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Νόμος υπ’ αριθμ. 4691/2020 (ΦΕΚ, με Αρ. Φύλλου 108, Τεύχος Α΄, 9-7-
2020).

Άρθρο 2
Έγγειες βελτιώσεις

1. Στο τέλος της περ. α΄ της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 414/1976 (Α΄ 
24) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Η διάθεση των αναγκαίων πιστώσεων και η έγκριση 
πραγματοποίησης των δαπανών που βαρύνουν τον Προϋπολογισμό 
Δημοσίων Επενδύσεων σύμφωνα με την παρ. 1 και την περ. α΄ της παρ. 2 
δύναται να ενεργείται και από τον προϋπολογισμό της οικείας 
Περιφέρειας που εποπτεύει τον Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων στην 
αρμοδιότητα του οποίου ανήκουν τα εγγειοβελτιωτικά έργα, με απόφαση 
του Περιφερειάρχη μετά από σύμφωνη γνώμη του οικείου 
Περιφερειακού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Εγγειοβελτιωτικών Έργων.».

2. H περ. α΄ της παρ. 4 του άρθρου 46 του ν. 4456/2017 
αντικαθίσταται ως εξής:

«4. α) Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, μετά από σύμφωνη γνώμη του Κεντρικού Γνωμοδοτικού 
Συμβουλίου Εγγειοβελτιωτικών Έργων (ΚΓΣΕΕ) και του οικείου 
Δημοτικού Συμβουλίου, μπορεί να μεταβιβάζονται σε δήμους, όταν δεν 
είναι δυνατή ή σκόπιμη η σύσταση ΟΕΒ, οι αρμοδιότητες διοίκησης, 
λειτουργίας και συντήρησης των εγγειοβελτιωτικών έργων Α΄ και Β΄ 
τάξης που κατασκευάζονται ή έχουν κατασκευαστεί από το Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την απόφαση του 
προηγούμενου εδαφίου ρυθμίζεται και κάθε θέμα σχετικό με τη 
μεταβίβαση.

Για την παρακολούθηση και εφαρμογή της διαδικασίας μεταβίβασης 
συνιστάται στην οικεία Περιφέρεια πενταμελής επιτροπή, η οποία 
συγκροτείται από τους παρακάτω υπαλλήλους με τους αναπληρωτές 
τους: αα) Τρεις υπαλλήλους της οικείας Περιφέρειας, εξειδικευμένους 
στα θέματα εγγείων βελτιώσεων. Κατά προτίμηση ορίζονται υπάλληλοι 
των κλάδων ΠΕ ή ΤΕ Γεωπονικού, ΠΕ Γεωλόγων και ΠΕ ή ΤΕ 
Μηχανικών αντίστοιχα. αβ) Έναν υπάλληλο πτυχιούχο ιδρύματος 
πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης της οικείας Περιφερειακής 
Ενότητας, κατά προτίμηση του κλάδου ΠΕ ή ΤΕ Γεωπονικού και αγ) 
έναν υπάλληλο του οικείου δήμου, κατά προτίμηση των κλάδων ΠΕ ή ΤΕ 
Μηχανικών.».
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Με τον παραπάνω Νόμο, έχουμε τις εξής τροποποιήσεις, πάνω στους 
δύο προαναφερόμενους, νόμους, όπως ακολουθούν:

Α΄ Τροποποίηση:

***********************************************************

Νόμος υπ’ αριθμ. 4691/2020 (ΦΕΚ, με Αρ. Φύλλου 108, Τεύχος Α΄, 9-7-
2020).

Άρθρο 2
Έγγειες βελτιώσεις

1. Στο τέλος της περ. α΄ της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 414/1976 (Α΄ 
24) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Η διάθεση των αναγκαίων πιστώσεων και η έγκριση 
πραγματοποίησης των δαπανών που βαρύνουν τον Προϋπολογισμό 
Δημοσίων Επενδύσεων σύμφωνα με την παρ. 1 και την περ. α΄ της παρ. 2 
δύναται να ενεργείται και από τον προϋπολογισμό της οικείας 
Περιφέρειας που εποπτεύει τον Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων στην 
αρμοδιότητα του οποίου ανήκουν τα εγγειοβελτιωτικά έργα, με απόφαση 
του Περιφερειάρχη μετά από σύμφωνη γνώμη του οικείου 
Περιφερειακού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Εγγειοβελτιωτικών Έργων.».

Έτσι, γίνεται τροποποίηση ως εξής:

Στην παραπάνω περίπτωση α, παράγραφος 4, του άρθρου 2, του Ν. 
414/1976 προστέθηκε νέο εδάφιο, με τον Νόμο υπ’ αριθμ. 4691/2020 
(ΦΕΚ, με Αρ. Φύλλου 108, Τεύχος Α΄, 9-7-2020). Άρθρο 2 «Έγγειες 
βελτιώσεις», όπως είπαμε.

Τότε η παραπάνω παράγραφος 4 συμπληρώνεται ως εξής:  

Άρθρο 2
Δαπάναι βαρύνουσαι το Δημόσιον

4.α) Η διάθεσις των αναγκαίων πιστώσεων και η έγκρισις 
πραγματοποιήσεως των βαρυνουσών τον προϋπολογισμόν Δημοσίων 
Επενδύσεων δαπανών ενεργείται, κατά περίπτωσιν, δια κοινών 
αποφάσεων των Υπουργών Γεωργίας και Συντονισμού ή Δημοσίων 
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Έργων και Συντονισμού ή δια κοινών αποφάσεων απάντων αυτών, 
εκδιδομένων μετά γνώμην  του κεντρικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου 
Εγγειοβελτιωτικών Έργων, προτάσει της Υπηρεσίες Εγγείων 
Βελτιώσεων του Υπουργείου Γεωργίας.

Η διάθεση των αναγκαίων πιστώσεων και η έγκριση πραγματοποίησης 
των δαπανών που βαρύνουν τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων 
σύμφωνα με την παρ. 1 και την περ. α΄ της παρ. 2 δύναται να ενεργείται 
και από τον προϋπολογισμό της οικείας Περιφέρειας που εποπτεύει τον 
Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκουν 
τα εγγειοβελτιωτικά έργα, με απόφαση του Περιφερειάρχη μετά από 
σύμφωνη γνώμη του οικείου Περιφερειακού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου 
Εγγειοβελτιωτικών Έργων.

Δηλαδή, προστέθηκε η δεύτερη παραπάνω περίπτωση στον παραπάνω 
Ν. 414/1976, στο Άρθρο 2, στην παράγρ. 4 (αυτή που είναι στην 
ομιλούμενη δημοτική).
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Β΄ Τροποποίηση:

***********************************************************

Νόμος υπ’ αριθμ. 4691/2020 (ΦΕΚ, με Αρ. Φύλλου 108, Τεύχος Α΄, 9-7-
2020).

Άρθρο 2
Έγγειες βελτιώσεις

Η παράγραφος 4, περίπτ. α, του άρθρου 46, του Ν. 4456/2017 έλεγε τα 
εξής: 

«4. α) Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, μετά από σύμφωνη γνώμη του Κεντρικού Γνωμοδοτικού 
Συμβουλίου Εγγειοβελτιωτικών Έργων (ΚΓΣΕΕ) και του οικείου 
Δημοτικού Συμβουλίου, μπορεί να μεταβιβάζονται σε δήμους, όταν δεν 
είναι δυνατή ή σκόπιμη η σύσταση ΟΕΒ, οι αρμοδιότητες διοίκησης, 
λειτουργίας και συντήρησης των εγγειοβελτιωτικών έργων Α΄ και Β΄ 
τάξης που κατασκευάζονται ή έχουν κατασκευαστεί από το Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Για την παρακολούθηση και 
εφαρμογή της διαδικασίας μεταβίβασης συνιστάται στην οικεία 
Περιφέρεια πενταμελής επιτροπή, η οποία συγκροτείται από τους 
παρακάτω υπαλλήλους με τους αναπληρωτές τους: αα) Τρεις 
υπαλλήλους της οικείας Περιφέρειας, εξειδικευμένους στα θέματα 
εγγείων βελτιώσεων. Κατά προτίμηση ορίζονται υπάλληλοι των κλάδων 
ΠΕ ή ΤΕ Γεωπονικού, ΠΕ Γεωλόγων και ΠΕ ή ΤΕ Μηχανικών 
αντίστοιχα. αβ) Έναν υπάλληλο πτυχιούχο ιδρύματος πανεπιστημιακής ή 
τεχνολογικής εκπαίδευσης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, κατά 
προτίμηση του κλάδου ΠΕ ή ΤΕ Γεωπονικού και αγ) έναν υπάλληλο του 
οικείου δήμου, κατά προτίμηση των κλάδων ΠΕ ή ΤΕ Μηχανικών.».

Έτσι, γίνεται τροποποίηση ως εξής:

Η παραπάνω παράγραφος 4, περίπτ. α, του άρθρου 46, του Ν. 
4456/2017 αντικαταστάθηκε με τον Νόμο υπ’ αριθμ. 4691/2020 (ΦΕΚ, 
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με Αρ. Φύλλου 108, Τεύχος Α΄, 9-7-2020). Άρθρο 2 «Έγγειες 
βελτιώσεις», ως εξής: 

4.α) Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
μετά από σύμφωνη γνώμη του Κεντρικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου 
Εγγειοβελτιωτικών Έργων (ΚΓΣΕΕ) και του οικείου Δημοτικού 
Συμβουλίου, μπορεί να μεταβιβάζονται σε δήμους, όταν δεν είναι δυνατή 
ή σκόπιμη η σύσταση ΟΕΒ, οι αρμοδιότητες διοίκησης, λειτουργίας και 
συντήρησης των εγγειοβελτιωτικών έργων Α΄ και Β΄ τάξης που 
κατασκευάζονται ή έχουν κατασκευαστεί από το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου 
ρυθμίζεται και κάθε θέμα σχετικό με τη μεταβίβαση. 

Για την παρακολούθηση και εφαρμογή της διαδικασίας μεταβίβασης 
συνιστάται στην οικεία Περιφέρεια, πενταμελής επιτροπή, η οποία 
συγκροτείται από τους παρακάτω υπαλλήλους με τους αναπληρωτές 
τους: αα) Τρεις υπαλλήλους της οικείας Περιφέρειας, εξειδικευμένους 
στα θέματα εγγείων βελτιώσεων. Κατά προτίμηση ορίζονται υπάλληλοι 
των κλάδων ΠΕ Γεωπονικού, ΠΕ Γεωλόγων και ΠΕ Μηχανικών 
αντίστοιχα. ββ) Έναν υπάλληλο ΠΕ της οικείας Περιφερειακής 
Ενότητας, κατά προτίμηση του κλάδου ΠΕ Γεωπονικού και γγ) έναν 
υπάλληλο του οικείου δήμου, κατά προτίμηση των κλάδων ΠΕ ή ΤΕ 
Μηχανικών. Με την απόφαση ορισμού των μελών, που εκδίδει ο 
Περιφερειάρχης, ρυθμίζεται και κάθε θέμα σχετικό με τη μεταβίβαση. 

Δηλαδή, προστέθηκε η εξής φράση: «Με την απόφαση του 
προηγούμενου εδαφίου ρυθμίζεται και κάθε θέμα σχετικό με τη 
μεταβίβαση».

Το προηγούμενο εδάφιο είναι όσα αναφέρονται πιο πάνω από την 
προσθήκη, στην ίδια παράγραφος 4, περίπτ. α, του άρθρου 46, του Ν. 
4456/2017.


