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ΘΕΜΑ : «Οδηγίες για τη διάθεση-διαχείριση προϊόντων αμμοληψίας 
στο πλαίσιο καθορισμού και κατασκευής αναγκαίων 
αντιπλημμυρικών έργων σε ορεινές και πεδινές κοίτες» 

         Εν πρώτοις, κρίνεται σκόπιμο αναφορικά με το εν θέματι ζήτημα, ότι θα 
πρέπει να  διαχωριστούν  οι  έννοιες  «διενέργεια  αμμοληψίας»  και «καθαρισμός 
υδατορέματος».
    Όσον  αφορά  στις  αμμοληψίες,  σύμφωνα με  τις  διατάξεις  της  παρ. 2  του  
άρθρου  1 του  ν.  1219/1938, όπως  αυτή  τροποποιήθηκε  με  τις  διατάξεις    της 
παρ. 5 του άρθρου 33 του ν.1473/1984 ( Α` 127) « 2. Η εξόρυξη και λήψη άμμου, 
αμμοχώματος λίθων, χαλίκων, αμμοκροκκάλης και άλλων συναφών υλικών 
επιτρέπεται μόνο με τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτού του νόμου και με 
καταβολή τιμήματος που  καθορίζεται από αυτόν  που έχει το δικαίωμα της 
εκμετάλλευσης των   χώρων αμμοληψίας".
    Η  σχετική διαδικασία αδειοδότησης των αμμοληψιών διέπεται  από  τις  
διατάξεις  του  άρθρου 4 του  προαναφερομένου  νόμου.  

  Όσον  αφορά  στον  καθαρισμό  των  υδατορεμάτων,  σύμφωνα με την  
υποπαράγραφο 1.1. της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν.4258/2014 «1.1. Για την 
εκτέλεση……. Ως καθαρισμός – άρση προσχώσεων κοίτης υδατορέματος νοείται 
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κάθε έργο, με εξαίρεση τις αμμοληψίες, που αποσκοπεί στον καθαρισμό της κοίτης 
από φερτά υλικά ή άλλα εμπόδια που δυσκολεύουν την ελεύθερη απορροή των 
υδάτων του υδατορέματος». 
    
  Σημειώνεται  ότι για  την  αντιμετώπιση  κινδύνων από  την  εκδήλωση 
πλημμυρικών  φαινομένων έχει εκπονηθεί το υπ΄ αριθ. 7767/30-10-2019 (ΑΔΑ: 
ΩΧΦΧ46ΜΚ6Π-ΩΛΨ) σχέδιο  δράσεων  από  την  Γενική  Γραμματεία  Πολιτικής  
Προστασίας,  το  οποίο εξακολουθεί  να  ισχύει. Από το  ως άνω  σχέδιο  
προκύπτει  ότι  από  την  κείμενη  νομοθεσία    για  τον  καθαρισμό  των 
υδατορεμάτων, στο πλαίσιο  της  αντιπλημμυρικής  προστασίας,   αρμόδια  είναι η 
οικεία  Περιφέρεια.
        Τα  φερτά  υλικά  που  θα  προκύψουν  μετά  τον  καθαρισμό  ανήκουν  στο  
Ελληνικό  Δημόσιο και   θα  πρέπει  να  ακολουθείται  η  παρακάτω  διαδικασία:
          Πριν  την  έκδοση της  απόφασης αδειοδότησης για  τον  καθαρισμό  του 
υδατορέματος,   θα  πρέπει η  Περιφέρεια  να  έρθει  σε  συνεννόηση- συνεργασία 
με  την οικεία  καθ΄ ύλην αρμόδια Κτηματική  Υπηρεσία,  προκειμένου  να  
εξευρεθούν  χώροι  για  την  εναπόθεση των  φερτών  υλικών,  οι  οποίοι και  θα  
πρέπει να  προσδιορίζονται  στην  απόφαση  αδειοδότησης  του  καθαρισμού του 
υδατορέματος, της  οικείας Περιφέρειας.
Σημειώνεται ότι η σχετική διαδικασία θα πρέπει να γίνεται άμεσα και κατά 
προτεραιότητα, στις περιπτώσεις εκείνες που αφορούν σε εκτέλεση άμεσων 
αντιπλημμυρικών έργων, μετά από πυρκαγιές ή φυσικές καταστροφές.
      Μετά  την  ολοκλήρωση  των  σχετικών εργασιών καθαρισμού  του  
υδατορέματος ή  και  κατά  την  διάρκεια  αυτών  (εφόσον  είναι  εφικτό),  η  
Κτηματική  Υπηρεσία  δύναται  να  προβεί  στις  παρακάτω  ενέργειες:

Α)  Να  διαθέσει  τα φερτά υλικά,  με  αντάλλαγμα,  ακολουθώντας  την  
διαδικασία  των  άρθρων  65  και  επόμενων  του  από 11- 11-1929  Δ/τος  
(Α΄399) «Περί Διοικήσεως  Δημοσίων  Κτημάτων», σε  ιδιώτες,   κατόπιν  σχετικής  
δημοπρασίας.
ή
Β) Να διατεθούν  τα φερτά υλικά  απευθείας, άνευ  ανταλλάγματος,  για  την  
κατασκευή  Δημοσίου Έργου,  υπό  την  προϋπόθεση  ότι  στην  σχετική  
σύμβαση εκτέλεσης  του  Δημοσίου  Έργου θα  προβλέπεται η  μη  πληρωμή  του  
αναδόχου  του  έργου, από το  Δημόσιο, για  την  προμήθεια  των  αντίστοιχων  
υλικών.  (Σχετικές επί του  θέματος, οι διατάξεις του άρθρου 4 της υπ΄ αριθ. 
42279/1938 (Β΄267) Υπουργικής  απόφασης,  όπως  αυτή  τροποποιήθηκε  και  
ισχύει  καθώς και  το  πόρισμα  της  ομάδας  εργασίας  που  συστάθηκε  με  την 
υπ’ αριθ.  1132065/2244/Α 006/17-12-98 απόφαση  του  Υπουργού  
Οικονομικών). 
ή
Γ)  Σε περίπτωση,  που   Ο.Τ.Α. ενδιαφέρεται για  τη  χρήση  του    φερτού  
υλικού,  αποκλειστικά  για  τις  ανάγκες  του,  εφαρμογή  έχουν  οι  διατάξεις  του  
άρθρου  200  του  ν.3463/2006 (Α΄114), οι  οποίες ορίζουν ότι: 
«1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του καθ` ύλην αρμόδιου Υπουργού, 
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επιτρέπεται να παραχωρηθούν ή να διατεθούν δωρεάν στους Δήμους ή στις 
Κοινότητες περιουσιακά στοιχεία οποιασδήποτε φύσεως, που ανήκουν στο 
Δημόσιο και σε δημόσια νομικά πρόσωπα, ύστερα από απόφαση του συλλογικού 
οργάνου που διοικεί το φορέα αυτόν.
 2. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις για την 
παραχώρηση ή τη διάθεση, καθώς και οι συνέπειες που συνεπάγεται η μη τήρησή 
τους».
 

    Η  έκδοση  της  ως  άνω  απόφασης  γίνεται  μετά  την  υποβολή σχετικού 
αιτήματος  του  Ο.Τ.Α. και κατόπιν  σχετικής εισήγησης  προς  την  Διεύθυνση  
Δημόσιας  Περιουσίας,  από  την  κατά  χώρο  αρμόδια  Κτηματική  Υπηρεσία.
  
                                           Ο Προϊστάμενος της Γεν. Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας
                                                               και Κοινωφελών Περιουσιών

                                                                            
                                                                        Στυλιανός  Μπάκας

Εσωτερική διανομή:
1. Γραφείο κ.Υπουργού Οικονομικών, Nίκης 5-7,  105 63,  Αθήνα
2. Γραφείο κ.Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών, Πανεπιστημίου 37, 10165, 

Αθήνα
3. Γραφείο κ.Υφυπουργού Φορολογικής Πολιτικής & Δημ. Περιουσίας, Καραγ. 

Σερβίας 10, 10184, Αθήνα
4. Γραφείο κ.Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, Καρ. Σερβίας 6, TK 105 

62, Αθήνα
5. Γραφείο κας Γεν.Γραμματέα Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας 

Περιουσίας, Καραγ. Σερβίας 8, 10562, Αθήνα
6. Γραφείο κ.Γεν. Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής, Καραγ. Σερβίας 8, 

10562, Αθήνα
7. Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας

Κολωνού 2 και Πειραιώς, 10437, Αθήνα

Πίνακας διανομής:

Α.Α. Περιφέρεια Ταχυδρομική Διεύθυνση Δ/νση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου

1 Αττικής Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΑΘΗΝΑ,
ΤΚ: 117 43

gperatt@patt.gov.gr

2 Ανατολικής 
Μακεδονίας και 
Θράκης

Γ. Κακουλίδη 1, 69132 Κομοτηνή, 
Ελλάδα

periferiarxis@pamth.gov.gr

3 Βορείου Αιγαίου Κουντουριώτη 1, 811 00 Μυτιλήνη pv@pvaigaiou.gov.gr
4 Δυτικής Ελλάδας Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32, 26441, grafeio.pde@pde.gov.gr

https://www.google.gr/maps/place/%CE%9D%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%82+7,+%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1+105+63/@37.9754483,23.7315304,582m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x14a1bd3c290b538d:0xda10e550b548aba1!8m2!3d37.9754448!4d23.7333245
mailto:periferiarxis@pamth.gov.gr
mailto:pv@pvaigaiou.gov.gr
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Πάτρα
5 Δυτικής Μακεδονίας Ζώνη Ενεργού Πολεοδομίας (ΖΕΠ) 

Κοζάνης - Κοζάνη
info@pdm.gov.gr

6 Ηπείρου Πλατεία Πύρρου 1
ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ, 45221 Ιωάννινα

periferiarxis@php.gov.gr

7 Θεσσαλίας Κουμουνδούρου & Παπαναστασίου 
(Πλατεία Ρήγα Φεραίου), 41110 
ΛΑΡΙΣΑ.

periferiarxis@thessaly.gov.gr

8 Ιονίων Νήσων Αλυκές Ποταμού, ΤΚ 49100, 
Κέρκυρα

pin@pin.gov.gr

9 Κεντρικής 
Μακεδονίας

26ης Οκτωβρίου 64
Τ.Κ. 54627
Θεσσαλονίκη

periferiarxis@pkm.gov.gr,

10 Κρήτης Πλατεία Ελευθερίας,71201 
Ηράκλειο

gram.pkr@crete.gov.gr

11 Νότιου Αιγαίου Πλατεία Τσιροπινά, 84 100 
Ερμούπολη

ektelestikos@pnai.gov.gr, 
g.hatzimarkos@pnai.gov.gr

12 Πελοποννήσου Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου, 
22131 Τρίπολη

periferiarxis@ppel.gov.gr

13 Στερεάς Ελλάδας Λ. Καλυβίων 2,
Τ.Κ.: 35 132, Λαμία

periferiarxis@pste.gov.gr

14 Γενική Γραμματεία 
Πολιτικής Προστασίας

Λεωφ. Κηφισίας 37-39, 151 23 
Μαρούσι

 info@gscp.gr

mailto:periferiarxis@php.gov.gr
mailto:ektelestikos@pnai.gov.gr
mailto:periferiarxis@ppel.gov.gr
mailto:info@gscp.gr
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