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  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Κιλκίς 12-03-2021 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 

  

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 Αρ. Πρωτ. : 2753 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΙΛΚΙΣ   
ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ   
Ταχ. Δ/νση            : Αριστοτέλους 18   
Τ.Κ.                       : 61100 
Πληροφορίες         : Διευθυντής 

  

Τηλέφωνο             : 23410-20655   
Fax                        : 23410 24691 
Ηλ. Ταχυδρομείο  : thpolit@damt.gov.gr 

  

 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθ. 2119/26-02-2021 (ΑΔΑ: 6ΔΗΙΟΡ1Υ-ΨΗΧ) απόφασης      
               ανάρτησης δασικού χάρτη όλων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων  
               των Δήμων Κιλκίς και Παιονίας, Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς,  λόγω    
                διόρθωσης προδήλου σφάλματος και εκ νέου ανάρτησή του καθώς 
                και   πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του .   

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την αριθ. 2119/26-02-2021 (ΑΔΑ: 6ΔΗΙΟΡ1Υ-ΨΗΧ) απόφαση ανάρτησης δασικού χάρτη  

    όλων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων των Δήμων Κιλκίς και Παιονίας,       

           Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς.  

       2. Την περίπτωση β της αριθ. 153394/919/12-04-2017 απόφασης (ΦΕΚ 1366ΤΒ/21-04-2017)    

           του Αναπληρωτή Υπουργού ΥΠΕΝ για διόρθωση πρόδηλου σφάλματος.  

3. Την αριθ. 1662/12-02-2021 (ΑΔΑ:9Ω6ΧΟΡ1Υ-Γ6Χ) απόφαση θεώρησης δασικού χάρτη    

    όλων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων των Δήμων Κιλκίς και Παιονίας,    

    Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς. 

4. Την αριθ.11413/11-3-2021 γνωμοδότηση και έγκριση του Γενικού Διευθυντή Δασών και  

     Αγροτικών Υποθέσεων Α.Δ.Μ-Θ. 

5. Την αριθ. 2730/12-03-2021 (ΑΔΑ:67ΝΘΟΡ1Υ-2Τ6 ) τροποποίηση απόφασης θεώρησης του  

    δασικού  όλων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων των Δήμων  Κιλκίς και Παιονίας,  

    Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς,  λόγω διόρθωσης προδήλου σφάλματος. 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

 

Α. Την τροποποίηση της αριθ. 2119/26-02-2021 (ΑΔΑ: 6ΔΗΙΟΡ1Υ-ΨΗΧ) απόφασης 

ανάρτησης και την ανάρτηση του νέου θεωρημένου  δασικού χάρτη  όλων των Τοπικών και 

Δημοτικών Κοινοτήτων των Δήμων Κιλκίς και Παιονίας, Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, 

συνολικής έκτασης 2.445.531 στρεμμάτων, στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών 

χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας του Ν.Π.Δ.Δ. "Ελληνικό Κτηματολόγιο" 
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    (https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx ), λόγω προδήλου σφάλματος. 

     . 

 

Β. Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση του περιεχομένου του αναρτημένου 

κατά τα προηγούμενα δασικού χάρτη, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του εντός αποκλειστικής 

προθεσμίας εκατόν πέντε (105) ημερών, η οποία αρχίζει την 19η Μαρτίου 2021 ημέρα  

Παρασκευή. 

Επισημαίνεται ότι για τις περιοχές με κυρωμένο δασικό χάρτη αντιρρήσεις δέχεται μόνο το 

αναμορφωμένο τμήμα του αναρτώμενου δασικού χάρτη και μόνο ως προς τα τμήματα που δεν 

έχουν ήδη υποβληθεί αντιρρήσεις ή αιτήματα προδήλων σφαλμάτων.  

 

Η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας, είναι η 1η Ιουλίου 2021 ημέρα 

Πέμπτη. 

Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία 

παρεκτείνεται κατά 20 ημέρες, συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας 

υποβολής αντιρρήσεων είναι η 21η Ιουλίου 2021 ημέρα Τετάρτη. 

Αναπόσπαστα συνοδευτικά στοιχεία της παρούσας αποτελούν τα ψηφιακά αρχεία του 

θεωρημένου δασικού χάρτη όλων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων  των  Δήμων Κιλκίς 

και Παιονίας, Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς και του αντίστοιχου «Ορθοφωτοχάρτη έτους 1945 

(1960)» σε μορφή shapefiles (.shp). 

  

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 (χωρίς τα συνοδευτικά ψηφιακά αρχεία) αναρτάται στον χώρο 

ανακοινώσεων της υπηρεσίας μας, των Δασαρχείων Κιλκίς και Γουμένισσας και στα δημοτικά ή 

τοπικά ή διαμερισματικά καταστήματα των Δήμων Κιλκίς και Παιονίας της Περιφερειακής 

Ενότητας Κιλκίς. 

 

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 2119/26-02-2021 (ΑΔΑ: 6ΔΗΙΟΡ1Υ-ΨΗΧ) απόφασή μας. 

 

 

                                                                                        Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  

                                                                          ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ Π.Ε.ΚΙΛΚΙΣ 

 

                                                   ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΔΗΣ 

                                                                                             ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ 
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