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A. Γενικζσ – Δικαίωμα υποβολισ αντίρρθςθσ  

 
Ποιοσ ζχει δικαίωμα υποβολισ αντιρριςεων κατά του 
περιεχομζνου του Δαςικοφ Χάρτθ; 

 

Αντιρριςεισ κατά του περιεχομζνου του Δαςικοφ Χάρτθ, μπορεί να 

υποβάλει κάκε φυςικό  και νοµικό πρόςωπο δθμοςίου και  

ιδιωτικοφ δικαίου  εφόςον επικαλοφνται για τθ κεμελίωςθ  

του εννόµου ςυµφζροντόσ τουσ εμπράγματα ι ενοχικά 

δικαιϊµατα 

 

Πωσ κακορίηεται το ζννομο ςυμφζρον 
 

Σο ζννοµο ςυμφζρον του ενδιαφερόμενου, κεμελιϊνεται µε τθν  

επίκλθςθ εμπράγματου ι ενοχικοφ δικαιϊµατοσ 

 

Ποια είναι τα Εμπράγματα δικαιώματα και πωσ 
αποδεικνφονται 
 

 Εμπράγματα δικαιώματα επί ακινιτων όπωσ είναι θ κυριότθτα, θ 

υποκικθ και οι δουλείεσ (προςωπικζσ δουλείεσ π.χ. επικαρπία και 

οίκθςθ και πραγματικζσ δουλείεσ όπωσ δουλεία οδοφ, ξυλεφςεωσ, 

βοςκισ, αντλιςεωσ φδατοσ κ.λ.π.) και αφορά οποιαδιποτε πράξθ 

ςφςταςθσ ι μετάκεςθσ ι κατάργθςθσ εμπράγματου δικαιϊματοσ επί 

ακινιτου, απαιτείται δθμόςιο ζγγραφο το οποίο μεταγράφεται ςτο 

οικείο υποκθκοφυλακείο. 
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 Σο δικαίωμα αποδεικνφεται από δθμόςια ζγγραφα όπωσ είναι τα 

ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα, οι δικαςτικζσ αποφάςεισ, τα 

παραχωρθτιρια, οι πράξεισ τακτοποίθςθσ, οι αποφάςεισ 

αναγκαςτικισ απαλλοτρίωςθσ κ.λ.π. με τα οποία ςυςτινεται ι 

μεταβιβάηεται ι καταργείται εμπράγματο δικαίωμα. 

 

Ποια είναι τα Ενοχικά δικαιώματα και πωσ αποδεικνφονται 

 
 Ενοχικά δικαιώματα, τα οποία είναι απεριόριςτα και ενδεικτικά 

αναφζρονται,  προκειμζνου για ακίνθτα, θ μίςκωςθ, θ επίμορτθ 

αγρολθψία, θ χρονομεριςτικι μίςκωςθ και το προςφμφωνο 

πϊλθςθσ - δωρεάσ ακινιτου. 

 Για τθν μίςκωςθ απαιτείται ςυμβολαιογραφικό ζγγραφο που 

μεταγράφεται ςτο υποκθκοφυλακείο, ενϊ για το προςφμφωνο 

δωρεάσ ακινιτου, απαιτείται ςυμβολαιογραφικό ζγγραφο και όχι 

μεταγραφι. 

 Αντίγραφο του εντφπου Ε9 τθσ διλωςθσ ςτοιχείων ακινιτων, που 

υποβάλλεται ςτθ Δ.Ο.Τ. , εφόςον από αυτό προκφπτει θ ταυτότθτα 

του ακινιτου. 
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B. Αντιρριςεισ Δαςικοφ Χάρτθ 
 

 
Σι προκεςμίεσ ζχω για τθν  υποβολι αντιρριςεων;  
 
Κατά του περιεχομζνου του αναρτθμζνου δαςικοφ χάρτθ, επιτρζπεται θ 

υποβολι αντιρριςεων, μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία εξιντα (60) 

θμερϊν, οποία αρχίηει τθν Παραςκευι  3 Φεβρουαρίου 2017  και 

τελειϊνει τθν Σρίτθ 4 Απριλίου 2017. 

  Η Προκεςμία αυτι επεκτείνεται για 20 θμζρεσ  μόνο για όςουσ 

κατοικοφν μόνιμα  ι διαμζνουν ςτο εξωτερικό και τελειϊνει τθν           

Δευτζρα 24 Απριλίου 2017.   

 
 
Πωσ μπορώ να ενθμερωκώ για το περιεχόμενο του Δαςικοφ 
Χάρτθ 
 
Σον Αναρτθμζνο Δαςικό Χάρτθ μπορεί να τον δει κάποιοσ : 

 ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε.:  

            https://www.ktimanet.gr/Citize nWebApp/InfoF1_Page.aspx 

Επίςθσ υπάρχει ςχετικό Link  

 ςτθν ιςτοςελίδα του ΤΠΕΝ: www.ypeka.gr  

 ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Κριτθσ: 

www.apdkritis.gov.gr 

 το γραφείο του ΤΑΔΧ, ςτα τθλ. 2810264-962/959, δαςικό 

φυτϊριο Φοινικιάσ 

 
 
 
 

https://www.ktimanet.gr/Citize%20nWebApp/InfoF1_Page.aspx
http://www.ypeka.gr/
http://www.ypeka.gr/
http://www.ypeka.gr/
http://www.ypeka.gr/
http://www.ypeka.gr/
http://www.apd-depin.gov.gr/
http://www.apd-depin.gov.gr/
http://www.apd-depin.gov.gr/
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Πωσ μπορώ να κάνω αντίρρθςθ κατά του Δαςικοφ Χάρτθ ;   
 
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τισ αντιρριςεισ τουσ αποκλειςτικϊσ 

ςτον προβλεπόμενο διαδικτυακό τόπο 

(https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/InfoDasika_Page.aspx ) ςε 

ειδικι θλεκτρονικι φόρμα. 

Μετά τθν καταβολι και του ειδικοφ τζλουσ από τον ενδιαφερόμενο, 

ολοκλθρϊνεται θ θλεκτρονικι υποβολι, κάκε αντίρρθςθ λαμβάνει 

αρικμό πρωτοκόλλου. Η μθ καταβολι του ειδικοφ τζλουσ κακιςτά τθν 

αντίρρθςθ απαράδεκτθ 

 

  Προςοχι!   Οι ειδικζσ περιπτϊςεισ αντιρριςεων (που             

περιγράφονται ςτο κεφάλαιο Γ) γίνονται μόνο ςτα 

κατά τόπουσ ΤΑΔΧ και είναι ΑΣΕΛΩ 

  
 
 
Πωσ επιβεβαιώνω ότι θ υποβολι των αντιρριςεων ζχει γίνει 
με επιτυχία; 

 

Για να κεωρείται μια αντίρρθςθ ωσ επιτυχισ κα πρζπει να ζχετε : 

1. καταβάλει το Ειδικό Σζλοσ άςκθςθσ αντιρριςεων 

2. εκτυπϊςει το Αποδεικτικό Τποβολισ 

3. υποβάλλει τα απαραίτθτα ζγγραφα ςτο αρμόδιο ΤΑΔΧ είτε 

αυτοπροςϊπωσ είτε ταχυδρομικά.   

                       Σα ζγγραφα αυτά είναι :  

 υπογεγραμμζνο το αντίγραφο τθσ αντίρρθςισ του 

https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/InfoDasika_Page.aspx
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 τα ζγγραφα τα οποία επικαλείται για τθν απόδειξθ του 

εννόμου ςυμφζροντοσ  

 οποιοδιποτε ςτοιχείο κρίνει ο ενδιαφερόμενοσ ότι 

αποδεικνφει ι υποςτθρίηει τουσ ιςχυριςμοφσ του 

 φωτοαντίγραφο του παραςτατικοφ που πιςτοποιεί τθν 

καταβολι του αναλογοφντοσ ειδικοφ τζλουσ 

 το φάκελο αποςτολισ αναγράφεται υποχρεωτικά το όνομα 

του ενδιαφερόμενου και ο αρικμόσ πρωτοκόλλου των 

αντιρριςεων που υποβλικθκαν  

 

Θζλω να υποβάλω αντιρριςεισ για το ιδιοκτθςιακό κακεςτώσ  
Μπορώ ;   

 

Κατθγορθματικά ΟΧΙ  

 Με τισ αντιρριςεισ προβάλλονται λόγοι που αφοροφν 

αποκλειςτικά και μόνο τθν αμφιςβιτθςθ τόςο τθσ γεωγραφικισ 

κζςθσ τθσ αποτφπωςθσ όςο και του χαρακτιρα των εμφανιηομζνων 

ςτο χάρτθ εκτάςεων. 

 
 
Θζλω να υποβάλω αντιρριςεισ για εκτάςεισ οι οποίεσ είναι 
ανεξάρτθτεσ μεταξφ τουσ . Πόςεσ αντιρριςεισ υποβάλλω; 
 
 

Κάκε αντίρρθςθ υποβάλλεται για το ςφνολο ι μζροσ των 

εκτάςεων δαςικοφ/χορτολιβαδικοφ χαρακτιρα, που 

περιλαμβάνονται εντόσ γεωτεμαχίου/πολυγϊνου, επί του οποίου 
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ο ενδιαφερόμενοσ επικαλείται ζννομο ςυμφζρον. Για κάκε 

γεωτεμάχιο υποβάλλεται μία αντίρρθςθ. 

τισ περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ, ο ενδιαφερόμενοσ προτίκεται 

να προβεί ςε αμφιςβιτθςθ του χαρακτιρα εκτάςεων που 

περιλαμβάνονται ςε διαφορετικά γεωτεμάχια, ςυμπλθρϊνει και 

υποβάλλει τόςεσ αντιρριςεισ, όςεσ και τα γεωτεμάχια αυτά. 

 

Μπορώ να εντοπίςω χωρίσ τθν βοικεια ειδικοφ το ακίνθτο 

μου ςτον Δαςικό Χάρτθ 

 

Εάν ζχετε  κάποιεσ γνϊςεισ από ανάγνωςθ χαρτϊν ναι.  

Διαφορετικά κα χρειαςτεί τεχνικόσ ςφμβουλοσ (Δαςολόγοσ ι άλλοσ 

επιςτιμονασ με γνϊςθ του αντικειμζνου). 

ε περίπτωςθ υποβολισ αντιρριςεων ο ενδιαφερόμενοσ κα πρζπει να 

ςυνεργαςτεί με τεχνικό ςφμβουλο (Δαςολόγοσ ι άλλοσ επιςτιμονασ με 

γνϊςθ του αντικειμζνου) για τθν αποτφπωςθ των ςυντεταγμζνων των 

ορίων τθσ ζκταςθσ που τον ενδιαφζρει. 

 

Πωσ υπολογίηεται το εμβαδόν τθσ αντίρρθςθσ;  
 

Ο υπολογιςμόσ του εμβαδοφ των εκτάςεων των οποίων αμφιςβθτείται 

ο χαρακτιρασ, πραγματοποιείται αυτόματα από τθ διαδικτυακι 

εφαρμογι υποβολισ αντιρριςεων.  

Για να γίνει αυτό κα πρζπει πρϊτα να ειςαχκοφν ςτθν θλεκτρονικι 

φόρμα αντιρριςεων  είτε τα ςτοιχεία των γεωγραφικϊν ςυντεταγμζνων 
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των κορυφϊν του γεωτεμαχίου είτε αρχείο DXF (κλειςτι πολυγωνικι 

δομι) .  

Πωσ κακορίηεται το ειδικό τζλοσ αντιρριςεων; 

Σο φψοσ του ειδικοφ τζλουσ άςκθςθσ των αντιρριςεων κατά του 

περιεχομζνου αναρτθμζνου δαςικοφ χάρτθ, για κάκε υποβαλλόμενθ 

αντίρρθςθ και ανάλογα με το εμβαδόν τθσ ζκταςθσ τθσ οποίασ 

αμφιςβθτείται ο χαρακτιρασ με αυτι, κακορίηεται ωσ εξισ: 

 

Εμβαδόν ζκταςθσ Ποςόν 

ζωσ και 100 τ.μ. , (μικροπολφγωνα μεταξφ 

ορίων δαςικοφ, κτθματογράφθςθσ - περίπτωςθ 

παρ. 3 του άρκρου 2β του Ν. 2308/1995) 

10 € 

ζωσ και 1.000 τ.μ.  40 € 

πάνω από 1.000 τ.μ.  -  5.000 τ.μ.  90 € 

πάνω από 5.000 τ.μ. -  10.000 τ.μ.  180 € 

πάνω από 10.000 τ.μ. -  20.000 τ.μ. 350 € 

πάνω από 20.000 τ.μ.  - 100.000 τ.μ.  700 € 

πάνω από 100.000 τ.μ.  - 300.000 τ.μ.  1.400 € 

μεγαλφτερθσ των 300.000 τ.μ.  3.300 € 
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Γ. Ειδικζσ Περιπτώςεισ Αντιρριςεων Δαςικοφ 
Χάρτθ 

 

 
Η ζκταςθ μου είναι εντόσ οριοκετθμζνου οικιςμοφ. τον 
Δαςικό Χάρτθ όμωσ δεν υπάρχει θ οριοκζτθςθ και 
εμφανίηεται ωσ χορτολιβαδικι ι δαςικι. Σι μπορώ να κάνω ; 
  

ε αυτι τθν περίπτωςθ κα πρζπει να πάτε ςτο αρμόδιο ΤΑΔΧ για 

να κατατεκεί ΑΣΕΛΩ αντίρρθςθ. Οφείλετε να ςυνυποβάλλετε 

αποδεικτικά ςτοιχεία για τθν τεκμθρίωςθ τθσ αντίρρθςθσ , όπωσ 

βεβαίωςθ από τθν αρμόδια υπθρεςία δόμθςθσ (Διμου 

Ηρακλείου) ότι το ςυγκεκριμζνο γεωτεμάχιο με ςυντεταγμζνεσ 

κορυφϊν ςε ΕΓΑ 87 βρίςκεται εντόσ οικιςμοφ.  

ΠΡΟΟΧΗ. Όλθ θ διαδικαςία δθλ. προςκόμιςθσ βεβαίωςθσ και 

υποβολισ αντίρρθςθσ κα πρζπει να ζχει περαιωκεί μζχρι τθν 

τελευταία θμερομθνία υποβολισ αντιρριςεων. 

 

Η ζκταςθ μου περιλαμβάνεται ςε διανομζσ (κλιρουσ) του 
εποικιςμοφ. τον Δαςικό Χάρτθ όμωσ δεν υπάρχει θ 
οριοκζτθςθ και εμφανίηεται ωσ χορτολιβαδικι ι δαςικι (ΔΑ, 
ΔΔ). Σι μπορώ να κάνω ; 

 
Σα ίδια με ανωτζρω με τθν διαφορά ότι θ βεβαίωςθ κα είναι από 

τθν υπθρεςία εποικιςμοφ (Σμιμα Εποικιςμοφ Π.Ε. Ηρακλείου, τθλ. 

2810-309306, 309260) 
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Για το οικόπεδο μου ζχω πράξθ χαρακτθριςμοφ και 

βεβαίωςθ τελεςιδικίασ. Η πράξθ αυτι όμωσ δεν εμφανίηεται 

ςτον  δαςικό χάρτθ. Σι μπορώ να κάνω ; 

 
ε αυτι τθν περίπτωςθ κα πρζπει να πάτε ςτο αρμόδιο ΤΑΔΧ για να 

κατατεκεί ΑΣΕΛΩ αντίρρθςθ. Οφείλετε να ςυνυποβάλλετε αποδεικτικά 

ςτοιχεία για τθν τεκμθρίωςθ τθσ αντίρρθςθσ όπωσ αντίγραφο τθσ 

τελεςίδικθσ πράξθσ 

 
 
Για το οικόπεδό μου ζχω μια πράξθ χαρακτθριςμοφ χωρίσ να 
ζχω βεβαίωςθ τελεςιδικίασ. Πρζπει να κάνω κάτι 
 
Θα  πρζπει να ενθμερωκείτε από τον Δαςικό Χάρτθ τι μορφι ζχει το 

οικόπεδό ςασ.  ε περίπτωςθ που διαφωνείται με τον χαρακτιρα τθσ 

ζκταςθσ του Δαςικοφ Χάρτθ , κα πρζπει να προςζλκετε ςτο αρμόδιο 

ΤΑΔΧ για να υποβάλλετε ΑΣΕΛΩ  αντίρρθςθ προςκομίηοντασ  

αντίγραφο τθσ πράξθσ χαρακτθριςμοφ .  

!!!!!!  ΠΡΟΟΧΗ  !!!!! 

Για όλθ τθν κατθγορία Γ ( Ειδικζσ  Περιπτώςεισ Αντιρριςεων) δεν είναι 

δυνατι θ υποβολι αντίρρθςθσ που κα αφορά ταυτόχρονα ςε εκτάςεισ 

που εξαιροφνται τθσ καταβολισ τζλουσ και ςε εκτάςεισ για τισ οποίεσ 

οφείλεται τζλοσ. τθν περίπτωςθ αυτι, κα πρζπει να υποβλθκοφν δφο 

ξεχωριςτζσ αντιρριςεισ. 
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Νομοκετικό Πλαίςιο: 

 

 Ν. 998/79 (ΦΔΚ 289Α΄) “πεπί πποζηαζίαρ ηων δαζών και ηων δαζικών 
εν γένει εκηάζεων ηηρ Υώπαρ” ηων παπ.1,2,3,4,5 ηος απθ.3. 

 Ν.3889/2010 (ΦΕΚ 182Α΄) "Υπημαηοδόηηζη Πεπιβαλλονηικών 
Παπεμβάζεων, Ππάζινο Σαμείο, Κύπωζη Δαζικών Υαπηών και άλλερ 
διαηάξειρ. 

 Ν.4280/14 (ΦΔΚ 159 Α΄) “ Ρςθμίζειρ δαζικήρ νομοθεζίαρ και άλλερ 
διαηάξειρ”, γενικέρ διαηάξειρ ηος απθ.3. 

 Ν. 4389/2016 (ΦΔΚ 94Α΄) ηποποποιηηικόρ ηος ν. 3889/2010 με ηο Κεθ. 
Θ. "Επίζπεςζη διαδικαζιών καηάπηιζηρ, θεώπηζηρ και κύπωζηρ ηων 
δαζικών σαπηών και λοιπέρ διαηάξειρ" 

 Π.Γ. 32/2016 (ΦΔΚ 46/Α΄) οπιζμόρ επιζηημονικών κπιηηπίων και 
ζςνεκηιμώμενων ζηοισείων για ηην ςπαγωγή εκηάζεων ζηιρ 
πεπιπηώζειρ ηων παπαγπάθων 1,2 και 5 ηος άπθ.3 ηος Ν.998/79. 

 34844/11-7-2016 Απόυαση ΥΠΔΝ & ΑΝ.ΥΠΔΝ. (ΦΔΚ 145/Α.Α.Π) 
κπιηήπια πποζδιοπιζμού οικιζηικήρ πύκνωζηρ απθ.23 παπ.4 Ν.3889/10. 

 143792/1794/03.8.2016 Απόυαση Υ.Π.ΔΝ. (ΦΔΚ 2750Β΄) "Ίδπςζη και 
λειηοςπγία ειδικού δικηςακού ηόπος ανάπηηζηρ δαζικών σαπηών και 
πεπιεσόμενο ηηρ ηλεκηπονικήρ θόπμαρ ςποβολήρ ανηιππήζεων." 

 146776/2459/21.10.2016 Απόυαση Υ.Π.ΔΝ. (ΦΔΚ 3532Β΄) 
"Καθοπιζμόρ θεμάηων ζσεηικών με ηην παπάγπαθο 1 εδάθια β΄, γ΄, δ΄ 
και ε΄ ηος άπθπος 21 ηος Ν. 3889/2010" 

 147797/2746/30.11.2016 ΚΥΑ ΥΠ.ΟΙΚ. & Υ.Π.ΔΝ. " Καθοπιζμόρ 
ειδικού ηέλοςρ για ηην άζκηζη ανηιππήζεων ηηρ παπαγπάθος 1 ηος 
άπθπος 15 ηος N. 3889/2010 (ΦΕΚ 182Α) καηά ηος πεπιεσομένος 
αναπηημένος δαζικού σάπηη". 

 151171/4/03.1.2017 Απόυαση ΑΝ.ΥΠΔΝ. (ΑΓΑ: 7ΦΜ4653Π8-Α2Ω) 
“πεπιοσέρ απθ.23 παπ.2α΄και 2β΄ Ν.3889/10. 

 55/20.01.2017 Απόυαση σντονιστή Αποκεντρωμένης Γιοίκησης 
Κρήτης (ΑΓΑ: 6Ψ9ΠΟΡ1Θ-1ΞΘ) “ςγκπόηηζη ημείος Τποζηήπιξηρ 
ηηρ Ανάπηηζηρ Δαζικού Υάπηη ππο Καποδιζηπιακού ΟΣΑ Ηπακλείος». 

 180/20.01.2017 Απόυαση τοσ Γ/ντη Γασών Ηρακλείοσ (ΑΓΑ: 
7ΗΟΥΟΡ1Θ-Π57) Ανάπηηζηρ δαζικού σάπηη ππο καποδιζηπιακού ΟΣΑ 
Ηπακλείος. 

 
 



Σ.Υ.Α.Δ.Χ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Σελίδα 12 

 

ΗΜΕΙΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΑΙΚΟΤ ΧΑΡΣΗ ΠΡΟ 
ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟΤ ΟΣΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ (ΤΑΔΧ) 

 
 
 

Τπεφκυνοσ Λειτουργίασ 
Παντελισ Αρβανίτθσ,  Δρ. Δαςολόγοσ 
 
Τπεφκυνθ επικοινωνίασ 
Χαρά Σηανάκθ, ΣΕ Σοπογράφων 
 
Τπόλοιπο προςωπικό 
Γεωργία Ξυλοφρθ, Δαςολόγοσ,  
Μαρία Καςωτάκθ, Δαςολόγοσ 
 
 
Δ/νςθ Δαςών Ηρακλείου,  
Δαςικό Φυτώριο Φοινικιάσ, Περιοχι ΣΕΙ 
τθλ. 2810264959, 2810264962, 2810264942, 
2810264969 
email: syadx@apdkritis.gov.gr 
 
 

Για περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ ςχετικά με τισ 
αντιρρήςεισ και την λειτουργία του Σ.Υ.Α.Δ.Χ., μπορείτε 
να ανατρζξετε ςτην με αριθμ. 146776/2459/21.10.2016 

Απόυαση Υ.Π.ΔΝ. (ΦΔΚ 3532Β΄)  
 
 
 
Ευχαριςτοφμε θερμά τουσ ςυναδζλφουσ δαςολόγουσ τησ Δ/νςησ Δαςών Ηλείασ, 
Αριςτείδη Μίχο και τησ Δ/νςησ Δαςών Πιερίασ Πζτρο Παπαπζτρου για τη ςυμβολή 
ςτη ςυγγραφή του παρόντοσ οδηγοφ.  

mailto:syadx@apdkritis.gov.gr

