
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ
ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ

Περιεχόμενα
1. Γενικά στοιχεία
2. Πληροφορίες για τους πολίτες, σημαντικές ημερομηνίες και προθεσμίες, 

δικαιολογητικά 
3. Θεσμικό πλαίσιο

Εισαγωγή

Η κατάρτιση των Δασικών Χαρτών έχει ως αντικείμενο την οριοθέτηση και καταγραφή των
δασών  και  δασικών  εκτάσεων,  που  διέπονται  από  το  ειδικό  προστατευτικό  πλαίσιο  των
διατάξεων της δασικής νομοθεσίας, κατά τρόπο ακριβή, διαφανή και οριστικό.
 
Παράδειγμα αποσπάσματος Δασικού Χάρτη

 

 
 

http://www.ktimatologio.gr/forestmaps/Documents/Pages/paYPJUHv0hLecIXe/apospasma%20kyromenou_5.bmp


Υπόμνημα Δασικών Χαρτών

ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗΣ ΕΤΟΥΣ 1945/1960

ΧΑΡ/ΜΟΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

Δ ΔΑΣΗ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗΣ ΛΗΨΗΣ
Α ΑΛΛΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗΣ ΛΗΨΗΣ
Χ ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗΣ ΛΗΨΗΣ

ΔΑΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

ΔΔ
ΔΑΣΗ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗΣ ΛΗΨΗΣ Ή ΠΡΟΫΦΙΣΤΑΜΕΝΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΑΣΗ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΛΗΨΗΣ & ΣΤΙΣ ΑΥΤΟΨΙΕΣ*

ΔΑ

ΔΑΣΗ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗΣ ΛΗΨΗΣ Ή ΠΡΟΫΦΙΣΤΑΜΕΝΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΛΛΗΣ ΜΟΡΦΗΣ / ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΛΗΨΗΣ & ΣΤΙΣ 
ΑΥΤΟΨΙΕΣ*

ΑΔ
ΑΛΛΗΣ ΜΟΡΦΗΣ / ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗΣ ΛΗΨΗΣ
ΔΑΣΗ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΛΗΨΗΣ & ΣΤΙΣ ΑΥΤΟΨΙΕΣ*

ΑΑ
ΑΛΛΗΣ ΜΟΡΦΗΣ / ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗΣ ΛΗΨΗΣ
ΑΛΛΗΣ ΜΟΡΦΗΣ / ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΛΗΨΗΣ & ΣΤΙΣ 
ΑΥΤΟΨΙΕΣ*

ΠΔ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ - ΔΑΣΙΚΕΣ
ΠΑ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ - ΜΗ ΔΑΣΙΚΕΣ
ΠΧ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ - ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΙΚΕΣ
ΑΝ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΕΣ Ή ΔΑΣΩΤΕΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ

ΧΧ
ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗΣ ΛΗΨΗΣ
ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΛΗΨΗΣ & ΣΤΙΣ ΑΥΤΟΨΙΕΣ*

ΧΑ
ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗΣ ΛΗΨΗΣ
ΑΛΛΗΣ ΜΟΡΦΗΣ / ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΛΗΨΗΣ & ΣΤΙΣ 
ΑΥΤΟΨΙΕΣ*

ΑΧ
ΑΛΛΗΣ ΜΟΡΦΗΣ / ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗΣ ΛΗΨΗΣ
ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΛΗΨΗΣ & ΣΤΙΣ ΑΥΤΟΨΙΕΣ*

* Ή ΣΤΟΥΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ ΤΟΥ Ν. 248/1976

http://www.ktimatologio.gr/forestmaps/Documents/Pages/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91_NEW.xls


ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΑΡΑΤΗΡ

ΗΣΗΣ
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

0  Δεν υπάρχουν δεδομένα
1  Εντός ορίων εποικισμού
2  Εντός ορίων Κ.Χ. ν.248/1976
4  Παραχωρητήριο
5  Αποτερματισμοί
6  Αναγνωρίσεις ιδιωτικών δασών
8  Εντός ορίων Κ.Χ. ν.248/1976 & Εντός ορίων εποικισμού
9  Εντός ορίων Κ.Χ. ν.248/1976, Παραχωρητήριο

10  Εντός ορίων Κ.Χ. ν.248/1976, Αποτερματισμοί
11  Εντός ορίων Κ.Χ. ν.248/1976, Αναγνωρίσεις ιδιωτικών δασών
12  Εντός ορίων Κ.Χ. ν.248/1976, Εντός ορίων εποικισμού, Παραχωρητήριο
13  Εντός ορίων Κ.Χ. ν.248/1976, Εντός ορίων εποικισμού, Αναγνωρίσεις ιδιωτικών δασών
14  Εντός ορίων Κ.Χ. ν.248/1976, Αναγνωρίσεις ιδιωτικών δασών, Παραχωρητήριο
17  Αποφάσεις δικαστηρίων ν.248/76
19  Λοιπές περιπτώσεις διόρθωσης Κ.Χ. ν. 248/76
20   Εντός ορίων εποικισμού, Κληροτεμάχια
21   Εντός ορίων εποικισμού, Αδιάθετα-Διαθέσιμα, Κοινόχρηστα
22   Εντός ορίων εποικισμού, Ιδιοκτησίες

28
 Εκτάσεις που απώλεσαν το δασικό τους χαρακτήρα προ της 11.6.1975 (εδ. 2, παρ. 2, 
αρθρου 13 του ν. 3889/2010 όπως ισχύει)

Ειδικότερα, η κατάρτιση Δασικών Χαρτών έχει ως αντικειμενικό σκοπό το διαχρονικό (σήμερα
και  στο παρελθόν)  και  χωρικό (γεωγραφικό)  προσδιορισμό και  αποτύπωση των δασών και
δασικών εκτάσεων. Η όλη διαδικασία συνίσταται στην έρευνα των εκτάσεων που είτε σήμερα
είτε στο παρελθόν καλύπτονται από δασική βλάστηση, στην κωδικοποίηση των στοιχείων και
στην ορθή απεικόνιση τους επί κατάλληλου χαρτογραφικού υλικού, σύμφωνα με τις ισχύουσες
τεχνικές προδιαγραφές κατάρτισης δασικών χαρτών
(ΦΕΚ B΄/1811/10-09-2007), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
 
Η διερεύνηση της βλάστησης στο παρελθόν για την οριοθέτηση και καταγραφή των δασών και
δασικών εκτάσεων πραγματοποιείται με τη χρήση αεροφωτογραφιών λήψης 1945/1960, αλλά
και  προγενέστερων λήψεων  όπου  υπάρχουν  (π.χ.  για  το  Ν.  Αττικής  χρησιμοποιούνται  και
αεροφωτογραφίες λήψης 1937) ως το μοναδικό και παλαιότερο υλικό, το οποίο καλύπτει ενιαία
την ελληνική επικράτεια.  
 
Αντίστοιχα, η  οριοθέτηση  και  καταγραφή  των  υφιστάμενων  δασών  και  δασικών
εκτάσεων συνίσταται στην ανάλυση των χαρακτηριστικών της βλάστησης, που καλύπτει μια
έκταση, μέσω της ερμηνείας αεροφωτογραφιών πρόσφατης λήψης, επαληθευόμενης επί τους
εδάφους.
 
Ο συνδυασμός της φωτοερμηνείας αεροφωτογραφιών διαφορετικής ημερομηνίας λήψης, μιας
παλαιάς (1945/1960) και μιας πρόσφατης (π.χ. 2007) που καλύπτουν την ίδια περιοχή, μπορεί
να αποδώσει τις παρακάτω καταστάσεις:
 

 εκτάσεις που ήταν και παρέμειναν δάση και δασικές
 εκτάσεις που εκχερσώθηκαν ή καταστράφηκαν στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε

http://www.ktimatologio.gr/forestmaps/Documents/Pages/paYPJUHv0hLecIXe/FEK%201811.pdf


 εκτάσεις που αναδασώθηκαν ή δασώθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε.

Η ανάρτηση δασικού χάρτη αποτελεί κορυφαία διαδικασία δημοσιότητας επί του περιεχομένου
του Δασικού Χάρτη. Κατά αυτό τον τρόπο, επιτυγχάνεται η ενημέρωση κάθε ενδιαφερομένου
για  τον χαρακτήρα  των  εκτάσεων  (δασικός  ή  μη  δασικός)  και δίνεται η  δυνατότητα να
υποβάλλει τις αντιρρήσεις του επί αυτών.

Τελικός στόχος της συνολικής διαδικασίας είναι η κύρωση των δασικών χαρτών ως οριστικών.

Η καταγραφή των δασών και δασικών εκτάσεων στοχεύει στην:
 
α)   Περιβαλλοντική προστασία  δασών,  δασικών και  χορτολιβαδικών εκτάσεων (που επίσης
καταγράφονται κατά τη διαδικασία κατάρτισης Δασικών Χαρτών)
β)    Προβολή  των  εμπραγμάτων  δικαιωμάτων  του  Ελληνικού  Δημοσίου  επί  των  δασών,
δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων στις διαδικασίες του Εθνικού Κτηματολογίου (ΕΚ) και
την ολοκληρωμένη διερεύνηση του ιδιοκτησιακού τους καθεστώτος
γ)    Αποκάλυψη και διασφάλιση της δημόσιας περιουσίας, σημαντικό μέρος της οποίας είναι τα
δάση, οι δασικές και οι χορτολιβαδικές εκτάσεις
δ)    Δημιουργία βασικής πληροφοριακής υποδομής για τη δημιουργία του Δασολογίου.

Δασικοί χάρτες και Κτηματολόγιο
 
Μέχρι σήμερα έχουν καταρτιστεί Δασικοί Χάρτες σε ολόκληρες Περιφερειακές Ενότητες καθώς
και  επιμέρους  OTA, καλύπτοντας  συνολική  έκταση 71.876.755 στρέμματα περίπου,  ήτοι
το 54,58% της χώρας.
 
1. Κατάρτιση Δασικών Χαρτών Πιλοτικών Προγραμμάτων ΕΚ 
 
Αφορά στην κατάρτιση Δασικών Χαρτών για 323 προκαποδιστριακούς ΟΤΑ διάσπαρτους στη
χώρα,  συνολικής  έκτασης 7.521.711 στρεμμάτων που  αντιστοιχεί  σε  ποσοστό 5,71% του
συνόλου της χώρας.

2. Κατάρτιση Δασικών Χαρτών σε 113 ΟΤΑ (Forest Map)

Αφορά στην κατάρτιση Δασικών Χαρτών για 113 προκαποδιστριακούς ΟΤΑ διάσπαρτους στη
χώρα,  κυρίως  σε  αστικές  περιοχές  αλλά  και  σε  περιαστικές  περιοχές  της  Αθήνας  και
Θεσσαλονίκης,  συνολικής  έκτασης 3.545.226 στρεμμάτων που  αντιστοιχεί  σε
ποσοστό 2,69%του συνόλου της χώρας.

3. Κατάρτιση Δασικών Χαρτών στο υπόλοιπo Αττικής (Forest Map 10)

Αφορά  στην  κατάρτιση  Δασικών  Χαρτών  για 46 προκαποδιστριακούς  ΟΤΑ της  Αττικής,
συνολικής  έκτασης 1.574.473 στρεμμάτων που  αντιστοιχεί  σε  ποσοστό 1,20% του  συνόλου
της χώρας και πλέον καλύπτεται το σύνολο της Αττικής.

4. Κατάρτιση Δασικών Χαρτών σε 11 Περιφερειακές Ενότητες (Forest Map Δ4)
   
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» του
ΕΣΠΑ και έχει προϋπολογισμό 37,2 εκατ. ευρώ. Αφορά στην κατάρτιση Δασικών Χαρτών για 11
Περιφερειακές  Ενότητες,  συνολικής  έκτασης 34.766.735  στρεμμάτων που  αντιστοιχεί  σε
ποσοστό 26,40% του συνόλου της χώρας: 
 
 
Θεσσαλονίκης,  Χαλκιδικής  (εκτός  Αγίου  Όρους),Πιερίας,  Ιωαννίνων,Εύβοιας, Μαγνησίας,



Αρκαδίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Αχαΐας, Ηλείας 
 
Οι περιοχές που εντάχθηκαν στο συγχρηματοδοτούμενο έργο είναι αυτές που κατά κύριο λόγο
είχαν  πληγεί  από  τις  πυρκαγιές  του  2007  ή  περιλαμβάνουν  εκτεταμένα  τμήματα  από
περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές.

 
 5. Κατάρτιση Δασικών Χαρτών σε 79 περιοχές της χώρας (Forest Map Δ5)
 
Το  πρόγραμμα  αφορά  στην  κατάρτιση  Δασικών  Χαρτών  για  τις 79  περιοχές (Δημοτικές &
Τοπικές  Κοινότητες)  του  προγράμματος  κτηματογράφησης  των  268  περιοχών  που δεν
συμπεριλαμβάνονται στον προαναφερθέντα διαγωνισμό και έχει προϋπολογισμό 1,7 εκατ. ευρώ.
Από  τις 79  περιοχές  έχουν  ανατεθεί  και  ολοκληρωθεί 9  ΟΤΑ που ανήκουν  στις  παρακάτω
Περιφερειακές Ενότητες:
  
Βοιωτίας  (Σχηματαρίου), Κοζάνης  (Καρυδίτσας,  Κοίλων,  Κρόκου,  Λευκόβρυσης,
Προαστίου),Σερρών (Επταμύλων, Λευκώνος, Νεοχωρίου)
Η  έκταση  των  περιοχών  αυτών  ανέρχεται  στα 140.900 στρέμματα που  αντιστοιχεί  σε
ποσοστό 0,11% του συνόλου της χώρας.
 
6. Κατάριση Δασικών Χαρτών σε 10 Περιφερειακές Ενότητες (Forest Map Δ6)
 
Από τις 10 περιοχές έχουν ανατεθεί και ολοκληρωθεί οι εξής:
Ημαθίας,Κιλκίς,Πέλλας, Σερρών, Κοζάνης, Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων  
Η  έκταση  των  περιοχών  αυτών  ανέρχεται  σε 24.327.709 στρέμματα που  αντιστοιχεί  σε
ποσοστό 18,47% του συνόλου της χώρας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

Σε εφαρμογή του νόμου 4389/2016, η αρμοδιότητα για την ανάρτηση Δασικών Χαρτών όπως και
για όλες τις εργασίες μέχρι και την κύρωση του δασικού χάρτη ανήκει στην οικεία Δ/νση Δασών
της εκάστοτε Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
 
Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΚΧΑ ΑΕ, αξιοποιώντας τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών, δημιούργησε
νέα ειδική εφαρμογή για την ανάρτηση των Δασικών Χαρτών στο διαδίκτυο. Με τον τρόπο αυτό,
όλοι, πολίτες και φορείς, έχουν πλέον άμεση πρόσβαση στο περιεχόμενο του δασικού χάρτη και
μπορούν εύκολα, απλά και γρήγορα να πληροφορηθούν εάν η έκταση που τους ενδιαφέρει έχει
δασικό  ή  μη  χαρακτήρα. Μέσω  της νέας  αυτής διαδικτυακής  εφαρμογής  δίνεται  η
δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αντιρρήσεων και πληρωμής του ειδικού τέλους.
 
Σε κάθε περιοχή για την οποία αναρτάται Δασικός Χάρτης συγκροτούνται
Σημεία ΥποστήριξηςΑνάρτησης Δασικών Χαρτών (ΣΥΑΔΧ) με απόφαση του Συντονιστή της
οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την ενημέρωση κάθε ενδιαφερομένου.
 
Σημεία ανάρτησης δασικών χαρτών: 

Ο Δασικός  Χάρτης αναρτάται αποκλειστικώς ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της ΕΚΧΑ Α.Ε. κατόπιν
απόφασης της οικείας Διεύθυνσης Δασών.
 
Για  οποιοδήποτε  θέμα,  σχετικά  με  την  ανάρτηση  ή  την υποβολή  αντίρρησης  δασικού  χάρτη
παρακαλούμε  επικοινωνήστε  με  τα  αρμόδια  Σημεία  Υποστήριξης  Ανάρτησης  Δασικών  Χαρτών
(ΣΥΑΔΧ), όπου ανήκει η περιοχή σας.
 
Κατά του περιεχομένου τού δασικού χάρτη που αναρτήθηκε, επιτρέπεται η υποβολή αντιρρήσεων

http://www.ktimatologio.gr/forestmaps/Documents/Pages/Tbt4iApPg790sEfp/2012%2005%2002%2079%20OTA.xls


μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία που ορίζεται στην
πρόκληση υποβολής αντιρρήσεων που εκδίδεται  από την αρμόδια Δ/νση Δασών.  Η ανωτέρω
προθεσμία παρεκτείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες για κατοίκους εξωτερικού.
 
Οι αντιρρήσεις υποβάλλονται  αποκλειστικώς στον ιστότοπο της ΕΚΧΑ Α.Ε. σε ειδική ηλεκτρονική
φόρμα μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής υποβολής αντιρρήσεων.
 
Η υποβολή των αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του αναρτηθέντος Δασικού Χάρτη αφορά
αποκλειστικά στον χαρακτήρα ή στη μορφή κάποιας εμφανιζόμενης στο Δασικό Χάρτη έκτασης
και όχι στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της.
 
Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο καθώς και το Ελληνικό Δημόσιο και οι οικείοι Ο.Τ.Α. πρώτου και
δεύτερου  βαθμού,  που  έχουν  έννομο  συμφέρον,  μπορεί  να  υποβάλει  αντιρρήσεις  κατά  του
περιεχομένου του Δασικού Χάρτη. Ειδικότερα, αντίρρηση μπορεί να υποβληθεί είτε επειδή μια
έκταση έχει  χαρακτηριστεί  δασική ή  χορτολιβαδική  ή  βραχώδης  ή  πετρώδης  έκταση
(ενώ δεν είναι) ή και αντίστροφα επειδή κάποια έκταση έχει παραλειφθεί να χαρακτηριστεί
δασική ή χορτολιβαδική ή βραχώδης ή πετρώδης έκταση (ενώ είναι).
 
Στην περίπτωση που ορισμένη δασικού χαρακτήρα ή χορτολιβαδική ή βραχώδης ή πετρώδης
έκταση δεν περιλαμβάνεται στο Δασικό Χάρτη,  αντιρρήσεις μπορεί να υποβάλει κάθε φυσικό ή
νομικό πρόσωπο και, ιδίως, το Ελληνικό Δημόσιο, 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.
 
 -  Αντιρρήσεις  υποβάλλονται 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 ηλεκτρονικές φόρμες αντιρρήσεων, όσες και τα γεωτεμάχια αυτά.
 
 - Αντιρρήσεις που οφείλονται σε παράλειψη να απεικονιστούν πράξεις της διοίκησης στο Δασικό
Χάρτη (πχ.  Τελεσίδικες  πράξεις  χαρακτηρισμού και  αποφάσεις  του αρ.  14 Ν.  998/79, σχέδια
πόλης και οικισμοί των παρ. 2α και 2β του αρ. 23 Ν.3889/10, Διανομές κλπ), εξαιρούνται της
καταβολής  του  ειδικού  τέλους.  Ομοίως  εξαιρούνται  της  καταβολής  του  ειδικού  τέλους,  οι
αντιρρήσεις κατά το τμήμα που αφορούν σε εκκρεμείς αιτήσεις και υποθέσεις της διαδικασίας του
αρ. 14 Ν.998/79. Στις περιπτώσεις υποβολής αντιρρήσεων ατελώς, αυτές δε θα υποβάλλονται
μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής, αλλά οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσέλθουν στο αρμόδιο
ΣΥΑΔΧ,  εντός  της  σχετικής  προθεσμίας,  προσκομίζοντας  τα  σχετικά  αποδεικτικά  έγγραφα,
προκειμένου οι αντιρρήσεις να καταχωριστούν κατ΄εξαίρεση από το προσωπικό του ΣΥΑΔΧ.

Προϋποθέσεις και απαραίτητα δικαιολογητικά
 
 
Προκειμένου  να  υποβάλετε  αντιρρήσεις  κατά  του  περιεχομένου  του  δασικού  χάρτη,
υπάρχουν τρεις βασικές προϋποθέσεις.  Συγκεκριμένα:  
 
  
Α. Να συμπληρώσετε τα προσωπικά στοιχεία και στοιχεία επικοινωνίας σας, στην ειδική
ηλεκτρονική φόρμα μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής υποβολής αντιρρήσεων,
 
Β. Να  συμπληρώσετε  μέσω  της  διαδικτυακής  εφαρμογής  τις γεωγραφικές



συντεταγμένες (σε ΕΓΣΑ ’87) των κορυφών του πολυγώνου / γεωτεμαχίου, που περικλείει
την έκταση, της οποίας αμφισβητείται ο δασικός/χορτολιβαδικός χαρακτήρας, σύμφωνα με τον
αναρτηθέντα δασικό χάρτη.
 
Γ. Να καταβάλλετε το  ειδικό τέλος για την υποβολή αντίρρησης.
  
 
Με την ολοκλήρωση υποβολής αντίρρησης θα λάβετε Αποδεικτικό Υποβολής Αντιρρήσεων.
 
 
                                     Απαραίτητα δικαιολογητικά
 
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
αρμόδιο ΣΥΑΔΧ 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  στοιχεία  που  θεμελιώνουν  το  έννομο  συμφέρον  (υπό  μορφή  απλών
φωτοαντιγράφων).  
 
Ενδεικτικά:
 
1)  Εμπράγματα  δικαιώματα  σε  ακίνητα, όπως:  κυριότητα,  υποθήκη  και  δουλείες
(προσωπικές δουλείες: επικαρπία, οίκηση και πραγματικές δουλείες: δουλεία οδού, ξυλεύσεως,
βοσκής, αντλήσεως ύδατος κ.λπ.)                                                                             
 
2)  Ενοχικά  δικαιώματα,  όπως:  μίσθωση,  επίμορτη  αγροληψία,  χρονομεριστική  μίσθωση,
προσύμφωνο πώλησης - δωρεάς ακινήτου κ.α.
 
Όλα  τα  παραπάνω  στοιχεία  αποδεικνύονται από  δημόσια  έγγραφα,  όπως  είναι
τα συμβολαιογραφικά  έγγραφα,  οι δικαστικές  αποφάσεις,  τα παραχωρητήρια,
οι πράξεις τακτοποίησης, οι αποφάσεις αναγκαστικής απαλλοτρίωσης κ.λπ.
 
Σημειώνεται ότι για τη μίσθωση απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο που μεταγράφεται στο
Υποθηκοφυλακείο, ενώ για το προσύμφωνο δωρεάς ακινήτου, απαιτείται συμβολαιογραφικό
έγγραφο και όχι μεταγραφή.
 
Στην  περίπτωση  περιβαλλοντικών  οργανώσεων  και  άλλων  νομικών  προσώπων  είναι
απαραίτητη  η  επισύναψη  καταστατικού  ίδρυσης/σύστασης,  στους  σκοπούς  του  οποίου
περιλαμβάνεται η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. 
 
3)  Αντίγραφο  του  εντύπου  Ε9 της  δήλωσης  στοιχείων  ακινήτων,  που  υποβάλλεται  στη
Δ.Ο.Υ., εφόσον από αυτό προκύπτει η ταυτότητα του ακινήτου.
 
Γ.  Αντίγραφο  του  Αποδεικτικού  Πληρωμής  του  αναλογούντος  ειδικού τέλους, που
εκτυπώνεται με χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής υποβολής αντιρρήσεων.
 
Δ.  Απλό φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου
 
     
Ε.  Φωτοαντίγραφο  του  παραστατικού  που  πιστοποιεί  την  καταβολή  του
αναλογούντος ειδικού τέλους σε περίπτωση πληρωμής σε τραπεζικό κατάστημα.
 



 
Στην περίπτωση που τρίτος καταθέτει την αντίρρηση απαιτείται εξουσιοδότηση (με το γνήσιο
της  υπογραφής),  ενώ  στην  περίπτωση  που  τρίτος συμπληρώνει,  υπογράφει  και
καταθέτει   την αντίρρηση απαιτείται συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
 
 
Η αντίρρηση μπορεί να συνοδεύεται και από άλλα στοιχεία που αποδεικνύουν ή υποστηρίζουν
τους  ισχυρισμούς  του  ενδιαφερόμενου  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.
 
 
Στο  φάκελο  ταχυδρομικής  αποστολής  αναγράφεται  υποχρεωτικά  το  όνομα  του
ενδιαφερόμενου και ο αριθμός πρωτοκόλλου των αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν.

Ειδικό τέλος άσκησης αντιρρήσεων
ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΧΟΥΝ ΜΕΙΩΘΕΙ

Το  ύψος  του  ειδικού  τέλους  άσκησης  των  αντιρρήσεων  κατά  του  περιεχομένου  του
αναρτημένου  Δασικού  Χάρτη  για  κάθε  υποβαλλόμενη  αντίρρηση  και  για  την  έκταση  που
αμφισβητείται έχει ως εξής:
 
 
α) Για εμβαδόν έκτασης έως και 100 τ.μ. των περιπτώσεων της παρ. 3 του άρθρου 2β του Ν.
2308/1995, όπως ισχύει, είκοσι (20) ευρώ.

β) Για εμβαδόν έκτασης, έως και  1.000 τ.μ.,  εξαιρουμένων των περιπτώσεων του ως άνω
σημείου α), σαράντα πέντε (45) ευρώ.

γ) Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 1.000 τ.μ. έως και 5.000 τ.μ., εκατόν τριάντα πέντε (135)
ευρώ.

δ) Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 5.000 τ.μ. έως και 20.000 τ.μ., τετρακόσια πενήντα (450)
ευρώ.

ε) Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 20.000 τ.μ. έως και 100.000 τ.μ., εννιακόσια (900) ευρώ.

στ) Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 100.000 τ.μ. έως και 300.000 τ.μ., χίλια οκτακόσια (1.800)
ευρώ.

ζ) Για εμβαδόν έκτασης μεγαλύτερης των 300.000 τ.μ. τρεις χιλιάδες εξακόσια (3.600) ευρώ. 
 
Σημειώνεται ότι από την καταβολή του ειδικού τέλους άσκησης αντιρρήσεων εξαιρούνται:

α) Αντιρρήσεις που αφορούν περιοχές που έχουν συμπεριληφθεί στον 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 του 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 Ν. 2664/1998 όπως ισχύει). 
 
 

Τρόποι πληρωμής τέλους αντίρρησης
 
Η πληρωμή του τέλους μπορεί να γίνει με τους ακόλουθους τρόπους: 

 Με χρήση πιστωτικής κάρτας (mastercard ή visa ή american express), χρεωστικής ή 
προπληρωμένης, εφόσον η αντίρρηση υποβληθεί ηλεκτρονικά.

 Με χρήση μετρητών ή πιστωτικής κάρτας στις τράπεζες και μέσω των υπηρεσιών που 
αυτές διαθέτουν, όπως φαίνονται στον παρακάτω πίνακα (σχετικές οδηγίες θα βρείτε 
στην ειδική εφαρμογή).

Για να υποβάλετε ηλεκτρονικά την Αντίρρησή σας μπορείτε :

Α) Να εισέλθετε στην εφαρμογή χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό ασφαλείας
που χρησιμοποιείτε στις εφαρμογές του taxisnet(user name, password).

Β) Να χρησιμοποιήσετε το λογαριασμό σας στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες την ΕΚΧΑ (Αν είχατε
υποβάλλει ηλεκτρονικά αντιρρήσεις κατά του δασικού χάρτη, για αναρτήσεις που έγιναν πριν
το  2016,  μπορείτε  να  χρησιμοποιήσετε  τον  παλιό  σας  κωδικό  για  να δείτε  τις  παλιές  σας
αντιρρήσεις):

Θεσμικό πλαίσιο 

ΠΡΟΣΟΧΗ Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΩΣ ΤΟ 2014
NOMOΣ 3818 για την Προστασία Δασών και Δασικών Εκτάσεων του Νομού Αττικής
Νόμος 3818

Νόμος 3889/2010 (Κεφάλαιο Β' – Επιτάχυνση και απλούστευση της διαδικασίας κύρωσης των 
δασικών χαρτών)
Απόφαση αριθ. 199284/707 Διαδικασία Κύρωσης Δασικών Χαρτών
ΦΕΚ 2159 Β 31.12.2010.pdf

Νόμος 998/1979 

Ο Νόμος 998/1979 (ΦΕΚ Α 289/29-12-1979) «Περί προστασίας των δασών και των δασικών 
εν γένει εκτάσεων της Χώρας», όπως κατά καιρούς έχει τροποποιηθεί και ισχύει, παραμένει το 
κύριο νομοθετικό πλαίσιο των διατάξεων προστασίας των δασών και των δασικών εκτάσεων.

http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=bk0Njkn3TDU%3D&tabid=477&language=el-GR
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=h1wqDS%2FNDHg%3D&tabid=506&language=el-GR
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=6IbQbOYz4eQ%3D&tabid=477&language=el-GR


 Νόμος 4280/2014 

Οι πρόσφατες τροποποιήσεις και βελτιώσεις του με τον νόμο 4280/2014 (ΦΕΚ Α 159/8- 8-
2014) έγιναν με σκοπό την εναρμόνιση των διατάξεών του με τις διατάξεις του άρθρου 24 του 
Συντάγματος καθώς και με τη νομολογία των Δικαστηρίων και κυρίως του Συμβουλίου 
Επικρατείας. Επίσης με διατάξεις των άρθρων 28,31 και 32 έως και 53 του νόμου 4280/2014 
(ΦΕΚ Α 159/8-8-2014) τροποποιούνται διατάξεις κυρίως του νόμου 998/1979 (ΦΕΚ Α 289), 
όπως επίσης και των νόμων 3208/2003 (ΦΕΚ 303/24-12-2003), 3889/2010 (ΦΕΚ Α 182/14- 
10-2010), όπως ισχύει με το ν.4164/2013 καθώς και ορισμένες διατάξεις του ν.δ. 86/1969, 
του ν.4061/2012 (ΦΕΚ Α΄66), και ετέρων νόμων, διατάξεις των οποίων τροποποιούνται με το 
άρθρο 51 του ν.4280/2014. 

Νόμος 4315/2014

 Ο νόμος 4315/2014 (ΦΕΚ Α 269/24-12-2014) και ειδικότερα με τις διατάξεις του άρθρου 12 
αυτού, τροποποιήθηκαν διατάξεις του νόμου 998/1979 (άρθρα 14, προσθήκη άρθρου 47Β μετά
το άρθρο 47Α, 48,57,53,67), ν.4280/2014 (άρθρα 28,52), του ν.δ. 86/1969 (άρθρο 255).

Νέο θεσμικό πλαίσιο
Με το άρθρο 153 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 3889/2010 (ΦΕΚ Α΄ 182)» του Ν.
4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α΄) εισήχθησαν αλλαγές στην διαδικασία κατάρτισης έως και την κύρωση
του Δασικού Χάρτη.

Με  τις  προβλεπόμενες  αλλαγές  ανατίθεται  η  αρμοδιότητα  για  την  κατάρτιση  και  όλες  τις
εργασίες  μέχρι  και  την  κύρωση  του  Δασικού  Χάρτη,  στην  Διεύθυνση  Δασών  της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης του οικείου νομού. 

Συγκεκριμένα, προβλέπεται η διενέργεια, αποκλειστικώς, της ηλεκτρονικής ανάρτησης του
Δασικού Χάρτη στον ιστότοπο της ΕΚΧΑ Α.Ε. μετά τη θεώρησή του από τις αρμόδια Δ/νση
Δασών. 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 τον χαρακτήρα ή τη μορφή ή/και τη θέση των εκτάσεων που έχουν αποτυπωθεί
σε αυτόν.

Η  ανάρτηση  περιλαμβάνει  τον θεωρημένο  Δασικό  Χάρτη, τον  ιστορικό
ορθοφωτοχάρτη που  απεικονίζει  τα  πολύγωνα  των  δασικών  εν  γένει  εκτάσεων τα
οποία 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.

Επίσης   προβλέπεται,  αποκλειστικώς,  η ηλεκτρονική  υποβολή  αντιρρήσεων  κατά  του
περιεχομένου  του  Δασικού  Χάρτη μέσω  διαδικτύου. Για  τον  σκοπό  αυτό  η  ΕΚΧΑ  Α.Ε.
σχεδίασε και ανέπτυξε νέα έκδοση διαδικτυακής εφαρμογής με την οποία παρέχεται ηλεκτρονική
φόρμα για τη συμπλήρωση των στοιχείων των αντιρρήσεων κάθε ενδιαφερομένου καθώς και
τον υπολογισμό και την πληρωμή του αναλογούντος ειδικού τέλους και της υποβολής τους.
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