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Θέμα : Άδεια εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικού πόρου.
Σχετ.:

Όπως είναι γνωστό για την έκδοση άδειας εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδατικών
πόρων ή/και χρήσης ύδατος, σύμφωνα με την ΚΥΑ 146896 (ΦΕΚ 2878/Β’/27-10-2014), είναι
απαραίτητη η υποβολή μιας σειράς δικαιολογητικών, όπως αυτά αναφέρονται στο Άρθρo 5
‘’Στοιχεία της αίτησης – Δικαιολογητικά’’ και στα Παραρτήματα II και III της ΚΥΑ.
Επιπλέον στο Άρθρo 5 Παρ. 2 της ΚΥΑ 146896/2014 αναφέρεται ότι ‘’σε περίπτωση
που στα απαιτούμενα δικαιολογητικά περιλαμβάνονται εκθέσεις και μελέτες, αυτές πρέπει να
πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για την εκπόνηση και υπογραφή τους, σύμφωνα με την
κείμενη σχετική νομοθεσία’’.
Κατά συνέπεια η σύνταξη υδρογεωλογικών εκθέσεων και μελετών που αφορούν:
• τα τεχνικά χαρακτηριστικά της υδροληψίας, (που είναι κατά βάση υπόγειο έργο δηλαδή
γεώτρηση),
• τα γεωμορφολογικά, υδρογεωλογικά, υδρολογικά

και γεωλογικά χαρακτηριστικά

στοιχεία του έργου, που αναφέρονται κυρίως σε συμπεριφορά υπογείων γεωλογικών
σχηματισμών,
• τον υπολογισμό των υδραυλικών παραμέτρων, την εκτίμηση δυναμικότητας του έργου,
καθώς και την σύνταξη στρωματογραφικής διατρητικής στήλης,
σύμφωνα με το ΠΔ 344/2000 (ΦΕΚ 297 Α΄), άρθρα 14 & 15, αποτελούν αντικείμενο
εργασίας με υποχρεωτική απασχόληση επιστήμονα Γεωλόγου.
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Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα κατατεθούν
πλήρεις φάκελοι, επ’ ωφελεία τόσο των έργων αλλά και των δικαιούχων, σας παρακαλούμε
να τηρήσετε απαρέγκλιτα την κείμενη νομοθεσία, ως προς την αρμοδιότητα εκπόνησης και
υπογραφής των απαραίτητων εκθέσεων και μελετών από τους καθ’ ύλη αρμόδιους
επιστήμονες.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή συνεργασία επί του
θέματος.

Με τιμή,
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.
ΓΕΩΤ.Ε.Ε. / Π.Δ.Μ.

Θεόδωρος Γ. Σιόγκας
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