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 Για τον αναρτημένο δασικό χάρτη μπορεί κάθε
ενδιαφερόμενος να λαμβάνει γνώση στην ανωτέρω
ιστοσελίδα της ΕΚΧΑ Α.Ε. Μέσω της
ιστοσελίδας http://gis.ktimanet.gr/wms/forestsuspens
ion/default.aspx και μόνο, μπορούν να υποβάλλονται
αντιρρήσεις κατά τού περιεχομένου αυτού.

 Η προθεσμία υποβολής των αντιρρήσεων είναι
αποκλειστική και ξεκινά την Παρασκευή 3
Φεβρουαρίου 2017 και λήγει την Δευτέρα 03
Απριλίου 2017. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες
στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία
παρεκτείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες, δηλαδή λήγει
την Δευτέρα 24 Απριλίου 2017.
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 Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ
ΔΥΝΑΤΗ ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΗΝ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε.
(http://www.ktimatologio.gr/) ΜΕ ΤΗ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΟΡΜΑΣ.

 Μετά την καταβολή και του ειδικού τέλους
από τον ενδιαφερόμενο, ολοκληρώνεται η
ηλεκτρονική υποβολή, κάθε αντίρρηση
λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου.
Η μη καταβολή του ειδικού τέλους καθιστά
την αντίρρηση απαράδεκτη.

 Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ
ΔΥΝΑΤΗ ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΗΝ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε.
(http://www.ktimatologio.gr/) ΜΕ ΤΗ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΟΡΜΑΣ.

 Μετά την καταβολή και του ειδικού τέλους
από τον ενδιαφερόμενο, ολοκληρώνεται η
ηλεκτρονική υποβολή, κάθε αντίρρηση
λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου.
Η μη καταβολή του ειδικού τέλους καθιστά
την αντίρρηση απαράδεκτη.







Τα πεδία με κόκκινο αστερίσκο είναι
υποχρεωτικό να συμπληρωθούν







Πατώντας πάνω στο κουμπί αναζήτηση μπορούμε να
ανεβάσουμε από τον υπολογιστή μας, αρχείο τύπου AutoCAD
DXF έκδοσης 2000 ή, πιο απλά, μορφής ASCII δηλαδή αρχείο
κειμένου (.txt) όπου θα είναι γραμμένες οι συντεταγμένες των
κορυφών σε ΕΓΣΑ 87, προκειμένου να απεικονιστεί το όριο του
γεωτεμαχίου μας στο σύστημα.



Η εφαρμογή θα μας δείξει τα όρια
του γεωτεμαχίου που καταχωρήσαμε
και τα τμήματα αυτού που είναι
δασικής ή άλλης μορφής.

Η εφαρμογή θα μας δείξει τα όρια
του γεωτεμαχίου που καταχωρήσαμε
και τα τμήματα αυτού που είναι
δασικής ή άλλης μορφής.

Στο παράδειγμά μας διακρίνονται
τρία τμήματα (τμήμα 1 ΔΑ, τμήμα 3
ΔΔ και τμήμα 4 ΔΑ) τα οποία είναι
δασικής μορφής και ένα άλλης
μορφής (τμήμα 2, ΠΑ δηλαδή έχει
εκδοθεί γι’ αυτό πράξη
χαρακτηρισμού και έχει
χαρακτηριστεί ως μη δασικό)



Τσεκάρουμε τα τμήματα για τα
οποία θα υποβάλλουμε
αντιρρήσεις και πατάμε
ΣΥΝΕΧΕΙΑ:



Βλέπουμε ήδη (στα αριστερά της εικόνας) ότι η
αντίρρησή μας έχει καταχωριστεί ως δοκιμαστική.
Μπορείτε πλέον να αποθηκεύσετε την υποβαλλόμενη
αντίρρηση, να εξέλθετε από την εφαρμογή, και να
συνεχίσετε σε άλλη χρονική στιγμή αν το επιθυμείτε.





Προκειμένου να γίνει παραδεκτή η
αντίρρησή μας θα πρέπει να έχουμε έννομο
συμφέρον, το οποίο τεκμηριώνεται είτε από
εμπράγματο δικαίωμα είτε ενοχικό
δικαίωμα επί της έκτασης. Αν πρόκειται για
φιλοπεριβαλλοντικό σύλλογο, οργάνωση ή
το Ελληνικό Δημόσιο, ΟΤΑ κλπ τσεκάρουμε
την αντίστοιχη επιλογή.



 Για απόδειξη έννομου συμφέροντος αυτό γίνεται:
είτε με εμπράγματα δικαιώματα όπως κυριότητα, υποθήκη και δουλείες
(προσωπικές δουλείες: επικαρπία, οίκηση και πραγματικές δουλείες: δουλεία
οδού, ξυλεύσεως, βοσκής, αντλήσεως ύδατος κ.λπ.) που αποδεικνύονται με
συμβολαιογραφικά έγγραφα, δικαστικές αποφάσεις, παραχωρητήρια, πράξεις
τακτοποίησης, αποφάσεις αναγκαστικής απαλλοτρίωσης,
είτε με ενοχικά δικαιώματα, όπως προσύμφωνο πώλησης – δωρεάς ακινήτου
μίσθωση, επίμορτη αγροληψία, χρονομεριστική μίσθωση. Τα δικαιώματα αυτά
αποδεικνύονται από δημόσια ή ιδιωτικά έγγραφα (τα συμβολαιογραφικά
έγγραφα είναι δημόσια έγγραφα).

 Δικαίωμα κυριότητας με αιτία κτήσης την έκτακτη χρησικτησία: πρέπει να
προσκομίζονται αποδεικτικά, τα οποία ελλείψει δικαστικής απόφασης,
αποτελούν ένδειξη άσκησης νομής και παρέχουν έρεισμα αν καλύπτουν χρονική
περίοδο 20 ετών. Θα πρέπει επίσης να συμπεριλαμβάνεται και αντίγραφο Ε9
της δήλωσης του ακινήτου εφόσον από αυτό προκύπτει η ταυτότητα του
ακινήτου

 Για μίσθωση ακινήτου για χρονική περίοδο μεγαλύτερη των 9 ετών απαιτείται
αυτή να γίνει με συμβολαιογραφικό έγγραφο που να έχει μεταγραφεί στο
υποθηκοφυλάκειο.

 Για προσύμφωνο δωρέας ακινήτου απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο και
όχι μεταγραφή.

 Για απόδειξη έννομου συμφέροντος αυτό γίνεται:
είτε με εμπράγματα δικαιώματα όπως κυριότητα, υποθήκη και δουλείες
(προσωπικές δουλείες: επικαρπία, οίκηση και πραγματικές δουλείες: δουλεία
οδού, ξυλεύσεως, βοσκής, αντλήσεως ύδατος κ.λπ.) που αποδεικνύονται με
συμβολαιογραφικά έγγραφα, δικαστικές αποφάσεις, παραχωρητήρια, πράξεις
τακτοποίησης, αποφάσεις αναγκαστικής απαλλοτρίωσης,
είτε με ενοχικά δικαιώματα, όπως προσύμφωνο πώλησης – δωρεάς ακινήτου
μίσθωση, επίμορτη αγροληψία, χρονομεριστική μίσθωση. Τα δικαιώματα αυτά
αποδεικνύονται από δημόσια ή ιδιωτικά έγγραφα (τα συμβολαιογραφικά
έγγραφα είναι δημόσια έγγραφα).

 Δικαίωμα κυριότητας με αιτία κτήσης την έκτακτη χρησικτησία: πρέπει να
προσκομίζονται αποδεικτικά, τα οποία ελλείψει δικαστικής απόφασης,
αποτελούν ένδειξη άσκησης νομής και παρέχουν έρεισμα αν καλύπτουν χρονική
περίοδο 20 ετών. Θα πρέπει επίσης να συμπεριλαμβάνεται και αντίγραφο Ε9
της δήλωσης του ακινήτου εφόσον από αυτό προκύπτει η ταυτότητα του
ακινήτου

 Για μίσθωση ακινήτου για χρονική περίοδο μεγαλύτερη των 9 ετών απαιτείται
αυτή να γίνει με συμβολαιογραφικό έγγραφο που να έχει μεταγραφεί στο
υποθηκοφυλάκειο.

 Για προσύμφωνο δωρέας ακινήτου απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο και
όχι μεταγραφή.



Στην συνέχεια τσεκάρουμε στην περίπτωσή μας το “Η
ανωτέρω έκταση ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΑΣΙΚΗ/ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ
ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΙΚΗ” και το αν επιθυμούμε κατά την
εκδίκαση της αντίρρησης να εκπροσωπηθούμε από
τεχνικό σύμβουλο.







Στο επόμενο στάδιο θα
εισάγουμε ότι συνημμένο
στοιχείο είναι απαραίτητο
να υποβάλλουμε για την
αντίρρησή μας. Η
καταχώρηση γίνεται αφού
πατήσουμε στο Εισαγωγή
Νέας Γραμμής







Στο κάτω μέρος αυτής της καρτέλας υπάρχει η επιλογή του υπολογισμού
του ειδικού τέλους για την υποβολή των αντιρρήσεων. Εάν το πατήσουμε
θα μας εμφανίσει το ποσό που πρέπει να πληρώσουμε. Έχουμε τώρα την
δυνατότητα, εάν διαπιστώσουμε ότι όλα τα πεδία είναι σωστά
καταχωρημένα, να πατήσουμε Υποβολή της αντίρρησης ή και Διαγραφή.



Υπάρχουν 2 τρόποι πληρωμής του ειδικού τέλους:

 Μέσω Τραπέζης. Σ’ αυτή την περίπτωση εκτυπώνετε το
ειδικό έντυπο πληρωμής, το προσκομίζετε σε μία από τις
τράπεζες που αναφέρονται στο έντυπο και πληρώνετε το
αντίτιμο.

 Μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας
με ημερομηνία λήξης απώτερη της ημερομηνίας
πληρωμής.

Σε αυτό το στάδιο είναι διαθέσιμη η εκτύπωση του
«εντύπου πληρωμής ειδικού τέλους», όπως επίσης και η
εκτύπωση της ηλεκτρονικής φόρμας αντιρρήσεων.

Υπάρχουν 2 τρόποι πληρωμής του ειδικού τέλους:

 Μέσω Τραπέζης. Σ’ αυτή την περίπτωση εκτυπώνετε το
ειδικό έντυπο πληρωμής, το προσκομίζετε σε μία από τις
τράπεζες που αναφέρονται στο έντυπο και πληρώνετε το
αντίτιμο.

 Μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας
με ημερομηνία λήξης απώτερη της ημερομηνίας
πληρωμής.

Σε αυτό το στάδιο είναι διαθέσιμη η εκτύπωση του
«εντύπου πληρωμής ειδικού τέλους», όπως επίσης και η
εκτύπωση της ηλεκτρονικής φόρμας αντιρρήσεων.



Παράλληλα, στο πινακάκι με τα στοιχεία
πληρωμών, τα πεδία Ποσό Πληρωμής (€),
Τράπεζα πληρωμής, Ημ/νία Πληρωμής και
Ένδειξη Πληρωμής είναι αρχικά κενά και με
διαφορετικό χρώμα και συμπληρώνονται
«αυτόματα» με τα αντίστοιχα δεδομένα μόλις
γίνει η επιβεβαίωση της πληρωμής μέσω της
επιλεχθείσας Τράπεζας . Τότε το status της
Αντίρρησης αλλάζει σε «ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ» .

Παράλληλα, στο πινακάκι με τα στοιχεία
πληρωμών, τα πεδία Ποσό Πληρωμής (€),
Τράπεζα πληρωμής, Ημ/νία Πληρωμής και
Ένδειξη Πληρωμής είναι αρχικά κενά και με
διαφορετικό χρώμα και συμπληρώνονται
«αυτόματα» με τα αντίστοιχα δεδομένα μόλις
γίνει η επιβεβαίωση της πληρωμής μέσω της
επιλεχθείσας Τράπεζας . Τότε το status της
Αντίρρησης αλλάζει σε «ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ» .



Η διόρθωση των στοιχείων των αντιρρήσεων γίνεται μόνο κατόπιν αίτησης
του ενδιαφερόμενου ή οίκοθεν διόρθωσης. Οι αιτήσεις των κάτωθι «τύπων»
παίρνουν ενιαίο πρωτόκολλο για όλα τα Γραφεία Υποστήριξης Ανάρτησης
Δασικών Χαρτών:

 Αίτηση κατάθεσης συμπληρωματικών στοιχείων.
 Αίτηση Διόρθωσης Στοιχείων.
 Οίκοθεν διόρθωσης.
 Αίτηση ανάκλησης Αντίρρησης

Αιτήσεις Διόρθωσης Αντιρρήσεων
και Κατάθεσης

Συμπληρωματικών Στοιχείων
Η διόρθωση των στοιχείων των αντιρρήσεων γίνεται μόνο κατόπιν αίτησης
του ενδιαφερόμενου ή οίκοθεν διόρθωσης. Οι αιτήσεις των κάτωθι «τύπων»
παίρνουν ενιαίο πρωτόκολλο για όλα τα Γραφεία Υποστήριξης Ανάρτησης
Δασικών Χαρτών:

 Αίτηση κατάθεσης συμπληρωματικών στοιχείων.
 Αίτηση Διόρθωσης Στοιχείων.
 Οίκοθεν διόρθωσης.
 Αίτηση ανάκλησης Αντίρρησης



 α) αντιρρήσεις που αφορούν περιοχές που έχουν συμπεριληφθεί στο δασικό
χάρτη, λόγω μη αποτύπωσης του περιγράμματος της παρ. 2 περίπτωση α΄
του άρθρου 23 του Ν. 3889/2010, όπως ισχύει.

 β) αντιρρήσεις που αφορούνε περιοχές που εμφανίζονται ως δασικές στη
φωτοερμηνεία της παλαιότερης αεροφωτογράφησης, αλλά περιλαμβάνονται
σε διανομές (κληροτεμάχια) του εποικισμού.

 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 του άρθρου 14 ν.
998/1979, οι οποίες δεν απεικονίζονται στους αναρτημένους δασικούς
χάρτες.

 ε) Εκκρεμούσες αιτήσεις και αντιρρήσεις που έχουν υποβληθεί κατά τη
διαδικασίας του άρθρου 14 ν. 998/79 (βλ. παρ. 3.8.2)
Στις ανωτέρω περιπτώσεις ο ενδιαφερόμενος οφείλει να συνυποβάλλει
αποδεικτικά στοιχεία για την τεκμηρίωση της αντίρρησής του, όπως
βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας δόμησης (περίπτωση α) ή της υπηρεσίας
εποικισμού (περιπτώσεις β και γ) ή αντίγραφο της τελεσίδικης πράξης ή
απόφασης (περίπτωση δ) ή αντίγραφο της πρωτοκολλημένης αίτησης ή
αντίρρησης (περίπτωση ε).

 α) αντιρρήσεις που αφορούν περιοχές που έχουν συμπεριληφθεί στο δασικό
χάρτη, λόγω μη αποτύπωσης του περιγράμματος της παρ. 2 περίπτωση α΄
του άρθρου 23 του Ν. 3889/2010, όπως ισχύει.

 β) αντιρρήσεις που αφορούνε περιοχές που εμφανίζονται ως δασικές στη
φωτοερμηνεία της παλαιότερης αεροφωτογράφησης, αλλά περιλαμβάνονται
σε διανομές (κληροτεμάχια) του εποικισμού.

 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 του άρθρου 14 ν.
998/1979, οι οποίες δεν απεικονίζονται στους αναρτημένους δασικούς
χάρτες.

 ε) Εκκρεμούσες αιτήσεις και αντιρρήσεις που έχουν υποβληθεί κατά τη
διαδικασίας του άρθρου 14 ν. 998/79 (βλ. παρ. 3.8.2)
Στις ανωτέρω περιπτώσεις ο ενδιαφερόμενος οφείλει να συνυποβάλλει
αποδεικτικά στοιχεία για την τεκμηρίωση της αντίρρησής του, όπως
βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας δόμησης (περίπτωση α) ή της υπηρεσίας
εποικισμού (περιπτώσεις β και γ) ή αντίγραφο της τελεσίδικης πράξης ή
απόφασης (περίπτωση δ) ή αντίγραφο της πρωτοκολλημένης αίτησης ή
αντίρρησης (περίπτωση ε).



– Πως επιβεβαιώνω ότι η υποβολή των αντιρρήσεων έχει γίνει με επιτυχία;

Για να θεωρείται μια αντίρρηση ως επιτυχής θα πρέπει να έχετε:
 καταβάλει το Ειδικό Τέλος άσκησης αντιρρήσεων
 εκτυπώσει το Αποδεικτικό Υποβολής
 υποβάλλει τα απαραίτητα έγγραφα στο αρμόδιο ΣΥΑΔΧ είτε

αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικά.

Τα έγγραφα αυτά είναι :
Α. Υπογεγραμμένο το αντίγραφο της αντίρρησής του, όπως αυτό παράγεται με χρήση της

διαδικτυακής εφαρμογής υποβολής αντιρρήσεων, αφού λάβει αριθμό πρωτοκόλλου.
Β. Τα Αποδεικτικά που θεμελιώνουν το Έννομο συμφέρον (υπό μορφή απλών
φωτοαντιγράφων).

Γ. Αντίγραφο του Αποδεικτικού Πληρωμής του αναλογούντος ειδικού τέλους, που
εκτυπώνεται με χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής υποβολής αντιρρήσεων.

Δ. Οποιοδήποτε στοιχείο κρίνει ο ενδιαφερόμενος ότι αποδεικνύει ή υποστηρίζει τους
ισχυρισμούς του, για το δασικό/χορτολιβαδικό ή μη χαρακτήρα της έκτασης (διοικητικές
πράξεις, βεβαιώσεις αρμοδίων υπηρεσιών, αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις, οικοδομική
άδεια, φωτοερμηνείες, τεχνικές εκθέσεις κ.λπ.), τον οποίο αμφισβητεί.

Ε. Τα έγγραφα που πιστοποιούν και τεκμηριώνουν τα προσωπικά σας στοιχεία, όπως απλό
φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου και αποδεικτικό ΑΦΜ.

Ζ. Φωτοαντίγραφο του παραστατικού που πιστοποιεί την καταβολή του αναλογούντος
ειδικού τέλους σε περίπτωση πληρωμής σε τραπεζικό κατάστημα.

– Πως επιβεβαιώνω ότι η υποβολή των αντιρρήσεων έχει γίνει με επιτυχία;
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 υποβάλλει τα απαραίτητα έγγραφα στο αρμόδιο ΣΥΑΔΧ είτε

αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικά.
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Α. Υπογεγραμμένο το αντίγραφο της αντίρρησής του, όπως αυτό παράγεται με χρήση της
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εκτυπώνεται με χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής υποβολής αντιρρήσεων.

Δ. Οποιοδήποτε στοιχείο κρίνει ο ενδιαφερόμενος ότι αποδεικνύει ή υποστηρίζει τους
ισχυρισμούς του, για το δασικό/χορτολιβαδικό ή μη χαρακτήρα της έκτασης (διοικητικές
πράξεις, βεβαιώσεις αρμοδίων υπηρεσιών, αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις, οικοδομική
άδεια, φωτοερμηνείες, τεχνικές εκθέσεις κ.λπ.), τον οποίο αμφισβητεί.
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ειδικού τέλους σε περίπτωση πληρωμής σε τραπεζικό κατάστημα.



–– Θέλω να υποβάλω αντιρρήσεις για το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Μπορώ;Θέλω να υποβάλω αντιρρήσεις για το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Μπορώ;
Κατηγορηματικά ΟΧΙ
Με τις αντιρρήσεις προβάλλονται λόγοι που αφορούν αποκλειστικά και
μόνο την αμφισβήτηση τόσο της γεωγραφικής θέσης της αποτύπωσης όσο
και του χαρακτήρα των εμφανιζομένων στο χάρτη εκτάσεων.

–– Μπορώ να εντοπίσω χωρίς την βοήθεια ειδικού το ακίνητο μου στον ΔασικόΜπορώ να εντοπίσω χωρίς την βοήθεια ειδικού το ακίνητο μου στον Δασικό
Χάρτη;Χάρτη;

 Εάν έχετε κάποιες γνώσεις από ανάγνωση χαρτών ναι. Διαφορετικά θα
χρειαστεί Δασολόγος ή Μηχανικός

 Σε περίπτωση υποβολής αντιρρήσεων ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να
συνεργαστεί με Δασολόγο / Μηχανικό για την αποτύπωση των
συντεταγμένων των ορίων της έκτασης που τον ενδιαφέρει.

-Ποιοι έχουν δικαίωμα υποβολής αντίρρησης;Ποιοι έχουν δικαίωμα υποβολής αντίρρησης;
Δικαίωμα υποβολής αντίρρησης έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα
δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, το Ελληνικό Δημόσιο και οι οικείοι Ο.Τ.Α.,
εφόσον επικαλούνται εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα επί της
αμφισβητούμενης δασικής, χορτολιβαδικής και βραχώδους ή πετρώδους
έκτασης.

–– Θέλω να υποβάλω αντιρρήσεις για το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Μπορώ;Θέλω να υποβάλω αντιρρήσεις για το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Μπορώ;
Κατηγορηματικά ΟΧΙ
Με τις αντιρρήσεις προβάλλονται λόγοι που αφορούν αποκλειστικά και
μόνο την αμφισβήτηση τόσο της γεωγραφικής θέσης της αποτύπωσης όσο
και του χαρακτήρα των εμφανιζομένων στο χάρτη εκτάσεων.

–– Μπορώ να εντοπίσω χωρίς την βοήθεια ειδικού το ακίνητο μου στον ΔασικόΜπορώ να εντοπίσω χωρίς την βοήθεια ειδικού το ακίνητο μου στον Δασικό
Χάρτη;Χάρτη;

 Εάν έχετε κάποιες γνώσεις από ανάγνωση χαρτών ναι. Διαφορετικά θα
χρειαστεί Δασολόγος ή Μηχανικός

 Σε περίπτωση υποβολής αντιρρήσεων ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να
συνεργαστεί με Δασολόγο / Μηχανικό για την αποτύπωση των
συντεταγμένων των ορίων της έκτασης που τον ενδιαφέρει.

-Ποιοι έχουν δικαίωμα υποβολής αντίρρησης;Ποιοι έχουν δικαίωμα υποβολής αντίρρησης;
Δικαίωμα υποβολής αντίρρησης έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα
δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, το Ελληνικό Δημόσιο και οι οικείοι Ο.Τ.Α.,
εφόσον επικαλούνται εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα επί της
αμφισβητούμενης δασικής, χορτολιβαδικής και βραχώδους ή πετρώδους
έκτασης.



–– Πως καθορίζεται το ειδικό τέλος αντιρρήσεων;Πως καθορίζεται το ειδικό τέλος αντιρρήσεων;

ΕΜΒΑΔΟΝ ΕΚΤΑΣΗΣ ΠΟΣΟ (ΕΥΡΩ)

Έως 100τ.μ των περιπτώσεων της παρ.3
του άρθρου 2β του Ν.2308/1995 10

Έως 1.000τ.μ 40

1.000τ.μ – 5.000τ.μ 901.000τ.μ – 5.000τ.μ 90

5.000τ.μ – 10.000τ.μ 180

10.000τ.μ – 20.000τ.μ 350

20.000τ.μ – 100.000τ.μ 700

100.000τ.μ – 300.000τ.μ 1.400

μεγαλύτερη των 300.000τ.μ 3.300



–– Αν θέλω να υποβάλλω ενστάσεις για δύο διαφορετικά τεμάχια, το ύψοςΑν θέλω να υποβάλλω ενστάσεις για δύο διαφορετικά τεμάχια, το ύψος
του παραβόλου έχει να κάνει με το σύνολο της έκτασης ή τον αριθμό τωντου παραβόλου έχει να κάνει με το σύνολο της έκτασης ή τον αριθμό των
τεμαχίων;τεμαχίων;

Για παράδειγμα εάν θέλω να υποβάλλω
αντίρρηση για δύο τεμάχια μου όπου το καθένα
είναι από 1.500τ.μ(σύνολο 3.000τ.μ) τότε το
ύψος του παραβόλου είναι 90+90=180ευρώ και
όχι 90ευρώ που είναι για εμβαδόν έκτασης
πάνω από 1.000 τ.μ. έως και 5.000 τ.μ. Δηλ.
τεμάχιο και παράβολο.

–– Αν θέλω να υποβάλλω ενστάσεις για δύο διαφορετικά τεμάχια, το ύψοςΑν θέλω να υποβάλλω ενστάσεις για δύο διαφορετικά τεμάχια, το ύψος
του παραβόλου έχει να κάνει με το σύνολο της έκτασης ή τον αριθμό τωντου παραβόλου έχει να κάνει με το σύνολο της έκτασης ή τον αριθμό των
τεμαχίων;τεμαχίων;

Για παράδειγμα εάν θέλω να υποβάλλω
αντίρρηση για δύο τεμάχια μου όπου το καθένα
είναι από 1.500τ.μ(σύνολο 3.000τ.μ) τότε το
ύψος του παραβόλου είναι 90+90=180ευρώ και
όχι 90ευρώ που είναι για εμβαδόν έκτασης
πάνω από 1.000 τ.μ. έως και 5.000 τ.μ. Δηλ.
τεμάχιο και παράβολο.



–Εάν είναι πάνω από ένας οι συνιδιοκτήτες
πρέπει να υποβάλλουν όλοι αντίρρηση;
Όχι απαιτείται αντίρρηση ενός εξ’ αυτών.
Χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν μπορεί να
κάνει και κάποιος άλλος , απλά θα
απαιτηθεί επιπλέον παράβολο.

–Μπορεί να υποβληθεί αντίρρηση για πράξη
χαρακτηρισμού που έχει τελεσιδικίσει;
Βεβαίως με την καταβολή του  αντίστοιχου
παραβόλου

–Εάν είναι πάνω από ένας οι συνιδιοκτήτες
πρέπει να υποβάλλουν όλοι αντίρρηση;
Όχι απαιτείται αντίρρηση ενός εξ’ αυτών.
Χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν μπορεί να
κάνει και κάποιος άλλος , απλά θα
απαιτηθεί επιπλέον παράβολο.

–Μπορεί να υποβληθεί αντίρρηση για πράξη
χαρακτηρισμού που έχει τελεσιδικίσει;
Βεβαίως με την καταβολή του  αντίστοιχου
παραβόλου



Δημήτριος  Θ. Τσίμπλινας
email: tsimplinas@apdhp-dm.gov.gr


