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ΥΕΣ: Ζ ππ’αξηζ.150559/2011 (ΦΔΘ 1440/16-6-11) ΘΤΑ πεξί «Γηαδηθαζηώλ, όξσλ θαη
πξνϋπνζέζεσλ γηα ηε ρνξήγεζε αδεηώλ γηα πθηζηάκελα δηθαηώκαηα ρξήζεο λεξνύ».
Ζ ππ’αξηζ.150637/13-7-2011 εγθύθιηνο ηεο Γ/λζεο Τπνζηήξημεο & Αλάπηπμεο ηεο Δηδηθήο
Γξακκαηείαο

Τδάησλ

ηνπ Τ.Π.Δ.Θ.Α. πεξί

«Αξκνδηνηήησλ

ησλ Απνθεληξσκέλσλ

Γηνηθήζεσλ θαη Πεξηθεξεηώλ ηεο ρώξαο ζηνλ ηνκέα ησλ Τδάησλ βάζεη ηνπ Λ.3852/2010».
Έρνπλ πεξάζεη πεξίπνπ 3 κήλεο από ηελ έθδνζε ηεο ΘΤΑ γηα ηα πθηζηάκελα δηθαηώκαηα
ρξήζεο λεξνύ θαη ηα εξσηήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο, ζε θάζε Σκήκα
Πεξηβάιινληνο θαη Τδξννηθνλνκίαο ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ ή Σκήκαηα Τδξννηθνλνκίαο
ησλ εδξώλ ησλ Πεξηθεξεηώλ, παξακέλνπλ αλαπάληεηα όπσο καο κεηαθέξνπλ κέιε καο,
παξά ηηο ηειεθσληθέο νριήζεηο γηα ην πώο ζα εθαξκνζζεί ε ΘΤΑ.
Oη Γ/λζεηο Τδάησλ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Κ-Θ όπνπ ππάγνληαη νη 3 Λνκνί ηεο
Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο πνπ ζπγθξνηνύλ ην παξάξηεκα καο, έρνπλ πεξίπνπ ηα ίδηα εξσηήκαηα θαη ηηο ίδηεο απνξίεο εθαξκνγήο. Δπηπιένλ επεηδή εθδίδνπλ ηηο άδεηεο θαηόπηλ εηζήγεζεο
ησλ αξκόδησλ ππεξεζηώλ ηεο Πεξηθέξεηαο, νη νπνίεο έγηλαλ νη απνδέθηεο ηεο αίηεζεο θαη ησλ
δηθαηνινγεηηθώλ πνπ απαηηνύληαη θαη άξα θαη ηεο απαηηνύκελεο ελεκέξσζεο ησλ πνιηηώλελδηαθεξνκέλσλ, δεκηνπξγήζεθαλ αληηθάζεηο ζηελ εξκελεία εθαξκνγήο. Γίλεηαη αληηιεπηό
όηη δελ είλαη δπλαηόλ νη αξκόδηεο ππεξεζίεο ηεο πεξηθέξεηαο λα δέρνληαη κηα αίηεζε, λα
δεηνύλ λα πιεξώλνπλ ρξήκαηα γηα ηα δηθαηνινγεηηθά νη ελδηαθεξόκελνη (ρεκηθή αλάιπζε,
ηαθηνπνίεζε ηίηισλ ηδηνθηεζίαο, ελνηθηαζηήξηα θαη γηα ηελ πιεηνλόηεηα ησλ πνιηηώλ ηελ
ζύληαμε ηεο πεξηβαιινληηθήο έθζεζεο), λα γίλεηαη ζεηηθή εηζήγεζε θαη λα κελ εθδίδεηαη ε

άδεηα θαηά ηελ γλώκε ησλ Γ/λζεσλ Τδάησλ. ηα βαζηθά ζεκεία ηνπιάρηζηνλ, πξέπεη λα
ππάξρεη ηαπηνπνίεζε απόςεσλ θαηά ηελ εθαξκνγή, άξα μεθάζαξεο θαη ζαθείο νδεγίεο.
Ο ρξόλνο θαηάζεζεο ησλ αηηήζεσλ κε ηα δηθαηνινγεηηθά γηα ην ελαπνκείλαλ ρξνληθό
δηάζηεκα (πνπ ιήγεη ζηηο 16-12-2011 γηα ηηο αξδεπηηθέο γεσηξήζεηο ρσξίο πξόζηηκν), είλαη
ηόζν κηθξόο πνπ πξέπεη λα δνζεί νπσζδήπνηε παξάηαζε από ηώξα, πξηλ θζάζνπκε ζην
παξά πέληε. Γύν κήλεο πέξαζαλ έσο όηνπ λα δηαζαθεληζηνύλ κεηαμύ ησλ εκπιεθνκέλσλ
ππεξεζηώλ ηεο πεξηθέξεηαο νη αξκνδηόηεηέο ηνπο θαη ν ηξόπνο εθαξκνγήο ηεο λέαο ΘΤΑ. ην
δηάζηεκα απηό δελ πξσηνθνιιήζεθαλ αηηήζεηο, ελώ εθθξεκνύλ λα πξσηνθνιιεζνύλ ρηιηάδεο
«λόκηκα» δηθαηώκαηα πνπ έρνπλ παξαζηαηηθό δηθαηώκαηνο ρξήζεο (όιεο νη άδεηεο κε ην
Λ.1739/87 πνπ ιήγνπλ ή έιεμαλ κέρξη 31-12-2011 θαη αξθεηέο γεσηξήζεηο πνπ ήηαλ
ειεθηξνδνηεκέλεο πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ ΠΓ 256/89 θαη ηεο Τπνπξγηθήο Απόθαζεο
Φ16/5813/17-5-89 πνπ θαζόξηδε ηνλ ηξόπν αδεηνδόηεζεο ή ειεθηξνδνηήζεθαλ κεηά, κε ηελ
δηαδηθαζία ησλ επηηξνπώλ παιαηόηεηαο θαη νη νπνίεο είλαη ιίγεο ζηνπο Λνκνύο καο). Ζ
ζπγθέληξσζε ησλ δηθαηνινγεηηθώλ θαη θπξίσο ησλ ελνηθηαζηεξίσλ γηα ηελ απνθιεηζηηθή
ρξήζε ηνπ ρώξνπ απαηηεί πνιύ ρξόλν ηνπιάρηζηνλ γηα ηνπο αγξόηεο, γη απηό είλαη
απαξαίηεηε ε παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο ρσξίο πξόζηηκν.
ύμθωνα με ηον οπιζμό ησλ πθηζηάκελσλ δηθαησκάησλ ρξήζεο λεξνύ πνπ
επηβεβαηώζεθε κε ηηο δηεπθξηλήζεηο

πνπ εζηάιεζαλ, ζε απηά ηα πθηζηάκελα δηθαηώκαηα

πεξηιακβάλνληαη όλερ οι σπήζειρ νεπού πος πποϋθίζηανηαι ηηρ 20-12-2005 θαη δελ
έρνπλ άδεηα ελ γέλεη ή έιεμε ε άδεηα θαη δελ αλαλεώζεθε, είηε δελ αλαθέξεηαη ζηελ άδεηα ε
ρξνληθή δηάξθεηα ηζρύνο ηεο. Γηα ηηο ρξήζεηο πνπ έρνπλ άδεηα ηνπ Λ.1739 ή ήηαλ
ειεθηξνδνηεκέλεο πξηλ από απηόλ ή ειεθηξνδνηήζεθαλ κεηαγελέζηεξα, όπσο αλαθέξνπκε
παξαπάλσ, δελ ππάξρεη πξόβιεκα, γηαηί έρνπλ λα θέξνπλ δηθαηνινγεηηθό γηα ηελ απόδεημε
ηνπ δηθαηώκαηνο ρξήζεο. Γηα ηηο ππόινηπεο όκσο ρξήζεηο (γεσηξήζεηο, πδξνιεςίεο από
πνηακνύο, παξαπόηακνπο, ηάθξνπο, ξέκαηα πεγώλ θηι) πνπ αληινύληαη θπγνθεληξηθά κε
ληηδεινκεραλέο γηα ηελ άξδεπζε ησλ θαιιηεξγεηώλ, ππάξρεη πξόβιεκα γηαηί δελ κπνξνύλ λα
πξνζθνκίζνπλ δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ απόδεημε ηνπ δηθαηώκαηνο ρξήζεο. Πνηα δεκόζηα αξρή
γλσξίδεη ζήκεξα θαη κπνξεί λα δώζεη ηέηνην δηθαηνινγεηηθό? Γπζηπρώο θακία. Ζ αγξνθπιαθή
θαηαξγήζεθε, νη Γ/λζεηο θαη ηα Σκήκαηα Δγγείσλ Βειηηώζεσλ επίζεο θαηαξγήζεθαλ, (αλ θαη
απηέο αθόκε νη Τπεξεζίεο ήηαλ αδύλαην λα γλσξίδνπλ ηη ππήξρε ζε όιν ηνλ θάκπν γηα λα
δίδνπλ καδηθά παξόκνηα δηθαηνινγεηηθά).
Ο κεγάινο αξηζκόο ησλ γεσηξήζεσλ έγηλε ηελ πεξίνδν ηεο καθξάο ιεηςπδξίαο 19901994, ηόηε πνπ νύηε ε έλλνηα ηεο άδεηαο είρε εκπεδσζεί ζηνλ αγξόηε-πνιίηε, νύηε ηνπ ήηαλ
απαξαίηεηε γηα λα ζώζεη ηηο θαιιηέξγεηέο ηνπ. Απηέο νη γεσηξήζεηο θαη πδξνιεςίεο «λνκηθά»
κέρξη ηνλ θεηηλό Ηνύλην ήηαλ παξάλνκεο θαη πάξα πνιιέο από απηέο δελ λνκηκνπνηήζεθαλ κε
νηνλδήπνηε ηξόπν γηαηί ελ ησ κεηαμύ πξνο ην ηέινο ηεο ιεηςπδξίαο ειήθζεζαλ ηα
απαγνξεπηηθά θαη πεξηνξηζηηθά κέηξα ησλ Λνκαξρώλ, πνπ εθαξκόδνληαη κέρξη ζήκεξα, γηα

ηελ πξνζηαζία ησλ πδάησλ θαη δελ πιεξνύζαλ ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπο πνιιέο εμ απηώλ.
ύμθωνα με ηην νέα ΚΤΑ είναι ςθιζηάμενα δικαιώμαηα, πώρ όμωρ θα ηο
αποδείξοςν αθού αδςναηούν να πποζκομίζοςν δικαιολογηηικά?
ηελ ίδηα θαηεγνξία βξίζθνληαη θαη νη γεσηξήζεηο πνπ έγηλαλ όια ηα ρξόληα πξηλ ηνλ
Κάην ηνπ 1989 θαη δελ ειεθηξνδνηήζεθαλ πνηέ, άξα αδπλαηνύλ λα θέξνπλ παξαζηαηηθό
απμόδιαρ δεκόζηαο αξρήο. Απηέο νη γεσηξήζεηο ζε κεγάιν ηκήκα ηεο ιεθάλεο ηεο πεδηάδαο
Γξάκαο-Σελαγώλ Φηιίππσλ, ζην Γέιηα ηνπ Λέζηνπ, ζηελ ιεθάλε ηνπ ηξπκόλα ζηνλ Λνκό
εξξώλ, (όπσο θαη ζε άιιεο ιεθάλεο πνπ έρνπλ πινύζηα πδξνθνξία θνληά ζηελ επηθάλεηα)
είλαη θξεάηηεο γεσηξήζεηο (δειαδή κηθξνύ βάζνπο θαη κηθξήο δηακέηξνπ 2,5’’ έσο 4’’),
αληινύληαη θπγνθεληξηθά από ηελ επηθάλεηα θαη είλαη πάξα πνιιέο. Ο θάζε αγξόηεο ζε θάζε
δηθό ηνπ αγξνηεκάρην έρεη θηηάμεη θαη από κηα ηέηνηα γεώηξεζε ρσξίο άδεηα, αθνύ γίλνληαλ
ρεηξνθίλεηα κε ειάρηζην θόζηνο-πεξίπνπ 200 επξώ-θαη κπνξεί ν ίδηνο λα έρεη θαη 2 ή 3 ηέηνηεο
γεσηξήζεηο. Από απηέο ηηο γεσηξήζεηο αξδεύνληαη θαη ζήκεξα πνιιέο δεθάδεο ρηιηάδεο
ζηξέκκαηα. θαιιηεξγεηώλ ζηνπο 3 Λνκνύο. Ο ζπλδπαζκόο ηνπ ΟΓΔ κε ηελ πνιιαπιή
ζπκκόξθσζε θαη ηελ έγθξηζε ρξήζεο ηνπ αξδεπηηθνύ λεξνύ, επηηάζζεη ηελ αδεηνδόηεζε
όισλ απηώλ ησλ ρξήζεσλ, όπσο θαη ησλ γεσηξήζεσλ πνπ έγηλαλ κέζα ζηελ πεξίνδν ηεο
ιεηςπδξίαο. Αδπλαηνύλ όκσο λα θέξνπλ παξαζηαηηθά δηθαηώκαηνο ρξήζεο. Γελ ζα
αδεηνδνηεζνύλ όιεο απηέο πνπ δελ θέξνπλ θαλέλα παξαζηαηηθό ? Πξέπεη λα βξεζεί ηξόπνο
πάζε ζπζία λα αδεηνδνηεζνύλ απηέο νη ρξήζεηο γηα λα ηειεηώλεη ην ζέκα, δηαθνξεηηθά
θηλδπλεύεη λα ραζνύλ επηδνηήζεηο από ηνπο αγξόηεο θαη ηελ Υώξα θαη κάιηζηα ρσξίο ηελ
ππαηηηόηεηα ησλ ίδησλ ησλ αγξνηώλ. Δμ άιινπ κεηά ην ηέινο ηνπ 2005 (20-12-2005) είρε
γίλεη πιένλ ζπλήζεηα ζε όινπο ηνπο έιιελεο θαη ηδηαίηεξα ζηνπο έιιελεο αγξόηεο, όηη έπξεπε
λα εθδώζνπλ άδεηα θαηαζθεπήο έξγνπ γηα λα θάλνπλ κηα γεώηξεζε θαη παξάλνκεο
γεσηξήζεηο ηνπιάρηζηνλ αγξνηηθήο ρξήζεο δελ ππάξρνπλ γηα λα αδεηνδνηεζνύλ, εάλ δελ
πξνζθνκηζζεί παξαζηαηηθό δηθαηώκαηνο ρξήζεο. Από ηελ άιιε ζηα έκπεηξα κάηηα κηαο
επηηξνπήο 2 γεσιόγσλ ππαιιήισλ (1 από ηελ Γ/λζε Τδάησλ πνπ αδεηνδνηεί θαη 1 από ηηο
ππεξεζίεο πδάησλ ηεο Πεξηθέξεηαο πνπ ζα δέρεηαη ηνλ θάθειν θαη ζα εηζεγείηαη) θαίλεηαη αλ
κηα γεώηξεζε γηα άξδεπζε έγηλε πξόζθαηα κεηά ην ηέινο ηνπ 2005 ή πξηλ γηα λα
απνθαζίζνπλ λα ηελ αδεηνδνηήζνπλ ή όρη. Δάλ ηειηθά δελ γίλεη αδεηνδόηεζε ρσξίο
παξαζηαηηθό δηθαηώκαηνο ρξήζεο, πξέπεη λα δνζνύλ ζαθείο νδεγίεο ζε πνηα δεκόζηα αξρή
κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη νη αγξόηεο (ε αγξνθπιαθή θαηαξγήζεθε θαη ην πξνζσπηθό πήγε
ζην Γαζαξρείν, ε ΓΔΒ έγηλε 3 θνκκάηηα) πνπ λα κπνξεί λα δίδεη ηέηνην παξαζηαηηθό
δηθαηώκαηνο ρξήζεο. H Γ/λζε Τδάησλ ηεο Αλαηνι. Κ.-Θ. από ην 2007 θαη κεηά πνπ
ζπγθξνηήζεθε, αδεηνδνηνύζε θαηαζθεπαζκέλεο γεσηξήζεηο κόλνλ εθόζνλ ππάθνπαλ ζηα
απαγνξεπηηθά θαη πεξηνξηζηηθά κέηξα, ππέβαιαλ ΚΠΔ θαη έπαηξλαλ πεξηβαιινληηθνύο όξνπο,
όζνη όκσο δελ κπνξνύζαλ λα απνδείμνπλ εγγξάθσο ηελ παιαηόηεηα όηη ππήξραλ πξηλ ηνλ
Κάην ηνπ 1989 (ζύλεζεο), αδεηνδνηνύληαλ κόλν αθνύ πιήξσλαλ έλα πξόζηηκν 300 επξώ,

δηαθνξεηηθά δελ έπαηξλαλ άδεηα. Απηό όκσο δεκηνπξγνύζε αληηθίλεηξν γηα ην ελδηαθέξνλ
ησλ αγξνηώλ λα αδεηνδνηεζνύλ γηαηί ζε ζπλδπαζκό κε ην θόζηνο ηεο ΚΠΔ αλέβαδε θαη άιιν
ηελ δαπάλε αδεηνδόηεζεο. Να ζςνεσιζθεί αςηό ηο καθεζηώρ για ηα ςθιζηάμενα
δικαιώμαηα σπήζηρ όπωρ οπίζθηκαν ζηην ΚΤΑ?
Έλα επίζεο θξίζηκν ζέκα πνπ πξνθύπηεη από απηόλ ηνλ ειιεηκκαηηθό νξηζκό ηνπ ηη είλαη
πθηζηάκελν δηθαίσκα ρξήζεο λεξνύ (θαη εάλ απηό ζα αδεηνδνηεζεί θαη ρσξίο απνδεηθηηθό
παιαηόηεηαο), είλαη όηη πξνθύπηεη ζέκα πξνηεξαηόηεηαο ζηελ δηεθπεξαίσζε ηεο αίηεζεο.
Όπσο γίλεηαη αληηιεπηό ζα πξνθύςνπλ ρηιηάδεο δηθαηώκαηα ηα νπνία δελ ζα ηεξνύλ ηα
απαγνξεπηηθά θαη πεξηνξηζηηθά κέηξα (απνζηάζεηο, ζηξέκκαηα) θαη θαιό είλαη λα
νκαδνπνηεζνύλ όζν απηό είλαη εθηθηό. Άπνςή καο είλαη λα αδεηνδνηεζνύλ όιεο όζεο
εθπιεξώλνπλ ηα κέηξα θαη λα επηκείλνπλ νη ππεξεζίεο ζηελ νκαδνπνίεζε κέζσ ησλ κέηξσλ
απηώλ, ελώ κόλνλ ζε αθξαίεο πεξηπηώζεηο, θαηά ηελ θξίζε θάπνηαο ηξηκεινύο επηηξνπήο
(Γεσιόγνο, Πεξηβαιινληνιόγνο, Γεσπόλνο), λα δίλεηαη άδεηα θαηά παξέθθιηζε ησλ κέηξσλ
όπσο γίλνληαλ ηνπιάρηζηνλ έσο ην 2005. Έηζη ζα ιπζνύλ θαη ηα ζέκαηα θαηαγγειηώλ πνπ
ήδε αληηκεησπίδνπλ νη ππεξεζίεο, ζην θαηά πόζν δειαδή έλαο ρξήζηεο λεξνύ κε άδεηα είλαη
πην λόκηκνο από έλαλ άιιν πνπ βξίζθεηαη πιεζίνλ ηνπ (κε εθπιήξσζε πεξηνξηζηηθώλ) ν
νπνίνο δελ έρεη άδεηα ζηελ παξνύζα θάζε, αιιά ελ δπλάκεη κπνξεί λα γίλεη λόκηκνο.
Άιιν θξίζηκν ζέκα πνπ πξνθύπηεη από ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο KYA είλαη νη
πεξηπηώζεηο ησλ ΣΟΔΒ, νξηζκέλνη από ηνπο νπνίνπο αλήθνπλ ζε 2 ή3 Γήκνπο θαη θάπνηνη ζε
2 Λνκνύο ή 2 Πεξηθέξεηεο. Θξίλνπκε νξζόηεξν θαη πξαθηηθόηεξν νη αηηήζεηο αδεηνδόηεζεο λα
ππνβάιινληαη από ηνπο αληίζηνηρνπο ΣΟΔΒ, ώζηε λα απνγξαθνύλ έηζη θαη όιεο νη αλάγθεο
αιιά θαη ηα ειιείκκαηα ησλ πδξνιεςηώλ ηνπο, κέζσ ησλ πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ πνπ
απαηηείηαη λα γίλνπλ θαη γηα ηηο νπνίεο ππάξρνπλ πνιιά πξνβιήκαηα. πγθεθξηκέλα όζνη δελ
έρνπλ ΚΠΔ γηα ηα ππάξρνληα έξγα, ξσηνύλ πώο ζα πξνθεξύμνπλ απηέο ηηο κειέηεο θαη από
πνηνπο πόξνπο ζα θαιπθζνύλ. Άιινη πάιη έρνπλ ΚΠΔ γηα κέξνο ησλ έξγσλ αιιά όρη γηα ην
ζύλνιν απηώλ. Ο ρξόλνο γηα ηε δηεθπεξαίσζε όιεο ηεο δηαδηθαζίαο πξνθήξπμεο ηεο κειέηεο,
εθηέιεζεο απηήο, έγθξηζεο ησλ πεξηβαιινληηθώλ όξσλ από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο, ζίγνπξα
ζα μεπεξάζεη ηα πξνβιεπόκελα από ηνλ λόκν ρξνληθά πεξηζώξηα.
Παξαθαινύκε θαη αλακέλνπκε ηηο δηθέο ζαο ελέξγεηεο θαη δηεπθξηλήζεηο.
Γηα ηελ Γηνηθνύζα Δπηηξνπή
Ο Πξόεδξνο

Ο Γελ. Γξακκαηέαο

Εαθείξεο Κπζηαθίδεο

Θσλ/λνο ηέθνο

