
   
 

 
 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 
 
ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις-επεξηγήσεις (οδηγίες) σχετικά με την ορθή εφαρμογή της ΚΥΑ 
146896/2014 (Β’ 2878) «Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των 
υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης των αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος τους και 
άλλες συναφείς διατάξεις» 
 
ΣΧΕΤΙΚΑ:  
(α) Ο Ν.3199/2003 (Α’ 280) «Προστασία και διαχείριση των υδάτων − Εναρμόνιση με την 

Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης 
Οκτωβρίου 2000» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

(β) Η Κ.Υ.Α. 146896/2014 (Β’ 2878) «Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων 
αξιοποίησης των υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης των αδειών, περιεχόμενο και 
διάρκεια ισχύος τους και άλλες συναφείς διατάξεις» όπως διορθώθηκε (Β’ 3142) 

(γ) Η Κ.Υ.Α. 145026/2014 (Β΄31), «Σύσταση, διαχείριση και λειτουργία Εθνικού Μητρώου 
Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.) από Επιφανειακά και Υπόγεια Υδατικά Συστήματα», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 
Σε εφαρμογή της παρ. 11 του άρθρου 4 της νέας ΚΥΑ, και της παρ. 1 του άρθρου 4 του 
ν.3199/2003 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν.4315/2014 (Α΄ 269) και για την 
αποτελεσματική και απρόσκοπτη εφαρμογή της β’ σχετικής  ΚΥΑ (εφεξής νέα ΚΥΑ) με 
γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών που έχουν υποβάλει αιτήσεις αδειοδότησης 
σύμφωνα με την ΚΥΑ 43504/2005 (Β΄1784) ή την ΚΥΑ 150559/2011 (Β΄1440) (εφεξής 
προϋπάρχον καθεστώς αδειοδότησης), παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις - οδηγίες: 
 
 

[Α] ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ: 
 

Α1. Ως προς την εφαρμογή του άρθρου 1: 
Στην παρ. 2θ η προβλεπόμενη εξαίρεση από την αδειοδότηση αφορά αποκλειστικά στη χρήση 
των παράκτιων υδάτων για τις ανάγκες ιχθυοκαλλιεργειών - υδατοκαλλιεργειών και άλλων 
χρήσεων. Αντίθετα για υδροληψίες από τις οποίες γίνεται απόληψη ή χρήση άλλων μη 
παράκτιων υδάτων για τις ανάγκες ιχθυοκαλλιεργειών και υδατοκαλλιεργειών, απαιτείται 
άδεια χρήσης ύδατος. Η φράση «άλλες χρήσεις» μπορεί να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τη  
χρήση θαλασσινού νερού για αφαλάτωση και θερμορύθμιση. Διευκρινίζεται ότι οι γεωτρήσεις 
που αντλούν θαλασσινό νερό αδειοδοτούνται καθόσον τα αντλούμενα ύδατα δεν θεωρούνται 
παράκτια. 
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Σε κάθε περίπτωση από τις αναφερόμενες στην παρ. 2 εξαιρέσεις, εάν η  πραγματοποίηση ή η 
άσκηση της προβλεπόμενης δραστηριότητας γίνεται από σημείο υδροληψίας, η αρμόδια 
Δ/νση Υδάτων μετά την ενημέρωσή της ή την κοινοποίηση στοιχείων από τον ενδιαφερόμενο, 
σύμφωνα με τις σχετικές κατά περίπτωση προβλέψεις της παρ. 2, προβαίνει αυτεπάγγελτα 
στην καταχώριση του σημείου υδροληψίας στο ΕΜΣΥ, ως ενεργό σημείο υδροληψίας, 
σύμφωνα με τις κείμενες σχετικές διατάξεις. 
 
Για όσες εκ των περιπτώσεων της παρ. 2 εξαιρέσεις, δεν απαιτείται εγγραφή στο ΕΜΣΥ, η 
Δ/νση Υδάτων καταγράφει στο αρχείο της τη δράση, με σκοπό την αξιοποίησή της όποτε αυτό 
κριθεί αναγκαίο. 
 

 
Α2) Ως προς την εφαρμογή του άρθρου 4: 
Για αιτήσεις που έχουν κατατεθεί με το προϋπάρχον καθεστώς αδειοδότησης και δεδομένου 
ότι η μη συμπλήρωση των φακέλων με αντίγραφα σε έντυπη και ψηφιακή μορφή δεν μπορεί 
να θεωρηθεί ουσιώδης λόγος για τη μη έκδοση άδειας, η διαδικασία αδειοδότησης 
προχωράει χωρίς τη συμπλήρωση του φακέλου με τα επιπλέον αντίγραφα όπως αναφέρεται 
στην παρ. 1.  
 
Στην παρ. 2 και αναφορικά με την εξέταση από την υπηρεσία υποδοχής της κάλυψης ή μη των 
αιτούμενων ποσοτήτων ύδατος από δημόσιο ή δημοτικό δίκτυο διευκρινίζεται ότι αυτό 
εφαρμόζεται και σε περίπτωση δικτύων που έχουν παραχωρηθεί ως προς τη χρήση από τους 
ΟΤΑ σε άλλους φορείς διαχείρισης δημόσιους ή και ιδιωτικούς. Συστήνεται για την κάλυψη 
αυτής της υποχρέωσης/απαίτησης να αναπτυχθεί σχετική αλληλογραφία από τους ΟΤΑ Β΄ 
Βαθμού με τους ΟΤΑ Α΄ Βαθμού και τυχόν λοιπούς φορείς παροχής ύδατος από δημόσιο ή 
δημοτικό δίκτυο όπως ΓΟΕΒ/ΤΟΕΒ ώστε να συγκεντρωθεί συνολικά η απαιτούμενη 
πληροφορία για την κάλυψη ή μή των αναγκών στη γεωγραφική έκταση αρμοδιότητάς τους.   
 
Στην περίπτωση που στον φάκελο αδειοδότησης που έχει κατατεθεί περιέχεται βεβαίωση του 
αντίστοιχου δικτύου παροχής ύδατος για την αδυναμία κάλυψης της αιτούμενης χρήσης, δεν 
απαιτείται η αυτεπάγγελτη αναζήτηση. 
 
Στην παρ. 2.3 η συνοπτική τεχνική έκθεση αφορά στις ενέργειες και διαπιστώσεις της 
Υπηρεσίας Υποδοχής κατά τον τυπικό έλεγχο της αίτησης και επομένως θα πρέπει να 
περιλαμβάνει  τα ακόλουθα:  
(i) τον αριθμό πρωτοκόλλου και την ημερομηνία της αίτησης του ενδιαφερομένου, 
(ii) ότι ολοκληρώθηκε ο έλεγχος της τυπικής πληρότητας του φακέλου σύμφωνα με τις 

διατάξεις της νέας ΚΥΑ και τις διευκρινίσεις της παρούσας εγκυκλίου, 
(iii) ότι εξετάσθηκε και διαπιστώθηκε εάν οι ανάγκες σε νερό για την αιτούμενη χρήση 

καλύπτονται (ή δεν καλύπτονται) και μπορούν (ή δεν μπορούν) να καλυφθούν από 
δημόσιο ή δημοτικό δίκτυο παροχής υπηρεσιών ύδατος, 

(iv) εάν κρίθηκε αναγκαία από την Υπηρεσία Υποδοχής η διενέργεια αυτοψίας, η ημερομηνία 
αυτής και τα αποτελέσματα/διαπιστώσεις της έκθεσης αυτοψίας, 

(v) κάθε άλλο πρόσθετο στοιχείο κατά την κρίση της Υπηρεσίας Υποδοχής. 
 
Η εξαίρεση που αναφέρεται στην παρ. 9 αφορά μόνο στις περιπτώσεις για τις οποίες υπάρχει 
σχετική καταγγελία από άμεσα «θιγόμενο» φορέα υφιστάμενου υδροληπτικού έργου. Για την 
τεκμηρίωση της προβλεπόμενης εξαίρεσης απαιτείται αυτοψία μετά από αίτημα του εν 
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δυνάμει θιγόμενου φορέα. Η αυτοψία διενεργείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 
12. 
 
 

Α3) Ως προς την εφαρμογή του άρθρου 6: 
Στην παρ. 1.στ και στην παρ. 2.ι, αναφέρεται ότι στις άδειες πρέπει να αναγράφεται ο κωδικός 
αριθμός ΕΜΣΥ. Δεδομένου ότι, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.6 της (γ) σχετικής ΚΥΑ, το ΕΜΣΥ 
τίθεται σε λειτουργία με Διαπιστωτική Πράξη του Υπουργού ΠΕΚΑ, η αναγραφή του κωδικού 
αριθμού θα είναι υποχρεωτική για τις άδειες που χορηγούνται μετά την έκδοση της σχετικής 
διαπιστωτικής πράξης και επομένως η αναγραφή του πριν την έκδοση της εν λόγω 
διαπιστωτικής πράξης, δεν αποτελεί αναγκαία και ικανή συνθήκη για την έκδοση της άδειας. 
 
Στην παρ.2.γ και στην παρ.4.β αναφέρεται ότι η διάρκεια ισχύος των άδειων που εκδίδονται 
μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης ορίζεται μέχρι το τέλος του 2022. Η 
χορηγούμενη ετήσια ποσότητα (ελάχιστη-μέγιστη) του ύδατος καθορίζεται σύμφωνα με το 
άρθρο 7 και τις διευκρινίσεις της παρούσας εγκυκλίου. Σε κάθε περίπτωση ο δικαιούχος δεν 
δύναται να καταναλώνει ετησίως περισσότερο από τη μέγιστη χορηγηθείσα ποσότητα 
ύδατος, πλην των εξαιρέσεων του άρθρου 9 της νέας ΚΥΑ.  
 
Νοείται ότι για την αγροτική χρήση ο δικαιούχος δύναται να διαφοροποιεί από έτος σε έτος 
τη δραστηριότητά του (π.χ διαφορετικό είδος και έκταση καλλιέργειας, είδος ζώων κλπ), 
εφόσον δεν  υπερβαίνει σε απόληψη τη μεγίστη χορηγηθείσα ποσότητα που αναγράφεται 
στην άδεια χρήσης ύδατος.  
   
Η ενημέρωση του κοινού σχετικά με την αυτοδίκαιη παράταση των αδειών σύμφωνα με την 
παρ. 4.β, γίνεται από την αρμόδια Δ/νση Υδάτων είτε με ενημερωτικά έγγραφα είτε με 
οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο όπως ακολούθως: 

 Η Δ/νση Υδάτων, μετά από σχετική διερεύνηση των αρχείων της, δύναται να 
αποστέλλει έγγραφο στους δικαιούχους με το οποίο τους ενημερώνει για την 
παράταση ισχύος των αδειών τους μέχρι τα τέλη του 2022 (β’ αναθεώρηση σχεδίων 
διαχείρισης) αναγράφοντας ταυτόχρονα τη προθεσμία υποβολής αίτησης ανανέωσης. 
Με το εν λόγω έγγραφο θα επισημαίνεται ότι η παράταση δεν ισχύει σε περίπτωση 
τροποποίησης των όρων της αδείας ή ανάκλησης αυτής, σύμφωνα με την παράγραφο 
3 του άρθρου 9 και των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 10 της νέας ΚΥΑ, άλλως 
καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προβούν στις προβλεπόμενες ενέργειες για 
τροποποίηση των αδειών τους. Το έγγραφο αυτό είναι καθαρά ενημερωτικό και δεν 
αποτελεί σε καμία περίπτωση προϋπόθεση για την παράταση ισχύος της άδειας, 
 ή  

 Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος το επιθυμεί και προσέλθει στα γραφεία της 
Δ/νσης Υδάτων, η τελευταία δύναται, εφόσον δεν έχει γίνει τροποποίηση των όρων 
της άδειας ή ανάκληση αυτής, να θέσει σφραγίδα στην παλιά άδεια, παρατείνοντας 
τη διάρκεια ισχύος της έως τα τέλη 2022 και αναγράφοντας ταυτόχρονα την 
προθεσμία υποβολής αίτησης ανανέωσης. 

 
Με βάση τα ανωτέρω, είναι αυτονόητο ότι, για άδειες που έχουν εκδοθεί μετά το 2005 και οι 
αιτήσεις ανανέωσής τους έχουν κατατεθεί και εκκρεμεί η εξέτασή τους, δεν εξετάζονται 
καθώς οι άδειες επεκτείνονται αυτεπάγγελτα μέχρι τα τέλη του 2022. Για το λόγο αυτό οι εν 
λόγω φάκελοι που έχουν υποβληθεί με το προϋπάρχον καθεστώς αδειοδότησης προωθούνται 
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στις αρμόδιες Δ/νσεις Υδάτων με την ένδειξη αυτοδίκαιη παράταση για τις δικές της 
ενέργειες.  
  
Σημειώνεται ότι η αυτοδίκαιη παράταση δεν απαλλάσσει το έργο αξιοποίησης υδατικών 
πόρων από τις υποχρεώσεις και τις απαιτήσεις που προκύπτουν από την περιβαλλοντική 
νομοθεσία καθώς και από λοιπούς περιορισμούς που τυχόν ορίζονται με άλλες νομοθετικές 
διατάξεις στο πλαίσιο ειδικής προστασίας των υδάτων της περιοχής.  
 
 

Α4) Ως προς την εφαρμογή του άρθρου 7: 
Διευκρινίζεται ότι για τον καθορισμό της ποσότητας ύδατος στις αιτήσεις που έχουν κατατεθεί 
με το προϋπάρχον καθεστώς αδειοδότησης αλλά πλέον εξετάζονται σύμφωνα με τη νέα ΚΥΑ, 
για τον καθορισμό της ποσότητας ύδατος δεν είναι δεσμευτικές οι ποσότητες ύδατος που 
αναγράφονται σε τυχόν παλαιότερες άδειες αλλά εξετάζονται οι πραγματικές ανάγκες του 
αιτούντος. 
 
Σύμφωνα με την παρ. 2 η αδειοδοτούσα αρχή προκειμένου να καθορίσει τη χορηγούμενη 
ποσότητα ύδατος για αγροτική χρήση, λαμβάνει υπόψη της τη σχετική νομοθεσία (ΚΥΑ Φ 
16/6631/1989 για την άρδευση κλπ) και τις δηλώσεις ΟΣΔΕ των τελευταίων 5 ετών. 
Δεδομένου ότι στην ίδια Αίτηση-Δήλωση του Παραρτήματος IV για αγροτική χρήση ύδατος 
μπορεί να περιλαμβάνονται καλλιεργούμενες εκτάσεις και δραστηριότητες που δηλώνονται 
στον ΟΣΔΕ μαζί με καλλιεργούμενες εκτάσεις και δραστηριότητες που δεν δηλώνονται στον 
ΟΣΔΕ, είναι αυτονόητο ότι η αδειοδοτούσα αρχή συνεκτιμά τα ανωτέρω προκειμένου να 
καθορίσει την ποσότητα ύδατος. Για τον καθορισμό της μέγιστης ποσότητας ύδατος για 
αγροτική χρήση λαμβάνεται υπόψη από την Αίτηση-Δήλωση του Παραρτήματος IV η συνολική 
δραστηριότητα του έτους με τις μεγαλύτερες ανάγκες ύδατος των τελευταίων πέντε ετών 
συμπεριλαμβανομένων και των τρέχουσων πραγματικών αναγκών ή των ετών που βρισκόταν 
σε λειτουργία την τελευταία πενταετία. Σε κάθε περίπτωση και προκειμένου για την επίτευξη 
των περιβαλλοντικών στόχων του οικείου Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών, 
η αδειοδοτούσα αρχή μπορεί να χορηγεί μικρότερη ποσότητα ύδατος από αυτή που 
υπολογίζεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις δηλώσεις ΟΣΔΕ.  

Σημειώνεται ότι η αναζήτηση των δηλώσεων ΟΣΔΕ αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση των 
δικαιούχων ύδατος αγροτικής χρήσης ως προς την υποστήριξη της μέγιστης χορηγούμενης 
ποσότητας και αποφυγή τροποποίησης της άδειας κατά τα επόμενα έτη σε περίπτωση 
αλλαγής καλλιεργειών, αγροτεμαχίων κλπ. 
 
 

Α5) Ως προς την εφαρμογή του άρθρου 8:  
Η παρ.3 και οι εξαιρέσεις που τίθενται σε αυτή εφαρμόζονται τόσο στα νέα όσο και στα 
υφιστάμενα έργα υδροληψίας. 
 
 

Α6) Ως προς την εφαρμογή του άρθρου 9:  
Κατ’ αντιστοιχία της παρ. 2.1 για τη διαπίστωση της έκτακτης ανάγκης, η επέλευση των 
περιπτώσεων έκτακτης ανάγκης που αναφέρεται στην παρ. 3 διαπιστώνεται με βεβαίωση 
αρμόδιας αρχής ή/και μετά από αυτοψία της αδειοδοτούσας αρχής. 
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Α7) Ως προς την εφαρμογή του άρθρου 10:  
Δεδομένου ότι στην παρ. 1.3, αναφέρεται ότι «κατά τη κρίση της αδειοδοτούσας αρχής ... 
διενεργείται επιτόπιος έλεγχος από την ίδια ή από τον οικείο ΟΤΑ...» σε περίπτωση αδυναμίας 
της Δ/νσης Υδάτων να διενεργήσει σχετικό έλεγχο, ο έλεγχος μπορεί να διενεργείται είτε από 
τον ΟΤΑ Α’ βαθμού είτε από τον ΟΤΑ Β’ βαθμού.  

 
Α8) Ως προς την εφαρμογή του άρθρου 13:  
Η εφαρμογή της παρ. 2.2 δεν αφορά σε υπέρβαση των καταληκτικών προθεσμιών που έχουν 
ορισθεί στις (β) και (γ) σχετικές ΚΥΑ αφού στις περιπτώσεις αυτές δεν έχει νόημα η εκ των 
υστέρων συμμόρφωση. 

 

Α9) Ως προς την εφαρμογή του άρθρου 14:  
Οι παρ. 1 και 2 αναφέρονται σε αιτήσεις οι οποίες έχουν κατατεθεί σύμφωνα με το 
προϋπάρχον καθεστώς αδειοδότησης και κατά την έναρξη ισχύος της νέας ΚΥΑ βρίσκονται σε 
εκκρεμότητα χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αδειοδότησης. Οι αιτήσεις αυτές 
εκκρεμούν διότι είτε: 

 δεν έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχός τους από την Υπηρεσία είτε,  

 έχουν ζητηθεί συμπληρωματικά στοιχεία και δικαιολογητικά από τον αιτούντα και 
αυτά δεν έχουν προσκομισθεί.  

Και στις δύο περιπτώσεις, ανεξάρτητα εάν οι αιτήσεις βρίσκονται στις Υπηρεσίες Υποδοχής ή 
στις Δ/νσεις Υδάτων της Αποκ. Διοίκησης, εξετάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της νέας ΚΥΑ. 
Ειδικά σε περίπτωση που έχουν ζητηθεί συμπληρωματικά δικαιολογητικά/στοιχεία η αίτηση 
επανεξετάζεται και σε περίπτωση που στη νέα ΚΥΑ δεν προβλέπεται η υποβολή των εν λόγω 
δικαιολογητικών/στοιχείων, συνεχίζεται κανονικά χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση η 
διαδικασία προώθησης ή εξέτασης της αίτησης.  
 
Σε κάθε περίπτωση εξετάζεται η ήδη κατατεθειμένη αίτηση του ενδιαφερόμενου. Η 
υποχρέωση υποβολής νέας αίτησης απαιτείται μόνο στις περιπτώσεις που ρητά αναφέρονται 
στην παρ. 5 του ίδιου άρθρου, ή εάν ο αιτών για οποιοδήποτε λόγο το επιθυμεί.  
 
Ως προς την εφαρμογή της παρ. 4:  Σε περίπτωση που για την εκτέλεση ενός έργου 
αξιοποίησης υδατικού πόρου έχει ήδη (κατά την έναρξη ισχύος της νέας ΚΥΑ) εκδοθεί ΑΕΠΟ ή 
έχει γίνει υπαγωγή του έργου σε ΠΠΔ, συστήνεται κατά περίπτωση, είτε η έκδοση της άδειας 
εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικού πόρου είτε η τροποποίηση της ΑΕΠΟ ή των ΠΠΔ. 
 
 

Α10) Ως προς το Παράρτημα ΙΙ: 
Υδροληψία από επιφανειακό υδατικό πόρο σε περίπτωση που δεν υπάρχει οργανωμένος 
Φορέας Διαχείρισης (π.χ. ΤΟΕΒ), νοείται κάθε μεμονωμένο σημείο υδροληψίας το οποίο 
μπορεί να χρησιμοποιούν ένα ή περισσότερα φυσικά και νομικά πρόσωπα για την κάλυψη 
ιδίων αναγκών. 

 
 
Α11) Ως προς το Παράρτημα V: 
Δεν απαιτείται από τις διατάξεις της νέας ΚΥΑ  η υποβολή των νομιμοποιητικών εγγράφων 
κατά τον έλεγχο του φακέλου αδειοδότησης. Ομοίως δεν απαιτούνται και τα δικαιολογητικά 
που καθορίζουν το χρονικό διάστημα του ενοχικού δικαιώματος. Αν ο ενδιαφερόμενος δεν 
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διαθέτει σε ισχύ τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά έγγραφα κατά το χρόνο διενέργειας 
ελέγχου, εφαρμόζονται οι κυρώσεις του άρθρου 13 της νέας ΚΥΑ. 
 
 
 

[Β] ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: 
 

Β1. Όπως προκύπτει από την παρ. 1.β του άρθρου 1 σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 

2, στις χρήσεις ύδατος για τις οποίες απαιτείται η έκδοση άδειας συμπεριλαμβάνεται και η 
υδροληψία από ιαματικούς φυσικούς πόρους βάσει του ν.3498/2006 (Α’ 230). 
 
 

Β2. Τα σημεία και έργα υδροληψίας που εξυπηρετούν τον ίδιο φορέα (νομικό ή φυσικό 

πρόσωπο/α) ή λειτουργούν ως συνοδά έργα του ίδιου έργου/δραστηριότητας (π.χ. 
βιομηχανία) δύναται να αδειοδοτούνται ενιαία. Για το σκοπό αυτό κάθε σχετική αίτηση που 
κατατίθεται μετά την ημερομηνία έκδοσης της νέας ΚΥΑ συνιστάται να περιλαμβάνει και τα 
λοιπά υφιστάμενα υδροληπτικά έργα και εγκαταστάσεις του ιδίου φορέα αδειοδοτημένα ή 
μη.  
 
 

Β3. Σε περίπτωση αγροτικής χρήσης για την οποία απαιτούνται πολλαπλές παροχές 

ηλεκτρικού ρεύματος για τη χρήση ενός σημείου υδροληψίας (για μεμονωμένες ή/και 
συλλογικές χρήσεις) εκδίδεται μία άδεια χρήσης ύδατος στην οποία περιλαμβάνονται και οι 
συντεταγμένες των ενδιάμεσων ιδιωτικών ηλεκτροκίνητων αντλητικών συστημάτων. Σκόπιμο 
είναι οι ανωτέρω άδειες να κοινοποιούνται στον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας για τη 
διευκόλυνση των χρηστών. Για τα ενδιάμεσα ηλεκτροκίνητα αντλητικά συστήματα που 
βρίσκονται σε συλλογικά δίκτυα ο Φορέας διαχείρισης του συλλογικού δικτύου χορηγεί στους 
χρήστες βεβαίωση αγροτικής χρήσης, σε εφαρμογή του γ) σχετικού, για την ηλεκτροδότηση 
νέας και υφιστάμενης εγκατάστασης αγροτικής χρήσης χωρίς να είναι προαπαιτούμενη η 
ολοκλήρωση της  διαδικασίας αδειοδότησης του συλλογικού δικτύου.  
 
 

Β4. Σύμφωνα με την παρ. 2.α του άρθρου 1,  τα ανενεργά σημεία υδροληψίας που κανονικά 

εξαιρούνται από την αδειοδότηση, αν χρησιμοποιηθούν έστω και περιστασιακά ή περιοδικά, 
υπάγονται ευθέως σε καθεστώς αδειοδότησης. Κατά συνέπεια και σε συνδυασμό και με την 
παρ. 3 του άρθρου 7, μια εφεδρική υδροληψία αδειοδοτείται κανονικά και δεν μπορεί να 
θεωρηθεί ως ανενεργό σημείο και να δηλωθεί ως τέτοιο στο ΕΜΣΥ. 
 
 

Β5. Όπου στη νέα ΚΥΑ γίνεται αναφορά στις κανονιστικές πράξεις επιβολής  μέτρων  και 

περιορισμών που έχουν εκδοθεί κατ’ εφαρμογή του άρθρου 5 (παρ. 6) και του άρθρου 11 
(παρ. 3) του ν.3199/2003 νοούνται αποκλειστικά οι κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται μετά 
την έγκριση του οικείου Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών καθόσον το Σχέδιο 
Διαχείρισης είναι αυτό που θέτει πλέον νέα δεδομένα οπότε αναλογικά οι εν λόγω πράξεις θα 
εκδίδονται με γνώμονα την επίτευξη των στόχων του οικείου Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών 
Απορροής Ποταμού και των Προγραμμάτων Μέτρων που καθορίζονται από το Σχέδιο αυτό. 
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Β6. Για τις αιτήσεις χορήγησης αδειών χρήσης ύδατος που έχουν κατατεθεί με το 

προϋπάρχον καθεστώς αδειοδότησης, με γνώμονα την επιτάχυνση/διευκόλυνση των 
διαδικασιών και την αποφυγή ταλαιπωρίας των πολιτών  για τον τυπικό έλεγχο σύμφωνα με 
τις διατάξεις της νέας ΚΥΑ απαιτείται να περιλαμβάνονται στους ήδη κατατεθέντες φακέλους 
αδειοδότησης τα ακόλουθα δικαιολογητικά:  

 ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ του αντίστοιχου Παραρτήματος (προϋπάρχοντος  καθεστώτος 
αδειοδότησης) συμπληρωμένη με τα απαιτούμενα στοιχεία της εν λόγω αίτησης 
(οπωσδήποτε στοιχεία επικοινωνίας) καθώς και με το ΑΦΜ του αιτούντος 
συμπληρωμένο έστω και χειρόγραφα.  

 Χάρτη Κτηματολογίου ή αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος, ή απόσπασμα 
ορθοφωτοχάρτη, ή εικόνα ψηφιακής εφαρμογής, ή απόσπασμα τοπογραφικού χάρτη 
ΓΥΣ, σε κατάλληλη κατά περίπτωση κλίμακα, ανάλογα με το είδος και το μέγεθος του 
έργου, που θα παρουσιάζει το σημείο υδροληψίας με συντεταγμένες σε προβολικό 
σύστημα ΕΓΣΑ 87 ή WGS 84. 

Οποιοδήποτε πρόσθετο στοιχείο έχει κατατεθεί παραμένει στο σχετικό φάκελο για κάθε 
νόμιμη χρήση. 
 

Β7.  Αιτήσεις που υποβάλλονται χωρίς σε αυτές να περιλαμβάνονται δηλώσεις ΟΣΔΕ της 

τελευταίας πενταετίας (συνοπτικές αιτήσεις ενιαίας ενίσχυσης / έτος), δύνανται να ελεγχτούν 
(τυπικός έλεγχος) και χωρίς την υποβολή των δηλώσεων αυτών, καθόσον υφίσταται η 
δυνατότητα να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από τις Δ/νσεις Υδάτων μέσω διαβαθμισμένης 
πρόσβασης που θα παραχωρηθεί στην ΕΓΥ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. 
 
Έως την λήψη της διαβαθμισμένης πρόσβασης, οι Δ/νσεις Υδάτων, κατά την κρίση τους, 
μπορούν να πραγματοποιούν την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των συνοπτικών αιτήσεων ενιαίας 
ενίσχυσης στον δικτυακό τόπο του ΟΠΕΚΕΠΕ http://www.opekepe.gr/sunoptikhaee.asp. 

 
Ειδικά για τις αιτήσεις που έχουν κατατεθεί με το προϋπάρχον καθεστώς αδειοδότησης και 
έχουν συγκεντρωθεί στις Υπηρεσίες Υποδοχής (ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού) και στις Δ/νσεις 
Υδάτων, μπορεί άπαξ να αποσταλεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ αρχείο σε μορφή excel με τα ΑΦΜ και τα 
ονοματεπώνυμα των αιτούντων από τις Δ/νσεις Υδάτων (αφού συγκεντρώσουν τις αιτήσεις 
αδειοδότησης από τις Υπηρεσίες Υποδοχής), με το αίτημα το αρχείο αυτό να συμπληρωθεί 
αναλόγως (π.χ είδος - έκταση καλλιέργειας, αριθμός ζώων κλπ) για τα τελευταία πέντε έτη ή 
για τα έτη που υπάρχουν στοιχεία της τελευταίας πενταετίας. 
 
 

Β8. Ο έλεγχος για την τήρηση των όρων των αδειών διενεργείται ως εξής: 

1. Αυτοψία από την οικεία Περιφέρεια/Περιφερειακή Ενότητα (υπηρεσίες 
υδάτων/περιβάλλοντος ή ΚΕΠΠΕ σύμφωνα με το άρθρο 12 της νέας ΚΥΑ). 

2. Σύνταξη έκθεσης αυτοψίας και αποστολή της έκθεσης στον «παραβάτη» εφόσον αυτός 
είναι γνωστός ή μπορεί να εντοπιστεί. 

3. Συγκέντρωση όλων των υποστηρικτικών για τη διαπίστωση της παράβασης 
δικαιολογητικών (π.χ. έγγραφες καταγγελίες, αστυνομικά και δικαστικά έγγραφα, γραπτή 
κατάθεση απόψεων του παραβάτη εάν υπάρχει κλπ) 

4. Σύνταξη έκθεσης διαπίστωσης παράβασης και αποστολή των ανωτέρω (1 και 2) στην 
αρμόδια Δ/νση Υδάτων της Αποκ. Διοίκησης. Στην έκθεση διαπίστωσης παράβασης θα 
αναφέρεται όλο το ιστορικό της καταγγελίας, οι ενέργειες που έχουν γίνει από την 
Υπηρεσία που χειρίστηκε την καταγγελία και αναλυτικά οι λόγοι που, κατά την άποψη της 
Υπηρεσίας, τεκμηριώνουν την παράβαση. 

http://www.opekepe.gr/sunoptikhaee.asp
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5. Κλήση του «παραβάτη» σε ακρόαση από τη Δ/νση Υδάτων. 
6. Εισήγηση της Δ/νσης Υδάτων προς τον Γενικό Γραμματέα για την επιβολή προστίμου στην 

οποία θα αναφέρεται όλο το ιστορικό της καταγγελίας, οι ενέργειες που έχουν γίνει από τη 
Δ/νση Υδάτων και αναλυτικά οι λόγοι που, κατά την άποψη της Υπηρεσίας, επιβάλλουν το 
εν λόγω πρόστιμο. Παράλληλα και αναλόγως την παράβαση ενδέχεται να γίνει 
κοινοποίηση και στην αρμόδια Εισαγγελία για τον έλεγχο τυχόν ποινικών ευθυνών (π.χ. 
ρύπανση υδάτων). 

 
Η ενδικοφανής προσφυγή που αναφέρεται στην παρ. 4 του άρθρου 13 κατατίθεται στην Αποκ. 
Διοίκηση η οποία οφείλει αμελλητί να τη διαβιβάσει στο αρμόδιο, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, για την εξέτασή της όργανο (ΥΠΕΚΑ).  
 
 

Β9. Οι αντικαταστάσεις γεωτρήσεων χωρίς αύξηση της απολήψιμης ποσότητας, σύμφωνα με 

τη νέα ΚΥΑ (άρθρο 10 παρ.1), αντιμετωπίζονται ως νέα έργα ως προς την αδειοδότηση. 
Ωστόσο σύμφωνα με τα εγκεκριμένα Σχέδια Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών 
των Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας, οι ανωτέρω περιπτώσεις έχουν ληφθεί υπόψη για 
τις απολήψιμες ποσότητες του Υδατικού Διαμερίσματος κατά την εκπόνηση του Σχεδίου 
Διαχείρισης και συνεπώς δεν υπάγονται στους περιορισμούς και τις απαγορεύσεις που 
προβλέπονται για τα νέα έργα στα Σχέδια Διαχείρισης. Συστήνεται βέβαια για τις ανωτέρω 
περιπτώσεις να διενεργείται αυτοψία από τις Δ/νσεις Υδάτων. 
 
 
Η παρούσα εγκύκλιος παρακαλούμε να διαβιβαστεί στις αρμόδιες κατά τόπους Υπηρεσίες 
Υποδοχής (Αρμόδιες Υπηρεσίες Δήμων, Τμήματα Υδροοικονομίας, Τμήματα Περιβάλλοντος 
και Υδροοικονομίας, κλπ) και τις Δ/νσεις Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού των 
Περιφερειών μέσω των Δ/νσεων Υδάτων των αντίστοιχων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. 
Επίσης, οι Δ/νσεις Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων καλούνται να συμβάλλουν με τη 
διοργάνωση συναντήσεων των συναρμόδιων Υπηρεσιών και την παροχή οδηγιών και 
διευκρινίσεων στην καλύτερη λειτουργία και την εποικοδομητική συνεργασία με τους ΟΤΑ. 
 
 
Η παρούσα εγκύκλιος να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ (www.ypeka.gr ). 
 
Παρέχεται εντολή σε όλα τα αρμόδια όργανα για την πιστή εφαρμογή της. 
 
 
 

 
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΔΑΤΩΝ 

 
     
 
       Δρ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΗΣ 

 
 
 
 
 

http://www.ypeka.gr/
ΑΔΑ: 69ΚΚ0-Ζ6Τ



   

  

 - 9 - 

Πίνακας Αποδεκτών 
Αποδέκτες προς ενέργεια: 
1. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας 

- Γενική Δ/νση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής 
- Δ/νσεις Υδάτων 

2. Περιφέρειες της χώρας (πλην Αττικής) (Διαβίβαση μέσω των οικείων Δ/νσεων Υδάτων) 
- Δ/νσεις Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού  
- Τμήματα Υδροοικονομίας  
- Τμήματα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας των Περιφερειακών Ενοτήτων 

3. Περιφέρεια Αττικής (Διαβίβαση μέσω της οικείας Δ/νσης Υδάτων) 
- Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού  
- Τμήμα Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Περιφέρειας Αττικής 
- Τμήματα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας των Περιφερειακών Ενοτήτων 

4. Δήμοι της χώρας (Διαβίβαση μέσω των οικείων Δ/νσεων Υδάτων). 
- Υπηρεσίες Υποδοχής Αιτήσεων Αδειοδότησης 

 

Αποδέκτες προς κοινοποίηση: 
1. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 

- Γραφείο Υπουργού 
- Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού 
- Γενική Δ/νση Περιβαλλοντικής Πολιτικής 

Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης 
- Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 

Δ/νση Ηλεκτροπαραγωγής 
2. Υπουργείο Εσωτερικών 

- Γενική Διεύθυνση Αποκέντρωσης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Αποκεντρωμένων Διοικήσεων 

3. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  
- Γραφείο Υπουργού 
- Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού 
- Γραφεία Γενικών Γραμματέων 
- Γενική Δ/νση Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής  

Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφοϋδατικών Πόρων  και Λιπασμάτων  
4. ΟΠΕΚΕΠΕ 

- Γραφείο Προέδρου 
- Δ/νση Πληροφορικής 
- Δ/νση Τεχνικών Ελέγχων 
- Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς  

5. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας 
- Γραφεία Γενικών Γραμματέων 
- Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων 

Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων (Διαβίβαση μέσω των οικείων Δ/νσεων Υδάτων) 
5. Περιφέρειες της χώρας (Διαβίβαση μέσω των οικείων Δ/νσεων Υδάτων) 

- Γραφεία Περιφερειαρχών και Αντιπεριφερειαρχών 
- Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 

6. Δήμοι της χώρας (Διαβίβαση μέσω των οικείων Δ/νσεων Υδάτων) / Γραφεία Δημάρχων 
7. Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) 
8. Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) 
9. Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. 
 

Εσωτερική Διανομή 

- Γρ. Ειδ. Γραμματέα Υδάτων 

- Φ 2 
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