
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΑΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Ν.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

 

ΑΠΛΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΚΑΙ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ 

 

1. Γενικές πληροφορίες  
 

Ο Δασικός Χάρτης εμφανίζει με ΚΩΔΙΚΟΥΣ και με κλειστά πολύγωνα αφενός, τις δασικού 

χαρακτήρα εκτάσεις (οι οποίες υπάγονται στη Δασική Νομοθεσία) αφετέρου τις μη δασικού 

χαρακτήρα  (που δεν υπάγονται στη Δασική Νομοθεσία). Στο Δασικό Χάρτη δεν εμφανίζονται όρια 

ιδιοκτησιών αλλά μορφές φυτοκάλυψης. Το πρώτο στοιχείο (κεφαλαίο γράμμα) κάθε ΚΩΔΙΚΟΥ 

(εκτός από το ΠΑ, ΠΔ  και ΑΝ που αφορούν Διοικητικές Πράξεις) προήλθε από ερμηνεία των 

Αεροφωτογραφιών έτους 1945 και το δεύτερο στοιχείο (κεφαλαίο γράμμα) από την σημερινή 

μορφή (πρόσφατες Α/Φ, αυτοψίες, άλλα στοιχεία). Στο Ν.Μεσσηνίας χρησιμοποιήθηκαν κυρίως  οι 

αεροφωτογραφίες του έτους 2008. 

Οι κωδικοί κάλυψης που εμφανίζονται στο Δασικό Χάρτη επεξηγούνται ως εξής: 

 

ΔΔ 
ΔΑΣΗ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗΣ ΛΗΨΗΣ Ή ΠΡΟΫΦ.ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΔΑΣΗ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΛΗΨΗΣ & ΣΤΙΣ ΑΥΤΟΨΙΕΣ 

ΔΑ 
ΔΑΣΗ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗΣ ΛΗΨΗΣ Ή ΠΡΟΫΦ.ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΑΛΛΗΣ ΜΟΡΦΗΣ/ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ  Α/Φ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΛΗΨΗΣ & ΣΤΙΣ 
ΑΥΤΟΨΙΕΣ 

ΑΔ 
ΑΛΛΗΣ ΜΟΡΦΗΣ/ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ  Α/Φ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗΣ ΛΗΨΗΣ 

ΔΑΣΗ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΛΗΨΗΣ & ΣΤΙΣ ΑΥΤΟΨΙΕΣ 

ΑΑ 
ΑΛΛΗΣ ΜΟΡΦΗΣ/ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ  Α/Φ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗΣ ΛΗΨΗΣ 

ΑΛΛΗΣ ΜΟΡΦΗΣ/ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ  Α/Φ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΛΗΨΗΣ & ΣΤΙΣ 
ΑΥΤΟΨΙΕΣ 

ΠΔ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ- ΔΑΣΙΚΕΣ 

ΠΑ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ- ΜΗ ΔΑΣΙΚΕΣ 

ΑΝ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΕΣ Ή ΔΑΣΩΤΕΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ 

ΠΧ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ- ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΙΚΕΣ 

ΧΧ 
ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΙΚΕΣ Ή ΒΡΑΧΩΔΕΙΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗΣ ΛΗΨΗΣ 

ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΙΚΕΣ Ή ΒΡΑΧΩΔΕΙΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΛΗΨΗΣ & ΣΤΙΣ 
ΑΥΤΟΨΙΕΣ 

XA 
ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΙΚΕΣ Ή ΒΡΑΧΩΔΕΙΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗΣ ΛΗΨΗΣ 

ΑΛΛΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ  Α/Φ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΛΗΨΗΣ & ΣΤΙΣ ΑΥΤΟΨΙΕΣ 

ΑΧ  
ΑΛΛΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ  Α/Φ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗΣ ΛΗΨΗΣ  

ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΙΚΕΣ Ή ΒΡΑΧΩΔΕΙΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ  Α/Φ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΛΗΨΗΣ & ΣΤΙΣ 
ΑΥΤΟΨΙΕΣ 

 

 
Α.Δ.Π.Δ.Ε & Ι  

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & 

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ             
Πληροφορίες: Τμ.Δασικών Χαρτογραφήσεων  

        Τηλέφωνο:  27210-20820 

       Fax:  27210-93723 

  E-Mail: ddmes@5187.syzefxis.gov.gr          
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Από αυτούς στις διατάξεις τις Δασικής Νομοθεσίας υπάγονται οι ΔΔ, ΑΔ, ΔΑ, ΠΔ, ΑΝ, ΠΧ, ΧΧ, 

ΧΑ &ΑΧ  και δεν υπάγονται οι  ΑΑ και ΠΑ. 

 

 

2. Παρατήρηση (θέαση) του Δασικού Χάρτη-Υποβολή αντιρρήσεων 

 

Το περιεχόμενο του Δασικού Χάρτη του Νομού θα είναι (από την ημερομηνία ανάρτησης) 

διαθέσιμο σε ΟΛΟΥΣ όσους διαθέτουν σύνδεση στο διαδίκτυο (ΙΝΤΕΡΝΕΤ) μέσω της ιστοσελίδας 

της Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε. (πρώην ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.) και στα τρία (3) Σημεία Υποστήριξης 

Ανάρτησης Δασικού Χάρτη (ΣΥΑΔΧ) που έχουν συσταθεί στο Νομό Μεσσηνίας (δύο στη 

Καλαμάτα-Υδρας 5 Τηλ.27210-20820 & 27210-63040  και ένα στη Κυπαρισσία «Δασαρχείο 

Κυπαρισσίας» - Ελ.Βενιζέλου 51 Τηλ.: 27610-22400 ). Στον ίδιο διαδικτυακό τόπο υποβάλλονται 

και οι αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου του Δασικού Χάρτη στις προθεσμίες που θα οριστούν 

από την ανακοίνωση Ανάρτησης της Δ/νσης Δασών Μεσσηνίας. Λεπτομέρειες για τον τρόπο 

υποβολής αντιρρήσεων δίνονται στην ίδια ιστοσελίδα και στα ΣΥΑΔΧ του Νομού. 

 

 

Τα επί μέρους βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ο κάθε ενδιαφερόμενος προκειμένου να δει 

το περιεχόμενο του Δασικού Χάρτη και αναλόγως να προβεί στην υποβολή ή όχι αντιρρήσεων 

είναι: 

 

1
ο
 βήμα:  

Αφού έχουμε εισέλθει μέσω ενός Υπολογιστή στο διαδίκτυο πληκτρολογούμε την διεύθυνση: 

www.ktimatologio.gr για να βρεθούμε στην «Αρχική Σελίδα της Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε» 

http://www.ktimatologio.gr/Pages/Default.aspx και στην συνέχεια στην εφαρμογή 

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/InfoF1_Page.aspx 

και ακολούθως στον τομέα «ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ» 

http://gis.ktimanet.gr/wms/forestobjections/  όπου μπορούμε να δούμε το περιεχόμενο του Δασικού 

Χάρτη σε σχέση με την έκταση που μας ενδιαφέρει αφού προσδιορίσουμε αυτή.   

  

Βασική προϋπόθεση είναι ο εντοπισμός της έκτασης που μας ενδιαφέρει πάνω στο 

ορθοφωτογραφικό υπόβαθρο της ιστοσελίδας και κατόπιν η διαπίστωση  σε ποια (ή ποιες) 

κατηγορία/ες κάλυψης του Δασικού Χάρτη υπάγεται. Ο εντοπισμός μπορεί να γίνει είτε γραφικά με 

τα συνήθη εργαλεία διαχείρισης γεωχωρικών δεδομένων (zoom in, zoom out, pan, draw, κ.λ.π.) είτε 

πληκτρολογώντας τις γεωγραφικές συντεταγμένες μέσω των αντίστοιχων εργαλείων (ΧΧ,ΧΥ), είτε 

ακόμα και με το «ανέβασμα» κατάλληλου τύπου αρχείου (dxf type 2000, κ.α.) με την κάτω δεξιά 

επιλογή «Επιλογή αρχείου». 

 

Παρακάτω φαίνεται ένα απόσπασμα από την εφαρμογή «ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ» 

    

 
Διακρίνονται αριστερά τα εργαλεία περιήγησης στο Δασικό Χάρτη και δίνονται λεπτομέρειες για 

τους τρόπους υπόδειξης των εκτάσεων ενδιαφέροντος.  

 

 

http://www.ktimatologio.gr/
http://www.ktimatologio.gr/Pages/Default.aspx
https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/InfoF1_Page.aspx
http://gis.ktimanet.gr/wms/forestobjections/


 

 

2
ο
 βήμα: 

Αφού με τους παραπάνω τρόπους ορίσουμε την έκταση ενδιαφέροντος (Φερόμενη ιδιοκτησία κλπ) 

παρατηρούμε τον ή τους ΚΩΔΙΚΟ/ΟΥΣ φυτοκάλυψης που εμφανίζονται στην έκταση. Εάν 

θεωρήσουμε ότι οι εμφανιζόμενοι ΚΩΔΙΚΟΙ δεν μας ικανοποιούν προχωράμε στο επόμενο βήμα 

που είναι η υποβολή αντιρρήσεων στην κάτω δεξιά επιλογή «Για να υποβάλλετε την αντίρρησή σας, 

συνδεθείτε εδώ»   ή στην σύνδεση https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/InfoDasika_Page.aspx. 

 

3
ο
 βήμα:  

Δημιουργούμε λογαριασμό σύμφωνα με τις οδηγίες και με τον κωδικό που θα μας δοθεί  μπαίνουμε 

στην εφαρμογή υποβολής αντιρρήσεων, οριοθετούμε την έκταση ενδιαφέροντος με έναν εκ των 

παραπάνω αναφερόμενων τρόπο και αυτόματα η εφαρμογή θα μας εμφανίσει αριθμημένα (σε 

κύκλο) επί μέρους πολύγωνα ανά ΚΩΔΙΚΟ φυτοκάλυψης. Από αυτά επιλέγουμε τα πολύγωνα που 

θέλουμε να υποβάλουμε αντίρρηση και αυτόματα η εφαρμογή θα μας εμφανίσει τις συντεταγμένες, 

το εμβαδόν και το ύψος του παραβόλου που πρέπει να καταβάλουμε με τις σχετικές οδηγίες 

πληρωμής.  

Προϋπόθεση για την υποβολή αντιρρήσεων είναι η θεμελίωση του έννομου συμφέροντος που 

γίνεται με την επίκληση εντός της ιστοσελίδας κατάλληλου εγγράφου (εμπράγματο δικαίωμα, 

ενοχικό δικαίωμα, κλπ.) το οποίο στην συνέχεια θα υποβληθεί για να εξεταστούν οι αντιρρήσεις.   

 

 

3. Προθεσμίες υποβολής αντιρρήσεων-συνέπειες 

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής αντιρρήσεων κατά των αναρτημένων Δασικών Χαρτών θα 

οριστεί με δημόσια ανακοίνωση της Δ/νσης Δασών Μεσσηνίας μετά την ανάρτηση του Δασικού 

Χάρτη. Η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων είναι 60 ημέρες επεκτεινόμενη 20 ακόμα ημέρες για 

αυτούς που μένουν μόνιμα στο εξωτερικό. Μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων 

ο Χάρτης θα κυρωθεί στο υπόλοιπο μέρος του.  Οι αντιρρήσεις που θα υποβληθούν θα εξεταστούν 

από τις ΕΠΕΑ (Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων) του Δασικού Χάρτη αφού προσκομισθούν στα 

ΣΥΑΔΧ τα απαραίτητα δικαιολογητικά.  

Η πιστοποίηση του χαρακτήρα των εκτάσεων μετά την κύρωση του Δασικού χάρτη  θα γίνεται 

αποκλειστικά και μόνο με βάση το θεματικό περιεχόμενο του Δασικού Χάρτη κάθε Δημοτικής ή 

Τοπικής Κοινότητας. Σημειώνεται ότι η Ανάρτηση των Δασικών Χαρτών περιλαμβάνει το σύνολο 

των Δημοτικών ή Τοπικών Κοινοτήτων (274 ΟΤΑ συνολικά) του Ν.Μεσσηνίας, εξαιρουμένων της 

Δημοτικής Κοινότητας Μεσσήνης και των Τοπικών Κοινοτήτων Αντικαλάμου, Ασπροχώματος, 

Θουρίας και Σπερχογείας των οποίων ο Δασικός Χάρτης έχει ήδη κυρωθεί οριστικά από τον 

Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/νήσου, Δ.Ελλάδας & Ιονίου (ΦΕΚ 214 τ.Δ΄/10-8-

2016). Η επικείμενη Ανάρτηση των Δασικών Χαρτών αφορά το σύνολο των Καλλικρατικών Δήμων 

(Καλαμάτας, Μεσσήνης, Δυτικής Μάνης, Οιχαλίας, Πύλου-Νέστορος και Τριφυλίας) του Νομού 

Μεσσηνίας ( Π.Ε. Μεσσηνίας). 

 

4. Εδικό τέλος για την άσκηση αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου Δασικού Χάρτη 

    (ΦΕΚ 3985/Β’/13-12-2016)  

 

Το ύψος του ειδικού τέλους άσκησης των αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου αναρτημένου 

δασικού χάρτη, για κάθε υποβαλλόμενη αντίρρηση και ανάλογα με το εμβαδόν της έκτασης της 

οποίας αμφισβητείται ο χαρακτήρας με αυτή, καθορίζεται ως εξής: 

α) Για εμβαδόν έκτασης έως και 100 τ.μ. των περιπτώσεων της παρ. 3 του άρθρου 2β του Ν. 

2308/1995, όπως ισχύει, είκοσι (20) ευρώ. 

β) Για εμβαδόν έκτασης, έως και 1.000 τ.μ., εξαιρουμένων των περιπτώσεων του ως άνω σημείου 

(α), σαράντα πέντε (45) ευρώ. 

γ) Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 1.000 τ.μ. έως και 5.000 τ.μ., εκατόν τριάντα πέντε (135) ευρώ. 

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


δ) Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 5.000 τ.μ. έως και 20.000 τ.μ., τετρακόσια πενήντα (450) ευρώ. 

ε) Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 20.000 τ.μ. έως και 100.000 τ.μ., εννιακόσια (900) ευρώ. 

στ) Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 100.000 τ.μ. έως και 300.000 τ.μ., χίλια οκτακόσια (1.800) 

ευρώ. 

ζ) Για εμβαδόν έκτασης μεγαλύτερης των 300.000 τ.μ., τρεις χιλιάδες εξακόσια (3.600) ευρώ. 

 

Από την καταβολή του ειδικού τέλους άσκησης αντιρρήσεων εξαιρούνται: 

α) Αντιρρήσεις που αφορούν περιοχές που έχουν συμπεριληφθεί στο δασικό χάρτη, λόγω μη 

αποτύπωσης του περιγράμματος της παρ. 2 περίπτωση Α΄ του άρθρου23 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.(εγκεκριμένα και μη όρια οικισμών και σχεδίων πόλεως-απαιτείται 

προσκόμιση βεβαίωσης από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης)  

 β) Αντιρρήσεις που αφορούν σε περιοχές που εμφανίζονται ως δασικές στη φωτοερμηνεία της 

παλαιότερης αεροφωτογράφησης, αλλά περιλαμβάνονται σε διανομές (κληροτεμάχια) του 

εποικισμού(.απαιτείται προσκόμιση βεβαίωσης από την αρμόδια Υπηρεσία Εποικισμού). 

 γ) Αντιρρήσεις που αφορούν περιοχές που εμφανίζονται ως χορτολιβαδικές ή βραχώδεις ή 

πετρώδεις είτε κατά την παλαιότερη είτε κατά την πρόσφατη αεροφωτογράφιση, αλλά 

περιλαμβάνονται σε περιοχές του εποικισμού(απαιτείται προσκόμιση βεβαίωσης από την αρμόδια 

Υπηρεσία 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.(απαιτείται προσκόμιση βεβαίωσης τελεσιδικίας της πράξης 

χαρακτηρισμού) 

 ε) Αντιρρήσεις κατά το τμήμα που αφορούν σε εκκρεμείς αιτήσεις και υποθέσεις στη διαδικασία 

του άρθρου14 Ν. 998/1979 (άρθρο 28 παρ. 18.α Ν. 2664/1998 όπως ισχύει)-απαιτείται προσκόμιση 

αντιγράφου της πρωτοκολλημένης αίτησης-. 

Για τις παραπάνω περιπτώσεις α, β, γ, δ και ε και κατ’ εξαίρεση οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν 

αντιρρήσεις στα αρμόδια ΣΥΑΔΧ του Ν. Μεσσηνίας και με τη βοήθεια του υπηρετούντος 

προσωπικού. 

 

 
 

 

 

 

 Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων 

  

της Δ/νσης Δασών Ν.Μεσσηνίας 


