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ΘΕΜΑ: Ανάρτηση δασικού χάρτη για το σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής
και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχοµένου του.
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 50 ν. 4685/2020 (Α’ 92) «Εκσυγχρονισµός
περιβαλλοντικής νοµοθεσίας, ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και
2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και λοιπές διατάξεις.».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 26 ν. 3889/2010 (Α’ 182) «Χρηµατοδότηση
Περιβαλλοντικών Παρεµβάσεων, Πράσινο Ταµείο, Κύρωση ∆ασικών Χαρτών και άλλες
διατάξεις», όπως αυτές ισχύουν.
3. Τις διατάξεις τού άρθρου 28 τού ν. 2664/1998 (Α΄ 275) «Εθνικό Κτηµατολόγιο και άλλες
διατάξεις», όπως ισχύει.
4. Την υπ' αριθ. 151585/323/03.02.2017 (Β’ 347) κοινή απόφαση Υπουργού Οικονοµικών και
Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισµός ειδικού τέλους για την άσκηση αντιρρήσεων της παρ.
1 του άρθρου 15 του Ν. 3889/2010 (Φ.Ε.Κ. 182Α΄) κατά του περιεχοµένου αναρτηµένου δασικού
χάρτη», όπως τροποποιήθηκε από την 155973/999/26.04.2017 (Β’ 1491) και συµπληρώθηκε από
την 160525/2210/20.09.2017 (Β’ 3327) όµοιες.
5. Την 143792/1794/03.08.2016 απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας (Β’ 2750) «Ίδρυση και λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου ανάρτησης δασικών χαρτών
και περιεχόµενο της ηλεκτρονικής φόρµας υποβολής αντιρρήσεων.».
6. Την 146776/2459/21.10.2016 απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας (Β’ 3532) «Καθορισµός θεµάτων σχετικών µε την παράγραφο 1 εδάφια β΄, γ΄, δ΄ και ε΄
τού άρθρου 21 τού Ν. 3889/2010 όπως ισχύει.», όπως ισχύει .
7. Την 153394/919/12.04.2017 απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας (Β’ 1366) «Καθορισµός, προσδιορισµός, τρόπος και διαδικασία διόρθωσης πρόδηλων
σφαλµάτων στην κατάρτιση και κύρωση των δασικών χαρτών».
8. Την 158576/1579/04.07.2017 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας (Β’ 2373) «Καθορισµός τεχνικών προδιαγραφών και τιµολογίου υπολογισµού
προεκτιµώµενων αµοιβών για τις εργασίες κατάρτισης δασικών χαρτών».
9. Την 64663/2956/03.07.2020 απόφαση Υπουργού Π.ΕΝ. (Β’ 2773) «Καθορισµός των
διοικητικών πράξεων, των λοιπών πρόσφορων στοιχείων, των τεχνικών προδιαγραφών και της
διαδικασίας για την αυτεπάγγελτη αναµόρφωση και κατάρτιση των δασικών χαρτών κατά το άρθρο
48 του ν. 4685/2020 (Α’ 92).».
10. Την 92828/4471/28.09.2020 εγκύκλιο Γενικού Γραµµατέα Φυσικού Περιβάλλοντος και
Υδάτων του Υ.Π.ΕΝ. «Οδηγίες εφαρµογής της διάταξης της παρ. 10 του άρθρου 48 του ν.
4685/2020 (Α΄ 92) και της υπ’ αριθµ. 64663/2956/2020 (Β΄ 2773) Υπουργικής Απόφασης µε τίτλο
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«Καθορισµός διοικητικών πράξεων, τεχνικών προδιαγραφών – διαδικασίας για την αυτεπάγγελτη
αναµόρφωση και κατάρτιση των δασικών χαρτών» (Α∆Α: ΩΛΒΜ4653Π8-ΖΚΧ)», (Α∆Α:
ΩΑΦΥ4653Π8-64Φ).
11. Την 123007/3541/21.12.2020 εγκύκλιο Γενικού Γραµµατέα Φυσικού Περιβάλλοντος και
Υδάτων του Υ.Π.ΕΝ.
«Προετοιµασία για την ανάρτηση του δασικού χάρτη.» (Α∆Α:
Ω9ΩΓ4653Π8-ΖΦ2).
12. Την 3847/17-02-2017 απόφαση ανάρτησης (Α∆Α: 6Ο0ΛΟΡ1Υ-2ΥΡ) και την 35301/20-122017 απόφαση κύρωσης (ΦΕΚ 67δ/2017)
13. Το ΥΠΕΝ/∆∆ΕΥ/2344/83/12.01.2021 Γενικού ∆ιευθυντού ∆ασών και ∆ασικού
Περιβάλλοντος «Προγραµµατισµός Αναρτήσεων ∆ασικών Χαρτών», (Α∆Α: ΨΓ364653Π8-Κ0Ξ).
14. Την υπ' αριθ. 3295/104/14-1-2021 (Α∆Α: ΩΥ∆Γ4653Π8-ΛΕΓ) εγκύκλιο του Υφυπουργού
Περιβάλλοντος και ενέργειας <<Ανάρτηση αναµορφωµένων δασικών χαρτών , σε εφαρµογή της
παρ. 10 άρθρου 48 ν. 4685/2020>>
15. Το περιεχόµενο τού δασικού χάρτη για το σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής
που θεωρήθηκε µε την 2292/25-2-2021 απόφαση ∆ιεύθυνσης ∆ασών.
Αποφασίζουµε
Α. Την ανάρτηση τού θεωρηµένου δασικού χάρτη για το σύνολο της Περιφερειακής
Ενότητας Χαλκιδικής συνολικής έκτασης 2.816.376,41 στρεµµάτων, στον ειδικό διαδικτυακό
τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας του Ν.Π.∆.∆.
"Ελληνικό Κτηµατολόγιο"
(https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx )
Στον ανωτέρω αναρτώµενο δασικό χάρτη περιλαµβάνεται και ο ιστορικός ορθοφωτοχάρτης,
που απεικονίζει τα πολύγωνα των δασικών εν γένει εκτάσεων, που προσδιορίστηκαν από τα
φωτοερµηνευτικά στοιχεία των παλαιότερων αεροφωτογραφιών.
Σηµειώνεται ότι στον αναρτηµένο δασικό χάρτη απεικονίζονται µε µαύρο χρώµα οι περιοχές
που εξαιρέθηκαν της θεώρησής του, σε εφαρµογή της (11) σχετικής, οι οποίες εξαιρούνται της
ανάρτησης και της υποβολής αντιρρήσεων.
Β. Καλείται κάθε ενδιαφερόµενος, αφού λάβει γνώση τού περιεχοµένου του αναρτηµένου
κατά τα προηγούµενα δασικού χάρτη, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του εντός αποκλειστικής
προθεσµίας εκατόν πέντε (105) ηµερών, η οποία αρχίζει την 12-3-2021 ηµέρα Παρασκευή
Επισηµαίνεται ότι για τις περιοχές µε κυρωµένο δασικό χάρτη αντιρρήσεις δέχεται µόνο το
αναµορφωµένο τµήµα του αναρτούµενου δασικού χάρτη και µόνο ως προς τα τµήµατα που δεν
έχουν ήδη υποβληθεί αντιρρήσεις ή αιτήµατα προδήλων σφαλµάτων.
Η καταληκτική ηµεροµηνία της παραπάνω προθεσµίας, είναι η 24-6-2021 ηµέρα Πέµπτη
Για τους κατοικούντες ή διαµένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσµία
παρεκτείνεται κατά 20 ηµέρες, συνεπώς η καταληκτική ηµεροµηνία της προθεσµίας
υποβολής αντιρρήσεων είναι η 14/7/2021 ηµέρα Τετάρτη
Με τις αντιρρήσεις προβάλλονται λόγοι που αφορούν αποκλειστικά και µόνο την
αµφισβήτηση τού χαρακτήρα και της µορφής των εµφανιζόµενων στο χάρτη εκτάσεων, της ορθής
απεικόνισης, εφαρµογής και ισχύος των πράξεων της ∆ιοίκησης και της σύννοµης αλλαγής χρήσης
αυτών.
Αντιρρήσεις µπορούν να υποβάλουν φυσικά και νοµικά πρόσωπα δηµοσίου και ιδιωτικού
δικαίου, καθώς και το Ελληνικό ∆ηµόσιο και οι οικείοι Ο.Τ.Α. πρώτου και δευτέρου βαθµού,
εφόσον επικαλούνται για τη θεµελίωση τού έννοµου συµφέροντός τους εµπράγµατα ή ενοχικά
δικαιώµατα στις περιληφθείσες στον αναρτηθέντα δασικό χάρτη δασικές, χορτολιβαδικές και
βραχώδεις ή πετρώδεις εκτάσεις.
Αντιρρήσεις ειδικά κατά της παράλειψης να περιληφθεί στο δασικό χάρτη ορισµένη δασικού
χαρακτήρα ή χορτολιβαδική ή βραχώδης ή πετρώδης έκταση, µπορεί να υποβάλει κάθε φυσικό ή
νοµικό πρόσωπο και, ιδίως, οι Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθµού στα διοικητικά όρια των
οποίων υπάγεται η έκταση, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις και άλλα νοµικά πρόσωπα µη
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κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στους σκοπούς των οποίων περιλαµβάνεται η προστασία τού φυσικού
περιβάλλοντος.
Η υποβολή των αντιρρήσεων είναι δυνατή µόνον ηλεκτρονικά, στον ειδικό δικτυακό τόπο
ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων, στην ιστοσελίδα του Ν.Π.∆.∆.
"Ελληνικό Κτηµατολόγιο"
(https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx ),
µε την συµπλήρωση σχετικής ηλεκτρονικής φόρµας, µε χρήση διαδικτυακής εφαρµογής.
• Για την υποβολή αντίρρησης είναι υποχρεωτική η συµπλήρωση των γεωγραφικών
συντεταγµένων των κορυφών τού πολυγώνου/γεωτεµαχίου της έκτασης της οποίας
αµφισβητείται ο χαρακτήρας και η µορφή, καθώς και το εµβαδόν της.
• Επίσης, για την υποβολή αντίρρησης καταβάλλεται υποχρεωτικά ειδικό τέλος, το ύψος τού
οποίου υπολογίζεται µε βάση το εµβαδόν της έκτασης που αφορά αυτή, όπως έχει
καθοριστεί µε την Κ.Υ.Α. της περίπτωσης (4) ανωτέρω.
Η µη τήρηση των παραπάνω προϋποθέσεων καθιστά την αντίρρηση απαράδεκτη.
∆εν απαιτείται καταβολή τέλους, κατ’ εξαίρεση, για αντιρρήσεις που αφορούν περιοχές:
α) που έχουν συµπεριληφθεί στο δασικό χάρτη, λόγω µη αποτύπωσης τού περιγράµµατος της
παρ. 2 περίπτωση α΄ του άρθρου 23 του ν. 3889/2010, όπως ισχύει, καθώς και οι εκτάσεις που
εµπίπτουν στις περιπτώσεις της παρ. 3β του άρθρου 31 του ν. 4280/2014, όπως ισχύει.
β) που εµφανίζονται ως δασικές στη φωτοερµηνεία της παλαιότερης αεροφωτογράφησης, αλλά
περιλαµβάνονται σε διανοµές (κληροτεµάχια) του εποικισµού και του αναδασµού, οι οποίες
δεν απεικονίζονται στους αναρτηµένους δασικούς χάρτες.
γ) που εµφανίζονται ως χορτολιβαδικές ή βραχώδεις ή πετρώδεις είτε κατά την παλαιότερη
είτε κατά την πρόσφατη αεροφωτογράφηση, αλλά περιλαµβάνονται σε περιοχές του
εποικισµού και του αναδασµού, οι οποίες δεν απεικονίζονται στους αναρτηµένους δασικούς
χάρτες.
δ) για τις οποίες έχουν εκδοθεί τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισµού κατά τη διαδικασία του
άρθρου 14 ν. 998/1979, οι οποίες δεν απεικονίζονται στους αναρτηµένους δασικούς χάρτες.
ε) κατά το τµήµα που εµπίπτει σε εκκρεµείς αιτήσεις και υποθέσεις στη διαδικασία του άρθρου
14 ν. 998/1979 (άρθρο 28 παρ. 18.α ν. 2664/1998 όπως ισχύει).
στ) που υποβάλλονται από Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθµού.
ζ) που υποβάλλονται από την Κεντρική ∆ιοίκηση κατά την έννοια της περίπτωσης στ΄ της
παρ.1 του άρθ. 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).
Για την τεκµηρίωση της υπαγωγής στις ανωτέρω περιπτώσεις α΄ ή β΄ και γ΄ µε την αντίρρηση
υποβάλλονται, απαρέγκλιτα, από τον ενδιαφερόµενο, ως απαραίτητα συµπληρωµατικά
στοιχεία, βεβαίωση της αρµόδιας υπηρεσίας δόµησης (περ. α΄) ή της υπηρεσίας εποικισµού
(περ. β΄ ή γ΄) αντίστοιχα. Για την περίπτωση δ΄ υποβάλλεται η τελεσίδικη πράξη. Για την
περίπτωση ε΄ υποβάλλεται αντίγραφο της πρωτοκολληµένης αίτησης, εκκρεµούσας πράξης ή
αντίρρησης στις επιτροπές του άρθρου 10 της διαδικασίας του άρθρου 14 του ν. 998/1979.
Για την υποβολή αντίρρησης που εξαιρείται της καταβολής τέλους, οι ενδιαφερόµενοι εντός
της προβλεπόµενης προθεσµίας υποβολής αντιρρήσεων οφείλουν να αποστείλουν στο αρµόδιο
ΣΥΑ∆Χ, σε ψηφιακή µορφή όλα τα σχετικά δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υποβολή
της ατελούς αντίρρησης, παραθέτοντας τους λόγους της ατέλειας και επιπλέον σε ψηφιακή
µορφή το πολύγωνο/γεωτεµάχιο, (σε σύστηµα ΕΓΣΑ 87 και σε µορφή dxf ή dwg) της έκτασης
της οποίας αµφισβητείται ο χαρακτήρας και η µορφή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση ddasxal@damt.gov.gr (για το ΣΥΑ∆Χ της ∆/νσης ∆ασών Χαλκιδικής), das-pol@damt.gov.gr (για
το ΣΥΑ∆Χ του ∆ασαρχείου Πολυγύρου), das-arn@damt.gov.gr (για το ΣΥΑ∆Χ του
∆ασαρχείου Αρναίας), das-kas@damt.gov.gr (για το ΣΥΑ∆Χ του ∆ασαρχείου Κασσάνδρας)
προκειµένου η υποβολή της αντίρρησης αυτής, µέσω του δικτυακού τόπου, να
πραγµατοποιηθεί, κατ΄ εξαίρεση, από το προσωπικό του ΣΥΑ∆Χ.
Σε περιπτώσεις που απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία (πχ υποβολή ατελούς αντίρρησης), και
για όσο διάστηµα ισχύουν τα περιοριστικά µέτρα προστασίας της δηµόσιας υγείας, το ΣΥΑ∆Χ
δύναται να δέχεται κοινό, µόνο κατόπιν προηγούµενου ραντεβού.
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• Στις αντιρρήσεις συµπληρώνονται, επίσης, τα στοιχεία των εµπραγµάτων ή ενοχικών

δικαιωµάτων, που θεµελιώνουν το έννοµο συµφέρον τού ενδιαφερόµενου στην έκταση, που
αφορά η αντίρρηση.
Η µη τήρηση της παραπάνω προϋπόθεσης καθιστά την αντίρρηση εκκρεµή.

Στοιχεία που αφορούν διοικητικές πράξεις των άρθρων 1 και 2 της 64663/2956/03.07.2020
απόφασης Υπουργού Π.ΕΝ. (Β’ 2773), µπορούν να υποβάλλονται, ως πρόδηλα σφάλµατα,
ηλεκτρονικά
στην
ιστοσελίδα
του
Ν.Π.∆.∆.
"Ελληνικό
Κτηµατολόγιο"
https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx και ο φάκελος να αποστέλλεται στην
∆ιεύθυνση ∆ασών Χαλκιδικής. Στον φάκελο αποστολής αναγράφεται, υποχρεωτικά, το όνοµα τού
ενδιαφεροµένου και ο αριθµός πρωτοκόλλου του αιτήµατος.
Τα αποδεικτικά στοιχεία που επικαλείται ο ενδιαφερόµενος, στα οποία περιλαµβάνονται αυτά
που αποδεικνύουν την καταβολή τού ειδικού τέλους καθώς και τη θεµελίωση τού έννοµου
συµφέροντος επί της έκτασης που αφορά η αντίρρηση, αποστέλλονται το αργότερο εντός δέκα (10)
ηµερών από την λήξη της προθεσµίας υποβολής αντιρρήσεων σε έντυπη µορφή, στο Σηµείο
Υποστήριξης της Ανάρτησης τού ∆ασικού Χάρτη, στη διεύθυνση:
1. ∆ιεύθυνση ∆ασών Πολυγύρου ∆ασικό Κτίριο ΤΚ 63100, Πολύγυρος
2. ∆ασαρχείο Πολυγύρου, ∆ασικό Κτίριο ΤΚ 63100, Πολύγυρος
3. ∆ασαρχείο Αρναίας ΤΚ 63074, Αρναία
4. ∆ασαρχείο Κασσάνδρας ΤΚ 63077, Κασσανδρεία
Στον φάκελο αποστολής αναγράφεται, υποχρεωτικά, το όνοµα τού ενδιαφεροµένου και ο
αριθµός πρωτοκόλλου της αντίρρησης.
Στο Σηµείο Υποστήριξης της Ανάρτησης τού ∆ασικού Χάρτη γίνεται, επίσης, ενηµέρωση για το
περιεχόµενο τού αναρτηµένου δασικού χάρτη και δίνονται πληροφορίες για τον τρόπο υποβολής
των αντιρρήσεων, το οποίο λειτουργεί καθηµερινά από 7:00 π.µ. έως 3:00 µ.µ. τις εργάσιµες
ηµέρες, καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου υποβολής αντιρρήσεων, κατόπιν ραντεβού σύµφωνα µε
ισχύοντα περιοριστικά µέτρα προστασίας της δηµόσιας υγείας (14 σχετικό).
Επισηµαίνεται ότι η διαδικασία τού άρθρου 14 ν. 998/1979, από την ανάρτηση τού οικείου
δασικού χάρτη παύει να ισχύει και οι επιτροπές τού άρθρου 10 του ιδίου νόµου καθίστανται
αναρµόδιες για το χαρακτηρισµό εκτάσεων ως δάση, δασικών, χορτολιβαδικών, βραχωδών ή
πετρωδών. Για τις περιπτώσεις που έχουν υποβληθεί αιτήσεις στα οικεία ∆ασαρχεία για εφαρµογή
του άρθρου 14 ν. 998/1979, καθώς και για τις υποθέσεις που εκκρεµούν στις επιτροπές τού άρθρου
10 παρ. 3 στην ανωτέρω διαδικασία, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αντιρρήσεις κατά
τού περιεχοµένου τού αναρτηµένου δασικού χάρτη (περίπτωση ε΄ εξαίρεσης καταβολής ειδικού
τέλους).
Αναπόσπαστα συνοδευτικά στοιχεία της παρούσας αποτελούν τα ψηφιακά αρχεία του
θεωρηµένου δασικού χάρτη ΠΕ Χαλκιδικής και του αντίστοιχου «Ορθοφωτοχάρτη έτους 1945
(1960)» σε µορφή shapefiles (.shp).
Η παρούσα αποστέλλεται στο "Ελληνικό Κτηµατολόγιο" για την ψηφιακή ανάρτησή της στην
ιστοσελίδα του στον ειδικό δικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων.
Ο σύνδεσµος για τον αναρτηµένο δασικό χάρτη δηµοσιοποιείται και από τις ιστοσελίδες τού
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης.
Επίσης, η παρούσα (χωρίς τα συνοδευτικά ψηφιακά αρχεία) αναρτάται στον χώρο
ανακοινώσεων της υπηρεσίας µας, των ∆ασαρχείων Πολυγύρου, Κασσάνδρας και Αρναίας καθώς
και στα δηµοτικά ή τοπικά ή διαµερισµατικά καταστήµατα των δήµων Ν. Προποντίδας,
Πολυγύρου, Σιθωνίας, Αριστοτέλη, Κασσάνδρας.
O Αναπληρωτής ∆ιευθυντής ∆ασών

Γ. Καψάλης
∆ασολόγος

