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-Παραρτήματα ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 
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Δελτίο Τύπου 

Για την επικείμενη λήξη της Ανάρτηση των Δασικών Χαρτών στην  

Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, Θάσου και σε περιοχές της Π.Ε. Καβάλας 

 

Το Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, 

συνεχίζοντας την αδιάλειπτη ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής, αλλά και των μελών 

του σχετικά με τους Δασικούς Χάρτες, τις αναρτήσεις αυτών και τη διαδικασία της 

υποβολής αντιρρήσεων επ’ αυτών, επιθυμεί με το παρόν δελτίο να υπενθυμίσει σε όλους 

τους πολίτες την επικείμενη λήξη της ανάρτησης των δασικών χαρτών στις 10 Σεπτεμβρίου 

2018. 

Πρόκειται για τις αναρτήσεις των προσωρινών Δασικών Χαρτών ολόκληρης της Π.Ε. 

Σερρών, της Π.Ε. της νήσου Θάσου και της Π.Ε. Καβάλας στις υπόλοιπες περιοχές των 

Δήμων Καβάλας και Παγγαίου. Να σημειώσουμε εδώ ότι η ανάρτηση των δασικών χαρτών 

στο Δήμο Νέστου ξεκίνησε πρόσφατα και θα ολοκληρωθεί σε μεταγενέστερο χρόνο, ενώ 

για τη Δημοτική Κοινότητα Καβάλας και για ορισμένα Δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου 

Παγγαίου και του Δήμου Νέστου η ανάρτηση των προσωρινών δασικών χαρτών έχει 

ολοκληρωθεί τα προηγούμενα χρόνια. 

Για αυτό κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης θα πρέπει να κινηθεί άμεσα υποβάλλοντας 

ενδεχομένως τις αντιρρήσεις του, εφόσον υπάρχουν, επί των αναρτημένων δασικών 

χαρτών το συντομότερο δυνατόν. Η τρέχουσα προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων 

πρόεκυψε μετά από μια σειρά εύλογων παρατάσεων που έδωσε το αρμόδιο Υπουργείο, τις 

οποίες αιτηθήκαμε και εμείς. Όμως ενδεχομένως, όπως έγινε και πέρσι την ίδια εποχή σε 

άλλες αναρτήσεις, αυτή η τωρινή προθεσμία λήξης της ανάρτησης θα είναι και η οριστική.   
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Περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να βρει στην 

ιστοσελίδα της Εθνικό Κτηματολόγιο Α.Ε. και συγκεκριμένα στη διεύθυνση:  

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

όπου και θα βρει όλες τις σχετικές πληροφορίες, τις τρέχουσες αναρτήσεις, τις 

ολοκληρωμένες αναρτήσεις, τους κυρωμένους δασικούς χάρτες, τα αρμόδια γραφεία 

αναρτήσεων ανά Δ/νση Δασών, άλλες χρήσιμες πληροφορίες και τέλος την εφαρμογή 

προβολής των αναρτήσεων των δασικών χαρτών, όπου μπορεί κάθε πολίτης να δει το 

χαρακτήρα της έκτασης του ακινήτου του κρίνοντας έτσι αν θα υποβάλει αντίρρηση ή όχι. 

 

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. 

του ΓΕΩΤΕ.Ε. 

Ανατολικής Μακεδονίας 

 

 

Ζαφείρης Μυστακίδης 
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