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ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΑΝΑΡΣΗΗ ΔΑΙΚΟΤ ΧΑΡΣΗ όλων των προ-καποδιςτριακών Ο.Σ.Α νυν 
Δημοτικών Ενοτήτων - Κοινοτήτων των Δήμων Θερμαϊκοφ, Θζρμησ, Δζλτα, 
Χαλκηδόνασ, Ωραιόκαςτρου, Πυλαίασ-Χορτιάτη, Παφλου Μελά, Λαγκαδά, Βόλβησ, 
Καλαμαριάσ, Αμπελοκήπων-Μενεμζνησ, Θεςςαλονίκησ, Κορδελιοφ-Ευόςμου και 
Νεάπολησ-υκεών τησ Π.Ε. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ και πρόςκληςη για υποβολή αντιρρήςεων 
κατά του περιεχομζνου του. 

 

Από τθν Διεφκυνςθ Δαςϊν Π.Ε. Θεςςαλονίκθσ, ανακοινϊνεται ότι με τθν 5494/05.02.2021 

ταυτάρικμθ απόφαςι μασ (ΑΔΑ: 6Δ2ΙΟΡ1Τ-1ΑΦ), αναρτικθκε ςτον ειδικό διαδικτυακό τόπο 
ανάρτθςθσ δαςικϊν χαρτϊν και υποβολισ αντιρριςεων τθσ ιςτοςελίδασ του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελλθνικό-
Κτθματολόγιο», (https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx) ο Δαςικόσ 

Χάρτθσ όλων των προ-καποδιςτριακϊν Ο.Σ.Α νυν Δθμοτικϊν Ενοτιτων - Κοινοτιτων των Διμων 
κερμαϊκοφ Θζρμθσ, Δζλτα, Χαλκθδόνασ, Ωραιόκαςτρου, Πυλαίασ-Χορτιάτθ, Παφλου Μελά, 
Λαγκαδά, Βόλβθσ, Καλαμαριάσ , Αμπελοκιπων- Μενεμζνθσ, Θεςςαλονίκθσ, Κορδελιοφ-Ευόςμου 
και Νεάπολθσ-υκεϊν τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Θεςςαλονίκθσ. 

Για τον αναρτθμζνο δαςικό χάρτθ μπορεί κάκε ενδιαφερόμενοσ να λαμβάνει γνϊςθ ςτθν 
ανωτζρω ιςτοςελίδα του Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ», μζςω τθσ οποίασ, και μόνο, 
μποροφν να υποβάλλονται αντιρριςεισ κατά του περιεχομζνου αυτοφ. Η προκεςμία υποβολισ 
των αντιρριςεων είναι αποκλειςτικι και ξεκινά την 19η Φεβρουαρίου 2021 ημζρα Παραςκευή 
και λήγει την 3η Ιουνίου 2021 ημζρα Πζμπτη. Για τουσ κατοικοφντεσ ή διαμζνοντεσ ςτην 

αλλοδαπή, θ παραπάνω προκεςμία παρατείνεται κατά 20 θμζρεσ, ςυνεπϊσ θ καταληκτική 
ημερομηνία τθσ προκεςμίασ υποβολισ αντιρριςεων είναι θ 23η Ιουνίου 2021 ημζρα Σετάρτη. 

Οι αντιρριςεισ αφοροφν αποκλειςτικά και μόνον ςτθν αμφιςβιτθςθ του χαρακτιρα ι τθσ 
μορφισ των εμφανιηόμενων ςτον δαςικό χάρτθ εκτάςεων, τθσ ορκισ απεικόνιςθσ, εφαρμογισ και 
ιςχφοσ των πράξεων τθσ Διοίκθςθσ και τθσ ςφννομθσ αλλαγισ χριςθσ αυτϊν. 

Δικαίωμα υποβολισ αντίρρθςθσ ζχουν φυςικά και νομικά πρόςωπα δθμοςίου και ιδιωτικοφ 
δικαίου, το Ελλθνικό Δθμόςιο και οι οικείοι Ο.Σ.Α. πρϊτου και δεφτερου βακμοφ, εφόςον 
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επικαλοφνται για τθν κεμελίωςθ του ζννομου ςυμφζροντοσ 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 ι Ο.Σ.Α. αϋκαι βϋβακμοφ ςτα διοικθτικά όρια των οποίων υπάγεται θ ζκταςθ, οι  
περιβαλλοντικζσ οργανϊςεισ ι άλλα νομικά πρόςωπα μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα ςτουσ 
ςκοποφσ των οποίων περιλαμβάνεται θ προςταςία του φυςικοφ περιβάλλοντοσ τθσ περιοχισ.  

Για τθν υποβολι των αντιρριςεων καταβάλλεται υποχρεωτικά ειδικό τζλοσ ανάλογα με το 
εμβαδόν που αφορά θ αντίρρθςθ. 

Γενικζσ πλθροφορίεσ για το περιεχόμενο των αναρτθμζνων δαςικϊν χαρτϊν και του τρόπου 
υποβολισ των αντιρριςεων παρζχονται ςτα θμεία Τποςτιριξθσ τθσ Ανάρτθςθσ που βρίςκονται, 

α) ςτην ζδρα τησ Τπηρεςίασ μασ- Δ/νςη Δαςών Ν. Θεςςαλονίκησ  
 Ναυαρίνου 28, Σ.Κ. 55131 Καλαμαριά  

β) ςτο Δαςαρχείο Θεςςαλονίκησ    
 26θσ Οκτωβρίου 38-40, Σ.Κ. 546 27 Θεςςαλονίκθ  
γ) ςτο Δαςαρχείο Λαγκαδά  
 Κ. Ηλιάδθ 4, Σ.Κ. 57200 Λαγκαδάσ και 
δ) ςτο Δαςαρχείο ταυροφ  
 Σ.Κ. 57014 ταυρόσ 

κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ περιόδου υποβολισ αντιρριςεων  τισ εργάςιμεσ θμζρεσ, κατά τισ 
ϊρεσ 7.00 π.μ. ζωσ 15.00 μ.μ., μζςω θλεκτρονικοφ μθνφματοσ ςτισ διευκφνςεισ tdx-
the@damt.gov.gr (για το ΤΑΔΧ τθσ Δ/νςθσ Δαςϊν Ν. Θεςςαλονίκθσ ), tpde-the@damt.gov.gr 
(για το ΤΑΔΧ Δαςαρχείου Θεςςαλονίκθσ), tpde-lag@damt.gov.gr (για το ΤΑΔΧ Δαςαρχείου 
Λαγκαδά) και tpde-stv@damt.gov.gr (για το ΤΑΔΧ Δαςαρχείου ταυροφ) ι ςτα τθλζφωνα 
επικοινωνίασ 2313309555, 2313309549 (για το ΤΑΔΧ τθσ Δ/νςθσ Δαςϊν Ν. Θεςςαλονίκθσ ), 

2313309043, 2313309036, (για το ΤΑΔΧ Δαςαρχείου Θεςςαλονίκθσ), 2394024024 (για το ΤΑΔΧ 
Δαςαρχείου Λαγκαδά) και 2397061203, 2397065118 (για το ΤΑΔΧ Δαςαρχείου ταυροφ) ή ςτην 
περίπτωςη που απαιτείται αυτοπρόςωπη παρουςία , και για όςο διάςτημα ιςχφουν τα 
περιοριςτικά μζτρα τησ Δημόςιασ Τγείασ , το ΤΑΔΧ δφναται να δζχεται κοινό , μόνον κατόπιν 
ραντεβοφ. 

Επίςθσ, για λόγουσ ενθμζρωςθσ ο ςφνδεςμοσ για τον αναρτθμζνο Δαςικό Χάρτθ βρίςκεται 
και ςτισ ιςτοςελίδεσ του Τπουργείου Περιβάλλοντοσ.  

                                                  

 

 

   

                                                                                   

 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ 

ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΑΩΝ Π.Ε. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 
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