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Απαντώντας στις παραπάνω Ερωτήσεις, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Γ. Μανιάτης,
σας πληροφορούμε τα εξής:
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία «περί έργων Εγγείων Βελτιώσεων», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» και
τον Ν. 4456/2017, οι Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β. και Τ.Ο.Ε.Β.)
εποπτεύονται από την οικεία Περιφέρεια. Συνεπώς, ο Γ.Ο.Ε.Β. Αργοναυπλίας και οι
Τ.Ο.Ε.Β. του Νομού Αργολίδας εποπτεύονται από την αρμόδια Υπηρεσία της
Περιφέρειας Πελοποννήσου, η οποία, μεταξύ άλλων, είναι αρμόδια για την έγκριση
των οικονομικών στοιχείων του Γ.Ο.Ε.Β. (θεώρηση προϋπολογισμών, απολογισμών
κ.λπ.), την παρακολούθηση των πράξεων, της τήρησης των υποχρεώσεων της σωστής
Διοίκησης, Λειτουργίας και Συντήρησης (Δ.Λ.Σ.), στην οποία περιλαμβάνεται η
συντήρηση των έργων από τους ωφελουμένους κ.λπ. Τα Δ.Σ. των Γ.Ο.Ε.Β. είναι
επταμελή, αποτελούμενα από δύο αιρετά μέλη και πέντε μη αιρετά (δημοσίους
υπαλλήλους).
Στον Νομό Αργολίδας για τα λειτουργούντα συλλογικά εγγειοβελτιωτικά έργα τη
Διοίκηση, Λειτουργία και Συντήρηση (Δ.Λ.Σ.) έχουν αναλάβει οι εν λόγω φορείς:
ένας Γ.Ο.Ε.Β. (Αργοναυπλίας), οι Τ.Ο.Ε.Β. Κεφαλαρίου-Άργους, Ασίνης Δρεπάνου,
Περιοχής Ναυπλίου, Νέας Τίρυνθας, Αργολικού, Λάλουκα, Νέας Κίου, Παναρίτη,
Αγίου Ανδριανού, Πουλακίδας και Πυργέλλας και μία ομάδα Παραγωγών (Ομάδα
Δαλαμανάρας).
Εάν ο Τ.Ο.Ε.Β. είναι μέλος Γ.Ο.Ε.Β., αποδίδει τις προβλεπόμενες ανταποδοτικές
εισφορές που αντιστοιχούν στις δαπάνες Δ.Λ.Σ. προς τον Γ.Ο.Ε.Β., ενώ ο Γ.Ο.Ε.Β.
παρέχει και τεχνική υποστήριξη προς τους Τ.Ο.Ε.Β. - μέλη του, όπως τη σύνταξη
τεχνικής έκθεσης με προϋπολογισμό των απαιτούμενων δαπανών συντήρησης των
έργων αρμοδιότητας του Τ.Ο.Ε.Β., σε περίπτωση αδυναμίας του Τ.Ο.Ε.Β. (άρθρο 3
του Ν. 1277/1972).

Z:\2018\Σχέδια ΜΚΕ 2018\ΜΑΙΟΣ\ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ\Ε 5566 5567 Καθεστώς λειτουργίας ΓΟΕΒ.doc

-2-

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), στο πλαίσιο των
αρμοδιοτήτων του, προωθεί κανονιστικές πράξεις και νομοθετικές ρυθμίσεις για την
άρση προβλημάτων που έχουν παρατηρηθεί και την εξασφάλιση της εύρυθμης
λειτουργίας των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Ο.Ε.Β.), καθώς και τη
βελτιστοποίηση αξιοποίησης των εγγειοβελτιωτικών έργων. Με αυτόν τον στόχο, κατά
το 2017, πραγματοποιήθηκε νομοθετική ρύθμιση (Ν. 4456/2017, άρθρο 46) για
τον εξορθολογισμό της εποπτείας των Ο.Ε.Β., την επιτάχυνση των χρονοβόρων
διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού, αλλά και τη διευθέτηση μίας σειράς άλλων
θεμάτων, που αφορούν στα έργα εγγείων βελτιώσεων, ενώ με την αριθμ.
3252/99092/22.09.2017 απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίμων «Αρμοδιότητες που ασκούν οι Περιφέρειες για θέματα
εγγειοβελτιωτικών έργων και Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων και καθορισμός
περιπτώσεων για τις οποίες γνωμοδοτούν τα Περιφερειακά Γνωμοδοτικά Συμβούλια
Εγγειοβελτιωτικών Έργων» (Β΄3452/4-10-2017) καθορίστηκε με σαφήνεια το
πλαίσιο αρμοδιοτήτων που ασκούν οι Περιφέρειες όσον αφορά στα Έργα και στους
Ο.Ε.Β. Επίσης, προωθείται νέα νομοθετική ρύθμιση για τον εκσυγχρονισμό του
σχετικού θεσμικού πλαισίου και την επίλυση θεμάτων που προέκυψαν με την
εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτης και την εύρυθμη και βιώσιμη λειτουργία
των Ο.Ε.Β.
Όσον αφορά στο Αρδευτικό έργο Ανάβαλου, σημειώνεται ότι το εν λόγω Αρδευτικό
έργο έχει ως φορέα μελέτης και κατασκευής το πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ, νυν Υπουργείο
Υποδομών και Μεταφορών. Πρόκειται για το βασικό εγγειοβελτιωτικό έργο της
περιοχής που με την εκμετάλλευση του νερού των πηγών Κυβερίου (Ανάβαλος) και
των πηγών Κεφαλαρίου θα καλυφθούν οι συνολικές αρδευτικές ανάγκες.
Δεσπόζουσα καλλιέργεια είναι τα εσπεριδοειδή που καλύπτουν έκταση 100.000
στρεμμάτων. Φορείς λειτουργίας των έργων είναι η Περιφέρεια Πελοποννήσου
(πρώην ΔΕΚΕ) που λειτουργεί το Έργο Κεφαλής (Φράγμα και κεντρικό
αντλιοστάσιο), ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β. Αγροναυπλίας)
που λειτουργεί το πρωτεύον δίκτυο ανοικτών διωρύγων (Κυβερίου, Ν. Κίου) και τα
αντλιοστάσια ¨Γλυκειάς¨, ¨Μιχελάκη¨, Ιρίων, Α3, Α4, Α5 και οι Τοπικοί Οργανισμοί
Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) του Νομού που λειτουργούν τα μικρότερα
αντλιοστάσια επί της Διώρυγας Ν. Κίου και τα δίκτυα διανομής στην περιοχή τους.
Ως προς τη δυνατότητα χρηματοδότησης από το ΥΠΑΑΤ έργων συντήρησης και
αναβάθμισης υφιστάμενων εγγειοβελτιωτικών έργων, αλλά και έργων εγκατάστασης
ΑΠΕ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας) σε υφιστάμενα αρδευτικά έργα, σημειώνεται
ότι με δεδομένη την οικονομική κατάσταση της χώρας, το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) του ΥΠΑΑΤ:
- σε ό,τι αφορά στο εθνικό του σκέλος, έχει περιορισμένους πόρους, οι οποίοι
αφορούν αποκλειστικά σε υποχρεώσεις εγγειοβελτιωτικών έργων των παρελθόντων
ετών
και
- σε ό,τι αφορά στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του, έχει εγκριθεί από τον
Δεκέμβριο του 2015 το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 20142020, στο οποίο περιλαμβάνεται η Δράση 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων». Η
Δράση αυτή δύναται να χρηματοδοτήσει εγγειοβελτιωτικά έργα και μελέτες με στόχο
την αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης του νερού στην άρδευση.
Επισημαίνεται ότι προτεραιότητα για χρηματοδότηση σύμφωνα με τις απαιτήσεις
της νέας Δράσης έχουν τα έργα που οδηγούν σε μείωση των απωλειών νερού στα
υφιστάμενα συστήματα άρδευσης, καθώς και τα έργα αξιοποίησης ήδη
κατασκευασμένων φραγμάτων. Στο πλαίσιο της ίδιας Δράσης, δύναται να ενισχυθεί
και η εγκατάσταση ΑΠΕ σε υφιστάμενες υποδομές άρδευσης, σε συνδυασμό με
εκσυγχρονισμό δικτύου.
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Στο σημείο αυτό υπενθυμίζεται ότι η αρμοδιότητα έκδοσης προσκλήσεων υποβολής
προτάσεων στο ΠΑΑ για την προαναφερθείσα Δράση 4.3.1 για έργα προϋπολογισμού
έως 2,2 εκατ. ευρώ (π.χ. η εγκατάσταση ΑΠΕ σε αρδευτικά έργα), έχει εκχωρηθεί
στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Περιφερειών.
Με την αριθμ. πρωτ. 3310/23-4-2018 (ΑΔΑ:6ΤΛΓ4653ΠΓ-25Χ) Πρόσκληση της
Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του ΠΑΑ 2014-2020 προσκλήθηκε η Διεύθυνση
Εγγείων Βελτιώσεων και Εδαφοϋδατικών Πόρων του ΥΠΑΑΤ για την υποβολή
προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου αυτά να ενταχθούν και να
χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Μέτρου 4, Υπομέτρου 4.3, Δράση 4.3.1
«Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων» του ΠΑΑ 2014-2020. Σημειώνεται ότι η
συγκεκριμένη πρόσκληση αφορά πράξεις με ελάχιστο προϋπολογισμό άνω των 2,2
εκατ. ευρώ η καθεμία. Η Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων και Εδαφοϋδατικών Πόρων
του ΥΠΑΑΤ, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Τεχνικές Υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ και των
Περιφερειών, θα προτείνει τα έργα που εμπίπτουν στις απαιτήσεις της
συγκεκριμένης πρόσκλησης.
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