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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ III 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ταχ. ∆/νση      : ……………………                                               ΠΡΟΣ : ∆ασαρχείο….. 

Ταχ. Κώδικας : …………………...                                                

Πληροφορίες  : ………………….. 

Τηλέφωνο       : …………………... 

Fax                  : …………………… 

e – mail           : ………………….... 

 

 

Θέµα : «Αποστολή της µε αριθµ………. Απόφασης της Ε.Ε.∆.Α.» 

 

Σας αποστέλλουµε συνηµµένα την µε αριθµ. …………..Απόφαση της Επιτροπής Επιλύσεως ∆ασικών 

Αµφισβητήσεων …………..,που αφορά στην εξέταση αντιρρήσεων του/της …… ……… ………..κατά της 

µε αριθµ.πρωτ. ………………….Πράξης Χαρακτηρισµού του ∆ασάρχη ή του ∆/ντή ∆ασών (άνευ 

∆ασαρχείου)  και παρακαλούµε για τα κάτωθι: 

Την επίδοσή της ανωτέρω απόφασης στ.. ενδιαφερόµεν..     κ………………………….. µε αποδεικτικό, 

αντίγραφο του οποίου θα µας αποστείλετε καθώς και την κοινοποίηση και ανάρτηση στο δικτυακό τόπο της 

απόφασης όπως ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 14 του Ν. 998/79 όπως ισχύει. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης δύναται να ασκηθεί αίτηση ακύρωσης στο ∆ιοικητικό Εφετείο……….. 

σύµφωνα µε τη διάταξη της περ. ιδ της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 702/77(ΦΕΚ 268 Α) , µέσα σε 

προθεσµία εξήντα ηµερών από τ… ενδιαφερόµεν…, το Γεν. Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης……… 

και τρίτους. 

Η ανωτέρω προθεσµία αρχίζει για µεν τ.. ενδιαφερόµεν..  από την επίδοση της απόφασης,  για το Γενικό 

Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης από την κοινοποίησή της
13

 και για τους τρίτους από την 

ανάρτησή της  στο δικτυακό τόπο, η οποία αντιστοιχεί µε την επιβαλλόµενη από το νόµο δηµοσίευση και 

από την οποία τεκµαίρεται η πλήρης γνώση για κάθε ενδιαφερόµενο τρίτο σύµφωνα µε τη διάταξη  της 

παραγράφου 3 του άρθρου 14 του Ν. 998/79 όπως ισχύει σε συνδυασµό και µε τη διάταξη της παρ. 1 του 

άρθρου 46 του Π.∆. 18/89 (ΦΕΚ 8 Α΄). 

 

….. Πρόεδρος της Επιτροπής 
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 Για το Γ.Γ. της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αιγαίου από την εισαγωγή  στο πρωτόκολλο της έδρας του. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

…………………………………  

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

∆/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ∆ΑΣΩΝ  

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ Π.Ε.………………………………/  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΕΠΙΛΥΣΕΩΣ                                                                                                                                   

∆ΑΣΙΚΩΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ                                                   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ……………… 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

Έδρα………/…../…./20.. 

 

Αριθµ.Πρωτ.: 

ΑΔΑ: ΩΗ0Ξ0-Σ6Δ
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ IV 

 

     
    

 

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΕΠΙΛΥΣΕΩΣ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ 

Αριθ. ….………..        

                                                          

Η κατά το άρθρο 10 παρ. 3 του Ν. 998/79 «περί προστασίας των δασών κλπ» όπως ισχύει Επιτροπή 

Επίλυσης ∆ασικών Αµφισβητήσεων ….……… ….., που συγκροτήθηκε µε την υπ΄αριθµ. ………..απόφαση 

του Γενικού Γραµµατέα  Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης ……………,αποτελούµενη από τους ……………., 

…………….., ως Πρόεδρο,…….…, ∆ασολόγο της ∆/νσης …..………..,ως µέλος, …………., ∆ασολόγο της 

∆/νσης  …..……….., ως µέλος, και …….., Γεωπόνο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής 

Περιφερειακής Ενότητας …….,  παρουσία και του Γραµµατέα αυτής……, ∆ασολόγου( ή ∆ασοπόνου) της 

∆/νσης ∆ασών  . ……., συνεδρίασε στις ……. στην …………. , ύστερα από την υπ. αριθµ. ……… 

πρόσκληση του Προέδρου αυτής ……., για να εξετάσει τις από …….(µε αριθµ.πρωτ. ……) αντιρρήσεις  

του/της……. …….κατά της αριθµ………. Πράξης Χαρακτηρισµού  του ∆ασάρχη ………../∆/ντή ∆ασών  

……………. (Α∆Α…………….) 

Κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής προσκλήθηκε να παραστεί ο/η αντιλέγων/ουσα ….…….. , (ο/η 

οποίος/α εκπροσωπήθηκε διά του  συνηγόρου του/της κου ………/ ή ο/η οποίος/α παρέστη µετά του 

συνηγόρου του/τηςδυνάµει του υπ΄αριθµ….. συµβολαιογραφικού πληρεξουσίου)ή ο  Γενικός Γραµµατέας 

της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης ………………………… και ζήτησε  να γίνουν δεκτές οι αντιρρήσεις 

του/της.  

Συγκεκριµένα ο/η αντιλέγων /ουσα µε τις από …………./µε αριθµ. πρωτ. …………. αντιρρήσεις του 

ζήτησε την ακύρωση  της πράξης χαρακτηρισµού του ∆ασάρχη…………. /∆/ντή ∆ασών ……………στο 

σύνολό της/ή για τµήµα της έκτασης εµβαδού ……………τ.µ., όπως αυτή αποτυπώνεται στο τοπογραφικό 

διάγραµµα που συνοδεύει την πράξη χαρακτηρισµού και το χαρακτηρισµό αυτής ως
14

 …………………. 

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, σύµφωνα µε τις περιεχόµενες στο από …………… πρακτικό 

συνεδρίασης της επιτροπής , τις  καταθέσεις τ… µάρτυρ..  και τ..  αντιλέγ…. ή τ.. δικηγόρο τ… αντιλέγ… ή 

του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης…………..καθώς και την προφορική (/γραπτή) 

εισήγηση του ∆ασολόγου …………………….µέλους της επιτροπής .  

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 

α1) 
15
Ο ∆ασάρχης ……………./∆/ντης ∆ασών ….. µε την υπ΄ αριθ. ………………….Πράξη 

Χαρακτηρισµού  χαρακτήρισε έκταση συνολικού εµβαδού …………τ.µ., που κείται στη θέση «……..»,  της 

Τοπικής Κοινότητας …………..…. ∆ηµοτικής Ενότητας ……………….. του ∆ήµου ………………..,Π.Ε. 

……. και απεικονίζεται µε στοιχεία κορυφών (………………..), στο από (ηµεροµηνία) τοπογραφικό 

διάγραµµα του Μηχανικού κ………………, µε Α.Μ.  .……… κλίµακας………………. καθώς και στο 

ενσωµατωµένο σ’ αυτό απόσπασµα Χάρτη της  Γ.Υ.Σ  µε αριθµ. …………….. κλίµακας  1:5.000  ως 

………….,  κατά την έννοια των διατάξεων της  παραγράφου… περίπτωση ……..(όπου απαιτείται) του 

                                                 
14

 Στην περίπτωση που ο Γ.Γ. της Α.Δ. εισηγείται με τις αντιρρήσεις του την κήρυξη της έκτασης ως αναδασωτέας ή το 

χαρακτηρισμός της  σύμφωνα με τις  άλλες περιπτώσεις του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ   , το κείμενο  προσαρμόζεται σύμφωνα με αυτό.   
15

 Η περίπτωση α1 εφαρμόζεται όταν ο χαρακτηρισμός  της έκτασης είναι ενιαίος και η περίπτωση α2 όταν  η έκταση χωρίζεται σε 

τμήματα και υπάρχουν περισσότεροι   χαρακτηρισμοί .  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΕΠΙΛΥΣΕΩΣ                                                                                                          

∆ΑΣΙΚΩΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ                                                   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ……………… 

 

ΑΔΑ: ΩΗ0Ξ0-Σ6Δ
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άρθρου 3 του Ν. 998/79 «Περί Προστασίας των δασών και των δασικών εκτάσεων της χώρας», ως  ισχύει, 

υπαγόµενη(/µη υπαγόµενη) στις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας. 
16

 

α2) Ο ∆ασάρχης ……………./∆/ντης ∆ασών ….. µε την υπ΄ αριθ. …….Πράξη Χαρακτηρισµού  

χαρακτήρισε έκταση συνολικού εµβαδού …………τ.µ., που κείται στη θέση «……..»,  της Τοπικής 

Κοινότητας …………..…. ∆ηµοτικής Ενότητας ……………….. του ∆ήµου ………………..,Π.Ε. ……. και 

απεικονίζεται µε στοιχεία κορυφών (………………..), στο από (ηµεροµηνία) τοπογραφικό διάγραµµα του 

Μηχανικού κ………………, µε Α.Μ. .……… κλίµακας………………. καθώς και στο ενσωµατωµένο σ΄ 

αυτό απόσπασµα Χάρτη της Γ.Υ.Σ. µε αριθµό ….. κλίµακας  1:5.000  ως  εξής : 

1) Το τµήµα της έκτασης …. µε στοιχεία κορυφών ……………. εµβαδού……………… όπως αυτό 

απεικονίζεται στο ανωτέρω τοπογραφικό διάγραµµα, χαρακτηρίσθηκε ως ………….,  κατά την έννοια των 

διατάξεων της  παραγράφου… περίπτωση ……..(όπου απαιτείται) του άρθρου 3 του Ν. 998/79 «Περί 

Προστασίας των δασών και των δασικών εκτάσεων της χώρας», ως ισχύει ,υπαγόµενη(/µη υπαγόµενη) στις 

διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας, 

2) Το τµήµα της έκτασης …………… µε στοιχεία κορυφών ……………. εµβαδού……………… κλπ.  

Κατά της πράξεως αυτής ο/η ……….. (ή ο Γενικός Γραµµατέας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

……………. µε την από …/…/....αίτησή του (ή το υπ΄αριθµ. …………. έγγραφό του) άσκησε εµπρόθεσµα 

(ή εκπρόθεσµα) αντιρρήσεις , ενώπιον της Επιτροπής Επιλύσεως ∆ασικών Αµφισβητήσεων ……, µε την 

οποία ζητά  να ακυρωθεί στο σύνολό της ή για τµήµα της έκτασης εµβαδού ………τ.µ. µε στοιχεία 

κορυφών…………. η προσβαλλόµενη πράξη και να χαρακτηριστεί η έκταση (του τµήµατος .... εµβαδού 
………….τ.µ.,  µε στοιχεία κορυφών (……………) και  η έκταση του τµήµατος… εµβαδού ………….τ.µ.,  µε 
στοιχεία κορυφών (……………)),  όπως αυτή αποτυπώνεται στο ανωτέρω τοπογραφικό διάγραµµα που 

συνοδεύει την πράξη χαρακτηρισµού , ως ………….υπαγόµενη στις διατάξεις της παρ. ..., 

περίπτωση…..(όπου απαιτείται) του άρθρου 3 του Ν. 998/79 ως ισχύει, υπαγόµενη(ή µη υπαγόµενη) στις 

διατάξεις της ∆ασικής Νοµοθεσίας. 

Η ως άνω Πράξη Χαρακτηρισµού αναρτήθηκε την …………….στο ∆ήµο …………., ανακοίνωσή της 

δηµοσιεύτηκε στις εφηµερίδες  …………….. την ………. και ………………… την ……………, επιδόθηκε  

µε το από …………..αποδεικτικό επίδοσης στον/στην αιτούντα/ουσα την πράξη, κοινοποιήθηκε στην/στον  

…………………..(αρµόδιο όργανο για την άσκηση αντιρρήσεων εκ µέρους της διοίκησης) την ……….. µε 

αριθµ. πρωτοκόλλου………….  

Αναρτήθηκε την …/../……µετά του συνηµµένου τοπογραφικού διαγράµµατος σε ειδικά προς τούτο 

δικτυακό τόπο σύµφωνα µε το υπ΄αριθµ. …καταχώρισης. 

Κατατέθηκε παράβολο ύψους …ευρώ στον Κωδικό Ειδικός Φορέας ∆ασών του Πράσινου Ταµείου 

σύµφωνα µε την  παρ. 4 άρθρου 14 του 998/79 όπως ισχύει (σύµφωνα µε το υπ΄αριθµ…. αποδεικτικό).
17

/ 

Η άσκηση των αντιρρήσεων του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης γίνεται ατελώς  

σύµφωνα µε την παράγραφο παρ. 4 άρθρου 14 του 998/79 όπως ισχύει . 

β1) Οι από …………..(ηµεροµηνία) µε Αριθ. Πρωτοκόλλου…….. αντιρρήσεις οι οποίες έχουν ασκηθεί 

νοµότυπα και εµπρόθεσµα, πρέπει να γίνουν  τυπικά δεκτές και να  εξεταστούν  περαιτέρω, ως προς την 

ουσιαστική τους βασιµότητα. ή 

β2) Οι ανωτέρω αντιρρήσεις κατά της ως άνω πράξης χαρακτηρισµού, δεν ασκήθηκαν µέχρι την 

……………τελευταία ηµέρα προθεσµίας υποβολής αντιρρήσεων ενώπιον της Επιτροπής Επίλυσης ∆ασικών 

Αµφισβητήσεων …………… σύµφωνα µε το υπ’ αριθµ. ………….. έγγραφο  της ∆ιεύθυνσης ∆ασών 

……………….  

Κατόπιν αυτού , οι υπό κρίση αντιρρήσεις πρέπει να απορριφθούν ως  εκπρόθεσµες και µη εξεταστέες 

κατ’ ουσίαν.
18
ή 

β3) Οι ασκηθείσες αντιρρήσεις κατά της ως άνω πράξης χαρακτηρισµού δεν µπορούν να εξετασθούν 

επί της ουσίας διότι δεν προσκοµίσθηκε το προβλεπόµενο από τις ως άνω διατάξεις αποδεικτικό καταβολής 

παραβόλου. Συνεπώς οι υπό κρίση αντιρρήσεις πρέπει να απορριφθούν ως απαράδεκτες . 

Στην
19

 προκειµένη περίπτωση, από όσα ισχυρίστηκε ο/η αντιλέγων/ουσα (δια του δικηγόρου του/της) , 

ή ο ………………….. Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  …………….., από την/τις  

                                                 
16

 Βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
17

 Εφόσον κατατεθεί το σχετικό αποδεικτικό γράφεται η συγκεκριμένη πρόταση. 

18 Αν από την εξέταση  του  φακέλου (όπως: δημοσιεύσεις εφημερίδων, κοινοποίηση της Πράξεως Χαρακτηρισμού, κλπ.) 

προκύψει ότι οι αντιρρήσεις  έχουν ασκηθεί εκπρόθεσμα ,δεν εξετάζεται επί της ουσίας ο φάκελος και  απορρίπτονται οι 

αντιρρήσεις τυπικά όπως αναφέρεται στην περ. β2.   
19

 Από την παράγραφο αυτή η επιτροπή εξετάζει επί της ουσίας τις αντιρρήσεις και δεν αφορά τις παραγράφους  β2 και β3. 

ΑΔΑ: ΩΗ0Ξ0-Σ6Δ
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κατάθεση/καταθέσεις  του µάρτυρα/των µαρτύρων , από όλα τα έγγραφα του φακέλου, από το αποτέλεσµα 

της επιτόπιας αυτοψίας που πραγµατοποίησαν τα µέλη της Επιτροπής, ……., ……., ……, και ……., στις 

…… και από τη φωτοερµηνεία των σχετικών αεροφωτογραφιών έτους λήψης 1945 (φύλλα ………. και 

…………….),19..φύλλα…………….και……………),19…..(φύλλα……………. και………… …) κ.α. και 

τ.. ψηφιακ… ορθοφωτοχάρτ…  Νο…….. έτους/ετών  λήψεως …… ….,   αποδεικνύονται τα ακόλουθα : 

Η επίδικη έκταση εµβαδού …….τ.µ, όπως αυτή αποτυπώνεται  στο ανωτέρω τοπογραφικό διάγραµµα, 

συνορεύει: 

Ανατολικά : …………… 

∆υτικά : ………………… 

Βόρεια : ………………….. 

Νότια : ………………….. 

Έχει έκθεση ως προς τον ορίζοντα ……….., κλίση εδάφους ………, το πέτρωµα είναι 

………………….. και το έδαφος είναι …………………, (δεν) καλύπτεται από ……………….
20
και µε 

ποσοστό δασοκάλυψης ………%.  

Μορφή ευρύτερης περιοχής:………………………………………………..
21

 

• Από τη στερεοσκοπική παρατήρηση των ανωτέρω Α/Φ έτους λήψεως 19.. διαπιστώθηκε ότι   ……… 

……… … ……..…………… 

• Από τη στερεοσκοπική παρατήρηση των ανωτέρω Α/Φ έτους λήψεως 19.. διαπιστώθηκε ότι   …… 

……… 

• Από τη µονοεικονική παρατήρηση του ψηφιακού ορθοφωτοχάρτη Νο……………… έτους λήψεως 

……… διαπιστώθηκε ότι:    

Από την επιτόπια αυτοψία των ανωτέρω µελών της επιτροπής προκύπτει ότι η επίδικη έκταση 

……………………… ……………
22

 

Κατόπιν των ανωτέρω και σύµφωνα µε την εν γένει αποδεικτική διαδικασία, η επιτροπή οµόφωνα (ή 

κατά πλειοψηφία  αποτελούµενη από τους …………………) κρίνει ότι η επίδικη έκταση  συνολικού 

εµβαδού …………..τ.µ. που κείται  στη θέση …………. της Τοπικής Κοινότητας …………..…. ∆ηµοτικής 

Ενότητας ……………….. του ∆ήµου ………………..,Π.Ε. ……. ,όπως αυτή απεικονίζεται µε στοιχεία 

κορυφών (………………..) στο ανωτέρω τοπογραφικό διάγραµµα που συνοδεύει την προσβαλλόµενη  

πράξη χαρακτηρισµού,  θα πρέπει να χαρακτηρισθεί ως εξής: 

γ1)Ως …………. ………. κατά την έννοια των διατάξεων της  παραγράφου… περίπτωση ……..(όπου 
απαιτείται) του άρθρου 3 του Ν. 998/79,  ως ισχύει, υπαγόµενη /µη υπαγόµενη στις διατάξεις της δασικής 

νοµοθεσίας,/ 

γ2) α)Το τµήµα .. εµβαδού.. ….τ.µ. µε στοιχεία κορυφών (…………) ως ….
23

 κατά την έννοια των 

διατάξεων της  παραγράφου… περίπτωση ……..(όπου απαιτείται) του άρθρου 3 του Ν. 998/79,  ως ισχύει, 

υπαγόµενη /µη υπαγόµενη στις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας, και  

β)Το τµήµα……. εµβαδού………………κλπ………………………………………. 

Κατά τη µειοψηφούσα άποψη  του µέλους της επιτροπής  ………………………η επίδικη έκταση 

συνολικού εµβαδού ….τ.µ.  θα πρέπει να χαρακτηριστεί ως εξής: 

Ως …………. ………. κατά την έννοια των διατάξεων της  παραγράφου… περίπτωση ……..(όπου 
απαιτείται) του άρθρου 3 του Ν. 998/79 όπως ισχύει, υπαγόµενη /µη υπαγόµενη στις διατάξεις της δασικής 

νοµοθεσίας, ή 

α)Το τµήµα .. εµβαδού.. ….τ.µ. µε στοιχεία κορυφών (…………)ως ….
24

 κατά την έννοια των 

διατάξεων της  παραγράφου… περίπτωση ……..(όπου απαιτείται) του άρθρου 3 του Ν. 998/79,  ως ισχύει, 

υπαγόµενη /µη υπαγόµενη στις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας,   

β)Το τµήµα……. εµβαδού………………………κλπ. ……………… …… …… 

και οι αντιρρήσεις να  απορριφτούν/ να γίνουν δεκτές/ να απορριφθούν εν µέρει/ να γίνουν δεκτές εν 

µέρει , διότι: ………………………………………… …………………… …… ……… 
25

. 

                                                 
20 Δεν καλύπτεται από δασική βλάστηση ή  είναι  γυμνή από δασική βλάστηση ή καλύπτεται από δασική βλάστηση  (πχ. των 

αειφύλλων πλατυφύλλων κλπ) 

21 Συνοπτική περιγραφή της μορφής της ευρύτερης περιοχής (π.χ.: η ευρύτερη περιοχή περιλαμβάνει εκτάσεις αγροτικές ή 

χορτολιβαδικές ή δασικές  κλπ.) 
22

 Περιγράφεται  η σημερινή μορφή της έκτασης. 
23

  Βλέπε  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
24

  Βλέπε  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
25

 Η συγκεκριμένη παράγραφος θα αφορά μόνο την περίπτωση που κάποιο από τα μέλη μειοψηφεί. 
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ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Η επιτροπή αποφασίζει: 

δ1)∆έχεται τυπικά τις αντιρρήσεις του/της αντιλέγοντος /αντιλέγουσας κ………………/ του Γενικού 

Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης ……………, δεδοµένου ότι ασκήθηκαν εντός της προβλεπόµενης 

προθεσµίας του  άρθρου  14 παρ. 3  Ν. 998/79όπως ισχύει /ή 

δ2) Απορρίπτει τυπικά ως εκπρόθεσµες, τις  από……….µε αριθµό πρωτ.……………. αντιρρήσεις  του 

………………….., κατά της  µε αριθ. Πράξης Χαρακτηρισµού του ∆ασάρχη ………………/∆ντή 

∆ασών………….. 

δ3) Απορρίπτει τις ασκηθείσες αντιρρήσεις του/της………….ως απαράδεκτες διότι δεν κατατέθηκε το 

σχετικό παράβολο υπέρ του Πράσινου Ταµείου στον Κωδικό Ειδικός Φορέας ∆ασών σύµφωνα µε τις 

διατάξεις της παρ. 4 άρθρου 14 του 998/79 όπως ισχύει . 
26

 

ε1)Απορρίπτει κατ’ ουσίαν τις αντιρρήσεις του/της αντιλέγοντος/ αντιλέγουσας κ…………………/ του 

Γενικού Γραµµατέα  Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης ……………….. που ασκήθηκαν κατά της µε αριθµό 

……………. Πράξης Χαρακτηρισµού  του ∆ασάρχη…………… ή του ∆/ντη ∆ασών . ………….. και 

επικυρώνει την Πράξη Χαρακτηρισµού αυτή, ή 
27

 

ε2)Απορρίπτει κατ΄ ουσίαν  τις αντιρρήσεις του/της αντιλέγοντος/αντιλέγουσας κ……… …………/ 

του Γενικού Γραµµατέα  Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης ……………….., αποφαινόµενη κατά πλειοψηφία ( 

µειοψηφούντος του µέλους ……………………) , που ασκήθηκαν κατά της µε αριθµό ……………. Πράξης 

Χαρακτηρισµού  του ∆ασάρχη…………… ή του ∆/ντη ∆ασών ………….. και επικυρώνει την  Πράξη 

Χαρακτηρισµού αυτή , ή 

ε3)Κάνει δεκτές  κατ΄ ουσίαν  τις αντιρρήσεις του/της αντιλέγοντος/αντιλέγουσας κ…………………/ 

του Γενικού Γραµµατέα  Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης ………………..  ,  που ασκήθηκαν κατά της µε 

αριθµό ……………. Πράξης Χαρακτηρισµού  του ∆ασάρχη …………… ή του ∆/ντη ∆ασών . ………….. 

και ακυρώνει  την  Πράξη Χαρακτηρισµού αυτή , ή 

ε4)Κάνει δεκτές κατ΄ ουσίαν  τις υποβληθείσες αντιρρήσεις του/της αντιλέγοντος/αντιλέγουσας 

κ………………………, /του Γενικού Γραµµατέα  Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης ……………….. 

αποφαινόµενη κατά πλειοψηφία (µειοψηφούντος του µέλους ……………………) , που ασκήθηκαν κατά 

της µε αριθµό ……………. Πράξης Χαρακτηρισµού  του ∆ασάρχη …………… ή του ∆/ντη ∆ασών  

………….. και ακυρώνει  την Πράξη Χαρακτηρισµού αυτή. 

 Το ως άνω τοπογραφικό διάγραµµα  θεωρείται από την Επιτροπή και συνοδεύει την απόφασή µας, ή 

ε5)Απορρίπτει εν µέρει κατ’ ουσίαν τις αντιρρήσεις του/της αντιλέγοντος/αντιλέγουσας 

κ…………………/ του Γενικού Γραµµατέα  Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης ……………….. που ασκήθηκαν 

κατά της µε αριθµό ……………. Πράξης Χαρακτηρισµού  του ∆ασάρχη…………… ή του ∆/ντη ∆ασών . 

………….. για το τµήµα … εµβαδού…………… τ.µ. µε στοιχεία κορυφών………………….. όπως αυτό 

απεικονίζεται  στο από ……….τοπογραφικό διάγραµµα  του µηχανικού…………….. κλίµακας 

……………..,που συνοδεύει την πράξη χαρακτηρισµού και επικυρώνει την  µε αριθµό……………πράξη 

χαρακτηρισµού για το τµήµα αυτό, ή  

ε6) Κάνει εν µέρει δεκτές κατ΄ ουσίαν τις αντιρρήσεις του/της αντιλέγοντος/αντιλέγουσας 

κ…………………/ του Γενικού Γραµµατέα  Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης ……………….. που ασκήθηκαν 

κατά της µε αριθµό ……………. Πράξης Χαρακτηρισµού  του ∆ασάρχη…………… ή του ∆/ντη ∆ασών  

………….. για το τµήµα … εµβαδού…………… τ.µ. µε στοιχεία κορυφών………………….. όπως αυτό 

απεικονίζεται  στο από ……….τοπογραφικό διάγραµµα  του µηχανικού…………….. κλίµακας 

……………..,που συνοδεύει την πράξη χαρακτηρισµού και ακυρώνει  την  µε αριθµό…………… πράξη 

χαρακτηρισµού για το τµήµα αυτό. 

Τα ως άνω αποτυπώνονται στο διορθωµένο και θεωρηµένο  τοπογραφικό διάγραµµα , το οποίο 

συνοδεύει την απόφαση µας. 
28

 

 Η  παρούσα  απόφαση  στο  σύνολό  της : 

� ∆εν θίγει εµπράγµατα δικαιώµατα του ∆ηµοσίου ή ιδιωτών και δεν αποτελεί στοιχείο απόδειξης 

εµπραγµάτων δικαιωµάτων.
29

 

                                                 
26

 Οι παράγραφοι ε1 κλπ γράφονται εφόσον έχουν γίνει τυπικά δεκτές οι αντιρρήσεις  παρ. δ1.  
27

  Ανάλογα με την περίπτωση χρησιμοποιείται  και η αντίστοιχη παράγραφος ε1,ε2,ε3,ε4,ε5 και ε6. 
28

 Η συγκεκριμένη παράγραφος αφορά τις  περιπτώσεις ε5 και ε6.  
29

 Η συγκεκριμένη παράγραφος δεν αναγράφεται για τις περιοχές των νήσων Ρόδου, Κω και τμήματος της νήσου Λέρου. 
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� Η παρούσα απόφαση επιδίδεται στον/στην  ……………, κοινοποιείται και αναρτάται στο δικτυακό τόπο 

µετά του συνηµµένου τοπογραφικού διαγράµµατος κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στην παράγραφο 3 του 

άρθρου 14 του Ν. 998/79 όπως ισχύει. Με την ανάρτηση στο δικτυακό τόπο, η οποία αντιστοιχεί µε 

επιβαλλόµενη από το νόµο δηµοσίευση, τεκµαίρεται η πλήρης γνώση για κάθε ενδιαφερόµενο τρίτο, 

προκειµένου να ασκήσει αίτηση ακυρώσεως. 

� Με την επιφύλαξη των διατάξεων των περιπτώσεων α και β της παραγράφου 8 του άρθρου 14 του Ν. 

998/79 όπως ισχύει , οι έννοµες συνέπειες αυτής επέρχονται µε την τήρηση όλων των διατυπώσεων 

δηµοσιότητας και κοινοποιήσεων όπως ορίζεται στην παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν. 998/79 όπως ισχύει , οι 

οποίες πιστοποιούνται µε την έκδοση από …..(εκδοθείσα αρχή της πράξης χαρακτηρισµού) σχετικού 

πιστοποιητικού περί του οριστικού και αµετάκλητου χαρακτηρισµού της έκτασης της παρ. 6 του άρθρου 14 

του Ν. 998/79 όπως ισχύει . 
� Αναρτάται  στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος ∆ΙΑΥΓΕΙΑ για την απόκτηση µοναδικού Αριθµού 

∆ιαδικτυακής Ανάρτησης (Α∆Α), σύµφωνα µε τις διατάξεις του   N. 3861/10 (ΦΕΚ 112 Α) .   

� Κατά της παρούσας απόφασης, δύναται να ασκηθεί αίτηση ακύρωσης στο ∆ιοικητικό Εφετείο……….. 

σύµφωνα µε τη διάταξη της περ. ιδ της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 702/77(ΦΕΚ 268 Α) , µέσα σε 

προθεσµία εξήντα ηµερών, από τ… ενδιαφερόµεν…, το Γεν. Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης και 

τρίτους. 

� Η ανωτέρω προθεσµία αρχίζει για µεν τ.. ενδιαφερόµεν..  από την επίδοση της απόφασης,  για το Γενικό 

Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης από την κοινοποίησή της 
30
και για τους τρίτους από την 

ανάρτησή της  στο δικτυακό τόπο, η οποία αντιστοιχεί µε την επιβαλλόµενη από το νόµο δηµοσίευση και 

από της οποίας τεκµαίρεται η πλήρης γνώση για κάθε ενδιαφερόµενο τρίτο σύµφωνα µε τη διάταξη  της 

παραγράφου 3 του άρθρου 14 του Ν. 998/79 όπως ισχύει σε συνδυασµό και µε τη διάταξη της παρ. 1 του 

άρθρου 46 του Π.∆. 18/89 (ΦΕΚ 8 Α΄). 
 

� Κρίθηκε , αποφασίστηκε  και  υπογράφεται  εις  απλούν στη συνεδρίαση της …/…/….       

 

                                                                          

… ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

….  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                   ΤΑ ΜΕΛΗ 

 
1. ………. 

2. ………. 

3. ……….. 
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 Για το Γ.Γ. της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αιγαίου από την εισαγωγή  στο πρωτόκολλο της έδρας του 

ΑΔΑ: ΩΗ0Ξ0-Σ6Δ




