
 

Η Απόφαση αυτή αφορά όλες τις υφιστάμενες χρήσεις από επιφανειακά ή υπόγεια νερά, 
εφόσον αυτές υφίστανται προ της 16ης Ιουνίου 2011 και αφορά βασικές χρήσεις ύδατος 
όπως οι παρακάτω: 
• άρδευση 
• ύδρευση (πόση – διατροφή – πότισμα πρασίνου) 
• κτηνοτροφία 
• υδατοκαλλιέργειες (ιχθυοκαλλιέργειες κλπ.) 
• βιομηχανικές χρήσεις (άμεση χρήση ή εμφιάλωση) 
• υπόγεια νερά για χρήσεις όπως οι παραπάνω.   
 
Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί αίτηση χορήγησης 
άδειας για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού ως 
τις 16-06-2012, αλλά υποβληθεί εντός δύο ετών 
μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, η άδεια 
μπορεί να εκδοθεί μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, μόνο αφού επιβληθούν και 
εισπραχθούν τα πρόστιμα που προβλέπονται στο άρθρο 13 του Ν. 3199/03 (Α΄ 280). 
Το πρόστιμο δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 200€ για το πρώτο έτος και 500,00 € 
για το δεύτερο έτος.  
Μετά και την παρέλευση των δύο αυτών ετών, η υδροληψία θα θεωρείται παράνομη και 
η αρμόδια Υπηρεσία Υδάτων θα πρέπει να προβεί στις απαραίτητες διαδικασίες για 
διακοπή της ηλεκτροδότησης της και την παύση της λειτουργίας της. Στην περίπτωση 
γεώτρησης αυτό σημαίνει τη σφράγιση και καταστροφή της. 
 

Σύµφωνα µε το ΦΕΚ 1440Β/16-06-2011, τις διευκρινιστικές 

Εγκυκλίους 150895/13-09-2011 και 150977/04-10-2011 της 

Διεύθυνσης Υποστήριξης και Ανάπτυξης της Ειδικής Γραµµατείας 

Υδάτων, του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής 

Αλλαγής και το ΦΕΚ 1190Β/11-04-2012, όλοι οι χρήστες νερού 

υποχρεούνται να ζητήσουν την έκδοση άδειας χρήσης νερού για 

υφιστάµενα δικαιώµατα χρήσης νερού ως τις 16-06-2012. 

 

Διαδικασία Έκδοσης Άδειας Χρήσης Νερού 
για επιφανειακά και υπόγεια ύδατα 

ΓΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΪΟΣ 2012 

γενική περιγραφή 
νοµοθεσίας 

σελ. 1 

δικαιολογητικά αίτησης  

σελ. 2 

περιγραφή περιεχοµένων 
αίτησης 

σελ. 2 

Οι λόγοι που κάποιος πρέπει να 
εκδόσει άδεια χρήσης νερού 
συνοψίζονται ως ακολούθως: 

• για πληρωµές από ΟΠΕΚΕΠΕ θα 
απαιτείται νόµιµη χρήση νερού 
σε ισχύ 

•  η ΔΕΗ προκειµένου να συνδέσει 
µε το δίκτυό της κάθε 
µεταβίβαση ή αλλαγή στοιχείων 
που θα προκύπτουν σε 
ιδιοκτήτες γεώτρησης ή 
πηγαδιού, θα ζητά νόµιµη χρήση 
αρδευτικού νερού 

• για ένταξη σε επενδυτικά ή 
αγροπεριβαλλοντικά µέτρα θα 
απαιτείται νόµιµη χρήση 
αρδευτικού νερού  

• δεν θα µπορεί να γίνει καµία 
µεταβίβαση χωρίς νέα άδεια 
χρήσης νερού 

Λόγοι λήψης άδειας 
χρήσης νερού 



 2 

 

1

Τα δικαιολογητικά σχετικά με την άδεια 
χρήσης νερού από υδροληπτικό έργο 
(γεώτρηση ή πηγάδι) είναι τα παρακάτω :  
 
1 Ενια ία Δήλωση Εκμετάλλευσης πρόσφατη. 
2 Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας . 
3 Περιβαλλοντική Αδειοδότηση 

α. Για υφιστάμενες αρδευτικές γεωτρήσεις με 
ετήσια αντλούμενη ποσότητα νερού μέχρι 
100.000 κ .μ . υποβάλλεται Περιβαλλοντική 
Έκθεση .  
β. Για υφιστάμενες αρδευτικές γεωτρήσεις με 
ετήσια αντλούμενη ποσότητα νερού μεγαλύτερη 
των 100.000 κ .μ .  υποβάλλεται Απόφαση 
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων . 

4 Αποδεικτ ικό δικαιώματος χρήσης νερού 
(όπως αντίγραφο σχετικής απόφασης παραχώρησης 
δικαιώματος χρήσης νερού, αντίγραφο παλαιάς 
άδειας, παραστατικά της ΔΕΗ, βεβαίωση ή 
παραστατικό αρμόδιας δημόσιας αρχής) ή Υπεύθυνη 
Δήλωση του Ν. 1599/1986 με θεωρημένο το 
γνήσιο της υπογραφής του ενδιαφερομένου στην 
οποία θα δηλώνεται η ακριβής ημερομηνία έναρξης 
λειτουργίας της υδροληψίας και η μη ύπαρξη 
κανενός από τα ανωτέρω αποδεικτικά. 

5 Απόσπασμα χάρτη (1: 5000) ή απόσπασμα 
ορθοφωτοχάρτη ή ψηφιακή απεικόνιση με 
την ακριβή θέση του έργου υδροληψίας (Χ,Ψ,Ζ) σε 
προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ ’87 εις διπλούν (τη 
σύνταξη του χάρτη την αναλαμβάνουμε εμείς). 

6 Αντίγραφα Τίτλων Κατοχής ,  από τα οποία 
προκύπτουν δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης του 
χώρου στον οποίο γίνεται η χρήση του νερού, 
όπως: i) συμβολαιογραφικό έγγραφο από το οποίο 
προκύπτει δικαίωμα κυριότητας ή επικαρπίας, ii) 
συμφωνητικό μίσθωσης κλπ. 

7 Νόμιμη εξουσιοδότηση εκπροσώπησης σε περίπτωση 
που ο αιτών ενεργεί για λογαριασμό νομικού 
προσώπου. Στην περίπτωση αυτή συνυποβάλλεται 
επικυρωμένο αντίγραφο της νόμιμης συστατικής 
πράξης του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου ή 
του συλλογικού οργάνου. 

8 Σε περιοχές όπου υφίστανται συλλογικά δίκτυα 
διαχείρισης νερού, βεβαίωση φορέα περί μη 
εξυπηρέτησης από συλλογικό δίκτυο. 

Δικαιολογητικά για άδεια χρήσης 
νερού από υδροληπτικό έργο 

(γεώτρηση – πηγάδι) 
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9 Σε περίπτωση άδειας για υδροδότηση κτίσματος, 
οικοδομική άδεια ή έγγραφο από την 
αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία που να 
βεβαιώνει τη δυνατότητα υδροδότησής του. 

10 Σε περίπτωση που η χρήση του νερού δεν αφορά 
άρδευση, ο χρήστης πρέπει να προσκομίσει χημική 
ή και μικροβιολογική ανάλυση του νερού, αναλόγως 
της χρήσης. 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 

ΑΦΜ 

ΔΟΥ 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ 

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ 

ΣΗΜΕΙΟ GPS 

ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ 

ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ 

ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΤΛΗΣΗΣ (ΚΥΒ. ΜΕΤΡΑ / ΩΡΑ) 

ΒΑΘΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ 

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ 

ΒΑΘΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ 

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ 

ΘΕΣΕΙΣ ΦΙΛΤΡΩΝ 

ΒΑΘΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ 

ΣΤΑΘΜΗ ΗΡΕΜΙΑΣ 

ΣΤΑΘΜΗ ΑΝΤΛΗΣΗΣ 

ΠΙΕΖΟΜΕΤΡΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΗ) 

ΕΝΔΕΙΞΗ ΜΕΤΡΗΤΗ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ (ΚΩΔΙΚΟΣ) 

ΕΝΔΕΙΞΗ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

 

 

Επιστηµονικός συνεργάτης: 
Νικόλαος Καραλέµας 

MScΓεωλόγος 

Στοιχεία 
υδροληπτικού έργου 


