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Θέμα: «Αίηεκα γηα παξάηαζε ηεο δηαδηθαζίαο έθδνζεο αδεηώλ ρξήζεο λεξνύ»
Αμηόηηκνη θ. Τπνπξγνί,
Σν Παξάξηεκα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο ηνπ Γεσηερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο,
έρνληαο εηθόλα ηεο θαηάζηαζεο πνπ έρεη δηακνξθσζεί θαη ησλ πξνβιεκάησλ πνπ
ππάξρνπλ ζηε δηαδηθαζία έθδνζεο αδεηώλ ρξήζεο λεξνύ θαη ππεξεηώληαο ηνλ
ζεζκνζεηεκέλν ξόιν ηνπ ζπκβνύινπ ηεο πνιηηείαο ζε ζέκαηα πξσηνγελνύο παξαγσγήο
θαη πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο, ζαο ππνβάιεη αίηεκα γηα ηελ παξάηαζε ηεο ππάξρνπζαο
δηαδηθαζίαο έθδνζεο αδεηώλ ρξήζεο λεξνύ πνπ ιήγεη ζηηο 30 Απξηιίνπ.
Πην ζπγθεθξηκέλα ε δεκνζίεπζε ηεο ΚΤΑ 146896/27-10-2014 (ΦΔΚ 2878/Β΄)
«Καηηγοπίερ αδειών σπήζηρ και εκηέλεζηρ έπγων αξιοποίηζηρ ηων ςδάηων. Διαδικαζία και
όποι έκδοζηρ ηων αδειών, πεπιεσόμενο και διάπκεια ιζσύορ ηοςρ και άλλερ ζςναθείρ
διαηάξειρ» έθεξε αιιαγέο ζηε δηαδηθαζία θαηάζεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ γηα ηελ έθδνζε
αδεηώλ ρξήζεο λεξνύ ησλ γεσηξήζεσλ θαη πεγαδηώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα αγξνηηθή
ρξήζε. Με ηελ παξαπάλσ ΚΤΑ δόζεθε παξάηαζε γηα ηελ θαηάζεζε αηηήζεσλ γηα ηε
ρνξήγεζε αδεηώλ ρξήζεο λεξνύ έσο ηελ 30ε Απξηιίνπ 2015. Ωζηόζν, ζεσξνύκε όηη απηή
ε εκεξνκελία δελ θαιύπηεη ηηο αλάγθεο ηνπ αγξνηηθνύ πιεζπζκνύ ηεο Αλ. Μαθεδνλίαο θαη
ζύκθσλα κε ηελ πιεξνθόξεζε πνπ έρνπκε θαη ηεο ππόινηπεο ρώξαο.
Οη ιόγνη, νη αηηίεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνιιά. Από ηε κία πιεπξά, ε πξόηεξε
ππνρξέσζε όισλ ησλ ρξεζηώλ ζεκείσλ πδξνιεςηώλ λα γξαθηνύλ ζην Δζληθό Μεηξών
εκείσλ Τδξνιεςηώλ (Δ.Μ..Τ.) απνθάιπςε έλαλ κεγάιν αξηζκό αγξνηώλ πνπ δελ
δηαζέηνπλ άδεηα ρξήζεο λεξνύ ζε ηζρύ ή θαη θαζόινπ. Από ηελ άιιε, ε έθδνζε ηεο
εγθπθιίνπ ππ’ αξηζκόλ 100089/23-01-2015 «Γηεπθξηλήζεηο-επεμεγήζεηο (νδεγίεο) ζρεηηθά
κε ηελ νξζή εθαξκνγή ηεο ΚΤΑ 146896/2014 (Β΄2878)» πνπ μεθαζαξίδεη θάπνηα ζεκεία

ηεο εθαξκνγήο έγηλε κε θαζπζηέξεζε θαη νπζηαζηηθά, πεξηόξηζε ηελ παξαπάλσ
παξάηαζε.
Πέξαλ ησλ αλσηέξσ, πξνβιήκαηα δεκηνπξγεί θαη ε ζπλήζεο πξαθηηθή ησλ αγξνηώλ,
γηα ιόγνπο νηθνλνκίαο θαη επθνιίαο, θαηά ηελ νπνία θάλνπλ ρξήζε κηαο γεώηξεζεο
πεξηζζόηεξνη ηνπ ελόο παξαγσγνί έσο θαη κεγάιεο νκάδεο ησλ 30 θαη άλσ αηόκσλ κε
απνηέιεζκα λα δπζρεξαίλεηαη ε ζπλελλόεζε κεηαμύ ηνπο γηα ηε ζπγθέληξσζε ησλ
ζπλεκκέλσλ δηθαηνινγεηηθώλ, ηα νπνία έηζη θαη αιιηώο κε ηελ ηειεπηαία ΚΤΑ απμήζεθαλ.
Γηα απηνύο ηνπο ιόγνπο θαη πξνθεηκέλνπ λα δνζεί ν απαξαίηεηνο ρξόλνο ζηνπο
αγξόηεο, πνπ απηή ηελ επνρή είλαη απαζρνιεκέλνη ζε κεγάιν βαζκό κε ηηο επνρηθέο ηνπο
εξγαζίεο (ζπνξέο, θαιιηεξγεηηθέο θξνληίδεο θ.ι.π.), αηηνύκαζηε ηελ παξάηαζε ηεο
αλσηέξσ πξνζεζκίαο αδεηνδόηεζεο ώζηε λα κπνξέζνπλ νη αγξόηεο λα νινθιεξώζνπλ
όιεο ηηο απαηηνύκελεο δηαδηθαζίεο κέζα ζε έλα εύινγν ρξνληθό δηάζηεκα.
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