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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
Τπενθύμιζη ανάπηηζηρ Δαζικών Υαπηών και
διαδικαζίαρ ςποβολήρ ανηιππήζευν καηά αςηών
Σν Γεσηερληθό Δπηκειεηήξην Παξάξηεκα Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο είλαη ν ζεζκνζεηεκέλνο
επηζηεκνληθόο ζύκβνπινο ηεο πνιηηείαο ζε ζέκα Πξσηνγελνύο Παξαγσγήο θαη Πξνζηαζίαο
Πεξηβάιινληνο (άξζξν 2 ηνπ Λ. 1474/1984). Θηλνύκελνη ζηα πιαίζηα απηά θαη κε αθνξκή ηελ
“ΑΛΑΘΟΗΛΩΖ ΑΛΑΡΣΖΖ ΓΑΗΘΩΛ ΥΑΡΣΩΛ ΣΖ ΓΖΚΟΣΗΘΖ ΘΟΗΛΟΣΖΣΑ ΘΑΒΑΙΑ,

ΣΟΤ ΓΖΚΟΤ ΘΑΒΑΙΑ ΘΑΘΩ ΘΑΗ ΣΩΛ ΓΖΚΟΣΗΘΩΛ ΘΟΗΛΟΣΖΣΩΛ ΔΙΔΤΘΔΡΟΤΠΟΙΖ ΘΑΗ
Λ.ΠΔΡΑΚΟΤ ΘΑΗ ΣΩΛ ΣΟΠΗΘΩΛ ΘΟΗΛΟΣΖΣΩΛ ΔΙΔΤΘΔΡΩΛ, ΑΓ. ΑΛΓΡΔΑ ΘΑΗ Λ.
ΖΡΑΘΙΔΗΣΑ, ΣΟΤ ΓΖΚΟΤ ΠΑΓΓΑΗΟΤ, ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΘΖ ΔΛΟΣΖΣΑ ΘΑΒΑΙΑ ΘΑΗ
ΠΡΟΘΙΖΖ ΤΠΟΒΟΙΖ ΑΛΣΗΡΡΖΔΩΛ”, ζέινπκε θη εκείο λα ζπκβάινπκε από ηελ πιεπξά
καο ζηελ νκαιόηεξε πινπνίεζε έξγνπ πνπ ζα ζπκβάιεη ηα κέγηζηα ζηε δηαζθάιηζε ησλ
ειιεληθώλ δαζώλ, ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο ηεο ρώξαο καο θαζώο θαη ηεο νξζήο
αγξνηηθήο θαη νηθηζηηθήο αλάπηπμεο ηεο γεληθόηεξα. Ζ θαηάξηηζε ησλ Γαζηθώλ Υαξηώλ
απνηεινύζε άιισζηε έλα πάγην αίηεκα ηνπ Δπηκειεηεξίνπ καο ην νπνίν βιέπνπκε ζηαδηαθά
λα γίλεηαη πξαγκαηηθόηεηα.
Έηζη, ην παξάξηεκα ζέινληαο λα ζπκβάιεη ζηελ ελεκέξσζε ησλ πνιηηώλ ηεο Π.Δ.
Θαβάιαο ζαο ππελζπκίδεη όηη κε ηελ 241/13-1-2017 απόθαζή ηεο Γηεύζπλζεο Γαζώλ
Θαβάιαο (ΑΓΑ: ΩΣ3ΘΟΡ1Τ-ΡΩΘ) αλαξηήζεθαλ ζηνλ ειδικό διαδικηςακό ηόπο ανάπηηζηρ
δαζικών σαπηών και ςποβολήρ ανηιππήζευν ηηρ ιζηοζελίδαρ ηηρ ΕΚΥΑ Α.Ε.
(https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/ InfoF1_Page.aspx) νη δαζηθνί ράξηεο
ησλ αλσηέξσ πεξηνρώλ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Λ.3889/2010 (Φ.Δ.Θ.
182Α΄), όπσο ηζρύεη. Δεν θα ππέπει εδώ να παπαλείτοςμε ζηο να αποδώζοςμε ηα
εύζημα ζηιρ Δαζικέρ Τπηπεζίερ ηηρ Καβάλαρ και ζηοςρ εκεί ςπηπεηούνηερ
δαζικούρ ςπαλλήλοςρ, πος ζε δύζκολοςρ καιπούρ για ηην σώπα μαρ πποέηαξαν ηο
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δημόζιο ζςμθέπον και πποσώπηζαν ζηην ζύνηαξη εξ’ ολοκλήπος με ιδία μέζα
ηοςρ δαζικούρ σάπηερ μεγάλυν πεπιοσών ηηρ Π.Ε. Καβάλαρ, εξοικονομώνηαρ
σπήμαηα για ηο Ελληνικό δημόζιο και ηοςρ Έλληνερ θοπολογούμενοςρ. Να
ζημειώζοςμε επίζηρ όηι η Διεύθςνζη Δαζών Καβάλαρ, ππυηοποπεί ζηην ζύνηαξη
δαζικών σαπηών Πανελλαδικά και είναι από ηιρ λίγερ ανάλογερ ςπηπεζίερ πος
μποπούν ζε θέποςν ζε πέπαρ ηο έπγο ηο δαζικών σαπηών όπυρ άλλυζηε ηο έσει
αποδείξει ζηιρ πποηγούμενερ αναπηήζειρ ηηρ.
Γηα ηνλ αλαξηεκέλν δαζηθό ράξηε κπνξεί θάζε ελδηαθεξόκελνο λα ιακβάλεη γλώζε ζηελ
αλσηέξσ ηζηνζειίδα ηεο ΔΘΥΑ Α.Δ. θαη κόλν κέζσ ηεο νπνίαο κπνξνύλ λα ππνβάιινληαη
αληηξξήζεηο θαηά ηνπ πεξηερνκέλνπ απηνύ. Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αληηξξήζεσλ είλαη
απνθιεηζηηθή θαη μεθηλά ηελ 30η Ιανοςαπίος 2017 εκέξα Γεπηέξα θαη ιήγεη ηελ 30η
Μαπηίος 2017 εκέξα Πέκπηε. Γηα ηνπο θαηνηθνύληεο ή δηακέλνληεο ζηελ αιινδαπή, ε
παξαπάλσ πξνζεζκία παξαηείλεηαη θαηά είθνζη (20) εκέξεο, δειαδή ιήγεη ηελ 19η
Αππιλίος 2017 εκέξα Σεηάξηε. Οη αληηξξήζεηο αθνξνύλ απνθιεηζηηθά θαη κόλνλ ζηελ
ακθηζβήηεζε ηνπ ραξαθηήξα ή ηεο κνξθήο ησλ εκθαληδόκελσλ ζηνλ δαζηθό ράξηε
εθηάζεσλ. Γηθαίσκα ππνβνιήο αληίξξεζεο έρνπλ θπζηθά θαη λνκηθά πξόζσπα δεκνζίνπ θαη
ηδησηηθνύ δηθαίνπ, ην Διιεληθό Γεκόζην θαη νη νηθείνη Ο.Σ.Α., εθόζνλ επηθαινύληαη
εκπξάγκαηα ή ελνρηθά δηθαηώκαηα επί ηεο ακθηζβεηνύκελεο δαζηθήο, ρνξηνιηβαδηθήο θαη
βξαρώδνπο ή πεηξώδνπο έθηαζεο.
Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ην πεξηερόκελν ηνπ αλαξηεκέλνπ δαζηθνύ ράξηε θαη ηνπ
ηξόπνπ ππνβνιήο ησλ αληηξξήζεσλ παξέρνληαη ζην εκείν Τπνζηήξημεο ηεο Αλάξηεζεο πνπ
βξίζθεηαη ζηελ έδξα ηεο Τπεξεζίαο ηεο Γηεύζπλζεο Γαζώλ Θαβάιαο (Θηίξην Γαζηθώλ
Τπεξεζηώλ) ζηελ νδό Σέξκα Αξγπξνθάζηξνπ, Σ.Θ.65404, ηηο εξγάζηκεο εκέξεο, θαηά ηηο
ώξεο 7.00 π.κ. έσο 15.00 κ.κ., θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ ππνβνιήο αληηξξήζεσλ θαη
ζην ηειέθσλν 2313309974.
ρεηηθά όκσο κε ηελ ππνβνιή ησλ αληηξξήζεσλ από ηνπο πνιίηεο ην παξάξηεκα καο
ζέιεη λα ηνλίζεη ηα παξαθάησ. Σν επάγγεικα ηνπ Γαζνιόγνπ είλαη θαηνρπξσκέλν από ην
Π.Γ. 344/2000 (ΦΔΘ 297 Α’ 29-12-2000) θαη έλα από ηα αληηθείκελα ηνπο είλαη ε «ζύληαμε

ησλ δαζηθώλ ραξηώλ, ζύληαμε κειεηώλ θσηνεξκελείαο θαη ηειεπηζθόπεζεο, θαζώο θαη ζηε
ρξεζηκνπνίεζε Γεσγξαθηθώλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηώλ (G.I.S.) γηα ην ραξαθηεξηζκό,
δηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζε εθηάζεσλ δαζηθνύ ελδηαθέξνληνο γηα επηζηεκνληθνύο, δηνηθεηηθνύο,
δηθαζηηθνύο, θηεκαηνινγηθνύο ή άιινπο ζθνπνύο.». Από ηα παξαπάλσ, θαη κε δεδνκέλν ην
γεγνλόο όηη νη Γαζηθνί Υάξηεο πξνζδηνξίδνπλ ην ραξαθηήξα ηεο έθηαζεο (Γαζηθή ή κε) θαη
όρη ην ηδηνθηεζηαθό ηεο θαζεζηώο, καθίζηαηαι ζαθέρ όηι για να έσει έννοια η

ανηίππηζη επί ηος Δαζικού Υάπηη είναι αναγκαία η επιλογή Δαζολόγος υρ
Σεσνικού ςμβούλος ζηην καηάθεζη ανηίππηζηρ (ένζηαζηρ) καηά ηυν Δαζικών
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Υαπηών, εάν και εθόζον ο πολίηηρ επιλέξει ηην ςποζηήπιξη από Σεσνικό
ύμβοςλο.
Δπηπξόζζεηα, εθηηκνύκε όηη γηα ηελ νξζόηεξε ππνζηήξημε θαη ηεθκεξίσζε ηεο έλζηαζεο,
απηή ζα πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από ηελ έθζεζε απηνςίαο θαη θσηνεξκελείαο από Γαζνιόγν,
πξνθεηκέλνπ λα ζηεξίμεη πιεξέζηεξα ηηο ζέζεηο ηνπ εληζηάκελνπ γηα ηε δηαρξνληθή εμέιημε
ησλ θπηνθνηλσληώλ ηεο ελ ιόγσ έθηαζεο, γηα ηελ νπνία γίλεηαη ε έλζηαζε.

Ο Πξόεδξνο
ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο

Εαθείξεο Κπζηαθίδεο
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