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Έχοντας υπόψη: 
1. Την 13157/10-11-2017 απόφαση ∆/ντή ∆ασών
2. Τις παραγράφους 1.α. και 1.β., άρθρο δεύτερο «

182)» του ν. 4462/2017 «Κύρωση του 
και Ενέργειας της Κυβέρνησης της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και του Υπουργείου Βιοµηχανίας και 
Ενέργειας της Κυβέρνησης της ∆ηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν για Συνεργασία στον τοµέα των 
Ανανεώσιµων Πηγών και της Ενεργειακής Απο

3. Την παράγραφο 2 άρθρο 24 του ν. 4
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 25Α΄). 
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1. Τροποποιούµε την 13157/10-11
και τις καταληκτικές ηµεροµηνίες υποβολής αντιρρήσεων ως εξής:

 
Ορίζουµε ότι καταληκτική ηµεροµηνία της προθεσµίας

περιεχοµένου του αναρτηµένου δασικού χάρτη

4519/2018, είναι η 30η Μαΐου 201

συµπεριλαµβανοµένων και των µονίµως 

    2.     Κατά τα λοιπά η µε αριθµό 13157

Ο ΕΚΤΕΛΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 
�ΙΕΥΘΥΝΤΗ �ΑΣΩΝ Ν. ΞΑΝΘΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
   �

Τροποποίηση της µε αριθµό πρωτ. 13157/10-11-2017 απόφασης ‘‘Ανάρτηση δασικού χάρτη 

Αβάτου, Τ.∆. Ερασµίου, Τ.∆. Μαγγάνων και Τ.∆. Ευλάλου

Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης και πρόσκληση για υποβολή 

απόφαση ∆/ντή ∆ασών Ξάνθης (Α∆Α: 7Τ33ΟΡ1Υ-ΦΤΓ

Τις παραγράφους 1.α. και 1.β., άρθρο δεύτερο «Τροποποιήσεις – προσθήκες στο ν. 3889/2010 (Α΄ 
Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας της Κυβέρνησης της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και του Υπουργείου Βιοµηχανίας και 
Ενέργειας της Κυβέρνησης της ∆ηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν για Συνεργασία στον τοµέα των 

της Ενεργειακής Αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις
του ν. 4519/2018 «Φορείς ∆ιαχείρισης Προστατευόµενων 
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11-2017 απόφαση κατά το τµήµα που αφορά στις προθεσµίες 
και τις καταληκτικές ηµεροµηνίες υποβολής αντιρρήσεων ως εξής: 

καταληκτική ηµεροµηνία της προθεσµίας υποβολής αντιρρήσεων κατά του 

περιεχοµένου του αναρτηµένου δασικού χάρτη σύµφωνα µε την παρ. 2 άρθρο 

2018, ηµέρα Τετάρτη για όλους τους ενδιαφερόµενους 

µονίµως κατοικούντων  ή διαµενόντων στην αλλοδαπή

3157/10-11-2017 απόφαση παραµένει και ισχύει ως έχει.

Ο ΕΚΤΕΛΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ  
�ΙΕΥΘΥΝΤΗ �ΑΣΩΝ Ν. ΞΑΝΘΗΣ 

 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΥΧΤΑΡΙ�ΗΣ       
�ασολόγος µε βαθµό Α΄ 

Ανάρτηση δασικού χάρτη 

Αβάτου, Τ.∆. Ερασµίου, Τ.∆. Μαγγάνων και Τ.∆. Ευλάλου, ∆ήµου Τοπείρου 

πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά τού 

ΦΤΓ). 
προσθήκες στο ν. 3889/2010 (Α΄ 

Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας της Κυβέρνησης της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και του Υπουργείου Βιοµηχανίας και 
Ενέργειας της Κυβέρνησης της ∆ηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν για Συνεργασία στον τοµέα των 

δοτικότητας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 39Α΄) 
Φορείς ∆ιαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών και 

 

Φεβρουαρίου 2018 

1871 

κατά το τµήµα που αφορά στις προθεσµίες   

υποβολής αντιρρήσεων κατά του 

άρθρο 24 του ν. 

για όλους τους ενδιαφερόµενους 

στην αλλοδαπή. 

απόφαση παραµένει και ισχύει ως έχει. 

ΑΔΑ: 67Τ4ΟΡ1Υ-ΨΦΓ
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