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Ο Συνήγορος του Πολίτη, κατά τη διερεύνηση υπόθεσης µε θέµα την άδεια
χρήσης ύδατος διαπίστωσε ότι µε βάση το καθεστώς που ίσχυε, οι πολίτες,
σε πολλές περιπτώσεις λόγω πληµµελειών της διοίκησης, οι οποίες πηγάζουν
σε σηµαντικό βαθµό από το διαρκώς τροποποιούµενο νοµοθετικό πλαίσιο,
υποχρεώνονται να καταβάλλουν το προβλεπόµενο πρόστιµο για τη µη
υποβολή εµπρόθεσµα της αίτησης για λήψη άδειας χρήσης ύδατος, ενώ είχαν
ήδη καταθέσει αίτηση για εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Σηµείων Υδροληψίας
(ΕΜΣΥ) και δεν ενηµερώθηκαν εγκαίρως από τις αρµόδιες υπηρεσίες για την
αναγκαιότητα άµεσης υποβολής και της αίτησης για άδεια χρήσης ύδατος.
Ο Συνήγορος διαπίστωσε ότι µετά την έκδοση, το 2014, των Κοινών
Υπουργικών Αποφάσεων (ΚΥΑ) 146896/14 και 145026/14 και µέσα σε
δυόµιση µόλις έτη ακολούθησε πλήθος τροποποιήσεών τους. Κάτι τέτοιο δεν
συνάδει µε τις αρχές περί καλής νοµοθέτησης και δηµιουργεί
ανασφάλεια δικαίου. Εντούτοις, η διαδικασία που ισχύει, πλέον, για τα
ενεργά σηµεία υδροληψίας έχει απλοποιηθεί και δεν απαιτεί την εγγραφή στο
ΕΜΣΥ, η οποία πρέπει να γίνεται αυτοδίκαια από την αρµόδια υπηρεσία. Η
προσέγγιση αυτή είναι σαφώς ορθολογικότερη, αλλά δυστυχώς δεν θεραπεύει
τα προβλήµατα που προέκυψαν από το προϋφιστάµενο καθεστώς.
Ο Συνήγορος του Πολίτη εκτιµά ότι, σε κάθε περίπτωση, το βάρος της
διαπιστούµενης σύγχυσης των αρµοδίων υπηρεσιών µε αποτέλεσµα να
καταγράφονται φαινόµενα κακοδιοίκησης, σε καµία περίπτωση δεν πρέπει
να µετακυλύεται στους πολίτες. Αυτό αποτελεί παραβίαση των αρχών της
χρηστής διοίκησης και της δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης του διοικούµενου.
Για τους λόγους αυτούς, η Ανεξάρτητη Αρχή ζήτησε από τον Ειδικό
Γραµµατέα Υδάτων την εξέταση της δυνατότητας τροποποίησης των
συγκεκριµένων διατάξεων, ούτως ώστε οι πολίτες που είχαν καταθέσει
αιτήσεις για εγγραφή στο ΕΜΣΥ να γίνεται δεκτό ότι έχουν τηρήσει ένα µέρος
της διοικητικής διαδικασίας, όπως αυτή αποτυπώνεται στη σχετική ΚΥΑ, για
την άδεια χρήσης ύδατος και να µην επιβαρύνονται µε κυρώσεις όταν
προσέρχονται αυτοβούλως για να λάβουν άδεια, µε στόχο την ενιαία
αντιµετώπιση των δύο διοικητικών διαδικασιών και τη διευκόλυνση των
πολιτών.
Η Ειδική Γραµµατεία Υδάτων (ΕΓΥ) δεν αποδέχθηκε την πρόταση του
Συνηγόρου του Πολίτη. Ειδικότερα, µεταξύ άλλων, η ΕΓΥ εκτίµησε ότι η
εφαρµογή της πρότασης της Ανεξάρτητης Αρχής δεν θα λειτουργούσε
ενισχυτικά του έργου της αδειοδότησης των υφιστάµενων υδροληψιών, καθώς
θα διακινδύνευε, εµµέσως, τη θεσµική υποχρέωση των πολιτών να προβούν
σε αδειοδότηση, ενώ παράλληλα θα διαµόρφωνε καθεστώς άνισης
µεταχείρισης µεταξύ των πολιτών που τήρησαν τις προθεσµίες και των
πολιτών που δεν άσκησαν τις υποχρεώσεις τους.
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