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ΘΕΜΑ : Ερώτημα ως προς την επικύρωση του καθορισμού οριογραμμών υδατορέματος με 

έκδοση Προεδρικού Διατάγματος, σύμφωνα με το ν. 4258/2014, σε περίπτωση που 
το σύνολο ή τμήμα του προς οριοθέτηση υδατορέματος βρίσκεται εντός περιοχών 
NATURA ή περιοχών που εμπίπτουν στη δασική νομοθεσία. 

 
 

Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η  
 
Το Συμβούλιο έλαβε υπόψη του το από 17.5.2021 ενημερωτικό σημείωμα της Δ/νσης 
Τοπογραφικών Εφαρμογών του ΥΠΕΝ, στο οποίο τίθεται το ερώτημα ως προς την επικύρωση του 
καθορισμού οριογραμμών υδατορέματος με έκδοση Προεδρικού Διατάγματος, σύμφωνα με το ν. 
4258/2014, σε περίπτωση που το σύνολο ή τμήμα του προς οριοθέτηση υδατορέματος βρίσκεται 
εντός περιοχών NATURA ή περιοχών που εμπίπτουν στη δασική νομοθεσία. Μετά από διαλογική 
συζήτηση μεταξύ των μελών, το συμβούλιο γνωμοδότησε ομόφωνα ως εξής : 
 

1. Στη διάταξη του πρώτου εδαφίου της παραγράφου Α4 του άρθρου 3 του ν. 4258/ 2014 
«Υδατορέματα (οριοθέτηση κλπ.)- πολεοδομικές ρυθμίσεις» (Α΄94) προβλέπεται ότι, 
κατ΄εξαίρεση, η επικύρωση του καθορισμού οριογραμμών υδατορέματος γίνεται με 
προεδρικό διάταγμα, σε περίπτωση κατά την οποία το προς οριοθέτηση τμήμα αυτού 
ευρίσκεται σε κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο ή σε παραδοσιακό οικισμό. Εξάλλου, στη 
διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου Α4 του ως άνω άρθρου ορίζεται ότι 
στην περίπτωση 2.1α του άρθρου 3 του ν. 4258/ 2014, δηλαδή στον καθορισμό, μετά την 
θεώρηση του φακέλου οριοθέτησης από την αρμόδια υπηρεσία, των οριογραμμών του 
υδατορέματος, ο φάκελος με τη θεωρημένη μελέτη οριοθέτησης, καθώς και τις 
προβλεπόμενες κατά περίπτωση γνωμοδοτήσεις διαβιβάζονται από την Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης προς τη 
Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ, προκειμένου η εν λόγω υπηρεσία να 
επιμεληθεί για την έκδοση του οικείου προεδρικού διατάγματος. Στην ίδια διάταξη 
αναφέρεται ότι για τις περιοχές Natura και για τα δάση δεν ακολουθείται η ως άνω 
διαδικασία και τούτο διότι τα εντός των περιοχών αυτών υδατορέματα προστατεύονται 
από ειδικότερες και δεσμευτικές διατάξεις, σχετικές και με την διαχείριση αυτών, χωρίς, 
ωστόσο, να προσδιορίζεται ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείται αναφορικά με 
υδατορέματα εμπίπτοντα σε περιοχές Natura ή  δασικές περιοχές. 

 
2. Ενόψει ύπαρξης πάγιας νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας (Σ.τ.Ε.1359/2020, 

5/2020, 2145/2020, 161/2016, 1492/2013 7μ., 4494/2009 7μ., 262/2003 ολομ.), 
σύμφωνα με την οποία η οριοθέτηση  υδατορεμάτων , τα οποία βρίσκονται σε οικισμούς 
ή περιοχές εντός ή εκτός σχεδίου που λόγω του χαρακτήρα τους χρήζουν ιδιαίτερης 
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προστασίας, όπως είναι, μεταξύ άλλων, τα δάση και οι υπαγόμενες σε ειδικό καθεστώς 
προστασίας περιοχές, πρέπει να γίνεται με προεδρικό διάταγμα, υποβλήθηκε το εν 
θέματι ερώτημα ,καθώς η κείμενη νομοθεσία φαίνεται να έρχεται σε αντίθεση με την 
πάγια επί του εν λόγω ζητήματος νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας. 

 
3. Η προσήκουσα επί του ανωτέρω ερωτήματος απάντηση και η επίλυση του ανακύψαντος 

προβλήματος εξαιτίας της ρητής πρόβλεψης στην επίμαχη διάταξη του δεύτερου 
εδαφίου της παραγράφου Α4 του άρθρου 3 του ν. 4258/ 2014 περί μη εφαρμογής της 
ακολουθούμενης διαδικασίας καθορισμού οριογραμμής με προεδρικό διάταγμα, όσον 
αφορά τις περιοχές Natura και τα δάση, χωρίς, όμως ρητή αναφορά ποια διαδικασία 
είναι ακολουθητέα επ΄αυτών, είναι ότι σε κάθε περίπτωση η διαδικασία του καθορισμού 
οριογραμμής του υδατορέματος πρέπει να είναι εναρμονισμένη με τη Συνταγματική 
επιταγή του άρθρου 24 του ισχύοντος Συντάγματος περί προστασίας του φυσικού 
περιβάλλοντος, μεταξύ των ουσιωδών στοιχείων του οποίου, κατά τα παγίως κριθέντα, 
συμπεριλαμβάνονται τα  ρέματα, δηλαδή οι πτυχώσεις της επιφάνειας της γης, μέσω των 
οποίων συντελείται κυρίως η προς τη θάλασσα απορροή των πλεοναζόντων υδάτων της 
ξηράς, και τα οποία αποτελούν φυσικούς αεραγωγούς και οικοσυστήματα (πρβλ. 
Σ.τ.Ε.5/2020). Εξάλλου, το Κράτος οφείλει να μεριμνά για τη διατήρηση των πάσης 
φύσεως υδατορεμάτων στη φυσική τους κατάσταση και την μη αλλοίωση της φυσικής 
τους κατάστασης,η οποία διασφαλίζεται με τον καθορισμό της οριογραμμής τους 
σύμφωνα με τη διαγραφόμενη από τη νομοθεσία διαδικασία, η οποία, όπως γίνεται 
παγίως δεκτό, πρέπει να γίνεται με προεδρικό διάταγμα. 

 
4. Συναφώς προς τα ανωτέρω επισημαίνεται ότι, όπως έχει κριθεί από το ανώτατο 

ακυρωτικό δικαστήριο της χώρας (Σ.τ.Ε.5/2020,Π.Ε.262/2003,Ολ.161/2016 ), «Καθ΄ 
ερμηνεία των διατάξεων τόσο του άρθρου 6 του ν. 880/ 1979 όσο και των άρθρων 3 και 9 
του ν. 4258/ 2014, η οριοθέτηση υδατορεμάτων, τα οποία ευρίσκονται σε οικισμούς ή 
περιοχές εντός ή εκτός σχεδίου, που λόγω του χαρακτήρα τους χρήζουν ιδιαίτερης 
προστασίας, όπως είναι οι αρχαιολογικοί χώροι, τα αρχιτεκτονικά ή παραδοσιακά 
σύνολα, οι παραδοσιακοί οικισμοί, οι παραλιακές περιοχές ή οικισμοί, οι τουριστικοί 
Τόποι, τα δάση, οι δασικές εκτάσεις, τα τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, τα ευαίσθητα 
οικοσυστήματα, οι περιοχές ιδιαίτερου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, και οι 
υπαγόμενες σε ειδικό καθεστώς προστασίας περιοχές, δεν μπορεί να θεωρηθεί, κατά την 
έννοια του άρθρου 43 παρ. 2 του Συντάγματος, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των 
άρθρων 24 παρ. 1,2  και 101 του Συντάγματος, ως “ειδικότερο” θέμα, ούτε ως θέμα 
“τοπικού” μόνον ενδιαφέροντος, ή “τεχνικού” ή “λεπτομερειακού” χαρακτήρα, διότι 
αναφέρεται σε οικισμούς και περιοχές που έχουν γενικότερη σημασία για τη χώρα. Ως εκ 
τούτου, η επικύρωση της οριοθέτησης ρεμάτων, τα οποία ευρίσκονται σε τέτοιες 
περιοχές και οικισμούς δεν επιτρέπεται να ανατεθεί σε άλλο, πλην του Προέδρου της 
Δημοκρατίας, όργανο της εκτελεστικής εξουσίας…» .Περαιτέρω, έχει γίνει δεκτό ότι οι 
διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 3 εδ. Β του ν. 3010/ 2002 είναι αντίθετες προς το άρθρο 43 
παρ.2 του Συντάγματος, κατά το μέρος που με αυτές ορίζεται ότι η επικύρωση της 
οριοθέτησης  ρεμάτων, τα οποία εμπίπτουν σε οικισμούς ή περιοχές της παραπάνω 
κατηγορίας, γίνεται με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας ή του Υπουργού 
και όχι με προεδρικό διάταγμα. 

 
5. Την άποψη αυτή ενστερνίστηκε και το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής  επί του 

νομοσχεδίου «Διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - 
ρυθμίσεις πολεοδομικής νομοθεσίας», το οποίο στο κεφάλαιο 11.6 της από 9-4-2014 
έκθεσής του ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «Υπό το φως των ανωτέρω, θα ήταν σκόπιμο να 
συμπληρωθεί στο κείμενο της παρ.4 του άρθρου 3 ότι η επικύρωση του καθορισμού των 
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οριογραμμών υδατορέματος πρέπει να γίνεται με προεδρικό διάταγμα όχι μόνον όταν το 
προς οριοθέτηση τμήμα του υδατορέματος ευρίσκεται σε κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο 
ή σε παραδοσιακό οικισμό (συμφώνως προς την προτεινόμενη διάταξη), αλλά και στις 
περιπτώσεις που αυτό ευρίσκεται στις ως άνω αναφερόμενες περιοχές, ήτοι σε 
παραλιακές περιοχές ή οικισμούς, τουριστικούς τόπους, δάση, δασικές εκτάσεις, τοπία 
ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, ευαίσθητα οικοσυστήματα, περιοχές ιδιαίτερου 
περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος και, γενικώς, σε περιοχές που υπάγονται σε ειδικό 
καθεστώς προστασίας, όπως οι περιοχές Natura 2000…». 

 
6. Υπό τα ανωτέρω δεδομένα το ΚΕΣΥΠΟΘΑ, λαμβάνοντας υπόψιν του την πάγια επί του 

εξεταζόμενου ζητήματος νομολογία, καθώς και ότι η μη εφαρμογή των πορισμάτων 
αυτής ενέχει τον κίνδυνο κήρυξης ως ανίσχυρων πράξεων της διοίκησης περί 
καθορισμού οριογραμμών ρέματος σε δασικές περιοχές και περιοχές Natura λόγω μη 
έκδοσης της σχετικής διοικητικής πράξης από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κατά 
παράβαση του άρθρου 43 παρ. 2 του Συντάγματος, γνωμοδοτεί, ομόφωνα, ότι η 
διαδικασία επικύρωσης του καθορισμού οριογραμμών υδατορέματος πρέπει να γίνεται 
με προεδρικό διάταγμα και όσον αφορά τα τμήματα των ρεμάτων που εμπίπτουν σε 
δασικές περιοχές και περιοχές Natura. 
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