας εποικισµού (περ. β΄ή γ΄) 

αντίστοιχα. Για την περίπτωση δ΄ υποβάλλεται η τελεσίδικη πράξη. Για την περίπτωση ε΄ 

προσέρχεται ο ενδιαφερόµενος στο Σηµείο Υποστήριξης της Ανάρτησης του #ασικού Χάρτη για 

την αναζήτηση και ταυτοποίηση των υπό εκκρεµότητα στοιχείων προσκοµίζοντας σχετικά 

αντίγραφα και την επί τόπου υποβολή αντίρρησης.    

ΠΡΟΣΟΧΗ! Σηµειώνεται ότι, δεν είναι δυνατή η υποβολή αντίρρησης που θα αφορά, 

ταυτόχρονα, σε έκταση που εξαιρείται της καταβολής τέλους και σε έκταση για την οποία 

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

αντιρρήσεις. 
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Όλη η διαδικασία προσκόµισης βεβαίωσης και υποβολής αντίρρησης θα πρέπει να έχει 

περαιωθεί µέχρι την τελευταία ηµεροµηνία υποβολής αντιρρήσεων. 

 

 

 

 

Δ. ΥΠΟΒΟΛΗ  ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΣΥΑΔΧ 

 

Ο ενδιαφερόµενος, αφού ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή της αντίρρησης 

σύµφωνα µε τις ισχύουσες προθεσµίες, θα πρέπει εντός της συνολικής προθεσµίας και 

για όσους κατοικούν µόνιµα ή διαµένουν στο εξωτερικό, ήτοι µέχρι την 19ηΑπριλίου, να 

υποβάλει στο ΣΥΑ#Χ (αυτοπροσώπως, ή ταχυδροµικώς), τα παρακάτω έγγραφα σε 

έντυπη µορφή:  

• υπογεγραµµένο το αντίγραφο της αντίρρησής του (όπως αυτό παράγεται µε χρήση της 

διαδικτυακής εφαρµογής αφού η αντίρρηση λάβει αριθµό πρωτοκόλλου). 

• τα έγγραφα τα οποία επικαλείται για την απόδειξη του εννόµου συµφέροντος. 

• οποιοδήποτε στοιχείο κρίνει ο ενδιαφερόµενος ότι αποδεικνύει ή υποστηρίζει τους 

ισχυρισµούς του (διοικητικές πράξεις, βεβαιώσεις αρµοδίων υπηρεσιών, αµετάκλητες 

δικαστικές αποφάσεις, οικοδοµική άδεια, φωτοερµηνείες, τεχνικές εκθέσεις κ.ά.). 

• φωτοαντίγραφο του παραστατικού που πιστοποιεί την καταβολή του αναλογούντος 

ειδικού τέλους 

• αντίγραφο του αποδεικτικού υποβολής των αντιρρήσεων (εκτυπώνεται µε τη χρήση 

της διαδικτυακής εφαρµογής). 

Στον φάκελο αποστολής να αναγράφεται υποχρεωτικά το όνοµα του ενδιαφερόµενου 

και ο αριθµός πρωτοκόλλου που έλαβε η αντίρρηση από τον ειδικό διαδικτυακό τόπο. 

 

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

ενδιαφερόµενοι δύνανται να υποβάλλουν ή να αποστέλλουν ταχυδροµικά στο ΣΥΑ8Χ, 

εφόσον οι αντιρρήσεις έχουν γίνεται παραδεκτές στην κεντρική βάση, τις παρακάτω 

αιτήσεις: 

• διόρθωσης –µεταβολής των στοιχείων της υποβληθείσας αντίρρησης, πλην των 

γεωγραφικών συντεταγµένων. Σε περίπτωση που απαιτείται διόρθωση των 

συντεταγµένων, θα πρέπει να γίνει ανάκληση της αντίρρησης και υποβολή νέας. 

• υποβολής συµπληρωµατικών στοιχείων. 
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• γνωστοποίησης αλλαγής προσωπικών στοιχείων και στοιχείων επικοινωνίας. 

 

Ε. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ 

 

Ο κάθε ενδιαφερόµενος έχει δικαίωµα ανάκλησης των αντιρρήσεών του. Για την 

ανάκληση των αντιρρήσεων, απαιτείται αίτηση ανάκλησης µέσω του ειδικού 

διαδικτυακού τόπου έως τη λήξη της προθεσµίας υποβολής αντιρρήσεων. Η αίτηση, 

υποβάλλεται από τον ίδιο που υπέβαλε την αντίρρηση ή – κατόπιν συµβολαιογραφικής 

εντολής, πληρεξουσιότητας - από πληρεξούσιό του. 

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

την επιστροφή του καταβληθέντος τέλους. Προς τούτο, θα πρέπει να υποβάλει σχετικό 

αίτηµα στο ΣΥΑ#Χ, προκειµένου να εκδοθεί σχετική απόφαση του υπεύθυνου 

λειτουργίας.  

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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