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ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
ΥΟΡΗΓΗΗ ΑΓΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΦΙΣΑΜΔΝΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΥΡΗΗ ΝΔΡΟΤ
ΣΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΙΑ
Η Γηεύζπλζε Τδάησλ Ινλίνπ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ-Γπηηθήο
Διιάδαο θαη Ινλίνπ ελεκεξώλεη ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο πνιίηεο όηη ζηηο 16-6-2011
δεκνζηεύηεθε ζην θύιιν 1440/Β ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβέξλεζεο θαη άξρηζε λα
ηζρύεη ε αξηζκ. 150559/10-6-2011 Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε (ΚΤΑ) κε ζέκα:
«Γηαδηθαζίεο, όξνη θαη πξνϋπνζέζεηο γηα ηε ρνξήγεζε αδεηώλ γηα πθηζηάκελα
δηθαηώκαηα ρξήζεο λεξνύ.»
Η παξαπάλσ ΚΤΑ πξνβιέπεη ηα εμήο:
Σαν «ςθιζηάμενα δικαιώμαηα σπήζηρ νεπού» οπίζονηαι όλερ οι ςθιζηάμενερ
σπήζειρ από επιθανειακά ή ςπόγεια νεπά, εθόζον πποϋπήπσαν ζηιρ 20-122005 και είηε δεν έσοςν άδεια, είηε αςηή έσει λήξει ή δεν ιζσύει, είηε δεν
αναθέπεηαι ζε αςηή η σπονική διάπκεια ιζσύορ ηηρ.

Όζνη ζέκειηώλνπλ δηθαίσκα ρξήζεο λεξνύ, είναι ςποσπεωμένοι να ζηηήζοςν ηην
έκδοζη άδειαρ σπήζηρ νεπού ενηόρ δώδεκα μηνών από ηην έναπξη ηηρ ιζσύορ
ηηρ ΚΥΑ (δηλαδή μέσπι 15-06-2012) και ειδικά για ηιρ απδεςηικέρ γεωηπήζειρ
ενηόρ έξι μηνών (δηλαδή μέσπι 15-12-2011).
Μεηά από ηα παξαπάλσ ρξνληθά πεξηζώξηα ζα ππάξμεη άιιε κηα πεξίνδνο 2 εηώλ
ζηελ νπνία ζα κπνξεί λα ππνβιεζεί θάθεινο γηα άδεηα ρξήζεο, αιιά απηή ζα
εθδίδεηαη κεηά από επηβνιή πξνζηίκνπ πνπ δελ κπνξεί λα είλαη θαηώηεξν ησλ 1000
επξώ.
Μεηά θαη ηελ πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο ησλ 2 εηώλ παύνπλ λα ηζρύνπλ ηα
«πθηζηάκελα δηθαηώκαηα ρξήζεο λεξνύ», ε πδξνιεςία ζεσξείηαη παξάλνκε,
δηαθόπηεηαη ε ειεθηξνδόηεζή ηεο θαη παύεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο δξαζηεξηόηεηαο, ελώ
ζηηο πεξηπηώζεηο ησλ γεσηξήζεσο απηέο ζθξαγίδνληαη θαη θαηαζηξέθνληαη.
Γηα ςθιζηάμενερ απδεςηικέρ γεωηπήζειρ κε εηήζηα αληινύκελε πνζόηεηα ≤
100.000 m3 αλεμαξηήησο βάζνπο, ε πεξηβαιινληηθή αδεηνδόηεζε ζα εμεηάδεηαη κε ηα
ινηπά δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ρξήζεο από ην Σκήκα
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εξσηεκαηνινγίνπ ησλ Πεξηβαιινληηθώλ Δθζέζεσλ. Δπηπιένλ κε ηελ αξ. πξση. Οηθ.
150977/04-10-2011 Δγθύθιην ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο Τδάησλ δηεπθξηλίδεηαη όηη, γηα
ηηο πξναλαθεξόκελεο γεσηξήζεηο, ε ζπκπιήξσζε ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ
γίλεηηα κε επζύλε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ρσξίο λα ζεσξείηαη απαξαίηεηε ε ππνβνιή ηεο
αίηεζεο ή ε ζπκπιήξσζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο από θάηνρν εηδηθνύ πηπρίνπ.
Οη άδεηεο γηα πθηζηάκελα δηθαηώκαηα ρξήζεο λεξνύ εθδίδνληαη από ην Γεληθό
Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, κεηά από εηζήγεζε ηνπ αξκόδηνπ αλά λνκό
Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο & Τδξννηθνλνκίαο ηεο Πεξηθέξεηαο, ζην νπνίν ζα
ππνβάιινληαη νη αηηήζεηο κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά θαη ην νπνίν ζα
δηαπηζηώλεη ηελ αθξίβεηα θαη επάξθεηα ησλ ππνβιεζέλησλ ζηνηρείσλ θαη ζα
πξνβαίλεη θαηά ηελ θξίζε ηνπ ζηνπο απαξαίηεηνπο επηηόπηνπο ειέγρνπο.
Σν έληππν αίηεζεο-δήισζεο πεξηιακβάλεη ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ηνλ αηηνύληα, ην
ρώξν ρξήζεο, ηε ρξήζε θαζ’ εαπηή, θαζώο θαη ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ζηελ
πξνέιεπζε, ηελ πνζόηεηα θαη ηελ πνηόηεηα ηνπ λεξνύ. Γηαηίζεηαη ζηνπο
ελδηαθεξνκέλνπο από ην ηνπηθό Σκήκα Πεξηβάιινληνο & Τδξννηθνλνκίαο ηεο

Πεξηθέξεηαο πνπ εμεηάδεη ην θάθειν θαη ην νπνίν ζα παξέρεη ιεπηνκεξείο νδεγίεο γηα
ηελ νξζή ζπκπιήξσζε ηνπ εληύπνπ απηνύ.
Δθηόο από ηελ αίηεζε-δήισζε απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά είλαη ηα εμήο:
1. Απόθαζε έγθξηζεο πεξηβαιινληηθώλ όξσλ ή πεξηβαιινληηθή έθζεζε, εθόζνλ απηή
απαηηείηαη.
2. Απνδεηθηηθό δηθαηώκαηνο ρξήζεο λεξνύ, όπσο αληίγξαθν ζρεηηθήο απόθαζεο
παξαρώξεζεο δηθαηώκαηνο ρξήζεο λεξνύ, αληίγξαθν παιαηάο άδεηαο, παξαζηαηηθά
ηεο ΓΔΗ, βεβαίσζε ή παξαζηαηηθό αξκόδηαο δεκόζηαο αξρήο.
3. Υάξηεο (1:5000) ή απόζπαζκα νξζνθσηνράξηε, όπνπ ζεκεηώλεηαη ε αθξηβήο
ζέζε ηνπ έξγνπ πδξνιεςίαο ζε ζύζηεκα ζπληεηαγκέλσλ, θαζώο θαη νη πιεζηέζηεξεο
πθηζηάκελεο πδξνιεςίεο ζε αθηίλα 200 κ. από ηε ζέζε ηνπ έξγνπ εηο δηπινύλ.
4. ηνηρεία γηα ηελ πνηόηεηα ηνπ λεξνύ θαη ηελ θαηαιιειόηεηά ηνπ γηα ηε
ζπγθεθξηκέλε ρξήζε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ αίηεζε (όπσο ρεκηθή ή/θαη κηθξνβηνινγηθή
αλάιπζε λεξνύ από πηζηνπνηεκέλα εξγαζηήξηα).
5. Αληίγξαθν λόκηκνπ ηίηινπ ή άιιε πξάμε από ηελ νπνία πξνθύπηεη δηθαίσκα
απνθιεηζηηθήο ρξήζεο ηνπ ρώξνπ ζηνλ νπνίν γίλεηαη ε ρξήζε ηνπ λεξνύ (ζπκβόιαην,
ζπκθσλεηηθό κίζζσζεο, θιπ.).
6. Νόκηκε εμνπζηνδόηεζε εθπξνζώπεζεο ζε πεξίπησζε πνπ ν αηηώλ ελεξγεί γηα ην
ινγαξηαζκό λνκηθνύ πξνζώπνπ.
7. ε πεξηνρέο πνπ πθίζηαληαη ζπιινγηθά δίθηπα δηαρείξηζεο λεξνύ, βεβαίσζε θνξέα
πεξί κε εμππεξέηεζεο από ζπιινγηθό δίθηπν.
8. ε πεξίπησζε άδεηαο γηα πδξνδόηεζε θηίζκαηνο, νηθνδνκηθή άδεηα ή έγγξαθν από
ηελ αξκόδηα Πνιενδνκηθή Τπεξεζία πνπ λα βεβαηώλεη ηε δπλαηόηεηα πδξνδόηεζήο
ηνπ.
Γηα ηπρόλ επηπιένλ δηεπθξηλήζεηο νη ελδηαθεξόκελνη πνιίηεο κπνξνύλ λα
επηθνηλσλήζνπλ

κε

ηα

θαηά

ηόπνπο

αξκόδηα

ηκήκαηα

Πεξηβάιινληνο

&

Τδξννηθνλνκίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Ινλίσλ Νήζσλ ή κε ηε Γηεύζπλζε Τδάησλ Ινλίνπ ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ-Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ ζηα
ηειέθσλα 26613-61511 θαη 26613-61639.

