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ΠΡΟΣ: ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ

ΘΕΜΑ: Οδηγίες οµαδοποίησης αντιρρήσεων και διαδικασίες εξέτασής τους από τις ΕΠ.Ε.Α.
Στα πλαίσια εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 18 ν. 3889/2010 όπως ισχύει και σε ό,τι αφορά τις
ενέργειες επεξεργασίας και την εξέταση των υποβληθεισών αντιρρήσεων, καθώς και την ανάγκη τής κατά το
δυνατόν ενιαίας αντιµετώπισης των διαδικασιών από τις ∆ιευθύνσεις ∆ασών και τις συγκροτηθείσες ΕΠ.Ε.Α.,
διευκρινίζονται τα εξής:
Α. Γενικά
Ο δασικός χάρτης περιλαµβάνει και απεικονίζει συγκεκριµένα στοιχεία και πράξεις που αφορούν στον εν
γένει δασικό χαρακτήρα και µορφή των εκτάσεων και σε καµία περίπτωση αυτά που αφορούν στο
ιδιοκτησιακό καθεστώς αυτών (εξαιρείται η περίπτωση των παρ. 5α και 5β άρθρου 3 ν. 998/1979, καθώς και
στις περιπτώσεις διοικητικής αναγνώρισης δασών και δασικών εκτάσεων που τεκµαίρουν το χαρακτήρα
τους).
Τα στοιχεία και οι πράξεις που προβλέπεται να συµπεριλαµβάνονται στον καταρτιζόµενο, θεωρούµενο,
αναρτώµενο και εν τέλει κυρούµενο δασικό χάρτη είναι τα περιγραφόµενα στο τεύχος των Τεχνικών
Προδιαγραφών που εγκρίθηκε µε την 158576/1579/04.07.2017 (ΦΕΚ 2373Β΄) Υπουργική απόφαση. Το
περιεχόµενο αυτής αποτελεί επικαιροποίηση και σε κάθε περίπτωση είναι συµβατό µε το αντίστοιχο της
97414/754/06.09.2007 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1811Β΄) όπως συµπληρώθηκε µε την 199/284/707/14.12.2010 ΥΑ (ΦΕΚ
2159Β΄), σύµφωνα µε τις οποίες καταρτίστηκαν οι ήδη αναρτηθέντες δασικοί χάρτες.
Πράξεις της διοίκησης που είτε δεν προβλέπεται να απεικονίζονται στο δασικό χάρτη, είτε προβλέπεται
αλλά για οιοδήποτε λόγο δεν αποτυπώνονται σ’ αυτόν (π.χ. παραχωρητήρια), οι οποίες δεν έχουν ανακληθεί ή
ακυρωθεί µε οποιονδήποτε τρόπο, είναι ισχυρές έναντι του περιεχοµένου του δασικού χάρτη (αποδίδοντας
νόµιµη χρήση). Η απεικόνιση του αιγιαλού, παραλίας ή παλαιού αιγιαλού, επίσης, δεν είναι εντός των
προδιαγραφών σύνταξης δασικού χάρτη και ως εκ τούτων δεν υπάρχει υποχρέωση απεικόνισής τους (αφορά
σε πρόσθετη προστασία των εκτάσεων πέραν της δασικής προστασίας).
Αναφορικά µε την υλοποίηση και συµπερίληψη πράξεων που οφείλονταν να είναι απεικονισµένες στο
δασικό χάρτη, όπως ο εποικισµός και ο αναδασµός, τα όρια των σχεδίων πόλης του άρθρου 23 παρ. 2α του
ν. 3889/2010 και οι πράξεις χαρακτηρισµού, θα πρέπει να υποδειχθούν, από τις υπηρεσίες που είναι αρµόδιες
για την υλοποίησή τους και την εφαρµογή τής ανάλογης νοµοθεσίας (εποικιστική, πολεοδοµική, δασική κ.λ.π.)
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που τις διέπει, θεωρηµένα για την ισχύ τους και την χωρική εξασφάλισή τους (την ακριβή θέση τους), µε τις
ακρίβειες που προβλέπονται ως κτηµατογραφικά διαγράµµατα. Επ’ αυτών, η ΕΠ.Ε.Α. επικυρώνει την
συµπερίληψη των εν λόγω στοιχείων και την προκαλούµενη εκ τούτου αλλαγή (όπου οφείλεται) του θεµατικού
περιεχοµένου τού δασικού χάρτη, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές.
Έργο των ΕΠ.Ε.Α. είναι η εξέταση των αντιρρήσεων δηλαδή η διερεύνηση της ορθότητας των λόγων και
της επιχειρηµατολογίας τής αµφισβήτησης του θεµατικού περιεχοµένου του χάρτη για τα τµήµατα που
αφορούν και η αποδοχή ή η απόρριψη αυτών στο σύνολο η κατά τµήµατα. Οι εν λόγω Επιτροπές οφείλουν να
διερευνήσουν την ύπαρξη ή µη δασικού οικοσυστήµατος {δάσος – δασική έκταση (∆)}, στην προς εξέταση
περιοχή που αφορά η αντίρρηση ή χορτολιβαδική – βραχώδης – πετρώδης έκταση (Χ) κατά τα οριζόµενα στο
άρθρο 3 του ν. 998/1979 και στο Π∆ 32/2016.
Β. Οµαδοποίηση αντιρρήσεων
Αρχική αναφορά οµαδοποίησης µπορεί να αποτελεί η µονάδα του δασικού χάρτη, που είναι ο
προκαποδιστριακός Ο.Τ.Α. (εφόσον η ανάρτηση έγινε επί ευρύτερης έκτασης, όπως Περιφερειακή Ενότητα)
και ανάλογα µε τις ειδικές περιβαλλοντικές – τοπογραφικές συνθήκες που επικρατούν.
Σηµειώνεται ότι µετά τον έλεγχο πληρότητας των στοιχείων των αντιρρήσεων και την ενηµέρωση για τη
συµπλήρωση των ενδεχοµένων ελλείψεων σ’ αυτές, ανεξαρτήτως από το εάν προσκοµίστηκαν τα ελλείποντα
στοιχεία, όλες οι αντιρρήσεις προωθούνται στις ΕΠ.Ε.Α. προκειµένου αυτές να αποφασίσουν για τον
παραπέρα χειρισµό τους.
Πρώτο βήµα επεξεργασίας των αντιρρήσεων αποτελεί η οµαδοποίηση αυτών ανά περιοχή, που
δηµιουργείται από φυσιογεωγραφικά χαρακτηριστικά και κοινές, κατά το δυνατό, χρήσεις (π.χ. εκχερσωµένες
δασικές εκτάσεις).
Η οργάνωση των οµάδων των αντιρρήσεων σε περιοχές για τη σύνταξη των προβλεποµένων
υποµνηµάτων και την προώθησή τους προς εξέταση, και σύµφωνα µε το ΚΕΦ. 5 της 146776/2459/21.10.2016
απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Π.ΕΝ. (ΦΕΚ 3532Β΄) όπως ισχύει, θα εκτελείται κατόπιν εποπτείας του
χώρου που αφορούν αυτές, συσσωµατώνοντας όµορες και οµοειδείς περιπτώσεις, ανάλογα µε τις ειδικές,
κυρίως, περιβαλλοντικές και οικολογικές, καθώς και τοπογραφικές συνθήκες που επικρατούν στην αναρτηµένη
προς εξέταση περιοχή ή και διοικητικές πράξεις (π.χ. περιοχές εποικισµού), δηµιουργώντας χωρικούς τοµείς
περιοχών αντιρρήσεων. Κυρίαρχη στόχευση είναι η ενιαία και µε αρχές συσχέτισης µεταξύ τους, αλλά και της
ευρύτερης περιοχής (ήδη µερικώς κυρωµένης) των επικρατουσών καταστάσεων βλάστησης και ειδικότερα τη
σύνθεση ή µη δασοβιοκοινότητας, βεβαίως, όχι στενά και περιοριστικά επί του χώρου (εδαφικής έκτασης) που
αφορά µόνη η αντίρρηση, αλλά επί ευρύτερης έκτασης ολιστικά αναφορικά µε τη µορφή, τον χαρακτήρα και
τις χρήσεις γης. Γενική αρχή και προσέγγιση είναι ότι οι υποβληθείσες αντιρρήσεις αποτελούν την αφορµή για
την επανεξέταση, λεπτοµερή έλεγχο και έρευνα των περιοχών, που περικλείονται εντός αυτών, αναφορικά µε
την απόδοση δασοβιοκοινότητας ή χορτολιβαδικού οικοσυστήµατος και µορφών (όπως προσδιορίζεται στις
παρ. 5α και 5β άρθρου 3 του ν. 998/1979), µε τη διενέργεια φωτοερµηνείας των παλαιότερων και πλέον
πρόσφατων αεροφωτογραφιών και επιβεβαίωση επί του πεδίου (όπου απαιτείται) στον δηµιουργούµενο
χωρικό τοµέα.
Επόµενο βήµα, εντός του χωρικού τοµέα των οµαδοποιηµένων αντιρρήσεων, αποτελεί η εξειδικευµένη
οµαδοποίηση και αποτύπωση των αντιρρήσεων που αφορούν σε ισχυρές πράξεις τής διοίκησης (πράξεις
χαρακτηρισµού, σχέδια πόλης, κλήροι του εποικισµού), µε τις οποίες οφείλεται ο δασικός χάρτης να
συµπληρωθεί, και οι οποίες υποδείχθηκαν αρµοδίως ή προέκυψαν από τις αντιρρήσεις (ατελώς). Η σχετική
οµαδοποίηση µπορεί να γίνεται κατά θεµατική ενότητα διοικητικής πράξεως (π.χ. οι αντιρρήσεις που αφορούν
σε κλήρους του εποικισµού αποτελούν µία θεµατική διοικητική οµάδα). Στις περιοχές που δηµιουργούνται δεν
διενεργείται νέα φωτοερµηνεία και κατισχύουν τα προβλεπόµενα στα στοιχεία των πράξεων έναντι του
θεµατικού περιεχοµένου του προσωρινού δασικού χάρτη.
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Οµοίως µε την προηγούµενη παράγραφο, συλλέγονται και οµαδοποιούνται οι αιτήσεις των προδήλων
σφαλµάτων, τα οποία, σηµειώνεται, έχουν γίνει αποδεκτά από την οικεία ∆/νση ∆ασών, και τούτων, η
διαδικασία κρίσης είναι η τυπική επικύρωσή τους. Στην ίδια περίπτωση εντάσσονται και οι αντιρρήσεις που
ταυτοποιούνται µε αποδεκτά πρόδηλα σφάλµατα.
Κατόπιν της οµαδοποίησης των δύο παραπάνω παραγράφων κατά χωρικό τοµέα, κατά την κρίση της
οικείας ∆/νσης ∆ασών και σε συνεννόηση µε τον Πρόεδρο της ΕΠ.Ε.Α., µπορεί να γίνεται κατά προτεραιότητα
η προώθηση στην Επιτροπή αυτών των αντιρρήσεων, αφού το αντικείµενό τους είναι κυρίαρχα τυπικού
χαρακτήρα, ώστε να επιτυγχάνεται αφενός η πρόοδος των εργασιών αυτής εντός των δεδοµένων προθεσµιών
και αφετέρου µε την υλοποίησή τους επί του υποβάθρου του δασικού χάρτη να αποτελούν οδηγό και εργαλείο
για την κρίση της επιτροπής σε όµορες αντιρρήσεις στο επόµενο στάδιο εξέτασης.
Μετά τα ανωτέρω, προκειµένου για τη σύνταξη των υποµνηµάτων, κατά τη διενέργεια επανεξέτασης των
µορφών χρήσης/κάλυψης των περιοχών του προσωρινού δασικού χάρτη, που αφορούν οι οµαδοποιηµένες
αντιρρήσεις κατά χωρικό τοµέα, θα εξετάζονται, συνδυαστικά, και τα στοιχεία (τεχνικά, διοικητικά) που
περιέχονται στους φακέλους των επί µέρους αντιρρήσεων, που έχουν υποβληθεί.
Στο σηµείο αυτό επισηµαίνεται η αναγκαιότητα χρήσης των φωτογραµµετρικών υποβάθρωνορθοφωτοχαρτών (LSO25), παραγωγής της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. έτους 2015, που σας έχουν χορηγηθεί και τα οποία
αποτελούν εξαιρετικής ποιότητας και ακρίβειας φωτογραφικό υλικό, ως µέσο και στοιχείο, µεταξύ των άλλων,
αξιοποίησης κατά τη σύνταξη των υποµνηµάτων.
Κατόπιν τούτων, µε συσχέτιση, στον τοµέα όπου έχουν οµαδοποιηθεί, των αντιρρήσεων, θα προκύπτει το
αποτέλεσµα που αφορά την κάθε µία από αυτές, και τα προβλεπόµενα υποµνήµατα που συντάσσει η αρµόδια
υπηρεσία της ∆/νσης ∆ασών, και συνοδεύουν τις αντιρρήσεις, µπορούν, να συντάσσονται οµαδοποιηµένα για
αριθµό αντιρρήσεων, που αφορά στον ίδιο χωρικό τοµέα, σύµφωνα µε τα κοινά χαρακτηριστικά µε τα οποία
έγινε η οµαδοποίηση προς εξέτασή τους, σε οµάδες υποµνηµάτων κατά χωρικό τοµέα (ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 3). Σε
αυτά θα υπάρχει ιδιαίτερη αναφορά σχετικά µε κοινά χαρακτηριστικά της περιοχής (π.χ. κοινές µεταβολές ως
προς τις χρήσεις γης, επικρατούσες κλίσεις εδάφους, υφή εδάφους, ιδιαιτερότητες της φωτοερµηνείας κ.λ.π.) ή
σε περιοχές µε ιδιαίτερο θεσµικό και διοικητικό καθεστώς (π.χ. διανοµές του Υπ. Γεωργίας, Σχέδια Πόλεων,
κ.λπ.), έτσι ώστε να διευκολύνεται η ΕΠ.Ε.Α. στη συστηµατική εξέτασή τους, την επιτάχυνση και την
ταχύρυθµη ροή των εργασιών της.
Τα υποµνήµατα θα συνοδεύονται από κατάλογο των αντιρρήσεων που αφορούν, στον οποίο θα υπάρχει
σχετική επισήµανση αναφορικά µε τα , ενδεχοµένως, ελλείποντα στοιχεία των αντιρρήσεων (ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2).
Στον φάκελο, που συνοδεύει την οµάδα των αντιρρήσεων που διαβιβάζεται στην ΕΠ.Ε.Α.,
συµπεριλαµβάνονται οπωσδήποτε τα εξής στοιχεία:
- οι αντιρρήσεις οµαδοποιηµένες σε κατά ευρύτερο χωρικό τοµέα,
- το συνοδευτικό υπόµνηµα που συντάσσεται από το Τµήµα ∆ασικών Χαρτογραφήσεων της οικείας
∆ιεύθυνσης ∆ασών, µε ειδικότερες φωτοερµηνευτικές αναφορές στην περιοχή, τη γενική µεταβολή των
χρήσεων γης από την παλαιότερη αεροφωτογράφηση και µετά, τις διοικητικές πράξεις εποπτείας,
προστασίας, διαχείρισης και ανάπτυξης αυτής από τη ∆ασική Υπηρεσία διαχρονικά και
- όποιο άλλο στοιχείο ελήφθη υπόψη κατά την κατάρτιση του δασικού χάρτη και επηρεάζει την απόφαση
για τον χαρακτηρισµό των εκτάσεων που περιλαµβάνονται σ’ αυτόν.
Για τη διευκόλυνση και επιτάχυνση της διαδικασίας εξέτασης των αντιρρήσεων, µπορεί να γίνεται
τµηµατική παράδοσή τους, µε σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής, στην ΕΠ.Ε.Α., κατόπιν
συνεννοήσεως της οικείας ∆ιεύθυνσης ∆ασών και του προέδρου της επιτροπής, η έναρξη δε της προθεσµίας
εξέτασής τους καθορίζεται από την ηµεροµηνία της παράδοσης της πρώτης οµάδας αντιρρήσεων. Για την
εφαρµογή αυτού ακολουθούνται τα εξής:
• Τα γενικά στοιχεία (i), (ii), (iii), (iv) και (v) όπως αυτά περιγράφονται στην παράγραφο 5.4 ΚΕΦ. 5 της
146776/2459/21.10.2016 απόφασης χορηγούνται άπαξ στην ΕΠ.Ε.Α. µε την πρώτη προώθηση των
αντιρρήσεων. Ο πίνακας που περιγράφεται στο στοιχείο (v) θα αναφέρεται ρητά και συγκεκριµένα στο µερικό
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σύνολο των οµαδοποιηµένων αντιρρήσεων που κάθε φορά παραδίδονται και συνοδεύει το σχετικό
πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής.
• Για κάθε φάκελο, που περιλαµβάνει τις οµαδοποιηµένες αντιρρήσεις κατά χωρικό τοµέα και το
υπόµνηµα του Τµήµατος ∆ασικών Χαρτογραφήσεων της ∆ιεύθυνσης ∆ασών και προωθείται στην ΕΠ.Ε.Α., θα
συντάσσεται ξεχωριστό πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής, κατάλληλα διαµορφωµένο σύµφωνα µε την
τµηµατική παράδοση (ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1).
• Η τµηµατική παράδοση για το σύνολο των αντιρρήσεων θα πρέπει να ολοκληρώνεται τουλάχιστον ένα
(1) µήνα πριν το πέρας της προθεσµίας των τεσσάρων (4) µηνών, που προβλέπεται να περαιώνεται το έργο
της ΕΠ.Ε.Α.
• Στις περιπτώσεις που συστήνονται παραπάνω από µία ΕΠ.Ε.Α. ανά µονάδα δασικού χάρτη
(τοπική/δηµοτική κοινότητα) που αναρτάται, οι προωθούµενες αντιρρήσεις (είτε τµηµατικά είτε συνολικά) θα
επιµερίζονται σε κάθε µία από τις επιτροπές, κατόπιν ταυτόχρονης συνεργασίας και συνεννόησης της
∆ιεύθυνσης ∆ασών µε τους προέδρους τους.
Γ. ∆ιαδικασία εξέτασης αντιρρήσεων
Κατά την εξέταση, του βάσιµου ή µη, υποβληθείσας αντίρρησης και σε πρώτο στάδιο, η ΕΠ.Ε.Α. οφείλει
να εξετάζει το παραδεκτό ή όχι αυτής, δηλαδή την απόδειξη του έννοµου συµφέροντος, εµπράγµατου ή
ενοχικού, του υποβάλλοντος την αντίρρηση για την υπό εξέταση έκταση. Η έννοια του έννοµου συµφέροντος
δεν πρέπει να συγχέεται µε την περίπτωση της προστασίας του περιβάλλοντος, όπου ως υποχρέωση
απορρέουσα απευθείας από το Σύνταγµα, έννοµο συµφέρον έχει το κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, ενώ
αντίθετα στην περίπτωση της ανατροπής του δασικού χαρακτήρα έκτασης (αντίρρηση), απαιτείται η απόδειξη
τής έννοµης σχέσης µε αυτή (εµπράγµατης ή ενοχικής).
Ο δασικός χάρτης αναδεικνύει και οριοθετεί τις εκτάσεις στις οποίες ισχύουν και εφαρµόζονται, γενικώς, οι
διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας. Σύµφωνα, λοιπόν, µε αυτό, σε συνδυασµό µε τα στοιχεία που λαµβάνονται
υπόψη κατά την κατάρτισή του (παλαιότερη, πλέον πρόσφατη αεροφωτογράφηση, αρχείο δασικής υπηρεσίας,
πράξεις χαρακτηρισµού, αναδασωτέες κ.λ.π.), η ΕΠ.Ε.Α. επιλαµβάνεται και κρίνει τα στοιχεία αυτά από τεχνική
άποψη. ∆ηλαδή, παραδείγµατος χάριν, κρίνει αν µια έκταση στις αεροφωτογραφίες παλαιότερης ή πλέον
πρόσφατης λήψης παρουσιάζεται σαν δασική ή µη, και όχι αν συγκεντρώνει τα στοιχεία εφαρµογής
εξειδικευµένων διατάξεων εντός τής δασικής νοµοθεσίας, που άλλωστε δεν είναι στη διάθεσή της, και που
αποτελούν αντικείµενο των ειδικών αυτών διατάξεων µετά την κύρωση του δασικού χάρτη και γενικότερα της
σύνταξης του δασολογίου.
Στο σηµείο αυτό υπενθυµίζεται η 32/2013 απόφαση του Σ.τ.Ε. σύµφωνα µε την οποία «είναι αδιάφορο το
είδος ή τα είδη αγρίων ξυλωδών φυτών από τα οποία αποτελούνται, δηλαδή, αν είναι δασοπονικά ή µη, εφ’
όσον αποτελούν οργανική ενότητα. Και, δεύτερον, ότι η προσθήκη της λέξεως ‘’αναγκαία’’ εντάσσεται στους
ορισµούς αυτούς και δεν τους ανατρέπει, απαιτώντας µία αριθµητικώς προσδιορισµένη ελάχιστη έκταση προς
δασοπονική εκµετάλλευση, κατά τα αναφερόµενα στην εισηγητική έκθεση του ν. 998/1979, ή προς ικανοποίηση
της ‘’κοινής λογικής’’, αλλά µία έκταση που είναι πράγµατι αναγκαία προκειµένου να λειτουργήσει ένα δασικό
οικοσύστηµα αναλόγως της θέσεως αυτού (υψοµέτρου, γεωγραφικού πλάτους και µήκους) και των
επικρατουσών σε αυτήν εδαφολογικών, κλιµατικών και άλλων συνθηκών. Κριτήριο, λοιπόν, υπάρξεως του
δασικού οικοσυστήµατος είναι η οργανική ενότητα της επ’ αυτού βλαστήσεως, τούτο δε κρίνεται εν όψει του
είδους και της ηλικίας αυτής καθώς και της κατά τα ανωτέρω θέσεως του εδάφους επί του οποίου φύεται και
των επικρατουσών σε αυτό συνθηκών».
Οι εκτάσεις που είναι κηρυγµένες ως αναδασωτέες, δεν κρίνονται (αποτελούν, άλλωστε, αυτόνοµη πράξη
προστασίας εκπηγάζουσα απ’ ευθείας από το άρθρο 117 του Συντάγµατος) για την αιτιολογική βάση της
κήρυξής τους από την ΕΠ.Ε.Α. (αποτελούν αντικείµενο πρότασης άρσης και τροποποίησης µε ανατροπή της
αιτιολογικής βάσης), κρίνονται, όµως, για τα λοιπά στοιχεία που προκύπτουν από τον δασικό χάρτη, δηλαδή
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για την παλαιότερη και πλέον πρόσφατη κατάσταση που προκύπτει από τις αντίστοιχες αεροφωτογραφίες. Άρα
η ΕΠ.Ε.Α. µπορεί στη διαδικασία εξέτασης των αντιρρήσεων να κρίνει τα λοιπά επιµέρους τεχνικά στοιχεία,
που είναι καταχωρισµένα σ’ αυτόν ως δευτερεύοντες και τριτεύοντες χαρακτηρισµοί (KATHGORAL1,
KATHGORAL2) και εγγράφονται στη βάση δεδοµένων, η οποία, όµως, έκταση παραµένει κηρυγµένη ως
αναδασωτέα και µε το χαρακτήρα ΑΝ, ανεξάρτητα από το αν η ΕΠ.Ε.Α. αποφάσισε ότι αυτή δεν αποτελούσε
δάσος ή δασική είτε παλιά είτε πρόσφατα. Για τις περιπτώσεις αυτές µπορεί, στη συνέχεια, να εφαρµόζονται τα
προβλεπόµενα στο άρθρο 44 παρ. 4 ν. 998/1979 όπως συµπληρώθηκε και αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 36
παρ. 3 ν. 3698/2008 και το άρθρο 35 παρ. 3 ν. 4280/2014 αντίστοιχα, για την ενδεχόµενη άρση και
τροποποίηση της πράξης αναδάσωσης.
Για τις περιπτώσεις των αποφάσεων κήρυξης ως αναδασωτέων εκτάσεων και των πράξεων
χαρακτηρισµού, εφόσον υπάρχουν ικανά στοιχεία, µπορεί η ΕΠ.Ε.Α. να αποφαίνεται για την ορθή ή µη χωρική
εφαρµογή τους.
Η ΕΠ.Ε.Α. µπορεί κατά την εξέταση των αντιρρήσεων να ακολουθεί την οµαδοποίηση κατά χωρικό τοµέα,
στον οποίο έχει προβεί η αρµόδια υπηρεσία της οικείας ∆/νσης ∆ασών, κατά την επεξεργασία τους και τη
σύνταξη των σχετικών υποµνηµάτων που τις συνοδεύουν. Παράλληλα, µπορεί να εκδίδει απόφαση που να
αφορά στο σύνολο των οµαδοποιηµένων αντιρρήσεων, µε αναφορά στο περιεχόµενό της στην κάθε µια από
αυτές (ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 5). Επιπλέον, η Επιτροπή αποφαίνεται για την υπαγωγή αντίρρησης σε περίπτωση
πρόδηλου σφάλµατος. Για κάθε συνεδρίαση της ΕΠ.Ε.Α. συντάσσεται πρακτικό σύµφωνα µε το ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ
4. Επισηµαίνεται ότι ο σχεδιασµός τής εξέτασης των αντιρρήσεων γίνεται µε τέτοιο τρόπο, ώστε να τηρηθεί η
τετράµηνη προθεσµία ολοκλήρωσης της εξέτασής τους.
Για την ενηµέρωση του κοινού και των φορέων σχετικά µε τον προγραµµατισµό των συνεδριάσεων της
ΕΠ.Ε.Α. συντάσσεται πινάκιο µε τις υποθέσεις που θα συζητηθούν και την ηµεροµηνία, που αναρτάται δέκα
πέντε (15) τουλάχιστον ηµέρες πριν τη συνεδρίαση, πέραν από τους προβλεπόµενους χώρους, και σε
οποιονδήποτε κατά την κρίση σας άλλο χώρο, ώστε να λάβει τη µεγαλύτερη δυνατή δηµοσιότητα. Παράλληλα
ενηµερώνονται οι ενδιαφερόµενοι µε τον προσφορότερο τρόπο, για την εξέταση των αντιρρήσεών τους. Κατά
την εξέταση των αντιρρήσεων γίνεται ακρόαση των ενδιαφεροµένων ή των τεχνικών συµβούλων τους και
κατατίθενται οι απόψεις τους ή όποιο άλλο στοιχείο από πλευράς τους θα συµβάλλει στην κρίση της
Επιτροπής.
Τέλος, υπενθυµίζεται ότι η εξασφάλιση της δηµιουργίας των απαιτούµενων υποδοµών, της στελέχωσης και
της απρόσκοπτης λειτουργίας των ΕΠ.Ε.Α., αποτελεί απαρέγκλιτη αρµοδιότητα και ευθύνη των οικείων
Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων.
Ο Αναπληρωτής
Υπουργός

Σωκράτης Φάµελλος
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ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
ΠΡΟΣ:
1. ∆ιευθύνσεις ∆ασών Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων
2. ∆ιευθύνσεις Συντονισµού & Επιθεώρησης ∆ασών Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων
Έδρες τους

ΚΟΙΝ.:
1. Γραφείο Υπουργού Π.ΕΝ.
Κου Γ. Σταθάκη

2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Π.ΕΝ.
Κου Σ. Φάµελλου

3. Γραφείο Γεν. Γραµµατέως Περιβάλλοντος Υ.Π.ΕΝ.
Κας Χ. Μπαριτάκη

4. Συντονιστές Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων
5. Γενικούς ∆ιευθυντές ∆ασών & Αγροτικών Υποθέσεων Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων
6. «Ελληνικό Κτηµατολόγιο»
Λεωφ. Μεσογείων 288, 155 62 Χολαργός
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
(1ης, 2ης, ……. ΟΜΑ∆ΑΣ/ΩΝ) (1) ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΟΣ ∆ΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ
ΤΟΠΙΚΗΣ/∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ......................................
∆ΗΜΟΥ ...................................................
Σήµερα την ........................... (2) ηµέρα .................................. ο/η κάτωθι υπογεγραµµένος/η ως
παραδούς/σα …………………..…… (3) ................................................................. (4) Προϊστάµενος/η
της ∆ιεύθυνσης ∆ασών ................................................................. (5), παρέδωσα στον/ην
υπογράφοντα/ουσα ως παραλαβών/ούσα ......................................................................... (4) Πρόεδρο
της …. (6) Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων του άρθρου 18 του ν. 3889/2010 (Φ.Ε.Κ. 182Α΄), που
ορίστηκε µε την ................................ (7) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
.............................................. (8), τις αντιρρήσεις (περιοχής 1ου, 2ου, ……. Τοµέα/ων) (9) µε τον σχετικό
φάκελο που περιέχει όλα τα στοιχεία που τις συνοδεύουν και υποβλήθηκαν κατά του αναρτηθέντος
την ............................. (10) δασικού χάρτη µε την ………………………….. (11) απόφαση, καθώς και το
σχετικό/ά υπόµνηµα/τα που τις αφορούν µαζί µε τον αντίστοιχο Κατάλογο Αντιρρήσεων (12)
(Τοµέα/ων) (1), σύµφωνα µε το ΚΕΦ. 5 της 146776/2459/21.10.2016 απόφασης Αναπληρωτή
Υπουργού Π.ΕΝ. (ΦΕΚ 3532Β΄) όπως ισχύει.
Ο/Η ΠΑΡΑ∆ΟΥΣ/ΣΑ

Ο/Η ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ/ΒΟΥΣΑ

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Αναφέρεται εφόσον γίνεται σταδιακή παράδοση των αντιρρήσεων. Σε διαφορετική περίπτωση διαγράφεται
Ηµεροµηνία
Ειδικότητα
Ονοµατεπώνυµο
Οικεία ∆/νση ∆ασών Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Ο αριθµός της ΕΠ.Ε.Α. εφόσον έχουν συσταθεί πάνω από µια (1)
Ο αριθµός πρωτοκόλλου της απόφασης συγκρότησης της ΕΠ.Ε.Α. του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης
(8) Η οικεία Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση
(9) Αναφέρεται εφόσον γίνεται είτε σταδιακή παράδοση των αντιρρήσεων είτε έχουν οµαδοποιηθεί οι αντιρρήσεις
κατά χωρικούς τοµείς. Σε διαφορετική περίπτωση διαγράφεται
(10) Ηµεροµηνία ανάρτησης δασικού χάρτη
(11) Ο αριθµός πρωτοκόλλου της απόφασης ανάρτησης και πρόσκλησης υποβολής αντιρρήσεων
(12) Ο πίνακας Καταλόγου Αντιρρήσεων (Τοµέα) του ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ 2
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2
Συνοδεύει το από ………….. Πρωτόκολλο Παράδοσης – Παραλαβής
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ (…. ΟΜΑ∆ΑΣ) (1) ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ (…. ΤΟΜΕΑ) (2) ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΟΣ ∆ΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ …………………………… (3)
ΤΟΠΙΚΗΣ/∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ………………………………………………………
∆ΗΜΟΥ ...................................................................

Α/Α

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ
(F_SURNAME F_NAME)

ΑΡ. ΠΡΩΤ./
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
(PLOT/APPL_DATE)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (4)
(TECH_CONSULTANT)

ΕΛΛΕΙΠΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (5)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (6)

Αναφέρεται εφόσον γίνεται σταδιακή παράδοση των αντιρρήσεων ως 1η, 2η κ.λ.π. οµάδα. Σε διαφορετική περίπτωση διαγράφεται
Αναφέρεται εφόσον γίνεται είτε σταδιακή παράδοση των αντιρρήσεων είτε έχουν οµαδοποιηθεί οι αντιρρήσεις κατά χωρικούς τοµείς. Σε διαφορετική περίπτωση διαγράφεται
Τοπωνύµιο ή άλλο προσδιοριστικό της περιοχής (ή του τοµέα)
Τα στοιχεία του τεχνικού συµβούλου ή απλή ένδειξη (v) εφόσον υπάρχει σχετική δήλωση του ενδιαφεροµένου (αιτούντος)
Τα απαιτούµενα ή δηλωθέντα στοιχεία τα οποία δεν υποβλήθηκαν από τον ενδιαφερόµενο
Οτιδήποτε κρίνεται ως αναγκαία πληροφορία από την αρµόδια υπηρεσία προς την ΕΠ.Ε.Α.
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 3

Συνοδεύει το από ………….. Πρωτόκολλο Παράδοσης – Παραλαβής
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (……. ΟΜΑ∆ΑΣ) (1)
ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΟΣ ∆ΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΤΟΠΙΚΗΣ/∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ...................................... ∆ΗΜΟΥ ...................................................
Κατόπιν της επεξεργασίας των αντιρρήσεων, σύµφωνα µε το ΚΕΦ. 5 της 146776/2459/21.10.2016
απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Π.ΕΝ. (ΦΕΚ 3532Β΄) όπως ισχύει, που υποβλήθηκαν κατά του
περιεχοµένου του δασικού χάρτη, που αναρτήθηκε µε την ………………………….. (10) απόφαση,
δηµιουργήθηκε ….. οµάδα αντιρρήσεων, όπως ο συνοδευτικός κατάλογος ….. οµάδας αντιρρήσεων και
αφορά στον χωρικό …… τοµέα, ο οποίος καθορίζεται από τα στοιχεία (γεωγραφικά, φυσικά όρια, δρόµοι,
ρέµµατα κ.λ.π.) ……………………… µε τοπωνύµιο/α ………………………….., ως ενιαία φυσιογεωγραφική
ενότητα.
Ο ανωτέρω χειρισµός εκτελέστηκε µε σκοπό τη διευκόλυνση της εξέτασης των αντιρρήσεων από τις
ΕΠ.Ε.Α., αλλά και τον ενιαίο χειρισµό τους σε σχέση µε τα ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στην
περιοχή (περιβαλλοντικές, χλωριστικές, οικολογικές, τοπογραφία κ.λ.π.) και οργανώθηκε η οµάδα στη
δηµιουργία τού συγκεκριµένου τοµέα προκειµένου να επιτευχθεί η ολιστική κρίση περί του χαρακτήρα και
της µορφής των δασικών εν γένει ή µη εκτάσεων.
Από την επεξεργασία τής ….. οµάδας προέκυψε ότι οι αντιρρήσεις που ακολουθούν αφορούν σε
διοικητικές πράξεις διαφόρων κατηγοριών (σχέδια πόλης, πράξεις χαρακτηρισµού, κλήροι εποικισµού
κ.λ.π.) που κατισχύουν του περιεχοµένου του δασικού χάρτη και όφειλαν να είναι απεικονισµένες σ’ αυτόν,
σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές, για τα οποία εισηγούµαστε την αποδοχή.
Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ/ΦΟΡΕΑ

ΑΡ. ΠΡΩΤ./
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Στη συνέχεια της επεξεργασίας λήφθηκαν υπόψη τα, σύµφωνα µε την 153394/919/12.04.2017 (ΦΕΚ
1366Β΄) απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Π.ΕΝ., αποδεκτά ως υπαγόµενα σε περιπτώσεις πρόδηλου
σφάλµατος γεωτεµάχια και το σχετικό αιτιολογικό που παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα και οι
αντιρρήσεις που ταυτοποιούνται χωρικά µε αποδεκτά πρόδηλα (αναφέρονται στη στήλη των
παρατηρήσεων).
Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ/ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ

ΑΡ. ΠΡΩΤ./
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ
ΠΡΟ∆ΗΛΟΥ
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Κατόπιν αφαίρεσης των ανωτέρω δύο κατηγοριών γεωτεµαχίων στην εναποµείνασα περιοχή του ….
τοµέα εκτελέστηκαν:
α. επανάληψη φωτοερµηνείας παλαιότερων (έτους 1945) και πλέον πρόσφατων αεροφωτογραφιών
(έτους 2007-8) και σε συνδυασµό µε την χρήση των ορθοφωτοχαρτών LSO25 της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. (έτους
φωτοληψίας 2015)
β. επιτόπιοι έλεγχοι επιβεβαίωσης της φωτοερµηνείας (όπου απαιτήθηκαν)
γ. εξέταση των στοιχείων (φωτοερµηνεία, τεχνική έκθεση, άλλα), που υποβλήθηκαν από τον
ενδιαφερόµενο (υποβάλλοντα την αντίρρηση) µε την αντίρρηση
δ. συσχέτιση µε τις όµορες περιοχές του κυρωµένου τµήµατος του δασικού χάρτη, που αποτελούν
συνέχεια και ενιαίο οικοσύστηµα και χρήση γης
Εκ του ανωτέρω χειρισµού προέκυψαν και υλοποιήθηκαν νέες οριογραµµές που καθορίζουν πολύγωνα
δασικού, χορτολιβαδικού και άλλης µορφής και χαρακτήρα εκτάσεων, σύµφωνα µε τα οποία, εισηγούµαστε:
1. Οι αντιρρήσεις της πρώτης ενότητας, όπως στον πίνακα που ακολουθεί, στην οποία,
συµπληρωµατικά αναφέρουµε ότι:
• υπάρχουν σαφή ίχνη ανθρωπογενούς δραστηριότητας όπως αρόσεις, δενδροκαλλιέργειες,
ξερολιθιές, αλώνια, οικίες κ.λ.π.
• οι επικρατούσες κλίσεις του εδάφους κυµαίνονται … %
• η υφή εδάφους είναι ….
• (οτιδήποτε κρίνεται αναγκαίο να συµπληρωθεί)
να γίνουν αποδεκτές στο σύνολό τους
Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ/ΦΟΡΕΑ

ΑΡ. ΠΡΩΤ./
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

∆.Κ.Α.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΑΛΥΨΗΣ ∆.Χ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΑΛΥΨΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ
ΠΡΟ∆ΗΛΟ

Επίσης στον ανωτέρω πίνακα επισηµαίνονται οι αντιρρήσεις, που µπορούν να υπαχθούν σε
περίπτωση πρόδηλου σφάλµατος.
2. Οι αντιρρήσεις της δεύτερης ενότητας, για τα τµήµατα που απεικονίζονται στο συνηµµένο διάγραµµα
(*.shp), επί των οποίων παρατηρήθηκαν:
• σαφή ίχνη ανθρωπογενούς δραστηριότητας όπως αρόσεις, δενδροκαλλιέργειες, ξερολιθιές,
αλώνια, οικίες κ.λ.π.
• οι επικρατούσες κλίσεις του εδάφους κυµαίνονται … %
• η υφή εδάφους είναι ….
• (οτιδήποτε κρίνεται αναγκαίο να συµπληρωθεί)
να γίνουν µερικώς αποδεκτές, όπως στον πίνακα που ακολουθεί
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Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ/ΦΟΡΕΑ

ΑΡ. ΠΡΩΤ./
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

∆.Κ.Α.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΑΛΥΨΗΣ ∆.Χ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΑΛΥΨΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ
ΠΡΟ∆ΗΛΟ

Στον πίνακα επισηµαίνονται οι αντιρρήσεις, που µπορούν να υπαχθούν σε περίπτωση πρόδηλου
σφάλµατος.
3. Οι αντιρρήσεις της τρίτης ενότητας, όπως στον πίνακα που ακολουθεί,
• αποτελούν δασοβιοκοινότητα ή είναι εκτάσεις µε µορφή χορτολιβαδική, βραχώδη, πετρώδη επί
ορεινού, ηµιορεινού ή ανωµάλου εδάφους
• δεν υπάρχει κανένα ίχνος ανθρωπογενούς δραστηριότητας όπως αρόσεις, δενδροκαλλιέργειες,
ξερολιθιές, αλώνια, οικίες κ.λ.π., και οι εκτάσεις που αφορούν δεν επιδέχονται καλλιέργειας
• οι επικρατούσες κλίσεις του εδάφους κυµαίνονται … %
• η υφή εδάφους είναι ….
• καλύπτεται από δασικά είδη (……), πυκνότητας και κάλυψης ….. %
• (οτιδήποτε κρίνεται αναγκαίο να συµπληρωθεί)
να απορριφθούν στο σύνολό τους
Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ/ΦΟΡΕΑ

Εισηγητής

ΑΡ. ΠΡΩΤ./
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

∆.Κ.Α.

Προϊστάµενος
Τµήµατος ∆ασικών Χαρτογραφήσεων
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΑΛΥΨΗΣ ∆.Χ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΑΛΥΨΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Προϊστάµενος
∆ιεύθυνσης ∆ασών
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 4
ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ∆ΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ
ΤΟΠΙΚΗΣ/∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ .........................................................
∆ΗΜΟΥ ...............................................
ΤΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ....................... 1
Η επιτροπή που συγκροτήθηκε µε την ................................ 2 απόφαση του Συντονιστή
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης ................................................, αποτελούµενη από τους :
α. ................................................. 3, …………………… 4, Πρόεδρο.
β. ................................................. 3, …………….……… 4, µέλος.
γ. .................................................. 3, ………………….… 4, µέλος.
παρουσία και του γραµµατέα της επιτροπής ........................ 3, ………………. 4 ,
Συνήλθε σήµερα την .........................................1 και ώρα..................., στα γραφεία του
................................................................................. 5 και αφού εξέτασε τις αντιρρήσεις, που
υποβλήθηκαν κατά του αναρτηθέντος δασικού χάρτη τοπικής/δηµοτικής κοινότητας
......................................................... ∆ήµου ..............................................., σύµφωνα µε τον
συνηµµένο πίνακα, εξέδωσε τις αντίστοιχες αποφάσεις, οι οποίες προσαρτώνται και αποτελούν
αναπόσπαστο µέρος του παρόντος.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο/Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
1)

Ο/Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

2)

(1) Ηµεροµηνία της συνεδρίασης
(2) Η απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης µε την οποία ορίστηκαν τα µέλη και ο
γραµµατέας της ΕΠ.Ε.Α.
(3) Ονοµατεπώνυµο
(4) Ειδικότητα (δασολόγος, δασοπόνος, τοπογράφος µηχανικός, γεωπόνος, δικηγόρος)
(5) Τόπος συνεδρίασης
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 5
ΑΠΟΦΑΣΗ ................
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ∆ΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ
ΤΟΠΙΚΗΣ/∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ................................................
∆ΗΜΟΥ ............................................. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ .............................................
ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΗΝ ΟΜΑ∆Α … ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ …

ΑΡ. ΠΡΩΤ./
ΗΜΕΡΟΜ.1

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ2

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆.Χ.
ΤΜΗΜΑ3

∆.Κ.Α.4

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗΣ
ΕΝ∆ΕΙΞΗ5

ΕΜΒΑ∆ΟΝ6

∆ΙΑΤΥΠΩΣΗ7

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΜΕ
ΤΗΝ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗ8
1) .......................................................
2) .......................................................
3) .......................................................

9ΑΠΟ∆ΕΚΤΗ

ΠΛΗΡΩΣ

ΑΠΟ∆ΕΚΤΗ ΕΝ ΜΕΡΕΙ
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΡΟ∆ΗΛΟ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
ΤΜΗΜΑ3

Φ/Ε Α/Φ
ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗΣ
ΛΗΨΗΣ10

Φ/Ε Α/Φ
ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ
ΛΗΨΗΣ11

ΑΥΤΟΨΙΑ12

ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ13

ΠΡΟΤΑΣΗ14

ΑΠΟ∆ΕΚΤΗ ΠΛΗΡΩΣ
Πρόεδρος

ΑΠΟ∆ΕΚΤΗ ΕΝ ΜΕΡΕΙ
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΡΟ∆ΗΛΟ
ΑΠΟ∆ΕΚΤΗ ΠΛΗΡΩΣ

Μέλος

ΑΠΟ∆ΕΚΤΗ ΕΝ ΜΕΡΕΙ
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΡΟ∆ΗΛΟ
ΑΠΟ∆ΕΚΤΗ ΠΛΗΡΩΣ

Μέλος
ΑΠΟ∆ΕΚΤΗ ΕΝ ΜΕΡΕΙ
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΡΟ∆ΗΛΟ
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ΓΙΑ ΑΠΟ∆ΕΚΤΗ ΠΛΗΡΩΣ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗ
Αναλυτικά τα πολύγωνα, οι συντεταγµένες των κορυφών τους, τα αντίστοιχα εµβαδά τους ανά κατηγορία
µορφής/κάλυψης, σύµφωνα µε την παρούσα απόφαση αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.
Α.Α.
ΝΕΩΝ
ΠΟΛΥΓΩΝΩΝ

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΝΕΩΝ
ΠΟΛΥΓΩΝΩΝ17

ΕΜΒΑ∆ΟΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΜΟΡΦΗΣ/ΚΑΛΥΨΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠ.Ε.Α.

............................. 15 ........................ 16
Ο/Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1)

2)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)

Ο αριθµός πρωτοκόλλου και η ηµεροµηνία κατάθεσης της αντίρρησης
Το ονοµατεπώνυµο του αιτούντος εξέτασης αντίρρησης
Αύξων αριθµός τµήµατος πολυγώνου αντίρρησης (όπως καταγράφεται στο ¨ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ¨)
Ο ∆ασικός Κωδικός Αριθµός Πολυγώνου που αναφέρεται η αντίρρηση
Τα ψηφία κατηγορίας µορφής/κάλυψης του δασικού χάρτη για τον ∆ασικό Κωδικό Αριθµό Πολυγώνου που αναφέρεται η
αντίρρηση (η µορφή/χαρακτήρας που προσβάλλεται µε την αντίρρηση)
Το εµβαδόν που αφορά η αντίρρηση
Αναφέρεται στην ένδειξη κατηγορίας µορφής/κάλυψης που δηλώνει ο υποβάλλων την αντίρρηση (π.χ. ΑΑ αντί του ∆∆ του
δασικού χάρτη)
Οποιαδήποτε στοιχεία έχουν υποβληθεί συνοδευτικά µε την αντίρρηση
Η τελική απόφαση της ΕΠ.Ε.Α. και η ενδεχόµενη υπαγωγή σε κατηγορία πρόδηλου σφάλµατος (για τις περιπτώσεις
αποφάσεων που αφορούν σε αποδοχή πλήρη ή µερική της αντίρρησης)
Συνοπτικά η άποψη για την έκταση που προκύπτει από φωτοερµηνεία αεροφωτογραφιών της παλαιότερης λήψης
Συνοπτικά η άποψη για την έκταση που προκύπτει από φωτοερµηνεία αεροφωτογραφιών της πλέον πρόσφατης λήψης
Συνοπτικά η άποψη για την έκταση που προκύπτει από αυτοψία εφόσον διενεργηθεί
Συνοπτικά η άποψη για την έκταση που προκύπτει από την εξέταση των λοιπών στοιχείων (π.χ. LSO25, υποβληθείσα τεχνική
έκθεση κ.λ.π.)
Η πρόταση κάθε µέλους για την αποδοχή ή την απόρριψη της αντίρρησης
Τόπος (διεύθυνση)
Ηµεροµηνία
Στην περίπτωση πλήρως αποδεκτού τµήµατος πολυγώνου αντίρρησης, τότε αντί της αναγραφής αναλυτικά των
συντεταγµένων του πολυγώνου, αναγράφεται η ένδειξη ¨ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ∆ΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ …..¨ της εν λόγω αντίρρησης

14 από 14

