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ΘΕΜΑ: «Ανάρτηση του δασικού χάρτη 141 Προ Καποδιστριακών ΟΤΑ των Δήμων 

Ανατολικής Μάνης, Ελαφονήσου, Ευρώτα, Μονεμβασιάς, Σπάρτης της 

Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας (συνημμένα ο πίνακας των ΟΤΑ) και 

πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου τους» 

 

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΔΑΣΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 26, Ν.3889/2010 (Φ.Ε.Κ. 182Α') «Χρηματοδότηση 

Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες 

διατάξεις» όπως αυτές ισχύουν μετά την τροποποίηση και συμπλήρωσή τους με τα άρθρα 153-155, 

Ν.4389/2016 (Φ.Ε.Κ. 94Α') «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 

δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις». 

2. Τις διατάξεις τού άρθρου 28 τού ν. 2664/1998 «Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις» 

(Φ.Ε.Κ. 275Α'), όπως ισχύει. 

3. Την αριθμ.146776/2459/21-10-2016 (Φ.Ε.Κ. 3532Β΄') Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία καθορίστηκαν θέματα σχετικά με τις διαδικασίες 

ανάρτησης έως την κύρωση των δασικών χαρτών. 
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4. Την αριθμ.143792/1794/03-08-2016 (Φ.Ε.Κ. 2750Β΄') Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία καθορίστηκαν θέματα σχετικά με τον ειδικό 

διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων. 

5. Την αριθμ.147797/2746/30-11-2016 (Φ.Ε.Κ. 3985Β΄') Κοινή Απόφαση Υπουργών Οικονομικών 

και Περιβάλλοντος και Ενέργειας "Καθορισμός ειδικού τέλους για την άσκηση αντιρρήσεων της 

παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν.3889/2010 (ΦΕΚ 182Α΄), κατά του περιεχομένου αναρτημένου 

δασικού χάρτη". 

6. Την αρ.145189/2264/4-10-2016 (Φ.Ε.Κ. 3407/Β’/21-10-2016) απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τοu άρθρου 13 παρ. 3 Ν. 3889/2010 όπως ισχύει, με την οποία 

εγκρίνεται η εκτέλεση των εργασιών ανάρτησης έως την κύρωση του δασικού χάρτη από την 

Διεύθυνση Δασών Λακωνίας, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας 

και Ιονίου.  

7. Την αρ.143783/1597/20.07.2016 εγκύκλιο του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας «Κατάρτιση, ανάρτηση, κύρωση δασικών χαρτών». 

8. Το αρ.145179/2131/16.09.2016 έγγραφο Γενικού Διευθυντή Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών 

και Αγροπεριβάλλοντος «Εφαρμογή άρθρου 23 ν. 3889/2010». 

9. Το περιεχόμενο του δασικού χάρτη των Τοπικών Κοινοτήτων Γυθείου, Λαγίου και Σκάλας που 

αφορούσε την υλοποίηση της αρ. Μ1-33 (ΕΚΧΑ Α.Ε) σύμβασης και το περιεχόμενο του δασικού 

χάρτη 138 προ-Καποδιστριακών ΟΤΑ της Π.Ε. Λακωνίας που αφορούσαν την υλοποίηση της 

αρ.Δ4-07 (ΕΚΧΑ Α.Ε) σύμβασης, που θεωρήθηκαν ταυτόχρονα με την αρ.19437/27-1-2017 (ΑΔΑ: 

ΩΛΣ6ΟΡ1Φ-ΝΚ8), απόφαση της Δ/νσης Δασών Λακωνίας. 

10. Το αριθμ. 151171/4/3-1-2017(ΑΔΑ: 7ΦΜΣ4653Π8-Α2Ω), Εγκύκλιο Διαταγή του Αναπληρωτή 

Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας "Περιοχές άρθρου 23 παρ. 2α΄και 2β΄του Ν.3889/2010". 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Α. Την ανάρτηση των θεωρημένων δασικού χάρτη 141 Προ Καποδιστριακών ΟΤΑ των Δήμων 

Ανατολικής Μάνης, Ελαφονήσου, Ευρώτα, Μονεμβασιάς, Σπάρτης της Περιφερειακής 

Ενότητας Λακωνίας (συνημμένα ο πίνακας των ΟΤΑ) στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης 

δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας της ΕΚΧΑ Α.Ε. 

(https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/InfoF1_Page.aspx), ή και στον 

https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx. Στον ανωτέρω αναρτημένο δασικό 

χάρτη περιλαμβάνεται και ο ιστορικός ορθοφωτοχάρτης, που απεικονίζει τα πολύγωνα των 

δασικών εν γένει εκτάσεων, που προσδιορίστηκαν από τα φωτοερμηνευτικά στοιχεία των 

παλαιότερων αεροφωτογραφιών. 

https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/InfoF1_Page.aspx
https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx
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        Σημειώνεται ότι στον αναρτημένο δασικό χάρτη απεικονίζονται και αποτυπώνονται:  

 με μαύρο χρώμα το όριο των περιοχών που εξαιρούνται της ανάρτησης τού δασικού χάρτη, 

Β. Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση τού περιεχομένου του αναρτημένου κατά 

τα προηγούμενα δασικού χάρτη, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του εντός αποκλειστικής 

προθεσμίας εξήντα (60) ημερών, η οποία αρχίζει την 17
η
 Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Παρασκευή. Η 

καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας, είναι η 18
η
 Απριλίου 2017, ημέρα Τρίτη. 

Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρεκτείνεται 

κατά 20 ημέρες, συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων είναι 

η 8
η
 Μαϊου 2017, ημέρα Δευτέρα. 

Με τις αντιρρήσεις προβάλλονται λόγοι που αφορούν αποκλειστικά και μόνο την 

αμφισβήτηση τού χαρακτήρα και της μορφής των εμφανιζόμενων στο χάρτη εκτάσεων. 

Αντιρρήσεις μπορούν να υποβάλουν φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού 

δικαίου, καθώς και το Ελληνικό Δημόσιο και οι οικείοι Ο.Τ.Α. πρώτου και δευτέρου βαθμού, 

εφόσον επικαλούνται για τη θεμελίωση τού έννομου συμφέροντός τους εμπράγματα ή ενοχικά 

δικαιώματα στις περιληφθείσες στον αναρτηθέντα δασικό χάρτη δασικές, χορτολιβαδικές και 

βραχώδεις ή πετρώδεις εκτάσεις. 

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 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 τού φυσικού 

περιβάλλοντος. 

Η υποβολή των αντιρρήσεων είναι δυνατή μόνον ηλεκτρονικά, στον ειδικό δικτυακό τόπο 

ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων, στην ιστοσελίδα της ΕΚΧΑ Α.Ε. 

(https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/InfoF1_Page.aspx), ή και στον 

https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx. με την συμπλήρωση σχετικής 

ηλεκτρονικής φόρμας, με χρήση διαδικτυακής εφαρμογής. 

 Για την υποβολή αντίρρησης είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση των γεωγραφικών 

συντεταγμένων των κορυφών τού πολυγώνου/γεωτεμαχίου της έκτασης της οποίας αμφισβητείται 

ο χαρακτήρας και η μορφή, καθώς και το εμβαδόν της. 

 Επίσης, για την υποβολή αντίρρησης καταβάλλεται υποχρεωτικά ειδικό τέλος, το ύψος τού 

οποίου υπολογίζεται με βάση το εμβαδόν της έκτασης που αφορά αυτή, όπως έχει καθοριστεί με 

την Κ.Υ.Α. της περίπτωσης (5) ανωτέρω. 

Η μη τήρηση των παραπάνω προϋποθέσεων καθιστά την αντίρρηση απαράδεκτη. 

Δεν απαιτείται καταβολή τέλους, κατ' εξαίρεση, για αντιρρήσεις που αφορούν περιοχές: 

https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/InfoF1_Page.aspx
https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx
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 α) που έχουν συμπεριληφθεί στο δασικό χάρτη, λόγω μη αποτύπωσης τού περιγράμματος της παρ. 

2 περίπτωση α' του άρθρου 23 τού ν. 3889/2010, όπως ισχύει, καθώς και οι εκτάσεις που εμπίπτουν 

στις περιπτώσεις της παρ. 3β τού άρθρου 31 τού ν. 4280/2014, όπως ισχύει. 

β) που εμφανίζονται ως δασικές στη φωτοερμηνεία της παλαιότερης αεροφωτογράφησης, αλλά 

περιλαμβάνονται σε διανομές (κληροτεμάχια) τού εποικισμού. 

γ) που εμφανίζονται ως χορτολιβαδικές ή βραχώδεις ή πετρώδεις είτε κατά την παλαιότερη είτε 

κατά την πρόσφατη αεροφωτογράφιση, αλλά περιλαμβάνονται σε περιοχές τού εποικισμού. 

δ) για τις οποίες έχουν εκδοθεί τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού κατά τη διαδικασία τού άρθρου 

14 ν. 998/1979, οι οποίες δεν απεικονίζονται στους αναρτημένους δασικούς χάρτες. 

ε) κατά το τμήμα που εμπίπτει σε εκκρεμείς αιτήσεις και υποθέσεις στη διαδικασία του άρθρου 14 

ν. 998/1979 (άρθρο 28 παρ. 18.α ν. 2664/1998 όπως ισχύει). 

Για την τεκμηρίωση της υπαγωγής στις ανωτέρω περιπτώσεις α ή β και γ με την αντίρρηση 

υποβάλλονται, απαρέγκλιτα από τον ενδιαφερόμενο, ως απαραίτητα συμπληρωματικά στοιχεία, 

βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας δόμησης (περ. α) ή της υπηρεσίας εποικισμού (περ. β ή γ) 

αντίστοιχα. Για την περίπτωση δ υποβάλλεται η τελεσίδικη πράξη. Για την περίπτωση (ε) 

προσέρχεται ο ενδιαφερόμενος στο Σημείο Υποστήριξης της Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη για 

την αναζήτηση και ταυτοποίηση των υπό εκκρεμότητα στοιχείων προσκομίζοντας τα σχετικά 

αντίγραφα και προκειμένου να υποβληθεί ή όχι αντίρρηση. 

• Στις αντιρρήσεις συμπληρώνονται, επίσης, τα στοιχεία των εμπραγμάτων ή ενοχικών 

δικαιωμάτων, που θεμελιώνουν το έννομο συμφέρον του ενδιαφερόμενου στην έκταση, που 

αφορά η αντίρρηση. Η μη τήρηση της παραπάνω προϋπόθεσης καθιστά την αντίρρηση 

εκκρεμή. 

Τα αποδεικτικά στοιχεία που επικαλείται ο ενδιαφερόμενος, στα οποία περιλαμβάνονται αυτά 

που αποδεικνύουν την καταβολή τού ειδικού τέλους καθώς και τη θεμελίωση του έννομου 

συμφέροντος επί της έκτασης που αφορά η αντίρρηση, αποστέλλονται εντός της ανωτέρω 

προθεσμίας υποβολής της σε έντυπη μορφή, στο αντίστοιχο Σημείο  Υποστήριξης της Ανάρτησης 

τού Δασικού Χάρτη που υπέβαλε την αντίρρηση, στην παρακάτω διεύθυνση του Σ.Υ.Α.Δ.Χ 

Λακωνίας, το οποίο ευρίσκεται με έδρα τα γραφεία της Διεύθυνσης Δασών Λακωνίας, οδός Ορθίας 

Αρτέμιδος αριθμός 135 (2ος και 3ος όροφος) Τ.Κ. 23100-Σπάρτη, τηλ.2731023860-2731089403, 

2731020355 fax:2731081182 e-mail: ddlak@5148.syzefxis.gov.gr. 

Στον φάκελο αποστολής αναγράφεται, υποχρεωτικά, το όνομα τού ενδιαφερομένου και ο 

αριθμός πρωτοκόλλου της αντίρρησης. 

     Στο Σημείο Υποστήριξης της Ανάρτησης τού Δασικού Χάρτη γίνεται, επίσης, ενημέρωση για το 

περιεχόμενο τού αναρτημένου δασικού χάρτη και δίνονται πληροφορίες για τον τρόπο υποβολής 
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των αντιρρήσεων, το οποίο λειτουργεί καθημερινά από 07.30 π.μ. έως 15.30 μ.μ. τις εργάσιμες 

ημέρες, καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου υποβολής αντιρρήσεων. 

Επισημαίνεται ότι η διαδικασία τού άρθρου 14 ν.998/1979, από την ανάρτηση του οικείου 

δασικού χάρτη παύει να ισχύει και οι επιτροπές τού άρθρου 10 του ιδίου νόμου καθίστανται 

αναρμόδιες για το χαρακτηρισμό εκτάσεων ως δάση, δασικών, χορτολιβαδικών, βραχωδών ή 

πετρωδών. Για τις περιπτώσεις που έχουν υποβληθεί αιτήσεις στα οικεία Δασαρχεία για εφαρμογή 

του άρθρου 14 ν. 998/1979, καθώς και για τις υποθέσεις που εκκρεμούν στις επιτροπές τού άρθρου 

10 παρ. 3 στην ανωτέρω διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αντιρρήσεις κατά 

τού περιεχομένου τού αναρτημένου δασικού χάρτη (περίπτωση ε' εξαίρεσης καταβολής ειδικού 

τέλους). 

Αναπόσπαστα συνοδευτικά στοιχεία της παρούσας αποτελούν τα ψηφιακά αρχεία τού 

θεωρημένου δασικού χάρτη του συνόλου της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας εκτός της 

Δημοτικής Κοινότητας Σπαρτιατών) και τού αντίστοιχου «Ορθοφωτοχάρτη έτους 1945 (1960)» 

σε μορφή shapefiles (*.shp). Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ του θεματικού περιεχομένου του 

δασικού χάρτη και του ιστορικού ορθοφωτοχάρτη, τότε υπερισχύει ο πρώτος.  

Η παρούσα αποστέλλεται στην ΕΚΧΑ Α.Ε. για την ψηφιακή ανάρτησή της στην ιστοσελίδα 

της στον ειδικό δικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων. Ο 

σύνδεσμος για τον αναρτημένο δασικό χάρτη δημοσιοποιείται και από τις ιστοσελίδες τού 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου Επίσης, η παρούσα (χωρίς τα συνοδευτικά ψηφιακά 

αρχεία) αναρτάται στον χώρο ανακοινώσεων της Υπηρεσίας μας, των Δασαρχείων Σπάρτης  

Γυθείου και Μολάων και στα δημοτικά ή τοπικά καταστήματα των δήμων της Περιφερειακής 

Ενότητας Λακωνίας. 

Τέλος, ταυτάριθμη της παρούσας Ανακοίνωση Ανάρτησης τού Δασικού Χάρτη του θέματος 

και Πρόσκλησης Υποβολής Αντιρρήσεων αποστέλλεται στην τοπική εφημερίδα "ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ 

ΤΥΠΟΣ", για δημοσίευση.  

                      

 
                                                                               Ο  Δ/ντής  Δασών  Λακωνίας α.α 

 

                                                                                                                  Ηλίας Κοντάκος 

                                                                                                                       Δασολόγος  
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Πίνακας Διανομής:   

 

1.    Ε.Κ.Χ.Α.  Α.Ε. 

       Λεωφ. Μεσογείων 288   

      Τ.Κ. 155 62 Χολαργός,  ΑΘΗΝΑ 

 

2.    ΥΠ.ΕΝ. 

       Γενική Δ/νση Ανάπτυξης & Προστασίας Δασών & Αγροπεριβάλλοντος 

       Δ/νση Δασικών Έργων και Υποδομών 

      Τμήμα Δασολογίου Απογραφής και Θεματικής Υποστήριξης Δικαιωμάτων Δημοσίου  

      Τέρμα Αλκμάνος, Τ.Κ. 115 28, ΑΘΗΝΑ 

                                                                                     
3.   Αποκεντρωμένη  Διοίκηση  

       Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου 

       Γενική Δ/νση Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων 

       Γραφείο Γενικού Διευθυντή 

       Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 158 

       Τ.Κ. 264 42   ΠΑΤΡΑ  

 4.    Αποκεντρωμένη  Διοίκηση  

        Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου 

        Γενική Δ/νση Δασών & Αγρ. Υποθέσεων 

        Δ/νση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών 

        Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων 

        Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 33 

        Τ.Κ. 264 41   ΠΑΤΡΑ 

 

5.    Δήμοι Π.Ε. Λακωνίας (με την παράκληση όπως μεριμνήσετε για την δημοσιοποίηση της 

παρούσας απόφασης στους χώρους των γραφείων σας και των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων 

επικράτειάς σας) 

                         1. Σπάρτης /Γραφείο Δημάρχου 

                         2. Ευρώτα /Γραφείο Δημάρχου 

                         3. Ανατολικής Μάνης /Γραφείο Δημάρχου 

                         4. Μονεμβασιάς /Γραφείο Δημάρχου 

                         5. Ελαφονήσου /Γραφείο Δημάρχου 

                          

6.    Περιφέρεια Πελοποννήσου (Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λακωνίας) 

                         Διοικητήριο, 2ο χιλ Ε.Ο Σπάρτης-Γυθείου, 23100 Σπάρτη 

(με την παράκληση όπως μεριμνήσετε για την όσο το δυνατόν ευρύτερη δημοσίευση της παρούσας 

στα γραφεία των Υπηρεσιών σας). 

 

7.    Δασαρχείο Σπάρτης, Των 118 αρ. 37, 23100 Σπάρτη) 

(για την όσο το δυνατόν ευρύτερη δημοσίευση της παρούσας) 

 

8.    Δασαρχείο Μολάων, 23052 Μολάοι) 

(για την όσο το δυνατόν ευρύτερη δημοσίευση της παρούσας) 

 

9.    Δασαρχείο Γυθείου, ΚΕΓΕ Γυθείου, 23200 Γύθειο 

(για την όσο το δυνατόν ευρύτερη δημοσίευση της παρούσας) 

 

10.  ΤΕΕΑ Π.Ε. Λακωνίας 

                      Ενταύθα 
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11.Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε 

      Δομοκού 5   ΤΚ 104 45 ΑΘΗΝΑ(συν. Dvd-rom) 

 

12. ΥΠ.Α.Α.Τ. 

      Δ/νση Πολιτικής Γης 

      Αχαρνών 2, 10176 ΑΘΗΝΑ (συν. Dvd-rom) 

 

13. Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας Λακωνίας 

     Όθωνος Αμαλίας 93, 23100 Σπάρτη (συν. DVd-rom) 

 

14.Δ/νση Δασών Αρκαδίας 

     Πλ. Κολοκοτρώνη  22  Τ.Κ. 22100 Τρίπολη 

(με την παράκληση όπως μεριμνήσετε για την δημοσιοποίηση της παρούσας απόφασης στις όμορες 

με την περιοχή ανάρτησης του Δασικού Χάρτη Π.Ε. Λακωνίας, τοπικές και δημοτικές κοινότητες) 

 

15.Δ/νση  Δασών Μεσσηνίας 

     Ύδρας 5  Τ.Κ. 24100 Καλαμάτα 

(με την παράκληση όπως μεριμνήσετε για την δημοσιοποίηση της παρούσας απόφασης στις όμορες 

με την περιοχή ανάρτησης του Δασικού Χάρτη Π.Ε. Λακωνίας, τοπικές και δημοτικές κοινότητες) 

 

Πίνακας Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 
 

ΒΑΘΕΙΑΣ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΝΗΣ 

ΑΛΙΚΩΝ 

ΓΕΡΟΛΙΜΕΝΟΣ 

ΤΣΙΚΚΑΛΙΩΝ 

ΑΝΩ ΜΠΟΥΛΑΡΙΩΝ 

ΛΑΓΙΑΣ 

ΚΟΙΤΑΣ 

ΚΟΥΝΟΥ 

ΚΟΚΚΑΛΑΣ 

ΕΞΩ ΝΥΜΦΙΟΥ 

ΔΡΥΜΟΥ 

ΚΟΤΡΩΝΑ 

ΠΥΡΓΟΥ ΔΙΡΟΥ 

ΠΥΡΡΙΧΟΥ 

ΚΑΛΥΒΙΩΝ 

ΣΚΟΥΤΑΡΙΟΥ 

ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ 

ΚΑΡΥΟΥΠΟΛΕΩΣ 

ΑΡΕΟΠΟΛΕΩΣ 

ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 

ΧΩΣΙΑΡΙΟΥ 

ΣΚΑΜΝΑΚΙΟΥ 

ΚΑΡΒΕΛΑ 

ΟΙΤΥΛΟΥ 

ΜΑΡΑΘΕΑΣ 

ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

ΚΟΝΑΚΙΩΝ 
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ΜΥΡΣΙΝΗΣ 

ΠΛΑΤΑΝΟΥ 

ΛΥΓΕΡΕΑ 

ΚΡΗΝΗΣ 

ΑΙΓΙΩΝ 

ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 

ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ 

ΠΕΤΡΙΝΑΣ 

ΜΕΛΙΤΙΝΗΣ 

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

ΠΑΛΑΙΟΒΡΥΣΗΣ 

ΓΥΘΕΙΟΥ 
 

 

ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ 
 

 

 

ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ 

ΕΥΡΩΤΑ 

ΑΠΙΔΕΑ 

ΒΑΣΙΛΑΚΙΟΥ 

ΚΡΟΚΕΩΝ 

ΝΙΑΤΩΝ 

ΕΛΟΥΣ 

ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ 

ΔΑΦΝΙΟΥ 

ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΖΑΡΑΚΟΣ 

ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ 

ΚΑΡΙΤΣΗΣ 

ΓΕΡΑΚΙΟΥ 

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

ΛΑΓΙΟΥ 

ΣΚΑΛΑΣ 
 

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΟΙΩΝ 

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

ΛΑΧΙΟΥ 

ΒΕΛΑΝΙΔΙΩΝ 

ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ 

ΚΑΣΤΑΝΕΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 
ΛΙΜΗΡΑΣ 

ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΚΑΜΠΟΥ 

ΑΝΩ ΚΑΣΤΑΝΕΑΣ 

ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 

ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ 

ΚΟΥΛΕΝΤΙΩΝ 

ΕΛΙΚΑΣ 
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ΛΙΡΩΝ 

ΝΟΜΙΩΝ 

ΤΑΛΑΝΤΩΝ 

ΔΑΙΜΟΝΙΑΣ 

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

ΒΕΛΙΩΝ 

ΙΕΡΑΚΟΣ 

ΕΛΑΙΑΣ 

ΑΣΩΠΟΥ 

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 

ΑΓΓΕΛΩΝΑΣ 

ΠΑΚΙΩΝ 

ΣΥΚΕΑΣ 

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 

ΜΟΛΑΩΝ 

ΡΕΙΧΕΑΣ 

ΚΟΥΠΙΩΝ 

ΛΑΜΠΟΚΑΜΠΟΥ 

ΧΑΡΑΚΟΣ 

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΟΥ 
 

ΑΡΝΗΣ 

ΣΠΑΡΤΗΣ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ 

ΣΠΑΡΤΙΑΣ 

ΓΟΡΑΝΩΝ 

ΠΟΛΟΒΙΤΣΗΣ 

ΠΟΤΑΜΙΑΣ 

ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ 

ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ 

ΛΕΥΚΟΧΩΜΑΤΟΣ 

ΤΡΑΠΕΖΟΝΤΗΣ 

ΑΝΩΓΕΙΩΝ 

ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΣΟΧΑΣ 

ΑΜΥΚΛΩΝ 

ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 

ΣΚΟΥΡΑΣ 

ΑΝΑΒΡΥΤΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑ 

ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ 

ΠΑΡΟΡΕΙΟΥ 

ΠΛΑΤΑΝΑΣ 

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 

ΜΥΣΤΡΑ 
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ΚΑΛΛΟΝΗΣ 

ΜΑΓΟΥΛΑΣ 

ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 

ΑΦΙΣΙΟΥ 

ΤΡΥΠΗΣ 

ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ 

ΚΛΑΔΑ 

ΣΟΥΣΤΙΑΝΩΝ 

ΧΡΥΣΑΦΩΝ 

ΑΓΡΙΑΝΩΝ 

ΒΟΡΔΟΝΙΑΣ 

ΒΟΥΤΙΑΝΩΝ 

ΘΕΟΛΟΓΟΥ 

ΣΕΛΛΑΣΙΑΣ 

ΑΛΕΥΡΟΥΣ 

ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ 

ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ 

ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΤΣΙΟΥ 

ΒΑΣΑΡΑ 

ΠΕΛΛΑΝΑΣ 

ΚΟΝΙΔΙΤΣΗΣ 

ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

ΑΓΟΡΙΑΝΗΣ 

ΒΡΕΣΘΕΝΩΝ 

ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ 

ΒΑΜΒΑΚΟΥΣ 

ΒΑΡΒΙΤΣΗΣ 

ΚΑΡΥΩΝ 
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