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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 

 
ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την κατάρτιση φακέλου αδειοδότησης για αγροτική χρήση ύδατος από 
σημεία υδροληψίας που έχουν δηλωθεί στο Ε.Μ.Σ.Υ (Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας) 
είτε η αντίστοιχη αγροτική δραστηριότητα είναι καταγεγραμμένη στο Ο.Σ.Δ.Ε. 
(Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου) είτε όχι». 
 
ΣΧΕΤΙΚΑ:  
(α) Ο Ν.3199/2003 (Α’ 280) «Προστασία και διαχείριση των υδάτων − Εναρμόνιση με την 

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

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

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

(δ) Η Κ.Υ.Α. με αρ. οικ. 101123 (Β΄1435/10-07-2015) «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 146896/2014 
κοινής υπουργικής απόφασης….»  

 
Σας γνωρίζουμε ότι με την (δ) σχετική Κ.Υ.Α. τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 13 της 

Κ.Υ.Α. 146896/2014 και προβλέφθηκε ότι όποιος υποβάλλει την προβλεπόμενη αίτηση για 
χορήγηση άδειας χρήσης νερού μέχρι τις 30-09-2015, δεν καταβάλλει πρόστιμο. Μετά την 
ημερομηνία αυτή ο παραβάτης τιμωρείται ως εξής: α) με πρόστιμο (50) πενήντα ευρώ από 1-
10-2015 μέχρι 31-12-2015 για κάθε μήνα καθυστέρησης και β) με πρόστιμο 1.000 μέχρι 2.000 
ευρώ από 1-1-2016.  

Επιπλέον, στην (δ) σχετική Κ.Υ.Α. προβλέπεται ο τρόπος υποβολής του προστίμου τόσο 
για την εκπρόθεσμη υποβολή της αίτησης για χορήγηση άδειας χρήσης ύδατος, όσο και για 
την εκπρόθεσμη υποβολή αίτησης εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας 
(Ε.Μ.Σ.Υ.) 

Με το παρόν έγγραφο, σας αποστέλλουμε ενημερωτικό υλικό και οδηγίες σχετικά με τη 
συμπλήρωση του φακέλου, για την έκδοση άδειας χρήσης ύδατος για αγροτικές 
δραστηριότητες, σε εφαρμογή της παραπάνω (β) σχετικής ΚΥΑ. Παρακαλούμε τις Διευθύνσεις 
Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την αποστολή της παρούσας εγκυκλίου, όπως 
φαίνεται στον πίνακα αποδεκτών. Επίσης, παρακαλούνται τόσο οι Δ/νσεις Υδάτων όσο και οι 
Υπηρεσίες Υποδοχής του άρθρου 4, παρ.1 της ΚΥΑ 146896/2014 (ΦΕΚ 2878 Β΄) για την 
αναπαραγωγή του συνημμένου ενημερωτικού υλικού και οδηγιών καθώς και τη διάθεσή τους 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Αθήνα,  14/07/2015 

Α.Π.: οικ. 101282 

 

 

 
Ταχ. Δ/νση:  Μ. Ιατρίδου 2 & Λ. Κηφισίας 
Ταχ. Κωδ.:   115 26  Αθήνα 
Τηλ.:            210 6931310, 210 6931250 
Φαξ:            210 6994355 

Προς:  Πίνακα Αποδεκτών 
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για ενημέρωση σε κάθε ενδιαφερόμενο χρήστη αγροτικής δραστηριότητας. Η ενημέρωση 
συστήνεται να γίνεται με κάθε πρόσφορο μέσο. 

Η παρούσα εγκύκλιος να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υ.Π.Α.Π.ΕΝ. (www.ypeka.gr ). 
Παρέχεται εντολή σε όλα τα αρμόδια όργανα για την πιστή εφαρμογή της. 

 

Συνημ.: 04 σελ. 
 

 
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΔΑΤΩΝ 

 
 
 

ΙΑΚΩΒΟΣ ΓΚΑΝΟΥΛΗΣ 

http://www.ypeka.gr/
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
Αποδέκτες προς ενέργεια: 
1. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας 

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

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

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

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

 

Αποδέκτες προς κοινοποίηση: 
1. Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

- Γραφείο Υπουργού 
- Γραφεία Αναπληρωτών Υπουργών 
- Γραφείο Υφυπουργού 
- Γραφεία Γενικών Γραμματέων 
- Γενική Δ/νση Περιβαλλοντικής Πολιτικής 

Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης 
- Γενική Δ/νση Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής  

Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφοϋδατικών Πόρων  και Λιπασμάτων  
- Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 

Δ/νση Ηλεκτροπαραγωγής 
2. Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 

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

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

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

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

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

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

Εσωτερική Διανομή 

- Γρ. Ειδ. Γραμματέα Υδάτων 

- Φ2 
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ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΔΑΤΟΣ 

 

- Υπενθυμίζουμε στους χρήστες ύδατος την υποχρέωσή τους για υποβολή 

φακέλου για έκδοση άδειας χρήσης ύδατος, η οποία παρατείνεται για 

τελευταία φορά και χωρίς καμία επιβάρυνση, μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 

2015. 

 

- Η ανάγκη αυτή προκύπτει για την αειφόρο διαχείριση των υδατικών πόρων 

της χώρας, οι οποίοι βρίσκονται σε κίνδυνο ιδίως λόγω της κλιματικής 

αλλαγής. 

 

- Επίσης για διευκόλυνση όλων η σχετική διαδικασία έχει απλουστευθεί 

σημαντικά, όπως περιγράφεται κατωτέρω. 

 

- Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται όλοι οι χρήστες ύδατος να προβούν άμεσα 

στις σχετικές απλουστευμένες ενέργειες, μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2015 

χωρίς καμία επιβάρυνση.  
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Οδηγίες για την υποβολή του Φακέλου Αδειοδότησης 
 
Για την υποβολή του Φακέλου Αδειοδότησης για αγροτική χρήση ύδατος, σύμφωνα με την 
ΚΥΑ 146896/2014 (ΦΕΚ 2878 Β΄/27.10.2014) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, από σημεία 
υδροληψίας που έχουν δηλωθεί στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας της ΚΥΑ 
145026/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 
 
1. Υπηρεσία υποδοχής του Φακέλου Αδειοδότησης είναι η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου ή η 
αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας/Περιφερειακής Ενότητας. Η υπηρεσία υποδοχής (Δήμος ή 
Περιφέρεια) καθορίζεται από τον Ν.3852/2010 (Καλλικράτης), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, καθώς και τις κατά τόπους προγραμματικές συμφωνίες μεταξύ των ΟΤΑ. 
 
2. Για τη συμπλήρωση του Φακέλου Αδειοδότησης απαιτείται η συμπλήρωση της Αίτησης – 
Δήλωσης του Παραρτήματος IV μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά της ΚΥΑ 146896/2014 
και η κατάθεση στην αρμόδια Υπηρεσία Υποδοχής εις τριπλούν (το πρωτότυπο σε έντυπη και 
ψηφιακή μορφή συνοδευόμενο από δύο έντυπα αντίγραφα), όπου υπάγεται η υδροληψία, 
μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2015. 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τα Σημεία Υδροληψίας για αγροτική χρήση που έχουν 

δηλωθεί στο ΕΜΣΥ είναι τα ακόλουθα: 

Α. Αίτηση – δήλωση του Παραρτήματος IV της ΚΥΑ 146896/2014 (ΦΕΚ 2878 Β΄/27.10.2014) 

με συμπλήρωση των : 

- πεδίου 1 (στο πεδίο που αφορά την συμπλήρωση του αριθμού πρωτοκόλλου της 

αίτησης για ΚΩΔΙΚΟ ΕΜΣΥ) 

- πεδίου 2 

- πεδίου 3 

- πεδίου 4 (συμπλήρωση με Χ ανάλογα με το ιδιοκτησιακό καθεστώς όπως αναγράφεται 

στην αίτηση ) 

- πεδίου 5.1 (συμπλήρωση με Χ του είδους της αγροτικής χρήσης όπως αναγράφεται 

στην αίτηση ) 

- πεδίου 5.2.β (σε περίπτωση άρδευσης ), πεδίου 5.2.γ (σε περίπτωση κτηνοτροφικής 

χρήσης), πεδίου 5.2.δ (σε περίπτωση υδατοκαλλιεργιών) ή 5.2.η (στην αντιπαγετική 

προστασία και σε λοιπές χρήσεις που εξυπηρετούν αγροτικές δραστηριότητες) 

- πεδίου 6.1 (συμπλήρωση με Χ του είδους της υδροληψίας) 

- πεδίου 6.2: Για τις αρδευτικές ανάγκες συμπλήρωσης του σημείου 6.2  λαμβάνονται 

υπόψη τα στοιχεία του σημείου 5.2.β) εφαρμόζοντας τα οριζόμενα για τις αρδευτικές 

ανάγκες της υπ.αριθμ Φ 16/6631/1989, (ΦΕΚ 428 Β΄2.6.1989) Υπουργικής Απόφασης 

«Προσδιορισμός κατώτατων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την 

ορθολογική χρήση του νερού στην άρδευση» λαμβάνοντας υπόψη την περίοδο χρήσης 

και το σύστημα άρδευσης. 
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Για τις ανάγκες της κτηνοτροφικής χρήσης (πότισμα ζώων) συστήνεται η επικοινωνία με 

τις Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας. 

Σε κάθε περίπτωση αρμόδια αρχή για τον προσδιορισμό της μέγιστης και ελάχιστης 
απολήψιμης ποσότητας ύδατος (κ.μ.) είναι η αρμόδια Δ/νση Υδάτων της οικείας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 
 
Συστήνεται ο χρήστης της αγροτικής δραστηριότητας να συμπληρώσει κατ΄ εκτίμηση 
τις ανάγκες του σε νερό, και κατά τη χορήγηση της άδειας θα προσδιοριστεί η μέγιστη 
και ελάχιστη απολήψιμη ποσότητα ύδατος (κ.μ.) από την αρμόδια Δ/νση Υδάτων της 
οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 
 
- πεδίου 7 (Τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου) 

- πεδίου 8 (οποιαδήποτε άλλη πληροφορία) 

Η αίτηση να είναι υπογεγραμμένη με το γνήσιο της υπογραφής. 

Την αίτηση συνοδεύει η Υπεύθυνη Δήλωση (Β2) (Υφιστάμενα έργα) με βεβαίωση του 

γνησίου της υπογραφής 

 

Β. Χάρτης - Απόσπασμα ψηφιακής απεικόνισης όπου σημειώνεται η ακριβής θέση του έργου 

υδροληψίας (x,y) σε προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ 87, καθώς και τα περιγράμματα των περιοχών 

χρήσης ύδατος για την αγροτική χρήση (τα περιγράμματα ζητούνται μόνο από τους χρήστες 

ύδατος, των οποίων η αγροτική δραστηριότητα δεν είναι καταγεγραμμένη στο ΟΣΔΕ). 

Γ. Αντίγραφα Δηλώσεων Ο.Σ.Δ.Ε της τελευταίας πενταετίας   ή 
   υπεύθυνη δήλωση του παραγωγού για το είδος της καλλιέργειας, την έκταση και τα έτη 
αυτής ή το είδος των ζώων, για τις περιπτώσεις εκτός ΟΣΔΕ. 
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Για τον εντοπισμό των συντεταγμένων μπορεί να χρησιμοποιηθεί η εφαρμογή του Εθνικού 
Κτηματολογίου στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:  
 

(http://gis.ktimanet.gr/wms/ktbasemap/default.aspx) 
 

Συγκεκριμένα ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ακολουθήσει τα εξής βήματα: 
 

1. Βρίσκει στο χάρτη την περιοχή που υπάρχει η υδροληψία που θέλει να καταγράψει (χρήση 

εργαλείου μεγέθυνσης zoom in και zoom out) 

2. Αφού εντοπίσει το σημείο, επιλέγει από το menu το εργαλείο Δημιουργία Σημείου και κάνει 

κλικ με το δρομέα (cursor) ακριβώς πάνω στο σημείο που είναι η θέση της υδροληψίας 

(εμφανίζεται ένα κίτρινο σημείο στο χάρτη) 

Δημιουργία Σημείου 

 

 

 

3. Πατώντας το εργαλείο Εκτύπωση Αποσπάσματος εμφανίζεται σε παράθυρο χάρτης με το 

σημείο υδροληψίας και τις συντεταγμένες του σημείου, τον οποίο μπορεί να εκτυπώσει.   

Εκτύπωση Αποσπάσματος 

 

 

 

 

Για την εκτύπωση των δηλώσεων ΟΣΔΕ μπορεί να χρησιμοποιηθεί η εφαρμογή του 
ΟΠΕΚΕΠΕ 
 
http://www.opekepe.gr/sunoptikhaee.asp 
 

Συγκεκριμένα ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί με το ΑΦΜ και ΑΜΚΑ να τυπώσει τις δηλώσεις ΟΣΔΕ 
της τελευταίας 5 ετίας (2010-2014). 
 

 
 
 
 

 
 

http://gis.ktimanet.gr/wms/ktbasemap/default.aspx
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