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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ. 1928 (1)
 Μερική ανάκληση της υπ’ αριθμ. 602/28.3.1989 (Φ.Ε.Κ 210/

Δ΄/17.4.1989) απόφασης του Νομάρχη Ανατ. Αττικής 
«Περί κήρυξης αναδασωτέας εκτάσεως» 1814, 375 στρ. 
στη θέση «Σκόρδι» της Κοινότητας Αναβύσσου Νομού 
Αττικής αιτία πυρκαγιάς, όπως αυτή τροποποιήθηκε 
με την υπ’ αριθμ. 5213/πε/2007 (Φ.Ε.Κ. 144/Δ΄/13.4.2007) 
απόφασή μας, για έκταση εμβαδού 70,000 στρεμ.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

΄ Εχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις :
α) Του άρθρου 117 παρ. 3 του Συντάγματος της Ελ−

λάδος.
β) Του ν. 3200/1955 «περί διοικητικής αποκεντρώσεως» 

όπως αυτές τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα.
γ) Του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση 

της Περιφέρειας κλπ».
δ) Του ν. 998/1979 «Περί προστασίας των Δασών και 

των Δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» και ειδι−
κότερα :

δα) Του άρθρου 41 παρ. 1

δβ) Του άρθρου 38 παρ. 1
δγ) Των άρθρων 43 και 44
ε) Του ν. 3208/2003
2. Την υπ’ αριθμ. 1099/10−2004 διαταγή του Υπουργού 

Αγρ. Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3. Την υπ’ αριθμ. 4253/3.10.2006 πρόταση του Δασαρ−

χείου Λαυρίου και την συνοδεύουσα αυτή Δ.Υ./5.10.2006 
εισήγηση του δασολόγου Θεόδωρου Καββαδία μετά 
σχεδιαγράμματος, καθώς και την υπ’ αριθμ. οικ.5419 /
8.12.2006 συμπληρωματική πρόταση του ιδίου Δασαρ−
χείου με την οποία προτείνεται: Η μερική ανάκληση της 
ανωτέρω υπ’ αριθμ. 602/28.3.1989 (Φ.Ε.Κ 210/Δ΄/17.4.1989) 
απόφασης του Νομάρχη Ανατ. Αττικής «Περί κήρυξης 
αναδασωτέας εκτάσεως» στη θέση «Σκόρδι» της Κοι−
νότητας Αναβύσσου Νομού Αττικής, όπως αυτή τροπο−
ποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 5213/πε/2007 απόφασή μας 
(Φ.Ε.Κ. 144/Δ΄/13.4.2007), για έκταση εμβαδού 70.000 τ.μ., 
η οποία προέρχεται από παραχώρηση του Υπουργείου 
Γεωργίας προς αποκατάσταση ακτημόνων καλλιεργη−
τών προσφυγικής ομάδος Αρετσούς−Αττικής και απο−
τελεί τα αριθμ. 1294,1295, 1296, 1297, 1298, 1299 και 1300 
κληροτεμάχια και τμήματα των υπ’ αριθμ. 1293, 1301, 1302, 
1306, 1307, 1308, 1317, 1318 και 1382 κληροτεμαχίων του 
αγροκτήματος «Ανάβυσσος − Τουρκοχώραφο και τμήμα 
Θέρμη Γιουρντά» διανομής έτους 1953, για την οποία 
είχε εκδοθεί η υπ’ αριθμ. 3338/31.10.1991 πράξη χαρακτη−
ρισμού−πληροφοριακό έγγραφο του Δασάρχη Λαυρίου, 
η οποία ακυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 30/2005 οριστική 
και τελεσίδικη απόφαση της Β΄/βάθμιας Επιτροπής Επί−
λυσης Δασικών Αμφισβητήσεων Εφετείου Αθηνών και 
σύμφωνα με την οποία η έκταση αυτή των 70.000 τ.μ. 
όπως αυτή απεικονίζεται στο συνοδεύον την ανωτέρω 
υπ’ αριθμ. οικ.5419/8.12.2006 πρόταση του Δασαρχείου 
Λαυρίου, απόσπασμα φύλλων χάρτη Γ.Υ.Σ των υπ’ αριθμ. 
6477/3 και 6477/5 κλίμ. 1:5.000 με στοιχεία οριογραμμής 
(Α΄,Β΄,Γ΄,Δ΄,Ε΄,Ζ΄,Η΄,Θ΄,Ι΄,Κ΄,Α΄), χαρακτηρίστηκε ως χορτο−
λιβαδική της παρ. 6β του άρθρου 3 του ν. 998/1979 και 
περιλαμβάνεται εντός των ορίων της ως άνω απόφασης 
κήρυξης, γεγονός που κατέστησε την πιο πάνω απόφα−
ση κήρυξης ανακλητέα μερικώς και συγκεκριμένα για 
την έκταση των 70,000 στρεμ. ως εκδοθείσα κατά πλάνη 
περί τα πραγματικά και νομικά δεδομένα.

Η ως άνω υπ’ αριθμ. 30/2005 απόφαση της Β΄/βάθμιας 
Επιτροπής Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων Εφετείου 
Αθηνών κατέστη οριστική και τελεσίδικη ως προς το 
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Δημόσιο και ως προς τρίτους με το αοιθ. 785/24.2.2006 
έγγραφο της Δ/νσης Δασών Aνατ. Αττικής.

6. Τις διατάξεις ειδικότερα του ν. 3208/2003 αρθ. 21 
παρ. 2 σύμφωνα με τις οποίες Εκτάσεις που έχουν κρι−
θεί με τη διαδικασία του άρθρου 14 του ν. 998/1979 ως 
μη δασικές, δεν υπάγονται στις διατάξεις του Δασικού 
Κώδικα, τυχόν δε αποφάσεις με τις οποίες οι εν λόγω 
εκτάσεις κηρύχθηκαν αναδασωτέες, αίρονται υποχρε−
ωτικά, με πράξη του αρμοδίου οργάνου.

7. Τις γενικές διατάξεις του διοικητικού δικαίου περί 
ανάκλησης των πράξεων της διοίκησης που έχουν εκ−
δοθεί κατά πλάνη περί τα πραγματικά και νομικά δε−
δομένα, αποφασίζουμε :

1. Ανακαλούμε μερικώς την ανωτέρω υπ’ αριθμ. 
602/28.3.1989 (Φ.Ε.Κ 210/Δ΄/17.4.1989) απόφαση του Νο−
μάρχη Ανατ. Αττικής «Περί κήρυξης αναδασωτέας εκτά−
σεως» 1814,375 στρεμ. στη θέση «Σκόρδι» της Κοινότητας 
Αναβύσσου Νομού Αττικής, όπως αυτή τροποποιήθηκε 
με την υπ’ αριθμ. 5213/πε/2007 απόφασή μας (Φ.Ε.Κ. 
144/Δ΄13.4.2007) και συγκεκριμένα για έκταση εμβαδού 
70,000 στρεμ, η οποία προέρχεται από παραχώρηση 
ακτημόνων καλλιεργητών προσφυγικής ομάδος Αρε−
τσούς−Αττικής και αποτελεί τα υπ’ αριθμ. 1294, 1295, 1296, 
1297, 1298, 1299 και 1300 κληροτεμάχια και τμήματα των 

υπ’ αριθμ. 1293, 1301, 1302, 1306, 1307, 1308, 1317, 1318 και 
1382 κληροτεμαχίών του αγροκτήματος «Ανάβυσσος 
− Τουρκοχώραφο και τμήμα Θέρμη Γιουρντά» διανομής 
έτους 1953 και περιλαμβάνεται εντός των ορίων της ως 
άνω απόφασης κήρυξης, για τους λόγους που αναφέ−
ρονται στο σκεπτικό της παρούσας και επομένως η ως 
άνω απόφαση του Νομάρχη Ανατ. Αττικής, όπως αυτή 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 5213/πε/2007 απόφαση 
μας, απώλεσε την αιτιολογική της βάση εκδοθείσα κατά 
πλάνη περί τα πραγματικά και νομικά δεδομένα, ως 
προς την ανωτέρω έκταση των 70.000 στρ.

Η έκταση των 70,000 στρ. για την οποία ανακαλείται 
η κήρυξη της αναδάσωσης, απεικονίζεται με τα στοιχεία 
οριογραμμής «Α΄,Β΄,Γ΄,Δ΄,Ε΄,Ζ΄,Η΄,Θ΄,Ι΄,Κ΄,Α΄» στο προσαρ−
τημένο αναπόσπαστα στην παρούσα απόσπασμα των 
υπ’ αριθμ. 6477/3 & 6477/5 φύλλων χάρτη ΓΥΣ κλίμακας 
1:5000.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αγία Παρασκευή, 8 Μαΐου 2007

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ 
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Αριθμ. 3282 (2)
   Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος του ρέ−

ματος που διέρχεται εντός του οικισμού «Ποτός» του 
Δ. Θάσου − Ν. Καβάλας. 

 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΕΡ/ΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 

91/Α) «Εναρμόνιση του ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 
Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις 
θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις».

2. Την υπ’ αριθμ. 3046/304/89 (ΦΕΚ 59Δ/3.2.1989) από−
φαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χω−
ροταξίας και Δημοσίων Έργων, «Κτιριοδομικός Κανονι−
σμός» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 6 αυτού, 
σχετικά με τη δόμηση κοντά σε ρέματα, όπως ισχύει 
σήμερα.

3. Τις διατάξεις του ν. 2853/16.7.1922 (ΦΕΚ Α΄/116) «Περί 
υδραυλικών εν γένει έργων και αστυνομεύσεως των 
Δημοσίων Υδάτων», όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις 
αντίστοιχες του ν.δ. 10/29.12.1923 και κωδικοποιήθηκαν 
από τις διατάξεις του π.δ. 18/21.3.1924.

4. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/30.5.1997) 
«Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, 
Ρυθμίσεις θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και 
άλλες διατάξεις».

5. Τις οικείες διατάξεις του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/
1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και 
άλλες διατάξεις».

6. Την υπ’ αριθμ. 1096/27.3.2003 (ΦΕΚ 393/Β/4.4.2003) 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα περιφέρειας Α.Μ.−Θ. 
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε προϊσταμένους Δ/νσεων 
και Τμημάτων της Π.Α.Μ.−Θ.».

7. Το υπ’ αριθμ. 07/2466/21.6.2007 (α.π. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. 
3282/27.6.2007) έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρε−

σιών Ν. Καβάλας με το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρε−
σία μας η μελέτη οριοθέτησης τμήματος του ρέματος 
που διέρχεται από τον οικισμό του Ποτού Θάσου του 
Δ. Θάσου − Ν. Καβάλας.

8. Το Απόσπασμα πρακτικού της με αρίθ. 5/2007 συ−
νεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου, κατά την 
οποία αποφασίστηκε ομόφωνα η έγκριση (αριθμός από−
φασης 70/2007) της παραπάνω μελέτης οριοθέτησης.

9. Την υδραυλική μελέτη για την οριοθέτηση τμήμα−
τος ρέματος που αναφέρεται την οριζοντιογραφία που 
τη συνοδεύει (αριθμ. σχεδίου 0.1, κλίμακα 1:200), όπως 
ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από τη Δ/νση Τεχνικών 
Υπηρεσιών Ν. οποία προκύπτει ότι οι προτεινόμενες 
οριογραμμές ανταποκρίνονται σε πλημμυρική παροχή 
για περίοδο αναφοράς Τ=100 έτη, αποφασίζουμε :

Επικυρώνουμε τις καθορισθείσες οριογραμμές τμήμα−
τος ρέματος που διέρχεται εντός του οικισμού «Ποτός» 
του Δ. Θάσου − Ν. Καβάλας, όπως φαίνονται στην ορι−
ζοντιογραφία υδραυλικής επίλυσης και προτεινόμενων 
οριογραμμών κλίμακας 1:200 (αριθμ. σχεδίου 0.1) που 
συντάχθηκε από τον Πτυχιούχο Τοπογράφο Μηχανικό, 
Στυλιανό Κρίκη, όπως αυτή ελέγχθηκε και θεωρήθηκε 
από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν. Καβάλας.

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προ−
κύπτουν δαπάνες οι οποίες βαρύνουν τον Κρατικό Προϋ−
πολογισμό.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την ανωτέρω 
δημοσίευση.

Η απόφαση αυτή μαζί με τη συνημμένη οριζοντιο−
γραφία να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερ−
νήσεως.

  Κομοτηνή, 1 Αυγούστου 2007

Η Προϊσταμένη Δ/νσης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ
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ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(3)

    Στην υπ’ αριθμ. 167378/14.5.2007 απόφαση του Υπουρ−
γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που δημοσι−
εύθηκε στο ΦΕΚ 241/τ.Δ΄/4.6.2007, γίνονται οι εξής δι−
ορθώσεις:

Στον τίτλο:
Από το εσφαλμένο : «Ορισμός θαλάσσιων περιοχών με 

λιβάδια Ποσειδωνίας (Ρosidonia oceanica) στις οποίες 
απαγορεύεται η αλιεία με συρόμενα εργαλεία».

Στο ορθό : «Ορισμός θαλάσσιων περιοχών με λιβάδια 
Ποσειδωνίας (Ρosidonia oceanica) στις οποίες απαγο−
ρεύεται η αλιεία».

Στην παράγραφο 1:
Από το εσφαλμένο: «Με την παρούσα απόφαση ορί−

ζονται... στις οποίες απαγορεύεται η αλιεία με συ−
ρόμενα εργαλεία, σε εφαρμογή του εδαφίου 1 της 
παραγρ. 1 του άρθρου 4 του Καν. (ΕΚ) 1967/2006 του 
Συμβουλίου».

Στο ορθό: «Με την παρούσα απόφαση ορίζονται...στις 
οποίες απαγορεύεται η αλιεία, σε εφαρμογή του εδαφί−
ου 1 της παραγρ. 1 του άρθρου 4 του Καν. (ΕΚ) 1967/2006 
του Συμβουλίου».

  (Από το Υπ. Αγροτικής Αναπτυξης και Τροφίμων.)  
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