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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ. 17646 (1)
    Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού εικοσιοκτώ 

κόμμα εξακόσια δεκατρία (28,613 στρεμ.) στη θέση 
«Καλαπόδα − Κουφόγια», Δημ. Διαμερίσματος Σκριπε−
ρού, Περιφ. Δήμου Παλαιοκαστριτών Ν. Κέρκυρας.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 117 παρ. 3 του Συντάγματος.
2. Του ν. 3200/1955 περί διοικ/κής αποκέντρωσης όπως 

τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με 
το ν.δ. 532/1970.

3. Τον ν. 2503/30.5.1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέ−
χωση της Περιφέρειας κ.λπ.».

4. Του ν. 998/1979 «περί προστασίας των δασών κ.τ.λ.» 
και ειδικότερα: α) του άρθρου 41 παρ. 1, β) του άρθρου 
38 παρ. 1 όπως τροποποιήθηκαν μέχρι σήμερα

5. Του ν. 3208/2003.
6. Τις διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας: α) 160417/

1180/8.7.1980, β) 182447/3049/24.9.1980.
7. Την υπ’ αριθμ. 1099/26.10.2004 δ/γή Υπ. Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8. Την υπ’ αριθμ. οικ. 3029/8.3.2005 απόφαση Γ.Γ.Π.Ι.Ν 

με θέμα «Παράταση προθεσμίας κήρυξης εκτάσεων ως 
αναδασωτέων».

9. Την υπ’ αριθμ. 17089/6.12.2006 πρόταση της Δ/νσης 
Δασών Κέρκυρας σχετικά με την κήρυξη ως αναδασω−
τέας της αναφερόμενης στο θέμα έκτασης αποφασί−
ζουμε:

Κηρύσσουμε ως αναδασωτέα την παραπάνω δασικού 
χαρακτήρα έκταση, εμβαδού εικοσιοκτώ κόμμα εξακόσια 
δεκατρία (28,613) στρέμματα. Η έκταση αυτή βρίσκεται 
στη θέση «Καλαπόδα−Κουφόγια», Δημ. Διαμερίσματος 
Σκριπερού, Περιφ. Δήμου Παλαιοκαστριτών Ν. Κέρκυ−
ρας, απεικονίζεται με στοιχεία (1, 2, 3,... 53, 54, 1) στο 
προσαρτημένο στην παρούσα απόφασή μας Τοπογρ. 
Διάγραμμα και έχει όρια:

ΒΟΡΕΙΑ: Ελαιόκτημα μεγάλης ηλικίας.
ΝΟΤΙΑ: Δασικού χαρακτήρα έκταση−λυόμενο οίκημα.
ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ: Αγροτική οδός.
ΔΥΤΙΚΑ: Αγροτική οδός.
Σκοποί της κήρυξης της ανωτέρω έκτασης ως ανα−

δασωτέας είναι η διατήρηση του δασικού χαρακτήρα 
αυτής, ο αποκλεισμός διάθεσής της για άλλη χρήση και 
η αποκατάσταση της καταστραφείσας από παράνομη 
εκχέρσωση δασικής βλάστησης, αποτελούμενης από 
κουμαριά, δρυς, μυρτιά και αγριελιά, η οποία έγινε σε 
ανύποπτο χρόνο και διαπιστώθηκε στις 15.11.2006. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κέρκυρα 11 Δεκεμβρίου 2006

 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΒΟΣΔΟΥ
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   Αριθμ. οικ. 17345 (2)
   Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού δύο κόμμα 

δια−κόσια ενενήντα έξι (2,296 στρεμ.) στη θέση «Αγ.
Τριά−δα», Δημ. Διαμερίσματος Κληματιάς, Περιφ. Δή−
μου Θιναλίων Ν. Κέρκυρας.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 117 παρ. 3 του Συντάγματος.
2. Του ν. 3200/1955 περί διοικ/κής αποκέντρωσης όπως 

τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με 
το ν.δ. 532/1970.

3. Τον ν. 2503/30.5.1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέ−
χωση της Περιφέρειας κ.λπ.».

4. Του ν. 998/1979 «περί προστασίας των δασών κ.τ.λ.» 
και ειδικότερα: α) του άρθρου 41 παρ. 1, β) του άρθρου 
38 παρ. 1 όπως τροποποιήθηκαν μέχρι σήμερα.

5. Του ν. 3208/2003.
6. Τις διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας: α) 160417/

1180/8.7.1980, β) 182447/3049/24.9.1980.
7. Την υπ’ αριθμ. 1099/26.10.2004 δ/γή Υπ. Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8. Την υπ’ αριθμ. οικ. 3029/8.3.2005 απόφαση Γ.Γ.Π.Ι.Ν 

με θέμα «Παράταση προθεσμίας κήρυξης εκτάσεων ως 
αναδασωτέων».

9. Την υπ’ αριθμ. 16823/30.11.2006 πρόταση της Δ/νσης 
Δασών Κέρκυρας σχετικά με την κήρυξη ως αναδασω−
τέας της αναφερόμενης στο θέμα έκτασης αποφασί−
ζουμε:

Κηρύσσουμε ως αναδασωτέα την παραπάνω δασικού 
χαρακτήρα έκταση, εμβαδού δύο κόμμα διακόσια ενε−

νήντα έξι (2,296) στρέμματα. Η έκταση αυτή βρίσκεται 
στη θέση «Αγ.Τριάδα», Δημ. Διαμερίσματος Κληματιάς, 
Περιφ. Δήμου Θιναλίων Ν. Κέρκυρας, απεικονίζεται το 
τμήμα Α με στοιχεία (1, 2, 3,...., 10, 11, 1) εμβαδού 0,449 
στρεμ. και το τμήμα Β με στοιχεία (12, 13, 14,..., 25, 26, 12) 
εμβαδού 1,847 στρεμ. στο προσαρτημένο στην παρούσα 
απόφαση μας Τοπογρ. Διάγραμμα και έχει όρια:

Τμήμα Α
ΒΟΡΕΙΑ: Δρόμος (πλάτωμα).
ΝΟΤΙΑ: Δάσος.
ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ: Δρόμος.
ΔΥΤΙΚΑ: Δρόμος
Τμήμα Β
ΒΟΡΕΙΑ: Δρόμος
ΝΟΤΙΑ: Δάσος
ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ: Δρόμος που δεν χρησιμοποιείται
ΔΥΤΙΚΑ: Δρόμος.
Σκοποί της κήρυξης της ανωτέρω έκτασης ως ανα−

δασωτέας είναι η διατήρηση του δασικού χαρακτήρα 
αυτής, ο αποκλεισμός διάθεσής της για άλλη χρήση και 
η αποκατάσταση της καταστραφείσας από παράνομη 
αποψίλωση (υλοτόμηση) δασικής βλάστησης, αποτε−
λούμενης από αριά, πουρνάρι και κουμαριά., η οποία 
έγινε τον Σεπτέμβριο του 2006 και διαπιστώθηκε στις 
4.10.2006.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κέρκυρα 6 Δεκεμβρίου 2006 

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΒΟΣΔΟΥ
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      Αριθμ. 69 (3)
Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης συνολικού εμβαδού 

2.760,50 τ.μ. στη θέση «Μαλιζέζα» 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 − Οργάνωση 

− 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:
α) 160417/1180/8.7.1980
β) 182447/3049/24.9.1980.
5. Την υπ’ αριθμ. 5425/11.12.2006 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, από 
τον Βρεττό Κων/νο του Δημητρίου, κάτοικο Ωρωπού 
Αττικής, Δασικό χαρακτήρα κατά την έννοια του άρθρου 
3 παρ. 1 του ν. 998/1979, όπως τροποποιήθηκε με τον 
ν. 3208/2003 καλυπτόμενη από αναγεννημένη δασική 
βλάστηση από νεαρά άτομα πεύκης, γλιστροκουμαριές, 
σχίνα πουρνάρια κ.λπ. σε ποσοστό 70% και ως εκ τού−
του επιβάλλεται η κήρυξή της ως αναδασωτέας.

6. Την υπ’ αριθμ. 3544 π.ε./2.1.2007 αναφορά και σύμ−
φωνη γνώμη της Δ/νσης Δασών Ν. Βοιωτίας. αποφα−
σίζουμε:

Κηρύσσουμε ως αναδασωτέο το Δημόσιο Δάσος, 
συνολικού εμβαδού 2.760,50 τ.μ. στη θέση «Μαλιζέζα» 

περιφέρειας Δ.Δ. Αγ. Θωμά, Δήμου Οινοφύτων με σκοπό, 
αφ’ ενός μεν τη διατήρηση του δασικού του χαρακτήρα, 
ώστε να αποκλειστεί η διάθεσή του για άλλο προορι−
σμό, αφ’ ετέρου δε την επαναδημιουργία της δασικής 
βλάστησης με φυσική ή τεχνητή αναγέννηση.

Προσδιορίζεται από τα στοιχεία: ΤΜΗΜΑ Α: 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 1 & ΤΜΗΜΑ Β: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 9 όπως φαίνεται 
στο συνημμένο διάγραμμα το οποίο αποτελεί αναπό−
σπαστο μέρος της αποφάσεως αυτής και έχει όρια:

ΤΜΗΜΑ Α (Ε: 795,50 τ.μ.)
Ανατολικά: Με καλλιεργούμενη έκταση (ελαιώνας).
Δυτικά: Με Δημόσιο δάσος πεύκης.
Βόρεια: Με Δημόσιο δάσος πεύκης.
Νότια: Με Δημόσιο δάσος πεύκης (αναγεννημένο δά−

σος πεύκης).
ΤΜΗΜΑ Β (Ε: 1.965,00 τ.μ.)
Ανατολικά: Με Δημόσιο δάσος πεύκης (αναγεννημένο 

δάσος πεύκης).
Δυτικά: Με Δημόσιο δάσος πεύκης (αναγεννημένο 

δάσος πεύκης).
Βόρεια: Με καλλιεργούμενη έκταση (ελαιώνας).
Νότια: Με ζώνη Δημοσίου δάσους πεύκης.
Η απόφαση αυτή ισχύει από της κοινοποιήσεώς της 

αρμοδίως και προ της δημοσιεύσεώς 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, 16 Ιανουαρίου 2007

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ
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     Αριθμ. 5808 π.ε. (4)
   Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού Ε1: 1.715,48 

τ.μ. & Ε2: 1.046,65 στη θέση «Γεφυράκια» περιφέρει−
ας Δήμου Αράχωβας, 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 − Οργάνωση 

− 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, παρ. 2δ & παρ. 3β.
4. Τις διαταγές του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων:
α) 160417/1180/8.7.1980,
β) 182447/3049/24.9.1980.
5. Την υπ’ αριθμ. 5583/24.11.2006 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 παράνομη εκχέρσωση, από 
τον Παναγάκο Παν. Θεόδωρο, κάτοικο Αράχωβας, Δασι−
κό χαρακτήρα κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 4 του 
ν. 998/1979, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3208/2003 
καλυπτόμενη από διάσπαρτα άτομα γκορτσιάς και κατά 
θέσεις από βραχώδεις εξάρσεις και ως εκ τούτου επι−
βάλλεται η κήρυξή της ως αναδασωτέας.

6. Την υπ’ αριθμ. 3265/11.12.2006 αναφορά και σύμφωνη 
γνώμη της Δ/νσης Δασών Ν. Βοιωτίας, αποφασίζουμε:

Κηρύσσουμε ως αναδασωτέα τη Δημόσια δασική 
έκταση, εμβαδού Ε1: 1.715,48 τ.μ. & Ε2: 1.046,65 τ.μ. στη 
θέση «Γεφυράκια» περιφέρειας Δήμου Αράχωβας με 

σκοπό, αφ’ ενός μεν τη διατήρηση του δασικού της 
χαρακτήρα, ώστε να αποκλειστεί η διάθεσή της για 
άλλο προορισμό, αφ’ ετέρου δε την επαναδημιουργία 
της δασικής βλάστησης με φυσική αναγέννηση.

Προσδιορίζεται από τα στοιχεία: ΤΜΗΜΑ 1: 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 1 & ΤΜΗΜΑ 2: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 8 όπως φαίνεται 
στο συνημμένο διάγραμμα το οποίο αποτελεί αναπό−
σπαστο μέρος της αποφάσεως αυτής και έχει όρια:

ΤΜΗΜΑ 1
Ανατολικά: Με έκταση μη δασικού χαρακτήρα Θ. Πα−

ναγάκου και δημόσια έκταση δασικού χαρακτήρα.
Δυτικά: Με δημόσια έκταση δασικού χαρακτήρα.
Βόρεια: Με έκταση μη δασικού χαρακτήρα Θ. Πανα−

γάκου.
Νότια: Με δημόσια έκταση δασικού χαρακτήρα.
ΤΜΗΜΑ 2
Ανατολικά: Με δημόσια έκταση δασικού χαρακτήρα.
Δυτικά: Με έκταση μη δασικού χαρακτήρα Θ. Πανα−

γάκου.
Βόρεια: Με δημόσια έκταση δασικού χαρακτήρα.
Νότια: Με δημόσια έκταση δασικού χαρακτήρα.
Η απόφαση αυτή ισχύει από της κοινοποιήσεώς της 

αρμοδίως και προ της δημοσιεύσεώς 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 16 Ιανουαρίου 2007

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας

Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ    
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