Aνάρτηση Δασικού Χάρτη στην Π.Ε. Καστοριάς
(Αρ. πρωτ. 5010/15-1-2021 Απόφαση Δ/νσης Δασών Καστοριάς ΑΔΑ 6ΡΥΟΡ1Γ-ΡΤ3)

Ο δασικός χάρτης προβάλλεται στο σύνδεσμο που αναφέρεται στην απόφαση ανάρτησης
του δασικού χάρτη όλων των νομών : https://gis.ktimanet.gr/gis/forestsuspension
Που ενημερώνομαι για τον Δασικό Χάρτη :
(σημ. Η αυτοπρόσωπη παρουσία λόγω των περιοριστικών μέτρων επιτρέπεται μόνο κατόπιν ραντεβού)

.Τ.Α.Δ.Φ. ΚΑΣΟΡΙΑ, με έδρα το Γραφείο 9 τηςΔ/νσης Δασών Καστοριάς
(Διοικητήριο Καστοριάς - ημιώροφος, Καστοριά Σ.Κ. 52 100)
Email: daskast@apdhp-dm.gov.gr & syadxkastorias@gmail.com
Tηλέφωνο : 24670 - 29707
Πλοήγηση στον Δασικό Χάρτη :

Υπόμνημα Δασικού Χάρτη
(τι σημαίνουν οι έγχρωμες χρωματικές οριογραμμές και γεμίσματα και τα λεκτικά π.χ. ΑΑ, ΑΔ κ.λ.π)

Το χρήσιμο εργαλείο αναγνώρισης
Επιλέγοντας το συγκεκριμένο εργαλείο και πατώντας πάνω στην περιοχή ενδιαφέροντος στον χάρτη
αναδύεται η πληροφορία του συγκεκριμένου πολυγώνου του Δασικού Χάρτη

1.

Σημείωση πολυγώνου και εκτύπωση αποσπάσματος :
2.

Διόρθωση δασικού Χάρτη
 Ηλεκτρονική αίτηση
στον ειδικό διαδικτυακό τόπο
για αντίρρηση (με τέλος)
 Αίτηση μέσω email
στο αρμόδιο ΤΑΔΦ, για να
υποβληθεί από το
προσωπικό του ΤΑΔΦ, η
αντίρρηση ατελώς
 Ηλεκτρονική αίτηση
στον ειδικό διαδικτυακό τόπο
για διόρθωση προδήλων
σφαλμάτων ατελώς

Ηλεκτρονική αίτηση στον ειδικό διαδικτυακό τόπο για την διόρθωση πρόδηλων σφαλμάτων
Η Αίτηση Διόρθωσης Πρόδηλου φάλματος είναι μια διαδικασία με την οποία μπορείτε να αιτηθείτε
την διόρθωση συγκεκριμένων κατηγοριών σφαλμάτων του δασικού χάρτη ατελώς.
Οι αιτήσεις αυτές:
1.διορθώνουν προφανή σφάλματα τεχνικής φύσης ή φωτοερμηνείας, ή παραλείψεις απεικόνισης
πράξεων της διοίκησης, λάθος απόδοση χαρακτήρα τεχνητών φυτειών,
2. εξετάζονται σε υπηρεσιακό επίπεδο από τις τοπικές αρμόδιες δασικές Τπηρεσίες και εφόσον
υπάρχει συμφωνία για το πρόδηλο του σφάλματος, παραπέμπεται στην αρμόδια επιτροπή για
τυπική εξέταση.
Προσοχή! Οι αιτήσεις Διόρθωσης Πρόδηλου φάλματος δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται στις περιπτώσεις
ουσιαστικής αμφισβήτησης του δασικού χαρακτήρα μιας περιοχής αλλά στις συγκεκριμένες περιπτώσεις
που αναφέρονται στην Τ.Α.153394/919/12.04.2017 (Β ‘ 1366).

την περίπτωση που διαπιστωθεί ότι μια Αίτηση Διόρθωσης Προδήλου φάλματος δεν εμπίπτει στις
συγκεκριμένες περιπτώσεις, δίνεται η δυνατότητα στον ενδιαφερόμενο να την υποβάλει ως αντίρρηση,
πληρώνοντας και το τέλος που αναλογεί σε αυτήν.


τα πρόδηλα συμπεριλήφθησαν και οι περιπτώσεις του αρ.1 και αρ.2 της 64663/2956/
08.07.2020 (ΥΕΚ Β2773) – στις συγκεκριμένες περιπτώσεις θα πρέπει απαραιτήτως να προσκομίζονται
όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (όπως αυτά αναφέρονται στις σχετικές εγκυκλίους διαταγέςοδηγίες). Ενδεικτικά της εν λόγω περίπτωσης αναφέρονται :
1. Οικοδομικές άδειες πριν την 11.06.1975 (Αφορά σε οικ.άδειες και για άλλες χρήσεις,αποθήκες,
στάβλοι κλπ)
 Αντίγραφο οικ.άδειας (υπάγονται και οι άδειες που εκδόθηκαν από τους σταθμούς Φωροφυλακής(τΕ3223/2012)
 Βεβαίωση ΤΔΟΜ ή υπ. δήλωση μηχανικού ότι η κατασκευή έχει κατασκευαστεί με άδεια, που δεν
έχει ανακληθεί ή ακυρωθεί
 Αποτύπωση της αναγκαίας επιφάνειας στο ΕΓΑ 87 από ιδιώτη μηχανικό με βεβαίωση για τα
όρια αρτιότητας
2. Οικοδομικές άδειες πριν την έναρξη ισχύος του 4030/2011, που εκδόθηκαν σε συνέχεια έκδοσης
σχετικής διοικητικής πράξης από την οικεία δασική υπηρεσία βλ.92828/4471/28.09.2020 εφόσον
αφορούν κατοικία και όχι άλλες χρήσεις 113426/5516/25.11.2020 ΑΔΑ6ΓΛΟ4653Π8-ΩΚ
 Αντίγραφο άδειας
 Βεβαίωση ΤΔΟΜ ή υπ. δήλωση μηχανικού ότι η κατασκευή έχει κατασκευαστεί με άδεια, που δεν
έχει ανακληθεί ή ακυρωθεί ακόμη και αν δεν έχει υλοποιηθεί (η άδεια να μην έχει λήξει)
 Αποτύπωση της αναγκαίας επιφάνειας στο ΕΓΑ ’87 από ιδιώτη μηχανικό με επιπρόσθετη βεβαίωση
για τα όρια αρτιότητας
 Ση σχετική βεβαίωση της δασικής υπηρεσίας
Ηλεκτρονική αίτηση στον ειδικό διαδικτυακό τόπο για αντίρρηση (με τέλος)
Αντιρρήσεις κατά του Δασικού Φάρτη υποβάλλει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή
ιδιωτικού δικαίου, που έχει έννομο συμφέρον.
Σο έννομο συμφέρον θεμελιώνεται µε την επίκληση εμπράγματου (πχ κυριότητα) ή ενοχικού δικαιώματος (πχ μίσθωση)
Οι αντιρρήσεις αφορούν στην αμφισβήτηση:

Σου χαρακτήρα (δασική,χορτολιβαδική,άλλη) ή της μορφής (ΑΔ,ΔΑ,ΑΑ,ΔΔ) των εμφανιζόμενων εκτάσεων στο δασικό χάρτη

Σης ορθής απεικόνισης της γεωγραφικής θέσης των ορίων των δασών και
δασικών/χορτολιβαδικών εκτάσεων.
Η προθεσμία υποβολής των αντιρρήσεων ξεκίνησε από την ημέρα που ορίζεται στην
απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Καστοριάς και διαρκεί 105 ημερολογιακές ημέρες, ή
125 για τους κατοίκους του εξωτερικού. (13.05.2021 και 2.06.2021αντίστοιχα)
Οι αντιρρήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής
στον ιστότοπο του Ελληνικού Κτηματολογίου.
Ποια είναι τα βήματα υποβολής Αντίρρησης με τέλος κατά του Δασικού Φάρτη;
 υνδεθείτε στην εφαρμογή καταχωρώντας τους προσωπικούς σας κωδικούς TAXISNET.
 υμπληρώστε τα προσωπικά στοιχεία και στοιχεία επικοινωνίας σας
 Τποδείξτε, μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής, τις γεωγραφικές συντεταγμένες των κορυφών του
πολυγώνου/ γεωτεμαχίου που περικλείει τη συγκεκριμένη έκταση της οποίας αμφισβητείτε το
χαρακτήρα

υλλέξτε τα έγγραφα που τεκμηριώνουν την αντίρρηση σας.
ΗΜΑΝΣΙΚΟ: τα έγγραφα δεν επισυνάπτονται ηλεκτρονικά κατά την υποβολή της αντίρρησης.

Πληρώστε το ειδικό τέλος για την υποβολή αντιρρήσεων.

Μετά από χρονικό διάστημα μερικών ημερών, αφού ταυτοποιηθεί η πληρωμή σας, η αντίρρησή σας
λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου(οριστική υποβολή) και μπορείτε από την εφαρμογή να αποθηκεύσετε και
να εκτυπώσετε το σχετικό Αποδεικτικό Τποβολής Αντιρρήσεων.
Προσοχή! Για κάθε αυτοτελή έκταση της οποίας αμφισβητείτε τον χαρακτήρα που έχει αποδοθεί στον
δασικό χάρτη, θα πρέπει να υποβληθεί ξεχωριστή αντίρρηση. Εάν, για παράδειγμα, έχετε δύο
διαφορετικά αγροτεμάχια και αμφισβητείτε και στα δύο τον χαρακτηρισμό τους, θα υποβάλετε δύο
αντιρρήσεις.
Σα 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 ημείο Τποστήριξης της
Ανάρτησης τού Δασικού Φάρτη, στο Γραφείο Νο 9 της Δ/νσης Δασών Καστοριάς (ημιώροφος
Διοικητηρίου). τον φάκελο αποστολής αναγράφεται, υποχρεωτικά, το όνομα τού ενδιαφερομένου και
ο αριθμός πρωτοκόλλου της αντίρρησης.
Απαραίτητα στοιχεία/έγγραφα που υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στο αρμόδιο ΤΑΔΦ:
 υπογεγραμμένο το αντίγραφο της φόρμας αντιρρήσεών σας,
 τα έγγραφα τα οποία επικαλείστε για την απόδειξη του εννόμου συμφέροντος (υπό
μορφή απλών φωτοαντιγράφων),
 οποιοδήποτε στοιχείο κρίνετε ότι αποδεικνύει ή υποστηρίζει τους ισχυρισμούς σας,
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 αμφισβητείται,
 φωτοαντίγραφο του παραστατικού που πιστοποιεί την καταβολή του αναλογούντος ειδικού τέλους,
 αντίγραφο του αποδεικτικού υποβολής των αντιρρήσεων, και
 Απλό φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου
Ποιο είναι το κόστος του ειδικού τέλους μίας αντίρρησης;
 Έως και 100 τ.μ., 10 ευρώ
 Έως και 1.000 τ.μ., 40 ευρώ
 Πάνω από 1 έως 5 στρέμματα, 90 ευρώ
 Πάνω από 5 έως 10 στρέμματα, 180ευρώ
 Πάνω από 10 έως 20 στρέμματα, 350 ευρώ
 Πάνω από 20 έως 100 στρέμματα, 700 ευρώ
 Πάνω από100 έως 300 στρέμματα, 1.400 ευρώ
 Πάνω από 300 στρέμματα, 3.300 ευρώ
Σο ειδικό τέλος υπολογίζεται αυτόματα από την εφαρμογή. Επισημαίνεται ότι για να γίνει ο υπολογισμός
του τέλους ορθά, χωρίς περιττή επιβάρυνση, θα πρέπει κατά την υποβολή της αντίρρησης να έχετε
επιλέξει μόνο τα τμήματα της ιδιοκτησίας σας για τα οποία επιθυμείτε να επανεξετασθεί ο χαρακτηρισμός.

Αντίρρηση ατελώς
Ισχύει για τις περιπτώσεις :
α) που έχουν συμπεριληφθεί στο δασικό χάρτη, λόγω μη αποτύπωσης του περιγράμματος της παρ.2
περίπτωση α΄ του άρθρου 23 τουν. 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.αν.2664/1998 όπως ισχύει).
στ) που υποβάλλονται από Οργανισµούς Σοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄και Β΄ βαθµού (με εξουσιοδοτημένο
εκπρόσωπο.
ζ) που υποβάλλονται από την Κεντρική Διοίκηση κατά την έννοια της περίπτωσης στ΄ της παρ.1του
άρθ.14 του ν.4270/14(Α΄143) (με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο).
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.
Διαδικασία και δικαιολογητικά:
Αποστέλλεται email στο ΤΑΔΦ και η αντίρρηση υποβάλλεται ατελώς από το προσωπικό του ΤΑΔΦ
Έγγραφο που να εξηγεί τους λόγους της ατέλειας
ΕΝΝΟΜΟ ΤΜΥΕΡΟΝ: εμπράγματο ή ενοχικό
Απλό φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του δικαιούχου.
Απλό φωτοαντίγραφο εγγράφου που να αποδεικνύει τον ΑΥΜ
Πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (Οδός,αριθμός,ΣΚ,κάτοικοςεσωτ.ήεξωτ.,Δήμος,Νομός,Φώρα,κινητότηλ.,e-mail)
ε ψηφιακή μορφή το πολύγωνο/γεωτεμάχιο (αρχείο AutoCAD DXF 2000, σύμφωνο με το
υπόδειγμα) ή μορφής ASCII, δηλαδή αρχείο κειμένου(.txt).
Κατά περίπτωση, βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας δόμησης (περ.α΄) ή της υπηρεσίας
εποικισμού ή της πράξης χαρακτηρισμού
Το ΣΥΑΔΧ συντάσσει την αντίρρηση και ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο με αντίγραφο της
αντίρρησης αυτής
Γιατί πρέπει να κάνω αντίρρηση/πρόδηλο :
Εάν ΔΕΝ κάνω αντίρρηση, ότι είναι πράσινο στο δασικό χάρτη, (πλην των ΑΑ και ΑΝ, ΠΑ και ΑΝ), στη
μερική κύρωση θα υπαχθεί στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, αρχικά, και στην ολική κύρωση
τελικά.
Οι αντιρρήσεις και τα πρόδηλα εξαιρούν τις σχετικές εκτάσεις από την μερική κύρωση
Και παραπέμπουν τις εκτάσεις αυτές για εξέταση στις ΕΠ.Ε.Α.

