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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2. Τις διατάξεις των άρθρων 24 και 117 του Συντάγ- 
ματος της Χώρας. 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕ11 3. Τις διατάξεις του Ν. 998/1979 «περί προστασίας 
• πυΦΑίΕΐι των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώ- 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 22,800 στρεμμάτων κχ^Υχ'χΡΨέν:χ ’· α) του άρθρου 41 παρ. 1, β) του 
στη θέση «Προφήτης ΙΙλίας» της Κοινότητος Αλεπο- αρ0ρου 38 παρ. 1. 
χωρίου του .Νομού Αρκαδίας.:. 1 4. Τις δ/γές του Υπουργείου Γεωργίας: α) 160417/ 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 3,225 στρεμμάτων, * 1180/1980, β) 182447/3049/1980. 

στη θέση «Κήποι» περιφέρειας της Κοινότητος Βαλ- 5. Την 4488/9.11.1983 πρόταση του Δασαρχείου Τρι- 
τε.σιου του Νομού Αρκαδίας...2 ττόλεως ϊτερί κηρυζεως αναδασωτέας, της αναφερομένης 

Κήρυξη αναδασωτέας , διακατεχόμενης έκτασης 14,5 στ°· εκτασεως· 
στρεμ. στη θέση Κύριζα-Κακής Βίγλας Κοινότητας 6. Το γεγονός ότι η πιο πάνω έκταρη καταστράφηκε από 
Λιαντείου Σαλαμίνας Διαμερίσματος Πειραιώς.3 πυρκαγιά, που έγινε στις 16.10.1983, αποφασίζουμε : 

Π^ωΐ σ-τ θέί.α«ΚΚαΛ Κ^λ’125 ~ν?' ^ Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό την αποκατάσταση 
' Μ ς Κατα}Λ- , δασικής βλαστήσεως και τη διατήρηση του δασικού 

γαρίου Πεδιαδος του Νομού Ηρακλείου.4 4 χαρακτήρα της εκτάσεως τη δημόσια δασική έκταση των 
Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 70 στρεμμάτων, είκοσι δύο στρεμ. και οκτακόσιων τετρ. μέτρων (22,800) 

• στη θέση Μαλια - Μπέλια της Κοινότητος Αγιάς του που βρΙοκεται στη θέση Προφήτης Ηλίας της Κοινότητος 
Νομού Πρέβεζας .. 5 Αλεποχωρίου του Νομού Αρκαδίας και προσδιορίζεται από 

Κήρυξη αναδασωτέας ιδιωτικής Μοναστηριακής διακατε- 19 2021^^Ι’2,3,4»5,6,7»8»9.!0.! 1.12,13,^14,15,16,17,18, 
χομένης' δασικής έκτασης διακοσίων ενενήντα οκτώ ^.^0,21,1 όπω, φαίνονται στο συνημμένο διαγραμμα, το 
(298,00) στρεμμάτων στη ΰέση «Αγία Τριάδα» πεσ:- ° μ °Τ «ναποσπαστο μέρος της αποφασεως αυτή: 

φέρετας της Κοινότητας Μντιλημιών |Νήτεο Σαμα». .. 6 ** ^ ' 

,Κήροξη ανα3»ωτέ*ς ιδιωτικής δασικής έκτασης εξακο- Ανατολικά και Βόρεια: Δημόσια δασική έκταση 
σιων (600,00) στρεμμάτων στη -δάση «Βα·$ύ Ρέμα — Λ - ν „ , . 
'Αγιβ. Πάστες» περιφέρεια; των Κοινοτήτων Κόστα- ' ΔυΤΐκ“ * ΚίΛλι<Ρ™“νβι αΥΡοί 
νέας και Μαρα-ίοκάμπου (Νήσον Σάμον.. 7 Νότια : Αγροτικός δρόμος. 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ’ Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

ΑριΟ. 2239 .***·«* 

Κήρυξή ως αναδασωτέας εκτάσεως 22,800 στρεμμάτων, 
στη θέση «Προφήτης Ηλίας» της Κοινότητος Αλεπο- ' " " Τρίπολη, 28 Νοεμβρίου 1983 
χωρίου του ΝομούΑρκαδίας . * *: ' ' · · · · 

“Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ . ; 
Έχοντας υπόψη : : ...V ,ί * Ο Νομάρχης , : 

1. Τις περί ^διοικητικής αποκεντρώσεως,' διατάξεις. _ ΣΠ. ΤΣΙΡΙΜΠΑΣ '< 

$ 
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1123 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΎ3ΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ) 

Αριθ. 2373 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 3,225 στρεμμάτων, στη 
θέση «Κήποι» περιφέρειας της Κοινότητος Βαλτετσίου 
του Νομού .Αρκαδίας. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις περί διοικητικής αποκεντρώσεως διατάξεις. 
2. Τις διατάξεις των άρθρων 24 και 117 του Συντάγ¬ 

ματος της Χώρας. * 1 

διοετιάξεις του Ν. 998/1979 «περί προστασίας 
των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώ- 

κα^ : α) του άρθρου 41 παρ. 1, β) του 
άρθρου 38 παρ. 1. . 

Γί“ργ!ϊί:«»160417/1180' 
5. Την 4786/30.11.83 πρόταση του Δασαρχείου Τριπό- 

λεως περί κηρυξεως αναδασωτέας, της αναφερομένης στο 

θέμα εκτάσεως. 
6. Το γεγονός ότι η πιο πάνω έκταση καταστράφηκε 

από πυρκαγιά, που έγινε στις 31.10.1983, αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό την αποκατάσταση 
της δασικής βλαστήσεως και τη διατήρηση του δασικού 
χαρακτήρα της εκτάσεως τη δημόσια δασική έκταση των 
τριών στρεμμάτων και διακοσίων είκοσι πέντε τετρ. μέ¬ 
τρων (3,225) που βρίσκεται στη θέση «Κήποι» περιφέρειας 
της Κοινότητας Βαλτετσίου του Νομού Αρκαδίας και προσ¬ 
διορίζεται από τα στοιχεία Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Α όπως φαίνο¬ 
νται στο συνημμένο διάγραμμα, το οποίο αποτελεί αναπό¬ 
σπαστο μέρος της αποφάσεως αυτής και έχει όρια : 
Ανατολικά, Δυτικά, Βόρεια και Νότια : Δημόσια δασική 

έκταση. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

Τρίπολη, 20 Δεκεμβρίου 1983 

Ο Νομάρχης 
ΣΠ. ΤΣΙΡΙΜΠΑΣ 



Π2', ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ) 

Λ 2:0. Δ/321602 (3) 

Κήρυξη αναδασωτέας διακατεχόμενης έκτασης 14,5 στρεμ. 
στη θέση Κύριζα-Ινακής Βίγλας Κοινότητας Αιαντείου 
Σαλαμίνας Διαμερίσματος Πειραιώς. 

Ο (ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

Έχοντας υπόψη : 

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

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

δασών κλπ» και ειδικότερα : α) του άρθρου 41 παρ. 1, 

β) του άρθρου 31 παρ. 1. 
4. Τις διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας : α) 160417/ 

1180/8.7.1980, β) 182447/3049/24.9.1980, γ) 141823/ 

24.2.1983. 
5. Την 4417/14.11.83 αναφορά του Δασαρχείου Πειραιά 

για κήρυξη αναδασωτέας της αναφερομένης στο θέμα έκτα¬ 
σης που κάηκε τη 15 Οκτωβρίου 1983 και καταστρά¬ 
φηκε η δασική βλάστηση (δάσος χαλεπίου πεύκης), απο¬ 

φασίζουμε : 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό τη διατήρηση του 
χαρακτήρα της δασικής έκτασης ώστε ν’ αποκλεισθεί η 
διάθεση αυτής για άλλο προορισμό τη διακατεχόμενη δα¬ 
σική έκταση εμβαδού (14,5) δεκατεσσάρων στρεμ. και 
500 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση Κύριζα - Κακής Βίγλας 
της Κοινότητας Αιαντείου Σαλαμίνας και προσδιορίζεται 
από τα στοιχεία Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Η,Α όπως φαίνεται στο 
συνημμένο τοποδιάγραμμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέ¬ 
ρος της απόφασης αυτής και έχει όρια : 
Ανατολικά και Νότια : Με ελαιοκτήματα 
Δυτικά : Με ελαιοκτήματα και διακατεχόμενο δάσος 
Βόρεια : Με διακατεχόμενο πευκοδάσος. 
Η αποκατάσταση της δασικής βλάστησης στη διακατε¬ 

χόμενη δασική έκταση που καλυπτόταν από δάσος πεύκης 
θα γίνει με φυσική αναγέννηση και αν δεν πραγματοποιηθεί 
μέσα σε τρία χρόνια θα γίνει με τεχνιτή φύτευση σπορά. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

Πειραιάς, 23 Νοεμβρίου 1983 

. Ο Νομάρχης 
ΒΑΣ. ΠΛΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΕΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ) 

Αριθ. 3499 . (4) 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 4.849,125 τετρ. μέ¬ 
τρων στη θέση «ΚΕΦΑΛΑ», της Κοινότητος Καταλα- 
γαρίου Πεδιάδος του Νομού Ηρακλείου. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις περί διοικητικής αποκεντρώσεως διατάξεις. 
Λ· Τις διατάξεις του άρθρου 117 παρ. 3 του Συντάγ¬ 

ματος των Ελλήνων. 

3., Τις διατάξεις του Ν. 998/79 «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. 1 

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

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό την προστασία της, 

τη διατήρηση του δασικού της χαρακτήρα και την επανα- 
δημιουργία της δασικής βλάστησης στην προ της πυρκαγιάς 
κατάσταση με φυσική αναγέννηση, την αποτεφρωθείσα δα¬ 
σική έκταση από πυρκαγιά που εξεράγη την 8η Οκτωβρίου 
τρ. έτους, εμβαδού (4,85) τεσσάρων και ογδόντα πέντε 
εκατοστών στρεμμάτων που βρίσκεται στη θέση «ΚΕΦΑ- 
ΛΑ» της Κοινότητος Καταλαγαρίου Πεδιάδος και προσ¬ 
διορίζεται από τα στοιχεία Α,Β,Γ,Δ,Α όπως φαίνονται στο 
συνημμένο και θεωρημένο από το Δ/ντή Δασών διάγραμμα, 
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αποφάσεως αυ¬ 
τής και έχει όρια : 

Ανατολικά : Με ελαιοκαλλιέργεια 
Δυτικά, Βόρεια και Νότια : Με διακατεχόμενη δασική 

έκταση. 

^ απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Ιίυβερνήσεως. 

Ηράκλειο, 19 Δεκεμβρίου 1983 

Ο Νοαάογηε 
ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1ΈΩΡΠΛΔΗΣ 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ) 

Αριθ. 3212 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 70 στρεμμάτων, στη 
θέση Μάλια - Μπέλια της Κοινότητος Αγιάς του Νομού 

Πρέβεζας. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις περί διοικητικής αποκεντρώσεως διατάξεις. 

2. Το άρθρο 117 παρ. 3 του Συντάγματος. 
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 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 3179 ε.ε. πρόταση Δ/νσεως Δασών Πρεβέζης 

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

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό την αποκατασταση 
της δασικής βλαστήσεως που κάηκε από πυρκαγιά την Κοι¬ 
νοτική δακική έκταση εβδομήντα στρεμμάτων (70) που 

• βρίσκεται στη θέση Μάλια-Μπέλια της Κοινότητας Αγιας 
και προσδιορίζεται από τα στοιχεία Α,Β,Γ,Δ,Ε,Σ,Α όπως 
φαίνονται στο συνημμένο διάγραμμα, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της αποοάσεοις αυτής και έχει όρια . 

Ανατολικά, Δυτικά, Βόρεια ~~ Νότια : Κοινοτική δα¬ 

σική έκταση. 

Η απόφαση αυτή ν* δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

Πρέβεζα, 25 Νοεμβρίου 1983 

Ο Νομάρχης 
Β. ΓΙΛΝΝΟΤΛΗΣ 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ) 

ΑριΟ. 2714 (()) 

Κήρυξη αν®ίατωτέας ιδιωτικής Μοναστηριακής διακατεχό¬ 

μενη; δασικής έχ,τασης διαχοτίων ενενήντα οχτώ (298,00) 

<ΓΤΡε{·,·ίΑ*των ε^η ·®έαη «Αγία. Τριάδας πειιςέρειας της 
ίΚοινότηΤας Μυτ Ληνών (Νήσου Σάμου. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΣΑΜΟΥ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Το άρθρο 117 παρ. 3 του Συντάγματος της Ελλάδος. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 998/79 «περί προστασίας των 
δασών και δασικών εκτάσεων της χώρας» και ειδικότερα 

α) το άρθρο 41 παρ. 1, β) το άρθρο 38 παρ. 1. 

3. Τις διατάξεις για Διοικητική αποκέντρωση. 

_ 4. Τις διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας: α) 100417/ 
' 1180/8.7.1980 και β) 182447/24.8.1980. 

5. Σχετική εισήγηση του Δασολόγου Θεοδώρου Ζώζιου 
από την οποία προκύπτει η ανάγκη αποκαταστάσεως της 
δασικής βλαστησεως με φυσική αναδάσωση, στην καείσα 
έκταση των διακοσίων ενενήντα οκτώ στρεμμάτων 
(298,00) που βρίσκεται στη θέση «Αγία Τριάδα» Μυτι- 
ληνιων της Νήσου Σάμου που έγινε στις 28 Αυγούστου 

1127 . 

1983, αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε ως αναδασωτέα, με σκοπό τη διατήρηση 
του χαρακτήρα του δάσους και την προστασία και ανά¬ 
πτυξη της δασικής βλαστησεως τη διακατεχόμενη Μονα¬ 
στηριακή και ιδιωτική δασική έκταση των διακοσίων ενε¬ 
νήντα οκτώ (298,00) στρεμμάτων στη θέση Αγία Τριάδα 
περιφερείας κοινότητος Μυτιληνιών' Νήσου Σάμου και που 
προσδιορίζεται με τα στοιχεία Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Η,Θ,Ι,Κ,Λ,Α, 
όπως φαίνονται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής 
και έχει όρια : 

Ανατολικά : Ελαιοκτήματα και παλιές καμένες δασικές 
εκτάσεις περιφ. Πυθαγορείου. 

Δυτικά : Μοναστηριακές δασικές εκτάσεις 
Βόρεια : Αγροτοδασικός δρόμος και Μοναστηριακές δα¬ 

σικές εκτάσεις 
Νότια : Μοναστηριακές δασικές εκτάσεις - αγροκτήματα 

και αγροτοδασικός δρόμος. 

- Η απόφαση αυτή να δημοσιευΟεί στην Εφημερίδα της 
Κυβέρνησης. 

Σάμος, 28 Νοεμβρίου 1983 

Ο Νομάρ/ηε 
ΔΗΜ. ΓΙΛΝΤΑΖΙΙΣ 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ) 

ΑριΟ. 2713 (') 

Κήςυξη αναϊασωτίας ιϊ-.ωτιν.ή; ί»:%ή; έκτασης βξτχοσίων 
(600,00) στρεμ.;ιύτιν’ στη ^έτη «Β*3ύ Ρέμα — Άγιοι 
Π^τίς,ι τ.<ϊ·;\φ·.ν.ν.- των Κοινοτήτων Κασταλίας *» 

Μηραώσ/άμπου Νήσου Σάμου. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΣΑΜΟΥ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Το άρθρο 117 παρ. 3 του Συντάγματος της Ελλάδος. 
2. Τις διατάξεις του Ν. 998/79 «περί προστασίας των 

δασών και δασικών εκτάσεων της χώρας» και ειδικότερα 
α) το άρθρο 41 παρ. 1, β) το άρθρο 38 παρ. 1. 

3. Τις διατάξεις για Διοικητική αποκέντρωση. 
4. Τις διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας: α) 160417/ 

1180/8.7.1980 και β) 182447/24.9.1980. 

5. Σχετική εισήγηση του Δασολογου Θεόδωρου Ζωζιου 
από την οποία προκύπτει η αναγκη αποκαταστασεως της 
δασικής βλαστήσεως με φυσική ή τεχνική αναδάσωση στην 
καείσα έκταση των εςακοσιων (600,00) στρεμμάτων «*ου 
βρίσκεται στη θέση «βαθύ ρέμα — Αγιοι Παντες» περιφέ¬ 
ρειας Κοινοτήτων Ιναστανέας και ΜαραΟοκάμπου της Ν. 
Σάμου που έγινε στις 9 Σεπτεμβρίου 1981, αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε ως αναδασωτέα με σκοπό τη διατήρηση 
του χαρακτήρα του δάσους και την προστασία και ανά¬ 
πτυξη της δασικής βλαστήσεως την ιδιωτική δασική έκ¬ 
ταση των εξακοσίων (600,00) στρεμμάτων στη θέση «βαθύ 
ρέμα —Άγιοι Πάντες» περιφέρειας κοινοτήτων Καστανέας 
και ΜαραΟοκάμπου Νήσου Σάμου, και που προσδιορίζεται 
με τα στοιχεία Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,ΙΙ,Α όπως φαίνονται στο 
συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα εκτός των ελαιοαγρο¬ 
κτημάτων το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της από¬ 
φασης αυτής και έχει όρια : 

Ανατολικά και Δυτικά : Δασικές εκτάσεις και ελαιοκτή¬ 
ματα κοινότητας ΜαραΟοκάμπου. 
Βόρεια : Δασικές εκτάσεις περιφερείας κοινοτήτων Μα¬ 

ραΟοκάμπου και Καστανέας. 
Νότια : Επαρχιακός δρόμος Καρλοβασίου - ΜαραΟο¬ 

κάμπου και δακικές εκτάσεις, ελαιοαγροκτήματα κοινότητας 
ΜαραΟοκάμπου. 

II απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβέρνησης. 

Σάμος. 28 Νοεμβρίου 1983 

Ο Νομάρχης 
Δ1ΙΜ. IIΑΝΤΑΖΙΙΣ 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


