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ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση
Ανάρτησης

του Δασικού Χάρτη του συνόλου της περιοχής

αρμοδιότητα
ς Δ/νσης Δασών Βοιωτίας της Π.Ε. Βοιωτίας και πρόσκληση

για

υποβολή αντιρρήσεων
κατά του περιεχομένο

υ του»

Σας αποστέλλουµ
ε την με Α.Π.: 33842/19.2.2

021 απόφαση ανάρτησης της

Δ/νσης Δασών Βοιωτίας, η οποία αποτελεί και ανακοίνωση
πρόσκλησης

υποβολής

αντιρρήσεων.
που αφορά «τον Δασικό Χάρτη του συνόλου περιοχής αρμοδιότητα

ς

Δ/νσης Δασώ
ν Βοιωτίας της Π.Ε. Βοιωτίας» 0 οποίος αναμορφώθηκ

ε. σύμφωνα με τις

διατάξεις του Ν.4685/
2020 (ΦΕΚ

92/Α'/2Ο2Ο).

Ο δασικός χάρτης µε τα ψηφιακά αρχεία που τον συνοδεύουν
είναι

αναρτημένος
σε ηλεκτρονική

µορφή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας και στον ειδικό

δικτυακό τόπο του Ν.Π.Δ.Δ. "Ελληνικό Κτηματολόγι
ο":

(htt s://www.ktim
anet. r/CitizenWe

bA x’Entrance Pa 6.218 x)

Παρακαλούμ
ε τις υπηρεσίες της ΠΕ Βοιωτίας. τους οικείους OTA. τις

υπηρεσίες της Απ0κεντρωμέ
νης Διοίκησης και του Υπουργείου…

καθώς και τα

Δασονομεία.
να αναρτήσουν

σε εµφανή σημεία την απόφαση Ανάρτησης
και την

ταυτάριθμη
πρόσκλησης

υποβολής αντιρρήσεων,
καθώς και στους ιστότοπους

αρμοδιότητα
ς τους, προκειμένου

οι πολίτες να λάβουν γνώση του περιεχομένου
της.

Συνηµµένα:
Η Α.Π.: 33842/19.2.2

021 (AAA: QN4HOP10-I
K6)

  

 

o nPo'I'zTAME
Noz

THZ AIEYGYNZHZ
ΔΑΣΩΝ ΒοιΩτιΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡ|ΒΑΣ

ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 602fa700434
9ede4854eab

7f στις 19/02/21 13:59



6ς=ςιαπο/ω51…ιΔίιωνςενθρ%νενοψι209πιο30.ννιςιιιως…Μ……

κιι>ιιιινκιι>ιιιλνιν>ικιι>ιιν0ινΝν

*κννι>ισΦ"κννιωιΘΦ"κνιΝνιλςιλςι"κνιοειλςι"ΝΝοκ…ιικΝ/ν(οτ

00129νιΞιννειιν29κλοΞιν>ιοΦοκ

κνιισι0εικνικλοι(ιΞιιικνικοιΝ…αξιώνει;κάνει……

κνικλοιςιΞιικνικο…ΗνΗκΝ/νΗ>ινις…ι&ιΦιςιΞιι(6

κνιισιοεως…'νιΞννεινρεεεκοΝσνιφ

λοι/κικνννΝν&λόινκι>ιιοιιΞικνιΦνωοιιΟι

νννι…ικΗ>ιιςιινιΝΗι>ι&κνιιΝόΝΟ>ιιΟκΗ>ιιιοωνιικΝ/ν

κνιωιοεινιιιιοΝΞιιι>ινιΞιςιΞιΦιςιΞιιι(8

(οι……ο>ινιΦιι,ιοΝει……ιΝ…ικι

νΝΗΘν"92…'>ι'ι"ΖΝσΝςινχν

ανν…3H2ZIDIILIVOUH3N/V(ι

«οικιώνM‘s/10122οΝΞιΝιΝιιΝλκ>

νΝιιΘν9171701">…*9Αο>ιο…ον

κνιΞιννειινΞίΗΞΙ)[Ξ…Ο(9

(ΖλΟίΝΌίΗ10ΝΙΟ>1ΝϊΠΝ)!ΖλΟί

Νσ……N02N02230N10>1VNVWVNIUN023κ…κιικιιιςινΝνΝ…ν…

……γιααοι…οιδι…)κνςικ>ιιιΝν-κνεισΧνςιν*λοΝοικινιν>ι

ινι…νεινοοιες'91κκο…>ιοΦοκ)Νσ…νει…*(κοΝ…οΧ(ιο00…

OSAOldElUlXOZHSZ)AONHWOXdO"([OOZE3')1'2‘ZOldV/IVV"ΝσΝΗΘν

"νιΝσειιιικτ…ιΘ-λοιςινινν"(ναι……00πες"ε…επι…)ΝσινειιΘτα)…

:'>ι'ι"κνιισιοειιςινιν…ιιΧκ'ιΝσΧςινιΞνιων…κνςιινΝνιΜο……(ς

(κλ0ιΝσιε…ι…οΝοκννΝ…ΝσΞικσΝιο>ινΝν

ν>ινΝιιιΝοικιν>ιΝσιε…ιΧάνκννΝαιΝσεικσΝιο>ινΝνν>ινΝιιι

023κ…κιικιιι(ινΝνΝ…να)Νοε…&κνι…νειιννιειΧιινκνν(17

(3vvvvvaZVEIJEILZZVIVVZZEIE)3H3H>1101V

ZHNHWUleEDIOUVZHlννινΞικΟικιΝΗ13ιικιιιςινΝνNHLνι.ι)

νι…νν00199">…9AOVINUEIV

‘H'Z'G'V'V3H2

κννιισιΘΦ"Ν3H>11d000cIHV21να…….

νκιςινν()1IH7

ιιικΑοινςι>ισκ

ΝσΞκΗΦνωΟωνΧΝι5>ιικννΜΝΗΜΗ

Νυκννκιικ…ισΞΘιιΗ&λο…κιΝ0ιΝλκιικΝ/ν.

ΝσεικΞιΘοιιλΝσ>ιιιοων&Νοκ…ιικ…νιι>ιιΝςιι-

ΗίΖΙΝΟίΝλΖΟιΞιΦνςιΔ.

κνννννΞιΖνΞΗΞ].ΖκνιννκκΞιΘΗΖΗ)ΠΟΝΗΝΞ1ΝΌι11ΝΞ)ΙΟιΝ(E

ιλοιιονοιν…Ηι>ι

Λο>ιιΝιιννΞλοιιν>ιΝαι…λ…ννινεικοικιΝΗικκιικιιιςινΝνν…

νΝΗΘνκοιςιννοΧ‘Z999I"Χι"882ΝσιΞ…ιόκΞΝ'V

0120V02VWH2>1ο>ιιΝιιννΞ(z

νΝιιΘν8291ικοΝν…>ιννν…Ξι

Νσ…ονοιιλιν>ιΝ……Νσ>ιικννιικ…ν

κοιΝονννειι(ιΞιιι

λΟ>ιικνν&Νοκ…κνικνικοςιιι&κιιΞλιιινΝνHEN/VHHINHJ

ΝΞιιιλ(τ

/

:Νυι>ιΞνοι.ινΖν>ινΝιι.ι



AAA: ΩΝ4ι lur' ω-ι…

'
Π Με… «πιο… … Μ ως…

Μιηιειιγ of Digital Ο,…9…ωΨ…
…

Governance,
Hειιεπι,%……

κ '

.

Hellenic Republic %? 402102191
3…"

Αρ. Πρωτ. . 33920

ΐΞΞ?.".. ……

Ηµ/νία : 19|ο2|21

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Λιβαδειά: 19.02.2021

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕ
ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Αριθµ. Πρωτ : 33842

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ -ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡ. ΥΠΟΘΕΣ
ΕΩΝ

ΠΡΟΣ: Π.Α.

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Π.Ε ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤ
ΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ

Ταχ.Δ|νση
: Κάδµου 11

Ταχ. Κώδ.
:321ΟΟ-ΛΙΒΑΔ

ΕΙΑ

Πληροφορίες
:Α. Ρίζου

Τηλέφωνο
:22610-28951

Ηλ. Ταχυδρομεί
ο : ddasonvoiot@

agdthest.gov.
gr

ΘΕΜΑ: Ανάρτηση δασικού χάρτη επί του συνόλου των Κοινοτήτων

(συνολικά 74 κοινότητες) όλων των δήμων της Περιφερειακής

Ενότητας Βοιωτίας και πρόσκληση
για υποβολή αντιρρήσεων κατά

του περιεχοµένου
του.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 50 ν. 4685/2020 (Α΄ 92)

«Εκσυγχρονισµ
ός περιβαλλοντική

ς νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική

νοµοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις.».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 26 ν. 3889/2010 (A’ 182)

«Χρηματοδότη
ση Περιβαλλοντικ

ών Παρεμβάσεων,
Πράσινο Ταµείο, κύρωση

Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις», όπω
ς αυτές ισχύουν.

3. Τις διατάξεις τού άρθρου 28 τού ν. 2664/1998 (Α΄ 275) «Εθνικό

Κτηματολόγιο
και άλλες διατάξεις», όπ

ως ισχύει.

4. Την υπ' αριθ. 151585/323/03
.02.2017 (Β' 347) κοινή απόφαση

Υπουργού Οικονομικών
και Περιβάλλοντος

και Ενέργειας «Καθορισμός

ειδικού τέλους για την άσκηση αντιρρήσεων της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν.

3889/2010 (CD.E.K. 182A’) κατά του περιεχομένου
αναρτηµένου δασικού

χάρτη», όπως τροποποιήθηκε
από την 155973/999/26

.Ο4.2017 (B’ 1491) και

συμπληρώθηκ
ε από την 160525/2210/

2Ο.09.2017 (B’ 3327) όµοιες.

5. Την 143792/1794/
03.Ο8.2016 απόφαση Αναπληρωτή

Υπουργού

Περιβάλλοντο
ς και Ενέργειας (Β' 2750) «ίδρυση και λειτουργία ειδικού

δικτυακού τόπου ανάρτησης δασικών χαρτών και περιεχόμενο
της

ηλεκτρονικής φ
όρµας υποβολής αντιρρήσεων.»

6. Την 146776/2459/
21.1Ο.2016

απόφαση Αναπληρωτή
Υπουργού

Περιβάλλοντος
και Ενέργειας (B’ 3532) «Καθορισµός θεμάτων σχετικών µε

Λια……ΙΠ'
607?Ά7οΠΔΞΔΩ

…ίρΔΆΞΔρΆΗ7ί
σπόρ/0701 1359
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την παράγραφο
1 εδάφια β', γ', δ' και ε' τού άρθρου 21 τού Ν. 3889/2010

όπως ισχύει.», όπ
ως ισχύει.

7. Την 153394/919
/12.Ο4.201

7 απόφαση
Αναπληρωτ

ή Υπουργού

Περιβάλλον
τος και Ενέργειας (B‘ 1366) « Καθορισμό

ς, προσδιορισ
μός, τρόπος

και διαδικασία
διόρθωσης

πρόδηλων σφαλμάτων
στην κατάρτιση και

κύρωση των δασικών χαρτών».

8. Την 158576/15
79/Ο4.Ο7.

2017 απόφαση του Αναπληρω
τή Υπουργού

Περιβάλλο
ντος και Ενέργειας (B’ 2373) «Καθορισμ

ός τεχνικών πρ
οδιαγραφ

ών

και τιμολογίου
υπολογισµ

ού προεκτιμώ
μενων αμοιβών για τις εργασίες

κατάρτισης δασικών χαρτών».

9. Την 64663/295
6/Ο3.Ο7.2

020 απόφαση Υπουργού
Π.ΕΝ. (B’ 2773)

«Καθορισμ
ός των διοικητικών

πράξεων, των λοιπών πρόσφορω
ν στοιχείων,

των τεχνικών προδιαγρα
φών και της διαδικασία

ς για την αυτεπάγγελ
τη

αναμόρφω
ση και κατάρτιση των δασικών χαρτών κατά το άρθρο 48 του ν.

4685/2020 (Α' 92).».

10. Την 92828/4471
/28.09.202

0 εγκύκλιο Γενικού Γραμµατέα

Φυσικού Περιβάλλο
ντος και Υδάτων του Υ.Π.ΕΝ. «Οδηγίες εφαρμογή

ς της

διάταξης της παρ. 10 του άρθρου 48 του ν. 4685/2020
(Α΄ 92) και της υπ'

αριθμ. 64663/295
6/2020 (B' 2773) Υπουργική

ς Απόφασης
με τίτλο

«Καθορισμ
ός διοικητικώ

ν πράξεων, τεχνικών προδιαγρα
φών - διαδικασία

ς

για την αυτεπάγγε
λτη αναμόρφω

ση και κατάρτιση των δασικών χαρτών»

(ΑΔΑ: ΩΛΒΜ4653Π
8-ΖΚΧ)», (AAA: ΩΑΦΥ4653Π

8-64Φ).

11. Την 123ΟΟ7/354
1/21.12.20

20 εγκύκλιο Γενικού Γραµματέα

Φυσικού Περιβάλλον
τος και Υδάτων του Υ.Π.ΕΝ. «Προετοιμα

σία για την

ανάρτηση του δασικού χάρτη.» (AAA: Ω9ΩΓ4653Π
8-ΖΦ2).

12. Το ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/
2344/83/12

.Ο1.2021 Γενικού Διευθυντού Δασών

και Δασικού Περιβάλλο
ντος «Προγραµμ

ατισµός Αναρτήσε
ων Δασικών

Χαρτών», (AAA: ΨΓ364653Π8
-ΚΟΞ).

13. Το ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ
/3295/1Ο4

/14-Ο1-20
21 εγκύκλιο Υφυπουργ

ού

Περιβάλλον
τος & Ενέργειας «Ανάρτηση αναμορφωµ

ένων δασικών χαρτών,

σε εφαρμογή της παρ. 10 άρθρου 48 ν. 4685/2020.
», (ΑΔΑ: ΩΥΔΓ4653Π

8-

ΛΕΓ).

14. To περιεχόμεν
ο τού δασικού χάρτη επί του συνόλου των

κοινοτήτων
(74 κοινότητες)

όλων των δήµων της Περιφερεια
κής Ενότητας

Βοιωτίας, που θεωρήθηκε
με την 28244/12—0

2—2021 (AAA :6OPHOP10—
TO4)

απόφαση της Διεύθυνση
ς Δασών Βοιωτίας.

Αποφασίζ
ουμε

Α. Την ανάρτηση τού θεωρημένου
δασικού χάρτη περιοχών των

κοινοτήτων (σύνολο 74 κοινότητες) των δήμων Τανάγρας, Θηβαίων,

Αλίαρτου - Θεσπιέων, Ορχομενού, Λεβαδέων και Διστόμου - Αράχωβας -

Αντίκυρας, Περιφερειακ
ής Ενότητας Βοιωτίας, συνολικής έκτασης

2.898.516,30
στρεμμάτων,

στον ειδικό διαδικτυακό
τόπο ανάρτησης

Λια…ΛιΝ|Π
' 6()9ίΩ7οΠΔ.΄

ζΔΩρΠρΔ85492
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δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων
της ιστοσελίδας

του Ν.Π.Δ.Δ.

"Ελληνικό Κτηματολόγι
ο"

(https://www
.ktimanet.gr

/CitizenWebA
pp/Entrance_

Page.aspx)

Στον ανωτέρω
αναρτώμενο δασικό χάρτη περιλαμβάνε

ται K020 ιστορικός

ορθοφωτοχάρ
της, που απεικονίζει τα πολύγωνα των δασικών εν γένει

εκτάσεων, που προσδιορίστ
ηκαν από τα φωτοερµηνευ

τικά στοιχεία των

παλαιότερω
ν αεροφωτογρ

αφιών.

Σημειώνεται ότι στον αναρτηµένο δασικό χάρτη απεικονίζοντ
αι με μαύρο

χρώμα οι περιοχές πο
υ εξαιρέθηκαν της θεώρησής του, σε εφαρμογή της (11)

σχετικής, οι οποίες εξαιρούνται της ανάρτησης και της υποβολής

αντιρρήσεων.

Β. Καλείται κάθε ενδιαφερόµενο
ς, αφού λάβει γνώση τού περιεχοµένου

του αναρτημένου
κατά τα προηγούμενα

δασικού χάρτη, να υποβάλει τις

τυχόν αντιρρήσεις του εντός αποκλειστική
ς προθεσμιας εκατόν πέντε (105)

ημερών, η οποία αρχίζειτην 05/03/2021 ηµέρα Παρασκευή.

Η καταληκτική
ημερομηνία

της παραπάνω προθεσμίας,
είναι η

17/06/2021 ημέρα Πέμπτη.

Για τους κατοικούντες
ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω

προθεσμία παρεκτείνεται
κατά 20 ημέρες, συνεπώς η καταληκτική

ημεροµηνία της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων
είναι η 07/07/2021

ημέρα Τετάρτη.

Με τις αντιρρήσεις προβάλλονται
λόγοι που αφορούν αποκλειστικά

και

00vo την αµφισβήτηση
τού χαρακτήρα και της µορφής των εμφανιζόμενω

ν

στο χάρτη εκτάσεων, της ορθής απεικόνισης,
εφαρµογής και ισχύος των

πράξεων της Διοίκησης καιτης σύννομης αλλαγής χρήσ
ης αυτών.

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 συμφέροντος
τους εµπράγματα

ή ενοχικά

δικαιώµατα στις περιληφθείσες
στον αναρτηθέντα

δασικό χάρτη δασικές,

χορτολιβαδικέ
ς 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 περιβαλλοντικ
ές οργανώσεις και άλλα νομικά

πρόσωπα μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, στους σκοπούς των οποίων

περιλαµβάνετα
ι η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος

.

Η υποβολή των αντιρρήσεων
είναι δυνατή μόνον ηλεκτρονικά,

στον

ειδικό δικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής
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αντιρρήσεω
ν, στην ιστοσελίδα

του Ν.Π.Δ.Δ. "Ελληνικό Κτηµατολόγ
ιο"

(https://w
ww.ktimane

t.gr/Citiz
enWebApp/E

ntrance_Pa
ge.aspx ),

08 την συµπλήρωσ
η σχετικής ηλεκτρονικ

ής φόρμας, 08 χρήση

διαδικτυακ
ής εφαρµογής.

. Για την υποβολή αντίρρησης
είναι υποχρεωτικ

ή η συµπλήρωσ
η

των γεωγραφι
κών συντεταγµ

ένων των κορυφών
τού

πολυγώνου
/γεωτεµαχ

ίου της έκτασης της οποίας αµφισβητε
ίται 0

χαρακτήρα
ς και η µορφή, καθώς καιτο εµβαδόν της.

. Επίσης, για την υποβολή αντίρρησης
καταβάλλετ

αι υποχρεωτικ
ά

ειδικό τέλος, το ύψος τού οποίου υπολογίζετ
αι 08 βάση το

εµβαδόν της έκτασης που αφορά αυτή, όπως έχει καθοριστεί με

την Κ.Υ.Α. της περίπτω
σης (4) ανωτέρω

.

Η µη τήρηση των παραπάνω
προύποθέσ

εων καθιστά την αντίρρηση

απαράδεκτ
η.

Δεν απαιτείται
καταβολή τέλους, κατ' εξαίρεση, για αντιρρήσει

ς που

αφορούν περιοχές:

οι) που έχουν συµπεριληφ
θεί στο δασικό χάρτη, λόγω µη αποτύπωση

ς

τού περιγράµµ
ατος της παρ. 2 περίπτωση

0' 200 άρθρου 23 του ν.

3889/2010
, όπως ισχύει, καθώς και οι εκτάσεις που εµπίπτουν

στις

περιπτώσει
ς της παρ. 3β του άρθρου 31 του ν. 4280/201

4, όπως ισχύει.

β) που εµφανίζον
ται ως δασικές στη φωτοερµην

εία της παλαιότερ
ης

αεροφωτογ
ράφησης, αλλά περιλαµβάν

ονται σε διανοµές (κληροτεµά
χια)

του εποικισµού και του αναδασµού
, οι οποίες δεν απεικονίζον

ται στους

αναρτηµέν
ους δασικούς χάρτες.

γ) που εµφανίζοντ
αι ως χορτολιβαδ

ικές ή βραχώδεις ή πετρώδεις είτε

κατά την παλαιότερη
είτε κατά την πρόσφατη αεροφωτογ

ράφηση, αλλά

περιλαµβάν
ονται σε περιοχές του εποικισµού

και του αναδασµού
, οι

οποίες δεν απεικονίζο
νται στους αναρτηµέν

ους δασικούς χάρτες.

6) για τις οποίες έχουν εκδοθεί τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρι
σµού κατά

τη διαδικασί
α του άρθρου 14 ν. 998/1979, 02 οποίες δεν απεικονίζο

νται

στους αναρτηµέν
ους 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 v. 2664/199

8

όπως ισχύει).

στ) που υποβάλλοντ
αι από Οργανισµο

ύς Τοπικής Αυτοδιοίκη
σης Α΄ και Β΄

βαθµού.

ζ) που υποβάλλοντ
αι από την Κεντρική Διοίκηση κατά την έννοια της

περίπτωση
ς στ΄ της παρ.1 του άρθ. 14 του ν. 4270/201

4 (Α΄ 143).

Για την τεκµηρίωση της υπαγωγής στις ανωτέρω περιπτώσεις α' ή β' και

γ' µε την αντίρρηση υποβάλλονται,
απαρέγκλιτα, από τον ενδιαφερόµενο

, ως

απαραίτητα συµπληρωµατ
ικά στοιχεία, βεβαίωση της αρµόδιας υπηρεσίας

δόµησης (περ. α') ή της υπηρεσίας εποικισµού (περ. β' ή γ') αντίστοιχα. Για

Λ|α…ΜΙΠ'
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AAA: ΩΝ4ΠΟΡ1Ο-Ι
Κ6

την περίπτωση δ΄ υποβάλλεται
η τελεσίδικη πράξη. Για την περίπτωση ε'

υποβάλλεται αντίγραφο της πρωτοκολλ
ηµένης αίτησης, εκκρεμούσας πράξης

ή αντίρρησης στις επιτροπές του άρθρου 10 της διαδικασίας του άρθρου 14

του ν. 998/1979.

Για την υποβολή αντίρρησης που εξαιρείται της καταβολής τέλους, οι

ενδιαφερόμενο
ι εντός της προβλεπόµενη

ς προθεσμίας
υποβολής

αντιρρήσεων οφείλουν να αποστείλουν στο αρµόδιο ΣΥΑΔΧ, σε ψηφιακή

µορφή όλα τα σχετικά δικαιολογητικά
που απαιτούνται για την υποβολή της

ατελούς αντίρρησης, παραθέτοντας
τους λόγους της ατέλειας και επιπλέον

σε ψηφιακή µορφή το πολύγωνο/γεω
τεµάχιο της έκτασης της οποίας

αµφισβητείται
0 χαρακτήρας και η µορφή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση των

ΣΥΑΔΧ Λιβαδειάς : dasxart_livadei
as@apdthest.gov

.gr K02 ΣΥΑΔΧ Θήβας :

dasxart_thivas@
apdthest.gov.gr

, προκειµένου
η υποβολή της αντίρρησης

αυτής, µέσω του δικτυακού τόπου, να πραγµατοποιηθ
εί, κατ' εξαίρεση, από

το προσωπικό
των ΣΥΑΔΧ.

Σε περιπτώσεις που απαιτείται αυτοπρόσωπη
παρουσία, και για όσο

διάστηµα ισχύουν τα περιοριστικά µέτρα προστασίας της δηµόσιας υγείας,

τα ΣΥΑΔΧ δύναται να δέχεται κοινό, 00vo κατόπιν προηγο
ύµενου ραντεβού.

' Στις αντιρρήσεις συμπληρώνονται
, επίσης, τα στοιχεία των

εµπραγµάτων
ή ενοχικών δικαιωµάτων,

που θεμελιώνουν
20 έννομο

συμφέρον τού ενδιαφερόµενο
υ στην έκταση, που αφορά η αντίρρηση.

Η µη τήρηση της παραπάνω προύπόθεσης
καθιστά την αντίρρηση

εκκρεμή.

Στοιχεία που αφορούν διοικητικές πράξεις των άρθρων 1 και 2 της

64663/2956/Ο3
.Ο7.2020 απόφασης Υπουργού Π.ΕΝ. (B’ 2773), µπορούν να

υποβάλλονται
, ως πρόδηλα σφάλµατα, ηλεκτρονικά

στην ιστοσελίδα του

Ν.Π.Δ.Δ.
"Ελληνικό

Κτηµατολόγιο"

https://www.kt
imanet.gr/Citi

zenWebApp/Entr
ance_Page.aspx

και 0 φάκελος

να αποστέλλεται
στην Διεύθυνση Δασών Βοιωτίας. Στον φάκελο αποστολής

αναγράφεται,
υποχρεωτικά,

το όνοµα τού ενδιαφεροµένο
υ και 0 0020000

πρωτοκόλλου
του αιτήµατος.

Τα αποδεικτικά στοιχεία που επικαλείται ο ενδιαφερόμενο
ς, στα οποία

περιλαµβάνοντ
αι αυτά που αποδεικνύουν

την καταβολή τού ειδικού τέλους

καθώς και τη θεµελίωση τού έννομου συµφέροντος
επί της έκτασης που

αφορά η αντίρρηση, αποστέλλονται
το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από

την λήξη της προθεσµίας υποβολής αντιρρήσεων
σε έντυπη µορφή, στα

Σηµεία Υποστήριξης
της Ανάρτησης τού Δασικού Χάρτη, στη διεύθυνση

Κάδµου 11 Τ. Κ. 32100 Λιβαδειά 1ος όροφος για 2o ΣΥΑΔΧ Λιβαδειάς και Αγ.

Φωτεινή 4 Μοσχοπόδι
Τ. Κ. 32200 ΘΗΒΑ για το ΣΥΑΔΧ Θήβας. Στον φάκελο

αποστολής αναγράφεται,
υποχρεωτικά,

το όνοµα τού ενδιαφερόµενο
υ και 0

0020000 πρωτ
οκόλλου της αντίρρησης.
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Στα Σηµείο Υποστήριξη
ς της Ανάρτησης

τού Δασικού Χάρτη γίνεται, επίσης,

ενηµέρωση για το περιεχόµενο
τού αναρτη μένου

δασικού χάρτη και δίνονται

πληροφορίες
για τον τρόπο υποβολής των αντιρρήσεων

, τα οποία

λειτουργούν
καθημερινά

από 7.30 π.µ. έως 15.30 0.0. 220 εργάσιµες ηµέρες,

καθ΄ όλη τη διάρκεια της περιόδου υποβολής αντιρρήσεων
, κατόπιν

ραντεβού σύµφωνα µε ισχύοντα περιοριστικά
µέτρα προστασίας

της

δηµόσιας υγείας (13 σχετικό).

Επισηµαίνετ
αι ότι η διαδικασία τού άρθρου 14 ν. 998/1979, από την

ανάρτηση τού οικείου δασικού χάρτη παύει να ισχύει και οι επιτροπές τού

άρθρου 10 του ιδίου νόµου καθίστανται αναρµόδιες για το χαρακτηρισµ
ό

εκτάσεων ως δάση, δασικών, χορτολιβαδ
ικών, βραχωδών ή πετρωδών. Για τις

περιπτώσει
ς 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 ανωτέ
ρω διαδικασία,

οι

ενδιαφερόμε
νοι μπορούν να υποβάλλουν

αντιρρήσεις
κατά τού

περιεχοµένο
υ τού αναρτηµένου

δασικού χάρτη (περίπτωση
ε' εξαίρεσης

καταβολής ειδικού τέλους).

Αναπόσπαστα
συνοδευτικά

στοιχεία της παρούσας αποτελούν τα

ψηφιακά αρχεία του θεωρηµένου
δασικού χάρτη Π.Ε. Βοιωτίας και του

αντίστοιχου
«Ορθοφωτοχά

ρτη έτους 1945 (1960)» σε µορφή shapefiles

(500).

Η παρούσα αποστέλλετα
ι στο "Ελληνικό Κτηµατολόγι

ο" για την ψηφιακή

ανάρτησή της στην ιστοσελίδα του στον ειδικό δικτυακό τόπο ανάρτησης

δασικών χαρτ
ών και υποβολής

αντιρρήσεων.

Ο σύνδεσµος για τον αναρτηµένο δασικό χάρτη δηµοσιοποιεί
ται και από τις

ιστοσελίδες
τού Υπουργείου

Περιβάλλοντο
ς και Ενέργειας, καθώς και της

οικείας Απο
κέντρωµένη

ς Διοίκησης.

Επίσης, η παρούσα (χωρίς τα συνοδευτικά
ψηφιακά αρχεία) αναρτάται

στον χώρο ανακοινώσεω
ν της υπηρεσίας 000, των Δασαρχείων Λιβαδειάς και

Θηβών και στα δηµοτικά ή τοπικά ή διαµερισµατ
ικά καταστήµατ

α (σύνολο 74

κοινότητες)
όλων των δήµων Π.Ε. Βοιωτίας ήτοι Τανάγρας, Θηβαίων,

Αλίαρτου - Θεσπιέων, Ορχοµενού,
Λεβαδέων και Διστόµου - Αράχωβας -

Αντίκυρας.
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