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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΔΡΑΜΑ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ   
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  Αρ. Πρωτ. : 14420 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΔΡΑΜΑΣ   
ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ   
Ταχ. Δ/νση        :Αγ. Κωνσταντίνου 1   
Πληροφορίες     :Δρ Π. Ξόφης   
Τηλέφωνο          :2313309873   
Τηλεομοιοτυπία :2521057717   
Ηλ. Ταχυδρομείο : pxofis@damt.gov.gr, 
 

  

ΘΕΜΑ: Τέταρτη τροποποίηση της με αριθμό πρωτ. 1327/27-1-2017 απόφασης «Ανάρτηση των 
δασικών χαρτών της δημοτικής κοινότητας Δράμας, του δήμου Δράμας, της δημοτικής 
κοινότητας Καλαμπακίου του δήμου Δοξάτου καθώς και των τοπικών κοινοτήτων Κυρίων, 
Αγοράς, Πηγαδίων (πρώην δήμος Μεγάλου Αλεξάνδρου) και Κεφαλαρίου, του δήμου Δοξάτου, 
της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του 
περιεχομένου τους».  

 
Έχοντας υπόψη :  

1. Την 1327/27-1-2017 απόφαση του Αναπληρωτή Δ/ντη Δασών Δράμας 

2. Τις παραγράφους 1.α. και 1.β., άρθρο δεύτερο «Τροποποιήσεις – προσθήκες στο ν. 3889/2010 (Α΄ 
182)» του ν. 4462/2017 «Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Βιομηχανίας και 
Ενέργειας της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν για Συνεργασία στον τομέα των 
Ανανεώσιμων Πηγών και της Ενεργειακής Αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 39Α΄). 

3. Την παράγραφο 3β του άρθρου 5 «∆ασικοί χάρτες και αιτήσεις τακτοποίησης γεωργικών 
εκµεταλλεύσεων» του ν. 4467/2017 «Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νοµοθεσίας και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 56). 

4. Το άρθρο 78 του ν. 4478/2017 «Κύρωση και προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας......και λοιπές 
διατάξεις» 

5. Το άρθρο 157 του ν. 4483/2017 «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου ……. και 
άλλες διατάξεις» 

6. Το άρθρα 37 του ν. 4489/2017 «Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας στις ποινικές υποθέσεις -Eναρμόνιση 
της νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/41/ΕΕ και άλλες διατάξεις.” 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 
1. Τροποποιούμε την 1327/27-1-2017 όμοια κατά το τμήμα που αφορά στις προθεσμίες και τις 

καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αντιρρήσεων ως εξής: 
«Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση τού περιεχομένου των αναρτημένων κατά τα 

προηγούμενα δασικών χαρτών, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του εντός αποκλειστικής προθεσμίας, η 
οποία αρχίζει την 10η Φεβρουαρίου 2017 ημέρα Παρασκευή 

Η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας, είναι η 25η Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα 
και αφορά τόσο τους διαμένοντες στο εσωτερικό της χώρας, όσο και αυτούς που κατοικούν στην 
αλλοδαπή. 

2. Κατά τα λοιπά η με αριθμό 1327/27-1-2017 απόφαση παραμένει και ισχύει ως έχει. 
                                                                                                        
 Ο Αναπληρωτής Διευθυντής 
 Δασών Ν. Δράμας 
      
  

 Ανδρέας Τσίγγης  
 Δασολόγος με Α Βαθμό 
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