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 ΘΔΜΑ: Πξνβιήκαηα ζηελ εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο αδεηνδόηεζεο πθηζηάκελσλ 
δηθαησκάησλ ρξήζεο λεξνύ. 

 

ΥΔΣ: α) 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». 

β)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». 

γ)Ζ ππ’ αξηζ. 150895/13-9-2011 εγθύθιηνο ηεο  Δηδηθήο Γξακκαηείαο Τδάησλ 

Γ/λζε Τπνζηήξημεο &Αλάπηπμεο κε δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ νξζή εθαξκνγή 

ηεο ΘΤΑ 150559/10-6-11   

δ)Ζ ππ’ αξηζ. 150977/4-10-11 λέα εγθύθιηνο ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο Τδάησλ, κε 

λέεο δηεπθξηλίζεηο γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ηεο αξρηθήο  ζρεηηθήο ΘΤΑ. 

ε)Ζ ππ’ αξηζ. 160143/8-12-11 ΘΤΑ (ΦΔΘ Β΄2834/15-12-11) κε ηελ νπνία δίλεηαη 

μόνο παξάηαζε ηεο εκεξνκελίαο ππνβνιήο αηηήζεσλ γηα όζνπο ζεκειηώλνπλ 

δηθαίσκα ρξήζεο λεξνύ γηα αξδεπηηθέο γεσηξήζεηο κέρξη ηηο 16-6-2012. 

 

Θύξηνη Τπνπξγνί, 

έρνπλ πεξάζεη 7 κήλεο από ηελ έθδνζε ηεο α ζρεηηθήο ΘΤΑ γηα ηα πθηζηάκελα 

δηθαηώκαηα ρξήζεο λεξνύ θαη ηα βαζηθά εξσηήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ γηα ηελ εθαξκνγή 

ηεο, ζηηο εκπιεθόκελεο ππεξεζίεο, παξακέλνπλ αλαπάληεηα όπσο καο ηα κεηαθέξνπλ ηα 

κέιε καο. Σα εξσηήκαηα απηά παξακέλνπλ θαη παξά ηηο ηειεθσληθέο νριήζεηο 

ζπλαδέιθσλ γηα ην πώο ζα εθαξκνζζεί ε ελ ιόγσ ΘΤΑ, ηα δε έγγξαθα πνπ έρνπλ 

απνζηαιεί ζηελ Δηδηθή Γξακκαηεία Τδάησλ γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ αλαθύπηνπλ δελ 

έρνπλ απαληεζεί, όπσο θαη ε πξνεγνύκελε δηθή καο παξέκβαζε κε ην αξ. πξση.795/26-

9-11 έγγξαθν καο αιιά θαη νη παξεκβάζεηο ησλ άιισλ παξαξηεκάησλ πνπ έγηλαλ 

ζηαδηαθά ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. 
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Δπηπξόζζεηα νη 2 Γ/λζεηο Τδάησλ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Καθεδνλίαο-

Θξάθεο, όπνπ ππάγνληαη νη 3 Λνκνί ηεο Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο πνπ ζπγθξνηνύλ ην 

παξάξηεκα καο, έρνπλ πεξίπνπ ηα ίδηα εξσηήκαηα θαη ηηο ίδηεο απνξίεο εθαξκνγήο, ελώ 

ζα έπξεπε λα κπνξνύλ λα θαηεπζύλνπλ ηηο ππεξεζίεο ησλ αηξεηώλ Πεξηθεξεηώλ πνπ 

αζρνινύληαη κε ην ζέκα. 

Από ην ρξνληθό πεξηζώξην πνπ ππήξρε νη 3 πξώηνη κήλεο πέξαζαλ πεξίπνπ έσο όηνπ 

λα απνζαθεληζηνύλ νη αξκνδηόηεηεο κεηαμύ ησλ εκπιεθνκέλσλ ππεξεζηώλ ηεο αηξεηήο 

πεξηθέξεηαο θαη ν ηξόπνο εθαξκνγήο ηεο λέαο ΘΤΑ. ην δηάζηεκα απηό δελ 

πξσηνθνιινύληαλ 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 

νηνλδήπνηε ηξόπν). Ζ κέρξη ηώξα πνξεία ησλ αηηήζεσλ απηήο ηεο θαηεγνξίαο είλαη 

ειάρηζηε, θαη δελ μεπεξλά ην 3% αλά Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα, ελώ ε δηεθπεξαίσζε κε 

ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο από ηηο Γ/λζεηο Τδάησλ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο δελ 

μεπεξλά ην 1%. Οη αηηίεο είλαη πάξα πνιιέο. Δπηγξακκαηηθά κπνξνύκε λα πνύκε όηη είλαη 

ε γξαθεηνθξαηηθή δηαδηθαζία πνπ έρεη επηιεγεί θαη πνπ είλαη ρξνλνβόξα, ε αδπλακία ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ λα ζπληάμνπλ ηνλ πιήξε θάθειν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ ζεκαίλεη 

θόζηνο ζηε ζπλέρεηα, ην θόζηνο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ (Υεκηθή αλάιπζε από θάζε 

γεώηξεζε αθόκα θαη αλ είλαη ζηελ ίδηα πεξηνρή 3-4 γεσηξήζεηο ηνπ ίδηνπ παξαγσγνύ, 

ηαθηνπνίεζε ηδηνθηεζίαο κε ελνηθηαζηήξηα ζπκβόιαηα 10εηνύο δηάξθεηαο ζε 

ζπκβνιαηνγξάθν θαη κεηαγξακκέλα ζην ππνζεθνθπιαθείν, πεξηβαιινληηθή έθζεζε ή 

αλαλέσζε ΔΠΟ πνπ ζεκαίλεη πιεξσκή εθεκεξίδσλ θιπ), ε έιιεηςε ελεκέξσζεο ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ γηα πηζαλέο επηπηώζεηο από ηελ κε αδεηνδόηεζε πέξαλ ηνπ πξνζηίκνπ, 

ε εκπινθή ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο επέθηαζεο ησλ αξδεπνκέλσλ εθηάζεσλ κε ηελ 

πεξηβαιινληηθή αδεηνδόηεζε πνπ ζεκαίλεη πξόζζεην θόζηνο ζήκεξα  κέρξη πεξίπνπ 

1000 επξώ.  

Βαζικό όμως ερώηημα θαη αλαπάληεην πξνο ην παξόλ είλαη ην πώο έλαο αγξόηεο 

πνπ έρεη κηα ή πεξηζζόηεξεο γεσηξήζεηο πνπ έρνπλ γίλεη πξαγκαηηθά πξηλ ηεο 20-12-

2005 θαη δελ έβγαιε άδεηα κε ηνλ πξνεγνύκελν ηζρύνληα λόκν 1739/1987 ή δελ 

ειεθηξνδνηήζεθε κέρξη ηώξα (είηε γηαηί δελ ππήξρε πξόγξακκα αγξνηηθνύ 

εμειεθηξηζκνύ είηε απαηηνύζε κεγάιε δαπάλε ε ειεθηξνδόηεζε ηνπ), αιιά αληινύζε 

λεξό κε ληηδεινκεραλή ή ην γεσξγηθό ηνπ ειθπζηήξα (ίζσο θαη κε ηε ρξήζε θζελνύ 

θόθθηλνπ πεηξειαίνπ), ζα απνδείμεη ηελ παιαηόηεηα ηεο γεώηξεζεο ηνπ θαη άξα ην 

δηθαίσκα ρξήζεο ηνπ λεξνύ. ύμθωνα με ηον οριζμό ησλ πθηζηάκελσλ δηθαησκάησλ 

ρξήζεο λεξνύ πνπ επηβεβαηώζεθε κε ηηο δηεπθξηλήζεηο  πνπ εζηάιεζαλ, ζε απηά ηα 

πθηζηάκελα δηθαηώκαηα πεξηιακβάλνληαη όλες οι τρήζεις νερού ποσ προϋθίζηανηαι 

ηης 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 κε θάπνην ηξόπν, δελ ππάξρεη πξόβιεκα, γηαηί έρνπλ λα θέξνπλ 

δηθαηνινγεηηθό γηα ηελ απόδεημε ηνπ δηθαηώκαηνο ρξήζεο, ηελ άδεηα ή ηε βεβαίσζε ηεο 

ΓΔΖ. Γηα ηηο ππόινηπεο όκσο ρξήζεηο (γεσηξήζεηο θπξίσο, πδξνιεςίεο από πνηακνύο, 
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παξαπόηακνπο, ηάθξνπο, ξέκαηα πεγώλ θηι) πνπ αληινύληαη θπγνθεληξηθά κε 

ληηδεινκεραλέο γηα ηελ άξδεπζε ησλ θαιιηεξγεηώλ, ππάξρεη πξόβιεκα γηαηί δελ κπνξνύλ 

λα πξνζθνκίζνπλ θαλέλα δηθαηνινγεηηθό γηα ηελ απόδεημε ηνπ δηθαηώκαηνο ρξήζεο. 

Κέρξη ζήκεξα ην ελδηαθέξνλ γηα αδεηνδόηεζε ησλ αγξνηώλ είλαη θπξίσο γηα ηέηνηεο 

πεξηπηώζεηο, ιόγσ αλόδνπ ηεο ηηκήο ηνπ θόθθηλνπ πεηξειαίνπ θαη ησλ πεηξειαηνεηδώλ 

γεληθόηεξα πνπ ζπλεπάγεηαη αύμεζε ηνπ θόζηνπο παξαγσγήο. Πνηα δεκόζηα αξρή 

γλσξίδεη ζήκεξα θαη κπνξεί λα δώζεη ηέηνην δηθαηνινγεηηθό (πθηζηάκελεο ρξήζεο πξηλ 

ηελ 20-12-2005)? 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). Kακία άιιε δεκόζηα αξρή δελ γλσξίδεη ην πξαγκαηηθό θαζεζηώο ησλ 

αξδεύζεσλ θαη ηνλ ηξόπν πνπ απηέο γίλνληαη. Όια ηα εξσηήκαηα πξνο ηελ Δηδηθή 

Γξακκαηεία Τδάησλ πάλσ ζ’ απηό ην ζέκα δελ απαληώληαη, ηειεπηαία δε παξαηεξήζεθε 

ην θαηλόκελν λα κε ζεθώλνπλ νύηε ηα ηειέθσλα θαη λα κελ απαληνύλ νύηε ζηνπο 

ελδηαθεξόκελνπο νύηε ζηηο ππεξεζίεο πνπ ξσηνύλ γηα ηε ιύζε απηνύ ηνπ πξνβιήκαηνο. 

Σέηνηα δηθαηώκαηα (γεσηξήζεηο θπξίσο) κόλνλ γηα ηε ιεθάλε ηεο πεδηάδαο Γξάκαο – 

Σελαγώλ Φίιηππσλ πνπ αθνξά ηηο Πεξηθεξεηαθέο Δλόηεηεο Γξάκαο θαη Θαβάιαο 

ππνινγίδνληαη ζε πάλσ από 1200, ελώ γηα ηε ιεθάλε ηνπ ηξπκόλα ζε αθόκε 

πεξηζζόηεξα. ε όινπο απηνύο ηνπο ελδηαθεξόκελνπο ε απάληεζε ησλ ππεξεζηώλ είλαη: 

«πεξηκέλεηε, δελ  γλσξίδνπκε ηε ιύζε ηνπ πξνβιήκαηνο». Κηα πξόηαζε πνπ έγηλε πξνο 

ηελ Δηδηθή Γξακκαηεία Τδάησλ γηα κηα Έλνξθε Βεβαίσζε, ζαλ απνδεηθηηθό δηθαηώκαηνο 

ρξήζεο  ζε όζνπο κπνξνύλ λα ηελ πξνζθνκίζνπλ, γηα λα δνζεί κηα δηέμνδνο ζην 

πξόβιεκα παξ’ όιν ην θόζηνο πνπ πηζαλόλ λα ζπλεπάγεηαη γηα ηνπο αγξόηεο, δελ 

απαληάηαη εγγξάθσο ζηηο δηεπθξηληζηηθέο εγθπθιίνπο, κνινλόηη πξνθνξηθά έγηλε 

απνδεθηό. 

Ο κεγαιύηεξνο αξηζκόο ησλ γεσηξήζεσλ έγηλε ηελ πεξίνδν ηεο καθξάο ιεηςπδξίαο 

1990-1994, 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 ην 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 απηώλ ησλ κέηξσλ πνιιέο εμ απηώλ. ύμθωνα όμως με ηην νέα ΚΤΑ 

ασηά είναι σθιζηάμενα δικαιώμαηα, γεννάηε λοιπόν ηο ερώηημα πώς θα 

αποδειτθεί ασηό ηο γεγονός αθού αδσναηούν να προζκομίζοσν 

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 

αρμόδιας δεκόζηαο αξρήο. Απηέο νη γεσηξήζεηο ζε κεγάιν ηκήκα ηεο ιεθάλεο ηεο 

πεδηάδαο Γξάκαο - Σελαγώλ Φηιίππσλ, ζην Γέιηα ηνπ Λέζηνπ, ζηε 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 
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ηέηνηα γεώηξεζε ρσξίο άδεηα, αθνύ γίλνληαλ ρεηξνθίλεηα κε ειάρηζην θόζηνο-πεξίπνπ 

200 επξώ θαη κπνξεί ν ίδηνο λα έρεη θαη 4 ή 5 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 θαη απηνί λα θέξνπλ παξαζηαηηθά δηθαηώκαηνο ρξήζεο. Γελ ζα 

αδεηνδνηεζνύλ ινηπόλ όιεο απηέο πνπ δελ θέξνπλ θαλέλα παξαζηαηηθό? Δάλ όρη, πξέπεη 

λα εηπσζεί γξαπηώο πνηα είλαη ε ιύζε ζηηο εκπιεθόκελεο ππεξεζίεο, ώζηε λα 

θαηεπζύλνπλ ηνπο ελδηαθεξόκελνπο. Ζ παξάηαζε κηαο εθθξεκόηεηαο δελ βνεζάεη νύηε 

ηνπο ππαιιήινπο νύηε ηνπο αγξόηεο. 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 ηε Υώξα καο 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. Έηζη 

παξάλνκεο γεσηξήζεηο - ηνπιάρηζηνλ αγξνηηθήο ρξήζεο - δελ ππάξρνπλ γηα λα 

αδεηνδνηεζνύλ. Πέξαλ απηνύ ζηα έκπεηξα κάηηα κηαο επηηξνπήο 2 γεσιόγσλ ππαιιήισλ 

(έλαο από ηελ Γ/λζε Τδάησλ πνπ αδεηνδνηεί θαη έλαο από ηηο ππεξεζίεο πδάησλ ηεο 

Πεξηθέξεηαο πνπ δέρεηαη ην θάθειν θαη 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 δεν γίνει αδεηνδόηεζε ρσξίο παξαζηαηηθό δηθαηώκαηνο 

ρξήζεο, πξέπεη λα δνζνύλ ζαθείο νδεγίεο ζε πνηα δεκόζηα αξρή κπνξνύλ λα 

απεπζύλνληαη νη αγξόηεο πνπ λα κπνξεί λα δίδεη ηέηνην παξαζηαηηθό δηθαηώκαηνο 

ρξήζεο. H Γ/λζε Τδάησλ ηεο Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο Θξάθεο 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 ην 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. Ο ζπλδπαζκόο θηελνύ θόθθηλνπ 

πεηξειαίνπ από ηε κηα θαη απμεκέλνπ θόζηνπο αδεηνδόηεζεο (θπξίσο κεηά ηελ επηβνιή 

ηεο ΚΠΔ ζε νηαδήπνηε γεώηξεζε) από ηελ άιιε, έθζαζε ηα πξάγκαηα ζηε ζεκεξηλή 

θαηάζηαζε πνπ αλαθέξνπκε παξαπάλσ. Γειαδή λα ππάξρνπλ ρηιηάδεο γεσηξήζεηο κε 

αδεηνδνηεκέλεο 20 ρξόληα κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο αδεηνδόηεζεο. Πιζηεύοσμε όηι δεν 

είναι ζηις προθέζεις ζας να ζσνετιζθεί ασηό ηο καθεζηώς, αλλά να εθαρμοζηεί 

ηο καθεζηώς για ηα σθιζηάμενα δικαιώμαηα τρήζης, όπως ορίζθηκαν ζηην 

ΚΤΑ. 

Άιιν θξίζηκν ζέκα πνπ πξνθύπηεη από ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο KYA είλαη 

νη πεξηπηώζεηο ησλ ΣΟΔΒ. Οξηζκέλνη από ηνπο νπνίνπο αλήθνπλ ζε 2 ή 3 Γήκνπο θαη 

θάπνηνη ζε 2 Λνκνύο ή 2 Πεξηθέξεηεο. ρεδόλ όινη δελ έρνπλ ηελ ηππηθή άδεηα ρξήζεο 

λεξνύ. Γηα λα αδεηνδνηεζνύλ όκσο ζύκθσλα κε ηηο Γ/λζεηο Τδάησλ απαηηείηαη λα γίλεη 

Κειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ γηα όιν ην έξγν ιεπηνκεξεηαθή, πξάγκα πνπ δελ 
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ην δηαζέηνπλ ηα δίθηπα θαη νη νξγαληζκνί. Πξέπεη ινηπόλ λα πξνθεξπρηνύλ ηέηνηεο 

κειέηεο. Σα εξσηήκαηα είλαη πνιιά θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε. Πνηνο ζα θάλεη ηελ 

πξνθήξπμε, κε ηη ρξήκαηα θαη πνπ ζα βξεζνύλ απηά? Γηα λα πξνθεξπρζεί κηα ηέηνηα 

κειέηε πνιιώλ ρηιηάδσλ ζηξεκκάησλ, απαηηνύληαη πνιιά ρξήκαηα θαη θπζηθά 

ηερλνγλσζία θαη ελ ζπλερεία επίβιεςε. Απηά δελ κπνξνύλ λα γίλνπλ από ηηο δηνηθήζεηο 

ησλ νξγαληζκώλ θαη δελ δηαζέηνπλ θαη ηα ρξήκαηα. Οηθνλνκηθά όινη απηνί νη θνξείο 

βξίζθνληαη ζην θόθθηλν θαη δελ δηαζέηνπλ νύηε ηα βαζηθά έμνδα ιεηηνπξγίαο ηνπο. Πσο 

ινηπόλ ζα γίλνπλ νη ΚΠΔ γηα λα αδεηνδνηεζνύλ? Σν πξόβιεκα είλαη ζνβαξόηαην θαη 

θαλείο δελ αζρνιείηαη. Σν ίδην αιιά ζε κηθξόηεξε θιίκαθα πξόβιεκα ππάξρεη θαη ζηνπο 

Γήκνπο γηα όια ηα έξγα ύδξεπζεο θαη άξδεπζεο πνπ έρνπλ.  

 

Αμηόηηκνη θ. Τπνπξγνί 

ρσξίο λα έρνπκε δηάζεζε θξηηηθήο αιιά ζέινληαο λα ζπκβάινπκε επνηθνδνκεηηθά ζηελ 

επίιπζε όισλ ησλ αλσηέξσ δεηεκάησλ πνπ ζαο παξαζέζακε, αλακέλνπκε ηηο δηθέο ζαο 

ελέξγεηεο θαη παξακέλνπκε ζηε δηάζεζε ζαο γηα νπνηαδήπνηε ζπλεξγαζία. 
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