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Τι είναι η ανάρτηση του δασικού χάρτη;
Πρόκειται για το στάδιο δημοσιοποίησης του δασικού χάρτη στον ιστότοπο του Ελληνικού
Κτηματολογίου, ώστε ο κάθε ενδιαφερόμενος να είναι σε θέση να ενημερώνεται και να
ελέγχει τον δασικό ή μη χαρακτήρα μιας περιοχής γενικά ή ενός ακινήτου ειδικότερα.
Ο δασικός χάρτης αναρτάται κατόπιν απόφασης της αρμόδιας Διεύθυνσης Δασών της
Π.Ε. Αργολίδας. Στην απόφαση αναφέρονται οι προθεσμίες και κάθε άλλη πληροφορία
που αφορά τη διεξαγωγή της ανάρτησης.

Ποιο είναι το αντικείμενο του δασικού χάρτη;
Tο αντικείμενο του Δασικού Χάρτη είναι η οριστική καταγραφή και οριοθέτηση των δασών
και των δασικών εκτάσεων, κατά τρόπο σαφή, έγκυρο και τεκμηριωμένο, στο πλαίσιο της
δασικής νομοθεσίας και εξειδικευμένων τεχνικών προδιαγραφών, για το σύνολο της
χώρας.
Ο Δασικός Χάρτης απεικονίζει τα όρια των εκτάσεων δασικού χαρακτήρα και μη,
σύμφωνα με τις διατάξεις τις δασικής νομοθεσίας, σε ενιαία χαρτογραφικά υπόβαθρα του
Ελληνικού Κτηματολογίου.
Το περιεχόμενο του Δασικού Χάρτη αναφέρεται στον χαρακτήρα των εκτάσεων
(δασικός/χορτολιβαδικός ή μη), ο οποίος καθορίζεται συνδυαστικά από την μορφή που
είχε στο παρελθόν και από την μορφή που έχει σήμερα.

Γιατί χρειάζεται να ενημερωθώ για την ανάρτηση του Δασικού Χάρτη;
Οι εκτάσεις που χαρακτηρίζονται ως δασικές (ή χορτολιβαδικές) εμπίπτουν σε ιδιαίτερο
καθεστώς προστασίας, το οποίο είναι απαραίτητο να γνωρίζετε γιατί επηρεάζει τις
χρήσεις γης αλλά ακόμα και το ιδιοκτησιακό καθεστώς.
Καθώς ο προσδιορισμός του δασικού χαρακτήρα μιας περιοχής είναι μια σύνθετη
επιστημονική διαδικασία, η οποία δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τη σημερινή
μορφή ή χρήση ενός ακίνητου, είναι πολύ σημαντικό να ελεγχθούν τα δεδομένα της
ανάρτησης του δασικού χάρτη και να υποβληθούν έγκαιρα τυχόν αντιρρήσεις, ώστε να
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γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις. Αμέλεια ή παράλειψη θα έχει ως συνέπεια να παγιωθεί
ο χαρακτήρας μιας περιοχής μέσω της κύρωσης του δασικού χάρτη.

Πού αναρτάται ο δασικός χάρτης;
Ο Δασικός Χάρτης αναρτάται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στον ειδικό
διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της
ιστοσελίδας του Ν.Π.Δ.Δ. "Ελληνικό Κτηματολόγιο".
https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx
Σημειώνεται ότι στον αναρτημένο δασικό χάρτη απεικονίζονται με μαύρο χρώμα οι
περιοχές που εξαιρέθηκαν της θεώρησής του, οι οποίες εξαιρούνται της ανάρτησης και
της υποβολής αντιρρήσεων.

Τι σημαίνουν τα σύμβολα στο δασικό χάρτη;
ΑΛΛΗΣ ΜΟΡΦΗΣ / ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗΣ ΛΗΨΗΣ
ΑΑ

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

ΠΑ

ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ - ΜΗ ΔΑΣΙΚΕΣ

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

ΑΔ

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

ΠΔ

ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ - ΔΑΣΙΚΕΣ

ΑΝ

ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΕΣ Ή ΔΑΣΩΤΕΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ

ΠΧ

ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ - ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΙΚΕΣ

ΧΧ

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

ΧΑ

ΑΧ

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

Τι πρέπει να κάνω κατά την διάρκεια Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη;
Ελέγξτε αν το ακίνητο σας έχει συμπεριληφθεί σε περιοχή δασικού ή
χορτολιβαδικού χαρακτήρα.
Έλεγξα τον δασικό χάρτη και συμφωνώ με τον χαρακτηρισμό μίας έκτασης
Δεν απαιτείται από πλευράς σας καμία περαιτέρω ενέργεια.
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Έλεγξα τον δασικό χάρτη και δεν συμφωνώ με τον χαρακτηρισμό μίας έκτασης
Σε περίπτωση που αμφισβητείτε τον χαρακτήρα της έκτασης (ή τμήματος αυτής), όπως
έχει αποδοθεί στον δασικό χάρτη, αναλόγως μπορείτε:

1. Να υποβάλετε αποκλειστικώς ηλεκτρονικά τις αντιρρήσεις σας
Οι αντιρρήσεις υποβάλλονται αποκλειστικώς ηλεκτρονικά στον ιστότοπο
https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/InfoDasika_Page.aspx του Ελληνικού
Κτηματολογίου καταβάλλοντας το σχετικό ειδικό τέλος.
Με τις αντιρρήσεις προβάλλονται λόγοι που αφορούν αποκλειστικά και μόνο την
αμφισβήτηση του χαρακτήρα και της μορφής των εμφανιζόμενων στο χάρτη
εκτάσεων, της ορθής απεικόνισης, εφαρμογής και ισχύος των πράξεων της
Διοίκησης και της σύννομης αλλαγής χρήσης αυτών.
Αντιρρήσεις μπορούν να υποβάλουν φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου και
ιδιωτικού δικαίου, καθώς και το Ελληνικό Δημόσιο και οι οικείοι Ο.Τ.Α. πρώτου και
δευτέρου βαθμού, εφόσον επικαλούνται για τη θεμελίωση του έννομου
συμφέροντός τους εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα στις περιληφθείσες
στον αναρτηθέντα δασικό χάρτη δασικές, χορτολιβαδικές και βραχώδεις ή
πετρώδεις εκτάσεις.
o Για την υποβολή αντίρρησης είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση των γεωγραφικών
συντεταγμένων των κορυφών του πολυγώνου/γεωτεμαχίου της έκτασης της
οποίας αμφισβητείται ο χαρακτήρας και η μορφή, καθώς και το εμβαδόν της.
o Επίσης, για την υποβολή αντίρρησης καταβάλλεται υποχρεωτικά ειδικό τέλος, το
ύψος του οποίου υπολογίζεται αυτόματα με βάση το εμβαδόν της έκτασης που
αφορά αυτή.

2. Να υποβάλετε αποκλειστικώς ηλεκτρονικά αίτηση πρόδηλου
σφάματος.

ΠΡΟΔΗΛΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ
Τι είναι η Αίτηση Διόρθωσης Προδήλου Σφάλματος;
Η Αίτηση Διόρθωσης Πρόδηλου Σφάλματος είναι μια διαδικασία με την οποία μπορείτε
να αιτηθείτε την διόρθωση συγκεκριμένων κατηγοριών σφαλμάτων του δασικού χάρτη
ατελώς.
Οι αιτήσεις αυτές διορθώνουν προφανή σφάλματα τεχνικής φύσης ή φωτοερμηνείας,
εξετάζονται σε υπηρεσιακό επίπεδο από τις τοπικές αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες και
εφόσον υπάρχει συμφωνία για το πρόδηλο του σφάλματος, γίνεται η σχετική διόρθωση.
Καθορίζεται πρόδηλο σφάλμα στη διαδικασία κατάρτισης του δασικού χάρτη
οποιαδήποτε προφανής:
•
•
•

•

παράλειψη, εκ παραδρομής, της αποτύπωσης σαφώς δασικής έκτασης εντός
ευρύτερης άλλης μορφής (αγροτικής κ.λπ.) και το αντίστροφο,
απεικόνιση εμφανώς λανθασμένη αγροτικής έκτασης ως δασικής και το αντίστροφο,
τεχνικού χαρακτήρα απόκλιση ή εσφαλμένη τεχνική απόδοση των οριογραμμών που
παρατηρείται πάνω στα φωτογραμμετρικά υπόβαθρα και προκύπτει είτε από
μετρήσεις εδάφους ή φωτοερμηνευτικής απόδοσης του θεματικού περιεχομένου του
χάρτη, που έρχεται σε αντίθεση με την εικόνα, που παρουσιάζεται σ' αυτά,
παράλειψη εγγραφών στοιχείων των πολυγώνων του χάρτη στη βάση δεδομένων,
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•
•
•
•
•

λάθος αποτύπωση θεματικής επιφάνειας που οφείλεται σε διαμορφωμένα στοιχεία
εικόνας (φωτογραφίας) λόγω διαβαθμισμένων περιοχών,
απόδοση ως "χορτολιβαδικής", έκτασης που αφορά σε πεδινή και ομαλής κλίσης
περιοχή, η οποία εξαιρείται της υπαγωγής στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας,
σύμφωνα με το π.δ. 32/2016 (ΦΕΚ 46 Α'),
απόδοση ως "χορτολιβαδικής", έκτασης που αφορά σε αναγνωρισμένη, κατά τις
κείμενες διατάξεις, έναντι του Δημοσίου ως ιδιωτικής, η οποία εξαιρείται της
υπαγωγής στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας,
απόδοση ως δασικής, έκτασης που αφορά τεχνητή δασική φυτεία, η οποία εξαιρείται
της υπαγωγής στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και
ειδικά σφάλματα που οφείλονται σε παράλειψη απεικόνισης πράξεων της διοίκησης
πριν την κύρωση του δασικού χάρτη. (Υπουργική Απόφαση 153394/919/12.04.2017 (Β’
1366)

Ποιο είναι το περιεχόμενο των Αντιρρήσεων κατά του Δασικού Χάρτη;
Οι Αντιρρήσεις αφορούν στην αμφισβήτηση:
• του χαρακτήρα ή της μορφής των εμφανιζόμενων εκτάσεων στο δασικό χάρτη
• της ορθής απεικόνισης της γεωγραφικής θέσης των ορίων των δασών και
δασικών/ χορτολιβαδικών εκτάσεων.

Ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά του φακέλου της αντίρρησης;
Προσοχή! Είναι απαραίτητη η προσκόμιση των στοιχείων Α έως και Γ, όπως
αναφέρονται παρακάτω, προκειμένου να γίνει δεκτή η αντίρρηση σας.
Α. Υπογεγραμμένο το αντίγραφο της αντίρρησης, όπως αυτό παράγεται από τη
διαδικτυακή εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Αντιρρήσεων, αφού έχει λάβει αριθμό
πρωτοκόλλου μετά την καταβολή του ειδικού τέλους.
Β. Ατομικά Στοιχεία
o Απλό φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου.
o Στην περίπτωση νομικών προσώπων, η επισύναψη καταστατικού
ίδρυσης/σύστασης.
o Ειδικά για τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, θα πρέπει στους σκοπούς τους να
περιλαμβάνεται η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
Γ. Έγγραφα που θεμελιώνουν το έννομο συμφέρον σας για την υποβολή
αντίρρησης
Δημόσια έγγραφα σε απλά φωτοαντίγραφα (πχ συμβολαιογραφικά έγγραφα,
δικαστικές αποφάσεις, παραχωρητήρια, πράξεις τακτοποίησης, αποφάσεις
αναγκαστικής απαλλοτρίωσης κλπ) που αφορούν σε:
o Εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα, όπως κυριότητα, υποθήκη και δουλείες
(προσωπικές δουλείες: επικαρπία, οίκηση / πραγματικές δουλείες: δουλεία οδού,
ξύλευσης, βοσκής, άντλησης ύδατος κλπ).
o Ενοχικά δικαιώματα, όπως μίσθωση, επίμορτη αγροληψία, χρονομεριστική
μίσθωση, προσύμφωνο πώλησης - δωρεάς ακινήτου κά. Επισημαίνεται ότι για
μίσθωση ακινήτου θα πρέπει να προσκομίσετε συμβολαιογραφικό έγγραφο που
μεταγράφεται στο Υποθηκοφυλακείο, ενώ για προσύμφωνο δωρεάς ακινήτου θα
πρέπει να προσκομίσετε συμβολαιογραφικό έγγραφο.
o Αντίγραφο του εντύπου Ε9 της δήλωσης στοιχείων ακινήτων που υποβάλλεται
στη Δ.Ο.Υ., εφόσον από αυτό προκύπτει η ταυτότητα του ακινήτου.
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Δ. Επιπλέον δικαιολογητικά έγγραφα για τη τεκμηρίωση της αντίρρησης
Για την τεκμηρίωση της αντίρρησης μπορείτε να υποβάλλετε επιπρόσθετα στοιχεία
όπως, για παράδειγμα, διοικητικές πράξεις, βεβαιώσεις αρμόδιων υπηρεσιών,
αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις, οικοδομική άδεια, φωτοερμηνείες, τεχνικές
εκθέσεις κλπ.
Τα στοιχεία αυτά μπορούν να συμπεριληφθούν στον αρχικό φάκελο σας ή να
κατατεθούν συμπληρωματικά.
Η μη τήρηση των παραπάνω προϋποθέσεων καθιστά την αντίρρηση απαράδεκτη.

Πώς υποβάλλω τα απαραίτητα δικαιολογητικά;
Μπορείτε να υποβάλλετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και έγγραφα της αντίρρησης κατά
του δασικού χάρτη με δύο τρόπους:
Α) ταχυδρομικά ή με courier αποστέλλονται, το αργότερο εντός 10 ημερών από τη λήξη
της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων, με συστημένη επιστολή προς το αρμόδιο Σημείο
Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικών Χαρτών (ΣΥΑΔΧ). Στον φάκελο αποστολής
αναγράφεται υποχρεωτικά το όνομα του ενδιαφερόμενου και ο αριθμός πρωτοκόλλου
των αντιρρήσεων που υποβάλλατε ηλεκτρονικά. Ως ημερομηνία αποστολής θεωρείται η
ημερομηνία που αναγράφεται στη σφραγίδα κατάθεσης στο ταχυδρομείο.
Β) αυτοπροσώπως ή μέσω τρίτου στο αρμόδιο Σημείο Υποστήριξης Ανάρτησης
Δασικών Χαρτών (ΣΥΑΔΧ), κατόπιν σχετικής επικοινωνίας.
Μετά το τέλος της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων, θα ενημερωθείτε από την
αρμόδια Διεύθυνση Δασών, μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που δηλώσατε, για την
ημερομηνία εξέτασης της αντίρρησής σας.

Μπορώ να συμπεριλάβω σε μία αντίρρηση εκτάσεις οι οποίες είναι
ανεξάρτητες μεταξύ τους;
Κάθε αντίρρηση υποβάλλεται για το σύνολο ή μέρος των εκτάσεων
δασικού/χορτολιβαδικού
χαρακτήρα,
που
περιλαμβάνονται
εντός
γεωτεμαχίου/πολυγώνου, επί του οποίου ο ενδιαφερόμενος επικαλείται έννομο
συμφέρον. Για κάθε γεωτεμάχιο υποβάλλεται μία αντίρρηση.
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, ο ενδιαφερόμενος προτίθεται να προβεί σε
αμφισβήτηση του χαρακτήρα εκτάσεων που περιλαμβάνονται σε διαφορετικά
γεωτεμάχια, συμπληρώνει και υποβάλλει τόσες αντιρρήσεις, όσες και τα γεωτεμάχια
αυτά.

Μπορώ να εντοπίσω χωρίς την βοήθεια ειδικού το ακίνητο μου στον
Δασικό Χάρτη;
Εάν έχετε κάποιες γνώσεις από ηλεκτρονικούς υπολογιστές και χαρτών μπορείτε χωρίς
βοήθεια να εντοπίσετε το γεωτεμάχιο/πολύγωνο που σας ενδιαφέρει σε διαφορετική
περίπτωση θα πρέπει να ζητήσετε βοήθεια από κάποιον που γνωρίζει ή να απευθυνθείτε
σε ειδικούς (Δασολόγο, Μηχανικό κλπ).

Μπορεί τρίτος να καταθέσει ή να υπογράψει την αντίρρηση για μένα;
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 σχετικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
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Ποιο είναι το κόστος του ειδικού τέλους μίας αντίρρησης;
Το ειδικό τέλος υπολογίζεται αυτόματα από την εφαρμογή. Επισημαίνεται ότι για να γίνει
ο υπολογισμός του τέλους ορθά, χωρίς περιττή επιβάρυνση, θα πρέπει κατά την υποβολή
της αντίρρησης να έχετε επιλέξει μόνο τα τμήματα της ιδιοκτησίας σας για τα οποία
επιθυμείτε να επανεξετασθεί ο χαρακτηρισμός.
o

έως και 100 τ.μ., 10 ευρώ

o

έως και 1.000 τ.μ., 40 ευρώ

o

πάνω από 1 έως 5 στρέμματα, 90 ευρώ

o

πάνω από 5 έως 10 στρέμματα, 180 ευρώ

o

πάνω από 10 έως 20 στρέμματα, 350 ευρώ

o

πάνω από 20 έως 100 στρέμματα, 700 ευρώ

o

πάνω από 100 έως 300 στρέμματα, 1.400 ευρώ

o

πάνω από 300 στρέμματα, 3.300 ευρώ

Πώς μπορώ να πληρώσω το ειδικό τέλος μιας αντίρρησης;
Μπορείτε να πληρώσετε με δύο τρόπους:
o Κατά τη διάρκεια της υποβολής της αντίρρησης ηλεκτρονικά, με τη χρήση κάρτας,
στο τελευταίο στάδιο της διαδικασίας.
o Σε τραπεζικό κατάστημα ή μέσω web banking. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει
να καταχωρηθεί με ΠΡΟΣΟΧΗ ο 20ψήφιος κωδικός πληρωμής για να
ταυτοποιηθεί η πληρωμή σας.

Σε ποιες περιπτώσεις και με ποιο τρόπο μπορώ να υποβάλλω ατελώς
αντίρρηση;
Δεν απαιτείται καταβολή τέλους, κατ’ εξαίρεση, για αντιρρήσεις που αφορούν περιοχές:
α) που έχουν συμπεριληφθεί στο δασικό χάρτη, λόγω μη αποτύπωσης του
περιγράμματος της παρ. 2 περίπτωση α΄ του 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) που εμφανίζονται ως δασικές στη φωτοερμηνεία της παλαιότερης
αεροφωτογράφησης, αλλά περιλαμβάνονται σε διανομές (κληροτεµάχια) του εποικισμού
και του αναδασμού, οι οποίες δεν απεικονίζονται στους αναρτημένους δασικούς χάρτες.
γ) που εμφανίζονται ως χορτολιβαδικές ή βραχώδεις ή πετρώδεις είτε κατά την
παλαιότερη είτε κατά την πρόσφατη αεροφωτογράφηση, αλλά περιλαμβάνονται σε
περιοχές του εποικισμού και του αναδασμού, οι οποίες δεν απεικονίζονται στους
αναρτημένους δασικούς χάρτες.
δ) 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) κατά το τμήμα που εμπίπτει σε εκκρεμείς αιτήσεις και υποθέσεις στη διαδικασία του
άρθρου 14 N.998/1979 (άρθρο 28 παρ. 18.α Ν.2664/1998 όπως ισχύει).
στ) που υποβάλλονται από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού.
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ζ) που υποβάλλονται από την Κεντρική Διοίκηση κατά την έννοια της περίπτωσης στ΄ της
παρ.1 του άρθ. 14 του N.4270/2014 (Α΄ 143).
Για την τεκμηρίωση της υπαγωγής στις ανωτέρω περιπτώσεις α΄ ή β΄ και γ΄ με την
αντίρρηση υποβάλλονται, απαρέγκλιτα, από τον ενδιαφερόμενο, ως απαραίτητα
συμπληρωματικά στοιχεία, βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας δόμησης (περ. α΄) ή της
υπηρεσίας εποικισμού (περ. β΄ ή γ΄) αντίστοιχα. Για την περίπτωση δ΄ υποβάλλεται η
τελεσίδικη πράξη. Για την περίπτωση ε΄ υποβάλλεται αντίγραφο της πρωτοκολλημένης
αίτησης, εκκρεμούσας πράξης ή αντίρρησης στις επιτροπές του άρθρου 10 της
διαδικασίας του άρθρου 14 του Ν. 998/1979.
Για την υποβολή αντίρρησης που εξαιρείται της καταβολής τέλους, οι ενδιαφερόμενοι
εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων οφείλουν να αποστείλουν
στο αρμόδιο ΣΥΑΔΧ, σε ψηφιακή μορφή όλα τα σχετικά δικαιολογητικά που απαιτούνται
για την υποβολή της ατελούς αντίρρησης, παραθέτοντας τους λόγους της ατέλειας και
επιπλέον σε ψηφιακή μορφή το πολύγωνο/γεωτεμάχιο της έκτασης της οποίας
αμφισβητείται ο χαρακτήρας και η μορφή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση
syadxargolidas@yahoo.com, προκειμένου η υποβολή της αντίρρησης αυτής, μέσω του
δικτυακού τόπου, να πραγματοποιηθεί, κατ΄ εξαίρεση, από το προσωπικό του ΣΥΑΔΧ.

Πού μπορώ να βρω επιπλέον πληροφορίες και υποστήριξη;
Σε κάθε περιοχή για την οποία αναρτάται δασικός χάρτης συγκροτούνται Σημεία
Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικών Χαρτών (ΣΥΑΔΧ), τα οποία λειτουργούν όσο
διαρκεί η Ανάρτηση.
Επίσης στα ΣΥΑΔΧ:
o

υποβάλλονται ταχυδρομικά, με courier ή επιτόπια, όλα τα έγγραφα που συνοδεύουν
την αντίρρηση σας (εντός των προθεσμιών που έχουν ορισθεί στη σχετική απόφαση).

o

παραλαμβάνονται οι αντιρρήσεις που υποβάλλονται ατελώς.
Στην Π.Ε. Αργολίδας θα λειτουργούν τα παρακάτω ΣΥΑΔΧ
ΣΥΑΔΧ περιοχής Δήμων Επιδαύρου και Ναυπλιέων στο Ναύπλιο με έδρα την έδρα
της Διεύθυνσης Δασών Αργολίδας (Μιχαήλ Ιατρού 21 ΤΚ 21100, Ναύπλιο) Τηλ: 2752028226, 27520-23524, 27520-27359. Email: syadxargolidas@yahoo.com
ΣΥΑΔΧ περιοχής Δήμου Άργους Μυκηνών στο Άργος με έδρα την έδρα το Δασονομείο
Άργους (Καποδιστρίου 4 ΤΚ. 21232 Άργος). Τηλ: 27510-67537. Email:
syadxargolidas@yahoo.com
ΣΥΑΔΧ περιοχής Δήμου Ερμιονίδας στο Κρανίδι με έδρα το Δασονομείο Κρανιδίου
(Κρανίδι ΤΚ. 21300). Τηλ: 27540-21441. Email: syadxargolidas@yahoo.com

Ως ωράριο λειτουργίας των ΣΥΑΔΧ ορίζεται η 08:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. τις
εργάσιμες ημέρες.
Σε περιπτώσεις που απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία, και για όσο
διάστημα ισχύουν τα περιοριστικά μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας,
το ΣΥΑΔΧ δύναται να δέχεται κοινό, μόνο κατόπιν προηγούμενου ραντεβού.
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