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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΠΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΑΘΗΝΑ 

2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1084 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 
ΑΡΙΘΜΟΧ ΦΥΛΛΟΥ 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 
ΑΠΟΦΑΧΕΙΧ 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης 0,212 στρεμμάτων, στη 
θέση «Καλαβρό» της Κοινότητας Μουζακίου του Νομού 
Ηλείας» .1 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης 0,980 στρεμμάτων, στη 
θέση «Στρογγύλοι» της Κοινότητας Αγίου Ηλία του 
Νομού Ηλείας. 2. 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης 9,000 στρεμμάτων, στη 
θέση «Ποτόκια» του Δήμου Ζαχάρως του Νομού Η¬ 
λείας ...·. 3 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 0,25 στρεμμάτων, στη 
θέση «Πλατανάκι» της Κοινότητος Ροδιάς του Νομού 
Ηρακλείου ... 4 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 37 στρεμμάτων, στη ' 
θέση «Σταύρος Πουπές» της Κοινότητος Φόδελε του 
Νομού Ηρακλείου.  5’ 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης 106 στρεμμάτων στη θέση 
«Οτορίτσε» Δημοσίου δάσους Κοινότητος Νεστορίόυ .. 6 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 2,200 στρεμμάτων στη 
θέση Κυδωνιά της Κοινότητας Κυπαρισσιού τού,Νομού 
Φθιώτιδος.... ,'.'ξ ; . 7 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 
ΑΠΟΦΑΧΕΙΧ 

Αριθ. 2540 
_: . (1) 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης 0,212 στρεμμάτων στη θέση 
«Καλαβρό» της Κοινότητας Μουζακίου του Νομού Η¬ 
λείας. Γ 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ” 

Έχοντας υπόψη : ς ';·Λ \ 

1. Τις διατάξεις για δοικητική αποκέντρωση. 

Ον V 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 117 παρ. 3 του Συντάγματος 
της Χώρας. 

3. Τις διατάξεις του Νόμου 998/79 «περί προστασίας 
των 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, γ) 141823/24.2.83. 

5. Την 3888/30.6.83 πρόταση του .Δασαρχείου Πύργου, 
για κήρυξη, της δασεκτάσεως που αναφέρεται στο θέμα, 
ως αναδασωτέας, διότι η δασική βλάστηση που την-κάλυπτε 
καταστράφηκε με εκχέρσωση και επιβάλλεται η, εκ νέου, 
δάσωσή της, αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό την επαναδημιουργία 
με φυσική αναγέννηση, της δασικής βλαστήσεως που κατα¬ 
στράφηκε με εκχέρωση που έκανε η Αλεξάνδρα Χα Παν. 
Στεργιοπούλου, κάτοικος Μουζακίου, την δημόσια δασική 
έκταση, εμβαδού (0,212) διακοσίων δώδεκα τετρ. μέτρων 
που βρίσκεται στη θέση Καλαβρό της Κοινότητας Μουζα¬ 
κίου. Προσδιορίζεται από τα στοιχεία Α,Β,Γ,Δ,Α και έχει 
όρια : · - '· ■ ... ·. 

4 

Ανατολικά : Δημόσιο πευκοδάσος. * :γ, 
Δυτικά : Δημόσιο πευκοδάσος/ " —· Α 1 
Βόρεια : Δημόσιο πευκοδάσος: 
Νότια : Αγρός Αλεξάνδρας Χας Παν. Στεργιοπούλου, 
όπως φαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα που αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής. >■ 

Η απόφαση αυτή να δημόσιευθεί στην, Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. ιν -Γ-' I I ’ ^ ··; 

Πύργος, 5 Ιουλίου 1983 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ). 2<ΓΓ 

Αριθ. 2536 (2) 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης 0,980 στρεμμάτων, στη θέ¬ 
ση «Στρογγύλοιυ' της Κοινότητας Αγίου Ηλία του Νο- 

' μού Ηλείας. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΗΛΕΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

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

τος της Χώρας. 
3. Τις διατάξεις του Νόμου 998/79 «περί' προστασίας 

των 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, γ) 141823/24.2.83. 

5. Την 2205/28.6.83 πρόταση του Δασαρχείου Ολυ¬ 
μπίας, γιά κήρυξη της δασεκτάσεως που αναφέρεται στο 
θέμα, ως αναδασωτέας, διότι η δασική βλάστηση που την 
κάλυπτε καταστράφηκε με εκχέρσωση, και επιβάλλεται η 
εκ νέου, δάσωσή της, αποφασίζουμε: · 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό^την επαναδημιουρ- 

γία, με φυσική αναγέννηση, της δασικής βλαστησεως που 
καταστράφηκε με εκχέρσωση που έκανε ο Θεόδωρος Γεωργ 
Βλάμης, κάτοικος Γιαννιτσοχωρίου, την δημόσια δασική 
έκταση, εμβαδού (0,980) εννιακόσια ογδόντα τετρ. μέτρα 
που βρίσκεται στη θέση «Στρογγυλοί» · της Κοινότητας 
Αγίου Ηλία. 
Προσδιορίζεται από τα στοιχεία Α,Β,Γ,Δ,Α και ~χει 

όρια: 
Ανατολικά: Ελαιώνα Θεοδ. Βλάμη και Δημόσια δασική 

έκταση. 
Δυτικά : Δημόσιο δάσος χαλ. πεύκης. 
Βόρεια : Κοινοτικός δρόμος Αγ. Ηλία-Γιαννιτσοχωρίου. 

Νότια : Ελαιώνα Γεωργίου Μπάκα, 
όπως φαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα που αποτελεί 

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

Κυβερνήσεως. 

Πύργος. 5 Ιουλίου 1983 

Ο Νομάρχης 
ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΣ 

Ανήχ.ίΐ στην 353& /Β3 αιιοφαοη ΝΟμ.ΗΧεία; 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ_χ ΑΡΤΗ 

κ»η»κλ υροο 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ) 

Αρ. 2535 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης 9,000 στρεμμάτων στη θέση 
«Ποτόκια» του Δήμου Ζαχάρως του νομού Ηλείας. . 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΗΛΕΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

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

της Χώρας. 

3. Τις διατάξεις του Νόμου 998/79 «περί προστασίας 
των δασών κ.λ.π.» και ειδικώτερα : 

α) Του άρθρου 41 παρ. 1 β) του άρθρου 38 παρ. 1. 
4. Τις διαταγές του Υπουργείου Γεωγίας : 
α) 160417/1180/8.7.80. β) 182447/3049/24.9.80. 

γ) 141823/24.2.83. 

5. Την 2204/28.6.83 πρόταση του Δασαρχείου Ολυ¬ 
μπίας, για κήρυξη, της δασεκτάσεως που αναφέρεται στο 
θέμα, ως αναδασωτέους, διότι η δασική βλάστηση που την 
κάλυπτε καταστράφηκε με εκχέρσωση, και επιβάλλεται η 
εκ νέου δάσωσή της, αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό την επαναδημιουρ- 
γία, με τεχνιτή φυτεία της δασικής βλαατήσεως που κα¬ 
ταστράφηκε με εκχέρσωση που έκαναν οι Διονυσία Γεωργ. 
Σκούρα και Κων/νος Δημητριάδης, κάτοικοι Ζαχάρως, την 
δημόσια δασική έκταση εμβαδού (9,000) εννέα στρεμμάτων, 
που βρίσκεται στη θέση Ποτόκια του Δήμου Ζαχάρως. 
Προσδιορίζεται από τα στοιχεία ως εις σχεδιάγραμμα 

και έχει όρια: 
Ανατολ.·- ,· ; Δημόσιο δάσος χαλ. πεύκης. 
Δυ τικά : Δημόσιο δάσος χαλ. πεύκης. 
Βόρεια : Αγρό Κων/νου Γκότση και Δημό- /· δάσος χαλ. 

πεύκης. 
. Νότια : Δημόσιο δάσος χαλ. πεύκης και Αμπέλ· Αφών 
Μπολιάρη, 

όπως φαίνεται στο συνημμένο .διάγραμμα που αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της απόφαση; αυτής. 
Η απόφαση αυτή να δημόσιε ;: στην Εφημερίδα τής 

Κυβερνήσεως. -. -λ 

. Πύργος, 5 Ιουλίου 1983 

Ο Νομάρχης 
ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ) 

ως αναδασωτέας εκτασεως 0,25 στρεμμάτων, στί} 
ϋέση «Πλατανάκι» ή της Κοινότητας Ροδιάς του Νομού 
Ηρακλείου. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Έχοντας υπόψη : 

1. ί ις διατάζεις του άρθρου 117 παρ. 3 του Συντάγματος. 

'·ου 998/1979 «περί προστασίας 
των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώ¬ 
ρας» και συγκεκριμένα : 

α) Του άρθρου 41 παρ. 1. 
■ β) Ίου άρθρου. 38 παρ. 1. 

3. Τις ο;\ ες τού Υπουργείου Γεωργίας : 

α) 100417/1180/8.7.80 β) 182447/3049/24.9.80. 
γ) ·ο γεγονός οτι ο Σταματάκης Δη μητριός το > Ιωάν* 

νου, κάτοικος Ροδιάς Μαλεβυζίνυ εκχέρσωσε παράνομα 
δασική έκταση 0,2ο στρεμμάτων στη.* θέση «Πλατανάκι» 
περιοχής Κοινότητας Ροδιάς, αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό την επανεγκατά- 
σταση της Δασικής βλαστήσεως που καταστράφηκε στην 
παρανόμως εκχερσωθείσα έκταση 250 τετραγωνικών μέ¬ 
τρων που βρίσκεται στη θέση Πλατανάκι της Κοινότητας 
Φόδελε και προσδιορίζεται από τα στοιχεία Α,Β,Γ,Δ,Ε,Α 
με κλίμακα 1:50.000 όπως φαίνονται στο συνημμένο διά¬ 
γραμμα, το οποίο αποτελ.εί αναπόσπαστο μέρος της απο- 
φάσεως αυτής και έχει όρια: 
Ανατολ.ικά : Με δασική έκταση. 
Δυτικά : Με γεωργική Καλλιέργεια. 
Βό ρεια : Με γεωργική καλλιέργεια και Δασική έκταση. 
Νότια : Με ελαιοκομική καλλιέργεια. 
Η απόφαση αυτή .να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

Ηράκλειο, 11 Ιουλίου 1983 

Ο Νομάρχης 
ΚΥΡ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ) 127(· 

ΑΡ. 1707 
(5) 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 37 στρεμμάτων, στη 
θέση «ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΟΥΠΕΣ» της Κοινότητας Φόδελε 
του Νομού Ηρακλείου. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 117 παρ. 3 του Συντάγματος· 
2. Τις διατάξεις του Ν. 998/1979 «περί προστασίας 

των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» 
και συγκεκριμένα: 
α) Του άρθρου 41 παρ. 1. 
β) Του άρθρου 38 παρ. 1. 
3. Τις δ/γές του Υπουργείου Γεωργίας : 
α) 160417/1180/8.7.80 β) 182447/3049/24.9.80. 
γ) Το γεγονός ότι ο Νύκταρης Δημητριος του Γεωργίου 

Σεισών Μυλ/μου Ρεθύμνης τον Μάιο 1982 εκχέρσωσε 
παρανόμως Δασική έκταση 37 στρεμμάτων στην θέση 
«ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΟΥΠΕ» περιφέρειας Κοινότητας Φόδελε περί 
κηρύξεως αναδασωτέας, της αναφερομένης στο θέμα εκ¬ 
τάσεως. 

5. Την γνωμοδότηση του Νομαρχιακού Συμβουλίου 
Δασών, αποφασίζουμε: ' 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό την επανεγκατα- 
σταση της Δασικής βλαστήσεως που καταστραφηκε, την 
παρανόμως εκχερσωθείσα Δασική έκταση τριάκοντα επια 
(37) σρεμμάτων που βρίσκεται στη θέση Σταύρου - Πουπες 
της Κοινότητος Φόδελε που προσδιορίζεται από τα στοι¬ 
χεία Α,ΒίΓ,Δ,Ε,Ζ,Η,Θ,Ι,Κ,Λ,Α με κλίμακα 1:100 όπως 
φαίνονται στο συνημμένο διάγραμμα, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της αποφάσεως αυτής και έχει όρια. 

Ανατολικά : Με Δασική έκταση. 
Δυτικά: Με δασική έκταση η (κορυφογραμμή). 
Βόρεια : Με Δασική έκταση. 
Νότια: Με Δασική έκταση (Κορυφογραμμη). 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

Ηράκλειο, 11 Ιουλίου 1983 

Ο Νομάρχης 
ΚΥΡ. γεωργιαδης 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ) 

(6) Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό την διατήρηση του 
Αρ. 3044 δάσους και της δασικής εκτάσεως, ώστε να αποκλεισθεί 
--— η διάθεση ατής για άλλο προορισμό και αποκατάσταση της 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης 106 στρεμμάτων στη θέση 
' «ΟΤΟΡΙΤΣΕ» Δημοσίου δάσους Κοινότητας Νεστορίου. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις για διοικητική αποκέντρωση. 
2. Τις διατάξεις των άρθρων 117 παρ. 3 του Συντάγ¬ 

ματος της Χώρας. 
3. Τις διατάξεις του Ν. 998/79 «Περί προστασίας των 

δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» 
και ειδικότερα : 

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 από 15.7.83 εισήγηση Δ/ντού Δασών Καστοριάς 

για τήν κήρυξη της έκτασης ως αναδασωτέας λόγω πυρκαΐάς, 
αποφασίζουμε : 

βλαστησεως με φυσική αναγέννηση, την δημόσια δασική 
έκταση εμβαδού (106) εκατόν έξη στρεμμάτων που βρί¬ 
σκεται στην θέση «Οτορίτσε» Δημοσίου δάσους Κοινότη¬ 
τας Νεστορίου. 
Προσδιορίζεται από τα στοιχεία ΑΒΓΔΕΖΗΑ και έχει 

όρια: 
Ανατολικώς : Ρέμα. 
Δυτικώς : Ράχη Οτορίτσε. 
Βορείως : Ρέμα. 
Νοτίως : Ράχη, 
όπως φαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα που αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της αποφάσεως αυτής. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

Καστοριά, 15 Ιουλίου 1983 

Ο Αναπληρωτής Νομάρχη 

Μ Διευθυντής Εσωτερικών 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΦΟΣ 



Λρ. 1957. 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 2,200 στρεμμάτων στη 
θέση Κυδωνιά της Κοινότητας Κυπαρισσιού του Νομού 
ΦΟιώτιδος. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 111 παρ. 3 του Συντάγματος 
2. Τις περί διοικητικής αποκεντρώσεως διατάξεις. 
3. Τις διατάξεις του νόμου 998/79 «περί προστασίας 

δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας)) και 
συγκεκριμένα : 
α) Του άρθρου 41 παράγραφος 1 και 3. 
β) Του άρθρου 38 παράγραφος 1. 
4. Τις διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας. 
α) 160417/1180/8.7.80 β) 182447/3049/24.9.80. 
5. Την 1737/20.6.83 πρόταση του Δασαρχείου Αταλάν¬ 

της περί κηρύξεως αναδασωτέας, της αναφερομένης στο θέ¬ 
μα εκτάσεως, αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό την επαναδημιουργία 
της δασικής βλ'αστήσεως που κτταστράφηκε από παρά¬ 
νομη κατάληψη και θα επιτευχθεί με φυσική αναγέννηση 
και τη διατήρηση του χαρακτήρος του δάσους ή της δασικής 
εκτάσεως, ώστε να αποκλεισθεί η διάθεση αυτής για άλλο 
σκοπό, την δημόσια έκταση δύο στρεμ. και διακοσίων τ.μ. 
(2,200) που βρίσκεται στη θέση Κυδωνιά της' Κοινότητας 
Κυπαρισσιού του Νομού Φθιώτιδος και προσδιορίζεται από 
τα στοιχεία Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Α όπως φαίνονται στο συνημμένο 
διάγραμμα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
αποφάσεως αυτής και έχει όρια: . 
Ανατολικά : Με δημόσιο δάσος αειφύλλων πλατύφυλλων 
Δυτικά : Με ελαιοπερίβολο Δημητρίου και Τριαντάφυλλου 

Γιαννάρα. 
Βόρεια : Με ελαιοπερίβολο Γεωργίου Γιαννάρα. 
Νότια : Με δημόσιο δάσος αειφύλλων πλατυφύλλων. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. ' 

Λαμία, 29 Ιουνίου 1983 ’ 

Ο Νομάρχης 
ΝΙΚ. ΣΧΟΙΝΑΣ 
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