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Έχovτας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του Ν.1650/1986 (ΦΕΚ Α΄ 160) «Για την 

προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε 
από το Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ Α΄ 91).

2. Τις διατάξεις του Ν 3028/02 (ΦΕΚ Α΄ 153/28.06.02) 
«Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της 
Πολιτιτικής Κληρονομιάς».

3. Τις διατάξεις των άρθρων 11 και 16, παρ. 4 τoυ 
Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ Α΄ 280) “Προστασία και διαχείριση 
των υδάτων − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
23ης Οκτωβρίου 2000”.

4. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο 1 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

5. Τις διατάξεις των άρθρων 23 (παρ.1) και 24 του 
Ν.1558/1985 (ΦΕΚ Α΄ 137) “Κυβέρνηση και Κυβερνητικά 
όργανα” και των άρθρων 9 και 13 του Π.Δ. 473/1985 (Α΄ 
157) “Καθορισμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων 
των Υπουργείων”.

6. Τα Π.Δ. 186/2009 (ΦΕΚ Α΄ 213/7.10.2009) «Συγχώνευ−
ση των Υπουργείων Πολιτισμού και Τουριστικής Ανά−
πτυξης» και 187/2009 (ΦΕΚ Α΄ 214/7.10.2009) «Διορισμός 
Υπουργών και Υφυπουργών».

7. Τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. 1 της υπ. αριθμ. 
2876/2009 απόφασης του Πρωθυπουργού “Αλλαγή τίτ−
λου Υπουργείων’’ (ΦΕΚ Β΄ 2234).

8. Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 4 του Π.Δ. 24/2010 (ΦΕΚ 
Α΄ 56), “Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των υπουργεί−
ων και τροποποίηση του Π.Δ. 189/2009” (ΦΕΚ Α΄ 221).

9. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) “Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”.

10. Την υπ’ αριθμ. 69269/5387/24−10−1990 (ΦΕΚ Β΄ 678) 
κοινή υπουργική απόφαση «Κατάταξη έργων και δρα−
στηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περι−
βαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομέ−
νου ειδικών περιβαλλοντικών μελετών (ΕΠΜ) και λοιπές 
συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν.1650/1986».

11. Την υπ’ αριθμ. Η.Π. 15393/2332/2002 (ΦΕΚ Β΄ 1022Β) 
κοινή υπουργική απόφαση «Κατάταξη δημόσιων και 
ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, 
σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 1650/86 όπως αντικα−
ταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3010/2002 “Εναρμόνιση 
του Ν. 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.α. 
(ΦΕΚ Α΄ 91) ”», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

12. Την υπ’ αριθμ. 11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ Β΄ 332) 
κοινή υπουργική απόφαση «Διαδικασία Προκαταρκτικής 
Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) 
και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) σύμφωνα 
με το άρθρο 4 του Ν. 1650/1986 (Α΄ 160) όπως αντικατα−
στάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002 “Εναρμόνιση 
του Ν. 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ … 
και άλλες διατάξεις (Α΄ 91)”», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

13. Τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και ιδίως τα 
άρθρα 947−1345.

14. Την υπ’ αριθμ. 2672/3.12.09 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη».

15. Τις διατάξεις των άρθρων 1 (παρ. 1,2,3) και 3 του 
Ν. 1338/83 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ 
Α΄ 34) όπως το άρθρο 1 τροποποιήθηκε με το άρθρο 
6 παρ. 1 του Ν. 1440/1984 (ΦΕΚ Α΄ 70) και το άρθρο 
3 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 
(ΦΕΚ Α΄ 101).

16. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις 
αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

Άρθρo 1
Ορισμοί

«Υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού» για τους 
σκοπούς της παρούσας Κοινής Υπουργικής Απόφασης, 
νοούνται όλες οι υφιστάμενες χρήσεις από επιφανει−
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ακά ή υπόγεια νερά, όπως ορίζονται στο παράρτημα Ι 
της παρούσας, εφόσον προϋφίστανται της 20−12−2005, 
ημερομηνία έκδοσης της κοινής υπουργικής απόφασης 
43504/2005 (Β΄ 1784) και είτε δεν έχουν άδεια εν γένει 
είτε η υπάρχουσα άδεια δεν ισχύει είτε δεν αναφέρεται 
στην άδεια η χρονική διάρκεια ισχύος της.

Άρθρo 2
Προϋποθέσεις χορήγησης αδειών για υφιστάμενες 

χρήσεις νερού

1. Όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα χρήσης νερού, σύμφωνα 
με το άρθρο 1 της παρούσας υποχρεούνται να ζητή−
σουν την έκδοση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα 
δικαιώματα χρήσης νερού, σύμφωνα με τις διαδικασίες 
της παρούσας, εντός δώδεκα μηνών, και ειδικά για τις 
αρδευτικές γεωτρήσεις εντός έξι μηνών, από την έναρξη 
ισχύος της.

2.  Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί αίτηση χορήγη−
σης άδειας για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού 
μέσα στο χρονικό διάστημα που προβλέπει η προη−
γούμενη παράγραφος, αλλά υποβληθεί εντός δύο ετών 
μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της παρ. 1 του 
παρόντος άρθρου, 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 1000 ευρώ.

3. Σε περίπτωση που οι προθεσμίες των παραγράφων 
1 και 2 του παρόντος άρθρου παρέλθουν άπρακτες, 
χωρίς την υποβολή των απαραίτητων αιτήσεων, τότε 
δεν αποδεικνύεται η ύπαρξη δικαιώματος και η υδρολη−
ψία θεωρείται παράνομη. Η αρμόδια Υπηρεσία Υδάτων 
υποχρεούται να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες 
για τη διακοπή της ηλεκτροδότησης και την παύση 
της λειτουργίας της δραστηριότητας, σε περίπτωση δε 
γεώτρησης στη σφράγιση και καταστροφή αυτής.

4. Προκειμένου για λήψη νερού από δίκτυο δικαιοδο−
σίας Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων (Ο.Ε.Β.) για άλ−
λες χρήσεις πλην της άρδευσης, απαιτείται η σύμφωνη 
γνώμη του Ο.Ε.Β.

5. Προκειμένου για λήψη νερού από δημόσια υδρο−
ληψία, όπου έχουν δικαίωμα χρήσης περισσότερα του 
ενός φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, η 
αίτηση αδειοδότησης υποβάλλεται από τον αντίστοιχο 
δήμο για λογαριασμό των χρηστών μετά από σχετική 
αίτηση τους σε αυτόν. Η άδεια χορηγείται στο Δήμο για 
λογαριασμό των χρηστών και καθορίζει τον τρόπο επι−
μερισμού του νερού της υδροληψίας στους επιμέρους 
χρήστες. Το κόστος της αδειοδότησης αναλαμβάνει ο 
Δήμος, ο οποίος το επιμερίζει στους χρήστες.

6. Σε περίπτωση λήψης νερού από ιδιωτική υδροληψία, 
όπου έχουν δικαίωμα χρήσης περισσότερα του ενός 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, χορηγείται κοινή άδεια στους 
επιμέρους δικαιούχους, η οποία καθορίζει τον τρόπο 
επιμερισμού του νερού σε αυτούς. (π.χ. Με πίνακα στον 
οποίο αναγράφονται χρήστες αριθμ. αγροτεμαχίου, 
έκταση είδος καλλιέργειας και η αντίστοιχη ποσότητα 
νερού και χρονική περίοδος χρήσης).

7. Σε περίπτωση που για το υφιστάμενο έργο ή τη 
δραστηριότητα αξιοποίησης υφισταμένου δικαιώματος 
χρήσης νερού απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας πε−
ριβαλλοντικής αδειοδότησης, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, χωρίς αυτή να έχει εξασφαλισθεί, η εξέταση 

της αίτησης για χορήγηση της άδειας χρήσης νερού 
προωθείται παράλληλα με τη διαδικασία περιβαλλοντι−
κής αδειοδότησης για τη λειτουργία του υφισταμένου 
έργου ή της δραστηριότητας. Κατά τη διαδικασία της 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης γνωμοδοτεί η αρμόδια 
για τη χορήγηση της άδειας χρήσης νερού, Υπηρεσία 
Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ή η αρχή που 
εκάστοτε ο νόμος ορίζει εντός του χρονικού ορίου που 
προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις. Ειδικά, ως προς 
την περιβαλλοντική αδειοδότηση, υφισταμένων αρδευ−
τικών γεωτρήσεων με ετήσια αντλούμενη ποσότητα ≤ 
100.000 μ3 ανεξαρτήτως βάθους, κατά παρέκκλιση των 
προβλεπομένων στις υπ’ αριθμ. Η.Π. 15393/2332/2002 
(ΦΕΚ 1022Β/5−8−2002) και 11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 
332Β/20−3−2003) κοινές υπουργικές απόφασεις και 
μέχρι την επικείμενη τροποποίησή τους στο πλαίσιο 
του επικείμενου νομοσχεδίου περί απλοποίησης της 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θα συντάσσεται μόνο 
περιβαλλοντική έκθεση από τον ενδιαφερόμενο ή τον 
τεχνικό εκπρόσωπό του, με περιεχόμενο αυτό του πί−
νακα 3 του άρθρου 16 της υπ’ αριθμ. 69269/538790/1990 
(ΦΕΚ678Β/25−10−1990) κοινής υπουργικής απόφασης, 
η οποία θα υποβάλλεται και εξετάζεται με τα λοιπά 
δικαιολογητικά για τη χορήγηση της άδειας χρήσης 
από την αρμόδια Υπηρεσία Υδάτων.

8. Η παρεχόμενη με την άδεια χρήσης ποσότητα νερού 
θα αντιστοιχεί με τη δυναμικότητα του έργου υδρολη−
ψίας που προϋπήρχε της 20−12−2005.

Άρθρo 3
Υπηρεσίες έκδοσης αδειών

Οι άδειες για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού, 
εκδίδονται από το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμέ−
νης Διοίκησης του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) που υπάγεται η 
σχετική αρμοδιότητα για τη λεκάνη απορροής ποταμού 
όπου ασκείται η χρήση, ή τους Γενικούς Γραμματείς των 
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων σε περίπτωση συναρμοδι−
ότητας, σύμφωνα με την προβλεπόμενη από το άρθρο 
5 παρ. 3 του Ν. 3199/2003 (Α΄ 280) σχετική απόφαση 
της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων, ή από τις αρχές που 
εκάστοτε ο νόμος ορίζει.

Άρθρo 4
Διαδικασία αδειοδότησης

1. Για την έκδοση των αδειών του άρθρου 3 της πα−
ρούσας, απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης – δή−
λωσης. Η αίτηση − δήλωση συνοδεύεται με τα στοιχεία 
και δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 6 της 
παρούσας, του ενδιαφερομένου φυσικού ή νομικού προ−
σώπου και υποβάλλεται στην αρμόδια, για τη λεκάνη 
απορροής ποταμού όπου ασκείται η χρήση, Υπηρεσία 
Υδάτων της Περιφέρειας του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) ή στην 
Υπηρεσία που εκάστοτε ο νόμος ορίζει.

Σε περίπτωση συναρμοδιότητας, η αίτηση−δήλωση 
υποβάλλεται στην Υπηρεσία Υδάτων της Περιφέρειας 
του Ν. 3852/2010, όπου διοικητικά υπάγεται η χρήση ή 
στην Υπηρεσία που εκάστοτε ο νόμος ορίζει, η οποία 
αποτελεί την επισπεύδουσα της διαδικασίας της εξέ−
τασης του φακέλου αδειοδότησης αρχή.



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 19685

2. Η αρμόδια για την εξέταση της άδειας Υπηρεσία 
Υδάτων της προηγούμενης παραγράφου, μετά την υπο−
βολή της αίτησης από τον ενδιαφερόμενο, προβαίνει 
κατά την κρίση της στους απαραίτητους επί τόπου 
ελέγχους, καθώς και στους διοικητικούς ελέγχους, όπου 
απαιτούνται, για τη διαπίστωση της ακρίβειας και επάρ−
κειας των υποβληθέντων στοιχείων.

Σε περίπτωση συναρμοδιότητας Περιφερειών του 
Ν.3852/2010, πριν την τελική εισήγηση γνωμοδοτεί και 
η αντίστοιχη Υπηρεσία Υδάτων της συναρμόδιας Πε−
ριφέρειας.

Στη συνέχεια η αρμόδια Υπηρεσία Υδάτων προχωρεί 
στη διαμόρφωση και υποβολή της εισήγησής της και 
του πλήρους φακέλου προς την Υπηρεσία Υδάτων της 
αρμόδιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή σε περίπτωση 
συναρμοδιότητας ως προς την έκδοση υποβάλλονται 
στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση όπου διοικητικά υπά−
γεται η χρήση.

3. Η εισήγηση περί χορήγησης ή μη της άδειας, δι−
αμορφώνεται συνεκτιμώντας τα υποβληθέντα στοι−
χεία για τη συγκεκριμένη χρήση, τις περιοχές ειδικής 
προστασίας, την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών 
Όρων όπου αυτή απαιτείται, την περιβαλλοντική έκ−
θεση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 
2 της παρούσας όπου αυτή απαιτείται, την υπ’ αριθμ. 
Φ.16/6631/1989 (Β΄ 428) κοινή υπουργική απόφαση σε 
περίπτωση χρήσης νερού για άρδευση, την υπ’ αριθμ. 
Δ11/Φ16/8500/1991 (Β΄ 174) κοινή υπουργική απόφαση σε 
περίπτωση χρήσης νερού για ύδρευση, τα στοιχεία που 
αφορούν σε χρήσεις και έργα εντός της Περιοχής Λε−
κάνης Απορροής ποταμού, καθώς και τα υφιστάμενα 
υδατικά αποθέματα.

H χορήγηση της άδειας πρέπει να εξασφαλίζει συμ−
βατότητα της χρήσης με τις αρχές του εθνικού σχεδι−
ασμού και με το Σχέδιο Διαχείρισης της συγκεκριμέ−
νης Λεκάνης Απορροής ποταμού, εφόσον αυτό υπάρχει, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 του Ν. 
3199/2003. Εφόσον δεν υπάρχει Σχέδιο Διαχείρισης κατά 
την ημερομηνία έκδοσης της άδειας, προϋπόθεση για τη 
χορήγηση της άδειας αποτελεί η συμβατότητα με τις 
δράσεις για τις προστατευόμενες περιοχές του Εθνικού 
Μητρώου προστατευόμενων περιοχών, που καταρτίζε−
ται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 του Ν. 
3199/2003.

4. Σε περίπτωση κοντινών γεωτρήσεων δύνανται οι 
αρμόδιες Υπηρεσίες εξέτασης και έκδοσης των αδειών 
να εισηγηθούν και επιβάλλουν αντίστοιχα κοινή χρή−
ση μίας εκ των δύο (ή περισσοτέρων) γεωτρήσεων, με 
χρήση κατάλληλων τεχνικών μέσων (όπως κατασκευή 
κοινού ηλεκτρικού πίνακα, μετρητές κατανάλωσης για 
κάθε χρήση κλπ) και με ποινή απαγόρευσης της αδειο−
δότησης στην περίπτωση άρνησης των αιτούντων.

5. Η τελική εισήγηση περί χορήγησης ή μη της άδειας, 
διαμορφώνεται από την αρμόδια ή τις συναρμόδιες Υπη−
ρεσίες Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης λαμβά−
νοντας υπόψη όλα τα αναφερόμενα στις προηγούμενες 
παραγράφους.

Η άδεια χορηγείται για την ικανοποίηση των πραγ−
ματικών αναγκών με ειδικές προϋποθέσεις και όρους 
προκειμένου να προστατευθούν οι λοιπές νόμιμες 
χρήσεις και τα λειτουργούντα έργα γύρω από την 
υδροληψία.

Άρθρο 5
Στοιχεία της αίτησης

1. Ο τύπος και το περιεχόμενο του εντύπου της αίτη−
σης−δήλωσης περιλαμβάνονται στο συνημμένο Παράρ−
τημα ΙΙ, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας 
απόφασης και δημοσιεύεται με αυτήν. Ειδικότερα, στο 
εν λόγω έντυπο περιλαμβάνονται στοιχεία που αφορούν 
στον αιτούντα, το χώρο χρήσης, τη χρήση καθεαυτή, 
καθώς και στοιχεία που αφορούν στην προέλευση, την 
ποσότητα και την ποιότητα του νερού.

2. Στο έντυπο της αίτησης προβλέπεται χώρος, όπου 
αναγράφεται από την αρμόδια υπηρεσία ο κωδικός 
αριθμός της άδειας, εφόσον αυτή χορηγηθεί. O τρόπος 
συμπλήρωσης του κωδικού αριθμού γίνεται σύμφωνα με 
τα αναφερόμενα στην υπ’ αριθμ. 43504/2005 (Β΄ 1784), ή 
κοινή υπουργική απόφαση όπως εκάστοτε ισχύει.

3.  Η αρμόδια Υπηρεσία Υδάτων που εξετάζει το 
φάκελο, οφείλει να παρέχει λεπτομερείς και ακριβείς 
πληροφορίες για την ορθή συμπλήρωση του εντύπου 
της ανωτέρω αίτησης–δήλωσης του άρθρου αυτού, το 
οποίο διατίθεται στους ενδιαφερόμενους.

Άρθρο 6
Δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση

1. Την αίτηση−δήλωση για την έκδοση άδειας χρήσης 
νερού για υφιστάμενα δικαιώματα και χρήσεις νερού 
συνοδεύουν πέραν των στοιχείων που αναφέρονται στο 
παράρτημα ΙΙ και τα εξής δικαιολογητικά:

α. Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή περι−
βαλλοντική έκθεση, εφόσον αυτή απαιτείται, σύμφωνα 
με την παράγραφο 7 του άρθρου 2 της παρούσας.

β. Αποδεικτικό δικαιώματος χρήσης νερού, όπως αντίγρα−
φο σχετικής απόφασης παραχώρησης δικαιώματος χρήσης 
νερού, αντίγραφο παλαιάς άδειας, παραστατικά της ΔΕΗ, 
βεβαίωση ή παραστατικό αρμόδιας δημόσιας αρχής.

γ. Χάρτης (1:5000) ή απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη με 
τις ενότητες και τους κωδικούς των αγροτεμαχίων, ή 
απόσπασμα ψηφιακής απεικόνισης όπου σημειώνεται 
η ακριβής θέση του έργου υδροληψίας (x,y,z) σε προ−
βολικό σύστημα ΕΓΣΑ 87, καθώς και οι πλησιέστερες 
υφιστάμενες υδροληψίες σε ακτίνα 200μ. από τη θέση 
του έργου εις διπλούν.

δ. Στοιχεία για την ποιότητα του νερού και την κα−
ταλληλότητά του για τη συγκεκριμένη χρήση που ανα−
φέρεται στην αίτηση (όπως χημική ή/και μικροβιολογική 
ανάλυση νερού από πιστοποιημένα εργαστήρια).

ε. Αντίγραφο νόμιμου τίτλου ή άλλη πράξη από την 
οποία προκύπτει δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης του 
χώρου στον οποίο γίνεται η χρήση του νερού, δυνάμει 
εμπράγματης ή ενοχικής σχέσης όπως: i) συμβολαιογρα−
φικό έγγραφο από το οποίο προκύπτει δικαίωμα κυριότη−
τας ή επικαρπίας, ii) συμφωνητικό μίσθωσης, iii) απόφαση 
έγκρισης επέμβασης σε δασική έκταση, iv) απόφαση των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο−
φίμων για παραχώρηση δημόσιας έκτασης σε περίπτωση 
χαρακτηρισμού έκτασης ως πλέον άγονης.

στ. Νόμιμη εξουσιοδότηση εκπροσώπησης σε περί−
πτωση που ο αιτών ενεργεί για λογαριασμό νομικού 
προσώπου. Στην περίπτωση αυτή συνυποβάλλεται επι−
κυρωμένο αντίγραφο της νόμιμης συστατικής πράξης 
του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου ή του συλλο−
γικού οργάνου.
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ζ. Σε περιοχές όπου υφίστανται συλλογικά δίκτυα δια−
χείρισης νερού, βεβαίωση φορέα περί μη εξυπηρέτησης 
από συλλογικό δίκτυο.

η. Σε περίπτωση άδειας για υδροδότηση κτίσματος, 
οικοδομική άδεια ή έγγραφο από την αρμόδια Πολε−
οδομική Υπηρεσία που να βεβαιώνει τη δυνατότητα 
υδροδότησής του.

2. Όλα τα δικαιολογητικά, πλην αυτό της παρ. 1(γ), 
υποβάλλονται εις απλούν.

Άρθρο 7
Στοιχεία άδειας

1. Η άδεια για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης εκδίδε−
ται ως άδεια χρήσης νερού. Στο συνημμένο Παράρτημα 
ΙΙΙ δίδεται ενδεικτικά υπόδειγμα άδειας χρήσης νερού 
για την περίπτωση υδρογεωτρήσεων.

2. Στις άδειες χρήσης νερού καθορίζονται τουλάχι−
στον:

α. Η διάρκεια ισχύος της άδειας.
β. Οι όροι και οι προϋποθέσεις χρήσης του νερού 

(όπως ότι η χρήση είναι μόνο για ύδρευση ή άρδευση, 
ότι επιβάλλονται συγκεκριμένοι όροι προστασίας της 
υδροληψίας κ.λπ.).

γ. Η ακριβής θέση της υδροληψίας.
δ. Η χορηγούμενη ποσότητα του νερού με τον καθο−

ρισμό ανωτάτων ορίων ημερήσιας παροχής και ετήσιου 
όγκου νερού.

ε. Η χρονική περίοδος χρήσης του νερού σε ετήσια 
βάση.

στ. Η προέλευση του νερού και ο τρόπος παροχής 
του (επιφανειακό ή υπόγειο, σύνδεση με δίκτυο, άντλη−
ση κ.λπ.).

ζ. Οι δυνατότητες και οι προϋποθέσεις ανάκλησης, 
τροποποίησης, κατάργησης ή ανανέωσης της άδειας.

η. Οι υποχρεώσεις του χρήστη.
3. Η άδεια που εκδίδεται αφορά αποκλειστικά και μόνο 

τη χρήση για την οποία υπάρχει υφιστάμενο δικαίωμα. 
Δεν επιτρέπεται αλλαγή της χρήσης που καθορίζεται 
στη χορηγούμενη άδεια, παρά μόνον κατόπιν υποβο−
λής νέας αίτησης και έκδοσης νέας σχετικής άδειας, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 43504/2005 (Β΄ 
1784) κοινής υπουργικής απόφασης.

4. Σε περίπτωση μεταγενέστερης κάλυψης των ανα−
γκών σε νερό από δίκτυο αντίστοιχης χρήσης νερού, 
η άδεια ανακαλείται και το αντίστοιχο έργο τίθεται 
εκτός λειτουργίας.

5. Η διάρκεια ισχύος των αδειών χρήσης νερού ορί−
ζεται: α) σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί Σχέδιο 
Διαχείρισης κατά την ημερομηνία έκδοσής τους η χρο−
νική διάρκεια της άδειας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 3 
χρόνια και λήγει σε κάθε περίπτωση 1 χρόνο μετά την 
έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης της συγκεκριμένης 
λεκάνης απορροής ποταμού. Σε ότι αφορά στις υδρο−
γεωτρήσεις που προορίζονται για άρδευση η διάρκεια 

ισχύος των αδειών χρήσης νερού, λήγει ένα έτος μετά 
την έγκριση του αντίστοιχου Σχεδίου Διαχείρισης β) Σε 
περίπτωση που έχει εκδοθεί Σχέδιο Διαχείρισης κατά 
την ημερομηνία έκδοσής τους, η χρονική διάρκεια της 
άδειας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 10 χρόνια καθώς και 
τη διάρκεια ισχύος της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλο−
ντικών Όρων, εφόσον αυτή απαιτείται. Για την ανανέωση 
των αδειών ακολουθείται η διαδικασία της  υπ’ αριθμ. 
43504/2005 (Β΄ 1784) κοινής υπουργικής απόφασης.

6. Η αρμόδια για την έκδοση της άδειας Υπηρεσία 
Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης : α) Τηρεί αρ−
χείο των εκδιδόμενων αδειών χρήσης κοινοποιεί δε 
αυτές i) στους ενδιαφερόμενους με αποδεικτικό επί−
δοσης και συνημμένα επικυρωμένα αντίγραφα των δι−
καιολογητικών της παραγράφου 1 (γ) του άρθρου 6 της 
παρούσας ii) στις εμπλεκόμενες για την έκδοσή τους 
υπηρεσίες που περιγράφονται στα άρθρα 3 και 4 της 
παρούσας και

β) Δημοσιοποιεί τις αποφάσεις εφόσον απαιτείται 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 8
Παρακολούθηση και έλεγχος εφαρμογής

των κανόνων

1. Οι κάτοχοι αδειών υποχρεούνται για την τήρηση 
των σχετικών όρων.

2. Ο έλεγχος τήρησης των όρων των αδειών που εκδί−
δονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσης καθώς 
και η επιβολή των κυρώσεων ασκείται από τις αρμόδιες 
Υπηρεσίες Υδάτων όπως εκάστοτε ισχύει. Στους πα−
ραβάτες των όρων και περιορισμών των εκδιδομένων 
αδειών επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις που ανα−
φέρονται στο άρθρο 13 του Ν. 3199/2003.

Άρθρο 9
Τροποποιητικές διατάξεις

1. Το άρθρο 6 παράγραφος 1 (γ) της  υπ’ αριθμ. 
43504/2005 (1784 Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης 
τροποποιείται ως εξής: γ. Ενιαίες άδειες χρήσης νερού 
και εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων, σε 
περιπτώσεις υδροηλεκτρικών έργων, καθώς και σε πε−
ριπτώσεις έργων, απαραίτητων για την υλοποίηση της 
χρήσης, όπως ενδεικτικά για την ταμίευση, μεταφορά, 
άντληση, έγχυση νερού προς υλοποίηση της χρήσης.

2. Το παράρτημα VI της υπ’ αριθμ. 43504/2005 κοινής 
υπουργικής απόφασης τροποποιείται ως ακολούθως: 
«Σε περιπτώσεις έργων απαραίτητων για την ταμίευ−
ση, μεταφορά, άντληση, έγχυση νερού προς υλοποίηση 
χρήσης τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά του παραρτή−
ματος IV της  υπ’ αριθμ. 43504/2005 κοινής υπουργικής 
απόφασης και επιπλέον σε περιπτώσεις υδροηλεκτρι−
κών έργων τα προβλεπόμενα στο Ν. 3468/2006 (Α΄ 129), 
όπως εκάστοτε έχει τροποποιηθεί και ισχύει για την 
χορήγηση άδειας εγκατάστασης του σταθμού.»
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Άρθρo 10
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μαζί με τα παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ.

 Αθήνα, 10 Ιουνίου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ  ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

 ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ

 ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ  

 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 19690ζ



ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:00

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02014401606110016*

19690η ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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