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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΔΑΩΝ & ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ
Δ/ΝΗ ΔΑΩΝ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ
ΣΜΗΜΑ ΔΑΙΚΩΝ ΧΑΡΣΟΓΡΑΦΗΕΩΝ
Σαχ. Δ/νςθ: Ναυαρίνου 28
Σ. Κ.:
551 31, Καλαμαριά
Πλθροφορίεσ: Ιωάννα Χατηθλαηαρίδου
Σθλζφωνο:
2313309555 /2313309549
Fax:
2313309547
Ηλ. Σαχυδρ.: ixatji@damt.gov.gr

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ δαςικοφ χάρτθ όλων των προ-καποδιςτριακών Ο.Σ.Α νυν Δθμοτικών
Ενοτιτων - Κοινοτιτων (βλ. ςχετ. πίνακα 2) των Διμων Θερμαϊκοφ, Θζρμθσ,
Δζλτα, Χαλκθδόνασ, Ωραιόκαςτρου, Πυλαίασ-Χορτιάτθ, Παφλου Μελά,
Λαγκαδά, Βόλβθσ, Καλαμαριάσ, Αμπελοκιπων-Μενεμζνθσ, Θεςςαλονίκθσ,
Κορδελιοφ-Ευόςμου και Νεάπολθσ-υκεών τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ
Θεςςαλονίκθσ και πρόςκλθςθ για υποβολι αντιρριςεων κατά του
περιεχομζνου του.
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Φισ διατάξεισ των άρκρων 48 και 50 ν. 4685/2020 (Α’ 92) «Εκςυγχρονιςμόσ
περιβαλλοντικισ νομοκεςίασ, ενςωμάτωςθ ςτθν ελλθνικι νομοκεςία των Ρδθγιϊν
2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και του Υυμβουλίου και λοιπζσ
διατάξεισ.».
2. Φισ διατάξεισ των άρκρων 13 ζωσ 26 ν. 3889/2010 (Α’ 182) «Χρθματοδότθςθ
Σεριβαλλοντικϊν Σαρεμβάςεων, Σράςινο Φαμείο, Μφρωςθ Δαςικϊν Χαρτϊν και άλλεσ
διατάξεισ», όπωσ αυτζσ ιςχφουν.
3. Φισ διατάξεισ τοφ άρκρου 28 τοφ ν. 2664/1998 (Αϋ 275) «Εκνικό Μτθματολόγιο και
άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει.
4. Φθν υπ' αρικ. 151585/323/03.02.2017 (Β’ 347) κοινι απόφαςθ Χπουργοφ
Ρικονομικϊν και Σεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ «Μακοριςμόσ ειδικοφ τζλουσ για τθν
άςκθςθ αντιρριςεων τθσ παρ. 1 του άρκρου 15 του Ο. 3889/2010 (Φ.Ε.Μ. 182Αϋ) κατά του
περιεχομζνου αναρτθμζνου δαςικοφ χάρτθ», όπωσ τροποποιικθκε από τθν
155973/999/26.04.2017 (Β’ 1491) και ςυμπλθρϊκθκε από τθν 160525/2210/20.09.2017
(Β’ 3327) όμοιεσ.
5. Φθν υπ' αρικ. 143792/1794/03.08.2016 απόφαςθ Αναπλθρωτι Χπουργοφ
Σεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ (Β’ 2750) «Κδρυςθ και λειτουργία ειδικοφ δικτυακοφ τόπου
ανάρτθςθσ δαςικϊν χαρτϊν και περιεχόμενο τθσ θλεκτρονικισ φόρμασ υποβολισ
αντιρριςεων.».
1από9

ΑΔΑ: 6Δ2ΙΟΡ1Υ-1ΑΦ

6. Φθν υπ' αρικ. 146776/2459/21.10.2016 απόφαςθ Αναπλθρωτι Χπουργοφ
Σεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ (Β’ 3532) «Μακοριςμόσ κεμάτων ςχετικϊν με τθν
παράγραφο 1 εδάφια βϋ, γϋ, δϋ και εϋ τοφ άρκρου 21 τοφ Ο. 3889/2010 όπωσ ιςχφει.»,
όπωσ ιςχφει .
7. Φθν 153394/919/12.04.2017 απόφαςθ Αναπλθρωτι Χπουργοφ Σεριβάλλοντοσ και
Ενζργειασ (Β’ 1366) «Μακοριςμόσ, προςδιοριςμόσ, τρόποσ και διαδικαςία διόρκωςθσ
πρόδθλων ςφαλμάτων ςτθν κατάρτιςθ και κφρωςθ των δαςικϊν χαρτϊν».
8. Φθν 158576/1579/04.07.2017 απόφαςθ του Αναπλθρωτι Χπουργοφ Σεριβάλλοντοσ
και Ενζργειασ (Β’ 2373) «Μακοριςμόσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τιμολογίου
υπολογιςμοφ προεκτιμϊμενων αμοιβϊν για τισ εργαςίεσ κατάρτιςθσ δαςικϊν χαρτϊν».
9. Φθν 64663/2956/03.07.2020 απόφαςθ Χπουργοφ Σ.ΕΟ. (Β’ 2773) «Μακοριςμόσ των
διοικθτικϊν πράξεων, των λοιπϊν πρόςφορων ςτοιχείων, των τεχνικϊν προδιαγραφϊν
και τθσ διαδικαςίασ για τθν αυτεπάγγελτθ αναμόρφωςθ και κατάρτιςθ των δαςικϊν
χαρτϊν κατά το άρκρο 48 του ν. 4685/2020 (Α’ 92).»
10. Φθν 92828/4471/28.09.2020 εγκφκλιο Γενικοφ Γραμματζα Φυςικοφ Σεριβάλλοντοσ
και Χδάτων του Χ.Σ.ΕΟ. «Ρδθγίεσ εφαρμογισ τθσ διάταξθσ τθσ παρ. 10 του άρκρου 48 του
ν. 4685/2020 (Αϋ 92) και τθσ υπ’ αρικμ. 64663/2956/2020 (Βϋ 2773) Χπουργικισ Απόφαςθσ
με τίτλο «Μακοριςμόσ διοικθτικϊν πράξεων, τεχνικϊν προδιαγραφϊν – διαδικαςίασ για
τθν αυτεπάγγελτθ αναμόρφωςθ και κατάρτιςθ των δαςικϊν χαρτϊν» (ΑΔΑ:
ΩΝΒΞ4653Σ8-ΗΜΧ)», (ΑΔΑ: ΩΑΦΧ4653Σ8-64Φ).
11. Φθν υπ' αρικ. 123007/3541/21.12.2020 εγκφκλιο Γενικοφ Γραμματζα Φυςικοφ
Σεριβάλλοντοσ και Χδάτων του Χ.Σ.ΕΟ. «Σροετοιμαςία για τθν ανάρτθςθ του δαςικοφ
χάρτθ.» (ΑΔΑ: Ω9ΩΓ4653Σ8-ΗΦ2).
12. Φισ υπϋαρικ. 35508/8-5-2012 (ΑΔΑ: Β49ΜΡΤ1Χ-80Ω), 97468/28-11-2012 (ΑΔΑ:
Β4ΥΘΡΤ1Χ-ΠΤΝ), 4988/27-01-2017 (ΑΔΑ: 61Θ1ΡΤ1Χ-ΑΟΨ) και 79146/21-12-2018 (ΑΔΑ:
ΩΞΧΑΡΤ1Χ-ΡΥΥ) αποφάςεισ ανάρτθςθσ του Δ/ντι Δαςϊν Ο. Θεςςαλονίκθσ και τισ
υπϋαρικ. 90172/5-11-2012 (ΦΕΜ 696/Δϋ/11-12-2012), 18008/15-03-2016 (ΦΕΜ 83/Δϋ/0604-2016), 19678/21-03-2016 (ΦΕΜ 87/Δϋ/08-04-2016), 100482/7-12-2012 (ΦΕΜ 742/Δϋ/3112-2012), 76044/15-09-2014 (ΦΕΜ 432/Δϋ/23-09-2014), 81267/10-10-2012 (ΦΕΜ
631/Δϋ/31-10-2012), 65244/21-09-2016 (ΦΕΜ 343/Δϋ/3-11-2016) και 36703/14-05-2015
(ΦΕΜ 168/Δϋ/05-06-2015) αποφάςεισ κφρωςθσ του Γενικοφ Γραμματζα τθσ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ξακεδονίασ-Θράκθσ, τθν 62451/19-08-2013 (ΦΕΜ 476/Δϋ/0609-2013) απόφαςθ μερικισ κφρωςθσ του Γενικοφ Γραμματζα τθσ Αποκεντρωμζνθσ
Διοίκθςθσ Ξακεδονίασ-Θράκθσ, κακϊσ και τισ 83561/20-12-2017 (ΦΕΜ 71/Δϋ/16-02-2018)
και 3609/24-1-2020 (ΦΕΜ 64/Δϋ/12-02-2020) αποφάςεισ μερικισ κφρωςθσ του Υυντονιςτι
τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ξακεδονίασ-Θράκθσ.
13. Φθν υπϋ αρικ. ΧΣΕΟ/ΔΔΕΧ/2344/83/12.01.2021 εγκφκλιο του Γενικοφ Διευκυντοφ
Δαςϊν και Δαςικοφ Σεριβάλλοντοσ «Σρογραμματιςμόσ Αναρτιςεων Δαςικϊν Χαρτϊν»,
(ΑΔΑ: ΨΓ364653Σ8-Μ0Π).
14. Φθν υπ' αρικ. 3295/104/14-1-2021 (ΑΔΑ: ΩΧΔΓ4653Σ8-ΝΕΓ) εγκφκλιο του
Χφυπουργοφ Σεριβάλλοντοσ και ενζργειασ «Ανάρτθςθ αναμορφωμζνων δαςικϊν χαρτϊν
, ςε εφαρμογι τθσ παρ. 10 άρκρου 48 ν. 4685/2020».
15. Φο περιεχόμενο του Δαςικοφ Χάρτθ όλων των προ-καποδιςτριακϊν Ρ.Φ.Α νυν
Δθμοτικϊν Ενοτιτων - Μοινοτιτων (βλ. ςχετ. πίνακα 2) των Διμων Θερμαϊκοφ Θζρμθσ,
Δζλτα, Χαλκθδόνασ, Ωραιόκαςτρου, Συλαίασ-Χορτιάτθ, Σαφλου Ξελά, Ναγκαδά, Βόλβθσ,
Μαλαμαριάσ, Αμπελοκιπων-Ξενεμζνθσ, Θεςςαλονίκθσ, Μορδελιοφ-Ευόςμου και
Οεάπολθσ-Υυκεϊν τθσ Σεριφερειακισ Ενότθτασ Θεςςαλονίκθσ που κεωρικθκε με τθν αρ.
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πρωτ. 4860/02-02-2021
Θεςςαλονίκθσ

(ΑΔΑ:6ΜΡΗΡΤ1Χ-ΘΒ6)

απόφαςθ

Διευκυντι

Δαςϊν

Σ.Ε.

Αποφαςίηουμε
Α. Σθν ανάρτθςθ τοφ κεωρθμζνου δαςικοφ χάρτθ όλων των προ-καποδιςτριακών
Ο.Σ.Α νυν Δθμοτικών Ενοτιτων - Κοινοτιτων (βλ. ςχετ. πίνακα 2) των Διμων
Θερμαϊκοφ Θζρμθσ, Δζλτα, Χαλκθδόνασ, Ωραιόκαςτρου, Πυλαίασ-Χορτιάτθ, Παφλου
Μελά, Λαγκαδά, Βόλβθσ, Καλαμαριάσ, Αμπελοκιπων-Μενεμζνθσ, Θεςςαλονίκθσ,
Κορδελιοφ-Ευόςμου και Νεάπολθσ-υκεών τθσ Π.Ε. Θεςςαλονίκθσ ςυνολικισ ζκταςθσ
3.684.465,92 ςτρεμμάτων, ςτον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτθςθσ δαςικών χαρτών
και υποβολισ αντιρριςεων τθσ ιςτοςελίδασ του Ν.Π.Δ.Δ. "Ελλθνικό Κτθματολόγιο"
(https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx )
Υτον ανωτζρω αναρτϊμενο δαςικό χάρτθ περιλαμβάνεται και ο ιςτορικόσ
ορκοφωτοχάρτθσ, που απεικονίηει τα πολφγωνα των δαςικϊν εν γζνει εκτάςεων, που
προςδιορίςτθκαν
από
τα
φωτοερμθνευτικά
ςτοιχεία
των
παλαιότερων
αεροφωτογραφιϊν.
Υθμειϊνεται ότι ςτον αναρτθμζνο δαςικό χάρτθ απεικονίηονται με μαφρο χρϊμα οι
περιοχζσ που εξαιρζκθκαν τθσ κεϊρθςισ του, ςε εφαρμογι τθσ (11) ςχετικισ, οι οποίεσ
εξαιροφνται τθσ ανάρτθςθσ και τθσ υποβολισ αντιρριςεων.
Β. Καλείται κάκε ενδιαφερόμενοσ, αφοφ λάβει γνϊςθ τοφ περιεχομζνου του
αναρτθμζνου κατά τα προθγοφμενα δαςικοφ χάρτθ, να υποβάλει τισ τυχόν αντιρριςεισ
του εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ εκατόν πζντε (105) θμερϊν, θ οποία αρχίηει τθν 19θ
Φεβρουαρίου 2021 θμζρα Παραςκευι.
Επιςθμαίνεται ότι για τισ περιοχζσ με κυρωμζνο δαςικό χάρτθ αντιρριςεισ δζχεται
μόνο το αναμορφωμζνο τμιμα του αναρτϊμενου δαςικοφ χάρτθ και μόνο ωσ προσ τα
τμιματα που δεν ζχουν ιδθ υποβλθκεί αντιρριςεισ ι αιτιματα προδιλων ςφαλμάτων.
Η καταλθκτικι θμερομθνία τθσ παραπάνω προκεςμίασ, είναι θ 3 θ Ιουνίου 2021
θμζρα Πζμπτθ.
Για τουσ κατοικοφντεσ ι διαμζνοντεσ ςτθν αλλοδαπι, θ παραπάνω προκεςμία
παρεκτείνεται κατά 20 θμζρεσ, ςυνεπώσ θ καταλθκτικι θμερομθνία τθσ προκεςμίασ
υποβολισ αντιρριςεων είναι θ 23θ Ιουνίου θμζρα Σετάρτθ.
Ξε τισ αντιρριςεισ προβάλλονται λόγοι που αφοροφν αποκλειςτικά και μόνο τθν
αμφιςβιτθςθ του χαρακτιρα και τθσ μορφισ των εμφανιηόμενων ςτο χάρτθ εκτάςεων,
τθσ ορκισ απεικόνιςθσ, εφαρμογισ και ιςχφοσ των πράξεων τθσ Διοίκθςθσ και τθσ
ςφννομθσ αλλαγισ χριςθσ αυτϊν.
Αντιρριςεισ μποροφν να υποβάλουν φυςικά και νομικά πρόςωπα δθμοςίου και
ιδιωτικοφ δικαίου, κακϊσ και το Ελλθνικό Δθμόςιο και οι οικείοι Ρ.Φ.Α. πρϊτου και
δευτζρου βακμοφ, εφόςον επικαλοφνται για τθ κεμελίωςθ του ζννομου ςυμφζροντόσ
τουσ εμπράγματα ι ενοχικά δικαιϊματα ςτισ περιλθφκείςεσ ςτον αναρτθκζντα δαςικό
χάρτθ δαςικζσ, χορτολιβαδικζσ και βραχϊδεισ ι πετρϊδεισ εκτάςεισ.
Αντιρριςεισ ειδικά κατά τθσ παράλειψθσ να περιλθφκεί ςτο δαςικό χάρτθ οριςμζνθ
δαςικοφ χαρακτιρα ι χορτολιβαδικι ι βραχϊδθσ ι πετρϊδθσ ζκταςθ, μπορεί να
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υποβάλει κάκε φυςικό ι νομικό πρόςωπο και, ιδίωσ, οι Ρ.Φ.Α. πρϊτου και δεφτερου
βακμοφ ςτα διοικθτικά όρια των οποίων υπάγεται θ ζκταςθ, οι περιβαλλοντικζσ
οργανϊςεισ και άλλα νομικά πρόςωπα μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα, ςτουσ ςκοποφσ των
οποίων περιλαμβάνεται θ προςταςία τοφ φυςικοφ περιβάλλοντοσ.
Θ υποβολι των αντιρριςεων είναι δυνατι μόνον θλεκτρονικά, ςτον ειδικό δικτυακό
τόπο ανάρτθςθσ δαςικϊν χαρτϊν και υποβολισ αντιρριςεων, ςτθν ιςτοςελίδα του
Ο.Σ.Δ.Δ. "Ελλθνικό Μτθματολόγιο"
(https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx ),
με τθν ςυμπλιρωςθ ςχετικισ θλεκτρονικισ φόρμασ, με χριςθ διαδικτυακισ εφαρμογισ.
 Για τθν υποβολι αντίρρθςθσ είναι υποχρεωτικι θ ςυμπλιρωςθ των γεωγραφικϊν
ςυντεταγμζνων των κορυφϊν του πολυγϊνου/γεωτεμαχίου τθσ ζκταςθσ τθσ οποίασ
αμφιςβθτείται ο χαρακτιρασ και θ μορφι, κακϊσ και το εμβαδόν τθσ.
 Επίςθσ, για τθν υποβολι αντίρρθςθσ καταβάλλεται υποχρεωτικά ειδικό τζλοσ, το
φψοσ τοφ οποίου υπολογίηεται με βάςθ το εμβαδόν τθσ ζκταςθσ που αφορά αυτι,
όπωσ ζχει κακοριςτεί με τθν Μ.Χ.Α. τθσ περίπτωςθσ (4) ανωτζρω.
Η μθ τιρθςθ των παραπάνω προχποκζςεων κακιςτά τθν αντίρρθςθ απαράδεκτθ.
Δεν απαιτείται καταβολι τζλουσ, κατ’ εξαίρεςθ, για αντιρριςεισ που αφοροφν περιοχζσ:
α) που ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςτο δαςικό χάρτθ, λόγω μθ αποτφπωςθσ τοφ
περιγράμματοσ τθσ παρ. 2 περίπτωςθ αϋ του άρκρου 23 του ν. 3889/2010, όπωσ ιςχφει,
κακϊσ και οι εκτάςεισ που εμπίπτουν ςτισ περιπτϊςεισ τθσ παρ. 3β του άρκρου 31 του ν.
4280/2014, όπωσ ιςχφει.
β) που εμφανίηονται ωσ δαςικζσ ςτθ φωτοερµθνεία τθσ παλαιότερθσ
αεροφωτογράφθςθσ, αλλά περιλαμβάνονται ςε διανομζσ (κλθροτεµάχια) του εποικιςμοφ
και του αναδαςμοφ, οι οποίεσ δεν απεικονίηονται ςτουσ αναρτθμζνουσ δαςικοφσ χάρτεσ.
γ) που εμφανίηονται ωσ χορτολιβαδικζσ ι βραχϊδεισ ι πετρϊδεισ είτε κατά τθν
παλαιότερθ είτε κατά τθν πρόςφατθ αεροφωτογράφθςθ, αλλά περιλαμβάνονται ςε
περιοχζσ του εποικιςμοφ και του αναδαςμοφ, οι οποίεσ δεν απεικονίηονται ςτουσ
αναρτθμζνουσ δαςικοφσ χάρτεσ.
δ) για τισ οποίεσ ζχουν εκδοκεί τελεςίδικεσ πράξεισ χαρακτθριςμοφ κατά τθ
διαδικαςία του άρκρου 14 ν. 998/1979, οι οποίεσ δεν απεικονίηονται ςτουσ αναρτθμζνουσ
δαςικοφσ χάρτεσ.
ε) κατά το τμιμα που εμπίπτει ςε εκκρεμείσ αιτιςεισ και υποκζςεισ ςτθ διαδικαςία
του άρκρου 14 ν. 998/1979 (άρκρο 28 παρ. 18.α ν. 2664/1998 όπωσ ιςχφει).
ςτ) που υποβάλλονται από Ρργανιςµοφσ Φοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ Αϋ και Βϋ βακµοφ.
η) που υποβάλλονται από τθν Μεντρικι Διοίκθςθ κατά τθν ζννοια τθσ περίπτωςθσ
ςτϋ τθσ παρ.1 του άρκ. 14 του ν. 4270/2014 (Αϋ 143).
Για τθν τεκμθρίωςθ τθσ υπαγωγισ ςτισ ανωτζρω περιπτϊςεισ αϋ ι βϋ και γϋ με τθν
αντίρρθςθ υποβάλλονται, απαρζγκλιτα, από τον ενδιαφερόμενο, ωσ απαραίτθτα
ςυμπλθρωματικά ςτοιχεία, βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ δόμθςθσ (περ. αϋ) ι τθσ
υπθρεςίασ εποικιςμοφ (περ. βϋ ι γϋ) αντίςτοιχα. Για τθν περίπτωςθ δϋ υποβάλλεται θ
τελεςίδικθ πράξθ. Για τθν περίπτωςθ εϋ υποβάλλεται αντίγραφο τθσ πρωτοκολλθμζνθσ
αίτθςθσ, εκκρεμοφςασ πράξθσ ι αντίρρθςθσ ςτισ επιτροπζσ του άρκρου 10 τθσ
διαδικαςίασ του άρκρου 14 του ν. 998/1979.
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Για τθν υποβολι αντίρρθςθσ που εξαιρείται τθσ καταβολισ τζλουσ, οι ενδιαφερόμενοι
εντόσ τθσ προβλεπόμενθσ προκεςμίασ υποβολισ αντιρριςεων οφείλουν να αποςτείλουν
ςτο αρμόδιο ΥΧΑΔΧ, ςε ψθφιακι μορφι όλα τα ςχετικά δικαιολογθτικά που απαιτοφνται
για τθν υποβολι τθσ ατελοφσ αντίρρθςθσ, παρακζτοντασ τουσ λόγουσ τθσ ατζλειασ και
επιπλζον ςε ψθφιακι μορφι το πολφγωνο/γεωτεμάχιο τθσ ζκταςθσ τθσ οποίασ
αμφιςβθτείται ο χαρακτιρασ και θ μορφι, ςτισ θλεκτρονικζσ διευκφνςεισ tdxthe@damt.gov.gr (για το ΥΧΑΔΧ τθσ Δ/νςθσ Δαςϊν Ο. Θεςςαλονίκθσ), tpdethe@damt.gov.gr (για το ΥΧΑΔΧ Δαςαρχείου Θεςςαλονίκθσ), tpde-lag@damt.gov.gr (για
το ΥΧΑΔΧ Δαςαρχείου Ναγκαδά) και tpde-stv@damt.gov.gr (για το ΥΧΑΔΧ Δαςαρχείου
Υταυροφ) προκειμζνου θ υποβολι τθσ αντίρρθςθσ αυτισ, μζςω του δικτυακοφ τόπου, να
πραγματοποιθκεί, κατϋ εξαίρεςθ, από το προςωπικό του ΥΧΑΔΧ.
Υε περιπτϊςεισ που απαιτείται αυτοπρόςωπθ παρουςία, και για όςο διάςτθμα
ιςχφουν τα περιοριςτικά μζτρα προςταςίασ τθσ δθμόςιασ υγείασ, το ΥΧΑΔΧ δφναται να
δζχεται κοινό, μόνο κατόπιν προθγοφμενου ραντεβοφ.
 Υτισ αντιρριςεισ ςυμπλθρϊνονται, επίςθσ, τα ςτοιχεία των εμπραγμάτων ι
ενοχικϊν δικαιωμάτων, που κεμελιϊνουν το ζννομο ςυμφζρον τοφ
ενδιαφερόμενου ςτθν ζκταςθ, που αφορά θ αντίρρθςθ.
Η μθ τιρθςθ τθσ παραπάνω προχπόκεςθσ κακιςτά τθν αντίρρθςθ εκκρεμι.
Υτοιχεία που αφοροφν διοικθτικζσ πράξεισ των άρκρων 1 και 2 τθσ
64663/2956/03.07.2020 απόφαςθσ Χπουργοφ Σ.ΕΟ. (Β’ 2773), μποροφν να υποβάλλονται,
ωσ πρόδθλα ςφάλματα, θλεκτρονικά ςτθν ιςτοςελίδα του Ο.Σ.Δ.Δ. "Ελλθνικό
Μτθματολόγιο" https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx και ο
φάκελοσ να αποςτζλλεται ςτθν Διεφκυνςθ Δαςϊν Ο. Θεςςαλονίκθσ . Υτον φάκελο
αποςτολισ αναγράφεται, υποχρεωτικά, το όνομα τοφ ενδιαφερομζνου και ο αρικμόσ
πρωτοκόλλου του αιτιματοσ.
Φα αποδεικτικά ςτοιχεία που επικαλείται ο ενδιαφερόμενοσ, ςτα οποία
περιλαμβάνονται αυτά που αποδεικνφουν τθν καταβολι τοφ ειδικοφ τζλουσ κακϊσ και τθ
κεμελίωςθ τοφ ζννομου ςυμφζροντοσ επί τθσ ζκταςθσ που αφορά θ αντίρρθςθ,
αποςτζλλονται το αργότερο εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν λιξθ τθσ προκεςμίασ
υποβολισ αντιρριςεων ςε ζντυπθ μορφι, ςτο Υθμείο Χποςτιριξθσ τθσ Ανάρτθςθσ τοφ
Δαςικοφ Χάρτθ, ςτθ διεφκυνςθ Οαυαρίνου 28, Φ.Μ. 55131 Μαλαμαριά. Υτον φάκελο
αποςτολισ αναγράφεται, υποχρεωτικά, το όνομα τοφ ενδιαφερομζνου και ο αρικμόσ
πρωτοκόλλου τθσ αντίρρθςθσ.
Υτο Υθμείο Χποςτιριξθσ τθσ Ανάρτθςθσ τοφ Δαςικοφ Χάρτθ γίνεται, επίςθσ,
ενθμζρωςθ για το περιεχόμενο τοφ αναρτθμζνου δαςικοφ χάρτθ και δίνονται
πλθροφορίεσ για τον τρόπο υποβολισ των αντιρριςεων, το οποίο λειτουργεί κακθμερινά
από 7.00 π.μ. ζωσ 15.00 μ.μ. τισ εργάςιμεσ θμζρεσ, κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ περιόδου
υποβολισ αντιρριςεων, κατόπιν ραντεβοφ ςφμφωνα με ιςχφοντα περιοριςτικά μζτρα
προςταςίασ τθσ δθμόςιασ υγείασ (14 ςχετικό).
Επιςθμαίνεται ότι θ διαδικαςία τοφ άρκρου 14 ν. 998/1979, από τθν ανάρτθςθ τοφ
οικείου δαςικοφ χάρτθ παφει να ιςχφει και οι επιτροπζσ τοφ άρκρου 10 του ιδίου νόμου
κακίςτανται αναρμόδιεσ για το χαρακτθριςμό εκτάςεων ωσ δάςθ, δαςικϊν,
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χορτολιβαδικϊν, βραχωδϊν ι πετρωδϊν. Για τισ περιπτϊςεισ που ζχουν υποβλθκεί
αιτιςεισ ςτα οικεία Δαςαρχεία για εφαρμογι του άρκρου 14 ν. 998/1979, κακϊσ και για
τισ υποκζςεισ που εκκρεμοφν ςτισ επιτροπζσ τοφ άρκρου 10 παρ. 3 ςτθν ανωτζρω
διαδικαςία, οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να υποβάλλουν αντιρριςεισ κατά τοφ
περιεχομζνου τοφ αναρτθμζνου δαςικοφ χάρτθ (περίπτωςθ εϋ εξαίρεςθσ καταβολισ
ειδικοφ τζλουσ).
Αναπόςπαςτα ςυνοδευτικά ςτοιχεία τθσ παροφςασ αποτελοφν τα ψθφιακά αρχεία
του κεωρθμζνου δαςικοφ χάρτθ όλων των προ-καποδιςτριακϊν Ρ.Φ.Α νυν Δθμοτικϊν
Ενοτιτων - Μοινοτιτων (βλ. ςχετ. πίνακα 2) των Διμων Θερμαϊκοφ Θζρμθσ, Δζλτα,
Χαλκθδόνασ, Ωραιόκαςτρου, Συλαίασ-Χορτιάτθ, Σαφλου Ξελά, Ναγκαδά, Βόλβθσ,
Μαλαμαριάσ , Αμπελοκιπων- Ξενεμζνθσ, Θεςςαλονίκθσ, Μορδελιοφ-Ευόςμου και
Οεάπολθσ-Υυκεϊν τθσ Σεριφερειακισ Ενότθτασ Θεςςαλονίκθ και του αντίςτοιχου
«Ρρκοφωτοχάρτθ ζτουσ 1945 » ςε μορφι shapefiles (.shp).
Θ παροφςα αποςτζλλεται ςτο "Ελλθνικό Μτθματολόγιο" για τθν ψθφιακι ανάρτθςι
τθσ ςτθν ιςτοςελίδα του ςτον ειδικό δικτυακό τόπο ανάρτθςθσ δαςικϊν χαρτϊν και
υποβολισ αντιρριςεων.
Ρ ςφνδεςμοσ για τον αναρτθμζνο δαςικό χάρτθ δθμοςιοποιείται και από τισ ιςτοςελίδεσ
τοφ Χπουργείου Σεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, κακϊσ και τθσ οικείασ Αποκεντρωμζνθσ
Διοίκθςθσ.
Επίςθσ, θ παροφςα (χωρίσ τα ςυνοδευτικά ψθφιακά αρχεία) αναρτάται ςτον χϊρο
ανακοινϊςεων τθσ υπθρεςίασ μασ, των Δαςαρχείων Θεςςαλονίκθσ, Ναγκαδά και
Υταυροφ και ςτα δθμοτικά ι τοπικά ι διαμεριςματικά καταςτιματα των διμων
Θερμαϊκοφ, Θζρμθσ, Δζλτα, Χαλκθδόνασ, Ωραιόκαςτρου, Πυλαίασ-Χορτιάτθ, Παφλου
Μελά, Λαγκαδά, Βόλβθσ, Καλαμαριάσ, Αμπελοκιπων-Μενεμζνθσ, Θεςςαλονίκθσ,
Κορδελιοφ-Ευόςμου και Νεάπολθσ-υκεών τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Θεςςαλονίκθσ.

Ρ ΑΟΑΣΝΘΤΩΦΘΥ ΣΤΡΛΥΦΑΞΕΟΡΥ
ΦΘΥ ΔΙΕΧΘΧΟΥΘΥ ΔΑΥΩΟ Σ.Ε. ΘΕΥΥΑΝΡΟΙΜΘΥ

ΥΦΑΧΤΡΥ ΣΑΣΑΔΡΣΡΧΝΡΥ
ΔΑΥΡΝΡΓΡΥ
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ΠΙΝΑΚΑ 2
Α/Α
1

2

3

4

ΠΙΝΑΚΑ ΝΤΝ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΕΝΟΣΗΣΩΝ - ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ Π.Ε. ΘΕ/ΝΙΚΗ
ΔΗΜΟ
ΔΗΜΟΣΙΚH ΕΝΟΣΗΣA
ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ
Αμπελοκιπων
Αμπελοκιπων
Αμπελοκιπων – Ξενεμζνθσ
Ξενεμζνθσ
Ξενεμζνθσ
Αςπροβάλτασ
Αγίου Γεωργίου
Βραςνϊν
Ξελιςςουργοφ
Οζασ Απολλωνίασ
Απολλωνίασ
Οικομθδινοφ
Σεριςτερϊνα
Υτίβου
Αρζκουςασ
Ξαυροφδασ
Αρζκουςασ
Υκεπαςτοφ
Υτεφανινϊν
Βόλβθσ
Φιλαδζλφειασ
Ευαγγελιςμοφ
Ουμφόπετρασ
Εγνατίασ
Σροφιτθ
Υχολαρίου
Απολλωνίασ
Ξαδφτου
Ξοδίου
Οζασ Ξαδφτου
Άνω Υταυροφ
Τεντίνασ
Βόλβθσ
Υταυροφ
Βραχιάσ
Αξιοφ
Μυμίνων
Οζων Ξαλγάρων
Ιωνίασ
Δζλτα
Εχεδϊρου
Μαλοχωρίου
Υίνδου
Ανατολικοφ
Χαλάςτρασ
Χαλάςτρασ
Επανομισ
Επανομισ
Ξεςθμερίου
Αγίασ Φριάδασ
Θερμαϊκοφ
Οζων Επιβατϊν
Θερμαϊκοφ
Σεραίασ
Αγγελοχωρίου
Ξθχανιϊνασ
Οζασ Μεραςιάσ
Οζασ Ξθχανιϊνασ
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ΠΙΝΑΚΑ ΝΤΝ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΕΝΟΣΗΣΩΝ - ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ Π.Ε. ΘΕ/ΝΙΚΗ
ΔΗΜΟ
ΔΗΜΟΣΙΚH ΕΝΟΣΗΣA
ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ
Αγίασ Σαραςκευισ
Αγίου Αντωνίου
Βαςιλικϊν
Βαςιλικϊν
Νιβαδίου
Σεριςτεράσ
Υουρωτισ
Θζρμθσ
Θζρμθσ
Οζασ Ταιδεςτοφ
Θζρμθσ
Οζου Τυςίου
Φαγαράδων
Μαρδίασ
Μάτω Υχολαρίου
Ξίκρασ
Σλαγιαρίου
Φριλόφου
Θεςςαλονίκθσ
Θεςςαλονίκθσ
Θεςςαλονίκθσ
Φριανδρίασ
Φριανδρίασ
Μαλαμαριάσ
Μαλαμαριάσ
Μαλαμαριάσ
Ελευκερίου Μορδελιοφ
Ελευκερίου Μορδελιοφ
Μορδελιοφ – Ευόςμου
Ευόςμου
Ευόςμου
Αςςιρου
Αςςιρου
Μρικιάσ
Βερτίςκου
Εξαλόφου
Βερτίςκου
Νοφίςκου
ςςασ
Αδάμ
Ηαγκλιβερίου
Μαλλινδοίων
Μαλαμωτοφ
Σετροκζραςων
Υαρακινασ
Αγίου Βαςιλείου
Ναγκαδά
Αρδαμερίου
Μορϊνειασ
Βαςιλουδίου
Γερακαροφσ
Ναγκαδικίων
Αναλιψεωσ
Θρακλείου
Μαβαλλαρίου
Μολχικοφ
Ναγκαδά
Ναγκαδά
Ναγυνϊν
Σεριβολακίου
Χρυςαυγισ
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ΠΙΝΑΚΑ ΝΤΝ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΕΝΟΣΗΣΩΝ - ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ Π.Ε. ΘΕ/ΝΙΚΗ
ΔΗΜΟ
ΔΗΜΟΣΙΚH ΕΝΟΣΗΣA
ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ
Μαρτερζ
Ναχανά
Ναχανά
Νευκοχωρίου
Οικόπολθσ
Ναγκαδά
Πυλοφπολθσ
Αςκοφ
Υοχοφ
Μρυονερίου
Υοχοφ
Αγίου Σαφλου
Αγίου Σαφλου
Οεάπολθσ
Οεάπολθσ
Οεάπολθσ – Υυκεϊν
Σεφκων
Σεφκων
Υυκεϊν
Υυκεϊν
Ευκαρπίασ
Ευκαρπίασ
Σαφλου Ξελά
Σολίχνθσ
Σολίχνθσ
Υταυροφπολθσ
Υταυροφπολθσ
Σανοράματοσ
Σανοράματοσ
Συλαία
Συλαία
Αςβεςτοχωρίου
Συλαίασ – Χορτιάτθ
Εξοχισ
Χορτιάτθ
Φιλφρου
Χορτιάτθ
Αγίου Ακαναςίου
Αγχίαλου
Βακφλακκου
Αγίου Ακαναςίου
Γζφυρασ
Οζασ Ξεςιμβριασ
Πθροχωρίου
Μουφαλίων
Χαλκθδόνασ
Μουφαλίων
Σροχϊματοσ
Άδενδρου
Βαλτοχωρίου
Ελεοφςασ
Χαλκθδόνασ
Ξικροφ Ξοναςτθριοφ
Σαρκενίου
Χαλκθδόνασ
Ξεςαίου
Οζασ Φιλαδζλφειασ
Μαλλικζασ
Οεοχωροφδασ
Σεντάλοφου
Ωραιοκάςτρου
Δρυμοφ
Ξυγδονίασ
Νθτισ
Ξελιςςοχωρίου
Ωραιοκάςτρου
Ωραιοκάςτρου
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