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ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της µε αριθµό πρωτ. 2370/26-2-2021 (Α∆Α Ψ73ΛΟΡ1Υ-ΤΩ∆) 
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 ∆/ντή ∆ασών Χαλκιδικής 
2. Την υπ΄αριθµ. 2834/9-3-2021 απόφαση τροποποίησης του Αναπληρωτή ∆/ντή ∆ασών Ν. 
Χαλκιδικής  
3. Την υπ΄αριθµ. 115885/22-6-2021 απόφαση τροποποίησης του Αναπληρωτή ∆/ντή ∆ασών Ν. 
Χαλκιδικής  
4. Το άρθρο 70  «Παράταση προθεσµίας για δασικούς χάρτες» του Ν.4843/2021 (ΦΕΚ 193Α/20-
10-2021) 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 
 
Τροποποιούµε την 2370/26-2-2021 (Α∆Α Ψ73ΛΟΡ1Υ-ΤΩ∆) 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 26 Απριλίου 2022 ηµέρα Τρίτη. 
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 16-5-2022 ηµέρα ∆ευτέρα 
Κατά τα λοιπά ισχύει η µε αριθµό 2370/26-2-2021 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 ∆ιοίκησης. 
Επίσης, η παρούσα 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. 
 
                                                                                                        Ο Αναπληρωτής ∆/ντής ∆ασών 
 
 
 

Γεώργιος Καψάλης 
∆ασολόγος 
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