
 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Τ.Ο.Ε.Β. Μικροθηβών  
 

ΑΡΘΡΟ 1 
 
 

Ο παρών Κανονισμός αρδεύσεως αφορά την άρδευση των αγρών της περιοχής δικαιοδοσίας 
του ΤΟΕΒ ………………………….. (αρδευτικό έργο ……………… ………… ………… ………… …………… 

………………… ………………… ………………… ………………… ………… ……… ………….). 
 

Εκδίδεται δε σε εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του από 13/9/1959 Β.Δ. και των 
Ν.Δ.1277/72, Π.Δ 499/75 και Π.Δ 999/80 όπως ισχύουν σήμερα. 

 
ΑΡΘΡΟ 2 

 

1. Για την άρδευση των ανωτέρω κτημάτων χρησιμοποιούνται τα νερά του ………... (ή των 
πηγών………………….., ή των γεωτρήσεων …………………….) σύμφωνα με την αριθμ ............ άδεια 
χρήσης νερού της Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης………………… 

 

2. Οι υδραύλακες που συντηρούνται από τον ΤΟΕΒ είναι οι παρακάτω: 

α………………………………… 

β ............. κ.λπ. 
 

Οι στραγγιστικοί τάφροι που συντηρούνται από τον ΤΟΕΒ είναι οι παρακάτω: 

α………………………………… 

β ............. κ.λπ. 
 

Όλοι οι υπόλοιποι αύλακες συντηρούνται από τους ιδιοκτήτες των παράπλευρων κτημάτων οι 
οποίοι έχουν την αποκλειστική ευθύνη για την καλή και ασφαλή λειτουργία τους. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 
 

Ο χρόνος ενάρξεως και λήξεως της αρδευτικής περιόδου καθορίζεται με απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου η οποία θα λαμβάνεται τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες προ της 
ενάρξεως, η οποία θα γνωστοποιείται δια τοιχοκολλήσεως στους χώρους δημοσίευσης του 
Δήμου ή Δημοτικών Κοινοτήτων ή Τοπικών Κοινοτήτων της περιοχής δικαιοδοσίας του Τ.Ο.Ε.Β, 
όπως και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. Σύμφωνα με την αριθμ. ……. Απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου ο χρόνος ενάρξεως και λήξεως της αρδευτικής περιόδου ορίζεται από 
……….. μέχρι ………….., μπορεί δε να μετατεθεί με απόφαση του Δ.Σ. ανάλογα με τις καιρικές 
συνθήκες και τις αρδευτικές ανάγκες των καλλιεργειών. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 



 
 
 

 

1. Οι καλλιεργητές υποχρεούνται να δηλώνουν με ακρίβεια τα καλλιεργούμενα κτήματα 
(στρέμματα, είδος καλλιέργειας, αρδευόμενη ή ξηρική), καθώς και οποιαδήποτε μεταβολή, προ 
της ενάρξεως της αρδευτικής περιόδου. 

 
2. Εφόσον το χρησιμοποιούμενο νερό είναι επαρκές διατίθεται για την άρδευση των κτημάτων  
όταν οι ενδιαφερόμενοι καλλιεργητές το επιζητούν. Στην περίπτωση αυτή υποχρεούνται να 
ειδοποιούν το αρμόδιο υδρονομικό όργανο δυο (2) ημέρες πρωτύτερα, ο δε Τ.Ο.Ε.Β. 
υποχρεούται να δημοσιεύει πίνακα που θα περιλαμβάνει τα ονοματεπώνυμα και την σειρά 
αρδεύσεως των καλλιεργητών για την επόμενη μέρα. 

 

3. Εάν το παραπάνω κατά βούληση σύστημα διανομής νερού δεν δύναται να εφαρμοστεί σε μια 
κρίσιμη περίοδο ανεπάρκειας νερού, με απόφαση περιοριστικών μέτρων του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Τ.Ο.Ε.Β., λαμβανόμενης είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών και γνωστοποιούμενης 
στους χώρους δημοσίευσης του Δήμου ή Δημοτικών Κοινοτήτων ή Τοπικών Κοινοτήτων της 
περιοχής δικαιοδοσίας του Τ.Ο.Ε.Β, όπως και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο, καθορίζεται, για την 
κρίσιμη περίοδο, η σειρά αρδεύσεως των κτημάτων, το εύρος αρδεύσεως των διαφόρων 
καλλιεργειών και ο τρόπος κατανομής και ρυθμίσεως των νερών. 

 
ΑΡΘΡΟ 5 

 

Εφόσον υπάρχει επάρκεια και ευχέρεια δύναται να χορηγείται ομοίως νερό: 
 

1. Στους μη δηλώσαντες καλλιεργητές, όπως το άρθρο 4, παρ. 1, του παρόντος ορίζει, κατόπιν 
άδειας του αρμόδιου υδρονομικού οργάνου. 

 
2. Στα μη μέλη του Τ.Ο.Ε.Β. βάσει τιμής χρήσης καθοριζόμενης με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου ( βάσει του άρθρου 28 του από 13/9/59 Β.Δ.). 

 

ΑΡΘΡΟ 6 
 

Το Δ.Σ. καθορίζει το απαραίτητο προσωπικό για κάθε αρδευτική περίοδο, βάση του εγκριθέντος 
προϋπολογισμού, και προβαίνει στην πρόσληψή του σύμφωνα με τα ισχύοντα. 

 

Η κατανομή των υδρονομικών οργάνων, για την κάλυψη των περιοχών δικαιοδοσίας τους, τα 
οποία έχουν προσληφτεί σύμφωνα με τα ισχύοντα, γνωστοποιείται δια τοιχοκολλήσεως στους 
χώρους δημοσίευσης του Δήμου ή Δημοτικών Κοινοτήτων ή Τοπικών Κοινοτήτων της περιοχής 
δικαιοδοσίας του Τ.Ο.Ε.Β, όπως και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο, πριν την έναρξη της 
αρδευτικής περιόδου. Επίσης οι τυχόν μεταβολές στη σύνθεση και κατανομή αυτού του 
προσωπικού καθίσταται γνωστό αμέσως κατά τον ίδιο τρόπο στα ενδιαφερόμενα μέλη. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 
 

Τα προς αντιμετώπιση των δαπανών διοικήσεως του Τ.Ο.Ε.Β., συντηρήσεως και λειτουργίας των 
έργων, επιβαλλόμενα αρδευτικά τέλη που υποχρεούνται να καταβάλλουν όλοι οι ωφελούμενοι, 
αποφασίζονται δι΄ αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως. Με την αριθμ. …… απόφαση της 
Γενικής Συνέλευσης ορίζεται ότι ………………………. …………… ………… 

 

Η εν λόγω απόφαση γνωστοποιείται δια τοιχοκολλήσεως στους χώρους δημοσίευσης του Δήμου 
ή Δημοτικών Κοινοτήτων ή Τοπικών Κοινοτήτων της περιοχής δικαιοδοσίας του Τ.Ο.Ε.Β, όπως 
και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. 



 
 
 

 

ΑΡΘΡΟ 8 
 

1. Όσοι κτηματίες δεν εκπληρώνουν τις ληξιπρόθεσμες κάθε φύσεως υποχρεώσεις τους 
δύναται να διακοπή η περαιτέρω παροχή προς άρδευση σύμφωνα με το άρθρο 8 του από 
13.09.59 Β.Δ/τος "περί Ο.Ε.Β.". 

 

2. Μετά το πέρας της προθεσμίας για την πληρωμή των αρδευτικών τελών επιβάλλεται με 
απόφαση του Δ.Σ. πρόσθετο τέλος 10% σε εφαρμογή του άρθρου 29 παράγραφος 6 του 
καταστατικού. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 
 

Κάθε ποτιστής υποχρεούται: 
 

1. Να συμμορφώνεται στον Κανονισμό αρδεύσεως και ειδικότερα στις σχετικές με την άρδευση 
αποφάσεις του Δ.Σ. που εκδίδονται καθώς και στις υποδείξεις και συστάσεις των Υδρονομικών 
Οργάνων. 

 
2. Να βρίσκεται αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου (ενήλικα) κατά την ορισθείσα 
ημερομηνία και ώρα προκειμένου να παραλάβει το νερό άρδευσης, ακολουθώντας πιστά της 
οδηγίες του αρμόδιου υδρονομικού οργάνου. 

 

3. Να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη ζημιών από υπερχείλιση ή διήθηση σε 
παρακείμενα κτήματα και δρόμους, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Οργανισμού. Η μη 
συμμόρφωση αποτελεί παράβαση που τιμωρείται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 38 
και 39 του νόμου 3881/58 όπως αυτός τροποποιήθηκε από τα άρθρα 10 και 11 του Ν.Δ. 1277/72 
που συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 499/75 και 999/80 «περί της αστυνομίας επί των αρδευτικών 
υδάτων και έργων Ο.Ε.Β.». 

 

4. Να συνδράμει τους υδρονομείς στη στεγανοποίηση των υδροληψιών μετά το πέρας της 
άρδευσης για αποφυγή διαρροών. 

 

5. Να διατηρεί καθαρές και απαλλαγμένες από βλάστηση τις βάνες. 
 

6. Να αφήνει εκατέρωθεν των κοινόχρηστων βανοστασίων ελεύθερη έκταση για την 
κυκλοφορία των υδρονομέων και την εναπόθεση προϊόντων εκσκαφής. 

 
7. Να κάνει χρήση νερού μόνο όταν έχει σειρά αρδεύσεως ή κατόπιν άδειας του υδρονομικού 
οργάνου, και σε καμία άλλη περίπτωση, ακόμα και όταν το νερό ρέει ελεύθερα. 

 

8. Σε εκτάσεις που καλλιεργείται ρύζι, οφείλει να εξάγει το πλεονάζον νερό στις παρακείμενους 
τάφρους μέσω σωληνώσεων ή ρυθμιστών προς αποφυγή διαβρώσεων και κατολισθήσεων των 
πρανών. 

 
ΑΡΘΡΟ 10 

 

Απαγορεύεται, χωρίς την έγκριση του ΤΟΕΒ εντός της περιοχής δικαιοδοσίας του, η εκτέλεση 
έργων και εργασιών που μπορεί να προκαλέσουν ζημίες στα έργα ή να εμποδίζουν την 
συντήρηση αυτών π.χ. μεταβολή των σωληνώσεων του δικτύου, η άντληση νερού από αυτές, 
η κατασκευή φραγμάτων και διάνοιξη πηγαδιών, η εγκατάσταση 



 
 
 

 

περιφράξεων κλπ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 38 του Ν.3881/58 «περί Οργανισμών 
εγγείων βελτιώσεων». Οι παραβάσεις διώκονται και τιμωρούνται με τις διατάξεις των άρθρων 
38 και 39 του πιο πάνω νόμου όπως τροποποιήθηκε από τα άρθρα 10 και 11 του Ν.Δ. 1277/73 
που συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 499/75 και 999/80 «περί της αστυνομίας επί των αρδευτικών 
υδάτων και έργων Ο.Ε.Β.». 

 

ΑΡΘΡΟ 11 
 

Επίσης απαγορεύεται: 
 

1. Η ρήψη εντός του δικτύου οποιοδήποτε υλικού ή αντικειμένου (πχ. ξύλα, χώματα, πέτρες, 
φυτοφάρμακα ή συσκευασίες φυτοφαρμάκων, απόβλητα). 

 

2. Η φύτευση δένδρων σε απόσταση μικρότερη από τρία μέτρα από τον πόδα του πρανούς των 
αναχωμάτων ή τα χείλη των διωρύγων χωρίς αναχώματα. 

 

3. Η επέμβαση με οποιοδήποτε τρόπο στους μηχανισμούς ρύθμισης της ροής (υδροληψίες, 
βάνες, υδρόμετρα κλπ.) του κλειστού δικτύου και των αντλιοστασίων άρδευσης. 

 
4. Η είσοδος άνευ άδειας στα κτίρια και στους περιφραγμένους χώρους των έργων και 
αντλιοστασίων άρδευσης. 

 

5. Η κολύμβηση στις δεξαμενές. 
 

ΑΡΘΡΟ 12 
 

Τα Υδρονομικά Όργανα υποχρεούνται να μην επιτρέπουν την άρδευση των κτημάτων των μελών 
του ΤΟΕΒ που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού αρδεύσεως. 

 

ΑΡΘΡΟ 13 
 

Απαγορεύεται η παροχή φιλοδωρήματος στα Υδρονομικά Όργανα, έστω και αν αυτά 
προσφέρουν οποιαδήποτε εξυπηρέτηση κατά την άρδευση των κτημάτων των καλλιεργητών 

 

Απαγορεύεται στα Υδρονομικά Όργανα η απασχόλησή τους σε κάθε εργασία ξένη προς τα 
καθήκοντά τους στις ώρες που βρίσκονται σε υπηρεσία. 

 

ΑΡΘΡΟ 14 
 

Για κάθε παράπονο κατά των Υδρονομικών Οργάνων σε ότι αφορά την εφαρμογή του 
Κανονισμού Άρδευσης οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αναφέρονται στα αρμόδια όργανα της 
διοίκησης του Τ.Ο.Ε.Β. μέσα σε δύο ημέρες. 

 

ΑΡΘΡΟ 15 
 

Οποιοσδήποτε, που κατά την εφαρμογή των αρδεύσεων υφίσταται ζημία στο κτήμα, στην 
καλλιέργεια ή στις εγκαταστάσεις του από υπερχείλιση νερού ή άλλη αιτία, η οποία έχει σχέση 



 
 
 

 

με τη λειτουργία του αρδευτικού έργου του Τ.Ο.Ε.Β., πρέπει να αναφέρονται στα 
αρμόδια όργανα της διοίκησης του Τ.Ο.Ε.Β. μέσα σε τρεις (3) ημέρες, ώστε να 
ληφθούν τα ενδεικνυόμενα μέτρα. 

 
ΑΡΘΡΟ 16 

 

Κάθε άλλο θέμα που έχει σχέση με την άρδευση των κτημάτων της περιοχής 
δικαιοδοσίας του ΤΟΕΒ που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Κανονισμό 
άρδευσης ρυθμίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση της 
αρμόδιας Υπηρεσίας της Περιφέρειας. 

 

ΑΡΘΡΟ 17 
 

Η μη συμμόρφωση των υπόχρεων προς τον Κανονισμό Αρδεύσεως και τις 
αποφάσεις του Δ.Σ. του Οργανισμού συνιστούν αγροτικές παραβάσεις 
τιμωρούμενες κατά τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 1277/72 «περί των Ο.Ε.Β.» και τα 
Π.Δ. 499/75 και 999/80 «περί της αστυνομίας επί των αρδευτικών υδάτων και 
έργων Ο.Ε.Β.» τα άρθρα 38 και 39 του Π.Κ. σε συνδυασμό με το άρθρο 29 του 
Νόμου 3030/1954 «περί Αγροφυλακής». 

 

ΑΡΘΡΟ 18 
 

Κάθε μέλος του Τ.Ο.Ε.Β. που έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει τον 
παρόντα Κανονισμό ενώπιον του αρμόδιου Ειρηνοδικείου, σύμφωνα με τα 
άρθρα 21 και 22 του 
13.09.59 Β.Δ. "περί Ο.Ε.Β.". 

 

ΑΡΘΡΟ 19 
 

Ο παρών Κανονισμός Αρδεύσεως αποτελούμενος από ….. άρθρα, εγκρίνεται 
με την ………. 
απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, γίνεται δε οριστικός μετά την έγκρισή του 
από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας και δηλοποιήσεώς του δια 
τοιχοκολλήσεώς του στα γραφεία του Τ.Ο.Ε.Β. σύμφωνα με το άρθρο 1 και 7 του 
από 13.09.59 Β.Δ/τος "περί Ο.Ε.Β.". 

 


