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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ& ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΕΛΛΑΣ

 

ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ Προς : Πίνακα Αποδεκτών 

Ταχ. Δ/νση :  Διοικητήριο Έδεσσας
Πληροφορίες     : Κωδωνά  Μαρία
Τηλέφωνο          :  2381027620-2313309764
Ηλ. ταχυδρομείο : mkodona@eedpmt.ypen.gr

ΘΕΜΑ: 4η Τροποποίηση της με αριθμ. Πρωτοκ.οικ. 1307/5-2-2021 (ΑΔΑ: ΨΖΤΧΟΡ1Υ-ΠΦΟ) απόφασης 
Ανάρτησης δασικού χάρτη όλων των Τοπικών και Δημοτικών  Κοινοτήτων των Δήμων Αλμωπίας, 
Έδεσσας, Πέλλας και Σκύδρας, της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας και πρόσκληση ενδιαφερομένων 
για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του. 

Έχοντας υπόψη :

1. Την οικ. 1307/5-2-2021 (ΑΔΑ: ΨΖΤΧΟΡ1Υ-ΠΦΟ) απόφαση Δ/νσης Δασών Πέλλας «Ανάρτηση δασικού 
χάρτη όλων των Τοπικών και Δημοτικών  Κοινοτήτων των Δήμων Αλμωπίας , Έδεσσας, Πέλλας και Σκύδρας, της 
Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας και πρόσκληση ενδιαφερομένων για υποβολή αντιρρήσεων κατά του 
περιεχομένου του»

2. Την αριθμ. 103905/9-6-2021 (ΑΔΑ : ΩΘΜΝΟΡ1Υ-ΗΣΟ) Απόφαση της Δ/νσης Δασών Πέλλας με την οποία 
τροποποιήθηκε ή ως άνω (1) απόφαση σχετικά με τις προθεσμίες και τις καταληκτικές ημερομηνίες  υποβολής 
αντιρρήσεων. 

3. Την αριθμ. 272696/5-11-2021 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ στις 12-11-2021) (ΑΔΑ: 91ΨΟΟΡ1Υ-ΟΒΚ)  Απόφαση 
της Δ/νσης Δασών Πέλλας με την οποία τροποποιήθηκε εκ νέου , ή ως άνω (1) απόφαση σχετικά με τις 
προθεσμίες και τις καταληκτικές ημερομηνίες  υποβολής αντιρρήσεων. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 70 του Ν. 4843/2021 « Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου κ.λπ. και άλλες επείγουσες διατάξεις » (ΦΕΚ 193/Α’/20-10-2021).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του ν,4916/2022 « Εκσυγχρονισμός του πλαισίου Λειτουργίας της Επιτροπής 
Κεφαλαιοαγοράς …..και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 65/Α). 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 147 "Παράταση προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου 
δασικώνχαρτών που αναρτήθηκαν εντός του έτους 2021" του ν,4938/2022 «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων 
και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ109/Α) 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ με

Τροποποιούμε την οικ. 1307/5-2-2021 (ΑΔΑ: ΨΖΤΧΟΡ1Υ-ΠΦΟ)  όπως ισχύει, κατά το τμήμα που αφορά στις 
προθεσμίες και τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αντιρρήσεων ως εξής : 

1. «Καλείται  κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση του περιεχομένου του αναρτημένου κατά τα 
προηγούμενα δασικού χάρτη, να  υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του ή την αίτηση διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων 
εντός αποκλειστικής προθεσμίας η οποία αρχίζει την 19η Φεβρουαρίου 2021  ημέρα Παρασκευή και λήγει στις 15-7-
2022 ημέρα Παρασκευή , τόσο για τους κατοικούντες στην Ελλάδα όσο και για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην 
αλλοδαπή .

2. Κατά τα λοιπά ισχύει ηοικ. 1307/5-2-2021 (ΑΔΑ: ΨΖΤΧΟΡ1Υ-ΠΦΟ) απόφαση Δ/νσης Δασών Πέλλας
Τέλος, ταυτάριθμη της παρούσας Ανακοίνωση Ανάρτησης του εν θέματι Δασικού Χάρτη και Πρόσκλησης  

Υποβολής Αντιρρήσεων αποστέλλεται για δημοσίευση σε δύο εφημερίδες   του Νομού μας. 

                                                                                             Η  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
                                                                                                 ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΠΕΛΛΑΣ

                                                                                                    Βαρουτσίδου Μαρία 
                                                                                                    Δασολόγος με Α Βαθμό


