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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        Σέρρες  29  Ιανουαρίου 2021 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 

  

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ  
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

           Αρ. Πρωτ.: οικ. 1245 

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ   
ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ   
   
Ταχ. Δ/νση         :  Τέρμα Ομονοίας                
Ταχ. .Κώδικας   :  62125   
Πληροφορίες     :  Ρούμπου Ελένη   
Τηλέφωνο          :  23210-22633, 62086   
Ηλ. ταχυδρομείο :  tdx-ser@damt.gov.gr   
   
 

ΘΕΜΑ:ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
(146 ΣΥΝΟΛΙΚΑ) ΤΗΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ. 

 
Από τη Διεύθυνση Δασών Σερρών ανακοινώνεται ότι με την οικ. 1245/29.01.2021 ταυτάριθμη 

απόφασή μας (ΑΔΑ: ΨΕ7ΨΟΡ1Υ-ΩΛ6), αναρτήθηκε στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών 
χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας του Ν.Π.Δ.Δ. "Ελληνικό Κτηματολόγιο  
(https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx) ο δασικός χάρτης όλων των Τοπικών και 
Δημοτικών Κοινοτήτων (146 συνολικά) της Π.Ε. Σερρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του 
Ν.3889/2010 (Φ.Ε.Κ. 182 Α') όπως ισχύει. 

Για τον αναρτημένο δασικό χάρτη μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να λαμβάνει γνώση στην ανωτέρω 
ιστοσελίδα, μέσω της οποίας, και μόνο, μπορούν να υποβάλλονται αντιρρήσεις μόνον ηλεκτρονικά κατά 
του περιεχομένου αυτού με την συμπλήρωση σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας, με χρήση διαδικτυακής 
εφαρμογής. Επισημαίνεται ότι αντιρρήσεις δέχεται μόνο το αναμορφωμένο τμήμα του αναρτούμενου 
δασικού χάρτη και μόνο ως προς τα τμήματα που δεν έχουν ήδη υποβληθεί αντιρρήσεις ή αιτήματα 
προδήλων σφαλμάτων. Η προθεσμία υποβολής των αντιρρήσεων ή των αιτήσεων διόρθωσης προδήλων 
σφαλμάτων, είναι αποκλειστική και ξεκινά στις 12 Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και λήγει στις 
27 Μαΐου 2021, ημέρα Πέμπτη. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω 
προθεσμία παρατείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες, δηλαδή λήγει στις 16 Ιουνίου 2021 ημέρα Τετάρτη. 

Οι αντιρρήσεις αφορούν αποκλειστικά και μόνον στην αμφισβήτηση του χαρακτήρα και της μορφής 
των εμφανιζομένων στον δασικό χάρτη εκτάσεων, της ορθής απεικόνισης, εφαρμογής και ισχύος των 
πράξεων της Διοίκησης και της σύννομης αλλαγής χρήσης αυτών. 

Δικαίωμα υποβολής αντίρρησης έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, 
το Ελληνικό Δημόσιο και οι οικείοι Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, εφόσον επικαλούνται για τη 
θεμελίωση τού έννομου συμφέροντός τους εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα στις περιληφθείσες στον 
αναρτηθέντα δασικό χάρτη δασικές, χορτολιβαδικές και βραχώδεις ή πετρώδεις εκτάσεις. 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 περιβαλλοντικές οργανώσεις και 
άλλα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στους σκοπούς των οποίων περιλαμβάνεται η 
προστασία τού φυσικού περιβάλλοντος. 

Για την υποβολή των αντιρρήσεων καταβάλλεται υποχρεωτικά ειδικό τέλος ανάλογα με το εμβαδόν 
που αφορά η αντίρρηση. 

Για την υποβολή αντίρρησης που εξαιρείται της καταβολής τέλους, οι ενδιαφερόμενοι εντός της 
προβλεπόμενης προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων οφείλουν να αποστείλουν στο αρμόδιο ΣΥΑΔΧ, σε 
ψηφιακή μορφή όλα τα σχετικά δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υποβολή της ατελούς 
αντίρρησης. 

 Γενικές πληροφορίες για το περιεχόμενο του αναρτημένου δασικού χάρτη και του τρόπου υποβολής 
των αντιρρήσεων παρέχονται στα Σημεία Υποστήριξης της Ανάρτησης (Σ.Υ.Α.Δ.Χ.) κατόπιν ραντεβού 
σύμφωνα με τα ισχύοντα περιοριστικά μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας.  
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Σ.Υ.Α.Δ.Χ. Σερρών 
Δ/νση Δασών Σερρών 
Τέρμα Ομονοίας 
Τ.Κ. 62125 
Τηλ.:23210-22633, 62086 
Email : tdx-ser@damt.gov.gr 

     Ημέρες & ώρες λειτουργίας : 
     Καθημερινά 8.30-15.00 

 
 

 
 Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 

της Δ/νσης Δασών Σερρών 
 
 
 

Μαρία Χατζηπαρτάλη 
Δασολόγος με Βαθμό Α 

 

Σ.Υ.Α.Δ.Χ. Σιδηροκάστρου 
Δασαρχείο Σιδηροκάστρου 
Ν .Ιντζέ 2 
Τ.Κ. 62300 
Τηλ. : 2323022384, 22383 
Email : das-sid@damt.gov.gr 
Ημέρες & ώρες λειτουργίας : 
     Καθημερινά 7.30-14.30 

Σ.Υ.Α.Δ.Χ. Νιγρίτας 
Δασαρχείο Νιγρίτας 
Αθ. Αργυρού 9 
Τ.Κ. 62200 
Τηλ. : 23220-22450, 22445 
Emai : das-nig@damt.gov.gr 
Ημέρες & ώρες λειτουργίας : 
     Καθημερινά 7.30-14.30 
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