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                                                                                            ΑΔΑ: ΨΙΝΘΟΡ1Υ-ΜΩΚ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πολύγυρος, 22-6-2021
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 115885
ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Δασικό Κτίριο, ΤΚ 63100, Πολύγυρος
Πληροφορίες: Κ. Μπόγρη
Τηλέφωνο, Τ/Ο: 2371021407, 2371021419
Ηλ. ταχυδρομείο: ddas-xal@damt.gov.gr

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της με αριθμό πρωτ. 2370/26-2-2021 (ΑΔΑ Ψ73ΛΟΡ1Υ-ΤΩΔ) 
απόφασης ‘‘Ανάρτησης δασικών χαρτών της ΠΕ Χαλκιδικής και πρόσκληση για 
υποβολή αντιρρήσεων κατά τού περιεχομένου του.’’

Έχοντας υπόψη:
1. Την απόφαση 2370/26-2-2021 του Αναπληρωτή Δ/ντή Δασών Χαλκιδικής
2. Την υπ΄αριθμ. 2834/9-3-2021 απόφαση τροποποίησης του Αναπληρωτή Δ/ντή Δασών Ν. 
Χαλκιδικής 
3. Το άρθρο 39  «Παράταση προθεσμίας της παρ.1 του άρθρου 15 του Ν.3889/2010 για δασικούς 
χάρτες που ανάρτησή τους υλοποιείται εντός του 2021» του Ν.4801/2021 (ΦΕΚ 83Α/2021)

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Τροποποιούμε την 2370/26-2-2021 (ΑΔΑ Ψ73ΛΟΡ1Υ-ΤΩΔ) όμοια κατά το τμήμα που αφορά στις 
προθεσμίες και τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αντιρρήσεων ως εξής:
«Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση τού περιεχομένου τού αναρτημένου κατά τα 
προηγούμενα δασικού χάρτη, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας η οποία αρχίζει την 12 Μαρτίου 2021 ημέρα Παρασκευή.
Η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας, είναι η 24 Δεκεμβρίου 2021 ημέρα 
Παρασκευή.
Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 
20 ημέρες, συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία της εν λόγω προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων 
είναι η 13-1-2022 ημέρα Πέμπτη
Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό 1370/26-2-2021 απόφαση.
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 Διοίκησης.
Επίσης, η παρούσα αναρτάται στον χώρο ανακοινώσεων της υπηρεσίας μας, των Δασαρχείων 
Πολυγύρου, Κασσάνδρας και Αρναίας καθώς  και στα δημοτικά ή τοπικά ή διαμερισματικά 
καταστήματα των δήμων Ν. Προποντίδας, Πολυγύρου, Σιθωνίας, Αριστοτέλη, Κασσάνδρας.

                                                                                                        Ο Αναπληρωτής Δ/ντής Δασών

Γεώργιος Καψάλης
Δασολόγος
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