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ΘΕΜΑ:

Τροπολογία του Νόμου 4258/2014 «Διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις
θεμάτων για τα υδατορέματα – ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και
άλλες διατάξεις»

Σχετικά:

(α) Ν. 4412/2016 "Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)"
(β) Π.Δ. 696/74, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως προς τις προδιαγραφές
των μελετών.
(γ) Η εγκύκλιος 38/15.11.2005 ΥΠΕΧΩΔΕ.
(δ) ΣΥΝΓΕΜΕ προς ΥΠΕΝ 353/13.3.2017
(ε) ΣΥΝΓΕΜΕ προς ΥΠΕΚΑ 193 Αθήνα, 14/05/2009
(στ) Δ17γ/03/133/ΦΝ452/20.10.2008/ ΥΠΕΧΩΔΕ – Γ.Γ.Δ.Ε – Δ17

Αξιότιμε κε Υπουργέ,
Με την παρούσα επιστολή, επαναφέρουμε το αίτημά μας για αναμόρφωση του Ν.
4258/2014, το σχετικό πλαίσιο του οποίου πληροφορούμαστε, πως βρίσκεται υπό αναθεώρηση.
Το σχετικό αίτημα επανήλθε με τον δραματικότερο τρόπο στην επικαιρότητα, τον Νοέμβρη του
2017, έπειτα από τις καταστροφικές πλημμύρες στην περιοχή της Μάνδρας και στην Νέα
Πέραμο Αττικής, όπου εκτός από απώλειες περιουσιών, υπήρξαν και απώλειες ανθρώπινων
ζωών, επιβεβαιώνοντας τις πλέον δυσοίωνες προβλέψεις τόσο των γεωλόγων μελετητών, όσο
και θεσμικών οργάνων της Πολιτείας (βλ. ΔΟΚΚ σχετικό (στ)) η άποψη των οποίων είχε
προκλητικά παραβλεφθεί κατά την σύνταξη του Νόμου του θέματος, με την απαξιωτική αιτίαση
«μα για δύο γραμμές γεωλογική μελέτη;».
Τονίζεται πως σε καμία περίπτωση, πρόθεσή μας δεν ήταν και δεν είναι η εκμετάλλευση του
ανθρώπινου πόνου για την ικανοποίηση κλαδικών αιτημάτων, ακόμη και όταν αυτά
τεκμηριώνονται με τον πλέον αδιαμφισβήτητο και δραματικό τρόπο. Για αυτό το λόγο άλλωστε,
αποφασίσαμε να μην επισημάνουμε δημοσίως τις θεσμικές ελλείψεις της πολιτείας στον τομέα
της οριοθέτησης υδατορεμάτων, αλλά να επιτρέψουμε στα θεσμικά όργανα να καλύψουν
απρόσκοπτα τις άμεσες ανάγκες των πληγέντων και σε δεύτερο χρόνο να τεθεί με νηφαλιότητα,
το θεσμικό πλαίσιο προστασίας των παραρεμάτιων οικιστικών περιοχών.
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Ως ΣΥΝΓΕΜΕ, ήδη από το 2008, είχαμε κατ’ επανάληψη επιστήσει την προσοχή στα
αρμόδια νομοθετικά όργανα (Διεύθυνση Νομοθετικού Συντονισμού Κωδικοποίησης (Δ 17) της
Γ.Γ. Δημ. Έργων του τέως ΥΠΕΧΩΔΕ) σχετικά με το τότε Σχέδιο Νόμου και την ουσιαστική
απουσία της γεωλογικής μελέτης από τον φάκελο οριοθέτησης των υδατορεμάτων. Πιο
συγκεκριμένα είχαμε τονίσει τα εξής σημεία:
1. Είναι επιστημονικά εσφαλμένο η γεωλογική μελέτη να περιορίζεται στην περιοχή του προς
οριοθέτηση ρέματος και να μην εξετάζεται η λεκάνη απορροής, διότι δεν θα δίνονται τα
απαραίτητα γεωλογικά στοιχεία (γεωμορφολογικά, υδρολιθολογικά, διαβρωσιμότητα εδαφών
κλπ), που απαιτούνται για την σύνταξη της αντίστοιχης υδρολογικής/υδραυλικής μελέτης.
Τούτο έγινε εμφανές στην περίπτωση των πρόσφατων πλημμυρών, όπου ο τεράστιος όγκος
των φερτών υλικών, προήλθε από τα ανάντη.
2. Η περίληψη προδιαγραφών που αντιστοιχούσε σε πλήρη μελέτη της κατηγορίας 20,
Γεωλογικών – Υδρογεωλογικών Μελετών υπό τον εμφανώς ελλιπή τίτλο «Γεωμορφολογική
Αναγνώριση» και εμφανιζόταν αντιδεοντολογικά ως τμήμα του αντικειμένου της υδρολογικής
μελέτης, ενώ όπως προκύπτει από το περιεχόμενο του ως άνω τίτλου, αυτό αφορούσε
καθαρά σε αντικείμενο γεωλογικής μελέτης μέρος της οποίας είναι και η γεωμορφολογική
ανάλυση της ζώνης του υδατορέματος και της περιβάλλουσας αυτό περιοχής.
3. Με τον όρο «Συνοπτική Τεχνική Έκθεση» υποβαθμίζεται το αντικείμενο της γεωλογικής
προσέγγισης στα πλαίσια της σύνταξης του φακέλου οριοθέτησης, η οποία είναι
καθοριστικής σημασίας για την ασφαλή δόμηση οικιστικών περιοχών, την αποφυγή κινδύνων
πλημμύρας, διαβρωσιμότητας εδαφών, εκδήλωσης κατολισθητικών φαινομένων καθώς
επίσης και για την ανάδειξη και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
4. Επιπλέον ο Νόμος δημιουργεί σύγχυση αρμοδιοτήτων, εφόσον η «Συνοπτική Τεχνική
Έκθεση» περιλαμβάνει δύο διαφορετικά και διακεκριμένα επιστημονικά αντικείμενα, τα οποία
κατά τον Νόμο εκπονούνται από διαφορετικούς μελετητές. Το αα) αφορά σε μελέτες της
κατηγορίας 20, «Γεωλογικές, Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές έρευνες και μελέτες» και το
ββ) αφορά σε μελέτες της κατηγορίας 27, «Περιβαλλοντικές μελέτες».
Σε γενικές γραμμές, τα ίδια σημεία είχαν επισημανθεί και από τις αρμόδιες κρατικές δομές
(ΔΟΚΚ) η άποψη της οποίας ήταν ότι είναι αναγκαία η εκπόνηση ανεξάρτητης και παράλληλης
γεωλογικής μελέτης ως υποστηρικτικής μελέτης για την τεκμηρίωση της μελέτης οριοθέτησης
υδατορεμάτων, η οποία να συντάσσεται από επιστήμονα της αντίστοιχης ειδικότητας.
Επισημαίνεται πως η οριοθέτηση δεν γίνεται μόνο για την περιβαλλοντική προστασία ενός
υδατορέματος αλλά πρωτίστως για την προστασία των παραρεμάτιων οικιστικών μονάδων από
καταστροφικές επιπτώσεις πλημμύρων με την ακριβέστερη δυνατή οριοθέτηση του
πλημμυρικού πεδίου και συνεπώς οι απόψεις της ΔΟΚΚ θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και όχι
να αγνοηθούν.
Ακόμη όμως και μετά την ψήφιση του Νόμου 4258, κινηθήκαμε ως προς κάλυψη του νομικού
κενού, με την υποβολή τεκμηριωμένων προτάσεων προδιαγραφών σύνταξης του σχετικού
φακέλου οριοθέτησης στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων, οι οποίες περιελάμβαναν και τις
απαραίτητες γεωλογικές εργασίες ως ανεξάρτητη και παράλληλη μελέτη. Σε αυτή την
περίπτωση συναντήσαμε την αδιάλλακτη στάση των υπηρεσιακών παραγόντων της ΕΓΥ, με το
σκεπτικό της απουσίας ξεκάθαρης εξουσιοδότησης από νόμο (4258/2014).
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, υπήρξε συνάντηση μαζί σας, όπου εκθέσαμε το σκεπτικό μας και
το σχετικό αίτημά μας για τροποποίηση του σχετικού νόμου του θέματος, θεωρώντας ότι η
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γεωλογική αυτή μελέτη θα βοηθήσει στην ακριβέστερη επιλογή των παραμέτρων σχεδιασμού
της υδρολογικής και της υδραυλικής μελέτης οριοθέτησης υδατορεμάτων καθώς και στον
σχεδιασμό των καταλλήλων μέτρων προστασίας των όχθεων και των παραρεμάτιων περιοχών.
Στην παρούσα φάση και με γνώμονα τις τελευταίες εξελίξεις, αλλά και τις ειλικρινείς
προθέσεις σας να αλλάξετε το ισχύον πλαίσιο, προς την κατεύθυνση της ασφάλειας των
πολιτών της χώρας, επαναφέρουμε για πολλοστή φορά (από το 2008) το άιτημά μας και ζητάμε
την παρακάτω τροπολογία του Άρθρου 2 του Νόμου 4258/2014:
Άρθρο 2, Φάκελος οριοθέτησης – Πρόταση οριοθέτησης
Το εδάφιο γ) να αντικατασταθεί ως ακολούθως:
γ) Γεωλογική Μελέτη στην οποία διερευνώνται, περιγράφονται και αξιολογούνται όλα τα
απαραίτητα
στοιχεία
των
γεωλογικών,
γεωμορφολογικών,
υδρογεωλογικών
και
τεχνικογεωλογικών συνθηκών στην λεκάνη απορροής του υδατορέματος και στην περιοχή του
προς οριοθέτηση υδατορέματος.
Να προστεθεί εδάφιο δ) ως ακολούθως:
δ) Έκθεση Περιβάλλοντος στην οποία περιγράφεται …….
Αντίστοιχα, θα πρέπει να τροποποιηθεί και η σχετική ΚΥΑ των Τεχνικών Προδιαγραφών
εκπόνησης της μελέτης Οριοθέτησης Υδατορεμάτων, στις οποίες θα πρέπει να
συμπεριληφθούν και οι προδιαγραφές της αντίστοιχης Γεωλογικής Μελέτης, σχέδιο των οποίων
έχει ήδη προταθεί και υποβληθεί τόσο από την (πρώην) ΔΟΚΚ, όσο και από τον ΣΥΝΓΕΜΕ
(στην ΕΓΥ, βλ. ανωτέρω).
Θεωρούμε ότι θα ήταν σκόπιμη η πραγματοποίηση μίας συνάντησης μαζί σας, προκειμένου
να υπάρξει μία ολοκληρωμένη ενημέρωση γύρω από το ζήτημα της γεωλογικής μελέτης στα
πλαίσια οριοθέτησης υδατορεμάτων.
Σε αναμονή της απάντησής σας είμαστε στην διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.

Για το Δ.Σ. του ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ
Αμαλιάδος 17, 115 23 Αθήνα
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Αμαλιάδος 17, 115 23 Αθήνα
ΓΕΩΤΕΕ – ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γρ. Προέδρου ΔΣ
Βενιζέλου 64, 54631 Θεσσαλονίκη
ΣΕΓ – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΕΩΛΟΓΩΝ
Σόλωνος 102, 10680 Αθήνα
ΠΑΣΥΓΕΔΗ – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Σόλωνος 102, 10680 Αθήνα
ΣΕΓΜ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Καρνεάδου 23, Αθήνα 10675
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