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Θέµα: Τροποποίηση της υπ΄αριθµ. 2370/26-2-2021 (Α∆Α Ψ73ΛΟΡ1Υ-ΤΩ∆) απόφασης 
Ανάρτησης δασικού χάρτη για το σύνολο της ΠΕ Χαλκιδικής λόγω διόρθωσης 
προδήλων σφαλµάτων και εκ νέου ανάρτηση του καθώς και πρόσκληση για υποβολή  
αντιρρήσεων κατά του περιεχοµένου του 

 
Έχοντας υπόψη 

1. Την υπ΄αριθµ  2370/26-2-2021 (Α∆Α Ψ73ΛΟΡ1Υ-ΤΩ∆)  απόφαση ανάρτησης του δασικού 
χάρτη για το σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής 

2. Την περ β της υπ΄αριθµ 153394/919/12-04-2017 απόφασης (ΦΕΚ 1366ΤΒ/21-04-2017) του 
Αναπληρωτή Υπουργού ΥΠΕΝ για διόρθωση πρόδηλου σφάλµατος  

3. Την υπ΄αριθµ  2292/25-2-2021 (Α∆Α ΨΩ1ΟΟΡ1Υ-Φ5Ω)  απόφαση θεώρησης δασικού 
χάρτη για το σύνολο της ΠΕ Χαλκιδικής. 

4. Την υπ΄αριθµ  2832/9-3-2021 (Α∆Α 61Φ3ΟΡ1Υ-Ε2Ο)  τροποποίηση απόφασης θεώρησης 
του δασικού χάρτη της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής λόγω  διόρθωσης προδήλου 
σφάλµατος. 

5. Την υπ΄αριθµ. 10846/9-3-2021 γνωµοδότηση και έγκριση του Γενικού ∆ντή ∆ασών και 
Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας - Θράκης 

 
 
 
 

Αποφασίζουµε 
 

Την τροποποίηση της υπ΄αριθµ  2370/26-2-2021 (Α∆Α Ψ73ΛΟΡ1Υ-ΤΩ∆)  απόφασης 
ανάρτησης και την ανάρτηση του νέου θεωρηµένου δασικού χάρτη για το σύνολο της ΠΕ 
Χαλκδικής συνολικής έκτασης 2.816.376,41τµ, στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών 
χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας του Ν.Π.∆.∆. "Ελληνικό Κτηµατολόγιο", 
(https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.asp), λόγω προδήλου σφάλµατος. 

 
Αναπόσπαστα συνοδευτικά στοιχεία της παρούσας αποτελούν τα ψηφιακά αρχεία του 

προαναφερθέντος θεωρηµένου δασικού χάρτη και του αντίστοιχου ιστορικού ορθοφωτοχάρτη 
(Ορθοφωτοχάρτης έτους 1945) σε µορφή shapefiles (.shp). 
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Η παρούσα αποστέλλεται στο "Ελληνικό Κτηµατολόγιο" για την ψηφιακή ανάρτησή της 
στην ιστοσελίδα του στον ειδικό δικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής 
αντιρρήσεων. 

Ο σύνδεσµος για τον αναρτηµένο δασικό χάρτη δηµοσιοποιείται και από τις ιστοσελίδες τού 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. 

Επίσης, η παρούσα (χωρίς τα συνοδευτικά ψηφιακά αρχεία) αναρτάται στον χώρο 
ανακοινώσεων της υπηρεσίας µας, των ∆ασαρχείων Πολυγύρου, Κασσάνδρας και Αρναίας καθώς  
και στα δηµοτικά ή τοπικά ή διαµερισµατικά καταστήµατα των δήµων Ν. Προποντίδας, 
Πολυγύρου, Σιθωνίας, Αριστοτέλη, Κασσάνδρας. 

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄αριθµ. 2370/26-2-2021 (Α∆Α Ψ73ΛΟΡ1Υ-ΤΩ∆) απόφαση 
ανάρτηση µας. 
 
 
 
 

O Αναπληρωτής ∆ιευθυντής ∆ασών 
 
 
 

Γ. Καψάλης 
∆ασολόγος 
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