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ΘΕΜΑ: Καθορισµός ειδικού τέλους για την άσκηση αντιρρήσεων τής παραγράφου 1 τού άρθρου
15 του ν. 3889/2010 (ΦΕΚ 182Α΄) κατά τού περιεχοµένου αναρτηµένου δασικού χάρτη.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 13 έως και 26 του ν. 3889/2010 (ΦΕΚ 182Α΄) «Χρηµατοδότηση
Περιβαλλοντικών Παρεµβάσεων, Πράσινο Ταµείο, Κύρωση ∆ασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις» και
ειδικότερα των άρθρων 15 παράγραφος 1 και 22 παράγραφοι 2 και 3 αυτού που αναφέρονται στο
περιεχόµενο τής παρούσας απόφασης, όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συµπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν
και ισχύουν µε εκείνες του άρθρου 153 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94Α΄) «Επείγουσες διατάξεις για την
εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιοοικονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και άλλες
διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 2664/1998 (ΦΕΚ 275Α΄) «Εθνικό Κτηµατολόγιο και άλλες
διατάξεις», όπως ισχύουν.
3. Τις διατάξεις τού άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα
που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α΄).
4. Τις διατάξεις των:
α) Π.∆. 189/2009 (ΦΕΚ 221Α΄) «Καθορισµός και ανακατανοµή αρµοδιοτήτων των Υπουργείων», άρθρο
1 µε το οποίο κατανεµήθηκαν οι αρµοδιότητες του Υ.Π.Ε.Κ.Α και άρθρου 6 του ιδίου Π.∆. µε το οποίο
µεταφέρθηκε από το ΥΠ.Α.Α.Τ. στο Υ.Π.Ε.Κ.Α. η Γενική ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας ∆ασών και
Φυσικού Περιβάλλοντος (άρθρο 1 Π.∆. 352/1991, ΦΕΚ 124Α΄ και άρθρο 1 παρ. 2, Π.∆. 228/2002, ΦΕΚ
208Α΄).
β) Π.∆. 100/2014 (ΦΕΚ 167 Α΄) «Οργανισµός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής».
γ) Π.∆. 70/2015 (ΦΕΚ 114Α΄) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισµού και Αθλητισµού, Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Αιγαίου και µετονοµασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονοµασία του
Σελίδα 1 από 3

ΑΔΑ: Ω9ΨΔ4653Π8-6ΟΝ

Υπουργείου Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, του Υπουργείου Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού σε Υπουργείο
Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραµµατείας
Βιοµηχανίας στο Υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού».
δ) Π.∆. 124/2016 (ΦΕΚ 209Α΄) «Αποδοχή παραίτησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών».
ε) Π.∆. 125/2016 (ΦΕΚ 210Β΄) «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
στ) Την Υ198 (ΦΕΚ3722/Β΄) «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και
Ενέργειας Σωκράτη Φάµελλο».
ζ) Υ29/08.10.2015 απόφαση τού Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό
Οικονοµικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168Β΄).
5. Τη σχετική εισήγηση τής ∆ιεύθυνσης ∆ασικών Έργων και Υποδοµών.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής τής απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος τού
κρατικού προϋπολογισµού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Άρθρο 1
Α. 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, πλην της περίπτωσης
που για τµήµα της αµφισβητούµενης έκτασης προβλέπεται η υποβολή αντίρρησης ατελώς.
Το ύψος του ειδικού τέλους άσκησης των αντιρρήσεων κατά του περιεχοµένου αναρτηµένου δασικού
χάρτη, για κάθε υποβαλλόµενη αντίρρηση και ανάλογα µε το εµβαδόν τής έκτασης τής οποίας
αµφισβητείται ο χαρακτήρας µε αυτή, καθορίζεται ως εξής:
α) Για εµβαδόν έκτασης έως και 100 τ.µ. των περιπτώσεων της παρ. 3 του άρθρου 2β του ν. 2308/1995,
όπως ισχύει, δέκα (10) ευρώ.
β) Για εµβαδόν έκτασης, έως και 1.000 τ.µ., εξαιρουµένων των περιπτώσεων του ως άνω σηµείου α),
σαράντα (40) ευρώ.
γ) Για εµβαδόν έκτασης πάνω από 1.000 τ.µ. έως και 5.000 τ.µ., ενενήντα (90) ευρώ.
δ) Για εµβαδόν έκτασης πάνω από 5.000 τ.µ. έως και 10.000 τ.µ., εκατόν ογδόντα (180) ευρώ.
ε) Για εµβαδόν έκτασης πάνω από 10.000 τ.µ. έως και 20.000 τριακόσια πενήντα (350) ευρώ
στ) Για εµβαδόν έκτασης πάνω από 20.000 τ.µ. έως και 100.000 τ.µ., επτακόσια (700) ευρώ.
ζ) Για εµβαδόν έκτασης πάνω από 100.000 τ.µ. έως και 300.000 τ.µ., χίλια τετρακόσια (1.400) ευρώ.
η) Για εµβαδόν έκτασης µεγαλύτερης των 300.000 τ.µ., τρεις χιλιάδες τριακόσια (3.300) ευρώ.
Β. Από την καταβολή τού ειδικού τέλους άσκησης αντιρρήσεων εξαιρούνται:
α) αντιρρήσεις που αφορούν περιοχές που έχουν συµπεριληφθεί στο δασικό χάρτη, λόγω µη
αποτύπωσης τού περιγράµµατος τής παρ. 2 περίπτωση α΄ του άρθρου 23 του ν. 3889/2010, όπως ισχύει,
καθώς και οι εκτάσεις που εµπίπτουν στις περιπτώσεις τής παρ. 3β του άρθρου 31 του ν. 4280/2014, όπως
ισχύει.
β) αντιρρήσεις που αφορούν σε περιοχές που εµφανίζονται ως δασικές στη φωτοερµηνεία τής
παλαιότερης αεροφωτογράφισης, αλλά περιλαµβάνονται σε διανοµές (κληροτεµάχια) τού εποικισµού.
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γ) αντιρρήσεις που αφορούν περιοχές που εµφανίζονται ως χορτολιβαδικές ή βραχώδεις ή πετρώδεις
είτε κατά την παλαιότερη είτε κατά την πρόσφατη αεροφωτογράφιση, αλλά περιλαµβάνονται σε περιοχές
τού εποικισµού.
δ) αντιρρήσεις που αφορούν περιοχές για τις οποίες έχουν εκδοθεί τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισµού
κατά τη διαδικασία τού άρθρου 14 ν. 998/1979, οι οποίες δεν απεικονίζονται στους αναρτηµένους
δασικούς χάρτες.
ε) αντιρρήσεις κατά το τµήµα που αφορούν σε εκκρεµείς αιτήσεις και υποθέσεις στη διαδικασία του
άρθρου 14 ν. 998/1979 (άρθρο 28 παρ. 18.α ν. 2664/1998 όπως ισχύει).
Άρθρο 2
Α. Το ειδικό τέλος άσκησης των αντιρρήσεων κατά του περιεχοµένου του αναρτηµένου δασικού χάρτη,
κατατίθεται σε λογαριασµό τής ΕΚΧΑ Α.Ε., που δηµιουργείται και τηρείται σε οποιοδήποτε νοµίµως
λειτουργούν πιστωτικό ίδρυµα, είτε µε χρήση πιστωτικής κάρτας είτε µε οποιονδήποτε άλλο
αναγνωρισµένο στις συναλλαγές ασφαλή τρόπο και τα ποσά από την είσπραξη του ανωτέρω τέλους
εγγράφονται στον προϋπολογισµό τής εταιρείας στον κωδικό 53.20 και διατίθενται αποκλειστικά για την
κάλυψη τής δαπάνης κατάρτισης έως και την κύρωση των δασικών χαρτών.
Β. Σε περίπτωση ανάκλησης αντιρρήσεων, ο Υπεύθυνος τού Σηµείου Υποστήριξης Ανάρτησης ∆ασικού
Χάρτη, µετά τη λήξη τής προθεσµίας υποβολής αντιρρήσεων και εντός 3 µηνών το αργότερο από αυτή,
εκδίδει απόφαση για την επιστροφή των καταβληθέντων σχετικών τελών, στις περιπτώσεις που η σχετική
αίτηση ανάκλησης έχει υποβληθεί εντός της προθεσµίας υποβολής αντιρρήσεων.
Ο Υπεύθυνος τού Σηµείου Υποστήριξης Ανάρτησης ∆ασικού Χάρτη αποστέλλει την ως άνω απόφαση
στην ΕΚΧΑ Α.Ε., συνοδευόµενη από κατάλογο των δικαιούµενων επιστροφής τέλους, στον οποίο
αναγράφονται υποχρεωτικά τα στοιχεία των αιτούντων, το ποσό προς επιστροφή και το IBAN
λογαριασµού τους που έχουν δηλώσει για την επιστροφή.
Γ. Το ποσό που προκύπτει ως διαφορά από την καταβολή τέλους που υπολογίστηκε σύµφωνα µε την
καταργούµενη ΚΥΑ, σε σχέση µε το αντίστοιχο καθοριζόµενο από την παρούσα, για αντίρρηση που έχει
υποβληθεί, επιστρέφεται στον δικαιούχο.
Άρθρο 3
Από την ισχύ της παρούσας καταργείται η 147797/2746/30.11.2016 (ΦΕΚ 3985 Β΄) όµοια.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Σωκράτης Φάµελλος

Γεώργιος Χουλιαράκης
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