
 
 

Πζμπτθ, 26Μαΐου2022 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΣΤΠΟΤ 

τισ 31 Μαΐου εκπνζει θ προκεςμία υποβολισ αντιρριςεων κατά του 

περιεχομζνου των δαςικών χαρτών  

Το Υπουργείο Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ ανακοινϊνει τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ 

αντιρριςεων κατά του περιεχομζνου των δαςικϊν χαρτϊν ςτισ 31 Μαΐου 2022.  

Οι διαδικτυακζσ εφαρμογζσ υποβολισ αντιρριςεων και πρόδθλων ςφαλμάτων ςτθν 

ιςτοςελίδα του φορζα «Ελλθνικό Κτθματολόγιο» (https://www.ktimatologio.gr/el/e-

services/civilians) κα παραμείνουν διακζςιμεσ για τθν αποδοχι των αιτθμάτων ζωσ τθν 

καταλθκτικι θμερομθνία.  

Η υποβολι τθσ αντίρρθςθσ ςυνοδεφεται από: 

 Τθν οριοκζτθςθ του πολυγϊνου που αφορά ςτο αίτθμα. 

 Τθν επίκλθςθ τθσ φπαρξθσ ζννομου ςυμφζροντοσ. 

 Τθ δζςμευςθ για τθν καταβολι του ειδικοφ τζλουσ. 

 

Μετά τθν υποβολι τθσ αντίρρθςθσ και με καταλθκτικι προκεςμία δζκα (10) θμερϊν μετά 

τθν λιξθ τθσ προκεςμίασ των αντιρριςεων, αποςτζλλεται από τον ενδιαφερόμενο ςτο 

οικείο Σθμείο Υποςτιριξθσ τθσ Ανάρτθςθσ Δαςικοφ Χάρτθ (ΣΥΑΔΧ) φάκελοσ ςτον οποίο 

περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιςτο: 

 Το αντίγραφο τθσ φόρμασ των υποβλθκειςϊν αντιρριςεων, εκτυπωμζνο και 

υπογεγραμμζνο (εκδίδεται από τθν θλεκτρονικι εφαρμογι). 

 Τα ςτοιχεία που αποδεικνφουν τθν καταβολι του ειδικοφ τζλουσ ι το αποδεικτικό 

υποβολισ αντίρρθςθσ που εκδίδεται από τθν θλεκτρονικι εφαρμογι. 

 Το ζννομο ςυμφζρον. 

 

Στον φάκελο αποςτολισ αναγράφεται υποχρεωτικά το όνομα του ενδιαφερόμενου και ο 

αρικμόσ πρωτοκόλλου των αντιρριςεων που υποβλικθκαν.Σα παραπάνω ςτοιχεία 

εξαςφαλίηουν το παραδεκτό του αιτιματοσ. 

Συμπλθρωματικά αποδεικτικά ςτοιχεία (όπωσ ζκκεςθ φωτοερμθνείασ, τοπογραφικό 

διάγραμμα κλπ.), που επικαλείται ο ενδιαφερόμενοσ, μποροφν να ςυμπεριλαμβάνονται είτε 
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ςτθν ανωτζρω αλλθλογραφία ι να κατατίκενται ςτθν Επιτροπι Εξζταςθσ Αντιρριςεων 

(ΕΠ.Ε.Α.) κατά τθν εξζταςθ τθσ αντίρρθςθσ. 

Στουσ ενδιαφερόμενουσ που κρίνουν ότι δεν προλαβαίνουν να υποβάλλουν αντίρρθςθ, 

δίνεται θ δυνατότθτα, ομοίωσ μζχρι τισ 31 Μαΐου 2022, να κατακζςουν θλεκτρονικά αίτθμα 

διόρκωςθσ πρόδθλου ςφάλματοσ, το οποίο υποβάλλεται ατελϊσ και εξετάηεται από τθν 

οικεία Διεφκυνςθ Δαςϊν.  

Σε περίπτωςθ απόρριψθσ του πρόδθλου ςφάλματοσ, θ ςχετικι αίτθςθ κα διαβιβαςτεί προσ 

τθν αρμόδια Επιτροπι Εξζταςθσ Αντιρριςεων (ΕΠ.Ε.Α.). Η ΕΠ.Ε.Α. κα εξετάςει τθν αίτθςθ ωσ 

υποβλθκείςα αντίρρθςθ, κοινοποιϊντασ το ςχετικό διαβιβαςτικό ζγγραφο ςτον 

ενδιαφερόμενο και παρζχοντασ προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν για τθν καταβολι του 

ανάλογουπαράβολου, ςτισ περιπτϊςεισ που αυτό προβλζπεται. 
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