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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1809 (1)
 Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης 1913,122 στρεμμάτων 

στη θέση «Δημαρίστικα», περιφέρειας Δ.Δ. Λάγιας, Δ. 
Αν. Μάνης, Νομού Λακωνίας. 

 Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του ν. 3200/1955 

περί Διοικητικής αποκέντρωσης όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 117 παρ. 3 του Συντάγ−
ματος.

3. Τις διατάξεις του ν. 998/1979 «Περί προστασίας των 
δασών κ.λπ.» και ειδικότερα: 

α) του άρθρου 34 παρ. 4, 
β) του αρθρ. 38 παρ. 1 γ. άρθρου 41 παρ. 3.
4. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, 

στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.

5. Τις διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας υπ’ αριθμ.: 
α) 160417/1180/8.7.1980, 

β) 182447/3049/24.9.1980.

6. Την υπ’ αριθμ. 1604/6.10.2006 πρόταση του Δασαρ−
χείου Γυθείου με την οποία προτείνεται η κήρυξη της 
έκτασης ως αναδασωτέας.

Κηρύσσουμε αναδασωτέα με σκοπό την αποκατάστα−
ση με φυσική αναγέννηση της προϋπάρχουσας δασικής 
βλάστησης η οποία καλυπτόταν από αείφυλλα πλατύ−
φυλλα σε ποσοστό 60% (ασπάλαθος, ασφάκα, αφάνα, 
πουρνάρι, χαρουπιά), που καταστράφηκε από πυρκαγιά, 
της κατηγορίας της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του
ν. 998/1979 «περί προστασίας των δασών και των δα−
σικών εν γένει εκτάσεων της χώρας», δημόσια δασική 
έκταση εμβαδού 1913,122 στρεμμάτων που βρίσκεται στη 
δασική θέση «Δημαρίστικα», περιφέρειας Δ.Δ. Λάγιας, Δ. 
Αν. Μάνης, Νομού Λακωνίας,, προσδιορίζεται με στοιχεία 
(1, 2, 3, ..... 296, 297, 1) και απεικονίζεται στο απόσπασμα 
φύλλου χάρτη ΓΥΣ 1992 (Γερολιμήν−Αρεόπολις κλίμακας 
1: 50000), και έχει όρια: 

Βόρεια: Με δασική έκταση και αγροτική έκταση.

Νότια: Με δασική έκταση και αγροτική έκταση.

Ανατολικά: Με δασική έκταση και αγροτική έκταση.

Δυτικά: Με δασική έκταση και αγροτική έκταση.

όπως προσδιορίζεται με στοιχεία (1, 2, 3,.... 296, 297, 1) 
και απεικονίζεται στο απόσπασμα φύλλου χάρτη ΓΥΣ 
1992 (Γερολιμήν−Αρεόπολις κλίμακας 1:50.000), που απο−
τελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Σπάρτη, 11 Οκτωβρίου 2006

Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας
ΑΓΓΕΛΑ ΑΒΟΥΡΗ 
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  Αριθμ. 1810 (2)
 Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης 1.224,298 στρεμμάτων 

στη θέση «Φλομοχώρι», περιφέρειας Δ.Δ. Κότρωνα, 
Δ. Αν. Μάνης, Νομού Λακωνίας. 

 Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του ν. 3200/1955 

περί Διοικητικής αποκέντρωσης όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 117 παρ. 3 του Συντάγ−
ματος.

3. Τις διατάξεις του ν. 998/1979 «Περί προστασίας των 
δασών κ.λπ. «και ειδικότερα: 

α) τον άρθρου 34 παρ. 4, 
β) του αρθρ. 38 παρ. 1. γ. άρθρου 41 παρ. 3.
4. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, 

στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.

5. Τις διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας υπ’ αριθμ.: 
α) 160417/1180/8.7.1980, 
β) 182447/3049/24.9.1980.
6. Την υπ’ αριθμ. 1605/6.10.2006 πρόταση του Δασαρ−

χείου Γυθείου με την οποία προτείνεται η κήρυξη της 
έκτασης ως αναδασωτέας.

Κηρύσσουμε αναδασωτέα με σκοπό την αποκατάστα−
ση με φυσική αναγέννηση της προϋπάρχουσας δασικής 
βλάστησης η οποία καλυπτόταν από αείφυλλα πλατύ−
φυλλα σε ποσοστό 60% (ασπάλαθος, ασφάκα, αφάνα, 
πουρνάρι, χαρουπιά), που καταστράφηκε από πυρκαγιά, 
της κατηγορίας της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν. 
998/1979 «περί προστασίας των δασών και των δασικών 
εν γένει εκτάσεων της χώρας», δημόσια δασική έκταση 

εμβαδού 1.224,298 στρεμμάτων στη θέση «Φλομοχώρι», 
περιφέρειας Δ.Δ. Κότρωνα, Δ. Αν. Μάνης, Νομού Λα−
κωνίας, προσδιορίζεται με στοιχεία ( 1, 2, 3, ....., 60, 61, 
1), εμβαδού 728,132 στρ. (τμήμα 1), (62,63, ....., 89, 90, 62), 
εμβαδού 65,393 στρ. (τμήμα 2), (141, 142, ....., 173, 174, 141), 
εμβαδού 69,721 στρ. (τμήμα 3), και 91, 92, ....., 139, 140, 
91), εμβαδού 361,052 στρ. (τμήμα 4), και απεικονίζεται 
στο απόσπασμα φύλλου χάρτη ΓΥΣ 1992 (Αρεόπολις 
κλίμακας 1:50.000), και έχει όρια: 

ΤΜΗΜΑΤΑ 1 και 4
Βόρεια: Με δασική έκταση και αγροτική έκταση. 
Νότια: Με δασική έκταση και αγροτική έκταση. 
Ανατολικά: Με αγροτική έκταση. 
Δυτικά: Με δασική έκταση.
ΤΜΗΜΑ 2
Βόρεια: Με αγροτική έκταση.
Νότια: Με δασική έκταση και αγροτική έκταση.
Ανατολικά: Με θάλασσα.
Δυτικά: Με αγροτική έκταση.
Το ΤΜΗΜΑ 3 περιβάλλεται από αγροτικές εκτάσεις.
όπως προσδιορίζεται με στοιχεία (1, 2, 3, ....., 60, 61, 1), 

εμβαδού 728,132 στρ. (τμήμα 1), (62, 63, ....., 89, 90, 62), 
εμβαδού 65,393 στρ. (τμήμα 2), (141, 142, ....., 173, 174, 141), 
εμβαδού 69,721 στρ. (τμήμα 3), και 91, 92, ....., 139, 140, 
91), εμβαδού 361,052 στρ. (τμήμα 4), συνολικού εμβαδού 
1224,298 στρ. και απεικονίζεται στο απόσπασμα φύλλου 
χάρτη ΓΥΣ 1992 (Αρεόπολις κλίμακας 1:50.000), που απο−
τελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Σπάρτη, 11 Οκτωβρίου 2006

Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας 
ΑΓΓΕΛΑ ΑΒΟΥΡΗ 
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   Αριθμ. 4799 (3)
Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 1.297,57 τ.μ. 

στη θέση «Ριζό» περιφέρειας Δ.Δ. Αγ. Θωμά, Δήμου 
Οινοφύτων, του Νομού Βοιωτίας. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 1 και 117 παρ. 3 

του Συντάγματος. 
2. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση − Οργάνω−

ση− Στελέχωση της Περιφέρειας κ.λπ.». 
3. Τις διατάξεις του ν. 998/1979 «Περί προστασίας των 

δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας», 
όπως τροποποιήθηκαν με τον ν. 3208/2003 και συγκε−
κριμένα: 

α) του άρθρου 41 παρ. 1.
β) του άρθρου 38 παρ. 1. 
4. Τις διαταγές του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων υπ’ αριθμ.:  
α) 160417/1180/8.7.1980. 
β) 182447/3049/24.9.1980. 
5. Την υπ’ αριθμ. 5440/12.12.2003 ( Φ.Ε.Κ. 1961/Β/31.12.2003) 

απόφαση του Γ.Γ.Π.Σ.Ε. που αναφέρεται στη μεταβίβαση 
δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμμα−
τέα» στους προϊσταμένους των Δασικών Υπηρεσιών, 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 5306/31.10.2005 
όμοια (Φ.Ε.Κ. 1562/Β/11.11.2005). 

6. Την υπ’ αριθμ. 3670/2.10.2006 πρόταση του Δασαρ−
χείου Θηβών, από την οποία προκύπτει ότι η έκταση 
που αναφέρεται στο θέμα είχε κατά το χρόνο κατα−
στροφής της που έγινε από παράνομη εκχέρσωση, κατά 
το παρελθόν, σύμφωνα με την ΔΥ/28.8.2006 αυτοψία 
και φωτοερμηνεία της Δασολόγου Μαργαρίτας Μαρί−
νου, Δασικό χαρακτήρα κατά την έννοια του άρθρου 
3 παρ. 1 του ν. 998/1979, όπως τροποποιήθηκε με τον
ν. 3208/2003 καλυπτόμενη από βλάστηση Χαλεπίου 

πεύκης με υπόροφο αειφύλλα − πλατύφυλλα και ως εκ 
τούτου επιβάλλεται η κήρυξη της ως αναδασωτέας. 

7. Την υπ’ αριθμ. 2692/13.10.2006 αναφορά και σύμφωνη 
γνώμη της Δ/νσης Δασών Ν. Βοιωτίας, αποφασίζουμε: 

Κηρύσσουμε αναδασωτέο, το δημόσιο δάσος, εμβαδού 
1.297,57 τ.μ. στη θέση «Ριζό», περιφέρειας Δ.Δ. Αγ. Θωμά, 
του Δήμου Οινοφύτων, με σκοπό, αφ’ ενός μεν τη διατή−
ρηση του δασικού του χαρακτήρα, ώστε να αποκλειστεί 
η διάθεση του για άλλο προορισμό, αφ’ετέρου δε την 
επαναδημιουργία της δασικής βλάστησης με φυσική ή 
τεχνητή αναγέννηση.

Προσδιορίζεται από τα στοιχεία: Α1−17−18−19−20−Α28−
Α1 όπως φαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αποφάσεως αυτής 
και έχει όρια:

Ανατολικά: Με αγροτική έκταση. 
Δυτικά: Με αγροτική έκταση. 
Βόρεια: Με αγροτική έκταση. 
Νότια: Με δημόσια δασική έκταση και τμήμα της με 

αγροτική οδό.
Η απόφαση αυτή ισχύει από της κοινοποιήσεως της 

αρμοδίως και προ της δημοσιεύσεως της στην εφημε−
ρίδα της Κυβερνήσεως (άρθρο 37 ν. 3200/1955).

Επιτρέπεται υποβολή κατ’ αυτής αίτησης ακύρωσης 
στο Σ.τ.Ε. μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών, που 
αρχίζει από την επομένη της δημοσίευσής της ( άρθρο 
46 π.δ. 18/1989).

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Λαμία, 26 Οκτωβρίου 2006

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Γενική Διευθύντρια

ΜΑΡΙΑ ΚΕΜΟΥ − ΡΙΖΟΥ 
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Αριθμ.    4798 (4)
Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 5,988 στρ. 

στη θέση «Αγ. Αθανάσιος Παραλίας Διστόμου, Δή−
μου Διστόμου, του Νομού Βοιωτίας.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 1 και 117 παρ. 3 

του Συντάγματος.
2. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση − Οργάνω−

ση− Στελέχωση της Περιφέρειας κ.λπ.».
3. Τις διατάξεις του ν. 998/1979 «Περί προστασίας των 

δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας», 
όπως τροποποιήθηκαν με τον ν. 3208/2003 και συγκε−
κριμένα: 

α) του άρθρου 41 παρ. 1. 
β) του άρθρου 38 παρ. 1. 
4. Τις διαταγές του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων υπ’ αριθμ.: 
α) 160417/1180/8.7.1980.
β) 182447/3049/24.9.1980.
δ. Την υπ’ αριθμ. 5440/12.12.2003 ( Φ.Ε.Κ./1961/Β/31.12.2003) 

απόφαση του Γ.Γ.Π.Σ.Ε. που αναφέρεται στη μεταβίβαση 
δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμμα−
τέα» στους προϊσταμένους των Δασικών Υπηρεσιών, 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 5306/31.10.2005 
όμοια (Φ.Ε.Κ. 1562/Β/11.11.2005).

6. Την υπ’ αριθμ. 4513/5.10.2006 πρόταση του Δασαρ−
χείου Λιβαδειάς, από την οποία προκύπτει ότι η έκταση 
που αναφέρεται στο θέμα είχε κατά το χρόνο κατα−
στροφής της που έγινε από πυρκαγιά την 2.8.2006, Δασι−
κό χαρακτήρα κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 2 του 
ν. 998/1979, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3208/2003 
καλυπτόμενη από βλάστηση αειφύλλων − πλατύφυλλων 

(πουρνάρια και κέδρα) σε ποσοστό 30% και ως εκ τού−
του επιβάλλεται η κήρυξη της ως αναδασωτέας. 

7. Την υπ’ αριθμ. 2696/12.10.2006 αναφορά και σύμφωνη 
γνώμη της Δ/νσης Δασών Ν. Βοιωτίας, αποφασίζουμε: 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, τη δημόσια δασική έκταση, 
εμβαδού 5,988 στρ. στη θέση «Αγ. Αθανάσιος», παραλίας 
Διστόμου, του Δήμου Διστόμου, με σκοπό, αφ’ενός μεν 
τη διατήρηση του δασικού της χαρακτήρα, ώστε να 
αποκλειστεί η διάθεση της για άλλο προορισμό, αφ’ 
ετέρου δε την επαναδημιουργία της δασικής βλάστησης 
με φυσική αναγέννηση.

Προσδιορίζεται από τα στοιχεία: Α−Β−Γ−Δ−Ε−Ζ−Η−Θ−Ι−
Α όπως φαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αποφάσεως αυτής 
και έχει όρια:

Ανατολικά: Με δημόσια δασική έκταση και έκταση 
αγροτικής μορφής. 

Δυτικά:  Με δημόσια δασική έκταση. 
Βόρεια:  Με δημόσια δασική έκταση. 
Νότια: Με δημόσια δασική έκταση.
Η απόφαση αυτή ισχύει από της κοινοποιήσεως της 

αρμοδίως και προ της δημοσιεύσεως της στην εφημε−
ρίδα της Κυβερνήσεως (άρθρο 37 ν. 3200/1955).

Επιτρέπεται υποβολή κατ’ αυτής αίτησης ακύρωσης 
στο Σ.τ.Ε. μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών, που 
αρχίζει από την επομένη της δημοσίευσης της ( άρθρο 
46 π.δ. 18/1989).

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού .

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Λαμία, 26 Οκτωβρίου 2006
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
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