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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 40,000 στρεμμάτων 
στη θέση Άγιος Γεώργιος της Κοινότητος Φοινίκης 
του Νομού Μεσσηνίας . 1 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 380,000 στρεμμάτων 
στη θέση Κοκορέτσια - Κρέριζα της Κοινότητος Η- 
λέκτρας του Νομού Μεσσηνίας .^. 2 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 156,000 στρεμμάτων 
στη θέση Τάπιες των Κοινοτήτων Μεθώνης και Φοι¬ 
νίκης του Νομού Μεσσηνίας. 3 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 4,500 στρεμμάτων 
στη θέση Μολόχα του Δήμου Γαργαλιάνων του Νο¬ 
μού Μεσσηνίας . 4 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 1,400 στρεμμάτων 
στη θέση Ντράσα ή Άγιος Ηλίας της Κοινότητος Ψάρι 
του Νομού Μεσσηνίας . 5 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 4,000 στρεμμάτων 
στη θέση Χωραφάκι και Προφ. Ηλίας της Κοινότητος 
Μουζακίου του Νομού Μεσσηνίας. 6 

Κήρυξή ως αναδασωτέας εκτάσεως 0,730 στρεμμάτων, 
στη θέση Ξεράκια της Κοινότητος Ροδιάς του Νομού 
Μεσσηνίας . 7 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
Αριθ. 1671 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 40,000 στρεμμάτων, 
^στ1 Άγιος Γεώργιος της Κοινότητος Φοινίκης του 

Νομού Μεσσηνίας. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

Τις δ/ξεις τρυ άρθρου 117 παρ. 3 του Συντάγματος. 

2. Τις περί διοικητικής αποκεντρώσεως διατάξεις. 
3. 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. 

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

5. Την 4659/1.11.1983 πρόταση του Δασαρχείου Κα¬ 
λαμάτας περί κηρύξεως αναδασωτέας, της αναφερομένης 
στο θέμα εκτάσεως, αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό την προστασία για 
την επαναδημιουργία της δασικής βλάστησης που κατασ¬ 
τράφηκε από πυρκαγιά την 1.10.1983 την δημόσια έκταση 
σαράντα (40,00) στρεμμάτων που βρίσκεται στη θέση Ά¬ 
γιος Γεώργιος της Κοινότητος Φοινίκης και προσδιορί¬ 
ζεται από τα στοιχεία 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15, 
16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,Σ2,1 όπως φαίνον¬ 
ται στο συνημμένο διάγραμμα, το οποίο αποτελεί αναπό¬ 
σπαστο μέρος της αποφάσεως αυτής και έχει όρια : 

Ανατολικά : Δημόσια δασική έκταση και αγροκτήματα 
κατοίκων. 
Δυτικά : Αγροτικός δρόμος και αγροκτήματα κατοίκων. 
Βόρεια : Δημόσια δασική έκταση και ελαιώνας Φωτεινής 

Φραγκούλη. 
Νότια : Αγροκτήματα κατοίκων. 
Προβλέπεται φυσική αναγέννηση της δασικής βλάστησης 

που καταστράφηκε, 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Καλαμάτα, 8 Νοεμβρίου 1983 

Ο Νομάρχης : 

ΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ 





ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ) ί»Μ!Ι ' 

Αριθ. 1673 (2) 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εχτάσεως 380,000 στρεμμάτων, 
στη θέση Κοκορέτσια - Κρέριζα της Κοινότητας Ηλέκ- 
τρας του Νομού Μεσσηνίας. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΕΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις δ/ξεις του άρθρου 117 παρ. 3 του Συντάγματος. 
2. Τις περί διοικητικής αποκεντρώσεως διατάξεις. 
3. 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 άρ¬ 
θρου 38 παρ. 1. 

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

5. Την 4657/1.11.1933 πρόταση του Δασαρχείου Κα¬ 
λαμάτας περί κηρύξεως αναδασωτέας, της αναφερομένης 
στο θέμα εκτάσεως, αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό την προστασία για 
την επαναδημιουργία της δασικής βλάστησης που κατασ¬ 
τράφηκε από πυρκαγιά την 16.10.1983 την δημόσια δα¬ 
σική έκταση τριακοσίων ογδόντα (380,000) στρεμμάτων 
που βρίσκεται στη θέση Κοκορέτσια - Κρέριζα της Κοινό- 
τητος Ηλέκτρας 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 : Χαντάκι και πέραν αυτού ελαιοκτήματα και 
δημόσια δασική έκταση. 

Δυτικά : Δημόσια δασική έκταση (αντέρισμα). 
Βόρεια : Χωράφια θέσης Λάκκες και δημόσια δασική 

έκταση (αντέρισμα). 
Νότια : Δημόσια δασική έκταση. 
Προβλέπεται φυσική αναγέννηση της δασικής βλάστησης 

που καταστράφηκε. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Καλαμάτα, 8 Νοεμβρίου 1983 

Ο Νομάρχης 
ΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ 
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ΕΦΗΜΕΡ1Σ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ) 
ΐ)40 

Αριθ. 1672 (3) 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 156,000 στρεμμάτων, 
στη θέση Τάπιες των Κοινοτήτων Μεθώνης και Φοινίκης 
του Νομού Μεσσηνίας 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις δ/ξεις του άρθρου 117 παρ. 3 του Συντάγματος. 
2. Τις περί διοικητικής αποκεντρώσεως διατάξεις: 
3. 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. 

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

5. Την 4658/1.11.1983 πρόταση του Δασαρχείου Καλα¬ 
μάτας περί κηρύξεως αναδασωτέας, της αναφερομένης στο 
θέμα εκτάσεως, αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό την προστασία για 
την επαναδημιουργία της δασικής βλάστησης που κατασ¬ 
τράφηκε από πυρκαγιά την 18.9.1983 την δημόσια δασική 
έκταση εκατόν πενήντα έξη (156,000) στρεμμάτων που 

βρίσκεται στη θέση Τάπιες των Κοινοτήτων Μεθώνης και 
Φοινίκης προσδιορίζεται από τα στοιχεία Α) 1,2,3,4,5,6, 
7,8,9,10;11,12,13,14,15,16,26,17,18,19,20,Σ2, 21,1 και 25, 
26,27,40,39,38,37,36,35,34,33,32,31,30,Σ5,28,29,24, 23, 

22,21α,25 Β) 41,42,43,44,45,46,47,Σ7,41 Γ) 48,49,50, 
51,52,53,54,55,56,57,58,48 όπως φαίνονται στο συνημμένο 
διάγραμμα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
αποφάσεως αυτής και έχει όρια : 

Α' Τμήμα 
Ανατολικά, Δυτικά και Βόρεια : Αγροκτήματα 
Νότια : Αγροκτήματα και αγροτικός δρόμος. 

Β' Τμήμα 
Ανατολικά, Δυτικά, Βόρεια και Νότια : Αγροκτήματα. 

Γ' Τμήμα 
Ανατολικά και Νότια : Αγροκτήματα 
Δυτικά : Αγροτικός δρόμος 
Βόρεια : Δημόσια δασική έκταση 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

Καλαμάτα, 8 Νοεμβρίου 1983 
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ΝΙΚΟΣ ΦΛΡΜΑΚΗΣ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ) 

Αριθ. 1691 (4) 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 4,500 στρεμμάτων, στη 
θέση Μολόχα του Δήμου Γαργαλιάνων του Νομού Μεσ¬ 
σηνίας. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις δ/ξεις του άρθρου 117 παρ. 3 του Συντάγματος. 
2. Τις περί διοικητικής αποκεντρώσεως διατάξεις. 
3. 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. 

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

5. Την 2222/1.11.1983 πρόταση του Δασαρχείου Κυ¬ 
παρισσίας περί κηρύξεως αναδασωτέας, της αναφερομένης 
στο θέμα εκτάσεως, αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό την προστασία για 
την επαναδημιουργία της δασικής βλάστησης που κατασ¬ 
τράφηκε από πυρκαγιά την 5.8.1983 την δημόσια· δασική 
έκταση τεσσάρων στρεμμάτων και πεντακοσίων τετραγ. 
μέτρων (4,500) που βρίσκεται στη θέση Μολόχα του Δή¬ 
μου Γαργαλιάνων και προσδιορίζεται από τα στοιχεία 
Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Η,Θ,Ι,Κ,Λ,Μ,Ν,Ξ,Ο,Α όπως φαίνονται στο 
συνημμένο διάγραμμα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μύ¬ 
ρος της αποφάσεως αυτής και έχει όρια : 
Ανατολικά : Ελαιόκτημα - χωράφι Στασινού Λίτσα και 

αγροτικός δρόμος. 
Δυτικά : Ελαιόκτημα Πέτρου Μακρή. 
Βόρεια : Ελαιόκτημα Πέτρου Μακρή και Στασινού Λίτσα. 
Νότια : Δημόσια δασική έκταση. 
Προβλέπεται φυσική αναγέννηση της δασικής βλάστησης 

που καταστράφηκε. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

Καλαμάτα, 21 Νοεμβρίου 1983 

Ο Νομάρχης 
ΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ) 

Αριθ. 1692 (5) 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 1,400 στρεμμάτων, στη 
θέση Ντράσα ή Άγιος Ηλιος της Κοινότητος Ψάρι του 
Νομού Μεσσηνίας. 

έκταση ενός στρέμματος και τετρακοσίων τετραγωνικών 
μέτρων (1,400) που βρίσκεται στη θέση Ντράσα ή Άγιος 
Ηλίας της Κοινότητος Ψάρι και προσδιορίζεται από τα 
στοιχεία Α,Β,Γ,Δ,Ε,Α όπως φαίνονται στο συνημμένο διά¬ 
γραμμα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αποφά- 

σεως αυτής "και έχει όρια : 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Ανατολικά : Δημόσια δασική έκταση και χωράφι του 
Κων/νου Κότου το οποίο δεν καλλιεργείται. 

Εχοντας υπόψη . , Δυτικά: Δημόσια δασική έκταση. 

1. Τις δ/ξεις του άρθρου 117 παρ. 3 του Συντάγματος. Βόρεια : Μονοπάτι και πέραν αυτού δημόσια δασική έκ- 
2. Τις περί διοικητικής αποκεντρώσεως διατάξεις. τάση. 
3. Τις διατάξεις του Ν. 998/1979 «περί προστασίας Νότια : Με καλλιεργούμενο και μη καλλιεργούμενο χω- 

των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώ- ράφι του Κων/νου Κότου. 
ρας» και συγκεκριμένα: α) του άρθρου 41 παρ. 1, β) του Προβλέπεται φυσική αναγέννηση της δασικής βλάστη- 

άρθρου 38 παρ. 1. σης που καταστράφηκε. 
4. Τις δ/γές του Υπουργείου Γεωργίας : α) 160417/ Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

1180/8.7.80, β) 182447/3049/24.9.80. Κυβερνήσεως. 
5. Την 2189/1.11.1983 πρόταση του Δασαρχείου Κυ- 

παρισσίας περί κηρύξεως αναδασωτέας, της αναφερομένης Καλαματα, 21 Νοεμβρίου ΙΧΖό 

στο θέμα εκτάσεως, αποφασίζουμε : ^ Νομάρχης 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό την προστασία για ΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ 
την επαναδημιουργία της δασικής βλάστησης που κατασ¬ 
τράφηκε από πυρκαγιά την 23.6.1983 την δημόσια δασική 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ {ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ) 

Αριθ. 1693 (6) 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 4,000 στρεμμάτων, 
στη θέση. Χωραφάκι και Προφ. Ηλέοες της Κοινότητας 
Μουζακίου του Νομού Μεσσηνίας. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις δ/ξεις του άρθρου 117 παρ. 3 του Συντάγματος. 
2. Τις περί διοικητικής αποκεντρώσεως διατάξεις. 
3. 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 άρ¬ 
θρου 38 παρ. 1. 

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

5. Την 2174/26.10.1983 πρόταση του Δασαρχείου Κυ¬ 
παρισσίας περί κηρύξεως' αναδασωτέας, της αναφερομένης 
στο θέμα εκτάσεως, αποφασίζουμε: 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό την προστασία για 
την επαναδημιουργία της δασικής βλάστησης που κατασ¬ 
τράφηκε από πυρκαγιά την 14.9.1983 την δημόσια δασική 
έκταση τεσσάρων (4,000) στρεμμάτων που βρίσκεται στη 
θέση Χωραφάκι και Προφ. Ηλίας της Κοινότητος Μουζα¬ 

κίου και προσδιορίζεται από τα στοιχεία α) Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ, 
Η,Θ,Ι,Α β) Κ,Λ,Μ,Ν,Κ γ) Ξ,Ο,Π,Ρ,Ξ όπως φαίνονται 
στο συνημμένο διάγραμμα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της αποφάσεως αυτής και έχει όρια : 1 

Α' Τμήμα 
Ανατολικά και Νότια : Δημόσια δασική έκταση. 
Δυτικά: Ελαιόκτημα Δημ. Πατρινέλη. 
Βόρεια : Δημόσια δασική έκταση και χωράφι Γ. Θεοδω- 

ρόπουλου. 

Β' Τμήμα 
Ανατολικά, Δυτικά, Βόρεια και Νότια : Δημόσια δασική 

έκταση. 

Τ' Τμήμα 
Ανατολικά, Βόρεια και Νότια : Δημόσια δασική έκταση. 
Δυτικά : Δρόμος και πέραν αυτού χωράφι Αθ. Κυριακό- 

πουλου. 

Π ροβλέπεται φυσική αναγέννηση της δασικής βλάστησης 
που καταστράφηκε. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

Καλαμάτα, 21 Νοεμβρίου 1983 

Ο Νομάρχης 
ΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ) 
*.; 11 

Αριθ. 1694 

Κήρυξή ως αναδασωτέας εκτάσεως 0,730 στρεμμάτων, στη 
θέση Ξεράκια της Κοινότητος Ροδιάς του Νομού Μεσση¬ 

νίας. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

'Έχοντας υπόψη : 

1. Τις δ/ξεις του άρθρου 117 παρ. 3 του Συντάγματος. 
2. Τις περί διοικητικής αποκεντρώσεως διατάξεις. 
3. Τις διατάξεις του Ν. 998/1979 «περί προστασίας 

των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χωράς» 
και συγκεκριμένα : α) του άρθρου 41 παρ. 1, β) του άρθρου 

^Γτις δ/γές του Υπουργείου Γεωργίας : α) 160417/ 

1180/8.7.80, β) 182447/3049/24.9.80. 
5. Την 2175/26.10.1983 πρόταση του Δασαρχείου Κυ¬ 

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

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό την προστασία για 
την επαναδημιουργία της δασικής βλάστησης που κατασ- 
τράφηκε από πυρκαγιά την 25.1.1983 την δημόσια δασική 
έκταση εφτακοσίων τριάντα τετραγωνικών μέτρων (0,730) 
που βρίσκεται στη θέση Ξεράκια της Κοινότητος Ροδιάς 
και προσδιορίζεται από τα στοιχεία Α,Β,Γ,Δ,Α, όπως φαί¬ 
νονται στο συνημμένο διάγραμμα, το οποίο αποτελεί ανα¬ 
πόσπαστο μέρος της αποφάσεως αυτής καί έχει όρια: 
Ανατολικά, Δυτικά, Βόρεια και Νότια : Με δημόσια δα¬ 

σική έκταση. ( 
Π ροβλέπεται η φυσική αναγέννηση της δασικής βλαστη- 

σεως που καταστράφηκε. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Καλαμάτα, 21 Νοεμβρίου 1983 

Ο Νομάρχης 
ΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ 
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