
Ανάρτηση των δασικών χαρτών. 

Στις 10 Φεβρουαρίου θα αναρτηθούν οι δασικοί χάρτες  της Κέρκυρας. 

Οι αναρτήσεις εντάσσονται σε πρόγραμμα, το οποίο ολοκληρώνεται στις 10 

Φεβρουαρίου και αφορά σε 33 περιοχές της χώρας, καλύπτοντας συνολικά 

46.8 εκατομμύρια στρέμματα. Η έκταση που θα καλύπτουν οι κυρωμένοι 

χάρτες θα είναι μεγάλη αλλά δεν καλύπτεται ολόκληρη η επικράτεια. 

Σε εφαρμογή του ν. 4389/2016 που ψηφίστηκε και τέθηκε σε ισχύ τον 

περασμένο Μάιο, η Δασική Υπηρεσία είναι αρμόδια κατά προτεραιότητα για 

όλες τις εργασίες κατάρτισης, ανάρτησης και κύρωσης των δασικών χαρτών, 

ενώ η ΕΚΧΑ Α.Ε., παρέχει την τεχνική υποδομή και τεχνογνωσία. 

Με την ανάρτηση και την κύρωση των δασικών χαρτών θα επιτευχθεί ο 

σαφής πλέον καθορισμός των περιοχών που αποτελούν γενικά δάση και 

δασικές εκτάσεις. Ως εκ τούτου, θα αποσαφηνιστούν οι χώροι που ισχύουν 

και εφαρμόζονται οι διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. 

Η διαδικασία 

Πρώτοι αναρτήθηκαν δασικοί χάρτες στις Περιφερειακές Ενότητες Πιερίας, 

Καβάλας, Μεσσηνίας και Ηλείας  

και θα ακολουθήσουν 

Στις 20 Ιανουαρίου οι δασικοί χάρτες σε Έβρο, Εύβοια, Ηράκλειο, Κοζάνη, 

Πέλλα και Φθιώτιδα. 

Στις 27 Ιανουαρίου οι χάρτες από τις Διευθύνσεις Δασών Αθηνών, Γαλατσίου 

Αργολίδας, Αχαΐας, Δράμας, Θεσσαλονίκης, Πρέβεζας, Ροδόπης και 

Φλώρινας. 

Στις 3 Φεβρουαρίου οι Περιφερειακές Ενότητες Αρκαδίας, Δωδεκανήσων, 

Κυκλάδων, Λακωνίας, Λάρισας, Λέσβου, Σάμου και Χίου. 

Τέλος, στις 10 Φεβρουαρίου θα αναρτηθούν δασικοί χάρτες σε Ανατολική 

Αττική (Γραμματικό, Βαρνάβας, Καπανδρίτι), Ιωάννινα, Κέρκυρα, 

Μαγνησία, Ξάνθη και Χαλκιδική.  

Οι χάρτες θα αφορούν μόνο τις περιοχές της Κέρκυρας με κτηματολόγιο. 

Επισημαίνεται ότι για την ενημέρωση και την εξυπηρέτηση κάθε 

ενδιαφερόμενου συστήνονται Σημεία Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικού 

Χάρτη (ΣΥΑΔΧ) σε όλες τις περιοχές των αναρτήσεων, κυρίως στις τοπικές 

Δασικές Υπηρεσίες.  



Τίθεται σε λειτουργία μια εφαρμογή για την ψηφιακή υποβολή των 

αντιρρήσεων, η οποία στοχεύει στην οικονομικότερη, ορθολογικότερη και 

ευκολότερη διαχείριση των αντιρρήσεων.  Η εξέταση των αντιρρήσεων θα 

γίνεται από Επιτροπή Αντιρρήσεων. Αφού εξεταστούν όλες οι αντιρρήσεις θα 

οριστικοποιηθούν οι χάρτες. Μετά από την οριστικοποίηση δεν θα γίνεται 

καμία νέα πράξη χαρακτηρισμού. Οι χάρτες θα βρίσκονται στην ηλεκτρονική 

εφαρμογή της ΕΚΧΑ Α.Ε.     

Με τη συμπλήρωση της φόρμας αντιρρήσεων θα υπολογίζεται το τέλος που 

αντιστοιχεί και θα εκδίδεται το έντυπο πληρωμής του σε τράπεζα.  

Κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη που αναρτήθηκε, επιτρέπεται η 

υποβολή αντιρρήσεων μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) 

ημερών από την ημερομηνία που ορίζεται στην πρόκληση υποβολής 

αντιρρήσεων που εκδίδεται από την αρμόδια Δ/νση Δασών. Η ανωτέρω 

προθεσμία παρεκτείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες για κατοίκους εξωτερικού. 

Για αναλυτικές πληροφορίες, μεταβείτε στο σύνδεσμο: 

https://www.ktimatologio.gr/forestmaps/Pages/das.aspx 
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