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Προς: Ως ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Διαδικασίες χορήγησης αδειών για τα υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού και τις
άδειες χρήσεις νερού και εκτέλεσης νέων έργων - αξιοποίησης υδατικών πόρων»
Σχετικά:
(α) Ο Ν.3199/2003 (ΦΕΚ 280 Α’/09-12-2003) «Προστασία και διαχείριση των υδάτων –
Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 23ης Οκτωβρίου 2000», όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 3481/2006, Ν.3587/2007,
Ν.3621/2007 και Ν.3734/2009.
(β) Ο Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’/07-06-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης».
(γ) Η Κ.Υ.Α. 150559/2011 (ΦΕΚ 1440 Β’/16-06-2011) «Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη
χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
(δ) Η Κ.Υ.Α. 43504/2005 (ΦΕΚ 1784 Β’/20-12-2005) «Κατηγορίες αδειών χρήσης υδάτων και
εκτέλεσης έργων αξιοποίησής τους, διαδικασία έκδοσης, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος
αυτών».
(ε) Η Υ.Α. 391 (ΦΕΚ 1004 Β’/24-04-2013) «Έγκριση των Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών
Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Αττικής, Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας,
Βόρειας Πελοποννήσου, Ανατολικής Πελοποννήσου και Δυτικής Πελοποννήσου».
(στ) Το με αρ. πρωτ. 110733/10-8-2012 έγγραφό μας με θέμα «Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με
τη διαδικασία χορήγησης αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού».
Με αφορμή την ολοκλήρωση και τη σταδιακή έγκριση των Σχεδίων Διαχείρισης των λεκανών
απορροής ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 6 του Ν.3199/2003, οι αποφάσεις περιοριστικών
και άλλων μέτρων στη χρήση υδάτων και την εκτέλεση έργων αξιοποίησής τους, εκδίδονται
προκειμένου να επιτυγχάνονται οι στόχοι του Σχεδίου Διαχείρισης, μετά την έγκριση των
διαχειριστικών σχεδίων οι όλες οι πρότερες αποφάσεις περιοριστικών και άλλων μέτρων στη
χρήση υδάτων και την εκτέλεση έργων αξιοποίησής τους δεν έχουν λόγο ισχύος. Συνεπώς σε
περιοχές με εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης δύναται να εκδοθούν νέες κανονιστικές
αποφάσεις και περιοριστικά μέτρα σχετικά με τη χρήση των υδάτων και την εκτέλεση έργων
αξιοποίησης υδατικών πόρων, μετά από κατάλληλη επιστημονική τεκμηρίωση, σε εφαρμογή
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των οριζόμενων στο Ν.3199/2003 (άρθ. 5 παρ. 6 & άρθ. 11 παρ. 3) καθώς και στο Ν.3852/2010.
2. Η έγκριση των Σχεδίων Διαχείρισης δεν μεταβάλλει το υφιστάμενο νομικό καθεστώς ως προς
την αδειοδότηση των νέων, αλλά και των υφιστάμενων υδροληψιών. Συγκεκριμένα:
 Οι νέες υδροληψίες αδειοδοτούνται σύμφωνα με την ΚΥΑ 43504/2005 (άδεια εκτέλεσης
έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων και χρήσης νερού) και τα οριζόμενα στο εγκεκριμένο
σχέδιο διαχείρισης.
 Οι διαδικασίες χορήγησης αδειών για τα υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού (άδεια
χρήσης νερού) ορίζονται στην ΚΥΑ 150559/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Συνεπώς, οι άδειες συνεχίζουν να εκδίδονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ανωτέρω
κείμενη νομοθεσία.
3. Οι άδειες υφιστάμενων χρήσεων νερού που εκδίδονται μετά την έγκριση των Σχεδίων
Διαχείρισης δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα δέκα έτη σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 5
της Κ.Υ.Α. 150559/2011. Για την καλύτερη όμως συνέργεια της διαδικασίας αδειοδότησης με
τα Σχέδια Διαχείρισης και του έργου καταγραφής των απολήψεων με τίτλο «Συστηματική
απογραφή υδρογεωτρήσεων κάθε χρήσης, στα υπόγεια υδατικά συστήματα της χώρας και
δημιουργία Εθνικού Μητρώου Υδρογεωτρήσεων», προτείνεται η λήξη των αδειών των
υφιστάμενων χρήσεων να μην υπερβαίνει το ένα έτος μετά την έγκριση των αναθεωρημένων
Σχεδίων Διαχείρισης (β΄ κύκλος) και να μην υπερβαίνει τη λήξη της διάρκειας ισχύος της
Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, εφόσον αυτή απαιτείται.
4. Για την έκδοση αδειών σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 43504/2005 σε περιοχές όπου η κατάσταση των
υδατικών συστημάτων έχει χαρακτηριστεί ως κακή ποσοτικά στο οικείο Σχέδιο Διαχείρισης
προβλέπονται ειδικά μέτρα για τον έλεγχο των απολήψεων και την προστασία αυτών των
συστημάτων. Στην αναλυτική περιγραφή του μέτρου στο σχετικό παράρτημα του Σχεδίου
Διαχείρισης αναφέρεται ότι, στα Υπόγεια Υδατικά Συστήματα (ΥΥΣ) που έχει προσδιορισθεί ότι
βρίσκονται σε κακή ποσοτική κατάσταση, στις ζώνες των συλλογικών αρδευτικών δικτύων και
στις ζώνες προστασίας των σημείων απόληψης πόσιμου νερού πρέπει να απαγορευτεί η
εκτέλεση νέων γεωτρήσεων για να μην επιδεινωθεί περαιτέρω η κατάσταση και για να
προστατεύονται τα ΥΥΣ. Από την απαγόρευση εξαιρούνται οι ειδικές περιπτώσεις με
προτεραιότητα στη χρήση πόσιμου ύδατος και σε έργα που μπορεί να οδηγήσουν σε μετρήσιμη
απομείωση των απολήψεων από το ΥΥΣ. Τα παραπάνω θα εξετάζονται και θα εγκρίνονται από
τις αρμόδιες Διευθύνσεις Υδάτων με την υποβολή τεκμηριωμένης υδρογεωλογικής έκθεσης για
απολήψεις κάτω από 10m3/ημέρα ή μελέτης για απολήψεις μεγαλύτερες από 10m3/ημέρα.
Επίσης αναφέρεται ότι, εντός των ζωνών των συλλογικών αρδευτικών δικτύων δύναται να
χορηγείται άδεια ανόρυξης νέας γεώτρησης για την ενίσχυση των αναγκών του συλλογικού
αρδευτικού δικτύου, για θερμοκήπια, για αντιπαγετική προστασία και άλλες χρήσεις πλην της
άρδευσης. Για την υπαγωγή άλλων περιπτώσεων στις ανωτέρω εξαιρέσεις γνωμοδοτεί το
Συμβούλιο Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με βάση περιβαλλοντικά και
κοινωνικοοικονομικά κριτήρια.
5. α. Επισημαίνεται ότι η παράγραφος 4 του άρθρου 4 της Κ.Υ.Α. 150559/2011 έχει εφαρμογή μόνο
σε περιοχές όπου η κατάσταση των υδατικών συστημάτων έχει χαρακτηριστεί ως κακή
ποσοτικά στο οικείο Σχέδιο Διαχείρισης. Γενικότερα ως προς την εφαρμογή της ανωτέρω
παραγράφου εξακολουθούν να ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο υπ’ αριθμ. 110733/10-8-2012
έγγραφό μας.
β. Η εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 4 της Κ.Υ.Α. 150559/2011 σε Υδατικά
Διαμερίσματα χωρίς εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης, δεδομένου ότι σε αυτά δεν έχουν
επίσημα οριστεί οι περιοχές όπου η κατάσταση των υδατικών συστημάτων είναι κακή ποσοτικά,
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θα πρέπει να γίνεται αυστηρά και μόνο κατόπιν έγγραφης επιστημονικά τεκμηρίωσης από τη
Δ/νση Υδάτων της οικείας Αποκ. Διοίκησης για την αναγκαιότητα εφαρμογής της στη
συγκεκριμένη περίπτωση (δηλαδή για κάθε σχετική αίτηση άδειας χρήσης). Η ανωτέρω
τεκμηρίωση θα πρέπει να γνωστοποιείται στους αιτούντες τη χρήση.
Το παρόν έγγραφο παρακαλούμε να διαβιβαστεί στις αρμόδιες κατά τόπους Υπηρεσίες Υδάτων
(Τμήματα Υδροοικονομίας, Τμήματα Περιβάλλοντος - Υδροοικονομίας, Δήμους, κλπ.) 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 και τους Δήμους της χώρας.
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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Αποδέκτες προς ενέργεια
1. Δ/ΝΣΕΙΣ ΥΔΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ
2. ΤΜΗΜΑΤΑ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ (Διαβίβαση μέσω των οικείων
Δ/νσεων Υδάτων)
3. ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
και ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗ (Διαβίβαση μέσω της
οικείας Δ/νσεων Υδάτων)
4. ΔΗΜΟΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Διαβίβαση μέσω των οικείων Δ/νσεων Υδάτων).
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 και Αντιπεριφερειαρχών
- Δ/ντές Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού (Διαβίβαση μέσω των οικείων Δ/νσεων Υδάτων)
4. ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Ανεξάρτητη Αρχή (fax: 2131306616)
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Εσωτερική Διανομή
- ΕΓΥ
- Γραφείο Ειδικού Γραμματέα
- Φ. 1
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