Δικαιολογητικό ή στοιχείο της Αίτησης ΑΧΥ
(όλες οι περιπτώσεις)
1

Αίτηση συμπληρωμένη σε όλα τα δέοντα πεδία και υπογεγραμμένη από όλους τους
χρήστες (με υποχρεωτική θεώρηση ως προς τη γνησιότητα).
Στην Αίτηση/Δήλωση πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρονται:
-

είδος & μέγεθος εκμετάλλευσης,

-

προέλευση ύδατος,

-

ποσότητα ύδατος & περίοδος χρήσης,

-

είδος υδροληψίας,

-

συντεταγμένες υδροληψίας,

-

εκμεταλλεύσιμη παροχή (στη σύντομη τεχνική περιγραφή),

-

βάθος (στη σύντομη τεχνική περιγραφή)

2

Εάν υπάρχουν πολλοί (πάνω από ένας) συνδικαιούχοι χρήστες της υδροληψίας:
Δήλωση από κάθε χρήστη νερού, με στοιχεία & υπογραφή (θεωρημένη ως προς τη
γνησιότητα)

3

Εάν υπάρχουν πολλοί (πάνω από ένας) συνδικαιούχοι χρήστες της υδροληψίας:
- απλό Ιδιωτικό Συμφωνητικό σύστασης ομάδας συνδικαιούχων για τη χρήση του
υδροληπτικού έργου, με το οποίο διευθετούνται θέματα ορθολογικής διαχείρισης της
χρήσης των υδάτων (βλέπε Άρθ. 3, παρ. 2.4 της ΚΥΑ 146896/14).

4

Περίπτωση νομικού προσώπου/συλλογικού οργάνου: νόμιμη συστατική πράξη του
Ν.Π.Ι.Δ. ή του συλλογικού οργάνου με τις τυχόν τροποποιήσεις της (σε αντίγραφα).

5

Περίπτωση νομικού προσώπου/συλλογικού οργάνου: νόμιμη συστατική πράξη του
Ν.Π.Ι.Δ. ή του συλλογικού οργάνου με τις τυχόν τροποποιήσεις της (σε αντίγραφα).

6

Ψηφιακή απεικόνιση του σημείου υδροληψίας με συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ87
(τις βρίσκει κανείς από τις εφαρμογές GEODATA: http://geodata.gov.gr/maps/ ή
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: http://gis.ktimanet.gr/wms/ktbasemap/default.aspx)

7

Για αγροτεμάχια & αγροτική χρήση που είναι καταγεγραμμένη στο Ολοκληρωμένο
Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ):
- την επιθυμητή Συνοπτική Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΣΕΑΕ) ή Ενιαία Δήλωση
Καλλιέργειας/Εκτροφής για τον ΕΛΓΑ (ΔΚΕ **) που δείχνει τα
αγροτεμάχια/καλλιέργειες με τις μεγαλύτερες καταναλώσεις των τελευταίων 5 ετών *
- ή τις ΣΕΑΕ ή ΔΚΕ των τελευταίων πέντε (5) ετών *.
* Με σημειωμένα τα αγροτεμάχια που αρδεύονται από τη συγκεκριμένη υδροληψία.
** Η ΔΚΕ υποβάλλεται με την δήλωση ΟΣΔΕ – ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ και αποτελεί τις

τελευταίες σελίδες της.
Ή, εάν τα αγροτεμάχια & αγροτική χρήση δεν είναι καταγεγραμμένα στο ΟΣΔΕ:
- Υπεύθυνη Δήλωση του χρήστη (χωρίς γνήσιο υπογραφής) ότι από την υδροληψία
αρδεύει τα: τοπωνύμια αγροτεμαχίων /αριθμό στρεμμάτων ανά αγροτεμάχιο /
καλλιέργεια ανά αγροτεμάχιο / μέθοδος άρδευσης ανά αγροτεμάχιο. Και:
- Ψηφιακή απεικόνιση των περιγραμμάτων των σχετικών περιοχών χρήσης ύδατος
(αγροτεμαχίων) από τη συγκεκριμένη υδροληψία.
8

Εφόσον η χρήση ύδατος ή/και η υδροληψία βρίσκεται εντός ζώνης Δημοσίου
Συλλογικού Δικτύου παροχής υπηρεσιών ύδατος (ΤΟΕΒ ή ΤΕΑ ή ΠΔΕ):
- Υπεύθυνη Δήλωση με τους λόγους που το δίκτυο δεν μπορεί να καλύψει πλήρως τις
ανάγκες, το μέρος των αναγκών (με ποσοτικοποίηση/προσδιορισμό) που μπορεί να
καλύψει το δίκτυο και αιτιολογικό - ενδεχόμενους λόγους εξαίρεσης, εφόσον ισχύουν
σχετικά γεγονότα (βλέπε Άρθ. 4, παρ. 2 και Άρθ. 8 της ΚΥΑ 146896/14).

9

Εάν δεν είχε υποβληθεί εμπρόθεσμα (ως 31/12/2014) αίτηση εγγραφής στο ΕΜΣΥ:
- αποδεικτικά στοιχεία της παλαιότητας της χρήσης σε συνδυασμό με την ποσότητα
του χρησιμοποιούμενου ύδατος που συνδέεται με τη δραστηριότητα, όπως: (α) παλαιά
άδεια ή έγκριση που αφορά στη χρήση ύδατος ή στη δραστηριότητα ή στη
χρηματοδότηση ή/και εκτέλεση του έργου, (β) παλαιά συμβολαιογραφική πράξη που
αναφέρει την ύπαρξη της υδροληψίας ή της δραστηριότητας (γ) αποδεικτικό στοιχείο
ηλεκτροδότησης ή Γεωργοτεχνικό Δελτίο Νο1, ή (δ) κάθε άλλο στοιχείο που συνδέεται
με τη δραστηριότητα (βλέπε Άρθ. 4, παρ. 7 της ΚΥΑ 146896/14).

10

Εάν δεν είχε υποβληθεί εμπρόθεσμα (ως 31/9/2015) αίτηση ΑΧΥ και υποβάλλεται
αυτή εκπρόθεσμα αλλά αυτοβούλως:
α) Εάν δεν είχε υποβληθεί εμπρόθεσμα (ως 31/12/2014) αίτηση εγγραφής στο ΕΜΣΥ:
διπλότυπο καταβολής προστίμου 250€ υπέρ του Πράσινου Ταμείου (είτε στην Τράπεζα
της Ελλάδος στο λογαριασμό «24/266338 Πράσινο Ταμείο», είτε στη Δ.Ο.Υ. υπέρ ΚΑΕ
3517).
β) Εάν είχε υποβληθεί εμπρόθεσμα (ως 31/12/2014) αίτηση εγγραφής στο ΕΜΣΥ:
διπλότυπο καταβολής προστίμου 150€ υπέρ του Πράσινου Ταμείου (είτε στην Τράπεζα
της Ελλάδος στο λογαριασμό «24/266338 Πράσινο Ταμείο», είτε στη Δ.Ο.Υ. υπέρ ΚΑΕ
3517).

11 Ψηφιακό αντίγραφο (CD) του φακέλου Αίτησης ΑΧΥ (με περιεχόμενο τα
σκαναρισμένα ανωτέρω που αφορούν την περίπτωση)
12 Δύο (2) απλά φωτοαντίγραφα του πλήρους πρωτότυπου φακέλου Αίτησης
ΑΧΥ

Σημειώνεται ότι:
-

Ο φάκελος κατατίθεται πλήρης: δεν υπάρχει ουδεμία δυνατότητα και
υποχρέωση σύνταξης φακέλων εκ μέρους των δημοσίων υπηρεσιών.

-

Στις περιπτώσεις τροποποιήσεων ήδη κατατεθειμένου φακέλου αίτησης
χορήγησης ΑΧΥ ή ανανέωσης της ΑΧΥ, κατά τεκμήριο δεν απαιτούνται τα
ανωτέρω 9) και 10).

-

Βάσει της κείμενης νομοθεσίας, οι ιδιωτικές υδροληψίες καθώς και τα
αγροτεμάχια που αρδεύονται από αυτές, δεν δικαιούνται ένταξης σε
δημόσια ή δημοτικά συλλογικά δίκτυα (πλην ορισμένων ειδικών
περιπτώσεων, βλ. Άρθρα 4 & 8 της Κ.Υ.Α. 146896/14).

