
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

αο ελεκεξώλνπκε όηη κε ηελ αξηζκ. 1362/12-02-2021 Απόθαζε (ΑΔΑ: 

9ΑΦΟΡ1Θ-5Ξ6) ηεο Δηεύζπλζεο Δαζώλ Υαλίσλ ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο Κξήηεο, 

αλαξηήζεθε ν δαζηθόο ράξηεο ησλ  πεξηνρώλ ησλ Σνπηθώλ θαη Δεκνηηθώλ θνηλνηήησλ ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο Ελόηεηαο Υαλίσλ  (ΤΝΟΛΟ 154) ζηνλ εηδηθό δηαδηθηπαθό ηόπν αλάξηεζεο 

δαζηθώλ ραξηώλ θαη ππνβνιήο αληηξξήζεσλ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Ν.Π.Δ.Δ Ειιεληθό 

Κηεκαηνιόγην. 

https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx 

Tν αληηθείκελν ηνπ Δαζηθνύ Υάξηε είλαη ε νξηζηηθή καηαγπαθή θαη νξηνζέηεζε ησλ 

δαζώλ θαη ησλ δαζηθώλ εθηάζεσλ, θαηά ηξόπν ζαθή, έγθπξν θαη ηεθκεξησκέλν, ζην πιαίζην 

ηεο δαζηθήο λνκνζεζίαο θαη εμεηδηθεπκέλσλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, γηα ην ζύλνιν ηεο 

ρώξαο. 

Ο Δαζηθόο Υάξηεο απεηθνλίδεη ηα όξηα ησλ εθηάζεσλ δαζηθνύ ραξαθηήξα θαη κε, 

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηηο δαζηθήο λνκνζεζίαο, ζε εληαία ραξηνγξαθηθά ππόβαζξα ηνπ 

Ειιεληθνύ Κηεκαηνινγίνπ. 

Καιείηαη θάζε ελδηαθεξόκελνο, αθνύ ιάβεη γλώζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ 

αλαξηεκέλνπ θαηά ηα πξνεγνύκελα δαζηθνύ ράξηε, λα ππνβάιεη ηηο ηπρόλ αληηξξήζεηο ηνπ 

εληόο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο εθαηόλ πέληε (105) εκεξώλ, ε νπνία αξρίδεη ηελ 26ε 

Φεβξνπαξίνπ 2021 εκέξα Παξαζθεπή.  

Η καηαληκηική ημεπομηνία ηηρ παπαπάνω πποθεζμίαρ, είναι η  10η Ιοςνίος 

2021 ημέπα Πέμπηη για ηοςρ καηοικούνηερ ή διαμένονηερ ζηην αλλοδαπή, η παπαπάνω 

πποθεζμία παπαηείνεηαι καηά 20 ημέπερ, ζςνεπώρ η καηαληκηική ημεπομηνία ηηρ 

πποθεζμίαρ ςποβολήρ ανηιππήζεων είναι η 30η Ιοςνίος 2021 ημέπα Τεηάπηη.  

Κάζε θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν δεκνζίνπ ή ηδησηηθνύ δηθαίνπ, πνπ έρεη έλλνκν 

ζπκθέξνλ, κπνξεί λα ππνβάιεη αληηξξήζεηο θαηά ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ δαζηθνύ ράξηε. 

Οη αληηξξήζεηο ππνβάιινληαη απνθιεηζηηθά θαη κόλν ηλεκηπονικά κέζσ ηεο 

δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο ζηνλ ηζηόηνπν ηνπ Ειιεληθνύ Κηεκαηνινγίνπ. Καηά ηελ ππνβνιή 

αληίξξεζεο θαηαβάιιεηε ηέινο, ην ύςνο ηνπ νπνίνπ εμαξηάηαη από ην εκβαδόλ ηεο έθηαζεο 

ηεο νπνίαο ακθηζβεηείηε ηνλ ραξαθηεξηζκό. (Οδεγόο Ηιεθηξνληθήο Τπνβνιήο Αληηξξήζεσλ) 

Γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ αλαξηεκέλνπ δαζηθνύ ράξηε θαζώο θαη 

ηνλ ηξόπν ππνβνιήο αληηξξήζεσλ, ε Δ/λζε Δαζώλ Υαλίσλ ζα ιεηηνπξγήζεη  έλα (1) εκείν 

Τπνζηήξημεο ηεο Αλάξηεζεο ηνύ Δαζηθνύ Υάξηε (ΤΑΔΥ), κε έδξα ηα γξαθεία ηεο Δ/λζήο 

Δαζώλ Υαλίσλ, Υξπζνπεγήο, ΣΚ 73100 Υαληά 

ηει. Επηθνηλσλίαο: 2821087858 θαη 2821084211 

e-mail: syadx.chania@apdkritis.gov.gr 

Σν ΤΑΔΥ ζα ιεηηνπξγεί όηαλ θαη όπνηε θξίλεηαη αλαγθαίν απνθεληξσκέλα ζε πεξηνρέο ηεο  

Π.Ε. ΥΑΝΙΩΝ, όπνπ νη αλάγθεο ην απαηηνύλ. 

Σύμθωνα με ηην ιζσύοςζερ Κ.Υ.Α για ηα μέηπα πποζηαζίαρ ηηρ δημόζιαρ ςγείαρ 

ένανηι ηος κοπωνοϊού COVID-19, η εξςπηπέηηζη κοινού γίνεηαι μόνο ζε επείγοςζερ 

πεπιπηώζειρ και ςποσπεωηικά καηόπιν πανηεβού. 

 

 Εθ ηεο Δηεπζύλζεσο Δαζώλ Υαληώλ 
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