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ΘΕΜΑ:

Τροποποίηση 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) ΣΥΝΓΕΜΕ προς ΥΠΕΚΑ 193/14.05.09, προς ΥΠΕΝ 353/13.3.2017 &
355/14.3.2018
(γ) (Δ17γ/03/133/ΦΝ452/20.10.2008/ ΥΠΕΧΩΔΕ – Γ.Γ.Δ.Ε – Δ17

κε Υπουργέ,
Με την παρούσα επιστολή, αναφερόμαστε για πολλοστή φορά, στο θέμα της τροποποίησης
του Ν. 4258/2014. Όπως πληροφορηθήκαμε από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων, επίκεινται
σχετικές ενέργειες για την τροποποίηση του νόμου, με προσπάθεια να δοθεί βάρος στην
περιβαλλοντική θεώρηση του θέματος της οριοθέτησης, ενώ από την πλευρά πάντα της
Υπηρεσίας, υπάρχουν ερωτηματικά σχετικά με την αναγκαιότητα εκπόνησης ή όχι γεωλογικών
μελετών στα πλαίσια των οριοθετήσεων υδατορεμάτων.
Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, υπήρξε συνάντηση εκπροσώπων του ΣΥΝΓΕΜΕ, με
εκπροσώπους των υδραυλικών μελετητών και αρμόδιους εισηγητές του θέματος από την ΕΓΥ,
όπου συζητήθηκε το πλαίσιο εκπόνησης γεωλογικών μελετών για οριοθετήσεις υδατορεμάτων.
Πληροφορήθηκαν όλοι την πρόθεση της ΕΓΥ για σαφή διαχωρισμό των οριοθετήσεων με έργα
διευθέτησης, από εκείνες χωρίς έργα, καθώς και για την πρόθεση τη ανάδειξης της ιστορικής
κοίτης των υδατορεμάτων, σημεία στα οποία όλοι συμφώνησαν πως αποτελούν θετικές αλλαγές
στο πλαίσιο της επικείμενης τροποποίησης.
Καταρχάς θεωρούμε πολύ θετική την άποψη των αρμοδίων της ΕΓΥ, ότι είναι επιβεβλημένη
η εκπόνηση γεωλογικής μελέτης, στην περίπτωση της οριοθέτησης – διευθέτησης
υδατορεμάτων, στην περίπτωση δηλαδή που υπάρχουν τεχνικά έργα και παρεμβάσεις στην
ζώνη οριοθέτησης. Αυτό που λοιπόν απομένει, είναι να προχωρήσουμε, από το στάδιο της
απλής διατύπωσης της αναγκαιότητας της γεωλογικής επιστήμης στο στάδιο της υλοποίησης,
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στα πλαίσια της αναμενόμενης τροποποίησης του σχετικού νόμου, η οποία στη συνέχεια θα
οδηγήσει στην σύνταξη - συμπλήρωση των σχετικών προδιαγραφών.
Για τις περιπτώσεις, στις οποίες δεν προβλέπονται έργα στα πλαίσια της οριοθέτησης
υδατορέματος, εκφράστηκε η άποψη, πως στον ισχύοντα νόμο τα γεωλογικά στοιχεία που
ζητούνται είναι υπερβολικά και δεν είναι απαραίτητα στην σύνταξη της υδραυλικής μελέτης,
προκειμένου να οριστούν οι οριογραμμές. Εκφράστηκε επίσης η άποψη ότι θα αυξηθεί
δυσανάλογα το κόστος.
Με αυτόν τον τρόπο βέβαια ακυρώνεται, όχι μόνο η γεωλογική επιστήμη, αλλά το σύνολο της
ορθής επιστημονικής προσέγγισης, αλλά και της διεπιστημονικής συνεργασίας η οποία έχει
αποδειχθεί ότι είναι αναντικατάστατη και επιβεβλημένη, ειδικά στην αντιμετώπιση φυσικών
καταστροφών.
Τέτοιου είδους σκεπτικά και πρακτικές οδήγησαν το Νοέμβρη του 2017, στις καταστροφικές
πλημμύρες της Μάνδρας και της Νέας Περάμου, όπου δεν υπήρξαν μόνο απώλειες περιουσιών,
αλλά το τραγικότερο, απώλειες ανθρώπινων ζωών. Για τις πλημμύρες αυτές, αρκετές εκθέσεις
πραγματογνωμόνων (μεταξύ των οποίων και εκείνη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) αναδεικνύουν ότι το
πρόβλημα προήλθε από τον μη συνυπολογισμό γεωλογικών παραμέτρων στην εκπόνηση των
υδραυλικών μελετών που είχαν εκπονηθεί και εφαρμοστεί. Σημειώνεται με έμφαση ότι, το
πρόβλημα στις πληγείσες περιοχές προήλθε από ζώνες υδατορεμάτων (ζώνες χωρίς έργα
διευθέτησης), κυρίως λόγω διαβρωσιμότητας του εδάφους και διαβρωτικότητας της
βροχόπτωσης (στερεοπαροχής). Για τον λόγο αυτόν εξάλλου, πρόσφατα η Περιφέρεια Αττικής,
προχώρησε σε σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με το ΙΓΜΕ, προκειμένου να εκπονηθεί
έστω και εκ των υστέρων γεωλογική μελέτη για το σύνολο των πληγεισών περιοχών, με σκοπό
στην συνέχεια μέσω νέων υδραυλικών μελετών, να επαναπροσδιορισθούν οι οριοθετήσεις και
να προταθούν νέα έργα αντιμετώπισης.
Σημειώνεται πως στο σχεδιασμό σχετικών υδραυλικών έργων, παρότι ανέκαθεν
προβλεπόταν και προβλέπεται σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές ο υπολογισμός της
στερεοπαροχής (βασικό στοιχείο της γεωλογικής μελέτης), κατά κανόνα, πλην ελαχίστων
εξαιρέσεων παραβιάζοντας τη σχετική νομοθεσία, ο υπολογισμός της στερεοπαροχής δεν
εφαρμόζεται, πιθανότατα με την πρόφαση της μείωσης του κόστους των μελετών.
Ο γεωλογικός κλάδος, διαχρονικά, πριν καν την εκδήλωση καταστροφικών φαινομένων λόγω
απορροών, έχει προτείνει και προδιαγράψει την αναγκαιότητα εκπόνησης παράλληλων
γεωλογικών μελετών για οριοθετήσεις ή και διευθετήσεις ρεμάτων. Δεν παραθέτουμε για την
απόδειξη αυτών των ενεργειών αποφάσεις και έγγραφα του ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε., αλλά παραπέμπουμε
σε εισηγήσεις των αρμόδιων Υπηρεσιών. Την τελευταία δεκαετία αρμόδιες Υπηρεσίες για την
προστασία οικιστικών περιοχών από φυσικούς κινδύνους (η τέως Διεύθυνση ΟΚΚ- Τμήμα
Προστασίας από Φυσικούς Κινδύνους /του τέως ΥΠΕΧΩΔΕ και η Διεύθυνση Πολεοδομικού
Σχεδιασμού- Τμήμα Α’/ΥΠΕΝ - αρμόδιο για καταστροφικά φαινόμενα που επηρεάζουν αστικές
περιοχές), έχουν τεκμηριώσει και διατυπώσει εγγράφως τις θετικές απόψεις τους για την
αναγκαιότητα εκπόνησης γεωλογικών μελετών στο πλαίσιο οριοθέτησης υδατορεμάτων και η
τέως Διεύθυνση ΟΚΚ είχε υποβάλει σχέδιο αντιστοίχων προδιαγραφών γεωλογικών εργασιών.
Επίσης, ότι όταν το θέμα της σύνταξης του Νόμου οριοθέτησης υδατορεμάτων το χειριζόταν η
Γεν. Διεύθυνση Υδραυλικών Έργων της ΓΓΔΕ του τέως ΥΠΕΧΩΔΕ, είχε συμπεριλάβει στο
Σχέδιο Νόμου που είχε ετοιμάσει, διάταξη με την οποία να επιβάλλεται στον φάκελο
Οριοθέτησης Υδατορεμάτων να περιλαμβάνεται και αντίστοιχη Γεωλογική Μελέτη.
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Οι αρμόδιες επιτροπές ωστόσο, αν και ουσιαστικά αποδέχονταν την αναγκαιότητα
εκπόνησης γεωλογικών εργασιών, ωστόσο τις περιλάμβαναν παρανόμως στο υδραυλικό
αντικείμενο. Σήμερα, διαφαίνεται η πρόθεση των εισηγητών, της υιοθέτησης ως βελτιωτικής
λύσης, της παντελούς αφαίρεσης από τη σχετική νομοθεσία γεωλογικών αναφορών,
προκειμένου να απαλλαχθούν από τις αναγκαίες γεωλογικές εργασίες και μελέτες, κατά
παράβαση της λοιπής νομοθεσίας και της διεθνούς πρακτικής.
Σήμερα, η πολιτεία καλείται να καλύψει τις ελλείψεις του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου,
έχοντας νωπές ακόμη, τις εμπειρίες καταστροφικών πλημμυρικών γεγονότων. Η απουσία του
γεωλογικού αντικειμένου από την οριοθέτηση υδατορεμάτων, είτε περιλαμβάνονται έργα είτε
όχι, έχει οδηγήσει, από τη μία μεριά, σε ελλιπείς μελέτες, με ορατό τον κίνδυνο μερικές εξ’
αυτών να αποτελέσουν τις νέες «Μάνδρες», από την άλλη σε υπερκοστολογήσεις, με την άκριτη
αύξηση των πλημμυρικών παροχών.
Ο Σύνδεσμος Γεωλόγων Μελετητών Ελλάδας (ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε.), εκπροσωπώντας το σύνολο
των Γεωλόγων Μελετητών της χώρας, επιστημόνων άμεσα εμπλεκόμενων στη διαδικασία
οριοθέτησης των υδατορεμάτων, έχει την υποχρέωση να υπερασπιστεί, τόσο το γεωλογικό
γνωστικό αντικείμενο και τα επαγγελματικά δικαιώματα του κλάδου, όσο και την ασφάλεια των
συμπολιτών μας έναντι απαξιωτικών πολιτικών. Προς αυτή την κατεύθυνση, το Δ.Σ. του
ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε. έχει αποφασίσει να προχωρήσει σε πρωτοβουλίες ενημέρωσης, τόσο των
αρμόδιων φορέων, όσο και της ελληνικής κοινωνίας, για τις επιπτώσεις πιθανών επικίνδυνων
πολιτικών επιλογών, αλλά και να διεκδικήσει νομικά τα επαγγελματικά δικαιώματα του κλάδου
έναντι πάσης εθνικής και ευρωπαϊκής αρχής.
Προσπαθώντας να συνεισφέρουμε σε έναν εποικοδομητικό διάλογο και με σκοπό να
αποφύγουμε το στάδιο της αντιπαράθεσης, θα ήταν σκόπιμη μία συνάντηση μαζί σας, με τη
συμμετοχή του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και του Πανελλήνιου Συλλόγου Γεωλόγων Υπάλληλων Δημοσίου,
προκειμένου να αναπτυχθούν αναλυτικά οι σχετικές θέσεις μας και να συμβάλουμε ουσιαστικά
στη διαμόρφωση ένα κοινού πλαισίου, ώστε η τροποποίηση του Ν. 4258 να έχει το καλύτερο
δυνατό αποτέλεσμα στην αντιπλημμυρική προστασία και το περιβάλλον. Στην συνάντηση αυτή
θεωρούμε ότι σημαντική συνεισφορά θα έχει η συμμετοχή των αρμοδίων από τις αντίστοιχες
Διευθύνσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στις οποίες κοινοποιείται το παρόν.

Για το Δ.Σ. του ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ‐ EΓΥ
Αμαλιάδος 17 11523, Αθήνα
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΗΣ
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ΠΑΣΥΓΕΔΗ – ΠΑΝΕΛΗΝΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
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