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ΓΔΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Δσρεία ζύζκευη ζήμερα ζηο Μεζολόγγι

Αλλαγές ζηη λειηοσργία ΓΟΔΒ και ΤΟΔΒ
με ζηότο ηη βέληιζηη άρδεσζη ηφν αγροηικών περιοτών
Σα ιεηηνπξγηθά πξνβιήκαηα ηνπ Γεληθνύ Οξγαληζκνύ Δγγείσλ Βειηηώζεσλ
(ΓΟΔΒ), αιιά θαη ησλ Τνπηθώλ Οξγαληζκώλ Δγγείσλ Βειηηώζεσλ (ΣΟΔΒ)
ηνπ Ννκνύ Αηησιναθαξλαλίαο ήηαλ ην αληηθείκελν επξείαο ζύζθεςεο, πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε, ζήκεξα ην πξσί, ζην Μεζνιόγγη, ππό ηελ πξνεδξία ηνπ
Γεληθνύ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ – Γπη.
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Αληηπεξηθεξεηάξρε Αηη/λίαο Βαζίλη Ανηφνόποσλοσ, ηνπ Γεκάξρνπ Αθηίνπ –
Βόληηζαο, Νίκοσ Σολδάηοσ, εθπξνζώπσλ ησλ Γήκσλ Μεζνινγγίνπ,

Αγξηλίνπ θαη Ξεξνκέξνπ, Πεξηθεξεηαθώλ πκβνύισλ, θαζώο θαη Πξνέδξσλ
θαη εθπξνζώπσλ ησλ 13 ΣΟΔΒ ηνπ Ννκνύ.
Ύζηεξα από δηεμνδηθή ζπδήηεζε, πξνέθπςε όηη ην ζπλνιηθό ρξένο ησλ ΣΟΔΒ
πξνο ηνλ ΓΟΔΒ αλέξρεηαη ζην πνζό ηνπ 1,835 εθαηνκκπξίσλ επξώ, ελώ ην
ζύλνιν ησλ νθεηιώλ ηνπ ΓΟΔΒ δελ μεπεξλά ην πνζό ηνπ 1,765 εθαη. επξώ.
Γηαπηζηώζεθε, επίζεο, δπζηνθία ζηελ είζπξαμε ησλ ρξεώλ ησλ αγξνηώλ
πξνο ηνπο ΣΟΔΒ, αθνύ, ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία, πνζνζηό κηθξόηεξν ηνπ
50% είλαη ζπλεπέο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ θαη αλαδεηήζεθαλ πηζαλνί
ηξόπνη είζπξαμεο ησλ πξναλαθεξνκέλσλ νθεηιώλ.
ηελ παξέκβαζή ηνπ, ν Γεληθόο Γξακκαηέαο δεζκεύηεθε λα ελεκεξώζεη ηελ
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πξνβιεκάησλ πνπ έρνπλ πξνθύςεη θαη ηνπο πξνηεηλόκελνπο ηξόπνπο
είζπξαμεο ησλ νθεηινκέλσλ, ώζηε λα παξζνύλ, θεληξηθά, νη νξηζηηθέο
απνθάζεηο. Γεζκεύηεθε, επίζεο, λα εμεηαζηεί ε πηζαλόηεηα ρξεκαηνδόηεζεο
εθηάθησλ, αλαγθαίσλ, εξγαζηώλ ζηηο δηώξπγεο Γ20 & Γ28, ώζηε λα εμειηρζεί
νκαιά ε επηθείκελε αξδεπηηθή πεξίνδνο.
Εήηεζε, ηέινο, από ηνπο εθπξνζώπνπο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο λα
πξνηείλνπλ, άκεζα, εθπξνζώπνπο, ώζηε λα ζπγθξνηεζεί, ην ζπληνκόηεξν
δπλαηό, ην λέν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ ΓΟΔΒ Αηησιναθαξλαλίαο.
«Δίκαζηε πνιύ θνληά ζηελ αλαθνίλσζε θπβεξλεηηθώλ πξσηνβνπιηώλ γηα ηελ
απαξαίηεηε θαη αλαγθαία αλακόξθσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΓΟΔΒ θαη ησλ
ΣΟΔΒ, κε θύξην θαη πξσηαξρηθό κέιεκά καο ηελ νκαιή θαη απξόζθνπηε
άξδεπζε ησλ αγξνηηθώλ πεξηνρώλ», θαηέιεμε ν θ. Αγγειάθαο.

Β. Αλησλόπνπινο - Μ. Αγγειάθαο

