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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 

 

Η παρούσα εργασία συντάχθηκε από ομάδα καταρτισμένων μηχανικών, με πρωτοβουλία 

του Τ.Ε.Ε. Ν. Αιτωλοακαρνανίας, έπειτα από την υπ. αριθμ. 51/24-3-2021 απόφαση της 

Διοικούσας Επιτροπής, με θέμα τη «διερεύνηση αστοχιών και λαθών στο δασικό χάρτη της 

Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και προτάσεις θεραπείας αυτών».  Για την παρούσα μελέτη συγκλήθηκε 

ομάδα εργασίας, η οποία απαρτίζεται από τους ακόλουθους μηχανικούς: 

1. ΚΑΡΕΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Πολιτικός Μηχανικός  

2. ΝΤΟΚΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ, Πολιτικός Μηχανικός  

3. ΠΑΝΔΡΕΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός    

4. ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Πολιτικός Μηχανικός   

5. ΣΙΑΔΗΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός    

6. ΤΖΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός    

Το συντονισμό της ομάδας εκ μέρους της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ Ν. Αιτωλοακαρνανίας 

είχαν οι Λύρος Επαμεινώνδας (Πολιτικός Μηχανικός – μέλος) και ο Κωνσταντίνος Παπαθανασίου 

(Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός – Γενικός Γραμματέας). Πολύτιμη δε ήταν και η αρωγή του 

κ. Σπυρίδωνα Βλάχου, Προϊσταμένου του Τμήματος Χαρτογραφήσεων της Διεύθυνσης Δασών 

Αιτωλοακαρνανίας.  

  

2. ΔΑΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

 

2.1. Δασικός χάρτης Νομού Αιτωλοακαρνανίας 

 

Το έτος 1979 δημοσιεύτηκε ο νόμος  998 (ΦΕΚ Α΄289/29.12.1979)  «Περί προστασίας των 

δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας», ο οποίος καθορίζει μέτρα για την προστασία, 

για τη διατήρηση, την ανάπτυξη και τη βελτίωση των δασών και εν γένει των δασικών εκτάσεων της 

χώρας. Με το νόμο αυτό, καθορίστηκε η διαδικασία με την οποία προσωρινά θα επιλύονται οι 

αμφισβητήσεις καθώς και ο τρόπος με τον οποίο θα χαρακτηρίζονται οι εκτάσεις γης ως προς το 

δασικό τους χαρακτήρα. Ο ως άνωθεν νόμος, αποτελεί ουσιαστικά τον πρώτο χρονικά νόμο 

προστασίας των δασών και των δασικών εκτάσεων, καθιστώντας τον έτσι, το “Ευαγγέλιο” επίλυσης 
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δασικών ζητημάτων. 

Λίγα χρόνια νωρίτερα βέβαια, το έτος 1976, με το υπ’αριθμ. ΦΕΚ 6/Α΄/1976, 

θεσμοθετήθηκε η σύνταξη προσωρινού φύλλου καταγραφής και Μητρώου ιδιοκτησίας των Δασικών 

εκτάσεων, δημοσίων και ιδιωτικών.  

Με δεδομένο ότι καθίστατο συνάμα επιτακτική και η ανάγκη διαχωρισμού των ιδιωτικών 

εκτάσεων από τις δημόσιες, η Πολιτεία προχώρησε στην ψήφιση του Ν. 2664/1998 “Εθνικό 

Κτηματολόγιο & άλλες διατάξεις”, βάσει του οποίου κλήθηκαν τόσο οι πολίτες όσο και το δημόσιο, 

να αναγνωρίσουν στο Εθνικό Κτηματολόγιο, σε πρώτη φάση, την ιδιοκτησία τους. Παράλληλα, 

θεσμοθετήθηκαν οι δασικοί χάρτες με το Ν. 3889/2010 (ΦΕΚ 182/Α/2010) και ταυτόχρονα 

καθορίστηκαν οι διοικητικές πράξεις, οι τεχνικές προδιαγραφές και η διαδικασία για την αυτεπάγγελτη 

αναμόρφωση και κατάρτιση των δασικών χαρτών κατά το άρθρο 48 του Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 

2773/Β΄/2020). 

Την 19η Φεβρουαρίου 2021, αναρτάται από την Διεύθυνση Δασών Αιτωλ/νίας  ο δασικός  

χάρτης της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας συνολικής έκτασης 5.171.248 

στρεμμάτων, µε την υπ’αριθμ.  21605/05.02.2021 (ΑΔΑ: 9Ο0ΜΟΡ1Φ-Τ4Ω) απόφαση ανάρτησης 

δασικού χάρτη του Δ/ντή Δασών Αιτ/νίας, στον ειδικό διαδικτυακό τόπο  ανάρτησης  δασικών 

χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας Ν.Π.Δ.Δ. “Ελληνικό Κτηματολόγιο”. Με την 

ανάρτηση πλέον του δασικού χάρτη, παύει να ισχύει η διαδικασία έκδοσης πράξεων χαρακτηρισμού 

εκτάσεων ως δάση, δασικών, χορτολιβαδικών, βραχωδών ή πετρωδών, σύμφωνα με τις διατάξεις του  

Ν. 998/1979. Με την ανάρτηση του δασικού χάρτη επιτυγχάνεται η αποτελεσματικότερη προστασία 

των δασών και των δασικών εκτάσεων, η προβολή των εμπραγμάτων δικαιωμάτων του Δημοσίου στα 

δάση και τις δασικές εκτάσεις και η διασφάλιση της δημόσιας περιουσίας καθώς και η ενημέρωση των 

πολιτών σχετικά με το δασικό ή μη χαρακτήρα της ιδιοκτησίας τους. Οι πολίτες λοιπόν, καλούνται να 

ελέγξουν αν οι ιδιοκτησίες υπάγονται, μετά την ανάρτηση, στις διατάξεις του Ν. 998/1979 και 

αναλόγως, να  υποβάλλουν την αντίρρησή τους, πληρώνοντας το αντίστοιχο παράβολο υπέρ δημοσίου, 

το οποίο ορίζεται σύμφωνα με το υπ’αριθμ. 347/Β΄/2017 ΦΕΚ. 
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Με τη βοήθεια του Δασικού Χάρτη λοιπόν, γίνεται οριστική η καταγραφή και η οριοθέτηση 

των δασών και των δασικών εκτάσεων, στα πλαίσιο της δασικής νομοθεσίας και εξειδικευμένων 

τεχνικών προδιαγραφών, για το σύνολο της χώρας. Απεικονίζονται ακόμη, τα όρια των εκτάσεων 

δασικού χαρακτήρα και μη, σε ενιαία χαρτογραφικά υπόβαθρα του Ελληνικού Κτηματολογίου.  

Για την αποτύπωση των εκτάσεων και το χαρακτηρισμό αυτών, πραγματοποιήθηκε μελέτη η 

οποία εξέτασε τις εκτάσεις που καλύπτονται από δασική βλάστηση, τόσο την παρούσα χρονική 

περίοδο όσο και στο παρελθόν. Η διερεύνηση της βλάστησης στο παρελθόν, πραγματώθηκε κάνοντας 

στερεοσκοπική φωτοερμηνεία των αεροφωτογραφιών λήψης κυρίως των ετών 1945/1960 ως το 

παλαιότερο και μοναδικό υλικό που καλύπτει συνολικά την ελληνική επικράτεια. Μεμονωμένα, 

χρησιμοποιήθηκαν και προγενέστερες λήψεις (αεροφωτογραφίες), όπου αυτές ήταν διαθέσιμες (κυρίως 

Εικόνα 1.1:  Δασικός χάρτης της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας 
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στην πρωτεύουσα). Για την αντίστοιχη διερεύνηση της βλάστησης σήμερα, πραγματοποιήθηκε 

στερεοσκοπική φωτοερμηνεία αεροφωτογραφιών πρόσφατης λήψης, δηλαδή 2007 ή 2015, σε 

συνδυασμό με την αποτύπωση πράξεων της διοίκησης όπως η οριοθέτηση οικισμών και πόλεων, την 

αποτύπωση αλλά και την οριοθέτηση ήδη χαρακτηρισμένων εκτάσεων, την αποτύπωση οικοδομικών 

αδειών κλπ. Ο δασικός χάρτης, παρουσιάζει τις εκτάσεις οι οποίες βρίσκονται είτε εκτός, είτε εντός 

ανάρτησης (άρ.23 Ν.4389/2016) και τη θεσμική γραμμή των ορίων των εγκεκριμένων και μη 

οικισμών. 

Από την ως άνω ανάλυση έγινε η ακόλουθη διάκριση των εκτάσεων γης: 

- εκτάσεις που ήταν και παρέμειναν δάση και δασικές 

- εκτάσεις που εκχερσώθηκαν ή καταστράφηκαν στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε 

- εκτάσεις που αναδασώθηκαν ή δασώθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε. 

Πιο συγκεκριμένα, για το χαρακτηρισμό των εκτάσεων από τον ορθοφωτοχάρτη του 1945 

έγινε η εξής κατηγοριοποίηση: 

«Δ»,  δάση και δασικές εκτάσεις στις α/φ παλαιότερης λήψης  

«Α», άλλης μορφής εκτάσεις στις α/φ παλαιότερης λήψης  

«Χ»,  χορτολιβαδικές εκτάσεις στις α/φ παλαιότερης λήψης 

Για το χαρακτηρισμό των εκτάσεων κατά την ανάλυση από πρόσφατες αεροφωτογραφίες έγινε 

διάκριση σε 11 κατηγορίες, με χαρακτηρισμό όπου το 1ο γράμμα εκφράζει την παλαιότερη κατάσταση 

ενώ το 2ο γράμμα την πρόσφατη. Επομένως, καταλήγουμε συνολικά στους ακόλουθους 

χαρακτηρισμούς εκτάσεων: 

 «ΔΔ» δάση και δασικές εκτάσεις στις α/φ παλαιότερης λήψης ή προϋφιστάμενα 

στοιχεία δάση και δασικές εκτάσεις στις α/φ πρόσφατης λήψης & στις αυτοψίες, 

 «ΔΑ» δάση και δασικές εκτάσεις στις α/φ παλαιότερης λήψης ή προϋφιστάμενα 

στοιχεία άλλης μορφής / κάλυψης εκτάσεις στις α/φ πρόσφατης λήψης & στις 

αυτοψίες, 

 «ΑΔ» άλλης μορφής / κάλυψης εκτάσεις στις α/φ παλαιότερης λήψης δάση και δασικές 

εκτάσεις στις α/φ πρόσφατης λήψης & στις αυτοψίες, 

 «ΑΑ» άλλης μορφής / κάλυψης εκτάσεις στις α/φ παλαιότερης λήψης άλλης μορφής / 

κάλυψης εκτάσεις στις α/φ πρόσφατης λήψης & στις αυτοψίες, 
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 «ΠΔ» τελεσίδικες πράξεις & αποφάσεις χαρακτηρισμού – δασικές, 

 «ΠΑ» τελεσίδικες πράξεις & αποφάσεις χαρακτηρισμού - μη δασικές,  

 «ΠΧ» τελεσίδικες πράξεις & αποφάσεις χαρακτηρισμού – χορτολιβαδικές, 

 «ΑΝ» αναδασωτέες ή δασωτέες εκτάσεις, 

 «ΧΧ»  χορτολιβαδικές εκτάσεις στις α/φ παλαιότερης λήψης χορτολιβαδικές εκτάσεις στις 

α/φ πρόσφατης λήψης & στις αυτοψίες, 

 «ΧΑ» χορτολιβαδικές εκτάσεις στις α/φ παλαιότερης λήψης άλλης μορφής / κάλυψης 

εκτάσεις στις α/φ πρόσφατης λήψης & στις αυτοψίες και 

 «ΑΧ» άλλης μορφής / κάλυψης εκτάσεις στις α/φ παλαιότερης λήψης χορτολιβαδικές 

εκτάσεις στις α/φ πρόσφατης λήψης & στις αυτοψίες. 

 

2.2. Δασικοί χάρτες: Εξέλιξη και Κτηματολόγιο 

 

Η αναφορά στην Κτηματογράφηση και στην έννοια του Κτηματολογίου, 

πραγματοποιείται καθότι πλέον υπάρχει και θα υπάρξει διαρκής και άρρηκτη σύνδεση με το 

επερχόμενο Δασολόγιο, πρόγονος του οποίου, αποτελούν οι προσφάτως αναρτηθέντες δασικοί 

χάρτες. 

    Σήμερα, εκείνο το οποίο ενδιαφέρει τις οργανωμένες κοινωνίες (κυβερνήσεις, οργανωμένα 

σύνολο, επιχειρήσεις και πολίτες) σχετικά με το Κτηματολόγιο είναι να παρέχεται σε κάθε στιγμή 

και με εύκολο τρόπο, χωρίς περιττή γραφειοκρατία, πλήρως αξιόπιστη πληροφορία για τη γη, τα 

δικαιώματα που ασκούνται σ’ αυτή, τους φορείς άσκησης των δικαιωμάτων, τη θέση και το μέγεθος 

των ακινήτων, μέσα από ένα σύγχρονο ψηφιακό χαρτογραφικό υπόβαθρο και μια σειρά από 

συμπληρωματικές πληροφορίες (όπως η χρήση και η αξία της γης και πολλά άλλα). Αυτό όμως, 

λιγότερες από πενήντα χώρες παγκοσμίως το προσφέρουν ακόμη σήμερα.  

          Ζητήματα που συνέχονται με το δασικό χάρτη και συνεπώς με το Δασικό Κτηματολόγιο, 

ρυθμίζονται σε ποικίλο βαθμό και ένταση, σε περισσότερα νομοθετήματα, όπως λ.χ. οι ν. 

998/1979, 2664/1998, 3208/2003, 3889/2010 και 4164/2013. Κοινό χαρακτηριστικό των 

νομοθετημάτων αυτών είναι οι επεμβάσεις των μεταγενέστερων σε ρυθμίσεις των προγενέστερων, 

με αποτέλεσμα να αναδημιουργείται μια ομιχλώδης κατάσταση για το νομικό καθεστώς που κάθε 

φορά ισχύει (Τάν γᾶν δαίειν καί ἀπεικονίζειν / Τιμητικός τόμος στον Ομότιμο Καθηγητή 

Χρηστογεώργη Καλτσίκη Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, ΑΠΘ, 2015). 



 
 
Μελέτη Ομάδας Εργασίας: Διερεύνηση αστοχιών και λαθών στον δασικό χάρτη 
 Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και προτάσεις θεραπείας αυτών         Σελίδα 8 από 47 
 

   Με βάση τις ισχύουσες διατάξεις για την κτηματογράφηση και την κατάρτιση των δασικών 

χαρτών, είναι δυνατό να διακρίνονται τα δάση και οι δασικές εκτάσεις ως εξής:  

• Εκτάσεις που κτηματογραφούνται και υπάρχει καταρτισμένος και κυρωμένος δασικός χάρτης.  

• Εκτάσεις που κτηματογραφούνται, αλλά δεν υπάρχει καταρτισμένος και κυρωμένος δασικός 

χάρτης. 

• Εκτάσεις που δεν κτηματογραφούνται και υπάρχει καταρτισμένος και κυρωμένος δασικός 

χάρτης. 

• Εκτάσεις που δεν κτηματογραφούνται και δεν υπάρχει καταρτισμένος και κυρωμένος δασικός 

χάρτης. 

     Πέραν αυτών, με βάση τις ισχύουσες διατάξεις για το λειτουργούν Κτηματολόγιο, τα δάση 

και οι δασικές εκτάσεις διακρίνονται ως εξής: α) Εκτάσεις που εντάσσονται στη ρυθμιστική 

εμβέλεια του ν. 2664/1998 και για τις οποίες υπάρχει καταρτισμένος δασικός χάρτης και β) 

Εκτάσεις που εντάσσονται στη ρυθμιστική εμβέλεια του ν. 2664/1998 και για τις οποίες δεν 

υπάρχει καταρτισμένος δασικός χάρτης.  

     Κατ΄ουσίαν Δασικός χάρτης είναι ο χάρτης, στον οποίο απεικονίζονται οι δασικές 

περιοχές. Πρόκειται για τις δασικές περιοχές των παραγράφων 1, 2, 3, 4, και 5 του άρθρου 3 ν. 

998/1979 (Αʹ 289), οι οποίες απεικονίζονται σε κατάλληλης κλίμακας αεροφωτογραφικό ή 

χαρτογραφικό υλικό, το οποίο συμπληρώνεται με τα φωτοερμηνευτικά στοιχεία των 

αεροφωτογραφιών και τα διαθέσιμα στοιχεία της δασικής υπηρεσίας (άρθρο 13, παρ. 1, ν. 

3889/2010). Βάση για τον προσδιορισμό των δασικών περιοχών, είναι η (παλαιότερη) 

αεροφωτογραφία. 

     Παρατηρείται λοιπόν πόσο σημαντική είναι η λήψη και η εκτέλεση αρμοδιοτήτων από 

την ΕΚΧΑ ΑΕ προς την οριστική κατάρτιση του Δασικού χάρτη. Πολύ συνοπτικά, για όλα τα 

στάδια του δασικού χάρτη, αρμόδια είναι η ΕΚΧΑ ΑΕ (άρθρο 13, παρ. 3, εδ. αʹ, ν. 3889/2010). 

Ειδικότερα, η ΕΚΧΑ ΑΕ έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: Κατάρτιση δασικού χάρτη, 

συμπλήρωση, διόρθωση, ανάρτηση, παραλαβή, τήρηση, καταχώριση, επεξεργασία, προετοιμασία 

εξετάσεως αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη που αναρτήθηκε, καθώς και 

αναμόρφωση. Ιδιαίτερα πρέπει να τονισθεί η μετακύλιση σημαντικότατων αρμοδιοτήτων στην 

ΕΚΧΑ ΑΕ σε σχέση με θεμελιώδη ζητήματα του Δασικού Δικαίου, μετακύλιση που δικαιολογεί 

απόλυτα τη διαπίστωση ότι η ΕΚΧΑ ΑΕ ανάγεται σε σημαντικό παράγοντα του δασικού 

γίγνεσθαι στη χώρα μας, έχοντας ευρύτατες και αποφασιστικές αρμοδιότητες κατά το υφιστάμενο 

Δασικό Δίκαιο και ειδικότερα στον τομέα της προστασίας των δασών και των δασικών εκτάσεων.  
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     Έως την τελική σύνταξη του δασολογίου, υπάρχουν πάρα πολλά στάδια καταρτίσεως του 

δασικού χάρτη, με κυριότερα την χορήγηση υλικού για κατάρτιση δασικών χαρτών, την 

οριοθέτηση και κατάρτιση δασικών χαρτών, την ανάρτηση δασικού χάρτη, την ηλεκτρονική 

ανάρτηση δασικού χάρτη, την πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων, την εξέταση αντιρρήσεων 

από Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α. άρθρο 18 ν. 3889/2010), την συμπλήρωση και 

διόρθωση δασικού χάρτη βάσει αποφάσεων ΕΠ.Ε.Α., την υποβολή δασικού χάρτη στο Γενικό 

Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοικήσεως – Κύρωση – Δημοσίευση στην ΕτΚ, την κατάρτιση και 

κύρωση δασικού χάρτη και κατάρτιση Εθνικού Κτηματολογίου.  

     Το δασολόγιο αποτελεί αντικείμενο ρυθμίσεως πολλών κανόνων δικαίου. Είναι φανερό 

ότι η έννομη τάξη όχι μόνο ρυθμίζει ορισμένα καίρια ζητήματα του δασολογίου, αλλά πολύ 

περισσότερο αποδίδει στο δασολόγιο ένα πολυδιάστατο ρόλο, προκειμένου να επιτευχθεί κατά 

το δυνατό πληρέστερα η προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων. Ως Δασολόγιο 

μπορούμε να ορίσουμε τη συστηματική σύνθεση δασικών χαρτών, στους οποίους αποτυπώνονται 

δάση και δασικές εκτάσεις, θεματικά και πληροφοριακά δεδομένα, καθώς και καταγραφή 

οριογραμμών. Το Δασολόγιο περιέχει μερίδες. Τα στοιχεία που εντάσσονται σε κάθε μερίδα 

Δασολογίου συνιστούν εφαρμογή της αρχής της ειδικότητας, όπως αυτή ισχύει και στο πεδίο του 

Δασικού Δικαίου (Ο δασικός χάρτης ως προϋπόθεση του Δασικού Κτηματολογίου, Δημήτριος 

Η. Παπαστερίου, Ομότιμος Καθηγητής ΑΠΘ, Αθήνα 2010). 

   Στο ερώτημα, αν το Δασικό Κτηματολόγιο διαφέρει από το Κτηματολογικό Δασολόγιο, 

η απάντηση μπορεί να είναι μόνο καταφατική. Το Κτηματολόγιο είναι το γένος ενώ το δασολόγιο 

το είδος. Βέβαια, ο δασικός χάρτης εξακολουθεί να έχει τη βαρύνουσα σημασία του πρώτου και 

θεμελιώδους συστατικού υλικού. Το Δασικό Κτηματολόγιο είναι το κτηματολόγιο των δασών και 

των δασικών εκτάσεων, καθώς και άλλων εκτάσεων που λόγω της δασικής βλαστήσεως υπάγονται 

στη δασική νομοθεσία. Σε αυτό το Κτηματολόγιο αντιστοιχούν άλλα κτηματολόγια, λ.χ. το 

Αγροτικό Κτηματολόγιο ή το Θαλάσσιο Κτηματολόγιο. Το Δασικό Κτηματολόγιο δεν 

καταλαμβάνει άλλα γεωτεμάχια, όπως είναι λ.χ. τα οικόπεδα ή τα αγροτεμάχια. Με αυτήν την 

έννοια είναι ένα ορισμένων εκτάσεων Κτηματολόγιο, ένα εξαιρετικά σημαντικό αλλά ειδικό 

κτηματολόγιο. Ορθά επισημαίνεται ότι το Δασικό Κτηματολόγιο είναι προϋπόθεση του Εθνικού 

Κτηματολογίου, μεταξύ πολλών άλλων λόγων, διότι τα 80.000 στρέμματα δασών και δασικών 

εκτάσεων αντιστοιχούν στο 60% των συνολικών εκτάσεων της χώρας. Χωρίς το 60% του 

Ελληνικού εδάφους το υπόλοιπο Εθνικό Κτηματολόγιο θα είναι, όταν ολοκληρωθεί, ένα χωλό 

Εθνικό Κτηματολόγιο.  
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3. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΣΤΟΧΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ  

 

Με την υπ’ αριθμ. 21605/05.02.2021 (ΑΔΑ: 9Ο0ΜΟΡ1Φ-Τ4Ω) απόφαση ανάρτησης 

δασικού χάρτη της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, κλήθηκε κάθε 

ενδιαφερόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που έχει έννομο συμφέρον 

και διαφωνεί με την ανάρτηση, να υποβάλει αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη 

έως την ολική κύρωσή του, για 105 ημέρες, αρχής γενομένης από 19/02/2021 έως και 03/06/2021. 

Κατά την αρχική εξέταση τόσο από απλούς πολίτες αλλά και από επαγγελματίες μηχανικούς 

και δασολόγους που αναλαμβάνουν υποθέσεις αντιρρήσεων, διαπιστώθηκαν αστοχίες και προβλήματα 

αναφορικά με την ανάρτηση των δασικών χαρτών, στην Αιτωλοακαρνανία αλλά και στις υπόλοιπες 

περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας. Οι αστοχίες αυτές, δεν αφορούν μεμονωμένες εκτάσεις γης που 

θα επιλύονταν εύκολα με την καθορισμένη διαδικασία αντιρρήσεων, αλλά αφορούν πολλές ιδιοκτησίες, 

είναι συστηματικές και επιτάσσουν την επαναξιολόγηση της ανάρτησης προκειμένου να συνεχιστεί η 

διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων ομαλώς και δίχως την αίσθηση του πολίτη ότι αδικείται και ότι 

πληρώνει πολλαπλώς την ιδιοκτησία του.  

Μία εκ των μεγαλύτερων αστοχιών που διαπιστώθηκε ευρέως, είναι η κάλυψη, από το δασικό 

χάρτη, των εποικιστικών εκτάσεων του Νομού. Πιο συγκεκριμένα, οριστικοί τίτλοι παραχώρησης 

εκτάσεων από αναδασμούς και διανομές εκ της Διευθύνσεως Γεωργίας του Νομού, φαίνονται να 

διαθέτουν πλέον δασικό χαρακτήρα ως γαίες υπαγόμενες στις διατάξεις του Ν. 998/79.    

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της διανομής Λεπενούς έτους 1958, η οποία συμπεραίνουμε ότι 

δεν έχει εξεταστεί κατά τη μελέτη και διαμόρφωση του δασικού χάρτη, καθότι ευρίσκεται εξ 

ολοκλήρου εντός των διατάξεων του Ν.998/79, υποφαινόμενη με χρώμα πράσινο! Προφανώς 

υπάρχουν αρκετά άλλα προβλήματα που κλήθηκαν οι μελετητές να αντιμετωπίσουν σε αυτή την 

περίπτωση, όπως η πληθώρα των διανομών και των αναδασμών που έχουν υλοποιηθεί στην Π.Ε. 

Αιτωλοακαρνανίας, το ελλιπές αρχείο, τα γεωχωρικά δεδομένα που ξεκινούν από το 1870, ορισμένα 

από αυτά χωρίς εξάρτηση μάλιστα από κάποιο ενιαίο σύστημα γεωαναφοράς ή και χωρίς τοπογραφικά 

διαγράμματα, ακόμη και οι μετατροπές από σύστημα Hatt, που παρουσιάζει ασυμβατότητα με τα 

σύγχρονα συστήματα δορυφορικού εντοπισμού (GPS), στο  σύγχρονο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα 

Αναφοράς 1987 (ΕΓΣΑ'87).    

Ένα άλλο πρόβλημα που χρήζει επανεξέτασης είναι η εφαρμογή διοικητικών πράξεων όπως 

τα θεσμοθετημένα όρια οικισμών, διότι διαπιστώθηκε σε ορισμένους οικισμούς να μην έχει γίνει σωστή 
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εφαρμογή των ορίων και να χαρακτηρίζονται ως δάση και δασικές εκτάσεις τμήματα  αυτών. Ακόμη, 

σύγχυση στους πολίτες προκαλούν οι μαύρες θεσμικές γραμμές πέριξ των οικισμών, καθότι νοούνται 

ως όρια οικισμών, δίχως βέβαια να είναι. 

Ακόμη, προβληματισμό προκαλεί ο χαρακτηρισμός ως δασική έκταση, δομημένων εκτάσεων 

με κτίσματα τα οποία κατασκευάστηκαν νομίμως με εκδοθείσες οικοδομικές άδειες εκ των 

πολεοδομικών γραφείων ή με κοινές αποφάσεις των εκάστοτε Προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων. 

Αυτό αποτελεί ένα πολύ μεγάλο αγκάθι για την τεχνική εξομάλυνση των διαδικασιών καθότι δε θα 

πρέπει να λησμονούμε ότι σε όλο το προηγούμενο διάστημα της δεκαετίας που παρήλθε, 

πραγματοποιήθηκαν υπαγωγές στους νόμους περί αυθαίρετης δόμησης (4178/2013, 4495/2017), σε 

περιοχές οι οποίες τώρα, με την ανάρτηση των δασικών χαρτών, προκύπτουν να έχουν δασικό 

χαρακτήρα. Στο συγκεκριμένο κομμάτι, ευθύνες, πέρα από τη Διεύθυνση Δασών, τα πολεοδομικά 

γραφεία και γενικότερα τη Διοίκηση, έχουν και οι ιδιώτες μελετητές. 

Τέλος πολλές εκτάσεις γεωργικής εκμετάλλευσης που έχουν εγκαταλειφθεί τα τελευταία χρόνια 

λαμβάνουν τον χαρακτηρισμό ως ΑΔ ή ΑΧ, δηλαδή παρουσιάζονται σήμερα να έχουν χαρακτήρα 

δασικό ή χορτολιβαδικό, με αποτέλεσμα το ιδιωτικό εμπράγματο δικαίωμα να κινδυνεύει να 

χαρακτηριστεί ως δημόσιο, καθότι προκρίνεται πάντα το τεκμήριο του δημοσίου, ένα τεκμήριο, η 

χρήση του οποίου, σίγουρα οφείλει να επανεξεταστεί. Το πρόβλημα αυτό δημιουργείται καθώς κατά 

τη μελέτη λαμβάνεται υπόψη μόνο η φωτοερμηνεία των αεροφωτογραφιών 2007 ή 2015. Αλλά ακόμη 

σε ορισμένες περιπτώσεις κρίνεται ως άστοχος ο χαρακτηρισμός των εκτάσεων στο παρελθόν ως Δ ή 

Χ, δεδομένου πως για τον χαρακτηρισμό των εκτάσεως χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά ο 

ορθοφωτοχάρτης του 1945. Την περίοδο εκείνη, η χώρα βρισκόταν σε εμπόλεμη κατάσταση εξαιτίας 

του Β’ Παγκοσμίου πολέμου, τελούσε υπό την εξουσία του φόβου και του εμφυλίου πολέμου 

αργότερα, με αποτέλεσμα ο κόσμος να εγκαταλείπει τα χωριά, επιτελώντας μία εκ-βιαστική 

αστικοποίηση, ένα παράδειγμα τρανταχτό στην επιστήμη της ανθρωπογεωγραφίας.  

Δυστυχώς, δε λήφθηκε υπόψιν η διαχρονική εξέλιξη της βλάστησης επί των ιδιοκτησιών, ούτε 

και τα φωτοερμηνευτικά αποτελέσματα τα οποία προκύπτουν από τις αεροφωτογραφίες επόμενων 

φάσεων, πχ 1960, 1974 και έπειτα. Το γεγονός αυτό, έχει ως αποτέλεσμα, πληθώρα ιδιωτικών 

αγροτικών εκτάσεων που εγκαταλείφθηκαν τα χρόνια του Β’ Παγκοσμίου πολέμου αλλά έκτοτε 

καλλιεργήθηκαν ξανά, να χαρακτηρίζονται εσφαλμένα ως ΔΑ ή ΧΑ.  
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4. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΣΤΟΧΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΔΗΜΟ  

 

Από τον έλεγχο που πραγματοποίησαν τα μέλη της ομάδας εργασίας στα πλαίσια της 

παρούσας μελέτης, εξήχθησαν εξαιρετικά χρήσιμα συμπεράσματα, αφού βέβαια πρώτα διαπιστώθηκαν 

οι αστοχίες και τα προβλήματα τα οποία αναλύονται παραπάνω και παρουσιάζονται αναλυτικότερα 

κατανεμημένα ανά Δημοτική Ενότητα της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας ως ακολούθως:  

 

4.1 Δήμος Αγρινίου  

 

Στο Δήμο Αγρινίου παρατηρήθηκαν αρκετές αστοχίες σχετικά με εκτάσεις από διανομές και 

αναδασμούς που χρήζουν επανεξέτασης και καταγράφηκαν τα ακόλουθα:  

 

- Στον Αναδασμό «Ρίγανη», έτους 1965 υπάρχουν τμήματα τεμαχίων το οποία αποτελούν 

κληροτεμάχια κι εμπίπτουν εντός περιοχής χαρακτηρισμένης ΔΑ και ΔΔ, 

- Αντιστοίχως, παρατηρούνται τμήματα εκτάσεων από πολλούς αναδασμούς όπως Αγρινίου, 

Γουριώτισσας, Δοκιμίου και Λεπενούς που λαμβάνουν χαρακτηρισμό ΔΔ ή ΑΔ ή ΔΑ, αλλά 

σε πιο περιορισμένη έκταση.  
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Εικόνα 4.1: Αναδασμός Ρίγανης (Πηγή: ktimanet.gr) 

 

 

Εικόνα 4.2: Αναδασμός Λεπενούς (Πηγή: ktimanet.gr) 
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- Παρόμοια εικόνα επικάλυψης από τους δασικούς χάρτες παρουσιάζεται και σε τμήματα εκτάσεων 

από διάφορες διανομές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η παραλίμνια διανομή Αγρινίου (1991), 

όπου το μεγαλύτερο μέρος της διανομής χαρακτηρίζεται ως ΔΑ. 

 

Εικόνα 4.3  Δασικός χάρτης της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας με ιδιαίτερα μεγάλη επικάλυψη  εκτάσεων της παραλίμνιας 

διανομής Αγρινίου (1991) 

 

 

4.2 Δήμος Αμφιλοχίας  

 

    Η Δημοτική Ενότητα Αμφιλοχίας, χαρακτηρίζεται από την έντονη εναλλαγή του αναγλύφου της, 

καθότι η πόλη και «πρωτεύουσά» της, βρέχεται από θάλασσα, ενώ παράλληλα κάποια χιλιόμετρα πιο 

βόρεια, χαρακτηρίζεται από μέσα προς υψηλά υψόμετρα με παράλληλη ύπαρξη τεχνητής λίμνης και 

ποταμού, ενώ νότια υφίσταται μία αρκετά μεγάλη έκταση, η οποία παρουσιάζει έντονο αρχαιολογικό 

ενδιαφέρον λόγω των πολύτιμων ευρημάτων που κατάκαιρούς έχουν αναδειχθεί με τις ανασκαφές και 
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είναι ακόμη δύσκολο να προσδιοριστεί επακριβώς γεωγραφικά, η συνολική έκταση αρχαιολογικού 

ενδαφέροντος.  

    Αναφορικά τώρα με τον αναρτημένο δασικό χάρτη, στο Δήμο Αμφιλοχίας παρατηρείται έντονη 

αναντιστοιχία των ορίων των οικισμών με τα θεσμικά όρια τα οποία έχουν υλοποιηθεί στο χάρτη. 

Κατά κανόνα, οι οικισμοί έχουν «μεγαλώσει» και υπερκαλύπτουν τα πραγματικά τους όρια. Φαίνεται 

έντονα το αποτέλεσμα της μη ψηφιοποίησης των ορίων των οικισμών μέχρι σήμερα, γεγονός το οποίο 

αναμφίβολα, επηρεάζει την ανάρτηση αλλά και την εξέλιξη του δασικού χάρτη. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο οικισμός Μπαμπαλιό, συγκριτική εικόνα του οποίου 

παρατίθεται κάτωθι: 

 

Εικόνα 4.4: Αντιπαραβολή των ορίων του οικισμού 

Μπαμπαλιό από το ΦΕΚ 811/Δ/1986 και την 

ανάρτηση του Δασικού Χάρτη (Πηγή: ktimanet.gr – ΦΕΚ οριοθέτησης οικισμού «Μπαμπαλιό») 

 

  Ακόμη, παρατηρούνται στο σύνολο των διανομών της περιοχής, αστοχίες στην κατεύθυνση 

του χαρακτηρισμού ως κάποιας μορφής δασικής, εκτάσεων οι οποίες έχουν παραχωρηθεί σε ιδιώτες 

με αποφάσεις της Διοίκησης (παραχωρητήρια εποικισμών). Αλλού μικρά κι αλλού μεγαλύτερα 

προβλήματα παρατηρούνται στις διανομές Χαλκιόπουλοι, Μπαμπαλιού στο σύνολό τους (1938, 77-
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78-90), Φλωριάδας (1976-79), Γιαννόπουλοι (1959), Λουτρό (1967-1979), Πατιόπουλο (1969), 

Σφήνα (1977), Βαρετάδα (1967), Χαλκιόπουλοι. 

 

 

Εικόνα 4.5: Αναδασμός Χαλκιόπουλοι (Πηγή: ktimanet.gr) 
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Εικόνα 4.6: Συγκριτική προβολή των ορίων της συμπληρωματικής διανομής «Μπαμπαλιό», έτους 1978, στο χάρτη 

διανομής και στον αναρτημένο δασικό χάρτη (Πηγή: ktimanet.gr – χάρτης Διευθύνσεως Γεωργίας διανομής  

«Μπαμπαλιό») 

 

 

4.3 Δήμος Ακτίου - Βόνιτσας  

 

Ο Δήμος Ακτίου Βόνιτσας είναι επίσης ένας από τους υπό εξέταση Δήμους που εμπίπτει στα 

όρια αρμοδιότητας του ΤΕΕ Αιτ/νίας . Ο Δήμος Ακτίου - Βόνιτσας είναι δήμος της Περιφέρειας 

Δυτικής Ελλάδας που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης, το 2011, από την συνένωση των 

προϋπαρχόντων δήμων Ανακτορίου, Μεδεώνος και Παλαίρου. Η έκτασή του ανέρχεται σε 662,94 

τ.χλμ. και ο πληθυσμός σε 17.370 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2011. Έδρα του νέου 

δήμου είναι η μεγαλύτερη κωμόπολή του, η Βόνιτσα. Αποτελείται επομένως σήμερα από τρείς 

Δημοτικές Ενότητες , την Δ.Ε. Ανακτορίου , την Δ.Ε. Μεδεώνος και την Δ.Ε. Παλαίρου  . 

Στα πλαίσια της παρούσας ομάδας εργασίας του ΤΕΕ Αιτ/νίας σχετικά με τον ανηρτημένο 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%94%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%94%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1_%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/2011
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%9C%CE%B5%CE%B4%CE%B5%CF%8E%CE%BD%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BA%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CE%B8%CF%85%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE_2011
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%8D%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BC%CF%8C%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CF%84%CF%83%CE%B1
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Δασικό χάρτη θα εξετάσουμε και στον παραπάνω Δήμο το κατά πόσο έχουν αποδοθεί σωστά κατά 

την ανάρτηση όπως εμφανίζεται στην πλατφόρμα της σελίδας  

https://gis.ktimanet.gr/gis/forestsuspension όπου αναρτήθηκε με την απόφαση ανάρτησης 

21605/05.02.2021 (ΑΔΑ: 9Ο0ΜΟΡ1Φ-Τ4Ω) η δασική πληροφορία οι διοικητικές πράξεις που 

αφορούν αναδασμούς , διανομές , οριοθετημένους οικισμού , σχέδια πόλεως και μη οριοθετημένους 

οικισμούς στάσιμους και μη . 

 

Δ.Ε. Μεδεώνος 

1)  Στη Διανομή Αετός έτους 1980-1981 υπάρχουν τεμάχια τα οποία αποτελούν κληροτεμάχια και 

εμπίπτουν εντός περιοχής χαρακτηρισμένης ΑΔ (εμπίπτουν επομένως στις εν γένει δασικές εκτάσεις. 

2)  Στη Διανομή Αετός έτους 1980-1981 υπάρχουν τεμάχια τα οποία αποτελούν κληροτεμάχια και 

δεν έχουν χαρακτηριστεί ως προς τον δασικό τους χαρακτήρα διότι βάση οριοθέτησης του οικισμού 

Αετός (οικισμός 2000) εμπίπτουν εντός ορίων οικισμού. 

 

 

 

Εικόνα 4.7:  Διανομή Αετός 1980-1981 (Πηγή: ktimanet.gr) 

 

https://dasarxeio.com/wp-content/uploads/2021/02/9%CE%9F0%CE%9C%CE%9F%CE%A11%CE%A6-%CE%A44%CE%A9.pdf
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3) Στη Διανομή Άγιος Νικόλαος έτους 1932 υπάρχουν τεμάχια τα οποία αποτελούν κληροτεμάχια 

και εμπίπτουν εντός περιοχής χαρακτηρισμένης ΑΔ. 

4) Σε όλες τις επιμέρους Κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας ( Δ.Κ. Κατούνας , Τ.Κ. Κομπωτής , 

Τ.Κ. Κονοπίνας , Τ.Κ. Αετού , Τ.Κ. Τρύφου και Τ.Κ. Αχυρών) εντός της περιοχής που έχει εξαιρεθεί  

του χαρακτηρισμού ως εντός ορίων οικισμού ή εντός ορίων σχεδίου πόλεως, εμπεριέχονται εκτάσεις 

με καθαρά αγροτική χρήση . 

 

 

Εικόνα 4.8:  Οριοθέτηση οικισμού Κονοπίνας  (Πηγή: ktimanet.gr) 

 

Δ.Ε. Παλαίρου 

1) Ο οικισμός Σκλάβαινα της Δημοτικής Κοινότητας Παλαίρου ο οποίος είναι μη οριοθετημένος 

στάσιμος οικισμός και επομένως σε ακτίνα 800 μ. από το κέντρο του οικισμού οι ιδιοκτησίες 

αποτελούν οικόπεδα δεν έχει εξαιρεθεί στο σύνολό της η έκταση της ακτίνας τω 800 μ. παρά μόνο 

τμήματα αυτού στα οποία υπάρχουν κτίσματα. 
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Εικόνα 4.9:  Μη οριοθετημένος οικισμός Σκλάβαινα  (Πηγή: ktimanet.gr) 

 

2) Στη Διανομή της Πλαγιάς έτους 1977 υπάρχουν τμήματα τεμαχίων το οποία αποτελούν 

κληροτεμάχια και εμπίπτουν εντός περιοχής χαρακτηρισμένης ΑΔ. 

3) Στη Διανομή Πάλαιρος έτους 1959 υπάρχουν τμήματα τεμαχίων, τα οποία αποτελούν 

κληροτεμάχια και εμπίπτουν εντός περιοχής χαρακτηρισμένης ΑΔ. 

4) Στη Διανομή Πάλαιρος έτους 1964 υπάρχουν τμήματα τεμαχίων το οποία αποτελούν 

κληροτεμάχια και εμπίπτουν εντός περιοχής χαρακτηρισμένης ΑΔ. 

5) Για τη Διανομή Πογωνιά έτους 1962& 1966, με την οποία διανεμήθηκε δημόσια δασική έκταση, 

τα κληροτεμάχια δε φαίνεται να έχουν ψηφιοποιηθεί στον αναρτημένο δασικό χάρτη, αφού δεν 

υφίσταται στα όριά της, παρατήρηση με τον κωδικό 1 ή 20 . 
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Εικόνα 4.10:  Περιοχή  Διανομής Πογωνιά έτους 1962& 1966  (Πηγή: ktimanet.gr) 
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6)Στις περισσότερες από  τις επιμέρους Κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας ( Τ.Κ. Βάτου , Τ.Κ. 

Περατιάς , Τ.Κ. Πλαγιάς  και Τ.Κ. Πογωνιάς ) εντός της περιοχής που έχει εξαιρεθεί του 

χαρακτηρισμού ως εντός ορίων οικισμού, εμπεριέχονται εκτάσεις με καθαρά αγροτική χρήση. 

 

Εικόνα 4.11:  Οριοθέτηση οικισμού  Περατιάς  (Πηγή: ktimanet.gr) 

 

7) Στην περιοχή Βαρκό της Τ.Κ. Πογωνιάς, υπάρχει μια οικιστική πύκνωση η οποία έχει καταχωρηθεί 

και στο κτηματολόγιο ως αστική περιοχή στην οποία παρατηρούμε ότι υπάρχουν κτίσματα σε περιοχή 

χαρακτηρισμένη ως ΔΑ. 
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Εικόνα 4.12:  Αστική πύκνωση στη θέση "ΒΑΡΚΟ" της  Τ.Κ. Πογωνιάς (Πηγή: ktimanet.gr) 

 

Δ.Ε. Ανακτορίου 

1) Στη Διανομή Παλιάμπελαέτους 1959&1963, υπάρχουν τμήματα τεμαχίων το οποία αποτελούν 

κληροτεμάχια και εμπίπτουν εντός περιοχής χαρακτηρισμένης ως ΑΔ. 

2) Στη Διανομή Παλιάμπελα έτους 1964 στους θύλακες που εμπεριέχνονται στις πινακίδες 1,2 και 4  

υπάρχουν τμήματα τεμαχίων το οποία αποτελούν κληροτεμάχια και εμπίπτουν εντός περιοχής 

χαρακτηρισμένης ΑΔ (εμπίπτουν επομένως στις εν γένει δασικές εκτάσεις )  ενώ τα κληροτεμάχια του 

θύλακα που εμπεριέχεται στην πινακίδα 3 δεν έχουν χαρακτηριστεί ως προς τον δασικό τους 

χαρακτήρα διότι βάση οριοθέτησης του οικισμού Παλιάμελα (οικισμός 2000) εμπίπτουν εντός ορίων 

οικισμού . 
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Εικόνα 4.13:  Οριοθέτηση οικισμού Παλιάμπελα (Πηγή: ktimanet.gr) 

 

 

3) Στη Διανομή  Θύριο 1961 υπάρχουν τμήματα τεμαχίων το οποία αποτελούν κληροτεμάχια και 

εμπίπτουν εντός εριοχής χαρακτηρισμένης ΑΔ. 

4) Στη Διανομή Θύριο έτους 1966 υπάρχουν τμήματα τεμαχίων το οποία αποτελούν κληροτεμάχια 

και εμπίπτουν εντός περιοχής χαρακτηρισμένης ΑΔ. 

5) Στην Τ.Κ. Δρυμού υπάρχει Διανομή στη Θέση Σάλτανη ,τα κληροτεμάχια της οποίας, δε φαίνεται 

να έχουν περαστεί στον αναρτημένο δασικό χάρτη αφού δεν υπάρχει παρατήρηση με τον κωδικό 1 ή 

20. 
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Εικόνα 4.14:  Διανομή στην περιοχή "ΣΑΛΤΙΝΗ" της  Τ.Κ. Δρυμού (Πηγή: ktimanet.gr) 
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6) Στη Διανομή Μοναστηράκιονέτους 1989-1993 στο θύλακα που εμπεριέχεται στην πινακίδα 2 

υπάρχουν τμήματα τεμαχίων το οποία αποτελούν κληροτεμάχια και εμπίπτουν εντός περιοχής 

χαρακτηρισμένης ΑΔ. 

7) Στη Διανομή  Βόνιτσας 1958 υπάρχουν τμήματα τεμαχίων το οποία αποτελούν κληροτεμάχια και 

εμπίπτουν εντός περιοχής χαρακτηρισμένης ΑΔ. 

8) Στη Διανομή  Βόνιτσας 1958 υπάρχουν τμήματα τεμαχίων το οποία αποτελούν κληροτεμάχια και 

εμπίπτουν εντός περιοχής χαρακτηρισμένης ΑΔ. 

9) Στη Διανομή  Βόνιτσας 1962 υπάρχουν τμήματα τεμαχίων το οποία αποτελούν κληροτεμάχια και 

εμπίπτουν εντός περιοχής χαρακτηρισμένης ΑΔ. 

10) Στον Αναδασμό Βόνιτσας 1989-1992 υπάρχουν τμήματα τεμαχίων το οποία αποτελούν 

κληροτεμάχια και εμπίπτουν εντός περιοχής χαρακτηρισμένης ΑΔ. 

11) Στη Διανομή  Άκτιον 1964 υπάρχουν τμήματα τεμαχίων το οποία αποτελούν κληροτεμάχια και 

εμπίπτουν εντός περιοχής χαρακτηρισμένης ΑΔ. 

12) Στη Διανομή  Άκτιον 1965 υπάρχουν τμήματα τεμαχίων το οποία αποτελούν κληροτεμάχια και 

εμπίπτουν εντός περιοχής χαρακτηρισμένης ΑΔ. 

13) Στη Διανομή  Άκτιον 1968 υπάρχουν τμήματα τεμαχίων το οποία αποτελούν κληροτεμάχια και 

εμπίπτουν εντός περιοχής χαρακτηρισμένης ΑΔ. 

14) Στη Διανομή  Άκτιον 1979 υπάρχουν τμήματα τεμαχίων το οποία αποτελούν κληροτεμάχια και 

εμπίπτουν εντός περιοχής χαρακτηρισμένης ΑΔ. 

15) Στη Διανομή  Άκτιον 1933-34 υπάρχουν τμήματα τεμαχίων το οποία αποτελούν κληροτεμάχια 

και εμπίπτουν εντός περιοχής χαρακτηρισμένης ΑΔ. 

16) Στη ΔιανομήΆκτιον 1930 , 1932 υπάρχουν τμήματα τεμαχίων το οποία αποτελούν κληροτεμάχια 

και εμπίπτουν εντός περιοχής χαρακτηρισμένης ΑΔ. 

17) Στη Διανομή  Άκτιον 1933 υπάρχουν τμήματα τεμαχίων το οποία αποτελούν κληροτεμάχια και 

εμπίπτουν εντός περιοχής χαρακτηρισμένης ΑΔ. 

18) Υπάρχουν παραχωρητήρια του Υπ. Οικονομικών του έτους 1899 στη θέση Νέα Καμαρίνα – 

Μερτάρι, της Δημοτικής Κοινότητας Βόνιτσας, τα  οποία δεν εμφανίζονται στον αναρτημένο δασικό 

χάρτη. 
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19) Στις περισσότερες από τις επιμέρους Κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας ( Τ.Κ. Αγίου Νικολάου 

, Τ.Κ. Δρυμού , Τ.Κ. Θυρίου  ,Τ.Κ. Μοναστηρακίου  και Τ.Κ. Παλιάμπελων ) εντός της περιοχής 

που έχει εξαιρεθεί  του χαρακτηρισμού ως εντός ορίων οικισμού εμπεριέχονται εκτάσεις με καθαρά 

αγροτική χρήση. 

 

 

4.4 Δήμος Μεσολογγίου  

 

   Η συνολική περιοχή Μεσολογγίου, ίσως να χρήζει και κάποιας πιο διαφορετικής 

αντιμετώπισης λόγω της ιδιαιτερότητας που έχει και δεν πρέπει να λησμονείται. Η ιδιαιτερότητα αυτή, 

έγκειται στο γεγονός ότι στην εν λόγω περιοχή, υφίσταται λειτουργούν Κτηματολόγιο, το οποίο είναι 

ευρέως γνωστό ότι δεν αποκρίνεται πλήρως στην γεωγραφική πραγματικότητα λόγω του πιλοτικού 

χαρακτήρα του προγράμματος και των προδιαγραφών υλοποίησής του από τον τότε ανάδοχο. Ακόμη, 

το γεγονός ότι η συγκεκριμένη Κτηματογράφηση ευρίσκεται στο τελευταίο στάδιό της, βρίσκοντας 

στην αρχή την ανάρτηση των δασικών χαρτών, δυσκολεύει τη διαχείριση των ιδιοκτησιών από τους 

πολίτες, ενώ παράλληλα προκύπτουν σύνθετα προβλήματα ιδιοκτησιακού καθεστώτος και δασικού 

χαρακτήρα τα οποία οφείλουν να αντιμετωπιστούν χωριστά από τις υπόλοιπες περιοχές, των οποίων η 

Κτηματογράφηση ευρίσκεται ακόμη υπό το καθεστώς της υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας. 



 
 
Μελέτη Ομάδας Εργασίας: Διερεύνηση αστοχιών και λαθών στον δασικό χάρτη 
 Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και προτάσεις θεραπείας αυτών         Σελίδα 28 από 47 
 

 

 

Εικόνα 4.15: Αναντιστοιχία θεσμικής γραμμής ορίων οικισμού (Πηγή: ktimanet.gr) 

 

 

     Όπως και στις προαναφερόμενες περιοχές, έτσι και στην επαρχία Μεσολογγίου, δεν μπορεί 

παρά να παρατηρείται ομοίως αναντιστοιχία μεταξύ περιγραφής  και σκαριφήματος  στα όρια των 

οικισμών  (χαρακτηριστικά παραδείγματα, αποτελούν οι οικισμοί  Άγιος Θωμάς, Κάτω Ρέτσινα, 

Λεσίνι....κ.ά.) με αποτέλεσμα να έχουν ληφθεί τα όρια των οικισμών βάσει  του λειτουργούντος 

Κτηματολογίου και να αφήνει σημαντικές εκτάσεις ακόμα και με ιδιοκτησίες όπου υπαρχουν κτίσματα 

με οικοδομικές άδειες,  εκτός  οικισμού χαρακτηρίζοντάς τες συνάμα ως Δασικές. Επιπλέον, για ακόμη 

μία φορά, χαρακτηριστικό μένει το στοιχείο των διανομών οι οποίες έχουν χαρακτηρισθεί ως δασικές, 

όπως για παράδειγμα συμβαίνει με τη Διανομή στον Άγιο Γεώργιο Μεσολογγίου. Ακόμη, λόγω 

σφαλμάτων κατά τη μετατροπή από το σύστημα Hatt σε ΕΓΣΑ'87, προκύπτουν ασαφή και 

μετακινημένα όρια εποικιστικών εκτάσεων, με απώτερο φυσικό αποτέλεσμα, την εμφάνιση 

καλλιεργήσιμων εκτάσεων ως δασικές. Τέλος, ένα θέμα όχι τόσο τεχνικό, όσο περισσότερο θέμα το 

οποίο προκύπτει κι έχει κυρίως κοινωνικές και οικονομικές προεκτάσεις, είναι ότι με την ανάρτηση 

των δασικών χαρτών του νομού, φαίνεται να προκύπτουν εκτάσεις χιλιάδων ελαιοκαλλιεργήσιμων 

κυρίως και δενδροκομικών γενικότερα, στρεμμάτων ως δασικές περιοχές. Δε θα πρέπει να λησμονούμε 



 
 
Μελέτη Ομάδας Εργασίας: Διερεύνηση αστοχιών και λαθών στον δασικό χάρτη 
 Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και προτάσεις θεραπείας αυτών         Σελίδα 29 από 47 
 

ότι αμέτρητες οικογένειες επιβιώνουν και πορεύονται στην εν λόγω περιοχή, από τη μονοκαλλιέργεια 

και συγκεκριμένα, από την ελαιοπαραγωγή, αποτελώντας για τον τόπο, μία τεράστια ανάσα. 

 

 

Εικόνα 4.16: Μεγάλες εκτάσεις με ελαιώνες, με χαρακτηρισμό ως δασικές, εντός εποικιστικών περιοχών, στην 

περιοχή Σταμνάς-Αιτωλικού (Πηγή: ktimanet.gr) 
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4.5 Δήμος Ξηρομέρου   

 

1. εκτάσεις υπαχθείσες στη δασική νομοθεσία (ΑΔ και με κωδικό 20) κι ευρίσκονται εντός των ορίων 

της διανομής Παλαιομάνινας έτους 1965 στην ειδική θέση “Καφετζάκι”, πλέον στην κτηματική 

περιφέρεια Αγράμπελων, 

 

Εικόνα 4.17: Παλαιομάνινα «Καφετζάκι» (Πηγή: ktimanet.gr) 

 

2. ενδεικτικά, σε πάρα πολλές περιοχές όπως για παράδειγμα στο Βασιλόπουλο Ξηρομέρου, στον 

ιστορικό ορθοφωτοχάρτη, πολλές φορές οι εκτάσεις με χαρακτηρισμό Δ είναι όμοιες με όμορες 

εκτάσεις ή μονάδες εκτάσεων με χαρακτηρισμό Α. 
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Εικόνα 4.18: Βασιλόπουλο «Βελά» (Πηγή: ktimanet.gr) 

 

3. στην περιοχή “Βελά” της Τ.Κ. Βασιλόπουλου, υπάρχει μία μελέτη για οικισμό με “κομμένα” 

οικόπεδα. Η περιοχή αυτή εμφαίνεται ως αναδασωτέα και υπαγώμενη στις διατάξεις της δασικής 

νομοθεσίας, 

 

Εικόνα 4.19: Βασιλόπουλο «Βελά» οικόπεδα (Πηγή: ktimanet.gr) 
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4. στην κτηματική περιφέρεια του Αετού Μεδεώνος, υπάγονται στη δασική νομοθεσία εκτάσεις με 

συμπληρωματική πληροφορία 20, καθότι η εν λόγω περιοχή ευρίσκεται εντός εποικισμού, 

 

Εικόνα 4.20: δασικός χαρακτήρας εντός εποικιστικής έκτασης κτηματικής περιφέρειας Αετού (Πηγή: ktimanet.gr) 

 

5. στις κτηματικές περιφέρειες Μπαμπίνης, Φυτειών, Παππαδάτου όπως φαίνεται και στην ακόλουθη 

εικόνα, υπάρχει μία έκταση χιλιάδων στρεμμάτων με κάθε πιθανό χαρακτηρισμό έκτασης κι 

επιπλέον πληροφορία ως αναδασωτέα, 

 

Εικόνα 4.21: Έκταση χιλιάδων καλλιεργήσιμων στρεμμάτων χαρακτηρισμένη «ΑΝ» (Πηγή: ktimanet.gr) 
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6. το ίδιο με αναδασωτέες εκτάσεις, συμβαίνει και σε πολλές περιοχές και κτηματικές περιφέρειες 

του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, όπως για παράδειγμα στην περιοχή της Τ.Κ. Πενταλόφου σε 

περιοχές ΑΔ και ΔΔ όπως κάτωθι: 

Εικόνα 4.22: «ΑΝ» και ΔΔ, κτηματική περιφέρεια Πενταλόφου (Πηγή: ktimanet.gr) 

 

 

 

 

Εικόνα 4.23: «ΑΝ» και ΑΔ, κτηματική περιφέρεια Πενταλόφου (Πηγή: ktimanet.gr) 
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9. το ίδιο πρόβλημα εκτάσεων εντός ορίων εποικισμού με κωδικό 20, υπαγόμενων στη δασική 

νομοθεσία, αντιμετωπίζεται και στην κτηματική περιφέρεια της Τ.Κ. Φυτειών, 

Εικόνα 4.24: δασική έκταση εντός εποικισμού, Φυτείες Ξηρομέρου (Πηγή: ktimanet.gr) 

 

 

 

10. εκτάσεις υπαχθείσες στη δασική νομοθεσία (ΔΔ ή ΑΔ και με συμπληρωματική πληροφορία 1) κι 

ευρίσκονται εντός των ορίων της διανομής Χρυσοβίτσας Ξηρομέρου, 

 

 

Εικόνα 4.25: δασική έκταση εντός εποικισμού, Χρυσοβίτσα Ξηρομέρου (Πηγή: ktimanet.gr 
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11. απλά ως παράδειγμα, στην ίδια Τ.Κ. Χρυσοβίτσας ενδεικτικά, το θέμα των θεσμικών γραμμών, 

οι οποίες όπως βλέπουμε σε πληθώρα περιπτώσεων, “κόβουν” οικήματα είτε με νόμιμη οικοδομική 

άδεια είτε όχι. Ακόμη, οι γραμμές αυτές, σταματούν απότομα το δασικό χαρακτήρα μίας μονάδας 

βλάστησης. Προτείνεται λοιπόν, είτε οι θεσμικές γραμμές να περικλείουν ολόκληρες αυτές τις 

μονάδες βλάστησης κι ολόκληρες τις εγκαταστάσεις, είτε να είναι οριστικά εκτός, 

 

Εικόνα 4.26: εντοπισμός προβλημάτων με θεσμικές γραμμές οριοθέτησης οικισμών, Χρυσοβίτσα Ξηρομέρου 

(Πηγή: ktimanet.gr) 

 

 

12. εκτάσεις επί των οποίων έχουν υλοποιηθεί συστήματα φωτοβολταικών κι ενεργειακών εν γένει 

εγκαταστάσεων και φαίνονται να υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας με κάθε πιθανό 

χαρακτηρισμό ως δασική (ΑΔ, ΔΑ και ΔΔ), όπως φαίνεται ακολούθως: 
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Εικόνα 4.27: Αδειοδοτημένες ενεργειακές εγκαταστάσεις, εντός δασικόύ περιγράμματος, Κουβαράς Φυτειών 

(Πηγή: ktimanet.gr) 

 

Συνοπτικές παρατηρήσεις επί των αναρτημένων δασικών χαρτών (Επαρχία Ξηρομέρου): 

 

1) Συμπεριλαμβάνονται στον αναρτημένο δασικό χάρτη, εκτάσεις με χαρακτήρα ΑΑ και 

παράλληλα ΑΝ, 

2) Συμπεριλαμβάνονται στον αναρτημένο δασικό χάρτη, εκτάσεις εντός εποικιστικών 

περιοχών (πχ Άγιος Νικόλαος Κατούνας, Διανομή 1930), 

3) Συμπεριλαμβάνονται στον αναρτημένο δασικό χάρτη, εκτάσεις ή και μονάδες εκτάσεων 

οι οποίες διαχρονικά φαίνονται να μην τηρούν τον ορισμό του “δάσους” ή της “δασικής 

έκτασης” ή και που να είναι αδιαλλείπτως καλλιεργήσιμες, 

4) Επανεξέταση οριοθετημένων οικισμών, 

5) Δε συμπεριλαμβάνονται όλες οι βεβαιώσεις Δασαρχείου.    
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4.6 Δήμος Ναυπακτίας 

 

     Η μη ενσωμάτωση στοιχείων οικισμών και οικιστικών πυκνώσεων από τις ΥΔΟΜ των ΟΤΑ, 

σε οικισμούς όπως της Κάτω Μαμουλάδας και του Νέου Γαλατά οι οποίοι διακρίνονται με πράσινα 

τμήματα (χαρακτηρισμός Δ) 

 

 

Εικόνα 4.28: θεσμικές γραμμές οικισμών Ναυπακτίας (Πηγή: ktimanet.gr) 
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Εικόνα 4.29: Δασικές εκτάσεις με εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, περιοχή «Παλιοστάνη», (Πηγή: ktimanet.gr) 

 

     

Παρατηρούμε επίσης ότι πολλά σπίτια στην περιοχή «Παλιόστανη», για τα οποία έχουν εκδοθεί 

νομίμως οικοδομικές άδειες ως εντός οικισμού ιδιοκτησίες, ο δασικός χάρτης τα παρουσιάζει ως 

ιδιοκτησίες οι οποίες ευρίσκονται εκτός οικισμού και μάλιστα, έχοντας δασικό χαρακτήρα. 

 

    Η μη θεώρηση από την Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης των ψηφιακών υποβάθρων των εκτάσεων 

εποικισμών, διανομών, παραχωρητηρίων, που έχουν τοπογραφηθεί σε διαφορετικό σύστημα από το 

ΕΓΣΑ 87, έχει ως επακόλουθο την επικάλυψη από την πράσινη σκίαση και να χαρακτηρίζονται ως 

δασικές. Αυτό οφείλεται στο σφάλμα που υπάρχει κατά τη διαδικασία της μετρατροπής των  

συντεταγμένων από το ένα σύστημα στο άλλο. Πολύ σημαντική επισήμανση, αποτελεί τέλος, η μη 
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εξαίρεση από τις ευρείες αναδασωτέες περιοχές, εκτάσεων οι οποίες νομίμως είχαν διαφορετική  χρήση 

κατά την κήρυξη της αναδάσωσης από τις Δασικές Υπηρεσίες, σε περιπτώσεις διανομών, αναδασμών 

κλπ όπως περιπτώσεις τεμαχίων με χαρακτηρισμό ΑΑ και επιπλέον πληροφορία ΑΝ. 

 

 

Εικόνα 4.30: Έκταση με δασικό χαρακτήρα εντός του κάμπου (αναδασμός) του Γαλατά, (Πηγή: ktimanet. gr) 

 

Εικόνα 4.31: ΑΑ και ΑΝ, ΟΤΑ Χάλκειας, (Πηγή: ktimanet.gr) 
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4.7 Δήμος Θέρμου 

 

    Ο Δ. Θέρμου ακολουθεί κι αυτός τη γενικότερη εικόνα των προβλημάτων του Δασικού Χάρτη 

στο Νομό. Ενδεικτικά, στον οικισμό το Αργυρόν Πηγάδιον, παρατηρείται, ότι ένα  μέρος του έχει 

χαρακτηριστεί ως (ΔΔ),  ενώ το σωστό όριο οικισμού φαίνεται   από το ΦΕΚ οριοθέτησης του 

οικισμού  (ΦΕΚ305∆/86). 

 

 

Εικόνα 4.32:  Αργυρόν Πηγάδιον. Με κίτρινη γραμμή το πραγματικό όριο οικισμού και με μαύρη γραμμή το όριο 

οικισμού που φαίνεται στην ανάρτηση των δασικών χαρτών (Πηγή: ktimanet.gr) 

 

 

Εικόνα 4.33: ΦΕΚ οριοθέτησης οικισμού το Αργυρόν Πηγάδιον (Πηγή: Εφημερίς της Κυβερνήσεως) 
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5. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΥΓΗΣ 

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ 

 

 

Στο πλαίσιο της επίλυσης των αστοχιών και προβλημάτων του δασικού χάρτη στην Π.Ε. 

Αιτωλοακαρνανίας, κατατίθενται οι κάτωθι, ενδελεχείς προτάσεις. 

 

1. Το ύψος λήψης των α/φ του έτους 1945, έδωσε συνολικά 13.200 παράγωγα κλίμακας 1:42.000 

με μέγεθος εικονοστοιχείου 0,5 μ., σε αντίθεση με τις συνολικά 10.205 α/φ έτους 1960 σε 

κλίμακα 1:30.000 (Εικόνα 4.23). Άρα, με δεδομένο το εμπόλεμο ακόμη της κατάστασης της 

χώρας εξαιτίας του Β’ Παγκοσμίου πολέμου, του εμφυλίου πολέμου, της επταετούς 

δικτατορίας και την έναρξη του Κυπριακού  και με γνώμονα την αρχή της νεότερης ιστορίας 

της χώρας μετά το έτος 1974, να λαμβάνεται υπόψιν η διαχρονική εξέλιξη της βλάστησης επί 

των ιδιοκτησιών, αρχής γενομένης από το 1960 και να λαμβάνονται επίσης σοβαρά υπόψιν τα 

φωτοερμηνευτικά αποτελέσματα τα οποία προκύπτουν από τις α/φ του έτους 1974 κι έπειτα. 

Οι ως άνω αναφερόμενες εξελίξεις, ώθησαν τον κόσμο σε εσωτερική κυρίως μετανάστευση 

προς τα μεγάλα αστικά κέντρα. Συνοπτικά, μπορεί να επισημανθεί ότι υπάρχει μία αρκετά 

μέτρια ποιότητα φωτοληψίας έτους 1945, για το λόγο αυτό, προτείνεται η χρήση φωτοληψίας και του 

έτους 1960 ή ακόμη και μόνο του 1960, μία διαδικασία η οποία εκτιμάται ότι με ορθή διαχείριση και 

το σωστό επιστημονικό προσωπικό, δύναται μέσα σε λίγους μήνες να είναι  έτοιμη. Εν ολίγοις, οι 

διορθώσεις μικρής κλίμακας, συνοψίζονται στα ακόλουθα: 

1.α)   λανθασμένη θεματική χαρτογράφηση α/φ έτους 1945 λόγω σκίασης, μικρής κλίμακας, 

νεφοκάλυψης κ.λπ. και 

1.β)   ψηφιοποίηση και επικαιροποίηση των θεσμικών γραμμών στο νεότερο ορθοφωτοχάρτη. 

2. Ανεπαρκής κρίνεται ο εσωτερικός ποιοτικός έλεγχος του δασικού χάρτη από τους Αναδόχους 

(Quality Control) καθώς οι προδιαγραφές καθίστανται ξεπερασμένες στο θέμα αυτό. To QC 

πρέπει να δίνει ουσιαστικά αποτελέσματα και να  μην είναι μια απλή διεκπεραίωση και μπορεί 

να εφαρμοστεί στις περιοχές, που έχουν εξαιρεθεί από το δασικό χάρτη. 

3. Υπάρχει πληθώρα γεωχωρικών δεδομένων τα οποία δεν είναι εξαρτημένα στο ΕΓΣΑ ΄87 και 

μάλιστα ενίοτε δίχως καν τοπογραφικά διαγράμματα. Πολλά από τα γεωχωρικά δεδομένα 

ξεκινούν από το έτος 1870, όπως λόγου χάρη, παραχωρητήρια Υπ. Οικονομικών. Σε αυτό το 

πεδίο, μπορούν να συνδράμουν ιδιώτες μηχανικοί, κάποιοι εκ των οποίων προτείνεται, με 
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αξιοκρατικές και διαφανείς διαδικασίες, να αναλάβουν τη διερεύνηση τέτοιων περιπτώσεων σε 

εύλογο χρονικό διάστημα με τελεσίδικη προθεσμία παράθεσης τεκμηριωμένων 

αποτελεσμάτων, επιταχύνοντας με αυτόν τον τρόπο τη σχετική διαδικασία. 

4. Μπορεί να πραγματοποιηθεί εκ νέου εξέταση του χαρακτήρα των εκτάσεων με βάση τα 

παραγόμενα στερεομοντέλα. Η παρατήρηση σε 3D προσφέρει νέα αντίληψη. 

5. Κατά τη διαδικασία ανάρτησης του Δασικού Χάρτη (με σκοπό την τελική κύρωσή του) 

παρατηρείται απουσία του Εθνικού Κτηματολογίου, σε αντιδιαστολή με την υποχρέωσή του 

από τη νομοθεσία που προαναφέρθηκε. Το Εθνικό Κτηματολόγιο, θα μπορούσε και θα 

έπρεπε να είναι κύριος αρωγός και συντελεστής προς την έναρξη και την ολοκλήρωση των 

δασικών χαρτών κι όχι απλός ταγός της διαδικασίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, αποτελούν 

τα πολύγωνα κάτω των 100 τ.μ. Επίσης, πλέον διαφαίνεται η μη ορθότητα της σειράς των 

διαδικασιών, καθότι έχει καταστεί πλέον σαφές, ότι έπρεπε αρχικώς να τελεστεί η διαδικασία 

κύρωσης των δασικών χαρτών κι ακολούθως να κληθεί ο πολίτης να δηλώσει την ιδιωτική του 

έκταση, ούτως ώστε να αποφεύγεται εν τη γενέσει το τεράστιο πρόβλημα επικάλυψης θεσμικών 

και μη γραμμών. Συμπερασματικά, πρέπει έστω και τώρα οι δύο διαδικασίες (Δασικός Χάρτης 

και Κτηματογράφηση) να αποπερατωθούν με την κατάλληλη χρονική σειρά. 

6. Διαπιστώνεται πληθώρα διοικητικών πράξεων, όπως για παράδειγμα, παραχωρητήρια του 

Υπουργείου Οικονομικών, παραχωρητήρια με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, 

αναδασωτέες, εποικιστικές εκτάσεις και ταυτόχρονα ελλείψεις στις εποικιστικές εκτάσεις. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, αποτελεί η διανομή Λεπενούς έτους 1958 ή και η διανομή 

παραλιμνίων εκτάσεων στη Λίμνη Λυσιμαχεία. Θα πρέπει οι ανωτέρω ελλείψεις να 

ενσωματωθούν στο δασικό χάρτη με πρωτοβουλία της Πολιτείας, χωρίς να επιβαρύνονται 

αναίτια οι ιδιοκτήτες των γεωτεμαχίων στις ανωτέρω εκτάσεις, σε χρόνο και χρήμα. 

7. Με δεδομένη την επιστημονική υποστελέχωση των Δασικών Υπηρεσιών (εν αντιθέσει με τη 

διοικητική) και την αδυναμία των τμημάτων δασικών χαρτογραφήσεων να ανταποκριθούν στο 

πλήθος των αντιρρήσεων,  θα έπρεπε την ευθύνη λειτουργίας των ΣΥΑΔΧ να τα είχαν αναλάβει 

οι μελετητικές εταιρείες του δασικού χάρτη. Συνεπώς είτε αυτό θα πρέπει να συμβεί τώρα είτε 

οι υπηρεσίες να ενδυναμωθούν μέσω συνεργασιών με καταρτισμένο προσωπικό και κατάλληλο 

εξοπλισμό ώστε να υπάρξει άρτια διεκπεραίωση των αντιρρήσεων. 

8. Σε ορισμένες περιπτώσεις, υφίστανται δυσνόητες ή ανύπαρκτες  κατευθύνσεις. Για παράδειγμα, 

άλλη οδηγία υπάρχει για περιοχές που υπάρχει οικισμός για την περίπτωση 2α του αρ. 23 του 
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ν. 3889/2010 και καμιά οδηγία για την περίπτωση αντιρρήσεων εντός των περιοχών 2β αρ. 

23 του ν. 3889/2010. Συνεπώς, απαιτούνται σχετικές διευκρινίσεις. 

9. Ο δασικός χάρτης έχει πολλές εξαιρέσιμες περιοχές (στάσιμοι οικισμοί, οικισμοί προ του 

έτους 1923 κ.λπ) και αυτό δημιουργεί προβλήματα και σύγχυση. Δεν υπάρχει σχεδιασμός 

αυτή τη στιγμή για τις εξαιρέσιμες περιοχές. Προτείνεται λοιπόν να πραγματοποιηθεί νέος 

σχεδιασμός επ’ αυτού ορθή με κυριότερη κατεύθυνση την σύγχρονη και τεκμηριωμένη 

οριοθέτηση όλων των οικισμών με ΦΕΚ, όπως προβλέπεται και στο άρθρο 23 του Ν. 

3889/2010 και 4164/2013 και άρθρο 12 του Ν 4759/2020. 

10. Δύσκολη έως ακατόρθωτη κρίνεται η χρηματοδότηση μέσω Πράσινου Ταμείου, διότι οι 

διαδικασίες είναι αντικειμενικά, εξαιρετικά περίπλοκες. Ζητείται να απλοποιηθεί η διαδικασία. 

11. Παρατηρείται διαφορετική αντιμετώπιση, από νομό σε νομό, όμοιων περιπτώσεων. Τέτοια 

ζητήματα, αποτελούν οι κοίτες των ποταμών (περίπτωση ποταμού Μόρνου). Το πρόβλημα 

λύνεται μόνο με σαφείς οδηγίες –προδιαγραφές. Από την άλλη, είναι κοινώς αποδεκτό ότι οι 

αλλαγές στη δασική νομοθεσία, είναι τόσο πολλές, που με δυσκολία κάποιος δύναται όλες να 

τις παρακολουθήσει, πόσο μάλλον, να τις εφαρμόσει ορθά. Το ίδιο συμβαίνει και με τις 

προδιαγραφές του δασικού χάρτη, καθότι μέχρι στιγμής, έχουν πραγματοποιηθεί τρεις, κάτι 

που δυσχεραίνει τις διαδικασίες για ένα τέτοιο έργο πανελλαδικής εμβέλειας και διαχρονικής 

σημαντικότητας. 

12. Εξαιτίας λοιπόν της πληθώρας εγκυκλίων και οδηγιών, προτείνεται να πραγματοποιηθεί 

έκδοση ενός νέου κι ενιαίου εγχειριδίου με σαφέστερες οδηγίες για όλες τις περιπτώσεις 

ανεξαιρέτως. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα, να εξοικονομηθεί πολύς χρόνος από ερωτήματα 

για όμοιες περιπτώσεις. Το εγχειρίδιο θα είναι προσβάσιμο και χρήσιμο σε όλους. Θα 

αποτελεί το «Ευαγγέλιο» του δασικού χάρτη για πολίτες, μηχανικούς, δασολόγους, Ε.Π.Ε.Α. 

και προσωπικό Σ.Υ.Α.Δ.Χ.. Με τη συντονισμένη και διαρκή προσπάθεια και τη 

διεπιστημονικότητα όλων των γνωστικών αντικειμένων, σε ένα διάστημα κάποιων ημερών, 

υπάρχει η δυνατότητα το εγχειρίδιο αυτό να είναι άμεσα έτοιμο. 

13. Στα αγροτεμάχια με χαρακτήρα ΑΑ και ΑΝ, στο χαρακτηρισμό (ΑΝ), προτείνεται να 

εξαιρεθούν οι καλλιεργήσιμοι αγροί. 

14. Παρατηρείται μία εν γένει σύγχυση μεταξύ των προδήλων σφαλμάτων και των αντιρρήσεων. 

Θα πρέπει να καταστεί σαφές, ότι απαιτείται μόνο μια διαδικασία. Αυτό σαφώς προϋποθέτει 

μία ευρύτερη εκστρατεία ορθής ενημέρωσης των πολιτών. 
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15. Με την υπάρχουσα διαδικασία, είναι δυνατό να γίνονται αντιρρήσεις από πολίτες για 

πολύγωνα, το οποία η Διοίκηση έχει εντοπίσει ως πρόδηλα σφάλματα. Θα πρέπει να 

τελεσφορήσουν τα  πρόδηλα και μετά να γίνουν αντιρρήσεις. Βέβαια αυτό προϋποθέτει 

περισσότερο χρόνο για την όλη διαδικασία. 

16. Είναι σαφές, ότι απαιτείται άμεσα, ικανοποιητική αλλά και σύννομη διαχρονική ρύθμιση για 

τα ΔΑ και ΑΔ , αφ’ ης στιγμής τα περισσότερα προβλήματα εντοπίζονται σε αυτές τις δύο 

κατηγορίες. Ζητείται δηλαδή μια μόνιμη λύση στο διηνεκές. Μία ενδεχόμενη επίλυση του 

θέματος, θα μπορούσε να πραγματωθεί, είτε με αποζημίωση των ιδιοκτητών, είτε με τη 

δυνατότητα της εκ νέου άδειας εκχέρσωσης της παρούσας έκτασης υπό συγκεκριμένες 

προϋποθέσεις, είτε ακόμη και με ανταλλαγή των εκτάσεων αυτών, με αδιάθετα κληροτεμάχια. 

17. Προτείνεται η προσκόμιση στοιχείων από αυτοψίες (όπως π.χ. αυτοψίες του ΕΛΓΑ αλλά και 

στοιχείων από τις δηλώσεις ΟΣΔΕ), που εμπεριέχουν πληροφορίες, όσον αφορά στη 

φυτοκάλυψη εκτάσεων. Οι αυτοψίες αυτές μπορούν να φανούν ιδιαίτερα χρήσιμες σε περιοχές 

με δενδροκαλλιέργειες, αλλά και σε περιοχές στις οποίες εντοπίζεται εκτεταμένο ζωικό 

κεφάλαιο,  το οποίο εκτρέφεται με τη μέθοδο της ελεύθερης βόσκησης και επομένως παλαιοί, 

καλλιεργήσιμοι αγροί (κυρίως καπνότοποι)έχουν σταματήσει να καλλιεργούνται επί σειρά 

πολλών ετών, με στόχο τη φυσική εκτροφή των ζώων. Το γεγονός αυτό αποδομεί το 

επιχείρημα ,ότι οι αγροί αυτοί έχουν αφεθεί και έχουν δασωθεί εφόσον αυτό ήταν απαραίτητο 

για τη σημερινή τους χρήση. Το εν λόγω φαινόμενο είναι ιδιαίτερα έντονο στην περιοχή του 

Ξηρομέρου, όπου δεν υπάρχει δυνατότητα άλλης καλλιέργειας των αγροτεμαχίων εφόσον 

στην πλειονότητά τους είναι ξηρικοί αγροί. 

18. Να επανεξεταστεί το τεκμήριο κυριότητας του δημοσίου και οι περιπτώσεις, που υπάγονται 

στη διαχείριση της Δασικής Υπηρεσίας, ώστε να μην απαιτείται ο πολίτης να αποδείξει 

κυριότητα ιδιοκτησίας με τίτλους προ του 1885, αξίωση που κρίνεται παντελώς ανεδαφική. Το 

δε Δημόσιο, αν εκτιμά  ότι έχει δικαιώματα, οφείλει να τα διεκδικήσει  δικαστικά,  με δική 

του πρωτοβουλία,  όπως κάθε πολίτης σε αυτή τη χώρα, ισότιμα και  χωρίς τα προνόμια του 

τεκμηρίου ιδιοκτησίας. 

19. Να μη θεωρείται πρόδηλο σφάλμα το φωτοερμηνευτικό αποτέλεσμα διότι έτσι αμφισβητείται 

ο δασικός χάρτης και ο πολίτης οδηγείται ξανά στις υπηρεσίες, δημιουργώντας έτσι έναν αέναο 

κύκλο διυπηρεσιακών προβλημάτων. 

20. Να αποδίδεται προτεραιότητα από τη Γ.Υ.Σ. στη χορήγηση προς τους επαγγελματίες, 

αιτουμένων στερεοζευγών προς εξυπηρέτησή τους, με σκοπό την υποβολή αντίρρησης. 
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21. Η ΕπΕΑ να απαρτίζεται από 2 δασολόγους (έναν του δημοσίου κι έναν ιδιώτη), από 2 

αρμόδιους Μηχανικούς (έναν του δημοσίου κι έναν ιδιώτη), από έναν νομικό και από το 

Διευθυντή Δασών του Νομού. 

22. Να εξαιρεθούν οι πεδινές χορτολιβαδικές εκτάσεις σε Η<100 μ. και με κλίση 8-12% (ΠΔ 

32/2016). 

23. Επιβάλλεται γενναία μείωση ή και μηδενισμός παραβόλων υποβολής αντιρρήσεων επί του 

αναρτημένου δασικού χάρτη εκ των πολιτών, υπέρ Ελληνικού Δημοσίου. 

24. Προτείνεται εφάπαξ παράταση προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων ενός (1) έτους, δίχως 

περαιτέρω παρατάσεις. 

25. Η διαδικασία ανάρτησης των δασικών χαρτών έχει επιδράσει αρνητικά στη μεταβίβαση 

ακινήτων και την έκδοση οικοδομικών αδειών. Δεδομένου ότι, τα κυριότερα προβλήματα του 

δασικού χάρτη εντοπίζονται στην εκτός σχεδίου δόμηση, όπου τελεί εν ισχύ η διετής διάρκεια 

των παρεκκλίσεων από την ημέρα έκδοσης του Ν. 4759/2020 (ΦΕΚ 245/09-12-2020), 

καθιστά επιτακτική ανάγκη την έκδοση κατευθυντήριας και ερμηνευτικής εγκυκλίου από το 

ΥΠΕΝ προς όλες τις Υ.ΔΟΜ. και τους συμβολαιογραφικούς συλλόγους της χώρας, προς 

διευκόλυνση της έκδοσης οικοδομικών αδειών και μεταβίβασης των γεωτεμαχίων. 

26. Στην περίπτωση, που εγκριθεί μια αλλαγή από την ΕΠΕΑ χρειάζεται μια εξωτερική 

εργολαβία να αναλάβει ΟΛΕΣ τις μεταβολές σε ένα ή περισσότερους ΟΤΑ, μετά να 

αποσταλεί ηλεκτρονικά ο τροποποιημένος από τον εργολάβο χάρτης στην «Ελληνικό 

Κτηματολόγιο» και αυτή να αλλάξει το χάρτη. Εφαρμόζεται δηλαδή, ένα μεικτό σύστημα, που 

μόνο σύγχρονο ή αποτελεσματικό δεν είναι. Θα ήταν πολύ σημαντικό το ΥΠΕΝ να 

προωθήσει άμεσα την εφαρμογή του ARCGIS SERVER για τη διόρθωση του χάρτη. Δηλαδή 

την οργάνωση user  superusers, supervisors, οι οποίοι θα εγκρίνουν ή θα απορρίπτουν άμεσα τις 

παρεμβάσεις των χρηστών –Δ/νσεων Δασών.  Απλοί χρήστες (users) θα μπορούσαν να είναι 

διαπιστευμένοι μηχανικοί και δασολόγοι, όπως δηλαδή γίνεται στις γεωμετρικές μεταβολές 

στο Κτηματολόγιο. Οι αλλαγές αυτές θα εγκρίνονταν ή τροποποιούνταν από την επόμενη 

βαθμίδα.  Έτσι όλοι οι πολίτες θα βλέπουν αμέσως τις όποιες αλλαγές στο δασικό χάρτη. 
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