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ΠΡΟΣ: Περιφέρειες του Κράτους
1. Γρ. Περιφερειάρχη
2. Υπηρεσίες εποπτείας ΟΕΒ
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1. Γραφείο Αντιπροέδρου
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αποστολή μέσω e‐mail

ΘΕΜΑ: Ζητήματα εγγειοβελτιωτικών έργων και Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Ο.Ε.Β.)
Με το παρόν παρέχονται διευκρινίσεις για τα ακόλουθα τρέχοντα θέματα που αφορούν στα έργα
και στους Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων (Ο.Ε.Β.):
1. Βεβαιώσεις φορέων άρδευσης για την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ)
2. Αποστολή στοιχείων έργων εγγείων βελτιώσεων και Ο.Ε.Β. – Πίνακες Α1, Α2, Α3
3. Δήλωση στοιχείων μελών Ο.Ε.Β. – Κοινή δήλωση ιδιοκτήτη ‐ παραχωρησιούχου
4. Αιτήματα για ζημιές από πλημμύρες σε έργα δικαιοδοσίας Ο.Ε.Β.
Οι Περιφέρειες που δεν μας έχουν κοινοποιήσει τις υπηρεσίες που έχουν αναλάβει την εποπτεία
των ΟΕΒ, παρακαλούνται όπως μας ενημερώσουν σχετικά (ονομασία υπηρεσίας ή/και αρμόδιοι
υπάλληλοι, ταχ. δ/νση, τηλέφωνο, φαξ, e‐mail), καθώς και να κοινοποιήσουν το παρόν στις εν λόγω
υπηρεσίες.
Επίσης, σε περίπτωση μεταβολών στις υπηρεσίες εποπτείας των ΟΕΒ, παρακαλούμε να μας
αποστείλετε τα επικαιροποιημένα στοιχεία, προκειμένου να διευκολυνθεί η άμεση επικοινωνία με την
υπηρεσία μας.
1. Βεβαιώσεις φορέων άρδευσης για την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ)
Όπως είχατε ενημερωθεί με το υπ’ αρ. πρωτ. 1240/105608/27.7.2018 έγγραφο της υπηρεσίας
μας, κατά την υποβολή της ΕΑΕ από το έτος 2019, για κάθε αρδευόμενο αγροτεμάχιο είναι
υποχρεωτική η υποβολή βεβαίωσης του παρόχου ‐ φορέα άρδευσης όταν πρόκειται για συλλογικό
αρδευτικό δίκτυο (Γ.Ο.Ε.Β., Τ.Ο.Ε.Β., Δήμου, κ.λπ.) και της άδειας χρήσης νερού (ή της σχετικής αίτησης
εφόσον δεν έχει εκδοθεί η άδεια) όταν πρόκειται για ιδιωτική υδροληψία.
Ειδικότερα, η βεβαίωση του παρόχου ‐ φορέα άρδευσης αφορά στην ορθή και νόμιμη χρήση του
αρδευτικού νερού, με την τήρηση του σχετικού κανονισμού λειτουργίας (καταστατικό, κανονισμός
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άρδευσης) του αντίστοιχου φορέα (άρθρο 3, 1791/74062/02.07.2015 ΥΑ – ΦΕΚ Β΄1468, όπως ισχύει).
Ως προς τη διαδικασία υποβολής, ακολουθούνται τα παρακάτω:
α) Ανάλογα με τον φορέα άρδευσης που δηλώνει ο παραγωγός, από το σύστημα της ΕΑΕ
εκτυπώνεται αίτηση – υπεύθυνη δήλωση (βλ. συνημμένο παράδειγμα), η οποία υποβάλλεται
εις διπλούν στον αρμόδιο φορέα.
β) Στο έντυπο της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης περιλαμβάνεται προεκτυπωμένη βεβαίωση της
μορφής: «Βεβαιώνεται ότι ο/η {Ονοματεπώνυμο} του {Πατρώνυμο} με ΑΦΜ {ΑΦΜ} κάνει
νόμιμη χρήση του δικτύου του {Ονομασία φορέα άρδευσης}, τηρώντας το καταστατικό και τον
κανονισμό άρδευσης του {φορέα άρδευσης}. Η βεβαίωση χορηγείται για την Ενιαία Αίτηση
Ενίσχυσης έτους 2019».
γ) Ο φορέας άρδευσης ελέγχει την ακρίβεια των στοιχείων και, εφόσον ο παραγωγός τηρεί τα
προβλεπόμενα, θεωρεί την προεκτυπωμένη βεβαίωση (ημερομηνία, αρ. πρωτοκόλλου,
ονοματεπώνυμο & υπογραφή αρμόδιου υπαλλήλου ή μέλους του Δ.Σ., σφραγίδα του φορέα).
δ) Το θεωρημένο αντίγραφο επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο προκειμένου να το εισάγει στην
Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης έως την ημερομηνία λήξης των αιτήσεων, ενώ το δεύτερο αντίγραφο
φυλάσσεται στο αρχείο του φορέα.
Προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία ελέγχου της διαδικασίας, παρακαλούνται όλοι οι ΟΕΒ
να αποστείλουν τα επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας τους (ταχ. δ/νση, τηλ., φαξ, e‐mail) στην
υπηρεσία μας, κατά προτίμηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e‐mail: gsofou@minagric.gr,
dtigas@minagric.gr, gchalim@minagric.gr).
2. Αποστολή στοιχείων έργων εγγείων βελτιώσεων και Ο.Ε.Β. – Πίνακες Α1, Α2, Α3
Όπως γνωρίζετε, κατά το πρώτο τρίμηνο κάθε έτους συντάσσονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες
της Περιφέρειας που εποπτεύουν τους Ο.Ε.Β., σε συνεργασία με κάθε Ο.Ε.Β., οι Πίνακες Α1, Α2 και Α3,
που αφορούν στη λειτουργία και τη διοίκηση των εγγειοβελτιωτικών έργων κατά το προηγούμενο έτος.
Οι πίνακες αποστέλλονται σε ηλεκτρονική μορφή (αρχεία Excel) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
προς την υπηρεσία μας (e‐mail: gsofou@minagric.gr, dtigas@minagric.gr, gchalim@minagric.gr), με
μέριμνα των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας.
Κατόπιν σχετικών αιτημάτων, η ημερομηνία υποβολής των Πινάκων που αφορούν στο
προηγούμενο έτος (2018) προς την υπηρεσία μας, παρατείνεται έως την 31/5/2019. Επισημαίνεται ότι
σε περίπτωση που υπάρχουν προβλήματα στη συλλογή ή επεξεργασία των στοιχείων ενός O.E.B. (π.χ.
υπολειτουργία του Ο.Ε.Β.), πρέπει να ενημερώσετε σχετικά την υπηρεσία μας στα ανωτέρω e‐mail.
Πρότυπα των παραπάνω Πινάκων Α1, Α2 και Α3 βρίσκονται αναρτημένα σε ψηφιακή μορφή στον
διαδικτυακό χώρο www.minagric.gr., στη διαδρομή: «Αγρότης‐Επιχειρηματίας» > «Έγγειες Βελτιώσεις»
> «Αξιοποίηση & Λειτουργία Εγγειοβελτιωτικών Έργων»:
http://minagric.gr/index.php/el/for‐farmer‐2/eggeiesbeltioseis/axiopoisileitoyrgia

3. Δήλωση στοιχείων μελών Ο.Ε.Β. – Κοινή δήλωση ιδιοκτήτη ‐ παραχωρησιούχου
Υπενθυμίζεται ότι τα μέλη των Ο.Ε.Β. πρέπει να προβούν σε δήλωση των στοιχείων που
προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 61 του ν. 2538/1997, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 7α του
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άρθρου 66 του ν. 4546/2108, εντός 12 μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου, δηλαδή μέχρι τις 12‐
06‐2019 (υπ’ αρ. πρωτ. 1552/134721/5.10.2018 έγγραφο της υπηρεσίας μας, ΑΔΑ: ΩΧΨΟ4653ΠΓ‐222).
Στην περίπτωση που υποβάλλεται η προβλεπόμενη στην ανωτέρω διάταξη κοινή δήλωση,
σχετικά με την καταβολή των οφειλών από άλλο πρόσωπο (παραχωρησιούχο) κατόπιν συμφωνίας με
το μέλος του Ο.Ε.Β. (ιδιοκτήτη), διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
α) Παρότι ο παραχωρησιούχος δεν είναι μέλος του Ο.Ε.Β., οφείλει να ακολουθεί το καταστατικό
και τον κανονισμό άρδευσης του Ο.Ε.Β., ενώ σε περίπτωση μη συμμόρφωσης τού
επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις.
β) Ο Ο.Ε.Β. ακολουθεί για τους παραχωρησιούχους τα προβλεπόμενα στο άρθρο 61 του ν.
2538/1997, όπως ισχύει (ειδοποίηση υπερήμερων οφειλετών, δυνατότητα ρύθμισης
καταβολής οφειλών, αποστολή στη ΔΟΥ, κ.λπ.).
γ) Εάν ο παραχωρησιούχος έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές, ο Ο.Ε.Β. ενημερώνει σχετικά και τον
ιδιοκτήτη, προκειμένου, εφόσον επιθυμεί, να προβεί σε τυχόν ενέργειες (π.χ. άρση
παραχώρησης). Σε κάθε περίπτωση, ο ιδιοκτήτης έχει δικαίωμα να ζητά πληροφόρηση από
τον Ο.Ε.Β. σχετικά με οφειλές του παραχωρησιούχου, που αφορούν στο παραχωρημένο
ακίνητο.
δ) Σε περίπτωση μεταβίβασης του ακινήτου, η υποβολή της κοινής δήλωσης δεν απαλλάσσει τον
ιδιοκτήτη από την υποχρέωση καταβολής των υφιστάμενων οφειλών, εφόσον αυτές δεν
έχουν καταβληθεί από τον παραχωρησιούχο, προκειμένου να λάβει την προβλεπόμενη
βεβαίωση του άρθρου 65 του ν. 2538/1997. Κατ’ εξαίρεση, εάν ο Ο.Ε.Β. δεν έχει ενημερώσει
τον ιδιοκτήτη για ληξιπρόθεσμες οφειλές του παραχωρησιούχου σύμφωνα με την παραπάνω
παράγραφο (γ), η βεβαίωση χορηγείται εφόσον ο ιδιοκτήτης καταβάλει τις οφειλές που
αντιστοιχούν στις στρεμματικές εισφορές, χωρίς την καταβολή τυχόν οφειλών που
αντιστοιχούν σε αρδευτικά τέλη ή αντίτιμο χρήσης ύδατος.
Οι Ο.Ε.Β. πρέπει να γνωστοποιούν τα ανωτέρω στους ιδιοκτήτες και τους παραχωρησιούχους
κατά την υποβολή της κοινής δήλωσης, για την αποφυγή παρερμηνειών ως προς τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις τους.

4. Ζημιές από πλημμύρες σε έργα δικαιοδοσίας Ο.Ε.Β.
Η υπηρεσία μας μεριμνά για την έκδοση αποφάσεων για τη συμμετοχή του δημοσίου σε δαπάνες
αποκατάστασης ζημιών από πλημμύρες ή άλλη αιτία που συνιστά ανωτέρα βία στα εγγειοβελτιωτικά
έργα δικαιοδοσίας Ο.Ε.Β., σύμφωνα με το προβλεπόμενα στον Ν. 414/76. Για την εξέταση σχετικών
αιτημάτων απαιτούνται τα ακόλουθα στοιχεία:
‐ τεχνική έκθεση της εποπτεύουσας υπηρεσίας (ή θεωρημένη από την εποπτεύουσα υπηρεσία)
στην οποία αναφέρεται το γεγονός που προκάλεσε τις ζημιές, με αντίστοιχη τεκμηρίωση (π.χ.
σχετικό δελτίο Ε.Μ.Υ., κήρυξη περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κ.λπ.) και γίνεται
αναλυτική περιγραφή των ζημιών (περιλαμβάνοντας φωτογραφική τεκμηρίωση), καθώς και
του προϋπολογισμού για την αποκατάστασή τους
‐ συνοπτική έκθεση με τα βασικά στοιχεία των εγγειοβελτιωτικών έργων δικαιοδοσίας του Ο.Ε.Β.
και οι πίνακες Α1, Α2, Α3 (εάν δεν έχουν ήδη υποβληθεί)
‐ θεωρημένοι απολογισμοί του Ο.Ε.Β. για την τελευταία πενταετία
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‐ θεωρημένος προϋπολογισμός του Ο.Ε.Β. για το τρέχον έτος
‐ οποιοδήποτε άλλο στοιχείο με το οποίο τεκμηριώνεται η αδυναμία κάλυψης (και κατά ποιο
ποσό) των σχετικών δαπανών από τους ωφελούμενους παραγωγούς.
Τα ανωτέρω υποβάλλονται στην υπηρεσία μας από την εποπτεύουσα υπηρεσία του Ο.Ε.Β., μαζί
με το σχετικό αίτημα του Ο.Ε.Β. Για την έγκαιρη εξέταση των αιτημάτων και εκταμίευση των πιστώσεων
του τακτικού προϋπολογισμού, παρακαλούνται οι Ο.Ε.Β. και οι εποπτεύουσες υπηρεσίες αυτών να
αποστέλλουν τα τυχόν αιτήματα το συντομότερο δυνατό, ήτοι εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους,
ώστε να είναι δυνατή η ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας εντός του ημερολογιακού έτους.
Επισημαίνεται ότι εφόσον εγκριθεί το σχετικό αίτημα, για την εκταμίευση του ποσού ο Ο.Ε.Β.
πρέπει συμπληρωματικά να προσκομίσει τα στοιχεία ΑΦΜ και λογαριασμού τραπέζης, ενώ πρέπει
απαραίτητα να διαθέτει ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.
Επίσης, υπενθυμίζεται ότι η Υπηρεσία μας μεριμνά για την έκδοση αποφάσεων συμμετοχής του
δημοσίου στις δαπάνες διοίκησης, λειτουργίας και συντήρησης των Ο.Ε.Β. όταν το έργο βρίσκεται σε
περίοδο ανάπτυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 414/76.

Παρακαλούνται οι αρμόδιες υπηρεσίες τις Περιφέρειας να κοινοποιήσουν το παρόν στους
εποπτευόμενους Ο.Ε.Β.
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
Χρονολογικό αρχείο

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ
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