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      ΠΡΟΣ :   
Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις Χώρας 
Γενικές ∆/νσεις 
∆ασών & Αγρ. Υποθέσεων 
Έδρες τους 
 
 

  
ΘΕΜΑ: Καταγραφή έργων που αφορούν απολήψεις ύδατος. 
 
      Με την αριθμ. οικ. 145026/14-1-2014  ΚΥΑ (ΦΕΚ 31 Α) όπως τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε  με την αριθμ. οικ. 145893/12-5-2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1212 Α)  συστήνεται  στην 
Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Π.Ε.Κ.Α, Μητρώο Σημείων Υδροληψίας με  την 
ονομασία «Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.)», για τη συνολική εγγραφή των 
σημείων υδροληψίας και των απολήψιμων ποσοτήτων ύδατος από τα επιφανειακά και 
υπόγεια υδατικά συστήματα της χώρας.  Στο Ε.Μ.Σ.Υ. εγγράφονται υποχρεωτικά όλα τα 
σημεία υδροληψίας από επιφανειακά και υπόγεια ύδατα  όπως περιγράφονται στο άρθρο 2 
της  οικ. 145026/14-1-2014  ΚΥΑ.                                                                                                                                          
    Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως καταγράψετε  όλα τα έργα που αφορούν  
απολήψεις ύδατος (υδρογεωτρήσεις,υδρομαστεύσεις  πηγών,απολήψεις από ρέοντα 
επιφανειακά ύδατα) για τις ανάγκες  των Δασικών  Υπηρεσιών (π.χ.υδρογεωτρήσεις για την 
άρδευση των δασικών φυτωρίων) ή έργα που κατασκευάστηκαν στα πλαίσια των 
προληπτικών μέτρων αντιπυρικής προστασίας, της διαχείρισης  των ορεινών βοσκοτόπων και 
θήρας (έργα ποτισμού των κτηνοτροφικών  ζώων και της άγριας πανίδας).                                                
     Από την καταγραφή δεν  εξαιρούνται  τα έργα για τα οποία η απόθηκευση  του νερού 
γίνεται μόνο με συλλογή ομβρίων υδάτων. 
      Σχετικά με τα είδη έργων και τα  δικαιολογητικά που απαιτούνται για την άδεια χρήσης 
νερού , η προθεσμία της οποίας  λήγει 30/1/2015, θα σας ενημέρωσουμε το προσεχές  
διάστημα  μόλις εκδοθεί η σχετική ΚΥΑ από το ΥΠΕΚΑ. 
   Την σχετική αίτηση με  όλα  τα απαραίτητα δικαιολογητικά  θα την υποβάλλετε απ΄ευθείας 
στις Διευθύνσεις Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας. 
Παρακαλούµε για την κοινοποίηση της παρούσας στις Δασικές Υπηρεσίες αρµοδιότητας σας 
για εφαρµογή.   
 
 

 
      Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 

 ΤΗΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ   
 
 

Κωσταντίνος  Δημόπουλος 
Δασολόγος 

 
 
 
 



Σελίδα 2 από 2 
 

        
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
α.- Ειδική Γραμματεία Υδάτων  
β.- Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις Χώρας 
         Διευθύνσεις Υδάτων. 
 
     ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ Δ ΙΑΝΟΜΗ 
-Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Δασών  
-Διευθύνσεις της Ειδικής Γραμματείας Δασών 
                             Ενταύθα 
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