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(Σχετ. 141118)

Προς: Πίνακα Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 9 της ΚΥΑ 145026/ 2014(ΦΕΚ| 31Β'/14-01-
2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 1212Β7 13-05-2014, ΦΕΚ 1435Β/10^7-2015| που αφορά
στον κωδικό ή Πιστοποιητικό Ε.Μ.Σ.Υ. (Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδρολήφίας) στις
συμβολαιογραφικές πράξεις.»

ΣΧΕΤΙΚΑ:

(α) Ο Ν.3199/2003 (Α' 280) «Προστασία και διαχείριση των υδάτων - Εναρμόνιση μέ την Οδηγία
2000/60/ΕΚ του Ευρωηαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει. j

(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 kai 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) και ισχύει,

(ν) Η με αρ. 145026 ΚΥΑ (Β'31/14-01-2014) «Σύσταση, διαχείριση και λειτουργία Εθνικού Μητρώου
Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.) από Επιφανειακά και Υπόγεια Υδατικά Συστήματα», όπως
τροποποιήθηκε (Β' 1435/10-07-2015, Β' 814/14-03-2017) και ισχύει,

(δ) Η με α.π. οικ. 100089/23-01-2015 Εγκύκλιος της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων, με θέμα «Διευκρινίσεις
- επεξηγήσεις (οδηγίες) σχετικά με την ορθή εφαρμογή της ΚΥΑ 146896/2014 (B'2878).b>

(ε) Η με α.π. οικ, 721/ 21-11-2016 Διαπιστωτική Πράξη Υπουργού Αναπληρωτή Περιβάλλοντος &
Ενέργειας, με θέμα «Λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.) σύμφωνα με
την παράγραφο 6 του άρθρου 3 της υπ' αριθμ. 145026/2014 ΚΥΑ (Β 31), όπως ισχύει»,

(στ) Το με α.π. 283/08-06-2017 έγγραφο Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & ΐΑνθρωπίνων
Δικαιωμάτων/ Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδας (α.π. ΕΓΥ
141118/16-6-2017, 141063/9-6-2017)

Σύμφωνα με το άρθρο 9 της (γ) σχετικής ΚΥΑ, παρ. 2., «Για τη σύνταξη κάθε
μεταβίβασης, δωρεάς, γονικής παροχής, αποδοχής κληρονομιάς ή σύστασης εμπράγματου

συμβολαίου
δικαιώματος

που αφορά στο ακίνητο που πραγματοποιείται υδροληψία, πρέπει να προσκομίζεται από τον
ενδιαφερόμενο το πιστοποιητικό εγγραφής του εν λόγω σημείου υδροληψίας στο Ε|Μ.Σ.Υ. ή να
αποτυπώνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει το συμβόλαιο ο κωδικός ενγραφής στο
Ε.Μ.Σ.Υ.» και την παρ.3 «Σε κάθε ιδιωτικό συμφωνητικό για μίσθωση ή κατά παραχώρηση ΧΡΠση του
ακινήτου στο οποίο πραγματοποιείται υδροληψία, πρέπει να αναγράφεται ρητά και ο κωδικός
εγγραφής στο Ε.Μ.Σ.Υ.»

Επί των ανωτέρω, η Ειδική Γραμματεία Υδάτων, βάσει του άρθρου 4, παρ. 1 της Κ.Υ.Α.
145026/2014 (ΦΕΚ Β'31) κα του άρθρου 24, παρ. 1 του Ν. 4315/2014 (ΦΕΚ Α'269),ί παρέχει τις
ακόλουθες οδηγίες: |
Α. Το πιστοποιητικό ή ο κωδικός εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ ,Σ.Υ.), αφορά
το σημείο υδροληψίας, το οποίο βρίσκεται εντός οικοπέδου/ έκτασης/ ιδιοκτησίας, για την οποία
καταρτίζεται το συμβόλαιο/συμφωνητικό και δεν αφορά τους ιδιοκτήτες ακινήτων, στα όποία γίνεται



χρήση ύδατος από άλλο σημείο υδροληψίας, εκτός του ςίκοπέδου. Το σημείο μπορεί να έ^ει δηλωθεί
στο Ε.Μ.Σ.Υ. είτε από τον ιδιοκτήτη του έργου υδροληψίας είτε από τον οποιονδήποτε χρή|^η ύδατος
από το σημείο υδροληψίας, ο οποίος μπορεί να; είναι φυρικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή
δημοσίου δικαίου. ; i ji ί

Ι  ' i ίί !
ο κωδικός/ πιστοποιητικό ΕΜΣΥ που συνδέεται ιμε τά ρίΐμείο υδροληψίας εντός έκτασης γκίϊ την οποία
καταρτίζεται ουμβόλαιο/συμφωνητικό, μπορεί \ίία μνημονεύεται ακόμη και στην περίπτωση που έχει
εκδοθεί σε όνομα τρίτου (π,χ. μισθωτής- χρήστης ύδατο|). |; |
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την τελευταία τρρήοποίησ Ι των (β) και (γ) σχετικών Κ.Υ.Α. (Β'β14/14-03-
2017, άρθρο 3), από 14-03-2017 η εγγραφή τίόυ σηι|είου υδροληψίας γίνεται από τις Αιευθύνσεις
Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ότ^ιν υπόρ€|ιλεται φάκελος για έκδοση άδε|^ας χρήσης
ύδατος, ενώ πλέον η αίτηση για εγγραφή τού: σήμε|ου; υδροληψίας του Παραρτήματος I της ΚΥΑ
145026/2014 (ΦΕΚ Β'31) υποβάλλεται μόνο στις |ίερίπτ(|)σεις των ανενεργών σημείων υδρολ|ιψίας.
Σύμφωνα με το άρθρο 11, παρ. 3 (δ) της ΚΥΑ ΐ|β8θ6/|θ|4, η χορήγηση της άδειας χρήσης ύδατος δε
συνιστά εμπράγματο ή ενοχικό δικαίωμα επί τών ακίνητων, δεν θίγει εμπράγματα δικαιώματα του
δημοσίου ή τρίτων και δεν αποτελεί στοιχείο απηβειξηςηδ 4υτικών εμπράγματων δικαιωμάτω|ν.
Β. Το πιστοποιητικό ή ο κωδικός εγγραφής στο Ε.Μ.|.γί, απαιτείται κατά τη σύνταξη των πράξεων
αποδοχής κληρονομιάς, εάν ο κληρονομούμενο|(|/διρθ|τή|; είχε ήδη αιτηθεί για άδεια χρήσης ύδατος
από το σημείο υδροληψίας (εντός της κληρονομ|ύμένη| έΐτασης), συνεπώς έχει καταγραφεί στο Εθνικό
Μητρώο Σημείων Υδροληψίας. 'ί ; Π'

Στις περιπτώσεις που δεν είχε γίνει αίτημα για άδεια χρήιίης ύδατος ή/και εγγραφής στο ΕΙ\|ςυ από τον
κληρονομούμενο/διαθέτη, εξυπακούεται ότι ο/οι κληρονόμος/οι του ακινήτου, στο οποίο υπάρχει
σημείο υδροληψίας, είναι υπόχρεος/οι, αφού αποκτήσουν την κυριότητα αυτού (αναγκαστικά και λόγω
κληρονομικής διαδοχής) και τότε οφείλει/ουνίγα|πρ|»χ||ΐρήσει/ουν στην αδειοδότηση τ®υ σημείου
υδροληψίας, σύμφωνα με τις διαδικασίες που πρ!όβλέποντάι στην ΚΥΑ 146896/2014, όπως ισ|χύευ
Γ. Για επίσπευση της έκδοσης του πιστοποιητικού Ε.Μ.Σ.Υ., οι ιδιώτες που επιθυμούν να| συντάξουν
κάποιο συμβόλαιο, όπως ορίζει το άρθρο 9 τής (γ) σχετικής ΚΥΑ, μπορούν να υποβάλλδυν αίτημα
επίσπευσης προς την οικεία Διεύθυνση Υδάτων, με συνημμένο φωτοαντίγραφο υόνο της Αίτησης -
Δήλωσης του παραρτήματος IV της ΚΥΑ 146896/2014j στην οποία αναγράφονται τα απαραίτητα
στοιχεία για εγγραφή στο ΕΜΣΥ. Η αίτηση αυτή νοείται ότ'ι έχει ήδη υποβληθεί, μαζί με τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά για έκδοση της άδειας χρήσης ύδατος, στην Υπηρεσία Υποδοχής του 0|ΓΑ Α' ή Β'
βαθμού, σε εφαρμογή του άρθρου 4 της ΚΥΑ 146894/2014, όπως ισχύει. |
Σε περίπτωση υποβολής ψευδών ή παραπλανητικών στοιχείων, επιβάλλονται οι σχετικέ|^ κυρώσεις
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ενώ κάθε εγγραφή υπόκειται σε διόρθωση ε^^όσον είναι
εσφαλμένη και σε μεταβολή στις περιπτώσεις που τα νομικά γεγονότα, τα έγγραφα κάι τα λοιπά
στοιχεία που έχουν καταχωρισθεί μεταβλήθηκαν (ΚΥΑ 145026/2014, άρθρο 7). |
Δ. Σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 6 της ΚΥΑ 145026/2014, η έκδοση του πιστοποιητικού εγ|γραφής δεν
δεσμεύειτην αδειοδοτούσα αρχή ως προς τη χορήγηση ή μη της άδειας χρήσης ύδατος, |

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΗΜ

Ο
Φ

ι >fit

ΗΗ
.41

Χ

Η ηροΐσταμένη της Διεύβυνσής

ΜΑΡΙΑ ΓΚΙΝΗ

ίί^ΥΘΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ



ψ

Αποδέκτες nooc ενέονεια:
1. Αποκεντρω μένες Διοίκησε ις της χώρας

Γρ. Συντονιστών
Γενικές Δ/νση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής/ Δ/νσεις Υδάτων

2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης/Δ/νση Βιομηχανίας, Ενέρνειας & Φυσικών Πόρων
Τμ. Διαχείρισης Υδατικών Πόρων

3. Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (με παράκληση ενημέρωσης των ΟΤΑ Α' βαθμού της χώρας)
Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8,106 78, Αθήνα
Υηουρνείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρώπινων Δικαιωμάτων
Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος
Γ. Γενναδίου 4, ΤΚ 106 78 Αθήνα

Αποδέκτες ποος κοινοποίηση:
1. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Γ ραφείο Υπουργού
Γραφεία Αναπληρωτή Υπουργού

2. Υπουργείο Εσωτερικών
Γενική Διεύθυνση Αποκέντρωσης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης (2 αντίτυπα)
Σταδίου 27,10183 Αθήνα

Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης
-  Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

Εοωτ. Διανοαήί
- Γρ. Ειδικού Γραμματέα
-Δ/νση Α/Αρχείο Φ. 2
- Μητσιάνη Χρ., Ποδηματά Μ.


