ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ Γ..
Γ/ΝΗ:
ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ
ΣΜΗΜΑ:
ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΤΜΜΟΡΦΩΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ:
Αλεξάνδπα Γκόζιος
ΠΡΟ:

1. Γενικοί Οπγανιζμοί Δγγείων Βεληιώζεων
(με ηλεκηπονικό ηασςδπομείο)

Αθήνα 11/9/2018
Απ. ππωη.: 67299
ΓΙΑΒΑΘΜΙΗ:
ΓΗΜΟΙΟ

2. Σοπικοί Οπγανιζμοί Δγγείων Βεληιώζεων
(με ηλεκηπονικό ηασςδπομείο)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ:

1. Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ.
- Πεπιθεπειακέρ Γ/νζειρ
(με ηλεκηπονικό ηασςδπομείο)
2. Τποςπγείο Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ & Σποθίμων
- Γπ. Τποςπγού κ. . Απασωβίηη
- Γπ. Τθςποςπγού κ. Β. Κόκκαλη
- Γπ. Τθςποςπγού κ. Ο. Σελιγιοπίδος
- Γπ. Γεν. Γπαμμαηέα κ. Ν. Ανηώνογλος
- Γπ. Γεν. Γπαμμαηέα κ. Υ. Καζίμη
- Γεν. Γ/νζη Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ
3. Τποςπγείο Πεπιβάλλονηορ, Δνέπγειαρ & Κλιμαηικήρ Αλλαγήρ
- Διδική Γπαμμαηεία Τδάηων
Αμαλιάδορ 17 Αθήνα 115 23

ΘΔΜΑ:

Έλεγσοι σπήζηρ ςδάηων γεωπγών πος ςδποδοηούνηαι από Οπγανιζμούρ Δγγείων Βεληιώζεων
για ηο 2018

Σηνλ
ηζηόηνπν
ηνπ
ΟΠΔΚΔΠΔ
θαη
ζπγθεθξηκέλα
ζην
http://www.opekepe.gr/applications.asp ή http://wuc.opekepe.gr, ιεηηνπξγεί από ην 2013
εθαξκνγή γηα ηελ ηήξεζε ηωλ δηαδηθαζηώλ ρξήζεο πδάηωλ, γεωξγώλ πνπ πδξνδνηνύληαη από
Οξγαληζκνύο Δγγείωλ Βειηηώζεωλ θαη δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπο.
Σηελ εθαξκνγή απηή, νη Γεληθνί θαη Τνπηθνί Οξγαληζκνί Δγγείωλ Βειηηώζεωλ (εθ’ εμήο
ΟΔΒ) κπνξνύλ λα θαηαρωξνύλ ηα ζηνηρεία έωο 20 νθεηιεηώλ ηνπο, πνπ ζπζηεκαηηθά θαη
αδηθαηνιόγεηα δελ εμνθινύλ ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο θαη πνπ εκθαλίδνπλ ηηο κεγαιύηεξεο
νθεηιέο, πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζνύλ από ηνλ ΟΠΔΚΔΠΔ θαη λα ηνπο επηβιεζνύλ θπξώζεηο
Πνιιαπιήο Σπκκόξθωζεο γηα κε ηήξεζε ηωλ δηαδηθαζηώλ έγθξηζεο ρξήζεο πδάηωλ γηα
άξδεπζε, όπωο πξνβιέπεηαη από ηνλ Καλ. (ΔΚ) 1306/2013, ηελ Υ.Α. 1791/74062/2.7.2015, ην
ππ’ αξηζ. 2295/26.6.2013 έγγξαθν ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα ηνπ Υπνπξγείνπ Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκωλ θαη ηελ ππ’ αξηζ. 58953/9.8.2018 εγθύθιην ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ.
Γνκνθνύ 5 Αζήλα 10445, ηει.: 210 – 8802363, εζωη.: 3763, fax: 210 – 8802372
e-mail: alexandra.gkosiou@opekepe.gr

Η θαηαρώξεζε γηα ην 2018 από ηνπο ΟΔΒ κπνξεί λα μεθηλήζεη από ηηο 12 Σεπηεκβξίνπ
2018 θαη πξέπεη νπωζδήπνηε να έσει ολοκληπωθεί έωρ ηιρ 5 Οκηωβπίος 2018. Δθηόο από
ηνλ ΑΦΜ ηωλ θαηαγγειιόκελωλ γεωξγώλ, νη ΟΔΒ θαηαρωξνύλ ππνρξεωηηθά ην
νλνκαηεπώλπκν ή ηελ επωλπκία ηνπο θαη πξναηξεηηθά ηελ ηαρπδξνκηθή ηνπο δηεύζπλζε θαη ηνλ
ηειεθωληθό αξηζκό ηνπο. Μεηά ηελ νινθιήξωζε ηωλ θαηαρωξήζεωλ, ζα πξέπεη λα γίλεηαη
νξηζηηθνπνίεζε, ώζηε λα είλαη δπλαηή ε επεμεξγαζία ηνπ δείγκαηνο από ηνλ ΟΠΔΚΔΠΔ.
Οη ΟΔΒ πνπ έρνπλ ήδε πξόζβαζε ζηελ εθαξκνγή ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνπο ίδηνπο
θωδηθνύο κε ηνπο νπνίνπο έγηλε θαηαρώξεζε ζε πξνεγνύκελν έηνο. Όζνη ΟΔΒ δελ έρνπλ
θωδηθνύο πξόζβαζεο ζα πξέπεη λα κεξηκλήζνπλ ώζηε λα ηνπο πξνκεζεπηνύλ κέζω ηνπ
ΟΠΔΚΔΠΔ. Γηα ηε ρνξήγεζε θωδηθνύ πξόζβαζεο, πξέπεη λα απνζηείινπλ ζηνλ ΟΠΔΚΔΠΔ
γξαπηώο ηα αθόινπζα ζηνηρεία: Δπωλπκία, ηαρπδξνκηθή δηεύζπλζε, ΑΦΜ, νλνκαηεπώλπκν
ππεπζύλνπ θαηαρώξεζεο, ηειεθωληθό αξηζκό θαη δηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ. Σηε
ζπλέρεηα, ε Γ/λζε Πιεξνθνξηθήο ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ εθδίδεη θιεηδάξηζκν ν νπνίνο απνζηέιιεηαη
ζηνλ ΟΔΒ. Αθνινύζωο, νη ππεύζπλνη θαηαρώξεζεο εηζέξρνληαη ζηελ εθαξκνγή
ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ θιεηδάξηζκν θαη νξίδνπλ δηθό ηνπο όλνκα ρξήζηε θαη θωδηθό
πξόζβαζεο, κέζω ηωλ νπνίωλ ζα έρνπλ εθ’ εμήο πξόζβαζε ζηελ εθαξκνγή.
Δίκαζηε ζηε δηάζεζή ζαο γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΑΘΑΝΑΙΟ ΚΑΠΡΔΛΗ

Δζωη. διανομή:

1. Γξαθείν Γηνίθεζεο & Γξακκαηείαο Γ.Σ.
2. Γ/λζε Δζωηεξηθνύ Διέγρνπ
3. Γ/λζε Άκεζωλ Δληζρύζεωλ & Αγνξάο
4. Γ/λζε Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Αιηείαο
5. Γ/λζε Πιεξνθνξηθήο
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