ΟΔΗΓΟΣ – ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ
ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟ – ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ Ο.Τ.Α ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΜΕ ΤΙΣ
ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΡΑΧΩΔΕΙΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΕΡ. 5Α ΚΑΙ 5Β ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΤΟΥ Ν. 998/1979
ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ
 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ:
Ο δασικός χάρτης του προ – καποδιστριακού Ο.Τ.Α. Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης, συμπληρωμένου με τις χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις των περ. 5α και 5β του
άρθρου 3 του ν. 998/1979, εμφανίζει με ΚΩΔΙΚΟΥΣ και με κλειστά πολύγωνα τις χορτολιβαδικού χαρακτήρα εκτάσεις (οι οποίες υπάγονται στη Δασική Νομοθεσία).

Στον Δασικό Χάρτη δεν εμφανίζονται όρια ιδιοκτησιών αλλά μορφές φυτοκάλυψης.
Το πρώτο στοιχείο (κεφαλαίο γράμμα Χ) κάθε ΚΩΔΙΚΟΥ (εκτός από το ΠΧ που αφορά Διοικητική Πράξη) προήλθε από ερμηνεία των αεροφωτογραφιών έτους 1945 και το
δεύτερο στοιχείο (κεφαλαίο γράμμα Χ ή Α) από την σημερινή μορφή (πρόσφατες Α/Φ, αυτοψίες).
Στις διατάξεις τις Δασικής Νομοθεσίας υπάγονται όλα τα πολύγωνα με κωδικούς ΠΧ, ΧΧ & ΧΑ . Οι κωδικοί κάλυψης που εμφανίζονται στο ανωτέρω Δασικό Χάρτη
επεξηγούνται ως εξής:

ΧΧ: Χορτολιβαδικές εκτάσεις στις Α/Φ παλαιότερης λήψης - Χορτολιβαδικές εκτάσεις στις Α/Φ πρόσφατης λήψης & στις αυτοψίες
ΧΑ: Χορτολιβαδικές εκτάσεις στις Α/Φ παλαιότερης λήψης - άλλης μορφής / κάλυψης εκτάσεις στις Α/Φ πρόσφατης λήψης & στις αυτοψίες
ΠΧ: Τελεσίδικες πράξεις & αποφάσεις χαρακτηρισμού - χορτολιβαδικές

Στον διαδικτυακό τόπο που είναι αναρτημένος ο Δασικός Χάρτης, υπάρχει και ο Ιστορικός Ορθοφωτοχάρτης 1945, και ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να διαβάσει
στους μεν πρώτους το πεδίο KATHGORDX στον δε δεύτερο το πεδίο KATHGOROLD.
Κάθε πολύγωνο χορτολιβαδικού χαρακτήρα στον Δασικό Χάρτη απεικονίζεται με συνεχόμενη κλειστή πράσινη γραμμή, ενώ κάθε πολύγωνο χορτολιβαδικού
χαρακτήρα του Ιστορικού Ορθοφωτοχάρτη 1945 απεικονίζεται με συνεχόμενη κλειστή κόκκινη γραμμή.
 ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟΙ ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΚΟΖΑΝΗΣ:
Με την αρίθμ. 169235/19-10-2018 (ΑΔΑ: 73ΛΠΟΡ1Γ-ΟΧΡ) απόφαση ανάρτησης της Διεύθυνσης Δασών Κοζάνης, αναρτήθηκε στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης
Δασικών Χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας του "Ελληνικού Κτηματολογίου" (https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/InfoF1_Page.aspx), ο θεωρημένος
Δασικός Χάρτης του προ – Καποδιστριακού Ο.Τ.Α Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης της Π.Ε. Κοζάνης, συμπληρωμένου με τις χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις των περ. 5α
και 5β του άρθρου 3 του Ν. 998/1979, συνολικής έκτασης 4.096,91 στρεμμάτων.
Στον ανωτέρω αναρτημένο Δασικό Χάρτη περιλαμβάνεται και ο ιστορικός ορθοφωτοχάρτης που απεικονίζει τα πολύγωνα των χορτολιβαδικών και βραχωδών
εκτάσεων των περ. 5α και 5β του άρθρου 3 του Ν. 998/1979, που προσδιορίστηκαν από τα φωτοερμηνευτικά στοιχεία των παλαιότερων αεροφωτογραφιών έτους 1945.
Σημειώνεται ότι, στον αναρτημένο Δασικό Χάρτη απεικονίζονται και αποτυπώνονται με μαύρο χρώμα το όριο των περιοχών που εξαιρούνται της ανάρτησης του
Δασικού Χάρτη.
Επίσης με γκρι διαγράμμιση, αποτυπώνονται οι περιοχές που αναρτήθηκαν με την αρίθμ.7754/20.01.2018 (ΑΔΑ: 65ΚΧΟΡ1Γ-ΞΚΑ) Απόφαση ανάρτησης Δασικών
Χαρτών της Διεύθυνσης Δασών Κοζάνης και κατά συνέπεια εξαιρούνται της τωρινής ανάρτησης
 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ

Με τις αντιρρήσεις προβάλλονται λόγοι που αφορούν αποκλειστικά και μόνο την αμφισβήτηση του χαρακτήρα και της μορφής των εμφανιζόμενων στους
Δασικούς χάρτες εκτάσεων και όχι στο ιδιοκτησιακό καθεστώς τους. Αντιρρήσεις όσον αφορά τις περιληφθείσες στους αναρτηθέντες Δασικούς
Χάρτες χορτολιβαδικές και βραχώδεις ή πετρώδεις εκτάσεις, 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 του εννόμου
συμφέροντός τους εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα στις περιληφθείσες στον αναρτηθέντα Δασικό Χάρτη χορτολιβαδικές και βραχώδεις ή πετρώδεις
εκτάσεις.
Το έννοµο συµφέρον, θεµελιώνεται µε την επίκληση εµπράγµατου ή ενοχικού δικαιώµατος.

Εµπράγµατο δικαίωµα, είναι η άµεση και εναντίον όλων εξουσία που έχει ένα πρόσωπο, φυσικό ή νοµικό σε πράγµα (π.χ. κυριότητα, πραγµατική δουλεία,
περιορισµένη προσωπική δουλεία, επικαρπία πράγµατος, οίκηση) ή σε ξένο δικαίωµα (π.χ. επικαρπία δικαιώµατος, υποθήκη σε επικαρπία ακινήτου) και έχει ως ουσιαστικό
περιεχόµενο τον πορισµό του συνόλου ή µέρους των ωφελειών του πράγµατος ή του δικαιώµατος, ανάλογα µε το είδος του εµπράγµατος δικαιώµατος. Το δικαίωµα,
αποδεικνύεται από δηµόσια έγγραφα όπως είναι: τα συµβολαιογραφικά έγγραφα, οι δικαστικές αποφάσεις, τα παραχωρητήρια, οι πράξεις τακτοποίησης, οι αποφάσεις
αναγκαστικής απαλλοτρίωσης κλπ., µε τα οποία συστήνεται (ή προκειµένου για το δικαίωµα της κυριότητας αποκτάται πρωτοτύπως) ή µεταβιβάζεται ή καταργείται
εµπράγµατο δικαίωµα. Ειδικότερα, στην περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος, επικαλείται δικαίωµα κυριότητας µε αιτία κτήσης την έκτακτη χρησικτησία, θα προσκοµίζονται
αποδεικτικά της χρησικτησίας έγγραφα, ως ένδειξη για την άσκηση πράξεων νοµής, τα οποία θα πρέπει να καλύπτουν χρονική περίοδο 20 ετών. Επίσης, θα πρέπει να
συνυποβάλλεται αντίγραφο του εντύπου Ε9 της δήλωσης στοιχείων ακινήτων που υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. εφόσον προκύπτει από αυτό, η ταυτότητα του ακινήτου.
Τα ενοχικά δικαιώµατα, είναι απεριόριστα. Ενδεικτικά αναφέρονται, η µίσθωση, η επίµορτη αγροληψία, η χρονομεριστική μίσθωση και το προσύµφωνο πώλησης –
δωρεάς ακινήτου. Για τη µίσθωση ακινήτου για χρονικό διάστηµα, µακρότερο από εννέα έτη, απαιτείται η µίσθωση, να έχει καταρτιστεί µε συµβολαιογραφικό έγγραφο, που
να έχει µεταγραφεί στο υποθηκοφυλακείο, ενώ για το προσύμφωνο δωρεάς ακινήτου, απαιτείτα συµβολαιογραφικό έγγραφο και όχι µεταγραφή.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟ – ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ Ο.Τ.Α ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΗΣ Π.Ε.
ΚΟΖΑΝΗΣ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΡΑΧΩΔΕΙΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΕΡ. 5Α ΚΑΙ 5Β ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΤΟΥ Ν. 998/1979

Προθεσμίες:

Κατά του περιεχομένου του αναρτημένου Δασικού Χάρτη, επιτρέπεται η υποβολή αντιρρήσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας που ξεκινά την
Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2018. Η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας, είναι η 30η Αυγούστου 2019 ημέρα Παρασκευή, και αφορά τόσο
τους διαμένοντες στο εσωτερικό της χώρας, όσο και αυτούς που κατοικούν στην αλλοδαπή {σχετική η αρίθμ. 89187/26-06-2019 (ΑΔΑ: 63ΩΣΟΡ1Γ-ΥΥ5) τρίτη
(3η) απόφαση τροποποίησης}.
Τρόποι ενημέρωσης επί του περιεχομένου των αναρτημένων Δασικών Χαρτών:
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι, µπορούν να δουν τον Δασικό Χάρτη και να ενηµερωθούν για το περιεχόµενό τους :
 στην ιστοσελίδα του "Ελληνικού Κτηματολογίου": https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/InfoF1_Page.aspx
 στην ιστοσελίδα του ΥΠ.ΕΝ.: http://www.ypeka.gr
 στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας: http://www.apdhp-dm.gov.gr
 στο αρμόδιο ΣΥΑΔΧ της Π.Ε. Κοζάνης {Ισόγειο (πρώην αίθουσα Περιφερειακού συμβουλίου) - Ζ.Ε.Π. Κοζάνης - Τ.Κ. 50100} – ωράριο: 07:30 π.μ. – 15:30 μ.μ, τηλ.
2461053415, 2461053416, 2461053443, 2461053545, 2461053508, Fax 2461053406, (email): dasxkoz@apdhp-dm.gov.gr.
Υποβολή αντιρρήσεων κατά των Δασικών Χαρτών:
Η υποβολή των αντιρρήσεων είναι δυνατή μόνον ηλεκτρονικά, στον ειδικό δικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων, στην ιστοσελίδα
του "Ελληνικού Κτηματολογίου" (https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/InfoF1_Page.aspx), με τη συμπλήρωση σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας, με χρήση διαδικτυακής
εφαρμογής.
Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων της Διεύθυνσης Δασών Κοζάνης, e-mail: dasxkoz@yahoo.com

8η Έκδοση

Σελίδα 1

Για την υποβολή αντίρρησης είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση των γεωγραφικών συντεταγμένων των κορυφών του πολυγώνου/γεωτεμαχίου της έκτασης της
οποίας αμφισβητείται ο χαρακτήρας και η μορφή, καθώς και το εμβαδό της.
Επίσης, για την υποβολή αντίρρησης καταβάλλεται υποχρεωτικά ειδικό τέλος, το ύψος του οποίου υπολογίζεται με βάση το εμβαδόν της έκτασης που αφορά αυτή.
Αναλυτικότερα σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 151585/323/03-02-2017 Φ.Ε.Κ. 347/08-02-2017 τεύχος Β' (όπως ισχύει):
α) Για εμβαδόν έκτασης έως και 100 τ.μ. των περιπτώσεων της παρ. 3 του άρθρου 2β του Ν. 2308/95, όπως ισχύει, 10 € (αφορά περιοχές που έχει ολοκληρωθεί η
κτηματογράφηση και υπάρχουν Κ.Α.Ε.Κ..
β) Για εμβαδόν έκτασης, έως και 1.000 τ.μ., εξαιρουμένων των περιπτώσεων του ως άνω σημείου α), 40 €.
γ) Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 1.000 τ.μ. έως και 5.000 τ.μ., 90 €.
δ) Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 5.000 τ.μ. έως και 10.000 τ.μ., 180 €.
ε) Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 10.000 τ.μ. έως και 20.000 τ.μ., 350 €.
στ) Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 20.000 τ.μ. έως και 100.000 τ.μ., 700 €.
ζ) Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 100.000 τ.μ. έως και 300.000 τ.μ., 1.400 €.
η) Για εμβαδόν έκτασης μεγαλύτερης των 300.000 τ.μ. 3.300 ευρώ.
Η μη τήρηση των παραπάνω προϋποθέσεων καθιστά την αντίρρηση απαράδεκτη.
Δεν απαιτείται καταβολή τέλους, κατ’ εξαίρεση, για αντιρρήσεις που αφορούν περιοχές:
α) που έχουν συμπεριληφθεί στον Δασικό Χάρτη λόγω μη αποτύπωσης του περιγράμματος της παρ.2 περίπτωση α΄ του άρθρου 23 του Ν.3889/10, όπως ισχύει, καθώς και οι
εκτάσεις που εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παρ.3β του άρθρου 31 του Ν.4280/14, όπως ισχύει.
β) που εμφανίζονται ως χορτολιβαδικές ή βραχώδεις ή πετρώδεις είτε κατά την παλαιότερη είτε κατά την πρόσφατη αεροφωτογράφιση, αλλά περιλαμβάνονται σε περιοχές
εποικισμού.
γ) για τις οποίες έχουν εκδοθεί τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού κατά τη διαδικασία του άρθρου 14 του Ν.998/1979, οι οποίες δεν απεικονίζονται στον αναρτημένο χάρτη.
δ) κατά το τμήμα που εμπίπτει σε εκκρεμείς αιτήσεις και υποθέσεις στη διαδικασία του άρθρου 14 του Ν.998/1979 (άρθρο 28 παρ.18.α του Ν.2664/1998 όπως ισχύει).
ε) που υποβάλλονται από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β' βαθμού.
στ) που υποβάλλονται από την Κεντρική Διοίκηση, κατά την έννοια της περίπτωσης στ' της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 4270/2014 (Φ.Ε.Κ. Α' 143).
Για την τεκμηρίωση της υπαγωγής στις ανωτέρω περιπτώσεις α΄ και β' με την αντίρρηση υποβάλλονται, απαρέγκλιτα, από τον ενδιαφερόμενο, ως απαραίτητα
συμπληρωματικά στοιχεία, βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας δόμησης (περ. α΄) ή της υπηρεσίας εποικισμού (περ. β΄) αντίστοιχα. Για την περίπτωση γ΄ υποβάλλεται η
τελεσίδικη πράξη. Για την περίπτωση δ΄ προσέρχεται ο ενδιαφερόμενος στο Σημείο Υποστήριξης της Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη για την αναζήτηση και ταυτοποίηση των
υπό εκκρεμότητα στοιχείων προσκομίζοντας σχετικά αντίγραφα και την επί τόπου υποβολή αντίρρησης.
Για τις έξι (6) και μόνο ανωτέρω περιπτώσεις και κατ’ εξαίρεση οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν αντιρρήσεις ατελώς στο αρμόδιο ΣΥΑΔΧ Κοζάνης και με τη βοήθεια του
υπηρετούντος προσωπικού.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
 Για να θεωρείται µια αντίρρηση ως επιτυχής θα πρέπει να:
α) έχει καταβληθεί το Ειδικό Τέλος άσκησης αντιρρήσεων, β) Έχει εκτυπωθεί το Αποδεικτικό Υποβολής αντιρρήσεων και γ) Έχουν υποβληθεί τα απαραίτητα έγγραφα
στο αρµόδιο ΣΥΑΔΧ, είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδροµικά.
 Αντιρρήσεις για το ιδιοκτησιακό καθεστώς μιας έκτασης δεν υποβάλλονται, καθώς με τις αντιρρήσεις, προβάλλονται λόγοι που αφορούν αποκλειστικά και µόνο την
αµφισβήτηση, τόσο της γεωγραφικής θέσης της αποτύπωσης, όσο και του χαρακτήρα των εµφανιζοµένων στον Δασικό Χάρτη χορτολιβαδικών - βραχωδών
εκτάσεων.
 Κάθε αντίρρηση, υποβάλλεται για το σύνολο ή µέρος των εκτάσεων χορτολιβαδικού χαρακτήρα, που περιλαµβάνονται εντός γεωτεµαχίου/πολυγώνου, επί του
οποίου ο ενδιαφερόµενος επικαλείται έννοµο συµφέρον. Για κάθε γεωτεµάχιο υποβάλλεται µία αντίρρηση. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, ο ενδιαφερόµενος
προτίθεται να προβεί σε αµφισβήτηση του χαρακτήρα εκτάσεων που περιλαµβάνονται σε διαφορετικά γεωτεµάχια, συµπληρώνει και υποβάλλει τόσες αντιρρήσεις,
όσες και τα γεωτεµάχια αυτά.
 Ο υπολογισµός του εµβαδού των εκτάσεων, των οποίων αµφισβητείται ο χαρακτήρας, πραγµατοποιείται αυτόµατα από τη διαδικτυακή εφαρµογή υποβολής
αντιρρήσεων. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει πρώτα να εισαχθούν στην ηλεκτρονική φόρµα αντιρρήσεων είτε τα στοιχεία των γεωγραφικών συντεταγµένων των
κορυφών του γεωτεµαχίου είτε αρχείο DXF (κλειστή πολυγωνική δοµή).
 Μετά την καταβολή του ειδικού τέλους από τον ενδιαφερόμενο ολοκληρώνεται η ηλεκτρονική υποβολή, οπότε η αντίρρησή του λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου και
είναι πλέον δυνατή η χορήγηση/εκτύπωση αποδεικτικού υποβολής της.
 Δεν είναι δυνατή η υποβολή αντίρρησης που θα αφορά ταυτόχρονα, σε έκταση που εξαιρείται της καταβολής του τέλους και σε έκταση που απαιτείται ειδικό τέλος.
Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος οφείλει να υποβάλει δύο ξεχωριστές αντιρρήσεις.
 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΣΥΑΔΧ ΚΟΖΑΝΗΣ:
Ο ενδιαφερόµενος, αφού ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή της αντίρρησης σύµφωνα µε τις ισχύουσες προθεσµίες, θα πρέπει να υποβάλει στο ΣΥΑΔΧ Κοζάνης
(αυτοπροσώπως, ή ταχυδροµικώς), τα παρακάτω έγγραφα σε έντυπη µορφή: α) υπογεγραµµένο το αντίγραφο της αντίρρησής του (όπως αυτό παράγεται µε χρήση της
διαδικτυακής εφαρµογής αφού η αντίρρηση λάβει αριθµό πρωτοκόλλου), β) τα έγγραφα τα οποία επικαλείται για την απόδειξη του εννόµου συµφέροντος, γ) οποιοδήποτε
στοιχείο κρίνει ο ενδιαφερόµενος ότι αποδεικνύει ή υποστηρίζει τους ισχυρισµούς του (διοικητικές πράξεις, βεβαιώσεις αρµοδίων υπηρεσιών, αµετάκλητες δικαστικές
αποφάσεις, οικοδοµική άδεια, φωτοερµηνείες, τεχνικές εκθέσεις κ.ά.), δ)φωτοαντίγραφο του παραστατικού που πιστοποιεί την καταβολή του αναλογούντος ειδικού τέλους,
ε) αντίγραφο του Αποδεικτικού Πληρωμής του αναλογούντος ειδικού τέλους, που εκτυπώνεται με χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής υποβολής αντιρρήσεων, στ)
αντίγραφο του αποδεικτικού υποβολής των αντιρρήσεων (εκτυπώνεται µε τη χρήση της διαδικτυακής εφαρµογής), ζ) στην περίπτωση που τρίτος υποβάλλει την αντίρρηση
απαιτείται εξουσιοδότηση (με το γνήσιο της υπογραφής), ενώ στην περίπτωση που τρίτος συμπληρώνει, υπογράφει και καταθέτει την αντίρρηση απαιτείται
συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, η) αντίγραφο Ταυτότητας/Διαβατηρίου, θ) αποδεικτικό Α.Φ.Μ. (π.χ. εκκαθαριστικό εφορίας).
Στον φάκελο αποστολής πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά το όνοµα του ενδιαφερόµενου και ο αριθµός πρωτοκόλλου που έλαβε η αντίρρηση από τον ειδικό
διαδικτυακό τόπο.
Σε όλη την περίοδο ως τη λήξη της προθεσµίας υποβολής αντιρρήσεων, οι ενδιαφερόµενοι δύνανται να υποβάλλουν ή να αποστέλλουν ταχυδροµικά στο ΣΥΑΔΧ,
εφόσον οι αντιρρήσεις έχουν γίνεται παραδεκτές στην κεντρική βάση, τις παρακάτω αιτήσεις: α) διόρθωσης – µεταβολής των στοιχείων της υποβληθείσας αντίρρησης, πλην
των γεωγραφικών συντεταγµένων. Σε περίπτωση που απαιτείται διόρθωση των συντεταγµένων, θα πρέπει να γίνει ανάκληση της αντίρρησης και υποβολή νέας, β)υποβολής
συµπληρωµατικών στοιχείων γ)γνωστοποίησης αλλαγής προσωπικών στοιχείων και στοιχείων επικοινωνίας.


ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ:
Ο κάθε ενδιαφερόµενος έχει δικαίωµα ανάκλησης των αντιρρήσεών του. Για την ανάκληση των αντιρρήσεων, απαιτείται αίτηση ανάκλησης µέσω του ειδικού
διαδικτυακού τόπου έως τη λήξη της προθεσµίας υποβολής αντιρρήσεων. Εφόσον υποβληθεί εµπρόθεσµα η αίτηση ανάκλησης, ο αιτών, δύναται να ζητήσει την επιστροφή
του καταβληθέντος τέλους.

 ΠΡΟΔΗΛΟ ΣΦΑΛΜΑ {σχετική η αρίθμ. 153394/919/12.04.2017 (Φ.Ε.Κ. 1366 τεύχος Β') απόφαση Αναπληρωτή ΥΠΕΝ}

Η υποβολή αίτησης για υπαγωγή σε πρόδηλο σφάλμα δεν υποκαθιστά την αντίρρηση.
Για την υποβολή αίτησης διόρθωσης προδήλου σφάλματος δεν καταβάλλεται τέλος. Η αίτηση μετά την ολοκλήρωση της ψηφιακής συμπλήρωσής
της, υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο απαρέγκλιτα στην Διεύθυνση Δασών Κοζάνης για να προχωρήσει στα προβλεπόμενα. Η υποβολή της
αίτησης αφορά σε εκτυπωμένο ενυπόγραφο αντίγραφο της κατατεθειμένης ψηφιακής αίτησης, το οποίο υποβάλλεται αυτοπροσώπως ή
ταχυδρομικά. Εφόσον το αίτημα γίνει αποδεκτό από την Διεύθυνση Δασών, ακολούθως συντάσσεται υπόμνημα που προωθείται στην αρμόδια
ΕΠ.Ε.Α., ώστε αυτή να το επικυρώσει με σχετική απόφασή της. Σε περίπτωση μη αποδοχής της υπαγωγής σε πρόδηλο σφάλμα, ενημερώνεται
εγγράφως ο ενδιαφερόμενος για την απόρριψη του αιτήματός του.

Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων της Διεύθυνσης Δασών Κοζάνης, e-mail: dasxkoz@yahoo.com

8η Έκδοση

Σελίδα 2

