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ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΑ 

 

 Τα υδατορέματα προστατεύονται από το Κράτος σύμφωνα με το άρθρο 

24 του Συντάγματος.  

 Με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.4258/2014 (Φ.Ε.Κ. 94/Α/14-4-

2014) δίνεται για πρώτη φορά ο ορισμός της έννοιας μικρά υδατορέματα 

«Μικρά υδατορέματα (επιφανειακές πτυχώσεις απορροής): οι επιφανειακές 

πτυχώσεις του εδάφους που είναι αποδέκτες των υδάτων της επιφανειακής 

απορροής, με έκταση λεκάνης απορροής μικρότερης ή ίσης του 1,0 τ.χ., όταν 

βρίσκονται εκτός ορίων οικισμών ή σχεδίων πόλεως ή μικρότερης ή ίσης των 0,50 

τ.χ. όταν βρίσκονται εντός ορίων οικισμών ή σχεδίων πόλεως. Ως σημείο έναρξης 

της μέτρησης της λεκάνης απορροής ορίζεται κάθε σημείο της βαθιάς γραμμής της 

επιφανειακής πτύχωσης.». 

 Για την οριοθέτηση υδατορεμάτων ακολουθείται η διαδικασία που 

προβλέπεται από το άρθρο 3 του Ν.4258/2014. Με το άρθρο 4 του ιδίου νόμου 

δίνονται οι εξαιρέσεις από την οριοθέτηση και με την παρ. 4 του άρθρου 9 

καθορίζονται οι αποστάσεις δόμησης από τις γραμμές πλημμύρας έως την 

έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 

28 του Ν.4067/2012. 

 Με την παρ. 2 του άρθρου 5 του ιδίου νόμου, δίνεται η δυνατότητα της, 

κατ’ εξαίρεση, γρήγορης διαδικασίας προσωρινής οριοθέτησης από την αρμόδια 

Υπηρεσία Δόμησης, μετά από αίτημα ενδιαφερόμενου-επισπεύδοντα, φορέα ή 

ιδιώτη, για έκδοση άδειας δόμησης πλησίον των υδατορεμάτων, με την 

επιφύλαξη της προβλεπόμενης, στην παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν.4258/2014, 

διαδικασίας.  

 Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν.4258/2014 «Κατ’ 

εξαίρεση, όταν το προς οριοθέτηση τμήμα του υδατορέματος ευρίσκεται 

σε κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο ή σε παραδοσιακό οικισμό, η 

επικύρωση του καθορισμού των οριογραμμών του υδατορέματος γίνεται 

με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του κατά περίπτωση 

συναρμόδιου Υπουργού. Για την έκδοση απαιτείται η προηγούμενη εισήγηση της 

Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας 

και Κλιματικής Αλλαγής, όταν ο Φάκελος Οριοθέτησης συντάσσεται με μέριμνα 

της Υπηρεσίας αυτής, ή της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού 

της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όταν ο Φάκελος Οριοθέτησης συντάσσεται 

με μέριμνα της Υπηρεσίας αυτής, καθώς και στις περιπτ.δ, περιπτ.ε και περιπτ.στ 

της παρ.4 του Αρθ-2 του παρόντος.». 
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 Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 7 της υπ’ αρ. 140055/13-1-2017 

Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 428/Β/15-2-2017) «Έως την έκδοση του προεδρικού διατάγματος 

που προβλέπεται στην παρ.1 του Αρθ-28 του Ν-4067/12, οι αποστάσεις δόμησης 

από μικρά υδατορέματα για τα οποία δεν απαιτείται οριοθέτηση, λαμβάνονται κατ' 

αντιστοιχία με τις αποστάσεις που τηρούνται κατά τη διαδικασία της προσωρινής 

οριοθέτησης ( Αρθ-9 παρ.4 του Ν-4258/14).». 

 Ως εκ τούτου, όλα τα υδατορέματα (μικρά και μεγάλα) αποτελούν 

προστατευόμενα στοιχεία του περιβάλλοντος. Εφόσον ζητείται η έκδοση άδειας 

δόμησης σε οικόπεδο ή γήπεδο πλησίον μικρού υδατορέματος, τότε απαιτείται 

τουλάχιστον η προσωρινή οριοθέτηση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για 

την τήρηση των αποστάσεων δόμησης. Η μη απαίτηση οριοθέτησης για τα 

μικρά υδατορέματα (παρ. 2 άρθρου 4 Ν.4258/2014) αφορά την διαδικασία της 

επικύρωσης των οριογραμμών. Αν το μικρό υδατόρεμα βρίσκεται εντός 

αρχαιολογικού χώρου ή παραδοσιακού οικισμού, τότε ακολουθείται η 

διαδικασία της παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν.4258/2014 με έκδοση 

Προεδρικού Διατάγματος για την επικύρωση του καθορισμού των 

οριογραμμών του υδατορέματος. Αν το υδατόρεμα (μικρό ή μεγάλο) 

βρίσκεται εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και δεν 

συμπεριλαμβάνεται στους κοινόχρηστους χώρους του ρυμοτομικού 

σχεδίου αλλά διασχίζει Οικοδομικό Τετράγωνο απαιτείται τροποποίηση 

του ρυμοτομικού σχεδίου.  

 Μετά την έκδοση της υπ’ αρ. 140055/13-1-2017 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 

428/Β/15-2-2017) δεν υφίσταται ζήτημα νέου διευκρινιστικού εγγράφου 

σχετικά με τα αναφερόμενα στο υπ’ αρ. πρωτ. 44200/Φ.2.6 ΔΤΕ/24-6-2014 

έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης ΧΩ.ΠΕ.ΠΟ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Αιγαίου. 
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