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Νερό για να παραχθεί πλούτος… 

* Κώστας Αγοραστός: «Στηρίζουμε την Ελλάδα της παραγωγής και της 

δημιουργίας» 
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Η εύρυθμη λειτουργία των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων 

(ΤΟΕΒ), μετά την εφαρμογή του νέου νόμου βάσει του οποίου η εποπτεία των 

ΤΟΕΒ επανέρχεται στις Περιφέρειες, ήταν το αντικείμενο συνάντησης του 

περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστού και μελών της Πανελλήνιας 

Ομοσπονδίας Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Π.Ο.Υ.Ο.Ε.Β). 

Με τον νόμο αυτό η εποπτεία των ΤΟΕΒ επανέρχεται στην Περιφέρεια όπως 

ήταν και πριν τον «Καλλικράτη». Αναμένεται όμως η έκδοση της υπουργικής 

απόφασης η οποία θα καθορίσει τις αρμοδιότητες έτσι ώστε οι Περιφέρειες να 

συστήσουν τις ανάλογες υπηρεσίες εποπτείας. 

Ο κ. Κώστας Αγοραστός σημείωσε ότι: «Παρά το γεγονός ότι στις Περιφέρειες 

έρχονται συνεχώς αρμοδιότητες χωρίς τους αντίστοιχους πόρους και το 

προσωπικό, μέσω της συνεργασίας και του προγραμματισμού καταφέρνουμε και 

αντιμετωπίζουμε τις καταστάσεις χωρίς να δημιουργείται πρόβλημα στη 
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δημόσια διοίκηση. Το νερό είναι ζωή και η διαχείρισή του, στο πιο ελλιπές σε 

ισοζύγιο υδατικό διαμέρισμα στη χώρα, είναι μία δύσκολη υπόθεση. Γι’ αυτό επί 

αιρετής Περιφέρειας, έχουν ξεκινήσει, υλοποιούνται ή ολοκληρώθηκαν στον 

Αγροτικό τομέα στη Θεσσαλία έργα ύψους 163 εκατ. ευρώ από διάφορα 

προγράμματα. Εμείς πιστεύουμε στον παραγωγό, στηρίζουμε τον πρωτογενή 

τομέα και πρόκειται να συνεργαστούμε έτσι ώστε στη χώρα να στηριχθεί η 

παραγωγή». 

Από την πλευρά τους τα μέλη της Π.Ο.Υ.Ο.Ε.Β. δήλωσαν ότι: «Η χώρα πρέπει 

επιτέλους να αρχίσει να παράγει πλούτο και το νερό σαν βασική συνιστώσα της 

αγροτικής ανάπτυξης θα πρέπει να στηριχθεί απ’ όλους. Εσείς κ. 

περιφερειάρχη με τον τρόπο που έχετε βοηθήσει μέχρι σήμερα τα προβλήματα 

των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων, δείχνει ότι έχετε τη βούληση να 

συνεχίσετε να προσφέρετε και υπό τις νέες πλέον συνθήκες, και είμαστε στη 

διάθεσή σας για κάθε συνεργασία». 

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν ακόμα ο εντεταλμένος σύμβουλος Υδάτων κ. 

Γιώργος Λαδόπουλος και ο προϊστάμενος του τμήματος Υδροοικονομίας κ. 

Γιάννης Μπαλαμώτης. 

 


