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Έχovτας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.2077/1992 «Κύρωση Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση»
(Α΄ 136) και τις διατάξεις του άρθρου 2 (παρ. 1ζ) του ν.1338/1983 «Εφαρμογή του
Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄ 34), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του ν.1440/1986
«Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων κ.λ.π. (Α΄ 70) και του άρθρου 65 του ν. 1892/1990 (Α΄
101).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 4 (παραγ. 1, περιπ. δ), 8, 10, 11 (παραγ. 1) και 13 του
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) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο πέμπτο του ν. 4117/2013 (Α΄29).
3. Τις διατάξεις των άρθρων 186 και 204 του ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (Α΄85).
5. Τις διατάξεις του ν.4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την
Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων − Εναρμόνιση με την
Οδηγία 2008/98/ΕΚ. Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής» (Α΄24).
6. Τις διατάξεις του ν.4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων,
ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» (Α΄209).
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7. Tις διατάξεις των άρθρων 4 και 12 του π.δ. 51/2007 «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών
για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις
διατάξεις της οδηγίας 2000/60/ΕΚ……..του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000» (Α΄54).
8. Τις διατάξεις του άρθρου 4 και 13 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000 (ΕΕL 327/22-12-2000).
9. Τις διατάξεις του π.δ. 148/2009 «Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την
αποκατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον-Εναρμόνιση με την οδηγία 2004/35/ΕΚ….κλπ»
(Α΄190).
10. 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).
11. Την υπ. αριθ. 1958/2012 Υπουργική Απόφαση «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ. 4 του Ν.
4014/2011 (A΄ 209)» (Β΄21).
12. Την Υ.Α. Δ9Β,Δ/Φ166/οικ13068/ΓΔΦΠ2488/2009 «Άδειες εγκατάστασης για ίδια χρήση
ενεργειακών συστημάτων θέρμανσης − ψύξης χώρων μέσω εκμετάλλευσης της
θερμότητας των γεωλογικών σχηματισμών και των νερών, επιφανειακών και υπόγειων, που
δεν χαρακτηρίζονται γεωθερμικό δυναμικό» (Β΄1249).
13. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
όργανα, όπως τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄98).
14. Την υπ. αριθ. 322/2013 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Οργάνωση της Ειδικής Γραμματείας
Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (Β΄679).
15. Την υπ. αριθ. οικ. 706/2010 Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων «Καθορισμός των
λεκανών απορροής ποταμών της χώρας και ορισμού των αρμόδιων Περιφερειών για τη
διαχείριση και προστασία τους» (Β΄1383), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
16. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του π.δ.189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή των
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α΄221).
17. Τις διατάξεις του άρθρου 2 (παρ. 4) του π.δ. 24/2010 «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων
των Υπουργείων και τροποποίηση του π.δ. 189/2009» (Α΄56).
18. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων,
μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄141), όπως αυτό ισχύει.
19. Το π.δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄
141).
20. Το π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 153).
21. Την υπ’ αριθμ. Υ.Α. 305/2013 (Β΄ 1628) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Λεωνίδα Γρηγοράκο», όπως ισχύει.
22. Την Απόφαση του Πρωθυπουργού αρ. Υ.46/2012 «Καθορισμός Αρμοδιοτήτων του
Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Σταύρου
Καλαφάτη» (Β΄2101), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
23. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού.
Αποφασίζουμε:
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Άρθρo 1
Πεδίο εφαρμογής
1. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται:
α) στις χρήσεις υδάτων από ενεργά σημεία υδροληψίας, ανεξάρτητα αν είναι ιδιωτικά, δημόσια
ή δημοτικά, που αναφέρονται στη παράγραφο 1 του άρθρου 10 του ν.3199/2003 και
περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 1 του άρθρου 2,
β) στα έργα αξιοποίησης των υδατικών πόρων που εξυπηρετούν τις χρήσεις που αναφέρονται
στο παράρτημα Ι, όπως αυτά περιγράφονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 και
γ) στις υφιστάμενες υδροληψίες που έχουν κωδικό καταγραφής, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7
της υπ. αριθ. 145026/2014 ΚΥΑ. Εάν η υφιστάμενη υδροληψία δεν έχει καταγραφεί μέσα
στις προβλεπόμενες προθεσμίες, ο ενδιαφερόμενος, προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία
αδειοδότησης, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, οφείλει να προσκομίσει στην
αδειοδοτούσα αρχή αποδεικτικό ότι έχει καταβάλλει το πρόστιμο που προβλέπεται στο
άρθρο 10 της ανωτέρω ΚΥΑ. Η υδροληψία αυτή, για την αδειοδότησή της, αντιμετωπίζεται
ως νέα υδροληψία.
2. Δεν απαιτείται άδεια χρήσης ή/και εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων και κατά
συνέπεια δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρούσας απόφασης για:
α) Τα ανενεργά σημεία υδροληψίας, δηλαδή υφιστάμενα σημεία υδροληψίας που σήμερα δεν
χρησιμοποιούνται αλλά οι ιδιοκτήτες τους επιθυμούν να τα διατηρήσουν για ενδεχόμενη
μελλοντική χρήση ή ως διακοσμητικά στοιχεία, όπως παλιά πέτρινα πηγάδια σε αυλές
σπιτιών. Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να εκδοθεί νέα άδεια χρήσης νερού
και όχι αντικατάσταση παλαιάς. Οι δικαιούχοι των ανενεργών σημείων υδροληψίας
οφείλουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου
12.
β) Τις ιαματικές πηγές, όπως αυτές ορίζονται στον ν.3498/2006 (Α΄230), εφόσον τηρείται η
παράγραφος 5 του άρθρου 3 και η διαδικασία αναγνώρισης που περιγράφεται στο άρθρο 4,
του νόμου αυτού.
γ) Τις υδρογεωτρήσεις για ερευνητικούς σκοπούς, δηλαδή αυτές που διενεργούνται από
πανεπιστήμια, ερευνητικά ινστιτούτα και άλλους αρμόδιους δημόσιους φορείς με σκοπό την
κοινή ωφέλεια. Για την πραγματοποίηση των εν λόγω υδρογεωτρήσεων αρκεί η σύμφωνη
γνώμη της Δ/νσης Υδάτων της αρμόδιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά την υποβολή
από τον ενδιαφερόμενο φορέα σχετικής έκθεσης σκοπιμότητας. Σε περίπτωση που τα
ύδατα από την ανωτέρω υδρογεώτρηση τελικά χρησιμοποιηθούν, η υδρογεώτρηση
υπάγεται στο καθεστώς αδειοδότησης της παρούσας απόφασης. Στην αντίθετη περίπτωση
και εφόσον δεν καταστραφεί η υδρογεώτρηση καταγράφεται στο Ε.Μ.Σ.Υ. σαν ανενεργό
σημείο υδροληψίας.
δ) Τα έργα άντλησης υδάτων μικρής κλίμακας από υπόγεια κτιρίων με σκοπό τη διασφάλιση της
ευστάθειας και θεμελίωσης των κτιρίων, εφόσον έχει χορηγηθεί η σχετική άδεια από την
αρμόδια υπηρεσία δόμησης.
ε) Τα έργα και οι δραστηριότητες επεξεργασίας αστικών λυμάτων (βιολογικοί καθαρισμοί,
αποχετευτικά δίκτυα - αγωγοί ακαθάρτων).
στ) Τη χρήση επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων για εκμετάλλευση θερμότητας, κατά την οποία
επαναφέρεται το σύνολο των χρησιμοποιηθέντων υδάτων στην ίδια ποιότητα, στον αρχικό
αποδέκτη. Για την πραγματοποίηση της εν λόγω δραστηριότητας αρκεί η άδεια
εγκατάστασης που παρέχεται σύμφωνα με την Υ.Α. Δ9Β,Δ/Φ166/οικ13068/ΓΔΦΠ2488/2009
(Β΄1249) με την προϋπόθεση ότι έχει εκδοθεί με τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας
Διεύθυνσης Υδάτων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Σε περίπτωση που υπάρχει
ανάλωση ποσότητας νερού ή αλλοίωση της ποιότητάς του, η οποία μπορεί να προέρχεται και
από μεταβολή της θερμοκρασίας των υδάτων, η εν λόγω χρήση υπάγεται στο καθεστώς
αδειοδότησης της παρούσας απόφασης.
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η) Επισκευές/ αντικαταστάσεις υφισταμένων δικτύων διανομής (αρδευτικά, υδρευτικά,
αποχετευτικά, ομβρίων υδάτων, αποστραγγιστικά, κλπ) χωρίς αλλαγή της όδευσης ή/και
χωρίς επέκταση του δικτύου με την προϋπόθεση γραπτής ενημέρωσης της αρμόδιας
Διεύθυνσης Υδάτων.
θ) Τα εσωτερικά δίκτυα διανομής ύδρευσης εντός σχεδίων πόλεων και οικιστικών περιοχών.
ι) Τις χρήσεις επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων για αναψυχή, όπως περιγράφονται στην
ενότητα 5 του παραρτήματος Ι, με την προϋπόθεση ότι για την πραγματοποίηση αυτών των
χρήσεων δεν απαιτείται υδροληψία ή δεν επέρχεται τροποποίηση του υδάτινου σώματος και
των χαρακτηριστικών αυτού (υδρομορφολογική επέμβαση), και εφόσον έχει προηγηθεί
γραπτή ενημέρωση της αρμόδιας Διεύθυνσης Υδάτων.
ια) Τη χρήση υδάτων για τις δραστηριότητες των υδατοκαλλιεργειών εντός Περιοχής
Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) με την προϋπόθεση ότι έχει
διασφαλιστεί η συμβατότητα με το οικείο Σχέδιο Διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών
και την υποχρέωση να κοινοποιούνται τα αποτελέσματα του προγράμματος
παρακολούθησης των Π.Ο.Α.Υ. στις αρμόδιες Διευθύνσεις Υδάτων της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης.
ιβ) Υδροληψία (π.χ. πηγές, πηγάδια, γεωτρήσεις) με μικρή παροχή ύδατος, όπως τυχόν ορίζεται
με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της αρμόδιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σύμφωνα
με την παράγραφο 3 του άρθρου 11 του ν. 3199/2003 και σε εφαρμογή των εγκεκριμένων
Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων.
Άρθρο 2
Καθορισμός χρήσεων νερού και έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων για τα οποία
απαιτείται άδεια – Συσχέτιση με την περιβαλλοντική αδειοδότηση
1. Οι χρήσεις νερού για τις οποίες απαιτείται η έκδοση άδειας χρήσης είναι η ύδρευση, η
αγροτική, η βιομηχανική χρήση, η ενεργειακή χρήση και η χρήση για αναψυχή, σύμφωνα με
την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του ν.3199/2003. Οι ανωτέρω χρήσεις μπορεί να αφορούν σε
επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, τόσο ως απλές χρήσεις όσο και όταν έπονται έργου αξιοποίησης
υδατικών πόρων. Οι χρήσεις ύδατος αναφέρονται ενδεικτικά ανά κατηγορία στο παράρτημα Ι.
2. Τα έργα αξιοποίησης υδατικών πόρων για τα οποία απαιτείται η έκδοση άδειας εκτέλεσης
έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων είναι τα ακόλουθα:
α) Υδροληψία από υδατορέματα,
β) Υδροληψία από λίμνες,
γ) Υδρομαστεύσεις πηγών,
δ) Υδρογεωτρήσεις και φρέατα κάθε χρήσης,
ε) Έργα αγωγών μεταφοράς νερού που εξυπηρετούν τα ανωτέρω α, β, γ και δ έργα,
ζ) Δεξαμενές αποθήκευσης νερού που εξυπηρετούν τα ανωτέρω α, β, γ και δ έργα.
3. Για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Α και Β όπως αυτά περιγράφονται στην υπ’
αριθ. 1958/2012 Υπουργική Απόφαση, όπως ισχύει, τα οποία αφορούν σε απολήψεις από
επιφανειακά και υπόγεια ύδατα, ισχύουν τα ακόλουθα ανά κατηγορία:
3.1. Ως προς τα νέα έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Α: Εκδίδεται ενιαία άδεια
εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων και χρήσης μετά την έκδοση της Απόφασης
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για τα έργα αξιοποίησης επιφανειακών υδάτων. Για
την έκδοση της Α.Ε.Π.Ο. πρέπει να προηγείται γνώμη της αρμόδιας Διεύθυνσης Υδάτων της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
3.2. Ως προς τα νέα έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β εκτός αυτών που προβλέπονται
στην ανωτέρω παράγραφο 2: Δεν απαιτείται η έκδοση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης
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υδατικών πόρων, αλλά μόνο η έκδοση άδειας χρήσης νερού. Οι απαιτήσεις που προβλέπονται
στην παρούσα απόφαση για την έκδοση άδειας εκτέλεσης έργου καθώς και η προθεσμία
εκτέλεσης του έργου και οι προϋποθέσεις παράτασης, εάν παρέλθει η προθεσμία χωρίς το έργο
να έχει εκτελεστεί, ενσωματώνονται στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.). Στις
περιπτώσεις αυτές, αρμόδια για την υπαγωγή σε Π.Π.Δ. είναι η οικεία Διεύθυνση Περιβάλλοντος
και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας, μετά από γνώμη της αρμόδιας Διεύθυνσης Υδάτων
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κατά παρέκκλιση της Κ.Υ.Α. 171923/2013 (ΦΕΚ 3071
Β΄/3.12.2013).
3.2.1 Για την πραγματοποίηση έργων και δραστηριοτήτων που προβλέπονται στην ανωτέρω
παράγραφο 2 και υπάγονται στη Β΄ κατηγορία, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1958/2012
Υπουργική Απόφαση, όπως ισχύει, δεν απαιτείται η έκδοση των προβλεπόμενων από την
κείμενη νομοθεσία, Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (Π.Π.Δ.), εφόσον τα έργα αυτά
βρίσκονται εντός περιοχής με εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών.
3.3. Για υφιστάμενα έργα και δραστηριότητες αξιοποίησης υδατικών πόρων κατηγορίας Α και
Β, τα οποία αφορούν σε απολήψεις από επιφανειακά και υπόγεια ύδατα περιοχών με
εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών, για τη χορήγηση άδειας χρήσης
νερού δεν θεωρείται προαπαιτούμενη η έκδοση Α.Ε.Π.Ο. και Π.Π.Δ. αντίστοιχα.
4. Για τα έργα και δραστηριότητες τα οποία αφορούν σε απολήψεις από επιφανειακά και
υπόγεια ύδατα για την εξυπηρέτηση των χρήσεων του παραρτήματος Ι και δεν εμπίπτουν στα
έργα της παρ.2 Άρθρου 1 της παρούσας και στην Α ή Β κατηγορία όπως αυτές ορίζονται στην
υπ. αριθ. 1958/2012 Υπουργική Απόφαση, όπως ισχύει, απαιτείται η έκδοση άδειας εκτέλεσης
έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων και η έκδοση άδειας χρήσης νερού ή η έκδοση ενιαίας
άδειας, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρούσας (άρθρο 6 παράγραφος 5).
5. Στη γνωμοδότηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Υδάτων κατά τη διαδικασία της περιβαλλοντικής
αδειοδότησης αναγράφονται μεταξύ άλλων:
α) οι τυχόν συμπληρωματικές εκθέσεις-μελέτες στοιχεία και βεβαιώσεις που θα απαιτηθούν για
τη χορήγηση άδειας σύμφωνα με την παρούσα,
β) οι όροι που πρέπει να τεθούν προκειμένου το έργο να είναι συμβατό με το Σχέδιο
Διαχείρισης της περιοχής και τις τυχόν ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις.

Άρθρο 3
Αδειοδοτούσα αρχή- Προσδιορισμός των δικαιούχων αδειών χρήσης νερού ή/και
εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων
1. Οι άδειες χρήσης νερού ή/και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων εκδίδονται από
το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όπου υπάγεται το σημείο υδροληψίας
(όταν η υδροληψία γίνεται από επιφανειακά νερά) ή το υδατικό σύστημα (όταν η υδροληψία
γίνεται από υπόγεια νερά), σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 706/2010 Απόφαση της Εθνικής
Επιτροπής Υδάτων που έχει εκδοθεί σε εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν.3199/2003,
όπως αυτή εκάστοτε ισχύει, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Υδάτων της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Στις περιπτώσεις συναρμοδιότητας Αποκεντρωμένων Διοικήσεων
επί κοινής λεκάνης απορροής ποταμού, η άδεια χρήσης ή/και εκτέλεσης έργου αξιοποίησης
υδατικών πόρων εκδίδονται από το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όπου
υπάγεται διοικητικά το σημείο υδροληψίας, κατά περίπτωση, μετά από γνώμη των συναρμόδιων
Διευθύνσεων Υδάτων.
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2. Η άδεια εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του
άρθρου 2, χορηγείται στον εκάστοτε φορέα που εκτελεί το έργο και μπορεί να περιλαμβάνει και
χρήση για τη δοκιμαστική λειτουργία του έργου.
3. Η άδεια χρήσης νερού χορηγείται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου
που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρούσας.
3.1. Όταν πρόκειται για υδροληψία από συλλογικό δίκτυο, όπως αρδευτικό δίκτυο δικαιοδοσίας
Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β., Τ.Ο.Ε.Β), ή υδρευτικό/αρδευτικό δίκτυο Δήμου , η
άδεια χορηγείται στον Οργανισμό/Φορέα/Δήμο για λογαριασμό των χρηστών, ο οποίος και
αναλαμβάνει τον επιμερισμό του νερού στους χρήστες και την διατύπωση κατευθυντήριων
οδηγιών και κανόνων ορθής χρήσης στο πλαίσιο τήρησης των όρων της άδειας χρήσης και των
απαιτήσεων της παρούσας απόφασης.
3.2. Όταν πρόκειται για υδροληψία για την κάλυψη αναγκών κοινής ωφέλειας μέσω ιδιωτικών
δικτύων ή ιδιωτικών μέσων σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 του ν.3199/2003, η άδεια
χορηγείται στον οικείο Δήμο-ους ή σε αντίστοιχο κρατικό φορέα για λογαριασμό όλων των
χρηστών. Ο Δήμος ή ο φορέας επιμερίζει το νερό στους χρήστες και διατυπώνει κατευθυντήριες
οδηγίες και κανόνες ορθής χρήσης στο πλαίσιο τήρησης των όρων της άδειας χρήσης και των
απαιτήσεων της παρούσας απόφασης.
3.3. Όταν πρόκειται για υδροληψία από φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την κάλυψη των ίδιων
πραγματικών του αναγκών και το σημείο υδροληψίας βρίσκεται σε ιδιωτικό χώρο, η άδεια
χρήσης χορηγείται στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με την ιδιότητά του ως φορέα εμπραγμάτου
δικαιώματος (κυριότητα, επικαρπία ή δουλεία) ή ενοχικού δικαιώματος (μίσθωση, παραχώρηση
χρήσης) ή άλλου δικαιώματος στην έκταση όπου βρίσκεται το σημείο υδροληψίας.
3.4. Όταν πρόκειται για υδροληψία από περισσότερα του ενός φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για
την κάλυψη των πραγματικών τους αναγκών και το σημείο υδροληψίας βρίσκεται σε ιδιωτικό ή
δημοτικό ή δημόσιο χώρο, υποβάλλεται κοινή αίτηση στην οποία αναγράφονται αναλυτικά τα
στοιχεία των συνδικαιούχων χρηστών και η απολήψιμη ποσότητα ύδατος, όπως επιμερίζεται
στον καθένα. Σε περίπτωση αδυναμίας υποβολής κοινής αίτησης, η αίτηση υποβάλλεται ατομικά
με απλή αναφορά στην ύπαρξη και άλλων συνδικαιούχων χρηστών, οπότε η άδεια εκδίδεται
στο όνομα του αιτούντος.

Άρθρο 4
Διαδικασία αδειοδότησης
1. Για την έκδοση των αδειών χρήσης νερού ή/και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδατικών
πόρων απαιτείται η υποβολή φακέλου από το ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που
περιλαμβάνει την αίτηση και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 5.
2. Ο φάκελος της αίτησης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλεται στον οικείο Ο.Τ.Α. Α’
ή Β’ Βαθμού, στα διοικητικά όρια του οποίου υπάγεται το σημείο υδροληψίας, κατ’ εφαρμογή
του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, όπου διενεργείται τυπικός έλεγχος
προκειμένου να διαπιστωθεί η πληρότητα του φακέλου της αίτησης και η ακρίβεια των
στοιχείων που αναφέρονται σε αυτή. Ο τυπικός έλεγχος πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός δέκα
(10) εργάσιμων ημερών. Η εν λόγω Υπηρεσία υποδοχής οφείλει να διαθέτει στους
ενδιαφερόμενους την αίτηση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή και να παρέχει τις αναγκαίες
πληροφορίες για την ορθή συμπλήρωσή της.
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3. Μετά τη διαπίστωση της πληρότητας του φακέλου, η Υπηρεσία υποδοχής τον προωθεί στην
αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία τον ελέγχει και τον
αξιολογεί σε σχέση με τη συμβατότητα της με το Σχέδιο Διαχείρισης της περιοχής λεκάνης
απορροής ποταμού, τις κατά περίπτωση τυχόν ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις που
προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 και στο άρθρο 11 παράγραφος 3 του ν.3199/2003
και τη γενικότερη πολιτική διαχείρισης των υδάτων της περιοχής στο πλαίσιο επίτευξης των
περιβαλλοντικών στόχων του άρθρου 4 του π.δ.51/2007. Η αδειοδοτούσα αρχή έχει τη
δυνατότητα να ζητά εγγράφως από τον ενδιαφερόμενο διευκρινίσεις, καθώς και επιπλέον
στοιχεία και δικαιολογητικά τεκμηριώνοντας το αίτημά της.
4. Μέσα σε διάστημα εξήντα (60) εργασίμων ημερών από την υποβολή του φακέλου στην
αδειοδοτούσα αρχή και μετά την αξιολόγησή του, σύμφωνα με την παράγραφο 3, εκδίδεται
αναλόγως άδεια χρήσης νερού ή/και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων, σύμφωνα
με την παράγραφο 1 του άρθρου 3, ή απόφαση απόρριψης του αιτήματος για χορήγηση άδειας.
Η απορριπτική απόφαση, η οποία εκδίδεται από το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης μετά από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης, πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογημένη. Οι επιτόπιοι έλεγχοι που διενεργούνται κατά
την κρίση της αδειοδοτούσας αρχής, δύνανται να διενεργούνται και από τις Υπηρεσίες
Υποδοχής των φακέλων, εφόσον ζητηθεί από την αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή στο πλαίσιο
σχετικής συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ τους.
5. Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με την
παράγραφο 1 (εδάφιο η) του άρθρου 4 του ν.3199/2003, όπως ισχύει, διατηρεί το δικαίωμα
παρακολούθησης και παροχής οδηγιών και κατευθύνσεων σχετικά με τη διαδικασία έκδοσης
αδειών χρήσης ύδατος ή/και εκτέλεσης αξιοποίησης υδατικών πόρων σε κάθε στάδιο αυτής.

Άρθρo 5
Στοιχεία της αίτησης - Δικαιολογητικά
1. Ο τύπος και το περιεχόμενο της αίτησης-δήλωσης για την έκδοση άδειας χρήσης νερού ή
άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων καθορίζονται στο παράρτημα ΙV.
2. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης
υδατικών πόρων αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ.
3. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας χρήσης νερού αναφέρονται στο
παράρτημα IΙΙ.
4. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση ενιαίας άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης
υδατικών και άδειας χρήσης νερού είναι το σύνολο των δικαιολογητικών των παραρτημάτων ΙΙ
και ΙΙΙ.
5. Σε περίπτωση που στα απαιτούμενα δικαιολογητικά περιλαμβάνονται και μελέτες, αυτές
συντάσσονται και υπογράφονται από μελετητή που έχει τα νόμιμα προσόντα, σύμφωνα με την
κείμενη σχετική νομοθεσία.

Άρθρo 6
Περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος των αδειών
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1. Στις άδειες εκτέλεσης έργου, καθορίζονται μεταξύ άλλων:
α) τα βασικά χαρακτηριστικά του έργου όπως τεχνικά στοιχεία, είδος και μέγεθος μονάδας
εκμετάλλευσης, για τα οποία απαγορεύεται οποιαδήποτε αλλαγή τους χωρίς τροποποίηση
της σχετικής άδειας,
β) οι τυχόν συμπληρωματικές εκθέσεις-μελέτες στοιχεία και βεβαιώσεις που θα απαιτηθούν για
τη χορήγηση άδειας χρήσης νερού,
γ) η προθεσμία εκτέλεσης του έργου. Η άδεια εκτέλεσης παύει να ισχύει σε περίπτωση που
παρέλθει η προθεσμία, χωρίς το έργο να έχει ολοκληρωθεί.
2. Στις άδειες χρήσης νερού καθορίζονται τουλάχιστον:
α) Οι όροι και οι προϋποθέσεις χρήσης του νερού σύμφωνα και με το παράρτημα VI.
β) Η χορηγούμενη ποσότητα του νερού ετησίως, που καθορίζεται σύμφωνα με τις προβλέψεις
του άρθρου 7.
γ) Η προέλευση του νερού και ο τρόπος παροχής του (επιφανειακό ή υπόγειο, σύνδεση με
δίκτυο, άντληση κλπ).
δ) Οι υποχρεώσεις του χρήστη πέραν όσων προβλέπονται στο άρθρο 10.
3. Στις ενιαίες άδειες εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικού πόρου και χρήσης νερού
αναφέρονται συνδυαστικά οι πληροφορίες που αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους 1 και
2.
4. Δεν καθορίζεται διάρκεια ισχύος των αδειών. Οι όροι και προϋποθέσεις της χρήσης νερού, οι
οποίοι δύναται να τροποποιούν ή και να ανακαλούν την εκάστοτε άδεια, διαμορφώνονται
αυτοδίκαια από τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όποτε αυτό
αιτιολογημένα απαιτείται για την προστασία και διαχείριση των υδατικών πόρων αρμοδιότητας
του, ακολουθώντας τουλάχιστον τον κύκλο αναθεώρησης των Σχεδίων Διαχείρισης, σύμφωνα
με τις σχετικές προβλέψεις της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του π.δ.51/2007,
5. Η άδεια εκτέλεσης έργου και χρήσης νερού μπορεί, κατά την κρίση της αδειοδοτούσας
αρχής, να χορηγείται ενιαία στις περιπτώσεις έργων που από τη φύση τους κατασκευάζονται και
τίθενται σε λειτουργία ενιαία από τον ίδιο φορέα. Ενιαία άδεια δεν μπορεί να δοθεί στις
περιπτώσεις έργων, όπου στοιχεία ποσότητας ή/και ποιότητας του νερού, απαραίτητα για την
έκδοση της άδειας χρήσης, προκύπτουν μετά την εκτέλεση του έργου (π.χ. υδρογεωτρήσεις).

Άρθρο 7
Καθορισμός ποσότητας και ποιότητας ύδατος
1. Η Διεύθυνση Υδάτων της αρμόδιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης καθορίζει στην άδεια χρήσης,
τη χρησιμοποιούμενη ποσότητα ύδατος, λαμβάνοντας υπόψη το οικείο Σχέδιο Διαχείρισης και
το Πρόγραμμα Μέτρων, ώστε να επιτυγχάνονται οι περιβαλλοντικοί στόχοι του άρθρου 4 του
π.δ. 51/2007 και κατά περίπτωση την ειδικότερη σχετική νομοθεσία. Στο πλαίσιο αυτό η
αδειοδοτούσα αρχή έχει τη δυνατότητα:
α) Στις άδειες που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης να καθορίζει
μικρότερη από την αιτούμενη ποσότητα ύδατος νερού.
β) Στις άδειες που έχουν εκδοθεί πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης να
προβαίνει σε τυχόν τροποποίηση ή ανάκλησή τους, σύμφωνα με το άρθρο 9, ως προς τη
χορηγούμενη ποσότητα ύδατος.
1.1. Σε περίπτωση χορήγησης μικρότερης ποσότητας νερού από την αιτούμενη ή τροποποίησης
ή ανάκλησης υφιστάμενων αδειών, η αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων πριν την έκδοση,
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τροποποίηση ή ανάκληση της άδειας, ενημερώνει γραπτώς τον αιτούντα/δικαιούχο για το λόγο
που του χορηγεί μικρότερη ποσότητα νερού ή το λόγο ανάκλησης/τροποποίησης της άδειας.
2. Σε περίπτωση αγροτικής χρήσης από αγρότες που είναι καταγεγραμμένοι στον ΟΣΔΕ, για τον
καθορισμό της χορηγούμενης ποσότητας νερού η αδειοδοτούσα αρχή λαμβάνει υπόψη και το
είδος των καλλιεργειών των τελευταίων 5 ετών, όπως αυτό αναγράφεται στις σχετικές δηλώσεις
ΟΣΔΕ/ΟΠΕΚΕΠΕ. Για λοιπές καλλιέργειες η αδειοδοτούσα αρχή λαμβάνει υπόψη το είδος και την
έκταση της καλλιέργειας όπως αύτη δηλώνεται στην αίτηση-δήλωση του Παραρτήματος Ι.
3. Ο έλεγχος της ποιότητας ύδατος ανά κατηγορία χρήσης του Παραρτήματος Ι γίνεται από τις
καθ΄ύλην αρμόδιες υπηρεσίες της κρατικής διοίκησης και αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία. Για το σκοπό αυτό οποιαδήποτε άδεια εκδίδεται από τη Δ/νση Υδάτων
κοινοποιείται στις ανωτέρω υπηρεσίες. Οι ανωτέρω αρχές ενημερώνουν αντίστοιχα τις αρμόδιες
Δ/νσεις Υδάτων με τα αποτελέσματα του ελέγχου ποιότητας ύδατος.

Άρθρο 8
Κάλυψη αναγκών από δίκτυο παροχής/χρήσης νερού
1. Όταν διαπιστώνεται ότι οι ανάγκες σε νερό του/των αιτούντος/αιτούντων καλύπτονται
πλήρως ή μπορούν να καλυφθούν από συλλογικό δίκτυο αντίστοιχης παροχής/χρήσης νερού,
δεν επιτρέπεται η χορήγηση νέων αδειών.
2. Σε περίπτωση μεταγενέστερης πλήρους κάλυψης των αναγκών σε νερό από συλλογικό
δίκτυο αντίστοιχης χρήσης νερού, η άδεια ανακαλείται, σύμφωνα με το άρθρο 9 και το
αντίστοιχο υδροληπτικό έργο τίθεται υποχρεωτικά εκτός λειτουργίας σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις. Εξαίρεση μπορεί να αποτελέσει υδροληψία, η χρήση της οποίας τεκμηριώνει:
- κάλυψη πραγματικών αναγκών, όπως αρδευτικές γεωτρήσεις εντός περιοχής συλλογικού
αρδευτικού δικτύου εφόσον αυτές εξυπηρετούν καλλιέργειες για το χρονικό διάστημα του
έτους που δεν λειτουργεί το δίκτυο άρδευσης,
- σημαντική εξοικονόμηση υδατικού πόρου, όπως υδροληψία εντός αστικής περιοχής για
πότισμα πρασίνου,
- εφαρμογή συγκεκριμένου μέτρου του οικείου Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής
Ποταμών.

Άρθρo 9
Τροποποίηση – ανάκληση αδειών
1. Οι άδειες που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης (νέες άδειες)
καθώς και οι άδειες που έχουν εκδοθεί πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης
(υφιστάμενες άδειες), τροποποιούνται στις ακόλουθες κυρίως περιπτώσεις:
α) αλλαγή της χρήσης του ύδατος,
β) αλλαγή της χρησιμοποιούμενης ποσότητας ύδατος που έχει καθορισθεί σύμφωνα με το
άρθρο 7,
γ) εκβάθυνση αδειοδοτημένης υδρογεώτρησης,
δ) αντικατάσταση αδειοδοτημένης υδρογεώτρησης εφόσον τεκμηριώνεται ότι εξυπηρετεί την
ίδια δραστηριότητα, διαφορετικά αδειοδοτείται εξαρχής ως νέο έργο.
1.1 Στις ανωτέρω περιπτώσεις ο ενδιαφερόμενος, πριν προβεί στις ανωτέρω ενέργειες, οφείλει
να υποβάλλει στην αδειοδοτούσα αρχή σχετικό φάκελο αναθεώρησης/τροποποίησης της
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άδειας. Ο φάκελος αναθεώρησης/τροποποίησης της άδειας, εξετάζεται σύμφωνα με τις
διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 4. Μέσα σε διάστημα τριάντα (30) εργάσιμων
ημερών από την υποβολή του φακέλου η αδειοδοτούσα αρχή αξιολογεί το φάκελο και
αναλόγως προβαίνει σε αναθεώρηση/τροποποίηση της άδειας.
1.2 Οι ανωτέρω άδειες είναι δυνατό να τροποποιούνται σε περιπτώσεις αλλαγής του δικαιούχου
ή προσθήκης νέου δικαιούχου. Στις περιπτώσεις αυτές ο ενδιαφερόμενος οφείλει να ενημερώσει
άμεσα την αδειοδοτούσα αρχή προκειμένου αυτή, και εφόσον το κρίνει αναγκαίο, να προβεί σε
τροποποίηση της άδειας.
1.3 Σε περίπτωση εργασιών καθαρισμού υδροληπτικού έργου, όπως γεώτρηση, πηγάδι,
υδρομαστευτική στοά, δεν απαιτείται τροποποίηση της άδειας, εφόσον διατηρούνται τα τεχνικά
χαρακτηριστικά του έργου, αλλά απαιτείται προηγούμενη έγκαιρη ενημέρωση της
αδειοδοτούσας αρχής ως προς τις απαιτούμενες εργασίες, προκειμένου, κατά την κρίση της, να
διενεργήσει επιτόπιο έλεγχο. Οι επιτόπιοι έλεγχοι δύνανται να διενεργούνται και από τις
Υπηρεσίες Υποδοχής των φακέλων, εφόσον ζητηθεί από την αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή στο
πλαίσιο σχετικής συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ τους.
2. Οι άδειες χρήσης/ εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδάτων δύνανται να ανακαλούνται/
τροποποιούνται από την αδειοδοτούσα αρχή όταν:
α) συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στο άρθρο 12 (παράγραφος 6β) του π.δ. 51/2007,
β) δεν τηρούνται οι όροι της άδειας, σύμφωνα με τις προβλέψεις των παραγράφων 1 και 2 του
άρθρου 6,
γ) οι ανάγκες σε νερό καλύπτονται πλήρως μεταγενέστερα από την έκδοση της άδειας, από
συλλογικό δίκτυο αντίστοιχης χρήσης νερού, σύμφωνα με το άρθρο 8,
δ) απαιτείται επανακαθορισμός της ποσότητας των χορηγούμενων υδάτων που προβλέπεται
στην άδεια σύμφωνα με το άρθρο 7,
ε) διαπιστώνεται από τις αρμόδιες για τον ποιοτικό έλεγχο υπηρεσίες η ακαταλληλότητα του
ύδατος για την συγκεκριμένη χρήση ή/και η αναγκαιότητα λήψης μέτρων,
στ) διαπιστώνεται ότι η έκδοση της άδειας βασίστηκε σε ψευδή/ παραπλανητικά στοιχεία/
δικαιολογητικά.
ζ) δεν τηρούνται οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, σύμφωνα με το άρθρο 10.
3. Η τροποποίηση, ανάκληση της άδειας γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 3.
Άρθρο 10
Υποχρεώσεις δικαιούχων
1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι δικαιούχος σημείου υδροληψίας και κάνει χρήση
ύδατος υποχρεούται να τηρεί τις ακόλουθες απαιτήσεις:
α) Να διατηρεί τις εγκαταστάσεις χρήσης νερού σε κατάσταση τέτοια, ώστε να προλαμβάνεται
ή αποφεύγεται κάθε απώλεια νερού και να επιδιορθώνει αμέσως κάθε βλάβη, ιδιαίτερα όταν
αυτή επιφέρει απώλειες νερού.
β) Να συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία που αφορά στην προστασία και διαχείριση
των υδάτων.
γ) Να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την εξασφάλιση άλλων τυχόν εγκρίσεων που
απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία για την εγκατάσταση και λειτουργία του συνολικού
έργου.
δ) Να παρέχει οποιαδήποτε διευκόλυνση στα αρμόδια όργανα για τον έλεγχο της απολήψιμης
ποσότητας και της ποιότητας του νερού, καθώς και των τεχνικών χαρακτηριστικών του
σημείου υδροληψίας.
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ε) Να τοποθετήσει μη μηδενιζόμενο καταγραφικό μετρητή/ μη μηδενιζόμενο υδρόμετρο για τον
έλεγχο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας νερού.
2. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δεν κάνει χρήση σημείου υδροληψίας, είτε διότι αυτό
είναι ανενεργό είτε διότι δεν του έχει χορηγηθεί άδεια χρήσης ύδατος, υποχρεούται με δαπάνες
του να προβεί σε σφράγιση ή καταστροφή αυτού σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας
Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
3. Η χορήγηση των αδειών χρήσης νερού ή/και εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων:
α) Δεν αναιρεί την ατομική ευθύνη του χρήστη σε περίπτωση συλλογικού αρδευτικού δικτύου.
β) Δεν απαλλάσσει τον δικαιούχο της χρήσης από την υποχρέωση να εφοδιάζεται με άδεια ή
έγκριση ή τήρηση όρων και περιορισμών άλλης Αρχής, αν από υφιστάμενες διατάξεις
προκύπτει σχετική υποχρέωση, ούτε υποκαθιστά τυχόν άλλες απαιτούμενες εγκρίσεις.
γ) Δεν υποκαθιστά ούτε αναιρεί κανονιστικές διατάξεις σχετικά με τη χορήγηση αδειών ίδρυσης
και λειτουργίας έργων και δραστηριοτήτων και τις χρήσεις γης, ούτε νομιμοποιεί τη χρήση
του χώρου από πολεοδομική άποψη.
δ) Δεν συνιστά εμπράγματο ή ενοχικό δικαίωμα επί ακινήτων, δεν θίγει εμπράγματα δικαιώματα
του δημοσίου ή τρίτων και δεν αποτελεί στοιχείο απόδειξης ιδιωτικών εμπράγματων
δικαιωμάτων.
ε) Αφορά αποκλειστικά και μόνο τη συγκεκριμένη χρήση ή/και το έργο για το οποίο εκδίδεται
και στο δικαιούχο αυτής της χρήσης/έργου, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 3
της παρούσας.
Άρθρo 11
Παρακολούθηση και έλεγχοι
1. Οι αρμόδιες για την προστασία των Υδάτων ή/και του Περιβάλλοντος Υπηρεσίες της
Περιφέρειας, όπου διοικητικά ανήκει η χρήση ή το έργο αξιοποίησης υδατικών πόρων,
διενεργούν τους αναγκαίους ελέγχους, αυτεπάγγελτα ή κατόπιν επώνυμης καταγγελίας, για την
τήρηση των όρων των αδειών που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης και των αδειών που έχουν εκδοθεί πριν από την έναρξη ισχύος της, καθώς και για
παραβάσεις των διατάξεων της παρούσας απόφασης. Τα πορίσματα των ελέγχων διαβιβάζονται
το ταχύτερο δυνατόν στην αδειοδοτούσα αρχή, προκειμένου να προβεί στις δέουσες, κατά την
κρίση της, ενέργειες.
2. Η αδειοδοτούσα αρχή δύναται να ζητά από τις ανωτέρω Υπηρεσίες της Περιφέρειας τη
διενέργεια πρόσθετων ελέγχων ή επιτόπιων αυτοψιών για λόγους που σχετίζονται με την
εφαρμογή του Σχεδίου Διαχείρισης και τη γενικότερη διαχείριση των υδατικών πόρων της
περιοχής στο πλαίσιο σχετικής συμφωνίας συνεργασίας τους. Η αδειοδοτούσα αρχή διατηρεί το
δικαίωμα να διενεργεί, κατά την κρίση της, ή να συμμετέχει στη διενέργεια ελέγχων σύμφωνα
με την παράγραφο 1, για την τήρηση των όρων των αδειών.
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Άρθρο 12
Κυρώσεις
1. Στους παραβάτες των διατάξεων της παρούσας απόφασης, επιβάλλεται ως διοικητική
κύρωση πρόστιμο ως εξής:
1.1. Με πρόστιμο από 1.000 μέχρι και 5.000 Ευρώ τιμωρείται όποιος κάνει χρήση νερού χωρίς
την προβλεπόμενη στην παρούσα απόφαση σχετική άδεια ή κατά παράβαση των όρων
αυτής.
1.2. Με πρόστιμο από 500 μέχρι και 3.000 Ευρώ τιμωρείται όποιος προβαίνει σε απολήψιμη
ποσότητα ύδατος πέραν της καθορισθείσας στην άδεια, κατά παράβαση των διατάξεων του
άρθρου 7.
1.3. Με πρόστιμο από 500 μέχρι 3.000 Ευρώ τιμωρείται όποιος κατά παράβαση των όρων των
παραγράφων 1 του άρθρου 9, δεν προβαίνει σε διαδικασία τροποποίησης της άδειας χρήσης
νερού.
1.4. Με πρόστιμο από 500 μέχρι 3.000 Ευρώ τιμωρείται όποιος εξακολουθεί να χρησιμοποιεί
ιδιωτική υδροληψία παρά την πλήρη κάλυψή του από συλλογικό δίκτυο παροχής/χρήσης
νερού, κατά παράβαση του άρθρου 8.
1.5. Με πρόστιμο από 500 μέχρι 5.000 Ευρώ τιμωρείται όποιος από τους δικαιούχους που
προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 3, εκχωρεί σε τρίτους την άδεια χρήσης
νερού.
1.6. Με πρόστιμο από 1.000 μέχρι 5.000 Ευρώ τιμωρείται όποιος παραβαίνει τις υποχρεώσεις
που περιγράφονται στα εδάφια (α), (δ) και (ε) της παραγράφου 1 και στην παράγραφο 2
του άρθρου 10.
1.7. Σε περίπτωση υποτροπής οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο διπλάσιο του αρχικού.
1.8. Σε όσους εκτελούν έργα αξιοποίησης υδατικών πόρων, όπως περιγράφονται στην
παράγραφο 2 του άρθρου 2 χωρίς την απαιτούμενη άδεια εκτέλεσης έργου επιβάλλεται
πρόστιμο από 3.000 έως 10.000 ευρώ τόσο στον εντολέα όσο και στον τεχνικό υπεύθυνο
εκτέλεσης του έργου.
2. Τα ανωτέρω πρόστιμα επιβάλλονται με αιτιολογημένη απόφαση του Γενικού Γραμματέα της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Υδάτων της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η παράβαση διαπιστώνεται ύστερα από αυτοψία της αρμόδιας
Υπηρεσίας της Περιφέρειας, η οποία συντάσσει έκθεση διαπίστωσης της παράβασης και τη
διαβιβάζει στην αρμόδια Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η αδειοδοτούσα αρχή
διατηρεί το δικαίωμα να διενεργεί, κατά την κρίση της, αυτοψίες για διαπίστωση των
παραβάσεων.
3. Τα πρόστιμα της παραγράφου 1 επιβάλλονται με την επιφύλαξη εφαρμογής των
παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 13 του ν.3199/2003, όπως ισχύει και ανεξάρτητα από την
ποινική ευθύνη που προβλέπεται στο άρθρο 14 του ίδιου νόμου, όπως τροποποιήθηκε με το
ν.4042/2012 (Ενότητα Α΄).
4. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του οποίου η δραστηριότητα προκαλεί ζημία ή άμεση απειλή
ζημίας στο περιβάλλον κατά παράβαση των διατάξεων της παρούσας απόφασης, φέρει
περιβαλλοντική ευθύνη, η οποία διέπεται από τις διατάξεις του π.δ. 148/2009 (Α΄190).
5. Οι κυρώσεις που προβλέπονται στις προηγούμενες παραγράφους επιβάλλονται ανεξάρτητα
από τις κυρώσεις που προβλέπονται σε άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
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Άρθρo 13
Μεταβατικές Διατάξεις
1. Αιτήσεις για χορήγηση αδειών χρήσης/εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδάτων οι οποίες, κατά
την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, εκκρεμούν στις αρμόδιες σύμφωνα με την
παράγραφο 2 του άρθρου 4 Υπηρεσίες υποδοχής, προωθούνται μετά τον προβλεπόμενο τυπικό
έλεγχο, και εξετάζονται στις Διευθύνσεις Υδάτων των αρμόδιων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων,
σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του ίδιου άρθρου.
2. Για τις αιτήσεις οι οποίες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, εκκρεμούν στις
αρμόδιες Διευθύνσεις Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων ο τυπικός έλεγχος ως προς την
πληρότητα του φακέλου της αίτησης και την ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται σε
αυτήν, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 4, διενεργείται από τις εν λόγω Υπηρεσίες.
3. Αιτήσεις για έργα και δραστηριότητες, τα οποία εμπίπτουν στις περιπτώσεις που αναφέρονται
στο άρθρο 2, για τα οποία έχει ξεκινήσει η διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης,
εξετάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.
4. Έργα και δραστηριότητες τα οποία εμπίπτουν στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο
2 για τα οποία έχει κατατεθεί αίτηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων ή
ενιαία άδεια εκτέλεσης – χρήσης εξετάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.
5. Ιδιώτες/φορείς, των οποίων η άδεια εκτέλεσης έργου έχει λήξει, χωρίς να έχει εκτελεσθεί το
έργο, δύνανται να υποβάλλουν αίτηση για επανεξέταση, σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρούσας.
6. Οποιαδήποτε διάταξη αναφέρεται στην εφαρμογή των υπ’ αριθμ. 43504 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1784 Β’)
και 150559/2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1440 Β’), από την έναρξη ισχύος της παρούσας εφαρμόζονται τα
προβλεπόμενα στην παρούσα.

Άρθρο 14
Καταργούμενες Διατάξεις
1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης καταργούνται:
α) η υπ’ αριθ. 43504/2005 ΚΥΑ «Κατηγορίες αδειών χρήσης υδάτων και εκτέλεσης έργων
αξιοποίησής τους, διαδικασία έκδοσης, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος αυτών» (Β΄1784).
β) η υπ’ αριθ. 150559/2011 ΚΥΑ «Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών
για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού» (Β΄1440), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει,
καθώς και,
γ) κάθε διάταξη που αντιβαίνει τις διατάξεις της παρούσας απόφασης ή ανάγεται σε θέματα που
ρυθμίζονται από αυτή.

Άρθρo 15
Παραρτήματα

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα
παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV, V, VΙ, VΙΙ και VΙΙΙ που ακολουθούν.
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Άρθρο 16
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα ,

2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΩΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ
1
1.1
1.2
1.3
1.4

Ύδρευση
Πόση – διατροφή
Καθαριότητα – πότισμα πρασίνου
Υδροδότηση κοινόχρηστων χώρων και δημόσιων καταστημάτων
Λοιπές χρήσεις νερού ανθρώπινης κατανάλωσης

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Αγροτική χρήση
Άρδευση
Κτηνοτροφία - Πτηνοτροφία
Υδατοκαλλιέργειες (ιχθυοκαλλιέργειες, οστρακοκαλλιέργειες, λοιπές υδατοκαλλιέργειες)
Αντιπαγετική προστασία
Έκπλυση εδαφών
Λοιπές χρήσεις νερού που εξυπηρετούν αγροτικές δραστηριότητες

3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6.
3.7

Βιομηχανική χρήση
Άμεση χρήση (ενσωμάτωση)
Έμμεση χρήση (επεξεργασία προϊόντων – πρώτων υλών)
Εμφιάλωση − συσκευασία νερού
Ψύξη – Θερμορύθμιση
Λατομική/μεταλλευτική χρήση (υποβιβασμός στάθμης)
Λοιπές χρήσεις νερού που εξυπηρετούν δραστηριότητες δευτερογενούς τομέα
Λοιπές χρήσεις νερού που εξυπηρετούν βιομηχανικές δραστηριότητες

4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Ενεργειακή χρήση
Παραγωγική κίνηση – Υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις
Θερμοηλεκτρικές εγκαταστάσεις
Γεωθερμία
Εξόρυξη ενεργειακών ορυκτών (υποβιβασμός στάθμης)
Λοιπές χρήσεις νερού που εξυπηρετούν ενεργειακά έργα

5.
5.1
5.2

Αναψυχή (για χρήσεις πλην της ύδρευσης)
Ξενοδοχειακά καταλύματα – Κατασκηνώσεις − Ξενώνες
Εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής (κέντρα τουρισμού, υδροθεραπευτήρια,
κλπ)
Μη περιστασιακές και μη ατομικές αθλητικές − ψυχαγωγικές δραστηριότητες (ιστιοπλοΐα,
κωπηλασία, θαλάσσιο σκι, κολύμβηση, γήπεδα, κέντρα πολιτισμού, θεματικά πάρκα κλπ)
Λοιπές χρήσεις νερού που εξυπηρετούν δραστηριότητες αναψυχής

5.3
5.4
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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
συμπληρώνονται δύο ή περισσότερα):

για

μικτή/πολλαπλή

χρήση

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/
(5ετίας)

έτος Αρδευόμενη έκταση σε στρ./ Σύστημα
έτος (5ετίας)
(5ετίας)

άρδευσης/

έτος

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 ……………………………….
Ταχ. Δ/νση: ……………………………
Πληροφορίες: …………………………
Τηλέφωνο:
……………………….
Φαξ: ……………………………………

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

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

ΑΠΟΦΑΣΗ
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. ………………………………………………………………………………………………………………………………
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
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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
ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ
ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

: έως ............................
: έως ............................
: 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 ……………………………….
Ταχ. Δ/νση: ………………………
Πληροφορίες: ……………………..
Τηλέφωνο:
……………………..
Φαξ: …………………………………

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

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

ΑΠΟΦΑΣΗ
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. ……………………………………………………………………………………………………………………………………
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
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
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