ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ Ν. ΣΥΡΟΥ, ΣΙΦΝΟΥ, ΚΙΜΩΛΟΥ,
ΜΗΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΗΝ ΟΤΑ ΜΥΚΟΝΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

Η κατάρτιση και ανάρτηση των δασικών χαρτών, ζητούμενο πολλών ετών και καθοριστικής
σημασίας έργο για τη ρύθμιση θεμάτων χωροταξίας, χρήσεων γης, καθώς και προστασίας των
δασικών και των χορτολιβαδικών εκτάσεων, ολοκληρώνεται για το 18.2% της Περιφέρειας των
Κυκλάδων.
Το προσωπικό της Δ/νσης Δασών Κυκλάδων, παρά τον περιορισμένο χρόνο που είχε στη
διάθεσή του, ολοκλήρωσε το έργο της ανάρτησης του Δασικού Χάρτη:
1. Πρώην ΟΤΑ Ερμούπολης, Άνω Σύρου, Γαλησσά, Μάννα, Πάγου, Φοίνικα, Χρουσσών, Βάρης,
Ποσειδωνίας της ν.Σύρου
2. Πρώην ΟΤΑ Αρτεμώνα, Απολλωνίας της ν. Σίφνου Σίφνου
3. Πρώην ΟΤΑ Κιμώλου της ν. Κιμώλου
4. Πρώην ΟΤΑ Μήλου της ν. Μήλου
5. Πρώην ΟΤΑ Μυκονίων της ν. Μυκόνου.
Το περιεχόμενο του Δασικού Χάρτη είναι διαθέσιμο σε όλους από την Παρασκευή 3
Φεβρουαρίου 2017, μέσω της ιστοσελίδας της ΕΚΧΑ Α.Ε., στον σύνδεσμο:
http://gis.ktimanet.gr/wms/forestsuspension/default.aspx
Στο Δασικό Χάρτη εμφανίζονται οι μορφές χρήσεων γης, τόσο των εκτάσεων που υπάγονται
στη Δασική Νομοθεσία, όσο και αυτών που δεν υπάγονται, με ΚΩΔΙΚΟΥΣ και με κλειστά
πολύγωνα. Οι πληροφορίες αντλούνται μέσω των εικονιδίων διαχείρισης των δεδομένων της
ανωτέρω σελίδας.
Τα πολύγωνα που υπάγονται στις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας εμφανίζονται στο Δασικό
Χάρτη με κωδικούς ΔΔ, ΠΔ, ΑΔ, ΔΑ, ΧΧ, ΠΧ, ΧΑ και αποδίδονται με πράσινη γραμμοσκίαση και
πράσινη συνεχή οριογραμμή.

Επεξήγηση των κωδικών που εμφανίζονται στο Δασικό Χάρτη, δίνονται στο σύνδεσμο:
http://gis.ktimanet.gr/wms/forestsuspension/Samples/Legend.html. και στον Πίνακα Ι του
παραρτήματος του παρόντος.
Επειδή αρκετά γεωτεμάχια (πολύγωνα) εμφανίζονται στον αναρτημένο δασικό χάρτη ως ΑΔ
(εκτάσεις με αγροτική μορφή στις Α/Φ παλαιότερης λήψης που δασώθηκαν μεταγενέστερα),
είναι κρίσιμο να γνωρίζουν οι πολίτες ότι γι’ αυτά ισχύει η διαδικασία που προβλέπεται από το
αρ. 67 του Ν. 998/79, όπως αντικαταστάθηκε από το αρ. 39 του Ν. 4280/2014. Για τον ακριβή
χειρισμό των εν λόγω εκτάσεων έχουν ζητηθεί επιπλέον οδηγίες και διευκρινήσεις από το
Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, οι οποίες θα δημοσιοποιηθούν με δελτίο τύπου.
Επί του περιεχομένου του Δασικού Χάρτη, καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, να υποβάλει τυχόν
αντιρρήσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας, λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω:
1. Η προθεσμία υποβολής των αντιρρήσεων ξεκινά την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2017
και λήγει την Τρίτη 18 Απριλίου 2017. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην
αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες, δηλαδή λήγει
την Δευτέρα 8 Μαΐου 2017.
2. Δικαίωμα υποβολής αντίρρησης έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου και
ιδιωτικού δικαίου, το Ελληνικό Δημόσιο και οι οικείοι Ο.Τ.Α., εφόσον επικαλούνται
εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα επί της αμφισβητούμενης δασικής, χορτολιβαδικής και
βραχώδους ή πετρώδους έκτασης.
3. Με τις αντιρρήσεις, προβάλλονται λόγοι που αφορούν αποκλειστικά και µόνο την
αμφισβήτηση, τόσο της γεωγραφικής θέσης της αποτύπωσης, όσο και του χαρακτήρα
των εμφανιζομένων στον Δασικό Χάρτη εκτάσεων και όχι στο ιδιοκτησιακό καθεστώς.
4. Η υποβολή αντιρρήσεων είναι δυνατή μόνον ηλεκτρονικά, στον ιστότοπο:
http://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/InfoDasika_Page.aspx με τη συμπλήρωση
σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας, με τη χρήση διαδικτυακής εφαρμογής.
5. Για την υποβολή αντίρρησης είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση των γεωγραφικών
συντεταγμένων των κορυφών του πολυγώνου/γεωτεμαχίου της έκτασης, της οποίας
αμφισβητείται ο χαρακτήρας, καθώς και το εμβαδόν της.
6. Για την υποβολή της αντίρρησης καταβάλλεται υποχρεωτικά ειδικό τέλος, η μη καταβολή
του οποίου καθιστά την αντίρρηση απαράδεκτη. Το ύψος του ειδικού τέλους υπολογίζεται
με βάση το εμβαδόν της έκτασης σύμφωνα με την αρ. πρ. 151585/323/03.02.2017 ΚΥΑ –
ΦΕΚ 347/Β/08.02.2017 (βλέπε Πίνακα ΙΙ παραρτήματος του παρόντος).
7. Η ηλεκτρονική υποβολή κάθε αντίρρησης λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου μετά την
καταβολή του ειδικού τέλους.
8. Τα αποδεικτικά στοιχεία που επικαλείται ο ενδιαφερόμενος, συνοδευόμενα απαραίτητα
από το υπογεγραμμένο αντίγραφο αντίρρησης, υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως είτε
ταχυδρομικά εντός της συνολικής προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων, δηλ. μέχρι την
Δευτέρα 8 Μαΐου 2017, σε έντυπη μορφή, στα Σημεία Υποστήριξης της Ανάρτησης των
∆ασικών Χαρτών (Δ/νση Δασών Κυκλάδων Κλώνου & Κυπαρίσσου Στεφάνου 8, Τ.Κ.84100,
Σύρος και στο Δασονομείο Μήλου Τριοβάσαλος, Τ. Κ. 84800, Μήλος)
9. Στο φάκελο αποστολής αναγράφεται, υποχρεωτικά, το όνομα του ενδιαφερόμενου και ο
αριθμός πρωτοκόλλου των αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν.
10. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλλει ανάκληση των αντιρρήσεών του. Για
την ανάκληση των αντιρρήσε`ων απαιτείται η υποβολή αίτησης ανάκλησης μέσω του
ειδικού διαδικτυακού τόπου. Η υποβολή της εν λόγω αίτησης είναι δυνατή έως τη λήξη
της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων.
11. Κάθε αντίρρηση υποβάλλεται για το σύνολο ή μέρος των εκτάσεων δασικού/
χορτολιβαδικού χαρακτήρα, που περιλαμβάνεται εντός γεωτεμαχίου/πολυγώνου επί του

οποίου ο ενδιαφερόμενος επικαλείται έννομο συμφέρον. Για κάθε γεωτεμάχιο
υποβάλλεται μία αντίρρηση.
12. Δεν απαιτείται καταβολή τέλους κατ’ εξαίρεση, για αντιρρήσεις που αφορούν:
i.
Περιοχές που περιλαμβάνονται σε διανομές του εποικισμού. Στην περίπτωση αυτή
οφείλεται σχετική βεβαίωση από την υπηρεσία εποικισμού.
ii.
Περιοχές που βρίσκονται εντός οριοθετημένου οικισμού. Στην περίπτωση αυτή οφείλεται
σχετική βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία δόμησης.
iii.
Τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού και έγγραφα πληροφοριακού τύπου, τα οποία δεν
αποτυπώθηκαν στους αναρτημένους δασικούς χάρτες. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται
βεβαίωση της τελεσιδικίας της πράξης χαρακτηρισμού ή αντίγραφο του πληροφοριακού
τύπου εγγράφου.
iv.
Εκκρεμείς υποθέσεις στη διαδικασία του αρ. 14. Ν.998/79 (αιτήσεις ή αντιρρήσεις). Στην
περίπτωση αυτή απαιτείται αντίγραφο της πρωτοκολλημένης αίτησης.
Στις παραπάνω περιπτώσεις θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να προσέρχονται στα αρμόδια ΣΥΑΔΧ
(Σημεία Υποστήριξης της Ανάρτησης Δασικού Χάρτη) με τα παραπάνω αποδεικτικά στοιχεία, για
την υποβολή της αντίρρησης μέσω του προσωπικού των ΣΥΑΔΧ.

Στοιχεία ΣΥΔΑΧ
1ο ΣΥΑΔΧ, με έδρα την Ερμούπολη, στα γραφεία της Δ/νσης Δασών Κυκλάδων.
Ταχ. δ/νση: Κλώνου & Κυπαρίσσου Στεφάνου 8, Τ. Κ. 84100, Σύρος
Τηλ.: 22810 85509, Fax: 22810 81651
Δ/νση ηλ. ταχυδρομείου: e.gkioka@apdaigaiou.gov.gr
Υπεύθυνη λειτουργίας του ΣΥΑΔΧ: Ερασμία Γκιόκα, ειδικότητας ΠΕ Δασολόγων, με αναπληρώτρια την
Χριστίνα Κοντού, ειδικότητας ΠΕ Δασολόγων και με επιπλέον αρμοδιότητα ενημέρωσης των πολιτών για
τους Δ. Χάρτες νήσων Σίφνου και Μήλου (e-mail: x.kontou@apdaigaiou.gov.gr).
Υπεύθυνη Επικοινωνίας του ΣΥΑΔΧ: Ευγενία Αθυμαρίτου, ειδικότητας ΔΕ Διοικητικών, με αναπληρωτή τον
Χρήστο Καραμπάτσο, ΔΕ Δασοφυλάκων.
Το λοιπό προσωπικό του ΣΥΑΔΧ, απαρτίζεται από τους:
Αναστασία Δρασκίδου, ειδικότητας ΠΕ Δασολόγων (e-mail: a.draskidou@apdaigaiou.gov.gr), με
αναπληρωτή τον Ιωάννη Διατσίδη, ειδικότητας ΠΕ Δασολόγων (e-mail: i.diatsidis@apdaigaiou.gov.gr) για
τους Δ. Χάρτες νήσων Μυκόνου & Κιμώλου.
Μαρία Φωσκόλου, ειδικότητας ΠΕ Δασολόγων (e-mail: m.foskolou@apdaigaiou.gov.gr), με αναπληρώτρια
την Ευαγγελία Αγναντοπούλου, ειδικότητας ΠΕ Δασολόγων (e-mail: e.agnatopoulou@apdaigaiou.gov.gr)
για το Δ. Χάρτη της νήσου Σύρου.
2ο ΣΥΑΔΧ , με έδρα τη νήσο Μήλο, στα γραφεία του Δασονομείου Μήλου
Ταχ. δ/νση: Τριοβάσαλος, Τ. Κ. 84800, Μήλος
Τηλ.: 22870 21548/22452, Fax: 22870 21548,
Δ/νση ηλ. ταχυδρομείου: m.gountouva.@gmail.com & peri80@otenet.gr
To εν λόγω ΣΥΑΔΧ, έχει αποκλειστική αρμοδιότητα την ενημέρωση των πολιτών, για τους Δ. Χάρτες των
νήσων Σίφνου, Μήλου και Κιμώλου.
Υπεύθυνος λειτουργίας του ΣΥΑΔΧ: Πασχάλης Μαρίνος, ειδικότητας ΤΕ Δασοπόνων, με αρμοδιότητα
ενημέρωσης των πολιτών για τον Δ. Χάρτη των νήσων Σίφνου και Κιμώλου και αναπληρώτρια την
Γραμματή Γκουντουβά, ειδικότητας ΤΕ Δασοπόνων.
Υπεύθυνη Επικοινωνίας του ΣΥΑΔΧ: Γραμματή Γκουντουβά, με αρμοδιότητα ενημέρωσης των πολιτών για
τον Δ. Χάρτη της νήσου Μήλου και αναπληρωτή τον Πασχάλη Μαρίνο.
Στο λοιπό προσωπικό του ΣΥΑΔΧ, περιλαμβάνεται ο Ιωάννης Σκόνδρας, ειδικότητας ΔΕ Δασοφυλάκων.

Η λειτουργία των ΣΥΑΔΧ είναι καθημερινή, καθ΄ όλη τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος
υποβολής αντιρρήσεων, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 έως 15:00.
Παρεχόμενες Υπηρεσίες από τα ΣΥΔΑΧ:
Α. Ενημέρωση ενδιαφερομένων και παροχή πληροφοριών:
Στο ΣΥΑΔΧ παρέχονται γενικές πληροφορίες ως προς το περιεχόμενο του αναρτημένου δασικού
χάρτη, τις προθεσμίες, τις διαδικασίες και τον τρόπο υπολογισμού του ειδικού τέλους, εάν και
εφόσον υπάρχουν συντεταγμένες σε σύστημα ΕΓΣΑ ’87 ή αριθμό γεωτεμαχίου (ΚΑΕΚ).
Β. Υποβολή αντιρρήσεων που εξαιρούνται της καταβολής του τέλους.
Γ. Παραλαβή των στοιχείων που συνοδεύουν τις υποβαλλόμενες αντιρρήσεις.
Δ. Υποβολή και παραλαβή αιτήσεων:
Δ1. Αιτήσεις διόρθωσης – μεταβολής (διόρθωση στοιχείων της υποβληθείσας αντίρρησης, πλην
των γεωγραφικών συντεταγμένων. Στην περίπτωση που απαιτείται διόρθωση των
συντεταγμένων ακολουθείται η διαδικασία ανάκλησης και υποβολής νέας αντίρρησης).
Δ2. Αιτήσεις υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων.
Δ3. Αιτήσεις γνωστοποίησης αλλαγής προσωπικών στοιχείων και στοιχείων επικοινωνίας, σε
σχέση με τα δηλωθέντα κατά την υποβολή της αντίρρησης.
ΧΡΗΣΙΜΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ : https://dasarxeio.com/2017/02/04/2028-7/

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πίνακας Ι: Επεξήγηση συμβόλων του Δασικού Χάρτη
ΔΔ
ΔΑ
ΑΔ
ΑΑ
ΠΔ
ΠΑ
ΠΧ
ΑΝ
ΧΧ
ΧΑ

ΔΑΣΗ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗΣ ΛΗΨΗΣ Η ΠΡΟΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΑΣΗ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΛΗΨΗΣ & ΣΤΙΣ ΑΥΤΟΨΙΕΣ
ΔΑΣΗ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗΣ ΛΗΨΗΣ Η ΠΡΟΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΛΛΗΣ ΜΟΡΦΗΣ/ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΛΗΨΗΣ & ΣΤΙΣ ΑΥΤΟΨΙΕΣ
ΑΛΛΗΣ ΜΟΡΦΗΣ/ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗΣ ΛΗΨΗΣ
ΔΑΣΗ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΛΗΨΗΣ & ΣΤΙΣ ΑΥΤΟΨΙΕΣ
ΑΛΛΗΣ ΜΟΡΦΗΣ/ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗΣ ΛΗΨΗΣ
ΑΛΛΗΣ ΜΟΡΦΗΣ/ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΛΗΨΗΣ & ΣΤΙΣ ΑΥΤΟΨΙΕΣ
ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ - ΔΑΣΙΚΕΣ
ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ - ΜΗ ΔΑΣΙΚΕΣ
ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ - ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΙΚΕΣ
ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ
ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗΣ ΛΗΨΗΣ
ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΛΗΨΗΣ & ΣΤΙΣ ΑΥΤΟΨΙΕΣ
ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗΣ ΛΗΨΗΣ
ΑΛΛΗΣ ΜΟΡΦΗΣ/ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΛΗΨΗΣ & ΣΤΙΣ ΑΥΤΟΨΙΕΣ

Πίνακας ΙΙ: Ειδικό τέλος αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του Δασικού Χάρτη
Εμβαδόν έκτασης
Έως 100 τ.μ. των περιπτώσεων της παρ. 3α
του αρ. 2β του Ν. 2308/95 όπως ισχύει
έως 1.000 τ.μ
από 1.000 τ.μ – 5.000 τ.μ
από 5.000 τ.μ – 10.000 τ.μ
από 10.000 τ.μ – 20.000 τ.μ
από 20.000 τ.μ – 100.000 τ.μ
από 100.000 τ.μ – 300.000 τ.μ
από 300.000 τ.μ και άνω

Ποσό (€)
10
40
90
180
350
700
1.400
3.300

Τρόποι πληρωμής τέλους αντίρρησης:
Η πληρωμή του τέλους μπορεί να γίνει είτε με πιστωτική κάρτα (mastercard ή visa) είτε με
μετρητά στις παρακάτω τράπεζες (σχετικές οδηγίες θα βρείτε στην ειδική εφαρμογή)

Διεύθυνση Δασών Κυκλάδων

Έντυπο αίτησης που συμπληρώνει ο ενδιαφερόμενος προκειμένου να καταθέσει στο ΣΥΑΔΧ αντίρρηση
ατελώς (παράγραφος 12)

Προς: Γραφείο Υποστήριξης
Ανάρτησης Δ. Χάρτη

Αρ. πρ.
Ημερομηνία
Αρ. πρ.
Αντιρρήσεων…………………………………...
………………………………………………………..

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ

Παρακαλώ να συμπεριλάβετε στην με
αρ.

πρ.

………………………………………..

Ονοματεπώνυμο:……………………………………………

υποβληθείσα

αίτηση

κατά

του

…………………………………………………………………………

περιεχομένου του δασικού χάρτη τα

………………………………………………………………………..

παρακάτω συνημμένα στοιχεία

ΌνομαΠατρός

1………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………………………
ΑΦΜ : …………………………………………………………

2………………………………………………………
…………………………………………………………

3………………………………………………………
…………………………………………………………

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Ο/Η Αιτών /ούσα

Προς: Γραφείο Υποστήριξης
Ανάρτησης Δ. Χάρτη

Αρ. πρ.
Ημερομηνία
Αρ. πρ.
αντιρρήσεων…………………………………...
………………………………………………………..

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ

Ονοματεπώνυμο:……………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..

ΌνομαΠατρός
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

ΑΦΜ : …………………………………………………………

Παρακαλώ για την διόρθωση των
στοιχείων
της
με
αρ.
πρ.
………………………………………..
υποβληθείσας
αίτησης
όπως
εμφανίζεται στο συνημμένο έντυπο
αντιρρήσεων.
Η αίτηση διόρθωσης αφορά
1. Στοιχεία φυσικού ή νομικού
προσώπου
2. Στοιχεία τεκμηρίωσης αντιρρήσεων
3. Στοιχεία θεμελίωσης έννομου
συμφέροντος
4. Άλλο………………………………………………
Σημείωση: Συμπληρώνονται μόνο τα
πεδία του συνημμένου εντύπου
αντιρρήσεων που αφορούν σε στοιχεία
που αλλάζουν
Συνημμένα έγγραφα:
1………………………………………………………..
2.……………………………………………………….
3. ……………………………………………………..
4. ……..………………………………………………

5……..……………………………………………….

6……………………………………………………….
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Ο/Η Αιτών /ούσα

