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Αντιρρήσεις μπορούν να υποβάλλουν,
κατά της παράληψης να περιληφθεί στο δασικό χάρτη ορισμένη 

δασικού χαρακτήρα ή χορτολιβαδική ή βραχώδης ή πετρώδης έκταση:

Το Ελληνικό Δημόσιο Το Ελληνικό Δημόσιο

 Οι Ο.Τ.Α. πρώτου & δευτέρου βαθμού στα διοικητικά 
όρια των οποίων υπάγεται η έκτασηόρια των οποίων υπάγεται η έκταση

 Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις

 Νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στους 
σκοπούς των οποίων περιλαμβάνεται η προστασία του 
φυσικού περιβάλλοντος
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Αντιρρήσεις μπορούν να υποβάλλουν,
όσον αφορά τις περιληφθείσες στον αναρτηθέντα δασικό χάρτη 
δασικές, χορτολιβαδικές και βραχώδεις ή πετρώδεις εκτάσεις:

Φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου και  Φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου και 
ιδιωτικού δικαίου,

 Το Ελληνικό Δημόσιο &

Εφόσον  επικαλούνται για τη θεμελίωση του εννόμου 

συμφέροντός τους εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα.

 Το Ελληνικό Δημόσιο &

 Οι οικείοι Ο.Τ.Α. πρώτου & δευτέρου βαθμού.
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Το έννομο συμφέρον θεμελιώνεται με 
την επίκληση:

Εμπράγματος δικαιώματος
( κυριότητα, υποθήκη, 

δουλείες)

Ενοχικού δικαιώματος
(μίσθωση, επίμορτη αγροληψία, 

χρονομεριστική μίσθωση, 
προσύμφωνο πώλησης –προσύμφωνο πώλησης –

δωρεάς ακινήτου)

Σ.Υ.Α.Δ.Χ. Δ.Κ. Φλώρινας

Αποδεικνύονται από δημόσια έγγραφα:
 συμβολαιογραφικά έγγραφα
 δικαστικές αποφάσεις
 παραχωρητήρια
 πράξεις τακτοποίησης
 αποφάσεις αναγκαστικής 

απαλλοτρίωσης κλπ.

Αποδεικνύονται από δηµόσια ή 
ιδιωτικά έγγραφα



Προθεσμίες υποβολής 
αντιρρήσεων

07-02-2017Από 07-02-2017 ημέρα Τρίτη                                              Από 07-02-2017 ημέρα Τρίτη                                              

έως και 07-04-2017 ημέρα Παρασκευή.

Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή       

μέχρι και 27-04-2017 ημέρα Πέμπτη.
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Τρόπος υποβολής 
αντιρρήσεων

Οι αντιρρήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά.

Αποκλειστικώς στον ειδικό δικτυακό τόπο ανάρτησης Αποκλειστικώς στον ειδικό δικτυακό τόπο ανάρτησης 
δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της Ε.Κ.Χ.Α. 
Α.Ε. 
http://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/InfoF1_Page.aspx

σε ειδική ηλεκτρονική φόρμα.

Με την καταβολή ειδικού τέλους.
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Περιεχόμενο αντιρρήσεων
 Προβάλλονται λόγοι που αφορούν αποκλειστικά και 

μόνο την αμφισβήτηση 

αντίρρησης ατελώς

 Για κάθε γεωτεμάχιο υποβάλλεται μία αντίρρηση, πλην
της περίπτωσης που για το τμήμα της
αμφισβητούμενης έκτασης προβλέπεται η υποβολή
αντίρρησης ατελώς
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Διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων

 Συμπλήρωση ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας.

 Υπολογισμός από την εφαρμογή αυτόματα του ειδικού
τέλους.

 Έκδοση από την εφαρμογή εντύπου πληρωμής. Έκδοση από την εφαρμογή εντύπου πληρωμής.

 Καταβολή του ειδικού τέλους από τον ενδιαφερόμενο.

 Η αντίρρηση λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου.

 Χορήγηση/εκτύπωση αποδεικτικού υποβολής αντίρρησης.

 Υποβολή από τον ενδιαφερόμενο στο Σ.Υ.Α.Δ.Χ. έως και
27-04-2017, τα αποδεικτικά στοιχεία σε έντυπη μορφή.
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1. Υπογεγραμμένο το αντίγραφο της αντίρρησής του

2. Τα έγγραφα τα οποία επικαλείται για την απόδειξη του εννόμου 
συμφέροντος

3. Οποιοδήποτε στοιχείο κρίνει ο ενδιαφερόμενος ότι αποδεικνύει ή 3. Οποιοδήποτε στοιχείο κρίνει ο ενδιαφερόμενος ότι αποδεικνύει ή 
υποστηρίζει τους ισχυρισμούς του

4. Φωτοαντίγραφο του παραστατικού που πιστοποιεί την καταβολή του 
αναλογούντος ειδικού τέλους

5. Αντίγραφο του αποδεικτικού υποβολής των αντιρρήσεων

Στο φάκελο αποστολής αναγράφεται υποχρεωτικά το όνομα του 
ενδιαφερομένου και ο αριθμός πρωτοκόλλου της αντίρρησης
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Αντιρρήσεις που εξαιρούνται της καταβολής τέλους:

 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 και οι εκτάσεις που εμπίπτουν στις 
περιπτώσεις της παρ. 3β του άρθρου 31 του 
Ν.4280/2014.

 Που αφορούν περιοχές που εμφανίζονται ως 
δασικές στη φωτοερμηνεία παλαιότερης 
αεροφωτογράφισης, αλλά περιλαμβάνονται σε 
διανομές (κληροτεμάχια) του εποικισμού. 

Βεβαίωση υπηρεσίας δόμησης

Βεβαίωση υπηρεσίας εποικισμού

Συνυποβάλλεται:

διανομές (κληροτεμάχια) του εποικισμού. 

 Που αφορούν περιοχές που εμφανίζονται ως 
χορτολιβαδικές ή βραχώδεις ή πετρώδεις είτε 
κατά την παλαιότερη είτε κατά την πρόσφατη 
αεροφωτογράφιση, αλλά περιλαμβάνονται σε 
περιοχές του εποικισμού. 

 Που αφορούν περιοχές για τις οποίες έχουν 
εκδοθεί τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού , οι 
οποίες δεν απεικονίζονται στους αναρτημένους 
δασικούς χάρτες.

 Κατά το τμήμα που αφορούν σε εκκρεμείς 
αιτήσεις και υποθέσεις στη διαδικασία του 
άρθρου 14 του Ν.998/1979.

Βεβαίωση υπηρεσίας εποικισμού

Τελεσιδικία πράξης χαρακτηρισμού

Αντίγραφο πρωτοκολλημένης  
αίτησης ή Αίτησης εκκρεμότητας
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Οι ενδιαφερόμενοι εντός της προθεσμίας υποβολής αντίρρησης
οφείλουν να προσέλθουν στο αρµόδιο ΣΥΑ∆Χ, προκειμένου η
υποβολή της αντίρρησης αυτής, µέσω του δικτυακού τόπου, ναυποβολή της αντίρρησης αυτής, µέσω του δικτυακού τόπου, να
πραγματοποιηθεί, κατ΄ εξαίρεση, µε την βοήθεια του
προσωπικού του ΣΥΑ∆Χ.

Δεν θα είναι δυνατή η υποβολή αντίρρησης που θα αφορά
ταυτόχρονα σε εκτάσεις που εξαιρούνται της καταβολής τέλους
και σε εκτάσεις για τις οποίες οφείλεται τέλος. Στην περίπτωση
αυτή, θα πρέπει να υποβληθούν δύο ξεχωριστές αντιρρήσεις.
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Σε όλη την διάρκεια υποβολής 

2017            

Σε όλη την διάρκεια υποβολής 
αντιρρήσεων

(7-4-2017 ή 27-4-2017            
για κατοίκους ή διαμένοντες 

 Αιτήσεις ανάκλησης (μόνο μέσω του ειδικού 
δικτυακού τόπου)

 Αιτήσεις διόρθωσης – μεταβολής. 
Διόρθωση στοιχείων της υποβληθείσας 
αντίρρησης, πλην των γεωγραφικών 
συντεταγμένων. Σε περίπτωση που 
απαιτείται διόρθωση των συντεταγμένων 

αποστείλουν ταχυδρομικά στο 

για κατοίκους ή διαμένοντες 
στην αλλοδαπή) οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
υποβάλλουν ή να 

αποστείλουν ταχυδρομικά στο 
ΣΥΑΔΧ:

απαιτείται διόρθωση των συντεταγμένων 
ακολουθείται η διαδικασία ανάκλησης και 
υποβολής νέας αντίρρησης

 Αιτήσεις υποβολής συμπληρωματικών 
στοιχείων

 Αιτήσεις γνωστοποίησης αλλαγής 
προσωπικών στοιχείων και στοιχείων 
επικοινωνίας, σε σχέση με τα δηλωθέντα
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 Ιστοσελίδα Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε.: 

http://gis.ktimanet.gr/wms/forestsuspension/default.aspx

 Ιστοσελίδα του ΥΠ.ΕΝ.: http://www.ypeka.gr

 Ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου –Δυτικής

Μακεδονίας: http://www.apdhp-dm.gov.gr

 Σημείο Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικού Χάρτη (ΣΥΑΔΧ), το οποίο έχει  

συσταθεί και βρίσκεται στο γραφείo 8 της Δ/νσης Δασών Φλώρινας, στη 

δ/νση Πτολεμαίων 1, Διοικητήριο – 53100 Φλώρινα
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