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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ    ΑΡΔΕΥΣΕΩΣ      ΧΡΗΣΗΣ     2022 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο  
            
     Ο Κανονισμός   αυτός αφορά την άρδευση χωραφιών της περιοχής του  
Τ.Ο.ΕΒ. ΝΙΓΡΙΤΑΣ σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 του από 13-9-59 Β.Δ./τος 
περί «Οργανισμών Εγγείων  Βελτιώσεων».    
                           
ΑΡΘΡΟ  2ο  
 
       Για την άρδευση  των παραπάνω χωραφιών χρησιμοποιούνται τα νερά της  
ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ. 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο  
 
       Ο χρόνος  έναρξης  και λήξης της αρδευτικής περιόδου ορίζεται    με    
Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται πριν από 15 ημέρες 
τουλάχιστον και γνωστοποιείται με τοιχοκόλληση στα  κεντρικότερα  μέρη  των 
ΔΗΜΩΝ  και  των  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ   ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ της περιοχής δικαιοδοσίας 
του Τ.Ο.Ε.Β. 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο  
        
     Η  λειτουργία του δικτύου σε όλη την αρδευτική περίοδο  θα είναι 24ωρη 
πλην των περιπτώσεων  βλαβών κ.λ.π. στο  Δίκτυο ή στα  Αντλιοστάσια. 
Επίσης σε περίπτωση απροβλέπτων δυσμενών συνθηκών ή οποτεδήποτε 
κριθεί αναγκαίο , μπορεί με Απόφαση του Διοικητικού  Συμβουλίου του ΤΟΕΒ   
να ορίζεται μειωμένο ωράριο ή εκ περιτροπής  λειτουργία των Αντλιοστασίων 
ή τμημάτων του δικτύου. 
 
ΑΡΘΡΟ  5ο  
 
        Η λήψη του νερού για την άρδευση των χωραφιών γίνεται αποκλειστικά 
και μόνο από τις Υδροληψίες του δικτύου, που κάθε μία φέρει από 1 έως 4 
στόμια. Για κάθε χωράφι μικρότερο ή ίσο των 30 στρεμμάτων, ο κάθε 
παραγωγός είναι υποχρεωμένος  να παίρνει νερό για άρδευση από ένα και 
μόνο Υδροστόμιο κάθε φορά που ποτίζει διαλέγοντας για τον σκοπό αυτό, 
ελεύθερα κατά την κρίση του, το πλησιέστερο προς το χωράφι του υδροστόμιο, 
εφόσον αυτό δεν χρησιμοποιείται από άλλον παραγωγό. 
      Για μεγαλύτερα χωράφια χρησιμοποιείται  ανάλογος αριθμός  
Υδροστομίων. Σε περιπτώσεις που τυχόν παρατηρηθεί αδυναμία του δικτύου 
να ανταποκριθεί στην παραπάνω ζήτηση νερού (βλάβες σε Υδροληψία - 
Αντλιοστάσια - Υπόγειο δίκτυο - ταυτόχρονη ζήτηση νερού από πολλούς 
παραγωγούς κ.λ.π.) καθώς και σε  οποιαδήποτε προστριβή μεταξύ των 
παραγωγών ,την διανομή νερού κατά στόμιο  Υδροληψίας θα κάνουν τα 
αρμόδια Υδρονομικά  Όργανα που θα καθορίζουν και τον χρόνο άρδευσης των 



χωραφιών σε κάθε παραγωγό, μετά από προφορική αίτηση του 
ενδιαφερομένου  προς το Υδρονομικό  όργανο δύο (2) μέρες τουλάχιστον πριν 
να ποτίσει. Τυχόν σοβαρότερα προβλήματα στην διανομή του νερού  θα 
αντιμετωπίζονται με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το 
άρθρο 4 του παρόντος κανονισμού Αρδεύσεως. 
 
ΑΡΘΡΟ    6ο 
     
    Όλοι  οι παραγωγοί  της περιοχής δικαιοδοσίας του ΤΟΕΒ , υποχρεούται να 
συνδράμουν τα αρμόδια υδρονομικά όργανα στο έργο τους, αναφέροντας 
αμέσως σ’ αυτά κάθε βλάβη ή ανωμαλία του δικτύου που έπεσε στην αντίληψή 
τους. 
 
ΑΡΘΡΟ   7ο 
 
Τα μέλη του Οργανισμού είναι υποχρεωμένα  
1. Να συμμορφώνονται με τον Κανονισμό Αρδεύσεως και τις οδηγίες και 
συστάσεις των υδρονομικών οργάνων. 
2. Να βρίσκονται οι ίδιοι ή ενήλικοι αντιπρόσωποι τους όταν ποτίζουν  τα 
χωράφια τους. 
3.Να παίρνουν τα απαραίτητα μέτρα για να μην γίνονται ζημίες από διήθηση 
πλημμύρες του νερού  από  τις υδροληψίες πριν και μετά το πότισμα. 
4 .-  Να φροντίζουν όλοι  για να εφαρμόζεται το πρόγραμμα αρδεύσεως όπου 
επιβάλλεται κατά τα άρθρα 4 και 5 του παρόντος κανονισμού 
5.- Να επιτρέπουν την τοποθέτηση σωλήνων τεχνητής βροχής , στα όρια των 
χωραφιών τους, από  άλλους παραγωγούς, εφόσον αυτά είναι απαραίτητο για 
την ομαλή εξυπηρέτηση των αρδεύσεων σε γειτονικά χωράφια 
6.- Όλοι οι παραγωγοί, σε όλη την περιοχή του συλλογικού δικτύου τεχνητής 
βροχής, είναι υποχρεωμένοι να ποτίζουν τα χωράφια τους αποκλειστικά και 
μόνο με τεχνητή βροχή. Η λήψη νερού από τα υδροστόμια θα γίνεται σύμφωνα 
με τις προδιαγραφές του άρθρου 5 του κανονισμού, και επί πλέον από κάθε 
υδροστόμιο θα εξυπηρετείται μία και μόνο γραμμή αρδεύσεως.  
Κάθε γραμμή άρδευσης θα μπορεί να φέρει έναν από τους παραπάνω 
συνδυασμούς από μπέκ ή πυραυλάκια : 
α. μέχρι 13 μπεκ των 5,5 χιλιοστών 
β. μέχρι 11 μπεκ των 6,5 χιλιοστών 
γ. μέχρι   8 μπεκ των 7,5 χιλιοστών 
δ. μέχρι   6 μπεκ των  10 χιλιοστών 
ε. μέχρι   2 πυραυλάκια των 12 χιλιοστών 
στ. μέχρι 2 πυραυλάκια των 14 χιλιοστών 
ζ. μέχρι   1 πυραυλάκι   των 16 χιλιοστών 
Η παραπάνω διαβάθμιση για τα μπεκ και τα πυραυλάκια αναφέρεται στο 
άνοιγμα (διάμετρο) του κύριου ακροφυσίου εκτόξευσης σε χιλιοστά. 
Η χρήση αυτοπροοθούμενων αρδευτικών συγκροτημάτων (καρουλιών) 
επιτρέπεται κατόπιν σχετικής άδειας του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ και μόνο για όσους 
τύπους καρουλιών έχουν εγκριθεί από την πρώην Δ/ΝΣΗ Ε.Β ΣΕΡΡΩΝ.      
7. Οι παραγωγοί υποχρεούνται  να κλείνουν τις υδροληψίες μετά από κάθε 
διακοπή της λειτουργίας των αντλιοστασίων.- 



8. Οι παραγωγοί υποχρεούνται να επιτρέπουν το πέρασμα, την παραμονή και 
το σκάψιμο των χωραφιών τους από μηχανήματα του ΤΟΕΒ για αποκατάσταση 
των βλαβών 
 
ΑΡΘΡΟ  8ο  
Απαγορεύεται χωρίς έγκριση του Τ.Ο.Ε.Β  η εκτέλεση οιονδήποτε έργων και 
γενικά κάθε εργασία που μπορεί να καταστρέψει τα έργα . Οι παραβάτες 
τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν.Δ 3881/58. 
 
ΑΡΘΡΟ   9ο  
 
Επιτρέπεται στην Πυροσβεστική να παίρνει νερό από το δίκτυο κατά την 
καλοκαιρινή περίοδο. 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο  
 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: 
1.Στους σωλήνες, στα στραγγιστικά και στα φρεάτια , να ρίχνονται ξύλα, πέτρες, 
χώματα, κοπριές κ.π.λ. 
2.Η με οποιοδήποτε τρόπο αλλαγή στις υδροληψίες ,δικλείδες ελέγχου 
παροχών και βαλβίδες εξαερισμού. 
3.Να βγαίνουν οι βαλβίδες ρύθμισης της πίεσης του νερού από τα υδροστόμια  
των υδροληψιών. 
4.Το πότισμα με ελεύθερη ροή σε ολόκληρη την περιοχή του δικτύου που 
λειτουργεί με το σύστημα τεχνητής βροχής. 
5.Το πότισμα με τρύπιες σωλήνες. 
6.Το πότισμα έξω από την περιοχή του δικτύου που λειτουργεί με το σύστημα 
της τεχνητής βροχής , οτιδήποτε καλλιέργεια και αν είναι αυτή. 
7.Να ρίχνονται στους δρόμους χώματα, πέτρες , σκουπίδια , κοπριές, κ.π.λ  για 
να μπορούν να κυκλοφορούν τα γεωργικά μηχανήματα, αυτοκίνητα.  .Επίσης 
να μην κόβονται οι δρόμοι και μικραίνουν το πλάτος τους κατά το όργωμα των 
χωραφιών. 
8. Η φύτευση δένδρων σε απόσταση μικρότερη των 3 μέτρων από δρόμο- 
κανάλι. 
9. Το πότισμα εκτός δικτύου από την Κ5  με κεντρόφυγα , εφόσον δεν επαρκεί 
το νερό. 
 
ΑΡΘΡΟ 11ο 
 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η καλλιέργεια ρυζιού σε όλη την περιοχή του δικτύου . 
Σε περίπτωση που καλλιεργηθούν ρύζια σε αντίθεση με την απαγόρευση του 
παρόντος κανονισμού δίνεται το δικαίωμα στο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ να 
επιβάλει αρδευτική εισφορά το τριπλάσιο της ενιαίας. Επίσης η ανωτέρω 
παράβαση της καλλιέργειας ρυζιού υπέχει τις κυρώσεις που προβλέπει το 
άρθρο 40 του Ν.Δ 3881/58.(Διακοπή νερού , αγωγή, επιπλέον πρόστιμα)  
 
ΑΡΘΡΟ 12ο  
 
Αυτούς που παραβιάζουν τον μηχανικό εξοπλισμό των οργάνων και συσκευών 
του δικτύου το Διοικητικό Συμβούλιο τους στέλνει στα δικαστήρια για να 



τιμωρηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν.Δ 3881/58. 
 
ΑΡΘΡΟ 13ο  
 
Τα έξοδα Δ/σης -Συντήρησης και Λειτουργίας των έργων του ΤΟΕΒ, σύμφωνα 
με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούνται να πληρώνουν όλα τα 
μέλη του ΤΟΕΒ με τις αντίστοιχες εισφορές κατά στρέμμα. Η απόφαση της Γ Σ 
για την πληρωμή των εισφορών ,για να καλυφθούν τα έξοδα του Τ.Ο.Ε.Β, 
γνωστοποιείται με τοιχοκόλληση στα κεντρικότερα μέρη των Δήμων και  των  
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ  της περιοχής δικαιοδοσίας του Τ.Ο.Ε.Β. 
 
ΑΡΘΡΟ   14ο 
  
Σε όσους δεν πληρώνουν τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς τον 
Οργανισμό μπορεί να τους διακοπεί το νερό και να μην μπορούν να ποτίσουν 
τα χωράφια τους, σύμφωνα με το Άρθρο 8 του από 13-9-58 Β/Δτος περί 
Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων. Όταν λήξουν οι προθεσμίες που όρισε το 
Διοικητικό Συμβούλιο για την πληρωμή των εισφορών το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ επιβάλλει πρόστιμο στο σύνολο της οφειλής του καθενός 
σύμφωνα με απόφαση της  Γ.Σ.  
 
ΑΡΘΡΟ  15ο 
 
Για την καλή λειτουργία του δικτύου προσλαμβάνονται  Εργάτες 
Λειτουργίας(υδρονομείς)   σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
 
ΑΡΘΡΟ  16ο  
 
      Οι εργάτες Λειτουργίας ( υδρονομείς) είναι υποχρεωμένοι να μην 
επιτρέπουν το πότισμα των χωραφιών των μελών του Τ.Ο.Ε.Β που δεν 
συμμορφώνονται με τις διατάξεις αυτού. 
Απαγορεύεται στους εργάτες λειτουργίας  να αφήνουν την εργασία τους και να 
κάνουν άλλες προσωπικές ή ξένες δουλειές  ή να βοηθούν τους παραγωγούς 
μέλη στο πότισμα. 
 
ΑΡΘΡΟ  17ο  
 
Για κάθε παράπονο σε βάρος των εργατών Λειτουργίας ( υδρονομέων)  σε ότι 
αφορά τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ πρέπει οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί να αναφέρονται 
μέσα σε 2 ημέρες στο Δ.Σ. 
 
ΑΡΘΡΟ  18ο  
 
Μέλη του ΤΟΕΒ που έχουν ζημία στα χωράφια τους υπαιτιότητα  του  
Οργανισμού για να δικαιωθούν πρέπει μέσα σε 10 ημέρες από την   προκληθείς   
ζημία να υποβάλλουν στον Οργανισμό   ΑΙΤΗΣΗ για  ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ. 
 
ΑΡΘΡΟ  19ο  
 
Κάθε άλλο θέμα που έχει σχέση με την   άρδευση  των  χωραφιών  και  δεν 



περιλαμβάνεται στα άρθρα  του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ  αυτού, ρυθμίζεται με απόφαση 
του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ . 
 
ΑΡΘΡΟ   20ο  
 
Όσοι   δεν συμμορφώνονται με τον παρόντα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ  και τις αποφάσεις 
του Δ.Σ που είναι σύμφωνες με τον Κανονισμό αυτό, τιμωρούνται σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Ν.Δ. 3030/54 περί Αγροφυλακής ,σύμφωνα με το άρθρο 12 
του Ν.Δ 1277/72. 
Επίσης το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΠΡΟΣΤΙΜΟ 
στους παραβάτες  του Κανονισμού Αρδεύσεως πέρα αυτού που αναφέρονται 
στο άρθρο 10 του παρόντος  από 30 έως 100 ΕΥΡΩ και πάνω  ύστερα από 
κλήση σε απολογία των παραβατών. 
 
ΑΡΘΡΟ  21Ο  
 
Κάθε μέλος του Τ.Ο.Ε.Β που έχει νόμιμο συμφέρον μπορεί να κάνει ένσταση 
για τον Κανονισμό αυτόν στον αρμόδιο Ειρηνοδίκη σύμφωνα με τα άρθρα  21 
και 22  του από 13-9-59 Β. Δ/τος  περί Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων. 
 
ΑΡΘΡΟ   22Ο  
 
Μέλη του Οργανισμού που εκμισθώνουν  σε τρίτους χωράφια θα πρέπει να 
ενημερώνουν τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ  για τον νέο ενοικιαστή  ως και την πληρωμή 
των αρδευτικών τελών, γιατί  υπάρχει περίπτωση ο νέος ενοικιαστής να οφείλει  
παλαιές αρδευτικές εισφορές οπότε το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ μπορεί να 
επιβάλλει κυρώσεις και στον ιδιοκτήτη αυτού. 
 
ΑΡΘΡΟ  23Ο   
 
Κατά την  χρήση Τεχνητής βροχής κοντά  σε ηλεκτροφόρα σύρματα οι 
καλλιεργητές υποχρεούνται για δική τους ασφάλεια αλλά και για την ομαλή 
λειτουργία του δικτύου να λαμβάνουν τα παρακάτω μέτρα ασφάλειας, 
1. Τα εξαρτήματα και οι σωληνώσεις  της τεχνητής βροχής κατά την μεταφορά 
τους να μην πλησιάζουν τα ηλεκτροφόρα καλώδια διότι υπάρχει κίνδυνος 
ηλεκτροπληξίας. 
2. Το εκτοξευμένο νερό  να μην πλησιάζει και ακόμη χειρότερα να μην έρχεται 
σε    επαφή σε καμία περίπτωση με τα ηλεκτροφόρα καλώδια. 
3.  Οι εκτοξευτήρες   ΜΠΕΚ-ΠΥΡΑΥΛΟΣ  της τεχνητής βροχής να 
τοποθετούνται μακριά από τις ηλεκτρικές γραμμές και να μην έχουν τέτοια 
κλίση, ώστε οι εκτοξευμένες σταγόνες νερού να μην πλησιάζουν τα 
ηλεκτροφόρα καλώδια σε απόσταση μικρότερη από 5 έως 10 μέτρα ανάλογα 
με το φορτίο των ηλεκτροφόρων καλωδίων, και οι αποστάσεις των παραπάνω 
να είναι μεγαλύτερες κατά 50%  όταν φυσά ο άνεμος. 
 
ΑΡΘΡΟ  24Ο  
 
Τα μέλη του ΤΟΕΒ που, ύστερα από σχετική άδεια του Οργανισμού (κατά το 
άρθρο 8 του παρόντος), κατασκευάζουν στην περιοχή του δικτύου έργα για την 
διευκόλυνση της άρδευσης των χωραφιών τους (π.χ. διαβάσεις, υπόγειες 



γραμμές κ.α.) είναι υπεύθυνα για την συντήρηση και καλή λειτουργία αυτών, 
καθώς και τυχόν ζημίες που θα προκληθούν  σε παρακείμενα κτήματα. 
 
ΑΡΘΡΟ  25Ο  
 
Όποιος   παραγωγός  χαλάσει   δρόμο , αυτός   θα  αποκατασταθεί   από   τον  
Οργανισμό   και  η δαπάνη  θα  βαρύνει  τον  υπαίτιο  παραγωγό. 
 
ΑΡΘΡΟ  26Ο   
 
Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ αυτός που έχει 26 ΑΡΘΡΑ  συντάσσεται με την υπ΄ αριθ. 
4/8.3.2022  ΑΠΟΦΑΣΗ  Δ.Σ.  και έγκριση της ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  
ΓIΝETAI  ΔΕ ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ αφού εγκριθεί και από την Διεύθυνση Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε Σερρών τμήμα Φυτικής και Ζωικής 
Παραγωγής και αφού κοινοποιηθεί με τοιχοκόλληση στα γραφεία του 
Οργανισμού  σύμφωνα με το άρθρο 1 του από 13-9-59 Β.Δ περί ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 
ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ και το άρθρο 15 του Π.Δ/499 /75 και ισχύει μέχρι 
νεοτέρας τροποποίησης.  

ΝΙΓΡΙΤΑ   8    ΜΑΡΤΙΟΥ  2022 
  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 
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