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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
3 Νοεμβρίου 2016

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 146776/2459
Καθορισμός θεμάτων σχετικών με την παράγραφο 1 εδάφια β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ τού άρθρου 21 τού
Ν. 3889/2010 όπως ισχύει.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 τού «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο τού Π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98Α΄).
2. Τις διατάξεις:
• Π.δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221Α΄) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», άρθρο 1 με το
οποίο κατανεμήθηκαν οι αρμοδιότητες του Υ.Π.Ε.Κ.Α και
άρθρου 6 τού ιδίου Π.δ. με το οποίο μεταφέρθηκε από
το ΥΠ.Α.Α.Τ. στο Υ.Π.Ε.Κ.Α. η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος
(Π.δ. 352/1991 άρθρο 1, ΦΕΚ 124Α΄ και Π.δ. 228/2002
άρθρο 1 παρ. 2, ΦΕΚ 208Α΄).
• Π.δ. 100/2014 (ΦΕΚ 167 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
• Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και
μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού,
Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».
• Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116Α΄).

Αρ. Φύλλου 3532

• Υ31/09.10.2015 απόφασης Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ιωάννη Τσιρώνη» (ΦΕΚ 2183 Β΄).
3. Τις διατάξεις τού άρθρου 153 του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ
94 Α΄) «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 3889/2010
(182Α΄)» όπως αυτές αντικατέστησαν εκείνες των άρθρων 13 έως και 26 τού Ν. 3889/2010 (ΦΕΚ 182Α΄), και
ειδικά την παράγραφο 1 εδάφια β, γ, δ και ε του άρθρου
21, σύμφωνα με τα οποία, με απόφαση τού Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας ρυθμίζονται τα σχετικά
θέματα.
4. Τις διατάξεις τού άρθρου 28 του Ν. 2664/1998 (ΦΕΚ
275Α΄) «Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις» όπως
ισχύουν.
5. Το 705/8/11-10-2016 απόσπασμα πρακτικού Δ.Σ.
της εταιρείας ΕΚΧΑ Α.Ε. σχετικά με την έγκριση σχεδίου
υπουργικής απόφασης για θέματα Ανάρτησης, Διόρθωσης, Συμπλήρωσης, Κύρωσης, Αναμόρφωσης και λοιπών
εργασιών Δασικών Χαρτών.
6. Την σχετική εισήγηση τής Διεύθυνσης Δασικών Έργων και Υποδομών τής Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης
και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος τού
Υ.Π.ΕΝ.
7. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις τής
παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Καθορίζουμε τα σχετικά θέματα τής ανάρτησης, συγκρότησης και λειτουργίας Σημείου Υποστήριξης τής
Ανάρτησης τού Δασικού Χάρτη και των ΕΠ.Ε.Α., τής διόρθωσης, συμπλήρωσης και αναμόρφωσης και κύρωσης
των δασικών χαρτών και λοιπά λεπτομερειακού περιεχομένου σχετικά θέματα, που αφορούν στο άρθρο 21
παράγραφος 1 εδάφια β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ τού Ν. 3889/2010,
σύμφωνα με το τεύχος «Θέματα ανάρτησης έως την κύρωση τών δασικών χαρτών», που συνοδεύει την παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς τής παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΚΥΡΩΣΗ
ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ
2016
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΟΡΙΣΜΟΙ
1.1. Εμπράγματο δικαίωμα
1.2. Ενοχικό δικαίωμα
1.3. Κεντρική βάση αντιρρήσεων
1.4. Αποδεικτικό υποβολής αντιρρήσεων
1.5. Ηλεκτρονική φόρμα υποβολής αντίρρησης
1.6. Διαδικτυακός τόπος ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων
1.7. Διεύθυνση Δασών
1.8. Υπηρεσία
1.9. Παραδεκτή αντίρρηση
1.10. Ζώνης συμβατότητας απεικόνισης αντιρρήσεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ
2.1
Περιεχόμενο της ανάρτησης - Νομικό πλαίσιο
2.2
Δημοσιοποίηση της ανάρτησης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ
3.1
Δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων
3.2
Θεμελίωση του εννόμου συμφέροντος
3.3
Προθεσμίες
3.4
Τέλος άσκησης αντιρρήσεων
3.5
Περιεχόμενο ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής
αντιρρήσεων - στοιχεία που αναγράφονται στις αντιρρήσεις
3.6
Περιεχόμενο αντιρρήσεων
3.7
Διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων
3.8
Ειδικές περιπτώσεις αντιρρήσεων
3.8.1 Αντιρρήσεις που εξαιρούνται της καταβολής
τέλους:
3.8.2 Εκκρεμούσες αιτήσεις και αντιρρήσεις που
έχουν υποβληθεί κατά τη διαδικασία του άρθρου 14
Ν. 998/1979
3.9
Ανάκληση αντιρρήσεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΣΗΜΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ
4.1
Συγκρότηση του Σημείου Υποστήριξης της
Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη
4.2
Παρεχόμενες Υπηρεσίες από το Σημείο Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικού Χάρτη (ΣΥΑΔΧ).
4.2.1 Ενημέρωση ενδιαφερομένων και παροχή πληροφοριών
4.2.2 Παραλαβή των στοιχείων που συνοδεύουν τις
υποβαλλόμενες αντιρρήσεις
4.2.3 Υποβολή και παραλαβή αιτήσεων
4.2.4 Έλεγχος υποβληθεισών αντιρρήσεων στο ΣΥΑΔΧ
4.2.5 Τήρηση αναλογικού αρχείου εγγράφων
4.3
Χώρος και απαιτήσεις υλικοτεχνικής υποδομής
Σημείου Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικού Χάρτη (ΣΥΑΔΧ)
4.4
Στελέχωση του Σημείου Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικού Χάρτη (ΣΥΑΔΧ)
4.5
Ωράριο και ημέρες λειτουργίας Σημείου Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικού Χάρτη (ΣΥΑΔΧ)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ
5.1
Γενικά
5.2
Επεξεργασία για τη μερική κύρωση του Δασικού
Χάρτη
5.3
Μερική κύρωση Δασικού Χάρτη
5.4
Επεξεργασία των αντιρρήσεων και διαβίβασή
τους στις ΕΠΕΑ
5.5
Εξέταση αντιρρήσεων
5.5.1 Διαδικασία εξέτασης
5.6
Αποκατάσταση σφαλμάτων που οφείλονται σε
παράλειψη απεικόνισης πράξεων της διοίκησης πριν την
κύρωση του Δ.Χ.
5.7
Υποστήριξη ΕΠ.Ε.Α.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ
ΧΑΡΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ
7.1
Γενικά
7.2
Διαδικασία αναμόρφωσης του κυρωμένου δασικού χάρτη
7.3
Τήρηση και δημοσιότητα του κυρωμένου δασικού χάρτη
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΤΩΝ ΕΠ.Ε.Α.
8.1
Συγκρότηση των ΕΠ.Ε.Α.
8.1.1 Επιλογή των μελών των ΕΠ.Ε.Α.
8.1.2 ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠ.Ε.Α.
8.2
Λειτουργία των ΕΠ.Ε.Α.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Με το παρόν καθορίζονται:
α. Θέματα σχετικά με την διαδικασία ανάρτησης και
δημοσιοποίησης των δασικών χαρτών που προβλέπεται
στο άρθρο 14, του Ν. 3889/2010, όπως ισχύει, καθώς
και θέματα που αφορούν τον τρόπο ενημέρωσης και
πρόσκλησης των ενδιαφερομένων προς υποβολή αντιρρήσεων.
β. Θέματα σχετικά με τη συγκρότηση, στελέχωση και
λειτουργία του προσωρινού Σημείου Υποστήριξης της
Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη, τη σύνταξη, υποβολή,
παραλαβή, καταχώριση και επεξεργασία των αντιρρήσεων και των συνοδευτικών τους στοιχείων, το περιεχόμενο
της ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής αντιρρήσεων, το
περιεχόμενο κάθε εντύπου που θα χρησιμοποιηθεί για
τις ανάγκες εφαρμογής του Ν. 3889/2010, όπως ισχύει,
τον τρόπο προσδιορισμού των συντεταγμένων των κορυφών των πολυγώνων για τις εκτάσεις των οποίων αμφισβητείται ο χαρακτήρας, τον τρόπο και τη διαδικασία
υποβολής αντιρρήσεων για τις εκκρεμούσες αιτήσεις και
υποθέσεις της διαδικασίας του άρθρου 14 Ν. 998/1979,
κατά την ανάρτηση, τον τρόπο παροχής γενικότερων
οδηγιών και διευκρινίσεων για την υποβολή αντιρρήσεων και τη διαδικασία διόρθωσης των πρόδηλων σφαλμάτων τους, τον τρόπο τεκμηρίωσης των αντιρρήσεων
αυτών, καθώς και την ανάθεση σε τρίτους βοηθητικών
εργασιών καταχώρισης, επεξεργασίας και προετοιμασίας της εξέτασής τους από τις ΕΠ.Ε.Α, σύμφωνα με τα
άρθρα 15 έως 18 του Ν. 3889/2010, όπως ισχύει, καθώς
και κάθε άλλο θέμα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα σχετικά με την ηλεκτρονική ανάρτηση και υποβολή
αντιρρήσεων.
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γ. Ειδικά θέματα που αφορούν τη διαδικασία διόρθωσης, συμπλήρωσης και αναμόρφωσης των δασικών
χαρτών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17, 19
και 20 του Ν. 3889/2010, όπως ισχύει.
δ. Θέματα σχετικά με τη συγκρότηση, τη λειτουργία
των ΕΠ.Ε.Α., την οργάνωση της διαδικασίας εξέτασης των
αντιρρήσεων, την επιστημονική, τεχνική, διοικητική και
νομική υποστήριξη των ΕΠ.Ε.Α. στο έργο τους και κάθε
άλλο σχετικό θέμα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:
ΟΡΙΣΜΟΙ
1.1. Εμπράγματο δικαίωμα
Εμπράγματο δικαίωμα είναι η άμεση και εναντίον
όλων εξουσία που έχει ένα πρόσωπο, φυσικό ή νομικό
σε πράγμα (π.χ. κυριότητα, πραγματική δουλεία, περιορισμένη προσωπική δουλεία, επικαρπία πράγματος,
οίκηση) ή σε ξένο δικαίωμα (π.χ. επικαρπία δικαιώματος,
υποθήκη σε επικαρπία ακινήτου) και έχει ως ουσιαστικό
περιεχόμενο τον πορισμό του συνόλου ή μέρους των
ωφελειών του πράγματος ή του δικαιώματος, ανάλογα
με το είδος του εμπραγμάτου δικαιώματος.
Το δικαίωμα αποδεικνύεται από δημόσια έγγραφα
όπως είναι τα συμβολαιογραφικά έγγραφα, οι δικαστικές
αποφάσεις, τα παραχωρητήρια, οι πράξεις τακτοποίησης, οι αποφάσεις αναγκαστικής απαλλοτρίωσης κ.λπ.
με τα οποία συστήνεται (ή προκειμένου για το δικαίωμα
της κυριότητας κτάται πρωτοτύπως) ή μεταβιβάζεται ή
καταργείται εμπράγματο δικαίωμα.
1.2. Ενοχικό δικαίωμα
Ενοχικό δικαίωμα είναι εκείνο που παρέχει στον δικαιούχο του την εξουσία να απαιτήσει από κάποιον άλλο να
ενεργήσει ή να παραλείψει κάτι. Τα ενοχικά δικαιώματα
είναι απεριόριστα και ενδεικτικά αναφέρονται, προκειμένου για ακίνητα, η μίσθωση, η επίμορτη αγροληψία, η
χρονομεριστική μίσθωση και το προσύμφωνο πώλησης
− δωρεάς ακινήτου, και αποδεικνύονται από δημόσια ή
ιδιωτικά έγγραφα.
1.3. Κεντρική βάση αντιρρήσεων
Ως κεντρική βάση αντιρρήσεων, ορίζεται η ψηφιακή
βάση που περιλαμβάνει τις υποβαλλόμενες αντιρρήσεις
κατά του περιεχομένου του αναρτώμενου δασικού χάρτη και η οποία τηρείται από την ΕΚΧΑ Α.Ε.
1.4. Αποδεικτικό υποβολής αντιρρήσεων
Το αποδεικτικό υποβολής αντιρρήσεων εκδίδεται
μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής υποβολής αντιρρήσεων της ΕΚΧΑ Α.Ε., μετά την επιβεβαίωση, διαδικτυακά
της καταβολής από τον ενδιαφερόμενο του αναλογούντος τέλους.
1.5. Ηλεκτρονική φόρμα υποβολής αντίρρησης
Η προβλεπόμενη στο άρθρο 16 του Ν. 3889/2010,
όπως ισχύει, ηλεκτρονική φόρμα, που συμπληρώνεται
ηλεκτρονικά, στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης
δασικών χαρτών στην ιστοσελίδα της ΕΚΧΑ Α.Ε. για την
υποβολή των αντιρρήσεων κατά του αναρτηθέντος δασικού χάρτη.
1.6. Διαδικτυακός τόπος ανάρτησης δασικών χαρτών
και υποβολής αντιρρήσεων
Ο προβλεπόμενος στο άρθρο 13 παράγραφος 11 του
Ν. 3889/2010, όπως ισχύει, ειδικός διαδικτυακός τόπος,
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όπως περιγράφεται στην υπ’ αρ. 143792/1794/03.08.2016
υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 2750 Β΄), στον οποίο αναρτώνται οι δασικοί χάρτες και δια του οποίου υποβάλλονται οι αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου τους.
1.7. Διεύθυνση Δασών
Όπου στην παρούσα αναφέρεται Διεύθυνση Δασών,
νοείται η οικεία Διεύθυνση Δασών της εκάστοτε Περιφερειακής Ενότητας (πρώην νομός), με το αρμόδιο
Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων, που συστάθηκε
με τη διάταξη της παραγράφου 10 του άρθρου 28 του
Ν. 2664/1998 (Φ.Ε.Κ. 275Α΄).
1.8. Υπηρεσία
Ως Υπηρεσία, νοείται ο φορέας ο οποίος εκτελεί τις
εργασίες, στις οποίες αφορά η παρούσα απόφαση, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 13 του
Ν. 3889/2010, όπως ισχύει.
1.9. Παραδεκτή αντίρρηση
Παραδεκτή είναι η υποβληθείσα αντίρρηση εφόσον
έχει καταβληθεί το ειδικό τέλος και εφόσον περιλαμβάνονται σε αυτή οι γεωγραφικές συντεταγμένες των
κορυφών του πολυγώνου/γεωτεμαχίου που περικλείει
την έκταση που αφορά η αμφισβήτηση του χαρακτήρα
ή της μορφής.
1.10. Ζώνης συμβατότητας απεικόνισης αντιρρήσεων
Είναι ζώνη πλάτους δυόμισι (2,5) μέτρων η οποία περιβάλλει το όριο των εκτάσεων, στις οποίες αφορούν
οι αντιρρήσεις, και προσαρτάται στις εκτάσεις αυτές
προκειμένου να προσδιοριστούν τα πολύγωνα τα οποία
εξαιρούνται της μερικής κύρωσης του δασικού χάρτη.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ
2.1 Περιεχόμενο της ανάρτησης
Η ανάρτηση των δασικών χαρτών, κατά την έννοια του
αρ. 14 του Ν. 3889/2010 όπως ισχύει, πραγματοποιείται
ηλεκτρονικά στον ειδικό διαδικτυακό τόπο της παρ. 11
του αρ. 13 του Ν. 3889/2010, όπως ισχύει.
Μέσω της δημοσιότητας του δασικού χάρτη, που επιτυγχάνεται με την ανάρτησή του, παρέχεται η δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο να λάβει γνώση του περιεχομένου του και να αμφισβητήσει, το χαρακτήρα ή τη
μορφή ή/και τη θέση εκτάσεων που έχουν αποτυπωθεί
σε αυτόν.
Η ανάρτηση περιλαμβάνει τον θεωρημένο δασικό
χάρτη, στον οποίο απεικονίζονται τα στοιχεία που περιγράφονται στην παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν. 3889/2010,
όπως ισχύει, τον ιστορικό ορθοφωτοχάρτη, που απεικονίζει τα πολύγωνα των δασικών εν γένει εκτάσεων, που
προσδιορίστηκαν από τα φωτοερμηνευτικά στοιχεία των
παλαιότερων αεροφωτογραφιών και την απόφαση για
την ανάρτηση του δασικού χάρτη, στην οποία είναι ενσωματωμένη ανακοίνωση-πρόσκληση για την υποβολή
αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του.
Κατά την ανάρτηση, οι οριογραμμές των πολυγώνων
δασικού εν γένει χαρακτήρα στο δασικό χάρτη εμφανίζονται ως συνεχείς με πράσινο χρώμα. Οι οριογραμμές των
πολυγώνων δασικού εν γένει χαρακτήρα στον ιστορικό
ορθοφωτοχάρτη εμφανίζονται ως συνεχείς με κόκκινο
χρώμα.
Επίσης, μέσω της ανάρτησης δημοσιοποιούνται τα
πεδία της περιγραφικής βάσης, που αφορούν στον
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χαρακτήρα και μορφή κάθε οριοθετημένου πολυγώνου του δασικού χάρτη, ήτοι, τα πεδία KATHGORDX,
KATHGORAL1, KATHGORAL2 και LANDTYPE και το πεδίο
KATHGOR45 (ιστορικός ορθοφωτοχάρτης).
Ο δασικός χάρτης αμέσως μετά τη θεώρησή του, καθώς και ο ιστορικός ορθοφωτοχάρτης, αποστέλλονται
από την αρμόδια Δ/νση Δασών, στην ΕΚΧΑ Α.Ε. προκειμένου αυτή να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, για
την ηλεκτρονική ανάρτησή τους. O θεωρημένος δασικός
χάρτης και ο ιστορικός ορθοφωτοχάρτης, αποστέλλονται από την αρμόδια Δ/νση Δασών στην ΕΚΧΑ Α.Ε. σε
αρχεία μορφής «shapefile» τουλάχιστον 10 εργάσιμες
μέρες, πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία ανάρτησης.
Η ανάρτηση των δασικών χαρτών μπορεί να αφορά μία
ή περισσότερες τοπικές ή δημοτικές κοινότητες (πρώην
δημοτικά ή κοινοτικά διαμερίσματα) ή έναν Δήμο, όπως
αυτοί ορίζονται μετά τον Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87Α΄).
Στην περίπτωση που έχει καταρτιστεί και θεωρηθεί
δασικός χάρτης που αφορά σε ολόκληρη Περιφερειακή
Ενότητα, η ανάρτηση αφορά στο σύνολο αυτής. Δασικοί
χάρτες, που συντάχθηκαν και θεωρήθηκαν στα πλαίσια
των πιλοτικών και του πρώτου κύριου προγράμματος,
για τους οποίους απαιτούνται εργασίες επικαιροποίησης, δύνανται να εξαιρεθούν της ανάρτησης αυτής, με
έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του Υ.Π.ΕΝ., μετά
από τεκμηριωμένη εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης
Δασών.
2.2 Δημοσιοποίηση της ανάρτησης
Η οικεία Διεύθυνση Δασών εκδίδει απόφαση για την
ανάρτηση του δασικού χάρτη, στην οποία είναι ενσωματωμένη ανακοίνωση-πρόσκληση για την υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του. Η απόφαση αυτή
και ανακοίνωσή της, συντάσσεται σύμφωνα με σχετικό
υπόδειγμα και η έκδοσή της δεν μπορεί να ξεπερνά τις
δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης της
απόφασης θεώρησης του δασικού χάρτη (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1,
2). Η ως άνω απόφαση αναρτάται στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγρ 22 Ν. 3861/2010.
Στην ανωτέρω απόφαση γίνεται ρητή αναφορά στην
διεύθυνση πρόσβασης στον ειδικό διαδικτυακό τόπο,
στη διεύθυνση της έδρας του Σημείου Υποστήριξης
Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη και στην προθεσμία
για την υποβολή αντιρρήσεων, κατά του αναρτημένου
δασικού χάρτη (ημερομηνία έναρξης και η ημερομηνία
λήξης της υποβολής των αντιρρήσεων), στο ειδικό τέλος
για την άσκηση αντιρρήσεων, και στις περιπτώσεις για
τις οποίες δεν συντρέχει λόγος υποβολής αντίρρησης
ή δεν καταβάλλεται το προβλεπόμενο ειδικό τέλος. Η
ημερομηνία έναρξης υποβολής των αντιρρήσεων δεν
μπορεί να απέχει πάνω από δέκα πέντε (15) ημέρες από
την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης για την ανάρτηση του δασικού χάρτη.
Η ανωτέρω απόφαση και η ανακοίνωση αποστέλλονται στην ΕΚΧΑ Α.Ε. και ηλεκτρονικά αυθημερόν, προκειμένου να δημοσιοποιηθούν μέσω του ειδικού διαδικτυακού τόπου ανάρτησης και υποβολής αντιρρήσεων.

Τεύχος Β’ 3532/03.11.2016

Η ανωτέρω απόφαση της ανάρτησης μαζί με την πρόσκληση για την υποβολή των αντιρρήσεων, προκειμένου
να δοθεί η κατά το δυνατόν μεγαλύτερη δημοσιότητα,
αναρτάται σε εμφανή θέση στην οικεία Διεύθυνση Δασών και στο οικείο Δασαρχείο. Επίσης, αποστέλλεται από
την Δ/νση Δασών και στα δημοτικά ή τοπικά ή διαμερισματικά καταστήματα των οικείων πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α.,
με μέριμνα των οποίων δημοσιοποιείται στους χώρους
των γραφείων τους. Επίσης, εκδίδεται δελτίο τύπου από
το Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, το οποίο
αποστέλλεται κατ’ ελάχιστον στα ΜΜΕ της περιφερειακής ενότητας και στη Δημόσια Τηλεόραση. Ομοίως, με
μέριμνα και δαπάνες της αρμόδιας Διεύθυνσης Δασών,
εφόσον υπάρχουν πιστώσεις, η ανακοίνωση-πρόσκληση
(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2) μπορεί να δημοσιεύεται σε δύο εφημερίδες της Περιφερειακής Ενότητας και της Περιφέρειας.
Ο σύνδεσμος για τον αναρτημένο δασικό χάρτη δημοσιοποιείται και από τις ιστοσελίδες του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και της οικείας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Ψηφιακό αντίγραφο του αναρτηθέντος δασικού χάρτη αποστέλλεται, επίσης, στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., στη Δ/νση
Πολιτικής Γης του ΥΠ.Α.Α.Τ. και στην οικεία Περιφερειακή
Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ
3.1 Δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων
Αντιρρήσεις, όσον αφορά τις περιληφθείσες στον
αναρτηθέντα δασικό χάρτη δασικές, χορτολιβαδικές
και βραχώδεις ή πετρώδεις εκτάσεις, μπορούν να υποβάλουν φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, καθώς και το Ελληνικό Δημόσιο και οι
οικείοι Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, εφόσον επικαλούνται για τη θεμελίωση του εννόμου συμφέροντός
τους εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα.
Αντιρρήσεις, ειδικά, κατά της παράλειψης να περιληφθεί στο δασικό χάρτη ορισμένη δασικού χαρακτήρα ή
χορτολιβαδική ή βραχώδης ή πετρώδης έκταση, μπορεί
να υποβάλει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και, ιδίως το
Ελληνικό Δημόσιο, οι Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού στα διοικητικά όρια των οποίων υπάγεται η έκταση,
οι περιβαλλοντικές οργανώσεις και άλλα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στους σκοπούς
των οποίων περιλαμβάνεται η προστασία του φυσικού
περιβάλλοντος.
3.2 Θεμελίωση του εννόμου συμφέροντος
Το έννομο συμφέρον του ενδιαφερόμενου, θεμελιώνεται με την επίκληση εμπράγματος ή ενοχικού δικαιώματος.
Εμπράγματα δικαιώματα, όπως είναι η κυριότητα,
η υποθήκη και οι δουλείες (προσωπικές δουλείες π.χ.
επικαρπία και οίκηση και πραγματικές δουλείες όπως
δουλεία οδού, ξυλεύσεως, βοσκής, αντλήσεως ύδατος
κ.λπ.), αποδεικνύονται από δημόσια έγγραφα, όπως είναι
τα συμβολαιογραφικά έγγραφα, οι δικαστικές αποφάσεις, τα παραχωρητήρια, οι πράξεις τακτοποίησης, οι
αποφάσεις αναγκαστικής απαλλοτρίωσης κ.λπ., με τα
οποία συστήνεται (ή προκειμένου για το δικαίωμα της
κυριότητας αποκτάται πρωτοτύπως) ή μεταβιβάζεται ή
καταργείται εμπράγματο δικαίωμα.
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Ειδικότερα στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος
επικαλείται δικαίωμα κυριότητας με αιτία κτήσης την
έκτακτη χρησικτησία, θα πρέπει να προσκομίζονται αποδεικτικά της χρησικτησίας έγγραφα τα οποία, ελλείψει
τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, αποτελούν ένδειξη
για την άσκηση πράξεων νομής και παρέχουν έρεισμα αν
καλύπτουν χρονική περίοδο 20 ετών. Στα υποβαλλόμενα
στοιχεία θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και αντίγραφο
του εντύπου Ε9, της δήλωσης στοιχείων ακινήτων, που
υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ., εφόσον από αυτό προκύπτει η
ταυτότητα του ακινήτου.
Ενοχικά δικαιώματα, τα οποία είναι απεριόριστα και
ενδεικτικά αναφέρονται, προκειμένου για ακίνητα, η
μίσθωση, η επίμορτη αγροληψία, η χρονομεριστική
μίσθωση και το προσύμφωνο πώλησης − δωρεάς ακινήτου.
Για την μίσθωση ακινήτου για χρονικό διάστημα, μακρότερο από εννέα έτη, απαιτείται η μίσθωση να έχει
καταρτιστεί με συμβολαιογραφικό έγγραφο, που να έχει
μεταγραφεί στο υποθηκοφυλακείο, ενώ για το προσύμφωνο δωρεάς ακινήτου, απαιτείται συμβολαιογραφικό
έγγραφο και όχι μεταγραφή.
3.3 Προθεσμίες
Κατά του περιεχομένου του αναρτημένου δασικού
χάρτη, επιτρέπεται η υποβολή αντιρρήσεων, μέσα σε
αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση υποβολής αντιρρήσεων. Η ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας δεν μπορεί να απέχει πάνω από δέκα πέντε (15) ημέρες από την
ημερομηνία έκδοσης της απόφασης για την ανάρτηση
του δασικού χάρτη.
Κατά τον καθορισμό της ημερομηνίας έναρξης υποβολής των αντιρρήσεων λαμβάνεται μέριμνα ώστε η
ημερομηνία λήξης να μη συμπίπτει με ημέρα αργίας.
Σε περίπτωση, που για οποιονδήποτε λόγο, η λήξη της
προθεσμίας, συμπίπτει με ημέρα αργίας, αυτή μετατίθεται στην επομένη εργάσιμη.
Η προθεσμία αυτή παρεκτείνεται για είκοσι (20) ημέρες, για τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 15
του Ν. 3889/2010 που κατοικούν μόνιμα ή διαμένουν
στην αλλοδαπή.
3.4 Τέλος άσκησης αντιρρήσεων
Για την υποβολή των αντιρρήσεων καταβάλλεται υποχρεωτικά ειδικό τέλος, το ύψος του οποίου καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 2, του άρθρου 22 του
Ν. 3889/2010 με κοινή Υπουργική απόφαση. Οι εξαιρέσεις της υποχρέωσης καταβολής του ειδικού τέλους καθορίζονται στην παραπάνω κοινή υπουργική απόφαση.
3.5 Περιεχόμενο ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής
αντιρρήσεων - στοιχεία που αναγράφονται στις αντιρρήσεις
Τα στοιχεία της ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής αντιρρήσεων καθορίζονται με τη σχετική κοινή υπουργική
απόφαση.
Σε ότι αφορά στον γεωχωρικό προσδιορισμό των αμφισβητούμενων εκτάσεων, τα στοιχεία των γεωγραφικών
συντεταγμένων των κορυφών του πολυγώνου μπορούν
να υποβάλλονται και υπό μορφή αρχείων ASCII, gml, DXF
(κλειστή πολυγωνική δομή).
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Στην περίπτωση που ο δασικός χάρτης αφορά περιοχή στην οποία έχει περαιωθεί η κτηματογράφηση και
λειτουργεί κτηματολόγιο, θα υπάρχει δυνατότητα με καταχώριση του ΚΑΕΚ του ακινήτου, έκδοσης “ειδικού αποσπάσματος” που θα περιλαμβάνει το ακίνητο, σύμφωνα
με τα στοιχεία του κτηματολογικού διαγράμματος, τα
στοιχεία του οποίου θα χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό του ακινήτου και τον προσδιορισμό των συντεταγμένων της αμφισβητούμενης έκτασης. Στην περίπτωση
που η αμφισβητούμενη έκταση διαφοροποιείται του
επιλεγέντος γεωτεμαχίου, ο ενδιαφερόμενος δύναται
να προσδιορίσει το πολύγωνο το οποίο περικλείει την
αμφισβητούμενη έκταση με χρήση της διαδικτυακής
εφαρμογής υποβολής αντιρρήσεων.
Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις ο υπολογισμός
του εμβαδού των εκτάσεων των οποίων αμφισβητείται
ο χαρακτήρας, πραγματοποιείται αυτόματα από τη διαδικτυακή εφαρμογή υποβολής αντιρρήσεων. Με βάση το
εμβαδόν αυτό υπολογίζεται το αναλογούν ειδικό τέλος.
3.6 Περιεχόμενο αντιρρήσεων
Με τις αντιρρήσεις προβάλλονται λόγοι που αφορούν αποκλειστικά και μόνο την αμφισβήτηση τόσο
της γεωγραφικής θέσης της αποτύπωσης όσο και του
χαρακτήρα των εμφανιζομένων στο χάρτη εκτάσεων.
Οι αντιρρήσεις μπορεί να συνοδεύονται από στοιχεία
που αποδεικνύουν ή υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς
του ενδιαφερομένου, για το δασικό/χορτολιβαδικό ή
μη χαρακτήρα της έκτασης (φωτοερμηνείες, τεχνικές
εκθέσεις, κ.λπ.) τον οποίο αμφισβητεί.
Κάθε αντίρρηση υποβάλλεται για το σύνολο ή μέρος
των εκτάσεων δασικού/χορτολιβαδικού χαρακτήρα, που
περιλαμβάνονται εντός γεωτεμαχίου/ πολυγώνου, επί
του οποίου ο ενδιαφερόμενος επικαλείται έννομο συμφέρον. Για κάθε γεωτεμάχιο υποβάλλεται μία αντίρρηση,
πλην της περίπτωσης που για τμήμα της αμφισβητούμενης έκτασης προβλέπεται η υποβολή αντίρρησης ατελώς.
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, ο ενδιαφερόμενος
προτίθεται να προβεί σε αμφισβήτηση του χαρακτήρα
εκτάσεων που περιλαμβάνονται σε διαφορετικά γεωτεμάχια, συμπληρώνει και υποβάλλει τόσες αντιρρήσεις,
όσες και τα γεωτεμάχια αυτά.
Το αναλογούν ειδικό τέλος υπολογίζεται ανά αντίρρηση, για το σύνολο των δασικών/χορτολιβαδικών εκτάσεων που αμφισβητούνται και περιλαμβάνονται στο
γεωτεμάχιο που αφορά αυτή.
3.7 Διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αντιρρήσεις τους
αποκλειστικώς στον προβλεπόμενο διαδικτυακό τόπο,
σε ειδική ηλεκτρονική φόρμα. Μετά την πλήρη συμπλήρωση της ανωτέρω φόρμας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 3.5 του παρόντος, υπολογίζεται από την
εφαρμογή το ειδικό τέλος και εκδίδεται έντυπο πληρωμής του.
Μετά την καταβολή και του ειδικού τέλους από τον
ενδιαφερόμενο, ολοκληρώνεται η ηλεκτρονική υποβολή, κάθε αντίρρηση λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου και
είναι πλέον δυνατή η χορήγηση /εκτύπωση αποδεικτικού υποβολής αντιρρήσεων. Η μη καταβολή του ειδικού τέλους καθιστά την αντίρρηση απαράδεκτη. Στην
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περίπτωση αυτή αμέσως μετά τη λήξη των προθεσμιών
ενημερώνεται σχετικά ο ενδιαφερόμενος από το ΣΥΑΔΧ
για την απόρριψη της αντίρρησής του, ως απαράδεκτης,
λόγω μη καταβολής του αναλογούντος τέλους.
Στην περίπτωση, που δεν έχουν συμπληρωθεί τα προσωπικά στοιχεία και στοιχεία επικοινωνίας του ενδιαφερομένου, οι γεωγραφικές συντεταγμένες (σε ΕΓΣΑ 87),
των κορυφών του πολυγώνου / γεωτεμαχίου, που περικλείει την έκταση, της οποίας αμφισβητείται ο δασικός/
χορτολιβαδικός χαρακτήρας, η υποβολή αντιρρήσεων
δεν γίνεται αποδεκτή από το σύστημα.
Εντός της συνολικής προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων δηλ. έως τη λήξη της προθεσμίας και για όσους
κατοικούν μόνιμα ή διαμένουν στην αλλοδαπή, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στο ΣΥΑΔΧ ταχυδρομικώς, τα
παρακάτω στοιχεία σε έντυπη μορφή:
α) υπογεγραμμένο το αντίγραφο της αντίρρησής
του, όπως αυτό παράγεται με χρήση της διαδικτυακής
εφαρμογής υποβολής αντιρρήσεων, αφού λάβει αριθμό
πρωτοκόλλου,
β) τα έγγραφα τα οποία επικαλείται για την απόδειξη
του εννόμου συμφέροντος (υπό μορφή απλών φωτοαντιγράφων),
γ) οποιοδήποτε στοιχείο κρίνει ο ενδιαφερόμενος ότι
αποδεικνύει ή υποστηρίζει τους ισχυρισμούς του, για
το δασικό/χορτολιβαδικό ή μη χαρακτήρα της έκτασης
(διοικητικές πράξεις, βεβαιώσεις αρμοδίων υπηρεσιών,
αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις, οικοδομική άδεια,
φωτοερμηνείες, τεχνικές εκθέσεις κ.λπ.), τον οποίο αμφισβητεί,
δ) φωτοαντίγραφο του παραστατικού που πιστοποιεί
την καταβολή του αναλογούντος ειδικού τέλους,
ε) αντίγραφο του αποδεικτικού υποβολής των αντιρρήσεων, που εκτυπώνεται με χρήση της διαδικτυακής
εφαρμογής υποβολής αντιρρήσεων.
Στο φάκελο αποστολής αναγράφεται υποχρεωτικά το
όνομα του ενδιαφερόμενου και ο αριθμός πρωτοκόλλου
των αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν.
3.8 Ειδικές περιπτώσεις αντιρρήσεων
3.8.1 Αντιρρήσεις που εξαιρούνται της καταβολής
τέλους:
α) Αντιρρήσεις που αφορούν περιοχές που έχουν συμπεριληφθεί στο 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 τού
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.
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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 του Ν. 2664/1998).
Στις ανωτέρω περιπτώσεις ο ενδιαφερόμενος οφείλει
να συνυποβάλλει αποδεικτικά στοιχεία για την τεκμηρίωση της αντίρρησής του, όπως βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας δόμησης (περίπτωση α) ή της υπηρεσίας
εποικισμού (περιπτώσεις β και γ) ή αντίγραφο της τελεσίδικης πράξης ή απόφασης (περίπτωση δ) ή αντίγραφο
της πρωτοκολλημένης αίτησης ή αντίρρησης (περίπτωση ε).
Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις θα υπάρχει διατύπωση για την εξαίρεσή τους από την καταβολή τέλους,
στην πρόσκληση για την υποβολή αντιρρήσεων.
Σημειώνεται ότι δεν θα είναι δυνατή η υποβολή αντίρρησης που θα αφορά ταυτόχρονα σε εκτάσεις που εξαιρούνται της καταβολής τέλους και σε εκτάσεις για τις
οποίες οφείλεται τέλος. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει
να υποβληθούν δύο ξεχωριστές αντιρρήσεις.
Για την υποβολή της αντίρρησης που θα εξαιρείται
της καταβολής τέλους, οι ενδιαφερόμενοι εντός της
προθεσμίας υποβολής αντίρρησης οφείλουν να προσέλθουν στο αρμόδιο ΣΥΑΔΧ, προκειμένου η υποβολή
της αντίρρησης αυτής, μέσω του δικτυακού τόπου, να
πραγματοποιηθεί, κατ΄ εξαίρεση, με την βοήθεια του
προσωπικού του ΣΥΑΔΧ.
3.8.2 Εκκρεμούσες αιτήσεις και αντιρρήσεις που
έχουν υποβληθεί κατά τη διαδικασία του άρθρου 14
Ν. 998/1979.
Αμέσως μετά την θεώρηση του δασικού χάρτη, ενημερώνονται εγγράφως από την αρμόδια Δ/νση Δασών,
οι Επιτροπές του άρθρου 10 παρ. 3 του Ν. 998/1979 και
το αρμόδιο Δασαρχείο για την ανάρτηση που θα πραγματοποιηθεί, στις περιοχές αρμοδιότητάς τους. Στο έγγραφο επισημαίνεται ότι εντός προθεσμίας δεκαπέντε
(15) ημερών θα πρέπει να αποστείλουν όλες ανεξαιρέτως τις υποθέσεις που εκκρεμούν στο αρμόδιο ΣΥΑΔΧ,
προκειμένου να συσχετιστούν με τις αντιρρήσεις που θα
υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους.
Το Δασαρχείο ή/και οι Επιτροπές του άρθρου 10 παρ.
3 του Ν. 998/1979 οφείλουν εντός δέκα (10) ημερών να
ενημερώσουν εγγράφως τους ενδιαφερόμενους των
οποίων η αίτηση ή η αντίρρηση εκκρεμεί, για την παύση
της διαδικασίας του άρθρου 14 του Ν. 998/1979, τη θέση
στο αρχείο των υποθέσεών τους και τη δυνατότητα να
υποβάλλουν αντίρρηση με το ίδιο αντικείμενο, ατελώς
κατά την ανάρτηση του οικείου δασικού χάρτη.
Με την ίδια επιστολή ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι για τις προθεσμίες υποβολής αντίρρησης και για την,
δυνατότητα τους, να προσέλθουν στο αρμόδιο ΣΥΑΔΧ,
προκειμένου η υποβολή των αντιρρήσεων μέσω του
δικτυακού τόπου να πραγματοποιηθεί κατ΄ εξαίρεση
με την βοήθεια του προσωπικού του ΣΥΑΔΧ. Κατά την
ενημέρωση επισημαίνεται στους ενδιαφερόμενους ότι
οφείλουν να υποβάλουν στοιχεία, που αφορούν στις
συντεταγμένες του ακινήτου ή του τμήματος που αφορά η, σε εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 14 του
Ν. 998/1979 εκκρεμούσα υπόθεση, αντίρρησή τους,
στην περίπτωση που αυτά δεν περιλαμβάνονται στο
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φάκελο της υπόθεσης, καθώς και να δηλώσουν εάν επιθυμούν να εκπροσωπηθούν ή μη από τεχνικό σύμβουλο.
Επιπλέον, επισημαίνεται ότι δεν οφείλουν να καταβάλουν
το προβλεπόμενο ειδικό τέλος.
3.9 Ανάκληση αντιρρήσεων
Ο κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα ανάκλησης των
αντιρρήσεών του.
Για την ανάκληση αντιρρήσεων απαιτείται η υποβολή
αίτησης ανάκλησης μέσω του ειδικού διαδικτυακού τόπου. Η υποβολή της εν λόγω αίτησης είναι δυνατή έως
τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης ανάκλησης, έχει ο ίδιος ο
υποβάλλων αντιρρήσεις, αυτοπροσώπως, ή ο πληρεξούσιός του, κατόπιν ειδικής συμβολαιογραφικής εντολής,
πληρεξουσιότητας για τη/τις συγκεκριμένη/ες έκταση/εις.
Εφόσον υποβληθεί εμπρόθεσμα αίτηση ανάκλησης, ο
αιτών δύναται να ζητήσει την επιστροφή του καταβληθέντος τέλους. Για την επιστροφή αυτή, θα πρέπει να
υποβάλει σχετικό αίτημα (σύμφωνα με υπόδειγμα που
θα εκδοθεί από την ΕΚΧΑ Α.Ε.) στο ΣΥΑΔΧ, προκειμένου
να εκδοθεί σχετική απόφαση του υπεύθυνου λειτουργίας, που έχει ορισθεί με την απόφαση συγκρότησής
του. Η ανωτέρω απόφαση θα εκδίδεται μετά τη λήξη
της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων και θα αφορά
στο σύνολο των εγκεκριμένων αιτημάτων επιστροφής
τέλους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΣΗΜΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ
4.1 Συγκρότηση του Σημείου Υποστήριξης της Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη
Για την υποστήριξη της ανάρτησης, αμέσως μετά τη
θεώρηση του δασικού χάρτη, ο Συντονιστής της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης κατόπιν εισήγησης της
αρμόδιας Δ/νσης Δασών, δια της Δ/νσης Συντονισμού
και Επιθεώρησης Δασών, εκδίδει απόφαση με την οποία
συγκροτεί Σημείο Υποστήριξης Ανάρτησης του Δασικού
Χάρτη (ΣΥΑΔΧ), το οποίο δύναται να εξυπηρετεί περισσότερους του ενός ΟΤΑ, Δήμους ή το σύνολο Περιφερειακής Ενότητας. Στην απόφαση αυτή, ρυθμίζονται κατ’
ελάχιστον θέματα αναφορικά με την έδρα, τη στελέχωση, τον υπεύθυνο και τον αναπληρωτή του και το ωράριο
λειτουργίας του ΣΥΑΔΧ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3).
Για τη λειτουργία του ΣΥΑΔΧ διατίθεται κατάλληλος
χώρος από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση που δύναται
να είναι η έδρα της Δ/νσης Δασών που είναι αρμόδια
για την ανάρτηση του δασικού χάρτη. Στην περίπτωση
που υπάρχει δυσκολία στην πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο αρμόδιο ΣΥΑΔΧ, όπως π.χ. σε νησιωτικές
περιοχές, δύνανται να συγκροτούνται περισσότερα του
ενός σημεία. Τα σημεία αυτά μπορεί να είναι και τα οικεία
Δασαρχεία και Δασονομεία, λοιπά κτήρια που χρησιμοποιούνται από το δημόσιο ή τους ΟΤΑ για την περιοχή
ευθύνης των οποίων, αναρτάται δασικός χάρτης.
Σε περίπτωση εφαρμογής της παρ. 4 του αρ. 13 του
Ν. 3889/2010 όπως ισχύει, η απόφαση συγκρότησης,
εκδίδεται από την ΕΚΧΑ Α.Ε. και αφορά την συγκρότηση ενός ή και περισσότερων ΣΥΑΔΧ κατ΄ αναλογία των
παραπάνω.
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Σε περίπτωση εφαρμογής του 2ου εδαφίου της παρ.
3 ή της παρ. 4 του άρθρου 13 του Ν. 3889/2010, όταν ο
χώρος διατίθεται από τον ανάδοχο προηγείται έγκριση
για την θέση και την καταλληλότητά του, για την διαμόρφωση, τον εξοπλισμό, τη διαδικτυακή και τηλεφωνική
σύνδεσή του και την εν γένει υλικοτεχνική υποδομή του
ΣΥΑΔΧ, από την Υπηρεσία
Η λειτουργία του ΣΥΑΔΧ, ορίζεται στη απόφαση συγκρότησής του και αρχίζει από την ημερομηνία της
ανάρτησης του δασικού χάρτη, και λήγει με τη λήξη
προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων για τις υπηρεσίες
των παρ. 4.2.1 και 4.2.3, ενώ θα συνεχίσει να λειτουργεί
για τις υπηρεσίες της παρ. 4.2.2 για τις αντιρρήσεις που
υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα.
Η αρμόδια Δ/νση Δασών ή σε περίπτωση εφαρμογής
του 2ου εδαφίου της παρ. 3 ή της παρ. 4 του άρθρου
13 του Ν. 3889/2010, ο ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα
τα απαραίτητα μέτρα, για την εύρυθμη λειτουργία και
ασφάλεια του ΣΥΑΔΧ.
4.2 Παρεχόμενες Υπηρεσίες από το Σημείο Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικού Χάρτη (ΣΥΑΔΧ).
4.2.1 Ενημέρωση ενδιαφερομένων και παροχή πληροφοριών
Στο Σημείο Υποστήριξης της Ανάρτησης Δασικού
Χάρτη θα παρέχονται γενικές πληροφορίες ως προς το
περιεχόμενο του αναρτημένου δασικού χάρτη, τις προθεσμίες, τις διαδικασίες και τον τρόπο υποβολής των
αντιρρήσεων, καθώς και τον τρόπο υπολογισμού του
ειδικού τέλους.
Επίσης, θα παρέχονται ειδικότερες πληροφορίες,
οδηγίες και διευκρινίσεις στους ενδιαφερόμενους που
δύναται να αφορούν:
Στο χαρακτήρα και τη μορφή έκτασης, που περικλείεται εντός των ορίων συγκεκριμένου πολυγώνου /γεωτεμαχίου, ο ακριβής προσδιορισμός του οποίου είναι
αποκλειστική ευθύνη του ενδιαφερομένου ή του υποβάλλοντος τις αντιρρήσεις.
Στη χρονική διάρκεια της ανάρτησης και στις προθεσμίες υποβολής αντιρρήσεων.
Στη χρήση των διαδικτυακών εφαρμογών υποβολής
αντιρρήσεων και στη συμπλήρωση της σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας.
Στον υπολογισμό και τους τρόπους πληρωμής του
ειδικού τέλους.
Στην τεκμηρίωση του εννόμου συμφέροντος.
Στη συμπλήρωση και υποβολή αιτήσεων για την προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων.
Οι πληροφορίες αυτές είναι δυνατόν να παρέχονται
και τηλεφωνικά ή/και ηλεκτρονικά.
Με χρήση διαδικτυακής εφαρμογής θα είναι δυνατή η
πρόσβαση του προσωπικού που στελεχώνει το ΣΥΑΔΧ
στην κεντρική βάση και η αναζήτηση στοιχείων με βάση:
τον αριθμό πρωτοκόλλου, τα στοιχεία υποβάλλοντος
τις αντιρρήσεις, την ημερομηνία παραλαβής, ώστε να
παρέχονται σχετικές πληροφορίες, εφόσον ζητηθούν.
Για την πληρέστερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων,
θα είναι διαθέσιμη στο ΣΥΑΔΧ, σε τοπική βάση, το σύνολο της ψηφιακής πληροφορίας που συλλέχθηκε και
καταγράφηκε στο πλαίσιο της κατάρτισης του δασικού
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χάρτη. Στο χώρο του ΣΥΑΔΧ, θα διατίθενται οδηγίες για
την συμπλήρωση και υποβολή των αντιρρήσεων, καθώς
και για τη χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής. Η αναπαραγωγή και διάθεση των ανωτέρω εντύπων, βαρύνει
την αρμόδια Δ/νση Δασών εκτός από την περίπτωση
εφαρμογής του 2ου εδαφίου της παρ. 3 ή της παρ. 4 του
άρθρου 13 του Ν. 3889/2010, όπου βαρύνουν τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος υποχρεούται να κάνει χρήση μόνον
των εγκεκριμένων εντύπων.
Στο ΣΥΑΔΧ θα είναι δυνατή η χορήγηση αποδεικτικών
υποβολής των υποβληθεισών ηλεκτρονικά αντιρρήσεων.
4.2.2 Παραλαβή των στοιχείων που συνοδεύουν τις
υποβαλλόμενες αντιρρήσεις
Στο ΣΥΑΔΧ παραλαμβάνονται επιτοπίως ή ταχυδρομικά τα στοιχεία, που συνοδεύουν τις υποβαλλόμενες
ηλεκτρονικά αντιρρήσεις σε έντυπη μορφή, σύμφωνα
με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 16 του Ν. 3889/2010.
4.2.3 Υποβολή και παραλαβή αιτήσεων
Σε όλη την περίοδο ως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλλουν ή να αποστέλλουν ταχυδρομικά, στο ΣΥΑΔΧ, τις
παρακάτω αιτήσεις:
α) Αιτήσεις διόρθωσης – μεταβολής. Με την υποβολή
των εν λόγω αιτήσεων είναι δυνατή η διόρθωση στοιχείων της υποβληθείσας αντίρρησης, πλην των γεωγραφικών συντεταγμένων. Σε περίπτωση που απαιτείται διόρθωση των συντεταγμένων θα ακολουθείται η διαδικασία
ανάκλησης και υποβολής νέας αντίρρησης.
β) Αιτήσεις υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων.
Με την υποβολή των αιτήσεων αυτών είναι δυνατή η
υποβολή είτε επί πλέον στοιχείων από εκείνα που δηλώθηκαν κατά την υποβολή της αντίρρησης είτε στοιχείων τα οποία διαπιστώθηκε ότι λείπουν σε σχέση με
τα δηλωθέντα.
γ) Αιτήσεις γνωστοποίησης αλλαγής προσωπικών
στοιχείων και στοιχείων επικοινωνίας, σε σχέση με τα
δηλωθέντα κατά την υποβολή της αντίρρησης.
Για την παραλαβή των ανωτέρω αιτήσεων, θα τηρείται
βιβλίο πρωτοκόλλου. Απαραίτητη προϋπόθεση για την
παραλαβή και πρωτοκόλληση των αιτήσεων αυτών, είναι
η προηγούμενη υποβολή αντίρρησης, η οποία θα έχει
λάβει αριθμό πρωτοκόλλου. Για το λόγο αυτό προκειμένου να παραληφθούν οι αιτήσεις, θα πρέπει να ελέγχεται στην κεντρική βάση το κατά πόσον έχει υποβληθεί
αντίρρηση παραδεκτή.
4.2.4 Έλεγχος υποβληθεισών αντιρρήσεων στο ΣΥΑΔΧ
Μετά την παραλαβή του φακέλου που συνοδεύει
υποβληθείσα αντίρρηση, το προσωπικό του ΣΥΑΔΧ
επιβεβαιώνει μέσω της εφαρμογής την παραλαβή στην
κεντρική βάση και προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:
α) Έλεγχο της εμπρόθεσμης αποστολής του, και χαρακτηρισμό της αντίστοιχης αντίρρησης, ως εμπρόθεσμης
ή εκπρόθεσμης αναλόγως, στην κεντρική βάση.
β) Επιβεβαίωση της καταβολής του ειδικού τέλους,
γ) Έλεγχο πληρότητας των αποσταλθέντων εγγράφων,
σε σχέση με τα δηλωθέντα ως συνημμένα στην υποβληθείσα αντίρρηση και ενημέρωση της κεντρικής βάσης
σχετικά.
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Εφόσον κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί (περιπτώσεις
α και β), ότι η αντίρρηση είναι εκπρόθεσμη ή ότι δεν
έχει καταβληθεί το ειδικό τέλος, ενημερώνεται σχετικά
ο ενδιαφερόμενος από το ΣΥΑΔΧ, με το πιο πρόσφορο
μέσο, με αναφορά στη σχετική αιτιολογία.
Εφόσον κατά τον έλεγχο πληρότητας των στοιχείων,
διαπιστωθούν ελλείψεις, ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος, με το πιο πρόσφορο μέσο, για την προσκόμιση των
ελλειπόντων στοιχείων, μέχρι την εξέταση της υπόθεσής
του από την ΕΠ.Ε.Α.
Η αλληλογραφία με τον κάθε ενδιαφερόμενο για θέματα αντιρρήσεων αρχειοθετείται στο αναλογικό αρχείο του ΣΥΑΔΧ και τηρείται σε αναλογική μορφή και
συσχετίζεται μοναδικά με τις αντίστοιχες υποβαλλόμενες
αντιρρήσεις.
4.2.5 Τήρηση αναλογικού αρχείου εγγράφων
Όλα τα έγγραφα, τα οποία αφορούν στις υποβαλλόμενες αντιρρήσεις, στις αιτήσεις και γενικότερα όλη η
εισερχόμενη και εξερχόμενη σχετική αλληλογραφία,
συγκεντρώνονται και τηρούνται στο αναλογικό αρχείο
του ΣΥΑΔΧ.
Το σύνολο των εγγράφων, που περιλαμβάνονται, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, στο αρχείο του
ΣΥΑΔΧ συσχετίζονται και ταξινομούνται ανά αντίρρηση
από το προσωπικό του ΣΥΑΔΧ.
Με το πέρας της λειτουργίας του ΣΥΑΔΧ, το αναλογικό
αρχείο εγγράφων μεταφέρεται στην Υπηρεσία (παρ. 1.8
του παρόντος).
4.3 Χώρος και απαιτήσεις υλικοτεχνικής υποδομής Σημείου Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικού Χάρτη (ΣΥΑΔΧ)
Στην απόφαση συγκρότησης του ΣΥΑΔΧ ορίζεται και
ο υπεύθυνος λειτουργίας του, ώστε σύμφωνα με τα παρακάτω να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία του.
Το ΣΥΑΔΧ οργανώνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να
επιτευχθεί κατά την διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων,
η παροχή σε κάθε ενδιαφερόμενο των απαραίτητων πληροφοριών και οδηγιών, καθώς και η εξυπηρέτησή τους
στον ελάχιστο δυνατό χρόνο.
Ειδικότερα για την εύρυθμη λειτουργία του ΣΥΑΔΧ
πρέπει να εξασφαλίζεται:
Η ορθή λειτουργία όλων των συστημάτων πληροφορικής, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα απρόσκοπτης
λειτουργίας της διαδικτύωσης του ΣΥΑΔΧ
Η απρόσκοπτη πρόσβαση του ΣΥΑΔΧ μέσω των διατιθέμενων εφαρμογών στην κεντρική βάση αντιρρήσεων
και στον αναρτημένο δασικό χάρτη, ώστε να παρέχονται
σχετικές πληροφορίες
Η ορθή εγκατάσταση σε τοπική βάση του συνόλου
της ψηφιακής πληροφορίας που συλλέχθηκε και καταγράφηκε στο πλαίσιο της κατάρτισης του δασικού χάρτη
Σε περίπτωση εφαρμογής του 2ου εδαφίου της παρ.
3 ή της παρ. 4 του άρθρου 13 του Ν. 3889/2010, υπεύθυνος για τα παραπάνω είναι ο ανάδοχος σύμφωνα με
τα οριζόμενα στη σχετική σύμβαση, στο παρόν τεύχος
και στη συγγραφή υποχρεώσεων.
4.4 Στελέχωση του Σημείου Υποστήριξης Ανάρτησης
Δασικού Χάρτη (ΣΥΑΔΧ)
Το ελάχιστο προσωπικό, με το οποίο στελεχώνεται
κάθε ΣΥΑΔΧ, προσδιορίζεται ανά ειδικότητα στην από-
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φαση συγκρότησής του. Σε περιόδους αιχμής, όμως,
πρέπει να διατίθεται το απαραίτητο, πλέον του ελαχίστου, προσωπικό, ώστε να εξασφαλίζεται η εύρυθμη
λειτουργία του ΣΥΑΔΧ.
Το προσωπικό το οποίο στελεχώνει το ΣΥΑΔΧ θα πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο, ώστε να μπορεί
να ανταποκριθεί με επάρκεια στη παροχή των προβλεπόμενων υπηρεσιών.
Ο υπεύθυνος του ΣΥΑΔΧ, ή ο αναπληρωτής αυτού,
οφείλει να παρευρίσκεται καθ’ όλη την διάρκεια της λειτουργίας του.
4.5 Ωράριο και ημέρες λειτουργίας Σημείου Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικού Χάρτη (ΣΥΑΔΧ)
Τα ΣΥΑΔΧ, κατά την περίοδο της ανάρτησης και υποβολής των αντιρρήσεων λειτουργούν, καθημερινά για
το κοινό, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, οι οποίες δεν
δύνανται να είναι λιγότερες των οκτώ ημερησίως. Το
ωράριο λειτουργίας δύναται να διαφοροποιηθεί, στην
απόφαση της παρ. 4.1, ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες,
μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της αρμόδιας Δ/νσης
Δασών ή του αναδόχου. Καθ΄ όλη τη διάρκεια της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων, το ωράριο λειτουργίας
ενδέχεται να επιμηκυνθεί ή να επεκταθεί η λειτουργία
και το Σάββατο επί οκταώρου βάσεως, προκειμένου να
καταστεί δυνατή η ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ
5.1 Γενικά
Το σύνολο των στοιχείων των αντιρρήσεων, που έχουν
καταχωριστεί στην κεντρική βάση και τα συνυποβαλλόμενα στοιχεία/έγγραφα αυτών που τηρούνται στο αναλογικό αρχείο του ΣΥΑΔΧ, υπόκεινται σε επεξεργασία.
5.2 Επεξεργασία για τη μερική κύρωση του Δασικού
Χάρτη
Με την ολοκλήρωση των εργασιών του ΣΥΑΔΧ, με
βάση τις παραδεκτές υποβληθείσες αντιρρήσεις, η ΕΚΧΑ
Α.Ε. αποστέλλει στην αρμόδια Δ/νση Δασών σε αρχεία
μορφής «shapefile», α) τις εκτάσεις δασικού/χορτολιβαδικού χαρακτήρα για τις οποίες δεν ασκήθηκαν αντιρρήσεις αφού ληφθούν υπόψη τα αναφερόμενα στην επόμενη παράγραφο και β) τις παραδεκτές αντιρρήσεις. Η
αρμόδια Διεύθυνση Δασών ή ο ανάδοχος προβαίνουν
στις εργασίες που απαιτούνται να γίνουν προκειμένου
να παραχθεί ο μερικά κυρωμένος δασικός χάρτης κατ’
εφαρμογή του άρθρου 17 του Ν. 3889/2010.
Λόγω τεχνικών σφαλμάτων, ασαφειών και αποκλίσεων
στον προσδιορισμό και στην αποτύπωση των πολυγώνων όμορων αντιρρήσεων, ενδέχεται να δημιουργούνται
πολύγωνα μικρού εμβαδού (κάτω των 100 τ.μ.) ή λωρίδες
μικρού πλάτους (μικρότερου ή ίσου των 2,5 μ.), μεταξύ
των ορίων των εκτάσεων στις οποίες αφορούν οι αντιρρήσεις. Τα ανωτέρω αυτοτελή τμήματα, στην κλίμακα
απόδοσης του Δασικού Χάρτη (1:5.000), θεωρούνται ότι
βρίσκονται εντός της «ζώνης συμβατότητας απεικόνισης» των αντιρρήσεων, η οποία είναι ζώνη πλάτους 2,5
μέτρων, που προσαρτάται σε κάθε μία από τις υποβληθείσες παραδεκτές αντιρρήσεις. Ο προσδιορισμός των
δασικών ή χορτολιβαδικών εκτάσεων που θα εξαιρεθούν
της μερικής κύρωσης περιλαμβάνει και τις εκτάσεις που
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βρίσκονται εντός των «ζωνών συμβατότητας απεικόνισης» των αντιρρήσεων.
Η εναπομείνασα δασική ή χορτολιβαδική έκταση αποτυπώνεται με πράσινο περίγραμμα και πράσινη διαγράμμιση σε νέο θεματικό επίπεδο (layer).
5.3 Μερική κύρωση Δασικού Χάρτη
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών τις παρ. 5.2, η
αρμόδια Δ/νση Δασών θεωρεί τον παραχθέντα Δασικό
Χάρτη και τον προωθεί στον αρμόδιο Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο οποίος εκδίδει απόφαση για την
κύρωση των τμημάτων που εμφανίζονται με πράσινο
περίγραμμα και πράσινη διαγράμμιση, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο μερικά κυρωμένος δασικός χάρτης, αναρτάται στον
ειδικό διαδικτυακό τόπο και τηρείται από την αρμόδια
Διεύθυνση Δασών.
5.4 Επεξεργασία των αντιρρήσεων και διαβίβασή τους
στις ΕΠ.Ε.Α.
Τα στοιχεία, τα οποία έχουν υποβληθεί και καταχωριστεί στην κεντρική βάση αντιρρήσεων ελέγχονται με
ευθύνη της αρμόδιας Δ/νσης Δασών ή τον ανάδοχο. Ο
έλεγχος αυτός, αφορά στο σύνολο της πληροφορίας,
η οποία καταχωρίστηκε μέσω των εγγραφών στην κεντρική βάση, αφορά δε σε κάθε έκταση για την οποία
υποβλήθηκαν αντιρρήσεις.
Στα πλαίσια του ελέγχου αυτού, διενεργούνται τα ακόλουθα:
Εξέταση κάθε αντίρρησης που έχει καταχωριστεί στην
κεντρική βάση, ως προς την ορθότητα και πληρότητα
της καταχώρισής της,
Έλεγχος της θέσης των ορίων της αμφισβητούμενης
έκτασης αυτοτελώς αλλά και σε σχέση με τα πολύγωνα
όμορων αντιρρήσεων,
Εξέταση των προσκομιζόμενων στοιχείων ως προς το
κατά πόσον στοιχειοθετούν την υποβληθείσα αντίρρηση.
Εάν διαπιστωθεί ότι για υποβληθείσες αντιρρήσεις,
δεν έχουν προσκομισθεί πλήρη ή τυπικώς ορθά στοιχεία, καταχωρίζεται σχετική παρατήρηση στα τηρούμενα στοιχεία, προκειμένου να ειδοποιηθεί με κάθε
πρόσφορο μέσο ο ενδιαφερόμενος για την προσκόμιση
των απαιτούμενων στοιχείων εντός προθεσμίας πέντε
(5) εργάσιμων ημερών προκειμένου να ληφθούν υπόψη
κατά την επεξεργασία των αντιρρήσεων και τη σύνταξη
του σχετικού Υπομνήματος.
Στη συνέχεια, και προκειμένου οι αντιρρήσεις να διαβιβαστούν προς την αρμόδια ΕΠ.Ε.Α. υπόκεινται σε
επεξεργασία, ως ακολούθως:
Ομαδοποιούνται, είτε με την ένταξή τους σε ενιαίες,
ευρύτερες δασικές εν γένει περιοχές, οι οποίες ορίζονται με φυσιογεωγραφικά στοιχεία και κριτήρια καθορισμού δασοβιοκοινότητας, είτε λαμβάνοντας υπόψιν
κοινά χαρακτηριστικά (π.χ. κοινές μεταβολές ως προς τις
χρήσεις γης, απώλεια του δασικού χαρακτήρα προ της
11-6-75, λόγω επεμβάσεων, που έγιναν βάσει διοικητικών πράξεων κ.λπ.) ή σε περιοχές με ιδιαίτερο καθεστώς
ή ιδιαιτερότητες (π.χ. διανομές του Υπ. Γεωργίας), ώστε
να διευκολύνεται η αρμόδια ΕΠ.Ε.Α. στη συστηματική
εξέτασή τους, την επιτάχυνση και την ταχύρρυθμη ροή
των εργασιών της.
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Οι αντιρρήσεις που αφορούν στο ίδιο ακίνητο εφόσον έχουν κοινό περιεχόμενο, π.χ. αντιρρήσεις συνιδιοκτητών, διαβιβάζονται προς την ΕΠ.Ε.Α., ως μία ενιαία
υπόθεση.
Οι αντιρρήσεις είτε μεμονωμένες είτε ομαδοποιημένες, σύμφωνα με τα ανωτέρω, διαβιβάζονται προς
εξέταση από τις ΕΠΕΑ συνοδευόμενες από υπόμνημα,
και κατά περίπτωση εφόσον απαιτείται με ειδικότερες
φωτοερμηνευτικές αναφορές στην περιοχή, τη γενική
μεταβολή των χρήσεων γης από την παλαιότερη αεροφωτογράφηση και μετά, τις διοικητικές πράξεις εποπτείας, προστασίας, διαχείρισης και ανάπτυξης αυτής από τη
Δασική Υπηρεσία και όποιο άλλο στοιχείο ελήφθη υπόψη κατά την κατάρτιση του Δασικού Χάρτη και επηρεάζει
την απόφαση για τον χαρακτηρισμό των εκτάσεων που
περιλαμβάνονται σ’ αυτόν. Το υπόμνημα περιέχει αιτιολογημένη εισήγηση για την έγκριση ή απόρριψη των
αντιρρήσεων εν όλω ή εν μέρει και συντάσσεται από την
αρμόδια Δ/νση Δασών ή τον ανάδοχο. Οι αντιρρήσεις
είναι δυνατόν να διαβιβάζονται προς εξέταση και σταδιακά, συνοδευόμενες από κατάλογο που υποβάλλεται
σε αναλογική και σε ψηφιακή μορφή, και περιέχει για
κάθε υποβληθείσα αντίρρηση ή ομάδα αντιρρήσεων,
τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου/-μένων, τον αριθμό
πρωτοκόλλου/-ων και την δήλωση/-ώσεις του ενδιαφερομένου/-ων να παραστεί τεχνικός σύμβουλος, κατά την
εξέτασή των αντιρρήσεων. Ο κατάλογος συντάσσεται
σύμφωνα με σχετικό υπόδειγμα, που χορηγείται από την
Υπηρεσία.
Κάθε αντίρρηση ή ομάδα αντιρρήσεων, συνοδεύεται
από φάκελο, ο οποίος περιέχει τα ακόλουθα: τα χωρικά
στοιχεία των αντιρρήσεων τα οποία μπορεί να υποβάλλονται και σε ψηφιακή μορφή, το έντυπο των αντιρρήσεων με τα συνυποβαλλόμενα αποδεικτικά στοιχεία και
έγγραφα, καθώς και τυχόν συμπληρωματικά προσκομισθέντα έγγραφα/στοιχεία και το σχετικό υπόμνημα,
συνοδευόμενο από τυχόν στοιχεία που το τεκμηριώνουν.
Το υπόμνημα συντάσσεται σύμφωνα με σχετικό υπόδειγμα, που χορηγείται από την Υπηρεσία. Το υπόμνημα
σε ψηφιακή μορφή, εισάγεται στην κεντρική βάση και
διασυνδέεται με την κάθε αντίρρηση ή ομάδα αντιρρήσεων, που αφορά.
Σε κάθε ΕΠ.Ε.Α. χορηγούνται τα παρακάτω στοιχεία σε
ψηφιακή μορφή εκτός αν άλλως αναφέρεται:
i. Ο αναρτηθείς «Δασικός Χάρτης» και οι ιστορικές ορθοφωτογραφίες με τις οριογραμμές της φωτοερμηνείας
της παλαιότερης αεροφωτογράφησης (ορθοφωτοχάρτης 1945/1960)
ii. Αεροφωτογραφίες πρόσφατης και παλαιότερης λήψης, εφόσον είναι διαθέσιμες
iii. Οι τεχνικές προδιαγραφές κατάρτισης, ανάρτησης,
συμπλήρωσης, διόρθωσης δασικών χαρτών και λοιπών
εργασιών ως την κύρωσή τους
iv. Αντίγραφα των σχετικών οδηγιών, που έχουν εκδοθεί από την Υπηρεσία
v. Πίνακας με τις προς εξέταση αντιρρήσεις, αναλογικά
και ψηφιακά.
Η Υπηρεσία σε συνεργασία με τον Πρόεδρο της αρμόδιας ΕΠ.Ε.Α. καθορίζει το διαδικαστικό μέρος της

Τεύχος Β’ 3532/03.11.2016

παράδοσης των αντιρρήσεων και λοιπών στοιχείων/εγγράφων τους, συντασσομένου σχετικού πρωτοκόλλου
παράδοσης παραλαβής σύμφωνα με σχετικό Υπόδειγμα.
Η προθεσμία εξέτασης των αντιρρήσεων από την
αρμόδια ΕΠ.Ε.Α. άρχεται από την ημερομηνία της παράδοσης τους σ’ αυτήν, η οποία δεν μπορεί να ξεπερνά
τις ενενήντα (90) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας
υποβολής αντιρρήσεων, στην περίπτωση που το έργο
εκτελείται από τη Διεύθυνση Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τις εκατόν πέντε (105), στην περίπτωση που εκτελείται από ανάδοχο.
5.5 Εξέταση αντιρρήσεων
5.5.1 Διαδικασία εξέτασης
Οι ΕΠ.Ε.Α. αποφαίνονται για τις αντιρρήσεις εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από τη διαβίβασή τους
προς αυτές.
Η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται για δύο (2)
επιπλέον μήνες με απόφαση του Συντονιστή της οικείας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ύστερα από σχετικό αίτημα
του Προέδρου της ΕΠ.Ε.Α.
Η απόφαση λαμβάνεται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται
στις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, που
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2690/1999 (Α΄ 45) και
θα πρέπει να είναι επαρκώς τεκμηριωμένη και αιτιολογημένη.
Εφόσον έχει υποβληθεί αίτημα παράστασης από τεχνικό σύμβουλο, αυτός ειδοποιείται από τον γραμματέα
της Επιτροπής για να προσέλθει και να διατυπώσει τις
απόψεις του.
Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των αντιρρήσεων, ετοιμάζεται από τον γραμματέα της επιτροπής, συνοπτικός κατάλογος επί του συνόλου των υποβληθεισών
αντιρρήσεων κατά του αναρτηθέντος δασικού χάρτη, ο
οποίος αναφέρει τουλάχιστον τον αριθμό πρωτοκόλλου
των αντιρρήσεων και το αποτέλεσμα της απόφασης της
Επιτροπής, ο οποίος αναρτάται στον προβλεπόμενο διαδικτυακό τόπο.
Επίσης, μαζί με το συνοπτικό κατάλογο, επιστρέφονται
οι φάκελοι των αντιρρήσεων και οι αποφάσεις επ’ αυτών
σε αναλογική και ψηφιακή μορφή, μαζί με τα πρακτικά
της ΕΠ.Ε.Α. στην αρμόδια Δ/νση Δασών.
Οι αποφάσεις των ΕΠ.Ε.Α. ψηφιοποιούνται, κωδικοποιούνται, αποθηκεύονται στην κεντρική βάση και συσχετίζονται με κάθε αντίρρηση ή ομάδα αντιρρήσεων που
αφορούν, από την αρμόδια Δ/νση Δασών ή τον ανάδοχο
σε περίπτωση εφαρμογής του 2ου εδαφίου της παρ. 3 ή
της παρ. 4 του άρθρου 13 του Ν. 3889/2010. Η κεντρική
βάση για κάθε αντίρρηση ή ομάδα αντιρρήσεων ενημερώνεται ως προς την αποδοχή, εν μέρει αποδοχή ή
απόρριψης τους βάσει της αντίστοιχης απόφασης της
αρμόδιας ΕΠ.Ε.Α.
5.6 Αποκατάσταση σφαλμάτων που οφείλονται σε παράλειψη απεικόνισης πράξεων της διοίκησης πριν την
κύρωση του Δ.Χ.
Για τις περιπτώσεις που θα διαπιστωθεί ότι δεν συμπεριελήφθησαν πράξεις της διοίκησης (σχέδιο πόλης,
πράξη χαρακτηρισμού, κλήρος εποικισμού κ.λπ.), εκ
παραδρομής, που οφείλονταν να είναι αποτυπωμένες
στον ήδη αναρτημένο Δασικό Χάρτη και πριν την κύ-
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ρωσή του, η Δ/νση Δασών ή η ΕΚΧΑ Α.Ε. συλλέγει τα
στοιχεία της διοικητικής πράξης από την αρμόδια υπηρεσία, και εισηγείται σχετικά με υπόμνημα στην ΕΠ.Ε.Α.
για τη διόρθωση του δασικού χάρτη. Η ΕΠ.Ε.Α. εξετάζει
και κρίνει την επιχειρηματολογία και την εγκυρότητα των
στοιχείων και τελικά αποφαίνεται σχετικά, εκδίδοντας
ανάλογη απόφαση.
Εάν κατά την εξέταση των αντιρρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων διαπιστωθεί από την ΕΠ.Ε.Α. ότι στον
αναρτημένο δασικό χάρτη, παραλείφθηκαν να απεικονιστούν ισχύουσες διοικητικές πράξεις, που όφειλαν να είναι αποτυπωμένες σε αυτόν, αυτή ενημερώνει το φορέα
που διενεργεί την ανάρτηση, ώστε αυτός να αναζητήσει
τα σχετικά στοιχεία από την αρμόδια υπηρεσία και να τα
προωθήσει συνοδευόμενα από υπόμνημα στην ΕΠ.Ε.Α.
προς έκδοση σχετικής απόφασης.
5.7 Υποστήριξη ΕΠ.Ε.Α.
Η ΕΠ.Ε.Α. υποστηρίζεται τεχνικά από το Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων της οικείας Διεύθυνσης Δασών
και από το ιδιωτικό γραφείο δασικών μελετών κατηγορίας 24 άρθρου μόνου Π.δ. 541/1978 (ανάδοχος) σε περίπτωση ανάθεσης των σχετικών εργασιών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ
ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ
Με βάση τις αποφάσεις των ΕΠ.Ε.Α. επί των ασκηθεισών αντιρρήσεων, ο δασικός χάρτης, συμπληρώνεται και
διορθώνεται ως προς το χαρακτηρισμό των περιοχών.
Ομοίως, διορθώνεται ο μερικά κυρωμένος δασικός
χάρτης και στις περιπτώσεις που οι αποφάσεις των
ΕΠ.Ε.Α. αφορούν στην αποτύπωση της θέσης ή των
ορίων τμημάτων του, ή όταν εμφιλοχώρησε πλάνη της
Διοίκησης, σχετικά με την αποτύπωση της θέσης ή των
ορίων τμημάτων του.
Όμορα πολύγωνα όμοιου χαρακτήρα, τα οποία προέκυψαν σε συνδυασμό από τις αποφάσεις της ΕΠ.Ε.Α.
και της μερικής κύρωσης, συνενώνονται στον παραγόμενο προς ολική κύρωση Δασικό Χάρτη, δημιουργούν
και αποτελούν ενιαία πολύγωνα, ενώ νέα πολύγωνα που
τυχόν προκύπτουν από την εξέταση των αντιρρήσεων
προστίθενται στη βάση τροποποιώντας ανάλογα την
τοπολογία, την κωδικαρίθμηση και την βάση δεδομένων
του αναρτηθέντος δασικού χάρτη όπου απαιτείται.
Στην περίπτωση που στο στάδιο διόρθωσης και συμπλήρωσης των δασικών χαρτών, έχουν προκύψει κτηματολογικά διαγράμματα μετά την αναμόρφωσή τους
κατά το άρθρο 11 του Ν. 2308/1995, τα οποία δε λήφθησαν υπόψιν σε προγενέστερο στάδιο της διαδικασίας
κατάρτισης και ανάρτησης του δασικού χάρτη και για
την αποφυγή δημιουργίας μικροπολυγώνων από την
εφαρμογή των δασικών χαρτών επί των, ως άνω διαγραμμάτων, τα όρια των εκτάσεων δασικού, χορτολιβαδικού και μη δασικού χαρακτήρα όπως απεικονίζονται
στο «Δασικό Χάρτη» δύνανται να ταυτοποιούνται με τα
όρια των γεωτεμαχίων, με μέγιστη απόσταση απόκλισης
δύο μέτρων και πενήντα εκατοστών (2,50 μ.) μεταξύ των
ως άνω ορίων επί των ενιαίων χαρτογραφικών υποβάθρων της ΕΚΧΑ Α.Ε.
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Ειδικότερα, σε περίπτωση ύπαρξης τμημάτων δασικού
χαρακτήρα με εμβαδόν μικρότερου των 100 τ.μ., εντός
γεωτεμαχίου, τα τμήματα αυτά ακολουθούν το χαρακτηρισμό του γεωτεμαχίου. Σε περίπτωση που εντός γεωτεμαχίου κυρίως δασικού χαρακτήρα περιλαμβάνονται
τμήματα άλλου χαρακτήρα με εμβαδόν μικρότερο των
100 τ.μ., αυτά ακολουθούν το χαρακτηρισμό του γεωτεμαχίου. Ο κατά τα ανωτέρω συμπληρωμένος και διορθωμένος δασικός χάρτης, θεωρείται από την αρμόδια Δ/νση
Δασών και στη συνέχεια υποβάλλεται στον Συντονιστή
της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, προς κύρωση.
Μετά την έκδοση απόφασης και τη δημοσίευση στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ο κυρωμένος δασικός
χάρτης, αναρτάται στον ειδικό διαδικτυακό τόπο και
αποστέλλεται αμελλητί στην αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και
Αγροπεριβάλλοντος και στην ΕΚΧΑ Α.Ε. σε ψηφιακή διανυσματική μορφή, με μέριμνα της οικείας Δ/νσης Δασών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ
ΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ
7.1 Γενικά
Ο κυρωμένος Δασικός Χάρτης αναμορφώνεται τροποποιούμενος, με την προσθήκη ή διαγραφή των εκτάσεων
που θα υπαχθούν ή θα πάψουν να υπάγονται στη δασική
νομοθεσία,
α) σύμφωνα με πράξεις των αρμοδίων οργάνων,
που εκδίδονται από την κύρωση του και εφεξής, κατ’
εφαρμογή της δασικής νομοθεσίας, όπως π.χ. οι εκδιδόμενες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 6ο Κεφ. του
Ν. 998/1979, όπως ισχύει ή με δικαστικές αποφάσεις
που κρίνουν επί των πράξεων αυτών, καθώς και με τα
προβλεπόμενα στο αρθρο 10 Ν. 3208/2003 όπως ισχύει, επί του ιδιοκτησιακού ζητήματος των εκτάσεων των
περιπτώσεων 5α και 5β του άρθρου 3 του Ν. 998/1979
όπως ισχύει,
β) με πράξεις της διοίκησης ή αποφάσεις που είχαν
εκδοθεί πριν την κύρωση του και εξαιρούν ή εντάσσουν
δασικές εν γένει εκτάσεις στη δασική νομοθεσία, οι οποίες δεν συμπεριελήφθησαν σ’ αυτόν για οποιαδήποτε αιτία ή πράξεις που εσφαλμένα αποτυπώθηκαν σε αυτόν
κατά την κατάρτισή του.
7.2 Διαδικασία αναμόρφωσης του κυρωμένου δασικού
χάρτη
Προκειμένου για την αναμόρφωση του Δ.Χ., η αρμόδια
Διεύθυνση Δασών, σημειώνει προσωρινά το περίγραμμα
της περιοχής που αφορά η διοικητική πράξη ή η δικαστική απόφαση επί του αναρτημένου στον ειδικό διαδικτυακό τόπο κυρωμένου δασικού χάρτη, αναφέροντας
τον αριθμό, το είδος και την εκδούσα αρχή της πράξης
και κατά περίπτωση ακολουθείται η εξής διαδικασία:
α) Στις περιπτώσεις που η αναμόρφωση του δασικού
χάρτη, αφορά σε ήδη εκδοθείσα διοικητική πράξη τρίτου φορέα ή σε εφαρμογή δικαστικής απόφασης, η αρμόδια Διεύθυνση Δασών προβαίνει στην αναμόρφωση
του σχετικού τμήματος του δασικού χάρτη, αναμορφώνοντας όλα τα επηρεαζόμενα πολύγωνα και υποβάλλει
το αναμορφωμένο τμήμα του δασικού χάρτη δια της
Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών στο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης προς έκδοση
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απόφασης κύρωσης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Στις περιπτώσεις που εγκεκριμένο σχέδιο πόλης ή οικισμού (άρθρο 23 παρ. 2α του Ν. 3889/2010) ή κληροτεμάχια του εποικισμού, λανθασμένα υποδείχθηκαν και
υλοποιήθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες (υπηρεσία
δόμησης, δ/νση αγροτικής ανάπτυξης), με συνέπεια να
εξαιρεθούν εκτάσεις δασικού χαρακτήρα από το δασικό
χάρτη, είτε αυτό διαπιστωθεί κατά την ανάρτηση του,
είτε μετά την κύρωσή του, για τις περιοχές αυτές ακολουθείται η διαδικασία κατάρτισης δασικού χάρτη.
β) Στις περιπτώσεις που η αναμόρφωση αφορά σε
εφαρμογή πράξεων της διοίκησης, που έχουν εκδοθεί σε
εφαρμογή των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας, η Διεύθυνση Δασών εισηγείται αιτιολογημένα για την ανάγκη
αναμόρφωσης του δασικού χάρτη, παραθέτοντας όλα
τα στοιχεία των πράξεων στην Διεύθυνση Συντονισμού
και Επιθεώρησης Δασών, η οποία με τη σειρά της προωθεί την εισήγηση στην Διεύθυνση Δασικών Έργων και
Υποδομών για την έγκρισή της από τη Γενική Διεύθυνση
Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Κατόπιν της έγκρισης η αρμόδια Διεύθυνση Δασών
προβαίνει στην αναμόρφωση του σχετικού τμήματος
του δασικού χάρτη, αναμορφώνοντας όλα τα επηρεαζόμενα πολύγωνα και υποβάλλει το αναμορφωμένο τμήμα
του δασικού χάρτη στο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης προς έκδοση απόφασης κύρωσης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
7.3 Τήρηση και δημοσιότητα του κυρωμένου δασικού
χάρτη
Ο δασικός χάρτης τηρείται ενήμερος στον προβλεπόμενο ειδικό διαδικτυακό τόπο, με ευθύνη της αρμόδιας
Διεύθυνσης Δασών, η οποία προβαίνει στις απαραίτητες
ενέργειες για την αναμόρφωση του, ως προς τις περιοχές
για τις οποίες εκδίδονται αποφάσεις του Συντονιστή της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σύμφωνα με τις διατάξεις
του παρόντος κεφαλαίου.
Στον τηρούμενο στον ειδικό διαδικτυακό τόπο δασικό
χάρτη υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης κάθε ενδιαφερόμενου, για την ενημέρωση του και σε εφαρμογή της
αρχής της διαφάνειας και δημοσιότητας.
Δυνάμει του δεύτερου εδαφίου του σημ. 4 του άρθρου
19 του Ν. 3889/2010, όπως ισχύει, οι δημόσιες αρχές οι
οποίες οφείλουν να διαπιστώνουν τον δασικό εν γένει
ή μη χαρακτήρα μιας έκτασης, δύνανται να το κάνουν
με χρήση του αναρτημένου στον ειδικό διαδικτυακό
τόπο, κυρωμένου δασικού χάρτη, χωρίς να απαιτείται η
προσκόμιση από τον πολίτη άλλου δημοσίου εγγράφου.
Επίσης, τηρείται και ενημερώνεται κεντρική βάση δεδομένων δασικών χαρτών για όλη την επικράτεια στο
Τμήμα Δασικών Χαρτών της Διεύθυνσης Δασικών Έργων
και Υποδομών στην Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και
Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του Υ.Π.ΕΝ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΠ.Ε.Α.
8.1 Συγκρότηση των ΕΠ.Ε.Α.
Η Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.), της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του Ν. 3889/2010, συγκρο-
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τείται για μία ή περισσότερες τοπικές ή δημοτικές κοινότητες (πρώην δημοτικά ή κοινοτικά διαμερίσματα) ή
έναν Δήμο, όπως αυτοί ορίζονται μετά τον Ν. 3852/2010
(Φ.Ε.Κ. 87Α΄), στους οποίους αφορά η ανάρτηση των δασικών χαρτών.
Για τη συγκρότηση της ΕΠ.Ε.Α. εκδίδεται απόφαση του
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης σύμφωνα
με το σχετικό Υπόδειγμα ,μετά από εισήγηση του αρμοδίου Τμήματος Δασικών Χαρτογραφήσεων της Διεύθυνσης
Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών. Με την απόφαση
αυτή καθορίζεται και η έδρα της επιτροπής. Η εν λόγω
απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) μέρες μετά
από την ημερομηνία λήξης της υποβολής αντιρρήσεων.
Οι ΕΠ.Ε.Α. μπορεί να είναι περισσότερες από μία ανά
περιοχή στην οποία αφορά η ανάρτηση, ανάλογα με
τον όγκο των αντιρρήσεων, όπως επίσης στην ίδια επιτροπή, μπορεί να ανατίθεται με απόφαση του ως άνω
οργάνου, η εξέταση αντιρρήσεων για περισσότερες από
μία περιοχές, ανάλογα με την πορεία και τον όγκο των
σχετικών εργασιών. Σε κάθε ΕΠ.Ε.Α. θα πρέπει να μετέχει
τουλάχιστον ένα μέλος το οποίο να γνωρίζει γεωγραφικά
συστήματα πληροφοριών.
8.1.1 Επιλογή των μελών των ΕΠ.Ε.Α.
Για την επιλογή των μελών των ΕΠ.Ε.Α., προηγείται
αλληλογραφία του αρμοδίου Τμήματος Δασικών Χαρτογραφήσεων της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών με τις διοικητικές υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και της Περιφέρειας και των Ο.Τ.Α.,
για να αποστείλουν καταλόγους με τις ειδικότητες των
υπηρετούντων δασολόγων, δασοπόνων, γεωπόνων Π.Ε.
ή Τ.Ε. και τοπογράφων Π.Ε. ή Τ.Ε., μαζί με τα ειδικότερα
προσόντα τους, όπως αυτά καθορίζονται παρακάτω. Με
την ίδια αλληλογραφία ζητούνται και κατάλογοι διοικητικού προσωπικού (Δ.Ε.), για τη στελέχωση των θέσεων
γραμματέων.
Εφόσον δεν καλυφθούν οι θέσεις μελών των ΕΠ.Ε.Α.,
με την προαναφερθείσα διαδικασία, είναι δυνατό να
ζητηθούν κατάλληλοι υποψήφιοι από ΝΠΔΔ ή άλλους
φορείς του ευρύτερου Δημοσίου.
Με αντίστοιχη αλληλογραφία με τον οικείο δικηγορικό σύλλογο ή το δικηγορικό σύλλογο Αθηνών ή άλλον
της Επικράτειας, ζητείται να συνταχθούν κατάλογοι με
προτεινόμενους δικηγόρους τουλάχιστον παρ΄εφέταις
ή να υποδειχθούν απευθείας μέλη τους ως μέλη των
επιτροπών. Για τη δυνατότητα συμμετοχής του στην
επιτροπή, ο δικηγόρος προσκομίζει υπεύθυνη δήλωσή
του, σύμφωνα με την οποία δεν χειρίζεται υποθέσεις δασικού χαρακτήρα που εκκρεμούν ενώπιον των αρμόδιων
δικαστηρίων ή διοικητικών επιτροπών.
Η ως άνω αλληλογραφία άρχεται κατά κανόνα με την
κοινοποίηση της απόφασης θεώρησης του δασικού
χάρτη στο αρμόδιο τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων
της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών.
8.1.2 ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠ.Ε.Α.
Τα ειδικότερα προσόντα των μελών των ΕΠ.Ε.Α. καθορίζονται ως ακολούθως:
I. Για τον δασολόγο Πρόεδρο:
• Υπάλληλος με Α΄ βαθμό, πλην αυτών που στελεχώνουν το Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων της Διεύθυν-
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σης Δασών που προβαίνει στην ανάρτηση του Δασικού
Χάρτη.
• Εμπειρία στο συγκεκριμένο αντικείμενο χαρακτηρισμού εκτάσεων και προστασίας για τα τελευταία 6
τουλάχιστον έτη.
• Προαιρετικά, γνώση γεωγραφικών συστημάτων πληροφορικής
II. Για τα μέλη:
α. Για τον δασολόγο και δασοπόνο
• Υπάλληλος με Α΄ ή Β΄ βαθμό. Τα λοιπά όμοια με παραπάνω.
β. Για τον γεωπόνο Π.Ε. ή Τ.Ε.
• Υπάλληλος με Α΄ ή Β΄ βαθμό.
• Συμμετοχή στις πρώην Επιτροπές Επίλυσης Δασικών
Αμφισβητήσεων (παρ. 3 άρθρου 10 Ν. 998/1979).
• Προαιρετικά γνώση γεωγραφικών συστημάτων πληροφορικής.
γ. Για τον τοπογράφο Π.Ε. ή Τ.Ε.
• Υπάλληλος με Α΄ ή Β΄ βαθμό.
• Προαιρετικά γνώση γεωγραφικών συστημάτων πληροφορικής
III. Για τον παρ΄ εφέταις δικηγόρο:
• Γνώση εμπραγμάτου δικαίου και δασικής νομοθεσίας
IV. Για τον γραμματέα:
• Υπάλληλος Δ.Ε. Διοικητικού.
• Επαρκή γνώση ηλεκτρονικού κειμενογράφου και
λογιστικών φύλλων (Microsoft word, excel).
Στην περίπτωση που οι ως άνω θέσεις θα πρέπει να καλυφθούν από στελέχη φορέων του ευρύτερου δημοσίου,
οι αντίστοιχοι βαθμοί των υπαλλήλων τροποποιούνται
αντίστοιχα με τα ισχύοντα στον εκάστοτε φορέα.
Στην περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμο προσωπικό που να πληρεί τα ανωτέρω προσόντα, οι ΕΠ.Ε.Α.
στελεχώνεται από τους πλέον έμπειρους ανά κατηγορία
και ειδικότητα.
8.2 Λειτουργία των ΕΠ.Ε.Α.
1. Αμέσως μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης συγκρότησης, με πρωτοβουλία του προϊσταμένου
της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και σε συνεργασία με
τους προέδρους των επιτροπών και τον προϊστάμενο της
Διεύθυνσης Δασών και την ΕΚΧΑ Α.Ε. και προκειμένου να
εξασφαλιστεί της η εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργίας αυτών αποφασίζονται θέματα που αφορούν στο χώρο
και στο χρόνο που θα πραγματοποιούνται οι συνεδριάσεις των επιτροπών, στον προγραμματισμό εξέτασης
των αντιρρήσεων, στην υλικοτεχνική τους υποστήριξη
καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία τους.
Η διάθεση οχημάτων και προσωπικού (οδηγών) για τις
περιπτώσεις που θα απαιτηθεί διενέργεια αυτοψιών
είναι ευθύνη της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Γενικά οι ΕΠ.Ε.Α. υποστηρίζονται σε όλα τα θέματα της
απαιτούμενης, για την άρτια λειτουργία τους, υποδομής
τους, από τις υπηρεσίες της οικείας Αποκεντρωμένης
Διοίκησης, η οποία θέτει ως πρώτη προτεραιότητα την
εξασφάλιση της.
2. Οι συνεδριάσεις των ΕΠ.Ε.Α. ανακοινώνονται στα οικεία δημοτικά καταστήματα και τις αρμόδιες Διευθύνσεις
Δασών δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την
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πραγματοποίησή τους, με μνεία των υποθέσεων που θα
εξετάσουν ανά συνεδρίαση.
3. Η ΕΠ.Ε.Α. έχει αποκλειστικά αρμοδιότητα τον καταρχήν έλεγχο της ύπαρξης έννομου συμφέροντος
από τον ασκούντα την αντίρρηση για την έκταση που
περιλαμβάνεται στο Δ.Χ. και στη συνέχεια τον έλεγχο
του δασικού, χορτολιβαδικού ή μη χαρακτήρα αυτής,
σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Η
κρίση της επιτροπής για το δασικό, χορτολιβαδικό ή μη
χαρακτήρα διαμορφώνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, τις σχετικές αποφάσεις
και οδηγίες του Υ.Π.ΕΝ., καθώς και τις Τεχνικές Προδιαγραφές κατάρτισης των Δασικών Χαρτών. Η απόφαση
λαμβάνεται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις διατάξεις
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας που κυρώθηκε με
το άρθρο 1 του Ν. 2690/1999 (Φ.Ε.Κ. 45Α΄) και θα πρέπει
να είναι επαρκώς τεκμηριωμένη και αιτιολογημένη. Για
το σκοπό αυτό, πραγματοποιείται φωτοερμηνεία των
σχετικών αεροφωτογραφιών και έλεγχος εφαρμογής των
σχετικών διοικητικών πράξεων και αν κρίνεται αναγκαίο
(σε περιπτώσεις κυρίως αμφιβολιών, κακής ποιότητας
αεροφωτογραφιών, ενδεχομένων προσφάτων αλλοιώσεων λόγω εκχερσώσεων κ.λπ.) διενεργείται αυτοψία,
στην οποία συμμετέχει και υπάλληλος της αρμόδιας
Διεύθυνσης Δασών ή του οικείου Δασαρχείου με άριστη γνώση της συγκεκριμένης περιοχής. Τα έξοδα των
οδοιπορικών εξόδων και των ημερήσιων αποζημιώσεων
βαρύνουν τον προϋπολογισμό της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
4. Κατά την εξέταση δεν προβάλλονται και δεν εξετάζονται θέματα ιδιοκτησίας και ούτε θίγονται ιδιοκτησιακά δικαιώματα του Δημοσίου ή των ιδιωτών.
5. Σε περίπτωση που έχει υποβληθεί από τον ενδιαφερόμενο αίτημα εκπροσώπησης από τεχνικό σύμβουλο, αυτός ειδοποιείται μέσω του ενδιαφερομένου
ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του από τον
Γραμματέα της ΕΠ.Ε.Α. με τηλεομοιοτυπία ή/και μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλου πρόσφορου τρόπου, για να προσέλθει ενώπιων της και να διατυπώσει
τις απόψεις του.
6. Σε περίπτωση που ανακύψουν νομικά ή και τεχνικά
ζητήματα κατά το στάδιο εξέτασης των αντιρρήσεων,
ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις της παρ. 3 άρθρου 18 Ν. 3889/2010 και η απόφαση
εκδίδεται αμέσως μετά την γνωμοδότηση του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους ή του Τεχνικού Συμβουλίου
Δασών.
7. Ο προγραμματισμός της εξέτασης των αντιρρήσεων
γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να τηρηθεί η τετράμηνη
προθεσμία που ορίζει ο νόμος, λαμβανομένης υπόψη
της ταξινόμησης και των υπομνημάτων που τις συνοδεύουν.
8. Για κάθε συνεδρίαση συντάσσεται πρακτικό, στο
οποίο αναφέρονται οι συμμετέχοντες και συμπληρώνεται πίνακας με τις υποθέσεις που εξετάστηκαν και τις
αποφάσεις που ελήφθησαν. Στο πρακτικό αυτό προσαρτώνται οι αποφάσεις επί των υποθέσεων που εξετάστηκαν, οι οποίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν επαρκή
αιτιολόγηση. Η αιτιολόγηση αναφέρεται στην καταγρα-
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φή της κρίσης του κάθε μέλους, με σύντομη περιγραφή
επί των στοιχείων που εξετάστηκαν (φωτοερμηνεία,
αυτοψία, λοιπά στοιχεία φακέλου αντίρρησης κ.λπ.) και
στην πρότασή του, σε ενδεικτική θέση του εντύπου της
απόφασης. Όταν οι παραπάνω αποφάσεις αναιρούν ή
τροποποιούν τα στοιχεία (οριογραμμές, πολύγωνα) του
αναρτηθέντος Δ.Χ. (όταν οι αντιρρήσεις γίνονται αποδεκτές πλήρως ή εν μέρει), στην απόφαση αναφέρονται οι
συντεταγμένες των κορυφών της τροποποιητικής γραμμής και περιγράφονται με το χαρακτήρα που αποκτούν,
τα νέα πολύγωνα που δημιουργούνται. Κάθε απόφαση,
υπογράφεται από τον πρόεδρο και τα μέλη και επισυνάπτεται στην αντίρρηση που αναφέρεται. Στο τέλος
κάθε συνεδριάσεως το πρακτικό υπογράφεται από τον
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πρόεδρο, τα μέλη και τον γραμματέα της επιτροπής και
φυλάσσεται με μέριμνα του προέδρου της.
9. Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των αντιρρήσεων ετοιμάζεται από τον γραμματέα της επιτροπής
συνοπτικός κατάλογος με τις αποφάσεις της, ο οποίος
αποστέλλεται στον αρμόδιο φορέα διενέργειας της
ανάρτησης, προκειμένου με μέριμνά του να αναρτηθεί στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών
χαρτών. Επίσης, μαζί με το συνοπτικό κατάλογο επιστρέφονται στον φορέα διενέργειας της ανάρτησης, οι
φάκελοι των αντιρρήσεων και οι αποφάσεις επ’ αυτών,
σε αναλογική και ψηφιακή μορφή, μαζί με τα πρακτικά
της επιτροπής.
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ǺʍȡĴįĲȔȘȡȤȞı

Ǻ Ȋșȟ įȟȑȢĳșĲș ĳȡȫ ȚıȧȢșȞȒȟȡȤ İįĲțȜȡȫ ȥȑȢĳș ʍıȢțȡȥȓȣ ȥȬȟ 
ĳȡʍțȜȓȣ Ȭȟ İșȞȡĳțȜȓȣ ȜȬȟ  ȜȡțȟȪĳșĳįȣ Ȝȡțȟȡĳȓĳȧȟ  ««««« İȓȞȡȤ ȧȟ  «««««
ȇıȢțĴıȢıțįȜȓȣ ǽȟȪĳșĳįȣ ««««« ) ĲȤȟȡȝțȜȓȣ ȒȜĳįĲșȣ ««««« ĲĳȢıȞȞȑĳȧȟ Ĳĳȡȟ
ıțİțȜȪ İțįİțȜĳȤįȜȪ ĳȪʍȡ įȟȑȢĳșĲșȣ İįĲțȜȬȟ ȥįȢĳȬȟ Ȝįț ȤʍȡȖȡȝȓȣ įȟĳțȢȢȓĲıȧȟ ĳȓȣ
țĲĳȡĲıȝȔİįȣĳȓȣǽȁȌǺǺǽ ZZZNWLPDWRORJLRJU 
ȈĲȠȞĮȞȦĲȑȡȦĮȞĮȡĲȫȝİȞȠįĮıȚțȩȤȐȡĲȘʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚțĮȚȠȚıĲȠȡȚțȩȢȠȡșȠĳȦĲȠȤȐȡĲȘȢʌȠȣ
ĮʌİȚțȠȞȓȗİȚ ĲĮ ʌȠȜȪȖȦȞĮ ĲȫȞ įĮıȚțȫȞ İȞ ȖȑȞİȚ İțĲȐıİȦȞ ʌȠȣ ʌȡȠıįȚȠȡȓıĲȘțĮȞ Įʌȩ ĲĮ
ĳȦĲȠİȡȝȘȞİȣĲȚțȐıĲȠȚȤİȓĮĲȫȞʌĮȜĮȚȩĲİȡȦȞĮİȡȠĳȦĲȠȖȡĮĳȚȫȞ
ȈȘȝİȚȫȞİĲĮȚȩĲȚıĲȠȞĮȞĮȡĲȘȝȑȞȠįĮıȚțȩȤȐȡĲȘȠȚʌİȡȚʌĲȫıİȚȢĲȠȪȐȡșȡȠȣĲȠȪȞ
ȩʌȦȢȚıȤȪİȚĮʌİȚțȠȞȓȗȠȞĲĮȚțĮȚĮʌȠĲȣʌȫȞȠȞĲĮȚ)
Į ȝİ ʌȠȡĲȠțĮȜȓ ȤȡȫȝĮ ĲȠ ȩȡȚȠ ĲȫȞ ʌİȡȚȠȤȫȞ ĲȒȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ  İįȐĳȚȠ Įǯ ʌȠȣ įİȞ
țĮĲĮȡĲȓıĲȘțİįĮıȚțȩȢȤȐȡĲȘȢ
ȕ ȝİ țȓĲȡȚȞȠ ȤȡȫȝĮ ĲȠ ʌİȡȓȖȡĮȝȝĮ ĲȫȞ ʌİȡȚȠȤȫȞ ĲȒȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ  İįȐĳȚȠ ȕǯ ʌȠȣ įİȞ
ĮʌȠĲİȜȠȪȞ ĮȞĲȚțİȓȝİȞȠ ĲȒȢ ĮȞȐȡĲȘıȘȢ țĮȚ ĲȒȢ ȣʌȠȕȠȜȒȢ ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ ĮȜȜȐ İĳĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚ ĲĮ
ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞĮıĲȠȐȡșȡȠȚįȓȠȣȞȩȝȠȣțĮȚ
Ȗ ȝİ ȚȫįİȢ ȤȡȫȝĮ ĲȠ ʌİȡȓȖȡĮȝȝĮ ĲȫȞ ȠȚțȚıĲȚțȫȞ ʌȣțȞȫıİȦȞ ĲȒȢ  ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ  ȠȚ ȠʌȠȓİȢ
İȟĮȚȡȠȪȞĲĮȚĲȒȢĮȞȐȡĲȘıȘȢțĮȚĲȒȢȣʌȠȕȠȜȒȢĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ
ǻȁįȝıȔĳįțȜȑȚııȟİțįĴıȢȪȞıȟȡȣĮĳȠȪȜȐȕİȚȖȞȫıȘĲȠȪʌİȡȚİȤȠȝȑȞȠȣĲȠȪĮȞĮȡĲȘȝȑȞȠȣțĮĲȐ
ĲȐ ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞĮ įĮıȚțȠȪ ȤȐȡĲȘ ȞĮ ȣʌȠȕȐȜİȚ ĲȚȢ ĲȣȤȩȞ ĮȞĲȚȡȡȒıİȚȢ ĲȠȣ İȞĲȩȢ įʍȡȜȝıțĲĳțȜȓȣ
ʌȡȠșİıȝȓĮȢİȟȒȞĲĮ  ȘȝİȡȫȞȘȠʌȠȓĮĮȡȤȓȗİȚĲȘȞ«««««ȘȝȑȡĮ««««««
ǿ ȜįĳįȝșȜĳțȜȓ șȞıȢȡȞșȟȔį ĳȓȣ ʍįȢįʍȑȟȧ ʍȢȡȚıĲȞȔįȣ ıȔȟįț ș ««««««« șȞȒȢį
««««««
Ĭțį ĳȡȤȣ ȜįĳȡțȜȡȫȟĳıȣ ȓ İțįȞȒȟȡȟĳıȣ Ĳĳșȟ įȝȝȡİįʍȓ ș ʍįȢįʍȑȟȧ ʍȢȡȚıĲȞȔį
ʍįȢıȜĳıȔȟıĳįțȜįĳȑșȞȒȢıȣĲȤȟıʍȬȣșȜįĳįȝșȜĳțȜȓșȞıȢȡȞșȟȔįĳȓȣʍȢȡȚıĲȞȔįȣȤʍȡȖȡȝȓȣ
įȟĳțȢȢȓĲıȧȟıȔȟįțș««««««șȞȒȢį«««««
ȂİĲȚȢĮȞĲȚȡȡȒıİȚȢʌȡȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚȜȩȖȠȚʌȠȣĮĳȠȡȠȪȞĮʌȠțȜİȚıĲȚțȐțĮȚȝȩȞȠĲȘȞĮȝĳȚıȕȒĲȘıȘ
ĲȠȪȤĮȡĮțĲȒȡĮțĮȚĲȘȢȝȠȡĳȒȢĲȦȞİȝĳĮȞȚȗȩȝİȞȦȞıĲȠȤȐȡĲȘİțĲȐıİȦȞ
ǹȞĲȚȡȡȒıİȚȢ ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ȣʌȠȕȐȜȠȣȞ ĳȣıȚțȐ țĮȚ ȞȠȝȚțȐ ʌȡȩıȦʌĮ įȘȝȠıȓȠȣ țĮȚ ȚįȚȦĲȚțȠȪ
įȚțĮȓȠȣțĮșȫȢțĮȚĲȠǼȜȜȘȞȚțȩǻȘȝȩıȚȠțĮȚȠȚȠȚțİȓȠȚȅȉǹʌȡȫĲȠȣțĮȚįİȣĲȑȡȠȣȕĮșȝȠȪİĳȩıȠȞ
İʌȚțĮȜȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȒ șİȝİȜȓȦıȘ ĲȠȪ ȑȞȞȠȝȠȣ ıȣȝĳȑȡȠȞĲȩȢ ĲȠȣȢ İȝʌȡȐȖȝĮĲĮ Ȓ İȞȠȤȚțȐ įȚțĮȚȫȝĮĲĮ
ıĲȚȢ ʌİȡȚȜȘĳșİȓıİȢ ıĲȠȞ ĮȞĮȡĲȘșȑȞĲĮ įĮıȚțȩ ȤȐȡĲȘ įĮıȚțȑȢ ȤȠȡĲȠȜȚȕĮįȚțȑȢ țĮȚ ȕȡĮȤȫįİȚȢ Ȓ
ʌİĲȡȫįİȚȢİțĲȐıİȚȢ
ǹȞĲȚȡȡȒıİȚȢ İȚįȚțȐ țĮĲȐ ĲȒȢ ʌĮȡȐȜİȚȥȘȢ ȞĮ ʌİȡȚȜȘĳșİȓ ıĲȠ įĮıȚțȩ ȤȐȡĲȘ ȠȡȚıȝȑȞȘ įĮıȚțȠȪ
ȤĮȡĮțĲȒȡĮ Ȓ ȤȠȡĲȠȜȚȕĮįȚțȒ Ȓ ȕȡĮȤȫįȘȢ Ȓ ʌİĲȡȫįȘȢ ȑțĲĮıȘ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ȣʌȠȕȐȜİȚ țȐșİ ĳȣıȚțȩ Ȓ
ȞȠȝȚțȩʌȡȩıȦʌȠțĮȚȚįȓȦȢȠȚȅȉǹʌȡȫĲȠȣțĮȚįİȪĲİȡȠȣȕĮșȝȠȪıĲĮįȚȠȚțȘĲȚțȐȩȡȚĮĲȦȞȠʌȠȓȦȞ
ȣʌȐȖİĲĮȚ Ș ȑțĲĮıȘ ȠȚ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȑȢ ȠȡȖĮȞȫıİȚȢ țĮȚ ȐȜȜĮ ȞȠȝȚțȐ ʌȡȩıȦʌĮ ȝȘ țİȡįȠıțȠʌȚțȠȪ
ȤĮȡĮțĲȒȡĮıĲȠȣȢıțȠʌȠȪȢĲȫȞȠʌȠȓȦȞʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚȘʌȡȠıĲĮıȓĮĲȠȪĳȣıȚțȠȪʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

Ǿ ȣʌȠȕȠȜȒ ĲȦȞ ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȒ ȝȩȞȠȞ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȐ ıĲȠȞ İȚįȚțȩ įȚțĲȣĮțȩ ĲȩʌȠ
ĮȞȐȡĲȘıȘȢ įĮıȚțȫȞ ȤĮȡĲȫȞ țĮȚ ȣʌȠȕȠȜȒȢ ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ ıĲȘȞ ȚıĲȠıİȜȓįĮ ĲȒȢ ǼȀȋǹ ǹǼ
ZZZNWLPDWRORJLRJU  ȝİ ĲȘȞ ıȣȝʌȜȒȡȦıȘ ıȤİĲȚțȒȢ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȒȢ ĳȩȡȝĮȢ ȝİ ȤȡȒıȘ
įȚĮįȚțĲȣĮțȒȢİĳĮȡȝȠȖȒȢ
x īȚĮ ĲȘȞ ȣʌȠȕȠȜȒ ĮȞĲȓȡȡȘıȘȢ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ Ș ıȣȝʌȜȒȡȦıȘ ĲȫȞ ȖİȦȖȡĮĳȚțȫȞ
ıȣȞĲİĲĮȖȝȑȞȦȞ ĲȫȞ țȠȡȣĳȫȞ ĲȠȪ ʌȠȜȣȖȫȞȠȣȖİȦĲİȝĮȤȓȠȣ ĲȒȢ ȑțĲĮıȘȢ ĲȒȢ ȠʌȠȓĮȢ
ĮȝĳȚıȕȘĲİȓĲĮȚȠȤĮȡĮțĲȒȡĮȢțĮȚȘȝȠȡĳȒțĮșȫȢțĮȚĲȠİȝȕĮįȩȞĲȘȢ
x ǼʌȓıȘȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȣʌȠȕȠȜȒ ĮȞĲȓȡȡȘıȘȢ țĮĲĮȕȐȜȜİĲĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ İȚįȚțȩ ĲȑȜȠȢ ĲȠ ȪȥȠȢ ĲȠȪ
ȠʌȠȓȠȣȣʌȠȜȠȖȓȗİĲĮȚȝİȕȐıȘĲȠİȝȕĮįȩȞĲȒȢȑțĲĮıȘȢʌȠȣĮĳȠȡȐĮȣĲȒȩʌȦȢȑȤİȚțĮșȠȡȚıĲİȓ
ȝİĲȘȞȀȊǹĲȒȢʌİȡȓʌĲȦıȘȢ  ĮȞȦĲȑȡȦ
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ǿȞșĳȓȢșĲșĳȧȟʍįȢįʍȑȟȧʍȢȡȩʍȡȚȒĲıȧȟȜįȚțĲĳȑĳșȟįȟĳȔȢȢșĲșįʍįȢȑİıȜĳș
ǻİȞĮʌĮȚĲİȓĲĮȚțĮĲĮȕȠȜȒĲȑȜȠȣȢțĮĲ¶İȟĮȓȡİıȘȖȚĮĮȞĲȚȡȡȒıİȚȢʌȠȣĮĳȠȡȠȪȞʌİȡȚȠȤȑȢ
Į ʌȠȣȑȤȠȣȞıȣȝʌİȡȚȜȘĳșİȓıĲȠįĮıȚțȩȤȐȡĲȘȜȩȖȦȝȘĮʌȠĲȪʌȦıȘȢĲȠȪʌİȡȚȖȡȐȝȝĮĲȠȢĲȒȢ
ʌĮȡʌİȡȓʌĲȦıȘĮǯĲȠȣȐȡșȡȠȣĲȠȪȞȩʌȦȢȚıȤȪİȚțĮșȫȢțĮȚȠȚİțĲȐıİȚȢʌȠȣ
İȝʌȓʌĲȠȣȞıĲȚȢʌİȡȚʌĲȫıİȚȢĲȒȢʌĮȡȕĲȠȪȐȡșȡȠȣĲȠȪȞȩʌȦȢȚıȤȪİȚ
ȕ ʌȠȣİȝĳĮȞȓȗȠȞĲĮȚȦȢįĮıȚțȑȢıĲȘĳȦĲȠİȡȝȘȞİȓĮĲȒȢʌĮȜĮȚȩĲİȡȘȢĮİȡȠĳȦĲȠȖȡȐĳȘıȘȢĮȜȜȐ
ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚıİįȚĮȞȠȝȑȢ țȜȘȡȠĲİȝȐȤȚĮ ĲȠȪİʌȠȚțȚıȝȠȪ
Ȗ ʌȠȣİȝĳĮȞȓȗȠȞĲĮȚȦȢȤȠȡĲȠȜȚȕĮįȚțȑȢȒȕȡĮȤȫįİȚȢȒʌİĲȡȫįİȚȢİȓĲİțĮĲȐĲȘȞʌĮȜĮȚȩĲİȡȘİȓĲİ
țĮĲȐĲȘȞʌȡȩıĳĮĲȘĮİȡȠĳȦĲȠȖȡȐĳȚıȘĮȜȜȐʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚıİʌİȡȚȠȤȑȢĲȠȪİʌȠȚțȚıȝȠȪ
į  ȖȚĮ ĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ ȑȤȠȣȞ İțįȠșİȓ ĲİȜİıȓįȚțİȢ ʌȡȐȟİȚȢ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıȝȠȪ țĮĲȐ ĲȘ įȚĮįȚțĮıȓĮ ĲȠȪ
ȐȡșȡȠȣȞȠȚȠʌȠȓİȢįİȞĮʌİȚțȠȞȓȗȠȞĲĮȚıĲȠȣȢĮȞĮȡĲȘȝȑȞȠȣȢįĮıȚțȠȪȢȤȐȡĲİȢ
İ țĮĲȐĲȠĲȝȒȝĮʌȠȣİȝʌȓʌĲİȚıİİțțȡİȝİȓȢĮȚĲȒıİȚȢțĮȚȣʌȠșȑıİȚȢıĲȘįȚĮįȚțĮıȓĮĲȠȪȐȡșȡȠȣ
Ȟ ȐȡșȡȠʌĮȡĮȞȩʌȦȢȚıȤȪİȚ 
īȚĮĲȘȞĲİțȝȘȡȓȦıȘĲȒȢ ȣʌĮȖȦȖȒȢıĲȚȢĮȞȦĲȑȡȦʌİȡȚʌĲȫıİȚȢĮǯȒȕǯ țĮȚȖǯȝİĲȘȞ ĮȞĲȓȡȡȘıȘ
ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚĮʌĮȡȑȖțȜȚĲĮĮʌȩĲȠȞİȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠȦȢĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮıȣȝʌȜȘȡȦȝĮĲȚțȐıĲȠȚȤİȓĮ
ȕİȕĮȓȦıȘĲȒȢĮȡȝȩįȚĮȢȣʌȘȡİıȓĮȢįȩȝȘıȘȢ ʌİȡĮǯ ȒĲȒȢȣʌȘȡİıȓĮȢİʌȠȚțȚıȝȠȪ ʌİȡȕǯȒȖǯ 
ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ īȚĮ ĲȒȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ įǯ ȣʌȠȕȐȜȜİĲĮȚ Ș ĲİȜİıȓįȚțȘ ʌȡȐȟȘ īȚĮ ĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ İǯ
ʌȡȠıȑȡȤİĲĮȚȠİȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠȢıĲȠȈȘȝİȓȠȊʌȠıĲȒȡȚȟȘȢĲȒȢǹȞȐȡĲȘıȘȢĲȠȪǻĮıȚțȠȪȋȐȡĲȘȖȚĮ
ĲȘȞ ĮȞĮȗȒĲȘıȘ țĮȚ ĲĮȣĲȠʌȠȓȘıȘ ĲȦȞ ȣʌȩ İțțȡİȝȩĲȘĲĮ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ʌȡȠıțȠȝȓȗȠȞĲĮȢ ıȤİĲȚțȐ
ĮȞĲȓȖȡĮĳĮțĮȚĲȘȞİʌȓĲȩʌȠȣȣʌȠȕȠȜȒĮȞĲȓȡȡȘıȘȢ
x ȈĲȚȢ ĮȞĲȚȡȡȒıİȚȢ ıȣȝʌȜȘȡȫȞȠȞĲĮȚ İʌȓıȘȢ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȫȞ İȝʌȡĮȖȝȐĲȦȞ Ȓ İȞȠȤȚțȫȞ
įȚțĮȚȦȝȐĲȦȞʌȠȣșİȝİȜȚȫȞȠȣȞĲȠȑȞȞȠȝȠıȣȝĳȑȡȠȞĲȠȪİȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠȣıĲȘȞȑțĲĮıȘʌȠȣ
ĮĳȠȡȐȘĮȞĲȓȡȡȘıȘ
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ʌȡȠșİıȝȓĮȢȣʌȠȕȠȜȒȢĲȒȢıİȑȞĲȣʌȘȝȠȡĳȒıĲȠȈȘȝİȓȠȊʌȠıĲȒȡȚȟȘȢĲȒȢǹȞȐȡĲȘıȘȢĲȠȪǻĮıȚțȠȪ
ȋȐȡĲȘıĲȘįȚİȪșȣȞıȘ««««ȈĲȠȞĳȐțİȜȠĮʌȠıĲȠȜȒȢĮȞĮȖȡȐĳİĲĮȚȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐĲȠȩȞȠȝĮĲȠȪ
İȞįȚĮĳİȡȠȝȑȞȠȣțĮȚȠĮȡȚșȝȩȢʌȡȦĲȠțȩȜȜȠȣĲȘȢĮȞĲȓȡȡȘıȘȢ
ȈĲȠ ȈȘȝİȓȠ ȊʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ ĲȒȢ ǹȞȐȡĲȘıȘȢ ĲȠȪ ǻĮıȚțȠȪ ȋȐȡĲȘ ȖȓȞİĲĮȚ İʌȓıȘȢ İȞȘȝȑȡȦıȘ ȖȚĮ ĲȠ
ʌİȡȚİȤȩȝİȞȠĲȠȪĮȞĮȡĲȘȝȑȞȠȣįĮıȚțȠȪȤȐȡĲȘțĮȚįȓȞȠȞĲĮȚʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢȖȚĮĲȠȞĲȡȩʌȠȣʌȠȕȠȜȒȢĲȦȞ
ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ ĲȠ ȠʌȠȓȠ ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ țĮșȘȝİȡȚȞȐ Įʌȩ  ʌȝ ȑȦȢ  ȝȝ ĲȚȢ İȡȖȐıȚȝİȢ
ȘȝȑȡİȢțĮș¶ȩȜȘĲȘįȚȐȡțİȚĮĲȒȢʌİȡȚȩįȠȣȣʌȠȕȠȜȒȢĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ

ǼʌȚıȘȝĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ Ș įȚĮįȚțĮıȓĮ ĲȠȪ ȐȡșȡȠȣ  Ȟ Įʌȩ ĲȘȞ ĮȞȐȡĲȘıȘ ĲȠȪ ȠȚțİȓȠȣ
įĮıȚțȠȪ ȤȐȡĲȘ ʌĮȪİȚ ȞĮ ȚıȤȪİȚ țĮȚ ȠȚ İʌȚĲȡȠʌȑȢ ĲȠȪ ȐȡșȡȠȣ  ĲȠȪ ȚįȓȠȣ ȞȩȝȠȣ țĮșȓıĲĮȞĲĮȚ
ĮȞĮȡȝȩįȚİȢ ȖȚĮ ĲȠ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıȝȩ İțĲȐıİȦȞ ȦȢ įȐıȘ įĮıȚțȫȞ ȤȠȡĲȠȜȚȕĮįȚțȫȞ ȕȡĮȤȦįȫȞ Ȓ
ʌİĲȡȦįȫȞīȚĮĲȚȢʌİȡȚʌĲȫıİȚȢʌȠȣȑȤȠȣȞȣʌȠȕȜȘșİȓĮȚĲȒıİȚȢıĲĮȠȚțİȓĮǻĮıĮȡȤİȓĮȖȚĮİĳĮȡȝȠȖȒ
ĲȠȣȐȡșȡȠȣȞțĮșȫȢțĮȚȖȚĮĲȚȢȣʌȠșȑıİȚȢʌȠȣİțțȡİȝȠȪȞıĲȚȢİʌȚĲȡȠʌȑȢĲȠȪȐȡșȡȠȣ
ʌĮȡıĲȘȞĮȞȦĲȑȡȦįȚĮįȚțĮıȓĮȠȚİȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠȚȞʍȡȢȡȫȟȞĮȣʌȠȕȐȜȜȠȣȞĮȞĲȚȡȡȒıİȚȢțĮĲȐ
ĲȠȪ ʌİȡȚİȤȠȝȑȞȠȣ ĲȠȪ ĮȞĮȡĲȘȝȑȞȠȣ įĮıȚțȠȪ ȤȐȡĲȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ İǯ İȟĮȓȡİıȘȢ țĮĲĮȕȠȜȒȢ İȚįȚțȠȪ
ĲȑȜȠȣȢ 

ǹȞĮʌȩıʌĮıĲĮ ıȣȞȠįİȣĲȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȒȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ĮʌȠĲİȜȠȪȞ ĲĮ ȥȘĳȚĮțȐ ĮȡȤİȓĮ ĲȠȪ
șİȦȡȘȝȑȞȠȣ įĮıȚțȠȪ ȤȐȡĲȘ ««« țĮȚ ĲȠȪ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠȣ ©ȅȡșȠĳȦĲȠȤȐȡĲȘ ȑĲȠȣȢ   ª ıİ
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ǾʌĮȡȠȪıĮĮʌȠıĲȑȜȜİĲĮȚıĲȘȞǼȀȋǹǹǼȖȚĮĲȘȞȥȘĳȚĮțȒĮȞȐȡĲȘıȒĲȘȢıĲȘȞȚıĲȠıİȜȓįĮĲȘȢ
ıĲȠȞİȚįȚțȩįȚțĲȣĮțȩĲȩʌȠĮȞȐȡĲȘıȘȢįĮıȚțȫȞȤĮȡĲȫȞțĮȚȣʌȠȕȠȜȒȢĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ
ȅ ıȪȞįİıȝȠȢ ȖȚĮ ĲȠȞ ĮȞĮȡĲȘȝȑȞȠ įĮıȚțȩ ȤȐȡĲȘ įȘȝȠıȚȠʌȠȚİȓĲĮȚ țĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ ȚıĲȠıİȜȓįİȢ ĲȠȪ
ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢțĮȚǼȞȑȡȖİȚĮȢțĮșȫȢțĮȚĲȒȢȠȚțİȓĮȢǹʌȠțİȞĲȡȦȝȑȞȘȢǻȚȠȓțȘıȘȢ)

ǼʌȓıȘȢ Ș ʌĮȡȠȪıĮ ȤȦȡȓȢ ĲĮ ıȣȞȠįİȣĲȚțȐ ȥȘĳȚĮțȐ ĮȡȤİȓĮ  ĮȞĮȡĲȐĲĮȚ ıĲȠȞ ȤȫȡȠ
ĮȞĮțȠȚȞȫıİȦȞĲȒȢȣʌȘȡİıȓĮȢȝĮȢĲȠȪĲȫȞǻĮıĮȡȤİȓȠȣȦȞ«««««țĮȚıĲĮįȘȝȠĲȚțȐȒĲȠʌȚțȐ
ȒįȚĮȝİȡȚıȝĮĲȚțȐțĮĲĮıĲȒȝĮĲĮĲȠȪįȒȝȠȣ««««
ȉȑȜȠȢ ĲĮȣĲȐȡȚșȝȘ ĲȒȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǹȞĮțȠȓȞȦıȘ ǹȞȐȡĲȘıȘȢ ĲȠȪ İȞ șȑȝĮĲȚ ǻĮıȚțȠȪ ȋȐȡĲȘ țĮȚ
ȆȡȩıțȜȘıȘȢȊʌȠȕȠȜȒȢǹȞĲȚȡȡȒıİȦȞĮʌȠıĲȑȜȜİĲĮȚȖȚĮįȘȝȠıȓİȣıȘıĲȚȢİĳȘȝİȡȓįİȢ«««««««
țĮȚ«««««« įȪȠİĳȘȝİȡȓįİȢĲȠȪȞȠȝȠȪȒĲȒȢȆİȡȚĳȑȡİȚĮȢ )

ȅȆȇȅȎȈȉǹȂǼȃȅȈ
ȉǾȈǻǿǼȊĬȊȃȈǾȈ





)ǻȚĮȝȠȡĳȫȞİĲĮȚĮȞȐȜȠȖĮțĮȚțĮĲȐʌİȡȓʌĲȦıȘȒȝʌȠȡİȓȞĮȣʌȐȡȤİȚțĮȚĮȞĮĳȠȡȐıİțĮĲȐıĲĮıȘȝİʌȓȞĮțĮȅȉǹȒ
ĮȞĮĳȠȡȐıĲȠıȪȞȠȜȠĲȒȢȆİȡȚĳİȡİȚĮțȒȢǼȞȩĲȘĲĮȢȒțĮȚıĲȚȢİȟĮȚȡȑıİȚȢʌİȡȚȠȤȫȞĮʌȩĲȘȞĮȞȐȡĲȘıȘ
)ȂʌȠȡİȓȞĮĮȞĮĳȑȡİĲĮȚțĮȚȘʌȡȠȖİȞȑıĲİȡȘșİȫȡȘıȘ
)ȈȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚİĳȩıȠȞȑȤȠȣȞĮʌİȚțȠȞȚıĲİȓȠȚıȤİĲȚțȑȢȠȡȚȠȖȡĮȝȝȑȢ
) )ǻȣȞȘĲȚțȒİȞȑȡȖİȚĮțĮȚĮȞĮĳȠȡȐ
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ȊȆȅǻǼǿīȂǹǹȃǹȀȅǿȃȍȈǾȈǹȃǹȇȉǾȈǾȈǻȋ ȆȇȅȈȀȁǾȈǾȈȊȆȅǺȅȁǾȈǹȃȉǿȇȇǾȈǼȍȃ
ǽȂȂǿȄȀȁǿǼǿȃȆȁȈǺȊȀǺ
ǺȇȆȁǽȄȊȈȎȃǽȄǿǼȀȆȀȁǿȉǿ
ĬǽȄȀȁǿǼȄȉǿǼǺȉȎȄ ǺĬȈȆȊȀȁȎȄȋȇȆĭǽȉǽȎȄ
ǼȀǽȋĭȋȄȉǿǼǺȉȎȄ
ȊȃǿȃǺǼǺȉȀȁȎȄȌǺȈȊȆĬȈǺĮǿȉǽȎȄ
ȉĮȤǻȞıȘ
ȆȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ
ȉȘȜȑĳȦȞȠȉȅ
ǾȜȉĮȤȣįȡȠȝİȓȠ











ǲįȡĮ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ)


ǺȢȇȢȧĳ)







ĭǽȃǺ ǺȄǺȁȆȀȄȎȉǿ ǺȄǺȈȊǿȉǿȉ ǼǺȉȀȁȆȋ ȌǺȈȊǿ  ȁǺȀ ȇȈȆȉȁȂǿȉǿȉ
ȋȇȆǻȆȂǿȉǺȄȊȀȈȈǿȉǽȎȄ

ǹʌȩ ĲȘȞ ǻȚİȪșȣȞıȘ ǻĮıȫȞ ««««« ĮȞĮțȠȚȞȫȞİĲĮȚ ȩĲȚ ȝİ ĲȘȞ ««««««« ĲĮȣĲȐȡȚșȝȘ
ĮʌȩĳĮıȒ ȝĮȢ ĮȞĮȡĲȒșȘțİ ıĲȠȞ İȚįȚțȩ įȚĮįȚțĲȣĮțȩ ĲȩʌȠ ĮȞȐȡĲȘıȘȢ įĮıȚțȫȞ ȤĮȡĲȫȞ țĮȚ ȣʌȠȕȠȜȒȢ
ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ ĲȒȢ ȚıĲȠıİȜȓįĮȢ ĲȒȢ ǼȀȋǹ ǹǼ ZZZNWLPDWRORJLRJU  Ƞ įĮıȚțȩȢ ȤȐȡĲȘȢ ĲȘȢ
ĲȠʌȚțȒȢįȘȝȠĲȚțȒȢțȠȚȞȩĲȘĲĮȢĲȠȪįȒȝȠȣȆİȡȚĳİȡİȚĮțȒȢǼȞȩĲȘĲĮȢ
««««««ıȪȝĳȦȞĮȝİĲȚȢįȚĮĲȐȟİȚȢĲȠȪȐȡșȡȠȣĲȠȪȞ ĭǼȀǹǯ ȩʌȦȢȚıȤȪİȚ
īȚĮ ĲȠȞ ĮȞĮȡĲȘȝȑȞȠ įĮıȚțȩ ȤȐȡĲȘ ȝʌȠȡİȓ țȐșİ İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠȢ ȞĮ ȜĮȝȕȐȞİȚ ȖȞȫıȘ ıĲȘȞ ĮȞȦĲȑȡȦ
ȚıĲȠıİȜȓįĮ ĲȒȢ ǼȀȋǹ ǹǼ ȝȑıȦ ĲȒȢ ȠʌȠȓĮȢ țĮȚ ȝȩȞȠ ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ĮȞĲȚȡȡȒıİȚȢ țĮĲȐ ĲȠȪ
ʌİȡȚİȤȠȝȑȞȠȣ ĮȣĲȠȪ Ǿ ʌȡȠșİıȝȓĮ ȣʌȠȕȠȜȒȢ ĲȫȞ ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ İȓȞĮȚ ĮʌȠțȜİȚıĲȚțȒ țĮȚ ȟİțȚȞȐ ĲȘȞ
 ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ țĮȚȜȒȖİȚĲȒȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ īȚĮĲȠȣȢțĮĲȠȚțȠȪȞĲİȢȒįȚĮȝȑȞȠȞĲİȢ
ıĲȘȞĮȜȜȠįĮʌȒȘʌĮȡĮʌȐȞȦʌȡȠșİıȝȓĮʌĮȡİțĲİȓȞİĲĮȚțĮĲȐİȓțȠıȚ  ȘȝȑȡİȢįȘȜĮįȒȜȒȖİȚĲȘȞ««««
ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ 
ȅȚĮȞĲȚȡȡȒıİȚȢĮĳȠȡȠȪȞĮʌȠțȜİȚıĲȚțȐțĮȚȝȩȞȠȞıĲȘȞĮȝĳȚıȕȒĲȘıȘĲȠȪȤĮȡĮțĲȒȡĮȒĲȒȢȝȠȡĳȒȢĲȫȞ
İȝĳĮȞȚȗȩȝİȞȦȞıĲȠȞįĮıȚțȩȤȐȡĲȘİțĲȐıİȦȞ
ǻȚțĮȓȦȝĮȣʌȠȕȠȜȒȢĮȞĲȓȡȡȘıȘȢȑȤȠȣȞĳȣıȚțȐțĮȚȞȠȝȚțȐʌȡȩıȦʌĮįȘȝȠıȓȠȣțĮȚȚįȚȦĲȚțȠȪįȚțĮȓȠȣ
ĲȠǼȜȜȘȞȚțȩǻȘȝȩıȚȠțĮȚȠȚȠȚțİȓȠȚȅȉǹİĳȩıȠȞİʌȚțĮȜȠȪȞĲĮȚİȝʌȡȐȖȝĮĲĮȒİȞȠȤȚțȐįȚțĮȚȫȝĮĲĮİʌȓĲȒȢ
ĮȝĳȚıȕȘĲȠȪȝİȞȘȢįĮıȚțȒȢȤȠȡĲȠȜȚȕĮįȚțȒȢțĮȚȕȡĮȤȫįȠȣȢȒʌİĲȡȫįȠȣȢȑțĲĮıȘȢ
ǼȚįȚțȐ țĮĲȐ ĲȒȢ ʌĮȡȐȜȘȥȘȢ ȞĮ ʌİȡȚȜȘĳșİȓ ıĲȠ įĮıȚțȩ ȤȐȡĲȘ ȠȡȚıȝȑȞȘ įĮıȚțȠȪ ȤĮȡĮțĲȒȡĮ Ȓ
ȤȠȡĲȠȜȚȕĮįȚțȒ Ȓ ȕȡĮȤȫįȘȢ Ȓ ʌİĲȡȫįȘȢ ȑțĲĮıȘ ĮȞĲȓȡȡȘıȘ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ȣʌȠȕȐȜȜİȚ țȐșİ ĳȣıȚțȩ Ȓ ȞȠȝȚțȩ
ʌȡȩıȦʌȠȒȅȉǹȒʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒȠȡȖȐȞȦıȘȒȐȜȜĮȞȠȝȚțȐʌȡȩıȦʌĮȝȘțİȡįȠıțȠʌȚțȠȪȤĮȡĮțĲȒȡĮ
ıĲȠȣȢıțȠʌȠȪȢĲȫȞȠʌȠȓȦȞʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚȘʌȡȠıĲĮıȓĮĲȠȪĳȣıȚțȠȪʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢĲȒȢʌİȡȚȠȤȒȢ
īȚĮ ĲȘȞ ȣʌȠȕȠȜȒ ĲȫȞ ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ țĮĲĮȕȐȜȜİĲĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ İȚįȚțȩ ĲȑȜȠȢ ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȠ İȝȕĮįȩȞ
ʌȠȣĮĳȠȡȐȘĮȞĲȓȡȡȘıȘ
īİȞȚțȑȢʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢȖȚĮĲȠʌİȡȚİȤȩȝİȞȠĲȠȪĮȞĮȡĲȘȝȑȞȠȣįĮıȚțȠȪȤȐȡĲȘțĮȚĲȠȪĲȡȩʌȠȣȣʌȠȕȠȜȒȢ
ĲȫȞĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞʌĮȡȑȤȠȞĲĮȚıĲȠȈȘȝİȓȠȊʌȠıĲȒȡȚȟȘȢĲȒȢǹȞȐȡĲȘıȘȢʌȠȣȕȡȓıțİĲĮȚıĲȘȞȠįȩ«««ĲȚȢ
İȡȖȐıȚȝİȢȘȝȑȡİȢțĮĲȐĲȚȢȫȡİȢ«««««țĮș¶ȩȜȘĲȘįȚȐȡțİȚĮĲȒȢʌİȡȚȩįȠȣȣʌȠȕȠȜȒȢĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ
ǼʌȓıȘȢ ȖȚĮ ȜȩȖȠȣȢ İȞȘȝȑȡȦıȘȢ Ƞ ĮȞĮȡĲȘȝȑȞȠȢ įĮıȚțȩȢ ȤȐȡĲȘȢ ȕȡȓıțİĲĮȚ ıĲȚȢ ȚıĲȠıİȜȓįİȢ ĲȠȪ
ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢțĮȚǼȞȑȡȖİȚĮȢțĮȚĲȒȢǹʌȠțİȞĲȡȦȝȑȞȘȢǻȚȠȓțȘıȘȢ«««««

ȅȆȇȅȎȈȉǹȂǼȃȅȈ
ǻǿǼȊĬȊȃȈǾȈǻǹȈȍȃ«««««««



)ȉǹȊȉǹȇǿĬȂȅǹȆȅĭǹȈǾȈǹȃǹȇȉǾȈǾȈ
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ȊȆȅǻǼǿīȂǹǹȆȅĭǹȈǾȈȈȊīȀȇȅȉǾȈǾȈȈȊǹǻȋ

ǽȂȂǿȄȀȁǿǼǿȃȆȁȈǺȊȀǺ
ǺȇȆȁǽȄȊȈȎȃǽȄǿǼȀȆȀȁǿȉǿ«««««««
ĬǽȄȀȁǿǼȄȉǿǼǺȉȎȄ ǺĬȈȆȊȀȁȎȄȋȇȆĭǽȉǽȎȄ
ǼȄȉǿȉȋȄȊȆȄȀȉȃȆȋ ǽȇȀĭǽȎȈǿȉǿȉǼǺȉȎȄ
ȊȃǿȃǺǼǺȉȀȁȎȄȌǺȈȊȆĬȈǺĮǿȉǽȎȄ
ȉĮȤǻȞıȘ
ȆȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ
ȉȘȜȑĳȦȞȠȉȅ
ǾȜĲĮȤȣįȡȠȝİȓȠ













ǲįȡĮ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ


ǺȢȇȢȧĳ








ĭǽȃǺȉȤȗȜȢȪĳșĲșȉșȞıȔȡȤȋʍȡĲĳȓȢțȠșȣǺȟȑȢĳșĲșȣǼįĲțȜȡȫȌȑȢĳș««««««
ȆȉȋȄȊȆȄȀȉȊǿȉǺȇȆȁǽȄȊȈȎȃǽȄǿȉǼȀȆȀȁǿȉǿȉ
«««««««««««««««««
ǲȤȠȞĲĮȢȣʌȩȥȘ
 ȉȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȪ Ȟ  ĭǼȀ ǹǯ  © ǹȡȤȚĲİțĲȠȞȚțȒ ĲȒȢ ǹȣĲȠįıȘȢ țĮȚ ĲȒȢ
ǹʌȠțİȞĲȡȦȝȑȞȘȢǻȚȠȓțȘıȘȢȆȡȩȖȡĮȝȝĮȀĮȜȜȚțȡȐĲȘȢªȩʌȦȢȚıȤȪİȚ
 ȉȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȪ Ȇǻ «««« ĭǼȀ «««  ©ȅȡȖĮȞȚıȝȩȢ ĲȒȢ ǹʌȠțİȞĲȡȦȝȑȞȘȢ ǻȚȠȓțȘıȘȢ
««ª
 ȉȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȪ ȐȡșȡȠȣ  ʌĮȡȐȖȡĮĳȠȢ  ĲȠȪ Ȟ  ĭǼȀ ǹǯ  ©ȋȡȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘ
ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȫȞ ȆĮȡİȝȕȐıİȦȞ ȆȡȐıȚȞȠ ȉĮȝİȓȠ ȀȪȡȦıȘ ǻĮıȚțȫȞ ȋĮȡĲȫȞ țĮȚ ȐȜȜİȢ
įȚĮĲȐȟİȚȢªȩʌȦȢĮȣĲȩĮȞĲȚțĮĲĮıĲȐșȘțİȝİĲȠȐȡșȡȠʌĮȡȐȖȡĮĳȠȢǹǯĲȠȪȞ ĭǼȀ
ǹǯ ©ǼʌİȓȖȠȣıİȢįȚĮĲȐȟİȚȢȖȚĮĲȘȞ İĳĮȡȝȠȖȒĲȒȢıȣȝĳȦȞȓĮȢįȘȝȠıȚȠȠȚțȠȞȠȝȚțȫȞıĲȩȤȦȞțĮȚ
įȚĮȡșȡȦĲȚțȫȞȝİĲĮȡȡȣșȝȓıİȦȞțĮȚȐȜȜİȢįȚĮĲȐȟİȚȢª
 ȉȘȞ«««« ĭǼȀ«Ǻǯ ĮʌȩĳĮıȘǹȞĮʌȜȘȡȦĲȒȊʌȠȣȡȖȠȪȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢțĮȚǼȞȑȡȖİȚĮȢȝİ
ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ İȖțȡȓȞİĲĮȚ Ș İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ĮȞȐȡĲȘıȘȢ ȑȦȢ ĲȘȞ țȪȡȦıȘ ĲȦȞ ȠȚțİȓȦȞ
șİȦȡȘȝȑȞȦȞ įĮıȚțȫȞ ȤĮȡĲȫȞ ıĲȘȞ ǻȚİȪșȣȞıȘ ǻĮıȫȞ ««««« ǹʌȠțİȞĲȡȦȝȑȞȘȢ ǻȚȠȓțȘıȘȢ
«««««««
 ȉȘȞ«««««« ĭǼȀ«Ǻǯ ĮʌȩĳĮıȘǹȞĮʌȜȘȡȦĲȒȊʌȠȣȡȖȠȪȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢțĮȚǼȞȑȡȖİȚĮȢ
ȝİ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ țĮșȠȡȓıĲȘțĮȞ șȑȝĮĲĮ ıȤİĲȚțȐ ȝİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ĮȞȐȡĲȘıȘȢ ȑȦȢ ĲȘȞ țȪȡȦıȘ ĲȦȞ
įĮıȚțȫȞȤĮȡĲȫȞ
 ȉȘȞ««««« ĭǼȀ««Ǻǯ ĮʌȩĳĮıȘǹȞĮʌȜȘȡȦĲȒȊʌȠȣȡȖȠȪȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢțĮȚǼȞȑȡȖİȚĮȢ
ȝİ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ țĮșȠȡȓıĲȘțĮȞ șȑȝĮĲĮ ıȤİĲȚțȐ ȝİ ĲȠȞ İȚįȚțȩ įȚțĲȣĮțȩ ĲȩʌȠ ĮȞȐȡĲȘıȘȢ įĮıȚțȫȞ
ȤĮȡĲȫȞțĮȚȣʌȠȕȠȜȒȢĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ
 ȉȘȞ  İȖțȪțȜȚȠ ǹȞĮʌȜȘȡȦĲȒ ȊʌȠȣȡȖȠȪ ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ țĮȚ ǼȞȑȡȖİȚĮȢ
©ȀĮĲȐȡĲȚıȘĮȞȐȡĲȘıȘțȪȡȦıȘįĮıȚțȫȞȤĮȡĲȫȞª
 ȉȘȞıȤİĲȚțȒʌȡȩĲĮıȘĲȒȢǻȚİȪșȣȞıȘȢǻĮıȫȞȆǼ««««««««
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ǺʍȡĴįĲȔȘȡȤȞı


ȉȘȞ ıȣȖțȡȩĲȘıȘ ȈȘȝİȓȠȣ ȊʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ ǹȞȐȡĲȘıȘȢ ĲȠȪ ǻĮıȚțȠȪ ȋȐȡĲȘ ȈȊǹǻȋ  ««««« ʌȠȣ
șİȦȡȒșȘțİ ȝİ ĲȘȞ «««««« ǹʌȩĳĮıȘ ǻȚİȪșȣȞıȘȢ ǻĮıȫȞ ««««« ǹǻǹ «««  ȝİ ȑįȡĮİȢ
««««««« ȩȞȠȝĮ țĲȚȡȓȠȣ  ĲĮȤ įȞıȘ ««««« ĲĮȤ țȫįȚțĮȢ ««« ĲȘȜ ««««
ĲȘȜİȠȝȠȚȠĲȣʌȓĮ«««įȞıȘȘȜĲĮȤȣįȡȠȝİȓȠȣ HPDLO ««««
ȊʌİȪșȣȞȠȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȠȪ ȈȊǹǻȋ ȠȡȓȗİĲĮȚ ȠȘ «««««« İȚįȚțȩĲȘĲĮȢ «««««
ıȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚțĮȚȘȚįȚȩĲȘĲȐĲȠȣıȪȝĳȦȞĮȝİĲȘȞțĮĲȘȖȠȡȓĮțĮȚıȤȑıȘİȡȖĮıȓĮȢıĲȘȞǹʌȠțİȞĲȡȦȝȑȞȘ
ǻȚȠȓțȘıȘ 
ȊʌİȪșȣȞȠȢǼʌȚțȠȚȞȦȞȓĮȢȠȡȓȗİĲĮȚȠȘ««««««İȚįȚțȩĲȘĲĮȢ««««« ıȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚțĮȚȘ
ȚįȚȩĲȘĲȐ ĲȠȣ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ țĮĲȘȖȠȡȓĮ țĮȚ ıȤȑıȘ İȡȖĮıȓĮȢ ıĲȘȞ ǹʌȠțİȞĲȡȦȝȑȞȘ ǻȚȠȓțȘıȘ  ȝİ
ĮȞĮʌȜȘȡȦĲȒĲȠȞĲȘȞ««««««« ȩȝȠȚĮĮȞȦĲȑȡȦ 
ȉȠȜȠȚʌȩıĲİȜİȤȚĮțȩʌȡȠıȦʌȚțȩĮʌĮȡĲȓȗİĲĮȚĮʌȩĲȠȣȢ
 ««««« ıĲȠȚȤİȓĮȩȝȠȚĮĮȞȦĲȑȡȦ 
 «««««
țȜʌ
ȍȢȦȡȐȡȚȠȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢĲȠȪȈȊǹǻȋȠȡȓȗİĲĮȚȘ«««ʌȝȑȦȢ«««ȝȝ)
ǲȞĮȡȟȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȠȪ ȈȊǹǻȋ ȠȡȓȗİĲĮȚ Ș ««««« ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ĲȒȢ ĮȞȐȡĲȘıȘȢ ĲȠȪ įĮıȚțȠȪ
ȤȐȡĲȘ  Ǿ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘ ĲȠȪ ĮȞȦĲȑȡȦ ȈȊǹǻȋ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡȠȤȒ ȖİȞȚțȫȞ ʌȜȘȡȠĳȠȡȚȫȞ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȠ
ʌİȡȚİȤȩȝİȞȠ ĲȠȪ ĮȞĮȡĲȘȝȑȞȠȣ įĮıȚțȠȪ ȤȐȡĲȘ ĲȫȞ ʌȡȠșİıȝȚȫȞ ĲȫȞ įȚĮįȚțĮıȚȫȞ țĮȚ ĲȠȞ ĲȡȩʌȠ
ȣʌȠȕȠȜȒȢ ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ ĲȠȞ ĲȡȩʌȠ ȣʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ ĲȠȪ İȚįȚțȠȪ ĲȑȜȠȣȢ țĮșȫȢ țĮȚ ĲȘȞ ʌĮȡĮȜĮȕȒ țȐșİ
İȓįȠȣȢ ĮȚĲȒıİȦȞ ȜȒȖİȚ ĲȒȞ ««««« ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ  ȘȝȑȡĮ ȜȒȟȘȢ ĲȒȢ ʌȡȠșİıȝȓĮȢ ȣʌȠȕȠȜȒȢ ĲȦȞ
ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ
Ǿ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȠȪ ȈȊǹǻȋ ʌĮȡİțĲİȓȞİĲĮȚ țĮĲȐ İȓțȠıȚ   ȘȝȑȡİȢ Įʌȩ ĲȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȜȒȟȘȢ ĲȒȢ
ʌȡȠșİıȝȓĮȢ ȣʌȠȕȠȜȒȢ ĲȦȞ ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ ĮʌȠțȜİȚıĲȚțȐ țĮȚ ȝȩȞȠȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȒȢ ʌĮȡĮȜĮȕȒȢ
ĲȫȞıĲȠȚȤİȓȦȞʌȠȣıȣȞȠįİȪȠȣȞĲȚȢĮȞĲȚȡȡȒıİȚȢʌȠȣĮʌȠıĲȑȜȜȠȞĲĮȚĲĮȤȣįȡȠȝȚțȐ
)

ȅ ȈȣȞĲȠȞȚıĲȒȢ ǹʌȠțİȞĲȡȦȝȑȞȘȢ ǻȚȠȓțȘıȘȢ







)ȀĮșȠȡȓȗİĲĮȚȩʌȦȢʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚıĲȘȞȊǹıȤİĲȚțȒȝİĲȚȢįȚĮįȚțĮıȓİȢĮȞȐȡĲȘıȘȢĲȦȞįĮıȚțȫȞȤĮȡĲȫȞ
)  ȈȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ ȠĲȚįȒʌȠĲİ țȡȓȞİĲĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠ ȝİ țȐșİ ȐȜȜȠ ȗȒĲȘȝĮ ĲİȤȞȚțȠȪ Ȓ ȜİʌĲȠȝİȡİȚĮțȠȪ
ȤĮȡĮțĲȒȡĮıȤİĲȚțȐȝİĲȘȜİȚĲȠȣȡȖȓĮĲȠȪȈȊǹǻȋ 
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2016
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το
οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ùõìöê÷îê÷ õôù õçöêûêî øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για
τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.
Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση
- Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την
πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε
στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συνδρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

Eõîïôîòòîç ñê øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

*02035320311160024*

