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Εισαγωγή 
 

Ο παρόν οδηγός περιγράφει την διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχοµένου του  

δασικού χάρτη µέσω διαδικτύου. Στόχος είναι η περιγραφή της πλήρους διαδικασίας 
ηλεκτρονικής υποβολής αντίρρησης επί του περιεχοµένου του δασικού χάρτη. Επισηµαίνεται ότι 
αµφισβητείται ο δασικός ή µη χαρακτήρας µιας έκτασης, σύµφωνα µε τον αναρτηθέντα δασικό 
χάρτη και όχι το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Ο ενδιαφερόµενος θα πρέπει να χρησιµοποιήσει τον 
συγκεκριµένο οδηγό, προκειµένου να συµπληρώσει ορθά την αντίρρησή του. 

 

Βασικά χαρακτηριστικά της εφαρµογής 

 

• Κατά τη διαδικασία συµπλήρωσης της αντίρρησης µπορείτε ,αφού επιλέξετε ΟΤΑ και 
οριοθετήσετε τη έκταση που αφορά η αντίρρηση, να αποθηκεύσετε την αντίρρηση, η οποία αποκτά 
status “∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ”, και να εξέλθετε από την εφαρµογή, ώστε να συνεχίσετε άλλη στιγµή, αν 
το επιθυµείτε. Όταν, όµως, υποβάλλετε την αντίρρηση (οπότε αυτή τρέπεται από δοκιµαστική σε 
προσωρινή), η αντίρρηση δεν µπορεί πλέον να αλλάξει από εσάς. Σε κάθε περίπτωση, µπορείτε να 
βλέπετε από την εφαρµογή πόσες αντιρρήσεις έχετε καταχωρήσει, είτε είναι δοκιµαστικές, είτε 
προσωρινές. 

• Με την εφαρµογή µπορείτε να δηλώσετε/συµπληρώσετε ότι περιλαµβάνεται στο έντυπο 
αντίρρησης επί του δασικού χάρτη Μεταξύ αυτών, συµπεριλαµβάνονται τα Στοιχεία Υποβάλλοντος 
τις Αντιρρήσεις (Στοιχεία Φυσικού / Νοµικού Προσώπου, Στοιχεία Επικοινωνίας, Στοιχεία 
Πληρεξούσιου), τα Στοιχεία Έκτασης για την οποία υποβάλλονται οι Αντιρρήσεις (Τοποθεσία, 
Συντεταγµένες, Εµβαδόν κτλ), η ∆ιατύπωση και Τεκµηρίωση του Έννοµου Συµφέροντος και τα 
Συνηµµένα  Στοιχεία. 

• Στη συνέχεια, αφού ολοκληρώσετε την αντίρρησή σας µπορείτε να πληρώσετε το αντίστοιχο 
ειδικό τέλος άσκησης αντίρρησης, µε ασφαλή τρόπο, είτε µέσω πιστωτικής κάρτας Visa / 
MasterCard, είτε µέσω κατάθεσης σε Τράπεζα µε το ειδικό έντυπο πληρωµής. Το οφειλόµενο ειδικό 
τέλος άσκησης αντίρρησης υπολογίζεται αυτόµατα από την εφαρµογή µε βάση τα δηλούµενα από 
εσάς στοιχεία (συντεταγµένες κορυφών κλειστού πολυγώνου δηλ. συντεταγµένες Χ,Υ σε ΕΓΣΑ 
΄87). Με την επιτυχή ολοκλήρωση της πληρωµής µέσω Visa και MasterCard λαµβάνετε ένα 
ηλεκτρονικό µήνυµα επιβεβαίωσης της πληρωµής. Για τον λόγο αυτό είναι πολύ σηµαντικό να 
γράψετε το e-mail σας σωστά. Για την πληρωµή δεν απαιτείται η πιστωτική κάρτα να ανήκει στον 
υποβάλλοντα αντιρρήσεων.  

• Αφού πληρώσετε ηλεκτρονικά το ειδικό τέλος άσκησης µιας αντίρρηση, σας συστήνουµε να 
τυπώσετε την ανά αντίρρηση συνοδευτική εκτύπωση των στοιχείων της για το αρχείο σας. 

• Στην περίπτωση που επιλέξετε να πληρώσετε µέσω τραπέζης θα πρέπει να εκτυπώσετε το 
έντυπο υπολογισµού ειδικού τέλους, να το προσκοµίσετε στην τράπεζα και να πληρώσετε το 
αντίτιµο. Μετά την παρέλευση 24ώρου, οπότε θα έχει εµφανιστεί η πληρωµή σας, µπορείτε να 
µπείτε στην εφαρµογή και να εκτυπώσετε το Αποδεικτικό Υποβολής Αντίρρησης.  

• Στη συνέχεια, το µόνο που απαιτείται είναι, είτε να αποστείλετε ταχυδροµικώς τα 
συνοδευτικά έγγραφα στο αρµόδιο Γ.Υ.Α.∆.(Γραφείο Υποστήριξης Ανάρτησης ∆ασικών Χαρτών), 
είτε να τα σαρώσετε µε συγκεκριµένες τεχνικές προδιαγραφές σάρωσης και να τα αποστείλετε 
ηλεκτρονικά στην Βάση ∆εδοµένων της Κτηµατολόγιο ΑΕ µέσω της εφαρµογής. Σε περίπτωση που 
επιλέξετε να αποστείλετε ηλεκτρονικά τα συνυποβαλλόµενα έγγραφα έχετε έκπτωση 10% στο 
προβλεπόµενο ειδικό τέλος. 

• Η διαδικασία ολοκληρώνεται µε την εκτύπωση του αποδεικτικού υποβολής αντιρρήσεων 
από τον ενδιαφερόµενο. 
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• Κάθε αντίρρηση προσώπου µπορεί να περιλάβει µία και µόνο οριοθετηµένη έκταση σε έναν 
και µοναδικό ΟΤΑ, στον οποίο ανήκει η έκταση αυτή, από τους ΟΤΑ για τους οποίους έχουν 
αναρτηθεί δασικοί χάρτες. Σε περίπτωση, που η έκταση για την οποία πρόκειται να υποβάλετε 
αντίρρηση ανήκει σε περισσότερους από έναν ΟΤΑ (όµορους ∆ήµους/Κοινότητες), πρέπει να 
υποβάλετε µία διαφορετική αντίρρηση για κάθε ΟΤΑ που να περιλαµβάνει το αντίστοιχο τµήµα της 
συνολικής έκτασης, που ανήκει σ’ αυτόν και, κατά συνέπεια, να κάνετε αντίστοιχο αριθµό 
πληρωµών. 

• Αν κάποιος χρήστης επιθυµεί να συµπληρώσει ο ίδιος ηλεκτρονικά την αντίρρηση για 
διαφορετικά πρόσωπα, µπορεί να το κάνει δηµιουργώντας είτε µε το ίδιο e-mail ή και µε 
διαφορετικό τόσους κωδικούς, όσα είναι τα πρόσωπα, για τα οποία θέλει να υποβάλει αντίρρηση. Σε 
κάθε αντίρρηση, όµως, θα πρέπει να περιλαµβάνεται, είτε έντυπη, είτε σαρωµένη (ανάλογα µε τον 
τρόπο αποστολής των εγγράφων) η διπλής όψεως φωτοτυπία ταυτότητος ή διαβατηρίου του 
αντίστοιχου δικαιούχου. 
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Συµβατότητα Browser για τη χρήση της Εφαρµογής 
 
 
Η εφαρµογή έχει δοκιµαστεί στους ακόλουθους browsers: Internet Explorer 6, Internet Explorer 

7, Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Mozilla Firefox. 

Ειδικότερα για τους browsers Internet Explorer 8 και  Internet Explorer 9 ενδείκνυται  στους 
χρήστες να ενεργοποιήσουν την Προβολή συµβατότητας (Compatibility View) στον Internet 
Explorer ή στον διακοµιστή Web µε βάση τις ακόλουθες οδηγίες:  

 

Προβολή συµβατότητας (Compatibility View) στον Internet Explorer ή στον διακοµιστή Web.  

 

� Ενεργοποιήστε την προβολή συµβατότητας για κάθε τοποθεσία Web σε έναν υπολογιστή. 
Για να το κάνετε αυτό, δοκιµάστε τη Μέθοδο 1. 

� Ενεργοποιήστε την προβολή συµβατότητας για όλες τις τοποθεσίες Web σε έναν 
υπολογιστή. Για να το κάνετε αυτό, δοκιµάστε τη Μέθοδο 2.  

� Ενεργοποίηση της προβολής συµβατότητας (Compatibility View) στον Internet Explorer για 
πολλούς υπολογιστές σε ένα επιχειρηµατικό περιβάλλον. Για να το κάνετε αυτό, δοκιµάστε τη 
Μέθοδο 3.  
Σηµείωση Αυτή η µέθοδος απευθύνεται σε διαχειριστές εταιρικών δικτύων.  

 

Ενεργοποίηση προβολής συµβατότητας στον Internet Explorer 

 

Μέθοδος 1: Ενεργοποίηση της προβολής συµβατότητας (Compatibility View) για συγκεκριµένες 

τοποθεσίες του Web χρησιµοποιώντας τον Internet Explorer 

Για ενεργοποίηση της προβολής συµβατότητας (Compatibility View) για συγκεκριµένες τοποθεσίες του Web που 

δεν εµφανίζονται σωστά ή δεν λειτουργούν σωστά, ακολουθήστε τα εξής βήµατα:  

1. Ανοίξτε την τοποθεσία web που δεν εµφανίζεται σωστά ή που δεν λειτουργεί σωστά στον Internet 

Explorer 8 ή στον Internet Explorer 9 Beta.  

2. Κάντε κλικ στο κουµπί Προβολή συµβατότητας (Compatibility View) που βρίσκεται στα δεξιά της 

γραµµής διευθύνσεων, δίπλα από το κουµπί Ανανέωση (Refresh). 

 

 

Ή στο µενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή συµβατότητας (Compatibility 

View).  
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Σηµείωση Ίσως παρουσιαστεί ένα από τα ακόλουθα προβλήµατα:  

o Στον Internet Explorer 8, εάν το κουµπί Προβολή συµβατότητας (Compatibility View) δεν 

εµφανίζεται στη δεξιά πλευρά της γραµµής διευθύνσεων ή, εάν η εντολή δεν είναι διαθέσιµη στο 

µενού Εργαλεία (Tools), δεν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε αυτήν τη µέθοδο. Ενδέχεται να 

αντιµετωπίσετε ένα διαφορετικό πρόβληµα ή ο διαχειριστής του δικτύου να έχει χρησιµοποιήσει 

µια ρύθµιση της πολιτικής οµάδας (Group Policy) για να διαµορφώσει τις ρυθµίσεις της προβολής 

συµβατότητας (Compatibility View) στον υπολογιστή σας.  

o Στον Internet Explorer 9 Beta, τόσο το εικονίδιο Προβολή συµβατότητας (Compatibility 

View) όσο και µενού Εργαλεία (Tools) δεν εµφανίζονται δίπλα στη γραµµή ∆ιεύθυνση 

(Address). Για να ενεργοποιήσετε την επιλογή Προβολή συµβατότητας (Compatibility 

View) στον Internet Explorer 9 Beta, πατήστε το Alt και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή 

Προβολή συµβατότητας (Compatibility View) στο µενού Εργαλεία (Tools).  

Εάν η µέθοδος αυτή λειτούργησε, ίσως χρειαστεί να την επαναλάβετε για κάθε τοποθεσία Web που εµφανίζει τα 

συγκεκριµένα προβλήµατα.  

 

Σηµείωση Όταν χρησιµοποιείτε αυτήν τη µέθοδο για την επιδιόρθωση µιας τοποθεσίας του Web, ο Internet 

Explorer αποθηκεύει τη ρύθµιση της προβολής συµβατότητας (Compatibility View) για τη συγκεκριµένη τοποθεσία 

του Web. Κάθε φορά που επισκέφτεστε αυτήν την τοποθεσία, θα χρησιµοποιείται η προβολή συµβατότητας 

(Compatibility View). Για να σταµατήσετε τη λειτουργία µιας τοποθεσίας Web στην προβολή συµβατότητας, 

ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα: 

1. Κάντε κλικ στο µενού Εργαλεία (Tools) και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προβολή συµβατότητας 

(Compatibility View). 
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2. Μπορείτε επίσης να προσθαφαιρέσετε συγκεκριµένες τοποθεσίες του Web από την προβολή 

συµβατότητας (Compatibility View) χωρίς να επισκεφτείτε κάθε µια ξεχωριστά 

 

Μέθοδος 2: Ενεργοποιήστε την προβολή συµβατότητας για όλες τις τοποθεσίες Web 

χρησιµοποιώντας τον Internet Explorer 

Έχετε δοκιµάσει τη µέθοδο 1 σε κάποιες από αυτές τις τοποθεσίες Web και η µέθοδος λειτούργησε. Ωστόσο, ίσως 

θέλετε να ενεργοποιήσετε την προβολή συµβατότητας (Compatibility View) για όλες τις τοποθεσίες του Web. Για 

να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήµατα:  

1. Εκκινήστε τον Internet Explorer 8 ή τον Internet Explorer 9 Beta.  

2. Από το µενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην εντολή Ρυθµίσεις προβολής συµβατότητας 

(Compatibility View Settings).  

 

 

Αν η εντολή Ρυθµίσεις προβολής συµβατότητας (Compatibility View Settings) δεν είναι διαθέσιµη, 

ο διαχειριστής του δικτύου µπορεί να χρησιµοποιήσει µια ρύθµιση της πολιτικής οµάδας (Group Policy) 

για να διαµορφώσει τις επιλογές σας. Επικοινωνήστε µε τον διαχειριστή ή µε το γραφείο υποστήριξης.  
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3. Κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Εµφάνιση όλων των τοποθεσιών web στην προβολή 

συµβατότητας (Display all websites in Compatibility View) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην 

επιλογή Κλείσιµο (Close).  

 

Επισκεφτείτε πολλές τοποθεσίες Web που δεν εµφανίζονται σωστά ή δεν λειτουργούν σωστά για να δείτε αν έχει 

αποκατασταθεί το πρόβληµα.  

 

Ενεργοποίηση της Προβολής συµβατότητας στον Internet Explorer για πολλούς 

υπολογιστές 

 

Μέθοδος 3: Ορίστε τις επιλογές της Προβολής συµβατότητας για πολλούς υπολογιστές σε 

εταιρικό περιβάλλον χρησιµοποιώντας τις ρυθµίσεις της πολιτικής οµάδας  

Για ενεργοποίηση της Προβολής συµβατότητας για πολλούς υπολογιστές σε εταιρικό περιβάλλον, οι διαχειριστές 

µπορούν να χρησιµοποιήσουν τις παρακάτω νέες ρυθµίσεις πολιτικής οµάδας της Προβολής συµβατότητας οι 

οποίες είναι διαθέσιµες για τον Internet Explorer 8 και τον Internet Explorer 9 Beta:  
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• Ενεργοποίηση της βασικής λειτουργίας (Standards) του Internet Explorer 7: Αυτή η ρύθµιση 

ενεργοποιεί την προβολή συµβατότητας(Compatibility View) για όλες τις τοποθεσίες Web και εµποδίζει 

την ενεργοποίηση και την απενεργοποίηση της προβολής συµβατότητας (Compatibility View) από τους 

χρήστες σε κάθε τοποθεσία του Web.  

• Απενεργοποίηση προβολής συµβατότητας (Compatibility View): Αυτή η ρύθµιση απενεργοποιεί 

την προβολή συµβατότητας(Compatibility View) για όλες τις τοποθεσίες Web και εµποδίζει την 

ενεργοποίηση και την απενεργοποίηση της προβολής συµβατότητας (Compatibility View) από τους 

χρήστες σε κάθε τοποθεσία του Web.  

• Ενεργοποίηση της βασικής λειτουργίας (Standards) του Internet Explorer για τοπικό Intranet: 

Αυτή η ρύθµιση απενεργοποιεί την προβολή συµβατότητας (Compatibility View), ενώ ενεργοποιεί τη 

βασική λειτουργία (Standards) για όλες τις τοποθεσίες Web στο intranet.  

• Χρήση της λίστας πολιτικής (Policy List) για τις τοποθεσίες του Internet Explorer 7: Αυτή η 

ρύθµιση δίνει τη δυνατότητα τους διαχειριστές να προσθέτους συγκεκριµένες τοποθεσίες οι οποίες θα 

πρέπει να προβάλλονται στην προβολή συµβατότητας (Compatibility View). Οι χρήστε µπορούν να 

προσθέτουν ή να αφαιρούν τοποθεσίες από τη λίστα. ∆εν µπορούν, όµως, να αφαιρέσουν τοποθεσίες που 

έχουν καθοριστεί από τον διαχειριστή.  

• Απενεργοποίηση του κουµπιού προβολής συµβατότητας (Compatibility View): Αυτή η ρύθµιση 

εµποδίζει τη χρήση του κουµπιού προβολής συµβατότητας (Compatibility View) από τους χρήστες για την 

επιδιόρθωση των τοποθεσιών του Web. 

Αυτές οι ρυθµίσεις είναι διαθέσιµες και στους Χρήστες (Users) και στους Υπολογιστές (Computers) στην 

παρακάτω θέση για κάθε τοποθεσία, τοµέα και οργανωτική µονάδα:  

Πρότυπα διαχείρισης/Στοιχεία των Windows/Internet Explorer/Προβολή συµβατότητας  
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Εγγραφή Νέου Χρήστη 
 
Βασικό προαπαιτούµενο για την ηλεκτρονική υποβολή αντίρρησης είναι η εγγραφή του χρήστη, 
προκειµένου να αποκτήσει πρόσβαση στην υπηρεσία της διαδικτυακής υποβολής αντίρρησης. Ο 
χρήστης αφού πλοηγηθεί στην αρχική σελίδα της εφαρµογής (Εικόνα 1), επιλέγει τον υπερσύνδεσµο 
«Εγγραφή Νέου Χρήστη». 

 
 

 
Εικόνα 1 

 
 

Αφού αποδεχτεί τους όρους χρήσης της διαδικτυακής εφαρµογής όπως εµφανίζονται αµέσως µετά 
την επιλογή του, µεταβαίνει στη σελίδα Εγγραφής Νέου Χρήστη (Εικόνα 2) όπου και καταχωρίζει  
τα βασικά στοιχεία του. Η βασική απαίτηση στην συγκεκριµένη διαδικασία είναι η ύπαρξη ενός 
έγκυρου λογαριασµού ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Εφόσον ο χρήστης καταχωρίσει ορθά τα στοιχεία 
του και πατήσει το πλήκτρο «∆ηµιουργία Χρήστη», θα εµφανιστεί η οθόνη που θα ενηµερώνει για 
την επιτυχή δηµιουργία του λογαριασµού (Εικόνα 3).  

Επίσης αποστέλλεται µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει 
ο χρήστης) ενηµέρωση για την επιτυχή δηµιουργία του λογαριασµού. 
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Εικόνα 2 

 
 

 
Εικόνα 3 

 
 
Αναλυτική περιγραφή πεδίων 

• Το «Όνοµα  Χρήστη» καταχωρίζεται µε λατινικούς χαρακτήρες χωρίς κενά.  

• Για το «Συνθηµατικό» απαιτούνται το λιγότερο 8 χαρακτήρες εκ των οποίων τουλάχιστον 
ένας ειδικός χαρακτήρας (π.χ. !,$,#,%,@,&), και χαρακτήρες από δύο εκ των τριών 
ακολούθων κατηγοριών: 

 
-     κεφαλαίους λατινικούς χαρακτήρες, (π.χ. A,B,C,D)  

-     πεζούς λατινικούς χαρακτήρες (π.χ. a,b,c,d)  

- ψηφία (0-9) 

Παραδείγµατα αποδεκτών συνθηµατικών: @234ΕEFG,  12bcdef   

Παραδείγµατα µη αποδεκτών συνθηµατικών:  
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@2345678 (περιλαµβάνει µόνο ψηφία εκτός από τους ειδικούς χαρακτήρες),  

1234eEFG (δεν περιλαµβάνει ειδικό χαρακτήρα),  

@!#$%^&* (περιλαµβάνει µόνο ειδικούς χαρακτήρες). 

Επιπλέον δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται αυτούσιοι τρεις ή περισσότεροι συνεχόµενοι 
χαρακτήρες από το όνοµα χρήστη στο συνθηµατικό (π.χ. απαγορεύεται όνοµα χρήστη test και 
συνθηµατικό χρήστη tes1234Β). 

• Το πεδίο e-mail αναµένει µια πραγµατική και ενεργή διεύθυνση, εποµένως αν δηλώσετε 
διεύθυνση που δεν υφίσταται, τότε θα αποτύχει η διαδικασία επικοινωνίας µε την 
Κτηµατολόγιο ΑΕ. 

• To πεδίο Ερώτηση Ασφαλείας αφορά ένα κείµενο που εσείς ορίζετε (π.χ.  
«ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΧΡΩΜΑ») και είναι σηµαντικό ώστε σε συνδυασµό µε το πεδίο Απάντηση 
Ασφαλείας να σας βοηθήσει να αποκτήσετε νέο Συνθηµατικό σε περίπτωση που το 
ξεχάσατε. 

• To πεδίο Απάντηση Ασφαλείας αφορά ένα κείµενο που εσείς ορίζετε ως απάντηση στην 
Ερώτηση ασφαλείας (π.χ. «ΚΟΚΚΙΝΟ»). Σε περίπτωση που ξεχάσατε το συνθηµατικό σας 
και πατήσετε στον υπερσύνδεσµο «Έχω ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασης» θα εµφανιστεί η 
παραπάνω ερώτηση και θα πρέπει να πληκτρολογήσετε την Απάντηση προκειµένου να 
σταλεί µε e-mail νέο συνθηµατικό. 

Σύνδεση Χρήστη 
Μετά την επιτυχή δηµιουργία λογαριασµού (εικόνα 3), ο χρήστης µε το πάτηµα του πλήκτρου 
«Εισαγωγή» µεταβαίνει στην αρχική σελίδα του Portal της Κτηµατολόγιο (Εικόνα 4), από όπου και 
µπορεί, όπως φαίνεται,  να επιλέξει το εικονίδιο «Υποβολή Αντιρρήσεων» προκειµένου να µπει 
στην εφαρµογή που τον ενδιαφέρει. Επιλέγοντας το εικονίδιο για την υποβολή Αντίρρησης επί του 
∆ασικού Χάρτη µπορεί να εισάγει  το όνοµά του και το συνθηµατικό  του  στην αρχική σελίδα 
(βλέπε και Εικόνα 1) και επιλέγοντας «Σύνδεση», να µεταβεί στην κεντρική σελίδα (Εικόνα 5).  
 

 
 

Εικόνα 4 
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Στοιχεία ∆ικαιούχου 
 
Πριν την υποβολή αντίρρησης, θα πρέπει ο δικαιούχος να καταχωρίσει τα προσωπικά του στοιχεία. 
Σε περίπτωση που ο δικαιούχος έχει ήδη καταχωρίσει τα προσωπικά του στοιχεία, η προβολή 
(display) των στοιχείων αυτών πραγµατοποιείται από το µενού «Στοιχεία ∆ικαιούχου» → 
«Προβολή Στοιχείων» (Εικόνα 5) και η διαχείριση των στοιχείων αυτών γίνεται από το µενού 
«Στοιχεία ∆ικαιούχου» → «Εισαγωγή – Μεταβολή Στοιχείων» (Εικόνα 6), όπου και προβάλλονται 
τα ήδη καταχωρισµένα στοιχεία του δικαιούχου. Σηµειώνεται, ότι τα βασικά στοιχεία δικαιούχου – 
ονοµατεπώνυµο, όνοµα πατρός και ΑΦΜ, δεν µπορούν να αλλαχθούν πλέον τόσο µετά την πρώτη 
προσωρινή καταχώρηση οποιασδήποτε αντίρρησης όσο και µετά την πρώτη επιτυχή υποβολή 
αντίρρησης.  

 
Εάν ο ∆ικαιούχος δεν έχει καταχωριστεί εµφανίζεται το παρακάτω µήνυµα: 

 

 

 

 

 

 Από το µενού «Στοιχεία ∆ικαιούχου» → «Εισαγωγή – Μεταβολή Στοιχείων» (Εικόνα 6)  ο χρήστης 
µπορεί να προσθέσει ή να επεξεργαστεί τα προσωπικά του στοιχεία. 
 
 
 
 

 
 

Εικόνα 5 
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Εικόνα 6 

 
Σε πρώτη φάση εµφανίζεται ο πίνακας από τον  οποίον επιλέγεται   το είδος του προσώπου  

ΦΥΣΙΚΟ (Εικόνα 7) ή ΝΟΜΙΚΟ (Εικόνα 8). 

 

Ανάλογα µε την επιλογή εµφανίζεται η αντίστοιχη οθόνη για την συµπλήρωση των στοιχείων του 

δικαιούχου. 

Παράδειγµα συµπλήρωσης στοιχείων δικαιούχου:  

Ηµ/νία έκδοσης Ταυτότητας Το συγκεκριµένο πεδίο συµπληρώνεται στη µορφή ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ 

π.χ. 21/05/1998 (21 Μαΐου 1998).  
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Εικόνα 7 

 

 
 

Εικόνα 8 
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Παρατηρούµε, βλ Εικόνα 7, πως στα προς συµπλήρωση πεδία υπάρχει εικονίδιο της µορφής 

 µε τον τίτλο «Πληροφορίες Πεδίου».  

Ο χρήστης πατώντας στο εικονίδιο βλέπει αριστερά της οθόνης κείµενο µε όλους τους 

περιορισµούς που υπαγορεύονται από την εφαρµογή σχετικά µε την συµπλήρωση του 

συγκεκριµένου πεδίου. Στην Εικόνα 7 φαίνεται το συγκεκριµένο κείµενο για την συµπλήρωση 

του πεδίου «Όνοµα». 

 

 
 

Κατά την συµπλήρωση των στοιχείων  επικοινωνίας πρέπει να ακολουθηθεί η σειρά Χώρα-

Νοµός-∆ήµος/Κοινότητα (Εικόνα 9) 

 
Εικόνα 9 

 
Σε περίπτωση που ο χρήστης επιλέξει Χώρα άλλη από την Ελλάδα, θα πρέπει να επιλέξει το 
πεδίο «Κάτοικος Εξωτερικού». Άλλως, κατά την αποθήκευση της καταχώρησης, εµφανίζεται 
προειδοποιητικό µήνυµα (βλ. Εικόνα 10). 
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Εικόνα 10 

 
Επίσης, σε περίπτωση που ο δικαιούχος για το πεδίο « Χώρα» επιλέξει  «ΕΛΛΑ∆Α ΑΛΛΗ» ο 
χρήστης έχει την επιλογή ελεύθερης συµπλήρωσης των πεδίων «Νοµός» και 
«∆ήµος/Κοινότητα». Στην επιλογή «ΕΛΛΑ∆Α» επιλέγει στα αντίστοιχα πεδία από λίστα 
επιλογών. 

 
Στην επόµενη εικόνα (Εικόνα 11) εµφανίζεται  ένα παράδειγµα όπου είναι συµπληρωµένα τα 
στοιχεία του δικαιούχου: 
 
 

 
Εικόνα 11 
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Παρατηρούµε πως στα στοιχεία Επικοινωνίας του Προσώπου, εκτός από τη Χώρα υποχρεωτική 
είναι και η συµπλήρωση των στοιχείων στα πεδία : Οδός, ΤΚ, ΟΤΑ, Νοµός, Τηλέφωνο σταθερό. 
 
Μετά την συµπλήρωση ή την διόρθωση των απαιτούµενων στοιχείων του δικαιούχου, πατάµε το 
πλήκτρο ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ. 
Σε περίπτωση που ο χρήστης παραλείψει να συµπληρώσει κάποια πεδία, µετά την 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ θα εµφανιστούν στην οθόνη προειδοποιητικά µηνύµατα, όπως π.χ. στην 
Εικόνα 13: 

 
 

 
 

Εικόνα 12 

 
 

 
Εικόνα 13 

 
 

Σε περίπτωση εµφάνισης   των παρακάτω  προειδοποιητικών  µηνυµάτων: 

 ∆ηλώνει υποχρεωτική συµπλήρωση του πεδίου ή λάθος κατά τη συµπλήρωση. Αν ο χρήστης 

επιχειρήσει να αποθηκεύσει την καταχώρησή του, εµφανίζεται το ακόλουθο µήνυµα:  
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Η εφαρµογή  δεν προχωράει στα επόµενα βήµατα, εάν δεν συµπληρωθεί σωστά η τιµή. 

 Προειδοποιητικό µήνυµα ενδεχόµενης λάθος τιµής πεδίου ή κενής συµπλήρωσής του. Η 

εφαρµογή παρόλα αυτά συνεχίζει στο επόµενο βήµα.  

 

Στο κάτω µέρος της Οθόνης εµφανίζεται το ακόλουθο µήνυµα:  

 

 
Εικόνα 14 

 
Στην περίπτωση που ο χρήστης επιλέξει  Cancel, όλα τα πεδία της οθόνης ενεργοποιούνται και ο 

χρήστης µπορεί να κάνει τις σχετικές συµπληρώσεις – διορθώσεις. Αν επιλέξει ΟΚ, προχωράει 

σε αποδοχή των ήδη συµπληρωµένων στοιχείων. 

Σηµειώνεται ότι αν ο χρήστης σύρει τον κέρσορα πάνω στο σηµάδι για προειδοποιητικό ή 

απαγορευτικό µήνυµα µπορεί να δει το σωστό τρόπο συµπλήρωσης του αντίστοιχου πεδίου. 
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Καταχώρηση Αντίρρησης 

 
Ο χρήστης επιλέγει από το µενού «Αντιρρήσεις ∆ασικού Χάρτη» → «Νέα Αντίρρηση» (Εικόνα 15) 
οπότε εµφανίζεται η πρώτη οθόνη καταχώρησης των στοιχείων της αντίρρησης (Εικόνα 16). 
 

 
 

Εικόνα 15 

 

 
Στην οθόνη αυτή ο χρήστης επιλέγει από λίστα όλων των ΟΤΑ, των οποίων οι δασικοί χάρτες είναι 
αναρτηµένοι και βρίσκονται εντός της προθεσµίας υποβολής αντιρρήσεων, τον ΟΤΑ στον οποίο 
βρίσκεται η έκταση για την οποία πρόκειται να υποβάλει αντίρρηση. 
 

 
 

Εικόνα 16 
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Στη συνέχεια ο χρήστης προχωράει στην επιλογή «∆ασικός Χάρτης» όπου και προβάλλεται ο 
χάρτης της περιοχής που έχει επιλέξει για την καταχώρηση της Χωρικής Πληροφορίας. 

 

Καταχώρηση χωρικής πληροφορίας 

Μετά την επιλογή του ΟΤΑ, εµφανίζεται στην οθόνη ο χάρτης της επιλεχθείσας περιοχής.  
 
 

 
 

Εικόνα 17 

 
 
Στο επάνω τµήµα της οθόνης εµφανίζεται το µενού της εφαρµογής µε τα παρακάτω εργαλεία : 
 
 
 

 
 
 
Αναλυτικά  τα εργαλεία περιγράφονται παρακάτω: 
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Μεγέθυνση (ανά στάδιο) 

 
Σµίκρυνση (ανά στάδιο) 

 
Μετακίνηση (στην ίδια κλίµακα) 

 
∆υναµική Μεγέθυνση (µε χρήση παραθύρου) 

 
∆υναµική  Σµίκρυνση (µε χρήση παραθύρου) 

 
Μεταφορά στην προηγούµενη περιοχή 

 
Μεγέθυνση στο σύνολο της χώρας 

 
Μέτρηση Απόστασης (ορισµός γραµµής) 

 Μέτρηση  Εµβαδού (ορισµός πολυγώνου) 

 
∆ηµιουργία αντίρρησης (µε ορισµό πολυγώνου) 

 

∆ηµιουργία αντίρρησης (µε συντεταγµένες) 
 

 
Επιλογή αντίρρησης (κλικ στο χάρτη) 

 
∆ιαγραφή επιλεγµένης αντίρρησης 

 
Επεξεργασία κορυφών επιλεγµένης αντίρρησης 

 
Ανανέωση  περιεχοµένου χάρτη 

 
∆ηµιουργία αποσπάσµατος 
 

 
Εµφάνιση / Απόκρυψη πίνακα περιεχοµένου χάρτη 

 

Επεξεργασία συντεταγµένων επιλεγµένου πολυγώνου 
αντίρρησης 

 

Εµφάνιση / Απόκρυψη παραθύρου µεταφοράς σε 
συντεταγµένες ΕΓΣΑ 87 

 

Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση προς φόρτωση εικόνων 
 

 

Πληροφορία είδους έκτασης (µε κλικ στον χάρτη) 
 

 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ΧΑΡΤΗ 

 
Στο αριστερό τµήµα της οθόνης εµφανίζεται  επάνω αριστερά παράθυρο µε τις τρέχουσες 
συντεταγµένες του κέρσορα . Ταυτόχρονα ο χρήστης  βλέπει και το παράθυρο µε τις  «ΕΠΙΛΟΓΕΣ 
ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΧΑΡΤΗ» που έχει στη διάθεσή του και οι οποίες αφορούν στη θέαση.  
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Εικόνα 18 

 

Το παράθυρο αυτό ενεργοποιείται και απενεργοποιείται αντίστοιχα πατώντας την επιλογή  . 
  
Ο χρήστης µπορεί να απενεργοποιήσει το υπόβαθρο επιλέγοντας µε τον κέρσορα την επιλογή 
ΥΠΟΒΑΘΡΟ. 
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Εικόνα 19 

 
Μπορεί ακόµη να απενεργοποιήσει τα πολύγωνα πατώντας την αντίστοιχη επιλογή ΠΟΛΥΓΩΝΑ 
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Εικόνα 20 

 
 
 
ή την αντίστοιχη επιλογή για απενεργοποίηση του χαρακτηρισµού των εκτάσεων.  
Στο δεξιό τµήµα της οθόνης εµφανίζεται το παρακάτω παράθυρο. 
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Εικόνα 21 

 
 
Στο παράθυρο αυτό υπάρχουν οι αντίστοιχες οδηγίες χρήσης της εν λόγω υπηρεσίας, το υπόµνηµα 
του δασικού χάρτη  (βλ. εικ. 22 ) καθώς και ο τρόπος επιλογής του πολυγώνου αντίρρησης. 
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Εικόνα 22 

 
 
Πατώντας  Βοήθεια εντοπισµού περιοχής εµφανίζονται αναλυτικές οδηγίες χρήσης των εργαλείων 
πλοήγησης καθώς και τρόποι αναζήτησης στο χάρτη της περιοχής, στην οποία βρίσκεται το 
πολύγωνο αντίρρησης (βλ. εικ. 23). 
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Εικόνα 23 

 
 
Προς διευκόλυνση του χρήστη  η αναζήτηση της περιοχής στον χάρτη µπορεί να επιτευχθεί  µε τους 
παρακάτω τρόπους: 
 

�  δίνοντας  το  τοπωνύµιο επιλέγοντας  από το παρακάτω παράθυρο  Λεκτικό 
 

 
Εικόνα 24 

 
 

� ή  δίνοντας τις συντεταγµένες επιλέγοντας Συντεταγµένες  και κατόπιν Μετάβαση 
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Εικόνα 25 

 
 
 

� ή  δίνοντας τον Κωδικό Ιδιοκτησίας, τον οποίο ο χρήστης βρίσκει  στο έντυπο «Αποδεικτικό 
Υποβολής ∆ήλωσης Ν 2308/95» (βλ. εικ. 27 ). 
Το αποδεικτικό αυτό το έχει παραλάβει ο χρήστης στο παρελθόν,  µετά την υποβολή της 
δήλωσης. 

 
 

 
 

Εικόνα 26 
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Εικόνα 27 

 
 
Για να υποβάλλει ο χρήστης την αντίρρηση, θα πρέπει να οριοθετηθεί η περιοχή στον χάρτη µε ένα 
κλειστό πολύγωνο (πολύγωνο αντίρρησης). 
 
Εάν ο χρήστης διαθέτει ένα ψηφιακό αρχείο µε τις συντεταγµένες του πολυγώνου αντίρρησης,  έχει 
την δυνατότητα να το φορτώσει απευθείας, αρκεί να  είναι της µορφής που περιγράφεται στις 
οδηγίες  2. της εικ. 21. 
 
∆ιαφορετικά θα χρησιµοποιήσει  τα  εργαλεία  από το µενού της εφαρµογής: 

Επιλέγοντας       ο χρήστης µπορεί να ορίσει το πολύγωνο περιγράφοντας  την έκταση. Με 
αριστερό κλικ προσθέτει σηµείο και µε το δεξί κλικ κλείνει το πολύγωνο.  
Το πολύγωνο εµφανίζεται µε κίτρινο χρώµα. 
 
Σε περίπτωση λάθους ο χρήστης µπορεί να προβεί σε διορθώσεις (να προσθέσει ή να διαγράψει 

κορυφές) µε τη χρήση του εικονιδίου . 
 
Για την διαγραφή κορυφής, γίνεται πρώτα επιλογή του πολυγώνου  κάνοντας κλικ στο εικονίδιο   

 . Το προς επεξεργασία πολύγωνο χρωµατίζεται κόκκινο. 
 
Στη συνέχεια επιλέγει µε το ποντίκι την κορυφή που θέλει να διαγράψει πατάει δεξί κλικ  και 
εµφανίζονται αντίστοιχα οι επιλογές ∆ιαγραφή και Κλείσιµο.  
Επιλέγει ∆ιαγραφή, πατάει εκ νέου δεξί κλικ και επιλέγει Οριστικοποίηση. 
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Για να εισάγει τις συντεταγµένες επιλέγει από το µενού της εφαρµογής το εργαλείο .  
Εµφανίζεται ο πίνακας της εικόνας 30 στον οποίον εισάγει τα σηµεία του πολυγώνου. Όταν ο 
χρήστης εισάγει το 1ο σηµείο πατώντας ENTER µεταφέρεται στην επόµενη γραµµή.  
 
 

 
 

Εικόνα 28 
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.

 
 
 

Εικόνα 29 

 
Μετά την ολοκλήρωση της εισαγωγής πατάει  Αποθήκευση και εµφανίζεται το πολύγωνο που 
δηµιουργήθηκε (βλ. εικ. 30).  
 
Αντίστοιχα µε την επιλογή Ακύρωση µπορεί να διαγράψει τυχόν λάθη κατά την εισαγωγή των 
συντεταγµένων. 
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Εικόνα 30 

 
Σε περίπτωση λάθους ο χρήστης µπορεί να προβεί σε διορθώσεις (να προσθέσει, να µετακινήσει ή 

να διαγράψει κορυφές) µε τη χρήση του εικονιδίου . 
Πατώντας το, εµφανίζεται το πολύγωνο µε κόκκινο χρώµα και µε αριθµηµένες τις κορυφές του (βλ. 
εικ. 31 ) προς διευκόλυνση του χρήστη. 
 
 

 
 

Εικόνα 31 

 
Ο χρήστης  επιλέγει την προς επεξεργασία κορυφή του πολυγώνου πατώντας  δεξί κλικ.  
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Αφού ολοκληρώσει την διαδικασία επιλέγει Οριστικοποίηση και αποθηκεύεται η αλλαγή (βλ. εικ. 
32). 
 
 

 
 

Εικόνα 32 

 

Η διαγραφή του πολυγώνου πραγµατοποιείται µε το εργαλείο  αφού επιλεγεί προηγουµένως µε 

το  .  
Η διαγραφή του πολυγώνου δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί, όταν η αντίρρηση έχει υποβληθεί.  
 
 
 
Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να προχωρήσει σε επεξεργασία των συντεταγµένων του πολυγώνου 
αντίρρησης. 

Αφού προηγουµένως το επιλέξει  µε το ,  πατάει   και εµφανίζεται ο πίνακας µε τις 
συντεταγµένες του πολυγώνου (βλ. εικ. 33). 
 

 
.  
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Εικόνα 33 

 
 
Όταν ο χρήστης θέλει να εισάγει  νέο σηµείο του πολυγώνου που πιθανόν έχει ξεχαστεί, κάνει τα 
παρακάτω: 
Στον πίνακα των συντεταγµένων επιλέγει µε τον κέρσορα το σηµείο  µετά το οποίο θα εισαχθεί το 
νέο σηµείο και πατάει Εισαγωγή (χρωµατίζεται  πράσινο ανοιχτό). 

 

Μεταξύ των δύο σηµείων  που θα εισαχθεί το νέο, προστίθεται αυθαίρετα νέα συντεταγµένη (βλ. 
εικ. 34) 
 
 

 
 

Εικόνα 34 
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Κατόπιν  πληκτρολογούνται οι σωστές τιµές  (συντεταγµένες) του σηµείου (βλ. εικ. 35). 
 

 
 
 

Εικόνα 35 

 
 
Πατώντας Οριστικοποίηση αποθηκεύεται το νέο σηµείο. 
 

Για  γρήγορη περιήγηση στο  πολύγωνο αντίρρησης ο χρήστης µπορεί  να πατήσει το πλήκτρο  , 
όπου εµφανίζεται   πίνακας  (εικ. 36) στον οποίον µπορεί να πληκτρολογήσει τις συντεταγµένες.  
 
 

 
 

 

Εικόνα 36 

 
 
 
Πατώντας µετάβαση εµφανίζεται στο κέντρο της οθόνης το πολύγωνο αντίρρησης, µε επιλεγµένη 
την ζητούµενη κορυφή (βλ. εικ. 37). 
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Εικόνα 37 

 
 

Πατώντας εκ νέου το πλήκτρο  ο πίνακας  απενεργοποιείται. 
 

Υπάρχει η δυνατότητα ∆ηµιουργίας αποσπάσµατος  (βλ. εικ. 38) επιλέγοντας το εικονίδιο  , 
αφού προηγουµένως επιλεγεί το πολύγωνο αντίρρησης.  
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Εικόνα 38 

Επιλέγοντας το εικονίδιο ,  ο χρήστης έχει την δυνατότητα πατώντας  σε οποιοδήποτε σηµείο 
του χάρτη να  ανακτήσει πληροφορία για το είδος της έκτασης στο συγκεκριµένο σηµείο. 
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Η πληροφορία για το είδος της έκτασης απεικονίζεται τόσο στο επάνω αριστερό µέρος του χάρτη, 
όσο και στο σηµείο που έχει επιλεγεί. 
Οι συντµήσεις αναφέρονται στο υπόµνηµα του χάρτη (βλ. εικ. 22). 
 

 
 
 

Εικόνα 39 
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Καταχώρηση περιγραφικής πληροφορίας 

 
 
Με την αποθήκευση της χωρικής πληροφορίας και τη επιλογή του πολυγώνου, ο χρήστης οδηγείται 
από την εφαρµογή στην επόµενη οθόνη προκειµένου να καταχωρήσει την περιγραφική πληροφορία 
που συνοδεύει την αντίρρησή του. Η πρώτη οθόνη (Εικόνα 40) έχει ήδη συµπληρωµένα στοιχεία 
όπως ο κωδικός της αντίρρησης το status της αντίρρησης την συγκεκριµένη χρονική στιγµή, η οποία 
πριν την αποθήκευσή της από το χρήστη είναι «∆οκιµαστική» και το ∆ήµο/∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα 
στο οποίο ανήκει το Πολύγωνο για το οποίο υποβάλλονται αντιρρήσεις.  
 

• Βήµα 1
ο
 

 
 

 
 

Εικόνα 40 

 
 
 
Στην οθόνη αυτή ο χρήστης έχει την δυνατότητα καταχώρησης του Προσώπου - Εκπροσώπου 

υποβολής της αντίρρησης. Συγκεκριµένα, σε περίπτωση που η αντίρρηση δεν υποβάλλεται από τον 
ίδιο τον δικαιούχο υπάρχει δυνατότητα από την εφαρµογή καταχώρησης των στοιχείων του 
προσώπου το οποίο την υποβάλει (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο).  
Παρατηρούµε, όπως θα δούµε και στις επόµενες οθόνες της εφαρµογής, πως ο χρήστης έχει την 
δυνατότητα είτε να προχωρήσει στην καταχώρηση της επόµενης πληροφορίας πατώντας το πλήκτρο 
«Επόµενο» οπότε και εµφανίζεται το ακόλουθο µήνυµα:  
 

 
Εικόνα 41 
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Έτσι µε την συγκεκριµένη επιλογή αποθηκεύονται όλες οι καταχωρίσεις που έχουν γίνει στην 

τρέχουσα οθόνη και ο χρήστης προχωράει στο επόµενο βήµα καταχώρισης.. 
Πατώντας ο χρήστης το πλήκτρο «Επιστροφή» εµφανίζεται το ακόλουθο µήνυµα:  
 

 
 

Εικόνα 42 

 
Οπότε µε το πάτηµα επιλογής ΟΚ «χάνονται» όλες οι τελευταίες αλλαγές που έχουν γίνει στην 
οθόνη και δεν έχουν αποθηκευτεί 
 
Κατά την πρώτη καταχώρηση στοιχείων στην οθόνη καταχώρισης Πληρεξουσίων/ Αντικλήτων/ 
Νόµιµων Εκπροσώπων κλπ, ο Πίνακας Εκπροσώπων Αντίρρησης είναι κενός εγγραφών. Έτσι, ο 
χρήστης που πρόκειται να καταχωρήσει στοιχεία Εκπροσώπου επιλέγει «Νέο Πρόσωπο» οπότε και 
µεταβαίνει στις οθόνες καταχώρησης στοιχείων προσώπων (Εικόνα 7, Εικόνα 8) όπου και 
καταχωρεί τα απαραίτητα στοιχεία. 
 
Με την αποθήκευση του προσώπου, ο χρήστης επιστρέφει στην οθόνη της καταχώρησης 
Εκπροσώπων όπου ο Πίνακας Εκπροσώπων έχει πλέον µία εγγραφή (Εικόνα 43). Σηµειώνουµε 

εδώ πως η συγκεκριµένη εγγραφή θα είναι διαθέσιµη σε κάθε υποβολή αντίρρησης από τον 
συγκεκριµένο χρήστη µέσω του Πίνακα Εκπροσώπων Αντίρρησης. 
 

 

 

 

 
 

Εικόνα 43 
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Στη συνέχεια ο χρήστης καταχωρεί το ρόλο του εκπροσώπου που έχει καταχωρήσει µέσω της λίστας 
επιλογής  (Εικόνα 44) 
 

 
Εικόνα 44 

 
 
 
Η επιλογή του χρήστη αποθηκεύεται µε το πλήκτρο «Αποθήκευση». Παρατηρούµε πως γίνεται 
καταχώρηση του προσώπου και στους δύο πίνακες: «Προσώπων που έχουν καταχωριστεί στη βάση 
δεδοµένων» και «Εκπροσώπων Αντίρρησης» (Εικόνα 43). 
Σε περίπτωση που έχουν καταχωριστεί περισσότερα από ένα πρόσωπα στη βάση ∆εδοµένων της 
Κτηµατολόγιο Α.Ε. (πρώτος πίνακας Εικόνα 43) τότε ο χρήστης καλείται να επιλέξει ποιό/ποιά από 
αυτά θα βάλει στον Πίνακα Εκπροσώπων Αντίρρησης µε το πλήκτρο «Επιλογή». 
  
 

• Βήµα 2
ο
 

 
Στο επόµενο βήµα, ο χρήστης συµπληρώνει, αν γνωρίζει, τοπωνύµιο της περιοχής στην οποία 
αναφέρεται, στο αντίστοιχο πεδίο (Εικόνα 45).  
 
 

 
 

Εικόνα 45 
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• Βήµα 3
ο
  : Θεµελίωση έννοµου συµφέροντος 

 
Στην οθόνη αυτή (Εικόνα 46) ο χρήστης επιλέγει το λόγο που επικαλείται για τη θεµελίωση του 
έννοµου συµφέροντός του, βάσει του οποίου υποβάλει αντίρρηση. 

 
 

 
 

Εικόνα 46 

 
Αφού κάνει κάποια από τις διαθέσιµες επιλογές, έχει τη δυνατότητα διατύπωσης – καταγραφής 
κειµένου για την αιτιολόγηση της επιλογής του. Σηµειώνεται πως στη σελίδα αυτή προτιµάται µια 
σύντοµη καταγραφή (όπως επισηµαίνεται και στο label του πεδίου). 

 

 

 Επισήµανση: Θα πρέπει να τονίσουµε πως η επιλογή από το χρήστη του έννοµου συµφέροντος που 
επικαλείται για την αντίρρηση που υποβάλει είναι υποχρεωτική. Συγκεκριµένα, αν ο χρήστης 
προχωρήσει στο επόµενο βήµα χωρίς τη συγκεκριµένη καταχώρηση, εµφανίζεται µήνυµα όπως 
φαίνεται στην επόµενη εικόνα:  
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• Βήµα 4
ο
 :  ∆ιατύπωση και Τεκµηρίωση αντίρρησης 

 
Στο βήµα αυτό ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ένα ή περισσότερους λόγους τεκµηρίωσης 
της αντίρρησής του καθώς και διατυπώσει την αντίρρησή του αυτή, όπως φαίνεται στην επόµενη 
εικόνα. 
 
 

 
 

Εικόνα 47 
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• Βήµα 5
ο
: 

 

Ο χρήστης πρέπει να καταγράψει τα συνυποβαλλόµενα στοιχεία που τεκµηριώνουν την αντίρρησή 
του. Ο πίνακας που φαίνεται στην επόµενη εικόνα (Εικόνα 48).  
 
 

 
Εικόνα 48 

 

 

Ο πίνακας περιλαµβάνει τόσο το είδος του εγγράφου (ο χρήστης το καταχωρεί µέσα από λίστα 
επιλογών) όσο και µια σύντοµη περιγραφή του αρχείου (εδώ µπορεί να συµπληρωθεί το όνοµα του 
αρχείου), Στον πίνακα η κάθε καταχώρηση µπορεί και να διαγραφεί µε το αντίστοιχο πλήκτρο 
«∆ιαγραφή». 
 

 

 
 

Εικόνα 49 

 

 
Όπως φαίνεται στην εικόνα, µε το πάτηµα της επιλογής «Εισαγωγή Νέας Γραµµής» ο χρήστης 
µπορεί να καταχωρήσει όσα έγγραφα επιθυµεί. 
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Αφού γίνει η καταγραφή των εγγράφων, επιλέγεται ο τρόπος αποστολής τους , είτε ταχυδροµικά 
είτε ηλεκτρονικά (µέσω της εφαρµογής). Η λίστα όπως διαµορφώνεται φαίνεται στην ακόλουθη 
Εικόνα 50 
. 

 
 

Εικόνα 50 

 
� Αν ο χρήστης επιλέξει Ηλεκτρονική Αποστολή των συνοδευτικών εγγράφων τότε και µόνο 
τότε δικαιούται έκπτωσης 10% επί του οφειλόµενου Ειδικού Τέλους για την άσκηση της 
αντίρρησης. 
 
� Αν ο χρήστης επιλέξει Ταχυδροµική Αποστολή των συνοδευτικών εγγράφων, τότε η 
προηγούµενη οθόνη διαµορφώνεται ως εξής:  
 

 
 

Εικόνα 51 

 
Όπως φαίνεται και στην Εικόνα 51, ο χρήστης µπορεί, µέσα από το σχετικό σύνδεσµο, να διαβάσει 
τις οδηγίες για την διαδικασία της Ταχυδροµικής Αποστολής. 
Η διεύθυνση αποστολής των εγγράφων φαίνεται στην προηγούµενη οθόνη. 
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Η επόµενη οθόνη µετά και τη συµπλήρωση του πίνακα των συνηµµένων στοιχείων είναι εκείνη της 
συνολικής εµφάνισης των δεδοµένων της αντίρρησης, όπως έχουν καταχωριστεί από το χρήστη. 
Όπως φαίνεται και στις εικόνες που ακολουθούν, κάθε ένα από τα βήµατα που ακολουθήθηκαν 
παρουσιάζεται σαν ξεχωριστή «ενότητα» στην τελική σελίδα της αντίρρησης οπότε ο χρήστης και 
σε αυτό το στάδιο υποβολής, οπότε και η αντίρρηση είναι ακόµα σε status «∆οκιµαστική», µπορεί 
να κάνει τις αλλαγές που επιθυµεί.(Εικόνα 52, Εικόνα 53). 
 

 
 

Εικόνα 52 
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Εικόνα 53 

 

 

Παράδειγµα αλλαγής στην τελική σελίδα της Αντίρρησης 

 

‘Έστω ότι ο χρήστης θέλει να κάνει αλλαγή στην ενότητα Ε: Συνηµµένα Στοιχεία. Τότε, µε το 

πάτηµα της επιλογής   ο χρήστης µεταφέρεται στην οθόνη των Συνηµµένων Στοιχείων 
(Εικόνα 50) όπου οι αλλαγές που θα πραγµατοποιήσει αποθηκεύονται µε το πλήκτρο 

«Αποθήκευση» 
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Όταν η αντίρρηση βρίσκεται σε «∆οκιµαστική» κατάσταση, ο χρήστης έχει τις ακόλουθες 
δυνατότητες: 
 

∼ Να δει τα στοιχεία της αντίρρησης (χωρικά και περιγραφικά) 
 

∼ Να την τροποποιήσει ή να συµπληρώσει στοιχεία. 
 

∼ Πατώντας το κουµπί «Υπολογισµός» στη θέση των επιπλέον λειτουργιών µπορεί να 
πληροφορηθεί το ύψος του ειδικού τέλους άσκησης της αντίρρησης που θέλει να υποβάλλει βάσει 
τον καταχωρισµένων στοιχείων.(Εικόνα 54) 
 
 

 
Εικόνα 54 

 

∼ Να διαγράψει την αντίρρησή του πατώντας το πλήκτρο «∆ιαγραφή» 
Πατώντας το συγκεκριµένο πλήκτρο, ο χρήστης καταρχήν καλείται να επιβεβαιώσει την επιλογή 
του µέσα από την οθόνη που ακολουθεί:  
 

 
 
 

Επιλέγοντας το ΟΚ, η αντίρρηση διαγράφεται, πράγµα που γνωστοποιείται στο χρήστη µε το 
ακόλουθο επιβεβαιωτικό µήνυµα:  
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~ Να κάνει έλεγχο των δεδοµένων της αντίρρησης όπως έχουν καταχωριστεί στο έντυπο 
Αντιρρήσεων κατά του Προσωρινού ∆ασικού Χάρτη, µε την επιλογή «Έλεγχος» που βρίσκεται 
πριν το κουµπί Υποβολής της Αντίρρησης. Μπορεί, έτσι, να δει σε µορφή pdf το συγκεκριµένο 
έντυπο όπου βρίσκεται συγκεντρωµένη όλη η πληροφορία της αντίρρησης του. 
 

 

 

 

•
 Βήµα 6

ο  
: Υποβολή Αντίρρησης

 

 
Προκειµένου να υποβάλλει την αντίρρησή του, ο χρήστης πρέπει να πατήσει το κουµπί «Υποβολή» 
(Εικόνα 53). Αυτό πρέπει να γίνει αφού ο χρήστης βεβαιωθεί ότι έχει καταχωρίσει σωστά και 
πλήρως όλα τα απαραίτητα στοιχεία.  
 
Πατώντας το συγκεκριµένο κουµπί, ο χρήστης βλέπει την ακόλουθη οθόνη επιλογής:  
 

 
 

Εικόνα 55 

 
 Ο χρήστης καλείται να επιλέξει τον τρόπο εξόφλησης του ειδικού τέλους άσκησης της 
συγκεκριµένης αντίρρησης.  
 

Πληρωµή οφειλόµενου ποσού 

 
 

1. Επιλογή εκτύπωσης εντύπου τραπέζης και πληρωµής στην Τράπεζα  
 

Ο χρήστης µεταβαίνει στην σελίδα µε τα περιγραφικά στοιχεία της αντίρρησης, όπου είναι εµφανές 
(Εικόνα 56) ότι το status αντίρρησης  έχει αλλάξει σε ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ. 
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Εικόνα 56 

 
Ο χρήστης, πλέον, δεν µπορεί να αλλάξει την αντίρρηση ούτε όσον αφορά το περιγραφικό κοµµάτι 
της, ούτε όσον αφορά το χωρικό κοµµάτι της, µπορεί µόνο, όπως θα δούµε στη συνέχεια, να 
«ανεβάσει» έγγραφα που τεκµηριώνουν την αντίρρησή του. 

 
Στο κάτω µέρος της σελίδας εµφανίζεται πλέον µια σειρά δυνατοτήτων, κυρίως εκτυπωτικών, για το 
χρήστη. 
 

 
Εικόνα 57 

 
 

 

Όπως φαίνεται στην Εικόνα 57, σε αυτό το στάδιο είναι διαθέσιµη η εκτύπωση του «εντύπου 

πληρωµής ειδικού τέλους», όπως επίσης και ενός εκτυπωτικού των περιεχοµένων της 

συγκεκριµένης καταχώρησης (Έντυπο Αντίρρησης). Παράλληλα, στο πινακάκι µε τα στοιχεία 
πληρωµών,  τα πεδία Ποσό Πληρωµής (€), Τράπεζα πληρωµής, Ηµ/νία Πληρωµής και Ένδειξη 
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Πληρωµής είναι αρχικά κενά και µε διαφορετικό χρώµα και συµπληρώνονται «αυτόµατα» µε τα 
αντίστοιχα δεδοµένα µόλις γίνει η επιβεβαίωση της πληρωµής µέσω της επιλεχθείσας Τράπεζας . 
Τότε το status της Αντίρρησης αλλάζει σε «ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ» και το πεδίο (Εικόνα 57) «Ένδειξη 

Πληρωµής» έχει την τιµή «Πληρωµένο» 
 
� Το έντυπο πληρωµής ειδικού τέλους για την άσκηση αντίρρησης (Εικόνα 58: Έντυπο 
Πληρωµής ειδικού τέλους) περιλαµβάνει στοιχεία όπως:  
 
α) τα στοιχεία του πολίτη,  
β) Το συνολικό οφειλόµενο ποσό  
γ) Ο κωδικός (προδιαγραφών ∆ΙΑΣ) βάσει του οποίου θα γίνει η εξόφληση µέσω τράπεζας.  
δ) Πληροφορίες για τις συµβαλλόµενες τράπεζες και τους τρόπους πληρωµής.  
ε) Ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας πληρωµής. 
 
 
 

 
 

Εικόνα 58: Έντυπο Πληρωµής ειδικού τέλους 

 

 Το συγκεκριµένο έντυπο εκτυπώνεται όταν η αντίρρηση έχει χαρακτηριστεί «Προσωρινή» και 
µέχρι να χαρακτηριστεί Υποβληθείσα. 
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� Στο Έντυπο Αντιρρήσεων Κατά του Περιεχοµένου του ∆ασικού Χάρτη αποτυπώνονται 
όλα τα στοιχεία που έχει καταχωρήσει ο χρήστης στην αντίρρησή του. 
  
 
 

 
 

Εικόνα 59: Έντυπο Αντιρρήσεων Κατά του Περιεχοµένου του ∆ασικού Χάρτη 
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� Το Αποδεικτικό Υποβολής της Αντίρρησης (Εικόνα 60: Αποδεικτικό Υποβολής 
Αντίρρησης) περιέχει τις ίδιες πληροφορίες µε το Έντυπο Αντιρρήσεων και επιπλέον τον αριθµό 

πρωτοκόλλου και την ηµεροµηνία υποβολής η οποία είναι η ηµεροµηνία που υποβλήθηκε 
οριστικά η αντίρρηση. 
Το Αποδεικτικό Υποβολής Αντίρρησης είναι διαθέσιµο προς εκτύπωση από το χρήστη 24 ώρες 
µετά την πληρωµή του οφειλόµενου ποσού στην Τράπεζα, όπως ρητά αναφέρεται και στη σηµείωση 
της εφαρµογής (Εικόνα 57).  Επιπλέον ο πολίτης θα µπορεί να εκτυπώσει και το απόσπασµα του 
∆ασικού χάρτη που απεικονίζει την έκταση για την οποία έχει υποβάλλει ένσταση (Εικόνα 61). 

 
 

Εικόνα 60: Αποδεικτικό Υποβολής Αντίρρησης 

 

 

 
Εικόνα 61  
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2. Επιλογή on line πληρωµής µέσω πιστωτικής κάρτας 
 
 
 
 Με την επιλογή πληρωµής µε το συγκεκριµένο τρόπο, ο χρήστης µεταβαίνει στην οθόνη όπου 
αναγράφονται:  
 

o Το συνολικό ποσό οφειλής όπως έχει υπολογιστεί βάσει των στοιχείων της αντίρρησης που 
υποβάλει ο χρήστης  

o Το e-mail στο οποίο ο χρήστης θα λάβει απόδειξη της πληρωµής του µέσω κάρτας 
o Επιλογή τύπου πιστωτικής κάρτας µε την οποία πρόκειται ο χρήστης να πληρώσει την οφειλή 

του 
 
 

 
 
 
 
Ο χρήστης πατώντας αρχικά το πλήκτρο «Επόµενο», καλείται να επιλέξει στη συνέχεια το είδος της 
πιστωτικής µέσω της οποίας θα πληρώσει το οφειλόµενο ποσό. 
 
Επιλέγοντας τον τύπο της κάρτας, ο χρήστης οδηγείται (Εικόνα 62) στην οθόνη καταχώρησης των 
στοιχείων της πιστωτικής κάρτας. 
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Εικόνα 62 

 
Ο χρήστης συµπληρώνει  τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας και επιλέγει Συναλλαγή. Όταν η 
συναλλαγή ολοκληρωθεί, εµφανίζεται  η ακόλουθη οθόνη:  
 
 

 
 

Εικόνα 63 

 
 
 
Όπως φαίνεται και στην Εικόνα 63, ο χρήστης έχει για το επόµενο βήµα την επιλογή επιστροφής 
στην αρχική οθόνη µε τα στοιχεία της Αντίρρησής (Εικόνα 64). 
Στην οθόνη των στοιχείων της αντίρρησης φαίνεται πως το status της αντίρρησης είναι πλέον 
«Υποβληθείσα», ενώ η αντίρρηση έχει λάβει και Αριθµό Πρωτοκόλλου και Ηµεροµηνία 
Πρωτοκόλλησης. 
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. Επίσης φαίνονται οι δυνατότητες εκτύπωσης και περεταίρω ενεργειών από το χρήστη σε αυτό το 
στάδιο (Εικόνα 64) 
 

 
 

Εικόνα 64 
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Πρόκειται για τις εκτυπώσεις: «Αποδεικτικό Υποβολής» και «Περιεχόµενο Καταχώρησης», καθώς 
και την Υποβολή των εγγράφων που τεκµηριώνουν την αντίρρησή του. 

 
 

Εκτυπώσεις 

 
Ο χρήστης όπως φαίνεται στην Εικόνα 64 µπορεί να εκτυπώσει είτε το Αποδεικτικό Υποβολής της 
Αντίρρησης είτε το περιεχόµενο της Αντίρρησής του.  
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τους χρήστες Internet Explorer 6 η εκτύπωση αρχείων pdf  µπορεί να 
πραγµατοποιηθεί αφού πρώτα γίνει αποθήκευση των αρχείων. 
 
 
Με την επιλογή «Αποδεικτικό Υποβολής» οδηγείται σε προεπισκόπηση του Αποδεικτικού 
υποβολής της Αντίρρησής του, το οποίο ισχύει πλέον ως επίσηµη βεβαίωση Υποβολής Αντίρρησης. 
 

 
 

Εικόνα 65: αποδεικτικό υποβολής αντίρρησης 

 

 

Με την επιλογή εκτύπωσης των «Περιεχοµένων Καταχώρησης» ο χρήστης µεταβαίνει σε 
προεπισκόπηση της εκτύπωσης των στοιχείων της Αντίρρησης που έχει καταχωρήσει (Εικόνα 59: ) 
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Υποβολή Εγγράφων 

Αφού ολοκληρωθεί η πληρωµή ο χρήστης µπορεί να υποβάλλει τα έγγραφά του πατώντας το 
πλήκτρο «Υποβολή Εγγράφων». Τότε εµφανίζεται η ακόλουθη οθόνη (Εικόνα 66): 
 
 
 

 
 

Εικόνα 66 

 
Στην οθόνη αυτή ο χρήστης µπορεί να µεταβεί µέσω τον αντίστοιχων συνδέσµων είτε στις 
προδιαγραφές που απαιτούνται για τη σάρωση των εγγράφων, είτε στον πίνακα των 
συνυποβαλλόµενων εγγράφων (Εικόνα 50). 
 
Ο χρήστης καλείται να επιλέξει και υποβάλει τα έγγραφα που έχει προηγουµένως δηλώσει στην 
ενότητα «Συνηµµένα Στοιχεία». Όπως φαίνεται στην Εικόνα 66, ο χρήστης επιλέγει το κουµπί 
«Επισύναψη» δίπλα σε κάποιο έγγραφο και µεταβαίνει στην επόµενη οθόνη (Εικόνα 67). 
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Εικόνα 67 

 
 
Στη συνέχεια, αφού ο χρήστης πατήσει το πλήκτρο browse εµφανίζεται πλαίσιο διαλόγου, µέσω του 
οποίου µπορεί να επιλέξει από τον Η/Υ του το αρχείο που αντιστοιχεί στο έγγραφο αυτό. 
Παρατηρούµε πως το είδος εγγράφου και η σύντοµη περιγραφή αυτού είναι ήδη συµπληρωµένα από 
την προηγούµενη επιλογή. Ο χρήστης, στη συνέχεια, για την υποβολή του εγγράφου πατάει το 
πλήκτρο «Υποβολή». 
 
Όταν ένα έγγραφο έχει υποβληθεί επιτυχηµένα, εµφανίζεται το µήνυµα «Το αρχείο υποβλήθηκε 
επιτυχώς!» (Εικόνα 68) 
 
Σηµειώνεται, ότι µε την ολοκλήρωση της αποστολής το αρχείο ελέγχεται από το σύστηµα ως προς 
την συµφωνία του µε τις προδιαγραφές, που αναφέρονται τόσο στην ιστοσελίδα όσο και στην 
επόµενη παράγραφο του εγχειριδίου. Σε περίπτωση απόκλισης, η αποστολή αποτυγχάνει και ο 
χρήστης ενηµερώνεται σχετικώς. 
 

Με το πάτηµα του πλήκτρου ο χρήστης επιστρέφει στην κύρια οθόνη του περιεχοµένου 
της αντίρρησης. 
 
Σηµείωση! Η εφαρµογή υποστηρίζει και υποβολή αρχείων τύπου .pdf  
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Εικόνα 68 

 
 

Προδιαγραφές Σάρωσης 

 
Για την οµοιοµορφία των σαρωµένων εγγράφων στην κεντρική βάση της Κτηµατολόγιο ΑΕ 
απαιτείται η υιοθέτηση συγκεκριµένων προδιαγραφών σάρωσης των εγγράφων.  
 
Συγκεκριµένα απαιτούνται: 

• Μορφότυπος (format) TIFF πολλαπλών σελίδων (multipage TIFF)  

• Ανάλυση 150 dpi και στις δύο διαστάσεις  

• 16 αποχρώσεις του γκρι (4 bits per pixel grayscale)  
 
Για την ταχύτερη εξυπηρέτησή σας, προτείνεται η χρήση συµπίεσης στο αρχείο, ώστε να µειωθεί το 
µέγεθος του αρχείου. Σηµειώνεται ότι η ως συµπίεση εννοείται όχι η µορφή .zip .rar κλπ που 
δηµιουργείται µε τη χρήση δηµοφιλών προγραµµάτων όπως winzip, winrar, αλλά η εγγενής 
συµπίεση του αρχείου .tif που ονοµάζεται LZW compression. Η συµπίεση αυτή δηµιουργείται µε 
δηµοφιλή προγράµµατα επεξεργασίας εικόνας. 
  
  
Εναλλακτικά µπορείτε να σαρώσετε και να υποβάλλετε τα αρχεία σας σε µορφή pdf.  
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Αναζήτηση και Ανάκτηση Αντίρρησης 
 
Η αναζήτηση των αντιρρήσεων που έχει καταχωρήσει ο χρήστης πραγµατοποιείται από το µενού 
«Αντιρρήσεις ∆ασικού Χάρτη» → «Οι Αντιρρήσεις µου»(Εικόνα 69), οπότε και εµφανίζεται λίστα 
µε όλες τις αντιρρήσεις που έχουν καταχωριστεί από το συγκεκριµένο χρήστη (Εικόνα 70) 

 

 
 

Εικόνα 69 

 

 

Όπως φαίνεται και στην Εικόνα 70, στη λίστα εµφανίζονται τα ακόλουθα στοιχεία των 
αντιρρήσεων:  

1. Κωδικός Αντιρρήσεων 

2. Ηµεροµηνία εισαγωγής αντίρρησης: ηµεροµηνία που αποθηκεύτηκε η αντίρρηση  
3. ΟΤΑ: ο ΟΤΑ στον οποίο ανήκει η έκταση 
4. Πρωτόκολλο: ο αριθµός πρωτοκόλλου που παίρνει η αντίρρηση όταν υποβληθεί 
5. Ηµεροµηνία Υποβολής: η ηµεροµηνία που η αντίρρηση γίνεται Υποβληθείσα 
6. Κατάσταση: Το status στο οποίο βρίσκεται η αντίρρηση 

 
Σε κάθε «καταχώρηση» υπάρχει πλήκτρο «µετάβασης» στα στοιχεία της συγκεκριµένης 
αντίρρησης. 
 
 

 
 

Εικόνα 70 

 

 

Ο χρήστης πατώντας το πλήκτρο «Μετάβαση» µπορεί να δει τα στοιχεία της συγκεκριµένης 
∆ήλωσης  Αντίρρησης (Εικόνα 52). 


