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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2019 
   

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ   
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  Αρ. Πρωτ.: 177997/454 
   

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ   
                                  & ∆ΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   
   

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ  ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 
   

ΤΜΗΜΑ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ, ∆ΑΣΟΛΟΓΙΟΥ,   
               ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ & ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ   
                                           ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ   
   

Ταχ. ∆/νση    : Τέρµα Αλκµάνος, 115 28 Αθήνα   
Πληροφορίες :  Κ. Τεστέµπαση   
Τηλέφωνο     : 2131512 128   
Ηλ.Ταχυδροµείο : dasktim@gmail.com   

 

ΘΕΜΑ: Προγραµµατισµός Αναρτήσεων ∆ασικών Χαρτών. 
ΣΧΕΤ.:   α. Άρθρο 13 παρ. 8 και άρθρο 14 ν. 3889/2010 όπως ισχύει. 

β. Άρθρο 155 παρ. 5 και 6 ν. 4389/2016. 
γ. Η 146776/2459/21.10.2016 απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Π.ΕΝ. «Καθορισµός θεµάτων 

σχετικών µε την παράγραφο 1 εδάφια β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ τού άρθρου 21 τού ν. 3889/2010 όπως 
ισχύει.» (ΦΕΚ 3532Β΄). 

δ. Η 158576/1579/04.07.2017 απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Π.ΕΝ. «Καθορισµός τεχνικών 
προδιαγραφών και τιµολογίου υπολογισµού προεκτιµώµενων αµοιβών για τις εργασίες 
κατάρτισης δασικών χαρτών» (ΦΕΚ 2373Β΄). 

  ε. Η 145189/2264/04.10.2016 απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Π.ΕΝ. «Έγκριση εκτέλεσης 
εργασιών ανάρτησης δασικών χαρτών έως την κύρωσή τους.» (ΦΕΚ 3407Β΄). 

στ. Η 162371/2429/13.10.2017 απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Π.ΕΝ. «Έγκριση εκτέλεσης 
εργασιών ανάρτησης δασικών χαρτών έως την κύρωση τους» (ΦΕΚ 3701Β΄).  

ζ. Η 151516/90/08.02.2017 «Έγκριση εξαίρεσης του προγράµµατος ανάρτησης δασικών 
χαρτών» απόφαση Γενικού ∆ιευθυντή Ανάπτυξης και Προστασίας ∆ασών και 
Αγροπεριβάλλοντος (Α∆Α: 72Ζ54653Π8-Ψ91). 
 

Κατόπιν τής συνεργασίας µας µε τις υπηρεσίες σας και το "Ελληνικό Κτηµατολόγιο" για την εφαρµογή και 
υλοποίηση των ανωτέρω ε' και στ' σχετικών αποφάσεων Αναπληρωτή Υπουργού Π.ΕΝ., καθορίζεται 
ανάρτηση δασικών χαρτών, ως εξής: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ 

Παρασκευή 
01.03.2019 

Ανατολικής Αττικής Προκαποδιστριακός Ο.Τ.Α. ΚΡΩΠΙΑΣ  

Μαγνησίας 
Προκαποδιστριακοί Ο.Τ.Α.: ΒΟΛΟΥ, ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ, 

ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ, ΣΚΙΑΘΟΥ 
Καρδίτσας Σύνολο περιοχής αρµοδιότητας ∆ιεύθυνσης ∆ασών 

Επισηµαίνουµε ότι ο θεωρηµένος δασικός χάρτης συνοδευόµενος από τον ‘’ιστορικό ορθοφωτοχάρτη’’ θα 
αποσταλεί στο "Ελληνικό Κτηµατολόγιο" και στο Τµήµα ∆ασικών Χαρτών, ∆ασολογίου, Απογραφής & 
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Θεµατικής Υποστήριξης ∆ικαιωµάτων ∆ηµοσίου τής ∆/νσης ∆ασικών Έργων & Υποδοµών τής υπηρεσίας 
µας. 

Η απόφαση τής ανάρτησης τού δασικού χάρτη, αφού διαµορφωθεί µε βάση το υπόδειγµα του παραπάνω 
γ΄ σχετικού, θα γνωστοποιηθεί ηλεκτρονικά, άµεσα εντός τής ηµέρας έκδοσής της, στο "Ελληνικό 
Κτηµατολόγιο" και στην υπηρεσία µας. Επιπλέον, να δοθεί ιδιαίτερη µέριµνα για την τήρηση των 
προβλεποµένων στην απόφαση (Κεφάλαιο 2, παράγραφος 2.2 του γ΄ σχετικού) για την ευρύτατη 
δηµοσιοποίηση τής ανάρτησης και της προθεσµίας υποβολής των αντιρρήσεων. Στα πλαίσια αυτά, η 
ανωτέρω απόφαση να γνωστοποιηθεί, αµελλητί, και στους όµορους Ο.Τ.Α. των περιοχών ανάρτησης των 
δασικών χαρτών. Σηµειώνεται, επίσης, ότι η χωρική αρµοδιότητα των συνιστούµενων ΣΥΑ∆Χ, εφόσον αυτά 
είναι περισσότερα τού ενός, επεκτείνεται και καλύπτει ολόκληρη την περιοχή ανάρτησης τού δασικού χάρτη 
για το καθένα από αυτά. 

Τέλος, µε τη λήψη τού παρόντος να προβείτε στις απαραίτητες διοικητικές ενέργειες και πράξεις για την 
υλοποίηση των αναρτήσεων, απαρέγκλιτα, εντός της ανωτέρω ηµεροµηνίας. 

    
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ   

ΓΕΝΙΚΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ    
 
 

  ∆ηµ. Βακάλης 

   

   

   

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 
ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
1. ∆ιευθύνσεις Συντονισµού & Επιθεώρησης ∆ασών Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων 

• Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος • Αττικής 

2. ∆ιεύθυνση ∆ασών Ανατολικής Αττικής 
3. ∆ιεύθυνση ∆ασών Μαγνησίας 
4. ∆ιεύθυνση ∆ασών Καρδίτσας 
5. Ελληνικό Κτηµατολόγιο 

Μεσογείων 288, 155 62 Χολαργός 
    ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
1. Γραφείο Υπουργού Π.ΕΝ., κου Γ. Σταθάκη 
2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Π.ΕΝ., κου Σ. Φάµελλου 
3. Γραφείο Γενικής Γραµµατέως Περιβάλλοντος, κας Χ. Μπαριτάκη 
4. Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις 

• Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος • Αττικής 
             α. Συντονιστές Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων 
             β. Γενικούς ∆ιευθυντές ∆ασών Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων 

5. ΟΠΕΚΕΠΕ 
∆οµοκού 5, 10445, Αθήνα 

 
Εσωτερική διανοµή: 1. Γραφείο Προϊσταµένου Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ασών & ∆ασικού Περιβάλλοντος 
                                 2. ∆/νση Προστασίας ∆ασών 
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