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ΚΑΙ

Α.Π. οικ. 145893

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ. αριθ. 145026/2014 κοινής
υπουργικής απόφασης (Β΄ 31)».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ- ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2077/1992 «Κύρωση Συνθήκης για την
Ευρωπαϊκή Ενωση» (Α΄ 136) και τις διατάξεις του άρθρου 2 (παράγραφος 1ζ) του
Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄ 34) όπως τροποποιήθηκε με
το άρθρο 6 του Ν. 1440/1986 «Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα
αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων κ.λ.π. (Α΄
70) και του άρθρου 65 του Ν. 1892/1990 (101 Α΄).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 4 (παράγραφος 1, περίπτωση δ), 8, 10 και 11
(παράγραφος 1) του Ν. 3199/2003 «Προστασία και διαχείριση των υδάτων −
Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000» (Α΄ 280), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο
5 του Ν. 4117/2013 (Α΄ 29).
3. Tις διατάξεις των άρθρων 4 και 12 του Π.Δ. 51/2007 «Καθορισμός μέτρων και
διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε
συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2000/60/ΕΚ …….. του Συμβουλίου της
23ης Οκτωβρίου 2000» (Α΄ 54).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά όργανα, όπως τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005
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«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄
98).
5. Την υπ’ αριθμ. 43504/2005 κοινή υπουργική απόφαση «Κατηγορίες αδειών χρήσης
υδάτων και εκτέλεσης έργων αξιοποίησής τους, διαδικασία έκδοσης, περιεχόμενο και
διάρκεια ισχύος αυτών» (Β΄ 1784).
6. Την υπ’ αριθμ. 150559/2011 κοινή υπουργική απόφαση «Διαδικασίες, όροι και
προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού»
(Β΄ 1440), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Την υπ’ αριθμ. 322/2013 κοινή υπουργική απόφαση «Οργάνωση της Ειδικής
Γραμματείας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής» (Β΄ 679).
8. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή
των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» ( Α΄ 221).
9. Τις διατάξεις του άρθρου 2 (παρ. 4) του Π.Δ. 24/2010 «Ανακαθορισμός των
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποίηση του Π.Δ. 189/2009» (Α΄ 56).
10. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία
Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141), όπως αυτό ισχύει.
11. Την υπ’ αριθμ. Υ.436/2014 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός
Αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής, Νικόλαου Ταγαρά» (Β΄ 831), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Το Π.Δ. 46/2014 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών» (Α΄ 79).
13. Το Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 153).
14. Την υπ΄ αριθμ. Δ15/Α/οικ.13829/15.07.2013 (Β΄ 1785) απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής».
15. Το άρθρο 3 του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών
Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς
Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (Α΄ 179).
16. Την υπ’ αριθμ. Υ. 305/2013 (Β΄ 1628) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Λεωνίδα Γρηγοράκο», όπως ισχύει.
17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Μετά την παράγραφο 1 του άρθρου 8 προστίθεται παράγραφος 2 ως εξής:
«α. Για την ηλεκτροδότηση νέας αρδευτικής εγκατάστασης αγροτικής χρήσης
απαιτείται η υποβολή στον εκάστοτε Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας του Δελτίου
Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών στοιχείων (Δελτίο Νο1). Στο Δελτίο αυτό
αναγράφεται, πέραν των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία πεδίων, ο
αριθμός της άδειας χρήσης νερού με την ημερομηνία λήξης της.
β) Στις υφιστάμενες και ήδη ηλεκτροδοτημένες αρδευτικές εγκαταστάσεις αγροτικής
χρήσης, των οποίων τα στοιχεία μεταβλήθηκαν για οποιονδήποτε λόγο σε σχέση με
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αυτά

που

αρχικώς

είχαν

δηλωθεί

στο

Δελτίο

Γεωργοτεχνικών

και

Γεωργοοικονομικών Στοιχείων (Δελτίο Νο1) (όπως ενδεικτικά, μεταβολή στοιχείων
του φορέα, μεταβολή αρδευόμενης έκτασης και ισχύος, τροποποίηση άδειας χρήσης
νερού αλλά όχι ανανέωση) απαιτείται η υποβολή στον Προμηθευτή ηλεκτρικής
ενέργειας νέου Δελτίου Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών Στοιχείων (Δελτίο
Νο1), επικαιροποιημένου με τις επελθούσες μεταβολές.
γ) Στις υφιστάμενες και ήδη ηλεκτροδοτημένες αρδευτικές εγκαταστάσεις αγροτικής
χρήσης των οποίων τα στοιχεία δεν έχουν μεταβληθεί και εφόσον υπάρχει άδεια
χρήσης νερού σε ισχύ, απαιτείται η υποβολή στον Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας
Δελτίου Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών Στοιχείων (Δελτίο Νο1) με τον
αριθμό της άδειας χρήσης νερού με την ημερομηνία λήξης της.
δ) Σε περίπτωση λήξης ή έλλειψης άδειας χρήσης νερού και μέχρι την έκδοση του
νέου ή επικαιροποιημένου Δελτίου Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών
Στοιχείων (Δελτίο Νο1) απαιτείται η υποβολή στον Προμηθευτή ηλεκτρικής
ενέργειας του αριθμού πρωτοκόλλου της αίτησης εγγραφής ή του κωδικού εγγραφής
στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ) εφόσον έχει εκδοθεί η
προβλεπόμενη στο άρθρο 3 παρ. 6 της υπ’ αριθ. 145026/2014 ΚΥΑ (Β΄31)
Διαπιστωτική Πράξη του Υπουργού ΠΕΚΑ άλλως του αριθμού πρωτοκόλλου της
αίτησης αδειοδότησης για άδεια χρήσης νερού, καθώς και Υπεύθυνης Δήλωσης, με
την οποία ο δηλών δεσμεύεται ότι θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες εντός
των τιθέμενων από την κείμενη νομοθεσία προθεσμιών για την έκδοση της άδειας
χρήσης νερού και του Δελτίου Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών Στοιχείων
(Δελτίο Νο1).
ε) Για την ηλεκτροδότηση εγκατάστασης αγροτικής χρήσης που αρδεύεται από
συλλογικό

δίκτυο

παροχής

ύδατος,

το

Δελτίο

Γεωργοτεχνικών

και

Γεωργοοικονομικών Στοιχείων (Δελτίο Νο 1) εκδίδεται μετά την προσκόμιση από
τον ενδιαφερόμενο παραγωγό βεβαίωσης άρδευσης της εγκατάστασής του από το ως
άνω συλλογικό δίκτυο, την οποία εκδίδει ο φορέας διαχείρισης του δικτύου αυτού. Ο
ενδιαφερόμενος παραγωγός προσκομίζει στον εκάστοτε προμηθευτή ηλεκτρικής
ενέργειας το Δελτίο Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών Στοιχείων (Δελτίο Νο
1) μαζί με τη βεβαίωση άρδευσης που εκδίδει ο φορέας διαχείρισης του συλλογικού
δικτύου.
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στ)

Το

διάστημα

μέχρι

την

έκδοση

του

Δελτίου

Γεωργοτεχνικών

και

Γεωργοοικονομικών Στοιχείων (Δελτίο Νο1) δεν μπορεί να ξεπερνά τους 18 μήνες,
από την 30η Νοεμβρίου 2014».
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 8 αναριθμείται σε 3.

Άρθρο 2
1. Η παράγραφος 1(γ) του άρθρου 2 τροποποιείται ως εξής: «Υφιστάμενα σημεία
υδροληψίας, τα οποία αδειοδοτήθηκαν μετά την 20−12−2005, και η άδεια χρήσης
νερού είναι σε ισχύ».

2. Η παράγραφος 2.2 του άρθρου 2 τροποποιείται ως εξής: «Για τα σημεία
υδροληψίας των περιπτώσεων (δ) και (ε) της παραγράφου 1, όλοι οι ιδιοκτήτες ή/και
χρήστες σημείων υδροληψίας υποχρεούνται, μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2014, να
υποβάλουν αίτηση για την εγγραφή τους στο Ε.Μ.Σ.Υ., σύμφωνα με τη διαδικασία
που προβλέπεται στο άρθρο 6».

3. Η παράγραφος 6 του άρθρου 6 τροποποιείται ως εξής: «Μέχρι την 30η Ιανουαρίου
2015 ο ενδιαφερόμενος χρήστης κάθε ενεργού σημείου υδροληψίας ο οποίος δεν
διαθέτει άδεια χρήσης νερού σε ισχύ ή δεν έχει καταθέσει αίτηση για χορήγηση
άδειας χρήσης νερού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, υποχρεούται να προβεί σε
υποβολή αίτησης για τη χορήγηση ή ανανέωση της άδειας χρήσης νερού σύμφωνα με
τις προβλέψεις της εκάστοτε κείμενης σχετικής νομοθεσίας. Η έκδοση του
πιστοποιητικού εγγραφής αποτελεί προϋπόθεση για την κίνηση της διαδικασίας
αδειοδότησης και δεν δεσμεύει την αδειοδοτούσα αρχή ως προς τη χορήγηση ή μη
της άδειας χρήσης νερού».
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Άρθρο 3
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12.05.2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
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