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ΣΧΕΤ: α) Η µε αριθµό πρωτ. 1195/18-6-2018 Αναφορά

Σε απάντηση της (α) σχετικής Αναφοράς η οποία κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον
Βουλευτή κ. Μανιάτη Γιάννη, σας γνωρίζουµε ότι:
Σύµφωνα µε τη ∆ΕΗ, οι συσσωρευµένες οφειλές ορισµένων ΤΟΕΒ ανέρχονται σε 46 εκατ.
ευρώ. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αναγνωρίζοντας την ανάγκη διασφάλισης της
οµαλής άρδευσης των γεωργικών καλλιεργειών, προκρίνει την εύρεση µιας δίκαιης λύσης στο
πρόβληµα των οφειλών Τοπικών Οργανισµών Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) και αγροτών προς τη ∆ΕΗ.
Η λύση αυτή δεν µπορεί να βασίζεται σε µια ενιαία ρύθµιση, καθώς υπάρχουν διαφορετικές
κατηγορίες οφειλετών και συνεπώς οι όποιες λύσεις, θα πρέπει να είναι κατηγοριοποιηµένες.
Ειδικότερα:
Στην περίπτωση των ΤΟΕΒ που δείχνουν διάθεση να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, η
∆ΕΗ θα πρέπει να εξαντλήσει τα περιθώρια του διαλόγου και να στηρίξει τη µεγαλύτερη
δυνατή ρύθµιση όσον αφορά τις προκαταβολές και το χρονικό διάστηµα αποπληρωµής των
δόσεων.
Ειδικά σε ό,τι αφορά στους αγρότες, θα πρέπει να ληφθούν µέτρα για την υπεράσπιση των
δικαιωµάτων όσων είναι τυπικοί προς τις υποχρεώσεις τους και να διασφαλιστεί η οµαλή
άρδευση των καλλιεργειών τους. Προς αυτή την κατεύθυνση, η ∆ΕΗ βρίσκεται σε διάλογο
µαζί τους προκειµένου να παράσχει κάθε είδους διευκόλυνση, ενώ θα ληφθούν µέτρα και από
το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
∆ιαφορετική θα είναι η αντιµετώπιση όσων δείχνουν απροθυµία να αποπληρώσουν τα χρέη
τους αποφεύγοντας τη συνεννόηση µε την ∆ΕΗ.
Το τελευταίο χρονικό διάστηµα, η ∆ΕΗ, στο πλαίσιο της εταιρικής της λειτουργίας, έχει
αναλάβει πρωτοβουλίες διαλόγου µε προτάσεις διακανονισµών, στην κατεύθυνση στήριξης της
αγροτικής παραγωγής. Μέχρι σήµερα, αρκετοί Οργανισµοί έχουν ανταποκριθεί και ρυθµίσει τις
οφειλές τους, ενώ αναµένεται να προχωρήσουν και άλλοι, µε τους οποίους η ∆ΕΗ βρίσκεται σε
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επικοινωνία. Σύµφωνα µε τη ∆ΕΗ, το προτεινόµενο πλαίσιο διακανονισµών είναι επαρκές και
ρεαλιστικό, στη βάση διαµόρφωσης µίας νέας εποχής κανονικότητας και υγιούς σχέσης µεταξύ της
εταιρείας και των Οργανισµών.
Η ∆ΕΗ επιπρόσθετα, µε σκοπό να διευκολύνει τους Οργανισµούς που δεν είχαν ακόµη
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις τους, µε ανακοίνωσή της την 01.06.2018, προχώρησε σε αναστολή
όλων των εντολών αποκοπής των παροχών των Οργανισµών καθώς και στην άµεση επανασύνδεση
όσων είχαν κοπεί, έως την 12.06.2018.
Σύµφωνα µε τη ∆ΕΗ, ο ΓΟΕΒ Αργοναυπλίας, παρά τις διευκολύνσεις που έγιναν τα
προηγούµενα χρόνια προκειµένου να αποπληρώσει τις οφειλές του, υπήρξε πολλαπλά ασυνεπής στις
υποχρεώσεις του, µε αποτέλεσµα οι συνολικές ληξιπρόθεσµες οφειλές σήµερα ανέρχονται στα 2,2
εκατ. ευρώ. Ο συγκεκριµένος ΓΟΕΒ επιπρόσθετα, ενώ είχε πραγµατοποιήσει συνάντηση µε
εκπροσώπους της ∆ΕΗ και αναµενόταν η ανταπόκρισή του σε πρόταση διακανονισµού που έθεσε
υπόψη του η ∆ΕΗ, προχώρησε σε αίτηση ασφαλιστικών µέτρων κατά της ∆ΕΗ. Με την απόφαση του
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Ναυπλίου, µε ηµεροµηνία

δηµοσίευσης 16.07.2018, αναστέλλεται

προσωρινά, για περίοδο τριών µηνών, από τη δηµοσίευση της απόφασης, η δυνατότητα διακοπής της
ηλεκτροδότησης του εν λόγω ΓΟΕΒ από τη ∆ΕΗ.
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ηλεκτροδότηση για την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών. Σας ενηµερώνουµε τέλος, ότι η ∆ΕΗ
παραµένει ανοιχτή και διατεθειµένη να σε προβεί παραγωγικό διάλογο µε τους Οργανισµούς, ώστε
αυτοί να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που παρέχουν οι προτεινόµενοι διακανονισµοί και να
σταµατήσουν να επιβαρύνουν τα λειτουργικά τους έξοδα µε τόκους υπερηµερίας επί των οφειλών
τους.
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