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Αληηθείκελν Γαζηθνύ Υάξηε
Ζ θαηάξηηζε ησλ Γαζηθώλ Υαξηώλ έρεη σο αληηθεηκεληθό ζθνπό ην δηαρξνληθό
(ζήκεξα θαη ζην παξειζόλ), ρσξηθό (γεσγξαθηθό) πξνζδηνξηζκό θαη ηελ απνηύπσζε
ησλ δαζώλ θαη δαζηθώλ εθηάζεσλ πνπ δηέπνληαη από ην εηδηθό πξνζηαηεπηηθό
πιαίζην ησλ δηαηάμεσλ ηεο δαζηθήο λνκνζεζίαο.
Ο ζπλδπαζκόο ηεο θσηνεξκελείαο αεξνθσηνγξαθηώλ δηαθνξεηηθήο εκεξνκελίαο
ιήςεο, κπνξεί λα απνδώζεη ηηο παξαθάησ θαηαζηάζεηο:
εθηάζεηο πνπ ήηαλ θαη παξέκεηλαλ δάζε θαη δαζηθέο
εθηάζεηο πνπ εθρεξζώζεθαλ ή θαηαζηξάθεθαλ ζην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ
κεζνιάβεζε
εθηάζεηο πνπ αλαδαζώζεθαλ ή δαζώζεθαλ ζην δηάζηεκα πνπ κεζνιάβεζε.
εθηάζεηο πνπ ήηαλ θαη παξέκεηλαλ κε δαζηθέο, ρνξηνιηβαδηθέο.
Ζ Aλάξηεζε ηνπ Γαζηθνύ Υάξηε απνηειεί θνξπθαία δηαδηθαζία δεκνζηόηεηαο
επί ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ Γαζηθνύ Υάξηε. Καηά απηό ηνλ ηξόπν, επηηπγράλεηαη ε
ελεκέξσζε θάζε ελδηαθεξνκέλνπ γηα ηνλ ραξαθηήξα ησλ εθηάζεσλ (δαζηθόο ή κε
δαζηθόο) θαη δίλεηαη ε δπλαηόηεηα λα ππνβάιιεη ηηο αληηξξήζεηο ηνπ επί απηώλ.

ΓΑΙΚΟΙ ΧΑΡΣΔ
Ορίδοσκε θαη προζηαηεύοσκε δάζε θαη δαζηθές εθηάζεης
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Πεξηνρέο εμαηξνύκελεο ηεο αλάξηεζεο ηνπ Γαζηθνύ Υάξηε
Δπηζεκαίλεηαη όηη ζηνλ αλαξηεκέλν Γαζηθό Υάξηε ζύκθσλα κε ηελ ππ.αξ.
«151171/4/03-01-2017» Απόθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνύ Π.ΔΝ. ζρεηηθά
κε «Πεξηνρέο άξζξνπ 23 παξ. 2α΄ θαη 2β΄ λ. 3889/2010» απεηθνλίδνληαη θαη
απνηππώλνληαη:
α. κε καύξν ρξώκα ην όξην ηώλ πεξηνρώλ πνπ εμαηξνύληαη ζην ζύλνιν ηνπο
ηήο αλάξηεζεο ηνύ δαζηθνύ ράξηε. ηηο εληόο ησλ αλσηέξσ πεξηγξακκάησλ
πεξηνρέο δελ ππάξρεη (δελ απεηθνλίδεηαη) θαλέλα ζέκα (θσηνεξκελεία ή άιιν)
θαη δελ πινπνηείηαη θακία άιιε νξηνγξακκή (παξακέλεη πιήξσο θελό). Οη
πεξηνρέο ησλ ζρεηηθώλ πνιπγώλσλ ιακβάλνπλ επηγξαθή «Πεξηνρή
εμαηξνύκελε ηήο αλάξηεζεο ηνύ δαζηθνύ ράξηε».
β. κε ηώδεο ρξώκα ην πεξίγξακκα ηώλ νηθηζηηθώλ ππθλώζεσλ ηνύ άξζξνπ 23
παξάγξαθνο 4 ηνύ λ. 3889/2010, νη νπνίεο εμαηξνύληαη ηήο αλάξηεζεο θαη ηήο
ππνβνιήο αληηξξήζεσλ.

Πεξηνρή εμαηξνύκελε ηήο αλάξηεζεο ηνύ δαζηθνύ ράξηε

ΠΡΟΟΥΖ!!!!!

ΓΔΝ ΤΠΟΒΑΛΛΟΝΣΑΗ ΑΝΣΗΡΖΔΗ
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ΑΝΑΡΣΖΖ ΓΑΗΚΟΤ ΥΑΡΣΖ
Ση πξέπεη λα γλωξίδεη ν πνιίηεο
ε εθαξκνγή ηνπ λόκνπ 4389/2016, ε αξκνδηόηεηα γηα ηελ αλάξηεζε Γαζηθώλ
Υαξηώλ όπσο θαη γηα όιεο ηηο εξγαζίεο κέρξη θαη ηελ θύξσζε ηνπ δαζηθνύ ράξηε
αλήθεη ζηελ Γ/λζε Γαζώλ N. Δπβνίαο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Θεζζαιίαο
& ηεξεάο Διιάδαο.
ην πιαίζην απηό, ε ΔΚΥΑ Α.Δ., αμηνπνηώληαο ηηο δπλαηόηεηεο ησλ λέσλ
ηερλνινγηώλ, δεκηνύξγεζε λέα εηδηθή εθαξκνγή γηα ηελ αλάξηεζε ησλ Γαζηθώλ
Υαξηώλ ζην δηαδίθηπν. Με ηνλ ηξόπν απηό, όινη, πνιίηεο θαη θνξείο, έρνπλ πιένλ
άκεζε πξόζβαζε ζην πεξηερόκελν ηνπ δαζηθνύ ράξηε θαη κπνξνύλ εύθνια, απιά θαη
γξήγνξα λα πιεξνθνξεζνύλ εάλ ε έθηαζε πνπ ηνπο ελδηαθέξεη έρεη δαζηθό ή κε
ραξαθηήξα. Μέζω ηης νέας ασηής διαδικησακής εθαρμογής δίνεηαι η δσναηόηηηα
ηλεκηρονικής σποβολής ανηιρρήζεων και πληρωμής ηοσ ειδικού ηέλοσς.

Γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο Αλάξηεζεο ηνπ Γαζηθνύ Υάξηε ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα
Δύβνηαο ζηελ νπνία αλαξηάηαη ν Γαζηθόο Υάξηεο έρνπλ ζπγθξνηεζεί έμη εκεία
Τπνζηήξημεο Αλάξηεζεο Γαζηθώλ Υαξηώλ (ΤΑΓΥ) κε απόθαζε ηνπ πληνληζηή
ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Θζζαιίαο & ηεξεάο Διιάδαο γηα ηελ ελεκέξσζε
θάζε ελδηαθεξνκέλνπ, ηα νπνία ζα εμππεξεηήζνπλ ην ζύλνιν ηεο πεξηθεξεηαθήο
Δλόηεηαο.
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εκεία Αλάξηεζεο Γαζηθνύ Υάξηε:
Ο Γαζηθόο Υάξηεο αλαξηάηαη απνθιεηζηηθώο ειεθηξνληθά ζηνλ ηζηόηνπν ηεο
ΔΚΥΑ Α.Δ. θαηόπηλ ηεο ππ.αξ. 93/3054/20-01-2017 Απόθαζεο Αλάξηεζεο Γαζηθνύ
Υάξηε ηεο Γηεύζπλζεο Γαζώλ Ν. Δπβνίαο.
Ο Αλαξηεκέλνο Γαζηθόο Υάξηεο Π.Δ. Δύβνηαο είλαη δηαζέζηκνο:
ηελ ηζηνζειίδα ηεο Δ.Κ.Υ.Α. Α.Δ.: www.ktimatologio.gr
ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΤΠΔΝ: www.ypeka.gr
ηελ ηζηνζειίδα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Θεζζαιίαο & ηεξεάο
Διιάδαο: www.apdthest.gov.gr
Γηα νπνηνδήπνηε ζέκα, ζρεηηθά κε ηελ αλάξηεζε ή ηελ ππνβνιή αληίξξεζεο
δαζηθνύ ράξηε παξαθαινύκε επηθνηλωλήζηε κε ηα αξκόδηα εκεία Τπνζηήξημεο
Αλάξηεζεο Γαζηθνύ Υάξηε (ΤΑΓΥ) Π.Δ. Δύβνηαο:
1. ΤΑΓΥ Ηζηηαίαο, κε έδξα ηα γξαθεία ηνπ Γαζαξρείνπ Ηζηηαίαο, Ηζόγεην
Ηζηηαία, Σ.Κ. 34200
ηει.Δπηθνηλσλίαο: 2226069297, fax: 2226054110
e-mail: dasxart_istiaias@apdthest.gov.gr
2. ΤΑΓΥ Λίκλεο, κε έδξα ηα γξαθεία ηνπ Γαζαξρείνπ Λίκλεο, 2νο όξνθνο,
Λίκλε, ΣΚ. 34005
ηει. Δπηθνηλσλίαο: 2227032625-2227029107, fax:2227032160
e-mail: dasxart_limnis@apdthest.gov.gr
3. ΤΑΓΥ Υαιθίδαο, κε έδξα ηα γξαθεία ηνπ Γαζαξρείνπ Υαιθίδαο,
Υαηλά 97 2νο όξνθνο Υαιθίδα, ΣΚ. 34132
ηει. Δπηθνηλσλίαο: 2221080401, fax: 2221084893
e-mail: dasxart_chalkidas@apdthest.gov.gr
4. ΤΑΓΥ Αιηβεξίνπ, κε έδξα ηα γξαθεία ηνπ Γαζαξρείνπ Αιηβεξίνπ, Θέζε
Πιάησκα, Αιηβέξη, ΣΚ. 34500
ηει. Δπηθνηλσλίαο: 2223025812, fax: 2223025811
e-mail: dasxart_aliveriou@apdthest.gov.gr
5. ΤΑΓΥ Καξύζηνπ, κε έδξα ηα γξαθεία ηνπ Γαζνλνκείνπ Καξύζηνπ,
Κάξπζηνο, ΣΚ. 34001
ηει. Δπηθνηλσλίαο: 2224022390, fax: 222402390
e-mail: dasxart_karystou@apdthest.gov.gr
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6. ΤΑΓΥ θύξνπ, κε έδξα ηα γξαθεία ηνπ Πλεπκαηηθνύ Κέληξνπ θύξνπ,
1νο όξνθνο, Υώξα θύξνπ ΣΚ. 34007
ηει. Δπηθνηλσλίαο: 2222092934
e-mail: dasxart_skyrou@apdthest.gov.gr
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ΥΡΖΗΜΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ
Καηά ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνύ δαζηθνύ ράξηε πνπ αλαξηήζεθε, επηηξέπεηαη ε ππνβνιή
αληηξξήζεσλ κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία εμήληα (60) εκεξώλ από ηελ
εκεξνκελία πνπ νξίδεηαη ζηελ πξόθιεζε ππνβνιήο αληηξξήζεσλ πνπ εθδίδεηαη από
ηελ Γ/λζε Γαζώλ. Ζ αλσηέξσ πξνζεζκία παξεθηείλεηαη θαηά είθνζη (20) εκέξεο γηα
θαηνίθνπο εμσηεξηθνύ.
πγθεθξηκέλα ζύκθσλα κε ηελ ππ. αξ. 93/3054/20-01-2017 Απόθαζε Αλάξηεζεο
Γαζηθνπ Υάξηε Π.Δ. Δύβνηαο γηα ηελ Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Δύβνηαο:
Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αληηξξήζεσλ είλαη απνθιεηζηηθή θαη μεθηλά ηελ 06-022017 εκέξα Γεπηέξα θαη ιήγεη ηελ 06-04-2017 εκέξα Πέκπηε.
Γηα ηνπο θαηνηθνύληεο ή δηακέλνληεο ζηελ αιινδαπή, ε παξαπάλσ πξνζεζκία
παξεθηείλεηαη θαηά είθνζη (20) εκέξεο, δειαδή ιήγεη ηελ 26-04-2017 εκέξα
Σεηάξηε.
Οη αληηξξήζεηο ππνβάιινληαη απνθιεηζηηθώο ζηνλ ηζηόηνπν ηεο ΔΚΥΑ Α.Δ. ζε
εηδηθή ειεθηξνληθή θόξκα κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο ππνβνιήο
αληηξξήζεσλ.
Ζ ππνβνιή ησλ αληηξξήζεσλ θαηά ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ αλαξηεζέληνο Γαζηθνύ
Υάξηε αθνξά απνθιεηζηηθά ζηνλ ραξαθηήξα ή ζηε κνξθή θάπνηαο εκθαληδόκελεο
ζην Γαζηθό Υάξηε έθηαζεο θαη όρη ζην ηδηνθηεζηαθό θαζεζηώο ηεο.
Κάζε θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν θαζώο θαη ην Διιεληθό Γεκόζην θαη νη νηθείνη
Ο.Σ.Α. πξώηνπ θαη δεύηεξνπ βαζκνύ, πνπ έρνπλ έλλνκν ζπκθέξνλ, κπνξεί λα
ππνβάιεη αληηξξήζεηο θαηά ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ Γαζηθνύ Υάξηε. Δηδηθόηεξα,
αληίξξεζε κπνξεί λα ππνβιεζεί είηε επεηδή κηα έθηαζε έρεη ραξαθηεξηζηεί
δαζηθή ή ρνξηνιηβαδηθή ή βξαρώδεο ή πεηξώδεο έθηαζε (ελώ δελ είλαη) ή θαη
αληίζηξνθα επεηδή θάπνηα έθηαζε έρεη παξαιεηθζεί λα ραξαθηεξηζηεί δαζηθή ή
ρνξηνιηβαδηθή ή βξαρώδεο ή πεηξώδεο έθηαζε (ελώ είλαη).
ηελ πεξίπησζε πνπ νξηζκέλε δαζηθνύ ραξαθηήξα ή ρνξηνιηβαδηθή ή βξαρώδεο ή
πεηξώδεο έθηαζε δελ πεξηιακβάλεηαη ζην Γαζηθό Υάξηε, αληηξξήζεηο κπνξεί λα
ππνβάιεη θάζε θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν θαη, ηδίσο, ην Διιεληθό Γεκόζην, 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 ηνπ θπζηθνύ
πεξηβάιινληνο.
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- Αληηξξήζεηο ππνβάιινληαη γηα ην ζύλνιν ή κέξνο ησλ εθηάζεσλ
δαζηθνύ/ρνξηνιηβαδηθνύ ραξαθηήξα, πνπ πεξηιακβάλνληαη εληόο γεσηεκαρίνπ/
πνιπγώλνπ, επί ηνπ νπνίνπ ν ελδηαθεξόκελνο επηθαιείηαη έλλνκν ζπκθέξνλ. Γηα θάζε
γεσηεκάρην ππνβάιιεηαη κία αληίξξεζε, πιελ ηεο πεξίπησζεο πνπ γηα ηκήκα ηεο
ακθηζβεηνύκελεο έθηαζεο πξνβιέπεηαη ε ππνβνιή αληίξξεζεο αηειώο.
- ηηο πεξηπηώζεηο θαηά ηηο νπνίεο, ν ελδηαθεξόκελνο πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζε
ακθηζβήηεζε ηνπ ραξαθηήξα εθηάζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε δηαθνξεηηθά
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γεσηεκάρηα, ζπκπιεξώλεη θαη ππνβάιιεη ηόζεο ειεθηξνληθέο θόξκεο αληηξξήζεσλ,
όζεο θαη ηα γεσηεκάρηα απηά.
- Αληηξξήζεηο πνπ νθείινληαη ζε παξάιεηςε λα απεηθνληζηνύλ πξάμεηο ηεο δηνίθεζεο
ζην Γαζηθό Υάξηε (πρ. Σειεζίδηθεο πξάμεηο ραξαθηεξηζκνύ θαη απνθάζεηο ηνπ αξ.
14 Ν. 998/79, ζρέδηα πόιεο θαη νηθηζκνί ησλ παξ. 2α θαη 2β ηνπ αξ. 23 Ν.3889/10,
Γηαλνκέο θιπ), εμαηξνύληαη ηεο θαηαβνιήο ηνπ εηδηθνύ ηέινπο. Οκνίσο εμαηξνύληαη
ηεο θαηαβνιήο ηνπ εηδηθνύ ηέινπο, νη αληηξξήζεηο θαηά ην ηκήκα πνπ αθνξνύλ ζε
εθθξεκείο αηηήζεηο θαη ππνζέζεηο ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ αξ. 14 Ν.998/79. ηηο
πεξηπηώζεηο ππνβνιήο αληηξξήζεσλ αηειώο, απηέο δε ζα ππνβάιινληαη κέζσ ηεο
δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο, αιιά νη ελδηαθεξόκελνη πξέπεη λα πξνζέιζνπλ ζηα
αξκόδηα ΤΑΓΥ Π.Δ. Δύβνηαο, εληόο ηεο ζρεηηθήο πξνζεζκίαο, πξνζθνκίδνληαο ηα
ζρεηηθά απνδεηθηηθά έγγξαθα, πξνθεηκέλνπ νη αληηξξήζεηο λα θαηαρσξηζηνύλ
θαη΄εμαίξεζε από ην πξνζσπηθό ηνπ ΤΑΓΥ Π.Δ. Δύβνηαο.

Σξόπνο ππνβνιήο αληηξξήζεωλ
Οη αληηξξήζεηο ππνβάιινληαη απνθιεηζηηθά θαη κόλν ειεθηξνληθά κέζσ ηεο εηδηθήο
δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο πνπ είλαη δηαζέζηκε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΚΥΑ Α.Δ.
Ζιεθηξνληθέο Τπεξεζίεο e-ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ/ ΓΑΗΚΟΗ ΥΑΡΣΔ/ Τπνβνιή
Αληηξξήζεωλ. ηελ εθαξκνγή ζα βξείηε αλαιπηηθό εγρεηξίδην νδεγηώλ γηα ηελ
ππνβνιή ησλ αληηξξήζεσλ.
Γηα λα ππνβάιεηε ειεθηξνληθά ηελ Αληίξξεζή ζαο ζα πξέπεη λα απνθηήζεηε ηνλ
πξνζωπηθό ζαο θωδηθό πξόζβαζεο (user name, password).
Αλ έρεηε ήδε εγγξαθεί ζηελ ππεξεζία ηεο Ζιεθηξνληθήο Τπνβνιήο Γήισζεο νη
θσδηθνί ζαο ηζρύνπλ θαη γηα ηελ Ζιεθηξνληθή Τπνβνιή Αληίξξεζεο Γαζηθώλ
Υαξηώλ.
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Δάλ θάπνηνο ρξήζηεο επηζπκεί λα ππνβάιεη Αληίξξεζε γηα δηαθνξεηηθά πξόζσπα, ζα
πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη κε ην ίδην e-mail ή θαη κε δηαθνξεηηθό ηόζνπο θσδηθνύο, όζα
είλαη ηα πξόζσπα γηα ινγαξηαζκό ησλ νπνίσλ ζέιεη λα ελεξγήζεη.
Γηα ην ζύλνιν ησλ αληηξξήζεσλ πνπ ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά, ηα αληίγξαθα ησλ
ζηνηρείσλ πνπ απνδεηθλύνπλ ην έλλνκν ζπκθέξνλ θαζώο θαη ηα ινηπά
ζπλππνβαιιόκελα ζηνηρεία/έγγξαθα απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά, ζε έληππε
κνξθή, κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ζηα αξκόδηα εκεία Τπνζηήξημεο Αλάξηεζεο
Γαζηθώλ Υαξηώλ (.Τ.Α.Γ.Υ.) Π.Δ. Δύβνηαο ηα νπνία έρνπλ νξηζηεί ζηελ
πξόζθιεζε ππνβνιήο αληηξξήζεσλ. ηνλ θάθειν απνζηνιήο αλαγξάθεηαη
ππνρξεσηηθά ην όλνκα ηνπ ελδηαθεξόκελνπ θαη ν αξηζκόο πξσηνθόιινπ ησλ
αληηξξήζεσλ πνπ ππέβαιε ειεθηξνληθά. Ωο εκεροκελία αποζηοιής ζεσξείηαη ε
εκεξνκελία πνπ αλαγξάθεηαη ζηε ζθραγίδα θαηάζεζες ζηο ηατσδροκείο.
Ζ ππνβνιή ησλ αληηγξάθσλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ απνδεηθλύνπλ ην έλλνκν ζπκθέξνλ
θαζώο θαη ησλ ινηπώλ ζπλππνβαιινκέλσλ ζηνηρείσλ/εγγξάθσλ κπνξεί λα γίλεη
θαη απηνπξνζώπωο ή κέζω ηξίηνπ ζηα αξκόδηα εκείν Τπνζηήξημεο Αλάξηεζεο
Γαζηθώλ Υαξηώλ (.Τ.Α.Γ.Υ.) Π.Δ. Δύβνηαο θαηόπηλ ζρεηηθήο επηθνηλσλίαο.

Πξνϋπνζέζεηο θαη απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά
Πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιεηε αληηξξήζεηο θαηά ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ δαζηθνύ ράξηε,
ππάξρνπληξεηο βαζηθέο πξνϋπνζέζεηο. πγθεθξηκέλα:
Α. Να
ζπκπιεξώζεηε
ηα πξνζωπηθά
ζηνηρεία
θαη
ζηνηρεία
επηθνηλωλίαο ζαο, ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θόξκα κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο
εθαξκνγήο ππνβνιήο αληηξξήζεσλ,
Β. Να ζπκπιεξώζεηε κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο ηηο γεωγξαθηθέο
ζπληεηαγκέλεο (ζε ΔΓΑ ’87) ησλ θνξπθώλ ηνπ πνιπγώλνπ / γεσηεκαρίνπ, πνπ
πεξηθιείεη ηελ έθηαζε, ηεο νπνίαο ακθηζβεηείηαη ν δαζηθόο/ρνξηνιηβαδηθόο
ραξαθηήξαο, ζύκθσλα κε ηνλ αλαξηεζέληα δαζηθό ράξηε.
Γ. Να θαηαβάιιεηε ην ειδικό ηέλος για ηην σποβολή ανηίρρηζης.
Με ηελ νινθιήξσζε ππνβνιήο αληίξξεζεο ζα ιάβεηε Απνδεηθηηθό Τπνβνιήο
Αληηξξήζεσλ.
Απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά
Δληόο ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο ππνβνιήο αληηξξήζεσλ δειαδή έσο ηε ιήμε
ηεο πξνζεζκίαο 06-04-2017 θαη γηα όζνπο θαηνηθνύλ κόληκα ή δηακέλνπλ ζηελ
αιινδαπή, έσο 26-04-2017 ν ελδηαθεξόκελνο ππνβάιιεη ζηα αξκόδηα ΤΑΓΥ
ηαρπδξνκηθώο, ηα παξαθάησ ζηνηρεία ζε έληππε κνξθή:
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Α. Τπνγεγξακκέλν ην αληίγξαθν ηεο αληίξξεζήο ηνπ, όπωο απηό παξάγεηαη κε
ρξήζε ηεο δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο ππνβνιήο αληηξξήζεωλ, αθνύ ιάβεη αξηζκό
πξωηνθόιινπ.
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Β. Σα ζηνηρεία πνπ ζεκειηώλνπλ ην έλλνκν ζπκθέξνλ (ππό κνξθή απιώλ
θωηναληηγξάθωλ).
Δλδεηθηηθά:
1) Δκπξάγκαηα δηθαηώκαηα ζε αθίλεηα, όπσο: θπξηόηεηα, ππνζήθε θαη δνπιείεο
(πξνζσπηθέο δνπιείεο: επηθαξπία, νίθεζε θαη πξαγκαηηθέο δνπιείεο: δνπιεία νδνύ,
μπιεύζεσο,βνζθήο,αληιήζεσούδαηνο)
2) Δλνρηθά δηθαηώκαηα, όπσο: κίζζσζε, επίκνξηε αγξνιεςία, ρξνλνκεξηζηηθή
κίζζσζε, πξνζύκθσλν πώιεζεο - δσξεάο αθηλήηνπ θ.α.
Όια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία απνδεηθλύνληαη από δεκόζηα έγγξαθα, όπσο είλαη
ηαζπκβνιαηνγξαθηθά έγγξαθα, νη δηθαζηηθέο απνθάζεηο, ηα παξαρωξεηήξηα,
νη πξάμεηο ηαθηνπνίεζεο, νη απνθάζεηο αλαγθαζηηθήο απαιινηξίωζεο θ.ιπ.
εκεηώλεηαη όηη γηα ηε κίζζωζε απαηηείηαη ζπκβνιαηνγξαθηθό έγγξαθν πνπ
κεηαγξάθεηαη ζην Τπνζεθνθπιαθείν, ελώ γηα ην πξνζύκθωλν δωξεάο
αθηλήηνπ, απαηηείηαη ζπκβνιαηνγξαθηθό έγγξαθν θαη όρη κεηαγξαθή.
ηελ πεξίπησζε πεξηβαιινληηθώλ νξγαλώζεσλ θαη άιισλ λνκηθώλ πξνζώπσλ είλαη
απαξαίηεηε ε επηζύλαςε θαηαζηαηηθνύ ίδξπζεο/ζύζηαζεο, ζηνπο ζθνπνύο ηνπ
νπνίνπ πεξηιακβάλεηαη ε πξνζηαζία ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο.
3) Αληίγξαθν ηνπ εληύπνπ Δ9 ηεο δήισζεο ζηνηρείσλ αθηλήησλ, πνπ ππνβάιιεηαη
ζηε Γ.Ο.Τ., εθόζνλ από απηό πξνθύπηεη ε ηαπηόηεηα ηνπ αθηλήηνπ.
Γ.
Αληίγξαθν
ηνπ
Απνδεηθηηθνύ
Πιεξωκήο
ηνπ
αλαινγνύληνο
εηδηθνύ ηέινπο, πνπ εθηππώλεηαη κε ρξήζε ηεο δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο ππνβνιήο
αληηξξήζεσλ.
Γ. Απιό θωηναληίγξαθν ηαπηόηεηαο ή δηαβαηεξίνπ
Δ. Φωηναληίγξαθν ηνπ παξαζηαηηθνύ πνπ πηζηνπνηεί ηελ θαηαβνιή ηνπ
αλαινγνύληνο εηδηθνύ ηέινπο ζε πεξίπησζε πιεξσκήο ζε ηξαπεδηθό θαηάζηεκα.
ηελ πεξίπησζε πνπ ηξίηνο θαηαζέηεη ηελ αληίξξεζε απαηηείηαη εμνπζηνδόηεζε (κε
ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο), ελώ ζηελ πεξίπησζε πνπ ηξίηνο ζπκπιεξώλεη,
ππνγξάθεη θαη θαηαζέηεη ηελ αληίξξεζε απαηηείηαη ζπκβνιαηνγξαθηθό
πιεξεμνύζην.
Ζ αληίξξεζε κπνξεί λα ζπλνδεύεηαη θαη από άιια ζηνηρεία πνπ απνδεηθλύνπλ ή
ππνζηεξίδνπλ ηνπο ηζρπξηζκνύο ηνπ ελδηαθεξόκελνπ γηα ην δαζηθό/ρνξηνιηβαδηθό ή
κε ραξαθηήξα ηεο έθηαζεο (δηνηθεηηθέο πξάμεηο, βεβαηώζεηο αξκνδίσλ ππεξεζηώλ,
ακεηάθιεηεο δηθαζηηθέο απνθάζεηο, νηθνδνκηθή άδεηα, θσηνεξκελείεο, ηερληθέο
εθζέζεηο θ.ιπ.), ηνλ νπνίν ακθηζβεηεί.
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ην θάθειν ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο αλαγξάθεηαη ππνρξεωηηθά ην όλνκα ηνπ
ελδηαθεξόκελνπ θαη ν αξηζκόο πξωηνθόιινπ ηωλ αληηξξήζεωλ πνπ
ππνβιήζεθαλ.
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Δηδηθό ηέινο άζθεζεο αληηξξήζεωλ
Σν ύςνο ηνπ εηδηθνύ ηέινπο άζθεζεο ησλ αληηξξήζεσλ θαηά ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ
αλαξηεκέλνπ Γαζηθνύ Υάξηε γηα θάζε ππνβαιιόκελε αληίξξεζε θαη γηα ηελ έθηαζε
πνπ ακθηζβεηείηαη έρεη σο εμήο:
α) Γηα εκβαδόλ έθηαζεο έσο θαη 100 η.κ. ησλ πεξηπηώζεσλ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 2β
ηνπ Ν. 2308/1995, όπσο ηζρύεη, είθνζη (20) επξώ.
β) Γηα εκβαδόλ έθηαζεο, έσο θαη 1.000 η.κ., εμαηξνπκέλσλ ησλ πεξηπηώζεσλ ηνπ σο
άλσ ζεκείνπ α), ζαξάληα πέληε (45) επξώ.
γ) Γηα εκβαδόλ έθηαζεο πάλσ από 1.000 η.κ. έσο θαη 5.000 η.κ., εθαηόλ ηξηάληα πέληε
(135) επξώ.
δ) Γηα εκβαδόλ έθηαζεο πάλσ από 5.000 η.κ. έσο θαη 20.000 η.κ., ηεηξαθόζηα πελήληα
(450) επξώ.
ε) Γηα εκβαδόλ έθηαζεο πάλσ από 20.000 η.κ. έσο θαη 100.000 η.κ., ελληαθόζηα (900)
επξώ.
ζη) Γηα εκβαδόλ έθηαζεο πάλσ από 100.000 η.κ. έσο θαη 300.000 η.κ., ρίιηα
νθηαθόζηα (1.800) επξώ.
δ) Γηα εκβαδόλ έθηαζεο κεγαιύηεξεο ησλ 300.000 η.κ. ηξεηο ρηιηάδεο εμαθόζηα
(3.600) επξώ.
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Σξόπνη πιεξωκήο ηέινπο αληίξξεζεο
Ζ πιεξσκή ηνπ ηέινπο κπνξεί λα γίλεη κε ηνπο αθόινπζνπο ηξόπνπο:
κε πηζησηηθή θάξηα (mastercard ή visa)
κε κεηξεηά ζηηο παξαθάησ ηξάπεδεο (ζρεηηθέο νδεγίεο ζα βξείηε ζηελ εηδηθή
εθαξκνγή)
ΤΝΔΡΓΑΕΟΜΔΝΔΣΑΜΔΗΟ INTERNETΑΣΜ’SEASYPAY AYTOMATA
ΣΡΑΠΔΕΔ
ΚΔΝΣΡΑ
ΠΛΖΡΩΜΖ
1 ALPHA BANK

√

√

-

-

√

2 HSBC

-

√

-

-

-

3 EFG EUROBANK

√

√

-

-

-

4 ΑΣΣΗΚΖ

√

√

-

-

-

5 ΔΘΝΗΚΖ

√

√

√

-

-

6 ΠΔΗΡΑΗΩ

√

√

-

√

-

7 ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ
ΣΡΑΠΔΕΑ ΥΑΝΩΝ

√

√

-

-

-

8 ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ
ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΒΡΟΤ

√

-

-

-

-

9 ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ
ΣΡΑΠΔΕΑ
ΘΔΑΛΗΑ

√

-

-

-

-

10ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ
ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΡΡΩΝ

√

-

-

-

-

11ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ
ΣΡΑΠΔΕΑ
ΚΑΡΓΗΣΑ

√

-

-

-

-
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ΔΛΛΖΝΗΚΑ
ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΑ*

√

-

-

-

* Ζ πιεξσκή κπνξεί λα γίλεη θαη ζε όια ηα απηνκαηνπνηεκέλα θαηαζηήκαηα ηνπ
δηθηύνπ ησλ ΔΛΣΑ.

ρεηηθά Έληππα
1. Έληππν αληίξξεζεο θαηά ηνπ αλαξηεζέληνο Γαζηθνύ Υάξηε (pdf)
2. Έληππν ζπληεηαγκέλσλ (ζε ΔΓΑ \'87) (pdf)
3. Έληππν ηεθκεξίσζεο αληίξξεζεο (pdf)
4. Οδεγίεο ζπκπιήξσζεο (pdf)
5. Αίηεζε δηόξζσζεο ζηνηρείσλ αληίξξεζεο (pdf)
6. Αίηεζε θαηάζεζεο ζπκπιεξσκαηηθώλ ζηνηρείσλ (pdf)
Σα έληππα βξίζθνληαη ζην Παράρηημα ΙI.
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Αλάξηεζε θαη Ζιεθηξνληθή Τπνβνιή αληηξξήζεωλ
Μπνξείηε λα αλαδεηήζεηε ηελ έθηαζε πνπ ζαο ελδηαθέξεη κε ηνπο εμήο ηξόπνπο:
α. πιεθηξνινγώληαο ην ηνπσλύκην ή θάπνην ζεκείν ελδηαθέξνληνο ηεο επξύηεξεο
πεξηνρήο
β. εηζάγνληαο ηηο γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο ηεο έθηαζεο πνπ ζαο ελδηαθέξεη.
Γηα λα δείηε ηνλ ραξαθηεξηζκό ηεο έθηαζεο πνπ ζαο ελδηαθέξεη παηήζηε ην εξγαιείν
«Πιεξνθνξία είδνπο έθηαζεο»
θαη ζπκβνπιεπηείηε ηε «Βνήζεηα Δληνπηζκνύ
πεξηνρήο»
Γηα νπνηαδήπνηε ζέκα ρξήζεο ηεο εθαξκνγήο κπνξείηε λα επηθνηλωλήζεηε κε
ηελ ΔΚΥΑ Α.Δ. ζηέιλνληαο ειεθηξνληθό κήλπκα ζηε δηεύζπλζε:
webapps@ktimatologio.gr. Γηα ηελ θαιύηεξε εμππεξέηεζή ζαο, παξαθαινύκε λα
ζπκπεξηιάβεηε ζην κήλπκά ζαο έλαλ αξηζκό ηειεθώλνπ επηθνηλσλίαο.
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Παξερόµελεο Τπεξεζίεο από ηα (ΤΑ∆Υ) Π.Δ. Δύβνηαο
Α. Δλεµέξωζε ελδηαθεξνµέλωλ θαη παξνρή πιεξνθνξηώλ
ηα εµεία Τπνζηήξημεο Αλάξηεζεο ∆αζηθνύ Υάξηε Π.Δ. Δύβνηαο παξέρνληαη
γεληθέο πιεξνθνξίεο σο πξνο ην πεξηερόκελν ηνπ αλαξηεκέλνπ δαζηθνύ ράξηε, ηηο
πξνζεζκίεο, ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηνλ ηξόπν ππνβνιήο ησλ αληηξξήζεσλ, θαζώο θαη

εάλ θαη εθόζνλ
ππάξρνπλ ζπληεηαγκέλεο ζε ζπζηεκα Δ.Γ..Α 87.
!!!!
ηνλ ηξόπν ππνινγηζµνύ ηνπ εηδηθνύ ηέινπο

Δπίζεο, παξέρνληαη εηδηθόηεξεο πιεξνθνξίεο, νδεγίεο θαη δηεπθξηλίζεηο ζηνπο
ελδηαθεξόµελνπο πνπ δύλαηαη λα αθνξνύλ:
• Σν ραξαθηήξα θαη ηε µνξθή έθηαζεο, πνπ πεξηθιείεηαη εληόο ησλ νξίσλ
ζπγθεθξηκέλνπ πνιπγώλνπ /γεσηεµαρίνπ, ν αθξηβήο πξνζδηνξηζµόο ηνπ
νπνίνπ είλαη απνθιεηζηηθή επζύλε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ή ηνπ
ππνβάιινληνο ηηο αληηξξήζεηο.
• Σε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο αλάξηεζεο θαη ηηο πξνζεζκίεο ππνβνιήο
αληηξξήζεσλ.
• Σε ρξήζε ησλ δηαδηθηπαθώλ εθαξκνγώλ ππνβνιήο αληηξξήζεσλ θαη ηε
ζπκπιήξσζε ηεο ζρεηηθήο ειεθηξνληθήο θόξµαο.
• Σνλ ππνινγηζµό θαη ηνπο ηξόπνπο πιεξσµήο ηνπ εηδηθνύ ηέινπο.
• Σελ ηεθµεξίσζε ηνπ ελλόµνπ ζπµθέξνληνο.
• Σε ζπµπιήξσζε θαη ππνβνιή αηηήζεσλ γηα ηελ πξνζθόµηζε
ζπµπιεξσµαηηθώλ ζηνηρείσλ.
Οη πιεξνθνξίεο απηέο είλαη δπλαηόλ λα παξέρνληαη ηειεθσληθά ή θαη
ειεθηξνληθά.
Β. Τπνβνιή αληηξξήζεωλ πνπ εμαηξνύληαη ηεο θαηαβνιήο ηέινπο:
Σα ΤΑ∆Υ Π.Δ. Δύβνηαο είλαη αξκόδηα γηα ηελ ππνβνιή ησλ αληίξξεζεσλ πνπ
εμαηξνύληαη ηεο θαηαβνιήο ηέινπο. ηα ΤΑ∆Υ Π.Δ. Δύβνηαο νθείινπλ λα
πξνζέιζνπλ νη ελδηαθεξόµελνη εληόο ηεο πξνζεζµίαο ππνβνιήο αληίξξεζεσλ,
πξνθεηµέλνπ λα πξαγµαηνπνηεζεί ε ππνβνιή ηεο αληίξξεζεο, µέζσ ηνπ δηθηπαθνύ
ηόπνπ, θαη΄ εμαίξεζε, µε ηελ βνήζεηα ηνπ πξνζσπηθνύ ησλ ΤΑ∆Υ Π.Δ. Δύβνηαο .
πγθεθξηκέλα νη αληηξξήζεηο πνπ εμαηξνύληαη ηεο θαηαβνιήο ηέινπο θαη
ππνβάιινληαη από ηα ΤΑ∆Υ Π.Δ. Δύβνηαο:
α) Αληηξξήζεηο πνπ αθνξνύλ πεξηνρέο πνπ έρνπλ ζπµπεξηιεθζεί ζην
δαζηθό ράξηε, ιόγσ µε απνηύπσζεο ηνπ πεξηγξάµµαηνο ηεο παξ. 2
πεξίπησζε α΄ ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ λ. 3889/2010, όπσο ηζρύεη, θαζώο θαη νη
εθηάζεηο πνπ εµπίπηνπλ ζηηο πεξηπηώζεηο ηεο παξ. 3β ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ
λ. 4280/2014, όπσο ηζρύεη.
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β) Αληηξξήζεηο πνπ αθνξνύλ ζε πεξηνρέο πνπ εµθαλίδνληαη σο δαζηθέο
ζηε θσηνεξµελεία ηεο παιαηόηεξεο αεξνθσηνγξάθεζεο, αιιά
πεξηιαµβάλνληαη ζε δηαλνµέο (θιεξνηεµάρηα) ηνπ επνηθηζµνύ.
γ)

Αληηξξήζεηο

πνπ

αθνξνύλ

πεξηνρέο

πνπ

εµθαλίδνληαη

Ήρα Σηακαηούθοσ, Msc Δαζοιόγος | Σμήμα Γαζικών Χαρηογραθήζεων
Δηεύζσλζε Δαζώλ Ν. Εσβοίας

σο

Αλάρηεζε Δαζηθού Χάρηε ΠΕ Εσβοίας: Οδεγίες προς Ποιίηες

ρνξηνιηβαδηθέο ή βξαρώδεηο ή πεηξώδεηο είηε θαηά ηελ παιαηόηεξε είηε
θαηά ηελ πξόζθαηε αεξνθσηνγξάθηζε, αιιά πεξηιαµβάλνληαη ζε
πεξηνρέο ηνύ επνηθηζµνύ.
δ) Αληηξξήζεηο πνπ αθνξνύλ πεξηνρέο γηα ηηο νπνίεο έρνπλ εθδνζεί
ηειεζίδηθεο πξάμεηο ραξαθηεξηζµνύ θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 14 λ.
998/1979, νη νπνίεο δελ απεηθνλίδνληαη ζηνπο αλαξηεµέλνπο δαζηθνύο
ράξηεο.
ε) Αληηξξήζεηο θαηά ην ηµήµα πνπ αθνξνύλ ζε εθθξεµείο αηηήζεηο θαη
ππνζέζεηο ζηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 14 λ. 998/1979 (άξζξν 28 παξ. 18.α
ηνπ λ. 2664/1998).
Καηά ηελ ελεµέξσζε επηζεµαίλεηαη ζηνπο ελδηαθεξόµελνπο όηη νθείινπλ λα
ππνβάινπλ ζηνηρεία, πνπ αθνξνύλ ζηηο ζπληεηαγµέλεο ηνπ αθηλήηνπ ή ηνπ ηµήµαηνο
πνπ αθνξά ε, ζε εθαξµνγή ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 998/1979
εθθξεµνύζα ππόζεζε, αληίξξεζή ηνπο, ζηελ πεξίπησζε πνπ απηά δελ
πεξηιαµβάλνληαη ζην θάθειν ηεο ππόζεζεο, θαζώο θαη λα δειώζνπλ εάλ επηζπµνύλ
λα εθπξνζσπεζνύλ ή µε από ηερληθό ζύµβνπιν.
Γ. Αλάθιεζε αληηξξήζεωλ
ηα αξκόδηα ΤΑ∆Υ Π.Δ. Δύβνηαο έρεη δηθαίσκα ν θάζε ελδηαθεξόµελνο λα
ππνβάιιεη ηελ αλάθιεζε ησλ αληηξξήζεώλ ηνπ.
Γηα ηελ αλάθιεζε ησλ αληηξξήζεσλ απαηηείηαη ε ππνβνιή αίηεζεο αλάθιεζεο
µέζσ ηνπ εηδηθνύ δηαδηθηπαθνύ ηόπνπ. Ζ ππνβνιή ηεο ελ ιόγσ αίηεζεο είλαη
δπλαηή έσο ηε ιήμε ηεο πξνζεζµίαο ππνβνιήο αληηξξήζεσλ.
∆ηθαίσµα ππνβνιήο αίηεζεο αλάθιεζεο, έρεη ν ίδηνο ν ππνβάιισλ αληηξξήζεηο,
απηνπξνζώπσο, ή ν πιεξεμνύζηόο ηνπ, θαηόπηλ εηδηθήο ζπµβνιαηνγξαθηθήο
εληνιήο, πιεξεμνπζηόηεηαο γηα ηε/ηηο ζπγθεθξηµέλε/εο έθηαζε/εηο.
Δθόζνλ ππνβιεζεί εµπξόζεζµα αίηεζε αλάθιεζεο, ν αηηώλ δύλαηαη λα δεηήζεη
ηελ επηζηξνθή ηνπ θαηαβιεζέληνο ηέινπο. Γηα ηελ επηζηξνθή απηή, ζα πξέπεη λα
ππνβάιεη ζρεηηθό αίηεµα ζηα ΤΑ∆Υ Π.Δ. Δύβνηαο, πξνθεηµέλνπ λα εθδνζεί
ζρεηηθή απόθαζε ηνπ ππεύζπλνπ ιεηηνπξγίαο, πνπ έρεη νξηζζεί µε ηελ απόθαζε
ζπγθξόηεζήο ηνπ. Ζ αλσηέξσ απόθαζε ζα εθδίδεηαη µεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζµίαο
ππνβνιήο αληηξξήζεσλ θαη ζα αθνξά ζην ζύλνιν ησλ εγθεθξηµέλσλ αηηεµάησλ
επηζηξνθήο ηέινπο.
Γ. Παξαιαβή ηωλ ζηνηρείωλ πνπ ζπλνδεύνπλ ηηο ππνβαιιόµελεο
αληηξξήζεηο
ηα ΤΑ∆Υ Π.Δ. Δύβνηαο παξαιαµβάλνληαη επηηνπίσο ή ηαρπδξνµηθά ηα
ζηνηρεία, πνπ ζπλνδεύνπλ ηηο ππνβαιιόµελεο ειεθηξνληθά αληηξξήζεηο ζε έληππε
µνξθή, ζύµθσλα µε ηα πξνβιεπόµελα ζην άξζξν 16 ηνπ λ. 3889/2010.
Δ. Τπνβνιή θαη παξαιαβή αηηήζεωλ
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Σα ΤΑ∆Υ Π.Δ. Δύβνηαο παξαιακβάλνπλ επίζεο :
α) Αηηήζεηο δηόξζσζεο – µεηαβνιήο. Με ηελ ππνβνιή ησλ ελ ιόγσ αηηήζεσλ είλαη
δπλαηή ε δηόξζσζε ζηνηρείσλ ηεο ππνβιεζείζαο αληίξξεζεο, πιελ ησλ
γεσγξαθηθώλ ζπληεηαγµέλσλ. ε πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη δηόξζσζε ησλ
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ζπληεηαγµέλσλ αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία αλάθιεζεο θαη ππνβνιήο λέαο
αληίξξεζεο.
β) Αηηήζεηο ππνβνιήο ζπµπιεξσµαηηθώλ ζηνηρείσλ. Με ηελ ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ
απηώλ είλαη δπλαηή ε ππνβνιή είηε επί πιένλ ζηνηρείσλ από εθείλα πνπ δειώζεθαλ
θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αληίξξεζεο είηε ζηνηρείσλ ηα νπνία δηαπηζηώζεθε όηη ιείπνπλ
ζε ζρέζε µε ηα δεισζέληα.
γ) Αηηήζεηο γλσζηνπνίεζεο αιιαγήο πξνζσπηθώλ ζηνηρείσλ θαη ζηνηρείσλ
επηθνηλσλίαο, ζε ζρέζε µε ηα δεισζέληα θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αληίξξεζεο.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι
Επεξηγηση ςμβόλων Δασικού Υάπτη
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ΔΞΖΓΖΖ ΤΜΒΟΛΩΝ ΓΑΗΚΟΤ ΥΑΡΣΖ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ
ΕΝΣΤΠΑ

19

Ήρα Σηακαηούθοσ, Msc Δαζοιόγος | Σμήμα Γαζικών Χαρηογραθήζεων
Δηεύζσλζε Δαζώλ Ν. Εσβοίας

Αλάρηεζε Δαζηθού Χάρηε ΠΕ Εσβοίας: Οδεγίες προς Ποιίηες

20

Ήρα Σηακαηούθοσ, Msc Δαζοιόγος | Σμήμα Γαζικών Χαρηογραθήζεων
Δηεύζσλζε Δαζώλ Ν. Εσβοίας

ΕΝΤΥΠΟ I.

,
Συντεταγμένες κορυφών πολυγώνου έκτασης για την οποία υποβάλλεται αντίρρηση (σε ΕΓΣΑ 87):
Αρίθμηςη κορυφών πολυγώνου

Συντεταγμένεσ κορυφών πολυγώνου

ΕΝΤΥΠΟ ΙI.
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