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Αγοξκηήμαηξπ Ναξύζηπ και Αοαπίηζηπ Ναξύζηπ ποξπ ηξ Τπξρογείξ 

Οικξμξμικώμ  

 

 

           ε ζοκέπεηα ηεξ παναπάκς ζπεηηθήξ ελώδηθεξ δηαμανηονίαξ ημο ΣΟΓΒ 

Αγνμθηήμαημξ Ναμύζεξ θαη Αναπίηζεξ Ναμύζεξ πνμξ ημ Τπμονγείμ ζαξ, ημ μπμίμ μαξ 

θμηκμπμηήζεθε αιιά θαη πμιιώκ άιιςκ ζπεηηθώκ μπιήζεςκ από άιιμοξ Ο.Γ.Β γηα ημ ζέμα 

ηεξ μεηαηνμπήξ ημο θμνμιμγηθμύ θαζεζηώημξ ηςκ Ονγακηζμώκ Γγγείςκ Βειηηώζεςκ από 

ηεκ θαηεγμνία ¨ΑΛΛΟ ΝΠΙΔ ΜΗ ΚΓΡΔΟΚΟΠΙΚΟ¨ ζηεκ θαηεγμνία  ¨ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 

ΤΝΓΣΑΙΡΙΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΓΩΝ¨, ζέημομε οπόρε ζαξ ηα αθόιμοζα:  

 

 

 

ε θάζε ζοιιμγηθό εγγεημβειηηςηηθό ένγμ πμο θαηαζθεοάδεη ημ πνώεκ Τπ. Αγνμηηθήξ 

Ακάπηολεξ θαη Σνμθίμςκ ζοζηήκεηαη Ονγακηζμόξ Γγγείςκ Βειηηώζεςκ (Ο.Γ.Β.)  μ μπμίμξ 

ακαιαμβάκεη ηε Δημίθεζε, Λεηημονγία θαη οκηήνεζε (Δ.Λ..) ημο οπόρε ένγμο.  

Οη Ο.Γ.Β., δηαθνηκόμεκμη ζε Γεκηθμύξ Ονγακηζμμύξ Γγγείςκ Βειηηώζεςκ (Γ.Ο.Γ.Β.) 

θαη ζε Σμπηθμύξ Ονγακηζμμύξ Γγγείςκ Βειηηώζεςκ (Σ.Ο.Γ.Β.), είκαη Ν.Π.Ι.Δ. οπαγόμεκα 

ζημκ εονύηενμ Δεμόζημ Σμμέα όπςξ αοηόξ επακαπνμζδημνίζηεθε γηα ηεκ πνμθεημέκε 

πενίπηςζε με ηεκ δηάηαλε ημο άνζνμο 51 παν. 1 πεν. γ ημο Ν. 1892/90, όπςξ ε πεν. γ. 

ζομπιενώζεθε από ηε δηάηαλε ημο άνζνμο 4 παν. 6 ημο Ν.1943/91. Σμ ζεζμηθό πιαίζημ 
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ιεηημονγίαξ ημοξ θαζμνίδεηαη από ημ Τπμονγείμ μαξ θαη επμπηεύμκηαη μη Σ.Ο.Γ.Β. από ημοξ 

Ο.Σ.Α. θαη μη Γ.Ο.Γ.Β. από ηηξ Πενηθένεηεξ  ζύμθςκα με ημ κόμμ 3852/2010.  

Οη Ο.Γ.Β. απμηειμύκ Ονγακηζμμύξ Κμηκήξ Ωθέιεηαξ (άνζνμ 6 παν. 1 κόμμο 

414/1976) μη μπμίμη ζοκηζηώκηαη βάζεη ημο Ν.Δ. 3881/58(ΦΓΚ (181 Α’/1958) όπςξ ηζπύεη 

ζήμενα, με ζθμπό ηεκ Δημίθεζε, Λεηημονγία θαη οκηήνεζε (Δ.Λ..) ηςκ εγγεημβειηηςηηθώκ 

ένγςκ πμο έπμοκ θαηαζθεοαζηεί ή θαηαζθεοάδμκηαη από ημ Κνάημξ. εμεηώκεηαη όηη 

επηηειμύκ δεμόζημ θαη θμηκςθειή ζθμπό δηόηη μενημκμύκ γηα ηεκ ακάπηολε θαη αλημπμίεζε 

ηςκ εδαθηθώκ γεςνγηθώκ θαη οδαηηθώκ πόνςκ ηεξ Υώναξ ζύμθςκα με ηηξ ζοκηαγμαηηθέξ 

πνμδηαγναθέξ ημο θναηηθμύ ζθμπμύ θαη ημο δεμόζημο γεκηθόηενμο ζομθένμκημξ 

(Γκςμμδόηεζε ΝΚ 108/2001).  

Οη Ο.Γ.Β. είκαη αοημπνεμαημδμημύμεκμη Ονγακηζμμί-αμηαπξδξηικξύ και μη 

κεοδξζκξπικξύ ςαοακηήοα-θαζώξ μη  μηθμκμμηθμί πόνμη ημοξ πνμένπμκηαη από ηηξ εηζθμνέξ 

ηςκ ςθειμύμεκςκ θοζηθώκ ή κμμηθώκ πνμζώπςκ ε θμνέςκ πμο είκαη μέιε ημοξ θαη 

ελοπενεημύκηαη από ηεκ ιεηημονγία ηςκ Γγγεημβειηηςηηθώκ Ένγςκ (άνζνμ 15 ημο Ν.Δ. 

3881/58). Λόγς ηεξ πνμακαθενόμεκεξ ακηαπμδμηηθόηεηαξ ηςκ εηζθμνώκ ηα εηήζηα 

μηθμκμμηθά ημοξ ζημηπεία (πνμϋπμιμγηζμόξ, ηζμιμγηζμόξ, απμιμγηζμόξ,) είκαη ηζμζθειηζμέκα 

ςωοίπ μα ποξκύπηει κέοδξπ (ηα εηήζηα έζμδα ηςκ Ο.Γ.Β. ηζμύκηαη με ηηξ εηήζηεξ δαπάκεξ 

δημίθεζεξ, ιεηημονγίαξ θαη ζοκηήνεζεξ ηςκ εγγεημβειηηςηηθώκ ένγςκ). Σα ακςηένς 

μηθμκμμηθά ζημηπεία εγθνίκμκηαη από ηηξ επμπηεύμοζεξ Τπενεζίεξ ηςκ Δήμςκ θαη ηςκ 

Πενηθενεηώκ . 

              

Λαμβάκμκηαξ οπόρε ηα παναπάκς θαη όπςξ πνμθύπηεη από ηημ ιζςύξρζα μξμξθεζία, 

θαζίζηαηαη πνμθακέξ όηη μη Ονγακηζμμί Γγγείςκ Βειηηώζεςκ δεκ είκαη Ονγακηζμμί 

θενδμζθμπηθμύ παναθηήνα θαη δεκ μπμνμύκ κα εκηαπζμύκ ζε θμνμιμγηθό θαζεζηώξ 

θενδμζθμπηθμύ παναθηήνα.  

 

Παναθαιμύμε όπςξ ιάβεηε οπόρε ηεξ παναηενήζεηξ μαξ γηα ηεκ δηεοζέηεζε ημο εκ 

ιόγς ζέμαημξ. 

 

 

Ο  ΑΝΑΠΛ. ΓΓΝΙΚΟ   ΓΡΑΜΜΑΣΓΑ 

 

 

                                                 ΔΗΜΗΣΡΙΟ  ΓΓΛΑΛΗ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


