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ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις  για  την  εφαρμογή  του  άρθρου  46  του  ν.  4456/2017,  του  άρθρου  66  του 

ν. 4546/2018  και  της  απόφασης  αριθ.  3252/99092/2017,  περί  θεμάτων  Έργων  και 

Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων  

 

Με το άρθρο 46 του ν.4456/2017 (ΦΕΚ Α΄24) “Ρυθμίσεις θεμάτων έργων και οργανισμών εγγείων 

βελτιώσεων”,  το  άρθρο  66  του  ν.  4546/2018  (ΦΕΚ  Α΄101)  και  την  υπ’  αρ.  3252/99092/2017  (ΦΕΚ 

Β΄3452)  ΚΥΑ  των  υπουργών  Εσωτερικών  και  Αγροτικής  Ανάπτυξης  και  Τροφίμων,  ρυθμίζεται  σειρά 

θεμάτων σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο των Έργων και των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΟΕΒ). Οι 

κύριες  ρυθμίσεις  αφορούν  στην  ανάθεση  συγκεκριμένων  αρμοδιοτήτων  στις  Περιφέρειες,  τη 

διευθέτηση θεμάτων σχετικά με τις προσλήψεις προσωπικού στους ΟΕΒ, τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 

διοίκησης, λειτουργίας και συντήρησης σε φορείς, τη σύνθεση συμβουλίων, την αναπροσαρμογή του 

τρόπου είσπραξης οφειλών από τους ΟΕΒ, κ.α. 

Μετά  από  ερωτήματα  που  έχουν  περιέλθει  στην  υπηρεσία  μας  σχετικά  με  τις  παραπάνω 

ρυθμίσεις, με το παρόν δίνονται διευκρινήσεις επί της εφαρμογής των εν λόγω διατάξεων. 

 

1. Νόμος 4456/2017 – άρθρο 46 

 

Παράγραφος 1 

Στην παράγραφο 1 ορίζεται ότι οι Περιφέρειες  είναι εν γένει αρμόδιες για  την αξιοποίηση των 

εγγειοβελτιωτικών έργων, με κάθε πρόσφορο μέσο, με σκοπό την απόδοση της μέγιστης ωφελιμότητάς 

τους. Σε αυτό το πλαίσιο, σε συνδυασμό και με τις αρμοδιότητες που περιγράφονται στη συνέχεια, οι 

Περιφέρειες  μεριμνούν  για  τη  σωστή  λειτουργία  των  υφιστάμενων  εγγειοβελτιωτικών  έργων  και 

υποστηρίζουν το έργο των ΟΕΒ για την βέλτιστη αξιοποίηση των έργων δικαιοδοσίας τους. 

Επίσης, οι Περιφέρειες είναι αρμόδιες για την άσκηση των αρμοδιοτήτων διοίκησης, λειτουργίας 

και  συντήρησης  των  εγγειοβελτιωτικών  έργων  Α΄  και  Β΄  τάξης,  που  κατασκευάζονται  ή  έχουν  ήδη 

κατασκευαστεί  από  το  Υπουργείο  Υποδομών,  Μεταφορών  και  Δικτύων,  το  Υπουργείο  Αγροτικής 

Ανάπτυξης  και  Τροφίμων  και  τις  Περιφέρειες,  εφόσον  δεν  έχουν  ήδη  μεταβιβαστεί  σε  Οργανισμούς 
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Εγγείων  Βελτιώσεων  (ΟΕΒ)  ή  δεν  ασκούνται  από  δήμους  και  έως  τη  μεταβίβαση  αυτών  σε  ΟΕΒ  ή 

δήμους.  Διευκρινίζεται  ότι  η  αρμοδιότητα  διοίκησης,  λειτουργίας  και  συντήρησης  για  τα  παραπάνω 

έργα  ασκείται  από  τις  Περιφέρειες  και  στις  περιπτώσεις  κατάργησης,  διάλυσης  ή  εκκαθάρισης 

υφιστάμενου ΟΕΒ, μέχρι την ανάθεση των εν λόγω αρμοδιοτήτων σε νέο Οργανισμό ή φορέα.  

Η  σύσταση,  η  συγχώνευση  και  η  κατάργηση  των  Τοπικών  Οργανισμών  Εγγείων  Βελτιώσεων 

(Τ.Ο.Ε.Β) πραγματοποιείται από τις Περιφέρειες, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες που 

προβλέπονται στο θεσμικό πλαίσιο περί εγγείων βελτιώσεων (ν.δ. 3881/58, άρθρο 19, β.δ. από 13‐9‐59 

‐ ΦΕΚ Α΄243, άρθρο 10). 

Οι Περιφέρειες μεριμνούν για την ορθή, εύρυθμη και βιώσιμη λειτουργία των ΟΕΒ σύμφωνα με 
το  ισχύον  θεσμικό  πλαίσιο  περί  εγγείων  βελτιώσεων.  Για  τη  διασφάλιση  των  παραπάνω,  οι 

Περιφέρειες  δύνανται  να  παρέχουν  τεχνική  ή  διοικητική  βοήθεια  προς  τους  ΟΕΒ,  προκειμένου  να 

αντιμετωπιστούν προβλήματα στη λειτουργία των Οργανισμών. 

Τονίζεται ότι οι Περιφέρειες έχουν  την αποκλειστική ευθύνη για την εποπτεία και έλεγχο όλων 

των πράξεων και αντικειμένων των ΟΕΒ. Η έννοια της εποπτείας έγκειται στον έλεγχο της νομιμότητας 

όλων των πράξεων των ΟΕΒ. Ως εκ τούτου, οι ΟΕΒ οφείλουν να κοινοποιούν όλες τις αποφάσεις τους 

στην οικεία Περιφέρεια. Επιπροσθέτως, όπου απαιτείται ρητά από τις  ισχύουσες διατάξεις η έγκριση 

της Περιφέρειας για μια απόφαση ενός ΟΕΒ, η απόφαση υλοποιείται μόνο μετά την έγκρισή της από 

την Περιφέρεια.  

Διευκρινίζεται ότι η άσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας μπορεί να ανατεθεί 

από τον Περιφερειάρχη σε υφιστάμενες δομές ή σε νέες δομές  (π.χ. Τμήματα ή Διευθύνσεις Εγγείων 

Βελτιώσεων) , σύμφωνα με το οργανόγραμμα της Περιφέρειας. Η ανάθεση των εν λόγω αρμοδιοτήτων, 

οι  οποίες  άπτονται  γεωπονικών,  τεχνικών  και  οικονομικών‐διοικητικών αντικειμένων,  ενδείκνυται  να 

γίνεται  σε  υπηρεσίες  επαρκώς  στελεχωμένες  με  υπαλλήλους  αντίστοιχων  ειδικοτήτων,  λαμβάνοντας 

βέβαια  υπόψη  τις  ειδικές  ανάγκες  κάθε  Περιφέρειας,  όπως  τον  αριθμό  και  το  μέγεθος  των 

υφιστάμενων ΟΕΒ, τη φύση και τις τεχνικές προδιαγραφές των εγγειοβελτιωτικών έργων, κ.λπ.  

 

Παράγραφος 2 

Με την παράγραφο 2 (όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 66 του ν. 4546/2018) και 

την παράγραφο 5 του άρθρου 46 του ν. 4456/2017, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την πρόσληψη του 

προσωπικού των ΟΕΒ. Όσον αφορά στη διαδικασία που ακολουθείται διευκρινίζονται τα ακόλουθα: 

Μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού από την γενική συνέλευση του ΤΟΕΒ και την έγκριση από 

την  εποπτεύουσα  υπηρεσία  ή  την  έγκριση  του  προϋπολογισμού  του  ΓΟΕΒ  από  την  εποπτεύουσα 

υπηρεσία,  το  ΔΣ  του  ΟΕΒ  παίρνει  εγκαίρως  απόφαση  πρόσληψης  του  αναγκαίου  προσωπικού,  την 

οποία  υποβάλλει  στην  εποπτεύουσα  υπηρεσία,  συνοδευόμενη  από  εισηγητική  έκθεση  για  την 

αναγκαιότητα της πρόσληψης. Η εποπτεύουσα υπηρεσία ελέγχει την νομιμότητα του αιτήματος και το 

αποστέλλει,  εντός  ενός  μηνός,  στην  Αποκεντρωμένη  Διοίκηση  για  την  τελική  έγκριση,  η  οποία 

χορηγείται εντός ενός μηνός από την ημερομηνία διαβίβασης του αιτήματος από την Περιφέρεια. Οι 

προσλήψεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στους ΚΕΥ των ΟΕΒ. 

Επιπλέον,  διευκρινίζεται  ότι  οι  εκτός  έδρας μετακινήσεις  του προσωπικού  των ΟΕΒ υπόκεινται 

στην υποπαράγραφο Δ.9 «Δαπάνες μετακίνησης εντός και εκτός επικράτειας» του ν. 4346/2015, όπως 

ισχύει, και, αντίστοιχα, οι υπερωρίες υπόκεινται στο άρθρο 20 του ν. 4354/2015, όπως ισχύει.  
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Παράγραφοι 3 & 4 

Με  τις  παραγράφους  3  και  4  ρυθμίζονται  επιμέρους  ζητήματα  σχετικά  με  τα  έργα  και  τους 

Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων. 

 

2. Νόμος 4546/2018 ‐ άρθρο 66 
 

Παράγραφοι 1 & 2 

Με  τις  παραγράφους  1  και  2  ορίζεται  η  σύνθεση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  (ΔΣ)  του 

Αρδευτικού  Οργανισμού  Στυμφαλίας‐Ασωπού  Κορινθίας  (ΑΟΣΑΚ),  των  ΓΟΕΒ  και  των  Περιφερειακών 

Γνωμοδοτικών  Συμβουλίων  Εγγειοβελτιωτικών  Έργων  (ΠΓΣΕΕ).  Επισημαίνεται  ότι  οι  αρμόδιες 

υπηρεσίες πρέπει να μεριμνούν για την έκδοση των αποφάσεων ορισμού των ΔΣ σε εύλογο χρόνο πριν 

τη  λήξη  της  θητείας  των  μελών,  προκειμένου  να  μην  υπάρχουν  προβλήματα  στη  διοίκηση  και  την 

εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών. Επίσης, διευκρινίζεται ότι με την απόφαση ορισμού των μελών 

των ΠΓΣΕΕ ορίζονται και οι εισηγητές των θεμάτων σε αυτό, με τους αναπληρωτές τους, καθώς και ο 

γραμματέας του συμβουλίου. Επισημαίνεται ότι οι εισηγητές ενδείκνυται να υπηρετούν σε υπηρεσίες 

της Περιφέρειας αρμόδιες για εγγειοβελτιωτικά έργα και ΟΕΒ. 

 

Παράγραφος 3 

Με την παράγραφο 3 ορίζεται ο χρόνος διεκπεραίωσης των υποβληθέντων αιτημάτων προς τους 

ΟΕΒ (50 ημέρες), με σκοπό να κατοχυρωθούν τα δικαιώματα των μελών τους. 

 

Παράγραφος 4 

Με  την  περίπτωση  (α)  της  παραγράφου  4  ρυθμίζεται  το  θεσμικό  πλαίσιο  που  διέπει  τις 

χρηματοοικονομικές  διαδικασίες  των  ΟΕΒ,  λαμβάνοντας  υπόψη  την  κατάργηση  της  Αγροτικής 

Τράπεζας  της  Ελλάδος  (ΑΤΕ),  αλλά  και  τις  σύγχρονες  ηλεκτρονικές  διαδικασίες  πληρωμής.  Με  την 

περίπτωση (β) της παραγράφου 4 ορίζεται η διαδικασία προσφυγής για σύσταση ΤΟΕΒ, σε εναρμόνιση 

με την ισχύουσα διοικητική δομή. Με την περίπτωση (γ) της παραγράφου 4 ρυθμίζεται το πλαίσιο που 

διέπει  το  αποθεματικό  κεφάλαιο  των  ΟΕΒ,  λαμβάνοντας  υπόψη  την  κατάργηση  της  ΑΤΕ.  Με  την 

περίπτωση (δ) της παραγράφου 4 ορίζεται η διαδικασία υποβολής ένστασης κατά απόφασης των ΓΟΕΒ, 

σε εναρμόνιση με την ισχύουσα διοικητική δομή. 

 

Παράγραφος 5 

Με την παράγραφο 5 τροποποιούνται διατάξεις του ν. 1277/1972, για την εναρμόνισή του με την 

ισχύουσα διοικητική δομή. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που ένας ΤΟΕΒ αδυνατεί να συντάξει (π.χ. 

λόγω έλλειψης προσωπικού) την αναφερόμενη τεχνική έκθεση με προϋπολογισμό των απαιτούμενων 

δαπανών  συντήρησης  των  έργων,  δύναται  να  ζητήσει  αρωγή  από  την  εποπτεύουσα  υπηρεσία  της 

Περιφέρειας. 

 

Παράγραφος 6 

Με την παράγραφο 6 αποσαφηνίζονται οι περιπτώσεις συμμετοχής του δημοσίου στις δαπάνες 

διοίκησης,  λειτουργίας  και  συντήρησης  των  εγγειοβελτιωτικών  έργων  και  εναρμονίζονται  με  την 

υφιστάμενη  διοικητική  δομή.  Επιπλέον  δίνεται  η  δυνατότητα  της  συμμετοχής  του  δημοσίου  στην 

πρόληψη ή αποκατάσταση  ζημιών σε έργα Α΄ και Β΄  τάξης, οι οποίες προέρχονται από πλημμύρες ή 

άλλες  αιτίες  που συνιστούν ανωτέρα  βία,  κατά  το  μέρος  που  δεν  μπορούν  να  καλυφθούν από  τους 

ωφελούμενους,  σε  βάρος  του  προϋπολογισμού  Δημοσίων  Επενδύσεων,  με  εγγραφή  σε  αυτόν 
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κονδυλίου  αντιμετώπισης  εκτάκτων  αναγκών  εγγειοβελτιωτικών  έργων,  με  υλοποίηση  των  έργων 

αντιμετώπισης  εκτάκτων  αναγκών  από  την  Περιφέρεια.  Έκτακτες  ανάγκες  σε  εγγειοβελτιωτικά  έργα 

μπορεί να είναι οι καταστροφές σε διώρυγες μεταφοράς και διανομής αρδευτικού νερού, η επίχωση 

στραγγιστικών τάφρων εγγειοβελτιωτικών δικτύων, οι καταστροφές σε υδροληψίες εγγειοβελτιωτικών 

δικτύων και  σε  δίκτυα  σωληνώσεων,  οι  καταστροφές  σε  αγροτικά  οδικά  δίκτυα  εγγειοβελτιωτικών 
έργων που βρίσκονται  εντός  περιοχής αναδασμού,  οι  καταστροφές  σε αντλιοστάσια αρδευτικών  και 

στραγγιστικών  δικτύων  (αντλιομονάδων),  οι  καταστροφές  σε  αναχώματα  αποφυγής  πλημμυρών,  οι 

καταστροφές  σε  εγγειοβελτιωτικά  έργα  που  έχουν  προκληθεί  από  δασικές  πυρκαγιές,  εφόσον  τα 

παραπάνω  προκαλούνται  από  αιτίες  που  συνιστούν  ανωτέρα  βία,  καθώς  επίσης  και  έργα  για  την 

αντιμετώπιση της λειψυδρίας. 

Διευκρινίζεται ότι η συμμετοχή του δημοσίου στις ανωτέρω δαπάνες μπορεί να πραγματοποιηθεί 

είτε  από  τις  Περιφέρειες,  είτε  από  το  ΥΠΑΑΤ.  Οι  σχετικές  αποφάσεις  των  Περιφερειών  πρέπει  να 

κοινοποιούνται και στο ΥΠΑΑΤ  (Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων &  Εδαφοϋδατικών Πόρων). Οδηγίες όσον 

αφορά  στα  απαιτούμενα  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  για  την  υποβολή  σχετικών  αιτημάτων  προς  το 

ΥΠΑΑΤ  παρέχονται  με  την  υπ’  αρ.  3854/137946/21.12.2017  (ΑΔΑ:  ΩΤ2Ο4653ΠΓ‐ΙΨ2)  εγκύκλιο  της 

υπηρεσίας μας. 

 

Παράγραφος 7 

Με  την  περίπτωση  (α)  της  παραγράφου  7,  με  την  οποία  αντικαθίσταται  το  άρθρο  61  του  ν. 

2538/1997, ορίζεται η διαδικασία και οι προθεσμίες είσπραξης των οφειλών υπέρ ΟΕΒ και ορίζεται η 

υποχρεωτική αποστολή των οφειλών των υπερήμερων οφειλετών – μελών ΟΕΒ στην οικεία ΔΟΥ προς 

είσπραξη.  Επίσης,  παρέχεται  στους  ΟΕΒ  η  δυνατότητα  να  ρυθμίσουν  την  καταβολή  βεβαιωμένων 

οφειλών των μελών τους σε δόσεις, προκειμένου να διευκολυνθούν οι ωφελούμενοι παραγωγοί και να 

ενισχυθεί  η  βιωσιμότητα  των αγροτικών  εκμεταλλεύσεων. Με  την περίπτωση  (β)  της παραγράφου 7 

αντικαθίσταται  η  παράγραφος  2  του  άρθρου  64  του  ν.  2538/1997  με  σκοπό  να  προσαρμοστεί  στα 

δεδομένα  του  παρόντος  νόμου.  Όσον  αφορά  στο  άρθρο  61  του  ν.  2538/1997  διευκρινίζονται  – 

επισημαίνονται τα ακόλουθα: 

§  Παρ.  1.  Οι  Οργανισμοί  (ΓΟΕΒ,  ΤΟΕΒ,  ΑΟΣΑΚ,  ΠΔΕ,  ΤΕΑ)  πρέπει  άμεσα  να  δημοσιεύσουν,  με 

οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο, πρόσκληση προς τα μέλη τους προκειμένου να προβούν σε δήλωση 

των στοιχείων που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 61, εντός 12 μηνών από την έναρξη ισχύος 

του  νόμου,  δηλαδή  μέχρι  τις  12‐06‐2019.  Επισημαίνεται,  ότι  στην  πρόσκληση  πρέπει  να  γίνεται 

αναφορά και στα χρηματικά πρόστιμα που προβλέπονται σε περίπτωση μη υποβολής, καθυστερημένης 

υποβολής ή υποβολής ανακριβούς δήλωσης, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 61. Διευκρινίζεται ότι 

ως  πρόσφορος  τρόπος  δημοσίευσης  κατά  περίπτωση  (ανάλογα  με  τον  αριθμό  και  τη  γεωγραφική 

διασπορά  των  μελών,  την  έκταση  της  περιοχής  δικαιοδοσίας  του  Οργανισμού,  κ.λπ.)  μπορεί, 

ενδεικτικά,  να  είναι  η  ανάρτηση  στα  γραφεία  ή/και  στην  ιστοσελίδα  του  Οργανισμού,  του  οικείου 

Δήμου  ‐  Περιφέρειας  ή/και  σε  άλλα  σημεία  της  περιοχής,  η  δημοσίευση  σε  μέσα  ενημέρωσης,  η 

ειδοποίηση μέσω επιστολής ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κ.λπ., ή συνδυασμός των παραπάνω.  

§  Παρ.  2.  Με  βάση  τις  ετήσιες  οφειλές  της  παρ.  1  του  άρθρου  3  του  ν.δ.  1277/1972,  οι 

Οργανισμοί καταρτίζουν πίνακα των υπόχρεων για την καταβολή των οφειλών, που δημοσιεύεται με 

ανάρτηση στα γραφεία τους και στον οικείο τόπο δημοσίευσης του Δήμου ή της Δημοτικής ή Τοπικής 

Κοινότητας.  Επισημαίνεται  ότι  ο  τρόπος  ανάρτησης  πρέπει  να  είναι  σύμφωνος  με  τις  εκάστοτε 

ισχύουσες διατάξεις περί προσωπικών δεδομένων, το πλαίσιο εφαρμογής των οποίων καθορίζεται από 

την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Επίσης, διευκρινίζεται ότι με την παρούσα διάταξη δεν 

αίρεται η δυνατότητα ειδοποίησης των μελών του Οργανισμού για τις οφειλές τους μέσω επιστολής ή 
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άλλου μέσου. 

§ Παρ. 3.  Μέσα σε διάστημα 15 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής των οφειλών, οι 

Οργανισμοί  ειδοποιούν  με  κάθε  πρόσφορο  μέσο  (π.χ.  επιστολή,  επίδοση  με  υπάλληλο  του 

Οργανισμού) τους υπερήμερους οφειλέτες για το ύψος των οφειλών τους και τους ενημερώνουν για τη 

διαδικασία  είσπραξης  σε  περίπτωση  μη  έγκαιρης  καταβολής  τους  στον  Οργανισμό,  καθώς  και  τα 

προβλεπόμενα από το θεσμικό πλαίσιο αναγκαστικά μέτρα και κυρώσεις. 

§ Παρ. 4. Ο πίνακας με το σύνολο των υπερήμερων οφειλετών που συντάσσεται προκειμένου να 

αποσταλεί στην οικεία ΔΟΥ για είσπραξη, αφορά στις ετήσιες οφειλές του εκάστοτε έτους αναφοράς. 

Οι  πίνακες  πρέπει  να  αποσταλούν  στην  οικεία  ΔΟΥ  υποχρεωτικά  εντός  του  προβλεπόμενου 

διαστήματος (3 έως 24 μήνες από την οριστικοποίηση των ετήσιων πινάκων οφειλών). Σημειώνεται ότι 

το  διάστημα  αυτό  δίνεται  προκειμένου  κάθε  Οργανισμός  να  έχει  τη  δυνατότητα  να  επιδιώξει  την 

είσπραξη  των  οφειλών  με  τον  καταλληλότερο  κάθε  φορά  τρόπο,  ώστε  να  διασφαλιστεί  η  εύρυθμη 

λειτουργία του Οργανισμού. 

§  Παρ.  5.  Η  ρύθμιση  της  καταβολής  των  βεβαιωμένων  οφειλών  σε  δόσεις  μπορεί  να  γίνει  με 

απόφαση των αρμοδίων οργάνων κάθε Οργανισμού, θέτοντας κριτήρια (οικονομικά, κοινωνικά, κ.λπ.) 

και όρους που αποσκοπούν στη διευκόλυνση των μελών που αντιμετωπίζουν αντικειμενικές δυσκολίες 

στην καταβολή των οφειλών τους, χωρίς όμως να προκαλείται πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία και 

τη βιωσιμότητα του Οργανισμού. Επισημαίνεται ότι η λήψη απόφασης για τη ρύθμιση της καταβολής 

των  βεβαιωμένων  οφειλών  σε  δόσεις  δεν  είναι  υποχρεωτική  για  τον  Οργανισμό  και,  σε  κάθε 

περίπτωση,  εφόσον  δεν  έχει  ληφθεί  σχετική  απόφαση  τα  μέλη  πρέπει  να  εξοφλούν  κανονικά  της 

οφειλές  τους.  Η  διάρκεια  καταβολής  των  δόσεων  δεν  μπορεί  να  υπερβαίνει  τους  36  μήνες  (ο 

Οργανισμός μπορεί να θέτει διάρκεια καταβολής μικρότερη των 36 μηνών)  και ο χρόνος καταβολής σε 

καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο παραγραφής των οφειλών βάσει της παρ. 4 του 

άρθρου  4  του  ν.δ.  1277/1972.  Επίσης,  διευκρινίζεται  ότι  οι  «βεβαιωμένες  οφειλές»  αφορούν  στο 

σύνολο των οφειλών κάθε μέλους προς τον Οργανισμό, οι οποίες δεν έχουν ήδη αποσταλεί στην οικεία 

ΔΟΥ.  Για  τις  οφειλές  που  έχουν  αποσταλεί  στη  ΔΟΥ,  ακολουθούνται  οι  διατάξεις  περί  είσπραξης 

δημοσίων εσόδων, όπως προβλέπεται στην παρ. 4. 

§ Παρ. 6. Οι  υπερήμεροι  οφειλέτες  κατά  την  έναρξη  ισχύος  του  νόμου  (12‐06‐2018)  πρέπει  να 

εξοφλήσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους ή να προβούν σε ρύθμιση της καταβολής τους σε δόσεις 

(εφόσον έχει ληφθεί αντίστοιχη απόφαση από τον οικείο Οργανισμό), μέχρι τις 12‐06‐2019. Μετά την 

παρέλευση του διαστήματος αυτού, οι Οργανισμοί καταρτίζουν πίνακα με το σύνολο των οφειλών των 

εν λόγω οφειλετών, οι οποίοι δεν έχουν εξοφλήσει ή ρυθμίσει την καταβολή των οφειλών τους, και τον 

αποστέλλουν μέχρι τις 12‐08‐2019 στην οικεία ΔΟΥ για είσπραξη. 

§  Παρ.  7.  Στην  παράγραφο  7  ορίζονται  τα  πρόστιμα  που  επιβάλλονται  σε  περίπτωση  μη 

υποβολής,  καθυστερημένης  υποβολής  ή  υποβολής  ανακριβούς  δήλωσης  που  προβλέπεται  στην 

παράγραφο  1.  Επισημαίνεται  ότι  στην  περίπτωση  της  παραχώρησης  ακινήτου,  κατά  την  οποία  έχει 

συμφωνηθεί  η  καταβολή  των  οφειλών  από άλλο  πρόσωπο,  την  ευθύνη  για  την  υποβολή  της  κοινής 

δήλωσης που προβλέπεται στην παρ. 1 έχει ο ιδιοκτήτης του ακινήτου  (μέλος του Οργανισμού), στον 

οποίο καταλογίζονται τα πρόστιμα που τυχόν προκύψουν για τη μη υποβολή, καθυστερημένη υποβολή 

ή υποβολή ανακριβούς δήλωσης. 

 

Παράγραφος 8 

Με  την  παράγραφο  8  τροποποιείται  η  παράγραφος  2  του  άρθρο  46  του  ν.  4456/2017,  όπως 

περιγράφεται παραπάνω. 
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3. ΚΥΑ 3252/99092/2017   
 

 Άρθρο 1 

Με  το άρθρο  1  εξειδικεύονται  οι  αρμοδιότητες  αναφορικά  με  τα  Έργα  και  τους  Οργανισμούς 

Εγγείων  Βελτιώσεων  (ΟΕΒ)  που  αναλαμβάνουν  οι  Περιφέρειες  σύμφωνα  με  το  άρθρο  46  του  ν. 

4456/2017.  Διευκρινίζεται  ότι  στην  εν  λόγω  ΚΥΑ  δεν  θεσπίζονται  νέες  αρμοδιότητες,  αλλά 

περιγράφονται  οι  αρμοδιότητες  που  ήδη  υφίστανται  στην  νομοθεσία  περί  έργων  και  οργανισμών 

εγγείων βελτιώσεων και ασκούν πλέον οι Περιφέρειες. Οι εν λόγω αρμοδιότητες ασκούνται σύμφωνα 

με  την  ισχύουσα  νομοθεσία  περί  εγγειοβελτιωτικών  έργων  και  ΟΕΒ,  ιδίως  τις  διατάξεις  του  ν.δ. 

3881/1958  (Α΄181)  και  τις  κατ’  εξουσιοδότησή  του  εκδοθείσες  κανονιστικές  πράξεις,  του  ν.δ. 

1277/1972  (Α΄213),  του ν. 497/1974  (Α΄203),  του ν. 414/1976  (Α΄212) και τις κατ’ εξουσιοδότησή του 

εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, του ν. 3704/1957  (Α΄98) και τις κατ’ εξουσιοδότησή του εκδοθείσες 

κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν. 

Αναλυτικά,  οι  εν  λόγω  αρμοδιότητες,  σε  συνδυασμό  με  τις  σχετικές  διατάξεις  στις  οποίες 

αναφέρονται, καθώς και τυχόν διευκρινίσεις κατά περίπτωση, παρατίθενται στη συνέχεια:  

α)   Η  μεταβίβαση  στους  ΟΕΒ  των  αρμοδιοτήτων  διοίκησης,  λειτουργίας  και  συντήρησης  των 
εγγειοβελτιωτικών έργων.    
[ν.δ. 3881/58, άρθρο 6, ΥΑ 17443/1975] 

β)  Ο χαρακτηρισμός (ταξινόμηση) των εγγειοβελτιωτικών έργων.    
[ν.δ. 3881/58, άρθρο 5] 

  Ο χαρακτηρισμός των έργων, που αφορά σε νέα έργα που θα λειτουργήσουν οι υπό σύσταση 
ΟΕΒ  ή  θα  μεταβιβαστούν  στους  ήδη  υπάρχοντες,  θα  γίνεται  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο 
άρθρο 5 του ν.δ. 3881/1958. 

γ)  Η  μεταβίβαση  στους  ΟΕΒ  της  αρμοδιότητας  διοίκησης  έργων  αξιοποίησης  εδάφους  της 
περιοχής των εγγειοβελτιωτικών έργων.     
[ν.δ. 3881/58, άρθρο 14, παρ. 3] 

δ)  Η  δυνατότητα  άσκησης  αρμοδιοτήτων  διοίκησης,  λειτουργίας  και  συντήρησης 
εγγειοβελτιωτικών έργων, εξ’ ολοκλήρου ή εν μέρει, κατ’ εξαίρεση και μέχρι την ολοκλήρωση 
των έργων, σε περίπτωση αδυναμίας των ΟΕΒ.    
[ν.δ. 3881/58, άρθρο 12, παρ. 3] 

ε)  Ο καθορισμός της περιόδου ανάπτυξης των εγγειοβελτιωτικών έργων.    
[ν.δ. 3881/58, άρθρο 11, ΥΑ 17443/1975] 

στ)  Ο  ορισμός  μελών  του  οικείου  Περιφερειακού  Γνωμοδοτικού  Συμβουλίου  Εγγειοβελτιωτικών 
Έργων.   
[ν.δ. 3881/58, άρθρο 3, άρθρο 23 παρ.3‐4, όπως ισχύει, β.δ.27‐2‐59 / ΦΕΚ Α΄ 50, όπως ισχύει] 

ζ)  Η  εισήγηση  στο  Υπουργείο  Αγροτικής  Ανάπτυξης  και  Τροφίμων  (ΥΠΑΑΤ)  για  τη  σύσταση, 
κατάργηση και συγχώνευση Γενικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ), μετά από γνώμη 
του οικείου Περιφερειακού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Εγγειοβελτιωτικών Έργων.    
[ν.δ. 3881/58, άρθρο 19, β.δ. 13‐9‐59 / ΦΕΚ Α΄243, άρθρα 10 και 42, ν. 4456/17, άρθρο 46, παρ. 
3α] 

η)   Η  έγκριση  χρηματοδότησης  συμπληρωματικών  έργων  και  η  υλοποίηση  του  προγράμματος 
δημοσίων επενδύσεων για την εκτέλεση συμπληρωματικών έργων.    
[ν. 414/1976, άρθρο 2, παρ. 1, ν.δ. 1277/72 άρθρο 1, παρ. 1, 2 και 3] 

θ)  Η δυνατότητα ανάθεσης στους ΓΟΕΒ των αρμοδιοτήτων διοίκησης, λειτουργίας και συντήρησης 
αντλιοστασίων που εξυπηρετούν έργα Β΄ τάξης.    
[ν. 414/76, άρθρο 6, παρ. 2] 
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ι)  Ο ορισμός των ζωνών εγγειοβελτιωτικών έργων.    
[ν.δ. 497/74, άρθρο 1, παρ. 2, 3 και 4] 

ια)  Η μεταβίβαση της διαχείρισης, διοίκησης και εκμετάλλευσης ζωνών εγγειοβελτιωτικών έργων 
σε ΟΕΒ.    
[ν.δ. 497/74, άρθρο 2, παρ. 2 και 3] 

ιβ)  Η  διαχείριση,  διοίκηση  και  εκμετάλλευση  ζωνών  εγγειοβελτιωτικών  έργων  που  δεν  έχουν 
μεταβιβαστεί σε ΟΕΒ.    
[ν.δ. 497/74, άρθρο 3, παρ. 1] 

ιγ)  Ο καθορισμός του τρόπου εκμετάλλευσης των ζωνών εγγειοβελτιωτικών έργων.    
[ν.δ. 497/74, άρθρο 4, παρ. 1] 

ιδ)  Η  μέριμνα  και  η  διενέργεια  των  απαραίτητων  διαδικασιών  για  τη  συγκρότηση  Προσωρινών 
Διοικουσών  Επιτροπών  (ΠΔΕ)  για  τη  διοίκηση,  λειτουργία  και  συντήρηση  εγγειοβελτιωτικών 
έργων.   
[ν.δ. 3881/58, άρθρο 16, παρ. 5, β.δ. 13‐9‐59 / ΦΕΚ Α΄243, άρθρο 19] 

ιε)  Η μέριμνα για την πραγματοποίηση εργασιών συντήρησης και λειτουργίας εγγειοβελτιωτικών 
έργων.   
[ν. 414/76, άρθρο 4, παρ. 1] 

ιστ)  Η  εισήγηση  προς  τον  Συντονιστή  της  οικείας  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  ή  τον  ασκούντα 
καθήκοντα  Γενικού  Γραμματέα  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  για  τα  πρόσωπα  των  μη  αιρετών 
μελών που συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) ΓΟΕΒ.    
[ν.δ. 4546/58, άρθρο 66, παρ. 2α] 

ιζ)  Η  οργάνωση  προγραμμάτων  εκπαίδευσης  αγροτών  για  τη  σωστή  λειτουργία,  συντήρηση  και 
αξιοποίηση  των  λειτουργούντων  συλλογικών  εγγειοβελτιωτικών  έργων,  καθώς  και  για  τη 
σωστή χρήση των τεχνικών στοιχείων αυτών.    
[ν.δ. 3881/58, άρθρο 14, παρ. 1, εδ. στ, ν. 4456/2017, άρθρο 46, παρ. 1] 

ιη)  Η διάλυση Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ).    
[β.δ. 13‐9‐59 / ΦΕΚ Α΄243, άρθρο 39] 

ιθ)  Η μέριμνα για τη διαδικασία εκκαθάρισης καταργούμενων ή διαλυόμενων ΤΟΕΒ.    
[β.δ. 13‐9‐59 / ΦΕΚ Α΄243, άρθρο 12, παρ. 1, άρθρο 40] 

κα)   Η μέριμνα για τη βελτίωση, συμπλήρωση, ανακαίνιση και επέκταση εγγειοβελτιωτικών έργων 
που έχουν μεταβιβαστεί στους ΟΕΒ.    
[ν.δ. 1277/72, άρθρο 1] 

κβ)   Η  μέριμνα  για  τη  χρηματοδότηση  συμπληρωματικών  εγγειοβελτιωτικών  έργων  δικαιοδοσίας 
των ΟΕΒ και η εκτέλεσή τους.    
[ν. 414/1976, άρθρο 2, παρ. 1, ν.δ. 1277/72 άρθρο 1, παρ. 1, 2 και 3] 

κγ)   Η  μέριμνα  για  τη  συντήρηση  και  αποκατάσταση  φθορών  ή  ζημιών,  οι  οποίες  προκαλούνται 
μετά τη μεταβίβαση των έργων στους ΟΕΒ.    
[ν. 414/76, άρθρο 2, παρ. 1β] 

κδ)  Η  συγκέντρωση  τεχνικών  στοιχείων  και  στοιχείων  λειτουργίας  εγγειοβελτιωτικών  έργων, 
δικαιοδοσίας ΓΟΕΒ, ΤΟΕΒ, ΠΔΕ και Τοπικών Επιτροπών Αρδεύσεων (ΤΕΑ), και η αποστολή τους 
σε ετήσια βάση στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ.    
[ν.δ. 3881/1958 όπως ισχύει, π.δ. 97/2017] 

κε)  Η  εισήγηση  προς  τον  Συντονιστή  της  οικείας  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  ή  στον  Ασκούντα 
καθήκοντα  Γενικού  Γραμματέα  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  για  την  απόλυση  των  αιρετών 
μελών ΔΣ των ΓΟΕΒ, εφόσον συντρέχουν οι λόγοι που προβλέπονται στην παρ. 2β του άρθρου 
20 του ν.δ. 3881/58 (Α΄181).    
[ν.δ. 3881/58, άρθρο 20, παρ. 2β, ν.δ. 4546/58, άρθρο 66, παρ. 2α] 

κστ) Η  διάθεση  πιστώσεων  δημοσίων  επενδύσεων  για  συμμετοχή  του  Δημοσίου  στις  δαπάνες 
διοίκησης,  λειτουργίας  και  συντήρησης  και  αποκατάστασης  ζημιών  από  πλημμύρες  ή  άλλη 
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αιτία που συνιστά ανωτέρα βία σε έργα εγγείων βελτιώσεων δικαιοδοσίας των ΟΕΒ, καθώς και 
η εκτέλεσή τους.    
[ν. 414/76, άρθρο 2 όπως ισχύει, π.δ. 332/1983] 
Με την εν λόγω αρμοδιότητα αποσαφηνίζεται ότι η Περιφέρεια, πέραν του ΥΠΑΑΤ, δύναται να 
συμμετέχει  στις  δαπάνες  διοίκησης,  λειτουργίας  και  συντήρησης  και  αποκατάστασης  ζημιών 
από  πλημμύρες  ή  άλλη  αιτία  που  συνιστά  ανωτέρα  βία  σε  έργα  εγγείων  βελτιώσεων 
δικαιοδοσίας των ΟΕΒ. 

κζ)  Η  επέκταση  ή  μείωση  της  περιοχής  δικαιοδοσίας  ΤΟΕΒ  και  ο  ορισμός  του  αριθμού  των 
αντιπροσώπων  που  εκλέγονται  από  τις  Τοπικές  Συνελεύσεις  των  ΤΟΕΒ  και  συγκροτούν  τη 
Γενική Συνέλευσή (ΓΣ) τους.    
[β.δ. 195/1963, άρθρο 2] 

κη)  Η  αντικατάσταση  ολόκληρου  ή  μέρους  του  ΔΣ  ΤΟΕΒ,  σε  περίπτωση  πλημμελούς  λειτουργίας 
του ΤΟΕΒ.    
[ν.δ. 3881/58, άρθρο 20, παρ. 2α, β.δ. 13‐9‐59 / ΦΕΚ Α΄243, άρθρο 26, β.δ. 195/1963, άρθρο 7] 

κθ)  Η αντικατάσταση  των αντιπροσώπων που εκλέγονται από  τις  Τοπικές  Συνελεύσεις  των ΤΟΕΒ, 
λόγω αδικαιολόγητων απουσιών σε συνελεύσεις της ΓΣ.    
[β.δ. 13‐9‐59 / ΦΕΚ Α΄243, άρθρο 20, παρ. 5, β.δ. 195/1963, άρθρο 3, παρ. 2] 

λ)  Η διενέργεια των απαραίτητων διαδικασιών για τη συγκρότηση προσωρινού ΔΣ των ΤΟΕΒ, σε 
περίπτωση απροθυμίας των ενδιαφερομένων να εκλέξουν το ΔΣ του ΤΟΕΒ.    
[ν.δ. 3881/58, άρθρο 16, παρ. 4] 

λα)  Η σύγκληση των Τοπικών ή Γενικών Συνελεύσεων των ΤΟΕΒ.    
[β.δ. 13‐9‐59 / ΦΕΚ Α΄243, άρθρο 20, παρ. 2, 3, β.δ. 195/1963, άρθρο 2, παρ. 6  και άρθρο 3, 
παρ. 1] 

λβ)  Η  παροχή  εντολής  για  πρόοδο  των  εργασιών  των  ΓΣ  και  ο  αυτεπάγγελτος  διορισμός  των 
αντιπροσώπων στις ΓΣ των ΤΟΕΒ, σε περίπτωση μη εκλογής αυτών από τις Τοπικές Συνελεύσεις.  
[β.δ. 13‐9‐59 / ΦΕΚ Α΄243, άρθρο 17, παρ. 11, Π.Δ. 332/83] 

λγ)  Η σύνταξη τεχνικής έκθεσης με προϋπολογισμό των απαιτούμενων δαπανών συντήρησης των 
έργων, εφ’ όσον αυτό δεν είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί από τους ΤΟΕΒ.    
[ν.δ 1277/74, άρθρο 3, παρ. 2, ν. 414/76, άρθρο 4, παρ. 1] 

λδ)  Η  αναγκαστική  εγγραφή  κονδυλίων  στους προϋπολογισμούς  των  ΤΟΕΒ  για  τις  δαπάνες  υπέρ 
ΓΟΕΒ, σε περίπτωση άρνησης εγγραφής από τους ΤΟΕΒ.    
[ν.δ. 1277/72, άρθρο 3, παρ. 3] 

λε)  Η παροχή οδηγιών και η παρακολούθηση εφαρμογής σχεδίων και εργασιών συντήρησης από 
τους ΟΕΒ.    
[ν. 414/76, άρθρο 4] 

λστ) Η  έγκριση  εκτέλεσης  εργασιών  συντήρησης  και  λειτουργίας  εγγειοβελτιωτικών  έργων  που 
έχουν μεταβιβαστεί στους ΟΕΒ, απολογιστικά.    
[ν. 414/1976, άρθρο 4] 

  Η  εν  λόγω  έγκριση  αφορά  σε  επείγουσες  εργασίες,  που  δεν  περιλαμβάνονται  στον 
προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους.    

λζ)   Η έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης από τους ΟΕΒ, απολογιστικά δι’ αυτεπιστασίας.    
[ν. 414/1976, άρθρο 4, β.δ. 13‐9‐59 / ΦΕΚ Α΄243, άρθρο 3, παρ. 2] 

  Η  εν  λόγω  έγκριση  αφορά  σε  δαπάνες  επειγουσών  εργασιών,  σύμφωνα  με  την  παρ.  3  του 
άρθρου 4 του ν. 414/1976, που δεν περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους. 

λη)  Η  εξέταση  ενστάσεων,  για  επιβολή  στρεμματικής  εισφοράς,  που  υποβάλλονται  από 
ωφελούμενους από τα εγγειοβελτιωτικά έργα των ΟΕΒ.    
[β.δ. 13‐9‐59 / ΦΕΚ Α΄243, άρθρο 28, παρ. 2] 

λθ)   Η έγκριση αιτημάτων για δανειοδότηση των ΟΕΒ.    
[β.δ. 13‐9‐59 / ΦΕΚ Α΄243, άρθρα 33 και 48] 
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μ)   Η εποπτεία και ο τεχνικός έλεγχος των ΟΕΒ για την εκπόνηση ερευνών και μελετών και για την 
εκτέλεση εργασιών συντήρησης των έργων.    
[ν.4456/2017, β.δ. 13‐9‐59 / ΦΕΚ Α΄243, άρθρο 9] 

μα)  Η εξέταση ενστάσεων κατά αποφάσεων των ΔΣ των ΟΕΒ.    
[β.δ. 13‐9‐59 / ΦΕΚ Α΄243, άρθρο 1, παρ. 2] 

μβ)  Η  θεώρηση  των  βιβλίων  και  στοιχείων  που  υποχρεούνται  να  τηρούν  οι  ΟΕΒ  και  η  παροχή 
οδηγιών στους ΟΕΒ για τον τρόπο τήρησής τους.    
[β.δ. 13‐9‐59 / ΦΕΚ Α΄243, άρθρο 36 και 49] 

μγ)  Η  εξέταση  ενστάσεων  περί  εγγραφής  ή  διαγραφής  μελών  των  ΟΕΒ  και  του  Αρδευτικού 
Οργανισμού Στυμφαλίας Ασωπού Κορινθίας (ΑΟΣΑΚ).    
[β.δ. 13‐9‐59 / ΦΕΚ Α΄243, άρθρο 4, παρ. 2] 

μδ)  Η  έγκριση  των  προϋπολογισμών,  των  ισολογισμών  και  των  απολογισμών  των  ΓΟΕΒ  και  του 
ΑΟΣΑΚ  και  η  διενέργεια  ετήσιων  οικονομικών‐διαχειριστικών  ελέγχων.  Η  αποστολή  των 
προϋπολογισμών,  των  ισολογισμών,  των  απολογισμών  και  των  πορισμάτων  των  ετήσιων 
οικονομικών ‐ διαχειριστικών ελέγχων στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ.    
[β.δ. 13‐9‐59 / ΦΕΚ Α΄243, άρθρο 46, παρ. 2] 

με)  Ο έλεγχος των δαπανών που εγγράφονται στους προϋπολογισμούς των ΤΟΕΒ.    
[ν.δ. 1277/72, άρθρο 3, β.δ. 13‐9‐59 / ΦΕΚ Α΄243, άρθρο 34, β.δ. 195/1963, άρθρο 9] 

μστ) Ο  έλεγχος  και  η  έγκριση  των  προϋπολογισμών,  των  ισολογισμών  και  των  απολογισμών  των 
ΤΟΕΒ,  μετά  την  έγκρισή  τους  από  τη  ΓΣ  των  ΤΟΕΒ  και  η  διενέργεια  ετήσιων  οικονομικών‐
διαχειριστικών  ελέγχων.  Η  αποστολή  των  προϋπολογισμών,  των  ισολογισμών,  των 
απολογισμών  και  των  πορισμάτων  των  ετήσιων  οικονομικών‐διαχειριστικών  ελέγχων  στην 
αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ.   
[ν.δ.  1277/72,  άρθρο  3,  β.δ.  13‐9‐59  /  ΦΕΚ  Α΄243,  άρθρο  34,  β.δ.  195/1963,  άρθρο  9,π.δ. 
97/2017] 

μζ)  Η μέριμνα  για  την  έγκριση αγοράς  γεωργικών μηχανημάτων  και αυτοκινήτων από  τους ΟΕΒ.  
[ν.  2647/98  άρθρο  1,  ν.  3852/10  άρθρο  280,  ν.δ.  2396/1953,  υπ’  αρ.  6400/2060/1984  υ.α. 
Προεδρίας της Κυβέρνησης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, π.δ. 402/1988 άρθρο 22 παρ. δ εδ. 
ηη, π.δ.  94/1993]  

μη)  Η  έγκριση  του  καταστατικού,  του  κανονισμού  εσωτερικής  υπηρεσίας  και  του  κανονισμού 
λειτουργίας και συντήρησης των έργων των ΤΟΕΒ, καθώς και των τροποποιήσεών τους.   
[β.δ. 13‐9‐59 / ΦΕΚ Α΄243, άρθρο 1, παρ. 1, άρθρα 16 και 38] 

μθ)  Η  έγκριση  του  κανονισμού  εσωτερικής  υπηρεσίας  και  του  κανονισμού  λειτουργίας  και 
συντήρησης των έργων των ΓΟΕΒ και του ΑΟΣΑΚ, καθώς και των τροποποιήσεών τους.    
[β.δ. 13‐9‐59 / ΦΕΚ Α΄243, άρθρο 1] 

ν)  Η εξέταση ενστάσεων περί απαλλαγής μελών των ΤΟΕΒ από εισφορές.    
[β.δ. 13‐9‐59 / ΦΕΚ Α΄243, άρθρο 29] 

να)  Η  έγκριση  αποφάσεων  των  ΔΣ  των  ΤΟΕΒ  που  αφορούν  στον  αριθμό,  στην  κατηγορία,  στην  
ειδικότητα, στα προσόντα και στην αντιμισθία του προσωπικού που προσλαμβάνουν οι ΤΟΕΒ. 
[β.δ. 13‐9‐59 / ΦΕΚ Α΄243, άρθρο 37, παρ. 2] 

  Σημειώνεται  ότι  στις  αποφάσεις πρόσληψης  του προσωπικού  των ΟΕΒ,  η αντιμισθία ορίζεται 
σύμφωνα με την παρ. ιδ  του άρθρου 7 του κεφ. Β του ν. 4354/2015, όπως ισχύει.  

νβ)  Η  έγκριση  αποφάσεων  των  ΔΣ  των  ΓΟΕΒ  που  αφορούν  στον  διορισμό  ή  παύση  τακτικού 
προσωπικού των ΓΟΕΒ.   
[β.δ. 13‐9‐59 / ΦΕΚ Α΄243, άρθρο 44, παρ. 15] 

νγ)  Η  μέριμνα  για  την  έκδοση  γνώμης  από  τη  νομική  υπηρεσία  της  Περιφέρειας  σχετικά  με  την 
αναγκαιότητα των προσλήψεων των ΟΕΒ και του ΑΟΣΑΚ και η διαβίβασή της μαζί με το σχετικό 
αίτημα πρόσληψης στον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή στον Ασκούντα 
καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης.    
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[ν. 4456/2017, άρθρο 46, παρ. 2α, υποπερίπτ. ββ, όπως  τροποποιήθηκε με  τον ν. 4546/2018, 
άρθρο 66, παρ. 8]  

νδ)  Η  απόφαση  καθορισμού  σύνθεσης  επιτροπής  διαγωνισμού  για  πλήρωση  οργανικών  θέσεων 
των ΤΟΕΒ και κάθε σχετικής λεπτομέρειας.    
[β.δ. 13‐9‐59 / ΦΕΚ Α΄243, άρθρο 37, παρ. 2, β.δ. 195/1963, άρθρο 10, παρ. 1]  

νε)  Η  κατάρτιση  και  η  έγκριση  προγράμματος  καλλιεργειών  εντός  περιοχής  εγγειοβελτιωτικών 
έργων.   
[ν.δ. 1277/72, άρθρο 7, παρ. 2]    

νστ) Η  αναγκαστική  εγγραφή  κονδυλίων  στους  προϋπολογισμούς  ΤΟΕΒ,  σε  περίπτωση 
παραλείψεως ή αρνήσεως του ΤΟΕΒ.    
[ν.δ. 1277/72, άρθρο 3, παρ. 3, β.δ. 13‐9‐59 / ΦΕΚ Α΄243, άρθρο 31, ν. 4546/2018, άρθρο 66, 
παρ. 5] 

νζ)  Η θεώρηση πινάκων εισφορών των ΟΕΒ, του ΑΟΣΑΚ και των ΤΕΑ.    
[ν.δ. 1277/72, άρθρο 3, παρ. 1, ν. 2538/97, άρθρο 61, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του 
ν. 4546/2018] 

νη)  Η  σύσταση  επιτροπής  προσδιορισμού  της  ωφέλειας  των  εγγειοβελτιωτικών  έργων  και  του 
ύψους της εισφοράς υπέρ ΤΟΕΒ και η εκδίκαση ενστάσεων κατά αποφάσεων της.    
[β.δ. 13‐9‐59 / ΦΕΚ Α΄243, άρθρο 28, 128141/1594/802/27.12.79 έγγραφο Γεν. Δ/νσης Ε.Β  Υπ. 
Γεωργίας] 

νθ)  Η  εισήγηση  προς  τον  Συντονιστή  της  οικείας  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  ή  στον  Ασκούντα 
καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την αντικατάσταση μη αιρετών 
μελών ΔΣ των ΓΟΕΒ, προ της λήξεως της θητείας τους, μετά από σύμφωνη γνώμη του οικείου 
ΠΓΣΕΕ.    
[ν.δ. 4546/58, άρθρο 66, παρ. 2α] 

ξ)  Η αντικατάσταση αντιπροσώπων παραγωγών στο ΔΣ  του ΑΟΣΑΚ, προ  της λήξεως  της θητείας 
τους.    
[β.δ. 20‐1‐58 / ΦΕΚ 16 Α΄, άρθρο 6, παρ. 2] 

ξα)  Κάθε  άλλο  θέμα  το  οποίο  εμπίπτει  στο  πεδίο  των  αρμοδιοτήτων  που  ασκούνται  από  τις 
Περιφέρειες σύμφωνα με την αριθμ. 15 αρμοδιότητα της περίπτωσης β «Υποτομέας Γεωργίας» 
του τομέα Β «Γεωργίας ‐ Κτηνοτροφίας ‐ Αλιείας» της παρ. ΙΙ του άρθρου 186 του ν. 3852/2010, 
όπως ισχύει, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί εγγειοβελτιωτικών έργων και ΟΕΒ.  

 

Άρθρο 2 

Στο  άρθρο  2  περιγράφονται  οι  περιπτώσεις  για  τις  οποίες  γνωμοδοτούν  τα  Περιφερειακά 

Γνωμοδοτικά  Συμβούλια  Εγγειοβελτιωτικών  Έργων  (ΠΓΣΕΕ).  Οι  περιπτώσεις  για  τις  οποίες  απαιτείται 

σύμφωνη  γνώμη  ή  γνώμη  του  ΠΓΣΕΕ,  καθώς  και  οι  αντίστοιχες  σχετικές  διατάξεις  παρατίθενται 

αναλυτικά στη συνέχεια:  

α)   Τον ορισμό περιόδου ανάπτυξης της περιοχής των εγγειοβελτιωτικών έργων.    
[ν.δ. 3881/58, αρ. 11] 
[Σύμφωνη γνώμη ΠΓΣΕΕ] 

β)  Τον χαρακτηρισμό (ταξινόμηση) εγγειοβελτιωτικών έργων.    
[ν.δ. 3881/58, άρθρο 5]  
[Σύμφωνη γνώμη ΠΓΣΕΕ] 

γ)  Τη σύσταση ΤΟΕΒ.    
[ν.δ. 3881/58, άρθρο 12, β.δ. 13‐9‐59 / ΦΕΚ Α΄243, άρθρο 16]  
[Απόφαση του ΠΓΣΕΕ περί συστάσεως ή μη ΤΟΕΒ και σε περίπτωση απόρριψης από το ΠΓΣΕΕ, οι 
ενδιαφερόμενοι προσφεύγουν στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο οποίος 
αποφαίνεται οριστικώς] 
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δ)  Τη  διάθεση  πιστώσεων  δημοσίων  επενδύσεων  για  συμμετοχή  του  Δημοσίου  στις  δαπάνες  
διοίκησης,  λειτουργίας  και  συντήρησης  εγγειοβελτιωτικών  έργων  δικαιοδοσίας  των  ΟΕΒ. 
[ν.414/1976, άρθρο 2, π.δ. 332/1983 , περίπ. κα, σημείο 9] 
[Γνώμη ΠΓΣΕΕ]  

ε)  Τη  διάθεση  πιστώσεων  δημοσίων  επενδύσεων  για  συμμετοχή  του  Δημοσίου  στις  δαπάνες 
αποκατάστασης  ζημιών  από  πλημμύρες  ή  άλλη  αιτία  που  συνιστά  ανωτέρα  βία  σε 
εγγειοβελτιωτικά έργα δικαιοδοσίας των ΟΕΒ.    
[ν.414/1976, άρθρο 2, π.δ. 332/1983 , περίπ. κα, σημείο 9] 
[Γνώμη ΠΓΣΕΕ]  

στ)  Τη διάθεση πιστώσεων δημοσίων επενδύσεων για συμπληρωματικά έργα.    
[ν. 414/1976, άρθρο 2]  
[Γνώμη ΠΓΣΕΕ] 

ζ)  Την ανάθεση σε ΓΟΕΒ των αρμοδιοτήτων ΔΛΣ αντλιοστασίων που εξυπηρετούν περιοχές έργων 
Β΄ τάξης.    
[ν.δ. 3881/58, αρ. 12, παρ. 2, ν. 414/76, άρθρο 6, παρ. 2] 
[Γνώμη ΠΓΣΕΕ] 

η)  Την  άσκηση  από  τις  Περιφέρειες  των  αρμοδιοτήτων  διοίκησης,  λειτουργίας  και  συντήρησης 
εγγειοβελτιωτικών  έργων  εξ  ολοκλήρου ή  εν μέρει,  κατ’  εξαίρεση  και  μέχρι  την ολοκλήρωση 
των έργων, σε περίπτωση αδυναμίας των ΟΕΒ.    
[ν.δ. 3881/58, άρθρο 12, παρ. 3]  
[Γνώμη ΠΓΣΕΕ] 

θ)  Την αντικατάσταση ολόκληρου ή εν μέρει του ΔΣ των ΤΟΕΒ.    
[ν.δ. 3881/58, άρθρο 20, παρ. 2α, β.δ. 13‐9‐59 / ΦΕΚ Α΄243, άρθρο 26]  
[Γνώμη ΠΓΣΕΕ] 

ι)  Την απόλυση αιρετών μελών των ΓΟΕΒ.   
[ν.δ. 3881/58, άρθρο 20, παρ. 2β]  
[Γνώμη ΠΓΣΕΕ] 

ια)  Τον  καθορισμό  της  αποζημίωσης  και  των  δικαιούχων,  των  οποίων  οι  καλλιέργειες  ή  φυτείες 
έχουν υποστεί φθορές ή ζημίες για τις αιτίες της παρ. 3 του άρθρ. 33 του ν.δ. 3881/1958.    
[β.δ. 344/1962, άρθρο 2, ΦΕΚ 85/Α]  
[Σύμφωνη γνώμη ΠΓΣΕΕ] 

ιβ)  Την  αναγκαστική  εγγραφή  κονδυλίων  στον  προϋπολογισμούς  ΤΟΕΒ,  σε  περίπτωση 
παραλείψεως ή αρνήσεως του ΤΟΕΒ.    
[β.δ. 13‐9‐59 / ΦΕΚ Α΄243, άρθρο 31, 1277/1972, άρθρο 3, παρ. 3, όπως ισχύει]  
[Γνώμη ΠΓΣΕΕ] 

ιγ)   Την εξέταση ενστάσεων κατά αποφάσεων των ΔΣ των ΟΕΒ.    
[β.δ. 13‐9‐59 / ΦΕΚ Α΄243, άρθρο 1, παρ. 2] 
[Σύμφωνη γνώμη ΠΓΣΕΕ] 

ιδ)   Την έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης από τους ΟΕΒ, απολογιστικά δι’ αυτεπιστασίας.    
[ν. 414/1976, άρθρο 4, β.δ. 13‐9‐59 / ΦΕΚ Α΄243, άρθρο 3, παρ. 2, ν.δ. 1218/72 άρθρο 1]   
[Γνώμη ΠΓΣΕΕ ‐ Η εν λόγω έγκριση αφορά σε δαπάνες επειγουσών εργασιών, σύμφωνα με την 
παράγραφο 3  του άρθρου 4  του ν. 414/1976, που δεν περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό 
του τρέχοντος έτους] 

ιε)  Τη σύσταση, συγχώνευση, κατάργηση και διάλυση ΤΟΕΒ.    
[β.δ. 13‐9‐59 / ΦΕΚ Α΄243, άρθρο 16, άρθρο 10, παρ. 1, παρ. 2, παρ. 3, άρθρο 39] 
[Γνώμη ΠΓΣΕΕ] 

ιστ)  Την επέκταση ή μείωση της περιοχής δικαιοδοσίας ΤΟΕΒ.    
[β.δ. 195/1963, άρθρο 2, παρ. 3]  
[Γνώμη ΠΓΣΕΕ] 
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ιζ)  Την εξέταση ενστάσεων  των ωφελουμένων σχετικά με  το μέγεθος  της ωφέλειας  και  το ύψος 
της επιβληθείσας εισφοράς υπέρ ΤΟΕΒ.    
[β.δ. 13‐9‐59 / ΦΕΚ Α΄243, άρθρο 28, παρ. 2]  
[Σύμφωνη γνώμη ΠΓΣΕΕ] 

ιη)  Την εξέταση ενστάσεων περί απαλλαγής μελών ΤΟΕΒ από εισφορές.    
[β.δ. 13‐9‐59 / ΦΕΚ Α΄243, άρθρο 29]  
[Σύμφωνη γνώμη ΠΓΣΕΕ] 

ιθ)  Την αντικατάσταση μη αιρετών μελών ΔΣ ΓΟΕΒ, προ της λήξεως της τετραετούς θητείας τους.   
[β.δ. 13‐9‐59 / ΦΕΚ Α΄243, άρθρο 44, παρ. 1]  
[Σύμφωνη γνώμη ΠΓΣΕΕ] 

κ)  Τη γνωμοδότηση περί της σύναψης ή μη δανείων των ΓΟΕΒ.    
[β.δ. 13‐9‐59 / ΦΕΚ Α΄243, άρθρο 48]  
[Γνώμη ΠΓΣΕΕ] 

κα)  Τη σύσταση, κατάργηση ή συγχώνευση ΓΟΕΒ.    
[ν.δ. 3881/58, άρθρο 19, β.δ. 13‐9‐59 / ΦΕΚ Α΄243, άρθρο 10, ν. 4456/2017, άρθρο 46, παρ. 3α]  
[Γνώμη ΠΓΣΕΕ] 

κβ)  Τη  μεταβίβαση  σε  δήμους  των  αρμοδιοτήτων  διοίκησης,  λειτουργίας  και  συντήρησης  των 
εγγειοβελτιωτικών έργων Α΄ και Β΄ τάξης που κατασκευάζονται ή έχουν κατασκευαστεί από τις 
Περιφέρειες, όταν δεν είναι δυνατή ή σκόπιμη η σύσταση ΟΕΒ.   
[ν. 4456/17, άρθρο 46, παρ. 4β]  
[Σύμφωνη γνώμη ΠΓΣΕΕ] 

κγ)  Τη  μεταβίβαση  σε  ΟΕΒ  των  αρμοδιοτήτων  διοίκησης,  λειτουργίας  και  συντήρησης 
εγγειοβελτιωτικών έργων που ασκούνται από δήμους.    
[ν. 4456/17, άρθρο 46, παρ. 4γ]   
[Σύμφωνη γνώμη ΠΓΣΕΕ] 

κδ)  Κάθε άλλο θέμα σχετικό με τα εγγειοβελτιωτικά έργα της οικείας Περιφέρειας, το οποίο τίθεται 
υπ’ όψη τους.    
[β.δ. 27/2/1959, άρθρο 6, παρ. 2 και 3] 

 

Τέλος,  σας  γνωρίζουμε  ότι  για  τη  διευκόλυνσή  σας  οι  βασικές  διατάξεις  περί  Έργων  & 

Οργανισμών  Εγγείων  Βελτιώσεων  βρίσκονται  αναρτημένες  στον  διαδικτυακό  χώρο  του  ΥΠΑΑΤ 

(www.minagric.gr), στη διαδρομή: «Αγρότης‐Επιχειρηματίας» > «Έγγειες Βελτιώσεις» > «Αξιοποίηση & 

Λειτουργία Εγγειοβελτιωτικών Έργων»:  

http://www.minagric.gr/index.php/el/for‐farmer‐2/eggeiesbeltioseis/axiopoisileitoyrgia  

Παρακαλούνται  οι  αρμόδιες  υπηρεσίες  της  Περιφέρειας  να  κοινοποιήσουν  το  παρόν  στους 

εποπτευόμενους ΟΕΒ. 

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση. 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

‐ Προϊστ. Γεν. Δ/νσης 

   κ. Α. Πολύμερος 

‐ Χρονολογικό αρχείο 

Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ 
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