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ΕΔΕΣΣΑΣ 

Η ανάρτηση του δασικού χάρτη της ΠΕ Πέλλας,  πραγματοποιείται 

ηλεκτρονικά  στον ειδικό δικτυακό τόπο που ιδρύθηκε και λειτουργεί με 

την 143792/1794/3-8-2016 απόφαση του ΥΠΕΝ , στην ιστοσελίδα της 

ΕΚΧΑ (ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΕ).    

Η ανάρτηση περιλαμβάνει το θεωρημένο δασικό χάρτη και τον ιστορικό 

ορθοφωτοχάρτη (έτους 1945).  

Οι οριογραμμές των πολυγώνων, εν γένει δασικού χαρακτήρα , 

εμφανίζονται στο δασικό χάρτη με συνεχή πράσινη γραμμή , ενώ στον 

ιστορικό με συνεχή κόκκινη γραμμή.  

Μέσω της ανάρτησης δίνονται επίσης και πληροφορίες της περιγραφικής 

βάσης δεδομένων, όπως η μορφή της έκτασης καθώς και επιπλέον 

πληροφορίες για τα θεματικά χαρακτηριστικά των πολυγώνων.  

Οι κατηγορίες της μορφής των εκτάσεων εμφανίζονται στον πρόσφατο 

ορθοφωτοχάρτη , με ενδείξεις οι οποίες δημιουργούνται από το 

συνδυασμό της απεικόνισης των εκτάσεων στους ιστορικούς και 

πρόσφατους ορθοφωτοχάρτες,   όπως φαίνονται παρακάτω : 

-ΔΔ  «Δασική» έκταση στους ορθοφωτοχάρτες έτους 1945 και «Δασική» 

έκταση στις πρόσφατες Α/Φ και τις αυτοψίες  

-ΔΑ  «Δασική» έκταση στους ορθοφωτοχάρτες έτους 1945 και «Άλλης 

μορφής» έκταση στις πρόσφατες Α/Φ και τις αυτοψίες 

-ΑΔ «Άλλης μορφής» έκταση στους ορθοφωτοχάρτες έτους 1945 και 

«Δασική» έκταση στις πρόσφατες Α/Φ και τις αυτοψίες 
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-ΑΑ «Άλλης μορφής» έκταση στους ορθοφωτοχάρτες έτους 1945 και 

«Άλλης μορφής» έκταση στις πρόσφατες Α/Φ και τις αυτοψίες 

-ΠΔ Τελεσίδικες Πράξεις χαρακτηρισμού του άρθρου 14 του Ν 998/79 , 

με τις οποίες η έκταση χαρακτηρίστηκε ως «Δασική»  

-ΠΧ Τελεσίδικες Πράξεις χαρακτηρισμού του άρθρου 14 του Ν 998/79 , 

με τις οποίες η έκταση χαρακτηρίστηκε ως «Χορτολιβαδική»  

-ΠΑ Τελεσίδικες Πράξεις χαρακτηρισμού του άρθρου 14 του Ν 998/79 , 

με τις οποίες η έκταση χαρακτηρίστηκε ως ΜΗ Δασική (Άλλης μορφής)  

-ΑΝ ΑΝαδασωτέα έκταση με πράξη της αρμόδιας αρχής   

-ΧΧ «Χορτολιβαδική» έκταση  στους ορθοφωτοχάρτες έτους 1945 και 

«Χορτολιβαδική» έκταση στις πρόσφατες Α/Φ 

-ΧΑ «Χορτολιβαδική» έκταση  στους ορθοφωτοχάρτες έτους 1945 και 

«Άλλης μορφής» έκταση στις πρόσφατες Α/Φ 

Με την ανάρτηση του δασικού χάρτη παρέχεται η δυνατότητα σε κάθε 

ενδιαφερόμενο , που έχει έννομο συμφέρον,  άσκησης αντιρρήσεων επί 

της μορφής των εκτάσεων που έχουν αποτυπωθεί σε αυτόν.  

Το έννομο συμφέρον θεμελιώνεται με την επίκληση είτε εμπράγματου 

δικαιώματος  (πχ κυριότητα, πραγματική δουλεία επικαρπία) είτε  

ενοχικού  δικαιώματος  (πχ μίσθωση , προσύμφωνο). Και στις δύο 

περιπτώσεις , το έννομο συμφέρον αποδεικνύεται με δημόσια έγγραφα .  

Η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων είναι εκατόν πέντε (105) ημέρες 

από την δημοσίευση της σχετικής ανακοίνωσης για την ανάρτηση του 

Δασικού Χάρτη στον Τύπο ,  η οποία αρχίζει την  

13
η
 Νοεμβρίου,   ημέρα Δευτέρα  

Καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας , είναι  

26 Φεβρουαρίου,   ημέρα Δευτέρα  

Για τους κατοικούντες  ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω 

προθεσμία παρατείνεται κατά είκοσι (20 ) ημέρες, συνεπώς η 

καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων είναι η 

19
η
  Μαρτίου 2018, ημέρα Δευτέρα . 

 

Η υποβολή των αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του αναρτηθέντος 

Δασικού Χάρτη αφορά αποκλειστικά στον χαρακτήρα κάποιας 



εμφανιζόμενης στο χάρτη έκτασης και όχι στο ιδιοκτησιακό καθεστώς 

της. 

 

Κάθε αντίρρηση υποβάλλεται για το σύνολο ή μέρος των εκτάσεων 

δασικού ή χορτολιβαδικού χαρακτήρα , που περιλαμβάνονται εντός του 

γεωτεμαχίου, επί του οποίου ο ενδιαφερόμενος επικαλείται έννομο 

συμφέρον. 

 

 Ο ενδιαφερόμενος οριοθετεί το γεωτεμάχιό του  με τη χρήση 

συντεταγμένων τοπογραφικού (σε ΕΓΣΑ 87) ή  με τη χρήση του ΚΑΕΚ ή  

ακόμη και γραφικά με τη χρήση των εργαλείων που υπάρχουν στην 

εφαρμογή. Σε κάθε περίπτωση οριοθετείται το γεωτεμάχιο στο σύνολό του 

ενώ οι εκτάσεις δασικού ή χορτολιβαδικού χαρακτήρα υπολογίζονται 

αυτόματα από την εφαρμογή.  

 

Για την υποβολή αντιρρήσεων, καταβάλλεται ειδικό τέλος , το ύψος του 

οποίου υπολογίζεται αυτόματα από την εφαρμογή , βάση του εμβαδού 

για το οποίο υποβάλλεται η αντίρρηση και έχει ως εξής: 

 α) Για εμβαδόν έκτασης έως και 100 τ.μ. των περιπτώσεων της παρ. 3 

του άρθρου 2β του Ν. 2308/1995, όπως ισχύει, δέκα  (10) ευρώ.  

β) Για εμβαδόν έκτασης, έως και 1.000 τ.μ., εξαιρουμένων των 

περιπτώσεων του ως άνω σημείου α), σαράντα (40) ευρώ.  

γ) Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 1.000 τ.μ. έως και 5.000 τ.μ., ενενήντα  

(90) ευρώ. 

δ) Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 5.000 τ.μ. έως και 10.000 τ.μ., εκατόν 

ογδόντα (180) ευρώ. 

ε) Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 10.000 τ.μ. έως και 20.000 τ.μ., 

τριακόσια πενήντα  (350) ευρώ. 

στ) Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 20.000 τ.μ. έως και 100.000 τ.μ., 

επτακόσια  (700) ευρώ. 

ζ) Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 100.000 τ.μ. έως και 300.000 τ.μ., 

χίλια τετρακόσια (1.400) ευρώ. 

η)Για εμβαδόν έκτασης μεγαλύτερης των 300.000 τ.μ. τρεις χιλιάδες 

τριακόσια (3.300) ευρώ.  

 Σημειώνεται ότι από την καταβολή του ειδικού τέλους άσκησης 

αντιρρήσεων εξαιρούνται: 



α) Αντιρρήσεις που αφορούν περιοχές που έχουν συμπεριληφθεί στον 

Δασικό Χάρτη, λόγω μη αποτύπωσης του 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) Αντιρρήσεις που αφορούν σε 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 του 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) Αντιρρήσεις κατά το τμήμα που αφορούν σε εκκρεμείς αιτήσεις και 

υποθέσεις στη διαδικασία του άρθρου 14 Ν. 998/1979 (άρθρο 28 παρ. 

18.α Ν. 2664/1998 όπως ισχύει).  

 

 Η πληρωμή του τέλους μπορεί να γίνει με τους ακόλουθους τρόπους:  

 με πιστωτική κάρτα (mastercard ή visa) 

 με μετρητά στις τράπεζες (σχετικές οδηγίες θα βρείτε στην ειδική 

εφαρμογή) 

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, ο ενδιαφερόμενος προτίθεται να προβεί 

σε αμφισβήτηση περισσοτέρων από μία αυτοτελών 

εκτάσεων, συμπληρώνει και υποβάλλει τόσα ειδικά έντυπα αντιρρήσεων, 

όσες και οι εκτάσεις των οποίων αμφισβητείται ο χαρακτήρας και 

καταβάλλει το αναλογούν ειδικό τέλος για κάθε μία από τις εκτάσεις 

αυτές.  

  



Διαδικασία  υποβολής αντιρρήσεων 

 

Οι αντιρρήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά μέσω 

της ειδικής διαδικτυακής εφαρμογής που είναι διαθέσιμη στην 

ιστοσελίδα της ΕΚΧΑ Α.Ε.  

 ( http://www.ktimatologio.gr/Pages/Default.aspx )  / Δασικοί Χάρτες & 

Περιβάλλον / Ανάρτηση Δασικών Χαρτών  

 

 

 

  

http://www.ktimatologio.gr/Pages/Default.aspx


 

 Ή απ΄ευθείας στις ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ e-

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ/ Υποβολή Αντιρρήσεων , κάνοντας απλά είσοδο.  

 

  

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


Για τη χρήση της εφαρμογής είναι απαραίτητη η απόκτηση  κωδικού 

πρόσβασης  με εγγραφή  του ενδιαφερόμενου ως νέου χρήστη  και την 

αποδοχή των όρων χρήσης . 

 

 

Για τη δημιουργία ενός αποδεκτού συνθηματικού θα πρέπει:  

- Το «όνομα χρήστη» να καταχωρείται με λατινικούς 

χαρακτήρες χωρίς κενά  

- Για το  «Συνθηματικό» απαιτούνται τουλάχιστον 8 

χαρακτήρες , εκ των οποίων τουλάχιστον ένας ειδικός 

χαρακτήρας  (πχ !,#,%,@, $) και χαρακτήρες  από τις δύο 

τουλάχιστον ακόλουθες κατηγορίες  

1. Κεφαλαίους λατινικούς χαρακτήρες (πχ A,B,C,D) 

2. Πεζούς λατινικούς χαρακτήρες (πχ a,b,c,d) και 

3. Ψηφία (0-9) 

Απαγορεύεται το όνομα χρήση test . 

Με την απόκτηση του κωδικού χρήστη , ο ενδιαφερόμενος καταχωρεί 

στην αρχική καρτέλα , τα προσωπικά του στοιχεία από το μενού 

«Στοιχεία Δικαιούχου»  και μετά την επιτυχή καταχώρηση αυτών,  



μπορεί να προβεί σε όσες αντιρρήσεις επιθυμεί , επιλέγοντας κάθε φορά 

Νέα Αντίρρηση στην καρτέλα «Αντιρρήσεις Δασικού Χάρτη»  

Κάθε αντίρρηση , μετά την καταχώρηση της χωρικής πληροφορίας 

(οριοθέτηση του γεωτεμαχίου ), αποθηκεύεται ως ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ. 

Στο τέλος της φόρμας αντίρρησης και αφού συμπληρωθούν όλα τα 

απαραίτητα πεδία , ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ελέγξει τα δεδομένα 

της αντίρρησής του με την επιλογή «Έλεγχος» και να πληροφορηθεί για 

το ύψος του ειδικού τέλους με την επιλογή «Υπολογισμός» 

Προκειμένου να ολοκληρώσει την υποβολή της αντίρρησής του πρέπει 

να πατήσει το κουμπί «Υποβολή» και να επιλέξει στη συνέχεια τον τρόπο 

πληρωμής του ειδικού τέλους.  

Στην περίπτωση που επιλέξει την πληρωμή μέσω τραπέζης , θα πρέπει να 

εκτυπώσει το Έντυπο Πληρωμής Αναλογούντος Ειδικού Τέλους.   Στο 

σημείο αυτό η αντίρρησή του έχει αλλάξει σε ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ. 

Κάθε αντίρρηση για την οποία έχει πληρωθεί το ειδικό τέλος,  λαμβάνει 

αριθμό πρωτοκόλλου, θεωρείται ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ και ο ενδιαφερόμενος 

μπορεί πλέον να την εκτυπώσει και να εκτυπώσει και το αποδεικτικό 

υποβολής  της αντίρρησης. 

Για το σύνολο των αντιρρήσεων που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, ο 

ενδιαφερόμενος υποβάλλει στο πλησιέστερο Σημείο Υποστήριξης 

Ανάρτησης Δασικών Χαρτών (Σ.Υ.Α.Δ.Χ.) στις διευθύνσεις : 
 

- Σ.Υ.Α.Δ.Χ. Έδεσσας 

Δασικό Περίπτερο Διοικητηρίου και   

5
ος

 όροφος,Διοικητήριο, Δ/νση Δασών Πέλλας,  Γραφείο 521 ,  

 582 00 ΄Εδεσσα.  

Τηλ.:2381027620 & 2381022951 

Fax:2381029954 

- Σ.Υ.Α.Δ.Χ. Αριδαίας  

Δασαρχείο Αριδαίας  

Λεωφ. Ξενιτίδη 18/Ερμού 50 

        584 00 Αριδαία  

       Τηλ.:2384021242 & 2384024897 

       Fax:2384022626 

αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά  με συστημένη επιστολή, τα παρακάτω 

στοιχεία σε έντυπη μορφή :  

- Υπογεγραμμένο αντίγραφο της αντίρρησής του , που παράγεται με 

χρήση της δικτυακής εφαρμογής , αφού λάβει αριθμό 

πρωτοκόλλου  



- Αντίγραφο του αποδεικτικού υποβολής της  

- Φωτοαντίγραφο του παραστατικού που πιστοποιεί την καταβολή 

του ειδικού τέλους  

- Τα έγγραφα που  επικαλείται για το έννομο συμφέρον  

- άλλα στοιχεία που αποδεικνύουν ή υποστηρίζουν τους 

ισχυρισμούς του ενδιαφερόμενου για το δασικό ή μη χαρακτήρα 

της έκτασης που αμφισβητεί, όπως π.χ. τεχνικές εκθέσεις 

φωτοερμηνείας κ.λπ. και συμπληρωματικά  

 

- Απλό φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου  

- Απλό φωτοαντίγραφο εγγράφου από το οποίο να προκύπτει το 

ΑΦΜ του υποβάλλοντος την αντίρρηση (π.χ. λογαριασμός ΔΕΗ, 

εκκαθαριστικό εφορίας κ.λπ.). 

Στον φάκελο αποστολής αναγράφεται υποχρεωτικά το όνομα του 

ενδιαφερόμενου και ο αριθμός πρωτοκόλλου των αντιρρήσεων που 

υπέβαλε ηλεκτρονικά. Ως ημερομηνία αποστολής θεωρείται η ημερομηνία 

που αναγράφεται στη σφραγίδα κατάθεσης στο ταχυδρομείο. 

 

 
 

 

Δ/νση Δασών Πέλλας,  

Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων  

  



 

Μετά  την απόκτηση των κωδικών εισόδου στο σύστημα και 

πριν την έναρξη της υποβολής αντίρρησης, βεβαιωθείτε ότι 

διαβάσατε προσεκτικά  τον οδηγό Υποβολής Αντιρρήσεων που 

ανοίγει από την επιλογή «Οδηγίες»  

 

 

 

  



Στην καρτέλα Διατύπωση και Τεκμηρίωση αντίρρησης , 

βεβαιωθείτε ότι τσεκάρατε το αντίστοιχο τετραγωνάκι σε 

περίπτωση που θέλετε να εκπροσωπηθείτε από τεχνικό 

σύμβουλο κατά την εκδίκαση της αντίρρησής σας .  

 

 

 

 

 

  



Το Αποδεικτικό Υποβολής Αντίρρησης που θα αποστείλετε 

ταχυδρομικά στο ΣΥΑΔΧ, βεβαιωθείτε ότι  είναι αυτό που έχει 

τον αριθμό πρωτοκόλλου και την ημερομηνία  στο πάνω 

αριστερά μέρος του  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


