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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Σν Γεσηερληθό Δπηκειεηήξην Παξάξηεκα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο σο ν 

επηζηεκνληθόο ζύκβνπινο ηεο Πνιηηείαο ζε ζέκαηα πξσηνγελνύο παξαγσγήο θαη 

Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο ζηελ Αλαηνιηθή Μαθεδνλία κε ρώξν επζύλεο ηηο Π.Δ. 

Γξάκαο, Καβάιαο θαη εξξώλ ζέιεη λα ζηαζεί ζηηο απαξάδεθηεο δειώζεηο ηνπ 

Τθππνπξγνύ Δζσηεξηθώλ θ. Πάξε Κνπθνπιόπνπινπ ζε ηειενπηηθή εθπνκπή 

Αζελατθνύ ηδησηηθνύ ηειενπηηθνύ ζηαζκνύ θαηά ηηο νπνίεο αλαθεξόκελνο ζηελ 

αλάγθε αλαδηνξγάλσζεο ηνπ πξνζσπηθνύ ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηώλ ιόγσ 

αληζνθαηαλνκήο ηνπ, αλάθεξε σο «θαθό» παξάδεηγκα ην γεγνλόο όηη ππάξρνπλ 14 

δαζνιόγνη ζην Γαζαξρείν Γξάκαο θαη θαλέλαο ζην Γαζαξρείν Καξπελεζίνπ. 

Θέινπκε λα πηζηεύνπκε όηη νη δειώζεηο απηέο ηνπ θ. Τθππνπξγνύ γηα ηνλ όγθν 

εξγαζηώλ ηνπ Γαζαξρείνπ Γξάκαο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ, πξνήιζαλ από ηελ ειιηπή ηνπ 

ελεκέξσζε. πλεπώο, ρσξίο λα ζπκβνπιεπηεί ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηνπ 

Τπνπξγείνπ, ρσξίο λα γλσξίδεη ηα αληηθείκελα θαη ηελ πεξηνρή επζύλεο ηνπ 

Γαζαξρείνπ θαη ρσξίο λα αλαξσηεζεί πσο πξνθύπηεη απηόο ν αξηζκόο, ραξαθηήξηζε 

ππεξάξηζκν ην πξνζσπηθό κηα ππεξεζίαο. Με απηά ηα απζαίξεηα θξηηήξηα ζε θακηά 

πεξίπησζε δελ ζα κπνξέζεη λα γίλεη κηα νξζνινγηθή αλαδηάξζξσζε ηνπ 

πξνζσπηθνύ ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηώλ, όπσο επηζπκεί λα θάλεη ε θπβέξλεζε. 

Δλδεηθηηθά ζαο αλαθέξνπκε ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ην πξνζσπηθό ηνπ 

Γαζαξρείνπ Γξάκαο όζνλ αθνξά ηνπο Γαζνιόγνπο, όρη κόλν δελ είλαη ππεξάξηζκν 

άιια αλεπαξθέο ζε ζρέζε κε ηηο νξγαληθέο ζέζεηο θαη κε ην πξνζσπηθό πνπ ππήξρε 

πξηλ από κεξηθά ρξόληα (24 Γαζνιόγνη έλαληη 14 ζήκεξα). Ζ Π.Δ. Γξάκαο δηαζέηεη: 

 ην κνλαδηθό Παξζέλν Γάζνο ζηελ Διιάδα έθηαζεο 22.300 ζηξεκκάησλ, 
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 ηα κνλαδηθά δάζε Δξπζξειάηεο θαη πκήδαο, 

 έλαλ από ηνπο ηειεπηαίνπο βηόηνπνπο ηεο θαθέ αξθνύδαο ζηελ Διιάδα, 

 ην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ κεγαιύηεξνπ ραξαθηεξηζκέλνπ Δζληθνύ Πάξθνπ 

ζηελ Δπξώπε έθηαζεο 1.770.000 ζηξεκκάησλ, 

 ηελ νηθνηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο ζε ζρέζε πάληα κε ηα δάζε ηεο 

πεξηνρήο,   

 ηε κεγαιύηεξε παξαγσγή μπιείαο ζηελ Διιάδα (100.000 θ.κ. μπιείαο 

Δξπζξειάηεο, Πεύθεο, Ομπάο, Γξπόο, Καζηαληάο θιπ πιαηπθύιισλ εηδώλ), 

 ην κεγαιύηεξν όγθν απαζρνινύκελσλ ζηηο δαζηθέο εξγαζίεο (πινηόκνη, 

κεηαθνξείο θαη έκπνξνη μπιείαο, εξγαδόκελνη ζηηο κεηαπνηεηηθέο βηνηερλίεο) ζε 

επίπεδν λνκνύ, 

 ηε κεγαιύηεξε νηθνλνκηθή ζπλεηζθνξά ζηα έζνδα ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ ηνπ 

Κξάηνπο από θάζε άιιν Γαζαξρείν ζηελ Διιάδα, κε ην πνζό ηνπ 1.300.000 € 

ην 2010,  

Γηα όινπο ηνπο αλσηέξσ ιόγνπο ζα πξέπεη λα εληζρπζεί ην πξνζσπηθό ηνπ 

Γαζαξρείνπ Γξάκαο, κηαο παξακεζνξίνπ πεξηνρήο πνπ πιήηηεηαη από ηελ αλεξγία 

θαη ηελ απνβηνκεράληζε θαη έρεη σο κόλν κέζν γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ηνλ πξσηνγελή 

ηνκέα, ζεκαληηθό κέξνο ηνπ νπνίνπ απνηειεί ε αμηνπνίεζε ηνπ δαζηθνύ πινύηνπ ηεο 

Π.Δ. Γξάκαο.  

Αλ ζα ζέιακε λα αλαδεηήζνπκε πιενλάδνλ πξνζσπηθό ζα πξέπεη λα ην θάλνπκε 

ζε ππεξεζίεο ησλ 2 κεγάισλ αζηηθώλ θέληξσλ ηεο ρώξαο καο, όπνπ κε απνθάζεηο 

ησλ εθάζηνηε πνιηηηθώλ εγεζηώλ έρεη ζπζζσξεπηεί ζεκαληηθό Δπηζηεκνληθό 

Πξνζσπηθό, πνπ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ πξσηνγελνύο ηνκέα ηεο 

πεξηθέξεηαο θαη όρη ησλ 2 αζηηθώλ θέληξσλ ηα νπνία δελ έρνπλ λα επηδείμνπλ 

ζεκαληηθά παξαγσγηθά θαηνξζώκαηα ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα. Δθεί ζα πξέπεη λα 

εληνπηζηεί ην πξόβιεκα ηεο θαθνδηαρείξηζεο ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ δεκνζίνπ θαη όρη 

ζηνπο δαζνιόγνπο ηνπ Γαζαξρείνπ Γξάκαο πνπ ην αλάθεξε ν θ. Τθππνπξγόο σο ην 

ραξαθηεξηζηηθόηεξν παξάδεηγκα.  

Γηα απηό ην ιόγν ζπλεγνξνύκε ζηελ πξόζθιεζε πνπ απεπζύλαλε νη ζπλάδειθνη 

ηνπ Γαζαξρείνπ Γξάκαο ζηνλ θ. Τθππνπξγό γηα λα επηζθεθηεί ηνλ παξακεζόξην 

λνκό καο, πνπ έλα από ηα ειάρηζηα πξάγκαηα πνπ έρεη λα αλαδείμεη πέξαλ ηεο 

αλεξγίαο θαη ηεο εγθαηάιεηςεο είλαη ν θπζηθόο ηνπ, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ν δαζηθόο 

ηνπ, πινύηνο. Να επηζθεθηεί ην Γαζαξρείν Γξάκαο θαη λα μελαγεζεί ζηα βνπλά ηεο 



   

Γξάκαο όπνπ εξγάδνληαη νη ζπλάδειθνη θάησ από αληίμνεο ζπλζήθεο γηα λα δεη κε ηη 

αζρνινύληαη εθεί νη ζπλάδειθνη Γαζνιόγνη. Μόλν έηζη ζα κπνξέζεη ε πνιηηηθή καο 

εγεζία λα απνηππώζεη ην πξόβιεκα ηεο θαθνδηαρείξηζεο ηνπ πξνζσπηθνύ ησλ 

δεκνζίσλ ππεξεζηώλ ζηελ πξαγκαηηθή ηνπ δηάζηαζε. 

 

 

Γηα ηε Γηνηθνύζα Δπηηξνπή 

 Ο Πξόεδξνο  Ο Γελ. Γξακκαηέαο 

 

 Εαθείξεο Μπζηαθίδεο  Κσλ/λνο ηέθνο 


