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ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 
Σύσκεψη παρουσία των κυβερνητικών βουλευτών της 
Αιτωλοακαρνανίας για την καταγραφή και την προώθηση των 
προβλημάτων των εγγείων βελτιώσεων 

Ευρεία σύσκεψη για τα προβλήματα που ταλανίζουν τους ΤΟΕΒ και 
τον ΓΟΕΒ πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα το απόγευμα στα νέα 
γραφεία του οργανισμού στα Καραπανέικα. Σκοπός της σύσκεψης 
ήταν η ανάδειξη και καταγραφή των προβλημάτων και των 
υπόλοιπων θεμάτων που απασχολούν τους οργανισμούς, ώστε να 
τεθούν στην επερχόμενη Περιφερειακή σύσκεψη του Υπουργείου 
που θα φιλοξενηθεί στην Πάτρα τον ερχόμενο Οκτώβριο και θα 
σχετίζεται αποκλειστικά με το ζήτημα των εγγειοβελτιωτικών έργων 
και των προβλημάτων των Ο.Ε.Β. 
Συνολικά 9 Πρόεδροι από ΤΟΕΒ της Αιτωλοακαρνανίας έθεσαν 
στον Αντιπρόεδρο της Βουλής και Αιτωλοακαρνάνα Βουλευτή 
του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργο Βαρεμένο και την έτερη κυβερνητική 
Βουλευτή Μαρία Τριανταφύλλου, τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν, τα οποία χρονίζουν και σχετίζονται με την 

http://sinidisi.gr/aitoloakarnania/


παλαιότητα των έργων, την δυνατότητα είσπραξης από τους ΤΟΕΒ 
των εισφορών των παραγωγών, τις μεγάλες οφειλές των Ο.Ε.Β 
στην ΔΕΗ και το ΙΚΑ, την ένταξη των έργων στο ΠΑΑ, την 
τιμολόγηση του αρδευτικού νερού, την ενεργειακή αυτονόμηση των 
Ο.Ε.Β με κατασκευή ΑΠΕ και την αποστράγγιση. 
Οι Βουλευτές κατέγραψαν ένα προς ένα τα προβλήματα που έθεσαν 
οι Πρόεδροι των ΤΟΕΒ, με τη δέσμευση να τεθούν στους 
αρμόδιους υπουργούς, ώστε να δοθεί λύση. 

Ο Πρόεδρος του ΓΟΕΒ Αχελώου Κώστας Βήτας 
τόνισε: «Η υπόθεση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Όλες οι 
εγκαταστάσεις είναι πεπαλαιωμένες. Ελπίζουμε να ξεκινήσει το 
ΠΑΑ για να ενταχθούν κάποια έργα. Η ΔΕΗ πιέζει πως θα κόψει το 
ρεύμα, ενώ ήδη έχει κάνει κατάσχεση του λογαριασμού μας. 
Αγωνιούμε αν θα ξαναποτήσουμε του χρόνου». 

Ο Διευθυντής του ΓΟΕΒ Αχελώου Βλάσης 
Σφυρής δήλωσε: «η αποστράγγιση είναι σε τραγικό σημείο. Το 
Λεσίνι, το Μεσολόγγι, η Κατοχή, το Ευηνοχώρι ζουν τραγικές 
καταστάσεις. Η Δ20 δεν θα μπορεί να αποστραγγίσει το Αγρίνιο, 
καθώς έχει διαρροές και πρέπει να γίνει άμεσα να επισκευαστεί. 
Όλοι μαζί πρέπει να λύσουμε τα προβλήματα. Η απόδοση των 
αντλιοστασίων ως προς την αποστράγγιση είναι στο 30%. Οι 
αντλίες έχουν σαπίσει». 
Κώστας Χονδρός 
http://sinidisi.gr/ekpempoun-sos-oeb/ 

 

 

Παράπονα για το νερό άρδευσης 



Σε εγκατάλειψη το αντλιοστάσιο στην ανατολική πλευρά 
του ποταμού Κοιλιάρη  8 Σεπτεμβρίου 2017 1:08 μμ 

 

Την διαμαρτυρία του για το λεηλατημένο και σε εγκατάλειψη εδώ και 
δύο χρόνια αντλιοστάσιο στην ανατολική πλευρά του ποταμού 
Κοιλιάρη στα Πλατανάκια Στύλου Αποκορώνου κάνει λόγω ένας 
αγρότης κάτοικος της περιοχής. 

Oπως εξηγεί, «για την άρδευση των καλλιεργειών σε αγροτική 
περιοχή στα Πλατανάκια, πριν από χρόνια δημιουργήθηκε δίπλα 
από τον ποταμό Κοιλιάρη ένα αντλιοστάσιο το οποίο 
χαρακτηριζόταν ως το πλέον σημαντικότερο της περιοχής. Αυτό το 
αντλιοστάσιο, όμως, εδώ και δύο χρόνια έχει εγκαταλειφθεί μετά 
από λεηλασία και ο αρμόδιος φορέας που είναι  ο ΟΑΚ -πρώην 
ΟΑΔΥΚ- δεν μερίμνησε παρά τις έγγραφες διαμαρτυρίες αγροτών 
για την αποκατάσταση των ζημιών και επαναλειτουργία του με 
αποτέλεσμα η δεξαμενή στα Μεγάλα Χωράφια να εφοδιάζεται μόνο 
με νερό από την πηγή Ζούρμπου στις Καλύβες που είναι 
υφάλμυρο». 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ  

Σύμφωνα με τον παραγωγό, «όσοι, λοιπόν, έχουν φυτέψει νεόφυτα 
αβοκάντο αυτό το νερό επειδή έχει πολλά άλατα  τα κάνει να μην 
αναπτύσσονται και πολλά να ξεραίνονται. Όταν, τονίζω, 
λειτουργούσε το αντλιοστάσιο στα Πλατανάκια και εφοδιαζόταν και 



από αυτό η δεξαμενή στα Μεγάλα Χωράφια, με τη μίξη που γινόταν 
στα νερά δεν υπήρχε σοβαρό πρόβλημα». 
Ο ίδιος, συνεχίζοντας, αναφέρθηκε στο παρελθόν επισημαίνοντας 
ότι «από πλευράς καλλιέργειας εσπεριδοειδών δένδρων, η περιοχή 
του κάμπου στην περιοχή Πλατανάκια του Στύλου Αποκορώνου  για 
πολλές δεκαετίες ήταν σε ακμή με την πλούσια παραγωγή καρπών 
από εσπεριδοειδή δένδρα, κιτριές και πορτοκαλιές επειδή είχαν 
καλές τιμές. Απελπισμένοι, όμως, εδώ και πολλά χρόνια οι αγρότες 
παραγωγοί, κυρίως, πορτοκαλιών εξαιτίας του ότι οι τιμές πώλησης 
τους ήταν ιδιαίτερα χαμηλές, εξευτελιστικές να πω καλύτερα, 
στράφηκαν σε νέες καλλιέργειες φυτεύοντας αβοκάντο και γκρέιπ-
φρουτ ευελπιστώντας στην εξασφάλιση ενός ικανοποιητικού 
εισόδηματος». 

http://www.haniotika-nea.gr/parapona-gia-to-nero-ardefsis/ 

 

 

ΓΙΑΝΝΕΝΑ: 
Εξώδικο κατά ΓΟΕΒ για τη στάθμη της Λίμνης 

 
Κατά του Γενικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων, στρέφονται οι 
λεμβούχοι, αντιδρώντας έτσι στη συνεχιζόμενη πτώση της στάθμης 
της λίμνης Παμβώτιδας σημειώνοντας πως πρόκειται για ένα «κατ’ 
εξακολούθηση έγκλημα σε βάρος του οικοσυστήματος». 
Όπως είναι γνωστό, η στάθμη της λίμνης λόγω της παρατεταμένης 
ανομβρίας έχει πέσει κατά ένα περίπου μέτρο, με αποτέλεσμα να 
καθίσταται προβληματική η...διενέργεια πλόων από και προς το 

Νησί Ιωαννίνων.Οι λεμβούχοι κοινοποίησαν την εξώδικη 
πρόσκληση στον εισαγγελέα και τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
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κάνοντας ειδική αναφορά στο γεγονός ότι το θυρόφραγμα του 
Περάματος είναι διαρκώς ανοιχτό.Οι λεμβούχοι ζητούν το κλείσιμο 
του θυροφράγματος, ενώ αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να 
προσφύγουν στην δικαιοσύνη. 
 
http://epirusgate.blogspot.gr/2017/09/blog-post_669.html?m=1 

 

 


