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ΑΔΑ: 6ΓΒΖΟΡ1Ι-ΕΡΙ

Υίος, 26-02-2021
Αρηζ. Πρωη.: 10846

ΠΡΟ:

Όπσο Π.Γ.

Αλάρηεζε δαζηθού τάρηε ηωλ Γήκωλ Υίοσ, Ηρωηθής Νήζοσ Φαρώλ θαη Οηλοσζζώλ
ηες Περηθερεηαθής Δλόηεηας Υίοσ θαη πρόζθιεζε γηα σποβοιή αληηρρήζεωλ θαηά
ηοσ περηετοκέλοσ ηοσ.

Έρνληαο ππόςε:
1. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 48 θαη 50 λ. 4685/2020 (Α’ 92) «Δθζπγρξνληζκόο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο,
ελζσκάησζε ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία ησλ Οδεγηώλ 2018/844 θαη 2019/692 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη
ηνπ πκβνπιίνπ θαη ινηπέο δηαηάμεηο.».
2. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 13 έσο 26 λ. 3889/2010 (Α’ 182) «Υξεκαηνδόηεζε Πεξηβαιινληηθώλ
Παξεκβάζεσλ, Πξάζηλν Σακείν, Κύξσζε Γαζηθώλ Υαξηώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», όπσο απηέο ηζρύνπλ.
3. Σηο δηαηάμεηο ηνύ άξζξνπ 28 ηνύ λ. 2664/1998 (Α΄ 275) «Δζληθό Κηεκαηνιόγην θαη άιιεο δηαηάμεηο», όπσο
ηζρύεη.
4. Σελ ππ' αξηζ. 151585/323/03.02.2017 (Β’ 347) θνηλή απόθαζε Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ θαη Πεξηβάιινληνο
θαη Δλέξγεηαο «Καζνξηζκόο εηδηθνύ ηέινπο γηα ηελ άζθεζε αληηξξήζεσλ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Ν.
3889/2010 (Φ.Δ.Κ. 182Α΄) θαηά ηνπ πεξηερνκέλνπ αλαξηεκέλνπ δαζηθνύ ράξηε», όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ηελ
155973/999/26.04.2017 (Β’ 1491) θαη ζπκπιεξώζεθε από ηελ 160525/2210/20.09.2017 (Β’ 3327) όκνηεο.
5. Σελ 143792/1794/03.08.2016 απόθαζε Αλαπιεξσηή Τπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο (Β’ 2750)
«Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία εηδηθνύ δηθηπαθνύ ηόπνπ αλάξηεζεο δαζηθώλ ραξηώλ θαη πεξηερόκελν ηεο ειεθηξνληθήο
θόξκαο ππνβνιήο αληηξξήζεσλ.».
6. Σελ 146776/2459/21.10.2016 απόθαζε Αλαπιεξσηή Τπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο (Β’ 3532)
«Καζνξηζκόο ζεκάησλ ζρεηηθώλ κε ηελ παξάγξαθν 1 εδάθηα β΄, γ΄, δ΄ θαη ε΄ ηνύ άξζξνπ 21 ηνύ Ν. 3889/2010
όπσο ηζρύεη.», όπσο ηζρύεη .
7. Σελ 153394/919/12.04.2017 απόθαζε Αλαπιεξσηή Τπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο (Β’ 1366)
«Καζνξηζκόο, πξνζδηνξηζκόο, ηξόπνο θαη δηαδηθαζία δηόξζσζεο πξόδεισλ ζθαικάησλ ζηελ θαηάξηηζε θαη
θύξσζε ησλ δαζηθώλ ραξηώλ».
8. Σελ 158576/1579/04.07.2017 απόθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο (Β’
2373) «Καζνξηζκόο ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη ηηκνινγίνπ ππνινγηζκνύ πξνεθηηκώκελσλ ακνηβώλ γηα ηηο
εξγαζίεο θαηάξηηζεο δαζηθώλ ραξηώλ».
9. Σελ 64663/2956/03.07.2020 απόθαζε Τπνπξγνύ Π.ΔΝ. (Β’ 2773) «Καζνξηζκόο ησλ δηνηθεηηθώλ πξάμεσλ,
ησλ ινηπώλ πξόζθνξσλ ζηνηρείσλ, ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ απηεπάγγειηε
αλακόξθσζε θαη θαηάξηηζε ησλ δαζηθώλ ραξηώλ θαηά ην άξζξν 48 ηνπ λ. 4685/2020 (Α’ 92).».
10. Σελ 92828/4471/28.09.2020 εγθύθιην Γεληθνύ Γξακκαηέα Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο θαη Τδάησλ ηνπ
Τ.Π.ΔΝ. «Οδεγίεο εθαξκνγήο ηεο δηάηαμεο ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ λ. 4685/2020 (Α΄ 92) θαη ηεο ππ’ αξηζκ.
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64663/2956/2020 (Β΄ 2773) Τπνπξγηθήο Απόθαζεο κε ηίηιν «Καζνξηζκόο δηνηθεηηθώλ πξάμεσλ, ηερληθώλ
πξνδηαγξαθώλ – δηαδηθαζίαο γηα ηελ απηεπάγγειηε αλακόξθσζε θαη θαηάξηηζε ησλ δαζηθώλ ραξηώλ» (ΑΓΑ:
ΧΛΒΜ4653Π8-ΕΚΥ)», (ΑΓΑ: ΧΑΦΤ4653Π8-64Φ).
11. Σελ 123007/3541/21.12.2020 εγθύθιην Γεληθνύ Γξακκαηέα Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο θαη Τδάησλ ηνπ
Τ.Π.ΔΝ. «Πξνεηνηκαζία γηα ηελ αλάξηεζε ηνπ δαζηθνύ ράξηε.» (ΑΓΑ: Χ9ΧΓ4653Π8-ΕΦ2).
12. Σηο ππ’ αξηζ. 6425/03-02-2017 (ΑΓΑ: Φ675ΟΡ1Η-Σ2Ε) θαη 11366/23-02-2018 (ΑΓΑ: Φ4ΔΜΟΡ1Η-ΠΡ1)
απνθάζεηο αλάξηεζεο ηνπ Γ/ληή Γαζώλ Υίνπ θαη ηηο ππ’ αξηζ. 81843/21.12.2017 (ΦΔΚ Γ’ 27/2018) θαη 73997/0612-2018 (ΦΔΚ Γ’ 544) απνθάζεηο κεξηθήο θύξσζεο ηνπ πληνληζηή ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηγαίνπ.
13. Σν ΤΠΔΝ/ΓΓΔΤ/2344/83/12.01.2021 Γεληθνύ Γηεπζπληνύ Γαζώλ θαη Γαζηθνύ Πεξηβάιινληνο
«Πξνγξακκαηηζκόο Αλαξηήζεσλ Γαζηθώλ Υαξηώλ», (ΑΓΑ: ΦΓ364653Π8-Κ0Ξ).
14. Σελ ππ’ αξηζ. 3295/104/14-01-2021 εγθύθιην ηνπ Τθππνπξγνύ Π.ΔΝ. «Αλάξηεζε αλακνξθσκέλσλ
δαζηθώλ ραξηώλ, ζε εθαξκνγή ηεο παξ. 10 άξζξνπ 48 λ. 4685/2020» (ΑΓΑ: ΧΤΓΓ4653Π8-ΛΔΓ).
15. Σν πεξηερόκελν ηνπ δαζηθνύ ράξηε ησλ Γεκνηηθώλ θαη Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ ησλ δήκσλ Υίνπ, Ζξσηθήο
Νήζνπ Φαξώλ θαη Οηλνπζζώλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Υίνπ, πνπ ζεσξήζεθε κε ηελ 9629/24-02-2021 (ΑΓΑ:
ΧΣ9ΜΟΡ1Η-ΞΥΞ) απόθαζε ηεο Γηεύζπλζεο Γαζώλ Υίνπ.
Αποθαζίδοσκε

Α. Σελ αλάρηεζε ηοσ ζεωρεκέλοσ δαζηθού τάρηε ηωλ Γεκοηηθώλ θαη Σοπηθώλ θοηλοηήηωλ
Υίοσ (βι. ζτεηηθό πίλαθα) ηωλ Γήκωλ Υίοσ, Ηρωηθής Νήζοσ Φαρώλ θαη Οηλοσζζώλ ηες
Περηθερεηαθής Δλόηεηας Υίοσ, ζσλοιηθής έθηαζες 867.977,95 ζηρεκκάηωλ, ζηολ εηδηθό
δηαδηθησαθό ηόπο αλάρηεζες δαζηθώλ ταρηώλ θαη σποβοιής αληηρρήζεωλ ηες ηζηοζειίδας ηοσ
Ν.Π.Γ.Γ. "Διιεληθό Κηεκαηοιόγηο"
(https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx )
ηνλ αλσηέξσ αλαξηώκελν δαζηθό ράξηε πεξηιακβάλεηαη θαη ν ηζηνξηθόο νξζνθσηνράξηεο, πνπ
απεηθνλίδεη ηα πνιύγσλα ησλ δαζηθώλ ελ γέλεη εθηάζεσλ, πνπ πξνζδηνξίζηεθαλ από ηα
θσηνεξκελεπηηθά ζηνηρεία ησλ παιαηόηεξσλ αεξνθσηνγξαθηώλ.
εκεηώλεηαη όηη ζηνλ αλαξηεκέλν δαζηθό ράξηε απεηθνλίδνληαη κε καύξν ρξώκα νη πεξηνρέο πνπ
εμαηξέζεθαλ ηεο ζεώξεζήο ηνπ, ζε εθαξκνγή ηεο (11) ζρεηηθήο, νη νπνίεο εμαηξνύληαη ηεο αλάξηεζεο θαη
ηεο ππνβνιήο αληηξξήζεσλ.
Β. Καιείηαη θάζε ελδηαθερόκελος, αθνύ ιάβεη γλώζε ηνύ πεξηερνκέλνπ ηνπ αλαξηεκέλνπ θαηά ηα
πξνεγνύκελα δαζηθνύ ράξηε, λα ππνβάιεη ηηο ηπρόλ αληηξξήζεηο ηνπ εληόο αποθιεηζηηθής πξνζεζκίαο
εθαηόλ πέληε (105) εκεξώλ, ε νπνία αξρίδεη ηελ 12ε Μαρηίοσ 2021 εκέξα Παραζθεσή.
Δπηζεκαίλεηαη όηη γηα ηηο πεξηνρέο κε θπξσκέλν δαζηθό ράξηε αληηξξήζεηο δέρεηαη κόλν ην
αλακνξθσκέλν ηκήκα ηνπ αλαξηνύκελνπ δαζηθνύ ράξηε θαη κόλν σο πξνο ηα ηκήκαηα πνπ δελ έρνπλ
ήδε ππνβιεζεί αληηξξήζεηο ή αηηήκαηα πξνδήισλ ζθαικάησλ.
Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο, είλαη ε 24ε Ιοσλίοσ 2021 εκέξα Πέκπηε.
Γηα ηοσς θαηοηθούληες ή δηακέλοληες ζηελ αιιοδαπή, ε παραπάλω προζεζκία παρεθηείλεηαη
θαηά 20 εκέρες, ζσλεπώς ε θαηαιεθηηθή εκεροκελία ηες προζεζκίας σποβοιής αληηρρήζεωλ
είλαη ε 14ε Ιοσιίοσ 2021 εκέρα Σεηάρηε.
Με ηηο αληηξξήζεηο πξνβάιινληαη ιόγνη πνπ αθνξνύλ απνθιεηζηηθά θαη κόλν ηελ ακθηζβήηεζε ηνύ
ραξαθηήξα θαη ηεο κνξθήο ησλ εκθαληδόκελσλ ζην ράξηε εθηάζεσλ, ηεο νξζήο απεηθόληζεο, εθαξκνγήο
θαη ηζρύνο ησλ πξάμεσλ ηεο Γηνίθεζεο θαη ηεο ζύλλνκεο αιιαγήο ρξήζεο απηώλ.
Αληηξξήζεηο κπνξνύλ λα ππνβάινπλ θπζηθά θαη λνκηθά πξόζσπα δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνύ δηθαίνπ,
θαζώο θαη ην Διιεληθό Γεκόζην θαη νη νηθείνη Ο.Σ.Α. πξώηνπ θαη δεπηέξνπ βαζκνύ, εθόζνλ
επηθαινύληαη γηα ηε ζεκειίσζε ηνύ έλλνκνπ ζπκθέξνληόο ηνπο εκπξάγκαηα ή ελνρηθά δηθαηώκαηα ζηηο
πεξηιεθζείζεο ζηνλ αλαξηεζέληα δαζηθό ράξηε δαζηθέο, ρνξηνιηβαδηθέο θαη βξαρώδεηο ή πεηξώδεηο
εθηάζεηο.
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Αληηξξήζεηο εηδηθά θαηά ηεο παξάιεηςεο λα πεξηιεθζεί ζην δαζηθό ράξηε νξηζκέλε δαζηθνύ
ραξαθηήξα ή ρνξηνιηβαδηθή ή βξαρώδεο ή πεηξώδεο έθηαζε, κπνξεί λα ππνβάιεη θάζε θπζηθό ή λνκηθό
πξόζσπν θαη, ηδίσο, νη Ο.Σ.Α. πξώηνπ θαη δεύηεξνπ βαζκνύ ζηα δηνηθεηηθά όξηα ησλ νπνίσλ ππάγεηαη ε
έθηαζε, νη πεξηβαιινληηθέο νξγαλώζεηο θαη άιια λνκηθά πξόζσπα κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα,
ζηνπο ζθνπνύο ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλεηαη ε πξνζηαζία ηνύ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο.
Ζ ππνβνιή ησλ αληηξξήζεσλ είλαη δπλαηή κόλολ ειεθηροληθά, ζηνλ εηδηθό δηθηπαθό ηόπν
αλάξηεζεο δαζηθώλ ραξηώλ θαη ππνβνιήο αληηξξήζεσλ, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. "Διιεληθό
Κηεκαηνιόγην"
(https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx ),
κε ηελ ζπκπιήξσζε ζρεηηθήο ειεθηξνληθήο θόξκαο, κε ρξήζε δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο.
 Γηα ηελ ππνβνιή αληίξξεζεο είλαη ππνρξεσηηθή ε ζπκπιήξσζε ησλ γεσγξαθηθώλ
ζπληεηαγκέλσλ ησλ θνξπθώλ ηνύ πνιπγώλνπ/γεσηεκαρίνπ ηεο έθηαζεο ηεο νπνίαο ακθηζβεηείηαη
ν ραξαθηήξαο θαη ε κνξθή, θαζώο θαη ην εκβαδόλ ηεο.
 Δπίζεο, γηα ηελ ππνβνιή αληίξξεζεο θαηαβάιιεηαη ππνρξεσηηθά εηδηθό ηέινο, ην ύςνο ηνύ
νπνίνπ ππνινγίδεηαη κε βάζε ην εκβαδόλ ηεο έθηαζεο πνπ αθνξά απηή, όπσο έρεη θαζνξηζηεί κε
ηελ Κ.Τ.Α. ηεο πεξίπησζεο (4) αλσηέξσ.
Η κε ηήρεζε ηωλ παραπάλω προϋποζέζεωλ θαζηζηά ηελ αληίρρεζε απαράδεθηε.
Γελ απαηηείηαη θαηαβνιή ηέινπο, θαη’ εμαίξεζε, γηα αληηξξήζεηο πνπ αθνξνύλ πεξηνρέο:
α) πνπ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζην δαζηθό ράξηε, ιόγσ κε απνηύπσζεο ηνύ πεξηγξάκκαηνο ηεο
παξ. 2 πεξίπησζε α΄ ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ λ. 3889/2010, όπσο ηζρύεη, θαζώο θαη νη εθηάζεηο πνπ
εκπίπηνπλ ζηηο πεξηπηώζεηο ηεο παξ. 3β ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λ. 4280/2014, όπσο ηζρύεη.
β) πνπ εκθαλίδνληαη σο δαζηθέο ζηε θσηνεξµελεία ηεο παιαηόηεξεο αεξνθσηνγξάθεζεο, αιιά
πεξηιακβάλνληαη ζε δηαλνκέο (θιεξνηεµάρηα) ηνπ επνηθηζκνύ θαη ηνπ αλαδαζκνύ, νη νπνίεο δελ
απεηθνλίδνληαη ζηνπο αλαξηεκέλνπο δαζηθνύο ράξηεο.
γ) πνπ εκθαλίδνληαη σο ρνξηνιηβαδηθέο ή βξαρώδεηο ή πεηξώδεηο είηε θαηά ηελ παιαηόηεξε είηε
θαηά ηελ πξόζθαηε αεξνθσηνγξάθεζε, αιιά πεξηιακβάλνληαη ζε πεξηνρέο ηνπ επνηθηζκνύ θαη ηνπ
αλαδαζκνύ, νη νπνίεο δελ απεηθνλίδνληαη ζηνπο αλαξηεκέλνπο δαζηθνύο ράξηεο.
δ) γηα ηηο νπνίεο έρνπλ εθδνζεί ηειεζίδηθεο πξάμεηο ραξαθηεξηζκνύ θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ
άξζξνπ 14 λ. 998/1979, νη νπνίεο δελ απεηθνλίδνληαη ζηνπο αλαξηεκέλνπο δαζηθνύο ράξηεο.
ε) θαηά ην ηκήκα πνπ εκπίπηεη ζε εθθξεκείο αηηήζεηο θαη ππνζέζεηο ζηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ
14 λ. 998/1979 (άξζξν 28 παξ. 18.α λ. 2664/1998 όπσο ηζρύεη).
ζη) πνπ ππνβάιινληαη από Οξγαληζµνύο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Α΄ θαη Β΄ βαζµνύ.
δ) πνπ ππνβάιινληαη από ηελ Κεληξηθή Γηνίθεζε θαηά ηελ έλλνηα ηεο πεξίπησζεο ζη΄ ηεο παξ.1
ηνπ άξζ. 14 ηνπ λ. 4270/2014 (Α΄ 143).
Γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο ππαγσγήο ζηηο αλσηέξσ πεξηπηώζεηο α΄ ή β΄ θαη γ΄ κε ηελ αληίξξεζε
ππνβάιινληαη, απαξέγθιηηα, από ηνλ ελδηαθεξόκελν, σο απαξαίηεηα ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία,
βεβαίσζε ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο δόκεζεο (πεξ. α΄) ή ηεο ππεξεζίαο επνηθηζκνύ (πεξ. β΄ ή γ΄)
αληίζηνηρα. Γηα ηελ πεξίπησζε δ΄ ππνβάιιεηαη ε ηειεζίδηθε πξάμε. Γηα ηελ πεξίπησζε ε΄
ππνβάιιεηαη αληίγξαθν ηεο πξσηνθνιιεκέλεο αίηεζεο, εθθξεκνύζαο πξάμεο ή αληίξξεζεο ζηηο
επηηξνπέο ηνπ άξζξνπ 10 ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 998/1979.
Γηα ηελ ππνβνιή αληίξξεζεο πνπ εμαηξείηαη ηεο θαηαβνιήο ηέινπο, νη ελδηαθεξόκελνη εληόο ηεο
πξνβιεπόκελεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο αληηξξήζεσλ νθείινπλ λα απνζηείινπλ ζην αξκόδην
ΤΑΓΥ, ζε ςεθηαθή κνξθή όια ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ ππνβνιή ηεο
αηεινύο αληίξξεζεο, παξαζέηνληαο ηνπο ιόγνπο ηεο αηέιεηαο θαη επηπιένλ ζε ςεθηαθή κνξθή ην
πνιύγσλν/γεσηεκάρην ηεο έθηαζεο ηεο νπνίαο ακθηζβεηείηαη ν ραξαθηήξαο θαη ε κνξθή, ζηελ
ειεθηροληθή δηεύζσλζε dxchios@apdaigaiou.gov.gr, πξνθεηκέλνπ ε ππνβνιή ηεο αληίξξεζεο
απηήο, κέζσ ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ, λα πξαγκαηνπνηεζεί, θαη’ εμαίξεζε, από ην πξνζσπηθό ηνπ
ΤΑΓΥ.
ε πεξηπηώζεηο πνπ απαηηείηαη απηνπξόζσπε παξνπζία, θαη γηα όζν δηάζηεκα ηζρύνπλ ηα
πεξηνξηζηηθά κέηξα πξνζηαζίαο ηεο δεκόζηαο πγείαο, ην ΤΑΓΥ δύλαηαη λα δέρεηαη θνηλό, κόλν
θαηόπηλ πξνεγνύκελνπ ξαληεβνύ.
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 ηηο αληηξξήζεηο ζπκπιεξώλνληαη, επίζεο, ηα ζηνηρεία ησλ εκπξαγκάησλ ή ελνρηθώλ

δηθαησκάησλ, πνπ ζεκειηώλνπλ ην έλλνκν ζπκθέξνλ ηνύ ελδηαθεξόκελνπ ζηελ έθηαζε, πνπ
αθνξά ε αληίξξεζε.
Η κε ηήρεζε ηες παραπάλω προϋπόζεζες θαζηζηά ηελ αληίρρεζε εθθρεκή.
ηνηρεία πνπ αθνξνύλ δηνηθεηηθέο πξάμεηο ησλ άξζξσλ 1 θαη 2 ηεο ππ’ αξηζ. 64663/2956/03.07.2020
απόθαζεο Τπνπξγνύ Π.ΔΝ. (Β’ 2773/2020), κπνξνύλ λα ππνβάιινληαη, σο πξόδεια ζθάικαηα,
ειεθηξνληθά
ζηελ
ηζηνζειίδα
ηνπ
Ν.Π.Γ.Γ.
"Διιεληθό
Κηεκαηνιόγην"
https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx θαη ν θάθεινο λα απνζηέιιεηαη ζηελ
Γηεύζπλζε Γαζώλ Υίνπ. ηνλ θάθειν απνζηνιήο αλαγξάθεηαη, ππνρξεσηηθά, ην όλνκα ηνύ
ελδηαθεξνκέλνπ θαη ν αξηζκόο πξσηνθόιινπ ηνπ αηηήκαηνο.
Σα απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ επηθαιείηαη ν ελδηαθεξόκελνο, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη απηά πνπ
απνδεηθλύνπλ ηελ θαηαβνιή ηνπ εηδηθνύ ηέινπο θαζώο θαη ηε ζεκειίσζε ηνπ έλλνκνπ ζπκθέξνληνο επί
ηεο έθηαζεο πνπ αθνξά ε αληίξξεζε, απνζηέιινληαη ην αξγόηεξν εληόο δέθα (10) εκεξώλ από ηελ ιήμε
ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο αληηξξήζεσλ ζε έληππε κνξθή, ζην εκείν Τπνζηήξημεο ηεο Αλάξηεζεο ηνύ
Γαζηθνύ Υάξηε, ζηε δηεύζπλζε ηνπ .Τ.Α.Γ.Υ. Υίνπ - Κύπξνπ 2, Σ.Κ. 82132 Υίνο. ηνλ θάθειν
απνζηνιήο αλαγξάθεηαη, σποτρεωηηθά, ην όλνκα ηνύ ελδηαθεξνκέλνπ θαη ν αξηζκόο πξσηνθόιινπ ηεο
αληίξξεζεο.
ην εκείν Τπνζηήξημεο ηεο Αλάξηεζεο ηνπ Γαζηθνύ Υάξηε γίλεηαη, επίζεο, ελεκέξσζε γηα ην
πεξηερόκελν ηνύ αλαξηεκέλνπ δαζηθνύ ράξηε θαη δίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηξόπν ππνβνιήο ησλ
αληηξξήζεσλ, ην νπνίν ιεηηνπξγεί θαζεκεξηλά από 07:00 π.κ. έσο 15:00 κ.κ. ηηο εξγάζηκεο εκέξεο, θαζ’
όιε ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ ππνβνιήο αληηξξήζεσλ, θαηόπηλ ξαληεβνύ ζύκθσλα κε ηζρύνληα
πεξηνξηζηηθά κέηξα πξνζηαζίαο ηεο δεκόζηαο πγείαο (14 ζρεηηθό).
Δπηζεκαίλεηαη όηη ε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 14 λ. 998/1979, από ηελ αλάξηεζε ηνπ νηθείνπ δαζηθνύ
ράξηε παύεη λα ηζρύεη θαη νη επηηξνπέο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ ηδίνπ λόκνπ θαζίζηαληαη αλαξκόδηεο γηα ην
ραξαθηεξηζκό εθηάζεσλ σο δάζε, δαζηθώλ, ρνξηνιηβαδηθώλ, βξαρσδώλ ή πεηξσδώλ. Γηα ηηο
πεξηπηώζεηο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί αηηήζεηο ζηα νηθεία Γαζαξρεία γηα εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 14 λ.
998/1979, θαζώο θαη γηα ηηο ππνζέζεηο πνπ εθθξεκνύλ ζηηο επηηξνπέο ηνύ άξζξνπ 10 παξ. 3 ζηελ
αλσηέξσ δηαδηθαζία, νη ελδηαθεξόκελνη κπορούλ λα ππνβάιινπλ αληηξξήζεηο θαηά ηνύ πεξηερνκέλνπ
ηνύ αλαξηεκέλνπ δαζηθνύ ράξηε (πεξίπησζε ε΄ εμαίξεζεο θαηαβνιήο εηδηθνύ ηέινπο).
Αλαπόζπαζηα ζπλνδεπηηθά ζηνηρεία ηεο παξνύζαο απνηεινύλ ηα ςεθηαθά αξρεία ηνπ ζεσξεκέλνπ
δαζηθνύ ράξηε ησλ Γεκνηηθώλ θαη Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ (βι. ζρεηηθό πίλαθα) ησλ Γήκσλ Υίνπ, Ζξσηθήο
Νήζνπ Φαξώλ θαη Οηλνπζζώλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Υίνπ θαη ηνπ αληίζηνηρνπ «Οξζνθσηνράξηε
έηνπο 1945» ζε κνξθή shapefiles (.shp).
Ζ παξνύζα απνζηέιιεηαη ζην "Διιεληθό Κηεκαηνιόγην" γηα ηελ ςεθηαθή αλάξηεζή ηεο ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ ζηνλ εηδηθό δηθηπαθό ηόπν αλάξηεζεο δαζηθώλ ραξηώλ θαη ππνβνιήο αληηξξήζεσλ.
Ο ζύλδεζκνο γηα ηνλ αλαξηεκέλν δαζηθό ράξηε δεκνζηνπνηείηαη θαη από ηηο ηζηνζειίδεο ηνύ
Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, θαζώο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηγαίνπ.
Δπίζεο, ε παξνύζα (ρσξίο ηα ζπλνδεπηηθά ςεθηαθά αξρεία) αλαξηάηαη ζηνλ ρώξν αλαθνηλώζεσλ
ηεο ππεξεζίαο καο θαη ζηα θαηαζηήκαηα ησλ δεκνηηθώλ θαη ηνπηθώλ θνηλνηήησλ ησλ δήκσλ Υίνπ,
Ζξσηθήο Νήζνπ Φαξώλ θαη Οηλνπζζώλ θαζώο θαη ζηηο έδξεο απηώλ.
Ο ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ ΓΑΧΝ ΥΗΟΤ

ΜΠΔΛΛΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ
ΓΑΟΛΟΓΟ
σλεκκέλα:
1. Φεθηαθά αξρεία δαζηθνύ ράξηε ηνπ ζπλόινπ ηεο Πεξηθεξεηαθήο
Δλόηεηαο Υίνπ (.shp).
2. Φεθηαθά αξρεία «Οξζνθσηνράξηεο έηνπο 1945» ηνπ ζπλόινπ
ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Υίνπ) (.shp).
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ΠΙΝΑΚΑ ΓΗΜΟΣΙΚΧΝ & ΣΟΠΙΚΧΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΧΝ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΥΙΟΤ
Α. ΓΗΜΟ ΥΙΟΤ
ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΑΓΙΟΤ ΜΗΝΑ

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΚΑΜΠΟΥΧΡΧΝ

1

Γ.Κ. ΘΤΜΗΑΝΧΝ

29 Σ.Κ. ΑΓΗΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΤΚΟΤΖ

2

Σ.Κ. ΝΔΟΥΧΡΗΟΤ

30 Σ.Κ. ΒΑΒΗΛΧΝ

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΑΜΑΝΗ

31 Σ.Κ. ΒΑΗΛΔΧΝΟΗΚΟΤ

3

Σ.Κ. ΑΓΗΟΤ ΓΑΛΑΚΣΟ

32 Σ.Κ. ΒΔΡΒΔΡΑΣΟΤ

4

Σ.Κ. ΒΟΛΗΟΤ

33 Σ.Κ. ΓΑΦΝΧΝΑ

5

Σ.Κ. ΓΗΔΤΥΧΝ

34 Σ.Κ. ΕΤΦΗΑ

6

Σ.Κ. ΚΔΡΑΜΟΤ

35 Σ.Κ. ΥΑΛΚΔΗΟΤ

7

Σ.Κ. ΚΟΤΡΟΤΝΗΧΝ

8

Σ.Κ. ΛΔΠΣΟΠΟΓΧΝ

36 Γ.Κ. ΚΑΡΓΜΤΛΧΝ

9

Σ.Κ. ΜΔΛΑΝΗΟΤ

37 Σ.Κ. ΑΜΑΓΧΝ

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΚΑΡΓΑΜΤΛΧΝ

10 Σ.Κ. ΝΔΑ ΠΟΣΑΜΗΑ

38 Σ.Κ. ΒΗΚΗΟΤ

11 Σ.Κ. ΝΔΝΖΣΟΤΡΗΧΝ

39 Σ.Κ. ΚΑΜΠΗΧΝ

12 Σ.Κ. ΠΑΡΠΑΡΗΑ

40 Σ.Κ.ΠΤΣΗΟΤΝΣΟ

13 Σ.Κ. ΠΗΡΑΜΑ

41 Σ.Κ. ΠΑΡΣΟΤΝΣΑ

14 Σ.Κ. ΠΗΠΗΛΟΤΝΣΑ

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΜΑΣΙΥΟΥΧΡΙΧΝ

15 Σ.Κ. ΣΡΤΠΧΝ

42 Σ.Κ. ΠΤΡΓΗΟΤ

16 Σ.Κ. ΦΤΣΧΝ

43 Σ.Κ. ΑΡΜΟΛΗΧΝ

17 Σ.Κ. ΥΑΛΑΝΓΡΧΝ

44 Σ.Κ. ΒΔΖ

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΙΧΝΙΑ

45 Σ.Κ. ΔΛΑΣΑ

18 Γ.Κ. ΚΑΛΛΗΜΑΗΑ

46 Σ.Κ. ΚΑΛΑΜΧΣΖ

19 Σ.Κ. ΝΔΝΖΣΧΝ

47 Σ.Κ. ΛΗΘΗΟΤ

20 Σ.Κ. ΒΟΤΝΟΤ

48 Σ.Κ. ΜΔΣΧΝ

21 Σ.Κ.ΔΞΧ ΓΗΓΤΜΑ

49 Σ.Κ. ΟΛΤΜΠΧΝ

22 Σ.Κ.ΜΔΑ ΓΗΓΤΜΑ

50 Σ.Κ. ΠΑΣΡΗΚΧΝ

23 Σ.Κ. ΘΟΛΟΠΟΣΑΜΗΟΤ

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΟΜΗΡΟΤΠΟΛΗ

24 Σ.Κ. ΚΑΣΑΡΡΑΚΣΖ

51 Γ.Κ. ΒΡΟΝΣΑΓΟΤ

25 Σ.Κ. ΚΟΗΝΖ

52 Σ.Κ. ΑΝΑΒΑΣΟΤ

26 Σ.Κ. ΜΤΡΜΖΓΚΗΟΤ

53 Σ.Κ. ΑΤΓΧΝΤΜΧΝ

27 Σ.Κ. ΠΑΓΗΓΑ

54 Σ.Κ. ΚΑΡΤΧΝ

28 Σ.Κ. ΦΛΑΣΗΧΝ

55 Σ.Κ. ΛΑΓΚΑΓΑ
56 Σ.Κ. ΗΓΖΡΟΤΝΣΑ
57 Σ.Κ. ΤΚΗΑΓΑ
ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΥΙΟΤ
58 Γ.Κ. ΥΗΟΤ

Β. ΓΗΜΟ ΗΡΧΙΚΗ ΝΗΟΤ ΦΑΡΧΝ
Γ. ΓΗΜΟ ΟΙΝΟΤΧΝ
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ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ
ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ:
1. Τ.Π.ΔΝ. (ζπλ. Φεθηαθό αξρείν αλαξηεκέλνπ δαζηθνύ ράξηε)
Γεληθή Γηεύζπλζε Γαζώλ & Γαζηθνύ Πεξηβάιινληνο
Γ/λζε Γαζηθώλ Έξγσλ & Τπνδνκώλ
Σκήκα Γαζηθώλ Υαξηώλ, Γαζνινγίνπ, Απνγξαθήο θαη Θεκαηηθήο Τπνζηήξημεο Γηθαησκάησλ Γεκνζίνπ
Σέξκα Αιθκάλνο
Σ.Κ. 11528 Αζήλα
2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ (ζπλ. Φεθηαθό αξρείν αλαξηεκέλνπ δαζηθνύ ράξηε)
Λ. Μεζνγείσλ 288
Σ.Κ. 15562 Υνιαξγόο
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ:
1. YΠ. Α.Α.Σ. (ζπλ. Φεθηαθό αξρείν αλαξηεκέλνπ δαζηθνύ ράξηε)
Γ/λζε Πνιηηηθήο Γεο
Αραξλώλ 2
Σ.Κ. 10176 Αζήλα
2. ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΗΓΑΗΟΤ
α. Γξαθείν πληνληζηή Α.Γ.Αη.
β. Γ/λζε πληνληζκνύ & Δπηζεώξεζεο Γαζώλ (ζπλ. Φεθηαθό αξρείν αλαξηεκέλνπ δαζηθνύ ράξηε)
Αθηή Μηανύιε 83 & Μπόηζαξε 2-8
Σ.Κ. 18538 Πεηξαηάο
3. ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΥΗΟΤ (ζπλ. Φεθηαθό αξρείν αλαξηεκέλνπ δαζηθνύ ράξηε)
Πνιπηερλείνπ 1
Σ.Κ. 82131 Υίνο
4. ΓΖΜΟ ΥΗΟΤ (ζπλ. Φεθηαθό αξρείν αλαξηεκέλνπ δαζηθνύ ράξηε)
(Γηα αλάξηεζε θαη απνζηνιή ησλ απνδεηθηηθώλ ζηελ ππεξεζία καο )
Γεκνθξαηίαο 2
Σ.Κ. 82131 Υίνο
5. ΓΖΜΟ ΖΡΧΗΚΖ ΝΖΟΤ ΦΑΡΧΝ (ζπλ. Φεθηαθό αξρείν αλαξηεκέλνπ δαζηθνύ ράξηε)
(Γηα αλάξηεζε θαη απνζηνιή ησλ απνδεηθηηθώλ ζηελ ππεξεζία καο )
Σ.Κ. 82104 Φαξά
6. ΓΖΜΟ ΟΗΝΟΤΧΝ (ζπλ. Φεθηαθό αξρείν αλαξηεκέλνπ δαζηθνύ ράξηε)
(Γηα αλάξηεζε θαη απνζηνιή ησλ απνδεηθηηθώλ ζηελ ππεξεζία καο )
Σ.Κ. 82101 Οηλνύζζεο
7. Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ. (ζπλ. Φεθηαθό αξρείν αλαξηεκέλνπ δαζηθνύ ράξηε)
Γνκνθνύ 5
Σ.Κ. 10445 Αζήλα
8. ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΥΗΟΤ (ζπλ. Φεθηαθό αξρείν αλαξηεκέλνπ δαζηθνύ ράξηε)
Πνιπρξνλνπνύινπ 6
Σ.Κ. 82131 Υίνο
9. ΣΔ.Δ.Α. Ν. ΥΗΟΤ
Δληαύζα
10. ΓΑΟΝΟΜΔΗΑ ΥΗΟΤ & ΒΟΛΗΟΤ
Έδξεο ηνπο

