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ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους κ.κ. Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ενέργειας και
Περιβάλλοντος, Οικονομικών
Θέμα: Οι αυξήσεις στο ρεύμα «γονατίζουν» τους Τοπικούς Οργανισμούς Εγγείων
Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ)
Σε επιστολή του Πρόεδρου του ΤΟΕΒ Γ΄ ζώνης Μοιρών αναφέρεται ότι η πεδιάδα
της Μεσσαράς είναι μια περιοχή με ήπιο μεσογειακό κλίμα και αρκετή ηλιοφάνεια
με αποτέλεσμα ο πρωτογενής αγροτικός τομέα να είναι πηγή πλούτου και
ευμάρειας (υπαίθριες καλλιέργειες 10 μήνες τον χρόνο) έχει όμως σοβαρό πρόβλημα
λειψυδρίας.
Το μεγαλύτερο έργο που έχει γίνει στην περιοχή είναι το φράγμα Φανερωμένης
χωρητικότητας περίπου 18.000.000 κυβικών, όμως λόγω έλλειψης βροχοπτώσεων
ελάχιστες φορές έχει γεμίσει.
Το έτος 2012 ολοκληρώθηκαν τα δίκτυα (υπόγεια) και τα αντλητικά συγκροτήματα
(αρκετά ηλεκτροβόρα) και το έτος 2013 (αρχές) δόθηκε νερό σε μια μεγάλη έκταση
με αποτέλεσμα να διπλασιασθούν οι αρδευτικές εκτάσεις και να γίνεται
εμπλουτισμός υπογείου υδροφορέα.
Από το φράγμα παίρνουν νερό εφόσον υπάρχει συνολικά ετησίως 8.000.000
κυβικά τα ΤΟΕΒ Α΄ΖΩΝΗΣ (ΤΥΜΠΑΚΙ) , Β’ ΖΩΝΗΣ (ΠΟΜΠΙΑ) ΚΑΙ
Γ΄ΖΩΝΗΣ(ΜΟΙΡΕΣ) με την βοήθεια ΜΠΟΥΣΤΕΡ τα οποία έχουν μεγάλες
καταναλώσεις ρεύματος. Με καλή διαχείριση και τα τρία ΤΟΕΒ έχουν καταφέρει
να κρατήσουν σε χαμηλά επίπεδα την τιμή του νερού (0,11 έως 0,20 λεπτά το
κυβικό).
Επισημαίνεται ότι στην Κρήτη υπάρχουν και λειτουργούν 38 ΤΟΕΒ που δεν έχουν
καμιά ομοιότητα και συνάφεια με τους ΤΟΕΒ της υπόλοιπης Ελλάδας.
Τον Ιούλιο 2019 έγινε ευρεία σύσκεψη όλων των ΤΟΕΒ στην Περιφέρεια Κρήτης
για να συζητηθούν όλα τα προβλήματα που απασχολούν τα ΤΟΕΒ και να γίνει
παρουσίαση της μελέτης που είχε κάνει η Περιφέρεια Κρήτης(μέσω Πολυτεχνείου
ΚΡΗΤΗΣ) για τα φωτοβολταϊκά.
Ένα από τα σοβαρότερα θέματα που συζητήθηκαν στην σύσκεψη ήταν οι
αυξημένες τιμές ανά KWH του ρεύματος για να αφαιρεθούν από τους
λογαριασμούς της ΔΕΗ που αφορούν τους ΤΟΕΒ, όλα τα ποσά που αναγράφονται
στις
«ρυθμιζόμενες χρεώσεις» γιατί επιβαρύνουν σε μεγάλο βαθμό τους
λογαριασμούς.

Τονίζεται ότι πριν από δύο μήνες στα ήδη αυξημένα τιμολόγια προστέθηκε και η
ρήτρα αναπροσαρμογής η οποία σε πολλές περιπτώσεις διπλασιάζει την τιμή της
κιλοβατόρας καθιστώντας αδύνατη την υγιή λειτουργία των ΤΟΕΒ.
Υπενθυμίζεται ότι πολλοί ΤΟΕΒ έχουν ήδη αυξημένες οφειλές και ληξιπρόθεσμα
χρέη στην ΔΕΗ όσο και σε τρίτους.
Στον ΤΟΕΒ Γ’ ΖΩΝΗΣ οι λογαριασμοί ΔΕΗ το δίμηνο Αύγουστος-Σεπτέμβριος
2021 μαζί με την ρήτρα αναπροσαρμογής υπερβαίνουν τις 200.000 ευρώ σχεδόν
διπλάσιες του κανονικού. Μέχρι τον Ιούνιο 2021 το ΤΟΕΒ Γ΄ΖΩΝΗΣ
ΜΕΣΣΑΡΑΣ δεν είχε καμία οφειλή προς την ΔΕΗ.
Ύστερα από τα παραπάνω οι ΤΟΕΒ θα αναγκασθούν να αναπροσαρμόσουν τις
τιμές του νερού τουλάχιστον στο διπλάσιο με αποτέλεσμα να δεχθεί ο πρωτογενής
αγροτικός τομέας μεγάλο πλήγμα στην καλλιέργεια και την παραγωγικότητα.
Ερωτάσθε κ.κ. Υπουργοί:
Θα ενισχυθεί η κρατική επιχορήγηση προς το Αγροτικό Τιμολόγιο;
Θα καταργηθεί η ρήτρα αναπροσαρμογής στους ΤΟΕΒ;
Θα επιχορηγηθούν οι Οργανισμοί ως προς τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους στο
πλαίσιο που επιχορηγήθηκαν οι Δήμοι και να απαλλαγούν από την καταβολή ΦΠΑ;
Θα συνδεθούν οι ενισχύσεις-επιδοτήσεις
οφειλών προς τον ΤΟΕΒ;

με την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων

θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις μεταξύ των συναρμόδιων Υπουργείων και των
τεσσάρων (4) αντιπροσώπων των ΤΟΕΒ Κρήτης;
Ο ερωτών βουλευτής
Γεώργιος Λογιάδης

