
Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνεται 
ότι μετά την θεώρηση και την υπ. αριθ. 7359/22-01-2021 (ΑΔΑ:ΨΜ9ΠΟΡ1Γ-
ΣΤ9) απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Φλώρινας στις 22-01-2021, αναρτήθηκε στον 
ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης Δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της 
ιστοσελίδας του Ν.Π.Δ.Δ. "Ελληνικό Κτηματολόγιο" 
(https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx), ο δασικός χάρτης των 
τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων των Δήμων Φλώρινας, Αμυνταίου και Πρεσπών της 
Π.Ε. Φλώρινας (συμπεριλαμβανομένης και της περιοχής της Δ.Κ. Φλώρινας, Δήμου 
Φλώρινας και των Τ.Κ. Φιλώτα και Βαλτονέρων, Δήμου Αμυνταίου της Π.Ε. Φλώρινας). 
 
Για την ενημέρωση των πολιτών σε θέματα δασικού χάρτη που αφορά στην ανωτέρω 
περιοχή, έχει συσταθεί Σημείο Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικού Χάρτη (Σ.Υ.Α.Δ.Χ.) με 
έδρα τα γραφεία της Διεύθυνσης Δασών Φλώρινας, Πτολεμαίων 1 - Διοικητήριο, Τ.Κ. 
53100 Φλώρινα, τηλ. 2385045757 (εσωτ. 1), διεύθυνση ηλ. Ταχυδρομείου (e-
mail): dasonflo@otenet.gr, όπου παρέχονται γενικές πληροφορίες για το περιεχόμενο του 
αναρτημένου Δασικού Χάρτη και του τρόπου υποβολής των αντιρρήσεων τις εργάσιμες 
ημέρες κατά τις ώρες 07:00 π.μ.-15:00 μ.μ.. 

Για όσο διάστημα ισχύουν τα περιοριστικά μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας, το 
Σ.Υ.Α.Δ.Χ. δύναται να δέχεται κοινό, μόνο κατόπιν προηγούμενου ραντεβού, με βάση 
τους τιθέμενους περιορισμούς, που ισχύουν ανά περιοχή και τις σχετικές εγκύκλιες 
οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών για τη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών. 

Για τον αναρτημένο Δασικό Χάρτη μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να λαμβάνει γνώση στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα του "Ελληνικού Κτηματολογίου", μέσω της οποίας και μόνο, 
μπορούν να υποβάλλονται αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου αυτού. 

Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΗΝ 
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ TΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 
ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΟΡΜΑΣ. 

Οι αντιρρήσεις αφορούν μόνο το αναμορφωμένο τμήμα του αναρτημένου δασικού 
χάρτη και μόνο ως προς τα τμήματα που δεν έχουν ήδη υποβληθεί αντιρρήσεις ή 
αιτήματα προδήλων σφαλμάτων. 

Δικαίωμα υποβολής αντίρρησης 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 τις περιληφθείσες στον αναρτηθέντα δασικό χάρτη 
δασικές, χορτολιβαδικές και βραχώδεις ή πετρώδεις εκτάσεις. 

Η προθεσμία υποβολής των αντιρρήσεων είναι αποκλειστική και ξεκινά την 5η 
Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Παρασκευή. Η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω 
προθεσμίας είναι η 20η Μαΐου 2021, ημέρα Πέμπτη. Για τους κατοικούντες ή 
διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά είκοσι 
(20) ημέρες, συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής 
αντιρρήσεων είναι η 9η Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη. 

Ο ανωτέρω δασικός χάρτης είναι προσβάσιμος για τους πολίτες στον ειδικό διαδικτυακό 
τόπο ανάρτησης Δασικών Χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας του 
Ν.Π.Δ.Δ. “Ελληνικό Κτηματολόγιο”, 
(https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx) και στην ιστοσελίδα της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας (www.apdhp-dm.gov.gr). 

Για περισσότερες και αναλυτικότερες πληροφορίες οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται 
στo Σημείο Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικού Χάρτη της Δ/νσης Δασών Φλώρινας. 

 


