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1. ΓΕΩΤΕΕ παράρτημα Κρήτης 

geoteepk@gmail.com 

 

2. ΤΕΕ ανατολικής Κρήτης, 

teetak@tee.gr  

 

3. ΕΕΤΕΜ, νομαρχιακό τμήμα 

Ηρακλείου 

eetem.herakleion@gmail.com 

 

4. Συμβολαιογραφικός Σύλλογος 

Εφετείου Κρήτης 

symbsek@symbsek.gr 

 

5. Συντονιστική Επιτροπή 

Συμβολαιογράφων 

notaries@notariat.gr 

ΘΕΜΑ: Κύρωση δασικού χάρτη Π.Ε. Ηρακλείου 

 

Σας ενημερώνουμε ότι έχει δημοσιευθεί (ΦΕΚ 883/τ.Δ/2022) η απόφαση 6953/08-11-2022 (ΑΔΑ: 

9ΞΖ04653Π8-ΓΝΒ) του Γενικού Γραμματέα Δασών Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την 

κύρωση του δασικού χάρτη της Π.Ε. Ηρακλείου.  

Πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο του κυρωμένου δασικού χάρτη παρέχονται από τον δικτυακό τόπο 

https://gis.ktimanet.gr/gis/forestfinal, όπου δημοσιοποιούνται και τηρούνται οι κυρωμένοι δασικοί χάρτες.  

Στην δικτυακό τόπο: https://gis.ktimanet.gr/gis/forestsuspension βρίσκονται οι αναρτημένοι δασικοί 

χάρτες, όπου μπορούν να αντληθούν στοιχεία για τον προσωρινό δασικό χάρτη.    

Πλέον σύμφωνα με το άρθρο 20, παράγραφος 6 του νόμου 3889/2010, όπως ισχύει, «η βεβαίωση του 

δασικού εν γένει ή μη χαρακτήρα έκτασης ενώπιον του Δημοσίου, των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των υπηρεσιών 

και φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (Α΄ 65), όπως εκάστοτε 

ισχύει, αυτή πραγματοποιείται με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (A΄ 75) επί του τοπογραφικού 

διαγράμματος, που αφορά το συγκεκριμένο ακίνητο από τον συντάκτη του. Στη δήλωση αναφέρεται υποχρεωτικά 

αν ο χαρακτηρισμός της έκτασης ως δασικής ή μη έχει προσωρινή ή οριστική ισχύ, ανάλογα με το στάδιο στο 

οποίο βρίσκεται ο δασικός χάρτης». 

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας σχετικά με την κύρωση του δασικού χάρτη, και τα όσα 

αναφέρονται στο νόμο 3889/2010, ειδικότερα δε στις διατάξεις του άρθρου 20.  

 Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  

α.α. 
 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΠΕΤΑΚΗΣ 

ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ 
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