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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ. 6374/Α32
(1)
Συμπληρωματική οριοθέτηση περιοχών για την απο−
κατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές
του Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου 2007 σε περιο−
χές των Νομών Ηλείας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Αργο−
λίδας, Μεσσηνίας, Αχαίας, Λάρισας, Αρτας, Ευβοίας,
Βοιωτίας, Θεσπρωτίας, Κεφαλληνίας, Ζακύνθου, Φθι−
ώτιδας και Αττικής.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 2 της από 28.7.1978
Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της
Δημοκρατίας «περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των
σεισμών 1978 εις περιοχή Βορείου Ελλάδος κ.λπ. και
ρυθμίσεως ετέρων συναφών θεμάτων» που κυρώθηκε,
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το ν. 867/1979
(Φ.Ε.Κ. 24/Α/7.2.1979).
2. Τις διατάξεις του ν. 1190/1981 (Φ.Ε.Κ. 203/Α/30.7.1981)
ο οποίος κύρωσε την από 26.3.1981 πράξη νομοθετικού

περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας, «περί
αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1981 και ρυθ−
μίσεως ετέρων συναφών θεμάτων» όπως αυτός τρο−
ποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 1, παρ. 42
και 43 του ν. 2412/1996 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων από
το Υπουργικό Συμβούλιο σε άλλα Κυβερνητικά όργανα
και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 123/Α/17.6.1996).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 3, τελευταίο εδάφιο
του ν. 1266/1982 (Φ.Ε.Κ. 81/Α) «Περί οργάνων ασκήσεως της
νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτκής
και άλλες διατάξεις» όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο
25, παρ. 6 του ν. 1418/1984 «Περί Δημοσίων Έργων και
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Φ.Ε.Κ. 23/Α).
4. Τις διατάξεις του ν. 128/1975 «περί τροποποιήσεως
και συμπληρώσεως διατάξεων τινών αναφερομένων εις
την λειτουργία του χρηματοδοτικού συστήματος».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2576/1998 (Φ.Ε.Κ. 25/
Α/9.2.1998) «Βελτίωση των διαδικασιών για την ανάθεση της
κατασκευής των δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις».
6. Το π.δ. 69/1988 «Οργανισμός Γενικής Γραμματείας
Δημοσίων Έργων».
7. Την υπ’ αριθμ. Δ16α/04/773/29.11.90 κοινή απόφαση
του Υπουργού Προεδρίας και του Αναπληρωτή Υπουργού
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «περί εξαιρέσεως διοικητικών πράξεων και
εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών».
8. Την με υπ’ αριθμ. 50148/542/24.6.1992 κοινή απόφαση
των Υπουργών Εθν. Οικονομίας, Οικονομικών και Βιομη−
χανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου «Περι−
στολή δαπανών Δημοσίου Τομέα» (Φ.Ε.Κ. 420/Β/1.7.1992).
9. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 2362/1995 «Περί
Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κρά−
τους και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 247/Α/27.11.1995).
10. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα»,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005
(ΦΕΚ 98 Α΄) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της
παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του Κρατικού Προϋπολογισμού και η δαπάνη βαρύνει το
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕ 069.
11. Το π.δ. 205 (Φ.Ε.Κ. 231/19.9.2007), για τη συγχώνευση
του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης &
Αποκέντρωσης και του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης
στο Υπουργείο Εσωτερικών.
12. Το π.δ. 206 (Φ.Ε.Κ. 232/19.9.2007), για τον διορισμό
των Υπουργών και Υφυπουργών.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

13. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/25873 (Φ.Ε.Κ. 1950/Β/3.10.2007)
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτε−
ρικών για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουρ−
γούς Εσωτερικών.
14. Την υπ’ αριθμ. οικ/5285/Α32/31.8.2007 κοινή υπουργι−
κή απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και του Υφυπουρ−
γού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης
«Οριοθέτηση περιοχών για την αποκατάσταση των ζη−
μιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2007
σε περιοχές των Νομών Ηλείας, Μεσσηνίας, Λακωνίας,
Αρκαδίας, Κορινθίας, Ευβοίας, Αττικής και Αιτωλοα−
καρνανίας.».
15. Την υπ’ αριθμ. οικ/ 5645/Α32/12.9.2007 κοινή υπουργι−
κή απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και του Υφυπουρ−
γού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης
«Οριοθέτηση περιοχών για την αποκατάσταση των ζη−
μιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές του Ιουνίου, Ιουλίου
και Αυγούστου 2007 σε περιοχές των Νομών Αχαΐας,
Μαγνησίας, Κεφαλληνίας, Κορινθίας και Αττικής.».
16. Τις έκτακτες στεγαστικές και λοιπές ανάγκες σε
κτίρια, που έχουν δημιουργηθεί στους κατοίκους των
περιοχών των Νομών Ηλείας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Αρ−
γολίδας, Μεσσηνίας, Αχαΐας, Λάρισας, Αρτας, Ευβοίας,
Βοιωτίας, Θεσπρωτίας, Κεφαλληνίας, Ζακύνθου, Φθιώτι−
δας και Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του
Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου 2007, αποφασίζουμε:
ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΗΓΕΙΣΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Την επέκταση κατ’ ανάλογο εφαρμογή των διατάξεων
της από 28.7.1978 πράξεως νομοθετικού περιεχομένου
«Περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1978
εις περιοχή Βορ. Ελλάδος κ.λπ.», όπως αυτή κυρώθη−
κε, τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους νόμους
867/1979 (Φ.Ε.Κ. 24/Α), 1048/1980 (Φ.Ε.Κ. 101/Α), 1133/1981
(Φ.Ε.Κ. 54/Α) και 1190/1981 (Φ.Ε.Κ. 203/Α) όπως ορίζεται
στο άρθρο 10 του ν. 2576/1998 καθώς και των σχετι−
κών κανονιστικών πράξεων όπως ισχύουν σήμερα για
την αποκατάσταση των ζημιών των κτιρίων γενικά, τις
οποίες προκάλεσαν οι πυρκαγιές του Ιουνίου, Ιουλίου
και Αυγούστου 2007 στα διοικητικά όρια των παρακάτω
περιοχών:
• Νομού Ηλείας
Δ.Δ. Αλφειούσας του Δήμου Βώλακος.
Δ.Δ. Σίμιζας του Δήμου Τραγανού.
Δ.Δ. Παλαιοχωρίου του Δήμου Γαστούνης.
• Νομού Αρκαδίας
Δ.Δ. Καστανοχωρίου του Δήμου Μεγαλόπολης.
Δ.Δ. Κωτιλίου, Κουρουνιού, Μαυριών και Σαρακινίου
του Δήμου Γόρτυνος.
Δ.Δ. Δάρα του Δήμου Λεβιδίου.
Δ.Δ. Αγριακόνας του Δήμου Βαλτετσίου.
• Νομού Κορινθίας
Δ.Δ. Σολομού του Δήμου Κορινθίων. Δ.Δ. Αγ. Βασιλείου
του Δήμου Τενέας. Δ.Δ. Αρχαίας Νεμέας του Δήμου
Νεμέας.
• Νομού Αργολίδας
Δ.Δ. Λευκακίων του Δήμου Ναυπλίου.
Δ.Δ. Ασκληπιείου του Δήμου Ασκληπιείου.
Δ.Δ. Μυκηνών του Δήμου Μυκηναίων.
Δ.Δ. Αρχαίας Επιδαύρου του Δήμου Επιδαύρου.
Δ.Δ. Παναριτίου του Δήμου Μιδέας.
• Νομού Μεσσηνίας
Δ.Δ. Αβίας του Δήμου Αβίας.
Δ.Δ. Αριοχωρίου του Δήμου Άριου.
Δ.Δ. Μαντζαρίου του Δήμου Ανδανίας.

• Νομού ΄Αρτας
Δ.Δ. Καλογερικού και Δ.Δ. Ανέζης του Δήμου Αμβρακικού.
Δ.Δ. Αμμότοπου του Δήμου Ξηροβουνίου.
Δ.Δ. Δημαριού του Δήμου Καραϊσκάκη.
• Νομού Ευβοίας
Δ.Δ. Καλοχωρίου − Παντειχίου του Δήμου Αυλίδας.
Κοινότητα Λιχάδας.
• Νομού Βοιωτίας
Δ.Δ. Άσκρης και Μαυρομματίου του Δήμου Θεσπιέων.
• Νομού Θεσπρωτίας
Δ.Δ. Σμέρτου του Δήμου Σαγιάδας.
Δ.Δ. Πλαισίου του Δήμου Φιλιατών.
• Νομού Κεφαλληνίας
Δ.Δ. Ξενόπουλου του Δήμου Ελειού − Πρόνων.
• Νομού Ζακύνθου
Δ.Δ. Ορθονιών του Δήμου Ελατίων.
Δ.Δ. Αγαλά του Δήμου Λαχανά.
• Νομού Φθιώτιδας
Δ.Δ. Ασβεστίου του Δήμου Μακρακώμης.
• Νομού Αττικής
Περιοχή Αγ. Νικολάου του Δήμου Σαλαμίνας, περιοχή
Προφήτη Ηλία του Δήμου Ωρωπίων και περιοχή Αγ.
Τριάδας του Δήμου Αχαρνών.
• Νομού Λάρισας
Δ.Δ. Γερακαρίου του Δήμου Αγιάς.
Δ.Δ. Ανατολής του Δήμου Λακέρειας.
Στο Δ.Δ. Νερόμυλων του Δήμου Αγιάς δικαιούχος είναι
ο Χονδροδήμος Περικλής του Νικολάου.
Στο Δ.Δ. Αετολόφου του Δήμου Αγιάς δικαιούχος είναι
ο Κούτσιαρης Δημήτριος του Μιχαήλ.
• Νομού Αχαΐας
Στο Δ.Δ. Πορτών του Δήμου Ωλενίας δικαιούχος είναι
ο Ιερός Ναός Αγ. Δημητρίου.
Στο Δ.Δ. Βελιτσών του Δήμου Λαρισσού δικαιούχος
είναι ο Βγενόπουλος Αθανάσιος του Χρήστου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2007
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Α. ΝΑΚΟΣ

Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ

F
Αριθμ. Φ.20023/24950/1424
(2)
Αύξηση συντάξεων του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλι−
σης του ΤΣΕΑΠΓΣΟ για το έτος 2007.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπ’ όψη:
1. Τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου του άρθρου 66
του ν. 2084/1992 (Α΄, 165).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3029/2002 (Α΄
160) σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. Φ. 10023/17105/1054/
6.7.2007 υπουργική απόφαση «Ένταξη του κλάδου κύριας
σύνταξης του Ταμείου Συντάξεως και Επικουρικής Ασφα−
λίσεως Προσωπικού Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώ−
σεων στον κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 935/79 (Α΄, 140) όπως
αντικαταστάθηκαν με την υπ’ αριθμ. Φ23/1998/13.10.1998
(ΦΕΚ 778/Β/26.10.1988) απόφαση του Υπουργού Απασχό−
λησης και Κοινωνικής Προστασίας.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
4. Τις διατάξεις των άρθρων 48, 51, 52 και 90 του π.δ/
τος 63/2005 (Α΄, 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».
5. Το π.δ/γμα 206/2007 (Α΄, 232) « Διορισμός Υπουργών
και Υφυπουργών».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 1027/1980 (Α΄,
49), όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 7 του ν.
1275/1982 (Α΄, 100) και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις
του άρθρου 43 του ν. 1469/1984 (Α΄, 111).
7. Το υπ’ αριθμ. 3413/22/16.3.2007 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Οικονομίας και Οικονομικών «Αύξηση συντάξεων
και εφάπαξ παροχών για το έτος 2007».
8. Την υπ’ αριθμ. 12/29.3.2007 απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο.
9. Την υπ’ αριθμ. 23337/434/12.9.2007 οικονομική έκ−
θεση της Δ/νσης Αναλογιστικών Μελετών της Γενικής
Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογι−
σμού του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ταμείου
Σύνταξης & Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Γεωργ.
Συν/κών Οργανώσεων (Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο.), ύψους περίπου
840 χιλ. ευρώ κατά το τρέχον έτος για την οποία έχει
εγγραφεί πίστωση στους Κ.Α.Ε 0629, 0636, 0637 του
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2007 του Ταμείου,
αποφασίζουμε:
Οι συντάξεις των συνταξιούχων του Κλάδου Επικουρι−
κής Ασφάλισης του Ταμείου Συντάξεως και Επικουρικής
Ασφάλισης Προσωπικού Γεωργικών Συνεταιριστικών
Οργανώσεων (ΤΣΕΑΠΓΣΟ), όπως έχουν διαμορφωθεί
μέχρι 31.12.2006, αυξάνονται, από 1.1.2007, κατά ποσοστό
4%, κατά τρόπο ώστε το ποσό της επικουρικής σύντα−
ξης που προκύπτει μετά την αύξηση να μην υπερβαίνει
το 31,25% της κύριας σύνταξης.
Η αύξηση αυτή θα χορηγηθεί σε όσους ήταν συντα−
ξιούχοι την 31.12.2006 καθώς και σε εκείνους που το
συνταξιοδοτικό τους δικαίωμα εμπίπτει στο μέχρι την
31.12.2006 χρονικό διάστημα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2007
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΜΑΓΓΙΝΑΣ

F
Αριθμ. Φ.530/113/Σχ. 36
(3)
Συγκρότηση Διοικητικής Επιτροπής Στρατιωτικών
Επιτάξεων Νομού Ιωαννίνων.
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 32 και 33 του ν. 4442/1929
«Περί Στρατιωτικών και Ναυτικών Επιτάξεων και Ναυ−
λώσεων» όπως αυτές τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα
και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του π.δ. 115/1984 «Περί διορισμού των
μελών των Διοικητικών Δικαστηρίων περί Στρατιωτικών
Επιτάξεων».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 του ν. 1649/1986
«Περί μετονομασίας των Διοικητικών Δικαστηρίων Στρα−
τιωτικών Επιτάξεων σε Διοικητικές Επιτροπές Στρατιω−
τικών Επιτάξεων».
4. Την υπ’ αριθμ. 8−11/1980 Παγία Διαταγή του ΓΕΕ−
ΘΑ «Περί των Διοικητικών Δικαστηρίων Στρατιωτικών
Επιτάξεων».
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5. Την υπ’ αριθμ. 9−5/1995 Παγία Διαταγή του ΓΕΕΘΑ
«Περί Συντονισμού των Στρατιωτικών, Ναυτικών και Αε−
ροπορικών Επιτάξεων».
6. Τα υπ’ αριθμ. Φ.530/86/Σχ.29/20.8.2007, Φ.530/87/
Σχ.30/20.8.2007 και Φ.530/88/Σχ.31/20.8.2007 έγγραφα
του Τμήματος ΠΑΜ−ΠΣΕΑ Ν.Α Ιωαννίνων.
7. Το υπ’ αριθμ. Φ.851.1/1/41155/Σχ. 3386/28.8.2007 έγ−
γραφο της VIII Μεραρχίας Πεζικού.
8. Το με υπ’ αριθμ. 860/28.9.2007 έγγραφο του Πρω−
τοδικείου Ιωαννίνων, αποφασίζουμε:
1. Συγκροτούμε την Διοικητική Επιτροπή Στρατιωτικών
Επτάξεων (ΔΕΣΕ) για τον Νομό Ιωαννίνων αποτελούμενη
από τους:
α. Γεωργία Γαλάνη Πρωτοδίκη Ιωαννίνων ως Πρόεδρο
της Επιτροπής, με αναπληρωτή της τον Μιχαήλ Ντόστα,
Πρωτοδίκη.
β. Ιωάννη Χήνο Προκοδίκη ως μέλος, με αναπληρωτή
του τον Χρήστο Τριανταφυλλίδη, Πρωτοδίκη.
γ. Τχη (ΠΖ) Βλάχο Βασίλειο της VIII Μεραρχίας Πεζικού
ως μέλος, με αναπληρωτή του τον Τχη (ΠΖ) Δημολένη
Δημήτριο, της ίδιας Υπηρεσίας.
δ. Τχη (Σ) Γεράση Γεώργιο της VΙΙΙ Μεραρχίας Πεζικού
ως μέλος, με αναπληρωτή του τον Τχη (ΠΖ) Αυδούση
Βασίλειο, της ίδιας Υπηρεσίας.
ε. Ρέσσο Ευάγγελο Προϊστάμενο Κτηματικής Υπηρε−
σίας Ιωαννίνων ως μέλος, με αναπληρωτή του τον Συ−
γκούνα Βασίλειο, υπαλλήλου της ίδιας Υπηρεσίας.
στ. Γραμματέα της επιτροπής ορίζουμε την Ελένη
Παππά−Κασσή, διοικητικό υπάλληλο του τμήματος ΠΑΜ−
ΠΣΕΑ Ν. Α Ιωαννίνων.
2. Καθήκοντα Επιτρόπου θα ασκεί ο Εισαγγελέας Πρω−
τοδικών Ιωαννίνων.
3. Η θητεία της επιτροπής ορίζεται σε ένα (1) έτος
από σήμερα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ιωάννινα, 8 Οκτωβρίου 2007
Ο Νομάρχης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
F
Αριθμ. 11686
(4)
Απαγορευτικά, περιοριστικά και λοιπά ρυθμιστικά μέτρα,
στις χρήσεις και τη λειτουργία των έργων αξιοποίη−
σης υδατικών πόρων, με στόχο την προστασία και τη
διαχείριση του υδατικού δυναμικού Ν. Ζακύνθου.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση
της Περιφέρειας».
2. Τον ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/16.10.1986) για την προ−
στασία του περιβάλλοντος.
3. Τον ν. 3199/2003 (ΦΕΚ 280/Α) «Προστασία και διαχεί−
ριση των υδάτων – Εναρμόνιση με την οδηγία 2000/60/
ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 23ης Οκτωβρίου 2000.
4. Το π.δ. 60/1998 (ΦΕΚ 61Α) «Καθορισμός χωρικής αρ−
μοδιότητας των Τμημάτων Διαχείρισης Υδατικών Πόρων
της Περιφέρειας».
5. Την υπ’ αριθμ. 43504/5.12.2005 (ΦΕΚ 1784/Β/2005)
κοινή υπουργική απόφαση «Κατηγορίες αδειών χρήσης
υδάτων και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης τους, διαδικα−
σία έκδοσης, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος αυτών».
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6. Την υπ’ αριθμ. 47630/16.11.2005 (ΦΕΚ Β/1688) κοινή
υπουργική απόφαση «Διάρθρωση της Διεύθυνσης Υδά−
των της Περιφέρειας».
7. Το ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του ν. 1650/1986» με τις
Οδηγίες 97/11 ΕΕ και 96/61 ΕΕ, διαδικασία οριοθέτησης
και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες
διατάξεις.
8. Την υπ’ αριθμ. ΗΠ. 15393/2332/5.8.2002 (ΦΕΚ 1022/
Β΄/2002) κοινή υπουργική απόφαση «Κατάταξη δημόσιων
και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγο−
ρίες».
9. Την υπ’ αριθμ. ΗΠ.11014/703/Φ104/14.3.2003 (ΦΕΚ 332/
Β΄/2003) κοινή υπουργική απόφαση «Διαδικασία Προκα−
ταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης
(Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.)».
10. Τις διατάξεις των άρθρων 11, 38 και 39 του ν.δ.
3881/1958 «Περί Εγγείων Βελτιώσεων» και του άρθρου
11 του ν.δ. 1277/1972 «Περί τροποποιήσεις και συμπλη−
ρώσεις του ν.δ. 3881/1958».
11. Την υπ’ αριθμ. Φ16/6631/1.6.1989 (ΦΕΚ/Β/428) κοινή
υπουργική απόφαση «Προσδιορισμός των κατώτατων
και ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την
ορθολογική χρήση του νερού στην άρδευση».
12. Την υπ’ αριθμ. Δ11/Φ16/8500/22.3.1991 (ΦΕΚ/Β/174
και ΦΕΚ Β 299/1991) κοινή υπουργική απόφαση «Προσ−
διορισμός των κατώτατων και ανώτατων ορίων των
αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση του
νερού στην ύδρευση».
13. Την υπ’ αριθμ. 2894/4.11.2005 κανονιστική απόφαση
του Νομάρχη Ζακύνθου, περί «Απαγορευτικά, περιορι−
στικά και λοιπά ρυθμιστικά μέτρα για την προστασία
του υδατικού δυναμικού του Νομού Ζακύνθου».
14. Τις προτάσεις χρηστών που προέκυψαν από την
αποδελτίωση του ερωτηματολογίου.
15. Τις εισηγήσεις:
i. Τις υπ’ αρ. 1859/8.8.2007 και 583/13.3.2007/ Ν.Α. Ζα−
κύνθου / Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης.
ii. Την υπ’ αριθμ. 961/17.5.2007/ Ν.Α. Ζακύνθου /Δήμος
Λαγανά.
16. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις
αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τη λήψη και εφαρμογή των παρακάτω απαγορευτι−
κών, περιοριστικών και λοιπών ρυθμιστικών μέτρων στη
χρήση επιφανειακών, πηγαίων και υπόγειων υδατικών
πόρων καθώς και στην εκτέλεση έργων αξιοποίησης
τους, τα οποία αποσκοπούν στην προστασία και διατή−
ρηση του υδατικού δυναμικού του Ν. Ζακύνθου.
1. ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
1.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ
1. Απαγορεύεται η εκτέλεση νέων έργων υδροληψίας
για οποιαδήποτε χρήση, σε όσες περιοχές του Νομού
Ζακύνθου παρουσιαστούν ενδείξεις υφαλμύρινσης κατά
τη διάρκεια ισχύος αυτής της απόφασης.
2. Απαγορεύεται η ανόρυξη νέων και η εκβάθυνση υφι−
στάμενων γεωτρήσεων σε όλες τις περιοχές του Νομού,
όταν η απόστασή τους είναι μικρότερη των 300 μέτρων
από τη θαλάσσια ακτή. Η απόσταση αυτή μπορεί να
αυξηθεί τόσο όσο κρίνεται αναγκαίο για την προστασία
του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα. Η αύξηση της από−
στασης θα καθορίζεται με υδρογεωλογική έκθεση με
κύριο στόχο την αειφορία του υπό εκμετάλλευση υδρο−
φόρου και σύμφωνα με όλα τα διαθέσιμα υδρολογικά
και υδρογεωλογικά χαρακτηριστικά της περιοχής.

3. Απαγορεύεται οποιαδήποτε εργασία υδροληψίας
στις περιοχές που έχουν κηρυχθεί ή είναι υπό αναδασμό
ή απαλλοτρίωση μέχρι την ολοκλήρωση των σχετικών
διαδικασιών.
4. Γύρω από κάθε Ιαματική πηγή ισχύουν οι διατάξεις
του ν. 4844/1930, άρθρα 1 & 2.
5. Απαγορεύεται το άνοιγμα νέων γεωτρήσεων και πη−
γαδιών σε όλες τις περιοχές του νομού, όταν η απόσταση
από Αρχαιολογικούς χώρους είναι μικρότερη των ορίων
που τίθενται από την οικεία Αρχαιολογική Υπηρεσία.
6. Στις παρακάτω περιοχές του Νομού Ζακύνθου απα−
γορεύεται η έκδοση αδειών νέων έργων υδροληψίας και
χρήσης νερού καθώς και η μεταβολή της υφιστάμενης
κατάστασης στα ήδη υπάρχοντα έργα υδροληψίας, όπως
εκβάθυνση, κατασκευή πλευρικών στοών και διεύρυνση.
Επίσης απαγορεύεται η μεταβολή της χρήσης του νερού:
Στην περιοχή που εκτείνεται στις ανατολικές υπώρειες
του ορεινού συγκροτήματος “Βραχίωνα” και περιλαμβά−
νει τα διοικητικά όρια των δημοτικών διαμερισμάτων:
i. Δήμος Αρτεμισίων: Δ.Δ. Μαχαιράδου, Δ.Δ. Αγ. Μα−
ρίνας, Δ.Δ. Λαγωπόδου, Δ.Δ. Φιολίτη, Δ.Δ. Αγ. Πάντων,
Δ.Δ. Γαλάρου, Δ.Δ. Ρομιρίου, Δ.Δ. Βουγιάτου και Δ.Δ.
Λαγκαδακίων.
ii. Δήμος Λαγανά: Δ.Δ. Κερίου, Δ.Δ. Λιθακιάς, Δ.Δ. Πα−
ντοκράτορα και Δ.Δ. Μουζακίου.
iii. Δήμος Αλυκών: Δ.Δ Σκουληκάδου, Δ.Δ. Αγ. Δημητρί−
ου, Δ.Δ. Καλλιθέας, Δ.Δ. Πηγαδακίων και Δ.Δ. Καταστα−
ρίου, με ανατολικό όριο για αυτά την επαρχιακή οδό
Ζακύνθου – Βολιμών.
7. Στις περιοχές που υπάρχουν πηγές το νερό των οποί−
ων εκμεταλλεύονται οι Ο.Τ.Α. καθώς και τα αρδευτικά έργα
των Τ.Ο.Ε.Β. και σε απόσταση 500 μέτρα από αυτές.
8. Στις περιοχές που υπάρχουν γεωτρήσεις των Ο.Τ.Α.
και σε απόσταση 350 μέτρων απ’ αυτές, καθώς και πηγά−
δια των Ο.Τ.Α. και σε απόσταση 100 μέτρων από αυτά.
9. Στις περιοχές που οι ανάγκες για διάφορες χρήσεις
εξυπηρετούνται ή μπορούν να εξυπηρετηθούν από συλ−
λογικό δίκτυο υδρευτικό (Ο.Τ.Α., Δ.Ε.Υ.Α.) ή αρδευτικό
δίκτυο (Τ.Ο.Ε.Β.).
Η τυχόν μη λειτουργία (αδυναμία ικανοποίησης των
αναγκών από τα κατάλληλα για κάθε χρήση δίκτυα
υδροληψίας) των έργων υδροληψίας των Ο.Τ.Α., των
Τ.Ο.Ε.Β. κ.λ.π. θα αποδεικνύεται με βεβαίωση των ιδίων
των Ο.Τ.Α., των Ν.π.δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ. (Δ.Ε.Υ.Α.).
1.2. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ
1. Απαγορεύεται η απόρριψη των απόβλητων των ελαιο−
τριβείων σε χείμαρρους, ποτάμια και παντός είδους επιφα−
νειακά σώματα νερού.
2. Απαγορεύεται η απόρριψη υγρών αποβλήτων στο
περιβάλλον χωρίς τις απαιτούμενες, κατά περίπτωση
και την ισχύουσα νομοθεσία εγκρίσεις.
Στους παραβάτες επιβάλλονται οι κυρώσεις
που προβλέπονται με βάση τα άρθρα 13 και 14 του
ν. 3199/2003.
Οι παραπάνω απαγορεύσεις κεφάλαια 1.1 και 1.2, ισχύ−
ουν για κάθε χρήση εκτός από τις περιπτώσεις που
αναλύονται στο κεφάλαιο 2.Γ. για την ύδρευση.
2. ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Επιτρέπεται στις περιοχές που δεν ισχύουν απαγορευ−
τικά μέτρα η έκδοση αδειών νέων έργων υδροληψίας και
αδειών χρήσης νερού. Ακόμη η εκβάθυνση και ο καθα−
ρισμός νόμιμα υφιστάμενων γεωτρήσεων και πηγαδιών
για κάθε χρήση (ύδρευση, αγροτική, βιομηχανική, κ.ά.),
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μόνο κατόπιν άδειας η οποία θα εκδίδεται από την αρ−
μόδια υπηρεσία (Δ/νση Υδάτων ΠΙΝ), με τους παρακάτω
όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς:
Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
1. Όλα τα έργα υδροληψίας (γεωτρήσεις και πηγάδια)
για τα οποία χορηγείται άδεια θα ανοίγονται σε από−
σταση μεγαλύτερη:
1.1. των 5 μέτρων από τα όρια γειτονικών ιδιοκτησιών.
1.2. των 20 μέτρων από την όχθη δημοσίων ρεμάτων,
χειμάρρων και ποταμών.
1.3. των 10 μέτρων από την οικοδομική γραμμή στους
αστικούς δρόμους.
1.4. Για περιοχές εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης
και εκτός ορίων οικισμών:
α) Από τον άξονα οδού του Δευτερεύοντος Εθνικού
Οδικού Δικτύου 45 μέτρα και όχι λιγότερο των 30 μέ−
τρων από το όριο αυτής.
β Από τον άξονα οδού του Τριτεύοντος Εθνικού Οδι−
κού Δικτύου 30 μέτρα.
γ) Από τον άξονα οδού του Πρωτεύοντος Επαρχιακού
Οδικού Δικτύου 20 μέτρα.
δ)Από τον άξονα οδού του Δευτερεύοντος Επαρχιακού
Οδικού Δικτύου και σε ολόκληρο το Δημοτικό ή Κοινοτικό
Οδικό Δίκτυο 15 μέτρα.
ε) Από το όριο αγροτικής οδού 5 μέτρα.
1.5. Για περιοχές που βρίσκονται εντός ορίων οικισμών:
α) Από τον άξονα οδού του Δευτερεύοντος Εθνικού
Οδικού Δικτύου 15 μέτρα.
β) Από τον άξονα οδού του Τριτεύοντος Εθνικού Οδι−
κού Δικτύου 10 μέτρα.
γ) Από το όριο οδού του Πρωτεύοντος Επαρχιακού
Οδικού Δικτύου 10 μέτρα.
δ) Από το όριο οδού του Δευτερεύοντος Επαρχιακού
Οδικού Δίκτυο 3 μέτρα.
ε) Από το όριο οδού του Κύριου Δημοτικού ή Κοινο−
τικού Οδικού Δικτύου 3 μέτρα.
στ) Από το όριο οδού Δημοτικού ή Κοινοτικού Οδικού
Δικτύου που δεν είναι χαρακτηρισμένο καθώς και από
το όριο αγροτικής οδού 2,5 μέτρα.
2. Ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ έργων υδροληψίας
2.1. Ελάχιστη απόσταση μεταξύ ιδιωτικών γεωτρήσεων
200 μέτρα για τα διοικητικά όρια των Δημοτικών Δια−
μερισμάτων
i. Δήμος Ζακυνθίων: Δ.Δ. Αργασίου, Δ.Δ. Βασιλικού,
Δ.Δ. Μπόχαλης.
ii. Δήμος Αλυκών: Δ.Δ. Αλικανά, Δ.Δ. Άνω Γερακαρίου,
Δ.Δ. Μέσου Γερακαρίου, Δ.Δ. Κάτω Γερακαρίου.
iii. Δήμος Αρκαδίων: Δ.Δ. Καλιπάδου, Δ.Δ. Κυψέλης,
Δ.Δ. Πλάνου, Δ.Δ. Τραγακίου.
2.2. Ελάχιστη απόσταση μεταξύ ιδιωτικών γεωτρήσεων
όλων των υπόλοιπων περιοχών του Νομού 100 μέτρα.
2.3. Ελάχιστη απόσταση μεταξύ πηγαδιού− γεώτρησης
καθώς και μεταξύ πηγαδιών 70 μέτρα, με την προϋπό−
θεση ότι τα πρώτα δέκα μέτρα της γεώτρησης (από
την επιφάνεια) θα κατασκευαστούν με τυφλή τελική
σωλήνωση.
2.4. Ελάχιστη απόσταση ιδιωτικών έργων υδροληψίας
από φυσικές πηγές 80 μέτρα ανάντη της πηγής και 40
μέτρα κατάντη αυτής.
Οι παραπάνω αποστάσεις θα λαμβάνονται υπόψη μόνο
από αποδεδειγμένα νόμιμα έργα υδροληψίας.
3. Ελάχιστες αποστάσεις έργων υδροληψίας από νεκρο−
ταφεία, χώρους διάθεσης αποβλήτων, αιγιαλούς κλπ.
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3.1. Η ελάχιστη απόσταση για την ανόρυξη έργων
υδροληψίας από χώρους κοιμητηρίων, χώρους διάθεσης
αποβλήτων, χωματερές κλπ. είναι 150 μέτρα. Η απόστα−
ση αυτή δύναται να είναι ακόμη μεγαλύτερη εάν αυτό
αποδεικνύεται από σχετική υδρογεωλογική μελέτη.
3.2. Η απόσταση έργου υδροληψίας από τα ποτάμια,
ρέματα, λίμνες και τη θάλασσα είναι αυτή που ορίζεται
κάθε φορά από τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις
και αφορά την ανέγερση οικοδομών.
3.3. Η απόσταση έργου υδροληψίας από αρδευτικό ή
στραγγιστικό δίκτυο είναι 15 μέτρα.
Β. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
1. Ελάχιστη απαιτούμενη αρδευόμενη έκταση για την
ανόρυξη αρδευτικών έργων υδροληψίας.
1.1. Για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες καθορί−
ζουμε ελάχιστη απαιτούμενη αρδευόμενη έκταση για
την ανόρυξη γεώτρησης τέσσερα (4) στρέμματα για
υφιστάμενες μόνιμες καλλιέργειες, πλην ελιάς και αμπε−
λοειδών, για μόνιμα θερμοκήπια ένα (1) στρέμμα, και για
καλλιέργειες υπαίθριων κηπευτικών και μποστανικών τα
οποία προορίζονται για εμπορία τρία (3) στρέμματα.
1.1.1. Για την ανόρυξη πηγαδιού, καθορίζουμε ελάχιστη
απαιτούμενη αρδευόμενη έκταση τα δύο (2) στρέμματα.
1.1.2. Η ύπαρξη υπαίθριων κηπευτικών και μποστανικών
και η εμπορία τους, θα αποδεικνύεται με παραστατικά
στοιχεία που θα προσκομίζουν οι ενδιαφερόμενοι (όπως
τιμολόγια κ.λπ. ), στην αρμόδια υπηρεσία.
1.2. Για τους υπόλοιπους ενδιαφερόμενους καθορί−
ζουμε ελάχιστη απαιτούμενη αρδευόμενη έκταση για
την ανόρυξη γεώτρησης τέσσερα (4) στρέμματα, και
πηγαδιού δύο (2) στρέμματα, για υφιστάμενες δενδρώ−
δεις καλλιέργειες, πλην ελιάς και αμπελοειδών, ενώ για
μόνιμα θερμοκήπια ένα (1) στρέμμα.
1.3. Η έκταση αυτή μπορεί να είναι είτε ιδιόκτητη, είτε
μισθωμένη τουλάχιστον για 10 έτη. Η μίσθωση αυτή
πρέπει να αποδεικνύεται με μισθωτήριο συμβόλαιο θε−
ωρημένο από την οικεία ΔΟΥ.
1.4. Ο χρήστης της έκτασης μπορεί να είναι ένας ή
περισσότεροι (κοινή αίτηση).
1.5. Για καλλιέργειες ελιάς και αμπελοειδών δεν θα
εκδίδονται νέες άδειες.
2. Για ανάγκες σε νερό μέχρι 100 μ3/24ωρο η τελική
σωλήνωση της γεώτρησης θα έχει διάμετρο μέχρι έξι
ίντσες (6΄΄).
3. Στην περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι έχουν νό−
μιμο έργο υδροληψίας και αποδεδειγμένα μετά από
δοκιμαστική άντληση, βεβαιωμένη από γεωλόγο του
Δημοσίου ή Ν.π.δ.Δ., η παροχή του δεν καλύπτει τις
πραγματικές ανάγκες του σύμφωνα με την κείμενη νο−
μοθεσία, τότε επιτρέπεται η ανόρυξη ενός νέου έργου
υδροληψίας κατόπιν αδείας με παροχή εκμετάλλευ−
σης τέτοια η οποία θα συμπληρώνει την παροχή των
πραγματικών αναγκών του. Η θέση του νέου έργου
υδροληψίας δε θα λαμβάνεται υπόψη για την ανόρυξη
γειτονικών έργων υδροληψίας. Η θέση του συμπληρω−
ματικού έργου υδροληψίας θα απέχει τις αποστάσεις
που προβλέπονται σαν ένα νέο έργο από τα γειτονικά
έργα υδροληψίας.
4. Κατά την ομαδοποίηση χωραφιών, προκειμένου να
εκδοθεί άδεια χρήσης νερού – εκτέλεσης έργου, θα
συμπεριλαμβάνονται ολόκληρα τα αγροτεμάχια και όχι
τμήματα αυτών, είτε πρόκειται για ιδιόκτητα είτε για
μισθωμένα.
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5. Για τις περιπτώσεις ανόρυξης γεώτρησης κτηνοτρο−
φικής χρήσης, ο δικαιούχος θα πρέπει επιπλέον να έχει
στην κατοχή του τουλάχιστον έξι (6) Μονάδες Ζωικού
κεφαλαίου.
6. Στην περίπτωση που η υδροληψία πρόκειται να εξυ−
πηρετήσει έργο ή δραστηριότητα για το οποίο απαιτείται
ξεχωριστή Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, στην
ίδια ΜΠΕ θα συμπεριλαμβάνεται και η υδροληψία χωρίς
να υποβάλλεται ξεχωριστή ΜΠΕ για την υδροληψία.
Γ. ΥΔΡΕΥΣΗ
Δεν ισχύουν τα απαγορευτικά και περιοριστικά μέτρα
που περιλαμβάνονται στα άρθρα 1,2, σε περιπτώσεις
αποκλειστικά και μόνον έργων υδροληψίας για υδρευ−
τικούς σκοπούς, εφόσον πρόκειται για κάλυψη πραγμα−
τικών αναγκών και συντρέχουν οι παρακάτω λόγοι:
i. Η αντλούμενη ποσότητα δεν ξεπερνά το 1 κυβικό
μέτρο ημερησίως.
ii. Δεν υπάρχει υδρευτικό δίκτυο που να εξυπηρετεί τις
ανάγκες αυτές και αποδεδειγμένα ο Δήμος δεν μπορεί
να τις καλύψει.
iii. Η χρήση αυτή δεν επεκτείνεται οπωσδήποτε σε
παραγωγικές δραστηριότητες για διάθεση ή εκμετάλ−
λευση προϊόντων ή υπηρεσιών.
Το έργο θα εκτελείται στη μεγαλύτερη δυνατή από−
σταση από τις υφιστάμενες γειτονικές υδροληψίες, η
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 50 μέτρων.
Όταν λόγω έλλειψης χώρου ή των υφιστάμενων υδρο−
γεωλογικών συνθηκών δεν είναι δυνατή η τήρηση της
ανωτέρω αποστάσεως, αυτή μπορεί να μειωθεί όχι λιγό−
τερο από 30 μέτρα, ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας
υπηρεσίας έκδοσης της άδειας εκτέλεσης του έργου.
Για την εξέταση αίτησης για εκτέλεση υδροληπτικού
έργου για την κάλυψη υδρευτικών αναγκών τίθεται σαν
απαραίτητη προϋπόθεση η νομιμότητα του κτιρίου που
θα υδροδοτηθεί.
3. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. ΕΚΒΑΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΗΓΑΔΙΩΝ
Η εκβάθυνση θεωρείται και αντιμετωπίζεται σαν νέο
έργο ως προς την περιβαλλοντική αδειοδότηση. Επι−
τρέπεται η εκβάθυνση νόμιμα υφιστάμενων γεωτρή−
σεων και πηγαδιών στις περιοχές του Νομού που δεν
ισχύουν απαγορευτικά μέτρα με την προϋπόθεση ότι η
υδροληψία που θα εκβαθυνθεί βρίσκεται σε απόσταση
τουλάχιστον 300m από υδροληψίες Ο.Τ.Α. και από τον
αιγιαλό, μόνο κατόπιν αίτησης των ενδιαφερομένων και
τη χορήγηση σχετικής άδειας.
2. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΠΗΓΑΔΙΩΝ
Επιτρέπεται η αντικατάσταση και ο καθαρισμός νόμι−
μα υφιστάμενων γεωτρήσεων και πηγαδιών σε όλες τις
περιοχές του Νομού, εκτός των περιοχών όπου ισχύουν
απαγορευτικά μέτρα και μόνο κατόπιν άδειας της Δ/
νσης Υδάτων της ΠΙΝ. Η αντικατάσταση θα γίνεται με
τους εξής όρους:
2.1 Ο ενδιαφερόμενος δηλώνει υπεύθυνα σύμφωνα
με το ν. 1599/1986 τα πλήρη στοιχεία της παλαιάς
γεώτρησης ή πηγαδιού για τα νομίμως υφιστάμενα
έργα που στερούνται άδειας ή προσκομίζει φωτοα−
ντίγραφο της άδειας του έργου εφόσον αυτή έχει
εκδοθεί. Επιπλέον προσκομίζει έκθεση από αρμόδιο
μελετητή για την ανάγκη της αντικατάστασης του
υφιστάμενου έργου.

2.2 Διαπιστώνεται από την Δ/νση Υδάτων της ΠΙΝ
ότι η υφιστάμενη γεώτρηση ή πηγάδι δεν εξυπηρετεί
πλέον τις ανάγκες του φορέα ή προσώπου που έχει τη
χρήση του νερού.
2.3 Η θέση ανοίγματος της νέας γεώτρησης ή πηγα−
διού είναι σε απόσταση το πολύ 20 μέτρων γύρω από
τη θέση του υφιστάμενου υδροληπτικού έργου.
2.4 Η νέα υδροληψία να εξυπηρετεί συνεχόμενη έκτα−
ση τουλάχιστον 2,5 στρέμματα όταν πρόκειται για αρ−
δευτική χρήση.
2.5 Η αντικατάσταση υφιστάμενων υδροληψιών επιτρέ−
πεται αν το αίτημα αφορά την κάλυψη αποκλειστικά και
μόνο ατομικών και οικογενειακών υδρευτικών αναγκών,
ενώ αν το αίτημα αφορά αρδευτικές και άλλες χρήσεις
τέτοια άδεια μπορεί να χορηγηθεί μόνο εφ’ όσον η θέση
του έργου υδροληψίας απέχει τουλάχιστον 300 μέτρα
από υδροληψίες Ο.Τ.Α. Στην περίπτωση αυτή για κάλυψη
των 300 μέτρων μπορεί η θέση της νέας γεώτρησης να
μετατοπιστεί και πέραν των 20 μέτρα από την παλιά.
2.6 Υπάρχουν οπωσδήποτε τα ίδια τεχνικά χαρακτη−
ριστικά στη νέα γεώτρηση ή πηγάδι με αυτά του αντι−
καθιστάμενου έργου (διάμετρος, βάθος, κλπ) εκτός αν
άλλως καθορίσει αιτιολογημένα η υπηρεσία, στην άδεια
που θα εκδώσει.
2.7 Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να καταστρέψει
την παλαιά υδροληψία αμέσως μετά την επιτυχή ανόρυ−
ξη και λειτουργία της νέας. Η καταστροφή της παλαιάς
υδροληψίας θα γίνεται με έξοδα των ενδιαφερομένων
και θα διαπιστώνεται από την Υπηρεσία μετά από επι−
τόπιο έλεγχο και πριν από την έκδοση άδειας χρήσης.
Οι προς καταστροφή γεωτρήσεις δεν λαμβάνονται
υπόψη στον καθορισμό νέων θέσεων γεωτρήσεων ή
πηγαδιών.
2.8 Δε θα χορηγείται άδεια αντικατάστασης στις πε−
ριοχές που τελούν υπό απαγόρευση, καθώς και στις
περιπτώσεις όπου κρίνεται ότι η δυνατότητα της υπάρ−
χουσας υδροληψίας καλύπτει τις ανάγκες της ιδιοκτη−
σίας.
2.9 Δε θα χορηγείται άδεια αντικατάστασης ξηρο−
πήγαδου.
3. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Η παράταση εκδίδεται σε περίπτωση που ο ενδιαφε−
ρόμενος αδυνατεί να εκτελέσει το έργο στην προθεσμία
που αναφέρεται στη σχετική απόφαση χορήγησης της
Άδειας, εφόσον υποβάλλει σχετική αίτηση προς την
αρμόδια υπηρεσία, πριν εκπνεύσει η προθεσμία αυτή.
Η παράταση που θα χορηγηθεί, δεν πρέπει να υπερ−
βαίνει το χρονικό διάστημα της αρχικής προθεσμίας.
Αν ο ενδιαφερόμενος δεν ολοκληρώσει το έργο ούτε
στο χρονικό διάστημα της παράτασης, η άδεια παύει
να ισχύει και ο ενδιαφερόμενος είναι υποχρεωμένος να
επανέλθει με νέα αίτηση.
4. ΛΟΙΠΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
4.1 Ο χρήστης υποχρεούται να παρέχει οποιαδήποτε
διευκόλυνση στα αρμόδια όργανα για τον έλεγχο της
τήρησης των όρων της άδειας, καθώς και την παρο−
χή άλλων στοιχείων που κρίνονται απαραίτητα για το
σκοπό αυτό.
4.2 Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα
απαραίτητα μέτρα ασφαλείας κατά περίπτωση, ώστε
να μην υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης οποιουδήποτε
ατυχήματος.
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4.3 Όλοι οι χρήστες νερού που είναι εφοδιασμένοι ή
θα εφοδιαστούν με Άδεια χρήσης νερού για κάθε χρή−
ση υποχρεούνται στην τοποθέτηση υδρομετρητή στην
κεφαλή του αντλητικού συγκροτήματος για έλεγχο της
κατανάλωσης νερού.
4.4 Δεν επιτρέπεται η ανεξέλεγκτη χρήση νερού για άρδευ−
ση πέραν από τις πραγματικές ανάγκες των καλλιεργειών
(λιμνάζει και ρέει το νερό στην αρδευόμενη επιφάνεια).
4.5 Δεν επιτρέπεται η διαβροχή των οδοστρωμάτων
όλων των οδών από την λειτουργία των εκτοξευτών νερού
κατά την άρδευση παρόδιων αγροτεμαχίων, για τον κίνδυ−
νο πρόκλησης ατυχημάτων στα διερχόμενα οχήματα.
4.6 Το πλεονάζον υπόλοιπο νερού γεώτρησης ή άλλου
έργου υδροληψίας, μετά την κάλυψη των πραγματικών
αναγκών του χρήστη όπως αυτές αναφέρονται στη χο−
ρηγηθείσα άδεια, διατηρείται σε εφεδρεία και μπορεί να
αποδοθεί σε άλλες χρήσεις από την αρμόδια Υπηρεσία.
4.7 Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση νερού που υπερ−
βαίνει τις ανάγκες που προσδιορίζονται στην υπ’ αριθμ.
Δ11/Φ16/8500/22.3.1991 (ΦΕΚ Β 174 και ΦΕΚ Β 299/1991)
κοινή απόφαση υπουργών «Προσδιορισμός κατώτατων
και ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την
ορθολογική χρήση του νερού στην άρδευση» και στην
υπ’ αρ. Φ16/8500/22.3.1991 (ΦΕΚ/Β/174) κοινή υπουργική
απόφαση «Προσδιορισμός των κατώτατων και ανώτα−
των ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολο−
γική χρήση του νερού στην ύδρευση».
4.8 Ο ιδιοκτήτης που εκτέλεσε τη γεώτρηση μετά το
πέρας αυτής υποχρεούται να παραδώσει στην Δ/νση
Υδάτων της ΠΙΝ, Δελτίο – Σκαρίφημα ή έκθεση αποτε−
λεσμάτων της γεώτρησης (διάμετρος, βάθος) και τα
στοιχεία εκμετάλλευσης (παροχή – στάθμη ηρεμίας
– στάθμη άντλησης κ.λπ.), υπογεγραμμένα από αρμόδιο
μελετητή και να δηλώνει αν θα προχωρήσει σε έκδοση
άδειας χρήσης ή σε σφράγιση της γεώτρησης.
4.9 Ο δικαιούχος υποχρεούται να καταθέσει εγγράφως
στην Δ/νση Υδάτων της ΠΙΝ, τουλάχιστον 7 ημέρες νω−
ρίτερα από την έναρξη των εργασιών της ανόρυξης της
γεώτρησης, γνωστοποίηση έναρξης εργασιών, ώστε η
υπηρεσία, αν το κρίνει απαραίτητο, να παρακολουθήσει
τις εργασίες αυτές.
4.10 Για την έκδοση άδειας κατασκευής υδροληπτικού
έργου για κάλυψη Βιομηχανικών αναγκών και αναγκών
Αναψυχής οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομί−
σουν βεβαίωση για τη μη δυνατή υδροδότησή τους από
Δημοτικό ή Kοινοτικό υδρευτικό δίκτυο.
4.11 Ο δικαιούχος άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποί−
ησης υδατικών πόρων, μετά την εκτέλεση του έργου,
υποχρεούται να προβαίνει στην έκδοση της άδειας χρή−
σης νερού. Η χρήση του νερού χωρίς την προβλεπόμενη
άδεια χαρακτηρίζεται παράνομη και επιβάλλονται οι
κατά το νόμο κυρώσεις.
4.12 Στη χορήγηση αδειών ανόρυξης γεωτρήσεων ή
πηγαδιών ή χρήσης επιφανειακών νερών απόλυτη προ−
τεραιότητα έχουν οι συλλογικοί φορείς. (Δήμοι, Σύνδε−
σμοι, ΤΟΕΒ, Αγροτικοί συνεταιρισμοί / ενώσεις).
4.13 Τα έργα αξιοποίησης υδατικών πόρων (γεωτρή−
σεις, πηγάδια, λιμνοδεξαμενές κλπ) δεν ηλεκτροδοτού−
νται χωρίς την απαιτούμενη άδεια χρήσης νερού.
4.14 Οι ιδιοκτήτες – νομείς υδροληψιών υποχρεού−
νται να βοηθούν την παρακολούθηση και διεξαγωγή
υδρομετρήσεων από Ερευνητικούς, Δημόσιους, Πανεπι−
στημιακούς φορείς για την εξυπηρέτηση ερευνητικών
προγραμμάτων.
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4.15 Εάν δεν έχει την απαιτούμενη ιδιόκτητη έκταση,
μπορεί ο ενδιαφερόμενος να μισθώσει άλλη έκταση για
τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια. Η μίσθωση αυτή πρέπει
να αποδεικνύεται με μισθωτήριο συμβόλαιο θεωρημένο
από την οικεία ΔΟΥ. Ο χρήστης της έκτασης μπορεί να
είναι ένας ή περισσότεροι (κοινή έκταση ).
5. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ
ΚΑΝΟΝΩΝ
5.1 Σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ρυπαίνουν ή
υποβαθμίζουν με άλλον τρόπο τα ύδατα ή παραβαίνουν
τις διατάξεις του ν. 3199/2003 ή των κανονιστικών πρά−
ξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του καθώς και
σε όποιον ασκεί δραστηριότητα ή επιχείρηση ή χρήση
νερού ή εκτέλεση έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων,
χωρίς την απαιτούμενη άδεια ή έγκριση, επιβάλλονται οι
διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 13 του ν. 3199/2003.
5.2 Οι κάτοχοι των αδειών είναι υπεύθυνοι για την
τήρηση των όρων.
5.3 Ο έλεγχος και η τήρηση των όρων των αδειών
που εκδίδονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσης
καθώς και η επιβολή των κυρώσεων ασκείται από την
αρμόδια Δ/νση Υδάτων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων,
όπως ορίζει το άρθρο 13 παρ. 2 του ν. 3199/2003.
6. ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Κάθε απόφαση που αντιβαίνει στις διατάξεις της παρού−
σας απόφασης ή ανάγεται σε θέματα που ρυθμίζονται ει−
δικά από αυτή καταργείται από την έναρξη ισχύος της.
7. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Για την έκδοση αδειών απαιτείται η υποβολή αίτησης
προς την Δ/νση Υδάτων της ΠΙΝ, συνοδευόμενη από
φάκελο με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην
κοινή υπουργική απόφαση 43504/2005.
8. ΚΥΡΩΣΕΙΣ
8.1 Την παρακολούθηση εφαρμογής των παραπάνω
απαγορευτικών και περιοριστικών μέτρων καθώς και τον
έλεγχο της τήρησης των όρων της Άδειας εκτέλεσης
έργου και χρήσης νερού, υπεύθυνοι είναι οι φορείς και
οι υπηρεσίες, που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία
και τις ισχύουσες διατάξεις.
8.2 Οι κάτοχοι των Αδειών είναι υπεύθυνοι για την
τήρηση των όρων χρήσης νερού.
8.3 Σε περίπτωση ρύπανσης ή υποβάθμισης με άλλον
τρόπο των υδάτων ή παράβασης των όρων και των
περιορισμών των αδειών εκτέλεσης έργου και χρήσης
νερού ή παράβασης της παρούσας κανονιστικής από−
φασης ακολουθείται η διαδικασία και επιβάλλονται οι
διοικητικές και ποινικές κυρώσεις, που αναφέρονται στα
άρθρα 13 και 14 του ν. 3199/2003.
9. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ
Ο εργολάβος που αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου
και για την εκτέλεση της γεώτρησης υποχρεούται:
• Πριν από την έναρξη των εργασιών ανόρυξης να
ζητήσει από τον ενδιαφερόμενο την Άδεια, έτσι ώστε
να λάβει γνώση του περιεχομένου και να συμμορφωθεί
με τους όρους αυτής.
• Κατά τη διάρκεια της ανόρυξης του έργου της γεώτρη−
σης, η άδεια πρέπει να βρίσκεται στο γεωτρύπανο για να
είναι στη διάθεση των αρμόδιων οργάνων για έλεγχο.
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10. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ
Στην περίπτωση κατασκευής ερευνητικών γεωτρήσε−
ων για τον προσδιορισμό υδατικών πόρων απαιτείται
η έγγραφη «συναίνεση − μη αντίρρηση» από τη Δ/νση
Υδάτων της Περιφέρειας, η οποία θα χορηγείται έπειτα
από την υποβολή αίτησης προς την ανωτέρω Υπηρεσία
συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:
• Θεωρημένο αντίγραφο νόμιμου τίτλου από τον
οποίο να προκύπτει δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης του
χώρου στον οποίο γίνεται η χρήση του νερού, δυνάμει
εμπράγματης ή ενοχικής σχέσης όπως: i) συμβολαιο−
γραφικό έγγραφο από το οποίο να προκύπτει δικαίωμα
κυριότητας ή επικαρπίας, ii) συμφωνητικό μίσθωσης,
iii) απόφαση έγκρισης επέμβασης σε δασική έκταση,
απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Τροφίμων για
παραχώρηση δημόσιας έκτασης σε περίπτωση χαρα−
κτηρισμού έκτασης ως πλέον άγονης.
• Γεωλογική έκθεση υπογεγραμμένη από τον αρμό−
διο μελετητή, συνοδευόμενη από γεωλογικό χάρτη σε
κατάλληλη κλίμακα με σημειωμένη τη θέση του ερευ−
νητικού έργου.
• Νόμιμη εξουσιοδότηση εκπροσώπησης σε περίπτωση
που ο αιτών ενεργεί για λογαριασμό νομικού προσώπου.
Στην περίπτωση αυτή συνυποβάλλεται και επικυρωμένο
αντίγραφο της νομικής συστατικής πράξης του νομικού
προσώπου ιδιωτικού δικαίου ή του συλλογικού οργάνου.
Όλα τα στοιχεία που θα αποκτηθούν από την διαδικα−
σία εκτέλεσης του έργου θα κοινοποιούνται στην Δ/νση
Υδάτων. Σε καμία περίπτωση το παραπάνω ερευνητικό
έργο δε θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως έργο αξιοποί−
ησης υδατικών πόρων, χωρίς την έκδοση της σχετικής
άδειας. Σε καμία περίπτωση η έγγραφη συναίνεση − μη
αντίρρηση της Υπηρεσίας για την κατασκευή του έργου
δεν αποτελεί άδεια εκτέλεσης έργου αξιοποίησης ή /και
χρήσης υδατικών πόρων. Για τη χορήγηση των σχετικών
αδειών ακολουθείται η διαδικασία της κοινής υπουργικής
απόφασης υπ’ αριθμ. 43504/2005.
11. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την
ημερομηνία δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως, λήγει σε δύο χρόνια από την έκδοσή της
και μπορεί να ανακληθεί ή να καταργηθεί ή και να
τροποποιηθεί με τη διαδικασία που εκδόθηκε.
12. ΟΡΙΣΜΟΙ
ΠΗΓΗ: Είναι κάθε φυσική εκφόρτιση νερού στην οποία
υπάρχει υδρομαστευτικό έργο.
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ: Είναι κάθε διάτρηση διαμέτρου
μέχρι (6΄΄) ίντσες με σκοπό την έρευνα για εντοπισμό υδρο−
φορίας. Στη διάτρηση αυτή δε θα υπάρχει σε καμιά περί−
πτωση προσωρινή ή τελική σωλήνωση της γεώτρησης.
ΓΕΩΤΡΗΣΗ: Είναι κάθε διάτρηση με σκοπό την άντλη−
ση νερού από τον υδροφόρο ορίζοντα. Τα τεχνικά χαρα−
κτηριστικά των υδρογεωτρήσεων καθορίζονται από:
• Βάθος διάτρησης μέχρι 300 μέτρα από την επιφά−
νεια του φυσικού εδάφους.
• Μέγιστη διάμετρος διάτρησης μέχρι 15,5΄΄ (ίντσες).
• Μέγιστη διάμετρος τελικής σωλήνωσης μέχρι 12΄΄
(ίντσες).
ΤΕΛΙΚΗ ΣΩΛΗΝΩΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ: Είναι η σωλήνωση
που τοποθετείται μόνιμα μέσα στο έδαφος μετά την

διάτρηση της γεώτρησης και δεν πρέπει να συγχέεται
με τα στελέχη της αντλίας που τοποθετούνται μέσα
στην τελική σωλήνωση για άντληση του νερού.
ΠΗΓΑΔΙ: Είναι κάθε εκσκαφή με σκοπό την άντληση
νερού από τον φρεάτιο ορίζοντα αν δεν χαρακτηρίζεται
γεώτρηση. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των πηγαδιών
καθορίζονται από:
Ελάχιστη διάμετρο εκσκαφής το 1 μέτρο και μέχρι
τρία (3) μέτρα.(εκτός ειδικών περιπτώσεων).
ΝΟΜΙΜΑ ΕΡΓΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ: Είναι τα έργα των εξής
περιπτώσεων:
i. Τα έργα υδροληψίας για τα οποία εκδόθηκε η ενι−
αία άδεια χρήσης νερού− εκτέλεσης έργου αξιοποίησης
υδατικών πόρων από 1.6.1989 μέχρι σήμερα και η ανόρυ−
ξή τους καθώς και οι προδιαγραφές τους συμφωνούν
με την άδεια.
ii. Τα έργα υδροληψίας τα οποία κατασκευάστηκαν
μέχρι 30.5.1989 χωρίς άδεια σε περιοχές που δεν υπήρ−
χαν περιοριστικά μέτρα. Η νομιμότητα των έργων αυτών
θα αποδεικνύεται με οποιοδήποτε νόμιμο αποδεικτικό
στοιχείο (όπως τιμολόγιο του κατασκευαστή, απόδειξη
ηλεκτροδότησης από τη ΔΕΗ κ.α.).
13. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Δεν ισχύουν τα απαγορευτικά και περιοριστικά μέτρα
που περιλαμβάνονται στα παραπάνω άρθρα στις ακό−
λουθες περιπτώσεις:
Για κατασκευή νέων υδρογεωτρήσεων ή την αλλαγή
της χρήσης νερού σε υφιστάμενες γεωτρήσεις στους
ΟΤΑ, για την κάλυψη αποκλειστικά και μόνο πραγμα−
τικών υδρευτικών αναγκών των οικισμών και εφόσον
πληρούνται τα παρακάτω:
i. Δεν υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης των υδρευτικών
αναγκών από υφιστάμενο έργο.
ii. Η θέση που προτείνεται, μετά από την εκπόνηση
υδρογεωλογικής μελέτης, να είναι τέτοια ώστε να επι−
φέρει τις κατά το δυνατό μικρότερες επιπτώσεις στα
άλλα υφιστάμενα έργα.
iii. Ειδικά σε περίπτωση που το έργο οριοθετείται σε
προστατευόμενη περιοχή απαιτείται η σύμφωνη γνώ−
μη του φορέα διαχείρισής της, εφόσον έχει συσταθεί
(άρθρο 15, παρ.1 του ν. 2742/1999).
iv. Ειδικά για τις περιοχές δικαιοδοσίας των Τ.Ο.Ε.Β.
η σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. του Τ.Ο.Ε.Β., σύμφωνα με το
ν.δ. 3881/1958.
14. ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Με φροντίδα των Δημάρχων στους οποίους κοινο−
ποιείται η παρούσα, να γίνει ανάρτησή της στο χώρο
ανακοινώσεων κάθε Δήμου για να ενημερωθούν οι εν−
διαφερόμενοι.
Είναι δυνατή η άσκηση προσφυγής κατά της απόφα−
σης αυτής από κάθε ενδιαφερόμενο, σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή δεν προκαλεί επιβάρυνση στον κρα−
τικό προϋπολογισμό. Η ισχύς της αρχίζει από τη δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κέρκυρα, 18 Σεπτεμβρίου 2007
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΣΩΤΗΡΙΟΣ Θ. ΒΟΣΔΟΥ
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