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ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΑΘΗΝΑ 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 
ΑΠΟΦΑΙΕΙΙ 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 

ΑΠΟΦΑΙΕΙΙ 

Κήρυξή αναδασωτέας δημοσίας έκτασης οκτώ στρεμ¬ 
μάτων και πεντακοσίων πενήντα δύο χιλιοστών του 
στρέμματος (8,552) στη θέση Γκίκα περιφέρειας 
Κοινότητος Στουπαίων Ν. Εύβοιας.\. 1 

Αρίθ. 2304 ^ ^ 

Κήρυξή αναδασωτέας δημοσιάς έκτασης οκτώ στρεμμάτων 
και πεντακοσίων πενήντα δύο χιλιοστών του στρέμματος 
(8,552) στη θέση Γκίκα περιφέρειας Κοινότητος Στου- 
παίων Ν. Εύβοιας. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΓΒΟΙΑΣ 

Κήρυξή αναδασωτέας έκτασης διακατεχομένης, τεσσάρων 
στρεμμάτων και διακοσίων είκοσι πέντε χιλιοστών 
του στρέμματος (4,225) στη θέση Τρύπες Λύκου περι¬ 
φέρειας Κοινότητος Παραλίας Αυλίδος Ν. Ευ- . 
βοΐας.. 2 

Κήρυξή αναδασωτέας έκτασης διακατεχομένης, τετρα- 
»σί«ν «βί°μήντ« τεσσάρων χιλιοστών του στρέμματος 
(0,474) στη θέση Παλιογκόρτζα περιφέρειας Κοινό¬ 
τητας Κυπαρισσιού Ν. Εύβοιας. 3 

Κήρυξή αναδασωτέας έκτασης διακατεχομένης ενός στρέμ¬ 

ματος και πεντακοσίων πενήντα χιλιοστών του στρέμ¬ 

ματος (1,550) στη θέση Βαθύ Ρέμα περιφέρειας Κοι- 
νότητος Δροσιάς Ν. Εύβοιας. 4 

Κήρυξή αναδασωτέας έκτασης διακατεχομένης, εκατόν 
εξήντα δύο χιλιοστών του στρέμματος (0,162) στη 
θέση Κλιμάκι, περιφέρειας Κοινότητος Κυπαρισσιού 
Ν. Εύβοιας. - 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης διακατεχομένης ενός στρέμ¬ 

ματος και τετρακοσίων τριάντα επτά χιλιοστών του 
μματος (1,437) στη θέση Βούρλια περιφερείας 

Κοινότητος Γιάλτρων Ιστιαίας Ν. Εύβοιας. 

ΤΡυξη αναδασωτέας έκτασης δημοσίας, εξακοσίων 
χιλιοστών του στρέμματος (0,650) στη 

Ν^Ευβ^Τ^0* πεΡΙφερϊίας Κοιν^τϊΙτοί Μετοχιού 
7 

Έχοντας υπόψη : 

1* Τις διατάξεις για διοικητική αποκέντρωση. 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 117 παρ. 3 του Συντάγματος 

της Χώρας. 
3. Τις διατάξεις του Ν. 998/79 «περί προστασίας δασών 

κ.λ,π. και ειδικότερα : 

α) Του άρθρου 41 παρ. 1 του άρθρου 38 παρ. 1 
4. Τις διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας : α) 160417/ 

1180/8.7.80, β) 182447/3049/24.9.80. ' 
5. Την 1761/6.6.83 αναφορά του Δασαρχείου Αλιβερίου 

περί κηρύξεως ως (αναδασωτέας της αναφερομένης εκτάσεως 
που εκχερσώθηκε από τον Ευάγγελον Γ. Τόλια κάτοικον 
Στουπαίων, αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε ως αναδασωτέα, με σκοπό τη διατήρηση 
του χαρακτήρα του δάσους και την προστασία και ανάπτυξη 
της δασικής βλαστήσεως κ.λ.π. την δημοσία δασική έκταση 
εμβαδού οκτώ στρεμμάτων και πεντακοσίων πενήνηρι δύο 
χιλιοστών του στρέμματος (8,552), που βρίσκεται στη θέση 
Γκίκα Κοινότητος Στουπαίων Καρυστίας Ν. Εύβοιας. 
Προσδιορίζεται από τα στοιχεία : ΑΒΓΔΕΖΗΘΑ και 

έχει όρια : 

Ανατολικά : Δημόσια δασική έκταση 
Δυτικά : Δημοσία δασική έκταση 
Βόρεια: Χωράφι ίδιου και Δημοσία δασική έκταση. 
Νότια : Δημοσία δασική έκταση. 
.Όπως φαίνεται <#το συνημμένο διάγραμμα που αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της' απόφασης αυτής. 
Η απόφαση, αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

Χαλκίδα 28 Ιουνίου 1983 

Ο Αναπληρωτής Νομάρχου ·. 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΤΛΟΣ 
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Αριθ. 2323 (2) 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης διακατεχομένης, τεσσάρων 
στρεμμάτων και διακοσίων είκοσι πέντε χιλιοστών του 
στρέμματος (4,225). στη θέση Τρύπες Λύκου περι¬ 
φέρειας Κοινότητος Παραλίας Αυλίδος Ν. Βυβοίας. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις για διοικητική αποκέντρωση. 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 117 παρ. 3 του Συν/τος της 

Χώρας. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 998/79 «περί προστασίας δασών 
κ.λ.π. και ειδικότερα : α) του άρθρου 41 παρ. 1, β) του άρ¬ 
θρου 38 παρ. Τ. 

4. Τις διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας : α) 160417/ 
1180/8.7.80, β) 182447/3049/24.9.80. 

5. Την Ζ/2311/2.6.83 αναφορά του Δασαρχείου Χαλκίδος 
«περί κηρύξεως ως αναδασωτέας της αναφερομένης εκτά- 
σεως» που εκχερσώθηκε από τον Παναγιώτη Ρήγο, κάτοικο 
Βαθέος, αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε ως αναδασωτέα, με σκοπό τη διατήρηση του 
χαρακτήρα του δάσους και τη'ν προστασία και ανάπτυξη της 
δασικής βλαστησεως κ.λ.π. την διακατεχομένην δασική 
έκταση εμβαδού τεσσάρων στρεμμάτων και διακοσίων είκοσι 
πέντε χιλιοστών του στρέμματος (4,225) που βρίσκεται 
στη θέση Τρύπες Λύκου Κοινότητος Παραλίας Αυλίδος Χαλ¬ 
κίδος. Ν. Εύβοιας. . 

Προσδιορίζεται από τα στοιχεία : ΑΒΓΔΕΖΗΘΑ και 
έχει όρια : 

Ανατολικά : διακατεχόμενο δάσος X: Πεύκης. - 
Δυτικά · Διακατεχόμενο δάσος X. Πεύκης και χέρσο 

χωράφι. 

Βόρεια: διακατεχόμενο δάσος πεύκης. 
Νότια : διακατεχόμενο δάσος πεύκης. 
Οπως φαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα που αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της απόφασης'αυτής. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθε! στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

Χαλκίδα, 28 Ιουνίου 1983 

Ο Αναπληρωτής Νομάρχου 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ 
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Αριθ. 2324 (3) 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης διακατεχομένης, τετρακοσίων' 
εβδομήντα τεσσάρων χιλιοστών του στρέμματος (0,474) 
στρεμμάτων στη θέση Παλιαγκόρτζα περιφερείας Κοι- 
νότητος Κυπαρισσιού Ν. Ευβοίας. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις για Διοικητική Αποκέντρωση. 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 117 παρ. 3 του Συντάγματος 

της Χώρας. 
3. Τις διατάξεις του Ν. 998/79 «περί προστασίας δασών 

κ.λ.π. και ειδικώτερα : α) του άρθρου 4ΐ παρ. 1 β) του άρ¬ 
θρου 38 παρ. 1. 

4. Τις διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας : α) 160417/ 
1180/8.7.80 β) 182447/3049/24.9.80. 

5. Την Ζ/2309/2.0.83 αναφορά του Δασαρχείου Χαλκίδας 
περί κ/]ρύξεως ως αναδασωτέας της αναφερομένης εκτάσεως 
του εκχερσώθηκε από τη Χρηστίνα Παπασταμέλου κατοίκου 

Χαλκίδος, αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε ως αναδασωτέα, με σκοπό τη διατήρηση του 
χαρακτήρα του δάσους και την προστασία και ανάπτυξη της 
δασικής βλαστήσεως κ.λ.π. την διακατεχομένη δασική έκταση 
εμβαδού τετρακοσίων εβδομήκοντα τεσσάρων χιλιοστών 
του στρέμματος (0,474) στρεμμάτων, που βρίσκεται στη 
θέση Παλιογκόρτζα Κοινότητος Κυπαρισσιού Χαλκίδος 
Ν. Ευβοίας. 
Προσδιορίζεται από τα στοιχεία : ΑΒΓΔΑ και έχει όρια : 
Ανατολικά, Δυτικά και Βόρεια: Διακατεχόμενο δάσος 

Κυπαρισσίου. 
Νότια : Δρόμος Χαλκίδος Αιδηψού : 

Όπς φαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα που αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής. 
Η απόφαση αυτή να · δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

Χαλκίδα, 28 Ιουνίου 1983 

Ο Αναπληρωτής Νομάρχου 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ) 

Αριθ. 2350 (4) 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης διακατεχομένης ενός στρέμ¬ 
ματος και πεντακοσίων πενήντα χιλιοστών του στρέμ¬ 
ματος (1,550) στη ()έση Βαθύ Ρέμα περιφερ*ίας Κοινό- 
τητος Δροσιάς Ν. Εύβοιας. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις για Διοικητική Αποκέντρωση. 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 117 παρ. 3 του Συντάγματος 

της Χώρας. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 998/79 «περί προστασίας δασών 
κ.λ.π. και ειδικώτερα : α) του άρθρου 41 παρ. 1, β) του 
άρθρου 38 πάρ. 1. 

4. Τις διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας : α) 160417/ 
1180/8.7.80, β) 182447/3049/24.9.80. ' 
δ.' Την Ζ/2464/10.6.83 αναφορά του Δασαρχείου Χαλ¬ 

κίδας «περί κηρυξεως ως αναδασωτέας της αναφερομένης 
εκτάσεως που εκχερσώθηκε από τη Ζαχαρούλα Σαμψών 
Τσαχονδρίδου κατοίκου Δροσιάς, αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε ως οιναδασωτέα, με σκοπό τη διατήρηση του 
χαρακτήρα του δάσους και την προστασία και ανάπτυξη της 
δασικής βλαστήσεως κ.λ.π. την διακατεχομένη δασική έ¬ 
κταση εμβαδού ενός στρέμματος και πεντακοσίων πενήντα 
χιλιοστών του στρέμματος (1,550) που βρίσκεται στη θέση 
Βαθύ ρέμα Κοινότητος Δροσιάς Χαλκίδος Ν. Ευβοίας. 
Προσδιορίζεται από τα στοιχεία ΑΒΓΔ και έχει όρια : 

Ανατολικά : Διακατεχόμενο δάσος από φρύγανα και ρείκη. 
Δυτικά : Αγροτικός δρόμος. 

Βόρεια : Διακατεχόμενο δάσος από φρύγανα και ρείκη. 
Νότια: Διακατεχόμενο δάσος από φρύγανα και ρείκη. 

Όπως φαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα που αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

Χαλκίδα, 28 Ιουνίου 1983 

Ο Αναπληρωτής Νομάρχου 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΤΛΟΣ 
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142 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ) 

Αριθ. 2326 (5) 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης διακατεχομένης, εκατόν 
εξήντα δύο χιλιοστών του στρέμματος (0,162) στη θέση 
Κλιμάκι περιφερείας Κοινότητος Κυπαρισσίου Ν. Εύβοιας. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις για διοικητική αποκέντρωση. 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 117 παρ. 3 του Συντάγματος 

της Χώρας. 
3. Τις διατάξεις του Ν. 998/79 «περί προστασίας δασών 

κ.λ.π. και ειδικώτερα : α) του άρθρου 41 παρ.1 β) του 
άρθρου 38 παρ. 1. 

4. Τις διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας : α) 160417/ 
1180/8.7.80, β) 182447/3049/24.9.80. 

5. Την Ζ/2310/2.6.83 αναφορά του Δασαρχείου Χαλκίδος 
«περί κηρύξεως ως αναδασωτέας της αναφερομένης εκτά- 
σεως του εκχερσώθηκε και διανοίχτηκε δρόμος από την 

Αικατερίνη Ευαγ. Τζάρα κάτοικο Κλιμάκι, αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε ως αναδασωτέα, με σκοπό τη διατήρηση του 
χαρακτήρα του δάσους και την προστασία και ανάπτυξη της 
δασικής βλαστήσεως κ.λ.π. την διακατεχομένη δασική έκταση 
εμβαδού εκατόν εξήντα δύο χιλιοστών του στρέμματος 
(0,162), που βρίσκεται στη θέση Κλιμάκι Κοινότητος 
Κυπαρισσίου Χαλκίδος Ν. Εύβοιας. 
Προσδιορίζεται από τα στοιχεία και έχει όρια : 

Ανατολικά και Δυτικά : Δασική έκταση 
Βόρεια : Αγροτική έκταση. . 
Νότια : Δρόμος Χαλκίδος - Αιδηψού. 
Όπως φαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα που αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Χαλκίδα, 28 Ιουνίου 1983 

Ο Αναπληρωτής Νομάρχου 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ 
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Αριθ. 2505 (6) 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης διακατεχομένης ενός στρέμ¬ 
ματος και τετρακοσίών τριάντα επτά χιλ. του στρέμματος 
(1.437) στρεμμάτων στη θέση Βούρλια περιφερείας Κοι- 
νότητος Γιάλτρων Ν. Εύβοιας. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΤΒΟΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις για διοικητική αποκέντρωση. 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 117 παρ. 3 του Συντάγματος 

της Χώρας. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 998/79 «περί προστασίας δασώ 
κ.λ.π. και ειδικώτεοα : α) του άρθρου 41 παρ. 1 του άρθρ. 
38 παρ. 1. 

4. Τις διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας : α) 160417/ · 
1180/8.7.80, β) 182447/3049/24.9.80. 

5. Την Ηα/1883/20.6.83 αναφορά του Δασαρχείου I- 
στιαίας «περί κηρύξεως ως αναδασωτέας της αναφερομένης 
εκτάσεως που εκχερσώθηκε από τον Νικ. Εμ. Ανδρίτσου, 

κάτοικο Γιάλτρων; αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε ως αναδασωτέα, με σκοπό τη διατήρηση του 
χαρακτήρα του δάσους και τηνίπροστασία και ανάπτυξη της 
δασικής βλαστησεως κ.λ.π. την διακατεχομένη δασική έκταση 
εμβαδου ενός στρέμματος και τετρακοσίων τριάντα επτά χιλ. 
του στρέμματος (1,437), που βρίσκεται στη θέση Βούρλια 
Κοινότητος Γιάλτρων Ιστιαίας Ν. Ευβοίας. 

Προσδιορίζεται από τα στοιχεία ΑΒΓΔΕΖΑ και 
έχει όρια : 

Ανατολικά : Ελαιώνες Ιδίου 
Δυτιξά, Βόρεια και Νότια : Διακατεχόμενο δάσος αειφ. 

πλατύφυλλων . 

Οπως φαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα που αποτελεί 
μέρος της απόφασης αυτής. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Χαλκίδα, 28 Ιουνίου 1983 

Ο Αναπληρωτής Νομάρχου 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΪΛΟΣ 
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Αριθ. 2325 (7) 

Κήρυξη αναδασωτέας δημοσίας έκτασης, εξακοσίων πενήντα 
χιλιοστών του στρέμματος (0,650) στη θέση Καλογηρού 
περιφέρειας Κοινότητος Μετοχιού Ν. Εύβοιας. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΤΒΟΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη ' 

1. Τις διατάξεις για διοικητική αποκέντρωση. 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 117 παρ. 3 του Συντάγματος 

της Χώρας. 
3. Τις διατάξεις του Ν. 998/79 «περί προστασίας δασών 

κ.λ.π. και ειδικότερα : α) του άρθρου 41 παρ. 1 του άρθρ. 
38 παρ. 1. 

4. Τις διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας : α) 160417/ 
1180/8.7.80, β) 182447/3049/24.9.80. 

5. Την Ζ/2308/2.6.83 αναφορά του Δασαρχείου «περί 
κηρύξεως ως αναδασωτέας της' αναφερομένης εκτάσεως που 
εκχερσώθηκε από τον Δημήτριο Γανωτή κάτοικο Μετοχιού 

αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε ως αναδασωτέα, με σκοπό τη διατήρηση του 
χαρακτήρα του δάσους και την προστασία και ανάπτυξη της 
δασικής βλαστήσεως κ.λ,π. την δημοσία δασική έκταση 
εμβαδού εξακοσίων πενήντα χιλιοστών του στρέμματος, 
(0,650) που βρίσκεται στη θέση Καλογηρού Κοινότητος 
Μετοχιού Ν. Εύβοιας και έχει όρια : 

Ανατολικά, Δυτικά, Βόρεια : Δημόσιο δάσος αειφ. - 
πλατύ φύλλων. 
Νότια: Παραχωρηθείσα έκταση στον Δημ. Γανωτή. 
Όπως φαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα που αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Χαλκίδα, 28 Ιουνίου 1983 

Ο Αναπληρωτής Νομάρχου 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΤΛΟΣ 

ΙαψίοαΤ 5»<ιιΊγ 

> 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


