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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΦΥΣ. ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΥΔΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ 
Δ/νση Προστασίας & Διαχείρισης 
Υδάτινου Περιβάλλοντος 
Τμήμα Επιφανειακών & Υπόγειων Υδάτων

Προς: Πίνακα Αποδεκτών

Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 119
Ταχ. Κωδ.: 11526, Αθήνα
Πληρ.: Χρ. Μητσιάνη, Θ. Πλιάκας
Τηλ.: 2131513 374, 213 1513 105

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τη διάρκεια ισχύος των αδειών χρήσης ύδατος, σύμφωνα με το 
άρθρο 6, παρ.4 της ΚΥΑ 146896/2014, όπως ισχύει»

ΣΧΕΤΙΚΑ:
(α) Ο Ν.3199/2003 (Α’ 280) «Προστασία και διαχείριση των υδάτων − Εναρμόνιση με την Οδηγία 

2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

(β) Η με αρ. 146896 ΚΥΑ (Β’ 2878/27-10-2014) «Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων 
αξιοποίησης των υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης των αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια 
ισχύος τους και άλλες συναφείς διατάξεις», όπως διορθώθηκε (Β΄3142/21-11-2014),τροποποιήθηκε 
(Β΄1435/10-07-2015, Β΄69/22-01-2016, Β΄814/14-03-2017, Β΄1562/24-04-2020) και ισχύει.

Όπως γνωρίζετε, σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 4 της Κ.Υ.Α. 146896/2014, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει:
«4. Η διάρκεια ισχύος των αδειών χρήσης ύδατος ακολουθεί τον κύκλο αναθεώρησης των Σχεδίων 
Διαχείρισης σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του π.δ.51/2007, με 
τις ακόλουθες διακρίσεις:
α) Για τις άδειες που εκδίδονται μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης η διάρκεια ισχύος 
τους ορίζεται στο ένα (1) έτος μετά την β’ αναθεώρηση των Σχεδίων Διαχείρισης της περιοχής λεκάνης 
απορροής ποταμών, δηλαδή έως το 2022,
β) Για τις άδειες που έχουν εκδοθεί μετά το έτος 2005, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 43504/2005 Κ.Υ.Α. 
(Β΄1784), η διάρκεια ισχύος τους, είτε αυτή έχει λήξει είτε όχι, παρατείνεται αυτοδίκαια στο ένα (1) έτος 
μετά την β’ αναθεώρηση των Σχεδίων Διαχείρισης της περιοχής λεκάνης απορροής ποταμών, δηλαδή 
έως το 2022
γ) Για τις άδειες που έχουν εκδοθεί πριν το έτος 2005, οι οποίες υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 2 , 
παρ. (1δ) της υπ. αριθ. 145026/2014 Κ.Υ.Α., όπως ισχύει και έχουν κατατεθεί αιτήσεις για εγγραφή στο 
Ε.Μ.Σ.Υ. μέχρι 31-12-2014,  οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται μέχρι 30-04-2015 να υποβάλλουν φάκελο 
ανανέωσης της άδειας σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 10 της παρούσας απόφασης, 
προκειμένου αναλόγως να λάβουν παράταση έως το 2022.
δ) Για τις άδειες που εκδίδονται μετά το 2021, η διάρκεια ισχύος τους ακολουθεί εφεξής τις επόμενες 
αναθεωρήσεις των Σχεδίων Διαχείρισης και λήγει ένα χρόνο μετά από κάθε αναθεώρηση.»

Σχετικά με θέματα εφαρμογής της ανωτέρω διάταξης, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τα ακόλουθα:
Η ανωτέρω ρύθμιση έχει ως αιτιολογική βάση και αποκλειστικό στόχο την αναγκαιότητα εξέτασης και 
αξιολόγησης όλων των αδειών χρήσης ύδατος, τόσο των υφιστάμενων όσο και όσων εκδίδονται μέχρι 
την έγκριση κάθε επόμενης Αναθεώρησης των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών 
(ΣΔΛΑΠ) των Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας, σύμφωνα με τις νέες απαιτήσεις, τα μέτρα και τους 
περιορισμούς που τυχόν θα έχουν θεσπισθεί με τα νέα αναθεωρημένα ΣΔΛΑΠ.
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Στη συγκεκριμένη περίπτωση της β΄ Αναθεώρησης των ΣΔΛΑΠ, η έγκρισή της, αντί του αρχικά 
προβλεπόμενου χρόνου (2021), αναμένεται τελικά να ολοκληρωθεί μέχρι τέλος του 2023. Το γεγονός 
αυτό έχει ως επακόλουθο να συμπαρασύρεται χρονικά και η ολοκλήρωση της διαδικασίας ανανέωσης ή 
έκδοσης αντίστοιχα των αδειών χρήσης ύδατος για τις περιπτώσεις (α), (β) και (γ) για ένα χρόνο μετά την 
ολοκλήρωση της β΄ Αναθεώρησης, δηλαδή μέχρι το τέλος του 2024, που θα είναι και ο χρόνος 
παράτασης της ισχύος των αδειών χρήσης ύδατος, σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις της 
παραγράφου 4 του άρθρου 6 της σχετικής ΚΥΑ. Αντίστοιχα, η περίπτωση (δ) της παραπάνω διάταξης 
αφορά στις άδειες που εκδίδονται μετά την έγκριση της β΄ αναθεώρησης των ΣΔΛΑΠ.

Συνεπώς ο χρόνος ισχύος όλων των αδειών χρήσης ύδατος (αυτών που έχουν ήδη εκδοθεί καθώς και 
όσων πρόκειται να εκδοθούν μέχρι την έγκριση της β΄ Αναθεώρησης του ΣΔΛΑΠ του οικείου Υδατικού 
Διαμερίσματος) παρατείνεται μέχρι το τέλος του 2024. Επισημαίνεται ότι όλοι οι υπόλοιποι όροι που 
τέθηκαν στις Αποφάσεις που ήδη εκδόθηκαν, εξακολουθούν να ισχύουν.

Για οποιαδήποτε τυχόν διευκρίνιση ή ερώτημα επί του θέματος η Υπηρεσία μας θα είναι στη διάθεσή 
σας.

Ο Γενικός Διευθυντής Υδάτων

Δημήτριος Βακάλης

Αποδέκτες προς ενέργεια:
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας

- Γραφεία Συντονιστών
- Γενικές Δ/νσεις Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής/ Δ/νσεις Υδάτων

Εσωτ. Διανομή: 
- Γρ. Γεν. Γραμμ. Φυσ. Περιβ/ντος & Υδάτων
- Δ/νση Α/Αρχείο Φ. 2
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