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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
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στη θέση «Κορώνα» Βατερών, τοπ. κοιν. Βρίσας 
δημ. ενότ. Πολιχνίτου δήμου Λέσβου ........................... 2

Εν μέρει ανάκληση της αριθμ. 3369/25−9−1992 (ΦΕΚ 
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 110615/1427 (1)
 Κατάργηση του Καταφυγίου Άγριας Ζωής «Κουρί» πε−

ριφέρειας Δήμου Κοζάνης της Π.Ε. Κοζάνης.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

   Έχοντας υπόψη :
1. Τις δ/ξεις των αρθρ. 5 και 6 του ν.3937/2011 (ΦΕΚ 

60 A΄) «περί διατήρησης της βιοποικιλότητας και άλλες 
δ/ξεις».

2. Τις δ/ξεις των Κ.Υ.Α. με αριθμ.: α) Η.Π.37338/1807/Ε. 
103/2010 (ΦΕΚ.1495 B΄) «περί καθορισμού μέτρων και δι−
αδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας 
κλπ.», β) Η.Π.8353/276/Ε103/2012 (ΦΕΚ.415 B΄) «περίτρο−
ποποίησης και συμπλήρωσης της Κ.Υ.Α. 37338/1807/2010 
κ.λπ.» και γ) 33318/3028/1998 (ΦΕΚ.1289 B΄) «περί καθο−
ρισμού μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των 
φυσικών οικοτόπων κ.λπ.».

3. Τις δ/ξεις του ν.3208/2003 (ΦΕΚ.303 Α΄) «περί προ−
στασίας τών δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτισης 

δασολογίου, ρύθμισης εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί 
δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες δια−
τάξεις».

4. Τις δ/ξεις του π.δ.46/2014 (ΦΕΚ.79 Α΄) «περί διορισμού 
Αναπληρωτών Υπουργών».

5. Τις δ/ξεις της αριθμ. Υ436/2014 (ΦΕΚ.831 Α΄) από−
φασης του Πρωθυπουργού «περί καθορισμού αρμοδιο−
τήτων του αναπληρωτή Υπουργού Περ/ντος Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής Νικόλαου Ταγαρά», όπως ισχύει.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ.98 Α΄) «περί κωδικοποίησης της νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

7. Τις με αριθμ.: α) 44034/2520/1976 (ΦΕΚ.769 Β΄) και
β) 158443/2582/1981 (ΦΕΚ.405 Β΄) αποφάσεις του Υπουρ−
γού Γεωργίας, αντίστοιχα «περί ιδρύσεως μονίμου κα−
ταφυγίου θηραμάτων εις περιοχήν Δήμου Κοζάνης και 
κοινοτήτων Πτελέας, Δρεπάνου Ν. Κοζάνης», σε έκταση 
30.000 στρεμ. και «περί επεκτάσεως−τροποποιήσεως 
ορίων μονίμου καταφυγίου θηραμάτων περιοχής Δήμου 
Κοζάνης κ.λπ.», με αύξηση της έκτασης του στα 42.000 
στρεμ.

8. Τις δ/ξεις της παρ. 2 της με αριθμ. 104269/4631/
18−10−2000 εγκυκλίου μας «περί καταφυγίων άγριας 
ζωής».

9. Το με αριθμ. 136612/2787/15−10−2013 έγγραφο της 
Διεύθυνσης Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας «περί 
καταφυγίου άγριας ζωής Δήμου Κοζάνης».

10. Τα με αριθμ. 64737/24−9−2013 και 3441/23−12−2013 
έγγραφα του Δήμου Κοζάνης, αμφότερα σχετικά με το 
ΚΑΖ Κουρί περιφερείας του Δήμου.

11. Τα με αριθμ. ΔΥ/6−2−2014 και 5897/423/14−2−2014 έγ−
γραφα του Δασαρχείου Κοζάνης, με τα οποία προτεί−
νεται η κατάργηση του ΚΑΖ Κουρί περιφερείας Δήμου 
Κοζάνης.

12. Το με αριθμ. 7314/356/18−2−2014 έγγραφο της Δ/
νσης Δασών Κοζάνης «περί πρότασης για την κατάρ−
γηση του ΚΑΖ Κουρί Κοζάνης εμβαδού 42.000 στρεμ. 
Δήμου Κοζάνης».

13. Τη με αριθμ. 24001/1860/9−5−2014 αιτιολογημένη 
εισήγηση της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης 
Δ/σης Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας «περί πρότασης 
για την κατάργηση του ΚΑΖ Κουρί Κοζάνης του Δήμου 
Κοζάνης Π.Ε. Κοζάνης».

14. Το με αριθμ. ΔΥ/12−6−2014 Ενημερωτικό Σημείωμα 
της Διεύθυνσης Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας.
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15. Το γεγονός ότι η συνολική προστατευόμενη έκταση 
του Δασαρχείου Κοζάνης, καλύπτει επιφάνεια 281.300 
στρεμ. και ο αριθμός των ΚΑΖ αρμοδιότητάς του, ανέρ−
χεται σε 10.

17. Το γεγονός πως από τις διατάξεις της παρούσας, 
δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη στον Κρατικό Προ−
ϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

Την κατάργηση του καταφυγίου άγριας ζωής των 
περιοχών Δήμου Κοζάνης και κοινοτήτων Πτελέας, 
Δρέπανου Ν. Κοζάνης με την ονομασία «Κουρί», περ/
ρειας αρμοδιότητας του Δασαρχείου Κοζάνης, εμβαδού 
42.000 στρεμ., διότι κατά τις δ/ξεις του αρθρ. 5 του 

ν.3937/2011 είχε απωλέσει λόγω πολλαπλών εξωγενών 
παραγόντων, το προστατευτικό για την άγρια πανίδα 
χαρακτήρα του.

Η ισχύς της παρούσας άρχεται, από της δημοσιεύσεώς 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 7 Ιουλίου 2014

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ
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    Αριθμ. 47396 (2)
Μερική ανάκληση της αρ. 4877/15−10−2002 (ΦΕΚ 1140/

Δ΄/23−12−2002) Απόφασης του Διευθυντή Δασών
Ν. Λέσβου με την οποία κηρύχθηκε ως αναδασω−
τέα έκταση συνολικού εμβαδού 917,7 στρεμμάτων 
στη θέση «Κορώνα» Βατερών, τοπ. κοιν. Βρίσας δημ. 
ενότ. Πολιχνίτου δήμου Λέσβου

  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

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

του Συντάγματος.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 4 του Ν. 998/79 

«περί προστασίας των Δασών κ.λπ.», όπως συμπληρώ−
θηκε με το άρθρο 36 παρ. 3 του Ν. 3698/2008.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3200/55 «περί 
διοικητικής αποκεντρώσεως» (ΦΕΚ 97/Α΄/23−04−1955) 
όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μετα−
γενέστερα με το Ν.Δ. 532/1970 (ΦΕΚ 103/Α΄/05−05−1970).

4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
− Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/07−06−2010) και 
το Π.Δ. 143/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Δι−
οίκησης Αιγαίου» (ΦΕΚ 236/Α΄/27−12−2010).

5. Την με αρ. οικ. 50524/5097/30−10−2012 απόφαση της 
Γ. Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου «Παροχή εξου−
σιοδότησης υπογραφής διοικητικών πράξεων και εγγρά−
φων «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» στο Προϊστάμενο 
της Γενικής Δ/νσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων 
κλπ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και στους 
προϊσταμένους των οργανικών μονάδων αυτής» (ΦΕΚ 
3243/Β/05−12−2012).

6. Την με αρ. 97870/2248/07−05−2009 εγκύκλιο διαταγή 
του ΥΠΑΑΤ σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 36 
του Ν. 3698/2008.

7. Την από 26−11−2009 αίτηση του Παναγιώτη Κούσκου.
8. Την αρ. πρωτ. 4877/15−10−2002 (ΦΕΚ 1140/Δ΄/

23−12−2002) Απόφαση του Διευθυντή Δασών Ν. Λέσβου 
με την οποία κηρύχθηκε ως αναδασωτέα, έκταση συνο−
λικού εμβαδού 917,700 στρ. στη θέση «Κορώνα» Βατερών, 
της Κοινότητας Βρίσας Λέσβου.

9. Την αρ. πρωτ. 20205/1488/10−05−2012 πρόταση της 
Δ/νσης Δασών Ν. Λέσβου προς την Α΄ Βάθμια Ε.Ε.Δ.Α. 
Νομού Λέσβου για μερική ανάκληση της αρ. πρωτ. 4877/
15−10−2002 (ΦΕΚ 1140/Δ΄/23−12−2002) Απόφασης Κήρυξης 
Αναδασωτέας Έκτασης.

10. Την αρ. πρωτ. 26/2013 Απόφαση της Α΄ Βάθμιας 
Ε.Ε.Δ.Α. Νομού Λέσβου, σύμφωνα με την οποία έγινε 
αποδεκτή η αρ. πρωτ. 20205/1488/10−05−2012 πρόταση 
της Διεύθυνσης Δασών Ν. Λέσβου, αποφασίζουμε:

Ανακαλούμε μερικώς την αρ. πρωτ. 4877/15−10−2002 
(ΦΕΚ 1140/Δ΄/23−12−2002) Απόφαση του Διευθυντή Δα−
σών Ν. Λέσβου ως προς την έκταση εμβαδού 2.368,73 
τ.μ. με περιμετρικά στοιχεία «1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 − 1» 
που βρίσκεται στη θέση «Χούλιαρη» Τοπικής Κοινότητας 
Βρίσας, Δημοτικής Ενότητας Πολιχνίτου, Δήμου Λέσβου, 
όπως απεικονίζεται στο συνημμένο και αναπόσπαστο 
μέρος της παρούσας τοπογραφικό διάγραμμα που συ−
ντάχθηκε από τον Δασολόγο της Υπηρεσίας μας Αθα−
νάσιο Δελή και τον σχεδιαστή Νικόλαο Χρυσάφη, επί 
υποβάθρου φύλλου χάρτη της Γ.Υ.Σ. κλίμακας 1:5.000 
και ελέγχθηκε από τον Δ/ντη Δασών Ν. Λέσβου, καθώς 
όπως προέκυψε από τα (9) και (10) σχετικά, η έκταση 
αυτή ουδέποτε αποτελούσε δάσος ή δασική έκταση, 
αλλά λόγω του πραγματικού γεγονότος της πλάνης 
περί τα πράγματα κηρύχθηκε αναδασωτέα.

Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως.  

  Μυτιλήνη, 4 Ιουλίου 2014

Με εντολή Γενικής Γραμματέως 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Ο Γενικός Δ/ντής Δασών και Αγρ. Υποθέσεων
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 3733



3734 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 

    Αριθμ. 13947/2947/24.7.2014 (3)
Εν μέρει ανάκληση της αριθμ. 3369/25−9−1992 (ΦΕΚ τ.Δ΄  

1050/12−10−1992) Απόφασης Νομάρχη Κεφαλληνίας 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, περί κήρυ−
ξης ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 2,489 στρεμ−
μάτων, που βρίσκεται στη θέση «Καραβοστάσι» περι−
οχής Κατελειού Τοπικής Κοινότητας Μαρκόπουλου 
Δημοτικής Ενότητας Ελειού Πρόννων Δήμου Κεφαλ−
ληνίας Π.Ε. Κεφ/νιάς.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ−ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ  

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις περί Διοικητικής αποκέντρωσης διατάξεις του 

Ν. 3200/1955 (ΦΕΚ τ.Α΄ 97/1955), όπως τροποποιήθηκε 
και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με το Ν.Δ 532/70 
(ΦΕΚ τ.Α΄/103/1970).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 998/79 (ΦΕΚ 
τ.Α΄/289/1979) «περί προστασίας δασών και δασικών εν 
γένει εκτάσεων της χώρος» όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει σήμερα

3. Τις διατάξεις των άρθρων 12 παρ. 1 και 21 παρ. 8 
και 9 του Ν. 3208/2003 (ΦΕΚ τ.Α΄/303/24−12−2003) «Προ−
στασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασο−
λογίου, ρύθμιση εμπράγματων δικαιωμάτων επί δασών 
και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις».

4. Την αριθμ. 99076/2168/28−6−2005 δ/γή του Υπουρ−
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

5. Τις αριθμ.: α) 160417/1180/8−7−1980 και β) 182447/ 
3049/24−9−1980 διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας.

6. Τον Ν. 2218/94 (ΦΕΚ. τ.Α΄/90/13−61994) «Περί ίδρυσης 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης τροποποίησης διατάξεων 
για την Πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια 
και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε μεταγενέ−
στερα.

7. Τον Ν. 2503/97 (ΦΕΚ Α107/30−5−1997) «Διοίκηση, ορ−
γάνωση, στελέχωση της περιφέρειας ρύθμιση θεμάτων 
για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

8. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/A΄/7−6−2010) 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης−Πρόγραμμα Καλλικράτης»

9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 139/2010 (ΦΕΚ 232/Α΄/27−12−2010 
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον−
νήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

10. Την αρ. πρωτ. 90437/2151/2−6−2006 διαταγή του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
περί «εφαρμογή διαδικασίας υπαγωγής στο αρθρ. 12
ν. 3208/03 εκτάσεων κηρυγμένων ως αναδασωτέων».

11. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 3698/2008 (ΦΕΚ 
τ.Α΄ 198/2−10−2008).

12. Την αριθμ 97870/2248/7−5−2009 δ/γή Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

13. Την αριθμ 3369/25−9−1992 (ΦΕΚ τ.Δ΄/1050/12−10−1992) 
Απόφαση Νομάρχη Κεφαλληνίας όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει σήμερα, με την οποία έκταση εμβαδού 7.128 
στρεμ. κηρύχθηκε αναδασωτέα, λόγω πυρκαγιάς.

14. Την αριθμ 11022/2692/11−6−2013 πράξη χαρακτηρι−
σμού Δ/νσης Δασών Κεφ/νίας σύμφωνα με την οποία 
η έκταση εμβαδού 2,489 στρεμμάτων, που βρίσκεται 
στη θέση «Καραβοστάσι» περιοχής Κατελειού Τοπι−
κής Κοινότητας Μαρκόπουλου Δημοτικής Ενότητας 

Ελειού Πρόννων Δήμου Κεφαλληνίας Π.Ε. Κεφ/νιάς δεν 
θα υπάγεται στις διατάξεις της Δασικής νομοθεσίας 
ύστερα από Απόφαση της Α΄/Βάθμιας Ε.Ε.Δ. Α. Ν. Κεφ/
νίας, διότι εμφανίζεται με αγροτική μορφή στις αερο−
φωτογραφίες του 1945,1960, δεν εμφανίζει σήμερα τη 
μορφή δάσους ..... πληροί τις προϋποθέσεις υπαγωγής 
στο άρθρο 12 παρ. 1 και εμπίπτει στο άρθρο 21 παρ. 
8 και 9 του Ν. 3208/2003.

15. Την αριθμ. 11340/2756/14−6−2013 υποχρεωτική παρα−
πομπή της αριθμ. 11022/2692/11−6−2013 πράξης χαρακτη−
ρισμού Δ/νσης Δασών Κεφ/νίας, ώστε η Υπηρεσία μας 
να κινηθεί ανάλογα για την εφαρμογή των διατάξεων 
του άρθρου 12 και 21 του Ν. 3208/2003 στην ανωτέρω 
εξεταζόμενη έκταση.

16. Την αριθμ. 2/2014 Απόφαση της Πρωτοβάθμιας Επι−
τροπής Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων Κεφ/νίας, η 
οποία αποφάσισε ότι η εξεταζόμενη έκταση «πληροί 
τις προϋποθέσεις υπαγωγής στο άρθρο 12 παρ. 1 και 
στο άρθρο 21 παρ. 8 του Ν. 3208/2003 και δεν εμπίπτει 
στην παρ. 3 του άρθρου 12 του ιδίου Νόμου και ως εκ 
τούτου δεν υπάγεται στις διατάξεις του δασικού Νόμου, 
σύμφωνα με τα ανωτέρω και έχοντας υπόψη την παρ. 
4 του άρθρου 44 του Ν. 998/79 που προστέθηκε με την 
παρ. 3 του άρθρου 36 του Ν. 3698/2008, πλήττεται και η 
αιτιολογία της απόφασης αναδάσωσης αυτής που απο−
τέλεσε την προϋπόθεση κήρυξης της ως αναδασωτέα 
με την αριθμ 3369/25−9−1992 (ΦΕΚ τ.Δ΄ 1050/12−10−1992) 
Απόφαση Νομάρχη Κεφαλληνίας όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει σήμερα».

17. Την αριθμ. 13096/2795/9−7−2014 Βεβαίωση τελεσι−
δικίας της αριθμ. 11022/2692/11−6−2013 πράξης χαρακτη−
ρισμού Δ/νσης Δασών Κεφ/νίας

18. Την αριθμ. 13942/2945/18−7−2014 εισήγηση της Δ/
ντριας Δασών Ν. Κεφ/νιάς προς τον Γ.Γ. Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και 
Ιονίου με την οποία προτείνεται η εν μέρει ανάκληση 
της αναφερόμενης στο θέμα έκτασης αποφασίζουμε: 

Ανακαλούμε εν μέρει, την αριθμ. 3369/25−9−1992(ΦΕΚ 
τ.Δ΄ 1050/12−10−1992) Απόφαση Νομάρχη Κεφαλληνίας 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, περί κήρυξης 
ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 2,489 στρεμμάτων, 
η οποία «πληροί τις προϋποθέσεις υπαγωγής στο άρ−
θρο 12 παρ. 1 και στο άρθρο 21 παρ. 8 του Ν. 3208/2003 
και δεν εμπίπτει στην παρ. 3 του άρθρου 12 του ιδίου 
Νόμου και ως εκ τούτου δεν υπάγεται στις διατάξεις 
του δασικού Νόμου σύμφωνα με τα ανωτέρω και έχο−
ντας υπόψη την παρ. 4 του άρθρου 44 του Ν. 998/79 
που προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 36 του
Ν. 3698/2008 , πλήττεται και η αιτιολογία της απόφασης 
αναδάσωσης αυτής που αποτέλεσε την προϋπόθεση 
κήρυξης της ως αναδασωτέα».

Η ανωτέρω έκταση βρίσκεται στη θέση «Καραβοστάσι» 
περιοχής Κατελειού Τοπικής Κοινότητας Μαρκόπουλου 
Δημοτικής Ενότητας Ελειού Πρόννων Δήμου Κεφαλλη−
νίας ΠΕ. Κεφ/νιάς προσδιορίζεται με διαγράμμιση στο 
συνημμένο απόσπασμα χάρτη Γ.Υ.Σ., με αριθμό 6145/3, 
και ορίζεται ως εξής:

Ανατολικά: Με δασωμένη έκταση
Δυτικά: Με δασωμένη έκταση
Βόρεια: Με δασωμένη έκταση
Νότια: Με δασωμένη έκταση
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 3369/25−9−1992(ΦΕΚ Τ/Δ 
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1050/12−10−1992) Απόφαση Νομάρχη Κεφαλληνίας όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Κατά της απόφασης αυτής δύναται να ασκηθεί αίτηση 
ακύρωσης ενώπιον του (οικείου) τριμελούς Διοικητικού 
Εφετείου εντός εξήντα ημερών από την επομένη της 
δημοσίευσης ή κοινοποίησή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Πάτρα, 24 Ιουλίου 2014

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ
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