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Δασολόγιο & Δασικοί χάρτες

Δασολόγιο : επιτάσσεται από το σύνταγμα ήδη από το έτος 1975.

Οι δασικοί χάρτες  απαραίτητο  εργαλείο για την ολοκλήρωση του 
δασολογίου

Οι Δασικοί Χάρτες είναι:

Έργο σημαντικό για την απογραφή και αποτελεσματική πλέον 
προστασία του δασικού πλούτου της χώρας και του φυσικού 
περιβάλλοντος γενικότερα.

Έργο υποδομής, αναγκαίο όχι μόνο για τη δασική υπηρεσία, αλλά 
για το σύνολο της χώρας και την εθνική οικονομία, με μεγάλη 
περιβαλλοντική αξία.



Δασικοί χάρτες

Απεικονίζουν διαχρονικά τα πολύγωνα των δασικού χαρακτήρα 
ε κτάσεων ,  δηλαδή  των  εκτάσεων  που  υπάγοντα ι  στ ι ς 
προστατευτικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

Στόχος: ο προσδιορισμός και η οριοθέτηση με σαφήνεια του χώρου, 
στον οποίο ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις της δασικής 
νομοθεσίας.

Δεν απεικονίζονται όρια ιδιοκτησιών ή 
επιλύονται 

ιδιοκτησιακά 
ζητήματα!!!



Εκτάσεις που δεσμεύονται από τις διατάξεις 
της δασικής νομοθεσίας

ΔΑΣΗ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΙΚΕΣ 
ΕΚΤΑΣΕΙΣ

ΒΡΑΧΩΔΕΙΣ-
ΠΕΤΡΩΔΕΙΣ 
ΕΚΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΕΣ 
ΕΚΤΑΣΕΙΣ



Δάσος ή Δασικό Οικοσύστημα

«Νοείται το οργανικό σύνολο άγριων φυτών με ξυλώδη κορμό πάνω στην 
αναγκαία επιφάνεια του εδάφους, τα οποία, μαζί με την εκεί συνυπάρχουσα 
χλωρίδα και πανίδα, αποτελούν μέσω της αμοιβαίας αλληλεξάρτησης και 
αλληλοεπίδρασής τους, ιδιαίτερη βιοκοινότητα (δασοβιοκοινότητα) και ιδιαίτερο 
φυσικό περιβάλλον (δασογενές).»
(Άρθρο 3 παρ.1 του Ν.998/79 ως ισχύει).

Δασική έκταση

«Υπάρχει όταν στο παραπάνω σύνολο η άγρια ξυλώδης βλάστηση, υψηλή ή 
θαμνώδης, είναι αραιά.»
(Άρθρο 3 παρ.2 του Ν.998/79 ως ισχύει).



Δάση & Δασικές εκτάσεις

Ως δάση και δασικές εκτάσεις νοούνται και οι οποιασδήποτε φύσεως 
ασκεπείς εκτάσεις (φρυγανώδεις ή χορτολιβαδικές εκτάσεις, 
βραχώδεις εξάρσεις και γενικά ακάλυπτοι χώροι) που περικλείονται, 
αντιστοίχως, από δάση και δασικές εκτάσεις, καθώς και οι υπεράνω 
των δασών ή δασικών εκτάσεων ασκεπείς κορυφές ή αλπικές ζώνες 
των ορέων και οι άβατοι κλιτύες αυτών.

Οι εκτάσεις της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου δεν υπάγονται 
στις  δ ιατάξε ις  της  παρούσας  παραγράφου,  έστω και  αν 
περικλείονται από δάση ή δασικές εκτάσεις.
(Άρθρο 3 παρ.3 του Ν.998/79 ως ισχύει).

Στις διατάξεις του παρόντος νόμου υπάγονται και τα εντός των 
πόλεων και των οικιστικών περιοχών πάρκα και άλση, το περιαστικό 
πράσινο, οι κηρυγμένες δασωτέες ή αναδασωτέες εκτάσεις.
(Άρθρο 3 παρ.4 του Ν.998/79 ως ισχύει).



Χορτολιβαδικές & Βραχώδεις 
εκτάσεις

Στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας υπάγονται και οι εκτάσεις 
των επόμενων περιπτώσεων α΄ και β΄ του παρόντος, που δεν έχουν 
αναγνωριστεί ως ιδιωτικές με έναν από τους τρόπους του άρθρου 
10 του Ν. 3208/2003:

α) Οι χορτολιβαδικές εκτάσεις που βρίσκονται επί ημιορεινών, 
ορε ινών και  ανώμαλων εδαφών και  συγκροτούν φυσικά 
οικοσυστήματα αποτελούμενα από φρυγανική, ποώδη ή άλλη 
αυτοφυή βλάστηση ή από δασική μεν βλάστηση που δεν συνιστά 
δασοβιοκοινότητα.

β) Οι βραχώδεις ή πετρώδεις εκτάσεις των ημιορεινών, ορεινών και 
ανώμαλων εδαφών.
(Άρθρο 3 παρ.5 του Ν.998/79 ως ισχύει).



Κριτήρια οργανικής ενότητας (1)

Κριτήριο 1ο 
«Αναγκαία επιφάνεια εδάφους”, ως ενδεικτικό προσδιοριστικό 
αριθμητικό δεδομένο για την ύπαρξη δάσους ή δασικής έκτασης, 
νοείται η εδαφική έκταση που καλύπτεται από δασική βλάστηση 
(υψηλή ή θαμνώδη), έχει τα οικολογικά χαρακτηριστικά της 
δασοβιοκοινότητας και του ιδιαίτερου δασογενούς περιβάλλοντος και 
αποτελεί, κατά τους κανόνες της δασολογικής επιστήμης, 
λειτουργική διαχειριστική μονάδα που συμβάλλει στην οικολογική 
ισορροπία του περιβάλλοντος ορισμένης περιοχής. Ως τέτοια 
επιφάνεια δίδεται, ενδεικτικά, η έχουσα μέγεθος λόχμης με ελάχιστο 
εμβαδόν επτακόσια τετραγωνικά μέτρα (700 τ.μ.), επιφάνεια, χωρίς 
να αποκλείονται, λόγω της αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης και 
των ιδιαίτερων εκάστοτε συνθηκών, και εκτάσεις με δασική 
βλάστηση μικρότερες αυτής, στις περιπτώσεις που περιβάλλονται ή 
συνορεύουν με άλλες εκτάσεις δασικού χαρακτήρα ή που συντρέχουν 
οι προϋποθέσεις του επόμενου κριτηρίου.»
(Άρθρο 2 παρ. 1 ΠΔ 32/2016)



Κριτήρια οργανικής ενότητας (2)
Κριτήριο 2ο 
Το σύνολο των άγριων φυτών με ξυλώδη κορμό, τα οποία μαζί με την εκεί συνυπάρχουσα 
χλωρίδα και πανίδα, αποτελούν μέσω της αμοιβαίας αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασής 
τους ιδιαίτερη βιοκοινότητα (δασοβιοκοινότητα) και ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον 
(δασογενές). Κατά την εξέταση του κριτηρίου αυτού λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία της 
δασικής οικολογίας, όπως:
α) Η φυόμενη επί της εκτάσεως άγρια ξυλώδης βλάστηση (υψηλή ή θαμνώδης). Τα 
στοιχεία της χλωρίδας που συνθέτουν την ξυλώδη βλάστηση (είδη και σύνθεση αυτής).
β) Η ύπαρξη άγριας ζωής ως στοιχείο της δασοβιοκοινότητας μέσω της αμοιβαίας 
αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης της υπάρχουσας χλωρίδας και πανίδας.
γ) Η φυτοκοινωνιολογική ζώνη στην οποία υπάγεται η περιοχή της υπό εξέταση 
εκτάσεως.
δ) Οι εδαφολογικές συνθήκες (είδος και βάθος εδάφους, γόνιμο, άγονο, επιδεκτικό ή μη 
καλλιέργειας).
ε) Οι σταθμολογικές συνθήκες (τοπογραφία, ανάγλυφο, υπερθαλάσσιο ύψος, έκθεση ως 
προς τον ορίζοντα, κλίσεις εδάφους).
στ) Το γεωλογικό υπόστρωμα (υπέδαφος, μητρικό πέτρωμα).
ζ) Οι κλιματολογικές συνθήκες (πώς επηρεάζουν την ανάπτυξη και εξέλιξη της 
βλάστησης ιδιαίτερα σε σχέση με την κλιματική ζώνη, μέσο ύψος βροχής, διάρκεια 
ξηροθερμικών περιόδων κ.λπ.).
η) Η θέση της έκτασης σε σχέση με την ευρύτερη περιοχή (στοιχεία όμορων και 
παρακείμενων εκτάσεων, απόσταση εξ αυτών, είδος βλάστησης) καθώς και αν η έκταση 
ευρίσκεται εντός αλπικής ζώνης ή επί άβατων κλιτύων ορέων (αναφορικά με εκτάσεις που 
καλύπτονται από οποιαδήποτε ξυλώδη ή μη βλάστηση και ευρίσκονται εντός και υπεράνω 
των δασών και δασικών εκτάσεων).
(Άρθρο 2 παρ. 2 ΠΔ 32/2016)



Κριτήριο προσδιορισμού διάκρισης 
του δάσους από τη δασική έκταση

«Θεωρείται αραιά η δασική βλάστηση εφόσον μεταξύ των διακένων 
των δασικών ατόμων δύναται να παρεμβληθεί άτομο με κανονική 
κόμη και εφόσον στο σύνολο της έκτασης ο μέσος βαθμός 
συγκόμωσης δεν υπερβαίνει το 25% (αραιά συγκόμωση). Το 
κριτήριο είναι ενδεικτικό και μπορεί η έκταση να αποτελεί δάσος και 
με μικρότερη συγκόμωση.»
(Άρθρο 3 ΠΔ 32/2016)



Εννοιολογικός προσδιορισμός των 
χορτολιβαδικών και βραχωδών 

εκτάσεων
 Χορτολιβαδικές θεωρούνται οι εκτάσεις που βρίσκονται επί 

ημιορεινών, ορεινών και ανώμαλων εδαφών και συγκροτούν φυσικά 
οικοσυστήματα αποτελούμενα από φρυγανική (μη ξυλώδη), ποώδη ή 
αυτοφυή βλάστηση ή από δασική μεν βλάστηση, που δεν συνιστά 
όμως δασοβιοκοινότητα.

 Βραχώδεις ή πετρώδεις θεωρούνται οι εκτάσεις επί των οποίων 
κυριαρχούν οι βραχώδεις ή πετρώδεις εξάρσεις επί του εδάφους και 
βρίσκονται επί ημιορεινών, ορεινών και ανώμαλων εδαφών.

 Ως πεδινές χορτολιβαδικές εκτάσεις (μη ορεινές ή ημιορεινές και μη 
κείμενες επί ανώμαλων εδαφών) θεωρούνται οι εκτάσεις που έχουν 
τα χαρακτηριστικά του οικοσυστήματος ή της βλάστησης της 
παραγράφου 1 και των οποίων, σωρευτικά, το υψόμετρο δεν 
υπερβαίνει τα 100 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας, η δε 
μέση κλίση της εδαφικής επιφάνειας δεν υπερβαίνει το 8% και η 
μέγιστη εδαφική κλίση δεν ξεπερνά το 12% επί του συνόλου της 
εδαφικής επιφάνειας

        (Άρθρο 5 ΠΔ 32/2016)



Μη Δασικές εκτάσεις (1)

Δεν υπάγονται οπωσδήποτε στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας :

(Άρθρο 6 του Ν.998/79 ως ισχύει)

 α. Οι ανέκαθεν γεωργικώς καλλιεργούμενες εκτάσεις.

 β. Οι εκτάσεις που έχουν τη μορφή της περίπτωσης α΄ της 
παραγράφου 5 του παρόντος, που στη λήψη Α/Φ έτους 1945 ή, 
εφόσον αυτές δεν είναι ευκρινείς, του 1960, εμφάνιζαν αγροτική 
μορφή.

 γ. Οι τεχνητές δασικές φυτείες που δημιουργούνται από τους 
ιδιοκτήτες τους, ως και οι από αυτούς φυτεύσεις δένδρων, επί 
εκτάσεων που έχουν τη μορφή των ανωτέρω περιπτώσεων α΄ και β΄ 
της παραγράφου 5 ή των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρούσας 
παραγράφου 6,  ε ίτε  σε  εφαρμογή εθνικών ή κο ινοτ ικών 
προγραμμάτων είτε όχι, με σκοπό την παραγωγή και εμπορία 
δασικών προϊόντων ή την αναβάθμιση της αισθητικής του τοπίου.

 δ. Οι αλυκές.



Μη Δασικές εκτάσεις (2)

 ε. Αμμώδεις εκτάσεις της παραλιακής ζώνης, που δεν καταλαμβάνονται από 
δασική βλάστηση και δεν υπάγονται στην κατηγορία των εκτάσεων των 
περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 5 του παρόντος.

 στ. Τα πεδινά ρέματα που δεν φέρουν δασική βλάστηση. 
 ζ. Οι περιοχές για τις οποίες υφίστανται εγκεκριμένα σχέδια πόλεως ή 

καταλαμβάνονται υπό οικισμών, τα όρια των οποίων έχουν εγκριθεί με πράξεις 
της Διοίκησης, σύμφωνα με τις διατάξεις των προεδρικών διαταγμάτων 
21.11/1.12.1979 (Δ΄ 693), 2.3/13.3.1981 (Δ΄ 138) ή 24.4/3.5.1985 (Δ΄ 181) ή 
βρίσκονται εντός ορίων εγκεκριμένων πολεοδομικών μελετών ή ρυμοτομικών 
σχεδίων και όπως τα όρια αυτά έχουν εφαρμοσθεί στο έδαφος ή πρόκειται περί 
οικοδομήσιμων εκτάσεων των οικιστικών περιοχών του ν. 947/1979 ή αποτελούν 
εκτάσεις Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών 
Δραστηριοτήτων, που οργανώθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 
4458/1965, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 742/1977, καθώς και τις διατάξεις του 
ν. 2545/ 1997 και όπως ορίζονται στην παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 3982/2011 
(Α΄ 143)για τις οποίες έχει εγκριθεί η οριοθέτηση ή το ρυμοτομικό τους σχέδιο ή 
είναι περιοχές βιομηχανικών βιοτεχνικών εγκαταστάσεων που περιλαμβάνονται σε 
ζώνες οικιστικού ελέγχου του άρθρου 29 του ν. 1337/1983 (Α' 33), ως προς τα 
ακίνητα επί των οποίων έχουν εγκατασταθεί επιχειρήσεις, κατόπιν ισχυουσών 
αδειών ή άλλων διοικητικών πράξεων που καλύπτονται από το τεκμήριο 
νομιμότητας ή βεβαιώσεων ή άλλων εγγράφων πληροφοριακού χαρακτήρα του 
αρμοδίου Δασάρχη ή του Διευθυντή Δασών ότι δεν εμπίπτουν σε δάσος ή δασική 
έκταση. 

 η. Οι ζώνες των αποστραγγιστικών δικτύων, που φέρουν δασική βλάστηση 
φυσικώς ή τεχνητώς δημιουργημένη.



Εκχερσώσεις προ του 1975

Εκτάσεις που έχουν απολέσει το δασικό τους χαρακτήρα πριν τις 
11.6.1975 λόγω επεμβάσεων που έλαβαν χώρα με βάση σχετική 
διο ικητική πράξη,  η οποία καλύπτεται  από το τεκμήριο 
νομιμότητας, δεν χαρακτηρίζονται ως δάση ή δασικές εκτάσεις ή ως 
εκτάσεις των παραγράφων 5α ή 5β του άρθρου 3, κατά τη 
διαδικασία του άρθρου 14 ή κατά τη διαδικασία κατάρτισης δασικού 
χάρτη ή αναμόρφωσης κυρωμένου δασικού χάρτη και δεν 
κηρύσσονται αναδασωτέες εφόσον διατηρούν τη χρήση που τους 
αποδόθηκε.
(Άρθρο 7 του Ν.998/79 ως ισχύει)

 



Οικοδομικές άδειες (1)

     (Άρθρο 7 του Ν.998/79 ως ισχύει)

«Στις περιπτώσεις ακινήτων εκτός σχεδίου, ως και εντός των 
περιοχών της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 
3889/2010, όπως ισχύει, για τα οποία εκδόθηκε νόμιμη 
οικοδομική άδεια προ της 11.6.1975, η οποία δεν έχει ανακληθεί ή 
ακυρωθεί, δεν χαρακτηρίζεται ως δάσος ή δασική έκταση, «ή ως 
έκταση των παραγράφων 5α ή 5β του άρθρου 3» κατά τη 
διαδικασία του άρθρου 14 του ν. 998/1979, και δεν κηρύσσεται 
αναδασωτέα επιφάνεια αυτών ίση με την απολύτως αναγκαία για 
την εφαρμογή της συγκεκριμένης διοικητικής πράξης - 
οικοδομικής άδειας και δεν απαιτείται βεβαίωση του δασαρχείου 
για κάθε έννομη συνέπεια.
     Η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται για ακίνητα ή τμήματα 
αυτών που πληρούν τους όρους αρτιότητας σύμφωνα με το ισχύον 
καθεστώς κατά το χρόνο έκδοσης της σχετικής άδειας. Ως όρια 
αρτιότητας λαμβάνονται υπόψη και οι κατά παρέκκλιση όροι 
δόμησης για την εγκατάσταση λυομένων κατασκευών κατά τις 
ειδικότερες διατάξεις του β.δ. 7.8.1967.»



Οικοδομικές άδειες (2)

     «Για τις οικοδομικές άδειες οι οποίες έχουν εκδοθεί πριν την 
έναρξη ισχύος του ν. 4030/2011 (Α' 249), οι οποίες δεν έχουν 
ανακληθεί ή ακυρωθεί, ακόμη κι εάν δεν έχουν υλοποιηθεί, 
εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του προηγούμενου 
εδαφίου της παρούσας μόνον για ακίνητα ή τμήματα αυτών που 
πληρούν τους όρους αρτιότητας σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς 
κατά τον χρόνο έκδοσης της σχετικής άδειας».

     Στις περιπτώσεις αυτές δεν απαιτείται η εκ νέου έκδοση 
βεβαίωσης της οικείας δασικής αρχής για την έκδοση έγκρισης 
δόμησης και άδειας δόμησης κατά τις διατάξεις του 
ν.4030/2011».



Δασωμένοι Αγροί (1)

 (Άρθρο 67 του Ν.998/79 ως ισχύει.)

«1α. Εκτάσεις που εμφανίζονται στις αεροφωτογραφίες του 1945, ή, 
εφόσον αυτές δεν είναι ευκρινείς του 1960, με αγροτική μορφή 
που δασώθηκαν μεταγενέστερα, ανεξάρτητα από τη μορφή που 
απέκτησαν αργότερα, επί των οποίων το Δημόσιο δεν 
θ εμ ε λ ιών ε ι  δ ι κα ιώματα  κυ ρ ι ό τητα ς  βάσ ε ι  τ ί τ λ ου , 
αναγνωρίζονται ως ιδιωτικές με απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης μετά από 
εισήγηση του αρμοδίου Δασάρχη ή του Διευθυντή Δασών εάν 
δεν υφίσταται Δασαρχείο στο νομό, εφόσον ο ιδιώτης 
προσκομίσει τίτλους ιδιοκτησίας, οι οποίοι ανάγονται πριν από 
την 23η Φεβρουαρίου 1946 και έχουν μεταγραφεί.»



Δασωμένοι Αγροί (2)

 «1β.Όσες από τις εκτάσεις της περίπτωσης α΄ στερούνται των 
παραπάνω τίτλων και δεν υπάγονται στην παράγραφο 1 του 
άρθρου 3, μπορούν να χρησιμοποιηθούν, αποκλειστικά και μόνο 
για γεωργική και δενδροκομική εκμετάλλευση, χωρίς να 
επιτρέπεται η περαιτέρω αλλαγή χρήσης τους, κατόπιν αδείας 
του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
μετά από εισήγηση του οικείου δασάρχη ή του Διευθυντή 
Δασών εάν δεν υφίσταται Δασαρχείο στο νομό, χορηγούμενης 
της άδειας επί τη βάσει αιτήσεως του προσώπου που προβάλλει 
δικαιώματα κυριότητας επί των εκτάσεων αυτών, δυνάμει 
τίτλου ιδιοκτησίας μεταγενέστερου μεν της 23ης Φεβρουαρίου 
1946, όχι όμως νεότερου των δέκα (10) ετών μέχρι την ημέρα 
δημοσίευσης του Ν. 4280/2014».



Δασωμένοι Αγροί (3)

«2. Αν οι εκτάσεις των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 1 
εντάσσονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου 
τότε εμβαδό αυτών έως τριάντα (30) στρέμματα, μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για γεωργική και 
δενδροκομική εκμετάλλευση, χωρίς να επιτρέπεται η περαιτέρω 
αλλαγή χρήσης της κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο β' του 
άρθρου 1, εφόσον διαπιστωθεί για εκτάσεις μεγαλύτερες των πέντε 
(5) στρεμμάτων κατόπιν σχετικής οικονομοτεχνικής μελέτης 
βιωσιμότητας της γεωργικής εκμετάλλευσης, ότι οι εδαφολογικές και 
οικολογικές συνθήκες συνηγορούν υπέρ αυτού του τρόπου 
εκμετάλλευσης χωρίς να παραβλάπτεται η λειτουργία του δασικού 
οικοσυστήματος, από την απώλεια του φυσικού του στοιχείου, καθώς 
και ότι τηρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του παρόντος 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 47, χωρίς 
την υποχρέωση τήρησης των προϋποθέσεων της παραγράφου 4 του 
άρθρου 47.

     Αν οι εκτάσεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 εντάσσονται 
στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 τότε δεν υπάγονται στις διατάξεις 
της δασικής νομοθεσίας.»



Αναδασωτέες εκτάσεις

    «Τα δάση και οι δασικές εκτάσεις, που καταστράφηκαν ή 
καταστρέφονται συνεπεία πυρκαγιάς, αποψίλωσης ή άλλης 
αιτίας, κηρύσσονται υποχρεωτικά ως αναδασωτέα ανεξαρτήτως 
της ειδικότερης κατηγορίας αυτών ή της θέσης στην οποία 
βρίσκονται.»

     (Άρθρο 38 του Ν.998/79 ως ισχύει)



Διαδικασία αντιρρήσεων

 Αναρτημένοι Δασικοί Χάρτες  ιστότοπος της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»

http://gis.ktimanet.gr/gis/forestsuspension

 Αντιρρήσεις μπορούν να υποβάλλουν φυσικά και νομικά πρόσωπα 
δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, καθώς και το Ελληνικό Δημόσιο 
και οι οικείοι Ο.Τ.Α. ‘Α και Β’ βαθμού, εφόσον έχουν έννομο 
συμφέρον

 Προθεσμίες ???

 Παράβολα ???

 Πληροφορίες για το περιεχόμενο του Δασικού Χάρτη
       Δασική Υπηρεσία - ΣΥΑΔΧ - Δασοτεχνικά Γραφεία





Ανάρτηση Δασικών Χαρτών

ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΔΗΛΩΝ 
ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

ΑΤΕΛΩΣΜΕ ΤΕΛΟΣ

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ



Πρόδηλα σφάλματα (περιπτώσεις)

 Σφάλμα απόδοσης των οριογραµµών (σφάλμα υποβάθρων).  

 Παράλειψη απεικόνισης ή λάθος απεικόνιση μη δασικής έκτασης 
ως δασικής ή χορτολιβαδικής (προφανές σφάλμα-χωρίς 
φωτοερμηνεία και αυτοψία-με γυμνό μάτι). 

 Παράλειψη εγγραφών στοιχείων του πολυγώνου (landtype, κ.α.). 

 Σφάλμα αποτύπωσης λόγω διαβαθµισµένων περιοχών. 

 Απόδοση ως «χορτολιβαδικής», έκτασης που αφορά σε πεδινή και 
οµαλής κλίσης περιοχή (πεδινό χορτολίβαδο). 

 Απόδοση ως «χορτολιβαδικής», έκτασης που αφορά σε 
αναγνωρισµένη έναντι του ∆ηµοσίου ως ιδιωτικής (ιδιωτική 
χορτολιβαδική). 

 Απόδοση ως δασικής, έκτασης που αφορά τεχνητή δασική φυτεία. 

 Παράλειψη απεικόνισης πράξεων της διοίκησης.



Πρόδηλα σφάλματα (διαδικασία)

 Υποβολή αιτήματος μέσω ειδικής διαδικτυακής εφαρμογής στον 
ιστότοπο του Ελληνικού Κτηματολογίου

        
https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/InfoDasikaAit_Page.aspx

 Κατάθεση φακέλου δικαιολογητικών στην Δ/νση Δασών (Τμήμα 
Δασικών Χαρτογραφήσεων)

 Εξέταση αιτήματος από το Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων

 Εισήγηση (αρνητική ή θετική)

 Διαβίβαση φακέλου στην Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων 
(ΕΠ.Ε.Α.)



Αντιρρήσεις ατελώς (περιπτώσεις)
 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 Διοίκηση κατά την έννοια της 
περίπτωσης στ΄ της παρ.1 του άρθ.14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).



Αντιρρήσεις ατελώς (διαδικασία)

 Διαβίβαση ηλεκτρονικά των δικαιολογητικών στο ΣΥΑΔΧ (email).

 Εξέταση φακέλου από ΣΥΑΔΧ.

 Προγραμματισμένη συνάντηση με τον ενδιαφερόμενο και 
υποβολή αντίρρησης από στέλεχος του ΣΥΑΔΧ μέσω της 
ηλεκτρονικής εφαρμογής.

 Διαβίβαση φακέλου στην Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων 
(ΕΠ.Ε.Α.).



Αντιρρήσεις με τέλος

 Υποβολή αντίρρησης μέσω ειδικής διαδικτυακής εφαρμογής στον 
ιστότοπο του Ελληνικού Κτηματολογίου

             
https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/InfoDasika_Page.aspx

 Κατάθεση φακέλου δικαιολογητικών στο ΣΥΑΔΧ.

 Εξέταση πληρότητας φακέλου από ΣΥΑΔΧ.

 Διαβίβαση φακέλου στην Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων 
(ΕΠ.Ε.Α.)



Άρθρο 10 Ν. 3208/03

«Το Δημόσιο δεν προβάλλει δικαιώματα κυριότητας σε δάση, 
δασικές εκτάσεις και στις εκτάσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της 
παραγράφου 5 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου που:

 Ι. Αναγνωρίστηκαν ως ιδιωτικά

        …………………………………………

 ΙΙ. Παραχωρήθηκαν κατά κυριότητα:

        …………………………………………

 ΙΙΙ. Περιήλθαν «κατά κυριότητα

        …………………………………………»



Τεκμήριο Δημοσίου

     Οι εκτάσεις που διέπονται από τις προστατευτικές διατάξεις της 
δασικής νομοθεσίας θεωρούνται δημόσιες, εκτός αν υπάγονται σε 
μία από τις περιπτώσεις του άρθρου 10 του ν. 3208/2003. 

     (Άρθρο 2 παρ. 3 του Ν.998/79 ως ισχύει)

     «Επί των πάσης φύσεως αμφισβητήσεων ή διενέξεων ή δικών 
μεταξύ του Δημοσίου, είτε ως ενάγοντος είτε ως εναγομένου είτε ως 
αιτούντος είτε ως καθ΄ ου ή αίτηση, και φυσικού ή νομικού 
προσώπου, το οποίο προβάλλει ή αξιώνει οποιοδήποτε δικαίωμα, 
εμπράγματο ή μη, επί των δασών, των δασικών εκτάσεων το ως 
άνω φυσικό ή νομικό πρόσωπο οφείλει να αποδείξει την παρ΄ αυτώ 
ύπαρξη του δικαιώματός του. Κατ’ εξαίρεση η διάταξη αυτή δεν 
ισχύει στις περιφέρειες των Πρωτοδικείων των Ιονίων Νήσων, της 
Κρήτης, των Νομών Λέσβου, Σάμου, Χίου και Κυκλάδων, των νήσων 
Κυθήρων, Αντικυθήρων, καθώς και της περιοχής της Μάνης όπως 
αυτή ορίζεται από διοικητικά όρια των Καλλικρατικών Δήμων 
Ανατολικής και Δυτικής Μάνης.»

     (Άρθρο 62 του Ν.998/79 ως ισχύει)



Μεταβιβάσεις

     «Ιδιωτικά δάση και δασικαί εκτάσεις ή μέρη τούτων καταστραφέντα 
από 11 Ιουν. 1975, ή καταστρεφόμενα εφεξής, εκ πυρκαϊάς δεν 
δύνανται να μεταβιβασθούν εν κατατμήσει, ουδέ κατ'ιδανικά μερίδια, 
διά δικαιοπραξίας εν ζωή επί τριάκοντα έτη από της τοιαύτης 
καταστροφής των.»

     ('Αρθρο 35 παρ. 1 Ν.998/79 ως ισχύει)

     «Η μεταβίβαση αυτοτελών ιδιωτικών δασοτεμαχίων που δεν 
συνορεύουν μεταξύ τους, καθώς και η μεταβίβαση ιδανικού εξ 
αδιαιρέτου μεριδίου ιδιωτικού δάσους ή δασικής έκτασης δεν συνιστά 
κατάτμηση. Δρόμοι, αντιπυρικές ζώνες και άλλα τεχνικά έργα που 
κατασκευάζονται εντός δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων, καθώς 
και νομίμως κηρυσσόμενες αναγκαστικές απαλλοτριώσεις δεν 
συνιστούν κατάτμηση αυτών.»

     (Άρθρο 60 Παρ. 3 ΝΔ86/69 ως ισχύει)



Ανάρτηση Δασικών Χαρτών
Ø ΟΧΙ πρόβλημα

Ø 1ο βήμα για την επίλυση συσσωρευμένων προβλημάτων

Κύρωση Δασικών Χαρτών
Ø Εθνικός χωροταξικός σχεδιασμός

Ø Επίσπευση όλων των διαδικασιών 

Ø Πρόληψη και άμεση αντιμετώπιση καταπατήσεων και παράνομων 
αλλαγών στις χρήσεις γης.




