
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Ι  
 

ΑΙΤΗΣΗ -ΔΗΛΩΣΗ  
 

Κωδικός Άδειας 

Υδ. Διαμ. Λεκ. Απορ. Νομός Χρήση α.α. αίτησης  

                      

(συμπληρώνεται από τη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ) 

 
Ι. ΑΙΤΗΣΗ  

1. ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ: Άδειας χρήσης νερού    

 

2. ΠΡΟΣ: 

Περιφέρεια: …………………………………………………………………………………………….................. 

Τμήμα Υδροοικονομίας:……………………………………………........................……………….................. 

ή 

Περιφερειακή Ενότητα: ............................................................................................................................... 

Τμήμα Περιβ/ντος & Υδροοικονομίας:………………........................……………….................................. 

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: 

 3.1 Για φυσικά πρόσωπα:
1
 

Επώνυμο:……………………………………………………………………………………………….................... 

Όνομα:…………………………………………………………………………………………………..................... 

Όνομα πατρός ή συζύγου:………………………………………………………………………………............... 

Δ/νση κατοικίας: Οδός………………………………………………………..................…..Αριθμ…….............. 

Πόλη……………………………………Τ. Κ.………………………………………………………….................... 

Τηλ……………………………………..e-mail:……………………………………………………….................... 

A.T………………………Ημερ. έκδ…………………………Εκδούσα αρχή…………………………................ 

 3.2 Για Ν.Π.Ι.Δ & Ν.Π.Δ.Δ.: 

Επωνυμία ……………………………………………………………………………………………….................. 

Οδός………………………………………Αριθμ…………………………...Τ.Κ…………………….................... 

Τηλ……………………………………….e-mail……………………………………………………….................. 

 3.3 Ονοματεπώνυμο νόμιμου εκπροσώπου/ων 

…………………………………………………………...................................................................................... 



Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΑΔΕΙΩΝ  

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΥ (χρήσης νερού ή εκτέλεσης έργου): 

 1.1 Γεωγραφικά στοιχεία 

Νομός: ………………………………………………………….………………………………………................... 

Δήμος ………..…………………………………………………………………………...................... 

Δημοτική Ενότητα:……….……………………………………………………….……….……….................... 

Τοπωνυμία χρήσης νερού ……………………………………………………………..…………….................... 

 1.2 Ιδιοκτησιακό καθεστώς θέσης υδροληψίας ή και εκτέλεσης έργου 

Ιδιωτική      Δημόσια   

Δημοτική                          Άλλη     …….......................................... 

 1.3 Σε περίπτωση χρήσης έργου σε μη ιδιόκτητη έκταση 

Μίσθωση      Δουλεία   

Επικαρπία      Νομή    

Χρησιδάνειο      Άλλη μορφή    ................................................ 

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ 

 2.1 Βασικές κατηγορίες χρήσης 

ΥΔΡΕΥΣΗ      

Πόση–διατροφή-καθαριότητα.-πράσινο 

Υδρ. κοινόχρηστων χώρων & δημόσιων  

καταστημάτων     

Κλιματισμός-θερμορύθμιση   

Οικοδόμηση-κατασκευές    

ΑΓΡΟΤΙΚΗ      

Άρδευση     

Κτηνοτροφία     

Υδατοκαλλιέργεια    

Διαβίωση ψαριών    

Αγροτοβιομηχανία    

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ     

Άμεση χρήση (ενσωμάτωση)    

Έμμεση χρήση     

Εμφιάλωση συσκευασία νερού   

Ψύξη –θερμορύθμιση    

Πυρασφάλεια     

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ    

Υδροηλεκτρική εγκατάσταση  

Θερμοηλεκτρική εγκατάσταση  

 

ΑΝΑΨΥΧΗ 

Ξενοδοχεία-ξενώνες κάμπινγκ   

Εγκαταστάσεις ειδ. τουρ. Υποδ.   

Αθλ. & Ψυχ. δραστηριότητες   

ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΧΡΗΣΗ   

 

 

ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ    

Ποιες …………………………………....…............ 



 2.2.Είδος και μέγεθος μονάδας εκμετάλλευσης 

α. Σε περίπτωση ύδρευσης 

 Αριθμός υδρευόμενων ατόμων ………………………………………………................. 

 Έκταση πρασίνου (στρ.). 

β. Σε περίπτωση άρδευσης 

Είδος καλλιέργειας  Αρδευόμενη έκταση 
(στρ.) 

Σύστημα άρδευσης  

   

   

   

   
 

γ. Σε περίπτωση κτηνοτροφικής μονάδας 

Είδος ζώων  Αριθμός 
ζώων 

  

  

  

  
 

δ. Σε περίπτωση υδατοκαλλιέργειας, διαβίωσης ψαριών, αγροτοβιομηχανικής ή βιομηχανικής 
χρήσης νερού 

 Είδος παραγόμενων προϊόντων....................……………………………….................. 

 Δυναμικότητα του έργου (παραγωγή) ……………..………........................................ 

 Χωρητικότητα υδατοδεξαμενών  (m
3
)  

ε. Σε περίπτωση επεξεργασίας νερού (για πόση) 

 Τρόπος επεξεργασίας:……………………………………………………………………................ 

 Μέση ετήσια απόληψη νερού (m
3
/h) …………………………………………………………. 

στ. Σε περίπτωση ενεργειακής χρήσης 

 Παραγόμενη ισχύς μονάδας  

ζ. Σε περίπτωση χρήσης νερού για αναψυχή 

 Συνολική χωρητικότητα υδατοδεξαμενών (m
3
):………………………......................... 

 Υδάτινη επιφάνεια ποταμού ή λίμνης που ασκείται η χρήση  ....……….. 

η. Σε περίπτωση χρήσης για προστασία από τη ρύπανση  

 Σύντομη περιγραφή ………………………………………………………………………….. 

θ. Λοιπές περιπτώσεις χρήσης νερού που δεν περιγράφονται παραπάνω 

 Σύντομη περιγραφή μονάδας ………………………………………………………………. 

 



 

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΡΟΥ: 

 3.1 Προέλευση (απόληψη από) 

Επιφανειακό       

α) Λίμνες                                                 Ποτάμια

β) Μεταβατικά ύδατα     

γ) Παράκτια ύδατα      

δ) Άλλο        

Υπόγειο        

α) Γεώτρηση       

β) Πηγάδι       

Πηγές                                                                                                             

Συλλογικό αρδευτικό δίκτυο (ΤΟΕΒ κλπ)     

Συλλογικό υδρευτικό δίκτυο      

 3.2 Ποσότητα που απαιτείται με βάση τα στοιχεία της αίτησης (σε m
3
/έτος)

2
 

Ετήσιος απολήψιμος όγκος νερού ………………………………………………………………………….... 

Περίοδος χρήσης (μήνες) από…………………………………έως………………………………............. 

3.3 Ποσότητα που απαιτείται για υδατοκαλλιέργειες (σε m
3
/έτος)

  

Ετήσια απόληψη νερού ……………………………………………………………… 

Περίοδος χρήσης (μήνες) από…………………………………έως………………………… 

 

3.4 Ποιότητα νερού που απαιτείται για τη δηλούμενη χρήση, σύμφωνα με τη κείμενη 
νομοθεσία

3 

 

4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Ο/Η ΑΙΤ…….. 

 
 

……………………… 
(υπογραφή) 4 



Β. ΔΗΛΩΣΗ  
 
Ο/Η (επώνυμο) ..…………………………. …………………………...................................... 
(όνομα) ………………………………………………………………….................... ............... 
(όνομα πατρός)………………………………………………………....................................... 
κάτοχος του υπ΄αριθμ. ………………………………………………….................................. 
με ημερ. εκδ. ……………………………………..…………………….................................... 
δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ...................................................................................... 
 
Δηλώνω υπεύθυνα και γνωρίζοντας τις συνέπειες του Ν.1599/1986 για ψευδή δήλωση, 
ότι όλα τα στοιχεία της αίτησης και των δικαιολογητικών, πέραν αυτών που υπογράφουν 
οι κατά νόμο υπεύθυνοι, είναι αληθή και ότι αποδέχομαι πλήρως όλους τους 
περιορισμούς, προϋποθέσεις και ελέγχους, που προβλέπονται από την ισχύουσα 
νομοθεσία για τη χορήγηση της αιτούμενης άδειας. 
 

Ο/Η ΔΗΛ…….. 
 
 

……………………… 
(υπογραφή)4 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ:………………………………………………….. 

 

 
 [1] Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας δηλώνονται τα στοιχεία όλων των συνιδιοκτητών 
(ονοματεπώνυμο, διεύθυνση αστ. ταυτότητα κλπ) στο πεδίο 4 «ΓΕΝΙΚΕΣ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ» και η αίτηση καθώς και η δήλωση υπογράφεται από όλους τους 
συνιδιοκτήτες. Σε περίπτωση επικαρπίας υπογράφει ο επικαρπωτής (αυτός που εκμεταλλεύεται τη 
χρήση) 
 
[2] Ο υπολογισμός αναγκών σε νερό γίνεται σύμφωνα με: 

- Την ΚΥΑ Φ16-6631/1989 προκειμένου για αρδευτική χρήση 
- Την ΚΥΑ Δ11/Φ16/8500/1991 προκειμένου για υδρευτική χρήση για ανθρώπινη κατανάλωση 
- Το ΠΔ 43/2002 για τουριστικές εγκαταστάσεις 
- Βιβλιογραφικές πηγές προκειμένου για ύδρευση ζώων 

[3] Επισυνάπτεται η χημική ή και μικροβιολογική ανάλυση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 

[4] Βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής.      » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


