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Ο επανεκλεγείς πρόεδρος του ΤΟΕΒ Τυρνάβου κ. Παντελής 
Μπακαγιάννης διαβεβαιώνει ότι δεν θα υπάρξουν αυξήσεις τελών 

άρδευσης τη νέα αρδευτική περίοδο του 2018. 

Ο κ. Παντελής Μπακαγιάννης επανεξελέγη πρόεδρος του ΤΟΕΒ 

Τυρνάβου, για την επόμενη 4ετία. Πρόκειται για έναν από τους 
πλέον υγιείς Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων (άρδευσης) ο οποίος 

όχι μόνο δεν οφείλει προς τρίτους όπως ΔΕΗ και προμηθευτές, αλλά 

έχει και μεγάλο οικονομικό απόθεμα στην τράπεζα. 

 
Εν τω μεταξύ ολοκληρώθηκε και φέτος η αρδευτική περίοδος, όπου 

βασικό ζήτημα που απασχόλησε τον ΤΟΕΒ ήταν οι κλοπές υλικών. 
Μιλώντας στην «Ε» ο κ. Μπακαγιάννης τόνισε ότι ήταν μια δύσκολη 
χρονιά γιατί κάθε φορά που ο οργανισμός κάνει έναρξη αρδευτικής 

περιόδου έχει να συντηρήσει 75 χιλιόμετρα αγωγούς που 
καταστρέφονται κάθε χρόνο από κλοπές και λεηλασίες από 

επιτήδειους που εκμεταλλεύονται τον μπρούντζο. 
Το κόστος της συντήρησης ανέρχεται σε χιλιάδες ευρώ και όλοι στον 
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ΤΟΕΒ κάνουν έναν αγώνα να προλάβουν να είναι έτοιμοι για να 

ανοίξουν τις γεωτρήσεις. 

«Οι συνεχείς κλοπές, σημειώνει ο κ. Μπακαγιάννης, είναι μια μάστιγα 
που πλήττει όλους τους οργανισμούς και τους έχει κλονίσει 

οικονομικά και για αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους αυξάνουν 

τα αρδευτικά τους τέλη. 

Οι ΤΟΕΒ είναι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί και τα τέλη είναι 
ανταποδοτικά. 

Εν τούτοις και το νέο διοικητικό συμβούλιο του ΤΟΕΒ Τυρνάβου 
προσπαθούμε επιβάλλοντας ένα ωρολόγιο αρδευτικό πρόγραμμα να 

κρατήσουμε τις τιμές όσο το δυνατόν χαμηλές. Είναι άλλη μια 
συνεχόμενη χρονιά που οι τιμές παραμένουν οι ίδιες και θα 
μπορέσουμε να τις κρατήσουμε και φέτος για 11η χρονιά χωρίς 

αύξηση των αρδευτικών τελών. 

Επίσης περάσαμε συστήματα συναγερμού και φύλαξης των 

γεωτρήσεων, σεκιούριτι που έχει έδρα εδώ στον Τύρναβο». 
Ο κ. Μπακαγιάννης εξέφρασε το παράπονό του για το γεγονός ότι ο 

ΤΟΕΒ προσπαθεί με κόπο και αφιερώνοντας χρόνο να κρατηθεί υγιής 
ως Οργανισμός ενώ η πολιτεία δεν βοηθά καθόλου. 

Ως διοίκηση σε άριστη συνεργασία με τους εργαζόμενους τους 
οποίους και δημόσια ευχαριστεί για άλλη μια φορά ο επανεκλεγείς 
πρόεδρος και η διοίκηση, δίνουν κάθε χρόνο ένα τίμιο αγώνα ώστε 

ο ΤΟΕΒ Τυρνάβου να παραμένει υγιής οικονομικά αλλά και στις 

υποχρεώσεις του προς τους αρδευτές. 

Ένα άλλο ζήτημα που απασχολεί τους ΤΟΕΒ είναι η τιμή του 
ηλεκτρικού ρεύματος από τη ΔΕΗ η οποία κάθε χρόνο αυξάνεται, 

ωστόσο ο ΤΟΕΒ Τυρνάβου είναι συνεπής απέναντι στις υποχρεώσεις 
του σε ό,τι αφορά και στο ηλεκτρικό ρεύμα. 
Κλείνοντας ο κ. Μπακαγιάννης τόνισε στην «Ε» ότι ένας Οργανισμός 

είναι και μένει υγιής όταν συμβάλλουν όλοι οι φορείς βοηθώντας 

στην καλή λειτουργία του. 

ΙΔΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
Επίσης σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες για την επόμενη 

αρδευτική περίοδο 2018 οι τιμές άρδευσης θα παραμείνουν οι ίδιες 
με αυτές του 2017 και των προηγούμενων ετών ως εξής, κατά 

στρέμμα: Δέντρα 42 ευρώ, αμπέλια 30, μονοκαλλιέργειες 48. Το 
σκεπτικό της διοίκησης είναι να μείνουν οι τιμές στα ίδια επίπεδα και 
χαμηλές ώστε ευκολότερα οι αρδευτές να μπορούν να 

ανταποκρίνονται στις οικονομικές τους υποχρεώσεις παρά τις 



συνεχείς αυξήσεις του ηλεκτρικού ρεύματος από τη ΔΕΗ. Οι τελικές 
αποφάσεις ωστόσο θα παρθούν από το διοικητικό συμβούλιο και τη 

Γενική Συνέλευση την ερχόμενη άνοιξη. 

Η ΕΚΛΕΓΕΙΣΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

Η σύνθεση της νέας διοίκησης για την επόμενη 4ετία είναι η εξής: 

Παντελής Μπακαγιάννης πρόεδρος, Γ. Γκόβαρης αντιπρόεδρος, 
Κώστας Γ. Ραψανιώτης γραμματέας, Δ. Μαρκούλης ταμίας. Μέλη: 

Χρήστος Βασιλείου, Τάσος Τζούλης και Κωνσταντίνος Ι. Μπάρμπας. 

ΤΥΡΝΑΒΟΣ (Γραφείο «Ε»)Του Κώστα Τσόλα 
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