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ΠΡΟΣ:
Όπως ο Πίνακας 0ιανοµής

ΘΕΜΑ: Ανάρτηση του ασικού Χάρτη των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Φιλώτα
και Βαλτονέρων (Προκαποδιστριακοί Ο.Τ.Α. Φιλώτας και Βαλτόνερα), του
∆ήµου Αµυνταίου, της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας και πρόσκληση
ενδιαφεροµένων για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχοµένου του.
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 26 του ν.3889/2010 (Φ.Ε.Κ. 182Α΄)
«Χρηµατοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεµβάσεων, Πράσινο Ταµείο, Κύρωση
0ασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις», όπως αυτές ισχύουν µετά την
τροποποίηση και συµπλήρωση τους µε τα άρθρα 153 έως 155 του
ν.4389/2016 (Φ.Ε.Κ. 94Α΄) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της
συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και
άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 2664/1998 «Εθνικό Κτηµατολόγιο και
άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 275Α΄), όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4462/2017 (Φ.Ε.Κ. 39Α΄) «Τροποποιήσειςπροσθήκες στο Ν. 3889/2010 (182Α΄)».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 142 του Ν. 4483/2017 (Φ.Ε.Κ. 107Α΄)
«Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 3889/2010 (182Α΄)».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 4489/2017 (Φ.Ε.Κ. 140Α΄)
«Τροποποίηση του άρθρου 16 του Ν 3889/2010 για τη διαδικασία υποβολής
αντιρρήσεων» και του άρθρου 39 του ίδιου νόµου «Τροποποίηση της παρ. 4
του άρθρου 23 για την αποτύπωση των ορίων των οικισµών στους δασικούς
χάρτες».
6. Την 143783/1597/20.07.2016 εγκύκλιο δ/γή Αναπληρωτή Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Κατάρτιση, ανάρτηση, κύρωση δασικών
χαρτών».
7. Την 143792/1794/3.08.2016 (Φ.Ε.Κ. 2750Β΄) απόφαση Αναπληρωτή
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας µε την οποία καθορίστηκαν θέµατα
σχετικά µε τον ειδικό δικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και
υποβολής αντιρρήσεων.
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8. Την 145179/2131/16.09.2016 εγκύκλιο δ/γή Γενικού 0ιευθυντού Ανάπτυξης
και Προστασίας 0ασών και Αγροπεριβάλλοντος «Εφαρµογή άρθρου 23 του
ν.3889/2010».
9. Την 146776/2459/21.10.2016 (Φ.Ε.Κ. 3532Β΄) απόφαση Αναπληρωτή
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας µε την οποία καθορίστηκαν θέµατα
σχετικά µε τις διαδικασίες ανάρτησης έως την κύρωση των δασικών χαρτών.
10. Την 151171/4/03.01.2017 εγκύκλιο δ/γή Αναπληρωτή Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Περιοχές άρθρου 23 παρ.2α΄και
2β΄ν.3889/2010».
11. Την 151585/323/03.02.2017 (Φ.Ε.Κ. 347 Β΄/2017) κοινή απόφαση
Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισµός
ειδικού τέλους για την άσκηση αντιρρήσεων της παρ. 1 του άρθρου 15 του
ν.3889/2010 (Φ.Ε.Κ. 182Α΄) κατά του περιεχοµένου αναρτηµένου δασικού
χάρτη, όπως συµπληρώθηκε µε τις αριθµ. 155973/999/26.04.2017(ΦΕΚ
1491/Β΄/21.05.2017)
και
160525/2210/20.09.2017
(Φ.Ε.Κ
3327
Β΄/21.09.2017) Κ.Υ.Α»
12. Την µε αρίθµ. 153394/919/12.04.2017 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισµός, προσδιορισµός, τρόπος και
διαδικασία διόρθωσης πρόδηλων σφαλµάτων στην κατάρτιση και κύρωση
των δασικών χαρτών».
13. Την µε αρίθµ. 158576/1579/04.07.2017 Απόφαση του Αναπληρωτή
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 2373Β΄) «Καθορισµός
τεχνικών προδιαγραφών και τιµολογίου υπολογισµού προεκτιµώµενων
αµοιβών για τις εργασίες κατάρτισης δασικών χαρτών»
14. Την 162371/2429/13.10.2017 (Φ.Ε.Κ. 3701Β΄) Απόφαση Αναπληρωτή
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τού άρθρου 13 παρ. 3 ν.
3889/2010 όπως ισχύει, µε την οποία εγκρίνεται η εκτέλεση των εργασιών
ανάρτησης έως την κύρωση του θεωρηµένου δασικού χάρτη από την
0ιεύθυνση 0ασών Ν. Φλώρινας της Αποκεντρωµένης 0ιοίκησης Ηπείρου –
0υτικής Μακεδονίας.
15. Το µε αριθ. 162380/2554/27.10.2017 έγγραφο της Γενικής 0/νσης
Ανάπτυξης & Προστασίας 0ασών και Αγροπεριβάλλοντος περί
«Προγραµµατισµού Αναρτήσεων 0ασικών Χαρτών».
16. Το περιεχόµενο του δασικού χάρτη των 0ηµοτικών Κοινοτήτων Φιλώτα και
Βαλτονέρων (Προκαποδιστριακοί Ο.Τ.Α. Φιλώτας και Βαλτόνερα), του
0ήµου Αµυνταίου, της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, µε κωδικό
σύµβασης Μ109, που θεωρήθηκε µε την 181136/20.11.2017 (Α0Α:
7ΘΓ7ΟΡ1Γ-ΡΒΩ) απόφαση της 0ιεύθυνσης 0ασών Ν. Φλώρινας.
17. Την αριθµ. 58644/3183/11.06.2007
προγενέστερη θεώρηση του
περιεχοµένου του δασικού χάρτη.
18. Την αριθµ. 185232/24.11.2017 (Α0Α:71Ο0ΟΡ1Γ-ΚΧ1) απόφαση του
Συντονιστή Α.0.Η.-0.Μ. «Συγκρότηση Σηµείου Υποστήριξης 0ασικού Χάρτη
Π.Ε. Φλώρινας».

Αποφασίζουµε
Α. Την ανάρτηση του θεωρηµένου δασικού χάρτη περιοχής των ∆ηµοτικών
Κοινοτήτων Φιλώτα και Βαλτονέρων (Προκαποδιστριακοί Ο.Τ.Α. Φιλώτας και
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Βαλτόνερα), του ∆ήµου Αµυνταίου, της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας,
συνολικής έκτασης 39.401,16 στρ., στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης
δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας της ΕΚΧΑ Α.Ε.
(http://gis.ktimanet.gr/wms/forestsuspension/default.aspx).
Στον ανωτέρω αναρτώµενο δασικό χάρτη περιλαµβάνεται και ο ιστορικός
ορθοφωτοχάρτης (1945) που απεικονίζει τα πολύγωνα των δασικών εν γένει
εκτάσεων, που προσδιορίστηκαν από τα φωτοερµηνευτικά στοιχεία των
αεροφωτογραφιών έτους 1945.
Σηµειώνεται ότι στους αναρτηµένους δασικούς χάρτες απεικονίζονται και
αποτυπώνονται µε µαύρο χρώµα τα όρια των περιοχών που εξαιρούνται της
ανάρτησης των δασικών χαρτών.
Β. Καλείται κάθε ενδιαφερόµενος, αφού λάβει γνώση του περιεχοµένου του
αναρτηµένου κατά τα προηγούµενα δασικού χάρτη, να υποβάλει τις τυχόν
αντιρρήσεις του εντός αποκλειστικής προθεσµίας εκατόν πέντε (105) ηµερών, η
οποία αρχίζει την 4η εκεµβρίου 2017 ηµέρα ευτέρα.
Η καταληκτική ηµεροµηνία της παραπάνω προθεσµίας, είναι η 19η Μαρτίου 2018
ηµέρα ευτέρα.
Για τους κατοικούντες ή διαµένοντες στην αλλοδαπή η παραπάνω προθεσµία
παρεκτείνεται κατά 20 ηµέρες, συνεπώς η καταληκτική ηµεροµηνία της
προθεσµίας υποβολής αντιρρήσεων είναι η 9η Απριλίου 2018 ηµέρα ευτέρα.
Με τις αντιρρήσεις προβάλλονται λόγοι που αφορούν αποκλειστικά και µόνο την
αµφισβήτηση του χαρακτήρα και της µορφής των εµφανιζόµενων στο χάρτη
εκτάσεων.
Αντιρρήσεις και αιτήσεις πρόδηλων σφαλµάτων µπορούν να υποβάλουν φυσικά και
νοµικά πρόσωπα δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου, καθώς και το Ελληνικό 0ηµόσιο
και οι οικείοι Ο.Τ.Α. πρώτου και δευτέρου βαθµού, εφόσον επικαλούνται για τη
θεµελίωση του έννοµου συµφέροντός τους εµπράγµατα ή ενοχικά δικαιώµατα στις
περιληφθείσες στον αναρτηθέντα δασικό χάρτη δασικές, χορτολιβαδικές και
βραχώδεις ή πετρώδεις εκτάσεις.
Αντιρρήσεις και αιτήσεις πρόδηλων σφαλµάτων ειδικά κατά της παράλειψης να
περιληφθεί στους δασικούς χάρτες 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 περιβαλλοντικές οργανώσεις και άλλα νοµικά πρόσωπα µη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στους σκοπούς των οποίων περιλαµβάνεται η
προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
Η υποβολή των αντιρρήσεων είναι δυνατή µόνον ηλεκτρονικά, στον ειδικό δικτυακό
τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων ή αιτήσεων πρόδηλων
σφαλµάτων,
στην
ιστοσελίδα
της
ΕΚΧΑ
Α.Ε.
(https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/InfoDasika_Page.aspx),
µε
την
συµπλήρωση σχετικής ηλεκτρονικής φόρµας, µε χρήση διαδικτυακής εφαρµογής.
Αιτήσεις πρόδηλων σφαλµάτων µπορούν να κατατεθούν και στη 0ιεύθυνση 0ασών.
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Για την υποβολή αίτησης διόρθωσης πρόδηλου σφάλµατος δεν
καταβάλλεται τέλος. Η αίτηση µετά την ολοκλήρωση της ψηφιακής
συµπλήρωσής της, υποβάλλεται από τον ενδιαφερόµενο, απαρέγκλιτα
στην 0ιεύθυνση 0ασών για να προχωρήσει στα προβλεπόµενα. Η
υποβολή της αίτησης αφορά σε εκτυπωµένο ενυπόγραφο αντίγραφο της
κατατεθειµένης
ψηφιακής
αίτησης,
το
οποίο
υποβάλλεται
αυτοπροσώπως ή ταχυδροµικά.
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 εµβαδόν της.
Επίσης για την υποβολή αντίρρησης καταβάλλεται υποχρεωτικά ειδικό
τέλος, το ύψος του οποίου υπολογίζεται µε βάση το εµβαδόν της
έκτασης που αφορά αυτή, όπως έχει καθοριστεί µε την Κ.Υ.Α. της
περίπτωσης (11) ανωτέρω.
Η µη τήρηση των παραπάνω προϋποθέσεων καθιστά την αντίρρηση
απαράδεκτη.
0εν απαιτείται καταβολή τέλους, κατ’ εξαίρεση, για αντιρρήσεις που
αφορούν περιοχές:
α)που έχουν συµπεριληφθεί στο δασικό χάρτη, λόγω µη αποτύπωσης
του περιγράµµατος της παρ. 2 περίπτωση α΄ του άρθρου 23 του
ν.3889/2010, όπως ισχύει, καθώς και οι εκτάσεις που εµπίπτουν στις
περιπτώσεις της παρ.3β του άρθρου 31 του ν.4280/2014, όπως ισχύει,
β)που εµφανίζονται ως δασικές στη φωτοερµηνεία της παλαιότερης
αεροφωτογράφισης, αλλά περιλαµβάνονται σε διανοµές (κληροτεµάχια)
του εποικισµού,
γ) που εµφανίζονται ως χορτολιβαδικές ή βραχώδεις ή πετρώδεις είτε
κατά την παλαιότερη είτε κατά την πρόσφατη αεροφωτογράφιση, αλλά
περιλαµβάνονται σε περιοχές του εποικισµού,
δ) για τις οποίες έχουν εκδοθεί τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισµού κατά
τη διαδικασία του άρθρου 14 του ν.998/1979, οι οποίες δεν
απεικονίζονται στους αναρτηµένους δασικούς χάρτες,
ε) κατά το τµήµα που εµπίπτει σε εκκρεµείς αιτήσεις και υποθέσεις στη
διαδικασία του άρθρου 14 ν.998/1979 (άρθρο 28 παρ.18α ν.2664/1998
όπως ισχύει).
στ)αντιρρήσεις που υποβάλλονται από Οργανισµούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθµού
ζ) αντιρρήσεις που υποβάλλονται από την Κεντρική 0ιοίκηση κατά την
έννοια της περίπτωσης στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν.4270/2014
(143Α΄).
Για την τεκµηρίωση της υπαγωγής στις ανωτέρω περιπτώσεις α΄ ή β΄
και γ΄ 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΄ ή γ΄) αντίστοιχα. Για την περίπτωση δ΄ υποβάλλεται η
τελεσίδικη πράξη. Για την περίπτωση ε΄ προσέρχεται ο ενδιαφερόµενος
στο Σηµείο Υποστήριξης της Ανάρτησης του 0ασικού Χάρτη για την
αναζήτηση και ταυτοποίηση των υπό εκκρεµότητα στοιχείων
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προσκοµίζοντας σχετικά αντίγραφα και την επί τόπου υποβολή
αντίρρησης.
Στις αντιρρήσεις συµπληρώνονται, επίσης, τα στοιχεία των
εµπραγµάτων ή ενοχικών δικαιωµάτων, που θεµελιώνουν το έννοµο
συµφέρον του ενδιαφερόµενου στην έκταση, που αφορά η αντίρρηση.
Η µη τήρηση της παραπάνω προϋπόθεσης καθιστά την αντίρρηση
εκκρεµή.

Τα στοιχεία που αποδεικνύουν την καταβολή του ειδικού τέλους και το έννοµο
συµφέρον, αποστέλλονται από τον ενδιαφερόµενο, το αργότερο εντός δέκα (10)
ηµερών από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής αντιρρήσεων σε έντυπη µορφή, στο
Σηµείο Υποστήριξης της Ανάρτησης του 0ασικού Χάρτη, στην έδρα της Υπηρεσίας
µας, Πτολεµαίων 1 - ιοικητήριο, Τ.Κ. 53100, ΦΛΩΡΙΝΑ. Στον φάκελο αποστολής
αναγράφεται, υποχρεωτικά, το όνοµα του ενδιαφεροµένου και ο αριθµός
πρωτοκόλλου της αντίρρησης. Συµπληρωµατικά αποδεικτικά στοιχεία, που
επικαλείται ο ενδιαφερόµενος, µπορούν να συµπεριλαµβάνονται στην ανωτέρω
αλληλογραφία ή και να κατατίθενται στην ΕΠ.Ε.Α. κατά την εξέταση της
αντίρρησης.
Στο Σηµείο Υποστήριξης της Ανάρτησης του ασικού Χάρτη γίνεται, επίσης,
ενηµέρωση για το περιεχόµενο του αναρτηµένου δασικού χάρτη και δίνονται
πληροφορίες για τον τρόπο υποβολής των αντιρρήσεων, το οποίο λειτουργεί
καθηµερινά από 7.00 π.µ. έως 15.00 µ.µ. τις εργάσιµες ηµέρες, καθ’ όλη τη
διάρκεια της περιόδου υποβολής αντιρρήσεων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385045757 (εσωτ. 3 και 9).
Ο κάθε ενδιαφερόµενος έχει δικαίωµα ανάκλησης των αντιρρήσεών του. Για την
ανάκληση αντιρρήσεων απαιτείται η υποβολή αίτησης ανάκλησης µέσω του ειδικού
διαδικτυακού τόπου. Η υποβολή της εν λόγω αίτησης είναι δυνατή έως τη λήξη της
προθεσµίας υποβολής αντιρρήσεων. 0ικαίωµα υποβολής αίτησης ανάκλησης, έχει ο
ίδιος υποβάλλων αντιρρήσεις, αυτοπροσώπως, ή ο πληρεξούσιός του, κατόπιν
ειδικής
συµβολαιογραφικής
εντολής,
πληρεξουσιότητας
για
τη/τις
συγκεκριµένη/νες έκταση/εις. Εφόσον υποβληθεί εµπρόθεσµα αίτηση ανάκλησης, ο
αιτών δύναται να ζητήσει την επιστροφή του καταβληθέντος τέλους.
Επισηµαίνεται ότι η διαδικασία του άρθρου 14 ν.998/1979, από την ανάρτηση του
οικείου δασικού χάρτη παύει να ισχύει και οι επιτροπές του άρθρου 10 του ιδίου
νόµου καθίστανται αναρµόδιες για το χαρακτηρισµό εκτάσεων ως δάση, δασικών,
χορτολιβαδικών, βραχωδών ή πετρωδών. Για τις περιπτώσεις που έχουν υποβληθεί
αιτήσεις στην Υπηρεσία µας για εφαρµογή του άρθρου 14 ν.998/1979, καθώς και
για τις υποθέσεις που εκκρεµούν στις επιτροπές του άρθρου 10 παρ. 3 στην
ανωτέρω διαδικασία, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αντιρρήσεις κατά
του περιεχοµένου του αναρτηµένου δασικού χάρτη (περίπτωση ε΄ εξαίρεσης
καταβολής ειδικού τέλους).
Αναπόσπαστα συνοδευτικά στοιχεία της παρούσας αποτελούν τα ψηφιακά αρχεία
των προαναφερθέντων θεωρηµένων δασικών χαρτών και των αντίστοιχων
«Ορθοφωτοχαρτών έτους 1945», σε µορφή shapefiles (.shp).

5

ΑΔΑ: ΩΒ7ΚΟΡ1Γ-ΛΔΛ
Η παρούσα αποστέλλεται στην ΕΚΧΑ Α.Ε. για την ψηφιακή ανάρτησή της στην
ιστοσελίδα της στον ειδικό δικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και
υποβολής αντιρρήσεων.
Ο σύνδεσµος για τον αναρτηµένο δασικό χάρτη δηµοσιοποιείται και από τις
ιστοσελίδες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και της
Αποκεντρωµένης 0ιοίκησης Ηπείρου – 0υτικής Μακεδονίας.
Επίσης η παρούσα (χωρίς τα συνοδευτικά ψηφιακά αρχεία) αναρτάται στον χώρο
ανακοινώσεων της υπηρεσίας µας και στο δηµοτικό κατάστηµα του 0ήµου
Αµυνταίου.
Τέλος, ταυτάριθµη της παρούσας Ανακοίνωση Ανάρτησης του εν θέµατι 0ασικού
Χάρτη και Πρόσκλησης Υποβολής Αντιρρήσεων αποστέλλεται για δηµοσίευση σε
δύο εφηµερίδες του Νοµού µας.

Ο Αναπλ. Προϊστάµενος
/νσης ασών Ν. Φλώρινας

Παπαϊωάννου Παναγιώτης
ασολόγος

Πίνακας ιανοµής:
1. Υ.Π.ΕΝ.
Γενική 0/νση Ανάπτυξης & Προστασίας 0ασών & Αγροπεριβάλλοντος
0/νση 0ασικών Έργων και Υποδοµών
Τµήµα 0ασολογίου Απογραφής και θεµατικής Υποστήριξης 0ικαιωµάτων 0ηµοσίου
Τέρµα Αλκµάνος, Τ.Κ. 115 28, Ιλίσια Αθήνα.
2. Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε.
Λεωφ. Μεσογείων 288, Τ.Κ.155 62, Χολαργός Αθήνα.
Κοινοποίηση:
1. Γραφείο Συντονιστή Α.0.Η.-0.Μ.
Β. Ηπείρου 20, Τ.Κ. 454 45, Ιωάννινα.
2. Γενική 0/νση 0ασών και Αγροτικών Υποθέσεων Α.0.Η.-0.Μ.
Μαρίκας Κοτοπούλη 62, Τ.Κ. 454 45, Ιωάννινα.
3. 0/νση Συντονισµού και Επιθεώρησης 0ασών Α.0.Η.-0.Μ.
Μαρίκας Κοτοπούλη 62, Τ.Κ. 454 45, Ιωάννινα.
4. Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας
Γεν. 0/νση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής
0/νση Πολιτικής Γης, Τµήµα: Εποικισµού & Αναδασµού
0ιοικητήριο - Πτολεµαίων 1, Τ.Κ. 531 00, Φλώρινα.
5. Περιφερειακή 0/νση 0ηµόσιας Περιουσίας Ηπείρου-0υτ. Μακεδονίας
Αυτοτελές Γραφείο Φλώρινας
0ιοικητήριο - Πτολεµαίων 1, Τ.Κ. 531 00, Φλώρινα.
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6. 0ήµος Φλώρινας
0ιεύθυνση Υπηρεσίας 0όµησης
Πέρασµα, Τ.Κ. 531 00, Φλώρινα.
7. 0ήµος Αµυνταίου
Γρ. Νικολαΐδη 2, Τ.Κ. 53200, Αµύνταιο.
8. 0ήµος Πρεσπών
Τ.Κ. 53077, Λαιµός.

7

