
ΔΑΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ- ΑΝΑΡΤΗΣΗ  

Τί είναι :  

-  Ο δασικός χάρτης απεικονίζει με συνεχή πράσινη γραμμή και πράσινη 

διαγράμμιση  ,  τις δασικές εν γένει εκτάσεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4 

και 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 όπως αυτός ισχύει,  πάνω σε  

κατάλληλης κλίμακας αεροφωτογραφικό υλικό , το οποίο, συμπληρώνεται  

με τα φωτοερμηνευτικά στοιχεία των πρόσφατων και ιστορικών 

αεροφωτογραφιών, τις διοικητικές πράξεις και τα διαθέσιμα στοιχεία της 

δασικής υπηρεσίας.  

Συνοδεύεται από περιγραφική βάση με επιπλέον πληροφορίες για τα θεματικά 

χαρακτηριστικά των πολυγώνων.  

- Ο ιστορικός ορθοφωτοχάρτης  απεικονίζει με συνεχή κόκκινη γραμμή τις 

δασικές εκτάσεις κατά το έτος 1945 .   

ΑΝΑΡΤΗΣΗ  

Η ανάρτηση περιλαμβάνει το θεωρημένο δασικό χάρτη και τον ιστορικό 

ορθοφωτοχάρτη (έτους 1945).  

Οι κατηγορίες της μορφής των εκτάσεων εμφανίζονται στον πρόσφατο 

ορθοφωτοχάρτη , με ενδείξεις οι οποίες δημιουργούνται από το συνδυασμό της 

απεικόνισης των εκτάσεων στους ιστορικούς και πρόσφατους ορθοφωτοχάρτες,   

όπως φαίνονται παρακάτω : 

-ΔΔ  «Δασική» έκταση στους ορθοφωτοχάρτες έτους 1945 και «Δασική» έκταση 

στις πρόσφατες Α/Φ και τις αυτοψίες  

-ΔΑ  «Δασική» έκταση στους ορθοφωτοχάρτες έτους 1945 και «Άλλης μορφής» 

έκταση στις πρόσφατες Α/Φ και τις αυτοψίες 

-ΑΔ «Άλλης μορφής» έκταση στους ορθοφωτοχάρτες έτους 1945 και «Δασική» 

έκταση στις πρόσφατες Α/Φ και τις αυτοψίες 

-ΑΑ «Άλλης μορφής» έκταση στους ορθοφωτοχάρτες έτους 1945 και «Άλλης 

μορφής» έκταση στις πρόσφατες Α/Φ και τις αυτοψίες 

-ΠΔ Τελεσίδικες Πράξεις χαρακτηρισμού του άρθρου 14 του Ν 998/79 , με τις 

οποίες η έκταση χαρακτηρίστηκε ως «Δασική»  

-ΠΧ Τελεσίδικες Πράξεις χαρακτηρισμού του άρθρου 14 του Ν 998/79 , με τις 

οποίες η έκταση χαρακτηρίστηκε ως «Χορτολιβαδική»  

-ΠΑ Τελεσίδικες Πράξεις χαρακτηρισμού του άρθρου 14 του Ν 998/79 , με τις 

οποίες η έκταση χαρακτηρίστηκε ως ΜΗ Δασική (Άλλης μορφής)  

-ΑΝ ΑΝαδασωτέα έκταση με πράξη της αρμόδιας αρχής   

-ΧΧ «Χορτολιβαδική» έκταση  στους ορθοφωτοχάρτες έτους 1945 και 

«Χορτολιβαδική» έκταση στις πρόσφατες Α/Φ 



-ΧΑ «Χορτολιβαδική» έκταση  στους ορθοφωτοχάρτες έτους 1945 και «Άλλης 

μορφής» έκταση στις πρόσφατες Α/Φ 

Κάθε πολίτης  που έχει έννομο συμφέρον και διαφωνεί με το χαρακτήρα της 

έκτασης, έχει το δικαίωμα άσκησης αντιρρήσεων.  

Για την υποβολή αντιρρήσεων, καταβάλλεται ειδικό τέλος , το ύψος του οποίου 

υπολογίζεται αυτόματα από την εφαρμογή , βάση του εμβαδού για το οποίο 

υποβάλλεται η αντίρρηση. 

Από  την καταβολή του ειδικού τέλους άσκησης αντιρρήσεων εξαιρούνται οι 

περιπτώσεις  

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).  

Οι αντιρρήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά μέσω της 

ειδικής διαδικτυακής εφαρμογής που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΕΚΧΑ 

Α.Ε.  

Η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων είναι εκατόν πέντε (105) ημέρες από την 

δημοσίευση της σχετικής ανακοίνωσης για την ανάρτηση του Δασικού Χάρτη στον 

Τύπο ,  η οποία αρχίζει την  

13η Νοεμβρίου,   ημέρα Δευτέρα  

Καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας , είναι  

26 Φεβρουαρίου,   ημέρα Δευτέρα  

Για τους κατοικούντες  ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία 

παρατείνεται κατά είκοσι (20 ) ημέρες, συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία της 

προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων είναι η 19η  Μαρτίου 2018, ημέρα Δευτέρα . 

 

Για το σύνολο των αντιρρήσεων που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, ο 

ενδιαφερόμενος υποβάλλει στο πλησιέστερο Σημείο Υποστήριξης Ανάρτησης 
Δασικών Χαρτών (Σ.Υ.Α.Δ.Χ.) τα συνημμένα έγγραφα  



 

Πληροφορίες :  

- Σ.Υ.Α.Δ.Χ. Έδεσσας 

Δασικό Περίπτερο Διοικητηρίου και   

5ος όροφος,Διοικητήριο, Δ/νση Δασών Πέλλας,  Γραφείο 521 ,  

 582 00 ΄Εδεσσα.  

Τηλ.:238102760 & 2381022951 

Fax:2381029954 

 

- Σ.Υ.Α.Δ.Χ. Αριδαίας  

Δασαρχείο Αριδαίας  

Λεωφ. Ξενιτίδη 18/Ερμού 50 

        584 00 Αριδαία  

       Τηλ.:2384021242 & 2384024897 

       Fax:2384022626 

 

Και στην ιστοσελίδα της ΕΚΧΑ www.ktimatologio.gr/  

 

Ο δασικός χάρτης δεν επιλύει τα προβλήματα , αλλά τα αναδεικνύει  

προκειμένου να επιλυθούν . 

 

Εκτός από τη δυνατότητα για αντιρρήσεις άλλα εργαλεία για τακτοποίηση των 

προβλημάτων είναι :  

A . Εάν η έκτασή σου έχει χαρακτηρισμό ΔΔ, ΑΔ, ΧΧ, ή ΑΧ, (Δασική)   τότε 

μπορείς ως τις 26 Φεβρουαρίου 2018 

- Να υποβάλλεις αίτηση ατελώς για την υπαγωγή σε προφανές 

σφάλμα του δασικού χάρτη 

Εάν θεωρείς ότι υπάρχει προφανές σφάλμα στον χάρτη (μπορείς να δεις τις 

κατηγορίες στην Υπουργική Απόφαση 153394/919/12.04.2017 (Β´ 1366)), όπως 

για παράδειγμα τον χαρακτηρισμό ως δάσους ανέκαθεν γεωργικής καλλιέργειας, 

λόγω αδιαμφισβήτητου σφάλματος στη φωτοερμηνεία, τότε μπορείς: 

                      i.        Να υποβάλλεις ατελώς αίτηση πρόδηλου σφάλματος μέσω της ειδικής 

εφαρμογής που υπάρχει στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της ΕΚΧΑ ΑΕ, 

www.ktimatologio.gr 

                     ii.        Να υποβάλλεις ατελώς αίτηση πρόδηλου σφάλματος απευθείας στη 

Διεύθυνση Δασών Πέλλας (Διοικητήριο ΄Εδεσσα). 

 

 Σημείωση : η υποβολή αίτησης για να ενταχθείς σε κατηγορία πρόδηλου 

σφάλματος χρειάζεται αποδοχή από τη Δ/νση Δασών και δεν υποκαθιστά την 

αντίρρηση. 

 

B. Εάν η έκτασή σου έχει χαρακτηριστεί ΔΑ ή ΧΑ (και δεν είναι ιδιωτικό 

χορτολίβαδο), τότε μπορείς ως τις 26 Φεβρουαρίου 2018. 

 

- Να χρησιμοποιήσεις τα εργαλεία νομιμοποίησης κατοχής δασικών 

εκτάσεων  

 Να υποβάλλεις αίτηση στο Δασαρχείο της περιοχής σου: 

http://www.ktimatologio.gr/
http://www.ktimatologio.gr/


 

         για εξαγορά της έκτασης εφόσον η εκχέρσωση έχει γίνει προ του 1975, 

θα χρειαστεί να υποβάλλεις στο Δασαρχείο: 

                      i.        Αίτηση εξαγοράς 

                     ii.        Τοπογραφικό διάγραμμα με συντεταγμένες κορυφών, βασιζόμενες στο 

Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ 87) 

                    iii.        Αποδεικτικό χρήσης της έκτασης προ του 1975 

 

         για νόμιμη χρήση (έγκριση επέμβασης) της έκτασης εφόσον η εκχέρσωση έχει 

γίνει μέχρι το 2007 

θα χρειαστεί να υποβάλλεις στο Δασαρχείο: 

i. Αίτηση χρήσης (έγκριση επέμβασης) 

ii. Τοπογραφικό διάγραμμα με συντεταγμένες κορυφών, βασιζόμενες 

στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ 87) ΄ 

iii. Οικονομοτεχνική μελέτη, σε περίπτωση μη δηλωμένης έκτασης στον 

ΟΣΔΕ 

 

Γ.  Χρήση διατάξεων της δασικής νομοθεσίας 

Αν η έκτασή σου έχει χαρακτηρισμό  

 

 ΑΔ     Νομοθεσία περί δασωμένων αγρών (Άρθρο 67, Ν. 998/79) 

Αν το χωράφι σου έχει δασωθεί λόγω εγκατάλειψης 

-  Εφόσον έχεις τίτλους που ανάγονται προ του 1946 και η έκταση 

χαρακτηριστεί (από την Επιτροπή Δασολογίου) ως δασική (όχι δάσος), τότε 

αυτή μπορεί να τεθεί εκτός δασικής νομοθεσίας  

- Εφόσον οι τίτλοι σου είναι νεότεροι, αλλά όχι μετά το 2004 και η έκταση 

χαρακτηριστεί (από την Επιτροπή Δασολογίου)ως δασική (όχι δάσος), τότε 

αυτή μπορεί να παραχωρηθεί για γεωργική ή δενδροκομική καλλιέργεια 

 

  ΔΔ ή ΔΑ   Νομοθεσία περί παραχωρητηρίων 

-  (ΔΔ) Αν κατέχεις καστανοτεμάχιο.Χρήση νομοθεσίας  για την παραχώρηση 

καστανοτεμαχίων  

- (ΔΑ) Αν έχεις προσωρινό παραχωρητήριο. Μετατροπή προσωρινών 

παραχωρητηρίων σε οριστικά μέσα σε τρία χρόνια (αρ.17 3208/03 όπως 

ισχύει).  

Γι αυτές τις περιπτώσεις δεν χρειάζεται η υποβολή αντίρρησης κατά του 

δασικού χάρτη. 

 ΑΑ ΑΝ Νομοθεσία περί άρσης αναδασώσεων λόγω πραγματικών ή νομικών 

αιτιών (παρ. 4 άρθρου 44 Νόμου 998/79) 

 

 

 

Σε όλες τις περιπτώσεις η αίτηση θα εξαιρέσει την έκτασή σου από τη 

μερική κύρωση του χάρτη, θα διασφαλίσει την επιδότησή σου και με 

την ολική κύρωση του χάρτη θα βρίσκεται σε νόμιμη αλλαγή χρήσης και 

δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα για τις επιδοτήσεις 

 

 

 


