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Θεσσαλονίκη: 23-11-2011
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Προς:
1) Τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης
& Τροφίμων,
κ. Κώστα Σκανδαλίδη.
2) Τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας
& Κλιματικής Αλλαγής
κ. Γιώργο Παπακωνσταντίνου.
Κοιν.:
Ως Πίνακας Διανομής

Θέμα: «Προβλήματα στην εφαρμογή της διαδικασίας αδειοδότησης
υφισταμένων δικαιωμάτων χρήσης νερού».
Σχετ.:
(α) Η υπ’ αριθμ, 150559/2011 (ΦΕΚ 1440/16-6-2011) Κ.Υ.Α. περί
«Διαδικασιών, όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση αδειών για
υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού».
(β) Η υπ’ αριθμ. 150637/13-7-2011 εγκύκλιος της Δ/νσης
Υποστήριξης & Ανάπτυξης της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του
Υ.Π.Ε.Κ.Α. περί «Αρμοδιοτήτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και
Περιφερειών της χώρας στον τομέα των Υδάτων βάσει του Ν.3852/2010».
(γ) Η υπ’ αριθμ. 150895/13-9-2011 εγκύκλιος της Δ/νσης
Υποστήριξης & Ανάπτυξης της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του
Υ.Π.Ε.Κ.Α. περί «Διευκρινίσεων σχετικά με την ορθή εφαρμογή της αρ.
οικ. 150559/10-06-2011 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1440 Β’) καθώς και της αρ. 43504/2005
Κ.Υ.Α.».
(δ) Η υπ’ αριθμ. 43504/2005 (ΦΕΚ 1784/20-12-2005) Κ.Υ.Α.
«Κατηγορίες αδειών χρήσεις υδάτων και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης
τους διαδικασία έκδοσης, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος αυτών».

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,
Έχουν περάσει ήδη 4μιση μήνες από την έκδοση της Κ.Υ.Α. για τα
υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού [(α) σχετ.)] με την ταυτόχρονη
έκδοση των ως άνω αναφερόμενων εγκυκλίων [(β) και (γ) σχετ.]. Η
απόφαση

αυτή

χαρακτηρίζεται

από

αντιεπιστημονικό

και
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παρελκυστικό περιεχόμενο αναφορικά με την «νομιμοποίηση» τακτοποίηση υφιστάμενων υδρομαστευτικών έργων. Με την εν λόγω
διαδικασία αφαιρείται ο θεσμοθετημένος ρόλος του Γεωλόγου στον
προσδιορισμό και την αξιολόγηση των τεχνικών χαρακτηριστικών των
έργων αυτών και επαφίεται στην διακριτική ευχέρεια του δικαιούχου η
υποβολή των σχετικών στοιχείων (κρίσιμη παροχή, εκμεταλλεύσιμη
παροχή, στάθμη άντλησης, υδροστατική στάθμη). Να σημειωθεί ότι τα
παραπάνω τεχνικά χαρακτηριστικά απαιτούν την εκτέλεση ειδικών
δοκιμαστικών αντλήσεων, τα αποτελέσματα των οποίων είναι αδύνατο
να αξιολογηθούν από τους δικαιούχους, με συνέπεια τα όποια
υποβαλλόμενα στοιχεία να είναι πλήρως αναξιόπιστα. Αποτέλεσμα
αυτών θα είναι η πλήρης αδυναμία αξιοποίησης των σχετικών στοιχείων
των έργων αυτών από την Πολιτεία για οποιαδήποτε προσπάθεια
ορθολογικής διαχείρισης των υδατικών πόρων της χώρας (όπως
προβλέπεται και από τη σχετική οδηγία της Ε.Ε.).
Μέχρι σήμερα, η ανταπόκριση των ενδιαφερομένων να ενταχθούν
στις ρυθμίσεις αδειοδότησης των υφιστάμενων δικαιωμάτων χρήσης
νερού είναι από αμελητέα έως μηδενική στην περιοχή αρμοδιότητας του
Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
Ειδικότερα, ενώ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ο
εκτιμούμενος αριθμός των έργων υδροληψίας που θα μπορούσαν να
ενταχθούν στη διαδικασία αδειοδότησης υπολογίζεται περί τις 20.000,
εντούτοις μέχρι σήμερα έχουν κατατεθεί 160 αιτήματα, έχουν
διεκπεραιωθεί 40 και έχει ολοκληρωθεί η έκδοση αδειών χρήσης σε 15!
Οι λόγοι μπορούν να συνοψιστούν στα παρακάτω:
- Αντί να αντιμετωπίζεται η γραφειοκρατική διαδικασία με
απλοποίηση της αδειοδότησης, με όσα προβλέπονται στο (β) σχετ.,
δημιουργείται ουσιαστικά και δεύτερη υπηρεσία ελέγχου των
δικαιολογητικών και παραστατικών, με αποτέλεσμα ο πολίτης να
καταθέτει αίτημα σε υπηρεσία της Αιρετής Περιφέρειας και η οριστική
απάντηση μαζί με την τελική άδεια να λαμβάνεται από τη Διεύθυνση
Υδάτων που ανήκει στην Αποκεντρωμένη Αυτοδιοίκηση. Συνέπεια αυτού,
είναι η συνεργασία των δύο εμπλεκομένων υπηρεσιών να μην έχει τα
καλύτερα δυνατά αποτελέσματα καθώς στις περισσότερες των
περιπτώσεων η λειτουργία τους μπορεί να είναι και ανταγωνιστική.
Επιγραμματικά αναφέρεται ότι η εισήγηση του Τμήματος Υδροοικονομίας
προς την Διεύθυνση Υδάτων απαιτεί τη συλλογή έξι (6) υπογραφών, από
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τον υπάλληλο χειριστή του θέματος έως και τον Αντιπεριφερειάρχη, μια
γραφειοκρατική διαδικασία πολύ χρονοβόρα.
- Παρατηρείται αδυναμία των ενδιαφερομένων να συντάξουν τον
πλήρη φάκελο των δικαιολογητικών και ειδικότερα όσα αναφέρονται στα
χαρακτηριστικά του υφιστάμενου έργου που προσδιορίζονται στο
Παράρτημα ΙΙΙ του (α) σχετ., ενώ θα μπορούσαν να καλυφθούν με τη
σύνταξη της γεωλογικής έκθεσης όπως απαιτείται και στο Παράρτημα IV,
παρ.5 του (δ) σχετ. και συγκεκριμένα τα γεωλογικά, υδρολογικά και
υδρογεωλογικά στοιχεία του έργου.
- Η έλλειψη ενημέρωσης των ενδιαφερομένων για πιθανές
επιπτώσεις από τη μη συμμετοχή τους στις διαδικασίες αδειοδότησης,
πέραν του προστίμου, όπως μείωση της κατ’ έτος επιδότησης για τις
αρδευόμενες εκτάσεις από τα προγράμματα της Ε.Ε. μέχρι και 27%
(πολλαπλή συμμόρφωση), ως και την οριστική παύση λειτουργίας του
έργου μετά από 2 χρόνια, ακόμη και αν υπήρχε αρχική αδειοδότηση
κατασκευής και λειτουργίας του.
- Η ανακοίνωση με Δελτίο Τύπου από το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίμων περί παράτασης των αδειοδοτήσεων των
αρδευτικών γεωτρήσεων μέχρι τις 16 Ιουνίου του 2012, χωρίς να έχει
εκδοθεί ακόμη η απαιτούμενη τροποποίηση μέσω ΦΕΚ.

Τα δικαιώματα χρήσης νερού σχετίζονται με αρδευόμενες εκτάσεις
πριν την έκδοση του (δ) σχετ., δηλαδή πριν το 2006, γεγονός που έρχεται
σε πλήρη αντίθεση με τις σημερινές πραγματικές συνθήκες κατανάλωσης
και χρήσης του, όπως αυτές προσδιορίζονται με τις δηλώσεις
καλλιεργειών (Ο.Σ.Δ.Ε.) της άνοιξης του 2011. Αποτέλεσμα αυτού είναι
ότι θα απαιτηθεί τροποποίηση των υφιστάμενων δικαιωμάτων με
επέκταση του δικαιώματος χρήσης για μεγαλύτερες ποσότητες νερού.

Με βάση τις παραπάνω παρατηρήσεις θεωρούμε ότι θα πρέπει να
γίνουν οι απαραίτητες διορθωτικές και διευκρινιστικές ενέργειες όπως
αυτές αναφέρονται παραπάνω και να κοινοποιηθούν σε όλους τους
εμπλεκόμενους φορείς, ώστε αφενός να μπορούμε να ανταποκριθούμε
στις απαιτήσεις από την πολλαπλή συμμόρφωση στο θέμα των χρήσεων
νερού και αφετέρου η συλλογή των πρωτογενών στοιχείων, όπως τεχνικά
στοιχεία της γεώτρησης – έργου, ποιοτικά χαρακτηριστικά, ποσοτικά
χαρακτηριστικά (κρίσιμη παροχή, εκμεταλλεύσιμη παροχή, στάθμη
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άντλησης, υδροστατική στάθμη σε συγκεκριμένη ημερομηνία) να γίνεται
από πτυχιούχους Γεωλόγους όπως προσδιορίζεται ρητά στο Π.Δ.
344/2000 που αφορά την «Άσκηση του επαγγέλματος του Γεωτεχνικού».
Αναμένουμε τις δικές σας ενέργειες και είμαστε στη διάθεσή σας
για οποιαδήποτε διευκρίνιση και συνεργασία.

Με τιμή,
Για τη Δ.Ε.
Ο Πρόεδρος

Δρ. Αθανάσιος Σαρόπουλος

Ο Γεν. Γραμματέας

Μάξιμος Πετρακάκης
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
1. κ. Γιάννη Δριβελέγκα, Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων
2. κ. Γεώργιο Κανελλόπουλο, Γενικό Γραμματέα Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3. Δ/νση Γεωλογίας – Υδρολογίας, Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων.
4. Ειδική Γραμματεία Υδάτων, Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
& Κλιματικής Αλλαγής.
5. Διεύθυνση Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας, Αποκεντρωμένη
Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης.
6. Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας.
7. Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
8. Παραρτήματα ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
9. Γεωτεχνικούς Φορείς.
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