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ΘΕΜΑ : Ανακοίνωση ανάρτησης δασικών χαρτών των Τ.Δ. Αβάτου, Τ.Δ. Ερασµίου, Τ.Δ. 
Μαγγάνων και Τ.Δ. Ευλάλου, Δήµου Τοπείρου, Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης 

 
Από την Διεύθυνση Δασών Ν. Ξάνθης, ανακοινώνεται ότι µε την 13157/10-11-2017 

ταυτάριθµη απόφασή µας (ΑΔΑ: 7Τ33ΟΡ1Υ-ΦΤΓ), αναρτήθηκαν στον ειδικό διαδικτυακό τόπο 
ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας της ΕΚΧΑ Α.Ε.   
(https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/InfoF1_Page.aspx) οι δασικοί χάρτες Τ.Δ. Αβάτου, 
Τ.Δ. Ερασµίου, Τ.Δ. Μαγγάνων και Τ.Δ. Ευλάλου, Δήµου Τοπείρου, Περιφερειακής 
Ενότητας Ξάνθης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν.3889/2010 (Φ.Ε.Κ. 182Α΄), 
όπως ισχύει. 

Για τον αναρτηµένο δασικό χάρτη µπορεί κάθε ενδιαφερόµενος να λαµβάνει γνώση στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα της ΕΚΧΑ Α.Ε., µέσω της οποίας, και µόνο µπορούν να υποβάλλονται 
αντιρρήσεις κατά του περιεχοµένου αυτού. Η προθεσµία υποβολής των αντιρρήσεων είναι 
αποκλειστική και ξεκινά την 24η Νοεµβρίου 2017 ηµέρα Παρασκευή και λήγει την 09η Μαρτίου 
2018 ηµέρα Παρασκευή. Για τους κατοικούντες ή διαµένοντες στη αλλοδαπή, η παραπάνω 
προθεσµία παρεκτείνεται κατά είκοσι (20) ηµέρες, δηλαδή λήγει την 29η Μαρτίου 2018 ηµέρα 
Πέµπτη. 

Οι αντιρρήσεις αφορούν αποκλειστικά και µόνον στην αµφισβήτηση του χαρακτήρα ή της 
µορφής των εµφανιζόµενων στον δασικό χάρτη εκτάσεων. 

Δικαίωµα υποβολής αντίρρησης και αίτησης διόρθωσης προδήλων σφαλµάτων 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. 

Ειδικά, κατά της παράλειψης να περιληφθεί στο δασικό χάρτη ορισµένη δασικού χάρτη ή 
χορτολιβαδική ή βραχώδης ή πετρώδης έκταση, αντίρρηση ή αίτηση διόρθωσης προδήλου 
σφάλµατος µπορεί να υποβάλλει κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή Ο.Τ.Α. ή περιβαλλοντική 
οργάνωση ή άλλα νοµικά πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα στους σκοπούς των οποίων 
περιλαµβάνεται η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής.  

Για την υποβολή των αντιρρήσεων καταβάλλεται υποχρεωτικά ειδικό τέλος ανάλογα µε το 
εµβαδόν που αφορά η αντίρρηση. 

Γενικές πληροφορίες για το περιεχόµενο του αναρτηµένου δασικού χάρτη και του τρόπου 
υποβολής των αντιρρήσεων παρέχονται στο Σηµείο Υποστήριξης της Ανάρτησης που βρίσκεται 
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στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Δασαρχείου Ξάνθης, Ανατολικής Ρωµυλίας 10, Τ.Κ. 67100,Τ.Θ. 
259 ΞΑΝΘΗ, τις εργάσιµες ηµέρες, κατά τις ώρες 7.00 π.µ. έως 15.00 µ.µ., καθ’ όλη τη διάρκεια 
της περιόδου υποβολής αντιρρήσεων.  

Επίσης, για λόγους ενηµέρωσης ο αναρτηµένος δασικός χάρτης βρίσκεται στις ιστοσελίδες 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης Μακεδονίας 
Θράκης. 
	

Ο 

 

Ο ΕΚΤΕΛΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΞΑΝΘΗΣ 

 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ         
Δασολόγος µε βαθµό Α΄ 

  


