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ΑΡΓΟΣΟΛΙ 15/1/2021

Αρ. Πρωτ. :οικ.7334

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ δαςικοφ χάρτθ Περιφερειακισ Ενότθτασ Κεφαλλθνίασ και
Περιφερειακισ Ενότθτασ Ικάκθσ και πρόςκλθςθ για υποβολι αντιρριςεων
κατά του περιεχομζνου του.
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Σισ διατάξεισ των άρκρων 48 και 50 ν. 4685/2020 (Α’ 92) «Εκςυγχρονιςμόσ
περιβαλλοντικισ νομοκεςίασ, ενςωμάτωςθ ςτθν ελλθνικι νομοκεςία των Οδθγιϊν
2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου και λοιπζσ
διατάξεισ.».
2. Σισ διατάξεισ των άρκρων 13 ζωσ 26 ν. 3889/2010 (Α’ 182) «Χρθματοδότθςθ
Περιβαλλοντικϊν Παρεμβάςεων, Πράςινο Σαμείο, Κφρωςθ Δαςικϊν Χαρτϊν και άλλεσ
διατάξεισ», όπωσ αυτζσ ιςχφουν.
3. Σισ διατάξεισ τοφ άρκρου 28 τοφ ν. 2664/1998 (Αϋ 275) «Εκνικό Κτθματολόγιο και
άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει.
4. Σθν υπ' αρικ. 151585/323/03.02.2017 (Β’ 347) κοινι απόφαςθ Τπουργοφ
Οικονομικϊν και Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ «Κακοριςμόσ ειδικοφ τζλουσ για τθν
άςκθςθ αντιρριςεων τθσ παρ. 1 του άρκρου 15 του Ν. 3889/2010 (Φ.Ε.Κ. 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. Σθν 143792/1794/03.08.2016 απόφαςθ Αναπλθρωτι Τπουργοφ Περιβάλλοντοσ και
Ενζργειασ (Β’ 2750) «Ίδρυςθ και λειτουργία ειδικοφ δικτυακοφ τόπου ανάρτθςθσ δαςικϊν
χαρτϊν και περιεχόμενο τθσ θλεκτρονικισ φόρμασ υποβολισ αντιρριςεων.».
6. Σθν 146776/2459/21.10.2016 απόφαςθ Αναπλθρωτι Τπουργοφ Περιβάλλοντοσ και
Ενζργειασ (Β’ 3532) «Κακοριςμόσ κεμάτων ςχετικϊν με τθν παράγραφο 1 εδάφια βϋ, γϋ, δϋ
και εϋ τοφ άρκρου 21 τοφ Ν. 3889/2010 όπωσ ιςχφει.», όπωσ ιςχφει .
7. Σθν 153394/919/12.04.2017 απόφαςθ Αναπλθρωτι Τπουργοφ Περιβάλλοντοσ και
Ενζργειασ (Β’ 1366) «Κακοριςμόσ, προςδιοριςμόσ, τρόποσ και διαδικαςία διόρκωςθσ
πρόδθλων ςφαλμάτων ςτθν κατάρτιςθ και κφρωςθ των δαςικϊν χαρτϊν».
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8. Σθν 158576/1579/04.07.2017 απόφαςθ του Αναπλθρωτι Τπουργοφ Περιβάλλοντοσ
και Ενζργειασ (Β’ 2373) «Κακοριςμόσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τιμολογίου
υπολογιςμοφ προεκτιμϊμενων αμοιβϊν για τισ εργαςίεσ κατάρτιςθσ δαςικϊν χαρτϊν».
9. Σθν 64663/2956/03.07.2020 απόφαςθ Τπουργοφ Π.ΕΝ. (Β’ 2773) «Κακοριςμόσ 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. Σθν 92828/4471/28.09.2020 εγκφκλιο Γενικοφ Γραμματζα Φυςικοφ Περιβάλλοντοσ
και Τδάτων του Τ.Π.ΕΝ. «Οδθγίεσ εφαρμογισ τθσ διάταξθσ τθσ παρ. 10 του άρκρου 48 του
ν. 4685/2020 (Αϋ 92) και τθσ υπ’ αρικμ. 64663/2956/2020 (Βϋ 2773) Τπουργικισ Απόφαςθσ
με τίτλο «Κακοριςμόσ διοικθτικϊν πράξεων, τεχνικϊν προδιαγραφϊν – διαδικαςίασ για
τθν αυτεπάγγελτθ αναμόρφωςθ και κατάρτιςθ των δαςικϊν χαρτϊν» (ΑΔΑ:
ΩΛΒΜ4653Π8-ΗΚΧ)», (ΑΔΑ: ΩΑΦΤ4653Π8-64Φ).
11. Σθν
123007/3541/21.12.2020
εγκφκλιο
Γενικοφ
Γραμματζα Φυςικοφ
Περιβάλλοντοσ και Τδάτων του Τ.Π.ΕΝ. «Προετοιμαςία για τθν ανάρτθςθ του δαςικοφ
χάρτθ.» (ΑΔΑ: Ω9ΩΓ4653Π8-ΗΦ2).
12. Σο ΤΠΕΝ/ΔΔΕΤ/2344/83/12.01.2021 Γενικοφ Διευκυντοφ Δαςϊν και Δαςικοφ
Περιβάλλοντοσ «Προγραμματιςμόσ Αναρτιςεων Δαςικϊν Χαρτϊν», (ΑΔΑ: ΨΓ364653Π8Κ0Ξ).
13. Σο αρικμ. ΤΠΕΝ/ΔΔΕΤ/3295/104/14.01.2021 ζγγραφο οδθγιϊν ανάρτθςθσ του
Τφ.ΤΠΕΝ
14. Σο περιεχόμενο τοφ δαςικοφ χάρτθ Περιφερειακισ Ενότθτασ Κεφαλλθνίασ και
Ικάκθσ, που κεωρικθκε με τθν αρικμ.5821/13-1-2021(ΑΔΑ:ΩΑΤΨΟΡ1Φ-ΝΝ) απόφαςθ
Διεφκυνςθσ Δαςϊν Κεφαλλθνίασ.
Αποφαςίηουμε
Α. Σθν ανάρτθςθ τοφ κεωρθμζνου δαςικοφ χάρτθ Περιφερειακισ Ενότθτασ
Κεφαλλθνίασ και Περιφερειακισ Ενότθτασ Ικάκθσ, ςυνολικισ ζκταςθσ 903.174,994
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 )
τον 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.
θμειϊνεται 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 29
Ιανουαρίου θμζρα Παραςκευι
Η καταλθκτικι θμερομθνία τθσ παραπάνω προκεςμίασ, είναι θ 13 Μαϊου 2021
θμζρα Πζμπτθ.
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Για τουσ κατοικοφντεσ ι διαμζνοντεσ ςτθν αλλοδαπι, θ παραπάνω προκεςμία
παρατείνεται κατά 20 θμζρεσ, ςυνεπώσ θ καταλθκτικι θμερομθνία τθσ προκεςμίασ
υποβολισ αντιρριςεων είναι θ 2 Ιουνίου 2021 θμζρα Σετάρτθ.
Με τισ αντιρριςεισ προβάλλονται λόγοι που αφοροφν αποκλειςτικά και μόνο τθν
αμφιςβιτθςθ τοφ 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 Ο.Σ.Α. πρϊτου και
δευτζρου βακμοφ, εφόςον επικαλοφνται για τθ κεμελίωςθ τοφ 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
υποβάλει κάκε φυςικό ι νομικό πρόςωπο και, ιδίωσ, οι Ο.Σ.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
Ν.Π.Δ.Δ. "Ελλθνικό Κτθματολόγιο"
(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 τοφ 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 Κ.Τ.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.
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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 Οργανιςµοφσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ Αϋ και Βϋ βακµοφ.
η) που υποβάλλονται από τθν Κεντρικι 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.
Για τθν υποβολι αντίρρθςθσ που εξαιρείται τθσ καταβολισ τζλουσ, οι ενδιαφερόμενοι
εντόσ τθσ προβλεπόμενθσ προκεςμίασ υποβολισ αντιρριςεων οφείλουν να
αποςτείλουν ςτο αρμόδιο ΤΑΔΧ, 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, ςτθν θλεκτρονικι
διεφκυνςθ tmdasxart@5054.syzefxis.gov.gr, προκειμζνου θ υποβολι τθσ αντίρρθςθσ
αυτισ, μζςω του δικτυακοφ τόπου, να πραγματοποιθκεί, κατϋ εξαίρεςθ, από το
προςωπικό του ΤΑΔΧ.
ε περιπτϊςεισ που απαιτείται αυτοπρόςωπθ παρουςία, και για όςο διάςτθμα
ιςχφουν τα περιοριςτικά μζτρα προςταςίασ τθσ δθμόςιασ υγείασ, το ΤΑΔΧ δφναται να
δζχεται κοινό, μόνο κατόπιν προθγοφμενου ραντεβοφ.
 τισ 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.
τοιχεία που αφοροφν διοικθτικζσ πράξεισ των άρκρων 1 και 2 τθσ
64663/2956/03.07.2020 απόφαςθσ Τπουργοφ Π.ΕΝ. (Β’ 2773), μποροφν να υποβάλλονται,
ωσ πρόδθλα ςφάλματα, θλεκτρονικά ςτθν ιςτοςελίδα του Ν.Π.Δ.Δ. "Ελλθνικό
Κτθματολόγιο" https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx και ο
φάκελοσ να αποςτζλλεται ςτθν Διεφκυνςθ Δαςϊν Κεφαλλθνίασ . τον φάκελο αποςτολισ
αναγράφεται, υποχρεωτικά, το όνομα τοφ ενδιαφερομζνου και ο αρικμόσ πρωτοκόλλου
του αιτιματοσ.
Σα 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 θμείο Τποςτιριξθσ τθσ Ανάρτθςθσ τοφ
Δαςικοφ Χάρτθ, ςτθ διεφκυνςθ Π.Βινιεράτου 5 Πλ.Καμπάνασ Αργοςτόλι. τον φάκελο
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αποςτολισ αναγράφεται, υποχρεωτικά, το όνομα τοφ ενδιαφερομζνου και ο αρικμόσ
πρωτοκόλλου τθσ αντίρρθςθσ.
το θμείο Τποςτιριξθσ 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 07:30 π.μ. ζωσ
15:30 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,
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 25D706DX και του αντίςτοιχου «Ορκοφωτοχάρτθ ζτουσ
1945 (1960)» ςε μορφι shapefiles (.shp).
Θ παροφςα αποςτζλλεται ςτο "Ελλθνικό Κτθματολόγιο" για τθν ψθφιακι ανάρτθςι
τθσ ςτθν ιςτοςελίδα του ςτον ειδικό δικτυακό τόπο ανάρτθςθσ δαςικϊν χαρτϊν και
υποβολισ αντιρριςεων.
Ο ςφνδεςμοσ για τον αναρτθμζνο δαςικό χάρτθ δθμοςιοποιείται και από τισ ιςτοςελίδεσ
τοφ Τπουργείου Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ, κακϊσ και τθσ οικείασ Αποκεντρωμζνθσ
Διοίκθςθσ.
Επίςθσ, θ παροφςα (χωρίσ τα ςυνοδευτικά ψθφιακά αρχεία) αναρτάται ςτον χϊρο
ανακοινϊςεων τθσ υπθρεςίασ μασ, και ςτα δθμοτικά καταςτιματα των Διμων των
Περιφερειακϊν Ενοτιτων Κεφαλονιάσ και Ικάκθσ.
ΜΕ ΕΝΣΟΛΘ ΤΝΣΟΝΙΣΘ
Θ Δ/ΝΣΡΙΑ ΔΑΩΝ ΚΕΦΑΛΛΘΝΙΑ
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