ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ
ΟΡΕΙΝΗ ΥΔΡΟΝΟΜΙΑ

Άρθρο .....
Φορέας εκτέλεσης έργων
1. Τα δασοτεχνικά έργα διευθετήσεως χειμάρρων και αποκαταστάσεως ορεινών εδαφών των λεκανών Άρθρο 224 του Ν.Δ. 86/1969 Δασικός
απορροής εκτελούνται ανεξαρτήτως τάξεως υπό του Κράτους. Μέρος της δαπάνης τούτων, δύναται να κώδικας (Α΄ 7)
βαρύνη τας εκ της εκτελέσεως των έργων προστατευομένας ιδιοκτησίας εις την υπό του χειμάρρου (τίτλος άρθρου: Φορεύς εκτελέσεως
επηρεαζομένην πεδινήν περιοχήν. Την συντήρησιν των κατά την παρούσα παράγραφον έργων έργων)
αναλαμβάνουν αι εκτελούσαι ταύτα αρμόδιαι δασικαί υπηρεσίαι αρχαί ή, οσάκις κρίνεται υπό τούτων
σκόπιμον, οι οργανισμοί εγγείων βελτιώσεων.
2. Η ταξινόμησις των έργων δασοτεχνικής διευθετήσεως χειμάρρων και αποκαταστάσεως των ορεινών
εδαφών, εχόντων άμεσον σχέσιν προς εκτελούμενα μείζονος σημασίας πεδινά εγγειοβελτιωτικά τοιαύτα,
ο γενικός προγραμματισμός, η ένταξις των εις το σύνολον των έργων και ο συντονισμός τούτων
ενεργούνται δι` αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετά γνώμην του

Σχόλιο: Με το παρόν άρθρο ρυθμίζονται τα
δασοτεχνικά έργα διευθετήσεως
χειμάρρων και αποκαταστάσεως ορεινών
εδαφών των λεκανών απορροής. Το
ζήτημα αυτό αποτελεί πλέον αρμοδιότητα
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας και συγκεκριμένα σύμφωνα με
το Π.Δ. 100/2014 της Διεύθυνσης Δασικών
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παρά τω Υπουργείω Γεωργίας Περιβάλλοντος και Ενέργειας κεντρικού γνωμοδοτικού συμβουλίου Έργων και Υποδομών που αποτελεί τμήμα
της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και
εγγειοβελτιωτικών έργων.
Προστασίας Δασών και
Αγροπεριβάλλοντος, αρμοδιότητα της
3. Αι προκαταρκτικαί μελέται των ανωτέρω έργων εγκρίνονται υπό του κεντρικού γνωμοδοτικού
οποίας αποτελεί η κατάρτιση τεχνικών
συμβουλίου εγγείων βελτιώσεων προτάσει της Γενικής Διευθύνσεως Δασών Διεύθυνσης Δασικών Έργων προδιαγραφών εκπόνησης των μελετών
και Υποδομών, αρμοδίας διά την περαιτέρω εκπόνησιν των μελετών εκτελέσεως, έγκρισιν τούτων, ορεινών υδρονομικών έργων και εκτέλεσης
των τεχνικών έργων και φυτοκομικών
ειδικόν κατά χώρον προγραμματισμόν και εκτέλεσιν των έργων, κατά τας διεπούσας ταύτην διατάξεις, εκ
εργασιών για την προστασία των ορεινών
πιστώσεων του προγράμματος αύτης, είτε εκ τοιούτων διατιθεμένων παρά της υπηρεσίας εγγείων εδαφών. Για το λόγο αυτό, συνίσταται η
βελτιώσεων Υπουργείου Γεωργίας Περιβάλλοντος και Ενέργειας δυναμένων να εφαρμοσθούν εν αντικατάσταση της αναφοράς στη Γενική
προκειμένω και των διατάξεων των άρθρων 8 9 - 11 του ν.δ.3881/1958 και του Ν.Δ. 1277/1972, ως αύται Διεύθυνση Δασών μα τη εν λόγω
Διεύθυνση.
εκάστοτε ισχύουν.
Σχόλιο: Σύμφωνα με το περιεχόμενο της
4. Δι` αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εκδιδομένης επί τη προτάσει διάταξης ο συντονισμός των έργων αυτών
λαμβάνει χώρα ύστερα από του κεντρικού
της Γενικής Διευθύνσεως Δασών Διεύθυνσης Διαχείρισης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, μετά
γνωμοδοτικού συμβουλίου
γνώμην του κεντρικού γνωμοδοτικού συμβουλίου εγγείων βελτιώσεων, δύναται να ανατίθεται εις την εγγειοβελτιωτικών έργων το οποίο όμως
υπηρεσίαν εγγείων βελτιώσεων η προμελέτη, μελέτη και εκτέλεσις των εν τω παρόντι άρθρω έργων, δι` ανήκει σήμερα στο Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων. Σύμφωνα με το
οιωνδήποτε πιστώσεων, αποσπωμένου εν τη περιπτώσει ταύτη παρ` αυτή του αναγκαιούντος ειδικού
άρθρο 6 του Π.Δ. 107/2014 αρμόδιο τμήμα
δασικού προσωπικού.
για την εξέταση, σε συνεργασία με
αρμόδια Υπουργεία, Περιφέρειες,
προγραμμάτων μελέτης και κατασκευής
εγγειοβελτιωτικών έργων αποτελεί το
Τμήμα Σχεδιασμού Εγγειοβελτιωτικών
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Έργων και Αξιοποίησης Εδαφοϋδατικών
Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων. Τίθεται ζήτημα
κατακερματισμού των αρμοδιοτήτων που
αφορούν στα έργα δασοτεχνικής
διευθέτησης χειμάρρων και
αποκατάστασης των ορεινών εδαφών που
σχετίζονται άμεσα με πεδινά
εγγειοβελτιωτικά έργα και προτείνεται η
αναδιοργάνωση των αρμοδιοτήτων.
Σχόλιο: Όσον αφορά τα άρθρα 8 - 11 του
ν.δ. 3881/1958, καθόσον το άρθρο 8
καταργήθηκε με το Νομοθετικό Διάταγμα
1277/1972 «Περί τροποποιήσεως και
συμπληρώσεως του Ν.Δ. 3881/1958 - Περί
Έργων Εγγείων Βελτιώσεων», αυτό
διαγράφεται από το περιεχόμενο της
διάταξης και προτείνεται η συμπερίληψη
αναφοράς του Ν.Δ. 1277/1972 στην
παρούσα διάταξη καθώς αφορά στη
χρηματοδότηση των έργων, ρυθμιστικό
πεδίο του καταργηθέντος άρθρου 8.
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Απόδοση στη δημοτική:
Άρθρο ......
Φορέας εκτέλεσης έργων

1. Τα δασοτεχνικά έργα διευθέτησης χειμάρρων και αποκατάστασης ορεινών εδαφών των λεκανών
απορροής εκτελούνται ανεξαρτήτως τάξης από το Κράτος. Μέρος της δαπάνης αυτών, δύναται να
βαρύνει τις προστατευόμενες με την εκτέλεση των έργων ιδιοκτησίες στην πεδινή περιοχή που
επηρεάζεται από τον χείμαρρο. Τη συντήρηση των κατά την παρούσα παράγραφο έργων αναλαμβάνουν
οι αρμόδιες δασικές αρχές που τα εκτελούν ή, όποτε κρίνεται από αυτές σκόπιμο, οι οργανισμοί εγγείων
βελτιώσεων.
2. Η ταξινόμηση των έργων δασοτεχνικής διευθέτησης χειμάρρων και αποκατάστασης των ορεινών
εδαφών που έχουν άμεση σχέση με εκτελούμενα μείζονος σημασίας πεδινά εγγειοβελτιωτικά έργα, ο
γενικός προγραμματισμός, η ένταξη των έργων στο σύνολό τους και ο συντονισμός τους ενεργούνται με
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετά από γνώμη του κεντρικού γνωμοδοτικού
συμβουλίου εγγειοβελτιωτικών έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3. Οι προκαταρκτικές μελέτες των ανωτέρω έργων εγκρίνονται από το κεντρικό γνωμοδοτικό συμβουλίου
εγγείων βελτιώσεων με πρόταση της Διεύθυνσης Δασικών Έργων και Υποδομών, η οποία είναι αρμόδια
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για την περαιτέρω εκπόνηση των μελετών εκτέλεσης, την έγκρισή τους, τον ειδικό προγραμματισμό και
εκτέλεση των έργων στον χώρο, κατά τις διατάξεις που τη διέπουν, από πιστώσεις του προγράμματός
της, είτε από αυτές που διατίθενται από την υπηρεσία εγγείων βελτιώσεων του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με δυνατότητα εφαρμογής εν προκειμένω και των διατάξεων των άρθρων
9 - 11 του ν.δ.3881/1958 και του Ν.Δ. 1277/1972, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν.
4. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας που εκδίδεται κατόπιν πρότασης της
Διεύθυνσης Διαχείρισης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, μετά από γνώμη του κεντρικού
γνωμοδοτικού συμβουλίου εγγείων βελτιώσεων, δύναται να ανατίθεται στην υπηρεσία εγγείων
βελτιώσεων η προμελέτη, μελέτη και εκτέλεση των έργων του παρόντος άρθρου, με οποιεσδήποτε
πιστώσεις, με απόσπαση στην περίπτωση αυτή του αναγκαίου ειδικού δασικού προσωπικού σε αυτή.

Άρθρο ......
Ειδικά μέτρα για τις λεκάνες χειμάρρων Μακεδονίας
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1. Δι` αποφάσεων του Υπουργού Γεωργίας Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εκδιδομένων μετά γνώμην του Άρθρο 225 του Ν.Δ. 86/1969 Δασικός
αρμοδίου περιφερειακού διευθυντού δασών και δημοσιευομένων εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κώδικας (Α΄ 7)
δύνανται να κηρύσσωνται υπό προστασίαν λεκάναι απορροής των χειμάρρων των πεδιάδων
Μακεδονίας.

(τίτλος άρθρου: Ειδικά μέτρα διά λεκάνας
χειμάρρων Μακεδονίας)

2. Εντός των υπό προστασίαν περιοχών δύναται να απαγορεύωνται αι εκχερσώσεις επικλινών εδαφών,
να επιβάλλωνται ειδικά μέτρα κλιμακώσεως (πεζούλια) ή περιορισμού κατ` έκτασιν και είδος
καλλιεργείας δι`εκχερσώσεως, να περιωρίζονται αι πάσης φύσεως καρπώσεις των δημοσίων ή μη δασών,
μερικώς δασοσκεπών δασικών εκτάσεων και οιωνδήποτε ψιλών βοσκών και να ρυθμίζεται κατά τόπον
και χρόνον και μέχρι πλήρους απαγορεύσεως η βοσκή ωρισμένου είδους ή παντός ζώου, η χρήσις του
ύδατος φυσικών πηγών και ρείθρων, η αλλαγή της κοίτης των χειμάρρων, ως και η ανέγερσις οιωνδήποτε
δασικών εγκαταστάσεων. Εις τας ούτω υπό προστασίαν κηρυχθείσας περιοχάς, θεωρουμένας ως
αναδασωτέα, έχουν εφαρμογήν, όσον αφορά την έκδοσιν των δασικών αστυνομικών διατάξεων, την
φύλαξιν και αστυνομίαν, την βεβαίωσιν των παραβάσεων, ως και τας επιβαλλομένας ποινάς και
αποζημιώσεις, αι αντίστοιχοι διατάξεις του παρόντος κώδικος
3. Διά Δ/τος δύνανται αι διατάξεις των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2 να επεκταθούν εις τας λεκάνας
απορροής χειμάρρων και άλλων διαμερισμάτων της χώρας, όταν αύται τίθενται, επί τη βάσει
εγκεκριμένης μελέτης, υπό δασοτεχνικήν διευθέτησιν.
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Απόδοση στη δημοτική:
Άρθρο ......
Ειδικά μέτρα για τις λεκάνες χειμάρρων Μακεδονίας

1. Με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας που εκδίδονται μετά από γνώμη του
αρμόδιου περιφερειακού διευθυντή δασών και που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
δύνανται να κηρύσσονται υπό προστασία λεκάνες απορροής των χειμάρρων των πεδιάδων Μακεδονίας.
2. Εντός των υπό προστασία περιοχών δύναται να απαγορεύονται οι εκχερσώσεις επικλινών εδαφών, να
επιβάλλονται ειδικά μέτρα κλιμάκωσης (πεζούλια) ή περιορισμού κατ` έκταση και είδος της καλλιέργειας
με εκχέρσωση, να περιορίζονται οι πάσης φύσεως καρπώσεις των δημοσίων ή μη δασών, δασικών
εκτάσεων και οποιωνδήποτε ψιλών βοσκών και να ρυθμίζεται κατά τόπο και χρόνο και μέχρι πλήρη
απαγόρευση η βοσκή ορισμένου είδους ή κάθε ζώου, η χρήση του ύδατος φυσικών πηγών και ρείθρων, η
αλλαγή της κοίτης των χειμάρρων καθώς και η ανέγερση οποιωνδήποτε δασικών εγκαταστάσεων. Στις με
αυτό τον τρόπο κηρυχθείσες υπό προστασία περιοχές, οι οποίες θεωρούνται ως αναδασωτέες, έχουν
εφαρμογή, όσον αφορά την έκδοση των δασικών αστυνομικών διατάξεων, τη φύλαξη και αστυνόμευση,
τη βεβαίωση των παραβάσεων, όπως και τις επιβαλλόμενες ποινές και αποζημιώσεις, οι αντίστοιχες
διατάξεις του παρόντος κώδικα.
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3. Με διάταγμα δύνανται οι διατάξεις των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2 να επεκταθούν στις λεκάνες
απορροής χειμάρρων και άλλων διαμερισμάτων της χώρας, όταν αυτές τίθενται, επί τη βάσει
εγκεκριμένης μελέτης, υπό δασοτεχνική διευθέτηση.
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