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Αξιότιμε κ. Υπουργέ,  

Η Ομοσπονδία εργαζομένων στους Οργανισμούς εγγείων Βελτιώσεων που 

εκπροσωπεί περίπου 6.000 εργαζόμενους σε ολόκληρη την χώρα, σας καταθέτουν τις 

θέσεις και τις απόψεις τους, αν και δεν κλήθηκαν, πάνω στην διαβούλευση που υπάρχει 

για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου των Ο.Ε.Β. 

Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, οι ιδρυτικοί του νόμοι Ν.3881/1958 και το από 

13-9-1959 Β.Δ. μετά από 62 χρόνια εξακολουθεί να είναι μοντέρνο και επίκαιρο, έχει δε 

συμβάλει τα μέγιστα στην ανάπτυξη του αγροτικού κόσμου της χώρας μας.  

Το όλο εγχείρημα βασίστηκε σε δύο πυλώνες ο ένας είναι η αυτοδιαχείριση των 

ΟΕΒ από τους αγρότες – χρήστες, και ο άλλος η πολιτεία με την έλεγχο - εποπτεία αυτών 

(έργων και Οργανισμών). 

Οι ΟΕΒ είναι Ν.Π.Ι.Δ. σύμφωνα με τον Ν.1218/1972, και αυτό για να μπορούν οι 

Οργανισμοί να αποδεσμευθούν από το Δημόσιο Λογιστικό αλλά και να αντιμετωπίζουν 

έγκαιρα και ευχερέστερα τα διάφορα αναφυόμενα θέματα. Οι Ο.Ε.Β. είναι ιδιότυποι 

οικονομικοί Οργανισμοί κοινής ωφέλειας μη κερδοσκοπικοί στους οποίους μεταβιβάστηκε 

η διαχείριση των κρατικών, κατά τα λοιπά, εγγειοβελτιωτικών έργων, με διοικητική 

αυτοτέλεια και δικούς τους προϋπολογισμούς. 

 Δεν επιβαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό, αλλά μόνο τους ωφελούμενους 

αγρότες. 
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Λόγω της προαναφερόμενης ανταποδοτικότητας των εισφορών τα ετήσια 

οικονομικά τους στοιχεία (προϋπολογισμός, ισολογισμός, απολογισμός,) είναι 

ισοσκελισμένα χωρίς να προκύπτει κέρδος (τα ετήσια έσοδα των Ο.Ε.Β. ισούνται με τις 

ετήσιες δαπάνες διοίκησης, λειτουργίας και συντήρησης των εγγειοβελτιωτικών έργων).  

Οι ΟΕΒ είναι αυτόνομες εξισωτικές μονάδες 

Με την ίδρυση των Ο.Ε.Β.  η πολιτεία, ορθά επέλεξε το αυτοδιοίκητο των 

Οργανισμών όμως πρόσφερε συνάμα «τεχνική υποστήριξη» με τις Διευθύνσεις Εγγείων 

Βελτιώσεων του Υπουργείου Γεωργίας, επιβάλλοντας ταυτόχρονα διαφάνεια - έλεγχο από 

γεωπόνους και οικονομικούς επιθεωρητές. 

Τα εγγειοβελτιωτικά έργα της χώρας μας σε αρκετές περιπτώσεις έχουν 

ξεκινήσει την δεκαετία του 50 και του 60 και αυτό από μόνο του είναι αρκετό ώστε τα έργα 

αυτά να έχουν κάνει το κύκλο τους σήμερα δε λειτουργούν χάριν στην συνδρομή των 

Διοικήσεων και των εργαζομένων στους ΟΕΒ. 

Η παρατεταμένη οικονομική κρίση που μαστίζει την χώρα μας σε συνδυασμό με 

την πρόσφατη πανδημία οξύνει παραπέρα τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου της 

χώρας, οδηγεί σε οικονομική δυσπραγία τον αγροτικό κόσμο (υψηλό κόστος παραγωγής 

και χαμηλές τιμές διάθεσης των προϊόντων) που αυτό με την σειρά του αντανακλάται στην 

ρευστοποίησης των εισφορών που είναι το μοναδικό έσοδο των Ο.Ε.Β.. 

Με τις διοικητικές  αλλαγές του προγράμματος ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ  είχαμε 

μεταβίβαση της Εποπτείας των ΤΟΕΒ από τις Διευθύνσεις Ε.Β. της Νομαρχίας στους νέους 

Δήμους που έφερε ένα μεγάλο κενό στον έλεγχο των ΤΟΕΒ, ευτυχώς αυτό διορθώθηκε με 

τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν.4456/2017, και η εποπτεία μεταβιβάστηκε στις αιρετές 

Περιφέρειες, πλην όμως τα κενά και τα προβλήματα στην Εποπτεία είναι πολλά και 

χρήζουν αντιμετώπισης. 

Να σημειωθεί ότι με τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν.4456/2017  

αποσαφηνίσθηκε ότι αποτελούν Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα, άρθηκε η μνημονική δέσμευση σχετικά με τις προσλήψεις  του προσωπικού, 

δίνοντας τη δυνατότητα στους Ο.Ε.Β. να αποκτήσουν το κατάλληλο προσωπικό ώστε να 

επιτελέσουν το έργο που τους έχει ανατεθεί 

Πριν την υποβολή προτάσεων για την διαβούλευση,  σχετικά το πρόβλημα των 

οφειλών ορισμένων Ο.Ε.Β.  προς την ΔΕΗ οι αιτίες είναι όλες οι παραπάνω πλην όμως το 

υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο δύναται να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, που η επίλυση 

συνίσταται: 



 

Σε περίπτωση αρνητικού οικονομικού αποτελέσματος (άρθρο 42 Καταστατικού) 

ο Οργανισμός είναι υποχρεωμένος να προβεί την επόμενη οικονομική χρήση σε επιβολή 

πρόσθετου τέλους για την κάλυψη της ζημιάς που φαίνεται ξεχωριστά στον 

προϋπολογισμό της επόμενης χρονιάς. 

Σε περίπτωση παράλειψης ή άρνησης εγγραφής του αρνητικού αποτελέσματος 

στον Προϋπολογισμό από τον ΤΟΕΒ, η εποπτεία σύμφωνα με το άρθρο 43 του 

Καταστατικού  μπορεί να προβεί από μόνη της σε αναγκαστική εγγραφή της σχετικής 

δαπάνης. 

Ανεξάρτητα από αυτό, σήμερα η μόνη λύση που είναι προς το συμφέρον των 

Οργανισμών και της ΔΕΗ είναι : 

Εξόφληση των οφειλών σε 120 δόσεις με παράλληλη εξόφληση των τρεχουσών 

τιμολογίων. 

Άμεση σύνδεση με τα δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ, όπου έχουν εγκριθεί η κατασκευή  

Φωτοβολταϊκών Σταθμών με το δίκτυο της ώστε να αρχίσει άμεσα και ευκολότερη η 

αποπληρωμή των οφειλών. Κατά προτεραιότητα υλοποίηση των προτάσεων στο 

προγράμματα εξοικονόμησης  αλλά και παραγωγής ενέργειας και έχουν ήδη εγκριθεί μέσω 

ΕΣΠΑ. Ήδη πολλοί Οργανισμοί  έχουν προχωρήσει στην σύσταση Ενεργειακών Κοινοτήτων 

με τους ΟΤΑ, όπως στην Περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας κ.λ.π. 

Από την πλευρά των Περιφερειών έχει κατατεθεί συγκεκριμένη πρόταση 

αντιμετώπισης του προβλήματος με την λήψη δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και 

Δανείων. 

Όποια λύση και αν  προκριθεί οι οφειλέτες Οργανισμοί θα πρέπει να μπουν σε 

καθεστώς αυξημένης  εποπτείας ώστε να τηρηθούν οι παραπάνω δεσμεύσεις που θα 

υπάρξουν και δεν θα δημιουργηθούν νέες οφειλές. 

Με την ως άνω πρόταση δίνεται μόνιμη και βιώσιμη λύση στο πρόβλημα οι 

Οργανισμοί επιτελούν το έργο που τους έχει ανατεθεί αλλά και για την ΔΕΗ τα οικονομικά  

στοιχεία της θα βελτιωθούν σημαντικά. 

Οι εργαζόμενοι στους Ο.Ε.Β. μέσα από την καθημερινότητα έχουν στηρίξει και 

αναδείξει την χρησιμότητα των εγγειοβελτιωτικών έργων αλλά και του πολύτιμου αγαθού 

που διαχειριζόμαστε το νερό και θα τα υπερασπιστούν όπως και τα συμφέροντα τους, με 

τον καλύτερο τρόπο όποτε χρειασθεί  και σήμερα και στο μέλλον. 

Εμείς επειδή η τύχη μας είναι άρρηκτα δεμένη με την τύχη των Οργανισμών 

προτάσσουμε να υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντα των οργανισμών. 



 

Διευκρινίζουμε ότι σαν εργαζόμενοι δεν θα δεχθούμε κανένα αυτόκλητο 

προστάτη-υπερασπιστή των Ο.Ε.Β. και ιδιαίτερα των εργαζομένων. Ο εργαζόμενοι και 

όργανα έχουν που μας εκπροσωπούν και διεκδικούν τα δικαιώματα μας αλλά και θέσεις 

και προτάσεις. 

Κατά την γνώμη μας οι όποιες αλλαγές θα πρέπει να κινηθούν: 

ΕΠΟΠΤΕΙΑ 

Σύσταση-Στελέχωση ενός κεντρικού συντονιστικού οργάνου Εγγειοβελτιωτικών 

Έργων σε κάθε Περιφέρεια που θα συνενώνει και θα καθοδηγεί τις επιμέρους δράσεις 

προς την κατεύθυνση των ενιαίων αντικειμενικών στόχων, που είναι η ορθολογική 

διαχείριση του αρδευτικού νερού, η πλήρης αξιοποίηση των εγγειοβελτιωτικών έργων, η 

μείωση του λειτουργικού κόστους (με την ευρύτερη έννοια: χρηματικού, νερού, 

ανθρώπινου δυναμικού  και εδαφικών πόρων).   

Το όργανο αυτό και σε επίπεδο Περιφερειακών Ενοτήτων (ΔΑΟΚ) θα πρέπει να 

είναι στελεχωμένο με το απαραίτητο Τεχνικό – Οικονομικό - Διοικητικό προσωπικό. 

Στις αρμοδιότητες του οργάνου αυτού θα είναι και η ιεράρχηση των 

προβλημάτων του εγγειοβελτιωτικών έργων  και σύμφωνα με τις συνταχθείσες μελέτες, θα 

προτάσσονται οι πλέον απαραίτητες,  ώστε σταδιακά να υπάρξει ανακαίνιση των δικτύων. 

Η ενημέρωση των χρηστών  για θέματα όπως τις συνέπειες που έχει η 

υπερεκμετάλλευση των υδάτων στην άρδευση, τις νέες πολιτικές για τη διαχείριση των 

υδάτων καθώς και νέες λιγότερο υδροβόρες καλλιέργειες. Έτσι, μέσω της ενημέρωσής 

αυτής πιθανά να αποφεύγονται λανθασμένες αντιλήψεις και ενδεχομένως να δοθεί η 

ευκαιρία στους χρήστες-αγρότες να διατυπώνουν τις απόψεις τους για θέματα όπως την 

ορθή χρήση του αρδευόμενου νερού, που η επιτυχή εφαρμογή τους εξαρτάται άμεσα από 

αυτούς. 

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ και ΕΚΣΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ.  

Ένταξη στο ΕΣΠΑ του συνόλου των υποβληθεισών προτάσεων, ανακαίνισης και 

εκσυγχρονισμού εγγειοβελτιωτικών έργων και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. 

Προοδευτική αντικατάσταση των ανοικτών με κλειστά δίκτυα και επισκευή των 

κατεστραμμένων τμημάτων των κλειστών δικτύων. Παράλληλα αντικατάσταση των 

μεθόδων άρδευσης (κατάκλυση και τεχνητή βροχή) με στάγδην άρδευση και εγκατάσταση 

ηλεκτρονικής υδροληψίας. Αντικατάσταση των παλαιών αντλιών με νέες (inverter) καθώς 

και συντήρηση αυτών. 



 

Με την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας την ανακαίνιση και 

εκσυγχρονισμό των δικτύων θα δοθεί η δυνατότητα στους ΟΕΒ να μειώσουν δραστικά τις 

δαπάνες τους και οι μειωμένες δαπάνες θα βοηθήσουν τους ΟΕΒ να λύσουν αλλά 

χρονίζοντα προβλήματα. 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Σε μάστιγα εξελίσσεται το φαινόμενο των κλοπών στα αντλιοστάσια. 

Αστυνόμευση και από την πολιτεία,  σε συνδυασμό με τα μέτρα που λαμβάνουν 

οι ίδιοι οι Ο.Ε.Β. για την προστασία των αντλιοστασίων και των εγκαταστάσεων γενικά από 

τις κλοπές που απειλούν  την βιωσιμότητα τους.  

Αξιοποίηση της σύγχρονης ψηφιακής  τεχνολογίας τόσο για την προστασία των 

Εγγειοβελτιωτικών έργων και των εργαζομένων που θα αποβεί προς  όφελος  των   μελών  

των  Ο.Ε.Β. λόγω μείωσης δαπανών. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ - ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΟ 

Η ψήφιση του άρθρου 66 του Ν.4546/2018 έδωσε για όλους τους Οργανισμούς  

την δυνατότητα να διαβιβάζουν τους τυχόν οφειλέτες τους στην Δ.Ο.Υ  πλην όμως το 

οπλοστάσιο των ΟΕΒ θα πρέπει να εμπλουτισθεί όπως,  

Η «Βεβαίωση έγκρισης χρήσης νερού προς άρδευση» θα πρέπει να γίνει 

υποχρεωτική. 

Σύμφωνα με τη K.Y.A. 262385/23-4-2010  «Εφαρμογή του καθεστώτος της 

πολλαπλής συμμόρφωσης και λοιπά συμπληρωματικά μέτρα σε εκτέλεση του Κανονισμού 

(ΕΚ) 73/2009 και του κανονισμού 1698/05 του Συμβουλίου» που δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ 

509/23-4-2010 τ.Β΄), από 1.1.2010, οι γεωργοί που αρδεύουν τις καλλιέργειες τους θα 

πρέπει να τηρούν τις διαδικασίες έγκρισης χρήσης νερού προς άρδευση. 

«Από 1.1.2010, οι γεωργοί που αρδεύουν τις καλλιέργειες τους θα πρέπει να 

τηρούν τις διαδικασίες έγκρισης χρήσης νερού προς άρδευση. 

Στο σύντομο χρονικό διάστημα που η ως άνω διάταξη ήταν υποχρεωτική οι 

Οργανισμοί ανέκαμψαν οικονομικά. Για λόγους καθαρά πολιτικούς η ως άνω διάταξη είναι 

μόνο αντικείμενο ελέγχου 20 αγροτών, παρά τις προσπάθειες για το υποχρεωτικό της 

αρμόδια Διεύθυνσης Ε.Β. και των εργαζομένων. 

Υπάρχει μια ακόμη παράμετρος που δεν πρέπει να μας διαφεύγει και είναι αυτή 

της ενέργειας που καταναλώνετε για την στράγγιση όχι κτημάτων και καλλιεργειών αλλά 

οικισμών, πόλεων, αυτοκινητοδρόμων και επιβαρύνουν τους Οργανισμούς, ενώ θα έπρεπε 

να βαρύνουν όλους τους ωφελούμενους. 



 

Τέλος εδώ θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι οι Ο.Ε.Β. καλούνται να 

καλύψουν το κόστος των  πλημμυρών και των καταστροφών που δημιουργούν στα 

εγγειοβελτιωτικά έργα από τα ακραία καιρικά φαινόμενα που είναι πλέον αρκετά συχνά. 

Το ως άνω κόστος θα πρέπει να βαρύνει τους ΟΤΑ Α΄& Β΄ βαθμού. 

 

Η βεβαίωση του άρθρου 61 του Ν.2538/1997 να ζητείται ακόμη :  

α) στις μεταβιβάσεις αγροτικών ακινήτων σε περίπτωση αποδοχής κληρονομιάς,  

β) στις περιπτώσεις μίσθωσης αγροτικών ακινήτων 15ετίας, για ένταξη στο 

καθεστώς νέων αγροτών ή πρόωρων αγροτικών  συντάξεων, 

γ) στην κατάθεση φακέλου στις Δ/νσεις Γεωργίας για ένταξη σε πρόγραμμα νέων 

αγροτών, σε σχέδια βελτίωσης, η αγοράς αγροτικού αυτοκινήτου, 

δ) στην επιστροφή Φ.Π.Α. στους αγρότες. 

 

Εδώ να σημειώσουμε πάλι πόσο σοφή είναι η κείμενη νομοθεσία η οποία 

προβλέπει την τήρηση ενός ικανού αποθεματικού ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΎ. 

 

Πλήρη ανάκτηση του Περιβαλλοντολογικού τέλους 

Οι ΟΕΒ καταβάλουν  ήδη το ειδικό τέλος, το πράσινο τέλος των Ανανεώσιμων 

Πηγών Ενέργειας που εισπράττει η ΔΕΗ μέσα από τις καταναλώσεις. 

Ο κάθε ΟΕΒ επιβάλλει στους αγρότες το αντίστοιχο  Περιβαλλοντολογικό τέλος 

το οποίο θα πρέπει να κατευθυνθεί ξανά στα Εγγειοβελτιωτικά Έργα. 

Η κεντρική ευθύνη διεκδίκησης ανάκτησης του Περιβαλλοντολογικού τέλους 

είναι του Υπ.Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ώστε να υπάρχει ένας πόρος για το 

εγγειοβελτιωτικά έργα. 

ΣΥΝΝΕΝΩΣΕΙΣ - ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΟΕΒ 

Η δοκιμασία των ΟΕΒ με την μεταβίβαση της Εποπτείας στους Δήμους με τον 

πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ήρθε να δείξει  ότι λύσεις ΑΥΘΑΊΡΕΤΑ  οδηγούν τους 

Οργανισμούς  σε άλλους ατράπους πλην των θεσμοθετημένων . 

Η μοναδική πρόταση που μπορεί αν υπάρξει είναι αυτή της συνένωσης 

συγχώνευσης ΟΕΒ οι όποιοι έχουν κοινές υδροληψίες ή κοινές αποχετεύσεις πάντοτε όμως 

μα την σύμφωνη γνώμη των εμπλεκομένων αλλά και γνώμονα η προκυπτόμενη ωφέλεια 

να είναι προφανής.- 



 

Να σημειώσουμε ότι κάθε δίκτυο από το πιο μικρό μέχρι το μεγαλύτερο έχει τις 

δικές του ιδιαιτερότητες και θα πρέπει αυτό να μην παραγνωρισθεί σε καμία των 

περιπτώσεων. 

Και εδώ η κείμενη νομοθεσία προβλέπει ορισμένη διαδικασία. 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

Οι εργαζόμενοι έχουμε καταθέσει σχετικές προτάσεις  και είμαστε στην διάθεση 

της αρμόδιας Διεύθυνσης Ε.Β. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την κατάρτιση 

κύρια των Κανονισμών Αρδεύσεως – Εσωτερικής Υπηρεσίας, χρησιμοποιώντας την 

εμπειρία μας αλλά και πολύτιμο αρχείο που υπάρχει στο αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου 

από αποφάσεις γνωματεύσεις εγκυκλίους. 

Οι  ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ και ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ της Π.Ο.Υ.Ο.Ε.Β. είναι : 

• Το νερό δεν είναι εμπορικό προϊόν όπως όλα τα άλλα, αλλά αποτελεί 

κληρονομιά των επερχόμενων γενεών, ανήκει στο κοινωνικό σύνολο, εξυπηρετεί  τις 

αναπτυξιακές ανάγκες του,  θα πρέπει δε να  τυγχάνει της κατάλληλης μεταχείρισης και να 

προστατεύεται». Το νερό δεν είναι ιδιοκτησία κανενός φυσικού ή νομικού προσώπου 

δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου. 

• Εύρωστοι Οργανισμοί  να ανταποκρίνονται στο ρόλο που τους έχει ανατεθεί, 

ρόλος που περνάει μέσα από την εξασφάλιση των πόρων,  την ύπαρξη και ενίσχυση των 

ελεγκτικών μηχανισμών. 

• Διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας, και συγχρόνως διασφάλιση 

σταθερών εργασιακών σχέσεων για όλους τους εργαζόμενου με  σεβασμό στη 

προσωπικότητα μας. 

Διατήρηση του αγροτικού κόσμου στην  ύπαιθρο για την παραγωγή ποιοτικών 

προϊόντων, που από την ενασχόληση του αυτή θα έχει ένα ικανοποιητικό εισόδημα, με 

σκοπό την προάσπιση της υγείας, της περιουσίας και της ποιότητας ζωής των πολιτών. 

 

                                                             Για το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
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