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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. 199284/707

  Διαδικασία κύρωσης των Δασικών Χαρτών
(άρθρο 21 παρ. 1 Ν. 3889/2010).

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄) «Κωδι−

κοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 της 2876/7.10.09 (ΦΕΚ 
2234/Β΄) απόφασης του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου 
Υπουργείων».

3. Τις διατάξεις των Π.Δ. 187/2009 (ΦΕΚ 214/Α΄) «Διο−
ρισμός Υπουργών και Υφυπουργών» και 89/2010 (ΦΕΚ 
154/Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

4. Τις διατάξεις της οικ.46098/27.10.10 (ΦΕΚ 1696/
Β΄) απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού 
Π.Ε.Κ.Α. «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς 
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Μα−
νιάτη Ιωάννη και Μωραΐτη Αθανάσιο».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 
221/Α΄), με το οποίο κατανεμήθηκαν οι αρμοδιότητες 
του Υ.Π.Ε.Κ.Α., του άρθρου 6 του ιδίου Π.Δ. με το οποίο 
μεταφέρθηκε από το ΥΠ.Α.Α.Τ. στο Υ.Π.Ε.Κ.Α. η Γενική 
Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυ−
σικού Περιβάλλοντος (άρθρο 1 Π.Δ. 352/1991, ΦΕΚ 124/Α΄ 
και άρθρο 1 παρ. 2, Π.Δ. 228/2002, ΦΕΚ 208/Α΄) και την 
23111/31.05.10 (ΦΕΚ 855/Β΄) Κ.Υ.Α. με την οποία συγκρο−
τήθηκε Ενιαίος Διοικητικός Τομέας με τίτλο «Ειδική 
Γραμματεία Δασών» στην οποία εντάχθηκε η Γενική 
Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυ−
σικού Περιβάλλοντος.

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

7. Τις διατάξεις των άρθρων 5 και 8 του Ν. 3208/2003 
(ΦΕΚ 303/Α΄) «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, 
κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιω−
μάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και 
άλλες διατάξεις».

8. Τις διατάξεις των άρθρων 13 έως και 26 του Ν.3889/ 
2010 (ΦΕΚ 182/Α΄), «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών 
Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρ−
τών και άλλες διατάξεις», όπως αυτές αντικατέστησαν 
εκείνες του άρθρου 27 του Ν. 2664/1998 (ΦΕΚ 275/Α΄).

9. Τις διατάξεις ειδικότερα της παραγράφου 1 του 
άρθρου 21 του Ν. 3889/2010 (ΦΕΚ 182/Α΄) «Χρηματοδό−
τηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, 
Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις», που 
αναφέρονται στο περιεχόμενο της παρούσας απόφα−
σής μας.

10. Τη σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Δασικών 
Χαρτών.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Αναφορικά με τις περιπτώσεις της παραγράφου 1 του 
άρθρου 21 του Ν. 3889/2010:

α. i. Οι τεχνικές προδιαγραφές κατάρτισης των δασι−
κών χαρτών κλπ, που εγκρίθηκαν ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α με 
την 97414/754/06.09.07 (ΦΕΚ 1811/Β΄) Κ.Υ.Α., εξακολουθούν 
να ισχύουν κατά το τμήμα αυτό (δεν ισχύουν πλέον τα 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Β΄ και Γ΄) και όσο δεν αντίκεινται με τις 
διατάξεις του Ν. 3889/2010, με τις παρακάτω τροποποιή−
σεις και συμπληρώσεις:

1. Όπου αναφέρεται Ο.Τ.Α., μετά την 1.1.2011, νοείται 
η τοπική ή δημοτική κοινότητα, όπως αυτές πλέον 
ορίζονται στο N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) των οικείων 
πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α., που αποτελούν την τεχνική και 
διοικητική μονάδα κατάρτισης του Δ.Χ. σύμφωνα με τις 
τεχνικές προδιαγραφές.

2. Το εδάφιο 2 της παραγράφου 3.5.γ αντικαθίσταται 
ως εξής:

«2) Παραχωρητήρια, εφόσον ρητά αναφέρεται ότι οι 
εκτάσεις, που παραχωρήθηκαν διατηρούν το δασικό 
χαρακτήρα τους, ανεξάρτητα της χρήσης στην οποία 
αποδόθηκαν. Διαφορετικά αποδίδονται ως άλλης μορ−
φής/κάλυψης εκτάσεις.

Τα παραχωρητήρια εφόσον μπορούν να εφαρμο−
στούν χαρτογραφικά, αποτελούν αυτοτελή πολύγωνα, 
τα οποία απεικονίζονται στον «Ορθοφωτοχάρτη έτους 
1945/1960» «Πρόσφατο Ορθοφωτοχάρτη» και κατ’ αντι−
στοιχία στο «Δασικό Χάρτη», και λαμβάνουν χαρακτήρα 
δασικό ή μη (ανεξάρτητα από το αν υπάρχουν όμορα 
πολύγωνα με ίδιο χαρακτήρα).»
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3. Προστίθεται παράγραφος 3.6.4 ως εξής:
3.6.4 Απόδοση Αναδασωτέων εκτάσεων
• Σε περιπτώσεις που οι αναδασωτέες εκτάσεις επι−

καλύπτονται πολλαπλώς μεταξύ τους, με αποτέλεσμα 
τη δημιουργία πληθώρας πολυγώνων ίδιας κατηγορίας 
μορφής/κάλυψης, αυτές απεικονίζονται με μία ενιαία 
εξωτερική οριογραμμή.

Τα πολύγωνα που εμπεριέχονται στην ανωτέρω και 
δημιουργούνται από τη φωτοερμηνεία των αεροφω−
τογραφιών παλαιότερης και πλέον πρόσφατης λήψης 
και λοιπά στοιχεία προερχόμενα από το αρχείο των 
δασικών υπηρεσιών, εμφανίζονται με την αντίστοιχη 
προβλεπόμενη οριογραμμή, λαμβάνουν την χαρακτηρι−
στική επικρατούσα επιγραφή ΑΝ η οποία αποτελεί και 
την εγγραφή στο πεδίο KATHGORDX στη βάση δεδο−
μένων, στα δε πεδία KATHGORAL1 και KATHGORAL2 
εγγράφονται τα επιμέρους στοιχεία ως δευτερεύοντες 
και τριτεύοντες χαρακτηρισμοί.

• Οι εντός αυτής της οριογραμμής επιμέρους αναδα−
σωτέες εκτάσεις, υποβάλλονται σε ξεχωριστό αρχείο.

4. O τίτλος της παραγράφου 4.3 «ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΙ−
ΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ 
ΔΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» αντικαθίσταται ως ακολούθως:

4.3 ΘΕΩΡΗΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ − ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
5. Ο τίτλος της παρ. 4.3.1 «Στατιστικός Έλεγχος Ορι−

οθέτησης των εκτάσεων – Προθεσμίες» αντικαθίσταται 
και στο κείμενο συμπληρώνεται παράγραφος στο τέλος, 
ως ακολούθως:

4.3.1. Στατιστικός Έλεγχος Οριοθέτησης των εκτά−
σεων

Για την επιτάχυνση του ελέγχου της φωτοερμηνευ−
τικής απόδοσης και εφαρμογής των οριογραμμών των 
Ορθοφωτοχαρτών 1945 (1960) και των Πρόσφατων Ορ−
θοφωτοχαρτών, οι αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες δύνα−
νται να παρακάμπτουν τον στατιστικό έλεγχο οριοθέ−
τησης των εκτάσεων και να προβαίνουν άμεσα στον 
πλήρη έλεγχο της επόμενης παραγράφου 4.3.2..

6. Η παρ. 4.3.2 τροποποιείται και αντικαθίσταται ως 
ακολούθως:

4.3.2 Πλήρης Έλεγχος Οριοθέτησης των εκτάσεων − 
Προθεσμίες

Εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από το 
πέρας του ελέγχου της παρ. 4.3.1 του παρόντος και 
εφόσον έχει προκύψει από αυτόν ότι ικανοποιούνται 
οι προβλεπόμενες ακρίβειες (συνεπώς δεν συντρέχει 
λόγος απόρριψης των παραδοτέων), ή εντός ενενήντα 
(90) ημερολογιακών ημερών από την υποβολή των πα−
ραδοτέων του 2ου Σταδίου σε αυτές, οι αρμόδιες Δα−
σικές Υπηρεσίες είναι υποχρεωμένες να προβούν στον 
πλήρη έλεγχο της φωτοερμηνευτικής απόδοσης και 
εφαρμογής των οριογραμμών των Ορθοφωτοχαρτών 
1945 (1960) και των Πρόσφατων Ορθοφωτοχαρτών, να 
συντάξουν και να αποστείλουν σε εργοδότη και ανάδο−
χο σχετική λεπτομερή έκθεση ελέγχου, όπου θα διαπι−
στώνεται η ορθότητα της απόδοσης των οριογραμμών 
και του χαρακτηρισμού των εκτάσεων ή σε περίπτωση 
λαθών, ελλείψεων ή παραλήψεων θα υποδεικνύονται οι 
απαραίτητες διορθώσεις ψηφιακά.

Με την έκδοση της σχετικής έκθεσης ελέγχου, η 
Δασική Υπηρεσία δεν επανέρχεται με νέες υποδείξεις 
διορθώσεων.

Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστώνονται 
λάθη, ελλείψεις ή παραλήψεις, ο ανάδοχος είναι υπο−

χρεωμένος να προβεί στις απαραίτητες διορθώσεις και 
να υποβάλει εκ νέου τα παραδοτέα του 2ου Σταδίου 
στον εργοδότη.

Με το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας των ενενήντα 
(90) ημερολογιακών ημερών, ο έλεγχος της Δασικής 
Υπηρεσίας θεωρείται περαιωμένος.

7. Η παρ. 4.3.3 τροποποιείται και αντικαθίσταται ως 
ακολούθως:

4.3.3 Θεώρηση του Δασικού Χάρτη
Τα παραδοτέα του 3ου Σταδίου μαζί με τον διορθωμέ−

νο «Πρόσφατο Ορθοφωτοχάρτη» και «Ορθοφωτοχάρτη 
έτους 1945/1960», υποβάλλονται στην αρμόδια Δ/νση 
Δασών η οποία προβαίνει στη θεώρηση του Δασικού 
Χάρτη ως προς την ορθότητα της απόδοσης και εφαρ−
μογής των οριογραμμών του και του χαρακτηρισμού 
των εκτάσεων εντός προθεσμίας (30) ημερολογιακών 
ημερών από την υποβολή του σε αυτήν.

Η συνολική προθεσμία ελέγχου, διορθώσεων και θε−
ώρησης του Δασικού Χάρτη, αρχής γενομένης από την 
ημερομηνία υποβολής των παραδοτέων του 2ου Σταδίου 
στην αρμόδια Δ/νση Δασών δεν επιτρέπεται να ξεπερνά 
τις εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες.

8. Η παρ. 4.5 τροποποιείται και αντικαθίσταται ως 
ακολούθως:

4.5 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
Τα προϊόντα του κάθε Σταδίου υποβάλλονται στον 

εργοδότη, σύμφωνα με τις προθεσμίες που αναφέρο−
νται στο Τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων. Στην 
εξωτερική πλευρά του μέσου αποθήκευσης και στις 
εξωτερικές πλευρές της συσκευασίας του κάθε μέσου 
αναγράφονται πληροφορίες σχετικά με το είδος του 
παραδοτέου το οποίο περιλαμβάνεται στο μέσο. H 
μορφή και το περιεχόμενο της αναγραφόμενης πλη−
ροφορίας καθορίζεται σύμφωνα με υπόδειγμα που χο−
ρηγείται από τον εργοδότη. Σε κάθε αποθηκευτικό μέσο 
τα αρχεία τοποθετούνται σε καταλόγους (directories) 
με συγκεκριμένη κωδικοποίηση στην ονομασία τους, 
σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοδότη.

Τα παραδοτέα υποβάλλονται στον εργοδότη ομαδο−
ποιημένα ανά περιοχή έργου και ανά Στάδιο, σύμφωνα 
με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ANA 
ΣΤΑΔΙΟ. Η περιοχή έργου καθορίζεται από τον εργοδό−
τη. Επιτρέπεται η τμηματική υποβολή παραδοτέων ανά 
ΟΤΑ σε κάθε στάδιο, κατόπιν αιτήματος του αναδόχου 
και έγκρισης του εργοδότη.

Η περιγραφή, το περιεχόμενο, η κωδικοποίηση, η μορ−
φή, η δομή, ο τύπος και η αποθήκευση των παραδοτέων 
καθορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙ−
ΧΕΙΩΝ στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙI. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ και στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΟΡΙΟΘΕ−
ΤΗΣΗΣ.

Εφόσον το αεροφωτογραφικό και χαρτογραφικό υλι−
κό, που θα χρησιμοποιηθεί στη κατάρτιση των Δασικών 
Χαρτών έχει ήδη παραχθεί, τα αντίστοιχα αναγκαία 
παραδοτέα προϊόντα (κείμενα και ψηφιακά αρχεία) υπο−
βάλλονται στην αρχική τους μορφή, όπως αυτά χορη−
γήθηκαν. Η οργάνωση και η αποθήκευσή τους όμως 
ακολουθεί τις τεχνικές προδιαγραφές κατάρτισης Δα−
σικών Χαρτών και τα παραρτήματά τους.

9. Το Παράρτημα VI τροποποιείται και αντικαθίσταται 
ως ακολούθως:
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI.
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΝΑ ΣΤΑΔΙΟ

Παραδίδονται από τον ανάδοχο στον εργοδότη τα 
προϊόντα σε τμηματικές παραδόσεις, όπως παρακά−
τω:
Πίνακας V1.1. Παραδοτέα Στοιχεία και Υλικά με την ολο−
κλήρωση των Χαρτογραφικών Υποβάθρων (ΣΤΑΔΙΟ 1)

α/α Μορφή Περιεχόμενο Παραδοτέου

1 Κείμενο Αναλυτική κατάσταση των παραδοτέ−
ων σ’ αυτή τη φάση

2 Κείμενο Κατάλογος με τα περιεχόμενα των 
μέσων αποθήκευσης που παραδίδο−
νται

3 Κείμενο Η ταυτότητα του έργου, Νομοί, ΟΤΑ, 
οι κωδικοί των Ορθοφωτοχαρτών 
έτους 1945, οι κωδικοί των Πρόσφα−
των Ορθοφωτοχαρτών, αριθμός και 
κωδικοί Α/Φ 1945 (1960) και πρόσφα−
των Α/Φ.

4 Εκτύπω−
ση και 

Ψηφιακό 
αρχείο

Εποπτικός Χάρτης της περιοχής μελέ−
της κλ.1:50.000 με Όρια ΟΤΑ, ονόματα 
ΟΤΑ, διανομή πινακίδων κατά ΕΓΣΑ 
‘87 και κωδικοί πινακίδων με υπόβα−
θρο αυτό που προήλθε από της Α/Φ 
πρόσφατης λήψης.

5 Ψηφιακά 
Αρχεία

Οι εικόνες των ιστορικών ορθοφωτο−
χαρτών 1945 (1960).

6 Ψηφιακά 
Αρχεία

Aρχείο με την γεωαναφορά κάθε ει−
κόνας ορθοφωτοχάρτη 1945 (1960)

7 Ψηφιακά 
Αρχεία

Αρχείο με τα όρια των εκτάσεων που 
καλύπτουν τα υπόβαθρα (παλαιό και 
πρόσφατο) και την αντίστοιχη γεωα−
ναφορά του

8 Ψηφιακά 
Αρχεία

Αρχεία των προσανατολισμών (επιλύ−
σεις αεροτριγωνισμού, συντεταγμένες 
φωτοσταθερών κ.λπ.) των στερεομο−
ντέλων από Α/Φ παλαιότερης λήψης.

9 Ψηφιακά 
Αρχεία

Τα αρχεία του ψηφιακού μοντέλου 
εδάφους 1945/1960.

10 Ψηφιακά 
Αρχεία

Διάγραμμα πτήσεων Α/Φ 1945 (1960) 
και πρόσφατων Α/Φ

11 Ψηφιακά 
Αρχεία

Αρχείο ανά πινακίδα υποβάθρου Ορ−
θοφωτοχάρτη 1945 (1960) με τα στοι−
χεία της Πινακίδας.

12 Ψηφιακά 
Αρχεία

Τα ψηφιακά αρχεία των Α/Φ παλαιό−
τερης λήψης.

13 Κείμενο Τεχνική έκθεση με αναλυτική περι−
γραφή των οργάνων και τις μεθοδο−
λογίας που εφαρμόστηκε για τη πα−
ραγωγή του υποβάθρου παλαιότερης 
λήψης.

14 Κείμενο Τεχνική έκθεση με αναλυτική περι−
γραφή του αεροτριγωνισμού και της 
επίλυσής του.

15 Κείμενο Τεχνική έκθεση με λεπτομερή περι−
γραφή των φωτοσταθερών.

16 Εκτυπώ−
σεις

Α/Φ και Διαθετικά παλαιότερης λήψης

17 Ψηφιακά 
Αρχεία

Οι εικόνες των Πρόσφατων Oρθοφω−
τοχαρτών.

18 Ψηφιακά 
Αρχεία

Aρχείο με τη γεωναφορά κάθε ει−
κόνας ορθοφωτοχάρτη πρόσφατης 
λήψης

19 Ψηφιακά 
Αρχεία

Αρχείο ανά πινακίδα ορθοφωτοχάρτη 
πρόσφατης λήψης με τα στοιχεία της 
Πινακίδας.

20 Εκτυπώ−
σεις

Οι Α/Φ πρόσφατης λήψης.

21 Ψηφιακά 
Αρχεία

Τα αρχεία του πρόσφατου ψηφιακού 
μοντέλου εδάφους.

22 Εκτύπω−
ση

Εκτυπώσεις ανά πινακίδα των υποβά−
θρων από Α/Φ παλαιότερης λήψης με 
τα στοιχεία της Πινακίδας.

23 Εκτύπω−
ση

Εκτυπώσεις ανά πινακίδα των υποβά−
θρων από Α/Φ πρόσφατης λήψης με 
τα στοιχεία της Πινακίδας.

24 Ψηφιακή 
και ανα−
λογική

Αναφορές Εσωτερικών Ελέγχων

25 Ψηφιακή 
και ανα−
λογική

Αποτελέσματα Εσωτερικού Ελέγχου 
(QCRs)

Επισημαίνεται ότι από τα στοιχεία του παραπάνω 
πίνακα, αυτά που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγω−
γή του χαρτογραφικού υποβάθρου, δεν χορηγούνται 
από τον εργοδότη και συνεπώς δεν παραδίδονται σ’ 
αυτόν.

VI.2.  Παραδοτέα για τον έλεγχο οριοθέτησης των εκτά−
σεων (Στάδιο 2).

α/α Μορφή Περιεχόμενο παραδοτέου

1 Κείμενο και 
ψηφιακό 
αρχείο

Αναλυτική κατάσταση των παραδο−
τέων σ’ αυτή τη παράδοση

2 Κείμενο και 
ψηφιακό 
αρχείο

Κατάλογος με τα περιεχόμενα των 
μέσων αποθήκευσης που παραδίδο−
νται σ’ αυτή τη παράδοση.

3 Κείμενο και 
ψηφιακό 
αρχείο

Τεχνική έκθεση με αναλυτική πε−
ριγραφή των οργάνων και της με−
θοδολογίας που εφαρμόστηκε για 
τη φωτοερμηνεία και απόδοση των 
οριογραμμών.

4 Εκτύπωση Εκτυπώσεις των «Ορθοφωτοχαρτών 
έτους 1945 (1960)» ανά πινακίδα.

5 Εκτύπωση Εκτυπώσεις των «Πρόσφατων Ορθο−
φωτοχαρτών» ανά πινακίδα.

6 Ψηφιακά 
αρχεία

Γεωμετρικά και θεματικά χαρακτη−
ριστικά των οριογραμμών των εκτά−
σεων «Ορθοφωτοχάρτη έτους 1945 
(1960)» ανά πινακίδα
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7 Ψηφιακά 
αρχεία

Γεωμετρικά και θεματικά χαρακτη−
ριστικά των πολυγώνων των εκτά−
σεων «Ορθοφωτοχάρτη έτους 1945 
(1960)» ανά ΟΤΑ

8 Ψηφιακά 
αρχεία

Γεωμετρικά και θεματικά χαρα−
κτηριστικά των οριογραμμών των 
εκτάσεων «Πρόσφατου Ορθοφωτο−
χάρτη» ανά πινακίδα

9 Ψηφιακά 
αρχεία

Γεωμετρικά και θεματικά χαρακτη−
ριστικά των πολυγώνων των εκτά−
σεων του «Πρόσφατου Ορθοφωτο−
χάρτη» ανά ΟΤΑ

10 Ψηφιακά 
αρχεία

Τα όρια των εγκεκριμένων Σχεδίων 
Πόλεως εφόσον έχουν χορηγηθεί

11 Ψηφιακό 
αρχείο (α)

Τα κτηματολογικά διαγράμματα των 
διανομών (εποικισμού) με τους αντί−
στοιχους κτηματολογικούς πίνακες 
εφόσον έχουν χορηγηθεί

12 Ψηφιακό 
αρχείο(α)

Τους Κτηματικούς Χάρτες Ν. 
248/1976 (όπως αυτοί ψηφιοποιήθη−
καν αυτούσια)

13 Ψηφιακά 
αρχεία

Γεωμετρικά και θεματικά χαρακτη−
ριστικά των διοικητικών ορίων

14 Ψηφιακό 
αρχείο(α)

Γεωμετρικά και θεματικά χαρα−
κτηριστικά των πολυγώνων των 
υφιστάμενων εκτάσεων που οριοθε−
τούνται στις πρόσφατες ορθοφωτο−
γραφίες ανά ΟΤΑ

15 Ψηφιακή 
και αναλο−

γική

Αναφορές Εσωτερικών Ελέγχων

16 Ψηφιακή 
και αναλο−

γική

Αποτελέσματα Εσωτερικών Ελέγ−
χων

Πίνακας VI.3. Παραδοτέα Δασικού Χάρτη (Στάδιο 3).

α/α Μορφή Περιεχόμενο παραδοτέου

1 Εκτύπωση Εκτυπώσεις των «Δασικών Χαρτών» 
ανά πινακίδα.

2 Ψηφιακά 
αρχεία

Γεωμετρικά και θεματικά χαρακτη−
ριστικά των οριογραμμών των εκτά−
σεων «Δασικού Χάρτη» ανά πινακίδα

3 Ψηφιακά 
αρχεία

Γεωμετρικά και θεματικά χαρακτη−
ριστικά των πολυγώνων των εκτά−
σεων «Δασικού Χάρτη» ανά ΟΤΑ

4 Ψηφιακά 
αρχεία

Διορθωμένος «Πρόσφατος Ορθοφω−
τοχάρτης»

5 Ψηφιακά 
αρχεία

Διορθωμένος «Ορθοφωτοχάρτης 
έτους 1945/1960»

Πίνακας VI.4. Τελικά παραδοτέα (Στάδιο 4).

α/α Μορφή Περιεχόμενο παραδοτέου

1 Κείμενο Αναλυτική κατάσταση των παραδο−
τέων σ’ αυτή τη φάση

2 Κείμενο Κατάλογος με τα περιεχόμενα των 
μέσων αποθήκευσης που παραδίδο−
νται σ’ αυτή τη φάση.

3 Κείμενο Τεχνική έκθεση με αναλυτική περι−
γραφή των οργάνων και της μεθο−
δολογίας που εφαρμόστηκε για τη 
φωτοερμηνεία και απόδοση των ορι−
ογραμμών με πλήρη αναφορά στις 
διορθώσεις της Δασικής υπηρεσίας

4 Εκτύπωση Εκτύπωση Βάσεων Δεδομένων του 
«Ορθοφωτοχάρτη 1945 (1960)», του 
«Πρόσφατου Ορθοφωτοχάρτη» και 
του «Δασικού Χάρτη».

5 Εκτύπωση Εκτυπώσεις των «Ορθοφωτοχαρτών 
έτους 1945 (1960)» ανά πινακίδα.

6 Εκτύπωση Εκτυπώσεις των «Πρόσφατων Ορθο−
φωτοχαρτών» ανά πινακίδα.

7 Εκτύπωση Εκτυπώσεις των «Δασικών Χαρτών» 
ανά πινακίδα.

8 Ψηφιακά 
αρχεία

Γεωμετρικά και θεματικά χαρα−
κτηριστικά των πολυγώνων των 
«χορτολιβαδικών» εκτάσεων με την 
αντίστοιχη βάση δεδομένων (περι−
λαμβάνονται όλες οι ενοποιημένες 
οριογραμμές των πολυγώνων που 
προσδιορίζουν «χορτολιβαδική έκτα−
ση»)

9 Ψηφιακά 
αρχεία

Γεωμετρικά και θεματικά χαρακτηρι−
στικά των πολυγώνων των «δασικών» 
εκτάσεων με την αντίστοιχη βάση 
δεδομένων (περιλαμβάνονται όλες οι 
ενοποιημένες οριογραμμές των πο−
λυγώνων που προσδιορίζουν «δασική 
έκταση»)

10 Ψηφιακά 
αρχεία

Γεωμετρικά και θεματικά χαρακτη−
ριστικά των οριογραμμών των εκτά−
σεων «Ορθοφωτοχάρτη έτους 1945 
(1960)» ανά πινακίδα

11 Ψηφιακά 
αρχεία

Γεωμετρικά και θεματικά χαρακτηρι−
στικά των πολυγώνων των εκτάσεων 
«Ορθοφωτοχάρτη έτους 1945 (1960)» 
ανά ΟΤΑ

12 Ψηφιακά 
αρχεία

Γεωμετρικά και θεματικά χαρακτη−
ριστικά των οριογραμμών των εκτά−
σεων «Πρόσφατου Ορθοφωτοχάρτη» 
ανά πινακίδα

13 Ψηφιακά 
αρχεία

Γεωμετρικά και θεματικά χαρακτηρι−
στικά των πολυγώνων των εκτάσεων 
«Πρόσφατου Ορθοφωτοχάρτη» ανά 
ΟΤΑ

14 Ψηφιακά 
αρχεία

Γεωμετρικά και θεματικά χαρακτηρι−
στικά των οριογραμμών των εκτάσε−
ων «Δασικού Χάρτη» ανά πινακίδα

15 Ψηφιακά 
αρχεία

Γεωμετρικά και θεματικά χαρακτηρι−
στικά των πολυγώνων των εκτάσεων 
«Δασικού Χάρτη» ανά ΟΤΑ

16 Ψηφιακά 
αρχεία

Όλα τα παραδοτέα του 1ου Σταδίου, 
εφόσον δεν έχουν υποβληθεί στην 
τελική τους μορφή
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10. Στους πίνακες 11 και 12 των παραγράφων 2.4 και 
3.4 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ VIIΙ τροποποιείται η εγγραφή 
LANDTYPE, ως ακολούθως:

Όνομα Τύπος ΠλάτοςΔεκ Περιγραφή

LAND−
TYPE

Numeric 2  0 Τιμές:
0: Δεν υπάρχουν δεδομένα
1: Εντός ορίων εποικισμού
2: Εντός ορίων Κ.Χ. ν.248/1976
3: Εντός Σχεδίου Πόλεως
4: Παραχωρητήριο
5: Αποτερματισμοί
6: Αναγνωρίσεις ιδιωτικών 
δασών
7: Εντός ορίων Κ.Χ. ν.248/1976
& Εντός Σχεδίου Πόλεως
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 δα−
σών
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 δα−
σών
14: Εντός ορίων Κ.Χ. 
ν.248/1976,
Αναγνωρίσεις ιδιωτικών δα−
σών,
Παραχωρητήριο
15: Εντός ορίων Κ.Χ. ν.248/1976,
Εντός ορίων εποικισμού, 
Εντός Σχεδίου Πόλεως
16: Εντός ορίων εποικισμού, 
Εντός Σχεδίου Πόλεως
17: Αποφάσεις δικαστηρίων 
ν.248/76
18: Αποφάσεις δικαστηρίων 
ν.248/76
Εντός Σχεδίου Πόλεως
19: Λοιπές περιπτώσεις διόρ−
θωσης
Κ.Χ. ν. 248/76

11. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ 
ΧΑΡΤΩΝ ΤΟΥ Ν. 248/1976, προστίθενται παράγραφοι 
ΙΧ10, ΙΧ11 και ΙΧ12 ως ακολούθως:

ΙΧ10. Το αρχείο με τους ψηφιοποιημένους χάρτες του 
ν. 248/76, υποβάλλεται χωρίς καμία προσαρμογή επί 
πρόσφατου υπόβαθρου ορθοφωτοχάρτη. Οι κτηματικοί 
χάρτες όμως ενημερώνονται σε εφαρμογή των διορθώ−
σεων ενημέρωσης, που έχουν προέλθει από τα ίδια συ−

νεργεία σύνταξης των Κτηματικών Χαρτών του Ν. 248/
1976. Κατόπιν, επί των υποβάθρων των ορθοφωτοχαρ−
τών, γίνονται οι απαιτούμενες−προβλεπόμενες προσαρ−
μογές στις οριογραμμές, σύμφωνα με την παράγραφο 
ΙΧ4.

ΙΧ11. Σε εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων δη−
μιουργούνται πολύγωνα, τα οποία είναι αυτοτελή και 
λαμβάνουν χαρακτήρα ανάλογα με τα αναγραφόμενα 
στην απόφαση (ανεξάρτητα από το αν υπάρχουν όμορα 
πολύγωνα με ίδιο χαρακτήρα) και με ιδιαίτερο κωδικό 
αριθμό και καταχωρίζονται σε ειδικό πίνακα, με τίτλο 
«Αποφάσεις δικαστηρίων ν. 248/76» που συνοδεύει τη 
βάση δεδομένων του χάρτη και σε ψηφιακή μορφή σε 
αρχείο με ονομασία DA_N248.xls.

ΙΧ12. Ο «Ορθοφωτοχάρτης 1945 (1960)» σε καμία περί−
πτωση δεν τροποποιείται, με τις διορθώσεις που ενερ−
γούνται σε εφαρμογή των αποφάσεων των δικαστηρίων 
του ν. 248/76.

ii. Οι τεχνικές προδιαγραφές κατάρτισης των δασικών 
χαρτών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) της περίπτωσης i επεκτείνο−
νται κατά τις λοιπές προβλεπόμενες εργασίες με το ΠΑ−
ΡΑΡΤΗΜΑ Β, «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ, ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ 
ΧΑΡΤΩΝ», που συνοδεύει την παρούσα ως αναπόσπαστο 
τμήμα της και αφορά στην περίπτωση εφαρμογής της 
παραγράφου 4 άρθρου 3 του Ν. 3889/2010.

β. Σχετικά με την κατ’ άρθρο 14 Ν. 3889/2010 δια−
δικασία ανάρτησης και δημοσιοποίησης των δασικών 
χαρτών κ.λπ.:

1. Όπου στην παρούσα αναφέρεται Διεύθυνση Δασών, 
νοείται η οικεία Διεύθυνση Δασών νομαρχιακού επιπέ−
δου με το αρμόδιο Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων, 
που συστάθηκε με τη διάταξη της παραγράφου 10 του 
άρθρου 28 του Ν. 2664/1998 (ΦΕΚ 275/Α΄).

2. Όπου στην παρούσα αναφέρονται Περιφέρεια και 
Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας, μετά την 1.1.2011, νο−
ούνται η Αποκεντρωμένη Διοίκηση και ο Γενικός Γραμ−
ματέας της αντίστοιχα, σύμφωνα με τα άρθρα 283 (παρ. 
3) και 6 (παρ. 2) του Ν. 3852/2010.

3. Ο τύπος και το περιεχόμενο του δασικού χάρτη 
(Δ.Χ.) που αναρτάται σύμφωνα με το άρθρο 14 του N. 
3889/2010, ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 13 
του ιδίου νόμου και περιγράφεται στις ισχύουσες τεχνι−
κές προδιαγραφές. Διευκρινήσεις για τον τύπο και το 
περιεχόμενο του Δασικού Χάρτη ή/και τις προδιαγραφές 
μπορεί να δίδονται από τη Διεύθυνση Δασικών Χαρτών 
της Ειδικής Γραμματείας Δασών του Υ.Π.Ε.Κ.Α.

4. Η ανάρτηση του θεωρημένου Δ.Χ. γίνεται ανά τοπική 
ή δημοτική κοινότητα (νυν δημοτικό ή κοινοτικό διαμέ−
ρισμα), όπως αυτές μετά την 1.1.2011 ορίζονται στο N. 
3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) των οικείων πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α., 
που αποτελούν και τη διοικητική μονάδα κατάρτισης 
του Δ.Χ. σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

5. Ο Δ.Χ. αναρτάται από υπάλληλο της αρμόδιας Δι−
εύθυνσης Δασών του Νομού σε εμφανή θέση των γρα−
φείων της, με μέριμνα του Τμήματος Δασικών Χαρτο−
γραφήσεων. Συγχρόνως αποστέλλεται από την ίδια ως 
άνω υπηρεσία, στο οικείο Δασαρχείο, καθώς και στον 
οικείο πρωτοβάθμιο Ο.Τ.Α., στον οποίο ανήκει η τοπική 
ή δημοτική κοινότητα που αφορά ο αναρτούμενος Δ.Χ., 
μαζί με τη σχετική πρόσκληση για υποβολή αντιρρή−
σεων και ανακοίνωση της ανάρτησης (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β1), 
προκειμένου να αναρτηθούν και δημοσιοποιηθούν στα 
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αντίστοιχα γραφεία τους (αναρτώνται τρεις σειρές Δ.Χ.). 
Στο ανωτέρω έντυπο (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β1) σαφώς ορίζεται 
η υπηρεσία υποβολής και συγκέντρωσης των αντιρρή−
σεων, καθώς και ο ειδικός τόπος και ο χρόνος που θα 
παραλαμβάνονται.

6. Για κάθε έναν από τους παραπάνω χώρους ανάρτη−
σης, συντάσσεται αντίστοιχο πρωτόκολλο ανάρτησης, 
το οποίο υπογράφεται από τον υπάλληλο που κάνει 
την ανάρτηση και από ένα μάρτυρα – υπάλληλο των 
σχετικών υπηρεσιών (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β2).

7. Στην περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου 4 
του άρθρου 13 Ν. 3889/2010, κατά την οποία η ΚΤΗΜΑ−
ΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. εκτελεί τις εργασίες που προβλέπονται 
στην παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου, προηγείται αλ−
ληλογραφία της αρμόδιας Διεύθυνσης Δασών με την 
εταιρεία προκειμένου να καθοριστούν ο τόπος και ο 
χρόνος παραλαβής των αντιρρήσεων κατά τα ειδικώς 
προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 16 του 
ιδίου νόμου. Στην ίδια αλληλογραφία περιλαμβάνεται 
κατάσταση στην οποία καταχωρούνται οι εκκρεμείς 
ενώπιον των δασικών υπηρεσιών και των επιτροπών 
Ε.Ε.Δ.Α. υποθέσεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79 και 
προσδιορίζονται τα σχετικά με τη ψηφιοποίησή τους 
θέματα, ώστε στη συνέχεια να διαβιβαστούν στις ΕΠ.Ε.Α. 
ως αντιρρήσεις και να ενταχθούν στις εργασίες προε−
τοιμασίας των αντιρρήσεων προς εξέταση.

8. Επιπλέον, αποστέλλεται από την αρμόδια προς την 
ανάρτηση Διεύθυνση Δασών ψηφιακά αντίγραφά του 
προς ανάρτηση Δ.Χ. μαζί με την ανακοίνωση για την 
ανάρτησή του και την πρόσκληση των ενδιαφερομένων 
να υποβάλλουν αντιρρήσεις, στη Δ/νση Δασικών Χαρτών 
της Ειδικής Γραμματείας Δασών, στη Δ/νση Δασών της 
οικείας Περιφέρειας και στην ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., προ−
κειμένου με μέριμνα των υπηρεσιών αυτών, ο Δ.Χ. μαζί 
με όλα τα ανωτέρω συνοδευτικά, να δημοσιοποιηθούν 
και διαδικτυακά, στις ιστοσελίδες του Υ.Π.Ε.Κ.Α., της 
οικείας Περιφέρειας και της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.

9. Η ανακοίνωση για την ανάρτηση του Δ.Χ. και η 
πρόσκληση των ενδιαφερομένων να υποβάλλουν αντιρ−
ρήσεις αποστέλλεται προς δημοσίευση, επίσης με μέρι−
μνα και δαπάνες της αρμόδιας Διεύθυνσης Δασών, σε 
δύο ημερήσιες εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας 
και μία τοπική. Συγχρόνως ζητείται η ενημέρωση της 
ημερομηνίας της τελευταίας δημοσίευσης, καθώς και 
αντίγραφο του ιδίου φύλλου (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β3).

Προκειμένου να δοθεί ευρύτερη δημοσιότητα στην 
ανάρτηση, η παραπάνω ανακοίνωση μαζί με περίληψή 
της (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β4) αποστέλλεται, επίσης, στην Ε.Ρ.Τ. 
και σε ένα τοπικό τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό σταθμό.

10. Ψηφιακό αντίγραφο του αναρτημένου Δ.Χ. απο−
στέλλεται από την αρμόδια Διεύθυνση Δασών στο 
ΥΠ.Α.Α.Τ., προκειμένου να ενημερωθεί για το περιεχό−
μενό του σε εκτάσεις που είναι υπό την εποπτεία του.

11. Ο Δ.Χ. που αναρτήθηκε, η ανακοίνωση ανάρτησης 
και η πρόσκληση υποβολής αντιρρήσεων, τα πρωτόκολ−
λα ανάρτησης, η σχετική αλληλογραφία με τις λοιπές 
εμπλεκόμενες υπηρεσίες (Ο.Τ.Α., Δασαρχεία κ.λπ.), και 
τα αποδεικτικά στοιχεία ανακοινώσεων και δημοσιεύ−
σεων στα Μ.Μ.Ε. (αποκόμματα εφημερίδων κ.λπ.), συ−
σχετίζονται και αποτελούν τον φάκελο ανάρτησης και 
δημοσιοποίησης του συγκεκριμένου Δ.Χ.

γ. Σχετικά με τη διαδικασία σύνταξης, υποβολής, πα−
ραλαβής και καταχώρησης των αντιρρήσεων και των 
συνοδευτικών τους στοιχείων κ.λπ.:

1. Η προθεσμία των σαράντα πέντε (45) ημερών για την 
υποβολή των αντιρρήσεων από τους ενδιαφερόμενους, 
αρχίζει από την τελευταία δημοσίευση της σχετικής 
πρόσκλησης στον τύπο.

Η ημερομηνία λήξης της παραπάνω προθεσμίας ανα−
γράφεται σαφώς στην πρόσκληση υποβολής αντιρ−
ρήσεων. Στην περίπτωση που η ακριβής καταληκτική 
ημερομηνία, της παραπάνω προθεσμίας, δεν μπορεί να 
υπολογιστεί εκ των προτέρων, ακολουθεί νέα συμπλη−
ρωματική ανακοίνωση για τη δημοσιοποίησή της, αφού 
γνωστοποιηθεί από τα μέσα ενημέρωσης η ημερομηνία 
της τελευταίας δημοσίευσής της. Κατά τον ίδιο τρόπο 
δημοσιοποιείται και η ημερομηνία λήξης της προθεσμί−
ας, που αφορά σε μόνιμα κατοικούντες ή διαμένοντες 
στην αλλοδαπή, η οποία υπολογίζεται με την παρέκταση 
της ως άνω προθεσμίας κατά 20 ημέρες.

Σε περίπτωση που η λήξη της προθεσμίας υποβολής 
αντιρρήσεων συμπίπτει με ημέρα αργίας, αυτή μετατί−
θεται στην επομένη εργάσιμη.

2. Η ενημέρωση των ενδιαφερομένων για το περιε−
χόμενο του αναρτημένου Δ.Χ., για τις διαδικασίες και 
τον τρόπο υποβολής των αντιρρήσεων, γίνεται στους 
χώρους που ειδικά ορίζονται στη σχετική πρόσκληση 
για υποβολή αντιρρήσεων. Αυτή αφορά σε γενικές πλη−
ροφορίες προσανατολισμού και προσδιορισμού των 
περιοχών, που προτίθενται οι ενδιαφερόμενοι να υπο−
βάλλουν αντιρρήσεις, εφόσον προσκομίζονται οι γεω−
γραφικές συντεταγμένες του συγκεκριμένου ακινήτου 
(σε Ε.Γ.Σ.Α. 87). Ο ακριβής προσδιορισμός των περιοχών 
και των εκτάσεων για τις οποίες γίνονται αντιρρήσεις, 
καθώς και ο υπολογισμός του αναλογούντος ειδικού 
τέλους, που προβλέπεται στην Κ.Υ.Α. του άρθρου 22 
παρ. 1 Ν. 3889/2010, είναι αποκλειστική ευθύνη του εν−
διαφερομένου ή του υποβάλλοντος.

3. Το έντυπο υποβολής αντιρρήσεων (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Γ1) 
είναι διαθέσιμο στα γραφεία της Διεύθυνσης Δασών, 
του οικείου Δασαρχείου, στα τοπικά ή δημοτικά κα−
ταστήματα του οικείου πρωτοβάθμιου Ο.Τ.Α. και στα 
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών ή όπου αλλού αναφέ−
ρεται ρητά στην πρόσκληση. Επίσης είναι διαθέσιμο 
σε ψηφιακή μορφή στις ιστοσελίδες του Υ.Π.Ε.Κ.Α., της 
οικείας Περιφέρειας, της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., του οι−
κείου ΟΤΑ και των ΚΕΠ. Στις αντιρρήσεις αναγράφονται, 
επί ποινή απαραδέκτου τα στοιχεία της παραγράφου 3 
του άρθρου 15 του ως άνω νόμου και ειδικότερα:

I. Πίνακας με τις γεωγραφικές συντεταγμένες (σε 
ΕΓΣΑ 87) των κορυφών του πολυγώνου που περικλείει 
μόνο την έκταση της οποίας αμφισβητείται ο χαρακτή−
ρας και όχι τη συνολικά φερόμενη ως ιδιοκτησία του 
ενδιαφερόμενου, σύμφωνα με τον αναρτηθέντα Δ.Χ. και 
το εμβαδόν, επίσης, μόνον αυτής.

II. Τα στοιχεία στα οποία θεμελιώνεται το έννομο συμ−
φέρον του ενδιαφερόμενου με την επίκληση εμπράγμα−
τος ή ενοχικού δικαιώματος, τα οποία παρατίθενται με 
σύντομη έκθεση συσχέτισής τους με την εξεταζόμενη 
έκταση.

Τα στοιχεία αυτά μπορεί να είναι ένα από τα ακό−
λουθα:

• Εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων όπως είναι η 
κυριότητα, η υποθήκη και οι δουλείες (προσωπικές δου−
λείες π.χ. επικαρπία και οίκηση και πραγματικές δουλεί−
ες όπως δουλεία οδού, ξυλεύσεως, βοσκής, αντλήσεως 
ύδατος κ.λπ.) και αφορά οποιαδήποτε πράξη σύστασης 
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ή μετάθεσης ή κατάργησης εμπράγματου δικαιώματος 
επί ακινήτου, απαιτείται δημόσιο έγγραφο το οποίο 
μεταγράφεται στο οικείο υποθηκοφυλακείο.

Το δικαίωμα αποδεικνύεται από δημόσια έγγραφα 
όπως είναι τα συμβολαιογραφικά έγγραφα, οι δικαστι−
κές αποφάσεις, τα παραχωρητήρια, οι πράξεις τακτο−
ποίησης, οι αποφάσεις αναγκαστικής απαλλοτρίωσης 
κ.λπ. με τα οποία συστήνεται (ή προκειμένου για το 
δικαίωμα της κυριότητας κτάται πρωτοτύπως) ή μετα−
βιβάζεται ή καταργείται εμπράγματο δικαίωμα.

• Ενοχικά δικαιώματα, τα οποία είναι απεριόριστα και 
ενδεικτικά αναφέρονται, προκειμένου για ακίνητα, η μί−
σθωση, η επίμορτη αγροληψία, η χρονομεριστική μίσθω−
ση και το προσύμφωνο πώλησης−δωρεάς ακινήτου.

Για την μίσθωση απαιτείται συμβολαιογραφικό έγ−
γραφο που μεταγράφεται στο υποθηκοφυλακείο, ενώ 
για το προσύμφωνο δωρεάς ακινήτου, απαιτείται συμ−
βολαιογραφικό έγγραφο και όχι μεταγραφή.

• Αντίγραφο του εντύπου Ε9 της δήλωσης στοιχείων 
ακινήτων, που υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ., εφόσον από αυτό 
προκύπτει η ταυτότητα του ακινήτου.

III. Το αποδεικτικό καταβολής του αναλογούντος ειδι−
κού τέλους (παράβολο, στέλεχος διπλότυπου είσπραξης 
κ.λπ.).

Αντίρρηση υποβάλλεται ξεχωριστά για κάθε αυτο−
τελές πολύγωνο έκτασης, που δημιουργείται από τις 
οριογραμμές που περικλείουν την περιοχή αμφισβήτη−
σης, ανεξάρτητα από το αν τα πολύγωνα που αφορούν 
στις αντιρρήσεις βρίσκονται εντός του ίδιου πολυγώνου 
μορφής/κάλυψης του Δ.Χ.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο ενδιαφερόμενος 
προτίθεται να προβεί σε αμφισβήτηση περισσοτέρων 
από μία αυτοτελών εκτάσεων, συμπληρώνει και υπο−
βάλλει τόσα ειδικά έντυπα αντιρρήσεων, όσες και οι 
εκτάσεις των οποίων αμφισβητείται ο χαρακτήρας και 
καταβάλλεται το αναλογούν ειδικό τέλος για κάθε μία 
εκ των προαναφερθεισών εκτάσεων.

4. Στην αντίρρηση δηλώνεται από τον ενδιαφερόμενο 
αν επιθυμεί ή όχι να εκπροσωπηθεί από τεχνικό σύμ−
βουλο (σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις). Επιπλέον, 
η αντίρρηση μπορεί να συνοδεύεται από στοιχεία που 
αποδεικνύουν ή υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς του 
ενδιαφερόμενου για το δασικό ή μη χαρακτήρα της 
έκτασης (φωτοερμηνείες, τεχνικές εκθέσεις κ.λπ.) τον 
οποίο αμφισβητεί.

5. Όταν η αντίρρηση κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω 
της ιστοσελίδας της εταιρείας ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., 
τα παραπάνω (II) και (III) αποδεικτικά στοιχεία, όπως τα 
αντίγραφα των τίτλων ιδιοκτησίας και των άλλων στοι−
χείων ή του εντύπου Ε9 που αποδεικνύουν το εμπράγ−
ματο ή ενοχικό δικαίωμα, μπορούν να υποβάλλονται και 
αυτά ηλεκτρονικά ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά 
σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή με συστημένη επιστολή, 
στην υπηρεσία που ορίζεται στην πρόσκληση υποβο−
λής αντιρρήσεων, εντός της παραπάνω προβλεπόμενης 
προθεσμίας. Ως ημερομηνία αποστολής θεωρείται η 
ημερομηνία που αναγράφεται στη σφραγίδα κατάθεσης 
στο ταχυδρομείο.

Στο φάκελο αποστολής αναγράφεται υποχρεωτικά το 
όνομα του ενδιαφερόμενου και ο αριθμοί πρωτοκόλλου 
των αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά.

6. Όταν η αντίρρηση κατατίθεται σε Κ.Ε.Π., θα πρέπει 
υποχρεωτικά αυτή να συνοδεύεται από τα αποδεικτικά 

στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου, ώστε να είναι 
πλήρης ο φάκελος για την αποστολή του στην υπηρεσία 
που ορίζεται στην πρόσκληση υποβολής αντιρρήσεων, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Γ1 της ανω−
τέρω παραγράφου 3.

Κατά την παραλαβή των αντιρρήσεων γίνεται έλεγχος 
από το Κ.Ε.Π. για την τήρηση των ανωτέρω και ενημερώ−
νονται ανάλογα οι ενδιαφερόμενοι, κατά τα ειδικώς ορι−
ζόμενα σε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

7. Όταν οι αντιρρήσεις υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω 
διαδικτύου, με τη διαδικασία της ανωτέρω παραγράφου 
5, τότε για τις περιπτώσεις ελλείψεων στα υποβαλλόμε−
να στοιχεία που δεν αναιρούν την αποδοχή της αντίρ−
ρησης, ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι και καλούνται 
να προσκομίσουν άμεσα τα στοιχεία που λείπουν. Οι 
εργασίες του ελέγχου της πληρότητας των στοιχείων 
των αντιρρήσεων, αποτελούν τμήμα του σταδίου της 
επεξεργασίας τους.

8. Σε περιπτώσεις που δεν πληρούνται οι ανωτέρω 
προϋποθέσεις ή οι αντιρρήσεις είναι εκπρόθεσμες, ενη−
μερώνονται οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Δασικών 
Χαρτογραφήσεων της αρμόδιας Διεύθυνσης Δασών του 
νομού ή από την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. σε περίπτωση 
εφαρμογής της παρ. 4 άρθρου 13 Ν. 3889/2010, ότι αυ−
τές δεν θα εξεταστούν από την επιτροπή, με σχετική 
αιτιολογία.

9. Αμέσως μετά την ανάρτηση του Δ.Χ., ενημερώνονται 
εγγράφως από την αρμόδια Διεύθυνση Δασών, το αρ−
μόδιο Δασαρχείο και οι επιτροπές του άρθρου 10 παρ. 
3 του Ν. 998/79 (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Γ2), για την εφαρμογή της 
παραγράφου 18α του άρθρου 28 του Ν. 2664/1998 όπως 
ισχύει με την παρ. 7 του άρθρου 25 του Ν. 3889/2010. Οι 
παραπάνω υπηρεσίες διαβιβάζουν αμελλητί και οπωσ−
δήποτε εντός της προθεσμίας των σαράντα πέντε (45) 
ημερών, όλες ανεξαιρέτως τις σχετικές αιτήσεις και 
υποθέσεις που εκκρεμούν, στην υπηρεσία που ορίζεται 
στην πρόσκληση υποβολής αντιρρήσεων (περίπτωση 
ανωτέρω παραγράφου β.5 και αντίστοιχο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 
Β1), προκειμένου να παραπεμφθούν ως αντιρρήσεις στην 
αρμόδια ΕΠ.Ε.Α., ενώ ταυτόχρονα φροντίζουν για την 
έγγραφη ενημέρωση των ενδιαφερόμενων τουλάχιστον 
είκοσι πέντε (25) ημέρες πριν τη λήξη της παραπάνω 
προθεσμίας (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ Γ2α, Γ2β, Γ2γ).

Κατά την ενημέρωση επισημαίνεται στους ενδιαφε−
ρόμενους ότι μπορούν να υποβάλλουν συμπληρωμα−
τικά στοιχεία τεχνικού χαρακτήρα, που αφορούν τις 
συντεταγμένες του ακινήτου ή του τμήματος σχετικά με 
αίτησή τους που εκκρεμεί σε εφαρμογή της διαδικασίας 
του άρθρου 14 του Ν. 998/1979 και θα αποτελέσει το 
αντικείμενο της σχετικής αντίρρησης κατά του περιεχο−
μένου του αναρτηθέντος Δ.Χ., καθώς και της επιθυμίας 
τους να εκπροσωπηθούν ή μη από τεχνικό σύμβουλο. 
Επιπλέον, επισημαίνεται ότι δεν οφείλουν να καταβά−
λουν το προβλεπόμενο ειδικό τέλος. Στις περιπτώσεις 
αυτές, είναι απαραίτητη η υποβολή των στοιχείων που 
αποδεικνύουν το έννομο συμφέρον, εφόσον δεν έχουν 
αρχικά υποβληθεί με τη σχετική αίτηση για το χαρα−
κτηρισμό του ακινήτου, άλλως η υπόθεσή τους δεν θα 
εξεταστεί από την ΕΠ.Ε.Α.

Για τις περιπτώσεις αιτήσεων που έχουν υποβληθεί 
και δεν έχει εκδοθεί πράξη χαρακτηρισμού από τον 
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αρμόδιο δασάρχη και τα ακίνητα που αφορούν αυτές 
βρίσκονται, σύμφωνα με τον αναρτημένο δασικό χάρ−
τη, εντός περιοχών μη δασικού χαρακτήρα, μπορούν 
να ανακαλούνται με ευθύνη των ενδιαφερομένων και 
συνεπώς δεν αποτελούν αντιρρήσεις κατά του δασι−
κού χάρτη. Οι λοιπές που δεν ανακληθούν, μέχρι την 
κατ’ αρχή κύρωση του δασικού χάρτη, προωθούνται 
ως αντιρρήσεις.

Επειδή οι επιτροπές του άρθρου 10 παρ. 3 του Ν. 998/
1979 δεν διαθέτουν τον απαραίτητο διοικητικό μηχα−
νισμό, την ατομική έγγραφη ενημέρωση των ενδιαφε−
ρομένων για την κατά τα παραπάνω παραπομπή των 
εκκρεμών υποθέσεων, αναλαμβάνει το Δασαρχείο, σύμ−
φωνα με τον πίνακα που του κοινοποιείται και συνοδεύει 
το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Γ2β.

10. Η υπηρεσία που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρ−
θρου 17 (αρμόδια Δ/νση Δασών ή ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.) 
φροντίζει άμεσα είτε η ίδια είτε μέσω ανάθεσης, για 
την ψηφιοποίηση των στοιχείων που περιήλθαν σ’ αυτήν 
σύμφωνα με τα προηγούμενα. Για τυχόν ελλείψεις που 
καθιστούν αδύνατη την ψηφιοποίηση ο ενδιαφερόμενος 
ειδοποιείται από την αρμόδια υπηρεσία, να προσκομίσει 
εντός αποκλειστικής προθεσμίας, που δεν μπορεί να 
ξεπερνά τις 45 ημέρες, τα στοιχεία που λείπουν. Σε 
περίπτωση μη εμπρόθεσμης υποβολής των σχετικών 
στοιχείων, η αντίρρηση δεν εξετάζεται.

11. Κατά τη συγκέντρωση των υποθέσεων, που περι−
γράφονται στις προηγούμενες παραγράφους 9 και 10, 
στην υπηρεσία παραλαβής των αντιρρήσεων, που ορίζε−
ται στην πρόσκληση υποβολής αντιρρήσεων, λαμβάνουν 
νέους αριθμούς πρωτοκόλλου που συσχετίζονται με όλα 
τα συνοδευτικά στοιχεία (π.χ. αριθμός πρωτοκόλλου 
αίτησης, αριθμός απόφασης Ε.Ε.Δ.Α. κ.λπ.) και αποτελεί 
μέρος των προβλεπόμενων εργασιών επεξεργασίας των 
αντιρρήσεων.

12. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αντιρ−
ρήσεων, αυτές συγκεντρώνονται στην αρμόδια Διεύ−
θυνση Δασών ή, σε περίπτωση εφαρμογής της παρ. 4 
άρθρου 13 Ν. 3889/2010 στην εταιρεία ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
Α.Ε., όπου επεξεργάζονται και προετοιμάζονται για την 
εξέτασή τους από τις ΕΠ.Ε.Α., είτε από τις ίδιες είτε 
μέσω ανάθεσης των σχετικών εργασιών σε ιδιωτικά 
γραφεία εκπόνησης δασικών μελετών.

Α. Η επεξεργασία των στοιχείων των αντιρρήσεων 
πε ριλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες:

• Ψηφιοποίηση, γεωαναφορά και συσχετισμός με συ−
μπληρωματικά γεωγραφικά στοιχεία (συντεταγμένες) 
που υποβλήθηκαν και αφορούν στις υποθέσεις που εκ−
κρεμούν στη διαδικασία του άρθρου 14 Ν. 998/1979 και 
αποτελούν αντιρρήσεις που περιήλθαν στις αρμόδιες 
υπηρεσίες σύμφωνα με τις ανωτέρω παραγράφους 9 
και 10.

• Σάρωση των συνοδευτικών αποδεικτικών στοιχείων, 
για ψηφιακή χρήση και αποθήκευσή τους.

• Ψηφιακή αποτύπωση και εισαγωγή των πολυγώ−
νων, για τα οποία ασκούνται οι αντιρρήσεις στο δασικό 
χάρτη, με βάση τις γεωγραφικές συντεταγμένες των 
κορυφών τους, τοπολογίες, κωδικαρίθμηση, δημιουργία 
βάσης δεδομένων. Αποτελεί τον παραγόμενο προσω−
ρινό δασικό χάρτη.

• Αποτύπωση στο δασικό χάρτη με πράσινο περί−
γραμμα και πράσινη διαγράμμιση των εκτάσεων για 
τις οποίες δεν υποβλήθηκαν αντιρρήσεις, τροποποιώ−

ντας ανάλογα τις τοπολογίες, την κωδικαρίθμηση και 
την βάση δεδομένων του αναρτηθέντος δασικού χάρτη 
όπου απαιτείται. Αποτελεί τον παραγόμενο δασικό χάρ−
τη που θεωρείται και κυρώνεται σύμφωνα με το άρθρο 
17 Ν. 3889/2010.

Β. Η προετοιμασία των αντιρρήσεων περιλαμβάνει τις 
παρακάτω εργασίες:

• Ομαδοποίηση των αντιρρήσεων με την ένταξή τους 
σε ενιαίες, ευρύτερες δασικές περιοχές, οι οποίες ορί−
ζονται με φυσιογεωγραφικά στοιχεία και κριτήρια κα−
θορισμού δασοβιοκοινότητας, λαμβάνοντας υπόψη κοινά 
χαρακτηριστικά της περιοχής (π.χ. κοινές μεταβολές ως 
προς τις χρήσεις γης, επικρατούσες κλίσεις εδάφους, 
υφή εδάφους, ιδιαιτερότητες ή δυσκολίες της φωτοερ−
μηνείας κ.λπ.) ή σε περιοχές με ιδιαίτερο καθεστώς ή 
ιδιαιτερότητες (π.χ. διανομές του Υπ. Γεωργίας, Σχέδια 
Πόλεων, κ.λπ.), έτσι ώστε να διευκολύνεται η ΕΠ.Ε.Α. 
στη συστηματική εξέτασή τους, την επιτάχυνση και την 
ταχύρυθμη ροή των εργασιών της και σύνταξη σχετικού 
πίνακα (ενδεικτικό ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Γ3).

• Στη συνέχεια δημιουργείται από την αρμόδια Διεύ−
θυνση Δασών υπηρεσιακός φάκελος, που περιλαμβάνει 
επιμέρους υποφακέλους, ο καθένας με ομαδοποιημένες 
ως ανωτέρω τις αντιρρήσεις κατά περιοχή, με όλα τα 
συνοδευτικά τους στοιχεία. Σε κάθε επιτροπή χορηγού−
νται τα παρακάτω στοιχεία:

i. Αναλογικό και Ψηφιακό αντίγραφο του Δ.Χ. και των 
ορθοφωτοχαρτών του 1945 (ή 1960)

ii. Αεροφωτογραφίες πρόσφατης και παλαιότερης 
λήψης

iii. Αντίγραφο των τεχνικών προδιαγραφών κατάρτισης 
δασικών χαρτών

iv. Αντίγραφα της νομοθεσίας που έχουν σχέση με 
την κατάρτιση των Δ.Χ.

v. Αντίγραφο υπουργικών αποφάσεων και Κ.Υ.Α. που 
έχουν σχέση με την κατάρτιση των Δ.Χ.

vi. Αντίγραφα των σχετικών οδηγιών που έχουν εκδο−
θεί από την Διεύθυνση Δασικών Χαρτών του Υ.Π.Ε.Κ.Α. 
κ.λπ.

vii. Πίνακας με τις προς εξέταση αντιρρήσεις και τη 
σχετική ομαδοποίησή τους.

Στον υπηρεσιακό φάκελο συμπεριλαμβάνονται οπωσ−
δήποτε τα παρακάτω στοιχεία: Οι αντιρρήσεις περιλαμ−
βάνονται ομαδοποιημένες σε υποφάκελο κατά ευρύτερη 
δασική περιοχή, και συνοδεύονται από σύντομη έκθεση 
που συντάσσεται από το Τμήμα Δασικών Χαρτογραφή−
σεων της αρμόδιας Διεύθυνσης Δασών του νομού, με 
ειδικότερες φωτοερμηνευτικές αναφορές στην περιοχή, 
τη γενική μεταβολή των χρήσεων γης από την παλαιό−
τερη αεροφωτογράφηση και μετά, τις διοικητικές πρά−
ξεις εποπτείας, προστασίας, διαχείρισης και ανάπτυξης 
αυτής από τη Δασική Υπηρεσία διαχρονικά και όποιο 
άλλο στοιχείο ελήφθη υπόψη κατά την κατάρτιση του 
Δ.Χ. και επηρεάζει την απόφαση για τον χαρακτηρισμό 
των εκτάσεων που περιλαμβάνονται σ’ αυτόν.

Η σύνταξη της έκθεσης είναι αποκλειστική ευθύνη και 
αρμοδιότητα της παραπάνω υπηρεσίας.

• Για τη δημιουργία του υπηρεσιακού φακέλου, το 
γραφείο δασικών μελετών που κατάρτισε τον δασικό 
χάρτη ή σε περίπτωση εφαρμογής της παρ. 4 αρ. 13 Ν. 
3889/2010 η εταιρεία ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., παρέχουν 
στη Διεύθυνση Δασών κάθε σχετικό έγγραφο ή στοιχείο 
που έχουν στη διάθεσή τους, που είναι απαραίτητο για 
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τη διαμόρφωση άποψης από τα μέλη της ΕΠ.Ε.Α. όσον 
αφορά τη μορφή και τον χαρακτήρα των εκτάσεων.

13. Μετά την ταξινόμηση των αντιρρήσεων και την 
δημιουργία του παραπάνω υπηρεσιακού φακέλου ο 
προϊστάμενος της αρμόδιας Διεύθυνσης Δασών, έρχε−
ται σε συνεννόηση με τον πρόεδρο της επιτροπής, για 
το διαδικαστικό μέρος της παράδοσής τους, τον χώρο 
και τον τρόπο φύλαξής τους και όποια άλλη λεπτομέ−
ρεια είναι απαραίτητη για την ομαλή διεξαγωγή των 
εργασιών εξέτασης των αντιρρήσεων, συντασσομένου 
σχετικού πρωτοκόλλου παράδοσης − παραλαβής (ΥΠΟ−
ΔΕΙΓΜΑ Γ4).

Η τετράμηνη προθεσμία της παραγράφου 1 του άρ−
θρου 18 του Ν. 3889/2010 για την εξέταση των αντιρρή−
σεων (παράταση της οποίας δεν προβλέπεται), αρχίζει 
την επομένη ημέρα της υπογραφής του παραπάνω 
πρωτοκόλλου παράδοσης − παραλαβής.

14. Ειδικές περιπτώσεις αντιρρήσεων:
i. Για περιοχές που βρίσκονται εντός των ορίων εγκε−

κριμένων οικισμών ή εγκεκριμένων πολεοδομικών μελε−
τών και ρυμοτομικών σχεδίων, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της πολεοδομικής νομοθεσίας και δεν έχουν ανακληθεί 
καθ’ οιονδήποτε λόγο (περιπτώσεις υπαγωγής στις δι−
ατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 3889/2010), δεν συντρέ−
χει λόγος υποβολής αντιρρήσεων, ανεξάρτητα από το 
αν εμφανίζονται ως δασικές είτε κατά την παλαιότερη 
είτε κατά την πρόσφατη αεροφωτογράφιση, εκτός αν 
αφορούν άλση ή πάρκα.

Εφόσον τα όρια αυτά δεν απεικονίζονται στον αναρ−
τημένο Δασικό Χάρτη ή δεν έχουν θεωρηθεί από την 
αρμόδια υπηρεσία, τότε ζητείται από τον υποβάλλοντα 
την αντίρρηση, να προσκομίσει βεβαίωση της αρμόδιας 
Πολεοδομικής Υπηρεσίας, ότι το ακίνητο ενδιαφέροντος 
βρίσκεται εντός ορίων οικισμού ή εντός ορίων σχεδίου 
πόλεως. Βεβαίωση επίσης, απαιτείται σε περίπτωση που 
σε ακίνητο έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια βάσει των 
διατάξεων του άρθρου 29 παρ. 2 του Γ.Ο.Κ./1985 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Για τις περιπτώσεις αυτές, πρέπει επίσης να εξεταστεί 
εάν βάσει δικαστικών αποφάσεων ή άλλων αποφάσεων 
της διοίκησης, προκύπτει ότι οι εκτάσεις αυτές βρίσκο−
νται εντός των ορίων του εγκεκριμένου ρυμοτομικού 
σχεδίου.

ii. Για περιοχές που έχουν περιληφθεί σε εποικιστικές 
εκτάσεις και δεν έχει εφαρμοστεί παρακάτω παράγρα−
φος δ.1, αλλά στον αναρτημένο Δ.Χ. εμφανίζονται ως 
δασικές από τα στοιχεία της παλαιότερης αεροφωτο−
γράφισης, δεν συντρέχει λόγος υποβολής αντιρρήσεων. 
Στις περιοχές αυτές, αντιρρήσεις υποβάλλονται μόνον 
αν αυτές αφορούν στην πρόσφατη κατάσταση μορ−
φής/κάλυψης γης.

Όμως απαιτείται η προσκόμιση από τον ενδιαφερό−
μενο βεβαίωσης της αρμόδιας εποικιστικής υπηρεσίας 
ότι το ακίνητο αφορά σε κλήρο.

iii. Για περιοχές που υπάγονται στις διατάξεις του 
άρθρου 24 του Ν. 3889/2010 (οικισμοί και πολεοδομικά 
σχέδια στερούμενα νόμιμης έγκρισης) και εμφανίζο−
νται ως δασικές στον αναρτημένο Δ.Χ., δεν συντρέχει 
λόγος υποβολής αντιρρήσεων, εφόσον έχει εκδοθεί η 
προβλεπόμενη Υπουργική απόφαση περί αναστολής της 
διαδικασίας υποβολής αντιρρήσεων.

Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, υπάρχει σχετική 
διατύπωση στην πρόσκληση της παραγράφου β.5 (ΥΠΟ−

ΔΕΙΓΜΑ Β1) και ενημερώνονται σαφώς οι ενδιαφερόμε−
νοι κατά την διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων.

δ. Ειδικά θέματα:
1. Διαδικασία κατάρτισης Δ.Χ. (άρθρο 13 Ν.3889/2010).
Όπου εφαρμόζονται ασφαλώς τα στοιχεία του εποικι−

σμού, κατόπιν ψηφιοποίησης και γεωαναφοράς, ο χειρι−
σμός των εντός αυτών εκτάσεων είναι ο ακόλουθος:

Στις περιοχές που αποτελούν κλήρους, στο Δ.Χ., δεν 
λαμβάνεται υπόψη η φωτοερμηνεία των αεροφωτογρα−
φιών της παλαιότερης λήψης, η οποία υποκαθίσταται 
από τον χαρακτηρισμό της επιτροπής απαλλοτρίωσης, 
αφού οι εκτάσεις αυτές αποτέλεσαν αντικείμενο διανο−
μής για γεωργική αποκατάσταση (δηλαδή Α), ανεξάρτη−
τα της δασικής μορφής που παρουσιάζουν. Ο χαρακτη−
ρισμός συμπληρώνεται από τα στοιχεία που προκύπτουν 
από την παρούσα κατάσταση που προκύπτει από φω−
τοερμηνεία των αεροφωτογραφιών πρόσφατης λήψης 
και επίγειο έλεγχο (δηλαδή επιγραφή ΑΔ ή ΑΑ).

Στις περιοχές που αφορούν σε αδιάθετα−διαθέσιμα 
και κοινόχρηστα ακίνητα, επίσης λαμβάνεται υπόψη ο 
χαρακτηρισμός της επιτροπής απαλλοτρίωσης, εφόσον 
αποτελεί δόκιμο όρο και ταυτίζεται με τους χαρακτη−
ρισμούς εκτάσεων ως δάση ή δασικές σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία, άλλως διενεργείται φωτοερμηνεία 
προς διευκρίνιση της μορφής στις παλαιότερες αερο−
φωτογραφίες (π.χ. χερσολίβαδο). Ο χαρακτήρας που 
προκύπτει συμπληρώνεται από τα πρόσφατα στοιχεία 
ως ανωτέρω και αναλόγως παίρνει την επιγραφή ΔΔ, 
ΔΑ, ΑΔ, ΑΑ.

Τα ανωτέρω ισχύουν, κατά την εφαρμογή του άρθρου 
13 παρ. 4 Ν. 3889/2010, για τις μελέτες κατάρτισης δασι−
κών χαρτών που θα προκηρυχθούν μετά την υπογραφή 
της παρούσας.

2. Γενικώς, ο Δ.Χ. σε κάθε στάδιο που προβλέπεται 
θεώρησή του, εφόσον οι διατάξεις των άρθρων 23 και 
24 δεν έχουν εφαρμοστεί είτε οι οριογραμμές που υλο−
ποιήθηκαν επί των Δ.Χ. (εποικισμός, σχέδια πόλης κ.λπ.) 
δεν έχουν πιστοποιηθεί από τις αρμόδιες προς τούτο 
υπηρεσίες, θεωρούνται ως έχουν.

3. Αρχική κύρωση δασικών χαρτών άρθρου 17 Ν. 3889/ 
2010.

Ο Δ.Χ. μετά την επεξεργασία του σύμφωνα με την 
παράγραφο γ.12.i. προωθείται προς κύρωση από την αρ−
μόδια Διεύθυνση Δασών του νομού ιεραρχικά στο Γενικό 
Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Δ1).

Σε συνέχεια της κύρωσης ο Δ.Χ. με μέριμνα της ιδίας 
υπηρεσίας αποστέλλεται προς δημοσίευση στην Εφημε−
ρίδα της Κυβερνήσεως και συνέπεια τούτου καθίσταται 
οριστικός.

Στη συνέχεια ο οριστικός Δ.Χ. αποστέλλεται, αμελλητί, 
με μέριμνα της αρμόδιας Διεύθυνσης Δασών του νομού, 
στο οικείο κτηματολογικό γραφείο (εφόσον η περιοχή 
βρίσκεται υπό κτηματογράφηση και το γραφείο έχει 
συσταθεί), προκειμένου για την εφαρμογή των προ−
βλεπομένων στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 
του Ν. 2664/1998.

4. Οριστικός Δ.Χ. (άρθρο 19 Ν. 3889/2010).
Όμοια εφαρμόζονται όσα περιγράφονται στην παρά−

γραφο 2 ανωτέρω και για την περίπτωση της κύρωσης 
ως προς συμπλήρωση του Δ.Χ. μετά την εξέταση των 
αντιρρήσεων, αφού προηγουμένως διορθωθεί και συ−
μπληρωθεί ο προσωρινός Δ.Χ. με τις αποφάσεις των 
ΕΠ.Ε.Α. (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Δ2).
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Μετά την τμηματική κύρωση του Δ.Χ. συγκεκριμένης 
μονάδας (τοπική ή δημοτική κοινότητα), και εφόσον 
απαιτείται, ακολουθείται η παρακάτω επεξεργασία:

Όμορα πολύγωνα όμοιου χαρακτήρα, τα οποία προέ−
κυψαν από τις αποφάσεις των ΕΠ.Ε.Α. επί αντιρρήσεων 
και αποτελούν αντικείμενα κύρωσης σε εφαρμογή των 
διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρων 17, σε 
συνέχεια της αρχικής κύρωσης του άρθρου 19 παρ. 1 και 
2 του Ν. 3889/2010, συνενώνονται στο Δ.Χ., δημιουργούν 
και αποτελούν ενιαία πολύγωνα και δημιουργείται ανά−
λογη βάση δεδομένων. Το αποτέλεσμα της διαδικασίας 
αποτελεί τον οριστικό Δ.Χ. και παραπέμπει στις επιμέ−
ρους κυρωτικές πράξεις του Δ.Χ. της μονάδας.

στ. Σχετικά με τις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων 
(ΕΠ.Ε.Α.).

1. Η Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.), της 
παραγράφου 1 του άρθρου 18 του Ν. 3889/2010, συγκρο−
τείται για κάθε συγκεκριμένη ανάρτηση Δ.Χ., δηλαδή για 
κάθε τοπική ή δημοτική κοινότητα των οικείων πρωτο−
βάθμιων Ο.Τ.Α., με απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
της Περιφέρειας (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΤ1), μετά από εισήγηση 
του αρμοδίου Τμήματος Δασικών Χαρτογραφήσεων 
(άρθρο 2, παρ. στ΄ Π.Δ. 187/21.07.2000, ΦΕΚ 176/Α΄) της 
Διεύθυνσης Δασών Περιφέρειας. Με την απόφαση αυτή 
καθορίζεται και η έδρα της επιτροπής. Η εν λόγω από−
φαση εκδίδεται το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών 
από την ημερομηνία ανάρτησης και πρόσκλησης των 
ενδιαφερομένων για την υποβολή αντιρρήσεων κατά 
του περιεχόμενου του αναρτούμενου Δ.Χ.

Οι ΕΠ.Ε.Α. μπορεί να είναι περισσότερες από μία ανά 
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 αναρτήσεις Δ.Χ., ανάλογα με 
την πορεία και τον όγκο των σχετικών εργασιών.

Η εισήγηση της ανωτέρω υπηρεσίας μπορεί να γίνε−
ται και η σχετική απόφαση να εκδίδεται και πριν την 
ανάρτηση και την πρόσκληση υποβολής αντιρρήσεων 
κατά του Δ.Χ.

2. Για την επιλογή των μελών των ΕΠ.Ε.Α., προηγείται 
αλληλογραφία της ανωτέρω υπηρεσίας με τις διοικη−
τικές υπηρεσίες των της Περιφέρειας και των Ο.Τ.Α., 
για να αποστείλουν καταλόγους με τις ειδικότητες των 
υπηρετούντων δασολόγων, τοπογράφων μηχανικών και 
γεωπόνων, μαζί με τα ειδικότερα προσόντα τους, όπως 
αυτά καθορίζονται παρακάτω. Με την ίδια αλληλογρα−
φία ζητούνται και κατάλογοι διοικητικού προσωπικού 
(ΔΕ), για τη στελέχωση των θέσεων γραμματέων.

Ομοίως με αλληλογραφία της Διεύθυνσης Δασών Πε−
ριφέρειας με το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, ζητείται 
να οριστούν ή να προταθούν μέλη των επιτροπών.

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η συμμετοχή 
μέλους του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, τότε 
επιλέγεται δικηγόρος μέλος του οικείου Δικηγορικού 
Συλλόγου από ονομαστικό κατάλογο που έχει ήδη κα−
ταρτίσει και αποστείλει ο τελευταίος, σε συνέχεια αλ−
ληλογραφίας που έχει προηγηθεί με πρωτοβουλία της 
Διεύθυνσης Δασών Περιφέρειας. Για τη δυνατότητα 
συμμετοχής του στην επιτροπή, ο δικηγόρος προσκο−
μίζει υπεύθυνη δήλωσή του, σύμφωνα με την οποία δεν 
χειρίζεται υποθέσεις δασικού χαρακτήρα που εκκρε−
μούν ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων ή διοικητικών 
επιτροπών.

3. Για την επιλογή των μελών των ΕΠ.Ε.Α., εκτός των 
υπαλλήλων που υπηρετούν στην οικεία Περιφέρεια και 
στο σύνολο των Ο.Τ.Α. αυτής, χρησιμοποιούνται και οι 
ονομαστικοί κατάλογοι των υπαλλήλων που καταρτί−
ζονται στο Υ.Π.Ε.Κ.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 3 άρθρου 18 Ν. 3889/2010. Μεταξύ ειδικότητας Το−
πογράφου Μηχανικού και Γεωπόνου, επιλέγεται κατά 
προτεραιότητα η πρώτη λόγω της γνώσης και εμπειρίας 
σε θέματα φωτοερμηνείας και τοπογραφικών αποτυ−
πώσεων.

Για τη διάθεση των υπαλλήλων στις ΕΠ.Ε.Α., εκτός 
αυτών της οικείας Περιφέρειας, ακολουθείται η δια−
δικασία που προβλέπεται στις διατάξεις της παρ. 3 
άρθρου 18 Ν. 3889/10.

4. Τα ειδικότερα προσόντα των μελών των ΕΠ.Ε.Α. 
καθορίζονται ως ακολούθως:

I. Για τον δασολόγο:
• Υπάλληλος με Α΄ ή Β΄ βαθμό.
• Άριστη γνώση της δασικής νομοθεσίας σε θέμα−

τα χαρακτηρισμού εκτάσεων και προστασίας και της 
επιστήμης της φωτοερμηνείας – Ανάλογη εμπειρία και 
προϋπηρεσία στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

• Προαιρετικά, γνώση γεωγραφικών συστημάτων 
πληροφορικής (αρκεί να γνωρίζει ένα μέλος της επι−
τροπής).

II. Για τον τοπογράφο μηχανικό:
• Υπάλληλος με Α΄ ή Β΄ βαθμό.
• Προαιρετικά γνώση γεωγραφικών συστημάτων πλη−

ροφορικής (αρκεί να γνωρίζει ένα μέλος της επιτρο−
πής).

III. Για τον γεωπόνο:
• Υπάλληλος με Α΄ ή Β΄ βαθμό.
• Συμμετοχή του στις Επιτροπές Επίλυσης Δασικών 

Αμφισβητήσεων (παρ. 3 άρθρου 10 Ν. 998/1979).
• Προαιρετικά γνώση γεωγραφικών συστημάτων πλη−

ροφορικής (αρκεί να γνωρίζει ένα μέλος της επιτρο−
πής).

IV. Για το μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κρά−
τους:

• Συμμετοχή του στις Επιτροπές Επίλυσης Δασικών 
Αμφισβητήσεων (παρ. 3 άρθρου 10 Ν. 998/1979).

• Γνώση της δασικής νομοθεσίας σε θέματα προ−
στασίας

V. Για το δικηγόρο:
• Τουλάχιστον έξι (6) έτη ενεργού άσκησης επαγ−

γέλματος από τη λήψη της άδειας άσκησης επαγγέλ−
ματος.

• Εμπειρία σε διοικητικό δίκαιο −κατά προτίμηση στη 
δασική ή περιβαλλοντική νομοθεσία− που αποδεικνύ−
εται:

α) από μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών
β) με δικαστικές αποφάσεις, δικόγραφα, γνωμοδο−

τήσεις, συμμετοχή σε μελετητικές ομάδες εταιριών με 
αντικείμενο συναφές (δασικών έργων/ περιβαλλοντικών 
έργων).

• Γνώση της δασικής νομοθεσίας σε θέματα προ−
στασίας.

VI. Για τον γραμματέα:
• Υπάλληλος ΔΕ Διοικητικού.
• Άριστη γνώση ηλεκτρονικού κειμενογράφου και λο−

γιστικών φύλλων (Microsoft word, excel)
5. Αμέσως μετά την έκδοση και κοινοποίηση της από−

φασης συγκρότησης, με πρωτοβουλία του προϊστα−
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μένου της Διεύθυνσης Δασών της Περιφέρειας και σε 
συνεργασία με τους προέδρους των επιτροπών και τον 
προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δασών νομαρχιακού επι−
πέδου, αποφασίζουν για όλα τα θέματα της εύρυθμης 
και απρόσκοπτης λειτουργίας αυτών (για παράδειγμα ο 
χώρος και ο χρόνος που θα πραγματοποιούνται οι συνε−
δριάσεις των επιτροπών, τον προγραμματισμό εξέτασης 
των αντιρρήσεων, την υλικοτεχνική τους υποστήριξη 
καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία 
τους). Η διάθεση οχημάτων και προσωπικού (οδηγών) 
για τις περιπτώσεις διενέργειας αυτοψιών είναι ευθύνη 
της οικείας Περιφέρειας.

Γενικά οι ΕΠ.Ε.Α. υποστηρίζονται σε όλα τα θέματα 
της απαιτούμενης υποδομής τους, από τις υπηρεσίες 
της οικείας Περιφέρειας, η οποία θέτει ως πρώτη προ−
τεραιότητα την εξασφάλιση της άρτιας λειτουργίας 
τους.

Την εκπαίδευση και ενημέρωση των ΕΠ.Ε.Α. σε θέματα 
δασικής νομοθεσίας και εξειδικευμένα κατάρτισης δασι−
κών χαρτών, αναλαμβάνει η Διεύθυνση Δασικών Χαρτών 
σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Προστασίας Δασών 
και Φυσικού Περιβάλλοντος της Ειδικής Γραμματείας 
Δασών, με πρόγραμμα που εκδίδεται σε συνεννόηση με 
τη Διεύθυνση Δασών της οικείας Περιφέρειας.

Στους εκπαιδευτές περιλαμβάνονται υπάλληλοι με 
εμπειρία σε Ε.Ε.Δ.Α. ή/και εμπειρία σε Διευθύνσεις ή 
Τμήματα Δασικών Χαρτογραφήσεων, ή/και με γνώσεις 
στη χρήση Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων 
καθώς και σύμβουλοι ή πάρεδροι του Ν.Σ.Κ. με εμπειρία 
στη δασική νομοθεσία.

6. Η ΕΠ.Ε.Α. έχει αποκλειστικά αρμοδιότητα τον κα−
ταρχήν έλεγχο της ύπαρξης έννομου συμφέροντος 
από τον ασκούντα την αντίρρηση για την έκταση που 
περιλαμβάνεται στο Δ.Χ. και στη συνέχεια τον έλεγχο 
του δασικού ή μη χαρακτήρα αυτής, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

Η κρίση της επιτροπής για το δασικό ή μη χαρακτήρα 
διαμορφώνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της 
δασικής νομοθεσίας, τις σχετικές αποφάσεις και οδηγί−
ες του Υ.Π.Ε.Κ.Α., καθώς και τις Τεχνικές Προδιαγραφές 
κατάρτισης των Δασικών Χαρτών. Η απόφαση λαμβά−
νεται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις διατάξεις του 
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας που κυρώθηκε με το 
άρθρο 1 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α΄) και θα πρέπει να 
είναι επαρκώς τεκμηριωμένη και αιτιολογημένη.

Για το σκοπό αυτό, πραγματοποιείται φωτοερμηνεία 
των σχετικών αεροφωτογραφιών και έλεγχος εφαρμο−
γής των σχετικών διοικητικών πράξεων και αν κρίνεται 
αναγκαίο (σε περιπτώσεις κυρίως αμφιβολιών, κακής 
ποιότητας αεροφωτογραφιών, ενδεχομένων προσφά−
των αλλοιώσεων λόγω εκχερσώσεων κ.λπ.) διενεργείται 
αυτοψία, στην οποία συμμετέχει και υπάλληλος της 
αρμόδιας Διεύθυνσης Δασών ή του οικείου Δασαρχείου 
με άριστη γνώση της συγκεκριμένης περιοχής.

Τα έξοδα των οδοιπορικών εξόδων και των ημερήσι−
ων αποζημιώσεων βαρύνουν τον προϋπολογισμό της 
Περιφέρειας.

7. Κατά την εξέταση δεν προβάλλονται και δεν εξετά−
ζονται θέματα ιδιοκτησίας και ούτε θίγονται ιδιοκτησι−
ακά δικαιώματα του Δημοσίου ή των ιδιωτών.

8. Σε περίπτωση που έχει υποβληθεί από τον ενδι−
αφερόμενο αίτημα εκπροσώπησης από τεχνικό σύμ−
βουλο, αυτός ειδοποιείται μέσω του ενδιαφερομένου 

ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του από τον 
Γραμματέα της ΕΠ.Ε.Α. με τηλεομοιοτυπία ή/και μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για να προσέλθει ενώπιόν 
της και να διατυπώσει τις απόψεις του.

9. Σε περίπτωση που ανακύψουν νομικά ή και τεχνικά 
ζητήματα κατά το στάδιο εξέτασης των αντιρρήσεων, 
ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στις διατά−
ξεις της παρ. 2 άρθρου 18 Ν. 3889/2010 και η απόφαση 
εκδίδεται αμέσως μετά την γνωμοδότηση του Νομικού 
Συμβουλίου του Κράτους ή του Τεχνικού Συμβουλίου 
Δασών.

10. Ο προγραμματισμός της εξέτασης των αντιρρήσε−
ων γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να τηρηθεί η τετράμη−
νη προθεσμία που ορίζει ο νόμος και προβλέπεται από 
την παραπάνω παράγραφο γ.13, λαμβανομένης υπόψη 
της ταξινόμησης και της έκθεσης του Τμήματος Δα−
σικών Χαρτογραφήσεων της Διεύθυνσης Δασών του 
οικείου νομού.

11. Για κάθε συνεδρίαση συντάσσεται πρακτικό (ΥΠΟ−
ΔΕΙΓΜΑ ΣΤ2), στο οποίο αναφέρονται οι συμμετέχοντες 
και συμπληρώνεται πίνακας με τις υποθέσεις που εξε−
τάστηκαν και τις αποφάσεις που ελήφθησαν.

Στο πρακτικό αυτό προσαρτώνται οι αποφάσεις επί 
των υποθέσεων που εξετάστηκαν επαρκώς αιτιολο−
γημένες. 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 (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΤ3).

Όταν οι παραπάνω αποφάσεις αναιρούν ή τροποποι−
ούν τα στοιχεία (οριογραμμές, πολύγωνα) του αναρτη−
θέντος Δ.Χ. (όταν οι αντιρρήσεις γίνονται αποδεκτές 
πλήρως ή εν μέρει), στην απόφαση αναφέρονται οι συ−
ντεταγμένες 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 ανα−
φέρεται.

Οι αποφάσεις αριθμούνται συνεχώς, ώστε ο αριθμός 
της τελευταίας απόφασης να συμπίπτει με τον συνολικό 
αριθμό όλων των αντιρρήσεων που εξετάστηκαν.

Στο τέλος κάθε συνεδριάσεως το πρακτικό υπογρά−
φεται από τον πρόεδρο, τα μέλη και τον γραμματέα 
της επιτροπής και φυλάσσεται με μέριμνα του προέ−
δρου της.

12. Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των αντιρρή−
σεων ετοιμάζεται από τον γραμματέα της επιτροπής 
συνοπτικός κατάλογος με τις αποφάσεις της, ο οποί−
ος αποστέλλεται στη Διεύθυνση Δασικών Χαρτών της 
Ειδικής Γραμματείας Δασών, στη Διεύθυνση Δασικών 
Χαρτογραφήσεων της οικείας Περιφέρειας και στην 
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., προκειμένου με μέριμνα των υπη−
ρεσιών αυτών, να αναρτηθεί διαδικτυακά στις ιστοσε−
λίδες του Υ.Π.Ε.Κ.Α., της οικείας Περιφέρειας και της 
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.

Επίσης, μαζί με το συνοπτικό κατάλογο επιστρέφονται 
οι φάκελοι των αντιρρήσεων και τις αποφάσεις επ’ αυ−
τών, μαζί με τα πρακτικά της επιτροπής, στην αρμόδια 
Διεύθυνση Δασών, η οποία, στην περίπτωση εφαρμογής 
της παρ. 4 άρθρου 13 μεριμνά για τη διαβίβασή τους 
στην ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.
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13. Αφού ολοκληρωθούν οι διορθώσεις του προσω−
ρινού Δ.Χ. σύμφωνα με τις αποφάσεις της ΕΠ.Ε.Α., το 
τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων της Δ/νσης Δασών 
του νομού αποστέλλει στους ενδιαφερομένους που υπέ−
βαλλαν αντίρρηση, θεωρημένο αντίγραφο της απόφα−
σης της επιτροπής επί της συγκεκριμένης αντίρρησης, 
συνοδευόμενο από το αντίστοιχο απόσπασμα του δι−
ορθωμένου Δ.Χ. (ατελώς).

ζ. Αποτύπωση εγκεκριμένων ορίων οικισμών και ρυ−
μοτομικών σχεδίων και λοιπών αφορούντων στο άρθρο 
23 Ν. 3889/2010.

Όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 23 
του Ν. 3889/2010 και αφορούν σε όρια οικισμών και 
ρυμοτομικών σχεδίων εγκεκριμένων ή ευρισκομένων σε 
εκκρεμότητα, υποδεικνύονται και θεωρούνται από τις 
αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες είτε ως προς την 
ισχύ τους (όπου απαιτείται) είτε ως προς την εφαρμογή 
τους, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται 
στο άρθρο αυτό. Εάν στη δασική υπηρεσία έχουν δια−
τεθεί από άλλες υπηρεσίες ή στα πλαίσια κατάρτισης 
του δασικού χάρτη, τα όρια οικισμών και ορίων σχεδίων 
πόλεων, και δεν θεωρηθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες, 
τεκμαίρεται ότι έχουν αποτυπωθεί σωστά και η ανάρ−
τηση του δασικού χάρτη γίνεται κανονικά (αρ. 23 παρ. 
5 Ν. 3889/10). Σε περίπτωση που καθοιονδήποτε τρόπο 
δεν έχει γίνει η αποτύπωση των ορίων, θεωρούνται ως 
μη υφιστάμενα και οι εκτάσεις αυτές αντιμετωπίζονται 
όπως οι λοιπές του Δ.Χ.. Επίσης, για τις περιοχές μη 
εγκεκριμένων σχεδίων πόλης και ορίων οικισμών, αν δεν 
εκδοθεί η προβλεπόμενη υπουργική απόφαση αναστο−
λής υποβολής αντιρρήσεων, κατά την ανάρτηση του 
Δ.Χ. (άρθρο 24) αντιμετωπίζονται ομοίως με υποβολή 
αντιρρήσεων.

Ειδικά:
i. τα όρια των εγκεκριμένων οικισμών και σχεδίων 

πόλης επισημαίνονται με πορτοκαλί περίγραμμα,
ii. τα όρια των οικισμών που δεν έχουν εγκριθεί κατά 

τα προβλεπόμενα σύμφωνα με τις διατάξεις της πο−
λεοδομικής νομοθεσίας, καθώς και τα όρια σχεδίων 
πολεοδομικών μελετών και σχεδίων πόλης που δεν 
έχουν εγκριθεί επισημαίνονται με κίτρινο περίγραμμα 
και κίτρινη διαγράμμιση οι εντός αυτών εκτάσεις.

Η ακρίβεια αποτύπωσης των κορυφών τους πρέπει να 
ανταποκρίνεται στις επιτρεπόμενες αποκλίσεις αποτύ−
πωσης σημείων σε χαρτογραφικό υπόβαθρο κλίμακας 
1:5.000.

θ. Τον τύπο και το περιεχόμενο των πιστοποιητικών 
και βεβαιώσεων για το δασικό ή μη χαρακτήρα των 
εκτάσεων ως ακολούθως:

1. Για την περίπτωση κυρωμένου και κηρυγμένου ως 
οριστικού Δ.Χ., σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρ−
θρου 20 του Ν. 3889/2010, εκδίδεται από την αρμόδια 
Διεύθυνση Δασών του νομού ή από το οικείο κτηματο−
λογικό γραφείο, εφόσον έχει συσταθεί και λειτουργεί, 
το πιστοποιητικό όπως το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Θ1, που συνο−
δεύει την παρούσα, κατάλληλα διαμορφωμένο ανάλογα 
με τις περιπτώσεις των παραπομπών.

Για την έκδοση του πιστοποιητικού, θα πρέπει υποχρε−
ωτικά να ελέγχονται και τα στοιχεία που προέρχονται 
από την κατάρτιση του δασικού χάρτη και αφορούν στις 
χαρτογραφημένες «χορτολιβαδικές εκτάσεις» (άρθρο 
3 παρ. 7 Ν. 998/1979, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 
2 άρθρο 1 Ν. 3208/2003), όπως αυτές ορίζονται στις 
τεχνικές προδιαγραφές κατάρτισης δασικών χαρτών, 
οι οποίες διαχειρίζονται και διοικούνται σύμφωνα με 
τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο, εφόσον 
δεν έχει επιλυθεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς σύμφωνα 
με την ισχύουσα δασική νομοθεσία.

Προστίθεται σχετική ενημερωτική παράγραφος (ΥΠΟ−
ΔΕΙΓΜΑ Θ1).

Τα στοιχεία των χαρτογραφημένων «χορτολιβαδικών 
εκτάσεων» περιέρχονται, απαραίτητα, στο αρμόδιο κτη−
ματολογικό γραφείο, με την κατ’ αρχή θεώρηση του 
δασικού χάρτη για την εφαρμογή των προβλεπομένων 
στην προηγούμενη παράγραφο, στην περίπτωση έκδο−
σης του πιστοποιητικού από αυτό.

2. Στην περίπτωση που ζητείται ενημέρωση για τον 
χαρακτήρα των εκτάσεων που περιλαμβάνονται στο 
τμήμα του αναρτηθέντος Δ.Χ., το οποίο δεν έχει κυρω−
θεί και συνεπώς αποτελεί τον προσωρινό Δ.Χ., μέχρι την 
κύρωσή του εκδίδεται πληροφοριακού τύπου έγγραφο, 
αποκλειστικά από την αρμόδια Διεύθυνση Δασών, με το 
οποίο ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος για το περιεχό−
μενό του, ότι για τις δασικού χαρακτήρα εκτάσεις που 
περιλαμβάνονται σ’ αυτόν ισχύουν και εφαρμόζονται οι 
διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και έχει ισχύ μέχρι 
την κύρωση του τμήματος αυτού, μετά την περαίωση 
των διαδικασιών και εργασιών που προβλέπονται από 
τις κείμενες διατάξεις (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Θ2).

3. Τα παραπάνω πιστοποιητικά συνοδεύονται υποχρε−
ωτικά από απόσπασμα Δ.Χ. (είτε οριστικού είτε προ−
σωρινού), επί του οποίου είναι επισημασμένα τα όρια 
του ακινήτου που αφορά η αίτηση και οι κορυφές των 
δημιουργούμενων πολυγώνων.

4. Στην αίτηση αναφέρονται οι γεωγραφικές συντε−
ταγμένες του ακινήτου με ευθύνη του ενδιαφερομένου, 
όταν αναφέρεται σε περιοχή που δεν έχει περαιωθεί η 
κτηματογράφηση, διαφορετικά στην αίτηση αναφέρεται 
ο Κ.Α.Ε.Κ. του ακινήτου.
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 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 37445



37446 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 37447



37448 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 37449



37450 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 37451



37452 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 37453



37454 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 37455



37456 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 37457

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2010

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΑΝΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ  



37458 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ∆ημοκρατίας 1               25310 22858
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευρυπίδου 63              210 4135228 ΛΑΡΙΣΑ - ∆ιοικητήριο               2413 506449
ΠΑΤΡΑ - Πανεπιστημίου 254 -Κτήριο Β                  2613 613428 ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πεδιάδος 2               2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ∆ιοικητήριο              26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1               2251 352100

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφή:

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
•  Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση    Τριμηνιαία έκδοση     Μηνιαία έκδοση Τεύχος  Ετήσια έκδοση   Τριμηνιαία έκδοση     Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 30 € -

Β΄ 300 € 30 € Ε.Β.Ι. -

Γ΄ 50 € Α.Ε.∆. -

Υ.Ο.∆.∆. 50 € ∆.∆.Σ. 200 € 20 €

∆΄ 110 € 30 € 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

•  Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.

 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071011 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 € Α.Ε.∆. 10 €

Β΄ 320 € Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η. 2.250 €

Γ΄ 65 € ∆.∆.Σ. 225 €

Υ.Ο.∆.∆. 65 € Α.Σ.Ε.Π. 70 €

∆΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα
ταχυδρομικά έξοδα..

•Η καταβολή γίνεται σε όλες τις ∆ημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (∆.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η
Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογρα−
φείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα
επιστρέφονται.

•Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχί−
ας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαι−
ούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας ταχυδρομικής συνδρομής.

• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται
πριν την έκπτωση.

• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην
ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*02021593112100080*
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