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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ 

 
1  Ύδρευση 
1.1 Πόση – διατροφή  
1.2  Καθαριότητα – πότισμα πρασίνου 
1.3  Υδροδότηση κοινόχρηστων χώρων και δημόσιων καταστημάτων 
1.4 Λοιπές χρήσεις νερού ανθρώπινης κατανάλωσης  
 
 
2  Αγροτική χρήση 
2.1  Άρδευση 
2.2  Κτηνοτροφία - Πτηνοτροφία 
2.3  Υδατοκαλλιέργειες (ιχθυοκαλλιέργειες, οστρακοκαλλιέργειες, λοιπές υδατοκαλλιέργειες) 
2.4  Αντιπαγετική προστασία 
2.5  Έκπλυση εδαφών  
2.6 Λοιπές χρήσεις νερού που εξυπηρετούν αγροτικές δραστηριότητες 
 
 
3.  Βιομηχανική χρήση 
3.1  Άμεση χρήση (ενσωμάτωση) 
3.2  Έμμεση χρήση (επεξεργασία προϊόντων – πρώτων υλών) 
3.3  Εμφιάλωση − συσκευασία νερού 
3.4  Ψύξη – Θερμορύθμιση 
3.5  Λατομική/μεταλλευτική χρήση (υποβιβασμός στάθμης) 
3.6. Λοιπές χρήσεις νερού που εξυπηρετούν δραστηριότητες δευτερογενούς τομέα  
3.7 Λοιπές χρήσεις νερού που εξυπηρετούν βιομηχανικές δραστηριότητες 
 
 
4.  Ενεργειακή χρήση 
4.1  Παραγωγική κίνηση – Υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις 
4.2  Θερμοηλεκτρικές εγκαταστάσεις 
4.3  Γεωθερμία 
4.4 Εξόρυξη ενεργειακών ορυκτών (υποβιβασμός στάθμης) 
4.5 Λοιπές χρήσεις νερού που εξυπηρετούν ενεργειακά έργα 
 
 
5.  Αναψυχή (για χρήσεις πλην της ύδρευσης) 
5.1  Ξενοδοχειακά καταλύματα – Κατασκηνώσεις − Ξενώνες 
5.2  Εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής (κέντρα τουρισμού, υδροθεραπευτήρια, 

κλπ) 
5.3  Μη περιστασιακές και μη ατομικές αθλητικές − ψυχαγωγικές δραστηριότητες (ιστιοπλοΐα, 

κωπηλασία, θαλάσσιο σκι, κολύμβηση, γήπεδα, κέντρα πολιτισμού, θεματικά πάρκα κλπ) 
5.4 Λοιπές χρήσεις νερού που εξυπηρετούν δραστηριότητες αναψυχής 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ 
 
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  
Κατατίθενται στην Υπηρεσία υποδοχής των αιτήσεων και η κατάθεσή τους αποτελεί αντικείμενο 
του τυπικού ελέγχου πληρότητας του φακέλου που διεξάγουν οι Υπηρεσίες υποδοχής πριν την 
αποστολή του στην αδειοδοτούσα αρχή.  
 
Α1. Αίτηση – Δήλωση στην οποία θα περιλαμβάνεται: 
α) σύντομη τεχνική περιγραφή, με αναφορά σε υφιστάμενα έργα υδροληψίας σε ακτίνα 500 

μέτρων, 
β) γενική περιγραφή της χρήσης, για έργα σύνθετου χαρακτήρα, που θα περιλαμβάνει το είδος 

και τα χαρακτηριστικά των επιμέρους εργασιών και εγκαταστάσεων και το είδος και το 
μέγεθος της μονάδας εκμετάλλευσης. 

 
Α2. Σχέδιο σε δύο αντίγραφα (όπως τοπογραφικό διάγραμμα, απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη, 
χάρτη κτηματολογίου κλπ.) σε κατάλληλη κατά περίπτωση κλίμακα, ανάλογα με το είδος και το 
μέγεθος του έργου, που θα παρουσιάζει: 
α) τα σημεία άντλησης με συντεταγμένες σε προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ 87 ή WGS 84 και τις 

περιοχές χρήσης νερού (εξαιρούνται οι περιοχές που δηλώνονται στο σύστημα ΟΣΔΕ), 
καθώς και τα υφιστάμενα έργα υδροληψίας σε ακτίνα 500 μέτρων, 

β) τα περιγράμματα των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων, εφόσον συνδέονται και 
εξυπηρετούν ή εξυπηρετούνται από το έργο, 

γ) για γραμμικά έργα την όδευση και τις συντεταγμένες της αρχής και του τέλους του έργου, σε 
προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ 87 ή WGS 84. 

 
Α3. Σε περίπτωση που ο αιτών ενεργεί για λογαριασμό νομικού προσώπου, νόμιμη 
εξουσιοδότηση εκπροσώπησης.  
 
Α4. Σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων αρχαιολογικών υπηρεσιών για την κατασκευή των 
απαιτούμενων έργων εφόσον αυτά χωροθετούνται εν όλω ή εν μέρει εντός κηρυγμένου 
αρχαιολογικού χώρου, ζωνών προστασίας Α και Β ή πλησίον αρχαίου , κατά την έννοια των 
άρθρων 12, 13 και 10 παρ. 3 αντίστοιχα, του ν.3028/2002 (Α΄153). 
 
Α5. Έγκριση Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης εάν το έργο εμπίπτει εν όλω ή εν μέρει σε 
περιοχή NATURA 2000 ή σε περιοχές προστασίας σύμφωνα με τον ν.3937/2011 (Α’ 60) 
 
 
Β. ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
Τα ειδικά δικαιολογητικά κατατίθεται στην οικεία Δ/νση Υδάτων εφόσον αυτά απαιτούνται, με 
βάση τα προβλεπόμενα στο οικείο Σχέδιο Διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών και τις κατά 
περίπτωση ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις. 
 
Β1. Ειδικές εκθέσεις/μελέτες (π.χ. υδρογεωλογική έκθεση/μελέτη). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙIΙ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ 

 
Όσα από τα παρακάτω δικαιολογητικά έχουν υποβληθεί στην αρμόδια Δ/νση Υδάτων της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης κατά τα προγενέστερα στάδια αδειοδότησης του έργου (π.χ. κατά 
τη περιβαλλοντική αδειοδότηση ή άδεια εκτέλεσης του έργου) και δεν έχουν τροποποιηθεί, δεν 
υποβάλλονται εκ νέου με την αίτηση άδειας χρήσης νερού. 
 
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ  
Κατατίθενται στην Υπηρεσία υποδοχής των αιτήσεων και η κατάθεσή τους αποτελεί αντικείμενο 
τυπικού ελέγχου πληρότητας του φακέλου που διεξάγουν οι Υπηρεσίες υποδοχής πριν την 
αποστολή του στην αδειοδοτούσα αρχή.  
 
Α1. Αίτηση – Δήλωση που θα συνοδεύεται με αντίγραφο Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών 
Όρων (Α.Ε.Π.Ο) ή υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.), εάν αυτά 
απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας. 
 
Α2. Σχέδιο σε δύο αντίγραφα (όπως τοπογραφικό διάγραμμα, απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη, 
χάρτη κτηματολογίου κλπ.) σε κατάλληλη κατά περίπτωση κλίμακα, ανάλογα με το είδος και το 
μέγεθος του έργου, που θα παρουσιάζει: 
α) τα σημεία άντλησης με συντεταγμένες σε προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ 87 ή WGS 84  
β) τις περιοχές χρήσης νερού (εξαιρούνται οι περιοχές που δηλώνονται στο σύστημα ΟΣΔΕ) 

συντεταγμένες σε προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ 87 ή WGS 84 
 
Επιπλέον για νέα έργα απαιτούνται  
α) τα περιγράμματα των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων, εφ’ όσον συνδέονται και 

εξυπηρετούν ή εξυπηρετούνται από το έργο,  
β) για γραμμικά έργα την όδευση και τις συντεταγμένες της αρχής και του τέλους του έργου, 

σε προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ 87 ή WGS 84.  
 
Α3. Τυχόν λοιπά τεχνικά στοιχεία εκθέσεις/μελέτες που έχουν ζητηθεί από την αρμόδια 

Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης σε προγενέστερα στάδια αδειοδότησης 
(π.χ. ποσοτικά χαρακτηριστικά, βάθος υδροφόρου ορίζοντα, εκμεταλλεύσιμη ωριαία παροχή 
από την επεξεργασία των στοιχείων των δοκιμαστικών αντλήσεων κλπ). 

 
Α4. Σε περίπτωση που ο αιτών ενεργεί για λογαριασμό νομικού προσώπου, νόμιμη 
εξουσιοδότηση εκπροσώπησης.  
 
Α5. Σε περιπτώσεις έργων για τα οποία εκδίδεται άδεια λειτουργίας απαιτείται η τελική 
αδειοδοτούσα αρχή να παρέχει βεβαίωση ότι το έργο τηρεί όλες τις λοιπές για τη λειτουργία 
του προϋποθέσεις και απαιτείται μόνο η άδεια χρήσης για να λειτουργήσει. 
 
Α6. Έγκριση Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης εάν το έργο εμπίπτει εν όλω ή εν μέρει σε 
περιοχή NATURA 2000 ή σε περιοχές προστασίας σύμφωνα με τον ν.3937/2011 (Α’ 60).  
 
 
Β. ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 
Κατατίθενται στην Υπηρεσία υποδοχής των αιτήσεων και η κατάθεσή τους αποτελεί αντικείμενο 
του τυπικού ελέγχου πληρότητας του φακέλου που διεξάγουν οι Υπηρεσίες υποδοχής πριν την 
αποστολή του στην αδειοδοτούσα αρχή.  
 
Β1. ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ  
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Σε περίπτωση ακαταλληλότητας, αναλυτική περιγραφή στην τεχνική έκθεση του έργου των 
μέτρων-μεθόδων που θα εφαρμοστούν για την επεξεργασία του νερού προκειμένου να 
καθίσταται κατάλληλο για την αιτούμενη χρήση. 
 
Β2. ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 
Σε περίπτωση αγροτικής χρήσης από αγρότες που είναι καταγεγραμμένοι στον ΟΣΔΕ και 
εφόσον δεν υπάρχει διασύνδεση των Δ/νσεων Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων με τη 
μηχανογραφική βάση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αντίγραφα δηλώσεων ΟΣΔΕ/ΟΠΕΚΕΠΕ των τελευταίων 5 
ετών. 
 
 
Γ. ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
Κατατίθενται στην αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων εφόσον αυτά απαιτούνται, με βάση τα 
προβλεπόμενα στο οικείο Σχέδιο Διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών και τις κατά 
περίπτωση ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις. 
 
Γ1. Ειδικές εκθέσεις/μελέτες (π.χ. υδρογεωλογική έκθεση/μελέτη). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 
ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ 

 

A. ΑΙΤΗΣΗ 

 
Τα πεδία συμπληρώνονται από τον αιτούντα με τη βοήθεια της Υπηρεσίας υποδοχής της αίτησης εφόσον 
υπάρχουν και είναι γνωστά τα αντίστοιχα δεδομένα. 

 
1. ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ 
Άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων     [   ] 
 
Άδειας εκτέλεσης έργου μικρής παροχής        [   ] 
 
Άδειας χρήσης νερού               
- μετά από έκδοση Α.Ε.Π.Ο.                [   ] 
- μετά από υπαγωγή σε Π.Π.Δ.              [   ] 
- μετά από ΑΔΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ              [   ] 
- με ΚΩΔΙΚΟ Ε.Μ.Σ.Υ. (αναγράφεται ο κωδικός αριθμός) ................................................ [   ] 
 
Ενιαία άδεια χρήσης νερού και εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων  [   ] 
 
Τροποποίησης άδειας χρήσης νερού με κωδικό .......................................................... [   ] 
 
2. ΠΡΟΣ 
ΟΤΑ Α’ Βαθμού ………………………………………………………………………………………………………….. 
ΟΤΑ Β’ Βαθμού................................................................................................................ 
Δ/νση Υδάτων....................................................................................................................... 
Αποκ. Διοίκηση ..................................................................................................................... 
 
3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ 
3.1. Για φυσικά πρόσωπα: 
Ονοματεπώνυμο ........................................................... Όνομα πατρός ................................. 
Δ/νση κατοικίας: Οδός ............................................................................. Αριθμ. .................. 
Πόλη – Νομός ......................................................................................... Τ. Κ. .................... 
Τηλ. ............................................................ e-mail: ............................................................ 
Δ.Α.T. ............................... Ημερ. Έκδ. ......................... Εκδούσα αρχή ................................. 
Α.Φ.Μ. ................................................................................................................................. 
 
3.2. Για Ν.Π.Ι.Δ & Ν.Π.Δ.Δ.: 
Επωνυμία ............................................................................................................................. 
Οδός ................................................................................... Αριθμ. .......... Τ.Κ. ................... 
Τηλ. ...................................................................................  e-mail ..................................... 
Ονοματεπώνυμο νόμιμου εκπροσώπου ................................................................................... 
Α.Φ.Μ. ................................................................................................................................. 
 
4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΥ (χρήσης νερού ή εκτέλεσης έργου) 
4.1. Γεωγραφικά στοιχεία: 
Περιφερειακή Ενότητα .......................................................................................................... 
Δήμος ή Κοινότητα ............................................................................................................... 
Δημοτική Ενότητα ................................................................................................................ 
Δημοτική/Τοπική Κοινότητα.................................................................................................... 
Τοπωνύμιο ........................................................................................................................... 
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4.2. Ιδιοκτησιακό καθεστώς σημείου υδροληψίας ή και εκτέλεσης έργου: 
Ιδιωτικό           [   ] 
Δημόσιο           [   ] 
Δημοτικό-Κοινοτικό          [   ] 
Άλλο    .................................................................................................................. [   ]  
 
4.3. Σε περίπτωση χρήσης μη ιδιόκτητης έκτασης 
Μίσθωση           [   ] 
Δουλεία           [   ] 
Επικαρπία           [   ] 
Νομή            [   ] 
Χρησιδάνειο           [   ] 
Άλλη μορφή   ........................................................................................................ [   ] 
 
 
5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ 
 
5.1 Βασικές κατηγορίες χρήσης (προκειμένου για μικτή/πολλαπλή χρήση 
συμπληρώνονται δύο ή περισσότερα):    
 
ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ          [   ] 
Πόση-διατροφή          [   ] 
Καθαριότητα-πράσινο          [   ] 
Υδροδ. κοινόχρ. χώρων - δημ. καταστημάτων       [   ] 
Λοιπές χρήσεις νερού ανθρώπινης κατανάλωσης      [   ] 
 
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ          [   ]  
Άρδευση           [   ] 
Κτηνοτροφία - Πτηνοτροφία         [   ] 
Υδατοκαλλιέργεια          [   ] 
Αντιπαγετική προστασία         [   ] 
Έκπλυση εδαφών          [   ] 
Λοιπές χρήσεις που εξυπηρετούν  αγροτικές δραστηριότητες    [   ] 
 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ         [   ] 
Άμεση χρήση (ενσωμάτωση)          [   ] 
Έμμεση χρήση  (επεξεργασία)         [   ] 
Εμφιάλωση συσκευασία νερού        [   ] 
Ψύξη –θερμορύθμιση          [   ] 
Λατομική/μεταλλευτική χρήση        [   ] 
Λοιπές χρήσεις νερού που εξυπηρετούν δραστηριότητες δευτερογενούς τομέα  [   ]  
Λοιπές χρήσεις νερού που εξυπηρετούν βιομηχανικές δραστηριότητες   [   ] 
 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ          [   ] 
Υδροηλεκτρική εγκατάσταση         [   ] 
Θερμοηλεκτρική εγκατάσταση        [   ] 
Γεωθερμία           [   ] 
Εξόρυξη ενεργειακών υλικών         [   ] 
Λοιπές χρήσεις που εξυπηρετούν ενεργειακά έργα      [   ] 
 
ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗ          [   ] 
Ξενοδοχεία-ξενώνες κάμπινγκ         [   ] 
Εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής       [   ] 
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Αθλητικές - Ψυχαγωγικές δραστηριότητες       [   ] 
Λοιπές χρήσεις που εξυπηρετούν δραστηριότητες αναψυχής    [   ] 
 
ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ    ............................................................................................... [   ]  
 
 
5.2.Είδος και μέγεθος μονάδας εκμετάλλευσης: 
 
α. Για ύδρευση 
Αριθμός υδρευόμενων ατόμων .............................................................................................. 
Έκταση σε στρ./είδος πρασίνου ............................................................................................ 
 
β. Για άρδευση 

Είδος καλλιέργειας/ έτος 
(5ετίας) 

Αρδευόμενη έκταση σε στρ./ 
έτος (5ετίας) 

Σύστημα άρδευσης/ έτος 
(5ετίας) 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
γ. Για πότισμα ζώων  
Είδος ζώων:…………… (μέγιστος αριθμός/5ετία): ........... (ελάχιστος αριθμός/5ετία):……….. 
Είδος ζώων:…………… (μέγιστος αριθμός/5ετία): ........... (ελάχιστος αριθμός/5ετία):……….. 
Είδος ζώων:…………… (μέγιστος αριθμός/5ετία): ........... (ελάχιστος αριθμός/5ετία):……….. 
 
 
δ. Για υδατοκαλλιέργεια/ιχθυοκαλλιέργεια ή βιομηχανική χρήση  
Είδος παραγόμενων προϊόντων .............................................................................................. 
Δυναμικότητα έργου (προβλεπόμενη παραγωγή) .................................................................... 
Αριθμός/Χωρητικότητα δεξαμενών (κ/μ.) ................................................................................ 
 
ε. Για επεξεργασία νερού (για πόση) 
Τρόπος επεξεργασίας ............................................................................................................ 
Μέση ετήσια παροχή νερού μετά την επεξεργασία (κ.μ./ώρα) .................................................. 
 
στ. Για ενεργειακή χρήση 
Παραγόμενη ισχύς μονάδας ................................................................................................... 
 
ζ. Για χρήση για αναψυχή 
Συνολική χωρητικότητα υδατοδεξαμενών (κ.μ.) ..................................................................... 
Υδάτινη επιφάνεια ποταμού/λίμνης που θα δεσμευτεί για τη χρήση ή που ασκείται η χρήση 
(στρ.) .................................................................................................................................. 
 
η. Λοιπές περιπτώσεις χρήσης νερού που δεν περιγράφονται παραπάνω 
Σύντομη περιγραφή .............................................................................................................. 
............................................................................................................................................ 
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6. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΡΟΥ  
 
6.1. Προέλευση 
 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ           [   ] 
Λίμνες Ποτάμια Ρέματα         [   ] 
Μεταβατικά ύδατα          [   ] 
Παράκτια ύδατα          [   ] 
Άλλο  ........................................................................................................ [   ] 
 
ΥΠΟΓΕΙΟ           [   ] 
Γεώτρηση 
Πηγάδι            [   ] 
 
ΠΗΓΗ            [   ] 
 
 
6.2. Ποσότητα (σε κ.μ. ανά ετήσια περίοδο χρήσης):  
Μέγιστη Ετήσια απολήψιμη ποσότητα νερού (κ.μ.): ........................................................... 
Ελάχιστη Ετήσια απολήψιμη ποσότητα νερού (κ.μ.):………………………………………………………. 
Περίοδος χρήσης (μήνες) από ............................................ έως ............................................ 
Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας έργου από τον δικαιούχο χρήσης:..................................... 
 
 
7. ΣΥΝΤΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Χρόνος έναρξης λειτουργίας έργου:........................................................................................ 
Είδος Υδροληψίας: ............................................................................................................... 
Συντεταγμένες:  ................................................................................................................... 
Εκμεταλλεύσιμη Παροχή: ……………………………........................................................................ 
Βάθος διάτρησης/σωλήνωσης: .................................…........................................................... 
Εξωτερική Διάμετρος Διάτρησης /Σωλήνωσης: ........................................................................ 
Στάθμη ηρεμίας:.................................................................................................................... 
Στάθμη Άντλησης: ................................................................................................................ 
Ιπποδύναμη/ Βάθος τοποθέτησης αντλίας (εάν υπάρχει) ……………………………………………………….. 
Πιεζομετρικός Σωλήνας: (εάν υπάρχει) ..................................................................................... 
Χωρητικότητα Ταμιευτήρα/Δεξαμενής: ................................................................................... 
Υδρόμετρο (εάν υπάρχει σημειώνονται αριθμός, ένδειξη & ημερομηνία) .......................................... 
............................................................................................................................................ 
Αγωγοί μεταφοράς νερού (εάν υπάρχουν σημειώνεται αριθμός & μήκος) ……................................... 
............................................................................................................................................ 
Λοιπά: ................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................ 
 
 
8. ΣΥΝΤΟΜΗ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
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9. ΣΧΟΛΙΑ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
 
 

 
Ο/Η/ ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ 

 
 

……………………… 
(βεβαιώνεται αρμοδίως το γνήσιο της υπογραφής) 
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B. ΔΗΛΩΣΗ 

 
Ο/Η (επώνυμο-όνομα) .......................................................................................................... 
του (όνομα πατρός) .............................................................................................................. 
κάτοχος του υπ΄αριθμ. Δ.Α.Τ................................................................................................. 
με ημ/νία έκδοσης  ............................................................................................................... 
εκδίδουσα αρχή .................................................................................................................... 
με Α.Φ.Μ. ............................................................................................................................ 
 
δηλώνω υπεύθυνα και γνωρίζοντας τις συνέπειες του ν.1599/1986 για ψευδή δήλωση, ότι: 
 
(α) οι ανάγκες σε νερό που αναγράφονται στην αίτηση δεν ικανοποιούνται από άλλη πηγή 

υδροληψίας ούτε μπορούν να ικανοποιηθούν από αντίστοιχο συλλογικό δίκτυο, 
(β) έχω έννομο συμφέρον για να αιτηθώ την αδειοδότηση της συγκεκριμένης χρήσης ως 

δικαιούχος του σημείου υδροληψίας ……………………………………………* και επιφυλάσσομαι να 
προσκομίσω, εφόσον μου ζητηθούν κατά τη διενέργεια έκτακτου ή τακτικού ελέγχου, τα 
ανάλογα νομιμοποιητικά έγγραφα σύμφωνα με το παράρτημα V της ΚΥΑ …………….**  

(γ1) η όδευση των αγωγών που εξυπηρετούν την υδροληψία δεν χωροθετείται εν όλω ή εν 
μέρει σε δημόσια, δασική ή ιδιωτική έκταση τρίτου, ή 

(γ2) η όδευση των αγωγών που εξυπηρετούν την υδροληψία χωροθετείται εν όλω ή εν μέρει 
σε δημόσια, δασική ή/και ιδιωτική έκταση τρίτου, αλλά κατέχω όλες τις απαραίτητες άδειες 
και επιφυλάσσομαι να τις προσκομίσω, εφόσον μου ζητηθούν κατά τη διενέργεια έκτακτου 
ή τακτικού ελέγχου***. 

(δ) Σε περίπτωση μισθωμένης έκτασης υπεύθυνη δήλωση ν.1599/1986 του ιδιοκτήτη (ή 
συμβολαιογραφική πράξη από την οποία να προκύπτει) ότι επιτρέπει την εκτέλεση του 
έργου όπως αυτή περιγράφεται στη αίτηση και αποτυπώνεται στα σχετικά σχέδια που 
συνοδεύουν την αίτηση του ενδιαφερομένου (ενοικιαστή). 

 
 
 
 
 
 Ο/Η ΔΗΛΩΝ/ΟΥΣΑ  

 
……………………… 

(βεβαιώνεται αρμοδίως το γνήσιο της υπογραφής) 

 
 
 

*        Συμπληρώνεται αναλόγως (π.χ. κύριος, επικαρπωτής, δικαιούχος δουλείας, μισθωτής, κατά 

παραχώρηση χρήστης ή δικαιούχος δυνάμει άλλου δικαιώματος που αποδεικνύεται με έγγραφο ή 

βεβαίωση δημόσιας αρχής). 
**      Επισυνάπτεται στην παρούσα υπεύθυνη δήλωση. 

***    Διαγράφεται αναλόγως το (γ1) ή το (γ2).  Άδεια αποτελεί βεβαίωση του οικείου Δασαρχείου/ 
Ο.Τ.Α./ Κτηματικής Υπηρεσίας ή υπεύθυνη δήλωση ν.1599/1986 του ιδιοκτήτη της έκτασης από 

όπου θα διέλθει το έργο ότι επιτρέπει την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου κατά το μέρος που 

τον αφορά και όπως αυτό περιγράφεται στη σχετική τεχνική περιγραφή και αποτυπώνεται στο 
σχέδιο που συνοδεύει την αίτηση του ενδιαφερομένου. 

 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ: …………………………………….............................. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 
(επισυνάπτεται στην Δήλωση του Παραρτήματος IV) 

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΝΝΟΜΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΑ 
 
Τα κάτωθι αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: 
 
1. Θεωρημένο αντίγραφο νόμιμου τίτλου από τον οποίο να προκύπτει δικαίωμα χρήσης του 

σημείου της υδροληψίας καθώς και των χώρων όπου γίνεται η χρήση του ύδατος όπως: 
α) συμβολαιογραφικό έγγραφο από το οποίο να προκύπτει εμπράγματο δικαίωμα (κυριότητα, 

επικαρπία, δουλεία) ή 
β) ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης ή άλλου ενοχικού δικαιώματος. 
 
 
Σε περίπτωση έλλειψης των ανωτέρω:  
α) απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για 

παραχώρηση δημόσιας έκτασης σε περίπτωση χαρακτηρισμού έκτασης ως πλέον άγονης  ή 
β) κατά παραχώρηση χρήση με βεβαίωση δημόσιας αρχής, ή αντίγραφο Ο.Σ.Δ.Ε./ 

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. επικυρωμένο από δημόσια αρχή ή 
γ) αντίγραφο Ε9 ή 
δ) υπεύθυνη δήλωση του ιδιόκτητη για την παραχώρηση της χρήσης του σημείου της 

υδροληψίας ή/και των χώρων όπου γίνεται η χρήση του ύδατος, συνοδευόμενη από το 
παραστατικό βεβαίωσης τίτλου ιδιοκτησίας. 

 
 
2. Σε περιπτώσεις έργων για την πραγματοποίηση των οποίων απαιτούνται απαλλοτριώσεις τα 

ως άνω δικαιολογητικά δεν απαιτούνται για την έκταση που πρόκειται να απαλλοτριωθεί. 
 
3. Για υδροληπτικά έργα Ο.Τ.Α. από ιδιωτικό σημείο υδροληψίας, απόφαση του δημοτικού 

συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντα δημοτικού και κοινοτικού κώδικα. 
 
4. Για υδροληπτικά έργα οργανισμών συλλογικών αρδευτικών δικτύων (Γ.Ο.Ε.Β., Τ.Ο.Ε.Β., κλπ) 

απόφαση του διοικητικού τους συμβουλίου. 
 

5. Για υδροληπτικά έργα από δημόσιο σημείο υδροληψίας, βεβαίωση παραχώρησης χρήσης της 
αρμόδιας δημόσιας αρχής. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 
ΟΡΟΙ ΑΔΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 

ΝΕΡΟΥ 
 
Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 Να τηρούνται οι διατάξεις του Ν. 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» (Α΄ 
285) όπως εκάστοτε ισχύει. 

 Να τηρούνται οι διατάξεις του Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν 
γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς» όπως εκάστοτε ισχύει. 

 Το έργο ή η δραστηριότητα δεν θα πρέπει να έρχεται σε αντίθεση με τυχόν ειδικούς 
περιορισμούς, που έχουν τεθεί στην περιοχή εγκατάστασης ή με ειδικές διατάξεις που 
ενδεχομένως θέτουν όρους ή/και περιορισμούς ως προς την κατασκευή ή/και την λειτουργία 
του. 

 Σε περίπτωση που η δραστηριότητα εκτείνεται σε χερσαία έκταση και εντός εκτάσεων που 
εμπίπτουν στις διατάξεις της κείμενης δασικής νομοθεσίας, θα πρέπει: 
(α)  η υλοποίηση του έργου να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η μικρότερη 

δυνατή επέμβαση σε δασική έκταση, 
(β)  να λαμβάνονται από τον φορέα λειτουργίας όλα τα απαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας 

(πρόληψη, κατάσβεση, αντικεραυνική προστασία) για την περίπτωση πυρκαγιάς και για 
την ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσής της σε παρακείμενες περιοχές (δημιουργία 
αντιπυρικής ζώνης) και  

(γ)  ο τρόπος οργάνωσης της αντιπυρικής προστασίας να ελεγχθεί και να εγκριθεί από την 
αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία. 

 Η αποψίλωση τυχόν βλάστησης, να περιοριστεί στον ελάχιστο απαιτούμενο βαθμό και 
αποκλειστικά για τις ανάγκες κατασκευής του έργου. 

 Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή κάθε μορφής ρύπανσης των 
υδάτων από στερεά απόβλητα, άχρηστα υλικά, ορυκτέλαια κ.λ.π. κατά τη φάση κατασκευής 
του έργου. 

 Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα (σήμανση, περίφραξη κ.λπ..) για την αποφυγή 
ατυχημάτων, για την προστασία των κατοίκων και των εργαζομένων από τους κινδύνους 
που τυχόν θα δημιουργηθούν κατά την κατασκευή του έργου. 

 Για τη μείωση των αιωρούμενων σωματιδίων λόγω των εργασιών, να τηρούνται τα 
ακόλουθα: 
(α) Οι σωροί των προϊόντων εκσκαφής και των αποθηκευμένων αδρανών να διαβρέχονται 

περιοδικά, ιδιαίτερα κατά τις ξηρές περιόδους. 
(β) Τα φορτηγά μεταφοράς των αδρανών υλικών και των προϊόντων εκσκαφής να είναι 

καλυμμένα με κατάλληλα μέσα και να αποφεύγεται η υπερπλήρωσή τους. 
(γ) Το ύψος πτώσης κατά τη διαχείριση των υλικών να είναι το ελάχιστο δυνατό. 

 Απαγορεύεται κάθε αποθήκευση, έστω και προσωρινή, υλικών έξω από τον χώρο 
επέμβασης. 

 Στο χώρο επέμβασης να υπάρχουν στεγνά απορροφητικά υλικά (άμμος, πριονίδια) για 
αντιμετώπιση διαρροής πετρελαιοειδών (καυσίμων ή λιπαντικών από τυχαία γεγονότα). 

 Να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα για τη μείωση στο ελάχιστο των ηχητικών 
εκπομπών. Κατ’ ελάχιστον να τηρούνται τα ακόλουθα: 
(α) Τα μηχανήματα που τυχόν χρησιμοποιούνται εξωτερικά κατά την διάρκεια της 

λειτουργίας του έργου και οι συσκευές που θα χρησιμοποιηθούν κατά την φάση της 
κατασκευής του έργου να φέρουν σήμανση CE, όπου να αναγράφεται η εγγυημένη 
στάθμη ηχητικής ισχύος, όπως προβλέπεται στην υπ’ αριθμ. 37393/2003 (Β΄ 1418) ΚΥΑ 
και στην υπ’ αριθμ. 9272/2007 (Β΄ 286) ΚΥΑ, όπως εκάστοτε ισχύουν. 

(β) Σε περίπτωση που οι εργασίες κατασκευής λαμβάνουν χώρα κοντά σε ευαίσθητες χρήσεις 
(όπως νοσοκομεία, σχολεία, κατοικίες κ.λπ..) να τηρούνται τα κάτωθι: 
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- Να μην λαμβάνουν χώρα εργασίες που προκαλούν υψηλά επίπεδα θορύβου κατά τις 
ώρες κοινής ησυχίας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
- Να αποφεύγεται η παράλληλη χρήση του εξοπλισμού ή των μηχανημάτων του 
εργοταξίου και να απενεργοποιείται ο εξοπλισμός που δεν χρησιμοποιείται. 

 Τα προϊόντα εκσκαφών που θα προκύψουν κατά τις εργασίες κατασκευής του έργου, κατά 
προτεραιότητα να αξιοποιηθούν για την κάλυψη των διαφόρων αναγκών του έργου, 
λαμβάνοντας κάθε δυνατή μέριμνα για την ελαχιστοποίηση της αλλοίωσης της υφιστάμενης 
μορφολογίας του εδάφους της περιοχής. Στην περίπτωση περίσσειας προϊόντων εκσκαφής 
που θα προκύψουν κατά την κατασκευή των έργων να τηρηθεί η ισχύουσα νομοθεσία για 
την απόρριψη υλικών.  

 Η διαχείριση των προερχόμενων από το έργο πλεοναζόντων χωματουργικών υλικών και 
αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις να πραγματοποιείται σύμφωνα με 
την υπ’ αριθμ. 36259/1757/Ε103/2011 ΚΥΑ (Β΄ 1312), και το άρθρο 40 του ν.4030/2011 (Α΄ 
249), όπως εκάστοτε ισχύουν. 

 Η διαχείριση των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων να πραγματοποιείται σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 50910/2727/2003 (Β΄1909) ΚΥΑ και στο ν.4042/2012 (Α΄24), 
όπως εκάστοτε ισχύουν.  

 Η διαχείριση των αποβλήτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν.2939/2001 (Α΄179) περί 
εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, όπως εκάστοτε ισχύει να πραγματοποιείται σύμφωνα 
με τις διατάξεις του νόμου αυτού και τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ 
εξουσιοδότηση του και σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές των αντίστοιχων 
εγκεκριμένων από το ΥΠΕΚΑ συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης. 

 Να τοποθετηθούν στον χώρο του επέμβασης κατάλληλοι κάδοι για την συλλογή των αστικού 
τύπου στερεών απορριμμάτων. Τα απόβλητα αυτά είτε θα παραλαμβάνονται από 
απορριμματοφόρα οχήματα του οικείου ΟΤΑ, εφόσον εξυπηρετείται η περιοχή του έργου, 
είτε θα μεταφέρονται στο πλησιέστερο σημείο συλλογής απορριμμάτων του οικείου ΟΤΑ. 

 Για εργασίες σε θαλάσσιες ή λιμναίες περιοχές ο φορέας θα πρέπει να ενημερώσει την 
αρμόδια Λιμενική Αρχή και να διασφαλίζεται ο κοινόχρηστος χαρακτήρας των ζωνών αιγιαλού 
− παραλίας. 

 Εφόσον απαιτείται κυκλοφοριακή σύνδεση του έργου με το οδικό δίκτυο της περιοχής, να 
ληφθεί η απαιτούμενη σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία άδεια ή έγκριση από την αρμόδια 
Υπηρεσία. 

 Τα αδρανή υλικά που θα απαιτηθούν για την κατασκευή του έργου να εξασφαλίζονται από 
νομίμως λειτουργούσες εγκαταστάσεις παραγωγής αδρανών υλικών.  

 Κάθε είδους τροποποίηση ή επέμβαση σε υφιστάμενο έργο υποδομής (π.χ. δίκτυο ύδρευσης, 
αποχέτευσης κ.λπ.) να γίνεται σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, ώστε να 
εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του. 

 Δεν επιτρέπεται η καύση οποιασδήποτε φύσης άχρηστων ή πλεοναζόντων υλικών στη ζώνη 
εκτέλεσης του έργου ή σε οποιεσδήποτε σχετικές με αυτό εγκαταστάσεις. 

 Κατά την κατασκευή και λειτουργία του έργου να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα 
πυρασφάλειας, πυροπροστασίας και ελαχιστοποίησης του κινδύνου μετάδοσης πυρκαγιάς σε 
παρακείμενες περιοχές. 

 Σε περίπτωση που το έργο εκτελείται πλησίον δάσους ή δασικών εκτάσεων και επιπλέον 
περιλαμβάνει αντλητικό συγκρότημα, ο σχεδιασμός του θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα 
χρήσης του για ανεφοδιασμό οχημάτων πυρόσβεσης. 

 Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής, να γίνει πλήρης αποκατάσταση του χώρου 
του εργοταξίου και όλως των θέσεων οι οποίες θα έχουν αλλοιωθεί από τις διάφορες 
δραστηριότητες.  
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 

 Να τοποθετηθεί πιεζομετρικός σωλήνας παραπλεύρως της κύριας σωλήνωσης εξωτερικά 
ή/και πλαστικός πιεζομετρικός σωλήνας εσωτερικά. 

 Να συγκεντρωθούν και να αξιολογηθούν κατά τη διάτρηση όλα τα γεωλογικά δεδομένα 
(λιθοστρωματογραφικά, υδρογεωλογικά στοιχεία) που θα βοηθήσουν στην πλήρη 
κατανόηση του υδρογεωλογικού καθεστώτος και στον ακριβή προσδιορισμό των 
χαρακτηριστικών του. 

 Να καλυφθεί η υδρογεώτρηση κατά τρόπο που να αποκλείει τον κίνδυνο ατυχημάτων σε 
ανθρώπους και ζώα. 

 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ - ΔΙΚΤΥΩΝ 

 Στα σημεία διασταύρωσης αγωγών με υδατορέματα ή όδευσης αυτών εντός της ευρείας 
κοίτης τους θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι δεν επέρχεται μείωση της παροχετευτικότητάς 
τους έναντι της υφιστάμενης κατάστασης. Σε περίπτωση διευθετημένου υδατορέματος εντός 
σχεδίου πόλης ή ορίων οικισμού, ο σχεδιασμός του αγωγού και του έργου διέλευσης από το 
υδατόρεμα θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι η διατομή της κοίτης που εναπομένει δύναται να 
παροχετεύσει απορροή που αντιστοιχεί στην περίοδο επαναφοράς του έργου της 
διευθέτησης. 

 Σε περίπτωση δικτύου ομβρίων απαγορεύεται η σύνδεση σ’ αυτό αγωγών ακαθάρτων ή 
παντοροϊκών αγωγών. 

 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗΣ 

 Να ληφθούν μέτρα στεγανοποίησης της έναντι κατείσδυσης επιφανειακών υδάτων. 
 Να συμπεριληφθεί στο έργο διάταξη άφεσης παροχής για την διατήρηση του κατάντη 

οικοσυστήματος (οικολογική παροχή), η οποία θα πρέπει να είναι σχεδιασμένη κατά τρόπο 
ώστε να εξασφαλίζεται η κατά προτεραιότητα απόδοσή της οικολογικής παροχής έναντι της 
υδροληψίας. 

 
 
Β. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
 
ΓΕΝΙΚΑ 

 Η απολήψιμη παροχή να είναι μικρότερη από την δυνατότητα του υδροφορέα, ώστε να μην 
υπεραντλείται το υδροφόρο σύστημα και το ισοζύγιο κατείσδυση/εμπλουτισμός – απόληψη 
να παραμένει θετικό. 

 Να ελέγχεται με τη χρήση σταθμήμετρου η στάθμη του υδροφορέα διαχρονικά ώστε να είναι 
δυνατή η επαναξιολόγηση της δυναμικότητας και των λοιπών χαρακτηριστικών του 
υδροφορέα και να παίρνονται τα αναγκαία κατά περίπτωση μέτρα. 

 Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ποιοτική υποβάθμιση του νερού της υδροληψίας ο φορέας 
του έργου οφείλει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές 
του για την εξάλειψη των σχετικών αιτίων, ενώ σε περίπτωση αναρμοδιότητας του ιδίου 
οφείλει να ενημερώνει τις καθ' ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες. 

 Τα αποτελέσματα των μετρήσεων ή υπολογισμών των ποσοτικών ή ποιοτικών παραμέτρων 
όπου αυτά απαιτούνται να κοινοποιούνται ετησίως στη Δ/νση Υδάτων της αρμόδιας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή με τη συχνότητα που ορίζεται στη σχετική άδεια χρήσης 
νερού.  

 Οι αναλύσεις για την ποιότητα του λαμβανόμενου από το έργο νερού να πραγματοποιούνται 
κατά τα προβλεπόμενα από την υπ’ αριθμ. Η.Π.38317/1621/Ε103/2011 κοινή υπουργική 
απόφαση (Β΄ 1977), όπως εκάστοτε ισχύει. 

 Σε περίπτωση δικτύων μεταφοράς και διανομής νερού προς χρήση να καταγράφονται 
συστηματικά οι συνολικά καταναλισκόμενες ποσότητες νερού, και τα σχετικά αποτελέσματα 
να διαβιβάζονται ετησίως στην αρμόδια Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 
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ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 

 H ποιότητα του διατιθέμενου για ανθρώπινη κατανάλωση νερού να είναι σύμφωνη με τα 
προβλεπόμενα στην ΚΥΑ Υ2/2600/2001 (Β’ 892) όπως εκάστοτε ισχύει. 

 Σε περίπτωση χρήσης του νερού για ύδρευση, τα αποτελέσματα μετρήσεων που αφορούν 
ποιοτικές παραμέτρους θα πρέπει να κοινοποιούνται στην αρμόδια Υπηρεσία Δημόσιας 
Υγείας της Περιφέρειας. 

 
 
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 

 Για λόγους εξοικονόμησης νερού να αποφεύγεται η άρδευση με συστήματα καταιονισμού 
(μικροεκτοξευτές, τεχνητή βροχή) κατά τις θερμές ώρες της ημέρας. 

 Εντός αρδευτικών δικτύων ή έργων αναδασμού να τηρούνται τα ακόλουθα:  
1. Η εφαρμογή του καθεστώτος πολλαπλής συμμόρφωσης.  
2. Οι Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής όπως εκάστοτε ισχύουν, όσον αφορά στη 

διαχείριση εισροών, κατεργασία του εδάφους, αμειψισπορά, λίπανση, προστασία 
υδατικών πόρων, φυτοπροστασία, και την διαχείριση αυτοφυούς χλωρίδας, 
υπολειμμάτων καλλιεργειών και απορριμμάτων, καθώς και λοιπά θέματα αγροτικής 
πρακτικής. 

 Να ακολουθούνται τα όρια ποιότητας του αρδευτικού ύδατος εφόσον αυτά υπάρχουν 
 
ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 

 Σε περίπτωση υδροληψίας από υδατόρεμα: 
1. Να καταγράφονται συστηματικά (κάθε …… μήνες) μετά την έναρξη της λειτουργίας του 

έργου τα ακόλουθα μεγέθη: α) συνολική παροχή του υδατορέματος, β) λαμβανόμενη 
προς χρήση παροχή, γ) αποδιδόμενη στα κατάντη οικολογική παροχή, δ) 
υπερχειλίζουσα παροχή. 

2. Να εξασφαλίζεται η απορροή κατάντη της υδροληψίας παροχής κατ’ ελάχιστον ίσης με 
την οικολογική παροχή που ορίζεται από το εν ισχύ Σχέδιο Διαχείρισης της υδρολογικής 
λεκάνης της. Σε περίπτωση απουσίας σχετικής πρόβλεψης η οικολογική παροχή 
καθορίζεται ……………………………….. 

 

 Σε περίπτωση υδροληψίας από λίμνη: 
1. Να καταγράφονται συστηματικά (κάθε …….………μήνες) μετά την έναρξη της 

λειτουργίας του έργου τα ακόλουθα μεγέθη: α) λαμβανόμενη προς χρήση παροχή, β) 
στάθμη λίμνης.  

2. Να εξασφαλίζεται η απορροή κατάντη της υδροληψίας παροχής κατ’ ελάχιστον ίσης με 
την οικολογική παροχή που ορίζεται από το εν ισχύ Σχέδιο Διαχείρισης της υδρολογικής 
λεκάνης της. Σε περίπτωση απουσίας σχετικής πρόβλεψης η οικολογική παροχή 
καθορίζεται ……………………………….. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
…………………………………………... 
ΓΕΝIKH Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ &  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ …………………… 
ΤΜΗΜΑ ………………………………. 

                 …. / …. / 2014 
Αριθ. Πρωτ.: ………. / ………. 
 
 

Ταχ. Δ/νση: ……………………………  
Πληροφορίες: ………………………… 
Τηλέφωνο:  ……………………….  
Φαξ: …………………………………… 
 
        Προς: Πίνακα Αποδεκτών 
 
 

Θ Ε Μ Α : «ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ 
ΠΟΡΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ…………………….....» 

 
 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Η 

 
 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
 
 

Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις της παρ. 4 τoυ άρθρoυ 16 τoυ v.3199/2003 "Προστασία και διαχείριση των 

υδάτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000" (Α' 280). 

2. Τις διατάξεις της ΚΥΑ …………………. «Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων 
αξιοποίησης των υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης ή τροποποίησής των αδειών, 
περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος τους.» 

3. Την υπ. αριθ. 145026/2014 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Σύσταση, διαχείριση και λειτουργία 
Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.) από Επιφανειακά και Υπόγεια Υδατικά 
Συστήματα» (Β΄31). 

4. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (Α΄ 87). 

5. Το …………….Εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης ……………………………………………………………........... 
6. Την από ………………..... αίτηση-δήλωση των ενδιαφερομένων, τα δικαιολογητικά που την 

συνοδεύουν και την ................................. εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας εξέτασης 
αυτών. 

7. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
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τη χορήγηση ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ με τα εξής 
στοιχεία: 

 

 Έργο: ............................................................................................................................. 
 Περιφέρεια: ……………………............................................................................................... 
 Περιφερειακή Ενότητα: …………………………......................................................................... 
 Δήμος: …………………………………......................................................................................... 
 Δημοτική/Τοπική Κοινότητα: ………………….......................................................................... 
 Δημοτική Ενότητα: ……………………………….......................................................................... 
 Τοπωνύμιο, θέσης έργου Δήμος (Διοικητική Περιοχή): …………………………………………..…….. 

 Δικαιούχος/οι: …………………………...................................................................................... 
…………………………................................................................................................................ 
..................................................................................................................................………. 

 
που ανήκει στο Υδατικό Διαμέρισμα …………………………..........................................………………. 
και στη Λεκάνη Απορροής …………………………….......................................…………………………….. 

 
1. Βασικά χαρακτηριστικά του έργου:  
 Συντεταγμένες ............................................................................................................... 
 Βάθος έως ....................................................................................................................... 
 Διάμετρος αρχικής διάτρησης .......................................................................................... 
 Διάμετρος τελικής διάτρησης ........................................................................................... 

 Διάμετρος σωλήνωσης .................................................................................................... 
 
2. Τα πραγματικά στοιχεία του έργου θα εμπεριέχονται στην Τεχνική Έκθεση του επιβλέποντος 
του έργου και θα υποβληθούν στη Διεύθυνση Υδάτων με την αίτηση χορήγησης άδειας χρήσης 
νερού μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τη Κ.Υ.Α. …………………. Στην 
Τεχνική Έκθεση θα υπάρχει σαφής αναφορά στα στοιχεία της άδειας εκτέλεσης έργου που 
τυχόν διαφοροποιήθηκαν κατά την εκτέλεσή του και με πλήρη αιτιολόγηση.  
 
3. Είδος και μέγεθος μονάδας-εκμετάλλευσης: Το έργο θα γίνει για να καλύψει τις 
αρδευτικές/υδρευτικές ανάγκες των ενδιαφερομένων. Η τελική ποσότητα νερού που θα 
αδειοδοτηθεί κατά τη φάση χορήγησης άδειας χρήσης νερού, θα εξαρτηθεί από τα 
αποτελέσματα της αξιολόγησης των στοιχείων της δοκιμαστικής άντλησης, αλλά λαμβάνοντας 
υπόψη και τη βιωσιμότητα του υδροφορέα.  
 
4. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η προθεσμία για την εκτέλεση του έργου ορίζεται σε 
……………….. μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας άδειας. Η άδεια παύει να ισχύει 
σε περίπτωση που παρέλθει η προθεσμία χωρίς το έργο να έχει ολοκληρωθεί. Είναι δυνατόν να 
δοθεί παράταση εκτέλεσης του έργου η οποία όμως δεν επιτρέπεται να ………………………….. Ο 
κάτοχος της παρούσας άδειας οφείλει να ενημερώσει εγγράφως την υπηρεσία μας για την 
ημερομηνία ανόρυξης της γεώτρησης και έναρξης της δοκιμαστικής άντλησης. 
 
5. Μετά την εκτέλεση του έργου (εντός της οριζόμενης στη παρούσα απόφαση προθεσμίας) και 
δεδομένου ότι για τη λειτουργία του έργου θα απαιτηθεί και χρήση νερού, ο κάτοχος της 
παρούσας άδειας υποχρεούται να υποβάλει αίτηση άδειας χρήσης νερού με τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά,  
 
6. Σε περίπτωση μη επιτυχούς γεώτρησης, ο ενδιαφερόμενος σε συνεργασία με τον 
επιβλέποντα, πρέπει να υποβάλει (όπως και στην περίπτωση επιτυχούς ανόρυξης), στη Δ/νση 
Υδάτων και σε χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την ημερομηνία εκτέλεσης του έργου, 
υπεύθυνη δήλωση του ν.15999/86, αναφέροντας ότι το έργο εκτελέστηκε με βάση την 
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παρούσα Απόφαση του Γενικού Γραμματέα, επισυνάπτοντας την έκθεση του επιβλέποντος του 
έργου με λεπτομερή στρωματογραφική περιγραφή της στήλης της γεώτρησης. Η Δ/νση Υδάτων 
θα μεριμνά και για την ακύρωση του Κ.Α. που είχε εκδοθεί. 

 
7. Η μη τήρηση των όρων της άδειας αυτής και γενικότερα των όρων του ν.3199/2003 επισύρει 
τις νόμιμες διοικητικές κυρώσεις του Ν.3199/2003. 
8. ....................................................................................................................................... 
9. ....................................................................................................................................... 
10. ..................................................................................................................................... 
 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ                                       :             
 
ΙΣΧΥΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ     : έως ............................ 
ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ   : έως ............................ 
ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ      : έως ........................... 
 
 

Ο Γενικός Γραμματέας 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIIΙ 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
…………………………………………... 
ΓΕΝIKH Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ &  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ …………………… 
ΤΜΗΜΑ ………………………………. 

                  …. / …. / 2014 
Αριθ. Πρωτ.: ………. / ………. 
 
 

Ταχ. Δ/νση: ……………………… 
Πληροφορίες: …………………….. 
Τηλέφωνο:  …………………….. 
Φαξ: ………………………………… 
 
        Προς: Πίνακα Αποδεκτών 
 
 

Θ Ε Μ Α : «ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ…………………….....» 
 
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 
 
 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
 
 

Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις της παρ. 4 τoυ άρθρoυ 16 τoυ v.3199/2003 "Προστασία και διαχείριση των 

υδάτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000" (Α' 280). 

2. Τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. …………………. «Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων 
αξιοποίησης των υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης ή τροποποίησής των αδειών, 
περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος τους.». 

3. Την υπ. αριθ. 145026/2014 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Σύσταση, διαχείριση και λειτουργία 
Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.) από Επιφανειακά και Υπόγεια Υδατικά 
Συστήματα» (Β΄31). 

4. Τις διατάξεις του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (Α΄ 87). 

5. Το ............................. Σχέδιο Διαχείρισης ……………………......……………………………………………… 
6. Την από ………………. αίτηση-δήλωση των ενδιαφερομένων και τα δικαιολογητικά που την 

συνοδεύουν και την εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας εξέτασης αυτών. 
7. …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 
τη χορήγηση ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ με τα εξής στοιχεία: 
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 Έργο: .......................................................................................................................... 
 Περιφέρεια:……………………………...................................................................................... 
 Περιφερειακή Ενότητα: …………………………....................................................................... 
 Δήμος: …………………………………....................................................................................... 
 Δημοτική/Τοπική Κοινότητα: …………………....................................................................... 
 Δημοτική Ενότητα: ………………………………....................................................................... 

 Τοπωνύμιο, θέσης έργου : .........…................................…………………………………………….. 
 Δικαιούχος/οι: …………………………................................................................................... 
…………………………................................................................................................. ............. 
..................................................................................................................................…….. 
 
που ανήκει στο Υδατικό Διαμέρισμα …………………………..........................................………………. 
και στη Λεκάνη Απορροής …………………………….......................................…………………………….. 
 
1. Η άδεια αυτή ισχύει για χρήση νερού και συγκεκριμένα για …………………… 

…………………………………………………….  
2. Ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιεί μέχρι …………… κυβ. μέτρα νερού ανά έτος, για τη 

χρονική περίοδο από …………….. έως …………….. 
3. Η ποσότητα του νερού θα λαμβάνεται από ………………………………………………….. που 

βρίσκεται …………………………………………………………. και που ανήκει …………………………με 
……………………………………………………….. (π.χ. με άντληση ή σύνδεση με το δίκτυο) 

4. Χαρακτηριστικά υδροληψίας: 
Συντεταγμένες υδροληψίας: ............................................................................................. 
Εκμεταλλεύσιμη Παροχή: ................................................................................................. 
Ετήσια απολήψιμη ποσότητα νερού:…………....................................................................... 
Βάθος διάτρησης/σωλήνωσης: ………………................……………………………………………………... 
Εξωτερική διάμετρος διάτρησης/σωλήνωσης: ...….............................................................. 
Στάθμη ηρεμίας: .............................................................................................................. 
Στάθμη άντλησης: ........................................................................................................... 

5. Η παρούσα άδεια όσον αφορά στη χρήση νερού, ισχύει έως …………..............., αποκλειστικά 
και μόνο για τις συγκεκριμένες χρήσεις, που αναφέρονται πιο πάνω και απαγορεύεται η 
κατά οποιοδήποτε τρόπο αλλαγή ή η τροποποίηση αυτής ή η διάθεση νερού σε τρίτους 

6. Η άδεια αυτή είναι δυνατόν: 
i. Να τροποποιηθεί, πριν από τη λήξη της, για λόγους που αφορούν το χρήστη, μετά από 

σχετική αίτησή του, 
ii. Να ανακληθεί ή καταργηθεί ή τροποποιηθεί από την Υπηρεσία πριν από τη λήξη της. 

7. Απαγορεύεται η επέκταση της μονάδας - εκμετάλλευσης, όπου χρησιμοποιείται το νερό, 
παρά μόνο με νέα αίτηση και χορήγηση σχετικής άδειας 

8. Η μη τήρηση των όρων της άδειας αυτής και γενικότερα των όρων του ν.3199/2003 επισύρει 
τις νόμιμες διοικητικές κυρώσεις του ν.3199/2003. 

9. ………………………………..................................................................................................... 
10. ………………………………..................................................................................................... 
 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ                                  :             
 
ΙΣΧΥΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ    : έως ……………………………………………………... 

 
 

Ο Γενικός Γραμματέας 
 


