ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΣΠΕΡΙΔΑ

ΔΑΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ
και η διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων

ΣΗΜΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ (ΣΥΑΔΧ):
1. Δράμας: Δ/νση Δασών Δράμας, Αγ. Κωνσταντίνου 1, Τηλ: 2313309873 - 4
2. Κάτω Νευροκοπίου: Δασαρχείο Κ. Νευροκοπίου, Τηλ: 2523022239

ΔΑΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ είναι η επίσημη και
θεσμοθετημένη καταγραφή των ορίων των
εκτάσεων, που υπάγονται στις προστατευτικές
διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.
Υποκαθιστά πλήρως και οριστικά τη γνωστή
διαδικασία χαρακτηρισμού εκτάσεων (Πράξεις
Χαρακτηρισμού).

Ο δασικός χάρτης είναι ένα εργαλείο με το οποίο απεικονίζουμε τις
διαχρονικές αλλαγές των δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων μιας
περιοχής, και τελικά οριστικοποιούμε το σε ποια τμήματα γης ισχύουν οι
διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

Διαδικασία
Ανάθεση Κατάρτισης Δασικού Χάρτη
Κατάρτιση
Θεώρηση
Ανάρτηση, συγκρότηση ΣΥΑΔΧ

Αντιρρήσεις επί του Δασικού Χάρτη
Εξέταση αντιρρήσεων
Κύρωση Δασικού Χάρτη

Η ανάρτηση και κύρωση των δασικών χαρτών του Νομού Δράμας έγινε σε 3 φάσεις:


Το 2011 έγιναν οι πρώτες αναρτήσεις Δασικών Χαρτών πανελλαδικά. Η Διεύθυνση
Δασών Δράμας συμμετείχε σε αυτές αναρτώντας από το 2011- 2013 τέσσερις (4) Ο.Τ.Α.
συνολικής έκτασης 72.215 στρεμμάτων, που αποτελούν το 2% του Νομού.



Το σύνολο των εκτάσεων αυτών κυρώθηκαν.



Η επόμενη ανάρτηση αφορούσε δύο (2) Ο.Τ.Α. και έγινε στις αρχές του 2017, μαζί με το
35% περίπου της χώρας. Η έκταση τους είναι 167.526 στρέμματα, δηλαδή το 5% της
έκτασης του Νομού



Έχει γίνει μερική κύρωση των παραπάνω Ο.Τ.Α., αφού εξαιρέθηκαν οι περιοχές που
ασκήθηκαν αντιρρήσεις και αιτήσεις πρόδηλων σφαλμάτων. Εντός του επόμενου
διαστήματος αναμένεται και η ολική κύρωσή τους.



Τον Ιούλιο του 2017 με υπουργική απόφαση ανατέθηκε στη Δράμα και σε άλλες δύο Διευθύνσεις Δασών Πανελλαδικά η
εκτέλεση του συνόλου των εργασιών που αφορούν τους δασικούς χάρτες μέχρι την κύρωση για το υπόλοιπο του Νομού.



Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που είχε κατατεθεί, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αυτές σε διάστημα δεκατεσσάρων (14)
μηνών, στα τέλη Αυγούστου 2018. Στις εργασίες αυτές συνέβαλαν σημαντικά εκτός από το προσωπικό του Τμήματος Δασικών
Χαρτογραφήσεων και τέσσερις (4) συνεργάτες, οι οποίοι εργάστηκαν το διάστημα αυτό στην Υπηρεσία.



Στις 19 Οκτωβρίου 2018 έγινε η ανάρτηση για το υπόλοιπο του Νομού, 60 Ο.Τ.Α. έκτασης 3.218.468 στρεμμάτων, το υπόλοιπο
93% του Νομού.

ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗΣ
Για την παραγωγή των δασικών χαρτών χρησιμοποιούμε αεροφωτογραφίες δύο (2)
χρονικών περιόδων.

 Η πρώτη περίοδος αναφέρεται στις παλαιότερες διαθέσιμες αεροφωτογραφίες, οι οποίες
είναι του 1945 (Ιστορικός χάρτης) ή εφόσον αυτές δεν είναι διαθέσιμες του 1960.
 Με βάση αυτές τις αεροφωτογραφίες, οριοθετούνται ψηφιακά τα επιμέρους πολύγωνα
γης ανάλογα με το είδος και τη μορφή της βλάστησης τους.
 Το κάθε πολύγωνο περιλαμβάνει μια βάση δεδομένων (πίνακα με βασικές πληροφορίες)
 Οι κατηγορίες μορφής/ κάλυψης αποτυπώνονται με τις παρακάτω ενδείξεις:
Δ για τα εν γένει δασικά πολύγωνα, δηλαδή δάση ή δασικές εκτάσεις και διάκενα αυτών

Χ για τα πολύγωνα που θεωρούνται ως χορτολιβαδικές εκτάσεις
Α για τα πολύγωνα «άλλης μορφής» που δεν είναι δασικά, χορτολιβαδικά (π.χ. αγροί,
οικισμοί, έλη κτλ)

Αυτή η οριοθέτηση ονομάζεται
«ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗΣ 1945 ή ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗΣ»

Παράδειγμα οριοθέτησης δασικών, χορτολιβαδικών και άλλης μορφής εκτάσεων,
πάνω σε ορθοφωτοχάρτη που παρήχθη από αεροφωτογραφίες του έτους 1945.

ΠΡΟΣΦΑΤΟΣ ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗΣ
 Η δεύτερη περίοδος αναφέρεται στις πλέον πρόσφατες αεροφωτογραφίες που διαθέτουμε
για την κάλυψη των περιοχών που συντάσσεται ο δασικός χάρτης.
 Στην περίπτωση της Δράμας χρησιμοποιήθηκαν έγχρωμες αεροφωτογραφίες της
«Ελληνικό Κτηματολόγιο» περιόδου λήψης 2013-2015. Όπου δεν υπήρχε διαθέσιμη
πληροφορία από την παραπάνω λήψη, χρησιμοποιήθηκε το πιο πρόσφατο διαθέσιμο μέσο
(αεροφωτογραφίες λήψης 2007-2009, google earth, αυτοψίες).
 Κατά ανάλογο τρόπο οριοθτούνται φωτοερμηνευτικά τα επιμέρους τμήματα γης ανάλογα
με το είδος και την μορφή βλάστησης.
 Χρησιμοποιούνται οι ίδιες ενδείξεις κατηγοριών μοφής/κάλυψης, όπως και στον «ιστορικό
ορθοφωτοχάρτη».

Δ για τα πολύγωνα γης που θεωρούνται ως δάση ή δασικές εκτάσεις
Χ για τα πολύγωνα που θεωρούνται ως χορτολιβαδικές εκτάσεις
Α για τα πολύγωνα «άλλης μορφής» που δεν είναι δασικά, χορτολιβαδικά (π.χ. αγροί,
οικισμοί, έλη κτλ)
Αυτή η οριοθέτηση ονομάζεται
«ΠΡΟΣΦΑΤΟΣ ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗΣ»

Παράδειγμα οριοθέτησης δασικών, χορτολιβαδικών και άλλης μορφής εκτάσεων,
πάνω σε ορθοφωτοχάρτη που παρήχθη από αεροφωτογραφίες λήψης 2013-2015.

Επιπλέον, στο χάρτη αυτό απεικονίζονται και όλες οι διοικητικές πράξεις (Πράξεις Χαρακτηρισμού με το αρθ.
14 του ν. 998/79, αποφάσεις κήρυξης αναδασωτέων εκτάσεων κλπ), καθώς και άλλες πληροφορίες, όπου αυτές
είναι διαθέσιμες, σύμφωνα με τις προδιαγραφές (π.χ. εποικιστικές εκτάσεις).

Η αποτύπωση των διοικητικών πράξεων γίνεται με τις παρακάτω ενδείξεις:
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

ΠΔ

ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ- ΔΑΣΙΚΕΣ

ΠΑ

ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ- ΜΗ ΔΑΣΙΚΕΣ

ΠΧ

ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ- ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΙΚΕΣ

ΑΝ

ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ

Τέλος, σημειώνεται ότι στον αναρτημένο δασικό χάρτη απεικονίζονται και αποτυπώνονται:
α) με μαύρο χρώμα το όριο των περιοχών που εξαιρούνται της ανάρτησης του δασικού χάρτη
β) με ιώδες χρώμα το περίγραμμα των οικιστικών πυκνώσεων του άρθρου 23 παράγραφοι 4, 5
και 6 του ν.3889/10, οι οποίες εξαιρούνται της ανάρτησης και της υποβολής αντιρρήσεων.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ
 Στη συνέχεια γίνεται η παραγωγή ενός δασικού χάρτη με τη σύνθεση των δύο (2)
ορθοφωτοχαρτών καθώς και όλων των διαθέσιμων πληροφοριών που προβλέπουν οι
προδιαγραφές.
 Τέτοιες πληροφορίες μπορεί να είναι πράξεις της διοίκησης (όπως αναφέρθηκαν), όριο
επικοιστικών εκτάσεων κλπ.
 Από τη σύνθεση όλων των παραπάνω στοιχείων προκύπτουν τα πολύγωνα του
«ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ». Οι ενδείξεις του δασικού χάρτη έχουν δύο γράμματα. Το πρώτο
γράμμα δείχνει τον χαρακτηρισμό που είχε με βάση τις αεροφωτογραφίες του 1945 και το
δεύτερο το πως έχει χαρακτηριστεί σήμερα, εκτός από τις περιπτώσεις των πράξεων.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ

ΔΔ

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
ΔΑΣΗ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ Α/Φ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗΣ ΛΗΨΗΣ Ή ΠΡΟΫΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΑΣΗ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ Α/Φ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΥΤΟΨΙΕΣ

ΔΑ

ΔΑΣΗ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ Α/Φ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗΣ ΛΗΨΗΣ Ή ΠΡΟΫΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΛΛΗΣ ΜΟΡΦΗΣ/ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΥΤΟΨΙΕΣ

ΑΔ

ΑΛΛΗΣ ΜΟΡΦΗΣ/ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗΣ ΛΗΨΗΣ

ΔΑΣΗ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΥΤΟΨΙΕΣ

ΑΑ

ΑΛΛΗΣ ΜΟΡΦΗΣ/ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗΣ ΛΗΨΗΣ
ΑΛΛΗΣ ΜΟΡΦΗΣ/ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΥΤΟΨΙΕΣ

ΧΧ

ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗΣ ΛΗΨΗΣ
ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΥΤΟΨΙΕΣ

ΧΑ

ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗΣ ΛΗΨΗΣ
ΑΛΛΗΣ ΜΟΡΦΗΣ/ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΥΤΟΨΙΕΣ

Παράδειγμα περίπτωσης ΑΔ.

Αεροφωτογραφία 1945

Αεροφωτογραφία 2015

 Ο θεωρημένος δασικός χάρτης αναρτάται δημόσια, έτσι ώστε να έχουν πρόσβαση
όλοι οι πολίτες ώστε να ενημερωθούν και να υποβάλλουν τις αντιρρήσεις τους για
τα τμήματα για τα οποία διαφωνούν.

 Η ανάρτηση αυτή γίνεται ψηφιακά σε μια ειδική ιστοσελίδα (www.ktimanet.gr).
 Τα τμήματα του Δασικού Χάρτη για τα οποία δεν ασκήθηκαν αντιρρήσεις
κυρώνονται μερικά.
 Οι αντιρρήσεις που έχουν υποβληθεί, εξετάζονται από τις Επιτροπές εξέτασης
αντιρρήσεων (ΕΠΕΑ), οι οποίες συγκροτούνται με απόφαση του Συντονιστή της
Α.Δ.Μ.Θ..
 Με βάση τις αποφάσεις αυτών των επίτροπων οριστικοποιείται ο δασικός χάρτης
και κυρώνεται ολικά. Οι αποφάσεις κύρωσης δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως (ΦΕΚ).

Διευκρινίζεται ότι κατά την διαδικασία της εξέτασης των
αντιρρήσεων, δεν εξετάζονται ζητήματα ιδιοκτησίας

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ
Η ανάρτηση του δασικού χάρτη γίνεται ψηφιακά στην ειδική ιστοσελίδα

www.ktimanet.gr
Οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν αντιρρήσεις ή/και αιτήσεις διόρθωσης
πρόδηλων σφαλμάτων για τα τμήματα του δασικού χάρτη για τα οποία διαφωνούν, σε αυτή
την ιστοσελίδα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:

 Η ανάρτηση του δασικού χάρτη έγινε στις 19 Οκτωβρίου 2018.
 Η διαδικασία των αντιρρήσεων ξεκίνησε στις 2 Νοεμβρίου 2018 και λήγει
την 14η Φεβρουαρίου 2019.
 Για τους διαμένοντες στην αλλοδαπή η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται
έως τις 6 Μαρτίου 2019.

KATHΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΔΗΛΩΝ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
1. Όταν υπάρχει εσφαλμένη απόδοση οριογραμμών λόγω τεχνικών σφαλμάτων στα
φωτογραμμετρικά υπόβαθρα (π.χ. μετακινημένες Α/Φ).
2. Όταν δεν έχει χαρακτηριστεί μια δασική έκταση, που βρίσκεται εντός ευρύτερης άλλης
μορφής και το αντίστροφο.
3. Όταν έχει χαρακτηριστεί μια εμφανώς αγροτική έκταση ως δασική και το αντίστροφο.
4. Όταν δεν έχουν περαστεί βασικά στοιχεία στη βάση δεδομένων (π.χ. δεν περάστηκε ένα
παραχωρητήριο ή λείπει ο δευτερεύων χαρακτηρισμός κλπ).
5. Όταν είναι εσφαλμένος ο χαρακτηρισμός μιας έκτασης λόγω παραποιημένης εικόνας σε
διαβαθμισμένες περιοχές.
6. Όταν έχουν χαρακτηριστεί εκτάσεις ως χορτολιβαδικές σε πεδινές περιοχές και ομαλής
κλίσης ή εντός εποικιστικής ζώνης.
7. Όταν έχουν χαρακτηριστεί ιδιωτικές εκτάσεις ως χορτολιβαδικές.
8. Όταν έχουν χαρακτηριστεί φυτείες ως δασικές εκτάσεις.
9. Όταν έχουν παραλειφθεί πράξεις της διοίκησης (π.χ. κήρυξη αναδασωτέων εκτάσεων).

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΤΕΛΩΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ
(υποβάλλονται στο γραφείο)

1. Αντιρρήσεις Δήμων και δημόσιων φορέων.
2. Όταν δεν έχουν εξαιρεθεί από την ανάρτηση οικισμοί (κατηγορία αρ.23, παρ.2Α).
3. Όταν κληροτεμάχια έχουν τον χαρακτηρισμό Δ το 1945.*
4. Όταν έχουν χαρακτηριστεί εκτάσεις ως Χ, εντός εποικισμού.
5. Παραλειφθείσες πράξεις χαρακτηρισμού (αρθ. 14 Ν. 998/79)
6. Εκκρεμείς υποθέσεις κατά τη διαδικασία του αρθ. 14 Ν. 998/79 (διαδικασία πράξεων
χαρακτηρισμού)

ΤΕΛΟΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ
(ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΗΣ ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΥΜΕΝΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ)
ΕΜΒΑΔΟΝ

ΚΟΣΤΟΣ

0-100τ.μ.

10€

101-1000τ.μ.

40€

1001-5000τ.μ.

90€

5001-10000τ.μ.

180€

10001-20000τ.μ.

350€

20001-100000τ.μ.

700€

100001-300000τ.μ.

1400€

>300001τ.μ.

3300€

ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
1.

Αν ο χαρακτηρισμός του τεμαχίου είναι ΔΑ και η αλλαγή δεν έχει γίνει με πράξη της
διοίκησης, υπάρχει δυνατότητα αιτήματος εξαγοράς (για αγροτική χρήση).

2.

Εκτάσεις, οι οποίες στο δασικό χάρτη έχουν τη μορφή ΑΔ, και με τον ειδικότερο
χαρακτηρισμό από την επιτροπή δασολογίου χαρακτηριστούν ως δασικές εκτάσεις
(ποσοστό κάλυψης 15-25%):
 Αν έχουν τίτλο πριν από την 23η Φεβρουαρίου 1946, με απόφαση του Συντονιστή
Α.Δ.Μ.Θ. δεν υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας
 Αν στερούνται τον παραπάνω τίτλο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για γεωργική και
δενδροκομική εκμετάλλευση με κατόπιν άδειας του Συντονιστή Α.Δ.Μ.Θ.

ΣΗΜΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ (ΣΥΑΔΧ):
Στα παρακάτω σημεία, μπορούν οι πολίτες να ενημερωθούν για το δασικό χάρτη και τις δυνατότητες τους,
καθώς και να υποβάλουν ατελώς αντιρρήσεις.
1. Δράμας: Δ/νση Δασών Δράμας, Αγ. Κωνσταντίνου 1, Τηλ: 2313309873 - 4
2. Κάτω Νευροκοπίου: Δασαρχείο Κ. Νευροκοπίου, Τηλ: 2523022239

www.ktimanet.gr

ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ

ΔΑΣΙΚΟΣ
ΧΑΡΤΗΣ

ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ

Εκτύπωση
αποσπάσματος
χάρτη

Εισαγωγή πολυγώνου
χωρίς συντεταγμένες Εισαγωγή πολυγώνου με
συντεταγμένες

ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ

ΦΟΡΜΑ
ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ
ΠΡΟΔΗΛΩΝ
ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
(ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ):
1.

Φόρμα αντιρρήσεων υπογεγραμμένη

2.

Αποδεικτικό υποβολής

3.

Αποδεικτικό πληρωμής (όπου απαιτείται)

4.

Φωτοαντίγραφο Α.Δ.Τ.

5.

Αποδεικτικό έννομου συμφέροντος της έκτασης για την οποία υποβάλλει
αντίρρηση (συμβόλαιο, τίτλος κλπ)

6.

Συνημμένα αποδεικτικά που έχει δηλώσει

ΩΦΕΛΗ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ

 Προσδιορίζεται σαφώς ο χώρος στον οποίο ισχύουν οι εν γένει
διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.
 Αποδεικνύεται έναντι κάθε αρχής ο δασικός ή μη χαρακτήρας των
εκτάσεων.
 Υπάρχει άμεση πρόσβαση και εξυπηρέτηση του πολίτη μέσω των
αυτοματοποιημένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών.
 Ο πολίτης απαλλάσσεται από τη χρονοβόρα διαδικασία των πράξεων
χαρακτηρισμού (αρθ. 14 του Ν. 998/79)

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
 Μετά την ανάρτηση του Δασικού Χάρτη παύει οριστικά η
διαδικασία των πράξεων χαρακτηρισμού.
 Δυνατότητα χρήσης των στοιχείων του δασικού χάρτη είτε είναι
αναρτημένος είτε κυρωμένος μερικά ή ολικά, παρέχεται σε κάθε
δημόσια αρχή μέσω του διαδικτυακού τόπου (www.ktimanet.gr).
 Όπου απαιτείται η βεβαίωση του δασικού εν γένει ή μη
χαρακτήρα μια έκτασης, αυτή πραγματοποιείται με υπεύθυνη
δήλωση επί του τοπογραφικού διαγράμματος από το συντάκτη
του.
 Πιστοποιητικό της αρμόδιας Δ/νσης Δασών απαιτείται σε
περιπτώσεις μεταβολής εμπράγματων δικαιωμάτων στις δασικές
εν γένει εκτάσεις. (Τέλος έκδοσης του πιστοποιητικού 20€).

ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΙΚΩΝ
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΔΡΑΜΑΣ
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

