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Ανακοίνωση για τις άδειες χρήσης νερού και τη συγκρότηση 
Εθνικού Μητρώου Σηµείων Υδροληψίας – ∆ήλωση Υπουργού Αναπληρωτή ΠΕΚΑ, 

Σταύρου Καλαφάτη 
  

Το ΥΠΕΚΑ ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο της δέσµευσης για την ορθολογική διαχείριση των 
υδάτινων πόρων της χώρας, έχει ξεκινήσει η διαδικασία αλλαγής του υφιστάµενου 
θεσµικού πλαισίου καταγραφής και χορήγησης αδείας χρήσης υφιστάµενων και νέων 
έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων. Όπως είχε προαναγγείλει εγκαίρως στις 15/5/2013, 
σε σχετική ανακοίνωση, το ΥΠΕΚΑ µέσω της Ειδικής Γραµµατείας Υδάτων, προώθησε την 
αλλαγή της ανωτέρω διαδικασίας σε συνεργασία µε τα συναρµόδια Υπουργεία. 
  
Σχετικά µε το θέµα ο Υπουργός Αναπληρωτής ΠΕΚΑ, Σταύρος Καλαφάτης, δήλωσε: 
«Με τα Σχέδια ∆ιαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταµών που σύντοµα ολοκληρώνονται για 
ολόκληρη τη χώρα, το Εθνικό Μητρώο Σηµείων Υδροληψίας, τη νέα διαδικασία 
αδειοδότησης για τα δικαιώµατα χρήσης νερού, δράσεις που υλοποιούνται από την Ειδική 
Γραµµατεία Υδάτων, η χώρα αλλάζει πραγµατικά σελίδα. Προωθούµε για πρώτη φορά την 
ολοκλήρωση µιας εθνικής πολιτικής για το νερό. Στόχος µας είναι η ορθολογική και 
αειφορική διαχείριση του πολύτιµου υδάτινου πόρου µας. Η διαδικασία που ακολουθούν οι 
πολίτες για την αδειοδότηση των γεωτρήσεών τους αλλάζει και θέτουµε σύντοµα σε 
διαβούλευση τη σχετική ΚΥΑ. Ξεκινάµε µε την υποχρέωση της καταγραφής των 
υφιστάµενων σηµείων υδροληψίας, ώστε να συγκροτήσουµε ένα σύγχρονο και 
ενηµερωµένο Εθνικό Μητρώο. ∆ίνουµε ιδιαίτερη έµφαση στην απλοποίηση όλων των 
διαδικασιών, στην εξυπηρέτηση του πολίτη, στην εκτενή χρήση των νέων τεχνολογιών». 
  
Ο Υπουργός Αναπληρωτής ΠΕΚΑ, Σταύρος Καλαφάτης, υπέγραψε ήδη και προωθεί προς 
δηµοσίευση σε ΦΕΚ Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη «Σύσταση, διαχείριση και λειτουργία 
Εθνικού Μητρώου Σηµείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ) από Επιφανειακά και Υπόγεια Υδατικά 
Συστήµατα». Η ΚΥΑ προβλέπει  την υποχρέωση καταγραφής όλων των υφιστάµενων 
σηµείων υδροληψίας στο ηλεκτρονικό µητρώο µε τη µορφή συστήµατος βάσης 
γεωχωρικών δεδοµένων που περιλαµβάνει γενικό ευρετήριο σηµείων υδροληψίας, 
ηλεκτρονικό φάκελο αδειών και αιτήσεων και ψηφιακό χάρτη µε τις συντεταγµένες των 
σηµείων υδροληψίας ανά λεκάνη απορροής. 
  
Σύµφωνα µε την ΚΥΑ, εγγράφονται αυτεπαγγέλτως από τις ∆ιευθύνσεις Υδάτων των 
Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων, χωρίς να χρειάζεται ο πολίτης να ακολουθήσει καµία νέα 
διαδικασία, στο Εθνικό Μητρώο Σηµείων Υδροληψίας: 
α) νέα σηµεία υδροληψίας στα οποία χορηγείται άδεια χρήσης νερού µετά την έναρξη 
ισχύος της απόφασης, 
β) σηµεία υδροληψίας για τα οποία κατά την έναρξη ισχύος της απόφασης έχουν 
υποβληθεί στις αρµόδιες υπηρεσίες αιτήσεις για χορήγηση ή ανανέωση άδειας χρήσης 
νερού, σύµφωνα µε τις εκάστοτε κείµενες σχετικές διατάξεις, 
γ) υφιστάµενα σηµεία υδροληψίας, τα οποία αδειοδοτήθηκαν µετά την 20-12-2005, 
ανεξαρτήτως εάν η άδεια χρήσης νερού είναι σε ισχύ ή όχι και δεν εµπίπτουν στην 
περίπτωση (β) 
Το ίδιο συµβαίνει και σε κάθε µετέπειτα µεταβολή ή διόρθωση των στοιχείων κάθε 
εγγραφής. 
Επίσης, µε τη νέα διαδικασία, για: 
δ) υφιστάµενα σηµεία υδροληψίας, τα οποία αδειοδοτήθηκαν για πρώτη φορά πριν την 
20-12-2005, ανεξαρτήτως εάν η άδεια χρήσης νερού είναι σε ισχύ ή όχι και δεν εµπίπτουν 
στην περίπτωση (β), 
ε) όλα εν γένει τα  υφιστάµενα σηµεία υδροληψίας ενεργά ή ανενεργά που δεν υπάγονται 
στις ανωτέρω περιπτώσεις. 



όλοι οι ιδιοκτήτες ή/και χρήστες σηµείων υδροληψίαςυποχρεούνται, µέχρι τις 15 Μαΐου 
2014, να υποβάλουν αίτηση για την εγγραφή τους στο ΕΜΣΥ, µέσω του δήµου τους, ενώ 
µέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου 2014 υποχρεούνται ναέχουν προβεί σε υποβολή αίτησης για τη 
χορήγηση της σχετικής άδειας χρήσης νερού. Σηµειώνεται ότι η αίτηση για την εγγραφή 
στο ΕΜΣΥ είναι πλήρως απλουστευµένη (υπεύθυνη δήλωση), χωρίς τη συνοδεία 
δικαιολογητικών.  
  
Όσον αφορά το «Εθνικό Μητρώο Σηµείων Υδροληψίας(ΕΜΣΥ)», σηµειώνονται τα εξής: 

• Το ΕΜΣΥ είναι ηλεκτρονικό µητρώο, το οποίο αναπτύσσεται και τηρείται στην Ειδική 
Γραµµατεία Υδάτων του Υ.Π.Ε.Κ.Α., µε τη µορφή συστήµατος βάσης γεωχωρικών 
δεδοµένων και υπηρεσιών 

• Το σύστηµα βάσης γεωχωρικών δεδοµένων και υπηρεσιών του ΕΜΣΥ οργανώνεται 
σύµφωνα µε τους όρους και τις απαιτήσεις του ν.3882/2010 και αποτελείται 
τουλάχιστον από: 

α) το Γενικό Ευρετήριο σηµείων υδροληψίας,στο οποίο καταχωρίζονται τα ονόµατα ή οι 
επωνυµίες των χρηστών των νερών και τα στοιχεία που ορίζουν τασηµεία υδροληψίας, 

β) τον Ηλεκτρονικό Φάκελο, στον οποίο καταχωρίζονται και αρχειοθετούνται οι άδειες χρήσης 
νερού, οι αιτήσεις χορήγησης αδειών χρήσης καθώς και οι αιτήσεις εγγραφής στο ΕΜΣΥ 

γ) τον Ψηφιακό Χάρτη, στον οποίο αποτυπώνονται οι συντεταγµένες των σηµείων υδροληψίας 
ανά λεκάνη απορροής. 

• Το ΕΜΣΥ τροφοδοτείται από τις ∆ιευθύνσεις Υδάτων των Αποκεντρωµένων 
∆ιοικήσεων που συνδέονται υποχρεωτικά µε το σύστηµα βάσης γεωχωρικών 
δεδοµένων. 

•   Το ΕΜΣΥ εντάσσεται στην Εθνική Υποδοµή Γεωχωρικών Πληροφοριών, σύµφωνα µε 
τις προβλέψεις του άρθρου 23 του ν.3882/2010. 

• Για την επίτευξη των σκοπών του ΕΜΣΥ, µπορεί µε κανονιστικές πράξεις του 
υπουργού ΠΕΚΑ και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, να διασφαλίζεται η 
διασύνδεσή του µε άλλα ειδικά µητρώα και δηµόσια αρχεία. 

  

Όσον αφορά στις άδειες χρήσης νερού και τις άδειες εκτέλεσης έργου αξιοποίησης 
υδατικών πόρων τόσο για υφιστάµενα όσο και για νέα έργα, το ΥΠΕΚΑ θα θέσει εντός 
µηνός σε δηµόσια διαβούλευση τη σχετική ΚΥΑ µε τίτλο «Κατηγορίες αδειών χρήσης και 
εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων. ∆ιαδικασία και όροι έκδοσης, ανανέωσης ή 
τροποποίησης των αδειών, περιεχόµενο και διάρκεια ισχύος τους» 
 


