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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΣΗ ΚΤΡΩΗ 

 ΣΟΤ ΔΑΙΚΟΤ ΥΑΡΣΗ ΣΗ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑ 

 

Από ηε Δηεύζπλζε Δαζώλ Πηεξίαο, αλαθνηλώλεηαη όηη κσρώθηκε ηην Σρίηη 6 

Φεβροσαρίοσ 2018, (ΦΕΚ 20/Δ/2018),ο δαζικός τάρηης ηης Π.Ε. Πιερίας εθηόο των 

Τοπικών Κοινοτήτων Κατερίνης τοσ Δήμοσ Κατερίνης, Αγαθούπολης, Μακρσγιάλοσ & Μεθώνης, 

ηνπ Δήκνπ Πύδλαο – Κνιηλδξνύ όπνπ αθνινπζείηαη ε ίδηα δηαδηθαζία κέρξη ηελ νινθιήξσζε 

ηεο δηαδηθαζίαο.  

Από ηελ εκεξνκελία ηεο θύξσζεο ηνπ δαζηθνύ ράξηε γηα ηηο αληίζηνηρεο εθηάζεηο: 

 νη ράξηεο θαζίζηαληαη νξηζηηθνί θαη ηεξκαηίδεηαη ε δηαδηθαζία ησλ πξάμεσλ 

ραξαθηεξηζκνύ εθηάζεσλ θαη ε ηαιαηπσξία ησλ πνιηηώλ κε ηε δεκόζηα δηνίθεζε. 

 παύεη ε ρξνλνβόξα δηαδηθαζία ηεο έθδνζεο πξάμεσλ ραξαθηεξηζκνύ ηνπ αξζ.14 ηνπ 

Ν.998/79. 

 Οξηνζεηείηαη θαη θαηαγξάθεηαη ηη είλαη δάζνο θαη ηη είλαη δαζηθή θαη άιιεο κνξθήο 

έθηαζε. 

 Θσξαθίδεηαη ην δάζνο θαη νη δαζηθέο εθηάζεηο από νπνηεζδήπνηε επεκβάζεηο.  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ  

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΝΣΟΝΙΣΗ 
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 Δηεπθνιύλεηαη ε νινθιήξσζε ηνπ Εζληθνύ Κηεκαηνινγίνπ θαη αλνίγεη ν δξόκνο γηα ηελ 

θαηαγξαθή ηεο ηδησηηθήο θαη ηεο δεκόζηαο πεξηνπζίαο.  

 Αλνίγεη ν δξόκνο γηα ηε βηώζηκε αλάπηπμε θαη ηνλ ρσξνηαμηθό ζρεδηαζκό, αθνύ 

θαζνξίδνληαη νη ρξήζεηο γεο. 

 Σίζεληαη νη βάζεηο ηεο δηνηθεηηθήο κεηαξξύζκηζεο, κε ηελ εθαξκνγή ηεο ςεθηαθήο 

ζύγθιηζεο.  

Γηα ηηο αλσηέξσ πεξηνρέο η ζτεηική πληροθορία ποσ αθορά ζηον ταρακηήρα μιας 

έκηαζης, θα λαμβάνεηαι ασηόμαηα και άμεζα από ηην ιζηοζελίδα ηης ΕΚΥΑ Α.Ε.,ηεο 

νπνίαο ε θαηαζθεπή ζα νινθιεξσζεί εληόο ησλ πξνζερώλ εκεξώλ. Έσο ηελ νινθιήξσζε ηεο 

ηζηνζειίδαο νπνηνζδήπνηε πνιίηεο κπνξεί λα επηθνηλσλεί κε ηελ ππεξεζία καο. 

Σν επηζηεκνληθό πξνζσπηθό ηνπ Σκήκαηνο απνηεινύκελνπο από ηνπο Δαζνιόγνπο Π. 

Παπαπέηξνπ, Αζ. Παπαγηάλλε θαη από ηνπο Σ.Ε. Σνπνγξάθνπο Π. Φαξκάθε & Π. Σαβνπθηζή, 

μεθίλεζε ηε δηαδηθαζία ηεο θαηάξηηζεο επηθαηξνπνίεζεο ηνπ Δαζηθνύ Υάξηε από ην 2011, ηελ 

νπνία θαη πεξάησζε ζπλεπηθνπξνύκελν ζηελ πνξεία από ηνπο δαζνιόγνπο ηνπ εκείνπ 

Τπνζηήξημεο Αλάξηεζεο Δαζηθώλ Υαξηώλ . Ειεπζεξηάδνπ, Ν. Ζακαληδά, Κ. Γαιελό θαη Γ. 

Μάξα. 

Με ηε δηαδηθαζία ησλ Δαζηθώλ Υαξηώλ αλαξηώληαη ζην δηαδίθηπν όια ηα γεσρσξηθά 

δεδνκέλα πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηεο ην Σκήκα Δαζηθώλ Υαξηνγξαθήζεσλ, κε ηε βνήζεηα ηεο 

ςεθηαθήο ηερλνινγίαο ή νπνία εηζέξρεηαη ζηε δεκόζηα δηνίθεζε. 

Γηα νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία κπνξείηε λα απεπζύλεζηε ζηα ηειέθσλα ηνπ Σκήκαηνο 

Δαζηθώλ Υαξηνγξαθήζεσλ θαη ηνπ Γξαθείνπ Πξνζηαζίαο: 2351045477, 2351045471, 

2351045566, 2351045569. 

 




