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Απαντώντας στα παραπάνω που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Γ. Βαρεμένος και Γ.
Αμυράς, για τα θέματα της αρμοδιότητάς μας, σας πληροφορούμε τα εξής:
Η ρύθμιση των χρεών των Γενικών και Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων
(Γ.Ο.Ε.Β. και Τ.Ο.Ε.Β.) αποτελεί καταρχήν ζήτημα συμφωνίας μεταξύ των δύο
εμπλεκόμενων φορέων, δηλαδή των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Ο.Ε.Β.) και της
ΔΕΗ και ως εκ τούτου δεν συνιστά αρμοδιότητα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ).
Σημειώνεται ότι, τα αυξημένα χρέη ορισμένων Ο.Ε.Β. προς τη ΔΕΗ οφείλονται κυρίως
στην αναποτελεσματικότητα της είσπραξης των οφειλών των μελών τους από αυτούς.
Προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα, με το άρθρο 66 του ν. 4546/2018
(Α΄101) θεσπίστηκε από το ΥΠΑΑΤ ένα πιο αποτελεσματικό πλαίσιο είσπραξης των
οφειλών των παραγωγών προς τους Ο.Ε.Β., με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία τους
και την απρόσκοπτη παροχή των υπηρεσιών προς τα μέλη τους, παρέχοντας
ταυτόχρονα δυνατότητες ρύθμισης των χρεών των παραγωγών – μελών προς αυτούς,
ώστε να διευκολυνθεί η αποπληρωμή τους σε εύλογο χρονικό διάστημα,
διασφαλίζοντας έτσι τη βιωσιμότητα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων.
Επιπλέον, με το νέο πεδίο της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) που αφορά στην
άρδευση, το οποίο εντάχθηκε κατά το προηγούμενο έτος και σχεδιάζεται η
περαιτέρω βελτίωσή του κατά το τρέχον, οι παραγωγοί που αρδεύουν τα
αγροτεμάχιά τους και ιδίως όσοι εντάσσονται σε ειδικά μέτρα ενισχύσεων,
υποχρεούνται να τηρούν τους κανονισμούς άρδευσης των Ο.Ε.Β., Δήμων, κ.λπ., στις
υποχρεώσεις των οποίων, μεταξύ άλλων, είναι και η πληρωμή των προβλεπόμενων
ανταποδοτικών τελών (αρδευτικά, πάγια, κ.λπ).
Πέραν των ανωτέρω ενεργειών από την πλευρά του ΥΠΑΑΤ, ο Υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων και ο Υφυπουργός, στο πλαίσιο των ανακουφιστικών μέτρων
που λαμβάνει το Υπουργείο για την άμβλυνση των επιπτώσεων της πανδημίας του
κορωνοϊού στον πρωτογενή τομέα, πέτυχαν εντός του Απριλίου 2020, κατόπιν
συμφωνίας με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΗ, την ένταξη των
αγροτών σε νέα ευνοϊκή ρύθμιση με στόχο την εξυπηρέτηση των ληξιπρόθεσμων
οφειλών τους προς την Επιχείρηση.
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Η συγκεκριμένη ρύθμιση δίνει τη δυνατότητα στους αγρότες να διακανονίσουν τις
οφειλές τους είτε προκαταβάλλοντας το 15% της συνολικής οφειλής προς τη ΔΕΗ και
να εξοφλήσουν το υπόλοιπο ποσό σε 18 μηνιαίες δόσεις, είτε προκαταβάλλοντας το
20% και να αποπληρώσουν την εναπομείνασα οφειλή σε 20 μηνιαίες δόσεις. Η
αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση γίνεται τηλεφωνικά μέσω του πανελλαδικού
τηλεφωνικού κέντρου της ΔΕΗ. Σημειώνεται ότι, στη ρύθμιση εντάσσονται τόσο οι
ενεργές όσο και οι μη ενεργές ρυθμίσεις, δηλαδή ισχύει και για τις παροχές για τις
οποίες έχει καταγγελθεί η σύμβαση.
Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μιλώντας στην Ειδική Μόνιμη
Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής για τη νέα ευρωπαϊκή στρατηγική «από το
αγρόκτημα στο πιάτο» και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας ανέφερε, μεταξύ
άλλων, πως πέρα και πάνω από τη στρατηγική της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής
και τις κατευθύνσεις που δίνει, η Κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε δράσεις σε τρεις
άξονες, προκειμένου να διασφαλίσει την προστασία των φυσικών πόρων και τη
μείωση του κόστους παραγωγής:
α) Μείωση του κόστους ενέργειας με κίνητρα για την αύξηση της χρήσης
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην αγροτική παραγωγή.
β) Την προετοιμασία ενός σχεδίου για την ορθολογική διαχείριση των υδάτων, που
θα οδηγήσει στη μείωση του κόστους άρδευσης.
γ) Την προώθηση των πρακτικών γεωργίας ακριβείας, ώστε να περιορισθεί η
κατανάλωση νερού, λιπασμάτων και φαρμάκων, με προφανή οφέλη για το κόστος
παραγωγής και την προστασία του περιβάλλοντος.
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