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Θέμα: «Ανυπόστατα  και  αναληθή  δημοσιεύματα  της  εφημερίδας  σας 

αναφορικά με τα Τοπικά Κέντρα Αγροτικής Ανάπτυξης»

Το  Γεωτεχνικό  Επιμελητήριο  ως  ο  θεσμοθετημένος  σύμβουλος  της 

πολιτείας σε θέματα τα οποία αφορούν την πρωτογενή παραγωγή γενικότερα 

και  προασπίζομενο παράλληλα τα επιστημονικά, επαγγελματικά,  οικονομικά 

και  κοινωνικά  συμφέροντα  των  Γεωτεχνικών  μελών  του  (Ν.1474/1984),  με 

αφορμή το δημοσίευμα της εφημερίδα σας, στο φύλλο 7-8 Νοεμβρίου 2009 

(Αρ. Φύλλου 208, σελίδα 46-47) αναφορικά με τα Τοπικά Κέντρα Αγροτικής 

Ανάπτυξης (ΤΟ.Κ.Α.Α.), θέλει να σας επισημάνει τα παρακάτω θέματα βάση 

των οποίων θα πρέπει να γίνει άμεση διόρθωση του συγκεκριμένου άρθρου.

Συγκεκριμένα στο επίμαχο ανυπόγραφο άρθρο, γίνεται αναφορά για τη 

λειτουργία και αποτελεσματικότητα των ΤΟ.Κ.Α.Α.. Στα πλαίσια της αναφοράς 

αυτής  χαρακτηρίζονται  τα  ΤΟ.Κ.Α.Α.  ως  «εστίες  ρουσφετολογικών 

προσλήψεων».  Πρόκειται  για  έναν  χαρακτηρισμό  ο  οποίος  στερείται  κάθε 

αλήθειας.  Σας  ενημερώνουμε  ότι  όλοι  οι  νεοδιορισθέντες  υπάλληλοι  των 

ΤΟ.Κ.Α.Α.  έχουν  προσληφθεί  με  απόλυτα  διαφανείς  διαδικασίες  οι  οποίες 

διενεργήθηκαν  από  το  ίδιο  ΑΣΕΠ  με  δύο  προκηρύξεις  (12Κ/2006  ΦΕΚ 

594/19-10-2006 για 207 θέσεις)  και ( 1Κ/2008 ΦΕΚ 111/18-03-2008 για 96 

θέσεις). 

Όσον αφορά το πλαίσιο εφαρμογής του ιδρυτικού Νόμου 3399/2005 

των  ΤΟ.Κ.Α.Α  (και  όχι  3394/2005  όπως  εσφαλμένα  αναγράφεται  στο 

δημοσίευμα  σας)  που  επηρεάζει  άμεσα  την  λειτουργία  και  αποδοτικότητα 

τους, θα θέλαμε να σας τονίσουμε ότι η μη αξιοποίηση των ΤΟ.Κ.Α.Α. στον 
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επιθυμητό βαθμό, σύμφωνα με τα υψηλά προσόντα και την κατάρτιση των 

υπαλλήλων τους (κάτοχοι μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων με πλούσια 

εργασιακή  εμπειρία),  είναι  ευθύνη  της  εκάστοτε  πολιτικής  ηγεσίας  του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ουδεμία ευθύνη φέρουν 

οι καθόλα αξιόλογοι αυτοί υπάλληλοι.

Σε μια χρονική περίοδο όπου τα ΤΟ.Κ.Α.Α. βάλλονται πανταχόθεν και 

ποικιλοτρόπως,  με  απώτερο  σκοπό  την  κατάργηση  τους,  θα  πρέπει  να 

είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν αναφερόμαστε σε αυτά. Έχοντας υπόψη 

μας ότι το κράτος έχει επενδύσει αρκετά χρήματα στην δημιουργία, οργάνωση 

και  λειτουργία  των  υπηρεσιών  αυτών,  είναι  προτιμότερο  να  αξιοποιηθούν 

μέσω  της  παροχής  αρμοδιοτήτων  σε  αυτές  παρά  να  καταργηθούν.  Διότι 

πρόκειται για υπηρεσίες χρήσιμες για τον Έλληνα Αγρότη που μπορούν να 

τον στηρίξουν, εν μέσω οικονομικής κρίσης, στον αγώνα του για επιβίωση και 

πρόοδο. 
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Για τη Διοικούσα Επιτροπή

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Δημήτριος  Σωτηριάδης Χρήστος Λαγούδας

-Παρακαλούμε  όπως  το  παραπάνω  δημοσιευτεί  ως  διόρθωση  στην 

εφημερίδα και στον ιστότοπο σας.
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