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Η ΠΑΒ 3119/18-6-2021

Απαντώντας στην παραπάνω Αναφορά που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Σ. Βαρδάκης, Ν.
Ηγουμενίδης και Χ. Μαμουλάκης, για τα θέματα της αρμοδιότητάς μας, σας πληροφορούμε τα
εξής:
Η ανάλυση του πλαισίου λειτουργίας των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων και των
εγγειοβελτιωτικών έργων έχει καταδείξει σημαντικά προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί
εξαιτίας εσφαλμένων επιλογών ως προς το μοντέλο οργάνωσης και λειτουργίας του τομέα, των
αλλαγών στις χρήσεις και τις καλλιέργειες, καθώς και υστερήσεις στη συντήρηση, την
ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και την επέκταση των υποδομών, σε συνδυασμό και με την
παρατεταμένη οικονομική κρίση. Ενδεικτικά αναφέρονται το απαρχαιωμένο δίκτυο, οι οφειλές
μερικών οργανισμών στη ΔΕΗ, η υποστελέχωση, ο τρόπος τιμολόγησης, η έλλειψη
ψηφιοποίησης, διαλειτουργικότητας και πληροφοριακού συστήματος κ.α. Έτσι, κρίνεται
αναγκαίος ο ολικός σχεδιασμός των ΟΕΒ μέσω παρεμβάσεων αναδιάταξης & εκσυγχρονισμού
των δομών λειτουργίας τους, λαμβάνοντας υπόψη και τη διεθνή εμπειρία. Ο σχεδιασμός και
υλοποίηση ενός ριζικά νέου μοντέλου οργάνωσης, που θα υλοποιεί και θα υποστηρίζει τα
παραπάνω, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση και επείγουσα προτεραιότητα για την επιβίωση
της ελληνικής γεωργίας.
Στο πλαίσιο της πραγματοποιούμενης δημόσιας διαβούλευσης-διερεύνησης των προβλημάτων
και των θεμάτων λειτουργίας των ΤΟΕΒ που πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του ΥΠΑΑΤ, το
Υπουργείο θα παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο μοντέλο οργάνωσης και λειτουργίας του τομέα
των δημόσιων αρδευτικών δικτύων, το οποίο αφενός θα αντιμετωπίζει τα διαπιστωμένα
προβλήματα του τομέα και των φορέων που δραστηριοποιούνται εντός αυτού κι αφετέρου θα
υποστηρίζει την ανάπτυξή του, μέσω της υλοποίησης και συντήρησης εγγειοβελτιωτικών έργων,
της προσέλκυσης επενδύσεων, καθώς και της εφαρμογής αποτελεσματικών πρακτικών
ορθολογικής διαχείρισης του αρδευτικού νερού, προς όφελος του περιβάλλοντος και της
ανταγωνιστικότητας της ελληνικής γεωργίας.
Η σκοπούμενη θεσμική αναμόρφωση θα κινείται προς την κεντρικοποίηση του συστήματος και
την εξασφάλιση της εισπραξιμότητας, ενώ διερευνάται και η δυνατότητα συνενώσεων των ΤΟΕΒ,
όπου είναι τεχνικά δυνατό και σε βάθος χρόνου και μετά από μελέτη και των οικονομικών
παραμέτρων, προκειμένου να επέλθει μία εις βάθος εξυγίανση.
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Ταυτόχρονα, εξετάζεται η εισαγωγή ενός νέου συστήματος τιμολόγησης, ώστε αφενός να
επιτευχθεί μια πιο δικαιοπρακτική κατανομή του βάρους κι αφετέρου να διασφαλίζεται η
εξοικονόμηση των υδάτινων πόρων, αλλά και η εισαγωγή μίας νέας λογικής κοινής λειτουργίας
με πρότυπους κανονισμούς και με τη χρήση κι αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, που θα
προάγουν τη βιωσιμότητα των Οργανισμών.
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