
2η  Διαδικτυακή εκδήλωση ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας με θέμα:  
 

“Διαδικασίες Υποβολής Ενστάσεων και Αντιρρήσεων επί του  Δασικού Χάρτη 

Αιτωλοακαρνανίας”. 
Παρασκευή 19/11/2021 

τμ. Δασικών Χαρτογραφήσεων, Δ/νση Δασών Αιτ/νίας 

 

 

 
συντάκτες:  

Σπύρος Βλάχος, Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος, (MSc) 

 Μαρία Ελευθεράκου, Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος, (MLA) 

 



 
Νέες προθεσμίες 

 



 

Έργο τεχνικού συμβούλου 

 
_Προσθήκη:  

• προδήλων σφαλμάτων από το γραφείο  

• προδήλων σφαλμάτων κατόπιν ηλεκτρονικής αίτησης των πολιτών 

• νέων αναδασωτέων 

• νέων τελεσίδικων πράξεων χαρακτηρισμού 

• παραχωρητηρίων 

  

• Προσθήκη νέων εποικιστικών εκτάσεων και  αναδασμών  και 

προσαρμογή υφισταμένων στα κτηματολογικά διαγράμματα.  



36% 
33% 

31% 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΔΗΛΩΝ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ 

ΑΠΟΔΕΚΤΑ 

ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΑ 

ΔΕΝ 

ΕΞΕΤΑΣΤΗΚΑΝ 

• ΑΠΟΔΕΚΤΑ 145 

• ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΑ 130 

• ΔΕΝ ΕΞΕΤΑΣΤΗΚΑΝ 124 



Μεταβολές στο δασικό χάρτη Αιτ/νίας έως 

17.11.2021  

    ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΔΙΑΦΟΡEΣ 

KATHGOR_DX Shape_Area στρ. Shape_Area στρ. Shape_Area στρ. 

ΔΔ 3.247.017 3.207.823 -39.194 

ΑΑ 1.548.693 1.544.090 -4.603 

ΑΔ 202.828 202.462 -366 

ΔΑ 136.961 134.174 -2.787 

ΠΔ 18.846 53.471 34.625 

ΠΑ 17.472 27.645 10.173 

ΠΧ 3.348 5.634 2.286 

ΧΑ 1.453 1.336 -117 

ΧΧ 393 386 -7 

ΑΧ 6 6 0 



88% 

12% 

ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ 

INTERNET

ΓΡΑΦΕΙΟ 

• INTERNET 763 

• ΓΡΑΦΕΙΟ 103 



 

 

Ηλεκτρονική αίτηση στον ειδικό διαδικτυακό τόπο για 

αντίρρηση (με τέλος)  

 Ποιο είναι το κόστος του ειδικού τέλους μίας αντίρρησης; 

 έως και 100 τ.μ., 5 ευρώ  

 έως και 1.000 τ.μ., 20 ευρώ  

 πάνω από 1 έως 5 στρέμματα, 40 ευρώ 

 πάνω από 5 έως 10 στρέμματα, 90 ευρώ 

 πάνω από 10 έως 20 στρέμματα, 175 ευρώ 

 πάνω από 20 έως 100 στρέμματα, 350 ευρώ 

 πάνω από 100 έως 300 στρέμματα, 700 ευρώ 

 πάνω από 300 στρέμματα, 1.650 ευρώ 

 

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. 

 



Αναδασωτέες στο δασικό χάρτη 

• Περίπτωση ΑΑ και ΑΝ 

Εγκ.158577/1580/04.07.2017 (ΑΔΑ:Ψ1Ρ74653Π8-Ω1Ω) 

Αυτεπαγγέλτως και υποχρεωτικά από το Διοίκηση(δασαρχεία) η 

έρευνα, κατά τον κρίσιμο χρόνο που ανάγεται η αιτιολογική βάση της 

κήρυξης ως αναδασωτέας, προκειμένου να υπάρξει θετική ή αρνητική 

εισήγηση ανάκλησης. Σημ. ισχύει μόνο για κηρύξεις ως αναδασωτέας 

από πυρκαγιά. (Βλ. νέα παρ.9 του αρ.17 του ν. 3889/2010) 

Εγκ.95099/5160/12.10.2021 ΑΔΑ:ΨΠΙΨ4653Π8-50Χ 

Αυτεπαγγέλτως και υποχρεωτικά από τη Διοίκηση (Τμήμα Δασικών 

Χαρτογραφήσεων των ΑΑ/ΑΝ και ΠΑ/ΑΝ), εφόσον:  

1. η κήρυξη αφορά πυρκαγιά 

2. Έχει στο λεκτικό της τη φράση «εξαιρούνται οι αγροτικές 

καλλιέργειες» χωρίς όμως αυτές να αποτυπώνονται ως 

πολύγωνα στο σχέδιό της 

 

 



AN 

AA_AN 

ΑΡΙΘΜΟΣ_ΦΕΚ 38/1.2.2008  
ΜΠΑΜΠΙΝΗ-ΦΥΤΕΙΕΣ-ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ 

8.638,2 στρέμματα 



ΑΡΙΘΜΟΣ_ΦΕΚ 34/ 07.02.2007 
ΑΓΡΑΜΠΕΛΟ 

AN 

AA_AN 

420,7 στρέμματα 



ΑΡΙΘΜΟΣ_ΦΕΚ  883/ 05.11.1998 
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 

AA_AN 

AN 

1.574,4 στρέμματα 



Ειδικές περιπτώσεις_1 

Απαντητικά έγγραφα από το 01.05.1981 έως 03.09.1997, εφόσον 
δεν έλαβαν τη δημοσιότητα που επιβάλλεται σύμφωνα με το αρ. 

14 του ν.998/79, ΔΕΝ θεωρούνται πράξεις χαρακτηρισμού ούτε 

τελεσίδικες ούτε εκκρεμείς και συνεπώς υποβάλλονται κανονικά 

αντιρρήσεις με τέλος. 

 



Ειδικές περιπτώσεις προδήλου σφάλματος_2 

Αποφάσεις δασωμένων αγρών με τα αρ.67/998, αρ. 14 
ν.1734/1987, αρ. 12 ν.3208, εφόσον το πρώτο γράμμα της 

μορφής είναι Α δεν αποτελούν πρόδηλο. Εάν όμως το πρώτο 

γράμμα εμφανίζεται Δ ή Χ διορθώνεται σε Α. Το δεύτερο γράμμα 

μένει ως έχει σε κάθε περίπτωση. Η περίπτωση χειρίζεται ως 
πρόδηλο αλλά μόνο για την αλλαγή του πρώτου γράμματος (Δ ή 

Χ) . Συνιστάται η σύνταξη νέου Τοπογραφικού Διαγράμματος στο 

ΕΓΣΑ 87, ή τουλάχιστο αντιστοίχιση με τον ΚΑΕΚ.  



 

Ειδικές περιπτώσεις προδήλου σφάλματος_3.1 
 

Οικοδομικές άδειες πριν την 11.06.1975 

 
Αφορά σε οικ. άδειες για οικία και άλλες χρήσεις, αποθήκες, στάβλοι 
κλπ (υπάγονται και οι άδειες που εκδόθηκαν από τους σταθμούς 
Χωροφυλακής (ΣτΕ 3223/2012) 

Δικαιολογητικά 

1. Αντίγραφο οικ.άδειας  

2. Βεβαίωση ΥΔΟΜ ή υπ. δήλωση μηχανικού ότι η κατασκευή έχει 
κατασκευαστεί με αδεια, που δεν έχει ανακληθεί ή ακυρωθεί 

3. Αποτύπωση της αναγκαίας επιφάνειας στο ΕΓΣΑ 87 από ιδιώτη 
μηχανικό με επιπρόσθετη βεβαίωση για τα όρια αρτιότητας 

Σχόλιο: κτίρια προϋφιστάμενα πριν το 1955 αποτυπώνονται με το 
περίγραμμα τους 

Πηγή: 

• Εγκύκλιος 13426/5516/25.11.2020  

• Άρθρο 2, Υπ. απ.64663/2956/03.07.2020 ΦΕΚ Β 2772/08.07.2020 

 

 

 



 

 

 

 

Ειδικές περιπτώσεις προδήλου σφάλματος_3.2 

 
  
 

• Οικοδομικές άδειες μετά το 1975 και πριν την έναρξη ισχύος του 
4030/2011- 

Αφορά μόνο σε οικ. άδεια για κατοικία και όχι σε άλλες χρήσεις 

 

Δικαιολογητικά 

1. Αντίγραφο άδειας 

2. Βεβαίωση ΥΔΟΜ ή υπ. δήλωση μηχανικού ότι η κατασκευή έχει 
κατασκευαστεί με άδεια, που δεν έχει ανακληθεί ή ακυρωθεί ακόμη 
και αν δεν έχει υλοποιηθεί (η άδεια να μην έχει λήξει) 

3. Βεβαίωση για τα όρια αρτιότητας που ίσχυαν κατά το χρόνο 
έκδοσης της εν λόγω οικ. άδειας 

4. Αποτύπωση της αναγκαίας επιφάνειας στο ΕΓΣΑ 87 από ιδιώτη 
μηχανικό με επιπρόσθετη βεβαίωση για τα όρια αρτιότητας 

Πηγή: 

1. Εγκύκλιος 13426/5516/25.11.2020  

2. Άρθρο 2, Υπ. απ. 64663/2956/03.07.2020 ΦΕΚ Β 2772/08.07.2020 



 

 
Ειδικές περιπτώσεις προδήλου σφάλματος_3.3 

 
 
 

• Οικοδομικές άδειες μετά το 1975 και πριν την έναρξη ισχύος του 4030/2011, σε συνέχεια 
διοικητικής πράξης από την οικία δασική υπηρεσία (μη τελεσίδικες- αδημοσίευτες). 

 

• Ο μη δασικός χαρακτήρας δεν επανεξετάζεται και δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της 
δασικής νομοθεσίας για επιφάνεια που πληροί τους όρους αρτιότητας κλπ, 

Δικαιολογητικά 

1. Αντίγραφο άδειας 

2. Βεβαίωση ΥΔΟΜ ή υπ. δήλωση μηχανικού ότι η κατασκευή έχει κατασκευαστεί με άδεια, 
που δεν έχει ανακληθεί ή ακυρωθεί ακόμη και αν δεν έχει υλοποιηθεί (η άδεια να μην έχει 
λήξει) 

3. Βεβαίωση για τα όρια αρτιότητας που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσης της εν λόγω οικ. 
άδειας 

4. Αποτύπωση της αναγκαίας επιφάνειας στο ΕΓΣΑ 87 από ιδιώτη μηχανικό με επιπρόσθετη 
βεβαίωση για τα όρια αρτιότητας 

5. Βεβαίωση δασαρχείου 

 

• Σχόλιο: Δεν εφαρμόζεται σε άδειες που δεν έχουν υλοποιηθεί 

• Πηγή: 92828/4471/28.09.2020 εγκύκλιο ΥΠΕΝ 



Ειδικές περιπτώσεις προδήλου σφάλματος_3.4 

Παραχωρητήρια του Υπ. Οικονομικών 

 

• Χαρακτηρίζονται σαν ιδιωτικά δάση, εφόσον υπάγονται από το 

δασικό χάρτη στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας (ΔΔ/6 ή ΑΔ/6) . 

Τα ΔΑ/6 αντιμετωπίζονται σαν παρανόμως εκχερσωθέντα μετά το 

1975. 

• Παραχωρητήρια σύμφωνα με τις διατάξεις της δασ. νομοθεσίας. 

Αποδίδονται σαν ΔΑ/4 εφόσον έχουν υλοποιηθεί δηλ. εκχερσωθεί 

 



Γενικά σχόλια 

• Η υπόδειξη του συμβολαίου μας ως μόνη τεκμηρίωση ότι η έκταση ΔΕΝ 
ήταν ή ΔΕΝ είναι δασική, δεν είναι αρκετή για την υποστήριξη της 
αντίρρησής μας. Αυτό αφορά μόνο στην απόδειξη του έννομου 
συμφέροντός μας. 

 

• Θα πρέπει να προβάλλουμε πραγματικούς ισχυρισμούς, δηλαδή, γιατί η 
έκταση δεν ήταν δασική το 1945 ή γιατί δεν είναι δασική σήμερα, με 
αναφορά στο είδος και πυκνότητα της βλάστησης, είδος καλλιέργειας, 
παλιές βαθμίδες παλιά κτίρια, αλώνια, αρδευτικά έργα, φωτογραφίες, κλπ 

 

• Υποβάλλονται συχνά, ελλιπή δικαιολογητικά. π.χ. οικοδομική άδεια χωρίς 
τα υπόλοιπα δικαιολογητικά 

 

• Η αιτιολογική βάση του προδήλου δεν ταυτίζεται χωρικά με το σύνολο του 
προδήλου. Π.χ. Το παραχωρητήριο είναι 1 στρ. αλλά το πρόδηλο είναι 2 
στρ.  



Που ενημερώνομαι για το δασικό χάρτη 
 

σημ.: η αυτοπρόσωπη παρουσία λόγω των περιοριστικών μέτρων, επιτρέπεται  με τους τρέχοντες περιορισμούς, 
συστήνεται η χρήση ραντεβού 

 
1. Σ.Υ.Α.Δ.Χ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ, με έδρα το Δασαρχείο Αγρινίου  
(Γοργοποτάμου 17, 2ος  όροφος, Αγρίνιο, Τ.Κ. 301 32)  
Email: syadx-agriniou@4773.syzefxis.gov.gr  
τηλ.2641057617 - 45174 φαξ:2641024804 
 
2. Σ.Υ.Α.Δ.Χ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ, με έδρα το Δασαρχείο Αμφιλοχίας  

(Ν. Στράτου 84, Αμφιλοχία, Τ.Κ. 305 00)  
Email: syadx-amfilochias@4773.syzefxis.gov.gr    
τηλ.26420 22220 φαξ:26420 23144  
 
3. Σ.Υ.Α.Δ.Χ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, με έδρα το Δασαρχείο Μεσολογγίου 
(Ιωσήφ Ρωγών 3, 1ος  όροφος, Μεσολόγγι, Τ.Κ.302 00) 

Email: syadx-mesologiou@4773.syzefxis.gov.gr  
 τηλ.26310 22419-28878 φαξ:26310 28267  
 
4. Σ.Υ.Α.Δ.Χ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ, με έδρα το Δασαρχείο Ναυπάκτου 
(Θέρμου 58, Ναύπακτος, Τ.Κ. 303 00) 

Email: syadx-nafpaktou@4773.syzefxis.gov.gr    
τηλ.26340 27246 φαξ:26340 38024 
 

 



https://maps.gov.gr/ 



https://gis.agrinio.gov.gr/ 



• Ηλεκτρονική αίτηση στον ειδικό διαδικτυακό 

τόπο για αντίρρηση (με τέλος)  

 

• Ηλεκτρονική αίτηση στον ειδικό διαδικτυακό 

τόπο για διόρθωση προδήλων σφαλμάτων 

(ατελώς) 

 

 

 

• «Δασικά αυθαίρετα» –οικιστικές πυκνώσεις 

αρ.55ν.4685/2020- ΝΕΟ 

 

 

 

ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΩ ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx 
 
 

https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx
https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx

