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Θέμα: «Ελλείψεις  προσωπικού  στη  Διεύθυνση  Αγροτικής  Ανάπτυξης  του 

επαρχείου Κ.Νευροκοπίου και συνεπαγόμενες δυσχέρειες στη λειτουργία της»

Σχετ.: Υπ.  Αριθμ. Πρωτ. 3111/ 22-10-2009 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής 

Ανάπτυξης Κ.Νευροκοπίου.

Το  Γεωτεχνικό  Επιμελητήριο  ως  θεσμοθετημένος  σύμβουλος 

(Ν.1474/1984)  της πολιτείας σε  θέματα τα οποία αφορούν την πρωτογενή 

παραγωγή γενικότερα, τη διαχείριση των υδατικών πόρων και την προστασία 

του  περιβάλλοντος  προασπίζομενο  παράλληλα  τα  επιστημονικά, 

επαγγελματικά,  οικονομικά  και  κοινωνικά  συμφέροντα  των  Γεωτεχνικών 

μελών του, θέλει να σας επισημάνει τα προβλήματα που δημιουργούνται στην 

λειτουργία  της  Διεύθυνσης  Αγροτικής  Ανάπτυξης  του  Επαρχείου 

Κ.Νευροκοπίου.

Συγκεκριμένα  λόγω  κυρίως  της  σοβαρής  έλλειψης  προσωπικού 

(Γεωπονικού  και  Διοικητικού),  αλλά  και  άλλων  αποφάσεων  μετακίνησης 

προσωπικού σε άλλες υπηρεσίες και καθήκοντα, η υπηρεσία δεν μπορεί να 

ανταποκριθεί επαρκώς στα αντικείμενα της και οι συνάδερφοι Γεωτεχνικοί δεν 

μπορούν να επιτελέσουν το έργο τους όπως τους το επιτάσσει η επιστημονική 

τους  συνείδηση.  Πρόκειται  για  σημαντικότατα  αντικείμενα  στα  οποία 
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περιλαμβάνεται  η  Βιολογική  Γεωργία,  η  Βιολογική  Κτηνοτροφία,  οι  Άδειες 

Παρεκκλίσεων, οι απειλούμενες με εγκατάλειψη φυλές Αγροτικών Ζώων, το 

πρόγραμμα  Ζωοτροφών,  το  πρόγραμμα  RICA,  το  πρόγραμμα  Αγροτικής 

Στατιστικής και το πρόγραμμα δωρεάν διανομής Τροφίμων. Επιπρόσθετα η 

μεταφορά (με  διαφόρους τρόπους)  προσωπικού από την Δ/νση  Αγροτικής 

Ανάπτυξης  Δράμας,  πέραν  των  προβλημάτων  που  δημιούργησε  στους 

συναδέρφους, αποδυνάμωσε την ήδη αποδυναμωμένη στελεχιακά υπηρεσία 

της Νομαρχίας Δράμας δημιουργώντας έτσι προβλήματα και σε αυτήν αλλά 

και στον αγροτικό τομέα του υπολοίπου Ν. Δράμας.

Σε   μια  ακριτική  αγροτική  περιοχή,  όπως είναι  αυτή  του  επαρχείου 

Κ.Νευροκοπίου, όπου ο αγροτικός τομέας είναι ο τομέας απασχόλησης που 

θα συμβάλει αποφασιστικά στην συγκράτηση και ευημερία των κατοίκων της 

περιοχής, τυχόν προβλήματα δυσλειτουργίας των αρμόδιων υπηρεσιών θα 

προκαλέσουν επαγγελματική και οικονομική ζημιά στον αγροτικό πληθυσμό 

της  περιοχής.  Προκειμένου  λοιπόν  να  επιτευχθεί  ο  στόχος  της  πράσινης 

ανάπτυξης και σε αυτή την ακριτική - με πολλές ιδιαιτερότητες - περιοχή του 

Ελληνικού χώρου, θα πρέπει τα αρμόδια υπουργεία να προχωρήσουν στην 

κάλυψη  με  μόνιμο  προσωπικό  όλων  των  κενών  οργανικών  θέσεων  της 

Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Κ.Νευροκοπίου άλλα και της Δ/νσης Αγροτικής 

Ανάπτυξης Δράμας έτσι ώστε να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία και της μιας 

και της άλλης υπηρεσίας. Σε περίπτωση που αυτή η λύση δεν είναι εφικτή (βλ. 

ανακοίνωση  του  παγώματος  προσλήψεων από τον  αρμόδιο  Υπουργό)  θα 

πρέπει να παρθεί η γενναία απόφαση της κατάργησης της Δ/νσης Αγροτικής 

Ανάπτυξης  Κ.  Νευροκοπίου  και  την  επαναφορά  της  στην  προηγούμενη 

κατάσταση  του  Τμήματος  Γεωργίας  του  Επαρχείου  Κ.Νευροκοπίου  με  τη 

νόμιμη κάλυψη των δραστηριοτήτων της από τη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης 

Δράμας.

  Άλλωστε όπως είναι γενικά αποδεκτό, πράσινη ανάπτυξη χωρίς τους 

Γεωτεχνικούς  επιστήμονες  δεν  μπορεί  να  επιτευχθεί  και  δεν  μπορεί  να 

υπάρξει.

Για τη Διοικούσα Επιτροπή

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Δημήτριος  Σωτηριάδης Χρήστος Λαγούδας
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