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Περιοριστικά, απαγορευτικά και άλλα ρυθμιστικά μέτρα που αφορούν στη χρήση των 
επιφανειακών, υπόγειων, πηγαίων και παράκτιων υδατικών πόρων και στην εκτέλεση και 
λειτουργία των έργων αξιοποίησής τους, με στόχο την προστασία και την διατήρηση του 
υδατικού δυναμικού για περιοχές εντός χωρικής αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Υδάτων της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. To Ν. 3852/2010 (Α΄87) “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης” και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 186 τομέας Γ' υποτομέας α' και 
του άρθρου 280 παρ. Ι. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4071/2012 (Α’ 85) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».  

3. To Π.Δ. 135/2010 (Α΄ 228) “Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής”.  
4. Τη με αριθμό οικ. 47630/16-11-2005 (Β΄1688) ΚΥΑ «Διάρθρωση της Διεύθυνσης Υδάτων της 

Περιφέρειας». 
5. Τη με αριθμό πρωτ. οικ. 150673/13-07-2011 Εγκύκλιο της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων 

“Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της Χώρας στον τομέα των 
υδάτων βάσει του Ν. 3852/2010”. 

6. Την υπ’ αριθμ. 15869/15-05-2017 (ΦΕΚ: 250/Υ.Ο.Δ.Δ./26-05-2017) απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών «Διορισμός του Σπυρίδωνος Κοκκινάκη του Χρήστου ως Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής». 

7. Το Ν. 3199/2003 (Α’ 280) “Προστασία και Διαχείριση των υδάτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 
2000/60/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000”, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει βάσει του Ν. 4117/2013 (Α’ 29) και του Ν. 4315/2014 (Α’ 269). 

8. Το Π.Δ. 51/02-03-2007 (Α΄ 54) “Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη 
προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ 
«για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων» του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000”, όπως τροποποιήθηκε με 
το άρθρο πέμπτο του Ν. 4117/2013 (Α’ 29) και τη με αριθμό  οικ. 170766/2016 ΚΥΑ (Β’ 69). 

9. Τη με αριθμό πρωτ. οικ. 39626/2208/Ε130/25-09-2009 (Β΄2075) ΚΥΑ «Καθορισμός μέτρων για την 
προστασία των υπόγειων νερών από την ρύπανση και την υποβάθμιση, σε συμμόρφωση με τις 
διατάξεις της οδηγίας 2006/118/ΕΚ «σχετικά με την προστασία των υπόγειων υδάτων από την 
ρύπανση και την υποβάθμιση», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης 
Δεκεμβρίου 2006». 

10. Την με αριθμό πρωτ. οικ. 1811/22-12-2011 (Β’ 3322) Απόφαση του ΥΠΕΚΑ «Ορισμός ανώτερων 
αποδεκτών τιμών για τη συγκέντρωση ρύπων ή δεικτών ρύπανσης σε υπόγεια ύδατα, σε εφαρμογή 
της παραγράφου 2 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. 39626/22018/Ε130/2009 (Β’ 2075) Κοινής 
Υπουργικής Απόφασης» 

11. Την Γ1(δ)/ ΓΠ οικ.67322/6.9.2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας 
και Ανάπτυξης, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, (ΦΕΚ 3282/Β/2017) «Ποιότητα νερού 
ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 98/83/ΕΚ του 
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 3ης Νοεμβρίου 1998 όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 
(ΕΕ) 2015/1787 (L260, 7-10-2015). 

12. Τη με αριθμό πρωτ. Δ1(δ)/Γ.Π. οικ.16518/27-02-2018 (Α.Δ.Α.: 6ΞΛΨ465ΦΥΟ-ΔΟΜ) Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Υγείας  «Παρακολούθηση Ποιότητας Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης». 

13. Την Α5/2280/83 (ΦΕΚ 720/Β/83) Υγ. Διάταξη «Προστασία των νερών που χρησιμοποιούνται για την 
ύδρευση της περιοχής Πρωτεύουσας από ρυπάνσεις και μολύνσεις», όπως έχει τροποποιηθεί-
συμπληρωθεί με τις Α5/3257/84 (ΦΕΚ 898/Β/84 - Διόρθωση ΦΕΚ 56/Β/85) Υ.Δ., Α5/5180/88 (ΦΕΚ 
891/Β/88) Υ.Δ., οικ. 131835/2005 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1744/Β/2005) και Γ1(δ)/ΓΠοικ. 112203/24.12.2014 ΚΥΑ 
(ΦΕΚ3504/Β΄/ 29.12.2014)  
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14. Τη με αριθμό πρωτ. Γ1(δ)/ΓΠ οικ. 112203/29-12-2014 Τροποποίηση-Συμπλήρωση της υπ΄ αριθμ. 
Α5/2280/83 (Β΄ 720) Υγειονομικής Διάταξης «Προστασία των νερών που χρησιμοποιούνται για την 
ύδρευση της περιοχής Πρωτεύουσας από ρυπάνσεις και μολύνσεις», όπως τροποποιήθηκε- 
συμπληρώθηκε με τις Υγειονομικές Διατάξεις Α5/3257/84 (Β΄898 και Β΄56), Α5/5180/88 (Β΄891) και 
τη με αριθμό πρωτ. οικ. 131835/5.12.2005 (Β΄1744) ΚΥΑ. 

15. Τη με αριθμό πρωτ. οικ. 145026/10-01-2014 (Β΄ 31) ΚΥΑ «Σύσταση, διαχείριση και λειτουργία 
Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.) από Επιφανειακά και Υπόγεια Υδατικά 
Συστήματα» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει βάσει των με αριθμό πρωτ. οικ. 145893/12-05-2014  
(Β’ 1212) ΚΥΑ και του άρθρου 17 της οικ. 146896/17-10-2014 (Β’ 2878) ΚΥΑ. 

16. Τη με αριθμό πρωτ. οικ. 721/21-11-2016 (ΑΔΑ : 60ΩΛ4653Π8-Τ2Δ) Διαπιστωτική Πράξη της Ειδικής 
Γραμματείας Υδάτων, «Λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Υδροληψιών (Ε.Μ.Σ.Υ.), σύμφωνα με την 
παρ. 6 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. 145026/2014  (Β’ 31) ΚΥΑ, όπως ισχύει». 

17. Τη με αριθμό πρωτ. οικ. 146896/17-10-2014 (Β’ 2878) ΚΥΑ «Κατηγορίες αδειών χρήσης και 
εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης των αδειών, περιεχόμενο 
και διάρκεια ισχύος τους και άλλες συναφείς διατάξεις», τη διόρθωση αυτής (Β’ 3142/2014) όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει βάσει των με αριθμό πρωτ. οικ. 101123/2015 (Β’ 1435) ΚΥΑ, οικ. 
170766/2016 (Β’ 69) ΚΥΑ  και οικ. 140424/2017 (814’ Β) ΚΥΑ. 

18. Τη με αριθμό πρωτ. οικ. 100089/23-01-2015 εγκύκλιο «Διευκρινίσεις-επεξηγήσεις (οδηγίες) σχετικά 
με την ορθή εφαρμογή της ΚΥΑ 146896/2014» και τα με αριθμό πρωτ. οικ. 125455/24-3-2016 
«Κατευθυντήριες οδηγίες για την Εφαρμογή των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών 
των Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας κατά τη διαδικασία αδειοδότησης έργων υδροληψίας», και 
147080/28-11-2014 έγγραφα της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων. 

19. Τη με αριθμό πρωτ. Δ11/Φ16/8500/22-03-1991 (Β΄ 174) ΚΥΑ «Προσδιορισμός κατώτατων και 
ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση νερού στην ύδρευση». 

20. Τη με αριθμό πρωτ. 1420/82031/17-8-2015 (Β΄1709) Υπουργική Απόφαση «Κώδικας Ορθής 
Γεωργικής Πρακτικής για την Προστασία των Νερών από τη Νιτρορύπανση Γεωργικής Προέλευσης» 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 2001/118518/30-10-2015 Υπουργική Απόφαση (Β’ 2359). 

21. Τη με αριθμό πρωτ. 1958/13-01-2012 (Β΄ 21) Απόφαση ΥΠΕΚΑ “Κατάταξη Δημοσίων και Ιδιωτικών 
Έργων και Δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν. 
4014/21-09-2011 (Α΄ 209)», όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με τις με αριθμό πρωτ. οικ. 
173829/2014 (Β΄ 2036) και ΔΙΠΑ./οικ.37674/2016 (Β΄2471) Αποφάσεις ΥΠΕΚΑ. 

22. Τη με αριθμό πρωτ. 171923/03-12-2013 (Β΄ 3071) ΚΥΑ «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για 
έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 2ης Ομάδας ‘Υδραυλικά έργα, του παραρτήματος ΙΙ 
της υπ΄αριθ.1958/2012 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄21), όπως εκάστοτε ισχύει». 

23. Τη με αριθμό πρωτ. οικ. 706/16-07-2010 (Β΄1383) Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων 
''Καθορισμός Λεκανών Απορροής Ποταμών της Χώρας και ορισμού των αρμοδίων Περιφερειών για 
τη διαχείριση και την προστασία τους'', τη διόρθωση αυτής (Β΄1572) όπως τροποποιήθηκε  και 
ισχύει βάσει της με αριθμό πρωτ. οικ. 1300/2014  (Β’ 3665) Απόφασης της Εθνικής Επιτροπής 
Υδάτων. 

24. Την με αριθμό πρωτ. οικ. 903/21-12-2017 (Β’ 4672) Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων 
«Έγκριση της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του 
Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής, και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων». 

25. Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/11-4-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και 
την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» για το Λουτράκι. 

26. Το από 23-09-1985 Πολεοδομικό Διάταγμα «Καθορισμός ζώνης προστασίας της περιοχής των Πηγών 
Λουτρακίου» (ΦΕΚ 630/Δ/07-11-1985). 

27. Το Ν. 1428/1984 (Α’ 43) «Εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών και άλλες διατάξεις». 
28.  Το N. 3585/2007 (Α’ 148) «Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις».  
29. Το N. 1739/1987 (Α’ 201) «Διαχείριση των υδατικών πόρων και άλλες διατάξεις».   
30. Το Ν. 2289/1995 (Α’ 27) «Αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων και άλλες 
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διατάξεις». 
31. Το Π.Δ. 227/1987 (Α΄100) «Χαρακτηρισμός βιοτεχνικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων ως 

γεωργικών».  
32. Το Π.Δ. 43/2002 (Α΄43) «Κατάταξη των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε κατηγορίες με 

σύστημα αστέρων και τεχνικές προδιαγραφές αυτών».  
33. Τον με αριθμό πρωτ. 3046/304/03-02-1989 (Δ΄59)  Κτιριοδομικό Κανονισμό.  
34. Tη με αριθμό πρωτ. ΔΙΠΑΔ/β/606/12-11-2002  ΚΥΑ «Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών Κατασκευής 

Έργων Υδρογεωτρήσεων ως ελάχιστα όρια», όπως αναδημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 292/Β/12-03-2003 και 
ισχύει.  

35. Το με αριθμό πρωτ. 130725/13-07-1994 έγγραφο του Υπουργείου Γεωργίας «Έγκριση Τεχνικών 
Προδιαγραφών και Τιμολογίου Γεωλογικής – Γεωτεχνικής Καταλληλότητας Ιδιωτικών εξωποτάμιων 
λιμνοδεξαμενών στα πλαίσια του Κανονισμού 2328/91/ΕΟΚ».  

36. Τα άρθρα 8 έως 17 του Υγειονομικού Κανονισμού, που αναφέρονται σε μέτρα προστασίας πηγών 
υδροληψίας και συστημάτων ύδρευσης. 

37. Τη με αριθμό πρωτ. Δ9Β.Δ/Φ166/οικ.13068/ΓΔΦΠ2488/24-06-2009 (Β΄1249) ΚΥΑ «Άδειες 
εγκατάστασης για ίδια χρήση ενεργειακών συστημάτων θέρμανσης- ψύξης χώρων μέσω 
εκμετάλλευσης της θερμότητας των γεωλογικών σχηματισμών και των νερών, επιφανειακών και 
υπόγειων, που δε χαρακτηρίζονται γεωθερμικό δυναμικό». 

38. Τη με αριθμό πρωτ. 822/50278/22-4-2013 Κοινή Εγκύκλιο των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων και Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής «Εφαρμογή Ειδικού Πλαισίου 
Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες». 

39. Τη με αριθμό πρωτ. οικ. 5673/400/05-03-1997 ΚΥΑ «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών 
λυμάτων» (Β΄192), που εκδόθηκε σε συμμόρφωση με την οδηγία 91/271/ΕΟΚ «για την επεξεργασία 
αστικών λυμάτων» (EEL 135/40/30-5-1991) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  βάσει των με αριθμό 
πρωτ. 19661/1982/29-09-1999 KYΑ (Β΄1811) & 48392/939/03-04-2002 KYA (Β΄405).  

40. Την με αριθμό πρωτ. οικ. 145116/08-03-2001 (Β’354) ΚΥΑ «Καθορισμός μέτρων, όρων και 
διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις» 
όπως τροποποιήθηκε με τις με αριθμό οικ.191002/09-09-2013 (Β’2220) και οικ. 100070/21-01-2015 
(Β’135) ΚΥΑ.  

41. Το γεγονός ότι, κατ’ εφαρμογή της οδηγίας πλαίσιο 2000/60/ΕΚ και του Ν. 3199/2003 (Α΄ 280), το 
εκάστοτε ισχύον Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής 
εντοπίζει τοπικά προβλήματα αναφορικά με την ποιοτική και ποσοτική κατάσταση των υδάτων, και 
κατά συνέπεια απαιτείται η λήψη απαγορευτικών, περιοριστικών και άλλων ρυθμιστικών μέτρων 
για την προστασία και διατήρηση του υδατικού δυναμικού. 

42. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε. 

 
Α.  ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
1. Η λήψη και εφαρμογή των παρακάτω απαγορευτικών, περιοριστικών και λοιπών ρυθμιστικών μέτρων 
έγινε με γνώμονα τη θέσπιση κανόνων χρήσης επιφανειακών, παράκτιων, πηγαίων και υπόγειων 
υδατικών πόρων περιοχών εντός της χωρικής αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Υδάτων της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V), με στόχο : 
 

 την εξειδίκευση των οικείων υφιστάμενων Σχεδίων Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Αττικής (EL06) 

 την αποτροπή της περαιτέρω επιδείνωσης, την προστασία και βελτίωση των υδάτινων 
οικοσυστημάτων. 

 την προώθηση της βιώσιμης χρήσης του ύδατος με βάση τη μακροπρόθεσμη προστασία των 
διαθέσιμων υδατικών πόρων. 

 την ενίσχυση της προστασίας και τη βελτίωση του υδάτινου περιβάλλοντος. 
 την  προοδευτική μείωση της ρύπανσης  των υπογείων υδάτων. 
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            ώστε να διασφαλίζεται: 
 

 η ορθολογική αξιοποίηση των υδατικών αποθεμάτων με βάση τις αρχές της προφύλαξης 
και της προληπτικής δράσης. 
 η ενσωμάτωση της προστασίας και βιώσιμης διαχείρισης των υδάτων σε άλλους τομείς 
πολιτικής της χώρας, μεταξύ των οποίων η γεωργική, περιφερειακή και τουριστική πολιτική. 

 
 
2. Κάθε χρήση πρέπει να αποβλέπει στη βιώσιμη και ισόρροπη ικανοποίηση των αναπτυξιακών 
αναγκών και να διασφαλίζει τη μακροπρόθεσμη προστασία των υδάτων, την επάρκεια των αποθεμάτων 
τους και τη διατήρηση της ποιότητάς τους, ιδιαίτερα δε τη μείωση και την αποτροπή της ρύπανσής τους. 

 
3. Η ικανοποίηση της ζήτησης του νερού, γίνεται με βάση τα όρια και τις δυνατότητες των υδατικών 
αποθεμάτων, λαμβανομένων υπόψη των αναγκών για τη διατήρηση των οικοσυστημάτων, καθώς και 
της ισορροπίας που απαιτείται μεταξύ άντλησης και ανατροφοδότησης των υπογείων υδάτων.  
 
4.  Οι ανάγκες των χρήσεων σε νερό ικανοποιούνται κατά το δυνατόν σε επίπεδο περιοχής λεκάνης 
απορροής ποταμού. 

 
5. Προτεραιότητα στη χορήγηση αδειών εκτέλεσης έργων αξιοποίησης επιφανειακών και υπόγειων 
υδατικών πόρων και αδειών χρήσης ύδατος έχουν το Δημόσιο, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι ΔΕΥΑ, οι 
Συλλογικοί φορείς (ΤΟΕΒ – Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Σύνδεσμοι κλπ), με απόλυτη όμως προτεραιότητα 
της ύδρευσης σε σχέση με τις άλλες χρήσεις. 
 
6. Oι περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρούσα και προκύπτουν βάσει του οικείου Σχεδίου 

Διαχείρισης, θα τροποποιούνται προστίθενται ή διαγράφονται αναλόγως σύμφωνα με τις εκάστοτε 

μεταβολές του οικείου Σχεδίου Διαχείρισης. 
 
A1.    ΟΡΙΣΜΟΙ 

 
1. Υδροληψία: Είναι κάθε τεχνικό έργο που επιτρέπει την προσωρινή αποθήκευση ή/και την άντληση 
υπόγειου και επιφανειακού νερού. 
2. Υδροφορέας ή Υδροφόρος ορίζοντας: Γεωλογικός σχηματισμός ευρισκόμενος  κάτω από την 
επιφάνεια του εδάφους, που είναι κορεσμένος  με νερό, τόσο ώστε να τροφοδοτεί  με σημαντικές 
ποσότητες νερού γεωτρήσεις ή πηγές. Οι υδροφορείς έχουν αυξημένη ικανότητα να αποθηκεύουν και να 
μεταβιβάζουν νερό. 
3. Υπόγεια ύδατα: Όλα τα ύδατα που βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια του εδάφους στη ζώνη 
κορεσμού και σε άμεση επαφή με το έδαφος ή το υπέδαφος. 
4. Γεώτρηση: Το έργο υδροληψίας που κατασκευάζεται με γεωτρύπανο και έχει διάμετρο σωλήνωσης 
από 6 έως 8 ίντσες. 
5. Πηγή: Είναι η φυσική εκφόρτιση νερού στην οποία δεν υπάρχει υδρομαστευτικό έργο και η οποία 
δύναται να εξυπηρετεί υδρευτικές ανάγκες μεμονωμένα ή συλλογικά. 
6. Πηγάδι (φρέαρ): Είναι κάθε υπενδεδυμένη εκσκαφή βάθους μέχρι 20 μέτρα και διαμέτρου από ένα 
(1) μέτρο μέχρι τρία (3) μέτρα, με τη δυνατότητα χρήσης κατάλληλων μηχανικών μέσων, με σκοπό την 
άντληση νερού από το φρεάτιο υδροφόρο ορίζοντα. 
7. Κορεσμένη ζώνη – Υδροφόρος ορίζοντας: Είναι ο γεωλογικός σχηματισμός που περιέχουν αρκετό 
κορεσμένο με νερό υλικό, ώστε να τροφοδοτήσουν με σημαντικές ποσότητες νερού γεωτρήσεις ή πηγές. 
8. Ακόρεστη ζώνη: Είναι ο γεωλογικός σχηματισμός που καταλαμβάνει το τμήμα μεταξύ της στάθμης 
του υπόγειου νερού και της επιφάνειας του εδάφους. 
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9. Υδρομαστευτική τάφρος: Είναι το οριζόντιο έργο υδροληψίας με το οποίο κατασκευάζεται 
οριζόντιος συλλεκτήριος αγωγός νερού, που συγκεντρώνει υπόγειο νερό με βαρυτική ροή, ή από 
σημειακές αναβλύσεις νερού. 
10. Εξωποτάμια λιμνοδεξαμενή: Ορίζεται η τεχνική κατασκευή αποθήκευσης νερού που έχει 
χωρητικότητα άνω των πεντακοσίων (500) κυβικών μέτρων. 
11. Υφάλμυρο νερό (παράκτιου υδροφορέα), θεωρείται το νερό που η περιεκτικότητα του σε Cl- 
υπερβαίνει τα 2000 ppm. 
12. Αλμόλοιπος:  είναι οι εκροές από τις μονάδες αντίστροφης ώσμωσης με υψηλές συγκεντρώσεις 
ιόντων. 
13. Όρυγμα: είναι εκσκαφή βάθους έως 3μ, μήκους έως 20μ και πλάτους έως 4μ για συγκέντρωση-
αποθήκευση απορροών επιφανειακών νερών σε περιοχές υδατοστεγών γεωλογικών σχηματισμών. 
14. Υδαταποθήκη (ομβροδεξαμενή): δεξαμενή χωρητικότητας έως 1000 m3 στην οποία 
συγκεντρώνονται επιφανειακά νερά πάσης φύσεως (όμβρια, νερά ανάντη ευρισκόμενων μικροπηγών 
κ.λπ.) και η οποία στεγανοποιείται τεχνητά, σε περίπτωση που η φυσική στεγανότητά της δεν κρίνεται 
επαρκής. Η θέση, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τα μέτρα ασφάλειας του έργου θα περιγράφονται 
αναλυτικά στις μελέτες, που θα συνυποβάλλονται. 
15. Έργα τεχνητού εμπλουτισμού (Τ.Ε.): Τα έργα τεχνητού εμπλουτισμού νερού αφορούν στη 
μεταφορά νερού που μπορεί να προέρχεται τόσο από επιφανειακές απορροές (φράγματα, ροή ποταμών 
και ρεμάτων) όσο και από χειμερινές φυσικές εκφορτίσεις παρακείμενων υδροφορέων (πηγές) προς 
υπόγειο υδροφορέα μέσω τάφρων, λεκανών κατάκλισης κλπ (εμπλουτισμός με διήθηση διαμέσου 
εδαφικού στρώματος) ή μέσω πηγαδιών, γεωτρήσεων, κ.λ.π. (εμπλουτισμός με απευθείας έκχυση), και 
αποσκοπούν στην βελτίωση του υδατικού ισοζυγίου υδροφόρων συστημάτων, στα οποία υπάρχει 
πρόβλημα υπεράντλησης, κίνδυνος υφαλμύρωσης και γενικά ποσοτικής – ποιοτικής υποβάθμισης του 
νερού. Η παρούσα απόφαση αφορά στα έργα Τ.Ε. που βασίζονται στην αξιοποίηση φυσικών νερών 
καλής ποιότητας και δεν σχετίζονται με τον Τ.Ε. που προβλέπεται στην ΚΥΑ 145116/08-03-2011 (ΦΕΚ Β’ 
354) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και αφορά σε νερό που μπορεί να προέρχεται από στεγασμένες 
επιφάνειες κτιρίων, βιομηχανικών εγκαταστάσεων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κατάλληλα 
επεξεργασμένα υγρά απόβλητα κ.λ.π.  
16. Νομίμως Υφιστάμενα σημεία υδροληψίας ως προς τις αποστάσεις μεταξύ υδροληψιών: (Πίνακας 

3 Α): 

 Υδροληψίες με άδεια χρήσης νερού που εκδόθηκαν μετά την 20-12-2005. 
 Υδροληψίες  για τις οποίες έχουν ήδη κατατεθεί αιτήματα για άδεια εκτέλεσης έργου 

αξιοποίησης υδατικών πόρων μέχρι την ημέρα έκδοσης της παρούσας Κανονιστικής Απόφασης 
και μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία εξέτασης άδειας εκτέλεσης έργου από την Διεύθυνση  
Υδάτων της Α.Δ.Α (). 

 Υδροληψίες με άδεια εκτέλεσης σε ισχύ για τις οποίες έχουν ήδη κατατεθεί αιτήματα για άδεια 
χρήσης νερού μέχρι την ημέρα έκδοσης της παρούσας Κανονιστικής Απόφασης και μέχρι να 
ολοκληρωθεί η διαδικασία εξέτασης άδειας χρήσης νερού από την Διεύθυνση Υδάτων της Α.Δ.Α. 
εφόσον η υδροληψία ανορύχθηκε επιτυχώς  

 Υδροληψίες για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτημα για άδεια υφιστάμενης χρήσης ύδατος μέχρι 
την ημέρα έκδοσης της παρούσας Κανονιστικής Απόφασης και μέχρι να ολοκληρωθεί η 
διαδικασία εξέτασης άδειας χρήσης νερού από την Διεύθυνση Υδάτων της Α.Δ.Α. έως 
27/10/2014 (ημερομηνία έναρξης ισχύος της οικ. 146896/2014 ΚΥΑ).  

 Υδροληψίες για τις οποίες έχει κατατεθεί αίτηση εγγραφής στο ΕΜΣΥ μέχρι την ημέρα έκδοσης 

της παρούσας Κανονιστικής Απόφασης.  

 Ανενεργές υδροληψίες για τις οποίες έχει κατατεθεί αίτηση εγγραφής στο ΕΜΣΥ μέχρι την ημέρα 

έκδοσης της παρούσας Κανονιστικής Απόφασης (στις περιπτώσεις αυτές οι αποστάσεις θα 

μειώνονται κατά 50% σε σχέση με τις τιμές του Πίνακα 3 Α) 

 

Σε κάθε άλλη περίπτωση το υφιστάμενο δικαίωμα για την διαδικασία αδειοδότησης χρήσεως 
νερού μπορεί να τεκμηριωθεί με:  (α) παλαιά άδεια ή έγκριση που αφορά στη χρήση ύδατος ή 
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στη δραστηριότητα ή στη χρηματοδότηση ή/και εκτέλεση του έργου, (β) παλαιά 
συμβολαιογραφική πράξη που αναφέρει την ύπαρξη της υδροληψίας ή της δραστηριότητας (γ) 
αποδεικτικό στοιχείο ηλεκτροδότησης ή Γεωργοτεχνικό Δελτίο Νο1 ή , ή (δ) κάθε άλλο στοιχείο 
που συνδέεται με τη δραστηριότητα. Σε περίπτωση έλλειψης ή αδυναμίας υποβολής των 
ανωτέρω δικαιολογητικών, τίτλων ή στοιχείων, η αδειοδοτούσα αρχή διαπιστώνει την ύπαρξη ή 
μη της παλαιότητας της χρήσης του σημείου υδροληψίας ή της δραστηριότητας, με τη διενέργεια 
επιτόπιου ελέγχου, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με τους ΟΤΑ Α΄ ή Β΄ Βαθμού. Σε κάθε περίπτωση 
η παλαιότητα της χρήσης εξετάζεται από την αδειοδοτούσα αρχή με βάση την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του πρώτου Σχεδίου Διαχείρισης (24/04/2013). 
 
 

Δεν θεωρούνται ως υφιστάμενα, τα  έργα (γεώτρηση ή πηγάδι που έχουν αποσωληνωθεί ή έχουν 
επιχωθεί και επομένως δεν είναι δυνατό να διαπιστωθεί η ύπαρξή τους. Επίσης αυτά που για 
οποιαδήποτε αιτία δεν παρατηρείται πάχος στήλης νερού >50cm. 
17. Επέκταση άδειας υφιστάμενης χρήσης νερού: Αύξηση της χρησιμοποιούμενης ποσότητας νερού σε 
σχέση με το υφιστάμενο δικαίωμα χρήσης νερού. 
 
 

Β. ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

1. Απαιτείται άδεια εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων,  χρήσης ή μεταφοράς ύδατος για 
κάθε έργο που σχετίζεται με την οποιαδήποτε μορφή αξιοποίησης υδατικών πόρων (επιφανειακών, 
πηγαίων ή υπογείων) και την οποιαδήποτε χρήση νερού (ύδρευση, αγροτική, βιομηχανική, ενεργειακή, 
αναψυχή κ.λπ.) και ειδικότερα για : 

 
 Έργα απόληψης υπόγειων νερών (γεωτρήσεις, πηγάδια, τάφροι, έργα υδρομάστευσης πηγών)  
 Έργα ρύθμισης , τεχνητού εμπλουτισμού υπόγειου υδροφορέα.  
 Έργα αποθήκευσης όμβριων υδάτων (λιμνοδεξαμενή) 
 Δεξαμενές αποθήκευσης ύδατος η πλήρωση των οποίων γίνεται με όμβρια ύδατα που 

συγκεντρώνονται από κτιριακές εγκαταστάσεις ή/και θερμοκήπια εφόσον ο όγκος της δεξαμενής 
υπερβαίνει τα 500 m3 

 Δεξαμενές αποθήκευσης υπόγειου νερού που μεταφέρεται από αδειοδοτημένα σημεία 
υδροληψίας εφόσον ο όγκος της δεξαμενής υπερβαίνει τα 500 m3  

2. Δεν απαιτείται άδεια εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων/ή και χρήσης ύδατος για καθένα 
εκ των κάτωθι έργων : 

 Υδρογεωτρήσεις για ερευνητικούς σκοπούς, ήτοι αυτές που διενεργούνται στο πλαίσιο 
εγκεκριμένων ερευνητικών προγραμμάτων  ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ερευνητικών 
κέντρων, ινστιτούτων ή άλλων δημόσιων φορέων.  

 Ενεργειακά συστήματα θέρμανσης ή ψύξης υπό την προϋπόθεση της πλήρους επαναφοράς του 
συνόλου της αντλούμενης ποσότητας επιφανειακών ή υπογείων υδάτων χωρίς καμία 
διαφοροποίηση της ποιοτικής τους κατάστασης πλην αυτής της θερμοκρασιακής διαφοράς τους. 

 Έργα άντλησης υδάτων από τα υπόγεια κτιρίων για τη διασφάλιση ευστάθειας ή/και θεμελίωσης 
των κτιρίων. 

 Ανενεργά σημεία υδροληψίας. 

 Έργα, εγκαταστάσεις και δραστηριότητες διαχείρισης και επεξεργασίας λυμάτων. 

 Νέα και υφιστάμενα δίκτυα ύδρευσης, τηλεθέρμανσης, αποχετευτικά δίκτυα ακαθάρτων και 
ομβρίων υδάτων περιοχών εντός σχεδίου πόλεων και οικιστικών περιοχών. 

 Επισκευές ή αντικαταστάσεις υφισταμένων δικτύων άρδευσης, ύδρευσης, τηλεθέρμανσης, 
αποχετευτικά δίκτυα ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων και αποστραγγιστικά δίκτυα υπό την 
προϋπόθεση ότι δεν έχουμε αλλαγή της όδευσης ή/και επέκταση του δικτύου. 
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 Χρήση επιφανειακών υδάτων για αναψυχή (π.χ. πλήρωση κολυμβητικών δεξαμενών με θαλασσινό 
νερό) υπό την προϋπόθεση ότι δεν επέρχεται τροποποίηση του υδάτινου σώματος και των 
χαρακτηριστικών του (υδρομορφολογική επέμβαση). Στην περίπτωση αυτή ο χρήστης 
υποχρεούται να υποβάλλει αίτηση εγγραφής του σημείου άντλησης στο μητρώο Ε.Μ.Σ.Υ. με 
συνημμένη σύντομη τεχνική περιγραφή του έργου, εφόσον προηγούμενα έχει εφοδιαστεί με 
βεβαίωση παραχώρησης από το αρμόδιο Τμήμα Αιγιαλού & Παραλίας της Διεύθυνσης Δημόσιας 
Περιουσίας. 

 Χρήση παράκτιων υδάτων για υδατοκαλλιέργειες, ιχθυοκαλλιέργειες ή άλλες χρήσεις υπό την 
προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής στο στάδιο της Περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου ή της 
δραστηριότητας. 

 Εργασίες συντήρησης – καθαρισμού υδατορεμάτων. 

 Έργα διευθέτησής υδατορεμάτων. 

 Υδροληψίες μέσα σε δασικές και αναδασωτέες περιοχές και έργα συλλογής και αποθήκευσης 
ομβρίων που εξυπηρετούν ανάγκες των Δασικών Υπηρεσιών. 

 Δεξαμενές αποθήκευσης ύδατος η πλήρωση των οποίων γίνεται με νερό της βροχής που 
συγκεντρώνεται από κτιριακές εγκαταστάσεις ή/και θερμοκήπια καθώς και με νερό που 
μεταφέρεται από αδειοδοτημένα σημεία υδροληψίας υπό τον όρο ότι ο όγκος της δεξαμενής δεν 
θα υπερβαίνει τα 500 m3.  

3. Η άδεια χορηγείται από τη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με απόφαση 
του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 
4. Η διάρκεια ισχύος των αδειών εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων, και των αδειών 
αντικατάστασης ή εκβάθυνσης νόμιμα υφιστάμενων υδροληψιών ορίζεται σε έξι (6) μήνες και μπορεί να 
παραταθεί, κατ' ανώτατο όριο, για έξι (6) ακόμα μήνες, μετά από αιτιολογημένη αίτηση του κατόχου της 
πριν από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας. Η διάρκεια ισχύος των αδειών χρήσης ύδατος είναι μέχρι το 
έτος 2022 (31/12/2022), (ένα (1) έτος μετά τη β’ αναθεώρηση των Σχεδίων Διαχείρισης της 
συγκεκριμένης λεκάνης απορροής ποταμών) ή όπως ορίζεται στην εκάστοτε άδεια.   

5.  Κάθε έργο ή χρήση που πραγματοποιείται χωρίς τη σχετική άδεια, θεωρείται παράνομο και 
επισύρει, όπως και στην περίπτωση της μη τήρησης των όρων των χορηγούμενων αδειών, τις νόμιμες 
διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 13 της 146896/17-10-2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2878/Β/27-10-2014) όπως 
τροποποιήθηκε οι οποίες επιβάλλονται ανεξάρτητα από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 21 
του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21-09-2011) καθώς και σε άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.  
6. Για την κατασκευή νέων υδρογεωτρήσεων να τηρούνται ως ελάχιστα οι προδιαγραφές που ορίζονται 
στην με αριθμό πρωτ. ΔΙΠΑΔ/β/606/12-11-2003 ΚΥΑ όπως αναδημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 292/Β΄/12-03-2003 
και ισχύει. 
7. Η αίτηση – δήλωση για τη χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων ή άδειας 
χρήσης νερού χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία του κατά περίπτωση οικείου Ο.Τ.Α., που εφεξής θα 
αναφέρεται ως φορέας υποδοχής, ο οποίος στη συνέχεια διαβιβάζει τον πλήρη φάκελο στην 
αδειοδοτούσα αρχή. 
8. Στην εξέταση αιτημάτων για χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου υδροληψίας ή χρήσης επιφανειακών 
και υπόγειων υδάτων, προτεραιότητα έχουν το Δημόσιο, οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(Περιφέρειες, Δήμοι, Κοινότητες), οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, ο Στρατός, το Πυροσβεστικό Σώμα  και 
λοιποί φορείς. 
9. Η εκτέλεση οποιουδήποτε έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων ή μεταφοράς νερού, θα πρέπει να 
πραγματοποιείται σε ιδιόκτητη ή μισθωμένη ή δημοτική ή δημόσια έκταση, ενώ σε περίπτωση που η 
άδεια του έργου έχει εκδοθεί στο όνομα του μισθωτή και έχει λήξει ή διακοπεί η μίσθωση, η χρήση της 
υδροληψίας παραμένει στην κατοχή του ιδιοκτήτη της έκτασης και δε μεταφέρεται στον μισθωτή. 
10.  Ο δικαιούχος  της άδειας ανόρυξης νέου έργου υδροληψίας, καθώς και ο επιβλέπων γεωλόγος, θα 
είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο των  παραστατικών πιστοποίησης καλής λειτουργίας των 
χρησιμοποιούμενων μηχανημάτων και εξοπλισμού.   
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Η ποσότητα νερού που αντλείται ετησίως από κάθε έργο υδροληψίας καθορίζεται στην άδεια χρήσης και 
είναι δεσμευτική. Η αντλούμενη ποσότητα ύδατος ελέγχεται με τη χρήση μη μηδενιζόμενου 
υδρομετρητή, που τοποθετείται από τον ενδιαφερόμενο υποχρεωτικά στην αρχή του σωλήνα εξαγωγής 
του νερού από την υδροληψία και σε σημείο εμφανές, ώστε να μπορεί να ελεγχθεί από τους αρμόδιους 
φορείς ελέγχου, αλλά και προστατευμένο από τις καιρικές συνθήκες. Στην περίπτωση καταστροφής του 
μη μηδενιζόμενου υδρομετρητή ο χρήστης οφείλει να ενημερώνει άμεσα τη Διεύθυνση Υδάτων της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για τον έλεγχο των μέχρι τότε μετρήσεων και την έγκριση 
αντικατάστασής του. Σε όλες τις περιπτώσεις αιτήσεων για χορήγηση άδειας υδροληψιών ή ανανεώσεων 
αδειών χρήσης, θα πρέπει να είναι ήδη τοποθετημένο στην έξοδο της υδροληψίας μη μηδενιζόμενο  
υδρόμετρο. Σε αυτήν την περίπτωση ο αιτών θα πρέπει να προσκομίσει στην υπηρεσία μας υπεύθυνη 
δήλωση τοποθέτησης υδρομέτρου συνοδευόμενη από αντίστοιχη φωτογραφική τεκμηρίωση 

11. Οι χρήστες υδατικών πόρων από νέες υδρογεωτρήσεις υποχρεούνται να τοποθετούν πιεζομετρικό 
σωλήνα (εσωτερικό στη σωλήνωση της γεώτρησης ή εξωτερικό) σύμφωνα με τα τεχνικά στοιχεία της 
χορηγηθείσας άδειας εκτέλεσης έργου, ο οποίος θα πρέπει να συντηρείται κατάλληλα, ώστε να είναι 
εφικτή η μέτρηση της στάθμης του νερού από τις αρμόδιες Υπηρεσίες. 
12. Η μέθοδος άρδευσης που αναφέρεται στην άδεια είναι δεσμευτική. Η άρδευση με σταγόνες είναι 
υποχρεωτική για τις αρδευόμενες εκτάσεις από νέες υδροληψίες, όπου είναι εφικτό. 
13. Στην περίπτωση δημιουργίας ή επέκτασης συλλογικού δικτύου άρδευσης ή ύδρευσης, στην περιοχή 
της υδροληψίας, θα επανεξετάζεται η αναγκαιότητα των υφιστάμενων δικαιωμάτων χρήσης νερού κατά 
την διαδικασία ανανέωσης των σχετικών αδειών.  
14. Ο δικαιούχος υποχρεούται να εφαρμόσει τους όρους και τους περιορισμούς που αφορούν τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου όπως αυτά αναγράφονται στην άδεια εκτέλεσής του. Ο 
κατασκευαστής του έργου οφείλει να λάβει γνώση του περιεχομένου της άδειας εκτέλεσης του έργου 
και να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους  αυτής. Αντίγραφο της αδείας πρέπει να είναι διαθέσιμο 
επιτόπου του έργου κατά τη διαδικασία κατασκευής της υδροληψίας.  
15. Στις περιπτώσεις της παραγράφου (γ) του άρθρου 1 της ΚΥΑ οικ. 146896/17-10-2014, όπου γίνεται 
χρήση των αντλούμενων υδάτων από τα υπόγεια των κτιρίων επιβάλλεται η χορήγηση άδειας 
επαναχρησιμοποίησης υγρών αποβλήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της με αριθμό οικ. 145116/08-03-
2001 ΚΥΑ (Β’354) όπως τροποποιήθηκε με τις με αριθμό οικ.191002/09-09-2013 (Β’2220) και οικ. 
100070/21-01-2015 (Β’135) ΚΥΑ. 
16. Στις περιπτώσεις της παραγράφου (ε) του άρθρου 1 της ΚΥΑ οικ. 146896/17-10-2014, όπου γίνεται 
χρήση επιφανειακών και υπόγειων νερών σε ενεργειακά συστήματα θέρμανσης ή ψύξης χώρων αλλά 
δεν επιστρέφεται η ίδια ποσότητα ύδατος ή διαφοροποιείται η ποιότητα του επιστρεφόμενου ύδατος, 
εκτός από την μεταβολή της θερμοκρασίας τους, επιβάλλεται η χορήγηση άδειας χρήσης νερού. Το 
αιτούμενο έργο θα εξετάζεται ως νέο έργο και θα εφαρμόζονται οι σχετικοί περιορισμοί και 
απαγορεύσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση. Κατά την υδρομάστευση μιας πηγής 
θα πρέπει να λαμβάνονται όλες οι προβλέψεις για προστασία από επιφανειακές ρυπάνσεις, 
θερμοκρασιακές διακυμάνσεις, δυσμενείς επηρεασμούς του οικοσυστήματος καθώς επίσης και του 
υπόγειου υδατικού δυναμικού. 

 

17. Οι προϋποθέσεις εφαρμογής του τεχνητού εμπλουτισμού είναι: 

 Να υπάρχει επιφανειακό νερό σε επαρκή ποσότητα. 

 Η ποιότητα του επιφανειακού νερού να είναι κατάλληλη και χημικά συμβατή με αυτήν του 
υπόγειου υδροφόρου. 

 Να υπάρχουν κατάλληλες γεωλογικές συνθήκες (επιφάνειες και υπέδαφος με μεγάλη 
περατότητα, υδροφόρα στρώματα σε αλληλουχία και σε υδραυλική διασύνδεση κλπ). 

 Να υπάρχουν περιοχές κατάλληλες γεωμορφολογικά. 

 Να προβλέπεται σε περίπτωση κορεσμού του υπόγειου υδροφόρου η δυνατότητα 
επιφανειακής διοχέτευσης του πλεονάζοντος νερού κατά την χειμερινή περίοδο. 
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Γ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Υ.Υ.Σ) ΧΩΡΙΚΗΣ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ  ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.   

1. Απαγορεύεται η ανόρυξη γεώτρησης/πηγαδιού, όταν οι ανάγκες σε νερό μπορούν να καλυφθούν 
από συλλογικό δίκτυο αντίστοιχης χρήσης, εκτός των περιπτώσεων υδροληψιών όπου τεκμηριώνεται 
ότι: 
α) προκύπτει σημαντική εξοικονόμηση υδατικού πόρου με προτεραιότητα στην εξοικονόμηση 
διυλισμένου ύδατος υδρευτικής χρήσης όπως υδροληψίες για άρδευση πρασίνου και βιομηχανική 
χρήση. 
β) το παρεχόμενο νερό από το δίκτυο είναι ακατάλληλο για την αιτούμενη χρήση (στην περίπτωση αυτή 
απαιτείται σχετική τεχνική έκθεση).  

 
2. Απαγορεύεται η ανόρυξη νέων υδροληπτικών έργων υδρευτικής χρήσης (άρδευση πρασίνου– 
καθαριότητα κοινοχρήστων χώρων), εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου εξαιρουμένων όσων 
καλύπτουν ανάγκες φορέων του Δημοσίου και των ΟΤΑ.  
 
3. Απαγορεύεται η ανόρυξη νέων υδροληψιών και η επέκταση αδειών υφισταμένων χρήσεων ύδατος 
στις κάτωθι περιοχές : 
 

 Περιοχές με κακή ποσοτική κατάσταση των υπόγειων υδατικών συστημάτων (ΥΥΣ) όπως έχουν 
καθορισθεί από το ισχύον Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού 
Διαμερίσματος Αττικής εκτός των παρακάτω περιπτώσεων: 
α) Xρήσεις ύδρευσης 
β) Λοιπές χρήσεις οι οποίες βάσει του Σχεδίου Διαχείρισης δεν αποτελούν κύρια πίεση για την  
ποσοτική κατάσταση του ΥΥΣ 

● με ανώτατη ποσότητα 10 m3/ημέρα ή/και 3.650 m3/ ετησίως ή 
● μέχρι ποσοστού αύξησης 15% της υφιστάμενης απολήψιμης ποσότητας ύδατος  

άπαξ 
γ) Λοιπές χρήσεις οι οποίες δεν αναφέρονται στο σημείο (β) και εξετάζονται από το Συμβούλιο 
Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με βάση περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά 
κριτήρια. 

 
 Εντός των ζωνών των συλλογικών αρδευτικών δικτύων, εκτός των παρακάτω περιπτώσεων: 

α) όταν το έργο αποσκοπεί στην ενίσχυση των αναγκών του συλλογικού αρδευτικού δικτύου. Στην 
περίπτωση αυτή η άδεια χορηγείται στον αρμόδιο φορέα διαχείρισης και λειτουργίας του δικτύου 
και όχι σε μεμονωμένο χρήστη και δεν τίθενται άλλες προϋποθέσεις. 
β) στην περίπτωση αίτησης από μεμονωμένο χρήστη για αγροτική χρήση και λοιπές χρήσεις, 
σύμφωνα με το άρθρο 8 της ΚΥΑ 146896/2014, όπως ισχύει, η άδεια θα χορηγείται μόνον εφόσον 
ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει βεβαίωση από τον αρμόδιο φορέα διαχείρισης και λειτουργίας 
του δικτύου ότι δεν καλύπτεται από το δίκτυο η οποία θα κοινοποιείται στην εποπτεύουσα 
υπηρεσία του φορέα διαχείρισης.  

 
iii. Στις ζώνες προστασίας I & II των έργων υδροληψίας που εξυπηρετούν  δίκτυα ύδρευσης τα οποία 

λειτουργούν Δήμοι, Σύνδεσμοι Δήμων, Δ.Ε.Υ.Α, Διαδημοτικές Ε.Υ.Α. και Εταιρείες Ύδρευσης που 
ορίζονται κατ’ αρχήν και μέχρι την ολοκλήρωση των ειδικών υδρογεωλογικών μελετών ως εξής : 

 

 Ζώνη απολύτου προστασίας I : 10-20 μέτρα περιμετρικά του έργου υδροληψίας. 
 

 Ζώνη ελεγχόμενης προστασίας II: ορίζεται καταρχάς και κατ’ ελάχιστο ανάλογα με το 
είδος της υπόγειας υδροφορίας ως εξής  : 

- Καρστικά συστήματα: 600μ ανάντη και εκατέρωθεν (ζώνη τροφοδοσίας) και 300μ 
κατάντη των σημείων απόληψης νερού ύδρευσης. 
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- Ρωγματώδη συστήματα: 400μ ανάντη και εκατέρωθεν (ζώνη τροφοδοσίας) και 200μ 
κατάντη των σημείων απόληψης νερού ύδρευσης. 

- Κοκκώδη συστήματα ελεύθερης ροής: περίμετρος ακτίνας 400μ. 

- Κοκκώδεις υπό πίεση ή μερικώς υπό πίεση υδροφορίες: περίμετρος ακτίνας 300μ. 
 
Εντός της ζώνης προστασίας ΙΙ και μέχρι τον καθορισμό των οριστικών ζωνών προστασίας, είναι δυνατή η 
έκδοση άδειας εκτέλεσης νέου έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων ή επέκτασης υφισταμένου για 
υδρευτική χρήση. Μετά τον καθορισμό των οριστικών ζωνών προστασίας των έργων υδροληψίας για 
άντληση πόσιμου ύδατος, είναι δυνατό, με Απόφαση του Συντονιστή της Α.Δ.Α, να οριστούν πρόσθετες 
επιτρεπόμενες χρήσεις ύδατος. 

  
Για τα μεμονωμένα σημεία υδροληψίας από υπόγεια υδατικά συστήματα (πηγές, πηγάδια, γεωτρήσεις) 
καθώς και τα πεδία υδροληψιών από τα οποία αντλούνται ύδατα με σκοπό την παραγωγή νερού 
ανθρώπινης κατανάλωσης και σε ποσότητες άνω των 10 m3 ημερησίως, κατά μέσον όρο το έτος, ή 
εξυπηρετούν περισσότερα από 50 άτομα καθορίζονται μέτρα ή/και ζώνες προστασίας τους. Για σημεία 
υδροληψίας με μικρούς ετήσιους απολήψιμους όγκους τα μέτρα ή/και οι ζώνες προστασίας δύναται να 
καθορίζονται με ενιαίο τρόπο ανά Υδατικό Διαμέρισμα ή ανά ΛΑΠ, λαμβάνοντας υπόψη τη γεωλογία της 
περιοχής και το είδος της υπόγειας υδροφορίας. Σε αυτή την περίπτωση, το σχετικό κατώφλι των μικρών 
απολήψιμων όγκων θα καθοριστεί με απόφαση του Συντονιστή της Α. Δ. μετά από εισήγηση της 
αρμόδιας Διεύθυνσης Υδάτων έως το τέλος του 2018. 
 
4. Απαγορεύεται η ανόρυξη νέων υδροληψιών και η επέκταση αδειών υφισταμένων χρήσεων ύδατος σε 
παράκτια ΥΥΣ με προβλήματα υφαλμύρινσης, εκτεταμένης ή τοπικής ανεξαρτήτου προέλευσης, εντός 
των κάτωθι παράκτιων ζωνών,  
 

 για τα παράκτια ΥΥΣ εκτός των ΥΥΣ EL0600010, EL0600040, EL0600051, EL0600090, EL0600130, 
EL0600190 και EL0600200: 

Καρστικά συστήματα : 300 μέτρα 
Κοκκώδη ελεύθερης πιεζομετρικής επιφάνειας: 200 μέτρα 
Κοκκώδη υπό πίεση πιεζομετρικής επιφάνειας: 100 μέτρα 

 

 για τα ΥΥΣ EL0600010, EL0600040, EL0600051, EL0600090, EL0600130, EL0600190 και 
EL0600200: 

εντός ζώνης πλάτους 400 μέτρων από τη θάλασσα. 

 
Οι ανωτέρω αποστάσεις μετρώνται από την ακτή (όπως αυτή απεικονίζεται στο οικείο ΣΔΛΑΠ). Οι εν 
λόγω αποστάσεις συνιστούν τις καταρχήν ζώνες απαγόρευσης, και θα οριστικοποιηθούν με απόφαση 
του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης μετά την εκπόνηση των κατά περίπτωση Ειδικών 
Υδρογεωλογικών Μελετών, δεδομένου ότι οι ζώνες αυτές δεν είναι στατικές αλλά δυναμικές. 
 
Για τα παράκτια ΥΥΣ εκτός των ΥΥΣ EL0600010, EL0600040, EL0600051, EL0600090, EL0600130, 
EL0600190 και EL0600200, κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η ανόρυξη υδροληψιών και η επέκταση αδειών 
υφισταμένων χρήσεων ύδατος εντός των ανωτέρω ζωνών, για τις παρακάτω περιπτώσεις: 

● χρήσεις ύδρευσης 
● γεωτρήσεις υδατοκαλλιεργειών για άντληση υπόγειου νερού με ποιότητα που προσεγγίζει αυτή 

του θαλασσινού νερού, υδροληψίες αφαλάτωσης, πλήρωσης κολυμβητικών δεξαμενών, 
κάλυψης τουριστικών και βιομηχανικών και βιομηχανικών/βιοτεχνικών /αγροτοβιομηχανικών 
χρήσεων οι οποίες βρίσκονται σύμφωνα με τις παρακάτω αποστάσεις από την ακτογραμμή: 
Καρστικά ΥΥΣ: 150 μέτρα 
Κοκκώδη ελεύθερης πιεζομετρικής επιφάνειας ΥΥΣ: 100 μέτρα 
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Για τα Κοκκώδη υπό πίεση πιεζομετρικής επιφάνειας: 50 μέτρα 

● Λοιπές εξαιρέσεις δύνανται να εξετάζονται κατόπιν γνωμοδότησης του ΣΥΑΔ. 

Για τα ΥΥΣ EL0600010, EL0600040, EL0600051, EL0600090, EL0600130, EL0600190 και EL0600200, κατ’ 
εξαίρεση, επιτρέπεται η ανόρυξη υδροληψιών και η επέκταση αδειών υφισταμένων χρήσεων ύδατος 
εντός της ανωτέρω ζώνης, για τις παρακάτω περιπτώσεις: 

 χρήσεις ύδρευσης 

 γεωτρήσεις υδατοκαλλιεργειών για άντληση υπόγειου νερού με ποιότητα που προσεγγίζει αυτή 
του θαλασσινού νερού, υδροληψίες αφαλάτωσης, πλήρωσης κολυμβητικών δεξαμενών και 
πυρασφάλειας οι οποίες βρίσκονται σε απόσταση 50 μέτρων από την ακτογραμμή. 

 λοιπές εξαιρέσεις δύνανται να εξετάζονται κατόπιν γνωμοδότησης του ΣΥΑΔ. 

 
5. Απαγορεύεται η ανόρυξη νέων έργων εντός της ΖΩΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α΄ ΚΗΦΙΣΟΥ (περιλαμβάνονται οι 
εκτάσεις που βρίσκονται σε απόσταση 50 μέτρων εκατέρωθεν του άξονα της κοίτης του ποταμού 
Κηφισού και των συνοδών ρεμάτων). 
6. Απαγορεύεται η ανόρυξη νέων υδροληπτικών έργων σε ζώνη πλάτους μικρότερη από 50 μέτρα από 
χώρους αποθήκευσης στερεών και υγρών κτηνοτροφικών αποβλήτων (ΑΧΑΔ= Ανοιχτή χωμάτινη 
Αναερόβια Δεξαμενή). (Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής).  
7. Απαγορεύεται η ανόρυξη νέων υδροληπτικών έργων σε  περιοχές που βρίσκονται:  

- Σε απόσταση 1000 μέτρων από τις γεωτρήσεις της Ε.ΥΔ.Α.Π. 

- Εντός ζώνης 500 μέτρων από ανοιχτό υδραγωγείο της Ε.ΥΔ.Α.Π. 

- Εντός  της ζώνης 100 μέτρων από την προβολή των αξόνων αγωγών μεταφοράς αδιύλιστου 

ύδατος. 

- Σε απόσταση μικρότερη των 1500 μέτρων από το πλησιέστερο περίγραμμα της ανώτατης 
στάθμης της λίμνης του  Μαραθώνα.  

 
σύμφωνα με τους περιορισμούς που θέτει η Α5/2280/83 (ΦΕΚ 720/Β/83) Υγ. Διάταξη «Προστασία των 
νερών που χρησιμοποιούνται για την ύδρευση της περιοχής Πρωτεύουσας από ρυπάνσεις και 
μολύνσεις», όπως έχει τροποποιηθεί-συμπληρωθεί και ισχύει.  
8. Απαγορεύεται η ανόρυξη νέων υδροληπτικών έργων σε  ζώνη πλάτους τεσσάρων (4) μέτρων αριστερά 
και τεσσάρων (4) μέτρων δεξιά από τον άξονα του αγωγού της Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. και σε ζώνη πλάτους 0,50 
μ. δεξιά και 0,50 αριστερά από τον άξονα του καλωδίου της καθοδικής προστασίας του αγωγού ως και 
σε επιφάνεια 60 τ.μ. στο σημείο απόληξης του καλωδίου, η οποία απαιτείται για την εγκατάσταση των 
ανόδων. 
9.Ειδικότερα για την περιοχή του Λουτρακίου είναι σε ισχύ το από 23-09-1985 Πολεοδομικό Διάταγμα 
«Καθορισμός ζώνης προστασίας της περιοχής των Πηγών Λουτρακίου» (ΦΕΚ 630/Δ/07-11-1985), 
σύμφωνα με το οποίο καθορίστηκε η ζώνη απαγόρευσης Α, εντός της οποίας (άρθρο 2, παρ.3) 
«απαγορεύονται οποιεσδήποτε εγκαταστάσεις για την άντληση νερού χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του 
ΙΓΜΕ». 
10.Απαγορεύεται η διάθεση ανεπεξέργαστων υγρών αποβλήτων καθ’ οιανδήποτε τρόπο σε υπόγεια ή 
επιφανειακά υδατικά συστήματα ή στο έδαφος. Η διάθεση υγρών αποβλήτων γίνεται κατόπιν αδείας 
σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις, εφόσον έχουν υποβληθεί σε κατάλληλο βαθμό 
επεξεργασίας και σε συνάρτηση με τα χαρακτηριστικά του αποδέκτη. 
11.Απαγορεύεται η διάθεση νερού σε τρίτους που δεν αναφέρονται στην άδεια χρήσης νερού. 
12.Απαγορεύονται κατ’ αρχήν οι κάτωθι δραστηριότητες ανά ζώνη προστασίας σημείου υδροληψίας που 
εξυπηρετεί  δίκτυα ύδρευσης τα οποία λειτουργούν Δήμοι, Σύνδεσμοι Δήμων, Δ.Ε.Υ.Α, Διαδημοτικές 
Ε.Υ.Α. και Εταιρείες Ύδρευσης: 

i. Ζώνη προστασίας Ι (άμεσης προστασίας): Η ζώνη αυτή προστατεύει το άμεσο περιβάλλον της 
υδροληψίας από ρύπανση και χαρακτηρίζεται ως ζώνη πλήρους απαγόρευσης. Στη ζώνη αυτή 
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απαγορεύεται αυστηρά η οποιαδήποτε δραστηριότητα εκτός των απαραίτητων εργασιών για τη 
λειτουργία και συντήρηση των υδροληπτικών έργων. 

ii. Ζώνη προστασίας ΙΙ (ελεγχόμενη):  Η ζώνη αυτή προστατεύει το πόσιμο νερό από μικροβιολογική 
κυρίως ρύπανση (ζώνη των 50ημερών) και από ρύπανση που προέρχεται από ανθρώπινες 
δραστηριότητες ή έργα που είναι επικίνδυνα λόγω γειτνίασης με την υδροληψία. Στη ζώνη αυτή 
απαγορεύεται η εγκατάσταση και λειτουργία νέων δραστηριοτήτων ή /και η 
επέκταση/τροποποίηση υφιστάμενων δραστηριοτήτων που συνδέονται με ρυπαντικά φορτία που 
δύνανται να επηρεάσουν τα ΥΥΣ και δραστηριοτήτων για τις οποίες ακόμη και μετά την 
επεξεργασία των αποβλήτων τους υπάρχει κίνδυνος για μικροβιακή μόλυνση ή/και για ρύπανση 
από άλλες κατηγορίες ρυπαντικών φορτίων όπως (ενδεικτικά): εντατικές αγροτικές καλλιέργειες 
με χρήση φυτοφαρμάκων ‐ αγροχημικών, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, βιομηχανικές – 
βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, χώροι επεξεργασίας ή μεταφόρτωσης υγρών ή στερεών αποβλήτων, 
συνεργεία αυτοκινήτων, ανάπτυξη λατομικών ή μεταλλευτικών δραστηριοτήτων, κοιμητήρια και 
γενικά οποιαδήποτε αντίστοιχη δραστηριότητα που μπορεί να αποτελέσει δυνητική πηγή 
ρύπανσης ίση ή μεγαλύτερη από τις παραπάνω ενδεικτικά αναφερόμενες. Οι δραστηριότητες που 
δύνανται να επηρεάσουν τα ΥΥΣ εξειδικεύονται ενδεικτικά στο «Αναλυτικό Κείμενο Τεκμηρίωσης 
Προγράμματος Μέτρων». Κατ’ εξαίρεση μπορεί να επιτραπεί η εγκατάσταση ή /και η 
επέκταση/τροποποίηση μιας εν δυνάμει ρυπογόνου δραστηριότητας κατόπιν  γνωμοδότησης της 
Δ/νσης Υδάτων και των αρμόδιων Υπηρεσιών Υγείας επί ειδικής υδρογεωλογικής μελέτης. Οι 
υφιστάμενες δραστηριότητες εντός της ζώνης προστασίας ΙΙ ελέγχονται ως προς την εφαρμογή 
των Περιβαλλοντικών όρων/δεσμεύσεων. 

iii. Ζώνη προστασίας ΙΙΙ (επιτηρούμενη): Περιβάλλει την Ι και τη ΙΙ ζώνη και αναπτύσσεται σε όση 
απόσταση φθάνει η λεκάνη τροφοδοσίας της υπόγειας υδροφορίας από τον οποίο τροφοδοτείται 
το υδροληπτικό έργο. Στη ζώνη ΙΙΙ τηρείται η κείμενη λοιπή νομοθεσία για την προστασία των 
υδάτων. 

 
13. Στα ΥΥΣ που είναι ενταγμένα στο μητρώο προστατευόμενων περιοχών ύδατος ανθρώπινης 
κατανάλωσης  (EL0600010, EL0600020, EL0600030, EL0600040, EL0600081) και περιλαμβάνουν 
προσωρινές ζώνες προστασίας για την άντληση νερού ανθρώπινης κατανάλωσης πέραν των 
απαγορεύσεων και περιορισμών  που υφίστανται στις ζώνες προστασίας, απαγορεύεται, σε όλη την 
έκτασή τους, η εγκατάσταση και λειτουργία νέων δραστηριοτήτων ή /και η επέκταση/τροποποίηση 
υφιστάμενων δραστηριοτήτων που συνδέονται με ρυπαντικά φορτία που δύνανται να επηρεάσουν τα 
ΥΥΣ και δραστηριοτήτων για τις οποίες ακόμη και μετά την επεξεργασία των αποβλήτων τους υπάρχει 
κίνδυνος για μικροβιακή μόλυνση ή/και για ρύπανση από άλλες κατηγορίες ρυπαντικών φορτίων (οι 
δραστηριότητες αυτές εξειδικεύονται ενδεικτικά στο «Αναλυτικό Κείμενο Τεκμηρίωσης Προγράμματος 
Μέτρων»). Κατ’ εξαίρεση μπορεί να επιτραπεί η εγκατάσταση ή /και η επέκταση/τροποποίηση μιας εν 
δυνάμει ρυπογόνου δραστηριότητας κατόπιν  γνωμοδότησης της Δ/νσης Υδάτων και των αρμόδιων 
Υπηρεσιών Υγείας επί ειδικής υδρογεωλογικής μελέτης. Οι υφιστάμενες δραστηριότητες εντός των εν 
λόγω ΥΥΣ ελέγχονται ως προς την εφαρμογή των Περιβαλλοντικών όρων/δεσμεύσεων. 
 

14.  Ορίζονται ως προσωρινές  ζώνες προστασίας I & II των επιφανειακών υδατικών συστημάτων ή/και 
των σημείων υδροληψίας επ’ αυτών που χρησιμοποιούνται για ύδρευση και εξυπηρετούν Δήμους, 
Συνδέσμους Δήμων, ΔΕΥΑ, Διαδημοτικές Ε.Υ.Α. και Εταιρείες Ύδρευσης και μέχρι τον λεπτομερή 
καθορισμό τους στα πλαίσια των Σχεδίων Ασφαλείας Νερού (ΣΑΝ) που θα εκπονήσουν οι πάροχοι 
υπηρεσιών ύδρευσης, ως εξής: 
 

 Ζώνη I : Άμεσης προστασίας πέριξ των έργων υδροληψίας – ζώνη απαγόρευσης εύρους 20m. 

 Ζώνη II: Ζώνη προστασίας πέριξ των ορίων των ποτάμιων ΕΥΣ που συμβάλλουν ανάντη του 
σημείου υδροληψίας – ελεγχόμενη ζώνη. Oρίζεται ως ακολούθως: 
- Για πρανή με κλίση <3% εύρος ζώνης 100 m. 
- Για πρανή με κλίση 3-10% εύρος ζώνης 200 m. 
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- Για πρανή με κλίση >10% εύρος ζώνης 300 m. 
Εφόσον έχουν οριστεί τα όρια πλημμύρας με Τ=100 στα ΣΔΚΠ της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ 
λαμβάνεται για τη Ζώνη ΙΙ το μεγαλύτερο εξ αυτών όριο. 

 Ζώνη ΙΙΙ: Ευρύτερη ζώνη που αντιστοιχεί στη λεκάνη απορροής του σημείου υδροληψίας - 
επιτηρούμενη ζώνη. 

 Για τις παραπάνω ζώνες προστασίας, ισχύουν οι εξής προϋποθέσεις και απαγορεύσεις: 
Ζώνη Ι: Απαιτείται ειδική σήμανση και περίφραξη προστασίας των έργων υδροληψίας. Στη ζώνη 
αυτή απαγορεύεται αυστηρά η οποιαδήποτε δραστηριότητα εκτός των απαραίτητων εργασιών 
για τη λειτουργία και συντήρηση των υδροληπτικών έργων. 
Ζώνη ΙΙ:  Η εγκατάσταση νέων ή /και η επέκταση υφιστάμενων δραστηριοτήτων που δύνανται να 
επηρεάσουν την ποιότητα του νερού που προορίζεται για επιτρέπεται και ρυθμίζεται κατά την 
περιβαλλοντική αδειοδότηση από την αρμόδια αρχή μετά από γνωμοδότηση  της Δ/νσης 
Υδάτων, της Υπηρεσίας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας και του αρμόδιου παρόχου 
υπηρεσιών ύδατος. 
Ζώνη ΙΙΙ: Κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, νέων ή επέκτασης υφιστάμενων 
δραστηριοτήτων ζητείται επιπλέον των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία 
γνωμοδοτήσεων και η γνωμοδότηση του αρμόδιου παρόχου υπηρεσιών ύδατος. 
 

15. Για τις ανωτέρω περιπτώσεις, η Διεύθυνση Υδάτων της Α.Δ.Α. διατηρεί τη δυνατότητα πρόσθετων 
ελέγχων, ειδικότερων προϋποθέσεων και περιοριστικών μέτρων (όπως μείωση της ετήσιας ποσότητας 
νερού των αντλήσεων, επιβολή μέτρων τεχνικής φύσεως κλπ). 
16. Οι απαγορεύσεις των ανωτέρω περιπτώσεων δεν αφορούν σε έργα ή δραστηριότητες ή επεκτάσεις  
/τροποποιήσεις τα οποία κατά το χρόνο έναρξης ισχύος της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης 
(29-12-2017) είναι σε λειτουργία ή υπό κατασκευή ή εμπίπτουν σε τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 

α. Έχει χορηγηθεί έγκριση περιβαλλοντικών όρων ή έχει υπάρξει θετική γνωμοδότηση από την 
αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης κατά τη διαδικασία Περιβαλλοντικής 
Αδειοδότησης. 
β. Έχει υποβληθεί αίτηση χορήγησης άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων ή άδειας 
χρήσης ύδατος και δεν έχει απορριφθεί από τον φορέα υποδοχής του αιτήματος, 
γ. Έχουν ενταχθεί σε χρηματοδοτικά προγράμματα. 
δ. Η άδεια εκτέλεσής τους έχει λήξει, χωρίς αυτά να έχουν εκτελεστεί και ζητείται η ανανέωσή της, 
ενώ δεν έχουν αλλάξει τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους. 
στ. Έχει συντελεστεί έστω και μία διοικητική πράξη για την υλοποίηση του έργου, η οποία δίνει τη 
δυνατότητα να προχωρήσει η διαδικασία αδειοδότησης για την εγκατάστασή του. 
 
Στις περιπτώσεις έργων που εμπίπτουν στο σημείο στ. των ανωτέρω περιπτώσεων, η Δ/νση Υδάτων 

μπορεί να θέσει επιπλέον ειδικούς όρους / μέτρα για την εγκατάσταση έργου ή της δραστηριότητας με 
στόχο την προστασία των ΥΣ που σχετίζονται με αυτό. 
 
 

Δ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Υ.Υ.Σ) ΧΩΡΙΚΗΣ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ  ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   

Στις περιοχές στις οποίες δεν ισχύουν απαγορευτικά μέτρα επιτρέπεται η εκτέλεση έργων αξιοποίησης 
υδατικών πόρων και η χρήση νερού μετά  από τη χορήγηση σχετικής άδειας από την Διεύθυνση Υδάτων 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Η άδεια χορηγείται, κατόπιν υποβολής από τον ενδιαφερόμενο 
σχετικού αιτήματος στην κατά το νόμο αρμόδια υπηρεσία υποδοχής (Περιφέρεια, Δήμος), με τους εξής 
όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς: 
 

1. Κάθε νέο έργο υδροληψίας θα εκτελείται : 
 σε απόσταση μεγαλύτερη από την ελάχιστη από τα σημεία ενδιαφέροντος (υποδομές, 
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κτίρια κλπ.) καθώς και δυνητικές πηγές ρύπανσης, όπως αναφέρονται στους πίνακες 1Α 
& 1Β αντιστοίχως του Παραρτήματος Ι της παρούσης. 

 σε απόσταση ίση ή μεγαλύτερη από την ελάχιστη αναγραφόμενη απόσταση από 
υφιστάμενες (με άδεια χρήσης νερού που είτε βρίσκεται σε ισχύ, είτε έχει κατατεθεί  
αίτημα  ανανέωσής  της είτε βρίσκονται σε διαδικασία αδειοδότησης) δημόσιες και 
ιδιωτικές υδροληψίες όπως αναφέρεται στον πίνακα 1Γ του Παραρτήματος Ι της 
παρούσης. Ο τύπος του υδροφόρου ορίζοντα θα τεκμηριώνεται στην γεωλογική έκθεση-
μελέτη που θα συνοδεύει την αίτηση ανόρυξης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων. 

 σε απόσταση από Αρχαιολογικούς χώρους σύμφωνα με τους περιορισμούς της οικείας 
Αρχαιολογικής Υπηρεσίας 

 στην περίπτωση που το αιτούμενο έργο αξιοποίησης υδατικών πόρων γειτνιάζει με 
περιοχή διάθεσης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων με σκοπό την άρδευση ή την 
τροφοδότηση υπόγειων υδροφορέων με διήθηση διαμέσου εδαφικού στρώματος 
(τεχνητός εμπλουτισμός), τότε η ελάχιστη απόσταση κατασκευής του αιτούμενου έργου 
από τα όρια της περιοχής διάθεσης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων θα 
καθορίζεται μετά από εξέταση της υδρογεωλογικής μελέτης αδειοδότησης της διάθεσης 
αυτών.  

 
2. Κατ΄εξαίρεση των αναφερόμενων αποστάσεων στα απαγορευτικά και περιοριστικά μέτρα της 

παρούσας Απόφασης θα χορηγείται:  
 

 άδεια εκτέλεσης έργου και χρήσης νερού αυστηρά για Πυρόσβεση σε οποιοδήποτε 
δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα ή φυσικό πρόσωπο, αποκλειόμενης οποιασδήποτε άλλης 
χρήσης. Απαραίτητη προϋπόθεση ή μη γειτνίαση με πιθανές πηγές εύφλεκτων υλικών 
όπως διυλιστήρια, εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαιοειδών, πρατήρια καυσίμων ή 
οποιεσδήποτε άλλες παρεμφερείς δραστηριότητες.  

 άδεια εκτέλεσης έργου και χρήσης νερού υπό όρους και προϋποθέσεις, εκτιμώντας τη 
δυναμικότητα – επάρκεια της υδροφορίας της περιοχής για: α) την κάλυψη των αναγκών 
λειτουργίας εργοταξίων έργων εθνικής σημασίας, β) την κάλυψη των αναγκών 
υδροδότησης (πυρόσβεση, πότισμα πρασίνου, πλύσιμο οδοστρώματος σε περίπτωση 
δυστυχήματος, κλπ) των Εθνικών και Επαρχιακών οδών, καθώς και πάρκων ή πλατειών. 

 άδεια χρήσης νερού σε νομίμως υφιστάμενα έργα υδροληψίας, οι δικαιούχοι των 
οποίων έχουν υποβάλλει αίτημα για άδεια χρήσης ύδατος έως 27/10/2014 (ημερομηνία 
ισχύος της οικ. 146896/2014 ΚΥΑ), , και υπό την προϋπόθεση ότι κατά τη διενέργεια 
δοκιμαστικής άντλησης δεν θα παρατηρηθούν φαινόμενα επηρεασμού γειτονικών 
νόμιμων υδροληψιών που βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των αποστάσεων που 
αναφέρονται στον πίνακα 1Γ. Στην περίπτωση που προκύψουν φαινόμενα πτώσης 
στάθμης υδροφορέων, θα εξετάζεται η δυνατότητα μείωσης της αντλούμενης παροχής 
όπως επίσης και του βάθους τοποθέτησης της αντλίας. Στην περίπτωση που εξακολουθεί 
να υφίσταται ο επηρεασμός των γειτονικών γεωτρήσεων, η υδροληψία θα σφραγίζεται 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση. 
 

3. Επιτρέπεται η χρήση των επιφανειακών νερών (χείμαρροι, υδάτινα ρέματα) για την άρδευση 
αγροτεμαχίων ή την αποθήκευσή τους σε ομαδικές ή ατομικές «εξωποτάμιες» λιμνοδεξαμενές 
σε όλες τις περιοχές χωρικής αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, μόνο κατόπιν άδειας, η έκδοση της οποίας προϋποθέτει την υποβολή 
υδρολογικής – γεωλογικής έκθεσης και ότι πληρούνται οι παρακάτω όροι: 

 
 Υπάρχει βασική χειμερινοεαρινή απορροή στην έξοδο της υδρολογικής λεκάνης. 
 Η ποσότητα νερού που θα χρησιμοποιείται δε θα επηρεάζει δυσμενώς τα υφιστάμενα  

υδροληπτικά έργα κατάντη του υδατορέματος, τους φυσικούς υφιστάμενους 
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υδροβιότοπους και τον φυσικό εμπλουτισμό του παρακείμενου κατάντη φορέα. 
 Δε θα γίνεται καμιά επέμβαση ή κατασκευή τεχνικού έργου στην κοίτη του 

υδατορέματος ή του χειμάρρου χωρίς τις απαιτούμενες κατά το νόμο άδειες ή εγκρίσεις. 
 Ο ενδιαφερόμενος απαιτείται να  διαθέτει: 
i. παρόχθιο ιδιόκτητο χώρο για την εγκατάσταση το αντλητικού συγκροτήματος και 

ii. κατάλληλο ιδιόκτητο χώρο για την κατασκευή της λιμνοδεξαμενής. 

 Η άντληση – μεταφορά θα πραγματοποιείται κατά το χρονικό διάστημα από  Ιανουάριο 
μέχρι τέλος Απριλίου ή αν αλλιώς ορισθεί στην χορηγούμενη άδεια, κατόπιν πλήρως 
αιτιολογημένης υδρολογικής έκθεσης για την κατάσταση των επιφανειακών νερών και 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την άντληση, που συνυποβάλλεται με τα 
υπόλοιπα δικαιολογητικά από τον ενδιαφερόμενο και με την προϋπόθεση ότι  
τουλάχιστον το 30% της χειμερινοεαρινής παροχής θα παραμένει στο περιβάλλον ως 
οικολογική παροχή. 

 Η κατασκευή της λιμνοδεξαμενής δεν θα επηρεάζει δυσμενώς τυχόν υφιστάμενα 
υδροληπτικά έργα αξιοποίησης υπόγειων υδάτων ή φυσικές πηγές. 

 Ο πυθμένας της λιμνοδεξαμενής θα ευρίσκεται πάνω από το φρεάτιο υδροφόρο 
ορίζοντα και σε καμιά περίπτωση η λιμνοδεξαμενή δεν θα πληρώνεται από υπόγειο νερό 
χωρίς να καθορίζεται ακριβώς από την εκδοθείσα άδεια. 

 
4. Επιτρέπεται η κατασκευή ομβροδεξαμενών σε όλες της περιοχές χωρικής αρμοδιότητας της 

Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που θα χρησιμοποιούν αποκλειστικά 
και μόνο τα νερά απορροής της οροφής εγκατεστημένων θερμοκηπίων ή κτιριακών 
εγκαταστάσεων και μόνο για την άρδευση των ίδιων θερμοκηπίων ή την εξυπηρέτηση των 
αναγκών των κτιριακών εγκαταστάσεων. Εφόσον ο όγκος αποθήκευσης της δεξαμενής θα είναι 
μέχρι 500 κυβικά μέτρα, δεν απαιτείται άδεια χρήσης νερού.  

 
5. Επιτρέπεται η μεταφορά νερού από έργο υδροληψίας (γεώτρηση/ πηγάδι) ή σημείο 

υδρομάστευσης πηγής υπό τον όρο ότι το μέγιστο μήκος του δικτύου μεταφοράς νερού δεν θα 
ξεπερνά τα 1.500 μέτρα. Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει στην περίπτωση οργανωμένων 
συλλογικών αρδευτικών δικτύων που λειτουργούν με ευθύνη συλλογικών φορέων (Δήμων, 
Κοινοτήτων, Συνεταιρισμών, Ομάδων, ΤΟΕΒ, κλπ.). 

 
6. Για αρδευόμενη έκταση από 3 μέχρι 10 στρέμματα επιτρέπεται η ανόρυξη και χρήση μίας (1) και 

μόνο υδροληψίας. Σε περίπτωση που το σύνολο των αρδευόμενων εκτάσεων είναι περισσότερο 
από 10 στρέμματα και υπό τον όρο ότι η αντλούμενη ποσότητα δεν καλύπτει τις υφιστάμενες 
αρδευτικές ανάγκες, βάσει τεκμηριωμένης υδρογεωλογικής μελέτης, θα επιτρέπεται η ανόρυξη 
ή/και χρήση δύο (2) ή και περισσότερων υδροληψιών. Σε αυτήν την περίπτωση θα δίνεται 
καταρχήν άδεια ανόρυξης για μία υδροληψία και εφόσον οι ανάγκες άρδευσης δεν καλύπτονται 
από αυτήν, η Δ/νση Υδάτων δύναται να χορηγήσει άδεια ανόρυξης επιπλέον υδροληψιών εντός 
της ίδιας αρδευόμενης έκτασης.  

 

7. Όταν πρόκειται για υδροληψία για την κάλυψη αναγκών κοινής ωφέλειας, σύμφωνα με το άρθρο 

11 παράγραφος 1 του ν.3199/2003, όπως ισχύει, μέσω ιδιωτικών δικτύων ή ιδιωτικών μέσων, η 

άδεια χορηγείται στον οικείο ΟΤΑ ή σε άλλο αντίστοιχο δημόσιο φορέα για λογαριασμό όλων 

των χρηστών. 

 

Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ  & ΧΡΗΣΗΣ ΥΔΑΤΟΣ 

1. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει φάκελο εις τριπλούν (τον πρωτότυπο σε έντυπη και ψηφιακή μορφή 
συνοδευόμενο από δύο αντίγραφα), στην αρμόδια υπηρεσία του κατά περίπτωση οικείου ΟΤΑ  
(Περιφέρεια, Δήμος). Ο φάκελος περιλαμβάνει αίτηση – δήλωση συνοδευόμενη από τα 
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απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά. Η αρμόδια υπηρεσία υποδοχής, μετά την 
ολοκλήρωση του ελέγχου της τυπικής πληρότητας του φακέλου του υποβληθέντος αιτήματος, 
διαβιβάζει στη Διεύθυνση Υδάτων (Αδειοδοτούσα Αρχή), τον πρωτότυπο φάκελο σε έντυπη και 
ψηφιακή μορφή καθώς και το άλλο αντίγραφο αυτού μαζί με συνοπτική έκθεση σχετικά με τις 
ενέργειές της, την οποία συντάσσει κατ’ εφαρμογή των διατάξεων 2, 2.1 και 2.2  του άρθρου 4 της 
17 σχετ. ΚΥΑ.  

 
2. Η Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Αδειοδοτούσα Αρχή), μπορεί να 

ζητήσει εγγράφως από τον ενδιαφερόμενο, κατά περίπτωση και κατά την κρίση της, διευκρινήσεις ή 
οποιοδήποτε πρόσθετο δικαιολογητικό κρίνει απαραίτητο για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης του 
αιτήματος του διαβιβασθέντος φακέλου. Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίσει τα πρόσθετα 
δικαιολογητικά ή να προβεί στις δέουσες διευκρινήσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) 
μηνών από την ημερομηνία έκδοσης του εγγράφου συμπληρωματικών στοιχείων και 
διευκρινήσεων. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται εάν προβάλλονται εγγράφως από τον 
ενδιαφερόμενο αντικειμενικοί λόγοι που κατά την κρίση της αδειοδοτούσας αρχής, δυσκολεύουν τη 
συμμόρφωση του με την αρχικά ορισθείσα προθεσμία. Εάν η ανωτέρω ορισθείσα προθεσμία 
συμπεριλαμβανομένης της ενδεχόμενης παράτασής της, παρέλθει άπρακτη, η αδειοδοτούσα αρχή 
απορρίπτει αιτιολογημένα το αίτημα αδειοδότησης με την έκδοση σχετικής απόφασης του 
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Εφόσον πρόκειται για αίτημα για χορήγηση 
άδειας χρήσης ύδατος, το υδροσημείο καθίσταται ανενεργό και ο ενδιαφερόμενος, κατ’ εφαρμογή  
των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 11 της 16 σχετ. ΚΥΑ, υποχρεούται, με δαπάνες του, να προβεί 
α) στην περίπτωση επιφανειακών απολήψεων, στην απομάκρυνση του αντλητικού συστήματος και 
β) στην περίπτωση απολήψεων υπόγειων υδάτων, στην επιφανειακή σφράγιση ή σε καταστροφή 
του υδροσημείου, σύμφωνα με τις έγγραφες υποδείξεις και τεχνικές οδηγίες της Διεύθυνσης 
Υδάτων της Α.Δ.Α.  

3. Στην περίπτωση υποβολής αιτήματος για χορήγηση άδειας εκτέλεσης νέου έργου αξιοποίησης 
υδατικών πόρων, αντικατάστασης ή εκβάθυνσης νόμιμα υφιστάμενης υδροληψίας, εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας έξι  (6) μηνών από την ολοκλήρωση των εργασιών επιτυχούς εκτέλεσης 
του έργου, ο ενδιαφερόμενος καταθέτει στην αρμόδια υπηρεσία υποδοχής αίτηση – δήλωση, 
συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά για άδεια χρήσης ύδατος. Σε 
αντίθετη περίπτωση το υδροσημείο καθίσταται ανενεργό και ο ενδιαφερόμενος, κατ’ εφαρμογή  
των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 11 της 17 σχετ. ΚΥΑ, υποχρεούται, με δαπάνες του, να προβεί 
σε επιφανειακή σφράγιση ή σε καταστροφή του υδροσημείου, σύμφωνα με τις έγγραφες 
υποδείξεις και τεχνικές οδηγίες της αρμόδιας Διεύθυνσης Υδάτων. 

4. Στην περίπτωση χορήγησης άδειας εκτέλεσης νέου έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων, εντός 
χέρσας έκτασης, η εγκατάσταση καλλιέργειας θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός ενός (1) έτους 
από την ανόρυξη. 

5. Στην περίπτωση υποβολής αιτήματος για χορήγηση άδειας χρήσης ύδατος και για όλες τις χρήσεις : 
 

 υποβάλλεται αποδεικτικό εγγραφής του υδροσημείου στο Εθνικό Μητρώο Σημείων 
Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.), αν απαιτείται η εγγραφή από τον αιτούντα σύμφωνα με τις 
διατάξεις της 17 σχετ. ΚΥΑ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 υποβάλλεται, στην περίπτωση εγγραφής του υδροσημείου στο Ε.Μ.Σ.Υ μετά την 
31−12−2014 και μέχρι την έναρξη ισχύος της τροποποιητικής ΚΥΑ 814/Β/2017 , 
παραστατικό πληρωμής παραβόλου εκπρόθεσμης εγγραφής στο Ε.Μ.Σ.Υ. σύμφωνα με 
τις διατάξεις της 17 σχετ. ΚΥΑ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV). 

 υποβάλλεται, στην περίπτωση υποβολής αιτήματος για άδεια χρήσης ύδατος, στην 
αρμόδια υπηρεσία υποδοχής μετά την 30-9-2015, παραστατικό πληρωμής παραβόλου 
εκπρόθεσμης υποβολής αιτήματος για άδεια χρήσης ύδατος σύμφωνα με το άρθρο 13 
της 14 σχετ.  ΚΥΑ όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 της ΚΥΑ με αριθμό οικ. 101123 
(ΦΕΚ 1435/Β/10-07-2015) και το άρθρο 4 της ΚΥΑ με αριθμό οικ. 170766 (ΦΕΚ 69/Β/22-
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01-2016),(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV). 
 υποβάλλεται, στην περίπτωση υποβολής αιτήματος για άδεια χρήσης ύδατος, στην 

αρμόδια υπηρεσία υποδοχής μετά την 14-3-2017 (ημερομηνία έναρξης ισχύος της οικ. 
140424/2017 ΚΥΑ που τροποποιεί την 146896/2014 ΚΥΑ), και εφόσον δεν έχει υποβληθεί 
αίτημα εγγραφής στο Ε.Μ.Σ.Υ., παραστατικό πληρωμής παραβόλου εκπρόθεσμης 
υποβολής αιτήματος για άδεια χρήσης ύδατος και εκπρόθεσμης εγγραφής στο Ε.Μ.Σ.Υ. 
σύμφωνα με το άρθρο 13 της 14 σχετ.  ΚΥΑ όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 της ΚΥΑ 
με αριθμό οικ. 101123 (ΦΕΚ 1435/Β/10-07-2015), το άρθρο 4 της ΚΥΑ με αριθμό οικ. 
170766 (ΦΕΚ 69/Β/22-01-2016) και την οικ. 140424/2017 ΚΥΑ, (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV). 

 

 
 

ΣΤ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 
1. Ως ελάχιστα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υποβολή αιτήματος για χορήγηση άδειας εκτέλεσης 
έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων και χρήσης ύδατος ορίζονται : 
 
 Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στα παραρτήματα ΙΙ (για εκτέλεση έργου) και ΙΙΙ (για χρήση 

νερού) της με αριθμό πρωτ. οικ. 146896/17-10-2014 (Β’ 2878) ΚΥΑ, τη διόρθωση αυτής (Β’3142) 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 Αντίγραφα νόμιμων τίτλων από τους οποίους προκύπτει δικαίωμα χρήσης του σημείου 
υδροληψίας, καθώς και των χώρων όπου γίνεται η χρήση του ύδατος, όπως: 

i. συμβολαιογραφικό έγγραφο (περί κυριότητας, επικαρπίας, δουλείας) ή 

ii. αριθμό κτηματολογίου/ κτηματολογικού διαγράμματος ή 

iii. ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης ή άλλου ενοχικού δικαιώματος (θεωρημένο από Δ.Ο.Υ. 

εφόσον έχει συνταχθεί πριν το έτος 2014 ή άλλως μέσω Taxisnet), ή 

iv. αντίγραφο Ενιαίας Δήλωσης καλλιέργειας (ΟΣΔΕ) (αφορά τους αγρότες), ή 

v. κοινή απόφαση των αρμόδιων Υπουργών ή απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης για την παραχώρηση δημόσιας έκτασης, ή 

vi. παραχώρηση χρήσης με βεβαίωση δημόσιας αρχής, ή 

vii. αντίγραφο Ε9 ή 

viii. δήλωση παραχώρησης χρήσης (μέσω Taxisnet) για τη νόμιμη παραχώρηση της χρήσης του 
σημείου της υδροληψίας ή/ και των χώρων όπου γίνεται η χρήση του ύδατος. 

 
 Σε περίπτωση υποβολής αιτήματος για χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών 

πόρων (νέο έργο, αντικατάσταση υφιστάμενου έργου, εκβάθυνση και καθαρισμός υδροληψίας), θα 
συνυποβάλλεται στο φάκελο αδειοδότησης :  

 
 Αντίγραφο βεβαίωσης σε ισχύ άσκησης γεωτεχνικού επαγγέλματος του γεωλόγου-

μελετητή, υπεύθυνου για τη σύνταξη της γεωλογικής μελέτης που συνοδεύει το αίτημα 
για χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων καθώς και της  
υδρογεωλογικής έκθεσης μετά την επιτυχή ανόρυξη της υδροληψίας. 

 Αντίγραφο της άδειας  χειριστή μηχανημάτων έργου, χειριστή του γεωτρύπανου, το οποίο 
μπορεί να υποβληθεί και ταυτόχρονα με τη γνωστοποίηση έναρξης των εργασιών 
ανόρυξης - καθαρισμού. 

 
 Σε περίπτωση υποβολής αιτήματος για χορήγηση άδειας χρήσης ύδατος: 

 
 Όταν η χρήση αφορά σε νερό ανθρώπινης κατανάλωσης με παροχή άνω των 10m3 
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ημερησίως ή εξυπηρετεί περισσότερα από 50 άτομα ή/και σε νερό που 
χρησιμοποιείται, ανεξαρτήτως είδους χρήσης, σε μονάδες παραγωγής τροφίμων, 
γαλακτοκομικών, ποτών  και εν γένει προϊόντων που καταναλώνονται από τον 
άνθρωπο, ο χρήστης υποβάλλει τα αποτελέσματα διενέργειας υγειονομικής 
αναγνώρισης από την αρμόδια Υπηρεσία Περ/κής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

 Όταν η χρήση αφορά τις κατηγορίες ύδρευσης και την υποκατηγορία κτηνοτροφία – 
πτηνοτροφία της αγροτικής χρήσης τότε θα συνυποβάλλεται στο φάκελο 
αδειοδότησης  χημική-μικροβιολογική ανάλυση από διαπιστευμένο εργαστήριο 
(ΕΣΥΔ). 

 Στις περιοχές : 

- κακής  ποιοτικής (χημικής) κατάστασης, σύμφωνα με την ισχύουσα αναθεώρηση 
του σχεδίου διαχείρισης, 

- έντονης βιομηχανικής δραστηριότητας (Ελευσίνα, Ασπρόπυργος κ.λ.π), 

- καταγεγραμμένων συμβάντων ή/και αναφορών ρύπανσης  

- μη χαρακτηρισμένων ως προς την ποιοτική τους κατάσταση από  την ισχύουσα 
αναθεώρηση του σχεδίου διαχείρισης, 

θα εναπόκειται στην κρίση της Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής να ζητά την υποβολή  χημικής ανάλυσης διαπιστευμένου εργαστηρίου (ΕΣΥΔ) 
σύμφωνα με τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις ή/και να συστήνει την εξέταση ειδικών 
χημικών παραμέτρων κατά περίπτωση. 

      Όταν το έργο υδροληψίας βρίσκεται σε περιοχή πυκνής δόμησης χωρίς δίκτυο 
αποχέτευσης τότε, ανεξαρτήτως χρήσης νερού, θα συνυποβάλλεται στο φάκελο 
αδειοδότησης μικροβιολογική ανάλυση από διαπιστευμένο εργαστήριο. 

 
 Σε περίπτωση που αρδεύονται περισσότερα του ενός (1) αγροτεμάχια να αποτυπώνονται αυτά με 

αύξοντα αριθμό (αα) στο σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα ή απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη που θα 
συνοδεύεται από πίνακας που θα περιέχει ως πεδία τον αύξοντα αριθμό, το εμβαδόν και τον 
αριθμό συμβολαίου ενός εκάστου των αγροτεμαχίων. 

 
 Αν υπάρχουν κτίσματα στην ιδιοκτησία του αιτούντος  θα προσκομίζεται η οικοδομική άδεια, ή η 

δήλωση ένταξής τους στη νομοθεσία περί αυθαιρέτων. Σε περίπτωση κτισμάτων προ του 1955, 
απαιτείται βεβαίωση του οικείου Δήμου. 

 
 Τοπογραφικό διάγραμμα/απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη κατάλληλης κλίμακας, στο οποίο θα 

αποτυπώνονται κατά περίπτωση, σε σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ 87: 
 

i. H  θέση του προτεινόμενου έργου ή της υφιστάμενης χρήσης. Όσον αφορά σε νέο 
προτεινόμενο έργο, επιτρέπεται απόκλιση 15 μέτρων από την αναφερόμενη θέση 
και μέχρι +10% στο τελικό βάθος ανόρυξης. 

ii. Oι θέσεις των σημείων ενδιαφέροντος, όπως αυτά καταγράφονται στους πίνακες 
1Α & 1Β  του  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της παρούσας Απόφασης και για τις ελάχιστες 
αποστάσεις τους από το προς αδειοδότηση υδροσημείο. 

iii. Oι θέσεις των γειτονικών υδροληψιών (γεωτρήσεις, πηγάδια, πηγές κ.λπ.) και για 
απόσταση από το υδροσημείο ανάλογη του τύπου του υδροφόρου ορίζοντα, όπως 
αναφέρεται στον πίνακα 1Γ  του  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της παρούσας Απόφασης. 

iv. Tο περίγραμμα της περιοχής χρήσης ύδατος από το προς αδειοδότηση 
υδροσημείο. 
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 Σε περίπτωση που αρδεύονται περισσότερα του ενός (1) αγροτεμάχια να αποτυπώνονται αυτά με 
αύξοντα αριθμό (α/α) στο σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα ή απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη που θα 
συνοδεύεται από πίνακα που θα περιέχει ως πεδία τον αύξοντα αριθμό, το εμβαδόν και τον τίτλο 
ιδιοκτησίας (π.χ. αριθμό συμβολαίου) ενός εκάστου των αγροτεμαχίων. 

 Σε περίπτωση μεταφοράς ύδατος, θα υποβάλλεται έκθεση με τα τεχνικά στοιχεία του αγωγού 
μεταφοράς όπως: μήκος κάθε κλάδου, συνολικό μήκος αγωγού, εσωτερική διατομή (S)  με 
περιγραφή του τρόπου σύνδεσης π.χ. με δεξαμενές, καθώς και τοπογραφικό 
διάγραμμα/απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη κατάλληλης κλίμακας, στο οποίο θα αποτυπώνoνται : 

 
 η όδευση του αγωγού μεταφοράς ύδατος. 
 η θέση του σημείου εισόδου του αγωγού μεταφοράς σε κάθε αγροτεμάχιο, σε σύστημα 

συντεταγμένων ΕΓΣΑ 87. 
 
 Αποδεικτικό της περιβαλλοντικής αδειοδότησης κάθε είδους έργου υδροληψίας, τεχνητού 

εμπλουτισμού κ.λπ. καθώς και των συνοδών έργων  αυτού (π.χ. αγωγοί μεταφοράς νερού) -εφόσον 
απαιτείται- σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ’ αρ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674 (ΦΕΚ 2471/Β’/10-08-2016), 
το Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α’/21-09-2011), καθώς και τις τροποποιήσεις τους. 

 
 

2) Προβλέπονται τα εξής πρόσθετα δικαιολογητικά ανά κατηγορία χρήσης: 

 

2.1   Ύδρευση 

1. Επιτρέπεται η χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων υδρευτικής χρήσης 
για την κάλυψη ατομικών και οικογενειακών αναγκών σε νερό (πόση, καθαριότητα, άρδευση πρασίνου)  
υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις: 

 Το έργο υδροληψίας θα υλοποιείται εντός του γηπέδου όπου : 
 

 υπάρχει ή είναι υπό κατασκευή κατοικία η οποία πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις, ήτοι 
έχει οικοδομική άδεια ή βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας Δόμησης για υπαγωγή στη 
διαδικασία νομιμοποίησης αυθαιρέτων, μέσω των εκάστοτε κείμενων διατάξεων.  

 υπάρχει κτίριο που στεγάζει νόμιμα λειτουργούσα δραστηριότητα. 
 
 Να μην υπάρχει στην περιοχή του υδροληπτικού έργου υδρευτικό δίκτυο (Ε.Υ.Δ.Α.Π., Ο.Τ.Α. ή 

ιδιωτικό), με εξαίρεση την περίπτωση της άρδευσης πρασίνου, και να μην προβλέπεται κατασκευή 
του το επόμενο εξάμηνο. 

 
 Να μην αφορά σε κάλυψη υδρευτικών αναγκών (πόση, καθαριότητα) αποθηκών και γενικότερα 

κτισμάτων τα οποία δεν θεωρούνται κατοικήσιμα ή είναι επικαθήμενα σε μόνιμη βάση καθ’ όλη τη 
διάρκεια του έτους (πχ αγροτικές αποθήκες, τροχοβίλες). 

 
 Να υπάρχει σαφής αναφορά στον τρόπο διάθεσης των λυμάτων της κατοικίας/ή νόμιμα 

λειτουργούσας δραστηριότητας, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη αποχέτευσης της οικοδομικής 
αδείας, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα του νερού του έργου υδροληψίας ή 
γειτονικών υδροληψιών, του υδροφορέα αλλά και της περιοχής γενικότερα. 

 
 Εφόσον το έργο αφορά γεώτρηση, η εξωτερική διάμετρος της τελικής σωλήνωσης δε θα υπερβαίνει 

τις 6” (< Φ160). 
 
 Η χορηγούμενη - με την άδεια χρήσης - ποσότητα νερού για πόση – καθαριότητα δεν μπορεί να 
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υπερβαίνει τα  250 λίτρα κατ΄ άτομο την ημέρα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις  
 
 Η χρήση αυτή δεν θα επεκτείνεται σε παραγωγικές δραστηριότητες για διάθεση ή εκμετάλλευση 

προϊόντων ή υπηρεσιών. 
 

2. Επιτρέπεται η χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων υδρευτικής χρήσης 
για την κάλυψη των αναγκών άρδευσης χώρων πρασίνου ελάχιστης έκτασης 1 στρέμματος.  
 

3. Για την ύδρευση Ιδρυμάτων Πρόνοιας  (Νοσοκομεία, Γηροκομεία, κλπ.) ή εγκαταστάσεων άλλων 
δραστηριοτήτων (Ξενοδοχεία – Κάμπινγκ – Στρατόπεδα κλπ) μπορεί να χορηγείται άδεια εκτέλεσης 
έργου υδρευτικής χρήσης (πόση, διατροφή, καθαριότητα, πότισμα πρασίνου) ανεξάρτητα από το αν 
υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης με υδρευτικό δίκτυο, προκειμένου η υδροληψία να μπορεί να 
χρησιμοποιείται συμπληρωματικά ή εναλλακτικά με το δίκτυο του φορέα ύδρευσης, ώστε να 
εξοικονομείται νερό κατάλληλης ποιότητας για ανθρώπινη κατανάλωση. Απαραίτητη προϋπόθεση, η ως 
άνω υδροληψία να έχει ποιότητα νερού χημικώς και μικροβιολογικώς κατάλληλη για ανθρώπινη 
κατανάλωση.  
 

4.  Όταν η χρήση αφορά σε νερό ανθρώπινης κατανάλωσης με παροχή άνω των 10m3 ημερησίως ή 
εξυπηρετεί περισσότερα από 50 άτομα ή/και σε νερό που χρησιμοποιείται, ανεξαρτήτως είδους χρήσης, 
σε μονάδες παραγωγής τροφίμων, γαλακτοκομικών, ποτών και εν γένει προϊόντων που καταναλώνονται 
από τον άνθρωπο1, απαιτείται  γνωμοδότηση από την αρμόδια Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Υγιεινής & 
Υγειονομικού Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, , για την καταλληλότητα του ύδατος για τη συγκεκριμένη 
χρήση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Στην περίπτωση αυτή να υποβάλλονται τα αποτελέσματα 
χημικής, μικροβιολογικής ανάλυσης του νερού από διαπιστευμένο εργαστήριο σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στη με αριθμό πρωτ. Δ1(δ)/Γ.Π. οικ.16518/27-02-2018 (Α.Δ.Α.: 6ΞΛΨ465ΦΥΟ-ΔΟΜ) 
Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας  «Παρακολούθηση Ποιότητας Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης». Οι 
υπεύθυνοι ύδρευσης οφείλουν να αποστέλλουν στη Διεύθυνση  Υδάτων σε τακτά χρονικά διαστήματα 
αναλύσεις νερού των ελέγχων που διενεργούνται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και βάσει των 
εγκεκριμένων από τη Διεύθυνση  Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ή τη Διεύθυνση 
Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας,  
προγραμμάτων παρακολούθησης. 

 

2.2   Άρδευση 

1. Για τη χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου υδροληψίας και χρήσης νερού για άρδευση, απαιτείται 
ελάχιστη καλλιεργήσιμη και ιδιόκτητη έκταση τριών (3) στρεμμάτων για τους κατ’ επάγγελμα αγρότες 
και για τους μη επαγγελματίες αγρότες η ελάχιστη συνεχόμενη  έκταση που πρέπει να διαθέτουν είναι 
πέντε (5) στρέμματα. Η συνέχεια της έκτασης θεωρείται ότι δεν διακόπτεται όταν μεταξύ των 
αγροτεμαχίων αυτής παρεμβάλλεται ζώνη έργου καθώς και φυσικά ή τεχνητά εμπόδια (τάφροι, δρόμοι, 
φυσικά ρέματα κ.λπ.). Η ελάχιστη έκταση των τριών (3) και πέντε (5) στρεμμάτων δεν ισχύει στις 
περιπτώσεις που υπάρχουν: 
 

 θερμοκήπιο ή φυτώριο 1 στρέμματος για καλλιέργεια ανθοκομικών και καλλωπιστικών φυτών ή 
πολλαπλασιαστικού υλικού. 

 
  θερμοκήπιο ή φυτώριο 2 στρεμμάτων για οποιαδήποτε άλλη καλλιέργεια.  

 
 

                         
1 Διευκρινίζεται ότι δεν αφορά μόνο χρήσεις νερού με σκοπό την παραγωγή των εν λόγω που προϊόντων αλλά ακόμα και νερό 

χρησιμοποιείται π.χ. στην καθαριότητα, άρδευς 
η πρασίνου κ.λπ. 
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2. Για τη χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου υδροληψίας (ανόρυξη γεώτρησης - πηγαδιού) και χρήσης 
νερού για την κάλυψη των αναγκών σε νερό μονάδων θερμοκηπίων και φυτώριων, απαιτούνται τα εξής 
πρόσθετα δικαιολογητικά: 
 

 Γεωργοοικονομοτεχνική μελέτη για την κατασκευή του θερμοκηπίου ή φυτώριου.  

 Έγκριση τύπου του αρμόδιου φορέα προκειμένου για τυποποιημένα θερμοκήπια. Για τα 
θερμοκήπια υψηλού τολ και για τα χωρικού τύπου, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 
1599/1986 στην οποία δηλώνεται ότι τα εν λόγω θερμοκήπια έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με 
τις τεχνικές προδιαγραφές του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

 Βεβαίωση από τον φορέα διαχείρισης του συλλογικού αρδευτικού δικτύου ότι συμφωνεί με την 
εκτέλεση της γεώτρησης - πηγαδιού. 

 Χαρακτηρισμός της μονάδας ως βιώσιμη από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Αττικής. 

 Τεχνική μελέτη προσδιορισμού των ετήσιων αναγκών σε νερό. 

 Υπεύθυνη δήλωση ότι το νερό της γεώτρησης θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την κάλυψη 
των αναγκών της μονάδας. 

 

Οι επαγγελματίες αγρότες θα πρέπει να προσκομίζουν με την αίτησή τους: 
 

 Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης εισοδήματος (Ε1), από το οποίο να προκύπτει εισόδημα 
από αγροτική δραστηριότητα. 

 Αντίγραφα ενιαίων δηλώσεων εκμετάλλευσης τελευταίας πενταετίας. 
 Βεβαίωση κατά κύριο επάγγελμα αγρότη από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. 

 
3. Η υδροληψία μπορεί να αρδεύει ένα ή περισσότερα αγροτεμάχια ιδιόκτητα/ή και μισθωμένα. Η 
μίσθωση θα πρέπει να είναι διάρκειας τουλάχιστον έξι (6) ετών.  
 
4.  Όταν διακόπτεται η δραστηριότητα της θερμοκηπιακής ή φυτωριακής μονάδας, θα πρέπει με ευθύνη 
του ενδιαφερόμενου να γίνεται άμεση ανάκληση της χορηγηθείσας άδειας, ενώ σε περίπτωση 
επαναλειτουργίας της γεώτρησης /πηγαδιού χωρίς την απαιτούμενη άδεια θα επιβάλλονται διοικητικές 
και ποινικές κυρώσεις σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 του Ν. 3199/2003. 

 
5. Στην περίπτωση που εντός του αρδευόμενου γεωτεμαχίου υφίσταται κτίριο (κατοικία, βιομηχανική 
/βιοτεχνική δραστηριότητα, χώρος σταβλισμού ζώων, κλπ.), απαιτούνται τα παρακάτω πρόσθετα 
δικαιολογητικά, προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιότητα νερού του έργου υδροληψίας ή γειτονικών 
υδροληψιών, του υδροφορέα αλλά και της περιοχής γενικότερα: 

 
 Εγκεκριμένη μελέτη αποχέτευσης του φακέλου της οικοδομικής άδειας ή της Άδειας 

Λειτουργίας. 
 

 Βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας Ύδρευσης – Αποχέτευσης (Δήμος, ΕΥΔΑΠ, ΔΕΥΑ) για σύνδεση 
του κτιρίου με το δίκτυο αποχέτευσης της περιοχής. 

 
Εφόσον δεν υφίστανται οι παραπάνω προϋποθέσεις υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο έκθεση 
διάθεσης λυμάτων και αποβλήτων υπογεγραμμένο από μελετητή συναφούς επιστημονικού κλάδου με 
συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα κατάλληλης κλίμακας. 

6. Για τη χορήγηση άδειας χρήσης νερού για άρδευση θα πρέπει να διευκρινίζεται αν η υδροληψία 
είναι αυτόνομα ηλεκτροδοτημένη. Σε αυτή την περίπτωση, να προσκομίζεται, είτε η άδεια εκτέλεσης 
του έργου, είτε βεβαίωση αρχικής ηλεκτροδότησης μαζί με το Δελτίο Γεωργοτεχνικών και 
Γεωργοοικονομικών Στοιχείων που τη συνοδεύει, καθώς και ένα αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού 
ΔΕΗ, όπου θα είναι εμφανές το είδος του τιμολογίου του ρεύματος (π.χ. Τ33 αγροτικό). Σε αντίθετη 
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περίπτωση, να προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (με θεωρημένο το 
γνήσιο της υπογραφής) του αιτούντα, όπου θα δηλώνεται το έτος πρώτης λειτουργίας ή ανόρυξης της 
γεώτρησης και η χρήση της, καθώς και όποιο άλλο αποδεικτικό παλαιότητας του σημείου υδροληψίας 
υφίσταται και μία φωτογραφία αυτού.  

 
7.  Όταν υποβάλλονται δύο ή περισσότερες αιτήσεις ενδιαφερομένων για τη χορήγηση άδειας 
ανόρυξης γεώτρησης ή φρέατος στην ίδια περιοχή και δεν υφίστανται οι προϋποθέσεις (προβλεπόμενη 
καλλιεργήσιμη έκταση, αποστάσεις κ.α.), χορηγείται άδεια για την ανόρυξη μίας μόνο 
γεώτρησης/φρέατος κοινής χρήσης, εφόσον έτσι πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις. Για το 
λόγο αυτό οι ενδιαφερόμενοι συγκροτούν αρδευτική ομάδα (με συμβολαιογραφική πράξη) και ορίζουν 
νόμιμο εκπρόσωπο. 
 

2.3 Βιομηχανική χρήση 

1. Στις περιοχές χωρικής αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής  χορηγείται άδεια 

εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων ή χρήσης νερού σε βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες 

των κατηγοριών που καθορίζονται στην ΚΥΑ 146896/17-10-2014 (ΦΕΚ 2878/Β/27-10-2014). Απαιτείται η 

προσκόμιση των  παρακάτω πρόσθετων δικαιολογητικών: 

 
 Άδεια ίδρυσης ή λειτουργίας της μονάδας, σε ισχύ. 

 Τεχνική μελέτη προσδιορισμού των ετήσιων αναγκών σε νερό. 

 Έγκριση Μελέτης διάθεσης λυμάτων και αποβλήτων ή υπεύθυνη δήλωση ότι η μονάδα δεν έχει 

λύματα. 

 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή Κατάλογος Πρότυπων Περιβαλλοντικών 

Δεσμεύσεων. 

 Στην περίπτωση μονάδας εμφιάλωσης- συσκευασίας ύδατος, καθώς και παραγωγής τροφίμων 

και κάθε είδους  προϊόντων ανθρώπινης κατανάλωσης, η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να 

υποβάλλει σε τακτά χρονικά διαστήματα (ανά εξάμηνο) χημική και μικροβιολογική ανάλυση 

νερού από διαπιστευμένο εργαστήριο, ώστε να εξασφαλίζει ότι παρακολουθείται τακτικά η 

ποιότητα του νερού και ότι πληροί τις απαιτήσεις της ισχύουσας Νομοθεσίας.  

 
2. Για την κάλυψη αποκλειστικά των αναγκών παραγωγής βιομηχανικών μονάδων και για τη 
λειτουργία πλυντηρίων αυτοκινήτων (λοιπές χρήσεις), ισχύουν οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις: 
 

 Δεν υπάρχει περιορισμός έκτασης. 
 Για την προστασία του υδροφόρου από πιθανή ρύπανση θα πρέπει να απομονώνονται τα πρώτα 

10-30 μ της γεώτρησης με περιφραγματικό σωλήνα (ή έως το βάθος όπου εντοπίζεται το πρώτο 
υδατοστεγές γεωλογικό στρώμα). 

 Να γίνεται επιφανειακή κάλυψη του σημείου της υδροληψίας σε ακτίνα 5 μ με σκυρόδεμα. 
 
 Να γίνεται διαχείριση (επεξεργασία / καθαρισμός) των υγρών αποβλήτων της μονάδας, 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
 Σε όλες τις περιπτώσεις θα εξετάζεται υποχρεωτικά η δυνατότητα ανακυκλώσεως του νερού και 

θα προσδιορίζονται οι χρήσεις που θα εξυπηρετούνται με ανακυκλούμενο  νερό, στις σχετικές 
τεχνικές εκθέσεις. 

 Οι αιτούμενες ποσότητες νερού πρέπει να καλύπτουν αποκλειστικά τις πραγματικές ανάγκες 
κάθε εγκατάστασης, οι οποίες προσδιορίζονται λεπτομερώς και ακριβώς στην τεχνική έκθεση. 

 Δύναται να χορηγηθεί άδεια ανόρυξης γεώτρησης για την κάλυψη των αναγκών σε νερό που 
χρησιμοποιείται στη γραμμή παραγωγής των βιομηχανιών και των βιοτεχνιών εφ’ όσον οι 
ανάγκες σε νερό των βιομηχανικών εγκαταστάσεων δεν είναι δυνατό να καλυφθούν πλήρως από 
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υπάρχον ή δυνάμενο να επεκταθεί δίκτυο ή από νομίμως υπάρχουσα γεώτρηση, ιδιόκτητη ή 
δυνάμενη να παραχωρηθεί, να μισθωθεί ή να αγορασθεί. 

 
3. Για τις αγροτοβιομηχανικές μονάδες2 δεν επιτρέπεται η έκδοση οποιασδήποτε άδειας για 
εγκατάσταση ή επέκταση μονάδας για τη λειτουργία της οποίας απαιτείται νερό, εάν προηγουμένως δεν 
έχει χορηγηθεί σε αυτή η άδεια εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων (ανόρυξη γεώτρησης). 
 
Για τη χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου υδροληψίας (ανόρυξη γεώτρησης) και χρήσης νερού για την 
κάλυψη των αναγκών σε νερό για αγροτοβιομηχανική χρήση, απαιτούνται τα εξής πρόσθετα 
δικαιολογητικά: 

 
 Άδεια οικοδομής της μονάδας. 
 Άδεια λειτουργίας της μονάδας, σε ισχύ. 
 Τεχνική μελέτη προσδιορισμού των ετήσιων αναγκών σε νερό, με αναφορά στην ακριβή χρήση 

αυτού στη μονάδα. 
 Μελέτη διάθεσης λυμάτων και αποβλήτων ή υπεύθυνη δήλωση ότι η μονάδα δεν έχει καθόλου 

λύματα ή απόβλητα.  
 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή Κατάλογος Πρότυπων Περιβαλλοντικών 

Δεσμεύσεων. 
 Υπεύθυνη δήλωση ότι το νερό της γεώτρησης θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την κάλυψη 

των αναγκών της μονάδας. 
 

2.4   Πτηνοτροφική - Κτηνοτροφική χρήση 

1. Για τη χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων ή άδειας χρήσης νερού σε 
μονάδες εκτροφής βοοειδών, χοιροστάσια, ποιμνιοστάσια, πτηνοτροφεία, κονικλοτροφεία, κ.ά. 
απαιτούνται τα παρακάτω πρόσθετα δικαιολογητικά: 
 

 Οικοδομική άδεια, ή βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας για τη δυνατότητα υδροδότησής του, ή 
δήλωση υπαγωγής του Ν.4014/2011 για αυθαίρετα κτίσματα. 

 Άδεια εγκατάστασης ή λειτουργίας της μονάδας, σε ισχύ.  
 Βεβαίωση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Αττικής ή της 

Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για το είδος της 
μονάδας και για το μέγεθος αυτής, εφόσον οι πληροφορίες αυτές δεν περιλαμβάνονται στην 
ανωτέρω (ii) άδεια. 

 Τεχνική μελέτη προσδιορισμού των ετήσιων αναγκών σε νερό.  
 Μελέτη διάθεσης λυμάτων και αποβλήτων ή υπεύθυνη δήλωση ότι η μονάδα δεν έχει καθόλου 

λύματα ή απόβλητα. 
 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή Κατάλογος Πρότυπων Περιβαλλοντικών 

Δεσμεύσεων. 
 Υπεύθυνη δήλωση ότι η μονάδα δεν εξυπηρετείται από άλλη πηγή υδροληψίας ή δίκτυο 

υδροδότησης. 
 Υπεύθυνη δήλωση ότι το νερό της γεώτρησης θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την ύδρευση 

των ζώων, την άρδευση εκτάσεων με κτηνοτροφικά φυτά και την καθαριότητα της μονάδας. 
 Βεβαίωση του οικείου Ο.Τ.Α. για τις αποστάσεις της θέσης του νέου έργου από δημοτικές/ 

κοινοτικές υδροληψίες. 
 Βεβαίωση του Ο.Τ.Α. ή του αρμόδιου φορέα ύδρευσης ότι δεν διέρχεται δίκτυο ύδρευσης από 

την κτηνοτροφική μονάδα και επιπλέον δεν υπάρχει η δυνατότητα επέκτασης του υπάρχοντος 
δικτύου ύδρευσης για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών της, εφόσον δεν υπάρχουν αυτά τα 

                         
2 Ως αγροτοβιομηχανικές μονάδες νοούνται όλες οι μονάδες των οποίων η πρώτη ύλη είναι τα αγροτικά προϊόντα (Π.Δ.  

227/1987) 
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δεδομένα στην Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 
 Θα υποβάλλεται χημική -μικροβιολογική ανάλυση νερού από διαπιστευμένο εργαστήριο (ΕΣΥΔ) 

συνοδευόμενη από έκθεση σχετικά με την καταλληλότητα του νερού για την αιτούμενη χρήση. 
 Η ελάχιστη απαιτούμενη  δυναμικότητα σε ζώα της μονάδας για την χορήγηση άδειας εκτέλεσης 

έργου (ανόρυξη γεώτρησης ή/και πηγαδιού )ή χρήσης νερού  υδροληψίας  ορίζεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. 

 
Όταν διακόπτεται η δραστηριότητα της κτηνοτροφικής μονάδας, θα πρέπει με ευθύνη του 
ενδιαφερόμενου να γίνεται άμεση ανάκληση της χορηγηθείσας άδειας μετά από σχετική αίτησή του 
προς τη Δ/νση Υδάτων, ενώ σε περίπτωση επαναλειτουργίας τη γεώτρησης χωρίς την απαιτούμενη άδεια 
θα επιβάλλονται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 του Ν. 3199/2003 
και το παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας απόφασης. 
 

2.5 Τεχνητός εμπλουτισμός 

1.Για τη χορήγηση άδειας έργων εμπλουτισμού υπόγειου υδροφορέα απαιτούνται τα παρακάτω 
πρόσθετα δικαιολογητικά:  
 

 Τεκμηριωμένη υδρολογική – υδρογεωλογική μελέτη όπου θα περιγράφεται αναλυτικά η 
παροχετευτική ικανότητα που υπόγειου υδροφορία. Για τον λόγο αυτόν θα γίνεται 
προσδιορισμός των υδραυλικών παραμέτρων (συντελεστής μεταβατικότητας, υδροπερατότητας, 
εναποθήκευσης) όπως επίσης και υδρολογικές παραμέτρους πχ συντελεστής επιφανειακής 
απορροής, δυναμικό βροχοπτώσεων, συνολική μέθοδος ποσότητας εισαγωγής κα. 

 Τεχνική περιγραφή του έργου όπου θα περιγράφεται λεπτομερώς η μέθοδος εφαρμογής 
τεχνητού εμπλουτισμού (πλημμυρισμός επιφανειών, κατάκλιση λεκανών, αποστραγγιστικές 
τάφροι, διευθέτηση κοιτών χειμάρρων, γεωτρήσεις επανεισαγωγής, εμπλουτισμός από 
συλλεκτήριες επιφάνειες βρόχινου νερού μέσω γεωτρήσεων κα). Η εν λόγω τεχνική περιγραφή 
θα συνοδεύεται από σχέδια κατάλληλης κλίμακας όπως (κατόψεις, όψεις, τομές). 

 Αποτελέσματα χημικών αναλύσεων του  νερού, από όπου θα τεκμαίρεται ότι δεν επιβαρύνεται η 
ποιοτική κατάσταση του υπόγειου υδροφορέα που εμπλουτίζεται. 

 Διαγράμματα ανάλογα με την μέθοδο τεχνητού εμπλουτισμού (συσχετισμού ταχύτητας 
διήθησης σε σχέση με την περατότητα, καμπύλη παροχής-στάθμης). 

 
Η ανωτέρω μελέτη θα υποβάλλεται από γεωλόγο μελετητή, κάτοχο μελετητικού πτυχίου κατηγορίας 20, 
με άδεια άσκησης επαγγέλματος γεωτεχνικού από το αρμόδιο επιμελητήριο σε ισχύ. 

 

2.6   Υδρομάστευση πηγής 

1. Βεβαίωση αρμόδιου φορέα διαχείρισης ή του οικείου ΟΤΑ Α΄ βαθμού με την οποία να συμφωνεί με 
το προτεινόμενο έργο. 
 
2. Τεχνική περιγραφή του προτεινόμενου έργου με σαφή αναφορά στην μέθοδο υδρομάστευσης 
καθώς επίσης και στον τρόπο διάθεσης και μεταφοράς του πηγαίου νερού. Η τεχνική περιγραφή θα 
πρέπει να συνοδεύεται από συνημμένα σχέδια (κατόψεις, όψεις, τομές) όπως επίσης και τοπογραφικό 
διάγραμμα κατάλληλης κλίμακας. 
3. Τεκμηριωμένη υδρολογική-υδρογεωλογική μελέτη όπου θα περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία όπως 
η παροχή, το είδος της πηγής (επαφής, υπερπλήρωσης κα.) καθώς επίσης και το είδος του σημείου 
εμφάνισης (σημειακή, διάχυτη). 
 
2.7 Επιφανειακές υδροληψίες (λίμνες-ποτάμια) 
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1. Υδρολογική Μελέτη (έργα κατηγορίας Α’) ή Υδρογεωλογική έκθεση ( έργα κατηγορίας Β΄) η οποία να 
αποτυπώνει τα λοιπά σημεία υδροληψίας από το εν λόγω επιφανειακό σώμα και να περιλαμβάνει τις 
απαιτούμενες ελάχιστες παροχές κατάντη για την προστασία του περιβάλλοντος και για την εξασφάλιση 
των ποσοτήτων για τις ανάγκες των κατάντη χρήσεων ύδατος κατά τη διάρκεια της μέγιστης ζήτησης.  
2. Αίτηση - Δήλωση  
3. Χάρτη κτηματολογίου ή αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος, ή απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη, ή 
εικόνα ψηφιακής εφαρμογής, ή απόσπασμα τοπογραφικού χάρτη Γ.Υ.Σ., 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, 

 τα περιγράμματα των περιοχών χρήσης ύδατος από το σημείο υδροληψίας,  καθώς   
και   τις   κτιριακές   και   λοιπές εγκαταστάσεις, εφόσον συνδέονται και 
εξυπηρετούν ή εξυπηρετούνται από το έργο. 

 για γραμμικά έργα, την όδευση και τις συντεταγμένες της αρχής και του τέλους του 
έργου και των κομβικών σημείων της όδευσης τους, σε προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ 87 
ή WGS 84. 

 
4. Βεβαίωση αρμόδιας κτηματικής υπηρεσίας για την δυνατότητα όδευσης του αγωγού μεταφοράς 

νερού. 
5. Τεχνική περιγραφή του προτεινόμενου έργου. 
6. Σε περίπτωση ποταμού ή ρέματος το υδροληπτικό έργο να χωροθετείται εκτός ζωνών οριοθέτησης 

του επιφανειακού σώματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στην νομοθεσία. 
 
2.8   Παράκτιες υδροληψίες 

1. Βεβαίωση αρμόδιας κτηματικής υπηρεσίας για την δυνατότητα όδευσης του αγωγού μεταφοράς 
νερού. 
2. Αίτηση – Δήλωση. 
3. Τεχνική περιγραφή του προτεινόμενου έργου. 
4. Τοπογραφικό διάγραμμα κατάλληλης κλίμακας 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, 
 

 τα περιγράμματα των περιοχών χρήσης ύδατος από το σημείο υδροληψίας,  καθώς   και   
τις   κτιριακές   και   λοιπές εγκαταστάσεις, εφόσον συνδέονται και εξυπηρετούν ή 
εξυπηρετούνται από το έργο. 

 
 για γραμμικά έργα, την όδευση και τις συντεταγμένες της αρχής και του τέλους του 

έργου και των κομβικών σημείων της όδευσης τους, σε προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ 87 ή 
WGS 84. 

 

Ζ.  ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΔΑΤΟΣ 

1. Οι άδειες χρήσης νερού που εκδίδονται δύναται να τροποποιηθούν πριν από τη λήξη τους 

σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής ΚΥΑ όπως εκάστοτε ισχύει, λαμβάνοντας υπόψη τους 

όρους, τους περιορισμούς και τις προϋποθέσεις  που ορίζονται στην ισχύουσα Αναθεώρηση  του 

Σχεδίου Διαχείρισης. Ειδικότερα, η διαδικασία αλλαγής  χρήσης νερού γίνεται σύμφωνα με τις 

διατάξεις της σχετικής ΚΥΑ όπως εκάστοτε ισχύει, λαμβάνοντας υπόψη τους όρους, τους 

περιορισμούς και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην ισχύουσα Αναθεώρηση του Σχεδίου  

Διαχείρισης, για την αιτούμενη νέα χρήση. 
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2. Οι άδειες χρήσης νερού που έχουν εκδοθεί μετά το έτος 2005, ανανεώνονται, σύμφωνα με τις 

διατάξεις της σχετικής ΚΥΑ όπως εκάστοτε ισχύει, μετά από αίτημα που υποβάλλεται στον 

αρμόδιο φορέα υποδοχής, τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν τη λήξη τους, χωρίς να λαμβάνονται 

υπόψη τυχόν περιορισμοί στις αποστάσεις μεταξύ υδροληπτικών έργων, με την προϋπόθεση ότι 

δεν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση στους όρους της αρχικής άδειας. Μαζί με την αίτηση 

ανανέωσης ο χρήστης υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986),  θεωρημένη ως 

προς το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία δηλώνει ότι : 

 Δεν έχουν μεταβληθεί τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου, 

 Δεν έχουν αλλάξει τα υπόλοιπα στοιχεία του φακέλου,  

 Τηρούνται οι όροι της άδειας χρήσης. 

 

3. Σε περίπτωση αλλαγής της αρδευόμενης έκτασης ή και των αρδευόμενων ιδιοκτησιών, της 

χρησιμοποιούμενης ποσότητας ύδατος, της χρήσης κ.λπ., ακολουθείται η προβλεπόμενη 

διαδικασία για τροποποίηση /και  επέκταση της άδειας χρήσης ύδατος. 

4. Αν διαπιστωθεί η μη τήρηση των όρων της ισχύουσας άδειας χρήσης ύδατος, η Διεύθυνση 

Υδάτων προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για τη διαπίστωση της σχετικής παράβαση και το 

αίτημα για τροποποίηση ή/και επέκταση της ισχύουσας άδειας χρήσης ύδατος θα εξετάζεται 

αφού υποβληθούν παραστατικά καταβολής του ανάλογου προστίμου σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στο Παράρτημα ΙΙΙ. 

 

Η.     ΕΠΕΚΤΑΣΗ  - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ- ΕΚΒΑΘΥΝΣΗ 

Επέκταση  

Η επέκταση της άδειας χρήσης νερού είναι δυνατή σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς που 

ορίζονται στην ισχύουσα Αναθεώρηση του Σχεδίου  Διαχείρισης. 

 

Αντικατάσταση  

1. Αντικατάσταση υδροσημείου επιτρέπεται μόνο σε νόμιμα υφιστάμενα έργα υδροληψίας, που 

αποδεδειγμένα έχουν αχρηστευθεί από τεχνικά αίτια (διάβρωση σωλήνων, κατάπτωση τοιχωμάτων, 

προβλήματα αντλητικού συγκροτήματος κ.α). Η αντικατάσταση επιτρέπεται σε όλες τις περιοχές ακόμα 

και σε αυτές  όπου ισχύουν τα απαγορευτικά ή περιοριστικά μέτρα που ορίζονται στην ισχύουσα 

Αναθεώρηση του Σχεδίου  Διαχείρισης  

 
2. Δεν θα χορηγείται άδεια αντικατάστασης παλαιών αρδευτικών ιδιωτικών γεωτρήσεων σε περιοχές 
που καλύπτονται με αρδευτικό έργο ΤΟΕΒ, συνεταιρισμών,  ΟΤΑ ή άλλων συλλογικών φορέων (αν οι εν 
λόγω φορείς μπορούν να καλύψουν τον ενδιαφερόμενο), εξαιρουμένων των περιπτώσεων που 
αναφέρονται στο κεφάλαιο των απαγορευτικών μέτρων. 
 
3. Η αντικατάσταση θα γίνεται μετά από επιτόπιο έλεγχο της αρμόδιας αρχής που θα διαπιστώνει την 
αναγκαιότητα αντικατάστασης του παλαιού έργου. Δε θα χορηγείται άδεια αντικατάστασης υδροληψίας 
όταν αυτή έχει αποσωληνωθεί ή έχει επιχωθεί και δεν είναι δυνατό να διαπιστωθεί η ύπαρξή της. 
 
4. Η σχετική άδεια αντικατάστασης νόμιμα υφιστάμενης υδροληψίας θα αφορά την ανόρυξη νέας 
υδροληψίας υποχρεωτικά εντός ακτίνας < 20 μέτρων από την παλαιά  και με τους παρακάτω 
πρόσθετους όρους: 
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 Το νέο έργο θα κατασκευάζεται στο ίδιο βάθος με την υπό αντικατάσταση υδροληψία. Η 
αντικατάσταση νόμιμης υφιστάμενης υδροληψίας μπορεί να γίνει με διαφορετικού τύπου έργο 
(πχ πηγάδι αντικαθίσταται με γεώτρηση) εφόσον δεν μεταβάλλεται το τελικό βάθος και η 
αντλούμενη ποσότητα. 

 Το νέο έργο θα εξυπηρετεί την ίδια ακριβώς χρήση με αυτό που πρόκειται να αντικατασταθεί. 

 Δεν θα μεταβάλλεται η απολήψιμη ποσότητα ύδατος η οποία πρέπει να αντλείται από τον ίδιο 
υδροφορέα. 

 Κατά τη χορήγηση άδειας για αντικατάσταση υφιστάμενης αρδευτικής γεώτρησης είναι 
υποχρεωτική η αλλαγή της μεθόδου άρδευσης στη μέθοδο με σταγόνες. 

 Το έργο υδροληψίας (π.χ. γεώτρηση) που αντικαθίσταται με την προαναφερθείσα διαδικασία α) 
θα καταστρέφεται μέσα σε ένα μήνα από τη λειτουργία της νέας υδροληψίας, μετά από 
προηγούμενη γνωστοποίηση στον οικείο ΟΤΑ β’ βαθμού και κοινοποίηση στη Δ/νση Υδάτων της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με δαπάνη του ενδιαφερόμενου., β) δεν θα λαμβάνεται 
υπόψη στον καθορισμό των θέσεων νέων γεωτρήσεων, και γ) η Δ.Ε.Η. θα διακόπτει την 
ηλεκτροδότησή του. Ο ενδιαφερόμενος μετά την λειτουργία της νέας υδροληψίας θα προσκομίζει 
στην Δ/νση Υδάτων υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 για την πραγματοποίηση της 
καταστροφής της παλαιάς υδροληψίας. Σε περίπτωση μη καταστροφής του παλαιού έργου θα 
ανακαλείται η άδεια του νέου έργου. Εξαιρούνται οι ειδικές περιπτώσεις παλαιών πηγαδιών 
ιδιαίτερου κάλλους.  

Για αντικαταστάσεις έργων  υδροληψίας για βιομηχανική και βιοτεχνική χρήση συμπεριλαμβανομένων 
και των βιοτεχνικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων του ΠΔ 227/87 που χαρακτηρίζονται ως γεωργικές  
απαιτείται επιπλέον η υποβολή άδειας λειτουργίας της επιχείρησης, άδειας διάθεσης αποβλήτων, 
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ ή άλλη περιβαλλοντική αδειοδότηση σε ισχύ ή 
αποδεικτικό υποβολής αιτήματος ανανέωσης της ΑΕΠΟ). 
 
5. Αν η αιτία της αχρήστευσης είναι η υφαλμύρινση είτε θα χορηγείται άδεια με άλλα τεχνικά 

χαρακτηριστικά και ειδικούς όρους εκμετάλλευσης (μικρότερο βάθος άντλησης, μείωση παροχής 

εκμετάλλευσης κ.λπ.) κατά περίπτωση, είτε δεν θα χορηγείται άδεια εφόσον εκτιμάται ότι η 

αντικατάσταση της υδροληψίας θα επιδεινώσει το πρόβλημα. 

 
6. Δεν θα χορηγείται άδεια αντικατάστασης ξεροπήγαδων. 

 
7. Δεν θα χορηγείται άδεια αντικατάστασης για ανενεργά σημεία υδροληψίας εφόσον αυτά δεν έχουν 

λειτουργήσει τα τελευταία 5 χρόνια από την αίτηση αντικατάστασης. 

 
8. Η αντικατάσταση λειτουργούσας υδροληψίας που απαλλοτριώθηκε από φορείς του δημοσίου 

τομέα ή οργανισμούς κοινής ωφελείας, γίνεται για την ίδια χρήση και κατ΄ εξαίρεση των  απαγορευτικών 

ή περιοριστικών μέτρων που ορίζονται στο ισχύον αναθεωρημένο Σχέδιο Διαχείρισης ή/και στην 

παρούσα απόφαση, αλλά στη μεγαλύτερη δυνατή απόσταση από τα γειτονικά έργα υδροληψίας στην 

περίπτωση μικρής εναπομένουσας έκτασης. Η ανόρυξη της νέας υδροληψίας θα γίνεται εντός των 

εναπομεινάντων τμημάτων των απαλλοτριωθέντων ακινήτων μετά από άδεια εκτέλεσης έργου 

αξιοποίησης υδατικών πόρων. Σε περίπτωση που για την υπάρχουσα υδροληψία ή τα εναπομείναντα 

τμήματα των απαλλοτριωθέντων ακινήτων έχει καταβληθεί αποζημίωση δεν θα χορηγείται άδεια 

αντικατάστασης της υφιστάμενης υδροληψίας. 

 
9. Αν κατά την αντικατάσταση ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί  επέκταση χρήσης ή αλλαγή χρήσης που 
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απαιτεί αυξημένες ανάγκες νερού σε σχέση με την υφιστάμενη, η άδεια χορηγείται λαμβάνοντας υπ’ 

όψη τους όρους και περιορισμούς που ορίζονται στο ισχύον αναθεωρημένο Σχέδιο Διαχείρισης  

 
 
Καθαρισμός  

Για τον καθαρισμό νόμιμα υφιστάμενης υδροληψίας δεν απαιτείται άδεια, εφόσον δεν τροποποιούνται 
κατά οποιοδήποτε τρόπο τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου, οπότε δεν αλλάζουν οι όροι της 
ισχύουσας άδειας χρήσης νερού. Πριν την έναρξη των εργασιών καθαρισμού ο ενδιαφερόμενος 
υποχρεούται: 
 

 να υποβάλλει στην  Δ/νση Υδάτων, συνοπτική τεχνική έκθεση γεωλόγου, όπου θα περιγράφονται 
οι τεχνικές και οι μέθοδοι καθαρισμού που θα ακολουθηθούν και 

 

 να ενημερώσει Δ/νση Υδάτων, τουλάχιστον δέκα (10) μέρες νωρίτερα, για την ακριβή ημερομηνία 
εκτέλεσης των εργασιών καθαρισμού, ώστε, σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο από την 
Υπηρεσία να παρευρεθεί στις εργασίες καθαρισμού.  

 

Μετά το πέρας των εργασιών υποβάλλεται από γεωλόγο μελετητή συνοπτική έκθεση εργασιών με την 
οριστική περιγραφή του που θα περιλαμβάνει την ολοκλήρωση - περάτωσή του.  

Εκβάθυνση 

1. Η εκβάθυνση νόμιμης υδροληψίας εξετάζεται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που περιγράφηκαν 
στην αντικατάσταση προσκομίζοντας συμπληρωματικά υδρογεωλογική μελέτη.  

 
2. Αν διαπιστωθεί η μη τήρηση όρων της εν λόγω αδείας, η Διεύθυνση Υδάτων θα προβαίνει στις 

απαραίτητες ενέργειες διαπίστωσης παράβασης και η αίτηση αλλαγής χρήσης-

τροποποίησης/ανανέωσης, θα εξετάζεται αφού υποβληθούν παραστατικά καταβολής του ανάλογου 

προστίμου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα ΙΙΙ. 

 

Θ.    ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΟΣ 

 
1. Καθορίζεται με την παρούσα απόφαση το εύρος της  παρεχόμενης ποσότητας νερού  με σκοπό για 

την ορθολογική χρήση νερού στην κτηνοτροφία (Παράρτημα ΙΙ), ενώ όσον αφορά στην άρδευση 
ακολουθείται ο πίνακας  του Βασικού Μέτρου Μ06Β0305 του σχετ.24 και ο πίνακας του 
Παραρτήματος ΙΙ.  

 
2. Οι ανάγκες κατανάλωσης νερού βιομηχανιών, βιοτεχνιών και λοιπών δραστηριοτήτων θα 

προκύπτουν από την περιβαλλοντική αδειοδότηση ή/και από σχετική τεχνική έκθεση υπολογισμού 
των αναγκών νερού 

 
 
 

Ι.     ΕΡΓΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
Πέραν των προαναφερθέντων παραγωγικών έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων, καθορίζεται με την 
παρούσα και το πλαίσιο ανόρυξης γεωτρήσεων με σκοπό την απορρύπανση – εξυγίανση του υδροφόρου 
ορίζοντα και του εδάφους (ακόρεστη ζώνη) για  την εφαρμογή εργασιών αποκατάστασης περιβάλλοντος 
όπως περιγράφονται στις ΚΥΑ 24944/1159(ΦΕΚ 791/Β’/2006) και ΚΥΑ 13588/725(ΦΕΚ 383/Β’/2006). 
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1. Τα είδη των γεωτρήσεων εξυγίανσης περιβάλλοντος είναι: 
 

 Υδρογεωτρήσεις ανάκτησης ρυπασμένου υπόγειου νερού, επιπλέουσας στοιβάδας ρυπαντών 
(π.χ. πετρελαιοειδή), ρυπαντών που υπόκεινται της στήλης υπόγειου νερού (π.χ. χλωριωμένοι 
υδρογονάνθρακες) και παρακολούθησης (monitoring) της κορεσμένης  ζώνης (υδροφόρος 
ορίζοντας). 

 Γεωτρήσεις στην ακόρεστη ζώνη (soil borings) για την ανάκτηση συγκεντρωμένων αέριων 
ρυπαντών (π.χ. ατμούς βενζίνης κλπ.) και την παρακολούθηση (monitoring) της ακόρεστης 
ζώνης. 

 Λοιπές γεωτρήσεις τροφοδοσίας της ακόρεστης και κορεσμένης ζώνης με μικροοργανισμούς, 
οξυγόνο κλπ. , στο πλαίσιο εφαρμογής μεθόδων εξυγίανσης όπως βιο-αποικοδόμηση κλπ., 
καθώς και άλλους τύπους που μπορεί να προταθούν. 

 
2. Για την έγκριση των ανωτέρω έργων  θα δίδεται προτεραιότητα  με γνωμοδότηση από τη Διεύθυνση 

Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μετά την υποβολή  μελέτης αποκατάστασης χώρων  
στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 
24944/1159/2006. 

 
3. Έγκριση ανόρυξης/κατασκευής 
 

 Η διαδικασία έγκρισης είναι η περιγραφόμενη  στο κεφ.7 του άρθρου 4 της ΚΥΑ 
24944/1159/2006 για την υποβολή μελέτης αποκατάστασης ρυπασμένων χώρων από επικίνδυνα 
απόβλητα και γίνεται από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας. 

 
 Στην περίπτωση έκτακτης ανάγκης αντιμετώπισης  περιβαλλοντικών ατυχημάτων (emergency 

response), θα υποβάλλεται υπόμνημα στις ανωτέρω υπηρεσίες με σύντομη περιγραφή των 
συνθηκών τύπου Environmental Site Assessment (ESA-Phase 1), ενώ μετά την εκτίμηση της 
ρύπανσης θα ακολουθείται  η συνήθης προβλεπόμενη διαδικασία. 

 
4. Μετά το πέρας της κατασκευής του έργου και την έναρξη της διαδικασίας απορρύπανσης θα 

υποβάλλεται στη Διεύθυνση Υδάτων έκθεση που θα περιλαμβάνει : 
 

i. Τοπογραφικό διάγραμμα του γηπέδου απορρύπανσης/εξυγίανσης. 
ii. Τις γεωλογικές/ στρωματογραφικές / κατασκευαστικές  τομές (drill logs) των γεωτρήσεων 

που διανοίχθηκαν. 
iii. Τυχόν μετρήσεις υπαίθρου (soil gas, φυσικοχημικές παράμετροι) , καθώς και 

εργαστηριακές αναλύσεις και δοκιμές. 
iv. Περιγραφή της «as-built» διάταξης του σχεδίου απορρύπανσης συνοδευόμενη από 

αντιπροσωπευτική φωτογραφική τεκμηρίωση. 
v. Αντίγραφα των  εκθέσεων  παρακολούθησης και αποτελεσμάτων του έργου 

απορρύπανσης που θα υποβάλλονται στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής κατά τη διάρκεια της απορρύπανσης και της 
παρακολούθησης (monitoring) μετά το πέρας αυτής. 

 
5. Η Διεύθυνση Υδάτων διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου και δειγματοληψίας των σημείων  

απορρύπανσης/εξυγίανσης αν κριθεί ότι αυτό είναι απαραίτητο, κατόπιν συνεννόησης με τη 
Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας και τον ανάδοχο του έργου. 

 

Κ.     ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ – ΕΠΙΒΟΛΗ  ΚΥΡΩΣΕΩΝ 
  
1. Η εκπρόθεσμη υποβολή αιτήσεων για : 
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 εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.) και 
 αδειοδότηση χρήσεων νερού,  

επισείει, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις διευκρινιστικές εγκυκλίους, 
πρόστιμα/παράβολα, τα οποία αναφέρονται στο Παράρτημα IV. 

2. Οι κάτοχοι των αδειών είναι υπεύθυνοι για την τήρηση των όρων που αναφέρονται σε αυτές. 

3. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της τήρησης των όρων των αδειών που εκδίδονται σύμφωνα με 
τους όρους της παρούσας, διενεργούνται από τις αρμόδιες για την προστασία των υδάτων ή και του 
περιβάλλοντος Υπηρεσίες του ΟΤΑ Β΄ βαθμού, όπως ορίζει το άρθρο 12 της  οικ.146896/2014 ΚΥΑ.  

4. Σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ρυπαίνουν ή υποβαθμίζουν με άλλον τρόπο τα ύδατα ή 
παραβαίνουν τις διατάξεις του Ν.3199/03 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.4117/2013 και ισχύει  ή 
των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ΄ εξουσιοδότησή του καθώς και σε όποιον ασκεί 
δραστηριότητα ή επιχείρηση ή χρήση νερού ή εκτέλεση έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων, χωρίς 
την απαιτούμενη άδεια ή έγκριση, επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 13 της οικ. 
146896/2014 ΚΥΑ.  

5. Οι κυρώσεις αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν (μεμονωμένα ή αθροιστικά) την επιβολή προστίμου, 
με βάση τον πίνακα στο Παράρτημα ΙΙΙ, την ανάκληση της άδειας, όπως επίσης τη σφράγιση ή την 
αχρήστευση του έργου με δαπάνη του παραβάτη.  

6. Οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται παραπάνω, επιβάλλονται  ανεξάρτητα από τις κυρώσεις 
που προβλέπονται στο άρθρο 21 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21-09-2011) καθώς και σε άλλες 
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

7. Ο καθορισμός των κυρώσεων σύμφωνα με τους πίνακες στο Παράρτημα ΙΙΙ, έγινε βάσει κριτηρίων 
(περιβαλλοντικό κόστος, κατηγορία χρήσης, μέγεθος απολήψιμης ποσότητας ύδατος, χρόνος 
υπέρβασης κα) τα οποία εξειδικεύτηκαν με συντελεστές βαρύτητας ανάλογα με την σοβαρότητα, το 
μέγεθος και την συχνότητα της παράβασης. 

8. Κατά της απόφασης επιβολής διοικητικού προστίμου δύναται να υποβληθεί αίτηση θεραπείας 
ενώπιον του Συντονιστή της Α.Δ.Α. ή ιεραρχική προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας ενώ η απόφαση επιβολής προστίμου ή τυχόν απόφαση επί της αίτησης θεραπείας ή 
επί της ιεραρχικής προσφυγής, προσβάλλεται στα καθ’ ύλη και κατά τόπο αρμόδια διοικητικά 
δικαστήρια σύμφωνα με την οικ. 140424/2017 ΚΥΑ.  

 
 Λ.    ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΩΝ 
 
1. Στις υδροληψίες πυρόσβεσης και προκειμένου αυτές να είναι λειτουργικές κατά την κρίσιμη στιγμή 
της πυρκαγιάς, όπου υπάρχει σοβαρή πιθανότητα διακοπής της ηλεκτροδότησης, θα πρέπει να υπάρχει 
πρόβλεψη για την ύπαρξη ειδικού ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (με πετρελαιοκίνητη γεννήτρια) ώστε να 
εξασφαλίζεται η δυνατότητα λειτουργίας της γεώτρησης. Με σκοπό το  να εξασφαλίζεται η  λειτουργική 
τους ετοιμότητα, επιτρέπεται να τίθενται σε λειτουργία δύο φορές το μήνα και επί 2-4 ώρες. Το 
αντλούμενο νερό επιτρέπεται να διατίθεται για άρδευση πρασίνου, να αποθηκεύεται ή να 
χρησιμοποιείται με τρόπο που θα προβλέπεται στην μελέτη του έργου. 

 
2. Για όλα τα υφιστάμενα πηγάδια οποιασδήποτε χρήσης (καθώς και στις τάφρους), θα πρέπει οι 
ιδιοκτήτες τους ανεξαρτήτως παλαιότητας και λειτουργικότητας του πηγαδιού - τάφρου, να προβαίνουν  
στην άμεση περίφραξη ή και κάλυψή τους με καλά σφραγισμένη πλάκα από μπετόν ή άλλο υλικό (με 
ασφαλιζόμενη θυρίδα επισκέψεως) αφού προηγουμένως προβούν σε καθαρισμό του πηγαδιού 
προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος τυχαίας ή κακόβουλης ρύπανσης του υδροφόρου ορίζοντα, αλλά 
και προς αποτροπή ατυχημάτων. 

 
3. Σε περίπτωση που γεώτρηση έχει αρτεσιανή ροή ο δικαιούχος υποχρεούται να τοποθετήσει στο 
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στόμιο της γεώτρησης σωλήνα βιδωτό ίδιας διαμέτρου με αυτό της τελικής σωλήνωσης, κατάλληλου 
ύψους για εξισορρόπηση της αρτεσιανής ροής και βάνα εξόδου του νερού ώστε να γίνεται χρήση του 
νερού μόνο όταν απαιτείται και να αποτρέπεται η άσκοπη εκροή αυτού. 

 
4. Σε όλες τις αδειοδοτημένες υδροληψίες να αναγράφεται σε εμφανές σημείο (οικίσκος, τσιμεντένια 
βάση) ο  κωδικός και η ημερομηνία χορήγησης αδείας από την αρμόδια Διεύθυνση  Υδάτων. 

 

Μ.    ΜΕΤΡΑ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ 

1. Η τοποθέτηση του πιεζομετρικού σωλήνα είναι υποχρεωτική σε κάθε νέο έργο αξιοποίησης 
υδατικών πόρων (γεωτρήσεις), τοποθετείται σύμφωνα με τα τεχνικά στοιχεία της χορηγηθείσας 
άδειας και πρέπει να βρίσκεται σε λειτουργία ώστε να είναι εφικτή η μέτρηση της στάθμης από την 
Υπηρεσία ελέγχου. 

2. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί με στοιχεία εγκεκριμένων μελετών ή ελέγχων (Αναθεώρηση Σχεδίου 
Διαχείρισης, μελέτες της  Διεύθυνσης  Υδάτων) η υπεράντληση του υπόγειου υδροφόρου ή η 
υποβάθμιση της ποιότητας του νερού των υδροληψιών μιας περιοχής, η απόφαση αδειοδότησης  
χρήσης νερού θα τροποποιείται σε ότι αφορά στις αντλούμενες ποσότητες νερού από κάθε 
λειτουργούσα υδροληψία ανεξαρτήτως της ποσότητας νερού ή της παροχής που είχε αρχικά 
χορηγηθεί και θα αυξάνονται οι απαιτούμενες αποστάσεις μεταξύ υδροληπτικών έργων για τις νέες 
υδροληψίες,. Στις περιοχές αυτές είναι δυνατή και η ολική απαγόρευση ανόρυξης νέων γεωτρήσεων 
και η γενική μείωση της αντλούμενης ποσότητας και παροχής νερού. 

3. Στην περίπτωση όπου η άδεια χρήσης νερού συνεπάγεται την παραγωγή υγρών αποβλήτων 
(ελαιουργεία, συσκευαστήρια τροφίμων, ιχθυοκαλλιέργειες, βιομηχανίες επεξεργασίας ζωικών 
προϊόντων, σφαγεία, κ.λπ.),  θα πρέπει στις κατατιθέμενες μελέτες (ΜΠΕ, γεωλογική-
υδρογεωλογική) να γίνεται ρητή αναφορά στον τρόπο επεξεργασίας των υγρών και στερεών 
αποβλήτων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

4. Για όλες τις υφιστάμενες αδειοδοτημένες υδροληψίες που εμπίμπουν εντός  ΥΥΣ με προβλήματα 
υφαλμύρινσης ή κακής ποιοτικής κατάστασης, υποβάλλεται στην Δ/νση Υδάτων της Α.Δ.Α. μία φορά 
το έτος χημική ανάλυση (συνίσταται να γίνεται στο τέλος της αρδευτικής περιόδου πχ προς το τέλος 
Οκτωβρίου) από εργαστήριο που τηρεί τα Πρωτόκολλα δειγματοληψίας και ανάλυσης του Εθνικού 
Δικτύου Παρακολούθησης της κατάστασης των υδάτων (www.ypeka.gr) και η οποία θα 
περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τον προσδιορισμό των παραμέτρων της ηλεκτρικής αγωγιμότητας του 
νερού, pH, της ολικής – παροδικής –μόνιμης σκληρότητας, της περιεκτικότητας σε ολικά διαλυμένα 
στερεά, ανιόντα (χλωριόντα, νιτρικά, νιτρώδη, όξινα ανθρακικά, θειϊικά), κατιόντα (μαγνήσιο, 
νάτριο, κάλιο, ασβέστιο) Στην περίπτωση εκείνη κατά την οποία δεν είναι δυνατή η δειγματοληψία 
από το ανωτέρω εργαστήριο θα υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο Υπεύθυνη Δήλωση που θα 
αναφέρει την ακριβή θέση της δειγματοληψίας. Η σχετική απαίτηση θα ενσωματωθεί κατά την 
ανανέωση της άδειας χρήσης μετά την ισχύ του παρόντος.  

5. Για όλες τις υφιστάμενες μη αδειοδοτημένες υδροληψίες σε ΥΥΣ με προβλήματα υφαλμύρινσης που 
βρίσκονται σε διαδικασία αδειοδότησης χρήσης ύδατος, υποβάλλεται η παραπάνω χημική 
ανάλυσης εντός διμήνου από την έκδοση της σχετικής άδειας σύμφωνα με την προαναφερόμενη 
διαδικασία δειγματοληψίας και ανάλυσης. 

6. Για όλα τα υφιστάμενα ή νέα  έργα υδροληψίας που χωροθετούνται (κατ’ εξαίρεση) εντός των 
προσωρινών παράκτιων ζωνών απαγόρευσης λόγω υφαλμύρινσης σύμφωνα με την 1η Αναθεώρηση 
του οικείου Σχεδίου Διαχείρισης του ΥΔ 06, η άντληση θα γίνεται ελεγχόμενα, με το βάθος 
τοποθέτησης του αντλητικού συγκροτήματος σε θετικό υψόμετρο από την στάθμη της θάλασσας, με 
σκοπό την προστασία του υπόγειου υδροφόρου από την υφαλμύρινση. Η ευθύνη της τοποθέτησης 
βαραίνει αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη της υδρογεώτρησης και η Διεύθυνση Υδάτων διατηρεί το 
δικαίωμα του επιτόπιου ελέγχου, οποτεδήποτε κριθεί απαραίτητο. Επίσης η αντλούμενη παροχή 
και ο χρόνος άντλησης τα  οποία και θα προσδιορίζονται κατά την δοκιμαστική άντληση θα πρέπει 
να περιορίζονται σε τέτοιες τιμές (όπως θα παρουσιάζονται σε γεωλογική μελέτη μετά την έγκρισή 
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της από τη  Διεύθυνση Υδάτων) ώστε να μην παρατηρούνται φαινόμενα ανύψωσης κώνου στάθμης 
του υφάλμυρου υδροφορέα. Το  μέτρο αυτό  θα ισχύει και εντός των οριστικοποιημένων ζωνών 
απαγόρευσης και υλοποιείται στα πλαίσια επίτευξης περιβαλλοντικών στόχων (περιορισμός στην 
επέκταση ζωνών υφαλμύρινσης). 

7. Σε περίπτωση ανόρυξης βαθειάς γεώτρησης σε περιοχή που υπάρχουν και λειτουργούν κατά κύριο 
λόγο πηγάδια ή αβαθείς γεωτρήσεις, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται πέραν την τήρησης των 
προβλεπόμενων αποστάσεων και με σκοπό την προστασία του φρεάτιου υδροφόρου ορίζοντα, να 
τοποθετήσει περιφραγματικό σωλήνα, το βάθος του οποίου θα καθορίζεται στην άδεια εκτέλεσης 
έργου μετά από έγκριση της σχετικής γεωλογικής μελέτης από τη Διεύθυνση Υδάτων. 

8. Τα έργα τεχνητού εμπλουτισμού νερού αφορούν στη μεταφορά νερού επιφανειακής απορροής 
προς υπόγειο υδροφορέα μέσω τάφρων, πηγαδιών, γεωτρήσεων, λεκανών κατάκλισης κατά 
περίπτωση, και αποσκοπούν στην βελτίωση του υδατικού ισοζυγίου υδροφόρων συστημάτων, στα 
οποία υπάρχει πρόβλημα υπεράντλησης, κίνδυνος υφαλμύρωσης και γενικά ποσοτικής – ποιοτικής 
υποβάθμισης του νερού. Το νερό μπορεί να προέρχεται και από στεγασμένες επιφάνειες κτιρίων, 
βιομηχανικών εγκαταστάσεων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων κλπ. Η Διεύθυνση Υδάτων εξετάζει κατά 
προτεραιότητα την εκτέλεση έργων εμπλουτισμού , και  δύναται να θέσει ως προϋπόθεση την 
εκτέλεσή τους, όταν κρίνει ότι έργα απόληψης υπογείων νερών (γεωτρήσεις κ.λπ.) θέτουν σε 
κίνδυνο το υδατικό ισοζύγιο ή ελλοχεύει κίνδυνος υποβάθμισης/ υφαλμύρωσης του υπόγειου 
υδροφορέα. Τα έργα τεχνητού εμπλουτισμού υπόκεινται στη διαδικασία αδειοδότησης, 
ανεξαρτήτως όμως αποστάσεως από υφιστάμενα υδροληπτικά έργα, ενώ μπορούν να 
χωροθετούνται κατόπιν ειδικής κατά περίπτωση τεχνικής γεωλογικής μελέτης και εντός κοίτης 
υδατορευμάτων. 

9. Σε περίπτωση  κατασκευής νέων υδρογεωτρήσεων ή πηγαδιών εντός ζωνών υφαλμύρινσης με 
σκοπό την άντληση αλμυρού ή υφάλμυρου νερού για ειδικές χρήσεις (οι αναφερόμενες στο ΣΔ)  
(υδρευτικές γεωτρήσεις - πόση, γεωτρήσεις υδατοκαλλιεργειών για άντληση υπόγειου νερού με 
ποιότητα που προσεγγίζει αυτή του θαλασσινού νερού, πόση, υδροληψίες αφαλάτωσης, πλήρωσης 
κολυμβητικών δεξαμενών, κάλυψης τουριστικών και βιομηχανικών και βιομηχανικών/βιοτεχνικών 
/αγροτοβιομηχανικών χρήσεων  μικρές μονάδες αντίστροφης όσμωσης,) επιβάλλονται οι παρακάτω 
όροι και προϋποθέσεις: 

 
 Να ορίζεται ο αποδέκτης των εκροών (πχ αλμόλοιπος) που σε καμιά περίπτωση δεν θα 

είναι ο ίδιος υδροφορέας από τον οποίο αντλείται το υφάλμυρο νερό ή άλλος υδροφορέας 
με γλυκό νερό ή τμήμα υδροφορέα με μικρότερη αλατότητα, που θα υποδεικνύεται από 
την προβλεπόμενη μελέτη (ΜΠΕ, γεωλογική). 

 Η θέση του υδροληπτικού έργου και τα τεχνικά του χαρακτηριστικά να είναι τέτοια ώστε 
να επιφέρει τις μικρότερες δυνατές επιπτώσεις στα υφιστάμενα γειτονικά υδροληπτικά 
έργα και στην ποιοτική κατάσταση του υδροφόρου ορίζοντα.  

 
10. Να γίνεται λελογισμένη  χρήση νερού για άρδευση ώστε να αποφεύγονται λιμνάζοντα και 

ανεξέλεγκτα ρέοντα ύδατα καθώς  και η άρδευση  κατά τις μεσημβρινές ώρες ιδιαίτερα κατά τους 
θερινούς μήνες. 

11. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε όχληση γειτονικών ιδιοκτησιών, κοινόχρηστων χώρων κ.λπ. κατά τη 
χρήση του ύδατος (π.χ. διαβροχή των οδοστρωμάτων όλων των οδών από την λειτουργία των 
εκτοξευτών νερού κατά την άρδευση παρόδιων αγροτεμαχίων, για τον κίνδυνο πρόκλησης 
ατυχημάτων στα διερχόμενα οχήματα). 

 

N.     ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
1. Οι αιτήσεις για χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδάτων ή/και χρήσης ύδατος οι 
οποίες, κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, εκκρεμούν στην Διεύθυνση Υδάτων Αττικής 
εξετάζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα  στην παρούσα Κανονιστική Απόφαση. 
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2. Εάν στις ανωτέρω περιπτώσεις, έχουν αλλάξει τα στοιχεία σχετικά με τις χρήσεις, την απολήψιμη 
ποσότητα του ύδατος, την αλλαγή των τεχνικών χαρακτηριστικών ή την αλλαγή των δικαιούχων, ο 
ενδιαφερόμενος επανυποβάλλει την αίτηση με επικαιροποιημένα  στοιχεία ώστε αυτή να αξιολογηθεί 
σύμφωνα με την παρούσα απόφαση. 
3. 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. 
 
 
Ξ.    ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 
 
1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 
2. Η απόφαση αυτή ισχύει κατά το μέγιστο μέχρι ένα έτος μετά τη δεύτερη αναθεώρηση του σχεδίου 
διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 7 του Ν.3199/2003 και μπορεί να ανακληθεί, καταργηθεί ή τροποποιηθεί 
νωρίτερα με τη διαδικασία που αρχικά εκδόθηκε.  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  - ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ  ΜΕΤΡΩΝ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1Α 

ΣΗΜΕΙΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ (m) 

Όρια με γειτονικές ιδιοκτησίες 5 

Όχθες  ποταμών 20 

Όχθες  χειμάρρων και ρεμάτων 10 

Όρια διεθνούς αρτηρίας 40 

Όρια εθνικής αρτηρίας και της Αττικής Οδού 30 

Όρια επαρχιακής  οδού 20 

Σήραγγες της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 50 

Όρια αγροτικών δρόμων 5 

Οικοδομική γραμμή στους αστικούς δρόμους 4 

Υπόγειοι αγωγοί κοινής ωφέλειας  30 

Γραμμές μεταφοράς  ηλεκτρικής ενέργειας μέσης τάσης 25 

Γραμμές μεταφοράς  ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής τάσης 50 

Όριο της απαλλοτριωμένης ζώνης στις σιδηροδρομικές γραμμές 15 

Άξονας των σηράγγων ή τα όρια της απαλλοτριωμένης ζώνης των αγωγών 
του φυσικού νερού της Ε.ΥΔ.Α.Π. που βρίσκονται σε εντός σχεδίου περιοχές 
ή έχει ξεκινήσει η διαδικασία ένταξης. 

100 

Όρια της απαλλοτριωμένης ζώνης για αγωγούς και εγκαταστάσεις της 
Ε.Υ.Δ.Α.Π. 

100 

Κανάλια   Ε.ΥΔ.Α.Π. 500 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2Α 

ΔΥΝΗΤΙΚΕΣ  ΠΗΓΕΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ  ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ (m) 

Mη απορροφητικός (υδατοστεγής) βόθρος 10 

Απορροφητικός  βόθρος/πεδίο υπεδάφιας διάθεσης επεξεργασμένων 
υγρών λυμάτων/αποβλήτων 50 

Θέσεις απόρριψης υδάτων από υπόγειους αγωγούς (σωλήνες) 
περισυλλογής)  ή  λεκάνες εξάτμισης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων 40 

Θέσεις  επιφανειακής απόρριψης  αστικών λυμάτων  100 

Λιμνοδεξαμενές αστικών λυμάτων ή λοιπών επεξεργασμένων  αποβλήτων 200 
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Xώροι αποθήκευσης λιπασμάτων και παρασιτοκτόνων 100 

Yπέργειες δεξαμενές καυσίμων 50 

Πρατήρια καυσίμων 100 

Χώροι βοσκής, απόθεσης , συγκέντρωσης και χρήσης περιττωμάτων ζώων  ή 
υλικών κομποστοποίησης,   50 

Χώροι αποθήκευσης στερεών και υγρών κτηνοτροφικών αποβλήτων 
 (ΑΧΑΔ: Ανοιχτή Χωμάτινη Αναερόβια Δεξαμενή) 50 

Θέσεις ταφής  ζώων 300 

Κοιμητήρια3 300 

Χώροι διάθεσης απορριμμάτων/αποβλήτων (ΧΑΔΑ, ΧΥΤΑ, ΧΥΤΥ, ΧΥΤΕΑ κλπ.)  1000 κατάντη ή  500 
ανάντη ή μεγαλύτερη αν 
προβλέπεται από ειδική 
διάταξη 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3Α 

Τύπος υδροφόρου ορίζοντα 
Υφιστάμενη 
υδροληψία 

Προτεινόμενο έργο 

ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΠΗΓΑΔΙ 

Προσχωματικός 
(ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ) 

ΓΕΩΤΡΗΣΗ [1] 100 80 

ΠΗΓΑΔΙ  [1] 120 100 

ΓΕΩΤΡΗΣΗ Δ.[2] 150 130 

ΠΗΓΑΔΙ Δ. [2] 170 150 

Προσχωματικός (ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ) 
ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΙΔ.[1] 150   

ΓΕΩΤΡΗΣΗ Δ.[2] 200   

Καρστικός (ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ) 

ΓΕΩΤΡΗΣΗ [1] 80 60 

ΠΗΓΑΔΙ [1] 100 80 

ΓΕΩΤΡΗΣΗ [2] 130 110 

ΠΗΓΑΔΙ [2] 150 130 

Καρστικός (ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ) 
ΓΕΩΤΡΗΣΗ [1] 130   

ΓΕΩΤΡΗΣΗ [2] 180   

Ρωγματώδης (ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ) 

ΓΕΩΤΡΗΣΗ [1] 130 110 

ΠΗΓΑΔΙ [1] 150 130 

ΓΕΩΤΡΗΣΗ [2] 180 160 

ΠΗΓΑΔΙ [2] 200 180 

Ρωγματώδης (ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ) 
ΓΕΩΤΡΗΣΗ [1]. 170   

ΓΕΩΤΡΗΣΗ [2] 230   

ΠΗΓΗ 
250 – Ανάντη 250 - Ανάντη 

100 - Κατάντη 100 - Κατάντη 

                         
3Δύναται να χορηγηθεί άδεια εκτέλεσης έργου και σε απόσταση μικρότερη των 300 μ και μέχρι 200μ., εφόσον υπάρχει 

υδρογεωλογική τεκμηρίωση περί μη δυσμενούς επηρεασμού της ποιότητας του νερού. Γεώτρηση που θα καλύπτει 
αποκλειστικώς τις ανάγκες πρασίνου κ.λπ. χρήσεων του κοιμητηρίου, πλην ύδρευσης, μπορεί να ανορυχθεί σε κατάλληλο 
σημείο και εντός του χώρου του κοιμητηρίου με απομόνωση των πρώτων 20 μέτρων με περιφραγματικό σωλήνα και 
τσιμέντωση και με ρητή και εμφανή απαγόρευση για άλλες χρήσεις νερού. Κατ’ εξαίρεση, η απόσταση αυτή δύναται να 
διαφοροποιείται (μεγαλύτερη ή μικρότερη) εφόσον τεκμηριώνεται με γεωλογική μελέτη μη επηρεασμός μη επηρεασμός 
γειτονικών υδροληψιών από την προς έγκριση υδροληψία. 

file:///C:/Users/YDATON4/AppData/Local/Temp/ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ.xlsx%23RANGE!A26
file:///C:/Users/YDATON4/AppData/Local/Temp/ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ.xlsx%23RANGE!A25
file:///C:/Users/YDATON4/AppData/Local/Temp/ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ.xlsx%23RANGE!A26
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  [1] Ιδιωτική υδροληψία 

 [2] Δημόσια ή Ιδιωτική υδροληψία  

 
1.Εφόσον από τα αποτελέσματα της δοκιμαστικής άντλησης του νέου έργου παρατηρηθεί ότι η ακτίνα 
επίδρασης του είναι μεγαλύτερη από τις ως άνω αποστάσεις τότε θα πρέπει να μειωθεί η παροχή 
άντλησης του νέου έργου έτσι ώστε να μην παρατηρούνται φαινόμενα αλληλεπίδρασης με γειτονικές 
υδροληψίες.  
Οι ανωτέρω αποστάσεις ισχύουν μεταξύ του προτεινόμενου έργου και γειτονικών υφιστάμενων 
υδροληψιών στις εξής περιπτώσεις: 
α) μεταξύ κοινών  προς εκμετάλλευση υδροφόρων 
β) μεταξύ διαφορετικών προς εκμετάλλευση υδροφόρων εφόσον βρίσκονται μεταξύ τους  σε υδραυλική 
επικοινωνία (φαινόμενο διαστράγγισης). Σε αυτήν την περίπτωση (β) οι αποστάσεις θα λαμβάνονται 
σύμφωνα με τον τύπο του υδροφόρου του προτεινόμενου έργου. 
Οι ανωτέρω αποστάσεις δεν θα λαμβάνονται υπόψιν εφόσον ο προς εκμετάλλευση υδροφόρος του νέου 
έργου δεν βρίσκεται σε υδραυλική επικοινωνία με τους υδροφόρους των υφιστάμενων υδροληψιών (πχ 
παρεμβολή στεγανού γεωλογικού σχηματισμού) 
2.Οι ελάχιστες αποστάσεις του Πίνακα 3Α, θα λαμβάνονται υπόψη για ανορύξεις νέων έργων 
υδροληψίας, για τις οποίες έχει κατατεθεί φάκελος αδειοδότησης μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας 
Κανονιστικής Απόφασης. 
3. Για τα ανενεργά σημεία υδροληψίας για τα οποία μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της εν λόγω 
Κανονιστικής Απόφασης έχουν υποβληθεί αιτήματα εγγραφής στο ΕΜΣΥ, οι αποστάσεις του 
Παραρτήματος Ι μειώνονται κατά 50%. Σε περίπτωση μελλοντικής αδειοδότησης των εν λόγω ανενεργών 
υδροληψιών και εφόσον παρατηρηθεί κατά την δοκιμαστική άντληση επηρεασμός των γειτονικών 
υδροληψιών, θα επαναπροσδιορίζονται η αντλούμενη παροχή και το βάθος τοποθέτησης αντλητικού 
συγκροτήματος μετά από Σύμφωνη Γνώμη της Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής. Όσα υφιστάμενα ανενεργά ή ενεργά σημεία υδροληψίας δεν έχουν δηλωθεί μέχρι την 
ημερομηνία δημοσίευσης της εν λόγω Κανονιστικής Απόφασης στο ΕΜΣΥ,  δεν θα λαμβάνονται υπόψη 
στις αποστάσεις του Παραρτήματος Ι. 
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ – ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ 

ΑΡΔΕΥΣΗΣ 

 

ΕΙΔΟΣ ΖΩΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ4 
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΝΕΡΟ ΑΝΑ 
ΖΩΟ * 
   lt/ημέρα                    m3 / ημέρα 

Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής 20 100,0 0,1 

Μοσχάρια πάχυνσης 50 40,0 0,04 

Χοίροι 20 100,0 0,1 

Πρόβατα, Αίγες 50 8,0 0,008 

Πουλερικά 2500 0,2 0,0002 

Γαλοπούλες 2500 0,2 0,0002 

Στρουθοκάμηλοι 20 2,0 0,002 

Κουνέλια και παράγωγα 100 4,0 0,004 

                         
4 Η χορήγηση αδειών εκτέλεσης έργου υδροληψίας (ανόρυξη γεώτρησης ή πηγαδιού) και χρήσης νερού για την εκτροφή 

παραγωγικών ζώων που δεν αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα, θα εξετάζεται κατά περίπτωση 
 

file:///C:/Users/YDATON4/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/410EFB95.xlsx%23RANGE!B3
file:///C:/Users/YDATON4/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/410EFB95.xlsx%23RANGE!B5
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* Δεν περιλαμβάνεται το νερό που προορίζεται για άλλες χρήσεις πλην της ύδρευσης όπως π.χ. σε 

συστήματα δροσισμού κ.λ.π. 

 

 

Είδος καλλιέργειας 
Ετήσια κατανάλωση 

( κυβικά μέτρα / στρέμμα) 

Καλαμπόκι 450 

Όσπρια 450 

Άνθη  650 

Gotzi Berry 450 

Αβοκάντο 650 

Πράσινο 550 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

ΠΑΡΑΒΟΛΑ  ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  
 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΜΣΥ 

 
Παράβολο  των 100€ 
 

Για υποβολή αίτησης στον οικείο  Δήμο  
από  τις 1-1-2015 έως 14-03-2017 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ  ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ 

Παράβολο  των 50€ Για εκπρόθεσμη αίτηση από 01-10-2015 έως 31-10-2015 
Παράβολο  των 100€ Για εκπρόθεσμη αίτηση από 01-11-2015 έως 30-11-2015 

 
Παράβολο  των 150€ 

 
Για εκπρόθεσμη αίτηση από 01-12-2015 έως 13/03/2017 

Παράβολο  των 150€ Για εκπρόθεσμη αίτηση μετά την 14-3-2017  
(έχει υποβληθεί εμπρόθεσμη αίτηση για εγγραφή στο ΕΜΣΥ) 

Παράβολο  των 250€ Για εκπρόθεσμη αίτηση μετά την 14-3-2017 
(δεν έχει υποβληθεί εμπρόθεσμη αίτηση για εγγραφή στο ΕΜΣΥ) 

 
Διευκρινήσεις 

 
1) Αφορά περιπτώσεις εκπρόθεσμων αιτήσεων άδειας χρήσης νερού από υφιστάμενες υδροληψίες   
εφόσον έγιναν αυτοβούλως ή εντός προθεσμίας συμμόρφωσης ορισθείσα από την αδειοδοτούσα αρχή 
(συμπεριλαμβανομένης ενδεχόμενης παράτασης). 
2) Η καταβολή των κατά περίπτωση προστίμων αποτελεί προϋπόθεση για την εξέταση του φακέλου 
αδειοδότησης. 
3) Η ημερομηνία 14-3-2017 αφορά την έναρξη ισχύος της ΚΥΑ υπ’ αριθμ. οικ. 140424/2017 που 
τροποποιεί την ΚΥΑ υπ’ αριθμ. οικ. 146896/2014. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 

ΧΩΡΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΝΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

Χάρτης χωρικής αρμοδιότητας Διαχείρισης παράκτιων υδάτων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χάρτης χωρικής αρμοδιότητας Διαχείρισης υπόγειων & επιφανειακών  υδάτων 

 

 


