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ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΏΣΕΙΣ 
ΑΠΟφΑΧΕΙΙ 

Κήρυξη ως' αναδασωτέος εκτάσεως 2,376 στρεμμάτων, 
στη θέση «Σουργιά ή Βερόρι - Κοκκίνου», Ν. Βοιωτίας. 1 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 10 στρεμμάτων, στη 
θέση «Γκράβα - Ακραιφνίου», Ν. Βοιωτίας. 2 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 50 στρεμμάτων, στη 
θέση «Γιαννοκάλυβο» - Δήμου Θηβαίων, Ν. Βοιωτίας. 3 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης ιδιωτικής πέντε στρεμμά¬ 

των και εννιακοσίων δέκα έξη χιλιοστών του στρέμματος 
(5,916) στρεμμάτων στη θέση Τρέπες περιφερέίας Κοί- 
νότητος Στουπαίων Ν. Εύβοιας».4 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 1.304 στρεμμάτων στη 
θέση Κάλπινη του Δήμου Καμ. Βούρλων του Νομού 
Φθιώτιδος. ί..  5 

Κήρυξη ως αναδασωτέρας εκτάσεως 4, 992 στρεμμάτων 
στη θέση «Γιάσοφο» της Κοινότητας Μαλεσσίνας του 
Νομού Φθιώτιδος.6 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 2,582 στρεμμάτων στη 
θέση Ροδίτσα της Κοινότητας Μαλεσσίνας του Νομού 
Φθιώτιδος. . 7 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 
ΛΠΟΦΛΧΕΙΧ 

Αριθ. 930 . (1) 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 2,376 στρεμμάτων, στη 
θέση «Σουργιά ή Βερόρι» - Κοκκίνου, του Ν. Βοιωτίας. 

Η ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

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

2., Τις διατάξεις για διοικητική αποκέντρωση. 
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 αριθ. 2059/4.8.83 πρόταση του Δασαρχείου Θη- 
βών περί κηρύξεως ως αναδασωτέας της αναφερομένης στο 

θέμα εκτάσεως που καλύπτοταν από θαμνώδη δασική βλά¬ 
στηση (πουρνάρια) και καταστράφηκε από πυρκαίά, απο¬ 
φασίζουμε : 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό τη διατήρηση του 
δασικού χαρακτήρα την προστασία και αποκατάσταση της 
δασικής βλαστήσεως με φυσική αναγέννηση, τη δημόσια 
δασική * έκταση, εμβαδού δύο στρεμμάτων και τριακόσια 
εβδομήντα έξι τετραγωνικά μέτρα (2,376) που βρίσκεται 
στη θέση «Σουργιά ή Βερόρι» - Κοκκίνου προσδιορίζεται 
από τα στοιχεία ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΑ, όπως φαίνεται 
στο συνημμένο διάγραμμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
της απόφασης αυτής και έχει όρια : 
Ανατολικά και Δυτικά : Με δημόσια δασική έκταση. 
Βόρεια : Ομοίως ως άνω και αγρό Ιωάννου Νίκα. 
Νότια : Με δημόσια δασική έκταση. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

. Λιβαδειά, 8 Σεπτεμβρίου 1983 

Η Νομάρχης 
ΧΡΤΣΟΤΛΑ ΧΑΡΙΣΙΟΤ 
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Αριθ. 929 (2): 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 10 στρεμμάτων, στη 
θέση «Γκράβα» - Ακραιφνίου, του Ν. Βοιωτίας. 

Η ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

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

2. Τις διατάξεις για διοικητική αποκέντρωση. 
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 άρθρου38 παρ. 1. 

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

5. Την αριθ. 2072/4.8.83 πρόταση του Δασαρχείου Θηβών 
περί κηρύξεως ως αναδασωτέας της αναφερομένης στο θέμα 
εκτάσεως που καλυπτόταν από θαμνώδη δασική βλάστηση 
(πουρνάρια) και καταστράφηκε από πυρκαΐά, αποφασίζου¬ 

με ·' . 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό τη διατήρηση του 
δασικού χαρακτήρα, την προστασία και αποκατάσταση της 
δασικής βλαστήσεως με φυσική αναγέννηση, τη δημόσια 
δασική έκταση, εμβαδού δέκα (10) στρεμμάτων, που βρί¬ 
σκεται στη θέση «Γκράβα» Ακραιονίου προσδιορίζεται 
από τα στοιχεία ΑΒΓΔΕΑ, όπως φαίνεται στο συνημμένο 
διάγραμμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης 
αυτής και έχει όρια : 
Ανατολικά : Με δημόσια δασική έκταση. 
Δυτικά : Με δημόσια δασική έκταση. 
Βόρεια : Με δημόσια δασική έκταση. 
Νότια : Με αγρούς και κτιριακές εγκαταστάσεις Δημ. 

Χατζή και Δημ. Μανίκα. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

Λιβαδειά, 8 Σεπτεμβρίου 1983 

Η Νομάρχης 
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΧΑΡΙΣΙΟΥ 
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ΑμΟ. 928 
(3) 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 50 στρεμμάτων, στη 
θέση «Γιαννοκάλυβο» - Δήμου Θηβαίων, του Ν. Βοιωτίας. 

Η ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : · ; 

I* Τις οιαταξεις του άρθρου 117 παρ. 3 του Συντάγματος 
της Χώρας. ’ 

2. Τις διατάξεις για διοικητική αποκέντρωση. 
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 

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

Την αριθ. 2058/4.8.83 πρόταση του Δασαρχείου Θηβών 
περί κηρυξεως ως αναδασωτέας της αναφερομένης στο θέμα 
εκτάσεως που καλυπτόταν από θαμνώδη δασική βλάστηση 
(πουρνάρια και αγριλιές) και καταστράφηκε από πυρκαΐά, 
αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό τη διατήρηση του 
δασικού χαρακτήρα, την προστασία, και αποκατάσταση της 
δασικής βλαστήσεως με φυσική αναγέννηση, τη δημόσια 
δασική έκταση, εμβαδού πενήντα (50) στρεμμάτων, που 
Βρίσκεται στη θέση «Γιαννοκάλυβο» - Δήμου Θηβαίων προσ¬ 
διορίζεται από τα στοιχεία ΑΒΓΔΕΖΗΘΑ, όπως φαίνεται 
στο συνημμένο διάγραμμα που αποτελεί αναπόσπαστο 

■μέρος της απόφασης αυτής και έχει όρια : 
Ανατολικά : Με δημόσια δασική έκταση. 
Δυτικά : Ομοίως ως άνω. 
Βόρεια : Με παλαιό δρόμο Θηβών - Ακραιφνίου. 
Νότια : Με δημόσια δασική έκταση και εθνικό δρόμο Α¬ 

θηνών - Λαμίας. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

Λιβαδειά, 8 Σεπτεμβρίου 1983 

Η Νομάρχης 
ΧΡΥΣΟΤΛΑ ΧΑΡΙΣΙΟΥ 

-ΑΠΟΣπΑΖΜΛ ΧΑΡΤΟΥ 
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Αριθ. 3531 (4) 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης ιδιωτικής πέντε στρεμμάτων 
και εννιακοσίων δέκα έξη χιλιοστών του στρέμματος 
(5,916) στρεμμάτων στη θέση Τρέπες περιφέρειας Κοι- 
νότητος Στουπαίων 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-λπ. και ειδικώτερα : α) του άρθρου 41 παρ. 1 του άρθρου 
38 παρ. 

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

5. Την 1690/3.6.83 αναφορά του Δασαρχείου Αλιβερίου 
περί κηρύξεως ως αναδασωτέας της αναφερομένης εκτάσεως 
που εκχερσώθηκε από τον Γεώργιο Ν. Λιώνη κάτοικο Στου- 
παίων,' αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε ως αναδασωτέα, με σκοπό τη διατήρηση του 
χαρακτήρα του δάσους και την προστασία και ανάπτυξη της 
δασικής βλαστήσεως κ.λπ. την ιδιωτική δασική έκταση 
εμβαδού πέντε στρεμμάτων και εννιακοσίων δέκα έξη χι¬ 
λιοστών του στρεμ. (5,916) στρεμμάτων, που βρίσκεται στη 
θέση Τρέπες Κοινότητος Στουπαίων Καρυστίας Ν. Εύβοιας. 
Προσδιορίζεται από τα στοιχεία : ΑΒΓΔΕΖΗΑ και έχει 

όρια : 
Ανατολικά : Ιδιωτική δασική έκταση. 
Δυτικά : Ιδιωτική δασική έκταση και εκχερσωθείσα ομοία. 
Βόρεια : Ιδιωτική δασική έκταση. 
Νότια : Ιδιωτική δασική έκταση. 
Όπως φαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα που αποτελεί 

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

Κυβερνήσεως. 

Χαλκίδα, 29 Αυγούστου 1983 

Ο Αναπληρωτής Νομάρχου 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΑΟΣ 
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Αριθ. 2.893 
(5) 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 1,304 στρεμμάτων στη 
θέση Καλπινη του Δήμου Καμ. Βούρλων του Νοιζού 
Φθιωτιδος. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 

Έχοντας υπόψη ; 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 117 παρ. 3 του Συντάγματος, 

ο ™ΐς ^διοικητικής αποκεντρώσεως διατάξεις. 
3. Τις διατάξεις του νόμου 998/79 «περί προστασίας δασών 

και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» και συγκε- 
κριμένα : α) του άρθρου 41 παράγραφος 1 και 3, 6) του άρ¬ 
θρου 38 παράγραφος 1. ~ 

1180/8.λ8ο:τρ/^ί82447/ίθ49/24!9.80.ωί1^^ας ! “> 
5; Τι3ν 2291/1.9.83 πρόταση του Δασαρχείου Αταλάντης 

περί, κηρυξεως αναδασωτέας, της αναφερομένης στο θέιια 
εκτασεως, αποφασίζουμε : ~ 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό την επαναδημιουργία 
της οασικης βλαστήσεως που καταστράφηκε από παράνομη 

εκχέρσωση 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 ενός στρεμ. και τριακοσίων 
τεσσάρων τ.μ, (1,304) έκταση που βρίσκεται στη θέση 
Κάλπινη του Δήμου Καμ. Βούρλων του Νομού Φθιώτιδος 
και προσδιορίζεται από τα στοιχεία Α, Β, Γ, Δ, Α όπως 
φαίνονται στο συνημμένο διάγραμμα, το οποίο αποτελεί ανα¬ 
πόσπαστο μέρος της αποφάσεως αυτής και έχει όρια : 
Ανατολικά : Με χέρσα έκταση κατεχόμενη από την Άννα 

Κουλιώτη. 

Δυτικά : Με χέρσα έκταση κατεχόμενη από το Βασ. 
Κοτσάφτη. 

Βόρεια : Με δημόσια δασική έκταση αειφύλλων πλανυ- 
φύλλων. 

Νότια : Με επαρχιακή οδό Καρυάς - Καμ. Βούρλων. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

Ααμία, 5 Σεπτεμβρίου 1983 

Ο Νομάρχης κ.α.α. 

Ο Διευθυντής 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΤΜΟΪΤΣΟΣ 

ΑΜΑνίΙΙΟ Λ7Α44/Ϋ Γ* Ζ. 

ΤΟΠΟΓΡΛ0 ίϊΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Δη^οί/οζ Ααίικτίζ, ιΗζαόΐωζ παν μ,αταΙΑ/ΙΛπκί παρανομία 
«« Βίοι·"Μ/ΙΠΙΗΗ’ Δή^ύί/ ΐίογψίυαιν ΈούγΛων για να 

' ιίηΰν%2ιί ανα2α£ινΐίοι. £μλλδο^ ι (αλγαε^ζ 4,3ο £ τ/>· 

' κλ. Ι:3οο'' 
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Αριθ. 2.946 , (6) 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 4,992 στρεμμάτων στη 
θέση «Γιάσοφο» της Κοινότητας Μαλεσσίνας του Νομού 
Φθιώτιδος. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 117 παρ. 3 του Συντάγματος. 
2. Τις περί διοικητικής αποκεντρώσεως διατάξεις. 
3. Τις διατάξεις του Νόμου 998/79 «περί προστασίας δα¬ 

σών 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 2740/31.8.83 πρόταση του Δασαρχείου Αταλάντης 

περί κηρύξεως αναδασωτέας, της αναφερομένης στο θέμα 
εκτάσεως, αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό την επαναδημιουργία 
της δασικής βλαστήσεως που καταστράφηκε από παράνομη 
κατάληψη και θα επιτευχθεί με φυσική αναγέννηση και τη 

διατήρηση του χαρακτήρος του δάσους ή της δασικής εκ- 
τάσεώς, ώστε να αποκλεισθεί η διάθεση αυτής για άλλο 
σκοπό, την δημόσια έκταση τεσσάρων στρεμ. και εννεακο- 
σίων ενενήντα δύο (4,992) που βρίσκεται στη θέση «Γιά¬ 
σοφο» της Κοινότητας Μαλεσσίνας του Νομού Φθιώτιδος και 
προσδιορίζεται αϊτό 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 ιδιοκτησία Ιωάν. Λίντζου και Κηρύκου 

Γ. Δουμάνη. 
Δυτικά : Με δάσος, πεύκης καμμένο. 
Βόρεια : Με ιδιοκτησία Μάρκου Μπονόβα και δάσος Πεύ¬ 

κης καμμένο. 
Νότια : Με ελαιοπερίβολο Νικ. Γουρνά. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

Λαμία, 9 Σεπτεμβρίου 1983 

Ο Νομάρχης κ.α.α. 

Ο Διευθυντής 
ΙΩΑΝΝΗΣ Κ0ΥΜ0ΤΤΣ0Σ 

Αί/6αί^?'ϊί4οΐ_ΑίαΆοΐΙη^_ 

Ίοηθγγθ^ιιίο Λ' 

Δημοσίου. Σαίιιτηζ υ/ίαίον^ που ΐία£α/)η£3ηχ£. ααρονογα 
*ΐη^ίίηι'ηΑ1β<£ο’ Λ/ΑΛΖΣΠΗΑ-χ.νί* να* 
ΟΌΧ&ϊΐ α να ό Ο 6αΛΙύ! ζ 

■/I 1.0*0 
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Αριθ. 3.211 (7) 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 2,582 στρεμμάτων στη 
θέση Ροδίτσα της Κοινότητας Μαλεσσίνας του Νομού 
Φθιώτιδος. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 117 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 3187/26.9.83 πρόταση του Δασαρχείου Ατα¬ 
λάντης περί κηρύξεως αναδασωτέας, της.αναφερομένης στο 
θέμα εκτάσεως, αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό την επαναδημιουργία 
της δασικής βλαστήσεως που καταστράφηκε από παράνομη 

κατάληψη και θα επιτευχθεί με φυσική αναγέννηση και τη 
διατήρηση του χαρακτήρος του δάσους ή της. δασικής εκ¬ 
τάσεως, ώστε να αποκλεισθεί η διάθεση αυτής για άλλο 
σκοπό, την δημόσια έκταση δύο στρεμ. και πεντακοσίων 
ογδόντα δύο (2,582 τ.μ.) που βρίσκεται στη θέση Ροδίτσα 
της Κοινότητας Μαλεσσίνας του Νομού Φθιώτιδας και προσ¬ 
διορίζεται από τα στοιχεία Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, I, Α 
όπως φαίνονται στο συνημμένο διάγραμμα, το οποίο απο¬ 
τελεί αναπόσπαστο μέρος της αποφάσεως αυτής και έχει 
όρια : 
Ανατολικά : Με ιδιοκτησία Παύλου Πούλου. 
Δυτικά : Με θάλασσα, δημόσια δασική έκταση και ιδιο¬ 

κτησία Μισσόρ. 
Βόρεια : Με θάλασσα και βραχώδη έκταση. 
Νότια : Με ιδιοκτησία Παύλου Πούλου. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

Λαμία, 29 Σεπτεμβρίου 1983 

Ο Νομάρχης κ.α.α. 

Ο Διευθυντής 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΤΜΟΤΤΣΟΣ 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


