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Έδρες τους 

Θέμα : Παρατηρήσεις - Προτάσεις Παραρτήματος ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Ηπείρου – Νήσων

επί  της  Κ.Υ.Α.  146896  -  ΦΕΚ  2878/ΤΒ/28-10-2014  για  τις  ερευνητικές

γεωτρήσεις.

Η Κ.Υ.Α. 146896 ως προς τις αδειοδοτήσεις γεωτρήσεων, αναφέρει στο άρθρο 2 παρ.

1, "οι χρήσεις ύδατος αναφέρονται ενδεικτικά ανά κατηγορία στο παράρτημα I".

Στο παράρτημα I, στις βασικές χρήσεις, αναφέρει για λοιπές χρήσεις γενικά, χωρίς να

αναφέρεται σε ερευνητικές γεωτρήσεις.

Επί  της  ΥΑ  στο  άρθρο  1,  παρ.  2β,  αναφέρεται  ότι  "Στις  υδρογεωτρήσεις  για

ερευνητικούς  σκοπούς,  δηλαδή  αυτές  που  διενεργούνται  από  Α.Ε.Ι,  ερευνητικά

κέντρα και ινστιτούτα ή άλλο δημόσιο φορέα στο πλαίσιο εγκεκριμένων ερευνητικών

προγραμμάτων δεν απαιτείται άδεια εκτέλεσης έργου ή/και χρήσης νερού..."

   Όσον  αφορά  τις  ερευνητικές  γεωτρήσεις  σε  Δήμους,  φυσικά  πρόσωπα  ή

επιχειρήσεις δεν γίνεται καμία αναφορά στα υπόλοιπα άρθρα της Κ. Υ.Α.

Σε αιτήματα για ερευνητικές γεωτρήσεις στην Δ/νση Υδάτων Ηπείρου από:

1. Δήμους



2. Ιδιώτες

οι απαντήσεις ήταν ότι δεν προβλέπεται από την ΥΑ αδειοδότηση για ερευνητικές

γεωτρήσεις, για Δήμους, φυσικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις.

-    Έτσι  προκύπτει  πρόβλημα  όσον  αφορά  τη  δυνατότητα  σε  Δήμους,  φυσικά

πρόσωπα  ή  επιχειρήσεις  να  εκτελέσουν  ερευνητικές  γεωτρήσεις  για  διάφορους

σκοπούς.

α. Οι Δήμοι δεν μπορούν να εντάξουν στον προϋπολογισμό κατασκευή γεώτρησης ,

όταν δεν γνωρίζουν την ύπαρξη υδροφορίας, το βάθος, κ.λπ.

β. Η επιχείρηση π.χ εμφιαλωτήριο, δεν μπορεί  να αδειοδοτήσει όλη την επιχείρηση

για την έκδοση των ΠΠΔ -ΑΕΠΟ , χωρίς να γνωρίζει την ύπαρξη υδροφορίας και

την ποιότητα του νερού. Επίσης δεν είναι δυνατή η έγκριση της  ΑΕΠΟ, διότι για

την  έγκριση  της  είναι  απαραίτητη  η  ύπαρξη  της  πρώτης  υλης  (  νερό  )  και  η

ποιότητα του.

Διότι  ,  θα  πρέπει   σύμφωνα  με  την  εφαρμογή  της  Υ.Α.  ο  ενδιαφερόμενος  να

υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία αίτημα για χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου

γεώτρησης βιομηχανικής  χρήσης, η οποία θα συνοδεύεται μεταξύ άλλων και από

την άδεια εγκατάστασης  της βιομηχανίας, την οποία για να την εξασφαλίσει  ο

ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει προβεί στην εκπόνηση όλων των απαραίτητων

μελετών και αδειών.

γ. Επίσης για να ξεκινήσει κάποιος μια δραστηριότητα σε μία περιοχή όπου δεν

υπάρχει δίκτυο ύδρευσης (π.χ. πτηνοτροφείο κ.λ.π) πρέπει πρώτα να εξασφαλίσει

την υδροδότησή της. Με την εφαρμογή της Υ.Α. ο ενδιαφερόμενος/η  πρέπει να

υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία αίτημα για χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου

γεώτρησης πτηνοτροφικής χρήσης, η οποία θα συνοδεύεται μεταξύ άλλων και από

την  άδεια  ίδρυσης  του  πτηνοτροφείου,  την  οποία  για  να  την  εξασφαλίσει   ο

ενδιαφερόμενος/η  θα πρέπει να έχει προβεί στην εκπόνηση όλων των απαραίτητων

μελετών και αδειών. 

Δηλαδή θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος  να πληρώσει ένα σημαντικό ποσό με σημαντική

πιθανότητα να μην προχωρήσει στην επένδυση εφόσον δεν βρει  νερό κατάλληλο για

την ανάλογη χρήση.

    Προτείνεται δηλαδή να επιτρέπεται η εκτέλεση υδρογεωτρήσεων ερευνητικού

σκοπού, όπως ίσχυε μέχρι την έκδοση της Κ.Υ.Α.146896, όσον αφορά την ποσότητα



και την ποιότητα του νερού του υδροφόρου, έτσι ώστε ο ενδιαφερόμενος να γνωρίζει

αν μπορεί να συνεχίσει στην επένδυση που τον ενδιαφέρει. 

    Δηλαδή  ο  ενδιαφερόμενος  να  υποβάλλει  στην  αρμόδια  υπηρεσία  αίτημα  για

χορήγηση  άδειας  εκτέλεσης  έργου  ερευνητικής  γεώτρησης,  όπου  βέβαια  θα

περιγράφει  σαφώς  τη  μελλοντική  χρήση  καθώς  και  τις  αντλούμενες  ποσότητες.

Κατόπιν η Δ/ση Υδάτων αφού εξετάζει τη συμβατότητα με το Σχέδιο Διαχείρισης θα

απορρίπτει  το  αίτημα ή  θα  εκδίδει  την  άδεια  χορήγησης  άδειας  εκτέλεσης  έργου

ερευνητικής γεώτρησης. Στη συνέχεια και εφόσον η γεώτρηση στεφθεί με επιτυχία ο

ενδιαφερόμενος θα υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία αίτηση για χορήγηση άδειας

εκτέλεσης έργου γεώτρησης συγκεκριμένης χρήσης η οποία πλέον θα συνοδεύεται

και από τα λοιπά δικαιολογητικά .

 

Για τη Δ.Ε.

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Τριάντης
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