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ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
ΥΟΡΗΓΗΗ ΑΓΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΦΙΣΑΜΔΝΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΥΡΗΗ ΝΔΡΟΤ
Δνημεπώνοςμε θοπείρ και πολίηερ όηι, ζύμθυνα με ηην Κοινή Τποςπγική Απόθαζη
(Κ.Τ.Α.) με απ. οικ. 150559/16-6-2011 (Φ.Δ.Κ. 1440/Β΄/16-06-2011), όλερ οι
ςθιζηάμενερ σπήζειρ από επιθανειακά ή ςπόγεια ύδαηα κάθε θςζικού ή νομικού
πποζώπος ηος ιδιυηικού ή δημοζίος ηομέα, οι οποίερ πποϋθίζηανηαι ηηρ 20-122005 και δεν έσοςν :
 είηε άδεια εν γένει
 είηε η ςπάπσοςζα άδεια δεν ιζσύει
 είηε δεν αναθέπεηαι ζηην άδεια η σπονική διάπκεια ιζσύορ ηηρ,
οθείλοςν να εθοδιαζηούν με άδεια σπήζηρ νεπού για ςθιζηάμενα δικαιώμαηα
σπήζηρ νεπού.
Δπιζημαίνοςμε όηι:
1.

Όζοι θεμελιώνοςν δικαίυμα σπήζηρ νεπού, ςποσπεούνηαι να ζηηήζοςν ηην

έκδοζη άδειαρ σπήζηρ νεπού για ςθιζηάμενα δικαιώμαηα σπήζηρ νεπού, ζύμθυνα
με ηιρ διαδικαζίερ ηηρ ανυηέπυ ΚΤΑ, ενηόρ δώδεκα μηνών (δηλαδή έυρ 16-06-

2012), και ειδικά για ηιρ απδεςηικέρ γεωηπήζειρ ενηόρ έξι μηνών (δηλαδή έυρ
16-12-2011).
2.

ε πεπίπηυζη πος δεν ςποβληθεί αίηηζη σοπήγηζηρ άδειαρ για ςθιζηάμενα

δικαιώμαηα σπήζηρ νεπού μέζα ζηο σπονικό διάζηημα πος πποβλέπει η
πποηγούμενη παπάγπαθορ, αλλά ςποβληθεί ενηόρ δύο εηών μεηά ηη λήξη ηηρ
πποθεζμίαρ ςποβολήρ, η άδεια μποπεί να εκδοθεί μεηά από αίηηζη ηος
ενδιαθεπομένος, μόνο αθού επιβληθούν και ειζππασθούν ηα ππόζηιμα πος
πποβλέπονηαι από ηην ιζσύοςζα νομοθεζία. Σο ππόζηιμο δεν μποπεί να είναι
καηώηεπο ηων 1000 εςπώ.
3.

ε πεπίπηυζη πος οι παπαπάνυ πποθεζμίερ παπέλθοςν άππακηερ, συπίρ ηην

ςποβολή αιηήζευν, ηόηε η ςδπολητία θευπείηαι παπάνομη με κςπώζειρ όπυρ ηη
διακοπή ηηρ ηλεκηποδόηηζηρ και ηην παύζη ηηρ λειηοςπγίαρ ηηρ δπαζηηπιόηηηαρ, ζε
πεπίπηυζη δε γεώηπηζηρ ζηη ζθπάγιζη και καηαζηποθή αςηήρ.
Σα απαιηούμενα δικαιολογηηικά για ηην έκδοζη άδειαρ σπήζηρ νεπού είναι:
▪ ςμπληπυμένη αίηηζη-δήλυζη πος οι ςπόσπεοι μποπούν να βποςν ζηο
Παπάπηημα ΙΙ ηηρ Κ.Τ.Α. 150559/16-6-2011, η οποία ζςνοδεύεηαι από ηα
δικαιολογηηικά όπυρ αςηά πεπιγπάθονηαι ζηο άπθπο 6 αςηήρ. Γιεςκπινίζειρ ζσεηικά
με ηην οπθή εθαπμογή ηηρ Κ.Τ.Α. για ςθιζηάμενα δικαιώμαηα σπήζηρ νεπού δίνονηαι
ζηην εγκύκλιο ηηρ Διδικήρ Γπαμμαηείαρ Τδάηυν ηος Τποςπγείος Πεπιβάλλονηορ,
Δνέπγειαρ και Κλιμαηικήρ Αλλαγήρ με απ. ππυη. οικ. 150895/13-09-2011 (ΑΓΑ:
4Α8Ω0-ΝΗΟ), και θα ηιρ βποςν ζηην ιζηοζελίδα ηηρ Αποκενηπυμένηρ Γιοίκηζηρ
Γςηικήρ Δλλάδαρ-Πελοποννήζος και Ιονίος και ζςγκεκπιμένα: http://www.apddepin.gov.gr/, επιλογή Τπηπεζίερ ηηρ Αποκενηπυμένηρ Γιοίκηζηρ, Γ/νζη Τδάηυν
Γςηικήρ Δλλάδαρ.
Για ηην Πεπιθέπεια Γςηικήρ Δλλάδαρ οι αιηήζειρ-δηλώζειρ με ηα ζηοισεία και
δικαιολογηηικά πος πποβλέπονηαι, ανάλογα με ηη θέζη σπήζηρ ηος νεπού,
ςποβάλλονηαι ζηα καηά ηόποςρ Σμήμαηα Πεπιβάλλονηορ και Τδποοικονομίαρ ηυν
Πεπιθεπειακών Δνοηήηυν ηηρ Πεπιθέπειαρ Γςηικήρ Δλλάδαρ.

