
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΟΡΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 

 
Το Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 
Περιβάλλοντος ανακοινώνει Σχέδιο Επιδότησης για ανόρυξη γεωτρήσεων το οποίο θα 
ισχύει µέχρι και τη ∆ευτέρα, 7 ∆εκεµβρίου 2009. 
 
Η επιδότηση παραχωρείται για την ανόρυξη γεωτρήσεων, το νερό των οποίων  
χρησιµοποιείται για άρδευση του κήπου κατοικίας που βρίσκεται εντός ορίου 
υδατοπροµήθειας και είναι συνδεδεµένη µε Σύστηµα Υδατοπροµήθειας ∆ήµου ή 
Κοινότητας της Ελεύθερης Κύπρου. 
 
Η επιδότηση αφορά νέες γεωτρήσεις και θα παραχωρείται αφού ικανοποιηθούν οι 
ακόλουθες προϋποθέσεις: 
 

1. Εξασφάλιση άδειας για ανόρυξη γεώτρησης από τον αντίστοιχο ΄Επαρχο. Οι 
ενδιαφερόµενοι µπορούν να προµηθευτούν τα έντυπα αιτήσεων από τα 
Γραφεία των Επάρχων ή µέσω της Ιστοσελίδας του Τµήµατος 
www.moa.gov.cy/wdd . 

 
2. Επιθεώρηση από το Τµήµα Αναπτύξεως  Υδάτων του χώρου που πρόκειται να 

ανορυχτεί η γεώτρηση. Η επιθεώρηση θα γίνεται µετά την υποβολή της 
αίτησης για άδεια ανόρυξης στον ΄Επαρχο και πριν ανορυχτεί η γεώτρηση. 
 

3. Ανόρυξη της γεώτρησης από αδειούχο διατρητή. Οι αιτητές µπορούν να 
προµηθευτούν κατάλογο αδειούχων διατρητών από την Υπηρεσία Υδατίνων 
Πόρων ή  τα Επαρχιακά Γραφεία του Τµήµατος Αναπτύξεως Υδάτων. 

 
4. Η αίτηση για επιδότηση να υποβάλλεται εντός 6 µηνών από την ηµεροµηνία 

ανόρυξης και πριν από την ηµεροµηνία λήξης του σχεδίου.  
 
Η επιδότηση, το ύψος της οποίας έχει καθοριστεί σε €700, θα παραχωρείται µετά την 
ανόρυξη και τον εξοπλισµό της γεώτρησης µε κατάλληλο αντλητικό συγκρότηµα και 
υδροµετρητή. Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να συµπληρώσουν και να υποβάλουν ειδικό 
έντυπο το οποίο µπορούν να προµηθευτούν από τα Κεντρικά ή από τα Επαρχιακά 
Γραφεία του Τµήµατος Αναπτύξεως Υδάτων ή µέσω της Ιστοσελίδας του Τµήµατος 
www.moa.gov.cy/wdd. 
 
 
          ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, 
        ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
                                                                                ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Υ∆ΑΤΩΝ 
Μάρτιος, 2009 
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ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ 
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΟΡΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ/ΦΡΕΑΤΟΣ 

 
ΟΝΟΜΑ ΑΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ:……………………………………….. 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:  …………………………………………………… 
  …………………………………………………… 
ΤΗΛ.:   ……….………   ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ: …………………. 

∆ιευθυντή 
Τµήµατος Αναπτύξεως Υδάτων, 
Λεωφόρος Κέννεντυ 100-110 Παλλουριώτισσα 
1047 Λευκωσία 
 
 Παρακαλώ να εγκρίνετε την επ ιδότηση ύψους €700 της γεώτρησης/φρέατος που ανόρυξα στην 

αυλή της οικίας µου στην οδό ……………………………………………………………. ……… αρ ………….. 

 Η γεώτρηση/φρέαρ ανορύχθηκε δυνάµει άδειας µε αριθµό φακέλου W ……………………………... 

ηµεροµηνίας …………………………………… 

 Η γεώτρηση/φρέαρ ανορύχθηκε στις …../…../…..  από αδειούχο διατρητή, το όνοµα του οποίου 

είναι ……………………………………………………………και έχει εγκατασταθεί αντλία και υδροµετρητής. 

 Η αίτηση συνοδεύεται µε 
1. Απόδειξη πληρωµής διατρητή και αγοράς/εγκατάστασης αντλίας 
2. Αντίγραφο ΄Αδειας ανόρυξης Γεώτρησης                                      Αρ. ΄Αδειας ∆ιατρητή: ................. 
3. Σε περίπτωση που υπάρχουν  συνιδιοκτήτες, δήλωση στην  οποία να αναφέρεται ότι αυτοί  

αποδέχονται να καταβληθεί η χορηγία στον αιτητή. 
 
Η αίτηση για επ ιδότηση να υποβάλλεται εντός 6 µηνών από την ηµεροµηνία ανόρυξης και πριν από την 
ηµεροµηνία λήξης του σχεδίου.  
         ………………………………………….. 
Ηµεροµηνία: ……………………….      Υπογραφή αιτητή/τριας 

 
 

ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΡΗΣΗ 
 

Α. Βεβαιούται ότι η πιο πάνω γεώτρηση/φρέαρ µε αρ. φακ. άδειας W ………………………………….. 
δεν υπήρχε/υπήρχε στις ……………………………………… όταν επ ιθεώρησα στο χώρο. 
 

 Ηµεροµηνία:  ……………………    …………………………………………..
          Υπογραφή υπαλλήλου 
 
Β. Βεβαιούται ότι η γεώτρηση/φρέαρ έχει ανορυχθεί και εγκαταστάθηκε σε αυτή κατάλληλο 

αντλητικό συγκρότηµα και υδροµετρητής. 
 

Ηµεροµηνία:  ………………………    ……………………………………….. 
           Υπογραφή υπαλλήλου 
 

Γ. Εγκρίνεται η επ ιδότηση για την ανόρυξη της γεώτρησης/φρέατος µε το ποσό των €700. 
 

Ηµεροµηνία:  ……………………    ………………………………………….. 
           Υπογραφή υπαλλήλου 
 

∆. Επιδότηση €700  κατεβλήθη µε Ε/Πληρωµής …….………………… στις ……………… 
 Κεφ./΄Αρθρο …………………………………………….. 

Ηµεροµηνία:  …………………………………………   …………………….. 

            Λογιστής 




