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Α
υτήν την εποχή η Φλώρινα προσφέρεται για τέτοιες δραστηριότητες καθώς διαθέτει
καταπληκτικές τοποθεσίες. Είναι κρίμα με τόσο ωραία μέρη και τέτοιο φυσικό κάλος ο
κόσμος να κάθεται καθηλωμένος σε έναν καναπέ ή σε ένα καφενείο. Η καλύτερη λύση

είναι να περπατήσει στη φύση, να αναπνεύσει καθαρό αέρα, να αναζωογονηθεί, να γνωρίσει
διάφορα φυτά, να απολαύσει την όμορφη θέα, τη βλάστηση, όλα τα χαρίσματα της φύσης!
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ                      Φλώρινα, 28-05-2015
ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ    Αριθ. Πρωτ.:24198/2173
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ 
& ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ/ΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Ανακοινώνεται   ότι  σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν.
998/79 «Περί προστασίας των δασών κ.λ.π» όπως αυτό αν-
τικαταστάθηκε με το άρθρο 34 του Ν. 4280/2014 «Περιβαλ-
λοντική αναβάθμιση κ.λ.π.» εκδόθηκε η με αριθ.  πρωτ.
23988/2154/27-05-2015 πράξη χαρακτηρισμού (ΑΔΑ:
6ΤΙ4ΟΡ1Γ-ΟΒΚ), έπειτα από αίτηση του κ. Ρόζα Κωνσταν-
τίνου του Θεμιστοκλή, με την οποία χαρακτηρίζεται έκταση
εμβαδού Ε= 4.070,51 τ.μ. με στοιχεία (10, 11, 12, ..., 17,
18, 10) και αριθ. τεμαχίου 420, η οποία κείται στην θέση
«Ούρδεσι» αγροκτήματος Φλώρινας, Δημοτικής Ενότητας

Φλώρινας, της Π.Ε. Φλώρινας, όπως αυτή απεικονίζεται
στο από 2013 τοπογραφικό διάγραμμα του Αγρονόμου Το-
πογράφου Μηχανικού κ. Σουλίδη Αλεξ. Χρήστου, κλίμακας
1:500 (που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εν  λόγω πρά-
ξης χαρακτηρισμού) ως μη δασικού χαρακτήρα έκταση κατά
την έννοια των διατάξεων της παρ. 6 περίπτωση α του άρ-
θρου  3 του Ν. 998/79, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από
την παρ. 4 του άρθρου 32 του 4280/14 (ΦΕΚ- 159Α),  μη
υπαγόμενη στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. 

Αντίγραφο της πράξης χαρακτηρισμού εκτίθεται στο Δήμο
Φλώρινας, όπου οι  ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν
γνώση και να υποβάλλουν εντός δύο μηνών από σήμερα
τυχόν αντιρρήσεις τους στην αρμόδια επιτροπή του άρθρου
10 του Ν. 998/79 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του
άρθρου 33 του Ν. 4280/2014. 

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Δ/νσης Δασών Ν. Φλώρινα
Παπαϊωάννου Παναγιώτης Δασολόγος

Δενδροφύτευση στο εργαστήρι 
γλυπτικής στο Μεσονήσι

Ε κ δ ρ ο μ ή  σ τ ο  Ν υ μ φ α ί ο

Τα φωτορεπορτάζ έκανε ο φοιτητής του Τ.Ε.Ε.Τ 
Αλέξανδρος Ζωγράφος στα πλαίσια της διευρυμένης άσκησης


