
Άρθρο 3 ΝΟΜΟΣ 4258/2014
∆ιαδικασία Οριοθέτησης

 . ∆ιαδικασία Οριοθέτησης των υδατορεμάτων χωρίς κατασκευή έργων Α
διευθέτησης επ΄ αυτών:

1. Ο Φάκελος Οριοθέτησης ελέγχεται και θεωρείται από τις αναφερόμενες 
στην παρ. 4 του άρθρου 2 αρχές, εκτός από τις περιπτώσεις ε΄ και στ΄ της ίδιας 
παραγράφου όπου ο Φάκελος Οριοθέτησης ελέγχεται και θεωρείται από τη 
∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της αρμόδιας Περιφέρειας εντός προθεσμίας 
τριάντα εργασίμων ημερών από την υποβολή του.

2. Μετά τη θεώρηση του Φακέλου Οριοθέτησης καθορίζονται, στο διάγραμμα 
της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 οι οριογραμμές του υδατορέματος, 
ως εξής:

2.1α. Από τη ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της οικείας 
Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης, εκτός αν με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της 
Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης ορίζεται άλλη προς τούτο αρμόδια Υπηρεσία. Για 
τη θεώρηση απαιτείται γνώμη της αρμόδιας ∆ιεύθυνσης Υδάτων της 
Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης ή και άλλης κατά περίπτωση Υπηρεσίας, όπως 
Αρχαιολογικής, ∆ασικής.

Η ως άνω διαδικασία εφαρμόζεται σε περιπτώσεις που ο Φάκελος Οριοθέτησης 
συντάσσεται από τις Υπηρεσίες ή φορείς των περιπτώσεων γ΄, δ΄, ε΄ και στ΄ της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου.

2.1β. Από τη ∆ιεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μετά από γνωμοδότηση της 
αρμόδιας ∆ιεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης ή και άλλης 
κατά περίπτωση συναρμόδιας Υπηρεσίας, όπως Αρχαιολογικής, ∆ασικής, σε 
περίπτωση που ο Φάκελος Οριοθέτησης συντάσσεται με μέριμνα των 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

2.1γ. Από τη ∆ιεύθυνση Εγγειοβελτιωτικών Έργων (∆7) της Γενικής 
Γραμματείας ∆ημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και 
∆ικτύων, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας ∆ιεύθυνσης Υδάτων της 
Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης ή και άλλης κατά περίπτωση συναρμόδιας 
Υπηρεσίας, όπως Αρχαιολογικής, ∆ασικής, σε περίπτωση που ο Φάκελος 
Οριοθέτησης συντάσσεται με μέριμνα των Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Υποδομών, Μεταφορών και ∆ικτύων.

2.1δ.Οι γνωμοδοτήσεις των συναρμόδιων υπηρεσιών που αναφέρονται στις 
ανωτέρω παραγράφους (2.1α, 2.1β, 2.1γ) παρέχονται εντός χρονικού 
διαστήματος σαράντα πέντε εργασίμων ημερών από τη διαβίβαση του σχετικού 
φακέλου. Στην περίπτωση που η παραπάνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, η 
αρμόδια αρχή καθορίζει τις οριογραμμές χωρίς τη γνώμη των Υπηρεσιών 
αυτών. ∆εν απαιτείται αποστολή του Φακέλου Οριοθέτησης για παροχή 
γνωμοδοτήσεων εάν αυτές έχουν προσκομισθεί με επιμέλεια του 
ενδιαφερόμενου κατά την υποβολή του φακέλου.

2.2 Σε περίπτωση που τμήμα του προς οριοθέτηση υδατορεύματος εμπίπτει, εν 



2.2 Σε περίπτωση που τμήμα του προς οριοθέτηση υδατορεύματος εμπίπτει, εν 
μέρει ή στο σύνολό του σε περιοχές NATURA 2000, ο Φάκελος Οριοθέτησης 
διαβιβάζεται για γνωμοδότηση και στην αρμόδια για την προστασία της φύσης 
Υπηρεσία, Τμήμα ∆ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος της ∆ιεύθυνσης 
Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής, καθώς και στον κατά περίπτωση αρμόδιο Φορέα 
∆ιαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής, οι οποίοι γνωμοδοτούν εντός 
χρονικού διαστήματος σαράντα πέντε εργασίμων ημερών από τη διαβίβαση του 
σχετικού φακέλου. Στην περίπτωση που η παραπάνω προθεσμία παρέλθει 
άπρακτη η αρμόδια αρχή καθορίζει τις οριογραμμές χωρίς τη γνώμη των ως 
άνω φορέων και υπηρεσιών.

2.3 Για τον καθορισμό των οριογραμμών απαιτείται γνώμη του οικείου 
δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, σε χρονικό διάστημα ενός μηνός από τη 
διαβίβαση του σχετικού φακέλου. Εντός της προθεσμίας αυτής ο ∆ήμος ή η 
Κοινότητα υποχρεούται να προβεί σε ανάρτηση του προβλεπόμενου στην 
περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου 
τοπογραφικού διαγράμματος. Στην περίπτωση που η παραπάνω προθεσμία 
παρέλθει άπρακτη, η αρμόδια αρχή καθορίζει τις οριογραμμές χωρίς τη γνώμη 
αυτή .Όταν η οριοθέτηση γίνεται στο πλαίσιο εκπόνησης ειδικού χωρικού 
σχεδίου του άρθρου 8 του ν. 4447/2016 (Α’ 241), προθεσμία για την έκφραση της 
γνώμης είναι η προθεσμία που έχει τεθεί για τη δημόσια διαβούλευση της 
αντίστοιχης στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

3. Μετά την ανωτέρω διαδικασία εκδίδεται πράξη επικύρωσης του καθορισμού 
των οριογραμμών του υδατορέματος (οριοθέτηση) από:

3.1. Τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης στην 
περίπτωση 2.1α του παρόντος άρθρου, μετά από εισήγηση της ∆ιεύθυνσης 
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης.

3.2. Τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στην 
περίπτωση 2.1β του παρόντος άρθρου, μετά από εισήγηση της αρμόδιας 
Υπηρεσίας, ∆ιεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού, του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

3.3. Τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και ∆ικτύων στην περίπτωση 2.1γ του 
παρόντος άρθρου μετά από εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας, ∆ιεύθυνση 
Εγγειοβελτιωτικών Έργων (∆7), της Γενικής Γραμματείας ∆ημοσίων Έργων του 
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και ∆ικτύων. Η πράξη επικύρωσης του 
καθορισμού των οριογραμμών του υδατορέματος συνοδεύεται από το 
τοπογραφικό διάγραμμα της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 και 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4. 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 ∆ιεύθυνσης 
Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής, όταν ο Φάκελος Οριοθέτησης συντάσσεται με μέριμνα της 



Κλιματικής Αλλαγής, όταν ο Φάκελος Οριοθέτησης συντάσσεται με μέριμνα της 
Υπηρεσίας αυτής, ή της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού 
της οικείας Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης, όταν ο Φάκελος Οριοθέτησης 
συντάσσεται με μέριμνα της Υπηρεσίας αυτής, καθώς και στις περιπτώσεις δ΄, 
ε΄ και στ΄ της παρ. 4 του άρθρου 2 του παρόντος.

Στην περίπτωση 2.1α της παρ. 2 του παρόντος ο φάκελος με τη θεωρημένη 
μελέτη οριοθέτησης, καθώς και τις προβλεπόμενες κατά περίπτωση 
γνωμοδοτήσεις διαβιβάζονται από τη ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασμού της οικείας Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης προς τη ∆ιεύθυνση 
Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής, προκειμένου η Υπηρεσία αυτή να μεριμνήσει για τη 
διαδικασία έκδοσης του οικείου προεδρικού διατάγματος. Για τις περιοχές 
Natura και για τα δάση δεν ακολουθείται η ως άνω διαδικασία, διότι τα εντός 
των περιοχών αυτών υδατορέματα προστατεύονται από ειδικότερες και 
δεσμευτικές διατάξεις σχετικές και με τη διαχείριση των περιοχών αυτών.

5. Στις περιπτώσεις έγκρισης ή τροποποίησης σχεδίου πόλης και οικισμών ή 
έγκρισης πολεοδομικής μελέτης Οικοδομικών Συνεταιρισμών και Ιδιωτικών 
Πολεοδομήσεων, η οριοθέτηση των υδατορεμάτων που εμπίπτουν σε αυτά, 
μπορεί να γίνεται με τη διοικητική πράξη έγκρισης ή τροποποίησης του σχεδίου 
ή της έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης, αντίστοιχα. Και στην περίπτωση 
αυτή η διαδικασία οριοθέτησης ολοκληρώνεται, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στα άρθρα 2 και 3 του παρόντος.

6. Η διαδικασία οριοθέτησης των υδατορεμάτων δεν υπάγεται σε καθεστώς 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης του N. 4014/2011 (Α΄ 209) και των 
κανονιστικών πράξεων που έχουν εκδοθεί ή εκδίδονται κατ΄ εξουσιοδότηση 
αυτού, εκτός αν πρόκειται για έργα διευθέτησης/ αντιπλημμυρικά έργα, τα 
οποία προβλέπονται για την οριοθέτηση υδατορέματος.

Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.4 Άρθρο 130 ΝΟΜΟΣ 4685/2020 με ισχύ την 07/05/2020

 . ∆ιαδικασία Οριοθέτησης υδατορέματος σε περίπτωση έργων διευθέτησης Β
επ΄ αυτού:

1. Σε περίπτωση που από την υδραυλική μελέτη του φακέλου της οριοθέτησης, 
προβλέπονται έργα διευθέτησης/ αντιπλημμυρικά έργα, τα οποία 
κατατάσσονται στην Α΄ κατηγορία έργων, σύμφωνα με την 1958/13.1.2012 
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β΄ 
21), όπως εκάστοτε ισχύει, τότε για την έγκριση της υδραυλικής μελέτης 
απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων των 
έργων αυτών από την αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση υπηρεσία, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

1.1. Στην ως άνω περίπτωση η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) 
των έργων διευθέτησης περιλαμβάνει επιπλέον την πρόταση οριοθέτησης για 
τον καθορισμό των οριογραμμών του υδατορέμματος, καθώς και συνοπτική 
έκθεση του φακέλου οριοθέτησης.



1.2. Σε κάθε περίπτωση πριν την εκτέλεση τεχνικών έργων πλησίον 
υδατορέματος απαιτείται ο καθορισμός των οριογραμμών του (οριοθέτηση), 
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Μετά την έκδοση της Α.Ε.Π.Ο. 
ολοκληρώνεται η διαδικασία οριοθέτησης του υδατορέματος, σύμφωνα με τα 
εδάφια 2 και 3 της παρ. Α΄ του παρόντος άρθρου. ∆εν απαιτείται αποστολή του 
Φακέλου Οριοθέτησης για παροχή γνωμοδοτήσεων εάν αυτές έχουν 
προσκομισθεί με επιμέλεια του ενδιαφερόμενου κατά την υποβολή του 
φακέλου ή εάν οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ήδη γνωμοδοτήσει στο πλαίσιο της 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

2. Στην περίπτωση που τα προβλεπόμενα, από την υδραυλική μελέτη για την 
οριοθέτηση, έργα διευθέτησης κατατάσσονται στη Β΄ κατηγορία της 1958/13.
1.2012 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής, όπως εκάστοτε ισχύει, τότε για την έγκριση της υδραυλικής μελέτης 
απαιτείται η τήρηση διαδικασίας υπαγωγής στις προβλεπόμενες στο άρθρο 8 
του N. 4014/2011 Πρότυπες Περιβαλλοντικές ∆εσμεύσεις (Π.Π.∆.) για την 
κατηγορία των έργων αυτών.

3. Εφόσον για την εξασφάλιση της τεχνικής αρτιότητας και της ασφαλούς 
λειτουργίας έργων προτείνεται διευθέτηση της ροής υδάτων σε άλλη θέση 
(εκτροπή υδατορέματος) η οριοθέτηση υλοποιείται στη νέα θέση του 
υδατορέματος, καθώς και στην παλιά, εφόσον από τη μελέτη προβλέπεται η 
διατήρηση της υφιστάμενης κοίτης.

4. Όταν η οριοθέτηση γίνεται στο πλαίσιο εκπόνησης Ειδικού Χωρικού Σχεδίου 
του άρθρου 8 του ν. 4447/2016 (Α’ 241), η διαδικασία έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων της υποπαραγράφου 1 ή η διαδικασία υπαγωγής σε 
Πρότυπες Περιβαλλοντικές ∆εσμεύσεις της υποπαραγράφου 2 του παρόντος 
άρθρου, που κατά περίπτωση απαιτείται, διενεργούνται στο στάδιο έγκρισης 
του Πολεοδομικού Σχεδίου Εφαρμογής.

Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.4 Άρθρο 130 ΝΟΜΟΣ 4685/2020 με ισχύ την 07/05/2020


