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ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΕ

Σν πεξηερόκελν ηνπ Γαζηθνύ Υάξηε είλαη δηαζέζηκν ζε όινπο, κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΚΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ, ζηνλ
ζύλδεζκν:

https://gis.ktimanet.gr/gis/forestsuspension

Καη από ηελ ηζηνζειίδα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Κξήηεο ζε κνξθή Shapefile (.shp), ε δηαρείξηζε ηνπ νπνίνπ κπνξεί λα
γίλεη από έλα ινγηζκηθό Γεσγξαθηθώλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηώλ (GIS)

https://www.apdkritis.gov.gr/el/dataset/ζύλνιν-δεδνκέλσλ-δαζηθνύ-ράξηε-πεξηθεξεηαθήο-ελόηεηαοραλίσλ

ην Γαζηθό Υάξηε εκθαλίδνληαη νη κνξθέο ρξήζεσλ γεο, ηόζν ησλ εθηάζεσλ πνπ ππάγνληαη ζηε Γαζηθή Ννκνζεζία ,όζν θαη
απηώλ πνπ δελ ππάγνληαη ,κε ΚΩΓΙΚΟΤ θαη κε θιεηζηά πνιύγσλα. Οη πιεξνθνξίεο αληινύληαη κέζσ ησλ εηθνληδίσλ δηαρείξηζεο
ησλ δεδνκέλσλ ηεο αλσηέξσ ζειίδαο.
Σα πνιύγσλα πνπ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο Γαζηθήο Ννκνζεζίαο εκθαλίδνληαη ζην Γαζηθό Υάξηε κε θσδηθνύο
ΔΔ,ΠΔ,ΑΔ,ΔΑ,ΥΥ,ΠΥ,ΥΑ θαη απνδίδνληαη κε πξάζηλε γξακκνζθίαζε θαη πξάζηλε ζπλερή νξηνγξακκή ελώ δεν ππάγνληαη ηα
πνιύγσλα κε θσδηθνύο ΑΑ θαη ΠΑ.
Σν πξώην ζηνηρείν (θεθαιαίν γξάκκα) θάζε ΚΩΓΙΚΟΤ (εθηόο από ην ΠΑ, ΠΥ, ΠΓ θαη ΑΝ πνπ αθνξνύλ Γηνηθεηηθέο Πξάμεηο)
πξνήιζε από εξκελεία ησλ αεξνθσηνγξαθηώλ έηνπο 1945 θαη ην δεύηεξν ζηνηρείν (θεθαιαίν γξάκκα) από ηελ ζεκεξηλή κνξθή
(πξόζθαηεο Α/Φ, απηνςίεο, άιια ζηνηρεία).
Δπεμήγεζε ησλ ραξαθηεξηζκώλ θαζώο θαη ησλ θσδηθώλ παξαηήξεζεο (LANDTYPE) πνπ εκθαλίδνληαη ζην Γαζηθό Υάξηε,
δίλνληαη ζην ζύλδεζκν: https://gis.ktimanet.gr/gis/forestsuspension/Samples//Legend.html θαη ζηoπο Πίλαθεο Ι θαη ΙΙ ηνπ
παξαξηήκαηνο ηνπ παξόληνο.

Ο εληνπηζκόο ηνπ αθηλήηνπ πνπ καο ελδηαθέξεη κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο ΑΝΑΡΣΗΗ ΓΑΙΚΟΤ ΥΑΡΣΗ κπνξεί λα γίλεη κε 2
δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο :
1. Παηώληαο ην ζύκβνιν
αληίζηνηρσλ θαξηειώλ.

ζην αλαδπόκελν παξάζπξν πνπ καο αλνίγεη έρνπκε 4 επηινγέο αλαδήηεζεο κέζσ

α)

Δπηιέγνληαο Ννκό θαη ΟΣΑ πνπ καο ελδηαθέξεη θαη παηώληαο ζην θνπηάθη

β)
ελδηαθέξνληνο

Κάλνληαο αλαδήηεζε βάζε ηεο νδνύ ή ηνπσλύκηνπ ή ζεκείνπ

γ)

Πιεθηξνινγώληαο ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ ζεκείνπ πνπ καο ελδηαθέξεη ζε

κνξθή ΔΓΑ ’87 ή WGS84 , ελώ γηα κεγαιύηεξε επθνιία παηώληαο ην θνπηάθη
κεηαθεξόκαζηε ζηε δηαδηθηπαθή
εθαξκνγή ησλ ραξηώλ ηεο Google θαη παηώληαο πάλσ ζην ζεκείν ηνπ ράξηε πνπ καο ελδηαθέξεη ,καο εκθαλίδεη ηηο ζπληεηαγκέλεο
ηνπ ζεκείνπ ηηο νπνίεο ζηε ζπλέρεηα αληηγξάθνπκε θαη ηηο εηζάγνπκε ζηα αληίζηνηρα πεδία ηεο ηζηνζειίδαο ηεο ΑΝΑΡΣΗΗ
ΓΑΙΚΟΤ ΥΑΡΣΗ θαη παηάκε ην θνπηάθη

δ)
Πιεθηξνινγώληαο ηνλ 12 ςήθην αξηζκό ηνπ Κσδηθνύ
Αξηζκνύ Δζληθνύ Κηεκαηνινγίνπ (ΚΑΔΚ) ή ηνλ θσδηθό ηδηνθηεζίαο ηνπ απνδεηθηηθνύ ππνβνιήο (εθόζνλ έρεη ππνβιεζεί δήισζε
ηδηνθηεζίαο ην 2008 θαη έπεηηα) θαη παηάκε ην θνπηάθη

2. Ο δεύηεξνο ηξόπνο εληνπηζκνύ ηνπ αθηλήηνπ καο γίλεηαη παηώληαο ζην θνπηάθη
θαη ζηε ζπλέρεηα
έρνπκε ηε δπλαηόηεηα λα αλεβάζνπκε ςεθηαθό αξρείν κε ηα όξηα ηεο έθηαζεο ηεο ηδηνθηεζίαο καο ζε
κνξθή Autocad DXF 2000 (ASCII) ή αξρείν ηύπνπ ASCII πξνθεηκέλνπ λα απεηθνληζηεί ζην ζύζηεκα.
Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ηύπνπο ησλ αξρείσλ πνπ κπνξνύλ λα αλεβνύλ ζηελ πιαηθόξκα, δίλνληαη ζην
ζύλδεζκν https://gis.ktimanet.gr/gis/Samples/FileUpload.html

Γηα λα γίλεη πην εύθνινο ν εληνπηζκόο ηνπ αθηλήηνπ καο, παηώληαο πάλσ ζην θνπηάθη
ππάξρεη ε δπλαηόηεηα
απόθξπςεο ηεο πξάζηλεο γξακκνζθίαζεο από ηα πνιύγσλα ηνπ δαζηθνύ ράξηε ηα νπνία ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο δαζηθήο
λνκνζεζίαο.

Γηα λα βξνύκε ηελ πιεξνθνξία ηεο έθηαζεο ηνπ ζεκείνπ ηνπ δαζηθνύ ράξηε πνπ καο ελδηαθέξεη κε ηελ βνήζεηα ηεο κπάξαο
εξγαιείσλ ηεο εθαξκνγήο
εηθνληδίσλ

κε ηελ ρξήζε ησλ
κπνξνύκε λα κεηαθηλεζνύκε, λα ζκηθξύλνπκε ε λα κεγεζύλνπκε ην ράξηε καο ώζηε λα

κεηαθεξζνύκε ζην ζεκείν πνπ ζέινπκε , ελώ ζηε ζπλέρεηα επηιέγνληαο ην ζύκβνιν πληποθοπία είδοςρ έκηαζηρ
παηώληαο πάλσ ζην ζεκείν πνπ καο ελδηαθέξεη εκθαλίδεηαη ε δαζηθή πιεξνθνξία ηνπ ράξηε.

θαη

Με ηελ ρξήζε ηεο κπάξαο εξγαιείσλ ηεο εθαξκνγήο έρνπκε ηελ δπλαηόηεηα λα νξηνζεηήζνπκε θαη λα εκβαδνκεηξήζνπκε ηελ
έθηαζε πνπ καο ελδηαθέξεη δεκηνπξγώληαο πνιύγσλα κε εηζαγσγή ζπληεηαγκέλσλ x θαη y επηιέγνληαο ην εηθνλίδην δημιοςπγία
ζσήμαηορ με ζςνηεηαγμένερ
πνιπγώλνπ.

θαη εηζάγνληαο κε ηελ ζεηξά ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπιάρηζηνλ 3 ζεκείσλ ησλ θνξπθώλ ηνπ

Δπηιέγνληαο ην εηθνλίδην ηεο κπάξαο δημιοςπγία πολςγώνος (με οπιζμό πολςγώνος γπαθικά)
ππάξρεη θαη ε
επηινγή νξηνζέηεζεο ηεο έθηαζεο ηξαβώληαο γξακκέο πάλσ ζηνλ ράξηε κε ην αξηζηεξό πιήθηξν ηνπ πνληηθηνύ επηιέγνληαο ηα
όξηα ηεο έθηαζεο ελώ κε δεμί θιηθ ηνπ πνληηθηνύ απνζεθεύνπκε ην ζρήκα καο.

Δπηιέγνληαο ηα εηθνλίδηα επεξεπγαζία κοπςθών επιλεγμένος σχήματος και επεξεπγαζία ζςνηεηαγμένων επιλεγμένος
ζσήμαηορ

κπνξνύκε λα επεμεξγαζηνύκε θαη λα δηνξζώζνπκε ηα πνιύγσλα πνπ έρνπκε δεκηνπξγήζεη αθνύ πξώηα

ηα έρνπκε επηιέμεη κε ην ζύκβνιν επιλογή ζσήμαηορ

.

Δάλ ζέινπκε λα δηαγξάςνπκε ην πεξίγξακκα ε πεξηγξάκκαηα πνπ έρνπκε αλεβάζεη ή ζρεδηάζεη κε ην ζύκβνιν επιλογή
ζσήμαηορ

επηιέγνπκε ηα πεξηγξάκκαηα πνπ ζέινπκε λα δηαγξάςνπκε θαη ηέινο παηώληαο πάλσ ζην θνπηάθη Διαγπαθή

επιλεγμένος ζσήμαηορ

ηα αθαηξνύκε.

Δθόζνλ έρνπκε δεκηνπξγήζεη ηα πνιύγσλα πνύ ζέινπκε κε ην θνπηάθη
κπνξνύκε λα εκθαλίζνπκε μαλά ηελ
πξάζηλε γξακκνζθίαζε ηνπ ράξηε ώζηε λα δνύκε θαη άκεζα νπηηθά αλ θάπνην ηκήκα ηνπ πνιπγώλνπ πνπ έρνπκε ζρεδηάζεη
εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ηεο δαζηθήο λνκνζεζίαο.

Δπηιέγνληαο ην εηθνλίδην εκηύπωζη αποζπάζμαηορ
κπνξνύκε λα εθηππώζνπκε όιε ηελ πιεξνθνξία ηνπ πνιπγώλνπ
πνπ έρνπκε δεκηνπξγήζεη ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ησλ ζπληεηαγκέλσλ ησλ θνξπθώλ ηνπ επηιεγκέλνπ ζρήκαηνο θαη ηνπ
ππόβαζξνπ ηνπ ράξηε πνπ έρνπκε επηιέμεη.

Με ην εηθνλίδην εναλλαγήρ ςποβάθπος
κπνξνύκε λα επηιέμνπκε κεηαμύ ησλ νξζνθσηνγξαθηώλ ιήςεο 2015-2016 θαη
ησλ νξζνθσηνγξαθηώλ ιήςεο 2007-2009., ελώ επηιέγνληαο ηελ Ανάπηηζη 2021-Ιζηοπικόρ Οπθοθωηοσάπηηρ

κπνξνύκε λα δνύκε ηελ κνξθή πνπ είρε ε έθηαζε ηα παιαηόηεξα έηε (1945).

ΑΝΣΙΡΡΗΕΙ ΚΑΣΑ ΣΟΤ ΔΑΙΚΟΤ ΥΑΡΣΗ
ΠΡΟΘΔΜΙΔ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΝΣΙΡΡΗΔΩΝ
Η ππνβνιή αληηξξήζεσλ θαηά ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ Γαζηθνύ Υάξηε αξρίδεη ηελ Παπαζκεςή 26-02-2021 θαη ιήγεη ηελ Πέμπηη
10-06-2021 γηα ηνπο θαηνίθνπο εζσηεξηθνύ θαη ηελ Σεηάπηη 30/6/2021 γηα ηνπο θαηνίθνπο εμσηεξηθνύ.
ΣΡOΠO ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΝΣΙΡΡΗΔΩΝ
Οη αληηξξήζεηο ππνβάιινληαη απνθιεηζηηθά θαη κόλν ειεθηξνληθά κέζσ ηεο εηδηθήο δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο πνπ είλαη δηαζέζηκε
ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Διιεληθό Κηεκαηνιόγην ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε:

https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/InfoDasika_Page.aspx
Για ηιρ ειδικέρ πεπιπηώζειρ ανηιππήζεων η ένζηαζη γίνεηαι αηελώρ μέζω ηος ΤΑΔΥ ΥΑΝΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ

Πίνακαρ Ι : Επεξήγηζη ζςμβόλων ηος Δαζικού Υάπηη

Πίνακαρ ΙΙ : Κωδικοί Παπαηήπηζηρ (LANDTYPE) ηος Δαζικού Υάπηη

ΤΠΟΜΝΗΜΑ

