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ΘΕΜΑ:

«Απόψεις επί του Προσχέδιου Νόμου «Οριοθέτηση προστασία και
διαχείριση υδατορεμάτων»

Σχετικά:

(α) προσχεδίου Νόμου «Οριοθέτηση προστασία και διαχείριση υδατορεμάτων»
(β) υπ’ αριθμ. 137/15-1-2020 έγγραφο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας
με θέμα «∆ιαβίβαση προσχεδίου Νόμου και αίτημα αποστολής απόψεων».

Η παρούσα επιστολή αποστέλλεται κατόπιν της διαβίβασης του σχετικού (α) και το αίτημα για
την διατύπωση απόψεων σχετικά. Το σχέδιο νόμου αφορά στην ουσία την αναμόρφωση του
υφιστάμενου νόμου 4258/2014 και αποσκοπεί στην υιοθέτηση βελτιώσεων οι οποίες
προέκυψαν ως ανάγκη και έπειτα από την εφαρμογή του νόμου και την διαπίστωση ορισμένων
δυσλειτουργιών ή ελλείψεων.
Εντός αυτού του πλαισίου, εξετάστηκε το κείμενου του σχετικού (α), σε συνάρτηση πάντα με
το υφιστάμενο – ελλιπές – πλαίσιο, τις ανάγκες που καλείται να καλύψει αλλά και την διεθνή
επιστημονική πρακτική στην οριοθέτηση και προστασία υδατορεμάτων. Έπειτα από ενδελεχή
ανάγνωση της προσχεδίου νόμου διαπιστώνονται αρχικά οι εξής θετικές παρατηρήσεις:
 Το προσχέδιο κινείται σε θετικές γραμμές όσο αφορά στη θεώρηση του συνόλου της
υδρολογικής λεκάνης για την οριοθέτηση υδατορέματος. Υπενθυμίζουμε πως ο νόμος 4258
τον οποίο καλείται να αναμορφώσει το παρόν προσχέδιο περιορίζει, επιστημονικά
εσφαλμένα, την γεωλογική μελέτη στην περιοχή του προς οριοθέτηση ρέματος, στερώντας
απαραίτητα γεωλογικά στοιχεία, που απαιτούνται για την σύνταξη της αντίστοιχης
υδρολογικής/υδραυλικής μελέτης
 Θετική θεωρείται επίσης, η σαφής διάκριση αρμοδιοτήτων, μεταξύ διαφορετικών
επιστημονικών αντικειμένων, τα οποία κατά τον Νόμο εκπονούνται από διαφορετικούς
μελετητές, γεγονός το οποίο δεν είναι σαφές στον ισχύον νόμο 4258 στον οποίο συγχέονται
μελέτες της κατηγορίας 20 (Γεωλογικές) και της κατηγορίας 27 (Περιβαλλοντικές).
 Εισάγεται ξεκάθαρα ο όρος προστασία του υδατορέματος, όχι μόνο ως ορισμός, αλλά και ως
έννοια, δίδοντας μία επιπλέον περιβαλλοντική διάσταση, προσανατολίζοντας εμμέσως στην
αειφορική μη επεμβατική οριοθέτηση, παρά στην επιθετική - επεκτατική με την κατασκευή
έργων.
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Παρά τις θετικές αλλαγές όμως, παραμένουν ορισμένες αρνητικές πρακτικές προσέγγισης, οι
οποίες υποβαθμίζουν την καλή προσπάθεια αναμόρφωσης, μη λαμβάνοντας υπόψη πως το
υφιστάμενο πλαίσιο και οι πρακτικές προσέγγισης που υιοθετεί αποδείχτηκαν εσφαλμένες στην
πράξη (βλ. Μάνδρα, Κινέττα). Τα αρνητικά σημεία του εξεταζόμενου προσχεδίου νόμου έχουν
ως ακολούθως:
 Έπειτα από τις καταστροφές που έχουν πλήξει την χώρα τα τελευταία έτη, θα ήταν
αναμενόμενη η «ενίσχυση - θωράκιση» της βασικής υδρολογικής μελέτης, με περισσότερα
στοιχεία που θα διευκολύνουν το έργο του υδραυλικού μελετητή. Αντ’ αυτού, 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.
 Πέρα από την υποβάθμιση του γεωλογικού αντικειμένου, ακόμη και αυτή η ελλιπής αναφορά
των γεωλογικών στοιχείων, δημιουργεί σύγχυση σχετικά με την αρμοδιότητα, εφόσον
αναφέρεται γενικά Τεχνική Έκθεση αντί του επιστημονικού Τεχνική Γεωλογική Έκθεση. Το
γεγονός αυτό είναι ασυμβίβαστο με την σχετική κείμενη νομοθεσία η οποία προσδιορίζει
επακριβώς το αντικείμενο μελέτης της κάθε επιστημονικής ειδικότητας.
 Είναι αντιεπιστημονικό το γεωλογικό αντικείμενο να περιορίζεται μόνο στην περιοχή του
προς οριοθέτηση υδατορέματος. Καθοριστική θεωρείται η συμβολή της γεωλογικής μελέτης
και στην μελέτη της λεκάνης απορροής του υδατορέματος (Λ.Α.Υ.).
 Παραμένει ασαφές ποιος καθορίζει τι είναι ρέμα ειδικά στις περιπτώσεις μικρών
υδατορεμάτων, που δεν έχουν κοίτη και βαθειά γραμμή.
Λεπτομερέστερα, τα σημεία του εξεταζόμενου προσχέδιου νόμου, τα οποία χρήζουν
αλλαγής, βελτίωσης ή αποσαφήνισης έχουν ως ακολούθως:
Άρθρο 4 παρ. 2
Το εδάφιο (γ) να αντικατασταθεί ως εξής:
«Γεωλογική Μελέτη στην οποία διερευνώνται, περιγράφονται και αξιολογούνται όλα τα
απαραίτητα
στοιχεία
των
γεωλογικών,
γεωμορφολογικών,
υδρογεωλογικών
και
τεχνικογεωλογικών συνθηκών στην λεκάνη απορροής του υδατορέματος (Λ.Α.Υ) και στην
περιοχή του προς οριοθέτηση υδατορέματος, σε συνδυασμό με την ιστορική του κοίτη».
Άρθρο 8 παρ. 2
Στις προϋποθέσεις να προστεθεί:
---ο σχεδιασμός των έργων ή επεμβάσεων θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τις
προβλεπόμενες μελέτες (τοπογραφικές, υδραυλικές, γεωλογικές, γεωτεχνικές κλπ), σύμφωνα με
τους ισχύοντες κανονισμούς.
Άρθρο 8 παρ. 11.1
Μετά την φράση ‘’….και ότι αυτά δεν συμβάλλουν σε κινδύνους πλημμύρας’’ να προστεθεί:
, μετά από γνωμοδότηση των αρμόδιων υπηρεσιών ή/και σύνταξη των κατάλληλων μελετών
σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
Άρθρο 9 παρ. 4
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∆εν θεωρούμε ορθή την εξαίρεση από τις πολεοδομούμενες εκτάσεις των περιοχών που
περικλείονται μεταξύ των οριογραμμών και των γραμμών πλημμύρας. Οι ζώνες αυτές θα
μπορούσαν κάλλιστα να αποτελέσουν υπό προϋποθέσεις – τις οποίες θα κρίνει ο εκάστοτε
μελετητής - ζώνες πρασίνου.
Άρθρο 10
Καθοριστικής σημασίας στον σχεδιασμό αντιπλημμυρικών έργων αποτελεί η γεωλογική και
δασολογική προσέγγιση. Γι’ αυτό προτείνεται στο τέλος του άρθρου να προστεθεί:
9. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται τα στοιχεία και οι
μελέτες καθώς επίσης και οι Τεχνικές Προδιαγραφές τους, που απαιτούνται για τον καθορισμό
των αντιπλημμυρικών έργων.
Με βάση όμως τα όσα γνωρίζουμε είναι ήδη σε εξέλιξη από την ∆19 μελέτη για τον
καθορισμό Τεχνικών Προδιαγραφών, Σχέδια Αντ/κων Έργων ΛΑΠ όπου δεν συμμετέχει
Γεωλόγος μελετητής. Με αυτόν τον τρόπο, δεν λαμβάνεται υπόψη μία η συμβολή της γεωλογίας
της εξεταζόμενης λεκάνης στην εκδήλωση πλημμύρας, γεγονός το οποίο και στο παρελθόν έχει
αποδειχθεί μοιραίο.
Άρθρο 13 παρ. 7
Θα πρέπει να αποσαφηνιστούν τα περιεχόμενα και οι προδιαγραφές του φακέλου
ανασύστασης – αποκατάστασης στην κατ’ εντολή ΚΥΑ. Το γεωλογικό αντικείμενο σε αυτή την
περίπτωση είναι μείζονος σημασίας, καθώς τα κριτήρια αποτύπωσης της παλαιάς κοίτης είναι
σχεδόν αποκλειστικά γεωλογικά και γεωμορφολογικά. Γι’ αυτό προτείνεται να προστεθεί:
‘’… τα στοιχεία και οι μελέτες καθώς επίσης και οι Τεχνικές Προδιαγραφές τους, που
απαιτούνται…’’
Άρθρο 14 παρ. 4
Θα πρέπει να καταστεί σαφές πως για την χορήγηση άδειας λήψης αδρανών στην σχετική
τεχνική έκθεση που υποβάλλεται θα πρέπει να υπογράφει και γεωλόγος. Προτείνεται η παρ. 7
να συμπληρωθεί ως εξής:
7. …καθορίζονται το περιεχόμενο των Τεχνικών Εκθέσεων των παρ. 2 και 3, οι απαραίτητες
ειδικότητες για την σύνταξή τους καθώς επίσης και οι …..
Άρθρο 15 παρ. 2
Επειδή το θέμα της λήψης αδρανών υλικών από υδατορέματα είναι εξαιρετικά σύνθετο και
απαιτεί απαραίτητα την συμμετοχή του γεωλογικού αντικειμένου, προτείνονται τα εξής:
Στην παρ. 2 να συμπληρωθεί:
‘’….ότι η απόληψη του υλικού γίνεται με τρόπο που βοηθάει στη διαχείριση της
στερεοπαροχής, δεν υπάρχουν δυσμενείς επιπτώσεις στην γεωμορφολογική εξέλιξη της κατάντη
περιοχής, δεν διαταράσσει το οικοσύστημα και εξασφαλίζει τη προστασία των πρανών από τη
διάβρωση.’’
Να προστεθεί :
‘’2.1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται το περιεχόμενο
της Τεχνικής Έκθεσης της ανωτέρω παραγράφου, οι απαραίτητες ειδικότητες για την σύνταξή
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της καθώς επίσης και οι Τεχνικές Προδιαγραφές σύνταξης της Τεχνικής Έκθεσης για την λήψη
αδρανών υλικών από υδατορέματα.’’
Άρθρο 22 παρ. 3
Θα πρέπει να διευκρινίζεται πως στην σχετική ΚΥΑ, η γεωμορφολογική αναγνώριση αποτελεί
γεωλογικό μελετητικό αντικείμενο, το οποίο εκπονείται από κάτοχο μελετητικού πτυχίου της
κατηγορίας 20 και δεν αποτελεί μέρος της υδρολογικής μελέτης όπως λανθασμένα αφήνεται να
εννοηθεί στο κείμενο της υφιστάμενης ΚΥΑ.
Σε αναμονή των εξελίξεων σχετικά με την αναμόρφωση του Ν. 4258 είμαστε στην διάθεσή
σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.

Για το ∆.Σ. του ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε
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