
 

ΚΟΙΝΟ ΜΕΤΩΠΟ ΕΝΠΕ – ΚΕΔΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΙΕΛΘΕΙ Η 
ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 

ΤΟΕΒ: Οι αγρότες τη διαχείριση, οι δήμοι 
την εποπτεία 

*Π. Σκουρλέτης: «Οι περιφέρειες αναλαμβάνουν μόνο την εποπτεία, όχι 

τα χρέη των ΤΟΕΒ» *Κ. Αγοραστός: «Γιατί δεν εμπιστεύεστε τις διοικήσεις 

των ΤΟΕΒ που τις εκλέγουν οι ίδιοι οι αγρότες – αρδευτές;» Ν. Χιωτάκης 

(ΚΕΔΕ): «Ειδικά οι δήμοι της επαρχίας αισθάνονται πολύ αδικημένοι» 

 Δημοσίευση: 17 Φεβ 2017 16:00  Αγροτικά 

Κοινό μέτωπο για να παραμείνει η εποπτεία των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων 

Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) στους δήμους και να μην μεταφερθεί στις περιφέρειες 

συνέπτυξαν στη Βουλή η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) και η Κεντρική 

Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ). 

«Να έχουν οι ίδιοι οι αγρότες – αρδευτές μέσω των εκλεγμένων αντιπροσώπων 

τους την αρμοδιότητα της διαχείρισης των ΤΟΕΒ και να παραμείνει η εποπτεία 

τους στους δήμους», πρότεινε ο πρόεδρος της ΕΝΠΕ, περιφερειάρχης 

Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός στη συνεδρίαση των επιτροπών της Βουλής 

που επεξεργάζονται το νομοσχέδιο. 

Από την πλευρά της ΚΕΔΕ ο εκπρόσωπός της κ. Νίκος Χιωτάκης επισήμανε: 

«Πριν από λίγο καιρό πήραν τα βοσκοτόπια από τους δήμους και τα έδωσαν 

στην περιφέρεια. Τώρα παίρνουν και τους ΤΟΕΒ σιγά σιγά. Αισθάνονται ειδικά 

οι δήμοι της επαρχίας πολύ αδικημένοι ότι χάνουν και αυτά τα ελάχιστα που 

έχουν». 

Παρεμβαίνοντας στη συζήτηση ο παριστάμενος υπουργός Εσωτερικών κ. 

Πάνος Σκουρλέτης καθώς η διάταξη για τους ΤΟΕΒ έχει ενσωματωθεί σε 

νομοσχέδιο του υπουργείου του, ανέφερε με αφορμή επισήμανση του κ. Κ. 

Αγοραστού για τα χρέη των ΤΟΕΒ πως «οι περιφέρειες αναλαμβάνουν μόνο 

την εποπτεία, όχι τα χρέη των ΤΟΕΒ». 

ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 

Να αποσύρει το άρθρο 47 του νομοσχεδίου που προβλέπει ότι η εποπτεία των 

ΤΟΕΒ μεταφέρεται από τους δήμους στις περιφέρειες, κάλεσε την κυβέρνηση 

ο πρόεδρος της ΕΝΠΕ κ. Κώστας Αγοραστός και εξήγησε: 

http://www.eleftheria.gr/%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC.html


«Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου μεταφέρονται στις 

περιφέρειες η εποπτεία, ο διαχειριστικός έλεγχος, η συντήρηση όλων των 

έργων των ΤΟΕΒ, καθώς οι Δήμοι απέτυχαν αν και έχουν περισσότερο και 

μάλιστα εξειδικευμένο προσωπικό καθώς και τις Δημοτικές Επιχειρήσεις 

Ύδρευσης – Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ), αρκετές εκ των οποίων έχουν στις 

αρμοδιότητές τους και την άρδευση. 

Αφού δεν έχει εκδοθεί υπουργική απόφαση για το τι σημαίνει εποπτεία των 

ΤΟΕΒ, πώς έγινε η αξιολόγηση ότι απέτυχαν οι δήμοι; Σε ποια στοιχεία 

βασίζετε αυτό το συμπέρασμα; Γιατί δεν εμπιστεύεστε τις διοικήσεις των ΤΟΕΒ 

που τις εκλέγουν οι ίδιοι οι αγρότες – αρδευτές; Πώς τις αξιολογείτε; 

Ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κατέστησε σαφές ότι «ως Περιφερειακή 

Αυτοδιοίκηση δεν είπαμε ποτέ «όχι» στο να προσφέρουμε στον τόπο μας και 

την κοινωνία. Μας τιμά η εμπιστοσύνη που δείχνετε στις περιφέρειες, που 

θεωρείτε πως όποια αρμοδιότητα κι αν πάρουν, θα πετύχουν, που θεωρείτε 

ότι μπορούν να δώσουν προστιθέμενη αξία στην εθνική οικονομία και ιδίως σε 

νευραλγικούς τομείς, όπως είναι η γεωργία και η κτηνοτροφία. 

Οι περιφέρειες και σήμερα στέκονται στο πλευρό των ΤΟΕΒ και, χωρίς να 

έχουν αρμοδιότητα, χρηματοδότησαν πολλές επενδύσεις τους όπως για τον 

εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού τους, τις υπογειοποιήσεις αγωγών, τη 

συντήρηση και αντικατάσταση γεωτρήσεων. 

Άλλο όμως αυτό και άλλο να μεταφερθεί η αρμοδιότητα της εποπτείας στις 

περιφέρειες, που εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να παραμείνει στους Δήμους, 

όπως άλλωστε ζητεί και η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, ενώ τη διαχείρισή 

τους να ασκούν οι ίδιοι οι αγρότες – αρδευτές μέσω των εκλεγμένων 

αντιπροσώπων τους», ξεκαθάρισε ο κ. Κ. Αγοραστός. 

ΝΕΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 

ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 

Σύμφωνα με το άρθρο 47 του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών για τα 

ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα, στις περιφέρειες περιέρχονται οι εξής 

αρμοδιότητες: 

-«Η αξιοποίηση των εγγειοβελτιωτικών έργων, με κάθε πρόσφορο μέσο, με 

σκοπό την απόδοση της μέγιστης ωφελιμότητας αυτών, 

- Η 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 Εγγείων Βελτιώσεων (ΟΕΒ) ή δεν 

ασκούνται από Δήμους και έως την μεταβίβαση αυτών σε ΟΕΒ ή Δήμους, 

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

Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.), 

-Η μέριμνα για την ορθή εύρυθμη και βιώσιμη λειτουργία των Ο.Ε.Β., 

- Η εποπτεία, ήτοι ο διοικητικός, τεχνικός και διαχειριστικός-οικονομικός 

έλεγχος των αντικειμένων των Γενικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων 

(Γ.Ο.Ε.Β.), των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.), των 

Προσωρινών Διοικουσών Επιτροπών (ΠΔΕ), των Τοπικών Επιτροπών 

Αρδεύσεων (ΤΕΑ)». 

ΑΘΗΝΑ, Του Ανταποκριτή μας 

 


