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Εισαγωγή



Βασικοί όροι

• Υδατορέματα ή υδατορεύματα ή ρέματα (μη πλεύσιμοι ποταμοί,
χείμαρροι, ρέματα και ρυάκια): «οι φυσικές ή διευθετημένες
διαμορφώσεις της επιφάνειας του εδάφους που είναι κύριοι αποδέκτες των
υδάτων της επιφανειακής απορροής και διασφαλίζουν τη διόδευσή τους προς
άλλους υδάτινους αποδέκτες σε χαμηλότερες στάθμες. Στην έννοια του
υδατορέματος δεν περιλαμβάνονται τα εγγειοβελτιωτικά έργα, όπως αρδευτικές
και αποστραγγιστικές τάφροι»

• Διευθέτηση υδατορέματος: «η επέμβαση στο υδατόρεμα, με την
εκτέλεση των αναγκαίων έργων με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών ροής, τη
μείωση των κινδύνων από πλημμύρες και τον έλεγχο των διαβρώσεων και των
αποθέσεων φερτών υλικών. Στα έργα αυτά περιλαμβάνεται και η εκτροπή του
υδατορέματος, καθώς και η υποκατάστασή του με κλειστό ή ανοιχτό τεχνικό έργο
στην ίδια ή διαφορετική θέση»
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Βασικοί όροι

• Οριογραμμές υδατορέματος: «οι πολυγωνικές γραμμές εκατέρωθεν της
βαθιάς γραμμής του υδατορέματος, οι οποίες περιβάλλουν σωρευτικά: α) τις
όχθες του υδατορέματος, β) τις γραμμές πλημμύρας και γ) οποιοδήποτε φυσικό ή
τεχνητό στοιχείο, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του υδατορέματος, το οποίο
έχει περιβαλλοντική αξία και χρήζει προστασίας»

• Ζώνη υδατορέματος: «η εδαφική περιοχή που περικλείεται από τις
οριογραμμές του υδατορέματος»

• Οριοθέτηση: «η διαδικασία καθορισμού και επικύρωσης των οριογραμμών
του υδατορέματος, με στόχο την εξασφάλιση της απρόσκοπτης απορροής των
επιφανειακών νερών και την περιβαλλοντική προστασία του υδατορέματος»
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H διαδικασία οριοθέτησης των
υδατορεμάτων



Ιστορικό πλαίσιο

1. Β.Δ. 18/21-3-1924 «Περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων του
νόμου 2853 και του από 10 Δεκεμβρίου 1923 Ν. διατάγματος περί
τροποποιήσεως και προσθήκης διατάξεων τινών εις τον νόμο
2853 κ.λπ.» (ΦΕΚ Α΄ 61/21-3-1924), άρθρο 17 παρ. 2

2. Ν.880/1979 «Περί καθορισμού ανωτάτου ορίου συντελεστού
δομήσεως και ετέρων τινών διαρρυθμίσεων της πολεοδομικής
νομοθεσίας» (ΦΕΚ Α΄ 58/22-3-1979), άρθρο 6 παρ. 1, 2 και 3

3. Ν. 3010/2002 «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» (ΦΕΚ Α΄
91/25-4-2002), άρθρο 5
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Ισχύον νομοθετικό πλαίσιο – ν. 4258/2014

• Ν.4258/2014 «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων
για τα υδατορέματα – ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 94/14-4-2014), Α΄ Κεφάλαιο, άρθρα 1 έως
10

• ΚΥΑ των Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Υποδομών &
Μεταφορών με αριθ. οικ. 140055/13-1-2017 «Τεχνικές
προδιαγραφές σύνταξης του περιεχομένου του φακέλου
οριοθέτησης…» (ΦΕΚ Β΄ 428/15-2-2017)

5



Κύρια στάδια της διαδικασίας οριοθέτησης

1. Σύνταξη φακέλου οριοθέτησης, στον οποίο περιλαμβάνονται:
• Τοπογραφικό διάγραμμα αποτύπωσης του υδατορέματος
• Υδρολογική και υδραυλική μελέτη
• Συνοπτική τεχνική έκθεση
• Πρόταση καθορισμού των οριογραμμών του υδατορέματος, η
οποία συνοδεύεται και από προτάσεις για τυχόν έργα διευθέτησης

2. Έλεγχος και θεώρηση του φακέλου οριοθέτησης, από την κατά
περίπτωση αρμόδια Αρχή με μέριμνα της οποίας έχει εκκινήσει η
διαδικασία οριοθέτησης (Υ.Π.ΕΝ., Γ.Γ.Δ.Ε./Υ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.,
Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Περιφέρεια)
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Κύρια στάδια της διαδικασίας οριοθέτησης

3. Καθορισμός οριογραμμών, επί του τοπογραφικού διαγράμματος
του φακέλου, από την :

• Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της οικείας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όταν η ευθύνη θεώρησης του
φακέλου ανήκει σε Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή
της Περιφέρειας

• Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υ.Π.ΕΝ., όταν ο φάκελος
έχει θεωρηθεί με μέριμνα των Υπηρεσιών του Υ.Π.ΕΝ.

• Δ/νση Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Γ.Γ.Δ.Ε. /Υ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. όταν η
θεώρηση του φακέλου έχει γίνει με ευθύνη των Υπηρεσιών της
Γ.Γ.Δ.Ε.

4. Επικύρωση οριογραμμών, με πράξη του Γ.Γ. της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ή του αρμόδιου Υπουργού.
Κατ’ εξαίρεση όταν το οριοθετούμενο υδατόρεμα εμπίπτει στα όρια
παραδοσιακού οικισμού ή κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου η επικύρωση
συντελείται με την έκδοση Π.Δ/τος
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Σχ. 1: Ενδεικτικό διάγραμμα οριοθέτησης 8



Δημιουργία ενιαίας βάσης δεδομένων

Σημαντική πρόβλεψη
Εισάγεται με το άρθρο 6 αναφέρεται στη δημιουργία βάσης
δεδομένων συνδεδεμένης με το Σ.Π.Ε.Κ., στην οποία θα
καταχωρούνται οι διοικητικές πράξεις και οι αιτήσεις οριστικής ή
προσωρινής οριοθέτησης. Η ενημέρωση της Β.Δ. θα γίνεται άμεσα
από τον εκάστοτε αρμόδιο για την έκδοση της πράξης φορέα.
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Διερεύνηση της έννοιας του
υδατορέματος



Νομική προσέγγιση της έννοιας του υδατορέματος

Α.Κ. 967: Κοινόχρηστα ή κοινής χρήσης πράγματα, είναι ιδίως τα νερά
με ελεύθερη και αέναη ροή, οι δρόμοι, οι πλατείες, οι αιγιαλοί, τα
λιμάνια και οι όρμοι, οι όχθες των πλεύσιμων ποταμών, οι μεγάλες
λίμνες και οι όχθες τους.

Νομολογία: Τμήματα των υδατορεμάτων διαλείπουσας ροής μπορεί
να συνιστούν εδαφικές εκτάσεις δεκτικές ιδιωτικής ιδιοκτησίας,
θεωρούνται όμως άξια προστασίας ως αναπόσπαστο μέρος του
φυσικού περιβάλλοντος (βλ. Σ.τ.Ε. 3221/1988, 3630/87, 2963/78, 19/71)
1801/1995

Απόφαση 1801/1995 του Ε΄ Τμ. του Σ.τ.Ε. «…, τα ρεύματα, ασχέτως
του κατά περίπτωση νομικού καθεστώτος των … αποτελούν
κοινόχρηστους χώρους, εφ’ ων απαγορεύονται επεμβάσεις θίγουσες
την κατά τα άνω λειτουργίαν των»
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Περιβαλλοντική θεώρηση των υδατορεμάτων

Τα υδατορέματα προστατεύονται γενικά ως στοιχεία του φυσικού
περιβάλλοντος σύμφωνα με το άρθρο 24 του Συντάγματος. Η
συνταγματική αυτή διάταξη έχει αναγάγει το φυσικό περιβάλλον σε
αυτοτελώς προστατευόμενο αγαθό, για τη διαφύλαξη του οποίου το
κράτος έχει υποχρέωση να λαμβάνει προληπτικά ή κατασταλτικά
μέτρα σύμφωνα με την αρχή της αειοφορίας
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Αντιπλημμυρική–πολεοδομική αντιμετώπιση των υδατορεμάτων

Τα έργα διευθέτησης και αντιπλημμυρικής προστασίας θα πρέπει να
έχουν ως κεντρικό άξονα τη διατήρηση των ανοιχτών υδατορεμάτων
και να μελετώνται όχι μόνο με βάση οικονομοτεχνικά κριτήρια αλλά
λαμβάνοντας υπόψη το οικοσύστημα της ευρύτερης ζώνης του
υδατορέματος, την αλληλεπίδραση επιφανειακών και υπογείων
υδάτων κ.λπ.

Βασικές προϋποθέσεις για τα υδατορέματα που εμπίπτουν στα όρια
επεκτάσεων ή αναθεωρήσεων – τροποποιήσεων πολεοδομικών –
ρυμοτομικών σχεδίων είναι :

• Η ανάδειξή και διαχείρισή τους ως φυσικά οικοσυστήματα
• Η οριοθέτηση τους
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Αντιπλημμυρική–πολεοδομική αντιμετώπιση των υδατορεμάτων

Κανόνες δόμησης:
• Απαγορεύεται απολύτως η δόμηση εντός της ζώνης του
υδατορέματος

• Δόμηση εκτός αυτής επιτρέπεται υπό τις προϋποθέσεις i)
εκτέλεσης των έργων διευθέτησης του υδατορέματος και ii)
τήρησης των κατά περίπτωση ισχυόντων όρων δόμησης

Οι αυθαίρετες κατασκευές στη ζώνη των υδατορεμάτων δεν
υπάγονται στις διατάξεις του νόμου ν.4178/2013 (άρθρο 2 παρ. 2 εδ.
ιγ) και επομένως δεν εξαιρούνται της κατεδάφισης και ούτε
αναστέλλεται η επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων.
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Ένταξη της διοικητικής πράξης
οριοθέτησης στο Ε.Κ.



Γενικές αρχές

Οι οριοθέτησεις των υδατορεμάτων είναι διοικητικές πράξεις με
άμεση διασύνδεση με το Εθνικό Κτηματολόγιο.

Ως αποτέλεσμα της διαδικασίας οριοθέτησης προκύπτει η ζώνη του
υδατορέματος, η οποία διακρίνεται από σαφή χαρακτήρα χρήσης,
περιλαμβάνει ενδεχομένως τμήματα όμορων γεωτεμαχίων/
ιδιοκτησιών και υπόκειται σε συγκεκριμένους πολεοδομικούς και
περιβαλλοντικούς περιορισμούς.
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Γενικές αρχές

Η ενσωμάτωση εδαφικών τμημάτων γεωτεμαχίων εντός της ζώνης
του υδατορέματος δεν συνεπάγεται άμεση μεταβολή του
εμπράγματου δικαιώματος της ιδιοκτησίας, ωστόσο επιφέρει
δεσμεύσεις (βάρη) που αποψιλώνουν τα δικαιώματα κυριότητας,
νομής και κατοχής.

Διασφάλιση κανόνων ουσιαστικής δημοσιότητας της διοικητικής
πράξης της οριοθέτησης που θα συνάδουν με την αντίστοιχη Αρχή
δημοσιότητας του Εθνικού Κτηματολογίου, καθώς και την Αρχής
διασφάλισης της δημόσιας πίστης.
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Ενδεικτικό πλαίσιο ενεργειών

Κατ’ αναλογία των αντίστοιχων διαδικασιών καταχώρισης άλλων
διοικητικών πράξεων (αναδασμοί, πράξεις εφαρμογής,
απαλλοτριώσεις) μια ενδεικτική ακολουθία ενεργειών θα
περιλαμβάνει τρία στάδια :

1. Το στάδιο προετοιμασίας με την ενημέρωση του αρμόδιου
φορέα, τις προκαταρκτικές ενέργειες και την χορήγηση
δεδομένων Κτηματολογίου

2. Το στάδιο επεξεργασίας των δεδομένων της οριοθέτησης
σύμφωνα με σχετικές προδιαγραφές, διαδικασία που θα γίνεται
από το αρμόδιο τμήμα της Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε. με την συνεργασία του
αρμόδιου φορέα έκδοσης της πράξης οριοθέτησης

3. Το στάδιο της καταχώρισης της πράξης οριοθέτησης, το οποίο
ξεκινά με την κατάθεση της αίτησης από το αρμόδιο φορέα στο
Κτηματολογικό Γραφείο και ολοκληρώνεται με τις ενέργειες του
Προϊστάμενου του ΚΓ με την κεντρική υποστήριξη της Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε.
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