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Προς: Ως ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της
χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010»
Σύμφωνα με το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» οι εκ του Ν. 3199/2003
περί προστασίας και διαχείρισης των υδατικών πόρων προβλεπόμενες αρμοδιότητες
επιμερίζονται μεταξύ της Κρατικής Αποκεντρωμένης Διοίκησης και των αιρετών
Περιφερειών. Η Κρατική (Κεντρική και Αποκεντρωμένη) Διοίκηση επιφορτίζεται με την
ευθύνη χάραξης της στρατηγικής προστασίας και διαχείρισης των υδάτων και οι
Περιφέρειες κυρίως με την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού.
Εκτός από τις αρμοδιότητες που απονέμονται στις Περιφέρειες με το Ν.3852/2010 όλες οι
λοιπές αρμοδιότητες παραμένουν στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις σύμφωνα με το άρθρο
280 παρ. Ι του Ν.3852/2010.
Σημειώνεται ότι οι Υπηρεσίες Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των
Περιφερειών συνεργάζονται εποικοδομητικά και βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία ώστε
να υλοποιούνται οι στρατηγικοί στόχοι για την προστασία και διαχείριση των υδάτων. Προς
τούτο η Αποκεντρωμένη Διοίκηση ελέγχει και επικουρεί με κατάλληλες οδηγίες και
διευκρινίσεις το έργο των Περιφερειών. Αντίστοιχα, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση ελέγχεται
και επικουρείται στο έργο της από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υ.Π.Ε.Κ.Α για την
εφαρμογή της εθνικής πολιτικής στον τομέα των υδάτων όπως αυτή κάθε φορά
καθορίζεται από την Εθνική Επιτροπή Υδάτων.
Ενδεικτικά παρατίθεται η βασική νομοθεσία που αφορά στις αρμοδιότητες για την
προστασία και διαχείριση των υδάτων :
 Νόμος 3199/2003 (ΦΕΚ 280 Α/9-12-2003).
 Προεδρικό Διάταγμα 51/2007 (ΦΕΚ 54 Α/8-3-2007).
 Κ.Υ.Α. με αρ. οικ. 47630/2005 (ΦΕΚ 1688 Β/1-12-2005) περί διάρθρωσης της
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Διεύθυνσης Υδάτων της Περιφέρειας.
Νόμος 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010).
Προεδρικό Διάταγμα του Οργανισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Προεδρικό Διάταγμα του Οργανισμού της Περιφέρειας.
Κ.Υ.Α. με αρ. οικ. 43504/2005 (ΦΕΚ 1784 Β/20-12-2005) Κατηγορίες αδειών
χρήσης υδάτων και εκτέλεσης έργων αξιοποίησής τους, διαδικασία έκδοσης,
περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος αυτών.
Κ.Υ.Α. με αρ. Η.Π. 8600/416/Ε103 (ΦΕΚ 356 Β/26-2-2009) σχετικά με την ποιότητα
και διαχείριση των υδάτων κολύμβησης, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της
οδηγίας 2006/7/ΕΚ και την κατάργηση της οδηγίας 76/160/ΕΟΚ.
Κ.Υ.Α. με αρ. 39626/2208/E130 (ΦΕΚ 2075 Β/25-9-2009) «Καθορισμός μέτρων για
την προστασία των υπόγειων νερών από τη ρύπανση και την υποβάθμιση, σε
συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2006/118/ΕΚ ...» .
Κ.Υ.Α. με αρ. H.Π. 31822/1542/Ε103 (ΦΕΚ 1108 Β/21-7-2010) «Αξιολόγηση και
διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της
οδηγίας 2007/60/ΕΚ …».
Κ.Υ.Α. με αρ. Η.Π. 51354/2641/Ε103 (ΦΕΚ 1909 Β/8-12-2010) «Καθορισμός
Προτύπων Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΠΠΠ) για τις συγκεντρώσεις ορισμένων
ρύπων και ουσιών προτεραιότητας στα επιφανειακά ύδατα, σε συμμόρφωση προς
τις διατάξεις της οδηγίας 2008/105/ΕΚ ….».
Κ.Υ.Α.
με
αρ.
οικ.145116/2011
(ΦΕΚ
354
Β/8-3-2011)
περί
επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων.
Κ.Υ.Α. με αρ. οικ.150559/2011 (ΦΕΚ 1440 Β/16-6-2011) «Διαδικασίες, όροι και
προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης
νερού».

Οι αρμοδιότητες που απονέμονται στην Περιφέρεια από 1-7-2011 ορίζονται επακριβώς
στο άρθρο 186 παρ. ΙΙ Γ.α του Ν.3852/2010.
Για την εύρυθμη και κοινή για όλη τη χώρα λειτουργία των Υπηρεσιών τόσο των
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων όσο και των Περιφερειών κρίνεται σκόπιμο και δίνονται οι
ακόλουθες οδηγίες και διευκρινίσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του Ν.3852/2010:
Α) Σύμφωνα με το άρθρο 186 παρ. ΙΙ Γ.α.ii τρίτο εδάφιο του Ν.3852/2010 η εξέταση των
αιτήσεων για άδεια χρήσης νερού και εκτέλεσης έργου αξιοποίησής τους ασκείται από τις
Περιφέρειες. Κατά συνέπεια η αρμοδιότητα για την έκδοση των προαναφερόμενων αδειών
παραμένει στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις σύμφωνα με το άρθρο 280 παρ. Ι του
Ν.3852/2010. Ως εκ τούτου οι αιτήσεις για νέες άδειες χρήσης νερού, ανανεώσεις αδειών,
τροποποιήσεις αδειών, άδειες υφισταμένων δικαιωμάτων χρήσης νερού και άδειες
εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων κατατίθενται στις αρμόδιες υπηρεσίες
(Τμήμα Υδροοικονομίας ή Τμήματα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας) των Περιφερειών
όπως αυτές θα καθοριστούν από την κάθε Περιφέρεια. Οι Υπηρεσίες αυτές είναι
υπεύθυνες για την πληρότητα του φακέλου αδειοδότησης, το διοικητικό έλεγχο, τον έλεγχο
2

ΑΔΑ: 4ΑΣΡ0-Ν1Ν

τήρησης των κανονιστικών αποφάσεων, τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου καθώς και για
την εισήγηση σχετικά με τη χορήγηση ή μη της άδειας προς την αρμόδια Δ/νση Υδάτων
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης διαβιβάζοντας παράλληλα και το σχετικό φάκελο.
Η παραπάνω Υπηρεσία της Περιφέρειας διατηρεί αντίγραφο του φακέλου προκειμένου να
ανατρέξει ανά πάσα στιγμή όπως στις περιπτώσεις που μετά την εξέταση αδειών
εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων πρόκειται να ακολουθήσει και η εξέταση
άδειας χρήσης νερού, ανανέωσης άδειας, τροποποίησης άδειας, εξέτασης καταγγελίας
κ.α. Προς τούτο θα πρέπει να κοινοποιείται στη συναρμόδια Υπηρεσία κάθε έγγραφο και
στοιχείο είτε από την Α.Δ. είτε από την Περιφέρεια προκειμένου να συμπληρώνονται οι
αντίστοιχοι φάκελοι.
Στη συνέχεια η Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης διαμορφώνει την τελική
εισήγηση για τη χορήγηση ή μη της άδειας προς το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης αφού ελέγξει τη συμβατότητα της χρήσης με το Σχέδιο Διαχείρισης της
συγκεκριμένης Λεκάνης Απορροής ποταμού, εφόσον αυτό υπάρχει (Ν.3199/2003, άρθρο 7).
Εφόσον δεν υπάρχει Σχέδιο Διαχείρισης κατά την ημερομηνία έκδοσης της άδειας,
προϋπόθεση για τη χορήγηση της άδειας αποτελεί η συμβατότητα με την πολιτική της
ορθολογικής διαχείρισης των υδάτων και της προστασίας του περιβάλλοντος, που ασκείται
στη περιοχή και λαμβάνοντας υπ’ όψη το Εθνικό Μητρώο προστατευόμενων περιοχών
(Ν.3199/2003, άρθρο 4).
Στην περίπτωση χορήγησης της άδειας ο σχετικός κωδικός δίδεται από τη Δ/νση Υδάτων
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Κατά παρέκκλιση των παραπάνω και με γνώμονα την επιτάχυνση/διευκόλυνση των
διαδικασιών για την αποφυγή ταλαιπωρίας των πολιτών για τις περιπτώσεις που έχει
ξεκινήσει η διαδικασία αδειοδότησης εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων πριν
τις 1-7-2011 από την αρμόδια Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης τότε και η
κατάθεση με σκοπό την εξέταση της αίτησης για την αντίστοιχη άδεια χρήσης νερού θα
υποβάλλεται και θα εξετάζεται στη Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Όλες οι αιτήσεις για χορήγηση άδειας που έχουν κατατεθεί έως και τις 30-6-2011 στις
Δ/νσεις Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων θα εξεταστούν και θα ολοκληρωθούν
από τις Δ/νσεις Υδάτων.
Στις περιπτώσεις συναρμοδιότητας Περιφερειών ή Αποκεντρωμένων Διοικήσεων επί
κοινής λεκάνης απορροής σε κάθε επίπεδο για κάθε ενέργεια η επισπεύδουσα αρχή θα
είναι εκείνη όπου ανήκει διοικητικά η χρήση εκτός εάν έχει καθοριστεί, κατόπιν
συνεννόησης μεταξύ των δύο αρχών του ιδίου επιπέδου, ότι η αρμοδιότητα θα ανήκει σε
μία αρχή (σύμφωνα και με το αρ. πρωτ. οικ. 131/1-2-2011 έγγραφό μας).
Κατά τη διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων που
απαιτούν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις άδεια χρήσης νερού ή/και εκτέλεσης έργου,
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τότε η απαιτούμενη γνωμοδότηση δίδεται από τη Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η έκδοση αυτών των αδειών.
Β) Σύμφωνα με το άρθρο 186 παρ. ΙΙ Γ.α.vii του Ν.3852/2010 η επιβολή μέτρων και
κυρώσεων για την προστασία των υδάτων και την αντιμετώπιση αυξητικών τάσεων που
προκύπτουν από ανθρώπινες δραστηριότητες στις συγκεντρώσεις ουσιών στα υπόγεια
ύδατα ασκείται από τις Περιφέρειες. Κατά συνέπεια οι διοικητικές κυρώσεις που ορίζονται
στο άρθρο 13 του Ν.3199/2003 επιβάλλονται από 1-7-2011 από την Περιφέρεια όπου
διοικητικά υφίσταται η μη νόμιμη και επιβλαβής δραστηριότητα.
Σύμφωνα με το Ν.3852/2010 η αρμοδιότητα για τον καθορισμό των μέτρων για την
προστασία των υδάτων ασκείται από την Αποκεντρωμένη διοίκηση ενώ ο έλεγχος
τήρησης αυτών όπως και ο έλεγχος της διαχείρισης υπόγειων και επιφανειακών
αρδευτικών υδάτων, ο έλεγχος της εκτέλεσης εργασιών για την ανεύρεση υπόγειων
υδάτων και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδάτινων πόρων, ο έλεγχος των σημειακών και
διάχυτων εκπομπών ρύπων στα ύδατα ασκείται από την Περιφέρεια (Τμήμα
Υδροοικονομίας ή Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας).
Ως εκ τούτου σε περίπτωση καταγγελίας για δραστηριότητα ή άλλη ενέργεια που φέρεται
ότι υποβαθμίζει τα ύδατα ή παραβιάζει τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας για τα ύδατα,
αυτή εξετάζεται από την Υπηρεσία Υδάτων (Τμήμα Υδροοικονομίας ή Τμήμα
Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας) της Περιφέρειας η οποία εισηγείται αρμοδίως στον
Περιφερειάρχη.
Για τις καταγγελίες ή τις αυτεπάγγελτες διαπιστώσεις παράβασης που έχουν υποβληθεί ή
ξεκινήσει να ερευνώνται πριν τις 30-6-2011 τότε η έρευνα ολοκληρώνεται από τη Δ/νση
Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και σε περίπτωση που προκύπτει θέμα για
επιβολή κυρώσεων εκείνη υποβάλλει σχετική έκθεση και πρόταση για επιβολή κυρώσεων
στην αρμόδια Υπηρεσία Υδάτων (Τμήμα Υδροοικονομίας ή Τμήμα Περιβάλλοντος και
Υδροοικονομίας) της Περιφέρειας. Στη συνέχεια, η παραπάνω Υπηρεσία Υδάτων της
Περιφέρειας εισηγείται αρμοδίως για έκδοση σχετικής απόφασης του Περιφερειάρχη.
Σε κάθε περίπτωση, οι σχετικές αποφάσεις επιβολής ή μη κυρώσεων κοινοποιούνται στη
Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Γ) Σύμφωνα με το άρθρο 186 παρ. ΙΙ Γ.α.iii του Ν.3852/2010 ο Περιφερειάρχης εκδίδει
αποφάσεις για την επιβολή περιορισμών ή άλλων μέτρων για τη χρήση των υδάτων και
την εκτέλεση έργων αξιοποίησής τους. Η απόφαση πρέπει να είναι συμβατή με την
απόφαση που εκδίδει ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης σύμφωνα με
το άρθρο 5 παρ. 6 του Ν.3199/2003. Προς τούτο θα πρέπει η παραπάνω απόφαση του
Περιφερειάρχη (που θα εξειδικεύει τα τιθέμενα μέτρα από τον Γ.Γ. της Α.Δ.) να εκδίδεται
μετά από γνωμοδότηση των αρμοδίων Δ/νσεων Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
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Οι παραπάνω αποφάσεις θα πρέπει να εκδοθούν το συντομότερο δυνατόν και να
επικαιροποιηθούν άμεσα με την έγκριση των αντίστοιχων Σχεδίων Διαχείρισης λεκανών
απορροής ποταμών.
Τα επιπλέον δικαιολογητικά κατά χρήση και έργα (νέα ή υφιστάμενα) θα καθορίζονται με
την παραπάνω απόφαση του Γ.Γ. της Α.Δ. Μέχρι την έκδοση της εν λόγω απόφασης
ισχύουν οι μέχρι σήμερα εκδοθείσες αντίστοιχες κανονιστικές αποφάσεις.
Δ) Οι χωρικές αρμοδιότητες των Δ/νσεων Υδάτων της ίδιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
μπορούν να καθορίζονται από τον αντίστοιχο Γενικό Γραμματέα.
Το παρόν έγγραφο παρακαλούμε να διαβιβαστεί στις αρμόδιες κατά τόπους Υπηρεσίες
Υδάτων (Τμήματα Υδροοικονομίας, Τμήματα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας) και τις
Δ/νσεις Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού των Περιφερειών μέσω των Δ/νσεων
Υδάτων των αντίστοιχων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Επίσης, οι Δ/νσεις Υδάτων των
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων καλούνται να συμβάλλουν με την παροχή οδηγιών και
διευκρινίσεων στην καλύτερη λειτουργία και την εποικοδομητική συνεργασία με τις
Περιφέρειες.
Η παρούσα εγκύκλιος να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ (www.ypeka.gr ).
Παρέχεται εντολή σε όλα τα αρμόδια όργανα για την πιστή εφαρμογή της.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ

Πίνακας Αποδεκτών
Αποδέκτες προς ενέργεια
1. Δ/ΝΣΕΙΣ ΥΔΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ
2. ΤΜΗΜΑΤΑ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ (Διαβίβαση μέσω των
Δ/νσεων Υδάτων)
3. ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ(Διαβίβαση μέσω των Δ/νσεων Υδάτων)
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Αποδέκτες προς κοινοποίηση
1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Γενική Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης
Διεύθυνση Διοίκησης
Τμήμα Αποκέντρωσης
Σταδίου 27, 10183 Αθήνα
2. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ
- Γραφεία Γενικών Γραμματέων
- Γενικοί Δ/ντές Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής
3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- Γραφεία Περιφερειαρχών
- Δ/ντές Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού (Διαβίβαση μέσω των Δ/νσεων
Υδάτων)
Εσωτερική Διανομή
- ΕΓΥ
- Φ. 1
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