
 
 
 
 

Σέρρες 14 Ιουλίου 2016 
Αριθ. Πρωτ. 299201/732  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ 
 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 
 
 
Ταχ. Δ/νση : Κ.Καραμανλή 36  
Τ.Κ. : 62123  
Τηλέφωνο : 2321350300  
Fax: 2321025484 
 
 
ΘΕΜΑ: «Αξιοποίηση και Εκμετάλλευση εκτάσεων ζωνών έργου του ποταμού 
 
Στρυμόνα.» 
 
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 
 

Ο  Α Ν Τ Ι Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Ρ Χ Η Σ  

Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Η Σ  Ε Ν Ο Τ Η Τ Α Σ  Σ Ε Ρ Ρ Ω Ν  
 

έχοντας υπόψη : 
 
 
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 ( ΦΕΚ 87/α/7-6-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης ». 

2. Tο Π.Δ. 133 ( ΦΕΚ 226 Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» 

3. Το Ν.Δ. 497/74 «Περί καθορισμού των ζωνών κατάληψης των αρδευτικών, στραγγιστικών και 

αντιπλημμυρικών έργων της Χώρας και της διοίκησης , διαχείρισης και εκμετάλλευσης αυτών» 

4. Το Π.Δ.332/83 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Γεωργίας και Προϊσταμένων 

διανομαρχιακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας στους Νομάρχες» 

5. Το Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης » και την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των 

Νομαρχών στις Περιφέρειες – Περιφερειακές Ενότητες. 

6. Τον ίδιο ως άνω Ν.3852/2010, με τον οποίο καταργούνται οι κατά τόπους Υπηρεσίες Εγγείων 

Βελτιώσεων, οι οποίες είχαν την δυνατότητα βάσει του Ν.Δ. 497/74, να διαθέτουν τις εκτάσεις 

των ζωνών έργου στις κατά τόπους Διευθύνσεις Γεωργίας με σκοπό την παραχώρησή τους σε 
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ακτήμονες καλλιεργητές. 

7. Το με αριθ. πρωτ. 1426/111455/30-9-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Αξιοποίησης 

Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Μηχανικού Εξοπλισμού, του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων, το οποίο αναφέρει ότι : « Όσον αφορά τη διαχείριση ζωνών έργου μη 

μεταβιβασθέντων σε Ο.Ε.Β. ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 3 παρ. 1 του Ν.Δ. 497/74, με τις 

οποίες αρμοδιότητες σε επίπεδο Νομαρχίας, μετά την εφαρμογή του Ν. 3852/2010- Πρόγραμμα 

Καλλικράτης να ασκούνται σε επίπεδο Περιφέρειας/Περιφερειακής Ενότητας» 

8. Το γεγονός ότι στο Π.Δ. 133/27-12-2010 (ΦΕΚ 226/β΄/2010) δεν αναφέρεται η άσκηση 

αρμοδιότητας της διαχείρισης και εκμετάλλευσης των ζωνών έργου. 

9. Το με αριθ. πρωτ.1515/30-8-2013 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Σερρών. 

10. Το με αριθ. πρωτ. 226082/2651/11-6-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της 

Π.Ε. Σερρών, περί χορήγησης χαρτών των εκτάσεων των ζωνών έργου και συναίνεσης στην 

παραχώρηση τους. 

11. Το με αριθ. πρωτ. 318997/2610/14-7-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της 

Π.Ε. Σερρών, περί «….ενημέρωσης της υπηρεσίας πριν από κάθε ενέργεια εκμίσθωσης 

εκτάσεων στην ευρεία κοίτη του ποταμού Στρυμόνα ώστε να μην δημιουργείται πρόβλημα 

στην εκτέλεση εργασιών εντός των αναχωμάτων του ποταμού.» 

12. Την υπ’ αριθ. 46114(9980)/18-11-2014 (ΦΕΚ 3129/Β΄/21-11-2014) Απόφαση του 

Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Μεταβίβαση Συγκεκριμένων Αρμοδιοτήτων και 

παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων εγγράφων και άλλων πράξεων 

«ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα 

και στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

13. Την με αριθ. πρωτ. 2436/3-12-2014 γνωμάτευση του Νομικού Τμήματος της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας, το οποίο διαβιβάστηκε με το με αρ. πρωτ.: 980/16-12-2014 έγγραφο 

της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και κτηνιατρικής προς το 

Τμήμα Τοπογραφίας Εποικισμού και Αναδασμού της Π.Ε. Σερρών. 

14. Την ανάγκη άμεσης επίλυσης του θέματος της διαχείρισης και εκμετάλλευσης των εκτάσεων 

αυτών. 

15. Την αναγκαιότητα θέσπισης ειδικών όρων–κριτηρίων και καθορισμού της διαδικασίας σε      

ό, τι αφορά στη διαχείριση και εκμίσθωσή τους. 
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 
 
 
 
Α) Την εκμετάλλευση των εκτάσεων των ζωνών έργου με ετήσιες καλλιέργειες από τους καλλιεργητές 
 
του Νομού Σερρών. 
 
Β) Ειδικότερα η διανομή της έκτασης θα γίνει με τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής: 
 

1. Βασική προϋπόθεση ορίζεται η απόδειξη της μόνιμης κατοικίας εντός των ορίων του προς 

διάθεση αγροκτήματος  

2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες  καθώς και όσοι 

είναι ενταγμένοι σε πρόγραμμα νέων αγροτών 

3. Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα (φορολογητέο, αφορολόγητο και αυτοτελώς 

φορολογούμενο) έως 25.000 € με προσαύξηση 5.000 € για κάθε επιπλέον προστατευόμενο 

μέλος της οικογένειας άλλως δεν δικαιούνται κλήρου.  

4. Οι συνολικές ιδιόκτητες οικογενειακές εκτάσεις (είτε αυτή τους ανήκει κατά πλήρη 

κυριότητα είτε διαθέτουν την επικαρπία της) έως και τα 80 στρέμματα δεν επιφέρουν 

μειώσεις στον δικαιούμενο κλήρο αλλά :  
 

α).Για ιδιοκτησία από 81 – 150 στρ ορίζεται αναλογική μείωση ίση με 50% του δικαιούμενου 

κλήρου,  
 

β).Δεν δικαιούνται να συμμετέχουν στην διαδικασία όσοι διαθέτουν ιδιοκτησία ίση ή 

μεγαλύτερη από 151 στρέμματα.  

6.  Το τίμημα εκμίσθωσης των εν λόγω εκτάσεων ορίζεται στα πέντε ευρώ (5€)  
 
Γ) Η διανομή των εκτάσεων αυτών αφορά μόνο τις Τοπικές Κοινότητες στις οποίες υπάρχουν 

διαθέσιμες προς καλλιέργεια εκτάσεις στις ζώνες έργου και υπάρχει ταυτόχρονη συναίνεση της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Σερρών. 

Δ) Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων ορίζεται η 2/9/2016  

Ε) Η εφαρμογή της παρούσας θα γίνει από ιδιώτη τοπογράφο ή μηχανικό, τον οποίο θα 

προσλάβουν οι ίδιοι δικαιούχοι με δικά τους έξοδα. Ο τοπογράφος υποχρεούται να υποβάλει σε 

έντυπη και ηλεκτρονική μορφή εις διπλούν στην Υπηρεσία 1. Τοπογραφικό διάγραμμα 2. Πίνακα 

των προς διανομή εκτάσεων 3. Πίνακα διανομής και κτηματολογικό πίνακα δικαιούχων. 

ΣΤ) Για όσους κριθούν δικαιούχοι στις εν λόγω εκτάσεις δεν παρέχεται το δικαίωμα λήψης 

αποζημίωσης σε περίπτωση που οι εκτάσεις τους κατακλυσθούν από νερά ή θιγούν κατά την 

εκτέλεση έργων κοινής ωφέλειας. 
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Ζ) Η εκμίσθωση αφορά μόνο στην καλλιεργητική περίοδο 2016-2017, ενώ επιτρέπεται μόνο η 

καλλιέργεια φυτών ετήσιου κύκλου και απαγορεύεται αυστηρά κάθε καλλιέργεια πέραν του 

ετήσιου κύκλου και κυρίως οι δενδροφυτείες. 
 
Η) Αναθέτουμε στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Σερρών και 

συγκεκριμένα στο Τμήμα Τοπογραφίας Εποικισμού και Αναδασμού, την εφαρμογή της εν λόγω 

απόφασης. 
 
 

                      Ο  
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

 
          Π.Ε.   ΣΕΡΡΩΝ 

 
 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ 
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